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  از طریق ترک فعل بررسي امکان ارتکاب قتل عمدي
 وحقوق کیفري ایرانفقه  در

 
 ١٭٢ اسفندیار مرادی کندالتی،١ابوالحسن شاکري

 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران٢ ،استادیار دانشگاه مازندران١
 )٢٥/٩/١٣٨٧ :يریخ پذیرش نهای ـ تا٣/٤/١٣٨٦ :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

ز آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک ترک فعل منتهي به سلب حیات از دیگري اعم ا
در . در قوانین کیفري ایران جرم است با شرایطي بوده یا نه، در هر دو حالت

نه از بابت قتل ، اي نداردحالت اول که شخص در برابر دیگري تعهد و وظیفه
 ماده واحدۀ قانون مجازات خودداري از ١قرباني، بلکه ترک کننده به موجب بند 

در حالت . شود محکوم مي١٣٥٤رفع مخاطرات جاني کمک به مصدومین و 
دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع 
از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قرباني شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد 

 قانون مجازات ٢٠٦مشمول مادۀ  قتل قرباني ترک کند، عمل وي قتل عمدي و
قانون مجازات اسالمي مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشي . مي خواهد بوداسال

 ٢٠٦گانۀ مادۀ در بندهاي سه» کار«از آن را در جرم قتل عمدي با ذکر واژۀ 
در این خصوص، عرف بین رفتار . باشد، پذیرفته استا که به معني رفتار مي.م.ق

چند از نظر مادي نتوان کند، هرمتهم و مرگ مجني علیه رابطۀ علیت برقرار مي
 .بین این دو رابطه علیت برقرار کرد

 
 .قتل ـ عمد   ترک فعل ـ کار ـهاکلید واژه

 
 طرح مسأله 

  قانون مجازات اسالمي هر  فعل یا ترک فعلي که در قانون براي آن٢به تصریح مادۀ 
رکن مادي بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ . مجازات تعیین شده باشد، جرم است
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فعلي که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعالم کرده است مانند سرقت و 
در . در مقابل جرایمي هستند که رکن مادي آنها ترک فعل است. محلصدور چک بي

چنین جرایمي قانونگذار وظیفه یا تکلیفي را براي افراد معین کرده و در صورتي که افراد 
 در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم از انجام آن خودداري کنند،

ا راجع به خودداري مقامات قضایي از رسیدگي به شکایات و .م. ق٥٩٧موضوع مادۀ 
ا .م. ق٦٤٢تظلمي که مطابق شرایط قانوني نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ 

  .دربارۀ خودداري از پرداخت نفقه
ق فعل تردیدي نیست، ولي در وقوع آن از طریق در ارتکاب بعضي از جرایم از طری

در بحث جرم قتل عمدي . ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدي
ا به انجام کار از سوي قاتل اشاره کرده .م. ق٢٠٦قانونگذار در بندهاي سه گانۀ مادۀ 

، در بند »...دهدقاتل با قصد قتل کاري انجام مي«است، بدین ترتیب که در بند الف آن 
قاتل قصد قتل ندارد و «و در بند ج » دهدقاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام مي«ب 

 ٢٠٦گانۀ مادۀ شود که قانونگذار در بندهاي سهمالحظه مي. »...دهدکاري که انجام مي
ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در . استفاده کرده است» کار«ا از لفظ .م.ق

 قانون مجازات اسالمي است و چون قانونگذار فقط به ٢عادل فعل مذکور در مادۀ اینجا م
فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدي از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلي قانون 

 . مجازات اسالمي ممکن نیست
موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدي یکي از بحثهاي متنازع فیه در قلمرو 

با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه . ران استحقوق کیفري ای
اي در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق هنوز رأي وحدت رویه

تواند موجب تحقق جرم آیا ترک فعل مي: سواالت مهمي در این باره مطرح است. است
ا صرفاً معادل واژۀ .م. ق٢٠٦ۀ در بندهاي سه گانه ماد» کار«قتل عمدي شود؟ آیا واژه 

 آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلي، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق ٢در مادۀ » فعل«
 ترک فعل در قانون مجازات اسالمي پذیرفته شده است یا خیر؟

دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش این مقاله با فرض
 .ن پاسخي براي سواالت مطروحه استکشیده و درصدد یافت
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 ـ  انواع ترک فعل١
نخست ترک : قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کرد که ترک فعل دو گونه است

دیگري ترک فعلي که به همراه شرایط . فعلي که علت و سبب به وجود آمدن قتل نیست
 . دیگر، سبب مرگ قرباني شده و انجام آن وظیفۀ تارک بوده است

در این حالت . ـ ترک فعلي که به هیچ وجه در به وجود آمدن قتل تاثیري ندارد١ـ١
نهایت امر آن بود که شخص تارک . قتل مقتول در اثر علت خاص خود روی داده است

.  نکرده است راتوانست با اقدام خویش از مرگ قرباني جلوگیري کند ولي این کارمي
شخص الف نظاره گر این صحنه است، فرض کنید کسي در حال غرق شدن است و 

حتي اگر  شخص الف با قصد قتل از نجات وي خودداري کند، باز هم در قبال مرگ وي 
اي براي نجات وي نداشته و از طرف دیگر در مسئول نیست، چون از یک طرف وظیفه

گردد وقوع حادثه نقشي نداشته است، اگر چه تارک فعل در اینجا گناهکار قلمداد مي
در خصوص این نوع از ترک فعل بین فقها و حقوقدانان اختالف ). ٤٢/١٥٣نجفي: ـ نک(

بنابر این . دانندشود و اکثر آنها تارک را از باب مرگ قرباني مسئول نميخاصي دیده نمي
هر کس انساني را در حال هالکت ببیند و با قدرت بر نجات اقدام نکند، هیچ گونه 

