
هش هم ژپو
فصلنا

  
الم

س ق ا
حقو تطبیقی 

  
ب

و رغ
– 

هشی  هل ژپو
مقا

– 
   سال

نهم    – 
شماره

 
وم 

د
–  

تان 
بس ات

-
140

1
 -   

150-
113 - 

d
o

i.
o

r
g

/1
0

.2
2

0
9

1/
c

si
w

.2
0

2
1.

38
8

6
.1

4
8

9
 

  

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

Identification of Quasi-Intentional Murder in Imamiyah 

Jurisprudence and the Legal Systems of Iran and France 
Mahmoud Hatami1 

Mahmoud Malmir2 
Mohammadreza Shadmanfar3 

Javad Panjehpour4 
 

Abstract 
One of the types of murder which is often faced with ambiguity and on 

the diagnosis of which there are disagreements is the quasi-intentional 
murder. This is due to the fact that it is a combination of premediated and 
erroneous murder. Because the perpetrator has the intent to act, it is similar 
to premediated murder and since he/she has no in intent to kill, it is similar 
to erroneous murder; that is why it is called quasi-murder. The question is 
what is the meaning of quasi-intentional murder in the above legal systems? 
We answer it comparatively. In jurisprudential texts it is mentioned that 
“arrest the quasi-murderer if he has intent in his act or is wrongful in his 
intent”. In Iranian criminal law the quasi-intentional murder is a killing in 
which the perpetrator has the intent to perform a non-fatal behavior but has 
no intent to kill. The text of the Art. 121-3 of the French Criminal Code 
reads as follows: “There is no felony or misdemeanor in the absence of an 
intent to commit it. However, the deliberate endangering of others is a 
misdemeanor where the law so provides”. What is shared in these three 
systems is the typically non-fatal intention and lack of will to kill. There is 
no disagreement between Imamiyah jurisprudential texts and 2012 Islamic 
Criminal Code of Iran, but manslaughter is divided into quasi-intentional and 
erroneous murder in Imamiyah jurisprudence and Iranian criminal law; a 
division which is not mentioned in French criminal law and only the term 
manslaughter is used. The approach of this paper is the comparative study of 
principles and rules of the above three criminal law systems. 
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تشخیص قتل شبه عمدی رد فقه امامیه و نظامهای حقوقی اریان و فرانسه
 

 1محمود حاتمی
2محمود مالمیر

 

 3محمد رضا شادمان فر
 4جواد پنجه پور

 چكيده 
ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختالف است   یکی از اقسام قتل که غالباً با

. از آن جهت محض طایخ و عمدی نوع دو اززیرا تلفیقی است  قتل شبه عمدی است،
که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای 

سوال این است که قتل شبه محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. 
در متون عمدی در سه نظام حقوقی باال چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: 

ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده(. در )و فقهی آمده است
حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده 

( قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ 121-3دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده  )
حال هنگامی که قانون جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این 

پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه 
اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین 

وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه  1392متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسالمی 
جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در  امامیه و حقوق

حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته 
است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی باال خواهد 

 .بود
غیرکشنده، عدم قصد نتیجه، رابطه  قتل شبه عمدی، قصد رفتار غالباً واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 جانی یعنی است؛ گرفته عاریت به خطا از را و عنصری عمد از عنصری قتل شبه عمد

اسالمی  مجازات قانون جدید ( 291ماده ) قصد خود است. در در خاطی و در فعل عامد

 به نسبت مرتکب اگر"ماده  این  تعریف طبق است شده اشاره عمد شبه قتل به ،1392

 نیز شده را واقع جنایت قصد و نیست کشنده که باشد داشته را رفتاری قصد مجنی علیه

 کشتن  است. براین اساس قصد عمد شبه جنایات تعریف موارد از موضوع"باشد.  نداشته

 موجب اتفاقی طور به اما است؛ نبوده کشنده گرفته، که صورت هم عملی و ندارد وجود

شود می منجر او قتل به که فرزند تعارفم   تنبیه برای والدین  اقدام ، نظیراست شده جنایت

طبق معیارهای  می شود، بیمار مرگ باعث اما بیمار اقدام می کند؛ معالجه به و پزشکی که

پیش رو این نوع اقدامات در راستای قتل های شبه عمد قابل تعریف و تشخیص است، و 

فری اقدام خود محکوم می گردد. در قرآن کریم قتل مرتکب حسب مورد به پیامدهای کی

عمدی انسان بی گناه حرام و گناهش مانند آن است که مرتکب، همه انسان ها را کشته 

 1( 32-باشد.)مائده

ای ایمان آورندگان در مورد  ": گوید( سوره بقره که می 178چنین قتلی به تصریح آیه )

موجب قصاص 2"؛ جان در برابر جان...کشته گان قصاص نفس بر شما واجب گردیده است

سزای هر "( سوره شوری هم آمده است: 40نفس قاتل)مقابله به مثل( است. در آیه مبارکه )

این آیه دلیل قاطعی بر جواز قصاص است، افزون بر  ".3بدی رفتار بدی به مانند آن است

نت خدا آن مجازات قتل عمدی مومن خلود در جهنم و عراب عظیم جهنم و غضب و لع

  
 .مَنْ َقتَلَ نَفْسَا بَِغیرِ نَفْسٍ أوَفسادٍ ِفی األَرضِ َفکانَّما َقَتلَ النَّاَس جمیعاً . 1

 بِالْأُْنثى. وَ الَْعبْدُ ِبالْعَبِْد وَ اْلأُنْثى -الْحُرُّ ِباْلحُرِّ . کُتِبَ عَلَْیکُمُ الْقِصاصُ ِفی الْقَتْلى 2

 . وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِْثلُها َفَمنْ عَفا وَ َأصَْلَح فَأَجْرُُه عَلَى اللَّهِ.  3
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کسی که مومنی را به عمد "( سوره نساء آمده است:32می باشد، چنان که در آیه )

صاحب جواهر در این باره می گوید: و علی کل حال فالقتل للمومن ظلماً من  1"بکشد...

:  42،ج1981اعظم الکبائر قال اهلل تعالی: و من یقتل  مومناً متعمداً فجزائه جهنم ... )نجفی ،

اینست که: در هر حال قتل ناحق مومن در شمار بزرگترین گناهان کبیره قرار  ( ترجمه آن9

 دارد به دلیل آیه کریمه و من یقتل مومناً متعمداً.....

حال اگر مرتکب به خطای جزائی شبیه عمد جان انسان مومنی را بگیرد، این کشتن، 

ه مومنی را بکشد هیچ مومنی را نرسد ک"سوره نساء که می گوید: 62طبق نص صریح آیه 

مگر به خطا و هر که مومنی را از روی خطا بکشد باید یک برده مسلمان به عنوان کفاره 

قتلی است که در تعریف آن  2"آزاد و یک دیه کامل به عنوان جزاء به اولیای دم وی بدهد.

ار با اند: جانی قصد قتل ندارد عملی هم که انجام داده غالباً کشنده نیست اما این رفت گفته

آموز را به قصد بلی ارتکاب یافته است. مانند تنبیه پدر یا معلمی که دانش قصد و تصمیم ق

کند لیکن همین عمل عادی اتفاقًا ای متعارف تنبیه میتأدیب بطور متعارف و با وسیله

. تعبیر فقها در این باره این است که: (45: 1385گردد )گرجی، موجب مرگ کودک می

 ."ه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئًا فی قصدهو ضابط الشبی "

 

 مفهوم قتل شبه عمدی در لغت و در اصطالح فقهاء  .1

قتل  "دهخدا در لغتنامه خود و با اقتباس از شرایع االسالم محقق حلی آورده است:

ای را مثاًل هدف قرار دهد خطاء: ]ق ل خ[ )ترکیب اضافی، مرکب( چون آنکه کسی پرنده

شود. ضابطه قتل عمد خطا رود و انسانی را بکشد، چنین قتلی موجب دیه می ولی تیرش به

این است که در عمل و قصد عمد بوده 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 

(. جعفری لنگرودی در 15388:واژه 1325 ) دهخدا،"(247: 1379خطا شود )محقق حلی، 

  
 یماً.وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً َعظِ -فَجَزاُؤُه جََهنَّمُ خالِداً ِفیها َو غَضِبَ اللَّهُ عَلَْیهِ وَ لََعنَهُ -. وَ مَنْ یَقْتُلْ ُمْؤمِناً مُتَعَمِّداً 1

 أَْهلِهِ. َو دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى. وَ ما کانَ لُِمْؤمِنٍ أَنْ یَقُْتلَ مُْؤمِناً إِالَّ خَطًَأ َو مَنْ َقَتلَ مُْؤمِنًا خَطًَأ َفَتحْریرُ رََقبَةٍ مُْؤمَِنةٍ  2
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آورده است: قتل غیرعمد )جزا( کشتن انسان  528ص  4188تعریف قتل شبه عمد در واژه 

احتیاطی، عدم دقت،  غفلت و عدم رعایت بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت، بی

 ( 528: 1378مقررات است. )جعفری لنگرودی، 

و الخطأ شبیه العمد "ریف قتل شبیه عمد می نویسد: صاحب کتاب إصباح الشیعة در تع

 ما وقع من غیر قصد إلیه، بل إلی إیقاع ما یحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحیاة بمثله.

؛ قتل شبیه عمد عبارت است از قتلی که بدون قصد به وجود می آید بلکه قصد بر انجام 

 "لی ـ موجب سلب حیات نمی شده است.عملی تعلق گرفته است که عادتاً ـ چنین اعما

 ( 491 :1416بیهقی کیدری، )

... بأن یقصد الفعل و یخطأ فی "عالمة حلی قتل شبیه عمدی را این چنین تعریف کند: 

؛ قتل شبیه عمد آن است که قصد انجام عمل را داشته  (194 :2، جتابیاسدی، ) "القصد.

 باشد و در این قصد اشتباه کند.

در تألیف فقهی خود )المبسوط فی فقه االمامیه(، قتل شبیه عمد را چنین  شیخ طوسی نیز

و الخطأ شبیه العمد هو أن یقصد اإلنسان إلی تأدیب ولده أو غالمه "توصیف نموده است: 

أو من له تأدیبه. بما لم تجر العادة أن یموت اإلنسان بمثله، فیموت، أو یعالج الطبیب غیره، 

فیودی ذلک إلی الموت. فإن جمیع  ل النفع عنده، أو یفصده،بما قد جرت العادة بحصو

 "(734 :1387طوسی، ) ذلک یحکم فیه بالخطإ شبیه العمد.

