
 تحقق جنایت عمدی در فقه و حقوق کیفری ایرانافعال غیرمادی و نقش آن در 
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 دهیچک
ررسی میان مطالعه نوع رفتار و فعل مرتکب در جنایت عمدی و چگونگی بروز آن در عالم خارج و نحوه تأثیرگذاری بر وقوع آن، از دیرباز مورد بحث و ب

و قابل رؤیت از مرتکب سر بزند؛ اعم از اینکه اثری عینی و ملموس بر اندام فرد باقی فقها و حقوقدانان بوده است. گاه ممکن است فعلی ملموس، مادی 

لی ملموس و عینی گذارد؛ مانند جنایت ناشی از زدن چاقو یا اثری عینی و قابل رؤیت نگذارد؛ مانند جنایت ناشی از ایجاد ترس و گاه بدون اینکه اساساً فع

دهد. با توجه به اهمیت این موضوع در نحوه تحقق جنایت و چگونگی مانند سحر و جادو، جنایتی رخ میو قابل رؤیت از پیکره مرتکب صادر شود 

آمیز و ماهیت اثر آن بر موضوع جنایت، پرداخته تحلیلی به بررسی ماهیت فعل ارتکابی جنایت-انتساب آن به مرتکب، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی

، فعل غیرمادی مقصود حقوقدانان که فعلی است عینی و ملموس و مادی با اثر غیرملموس و غیرعینی بر بدن است. در این پژوهش نشان داده شده است

شود. بنابراین رفتار رسد بلکه این فعل قسمی از فعل مادی است که واسطه و سبب جنایت در آن امر غیر ملموس تلقی میقربانی، تعبیر صحیحی به نظر نمی

از مرتکب در عالم خارج  ینیافعال ع یعنی است؛ یماد ریواسطاً غ یبیبلکه فعل تسب یماد رینه فعل غقانون مجازات اسالمی،  105ماده و فعل مرتکب در 

 .شود یم تیشود هراس و رعب که است که منجر به جنایرفتار حاصل م نیا یشود اما آنچه در پیواقع م

 

 .فعل مادی، فعل غیرمادی مادی، جنایت عمدی،تسبیب واسطاً  تسبیب واسطاً غیر مادی، ها:كلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  gmail.com37t.hajipur@                      .ن المللی امام خمینی)ره( قزوینبیقاضی دادگستری، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه . 1

                         

 

mailto:t.hajipur73@gmail.com


 مقدمه

گیرد. مراد از نوع  در مطالعه رفتار مرتکب در قتل عمدی، نوع فعل مجرمانه و نحوه ارتکاب آن، مورد تفکیک و بررسی قرار می

به دو نوع مادی و غیرمادی تقسیم فعل ارتکابی، ماهیت آن است که ناظر به ذات وجودی فعل است. از این منظر، فعل مجرمانه 

شود، با توجه به اینکه مادی یا غیرمادی بودن به نفس فعل ارتکابی و  شود. لذا زمانی که بحث از فعل مادی یا غیرمادی می می

ی شود، بحث، ماهیتی و مربوط به نوع فعل است. در مقابل، نحوه ارتکاب فعل در قتل عمد نظر از طریقه ارتکاب مربوط میصرف

واسطه یا تسبیبی  توان به باگیرد که ناظر به شکل ارتکاب فعل و طریقه رسیدن به نتیجه در قتل عمدی است که آن را می قرار می

گیرد، بلکه این طریقه ارتکاب فعل است  و بالواسطه یا مباشرتی تقسیم نمود. در نحوه ارتکاب، ماهیت فعل مورد بررسی قرار نمی

 .شود. لذا بحث از نوع فعل، بحثی در ماهیت آن و بحث از نحوه فعل، بحثی در شکل ارتکاب استیکه در عالم خارج بحث م

شود.  بیان شد به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می که طورهمان ،پردازد مقاله حاضر به بررسی نوع فعل ارتکابی در قتل عمدی می

ه تفاوت در ماهیت، نتایج و طریقه اثبات که گاه تحقق قتل عمدی را بندی دارای آثار حقوقی و عملی است و با توجه باین تقسیم

توان مادی یا غیرمادی بندی فوق چیست و چگونه فعلی را میرسد. اما معیار تقسیم کند، بررسی آن ضروری به نظر مینیز متأثر می

علیه  گیرد؟ آیا برخورد به جسم مجنی ر بر میدانست؟ آیا معیارهای ارائه شده در حقوق ایران تمامی انواع فعل در قتل عمدی را د

توان  شود؟ آیا میکند؟ آیا غیرمادی بودن صدمه، موجب غیرمادی بودن فعل نیز میو نوع صدمه وارده، نوع فعل را مشخص می

ری از این های دیگ در ادامه، برای پاسخ به این سؤاالت و پرسش برای تحقق قتل دانست؟ کافیافعال منجر به صدمات معنوی را 

دهیم؛ سپس به تحقق قتل عمدی با فعل مادی و  طور کلی مورد بررسی قرار میه دست، ابتدا نوع فعل ارتکابی در قتل عمدی را ب

 .در نهایت به تحقق قتل عمدی با فعل معنوی خواهیم پرداخت

 

 در قتل عمدی فعل غیر مادی -1

و تحقق قتل عمدی با هر یک  اندکردهه مادی و غیرمادی )معنوی( تقسیم ب را نوع فعل ارتکابی در قتل عمدی دانان کیفری، حقوق

 .گیرد به طور جداگانه مورد بررسی قرار می

اند، دو نوع فعل مذکور را مورد تعریف قرار  حقوقدانان کیفری در تألیفات خود، این مطلب را مورد توجه قرار داده و کوشیده

گاه ممکن است رفتار ارتکابی فرد یک تأثیر و صدمه ملموس » :اند در مورد فعل مادی، برخی از آنان چنین نوشته ، برای مثالدهند

تواند بریدگی، شکستگی، سوختگی، سوخته شدن یا پارگی ظاهری اندام و قابل رؤیت بر جسم قربانی باقی بگذارد. این اثر می

گاهی فعل به شکل اصابتی یا مادی است که همگی به » . به عبارت دیگر(00 :5931 ،)صادقی «ها باشدعلیه و نظایر آنبدن مجنیٌ

معنای وارد آوردن آسیب به عضو دیگری با آثار ملموس و مادی است. بنابراین افعال اصابتی اعم از افعالی است که مستقیم یا غیر 

