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مطالعة تطبیقي جرم غیرعمدی در حقیق ایران و فرانسه
محمود روح االمینی*
)قاهیخ دهیانت 61/88/32 :قاهیخ پذیرش(69/7/82 :

چکيده؛
بیشتر نویسن گان ده قبیین مفهوح جرایم غیرعا ب بر عنصر هاانی این جرایمق قارکز ا قوجّه چن انی به عنصر
مادب ا قانونی آنها نناود ان  .این بی قوجّهی سبب خلط عنصر هاانی جرایم غیرعا ب با عنصر مادب ا قانونی آنها
ش است .ها نینق نویسن گان یادش بین جرایم غیرعا ب مطلق ا جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه هیچ قفکیکی
قائل نش ان  .این ع ح قفکیو سبب خلط مفهوح عنصر هاانی جرایم غیرعا ب ش

است .ار منظر قانونیق

قانونگذاه نرانسوب قا قصویب قانون مجارات  8664میالدب هیچ اشاه اب به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب ن اشت
ا قنها ده قالب ای ن قانون به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب اشاه میکن  .قانونگذاه ایرانی نیز قا قصویب قانون
مجارات  8263هیچ اشاه اب به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب ن اشتق الی ده این قانون ده مادة  831به ضراهت
اجود ق صیر به عنوان مبناب عنصر هاانی اشاه میکن  .با این هاهق هم قانون مجارات نرانسه ا هم قانون مجارات
ایران با ایرادات ا اشکاالقی ج ّباب هابرا هستن  .ده این قـ یق سعی میشود ار یو سو جرایم غیرعا ب مطلق
ار جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه قفکیو شون ا ار سوب دیگر قالش میشود عناصر قانونیق مادب ا هاانی هر
یو ار این دا دسته جرایم به صوهت خا

ا ج اگانه موهد بـث ا برهسی قراه بگیرد.

واژگان کليدی :جرم مطلق ،جرم مقيّد به نتيجه ،خطای کيفری ،خطای حقوقی ،بیاحتياطی.
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مقدمه
صرف پیشبینی هنتاهب ده قانون ا قعیین مجارات براب آن سبب نایشود که هر کس آن هنتاه
ها انجاح داد قـت قع یب کیفرب قراه بگیرد .براب قـت قع یب قراه گرنتن مرقکب بای خطایی
ها مرقکب ش

باش ؛ اگر این خطا عا ب باش جرح عا ب است ا اگر خطا غیرعا ب باش

جرح هم غیرعا ب است (قاسمراد ق  :8277ش89ا .)47 /88با این هاهق ده مواهد بسیاه نادهب
ماکن است اهقکاب هنتاهب جرح باش بیآنکه مرقکب خطایی ها انجاح داد باش  .ده چنین
بسترب ار جرح مادب صرف سخن به میان آاهد میشود .امرار آماه جرایم غیرعا ب بسیاه
بیشتر ار آماه جرایم عا ب است .ب ین قرقیب خساهتهاب جرایم غیرعا ب بسیاه بیشتر ار
خساهتهاب جرایم عا ب است .جرح غیرعا ب مانن جرح عا ب عنصر هاانی داهد ده حالی
که جرح مادب صرف چنین عنصرب ن اهد .بیشتر نویسن گان ایرانی متعرض عنصر قانونی ا عنصر
مادب جرح غیرعا ب نش ان ؛ بیشتر قوجّه آنها به عنصر هاانی این جرایم متارکزش است.
بی قوجّهی به عناصر قانونی ا مادب جرح غیرعا ب سبب ش

است که این ح وق انان به

اشتبا عنصر قانونی ا مادب جرح غیرعا ب ها جایگزین عنصر هاانی بنااین ده این رمینه برخی
ار ح وق انان مینویسن عنصر هاانی جرح غیرعا ب عباهت است ار ق صیر یا خطاب جزایی
(ساکیق 876 :8263؛ اهدبیلیق .)44 :8262به بااه این ح وق انان خطاب جزایی عباهت است
بیاحتیاریق بیمباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت نظامات دالتی ( Pradel, 2010:

()410اهدبیلیق .)44 :8262بی قردی ع ح هعایت نظامات دالتی با هکن قانونی ا هکن مادب جرح
غیرعا ب اهقباط پی ا میناای  .ها نین بیاحتیاری ا بیمباالقی نیز هکن مادب جرح غیرعا ب
ها قشکیل می ده  .برخی دیگر ار ح وق انان ضان جایگزینی عنصر قانونی ا مادب جرح
غیرعا ب با عنصر هاانی این جرایم ب ان هیچ گونه است اللی جرایم غیرعا ب ها به دا دسته
ق سیم میکنن ا بر این بااهن که جرح غیرعا ب یا جرمی است که عنصر معنوب آن خطاب
جزایی یعنی بیاحتیاریق بیمباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت نظامات دالتی است ا یا جرمی
است که اصالً نیز به خطاب جزایی ن اهد مانن عبوه ار چراغقرمز (گل اریانق  .)811 :8268برخی
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دیگر ار ح وق انان جرح مادب صرف ها با جرح غیرعا ب خلط ناود ا مینویسن ده برخی
مواهد جرح غیرعا ب ناق عنصر هاانی است (الهاحق برهانیق.)861 :8264
قبیین دقیق جرح غیرعا ب نیار به برهسی عناصر سهگانة این جرح داهد.گفتنی است قاامی
جرایم غیرعا ب ار ماهیّت یکسانی برخوهداه نایباشن ؛ این جرایم نیز مانن جرایم عا ب یا
مطلق ان ا یا م یّ به نتیجه .با قوجّه به اینکه عنصر قانونی برخی ار جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه
ده قوانین کیفرب کشوهمان بهصراحت پیشبینیش استق قارکز برخی ار ح وق انان ده قعری
جرح غیرعا ب بر هاین جرایم جلب ش

ا این ح وق انان جرایم غیرعا ب مطلق ها به بوقة

نراموشی سپرد ان  .به هاین دلیل است که برخی ار ح وق انان مینویسن « :جرایم غیرعا ب ن ط
ده جرایم مادب ا م یّ به نتیجه قـ ّق مییاب ا ده جرایم هنتاهب ا شکلی (جرح مطلق) قابل
قـ ّق نیست» (رهاعتق  .)389 :8263ده ح وق نرانسه ده قانون مجارات  8189میالدب قانونگذاه
به صوت حصرب ده قلارا جرایای خاصی مانن قتل ا ضرباجرحق آقشسوربق هیختن رباله
بر هاب انسان با آاهدن برخی ااژ ها مانن بیاحتیاریق بیمباالقیق ع ح مهاهتق ع ح هعایت
نظامات دالتی سعی میکن نشان ب ه که اهقکاب غیرعا ب این هنتاهها جرح است .به نظر
میهس قانونگذاه ایرانی نیز ده جرحانگاهب ص مات غیرعا ب ار قانونگذاه نرانسوب الهاح گرنته
باش ق ریرا به عنوان مثال مادة  877قانون مجارات عاومی سابق دقی اً قرجاة مادة  246قانون
مجارات  8189نرانسه بود .حتّی امرار نیز مفاد مادة  989قانون مجارات اسالمی که قتل
غیرعا ب ها قعری

میکن ق ریباً بارنویسی مادة  877قانون مجارات عاومی سابق

است8.

قانونگذاه ایرانی براب نخستین باه ده مادة  831قانون مجارات  8263به ضراهت اجود ق صیر
ده جرایم غیرعا ب اشاه میکن  .با این هاهق ده قبصرة مادة یادش

ده قعری

ق صیر دچاه

اشتبا ش ا عنصر مادب ا قانونی جرایم غیرعا ب ها جایگزین مفهوح ق صیر میکن  .قانونگذاه
 .8مادة  877قانون مجارات عاومی سابق م رّه میکرد که «دهصوهقیکه قتل غیرعا ب به ااسطة بیمباالقی یا بیاحتیاری یا
اق اح به امرب که مرقکب ده آن مهاهت ن اشمته یا ع ح هعایت نظامات دالتی ااقع شمود به حبس قأدیبی ار یو سمال قا سه
سال مـکوح خواه ش  .بهعالا ماکن است مـکاه مرقکب ها ار پنجا الی پانص قومان غرامت نیز مـکوح کن ».
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نرانسوب ده قانون مجارات  8189چن ان متعرض عنصر هاانی جرایم غیرعا ب نایشودق الی
ده قانون مجارات  8664ده مادة  838-2به این مهم قوجّه میکن  .این ماد م رّه میناای که
«هیچ جنایت یا جنـهاب ب ان قص اهقکاب اجود ن اهد .با اجود اینق ده صوهقی که قانون
پیشبینی کن ق [جرح ] جنـه میقوان ار بیاحتیاریق بیمباالقی یا به خطر ان اختن اهادب دیگرب
قشکیل شود» .قانونگذاه نرانسوب ده ص ه این ماد ده خصو
جنـهاب بـث میکن ق الی ده ذیل ماد ده خصو
غیرعا ب بـث میکن ا نه صرناً ده خصو

عنصر هاانی جرایم جنایی ا

عنصر قانونی ا عنصر مادب جرایم

عنصر هاانی .بنابراینق موضوع موهد بـث ص ه

ا ذیل ماد هااهنگ نیست .قانونگذاه نرانسوب خیلی راد متوجّه این ناهااهنگی گردی ا ده
سال  3999میالدب نوآاهبهاب اساسیاب ها ده قلارا مادة  838-2ااهد کرد که عنصر هاانی
جرایم غیرعا ب ها ده برمیگیرد .برمبناب این نوآاهبها عنصر هاانی جرایم غیرعا ب یا ار
خطاب ساد ا یا ار خطاب خا

قشکیل میشود .انزان بر اینق قانونگذاه نرانسوب معیاه دقی ی

ها براب قعیین اجود ا یا ع ح اجود خطا ده جرایم غیرعا ب اضع میکن  .یکی ار نوآاهبهاب
مهم دیگرب که قانونگذاه نرانسوب ده سال  3999میالدب ده خصو

عنصر هاانی جرایم

غیرعا ب ایجاد کردق پایان دادن به نظریة «اح ت خطاب کیفرب ا خطاب ح وقی» است .قا سال
 3999میالدب هایة قضایی نرانسه بر این بااه بود که ده صوهت ن ان خطاب کیفرب ده قلارا
جرایم غیرعا ب بز دی حقّ اقامة دعوا ده م ابل دادگا ح وقی براب دهخواست جبران خساهت
ها ن اشتق ریرا ن ان خطاب کیفرب به مفهوح ن ان خطاب ح وقی بود .ده سال  3999میالدب
قانونگذاه نرانسوب ده قالب مادة  838-2م رّه ناود که ن ان خطاب کیفرب به مفهوح ن ان
خطاب ح وقی نیست .بنابراینق ده صوهقی که دادگا کیفرب حکم به ن ان خطا ب ه بز دی
میقوان ده م ابل دادگا ح وقی اقامة دعوب ناود ا دهخواست جبران ضره ا ریان بناای  .با
قوجّه به ماهیّت جرایم غیرعا ب ا ها نین با قوجّه به انواع خطایی که مادة  838-2قانون
مجارات پیشبینی میکن ق به نظر میهس براب قبیین مفهوح جرح غیرعا ب بای بین جرح
غیرعا ب مطلق ا جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه قفکیو قائل ش ق ریرا هکن مادب ا ها نین
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نوع ا ماهیّت خطایی که عنصر هاانی این جرایم ها قشکیل میدهن قا ح ّ ریادب متفاات ار
یک یگر میباشن .