این تفاسیر فقهی موافق قاعده و ضابطه قتل شبه عمدی ارزیابی می شوند چراکه 

کشنده مرتکب عامداً فی فعله ومخطئاًفی قصده بوده و رفتار او هم نوعاً و عادتاً و غالباً 

نبوده است، رفتار از حیث قصد فعل شبیه عمد و از حیث عدم قصد نتیجه شبیه خطای 

محض می باشد. بنابراین می توان گفت قتل شبیه عمدی جنایت غیر مقصودی است که از 

فعلی که عمداً بر روی مقتول انجام شده حاصل گردیده مشروط بر آنکه اثر نوعی این 

 رفتار وقوع قتل نباشد.

( قانون مجازات فرانسه که اختصاص به تبیین قتل 221-6بخش را می توان با ماده ) این 

غیرعمد دارد و اساس آن را فقدان عنصر معنوی شکل می دهد تطبیق نمود. بنا به تحقیق 

م هیچ اشاره ای به عنصرروانی 1994انجام شده، قانونگذار فرانسه تا تصویب قانون مجازات 
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و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی غیر عمد اشاره می جرائم غیر عمد نداشته 

 (. 97: 1397نماید.)روح االمینی،

به مرور در اثر توسعه مناسبات انسانی و دگرگونی آموزه های حقوق کیفری مسئولیت  

 (12:  1347انسان به عنوان عامل اخالقی مطرح گردید.)علی آبادی، 

( قانون مجازات اسالمی 292( و )291برابر مواد )باید توجه داشت که قانونگذار ایران 

قتل غیرعمدی را به دو نوع شبه عمدی و خطای محض تقسیم، و مصادیقی را  برای  1392

حال آن که در قانون فرانسه چنین .ی این دو ماده شمرده است هر کدام در بندهای سه گانه

تقسیم شده است. ازسوی دیگر تقسیمی وجود ندارد. صرفاً قتل به دو نوع عمد و غیر عمد 

م دقیقاً بین بی احتیاطی و بی مباالتی حقوقی و  1912دادگاههای فرانسوی تا پیش از سال 

 2000تا سال  1912بی احتیاطی و بی مباالتی کیفری تفاوت قایل می شدند ولی از سال 

قائل  صادر شده بود، هیچ تفکیکی بین این دو 1912میالدی بر مبنای رایی که در سال 

مرتکب اشتباه فاحش حقوقی شد، و عنصر  1912نبودند. بنابراین رویه قضایی فرانسه سال 

مادی جرم غیر عمدی را جایگزین عنصر روانی نمود. و این رویه موجب اشتباه بسیاری از 

 ( 97: 1397حقوق دانان فرانسه گردید.)روح االمینی ، 

 

 معیارهای قتل شبه عمدی در فقه امامیه .2

تعاریف پیش گفته واضح گردید مسئله اساسی درخصوص قتل شبه عمد نه ماهیت و از 

چیستی آن، بلکه مالک های تشخیص و تعیین آن است،امری که اوالً،ازحیث نظری و 

علمی مورد بحث است، ثانیاً در مرحله واقعیت و تعیین مصداق، لذا درگام نخست الزم 

 تل شبه عمدموردبررسی قرارگیرد.است ضوابط حاکم وشاخص های تعیین کننده ق

 معیار استناد .1-2

ترین معیار در تمامی انواع قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای نخستین و بنیادی

.جزای 1محض در فقه امامیه و نیز در حقوق موضوعه ایران چه در سه قانون منسوخ 

نون حاکم و قا 1370.مجازات اسالمی 3ش  1352.مجازات عمومی 2ش  1304عمومی 

( معیار استناد است. بدین توضیح که کشتن باید مستند 1392فعلی )قانون مجازات اسالمی 
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چه مباشرت انفرادی  2از وی سر زند و چه تسبیباً 1به رفتار مرتکب باشد چه رفتار مباشرتاً 

باشد و چه بنحو شرکت، چه سبب واحد و یا چه اسباب متعدده در میان باشند. رفتار چه 

ثبت مادی و چه ترک فعل باشد، مراد از معیار و رابطه استناد آن است که ضمان فعل م

( قانون 492جانی منوط به امکان استناد نتیجه حاصله به فعل صادره از مرتکب است. ماده )

می گوید: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه  1392مجازات اسالمی 

اشد اعم از آنکه به نحو مباشرت، یا به تسبیب، یا به اجتماع حاصله مستند به رفتار مرتکب  ب

 ( مباشرت و تسبیب توضیح داده شده است.506( و )494آنها انجام شود. در ماده )

در متون فقهی نیز آمده است: اماالفعل قد یحصل بالمباشره و قد یحصل بالتسبیب اما 

(  21و19و18: 42، ج1981راتب. )نجفی ،المباشره فکالذبح و الخنق و ... و اماالتسبیب فله م

و ضابطه تسبیب آن است که لواله لما حصل الجنایه )اگر آن سبب نبود جنایت حاصل نمی 

شد( نظریه اجتهادی و تحلیل ضمان مباشر و سبب آن است که: کسی مستحق کیفر و 

و منطقًا ضمان است، که جنایتی از او سر زده باشد، بدون آن عقوبت و ضمان افراد، عقاًل 

به آن تصریح شده  "ال تزرو وازره وزر اخری"قبیح است و روا نیست، و در کریمه مبارکه 

 است، قاعده شخصی بودن مجازات ها نیز موید است.

عقاًل و منطقاً نمی توان افراد را به گناه ناکرده بازخواست نمود. از این رو اگر مرگ 

ای فعل ارتکابی را در وقوع جنایت به اندازهناشی از عوامل طبیعی یا انسانی دیگر دخالت 

ضعیف کند که جنایت ناشی از آن محسوب نگردد ضمانی متوجه مرتکب نخواهد بود. 

گوید: در کلیه مواردی که تقصیر در این باره می 1392( قانون مجازات اسالمی 529ماده )

را به تقصیر  موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله

( همین قانون آمده است: هرگاه برخورد بین دو یا چند 530مرتکب احراز نماید و در ماده )

  
وسط خود می گوید: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً ت 1392( قانون مجازات اسالمی مصوب 494.ماده) 1

 مرتکب واقع شود.

می گوید: تسبیب درجنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا 1392( قانون مجازات اسالمی مصوب506.ماده) 2

مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشودبه طوریکه درصورت فقدان رفتار او 

 ن بیافتد و آسیب ببیند.جنایت حاصل نمی شد، مانندآنکه چاهی بکند و کسی در آ
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نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل مهمتری مانند سیل و طوفان بوجود آید ضمان منتفی است. 

تصریح ( قانون یاد شده نیز در عنوان شرکت در جرم به لزوم رابطه استناد 125در ذیل ماده )

شده و آمده استکه: در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند 

نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب و مجازات هریک از آنان مجازات فاعل مستقل 

 آن جرم است.

 معیارحق اقدام  .2-2

را که موجب  برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته اند در صورتی می توان رفتار کسی

مرگ دیگری شده است، شبه عمد دانست که حق ارتکاب آن عمل را داشته باشد، مانند 

آنکه پدر فرزند را یا معلم شاگرد را تادیباً بما ال یقتل  غالباً بزند یا طبیب به قصد درمان 

دارویی را به بیمار بخوراند و موجب مرگش شود. اما اگر حق اقدام نداشته باشد قتل عمد 

( لکن به نظر می رسد این 734: 1387، شیخ طوسی، 734:  1413خواهد بود. )شیخ مفید، 

عبارات مفهوم ندارند و منظور ـ شیخ مفید و شیخ طوسی ـ نبوده است، یعنی انجام این 

اعمال حتی بدون داشتن حق اقدام وقتی به قصد قتل نباشد و عمل هم غالبًا کشنده نباشد، 

ب نمی شود قتل عمد محسوب شود. در هر حال شرع و منطق و ولی قتل واقع شود موج

عقل به کسی اذن اقدام در امری را می دهد که صالحیت و اهلیت آن اقدام را داشته باشد. 

مانند والدین که حق تادیب اوالد را دارند یا پزشک که اجازه عمل جراحی و مداوا دارد. 

را که مهارت الزم در آن ندارند، نخواهند  افراد غیر متخصص هیچگاه اجازه اقدام در امری

داشت و اگر خود سرانه دست به اقدام  بزنند و صدمه و زیانی بر مجنی علیه وارد شود 

مستحق عقوبت و ضمان و بازخواست خواهند بود . مجرم باید مجازات شود تا امنیت 

 در امان باشد.عمومی تامین و جامعه از اقدامات خود سرانه اشخاص ناوارد و غیر ذیحق 

 معیار متعارف بودن رفتار .3-2

در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسی قید »فی أغلب العادات« و »بما قد جرت العادة« به 

، شیخ طوسی،  734:  1387کار رفته است.)شیخ مفید المقنعه به نقل از عکبری بغدادی، 

سبت به فرزند خود، یا ( مفهوم این قید آن است که زدن پدر به منظور تربیت ن734: 1387

معالجه ای که نسبت به بیمار انجام می دهد، باید متعارف باشد. مثاًل در زدن برای تأدیب و 
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 تربیت، ایراد ضربه به مواضع حساس امر نامتعارفی است، و اگر بر اثر آن، قتل حادث شود،

وضع حساس گیرد. چرا که این گونه رفتارها که به روی مدر شمار  قتل عمدی قرار می

گیرد غالباً کشنده است. عرف که درفقه درمواردی حجت دانسته شده، روشی انجام می

است که به داللت عقل بین مردم جاری و ساری است، و طبایع مختلف آن را می پذیرند  

)علی ابن محمد جرجانی، التعریفات( و در اصطالح فقیهان روش مستمر قومی است در 

(اما  447: 1387عادت وتعامل نیزمی نامند.)جعفری لنگرودی، گفتار یا رفتار و آن را

( قانون مدنی آمده است،ممکن است روش یا مفهوم 132متعارف بنابرآن چه درماده )

باشد، اولی را روش عرف و سیره عرف و عرف و عادت نامیده اند و دومی را متفاهم 

رموضوع (درهرحال مفهوم متعارف د612: 1387عرف و فهم عرف.)لنگرودی،

 معیارمتعارف همان است که عرف وعادت آن را پذیرفته باشند.

