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مقدمه-الف
عنوان صورتی از رفتار، در حقوق کیفري عالوه بر فعل، ممکن است ترك فعل نیز به

عنصر مادي دریکی از این سه دسته قرار توصیف مجرمانه شود؛ بنابراین جرایم از حیث 
جرم ترك فعل؛ تحقق این نوع از جرایم منوط به وقوع نتیجه نبوده -2جرم فعل؛-1: گیرندمی

قانون مجازات «واحده کند؛ مانند آنچه در مادهو تنها ترك فعل موظف در وقوع آن کفایت می
انگاري شده و جرم1354مصوب » خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

گذار شخصی که توانایی مساعدت به دیگري داشته و از کمک به وي موجب آن، قانونبه
جرم فعل مشروط - 3. داندکند را صرفاً به خاطر ترك فعل مستحق مجازات میخودداري می

بر ؛ در مواردي ممکن است در جرم فعل، تأثیر رفتار ارتکابی در حدوث نتیجه متوقف1به ترك
در این . که تحقق آن جرم بدون ترك فعل منتفی گرددطوريترك فعل خاصی شود، به

صورت درواقع جنایت ناشی از فعل است و ترك، تنها شرط تأثیر فعل در وقوع نتیجه قلمداد 
کند، مانند کسی که دیگري را زندانی کرده و از تأمین آب و غذاي وي خودداري می. شودمی

س، جنایت به فعل زندانبان یعنی زندانی کردن مستند است، هرچند تأثیر در صورت مرگ محبو
پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی . حبس و مرگ، مشروط به ترك تغذیه مجنی علیه است

نکته اصلی وسیله ترك فعل مورد مناقشه حقوقدانان بود و موضوع امکان تحقق جنایت به1392
نبودن اثبات آسانو ) ترك فعل(از امر عدمی )فعل(ديعدم انشاي امر وجو،مورد مناقشه

مادهدرگذارشد؛ قانونقلمداد میرابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترك فعل در این موارد
فعل تركطریقازجنایتمختلفهايصورتارتکابامکانظاهرا1392ًمصوبا.م.ق295

295ماده. استدادهپایانبارهشده دراینمطرحنظرهاي اختالفبهبرخیزعمبهوپذیرفتهرا
خاصیوظیفهیاگرفتهبرعهدهراآنانجامکهفعلیکسیهرگاه«: داردمیباره مقرردراینا.م.ق
چنانچهشود،واقعجنایتیآن،سبببهوکندتركاست،گذاشتهاوعهدهبرقانونکهرا

عمدي،موردحسبوشودمیمستنداوبهصلحاجنایتاستداشتهرافعلآنانجامتوانایی
گرفتهبرعهدهرادادنشیرکهايدایهیامادرکهاینماننداست،محضخطايیاعمدي،شبه

آنچه در این . »کندتركراخودقانونیوظیفهپرستاریاپزشکیاندهدشیرراکودكاست،
تواند قابلیت ه آیا واقعاً ترك فعل میگیرد پاسخ به این سؤال است کمقاله موردبررسی قرار می

اند؛ به نظر این عنوان درستی نیست؛ استفاده کرده» فعل ناشی از ترك فعل«بعضی حقوقدانان براي این مورد از عبارت .1
تر همان تواند مقید به ترك فعل باشد و درنتیجه عبارت صحیح، بلکه میتواند ناشی از ترك فعل باشدزیرا جرم فعل نمی

.است» جرم فعل مشروط به ترك«
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تبع این اثر، تارك را مشمول احکام که بتوان بهنحويتأثیر در وقوع جنایت را داشته باشد، به
شود، براي تکلیفی یا وضعی دانست؟ ازآنجاکه ترك فعل هرگز مصداق مباشرت قلمداد نمی

هاي سبب یا یک از صورتکدامپاسخ به این سؤال بایستی بررسی نمود که تارك فعل بر نحو
شرط در وقوع نتیجه مداخله کرده است؛ بدیهی است اگر بتوانیم ترك را در دسته اسباب مؤثره 

درستی تارك را مشمول احکام وضعی دانست و اگر ترك فعل توان بهدر وقوع جرم بدانیم می
راه بدواً به بررسی در این. نقش شرط داشته باشد، تحقق ضمان براي تارك منتفی خواهد بود

گذار براي ضمان تارك در نظر گرفته خواهیم پرداخت و سپس توضیحات شروطی که قانون
شده الزم در این زمینه که ترك فعل نقش شرط یا سبب دارد و اینکه مراد از ترك فعل مطرح

.شودا چه چیزي است، بیان می.م.ق295در ماده 

1392ت اسالمی شرایط ضمان تارك در قانون مجازا-ب
ا براي ثبوت ضمان جانی به دنبال ترك فعل موظف شروط زیر را مقرر کرده .م.ق295ماده 

. رابطه استناد-4وقوع نتیجه، -3ترك تعهد و تکلیف، - 2وجود تعهد و تکلیف، -1: است
ه بدین معنا که نتیجه حاصله منتسب به رفتار تارك باشد؛ لذا ترك فعلی که تکلیفی به آن نشد

شده به تارك مستند نیست، از موضوع بحث ما خارج خواهد بود؛ در ادامه باشد یا نتیجه حادث
.به بررسی هر یک از این شروط پرداخته و توضیحات الزم را ارائه خواهیم داد

وجود تعهد و تکلیف-1
ست به معناي پیمان، وصیت و به گردن گرفتن امري ا» عهد«اي عربی و از ریشه تعهد واژه

اي است حقوقی که نتیجه رابطه«تعهد در معناي خاص خود ). 488: 9ق، ج .ه1408ابن منظور (
جعفري (» آن انتقال مال یا انجام دادن فعل یا ترك فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد

دار شدن امري به تراضی است و مفهومی نزدیک به اگرچه عهده). 909: 1، ج1357لنگرودي 
، اما این بدان معنا نیست که تعهد و عقد، مترادف است )70: 1، ج 1379محقق داماد (عقد دارد

جاي هم به کار گرفت؛ زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است توان آن دو را بهو می
شود؛ رابطه این دو از نوع رابطه سبب و مسبب است و و تعهد اثري است که از عقد حاصل می

رود جاي دیگري درواقع، اختالط علت و معلول به شمار مییک از آن دو بهاستعمال هر
هاي از سوي دیگر در تعهد قانونی برخالف تعهد قراردادي، ضرورت). 19: 1374کاتوزیان (

گذار در بسیاري از موارد، نقش اراده افراد را ناچیز شود که قانونزندگی اجتماعی باعث می
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طریقه جمع مصالح . هاي او نادیده گرفته شودا نیست که فرد و خواستپندارد، اما این بدان معن
هاي فردي به منافع اجتماعی لطمه وارد کند، فردي و اجتماعی در این است که هر جا خواست

).52: 1380حیاتی (ها باید محدودشود این خواست

منشأ تعهد و تکلیف-1-1
گذار که قانوننحويشود بهه عمومی مطرح میعنوان وظیفتکلیف به انجام یک رفتار، گاه به

نماید و گاه ناشی از روابط خصوصی یا عرفی و طرفه این تکلیف را بر دیگران تحمیل مییک
ا تنها از تعهد قانونی و قراردادي صحبت شده، اما این .م.ق295هرچند که در ماده . است... 

