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 تطبیقي جرم غیرعمدی در حقیق ایران و فرانسه ةمطالع
 *االمینی روح محمود

 )82/7/69قاهیخ پذیرش:  32/88/61قاهیخ دهیانت: (

 

 چکيده؛
بیشتر نویسن گان ده قبیین مفهوح جرایم غیرعا ب بر عنصر هاانی این جرایمق قارکز ا قوجّه چن انی به عنصر 

قوجّهی سبب خلط عنصر هاانی جرایم غیرعا ب با عنصر مادب ا قانونی آنها ان . این بیمادب ا قانونی آنها نناود 

کی مطلق ا جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجه هیچ قفکیش   است. ها نینق نویسن گان یادش   بین جرایم غیرعا ب 

ان . این ع ح قفکیو سبب خلط مفهوح عنصر هاانی جرایم غیرعا ب ش   است. ار منظر قانونیق قائل نش  

اب به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب ن اشت میالدب هیچ اشاه  8664قانونگذاه نرانسوب قا قصویب قانون مجارات 

کن . قانونگذاه ایرانی نیز قا قصویب قانون ن قانون به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب اشاه  میا قنها ده قالب ای

ضراهت به  831اب به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب ن اشتق الی ده این قانون ده مادة هیچ اشاه  8263مجارات 

انون مجارات نرانسه ا هم قانون مجارات هاهق هم قکن . با این عنوان مبناب عنصر هاانی اشاه  میاجود ق صیر به 

طلق سو جرایم غیرعا ب مشود ار یو اب هابرا هستن . ده این قـ یق سعی میایران با ایرادات ا اشکاالقی ج ّب

ر شود عناصر قانونیق مادب ا هاانی هار جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجه قفکیو شون  ا ار سوب دیگر قالش می

 صوهت خا  ا ج اگانه موهد بـث ا برهسی قراه بگیرد. جرایم به  یو ار این دا دسته
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 مقدمه

ن هنتاه شود که هر کس آبینی هنتاهب ده قانون ا قعیین مجارات براب آن سبب نایصرف پیش

 کیفرب قراه بگیرد. براب قـت قع یب قراه گرنتن مرقکب بای  خطاییها انجاح داد قـت قع یب 

ها مرقکب ش   باش ؛ اگر این خطا عا ب باش  جرح عا ب است ا اگر خطا غیرعا ب باش  

هاهق ده مواهد بسیاه نادهب . با این (47/ 88ا89: ش8277راد ق قاسمجرح هم غیرعا ب است )

آنکه مرقکب خطایی ها انجاح داد  باش . ده چنین ماکن است اهقکاب هنتاهب جرح باش  بی

شود. امرار  آماه جرایم غیرعا ب بسیاه بسترب ار جرح مادب صرف سخن به میان آاهد  می

هاب جرایم غیرعا ب بسیاه بیشتر ار بیشتر ار آماه جرایم عا ب است. ب ین قرقیب خساهت

 ب عنصر هاانی داهد ده حالی هاب جرایم عا ب است. جرح غیرعا ب مانن  جرح عاخساهت

که جرح مادب صرف چنین عنصرب ن اهد. بیشتر نویسن گان ایرانی متعرض عنصر قانونی ا عنصر 

 ان ؛ بیشتر قوجّه آنها به عنصر هاانی این جرایم متارکزش   است. مادب جرح غیرعا ب نش  

قوجّهی به عناصر قانونی ا مادب جرح غیرعا ب سبب ش   است که این ح وق انان به بی

اشتبا  عنصر قانونی ا مادب جرح غیرعا ب ها جایگزین عنصر هاانی بنااین  ده این رمینه برخی 

عنصر هاانی جرح غیرعا ب عباهت است ار ق صیر یا خطاب جزایی نویسن  ار ح وق انان می

(. به بااه این ح وق انان خطاب جزایی عباهت است 44: 8262؛ اهدبیلیق876: 8263)ساکیق 

 :Pradel, 2010مباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت نظامات دالتی )احتیاریق بیبی

قردی  ع ح هعایت نظامات دالتی با هکن قانونی ا هکن مادب جرح (. بی44: 8262()اهدبیلیق410

ب مباالقی نیز هکن مادب جرح غیرعا احتیاری ا بیها نین بیناای . غیرعا ب اهقباط پی ا می

ده . برخی دیگر ار ح وق انان ضان جایگزینی عنصر قانونی ا مادب جرح ها قشکیل می

گونه است اللی جرایم غیرعا ب ها به دا دسته  غیرعا ب با عنصر هاانی این جرایم ب ان هیچ

رعا ب یا جرمی است که عنصر معنوب آن خطاب ا بر این بااهن  که جرح غی  نکنق سیم می

مباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت نظامات دالتی است ا یا جرمی احتیاریق بیجزایی یعنی بی

برخی  (.811: 8268قرمز )گل اریانق است که اصالً نیز به خطاب جزایی ن اهد مانن  عبوه ار چراغ
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نویسن  ده برخی رعا ب خلط ناود  ا میجرح مادب صرف ها با جرح غیدیگر ار ح وق انان 

 (. 861: 8264جرح غیرعا ب ناق  عنصر هاانی است )الهاحق برهانیقمواهد 

اامی این جرح داهد.گفتنی است ق ةگانقبیین دقیق جرح غیرعا ب نیار به برهسی عناصر سه

ا ایم عا ب یباشن ؛ این جرایم نیز مانن  جرجرایم غیرعا ب ار ماهیّت یکسانی برخوهداه نای

ان  ا یا م یّ  به نتیجه. با قوجّه به اینکه عنصر قانونی برخی ار جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجه مطلق

عری  ش   استق قارکز برخی ار ح وق انان ده قبینیصراحت پیشده قوانین کیفرب کشوهمان به

 ةمطلق ها به بوق جرح غیرعا ب بر هاین جرایم جلب ش   ا این ح وق انان جرایم غیرعا ب

 ب ن ط جرایم غیرعا»نویسن : ان . به هاین دلیل است که برخی ار ح وق انان مینراموشی سپرد 

یاب  ا ده جرایم هنتاهب ا شکلی )جرح مطلق( قابل ده جرایم مادب ا م یّ  به نتیجه قـ ّق می

میالدب قانونگذاه  8189(. ده ح وق نرانسه ده قانون مجارات 389: 8263)رهاعتق « قـ ّق نیست

 سوربق هیختن ربالهاجرحق آقشبه صوت حصرب ده قلارا جرایای خاصی مانن  قتل ا ضرب

 ق ع ح هعایتمباالقیق ع ح مهاهتبی قاحتیاریها مانن  بیبر هاب انسان با آاهدن برخی ااژ 

ه نظر بنشان ب ه  که اهقکاب غیرعا ب این هنتاهها جرح است.  کن سعی مینظامات دالتی 

انگاهب ص مات غیرعا ب ار قانونگذاه نرانسوب الهاح گرنته هس  قانونگذاه ایرانی نیز ده جرحمی

قانون  246 ةماد ةقانون مجارات عاومی سابق دقی اً قرجا 877 ةمثال مادعنوان باش ق ریرا به 

ی که قتل قانون مجارات اسالم 989 ةنرانسه بود. حتّی امرار  نیز مفاد ماد 8189مجارات 

  8قانون مجارات عاومی سابق است. 877 ةق ریباً بارنویسی ماد کن غیرعا ب ها قعری  می

ضراهت اجود ق صیر به  8263قانون مجارات  831 ةایرانی براب نخستین باه ده ماد قانونگذاه

یادش   ده قعری  ق صیر دچاه  ةماد ةهاهق ده قبصر . با اینکن ده جرایم غیرعا ب اشاه  می

قانونگذاه  .کن اشتبا  ش   ا عنصر مادب ا قانونی جرایم غیرعا ب ها جایگزین مفهوح ق صیر می

                                                             
احتیاری یا مباالقی یا بیااسطة بیکه قتل غیرعا ب به دهصوهقی»کرد که قانون مجارات عاومی سابق م رّه می 877مادة . 8

نظامات دالتی ااقع شمود به حبس قأدیبی ار یو سمال قا سه    اق اح به امرب که مرقکب ده آن مهاهت ن اشمته یا ع ح هعایت 

 «.اه مرقکب ها ار پنجا  الی پانص  قومان غرامت نیز مـکوح کن عالا  ماکن است مـکسال مـکوح خواه  ش . به
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شودق الی چن ان متعرض عنصر هاانی جرایم غیرعا ب نای 8189نرانسوب ده قانون مجارات 

ناای  که این ماد  م رّه می. کن به این مهم قوجّه می 838-2 ةده ماد 8664ده قانون مجارات 

اب ب ان قص  اهقکاب اجود ن اهد. با اجود اینق ده صوهقی که قانون هیچ جنایت یا جنـه»

یگرب مباالقی یا به خطر ان اختن اهادب داحتیاریق بیقوان  ار بیبینی کن ق ]جرح [ جنـه میپیش

صر هاانی جرایم جنایی ا قانونگذاه نرانسوب ده ص ه این ماد  ده خصو  عن«. قشکیل شود

الی ده ذیل ماد  ده خصو  عنصر قانونی ا عنصر مادب جرایم  کن قاب بـث میجنـه

ا نه صرناً ده خصو  عنصر هاانی. بنابراینق موضوع موهد بـث ص ه  کن غیرعا ب بـث می

ده  ا ا ذیل ماد  هااهنگ نیست. قانونگذاه نرانسوب خیلی راد متوجّه این ناهااهنگی گردی 

ااهد کرد که عنصر هاانی  838-2 ةاب ها ده قلارا مادهاب اساسیمیالدب نوآاهب 3999سال 

ها عنصر هاانی جرایم غیرعا ب یا ار گیرد. برمبناب این نوآاهبجرایم غیرعا ب ها ده برمی

 شود. انزان بر اینق قانونگذاه نرانسوب معیاه دقی یخطاب ساد  ا یا ار خطاب خا  قشکیل می

هاب . یکی ار نوآاهبکن ها براب قعیین اجود ا یا ع ح اجود خطا ده جرایم غیرعا ب اضع می

میالدب ده خصو  عنصر هاانی جرایم  3999مهم دیگرب که قانونگذاه نرانسوب ده سال 

ا سال است. ق« اح ت خطاب کیفرب ا خطاب ح وقی» ةغیرعا ب ایجاد کردق پایان دادن به نظری

قضایی نرانسه بر این بااه بود که ده صوهت ن  ان خطاب کیفرب ده قلارا  ةایمیالدب ه 3999

دعوا ده م ابل دادگا  ح وقی براب دهخواست جبران خساهت  ةدی   حقّ اقامجرایم غیرعا ب بز 

ب دمیال 3999ها ن اشتق ریرا ن  ان خطاب کیفرب به مفهوح ن  ان خطاب ح وقی بود. ده سال 

م رّه ناود که ن  ان خطاب کیفرب به مفهوح ن  ان  838-2 ةده قالب مادقانونگذاه نرانسوب 

دی   که دادگا  کیفرب حکم به ن  ان خطا ب ه  بز خطاب ح وقی نیست. بنابراینق ده صوهقی 

دعوب ناود  ا دهخواست جبران ضره ا ریان بناای . با  ةقوان  ده م ابل دادگا  ح وقی اقاممی

قانون  838-2 ةم غیرعا ب ا ها نین با قوجّه به انواع خطایی که مادقوجّه به ماهیّت جرای

هس  براب قبیین مفهوح جرح غیرعا ب بای  بین جرح به نظر می کن قبینی میمجارات پیش

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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دهن  قا ح ّ ریادب متفاات ار این جرایم ها قشکیل می نوع ا ماهیّت خطایی که عنصر هاانی

 باشن . یک یگر می

 تبيين جرايم غيرعمدی مطلق  .1

هاانن  جرح عا ب مطلق جرح غیرعا ب مطلق نیز جرمی است که نیار به قـ ّق نتیجه ن اهد. 