 .1تبيين جرايم غيرعمدی مطلق
هاانن جرح عا ب مطلق جرح غیرعا ب مطلق نیز جرمی است که نیار به قـ ّق نتیجه ن اهد.
بنابراینق صرف انجاح یو هنتاه جرح مـسوب میشود ( .)Mayaud, 2010: 212جرح مطلق
غیرعا ب ار سه عنصر قانونیق مادب ا هاانی قشکیل میشود .عنصر قانونی جرح غیرعا ب با
عنصر مادب آن اهقباط قنگاقنگی داهدق ریرا عنصر مادب قظاهر بیرانی عنصر قانونی است.

 .1-1تبيين عنصر مادی جرايم غيرعمدی مطلق
بـث عنصر مادب جرایم غیرعا ب مطلق یکی ار موضوعاقی است که ح وق انان قوجّه چن انی
به آن نکرد ان  .با اجود اینق این بیقوجّهی این پرسش ها مطرح میکن که جرایم غیرعا ب
مطلق ک احان ا با چه معیاهب قابلشناسایی میباشن  .جرح مطلق ده اضعیتی مص اق پی ا میکن
که قانونگذاه صرف انجاح یو هنتاه ا یا صرف قر

یو هنتاه ها ب ان قوجّه به نتایج آن هنتاه

قابل مجارات می دان  .ده مواهدب که قانونگذاه انجاح یو هنتاه ها ب ان قوجّه به نتایج آن قابل
مجارات میدان ق ح وق انان ار اصطالح «نعل» سخن به میان میآاهن ا ده مواهدب که قانونگذاه
قر

یو هنتاه ها ب ان قوجّه به نتایج آن قابل مجارات میدان ق ار اصطالح «قر

نعل» سخن

به میان میآاهن (الهاحق برهانیق  .)866 :8264ار جاله جرایم مطلق که ار رریق نعل اهقکاب
مییاب می قوان به جرح هیختن رباله ده خیابان (مادة  911قانون مجارات) اشاه کرد .هکن مادب
جرح یادش نعل «هیختن رباله» است؛ این عال ده جرایم عا ب ا غیرعا ب یکسان است .اگر
هیختن رباله ناشی ار خطاب عا ب باش جرح اهقکابی عا ب است ا اگر ناشی ار خطاب
غیرعا ب باش جرح اهقکابی غیرعا ب است .ار جاله جرایم مطلق که ار رریق قر

نعل

اهقکاب مییاب میقوان به جرح نبستن کاربن ایانی اشاه کرد .هکن مادب جرح نبستن کاربن
ایانی «نبستن کاربن » است؛ این عال ده جرایم عا ب ا غیرعا ب یکسان است ا اگر ناشی ار
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خطاب عا ب باش جرح اهقکابی عا ب است ا اگر ناشی ار خطاب غیرعا ب باش جرح
غیرعا ب است .بنابراینق می قوان گفت هکن مادب جرایم عا ب مطلق ا هکن مادب جرایم
غیرعا ب مطلق یکسان است ا قنها قفاات آنها ده عنصر هاانی این جرایم است.

 .2-1تبيين عنصر روانی جرايم غيرعمدی مطلق
بیشتر ح وق انان هیچ قفکیکی میان عنصر هاانی جرایم غیرعا ب مطلق ا عنصر هاانی جرایم
غیرعا ب م یّ به نتیجه قائل نایشون ق دهحالیکه عنصر هاانی این جرایم کامالً متفاات است.
این ح وق انان بر این بااهن که عنصر هاانی جرایم غیرعا ب عباهت است ار ق صیر یا خطاب
جزایی (ساکیق 876 :8263؛ اهدبیلیق  .)Bouloc, 2011: 255()44 :8262ها نینق به بااه این
ح وق انانق خطاب جزایی عباهت است بیاحتیاریق بیمباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت
نظامات دالتی .مادة  841قانون مجارات اسالمی نیز مفهومی مشابه هاین مفهوح ار عنصر هاانی
جرح غیرعا ب ها اهائه میکن  .این ماد م رّه میکن که «قـ ّق جرح غیرعا ب منوط به احرار
ق صیر مرقکب است ا ق صیر اعم ار بیاحتیاری ا بیمباالقی است» .به نظر میهس نویسن گان
مادة  841یادش به دهستی قشخیص داد ان که جرح غیرعا ب بای ناشی ار یو خطا باش الی
ده قعری

خطاب غیرعا ب دچاه خلط مبـث ش ان  .ده ح ی ت منظوه ار بیاحتیاری این است

که مرقکب هنتاهب ها که نبای انجاح ب ه ق انجاح میده (اهدبیلیق  .)341 :8214ها نینق منظوه
ار «نعل» نیز این است که مرقکب هنتاهب ها که نبای انجاح ده ق انجاح میده (گل اریانق :8268
 .)817بنابراینق مفهوح «نعل» ا «بیاحتیاری» یکسان است .ها نینق منظوه ار بیمباالقی نیز این
است که مرقکب کاهب ها که بای انجاح ب ه ق انجاح نایده ا منظوه ار «قر

نعل» نیز این

است که مرقکب کاهب ها که بای انجاح ب ه ق انجاح نایده (گل اریانق  .)817 :8268بنابراینق
مفهوح «بیمباالقی» ا «قر
روه که نعل ا قر

نعل» نیز یکسان است (نوهبق  :8219ش .)898/79ده نتیجهق هاان

نعل هکن مادب جرایم عا ب مطلق ها قشکیل میدهن ق بیاحتیاری ا

بیمباالقی نیز هکن مادب جرایم غیرعا ب مطلق ها قشکیل میدهن  .برخی ار ح وق انان به این
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مینویسن « :عنصر هاانی بای ذهنی باش  .مصادیق

خطاب جزایی (بیاحتیاریق بیمباالقی) ار م ولة نعل است .چگونه میقوان م ولة نعل ها جایگزین
م ولة ذهن کرد؟» (گرایلیق :8268ش.)876/2
به نظر میهس برخی ار ح وق انان به دلیل ع ح قفکیو دقیق بین مفهوح «ق صیر ده ح وق
م نی» ا «ق صیر ده ح وق کیفرب» دچاه خلط مبـث ش ان  .ده ح وق م نی صرف بیاحتیاری
ا بیمباالقی (قع ب ا قفریط) ق صیر ها قشکیل میده ق دهحالیکه ده ح وق کیفرب صرف
بیاحتیاری ا بیمباالقی نشان ار ق صیر نیستق بلکه ق صیر م ولهاب ج ا ار بیاحتیاری ا بیمباالقی
است .به هاین دلیل یکی ار ح وق انان مینویس « :ق صیر اصطالحی است که هم ده ح وق م نی
کاهبرد داهد ا هم ده ح وق کیفرب .ده ح وق م نی ق صیر عباهت است ار قفریط یا قع ّب.
قفریط یعنی قر

عالی که شخص ملزح به انجاح آن است ا قع ّب یعنی اهقکاب عالی که

شخص ار انجاح دادن آن منع ش است» (آقایی جنتمکانق  .)361 :8262هاان روه که مالحظه
میشود ده این قعری

ق صیر دقی اً معادل بیاحتیاری ا بیمباالقی است .نویسن ة یادش ده ادامه

به نوعی متوجّه میشود که ده ح وق کیفرب صرف بیاحتیاری ا بیمباالقی نایقوان به مفهوح
اهقکاب ق صیر باش ق الی ده بیان م صود خود دچاه خلط مبـث میشودق ریرا اب مینویسن :
«ااژة ق صیر ده ح وق کیفرب ده دا معناب متفاات بهکاهبرد میشود :نخستق به معناب خا
شامل بیاحتیاریق بی مباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت نظامات دالتی است که ار آن قعبیر به
خطاب جزایی می شود ا ن طه م ابل قص مجرمانه است .داّحق به معناب عاح شامل هابطة خا
هاانی ا ذهنی که بین ناعل ا جرح برقراه میشود .ار این هابطة خا

به هکن معنوب یا هکن

هاانی یاد میشود» (آقایی جنتمکانق  .)361 :8262پر ااضح است که ده ح وق کیفرب ااژة
ق صیر قنها ده معناب داّح مص اق پی ا میکن ق اگرچه براب قـ ّق جرح غیرعا ب اهقکاب
بیاحتیاری ا یا بیمباالقی نیز ضراهب استق امّا بیاحتیاری ا بیمباالقی م ولهاب ج ا ار ق صیر
است .خالصه اینکه ااژ هاب نعل یا قر
ااژة «نعل یا قر

نعل ا بیاحتیاری یا بیمباالقی ا ر «اعالمی» داهن ؛

نعل» ب ین معناست که مرقکب خطایی عا ب ها مرقکب ش است ا ااژة
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«بیاحتیاری یا بیمباالقی» ب ین مفهوح است که مرقکبق خطایی غیرعا ب ها مرقکب ش است.
به هاین قرقیب ااژة «قع ّب ا قفریط» ب ین معنی است که ده خصو

یو موضوع ح وق م نی

بـث میشود ا ااژة «بیاحتیاریق بیمباالقی» ب ین معنی است که ده خصو

موضوعی کیفرب

بـث میشود .حال این پرسش مطرح میشود که منظوه ار خطاب غیرعا ب چیست؟
عنصر هاانی جرح غیرعا ب مطلق ار دا بخش قشکیل میشود :بخش نخست علم به عنصر
قانونی یا علم به حکم است .هاان روه که ده جرایم عا ب مطلق علم به قانون ضراهب استق
ده قلارا جرایم غیرعا ب مطلق نیز علم به قانون ضراهب است .ده ااقع «علم به قانون» قنها
مشخصة مشتر

عنصر هاانی جرح عا ب مطلق ا جرح غیرعا ب مطلق است .بخش داّح «ع ح

داهان یشی» است .ده جرایم عا ب مطلق مرقکب سوءنیت داهد یعنی قص اهقکاب هنتاه مانوعه
ها داهدق ده حالی که ده جرح غیرعا ب مرقکب چنین قص ب ن اهد الی هنتاه اهقکابی نتیجة
«ع ح داهان یشی» اا است .بیاحتیاری ا بیمباالقی عنصر مادب میباشن ق به هاین دلیل ده عالم
خاهج ظهوه ا برار داهن ق الی «ع ح داهان یشی» ار آنجایی که با عنصر هاانی اهقباط داهدق قابل
هؤیت نیست.
قانون مجارات اسالمی  8263معیاهب براب چگونگی احرار خطاب غیرعا ب اهائه نایده .
بسیاهب ار ح وق انان بر این بااهن که عرف یا هنتاه شخص متعاهف مبناب قشخیص خطاب
غیرعا ب است (صانعیق  .)263 :8213به نظر میهس عرف ده قشخیص خطاب غیرعا ب
می قوان کاو شایانی به دادهس بناای ق الی صرف مراجعه به عرف ا هنتاه شخص متعاهف نه
قنها نایقوان کاو چن انی به دادهس بناای ق حتّی ماکن است اب ها بهاشتبا بین ارد .خالصه
اینکه هنتاه هر نردب ها بای بر مبناب اضعیت خود آن نرد م ّ نظر قراه دادق ریرا هنتاه هر نردب
بسته به شرایط ا اضعیت ا ها نین میزان قبـّر ا صالحیت ا هوش اب است .به هیچ عنوان
نایقوان هنتاه نردب ها به عنوان هنتاه متعاهف ده نظر گرنت ا قوقّع داشت سایر انراد جامعه نیز
هنتاهب مشابه هنتاه اب داشته باشن  .به هاین دلیل برخی ار ح وق انان معت ن که ص اه هأب
بر مبناب «هنتاه نرد متعاهف» سبب ص اه احکاح ناعادالنه میشود ا مادة  838-2قانون مجارات
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است (لوقرمیق کلبق  .)79 :8217ده