وجود این تعهد براي .ثبوت پیدا کند.. .تکلیف ممکن است به دستور قانون، قرارداد، عرف و 
اثبات تکلیف است؛ پس اولین جزء تکلیف این است که تعهدي وجود داشته باشد و منشأ تعهد 

تواند باشد؛ زیرا آنچه مهم است موقعیت ترك فعل و نقش واقعی آن در تحقق هر چیزي می
ت تکلیف به ارتکاب فعلی دیگر بنابراین گاه از لوازم عرفی انجام امري ثبو. رابطه استناد است

. است
ا تنها صحبت از دو نوع تعهد قراردادي و قانونی .م.ق295طور که گفته شد در ماده همان

ها متعهد به انجام در تعهد قراردادي، طرفین مطابق قراردادي که دارند یکی از آن. شده است
کتبی، رسمی، عادي، با اجرت تواند شفاهی، این نوع قرارداد می. شودکاري براي دیگري می

الزم به . مابین طرفین استباشد، درواقع آنچه مهم است وجود قرارداد فی... یا بدون اجرت و 
گذار از قرارداد و تعهدات ناشی از آن ذکر است که در اینجا سخن از حمایت کیفري قانون

تعهدات ناشی از نیست؛ موضوع بحث ثبوت ضمان نسبت به نتایجی است که در پی تکلیف یا 
شده است؛ بدیهی است در این موارد مسئولیت کیفري در قبال ترك، متوقف بر قرارداد حادث
اي است که به لکن آنچه مدنظر است مسئولیت شخص نسبت به نتیجه. گذار استتصریح قانون

.شود و نه نسبت به خود ترك فعلدنبال ترك واقع می
یجاد آن عقد، ایقاع و شرط ضمن عقد نیست، بلکه تعهد قانونی، تعهدي است که منشأ ا

نظر از خواست طرفین، مستقیماً آن را گذار نظر به مصالح اجتماعی و قطعتعهدي است که قانون
قانون مجازات خودداري از کمک «واحده براي مثال آنچه در ماده. کندبه اشخاص تحمیل می

گذار موجب آن، قانونانگاري شده و بهجرم1354مصوب » به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
کند، صرفاً به شخصی را که توانایی مساعدت به دیگري داشته و از کمک به وي خودداري می

این قبیل تعهدات نیز ناشی از موقعیت حقوقی . داندخاطر ترك تعهد قانونی مستحق مجازات می
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اد تعهد براي شخص واجد گذار آن موقعیت خاص سبب ایجویژه فرد است که در نظر قانون
).34: 1388احمدي (شود آن موقعیت می

برخی بین تعهد قانونی و قراردادي در خصوص قتل نفس تفاوت قائل شده و معتقدند در 
گذار بپذیرد، در صورت کوتاهی حسب وظیفه شغلی تعهدي را از سوي قانونمواردي که فرد به

شود، اما در وم احتیاط در دماء دیه پرداخت میوظیفه، به دلیل شبهه در قصاص و لزدر انجام
: 1390ساریخانی و آقابابایی بنی (توان شخص را به قصاص محکوم کرد تعهد قراردادي، می

رسد تفاوتی بین موارد فوق نباشد؛ زیرا آنچه موضوعیت دارد وجود تکلیف به نظر می). 94-93
ممکن است عالوه بر عقد، از قانون، عرف است و منشأ ایجاد تعهد صرفاً عقد نیست، بلکه تعهد 

از طرف دیگر صرف عدم ایفاي تعهد، تأثیري در ماهیت جنایت ارتکابی . نیز نشأت بگیرد... و 
از حیث عمدي یا غیرعمدي بودن ندارد؛ زیرا آنچه مهم است احراز رابطه استناد در این موارد 

ده است فاقد اهمیت است؛ چراکه بنابراین اصوالً منشأ تکلیف به رفتاري که ترك ش. است
رغم وجود تکلیف قانونی یا ناشی از قرارداد، نتیجه حادث به تارك اسناد داده ممکن است به

نشود؛ همچنان که ممکن است بدون آنکه تکلیف قانونی یا قراردادي وجود داشته باشد جنایت 
.به تارك مستند شود

توانایی انجام تعهد-2-1
ا عالوه بر وجود تعهد قانونی یا تعهد قراردادي، الزم است تارك .م.ق295مطابق ماده 

ا مرتبط با تعهد و .م.ق295شده در ماده قدرت بر انجام تکلیف نیز داشته باشد؛ توانایی اشاره
براي تحقق و ثبوت تکلیف بایستی هم توانایی و هم علم به تکلیف وجود . تکلیف است

پدید نیز نسبت به امر مستحدثی که وجود تکلیف، به سبب عالوه در امور نوداشته باشد، به
یابد، آگاه باشد مانند اینکه دیوار محکم و استوار شخص، کج و متمایل حدوث آن ثبوت می

. به سقوط شود، علم نسبت به امر مستحدث یعنی کج شدن دیوار نیز بایستی وجود داشته باشد
کند و درنتیجه تکلیفی براي وي ثبوت پیدا نمیبنابراین شخصی که قادر به انجام فعل نباشد، 

که تنها غریقی که شاهد غرق شدن دو نفر است و درحالیبراي مثال نجات. مسئولیتی ندارد
. ها است، در صورت فوت دیگري، ضمانی براي وي وجود نداردقادر به نجات یکی از آن

است که حسب مورد باید ا متضمن مفهوم وسیعی.م.ق295توانایی به شرح مندرج در ماده 
ها بروز کند تواند در مصادیق بدنی، مهارتی، امکاناتی و امثال آنتوانایی می. لحاظ شود

).42: 1392آقایی نیا (
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رابطه استناد-2
ورفتاریعنیماديپدیدهدوبینسببییاعلّیپیوندمبینکهاستايرابطهاستناد،رابطه

صدمهیعنیرفتارنتیجهبینکهاستايرابطهازعبارتاستنادابطهدیگر رعبارتبه.استنتیجه
جهت اهمیت دارد ازایناستناد،درواقع توجه به رابطه. داردوجودمرتکبعملوخسارتیا

قرارموردتوجهبایدمسئولیت کیفري یا مدنیتحمیلدراالثبات،الزممشتركفصلعنوانکه به
ود شرایطی مانند وجود تکلیف و ترك آن، رابطه استناد احراز رغم وجگیرد؛ در مواردي به

منظور ثبوت ضمان تارك را ا نیز شرط اساسی به.م.ق295گذار در ماده رو قانونازاین. شودنمی
تحقق رابطه استناد دانسته است؛ باید توجه داشت رابطه استناد اعم از رابطه علیت که مبین رابطه 

نتیجهومسببفعلبینرابطهمبیناست و همچنین رابطه سببیت کهبین فعل مباشر و نتیجه 
منظور احراز رابطه استناد این نکته باید بررسی شود که آیا نتیجه حادث یعنی به. باشداست، می

جنایت بر نفس یا مادون آن مستند به رفتار شخص است یا خیر؟ بدیهی است این رابطه باید 
. این صورت که عامل دیگري این رابطه را قطع نکرده باشدیک رابطه ناگسستنی باشد، به

ماهیت رابطه استناد-1-2
اي صوري و رابطه استناد پیوند واقعی میان علت و معلول یا سبب و مسبب است و رابطه

شود، لذا تصور دستوري بودن برقراري این رابطه عاري از منطق و واقعیت اعتباري قلمداد نمی
شود مستند می... «:دارد ا که مقرر می.م.ق295گذار در ماده این نحو از بیان قانونبنابراین . است

رو، این عبارت به به معنی اخبار از امر واقع است و نه اعتبار قانونی وجود این رابطه؛ ازاین» ...
رت گذار با ذکر این قید بر ضرودرواقع قانون. معنی عدم ضرورت احراز واقعی این رابطه نیست

وجود رابطه استناد تأکید کرده است؛ بنابراین به دنبال هر ترك تکلیفی نسبت به زیان حاصل 
» رابطه استناد«بنابراین قید . ضمان برقرار نیست، بلکه بایستی رابطه استناد هم وجود داشته باشد

ناد تواند منجر به تحقق رابطه استداللت بر این نکته دارد که مصادیقی از ترك تکلیف می
.رسیدنشود؛ در غیر این صورت اشاره به قید مذکور زائد به نظر می

باوجوداین در خصوص رابطه استناد در زمینه قتل ناشی از ترك فعل، بعضی حقوقدانان 
گونه موارد عرف شخص تارك داند و در اینمعتقدند که باید دید عرف چه کسی را مسئول می

دیگر، عرف بین رفتار متهم و مرگ عبارتبه). 42- 46: 1392میرمحمدصادقی (داند را مسئول می
کند، هرچند ازنظر مادي نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد علیه رابطه علیت برقرار میمجنی

فعلتركمیانسببیترابطهبرقراريامکانازنظر ایشان.)107: 1388شاکري و کندالتی مرادي (
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بیند؛نمیزمینهایندرممنوعیتیعرفواستعرفیامریکسئلهماینوداردوجودنتیجهو
نتیجه،وفعلتركمیانجاهرگفتتوانمیکلیقاعدهیکعنوانبه اعتقاد این گروه بهبنابراین

