
 
 
 

 DOI:10.22124/jol.2021.15783.1869 

 DOR:20.1001.1.23222328.1400.1.1.8.6 

                                                                        
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 قانون مجازات اسالمی در پرتو نظرِیِۀ سوءنیت غیرمستقیم 292تفسیر تبصرۀ مادۀ 
 

  1عباس محمدخانیدکتر 

 

 28/1/2044 تاریخ پذیرش:    2/22/2189تاریخ دریافت:  

 

 

 چکیده
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 مقدمه

المی، ینایات علیه تمامیا یسمانی، نه سه دستۀ عمر ،  هبه قانون مجازات اس 289ممانق مادۀ 

و  291، 292گردد  ه حکم ینایهات مزنهور نهه ترتیهب در مهواد عمر  و  ما  م   تقسیم می

عمر   ه موضهو  مقالهۀ حاضهر نیسها، نظر از ینایا  بههمان قانون ذ ر  ره اسا  صرف 292

را در چهار ننر مورد حکم قرار داده اسا  ه البته آن قانون، ینایا عمر   292در مادۀ  گذارقانون

توان چهار ننر نیان  ره را در دو قاعره نیان نمود  زمانی  هه مرتکهب،  واههان ت قهق ینایها می

اسا  ه در این حالا، علم و  نه ت قق ینایا الزم نیسا و قصر مرتکب، مویب ت قهق ینایها 

دانهر  هه تکب  واهان ینایا نیسها  امها مهیعمر   واهر  ر)ننرها  الف و ت( و زمانی  ه مر

رفتار و  نوعاً منجر نه ت قق ینایا  واهر  ر  ه در این حالا، آگاهی مرتکب از ت قق ینایها، 

اما قانونگذار در نیان ار ان و مصهادیق ینایها  مویب عمر  نودن آن  واهر نود)ننرها  ب و پ( 

اسالمی، ینایا در حال  واب و نیهو هی و قانون مجازات  292 ما  م  ، پس از آنکه در مادۀ 

ماننر آن)در ننر الف(، ینایا ارتکانی صغیر و مجنون)در ننر ب( و ینایا فاقر قصر فعهل ارتکهانی 

علیه و قصر ایجاد نتیجه)در ننر پ( را  ما  م   دانسته اسا، در تبصرۀ این مهاده  هه نر مجنی

تبریل ننرها  الف و پ نه ینایا عمر  را نیهان در قوانین پس از انقالب فاقر سانقه اسا،  رایط 

 مزنور: تبصرۀ دا ته اسا  ممانق 

)پ( هرگاه مرتکب آگاه و متویهه نا هر  هه اقهرام او نوعهاً  در مورد ننرها )الف( و

 . ودگردد، ینایا عمر  م سوب میمویب ینایا نر دیگر  می

حال  واب و نیهو ی و ماننر آن ر گذار ینایا واق   ره دگردد، قانونهمانمور  ه مالحظه می

( 292و نیز ینایا  ما  م   در معنا  اصلی)موضو  ننر پ مهادۀ ( 292ننر الف مادۀ )موضو  

، از ذیل ینایات  مایی  هارج  هرده و عمهر  دانسهته مرتکب از وقو  ینایاآگاهی  را در صورت

 292حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ   پرسشی  ه در این مورد نایر نه آن پاسخ داد، آن اسا  ه آیا اسا

قهانون مجهازات  292قانون مجازات اسالمی، حکمی اسا  هه عهالوه نهر ننهرها  مهذ ور در مهادۀ 

 نر  ه در این صورت مبنا  آن نیز نایهر اسالمی، حالتی دیگر را نه عمر  نودن ینایات اضافه می

یهها تک یهر نیشهتر، آن را  مشخص  ود و یا اینکه تقریر  دیگر از همان ماده اسا  ه قانونگهذار

مورد حکم قرار داده اسا  نریهی اسا  ه قبول هریک از تفاسیر مزنور، مویب تفاوت نسیار مهمی 

 در رویۀ قضایی  واهر  ر  

توانر مبنایی یراگانه زیرا درصورتی  ه تبصرۀ مزنور ذیل ن ث رفتار نوعاً  شنره قرار گیرد، نمی

قهانون مجهازات  292ها تک یر  دیگر نر ننرها  ب و پ مهادۀ در ت قق قتل عمر  نا ر و نلکه تن

، حاو  حکمی یریهر نا هر، نایهر قابهل نهه 292اسالمی اسا  حال آنکه درصورتی  ه تبصرۀ مادۀ 
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احتیهایی  هریر را گذار ارتکهاب نهوعی نهیمعیار  دیگر در ت قق ینایات عمر  گردیر  ه قانون

م عمر ( دانسته و لذا رویۀ قضایی نیز نهر همهین مویب ت قق ینایات عمر )و در حقیقا، درحک

تر  واهر  رد  نویسنره نا آگاهی از اهمیا این تبصره و مبنا دامنۀ ت قق ینایات عمر  را گسترده

هم در امهر مهمهی چهون ینایهات عمهر ، اقهرام نهه نررسهی نظریهات تکثیر آن در رویۀ قضایی، آن

ر پاسخی در ور نرا  این سهووال ارابهه نمایهر  در ادامهه دانان و نیز رویۀ قضایی نمود تا نتوانحقوق

ها  را نررسی  رده و سپس نظریه 292دانان ایرانی و رویۀ قضایی از تبصرۀ مادۀ انترا تفسیر حقوق

 مزنور را مورد نررسی و نقر قرار  واهیم داد:

 

 های حقوقی و رویۀ قضایی توجیه حکم تبصره در نظریه. 1

قهانون  292دهر  ه نرا  تفسیر حکم مقهرر در تبصهرۀ مهادۀ دانان نشان میدقا در نظریات حقوق

مجازات اسالمی دو نظریۀ  لی ویود دارد  نر ی حکم مزنور را نر اساس سوءنیا احتمهالی توییهه 

 ننر و نر ی دیگر حکم تبصرۀ مزنور را ذیل ت قق ینایا عمر  در اثر آگاهی از  شنره نودن می

دهنر  در رویۀ قضایی نیز نر همین اساس آراء مختلفی صادر  ره اسا  هرچنهر نوعی رفتار قرار می

تثبیا رویۀ قضایی در این مورد نیازمنر گذ تن زمان نیشتر  از تصویب قهانون مجهازات اسهالمی 

 اسا   1992مصوب 

 

 نظریۀ اول)توجیه حکم تبصره بر اساس سوءنیت احتمالی( .1. 1

ا   ه نرا  ت قق ینایات عمهر  در مهادۀ عالوه نر ضوانط دوگانهدانان، ممانق نظر نر ی از حقوق

همهان قهانون، اقهرام نهه  292قانون مجازات اسالمی نیان  ره اسا، قانونگذار در تبصرۀ مادۀ  292

: 1991نیان یک معیار دیگر نموده اسا  ه معیار سوم ت قق ینایات عمر  اسا)قیاسی و داور ، 

مرتکب نسهبا  تفاوتی فاحشِِِنیقانون مجازات اسالمی،  292رۀ مادۀ (  ممانق این دیرگاه، تبص929

: 1991آنهاد ، ده)حاییو یا تقصهیر یزایهی  هریر( 911: 1991نیا، )آقایینه حیات و سالما افراد

نهرا    گیرد( را در نرمی922: 1991پروایی آگاهانه)قیاسی و داور ، ( و یا نه تعبیر  دیگر، نی912

 نویسر:دانان، چنین میحقوق نمونه یکی از این

 ایر نتوان تقصیر یزایی  ریر را نر اساس این تبصره عمهر نهه  همار آورد  مثهل 

 نهر و نها مباالتی  ه نا سرعا نسیار زیاد در  یانهانی  هلوح حر ها مهیراننره نی

 (  912: 1991آناد ، ده شر)حایی نر و او را میدیگر  نر ورد می

ه این نظر  ود معترفنر  ه حکم مزنور در تبصره، از نظر مهاهیتی  مها  نا ویود این، قابلین ن