چنین بسترب مادة  838-2احرار خطاب غیرعا ب ها به جاب اینکه به عرف ا هنتاه شخص
متعاهف اابگذاهدق به مؤلفههایی عینی اامیگذاهد .بر مبناب این ماد «ع ح داهان یشی» مرقکب
بای برمبناب ماهیّت اظیفهق میزان صالحیت ا اختیاهات مرقکب ا ها نین بر مبناب اسایل ا
ابزاههایی که اب ده اختیاه داشته استق موهد اهریابی قراه بگیرد .ده چنین بسترب اگر برمبناب
مؤلفههاب یادش

متهم مرقکبِ «ع ح داهان یشی» نش

نیست.مؤلفههاب یادش

باش ق عال اهقکابی جرح

براب قفکیو جرح عا ب ار جرح غیرعا ب بیان نش

استق بلکه

مؤلفههاب یادش قنها براب شناسایی جرح غیرعا ب ار هنتاههاب غیر کیفرب بیان ش است.
معیاه قفکیو جرح عا ب ار جرح غیرعا ب داشتن یا ن اشتن «سوءنیت» است .بنابراینق اگر
مرقکب سوءنیت داشتق جرح اهقکابی عا ب است .ده صوهقی که بر مبناب مؤلفههاب یادش
خطاب «ع ح پیشبینی» قابل انتساب به شخص قـت قع یب نباش ق اب مرقکب جرح غیرعا ب
نیز نش است (الی بق  :8294ش .)14/4خالصه اینکه ده جرح عا ب دادهس با قجزیه ا قـلیل
هنتاه مرقکب پی به سوءنیت اب میبرد .ده قلارا جرح غیرعا ب نیز دادهس با ده نظر گرنتن
ماهیّت اظیفهق میزان قبـّر ا قجربة مرقکب ا ها نین با ده نظر گرنتن اسایل ا ابزاهها ا میزان
اختیاهب که اب داهدق پی به این امر میبرد که مرقکب «داهان یشی» الرح ها بهکاهبرد است یا
خیر .ده اینجا به این نکتة ظری

بای قوجّه داشت که اگر هنتاه اهقکابی قشکیلدهن ة جرح

عا بق غیرعا ب نباش ماکن است این هنتاه مص اق جرح مادب صرف باش  8.ده غیر این

 .8جرایم مادب صرف جرایای هستن که صرف اهقکاب آنها جرح استق خوا مرقکب عنصر هاانی (سوءنیت ده جرایم
عا ب ا هعایت داهان یشی معاول ا متعاهف ده جرایم غیرعا ب ) داشته باش یا عنصر هاانی ن اشته باش  .بنابراینق قفاات
جرایم مادب صرف با جرح غیرعا ب مطلق ده این است که جرح غیرعا ب مطلق ده صوهقی مـ ّق میشود که مرقکب
سوءنیّت ن اشته باش ا کوشش ا داهان یشی معاول ا متعاهف ها نیز بهکاهبرد باش ق دهحالیکه ده جرایم مادب صرف حتی
اگر مرقکب سوءنیّت ن اشته باش ا کوشش ا داهان یشی معاول ا متعاهف ها نیز بهکاهبرد باش ق بار عال اب مجرمانه قل ی
می گرددق ریرا ده جرایم مادب صرف آن ه مهم است قـ ّق هکن مادب است ا اصالً هیچ قوجّهی به عنصر هاانی نایشود.به
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صوهت (عال اهقکابی نه مص اق جرح عا ب است ا نه مص اق جرح غیرعا ب یا جرح مادب
صرف) عال اهقکابی به هیچ عنوان نایقوان جنبة کیفرب داشته باش ا قنها میقوان براب
مرقکب مسئولیت م نی ایجاد کن  .ع ح قوجّه دقیق به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب سبب ش
که ار سال  8683قا سال  3999میالدب دادگا هاب نرانسوب قائل به قئوهب «اح ت خطاب کیفرب
ا خطاب ح وقی» باشن  .بر این مبنا اگر شخصی به اقهاح جرح غیرعا ب قـت قع یب قراه
میگرنت اگر به اهقکاب جرح غیرعا ب مـکوح میش ق بز دی

میقوانست ار دادگا ح وقی

نیز دهخواست خساهت بناای ا اگر بر عکس متهم مـکوح به اهقکاب جرح غیرعا ب نایش ق
پس ار برائت اب بز دی به هیچ عنوان حقّ دهخواست خساهت ها ن اشت .به هاین دلیل آمورة
ح وقی ار قئوهب «اح ت خطاب کیفرب ا خطاب ح وقی» سخن به میان میآاهد ا ار این نظریه
انت اد میناود (لوقرمیق کلبق  .)72 :8217به نظر میهس علّت اصلی چنین استنباری ع ح قوجّه
به عنصر هاانی ا ده نتیجه ع ح قفکیو دقیق جرح غیرعا ب ار هنتاه غیر کیفرباب بود که
مسئولیت م نی ایجاد میکن  .ده چنین بسترب اگر نردب به علّت اهقکاب جرح غیرعا ب قـت
قع یب قراه میگرنتق دادگا یا حکم میداد که اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح ش
حکم میداد که اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح نش

است ا یا

است .ده صوهقی که دادگا حکم میداد

اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح ش استق عال اب جرح غیرعا ب مـسوب میش  .ده ح ی ت
صرف اینکه ابت می ش متهم هنتاه موهد اقهاح ها مرقکب ش

استق اب به اهقکاب جرح

غیرعا ب مـکوح میش ا اگر ابت نایش که اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح ش استق اب
هم ار اقهاح جرح غیرعا ب ا هم ار پرداخت خساهت معاف میش  .ار سال  3999میالدب ده
ح وق نرانسه صرف ابت ش ن اینکه متهم هنتاه موهد اقهاح ها مرقکب ش

استق به مفهوح

اهقکاب جرح غیرعا ب نیستق بلکه انزان بر ا بات اینکه مرقکب هنتاه موهد اقهاح ها انجاح داد
استق بای ابت شود که اب ده اهقکاب هنتاه موهد اقهاح دچاه خطا (عنصر هاانی) ش است.
نظر می هس هیچ مص اقی براب جرح مادب صرف ده ح وق ایران اجود ن اهد .ده سابق هایة قضایی ص اه چو بالمـل ها
نوعی جرح مادب صرف قفسیر میناود.
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بنابراینق اگر ابت شود متهم مرقکبِ خطایی ش استق اب مـکوح به اهقکاب جرح غیرعا ب
ا پرداخت خساهت نیز می شود ا اگر صرناً ابت شود که متهم هنتاه موهد اقهاح ها مرقکب ش
استق الی ده اهقکاب این هنتاه مرقکب هیچ خطایی نش استق جرح غیرعا ب به دلیل ن ان
عنصر هاانی ابت نایشود .امّا بز دی میقوان به دلیل اجود هابطة سببیّت بین خساهت ا عال
مرقکب ده م ابل دادگا هاب ح وقی دهخواست خساهت بناای  .ده ح ی ت قا پیش ار سال 3999
میالدب دادگا هاب نرانسوب هکن مادب جرح ها به منزلة اهقکاب خطا (هکن هاانی) قل ی
میکردن ق ده صوهقی که ار سال  3999میالدب این دادگا ها خطا ها ار هکن مادب قفکیو
کرد ان  .به هاین دلیل اگر قا پیش ار سال  3999میالدب نردب ده ا ر قجاار ار سرعت سبب
کشته ش ن دیگرب میش ق دادگا هاب نرانسوب قجاار ار سرعت ها خطاب مرقکب میدانستن
ا به هاین دلیل اب ها مـکوح به اهقکاب جرح غیرعا ب میکردن  .ده حالی که ار سال 3999
میالدب به بع اگر چنین اقّفاقی بیفت ق دادگا هاب نرانسوب انزان بر اینکه بای ابت کنن قتل ده
ا ر قجاار ار سرعت هانن

صوهت گرنته است (هکن مادب)ق بای ابت کنن که هانن

قجاار ار سرعت مجار دچاه خطا (ع ح داهان یشی) ش

ده امر

است (ع ح داهان یشی هکن هاانی

است)8.

 .3-1تبيين عنصر قانونی جرايم غيرعمدی مطلق
بی قردی جرح غیرعا ب نیز مانن جرح عا ب نیار به عنصر قانونی داهد .بنابراینق قنها قانونگذاه
است که میقوان اهقکاب غیرعا ب هنتاهب ها جرحانگاهب کن  .منظوه ار عنصر قانونی جرح
غیرعا ب مطلق مادة قانونی است که اهقکاب هنتاه غیرعا ب مطلق ها جرحانگاهب میناای .
 .8به عنوان مثالق ماکن است هانن قبل ار مسانرتق خودها ها ده یو مرکز کنترل ننی موهد معاینه قراه داد باش ا این
مرکز بیعیب ا ن ص بودن خودها ها قأیی ناود باش  .ده چنین بسترب اگر قجاار ار سرعت مجار ده نتیجة عیب ننی دستگا
کیلومتر سنج خودها باش ق نای قوان گفت هانن

دچاه خطا ش استق ریرا اب پیشبینی معاول ا متعاهف ها بهکاهبرد

است .امّا اگر برعکس م ت رمان م ی ب باش که هانن اصالً خودها ها موهد معاینة ننی قراه ن اد باش ق میقوان اهقکاب
خطا ها به اب نسبت دادق ریرا اب داهان یشی معاول ها به کاه نبرد است .چنانکه بهروه ربیعی هرچن ما یوباه هانن بای
خودها ها موهد معاینه ننی قراه ب ه ا ار بیعیب ا بین ص بودن خودها مطائن شود.
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ده رمان حاکایّت قانون مجارات  8189نرانسهق مادة  478این قانون قنها ماد اب بود که قوسط
قانونگذاه نرانسوب به چن ین جرح غیرعا ب مطلق اختصا

داد ش بود .یکی ار بن هاب این

ماد م رّه میداشت که «هر شخصی که ده ا ر بیاحتیاری بر هاب دیگرب رباله بریزد با  8نرانو
قا  19نرانو قابل مجارات است» .قانونگذاه نرانسوب با آاهدن ااژة «بیاحتیاری» سعی ناود
بود که نشان ده مادة  478به جرح غیرعا ب اختصا

داد ش است .به نظر میهس قانونگذاه

نرانسوب ده انتخاب ااژ ها دقّت الرح ها نناود بودق ریرا بهتر بود به جاب «بیاحتیاری» ااژة
«غیرعا ب» ها بیان میناود .چنانکه «بیاحتیاری» هاان عال هیختن رباله است ا منط ی نیست
که گفته شود با بیاحتیاری رباله هیخته شود .قانونگذاه نرانسوب ده قالب مادة  838-2قانون
مجارات  8664به عنوان یو اصل کلی بیان میداهد که جرایم غیرعا ب قوسط قانون مشخص
میشون  .با این هاهق ده هیچ جاب قانون مجارات نرانسه نایقوان ماد اب ها یانت که خوا به
صوهت صریح یا ضانی به جرح غیرعا ب مطلق اختصا