. از دیدگاه برخی دیگر از (50-51 :5939ا، ایی نی)آق «مستقیم و یا با وسیله یا بدون وسیله منتهی به صدمه به اعضا گردد

علیه در واقع نوعی رفتار فیزیکی است و در عالم خارج قابل لمس و در مباشرت مادی، رفتار ارتکابی با جسم مجنیٌ»حقوقدانان 

زدن باشد به عبارت فعل مرتکب باید عملی مثبت و مادی همانند: سوزاندن، خوراندن و (. »09 :5931باشد )شامبیاتی، رؤیت می

 .(93 :5930 ،)سپهوند« دیگر الزم است که قاتل عملی مادی بر روی جسم مقتول انجام دهد

گاه عمل ارتکابی بدون این که اثر ظاهری بر اندام فرد باقی »اند: همچنین در خصوص تعریف فعل غیر مادی اشعار داشته

وی موجب مرگ یا ورود صدمه  گذاری بر سیستم عصبی و روانو تأثیر گذارد، با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و هیجان

فعل غیر اصابتی یا غیر مادی فعلی است که بدون اصابت بر تمامیت جسمانی طرف، . »(01-05: 5931 ،)صادقی« شود به وی می



فعلی است که بدون تماس جسمی فعل معنوی »( و 50: 5939)آقایی نیا، « گرددهای منفعتی یا حسی میمنتهی به مرگ یا آسیب

 .(53 :5935ی، )پوربافران« علیه باقی نگذارد علیه واقع شده و اثری بر روی جسم مجنی جانی با مجنی

بندی افعال به مادی و غیرمادی در قتل، ماهیت فعل ارتکابی شود که مبنای تقسیمبا توجه به این تعاریف حقوقدانان معلوم می

ماهیت فعل ارتکابی مادی است مثالً تیر اندازی کند، یا غیر مادی است مثل انجام فعل مجرمانه از طریق  باشد کهنیست و مهم نمی

دانان قرار گرفته بندی از نظر حقوقق.م.ا. بنابراین آنچه مبنای این نوع تقسیم 131سحر و جادو یا از طریق ترک فعل موضوع ماده 

ر افعال مادی یا اصابتی، اثر ملموس و ظاهری و مادی، و در افعال غیر مادی، تأثیر غیر است تأثیر ناشی از این نوع افعال است که د

گذارد و نظر به بخش عنصر نتیجه از رکن مادی دارند. ملموس و غیر قابل رؤیت و معنوی و غیر مادی بر جسم قربانی باقی می

غیر ملموس و علیه و با وارد آوردن صدمه  ت با جسم مجنیتوان فعل غیرمادی را به فعلی که بدون اصاببر اساس این تعاریف می»

تیر زدن، خفه کردن، سم خوراندن، پرتاب کردن از بلندی، چاقو زدن و مانند  .موجب مرگ او گردد، تعریف نمود غیر قابل رؤیت

هیجان انداختن، به علت  آن، به علت اصابتی بودن و نیز وقوع مرگ بر اثر صدمه مادی، فعل مادی، و فریاد زدن، ترساندن و به

علیه و  ، برخورد با جسم مجنیهااند. در حقیقت در این معیار عدم اصابت و نیز ورود صدمه معنوی، افعال غیرمادی دانسته شده

علیه و ورود صدمه معنوی، ویژگی فعل ورود صدمه مادی، به عنوان ضابطه تشخیص فعل مادی و عدم برخورد به جسم مجنی

برخی افعال منجر به مرگ، بدون آنکه واجد هر دو ویژگی گفته شده برای افعال مادی یا غیرمادی  اماشده است.  غیرمادی دانسته

های ارائه شده برای آن افعال، واجد یک ویژگی و فاقد ویژگی دیگر هستند. برای مثال، برخی افعال که  باشند، از هرکدام از ویژگی

علیه از بلندی و مرگ وی در اثر  شوند: مانند پرتاب مجنیصدمه معنوی موجب مرگ میکنند، با  علیه برخورد می به جسم مجنی

در این دو . علیه و مردن او در اثر ترس و شوک از دیدن وضعیت خونریزی خود ترس از اصابت به زمین یا تیرخوردن مجنی

توان آن را ذیل عنوان فعل نه مادی و لذا نمیعلیه برخورد کرده است، اما صدمه وارده معنوی است و ، فعل به جسم مجنی نمونه

است و نظر به منوط     علیه برخورد کرده مادی بر اساس تعاریف فوق قرار داد. از طرف دیگر، با توجه به اینکه فعل به جسم مجنی

از  .ی نیز نخواهد بودعلیه در تعاریف فوق، این نوع از فعل، فعل غیر مادکردن تحقق فعل غیرمادی به عدم اصابت به جسم مجنیٌ

شوند: مانند  علیه، موجب صدمه مادی می رغم عدم اصابت به جسم مجنی طرف دیگر، برخی دیگر از افعال ارتکابی نیز علی

علیه در فراز بلندی و سقوط و برخورد وی به زمین و مرگ او، که این مورد نیز بر اساس معیارهای فوق، فعل  ترساندن مجنی

اهد شد. زیرا هرچند فعل به جسم او اصابت نکرده است، اما با توجه به مادی بودن صدمه، یکی از ارکان غیرمادی محسوب نخو

 ؛توان آن را فعل غیرمادی دانست. از طرف دیگر، این نمونه، فعل مادی نیز نخواهد بودتعریف فعل غیرمادی مفقود بوده و نمی

های فعل مادی دانسته  حالیکه اصابت به جسم قربانی از ویژگی کرده است؛ درعلیه برخورد ن زیرا رفتار مرتکب در آن به بدن مجنی

 .شده است

زیرا در هر کدام  ؛الذکر قرار نخواهند گرفتدر حقیقت این دو دسته کلی از افعال منجر به قتل در هیچ کدام از تعاریف فوق   

یک از فعل مادی یا غیرمادی  و لذا قابل تطبیق بر هیچها تنها یکی از عناصر تعریف فعل مادی و غیرمادی وجود دارد از آن

محل نزاع، بررسی رفتار مرتکب به عنوان جزء اول عنصر مادی است؛ در حالیکه بحث از وارد آمدن صدمه مادی یا  .نخواهند بود

ل، خلط بحث نتیجه معنوی، ناظر بر عنصر نتیجه بوده که جزء دیگری از عنصر مادی است و لحاظ کردن این جزء در تعریف فع

توان به مادی یا معنوی بودن فعل حکم داد و نوع فعل و صدمه به عبارت دیگر، با تعیین نوع صدمه، نمی . در رفتار مرتکب است