(  از ایهن 922: 1991م   اسا  ه قانونگذار حکم عمر را نر آن نار  هرده اسا)قیاسهی و داور ، 
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منظر، آنچه در تبصرۀ مزنور آمره اسا، عمر در معنا  واقعی آن نیسا و نلکه  مایی اسا  هریر 

ه اسا  نایر تویه نمود  ه هرچنر تنها در نر ی از نظریات نیان  هره، از  ه درحکم عمر قرار گرفت

(، اما تردیر  نیسا  ه مبنا  پذیرش این 929عبارت سوءنیا احتمالی استفاده  ره اسا)همان: 

تفاوتی فاحش و تقصیر یزایی  ریر، همهان سهوءنیا نظرات چیز  سوءنیا احتمالی اسا  زیرا نی

دانان قرار ن یکی از مصادیق عنصر روانی یرایم غیرعمر  مورد ن ث حقوقعنوااحتمالی اسا  ه نه

 گرفته اسا  

 ورد  نرا  نمونه، در مورد   ه فهرد ، در رویۀ قضایی نیز ردپا  چنین نردا تی نه چشم می

علیه مویب قتل او  هره اسها، نا زدن سه تیر نه درب  انه و عبور یکی از تیرها و نر ورد نا مجنی

قانون مجازات اسالمی، حکم نه قصاص  292عالی  شور نا استناد نه تبصرۀ مادۀ  عب دیوان یکی از

دهر  ه قضات صادر  ننره، حکم مزنهور دقا در رأ  مزنور نشان می 1مرتکب را تکییر نموده اسا 

قانون مجازات اسالمی دانسهته و  292را امر  یرا  از ننرها  چهارگانۀ مادۀ  292در تبصرۀ مادۀ 

 2انر لذا صرف امکان در ت قق ینایا را مویبی یرا در ت قق ینایا عمر  دانسته

 

 (نظریۀ دوم)توجیه حکم تبصره بر اساس سوءنیت غیرمستقیم .1. 1

، نر مبنا  علهم و التفهات نهه 292ممانق نظر نر ی دیگر از نویسنرگان، حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ 

(  292: 1999  صادقی،  211: 1997 ود)م مر انی، یه میتکثیر غالبی رفتار در ایجاد نتیجه، توی

قانون مجازات اسالمی ذ ر  ره اسا، منمبق نر ننرها  ب  292از این منظر، آنچه در تبصرۀ مادۀ 

-همان قانون اسا  ه ینایا عمر  را نا علم نه نوعاً  شنره نودن رفتار م قق مهی 292و پ مادۀ 

                                                           
ا ثریها اعضهاء از ناحیهه  صهادره 12/12/1991-9129977712822218 صوص قتل موضو  دادنامه  هماره در "  1

اصهانا گلولهه  هرف علیه مستقیماً مورد ه مجنی ود  ه نه فرض این عبه اول دادگاه  یفر  استان ب  ایرنشان می

م هل مسهکونی همهراه نها سهوءنیا را  در ها  پیاپی نا سهال  ینگهی غیرمجهازمتهم قرار نگرفته نا ر، اوالً: تیرانراز 

قانون مورد استناد دو عضو اقلیا دادگاه  یفر  اسهتان و یها از مصهادیق مهاده  291ماده  9توان از مصادیق تبصره نمی

قهانون مجهازات  292 مسی دانسا  ثانیهاً: نها عنایها نهه تبصهره مهاده  1972قانون مجازات اسالمی مصوب سال 111

 در ز  هه مرتکهب تیرانهرافیه منتفی اسها چهه اینمان ن در موضو   ما  م   نیز 22/1992/ 21اسالمی مصوب 

نه صورت مکرر یبعاً این آگاهی را دارد  هه اقهرام او امکهان وقهو  ینایها را  واههر دا ها،  اما ن مسکونی و آن هم 

ننانراین دادنامه تجریرنظر واسته مبنی نر م کومیا آقا  ج الف  نه قصاص نفس نه یرم قتل مرحوم الهف ش  ممهانق 

تکییر و پرونهره نهه  صادرهرأ      علیه د تجریرنظر واهی و یل م کوم ره و نا رصادرپرونره   در قانون و دالیل مویود

  22/2/1999عالی  شور، مورخ حکم  عبه سیزدهم دیوان  " ودرأ  اعاده می صادر ننرهدادگاه 

 اسهتخراج /http://raay.ijri.ir  آراء نیان  ره در این مقاله از سامانه یام  پهردازش و انتشهار آراء قضهایی نهه آدرس 2

  ره اسا 

http://raay.ijri.ir/
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قانون مجازات اسالمی اسا  ه در ت قق عنصر روانی یهرایم  111دانر و همسو نا قسما آ ر مادۀ 

(  نها 212-211: 1997دانر)م مهر انی، عمر ِ مقیر نه نتیجه، علم نه ت قهق نتیجهه را  هافی می

پذیرش این نظر، ضهوانط ت قهق ینایهات عمهر  در حقهوق ایهران،  ما هان من صهر در ننهرها  

آن قانون، حاو  حکم یریهر   292تبصرۀ مادۀ  قانون مجازات اسالمی اسا و 292چهارگانۀ مادۀ 

نبوده و نلکه تک یر  مجرد نر ت قق ینایا عمر  از یریق علم و آگهاهی و نهرون نیهاز نهه قصهر 

 اسا  

آ کار اسا  ه این نظر نا منان  فقهی نیز سازگار  نیشتر  دارد  زیرا از نظر منان  فقهی، حکم 

تنها در حالا قصر قتل و یا ت قق رفتار نوعهاً  شهنره نه ت قق ینایات عمر  و نه تب  آن، قصاص 

نا علم نه  شنره نودن آن، ممکن اسا و نا انوا  دیگر عنصر روانی ماننر سوءنیا احتمهالی سهازگار 

 نیسا   

همین نظر در رویۀ قضایی نیز قانل مشاهره اسا و نر الف رأ  ارابه  ره در فهوق، در مهورد  

علیهه ک متعرد نه منزل مسکونی دیگر  نموده و مویب مرگ مجنیمشانه  ه مرتکب اقرام نه  لی

عهالی  شهور آن را نها ایهن اسهترالل  ره اسا، دادگاه نرو  انترا رأ  نه قصاص داده ولی دیهوان 

نپذیرفته اسا  ه رفتار مرتکب مشمول ن ث رفتار نوعاً  شنره نبوده و لذا ذیل ینایات عمر  قرار 

همهانمور  هه  1قانون مجازات اسهالمی ا هاره نمایهر  292تبصرۀ مادۀ  نخواهر دا ا  نرون آنکه نه

مشخص اسا، نر الف رأ  سانق، دیوان عالی  شور نه دلیل عرم ویود قصر قتل، قتهل را عمهر  

قانون مجازات اسهالمی  292نرانسته و نا احراز تقصیر مرتکب، رفتار مرتکب را مشمول ننر پ مادۀ 

نر الف رأ  سانق  ه صرف امکان وقو  ینایا را مویب ت قق ینایا دانسته اسا  نه نیان دیگر، 

                                                           
مههورخ  111علیههه آقهها  م الههف  نسههبا نههه دادنامههه  ههماره  واهی( و یههل م کومدر واسهها تجریههرنظر )فریههام"  1

در  صوص م کومیا نامبرده نه قصاص نفهس نهه ل ها      صادره از  عبه  انزدهم دادگاه  یفر  استان 28/1/1991