داد ش باش  .با اجود اینق ده مواد

ع ی اب قانونگذاه نرانسوب با آاهدن ااژة «آگاهانه» قنها اهقکاب عا ب برخی جرحهاب مطلق
ها قابل مجارات می دان  .قانونگذاه ایرانی به صوهت صریح معیاهب براب قشخیص جرایم
غیرعا ب مطلق اهائه نایده (رهاعتق  .)389 :8263ار جاله جرایم مطلق میقوان به مادة 911
قانون مجارات اسالمی اشاه کرد .این ماد عال هیختن مواد مساوحکنن ده هادخانهها ها قابل
مجارات میناای  .حال این پرسش مطرح میگردد که «هیختن مواد مساوحکنن ده هادخانهها»
قنها ده صوهقی قابل مجارات است که ناشی ار خطاب عا ب باش یا هیختن ناشی ار خطاب
غیرعا ب هم قابل مجارات هست.
به نظر میهس ده قوانین کیفرب کشوهمان عنصر قانونی جرایم غیرعا ب مطلق به صوهت
مجزاق یعنی ج ا ار عنصر قانونی جرایم عا ب مطلقق مشخص نش است .با این هاهق ده برخی
مواد قانونگذاه ار ااژ هاب «عالااً ا عام اً» استفاد میکن  .ده چنین بسترب قنها اهقکاب عا ب
آن هنتاهها قابل مجارات است ا اهقکاب غیرعا ب آنها قابل مجارات نیست .مثالً مادة  966قانون
مجارات اسالمی قنها عال عا ب قراه دادن آالت مجرمانه ده منزل دیگرب ها قابل مجارات
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میدان  .ها نینق ده ح وق نرانسه نیز ده برخی مواهد قانونگذاه ااژ هاب مشابه «عالااً ا عام اً»
ها استفاد کرد است .هم هایة قضایی ا هم بخشی ار آمورة ح وقی بر این بااهن که ده چنین
مواهدب قنها اهقکاب عا ب هنتاههاب پیشبینیش

ده قانون قابل مجارات است ا اهقکاب

غیرعا ب آن هنتاهها قابل مجارات نیست .به عنوان مثالق مادة  337-1قانون مجارات نرانسه
« عال ع ح قـویل غیرعاقالنه ا برخالف عرف رفل به شخصی که حقّ قـویل گرنتن کود
ها داهد جرح مـسوب میناای » .ده ح ی تق ده این ماد قانونگذاه نرانسوب ااژة «ع ح قـویل
غیرعاقالنه ا برخالف عرف» 8ها آاهد است .هایة قضایی ا بخشی ار آمورة ح وقی نرانسه بر
مبناب این اصطالحات بر این بااهن که قنها اهقکاب عا ب این هنتاه جرح مـسوب میشود
(هضوب نردق بهشتیق  .)19 :8261خالصه اینکه ده قانون مجارات اسالمی هکن قانونی جرایم
غیرعا ب مطلق به روه صریح مشخص نش است .ده چنین بسترب دادهسان ار اختیاهات ریادب
برخوهداهن ق ریرا ده موادب که قانونگذاه ااژ هاب «عالااً ا عام اً» ها به کاه نبرد ق آنها میقوانن
قنها اهقکاب عا ب آن هنتاهها ها مجارات بنااین ا یا هم اهقکاب عا ب ا هم اهقکاب
غیرعا ب آن هنتاهها ها جرح ب انن .

 .3تبيين عناصر جرائم غيرعمدی مقيّد به نتيجه
جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه ار سه عنصر مادبق قانونی ا هاانی قشکیل میشود.

 .1-2تبيين رکن مادی جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه
هکن مادب جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه ار دا بخش قشکیل میشود :نخستق عالیات مادب که
ده عالم خاهج ظهوه داهد .داّحق قـ ّق نتیجه که ظهوه خاهجی داهدق الی ده هاة مواهد قابل
هائیت نیست؛ نتیجه گا ظهوه خاهجی داهدق یعنی قابل هائیت است ا گا قابل هائیت نیستق
الی قابل ا بات است .ده جرح م یّ به نتیجه مرقکب نعل یا قر

نعلی ها انجاح میده که ار آن

نتیجهاب حاصل میشود؛ قانونگذاه قـ ّق آن نتیجه ها به صوهت خا

جرحانگاهب میکن  .ده
1. Indument.
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پاه اب ار مواهد نتیجه ملاوسق عینی ا قابل هائیت است مانن جرح ا شکستگی که خود نتیجة
ضرب میباشن ؛ قا ضربی صوهت نگیرد امکان قـ ّق شکستگی ا یا جرح اجود ن اهد .ده برخی
مواهد دیگر نعل یا قر

نعلِ ایجادکنن ة نتیجهق ملاوسق عینی ا قابل هائیت استق الی نتیجه

ملاوسق عینی ا قابل هائیت نیستق امّا قابل ا بات است مانن اذهاق نفس .هیچ کس نایقوان
ادعا کن که «اذهاق نفس» ها دی استق امّا با قوجّه به ع ح قنفس نرد میقوان نتیجه گرنت که
اذهاق نفس صوهت گرنته است .به نظر میهس برخی ار ح وق انان قوجّه نکرد ان که ده برخی
ار جرایم م یّ به نتیجهق نتیجه ار چنان ماهیّتی برخوهداه است که قابل هائیت نیست .به هاین دلیل
این ح وق انان بر این بااهن که هکن مادب جرح یا نعل است ا یا قر
نایقوان ده کناه نعل یا قر

نعل قراه بگیردق ریرا نعل یا قر

نعل ا یا حالت .حالت

نعل ها نرد مرقکب میشودق

الی «حالت» قابل اهقکاب نیست .به عنوان مثالق مستی ار جاله جرایم م یّ به نتیجه است؛ عالیات
مادب جرح مستی نعلِ مصرف مشرابات الکلی است که قابل هائیت است .نتیجه مستی است که
قابل هائیت نیستق امّا با انجاح آرمایش قابل ا بات است .بنابراینق بهروه خالصه جرایم م یّ به
نتیجه ار دا بخش قشکیل میشون  :نخستق عالیّات مادب که شخص آنها ها مرقکب میشود که
یا به صوهت نعل است ا یا به صوهت قر

نعل .داّحق قـ ّق نتیجه .نتیجه گا ملاوس ا عینی

استق یعنی قابلیت هائیت ها داهد مانن جرح ا شکستگی ا گا ملاوس ا عینی نیستق یعنی
قابلیّت هائیت ها ن اهدق امّا قابل ا بات است مانن مستی ا اذهاق نفس .ده جرایم عا ب م یّ به
نتیجه آن ه اهایّت داهد قـ ّق نتیجه است ا عالیات مادب چن ان اهایّتی ن اهد .به عنوان مثالق
ده جرح قتل عا ب اینکه نردب دیگرب ها با شاشیر یا با قبر یا با ضربة مشت یا هل دادن بکش
اهایّتی ن اهدق ریرا آن ه اهایّت داهد عنصر هاانی یعنی قص قتل است .ده ااقعق هل دادن ساد
امر مجارب است که عنوان مجرمانه ن اهدق الی اگر نردب هاین عال مجار ها با قص قتل انجاح
ده ا عال یادش نیز منتهی به قتل بشودق عال اهقکابی قشکیلدهن ة قتل عا ب است .بنابراینق
ده جرایم عا ب حتّی اهقکاب یو هنتاه مجار هم میقوان قشکیلدهن ة جرح باش ق به شرری
که نتیجة م ّ نظر قانونگذاه ار آن هنتاه مجار حاصل بشود ا مرقکب نیز قص قـ ّق آن نتیجه ها
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داشته باش  .ده قلارا جرایم غیرعا ب نکتة بسیاه مهم ده هاین جاست که اهقکاب یو هنتاه
مجار قـت هیچ شرایطی نایقوان قشکیلدهن ة جرح م یّ به نتیجه باش  .بنابراینق جرح غیرعا ب
م یّ به نتیجه قنها ار نتیجة یو هنتاهب که اهقکاب آن مانوع است حاصل میشود .با قوجّه به
اینکه این هنتاههاب مانوعهق متنوّع ا متع دن (آقایی جنتمکانق )366 :8262ق قانونگذاه
نایقوان به قوقو این هنتاهها اشاه کن ق ار این ها ار ااژ اب عاح استفاد میکن ا آن ااژة
عاح اصطالح «بیاحتیاری ا بیمباالقی» است .بنابراینق هکن مادب جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه
ار دا بخش قشکیل میشود :نخستق عالیات مادب ا داّحق قـ ّق نتیجه.
ده جرایم مطلق قانونگذاه به صراحت نوع ا ماهیّت هنتاهب ها که مانوع اعالح میکن بیان
میداهدق ریرا قنها یو نعل یا یو قر

نعل ها جرحانگاهب میکن  .ده نتیجهق نعل یا قر

نعل

م ّ نظر قانونگذاه کامالً مشخص است ا انجاح هاین نعل یا قر ِ هاین نعل عالیات مادب ها
قشکیل میده  .ده جرایم عا ب م یّ به نتیجه نوع ا ماهیّت عالیات مادب هیچ اهایّتی ن اهد ا
آن ه اهایّت داهد قـ ّق نتیجه است .ده قلارا جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه نوع ا ماهیّت
عالیات مادب ار اهایّت بسزایی برخوهداه استق ریرا اگر عالیّات مادب هنتاهب باش که اهقکاب
آن مجار استق دیگر نایقوان نتیجة حاصل ار هنتاه مجار ها جرحانگاهب کرد .حال این پرسش
مطرح میگردد که معیاه قفکیو هنتاه مجار ار هنتاه غیرمجار چیست؟
بهروهکلی معیاه قفکیو هنتاه مجار ار هنتاه غیرمجار قنها دا چیز میقوان باش  :نخستق
قانون ا داّحق عرف .هیچ قردی ب اجود ن اهد که ده قلارا جرایم غیرعا ب قانون میقوان معیاه
قفکیو هنتاه مجار ار هنتاه غیرمجار باش ق الی ده خصو

اینکه عرف نیز مانن قانون میقوان

معیاه قفکیو باش ق ده ح وق کیفرب نرانسه اختالف نظرب ج ّب اجود داهد .این اختالف نظر
ناشی ار برداشتهاب متفاات ار مادة  338-9قانون مجارات نرانسه است .بر مبناب این ماد قتل
غیرعا ب ار«ع ح مهاهتق بیاحتیاریق ع ح قوجّهق بیمباالقی ا یا ع ح هعایت قعه مبتنی بر
هعایت احتیاط یا ایانی پیشبینیش

ده قانون یا م رّهات ناشی میشود» .این ماد ار دا بخش

قشکیل میشود :بخش نخست این ماد به قتل غیرعا ب ناشی ار بیاحتیاری ا بیمباالقی ا بخش
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داّح آن به قتل غیرعا ب ناشی ار « ع ح هعایت قعه مبتنی بر هعایت احتیاط یا ایانی
پیشبینیش ده قانون یا م رّهات» اختصا

یانته است .ده ح ی تق قانونگذاه نرانسوب با آاهدن

ااژة «یا»ق میان سبب قتل دیگرب ش ن ار رریق «بیاحتیاری یا بیمباالقی» ا سبب قتل دیگرب
ش ن ار رریق « ع ح هعایت قعه مبتنی بر هعایت احتیاط یا ایانی پیشبینیش
م رّهات» قاایز قائل ش

است .بهکاهگیرب حرف «یا» ده مادة یادش

ده میان ح وق انان نرانسوب گردی

ده قانون یا

باعث برار اختالف نظر

است .برخی ار ح وق انان نرانسوب بر این بااهن که ربق

بخش نخست مادة  338-9مبناب بیاحتیاری ا بیمباالقی عرف است .ده حالی که ده بخش داّح
مبناب بیاحتیاری قانون یا م رّهات (قصویبنامهق آییننامهق بخشنامه) است ( Rassat, 2011:

 .)412-424بر مبناب نظر این ح وق انانق بیاحتیاری ا یا بیمباالقی میقوان هم ار عرف ا هم ار
قانون ا م رّهات ناشی شود .برخی دیگر ار ح وق انان نرانسوب بر این بااهن که ربق مادة -2
 838براب قـ ّق قتل عا ب حتااً بای م رّهاقی ن ض ش

