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 درآمد
توانـد   حقوق کیفري اسـت کـه شـناخت صـحیح آن می زیبرانگ بحثاز عناوین   شرکت در جرم یکی

ها داشته باشـد.  آن تعیین مجازات براي آن تبع بهبسزایی در تعیین مسئولیت مرتکبان جرم و  ریتأث
تعریفـی  ارائـهرسـد یپیرامـون شـرکت در جـرم، بـه نظـر مـ تصـور قابلبا توجه به فروض مختلف 

در خصوص آن دشوار باشد. شرکت به معنی انباز گشتن و شریک شدن در کاري اسـت.  ومانع جامع
. )84ص ، 1393(اردبیلی، است  شده فیتعرجرم نیز عبارت از همکاري چند تن در اجراي جرم  در شرکت

عمل هـر یـک از   . گاهیباشد  تواند داراي شقوق مختلفی  شرکت در جرم از حیث رفتار مرتکبان می
تـرك فعـل  صورت بهها سلبی و  عمل هر یک از آن  مرتکبان به نحو ایجابی و فعل مثبت است و گاه

تواند شق دیگري نیز داشته باشد (موضوع این مقاله) و آن ایـن اسـت کـه است. شرکت در جرم می
بی یـا تـرك فعـل هـم چنان چه در کنار فعل ایجابی مرتکب یا مرتکبان جرم، یک یا چند فعل سـل

در حالـت تردیـد  کم دسـتجرم نسبت بـه قسـم آخـر،  در امکان شمول شرکتوجود داشته باشد. 
که ظهور در فعل مثبت دارد، نسبت به ترك فعل به نظر ممکـن  ؛ زیرا مترتب نمودن همکاريهست

 رسد.به نظر نمی
هسـتند و مسـئولیت  شوند مسـئولدر حقوق کیفري، اصوالً افراد به جهت کاري که مرتکب می

قـانونی  ايوظیفـهبینـی در صـورت پـیش براي ترك فعل امري استثنایی و خالف اصل اسـت مگـر
)Jefferson, 2007, pp 172-73( .برانگیز است؛ اول اینکه در مقایسه ترك فعل به دو جهت موضوعی چالش

ل توجیه است یا خیر و انگاري ترك فعل قاببا فعل ایجابی، این موضوع مطرح است که آیا اصل جرم
 1»شرط فعـل«ي دوم اینکه آیا تحمیل مسئولیت به ترك فعل مغایر با اصل تا چه حدي؛ و در وهله

ترك فعل را اسـتثناء صـحیحی بـر ایـن اصـل  توان یمآیا  حال نیباا ).Ashworth, 2013a, p 99(نیست؟ 
اي اسـت عبیر شده است، ایـدهنیز ت 2»مفهوم ارتباطی کنش«که از آن به  این اصل ؟دانست یا خیر

بایست به نحو ارادي کـاري را وي اعتقاد دارد متهم می که يطور بهاست؛  شده مطرحکه توسط فلچر 
 ).Fletcher, 2007, p 266(انجـام دهـد کـه منجـر بـه ایجـاد فعـل مجرمانـه یـا نتیجـه مجرمانـه شـود 

فعل ایجابی باشد؛ هرچنـد ایـن بایست ، موضوع حقوق کیفري و مسئولیت کیفري میگرید عبارت به
 ).Husak, 2007, p 2445; Muñoz-Conde, 2007, p 2462(است  قرارگرفتهنیز  موردانتقاداصل خود 

 یابـدایجابی و سلبی ارتکاب می یزمانی که شرکت در جرم از رهگذر فعلها ها و چالشاین ابهام
 تصـور قابلن تحقـق شـرکت در جـرم فرضی آیا امکا نیچن نیادر  که نیا ازجمله شود؛می دوچندان

مجرمانه به همـان  ک یا چند ترك فعل در وقوع نتیجهی ریتأثاست؟ چنان چه پاسخ مثبت باشد آیا 
است؛ آیا ممکـن   رود؟ از طرف دیگر، ترك فعل امري عدمی  میزانی است که از فعل مثبت انتظار می

                                                           
1. Act requirement  
2. Communicative concept of action 
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ه) بـه وجـود آیـد؟ البتـه در پاسـخ بـه (ترك فعل)، امر وجودي (نتیجه مجرمان  است از امري عدمی
در حقوق کیفري نیـز هسـتیم تـا » سبب، علت و شرط»  هاي مزبور ناگزیر از مطالعه اجمالیپرسش

هـا از ایـن کیـ کـداممشخص گردد ترك فعل به هنگام قرار گرفتن در کنار فعلی ایجابی منطبق با 
بطه سببیت (علی و معلولی) وجود داشته بایست را  بین هر رفتار مجرمانه و وقوع جرم می زیرااست؟ 

باشد و در صورت عدم احراز این رابطه امکان انتساب جرم ممکن نخواهد بـود. اگـر میـان نتیجـه و 
 .)409ص ، 1391(نجیب حسنی،براي ممتنع نخواهد بود نیز امتناع رابطه سببیت نباشد، مسئولیتی 

شرکت فاعل و تارك فعـل در وقـوع  امکاندر این مقاله موضع حقوق کیفري ایران، در رابطه با 
، علـت و شـرط تـرك فعـل و تعامـل آن بـا سـبب مفهـومشود. بدین منظور ابتـدا   جرم بررسی می

 پایـاندر  ) و1/2/1392( 1»قـانون مجـازات اسـالمی«و سـپس رویکـرد گیـرد ی قرار میموردبررس
در ) 5/3/1354» (جـانی مخـاطراتقانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفـع «رویکرد 

 تعامل با ق.م.ا مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

 ولیت کیفريئ. ترك فعل و مس1
سنجی شرکت فاعل و تـارك فعـل در وقـوع جـرم یـاري تواند ما را در باب امکان  تعریف ترك فعل می

 عنوان بـهك فعل ق.م.ا تر 2از ترك فعل ارائه نداده است هرچند در ماده   گذار تعریف خاصی دهد. قانون
منظـور «است. در تعریفی از ترك فعل آمده اسـت؛  شده انیبدر عنصر مادي هاي رفتار  از مصداق  یکی

» از ترك [فعل] خودداري از انجام یا امتناع یـا هـر اقـدامی اسـت کـه متضـمن معنـاي امتنـاع اسـت
هـیچ و   در لغـت بـه معنـیدر تعریف دیگري از ترك فعل آمده است: تـرك فعـل  ).42ص ، 1392نیا، (آقایی

است. اگر ترك فعل معادل هـیچ و عـدم  شده فیتعریا نفی یا عدم یک فعل،   ، عدم رخداد واقعی نیستی
انگاري خواهد بـود. ویلسـون اعتقـاد دارد کـه تـرك در جرم يا مالحظه قابلتوصیف شود، این امر مانع 

 هـا آنها وجود دارنـد کـه در از عدم کنش  یزیرا انواع خاص شود  تلقی 2تواند صرفاً عدم کنش  فعل نمی
 گرید عبارت بـه ).Wilson, 2002, p 86(تارك فعل از حیث اخالقی نقـش مهمـی در وقـوع ضـرر وارده دارد 

. یکـی از )Fletcher, 2000, p 421(» بگـذارد ریتأثتواند همانند فعل بر دنیاي پیرامون ما ترك فعل هم می«
تـرك فعـل  کـه یدرحالاست  3»اظهاري ایجابی«ل این است که فعل تشخیص فعل از ترك فع يها راه
شـود؛ چنـین تعبیر مـی 5»عدم کنش«است. در حقوق آلمان از ترك فعل با عنوان  4»امتناعی سلبی«

                                                           
 قانون، به اختصار ق.م.ا خواهد آمد.این در ادامه .  1

2. Inaction 
3. Active assertions 
4. Passive abstention 
5. Negation of act 
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دارد؛  1»ارادي یعضـالنانقبـاض « عنوان بـهاز فعل و ترك فعل، ریشه در تعریف رفتار انسـانی  یتعریف
تواند شود زیرا متضمن این انقباض عضالنی نیست هرچند میحسوب نمیترك فعل، فعل م که ينحو به

دهد کـه انتظـار و توقـع اجتمـاعی یـا رخ می ییدرجاترك فعل  ).Fletcher, 2000, pp 421-22(ارادي باشد 
 .)Dunbar, 2012, p 27-26( هنجاري از تارك فعل وجود داشته باشد

ول ئدهنـد مسـه افراد به جهت کاري که انجـام مـیکلی این است ک در حقوق انگلستان نیز قاعده
تـاریخ «شوند و نه ترك فعل یا قصور در انجام کار. جی.اف استفان در کتاب خود با عنـوان شناخته می

» الـف«دهـد. یـن اصـل را نشـان مـیدر قالبی مثـالی کالسـیک ا 2)1883» (حقوق کیفري انگلستان
از » الف«اند با دراز کردن دستش وي را نجات دهد. تودر حال غرق شدن است و می» ب«بیند که  می