 معیار عمد در رفتار .4-2

بدین معنا که مرتکب، قصد رفتار ارتکابی را بر روی مجنی علیه داشته باشد هر چند 

عامد در نتیجه نباشد. مانند آنکه پدری تأدیباً قصد زدن فرزند خود را با ترکه و چوب 

 کشنده نیست، دارد لکن فعل وی بطور اتفاقی منجر به کشتن فرزندش شود. نازکی که غالباً 

این رفتار قطعاً مصداق قتل عمدی نیست. زیرا مرتکب قصد نتیجه را ننموده و آلتی را هم 

ای نبوده که بکار برده قتاله و نوعاً و غالبًا و عادتًا کشنده نیست. به تعبیر دیگر رفتارش بگونه

معرض مرگ که در تعریف غالباً آمده قرار بدهد فقهاء در توضیح رفتار که مقتول را در 

نوعاً کشنده اعم از رفتار مثبت مادی مانند بکارگیری آلت قتاله و اصابت آن به جای 

شود مانند خودداری مادر از دادن شیر به حساس و یا ترک فعل که نوعًا منتهی به مرگ می

اً کشنده در معرض قتل قرار دادن مجنی علیه است اند مراد از رفتار غالب نوزاد گفته

( به همین جهت است که در بندهای سه گانه الف و ب و پ ماده 129: 1392)مزروعی 

که مقتبس از متون و فتاوای معتبر فقهی است، عدم  1392( قانون مجازات اسالمی 291)

اری را نسبت به قصد نتیجه به وضوح آمده است. در بند الف می گوید: مرتکب قصد رفت 

مجنی علیه داشته اما قصد جنایت نداشته و از موارد مشمول جنایت عمدی نباشد. بدیهی 

( همین 290است که در موارد مشمول جنایت عمدی موضوع بندهای چهارگانه ماده )
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قانون قصد کشتن فرد معین یا فرد و یا افراد نامعین از جمع معین، و نیز رفتار غالباً کشنده 

به فرد معین یا فرد یا افراد نامعین از جمع معین و رفتار کشنده نسبت به افراد نسبت 

نامتعارف مانند طفل، مریض، وضعیت خاص مکانی یا زمانی آنان، یا قصد رفتار غالبًا 

 کشنده در امکان عمومی شرط است.

ه ( نیز جهل به موضوع آمده که الزمه آن عدم قصد قتل مجنی علی 291در بند ب ماده )

است و در بند پ نیز به تقصیر مرتکب اشاره شده است که تقصیر شامل بی احتیاطی و بی 

 مباالتی و عدم رعایت مقررات و .... می شود، و نه قصد قتل و یا قصد رفتار غالباً کشنده.

 رفتار نوعاً کشنده نباشد .5-2

ارتکابی وی به  مراد این است که هر چند جانی در رفتارش عامد باشد لکن رفتار و فعل

ای نباشد که غالباً کشنده و مجنی علیه را در معرض قتل قرار دهد بنابراین اگر مردی گونه

یک لیتر بنزین بر روی سر و لباس همسرش بریزد )به بهانه اینکه همسرش با فرد یا افرادی 

بنزین با  زا با فندک ایجاد حریق نماید ورابطه نامشروع دارد( و در کنار این ماده اشتعال

جرقه فندک مشتعل و همسرش آتش بگیرد و منتهی به مرگش شود قتل عمدی رخ داده 

شود بوده آن و متوجه رفتاری را که مرتکب می چرا که عمل کشنده و فاعل عالم به نتیجه

تواند به این بهانه و عمد مفروض است ارتکاب این افعال ظهور در عمد دارد و جانی نمی

شته و تهدیدنموده است متوسل به دفاع شبه عمدی گردد.لکن اگر فردی که قصد قتل ندا

برای دورکردن دیگری از خود، او را به عقب براند و اتفاقاً به زمین بیافتد و بمیرد شبه 

عمداست،زیراقصدی دربین نبوده و رفتار هم نوعاً کشنده نیست.صاحب جواهر در قصد 

نسته و می گوید در چنین حالتی قصد چنین فعلی رفتار نوعاً کشنده قتل عمد را مفروض دا

:  42،ج1981مانند قصد قتل است: الن القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل )نجفی ، 

( همچنین در چگونگی تحقق عمدی بودن قتل معلوم بودن سببیت رفتار در نتیجه )قتل( 12

مهً عادتاً و ان ادعا الفاعل الجهل را کافی می داند و می گوید: بل یکفی قصد ما سببیته معلو

( ترجمه آن این است که: 12: 42، ج 1981به اذ لو سمعت دعواه بطلت اکثر الدما )نجفی ،

در صدق عمدی بودن قتل قصد رفتاری که نوعاً و عادتًا معلوم است که سبب قتل می شود، 

در این مورد  کافی است اگر چه قاتل مدعی جهل به سببیت آن شود زیرا اگر ادعای او
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مسموع و پذیرفته شود خون بسیاری از کشتگان باطل و پایمال می گردد )در حالیکه در 

 روایت نبوی آمده است: ال یبطل دم امرءاٍ مسلمٍ.

 معیار عدم قصد نتیجه .6-2

بدین توضیح که مرتکب هر چند قصد فعل را دارد و عامد در آن است لکن عالوه بر 

لباً و عادتاً نباید کشنده و مجنی علیه را در معرض قتل قرار دهد. آنکه رفتارش نوعاً و غا

شرط و معیار دیگری نیز بیان شده و آن اینکه جانی قصد جنایت )قتل( را نکرده باشد چرا 

که اگر قصد قتل را بنماید حتی اگر رفتارش کشنده هم نباشد مانند زدن با ترکه به جهت 

د نتیجه را داشته است و قتل هم اتفاق افتاده هر چند آنکه مرتکب عامد در قصد بوده و قص

با وسیله و آلتی که نوعاً قتاله نیست عمل متهم مصداق قتل عمدی است و فقهاء آنرا در 

(در هرحال جانی باید 129اند. )مزروعی وهاشمی شاهرودی،،صشمار عمد محض آورده

رفتاری راقصدکندکه قصد نتیجه چه ابتدائی و چه تبعی داشته باشد،از این رواگر

غالباًکشنده است به تبع قصد چنین رفتاری قصد نتیجه هم به طور غیرمستقیم حاصل است 

وچون عالم به نتیجه بوده است عمد مفروض است و جنایت عمدی خواهد بود و به تعبیر 

 دیگر قصد فعل غالباً کشنده کاشف از قصدکشتن است.

 

 وعه ایران های قتل شبه عمدی در حقوق موض مالک  .3

تا زمان  1304در ذیل این عنوان الزم است به سیر تطور حقوق موضوعه جزایی ایران از 

حال و مالکهای مورد بحث در قوانین اصلی راجع به قتل شبه عمدی در حقوق موضوعه 

ه.ش اقسام قتل  1352و اصالحیه آن در  1304ایران اشاره شود. در قانون جزای عمومی 

عمدی و قتل غیر عمدی. اما در قوانین جزایی موضوعه ایران از بعد از عبارت بود از قتل 

و قانون مجازات اسالمی  1392ه.ش مانند قانون دیات  1357انقالب اسالمی بهمن 

ه.ش در اقسام قتل به سه عنوان اصلی: قتل  1392ه.ش و قانون مجازات اسالمی 1370

ا عنوان فرعی قتل در حکم شبه عمدی، قتل شبه عمدی، قتل خطای محض و در مواردی ب

 عمدی یا در حکم خطای محض روبرو هستیم.
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 1304ش اصالحیه قانون جزای عمومی  1352درقانون مجازات عمومی .1-3

که فعاًل  1352خرداد  7( قانون مجازات عمومی مصوب 171مقنن ایران در ماده )

ارد آورد که منتهی داشت: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی ومنسوخ است مقرر می

به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنائی 

درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده 

است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است. مفاد این ماده 

تعاریف فقهاء انطباق کامل دارد )اول( آنکه مرتکب قصد رفتاری که غالباً کشنده دقیقاً با 

نیست دارد )آلت قتاله نباشد( دوم آنکه قصد کشتن )نتیجه( را ندارد )عامداً فی فعله و 

مخطئاً فی قصده( گرچه در این ماده صرفاً برای رفتار کشنده به آلت قتاله اشاره شده لکن 

ای تعمیم داد اعم از فعل و ترک فعل در هر حال معیار در ر رفتار کشندهتوان آن را به همی

شبه عمدی بکارگیری رفتاری است که غالباً کشنده نباشد آلت قتاله بدان جهت آورده 

 شده است که ظهور در عمد دارد زیرا مرتکب به نتیجه رفتارش آگاه است.

 1370درقانون مجازات اسالمی .2-3

( به 295در بند »ب« مادة ) 1370نسوخ مجازات اسالمی مصوب همچنین در قانون م

پیروی از متون فقهی در ضمن بیان مواردی که باید دیه پرداخت شود، قتل، جرح و نقص 

قتل یا جرح یا ( چنین آورده است: »295عضو شبیه عمد را ذکر کرده در بند ب ماده )

صورتی است که جانی قصد  نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در

فعلی را که نوعًا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه 

نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعًا سبب جنایت نمی شود بزند 

ند و اتفاقا و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه ک

جنایتی  قانون یاد شده، شبیه  عمدی 295بنابر تعریف بند ب ماده «. سبب جنایت بر او شود

جانی قاصد رفتارش باشد ثانیاً رفتاری را که قصد کرده به گونه ای باشد که  است که اوالً

این نوعاً سبب جنایت نمی شود و ثالثاً قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را نداشته باشد. 

تعریف نیز مطابق است با تعاریفی که در 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 در 
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ظاهرا ًتعابیر به کار رفته کلی  1370( قانون مجازات اسالمی295.در بند ب ماده )نتیجه ندارد

( قانون 291دارای ابهام بود، به موارد شمول اشاره نگردیده بود. مقنن ایران در ماده )و 

به منظور رفع ابهامات، موارد شمول را به طور جزئی تر در قالب سه 1392مجازات اسالمی 

بند )الف، ب، پ( بیان نمود که این خود مزیّتی است برای قانون مجازات اسالمی جدید. 