نداند،ضروريجرمتحققبرايرامثبتفعلگذارقانونوباشدداشتهوجودعرفیسببیترابطه
درواقع اغلب .)1392:138زراعت(دهدمیتشکیلراجرمکیفیزیرفتارنیزفعلترك

را مدنظر قرار داده و » علیت عرفی«حقوقدانان براي رفع مشکالت مربوط به اثبات رابطه علیت، 
اي گونهاي برقرار باشد بهشده و نتیجه رابطهبین اقدام انجام» عرف«کنند که اگر ازنظر اذعان می

الهی منش و مرادي اوجقاز (مود، مرتکب ازنظر حقوق جزا مسئول است که بتوان به آن استناد ن
توان پذیرفت؛ زیرا مرجع ما در مسائل و موضوعات عرفی، عرف این نظر را نمی). 67: 1392

. گذاري و حتی تشخیص مصادیق را ندارداست، ولی در مسائل علمی، عرف صالحیت قاعده
دیگر از لوازم عبارتبه. در جغرافیا و زمان داردپذیري، اختالفهایی نظیر تحولعرف ویژگی

پذیري مسائل پذیري در مکان و زمان است و با توجه به ویژگی تحولگرایی و تحولعرف، نسبی
ها و ارتکازات ذهنی متفاوت حاکم بر عرفی در ظروف مکان و زمان که خود ناشی از برداشت

شود در موضوعی واحد شاهد موازین و یانگاري رابطه استناد باعث مفهم عرف است، عرف
رویکردي که به انکار علمی و واقعی بودن رابطه استناد و بالمال . هاي متفاوتی باشیمگیريموضع

مسئولیت کیفري معلول ذهنیت . انجامددر بسیاري موارد به نفی وجود واقعی مسئولیت کیفري می
عیتی خارجی است که ازجمله با احراز رابطه یا پندار سیال مردم نیست، بلکه حقیقتی عینی و واق

پس باید گفت که رابطه استناد امري واقعی است . شودمادي میان نتیجه با فعل ارتکابی، محقق می
و نه امر اعتباري و مانند هر نسبت سببی که بین دو پدیده وجود دارد و حدوث یک پدیده را به 

نین موقعیتی دارد، یعنی نتیجه در امور واقعی به امري دهیم، رابطه استناد نیز چپدیده دیگر ربط می
تواند تابع اي عینی، مادي و واقعی است و این پیوند نمیها رابطهشود که بین آننسبت داده می

. عرف، موازین قراردادي یا دستور قانون باشد
یست، رو در امور واقعی و علمی، عرف هیچ مرجعیتی ندارد؛ زیرا عرف امر علمی نازاین

امر علمی ثبات داشته و حجیت آن به دلیل علمی و عقالنی بودن آن . بلکه امر اعتباري است
-بدین ترتیب رابطه سببیت، یک پیوند ذهنی نیست که. است نه ناشی از عرفی بودن آن

: 1386نجیب حسنی (ایجاد کند، بلکه پیوند واقعی و علمی است میان دو پدیده رابطه- درفکر
تبع آن مجرم دانستن شخص از امور فرضی و این استناد یک نتیجه به یک رفتار و به؛ بنابر)29

طور مثال قاتل بودن، امري واقعی بوده و منوط به آن است غیرواقعی نیست، بلکه مجرم بودن به
اثبات داشته و مستند به آن باشد؛ چراکه رابطه دو پدیده که قتل با فعل قاتل پیوندي عینی و قابل
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تواند بر اساس معیارهاي اعتباري مانند توجه است و نمیدر چارچوب موازین علمی قابلصرفاً
.عرف، قرارداد یا دستور قانون یا شرع محقق شود

فقیهان اسالمی ترك فعل را امري عدمی و به داللت عقل و منطق حصول نتیجه وجودي 
تواند ناشی از است و نمیدرواقع مرگ یک امر وجودي. داننداز آن را غیرممکن می) مرگ(

، اما بعضی بدون مرزبندي میان وجه مادي و غیرمادي )6: 2، ج 1424خویی (یک امر عدمی باشد 
تصور دانسته و بر این شده را قابلصورت ارادي واقعفعل، امکان اسناد نتیجه به ترك فعلی که به

داري از انجام عمل است که باورند که ترك فعل و امتناع در اینجا به معناي کف نفس و خود
. پدیده وجودي و مستند به اراده انسان است، نه ترك فعل صرف که امر عدمی و بالتأثیر است

دیگر و ازنظر ایشان، اراده یکی از عناصر امتناع و نیرویی نفسانی است که ماهیت ایجابی بیانبه
شود که امتناع ماهیت ایجابی به ب میرو، اگر یکی از عناصر امتناع، امر ایجابی شد، سبدارد؛ ازاین

اي ایجابی باشد و بعد گفته شود خود بگیرد؛ به باور این گروه منطقی نیست یکی از عناصر پدیده
گاهی با اراده : به نظر این گروه، ترك فعل بر دو نوع است. که مجموع آن پدیده سلبی است

. اي وجود داشته باشدکه ارادهشود و گاهی صرف عدم انجام است بدون اینمثبت انجام می
گاهی اراده، انسان را به انجام عملی وادار . رو، امتناع همانند فعل، یک رفتار ارادي استازاین

در پاسخ به این نظر باید اذعان ). 138: 1392زراعت (شود کند و گاهی مانع از انجام آن میمی
ساحت و حوزه روانی رفتار مربوط داشت وجه ممیزه این تفکیک امر ذهنیِ قصد است  که به 

شود، مانند زمانی که رو باید توجه داشت که وقتی با قصد از انجام کاري امتناع میشود؛ ازاینمی
شود، موقعیت و واقعیت خارجی امتناع یا ترك فعل و نقش آن در بدون قصد انجام آن ترك می

صد یا بدون آن، هر دو امر عدمی هاي دیگر یکسان است و در هر دو حالت چه با قحدوث پدیده
درواقع ماهیت ایجابی امتناع، به حیطه ذهنی و . توانند در امر وجودي تأثیر بگذارندهستند که نمی

. غیرمادي آن مربوط است؛ حیطه مادي آن عدم انجام کار و حیطه معنوي آن، قصد کردن است
ضمن . یک امر عدمی استدیگر قصدکردن یک امر ایجابی است، اما کاري نکردنعبارتبه

گذار تفاوتی بین امتناع از روي قصد و آگاهی و اینکه در موارد امکان اسناد نتیجه به تارك، قانون
درستی در رکن روانی و ماهیت صرف عدم انجام فعل موظف قائل نشده، بلکه اراده امتناع را به

.عنوان شرط تحقق رابطه استنادجنایت مؤثر دانسته است، نه به

احراز رابطه استناد-2-2
استناد است؛ بدیهی است در رابطهاحرازنحوهاست،اهمیتحائزمیانایندرکهاينکته
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با این وصف .باشندمؤثرحاصلهدرنتیجهکهانداحتسابقابلعواملیوافعالتنهااین خصوص
ا در ترك فعل برقرار توان رابطه استناد ردر پاسخ به این سؤال اساسی که در چه مواردي می

در مواردي که شخصِ مرتکب با ترك فعل -1: توان در نظر گرفتدانست؟ دو فرض را می
وقتی ترك فعل به همراه یا - 2محض در جنایت با حدوث نتیجه مجرمانه دخالت کرده است؛ 

.قبل از فعلی دیگر در وقوع جنایت نقش داشته است
هرگاه کسی فعلی که انجام آن را « : داردعار میا که اش.م.ق295با توجه به صدر ماده 

ممکن است » ...گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترك کند برعهده
محض ترك تکلیف، بدواً چنین تصور شود که موضوع ماده ترك فعل محض بوده و شخص به

، )قانونی و قراردادي(تکلیف صرف وجود این دو صورت ازبنابراین به. مسئول خواهد بود
اما بایستی گفت که این دو صورت از . شده استامکان اسناد جنایت به ترك فعل پذیرفته

نفسه شرط تکلیف ویژگی خاصی ندارند که شرط را تبدیل به سبب کنند؛ زیرا ترك فعل فی
ط، عاملی توضیح اینکه شر. است چه ترك فعل محض باشد و چه ترك فعل همراه با فعل سابق

