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 چکيده

ش )حقوق موضوعه ایران( قتل نفس 2931برابر  متون فقهی امامیّه و قانون مجازات اسالمی 

 -9قتل شبیه  -1قتل عمدی  -2ای تقسیم شده است : )کشتن دیگری( به اقسام سه گانه

روضة قتل خطای محض. محقق حلی در شرایع االسالم و شهیدین در اللمعة الدمشقیة و ال

گویند: وضابط العمدان ان یکون عامداً فی فعله و قصده ، البهیة در تصریف قتل عمدی می

مرتکب هم قصد رفتار انجام شده بر روی مقتول را دارد و هم قصد کشتن او را چه بما یقتل 

ان گویند: و ضابطا الشبیه غالباً باشد و چه بما یقتل نادراً و قتل واقع شود، در قتل الشبیه می

یکون عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده مراد این است که مرتکب قصد رفتاری را که منتهی به 

قتل شده دارد ولی قصد کشتن مجنی علیه را ندارد مانند آنکه معلمی به قصد تأدیب 

شاگردش را با آلتی که غالباً کشنده نیست )مثل ترکه یا چوب نازک( بزند و اتفاقاً کشتن روی 

وع قتل بدان جهت که قصد فعل در آن وجود دارد شبیه قتل عمد است و از این دهد این ن

حیث که قصد نتیجه )کشتن( در میان نیست به خطای محض شباهت دارد که در تعریف آن 

اند و ضابط الشبیه الخطأ ان یکون مخطئاً فی فعله و قصده ، نه قصد رفتار بر روی مجنی گفته

تیجه )کشتن( لکن قتلی اتفاق بیفتد مثل آنکه تیری به قصد علیه در بین است و نه قصد ن

شکاری رها شود و اتفاقاً به فرد بیگناهی که هدف نبوده اصابت و او را از پای در آورد. بنا به 

بینی است بین عمد و خطای محض و به همین جهت بدان مراتب قتل شبه عمد حالت بینا

شبیه عمد است و از جهت عدم قصد وقوع قتل الشبیه گفته شده که از جهت قصد فعل 

 جنایت شبیه خطای محض است.

قتل عمدی ، قتل شبیه عمدی ، قصد فعل ، قصد نتیجه ، خطای  :يديکل واژگان
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 4 محمود حاتمی،  3 پورجواد پنجه،  2 محمدرضا شادمانفر،  1 محمود مالمير
 .استاد راهنما« خوراسگان»دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان  2
 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )واحد خوراسگان( گروه حقوق 1
 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان )واحد خوراسگان( گروه حقوق 9
ن )واحد خوراسگان( و دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی اصفها 4

 .عضو معاون دیوان عالی کشور
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمود حاتمی

 ایران موضوعه حقوق و اماميه فقه در عمد شبه قتل معيارهاي
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 مقدمه
 در شریعت اسالم و فقه امامیه قتل عمدی نفس بیگناه یعنی کشتن انسانی بدون آنکه فردیرا کشته یا در روی زمین فسادی برپا

( حرام و گناهش مانند آن است که مرتکب تمامی 91-نموده باشد بدلیل کریمه مبارکه من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل ..... )مائده

سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی النفس بالنفس .....  271مردم را کشته باشد بعالوه چنین قتلی به تصریح آیه 

( نیز به تشریع 44-( موجب قصاص نفس قاتل ) مقابله به قتل( است کما اینکه آیه مبارکه: و جزاء سیئةٍ سیئةٌ مثلها ..... )شوری271 –ه )بقر

حکم قصاص تصریح و تأکید دارد. افزون بر این ارتکاب قتل عمدی مؤمن بنابر آنچه که صاحب جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم آورده 

 -د: و علی کل حال فالقتل للمؤمن ظلماً من اعظم الکبائر کما قال اهلل تعالی : و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم  ......)نساءگویکه می

( کشتن مؤمن بنا حق و از روی ظلم و عدوان از بزرگترین گناهان کبیره محسوب و دلیل آن قول خدای متعال:  و من یقتل مؤمناً .... 39

ه تصریح آیه مرقوم: کیفر دائمی جهنم و غضب خداوند و عذاب عظیم برای چنین قاتلی مهیا شده است در این میان ممکن است باشد، بمی

باشد قتلی بطور عمدی واقع نشود و مرتکب با خطای جزائی شبیه عمد جان انسان مؤمنی را بگیرد چنین کشتنی که موضوع این تحقیق می

: وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً االخطاء و من قتل مؤمناً خطأءً فتحریر رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلمةٌ الی اهله ....  نیز برابر نص صریح آیه شریفه

( هم کفاره )آزاد کردن یک برده مسلمان( دارد و هم مجازات دادن یک دیه کامله به اولیاء دم وی از سوی قاتل مقرر شده است 31-)نساء

اند: قتلی است که در آن جانی قصد قتل ندارد عملی هم که انجام داده معموالً کشنده یه است در تعریف آن گفتهموضوع این مقاله قتل الشب

آموز را به قصد تأدیب بطور دهد با قصد و تصمیم قبلی  است مانند تنبیه پدر یا ناظم دبستان که دانشنیست اما این عملی را که انجام می

آیات االحکام  -گردد )ابوالقسام گرجیکند لیکن همین عمل عادی اتفاقاً موجب مرگ کودک میتنبیه می ای متعارفمتعارف و با وسیله

نشر میزان( در این مقاله درصدد بیان و توضیح و معیارها و مصادیق قتل الشبیه )قتل شبه  -2911پائیز  -چاپ سوم -حقوقی و جزائی

 عمدی( در حد توان و بضاعت خود هستیم.

 

 به عمدي در لغت و در اصطالح فقهاء. قتل ش1
ای را مثالً هدف اکبر دهخدا در لغتنامه آورده است: قتل خطاء: ]ق ل خ[ )ترکیب اضافی، مرکب( چون آنکه کسی پرندهمرحوم علی

قصد عمد بوده  شود. ضابطه قتل عمد این است که در عمل وقرار دهد ولی تیرش به خطا رود و انسانی را بکشد، چنین قتلی موجب دیه می

باشد و ضابطه قتل شبه عمد این است که در عمل عمد باشد ولی در قصد خطا شود و ضابطة قتل خطا این است که در عمل و قصد هر دو 

ص  4211(. استاد جعفری لنگرودی در تعریف قتل شبه عمد در واژه 21911، واژه 2911، دهخدا، 147، ص 2973خطا شود )محقق حلی، 

احتیاطی، عدم دقت،  غفلت و عدم رعایت ست: قتل غیرعمد )جزا( کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت، بیآورده ا 111

 (111، ص 2971مقررات است. )جعفری لنگرودی، 

 صاحب کتاب إصباح الشیعة که در قرن ششم هجری قمری می زیسته در تعریف قتل شبیه عمد می نویسد:

بیهقی کیدری، ) ما وقع من غیر قصد إلیه، بل إلی إیقاع ما یحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحیاة بمثله. و الخطأ شبیه العمد

؛ قتل شبیه عمد عبارت است از قتلی که بدون قصد به وجود می آید بلکه قصد بر انجام عملی تعلق گرفته است که عادتاً  .(432، ص 2421

 نمی شده است. ـ چنین اعمالی ـ موجب سلب حیات

بنابر تعریف فوق وقتی قصد انجام عمل )قصد فعل( وجود داشته باشد ولی قصد به قتل رسیدن و مردن شخص )قصد نتیجه( وجود 

ق( قتل شبیه عمد را  711نداشته باشد، قتل از نوع شبیه عمد است. شاید همین برداشت است که موجب شده عالمة حلی )متوفای سال 

 ند:این چنین تعریف ک

؛ قتل شبیه عمد آن است که قصد انجام عمل را داشته باشد و  .(234، ص 1، جتابیاسدی، ) ... بأن یقصد الفعل و یخطأ فی القصد.