زیهرا   نا هرمرحوم   ش  نه علا مغایرت حکم صادره نا موازین  رعی و مقهررات قهانونی مویهه میارتکاب قتل عمر  

حسب م تویات پرونره و مفاد دادنامه صادره تجریرنظر واسته هرچنر متهم نهه وسهیله اسهل ه گهرم نهه سهو  منهزل 

لیک  هره نهه مرحهوم   ش ، ها   همسکونی مقتول و پسرعمو  و  تیرانراز   رده و در اثهر اصهانا یکهی از گلولهه

 ه مهتهم قصهر قتهل مرحهوم را نرا هته و ا هتالف و درگیهر  و  نها علیه نه قتل رسیره اسا ولکن نظر نه اینمجنی

پسرعمو  مقتول نه نام   ش  نر سر اسل ه  لا  مهر   ریهرار   هره نهوده و تیرانهراز  توسهط مهتهم نیهز نهرون 

آقها    ش  پسهرعمو  مقتهول نهه یهرف دیهوار و درب حیها  منهزل گیر  نه سو  مقتول و نه قصر ترسهانرن هرف

 ود نتیجتاً نزه انتسانی نهه مهتهم مشهمول مسکونی آنان صورت گرفته اسا  ه چنین عملی نوعاً  شنره م سوب نمی

قانون مجازات اسالمی حا م نر موضو  )مورد استناد دادگهاه( نبهوده و از مصهادیق قتهل عمهر  221مقررات ننر ب ماده 

قانون مجازات اسالمی نوده و از مصادیق قتل  هبه  291نلکه عمل ارتکانی متهم مشمول مقررات ننر ب ماده   نا رنمی

حکهم  هعبه پهانزدهم   "نا هرقانون مجازات اسالمی یریهر نیهز مدیهر آن می 291ننر پ ماده    ودعمر م سوب می

  91/1/1999عالی  شور، مورخ دیوان
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 عمر  دانسته اسا، در رأ  حاضر، امکان ت قق ینایا، مویب ت قق ینایات عمر  نشره اسا 

 

 نقد نظریۀ اول)سوءنیت احتمالی( .1

نینهی سوءنیا احتمالی حالتی اسا  ه مرتکب یک رفتار، نرون پذیرش نتیجه مجرمانهه و نها پیش

 (   222: 1981گردد)ناهر ، ناال  ت قق آن، مویب ت قق نتیجه می

ا   ه نا علم نه نقص ترمز و نا سرعا زیاد در سرا هیبی یهاده حر ها  هرده و سهبب ماننر راننره

(  از این مقرمه نه  هونی 911: 1992 ود)اردنیلی، واژگونی  ودرو و قتل و یر  سرنشینان آن می

ا  در گفتهار اسها  زیهرا در یهایی  هه نهه نه نر مورد ا یر مسام هپیراسا  ه ایالق نیا مجرما

ا   واسا و نه علم مرتکب نه نتیجۀ مجرمانه تعلق نگیرد، وضعیا ذهنهی مهتهم را نایهر در حهوزه

 ود، نه سوءنیا یرا  از نیا مجرمانه یستجو نمود  در حقیقا آنچه سوءنیا احتمالی نامیره می

ر اسا  ه البته نرلیل احتمال ناال   مر و چشم پو ی مرتکهب از و نلکه نوعی  ما  یزایی  ری

(  نهر ایهن مبنها، 19: 1991گردد)م مهر انی، آن، گاه سزاوار سرزنشی نیش از یرایم  مهایی مهی

انر)استفانی و دانان  یفر  سوءنیا احتمالی را وضعیا ذهنی نین عمر و  ما  ساده دانستهحقوق

نینهی نهاال  (  زیرا نه دلیهل پهیش128: 1981  پاد،  11: 1981 ، آناد  علی 912: 1977دیگران، 

دلیل عهرم یزمیها مرتکهب در تر و نههت قق یرم و عرم تویه مرتکب نه آن، از  ما  ساده قو 

 ( 19-72: 1991تر اسا)م مر انی، ت قق نتیجه، از نیا مجرمانه ضعیف

ره عامی در مورد حکم سهوءنیا احتمهالی رغم اینکه در حقوق  یفر  ایران، مقرنا ویود این و علی

 ورد و لذا نایر آن را ذیل ن ث  ما  یزایی مورد نررسی قهرار داد، قهوانین  یفهر  نه چشم نمی

تهوان آن را تقصهیر یها ا  ویود دارنر  ه قانونگذار، حکم این نو  از عنصر روانی را  هه مهیپرا نره

ده و نه یرایم عمر  مل ق نموده اسا  یکی از  ما  یزایی  ریر نامیر، از یرایم  مایی یرا  ر

 اسا  ممانق مادۀ مزنور: 1921قانون مجازات عمومی مصوب  171این موارد، یرم موضو  مادۀ 

 علیهههر  س عمراً نه دیگر  یر  یا ضرنی وارد آورد  هه منتههی نهه مهوت مجنی

اقه از سه حبس نا اعمال  گردد نرون این  ه مرتکب قصر  شتن را دا ته نا ر نه

تا دهسال م کوم  واهر  ر مشرو  نر این  ه آلتی  ه استعمال  ره اسها آلها 

  حکم قاتل عمر  اساقتاله نبا ر واگر آلا قتاله نا ر مرتکب در

نریهی اسا  ه ت قق قتل عمر  منو  نه احراز قصر  شهتن توسهط مرتکهب اسها و نهرون  

دانسا  زیرا نیا مجرمانهۀ مرتکهب نهه نتیجهۀ توان قتل واق   ره را عمر  ت قق قصر مزنور نمی

یرم قتل تعلق نگرفته و لذا اصل تمانق عنصر ماد  و عنصر روانی م قق نشره اسا  نا ویود ایهن، 

فوق الذ ر، مجازات قتل عمر  را نر مرتکبی نهار نمهوده  171گذار سانق در قسما آ ر ماده قانون
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مها نهه صهراحا مهاده مزنهور، قصهر  شهتن نهرارد  اسا  ه هرچنر از آلا قتاله استفاده می  نر، ا

-را مبتنهی نهر نهوعی سهوءنیا احتمهالی مهی 171حقوقرانان  یفر  قبل از انقهالب، حکهم مهادۀ 

 (  129: 1989دانستنر)پاد، 

احتیهایی گهذار آن را نهر مبنها  نهینه عبارت دیگر، یرم مزنور یرمی غیرعمر  نود  ه قانون

قهانون مجهازات  171قتاله، درحکم عمر  قرار داده نود  حکم مهادۀ  ریرِ متهم در استفاده از آلا 

عمومی  بیه موض  حقوق انگلستان در ن ث قتل عمر  اسا  ه ممانق آن، عالوه نر قتل عمهر  

نر مبنا  قصر  شتن قرنانی، ت قق قتل نا قصر ایراد صرمه  ریر نرنی نیز قتهل عمهر  را م قهق 

  البته نهر الف قسهما آ هر مهاده (Ashworth, 2006: 256 ; Herring, 2012, 113)می سازد

مزنور  ه نه صراحا، قتل واق   ره را درحکم عمر  می دانسا، در حقهوق انگلسهتان قتهل  171

مزنور عمر  دانسته می  ود  نا این حال نمی توان تردیر نمود  ه قتل مزنور در حقوق انگلیس نیز 

سازد و تنهها حکم قانون ماهیا مسکله را دگرگون نمی ماهیتاً عمر  نبوده و درحکم عمر اسا  زیرا

 توانر حکم آن را تغییر دهر  می

 هورد   نهه چشهم مهی 1922مصهوب  آههنهها  مرنهو  نهه راهقانون  یفر نزههمین حکم در 

آهن یا رفتار مویهب  هروج قانونگذار در قانون مزنور نیز پس از آنکه تخریب تکسیسات مرنو  نه راه