مغایرت با متون فقهی ندارد. در هر  1352( قانون جزای عمومی 171ده )به نظر می رسد ما

حال به کارگیری آلت قتاله نظر به آگاهی مرتکب به نتیجه کاشف از عمد است و جهتی 

 دیده نمی شود.1370برای تغییرآن درقانون 

 1392در قانون مجازات اسالمی  .3-3

الزم االجراء  1392نسخ و قانون  1370قانون  1392با تصویب قانون مجازات اسالمی 

( این قانون عالوه بر معیار استناد که در پیش توضیح داده شد چهار 290گردید. در ماده )

معیار برای کشتن عمدی نفس در بندهای الف و ب و پ و ت و دو تبصره آن و در ماده 

ارش و سه گیرد شم( معیارهای جنایت شبه عمدی که قتل شبه عمدی را هم در بر می291)

 مالک بنیادین و اساسی بشرح زیر مورد تصریح قرار گرفته است.

 :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود -(291)ماده 

هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع  -الف

ات عمدی می گردد، شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنای

 1.نباشد

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه  -ب

( این قانون است به مجنیٌ علیه 302موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده )

 گوید:( این قانون می302)ماده ی ) .وارد کند، سپس خالف آن معلوم گردد

  
. مانند آنکه مرتکب قصد کشتن مجنی علیه را ندارد لکن رفتار او به جهت به کارگیری آلت قتاله یا ترک فعلی که  1

موجب مرگ می شود مانند شیر ندادن به نوزاد نوعاً کشنده باشد که در این صورت عمد مفروض و قتل واقع 

 شده مصداق قتل عمدی است.



تشخیص
 

نسه ا فر ن و 
 اریا

قی حقو ای 
مه نظا و 

میه  فقه اما ی رد 
عمد شبه  قتل 

 

 

 

 

127 

 
و  قصاص درصورتی که مجنٌی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به

حدی که مستوجب سلب حیات  جرم مرتکب -پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف

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

حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب  مجازات شده، بیش از

مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت  -است. پ تعزیر و دیه مورد، دارای قصاص و یا

متجاوز و کسی که تجاوز او  -حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت  صاحب به

( این قانون جنایتی بر او 156قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده)

 و  اکراه  نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد زنا در حال زانیه و زانی -وارد شود. ث

 (.به شرحی که در قانون مقرر است  اضطرار 

اقدام در مورد بندهای)الف(، )ب( و )پ( این ماده بدون اجازه دادگاه جرم  :1تبصره

 .است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می شود

)ت( چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود  در مورد بند: 2تبصره

قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در 

 .می شود

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع  -پ

)مانند آنکه مادری علم و آگاهی دارد که اگر  .شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد

می گیرد و  در کنار نوزادش بخوابد در زمان خواب قطعًا حرکت می کند و نوزاد را زیر

نوزاد کشته می شود مع الوصف کنارش  بخوابد و در عالم خواب چرخش روی دهد و 

نوزاد در زیر مادر بماند و کشته شود ، مصداق قتل عمد است چون مادر عالم به نتیجه بوده 

 است(.

گرچه این کالم قابل تامل است باید بین احتمال نتیجه و قطعیت نتیجه قائل به تفکیک 

رسد مادر و یا هر شخص دیگری بداند که قطعا در اثر رفتار او شخصی به قتل می شد: اگر

 180تواند مصداق عمد باشد یا اگر شخصی در اتوبان با سرعت غیرمجاز ، مثال با فعل او می

کیلومتر در ساعت درحال رانندگی است و این قطعیت وجود دارد که اگر شخصی جلوی 

ه مرگ او شود، هر چند قانونگذار این قتل را شبه عمد دانسته یا او قرار بگیرد به قطع منجر ب

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5/232c128912
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D8%B1%D9%85/2189927951
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA/39bfbb0159
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA/17d11234691
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%DB%8C%D9%87/32d8180379
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1/3929450102
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8/30f7520655
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C/39e29f0434
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87/39f1650435
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B2%D9%86%D8%A7/2054fe8389
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87/2839e37508
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1/14266318355
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کند و سرعت او داند قطعاً با انسانی برخورد میاگر شخصی در جایی رانندگی کند که می

تواند مصداق عمد باشد هرچند قصد نتیجه را شود میای است که منجر به قتل میبه اندازه

شود در حالی که میداند زنگ وارد حیاط مدرسه میندارد مثال شخصی عمدا با سرعت باال 

آموزان در حیاط هستند و در حیاط مدرسه هستند وقطعًا با برخی از تفریح است و دانش 

توان قائل به عمد شد چه اینکه یقین برخورد به فرد یا افراد غیر نماید میآنان برخورد می

ه است هرچند قصد قتل در میان نباشد معین از جمع معینی را دارد و رفتار نیز نوعاً کشند

 قانون مجازات اسالمی( 290)بند الف ماده 

 سه نکته قابل ذکر است: 1392( قانون مجازات اسالمی 291راجع به ماده )

امعان نظر در عبارات و قیودی که مقنن برای جنایت شبیه عمد ذکر کرده است  اول: 

تکابی در قالب شبیه عمد )غیرعمد( حاکی از آن است که عنصر قصد در بروز عمل ار

شود که جانی نقش اساسی دارد. طبق این ماده، در صورتی جنایت، شبیه عمد محسوب می

 قصد فعل غیرکشنده را داشته لکن قصد ایراد جنایت بر مجنی علیه را نداشته باشد.

در قانون مجازات ( آمده است،291دوم: فروضی که در بندهای »ب« و »پ« مادة )

 ( آمده بود.295( به صورت دو تبصره در ذیل مادة )1370المی سابق )اس

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 مشروط بر آنکه فعل غالباً و نوعاً 

 کشنده نباشد.

شبه عمد منوط به حصول دو مالک »وجود قصد فعل« و در تالیفات فقها غالبا تحقق 

 ( 554: 2، ج 1386موسوی خمینی، ) »عدم قصد نتیجه« شده است

( ق. م. ا. 291قانونگذار ایران نیز با الهام از نظریات فقیهان امامیه در بند الف ماده )

 آورده است: 1392مصوب 

داشته لکن قصد جنایت  »الف ـ هر گاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را

واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی می 

گردد، نباشد .....« )مثل آنکه آلت و رفتاری که بکار رفته کشنده باشد در این صورت عمد 

 مفروض است(
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همان جنایت سوّم : مراد قانونگذار از واژه »جنایت« استعمال شده در عبارات مذکور 

واقع شده بر مجنی علیه است و نه مطلق »جنایت«. بنابراین اگر کسی به قصد ایراد ضرب 

دیگری را مصدوم سازد و به طور اتفاقی منتهی به مرگ مجنی علیه شود، جنایت واقع شده 

)قتل( مقصود جانی نبوده و قتل شبه عمدی است. زیرا، اگر چه جانی قصد فعل واقع شده 

لیه را دارد لکن، نتیجه حاصله را قصد نکرده است و رفتارش هم عادتاً کشنده بر مجنی ع

 نبوده است.

( تاکیدی است بر عدم وجود قصد نتیجه در جنایت شبه 291قسمت اخیر بند الف ماده )

عمد، خواه آن قصد، ابتدایی و اصلی یا ضمنی و تبعی باشد. با توجه به موارد مذکور می 

شبه عمد چنین گفت: »شبه عمد جنایت غیر مقصودی است که از  توان در تعریف جنایت

فعلی که عمدا بر مجنی علیه اعمال شده حاصل آمده است. مشروط بر آن که اثر نوعی فعل 

 قصد شده وقوع آن جنایت نباشد« 

بنابراین، جنایت شبه عمد ترکیبی از عمد و خطا را در خود دارد. زیرا از جهت وجود 

ات عمدی کامال شبیه و به همین دلیل آن را »شبه عمد« خوانده اند و از قصد فعل، با جنای

، ج 1418ابن رشد، ) جهت فقدان قصد نتیجه، با جنایت خطایی محض شباهت کامل دارد

و از این رو آن را »خطاء شبیه عمد« و »عمد شبیه خطا« و »شبه خطا« نیز  (. 397ـ  398: 2

 نامیده اند. 

اینجا اراده شده مفهومی مغایر با عمد است. یعنی فرد عمل  آنچه از واژه »خطا« در

 ( 285: 1372راغب اصفهانی، ) شایسته یا ممنوعی را قصد کند، لکن خالف آن واقع شود.

معیار قصد  -1عبارتند از:  1392( ق.م.ا 291حاصل آنکه معیارهای مذکور در ماده )

آمده است  1392( ق.م.ا 291ف ماده )معیار عدم قصد نتیجه، در بند ال -2رفتار غیر کشنده 

که مرتکب نسبت به مجنی علیه )بزه دیده( قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع 

آموزی را تنبیه شده بر مجنی علیه را نداشته باشد. مانند آنکه معلمی به قصد تادیب دانش 

ز دست بدهد و قتل بنا بر آموز در نتیجه آن تنبیه جان خود را ادانش  کند و اتفاقاًبدنی می

آموز ضرورت رابطه استناد مستند به آن رفتار معلم باشد در حالیکه معلم قصد کشتن دانش 

 را نکرده و بطور غیر منتظره قتل واقع گردد. 
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 ارکان  قتل شبه عمدی در حقوق موضوعه ایران و فرانسه .4

 رکن قانونی در حقوق موضوعه ایران .1-4

( قانون مجازات اسالمی 291یت همان است که در بندهای ماده )رکن قانونی این جنا

آمده و در پیش توضیح داده شد. کیفر آن هم پرداخت دیه مقتول معادل یکصد نفر  1392

شتر در مدت دو سال هجری از تاریخ وقوع قتل خواهد بود، در مواردیکه تقصیر و تفریط 

( 616میان باشد تعزیر موضوع ماده )بنفس و تخلف از قواعد و مقررات و نظامات هم در 

 ( همین قانون هم اعمال خواهد شد.722( و )714و یا مواد ) 1375قانون مجازات اسالمی 

 رکن قانونی در حقوق فرانسه .2-4

در تعریف  .به کار می رود 2و قتل غیرعمد 1در حقوق فرانسه قتل به دو نوع: قتل عمد

است از کشتن یک موجود انسانی توسط  قتل غیر عمد نیز گفته می شود که عبارت

 .3دیگری بدون سوء نیت

(، درباره قتل غیرعمد می گوید: اگر عدم مهارت، بی 221-6قانونگذار فرانسه در ماده )

احتیاطی، بی توجهی، سهل انگاری یا تخلف از یک ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه 

 4شود قتل غیر عمد خواهد بود. مطابق شرایط مقرر کرده باشد سبب مرگ دیگری

( قانون مجازات فرانسه آمده است را، می توان با تعابیری 221-6این تعابیر که در ماده )

ایران آمده است و قتل ناشی از بی  1375( قانون مجازات اسالمی 616که در ماده )

یا به سبب احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است 

( همین قانون آمده که 714عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، و نیز آنچه که در ماده )

قتل ناشی از  بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده 

)اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی( یا متصدی وسیله موتوری در شمار قتل غیر 

 مدی آورده اند، تطبیق کرد و منطبق دانست.ع

  
1 Meurtre, homicide,  homicide volontaire 

2 involontaire homicide 

3 Dictionnaire des sciences criminelles sous ladir, gerad tamations Tzitzis, Dalloz, 2004 

4 PENNEAU J., (la responsabilite du medecin),( 2eme ed., Dalloz, Paris, 1996, p87) 
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( قانون  292( و )291توجه به این نکته الزم است که قانونگذار ایران برابر مواد )

( قانون 295که فعاًل حاکم است و حتی در بندهای الف و ب ماده ) 1392مجازات اسالمی 

. قتل شبیه 1: آمده قتل غیر عمد را دو نوع دانسته است 1370مجازات اسالمی منسوخ 

. قتل خطای محض و مصادیقی را هم برای هر کدام در بندهای سه گانه مواد 2عمدی 

شمرده است که در پیش به آن مصادیق اشاره  1392( قانون مجازات اسالمی 292( و )291)

 گردید. 