توان مرتکب جرمی نشده است. زمانی می» الف«شود. غرق می» ب«کند و انجام این کار خودداري می
وظیفـه مراقبـت بـر عهـده » الـف«کاري مسئول شناخت کـه  آنجابراي ترك فعل یا قصور در » الف«

اي کمک به شخصی که در چنین وضعیت اضطراري قـرار اخالقی مداخله نکردن بر ازنظرداشته است. 
الیی، در کشـور فرانسـه وظیفـه قـانونی رفتـار نیست؛ هرچند برخالف کشورهاي کامن قبول قابلدارد 

رو اسـت؛ بـراي مثـال روبـه یراداتـیااست. این نظریه اخیـراً بـا  شده رفتهیپذ »انسان نیکوکار« عنوان به
را مجـروح یـا » ب«به وي کمک کند اما در حین کمک » ب«دادن  گیرد تا با نجاتتصمیم می» الف«

توانـد بـا آیـا قـانون مـی 3تلقی نمـود؟ وجرح ضربرا ایراد » ب«توان این اقدام کند. آیا میمصدوم می
شـد؟ اگـر دادسـتان بتوانـد غرق نمـی» ب«نبود، » ب«در نجات » الف«قطعیت اعالم نماید اگر قصور 

» ب«مسـتقیم منجـر بـه مـرگ  طور به» الف«کند که کوتاهی یا ترك فعل فراتر از شک معقول ثابت 
تواند این را ثابت کند؟ نقش جریان و را محکوم کند اما دادستان چگونه می» الف«تواند شده است، می

در مرگ چه بـوده اسـت؟ مشـکالت بسـیاري متعـددي در اثبـات ایـن » ب«عمق آب و مداخله خود 
ها را بدانیم در مورد زمـان مداخلـه چـه خـواهیم ر پاسخ تمام این پرسشموضوع وجود دارد و حتی اگ

 ).Carr and Johnson, 2013, p 20(گفت؟ مرز میان انسان نیکوکار و همسایه مزاحم در کجاست؟ 

توانـد موجـب مسـئولیت شـود تحت چه شـرایطی مـی  در مقام تبیین این مطلب که ترك فعل
 ه اسـتچندین قید تصریح نمودبه گذار  نمود. در این ماده قانون ق.م.ا توجه 295بایست به ماده   می

                                                           
1. A willed muscular contraction 
2. J.F. Stephen (1883), History of the Criminal Law of England. 

از  یباشـند. اولـین قـوانین) مـیGood Samaritanبسیاري از کشورها داراي قوانین گود ساماریتان یا قوانین نوعدوسـتی (.  3
اصلی آن حمایت از افراد داراي مجـوز، مثـل  در کالیفرنیاي آمریکا به تصویب رسید و هدف 1959ایـن دست در سـال 

نمونـد و از از آنـان در برابـر بـه درمـان اورژانسـی مـی پزشکان و جراحان بود که با نیت خوب در صحنه حاضر و اقـدام
طـور کلـی، قـانون نیکوکار خوب از افرادي که بـا نیـت خـوب وارد صـحنه حادثـه  نمود. بهشکایات قانونی حمایت می

اي وجود نداشته باشد. بنابراین شـاکی بایـد ثابـت کند در صورتی کـه در اعمـال آنهـا قصـور عمديمایت میاند حشده
 ).76-77: 1394(شهرکی و دیگران،  کند که فرد کمک کننده به طور مشخص زیر استاندارد درمانی عمل کرده است
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دانسـت.  ریپـذ سـرزنشآن  تبع بـهتوان ترك فعل را از نوع کیفري و   و در صورت وجود آن قیود می
را کـه   یـا وظیفـه خاصـی گرفته برعهدهفعلی که انجام آن را   هرگاه کسی«دارد:   ماده مزبور مقرر می
اشته است، ترك کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن قانون بر عهده او گذ

شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي یا خطاي   فعل را داشته است جنایت حاصل مستند به او می
 جـهیدرنتبر انجـام فعـل و   داشتن وظیفه قانونی، بر عهده گرفتن انجام فعل، توانایی ».محض است...

قیود مصرح در این ماده است. ماده مزبـور نیـز  ازجملهع جنایت به سبب ترك فعل ترك فعل و وقو
به بیان صرفاً مزبور نیز  295رسد مفاد ماده   از ترك فعل ارائه نداده است و به نظر می  تعریف دقیقی

در حقـوق انگلسـتان نیـز ترك فعل موجد مسئولیت کیفري بسـنده کـرده اسـت.  شرایط مربوط به
ال نشـان براي ترك فعل مسئولیت عام در نظر گرفته نشده است؛ رویکـرد حقـوق کـامنی طورکل به

 میینمـادهد که صرف وجود وظیفه اخالقی مبنی بر اقدام، براي اینکه آن را تعهدي قانونی تلقی می
 منظور بهال این است که تحمیل تعهد به اقدام نسبت به شهروندان ناکافی است. رویکرد حقوق کامن

مـوارد تـرك فعـل در ي، رو نیـازا». هاي اخالقیآرمان«است تا » انتظارات اجتماعی«ده کردن برآور
ي خاصی وجود داشته باشد مانند تواند موجب مسئولیت براي افراد باشد؛ بین طرفین رابطهمی ذیل

قربـانی را قبـول کـرده اسـت ماننـد  تیمسئولارادي  صورت بهکه متهم  ییدرجاوالدین و کودکان؛ 
کـه مـتهم در  ییدرجـابراي متهم فرض مسئولیت وجود دارد؛ که  ییدرجایشاوندان یا دوستان؛ خو

 .)Wilson, 2011, pp 85-90(موقعیت خطرناکی قرار دارد و وي وظیفه خنثی کردن این خطر را دارد 
تـوان   ق.م.ا می 295در رابطه با تعریف ترك فعل موجد مسئولیت کیفري با مبنا قرار دادن ماده 

قانون یا تعهدي خاص، انجام آن از تارك فعل با داشتن توانایی بر  اساس برامتناع از فعلی که  :گفت
باشد و در اثر ترك فعل، جرمی مستند به آن به وقوع  شده خواستهانجام آن در زمان و مکانی معین 

شـود دو   یطور که مالحظـه م. همان، براي مسئول شناختن تارك فعل الزم تلقی شده استبپیوندد
و توضیح است. نخست، ممکن است فعل  توجه قابلدر این تعریف » جرم«و نیز » زمان و مکان«قید 

بیمـاري کـه دچـار  مثال عنوان بـهگـذار باشـد.  مـورد خواسـت قانون  معینی در زمان و مکان خاصی
ت نسبت بـه وظیفه قانونی پزشک معالج در بیمارستان این است که در اسرع وق؛ باال باشد فشارخون
در همان زمان چنین اقدامی را انجام نداده و در اثـر  چنانچهاقدام نماید.  فشارخونکنترل  معالجه و
بعدي پزشـک جهـت پـایین آوردن  ، بیمار دچار حمله قلبی یا مغزي شود، اقدامفشارخونباال بودن 
تـوان از وجـود ا میدر انتفاي مسئولیت کیفري وي نخواهد داشت. این نکته ر يریتأثوي  فشارخون

از کمک به مصدومین  يخوددارقانون مجازات «در » با اقدام فوري«و » مشاهده کند«الفاظی چون 
 محض بـه، کننده مشـاهدهفـرد  کـه يطور بـه) مسـتفاد نمـود؛ 3/5/1354» (جـانی مخاطراتو رفع 

رح در این در معرض خطري، در همان زمان و مکان، با وجود سایر شرایط مص  ي هر شخصمشاهده
 رسانی امتناع نماید.قانون، نباید از کمک
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اسـت و تکلیـف تـرك فعـل در خصـوص  شـده اشاره» جنایت«فقط به  اق.م. 295دوم، در ماده 
جرائم غیر از جنایات مثل تعزیرات مشخص نشده است. با این وصف ممکن است این سؤال به وجود 

ــر ا ــت وارده ب ــر از جنای ــق جرایمــی غی ــا تحق ــه آی ــد ک ــرداري، آی ــل ســرقت، کالهب شــخاص، مث
آن آیا امکـان  تبع بهو غیره که وصف تعزیري دارند با ترك فعل هم ممکن است؟ و  1درامانت انتیخ

شرکت بین فاعل و تارك فعل در جرائم تعزیري وجود دارد؟ یا اینکه ترك فعل در کنار فعل مثبـت 
قـانون در  هرچندتسهیل آن برشمرد؟  در جرائم تعزیري را باید نوعی معاونت در وقوع جرم از حیث

فعل مثبت، نیاز بـه عنصـر  موازات بهجرم دانستن ترك فعل  ازآنجاکهاین خصوص ساکت است ولی 
توان همانند فاعل جرم مجازات نمود که تصریح قـانونی در   دارد، فقط تارك فعل را زمانی می  قانونی

رسد به علت عدم نـص صـریح   ي به نظر میبنابراین در جرائم تعزیر؛ خصوص آن وجود داشته باشد
 ،قانونی و نیز عدم امکان انتساب جرم به تارك فعل و عدم امکان تعیین میزان مسئولیت نسـبت وي

جرایم، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، حسب مورد معاون جرم یا حتی  گونه نیاتارك فعل در 
 مبرا از مسئولیت کیفري دانست.