ریل و تصادم و ماننر آن را یرم و مستویب مجهازات حهبس  هنا ته اسها، در صهورت  آهن ازراه

نه  1منجر  رن رفتارها  مزنور نه  شته  رن فرد یا افراد ، مجازات مرتکب را اعرام دانسته اسا 

عبارت دیگر، قانونگذار نرون آنکه عمر مرتکب را نیازمنهر احهراز نرانهر، نرمبنها  نظریهۀ سهوءنیا 

 2( 119: 1981احتیایی  ریر مرتکب، مجازات او را اعرام قرار داده اسا)پاد، نرلیل نی احتمالی و

نظر از موارد مزنور و موارد نادر دیگر   ه نه صورت اسهتثنایی و  هالف قاعهره در در هرحال صرف

و  گهذاردقانونگذار ایرانی نین  ما  ساده و  ریر تفاوتی نمی 9 ونر،قوانین  یفر  ایران یافا می

                                                           
 –اننیهه  -سهر  -دیهوار  -تونهل  -پهل  -نر  ها  -ریز هر  هس  ها : آهنها  مرنو  نه راهنزه قانون  یفر 1ماده   1

ها  آن و وسهابل تیرهها  تلفهن و تلگهراف وسهیم-عالبم  مهر -اتصالی ریل  -پیچ و مهره ریل  -ریل  -ناالستتراورس 

مهم دیگر   هود  از  ط یا تصادم یا حادثه روج قمار  آهن را  راب  نر و نه یور  لی عملی نمایر  ه مویبنقلیه راه

اگر در نتیجه حادثه یک یها چنهر نفهر  شهته  هود مرتکهب  و  ودسال م کوم می 11نه حبس نا اعمال  اقه از پنج تا

      م کوم نه اعرام  واهر  ر

 یلبر ، مجالی یرا میآهنها  مرنو  نه راهقانون  یفر نزه 1  البته ن ث از نسخ یا عرم نسخ اعرام مذ ور در ماده 2

  نرا  دیرن نر ی دیگر از مصادیق قانونیِ سوءنیا احتمالی  ه قانونگذار حکم سوءنیا احتمهالی را مسهاو  نها عمهر 9

پریهره ینهایی، چهاپ دوم، تههران، انتشهارات دانسته اسا، ر    مرتضی م سنی، دوره حقوق یزا  عمهومی، ج دوم، 

  219صص ، 1982 تانخانه گنج دانش، 
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گیرد)صهانعی، لذا سوءنیا احتمالی یا همان  ما  یزایی  ریر، ذیل یهرابم غیرعمهر  قهرار مهی

 (   219-211: 1982  م سنی،  981: 1982

دههر و لهذا زیرا عنصر روانی مرتکب در این یرایم، تمامی ایهزاء عنصهر مهاد  را پو هش نمهی

انسها  همهین وضهعیا در حقهوق توان آن را عمر  دممانق اصل تمانق عنصر ماد  و روانی نمی

گردد و د ترین و رویۀ قضایی آن  شهور یهز در مهوارد اسهتثنایی و نها تصهری  فرانسه مشاهره می

قانونگههذار، سههوءنیا احتمههالی را متههرادف نهها تقصههیر سههاده و مویههب ت قههق یههرایم غیرعمههر  

 ( 912-919: 1977داننر)استفانی و دیگران، می

قهانون مجهازات  292نظر نگارنره، حکهم مقهرر در تبصهرۀ مهادۀ  ناتویه نه ممالب نیان  ره، نه

آگاه و متوجهه اسالمی ارتبایی نه سوءنیا احتمالی نرارد  زیرا قانونگذار در تبصرۀ مزنور از عبارت، 

 ه مرتکب، از وقو  ینایها آگهاه نا هر، وضهعیا ذهنهی و  از حهوزۀ استفاده  رده و زمانی ،باشد

ر احتمال و امکان اسا،  ارج  واههر نهود  ممکهن اسها در دفها  از سوءنیا احتمالی  ه مبتنی ن

ایهن اسهترالل  1در تبصره ا اره گهردد  نوعاًنه واژۀ  292مبنا  سوءنیا احتمالی نرا  تبصرۀ مادۀ 

نیز ص ی  نیسا  زیرا همانمور  ه  واهیم دیر، زمانی  ه سوءنیا نر مبنا  علهم تشهکیل گهردد، 

گهاه نهه گیهرد و ههیچگاهی، علمی اسا  ه نه یریان عاد  امور تعلهق مهیمراد قانونگذار از علم و آ

معنا  یقین و آگاهی قمعی نیسا  ننانراین، نه  رحی  ه  واهیم دیر، علم نه ت قق نوعی نتیجهه، 

 همان سوءنیا غیرمستقیم اسا  ه در ادامه نه آن  واهیم پردا ا  

 

 نقد نظرِیۀ دوم)سوءنیت غیرمستقیم( .3

قانون مجازات اسالمی نر اسهاس نظریهۀ سهوءنیا غیرمسهتقیم  292ی حکم تبصرۀ مادۀ نرا  نررس

الزم اسا  ه انترا مفهوم سوءنیا غیرمستقیم مورد نررسی قرار گیهرد و سهپس نهه تمبیهق حکهم 

 تبصرۀ مزنور نا این مفهوم پردا ته  ود 

 

 مفهوم سوءنیت غیرمستقیم .1. 3

توانر دو نقش مجهزا در میایزاء تشکیل دهنرۀ عنصر روانی، عنوان یکی از علم نهدر حقوق  یفر ، 

عنصر ناز   نر  ه یکی از آنها  کلی و دیگر  ماهو  اسا  مراد از نقش  کلی علم در عنصر این 

 ار رود  نرین معنا  ه در حالتی  ه عنصر روانی ه روانی یرم آن اسا  ه علم در مقام اثبات قصر ن

گردد، علم راهی نرا  احهراز و اثبهات ایهن امهر م قق می (   واستننه معنا )یرابم عمر  نا قصر

                                                           
گهردد، مویب ینایها نهر دیگهر  می نوعاًدر مورد ننرها )الف( و)پ( هرگاه مرتکب آگاه و متویه نا ر  ه اقرام او   1

   ودینایا عمر  م سوب می
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 ه مرتکب، نتیجۀ مجرمانه را  واستار  ره اسا  نرا  مثال اگر فرد  نه موضه  حساسهی از  اسا

نرن قرنانی  لیک  رده و او را نکشر، چنین استرالل  ود  ه چهون مرتکهب هماننهر دیگهر افهراد 

گردد  ه قصر او از ارتکهاب وض  حساس نرن آگاه اسا، ثانا مییامعه از  شنره نودن  لیک نه م

 رفتار مزنور،  شتن قرنانی نوده اسا  

همانمور  ه مشخص اسا علم در این حالا موضوعیا نرارد و نفس ویود آن فاقر ارزش اسا 

 توان نه قصر رسیر و نلکه تنها راهی اسا  ه نه مرد آن می

انر  ه اگر مرتکب قرنهانی را از فهراز یهک انان انگلیسی نیان  ردهدنا استفاده از همین مملب، حقوق

متر  نه پایین پرتاب نمایر و سپس مرعی  ود  ه قصهر  شهتن یها ایهراد صهرمه  12تخته سنگ 

-توان گفا  ه نتیجۀ ایتنهاب ریر نه قرنانی را نرا ته و تنها قصر ترسانرن او را دا ته اسا، می

رمۀ  ریر اسا و هیات منصفه حق دارد استنبا  نمایر  ه مرتکب ناپذیر چنین رفتار ، حراقل ص

نینهی  ه یک فرد نا عقل و  رد معمولی اسا، در فقران هر دلیل قانل قبول، چنین امهر  را پهیش

