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  قصد مجرمانه و قابليت پيش بيني صدمه   -1      
قصد نتيجه ي مجرمانه گاه صريح و مستقيم است به طوري كه مجرم ابتداً و باالصـاله تحقـق نتيجـه ي    

به عبارت ديگر مرتكب با انجام كاري قصـد كشـتن    1.به دنبال انجام افعال اختياري طلب مي كندمجرمانه را 
در اينجـا بـدون   . يا قطع عضو يا مجروح كردن ديگري را دارد و عمالً به نتيجه ي مورد نظر خود مـي رسـد  

جه اي را در بردارد يا خير، توجه به نوع وسيله ي به كار رفته و بدون توجه به اينكه آيا آن كار نوعاً چنين نتي
بدين ترتيب، هرگاه شخصي به قصد كشتن يا مجروح كردن ديگري به كتـك زدن  . عمدي محسوب مي شود

وي با يك تكه چوب نازك بپردازد و عمالً باعث مرگ يـا مجـروح شـدن قربـاني شـود جـرم وي عمـدي        
بـه بيـان ديگـر هرگـاه فعلـي       2.داردمحسوب خواهد شد هرچند كه اين عمل نوعاً چنين نتيجه اي را در برن

قانون مجازات اسالمي انجام شود چون صرف تحقق قصد كشتن براي احراز عمـد   206مطابق بند الف ماده 
بنابراين قابليـت پـيش   . كافي است و وسيله ي به كار گرفته شده چه نوعاً كشنده باشد چه اتفاقاً، موثر نيست

همچنـين در مـواردي كـه مرتكـب قصـد كشـتن يـا        . بل بحث نيستبيني يا عدم پيش بيني در اين موارد قا
مجروح كردن ديگري را دارد و عملي انجام مي دهد كه مي داند شانس موفق شدن در آن كم است نيز عمل 

حتي اگر حصـول چنـين نتيجـه اي بـراي وي      3.وي در صورت حصول نتيجه ، عمدي محسوب خواهد شد
  .قابل پيش بيني نباشد
دون اينكه قصد صريح و اصالي بر وقوع نتيجه داشته باشد قصد فعل به تنهايي در تحقق گاهي مرتكب ب

در اين صورت فعل ارتكابي بايد از چنان خصوصياتي برخوردار باشـد كـه بـه موجـب آن     . عمد كافي است
ايـن   4.بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد كرد اين نوع قصد را غيرمستقيم ، تبعي و يا ضمني مـي نامنـد  

بـدين ترتيـب ، هرگـاه    . قانون مجازات اسالمي پيش بيني شده اسـت  206نوع قصد مجرمانه در بند ب ماده 
كسي فرد ديگري را كه شنا نمي داند به داخل استخر عميقي پرتاب كند يا وي را از باالي بلنـدي بـه پـايين    

                                                 
 .  112، ص 13 84، چ هشتم ، نشر ميزان ، سال  ) صدمات جسماني( صادقي ، دكتر محمد هادي ، جرايم عليه اشخاص  -1

 . 100، ص  82مير محمد صادقي ، دكتر حسين ، جرايم عليه اشخاص ، نشر ميزان ، چ دوم ، بهار  -2

  . 101ميرمحمد صادقي ، منبع قبل ، ص  -3
 . 113ادي ، منبع قبل ، ص صادقي ، دكتر محمد ه -4



 حق گستر|برگ | 2

 

ت، عمـل وي حتـي در صـورت    اندازد و يا به طرف او گلوله اي شليك كند در صورت وقوع مرگ يا جراح
زيرا كسي نمي تواند چنين اقدامات خطرنـاكي  . فقدان قصد قتل يا ايراد صدمه ، عمدي محسوب خواهد شد

به عبارت ديگر قصد ارتكاب فعل مجرمانه با االت قتاله و انجام  1.را انجام داده و از عواقب كار خود بگريزد
عاً موجب قطع يا جرح عضو مي شود در جنايات مادون نفـس ،  كار غالباً كشنده در قتل و انجام كاري كه نو

حكايت از وجود قصد نتيجه و عمد در جنايت بر ديگري دارد اگرچه جاني ابتداً قصد قتل يـا جـرح مجنـي    
  2.عليه را نداشته باشد

