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 چکيده

 خوداری صورت به که منفی، مجرمانه رفتار از است عبارت جزا، حقوق علم اصطالح در فعل ترک

 تلقی جرم انسان رفتار آنکه برای. کند می مشخص افراد برای قانون که است ای وظیفه انجام از

 به منجر کار انجام از خودداری صرف حقوقدانان از برخی نظر به. است الزم عنصر سه وجود شود،

 بتوان تا باشد داشته وجود همزمان شرایطی باید و شود نمی کننده ترک برای کیفری مسئولیت

 نادری موارد در فعل ترک با معاونت حقوق دانشمندان اعتقاد به. دانست مجازات قابل را تارک

 مثبت فعل و کار انجام با معاونت اشکال تمامی که رسد می نظر به که چند هر است، پذیر امکان

 به قانونی تکلیف وجود با است شده آگاه جرمی وقوع از که فردی مثال بعنوان گیرد، می صورت

 ترتیب بدین.کند اختیار سکوت جرم مباشر به کمک منظور به صالحیتدار مراجع نمودن مطلع

 وجود موارد، بیشتر در عمومی، جزای حقوق بخش در فعل، ترک تحقق امکان که است روشن

 حکم موضوعِ که است تکلیفی انجام از امتناع معنای به اسالمی مجازات قانون در فعل ترک. دارد

 با است ممکن که شودمی حاصل ایجابی کنش یک از عموماً که اینتیجه. است بوده قانونگذار

 صاحب بین موجود اختالفات به 2931 سال در ایران کیفری قانونگذار. شود محقق هم فعل ترک

 132مواد تکمیلی ماده واقع در که اسالمی مجازات قانون 132 ماده وضع با و داده پایان نظران

 قتل که ، جنایات در جرم مادی عنصر تحقق امکان صراحتاً ، باشد می قانون همین 132 لغایت

 ترک و فعل میان هم تفاوتی هیچ و پذیرفته  فعل ترک قالب در را است آن انواع از یکی عمد

 شرایطی حصول ، جرایم مادی رکن عنوان به فعل ترک تحقق برای لکن ، است نشده قائل فعل

 ، داشتن توانایی ، قراردای یا قانونی التزام و تعهد:  آنهاست جمله از که است کرده تعیین را

 ... . و سببیت رابطه وجود

 .مادی عنصر علیت، جرم،رابطه قانونی، رفتار فعل، ترک :يديکل واژگان
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 علی جواهري

، دانشگاه آزاد واحد بین المللی بندر انزلی، شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ی آموخته دانش

 . گیالن، ایران

 
 نام نویسنده مسئول:

 علی جواهري

 ایران کيفري نظام در فعل ترک بر مبتنی جرایم
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 مقدمه
قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و ای که جرم ترک فعل، عبارت است از ترک وظیفه

همین که فرد مؤظف، فعل را ترک کرد، جرم محقق شده است. در این جرائم به علت مترتب نبودن جرم به نتیجه، رابطه علیّت مطرح 

های انگاری انفعال نونگذار برای حفظ نظم، دست به جرمشود تا قاشود و گستردگی جوامع به خصوص در سیستم اداری، موجب مینمی

شود که اصول مسلم پردازان حقوق جزاست، به این نکته توجه میافراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر ساختة فکر نظریه

نضمام عدم احراز رابطه علیت، مانع از آن حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به ا

 شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم.می

مادامی که فعل یا ترک فعلی جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده ولو اعمال مزبور زشت و ناپسند باشند قابل تعقیب 

دلیل اینکه در قوانین و مقررات جرم اسالم از گناهان کبیره است به بنابراین فعلی مانند خودکشی یا خودزنی که در .و مجازات نیست

شناخته نشده قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست. تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. در اجرای این وظیفه 

رو با تفاسیر مختلف از جانب قضات روبه ن نماید تا بعداًقانونگذار بایستی بکوشد افعال یا ترک افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیی

گذارد.صراحت در بیان از اصولی است که مقنن در های شخصی و تفاسیر ناروا باز میکارگیری تعابیر مبهم راه را برای برداشتنگردد. زیرا به

 .تشریع قوانین کیفری همواره باید به کار ببندد

ی ارتکاب بر ی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باشد. بدین ترتیب هرگاه ارادهم آن است که ارادهی حایز اهمیت در تحقق جرنکته

ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین شود. همچنین ارادهقصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمی

ی خاص ه است و میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گرفته است که فالن نتیجهپیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بود

ی اوست یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن بر محیط و تغییر رفتار انسان ظهور خارجیِ اراده. مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نماید

قی شود. رفتار گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم های گوناگون جرم تلدادن آن است. رفتاری ممکن است به صورت

صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنن و  این در. کندشود. گاهی مقنن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع میمحسوب می

 .شود و مجازات در پی داردب میرود. گاهی نیز انجامِ فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوجرم به شمار می
 

 مفاهيم  -1
 ذیالً به مهمترین مفاهیم مرتبط با این بند اشاره می شود:

  يفريک یدادرس نیيآ -1-1
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف ، 2931طبق ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین 

 .[2]شود وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می

  جرم -1-2

، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده 2931بر اساس ماده دو قانون مجازات اسالمی مصوب

 .[1]است جرم محسوب می شود

  حکم -1-3

ذکر گردیده « حکم»د؛ امّا آنچه در بسیاری از کتب لغت، مرادف با در لغت به معنای استحکام، اتقان و نفوذناپذیری می باش« حکم»

، فتوا، داوری قضایی و (حکم در اصطالح فقه و اصول بر خطاب شرعی و اثر آن )مانند وجوب و حرمت. الزمه آن است؛ نه معنای آن ،

ای که جایگاه معنای نامه معنای نظر شفاهی و مکتوب محکمه و نیز به حکم به.در اصطالح،ی اطالق می گردددستورهای والیی و حکومت

 .[21]رود کند، بکار میسازمانی و موقعیت اداری، شغلی و اقتصادی کارکنان دولت را تبیین و تثبیت می

 ترک فعل -1-4
ترک فعل در  .فعل به معنای حرکت مردم است .ی را و رها کردن استترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزی یا کس

ای است که قانون برای افراد مشخص اصطالح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام و ظیفه

نمیگیرد و تغییری در وضعیت موجود حادث ترک فعل در مقابل فعل مثبت قرار دارد یعنی هیچ حرکت عضوی در خارج صورت . کندمی

نمی شود مانند اینکه شوهری نفقه همسر خود را نپردازد یا پزشکی بیمار را درمان نکند یا شخصی که ناظر بر غرق شدن دیگر است هیچ 

 .[21]... اقدامی برای نجات وی انجام ندهد یا شخصی که مالی را به صورت عاریه گرفته است آن را رد نکند و
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 در رابطه با ترک فعل  1332موضع قانوگذار  -2
قانون مجازات اسالمی ، به  1علی رغم اختالف نظرهای بیان شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل ، ماده 

هر رفتاری اعم از » صراحت امکان تحقق عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل را پذیرفته و وجاهت قانونی به آن داده است چنانکه میگوید :

و فرقی هم بین آنها قائل نشده است یعنی « شود فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب می

ده و که یکی را قاع ستا این همانطوریکه فعل میتواند عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل نیز میتواند و نیز از تفاوت قائل نشدن میان آنها

دیگری را استثناء قرار نداده است . به نظر می آید درست هم همین باشد چرا که اصل ، برقراری رابطه سببیت میان ترک فعل و جرم است 

 و  132 لغایت  132و  1قانون مجازات اسالمی ، که در واقع تکمیل کننده مواد  132لکن با مروری به ماده  .که امکان آن وجود دارد

دیگر میباشد ، نشان میدهد که محسوب شدن ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم ، منوط به حصول شرایطی است که  انینقو همچنین

 .[22]باشد برای پی بردن به آنها نگاهی به متن ماده ضروری می

هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او  : قانون مجازات اسالمی 132ماده » 

 گذاشته است ، ترک کند و به سبب آن ، جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می

ند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ، کودک شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض است ، مان

 . «را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند

با توجه به ماده فوق ، حصول شرایط : وجود تعهد به انجام فعل ، وجود وظیفه خاص قانونی ، ترک انجام فعل ، عمدی بودن ترک 

وانایی انجام فعل ، برای ت و  و واحد نتیجه بودن ترک فعل ، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصلهفعل ، سبب اصلی 

 شود : مسئولیت کیفری پیدا کردن تارک فعل ضروریست که شرح آن ذیال بیان می

فعل وجود داشته باشد تا بتوان وی را باید تعهد و التزام قانونی یا قراردادی برای ترک کننده » اول : وجود تعهد به انجام فعل . 

