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هسئولیت کیفری سبب اقوی از هببشر در حقوق کیفری ایران و انگلستبن
دوتش ٔػكفی فشٚتٗ / 1صٞشا ساستبیی
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چکیده
ٔٛؾٛع ٔسئِٛیت ویفشی سجت الٛی اص ٔجبضشٔ ،سأِ ٝای ٚارذ إٞیت دس حمٛق ویفشی است چرشا
و ٝث ٝقٛس ٔؼٕ ،َٛضخع یب اضخبغی دس استىبة رشْ  ٚػٙػش ٔربدی آٖ ٔسرتمیٕبً ٘مرص داس٘رذٚ ،
ٕٞبٖ ضخع یب اضخبظ ؤ ٝجبضش  ٚضشوب دس رشْ ضرٙبتتٔ ٝری ضر٘ٛذ ،داسای ٔسرئِٛیت ویفرشی
ٞستٙذ .ثٙبثشایٗ احشاص ساثك ٝی سججیت ٔیبٖ ػٕرُ ٔشتىرت ٘ ٚتیزر ٝی ٚالؼرٔ ٚ ٝسرئ َٛلّٕرذاد
ٕ٘ٛدٖ ٚی ،وبس چٙذاٖ سختی ٘یست .ثب ایٗ حبَ دس ٔٛاسدی ٕٔىٗ است و ٝضخع ٔجبضش رشْ ،ثب
ٚرٛد ٔذاتّ ٝی ٔستمیٓ دس ػٙػش ٔبدی رشْ ،فبلذ ٔسئِٛیت ثٛد ٚ ٜدس ػٛؼ فرشدی دیٍرش ور ٝدس
ػّٕیبت ارشایی ٘مص ٘ذاضتٔ( ٝسجت) داسای ٔسئِٛیت ویفشی ضٙبتت ٝضٛد .أرب چٍرٍ٘ٛی تؼیریٗ
ٔزبصات سجت ،ػال ٜٚثش اثٟبٔبتی و ٝدس تطخیع سجت الٛی اص ٔجبضش ٚرٛد داسد ،ثب تٛرر ٝثر ٝػرذْ
ٔذال ٝلبٌ٘ ٖٛزاس ،اص ٔجبحج اثٟبْ ثش اٍ٘یض دس لب٘ٔ ٖٛزبصت اسالٔی اسرت .اص آٖ ررب ور ٝتبسرتٍبٜ
ساثك ٝی سججیت  ٚسجت الٛی اص ٔجبضش اثتذا اص وطٛس اٍّ٘ستبٖ ثرٛد ٚ ٜسر ب ثر ٝسٚیر ٝی لؿربیی
وطٛسٞبی دیٍش اص رّٕ ٝوطٛس آٔشیىب  ٚایشاٖ سا ٜیبفت ،ٝدس ٘ٛضتبس حبؾش ثب تٛر ٝثر ٝضرجبٞت ٞربی
سجت الٛی اص ٔجبضش ،ثب ٔسئِٛیت ػّت ٔذاتٌّ ٝش ٚاثست ٝدس حمٛق ویفرشی اٍّ٘سرتبٖ ،ثر ٝثشسسری
چٍٍ٘ٛی تؼییٗ ٔزبصات آٖ دس حمٛق ویفشی ایشاٖ  ٚاٍّ٘ستبٖ تٛاٞیٓ پشداتت.
واشگبن کلیدیٔ :سئِٛیت ویفشی ،سجت الٛی اص ٔجبضش ،ػّت ٔذاتٌّ ٝش ،فبػُ ثی ٌٙب.ٜ
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هقدهه
ٔسئِٛیت دس ِغت ثٔ ٝؼٙی ٔٛظف ثٛدٖ ث ٝا٘زبْ أٛس اسرت .دس ػربِٓ حمرٛق ٔسرئِٛیت ثر ٝتؼٟرذ
لب٘٘ٛی ضخع ثش رجشاٖ ؾشسی و ٝث ٝدیٍشی ٚاسد وشد ٜاستٌ ،فتٔ ٝی ضٛد تٛا ٜایٗ ؾشس ٘بضی اص
تمػیش ایزبد وٙٙذ ٜی ؾشس ثبضذ ،یب ایٗ و ٝؾشس دس احش فؼبِیت ا ٚث ٝدسرت آٔرذ ٜثبضرذ .دس لرٛا٘یٗ
رضایی ثب ٚرٛد اضبس ٜث ٝحذٚد ٔسئِٛیت ویفرشی ٕٞ ٚچٙریٗ ٔٛا٘رغ آٖ ،تؼشیفری اص ایرٗ اغركال
غٛست ٍ٘شفت ٝاست .أب ث ٝقٛس وّی س ٝتؼشیف سا ٔی تٛاٖ اسائٕٛ٘ ٝد:
ٔ -1سئِٛیت ویفشی ػجبست است اص غالحیت  ٚاّٞیت فشد ثشای تحُٕ ػٛالت ػّٕىشد تٛد .ور ٝاص
آٖ ثب ػٛٙاٖ اّٞیت رٙبیی یب  crimninal capacityیبد ٔی ضٛد  ٚثٔ ٝؼٙی ایرٗ اسرت ور ٝغرشفبً
ا٘سبٖ ٔی تٛا٘ذ داسای ٔسئِٛیت ویفشی ثبضذ .ثشای ٔخبَ ٕٔىرٗ اسرت حیرٛا٘ی ٔشتىرت تخشیرت ٚ
غبػم ٝای ثبػج تحشیك ٌطت ٝیب ٔبس صٍ٘ی ٔٛرت تّف ضذٖ ا٘سبٖ یب حیٛا٘ی ضٛد .دس ٞریچ یره اص
ایٗ حٛادث ٕ٘ی تٛاٖ ٔسئِٛیتی ثشای حیٛاٖ یب غبػم ٝیب رب٘ٛس دس ٘ظش ٌشفت ٞش چٙرذ دس ٕٞر ٝی
ایٗ ٞب سفتبسی غٛست ٌشفت ٝاست و ٝاص ٘ظش لبٌ٘ ٖٛزاس دس غٛست استىبة آٖ ٞرب اص ٘بحیر ٝی یره
ا٘سبٖ ٔٙزش ثٔ ٝسئِٛیت ویفشی استٞ .ش چٙذ دس ٌزضت ٝثشای غیش ا٘سبٖ ٘یض ٔسئِٛیت ویفشی دس
٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضذ چٙبٖ وٌ ٝب ٜرٕبدات  ٚحیٛا٘بت سا ث ٝتبقش ایشاد تسبست ث ٝیه ا٘سبٖ ٔسرئَٛ
دا٘ست ٚ ٝا ٚسا ٔزبصات ٔی وشد٘ذ( .رؼفشی )8 ،1395 ،ثٙبثشایٗ غشفبً ا٘سبٖ است و ٝث ٝػٙرٛاٖ یره
فشد غبحت اساد ٚ ٜآٌبٞی داسای اّٞیت رٙبیی است ٔ ٚی تٛاٖ ٚی سا ٔسئ َٛاػٕبَ تٛیص لّٕرذاد
ٕ٘ٛد.
 -2ثشتی اص حمٛلذا٘بٖ اص ٔسئِٛیت ویفشی ثٔ ٝؼٙبی اِضاْ ٔزشْ ث ٝتحٕرُ آحربس ٘ ٚتربیذ حبغرُ اص
رشْ تفسیش ٕ٘ٛد ٜا٘ذ؛ ثٙبثشایٗ ٞش وب ٔشتىت رشْ ضٛد ٚاوٙص ربٔؼ ٝسا ثش ٔری اٍ٘یرضد ،دس ثشاثرش
ثض ٜدیذ ٚ ٜربٔؼٔ ٝسئ َٛضٙبتت ٝتٛاٞذ ضذ .ثٙبثشایٗ اِضاْ ضخع ثر ٝتمجرُ آحربس  ٚػٛالرت افؼربَ
ٔزشٔب٘ ٝسا ٔسئِٛیت ویفشی ٔی ٌٛیٙذ.