آید، ولی از عدمش، عدم معلول الزم آید؛ یعنی است که از وجودش، وجود معلول الزم نمی
تفاوت شرط و سبب . شودآید، ولی بودنش موجب جنایت نمیاگر نباشد جنایت به وجود نمی

درواقع علیت علت . است، زیرا سبب، عاملی مؤثر بوده و شرط فاقد تأثیر است» مؤثر بودن«در 
که اگر شرط نباشد، نحويمباشرت یا سببیت سبب در تسبیب، منوط به وجود شرط است بهدر 

دیگر شرط، عاملی است که زمینه عبارتبه. توانند در حدوث زیان مؤثر باشندسبب و مباشر نمی
براي مثال . که سبب یا مباشر بتواند اثر خود را بگذاردطوريکند بهوقوع نتیجه را ایجاد می

طور اتفاقی مواجه با خطر سقوط شده یکی از دو کوهنورد از نجات جان دیگري که بههرگاه
است امتناع ورزد نسبت به مرگ مسئول نخواهد بود مگر آنکه نقش سببی بیابد و آن در 

که در مخاطرات احتمالی طور مثال با اعتماد به یکدیگر و توافق بر اینصورتی است که به
د به کوهنوردي اقدام کرده باشند که در این صورت هرکدام از هریک دیگري را یاري کن

یعنی (ها با ایجاد انگیزه کوهنوردي در دیگري ممکن است سبب قلمداد شود، لکن این امر آن
در صورتی ) هاي دیگريدعوت از یکدیگر به کوهنوردي با اعتماد به برخورداري از مساعدت

رو ترك فعل یکی از مساعدت، همراه شود؛ ازایندر وقوع جنایت مؤثر است که با ترك فعل 
آمیز موجب تحقق عدوان شده و وي همه شرایط تسبیب دو کوهنورد در آن وضعیت مخاطره

.در جنایت را با هر دو رفتار قبلی و اخیر خود یعنی ترك فعل فراهم ساخته است
القات کنند و یکی، طور اتفاقی یکدیگر را در شرایطی نامساعد ملکن هرگاه دو کوهنورد به
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شده تنها ایجاد اگرچه از روي عمد، دیگري را از مرگ نجات ندهد نقش وي در آنچه واقع
رو نسبت به مرگ ضامن دیه یا قصاص نخواهد بود، هرچند به دلیل شرط است و ازاین

به تعزیر خودداري از کمک به دیگري در مخاطرات جانی و ترك تکلیف قانونی، محکوم
. گرددمی

بنابراین براي ثبوت ضمان کسی که وظیفه خود را ترك کرده باید سببیت فعل سابق وي در 
اي خاص، مبتنی بر حدوث نتیجه احراز شود و صرف ترك فعل موظف هرچند آن وظیفه

دیگر ترك فعل، عبارتقرارداد یا دستور قانون باشد براي احراز رابطه استناد کافی نیست؛ به
بلکه تنها شرط تأثیر عوامل ،امر عدمی در حدوث نتیجه فاقد اثر استچون امري عدمی است و

.شودمؤثر قلمداد می
چنانکه گذشت نحوه دخالت افراد در حدوث زیان، ممکن است بر نحو مباشرت، سببیت یا 
شرطیت باشد، ترك فعل مصداق شرطیت است و شرط هم به دلیل عدم تأثیر در حدوث نتیجه 

ا رفتار منجر به .م.ق492درستی در ماده گذار بهرو است که قانونازاین. گاه ضامن نیستهیچ
جنایت را به مباشرت و تسبیب منحصر دانسته، لذا امکان احراز رابطه استناد محدود به رفتاري 

که فقیهان اسالمی نیز بر این چنان. شده که مصداق یکی از دو صورت سببیت یا مباشرت باشد
بل التروك جمیعاً ال یترتب علیها ضمان اذا کان عله التلف «: اندوردهامر تصریح داشته و آ

ترك،زعم برخی اگر قائل به این شویم که ، در مقابل به)153: 43ق، ج 1404نجفی (» غیرها
این نگاه ،شودیا مـرگتـلفتواند منشأ امر وجودى مثلعدمى نمىو امرامر عدمى است

در مواردى امر عدمى توان گفت استثنائاًیعنى نمى،استثنابردار نیستبه رابطه علیت،عقلى
. آور نـیستضـمانفعلتركموردهیچدربر این اساس امر وجودى باشد؛منشأتواندمى

اگر براي مثال. توان یافت که فقها قائل به ضمان تارك هستندحال مواردي را در فقه میبااین
یوانش کوتاهى کند و آن حیوان به شخص یا چیزى آسیب برساند،کسـى در نـگهدارى ح

.ولى ضامن است،استگرچه صاحب حیوان ترك فعل کردهصاحب حیوان ضامن است؛
یا کسى حیوانش را به ولى آن را آبـیارى نـکند،اگـر کسـى باغى را اجاره کندهمچنین

خشک شود یا حیوان تلف شود،غبادیگرى بسپرد و امین آب و غذا به حیوان ندهد و آن
، اما بایستی گفت ترك فعل در )304: 1391حاجی ده آبادي (د شخص اخیر ضامن خواهد بو

توجهی بدان منتهی به جنایت این موارد، مسبوق به فعل سابق و تعهد برانجام اموري است که بی
هد و با سببیت بنابراین شخص با ترك تع. شود و این تعهد و پذیرش همگی فعل هستندمی

خویش، موجب عدوانی شدن فعل سابق و درنتیجه وقوع جنایت شود، به نحوي است که ترك 
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در اینجا شرط تأثیر فعل سابق در تحقق جنایت بوده، بدون اینکه خود ترك در تحقق جنایت 
است و درواقع امر ازنظر علمی در » شرط«تنهایی نقش مؤثر داشته باشد؛ چراکه ترك فعل به

.کندث نتیجه فاقد اثر است و فقط زمینه تأثیر عامل دیگر را فراهم میحدو
برخالف این نظر برخی معتقدند فرقـی بـین تـرك فعـل مسـبوق بـه فعـل و غیـر آن نیسـت و          

، امـا بایسـتی گفـت    )296: 1391حـاجی ده آبـادي   (درهرصورت، ترك فعل ضـمان آور اسـت   
تصور است؛ زیرا تـرك فعـل موظـف، شـرط     صرف ترك غیرقابلثبوت ضمان نسبت به نتیجه به

شده و بـه آسـیب یـا خسـارت منجـر شـده       تأثیر فعلی است که قبل از آن یا همراه با ترك، انجام
رو صرف وجود وظیفه و ترك آن، صالحیت استناد نتیجه به تـارك را نـدارد، بلکـه    ازاین. است

شـده  وسیله تارك انجـام ن بهترك فعل موظف باید مسبوق به فعلی باشد که همزمان یا پیش از آ
در این صورت ترك فعل، شـرط تـأثیر اقـدام قبلـی مرتکـب در صـورت وقـوع نتیجـه یـا          . است

براي مثال هرگاه مادر بدواً از پـذیرش نگهـداري طفـل امتنـاع     . شودموجب عدوانی شدن آن می
خـودداري  کرده باشد و پدر مراقبت از فرزند را به دیگـري سـپرده باشـد و او از تغذیـه کـودك     

رغم آگاهی از این امر و توانایی در نجـات فرزنـد خـویش اقـدام نکنـد، جـانی       کند، اگر مادر به
نخواهد بود؛ همچنین هرگاه پزشک بیمار را پذیرش نکرده وي را تحـت مراقبـت خـویش قـرار     
ندهد و در همین حال او را در حال مرگ مشاهده کند و به وي کمـک نرسـاند یـا شخصـی کـه      

تواند نیاز او را برآورده سازد اقدامی نکنـد،  بدون آب و غذا در محلی بیابد و باآنکه میفردي را 
رغم وجود تکلیف قانونی در مساعدت به افـراد در شـرایطی ماننـد آن، سـبب جنایـت قلمـداد       به

یک از ایـن افـراد علـت یـا سـبب جنایـت را       نشده و ضامن قصاص یا دیه نخواهند بود؛ زیرا هیچ
ته، نقش مؤثري در وقوع آن نداشته و تنها شرط تأثیر عامل مؤثر در حدوث نتیجـه را  فراهم نساخ