البته در این فرض بعضي از فقها به ). ١٠/٣٤٣ملي، حسیني عا(ضماني نخواهد داشت 
تعزیر تارک فعل قایلند، بدین معني کسي که ناظر بر قتل است و با توان کمک به 
-مقتول از هر اقدامي خودداري کند، هر چند که داراي قصد قتل باشد، فقط تعزیر مي

جازات تارک بعضي از حقوقدانان نیز در این فرض به م). ٥٤حسیني شیرازي، (شود 
قایلند، زیرا عمل وي اصوالً مخالف تکلیف اخالقي و در نتیجه، مضر مصالح عمومي است 

این نظر منطقي و منطبق بر عدالت است، چون یکي از اهداف حقوق جزا و ). ١/٣٢پاد، (
مجازات، آن است که انجام رفتارهاي اجتماعي را ترغیب کند، بنابراین تحمیل مسئولیت 

شاید همین . ن مواردي مردم را تشویق به اقدام مناسب خواهد کردجزایي در چنی
توجیهات قانونگذار را به تصویب مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداري از کمک به 

 این ماده واحده، ترک ١در بند .  سوق داده است١٣٥٤مصدومین و رفع مخاطرات جاني 
. د، جرم شناخته شده استفعل صرف، در صورتي که انجام آن براي تارک بي خطر باش

شناختن ترک فعل در جایي که انجام آن وظیفه تارک نبوده است، با هر چند جرم 
آزادیهاي فردي و نیز این نکته که قانون نباید با مجبور کردن مردم به انجام فعل به 

 تعارض است، اما تأثیر اصل تعاون و نیز ضرورت ند، درکخلوت وآزادي آنها تجاوز 
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 در بسط عدالت و امنیت جتماعي، جرم شناختن این نوع ترک فعل را شرکت مردم
 .  اجتناب ناپذیر ساخته است

در این نوع ترک فعل، عدم اقدام . ـ ترک فعلي که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد٢ـ١
داد، این حادثه شود به نحوي که اگر تارک فعل را انجام ميتارک سبب مرگ قرباني مي

یشتر مباحث روي این نوع ترک فعل ونقش آن در جرم قتل عمدي ب. افتاداتفاق نمي
است ناشي از قانون،  وظیفۀ تارک نسبت به انجام فعل در چنین مواردي ممکن. است

 . قرارداد یا عرف باشد
 موظف به مراقبت از ،ـ وظیفۀ قانوني ـ در مواردي شخص به موجب قانون١ـ٢ـ١

ن مدني مادر مجبور نیست به بچۀ خود شیر  قانو١١٧٦مثالً برابر مادۀ . دیگري است
بنابراین طبق . بدهد مگر در صورتي که تغذیۀ طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد

 ١١١٨قسمت اخیر این ماده، مادر مکلف به شیر دادن به فرزندش است؛ یا طبق ماده 
 .قانون مدني نگهداري اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است

دادي ـ در این موارد، شخص تارک به موجب قرار داد ایجاد شده ـ وظیفۀ قرار٢ـ٢ـ١
مثالً نجات غریقي که در یک استخر استخدام شده . موظف به حفظ حیات دیگري است

اي در از نظر مطالعۀ تطبیقي به عقیدۀ عده. تا شناگران را در مواقع بروز خطر نجات دهد
خواهد بود که ) ر نجات دیگريد(حقوق انگلیس، یک شخص فقط وقتي ملزم به اقدام 

عالوه بر مواردي که فرد به موجب قانون موضوعه متعهد . یک تعهد قانوني داشته باشد
از لحاظ ضوابط ) مثل وظیفۀ پدر یا مادر در حفاظت از فرزند(به انجام کاري است 

شود که وي حقوقي زماني یک تعهد قانوني براي انجام فعل بر متهم تحمیل مي
ا پذیرفته یا در موقعیتي قرار داشته باشد که دیگران به طور معقولي انتظار مسئولیت ر

البته در حقوق انگلیس ). ٦٥میرمحمدصادقي، (اقدام از سوي وي را داشته باشند 
 ).همان منبع(برخالف حقوق ایران و فرانسه صرف ترک فعل، جرم نیست 

-یات دیگري ميـ وظیفۀ عرفي ـ گاهي عرف، شخصي را مکلف به حفظ ح٣ـ٢ـ١
اي زنداني کرده وشخص ج فرض کنید شخص الف شخص ب را در زیر زمین خانه. داند

ممکن است ج عمداً از دادن . گماردرا براي حفاظت و دادن آب و غذا به وي در آنجا مي
 .از نظر عرف این شخص مسئول است. آب و غذا به ب خودداري کند

ال حیات افراد در معرض خطر مسئولند؛ به در تمام این موارد اشخاص متعهد، در قب
بنابراین منظور ما از ترک . عبارت دیگر مکلفند از آنها در مواقع بروز خطر حفاظت کنند

 :فعل آن ترک فعلي است که عادتاً با قتل مالزمه دارد و داراي دو شرط است
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 انجام موظف به) قراداد یا عرف(ـ تارک فعل قانوناً یا به موجب ضوابط اجتماعي ١
 .فعلي باشد که آن را ترک کرده است

کند که با قتل مالزمه دارد ـ تارک فعل بداند و آگاه باشد که عملي را  ترک مي٢
 ).٧٧ولیدي، (

حال سؤال اساسي اینجاست که اگر اشخاص متعهد، در چنین مواردي از انجام 
 به اتهام قتل توان آنها راوظایف خویش به قصد قتل قرباني خودداري کنند آیا مي