(. جرح مطلق Mayaud, 2010: 212شود )بنابراینق صرف انجاح یو هنتاه جرح مـسوب می

شود. عنصر قانونی جرح غیرعا ب با غیرعا ب ار سه عنصر قانونیق مادب ا هاانی قشکیل می

 عنصر مادب آن اهقباط قنگاقنگی داهدق ریرا عنصر مادب قظاهر بیرانی عنصر قانونی است.

 تبيين عنصر مادی جرايم غيرعمدی مطلق .1-1

ی  انان قوجّه چن انبـث عنصر مادب جرایم غیرعا ب مطلق یکی ار موضوعاقی است که ح وق

 که جرایم غیرعا ب کن قوجّهی این پرسش ها مطرح می. با اجود اینق این بیان به آن نکرد 

 کن باشن . جرح مطلق ده اضعیتی مص اق پی ا میشناسایی میان  ا با چه معیاهب قابلمطلق ک اح

آن هنتاه  ان قوجّه به نتایجکه قانونگذاه صرف انجاح یو هنتاه ا یا صرف قر  یو هنتاه ها ب 

دان . ده مواهدب که قانونگذاه انجاح یو هنتاه ها ب ان قوجّه به نتایج آن قابل قابل مجارات می

آاهن  ا ده مواهدب که قانونگذاه سخن به میان می« نعل»دان ق ح وق انان ار اصطالح مجارات می

سخن  «قر  نعل»دان ق ار اصطالح میقر  یو هنتاه ها ب ان قوجّه به نتایج آن قابل مجارات 

جرایم مطلق که ار رریق نعل اهقکاب  (. ار جاله866: 8264آاهن  )الهاحق برهانیق به میان می

قانون مجارات( اشاه  کرد. هکن مادب  911 ةقوان به جرح هیختن رباله ده خیابان )مادیاب  میمی

ایم عا ب ا غیرعا ب یکسان است. اگر است؛ این عال ده جر« هیختن رباله»جرح یادش   نعل 

هیختن رباله ناشی ار خطاب عا ب باش  جرح اهقکابی عا ب است ا اگر ناشی ار خطاب 

جرایم مطلق که ار رریق قر  نعل  غیرعا ب باش  جرح اهقکابی غیرعا ب است. ار جاله

تن کاربن  رح نبسقوان به جرح نبستن کاربن  ایانی اشاه  کرد. هکن مادب جیاب  میاهقکاب می

است؛ این عال ده جرایم عا ب ا غیرعا ب یکسان است ا اگر ناشی ار « نبستن کاربن »ایانی 
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خطاب عا ب باش  جرح اهقکابی عا ب است ا اگر ناشی ار خطاب غیرعا ب باش  جرح 

قوان گفت هکن مادب جرایم عا ب مطلق ا هکن مادب جرایم غیرعا ب است. بنابراینق می

 طلق یکسان است ا قنها قفاات آنها ده عنصر هاانی این جرایم است.غیرعا ب م

 تبيين عنصر روانی جرايم غيرعمدی مطلق .1-2
بیشتر ح وق انان هیچ قفکیکی میان عنصر هاانی جرایم غیرعا ب مطلق ا عنصر هاانی جرایم 

که عنصر هاانی این جرایم کامالً متفاات است. دهحالیق شون غیرعا ب م یّ  به نتیجه قائل نای

عنصر هاانی جرایم غیرعا ب عباهت است ار ق صیر یا خطاب این ح وق انان بر این بااهن  که 

ها نینق به بااه این  (.Bouloc, 2011: 255()44: 8262؛ اهدبیلیق 876: 8263جزایی )ساکیق 

مباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت ریق بیاحتیاخطاب جزایی عباهت است بی ح وق انانق

قانون مجارات اسالمی نیز مفهومی مشابه هاین مفهوح ار عنصر هاانی  841 ةنظامات دالتی. ماد

قـ ّق جرح غیرعا ب منوط به احرار »کن  که . این ماد  م رّه میکن جرح غیرعا ب ها اهائه می

س  نویسن گان هبه نظر می«. مباالقی استبیاحتیاری ا ق صیر مرقکب است ا ق صیر اعم ار بی

ان  که جرح غیرعا ب بای  ناشی ار یو خطا باش  الی دهستی قشخیص داد یادش   به  841 ةماد

ت احتیاری این اسان . ده ح ی ت منظوه ار بیده قعری  خطاب غیرعا ب دچاه خلط مبـث ش  

(. ها نینق منظوه 341: 8214ده  )اهدبیلیق که مرقکب هنتاهب ها که نبای  انجاح ب ه ق انجاح می

: 8268ده  )گل اریانق انجاح ده ق انجاح می بای نیز این است که مرقکب هنتاهب ها که ن« نعل»ار 

قی نیز این مباالیکسان است. ها نینق منظوه ار بی« احتیاریبی»ا « نعل»(. بنابراینق مفهوح 817

ین نیز ا« قر  نعل»ده  ا منظوه ار ب ه ق انجاح نایاست که مرقکب کاهب ها که بای  انجاح 

(. بنابراینق 817: 8268ده  )گل اریانق است که مرقکب کاهب ها که بای  انجاح ب ه ق انجاح نای

(. ده نتیجهق هاان 79/898: ش8219نیز یکسان است )نوهبق « قر  نعل»ا « مباالقیبی»مفهوح 

 احتیاری ادهن ق بیعا ب مطلق ها قشکیل می روه که نعل ا قر  نعل هکن مادب جرایم

ن دهن . برخی ار ح وق انان به ایمباالقی نیز هکن مادب جرایم غیرعا ب مطلق ها قشکیل میبی
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عنصر هاانی بای  ذهنی باش . مصادیق »نویسن : ظرانت ح وقی پی برد  ا ده این خصو  می

ها جایگزین  نعل ةقوان م ولاست. چگونه می نعل ةمباالقی( ار م ولاحتیاریق بیخطاب جزایی )بی

 (. 2/876:ش8268)گرایلیق « ذهن کرد؟ ةم ول

ر ده ح وق ق صی»هس  برخی ار ح وق انان به دلیل ع ح قفکیو دقیق بین مفهوح به نظر می

تیاری احان . ده ح وق م نی صرف بیدچاه خلط مبـث ش  « ق صیر ده ح وق کیفرب»ا « م نی

رف که ده ح وق کیفرب صده ق دهحالی)قع ب ا قفریط( ق صیر ها قشکیل میمباالقی ا بی

مباالقی احتیاری ا بیاب ج ا ار بیمباالقی نشان ار ق صیر نیستق بلکه ق صیر م ولهاحتیاری ا بیبی

ق صیر اصطالحی است که هم ده ح وق م نی »نویس : است. به هاین دلیل یکی ار ح وق انان می

ا هم ده ح وق کیفرب. ده ح وق م نی ق صیر عباهت است ار قفریط یا قع ّب. کاهبرد داهد 

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

روه که مالحظه  (. هاان361: 8262مکانق جنت )آقایی« شخص ار انجاح دادن آن منع ش   است

یادش   ده ادامه  ةمباالقی است. نویسن احتیاری ا بی اً معادل بیشود ده این قعری  ق صیر دقیمی

وان  به مفهوح قمباالقی نایاحتیاری ا بیشود که ده ح وق کیفرب صرف بینوعی متوجّه میبه 

ویسن : نشودق ریرا اب میاهقکاب ق صیر باش ق الی ده بیان م صود خود دچاه خلط مبـث می

ا  شود: نخستق به معناب خکاهبرد  میق صیر ده ح وق کیفرب ده دا معناب متفاات به ةااژ»

مباالقیق ع ح مهاهت ا ع ح هعایت نظامات دالتی است که ار آن قعبیر به احتیاریق بیشامل بی

خا   ةشود ا ن طه م ابل قص  مجرمانه است. داّحق به معناب عاح شامل هابطخطاب جزایی می

خا  به هکن معنوب یا هکن  ةشود. ار این هابطنی که بین ناعل ا جرح برقراه میهاانی ا ذه

 ة(. پر ااضح است که ده ح وق کیفرب ااژ361: 8262مکانق جنت )آقایی« شودهاانی یاد می

ق اگرچه براب قـ ّق جرح غیرعا ب اهقکاب کن ق صیر قنها ده معناب داّح مص اق پی ا می

اب ج ا ار ق صیر مباالقی م ولهاحتیاری ا بیاالقی  نیز ضراهب استق امّا بیمباحتیاری ا یا بیبی

داهن ؛ « اعالمی»مباالقی ا ر احتیاری یا بیهاب نعل یا قر  نعل ا بیاست. خالصه اینکه ااژ 

 ةب ین معناست که مرقکب خطایی عا ب ها مرقکب ش   است ا ااژ« نعل یا قر  نعل» ةااژ
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   است. خطایی غیرعا ب ها مرقکب ش قب ین مفهوح است که مرقکب« مباالقیاحتیاری یا بیبی»

ب ین معنی است که ده خصو  یو موضوع ح وق م نی « قع ّب ا قفریط» ةبه هاین قرقیب ااژ

 ب ین معنی است که ده خصو  موضوعی کیفرب« مباالقیاحتیاریق بیبی» ةشود ا ااژبـث می

 که منظوه ار خطاب غیرعا ب چیست؟ شودمی شود. حال این پرسش مطرحبـث می

شود: بخش نخست علم به عنصر عنصر هاانی جرح غیرعا ب مطلق ار دا بخش قشکیل می

روه که ده جرایم عا ب مطلق علم به قانون ضراهب استق حکم است. هاان  قانونی یا علم به

ها قن« علم به قانون»ااقع قانون ضراهب است. ده  ده قلارا جرایم غیرعا ب مطلق نیز علم به

 ع ح»مشتر  عنصر هاانی جرح عا ب مطلق ا جرح غیرعا ب مطلق است. بخش داّح  ةمشخص

است. ده جرایم عا ب مطلق مرقکب سوءنیت داهد یعنی قص  اهقکاب هنتاه مانوعه « داهان یشی

 ةیجی نتکه ده جرح غیرعا ب مرقکب چنین قص ب ن اهد الی هنتاه اهقکابها داهدق ده حالی 

عالم  باشن ق به هاین دلیل دهمباالقی عنصر مادب میاحتیاری ا بیاا است. بی« ع ح داهان یشی»

که با عنصر هاانی اهقباط داهدق قابل ار آنجایی « ع ح داهان یشی»خاهج ظهوه ا برار داهن ق الی 

 هؤیت نیست. 