گاهي نيز جاني عملي انجام مي دهد كه نه قصد كشتن و يا مجروح كـردن ديگـري را دارد و نـه اينكـه     
ل او نوعاً كشنده است بلكه اين عمل نسبت به قرباني خاص بر اثر بيماري ، پيـري ، نـاتواني ، كـودكي و    فع

 206بنـد ج مـاده   .( امثال اينها از چنين ويژگي برخوردار بوده است و جاني بر اين امر آگـاهي داشـته اسـت   
  ).قانون مجازات اسالمي 

ا بـه دليـل   .م.ق 206يني قتل ، تنها در بند ب و ج ماده بنابراين با توجه به توضيحات فوق قابليت پيش ب
عدم وجود قصد ابتدائي قابل بررسي است و در مورد بند الف به علت وجود قصد صـريح قتـل قابـل پـيش     

  .بيني بودن يا نبودن وقوع نتيجه موثر نيست
  فعل غالباً كشنده عام -1-1        

ماننـد  . مه يا اغلب انسان ها غالباً كشنده و مرگبار اسـت فعل غالباً كشنده عام عملي است كه نسبت به ه
اين قبيل افعال مرگبار هستند و مجنـي  ... زدن چاقو به گردن ، شليك گلوله به قلب ، خفه كردن ، سم دادن و

فعلـي نوعـاً   . ا مورد اشاره قرار گرفته است.م.ق 206فعل غالباً كشنده عام در بند ب ماده . عليه فوت مي كند
 –است و رفتار مادي قتل عمد را تشكيل مي دهد كه قاتل اوالً آن فعـل را بـا اراده انجـام داده باشـد      كشنده

. ثالثاً علم به كشـنده بـودن فعـل هـم داشـته باشـد       –ثانياً قصد اصابت آن فعل بر مجني عليه را داشته باشد 
راي تحقق قتل عمـد طبـق بنـد ب    بنابراين بحث از قابليت پيش بيني قتل در شق سوم مي باشد يعني اينكه ب

آيا ضرورت دارد كه قاتل از كشنده بودن فعل خود آگاه باشد يا نه ؟ مـثال شخصـي ديگـري را بـا      206ماده 
ميله ي آهني بر سر آن مي كوبد و مي گويد كه به كشنده بودن آن آگاهي نداشته است يا اينكـه چـاقويي بـه    

در اين مورد بايـد بـين   .دانسته كه ضربه به قلب كشنده است قلب ديگري وارد مي آورد و مي گويد كه نمي 
  :افعال نوعاً كشنده تفكيك قائل شد 

كشنده بودن برخي از افعال عرفاً معلوم و روشن است و همه يك فهم عرفي به كشنده بودن پاره اي  -1
بنـابراين  . ش بيني است از افعال دارند مخصوصا در مورد االت قتاله ، كشنده بودن آنها براي هركسي قابل پي

استفاده از آنها به منزله ي قصد نتيجه ي مجرمانه است حتي اگر قاتل نتيجه را نخواسته باشـد يـا بـراي وي    
ادعاي جهل به كشنده بودن چنين افعالي مسموع نيست چـون  . حصول چنين نتيجه اي قابل پيش بيني نباشد

اي ديگري با چاقو ضربه بزند احتمـال زيـادي وجـود    بنابراين اگر كسي به دنده ه. علم عرفي مفروض است
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دارد كه اين امر به مرگ يا صدمه جسمي شديد او منجر شود و از آنجايي كه بيشتر افراد از اين موضوع آگاه 
هستند اين احتمال وجود دارد كه در زمان ارتكاب عمل ، مرگ يا صدمه شديد جسماني را پيش بينـي كـرده   

ارف و معقول مي توانسته مرگ يا صدمه شديد جسماني را به عنوان نتيجـه ي فعـل   پس اگر فردي متع. باشد
متهم پيش بيني كند حتي اگر متهم واقعا نتوانسته باشد چنين عواقبي را پيش بيني كند وي قاصد در مرگ يـا  

ره قـرار  قانون مجازات اسالمي نيز اين امر را مورد اشـا  689قانونگذار در ماده  1.صدمه شديد جسماني است
داده است كه هرگاه كسي عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هـر محـل   
مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هرنوع محصول زراعي يا اشـجار يـا مـزارع يـا بـاغ هـاي       

ه قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه بـه  متعلق به ديگري را آتش بزند و اين اقدامات انجام شده منتهي ب
انساني شود مرتكب عالوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هرحـال بـه   