 1392 -رکن مادی جنایت شبه عمدی در حقوق موضوعه ایران  .3-4

حقوق موضوعه ایران نیز مانند جنایت عمدی در رکن مادی جنایت شبه عمدی در 

 همین حقوق دارای ارکان و عناصر متعددی است که عبارتنداز:

 وجود شخص موضوع جنایت .1-3-4

جنایت شبه عمد نیز باید بر انسانی واقع شود که زنده و حیات وی مورد حمایت 

وجب مسئولیت مرتکب قانونگذار بوده و نتیجه واقع شده بر مجنی علیه از نظر قانونی م

 قلمداد گردد. 

 رفتار مادی مرتکب .2-3-4

قتل شبه عمدی باید ناشی از فعل مرتکب و یا از ترک فعل مسبوق به فعل رخ دهد  

مثاًل جانی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی جان کسی را به غیرعمد بگیرد و یا آنکه عرفًا 

مجنی علیه بشود و اجرای تعهد خویش را یا طی یک قرارداد متعهد به مراقبت از حیات 

ترک نماید، یا مادری به نوزاد شیر ندهد و یا سوزن بان قطار محل خدمت خود را ترک 

نماید و در نتیجه  عدم انجام تکلیف، شخص یا اشخاصی کشته شوند چنانچه نتیجه حاصله 

ورت اول را قصد نکرده باشد، جنایت شبه عمدی بوده و موجب ضمان دیه می گردد. ص

 مصداق فعل مثبت مادی و صورت دوم مصداق ترک فعل است.

بنابراین قتل شبه عمد ممکن است به فعل مادی یا غیر مادی واقع شود، مانند آنکه 

مرتکب به روی مجنی علیه سالح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا با فریاد کشیدن 

یجه جنایت بر او شود، در این صورت یا انفجار صوتی موجب هراس مجنی علیه و در نت

اگر بدون قصد قتل بوده و یا فعل ارتکابی غالبا موجب قتل نباشد، جنایت ارتکابی شبه عمد 
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ق. م. ا.( مستند شرعی این ماده روایتی است که از ائمه معصومین  501خواهد بود. )ماده 

میان فریاد و تلف  گوید: ( صاحب جواهر می88: 19، ج1403بیان شده است. )حرعاملی، 

( در هر حال در تحقق کشتن 58: 43، ج1981باید رابطه سببّیت وجود داشته باشد. )نجفی، 

شبه عمدی مشروع بودن یا نامشروع بودن رفتار مرتکب تأثیری نخواهد داشت. بلکه رفتار 

 مرتکب اعم ازفعل یاترک فعل مالک است.

ی مشروع و قانونی مرتکب جنایت غیر و ممکن است جانی با اقدام غیر قانونی و یا عمل

 مقصود شود.درهرصورت عنصرمادی وفیزیکی محقق شده است.

تواند مباشرتاً تا مسبباً واقع شود و در جنایات شبه عمد نیز مانند جنایات عمدی می

صورت اخیر سبب در مواردی مسئول شناخته می شود که عدوانی بوده مرتکب تعدی و 

است فعل جانی در قتل شبه عمدی نباید غالبا کشنده و در  تفریط شده باشد.  بدیهی

جنایات مادون نفس نباید غالبا موجب آن جنایت باشد. زیرا دراین صورت قصد نتیجه به 

تبع قصد آن فعل محقق بوده و از این رو جنایت عمدی قلمداد می شود. قسمت اخیر بند 

 مر تأکید دارد.بر این ا 1392( قانون مجازات اسالمی 291الف ماده )

نیز بر این امر تصریح نموده بود  1370( قانون منسوخ مجازات اسالمی 295بند ب ماده )

قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می "در این بند آمده بود که 

شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود، داشته و 

)مانند زدن معلم، شاگرد را یا والد ولد را  "ایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.قصد جن 

 به قصد تادیب با ترکه  و ....(.

 رکن مادی قتل شبه عمدی در حقوق فرانسه .4-4

 اجزا رکن مادی قتل غیر عمد در حقوق فرانسه عبارتند از:

ر روی یک انسان زنده واقع شود .وجود انسان زنده: قتل اعم از عمد و غیر عمد باید ب1

 تا بتوان آن را قتل دانست واال کشتن در مورد انسان مرده سالبه به انتفاء موضوع است.

. رفتار فیزیکی مرتکب: که در واقع وجود یک خطای محرز و آشکار است که 2

ممکن است حسب مورد به صورت فعل مادی مثبت یا ترک فعل باشد که توسط مرتکب 

یرد در واقع خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید صورت می گ
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قرار می دهد که مباشر یا مرتکب آن نمی توانست از آن غافل باشد. )کما اینکه در حقوق 

آمده است که جنایت در  1392( قانون مجازات اسالمی 492موضوعه ایران نیز در ماده )

صله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حا

آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آنها باشد. در هر حال رفتار فیزیکی مرتکب 

 شرط مسئولیت است. چه مباشرتًا چه تسبیباً(

. نتیجه یا زیان: نتیجه قتل غیر عمدی در حقوق فرانسه زیان یا مرگ بزه دیده است و 3

 رد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتند از:ورود زیان ضرورت دا

اول: بدون زیان قتل غیر عمدی وجود نخواهد داشت زیرا قتلی واقع نشده تا ضامنی 

 م( 1992قانون جزای فرانسه  121-6متصور باشد. )ماده 

دوم: تا زمانی که زیانی وارد نشده باشد قتل غیر عمد تحقق پیدا نمی کند زیرا فقط 

زیان است که جرم را شکل می دهد که یکی از جنبه های اثر دوم)زیان( شدت یافتن  وقوع

م( اگر تعقیب برای  1992قانون جزای فرانسه  222-19زیان پس از پیدایش آن است. )ماده 

جرح غیر عمدی شروع شده باشد و بزه دیده پیش از طرح پرونده در دادگاه، فوت کرده 

جایگزین وصف اولیه )ایراد جرح غیر عمدی(  ف قتل غیر عمد راباشد، قاضی باید وص

 . (153 :1386 ،پرادلنماید. )

این سه معیار که در حقوق فرانسه در رکن مادی قتل غیر عمد مطرح شده در حقوق 

موضوعه ایران نیز ملحوظ است. اول آنکه باید انسان زنده ای کشته شود تا قتل صدق کند 

یا خطای محض باشد. قتل موجود مرده قابل تصور نیست دوم آنکه ولو آنکه قتل شبه عمد 

مرتکب در رفتار فیزیکی خود عامد باشد )قصد داشته باشد( و رفتارش نوعاً کشنده نباشد 

هر چند قصد قتل نداشته باشد. سوم آنکه نتیجه یعنی کشتن حاصل شود اگر حاصل نشود 

( قانون 449( و )448مفهوم مواد ) جرم قتل شبه عمدی یا خطای محض واقع نشده است،

دیه و ارش را در برابر جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو، یا  1392مجازات اسالمی سال 

منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هرجهتی قصاص ندارد مقرر داشته اند. این همان 

ت اسالمی جنایت ( قانون مجازا722معنای ورود زیان بر انسان زنده است. البته برابر ماده )

بر میت نیز موجب ضمان و دیه و ارش است. بعالوه در حقوق فرانسه وجود رابطه علیت 
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میان خطای جزائی و نتیجه الزم است و این ضرورت از خود قانون نشات می گیرد و رابطه 

علیت و استناد باید قطعی باشد اگر این رابطه وجود نداشته یا وجود آن مورد تایید نباشد 

 د حکم به برائت صادر گردد.بای

م می گوید هیچ کس از نظر کیفری مسوول  1994( قانون جزای فرانسه 121-1ماده )

 1نمی باشد مگر برای عملی که به شخصه انجام داده است.

 2( نیز می گوید: مرتکب بزه شخصی است که:4-121ماده )

 اعمال بزه انگاری شده را انجام دهد. .1

 ماید...... شروع به ارتکاب جنایت ن .2

در هر حال رابطه علیت یا همان استناد چه مباشرتاً چه به تسبیب در حقوق موضوعه 

قانون  4( 506و ) 3( 494ایران در قتل شبه عمد و خطای محض هم ملحوظ است. متن مواد )

 به این موضوع تصریح دارند. 1392مجازات اسالمی 

د نتیجه حاصله به فعل اوست. از در قتل شبه عمدی نیز ضمان جانی منوط به امکان اسنا

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 محسوب نگردد، هیچگونه ضمانی متوجه 

 .5مرتکب نخواهد بود

  
1  No one is criminally liable except for his own conduct. 

2  The perpetrator of an offence is the person who: 

3. Commi ts the criminally prohibited act 

4. Attempts to commit a felony or, in the cases provided for by Statute, a misdemeanour 
 .شود واقع مرتکب خود توسط مستقیماً جنایت که است نآ اسالمی: مباشرت مجازات قانون (494) ماده  3

 را  دیگری مصدومیت یا شدن تلف سبب کسی که است آن جنایت در اسالمی تسبیب مجازات قانون (506) ماده  4

 نمیشد حاصل جنایت او رفتار فقدان صورت در که طوری به نشود جنایت مرتکب مستقیماً خود و کند فراهم

 .ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بکند چاهی آنکه مانند

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه  -(529)ماده .  5

هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر  -(530)ماده  .حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید

 .طوفان به وجود آید، ضمان منتفی استعوامل قهری مانند سیل و 
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مستند به مباشر همچنین اگر سبب و مباشر در طول یکدیگر با هم اجتماع کنند جنایت 

قلمداد می گردد، مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و نیز در صورت اجتماع اسباب 

متعدد چنان چه همه آنها عدوانی باشند، سبب مقدم در تاثیر به عنوان جانی ضامن است. در 

هر حال تقصیر مرتکب کاشف از رابطه استناد است چه قتل بالمباشره انجام شود چه به 

و لو  "واگریکی عدوانی ودیگری مأذون ومشروع باشد سبب عدوانی، ضامن است.تسبیب. 