ده . یرعا ب اهائه نایمعیاهب براب چگونگی احرار خطاب غ 8263قانون مجارات اسالمی 

بسیاهب ار ح وق انان بر این بااهن  که عرف یا هنتاه شخص متعاهف مبناب قشخیص خطاب 

هس  عرف ده قشخیص خطاب غیرعا ب (. به نظر می263: 8213غیرعا ب است )صانعیق 

قوان  کاو شایانی به دادهس بناای ق الی صرف مراجعه به عرف ا هنتاه شخص متعاهف نه می

. خالصه اشتبا  بین اردقوان  کاو چن انی به دادهس بناای ق حتّی ماکن است اب ها بهها نایقن

اینکه هنتاه هر نردب ها بای  بر مبناب اضعیت خود آن نرد م ّ نظر قراه دادق ریرا هنتاه هر نردب 

ن عنواهیچ بسته به شرایط ا اضعیت ا ها نین میزان قبـّر ا صالحیت ا هوش اب است. به 

عنوان هنتاه متعاهف ده نظر گرنت ا قوقّع داشت سایر انراد جامعه نیز قوان هنتاه نردب ها بهنای

هنتاهب مشابه هنتاه اب داشته باشن . به هاین دلیل برخی ار ح وق انان معت  ن  که ص اه هأب 

ن مجارات قانو 838-2 ةشود ا مادسبب ص اه احکاح ناعادالنه می« هنتاه نرد متعاهف»بر مبناب 
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(. ده 79: 8217ش   است )لوقرمیق کلبق نرانسه براب پیشگیرب ار ص اه چنین احکامی اضع

جاب اینکه به عرف ا هنتاه شخص احرار خطاب غیرعا ب ها به  838-2 ةچنین بسترب ماد

مرقکب  «ع ح داهان یشی»گذاهد. بر مبناب این ماد  هایی عینی اامیمتعاهف اابگذاهدق به مؤلفه

ی  برمبناب ماهیّت اظیفهق میزان صالحیت ا اختیاهات مرقکب ا ها نین بر مبناب اسایل ا با

ابزاههایی که اب ده اختیاه داشته استق موهد اهریابی قراه بگیرد. ده چنین بسترب اگر برمبناب 

نش   باش ق عال اهقکابی جرح « ع ح داهان یشی»هاب یادش   متهم مرقکبِ مؤلفه

ه نش   استق بلکیادش   براب قفکیو جرح عا ب ار جرح غیرعا ب بیان هاب نیست.مؤلفه

    است.شهاب یادش   قنها براب شناسایی جرح غیرعا ب ار هنتاههاب غیر کیفرب بیان مؤلفه

نق اگر است. بنابرای« سوءنیت»معیاه قفکیو جرح عا ب ار جرح غیرعا ب داشتن یا ن اشتن  

یادش    هابکه بر مبناب مؤلفهبی عا ب است. ده صوهقی مرقکب سوءنیت داشتق جرح اهقکا

قابل انتساب به شخص قـت قع یب نباش ق اب مرقکب جرح غیرعا ب « بینیع ح پیش»خطاب 

ا قـلیل (. خالصه اینکه ده جرح عا ب دادهس با قجزیه 4/14: ش8294نیز نش   است )الی بق 

 جرح غیرعا ب نیز دادهس با ده نظر گرنتن برد. ده قلاراهنتاه مرقکب پی به سوءنیت اب می

مرقکب ا ها نین با ده نظر گرنتن اسایل ا ابزاهها ا میزان  ةماهیّت اظیفهق میزان قبـّر ا قجرب

ت یا کاهبرد  اسالرح ها به« داهان یشی»برد که مرقکب اختیاهب که اب داهدق پی به این امر می

جرح  ةدهن ه داشت که اگر هنتاه اهقکابی قشکیلظری  بای  قوجّ ةخیر. ده اینجا به این نکت

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

                                                             
جرایم مادب صرف جرایای هستن  که صرف اهقکاب آنها جرح استق خوا  مرقکب عنصر هاانی )سوءنیت ده جرایم . 8

نق قفاات رایعا ب ا هعایت داهان یشی معاول ا متعاهف ده جرایم غیرعا ب ( داشته باش  یا عنصر هاانی ن اشته باش . بناب

شود که مرقکب جرایم مادب صرف با جرح غیرعا ب مطلق ده این است که جرح غیرعا ب مطلق ده صوهقی مـ ّق می

ف حتی که ده جرایم مادب صرکاهبرد  باش ق دهحالیسوءنیّت ن اشته باش  ا کوشش ا داهان یشی معاول ا متعاهف ها نیز به

ه قل ی کاهبرد  باش ق بار عال اب مجرمانا داهان یشی معاول ا متعاهف ها نیز بهاگر مرقکب سوءنیّت ن اشته باش  ا کوشش 

.به شودگرددق ریرا ده جرایم مادب صرف آن ه مهم است قـ ّق هکن مادب است ا اصالً هیچ قوجّهی به عنصر هاانی نایمی
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صوهت )عال اهقکابی نه مص اق جرح عا ب است ا نه مص اق جرح غیرعا ب یا جرح مادب 

وان  براب قکیفرب داشته باش  ا قنها می ةقوان  جنبعنوان نایهیچ  صرف( عال اهقکابی به

مرقکب مسئولیت م نی ایجاد کن . ع ح قوجّه دقیق به عنصر هاانی جرایم غیرعا ب سبب ش  

 اح ت خطاب کیفرب»هاب نرانسوب قائل به قئوهب میالدب دادگا  3999قا سال  8683که ار سال 

ح غیرعا ب قـت قع یب قراه باشن . بر این مبنا اگر شخصی به اقهاح جر« ا خطاب ح وقی

ی قوانست ار دادگا  ح وقدی   میش ق بز گرنت اگر به اهقکاب جرح غیرعا ب مـکوح میمی

ش ق به اهقکاب جرح غیرعا ب ناینیز دهخواست خساهت بناای  ا اگر بر عکس متهم مـکوح 

 ةبه هاین دلیل آمورعنوان حقّ دهخواست خساهت ها ن اشت. هیچ دی   به پس ار برائت اب بز 

ه آاهد ا ار این نظریسخن به میان می« اح ت خطاب کیفرب ا خطاب ح وقی»ح وقی ار قئوهب 

هس  علّت اصلی چنین استنباری ع ح قوجّه (. به نظر می72: 8217ناود )لوقرمیق کلبق انت اد می

ب بود که ارببه عنصر هاانی ا ده نتیجه ع ح قفکیو دقیق جرح غیرعا ب ار هنتاه غیر کیف

. ده چنین بسترب اگر نردب به علّت اهقکاب جرح غیرعا ب قـت کن مسئولیت م نی ایجاد می

داد که اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح ش   است ا یا گرنتق دادگا  یا حکم میقع یب قراه می

داد که دادگا  حکم میداد که اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح نش   است. ده صوهقی حکم می

ش . ده ح ی ت اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح ش   استق عال اب جرح غیرعا ب مـسوب می

ش  متهم هنتاه موهد اقهاح ها مرقکب ش   استق اب به اهقکاب جرح صرف اینکه  ابت می

ش  که اب مرقکب هنتاه موهد اقهاح ش   استق اب ش  ا اگر  ابت نایغیرعا ب مـکوح می

میالدب ده  3999ش . ار سال عا ب ا هم ار پرداخت خساهت معاف میهم ار اقهاح جرح غیر

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  

اهقکاب هنتاه موهد اقهاح دچاه خطا )عنصر هاانی( ش   است. استق بای   ابت شود که اب ده 

                                                             
هایة قضایی ص اه چو بالمـل ها  هس  هیچ مص اقی براب جرح مادب صرف ده ح وق ایران اجود ن اهد. ده سابقنظر می

 ناود. نوعی جرح مادب صرف قفسیر می
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رعا ب به اهقکاب جرح غیبنابراینق اگر  ابت شود متهم مرقکبِ خطایی ش   استق اب مـکوح 

شود ا اگر صرناً  ابت شود که متهم هنتاه موهد اقهاح ها مرقکب ش   ا پرداخت خساهت نیز می

هیچ خطایی نش   استق جرح غیرعا ب به دلیل ن  ان  استق الی ده اهقکاب این هنتاه مرقکب

ت ا عال سببیّت بین خساه ةقوان  به دلیل اجود هابطدی   میشود. امّا بز عنصر هاانی  ابت نای

 3999هاب ح وقی دهخواست خساهت بناای . ده ح ی ت قا پیش ار سال مرقکب ده م ابل دادگا 

اهقکاب خطا )هکن هاانی( قل ی  ةمنزلرح ها به هاب نرانسوب هکن مادب جمیالدب دادگا 

ها خطا ها ار هکن مادب قفکیو میالدب این دادگا  3999که ار سال ده صوهقی  کردن قمی

میالدب نردب ده ا ر قجاار ار سرعت سبب  3999ان . به هاین دلیل اگر قا پیش ار سال کرد 

ستن  دانار سرعت ها خطاب مرقکب میهاب نرانسوب قجاار ش ق دادگا کشته ش ن دیگرب می

 3999که ار سال . ده حالی کردن به اهقکاب جرح غیرعا ب می ا به هاین دلیل اب ها مـکوح

نن  قتل ده هاب نرانسوب انزان بر اینکه بای   ابت کمیالدب به بع  اگر چنین اقّفاقی بیفت ق دادگا 

مادب(ق بای   ابت کنن  که هانن   ده امر  ا ر قجاار ار سرعت هانن   صوهت گرنته است )هکن

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

 8است(.

 تبيين عنصر قانونی جرايم غيرعمدی مطلق .1-3
قردی  جرح غیرعا ب نیز مانن  جرح عا ب نیار به عنصر قانونی داهد. بنابراینق قنها قانونگذاه بی

انگاهب کن . منظوه ار عنصر قانونی جرح قوان  اهقکاب غیرعا ب هنتاهب ها جرحکه میاست 

 ی . نااانگاهب میقانونی است که اهقکاب هنتاه غیرعا ب مطلق ها جرح ةغیرعا ب مطلق ماد

                                                             
مثالق ماکن است هانن   قبل ار مسانرتق خودها ها ده یو مرکز کنترل ننی موهد معاینه قراه داد  باش  ا این  عنوان. به 8

ی دستگا  رعت مجار ده نتیجة عیب ننعیب ا ن ص بودن خودها ها قأیی  ناود  باش . ده چنین بسترب اگر قجاار ار سمرکز بی

کاهبرد  بینی معاول ا متعاهف ها بهقوان گفت هانن   دچاه خطا ش   استق ریرا اب پیشکیلومتر سنج خودها باش ق نای

اب قوان اهقکرمان م ی ب باش  که هانن   اصالً خودها ها موهد معاینة ننی قراه ن اد  باش ق میاست. امّا اگر برعکس م ت 

ه هانن   بای  باروه ربیعی هرچن  ما  یوطا ها به اب نسبت دادق ریرا اب داهان یشی معاول ها به کاه نبرد  است. چنانکه بهخ

 ن ص بودن خودها مطائن شود.عیب ا بیخودها ها موهد معاینه ننی قراه ب ه  ا ار بی
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اب بود که قوسط این قانون قنها ماد  478 ةنرانسهق ماد 8189ده رمان حاکایّت قانون مجارات 

ن ش   بود. یکی ار بن هاب اینرانسوب به چن ین جرح غیرعا ب مطلق اختصا  داد   قانونگذاه

نرانو  8بر هاب دیگرب رباله بریزد با  احتیاریهر شخصی که ده ا ر بی»داشت که ماد  م رّه می

اود  سعی ن« احتیاریبی» ةقانونگذاه نرانسوب با آاهدن ااژ«. نرانو قابل مجارات است 19قا 

هس  قانونگذاه ش   است. به نظر می به جرح غیرعا ب اختصا  داد  478 ةبود که نشان ده  ماد

 ةااژ «احتیاریبی»جاب ها دقّت الرح ها نناود  بودق ریرا بهتر بود به نرانسوب ده انتخاب ااژ 

هیختن رباله است ا منط ی نیست  هاان عال« احتیاریبی»ناود. چنانکه ها بیان می« غیرعا ب»

قانون  838-2 ةاحتیاری رباله هیخته شود. قانونگذاه نرانسوب ده قالب مادکه گفته شود با بی

داهد که جرایم غیرعا ب قوسط قانون مشخص عنوان یو اصل کلی بیان میبه  8664مجارات 

اب ها یانت که خوا  به ماد  قوانهاهق ده هیچ جاب قانون مجارات نرانسه نای شون . با اینمی

ش   باش . با اجود اینق ده مواد صوهت صریح یا ضانی به جرح غیرعا ب مطلق اختصا  داد  

لق هاب مطقنها اهقکاب عا ب برخی جرح« آگاهانه» ةاب قانونگذاه نرانسوب با آاهدن ااژع ی  

هب براب قشخیص جرایم صوهت صریح معیادان . قانونگذاه ایرانی به ها قابل مجارات می

 911 ةقوان به ماد(. ار جاله جرایم مطلق می389: 8263ده  )رهاعتق غیرعا ب مطلق اهائه نای

ها ها  قابل کنن   ده هادخانهقانون مجارات اسالمی اشاه  کرد. این ماد  عال هیختن مواد مساوح

« هاکنن   ده هادخانهاوحهیختن مواد مس»گردد که ناای . حال این پرسش مطرح میمجارات می

قنها ده صوهقی قابل مجارات است که ناشی ار خطاب عا ب باش  یا هیختن ناشی ار خطاب 

 غیرعا ب هم قابل مجارات هست. 