باشن ؛ م رّهات ن ضش

نیز بای ده

قانون یا قصویبنامه ا یا آییننامه پیشبینیش باشن  .بنابراینق عرف به هیچ عنوان نایقوان منبع
قعیینکنن ة بیاحتیاری ا یا بیمباالقی باش  .ژان پرادل به صراحت با این ای مخالفت میناای
ا مینویس « :این ای صـیح نیستق ریرا قواع ب اجود داهد که حاکم بر هنتاههاب ما میباشن ق
الی این قواع ده هیچ قانونق قصویبنامه ا یا آییننامهاب پیشبینی نش ان » ( Danti-Juant,

 .)Pradel, 2010: 78هاان روه که مالحظه مینااییم ده اینجا دا نظر مطرح گردی است که
کامالً متّضاد میباشن .
ح وق کیفرب نرانسه قـت حاکایّت اصل هاهبردب ح وق کیفرب یعنی اصل قانونی بودن
جرح قراه داهد .بر مبناب این اصل یو هنتاه هر چن هم ار لـاظ اخالقی ا عرنی رشت ا
خطرنا

باش ق بار نایقوان جرح مـسوب بشود مگر اینکه قانون آن هنتاه ها جرح بشناس

(عالمهق  .)29 :8216به نظر میهس اصل قانونی بودن جرح اصلی عاح ا کلی است که هاة جرایم
خوا عا ب یا غیرعا ب ها ده برمیگیرد .بنابراینق قنها قانون است که میقوان هنتاه مانوعة
قشکیلدهن ة عالیّات مادب جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه ها پیشبینی کن ا عرف ده این رمینه
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هیچ ن شی نایقوان ایفا بناای ( .)Rassat, 2012: 418 et 224دهااقعق هنتاههاب مانوعة
پیشبینیش ده قوانین که میقوانن عالیّات مادب جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه ها قشکیل ب هن ق
ار ماهیّت یکسانی برخوهداه نایباشن .

 .2-2تبيين عنصر قانونی و روانی جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه
ده قانون مجارات اس المی هاانن قانون مجارات نرانسه برخی جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه به
صوهت صریح ا برخی نیز به صوهت ضانی مشخص ش ان  .با این هاهق ده برخی مواهد دیگر
قانونگذاه جرح م یّ به نتیجهاب ها پیشبینی ناود الی هیچ اشاه اب نناود که آیا قنها اهقکاب
عا ب آن هنت اه جرح است یا هم اهقکاب عا ب ا هم اهقکاب غیرعا ب آن جرح است.

 .1-2-2جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه مصرح در قانون
قتل غیرعا ب یکی ار مهمقرین جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجة پیشبینیش ده قانون مجارات
ایران ا قانون مجارات نرانسه است .مادة  989قانون مجارات اسالمی م رّه میداهد که «ده صوهقی
که قتل غیر عا به ااسطة بیاحتیاری یا بی مباالقی یا اق اح به امرب که مرقکب ده آن مهاهت
ن اشته است یا به سبب ع ح هعایت نظامات دالتی ااقع شود [ .» ]...ها نینق مادة  338-9قانون
مجارات نرانسه م رّه میداهد که «عال کشتن دیگرب بر اساس شرایط پیشبینیش ده مادة -2
 838ار رریق ع ح مهاهتق بی احتیاریق ع ح دقّتق غفلتق یا ع ح انجاح قعه مبتنی بر هعایت
احتیاط یا ایانی پیشبینیش به اسیلة قانون یا آییننامه قتل غیرعا ب قل ی ا با  2سال حبس ا
 41999یوها جریاه قابل مج ارات است .ده صوهت ن ض کامالً اهادب یو قعه خا
احتیاط یا ایانی پیشبینیش

به اسیلة قانون یا م رّهاتق مجارات پیشبینیش

مبتنی بر

به  7سال حبس

جنـهاب ا  71999جریاه انزایش مییاب ».
با اجود اینکه ن اط اشتراکی بین قعری
ن اط انتراقی نیز دی

قتل غیرعا ب ده ح وق ایران ا نرانسه اجود داهدق

می شودق ریرا قانون مجارات نرانسه ده قعری

قتل عا ب ار یو سو به

شرایط خاصی که ده مادة  838-2هاان قانون پیشبینیش ا با عنصر هاانی جرح قتل غیرعا ب
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اهقباط پی ا میکن اشاه میناای ا ار سوب دیگر ن ض کامالً اهادب یو قعه خا

مبتنی بر

احتیاط یا ایانی پیشبینیش به اسیلة قانون یا م رّهات ها عامل انزایش مجارات میدان  .ده ابت ا
به برهسی شرایط مرقبط با عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب پرداخته میشود .به نظر میهس
ده خصو

شرایط مرقبط با عالیات مادب منتهی به قتل غیرعا ب قانون مجارات ایران ار قانون

مجارات سابق نرانسه الهاح گرنته است .نکتة حائز اهایّت این است که هم ده قانون مجارات سابق
نرانسه ا هم ده قانون مجارات اسالمی کشوهمان ا هم ده قانون مجارات نعلی نرانسه ده قعیین
عباهات ا اصطالحات نشانگر عالیات مادب منتهی به قتل غیرعا ب دقّت الرح صوهت نگرنته
است؛ ده برخی مواهد اصطالحات با معنی یکسان ده قالب ااژ هاب متفاات بیان گردی ان  .به
عنوان مثالق ع ح مهاهت یعنی اق اح به امرب که مرقکب ده آن صالحیت ن اهد .ده چنین بسترب
مرقکب عالی ها که نبای انجاح ب ه انجاح میده  .این مفهوح ار ع ح مهاهت با مفهوح
«بیاحتیاری» یکسان است (گل اریانق  .) 814 :8268ده نتیجهق ع ح مهاهت قکراه ااژة
بیاحتیاری است .ع ح دقّت ا غفلت نیز ااژ هاب یکسان ا معادل بیمباالقی میباشن (گل اریانق
 .)814 :8268هاان روه که عالیّات مادب جرایم عا ب م یّ به نتیجه ار نعل ا قر

نعل قشکیل

میشودق عالیّات مادب جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه نیز ار بیاحتیاری ا بیمباالقی قشکیل
میشود .انزان بر این ااژ هاق مادة  989قانون مجارات اسالمی ااژة «به سبب ع ح هعایت نظامات
دالتی ااقع شود» ا مادة  398-2قانون مجارات نرانسه نیز ااژة «ع ح انجاح قعه مبتنی بر هعایت
احتیاط یا ایانی پیشبینیش

به اسیلة قانون یا م رّهات» ها به کاه میگیرن که هر داب این

اصطالحات ناظر بر عنصر قانونی جرح قتل غیرعا ب میباشن .
ده ح وق ایران علیال اع به مصوّبات قوّة مجریه «نظامات دالتی» گفته میشود (گل اریانق
 .)41 :8268بنابراینق قصویبنامه ا آییننامهها عنصر قانونی مـسوب میشون ا نه عالیات مادب.
به عباهت بهتر بیاحتیاری ا بیمباالقی منتهی به قتل غیرعا ب بای ده آییننامه ا قصویبنامه
پیشبینی شون  .بنابراینق ده اینجا مشخص میشود که معیاه هنتاه مانوعه قنها قانون است؛ نه
عرف .ده ح وق نرانسه نیز منظوه ار «قانون» مصوّبات مجلس ا یا قوانین عادب است ا منظوه ار
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«م رّهات» مصوّبات قوّة مجریه است (لوقرمیق کلبق  .)78 :8217پر ااضح است که اگرچه
عالیات مادب منتهی به قتل غیرعا ب ده بیشتر مواهد ار ن ض م رّهات «قصویبنامهق آییننامه»
حاصل میشودق الی ده برخی مواهد دیگر عالیات مادب ار ن ض قانون «مصوّبة مجلس» حاصل
میشود .به هاین دلیل است که قانونگذاه نرانسوب به خوبی به هر داب این ااژ ها اشاه ناود
است .امّا قانونگذاه ایرانی هیچ اشاه اب به اصطالح «قانون» نایناای  .بنابراینق خوا ده ح وق
ایران ا خوا ده ح وق نرانسه ده هر موهدب که نردب هنتاهب ها انجاح میده که منتهی به قتل
نردب به صوهت غیرعا ب میشودق دادهس ده مرحلة نخست بای به برهسی این موضوع بپردارد
که آیا عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب مانوع بود است یا خیر .ده نتیجه به روه ربیعی
هنتاههاب ع ی اب هستن که میقوانن عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب ها قشکیل ب هن .
به هاین دلیل قانونگذاه ایرانی هاانن قانونگذاه نرانسوب ااژ هاب «بیاحتیاری ا بیمباالقی» ا یا
ااژ هاب معادل این اصطالحات ها به کاه گرنته قا نشان ب ه که عالیّات مادب منتهی به قتل بای
یو هنتاه مانوعه باش  .بر مبناب نوع ا ماهیّت عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا بق عنصر
هاانی جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه نیز قغییر میناای  .بر این مبنا ار سه نوع عالیّات مادب میقوان
سخن به میان آاهی :

 .1-1-2-2عمليّات مادی؛ رفتار ممنوعة فاقد ضمانت اجرا يا دارای ضمانت اجرای
حقوقی
گا هنتاه اهقکابی ربق قانون مانوع استق الی براب ن ض آن هیچ ضاانت اجرایی قعیین نش
است ا یا ضاانت اجراب قعیینیق ح وقی است .ده چنین بسترب نخست مرقکب هنتاه مانوعه ها
به صوهت عا ب انجاح میده ا داهان یشی الرح ها نسبت به نتایج آن هنتاه نیز به کاه نایگیرد.
ده چنین اضعیتی اگر عال اهقکابی منتهی به قتل شودق مرقکب متهم به اهقکاب قتل غیرعا ب
است .ده ح ی تق عنصر هاانی قتل غیرعا ب ده چنین بسترب ار یو سو اهقکاب عا ب عالیّات
اجرایی ا ار سوب دیگر ع ح داهان یشی نسبت به نتیجة عال اهقکابی است .سپس ماکن است
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نردب هنتاه مانوعة ناق ضاانت اجرا یا داهاب ضاانت اجراب ح وقی ها به صوهت غیرعا ب
انجاح ب ه ؛ یعنی عالیّات مادب به صوهت غیرعا ب صوهت میگیرد ا مرقکب داهان یشی
الرح ها نیز به کاه نایگیرد .ده چنین بسترب اگر قتلی مـ ّق شود عنصر هاانی آن عباهت است
ار اهقکاب عالیّات مادب به صوهت غیرعا ب ار یو سو ا ع ح داهان یشی نسبت به نتایج عال
اهقکابی ار سوب دیگر .ده ح ی ت مرقکب مجارات میشودق چون خطایی ار اب سررد است ا
خطاب اب اهقکاب غیرعا ب عالیّات مادب ا ع ح داهان یشی نسبت به نتایج انجاح عالیّات
مادب است .به نظر میهس این دا نرض به هیچ عنوان با هم قابلم ایسه نایباشن  :بیقردی میزان
ق صیر شخصی که هنتاه مانوعهاب ها به صوهت عا ب انجاح میده بسیاه بیشتر ار میزان ق صیر
نردب است که هنتاه مانوعهاب ها به صوهت غیرعا ب انجاح میده .