 در این قصد اشتباه کند.

 ق( در تألیف دیگر خود نیز مشابه آن را بیان کرده است: 711عالمة حلی )متوفای سال 

 یقصد إلی ما یحصل معه الموت من غیر قصد إلی الموت، و ال یکون ذلک الفعل مودّیا إلیه غالباًو أمّا شبیه العمد )دون العمد( بان 

؛ قتل شبیه عمد آن است که قصد انجام فعلی را بنماید که باعث مرگ می شود بدون این که قصد قتل .(414، ص 1ج  ،2444اسدی، )

 داشته باشد و آن فعل نیز غالباً منجر به قتل نمی شود.

ق( در مشهورترین کتاب فقهی )المقنعه( خود به وسیله بیان مثال، قتل شبیه عمد را این چنین  429خ مفید )متوفای سال شی

 توضیح می دهد:

و الخطأ شبیه العمد ضرب الرجل عبده للتأدیب فی غیر مقتل ضربا یسیرا فیموت لذلک و لن یموت أحد بمثله فی أغلب العادات أو 

ه بضرب یسیر فی غیر مقتل فیموت و کعالج الطبیب لإلنسان بما جرت العادة بالنفع به فیموت لذلک أو یفصده یتعدی إنسان علی غیر
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قتل  .(794، ص 2429 ،عُکبری بغدادی) فیوافق ذلک نزف دمه و هو لم یقصد إلی إتالفه بل فصد علی حکم العادة إلی نفعه و ما أشبه ذلک.

ضربه آرامی به غیر موضع قتل بزند و بر اثر آن، عبد فوت کند در حالی که در  تأدیب عبد خود، شبیه عمد مثل این است که موال به قصد

بیشتر عادات، کسی با چنین ضرباتی نمی میرد. یا این که انسانی به دیگری حمله کرده و در موضع غیر کشنده وی ضربه آرامی وارد کند و 

پزشک با قصد فایده رسانی و مطابق معمول انسان را معالجه کند ولی بر اثر آن انسان بر اثر آن، شخص مضروب بمیرد. و مثل این است که 

 فوت کند یا او را با قصد نفع رساندن و مطابق اقتضای خونش فصد ـ رگ زدن ـ کند ولی بر اثر آن شخص بمیرد و موارد مشابه.

فی فقه االمامیه(، قتل شبیه عمد را ضمن ذکر چند ق( نیز در اولین تألیف فقهی خود )المبسوط  414شیخ طوسی )متوفای سال 

 مصداق تبیین می کند:

و الخطأ شبیه العمد هو أن یقصد اإلنسان إلی تأدیب ولده أو غالمه أو من له تأدیبه. بما لم تجر العادة أن یموت اإلنسان بمثله، 

فیودی ذلک إلی الموت. فإن جمیع ذلک یحکم فیه بالخطإ  صده،فیموت، أو یعالج الطبیب غیره، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، أو یق

 ترجمه این عبارت از حیث مضمون شبیه ترجمه عبارت مقنعه است که در متن قبل آمده است. .(794، ص 2917طوسی، ) شبیه العمد.

 

 . معيارهاي قتل شبه عمدي2
م می گوید قصد موال از زدن او تأدیب باشد و درباره بیمار ق( در مورد عبد و شیخ طوسی راجع به غال 429شیخ مفید )متوفای سال 

می گوید قصد پزشک از معالجه یا مثالً  قصد نفع رساندن باشد. از این تعریف شیخ مفید و شیخ طوسی می توان چنین استنتاج نمود که 

رفع  ن اگر موال عبد و غالم خود را به قصد مثالًبرای عمدی نبودن قتل باید عمل جانی همراه نیت نیک و با قصد خیرخواهانه باشد بنابرای

عصبانیت خود یا برای تفریح و سرگرمی بزند و او بمیرد نمی توان این قتل را شبیه عمد دانست بلکه باید آن را عمد محض بدانیم. لکن به 

قصد قتل نباشد و عمل هم غالباً کشنده نظر می رسد این مفهوم گیری صحیح نیست به این معنا که زدن دیگری با سوء نیت نیز وقتی به 

 کند. نباشد ولو قتل واقع شود قتل واقع شده از عنوان قتل الشبیه خارج نمی

 معیارهای مذکور عبارتند از  :

 معيارحق اقدام  -2-1
ی را که موجب در صورتی می توان رفتار کس بنابر قیودی که شیخ مفید و شیخ طوسی در توضیح قتل شبیه عمد به کار برده اند،

شبه عمدی دانست که حق ارتکاب آن عمل را دارا باشد. مثالً موالً برده خودرا ، برای تأدیب بزند نه برده دیگری را. یا  مرگ دیگری می شود،

ارویی را به بیمار والد ولد خود را به منظور تربیت، تنبیه کند نه کودکی را که تربیت او را به عهده ندارد همچنین کسی که به قصد معالجه، د

یا او را فصد)رگ زدن( می کند، پزشک باشد ؛ در صورت نبود قیود مذکور، مطابق مفهوم مخالف این عبارات، قتل از نوع عمد می خوراند، 

تن حق خواهد بود.  به نظر می رسد این تعابیر مفهوم ندارند و منظور ـ شیخ مفید و شیخ طوسی ـ نبوده است، این اعمال حتی بدون داش

ه اقدام وقتی به قصد قتل نباشد و عمل هم غالباً کشنده نباشد، قتل واقع شده را مصداق عمد نخواهند نمود زیرا مرتکب قصد نتیجه را نداشت

 است. 