صوهت هس  ده قوانین کیفرب کشوهمان عنصر قانونی جرایم غیرعا ب مطلق به به نظر می

هاهق ده برخی مشخص نش   است. با این  مجزاق یعنی ج ا ار عنصر قانونی جرایم عا ب مطلقق

. ده چنین بسترب قنها اهقکاب عا ب کن استفاد  می« عالااً ا عام اً»هاب مواد قانونگذاه ار ااژ 

قانون  966 ةآن هنتاهها قابل مجارات است ا اهقکاب غیرعا ب آنها قابل مجارات نیست. مثالً ماد

آالت مجرمانه ده منزل دیگرب ها قابل مجارات مجارات اسالمی قنها عال عا ب قراه دادن 
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 «عالااً ا عام اً»هاب مشابه دان . ها نینق ده ح وق نرانسه نیز ده برخی مواهد قانونگذاه ااژ می

ح وقی بر این بااهن  که ده چنین  ةقضایی ا هم بخشی ار آمور ةها استفاد  کرد  است. هم های

ش   ده قانون قابل مجارات است ا اهقکاب بینیمواهدب قنها اهقکاب عا ب هنتاههاب پیش

قانون مجارات نرانسه  337-1 ةمثالق مادعنوان غیرعا ب آن هنتاهها قابل مجارات نیست. به 

عال ع ح قـویل غیرعاقالنه ا برخالف عرف رفل به شخصی که حقّ قـویل گرنتن کود  »

ع ح قـویل » ةانونگذاه نرانسوب ااژده ح ی تق ده این ماد  ق«. ناای ها داهد جرح مـسوب می

ح وقی نرانسه بر  ةقضایی ا بخشی ار آمور ةها آاهد  است. های 8«غیرعاقالنه ا برخالف عرف

شود که قنها اهقکاب عا ب این هنتاه جرح مـسوب می هن مبناب این اصطالحات بر این باا

(. خالصه اینکه ده قانون مجارات اسالمی هکن قانونی جرایم 19: 8261)هضوب نردق بهشتیق 

روه صریح مشخص نش   است. ده چنین بسترب دادهسان ار اختیاهات ریادب  غیرعا ب مطلق به

ن  قوانها به کاه نبرد ق آنها می« عالااً ا عام اً»ب هابرخوهداهن ق ریرا ده موادب که قانونگذاه ااژ 

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 .

 تبيين عناصر جرائم غيرعمدی مقيّد به نتيجه  .3

 شود. ا هاانی قشکیل می جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه ار سه عنصر مادبق قانونی

 تبيين رکن مادی جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه .2-1

که  شود: نخستق عالیات مادبهکن مادب جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه ار دا بخش قشکیل می

مواهد قابل  ةده عالم خاهج ظهوه داهد. داّحق قـ ّق نتیجه که ظهوه خاهجی داهدق الی ده ها

هائیت نیست؛ نتیجه گا  ظهوه خاهجی داهدق یعنی قابل هائیت است ا گا  قابل هائیت نیستق 

ده  که ار آن ا بات است. ده جرح م یّ  به نتیجه مرقکب نعل یا قر  نعلی ها انجاح میالی قابل 

. ده ن کب میانگاهصوهت خا  جرحشود؛ قانونگذاه قـ ّق آن نتیجه ها به اب حاصل مینتیجه

                                                             
1. Indument.  
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 ةاب ار مواهد نتیجه ملاوسق عینی ا قابل هائیت است مانن  جرح ا شکستگی که خود نتیجپاه 

باشن ؛ قا ضربی صوهت نگیرد امکان قـ ّق شکستگی ا یا جرح اجود ن اهد. ده برخی ضرب می

نتیجه  ینتیجهق ملاوسق عینی ا قابل هائیت استق ال ةمواهد دیگر نعل یا قر  نعلِ ایجادکنن 

قوان  یکس نا ا بات است مانن  اذهاق نفس. هیچملاوسق عینی ا قابل هائیت نیستق امّا قابل 

ت که قوان نتیجه گرنها دی   استق امّا با قوجّه به ع ح قنفس نرد می« اذهاق نفس»ادعا کن  که 

ده برخی  که ن اهس  برخی ار ح وق انان قوجّه نکرد اذهاق نفس صوهت گرنته است. به نظر می

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  نعل ا یا حالت. حالت 

شودق ب میها نرد مرقکقوان  ده کناه نعل یا قر  نعل قراه بگیردق ریرا نعل یا قر  نعل نای

ت مثالق مستی ار جاله جرایم م یّ  به نتیجه است؛ عالیاعنوان قابل اهقکاب نیست. به « حالت»الی 

مادب جرح مستی نعلِ مصرف مشرابات الکلی است که قابل هائیت است. نتیجه مستی است که 

م م یّ  به روه خالصه جرایبه ا بات است. بنابراینققابل هائیت نیستق امّا با انجاح آرمایش قابل 

شود که شون : نخستق عالیّات مادب که شخص آنها ها مرقکب مینتیجه ار دا بخش قشکیل می

صوهت قر  نعل. داّحق قـ ّق نتیجه. نتیجه گا  ملاوس ا عینی صوهت نعل است ا یا به یا به 

یعنی  ا عینی نیستق استق یعنی قابلیت هائیت ها داهد مانن  جرح ا شکستگی ا گا  ملاوس

ا بات است مانن  مستی ا اذهاق نفس. ده جرایم عا ب م یّ  به  قابلیّت هائیت ها ن اهدق امّا قابل

مثالق عنوان  نتیجه آن ه اهایّت داهد قـ ّق نتیجه است ا عالیات مادب چن ان اهایّتی ن اهد. به

ادن بکش  مشت یا هل د ةیا با ضرب ده جرح قتل عا ب اینکه نردب دیگرب ها با شاشیر یا با قبر

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 

. بنابراینق قتل عا ب است ةدهن قشکیل ده  ا عال یادش   نیز منتهی به قتل بشودق عال اهقکابی

ی جرح باش ق به شرر ةدهن قوان  قشکیلده جرایم عا ب حتّی اهقکاب یو هنتاه مجار هم می

م ّ نظر قانونگذاه ار آن هنتاه مجار حاصل بشود ا مرقکب نیز قص  قـ ّق آن نتیجه ها  ةکه نتیج
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اه جاست که اهقکاب یو هنتده هاین  بسیاه مهم ةداشته باش . ده قلارا جرایم غیرعا ب نکت

ا ب جرح م یّ  به نتیجه باش . بنابراینق جرح غیرع ةدهن قوان  قشکیلمجار قـت هیچ شرایطی نای

ا قوجّه به شود. بیو هنتاهب که اهقکاب آن مانوع است حاصل می ةم یّ  به نتیجه قنها ار نتیج

(ق قانونگذاه 366: 8262مکانق جنت قاییاینکه این هنتاههاب مانوعهق متنوّع ا متع دن  )آ

 ةن ااژا آ کن اب عاح استفاد  میقو این هنتاهها اشاه  کن ق ار این ها ار ااژ قوان  به قونای

ه است. بنابراینق هکن مادب جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیج« مباالقیاحتیاری ا بیبی»عاح اصطالح 

 مادب ا داّحق قـ ّق نتیجه. شود: نخستق عالیاتار دا بخش قشکیل می

یان ب کن صراحت نوع ا ماهیّت هنتاهب ها که مانوع اعالح میده جرایم مطلق قانونگذاه به 

نعل  . ده نتیجهق نعل یا قر کن انگاهب میداهدق ریرا قنها یو نعل یا یو قر  نعل ها جرحمی

قر ِ هاین نعل عالیات مادب ها ا انجاح هاین نعل یا  م ّ نظر قانونگذاه کامالً مشخص است

. ده جرایم عا ب م یّ  به نتیجه نوع ا ماهیّت عالیات مادب هیچ اهایّتی ن اهد ا ده قشکیل می

آن ه اهایّت داهد قـ ّق نتیجه است. ده قلارا جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجه نوع ا ماهیّت 

 عالیّات مادب هنتاهب باش  که اهقکابعالیات مادب ار اهایّت بسزایی برخوهداه استق ریرا اگر 

انگاهب کرد. حال این پرسش حاصل ار هنتاه مجار ها جرح ةقوان نتیجآن مجار استق دیگر نای

 گردد که معیاه قفکیو هنتاه مجار ار هنتاه غیرمجار چیست؟ مطرح می

 : نخستق قوان  باشروهکلی معیاه قفکیو هنتاه مجار ار هنتاه غیرمجار قنها دا چیز میبه

ه قوان  معیاقانون ا داّحق عرف. هیچ قردی ب اجود ن اهد که ده قلارا جرایم غیرعا ب قانون می

قوان  قفکیو هنتاه مجار ار هنتاه غیرمجار باش ق الی ده خصو  اینکه عرف نیز مانن  قانون می

نظر الف اختنظرب ج ّب اجود داهد. این معیاه قفکیو باش ق ده ح وق کیفرب نرانسه اختالف 

قانون مجارات نرانسه است. بر مبناب این ماد  قتل  338-9 ةهاب متفاات ار مادناشی ار برداشت

مباالقی ا یا ع ح هعایت قعه  مبتنی بر احتیاریق ع ح قوجّهق بیع ح مهاهتق بی»غیرعا ب ار

خش ماد  ار دا ب این«. شودش   ده قانون یا م رّهات ناشی میبینیهعایت احتیاط یا ایانی پیش

باالقی ا بخش ماحتیاری ا بیشود: بخش نخست این ماد  به قتل غیرعا ب ناشی ار بیمی قشکیل
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ع ح هعایت قعه  مبتنی بر هعایت احتیاط یا ایانی »داّح آن به قتل غیرعا ب ناشی ار 

سوب با آاهدن نیانته است. ده ح ی تق قانونگذاه نرااختصا  « ش   ده قانون یا م رّهاتبینیپیش

تل دیگرب ا سبب ق« مباالقیاحتیاری یا بیبی»ق میان سبب قتل دیگرب ش ن ار رریق «یا» ةااژ

انون یا ش   ده قبینیع ح هعایت قعه  مبتنی بر هعایت احتیاط یا ایانی پیش»ش ن ار رریق 

نظر  اختالف یادش   باعث برار ةده ماد« یا»کاهگیرب حرف قاایز قائل ش   است. به« م رّهات

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

اّح که ده بخش دمباالقی عرف است. ده حالی احتیاری ا بیمبناب بی 338-9 ةبخش نخست ماد

 :Rassat, 2011نامه( است )نامهق بخشنامهق آییناحتیاری قانون یا م رّهات )قصویبمبناب بی

هم ار  قوان  هم ار عرف امباالقی میاحتیاری ا یا بیمبناب نظر این ح وق انانق بی (. بر412-424

-2 ةقانون ا م رّهات ناشی شود. برخی دیگر ار ح وق انان نرانسوب بر این بااهن  که ربق ماد

بای  ده  ش   نیزن ضبراب قـ ّق قتل عا ب حتااً بای  م رّهاقی ن ض ش   باشن ؛ م رّهات  838