 عمدي تحت تعقیب قرار داد؟
 

 ـ نظر حقوقدانان ٢
در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدي بین حقوقدانان اختالف نظر دیده 

بعضي با استناد به موازین فعلي قانون مجازات اسالمي ارتکاب قتل عمد با ترک . شودمي
 .اندرفتهفعل را مردود دانسته و در مقابل عده اي آن را پذی

    نظر مخالفان ـ١ـ٢
به : در مخالفت با نظریۀ قتل عمدي از طریق ترک فعل، بعضي از حقوقدانان معتقدند

جز در موارد مخصوص و استثنایي براي انجام قتل یک عمل مادي یعني یک فعل الزم 
تواند و تا عمل را نخواهد، نمي) سوءنیت عام(این عمل را مرتکب باید بخواهد . است

توان نتیجه را خواست ولي عمل را انجام نداد به عبارت دیگر، نمي. تیجه را بخواهدن
عقیدۀ بعضي از حقوقدانان بر این است که حتي رویۀ قضایي نیز ). ١٩آزمایش، : نکـ (

: نکـ (داند براي احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادي از سوي قاتل را الزم مي
 ).  ٣٨سپهوند، 

ا که راجع به قتل است از .م. ق٢٠٦قانونگذار دربندهاي سه گانۀ مادۀ به نظر بعضي 
واژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعني اینکه متهم باید فعلي را انجام دهد 

ا که فعل یا .م. ق٢و چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن مادۀ 
اي آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع داند که برترک فعلي را جرم مي

به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلي . قتل عمد از طریق ترک فعل شد
 ). ٢٩پوربافراني، : نکـ (مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است 

 مادۀ ٢مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، براي تقویت نظر خود به بند 
 ١٣٥٤حدۀ قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جاني وا
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١١٢

هر گاه کساني که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به : کنند که به موجب آناستناد مي
اشخاص آسیب دیده یا اشخاصي که در معرض خطر جاني قراردارند کمک کنند از اقدام 

اي از شش ماه تا سه سال محکوم جنحهالزم و کمک به آنها خودداري کنند، به حبس 
 مادۀ واحده، جایگزین قتل ناشي از ترک فعل شده ٢طبق این نظر، بند . خواهند شد

بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفع . است
 ). همان منبع(متهم تفسیر کنیم 

مفاد . اعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشددلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به ق
اجمالي قاعده آن است که در مواردي که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت 
و استحقاق مجازات وي به جهتي محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم 

ي است و این قاعده از نظر حقوقدانان اسالمي از قواعد تفسیر. ومجازات را منتفي دانست
 ). ٤٥محقق داماد، : نکـ (با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتي همتایي دارد 

 ـ نظر موافقان٢ـ٢
در صورتي که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد و : بعضي از حقوقدانان معتقدند

توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگري از انجام آن خودداري 
بر این ). ٥٥گلدوزیان، (شود آن ترک فعل عنصر مادي جرم قتل محسوب ميکند، 

اساس چنانچه فردي به هر نحو حیات دیگري را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام 
وظایفي در حفظ زندگي وي شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات 

ایت و احراز عمد، به قصاص محکوم متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جن
ا و اینکه قانونگذار .م. ق٢٠٦بعضي از حقوقدانان در مورد مادۀ ). ٦٨صادقي، (گردد مي

:  اشاره کرده که معنایي غیر از ترک فعل دارد، معتقدند"کار"در این ماده فقط به 
یچ کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوي قتل عمدي است و مقنن به ه«

وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم 
 ). ٣٧آقایي نیا، (» شودامکان وقوع قتل عمدي با ترک فعل استنتاج نمي

از نظر این گروه ترک فعلي که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطي این 
یعني چنانچه تارک فعل بداند عملي را قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدي شود 

کند با قتل دیگري مالزمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتل که ترک مي
حقوقداناني که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدي باور دارند، . عمدي قرار دارد
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١١٣

قوع مرگ اند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وموضوع را از باب تسبیب پیگیري کرده
 ).٦٨؛ صادقي، ٧٧ولیدي، : نکـ (شده است 

 
 ـ نظر فقها ٣

فقها در کتب فقهي خود بر ضابطۀ مشخصي در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل 
هر چند به نظر بعضي از . اندعمدي تاکید نکرده و بیشتر به بررسي موردي پرداخته

 تاکید بر ضرورت رابطۀ حقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با
، علي رغم این مطلب، بین فقها نیز در این )٣٩نیا، آقایي: نکـ (اند سببیت پذیرفته

 .خصوص اختالف نظر است
 ـ نظر مخالفان١ـ٣

اند، با این توضیح، بعضي از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانسته
خویي، : نکـ (ز یک امر عدمي باشد تواند ناشي امرگ که یک امر وجودي است، نمي

تواند رکن مادي قتل باشد و ترک  فعل این توانایي بر اساس این نظر فقط فعل مي). ٢/٦
وقابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودي یعني قتل شود، حتي اگر شخص تارک عملي 

 .را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است
با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش بعضي دیگر نیز در موافقت 

در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، ). ٤٢/١٥٣نجفي، : نکـ (اند دانسته
بعضي از فقهاي اهل سنت نیز در فرضي که . انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است

 در صورت کند،شخصي دیگري را حبس و از رساندن آب و غذا به وي خودداري مي
دانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود مرگ زنداني، حبس کننده را ضامن نمي

 ).٢١٠بهنسي، (نیست 
 ـ نظر موافقان٢ـ٣

اي دیگر از فقها، اگر جاني محبوس را از طعام و در مقابل نظر فوق، به نظر عده
د محبوس در اي باشد که معموالً افراشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وي به گونه

مانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدي خواهد بود، هر چند جاني آن مدت زنده نمي
طبق این نظر ترک فعل نه تنها ). ١/٥١٠خمیني، موسوی: نکـ (قصد قتل نداشته باشد 

تواند نوعاً کشنده باشد و در این تواند رکن مادي قتل عمد باشد که حسب مورد ميمي
 . نیست ت قصد قتل تارکصورت نیازي به اثبا
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١١٤

یا سلبي ) فعل(به نظر بعضي از فقهاي اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابي 
تواند سبب قتل شود مانند اینکه بر اساس این نظر ترک فعل نیز مي. باشد) ترک فعل(

کسي شخص ناتواني را در محلي بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وي عمداً 
 ). ٨٩عوده، : نکـ (ثر ترک فعل وي مجني علیه فوت کند خودداري کند و در ا
چنانچه جاني فعلي را ترک کند که حیات قرباني بر انجام آن فعل «: بعضي معتقدند

مثال مادر در مدتي بچۀ خود را شیر نداده . مترتب است، قتل ارتکابي عمدي خواهد بود
میرد و یا جاني شخصي را و این مدت به میزاني است که کودک معموالً در آن مدت مي

رساند به نحوي که این شخص معموالً در کند و به وي آب و غذا نميدر اتاقي زنداني مي
شناسایي ترک فعل به ). ١٠٥مرعشي، (» شوداثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف مي

 های این نظریه ازعنوان رکن مادي جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثال
کند و به در فرضي که جاني، شخصي را در اتاقي زنداني مي. مصادیق ترک فعل نیستند

میرد، در مجموع رفتار ارتکابي متهم، رساند و محبوس در اثر آن ميوي آب و غذا نمي
البته در این فرض بعضي از حقوقدانان اعتقاد به . باشدفعل و ترک فعل موجب قتل مي

د که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل فعل ناشي از ترک فعل دارن
غیر قانوني در شرایطي است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایي چون جان، 

 قانون مجازات ٢، این نظر در تعارض با مادۀ )١٨٤گلدوزیان،(ل و آزادي دیگران است ما
مجازات تعیین شده باشد، جرم اسالمي است که فقط فعل یا ترک فعلي را که براي آن 

داند و به فعل ناشي از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضي از حقوقدانان مي
اردبیلي، (دانند نیز با عنوان فعل ناشي از ترک فعل مخالفند وآن را نوعي فعل مي

در مثال مزبور یعني حبس دیگري و نرساندن آب و غذا به ). ١/٢٥٨؛ صانعي، ١/٢١١
 بعضي از فقها علي رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به وي،

نجفي، : نکـ (اند قتل عمدي هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانسته
١٩/٤١.( 

 
 ـ  نظر ادارۀ حقوقي قوه قضاییه٤

. اییه استیکي از منابع ارشادي مهم در نظام قضایي کشور، نظر ادارۀ حقوقي قوه قض
دربارۀ نقش ترک فعل در وقوع قتل، دو نظریه از سوي این اداره صادر شده است که به 

 :     پردازیمترتیب به بررسي آنها مي
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١١٥

با : دارد چنین اعالم مي١٦/١١/١٣٦٩-٣٦٤٥/٧ـ این اداره در نظریۀ شمارۀ ١ـ٤
عنوان ) ا.م.ق٢٩٥ماده( قانون دیات ٢توجه به عناصر تشکیل دهندۀ قتل که در مادۀ 

گردیده و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده، اعم از فعل مثبت یا منفي است و اگر 
قتل مستند به ترک کاري باشد مانند آنکه سوزنبان راه آهن به وظیفۀ خود عمل نکند یا 
نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت، 

شخاصي کشته شوند، عمل ارتکابي در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن شخص یا ا
ادارۀ حقوقي در این ). ١٣٨٣مکرم، (وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود 
عدم اشاره به رفتار عمدي متهم و نیز . نظریه به ترک فعل غیر عمدي اشاره کرده است
 . بر این ادعاستتطبیق آن با قتل در حکم شبه عمد، مهر تاییدي

 قتل عمد با ١٧/٢/١٣٥٧-١٠٩٨/٧ـ در نظریۀ دیگري از ادارۀ حقوقي به شمارۀ ٢ـ٤
همانگونه که قتل در اثر ارتکاب : طبق این نظر. ترک فعل، صریحاً پذیرفته شده است

یابد، ممکن است در اثر ترک فعل فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر اینها تحقق مي
ثالً اگر مادري شیر دادن فرزندش را تعهد کرده است به قصد کشتن هم تحقق یابد، م

هر گاه کسي که طبق مقررات . طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب است
مسئول نجات غریق است و برخالف مسئولیت و وظیفۀ خود از نجات ) نظامات دولتي(

 مادۀ ٢ مشمول بند غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، عمل وي جرم و
در . واحده قانون مجازات خودداري از کمک به به مصدومین و رفع مخاطرات جاني است

این مورد رابطۀ علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصراً قصد 
ترک فعل را دارد، نه قصد نتیجه را و از این رو قتل مذکور از مصادیق شبه عمد و 

در صورتي که مسئول نجات غریق . رداخت دیه خواهد بودمسئول مذکور ضامن پ
باشد و نتیجه حاصل ) خفه شدن غریق(مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه 

رحیمي (شود، مسئول یاد شده قاتل محسوب و مجازات قتل عمد را خواهد داشت 
 صراحت هر چند در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقي، قتل عمد با ترک فعل به). ٢٠٧اصفهاني، 

باشد این است که، اي که در این بین محل تامل ميپذیرفته شده است، با این حال نکته
طبق این نظریه اگر تارک قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابي شبه عمد یعني 