کان أحدهما عادیا فالضمان علیه خاصة، کما لو وضع حجرا فی ملکه و حفر المتعدی بئرا 

: 2،ج1386)موسوی خمینی ،"فعثر بالحجر و سقط فی البئر فالضمان على الحافر المتعدی.

 1413به این معنا تصریح دارد)شهید ثانی،( همچنین شهید ثانی در مسالک 569

(.برخی از فقهاء نیز سبب مقدم در تأثیر را ضامن می دانند، چنان که صاحب جواهر 494:

ولو اجتمع السببان،ضمن من سبقت الجنایه بسببه و ان کان حدوثه متأخراً أو "می گوید:

 (146: 42،ج1981)نجفی،"مصاحباً.

 در حقوق ایرانرکن روانی جنایت شبه عمدی  .5-4

است. یعنی مرتکب  نیروا عنصر ی،کیفرو  مدنی مسئولیت تمایز هدر حقوق ایران وج

باید قصد مجرمانه داشته باشد. و از آنجا که در رفتار شبیه عمدی سوء نیت وجود ندارد می 

توان از خطا و تقصیر جزایی مانند بی احتیاطی و بی مباالتی و عدم مهارت و عدم رعایت 

دولتی به رکن روانی قتل غیر عمدی یاد نمود. زیرا در هر حال مرتکب می داند که  نظامات

این بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی منجر به جنایت 

خواهد شد پس سوء نیت و رکن روانی به طور ضمنی حاصل است چرا که در این موارد 

برخی از فقها تقصیر اعم از تعدی و یا تفریط را مصداق تفریط به نفس وجود دارد و  

تفریط به نفس دانسته و به دلیل عدم قصد نتیجه قتل ناشی از این نوع تقصیر )خطای 

 467جزائی( را در شمار قتل شبه عمدی به شمار آورده اند. امام خمینی، در پاسخ سوال 

فرض آنکه تخلف از قوانین کتاب موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی می گوید با 

(  116: 1365راهنمایی تفریط نسبت به قتل محسوب است حکم شبه عمد را دارد )کریمی، 
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( قانون مجازات 616و ماده ) 1370منسوخ  1( قانون مجازات اسالمی295( ماده )3تبصره )

نیز به موضوع بی  13923( قانون مجازات اسالمی 291و بند پ ماده ) 13752اسالمی 

 یاطی و بی مباالتی و تقصیر و تعدی و تفریط به نفس مفهوماً و منطوقاً داللت دارند.احت

 رکن روانی قتل شبه عمدی در حقوق فرانسه .6-4

ی قتل رکن روانی قتل غیر عمدی در حقوق فرانسه، خطا است و فرض خطا، الزمه

لیت اجرایی غیرعمدی است و با فقدان خطا، مواد قانونی در خصوص قتل غیر عمد، قاب

ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین، تصادفات ناشی ندارد و قتل غیر عمدی ناشی از قوه

نوامبر  25 یز،تم یواند یرا)از خطای انحصاری مجنی علیه نیز، همین وضعیت را دارد. 

ی مرتکب باشد، خطای مجنی علیه، تاثیری در تحقق ( معهذا، وقتی خطایی بر عهده. 1961

ستاد روبرت ووئن فرانسوی نیز مینویسد: عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از جرم ندارد ا

مسئولیت کیفری معاف نماید. مگر اینکه فعل او، علت واحد و انحصاری خسارت وارده 

 ( .162 :1386  ،)پرادلباشد. 

غالب حقوقدانان اسالمی نیز وجه ممیزه قتل عمد از شبه عمد را ویژگی رکن روانی 

محقق حلی، ) ضابط شبه عمد را »عمد در فعل« و »خطای در نتیجه« ذکر کرده اند. دانسته و

در حقوق فرانسه رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است اما باید  (245: 4، ج 1408

دانست که اثبات رکن معنوی دشوار است و قضات غالباً بر مبنای شرایط حاکم بر عمل 

تل از قبیل تفنگ کارد چاقو ارتکاب قتل عمد را استنتاج می مانند آلت به کار رفته در ق

  
مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا احتیاطی یا بیـ هر گاه بر اثر بی (3)تبصره  1

افتاد قتل و یا ضرب و یا ای اتفاق نمیشد حادثهاگر آن مقررات رعایت می ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که

 .عمد خواهد بودجرح در حکم شبه 

 امری به اقدام یا مباالتیبی یا احتیاطیبی واسطه به عمد غیر قتل که صورتی در اسالمی مجازات قانون (616) ماده  2

 سه تا یک از حبس به مسبب شود، واقع نظامات رعایتعدم سبب به یا است نداشته مهارت آن در مرتکب که

 .باشد محض خطای اینکه مگر شد خواهد محکوم دم اولیای ناحیه زا مطالبه صورت در دیه پرداخت به نیز و سال 

 .گرددنمی رانندگی تصادف اثر در عمد غیر قتل شامل ماده  این مقررات - تبصره 

 تعریف مشمول  آن نظیر یا شده  واقع جنایت اینکه بر مشروط شود، واقع مرتکب تقصیر سبب به جنایت هرگاه -پ 3

 .نباشد عمدی جنایت
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کنند رکن معنوی قتل غیر عمد در حقوق فرانسه همانطور که گفتیم، خطا است و الزمه 

قتل غیر عمدی است با فقدان خطا مواد قانونی در خصوص قتل غیر عمد قابلیت اجرایی 

ضرورت و همچنین تصادفات ناشی از ندارد و قتل غیر عمدی ناشی از قوه قاهره و یا حالت 

 ( 1961نوامبر  25رای دیوان تمیز، )خطای انحصاری مجنی علیه همین وضعیت را دارد. 

با این حال وقتی خطایی بر عهده مرتکب باشد خطای مجنی علیه تاثیری در تحقق جرم 

 ندارد استاد روبرت وون فرانسوی می نویسد عمل مجنی علیه نمی تواند مرتکب را از

مسئولیت کیفری معاف نماید مر اینکه فعل او علت واحد و انحصاری خسارت وارده 

 ( 162: 1386باشد.)پرادل، 

 معیارها و مالکهای رکن روانی قتل شبه عمدی .7-4

 ها و شرایط زیر موجود باشد:بنابراین در رکن روانی قتل شبه عمدی باید مالک

 معیار قصد فعل .1-7-4

ده بر بزه دیده را به همان صورت که در جنایات عمدی مطرح جانی باید فعل واقع ش

است قصد کرده باشد، لکن در قتل عمدی در صورتی قصاص ثابت است که نتیجه هم 

قصد شده باشد و یا اینکه رفتار مرتکب نوعًا و غالبًا کشنده باشد در حالیکه در قتل شبه 

چند جانی قصد رفتاری را که  عمدی ثبوت ضمان، منوط به عدم قصد نتیجه شده است، هر

 غالباً کشنده نیست کرده باشد.

برای تحقق عمد در فعل در قتل شبه عمدی نیز مانند قتل عمدی الزم است شخص 

تواند به صورت صریح و یا ضمنی باشد بنابراین اگر مجنی علیه قصد شود این قصد می

معینی از افراد آن  کسی تیری را به طرف جمع معینی با هدف اصابت آن به شخص غیر

جمع پرتاب کند، برخورد آن به هر یک از افراد، داخل در قصد وی بوده، عمد در فعل 

 محقق شده است، و چون عالم به نتیجه نیز می باشد قتل عمد است.

 معیار عدم قصد نتیجه .2-7-4

چنانچه مرتکب ضمن قصد فعل ارتکابی که غالباً یا نادراً کشنده باشد قصد نتیجه 

جرمانه را نیز بکند قتل عمد بوده قاتل محکوم به قصاص می گردد، و در صورتی قتل شبه م

عمدی است که بدون قصد قتل، مرتکب عملی شود که ناخواسته و به طور اتفاقی موجب 
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ای وارد کند و یا کسی را پرت نماید مرگ شده باشد. مثاًل هر گاه کسی به دیگری صدمه

ه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است و او بمیرد در صورتی که ن

شود قتل واقع شده شبه عمدی محسوب و قاتل مستحق قصاص نیست نوعا سبب جنایت می

به "مایلزمه الدیه"و"بلکه به غرامت دیه محکوم می گردد. در متون فقهی تعبیر »یغرم الدیه

 ( 562: 2،ج1386کاررفته است.)موسوی خمینی،

»هرگاه کسی دیگری را به روی شخص  دارد:مقرر می 1392( ق. م.ا. 503ده )مثاًل ما

ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا پرت شده بمیرد، یا مصدوم گردد، در صورتی که مشمول 

 جنایت عمدی نگردد جنایت شبه عمدی است.«

ده بنابراین چنانچه جانی به قصد کشتن ضرباتی را با چوب بر دیگری وارد کند که کشن 

باشد و مضروب از حال برود و جانی به تصور اینکه 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، سوزاندن او بوده و نه آن ضرباتی که او را بیحال کرده بود، قتل شبه عمد است، 

نی قصد کشتن مقتول را با ضربات چوب داشت، لکن نتیجه واقع نشده زیرا هر چند که جا

زند، و زمانی هم که جسد را آتش زده، تصور و اعتقادش این بوده که مرده را آتش می

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

قرار گیرد که در هر حال قتل واقع شده و مرتکب هرچند ممکن است این نظر مورد مناقشه 

باید مجازات شود. مشروط به این که نتیجه هم ازهمان فعل حادث شده باشد، در مثال 

مذکور نتیجه )قتل( از زدن مکرر در موضع حساس مانندسرنبوده هرچندآلت کشنده بوده 

وده است که مرده است. نتیجه بر اثر سوزاندن حادث شده درحالی که تصورمرتکب این ب

 راآتش می زند.