ٔ -3ؼٙبی سٔٛی ؤ ٝی تٛاٖ اص ٔسئِٛیت ویفشی اسائٕٛ٘ ٝدٔ ،سئِٛیت ویفشی آٖ است و ٝػٛالرت
ٚ ٚاوٙص ػّٕىشد فشد ثش ٚی تحٕیُ ضٛد .ث ٝػجبست دیٍش ٔسئِٛیت استىبثی رشٔی اص رشائٓ ٔػرش
دس لب٘ ٖٛسا ٌٛیٙذ  ٚضخع ث ٝیىی اص ٔزبصات ٞبی ٔمشس دس لب٘ٔ ٖٛتٙبست ثب سفتبس استىبثی ٔحىرْٛ
تٛاٞذ ضذ( .سػیتی)106 ،1382 ،
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لبٌ٘ ٖٛزاس دس لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی ٘ ٝتٟٙب تؼشیف ربٔغ  ٚدلیمری اص سرجت الرٛی اص ٔجبضرش اسائرٝ
٘ىشد ،ٜثّى ٝدس اسائ ٝی ؾبثك ٝای ثشای تؼییٗ ٔیضاٖ ٔزبصات آٖ ٘یض ،ػّٕىشد ؾؼیفی داضرت ٝاسرت
فّزا دس ثحج ٔسئِٛیت ویفشی سجت الٛی اص ٔجبضش ث ٝد٘جبَ پبسخ ث ٝایٗ سؤاَ ٞستیٓ ؤ ٝزبصات
لبثُ اػٕبَ ثش سجت الٛی اص ٔجبضش وذاْ است؟ ثب تٛر ٝثٔ ٝبد ٜی  526لب٘ٔ ٖٛزبصات اسرالٔی ٔری
تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد و ٝلبٌ٘ ٖٛزاس ثٛ٘ ٝػی ٔزبصات فبػُ اغّی رشْ سا ثشای سجت الٛی اص ٔجبضش تؼییٗ
ٕ٘ٛد ٜاست .أب دس ادأ ٝث ٝثشسسی ایٗ ٔسأِ ٝتٛاٞیٓ پشداتت ور ٝثرب تٛرر ٝثر ٝػرذْ رورش دلیرك
ٔزبصات سجت الٛی اص ٔجبضش دس لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی ،سٚیىشد لبٍ٘٘ٛزاس دس رشائٓ ٔختّرف چٍ٘ٛرٝ
ثٛد ٜاست؛ اص آ٘زبیی و ٝتحمك ثشتی اص رشائٓ تٛسف ٚسیّ ٝای و ٝثب ػٛٙاٖ ٔجبضش ؾرؼیف یرب غیرش
ٔسئ َٛضٙبتتٔ ٝی ضٛد ،غیش لبثُ تػٛس است ،تىّیف چیست .ثٙبثشایٗ دس ایٗ پژٞٚص ثش آ٘یٓ ورٝ
ٔزبصات سجت الٛی اص ٔجبضش سا دس فشؾی ؤ ٝجبضش فشدی غغیشٔ ،ز ،ٖٛٙثی اتتیبس ،ربٔ ٚ ُٞب٘ٙرذ
آٖ است سا ثشسسی ٕ٘بییٕٓٞ ٚ .چٙیٗ سٚیىشد حمٛق ویفشی اٍ٘ستبٖ سا ٘یض دس رشائٓ ٔختّفٛٔ ،سد
تجییٗ  ٚثشسسی لشاس تٛاٞیٓ داد.
 -1هفهوم شنبسی
 -1-1هفهوم هببشر
ٔجبضشت 1دس فشِ ًٙٞغت ،الذاْ ث ٝػّٕی ورشدٖ ٘ ٚظربست ورشدٖ ٔؼٙرب ضرذ ٜاسرت  ٚدس اغركال
حمٛلی ٔ ٚكبثك لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔیٔ ،جبضشت آٖ است و ٝرٙبیت ٔستمیٕبً تٛسرف ترٛد ررب٘ی
ٚالغ ضٛد( .لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔیٔ ،1392 ،بدٔ )494 ٜب٘ٙذ وسی و ٝثرب وطریذٖ وربسد ثرٌّ ٝرٛی
دیٍشی ٔٛرت وطتٗ اٌ ٚشدد( .آلبیی ٘یب )70 ،1394 ،ثٙبثشایٗ دس ربیی ؤ ٝشتىت ٔسرتمیٕبً  ٚثرال
ٚاسكٛٔ ٝرت ثشٚص رٙبیتی ضٛد ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝػشف ثذٞ ٖٚیچ ٌ ٝ٘ٛضه  ٚتشدیذی ٘تیزر ٝسا ثرٝ
ٚی ٔٙتست ٕ٘بیذٔ ،جبضش دس رشْ تّمی ٔی ضٛدٔ( .یش ٔحٕذ غبدلیٔ )47 ،1393 ،ب٘ٙذ تف ٝوشدٖ
ٔزٙی ػّی ٝثب دست ،چبل ٛصدٖ ث ٝا . ... ٚ ٚاِجت ٝثبیذ ارػبٖ داضت ؤ ٝمػرٛد اص ثری ٚاسرك ٝثرٛدٖ
لتُ ،ػذْ استفبد ٜاص ٞیچ ٚسیّ ٝای  ٚیب ٚلٛع لتُ ثب اػؿبی ثذٖ ٔشتىت ٘یسرت ،ثّىرٔ ٝمػرٛد آٖ
است و ٝاستفبد ٜاص ٚسیّ ٝث٘ ٝحٛی ثبضذ و ٝػشفربً  ٚثرذٞ ٖٚریچ تفسریشی ،اسرتفبد ٜوٙٙرذ ٜلبترُ
ضٙبتت ٝضٛد ،لتُ ث ٝغرٛست ٔسرتمیٓ غرٛست ٌشفتر ٝاسرتٔ( .حٕرذتب٘ی )97 ،1389 ،ثٙربثشایٗ
ٔجبضشت ث ٝایٗ ٔؼٙبست و ٝرٙبیت ٔستمیٕبً تٛسف تٛد ٔشتىرت ٚالرغ ضرٛد ترٛا ٜثرب اسرتفبد ٜاص
principle.
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ٚسیّ ٚ ٝتٛا ٜثذ ٖٚاستفبد ٜاص آٖ .دس حمٛق ویفشی اٍّ٘ستبٖ ٘یض ٔجبضش رشْ ،فبػرُ اغرّی ررشْ ٚ
1
ٔؼٕٛالً وسی است ؤ ٝشتىت سوٗ ٔبدی رشْ ٔی ضٛد.
 -2-1هفهوم سبب
سجت دس ِغت ثٔ ٝؼٙبی سیسٕبٖ ،تٛیطی ،سا ٚ ٜقشیك ،ػّت ،چبسٛٔ ،ٜرت است .ثٙبثشایٗ سرجت دس
ِغت ٞش چیضی است وٚ ٝسیّ ٝی سسیذٖ ث ٝچیض دیٍشی لشاس ٔی ٌیشد .سرجت دس اغركال فمٟری
أشی ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝاص ٚرٛدش ٚرٛد  ٚاص ػذٔص ،ػذْ ٔؼّ َٛالصْ آیذ .ثر ٝػجربست دیٍرش ،ثریٗ
سجت ٔ ٚسجت ٔالصٔ ٝی ػشفی اص رٟرت ػرذٔی ٚ ٚررٛدی ثشلرشاس اسرت( .سسرتٕی)147 ،1395 ،
ثٙبثشایٗ سجت ػبّٔی است و ٝرٙبیت ٔستمیٕبً ثٚ ٝسیّ ٝی ا ٚا٘زبْ ٕ٘ی ضٛد ثّى ٝدس ٚلٛع رٙبیرت
ٔؤحش است ث ٝقٛسی و ٝاٌش ػُٕ ا٘ ٚجٛد رٙبیت ٚالغ ٕ٘ی ضذ( .لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔیٔ ،1392 ،بدٜ
 )506ثٙبثشایٗ سجت ػبّٔی است وٚ ٝرٛد ا ٚثشای استىبة رٙبیت الصْ است ِٚی وبفی ٘یستٔ .ب٘ٙذ
آٖ و ٝضخػی ثب سیختٗ سٓ دس غزای دیٍشی سجت ٔشي ا ٚضٛد  ٚیب آٖ و ٝحیٛاٖ دس٘ذ ٜای سا ثٝ
سٛی دیٍشی سٚا٘ ٝوٙذ  ٚا ٚقؼٕ ٝی حیٛاٖ ضٛد .لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی ،رٙبیت سا اػٓ اص ایرٗ ورٝ
ثٔ ٝجبضشت یب ث ٝتسجیت ا٘زبْ ضذ ٜثبضذٛٔ ،رت ٔسئِٛیت ویفشی دا٘ست ٝاست.