 و شرط با ترك فعل. تعامل سبب، علت 2
مثـال محقـق حلـی در  طور بـهدر گفتمان فقیهان و حقوقدانان تعریف واحدي از سبب وجود ندارد. 

» علتِ تلف»  شد ولی  بود تلف حاصل نمیچیزي است که اگر نمی» سبب«تعریف سبب آورده است: 
هـر سـببی کـه  )476ه ق، ص  1410(محقـق حلـی، چیزي غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو 

 چنانچـه مثال عنوان بـهاي باشد، باید علتی آن را همراهی کرده باشـد.  بخواهد موجد نتیجه مجرمانه
به زمین افتادن عابر پیـاده بـدانیم، علـت فـوت مـایع » سبب«ریختن مایع لغزنده در سطح جاده را 

 درواقـعت جاده است. لغزنده نخواهد بود بلکه تماس نقاط حساس بدن عابر (مانند سر) با سطح سخ
                                                           

عنوان یک جرم تعزیري هم امکان شرکت فاعـل  ممکن است این سوال مطرح شود که آیا در جرم خیانت در امانت به .1
؟ پاسخ این پرسش هم منفی است. با این توضیح کـه نخسـت؛ رفتارهـاي اسـتعمال، یا خیر و تارك فعل وجود دارد

قانون مجازات اسـالمی همگـی نـاظر بـه فعـل  674تصاحب، تلف و مفقود نمودن مال امانی از سوي امین در ماده 
دانان آن را بـا تـرك فعـل عل. حتی مفقود نمودن عمدي مال امانی (که بعضی از حقوقباشند و نه ترك فمثبت می

دانند)، مسبوق به یک فعل مثبت اولیه است؛ مانند مثالی که امین بخواهد بـه قصـد خیانـت در هم قابل تحقق می
اشـتن درب یـک امانت راجع به یک راس اسب امانی درب اصطبل را جهت فرار حیوان باز گذارد کـه نفـس بـاز گذ

فعل مثبت است. دوم؛ باید توجه داشت که موضوع مورد بحث در اینجا بررسی امکان شرکت فاعل و تارك فعـل در 
ف نمایـد، دیگـر ن را تلـآچه همان اسب امانی تحویل دو نفر شـود و یکـی بخواهـد وقوع جرم است؛ بنابراین چنان

رم خیانت در امانت از حیث عـدم عـودت اسـب امـانی ولیت کیفري دومی به عنوان شریک جئلزومی به بررسی مس
ولیت فـرد دوم از حیـث عـدم ئگر موجودیتی براي مال امانی و مسـماند؛ زیرا با تلف اسب از سوي اولی دیباقی نمی

 ماند.ن به مالک باقی نمیآعودت 
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ي علـت فوت؛ هرچند در عمل ریشـه» علتِ«افتادن است و تماس سر با زمین » سبب«مایع لغزنده 
توانسـت بـه وجـود آیـد و   بود حتی علت هـم نمیزیرا اگر سبب نمی؛ را باید در سبب جستجو نمود

به وجود آمـده  ۀجیتدرنموجد اثر گردد. از همین رو است که پیامد به وجود آمده از علت مستحیل 
 به هنگام جمع بین سبب و علت، مسئولیت فقط متوجه سبب خواهد بود. جهیدرنتاز سبب است و 

استدالل باال در خصوص تعامل سبب و شرط هم وارد است؛ زیرا شرط یک امر ایستا است کـه  
آن را همراهـی یک سبب پویا  که نیاشود مگر   باعث وقوع نتیجه مجرمانه نمی خود يخود به گاه چیه

کـه   گردد اما آب دریا یک شرط ایستا است و تا زمـانی  آب دریا باعث خفگی می مثال عنوان بهنماید. 
  باعـث تحقـق خـود يخود بـهیک سبب پویا باعث افتادن انسان داخل آب نشود، قطعاً وجود شـرط 

انان شـرط داراي نتیجه مجرمانه (قتل) نخواهد بود. از همـین رو اسـت کـه در نـزد فقهـا و حقوقـد
اسـت و بـر غیـر انسـان هـم   مسئولیت نیست؛ چه اینکه شرط اغلب یک عامل طبیعی و غیرانسانی

 توان مسئولیتی را متصور شد. نمی
تواند منطبق با شرط باشد؛ زیـرا اوالً تـرك  گذشت ترك فعل موضوع بحث نمی آنچهبا توجه به 

گیـرد و در ردیـف آن در تحقق نتیجه قرار مـیفعل ایجابی  موازات بهفعل یک رفتار سلبی است که 
از خصایص آن با ترك فعل از یـک سـنخ  کی چیهاست، ثانیاً شرط یک امر ایستا است که  بحث قابل

این است که آیا ترك فعل به هنگام همراهی بـا یـک فعـل ایجـابی   بنابراین پرسش اساسی؛ 1نیست
آیا ترك فعل ، نتیجه موجد اثر باشد؟ به تعبیر دیگر در وقوع ریتأثآن فعل، از حیث  مثابه بهتواند   می

 ریتـأثپاسخ مثبت باشد آیا کمیت و کیفیـت  چنانچهتواند سبب وقوع جرم شود؟   در فرض مزبور می
 فعل ایجابی است؟ ریتأثترك فعل در وقوع نتیجه همانند 

 تعامل ترك فعل با سبب. 2.2
ل و تارك فعل مطرح شود که آیا ترك فعل شرکت فاع یسنج امکانممکن است این پرسش در باب 

 تسبیبترك فعل، عنوان  برخالف؟ کدام چیهاز ناحیه تارك فعل، مباشرت است یا نوعی تسبیب یا 

                                                           
رط است. در واقع شـرط و تفاوت آنها در فقدان عنصر ضرر در شهستند بدیهی است که شرط و سبب مفاهیم مشابه . 1

کنـد؛ ماننـد اینکـه باشد و شرط تنها اثربخشی سـبب را تقویـت مـیدر ردیف سبب در وقوع جنایت اثر بخش نمی
که به عنوان مامور شهرداري مکلف به حصارکشی و نصب عالم خطر در کانال محفوره توسـط شـهرداري در » الف«

ق.م.ا ترك کرده (ترك فعـل از نـوع  295و قیود مندرج در ماده  آن وظیفه قانونی را با شرایطو خیابانی بوده است 
سبب) و عابر پیاده در تاریکی شب (شرط) به علت عدم دید کافی در کانال سقوط نموده و متحمـل آسـیب جـانی 

مسئول نیست. مگـر ساز اثربخشی سبب بوده و شود. مسلم است که در این مثال شب یا همان شرط فقط زمینهمی
م تقویت روشنایی در آن محیط را متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري (براي مثال اداره برق) بـدانیم اینکه عد

ولیت از حیـث خود نوعی ترك فعل (سبب) موجد مسئ که رفتار آن اداره هم از مفهوم شرط خروج موضوعی دارد و
 خاص خود قابل بررسی است.وقوع جنایت است که در کنار سایر اسباب و علل موجد جنایت با وجود شرایط 
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تسبیب در جنایت آن «دارد:   آن قانون مقرر می 506است. ماده  شده فیتعراز فقه در ق.م.ا   به تأسی
ا فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایـت سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگري ر  است که کسی

در   شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی که يطور بهنشود 
و خـود مسـتقیماً مرتکـب «شـود بـه عبـارت   طور که مالحظـه میهمان ».آن بیفتد و آسیب ببیند

این است که آیا ترك فعـل  طرح قابلپرسش  نبنابرای؛ است شده اشارهدر تعریف فوق  »جنایت نشود
یک عامل غیرمستقیم در وقوع جرم به شمار آید؟ چنانچه پاسـخ مثبـت باشـد  عنوان بهتواند   هم می

که صرفاً امتناع بوده و فعل ترك شـده اسـت) و   ممکن است بین ترك فعل محض (جایی  چه فرقی
کنـد،   و سپس آن را ترك میرا صورت داده ) (مثل کندن چاه یکه مرتکب در ابتدا فعل مثبت  جایی

اي ترك  زیرا در نظر عده ؛نمایدفوق دشوار می سؤالپاسخ صریح و واحد به  ارائهوجود داشته باشد؟ 
رابطـه سـببیت میـان تـرك  1»مکتب انکار«شود و ریشه نظریه این افراد به   فعل سبب دانسته نمی

توانـد   نمی خـود يخود بـهین دیدگاه باور دارند که امتنـاع گردد. پیروان ا  فعل و نتیجه مجرمانه برمی
گوینـد   فعالیتی ندارد تا بتواند آن را قادر به ایجـاد نتیجـه کنـد؛ می زیراسبب نتیجه مجرمانه شود، 