شبه عمد دانستن این نوع قتل و تطبیق آن با بند . ا است.م. ق٢٩٥مشمول بند ب مادۀ 
 :دلیل محل ایراد استا به دو .م.ق٢٩٥ب مادۀ 

در .  صریحاً اشاره به واژۀ فعل کرده است٢٩٥نخست آنکه، قانونگذار در بند ب مادۀ 
یعني اینکه با توجه به اشارۀ . حالي که در ما نحن فیه رفتار متهم ترک فعل است
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١١٦

ا .م. ق٢ و با در نظر گرفتن مادۀ ٢٩٥در بند ب مادۀ ) نه کار(قانونگذار به ارتکاب فعل 
 .تواند ناشي از ترک فعل باشداز دید قانونگذار قتل شبه عمد نمي: د گفتبای

به عبارت دیگر نه . دوم اینکه، در قتل شبه عمد معموالً اصل انجام عمل مشروع است
تنها رفتار ارتکابي متهم نوعاً کشنده نیست، بلکه اصل انجام آن از دید قانونگذار مباح 

ب فرزند یا عمل پزشک در طبابت که اتفاقاً منتهي به است، مثل عمل پدر در تأدی
جنایت شوند، لکن در ترک فعل مذکور در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقي قوۀ قضاییه، اساس 
رفتار یعني صرف ترک فعل نامشروع است، از این لحاظ چنین قتلي قابل تطبیق با بند 

 ٣مد و مشمول تبصرۀ اگر ما چنین قتلي را در حکم شبه ع. ا نیست.م. ق٢٩٥ب مادۀ 
شود، چون قانونگذار در آن تبصره به فعل  بدانیم، ایرادات مذکور برطرف مي٢٩٥ماده 

اشاره کرده و به نوعي ... ارتکابي متهم اشاره نکرده بلکه به بي احتیاطي، بي مباالتي و
 از طرف دیگر اساس. تواند شامل ترک فعل هم باشدرفتار متهم را در نظر گرفته که مي

 .استغیرقانوني... رفتار در اینجا یعني بي احتیاطي، بي مباالتي و
 

 ـ نقد و بررسي نظر مخالفان٥
از یک طرف آرا و دالیل مخالفان فاقد قوت و استحکام الزم  : در تحلیل موضوع باید گفت

اند دالیل محکمي است و از طرف دیگر موافقان وقوع قتل عمد با ترک فعل نتوانسته
بنابراین هم باید دالیلي براي رد . ت نظر خویش و رد نظر مخالفان ارائه کنندبراي اثبا

نظر مخالفان اقامه کرد و هم دلیل محکمي براي اثبات امکان وقوع قتل عمدي با ترک 
هر جرمي داراي سه . فعل ارائه کرد که در این راستا باید ارکان این جرم تبیین شوند

وقتي ارکان سه گانۀ جرمي مشخص شوند وجود آن . رکن قانوني، مادي و رواني است
 .شودجرم خودبه خود اثبات مي

 : توان ارائه کرد عبارتند ازمهمترین دالیلي که براي رد نظر مخالفان مي
 "کار" قانون مجازات اسالمي فقط به ٢٠٦ در مورد اینکه قانونگذار در مادۀ ـ١ـ٥

اشکال این نظر در آن : است، باید گفتاشاره کرده و اینکه کار چیزي غیر از ترک فعل 
واژۀ کار در . هاي فعل و کار را یکي پنداشته در حالي که این گونه نیستاست که واژه

. ا به معنایي غیر از فعل و یا حتي غیر از ترک فعل است.م. ق٢٠٦بندهاي سه گانه ماده
م یک حتي در عرف ما کار به معناي فعل صرف نیست، مثالً شخصي که به احترا

داند و نه ترک  عرف کارش را زشت مي،شودشخصیت بزرگ از جاي خویش بلند نمي
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١١٧

اگر واژۀ . تر از فعل و ترک فعل داردبنابراین از نظر عرف، کار، معنایي وسیع. فعلش را
کار و فعل یکي باشند عمل قانونگذار محل ایراد است، چون مجاز نیست از کلمات 

ا معادل واژۀ فعل در .م. ق٢٠٦ت دیگر واژۀ کار در مادۀ به عبار. مترادف استفاده کند
رسد اصل بر عدم ترادف کلمات در قانون است و به نظر مي.  آن قانون نیست٢مادۀ 

 . قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نکرده است
 مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداري از ٢در مورد استناد مخالفان به بند ـ ٢ـ٥

 مادۀ واحده ٢جرم موضوع بند : ین و رفع مخاطرات جاني باید گفتکمک به مصدوم
به عبارت ). ٣٨آقایي نیا، : نکـ(مطلق است، چون وقوع مرگ شرط محکومیت نیست 

دیگر وقتي ثابت شود که قرباني آسیب دیده یا در معرض خطر بوده و متهم علي رغم  
دوم بکند، از کمک رسانیدن توانست با توجه به حرفۀ خود کمک موثري به مصاینکه مي

از طرف دیگر صدر مادۀ واحده با عنوان .  جرم محقق شده است،به وي خودداري کرده
قانون خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جاني و نیز عبارت انتهاي بند 
اول آن در الزام کردن بیمارستانها به پذیرش این مصدومین جملگي موید آن است که 

ر فرضي را مد نظر داشته که در آن متهم خود در وقوع حادثه نقشي نداشته و قانونگذا
 .سبب چنین وضعیتي نبوده است

استناد به قاعدۀ درأ در چنین :  باید گفت"درأ" در رد استناد به قاعدۀ ـ٣ـ٥
اي در حفظ داند وظیفهوقتي که شخص مي. مواردي در جاي خود خالي از اشکال نیست