رٙبیت ث ٝتسجیت دس حمٛق اٍّ٘ستبٖ ٘یض ٔٛسد اضبس ٜلشاس ٌشفت ٝاست  ٚػٕٔٛبً ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝدٚ
اغُ ػٕذ ٜدس ٔٛسد سججیت دس حمٛق رضای اٍّ٘ستبٖ ٚرٛد داسد :ا َٚایٗ و ٝاػٕبَ ٔت ٟٓثبیذ ػّت
ؾشٚسی ٘تیز ٝثٛد ٜثبضذ؛  ٚد ْٚآٖ و ٝاػٕبَ ٔت ٟٓدِیُ ٔؤحشِ وبسآ ،یب ثری ٚاسرك ٝی ٘تیزر ٝثرٛدٜ
ثبضذ .ثذیٗ ٔؼٙب و ٝاػٕبَ ٔت ٟٓثبیذ  ٓٞسجت لب٘٘ٛی  ٓٞ ٚسرجت ػیٙری ٘تیزر ٝی ٕٔٛٙػر ٝثرٛدٜ
ثبضذ .ایٗ ضشـ د ْٚسججیت لب٘٘ٛی صٔب٘ی ٔحمك ٔی ضٛد و ٝاػٕبَ ٔت ٟٓسجتِ ث ٝا٘رذاص ٜی وربفی
ٔستمیٓ ٘تیز ٝثٛد ٜثبضذ .یىی اص قشق احشاص ایٗ ٔسأِ ٝآٖ است ور ،ٝسرؤاَ وٙریٓ ور ٝآیرب سرجت
دیٍشی و ٝاص إٞیت وبفی ثشتٛسداس ثٛد ،ٜدس ٔبرشا ٔذاتّٕٛ٘ ٝد ٚ ٜص٘زیش ٜی سججیت سا لكغ وشدٜ
است یب تیش؟ (ٔیش ٔحٕذ غبدلی )243 ،1390 ،رٙبیت ث ٝتسجیت دس حمٛق اٍّ٘ستبٖ ٘یرض ٕٞب٘ٙرذ
حمٛق ایشاٖ ٔب٘ٙذ رٙبیت ثبِٕجبضش ٜثب آٖ ثشترٛسد ٔری ضرٛدٔ .رخالً دس پش٘ٚرذ ٜای ٚلتری ٔرت ٟٓدس
ٔبضیٗ تطه وٗ ،اسیذ سیخت ٝثٛد  ٚلشثب٘ی پب اص ثبصوشدٖ دسة آٖ ،ث ٝدِیُ پبضیذ ٜضذٖ اسریذ
سٛتت ٝثٛد ،حىٓ ث ٝتحمك ایشاد تط٘ٛت ػّی ٝدیٍشی داد ٜضذٔ( .یش ٔحٕذ غبدلی)49 ،1393 ،

1

the principle is the person whose acts or commision amount to the actus reus of the
offense.
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 -3-1سبب اقوی از هببشر
ثشای ثیبٖ ٔف ْٟٛیه أش دس ػبِٓ حمٛقٔ ،ی تٛاٖ اص دٛ٘ ٚع ؾربثك ٝاسرتفبد ٜورشد .ؾربثك ٝی ا،َٚ
تؼشیف  ٚتجییٗ یه ٔٛؾٛع ثب استفبد ٜاص ٔؼٙبی ِغٛی یب ػشفی  ٚاغكالحی آٖ است .ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٝ
لبؾی ثب استفبد ٜاص آٖ تؼشیف ث ٝتكجیك لب٘ ٖٛثب سفتبس استىبة یبفت ٝدس ػبِٓ ٚالرغ تٛاٞرذ پشداترت.
أب دس ؾبثك ٝی د ْٚو ٝؾبثك ٝی ٔػذالی است ،لبٍ٘٘ٛزاس ث ٝربی تؼشیف  ٚقجم ٝثٙذی  ٚاسائر ٝی
ٔؼیبس دلیك اص یه ٔف ْٟٛحمٛلی ،غشفبً ث ٝثیبٖ ٔػبدیك آٖ ٔفٔ ْٟٛی پرشداصد .دس تػرٛظ ثحرج
سجت الٛی اص ٔجبضش ٘یض لبٍ٘٘ٛزاس اص ٕٞیٗ ٔؼیبس ٔػذالی ث ٝربی اسائ ٝی تؼشیرف ٔربٛٞی اسرتفبدٜ
وشد ٜاست وٕٞ ٝیٗ أش ثؼؿبً ٕٔىٗ است ثبػج ایزبد اضىبَ دس تطخیع ٔػبدیك سرجت الرٛی اص
ٔجبضش ثب ٔفبٞیٓ ٔطبثٟی چ ٖٛفبػُ ٔؼٛٙیٔ ،ؼب ٚ ٖٚیب سشدستٍی دس استىبة ررشْ ،دس ػربِٓ ٚالرغ
ضٛد.
لسٕت اتیش ٔبد 526 ٜلب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔیٕٞ 1،بٖ ٔػبدیك حمٛلی سجت الٛی اص ٔجبضش است .ثب
تٛر ٝثٔ ٝػبدیك ٔزوٛس دس ایٗ ٔبدٔ ٜی تٛاٖ سجت الٛی اص ٔجبضش سا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتؼشیف ورشدٔ :جبضرش
ث ٝػٛٙاٖ ٚسیّ ٝی استىبة رشْ دس اتتیبس سجت لشاس ٌیرشد  ٚررشْ ػشفربً ٔسرتٙذ ثر ٝسرجت ثبضرذ.
ثٙبثشایٗ اٌش چ ٝػٙػش ٔبدی رشْٔ ،ستمیٕبً تٛسف ٔجبضش ٚالغ ضذِٚ ،ٜی ث ٝدِیُ ایرٗ ور ٝسرجت اص
یه فشد فبلذ ٔسئِٛیت ویفشی دس استىبة رشْ استفبد ٜوشد ٜاست ،ػشف رشْ سا ٔسرتٙذ ثر ٝسرجت
ٔی دا٘ذ ٔ ٚجبضش و ٝدس ایٗ فشؼ ،فشدی ثی اتتیبس ،رب ،ُٞغغیش غیش ٕٔیضٔ ،ز ٖٛٙیب ٔب٘ٙذ آٖ ٞرب
ثبضذ ،فبلذ ٔسئِٛیت ویفشی است.
ٔػبدیك لب٘٘ٛی صیبدی اص سجت الٛی اص ٔجبضش دس لب٘ٔ ٖٛزبصاٖ اسالٔی ٘یض ثیربٖ ضرذ ٜاسرت ثرشای
ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛبدٔ 499 ٜمشس ٔی داسدٞ :شٌب ٜوسی دیٍشی سا ثتشسب٘ذ  ٚآٖ ضخع دس احش تشس ثی اتتیربس
فشاس وٙذ یب ثذ ٖٚاتتیبس حشوتی اص ا ٚسش ثض٘ذ وٛٔ ٝرت ایشاد غذٔ ٝثش ترٛدش یرب دیٍرشی ٌرشدد،
تشسب٘ٙذ ٜحست تؼبسیف رٙبیبت ػٕذی  ٚغیش ػٕذی ٔسئ َٛاست.

1

ٞشٌب ٜد ٚیب چٙذ ػبُٔ ،ثشتی ثٔ ٝجبضشت  ٚثؼؿی ث ٝتسجیت دس ٚلٛع رٙبیتی ،تأحیش داضت ٝثبضٙذ ،ػبّٔی ور ٝرٙبیرت
ٔستٙذ ث ٝاٚست ؾبٔٗ است  ٚچٙب٘چ ٝرٙبیت ٔستٙذ ث ٝتٕبْ ػٛأُ ثبضذ ث ٝقٛس ٔسبٚی ؾبٔٗ ٔی ثبضرٙذ ٍٔرش ترأحیش
سفتبس ٔشتىجبٖ ٔتفبٚت ثبضذ و ٝدس ایٗ غٛست ٞش یه ثٔ ٝیضاٖ تأحیش سفتبسضبٖ ٔسئٞ َٛستٙذ .دس غٛستی ؤ ٝجبضرش دس
رٙبیت ثی اتتیبس ،رب ،ُٞغغیش غیش ٕٔیض یب ٔزٔ ٚ ٖٛٙب٘ٙذ آٟ٘ب ثبضذ فمف سجت ،ؾبٔٗ است.