مرتکب جرم دانست مثال پزشک قانونا متعهد است که بیمار خود را درمان نماید یا دایه بر حسب قرار داد ، وظیفه دارد که کودک را 

به وی خودداری  بیند و از کمک نگهداری نماید اما شخص عادی که از کنار خیابان عبور میکند و شخصی را در حال غلطیدن درخون می

صرف ترک فعل و وقوع نتیجه ، کافی برای انتساب جرم به مرتکب در همه موارد » به عبارتی دیگر . « می نماید مسئولیتی برای قتل ندارد 

عهد به ت «.هر گاه کسی فعلی را که انجام آن را بعهده گرفته »قانون با تصریح به ضرورت وجود تعهد بر این امر تاکید کرده است  ؛نیست

 .[9]انجام فعل در تمام اشکال از قبیل قراردادی ، غیر قرار دادی ، کتبی ، شفاهی ، با اجرت یا بدون اجرت ، حسب مورد قابل استناد است

گاهی الزام به انجام فعل ، ارتباطی به تعهد شخص به انجام آن ندارد بلکه قانون ، وظیفه خاصی » : وجود وظیفه خاص قانونی .  دوم

کند و مادام که این اشخاص واجد اوصاف قانونی باشند ، مکلف به انجام فعل مورد نظر قانون خواهند بود .  به اشخاصی خاص تحمیل میرا 

کنند و یا  ست که تکلیف همگانی که بعضی از قوانین برای افراد جامعه تعیین میا تصریح قانونگذار به خاص بودن وظیفه ، به معنای آن

 132تواند از مصادیق وظیفه قانونی موضوع صدر ماده  می که مواردی جمله از... اخالقی از شمول این ماده خارج استتکالیف شرعی و 

قانون مدنی : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف  2211قانون مجازات اسالمی باشد تکلیف قانونی ابوین به حضانت از طفل است . ماده 

 .« ابوین است

، ترک انجام تعهد یا ترک انجام وظیفه خاص قانونی است . منظور از  132رفتار مرتکب به استناد ماده » : ترک انجام فعل .  سوم

ترک خودداری از انجام یا امتناع و یا هر اقدامی است که متضمن معنای امتناع است بنابراین حضور در محل و خودداری از انجام تعهد یا 

مذکور در ماده را  «ترک کند  »و یا انجام کاری که موضوع تعهد یا وظیفه قانونی نیست ، میتواند مفهوم عبارت وظیفه و یا ترک محل 

متبادر نماید . با این استدالل باید بپذیریم که شکل ترک کردن مؤثر در مسئولیت مرتکب نخواهد بود کما اینکه گاهی ترک فعل با انجام 

 .[22]شود می فعل محقق

 انجام عدم دیگر عبارت به کند فعل ترک اراده و علم با یعنی عمد روی از باید تارک شخص »  مدی بودن ترک فعل .چهارم : ع

( در جایی که عدم اقدام ، ناشی از خطای کیفری ) بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت ، عدم  زیرا)  باشد تارک خواست باید وظیفه

رعایت نظامات دولتی ( متهم باشد ، در وقوع قتل عمدی تردید است . مثال در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقه استحفاظی 

تل ، قابل تطبیق با گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند ، در صورت وقوع ق کند و یا پرستار به واسطه جواب دادن خود را ترک می

 .«قتل عمد نیست

ترک فعل باید سبب اصلی و واحد نتیجه باشد بنابراین اگر پرستاری به خاطر » پنجم : سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل . 