 رده اسا و لذا هرف او از هل دادن قرنهانی، نایهر قصهر  شهتن یها ت میهل صهرمه  هریر نهرنی 

  (Allen, 1997: 49-50&53)نا ر

نیز پذیرفته  ر  در این پرونره متهم مقرار  پارافین دا ل یعبهه  1نرریکوض  در پرونره همین م

سهاله فهوت  12پستی یک  انه ریخته و نرون هشرار دادن، آن را آتش زد و در نتیجه آن یک نچه 

نمود  متهم ادعا می  رد  ه نمی  واسته اسا  سی  شته  ود  نلکه تنها قصهر ترسهانرن دا هته 

  هر چنر در نهایا متهم نه ارتکاب قتل غیر عمر  م کهوم  هر، (Dine et al, 2010: 130)اسا

اما دادگاه حکم داد، زمانی  ه فرد  تشخیص دهر  ه وقو  نتیجه نر رفتار او عمالً ایتنهاب ناپهذیر 

 & Fionda)اسا، این استنبا  می توانر غیرقانل ایتناب نا ر  ه او آن نتیجه را قصر  رده اسا

, 2000: 5)Bryant  نیز دادگاه هیات منصفه را نر همین اساس راهنمایی نمهود   2وولین  در دعوا

در این پرونره، متهم  نترل  ود را از دسا داده و نچۀ نوزاد  ود را در یول اتاق پرتاب نمهود  هه 

  هیهکت منصهفه نهرین (Wilson, 1999: 448)مویب صرمه نه سر و درنهایها مهرگ و  گردیهر

تواننر قصر مرتکب را استنبا   ننر، در صورتی  ه متهم نتیجهه را ایی  ر  ه آنها میصورت راهنم

  (Ibid)نینی  رده نا رنه عنوان یک قمعیا عملی پیش

نه معنا  ت قهق  آنو ویود  داردموضوعیا  و آگاهی، ویود علم نفسِ ،علم نقش ماهو ِ دراما 

نهاد   ،اثبات و احراز قصر نیسا و نلکه  ودسوءنیا یزایی اسا  علم در این حالا مجرایی نرا  

  هکلتوانر نیا مجرمانه را تشکیل دهر  در این فرض، آنچه سهوءنیا را نا قصر میارز هم اسا  ه

                                                           
1. Nedrick[1986] CA. 

2. Woollin [1998] 4 All ER 103. 
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تواننهر نیها مجرمانهه را و هر یک از آنها نه صورت یایگزین یکریگر می اسا قصد یا علم ،دهرمی

ا  سنگین نر سهر علیه نا ر، ضرنهستار  شتن مجنیماننر آنکه فرد  نرون آنکه  وام قق سازنر  

او وارد  رده و او را نکشر  ه هرچنر ویود قصر در ایهن حالها منتفهی اسها، امها در صهورتی  هه 

 آگهاهی، نهه دلیهل  هودمهرگ مهیدر رونر عاد  امور منجر نه مرتکب نرانر  ه نتیجۀ رفتار مزنور 

  وایر سوءنیا  واهر نود  ،مزنور

دانان انگلیسی نرا  این امر،  خصی اسا  هه نهه قصهر گهرفتن  سهارت از قوقمثال سنتی ح

دانهر  هه  نر تا در حین پرواز منفجر  ود  هرچنر او می ر ا نیمه، نمبی را در هواپیما تعبیه می

 ( 81: 1992 رن مسافرین ویود نرارد) الر سون، عمالً تردیر  در  شته

نه در معنها  یقهین فلسهفی و نلکهه مفههومی عرفهی و  نایر تویه دا ا  ه علم در این مفهوم،

نرگرفته از تجارب عملی و زنرگی عاد  و معمولی انسانهاسا  ه احتمهال مخهالف آن نیهز منتفهی 

و نلکه عبهارت نرانسته این نو  از آگاهی را نا امکان و احتمال نرانر  عرف یامعهنیسا  نا این وصف، 

ننانراین، آنچه در ت قهق نیها مجرمانهه نهر اسهاس علهم و  انر دتر میعلم و آگاهی را نر آن زیبنره

اسا و نه علهم نهه ت قهق قمعهی و  امورآگاهی مورد نیاز اسا، علم نه ت قق نتیجه در رونر عاد  

  (211-218: 1991)م مر انی، ضرور  نتیجه در معنا  فلسفی آن

  انرنامیره 1ءنیا غیرمستقیمسو ، آن راعنوان سوءنیاپذیرش علم نهنیز نا دانان انگلیسی حقوق

 :Wilson, 1998)اسهات قهق نتیجهۀ مجرمانهه   واههان ه مرتکب  2در مقانل سوءنیا مستقیم

124-125 ; Simister & Sullivan, 2010: 132-133)   

نها  آنت قهق و  9دریۀ اول قصر مستقیمِ راسوءنیا نا قصر عرب نیز تشکیل  داناننر ی از حقوق
نرا  مثال اگر فرد  قصر غرق  ( 211: 1982)عوض م مر، انرنامیره 1دریۀ دوم علم را قصر مستقیمِ

 ردن یک  شتی نه دلیلی ماننر گرفتن پول از  ر ا نیمه را دا ته نا ر، اما نرانر  ه نا غهرق  هرن 
نسهبا نهه غهرق  رمهه و مسهافران  مرتکهب، مسافرین آن نیز غرق  واهنر  ر، سهوءنیا  شتی آن

نظر دهر  ه صرفاین همه نشان می  (211 -212)همان: گرددوم او م سوب می شتی، قصر دریۀ د
توانر نهه صهورت یهایگزینی دانان نه  ار رفته اسا، علم میاز عبارات مختلفی  ه توسط فقها و حقوق

نرا  قصر، سوءنیا یزایی را تشکیل دهر و ت قق عنصر روانهی یهرابم عمهر  من صهر در قصهر در 
  معنا   واستن نیسا

در مقررات  یفر  ایران نیز ت قق سوءنیا یزایهی نها علهم در مهواد متعهرد  از قهانون مجهازات 

                                                           
1. indirect / obliqe intention 

2. direct intention 

 ه االولی  قصر المبا ر من الرری9

   قصر المبا ر من الرریه الثانیه1
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قهانون مجهازات  111مهادۀ نهرا  نمونهه ممهانق اسالمی و قوانین دیگر مورد پذیرش قرار گرفته اسا  

 :  اسالمی
در ت قق یرابم عمر  عالوه نر علم مرتکب نه موضو  یرم، نایهر قصهر او در ارتکهاب 

یرابمی  ه وقو  آنها نراساس قهانون منهو  نهه ت قهق  تار مجرمانه احراز گردد  دررف
 .نتیجه اسا، قصر نتیجه یا علم نه وقو  آن نیز نایر م رز  ود

 ه تنها مادۀ عام مرنو  نه عنصر روانهیِ یهرابم  111اسا، قسما آ ر مادۀ  مشخصهمانمور  ه 
اسها   دانسهتهیا علم نه صورت یایگزین یکهریگر ت قق سوءنیا را منو  نه ویود قصر عمر  اسا، 

ین معنا  ه چه مرتکب نتیجه را نخواهر و چه آن را نخواهر  ولی نرانهر رفتهار او منجهر نهه ت قهق ه ان
 ود، سوءنیا و  تشکیل  ره اسا  امر   ه نه معنا  پذیرش و تساو  سوءنیا مستقیم نتیجه می

مبنا،  واه فرد  نا پرتاب اموال دیگهر  در پهی تخریهب نر همین و غیرمستقیم در حقوق ایران اسا  
آنها نا ر و  واه در وسط دعوا مال دیگر  را پرتاب  نر  نا آگاهی از اینکه مال مزنهور صهرمه  واههر 