 .باشند کدام جدای از دیگری قابل تقسیم و تفکیک می هر



رسد معیارهای ارائه شده، تنها ناظر به نوع صدمه وارده هستند و نه ماهیت فعل ارتکابی و تمامی اشکاالت گفته  به نظر می

باشد. لذا بهتر آن است که در تعریف فعل مادی و فعل معنوی، اصابت  شده، ناشی از خلط نوع صدمه و برخورد، در نوع فعل می

ار گذاشته و ماهیت فعل را در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، رفتار مرتکب را به صورت جدای به جسم قربانی و صدمه وارده را کن

شود که بروز و ظهور عینی و مطابق این ضابطه فعل مادی به فعلی گفته می. از نتیجه بررسی کرده و آن را مورد بحث قرار دهیم

تعریف ناظر به ماهیت فعل است و نه اصابت و صدمه. لذا در حقیقت این  .خارجی داشته و قابل درک با حواس )محسوس( باشد

نظر از اینکه مرگ واقع شده افعالی مانند ترساندن، شمشیر کشیدن، خفه کردن و چاپ اعالمیه دروغین فوت فرزند دیگری، صرف

، داد زدن، خفه زیرا شمشیر کشیدن ؛وسیله آنان در اثر صدمه مادی یا معنوی باشد، همگی فعل مادی محسوب خواهند شده ب

علیه  باشند، هرچند برخی به جسم مجنیکردن، ترساندن و یا دادن خبر دروغ و نیز چاپ اعالمیه، همگی مادی و محسوس می

با پذیرفتن این نظریه، مشکل عدم شمول تعریف فعل مجرمانه . اصابت کرده و برخی بدون اصابت با جسم، موجب مرگ او شوند

یق آن، برطرف شده و تمامی انواع قتل عمدی مشمول تعریف فوق قرار خواهند گرفت؛ زیرا در این در قتل عمدی بر برخی مصاد

های خارج از شود تمامی صورتنظر ماهیت فعل و نه نتیجه، تعریف شده است. امری که موجب می ضابطه، فعل مادی از نقطه

توان به تعریف فعل معنوی نیز پی برده و هر فعلی یف میگیرند. مطابق این تعر  تعریف فعل در قتل عمدی، در این تعریف جای

(. 44-45: 5935)محمد خانی،« که عینیت نداشته و قابل درک با حواس انسان نباشد )غیرمحسوس( را فعل معنوی دانست

است. ایرادی که  بندی ماهیت فعل ارتکابی از سوی جانی مدنظر قرار گرفتهید مبنای این تقسیمآهمانطور که از این تعریف بر می

-باشد که این مبنا با کمی دقت، ناظر به حالت فعلی است که به طور مستقیم از شخص ارتکاب میبر این مبنا وارد است این می

ق.م.ا.، این نوع فعل، به حالت فعل مستقیمی مرتکب نظر ندارد و فعل  105رسد با توجه به ماده یابد؛ در حالی که به نظر می

 ق.م.ا همیشه مادی است. 105ضوع ماده مستقیم شخص مو

رسد، فعل ق.م.ا.، در خصوص تعریف فعل مادی و غیر مادی، به نظر می 105با توجه به نظریات حقوقدانان و اشاره به ماده  

که در مادی فعلی است که علت قتل، سبب و واسطه فیزیکی و مادی و قابل رؤیت و ملموس ناشی از فعل مرتکب است. در حالی

کند، فعال غیر مادی علت قتل، ناشی از سبب و واسطه غیر ملموس و غیر عینی که در پی فعل مستقیم شخص در قربانی ایجاد میا

بندی ناظر به رفتار مجرمانه تسبیبی قتل است که واسطه قتل، یک واسطه غیر عینی و غیر ملموس باشد. بنابراین این نوع تقسیممی

مستقیم مرتکب مادی است )مثالً تیراندازی کرده است( یا غیر مادی است )مثالً قتل از طریق سحر و باشد، اعم از اینکه فعل می

جادو( یا اثر فعل ارتکابی و نوع صدمه مادی است )برخورد تیر به قربانی و قتل ناشی از برخورد تیر( یا غیر مادی است )قتل 

ق.م.ا.، باید تسبیب را به  105دی در این خصوص، با دقت در ماده ناشی از فشار روانی(. پس به جای کاربرد لفظ فعل غیر ما

تسبیب واسطاً مادی و تسبیب واسطاً غیر مادی، که ماهیت واسطه تعیین کننده نوع آن باشد، به کار ببریم و کاربرد فعل غیر مادی 

را  105عل به مادی و غیر مادی جدا از ماده بندی فرسد. با توجه به مفهوم این فعل، مبنای تقسیمدر این موارد صحیح به نظر نمی

باید ناظر به ماهیت این افعال بدانیم. با این فرض فعل مادی فعلی است که به شکل عینی و ملموس و قابل رؤیت از شخص در 

و  کند، در حالی که فعل غیر مادی حالت سکون و ایستایی  است که در عالم خارج به شکل عینیعالم خارج بروز پیدا می

توان گفت شخص در حال انجام فعلی است و فعلی را مرتکب شده است مثل مورد سحر و کند و نمیملموس بروز پیدا نمی

جادوی واقعی که ساحر بدون اینکه فعلی از وی در خارج بروز پیدا کند ادعای تحقق نتایج در عالم خارج از طریق قدرت 

باشد این نوع افعال غیر مادی نیست، بلکه همان تسبیب خصوص فعل غیر مادی میکند. آنچه منظور حقوقدانان در ماورایی می

 بندی به حالت زیر خواهد بود:واسطاً غیر مادی و غیر عینی است. بنابراین جایگاه این فعل تقسیم



بدون توجه زند فعل مادی: فعلی است که به صورت عینی، ملموس، مادی و قابل رؤیت در عالم خارج از مرتکب سر می -5

به اینکه علت و سبب جنایت جدا از فعل ارتکابی، ناشی از برخورد یک امر مادی و قابل محسوس است یا غیرمادی و 

 معنوی.  

 مباشرت: عبارت است از فعل مستقیم مرتکب نسبت به موضوع جنایت. -5-5

موضوع جنایت که اگر آن رفتار نبود نتیجه  الواسطه مرتکب نسبت بهتسبیب: عبارت است از رفتار غیر مستقیم و مع -5-1   

 شد. محقق نمی

ای بین رفتار مرتکب و نتیجه واقع شده، یک واسطه ملموس، تسبیب واسطاً مادی: آن است که واسطه و علت زمینه -5-1-5

 عینی، قابل رؤیت و مادی در عالم خارج است. 