تواند موجب ضمان شود، اگرچـه شـخص   پس ترك فعل نمی. اندبا ترك فعل خود موجب شده
موظف به انجام آنچه ترك شده باشد؛ 

باشر هرگاه ترك فعل، شرط تأثیر مباشرت در حدوث جنایت باشد توجیه و تبیین ضمان م
روشنی نتیجه به فعل ارتکابی نسبت نظر است؛ زیرا در این موارد، بهفاقد پیچیدگی و اختالف

اي که با غفلت از ترمز کردن، موجب آسیب یا خسارت شده است که مانند راننده. شودداده می
در این صورت ترك فعل ترمز کردن، شرط تأثیر به حرکت درآوردن خودرو در فعل اصابت 

دیهی است تصادم و وقوع جنایت به علت آن، یعنی اصابت ناشی از حرکت خودرو است، ب
همچنین درمواردي که ایجادکننده سبب، خود . شرط آن، یعنی ترمز نکردنمنسوب است نه به

مانند اینکه . شرط تأثیر آن را نیز فراهم کرده است، بنابرقواعد، هم او ضامن جنایت خواهد بود
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.  ه و از دادن آب و غذا به وي خودداري نمایددیگري را زندانی کرد
دشواري توجیه ضمان سبب در برخی از این موارد موجب شده بعضی با غفلت از نقش 

شرط دانسته و بر این اساس، سببی مرتکب در حدوث نتیجه، وقوع آسیب یا خسارت را مستند به
توان تارك تنها در صورتی میکهدرحالی. وسیله ترك فعل را ممکن بشمارندتحقق جنایت به

دار جبران صدمه یا خسارت دانست که همان، مباشر یا سبب وقوع نتیجه نیز باشد فعل را عهده
شود که وي پیش از ؛ بنابراین امکان ضمان تارك محدود به مواردي می)113: 1393صادقی (

د؛ در غیر این صورت ترك یا همراه با آن در انجام فعل مؤثر، مباشرت کرده یا سبب شده باش
ترك فعل، در تمام موارد چه آنکه همراه با تکلیف یا بدون وجود تکلیف باشد، نقش شرط 

. گاه ضامن نتیجه ناشی از تأثیر سبب یا مباشر نیستخواهد داشت و چنانکه گفتیم شرط هم هیچ
ها نچه به آنعدالت و اصول حقوقی هم اقتضاي این دیدگاه را دارد؛ زیرا افراد فقط نسبت به آ

بنابراین آنچه به تارك فعل منسوب است صرف ترك بوده و نسبت به . اندمنسوب است ضامن
اي که در وقوع آن مؤثر نبوده نباید آن ترك ضامن است و نسبت به مرگ دیگري یا نتیجه

.ضامن باشد
ی از علت برخی بر این باورند که ترك فعل، یعنی فقدان مانع از تأثیر؛ بنابراین ترك، جزئ

و شرط است و شرط ) سبب(علت تامه مرکب از مقتضی : اندچنانکه فالسفه نیز گفته. تامه است
تارك فعل و ازآنجاکه) 9: 2، ج1379مصباح (شود شرط وجودي و عدمی تقسیم میهم به

توانست با ایجاد مانع از حدوث نتیجه جلوگیري کند، ولی چنین نکرده، در وقوع زیان نقش می
، لکن چنانکه گذشت مداخله تارك در حدوث جنایت، حداکثر بر نحو )1387کریمی (دارد

خواهد بود و نه مباشر یا سبب و ترك فاقد اثر است؛ زیرا نه خود ترك و نه اثر آن، در » شرط«
. حدوث نتیجه مؤثر نیست، بلکه تأثیر عامل مؤثر مانند علت یا سبب متوقف بر وجود آن است

شود، اما وقوع جنایت ناشی از عاملی دیگر مفقود باشد جنایت واقع نمی» لترك فع«یعنی اگر 
در حدوث » عامل مؤثر«توان به جنایت یا هر زیان دیگر را تنها می). 108: 1393صادقی (است 

موجب ها، بهنظر از قوت و ضعف تأثیر آنآن نسبت داد و عوامل مؤثر در حدوث نتیجه صرف
.گیرنددر ذیل یکی از دو عنوان سبب یا مباشر قرار میا منحصراً .م.ق492ماده 

وقوع نتیجه و رابطه استناد-3-2
تـوان نتیجـه را بـه    ا تنهـا در مـواردي خـاص مـی    .م.ق295با توجه به شرایط مذکور در مـاده  

دیگر احراز رابطـه اسـتناد در ایـن مـوارد     عبارتتارك مربوط و رابطه استناد را محقق دانست؛ به
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. ه فعل قبلی است که شخص را بالمباشره یا بالتسبیب مؤثر در وقـوع جنایـت کـرده اسـت    منوط ب
بنابراین تحقق رابطه اسـتناد در ایـن مـوارد متوقـف بـر ظهـور دو رفتـار از مرتکـب اسـت؛ یکـی           

شود که همان رفتار مـؤثر در وقـوع نتیجـه اسـت و دیگـري      صورت مباشرت یا تسبیب واقع میبه
یر رفتار مثبت در وقوع جنایت است و در این صـورت اسـت کـه رابطـه     ترك است که شرط تأث

شود و این همان جرم فعل مشروط به ترك خواهد بود که در ابتدا بیان کـردیم؛  استناد برقرار می
شـود،  غریق موجـب مـرگ شـناگر در اسـتخر مـی     براي مثال فعل مثبت که همراه با ترك نجات

یـا وقتـی   . دهـد خود به شناگران بـراي ورود بـه اسـتخر مـی    اي است که فرد مسئول با عمل اجازه
شـود، و  پذیرد که از بیمار مراقبت کند با اقدام به پذیرش، متعهد به مراقبت از وي میپزشک می

که بیمار را پذیرش نکرده و در این وضعیت از نجات او خـودداري  جهت نقش وي با وقتیازاین
منزلـه اجـازه بـه    جـا کنـد و حضـور وي بـه    یـل را جابـه  کرده، فرق دارد؛ همچنین سوزنبان کـه ر 

هـا،  حال اگر افراد فـوق تعهـد خـود را انجـام ندهنـد، تـرك آن      . لوکوموتیوران براي عبور است
ترك فعل محض نیست؛ زیرا هریک عالوه بر وجود تعهـد و تکلیـف، عملـی را نیـز انجـام داده      

هـاي متنـوعی   ر ممکـن اسـت صـورت   ایـن رفتـا  . که درواقع همان رفتار موجب نتیجه شده اسـت 
داشته باشد مانند اجازه به شناگران براي ورود به استخر یا اجازه سوزنبان به لوکوموتیـوران بـراي   

ــه ــا   نحــويعبــور امــن، ب کــه در صــورت عــدم وجــود ایــن امــر، شــناگران وارد اســتخر نشــده ی
ا در اقـدام بـه رفتـار    یعنی وجود این اشخاص، دیگـران ر . کردلکوموتیوران اقدام به حرکت نمی

کند و مصداق سببیت روانی هستند؛ یعنی ایـن اقـدام سـابق    منجر به جنایت تحریک و ترغیب می
اي شود؛ بنابراین اگر افـراد در رودخانـه  بر ترك است که سبب قلمداد شده و موجب جنایت می

افـراد منـوط بـه    غریق در آنجا حضور یابد بدون اینکـه شـناکردن  طور اتفاقی نجاتشنا کنند و به
غریق باشد، در صورت غرق شدن شخص و عدم کمک ازسوي نـاجی حتـی اگـر    حضور نجات

قصد مرگ شخص را بنماید، مسئولیتی اعـم از دیـه یـا قصـاص نخواهـد داشـت؛ چراکـه حکـم         
منوط به وجود رابطه اسـتناد اسـت و اینکـه شـخص مطـابق قـانون       ) قصاص یا دیه(وضعی ضمان 

شود به خـاطر حکـم تکلیفـی و تـرك     به تعزیر میمحکوم... صدومین و خودداري از کمک به م
. این حکم است

بنابراین در مواردي مانند آنچه ذکر شد مرتکب عمداً یا از روي تقصیر فعل موظف را ترك 
اند که همان در وقوع نتیجه مؤثر بوده، به دلیـل ایـن تـأثیر ضـامن     کند، چون قبالً فعلی انجام داده