بنابراين هرچند كه مرتكب قصد قتل يا صدمه با اقداماتي كه . تاديه ي خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد
عارفي اين امر را پيش بيني مي كند كه ممكن است به انسـاني صـدمه   انجام مي دهد را ندارد اما هر انسان مت

وارد آيد حتي اگر وي نتوانسته باشد عواقب چنين كاري را پيش بيني نمايد باز عمل وي عمدي به شمار مي 
  .آيد

دسته ي دوم افعالي هستند كه علـم بـه كشـنده بـودن آنهـا مسـتلزم دارا بـودن دانـش و اطالعـات           -2
در اين قبيـل افعـال   ... مثال در مورد سموم ، فراورده هاي شيميايي ، اشعه ها و. خاصي است تخصصي يا فن

  . فرض بر جهل به كشنده بودن اين افعال است اما اگر علم متهم به كشندگي آنها ثابت شود قتل عمدي است
، موجـب عمـدي   در فقه نيز مثال ها و نمونه هايي آورده شده است كه قابليت پـيش بينـي صـدمه يـا قتـل      

به بيان ديگر فقها مي گويند كه قصد انجام يك فعـل بـا علـم بـه ترتـب      . محسوب شدن آن عمل شده است
نتايجي بر آن فعل ، مانند قصد آن نتايج است پس اگر كسي عملي را انجام دهـد كـه مـي دانـد آن عمـل او      

عمل را انجام داده باشد مثل آن است منتهي به فالن نتيجه خواهد شد يعني تحقق نتيجه را پيش بيني كرده و 
مثالً اگر كسي چاه عميقي را در معرض عبور مردم به طور عمدي حفر كنـد  . كه آن نتيجه را قصد كرده است

و سقوط در اين چاه غالباً قابل تحقق است و كسي در اين چاه سقوط نمايد و فوت كنـد كسـي كـه چـاه را     
چرا كـه سـقوط در چـاه     2.ن قصد قتل يا عدم قصد وجود نداردحفر كرده قاتل عمد است و فرقي بين داشت

يا مثالً در موردي كـه  . براي هر انسان متعارف و معقول و حتي براي خود حافر چاه نيز قابل پيش بيني است
شخصي ديگري را مي بندد و او را در محيطي كه غالباً در آن حيوانات درنده وجود دارد رها سازد و شخص 

به اين دليل كه رها سـاختن شخصـي در دشـتي     3ي حيوانات درنده كشته شود قتل عمدي استبر اثر حمله 
با دست هاي بسته كه حيوانات درنده در آن غالباً و نوعاً وجود دارند براي هرفرد متعارفي قابـل پـيش بينـي    

  .ه استاست ، پس با انجام آن عمل و پيش بيني تحقق نتيجه ، مانند آن است كه نتيجه را قصد كرد
  فعل غالباً كشنده خاص -1-2      
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فعل غالباً كشنده خاص جاني نه قصد قتل دارد و نه اينكه فعل نوعاً كشنده است بلكه فعل نسبت به در 
 206قانونگذار در بنـد ج مـاده   . نوعاً كشنده است... برخي افراد به علت پيري ، كودكي ، بيماري ، ناتواني و

تـل از اهميـت بسـياري برخـوردار     ا به اين مورد اشاره كرده است يعني در اين بند قابليت پـيش بينـي ق  .م.ق
قانونگذار در اين بند به لزوم آگاهي قاتل به آسيب پذيري مقتول اشاره كرده است بنابراين اصل را بـر  . است

  :البته در اين بند نيز بايد بين دو مورد قائل به تفكيك شد . جهل گذاشته است و اين آگاهي بايد ثابت شود
راد مشهود و قابل رويت است مثل اطفال ، اشخاص پير ، كسـاني  وضعيت آسيب پذيري برخي از اف -1

در وضـعيت هـاي   . كه بر روي تخت هاي بيمارستان هستند يا در صانحه ي راننـدگي دچـار حادثـه شـدند    
مكشوف اصل بر علم است مگراينكه ثابت شود كه جهل داشته است مثال ثابت نمايد كه عمل انجام شده در 

بنابراين هرگاه كسي به ديگري كـه سـاعتي قبـل عمـل     . نكه مرتكب نابينا بوده استتاريكي شب بوده و يا اي
جراحي سنگيني را پشت سر گذاشته و در ضعف مفرطي به سر مي برد بدون قصد قتل به وي سيلي بزنـد و  