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سجت الٛی اص ٔجبضش دس حمٛق اٍّ٘ستبٖ ٔػذاق ػّت ٔذاتٌّ ٝرش ٚاثسرت( ٝقربٞشی ٘سرت،1389 ،
 )560است  ٚثٔ ٝؼٙی دتبِت  ٚارتٕبع سجت  ٚیب ػّت ثؼیذ ثب ٔجبضشی است ،و ٝاص ِحبل دسر ٝی
ػذٚاٖ  ٚلبثّیت سشص٘ص ،لٛی تش اص ٔجبضش ثبضذ .تٟٙب دس چٙیٗ فشؾی است و ٝسجت ٔسئ َٛغذٔٝ
است  ٚث ٝػٛٙاٖ ػّت لب٘٘ٛی ،استحمبق ٔسرئِٛیت ویفرشی داسد( .قربٞشی ٘سرت )562 ،1389 ،دس
تػٛظ ٔػبدیمی و ٝدس لسٕت اتیش ٔبد ٜی  526ثیبٖ ضذ ٜدس حمٛق اٍّ٘ستبٖ ٘یض چٙیٗ لبػرذٜ
 ٚسٚی ٝای حبوٓ است ٔ ٚجبضش فشیت تٛسد ،ٜغبفُ یب ربٞرُ ٔكربثك ٘ظشیر ٝی فبػرُ ثری ٌٙرب ٜیرب
( )Innocent Agentفبلذ ٔسئِٛیت ویفرشی اسرت .رٛضرب دسسرّش اص دا٘طرٕٙذاٖ آٔشیىربیی ػّرت
ٔذاتٌّ ٝش ٚاثست ٝسا ث ٝػّت ٔذاتّٚ ٝاوٙطی یب ثبصتبثی ٘یض تؼجیش وشد ٜاست  ٚدس تؼشیرف آٖ ٌفترٝ
ا٘ذ :ػّٕی است و ٝدس ٚاوٙص یب پبسخ (٘تیز )ٝػُٕ تكبی پیطیٗ ٔت ٟٓا٘زربْ ضرذ ٜاسرت .اِجترٝ
الصْ ث ٝروش است و ٝدس حمٛق ویفشی اٍّ٘ستبٖ ،صٔب٘ی ٔسئِٛیت ویفشی تسجیت دس استىربة سفتربس
تٛسف دیٍشی ٔحمك ٔی ضٛد ،و ٝسفتبس سجت غیش ٔتؼبسف ِٚی سفتبس ٔجبضش اص ٘ظش ػرشف ٔؼمرٚ َٛ
ٔتؼبسف ثبضذٔ 1.خالً دس پش٘ٚذ ٜای ،آستٛس (ٔ )arthurمذاسی سٓ ث ٝو٘ٛبٖ (ٔ )conanی دٞذ  ٚثر ٝاٚ
ٔی ٌٛیذ و ٝایٗ داس ٚاست  ٚثشای فشص٘ذ ضٕب و ٝثیٕبس است ٔفیذ است ،و٘ٛبٖ تػٛس ٔری وٙرذ ورٝ
آستٛس دسست ٔی ٌٛیذ  ٚسٓ سا ث ٝثچٔ ٝی دٞذ ٔ ٚی تٛسد  ٚثچٔ ٝی ٔیرشد ،دس چٙریٗ پش٘ٚرذ ٜای
آستٛس ٔسجت لتُ ػٕذی ث ٝػٛٙاٖ ٔجبضش رشْ است ِٚی و٘ٛبٖ ثٞ ٝیچ رشٔی ٔمػش یب ٔت٘ ٟٓیست.
چشا و ٝدس ایٗ ٔٛسد ،ػشف احتٕبَ ایٗ و ٝپذسی ثشای دسٔبٖ فشص٘ذ تٛد ،داسٚیی سا ورٌٕ ٝربٖ ٔری
وٙذ ٔفیذ است ،ثخٛسا٘ذٔ ،مػش ٕ٘ی دا٘ذ  ٚدس ٔمبثرُ فرشدی ور ٝداس ٚسا ثر ٝپرذس ٔری دٞرذ ،داسای
ٔسئِٛیت ویفشی لّٕذاد ٔی وٙذ.
ٕٞبٖ قٛس و ٝثیبٖ وشدیٓ ،دس لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی ٘یض ثب تٛر ٝث ٝػذْ اسائر ٝی ٔؼیربس ٔٙبسرت اص
سٛی لبٍ٘٘ٛزاس ثبیذ ثشای تطخیع سجت الٛی اص ٔجبضش ث ٝػشف ٔشارؼٕٛ٘ ٝد  ٚدس غٛستی و ٝػرشف
سفتبس ٔجبضش سا فبلذ سشص٘ص ثذا٘ذٔ ،سئِٛیتی ٘یض ثشای ٚی لبئُ ٘خٛاٞذ ثٛد .اِجت ٝثبیذ تٛرر ٝداضرت
و ٝغشف الٛی ثٛدٖ سجت اص ٔجبضشی و ٝثی اتتیبس ،غغیش غیش ٕٔیض ،ربٔ ٚ ُٞزٔ ٚ ٖٛٙب٘ٙذ ایٟٙرب
است ،ثبػج ٕ٘ی ضٛد و ٝرٙبیت ٔستٙذ ث ٝسجت ثبضذٔ .خالً اٌش فشدی و ٝپرذسش وطرت ٝضرذ ٜثرٝ
دٚستص ٔشارؼ ٝوٙذ  ٚاص ا ٚثخٛاٞذ و ٝاسّح ٝاش سا دس اتتیبسش ثٍزاسد تب اِف سا و ٝلبتُ پرذسش
است ثىطذ  ٚداس٘ذ ٜی اسّح ٝثب ٚرٛدی ؤ ٝی دا٘ذ اِف لبتُ پذس دٚستص ٘یسرت ا ٚسا اص رّٟرص
ٔكّغ ٘ىٙذ  ٚاسّح ٝسا ث ٝا ٚثذٞذٕ٘ ،ی ترٛاٖ رٙبیرت سا ثرٔ ٝبِره اسرّحٔ ٝسرتٙذ دا٘سرت  ٚا ٚسا

Ashworth,Andrew,Op.Cit.P104.
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ٔسئ َٛحبدح ٝتّمی وشد .ثٙبثشایٗ غحیح آٖ است و ٝسججیت سجت ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ضشایكی ٔب٘ٙرذ
ر ،ٖٛٙیب رٔ ُٟجبضش ث٘ ٝحٛی ٚالغ ضٛد ؤ ٝجبضش سا ثٙٔ ٝضِ ٝی آِت دس اتتیبس لشاس ٌشفت ٝاسرت.
(حبری د ٜآثبدی )130 ،1398 ،ثبیذ تٛر ٝداضت ؤ ٝالن  ٚؾبثك ٝی الٛی ثٛدٖ سجت اص ٔجبضرش
ٔتىی ث ٝد ٚأش است :ا َٚآٖ و ٝسفتبس ٔجبضش ثش ٔجٙبی سفتبس سجت ثبضذ ٔخُ ایٗ ؤ ٝجبضش غغیش ٚ
سجت ثبِغ ثبضذ ٚ .یب آٖ و ٝػذٚاٖ ٔجبضش ٔستٙذ ث ٝػذٚاٖ سجت ثبضذ ٔخُ ایرٗ ور ٝسرجت ػربِٓ ٚ
ٔجبضش رب ُٞثٚ ٝلٛع رشْ ثبضذ .ث ٝػجبست دیٍش یب سوٗ ٔربدی ٔسرتٙذ ثر ٝسرجت ثبضرذ  ٚیرب سورٗ
ٔؼٛٙی آٖ.
 -2هجبزات سبب اقوی از هببشر
دس ایٗ لسٕت ،ث ٝثحج اغّی وٕٞ ٝبٖ ٔسئِٛیت ویفشی سجت الٛی اص ٔجبضش است ،یؼٙی چٍٍ٘ٛی
تؼییٗ ٔزبصات سجت الٛی اص ٔجبضش ٔكبثك لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی سا ،ث ٝتحّیرُ  ٚثشسسری ترٛاٞیٓ
ٌزاضت .ثب تٛر ٝث ٝلسٕت اتیش ٔبد ٜی  526لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی  ٚؾبٔٗ ٔحسٛة ضذٖ سرجت
دس حبِت سجت الٛی اص ٔجبضش ،تفسیش ٔٙكمی  ٚظبٞشی اص ٔبد ،ٜآٖ است ؤ ٝزبصات سجت الرٛی اص
ٔجبضش سا ٔزبصات فبػُ اغّی رشْ تؼییٗ ٕ٘بییٓ و ٝایٗ أش دس ثشتی اص رشائٓ ٔسرّٓ اسرت أرب دس
ادأ ٝث ٝتجییٗ  ٚثشسسی دلیك تش سٚیىشد لبٌ٘ ٖٛزاس دس رشائٓ ٔختّف تٛاٞیٓ پشداتت.