جهت که صرف وجود تعهد قانونی یا قـراردادي بـراي ضـامن دانسـتن تـارك      نه ازاین. باشندمی
. کافی شمرده شود؛ زیرا صرف ترك تکلیف بدون وجود فعل قبلی، موجب ضمان نخواهد شد
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گیرد، ولی این به عهده باید توجه داشت که گاهی شخص، انجام کاري را بر عهده می
گرفته اگر جایی آتش نشان برعهدهارد؛ مثالً آتشگرفتن هیچ سببیتی در حدوث جنایت ند

دارشدن این وظیفه در آتش گرفتن چیزي، علت یا سبب گرفت آن را خاموش کند؛ اما عهده
نیست و احراز رابطه استناد که امري واقعی و مادي است منوط به مداخله برنحو سبب یا مباشر 

منحصر است؛ بنابراین پذیرش اطالق است؛ چراکه امکان تأثیر بر این دو صورت از مداخله
ضرورت احراز رابطه استناد غیرموجه است؛ زیرا صرف ا بدون توجه به.م.ق295صدر ماده 

در مثال فوق اگر محلی آتش گرفت و . وجود تعهد براي تحقق جنایت کافی نخواهد بود
اري کند و نشان آن را خاموش نکند، یعنی از انجام کاري که متعهد به آن است خوددآتش

باید بگوییم 295سوزي فوت نماید، بر اساس اطالق صدر ماده درنهایت شخصی در اثر آتش
که براي تحقق رابطه استناد وجود تعهدي الزم است که در نشان ضامن است؛ درحالیآتش

. حدوث جنایت نقش داشته و مؤثر باشد
افراد یا ... «: داردا که مقرر می.م.ق514ماده 2اي از حقوقدانان با توجه به تبصره اما عده

دارند، در صورت گونه حوادث را بر عهدههایی که مسئولیت اصالح یا رفع آثار ایندستگاه
اند اگر سیل به منزل بیان داشته» باشندوظیفه، ضامن میتقصیر یا قصور قابل استناد در انجام

ا دارد با قصد قتل شخص یا ي جلوگیري از آن رشخصی سرایت کند و مأمور دولت وظیفه
اشخاصی که در منزل هستند از ورود سیل خودداري نکند و منتهی به قتل شود، قتل عمدي 

ي تصادف حاضرشده است و آید یا اگر مأمور راهنمایی و رانندگی که درصحنهحساب میبه
صدوم از قصد مردن موظیفه دارد وجود مصدومان را به اورژانس اطالع بدهد اما عمداً و به

گزارش آن خودداري کرده و تأخیر در مداواي مصدوم موجب مرگ وي شود عمل مأمور 
اي که در اینجا وجود دارد ازنظر ایشان مالحظه. تعقیب خواهد بودعنوان قتل عمدي قابلبه

اي وجود دارد برقراري رابطه علیت میان ترك فعل و قتل است که ازنظر عرفی چنین رابطه
عنوان موجه نیست؛ زیرا هیچ، اما باید بیان داشت که این تفسیر از ماده به)1392:68زراعت (

وظیفه، موجب اسناد نتیجه به رفتار مرتکب صرف قصور یا تقصیر در انجامطبق تبصره مذکور به
در این موارد علت فوت . شود، بلکه این قصور یا تقصیر باید مستند به رفتار مأمور باشدنمی

نه اطالع ندادن مأمور راهنمایی به اورژانس؛ بنابراین مأمور تنها به خاطر ترك تصادف بوده 
وجه مشمول حکم وضعی هیچحکم تکلیفی و اطالع ندادن به اورژانس، مشمول تعزیر است و به

عالوه تعمیم مصداقی ماده باید مبتنی بر به. ضمان نیست که نیازمند احراز رابطه استناد است
تواند باشد که چنانچه رج در ماده باشد؛ مثال متناسب با ماده این مورد میهاي مندچهارچوب
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سیل یا زلزله مانعی را در جاده ایجاد کرده باشد و مأموران راهداري آن مانع را خارج نکرده، 
بلکه اجازه عبور اشخاص را براي عبور از مسیر بدهند؛ در این مورد به دلیل استناد نتیجه به فعل 

سازي مسیر از موانع که شرط تأثیر فعل سابق عبور از مسیر امن است و عدم پاكایشان که 
.شودها مستند میگردند و نتیجه به فعل آناست، بالتسبیب موجب عدوانی شدن فعل سابق می

ا .م.ق295اینکه در ماده - 1: ا مقید به دو قیدشده است.م.ق295بدین ترتیب صدر ماده 
یعنی ترك تعهد و تکلیف در شرایطی واقع شود که آن تعهد در » ...آنبه سبب... «: گوید می

حدوث جنایت نقش داشته باشد و این نقش زمانی است که عالوه بر وجود تعهد، متعهد یا 
براي مثال چنانچه شخصی یک نفر . مکلف عملی را انجام دهد که مصداق سبب عدوانی باشد

گذرد از کمک به وي نس از کنار مجروح میکه مأمور آمبوالرا مجروح کند و درحالی
علیه فوت کند، مأمور آمبوالنس هیچ ضمانی اعم از دیه یا قصاص خودداري نماید تا مجنی

ندارد؛ زیرا در مجروح شدن وي هیچ نقشی نداشته و جنایت به ضارب منسوب است؛ هرچند 
شد، علیه میمجنینمود مانع از سرایت جنایت و مرگ اگر مأمور مذکور به وي کمک می

که اگر پس از اقدام به حمل، از انجام وظایف مؤثر در معالجه امتناع ورزد جانی قلمداد درحالی
همچنان که اگر پزشک، بیمار را پذیرش کند، اما به درمان وي اقدام نکند، نسبت به . گرددمی

هایی که به مثالبا توجه - 2. هایی که ناشی از عدم درمان بوده، ضامن خواهد بودجنایت
گرفته است، کودك اي که شیر دادن را برعهدهکه مادر یا دایهمانند این... «: زندگذار میقانون

تارك فعل در این ماده . »را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند
ا .م.ق295ده کند، یعنی ترك تکلیف زمانی بر اساس مادر جنایت دخالت می» سبب«صورت به

. کند که همراه با سببیت در جنایت باشدایجاد مسئولیت می
این قسم تفسیر از سبب، تفسیر موسع است و برخی از فقهایی هم «: بعضی بر این باورند که

اند، صرفاً از باب قاعده غرور و نه تسبیب، شخص را مسئول که در این خصوص معتقد به ضمان
که این سخن مستلزم پذیرش ثبوت ضمان در غیر ، درحالی)32: 1384پوربافرانی (» دانندمی

وضوح در تعارض با نصوص موارد مداخله برنحو مباشرت و سببیت است، موضوعی که به
داري کردن از وسیله مالک، امر مواظبت و نگهقانونی است؛ چنانچه با تکلیف به مراقبت از بنا به

خص در حفظ خانه خود اقدامات الزم را انجام نداده ممکن است ش). فعل(شده است خانه واقع
مباالتی نماید، اما این و منجر به آسیب به دیگري شود و به عبارتی در حفظ خانه خویش بی

از طرفی بایستی یک امر . است) مواظبت و نگهداري کردن(مباالتی وصف فعل مثبت بی
ازه دادن براي عبور از یک مسیر، یک وجودي اتفاق بیفتد و آن عامل مؤثر باشد؛ براي مثال اج
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هاي متفاوتی مانند تابلوهاي تواند به شکلفعل و امر وجودي است و این اجازه دادن می
بنابراین اشخاص با توجه به این اجازه است که مسیر را با سرعتی مشخص . راهنمایی انجام گیرد

شخص وارد آید، همان فعل سابق حال اگر به دلیل وجود گودال یا مانع، آسیبی به. کنندطی می
گردد و ترك تکلیف رفع موانع و اصالح یعنی فراخواندن و اجازه دادن، باعث وقوع نتیجه می

عالوه قاعده غرور نیز از مصادیق سببیت است؛ زیرا غار، سبب بوده به. مسیر شرط تأثیر آن است
در پاسخ به استفتایی درباره گانیاللّه گلپایدر همین راستا آیه. شودو عدوان به وي منسوب می

بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ درنتیجه اصابت سنگ، مرقوم چگونگی مسئولیت دیده
خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن بان در اعالمدر فرض مسئله، اگر دیده: داشته است

ست مشغول بان و تعهدي که در نگهبانی داده انیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده
). 289: 3، جلد1378گلپایگانی (اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است کارشده

بان، مبنی بر نگهبانی مشخص است که مطابق فتواي مذکور، کارگر با اعتماد به فعل قبلی دیده
ت از آنان و اعالم وقوع خطر وارد معدن شده است و این همان فعلی است که درمورد آن صحب

بان در جنایت است که با ترغیب و با در این موارد وقوع نتیجه ناشی از سببیت دیده. نمودیم
خطر به شود و با ترك وظیفه اعالماجازه دادن به کارگران به کار، تحت مراقبت وي، واقع می

.کارگران بالتسبیب موجب وقوع جنایت شده است
وارد نتیجـه بـه فعـل مشـروع سـابق، یعنـی       ممکن است این سؤال مهم پیش آید اگر در این مـ 

شـود، لـذا   تعهدي که موجب اعتماد و ترغیب کارگران به ورود بـه معـدن اسـت اسـناد داده مـی     
در جواب بایستی گفت کـه تـرك فعـل    . توان افعال مشروع و قانونی را مجازات نمودچگونه می

اي کـه بـا غفلـت از    راننـده براي مثـال  . شودمذکور، بالتسبیب موجب عدوانی شدن فعل سابق می
ترمز کردن، موجب آسیب یا خسـارت شـده، تـرك فعـل ترمـز کـردن شـرط تـأثیر بـه حرکـت           
درآوردن خودرو در فعل اصابت است، بدیهی است تصادم و وقوع جنایـت بـه علـت آن، یعنـی     

همچنـین کسـی   . شرط آن، یعنی ترمز نکـردن اصابت ناشی از حرکت خودرو منسوب است نه به
کنـد و دیگـري را بـه منـزل     در منزل خویش با رعایت موازین فنی و قـانونی حفـر مـی   که چاهی

نمایـد و درنتیجـه   نماید و از اطالع دادن بـه وي از وجـود چـاه خـودداري مـی     خویش دعوت می
شخص در چاه افتاده و منجر به آسیب بر وي شود، این عدم اطالع موجـب عـدوانی شـدن فعـل     

.شودکه یک فعل مثبت است موجب آسیب میشود و حفر چاه سابق وي می
ا بیشتر متأثر از نظام حقوقی کامن ال بوده تا منابع .م.ق295بعضی معتقدند که حکم ماده 

عنوان رکن مادي قتل هاي فقهی صرفاً ترك فعل مسبوق به فعل مثبت را بهفقهی، چون کتاب
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مطلب است که تارك فعل فتاوي برخی فقهاي معاصر هم مؤید این . اندعمدي مطرح کرده
: 1392پوربافرانی (موجب قانون یا قرارداد متعهد باشد شود، هرچند بهقاتل عمدي محسوب نمی

توان پذیرفت؛ زیرا قانون مجازات این نظر که این ماده متأثر از نظام کامن ال است نمی). 31
محوري است رابطه استناد ا موضوع.م.ق295اسالمی قید استناد را دارد و درواقع آنچه در ماده 

اخبار از اسناد است واال رابطه استناد یک امر دستوري نیست » ...شودمستند می... «عبارت . است
واقع است یعنی شود؛ بنابراین این نحو از بیان اخبار بهشود یا نمیگذار بگوید مستند میکه قانون

زیرا . بایستی رابطه استناد برقرار باشدرابطه استناد در صورت حصول این شرایط وجود دارد و
. عبارت قبل از آن به نحوي است که شخص تارك هرگاه سبب باشد، ضامن خواهد بود

صرف ترك فعل، شخص ضامن نیست و بایستی رابطه استناد بنابراین برعکس کامن ال، به
.صورت مادي و واقعی وجود داشته باشدبه

ماهیت جنایت مشروط به ترك-ج
شده درواقع فعل ا در مورد ترك فعل گفته.م.ق295توجه به مطالب مذکور آنچه در ماده با

تواند ماهیت عمدي مشروط به ترك است و نه مطلق ترك فعل؛ جرم فعل مشروط به ترك می
295رغم تردید در وقوع جنایت خطاي محض، در ماده گذار بهیا غیرعمدي داشته باشد؛ قانون

جنایت عمد، شبه عمد و خطاي محض را مفروض دانسته است، چنانکه ا امکان تحقق.م.ق
در متن این بند به معناي عدم » فعل«گذار از واژه استفاده قانون«: بعضی حقوقدانان معتقدند که

، لکن به نظر )312ص : 1392آقایی نیا (» امکان تحقق جنایت خطاي محض با ترك فعل نیست
ا امکان تحقق آن، برخالف عمد و شبه عمد در هیچ .م.ق295رغم تصریح ماده رسد علیمی

موردي وجود ندارد؛ زیرا ثبوت ضمان در این ماده بر ترك فعل موظف که از مصادیق خطاي 
جزایی است منوط شده که در این صورت ارتکاب جنایت خطاي محض همراه با این نحو از 

.خطاي جزایی موجب تحقق جنایت در حکم شبه عمد خواهد شد
این ماده سه . ا رجوع کرد.م.ق292منظور تعیین مصادیق این نوع جنایت بایستی به ماده به

وسیله جنایت به- 2جنایت توسط نائم؛ - 1: مورد را مصداق جنایت خطاي محض دانسته است
کدام از این موارد امکان تحقق جنایت خطاي محض اصلی و در هیچ- 3صغیر یا مجنون؛ 

.  ا وجود ندارد.م.ق295ي محض با توجه به شرایط ماده صورت خطاجنایت به
وسیله نائم را از موارد وقوع جنایت خطایی به ترك تلقی ممکن است ارتکاب جنایت به

که  در مورد جنایت توسط شخص نائم، بایستی قائل به دو فرض بود که در کرد، درحالی
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:طه ترك فعل وجود نداردواسها امکان تحقق جنایت خطاي محض بهکدام از آنهیچ
گونه عمدي در خوابیدن ندارد و در هنگام خواب، فعلی موردي که شخص نائم هیچ-الف

براي مثال پرستاري را فرض کنیم که در . شودکه وي متعهد به انجام آن بوده است، ترك می
فرط ساعات معینی، هر شب وظیفه داشته آمپول خاصی به بیمار تزریق کند؛ اگر پرستار از

خستگی به خواب رود و بیمار در آن موقع به خاطر عدم تزریق آمپول فوت نماید، پرستار 
شود، اما عمد است؛ زیرا اینجا هرچند قتل ماهیتاً خطاي محض محسوب میضامن و جنایت شبه

ا قتل شبه عمدي ناشی از تقصیر .م.ق291ماده » پ«که وي تقصیر کرده به استناد بند ازآنجایی
شمار آمده که عالوه بر پرداخت دیه از مال او، وي را در معرض مجازات یک تا سه ب بهمرتک

).94: 1392پوربافرانی (هم قرار خواهد داد 1375ا مصوب .م.ق616سال حبس به استناد ماده 
صورت شده بهاي که عمد وي نسبت به جنایت واقعگونهخوابد بهشخص نائم عمداً می-ب

شود؛ زیرا در این حالت با توجه با ماده به قصاص می، باوجود شرایط محکومتبعی احراز شود
ها، مرتکب رفتاري هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن«: داردا که مقرر می.م.ق153

گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه شود مجازات نمیشود که طبق قانون جرم محسوب می
این . »هوش کندشود، عمداً بخوابد و یا خود را بیکب جرم میدر حال خواب یا بیهوشی مرت

شخص پس از پذیرش بیمار و با خوابیدن به نحوي از وي پرستاري کرده که موجب مرگ وي 
افتد قتل ارتکابی عمد شده و ازآنجاکه وي عمداً خوابیده و جنایت در حال خواب اتفاق می

.خواهد بود
ا .م.ق295تواند موضوع حکم ماده صغیر یا مجنون نیز نمیوسیله بعالوه ارتکاب جنایت به