آن است که فعل مرتکب به صورت عینی و ملموس در عالم ق.م.ا.:  105تسبیب واسطاً غیر مادی موضوع ماده  -5-1-1 

ای بین این رفتار مادی مرتکب و نتیجه محقق شده، یک واسطه غیرمادی و غیر خارج محقق شده اما واسطه و علت زمینه

 ملموس است.

فعل بر این اقدام  فعل غیر مادی: حالت سکون و بدون فعل مرتکب و غیر عینی وی در عالم خارج. بنابراین گذاشتن اسم -1

 فعلی است. نظر صحیح نیست چون این حالت بیه ب

 

 مادیغیر فعل سحر و جادو به عنوان مصداق تحقق قتل عمدی با  -2

کند فعلی است که در عالم خارج به شکل عینی و ملموس بروز پیدا نمیمنظور ما از فعل غیر مادی در این قسمت، همان حالت بی

در حال انجام فعلی است و فعلی را مرتکب شده است مثل مورد سحر و جادوی واقعی که ساحر بدون توان گفت شخص و نمی

 کند.اینکه فعلی از وی در خارج بروز پیدا کند ادعای تحقق نتایج در عالم خارج از طریق قدرت ماورایی می

سحر تأثیر دارد به نحوی که به سبب آن حال فقها در اینکه سحر و جادوگری حقیقت دارد یا نه اختالف نظر دارند. یعنی آیا 

شخص جادو شده دگرگون شود و آن شخص بیمار شود و بمیرد و به واسطه آن در آنچه جادوگر قصد کرده است اثری حاصل 

ق: 5510(  برخی عقیده اول )طوسی،51/40ق: 5559شود و یا اینکه حقیقتی ندارد، بلکه خیال محض و شعبده است؟ )شهید ثانی،

؛ خویی، 4/100ش:5934( و برخی عقیده دوم را دارند )طوسی،51/41؛ شهید ثانی، پیشین: 1/594ش:5933؛ محقق حلی، 1/914

(. در خصوص قابلیت تحقق قتل با سحر هم اختالف نظر وجود دارد. برخی از فقها قائل به این هستند که اگر کسی 1/4ق: 5930

شته است، نین اگر اقرار کند که دیگری را عمداً با سحر کندارد و همچ دیگری را سحر کند و آن شخص بمیرد دیه و قصاص

داند. اما قائل به این هستند که ساحر در قصاص بر او واجب نیست و دلیل آن را اصالت البرائه و اینکه قتل نیاز به دلیل دارد، می

شیخ طوسی در المبسوط نظر دیگری را (. 995-990ق: 5510شود )طوسی، این خصوص از باب حد افساد فی االرض کشته می

دارند که اگر ساحر اقرار کند که دیگری را با سحر کشته است و قصد قتل داشته باشد یا اقرار کند که برگزیده است و اشعار می

 (. 4/105ش: 5934نوعاً کشنده بوده است در این صورت قصاص خواهد شد )طوسی، 

رابطه،  نیدر هم(. 1/594ش: 5933قرار کند ملزم به اقرار خود است )محقق حلی، برخی دیگر قائلند اگر به کشتن با سحر ا

 رییدر اثر سحر، گمان کند ش هیعلیٌمجن آنکه بر اثر ترس حاصل از سحر، مانند هیعلیدر صورت فوت مجن ،از فقهای معاصر یکی

(. با توجه به اینکه این فقیه 4 ه.ق:5930 ،ییخو) دانسته است به او حمله کرده است، قتل را عمدی و ساحر را قابل قصاص



بزرگوار برای سحر حقیقتی قائل نیست )همان(، منظور وی تحقق فعل به شکل فعل غیر مادی نیست، بلکه فعل مادی تسبیبی 

گری و دیها یا اشیاء باشد که به خاطر ارتکاب فعلی از سوی ساحر در عالم خارج از قبیل نشان دادن ورقهواسطاً غیر مادی می

تداعی تصویری به شکل وهمی از این طریق در ذهن دیگری و در پی این حالت تداعی شده و هراس ناشی از آن یا هر حالت 

اگر از »الوسیله آمده است: شود. در این زمینه در تحریرروانی دیگر منجر به مرگ وی، که به شکل واسطه غیر مادی است، می

شود قتل او وقتی عمدی است که از اول قصد از قبل بداند که این سحر سبب قتل او می طریق سحر کسی را به قتل برساند و

کشتن او به همین طریق را داشته باشد وگرنه شبه عمد است، حال چه اینکه بگوییم سحر واقعیت دارد یا نه، و اگر سحری که او 

(. 011ش:5934)خمینی،« ن وی را نداشته باشدشود قتلش عمدی خواهد بود هر چند قصد کشتکرده نوعاً سبب قتل کسی می

الوسیله برای تحقق قتل از طریق سحر الزم دانسته شده است سوا از حقیقت  داشتن یا غیر حقیقی بودن آن، آگاهی آنچه در تحریر

تحقق قتل از  باشد. به عبارتی وجود رابطه سببیت بین سحر و نتیجه مجرمانه را شرطشود، میجانی به اینکه سحر سبب قتل می

-طریق سحر دانسته شده است که آگاهی ساحر در احراز این رابطه سببیت نقش محوری دارد نه رابطه سببیت عرفی. به نظر می

رسد با توجه به اطالق این مسئله در تحریرالوسیله، فرقی بین سحری که ساحر اعمالی را به شکل فعل مادی یا فعل غیر مادی 

وجود رابطه سببیت است که با توجه محوریت قرار گرفتن علم و آگاهی ساحر به اینکه سبب قتل مرتکب شود، نیست و مهم 

خواهد شد، در خصوص فعل غیر مادی به علت عدم بروز عینی، تنها اقرار وی ثابت کننده خواهد بود که موافق نظر شیخ طوسی 

 باشد.در المبسوط می

اگر  طه سببیت به نظر باید قائل به تفکیک در خصوص ارتکاب قتل با سحر شد.با توجه به قانون مجازات اسالمی و احراز راب

مرگ، در  نکهیبا توجه به ا شود، گشته و فوت او را سبب یملموس، موجب ترس قربان یجادوگر با انجام اعمال و حرکات ایساحر 

فعل مادی تسبیبی واسطاً غیر مادی موضوع ماده  مرتکب صورت گرفته است، ملحق به یاثر ترس از حرکات ظاهری و خارج