دیههر، دارا  عنصههر روانههی  واهههر نههود  هرچنههر در حالهها ا یههر  واهههان تخریههب مههال دیگههر  
فرو هر  امینی  ه مال امانی را نه دلیل نیاز مالی می(  همچنین، 199: 1989نبا ر)میرم مرصادقی، 

نرون آنکه در پی ضرر صاحب مال نا ر، نا تویه نه آگاهی او از ضرر مالبا ته در نتیجۀ فهروش، وایهر 
سوءنیا  اص  یانا در امانا  واهر نود  همچنین اسا، فرد   هه یهها نهاالنردن تیهراژ روزنامهۀ 

دانهر، دروح  نهر  درحالیکهه مهیرتبه را دارا  دو همسر معرفی مهی ود، عمراً یکی از مسوواالن عالی
دیره  واهر  ر  ه در این حالا نیز سوءنیا  اص نشر ا اذیب م قق  واهر مزنور منجر نه ضرر نزه

  ر 
، قانونگذار در موارد متعرد دیگر  از قانون مجهازات اسهالمی یهایگزینی علهم و 111عالوه نر مادۀ 
قانون از این یمله اسا  قانونگهذار آن  292ر را مورد پذیرش قرار داده اسا  مادۀ قصر نه یا  یکریگ

قصر نتیجه واق   ره را نرا ته نا ر، امها نرانهر  ،در ننرها  ب و پ مادۀ مزنور در صورتی  ه مرتکب
 ود، ینایا و  را عمر  دانسهته اسها  هه مفهاد آن چیهز  غیهر از رفتار او منجر نه نتیجه می ه 

 ممانق ننرها  ب و پ مزنور: قانون مجازات اسالمی نیسا  111آ ر مادۀ  قسما
هرگاه مرتکب، عمراً  ار  انجام دهر  ه نوعاً مویب ینایا واقه   هره یها نظیهر  -ب

آگهاه و آن، می گردد، هرچنر قصر ارتکاب آن ینایا و نظیر آن را نرا ته نا ر ولی 

 یانوده  ه آن  ار نوعاً مویب آن ینایا  متوجه

  ود نظیر آن می
هرگاه مرتکب قصر ارتکاب ینایا واق   ره یا نظیر آن را نرا ته و  هار  را ههم  -پ

 ه انجام داده اسا، نسبا نه افراد متعارف نوعاً مویب ینایا واق   ره یا نظیهر آن، 
نمی  ود لکن در صوص مجنیٌ علیه، نه علا نیمار ، ضعف، پیر  یها ههر وضهعیا 
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وضعیا  اص مکانی یا زمانی نوعاً مویهب آن ینایها یها نظیهر آن  دیگر و یا نه علا

می  ود مشرو  نر آنکه مرتکب نه وضعیا نامتعارف مجنیٌ علیه یها وضهعیا  هاص 

 .نا ر آگاه و متوجهمکانی یا زمانی 

در مورد ینایها در  111در مورد ینایا در حال  واب یا نیهو ی، مادۀ  119همین امر در مادۀ  
در قهانون مجهازات اسهالمی و در نر هی  2،ینایا نا ی از ا راهدر  صوص  979مادۀ  و 1حال مستی

 پذیرفته  ره اسا  9قوانین  یفر  دیگر
 

 سوءنیت غیرمستقیم در فقه .1. 3

پذیرش نقش در تشکیل سوءنیا، در منان  فقهی نیز قانل مشاهره اسها  نهه ایهن صهورت  هه فقهها، 

مهویبی  نیهزینایها را  وقهو نرانسته و علم نه  تکاب ینایات قق ینایا عمر  را منو  نه قصر ار
ینایها نبا هر  ممهانق ایهن نظهر،  ایجهاد واهان  ،انر  هرچنر مرتکبسوءنیا دانسته تشکیلیرا در 

علم نه  شنره نودن نوعی آن، مویب ت قهق  در صورت شتن قرنانی نا ارتکاب یک رفتار نوعاً  شنره، 
  نجفهی،  982: 1129)حلبی، ههان مهرگ قرنهانی نبهوده نا هرقتل عمر  اسا  هرچنر مرتکهب  وا

در    در علا این حکم چنین آمره اسا  ه علهم نهه ت قهق مهرگ(119: 1119  منتظر ، 12: 1917
و یا قصهر سهبب نها علهم نهه  1(1: 1991) ویی، ، یرا  از قصر قتل نه صورت تبعی نیسااین فرض

ا هارۀ  نیان نرا   (127تا: )حسینی عاملی، نیسامسبب ا ایجاد ت قق رانمه سببیا، در حقیقا قصر
ا هاره  هره  نهه سهوءنیا غیرمسهتقیمدر آثار نر هی از م ققهین حقهوق اسهالمی  نه این امر هرچنر

                                                           
: مستی و نی ارادگی حاصل از مصرف ا تیار  مسکرات، مواد مخرر و روانگردان و نظایر آنها، مان  مجازات 111  ماده 1

نیسا مگر اینکه ثانا  ود مرتکب حین ارتکاب یرم نهمور  لی مسلوب اال تیار نوده اسا  لکن چنانچهه ثانها  هود 

ن مواد نه منظور ارتکاب یرم یا نا علم نه ت قق آن نوده اسا و یرم مورد نظر واق   هود، نهه مجهازات ههر دو مصرف ای

 . ودیرم م کوم می

 ونره گردد، ینایا عمر  اسها و : هرگاه  سی دیگر  را نه رفتار  ا راه  نر  ه مویب ینایا نرا راه 979  ماده 2

 هه ایهن ا هراه نوعهاً نره قصر ینایا نر او را نرا ته و آگهاهی و تویهه نهه این ود مگر ا راه  نا راه  ننره قصاص می

عمر  اسا و ا راه  ننره نهه پردا ها دیهه  ود نیز نرا ته نا ر  ه در این صورت ینایا  بهمویب ینایا نر او می

و تبصهرۀ  927نه مهادۀ همچنین نرا  دیگر موارد دیگر  از این دسا در قانون مجازات اسالمی، ر      ود م کوم می

 آن قانون  281مادۀ 

: هر یک از اعمال مهذ ور در ننهرها  1919قانون ا الگران در نظام اقتصاد   شور مصوب  2  نرا  نمونه ر    مادۀ 9

نهه مهوثر نهودن  یها نها علهممقانله نا آن و  قصر نهضرنه زدن نه نظام یمهور  اسالمی ایران و یا  نه قصرچنانچه  1ماده 

در مقانله نا نظام مزنور چنانچه در حر فساد فی االرض نا ر مرتکب نه اعرام و در غیر این صورت نه حبس از پهنج  اقرام

 سال تا نیسا سال م کوم می  ود 

    الن قصر الفعل م  االلتفات الی ترتب القتل علیه عاده الینفک عن قصر القتل تبعا1
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را یها ا ارۀ نهه ایهن امهر نهه  هار  قصد تبعی ،اما در غالب  تب فقهی ،(919: 1978اسا)گریی، 

در صورتی  هه  اما  نا ر شتن قرنانی  ،  واهان ه قاتل قصر، زمانی انترایی اسا انر  از این منظر،نرده
نا علم نه ت قق آن، مرتکب رفتار گردد، قصهر و  نهه صهورت تبعهی دا تن قصر قتل و مرتکب نرون 

در قصر تبعی، آنچه ناالصاله مورد قصر مرتکهب قهرار  ننانراین،  (9-1: 1991) ویی، م قق  ره اسا
و نهه  ،صهورت تبعهیتوان نههمرگ را تنها می  ودِ رفتار اسا و لذا واق   ره و نلکه گیرد، نه نتیجهمی
    (18: 1127) فاضل لنکرانی، مورد قصر مرتکب دانسا ،اصلی