 معيار متعارف بودن رفتار -2-2

. مفهوم این قید آن است که به کار رفته است« بما قد جرت العادة»و « فی أغلب العادات»در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی قید 

گیرد. باید زدنی که پدر به منظور تربیت نسبت به فرزند خود انجام می دهد و فصد یا معالجه ای که توسط پزشک نسبت به بیمار صورت می

ت. و اگر بر اثر آن متعارف و مطابق معمول و عادت باشد مثالً در زدن برای تأدیب و تربیت، ایراد ضربه به مواضع حساس امر نامتعارفی اس

گیرد. چرا که این گونه رفتارها که به روی مقاتل انجام قتل شبیه عمد نخواهد بود بلکه در شمار  قتل عمدی قرار می زدن، قتل حادث شود،

 گیرد غالباً کشنده است.می

 جانی در رفتارش عامد باشد -2-3

ته باشد هر چند عامد در نتیجه )وقوع قتل( نباشد مانند آنکه پدری بدین معنا که قصد رفتار ارتکابی را بر روی مجنی علیه داش

شود دارد لکن فعل وی بطور اتفاقی و نامتعارف منجر به تأدیباً قصد زدن فرزند خود را با ترکه و چوب نازکی که غالباً موجب جنایت نمی

د نتیجه را ننموده و آلتی را هم که بکار برده قتاله و کشتن فرزندش شود این رفتار قطعاً مصداق قتل عمدی نفس نیست زیرا مرتکب قص

ای نبوده که مقتول را در معرضیت قتل که در تعریف غالباً آمده قرار بدهد نوعاً و غالباً و عادتاً کشنده نیست به تعبیر دیگر رفتارش بگونه

ت قتاله و اصابت آن به مقاتل و یا ترک فعل که نوعاً منتهی به فقهاء در توضیح رفتار نوعاً کشنده اعم از رفتار مثبت مادی مانند بکارگیری آل

اند مراد از رفتار غالباً کشنده در معرضیّت قتل قرار دادن مجنی علیه است شود مانند خودداری مادر از دادن شیر به نوزاد گفتهمرگ می

مؤسسه دائرة المعارف  -2934چاپ اول  -ج اوّل -زیر نظر هاشمی شاهرودی -2931شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی  -)رسول مزروعی

 (213چاپخانه صدر ص  -فقه اسالمی
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 رفتار ما یقتل غالباً نباشد 2-4

ای نباشد که غالباً کشنده و مجنی علیه مراد این است که هر چند جانی در رفتارش عامد باشد لکن رفتار و فعل ارتکابی وی به گونه

براین اگر مردمی یک لیتر بنزین بر روی سر و لباس همسرش بریزد )به بهانه اینکه همسرش با فرد یا را در معرضیّت قتل قرار دهد بنا

زا را با فندک ایجاد حرقه نماید و بنزین با جرقه فندک مشتعل و همسرش آتش افرادی رابطه نامشروع دارد( و در جوار این ماده اشتعال

شود آن و متوجه رفتاری را که مرتکب می چرا که عمل کشنده و فاعل عالم به نتیجه بگیرد و منتهی به مرگش شود قتل عمدی رخ داده

تواند به این بهانه که قصد قتل نداشته و تهدید نموده است بوده و عمد مفروض اشت ارتکاب این افعال ظهور در عمد دارد و جانی نمی

 متوسل به دفاع شبه عمد گردد.

 جانی قاصد جنایت نباشد -2-5
ن توضیح که هر چند قصد فعل را دارد و عامد در آن است لکن عالوه بر آنکه رفتارش نوعاً و غالباً و عادتاً نباید کشنده و مجنی بدی

علیه را در معرضیت قتل قرار دهد. شرط و معیار دیگری نیز بیان شده و آن اینکه جانی قصد جنایت )قتل( را نکرده باشد چرا که اگر قصد 

حتی اگر رفتارش کشنده هم نباشد مانند زدن با ترکه به جهت آنکه مرتکب عامداً فی قصده بود و قصد نتیجه را داشته است و  قتل را بنماید

قتل هم اتفاق افتاده هر چند با وسیله و آلتی که نوعاً قتاله نیست عمل متهم مصداق قتل عمدی است و فقهاء آنرا در شمار عمد محض 

 (242ص  -اند. )همانآورده

 قتل شبه عمدي در حقوق موضوعه ایران -2-6

به پیروی از متون فقهی در ضمن بیان  131مادة  « ب»در بند  2974قانون گذار ایران در قانون منسوخ مجازات اسالمی مصوب 

بند ب چنین آورده  مصادیق را نیز ذکر کرده بود  در 2مواردی که باید دیه پرداخت شود، قتل، جرح و نقص عضو شبیه عمد را و در تعریف

قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت »است: 

 نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت

بنابر «. نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود

جانی قاصد رفتارش باشد ثانیاً رفتاری که قصد شده به گونه ای جنایتی است که اوالً قانون یاد شده، شبیه عمد، 131تعریف بند ب ماده 

که نوعاً سبب جنایت نمی شود و ثالثاً قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را نداشته باشد. این تعریف مطابق است با تعاریفی که در  باشد

ر متون فقهی آمده و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده بما ال یقتل غالباً )عمد در رفتار غیرکشنده دارد ولی عمد د

 ( در این ماده دو مثال زدن و قصد تأدیب و اقدام به معالجه بیمار نیز ذکرشده است.نتیجه ندارد

 1332معيارهاي قتل شبه عمدي در قانون مجازات اسالمی  -2-7
اقسام جنایت بر نفس، عضو و منفعت را در سه قسم عمدی، شبه عمدی و  113نخست در ماده  2931قانون مجازات اسالمی 

چهار معیار برای جنایات عمدی از جمله کشتن نفس ذکر و ترسیم و برای بندهای ب و پ دو  134سپس در ماده بندی خطای محض دسته

شود پرداخته و های جنایت شبه عمدی که شامل قتل شبه عمدی میبه احصاء و شمارش مالک 132پس از آن در ماده  1تبصره را افزوده

  گوید :آنها را در سه مالک محصور و چنین می

                                                           
 در موارد زیر دیه پرداخت می شود :2974قانون مجازات اسالمی منسوخ  :131. ماده 2 

مجنی علیه را داشته باشد و الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به 

 نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

 ب ـ.

 ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.ج
 :جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود -134ماده  . 1

اری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت هرگاه مرتکب با انجام ک -الف 

 .مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود

ب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موج -ب

 .باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود

بت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نس -پ

نوعاً  شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی

 .وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا
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 :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود -132ماده 

هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی  -الف

 2.تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشدکه مشمول 

ند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مان -ب

 همین قانون چنین است: 941)ماده ی  .( این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خالف آن معلوم گردد941مشمول ماده )

 -و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف قصاص درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به

وارد شده،  جنایت مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه -حدی که مستوجب سلب حیات است. ب جرم مرتکب

مستحق  -است. پ تعزیر و دیه حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا مجازات بیش از

تجاوز او قریب الوقوع است متجاوز و کسی که  -حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت  صاحب قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به

نسبت به شوهر زانیه در غیر  زنا در حال زانیه و زانی -( این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث211و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده )

 .به شرحی که در قانون مقرر است اضطرار و اکراه موارد

 :تبصره

« تعزیرات»جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم  اقدام در مورد بندهای)الف(، )ب( و )پ( این ماده بدون اجازه دادگاه .2

 .محکوم می شود

در مورد بند)ت( چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در  .1

 .قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود

)مانند  .شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشدهرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع  -پ

آنکه مادری علم و آگاهی دارد که اگر در کنار نوزادش بخوابد در زمان خواب غلت می خورد و نوزاد را زیر می گیرد و نوزاد کشته می شود 

د در زیر مادر بماند و کشته شود این مصداق قتل عمد است چون مادر مع الوصف کنارش  بخوابد و در عالم خواب غلتیدن روی دهد و نوزا

 عالم به نتیجه بوده است(.