-به علت ترس از آن هیعلیمجن و تیاست که ساحر با انجام افعال مادی و قابل رؤ یموضوع در صورت نیاست. البته ا، .ق.م.ا105

 انینما نیلبته اشود و ا هیعل یموجب ترس مجن کند که انیخود را طوری نما لیجادوگر، وسا ایها، فوت کند. مانند آنکه ساحر 

خود به معنای تصرف  یحالت، سحر در معنای واقع نیدر ا قتیحق مادی باشد. در گر،یشدن قابل مشاهده و حس و به عبارت د

که  یمبادرت کرده است. اما در صورت یشعبده و تردست یبلکه مرتکب، تنها به نوع، کار نرفته است به یعیدر عوامل طب رمادییغ

شده است، بدون  هیعل یبلکه ادعا شود سحر و جادو باعث ترس مجن ،مرتکب نبوده یرونیو ب یخارج از اعمال هیعلیٌترس مجن

 سخن آن یاز سحر در معنای واقع توانیقابل مشاهده باشد، عمل مرتکب فعل معنوی بوده و در آن حالت م ترساندن نیآنکه ا

 . گفت

ا قابل تحقق با سحر دانست؛ زیرا برای تحقق قتل احراز دو موضوع توان قتل ردر خصوص صورت فعل غیر مادی سحر نمی

شود: یکی استناد فعل به مرتکب و دیگری احراز رابطه سببیت بین فعل مرتکب و ضروری است و بدون احراز آن قتل واقع نمی

ر حرکت جسمانی س ،ز مرتکبنتیجه. احراز استناد فعل به مرتکب امری است که نیاز به سنجش و بررسی دارد و تا زمانی که ا

فعلی است و د سنجش و بررسی برای احراز این امر نیز منتفی است. همانطور که عرض کردیم فعل غیر مادی در واقع بینزن

دهد و وقتی فعلی عینی و ملموس وجود هیچ حرکتی جسمانی قابل ملموس و عینی در عالم خارج از خود بروز نمی ،مرتکب

را به حساب مرتکب گذاشت. با این وضع احراز استناد فعل به مرتکب منتفی خواهد بود. وقتی فعلی عینی  توان چیزیندارد نمی

توانیم دنبال احراز رابطه استنادی باشیم و اساساً بررسی این موضوع امری عبث خواهد بود و وقتی از کسی بروز نکند ما نمی

کنیم به طریق اولی احراز رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه نیز منتفی توانیم قابلیت استناد فعل به مرتکب را احراز نمی



توان قتل را به ساحر نسبت خواهد بود. بنابراین انتساب قتل به ساحر که هیچ فعلی مادی مرتکب نشده، غیر ممکن است و نمی

دانانی هم ا قاتل دانست. برخی از حقوقتوان ساحر رداد. پس قتل از طریق سحر به شکل فعل غیر مادی قابل تحقق نیست و نمی

اگر منظور از فعل غیر مادی »دارند: باشد اشعار میکه منظورشان از فعل غیر مادی همان فعل مادی تسبیبی واسطاً غیر مادی می

ند موجب انتساب توااعمالی مثل سحر و جادو باشد، که ادعای تأثیر آن بر اثر عوامل ماوراءالطبیعه برود، این اعمال هیچگاه نمی

مرگ یا ضرب و جرح به دیگری شود. بنابراین حتی اگر کسی اقرار کند که با استفاده از ابزاری یا ذکر اورادی موجب مرگ یا 

جراحت کسی شده است، محکوم کردن وی به ارتکاب جنایت ممکن نخواهد بود، مگر آن که قربانی با دیدن ابزار و وسایل سحر 

 (.05 :5931)میر محمد صادقی، « د شخص ساحر، از ترس قالب تهی کندو جادو یا شنیدن اورا

 

 عناصر و اركان تشکیل دهنده قتل عمدی با فعل مادی تسبیبی واسطاً غیر مادی -9

در  .ق.م.ا 105ما در این بخش به بررسی عنصر و ارکان تشکیل دهنده قتل عمدی با فعل تسبیبی واسطاً غیر مادی موضوع ماده 

 پردازیم.حقوق کیفری ایران می

 ركن قانونی -3-1

 یروی شخص به یکس هرگاه» :داردباشد. این ماده اشعار میق.م.ا. می 105عنصر قانونی فعل مادی تسبیبی واسطاً غیر مادی، ماده 

 ای دنیکش ادیفر مانند گردد،یم او هراس موجب که گریید کار هر ای زدیبرانگ او سوی به را سگ مانند یوانیح ای بکشد حسال

 به اتیجنا انواع فیتعار  اساس بر مورد حسب گردد ا مصدومی ردیبم شخص ارعاب، نیا اثر بر و دهد انجام یصوت انفجار

رسد ق.م.ا. هم با این ماده به لحاظ سبب منجر به قتل یکی به نظر می 533هر چند در ظاهر ماده «. شودیم محکوم هید ای قصاص

شود ناشی از واسطه ، فعل مادی تسبیبی واسطاً غیر مادی نیست؛ زیرا عاملی که منجر به نتیجه جنایت در این ماده می533ماده اما 

علیه غیر مادی از قبیل هراس و رعب و دیگر حاالت روانی نیست، بلکه حرکت یا دیگر افعال مادی که در پی هراس از مجنیٌ

اختیار فرار کند یا بدون هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی» اشعار داشته:باشد. این ماده شود، میواقع می

 اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر

 «.عمدی مسؤول است

 ركن مادی -3-2

فیزیکی، شرایط و اوضاع احوال الزم برای ارتکاب جرم، نتیجه و وجود رابطه سببیت بین رفتار منظور از رکن مادی شامل رفتار 

 فیزیکی و نتیجه است.