نر همین اساس، مشهور فقیهان امامیه، عالوه نر ت قق قتل عمر  نا قصر قتل، انجهام عمهل نوعهاً 
  هنهر ،  971: 1129ر)م قق، ان شنره، نرون قصر قتل را نیز مویهب ت قهق قتهل عمهر  دانسهته

زیرا زمانی  ه یک رفتار غالباً و نر مبنها   1( 972تا:   اردنیلی، نی 17: 1112   هیرثانی،  199: 1121
 عادت  شنره نا ر، در حقیقا نسبا نه نو  مردم در غالب موارد  شنره اسا  

اسا  نمور   ه نتهوان زیرا  شنره نودن نسبا نه نو  مردم، مستلزم حروث مرگ در غالب موارد 
 هه  نوعاً، عادتاً و غالباًتوان انکار نمود  ه نین  لمات آن را نه عنوان عادتی معهود نگریسا  البته نمی

گردد، از نظر لغو  ترادف  امل ویهود نهرارد، امها نها تویهه نهه در ادنیات فقهی نرا  این امر نیان می
یق لغو  و تفسیر ادنی صرف، فاقر ویاها نهوده و سانقه و دلیل یعل حکم در منان  فقهی، معنا  دق

الزم اسا  ه معنا  نوعاً  شنره را نر معانی عادتاً و غالباً ت ویل نمهوده و تفسهیر نمهود   نهه هرحهال، 
نرا  ت قق فعل نوعاً  شنره، فعل نایر از یمله افعالی نا ر  ه عادتاً منجهر نهه مهرگ  هود  دقها در 

دهر  ه حصول مرگ نر فعل مرتکب، نایر نه صهورت در  الم فقها نشان می، "غالباً"و  "عادتاً" لمات 
گیرد و نه عبارت دیگر عمل مرتکهب نهه صهورتی نا هر  هه  ای  و  امالً معمولی و قانل انتظار صورت

( و 982: 1129حصول مرگ نر آن  ای  و معمول و عرم حصول مرگ نر آن، غیرمعمول نا هر)حلبی، 

توان از ت قق قتهل عمهر  سهخن ب نا علم چنین رفتار  را م قق سازد، میتنها در صورتی  ه مرتک
 "نهادراً کنههده " شهنره، از عبهارت  "غالبهاً"و  "عادتاً"رانر و نه همین یها فقها در نرانر عبهارات 

دهر، فقها تنهها در (  امر   ه نشان می119تا:    مینی، نی 182: 1119انر)عالمه حلی، استفاده  رده
 ه در غالب موارد، فعل مرتکب منجر نه سلب حیات گردد و این امر نه صهورت یهک عهادت و صورتی 

اصهلی تمر هز داننهر  در نتیجهه، یک امر عاد  و معمولی درآمره نا ر، رفتار نوعاً  شنره را م قق می
 ، نه نر اساس عنصر ماد  و نلکهه نهر اسهاس عنصهر روانهی اسها در نیان حکم رفتار نوعاً  شنرهفقها 

انر، صرف ارتکاب رفتار نوعاً  شنره را نهرا  ت قهق قتهل دا تهرا نیان این معیار نسیار  از فقهایی  ه 
انر  ه عالوه نر ارتکاب رفتار   هه عادتهاً یها غالبهاً منجهر نهه عمر   افی نرانسته و نلکه تصری   رده

                                                           
م مر نن حسن حر عاملی،     ، رفقها در این حکم قرار گرفته اسای  ه مورد استناد مشهور دیرن روایات  نرا  1

  91 -12، صص 1111، چ دوم، التراث ،موسسه آل البیا) ( الل یاء،نیروت29ج وسابل الشیعه،
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   1: 1991   هویی،  12: 1917)نجفی، مرتکب نیز نه این امر آگاه نا هرالزم اسا  ه گردد، مرگ می

  (127تا: حسینی عاملی، نی
پذیرش علم نه عنوان یایگزینی نرا  قصر، من صر در ن ث قتل نبوده و فقهها در مهوارد دیگهر  نیهز 

 ها:انر  ننانر نر ی از این دیرگاهاین امر مورد پذیرش قرار داده
ت قهق گنهاه و اگر فرد  نرانر  ه نا رفتن نه مجلهس فهالن فهرد، رفهتن و  مویهب 

ارتکاب عمل حرام نه صورت اضمرار  و یا ا راهی می  ود، نا ویود عمر در رفهتن و 
ورود ا تیار  نه مجلس و علم او نه این مملب، و  مضمر در معصیا یا ا هراه  هره 
نه آن م سوب نمی  ود  نلکه مرتکب گناه عمر  مستویب مجازات و موا ذه  هره 

و نه این امر یا عرم تویه نه آن، نه علا عرم ت قق اسا  آر  در صورت عرم آگاهی ا
گناه عمر  تردیر  در عرم اسهت قاق و  نهه عقونها ویهود نرارد)فاضهل لنکرانهی، 

1127 :177 ) 

در ت قق م ارنه نیز نر ی از فقها  معاصر، ان صار ت قق م ارنه نهه قصهر را فاقهر دلیهل دانسهته و  
انر) هاهرود ، عمومی را نا علم نه ایهن امهر، م ارنهه دانسته انجام رفتار منجر نه سلب امنیا و ناامنی

1978 :929 – 928 ) 
 

 با سوءنیت غیرمستقیم 191تطبیق تبصرۀ مادۀ  .3. 3

، مبتنی نر سوءنیا قانون مجازات اسالمی 292در تبصرۀ مادۀ  نا تویه نه آنچه نیان گردیر، حکم مقرر

هماننر تقصیر یزایی  هریر و یها سهوءنیا احتمهالی  توان مبنا  آن را امور و نمی اسا غیرمستقیم
مهویبی یهرا نهرا  ت قهق نیز علم و آگاهی نه این معنا  ه عالوه نر قصر نه معنا   واستن،   دانسا

سوءنیا اسا و نیا مجرمانۀ مرتکب حتی در حالتی  ه و   واهان ت قق نتیجه نبا ر، اما نه ت قق 
که صرف احتمال، امکان و یها تقصهیر نتوانهر مویهب ت قهق   نرون آنآن آگاه نا ر، م قق  واهر  ر

مفاد تبصرۀ مزنور وایر حکم یریر  نیسها و تک یهر مجهرد نهر نه نیان دیگر،   ینایات عمر  گردد
آگهاهی  ،ممانق آن اسا  هقانون مجازات اسالمی  292و ننرها  ب و پ مادۀ  111قسما آ ر مادۀ 

 وانر یها  هود اگر فرد   ه می ننانراین،نیا یزایی اسا  در ت قق سوء ت قق نتیجه، مجرایی یرا از
 نر، نرانر  هه رفتهار او نوعهاً مویهب ینایها نهر یا نه سما یک حیوان  لیک می  رده ورا نیهوش 
گهذار ، ماننر آنکه فهرد  نها نمهب  ود، وایر سوءنیا نوده و ینایا او عمر   واهر نود دیگر  می

 ر، اما نرانر  ه نا انفجار نمب، عالوه نر فرد موردنظر، همکهاران و  قصر  شتن فرد  اصی را دا ته نا
توان ینایا ارتکهانی و  نسهبا نهه همکهاران را  مها  نیز  شته  واهنر  ر  ه در این حالا، نمی

م   دانسا  زیرا نا تویه نه آگاهی مرتکب از ت قق نتیجه در رونر عاد  و نوعی امور، ینایا ا یهر 
منمبهق نهر نظهر فقیههان  هیعه نهه  292  م قق  واهر  ر  این تفسیر از مادۀ نیز نه  صورت عمر
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عنوان منب  اصلی قانونگذار در تقنین مب ث قتل عمر  و قصاص اسا  زیرا همانمور  ه نیان گردیهر، 