زیرا در اینجا »دلیل« جانشین »مدلول« شده قصد فعل غالبا کشنده کاشف از وجود قصد 

کشتن قلمداد می گردد؛ از این رو 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

قابل توجیه نیست.درصورتی  (. 397: 2، ج 1975ابن رشد، ) عنوان قتل موثر شمرده اند، 

 قابل توجیه است که نتیجه ازهمان آلت حاصل شده باشد.
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در هر حال در کشتن شبه عمدی جانی نباید باالصاله و یا به صورت تبعی و غیر مستقیم 

ه آلت قتاله را به کار می برد و یا رفتار نتیجه حاصله را قصد کرده باشد. بنابراین در جایی ک

نوعاً کشنده را مرتکب می شود عمد مفروض است زیرا به صورت تبعی و غیر مستقیم 

قصد کشتن وجود دارد به همین جهت گفته شده است به کار گیری آلت قتاله ظهور و 

د مصداق کاشفیت از عمد دارد. اما بکارگیری آلت بدون آمکه نتیجه حاصل شود نمی توان

 عمد باشد.

 معیار تقصیر )خطای جزائی( .3-7-4

دارد »تحقق جرائم غیرعمدی منوط به احراز مقرر می 1392( ق.م.ا مصوب 145ماده )

تقصیر مرتکب است در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات 

از بی احتیاطی  گوید تقصیر اعمشود.« تبصره این ماده میکتاب قصاص و دیات اعمال می

و بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها 

 شود.حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و یا بی مباالتی محسوب می

های ناشی از بی احتیاطی و بی مباالتی در رانندگی و عدم رعایت بر این اساس قتل

فی به جلو و اطراف از سوی راننده و یا رانندگی با سرعت قواعد آن مانند عدم توجه کا

غیرمطئمنه یا رانندگی با وسیله نقلیه دارای نقص فنی به جهت آنکه راننده مرتکب تقصیر 

اعم از تعدی و یا تفریط که برابر فتاوای فقهاء مصداق تفریط به نفس است و به دلیل عدم 

امام خمینی درپاسخ  1آید.یقصد نتیجه در شمار قتل شبه عمدی به حساب م

با "کتاب موازین قضائی ازدیدگاه امام خمینی تألیف حسین کریمی می گوید:467سوال

فرض آنکه تخلف از قوانین راهنمائی تفریط نسبت به قتل محسوب است حکم شبه عمد را 

 ( 116: 1365)کریمی،"دارد.

  
( ق.م: 952ماده ) ( ق.م: تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری 951). ماده 1

تفریط عبارت است از ترک فعل عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است ماده 

 ( ق.م: تقصیر اعم است از تفریط و تحدی 953)
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گرفته و بر اساس در هر حال هر رفتاری هر چند در حدود موازین و مقررات صورت 

ضوابط مشروع و قانونی واقع شده باشد چنان چه اتفاقا موجب جنایت شود، اگر مرتکب، 

قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته باشد، جنایت از مصادیق شبه عمدی بوده 

موجب ضمان است. مانند ارتکاب جنایت در حالت اضطرار که رافع مسئولیت کیفری 

 1ل موجب ضمان دیه خواهد بود.است لیکن در هر حا

مقرر می دارد: »... ارتکاب رفتاری که طبق  قانون جرم  1392( ق. م. ا. 158ماده )

محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست ... ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی 

مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت 

ازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری مو

نخواهد بود.« گرچه برخی از فقها امامیه پزشک راهر چند بیمار را ماذوناً مداوا کرده باشد  

و ذلک ألنّ  "به دلیل آنکه اذن بیمار تنها در مداوا بوده و نه در اتالف، ضامن دیه می دانند.

 ( 221: 2،ج1422)خویی،"ما هو فی العالج فحسب ال فی اإلتالف أیضاً.اإلذن إنّ

به پیروی از فتاوای فقهای معاصر مقرر می  1392( ق.م.ا مصوب  495در هر حال ماده )

دارد: »هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد 

پزشکی و موازین فنی باشد یا این که  ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات

قبل از 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 تحصیل برائت از او به دلیل بی 

 هوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان 1تبصره 

عدم ضمان پزشک  1392وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. بنابراین برابر ق م ا 

  
: هرکس هنگام بروز خطر فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، 1392ت اسالمی ( قانون مجازا152. ماده ) 1

سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بمنظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم 

یا خطر موجود ایجاد نکند و رفتار ارتکابی  شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداًمحسوب می

 متناسب و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. 
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مقید به عدم قصور و یا عدم تقصیر وی در علم و عمل شده است در این صورت حتی اگر 

 د بود.برائت هم اخذ نکرده باشد ضامن نخواه

ـ ولیّ بیمار اعم از ولیّ خاص است مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. 2تبصره 

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری 

 و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه، به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید.« 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است  16/9/92موخره  7/ 1801/92شماره  در نظریه

که: کلمات »رضایت« و »برائت« مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند، اخذ رضایت برای 

شوند این اعمال قابل باعث می 1392( ق.م.ا مصوب 158اعمال جراحی و طبی مطابق ماده )

حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با   مجازات نباشند زیرا هیچ کس حتی پزشک

چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرفنظر از آثار و نتایج اگر 

شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می

خسارت ناشی از شده در حالیکه اخذ برائت ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت 

، ونظریه های 1392نتایج معالجات وی است.)اداره کل معاونت حقوقی قوه قضائیه، ق م ا 

 ( 158ذیل بند ج ماده  114شماره  86مشورتی ص

آمده است که: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را  1392( ق م ا 496در ماده )

صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است نماید در به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می

 ( این قانون عمل نماید.495مگر آنکه مطابق ماده )

در این ماده آمده است: »... یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب 

آمده است که: » ....... در  1392( ق م ا 495تقصیری هم نشود...« در بخشی از ماده )

زشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند صورت عدم قصور یا تقصیر پ

 برائت اخذ نکرده باشد.«

( همین قانون آمده است که هرگاه مریض یا پرستار بداند که 496( ماده )1در تبصره )

شود و با وجود این به دستور عمل کند دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می 

تند به خود مریض یا پرستار است. همانطور پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مس

 که مشهود است رابطه استناد در این تبصره رعایت شده است.
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احکام ضمان پزشک را درباره اقدامات والدین و  1392( ق.م اسالمی 158بند ت ماده )

اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود 

ی دانسته، مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و جار

مفهوم این قید این است که اگر اقدامات در حد متعارف و در حد حدود  1محافظت باشد. 

شرعی تأدیب و محافظت نباشد به جهت تقصیر و تجاوز از حدود متعارف و شرعی جرم، و 

 موجب ضمان دیه خواهد بود.

 معیارمهدورالدم بودن مقتول. 4-4-7

دفاع مشروع در شمار موانع مسئولیت  1392( ق م ا 156قانونگذار ایران در ماده )

کیفری آورده است. به تصریح این ماده هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، 

ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب 

وع با رعایت مراحل دفاع و اجتماع شرایط مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم الوق

شود این است که قصاص، دیه و شود. مفهوم مجازات نمیشود مجازات نمیمحسوب می

 ( همین قانون آمده است که:302( ماده )2تعزیر ساقط است. لکن در تبصره )

نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن  در مورد بند ت )دفاع در برابر متجاوز( چنانچه

تجاوز شود قصاص منتفی است. لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات 

سه تا ده  1375( ق م ا 612شود. مجازات تعزیری این رفتار برابر ماده )تعزیری محکوم می

ه بلکه دفاع سال زندان است. زیرا در هر حال مرتکب مجاز به دفاع در برابر مهاجم بود

واجب در شمار عوامل زائل کننده مسئولّیت کیفری محسوب می شود. و چه بسا در خور 

تحسین و تمجید باشد همانند دفاع از کشور در برابر هجوم دشمن، لیکن مدافع زیاده روی 

کرده و از حد دفاع تجاوز نموده و این تجاوز غالباً مقصود و مراد مدفع نبوده پس نباید 

 د، لیکن دیه مقتول به جهت جلوگیری از خود سری تجری الزم است.قصاص شو

  
شود در ( ق.م.ا  عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق بانون جرم محسوب می158. ماده )1

مجانین  )ت( اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و موارد زیر قابل مجازات نیست: .....................

شود. مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می

 شرعی تأدیب و محافظت باشد. 
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اگر مرتکب مدعی مهدورالدم بودن مقتول  1392( ق م ا 303با این حال اگر برابر ماده )

یا مدعی مستحق قصاص بودن وی باشد و یا با چنین اعتقادی مقتول را کشته است و نتواند 

ل را ثابت کند ولی اعتقاد خود را به اثبات مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتو

شود در واقع رفتارش شبه عمد محسوب برساند هم باید دیه پرداخت کند و هم تعزیر می

است، و به جهت اعتقادی که دارد، لیکن این اعتقاد مطابق واقع نبوده رفتارش شبه عمد 

لدین یا سرپرستان فرد است. در هر حال شرط است که اوالً، تأدیب کننده ولی قانونی، وا

: 1387طوسی، ) مورد تأدیب باشد، اگرچه برخی معلم را نیز به این گروه ملحق دانسته اند.

ثانیاً، تأدیب شده، صغیر یا محجور باشد.    ثالثاً، هدف از اقدامات انجام شده تأدیب و  ( 63

:   1419د. )مازح، تربیت وی بوده و رابعاً اقدام تربیت کننده در حدود متعارف اعمال گرد

392 ) 

حاصل آنکه از مجموع مواد قانونی و نظرات استنادی فقهیان امامیه این موضوع مسلم 

است که چنانچه تقصیر و یا احیاناً قصور مرتکب در میان باشد جنایت از جمله قتل شبه 

ه عمدی خواهد بود زیرا تقصیر تفریط بنفس است چه مباشرتاً ارتکاب یابد چه تسبیبًا و ب

 همین جهت موجب ضمان دیه خواهد بود.

 معیارجهل به موضوع واشتباه در اعتقاد .5-4-7

آورده است که: »جنایت در موارد  1392( ق م ا مصوب 291قانونگذار ایران در ماده )

شود.« و در بند ب این ماده جهل به موضوع را در شمار زیر شبه عمدی محسوب می

دارد از قتل و دون قتل( آورده است. این بند مقرر میمعیارهای جنایت شبه عمدی )اعم 

»هرگاه مرتکب جهلی به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع 

( همین قانون است به مجنی علیه وارد 302یا حیوان یا افراد موضوع ماده ) رفتار وی شی

 نماید. 