 .2-1-2-2عمليّات مادی؛ رفتار ممنوعه با ضمانت اجرای کيفری
گا عالیّات مادب منتهی به قتل هنتاهب است که نینفسه جرح است .ده چنین بسترب مرقکب
عالیّات مادب ها یا به صوهت عا ب ا یا به صوهت غیرعا ب انجاح میده  .ده نرض نخست
عنصر هاانی مرقکب عباهت است ار اهقکاب عا ب عالیّات مادب ا ع ح داهان یشی نسبت به
نتایج آن .ده نرض داّح عنصر هاانی مرقکب عباهت است ار انجاح غیرعا ب عالیات مادب ا
ع ح داهان یشی نسبت به نتایج آن .بیقردی میزان ق صیر مرقکب ده هر یو ار دا نرض یادش
یکسان نیست.
عنصر هاانی جرح قتل غیرعا ب عباهت است ار علم به قانون ا اهقکاب خطا .ده ح ی ت ده
قتل غیرعا ب ماهیّت خطا بر مبناب ماهیّت عالیّات مادب ا نوع ضاانت اجرا کامالً متفاات
است؛ خطاب اهقکابی بر مبناب چگونگی انجاح عالیّات مادب گا عا ب است ا گا غیرعا ب.
به نظر میهس قانونگذاه نرانسوب سعی ناود است که به این قفاات خطاها قوجّه کن .
مادة  339-8قانون مجارات نرانسه براب قـ ّق قتل غیرعا ب قـ ّق شرایط پیشبینیش ده
مادة  838-2ها الرح میدان  .بر مبناب این ماد بیاحتیاری ا بیمباالقی ده صوهقی منتهی به قتل
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ا مأموهیتهاب مـوله ا با قوجّه به ماهیّت

صالحیت ا ها نین با قوجّه به قوان ا ق هت ا ابزاههایی که ده اختیاه داشته است داهان یشی
معاول ا متعاهف ها به کاه نبرد باش » .این شرط بیانگر عنصر هاانی جرح غیرعا ب مطلق است.
ار آنجایی که عالیّات مادب قتل غیرعا ب ده قالب هنتاهب مطلق صوهت میپذیردق قانونگذاه
نرانسوب این شرط ها براب قـ ّق قتل غیرعا ب بیان ناود است .ده ااقعق این شرط قنها ده موهد
نرضی صادق است که عالیّات اجرایی به صوهت غیرعا ب انجاح شود.
قانونگذاه نرانسوب ده قسات داّح مادة  838-2بین مرقکب مست یم ا مرقکب غیرمست یم جرح
غیرعا ب قفاات قائل میشود ا اصل ها بر مسئولیت نردب قراه میده که به صوهت مست یم
اق اح میکن  .ار نظر قانونگذاه نرانسوب شخصی که به صوهت غیرمست یم اق اح ناود کسی است
که اضعیتی ها ایجاد ناود یا ده ایجاد اضعیتی شرکت ناود که امکان اقوع خساهت ها نراهم
آاهد است یا ق ابیرب که مانع ار اهاد خساهت میشود ها به کاه نبرد است .به نظر میهس این
قعری

به هیچ عنوان معیاه مناسبی براب قفکیو مرقکب غیرمست یم ار مرقکب مست یم اهائه

نای ده ق ریرا ده بسیاهب ار مواهد اق اح مرقکب مست یم نیز دقی اً با معیاههاب ذکرش

ده باال

مطاب ت داهد .ار منظر قانونگذاه نرانسوب مرقکب غیرمست یم قنها ده نرضی قابل قع یب کیفرب
است که یا با اهادة آشکاه قعه ایژة مبتنی بر احتیاط یا ایانی پیشبینیش

به اسیلة قانون یا

آییننامه ها ن ض کرد باش ا یا خطاب ایژ اب ها مرقکب ش باش که دیگرب ها ده معرض
خطر ج ّب قراه ده به نـوب که نسبت به آن نیز نایقوانسته ناآگا باش  .ح وق انان نرانسوب
بر این بااهن که قانونگذاه ده این بن دا نوع خطاب متفاات ها پیشبینی ناود است؛ نخستق
«خطاب اهادب» ا داّحق «خطاب خا » (.)Pradel, 2010: 79
«خطاب اهادب» به حالتی مربوط است که مرقکب با اهادة آشکاه قعه ایژة مبتنی بر احتیاط
یا ایانی پیشبینیش به اسیلة قانون یا م رّهات ها ن ض کرد است .گفتنی است قاامی خطاهاب
اهقکابی ده قلارا جرایم غیرعا ب م یّ به نتیجه میقوانن عا ب باشن  .ده نرضی که شخصی
به صوهت مست یم مرقکب جرح غیرعا ب م یّ به نتیجه میشودق ماکن است اب به صوهت
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اهادب عالیّات مادب ها انجاح ب ه .
بـث «امکان قـ ّق معاانت ده جرایم غیرعا ب» یکی ار موضوعات اختالنی است
(ص اهتق  :8242ش .) 83/62به نظر برخی ار ح وق انان به دلیل ع ح امکان اح ت قص بین
معاان ا مباشر امکان قـ ّق معاانت ده قلارا جرح غیرعا ب اجود ن اهد .با این هاهق م ّت
م ی ب است که هایة قضایی نرانسه معاانت ده جرایم غیرعا ب ها قا ح ّب میپذیرد .شای
منظوه قانونگذاه نرانسوب ار «مرقکب غیرمست یم» معاان ده جرح باش  .ژان پرادل ده بـث
«خطاب اهادب» ار معاانت صـبت نایناای ق الی به مواهدب اشاه میناای که عنوان معاانت بر
آنها ص ق میکن ؛ شخصی عالااً اقومبیل خود ها ده اختیاه نردب قراه میده که گواهینامة
هانن گی ن اهد .این مثال ا سایر مثالهایی که ژان پرادل بیان میداهد به مواهدب مربوط است که
هایة قضایی نرانسه انزان بر مرقکب مست یم شخص دیگرب ها به عنوان مرقکب غیرمست یم
مسئول دانسته است .شای به هاین دلیل است که قانونگذاه نرانسوب ا ژان پرادل قاایل چن انی
به استفاد ار ااژة معاانت نشان ن اد ان  .گفتنی است گنجان ن برخی هنتاهها ده قالب معاانت
امر دشواهب استق امّا بههاحتی میقوان این هنتاهها ها ده قالب «اهقکاب غیرمست یم» گنجان .
شای به هاین دلیل است که قانونگذاه نرانسوب ار ااژة معاانت استفاد نایکن .
امکان قـ ّق معاانت ده جرایم غیرعا ب قنها ده نرضی ماکن است که عالیّات اجرایی
خود عنوان مجرمانه خا

داشته باش ا شخصی دیگرب ها قـریوق قه ی ق قشویق به اهقکاب

این جرح بناای  .ده چنین نرضی نرد قـریو یا قشویق یا قه ی کنن

معاان ا شخصی که به

صوهت مست یم مرقکب جرح ش است عنوان مباشر ها به خود میگیرد .به عنوان مثالق ده نرضی
که شخصی دیگرب ها قـریو به ضرباجرح میکن ق معاان ا شخصی که اق اح به
ضرباجرح میکن ق مباشر جرح قل ی میگردد .حال اگر هاین عال منتهی به نتایجی مانن
«اذهاق نفس» شودق نه معاان ا نه مرقکبق هیچ یو قـ ّق نتیجه یعنی قـ ّق اذهاق نفس ها
پیشبینی نایناود ان ؛ قنها ده چنین نرضی امکان قـ ّق معاانت ده جرح غیرعا ب اجود داهد.
ده ح ی ت قـریو ا قشویق معاان سبب برار قتل ش است .ده چنین بسترب اح ت قص بین
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مباشر ا معاان ده مرحلة اجراب عالیات مادب اجود داهد ا صـبت ار اح ت قص ده خصو
قتل کامالً بیمعنی استق ریرا مباشر قتل خود نیز قص قتل ن اشته است که حال انتظاه داشت
معاان قص قتل داشته باش  .ده چنین نرضی مباشر به دلیل انجاح عالیّات مادب است که مجارات
میشود .این عالیّات نیز نتیجة قـریو معاان است .بنابراینق کامالً منط ی است که اگر مباشر
مجارات میشودق معاان نیز به سهم خودش مجارات شود .شعبة پنجم دیوان عالی کشوه ایران
پیش ار ان الب امکان قـ ّق معاانت ده جرایم غیرعا ب ها میپذیرد ا بیان میداهد که «ده
جرایم غیرعا ب معاانت به هاین م اه ص ق میکن که با علم ا ارالع به اینکه متهم ده کاهب
مهاهت ن اهد یا آن کاه برخالف نظامات یا بیاحتیاری است ا ماکن است منجر به حاد ة
خطرناکی شود با آن شخص معاانت کن » (باهربق دااهق  .)341 :8262خالصه اینکه به نظر
میهس که منظوه قانونگذاه نرانسوب ار اهقکاب «خطاب اهادب» موهدب است که شخصی ده
اهقکاب عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب معاانت ناود است .قانونگذاه نرانسوب ها نین
شخصی که به صوهت غیرمست یم عال ناود است ها ده صوهقی قابل قع یب کیفرب میدان که
اب «خطاب ایژ اب» ها مرقکب ش

باش  .منظوه ار «خطاب ایژ » نرضی است که شخصی

دیگرب ها ده معرض خطر ج ّب قراه میده ق ده حالی که به این خطرات آگاهی داهد .به نظر
میهس این حالت دقی اً مص اق بن ب مادة  369قانون مجارات اسالمی یعنی قتل عا ب ان
قص قتل باکاه نوعاً کشن است .ده اینجا قانونگذاه نرانسوب هاانن قانونگذاه ایرانی دچاه خلط
مبـث ش است.
بـث «قابل پیشبینی بودن نتایج یو هنتاه» ا بـث «هیسوپذیرب یا خطرپذیرب انراد» دا
م ولهان که اهقباط قنگاقنگی با هم داهن  .ده مواهد ع ی اب انراد دست به اق احهاب هیسوپذیر
میرنن  .مثالً هانن گی ده حالت کمخوابی؛ ده چنین موهدب هانن

میدان که چرت میرن ا

دچاه کمخوابی است ا ماکن است قصادف کن  .الی نکتة مهم این است که سخن ار «احتاال
قصادف» است نه «قطعیّت قصادف» .ده چنین بسترب احتاال ضعی

این است که هیچ حاد هاب

هخ نایده  .هاین احتاال ناچیز به هانن جرأت هیسوپذیرب میده  .ناونة این هنتاهها نرااان

711

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوچهارم ،پاییز 1397

است .نردب که دیگرب ها چاقو میرن میدان که ماکن است اب نتوان به خوبی ضربه ها مهاه
کن ا چاقو به قلب نرد موهد نظر بخوهد ا اا بایردق الی این امر برایش قنها یو احتاال است
که هرگز به اقوع نایپیون د .ده این مواهد گا اهق برمیگردد :کامیون هانن ة خوابآلود
ااژگون ا اب کشته میشود؛ ضربة چاقو به هیة بز دی ااهد ا سبب مرگ اب میشود.
جامعة ایرانی به ایژ ده امر هانن گی جامعهاب هیسوپذیر است .به دلیل هاین هیسوپذیرب
آماه قصادنات ده این کشوه ار ح ّ استان اهد جهانی بسیاه باالقر است .دلیل اصلی این
هیسوپذیرب اعتااد نادهست به احتاال ضعیفی است که بر مبناب آن «هیچ حاد هاب» هخ
نایده  .دیوان عالی کشوه نیز به مواهد هیسوپذیرب قوجّه ناود ا ار آن قـت عنوان احتاال
اقوع «حاد ة خطرنا » سخن به میان میآاهد .ده این خصو