 رفتار فیزیکی -3-2-1

شود. موضوع قابل رفتار فیزیکی این جرم انجام هر نوع فعلی است که منجر به برانگیخته شدن رعب و هراس در قربانی می

شود قتل بالمباشره یا بالتسبیب بودن فعل مرتکب در این موارد است. فعلی که به این صورت واقع میبررسی در این خصوص، 

بالمباشره نیست، چون جنایت مستقیماً با فعل جانی واقع نشده است و در واقع فعل جانی باعث ایجاد رعب و وحشت شده و این 

مستقیماً و بالواسطه منجر به قتل نشده است. علت مستقیم  علیه شده است و فعل مرتکبرعب و وحشت هم باعث قتل مجنیٌ

باشد. با این استدالل مرگ فعل مرتکب نیست، بلکه رعب و هراس برانگیخته شده در قربانی است که علت آن، رفتار مرتکب می

ب برخالف مباشرت، در ق.م.ا. یا عمدی است یا شبه عمدی؛ زیرا افعال به تسبی 105و بالتسبیب خواندن آن، قتل موضوع ماده 



ق.م.ا. شبه عمدی است مگر اینکه  135فرض تقصیری بودن مسئولیت زاست و هر فعلی که مبتنی بر تقصیر باشد طبق بند پ ماده 

هر گاه کسی ... » شود. این ماده بیان داشته:هم این برداشت تقویت می 105مشمول تعریف جنایت عمدی باشد. از طرز انشاء ماده 

که ناظر به پرداخت دیه یا محکومیت به قصاص از سوی  ،«شودعریف انواع جنایت به قصاص یا دیه محکوم میبر اساس ت

 مرتکب است نه عاقله. 

 شرایط و اوضاع احوال الزم -3-2-2

 ود، ترس ناشی از فعل مرتکب است نه خبرای تحقق قتل موضوع این ماده، ناشی بودن آن از رعب و وحشت قربانی و علت قتل

 و وحشت هراس ایجاد موارد به محدود باید را آن حکم آیا است که ق.م.ا.، این 105ماده  مورد در طرح قابل سؤالفعل مرتکب. 

شود؟ )میر محمد مى هم زایدالوصف، شادى و اضطراب هیجان، شوق، مثل ایجاد روانى و روحى حاالت سایر شامل یا کرد

عامداً خبر ناگواری؛ خواه واقعی و یا غیر واقعی همانند فوت بستگان نزدیک و یا آتش (، اگر شخصی عالماً 09: 5931 صادقی،

توان این فرد را گرفتن اموال را به وسیله نامه، تلفن، فاکس و یا رایانه به دیگری اطالع دهد و سبب بروز صدمه بر او گردد، آیا می

دانان اختالف نظر وجود ( در این خصوص بین حقوق51: 5931مجازات قرار داد؟ )سپهوند،  به اتهام ایراد جنایت تحت پیگرد و

 دارد و به طور عمده سه عقیده وجود دارند:

توان گفت که منظور مقنن از با توجه به پذیرش امکان تحقق قتل در نتیجه هراس و وحشت در این ماده، می»ای معتقدند عده    

ق.م.ا.، اعم از افعال مادی یا غیر مادی بوده است. به عالوه دلیلی برای محدود کردن اعمال غیر  130در ماده « انجام کار»اشاره به 

تواند شامل موارد ایجاد هیجان، اضطراب یا باعث مرگ وی وجود ندارد، بلکه این اعمال می «هراس و وحشت»مادی به موارد 

ت آزمایی بزرگ به وی بدهد، یا با دروغ وی را از بازگشت تنها فرزند او، شدن، خبر دروغ برنده شدن وی را در یک مسابقه بخ

ق.م.ا.  105ترین تفسیر از ماده (. این نظر موسع05-09: 5931)میرمحمد صادقی، « مطلع نمایدها مفقوداالثر بوده است، که سال

شد به شرطی که رابطه سببیت بین فعل مرتکب و بارغم موسع بودن، تفسیر منطقی میباشد. این نظر علینسبت به دیگر نظرات می

د که کاری که منجر به ایجاد رعب، شوایجاد هیجان و اضطراب و مرگ وجود داشته باشد. رابطه سببیت عرفاً وقتی حاصل می

اقعی هیجان و اضطراب یا دیگر حاالت روانی منجر به قتل شده است، امری غیر قانونی و غیر متعارف و واهی و غیر و هراس،

باشد که این امر با توجه به تسبیبی بودن این قتل و نیز مصادیق مذکور در ماده  قابل توجیه است. بنابراین کسی که خبر ناگواری 

رسانی کند و آن شخص در اثر کند یا آن خبر واقعی و حقیقی بوده باشد را به کسی اطالعرا به طرزی که عرف آن را تأیید می

و آن رابطه سببیت را بر قرار دانست و حکم به تحقق قتل داد. اما کسی هیجان یا از شدت ناراحتی و دیگر حاالت روانی، بمیرد 

رسانی کند و آن شخص در اثر این اطالع دادن دچار هیجان شدید شده و منجر به فوت که خبر غیر واقعی را به دیگری اطالع

 شده است. به مادری که چند ماه است فرزندش گم ،ه قتل داد. مثل اطالع دروغ پیدا شدن فرزندتوان حکم بمی شود،

، اعمال ارتکابی «هر کار دیگری»گذار با ذکر عبارت ممکن است گفته شود که قانون»دانان معتقدند: برخی دیگر از حقوق 

یق مورد نظر باید از نوع سالح کشیدن، حیوانی را تحریک کردن، فریاد کشیدن مندرج در این ماده را تمثیلی دانسته است اما مصاد

توان مشمول ماده مذکور دانست. از طرف دیگر با عنایت به مصادیق و ایجاد انفجار صوتی باشد و صرف انجام هر کاری را نمی

چه شخصی با سوء نیت اقدام به اطالع حادثه علیه الزم است. بنابراین چنانمذکور برای تحقق جرم، حضور فیزیکی جانی و مجنیٌ

های مخابراتی و یا وسایل ارتباطی به دیگری نماید و سبب مرگ او گردد به این لحاظ که میان چنین ناگواری به وسیله دستگاه

ثه، شرط تحقق علیه نیز در محل حاداعمالی با مصادیق مذکور، رابطه و سنخیتی وجود ندارد و اینکه حضور فیزیکی جانی و مجنیٌ

ترین تفسیر ( این تفسیر مضیق59: 5931)سپهوند، «. باشدچنین جنایاتی است، اعمال مذکور از شمول مقررات این ماده خارج می



نسبت به بقیه تفاسیر از این ماده است که عالوه به ضیق آن به هراس و وحشت، موارد منجر به ایجاد رعب و هراس را هم از 

در این ماده مغایر با این نوع تفسیر است « یا هر کار دیگری»داند. اطالق عبارت مذکور در ماده ممکن می طریق و جرگه مصادیق

ای بر لزوم حضوری بودن س از طریق مصادیق مذکور در این ماده نیست و همچنین قرینهاو دلیلی برای محدود کردن رعب و هر

های مخابراتی در باشد و دستگاهم و کافی است وجود رابطه سببیت میعلیه موضوع این ماده نیست و آنچه الزجانی و مجنیٌ

 صورت منجر به رعب و هراس شدن مشمول این ماده خواهد بود.