از نظر فقها نیز علم نه ت قق نوعی نتیجه، مویبی یرا در ت قق ینایا عمر  اسا  هرچنر مرتکهب، 
(   صوصاً آنکه، تردیهر  نیسها  هه 1: 1991   ویی، 12: 1917تیجه نبا ر)نجفی،  واهان ت قق ن

احتیهایی توانر نرا  امور نظیر ینایات نا ی از تقصیر یها نهیعنوان یک مجازات  رعی نمیقصاص نه
 اِعمال گردد 

رگهاه در مورد بههدهای)ال(( و)(( همبنی نر اینکه:  292گذار در تبصرۀ مادۀ ننانراین حکم قانون

گهردد، جهایهت عمهدی مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جهایت بهر دیرهری می

قانون مجازات اسهالمی  292در راستا  ت قق ینایا عمر  نر اساس ننر ب مادۀ  ،شودمحسوب می
هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جهایت واقه  شهده یها اسا  ه نه مویب آن: 

ظیر آن، می گردد، هرچهد قصد ارتکاب آن جهایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگهاه و متوجهه ن

 .بوده که آن کار نوعاً موجب آن جهایت یا نظیر آن می شود

مقایسۀ عبارات قانونی فوق مدیر همین امر اسا  ه یهز تفهاوت در ترتیهب  لمهات در دو مقهررۀ 
توان مبنا و ماهیا آن دو را  ه از امر  واحهر ا ویود نرارد و نمیمزنور، تفاوتی از نظر ماهیتی نین آنه

همهین امهر را   ود، از یکریگر تفکیک  رده و دامنۀ ت قق ینایهات عمهر  را گسهترش داد نا ی می
نها مهوارد دیگهر   هه قانونگهذار، سهوءنیا غیرمسهتقیم را  292توان در مقایسۀ نین تبصرۀ مهادۀ می

قانون مجازات اسالمی، همگهام  292نه نیان دیگر، تبصرۀ مادۀ  1شاهره نمود پذیرفته اسا، نه راحتی م

همان قانون، نه معنا  ت قق عمر مجرمانه نا علم و آگاهی اسا و  هامل  292نا ننرها  ب و پ مادۀ 
دهنر، نخواهر سوءنیا احتمالی و تقصیر یرایی  ریر  ه عنصر روانی یرایم غیرعمر  را تشکیل می

  ر  
اسا  ه در صورت نروز  ک نیز دادرس موظف اسا تفسهیر  را نرگزینهر  هه نها اصهول نریهی 

حقوق  یفر  هماهنگ و نا دیگر مواد قانون مجازات اسالمی، همسو نا ر  عالوه نر اینکه تفسیر مهورد 
قبول در این حالا، تفسیر  اسا  ه نه نف  متهم نا ر  آنههم در یرمهی سهنگین همچهون ینایهات 

   مجازاتی  ریر و گاه نرون نازگشا اسا  عمر   ه دارا
 
 

 

                                                           
: هرگاه  سی دیگر  را نه رفتار  ا راه  نر  ه مویب قانون مجازات اسالمی تویه فرماییر 979ماده   نرا  نمونه نه 1

مگر ا راه  ننره قصر ینایا نر او را  ود  ونره گردد، ینایا عمر  اسا و ا راه  ننره قصاص میا راه ینایا نر

           ود نیز نرا ته نا ر ه این ا راه نوعاً مویب ینایا نر او مینرا ته و آگاهی و تویه نه این
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 گیرینتیجه
قانون مجازات اسالمی، در صورت علم مرتکب نهه ت قهق نهوعی قتهل، عنهوان  292ممانق تبصرۀ مادۀ 

-دانهان ت قهق نهییانر  در توییه این حکم، نر هی از حقهوققتل از  ما  م   نه عمر  تغییر می

مشمول ماده دانسته و نه نوعی، سوءنیا احتمالی را مبنها   تفاوتی فاحش و یا  ما  یزایی  ریر را
ا  از ت قهق نیها مجرمانهه نها علهم پذیرش تبصره قرار داده و در مقانل، نر ی دیگر این امر را یلهوه

انهر  چنهین دانسته و آن را زیر مجموعۀ ت قق ینایا عمر  نا علم نه نوعاً  شنره نودن رفتار دانسهته
یرمستقیم نه عنوان یکی از انوا  عنصر روانی یرایم غیرعمر  نوده و نه ایهن امر ، پذیرش سوءنیا غ

از رفتار  ود نبا ر، اما آگهاه نا هر  هه رفتهار  معناسا  ه اگر مرتکب یک رفتار،  واهان ت قق نتیجه
و  منجر نه ت قق نتیجۀ مزنور  واهر  ر، وایر سوءنیا  نا ته  واهر  ر  از میهان دو نظهر نیهان 

ر ا یر منمبق نر موازین حقوق  یفر  اسا  زیرا اوالً حکم سوءنیا احتمالی در حقوق ایران،  ره، نظ

توان حکهم تبصهره را نها مترادف نا  ما  یزایی اسا و در صورت نروز  ک نیز نا ریو  نه اصل، نمی
ق سوءنیا احتمالی توییه نمود   صوصاً آنکه چنین تفسیر   ه موس  و نه ضرر متهم اسا، در حقو

 یفر  غیرقانل پذیرش اسا  ازیرف دیگر، تردیر  نیسا  ه منب  اصلی قانونگهذار در تقنهین ن هث 
قتل در قانون مجازات اسالمی،  تاب فقیهان  یعه اسا و ن ث انوا  قتل و معیار تفکیک آنهها از ههم 

لزم آن اسها صورت  امل از منان  فقهی گرفته اسا  نتیجه آنکه اصول تفسیر قوانین  یفر  مسترا نه
را نا تویه نه منان  فقهی نررسی نماییم  در فقهه امامیهه ارتکهاب قتهل نها تقصهیر  292 ه تبصرۀ مادۀ 

قهانون مجهازات  292گاه عمر  و مستویب قصاص نیسا   صوصاً آنکه قانونگذار در مادۀ  ریر هیچ
، مخهالف 292از مهادۀ  ننر دانسته و تعبیر تبصره نه حالتی یرا  1اسالمی، قتل عمر  را من صر در 

منان  فقهی  واهر نود  ننانراین، حکم تبصره ناظر نه موارد  اسا  ه هرچنر مرتکب،  واهان ارتکاب 

-دانر  ه رفتار او در رونر عاد  امور مویب ایراد ینایها نهر قرنهانی مهیرفتار نر قرنانی نیسا، اما می

  ماننر فهرد   هه یهها  شهتن یهک مقهام گردد و نر این اساس، ینایا ارتکانی او  ما نخواهر نود
دانر  ه در ساعا انفجهار، همکهاران و  نیهز  شهته  نر، اما میگذار  میسیاسی، دفتر  ار او را نمب

 واهنر  ر  ه در این حالا، ینایا ارتکانی و  نسبا نه افراد ا یر،  ما  م   نخواهر نود  ایهن 
گر نیز قانل پذیرش اسا  ننانراین، فرد   ه  واههان امر من صر در ینایات نبوده و در مورد یرایم دی

دانر  ه رفتار او منجر نه تخریب مال غیهر  واههر  هر  امینهی  هه تخریب مال دیگر  نیسا  اما می
دانر  ه فروش مال امانی منجر نه ضرر مالک  واهر  هر و  واهان ضرر نه مال دیگر  نیسا، ولی می

تیراژ روزنامۀ  ود، دروغی را نا علم نه ضرر رسانرن نهه دیگهر  در  نگار   ه یها ناالنردننیز روزنامه
  نر  ه در این مورد نیز عنصر روانی نشر ا اذیب م قق  واهر  ر  آن منتشر می
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