به اين علـت كـه مرتكـب بـا آگـاهي از       1قرباني در اثر همين ضربه بميرد عمل مرتكب قتل عمدي مي باشد
  .خاص قرباني عملي را انجام داده كه تحقق نتيجه بر آن قابل پيش بيني است وضعيت

در مواردي بيماري ها پنهان هستند و حتي خود بيمار هم از بيماري خود آگاه نيست در ايـن مـورد    -2
 به عبارت ديگـر زدن ضـربه اي كـه   . حتماً بايد علم قاتل به بيمار بودن مقتول احراز شود تا قتل عمدي باشد

نوعاً كشنده نيست اما به علت بيماري پنهان قرباني مانند بيماري قلبي ، بر وي نوعاً كشنده است بـراي قاتـل   
  .و هيچ شخص متعارف ديگري قابل پيش بيني نيست

  نقش پيش بيني صدمه درتحقق يا قطع رابطه عليت -2  
داشته باشد خواه فعل ارتكابي نوعـاً  قانون مجازات اسالمي همين كه قاتل قصد قتل  206در بند الف ماده    

البته اين به معناي عدم ضـرورت احـراز رابطـه    . كشنده باشد يا نباشد براي تحقق قتل عمدي كفايت مي كند
عليت نيست بنابراين در بند الف در آنجا كه تاكيد شده كه عمل متهم بايد در عمل سبب قتل شود تاكيـد بـر   

ر اين بند نيازي نيست كه رابطه عليت مستقيم باشـد بلكـه هرگـاه عمـل     اما د. لزوم احراز رابطه عليت است
متهم علت مرگ يا يكي از علل مرگ هرچند علت باواسطه و دور باشد ولي در عمل سبب قتـل شـود قتـل    

مثال اگر كسي به قصد قتل با چاقوي زهراگين كه به سمي بودن آن آگاه نيست ضربه اي . عمدي محقق است
ارد آورد و قرباني بر اثر سرايت سم فوت نمايد با اينكه متهم از كشـندگي فعـل خـود آگـاه     به پاي قرباني و

امـا در بنـد    . نيست و اين عمل نيز كشندگي آن براي وي قابل پيش بيني نمي باشد باز هم قتل عمدي است
اهميـت اسـت   قانون مجازات اسالمي با توجه به اينكه قابليت پيش بيني تحقق قتل حـائز   206ب و ج ماده 

بـه بيـان ديگـر مـرگ     . حتماً بايد بين فعل متهم و مرگ مقتول رابطه عليت مستقيم و بي واسطه برقرار باشـد 
مجني عليه در بندهاي ب و ج بايد ناشي از تاثير اثر غالبي فعل متهم باشد يعني آن قابليـت غالبـاً كشـندگي    

ديدي را موجب شود و آن حادثـه ي جديـد   فعل متهم مستقيماً موجب فوت مجني عليه شود نه حادثه ي ج
مثالً اگر متهم ، قرباني را با ايراد ضربه اي بيهوش كنـد  . كه براي متهم قابل پيش بيني نبوده باعث فوت گردد
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و او را در كنار ساحلي در حالت دراز كشيده رها كند به طور متعارف و معقول قابـل پـيش بينـي اسـت كـه      
رق مي شود و متهم سبب مرگ خواهد بود يعني با اينكه متهم قصد ابتدائي قتل را وقتي امواج باال بيايند او غ

نداشته است اما تحقق چنين نتيجه اي قابل پيش بيني است و رابطه عليت بين فعل متهم و مرگ مجني عليـه  
در با وجود اين اگر قرباني در حالت بيهوشي روي ساحل رهـا شـده باشـد و اتـومبيلي كـه      . برقرار مي شود

جاده اي نزديك ساحل از كنترل خارج و از جاده منحرف شود و او را زير بگيرد به اين دليـل كـه ايـن امـر     
در پرونده اي شخصي در تاريكي شـب بـه قصـد     1.قابل پيش بيني نبوده است مسئول قتل عمد نخواهد بود

سـنگ فـرار كـرده و از    دستگير كردن ديگري با سنگ ضربه اي به سر او وارد مـي آورد او پـس از اصـابت    
پرتگاهي سقوط مي كند و با سر در گودالي مي افتد و بدن او بر سـر و گـردن او فشـار مـي آورد و بـر اثـر       
خفگي مي ميرد متهم قصد قتل را انكار مي كند و پزشكي قانوني نيز اعالم مي كند كه اگر چه فعل مـتهم در  