به این نحو که وسیله در این ماده موضوعیت ندارد و وسیله مورد  ؛انددانان تفسیر بینابینی را برگزیدهبرخی دیگر از حقوق

. که تمثیلی هستند، دو نتیجه مترادف یعنی هراسیدن و مرعوب شدن را باید حصری محسوب و سایر ق.م.ا 105استفاده در ماده 

ق.م.ا. واقع  105نتایجی را از شمول ما خارج دانست. لذا تنش، استرس، خشم، هیجان یا شادی که در اثر اقدامات مشمول ماده 

ز هراس و رعب نباشد، مشمول این ماده نخواهد بود )آقایی گردد، حتی در صورت وجود رابطه سببیت، مادامی که مصداقی امی

 (.53-54: 5939نیا، 

 وقوع نتیجه -3-2-3

تا بتوان شخص را به باشد و برای تحقق آن فعل مرتکب باید منجر به صدمه و اذهاق النفس گردد قتل از جمله جرایم مقید می

 ت محکوم نمود.ارتکاب جنایا

 احراز رابطه سببیت -3-2-4

قانون مجازات اسالمی را با مشکل مواجه  105آنچه اعمال ماده  باشد.برای تحقق قتل وجود رابطه سببیت امری ضروری می

تحقق دو نتیجه ضروری است؛ یکی اثبات رابطه سببیت بین رفتار مرتکب با هراس و کند، بحث اثبات رابطه علیت است.  می

(. یعنی اثبات این مسئله که هراس ناشی 54: 5939باشد )آقایی نیا، یا صدمه می دیگری هم اثبات همین رابطه میان هراس و مرگ

از فعل مرتکب بوده و مرگ یا صدمه نیز در پی این هراس بوده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی احراز قسمت دوم مسئله 

در ایجاد این هراس و رعب دخیل  کار مشکلی نیست اما اثبات صورت نخست کاری مشکل است به خصوص که اسباب مختلفی

بحث عدم انتساب مرگ به صدمات معنوی، موجب اختالف نظر بین حقوقدانان مختلف شده و برخی این نوع صدمات را  باشند.

 اند.  صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته و برخی دیگر اثبات این امر را ممکن ندانسته

رابطه سببیت میان این نوع افعال و مرگ، صالحیت اینگونه افعال را برای تحقق در حقوق فرانسه برخی با توجه به عدم اثبات 

(. در حقوق کیفری ایاالت متحده آمریکا نیز رابطه سببیت بین افعال معنوی یا 55 :5930 ،اند )پرادل قتل، مورد پذیرش قرار نداده

م به ناراحتی قلبی دیگری او را عمداً به مرگ تهدید کند، غیر مادی با قتل پذیرفته شده است. به عنوان مثال جایی که جانی با عل

های عربی هم تحقق قتل با وسایل معنوی را ممکن دانان کشور(. بسیاری از حقوق93: 5939گردد )واین آر، قتل عمدی محقق می

 (.53-53م: 5303؛ عوده، 141م: 5331دانند )نواوی، می

اعتنای فقها قرار گرفته است. فقها عمدتاً از این نوع از فعل، در حالت ترساندن شخصی در فقه امامیه نیز این موضوع مورد  

هر کس به روی دیگری »مرحوم آیه اهلل خویی صراحتاً مقرر داشته است:  فقهامیان  . دراند توسط دیگری با فریاد زدن بحث کرده

باشد و صیحه در محلی باشد که عادتاً موجب قتل  صیحه بکشد سپس آن شخص بمیرد، اگر صیحه زننده مرگ وی را قصد کرده

پردازد. این امر وقتی شود و صیحه زننده بر آن علم و آگاهی داشته باشد پس قصاص بر اوست و در غیر این صورت دیه میمی

حقق قتل (. آنچه که برای ت114ق:5930)خویی،« است که استناد مرگ به صیحه محرز شود در غیر این صورت چیزی بر او نیست

باشد بدون اینکه تفکیکی بین اشخاص بالغ و وجود رابطه سببیت می ،از طریق ارعاب و صحیه از نظر این فقیه بزرگ مهم است



صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با صیحه زدن مرتکب،  نابالغ یا دیگر اشخاص قائل باشد.

کشنده نیست، مالک را احراز رابطه استناد دانسته و صرف همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ خصوصاً در مواردی که غالباً 

در این حالت، در صورت شک در رابطه استناد نیز، مسئولیت مرتکب منتفی  اند علیه را کافی برای تحقق مسئولیت ندانسته مجنی

-(. در تحریر13 ،مرتکب را مسئول دانست )نجفی، پیشین توان است و تنها زمانی که علم به وجود این رابطه حاصل شود، می

اگر به انسانی بالغ و غیر غافل نهیب بزند و او از آن نهیب به اصطالح زهره ترک شود و بمیرد و یا پرت »الوسیله هم آمده است: 

که در این صورت اگر به ای بر او نیست مگر آن که یقین حاصل شود که مرگ او به خاطر همین نهیب بوده، شود و بمیرد دیه

شود، وگرنه شبه عمد است و باید از مال خودش دیه بپردازد و اگر بر طفل قصد کشتن او نهیب زده قتل عمد است و قصاص می

الظاهر دیه ثابت است مگر آن که خبری ناگهان نهیب بزند و باعث مرگ او شود علیو یا بیماری و انسان ترسویی و یا غافل و بی

علوم شود که مرگ وی مستند به آن نهیب نبوده، که اگر قاتل به قصد کشتن او بر او نهیب زده باشد قتل عمد مرتکب ثابت و م

شده و اگر قصد قتل نداشته باشد و چنین نهیبی نوعاً مرگ کسی را دنبال نداشته باشد یا خود او غافل از این باشد که ممکن است 

د است، و از این باب است هر عملی که مرگ کسی مستند به آن شود که همان تفصیلی طرف از این صدا بمیرد قتل شبیه به عم

آید، مثل اینکه شمشیر خود را به سوی کسی بکشد و او زهره ترک شود و یا سگ خود را به طرف او و به که گذشت در آن می

 . (453-453ش: 5934)خمینی، « های دیگرمنظور ترساندن کیش کند و از قبیل ترساندن

مرحوم امام بین زمانی که قربانی بالغ و غیر غافل است و قربانی طفل و بیمار و یا غافل، تفکیک کرده است و در احراز رابطه 

سببیت در خصوص حالت اولی اصل را بر عدم مسئولیت و در حالت دومی اصل را بر مسئولیت مرتکب گذاشته است اما در 