نشود ، مسئولیتی نخواهد داشت زیرا ترک دارو دادن ، عامل اصلی قتل نیست و سر سختی بیمار و مصرف نکردن دارو ، موفق به دادن دارو 

توان حکم به تحقق  قتل منتسب به فعل )جلوگیری از دادن دارو( و ترک فعل میباشد اما اگر فعل و ترک فعل منتسب به یک نفر باشد می

 .«محلی رها کند تا بمیرد جرم کرد مانند اینکه شخصی ، دیگری را مضروب ساخته و ناتوان سازد و در
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بر آن تصریح گردیده احراز رابطه  132شرط دیگری که در ماده  «.ایت حاصلهششم : وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جن

. هرچند رابطه  «جنایت حاصل به او مستند باشد»سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله اعم از سلب حیات و یا آسیب به اعضا است : 

باشد ضروری است اما این رابطه در مورد ترک فعل از معضالت بیشتری  می در آن شرط در تمام مصادیق جرایمی که نتیجهسببیت 

برخوردار است . در واقع اثبات رابطه میان یک امر عدمی و یک امر وجودی )مرگ،جرح( بویژه اگر علل و اسباب دیگری نیز موجود باشد کار 

 .[2] ساده ای نیست

برای مسئول شناختن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل ، توانایی او برای » ؛توانایی انجام فعلهفتم : 

بنابراین پدری که فرزند خردسالش را جهت آموزش شنا به درون استخر وارد میسازد و با مشاهده غرق  .باشد انجام اقدام ، مورد نیاز می

د تنها در صورتی قاتل محسوب خواهد شد که توانایی نجات دادن وی را داشته و با این حال این کار را نکرده ده شدن وی او را نجات نمی

 «.شود شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمی باشد .بنابراین مسئولیت ، شامل پدری که خود اساساً

 

 عناصر تشکيل دهنده جرایم ناشی از ترک فعل -3
ل، هرچه از منظر اجتماعی و حتی فردی زشت و قبیح باشد و برای فرد نیز نامطلوب باشد تا زمانی که مقنن حکمی فعل یا ترک فع

بینی کرد. بنابراین تحقق جرم و توان ضمانت اجرایی را برای عمل فرد پیشبرای آن در قانون مقرر نکرده است قابل مجازات نیست و نمی

 .نص صریح قانونگذار است شرط تعیین و اعمال مجازات منوط به

 عنصر قانونی جرم -3-1

به این ترتیب که فعل یا ترک فعل هر شخص تا  .قانون اساسی لزوم قانونی بودن جرم به رسمیت شناخته شده است 213در اصل 

قانون  91شود. پیرامون لزوم قانونی بودن مجازات، اصل که پیش از آن موضوعِ امر و نهی قانونگذار قرار نگرفته است جرم تلقی نمیزمانی

مبنای قانونی . به تصریح قانون شده است بینی نموده است که البته عالوه بر تعیین مجازات اجرای آن نیز منوطای را پیشاساسی نیز مقرره

های مردم است که این مهم اقتضا دارد همواره از تجاوز و تعدیات ها متعدد است. از جمله حفظ حقوق و آزادیبودن جرایم و مجازات

برابر قانون مساوی باشند.  مجریان قانون در امان باشند. اجرای صحیح عدالت نیز مبنای دیگری است. زیرا عدالت اقتضا دارد که همگان در

داری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا ورزی و جانبگونه غرضبنابراین وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شائبه هیچ

در مورد هر عمل و  یکی دیگر از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است. زیرا .سازدگذاشته شود راه را برای وصول به این مقصود هموار می

 .[22]کندشود و آزادی او را محدود میگیرد محدودیتی برای انسان ایجاد میاقدامی که جرم انگاری صورت می

 عنصر مادي جرم -3-2

ترک فعل در قانون مجازات اسالمی به معنای امتناع از انجام تکلیفی است که موضوعِ حکم قانونگذار بوده است. یک اصطالح دیگری 

شود از یک کنش ایجابی حاصل می ای که عموماًنیز در عنصر مادی جرم وجود دارد که عبارت است از جرم فعل ناشی از ترک فعل. نتیجه

شخصی  .خواهد از خیابان عبور کند که در وسط آن یک چاه وجود داردممکن است با ترک فعل هم محقق شود. به عنوان مثال نابینایی می

میرد. اخالق این فرد کند و میکند. نابینا هم در چاه سقوط میبیند. با این حال از راهنمایی و کمک او امتناع میا میهم دارد نابینا ر

توان تارک فعل را مقصر شناخت که توان به راحتی او را قاتل شناخت. همچنین زمانی مینکوهیده و سزاوار سرزنش است. با این حال نمی

 .[7]دادن فعلی مکلف نموده باشد مقنن مخاطب را به انجام

ی آنها جرم آنی و مستمر است. جرم آنی به فعل هایی برای جرایم صورت گرفته است. از جملهبندیبا استفاده از عنصر مادی تقسیم