اي جـز عـدم  است؛ بنابراین پیامدي جز عدم و فقدان ندارد: از عـدم، نتیجـه» عدم و فقدان«امتناع، 
اهللا مرعشی نجفـی نیـز تـرك آیت جمله مناز فقها   برخی ).423-424، همان، صـص (نجیب حسنی دیآ یبرنم

شناسند. همچنـین در   سبب در وقوع نتیجه مجرمانه نمی عنوان بهبودنش   فعل را به علت امر عدمی
مقتضـی،  بـاوجود گرید عبارت بهدانند و   ال هم نوعاً ترك فعل را قاطع رابطه سببیت نمیمنکا حقوق
از سـوي  به نقل از نجیـب حسـنی). 67ص ، 1390(قیاسی،دهند   که مانع آن نشده، نسبت نمی  ا به کسیعمل ر

که در  باشدنتیجه مجرمانه به آن نیز می استناددیگر از شروط اساسی سبب شمردن امري، قابلیت 
عنـی بـر از استناد، انتسـاب اسـت ی مقصود .نمایدمتزلزل می کم دستترك فعل این استناد بعید یا 

تواند موارد مشارکت می صدق کند. استنادرفتار شخص، جرم خاص و بر شخص، اسم فاعل آن جرم 
را محدود نماید. یعنی کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته به آن جهت که جـرم مسـتند 

تواند در جرائم مسـتوجب حـد، قصـاص یـا دیـه نمی استناد .وي نیست، شریک جرم به شمار نیاید
را توسعه دهد، به این معنا که کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته، به ایـن  شرکتارد مو

 .)144ص ، 1390ده آبادي، (حاجی، شریک در جرم تلقی شود هستبهانه که جرم مستند وي 
سبب محسوب شدن ترك فعل از موضوعات مورد مناقشه است که خاستگاه آن مناقشه را بایـد 

اعتراضاتی در باب سـبب «اي معتقد است:  نویسنده مثال عنوان بهل جستجو نمود. در تعریف ترك فع
                                                           

ترین پیامد ایـن مکتـب هـم پـذیرش جـدایی و مهم» اصل قانونی بودن جرم و مجازات«مهم ترین دلیل این دیدگاه . 2
میان جرایم عمدي و غیرعمدي است. با این توضیح که مقنن جـرایم امتنـاعی داراي نتیجـه عمـدي را بـر خـالف 

یشتر ر.ك به نجیب حسنی، محمود، رابطـه سـببت در حقـوق کیفـري، پذیرد. براي مطالعه بجرایم غیرعمدي نمی
 .423-429صص ، ترجمه سید علی عباس نیاي زارع
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تـرك فعـل  انـد گفتهدانستن ترك فعل وجود دارد... در باب ترك فعل دو نوع سخن رفته اسـت: یـا 
اند ترك فعل عدم حرکت است. اگر ترك فعل عدم باشد، به نظر یا گفته نیست (عدم است) زیچ چیه

براي برشمردن آن در میان شروط یک واقعه وجود داشته باشد   نظري دلیلی زلحاظارسد حتی   نمی
» کند  دانیم اضافه نمی  به آنچه از واقعه می زیچ چیهو بیهوده خواهد بود زیرا  زائدو توجه به آن واقعاً 

ي بـه نظر دیگري معتقد است اگر ترك فعـل بـه اعتبـار ظـاهر، از سویی ).220ص ، 1392(هارت و هونوره،
ق.م.ا) در ایـن صـورت  295، یعنی ترك وظیفه باشـد (موضـوع مـاده  معنی نقض یک مقرره قانونی

د در این اگر ترك فعل به اعتبار عمل مورد لحاظ قرار گیر  شود ولی  ترك فعل مباشرت محسوب می
مباشـرت یـا  عنوان بـهکه بیان شد پـذیرفتن تـرك فعـل  طور همان .صورت ترك فعل سببیت است

گذشـته  برخالفصریح و  طور بهگذار  قانون ولیو تفسیر است  تأملیب در نزد حقوقدانان محل تسب
اسـت.  تلقـی نمـودهسبب وقـوع جنایـت  عنوان بهشرایطی  باوجودق.م.ا  295ترك فعل را در ماده 

صرفاً معطوف به جنایاتی است که عامل وقـوع آن شـرکت یـک یـا چنـد  ق.م.ا 295آیا ماده  که نیا
شـریک جـرم  عنوان بـهحالتی نیز که تارك فعل در معیّت فاعل  دربردارندهل است یا اینکه ترك فع

قـرار  موردبحـثدر قسـمت بعـدي است که   اساسی یپرسش ،تواند داراي مسئولیت کیفري باشد  می
 خواهد گرفت.

 1392 . امکان شرکت فاعل و تارك فعل در وقوع جرم و رویکرد ق.م ا. مصوب3
. بـوده اسـت 1392در سـال  این قانون 295تصویب ماده در تصویب ق.م.ا  داده رختحوالت  ازجمله

گذار در قانون مجازات اسالمی سابق موضوع ترك فعل در جنایات را به سکوت واگـذار هرچند قانون
عنصر مـادي  عنوان بهبینی ترك فعل هایی قائل به پیشاي از حقوقدانان با استداللکرده بود اما عده

، بـا تصـویب ایـن مقـرره قـانونی ).38-39، 1395ی، محمدصادق ریم(در زمان قانون سابق نیز بودند جنایت 
 . اق.م 526همچنین مـاده را روشن ساخت. مناقشه برانگیز ي  مسئلهگذار رویکرد خود به این قانون

یـه علهمان قانون (راجع به عمد یا تقصیر مجنی 537(در خصوص جمع بین سبب و مباشر) و ماده 
 ها خواهد آمد. باشند که در ادامه شرح آن  در وقوع جنایت) مرتبط با موضوع این مقاله می

چندین شرط شده منوط به مسئولیت کیفري براي تارك فعل   تحقق 1ق.م.ا 295ماده  اساس بر
ی مهمـ نکتـه ؛ امـا1گیردقرار نمیشرح و بسط  ، در اینجا موردبه علت خروج موضوعی هرچنداست 

                                                           
را که قانون بر عهده او گذاشته تـرك   فعلی که انجام آنرا بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی  هر گاه کسی«دارد:   مقرر می. 1

انجام آن فعل را داشـته اسـت جنایـت حاصـل مسـتند بـه او   ییکند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانا
اي کـه شـیر دادن را بـر  عمدي، یا خطاي محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایـهشود و حسب مورد عمدي، شبه  می

 ».عهده گرفته است کودك را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند
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یا مـراد تـرك آماهیت ترك فعل موضوع ماده مزبور چیست؟ این است که وجود دارد،  باره نیادرکه 
زیـرا؛  منظـور مقـنن اسـت قسم نخست سدر؟ به نظر میفعل تركفعل ساده است یا فعل ناشی از 

مقوله فعل ناشـی از تـرك فعـل، ب) ندارد؛  فعل تركناشی از  فعل تركآن ماده صراحتی بر  الف)
 تـركعناوینی چـون  يریکارگ بهفعل باشد،  تارکانوعی دور باطل است و اگر بنا بر مجازات ن واقع به

هرچنـد در نظـر دیگـري تأثیري در مقـام، ماهیـت و نتیجـه نـدارد.  فعل تركیا فعل ناشی از  فعل
مشروط به  درواقع شده گفتهق.م.ا) در مورد ترك فعل  295: آنچه در این ماده (ماده است شده گفته
است نه مطلق ترك فعل؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترك فعل موجب ضمان تارك نسـبت بـه  ترك

 ).99ص  ،1395(صادقی و دیگران، شود نتیجه نمی
ق.م.ا از حیث موضوع این نوشتار چند  295در مقام تحلیل ماده  گفته شیپفارغ از نقطه نظرات 
 نکته حائز اهمیت است:

ها یک یا چندین تارك  .ا مختص جرایمی است که مرتکب آنق.م 295اینکه آیا ماده  نکته اول
طبق آن ماده و سایر مواد مرتبط ق.م.ا امکان شرکت تـارك فعـل بـا فاعـل در  که نیافعل است؟ یا 

چه پاسخ مثبت باشد میـزان  خاص) وجود دارد؟ چنان طور بهعام) و جنایت ( طور بهوقوع یک جرم (
ه اساس و معیاري خواهد بود؟ ذکر مجدد این مثال معروف مسئولیت و شیوه تعیین مسئولیت بر چ

سـگ بـدون قـالده را در  الـف  دییـنماشاید مفید باشد. تصـور   از باب تشحیذ ذهن خواننده گرامی
ترسیده و پـا بـه  جنماید و در اثر تحریک سگ   اقدام به تحریک سگ می ببرد و   خیابان با خود می

 ازحـد شیبشده خیابان به علت سرعت   کشیر خارج از محدوده خطگذارد و به هنگام فرار د  فرار می
 جشود و راننده صحنه را ترك نمـوده و   و مصدوم می تصادف کرده ج، د  مجاز اتومبیلی به رانندگی