نظر فقها در این مورد بین این شود که  مشاهده می سته قتل را قابل تحقق دانسته است.خصوص قابل تحقق بودن نسبت به هر دو د

که هر کدام به  علیه است ها، تنها در مورد اثبات رابطه استناد بین ترساندن و مرگ مجنیو اختالف آن وجود ندارداختالفی با هم 

طاً غیر مادی ممکن است. قانون مجازات اسالمی به پیروی از نظر ها قتل از طریق تسبیب واسنحوی آن را بیان داشته و از نظر آن

بر اثر این ارعاب، شخص  »...قتل به تسبیب واسطاً غیر مادی را مورد پذیرش قرار داده است به شرطی که  105این فقها در ماده 

بین اینها رابطه سببیت برقرار و  ، یعنی به شرطی که علت مرگ ارعاب ناشی از افعال مرتکب باشد و...«بمیرد یا مصدوم گردد

گونه آثار ضرب و جرح چون در فرض مذکور در استعالم هیچ»احراز شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه اشعار داشته: 

)الف( وجود ندارد و پس از مشاجره لفظی، وی به داخل نانوایی جهت برداشتن فلز یا چوب جهت کتک  ظاهری در بدن متوفی

فوت نموده و پزشک قانونی علت  متهم رفته و بالفاصله موقع مراجعت از نانوایی در کنار درب حالش خراب شده و نهایتاًزدن 

فوت را بیماری ایسکمیک قلبی و عوارض آن تعیین نموده است، دلیلی بر رابطه سببیت وجود ندارد تا متهم در رابطه با فوت او 

رداخت دیه دانست؛ هر چند به واسطه مشاجره لفظی و درگیری، وفق سایر مقررات در مقصر باشد و او را مسئول مرگ و یا پ

(. در این زمینه برخی از فقهای دیگر قائل به تفکیک 55/50/5939-4010/4)نظریه مشورتی « صورت جرم بودن قابل تعقیب باشد

 حالت در تنها و ندانسته ضمان موجب مطلقاً را او بر زدن فریاد عاقل، و بالغ فرد غفلت عدم یا غفلت به اشاره بدون شدند، که

 (.150 :ق5555، ابن براج) است علیه، مرتکب را ضامن دانسته مجنی بودن مجنون یا صغیر

 

 گیری نتیجه



-میموجب مرگ  ،مادی ۀصدمایجاد و  هیعلیٌمجن که با برخورد به جسم است یاصوالً فعل مادی فعل فری،یحقوق ک اتیادب در

 ای برخورد قرار گرفته، دیآنچه مورد تأک ک،ینوع تفک نیاست. در ا یروان صدمات موجب یابتراصیغ یفعل زیفعل معنوی ن گردد و

به  یوارده، ارتباط یهنوع صدم زیو ن برخورد عدم ایبرخورد  کهی حال وارده است؛ در یهو نوع صدم یعدم برخورد به جسم قربان

متعدد  جیکه افعال واحد، نتا مختلف مادی و معنوی شوند؛ همچنان جینتا نوع فعل ندارد و چه بسا افعال کامالً مشابه، منجر به

 گرفته مجرمانه صورت یهجیخلط بحث رفتار مرتکب در نت ف،یتعار نیدر ا قتیبار آورند. در حق به مادی و معنوی متعددی

 گریینوع صدمه به جزء د کهیدر حال باشد؛یم مربوط به قسمت اول عنصر مادی است که رفتار مرتکب یاست: نوع فعل ارتکاب

انواع فعل را در بر  یارائه شده جامع نبوده و تمام فیتعار گر،ی. از طرف دشودیم حاصله است، مربوط یهجیاز عنصر مادی که نت

بر اساس  بندیمیتقس که در گرندید یژگیو فاقد و یژگیو کیواجد  یرمادیافعال، از فعل مادی و غ یبرخ رایز رند؛یگینم

  ندارند. یگاهیفوق جا فیتعار

 زیبرخورد و صدمه، در تم اساس بر اریمع یهفعل را در نظر گرفت و ارائ تیماه دینوع فعل در قتل عمدی با بندیمیتقس در

نظر از صرف ابد؛یاست که به صورت محسوس ارتکاب  یفعل ف،یتعر . فعل مادی بر اساسستین حیصح رمادییفعل مادی از غ

آب، با  در زدن، خفه کردن چاقو زدن، داد راندازی،یمعنوی وارد آورد. ت ایمادی  یهکرده و صدم برخوردی آنکه به جسم قربان

محسوس و قابل  هاآن یتمام رایز رند؛یگیم جای فیتعر نیدر ا یبچه ظاهر شدن و مانند آن، همگ کیپوشش ترسناک بر 

ماورای ماده و حس  صورت آن به ریثأاست که مادی و محسوس نبوده و ادعای ت یفعل زین رمادییغ ایمعنوی  فعل. اندمشاهده

 یفعل دیدر قتل عمدی با یفعل ارتکاب فرییدر حقوق ک رایز؛ در حقوق جزا ندارد یگاهیجا یفعل نیاست که چن یهیبرود. بد

 آن برای تیصالح ،یاول قینوع از فعل و به طر نیا تیوجود و واقع کهیحال در ،باشد جهینت به تحققالجمله صالح یو ف یواقع

و  ستندین یابیسنجش و ارز قابلی فعل معنوی، همگ قیمرگ اثبات نشده است. سحر و جادو و مانند آن به عنوان مصاد تحقق

در قتل عمدی سخن گفت که  یاز فعل ارتکاب توانیم ی. زمانستین قابل احراز یبه لحاظ فن زیها با مرگ نآن یهاست رابط یهیبد

ندارند.  احراز تینوع از فعل، قابل نیدو، در مورد ا نیمحرز باشد که ا یآن برای مرگ قربان تیو سبب مرتکب صدور آن از اعضای

افعال ه از جمل زینوع افعال ن نید، اقرار دا یعلم ها را برای تحقق قتل مورد احرازآن تیاست هرگاه بتوان وجود و صالح یهیبد

دانان کیفری از فعل غیر مادی مد نظر دارند را ما تعبیر به فعل مادی اما آنچه حقوق در قتل عمدی لحاظ خواهند شد. یارتکاب

تر اصطالحی صحیحرسد بنا به دالیل ارائه شده، نسبت به استفاده از فعل غیر مادی ایم که به نظر میتسبیبی واسطاً غیر مادی کرده

 باشد.
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