قوان  منبع نوان نایعهیچ  ش   باشن . بنابراینق عرف بهبینینامه پیشنامه ا یا آیینقانون یا قصویب

ناای  ت میصراحت با این ای   مخالف به ژان پرادلمباالقی باش . احتیاری ا یا بیبی ةکنن قعیین

باشن ق ب اجود داهد که حاکم بر هنتاههاب ما میاین ای   صـیح نیستق ریرا قواع »نویس : ا می

 ,Danti-Juant« )ان نش  بینی اب پیشنامهنامه ا یا آیینالی این قواع  ده هیچ قانونق قصویب

Pradel, 2010: 78).  نااییم ده اینجا دا نظر مطرح گردی   است که روه که مالحظه میهاان

 باشن .کامالً متّضاد می

رانسه قـت حاکایّت اصل هاهبردب ح وق کیفرب یعنی اصل قانونی بودن ح وق کیفرب ن

جرح قراه داهد. بر مبناب این اصل یو هنتاه هر چن  هم ار لـاظ اخالقی ا عرنی رشت ا 

قوان  جرح مـسوب بشود مگر اینکه قانون آن هنتاه ها جرح بشناس  خطرنا  باش ق بار نای

یم جرا ةصل قانونی بودن جرح اصلی عاح ا کلی است که هاهس  ا(. به نظر می29: 8216)عالمهق 

 ةوعقوان  هنتاه مانگیرد. بنابراینق قنها قانون است که میخوا  عا ب یا غیرعا ب ها ده برمی

مینه بینی کن  ا عرف ده این رعالیّات مادب جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه ها پیش ةدهن قشکیل
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 ة(. دهااقعق هنتاههاب مانوعRassat, 2012: 418 et 224) قوان  ایفا بناای هیچ ن شی نای

 ق قوانن  عالیّات مادب جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه ها قشکیل ب هنش   ده قوانین که میبینیپیش

 باشن . ار ماهیّت یکسانی برخوهداه نای

 تبيين عنصر قانونی و روانی جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه .2-2
المی هاانن  قانون مجارات نرانسه برخی جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجه به ده قانون مجارات اس

 هاهق ده برخی مواهد دیگربا این ان . ش  صوهت ضانی مشخص صوهت صریح ا برخی نیز به 

هقکاب اب نناود  که آیا قنها ابینی ناود  الی هیچ اشاه اب ها پیشقانونگذاه جرح م یّ  به نتیجه

 اه جرح است یا هم اهقکاب عا ب ا هم اهقکاب غیرعا ب آن جرح است.عا ب آن هنت

 جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه مصرح در قانون .2-2-1

ن مجارات ش   ده قانوبینیپیش ةقرین جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجقتل غیرعا ب یکی ار مهم

ده صوهقی »داهد که قانون مجارات اسالمی م رّه می 989 ةایران ا قانون مجارات نرانسه است. ماد

مباالقی یا اق اح به امرب که مرقکب ده آن مهاهت احتیاری یا بیبی ةااسطکه قتل غیر عا  به 

قانون  338-9 ةمادها نینق «. ن اشته است یا به سبب ع ح هعایت نظامات دالتی ااقع شود ]...[ 

-2 ةه مادش   دبینیعال کشتن دیگرب بر اساس شرایط پیش»که داهد مجارات نرانسه م رّه می

احتیاریق ع ح دقّتق غفلتق یا ع ح انجاح قعه  مبتنی بر هعایت ار رریق ع ح مهاهتق بی 838

سال حبس ا  2نامه قتل غیرعا ب قل ی ا با قانون یا آیین ةاسیلش   به بینیاحتیاط یا ایانی پیش

ارات است. ده صوهت ن ض کامالً اهادب یو قعه  خا  مبتنی بر یوها جریاه قابل مج 41999

سال حبس  7ه ش   ببینیقانون یا م رّهاتق مجارات پیش ةاسیلش   به بینیاحتیاط یا ایانی پیش

 «.یاب جریاه انزایش می 71999اب ا جنـه

ه اجود داهدق سبا اجود اینکه ن اط اشتراکی بین قعری  قتل غیرعا ب ده ح وق ایران ا نران 

سو به شودق ریرا قانون مجارات نرانسه ده قعری  قتل عا ب ار یو ن اط انتراقی نیز دی   می

ش   ا با عنصر هاانی جرح قتل غیرعا ب بینیهاان قانون پیش 838-2 ةشرایط خاصی که ده ماد
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نی بر   خا  مبتناای  ا ار سوب دیگر ن ض کامالً اهادب یو قعهاشاه  می کن اهقباط پی ا می

دان . ده ابت ا قانون یا م رّهات ها عامل انزایش مجارات می ةاسیلش   به بینیاحتیاط یا ایانی پیش

هس  ه نظر میشود. ببه برهسی شرایط مرقبط با عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب پرداخته می

ون انون مجارات ایران ار قانده خصو  شرایط مرقبط با عالیات مادب منتهی به قتل غیرعا ب ق

 حائز اهایّت این است که هم ده قانون مجارات سابق ةمجارات سابق نرانسه الهاح گرنته است. نکت

نرانسه ا هم ده قانون مجارات اسالمی کشوهمان ا هم ده قانون مجارات نعلی نرانسه ده قعیین 

ه ب دقّت الرح صوهت نگرنتعباهات ا اصطالحات نشانگر عالیات مادب منتهی به قتل غیرعا 

 ان . بههاب متفاات بیان گردی  است؛ ده برخی مواهد اصطالحات با معنی یکسان ده قالب ااژ 

مثالق ع ح مهاهت یعنی اق اح به امرب که مرقکب ده آن صالحیت ن اهد. ده چنین بسترب عنوان 

ر ع ح مهاهت با مفهوح ده . این مفهوح امرقکب عالی ها که نبای  انجاح ب ه  انجاح می

 ة(. ده نتیجهق ع ح مهاهت قکراه ااژ814: 8268یکسان است )گل اریانق « احتیاریبی»

گل اریانق باشن  )مباالقی میهاب یکسان ا معادل بیاحتیاری است. ع ح دقّت ا غفلت نیز ااژ بی

یل عل ا قر  نعل قشکروه که عالیّات مادب جرایم عا ب م یّ  به نتیجه ار ن (. هاان814: 8268

کیل مباالقی قشاحتیاری ا بیشودق عالیّات مادب جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه نیز ار بیمی

به سبب ع ح هعایت نظامات » ةقانون مجارات اسالمی ااژ 989 ةهاق مادشود. انزان بر این ااژ می

انجاح قعه  مبتنی بر هعایت ع ح » ةقانون مجارات نرانسه نیز ااژ 398-2 ةا ماد« دالتی ااقع شود

اب این گیرن  که هر دها به کاه می« قانون یا م رّهات ةاسیلش   به بینیاحتیاط یا ایانی پیش

 . باشن اصطالحات ناظر بر عنصر قانونی جرح قتل غیرعا ب می

نق  اریاشود )گلگفته می« نظامات دالتی»مجریه  ةال اع   به مصوّبات قوّده ح وق ایران علی

مادب.  شون  ا نه عالیاتها عنصر قانونی مـسوب مینامهنامه ا آیین(. بنابراینق قصویب41: 8268

نامه امه ا قصویبنمباالقی منتهی به قتل غیرعا ب بای  ده آییناحتیاری ا بیبه عباهت بهتر بی

ون است؛ نه قان شود که معیاه هنتاه مانوعه قنهابینی شون . بنابراینق ده اینجا مشخص میپیش

مصوّبات مجلس ا یا قوانین عادب است ا منظوه ار « قانون»عرف. ده ح وق نرانسه نیز منظوه ار 
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(. پر ااضح است که اگرچه 78: 8217مجریه است )لوقرمیق کلبق  ةمصوّبات قوّ« م رّهات»

« نامهیینآ نامهققصویب»عالیات مادب منتهی به قتل غیرعا ب ده بیشتر مواهد ار ن ض م رّهات 

ل حاص« مجلس ةمصوّب»شودق الی ده برخی مواهد دیگر عالیات مادب ار ن ض قانون حاصل می

اود  ها اشاه  نخوبی به هر داب این ااژ شود. به هاین دلیل است که قانونگذاه نرانسوب به می

وق ینق خوا  ده ح ناای . بنابرانای« قانون»اصطالح اب به است. امّا قانونگذاه ایرانی هیچ اشاه 

ده  که منتهی به قتل ایران ا خوا  ده ح وق نرانسه ده هر موهدب که نردب هنتاهب ها انجاح می

نخست بای  به برهسی این موضوع بپردارد  ةشودق دادهس ده مرحلصوهت غیرعا ب می نردب به

ه ربیعی روجه به که آیا عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب مانوع بود  است یا خیر. ده نتی

قوانن  عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب ها قشکیل ب هن . اب هستن  که میهنتاههاب ع ی  

ا یا « مباالقیاحتیاری ا بیبی»هاب به هاین دلیل قانونگذاه ایرانی هاانن  قانونگذاه نرانسوب ااژ 

ای  که عالیّات مادب منتهی به قتل ب قا نشان ب ه  هاب معادل این اصطالحات ها به کاه گرنتهااژ 

یو هنتاه مانوعه باش . بر مبناب نوع ا ماهیّت عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا بق عنصر 

قوان ناای . بر این مبنا ار سه نوع عالیّات مادب میهاانی جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه نیز قغییر می

 سخن به میان آاهی :

نوعة فاقد ضمانت اجرا يا دارای ضمانت اجرای عمليّات مادی؛ رفتار مم .2-2-1-1

  حقوقی

هنتاه اهقکابی ربق قانون مانوع استق الی براب ن ض آن هیچ ضاانت اجرایی قعیین نش   گا  

است ا یا ضاانت اجراب قعیینیق ح وقی است. ده چنین بسترب نخست مرقکب هنتاه مانوعه ها 

گیرد. ها نسبت به نتایج آن هنتاه نیز به کاه نای ده  ا داهان یشی الرحصوهت عا ب انجاح میبه 

ده چنین اضعیتی اگر عال اهقکابی منتهی به قتل شودق مرقکب متهم به اهقکاب قتل غیرعا ب 

لیّات سو اهقکاب عا ب عااست. ده ح ی تق عنصر هاانی قتل غیرعا ب ده چنین بسترب ار یو 

 عال اهقکابی است. سپس ماکن است ةتیجاجرایی ا ار سوب دیگر ع ح داهان یشی نسبت به ن
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صوهت غیرعا ب ناق  ضاانت اجرا یا داهاب ضاانت اجراب ح وقی ها به  ةنردب هنتاه مانوع

گیرد ا مرقکب داهان یشی صوهت غیرعا ب صوهت میانجاح ب ه ؛ یعنی عالیّات مادب به 

ت است عنصر هاانی آن عباه . ده چنین بسترب اگر قتلی مـ ّق شودگیردالرح ها نیز به کاه نای

سو ا ع ح داهان یشی نسبت به نتایج عال صوهت غیرعا ب ار یو ار اهقکاب عالیّات مادب به 

شودق چون خطایی ار اب سررد  است ا اهقکابی ار سوب دیگر. ده ح ی ت مرقکب مجارات می

 جاح عالیّاتخطاب اب اهقکاب غیرعا ب عالیّات مادب ا ع ح داهان یشی نسبت به نتایج ان

قردی  میزان باشن : بیم ایسه نایعنوان با هم قابلهیچ هس  این دا نرض به مادب است. به نظر می

 صیر ده  بسیاه بیشتر ار میزان قصوهت عا ب انجاح میاب ها به ق صیر شخصی که هنتاه مانوعه

 ده . صوهت غیرعا ب انجاح میاب ها به نردب است که هنتاه مانوعه

 عمليّات مادی؛ رفتار ممنوعه با ضمانت اجرای کيفری .2-2-1-2

ب نفسه جرح است. ده چنین بسترب مرقکگا  عالیّات مادب منتهی به قتل هنتاهب است که نی

ده . ده نرض نخست صوهت غیرعا ب انجاح می صوهت عا ب ا یا بهعالیّات مادب ها یا به 

ات مادب ا ع ح داهان یشی نسبت به عنصر هاانی مرقکب عباهت است ار اهقکاب عا ب عالیّ

نتایج آن. ده نرض داّح عنصر هاانی مرقکب عباهت است ار انجاح غیرعا ب عالیات مادب ا 

  قردی  میزان ق صیر مرقکب ده هر یو ار دا نرض یادش ع ح داهان یشی نسبت به نتایج آن. بی

 یکسان نیست. 