باشد، مرتکب به قصاص و  یرحاالت ز از یکی یدارا یهعل یٌکه مجن یدرصورت

 شود: یمحکوم نم یه،پرداخت د

 است. یاتکه مستوجب سلب ح یمرتکب جرم حد -الف
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وارد  یتجنا ینکهکه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر ا یمرتکب جرم حد -ب

صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب  ین ا یراو نباشد، در غ یاز مجازات حد یششده، ب

 است. یرو تعز یهد یااص و قص یمورد، دارا

عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن  یامستحق قصاص نفس  -پ

 شود. یقصاص نم

الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر  یبکه تجاوز او قر یـ متجاوز و کس ت

 بر او وارد شود. یتیقانون جنا ین ( ا156در ماده)

موارد اکراه و اضطرار به  یردر غ یهه شوهر زاندر حال زنا نسبت ب یهو زان یزان -ث

 که در قانون مقرر است. یشرح

ماده بدون اجازه دادگاه جرم  ین )الف(، )ب( و )پ( ایاقدام در مورد بندها -1 تبصره

 شود. یمحکوم م « یراتمقرر در کتاب پنجم »تعز یراست و مرتکب به تعز

از مراتب آن تجاوز شود  یند ولدر مورد بند)ت( چنانچه نفس دفاع صدق ک -2 تبصره

محکوم  یریو مجازات تعز یهاست، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به د یقصاص منتف 

 شود. یم

این تبصره به رغم آنکه رفتار مرتکب در این موارد منطبق با عمد است زیرا عامداً فی 

دی به حساب فعله و قصده بوده به جهت جهل به موضوع که ناشی از تقصیر است شبه عم

قتل ناشی از جهل به موضوع یا اشتباه  1392( ق م ا 303آورده است. با این حال برابر ماده )

در اعتقاد مرتکب به مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول یا اینکه اعتقاد به آن 

باشد مصداق قتل شبه عمدی مصداق ( می302داشته باشند که وی یکی از بندهای ماده )

 1عمدی ارزیابی شده است.  شبه

  
عضو، مشمول  یاحسب مورد در نفس  علیه،یٌباشد که مجن یهرگاه مرتکب، مدعق.م.ا مقررمی دارد: » 303. ماده  1

در  ینطبق مواز یدادعا با ینبر او شده است ا یتمرتکب جنا ی،اعتقاد ینبا چن یو ایقانون است  ین( ا302ماده)

 یهعلیٌکند. اگر ثابت نشود که مجن یدگیمذکور رس یدادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعا

مرتکب  شده است یتمرتکب جنا ی،اعتقاد ینثابت نشود که مرتکب بر اساس چن یز( است و ن302مشمول ماده)

 یزن علیهیٌزده و مجن یتدست به جنا ی،اعتقاد یناگر ثابت شود که به اشتباه با چن یول شودیبه قصاص محکوم م
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به منزله  1370( قانون منسوخ مجازات اسالمی 295(، ماده )2این حالت بنابر تبصره )

 1خطای شبه عمدی به حساب آورده شده است.

 معیار جهل به قانون در حقوق فرانسه .6-4-7

ری ، جا 2« جهل به قانون فرض نمی شود»در حقوق فرانسه به رغم آنکه قاعده ای به نام 

قانون مجازات فرانسه مقرر می  122-3است و با شدت قابل مالحظه ای اجرا می شود ماده 

دارد اگر ارتکاب عملی بر اثر شبه وجود حکمی غیر قابل رفع و اجتناب از فردی که باور 

داشته که قانوناً می توانسته است عمل ارتکابی را انجام دهد سر زند، آن فرد از نظر کیفری 

باشد، اثر اشتباه حکمی را به نحو محدودی پذیرفته است و مقرر داشته است  مسئول نمی

که چنانچه مرتکب توجیه کند که بر اثر اشتباهی اجتناب ناپذیر در قانون باور کرده که حق 

 3انجام عمل را بطور مشروع داشته است مسئولیت کیفری او رفع می گردد.

را در حقوق موضوعه ایران با مفاد ماده ( قانون جزای فرانسه 122-3می توان ماده )

تطبیق داد. این ماده می گوید هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه  1392( ق م ا 303)

( این قانون است یا وی با چنین اعتقادی 302حسب مورد در نفس یا عضو مشمول ماده )

ابت شود و دادگاه مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ث

موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول 

( بوده است و نیز ثابت نشود که آن فرد بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت 302ماده )

شده است به قصاص محکوم می شود. ولی اگر ثابت شود که به اشتباه و با چنین اعتقادی 

 

محکوم  «یراتمقرر در کتاب پنجم»تعز زاتبه مجا یه( نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت د302موضوع ماده)

 «.شودیم

ا به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این در صورتی که شخصی کسی ر. متن تبصره چنین است: » 1

علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله مجنیامر بر دادگاه ثابت شود و بعدًا معلوم گردد که

او برساند قصاص و دیه از خطاء شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات

  "ساقط است.
2 lgnorantia legis nin excusat 

3 Article 122-3 N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une 

erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir 

l'acte. 
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( باشد مرتکب عالوه بر دیه به 302ایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده )دست به جن 

محکوم می شود که مجازات مقرر در کتاب  « یرات»تعزمجازات مقرر در کتاب پنجم 

( آمده است. این ماده می 612در مورد قتل عمدی در ماده )  « یرات»تعز 1375پنجم  ق م ا 

به هر علتی قصاص منتفی گردد به جهت گوید هرگاه کسی مرتکب قتل عمدی شود و 

آنکه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، یا بیم تجری 

سال زندان محکوم می شود. در هر حال جهل به  10تا  3مرتکب یا دیگران می رود به 

 ( رافع مسئولیت قصاص نفس شده است گر چه303مهدورالدم نبودن مقتول حسب ماده )

دیه مقتول و نیز مجازات حیثیت عمومی جرم قتل )تعزیر( به عنوان کیفر مرتکب مورد 

حکم قرار می گیرد. در مورد جنایات عمدی مادون نفس نیز عالوه بر دیه جنایات، وفق 

 5تا  2)تعزیزات( کیفر تعزیری  1375( ق م ا 614مقررات کتاب چهارم )دیه(، برابر ماده )

 ماه تا یک سال زندان مقرر شده است و .... 3صره آن سال زندان و برابر تب 

 

 نتیجه گیری 

قتل شبه عمد عبارت است از قتلی که بدون قصد به وجود می آید یا این که قصد بر 

 انجام عملی تعلق گرفته است که معموال چنین اعمالی موجب سلب حیات نمی شود.

نتیجه که همان قتل در قتل شبه عمد قصد فعل مثال زدن وجود دارد ولی قصد  -1

 است در میان نیست.

در قتل شبیه عمد قاتل نسبت به ارتکاب فعل قاصد است ولی نسبت به وقوع نتیجه  -2

 قاصد نیست.

از قتل شبه عمدی به تعابیر دیگری مانند قتل عمد خطائی، قتل عمد خطای  -3

 عمدی، قتل الشبیه نیز یاد شده است.

 1370( ق م ا منسوخ 295بند ب  ماده ) نیز همانند 1392( ق م ا مصوب 291ماده ) -4

ه.ش مبین آن است که عنصر قصد، در شبیه عمد محسوب شدن عمل ارتکابی نقش اساسی 

دارد. یعنی از آن جهت که قصد رفتار وجود دارد شبیه عمد است و از آن جهت که قصد 

 کشتن )نتیجه( در میان نیست شبیه خطای محض است.
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ناشی از حادثه رانندگی از نوع خطای محض براساس ضابطه و تعریف، قتل  -5

محسوب می شود؛ لکن به لحاظ تعدی یا تفریط ـ که از آن به بی احتیاطی یا بی مباالتی یا 

در  1370عدم مهارت و عدم رعایت مقررات یاد می شود. ـ این قتل، در ق م ا مصوب 

ت. در هر حال از نوع شبیه عمد محسوب شده اس 1392حکم شبیه عمد و در ق م ا مصوب 

از آنجا که در این نوع قتل تقصیر و تفریط به نفس وجود دارد، این قتل از نظر فقهی نیز 

 شود.شبه عمدی محسوب می

در شرح معیارهائی که قتل را  1392( ق م ا 291با این وجود مقنن ایران در ماده ) -6

( همین 302( موارد موضوع ماده )291شبه عمدی محسوب می نمایند در بند ب ماده )

قانون را برغم آنکه منطبق 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 موجب 

( 291ضمان دیه دانسته و حکم قصاص را بر رفتار جانی بار ننموده است. بند ب ماده )

ان یکی از معیارهای جنایت شبه عمدی اعم از قتل و دون قتل مقرر می مرقوم در مقام بی 

دارد: هر گاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه 

( همین قانون است به مجنی علیه 302موضوع رفتار وی شئ یا حیوان یا افراد مشمول ماده )

( قانون منسوخ مجازات 295( همین قانون و نیز در ماده )303)وارد نماید این معیار در ماده 

 ( آن هم آورده شده بود.2و تبصره ) 1370اسالمی 

در فقه امامیه نیز از آنجا که درباره ضابطه قتل شبیه عمدی آمده است که: و  -7

ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده به این معنا که مرتکب قصد فعل 

کشنده را بر روی منجی علیه دارد ولی قصد نتیجه )کشتن( را ندارد تفاوتی با متون  غیر

)قانون حاکم فعلی( دیده نمی شود. بلکه این مواد دقیقاً  1392)منسوخ( و  1370قانونی 

 مقتبس و برگرفته از متون و فتاوای معتبر فقهی می باشد.
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آمده   1992( مصوب 121-3در حقوق جزای فرانسه هم، از آنجا که در ماده ) -8

است که هیچ جنایت و جنحه ای بدون قصد ارتکاب واقع نمی شود، معذلک در صورت 

عدم احتیاط یا اهمال یا تعریض ارادی شخصی در خطر بدون قوه قاهره جنحه واقع می 

شود، قصد انجام  فعل غیر کشنده بدون قصد و اراده نتیجه )کشتن(، در صورتیکه نتیجه 

 ل غیر عمدی به حساب می آید.حاصل شود، قت 
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