ماند غافل از اینکه احـدي از شـهروندان   می  مصدومیت باقی باحالتبه مدت مدیدي در کنار خیابان 
مک نموده یا او را به مراکز درمانی برساند و پـس از رسـیدن بـه بیمارسـتان به او ک جناظر بر حال 

این مثـال دیـد  بازد. حال باید در  جان می جکند و در اثر شرایط فوق   امتناع می جپزشک از درمان 

                                                                                                                                              
هـر تـرك شده باشد یا اینکـه   ضح نیست که آیا این وظیفه قانونی باید از قانون کیفري ناشیکه واالزم به ذکر است .  1

، رسد عالوه بـر وظـایف الـزام شـده از قـانون کیفـري به نظر می است؟  تکلیف قانونی [ولو قانون غیر کیفري] کافی
ق.م.ا قـرار  295ره نیز مشمول ماده قوانین مدنی، کار و غی از قبیلوظایف الزامی مندرج در سایر قوانین غیرکیفري 

؛ بنـابراین داندمیهم حق و هم تکلیف ابوین را نگاهداري اطفال ، قانون مدنی 1168 گیرند. به عنوان مثال مادهمی
توجه نکرده و مراقبت الزم را از اطفال در معرض خطر خود ننمایند   چه هر یک از ابوین به این تکلیف قانونی چنان

، شـرایط مصـرح در آن مـادهسـایر شان در صورت وجـود ق.م.ا در صورت وقوع جنایتی علیه اطفال 295وفق ماده 
مزبور تعهدات خصوصی بین  295طبق ماده ، چه بپذیریم د بود. از سوي دیگر چناننولیت کیفري خواهئداراي مس

مقررات غیـر و ولی قوانین ولیت کیفري ایجاد کند به طریق ائدر صورت لزوم براي متعهدعلیه مس افراد ممکن است
 ).40-42، صص 1395(براي نظر موافق ر.ك به میرمحمدصادقی،  نیز این حکم را خواهند داشت کیفري
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آن بایسـت ابتـدا مـی ؟سـبب کیـ کدامعلت و  کی کداماز عوامل مزبور شرط هستند و  کی کدامکه 
باشـند را   یا علتی هستند که مالزم با سبب در وقوع نتیجه نمی بودهکه صرفاً شرط  یدسته از عوامل

و  دانسـته باشـند را مسـئول  و آن دسته از عواملی که مباشر یا سبب وقوع جنایـت می گذاشتکنار 
از اسـباب یـا مباشـرین   . کما اینکه شیوه استناد جنایت به تمام یا برخیکیفر نمودآن تعیین  تبع به
  اي جز اسـتعالم از پزشـکی باشد و قاضی کیفري در تعیین آن چاره  مري انتزاعی و بسیار دشوار میا

عواملی مثل بردن سـگ شد، آنچه که در مثال باال گفته از قانونی یا سایر کارشناسان مربوطه ندارد. 
؛ یف اسـتها با وقـوع جنایـت بسـیار ضـع آن يو رابطه بودهبدون قالده یا تحریک سگ صرفاً شرط 

توان مسئول دانست زیرا شرط هیچ گاه اثر مستقیم و قوي بـر وقـوع جـرم یـا  شرط را نمیبنابراین 
کند. وجود شرط همیشه داللت بر وقـوع نتیجـه   فراهم می را آنگذارد بلکه زمینه وقوع  جنایت نمی

همراهـی  را آند مباشر یا سـبب مـالزم بـا علـت بخواهـ عنوان بهتر عاملی قوي که نیاکند مگر   نمی
سبب آن روشن نمودن شعله اسـت.  اماوجود اکسیژن در ایجاد حریق شرط است  براي مثال،نماید. 

 تواند باعث ایجاد حریق گردد.  نمی خود يخود بهوجود اکسیژن  يرو نیازا
نمایـد، ورود صدمه به غیر جلوگیري دارد تا از   شریک جرم وظیفه که یدرصورتاست:  شده گفته

که مالحظـه  طور همان .(Girish, 2004, 24) ن وظیفه از سوي شریک جرم، نوعی همکاري استترك ای
مسـئولیت کیفـري وي از حیـث   موجب تحقق، مطلق طور بهاقدام تارك فعل وفق این نظر، شود   می

اي همسو بـا نظـر مزبـور و بـا پـذیرش که از سوي نویسنده طور همان ؛شرکت در جرم با فاعل است
است: گاه یکی از شرکا با ارتکاب فعل مثبت و دیگري با تـرك  شده گفته.م.ا در این زمینه رویکرد ق
 ).408ص ، 1395ی، محمدصـادق ریـم(کننـد انجام آن وظیفه وي بوده است در جنایت شرکت مـی فعلی که

ي مجرمانـه تفـاوتی لحـاظ نتیجه مانعیا  مقتضیو میان  شده انیبمطلق  صورت بهالبته نظر اخیر، 
توان تارك فعل را قاتل دانست که ماهیت عمل تـارك، باعـث در صورتی می که یدرحالنشده است؛ 

 ).1ص ، 139(حاجی ده آبادي،» مانع مردن نشدن«باشد، نه » مرگ دیگري شدن«

 عنوان بـهرسد در خصوص اثبات و احـراز مسـئولیت کیفـري تـارك فعـل   به نظر می درمجموع
که پیروان مکتب نفی رابطه سـببیت  طور همانزیرا  ؛تیقن اکتفا نمودم قدر بهشریک جرم فاعل باید 

ترك فعل عـدم اسـت و از عـدم یـک امـر وجـودي ایجـاد  اعتقاددارندبین ترك فعل و وقوع نتیجه 
ترك فعل بیشتر  ریتأثفعل مثبت به هنگام شرکت در وقوع یک جرم از  ریتأثشود. حداقل اینکه   نمی

فعل را باید  تارکاناین است که آن دسته از  مورداشارهنظور از قدر متیقن م ؛ وباشد  تر میو ملموس
هـا در نـزد قـانون، عـرف، عقـل و نـزد  آورد کـه تـرك فعـل آن حسـاب به فاعالنشریک در جرم با 

نباشد و البته بخشـی از  یپوش چشم قابلدر وقوع نتیجه فاحش بوده و  ریتأثکارشناسان امر از حیث 
ترین مـورد درمـان  ها نیز باشـد. در تأییـد ایـن دیـدگاه آمـده اسـت: متـداول جنایت مستند به آن

، او را فقـط »ب«بـا قصـد قتـل » الـف«جراحات توسط پزشک یا پرستار اسـت. شـخص  مباالت یب
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میـرد.   می »ب«کنـد کـه   مباالتی جراحـات را درمـان می با بی يقدر بهپزشک   ولی سازد  مجروح می
مگـر اینکـه  شـود  شـناخته می »ب«مرتکب قتل عمـدي » الف«است که  هشد دادهحکم   یطورکل به

تلقـی شـود درمان عمدي ء مباالتی فاحش یا سو اشتباه باشد که بی چنان آناقدامات درمانی پزشک 
جنایـت «ق.م.ا با بکـار بـردن عبـارت  295گذار در ماده  رسد که قانون  نظر می به ).48ص ، 1387(لفیـو، 

شریک جنایـت  عنوان بهبا امکان استناد جنایت به تارك فعل، وي را » شود...  می حاصل به او مستند
دانـد. در وقـوع نتیجـه، مسـئول مـی فعلـشتـرك  ریتأثدر موارد لزوم محسوب و با توجه به میزان 

ق.م.ا را در  526مـاده  ؛ هرچنـدشـود  مسـتفاد می صـراحت بهق.م.ا هـم  526که از ماده  استنتاجی
 میینمـاهمان قانون دانست که ترك فعل را نوعی سبب محسوب  295ناظر به ماده  توان صورتی می

رسد که ق.م.ا سبب بودن تـرك فعـل را در وقـوع   به نظر می جهیدرنت ).شد اشارهآن به  تر شیپکه (
در صورت مستند بودن نتیجه مجرمانه (جنایت) به آن پذیرفته است. در تحمیل مسـئولیت،  جنایت

 جـهینت درداراي تـأثیر  شـده انجامترك فعـل  درواقعدام تارك سبب محسوب شده و اول بایستی اق
 آن بـه تبع بـه، وي شرط محسوب شده و جهینت در فعل در غیر این صورت و عدم تأثیر تارك؛ باشد

با  اگرچه ).112، ص،1395(فروغی و دیگـران، ولیتی متوجه او نخواهد بود ئدلیل عدم احراز رابطه استناد مس
یکی از ارکان جرم و موجد مسـئولیت در حقـوق کیفـري،  عنوان بهبودن ترك فعل  استثناء بهجه تو

تحمیل مجازات قصاص بر تارك فعل در مقام مشارکت با مباشر، عاري از اشکال عمده بـا توجـه بـه 
مـرگ  قصد به هرچندمبانی حقوق کیفري نخواهد بود. ترك فعل از طرف متعهد عام (مانند پزشک) 