ه قانون ا اهقکاب خطا. ده ح ی ت ده عنصر هاانی جرح قتل غیرعا ب عباهت است ار علم ب

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. 

 اات خطاها قوجّه کن .هس  قانونگذاه نرانسوب سعی ناود  است که به این قفبه نظر می

ش   ده یبینقانون مجارات نرانسه براب قـ ّق قتل غیرعا ب قـ ّق شرایط پیش 339-8 ةماد

تل مباالقی ده صوهقی منتهی به قاحتیاری ا بیدان . بر مبناب این ماد  بیها الرح می 838-2 ةماد
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ت مـوله ا با قوجّه به ماهیّهاب ماهیّت اظای  ا مأموهیت»شود که مرقکب برمبناب غیرعا ب می

صالحیت ا ها نین با قوجّه به قوان ا ق هت ا ابزاههایی که ده اختیاه داشته است داهان یشی 

این شرط بیانگر عنصر هاانی جرح غیرعا ب مطلق است. «. معاول ا متعاهف ها به کاه نبرد  باش 

ذاه پذیردق قانونگصوهت می که عالیّات مادب قتل غیرعا ب ده قالب هنتاهب مطلقار آنجایی 

نرانسوب این شرط ها براب قـ ّق قتل غیرعا ب بیان ناود  است. ده ااقعق این شرط قنها ده موهد 

 صوهت غیرعا ب انجاح شود.نرضی صادق است که عالیّات اجرایی به 

بین مرقکب مست یم ا مرقکب غیرمست یم جرح  838-2قانونگذاه نرانسوب ده قسات داّح مادة 

ت یم صوهت مسده  که به شود ا اصل ها بر مسئولیت نردب قراه مییرعا ب قفاات قائل میغ

است  صوهت غیرمست یم اق اح ناود  کسی. ار نظر قانونگذاه نرانسوب شخصی که به کن می اق اح

که اضعیتی ها ایجاد ناود  یا ده ایجاد اضعیتی شرکت ناود  که امکان اقوع خساهت ها نراهم 

هس  این شود ها به کاه نبرد  است. به نظر می  است یا ق ابیرب که مانع ار اهاد خساهت میآاهد

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

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

قع یب کیفرب مطاب ت داهد. ار منظر قانونگذاه نرانسوب مرقکب غیرمست یم قنها ده نرضی قابل 

اسیلة قانون یا ش   به بینیاست که یا با اهادة آشکاه قعه  ایژة مبتنی بر احتیاط یا ایانی پیش

عرض ده م اب ها مرقکب ش   باش  که دیگرب هانامه ها ن ض کرد  باش  ا یا خطاب ایژ آیین

ب قوانسته ناآگا  باش . ح وق انان نرانسوکه نسبت به آن نیز ناینـوب خطر ج ّب قراه ده  به 

خستق بینی ناود  است؛ نبر این بااهن  که قانونگذاه ده این بن  دا نوع خطاب متفاات ها پیش

 .(Pradel, 2010: 79« )خطاب خا »ا داّحق « خطاب اهادب»

احتیاط  مبتنی بر ةآشکاه قعه  ایژ ةی مربوط است که مرقکب با اهادبه حالت« خطاب اهادب»

 قانون یا م رّهات ها ن ض کرد  است. گفتنی است قاامی خطاهاب ةاسیلش   به بینییا ایانی پیش

ی قوانن  عا ب باشن . ده نرضی که شخصاهقکابی ده قلارا جرایم غیرعا ب م یّ  به نتیجه می

صوهت شودق ماکن است اب به جرح غیرعا ب م یّ  به نتیجه می صوهت مست یم مرقکببه 
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 اهادب عالیّات مادب ها انجاح ب ه .

یکی ار موضوعات اختالنی است « امکان قـ ّق معاانت ده جرایم غیرعا ب»بـث 

(. به نظر برخی ار ح وق انان به دلیل ع ح امکان اح ت قص  بین 62/83: ش8242)ص اهتق 

هاهق م ّت ان قـ ّق معاانت ده قلارا جرح غیرعا ب اجود ن اهد. با این معاان ا مباشر امک

 پذیرد. شای قضایی نرانسه معاانت ده جرایم غیرعا ب ها قا ح ّب می ةم ی ب است که های

ـث ده ب ژان پرادلمعاان ده جرح باش . « مرقکب غیرمست یم»منظوه قانونگذاه نرانسوب ار 

ناای  که عنوان معاانت بر ناای ق الی به مواهدب اشاه  میار معاانت صـبت نای« خطاب اهادب»

 ةده  که گواهینام؛ شخصی عالااً اقومبیل خود ها ده اختیاه نردب قراه میکن آنها ص ق می

که  مربوط است داهد به مواهدببیان می ژان پرادلهایی که هانن گی ن اهد. این مثال ا سایر مثال

مست یم عنوان مرقکب غیرقضایی نرانسه انزان بر مرقکب مست یم شخص دیگرب ها به  ةهای

ایل چن انی قا ژان پرادلمسئول دانسته است. شای  به هاین دلیل است که قانونگذاه نرانسوب ا 

ب معاانت الان . گفتنی است گنجان ن برخی هنتاهها ده قمعاانت نشان ن اد  ةبه استفاد  ار ااژ

نجان . گ« اهقکاب غیرمست یم»قوان این هنتاهها ها ده قالب هاحتی میامر دشواهب استق امّا به

 .  کن معاانت استفاد  نای ةشای  به هاین دلیل است که قانونگذاه نرانسوب ار ااژ

امکان قـ ّق معاانت ده جرایم غیرعا ب قنها ده نرضی ماکن است که عالیّات اجرایی 

عنوان مجرمانه خا  داشته باش  ا شخصی دیگرب ها قـریوق قه ی ق قشویق به اهقکاب  خود

این جرح بناای . ده چنین نرضی نرد قـریو یا قشویق یا قه ی کنن   معاان ا شخصی که به 

ده نرضی  مثالق عنوان گیرد. بهصوهت مست یم مرقکب جرح ش   است عنوان مباشر ها به خود می

معاان ا شخصی که اق اح به  کن قاجرح میب ها قـریو به ضربکه شخصی دیگر

گردد. حال اگر هاین عال منتهی به نتایجی مانن  مباشر جرح قل ی می کن قاجرح میضرب

یو قـ ّق نتیجه یعنی قـ ّق اذهاق نفس ها شودق نه معاان ا نه مرقکبق هیچ « اذهاق نفس»

نرضی امکان قـ ّق معاانت ده جرح غیرعا ب اجود داهد.  ان ؛ قنها ده چنینناود بینی نایپیش

ده ح ی ت قـریو ا قشویق معاان سبب برار قتل ش   است. ده چنین بسترب اح ت قص  بین 
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اجراب عالیات مادب اجود داهد ا صـبت ار اح ت قص  ده خصو   ةمباشر ا معاان ده مرحل

ت   قتل ن اشته است که حال انتظاه داشمعنی استق ریرا مباشر قتل خود نیز قصقتل کامالً بی

معاان قص  قتل داشته باش . ده چنین نرضی مباشر به دلیل انجاح عالیّات مادب است که مجارات 

قـریو معاان است. بنابراینق کامالً منط ی است که اگر مباشر  ةشود. این عالیّات نیز نتیجمی

پنجم دیوان عالی کشوه ایران  ة. شعبشودق معاان نیز به سهم خودش مجارات شودمجارات می

ه د»داهد که پذیرد ا بیان میپیش ار ان الب امکان قـ ّق معاانت ده جرایم غیرعا ب ها می

کن  که با علم ا ارالع به اینکه متهم ده کاهب جرایم غیرعا ب معاانت به هاین م  اه ص ق می

 ةت ا ماکن است منجر به حاد احتیاری اسمهاهت ن اهد یا آن کاه برخالف نظامات یا بی

(. خالصه اینکه به نظر 341: 8262)باهربق دااهق « خطرناکی شود با آن شخص معاانت کن 

موهدب است که شخصی ده « خطاب اهادب»هس  که منظوه قانونگذاه نرانسوب ار اهقکاب می

ا نین نسوب هاهقکاب عالیّات مادب منتهی به قتل غیرعا ب معاانت ناود  است. قانونگذاه نرا

دان  که یقع یب کیفرب مصوهت غیرمست یم عال ناود  است ها ده صوهقی قابل شخصی که به 

نرضی است که شخصی « خطاب ایژ »ها مرقکب ش   باش . منظوه ار « ابخطاب ایژ »اب 

که به این خطرات آگاهی داهد. به نظر ده ق ده حالی دیگرب ها ده معرض خطر ج ّب قراه می

قانون مجارات اسالمی یعنی قتل عا  ب ان  369 ةس  این حالت دقی اً مص اق بن  ب مادهمی

قص  قتل باکاه نوعاً کشن   است. ده اینجا قانونگذاه نرانسوب هاانن  قانونگذاه ایرانی دچاه خلط 

 مبـث ش   است. 

دا « رادب انپذیرب یا خطرپذیرهیسو»ا بـث « بینی بودن نتایج یو هنتاهقابل پیش»بـث 

پذیر سوهاب هیاب انراد دست به اق احان  که اهقباط قنگاقنگی با هم داهن . ده مواهد ع ی  م وله

 رن  ادان  که چرت میخوابی؛ ده چنین موهدب هانن   میرنن . مثالً هانن گی ده حالت کممی

تاال اح»ر مهم این است که سخن ا ةخوابی است ا ماکن است قصادف کن . الی نکتدچاه کم

اب ده چنین بسترب احتاال ضعی  این است که هیچ حاد ه«. قطعیّت قصادف»است نه « قصادف

ان این هنتاهها نراا ةده . ناونپذیرب میده . هاین احتاال ناچیز به هانن   جرأت هیسوهخ نای
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ا مهاه ه خوبی ضربه دان  که ماکن است اب نتوان  بهرن  میاست. نردب که دیگرب ها چاقو می

ت قنها یو احتاال اس شکن  ا چاقو به قلب نرد موهد نظر بخوهد ا اا بایردق الی این امر برای

د آلوخواب ةگردد: کامیون هانن . ده این مواهد گا  اهق برمیون دپیکه هرگز به اقوع نای

 شود.دی   ااهد ا سبب مرگ اب میبز  ةچاقو به هی ةشود؛ ضربااژگون ا اب کشته می

پذیرب پذیر است. به دلیل هاین هیسواب هیسوایژ  ده امر هانن گی جامعهایرانی به  ةجامع

آماه قصادنات ده این کشوه ار ح ّ استان اهد جهانی بسیاه باالقر است. دلیل اصلی این 

هخ « ابهیچ حاد ه»احتاال ضعیفی است که بر مبناب آن پذیرب اعتااد نادهست به هیسو

پذیرب قوجّه ناود  ا ار آن قـت عنوان احتاال وان عالی کشوه نیز به مواهد هیسوده . دینای