ناع از اعالم والدت طفل. ی زمانی کوتاه انجام گیرد مانند سرقت یا امتیا در فاصله شود که تحقق آن دفعتاًای اطالق مییا ترک فعل مجرمانه

ی قصد سوء و مستمر فاعل است دهندهای است که در طول زمان استمرار داشته و نشانجرم مستمر عبارت از فعل یا ترک فعل مجرمانه

شکیل مانند توقیف یا حبس غیرقانونی یا اخفای اموال سرقت شده. همچنین جرم را چه آنی و چه مستمر بدانیم وقتی از یک فعل واحد ت

 شده باشد جرم ساده و وقتی از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد مبتنی بر اینکه این افعال متنوع یا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به

 .شودعادت نامیده می

د. مصداق انی واحدی ترکیب شدهنامند که عنصر مادی آن ترکیبی است از افعال متنوع که به قصد تحقق نتیجهجرمی را مرکب می

 .استاست. برای تحقق این جرم توسل به وسایل تقلبی و به دست آوردن مال نیاز  کالهبرداریبارز جرم مرکب، جرم 

جرم به عادت نیز وقوع فعل معین به دفعات مکرر است به نحوی که عادت مرتکب از این افعال احراز شود. بنابراین تحقق جرم به 

 .عادت به زمان نیازمند است
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 عنصر روانی جرم -3-3

ی مجرمانه است باید نتیجهبرای تحقق جرم فعل مادی یا ترک فعل و همچنین عنصر قانونی کافی نیست. فعل یا ترک فعلی که 

بر . ی فاعل باشد. یعنی میان فعل مادی و حاالت روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناختخواست و اراده

 .[29]اند که عبارتند از جرایم عمدی و جرایم خطاییهایی را برای جرایم ارائه دادهبندیمبنای عنصر روانی تقسیم

کند. افعال عمدی همه به یک اندازه ارزش ندارند عمد یعنی افعالی که مرتکب در راستای خواسته و تمایل خود آن را عملیاتی می

ِنیت یا قصد مجرمانه باشد. به عبارت دیگر مقصود جرایمی است بلکه توجه مقنن به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء

قصد نیز به معنای کوشش و کشش اراده برای وصول به . ای به صورت مطلقبه وصف مجرمانه مقید باشد و نه هر اراده که توأم با اراده و

ی حایز اهمیت در تحقق جرم آن است که نکته .هدف معلوم است. این هدف همان دستور مقنن است که به سوءِنیت تعبیر گردیده است

شود. همچنین ی ارتکاب بر قصد مجرمانه پیشی بگیرد جرم محقق نمیاشد. بدین ترتیب هرگاه ارادهی ارتکاب با قصد مجرمانه مقارن باراده

ی ارتکاب باید با قصد سوء منطبق باشد. به این معنا که دادگاه بایستی یقین پیدا کند که مرتکب به نقض حکم مقنن مصمم بوده است اراده

 .[1]ی خاص مجرمانه را از رفتار خویش اخذ نمایدرفته است که فالن نتیجهو میل و اراده مرتکب نیز بر این مسئله قرار گ
 

 شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسالمی -4

به نوآوری پرداخته و در این  132بینی ماده با پیش 2931قانون مجازات اسالمی مصوب « ترک فعل»راجع به وقوع جنایت قتل با 

فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به هرگاه کسی »دارد:رابطه مقرر می

شود و حسب مورد عمدی، سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می

ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار دایهعمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا شبه

 «.وظیفه قانونی خود را ترک کند

بینی نشده بود، البته قانونی تحت این ماده که در خصوص عنصر مادی جنایت از نوع ترک فعل است، در قانون سابق صراحتاً پیش

به صورت ماده واحده به تصویب رسیده  2921مصوب سال « ه مصدومین و رفع مخاطرات جانیقانون مجازات خودداری از کمک ب»عنوان 

ای از اساتید حقوق عقیده بود که در این قسمت به تغییرات این ماده از قانون جدید با ماده واحده مزبور میپردازیم. الزم به ذکر است عده

هایی را که اند، تصویب شده است. تفاوتر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتهدارند که این ماده واحده برای تعیین تکلیف اشخاصی غی

توان به این وجود دارد، می 2931بین ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و این ماده از قانون مجازت اسالمی مصوب 

 .[22] شرح خالصه کرد

ای است، در حالی که دداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحههایی که در قانون مجازات خواوالً: مجازات

 این ماده از قانون جدید مجازات جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را برای تارک فعل در نظر گرفته است.