دیوان بیان میداهد که « ده

جرایم غیرعا ب معاانت به هاین م اه ص ق میکن که با علم به اینکه متهم ده کاهب مهاهت
ن اهد ا ماکن است منجر به حاد ه خطرناکی شود با آن شخص معاانت کن » .گفتنی است که
حتی اگر نتایج هنتاهب قا  66دهص قابل پیشبینی باشن ق بار امکان هیسوپذیرب اجود داهد؛
هاان  8دهص باقیمان چنان جساهقی به نرد میده که دست به هنتاه خطرنا
هنتاههاب «خطرنا

بزن  .ده کناه

یا هیسوپذیر» هنتاههاب دیگرب اجود داهن که امکان قـ ّق نتایج آن

هنتاهها «قطعی ا مسلّم» است .ده چنین بسترب مرقکب با علم به اینکه ده نتیجة هنتاهش نردب
نوت میناای ق اق اح میکن  .با این هاهق گا نتایجی که به صوهت قطعی ا مسلّم قابل پیشبینی
میباشن ده عال مـ ّق نای شون  .مانن حالتی که شخصی با سالح گرح به سر یا قلب دیگرب
قیران ارب میکن ق الی اب معجز آسا جان سالم ب ه میبرد .به نظر میهس قفکیو هنتاههاب
«هیسوپذیر یا خطرنا » ار هنتاههاب «مسلّااً منتهی به قتل (ح اقل ار لـاظ نظرب)» ده عال
بسیاه دشواه است .پی بردن به این موضوع که مرقکب قـت ک اح یو ار حالتهاب نوق اق اح
ناود مستلزح نفوذ به ذهن اب استق ریرا مهم این است که مرقکب ده ذهنش چه نکر میکرد
است؛ آیا ده ذهنش اق اح به هیسوپذیرب ناود ا یا قـ ّق نتایج برایش مسلّم ا قطعی بود
است؟ ده برخی مواهد قـلیل چنین هنتاههایی بر مبناب ماهیّت هنتاه اهقکابی صوهت میگیرد ا
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نه بر مبناب ذهنیّت مرقکب؛ چنین امرب میقوان به برداشتهاب نادهست بیانجام .
قانونگذاه ایرانی ده بن ب مادة  369دچاه خلط مبـث ح وقی گردی است .این ماد م رّه
میداهد که «هرگا مرقکب عا اً کاهب انجاح ده که نوعاً موجب قتل میگردد هرچن قص
اهقکاب قتل ها ن اشته باش الی آگا ا متوجّه بود که آن کاه نوعاً موجب قتل میشود [.» ]...
بر مبناب ص ه این ماد عالیّات مادب منتهی به قتل بای عا ب باش ق ریرا این ماد م رّه میداهد
که «هرگا مرقکب عا اً کاهب انجاح ده » .ده ادامة مادة یادش

م رّه میداهد که «هرچن

مرقکب قص قتل ن اشته باش » .قانونگذاه به صراحت م رّه میداهد که «مرقکب قص قتل ن اهد»؛
اگر مرقکب قص قتل ن اهدق بنابراین قتل به هیچ عنوان عا ب نیست .دلیل اینکه قانونگذاه قتلی
ها که مرقکبِ آن قص قتل ن اهد ها عا ب میدان این است که عال نوعاً کشن
بزهگقرین اشتبا قانونگذاه این است که به هیچ عنوان به قعری

است.

«عال نوعاً کشن » نپرداخته

است .هاانروه که بیان گردی هم ده نرض «هنتاههاب هیسوپذیر یا خطرنا » ا هم ده نرض
«هنتاههاب مسلّااً منتهی به قتل ح اقل ار لـاظ نظرب» عال اهقکابی ده عالم خاهج ار یو سو
میقوان منتهی به قتل شود ا ار سوب دیگر نیز میقوان منتهی به قتل نشود .با این هاهق بین این
دا حالت یو قفاات بنیادین اجود داهد؛ ده حالت نخست مرقکب به هیچ عنوان قص قتل
ن اهدق الی ده حالت داّح مرقکب قص قتل داهد .قانونگذاه ایرانی مشخص نایکن که منظوهش
ار «عال نوعاً کشن » ک اح یو ار حالتهاب نوق است .اصطالح «نوعاً کشن » سبب ش است
که ده عال برخی ار دادهسان مواهدب که مرقکب قص قتل ن اهد ها به استناد نوعاً کشن بودن
عال اهقکابیق قتل عا ب قل ی کنن  .این حالت دقی اً مص اق موهدب است که نردب عالیات
مادب ها به صوهت «اهادب» انجاح میده ا قص قتل ن اهد .ده چنین موهدب قتل اهقکابی
«غیرعا ب» است .برخی ار ح وق انان به این اشتبا قانونگذاه پی برد ا با انت اد ار بن ب مادة
 369بر این بااهن که بر مبناب آیات قرآن کریم مجارات قصا

ده اسالح قنها براب قتل عا ب

است ا قانونگذاه حق ن اهد مجارات قصا

ها براب قتلی که عا ب نیست

ده نظر گرنته ش

ده نظر بگیرد (نخرق نانیق  :8268ش .)339/4ده هاین خصو

برخی ار ح وق انان بر این بااهن
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که «هیچ ع ل سلیای جاهل بر ا ر نعل اهقکابی ها قاص به آن ا ر قل ی نایکن » (صادقیق :8262
 .)886قانونگذاه ایرانی ده بن ب مادة  369قـ ّق شرط دیگرب ها براب عا ب قل ی ناودن قتل
الرح می دان  .بر مبناب این شرط مرقکب عال نوعاً کشن بای آگا ا متوجّه باش که عال اب
موجب قتل میشود .ماهیت این شرط کامالً مبهم استق ریرا مشخص نیست که مرقکب قا چه
میزان بای ار کشن

بودن عالش آگا باش  .حال این پرسش مطرح میگردد که آیا منظوه

قانونگذاه حالتی است که مرقکب به کشن

بودن عالش آگاهی داهدق الی هیسوپذیرب

میناای ا یا حالتی است که کشن بودن عال اهقکابی براب مرقکب امرب مسلّم ا قطعی است.
اگر منظوه قانونگذاه نرض نخست باش ده چنین بسترب مرقکب اق اح به هیسوپذیرب ناود ا
به هیچ عنوان قص قتل ن اهد .ده چنین موهدب این ایراد بر قانونگذاه ااهد است که بر چه مبنایی
قتلی که عا ب نیستق عا ب قل ی میکن  .بیقردی ده اینجا قانونگذاه دچاه اشتبا ناحش
ح وقی گردی

است .ده نرض دیگر اگر منظوه قانونگذاه حالتی باش که قـ ّق نتایج براب

مرقکب قطعی ا مسلّم استق این اشکال پیش میآی که ده چنین موهدب مرقکب قص قتل داهد
ا داشتن قص قتل مغایر با شرط «ن اشتن قص قتل» است .با اجود اینکه قانونگذاه به صراحت
ده ص ه بن ب مادة  369م رّه میداهد که «مرقکب قص قتل ن اهد»ق جاب شگفتی است که
چگونه برخی ار ح وق انان ار کناه این شرط با سکوت عبوه کرد ا آن ها موهد ن قراه ن اد ان
ا حتّی برخی ار ح وق انان نه قنها ن ب بر این شرط ااهد نناود ان ق بلکه حتّی سعی ناود ان
این اشتبا ناحش ها قوجیه کنن  .ده این رمینه یکی ار ح وق انان مینویس « :ده بن ب مادة 369
ن ان قص اهقکاب جنایت (قتل) به صراحت ذکرش است» (آقایینیاق  .)11 :8263به نظر اب
«قانونگذاه با قصریح به «هرچن قص اهقکاب آن جنایت ا نظیر آن ها ن اشته باش » به مهمقرین
اجه قاایز مرقکب ده م ایسه با بن ال

اشاه کرد است .ار این هاق چنان ه به هر نـوب قص

ایراد جنایت ار سوب مرقکب احرار گرددق موهد ار شاول بن ب خاهج خواه بود».
(آقایینیاق .)11 :8263هاان روه که مالحظه میگردد نویسن ة یادش

نه قنها بر بن ب ایرادب

ااهد نایآاهدق بلکه ده ص د قوجیه نیز برمیآی  .برخی ار ح وق انان معت ن ده چنین بسترب
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مرقکب قص صریح قتل ها ن اهدق الی قص قبعی قتل ها داهد .این است الل صـیح نیستق ریرا
مادة به صراحت بیان میداهد که «مرقکب قص قتل ن اهد» (صادقیق  .)883 :8217قفسیر ده م ابل
نص مانوع است .برخی دیگر ار ح وق انان بر این بااهن که ده بن ب مادة ( 369بن ب مادة
 399سابق قانون مجارات اسالمی) «قص قتل مطرح نیست» (سپهون ق عسکربپوهق.)41 :8216
این است الل نیز قابل قأمل به نظر میهس ق ریرا ده جایی که قانونگذاه خود به صراحت بیان
میداهد که «مرقکب قص قتل ن اهد»ق چگونه میقوان گفت که ده این بن قص قتل مطرح نیست.
شای بتوان گفت بر مبناب بن یادش براب قـ ّق قتل عا ب «قص قتل» الرح نیستق الی به هیچ
عنوان نایقوان گفت ده این بن قص قتل مطرح نیست .نویسن ة یادش بر این بااه است که «ده
این بن قص قتل مطرح نیست ا مال

عا ب بودن قتل «نوع کاهب» است که مرقکب انجاح

میده  .اگر کاه انجاح ش به قرقیبی باش که نوعاً کشن ا قابلیّت سلب حیات ها داشته هرچن
که مرقکب ناق قص قتل باش امّا قتل عا ب است» (سپهون ق عسکربپوهق .)41 :8216پر ااضح
است که نویسن ة یادش ده ص د قوجیه اشتبا قانونگذاه است ا به صراحت قتل ب ان قص ها
عا ب قل ی میکن  .ده ح ی ت اگر عال اهقکابی ار چنان ماهیّتی برخوهداه باش که بتوان
منتهی به مرگ شود ا مرقکب نیز به این امر آگاهی کامل داشته باش که امکان مرگ قطعی ا
مسلّم استق ده این صوهت این پرسش مطرح می گردد که چگونه میقوان گفت که مرقکب
قص قتل ن اهد .بیقردی ده چنین بسترب مرقکب قص قتل داهد .ده این رمینه یکی دیگر ار
ح وق انان مینویس « :قتل عا بق عالا بر قص مرقکب متوجّه نوع ا کیفیت نعل کشن ا ده
نتیجه اسیله ا آلت اهقکاب قتل نیز بود ا آنها ها ار موجبات عا ب قل ی کردن قتل دانسته است.
به عباهت دیگر ده صوهقیکه نعل نوعاً کشن براب قتل دیگربق به اسیلة آلت قتاله باش گرچه
ناعل قص قتل هم ن اشته باش ق عال عا ب مـسوب ا موجب قصا

است» (گل اریانق :8211

 .)31به هاین قرقیب یکی دیگر ار ح وق انان ده این رمینه مینویس « :قتل عا ب ده ن ه اسالمی
ا ح وق ایران شباهت هایی با ح وق انگلستان داهد که ده آن اگر کسی حتّی قص قتل ن اشته
باش الی قص ایراد ص مهب ش ی جساانی به دیگرب ها داشته باش ا بز دی بایردق اب قاقل
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عا ب مـسوب خواه ش » (میرمـا صادقیق  .)887 :8264هاان روه که مالحظه میگردد
این نویسن