ده » داهد که آاهد. ده این خصو  دیوان بیان میسخن به میان می« خطرنا  ةحاد »اقوع 

کن  که با علم به اینکه متهم ده کاهب مهاهت جرایم غیرعا ب معاانت به هاین م  اه ص ق می

که  گفتنی است«. منجر به حاد ه خطرناکی شود با آن شخص معاانت کن ن اهد ا ماکن است 

د؛ پذیرب اجود داهبینی باشن ق بار امکان هیسودهص  قابل پیش 66حتی اگر نتایج هنتاهب قا 

ده  که دست به هنتاه خطرنا  بزن . ده کناه مان   چنان جساهقی به نرد میدهص  باقی 8هاان 

هنتاههاب دیگرب اجود داهن  که امکان قـ ّق نتایج آن « پذیروخطرنا  یا هیس»هنتاههاب 

نتاهش نردب ه ةاست. ده چنین بسترب مرقکب با علم به اینکه ده نتیج« قطعی ا مسلّم»هنتاهها 

بینی صوهت قطعی ا مسلّم قابل پیشهاهق گا  نتایجی که به کن . با این ناای ق اق اح مینوت می

شون . مانن  حالتی که شخصی با سالح گرح به سر یا قلب دیگرب نایباشن  ده عال مـ ّق می

اههاب هس  قفکیو هنتبرد. به نظر میآسا جان سالم ب ه میالی اب معجز  کن ققیران ارب می

ال ده ع« مسلّااً منتهی به قتل )ح اقل ار لـاظ نظرب(»ار هنتاههاب « پذیر یا خطرنا هیسو»

ق اق اح هاب نویو ار حالتبه این موضوع که مرقکب قـت ک اح  بسیاه دشواه است. پی بردن

کرد  ناود  مستلزح نفوذ به ذهن اب استق ریرا مهم این است که مرقکب ده ذهنش چه نکر می

پذیرب ناود  ا یا قـ ّق نتایج برایش مسلّم ا قطعی بود  است؛ آیا ده ذهنش اق اح به هیسو

گیرد ا تاههایی بر مبناب ماهیّت هنتاه اهقکابی صوهت میاست؟ ده برخی مواهد قـلیل چنین هن
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 هاب نادهست بیانجام . قوان  به برداشتنه بر مبناب ذهنیّت مرقکب؛ چنین امرب می

دچاه خلط مبـث ح وقی گردی   است. این ماد  م رّه  369 ةقانونگذاه ایرانی ده بن  ب ماد

گردد هرچن  قص  که نوعاً موجب قتل می هرگا  مرقکب عا اً کاهب انجاح ده »داهد که می

«. ود ]...[ شاهقکاب قتل ها ن اشته باش  الی آگا  ا متوجّه بود  که آن کاه نوعاً موجب قتل می

داهد بر مبناب ص ه این ماد  عالیّات مادب منتهی به قتل بای  عا ب باش ق ریرا این ماد  م رّه می

هرچن  »داهد که یادش   م رّه می ةماد ة. ده ادام«هرگا  مرقکب عا اً کاهب انجاح ده »که 

؛ «تل ن اهدمرقکب قص  ق»داهد که صراحت م رّه میقانونگذاه به «. مرقکب قص  قتل ن اشته باش 

اه قتلی عنوان عا ب نیست. دلیل اینکه قانونگذهیچ اگر مرقکب قص  قتل ن اهدق بنابراین قتل به 

دان  این است که عال نوعاً کشن   است. ا عا ب میها که مرقکبِ آن قص  قتل ن اهد ه

نپرداخته  «عال نوعاً کشن  »عنوان به قعری  هیچ  قرین اشتبا  قانونگذاه این است که بهبزهگ

ض ا هم ده نر« پذیر یا خطرنا هنتاههاب هیسو»روه که بیان گردی  هم ده نرض است. هاان

سو عال اهقکابی ده عالم خاهج ار یو « لـاظ نظرب هنتاههاب مسلّااً منتهی به قتل ح اقل ار»

هاهق بین این قوان  منتهی به قتل نشود. با این قوان  منتهی به قتل شود ا ار سوب دیگر نیز میمی

 عنوان قص  قتلهیچ  دا حالت یو قفاات بنیادین اجود داهد؛ ده حالت نخست مرقکب به

نظوهش م کن  کهداهد. قانونگذاه ایرانی مشخص ناین اهدق الی ده حالت داّح مرقکب قص  قتل 

ت سبب ش   اس« نوعاً کشن  »هاب نوق است. اصطالح یو ار حالتک اح « عال نوعاً کشن  »ار 

که ده عال برخی ار دادهسان مواهدب که مرقکب قص  قتل ن اهد ها به استناد نوعاً کشن   بودن 

لت دقی اً مص اق موهدب است که نردب عالیات عال اهقکابیق قتل عا ب قل ی کنن . این حا

ده  ا قص  قتل ن اهد. ده چنین موهدب قتل اهقکابی انجاح می« اهادب»صوهت مادب ها به 

 ةاست. برخی ار ح وق انان به این اشتبا  قانونگذاه پی برد  ا با انت اد ار بن  ب ماد« غیرعا ب»

م مجارات قصا  ده اسالح قنها براب قتل عا ب بر این بااهن  که بر مبناب آیات قرآن کری 369

ش   است ا قانونگذاه حق ن اهد مجارات قصا  ها براب قتلی که عا ب نیست ده نظر گرنته 

(. ده هاین خصو  برخی ار ح وق انان بر این بااهن  4/339: ش8268ده نظر بگیرد )نخرق نانیق 
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: 8262صادقیق )« کن   به آن ا ر قل ی نایهیچ ع ل سلیای جاهل بر ا ر نعل اهقکابی ها قاص»که 

قـ ّق شرط دیگرب ها براب عا ب قل ی ناودن قتل  369 ة(. قانونگذاه ایرانی ده بن  ب ماد886

دان . بر مبناب این شرط مرقکب عال نوعاً کشن   بای  آگا  ا متوجّه باش  که عال اب الرح می

ستق ریرا مشخص نیست که مرقکب قا چه شود. ماهیت این شرط کامالً مبهم اموجب قتل می

گردد که آیا منظوه میزان بای  ار کشن   بودن عالش آگا  باش . حال این پرسش مطرح می

ذیرب پقانونگذاه حالتی است که مرقکب به کشن   بودن عالش آگاهی داهدق الی هیسو

عی است. سلّم ا قطناای  ا یا حالتی است که کشن   بودن عال اهقکابی براب مرقکب امرب ممی

ذیرب ناود  ا پاگر منظوه قانونگذاه نرض نخست باش  ده چنین بسترب مرقکب اق اح به هیسو

عنوان قص  قتل ن اهد. ده چنین موهدب این ایراد بر قانونگذاه ااهد است که بر چه مبنایی هیچ به 

ناحش  دچاه اشتبا  قردی  ده اینجا قانونگذاه. بیکن قتلی که عا ب نیستق عا ب قل ی می

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

آی  که ده چنین موهدب مرقکب قص  قتل داهد مرقکب قطعی ا مسلّم استق این اشکال پیش می

صراحت  هاست. با اجود اینکه قانونگذاه ب« ن اشتن قص  قتل»ا داشتن قص  قتل مغایر با شرط 

ق جاب شگفتی است که «مرقکب قص  قتل ن اهد»داهد که م رّه می 369 ةده ص ه بن  ب ماد

ان  چگونه برخی ار ح وق انان ار کناه این شرط با سکوت عبوه کرد  ا آن ها موهد ن   قراه ن اد 

ان  اود عی نان ق بلکه حتّی سقنها ن  ب بر این شرط ااهد نناود ا حتّی برخی ار ح وق انان نه 

 369مادة  ده بن  ب»نویس : این اشتبا  ناحش ها قوجیه کنن . ده این رمینه یکی ار ح وق انان می

(. به نظر اب 11: 8263نیاق )آقایی« صراحت ذکرش   استن  ان قص  اهقکاب جنایت )قتل( به 

قرین به مهم «ه باش هرچن  قص  اهقکاب آن جنایت ا نظیر آن ها ن اشت»قانونگذاه با قصریح به »

کرد  است. ار این هاق چنان ه به هر نـوب قص  اجه قاایز مرقکب ده م ایسه با بن  ال  اشاه 

« ایراد جنایت ار سوب مرقکب احرار گرددق موهد ار شاول بن  ب خاهج خواه  بود.

قنها بر بن  ب ایرادب یادش   نه  ةگردد نویسن روه که مالحظه می(. هاان 11: 8263نیاق)آقایی

آی . برخی ار ح وق انان معت  ن  ده چنین بسترب آاهدق بلکه ده ص د قوجیه نیز برمیااهد نای
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مرقکب قص  صریح قتل ها ن اهدق الی قص  قبعی قتل ها داهد. این است الل صـیح نیستق ریرا 

(. قفسیر ده م ابل 883: 8217)صادقیق « مرقکب قص  قتل ن اهد»داهد که صراحت بیان میبه  ةماد

 ة)بن  ب ماد 369 ةنص مانوع است. برخی دیگر ار ح وق انان بر این بااهن  که ده بن  ب ماد

(. 41 :8216پوهق)سپهون ق عسکرب« قص  قتل مطرح نیست»سابق قانون مجارات اسالمی(  399

بیان  صراحته قانونگذاه خود به هس ق ریرا ده جایی کقأمل به نظر میاین است الل نیز قابل 

ت. قوان گفت که ده این بن  قص  قتل مطرح نیسق چگونه می«مرقکب قص  قتل ن اهد»داهد که می

هیچ تق الی به الرح نیس« قص  قتل»شای  بتوان گفت بر مبناب بن  یادش   براب قـ ّق قتل عا ب 

ده »ه یسن ة یادش   بر این بااه است کقوان گفت ده این بن  قص  قتل مطرح نیست. نوعنوان نای

 است که مرقکب انجاح« نوع کاهب»این بن  قص  قتل مطرح نیست ا مال  عا ب بودن قتل 

ش   به قرقیبی باش  که نوعاً کشن   ا قابلیّت سلب حیات ها داشته هرچن  ده . اگر کاه انجاحمی

(. پر ااضح 41: 8216پوهقق عسکرب)سپهون « که مرقکب ناق  قص  قتل باش  امّا قتل عا ب است

قص  ها  صراحت قتل ب اناست که نویسن ة یادش   ده ص د قوجیه اشتبا  قانونگذاه است ا به 

کن . ده ح ی ت اگر عال اهقکابی ار چنان ماهیّتی برخوهداه باش  که بتوان  عا ب قل ی می

ا  باش  که امکان مرگ قطعی منتهی به مرگ شود ا مرقکب نیز به این امر آگاهی کامل داشته

قوان گفت که مرقکب گردد که چگونه میمسلّم استق ده این صوهت این پرسش مطرح می

یگر ار ده این رمینه یکی دقردی  ده چنین بسترب مرقکب قص  قتل داهد. قص  قتل ن اهد. بی

شن   ا ده ک قتل عا بق عالا  بر قص  مرقکب متوجّه نوع ا کیفیت نعل»نویس : ح وق انان می

نتیجه اسیله ا آلت اهقکاب قتل نیز بود  ا آنها ها ار موجبات عا ب قل ی کردن قتل دانسته است. 