بیند و نیز کسانی ی میثانیاً: قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جان

که این ماده از قانون جدید صرفاً در خصوص کسی که فعلی را که که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد، درحالی

 باشد، نه سایر افراد.انجام آن را برعهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است می

رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به ثالثاً: جرمی که در 

شود که به موجب آن ترک فعل، جنایتی تحقق نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم بر اساس این ماده از قانون جدید وقتی محقق می

هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به »دارد: واحده قانون یاد شده عنوان میماده  1واقع شود. به عنوان مثال این که بند 

. محکوم م و کمک به آنها خودداری کنند..اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام الز

ع آسیب جانی الزم نیست، اگرچه عمالً این امر ممکن به نظر نرسد، لیکن رسد که برای شمول این ماده وقو، چنین به نظر می«خواهند شد

توان تارک فعل به عنوان مثال اگر فرد پس از وقوع خطر، شخصاً یا توسط شخص ثالثی از وقوع خطر جانی نجات یابد، در این صورت نیز می

وظیفه سرباز زده است و محکومیت وی به موجب ترک این  را محکوم کرد، چرا که وظیفه او کمک به فرد در معرض خطر بوده که از این

 .[27]وظیفه است، نه وقوع آسیب یا ضرر جانی بر فرد در معرض خطر

تواند مفاد ماده واحده قانون مجازات خودداری از رسد که تصویب قانون مجازات اسالمی جدید نمیبا بیان این تغییرات به نظر می

 د.کمک به مصدومین را از بین ببر

در انتهای توضیحات این ماده الزم است شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل را در قانون ایران با تلفیق این ماده از قانون جدید 

 مختصراً بیان کنیم:

 الف( وجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادی و نه صرفاً اخالقی:
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خود شیر بدهد، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر قانون مدنی اگرچه مادر مجبور نیست به طفل  2271طبق ماده 

 ای خواهد یافت.ممکن نباشد یا بر اساس این ماده شیر دادن را به عهده بگیرد، مادر چنین وظیفه

ب( شرط دوم برای انتخاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت است.در این ماده عنوان شده 

شود. بنابراین در صورت وجود یک عامل هرگاه کسی فعلی را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود... جنایت حاصل به او مستند می

 توان مسئول نتیجه حاصله دانست.مستقل دیگر که مرگ یا صدمه جسمانی قابل انتساب به آن نباشد، تارک فعل را نمی

ارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام ج( شرط سوم برای مسئول شناخته شدن ت

 دارد، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.دادن اقدام مورد نیاز است، به طوری که خود ماده عنوان می

زم در وی برای تحقق این عمل است. این د( و باالخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی ال

مربوط به شرط تحمیل مسئولیت به تارک فعل « حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است»... که در این ماده عنوان شده 

سب شود؛ در غیر این صورت حاست، به طوری که اگر تارک فعل دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، جنایت وی عمدی محسوب می

جنایت وی شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. النهایه با توجه به مطالب پیش گفته می  131و  132مورد و بر اساس مفاد مواد 

توان گفت علی رغم این که در قانون سابق مجازات اسالمی به صراحت در مورد شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل سحن به 

ین موضوع یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه مباحث قتل به شمار می رفت که نظرات مختلفی در مورد آن مطرح می میان نیامده بود و ا

به وضوح به این مساله پرداخته شده است و ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم  2931شد، خوشبختانه در قانون مجازات اسالمی مصوب 

رار گرفته است که می توان این موضوع را به عنوان یکی از نوآوری های قانون جدید به شمار قتل مورد پذیرش قانونگذار قانون عادی ق

 .[21]آورد

 

 جایگاه ترک فعل در حقوق جزا -5
برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر الزم است. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.  