واقع شود؛ زیرا مجنون بر اساس مبانی حقوق اسالمی، در خصوص تعهدات و التزامات قانونی و 
احکام وضعی ناشی از . قراردادي افراد فاقد شرایط تکلیف است و باید قائل به تفکیک شد

مثال در صورت انعقاد قراردادي از طرف ولی یا نوانعشود و بهقراردادها بر این افراد بار می
علیه براثر قرارداد، مالک یا مدیون پرداخت شود و مولیعلیه بار میقیم، آثار وضعی بر مولی

شود، اما تعهدات و احکام تکلیفی قرارداد همچون التزام به تسلیم مبیع یا التزام به دینی می
شود؛ زیرا  بر اساس مبانی فقه امامیه و ایط تکلیف بار نمیپرداخت دین اصوالً بر افراد فاقد شر

شود که مکلّف از شرایط عامه حدیث رفع، احکام تکلیفی فقط در صورتی بر مکلفین بار می
، )125: 1403صدر (برخوردار باشد ) درتکالیف مالی(تکلیف یعنی بلوغ، عقل، قدرت و رشد 

نیست و نیاز به شرایط تکلیف ندارد؛ زیرا موضوع آن گونه اما حکم مدیونیت یا اشتغال ذمه، این
گذار بدون لحاظ نمودن شرایط تکلیف نیست، بلکه یک امر اعتباري است که شارع و قانون
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مثال شارع در عنوانبه). 424، ص16، ج]تایب[حسینی روحانی،(تکلیف آن را وضع نموده است 
رو اگر داند و ازاینرا الزم نمیي صغیر شرایط تکلیفخصوص ضمان قهري و اشتغال ذمه

شده مشغول مثل یا قیمت مال تلفصغیر یا مجنونی، مال دیگري را تلف نمود، ذمه وي نسبت به
قانون مدنی 1216گذار ایران نیز این امر را در ماده قانون). 218: 8، ج1380آملی (شود می
عریفی که از تعهد در ابتدا کردیم با این توضیحات و با توجه به ت.صراحت بیان نموده استبه

گذار در هیچ مورد صغیر یا مجنون را مکلف به انجام کاري نکرده و از طرف دیگر قانون
که وجود یک 295توانند تعهدي قرارداد متقبل شود، شرط ماده ازآنجاکه صغیر یا مجنون نمی

با اجازه ولی خود ممکن است گفته شود صغیر یا مجنون. تعهد براي تارك است، محقق نیست
این درحالی است که در صورت . قانون امور حسبی قرارداد امضاء کند84تواند مطابق ماده می

ها ضامن پرداخت خسارت است؛ اما در قتل خطاي محض، عاقله دیه را تحقق زیان، ولی آن
ط واسطه ترك فعل توسبا این توضیحات امکان ارتکاب قتل خطاي محض به. کندپرداخت می

.صغیر یا مجنون نیز وجود ندارد
نیـز  ) ا.م.ق292بند پ مـاده  (بنابراین چنانکه اشاره شد در مورد جنایت خطاي محض اصلی 

ا شـرط ثبـوت   .م.ق295چراکـه مطـابق مـاده    . واسطه ترك فعل وجـود نـدارد  امکان تحقق آن به
ا نداشـته باشـد   ضمان، توانایی شخص در انجام تعهـد اسـت؛ فـردي کـه توانـایی انجـام کـاري ر       

توان متصور بود؛ اما اگر شخصی شرایط تکلیف مندرج در ماده را ندارد و ضمانی براي وي نمی
با علم به عدم توانایی خویش، انجام تعهدي را برعهده گیرد یا اینکه توانایی انجام کـار را داشـته   

تعهـد بـا تقصـیر    در این فـرض تـرك  . شوداما از انجام تعهد خودداري نماید، مرتکب تقصیر می
. ا خواهـد شـد  .م.ق291همراه است و در صورت تحقق جنایت، عمل وي مشـمول بنـد پ مـاده    

ا در مورد جنایت خطاي محضـی اسـت کـه رفتـار مرتکـب اساسـاً       .م.ق292چراکه  بند پ ماده 
براي مثال چنانچه شـوهري از دادن نفقـه بـه زن حاملـه خـود خـودداري کنـد،        . فاقد تقصیر باشد

اینکه از حامله بودن وي مطلـع باشـد، امـا بـه دلیـل گرسـنگی زن، جنـین وي سـقط شـود،          بدون 
هرچند در این مثال شوهر قصد ترك رفتار یا قصد نتیجه را نسبت به جنـین نداشـته اسـت و قتـل     

که با نفقه ندادن مرتکب تقصیر شـده  وي نسبت به جنین ماهیتاً خطاي محض است، اما ازآنجایی
.ا و جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود.م.ق291د پ ماده عمل وي مصداق بن

گیرینتیجھ
جنایت اعم از قتل و مادون نفس، جرم فعل است و جانی باید با انجـام عملـی کـه صـالحیت     
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ا .م.ق295گـذار در مـاده   بـاوجوداین قـانون  . ایجاد آسیب و صدمه را دارد مرتکب جنایت شـود 
وجود -3توانایی انجام فعل -2وجود تعهد قانونی یا قراردادي -1: تحت شرایط 1392مصوب 

رابطه استناد، ترك را در سه نوع قتل عمدي، شـبه عمـدي و خطـاي محـض پذیرفتـه اسـت، امـا        
تنهایی و بدون آنکه با فعلی دیگر همراه شود قابلیت ایـراد صـدمه یـا خسـارت نداشـته و      ترك به

گـذار یـا حقوقـدانان در مقـام ذکـر      هـایی کـه قـانون   مثـال درواقع . تواند موجب جنایت شودنمی
اند، از مصـادیق جـرم فعـل مشـروط بـه      مصادیق نقش ترك فعل در حدوث جنایت مطرح کرده

زیـرا  . ترك است و صرف ترك فعل در هـیچ مـوقعیتی قابلیـت ایجـاد نتیجـه را نخواهـد داشـت       
از آن یـا همـراه بـا تـرك،     شرط تأثیر فعلـی اسـت کـه قبـل    نفسه شرط است، یعنیترك فعل فی

رو صـرف وجـود وظیفـه و تـرك آن،     ازایـن . شده و به آسیب یا خسارت منجر شـده اسـت  انجام
صالحیت استناد نتیجه به تارك را ندارد، بلکه ترك فعل موظف باید مسبوق به فعلـی باشـد کـه    

ط تـأثیر  در ایـن صـورت تـرك فعـل، شـر     . شده استوسیله تارك انجامهمزمان یا پیش از آن به
در ایـن صـورت   . اقدام قبلی مرتکب در صورت وقوع نتیجه یا موجـب عـدوانی شـدن آن اسـت    

295این درحالی اسـت کـه رابطـه اسـتناد مـذکور در مـاده       . شوداست که رابطه استناد برقرار می
ا یک رابطه واقعی و مادي است که اخبار از واقع است که این رابطـه وجـود دارد نـه اینکـه     .م.ق

. را اعتبار کنیم یا امري عرفی باشدآن 
واسـطه تـرك فعـل، تنهـا در جنایـت      گذار، وقوع جنایـت بـه  رغم تصریح قانونهمچنین علی

امکان تحقـق آن وجـود دارد؛ چراکـه در    ) ا.م.ق291و 290موضوع مواد (عمدي و شبه عمدي 
ا شـرط  .م.ق295مورد صغیر و مجنون تصور تکلیف منتفی است و از طـرف دیگـر مطـابق مـاده     

ثبوت ضمان، توانایی شخص در انجام تعهد است؛ فردي که توانایی انجام کاري را نداشته باشـد  
توان متصور بود؛ اما اگر شخصی شرایط تکلیف مندرج در ماده را ندارد و ضمانی براي وي نمی

م کـار را داشـته   با علم به عدم توانایی خویش، انجام تعهدي را برعهده گیرد یا اینکه توانایی انجا
در این فـرض تـرك تعهـد بـا تقصـیر      . شوداما از انجام تعهد خودداري نماید، مرتکب تقصیر می

ا خواهـد شـد؛   .م.ق291همراه است و در صورت تحقق جنایت، عمل وي مشمول بنـد پ مـاده   
است که اساساً فاقـد تقصـیر   کسیا در مورد جنایت خطاي محض .م.ق292چراکه  بند پ ماده 
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