ت و اگر هم این مطلب را نپذیریم به علت تردیـد در یسر صورت گیرد از اسباب موجب قصاص نبیما
کـرد و  نظر صـرفامکان قصاص و بروز شبهه و بروز احتیاط در دماء و نفوس باید از مجازات قصاص 

 ).89-90صص ، 1390(ساریخانی و دیگران، به مسئولیت پزشک به پرداخت دیه ملتزم شد  تیدرنها
آیا در بحث شرکت در جنایت بین فاعـل و تـارك فعـل، تـارك فعـل همیشـه و  که نیا دومنکته 

علیه هم از روي عمد یا تقصـیر در تحقـق مجنی چنانچه که نیاناگزیر باید شخص ثالث باشد یا  طور به
در ایـن  بـازهمنتیجه مجرمانه یا افزایش میزان آن از طریق ترك فعـل خـودش اقـدامی نمـوده باشـد 

تواند در وقـوع جنایـت   رکت در جنایت محقق است؟ به تعبیر دیگر آیا اساساً یک شخص میصورت ش
 يعلیه خودش از طریق ترك فعل شرکت نماید؟ یا اینکه شرکت در جنایت همیشه با اقـدام مجرمانـه

رویکـرد ق.م.ا در پاسـخ  درهرصـورت؟ شودمحقق میدو نفر یا بیشتر علیه ثالث با وجود شرایط قانونی 
علیـه نـافی رابطـه سـببیت بـین مرتکـب آیا ترك فعل مجنـی ،فوق چیست؟ از سوي دیگر پرسشه ب

عـام همیشـه توسـط دو یـا  طور به؟ آنچه مسلم است شرکت در جرم هستحاصله  ي(مباشر) و نتیجه
زیرا چنانچه جرم از نوع جنایت باشـد در ایـن صـورت بـا اسـتناد بـه  ؛چند نفر علیه ثالث متصور است
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آن شرکت در جنایـت  تبع بهانگاري نشده است؛ بنابراین به تعبیر عام جرم  کشیو خود 1خودزنیاینکه 
علیه باعث سرایت جنایـت وارده از ترك فعل مجنی چنانچه امانخواهد شد   علیه خویش نیز جرم تلقی

در این صورت از حیث عدم ضامن بودن مرتکب نسبت به سـرایت قـانون مجـازات  ؛سوي مباشر گردد
در مواردي که اصل جنایـت مسـتند «... مقرر داشته است:  537در ذیل ماده ) 1392مصوب ( اسالمی

علیه باشد، مرتکب نسـبت یا تقصیر مجنی عمد بهیا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند  عمد به
بـه شـرکت در   ارتباطی موردبحثشود که ماده قانونی   مالحظه می». امن نخواهد بودبه مورد سرایت ض

علیـه مطـرح جرم به معناي کیفري آن ندارد و صرفاً یک بحث حقوقی و مـالی را در رابطـه بـا مجنـی
ري باشد)، در ایـن اجرم از نوع غیر جنایت (مثالً سرقت تعزیري یا کالهبرد چنانچهلیکن  2نموده است.

وقوع عمل را براي مرتکـب تسـهیل کـرده و در  ینوع به دهید بزهممکن است ترك فعل  بسا چهت صور
مرتکـب  تیسـوءنو علم و اطالع وي از وقوع عمل و در نتیجه عدم احراز  دهید بزهاثر آن به علت اقدام 

در  علیـه حسـب مـوردشـود چنانچـه مجنـی  بنابراین نتیجه گرفته می؛ از این حیث ثابت نشود  جرمی
شریک جـرم  عنوان بهها  توان از آن  جنایات و جرائم تعزیري در کنار فاعل، ترك فعل نموده باشند، نمی

؛ زیرا مطابق مبانی و قواعد حقوق کیفـري ارتکـاب جـرم و شـرکت در آن از سـوي شـخص یـا ادکردی
ابطـه گیرد نه از سوي شخصی علیه خودش؛ هرچند در این راشخاصی علیه شخص دیگري صورت می

 ).84، ص 1393(اردبیلی، دیدگاهی مخالفی هم وجود دارد 
و  2ق.م.ا نیز به بحث شرکت در جرم معطوف اسـت. در تعامـل بـین مـواد  125همچنین ماده 

است و رفتار نیز طبـق  شده اشاره» رفتار«شود که در هر دو ماده به   ق.م.ا این مهم مستفاد می 125
 125گـذار در مـاده  بنابراین سؤال این است که آیا قانون؛ عل استمزبور اعم از فعل و ترك ف 2ماده 

مزبور شرکت فاعل و تارك فعل در وقوع جرم به معناي مطلق آن را در بادي امر پذیرفتـه اسـت یـا 
و حقیقت  شده اشارهنیز  »در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند«به عبارت  رالذکریاخخیر؟ در ماده 

میـدان عملیـات   تواند در مري عدمی است و در نتیجه امر عدمی نمیامر آن است که ترك فعل ا

                                                           
) به طور خاص ایراد صدمه عمدي بدنی به خـود و 1382(مصوب  قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح 51. طبق ماده 1

) معاونـت در خودکشـی از طریـق 1375ون تعزیرات (مصوب قان 734ماده » ب«و همچنین بند  نیزتهدید به خود
 انگاري شده است.جرماي هاي رایانهسیستم

علیـه و مداوا کردن از سوي مجنـی راي مطالعه بیشتر در خصوص اینکه ایجاد جراحت از سوي مباشر مقتضی است. ب 2
ی (جراحت) است؛ بنابراین مرگ از آثـار عدم ایجاد مانع در برابر مقتض  به معنیشود و عدم درمان مانع محسوب می

علیـه بـا عـدم مـداواي مجنی؛ هرچند مقتضی است و عدم ایجاد مانع منافاتی با استناد قتل به مباشر (فاعل) ندارد
انتسـاب قتـل بـه  هبارتباطی ارتکاب کار حرام  اماخود شده است نفس  ظخود مرتکب کار حرامی از حیث عدم حف

 ).187، ص 1391ی سید ابوالقاسم، ر.ك به خوی( فاعل ندارد
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رسـد بنابراین بـه نظـر مـی .که خود امري وجودي است، منشأ اثر و موجد جرم باشد اجرایی جرم
 است.در وقوع جرم منصرف از شرکت فاعل و تارك فعل  125ماده 

ن و رفـع  قانون مجـازات خـودداري از کمـک بـه مصـدومی      واحده ماده. رویکرد 4

 در تعامل با قانون مجازات اسالمی 1)3/1354/ 5جانی مصوب ( مخاطرات
قوانین جاري در باب مسئولیت کیفـري تـارك  ازجملهنیز  واحده مادهاز ق.م.ا،  گفته شیپعالوه بر مواد 
باشد که بررسی آن در خصوص امکان شرکت فاعل و تـارك   جانی (جنایت) می مخاطراتفعل در وقوع 

را در معرض   . هر کس شخص یا اشخاصی1: دارد یممقرر  واحده ماده. استوقوع جرم ضروري فعل در 
خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوري خود یا کمک طلبیـدن از دیگـران یـا اعـالم فـوري بـه 

قـدام از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیري کند بدون اینکه با این ا دار یتصالحمراجع یا مقامات 
بـر ضـرورت کمـک از  واحوال اوضـاعاستمداد یا داللت  باوجودخطري متوجه خود او یا دیگران شود یا 

ریـال  هزار پنجـاهیا جـزاي نقـدي تـا و اي تا یک سال اقدام به این امر خودداري نماید به حبس جنحه
توانسـته مـی محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که بـه اقتضـاي حرفـه خـود

کسـانی کـه حسـب وظیفـه یـا  هرگـاه. 2شود اي از ... محکوم میکمک مؤثري نماید به حبس جنجه
هـا  که در مرز خطر جانی قـرار دارنـد کمـک بـه آن  یا اشخاصی دهید بیآسبه اشخاص  اند مکلفقانون 

بینـی از پـیش در برخی از کشورها مثـل انگلسـتان، خودداري نمایند به حبس ... محکوم خواهند شد.
خـودداري از  واحـده مادهدر  آنچهجرم خاصی تحت عنوان عدم مساعدت به افراد نیازمند کمک، شبیه 

 ازنظـر) ایران وجـود دارد، خـودداري شـده اسـت. دلیـل ایـن امـر 1354کمک به مصدومین (مصوب 
جرمـی  بینـی چنـین، آن است که بـا پـیشاستکه طرفدار فردگرایی  اشخاصی چون پرفسور ویلیامز

 .)138ص ، 1385ی، محمدصادق ریم(شود اي قانونی تبدیل میاي اخالقی به وظیفهوظیفه درواقع
 دهد، در بـاديقرار می موردنقدرا  واحده مادهانگاري ي جرمفارغ از این ایراد مطروحه که فلسفه