م عنصر معنوی، بدین معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد. عنصر مادی، یعنی تحقق عمل مجرمانه در عال

رت فعل، انجام کاری که مورد نهی قانونگزار قرار گرفته) و ترک فعل (خودداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف خارج که به صو

 .[1]به انجام آن هستند

 شرایط تحميل مسئوليت بر تارک فعل -5-1
را دارای مسئولیت کیفری و توان ترک کننده عمل  شود، این است که با وجود چه شرایطی می سوالی که در اینجا مطرح می 

شود و باید  مستحق مجازات دانست؟ به نظر برخی از حقوقدانان صرف خوداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی

 .[22]شود شرایطی هم زمان وجود داشته باشد تا بتوان تارک را قابل مجازات دانست. این شرایط به اختصار توضیح داده می

االجرا را  باشد بلکه سایر قوانین الزم وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخالقی است. اما منظور از قانون فقط قانون جزا نمی -الف

.م هر چند مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد اما در صورتی که تغذیه طفل به ق2271برای مثال طبق ماده  . گیرد نیز دربر می

 .ای را خواهد یافت ممکن نباشد وی چنین وظیفهغیر شیر مادر 

توان تارک فعل را مسئول ایجاد جرم دانست که جرم در اثر  وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله، در صورتی می -ب

غم وظیفه قانونی خود بیمارستانی که علیر ترک فعل وی حاصل شده باشد. و عامل مستقل دیگری باعث بوجود آمدن جرم نشده باشد، مثالً

کند، دلیل  کند و در نتیجه مصدوم فوت می از پذیرش مصدومی که به شدت در سانحه تصادف رانندگی صدمه دیده است، خوداری می

توان مسئولین بیمارستان محسوب کرد، چرا که دلیل مرگ مصدومیت ناشی از تصادف بوده و راننده فراری که به جای کمک  مرگ را نمی

 .عمد یا غیرعمد بسته به عمدی یا غیرعمدی بودن عمل شده است دثه را ترک کرده مرتکب قتلصحنه حا

تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد. این مطلب در قانون مجازات خوداری از کمک به مصدومین و  -ج

 .نیز ذکر شده است2921رفع مخاطرات جانی مصوب

کند، تنها در صورتی قاتل  در استخر آب است،اما به وی کمک نمی ود خ شاهد غرق شدن کودک خردسال بنابراین پدری که

شود که توانایی نجاتوی را داشته باشد، اما اگر پدر نیز شنا کردن بلد نباشد و به طریق دیگر هم نتواند فرزندش را نجات دهد  محسوب می

 .هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست

وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوء نیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود  -د

عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم، و گرنه در 

گیرد، فرد  تیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت میبسیاری از مواردی که ن
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های بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم  باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازات

 .[1] شود گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می ین نمیشود، تعی عمدی در نظر گرفته می

 محدوده ترک فعل در جرایم مختلف -5-2
 .شود ق.م.ا مجازاتها، به چهار دسته تقسیم می 21طبق ماده 

 جرایم مستلزم حد -5-2-1

عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.  حد به مجازاتی گفته می

تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا، لواط، شرب خمر و سرقت و... تلقی شود.  یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی فعل مثبت تحقق می

ت که عمل ربایش تنها از ق.م.ا ربودن است. واضح اس 117بعنوان مثال میتوان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 

 .[21]طریق فعل مثبت امکان پذیر است

 جرایم مستلزم قصاص -5-2-2
ق.م.ا مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد 917ق.م.اجنایات عمدی بدنی کمتر از قتل ماده 132قتل عمدی ماده 

سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح  ر میمذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متباد

باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان  ایی می گردد؟ برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می

 :حقوق، ترک فعل در اسالم، به دوگونه است

آید، نهایت آنکه شخص تارک  آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاص خود به وجود میترکی که ابدا در به وجود  -الف 

 .کند دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می میتواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی

مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون  ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، -ب 

غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خالف 

حی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صری .شود قسم اول فعل محسوب می

برخی از حقوقدانان در  .گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این

و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل  ق.م تنها از عبارت انجام کار 132توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج ماده 

مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدی یا جرح و نقص عضو عمدی »را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: 

 .[3] سوی مرتکب جرم استنبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوی یعنی عامدانه بودن عمل از 

 جرایم مستلزم پرداخت دیه -5-2-3
دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیرعمدی و یا درجنایات عمدی ؛ ق.م.ا به تعریف دیه پرداخته است111ماده 