 -1-2هسئولیت کیفری سبب اقوی از هببشر در جرائن هوجب قصبص و دیبت
ثشای ضشٚع ایٗ ٔجحج اثتذا ثبیذ ث ٝایٗ سؤاَ پبسخ داد و٘ ٝظش ث ٝایٗ و ٝثحج سجت الٛی اص ٔجبضش
ٔ ٚبد ٜی  526ریُ ػٛٙاٖ دیبت دس لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی روش ضذ ٜاست ،آیرب ایرٗ ثحرج ٔخرتع
رشائٓ ٔستٛرت پشداتت دیبت است ،یب  ٕٝٞی رشائٓ ثب سجت لٛی ترش اص ٔجبضرش لبثّیرت تحمرك سا
داس٘ذ؟ اٌش چ ٝظبٞشاً حىٓ ایٗ ٔبد ٜث ٝرٙبیبت ٔٙحػش ضذ ٜاست ،أرب اص آٖ ررب ور ٝرٙبیرت فبلرذ
تػٛغیتی است و ٝلٛاػذ ٘بظش ث ٝتطخیع ساثك ٝی استٙبد ٔٙػشف اص غیش آٖ ثبضذ ،ؾٛاثف تؼییٗ
ػبُٔ ؾبٔٗ ثش  ٕٝٞی رشائٓ ٔمیذ ث٘ ٝتیز ٚ ٝوّی ٝی تسبست ٞب  ٚصیربٖ ٞربی حبغرُ اص دتبِرت
ػٛأُ ٔختّف دس حمٛق رضا  ٚحمٛق ٔذ٘ی ،حبوٓ است چٙبٖ و ٝتأویذ ثش ٚحذت ٔرالن دس احرشاص
ساثك ٝی استٙبد ،دس ثسیبسی اص ٔٛاد لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی ٘یض ٔٙؼىب ثٛد ٜلبٌ٘ ٖٛزاس ٞیچ تفبٚتی
ثیٗ رٙبیت ،غذٔ ٝیرب تسربست لبئرُ ٘طرذ ٜاسرت( .غربدلی )103 ،1393 ،ثٙربثشایٗ دس تػرٛظ
ٔسئِٛیت ویفشی سجت الٛی اص ٔجبضش دس رشائٓ ٔٛرت لػبظ  ٚدیبت تشدیذی ٘یسرت  ٚدس لربٖ٘ٛ
ٔزبصات اسالٔی ٘یض دس ٔٛاد ثسیبسی ریُ ٕٞیٗ ػٙبٚیٗ ،ث ٝاستىبة رشْ ث ٝضی ٜٛی سرجت الرٛی اص
7
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ٔجبضش اضبس ٜضذ ٜاست ٔ ٚزبصات سجت ٘یض دس ایٗ رشائٓ حست ٔٛسد لػبظ یب پشداتت دی ٝتؼییٗ
ضذ ٜاست .ثشای ٔخبَ دس ٔبد ٜی  377لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی دس ثحرج اورشا ٜدس رٙبیرت ثرش ػؿر،ٛ
ٔزبصات فبػُ اغّی رشْ  ٚلػبظ ثشای سجت ٔطخع ضذ ٜاست .أب دس تػٛظ اورشا ٜدس رٙبیرت
ثش ٘فب 1،ثب تٛر ٝث ٝایٗ ؤ ٝجبضش ثی اتتیبس دس استىبة رشْ ٔحسٛة ٔی ضٛد ،أب ٔزربصات اورشاٜ
وٙٙذٔ( ٜسجت) سا حجب اثذ تؼییٗ ضذ ٜاست .ثٙبثشایٗ ٔزبصاتی ٔتفربٚت اص ررٙب ٔزربصات فبػرُ
اغّی رشْ ٘سجت ثٔ ٝسجت (ٔىشِ )ٜاػٕبَ ٔی ضٛد.
٘ظش ث ٝایٗ و ٝدس حمٛق ویفشی اٍّ٘ستبٖ تمسیٓ ثٙذی رشائٓ ث ٝحذٚد ،لػربظ ،دیربت  ٚتؼضیرشات
ٔٙتفی است ٕ٘ ٚی تٛاٖ ثٔ ٝمبیس ٝدلیك آٖ ثب حمٛق ایشاٖ پشداتت ،أب ٔخبَ ٞبیی سا ثشای ٞش یره
اص رشائٓ ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد .ثشای ٔخبَ دس پش٘ٚذ ٜی پٍتٔ ،تٕٟری ضرخع لشثرب٘ی سا ثرٌ ٝشٌٚربٖ
ٌشفت ٚ ٝاص ا ٚث ٝػٛٙاٖ س ش ثال استفبد ٜوشد ٜثٛد  ٚث ٝقشف ٔأٔٛساٖ پّیب تیرش ا٘رذاصی ٔری ٕ٘رٛد،
ٔأٔٛساٖ ٘یض ثشای دفبع اص تٛد ث ٝقشف ٌشٌٚبٖ ٌیش تیش ا٘ذاصی وشد٘ذ ،و ٝیىی اص تیشٞرب ثر ٝلشثرب٘ی
تٛسد  ٚا ٚوطت ٝضذ .دادٌبٌ ٜشٌٚبٖ ٌیش سا ث ٝاستىبة لتُ غیش ػٕذ ٔحىٕٛ٘ ْٛد ثٙبثشایٗ پّریب اص
ٔسئِٛیت ویفشی ثشی ضٙبتت ٝضذ أب دس حمٛق ویفشی ایرشاٖ دس غرٛست ٚلرٛع چٙریٗ ٔرٛسدی ٚ
ٚاوٙطی ثٛدٖ ػُٕ پّیب ،اٌش چٔ ٝسئِٛیت ویفشی ٔٙتفی تٛاٞذ ثٛد أب ٕٞچٙبٖ ٔسئِٛیت ٔذ٘ی
 ٚپشداتت دی ٝثشلشاس تٛاٞذ ثٛد( .أیٙی)20 ،1397 ،
پشٚفسٛس سش ربٖ اسٕیت 2دس وتبة تٛد ٌفت ٝاست و ٝثشتی اص رشائٓ ثٞ ٝیچ ٚرر ٝتٛسرف فبػرُ
ثی ٌٙب 3ٜلبثُ استىبة ٘یستٙذ .ث ٝثیبٖ دیٍش ٞش وب آٖ ٞب سا ٔشتىت ضٛد ،لكؼبً ٔزبصات ٔی ضرٛد
5
ٕ٘ ٚی تٛا٘یٓ ثٍٛییٓ و ٝا ٚفبػُ ثی ٌٙب ٜاست .پشٚفسٛس اسٕیت ،چٙذ ٕٞسشی ٚ 4تزبٚص ثر ٝػٙرف
سا اص رّٕ ٝی ایٗ رشائٓ ػٛٙاٖ وشد ٜاست .اِجت ٝدس تػٛظ ٔٛسد اتیش یؼٙی تزبٚص ث ٝػٙف اتتالف
ٚرٛد داسد( .فشٚتٗ)98 ،1395 ،

1

ٔبد 375 ٜلب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی :اوشا ٜدس لتُ ٔزٛص لتُ ٘یست ٔ ٚشتىت ،لػبظ ٔی ضٛد  ٚاوشا ٜوٙٙذ ،ٜثر ٝحرجب
اثذ ٔحىٔ ْٛی ٌشدد .تجػش -1 ٜاٌش اوشا ٜض٘ٛذ ٜقفُ غیش ٕٔیض یب ٔز ٖٛٙثبضذ فمف اورشا ٜوٙٙرذٔ ٜحىر ْٛثر ٝلػربظ
است .تجػش -2 ٜاٌش اوشا ٜض٘ٛذ ٜقفُ ٕٔیض ثبضذ ػبلّ ٝا ٚدیٔ ٝمت َٛسا ٔی پشداصد .دس ایٗ ٔٛسد اوشا ٜوٙٙرذ ٜثر ٝحرجب
اثذ ٔحىٔ ْٛی ضٛد.
2
Sir John Smith.
3
Innocent Agency.
4
Bigamy.
5
Rape.