 سه نکته قابل ذکر است: 2931قانون مجازات اسالمی  132راجع به ماده 

بروز عمل  امعان نظر در عبارات و قیودی که مقنن برای جنایت شبیه عمد ذکر کرده است حاکی از آن است که عنصر قصد در اول: 

شود که جانی قصد ارتکابی در قالب شبیه عمد )غیرعمد( نقش اساسی دارد. طبق این مادة، در صورتی جنایت، شبیه عمد محسوب می

 داشته باشد و با این قصد مرتکب جنایت شود لکن قصد ایراد جنایت بر مجنی علیه را نداشته باشد.

( به صورت دو تبصره در 2974در قانون مجازات اسالمی سابق )ر آمده است،مادة مذکو« پ»و « ب»دوم: فروضی که در بندهای 

 آمده بود. 131ذیل مادة 

به عبارت دیگر قتل شبه عمد، جنایتی است که وقوع آن مقصود جانی نبوده است، هر چند فعل واقع شده بر مجنی علیه را قصد 

 کرده باشد. 

 شده است.« عدم قصد نتیجه»و « وجود قصد فعل»عمد منوط به حصول دو مالک در تالیفات حقوقدانان اسالمی غالبا تحقق شبه 

 (114، ص 1، ج 2911موسوی خمینی، )

 آورده است:  2931ق. م. ا. مصوب  132قانونگذار ایرانی نیز با الهام از نظریات فقیهان امامیه در بند الف ماده 

داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از الف ـ هر گاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را »

 .....« مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی می گردد، نباشد 

                                                                                                                                                                                       
قصود یا هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت م -ت

 .نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند

د )ب( عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت در بن -2تبصره 

ید حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب با

  .رت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شوداثبات شود و در صو

در بند )پ( باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و  -1تبصره 

 .درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود
را ندارد لکن رفتار او به جهت به کارگیری آلت قتاله یا ترک فعلی که موجب مرگ می شود مانند شیر  . مانند آنکه مرتکب قصد کشتن مجنی علیه 2

 ندادن به نوزاد نوعاً کشنده باشد که در این صورت عمد مفروض و قتل واقع شده مصداق قتل عمدی است.
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استعمال شده در عبارات مذکور همان جنایت واقع شده بر مجنی علیه است و نه مطلق « جنایت»سوّم : مراد قانونگذار از واژه 

ه قصد ایراد ضرب دیگری را مصدوم سازد و به طور اتفاقی و کامال غیر منتظره منتهی به مرگ مجنی علیه بنابراین اگر کسی ب«. جنایت»

شود، جنایت واقع شده )قتل( مقصود جانی نبوده و قتل شبه عمد است. زیرا، اگر چه جانی قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را دارد لکن، 

 نتیجه حاصله را قصد نکرده است. 

تاکیدی است بر عدم وجود قصد نتیجه در جنایت شبه عمد، خواه آن قصد، ابتدایی و اجمالی باشد  132ر بند الف ماده قسمت اخی

 یا ضمنی و تبعی. 

 با توجه به موارد مذکور می توان در تعریف جنایت شبه عمد چنین گفت: 

ده حاصل آمده است. مشروط بر آن که اثر نوعی شبه عمد جنایت غیر مقصودی است که از فعلی که عمدا بر مجنی علیه اعمال ش»

 « فعل قصد شده وقوع آن جنایت نباشد

بنابراین، جنایت شبه عمد ترکیبی از عمد و خطا را در خود دارد. زیرا از جهت وجود قصد فعل، با جنایات عمدی کامال شبیه بوده و 

، ج 2421ابن رشد، ) یجه، با جنایت خطایی محض شباهت کامل داردخوانده اند و از جهت فقدان قصد نت« شبه عمد»به همین دلیل آن را 

 نیز نامیده اند.« شبه خطا»و « عمد شبیه خطا»و « خطاء شبیه عمد»و از این رو آن را  (. 937ـ  931، صص 1

کند، لکن خالف آن در اینجا اراده شده مفهومی مغایر با عمد است. یعنی فرد عمل شایسته یا ممنوعی را قصد « خطا»آنچه از واژه 

 (111، ص 2971راغب اصفهانی، ) واقع شود.

 

 . ارکان  قتل شبه عمدي3
 به پیروی از روش متعارف در مطالعه و بررسی رفتار جنایی به شرح ارکان جنایات شبه عمد می پردازیم. 

 رکن مادي جنایت شبه عمدي  -3-1

کان و عناصر متعددی است که در موارد جزئی با عناصر رکن مادی رکن مادی جنایت شبه عمدی نیز مانند جنایت عمدی دارای ار

 جنایت عمدی شباهت کامل دارد. 

 وجود شخص موضوع جنایت  -3-2

جنایت شبه عمد نیز باید بر انسانی واقع شود که حیات وی مورد حمایت قانونگذار بوده و نتیجه واقع شده بر مجنی علیه از نظر 

 قلمداد گردد. قانونی موجب مسئولیت مرتکب 

 رفتار مادي مرتکب  -3-3

قتل شبه عمدی ممکن است ناشی از فعل مرتکب و یا ناشی از  و یا ناشی از ترک فعل مسبوق به فعل رخ دهد  مانند آنکه جانی در 

از حیات مجنی علیه  اثر بی احتیاطی در امر رانندگی جان کسی را به غیرعمد بگیرد و یا آنکه عرفا یا طی یک قرارداد متعهد به مراقبت

بشود و اجرای تعهد خویش را ترک نماید، مانند آنکه مادری به نوزاد شیر ندهد و یا مأمور نجات غریق محل خدمت را ترک و در نتیجه  

عدم انجام تکلیف، شخص یا اشخاصی کشته یا مجروح شوند چنان چه نتیجه حاصله را قصد نکرده باشد، جنایت شبه عمدی بوده موجب 

 ان دیه می گردد. صورت اول مصداق فعل مادی و صورت دوم مصداق ترک فعل است.ضم

بنابراین جنایت شبه عمد ممکن است به فعل مادی یا غیر مادی واقع شود، مانند آنکه به روی مجنی علیه سالح بکشد یا سگی را 

و در نتیجه جنایت بر او شود، در این صورت اگر بدون  به سوی او بر انگیزد یا با فریاد کشیدن یا انفجار صوتی موجب هراس مجنی علیه

ق. م. ا.( مستند شرعی این ماده  142قصد قتل بوده و یا فعل ارتکابی غالبا موجب قتل نباشد، جنایت ارتکابی شبه عمد خواهد بود. )ماده 

گوید: میان فریاد و تلف باید رابطه می ( صاحب جواهر11، ص 23، ج2449روایتی است که از ائمه معصومین بیان شده است. )حرعاملی، 

( در هر حال در تحقق کشتن شبه عمدی مشروع بودن یا نامشروع بودن رفتار 11، ص 49، ج2312سببیّت وجود داشته باشد. )نجفی، 