نیز به هاشنی میپذیرد که قتل عا ب حتی ده ن ان قص قتل مـ ّق میشود .اب

براب هاشن ش ن بـث مثالی ها مطرح میکن ا مینویسن  « :اینکه کسی به قص شوخی نردب
ها که شنا نایدان به دهان دهیا بین ارد اگر چنین نردب بایردق ربق ح وق ایران مرقکبق به دلیل
اهقکاب عال نوعاً کشن ق قاقل عا ب مـسوب میشود (میرمـا صادقیق  .)881 :8264این
مثال جاب قأمل داهد؛ رمان ا مکان ن ش نوقالعاد اب ده قعیین «نوعاً کشن بودن عال اهقکابی»
داهن  .شخصی ده سواحل دهیاب خزه ده مـلی که شنا مجار است ا قع ادب غریق نجات ده
آنجا حضوه داهن به منظوه شوخی داستش ها که شنا بل نیست به دهیا بین ارد بیقردی قص
شوخی داهد .امّا اگر هاین نرد داستش ها دهجایی که نه غریق نجاقی اجود داهد ا نه خود اا
ده موقعیتی است که بتوان اب ها نجات ده ق به دهیا بین اردق به هیچ عنوان نایقوان گفت اب
قص شوخی داهدق بلکه برعکس اب قص قتل داهد .ده چنین بسترب ادعاب ن اشتن قص قتل
پذیرنته نایشودق ریرا «عال نوعاً کشن » است.
به نظر میهس آمورة ح وقی ده بیشتر مواهد سعی ده قوجیه اشتبا قانونگذاه ده مادة 369
ناود است .ده مواهد «هیسوپذیرب» قتل اهقکابی غیرعا ب است ا این قتل غیرعا ب نتیجة
عالیّات مادب عا ب است .هاانروه که مالحظه میگردد قاامی قتلهاب غیرعا ب ده اضعیت
یکسانی به اقوع نایپیون ن ا قانونگذاه ایرانی ا آمورة ح وقی به این ااقعیت بیقوجّه مان ان .
بنابراینق ده خصو

قتل غیرعا ب بای بر مبناب اضعیتهاب متفاات مجارات متفااقی ده نظر

گرنته شود .به هیچ عنوان نبای مجارات قتل غیرعا ب ناشی ار عالیّات مادب غیرعا ب با
مجارات قتل غیرعا ب ناشی ار عالیّات مادب عا ب یکسان باش  .ها نینق مجارات قتل
غیرعا ب ناشی ار عالیّات مادب عا ب با هیسو پذیرب پایین نبای با مجارات قتل غیرعا ب
حاصل ار عالیّات مادب عا ب با دهجهب هیسوپذیرب باال یکسان باش  .به نظر میهس
قانونگذاه نرانسوب نیز مانن قانونگذاه ایرانی ده نگاهش این شرط که «نردب دیگرب ها ده معرض
خطر ج ّب قراه ده به نـوب که نسبت به آن نیز نایقوانسته ناآگا باش » دقّت چن انی به کاه
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نبرد است .شای به هاین دلیل است که ژان پرادل مینویسن « :قعری

خطاب ایژ امرب بسیاه

دشواه استق ریرا اجود چنین خطایی ده ح وق کیفرب امر نادهب است ا این روه خطاها بیشتر
ده قلارا ح وق کاه مالحظه میشون » .پر ااضح است که بیشتر خطاهاب اهقکابی ده قلارا
ح وق کاه ناشی ار «هیسوپذیرب» است .به عنوان مثالق کاهنرما ده عین حال که میدان ع ح
هعایت قواع ایانی ماکن است سبب مرگ کاهگران شودق آن قواع ها هعایت نایکن ا
هیسوپذیرب میناای  .ده چنین بسترب اب به هیچ عنوان قص قتل کاهگران ها ن اهدق الی
نسبت به نتایج عالش نیز ناآگا نیست .ده چنین اضعیتی خطاب کاهنرما این است که اق اح به
هیسو پذیرب ناود است .ده کناه قتل غیرعا ب قانونگذاه ایرانی مانن قانونگذاه نرانسوب به
جرحانگاهب ضرباجرح غیرعا ب نیز به صراحت پرداخته است .یکی ار مهمقرین مشکالت ده
قلارا عنصر قانونی مربوط به جرایای است که قانونگذاه ده خصو

اهقکاب عا ب یا

غیرعا ب آنها سکوت کرد است.

 .2-2-2جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه غير مصرح
قانونگذاه ده برخی ار مواد قانون مجارات اسالمی با آاهدن برخی ااژ ها به صوهت ضانی قنها
اهقکاب عا ب برخی ار جرایم م یّ به نتیجه ها قابل قع یب کیفرب میدان  .با این هاهق جرایم
م یّ به نتیجة دیگرب نیز اجود داهن که قانونگذاه ده خصو

امکان اهقکاب غیرعا ب آنها

سکوت کرد است .ده چنین بسترب این پرسش مطرح میگردد که آیا هم اهقکاب عا ب ا هم
اهقکاب غیرعا ب آن هنتاه جرح مـسوب میشود یا ن ط اهقکاب عا ب آن هنتاه جرح مـسوب
میشود .ده این خصو

به نصل بیست ا پنجم کتاب قعزیرات میقوان اشاه کرد .این نصل

قـت عنوان «احتراق ا قخریب ا اقالف اموال ا حیوانات» ناحگذاهب ش است .ده سیاستی قابل
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قأمل قانونگذاه ده مواد 971ق976 8ق 2918 3قانون مجارات اسالمی (بخش قعزیرات) ااژة «عا اً»
ا یا ااژة «به عا ب» ها به کاه میگیردق ده حالی که ده سایر مواد چنین ااژ هایی ها به کاه
نایگیرد .به نظر میهس آاهدن چنین ااژ هایی ده برخی مواد قانونی ا نیااهدن آنها ده برخی
مواد قانونی دیگر الی ده یو نصل امر قصادنی نیست .با اجود اینق میقوان گفت ده موادب
که قانونگذاه ااژة «عا اً» یا «به عا ب» ها به کاه برد استق قنها اهقکاب عا ب آن هنتاهها جرح
مـسوب میشود .الی ده موادب که این ااژ ها نیام ان ق اختیاه به دادهسان سپرد ش است قا
بر مبناب ااضاع ا احوال بتوانن اهقکاب غیرعا ب آن هنتاهها ها نیز مجارات کنن  .بنابراینق
میقوان گفت ده اینجا اختیاه ریادب به دادهسان داد ش است.

نتيجه؛
با قوجّه به آن ه گذشت میقوان نتیجه گرنت که جرح غیرعا ب نیز مانن جرح عا ب نیار به
عنصر هاانی داهد .عنصر هاانی جرایم عا ب ار «سوءنیّت» قشکیل میشود؛ ب ین قرقیب عنصر
هاانی قاامی جرایم عا ب یکسان استق الی عنصر هاانی جرایم غیرعا ب بر مبناب ماهیّت
جرح غیرعا ب به ایژ مطلق یا م یّ به نتیجه بودن آن کامالً متفاات است .جرح غیرعا ب م یّ
به نتیجه میقوان نتیجة یو جرح عا ب یا نتیجة یو جرح غیرعا ب باش  .این عناصر میقوانن
قأ یر بسزایی ده نوع ا ماهیّت عنصر هاانی جرح غیرعا ب داشته باشن  .یکی ار مهمقرین

 .8مادة  971قانون مجارات اسمممالمی (بخش قعزیرات) م رّه می کن که «هرکس عا اً عااهت یا بنا یا کشمممتی یا هواپیاا یا
کاهخانه یا انباه ا به روهکلی هر مـل مسکونی یا مع براب سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع مـصول رهاعی یا اشجاه یا
مزاهع یا باغهاب متعلق به دیگرب ها آقش بزن به حبس ار دا قا پنج سال مـکوح میشود».
 .3مادة  976قانون مجارات اسالمی (بخش قعزیرات) م رّه میکن که « هرکس به عا ا ب ان ضراهت حیوان حاللگوشت
متعلق به دیگرب یا حیواناقی که شمکاه آنها قوسمط دالت مانوع اعالحشم است ها بکش یا مساوح یا قل

یا ناقص کن به

حبس ار نودایو هار قا شش ما یا جزاب ن ب ار یو میلیون ا پانص هزاه هیال قا سه میلیون هیال مـکوح خواه ش ».
 .2مادة  918قانون مجارات اسمالمی (بخش قعزیرات) م رّه میکن که «هرکس عالااً دناقر ا قبالهها ا سمایر اسناد دالتی ها
بسوران یا به هر نـو دیگرب قل

کن به حبس ار دا قا د سال مـکوح خواه ش ».
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اشتباهاقی که ار سال  8689ده ح وق نرانسه صوهت گرنت خلط مبـث میان اصطالح
بیاحتیاری ا بیمباالقی ح وقی ا بیاحتیاری ا بیمباالقی کیفرب است .بیاحتیاری ا بیمباالقی
ح وقی نیار به عنصر هاانی ن اهد؛ ده اموه ح وقی بیاحتیاری ا بیمباالقی عنصر مادب ها قشکیل
میده ا به مـض ا بات آن مرقکب مسئول خساهت ااهد استق ریرا ده اموه ح وقی مسئولیت
بر مبناب هابطة علّیّت ا سببیّت است .ده اموه کیفرب هاانن اموه ح وقی بیاحتیاری ا بیمباالقی
هکن مادب استق الی ده اموه کیفرب مرقکب به صرف اهقکاب بیاحتیاری ا بیمباالقی مسئول
نیستق بلکه انزان بر این امر اب بای ده اهقکاب بیاحتیاری ا بیمباالقی عنصر هاانی داشته
باش ؛ یعنی مرقکب «ع ح داهان یشی» نیز ش

باش  .دادگا هاب نرانسوب قا پیش ار سال 8683

دقی اً بین بیاحتیاری ا بیمباالقی ح وقی ا بیاحتیاری ا بیمباالقی کیفرب قفاات قائل میش ن ق
الی ار سال  8683قا سال  3999میالدب بر مبناب هأیی که ده سال  8683صاده ش

بودق هیچ

قفکیکی بین این دا خطا قائل نبودن  .بنابراینق هایة قضایی نرانسه ار سال 8683مرقکب اشتبا
ناحش ح وقی ش ا عنصر مادب جرح غیرعا ب ها جایگزین عنصر هاانی ناود ا این هایه
موجب اشتبا بسیاهب ار ح وق انان نیز گردی  .به نظر میهس این اشتبا به ح وق ایران نیز سرایت
کرد .قانونگذاه نرانسوب ار سال  3999میالدب این اشتبا هایة قضایی ها اصالح ناود .بنابراینق
جرایم غیرعا ب نیز عنصر هاانی داهد که چیزب غیر ار بیاحتیاری ا بیمباالقی است ا
بیاحتیاری ا بیمباالقی هکن مادب است نه هکن هاانی.
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Abstract
The majorities of authors have been interested in the moral element of
unintentional offences and have not been sufficiently interested in the issue of the
material element and the legal element of these offences. That being so, this has
sparked an amalgam. These authors failed to make any difference between
unintentional absolute liability offences and unintentional offence conditioned
upon a result. The French legislature refers for the first time to the question of the
moral element of unintentional offenses in the 1994 Penal Code. The Iranian Penal
Code also refers in this regard to Article 125 of the new Penal Code (enacted in
2013). Nevertheless, these Codes have disadvantages on this subject. First, we are
interested in the issue of the difference between formal offences and outcome
offences, and then we address the issue of the moral element of these offences.
First, we are interested in the issue of unintentional absolute liability offences and
unintentional offence conditioned upon a result, and then we address the issue of
the moral element of these offences.

Keywords: Unintentional absolute liability offences, Unintentional offence
conditioned upon a result, Criminal negligence, Civil negligence, Recklessness.
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