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 -2-2هسئولیت کیفری سبب اقوی از هببشر در جرائن حدی
ثشای تفسیش ایٗ ٔجحج الصْ است ٔفبٞیٕی سا اص یىی اص تمسیٓ ثٙذی ٞبی لبثرُ اسائر ٝدس تػرٛظ
٘ح ٜٛی استىبة رشْ اص قشیك ٔجبضشت اسائٕ٘ ٝبییٓٔ .جبضشت دس رشْ سا ٔی تٛاٖ ثٔ ٝجبضشت ٔحؽ
ٔ ٚجبضشت ػشفی تمسیٓ ثٙذی وشدٔ :جبضش ٔحؽٔ ،جبضرشتی اسرت ور ٝثرذٞ ٖٚریچ ٚاسرك ٝای ثرش
ٔٛؾٛع رشْ احش ثٍزاسد دس ایٗ ٔف ْٟٛدس غٛستی وٚ ٝاسك ٝای اص لجیُ ٚسیّ ٝی ٔزشٔب٘ ،ٝحیٛاٖ یب
ا٘سبٖ ٚرٛد داضت ٝثبضذ ،رشْ ٔٛسد ٘ظش ٔحمك ٘خٛاٞذ ضذٔ ٚ .جبضشت ػشفی آٖ اسرت ورٔ ٝجبضرش
ػشفبً ث ٝقٛس ٔستمیٓ  ٚثال تشدیذ ٔشتىت رشْ ٔی ضٛد( .تٛا ٜثب ٚسیّ ٝتٛا ٜثذٚ ٖٚسریّ )ٝثٙربثشایٗ
دس غٛست ٚرٛد ٚاسك ،ٝػشف ث ٝدِیُ ٔخفی ثٛدٖ ٚسیّ ،ٝآٖ سا ٘بدیذٔ ٜی ٌیشد  ٚرشْ سا ثٔ ٝجبضش
ٔٙتست ٔی ٕ٘بیذ ٔب٘ٙذ وطتٗ دیٍشی ثب ٌّ.ِٝٛ
ثب ایٗ تؼشیف اص ٔجبضشت ثبیذ ث ٝایٗ سؤاَ پبسخ داد و ٝآیب استىبة رشائٕی ٔب٘ٙذ ص٘بِٛ ،اـ ،تفخیز ٚ
ٔسبحم ٝاص قشیك ٚسیّ ٝای ٔب٘ٙذ ا٘سبٖ فبلذ اساد ٜیب ٔز ... ٚ ٖٛٙلبثُ تػٛس است؟ ث ٝػجربست دیٍرش
آیب ٔی تٛاٖ تػٛس وشد و ٝفشدی اص قشیك ضخع دیٍشی ٔشتىرت ص٘رب ضرٛد  ٚػرشف ٘یرض ا ٚسا صا٘ری
ثذا٘ذ؟  ٚیب آٖ و ٝآیب ٔی تٛاٖ تػٛس ٕ٘ٛد و ٝضخػی اص قشیك یه ا٘سبٖ دیٍش(غغیشٔ ،ز ٚ )ٖٛٙیرب
اص قشیك حیٛاٖ ٔشتىت ضشة تٕش ضٛد؟ فمٟبی أبٔی ٝتسجیت دس استىبة ررشْ سا فمرف دس ررشائٓ
ٔٛرت لػبظ  ٚدی ٝپزیشفت ٝا٘ذ  ٚدس دیٍش رشائٓ تسجیت سا ٔكش ٘ىشد ٜا٘ذ ( .ث ٝاستخٙبء لػربظ)
ایٗ أش ٘طبٖ ٔی دٞذ و ٝتسرجیت دس دیٍرش ررشائٓ اص ٘ظرش آٖ ٞرب ٔٙتفری ثرٛد ٚ ٜأىربٖ ٔسرئَٛ
ضٙبتتٗ سجت دس حذ ٔسئِٛیت ٔجبضش ٚرٛد ٘ذاضت ٝاست  ٚتٟٙب چیضی ؤ ٝب٘غ اص رشیبٖ لبػذ ٜی
تسجیت دس رشائٓ حذی است ،ػذْ غذق ػشفی است یؼٙی سجت لتُ سا ػشفبً لبتُ ٔری ٌٛیٙرذ ِٚری
سجت ص٘ب سا صا٘ی ٕ٘ی ٌٛیٙذ( .پٛس لٟشٔب٘ی)44 ،1390 ،
دس تػٛظ تجییٗ دلیك تش ایٗ ٔجحج ث٘ ٝظش ٔی سسذ و ٝثبیذ ٔیبٖ رشائٓ حذی لبئُ ثر ٝتفىیره
ضذ .ثشتی اص رشائٓ حذی ٕٞچ ٖٛسشلت حذی أىبٖ تحمك آٖ اص قشیك ٔجبضش غیش ٔسرئ َٛلبثرُ
تػٛس ٔی ثبضذٕٞ ،بٖ قٛس و ٝلبٌ٘ ٖٛزاس دس ٔبد 272 ٜلب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی 1ثر ٝآٖ اضربس ٜورشدٜ
استٔ :زبصات ضخػی ؤ ٝبَ سا اص قشیك ٔز ،ٖٛٙقفُ غیش ٕٔیض ،حیٛاٖ یب ٞش ٚسیّ ٝی ثری اسادٜ
ای اص حشص تبسد وٙذ ٔجبضش ٔحسٛة ٔی ضٛد .ثٙبثشایٗ ٞش چٙذ ایٗ ٔربد٘ ٜیرض ثیربٖ ٔری وٙرذ ورٝ
1

ٞشٌب ٜوسی ٔبَ سا تٛسف ٔز ،ٖٛٙقفُ غیش ٕٔیض ،حیٛاٖ یب ٞش ٚسیّ ٝثی اساد ٜای اص حشص تبسد وٙذ ٔجبضش ٔحسرٛة
ٔی ضٛد  ٚدس غٛستی ؤ ٝجبضش قفُ ٕٔیض ثبضذ سفتبس آٔش حست ٔٛسد ٔطٕ َٛیىی اص سشلت ٞبی تؼضیشی است.
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چٙیٗ فشدی ٔبٞیتبً ٔجبضش ٘یست ،أب لبٍ٘٘ٛزاس آٖ سا ٔجبضش ٔحسٛة ورشدٔ ٚ ٜزربصات ٔجبضرش (ورٝ
ٕٞبٖ ٔزبصات فبػُ اغّی رشْ است) سا ثشای فشد تؼییٗ وشد ٜاست .أب تفسریش ٔٛسرغ ایرٗ ٔربدٚ ٜ
تؼٕیٓ ایٗ ٔزبصات ث ٝسبیش ٔزبصات ٞبی رشائٓ حذی تالف ٔجب٘ی حمٛق ویفشی است چشا و ٝایرٗ
حىٓ استخٙبیی ثٛد ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝلبػذ ٜی دسء  ٚتفسیش ٔؿیك لٛا٘یٗ ویفشی ،ثبیذ لبئُ ثرش آٖ ثرٛد
و ٝاستىبة سبیش رشائٓ حذی اص قشیك فبػُ غیش ٔسئ( َٛیؼٙی استفبد ٜاص فشدی و ٝدس حىٓ ٚسریّٝ
است) غیش لبثُ تحمك تٛاٞذ ثٛد.
اِجت ٝثبیستی ارػبٖ داضت و ٝضشایف تحمك ثشتی دیٍرش اص ررشائٓ حرذی ثر٘ ٝحر ٛدیٍرشی اسرت؛
رشائٕی ٔب٘ٙذ ص٘ب یب ِٛاـ دس غٛست استىبة رشْ اص قشیك ا٘سبٖ دیٍش یب حیرٛاٖ غیرش لبثرُ تػرٛس ٚ
تحمك است ،ضبیذ ثتٛاٖ ثب تٛر ٝث ٝاٚؾبع احٛاَ  ٚضشایف پش٘ٚذ ٜلبئُ ث ٝلبثرُ ٔزربصات ثرٛدٖ فرشد
ٔسجت ،ث ٝرشْ دیٍشی (لٛادی) ضذ ٔ ٚزبصات لٛادی سا ثش فشد اػٕبَ وشد چرشا ورٔ ٝبٞیرت اغرّی
رشْ ص٘ب ِٛ ٚاـ دس ایٗ فشؼ تغییش ٔی یبثذ  ٚػشف ٞیچ ٌب ٜایٗ فشد سا صا٘ی یب فبػُ رشْ ِٛاـٕ٘ ،ی
دا٘ذٕٞ ،ب٘ٙذ آٖ و ٝفشدی د ٚیب چٙذ ٘فش سا ثشای استىبة ص٘رب یرب ِرٛاـ ثرٞ ٝرٓ ثشسرب٘ذ ترب اص قشیرك
ٔطبٞذ ٜی آٟ٘ب ث ٝاسؾبی رٙسی ثشسذٞ ،ش چٙذ ٕٔىٗ است ٌفت ٝضٛد و ٝثٞ ٝرش حربَ آ٘چر ٝورٝ
ٔشتىت لػذ تحمك آٖ سا داضتِ( ٝزت رٙسی) اتفبق افتبد ٜاست ،أب آ٘چ ٝورٔ ٝحمرك ضرذ ،ٜدیٍرش
ػٛٙاٖ ص٘ب ثش آٖ غذق ٕ٘ی وٙذ ٔ ٚزبصاتی غیش اص ٔزبصات فبػُ اغرّی ررشْ ص٘رب ِ ٚرٛاـ سا ثرش فرشد
اػٕبَ ٔی وٙیٓ.