شود، در داند که عدم انجام آن وظیفه منتهي به مرگ وي مي و ميحیات دیگري دارد
کند، در چه چیزي شبهه عین حال از انجام آن وظیفه عمداً و به قصد قتل خودداري مي

دارد؟ اگر شبهه حکمیه باشد یعني اینکه قانونگذار چنین عملي را جرم ندانسته است و 
رسد قانونگذار چنین ي که به نظر ميشود، در حالدر این صورت اصل برائت جاري مي

ذکر واژۀ کار در . داندترک فعلي را نه تنها جرم، بلکه موجب تحقق قتل عمد نیز مي
ا را باید به معناي رفتار مرتکب و چیزي غیر از فعل .م. ق٢٠٦بندهاي سه گانۀ مادۀ 

اً حصول قطع. شبهۀ موضوعیه هم که کاربرد ندارد.  آن قانون دانست٢مذکور در مادۀ 
شبهه در چنین مواردي از چنان قوتي بر خوردار نیست که به خاطر آن به قاعدۀ درأ 

 .رجوع کنیم
در مورد نظر بعضي از فقهاي مخالف که وجود رابط سببیت را در این قتل ـ ٤ـ٥

این نظر در مورد ترک فعل صرف و در جایي که : اند، الزم به ذکر استمخدوش دانسته
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١١٨

ي در قبال قرباني نداشته، صحیح است اما در جایي که شخص اشخص متهم وظیفه
اي  محل تردید است، چون از نظر عرف چنین رابطهاین نظرتارک موظف به اقدام بوده، 

بعضي از فقها صریحاً به نقش . شماردعرف در اینجا شخص تارک را قاتل مي. برقرار است
 ).٤/١٩٦محقق حلي، (اند عرف در استناد دادن جنایت به عمل جاني تاکید کرده

 
 ارکان جرم قتل عمدي با ترک فعلـ ٦

توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه گانۀ آن در حقوق کیفري، زماني مي
بنابراین ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد . ثابت شده باشد) قانوني، مادي، معنوي(

 .با ترک فعل اثبات کنیم
  ـ رکن قانوني١ـ٦

قانوني بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف اصل 
.  قانون مجازات اسالمي است٢٠٦رکن قانوني جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ . شود
شاید از .  در این ماده با توجه به نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل است"کار"واژۀ 

ار در آن این معنا برداشت شود که منظور، ا و نیز تعبیر انجام ک.م. ق٢٠٦ظاهر مادۀ 
: در جواب باید گفت. فعل مادي مثبت است و نصاً و ظهوراً داللتي بر ترک فعل ندارد

ا در مقام .م. ق٢٠٦نباید به این ظاهر توجه کرد چون از یک طرف قانونگذار در مادۀ 
ف دیگر از از طر. تبیین عنصر رواني وبه عبارت دیگر عمدي بودن جنایت بوده است

 میر: نکـ (باشد تعبیر انجام کار استفاده کرده که معني عرفي آن شامل ترک فعل نیز مي
 ).٣٦صادقي،  محمد
 ـ رکن مادي قتل عمدي ناشي از ترک فعل٢ـ٦

مرتکب در عالم خارج است که با وجود آنها جرم رواني رکن مادي تجلي عناصر 
شود که در این خصوص ها جرم واقع نميافتد و در صورت نبود هر یک از آناتفاق مي
 :عبارتند از

 زماني که شخص تعهد یا مسئولیتي را ، ترک فعلـ ایجاد اسباب خطر ـ١ـ٢ـ٦
چون  کند و اسباب وقوع قتل قرباني را فراهم مي،پذیردقبال حفاظت از دیگري مي در

خطر  در نتیجه وي موظف به دفع آن ،وجود آمدهه خطر مرگ به تبع تعهد شخص ب
یک   شنا کردن بدون آشنایي با فنون آن در دریا یا استخر خطرناک است ومثالً .است

اما همین انسان  شود، وارد آب نمي،انسان متعارف که آشنا به مهارتهاي شناگري نیست
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١١٩

به امید آنکه نجات  شود و وارد آب ميزندمیدر صورت وجود نجات غریق دست به خطر 
 را که فاقد توان حرکتي است براي مریضيدر فرضي که یا  .غریق مواظب وي است

شود شخص مریض رها شود تعهد پرستار سبب مي. سپارندمراقبت به یک پرستار مي
چنانچه پرستار عمداً از . به این امید که پرستار از وي مواظبت خواهد کرد) ایجاد خطر(

 .  استمدي شدهانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداري کند، مرتکب قتل ع
 ـ  تاثیر اسباب خطر نسبت به مجني علیه٢ـ٢ـ٦

. اسباب خطري که به واسطۀ تعهد شخص ایجاد شده باید سبب مرگ قرباني شوند
ایجاد خطر ناشي (مثالً شخصي ممکن است به امید اقدام نجات غریق وارد استخر شود 

 نباشد بلکه ممکن است و بمیرد اما مرگ وي ناشي از عدم اقدام تارک) از تعهد دیگري
یا مرگ بیمار نه  .در آب سکته کرده یا شخص دیگري عمداً او را در آب خفه کرده باشد

به سبب عدم مراقبت پرستار بلکه به واسطۀ افتادن از روي تخت بیمارستان باشد که 
کوتاهي و عدم مراقبت پرستار علت آن نبوده، که ناشي از بي احتیاطي خود بیمار بوده 

به عبارت دیگر .  باید ثابت شود که وقوع مرگ ناشي از عدم اقدام تارک بوده است.است
هر زماني که شبهه حاصل شود سکوت . باشدمرگ قرباني متأثر از عدم اقدام تارک مي