 مرتکب تأثیری نخواهد داشت

 ود شود.و ممکن است جانی با اقدام غیر قانونی و یا عملی مشروع و قانونی مرتکب جنایت غیر مقص

برخی از فقیهان اسالمی بر خالف رای مشهور امامیه بر این باورند که در صورتی جنایت ارتکابی به عنوان شبه عمد موجب ضمان 

می گردد که فعل جانی نامشروع و عدوانی بوده و بناحق و بدون مجوز قانونی علیه دیگری اعمال شود. لکن، قانونگذار نظر مشهور فقهای 

رد توجه قرار داده وقوع جنایت شبه عمد به هر دو فعل عدوانی و غیر عدوانی را ممکن می شمارد. برای مثال اگر کسی از روی امامیه را مو

خصومت یا مزاح، دیگری را سیلی زند و اتفاقا به کوری وی منجر شود یا پدری که در مقام تادیب است در حدود متعارف و یا غیر آن همین 

 خود انجام داده و اتفاقا وی نابینا شود در هر دو مورد جنایت شبه عمد خواهد بود. اقدام را علیه فرزند 
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تواند مباشر تا یا تسبیبا واقع شود و در صورت اخیر سبب در مواردی مسئول شناخته جنایات شبه عمد نیز مانند جنایات عمدی می

 می شود که عدوانی بوده مرتکب تعدی و تفریط شده باشد. 

فعل جانی در قتل شبه عمد نباید غالبا کشنده و در جنایات مادون نفس نباید غالبا موجب آن جنایت باشد. زیرا اگر بدیهی است 

فعل ارتکابی عادتا منتهی به جنایت واقع شده گردد قصد نتیجه به تبع قصد آن فعل محقق بوده و از این رو جنایت عمدی قلمداد می شود. 

 بر این امر تأکید دارد. 2931انون مجازات اسالمی ق 132قسمت اخیر بند الف ماده 

 وقوع نتيجه  -3-4
برای هر نوع نتیجه ای وضع شده است که از صدمه بر دیگری ناشی می گردد تحقق جنایات شبه عمد « جنایت»از آنجا که عنوان 

 ه نخواهد بود.نیز منوط به حصول نتیجه فعل ارتکابی جانی است. چنانچه نتیجه حاصل نشود مرتکب ضامن دی

 معيار استناد  -3-5
همچنانکه در بررسی رکن مادی جنایات عمدی گذشت، ضمان جانی منوط به امکان اسناد نتیجه حاصله به فعل صادر از اوست. از 

محسوب  این رو اگر وجود عوامل طبیعی یا انسانی دیگر نقش فعل ارتکابی در وقوع جنایت را به حدی ضعیف کند که  جنایت ناشی از آن

 . 2نگردد، هیچگونه ضمانی متوجه مرتکب نخواهد بود

همچنین اگر سبب و مباشر در طول یکدیگر با هم اجتماع کنند جنایت مستند به مباشر قلمداد می گردد، مگر آنکه سبب اقوی از 

 ثیر به عنوان جانی ضامن است. مباشر باشد و نیز در صورت اجتماع اسباب متعدد چنان چه همه آنها عدوانی باشند، سبب مقدم در تا

 

 .  رکن روانی جنایت شبه عمدي 4
خطای »و « عمد در فعل»غالب حقوقدانان اسالمی ممیزه جنایات عمد از شبه عمد را ویژگی رکن روانی دانسته، ضابط شبه عمد را 

 (141، ص: 4، ج 2441محقق حلی، ) ذکر کرده اند.« در نتیجه

 شبه عمدی باید عناصر و شرایط زیر موجود باشد.  بنابراین در رکن روانی جنایات

 قصد فعل  -4-1
این جزء از رکن روانی جنایات شبه عمد با آنچه که در رکن روانی جنایات عمدی بیان گردید، شباهت کامل دارد. به طوری که 

رده باشد، با این تفاوت که در جنایات جانی باید فعل واقع شده بر مجنی علیه را به همان صورت که در جنایات عمدی مطرح است قصد ک

عمدی در صورتی قصاص ثابت می گردد نتیجه هم قصد شده باشد و یا اینکه رفتار مرتکب  در حالیکه در جنایات شبه عمدی چنان چه 

ل می تواند غالبا یا بالمباشره واقع شده باشد ثبوت ضمان، منوط به عدم قصد و نتیجه شده است، عالوه بر آن بر خالف جنایات عمدی که فع

 نادرا کشنده باشد در شبه عمد، جانی باید فعلی را قصد کرده باشد که خصوصیت غالبی آن ایجاد جنایت واقع شده محسوب نگردد. 

الزم به ذکر است برای تحقق عمد در فعل در جنایات شبه عمد نیز مانند جنایات عمدی الزم است شخص مجنی علیه قصد شود 

جنایت می تواند به صورت صریح و یا ضمنی باشد پس اگر کسی شیئی را به طرف جمع معینی با هدف اصابت آن به  قصد شخص موضوع

 شخص غیر معینی از افراد آن جمع پرتاب کند، برخورد آن به هر یک از افراد، داخل در قصد وی بوده، عمد در فعل محقق شده است. 

 معيار عدم قصد نتيجه  -4-2
ن قصد فعل ارتکابی که غالباً یا نادراً کشنده باشد قصد نتیجه مجرمانه را نیز بکند جنایت عمد بوده مرتکب چنانچه جانی ضم

محکوم به قصاص می گردد و در صورتی جنایت شبه عمدی است که بدون قصد قتل، مرتکب عملی شود که ناخواسته و به طور اتفاقی 

ه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه موجب مرگ شده است. پس هر گاه کسی به دیگری صدم

قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و مستحق قصاص نیست بلکه به 

 غرامت دیه محکوم می شود. در متون فقهی تعبیر یغرم الدیة به کار رفته است.

همچنین هر گاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد، در صورتی که نه قصد 

ق. م.ا.  149جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعا سبب جنایت باشد، شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد. ماده 

ه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا پرت شده بمیرد، یا مصدوم گردد، در هرگا دارد:مقرر می 2931مصوب 

 صورتی که مشمول جنایت عمدی نگردد جنایت شبه عمدی است.

                                                           
 .ه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نمایددر کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگا -113ماده .  2

 .هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است -194ماده 
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علیهذا چنانچه جانی به قصد کشتن ضرباتی را با چوب بر دیگری وارد کند که کشنده باشد و مضروب از حال برود و جانی بتصور 

ه مجنی علیه مرده است به منظور امحاء آثار جرم بدن او را آتش بزند و در گواهی پزشکی قانونی قید شود که علت تامة مرگ مقتول، اینک

سوزاندن او بوده و نه آن ضرباتی که او را بیحال کرده بود، قتل شبه عمد است، زیرا هر چند که جانی قصد کشتن مقتول را با ضربات چوب 

زند، بنابراین در مرحله اول جه واقع نشده و زمانی هم که جسد را آتش زده، تصور و اعتقادش این بوده که مرده را آتش میداشت، لکن نتی

 ما قصد لم یقع و در مرحله دوم ما وقع لم یقصد اتفاق افتاده است.