دس تػٛظ رشائٓ حذی دیٍش ٔب٘ٙذ ٔحبسث 1،ٝو ٝلبٍ٘٘ٛزاس ضشایف تبغی سا ثرشای تحمرك آٖ رورش
است؛ ثذیٗ ٘ح ٛو ٝاِضأبً سوٗ ٔبدی رشْ سا وطیذٖ سال تؼییٗ وشد ٜاست ،سؤاَ آٖ است و ٝآیب
وطیذٖ سال اص قشیك ٔجبضش رب ُٞیب ٔزٕٔ ٖٛٙىٗ است یب تیش؟ ث٘ ٝظش ٔی سسرذ ور ٝوطریذٖ
سال اِضأبً ثبیذ تٛسف فبػُ اغّی رشْ غٛست ٌیشد ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝسوٗ ٔبدی ٔ ٚؼٙرٛی آٖ ثبیرذ
اص قشیك تٛد فشد غٛست ٌیشد .چشا و ٝثب تٛر ٝث ٝػذْ تػرشیح ٔمر ،ٗٙدس لبثرُ استىربة ثرٛدٖ آٖ
تٛسف ضخع دیٍش ٚ ،اغُ ثشائت  ٚتفسیش ٔؿیك لٛا٘یٗ ویفشی ٕ٘ری ترٛاٖ فرشد ٔزٙر ،ٖٛیرب ثری

1

ٔحبسث ٝػجبست اص وطیذٖ سال ث ٝلػذ ربٖٔ ،بَ یب ٘بٔٛس ٔشدْ یب اسػبة آٟ٘ب است ،ث٘ ٝحٛی وٛٔ ٝرت ٘رب أٙری دس
ٔحیف ٌشددٞ .شٌب ٜوسی ثب اٍ٘یض ٜضخػی ث ٝسٛی یه یب چٙذ ضخع تربظ سرال ثىطرذ  ٚػٕرُ ا ٚرٙجر ٝػٕرٔٛی
٘ذاضت ٝثبضذ ٘ ٚیض وسی و ٝث ٝسٚی ٔشدْ سال ثىطذِٚ ،ی دس احش ٘بتٛا٘ی ٔٛرت سّت أٙیت ٘طرٛدٔ ،حربسة ٔحسرٛة
ٕ٘ی ضٛد.
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اتتیبس یب رب ُٞؤ ٝجبضش دس وطیذٖ سال ٞستٙذ سا ثٔ ٝزبصات حذی ٔحىٕٛ٘ ْٛد ٕٞ ٚچٙیٗ دس
ایٗ فشؼ تؼییٗ ٔزبصات حذی ثشای ٔسجت ٘یض ٔٙتفی است.
فّزا ٌب ٜاستىبة رشْ حذی ٔب٘ٙذ تفخیزٔ ،سبحم ،ٝضشة تٕش اص قشیك ٔجبضشی ور ٝدس حىرٓ آِرت
استىبة رشْ ٔٙتست ث ٝسجت استٙٔ ،تفی ثٛد ٜأب ٌب ٜاستىبة رشْ اص قشیك ٚسیّٙٔ ،ٝزش ث ٝتغییش
ٔبٞیت رشْ استىبثی ضذ ٚ ٜػٛٙاٖ ٔزشٔب٘ر ٝی تبغری ثرشای ررشْ تؼیریٗ ضرذ ٜاسرت ٌ ٚرب٘ ٜیرض
لبٍ٘٘ٛزاس ث ٝغشاحت أىبٖ استىربة آٖ سا اص قشیرك ٚسریّ ،ٝغرغیش ،ا٘سربٖ فبلرذ اساد( ... ٚ ٜسرشلت
حذی) ٔطخع وشدٔ ٚ ٜزبصات آٖ سا ٔزبصات فبػُ اغّی رشْ حذی تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜاست.
دس حمٛق ویفشی اٍّ٘ستبٖ ،دس رشائٕی و ٝغشفبً ثرب ٔجبضرشت لبثرُ تحمرك اسرت ،فرشد ٔسرجت ثرٝ
ٔزبصات فبػُ اغّی رشْ ٔحىٔ ْٛی ضٛد .دس پش٘ٚذ ٜای ٔشدی ثر٘ ٝربْ ِیره دس حبِرت ٔسرتی ثرٝ
ٕٞسش تٛد ساثك ٝی رٙسی ثشلشاس ٕ٘ٛد  ٚثؼذ اص آٖ ،اص ٕٞسشش تٛاست تب ثب دٚسرت ٚی ،ثر٘ ٝربْ
وٌٛبٖ ٘یض ساثك ٝثشلشاس ٕ٘بیذ تب ثب تٕبضبی آٟ٘ب ث ٝاسؾبی رٙسی ثشسذ .وٌٛبٖ ور ٝفىرش ٔری ورشدٜ
ٕٞسش ِیه ث ٝساثك ٝی رٙسی سؾبیت داسد ،ثب ا ٚساثك ٝثشلشاس ٔی ٕ٘بیذٕٞ .سش ِیه ،اص وٌٛربٖ ثرٝ
اتٟبْ ص٘بی ث ٝػٙف ثب پّیب تٕبس حبغُ ٕ٘ٛد .لبؾی سسیذٌی وٙٙذ ٜثب ثیبٖ ایٗ و ٝآٖ أرشی ورٝ
ِیه لػذ داضت( ٝتزبٚص ث ٝػٙف) اتفبق افتبد ٚ ٜاص وٌٛبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٚسیّ ٝی استىبة ررشْ اسرتفبدٜ
1
وشد ٜاست ِزا وٌٛبٖ سا فبػُ غیش اغّی تؼییٗ وشد ٚ ٜا ٚسا اص اتٟبْ تزبٚص رٙسی تجشئٕٛ٘ ٝد.
ثٙبثشایٗ دس حمٛق اٍّ٘ستبٖ استىبة رشائٓ رٙسی ثب ٚسیّ ٝی ٔزشٔب٘ ٚ ٝاص قشیك ضخع دیٍرش ،ثرب
ایٗ استذالَ وٕٞ ٝبٖ ٘تیز ٝای ؤ ٝذ ٘ظش ٔجبضش ثٛد( ٜاسؾبی رٙسی) ٔحمك ضذ ،ٜثٙبثشایٗ سجت
سا ثٔ ٝزبصات فبػُ اغّی (ٔجبضش) ٔحىٔ ْٛی ٕ٘بیٙذ.
 -3-2هسئولیت کیفری سبب اقوی از هببشر در جرائن تعسیری
دس ٔمبْ پبسخ ث ٝپشسطی و ٝدس اثتذای ثحج ٔكرش ضرذ  ٚأىربٖ یرب ػرذْ أىربٖ استىربة ررشائٓ
تؼضیشی تٛسف سجت الٛی اص ٔجبضش ،ثبیذ ارػبٖ ٕ٘ٛد ،لربٌ٘ ٖٛرزاس ترٛد ،دس ثشتری اص ٔرٛاد لربٖ٘ٛ
ٔزبصات اسالٔی ثش تالف استذالَ ثشتی اص فمٟب ،ث ٝػبُٔ تسجیت ث ٝغرشاحت اضربسٕ٘ ٜرٛد ٜاسرت.
ثشای ٔخبَ دس ٔبد ٜی  2لب٘ٔ ٖٛجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس ٔػٛة  1397لبٍ٘٘ٛزاس غشاحتبً ثر ٝلبثرُ تحمرك

Cogan & Leak, 1976.
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ثٛدٖ رشْ تؼضیشی اص قشیك سجت الٛی اص ٔجبضش اضبس ٜوشدٔ ٚ ٜزبصات آٖ سا ٕٞربٖ ٔزربصات فبػرُ
اغّی رشْ تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜاست.
أب دس  ٕٝٞی رشائٓ تؼضیشی سٚیىشد لبٍ٘٘ٛزاس ٚاحذ ٘جٛد ٜثذیٗ ٔؼٙب وٌ ٝبٔ ٜزربصات ثریص ترشی سا
ثشای ٔسجت تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜاست .ثشای ٔخبَ دس ٔبد ٜی  128لب٘ٔ ٖٛزبصات اسالٔی ثیربٖ ضرذٞ :ٜرش
وب اص فشد ٘ب ثبِغ ث ٝػٛٙاٖ ٚسیّ ٝاستىبة رشْ ٔستٙذ ث ٝتٛد استفبدٕ٘ ٜبیذ ث ٝحرذ اوخرش ٔزربصات
لب٘٘ٛی ٕٞبٖ رشْ ٔحىٔ ْٛی ٌشدد .ثٙبثشایٗ اص حیج تؼییٗ ٔزبصات ٔسجت دس ایٗ فشؼ ،ثش تالف
ثشداضت ظبٞشی اص لسٕت اتیش ٔبد ٜی ٕٞ 526بٖ لب٘ٔ ٖٛزبصات ٔسجتٔ ،زبصات فبػُ اغّی رشْ
٘جٛد ٜثّى ٝلبٍ٘٘ٛزاس ٔزبصات ضذیذتشی سا ثشای ٔسجت تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜاست.