انونی و اختالف نظر حقوقدانان که در ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال ق111گیرد. ماده  پذیر نیست تعلق می که در آن قصاص امکان

تواند با وجود  که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می .ایم مبحث قصاص مطرح شد مواجه

 رساندن آن را می صاحب هر حیوانی که از خطر حمله و آسیب»گوید:  .م.ا. که می221شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده 

 «.باشد... دار می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر ( اهمال و سهالنگاری ) او موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده

مسئولیت مدنی باشد. هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب  های بارز ترک فعل می انگاری از نمونه اهمال وسهل

 .[22]مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی

 جرایم مستلزم مجازاتهاي تعزیري تعزیرات -5-2-4

از جمله  ق.م.ا 27شود. ماده  به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می 

توان به خوداری از  شود، می گیرد، و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می تعلق میهای تعزیری یا بازدارنده به آنها  جرایمی که مجازات

ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه  121اطالع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 

 .[27]ق.م.ا. اشاره نمود 111مندرج در ماده 
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 گيري نتيجه
از ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق  جرایم ناشیامکان ارتکاب  مطالعه مقاله که بهاین 

دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این  9ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 

های صرف که منجر به در حقیقت فعل بوده و احکام فعل بر آن مترتب است. همچنین بر ترک فعل نتیجه حاصل گردید که نوع اول،

مترتب دانسته و ترک فعل نوع  2921گردند، مسوولیت کیفری تعزیر را براساس موازین فقهی و ماده واحده مصوب سال نتیجه)مرگ( نمی

ن شرایط ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را بررسی نموده و این نتیجه آخر ، موجب ضمان کیفری)قصاص و دیه( محسوب داشتیم. همچنی

حاصل گردید که پس از احراز تکلیف که شامل مبانی فقهی)کتاب، ادلّه روایی و مصادیق فقهی موجب ضمان( و همچنین مبدأ قانونی و 

توانایی انجام اقدام در فرد و رابطه سببیت شود و همچنین پس از بررسی ( می2931قانون مجازات اسالمی مصوب  132قراردادی)ماده 

عرفی بین ترک فعل و نتیجه حاصله، ارتکاب قتل با عنصر مادی ترک فعل همانند عنصر فعل به سه دسته عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم 

 .گرددمی

باید به تعیین قانون باشد.  یعنی وصف مجرمانه برای آنکه رفتار انسان جرم تلقی شود، وجود سه عنصر الزم است. عنصر قانونی،

می توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق  سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که با وجود چه شرایطی

رایطی مجازات دانست به نظر برخی از حقوق دانان صرفخودداری از انجام کار منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی شود و باید ش

به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان  بتوان تارک را قابل مجازات دانست . هم زمان وجود داشته باشد تا

اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع  پذیر است، هر چندکه به نظر می رسد که تمامی

بدین  تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صالحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند. آگاه شده است با وجود جرمی

زمینه بروز آن به فراوانی  ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند

 .موارد فعل نیست

قانون مجازات اسالمی ، به  1م اختالف نظرهای بیان شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل ، ماده لی رغع

هر رفتاری اعم از »گوید :  صراحت امکان تحقق عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل را پذیرفته و وجاهت قانونی به آن داده است چنانکه می

و فرقی هم بین آنها قائل نشده است یعنی « شود ای آن مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب میفعل یا ترک فعل که در قانون بر

که یکی را  ستا این تواند و نیز از تفاوت قائل نشدن میان آنها تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل نیز می که فعل می همانطوری

می آید درست هم همین باشد چرا که اصل ، برقراری رابطه سببیت میان ترک فعل و  قاعده و دیگری را استثناء قرار نداده است . به نظر

کند که  توان گفت ، زمانی ظهور پیدا می در قتل عمد می جمله از  در باره نقش ترک فعل در جرایم. جرم است که امکان آن وجود دارد

قانون مجازات اسالمی یکی از رفتارها است و رفتار مترادف با عنصر  1پای عنصر مادی جرم به میان آید چرا که ترک فعل بر اساس ماده 

باشد و از طرفی رکن مادی مقدم بر رکن معنوی است چرا که اثر خارجی آن است و در واقع رکن اصلی هر جرمی ، رکن مادی  مادی می

 .جرم است و بقیه فرع بر آن هستند
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