قلمداد می گردد؛ از این رو شده قصد فعل غالبا کشنده کاشف از وجود قصد کشتن « مدلول»جانشین « دلیل»زیرا در اینجا 

نظریاتی که از برخی فقهای عامه نقل شده که در تفکیک انواع قتل از یکدیگر به خصوصیت فعل توجه نموده و نوعیت آلت را در تغییر 

 غیر قابل توجیه است.(. 937، ص 1، ج 2371ابن رشد، ) عنوان قتل موثر شمرده اند، 

ید باالصاله و یا به صورت تبعی و غیر مستقیم نتیجه حاصله را قصد کرده باشد. و در جایی در هر حال در جنایت شبه عمد جانی نبا

که آلت قتاله را به کار می برد و یا رفتار نوعاً کشنده را مرتکب می شود عمد مفروض است زیرا به صورت تبعی و غیر مستقیم قصد کشتن 

 قتاله ظهور در عمد دارد. وجود دارد به همین جهت گفته شده است به کار گیری آلت

 مشروط نبودن جنایت شبه عمدي به خطاي جزایی  -4-3

هر چند تحقق جرایم غیر عمدی متوقف بر وجود خطای جزایی است اما در بسیاری از موارد، وقوع آن، به خطای جزایی موکول 

 2م وجود تقصیر در جرایم غیر عمدی استثناء کرده است. نشده است از این رو قانونگذار احکام مربوط به جنایات غیر عمدی را از اطالق لزو

« تعدی و تفریط»نتیجه آنکه جنایت شبه عمد ممکن است همراه با خطای جزایی و یا بدون آن باشد، خطای جزایی عبارت است از 

 می گردد. « بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی»که شامل 

خطای جزایی، مگر در مواردی که جنایت بالتسبیب واقع شده است، هیچگونه تاثیری در تحقق جنایت شبه عمد وجود یا فقدان 

نداشته و جانی برغم رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به فعل ارتکابی هم چنان مسئول شناخته می شود. به عالوه خطای جزایی در 

وان محسوب شود زیرا چنان که پیش از این گذشت هر نوع خطای جزایی لزوما صورتی موجب ضمان سبب می گردد که از مصادیق عد

 عدوان قلمداد نمی گردد. 

در هر حال هر رفتاری هر چند در حدود موازین و مقررات صورت گرفته و بر اساس ضوابط مشروع و قانونی واقع شده باشد چنان 

بر مجنی علیه را داشته باشد، جنایت از مصادیق شبه عمد بوده موجب ضمان  چه اتفاقا موجب جنایت شود، اگر مرتکب، قصد فعل واقع شده

 1است. مانند ارتکاب جنایت در حالت اضطرار که رافع مسئولیت کیفری است لیکن در هر حال موجب ضمان دیه خواهد بود.

شود در موارد زیر قابل مجازات نیست  ارتکاب رفتاری که طبق  قانون جرم محسوب می»... مقرر می دارد:  2931ق. م. ا.  211ماده 

... ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی 

 « و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

صالحیت و مهارت علمی و عملی الزم نداشته و یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او  بدیهی است چنان چه طبیب،

 اقدام به درمان کند و اتفاقا موجب تلف گردد ضامن خواهد بود. 

ین به موجب رای مشهور فقهای اسالمی پزشک نسبت به تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است، زیرا تلف مستند به فعل اوست. ا

گروه در رد دالیل قائلین به عدم ضمان پزشک چنین استدالل کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بالوجه است 

زیرا در این موارد اصل جاری نمی شود، به عالوه اذن بیمار، اذن در معالجه و درمان است و نه در تلف. از این رو اذن وی در سقوط ضمان 

نخواهد بود، هم چنین بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست، چنانکه مسئولیت کسی که به قصد ادب کردن اقدام کرده اتفاقا  تلف، موثر

 موجب جنایت بر دیگری می گردد نیز، پذیرفته شده است.

ق دستور به معالجه برخی از فقهای اسالمی طبابت هایی را که امروز بر نحو  متعارف و با نسخه نویسی صورت می گیرد از مصادی

 (.  112، ص 1، ج 2911موسوی خمینی، ) قلمداد کرده و در این موارد ضمان را بعید نشمرده اند.

                                                           
احراز تقصیر مرتکب است در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی  تحقق جرایم غیر عمدی منوط به»مقرر می دارد:  2931ق. م. ا. مصوب  241. ماده 2 

 « و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از احتیاطی و بیگوید: تقصیر اعم از بیتبصره این ماده می

 شود.مباالتی و یا بی احتیاطی محسوب میبیمصادیق 
 2931قانون مجازات اسالمی  211. ماده  1
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هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می »به پیروی از فتاوای فقهاء فعلی مقرر می دارد:  2931ق.م.ا مصوب   431در هر حال ماده 

ن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضام

معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا 

 نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تحصیل برائت از او به دلیل بی هوشی و مانند آن ممکن 

ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. بنابراین 2تبصره 

در این صورت حتی عدم ضمان پزشک مقید به عدم قصور و یا عدم تقصیر وی در علم و عمل شده است  2931برابر قانون مجازات اسالمی 

 اگر برائت هم اخذ نکرده باشد ضامن نخواهد بود.

ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی 1تبصره 

 « ، به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید.خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه

مفهوم و آثار « برائت»و « رضایت»اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که: کلمات  21/3/31موخره  2142/31/7در نظریه شماره 

این اعمال قابل مجازات شوند باعث می 2931ق.م.ا مصوب  211حقوقی متفاوتی دارند، اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 

نباشند زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل 

ه اخذ برائت شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالیکصرفنظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می

 ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

از نظر این قانون تفاوتی نمی کند که پزشک بالمباشره یا بالتسبیب موجب جنایت شده باشد و در هر صورت ضمان پزشک را به 

بب بر عدوان مطابق قاعده است و از این رو تفاوتی نمی کند احراز تعدی و تفریط وی منوط کرده است. می توان گفت توقف ضمان س

سببیت پزشک بر نحو دستور دادن واقع شده باشد یا صورت های دیگر، زیرا تمایزی بین دستورهای پزشکی با توصیه های درمانی از جهت 

 دیده نمی شود. 2931ضوابط احراز مسؤولیت پزشک در قانون مجازات اسالمی 

ه.ش آمده است که: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و  2931ون مجازات اسالمی قان 431در ماده 

 این قانون عمل نماید. 431نماید در دصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده مانند آن صادر می

ت را به تنهایی کافی نمی داند بلکه تاثیر آن را به فقدان خطای ق. م. ا. برای عدم ضمان پزشک اخذ برائ 431در هر حال ماده  

به عالوه بر « یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود...»... جزایی مشروط کرده است در این ماده آمده است: 

در صورت عدم قصور یا تقصیر »نحو تاکید شده است:  ضرورت وجود این قید )عدم خطای جزایی( در تبصره یک همین ماده نیز به این

 « پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

چنان چه پزشک بالتسبیب در جنایت دخالت کرده باشد ضمان وی پس از احراز عدوان منوط به اقوی بودن سبب نسبت به مباشر 

یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند هر گاه مریض »است. بنابراین 

 ( 431ماده  2)تبصره « پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است

اقدامات والدین و اولیاء  2931صوب ق. م. ا. م 211احکام ضمان طبیب درباره ضمان مؤدب نیز جاری است چنانچه بند ت ماده 

قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود قابل مجازات نیست، مشروط به اینکه اقدامات مذکور 

هاء نفس فعل تادیب را به پیروی از نظر فق 2931در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد. در هر حال قانون مجازات اسالمی 

 که با تحمیل نوعی رنج و محدودیت اجراء می شود، جایز و فاقد وصف مجرمانه دانسته است مشروط به اینکه:

 اوال، تادیب کننده ولی قانونی، والدین یا از سرپرستان مودب باشد، اگر چه برخی معلم را نیز به این گروه ملحق دانسته اند. 