 .تارک در وقوع حادثه نقشي نداشته، حصول این شبهه را باید به نفع وي تفسیر کنیم
 ـ رابطۀ سببیت٣ـ٢ـ٦

بنابراین باید بین . رایم مقید است که در آن حصول نتیجه شرط استقتل عمد از ج
یکي از دالیل مخالفان . رفتار متهم و مرگ مجني علیه رابطۀ سببیت وجود داشته باشد

نجفي، : نکـ (استناد به عدم وجود رابطۀ سببیت بین مرگ قرباني و رفتار متهم است 
در برابر حفاظت از دیگري ندارد، اي این نظر در جایي که شخص، وظیفه). ٤٢/١٥٣

صحیح است ولي در جایي که تارک در قبال دیگري متعهد به اقدام است، پذیرفتني 
یک طفل یا یک نوزاد هیچ وقت قادر به محافظت از خویش نیست و چه بسا به . نیست

شاید پدر و مادر این فرزند در وقوع خطر . طرق مختلف خود را معرض خطر قرار دهد
داشته باشند اما اگر از وقوع خطر آگاه باشند و مانع از تاثیر آن به طفل نشوند تا نقشي ن

کشته شود، مسئولند، یعني از نظر عرف بین عدم اقدام والدین و مرگ فرزند رابطه 
در جایي که شخص با اتکاء و امید به اقدام نجات غریق ). ٣٠آقایي نیا، : نکـ (وجود دارد 

شود، هر چند از نظر علت ن بر اثر عدم اقدام وي خفه ميشود، لکوارد استخر مي
اي نیست، اما عرف، این رابطه را ومعلول مادي بین عمل تارک و مرگ قرباني رابطه
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١٢٠

قبالً گفتیم که بعضي از فقها صریحاً . دهدکند و جنایت را به تارک نسبت ميبرقرار می
). ٤/١٩٦حلي، محقق(اند د کردهبه نقش عرف در استناد دادن جنایت به عمل جاني تاکی

در بحث از رابطه سببیت در حقوق «اند همان گونه که بعضي از حقوقدانان متذکر شده
در عالم حقوق باید به . جزا نباید کامالً اسیر مباحث فلسفي در مورد رابطه علیت شد

رفتار سببیت قانوني که در بسیاري از موارد مبتني بر قضاوت عرف و قابل سرزنش بودن 
به همین دلیل در دعاوي مطروحه ). ٤٣، میرمحمدصادقي(» باشد توجه کردمرتکب مي

اي از کشورها تصمیم گیري در موررد رابطۀ سببیت به عهدۀ هیأت منصفه در پاره
 ).همان منبع(کنند شود که آنها بر مبناي درک متعارف تصمیم گیري ميگذاشته مي

 :زم به ذکر استدر مورد رابطۀ سببیت چند نکته ال
بنابراین ترک یک .  ترک فعل باید غیر قانوني و برخالف تعهدات مرتکب باشد:الف

تواند موجب ضمان مرتکب گردد، مثالً در جایي که فعل مباح و مشروع هرگز نمي
دهد، شخص در مقام دفاع مشروع از خویش، مهاجم را در موقعیت مرگباري قرار مي

 . نداردتعهدي در قبال حفظ حیات وي
 نقش ترک فعل در قتل زماني محقق است که ثابت شود تارک قادر به انجام فعل :ب

فرض کنید دریا به قدري طوفاني است که عمالً امکان نجات . عهده خویش بوده است
قرباني توسط نجات غریق مسئول در آن قسمت از ساحل دریا وجود ندارد و چه بسا این 

 .ات جاني داشته باشدعمل براي خود  نجات غریق خطر
 هر زماني شبهه حاصل شود که قرباني خود در وقوع حادثه نقش داشته است :ج

حصول این شبهه را باید به نفع تارک فعل دانسته، قتل عمدي را مردود شمرد، مثالً 
 .قرباني علي رغم هشدار نجات غریق به قسمت عمیق استخر رفته باشد

 ي از ترک فعلـ رکن رواني جرم قتل عمدي ناش٣ـ٦
رفتار . صرف نقض اوامر ونواهي قانونگذار به تنهایي براي وقوع جرم کافي نیست

به عبارت دیگر میان فعل مادي و حاالت . مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد
 . رواني فاعل باید نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت

 شخصي که تعهدي را در قبال مراقبت و ر ــ علم به وجود اسباب خط١ـ٣ـ٦
پذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایي خود در نجات از حفاظت از دیگري مي

دیگري علم داشته باشد، مثالً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت 
 .موجود واقف باشد
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 یعني با علم و اراده،  شخص تارک باید از روي عمدـ قصد ترک فعل ـ٢ـ٣ـ٦
در جایي که . به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. ترک فعل کند

بي احتیاطي، بي مباالتي، عدم مهارت، عدم رعایت (عدم اقدام، ناشي از خطاي کیفري 
مثال در فرضي که نجات . متهم باشد، در وقوع قتل عمدي تردید است) نظامات دولتي

کند یا پرستار به واسطۀ ي نوشیدن چاي منطقۀ استحفاظي خود را ترک ميغریق برا
جواب دادن به گوشي تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل 

در چنین مواردي که اشخاص نه از روي عمد، بلکه با ارتکاب . تطبیق با قتل عمد نیست
تکابي غیر عمدي بوده و با حصول شوند، قتل ارخطاي کیفري سبب قتل دیگري مي

البته بعضي از .  قانون مجازات اسالمي خواهد شد٢٩٥ مادۀ ٣شرایط مشمول تبصرۀ 
حقوقدانان از اطالق غیرعمدي به جرایمي که خطاي کیفري رکن رواني آنهاست، انتقاد 