 واحـده مادهاز   ی. در بـادي امـر دو نکتـه اساسـاست قابل استنتاج واحده ماده از  اساسی نکته دو امر
خودداري «زیرا وجود عبارت  ؛گذار صرفاً ترك فعل است قانون موردنظر: رفتار اول ؛دشو  استنتاج می

در «و » مصـدومین«، »مخـاطرات جـانی« : منظـور ازدومداللت مصرح بر ایـن مـدعا دارد؛ » نماید
شده در ماده  کاربرده به» جنایت«همان معادل لفظ  واحده مادهدر متن و عنوان » معرض خطر جانی

در را تـرك فعـل  صـرفاً، ق.م.اهماننـد  نیـز واحده مادهکه رسد به نظر میبنابراین ؛ ق.م.ا است 295
صریح در قوانین کیفري بیـان  طور بهي، مقنن رو نیازا. موجب مسئولیت دانسته است جنایتوقوع 

                                                           
 شود.  یاد میماده واحده به عنوان  ققرره فورادامه از مد. 1
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سـبب  عنوان بهزیرات مستقالً و ، مثل تعنیز جرائم غیرجنایی  نکرده است که آیا ترك فعل در تحقق
 صـورت بهشـده  کاربرده به» رفتار«است یا خیر؟ شاید بتوان با استناد به واژه  یبررس قابلوقوع جرم 

رغم اینکه مخالف اصول علی نیزنمود که این فرض  برطرفق.م.ا این منقصت را  125مطلق در ماده 
 رسد:نمیر بنا به دالیل ذیل مقبول به نظکلی حقوق کیفري است، 

تـرك فعـل  کـه یدرحـالالزمه شرکت در جرم، شرکت در عملیات اجـراي جـرم اسـت نخست، 
اسـت:  شده گفتهدر تأیید این نظر ؛ تواند متضمن شرکت در عملیات اجرایی جرم باشد  نفسه نمی  فی

م مربوط به شرکت در جرم این است کـه چنـین افعـالی بایـد کـامالً بـه انجـا  از قواعد عمومی  یکی
شرکت در جرم از طریـق تـرك فعـل محقـق  غالب در این رابطه این است کهنظریه ؛ رسیده باشند

 چنانچهاقتضاي اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که  دوم، (Arafa, 2008, pp 23-24)شود   نمی
د. در ایـن در قانون به آن اشـاره شـو صراحت بهباشد باید   جرم می، اعم از فعل یا ترك فعل، رفتاري

که متضـمن جرایمی ؛ بنابراین استایجابی بودن رفتار مجرمانه است: اصل بر  شده گفتهخصوص نیز 
 ).18ص ، 1393(آزمایش،  قرار گیرندتصریح مورد ترك فعل هستند باید در قانون 

مباشـر یـا مباشـران جـرح این است که آیا امکان شرکت در وقوع جنایت بین  پرسش هرحال به
کنـد ولـی   مشـاهده میرا در معرض خطـر جـانی  ، فردواحده مادهو تارك فعلی که طبق  دهاولیه وار

ق.م.ا تغییـري در  295بـا تصـویب مـاده آیا  ،وجود دارد؟ از سوي دیگر، دهدهیچ اقدامی انجام نمی
 عبارت باوجودتوان گفت   تر دیگر اینکه آیا میمهم سؤالاست؟ و  جادشدهیا واحده مادهدامنه شمول 

ق.م.ا باید بر این عقیـده بـود  295در ماده » را که قانون بر عهده او گذاشته است  یا وظیفه خاصی«
 فـردکـس، هر همچنین  ؟است قابل تسري واحده ماده مفاد هبق.م.ا  295ماده  شروط مندرج درکه 

کند خودداري ، سایر شرایط باوجودوي، مشاهده نموده و از کمک فوري به را در معرض خطر جانی 
هـا ده جمـع مجـازاتعـ، قامجـازاتاز حیـث تعیـین آیـا فوت نماید؛ در این صورت وي  جهیدرنتو 

یا تارك فعل صرفاً به مجازات جرم مستند به ترك فعـل  ق.م.ا) اعمال خواهد شد135(موضوع ماده 
 ؟خود محکوم خواهد شد

، نمـوده مجـروحشـدید  رطو بهاو را با چاقو  »ج« که یدرحالرا  »ب«، »الف« ،چنانچهمثال براي 
 مجـروحق.م.ا از انتقال  295و ماده  واحده مادهشرایط مصرح در  باوجود »الف« لیو کندمیمشاهده 

 چنـان کـه نیابا فـرض ( خونریزي زیاد فوت نمایدي  جهیدرنت ويو  کردهبه مرکز درمانی خودداري 
در ایـن مثـال بـه نظـر شد). نمیفوت ، رسید  به مرکز درمانی می يدر اسرع وقت و فور مجروحچه 
و مـاده  واحـده مادهبا جمع بین مفـاد از قابل نقد بودن آن)  نظر صرفنظر مقنن ( اساس بر، رسد  می

؛ یک شهروند عادي) در بین نباشـد عنوان بهق.م.ا منعی براي شریک جرم دانستن تارك فعل ( 295
بـا توجـه بـه عنصـر معنـوي  ق.م.ا و 295نوع مسئولیت کیفري تارك فعل بر اسـاس مـاده هرچند 

 تواند عمدي، شبه عمدي یا خطاي محض باشد.  رفتارش از حیث شرکت در جرم حسب مورد می
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مبناي مسئولیت کیفري تارك فعل از حیث شرکت در جرم عالوه بر وجود باید توجه داشت که 
وقـوع اسـتناد  ازجمله، ق.م.ا 295نیازمند احراز شروط مندرج در ماده  واحده مادهشروط مندرج در 

مسـئولیت ، ق.م.ا 526مـاده در  شـده ارائهمعیـار  اسـاس بـربنابراین ؛ استنیز ، فعل تركجنایت به 
شود. دالیل تقویت ادعـاي فـوق مبنـی بـر پـذیرش میکیفري شرکاي جرم در وقوع جنایت تعیین 

 شرح ذیل است: اینجا بهشرکت در وقوع جنایت بین فاعل و تارك فعل در 
؛ زیـرا مـاده اسـت واحـده ماده کل بـه میتعم قابل  ق.م.ا 295کم مندرج در ماده مفاد ح، نخست

هـر شـهروندي در  درواقعمورد خطاب قرار داده و » هر کس«واحد کلیه شهروندان را با ذکر عبارت 
را در معرض خطر جانی مشاهده نمود در صـورت   شخصی که یوقتحال حاضر وظیفه قانونی دارد تا 

 ،نماینـد. از سـوي دیگـر یرسان کمکق.م.ا اقدام به  295و ماده  واحده مادهد در وجود شرایط موجو
اي را که قانون بر عهده اشـخاص (ولـو کـل شـهروندان) مطلق هر وظیفه طور بهق.م.ا هم  295ماده 

؛ جرم و قابل مجـازات دانسـته اسـت، شرایط مصرح باوجودگذاشته باشد، در صورت ترك انجام آن 
 اي است که درهمان وظیفه، ق.م.ا 295مقنن در ماده  ازنظرز وظایف قانونی اشخاص بنابراین یکی ا

 مندرج است. واحده ماده
حفاظـت از جـان اشـخاص در هاي کیفـري رسد هدف مقنن از وضع چنین مقررهبه نظر می ،دوم

 295و مـاده  واحـده مادهبوده کـه در  مهمگذار  براي قانون يا تااندازهاست. این هدف بوده معرض خطر 
کـه مـذکور افتـاد در خصـوص  طور همـان کـه یدرحالمتعرض آن شده است.  ینوع بهق.م.ا در هر یک 

نظـر مخـالفی  هرچنـدگذار از چنین صراحتی استفاده نکرده است.  جرائم تعزیري (غیر جنایات) قانون
 واحـده ماده کل بـه میتعم قابـلمطلـق  طور بـهق.م.ا را  295وجود دارد و آن نظر مفـاد مـاده  باره نیدرا

.م.ا ق 295 را از شـمول مـاده ها طبیعی امتناع آن طور بهو  واحده ماده 1بند موضوع ندانسته و اشخاص 
حسـب مـورد شـمول   با تفصیل خاصی واحده ماده 2بند موضوع در خصوص اشخاص  اماخارج دانسته 

 ).44-45، صص 1392، این ییآقا(را رد نموده یا پذیرفته است  واحده مادهق.م.ا به  295ماده 
همچنین در صورت وقوع جنایت در ترك فعل و احـراز مسـئولیت تـارك فعـل، در یـک فـرض 

در تعـدد جـرائم «ق.م.ا  135توان گفت، مورد از مصادیق تعدد معنوي بوده و با توجـه بـه مـاده  می
ه نظـر ولـی بـ» شـودمـی هـا جمـعموجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجـازات

به مجازات جرمی که مستند بـه تـرك فعـل  صرفاًرسد این استنباط محل نقد بوده و تارك فعل  می
، واحـده مادهگـذار در قـانون درواقـع. سـتینو تحمیل دو مجازات بر وي صحیح  شده محکوماوست 