  (19، ص 1، ج 2441طوسی، )

ثانیا، مودب، صغیر یا محجور باشد، ثالثا، هدف از اقدامات انجام شده تادیب و تربیت وی بوده و رابعا اقدام تربیت کننده در حدود 

 متعارف اعمال گردد. 

خارج  ابوین حق  تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را»قانون مدنی مقرر می دارد:  2273ماده 

 « از حدود تادیب، تنبیه نمایند.

بنابراین در صورت فقدان یکی از شرایط فوق الذکر چنان چه فعل تادیب کننده به طور ناخواسته منتهی به جنایت گردد، وی ضامن 

ب شونده است و به دلیل خواهد بود. بعضی معتقدند از آنجا که تادیب امری مشروع و مباح بوده بلکه اعانت بر، بر و تقوی و احسان بر تادی

، ص 1، ج 2423جزیری، ) اذن قانونی در تادیب و جواز آن و قصد احسان تادیب کننده در انجام وظیفه مشروع خویش ضامن نخواهد بود.

131.) 
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تادیب لکن، قول مشهور دالیل فوق را نپذیرفته تادیب کننده را مسئول جنایت شمرده است. زیرا اجازه قانونگذار و شارع اذن در 

 است و نه در اتالف و جنایت. 

عالوه بر  (. 44، ص 41، ج 2312نجفی، ) به عبارت دیگر جواز مشروعیت تادیب مشروط به شرط سالمت و عدم وقوع جنایت است.

ر فعل این به جهت ضرورت جبران تلف نفس محترم و عدم ابطال و به هدر رفتن خون وی، ضمان ثابت است. و با توجه به این که جانی د

واقع شده بر محجور عامد  است لکن قصد ایراد جنایت بر وی را ندارد مطابق قاعده، جنایت ارتکابی از مصادیق جنایت شبیه عمد خواهد 

 بود. 

در هر حال شرط است که اوال، تأدیب کننده ولی قانونی، والدین یا سرپرستان مؤدب باشد، اگرچه برخی معلم را نیز به این گروه 

ثانیاً، مؤدب، صغیر یا محجور باشد. ثالثاً، هدف از اقدامات انجام شده تأدیب و تربیت وی  ( 19، ج، ص 2917طوسی، ) نسته اند.ملحق دا

 بوده و رابعاً اقدام تربیت کننده در حدود متعارف اعمال گردد.
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 گيرينتيجه
ن قصد به وجود می آید یا این که قصد بر انجام عملی تعلق گرفته است که معموال چنین قتل شبه عمد عبارت است از قتلی که بدو

 اعمالی موجب سلب حیات نمی شود.

 الف. در قتل شبه عمد قصد فعل مثال زدن وجود دارد ولی قصد نتیجه که همان قتل است معدوم است.

 ت به وقوع نتیجه قاصد نیست.ب. در قتل شبیه عمد قاتل نسبت به ارتکاب فعل قاصد است ولی نسب

 ج. عبارات قتل شبه عمد، قتل عمد خطائی و قتل خطای عمدی نام های دیگر قتل شبیه عمد است.

( مبین آن است که عنصر قصد، در 2974( نیز چون قانون مجازات اسالمی قبلی )132)مادة  2931د. قانون مجازات اسالمی مصوب 

 ش اساسی دارد.شبیه عمد محسوب شدن عمل ارتکابی نق

هـ. براساس ضابطه و تعریف، قتل ناشی از حادثه رانندگی از نوع خطای محض محسوب می شود؛ لکن به لحاظ تعدی یا تفریط ـ که 

در  2974از آن به بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات یاد می شود. ـ این قتل، در قانون مجازات اسالمی مصوب 

از نوع شبیه عمد محسوب شده است. در هر حال در این نوع قتل چون تفریط به  2931شبیه عمد و در قانون مجازات اسالمی مصوب حکم 

 شود.نفس وجود دارد از نظر فقهی نیز شبه عمد محسوب می

 2931قانون مجازات اسالمی  132با این وجود مقنن ایرانی در ماده 

همین قانون را برغم آنکه منطبق  941عمدی محسوب می نمایند در بند ب موارد موضوع ماده  در شرح معیارهائی که قتل را شبه

با تعریف عمد هم واقع شوند یعنی مرتکب عامداً فی فعله و قصده هم باشد جنایت را اعم از قتل و دون قتل شبه عمدی به حساب  آورده و 

 ر ننموده است.موجب ضمان دیه دانسته و حکم قصاص را به رفتار جانی با

در این بند  در مقام بیان یکی از معیارهای جنایت شبه عمدی اعم از قتل و دون قتل مقرر می دارد: هر گاه مرتکب جهل به موضوع 

همین قانون است به مجنی  941داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شئ یا حیوان یا افراد مشمول ماده 

 علیه وارد نماید.

 

 تطبيق با حقوق فرانسه
یا  homicideیا  meurtreرود. در زبان فرانسه از قتل عمد با عنوان در حقوق فرانسه قتل به دو نوع عمد و غیرعمد به کار می

homicide volontaire کنند  که بیشتر اصالح یاد میmeurtre  بکار می رود و همچنین از قتل غیرعمد با عنوانblessures  

involontaire   .2یاد می کنند که عبارت است از کشتن یک موجود انسانی توسط دیگری بدون سوء نیت(Francios fontette)  

انگاری یا توجهی، سهلاحتیاطی، بیدارد: اگر عدم مهارت، بی، درباره ی قتل غیرعمد مقرر می112-1قانون گذار فرانسه در ماده 

 1نامه مطابق شرایط مقرر کرده باشد، سبب مرگ دیگری شود، قتل غیر عمد خواهد بود.احتیاط که قانون یا آئین تخلف از یک ایمنی یا

قتل غیرعمد را به دو نوع  2931قانون مجازات اسالمی  131و  132توجه به این نکته الزم است که قانون گذار ایرانی برابر مواد 

ی این دو ماده شمرده است که در پیش ض و مصادیقی را  برای هر کدام در بندهای سه گانهتقسیم کرده: قتل شبیه عمدی، قتل خطای مح

 به آن اشاره شده

 