٘ىت ٝی دیٍش دس تػٛظ رشائٓ تؼضیشی آٖ است و ٝثشتی اص رشائٓ تؼضیشی اص سرٛی لربٌ٘ ٖٛرزاس
ٔجتٙی ثش ٚرٛد حبالتی تبظ دس ٔشتىت ضذ ٜاست  ٚأىبٖ تػٛس استىبة آٖ تٛسف اضرخبظ دیٍرش
ٔٙتفی است ٕٞب٘ٙذ رشْ تشن ا٘فبق ٕٞسش ،و ٝغشفبً اص قشیك ضٞٛش لبثُ استىربة ثرٛد ٚ ٜثٙربثشایٗ
ضخػیت ٔشتىت ضشـ ٚلٛع  ٚتحمك آٖ است .پب ٔجبضشت ٔشتىت (ضٞٛش) ضشـ تحمك ایٗ ررشْ
است  ٝ٘ ٚضٞٛش اص قشیك دیٍشی ٔی تٛا٘ذ چٙیٗ رشٔی ٔشتىت ضٛد ٝ٘ ٚ ،دیٍشی اص قشیرك ضرٞٛش
ٔی تٛا٘ذ آٖ سا ٔشتىت ضٛد پب فشؼ استىبة آٖ تٛسف ٚسیّ ٝیرب ا٘سربٖ ربٞرُ ،ثری اتتیربس ... ٚ
ٔٙتفی است.
دس حمٛق ویفشی اٍّ٘ستبٖ ٘یض تحمك ثشتی رشائٓ٘ ،یبصٔٙذ ٚرٛد ٚغرفی تربظ دس ٔشتىرت اسرت.
ثشای ٔخبَ رشْ چٙذ ٕٞسشی اص رّٕ ٝرشائٕی است و ٝدس حمٛق اٍّ٘ستبٖ ّٔضْ ثرٚ ٝررٛد حربِتی
تبظ دس ٔشتىت ضذ ٜاست.
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نتیجه گیری
دس ضی ٜٛی استىبة رشْ ث ٝضىُ سجت الٛی اص ٔجبضش ،سجت و ٝداسای سوٗ سٚا٘ی الصْ ثشای استىبة
رشْ است اص قشیك فشدی و ٝفبلذ ٔسئِٛیت ویفشی است رشْ ٔٛسد ٘ظش تٛد سا ا٘زبْ ٔی دٞرذ ثرٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝػشف ث ٝدِیُ ٚرٛد ٔٛا٘غ ٔسئِٛیت ویفشیٔ ،جبضش سا فبلذ ٔسئِٛیت دا٘سرت ٚ ٝررشْ سا
ثٔ ٝسجت ٔستٙذ ٔی ٕ٘بیذ .الصْ ث ٝروش است و ٟٓٔ ٝتشیٗ ٔالن تطخیع سرجت الرٛی اص ٔجبضرش
ػشف است .أب ثب تٛر ٝث ٝػذْ روش ؾبثك ٝای دلیك ثشای تؼییٗ ٔزبصات سرجت دس ٔمِٛر ٝی سرجت
الٛی اص ٔجبضش ،چٍٍ٘ٛی تؼییٗ ٔزبصات آٖ ،دس حمٛق ویفشی ایشاٖ ثب ٞبِ ٝای اص اثٟبْ ٔٛار ٝاسرت.
چشا و ٝسٚیىشد لبٍ٘٘ٛزاس دس رشائٓ ٔختّف ٔتفبٚت ثٛد ٜو ٝایٗ أش ضبیست ٝی یه سیبست ویفرشی
لبٍ٘٘ٛزاس لب٘ٔ ٖٛزبصات ٘یست  ٚلبٍ٘٘ٛزاس ٔی ثبیست اص سٚی ٝی ٚاحذی ٔتبثؼت ٕ٘بیذ .ثرب تٛرر ٝثرٝ
ایٗ و ٝلبٍ٘٘ٛزاس ایٗ ثحج سا ریُ ػٛٙاٖ دیبت ٔكش ٕ٘ٛد ٜاست ،ثشتی اػتمبد ث ٝاتتػبظ داضتٗ
ایٗ ٔٛؾٛع ث ٝرشائٓ ٔٛرت دیبت  ٚلػبظ داس٘ذ.
أب ٔطبٞذ ٜوشدیٓ و ٝدس ٔٛاسدی ث ٝغٛست پشاوٙذ ٚ ٜحتی دس لٛا٘یٗ تبظ ،ث ٝثحج سرجت الرٛی
اص ٔجبضش دس سبیش رشائٓ (ث ٝرض لػبظ  ٚدیبت) ،تٛاست ٝیب ٘ب تٛاست ٝث ٝلبثّیت تحمك ایٗ ٔٛؾرٛع
پشداتت ٝضذ ٜاست .ثذیٗ غٛست ؤ ٝزبصات سجت دس ایٗ ٔٛاسدٌ ،ربٔ ،ٜزربصات فبػرُ اغرّی ررشْ
است .أب دس ثشتی رشائٓ ٌبٔ ٜزبصات ضذیذتشی ٘یض ثشای ٔسجت تؼییٗ ضذ ٜاست .ثٙبثشایٗ ثب تٛررٝ
ث ٝآٖ وٞ ٝذف حمٛق ویفشی رٌّٛیشی اص ثی ویفشی ٔزشٔیٗ ثٛد ،ٜدس غٛستی ور ٝفرشدی اص یره
ٚسیّ ٝیب فبػُ غیش ٔسئ َٛثشای استىبة رشْ ٔستٙذ ثر ٝترٛد اسرتفبدٕ٘ ٜبیرذ ،ثبیرذ ثترٛاٖ ثرب ایرٗ
استذالَ وٞ ٝذف ٚی اص استىبة رشْ ٔحمك ضذ ،ٜا ٚسا ٔكربثك لرٛا٘یٗ ٔ ٚمرشسات رضایری ٔزربصات
ٕ٘ٛد .أب ثب تٛر ٝث ٝػذْ أىبٖ تػٛس  ٚتحمك رشْ دس ثشتی رشائٓ حذی  ٚیب ثشتی رشائٓ تؼضیشی،
 ٚثب تٛر ٝث ٝتفسیش ٔؿیك لٛا٘یٗ ویفشی  ٚاغُ ثشائتٕٞ ،یط ٝایٗ الذاْ لبثُ تحمك ٘یسرت  ٚثبیرذ
لبئُ ث ٝثشائت ٔت ٟٓضذ .دس حمٛق ویفشی اٍّ٘ستبٖ ایرٗ ٘رٛع تمسریٓ ثٙرذی اص ررشائٓ ثر ٝحرذٚد،
لػبظ ،دیبت ،تؼضیشات ٔٙتفی است  ٚفمف تحمك ثشتی رشائٓ ّٔضْ ثٚ ٝرٛد حبِتی تربظ دس فرشد
ٔشتىت رشْ است و ٝدس ایٗ حبِت ػّت ٔذاتٌّ ٝش ٚاثست ٝفبلذ ٔزبصات است ٌ ٚب ٜثب ایٗ استذالَ
و ٝرشْ ٔٛسد ٘ظش سجت ،ثٚ ٝسیّ ٝی ٔجبضش ٚالغ ضذ ،ٜسجت سا فبػُ اغّی رشْ ٔحسرٛة ورشدٚ ٜ
ٔزبصات فبػُ اغّی سا ثشای ا ٚاػٕبَ ٔی ٕ٘بیٙذ.
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ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ثحج سجت الٛی اص ٔجبضش چ ٝدس ثحج تطخیع  ٚاسائ ٝی تؼشیفی ربٔغ  ٚدلیرك
اص آٖ ٔٛؾٛع ٚ ،چ ٝدس ثحج تؼییٗ ٔزبصات آٖ ،الصْ است و ٝلبٍ٘٘ٛزاس تٛر ٝوبفی سا ث ٝایٗ ٔسأِٝ
ٔجزٕ٘ َٚبیذ.
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Criminal liability the strongest cause of stewardship in the criminal law of
Iran and the United Kingdom
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Abstract
The issue of criminal liability is the most important issue in criminal law
because usually a person or persons are directly involved in the commission of
the crime and its material element, and the same person or persons who are
known as the director and accomplices in the crime. , Have criminal liability.
Therefore, establishing a causal relationship between the perpetrator and the
outcome of the event and holding him responsible is not a difficult task.
However, it is possible in cases where the person in charge of the crime, despite
direct intervention in the material element of the crime, is irresponsible and
instead another person who was not involved in the executive operation (cause)
is found criminally responsible. However, how to determine the punishment for
the cause, in addition to the ambiguities that exist in distinguishing the strong
cause from the manager, due to the lack of scrutiny by the legislator, is one of
the ambiguous issues in the Islamic Penal Code. Since the origin of the
relationship between causation and strong cause of the manager is first from the
United Kingdom and then has reached the jurisprudence of other countries,
including the United States and Iran, in this article, considering the similarities
between the strong cause of the manager, The reason for the dependent
intervener in the criminal law of the United Kingdom, we will examine how to
determine its punishment in the criminal law of Iran and the United Kingdom.
keywords: Criminal liability, strong cause of steward, intervening cause,
innocent perpetrator.
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