تاله باش  گرچه آلت ق ةاسیلکه نعل نوعاً کشن   براب قتل دیگربق به دیگر ده صوهقیعباهت  به

: 8211اریانق )گل « ناعل قص  قتل هم ن اشته باش ق عال عا ب مـسوب ا موجب قصا  است

سالمی قتل عا ب ده ن ه ا»نویس : (. به هاین قرقیب یکی دیگر ار ح وق انان ده این رمینه می31

هایی با ح وق انگلستان داهد که ده آن اگر کسی حتّی قص  قتل ن اشته ا ح وق ایران شباهت

دق اب قاقل بایر دی  ب ش ی  جساانی به دیگرب ها داشته باش  ا بز باش  الی قص  ایراد ص مه
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گردد روه که مالحظه می(. هاان 887: 8264)میرمـا  صادقیق « عا ب مـسوب خواه  ش 

شود. اب پذیرد که قتل عا ب حتی ده ن  ان قص  قتل مـ ّق میهاشنی میاین نویسن   نیز به 

نردب  یقص  شوخاینکه کسی به » نویسن : کن  ا میش ن بـث مثالی ها مطرح می براب هاشن

دان  به دهان دهیا بین ارد اگر چنین نردب بایردق ربق ح وق ایران مرقکبق به دلیل ها که شنا نای

(. این 881: 8264شود )میرمـا  صادقیق اهقکاب عال نوعاً کشن  ق قاقل عا ب مـسوب می

« کابیاهق نوعاً کشن   بودن عال»اب ده قعیین العاد مثال جاب قأمل داهد؛ رمان ا مکان ن ش نوق

داهن . شخصی ده سواحل دهیاب خزه ده مـلی که شنا مجار است ا قع ادب غریق نجات ده 

قردی  قص  منظوه شوخی داستش ها که شنا بل  نیست به دهیا بین ارد بی آنجا حضوه داهن  به

شوخی داهد. امّا اگر هاین نرد داستش ها دهجایی که نه غریق نجاقی اجود داهد ا نه خود اا 

فت اب قوان گعنوان نایهیچ ده موقعیتی است که بتوان  اب ها نجات ده ق به دهیا بین اردق به 

قص  شوخی داهدق بلکه برعکس اب قص  قتل داهد. ده چنین بسترب ادعاب ن اشتن قص  قتل 

 است. « عال نوعاً کشن  »شودق ریرا پذیرنته نای

 369 ةی ده قوجیه اشتبا  قانونگذاه ده مادح وقی ده بیشتر مواهد سع ةهس  آموربه نظر می

قتل اهقکابی غیرعا ب است ا این قتل غیرعا ب نتیجة « پذیربهیسو»ناود  است. ده مواهد 

هاب غیرعا ب ده اضعیت گردد قاامی قتلروه که مالحظه میعالیّات مادب عا ب است. هاان

ان . قوجّه مان  ح وقی به این ااقعیت بیپیون ن  ا قانونگذاه ایرانی ا آمورة یکسانی به اقوع نای

ه نظر هاب متفاات مجارات متفااقی دبنابراینق ده خصو  قتل غیرعا ب بای  بر مبناب اضعیت

عنوان نبای  مجارات قتل غیرعا ب ناشی ار عالیّات مادب غیرعا ب با  هیچگرنته شود. به 

ن باش . ها نینق مجارات قتل مجارات قتل غیرعا ب ناشی ار عالیّات مادب عا ب یکسا

پذیرب پایین نبای  با مجارات قتل غیرعا ب غیرعا ب ناشی ار عالیّات مادب عا ب با هیسو

هس  به نظر میپذیرب باال یکسان باش . ب هیسوحاصل ار عالیّات مادب عا ب با دهجه

ها ده معرض  ب دیگربنرد»قانونگذاه نرانسوب نیز مانن  قانونگذاه ایرانی ده نگاهش این شرط که 

به کاه  دقّت چن انی« قوانسته ناآگا  باش که نسبت به آن نیز ناینـوب خطر ج ّب قراه ده  به 
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اه قعری  خطاب ایژ  امرب بسی»نویسن : می ژان پرادلنبرد  است. شای  به هاین دلیل است که 

ر روه خطاها بیشتاین دشواه استق ریرا اجود چنین خطایی ده ح وق کیفرب امر نادهب است ا 

پر ااضح است که بیشتر خطاهاب اهقکابی ده قلارا «. شون ده قلارا ح وق کاه مالحظه می

ع ح  دان حال که می مثالق کاهنرما ده عینعنوان است. به « پذیربهیسو»ح وق کاه ناشی ار 

ا  کن یهعایت قواع  ایانی ماکن است سبب مرگ کاهگران شودق آن قواع  ها هعایت نا

عنوان قص  قتل کاهگران ها ن اهدق الی هیچ ناای . ده چنین بسترب اب به پذیرب میهیسو

نسبت به نتایج عالش نیز ناآگا  نیست. ده چنین اضعیتی خطاب کاهنرما این است که اق اح به 

پذیرب ناود  است. ده کناه قتل غیرعا ب قانونگذاه ایرانی مانن  قانونگذاه نرانسوب به هیسو

ده  قرین مشکالتصراحت پرداخته است. یکی ار مهماجرح غیرعا ب نیز به انگاهب ضربجرح

قلارا عنصر قانونی مربوط به جرایای است که قانونگذاه ده خصو  اهقکاب عا ب یا 

 غیرعا ب آنها سکوت کرد  است. 

  جرايم غيرعمدی مقيّد به نتيجه غير مصرح .2-2-2

صوهت ضانی قنها  ها بهجارات اسالمی با آاهدن برخی ااژ قانونگذاه ده برخی ار مواد قانون م

هاهق جرایم  دان . با اینقع یب کیفرب میاهقکاب عا ب برخی ار جرایم م یّ  به نتیجه ها قابل 

دیگرب نیز اجود داهن  که قانونگذاه ده خصو  امکان اهقکاب غیرعا ب آنها  ةم یّ  به نتیج

گردد که آیا هم اهقکاب عا ب ا هم این پرسش مطرح میسکوت کرد  است. ده چنین بسترب 

شود یا ن ط اهقکاب عا ب آن هنتاه جرح مـسوب اهقکاب غیرعا ب آن هنتاه جرح مـسوب می

صل قوان اشاه  کرد. این نشود. ده این خصو  به نصل بیست ا پنجم کتاب قعزیرات میمی

گذاهب ش   است. ده سیاستی قابل ناح« احتراق ا قخریب ا اقالف اموال ا حیوانات»قـت عنوان 
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« عا اً» ةقانون مجارات اسالمی )بخش قعزیرات( ااژ  9182 3ق976 8ق971قأمل قانونگذاه ده مواد 

هایی ها به کاه که ده سایر مواد چنین ااژ گیردق ده حالی ها به کاه می« به عا ب» ةا یا ااژ

یی ده برخی مواد قانونی ا نیااهدن آنها ده برخی هاهس  آاهدن چنین ااژ گیرد. به نظر مینای

وادب قوان گفت ده منصل امر قصادنی نیست. با اجود اینق میمواد قانونی دیگر الی ده یو 

کاه برد  استق قنها اهقکاب عا ب آن هنتاهها جرح ها به « به عا ب»یا « عا اً» ةکه قانونگذاه ااژ

ا ش   است قان ق اختیاه به دادهسان سپرد  ها نیام  اژ شود. الی ده موادب که این امـسوب می

بر مبناب ااضاع ا احوال بتوانن  اهقکاب غیرعا ب آن هنتاهها ها نیز مجارات کنن . بنابراینق 

 ش   است. قوان گفت ده اینجا اختیاه ریادب به دادهسان داد می

 ؛نتيجه

جرح غیرعا ب نیز مانن  جرح عا ب نیار به قوان نتیجه گرنت که با قوجّه به آن ه گذشت می

ر شود؛ ب ین قرقیب عنصقشکیل می« سوءنیّت»عنصر هاانی داهد. عنصر هاانی جرایم عا ب ار 

هاانی قاامی جرایم عا ب یکسان استق الی عنصر هاانی جرایم غیرعا ب بر مبناب ماهیّت 

   متفاات است. جرح غیرعا ب م یّایژ  مطلق یا م یّ  به نتیجه بودن آن کامالًجرح غیرعا ب به 

قوانن  یو جرح غیرعا ب باش . این عناصر می ةیو جرح عا ب یا نتیج ةقوان  نتیجبه نتیجه می

رین ققأ یر بسزایی ده نوع ا ماهیّت عنصر هاانی جرح غیرعا ب داشته باشن . یکی ار مهم

                                                             
هرکس عا اً عااهت یا بنا یا کشمممتی یا هواپیاا یا »کن  که رّه میقانون مجارات اسمممالمی )بخش قعزیرات( م  971. مادة 8

روهکلی هر مـل مسکونی یا مع  براب سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع مـصول رهاعی یا اشجاه یا کاهخانه یا انباه ا به 

 «.شودهاب متعلق به دیگرب ها آقش بزن  به حبس ار دا قا پنج سال مـکوح میمزاهع یا باغ

ت گوشعا  ا ب ان ضراهت حیوان حاللهرکس به » کن  که قانون مجارات اسالمی )بخش قعزیرات( م رّه می 976. مادة 3

ه شم   است ها بکش  یا مساوح یا قل  یا ناقص کن  ب متعلق به دیگرب یا حیواناقی که شمکاه آنها قوسمط دالت مانوع اعالح  

 . «میلیون ا پانص  هزاه هیال قا سه میلیون هیال مـکوح خواه  ش ار یو  حبس ار نودایو هار قا شش ما  یا جزاب ن  ب

ها ا سمایر اسناد دالتی ها  هرکس عالااً دناقر ا قباله»کن  که قانون مجارات اسمالمی )بخش قعزیرات( م رّه می  918. مادة 2

 «.بسوران  یا به هر نـو دیگرب قل  کن  به حبس ار دا قا د  سال مـکوح خواه  ش 
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ـث میان اصطالح ده ح وق نرانسه صوهت گرنت خلط مب 8689اشتباهاقی که ار سال 

مباالقی احتیاری ا بیمباالقی کیفرب است. بیاحتیاری ا بیمباالقی ح وقی ا بیاحتیاری ا بیبی

شکیل مباالقی عنصر مادب ها قاحتیاری ا بیح وقی نیار به عنصر هاانی ن اهد؛ ده اموه ح وقی بی

 ه اموه ح وقی مسئولیتمـض ا بات آن مرقکب مسئول خساهت ااهد  استق ریرا د ده  ا بهمی

مباالقی ا بی احتیاریعلّیّت ا سببیّت است. ده اموه کیفرب هاانن  اموه ح وقی بی ةبر مبناب هابط

االقی مسئول مباحتیاری ا بیصرف اهقکاب بیهکن مادب استق الی ده اموه کیفرب مرقکب به 

انی داشته مباالقی عنصر هایاحتیاری ا بنیستق بلکه انزان بر این امر اب بای  ده اهقکاب بی

 8683هاب نرانسوب قا پیش ار سال نیز ش   باش . دادگا « ع ح داهان یشی»باش ؛ یعنی مرقکب 

ش ن ق اات قائل میمباالقی کیفرب قفاحتیاری ا بیمباالقی ح وقی ا بیاحتیاری ا بیدقی اً بین بی

صاده ش   بودق هیچ  8683ده سال  میالدب بر مبناب هأیی که 3999قا سال  8683الی ار سال 

مرقکب اشتبا  8683قضایی نرانسه ار سال  ةقفکیکی بین این دا خطا قائل نبودن . بنابراینق های

ناحش ح وقی ش  ا عنصر مادب جرح غیرعا ب ها جایگزین عنصر هاانی ناود ا این هایه 

نیز سرایت  شتبا  به ح وق ایرانهس  این اموجب اشتبا  بسیاهب ار ح وق انان نیز گردی . به نظر می

قضایی ها اصالح ناود. بنابراینق  ةمیالدب این اشتبا  های 3999کرد. قانونگذاه نرانسوب ار سال 

مباالقی است ا احتیاری ا بیجرایم غیرعا ب نیز عنصر هاانی داهد که چیزب غیر ار بی

 مباالقی هکن مادب است نه هکن هاانی. احتیاری ا بیبی
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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. 
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