 ارکان تشکيل دهنده قتل غير عمد در حقوق فرانسه

 رکن قانونی
غیر عمدی  دهد در این ماده آمده است: مجازات قتلقانون مجازات فرانسه رکن قانونی قتل غیر عمد را تشکیل می 112-1ماده 

 هزار یورو جزای نقدی خواهد بود این مجازات اصلی قتل غیر عمد است. 41ارتکابی توسط اشخاص حقیقی سه سال زندان و 

 رکن مادي
 اجزاء رکن مادی قتل غیر عمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:

 واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست.قتل، اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده  وجود انسان زنده: -2

                                                           
1 . Dictionnaire des sciences criminelles sous ladir, gerad tamations Tzitzis, Dalloz, 2004   
2. PENNEAU J.,  »la responsabilite du medecin «  , 2eme ed., Dalloz, Paris, 1996, p87 
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که در واقع، وجود یک خطای محرز و آشکار است که ممکن است، حسب مورد، بصورت فعل )مثبت( یا  رفتار فيزیکی مرتکب: -1

د دهگیرد. در واقع، خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میترک فعل )منفی( باشد، توسط مرتکب صورت می

 توانست از آن غافل باشد.که مباشر یا مرتکب آن، نمی

نتیجه )زیان(: نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه، زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای  -9

 آثاری است که عبارتست از:

بینی نشده است، تل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیشبدون زیان، قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت، زیرا شروع به جرم ق -

 زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی، چنین موردی وجود ندارد.

دهد، که یکی کند، زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میتا زمانی که زیانی وارد نشده باشد، قتل غیرعمد، تحقق پیدا نمی -

زیان، پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی، زیان، شدت پیدا کند، قاضی باید توصیف  های اثر دوم زیان، شدت یافتناز جنبه

 عمل مجرمانه را تغییر دهد. بعنوان مثال، اگر تعقیب، برای جرح غیرعمدی، شروع شده باشد و بزه دیده، پیش از طرح پرونده در دادگاه فوت

بدیهی است این سه معیار که در حقوق فرانسه در رکن مادی قتل  2د، قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید.کرده باش

ای مورد رفتار مرتکب قرار گیرد بنابراین قتل ی ما نیز لحاظ شده اول آن که باید انسان زندهغیرعمد لحاظ شده است در حقوق موضوعه

نیست دوم آنکه مرتکب در رفتار فیزیکی خود عامد باشد و رفتارش نوعاً کشنده نباشد هر چند قصد قتل نداشته  موجود مرده قابل تصور

 باشد. سوم آنکه نتیجه یعنی قتل حاصل شود اگر قتل حاصل نشود جرم قتل واقع نشده است.

از ضرورت زیادی برخوردار است و این  بعالوه در حقوق فرانسه وجود رابطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران

ی این ضرورت، رابطه علیت باید قطعی باشد. بنابراین اگر این رابطه وجود نداشته باشد و یا گیرد و در نتیجهضرورت از خود قانون نشات می

ه قرار گرفته که قتل ولو غیر عمد هم وجود آن مورد تردید باشد، باید حکم به تبرئه صادر گردد. این معیار در حقوق موضوعه ایران مورد توج

 باشد اعم از شبیه عمد یا خطای محض یا باید به مباشرت واقع شود یا به تسبیب در هر حال رابطه علیت ملحوظ است.

 

 رکن معنوي 
د و ایراد ای برخوردار است زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمدر حقوق فرانسه، رکن معنوی از جایگاه ویژه

گویند. اما باید دانست که اثبات رکن معنوی، دشوار است. کند که به رکن معنوی در فرانسه، رکن ادبی نیز می، تفکیک میضربات کشنده

قتل،  ای بکار رفته درآید که مباشر به عمل خود، اقرار کند. بنابراین قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل، مثل وسیلهزیرا به ندرت پیش می

 کنند و چنین روشی در رویه قضایی، تثبیت شده است.ارتکاب قتل را استنتاج می

باشد و با فقدان خطا، ی قتل غیرعمدی در فرانسه میرکن معنوی قتل غیر عمد در حقوق فرانسه، خطا است و فرض خطا، الزمه

ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین، تصادفات ناشی از قوه مواد قانونی در خصوص قتل غیر عمد، قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیر عمدی

ی مرتکب باشد، خطای مجنی علیه، تاثیری معهذا، وقتی خطایی بر عهده 1ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز، همین وضعیت را دارد.

ب را از مسئولیت کیفری معاف نماید. مگر در تحقق جرم ندارد استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز مینویسد: عمل مجنی علیه نمیتواند مرتک

که از قوانین دوره ی ناپلئون می باشد، در  2124قانون مجازات فرانسه، مصوب  9اینکه فعل او، علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد.

مباالتی و عدم رعایت عدم دقت، بی احتیاطی،، به پنج نوع از خطا یا تقصیر، اشاره کرده است که از این قرار است: عدم مهارت، بی923ماده 

ق.م. ف، در عمل با یکدگیر مشتبه  923ی بینی شده در مادهنظامات برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش

 4رود.ر میاحتیاطی بشمادقتی و عدم رعایت نظامات، در بسیاری از موارد، یک قسم از بیمباالتی، بیشوند: عدم مهارت، بیمی

 

 جهل به قانون

شود. ماده ای اجرا میجاری است و با شدت قابل مالحظه 1«شودجهل به قانون فرض نمی»ی در حقوق فرانسه علیرغم آنکه قاعده

اثر اشتباهی حکمی را به نحوی محدود پذیرفته و مقرر داشته است که چنانچه مرتکب توجیه کند که بر اثر اشتباهی  2ق.م. ف 9-211

                                                           
 .219، ص 2911های جسمانی )ترجمه مجید ادیب، چاپ اول، انتشارات میزان، . پرادل، ژان: حقوق کیفری تطبیقی، جرایم علیه اشخاص( آسیب 2

 .2312نوامبر  11. رای دیوان تممیز،  1
 .211، ص 2911پ اول، انتشارات میزان، های جسمانی )، ترجمه مجید ادیب، چا. پرادل، ژان: حقوق کیفری تطبیقی، جرایم علیه اشخاص( آسیب 9

 .212. پاد، ص  4
1. Ignorantia legis non excusat  
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گردد. می توان مفاد اجتناب ناپذیر در قانون باور کرده است که حق انجام عمل را به طور مشروع داشته است، مسئولیت کیفری او رفع می

 آید منطبق دانست:ایران که در ذیل می 2931قانون مجازات اسالمی  949ی این ماده را با مفاد ماده

( این قانون است یا وی با 941علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده) هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ:  949ماده 

چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور 

یز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت ( است و ن941رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده)

شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز 

 .محکوم می شود «تعزیرات»( نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم941موضوع ماده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
ام ق.م. ف: کسی که ثبت کند کره بر اثر شربههء حکمی غیرقابل رفع و اجتناب برای او، باور داشته که قانونا میتوانسته عمل ارتکابی را انج 211-9. ماده  2

 اشد.دهد از نظر کیفری مسئول نمی ب
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