قی و دانست و صرفاً شهروندان را به جهت ترك رفتاري اخالنمی فعل تركجنایت را قابل استناد به 
گذار جنایت ق.م.ا، قانون 295در حال حاضر، با تصویب ماده  که یدرحالکرد؛ شهروندي، مجازات می

دانسته است؛ بنابراین باید قائل به این بـود کـه تـارك فعـل در صـورت  فعل تركرا قابل استناد به 
متناسب را  نوع و شدت صدمه وارده و عنصر معنوي مقتضی، مجازات اساس برو  تحقق شرایط الزم
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ق.م.ا قائل  135ماده  اساس برتحمل خواهد نمود. در غیر این صورت اگر بخواهیم در چنین فرضی، 
بـه جهـت  بـار کها شویم، منصفانه و معقول نخواهد بود؛ زیرا تارك فعـل را یبه قاعده جمع مجازات

جهت ترك فعل و نیز به  بار کجنایت حاصله، حسب مورد محکوم به قصاص یا دیه خواهیم کرد و ی
محکوم به مجازاتی تعزیري. تحمیـل ایـن دو مجـازات، منطقـی نیسـت؛ زیـرا  واحده مادهبه استناد 

شد، مرتکب حسب مورد به قصـاص ي فعلی ایجابی حاصل می جهیدرنتجنایت مشابهی  که یدرصورت
ی شـود در همین موقعیت مشابه، اگر تارك فعـل مرتکـب جنـایت که یدرحالشود؛ یا دیه محکوم می

رغم تمام انتقادات و تردیدهایی که در رابطه با جنایت حاصل از ترك فعل وجـود دارد) بـه دو (علی
 مجازات محکوم خواهد شد.

است اما مطلق  یجرماز حیث نتیجه در عنصر مادي،  واحده مادهرسد جرم مندرج در  به نظر می
ر دو مقرره قانونی در صورت امکـان و در ه استمقید به نتیجه از این حیث جرمی ق.م.ا  295ماده 

؛ استناد قسمتی از نتیجه مجرمانه به تارك فعل، امکـان شـرکت وي بـا فاعـل متصـور خواهـد بـود
ي سببیت بـین فعـل مجرمانـه و نتیجـه وجـود هرچند در جرایم مطلق اصوالً نیازي به اثبات رابطه

حقق مسـئولیت کیفـري و شـرکت در پردازانی که ترك فعل را موجبی براي تدر مقابل نظریهندارد. 
ندان، همانند جان استوارت میـل ودانند، حتی برخی از منادیان و طرفداران آزادي شهرجنایات نمی

خیلـی  حـال نیدرع...«نویسـد: مـی بـاره نیدرا» رساله درباره آزادي«در کتاب مشهور خود با عنوان 
هـا را انجـام  ن از روي حق مجبور کرد تـا آنتواکارها هست که نفع دیگران را در بر دارد و او را می

مجبور کرد که برخی کارهاي دیگـر  شود او را قانوناًنیز می...در دادگستري شهادت بدهد مثالًبدهد، 
گردد انجام دهد: زندگی یکی از همنوعانش را از خطر نجـات بخشـد... را که نفعش عاید دیگري می

میـل  اگرچـه ).47ص ، 1375 (میـل،..» کند. بازخواستاز وي جامعه حق دارد به علت عدم انجام آن عمل 
را مسئول بازخواست تارك فعل در این موارد دانسته است، بدون اینکه بخواهد مفهوم » جامعه«هم 

چـه  ؛هـا بدانـد را روشن کرده یا اینکه حقوق کیفري را متصدي برخورد با آن» بازخواست«و حدود 
) 32آیـه ، سـوره مائـده( است شده اشارهها و ضرورت حفظ جان انساناینکه در قرآن کریم هم به اهمیت 

سـزاوار سـرزنش ی، ها تا چه میزان و نـوعولی اینکه آیا تارك فعل در صورت عدم حفظ جان انسان
خود محل مناقشات اساسی اسـت ، رودیا احتمال شرکت وي در وقوع جرم با فاعل میاست کیفري 

 بازتاب یافت.ر ها در این نوشتا از آن بخشیکه 

 برآمد
واکنش جامعه به  طبعاًي کمتري برخوردار است؛ ریپذ سرزنشترك فعل اصوالً در مقایسه با فعل از 

اسـت، متفـاوت  داده رخوي، جنـایتی » عـدم اقـدام«  جهیدرنتاست با شخصی که » قاتل«کسی که 
 ازجملـهاسـت؛  قرارگرفتـه موردانتقـادانگاري ترك فعل نیز به دالیل مختلفی ي، جرمرو نیازااست. 
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حقـوق  ها مغایر با حق خودمداري انسـان تلقـی شـده و قلمـرو مداخلـهانگاري ترك فعلاینکه جرم
اي اعتقـاد دارنـد میـان در مقابل عـده هرچند؛ )Wilson, 2002, pp 91-95(کند تر میکیفري را گسترده

هرچند  کهود ندارد؛ بدین نحو تفاوت اخالقی کلی وج 1فعل و ترك فعل از حیث مسئولیت و تقصیر
توانـد بـه حـد کـافی از حیـث مـی حـال نیدرعدر مقایسه با فاعل کمتر مقصر است امـا  فعل تارك
وضعیت وجود وظیفه،  ازجملهها، انگاري، قابل سرزنش باشد. از طرف دیگر در بعضی از موقعیت جرم
 ).Ashworth, 2013b, pp 31-32(توان ترك فعل را کمتر از فعل مقصر دانست نمی

محـل است که   از مسائل مهمی  شرکت فاعل و تارك فعل در وقوع جرم یکی یسنج امکانموضوع 
در ایـن ، شـاید نظرهـا اختالفایـن علت وجود هاي جدي و نظرهاي مختلف و گاه متهافت است. بحث
ده تسـبیب عـقاتوان سبب وقوع جرم دانست و از باب   نهفته است که آیا ترك فعل را می  اساسی سؤال

گذار بـا تصـویب  شود این است که قانون  از مقررات کیفري کشورمان مستفاد می آنچهبه آن نگریست؟ 
در خصوص پذیرش ترك فعـل   و محل نقد، زیبرانگ سؤالی، هرچند گام 1392ق.م.ا در سال  295ماده 

 ،295، 125، 2فـاد مـواد با توجـه بـه م، گذار سبب و موجد وقوع جنایات برداشته است. قانون عنوان به
از کمک به مصدومین و رفـع مخـاطرات  يخوددارق.م.ا ناظر به ماده واحد قانون مجازات  526و  506

از باب تسبیب در وقوع جنایات پذیرفته است. از سوي دیگر مقـررات   ضمنی طور بهرا  فعل تركجانی، 
 باشد.  مینیز  واحده مادهبه کل  میتعم قابلق.م.ا در باب ترك فعل 

تعزیري و غیر تعزیري بررسی شد.  مایشرکت فاعل و تارك فعل در وقوع جر  امکان در این مقاله      
از باب تسبیب تحت شـرایطی پذیرفتـه  هم آندر جنایات و  مقنن شرکت فاعل و تارك فعل را صرفاً

قـوع جنایـات این است که چنانچه شرکت فاعل و تارك فعل در و توجه قابلاست. با این وصف نکته 
را با توجه به قوانین موجود بپذیریم، آنگاه تکلیف شرکت فاعل و تارك فعـل در وقـوع سـایر جـرایم 

دهد که قانون در پاسخ به این سـؤال در   هاي این پژوهش نشان می شود؟ یافته  مثل تعزیرات چه می
قی شـد. دکتـرین و الجرم جهت رفع این سکوت باید متوسل به تفاسـیر حقـو برد  میسکوت به سر 

، اصول کلی حقوق کیفري، اصـل احتیـاط حقوقی نیز با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مـوارد در وادي احتیـاط  گونه نیادر  در دماء و برائت در متون فقهی و تفسیر مضیق نصوص کیفري

مگـر اینکـه  قدم برداشته و ترك فعل را موجبی براي تحقق شرکت بـا فاعـل آن نخواهنـد دانسـت،
در  ،بنـابراین؛ مجاب سازد ها را به قهر خویش د و تیزبین آنخاص در این زمینه ذهن نقا یقانون ماده

رسد که امکان شرکت فاعل و تـارك فعـل در جـرائم تعزیـري وجـود نـدارد.   حال حاضر به نظر می
وان در صورت وجود چنانچه فاعل و تارك فعلی اقدام به ارتکاب چنین جرائمی نموده باشد، شاید بت

 سایر شرایط قانونی از باب مقررات مربوط به معاونت در جرم با تارك فعل برخورد نمـود. همچنـین

                                                           
1.Culpability 
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وقوع جنایت یا سرایت آن شود در ایـن  سبب ويعلیه باشد و امتناع خودِ مجنی فعل تارك چنانچه
  نخواهد داشت.صورت شرکت در جرم موضوعیت 
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