جه اند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل  مغفول مانده، نتیکرده
 ). ١/٢٤٥اردبیلي، (فعل است ولي در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدي نیست 

 داشتن در جرمي مثل قتل عمدي که مقید است صرفـ قصد نتیجه ـ٣ـ٣ـ٦
 سوءنیت عام یعني قصد رفتار منتهي به سلب حیات از دیگري کافي نیست بلکه متهم به

 قصد نتیجه بدین معناست که مرگ. اشدتبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته ب
 قرباني مطلوب و مقصود متهم باشد، یعني هدف نهایي متهم بر سلب حیات از یک

 بنابراین در قتل ناشي از ترک فعل، صرف عمد در عدم. انسان زنده دیگر استوار باشد
اید بفعلانجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدي نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترک

 شمارۀ(در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقي . قصد سلب حیات از قرباني را نیز داشته باشد
 تواند موجب تحقق قتل عمد شود که با، ترک فعل زماني مي)١٧/٢/١٣٧٥-١٠٩٨/٧

 پذیرش این نظر بدین معني). ٢٠٧اصفهاني، رحیمي: نکـ (قصد نتیجه صورت بگیرد 
 ٢٠٦ناشي از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ خواهد بود که تمامي قتلهاي ارتکابي 

به عبارت دیگر ما . ا خواهد بود که درآن مدعي باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند.م.ق
 محدود ساختن ترک فعل منتهي به قتل عمد به بند الف. ترک فعل نوعاً کشنده نداریم

 ده به نحويدر جایي که ترک فعل خیلي خطرناک بو. ا پذیرفتني نیست.م.ق٢٠٦مادۀ 
 که مرگ قرباني نتیجۀ قطعي آن باشد، صرف اثبات عمد جاني در ترک فعل، بایدکافي

 فرض کنید قسمتي از یک جاده در مسیر یک پیچ تند که. براي تحقق قتل عمد باشد
 اي عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصي را براي هشدار به رانندگانمشرف به دره

اگر این شخص عمداً از هشداردادن به . یر در آنجا گمارده استبراي عدم تردد از آن مس
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خودداري کند، آیا این ترک فعل وي نوعاً کشنده نیست؟ یا پرستاري مسئول  ايراننده
مراقبت از یک بیمار قلبي است و باید در مواقع حمالت قلبي که خطرناکند داروي 

بروز حملۀ قلبي از تزریق دارو به اگر این پرستار در موقع . معیني را به وي تزریق کند
بیمار خودداري کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمار 

ا دانست؟ .م. ق٢٠٦توان مشمول بند ج مادۀ شود، آیا عمل پرستار را نميمنتهي مي
 تواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسببنابراین ترک فعل عالوه بر اینکه مي

تواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک مورد مي
: نکـ (فعل براي تحقق قتل عمد کافیست و نیازي به اثبات قصد مجرمانه وي نیست 

 ).٥٤گلدوزیان، ، 
   
 نتیجه

تواند موجب قتل دیگري شود که حسب مورد ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها مي
هر چند .  شده و قتل ارتکابي را عمدي سازد٢٠٦د مشمول بندهاي سۀ گانۀ مادۀ توانمي

 به انجام کار از سوي قاتل اشاره کرد، اما واژۀ ٢٠٦قانونگذار در بندهاي سه گانۀ مادۀ 
در جایي که .  قانون مجازات اسالمي نیست٢کار در اینجا به معناي فعل مصرح در مادۀ 

پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب یگري را ميشخصي حفاظت یا مراقبت از د
به عبارت دیگر . کند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر استموجب مرگ را ایجاد مي

ا در معناي رفتار به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار را .م.ق٢٠٦واژه کار در مادۀ 
 قانونگذار از کلمات مترادف از طرف دیگر اصل بر آن است که. داندبه معناي رفتار مي

ا از واژۀ فعل و در .م. ق٢یعني اینکه قانونگذار مجاز نیست در مادۀ . کنداستفاده نمي
هر چند از نظر علت و معلول .  آن قانون، به جاي فعل از کار استفاده کند٢٠٦مادۀ 

 مادي بین فعل تارک و مرگ قرباني رابطۀ علیت نیست، اما از نظر عرف این رابطه
انتساب برقرار است، زیرا عرف کسي را که حیات دیگري را بر حسب قانون، قرارداد و یا 

 .شماردعرف به خود وابسته ساخته، در صورت عدم اقدام مسئول مي
علي رغم این مطالب وبا توجه به حساسیت جرم قتل عمدي که در آن عزیزترین 

 :گرددهاد ميگیرد، پیشنودیعۀ الهي یعني حیات مورد تعرض قرار مي
ـ قانونگذار در اصالحات آتي قانون مجازات اسالمي به جاي واژۀ کار از واژه رفتار ١

 مورد در این خصوص استفاده کند تا از اختالف بي٢٠٦گانۀ مادۀ در بندهاي سه
 .جلوگیري شود
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ـ اگر ترک فعل به قصد قتل یا از روي عمد باشد به نحوي مرگ قرباني نتیجۀ ٢
ا، و در غیر این صورت مشمول .م. ق٢٠٦شد، مشمول بندهاي سۀ گانۀ مادۀ قطعي آن با

 آن قانون باشد، البته مشروط بر اینکه در اثر ترک فعل مرگ قرباني ٢٩٥ مادۀ ٣تبصرۀ 
 مادۀ ٢اگر مرگ قرباني حاصل نشد آن را مشمول قوانین خاص یا بند . حاصل شود

 .مین و رفع مخاطرات جاني بدانیمواحدۀ قانون مجازات خودداري از کمک به مصدو
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