ستقيماً موجب مرگ نشـده اسـت و علـت مـرگ را     اصابت سنگ به سر مقتول نوعاً كشنده بوده است ولي م
خفگي و بسته شدن مجاري تنفسي مقتول تشخيص داد كه ناشي از سقوط از پرتگاه بوده اسـت ؛ حادثـه ي   

بنـابراين  . جديدي كه از آثار غالب فعل پرتاب سنگ به مقتول نيست بلكه يك اثر اتفـاقي و اسـتثنايي اسـت   
ا   بـه طـور   .م.ق206اين حكم اين است كه اوالً بند ب و ج مـاده  علت . متهم قاتل عمد تشخيص داده نشد

استثنايي و برخالف قاعده بدون نياز به اثبات قصد قتل ، متهم را مستحق مجازات قتل عمدي مي داند و اين 
ثانيـاً در بنـدهاي ب و ج قاتـل    ) .  اصل اين است كه بايد قصد قتل باشـد  .( دو بند برخالف قاعده هستند 

عمـدي  . فاقد انگيزه قتل است؛ قصد ايراد ضرب و جرح ممكن است داشته باشد ولي قصد قتل ندارد اساساً
دانستن قتل در اين دو بند ناشي از داشتن قصد صدور و قصد اصابت در ارتكاب فعلي اسـت كـه قاتـل بـه     

ادثـه اي رخ  كشنده بودن آن آگاه است و نتيجه براي او قابل پيش بيني مي باشد پس اگر مـرگ بـه علـت ح   
  .دهد كه متهم آن را پيش بيني نمي كرده هرچند تحقق آن حادثه معلول فعل متهم باشد قتل عمدي نيست

نتيجه اينكه در جايي كه فعل غالباً كشنده نيست ولي نتيجه آن كه مرگ است قابـل پـيش بينـي باشـد و     
الي پشت بام ، ديگـري را بـا لگـد    مثالً اگر شخصي در با. وقوع نتيجه اجتناب ناپذير باشد قتل عمدي است

يا ماننـد اينكـه شخصـي در كنـار رودخانـه اي عميـق       . بزند و در اثر لگد ، او از باال بيفتد قتل عمدي است 
ايستاده و ديگري او را با سنگ بزند و شخص در رودخانه بيفتد و در اثر خفگي بميرد چون نتيجه قابل پيش 

جايي كه فعل كشنده است و شخص قصد قتل ندارد امـا مقتـول بـه     اما در. بيني بوده است قتل عمدي است
واسطه ي امر ديگري كه قابل پيش بيني نيست بميرد مانند اينكه بعد از اصابت گلوله در گودالي بيفتـد و در  

  .اثر افتادن در آن بميرد به علت قطع رابطه ي عليت بين فعل متهم و وقوع مرگ ، قتل عمدي نيست
ا قابليت پيش بيني حادثه در احراز رابطه عليت .م.ق 295ماده  3ي نيز مستفاد از تبصره در قتل غير عمد

» ... اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمـي افتـاد   ... « بنابراين مستفاد از عبارت . موثر مي باشد
حادثـه اي كـه بـه وقـوع      براي اينكه بتوان كسي را به اتهام قتل در حكم شبه عمد قابل تعقيب دانست بايـد 
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پيوسته است قابل پيش بيني باشد به طوري كه اگر مقررات مربوط رعايت مي شد چنين حادثه اي به وجـود  
  .   نمي آمد

حائز اهميت مي باشد به طـوري كـه    صدمه در تحقق مسئوليت بزهكار قابليت پيش بيني نتيجه اين كه 
جب تحقق يا قطع رابطه عليت مي شـود كـه نتيجـه ي آن    در مواردي پيش بيني يا عدم پيش بيني صدمه  مو

نيز در مواردي كه فعل نوعا كشنده نيست موجب تحقق قتل عمدي و در مواردي نيز عدم پيش بينـي وقـوع   
صدمه حتي با وجود كشنده بودن فعل مرتكب به علت عدم پيش بيني صدمه ودر نتيجه قطـع رابطـه عليـت    

  .موجب عدم تحقق قتل عمدي مي شود

  
 


