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چکیده
در رویکرد کیفری پیشین در ایران ،درارتباط با رکن روانی جرایم مقید ،شخص تنها زمانی مجرر مسور
میشد که افزونبر قصد رفتار و علم به م ض ع ،قصد رسیدن به نتیجۀ خاص را بنمایرد در رویکررد کیفرری
کن نی هر گاه فرد با علم به تسقق نتیجه رفتاری را مرتکب ش د ،وی نیز قاصد به نتیجه مسو مریشر د
این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حق ق کامنال سابقۀ بویاری دارد ،به قصد غیرموتقیم خ انده
میش د و در مادۀ  144قان ن جدید مجازات اسالمی مص  1392بهعن ان یک قاعدۀ عا در جرایم عمدی
مقید وارد شده است لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» ،نتیجه در اثر رفتار
مسقق میش د ،برای مقا قضایی بویار حائز اهمیت است بر این اساس ،با ت جه به ضررورت ارائرۀ معیراری
برای احراز قصد غیرموتقیم ،بهدلیل مباحر ور النی و گورترده در حقر ق انالورتان ،ن شرتار حاضرر برا
رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سهگانۀ ارائهشده در حق ق انالوتان یعنی «نتیجۀ احتمالی»« ،نتیجۀ
وبیعی» و «نتیجۀ نوبتاً قطعی» و تطبیق آن با حق ق ایران و ارائۀ معیاری ب می با ت جه بره فقره امامیره و
قان ن جدید مجازات اسالمی پرداخته است
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مقدمه
تفویر واژگان بهکاررفته در قان ن کیفری ،پیرو اندیشهای است که بر پایۀ آن ،مفاهیم حق ق کیفری
باید براساس زبان عم می 1مرد باشد و به واژگان همران معنرایی داده شر د کره عررآ از آن در
میکند بهعبارت دیار ،این اندیشه بر این پایه بنیان شده که «معنای معم ل واژگان ما را بدین س
میبرد که این واژگان در عرآ مرد چا نه بهکار میروند و نه هناامیکه از این معنای معم ل جدا
میش ند ،برای اهداآ قان نی به چه معنایی بهکار میروند») (Fletcher, 2000: 451پس در واژگران در
حق ق کیفری با پرداختن به عرآ و زبان مرد شدنی است
در مقابل ،اندیشۀ دیاری وج د دارد که براساس از آنجا که حق ق کیفری درصدد مسدود کردن
آزادیهاست و ناقضان را با ابزار کیفر میراند ،واژگانش باید تا حد امکان واضر ،،قطعری و یکرارچره
باشد و تنها در این شرایط افراد میت انند برای زندگی خ د برنامهریرزی کررده و برهور ر مشرخص
بدانند تا چه حد آزادی عمل دارند ) (Geary, 2002: 13بنابراین حق ق کیفری باید هر واژهای را کره از
آن بهره میبرد ،تعریف کند و مقص د خ د را از آن بیان دارد ،بیآنکه بره بهررهگیرری از عررآ نیراز
باشد
این داستان که حق ق کیفری باید ادبیات واژگانی خ د را بر مررد برار کنرد یرا واژگرانش را برا
کمک زبان مرد بیان دارد ،پیامدهای شارفی در قضاوت کیفری دارد در تعبیر ترازۀ برهکاررفترۀ
«علم به وق ع نتیجه» در نظا کیفری ایران در گرو این است که فهم آن باید با مس ریت عرآ باشد
یا با مس ریت قان ن از نظر تطبیق واژه بر مصداق رخداده در ق انین کش رهای تراب حقر ق ن شرته
مانند فرانوه ،آلبانی و ایران معم ل آن است که از قصد تعریف قان نی ارائه نمیش د و در کش رهای
تاب سیوتم کامنال نیز تعریف قصد بهدلیل قدمت آن در رویۀ قضایی م ج د است بررای مارال در
حق ق انالوتان در دع ای م هان 2قصد اینگ نه تعریف شده کره هرر گراه فرردی تصرمیمی بررای
رسیدن به یک هدآ خاص اتخاذ میکند ،واجد قصد تلقی میش د قصد در اینجا معنای عرفی خ د
را دارد و بدان معناست که هدآ باید رسیدن به نتیجۀ خراص باشرد و نره صررفاً انجرا یرک رفترار
) (Molan, 2001: 485در سیوتم حق ق ن شته نیز دکترین تعاریفی که از قصرد ارائره دادهانرد ،حر ل
مس ر اراده بر رسیدن به هدآ است؛ «ارادهای که عامداً به ورآ منظ ری متمایرل مریشر د کره از
ورآ قان ناذار من شده است» (استفانی ،ل اس ر و ب لر  )354 :1377 ،ازاینرو عنصر اصلی قصد خ اسرتن
نتیجه است در هر دو سیوتم معنای قصد بهو ر هموان شناسانده شده ،ولی معنابخشری قصرد در
سیوتم کامنال در رویۀ قضایی و در سیوتم رومی -ژرمنی در دکترین اسرت فاصرلۀ برین ایرن دو
سیوتم حق قی ،نقش عرآ و قان ن در در مفه قصد را روشن میکند؛ با ایرن حرال هنر ز یرک
1. ordinary usage approach
2. Mohan
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نکتۀ مهم باقی مانده و نظا کیفری ایران که رویهمرفتره پیررو مس ریرت قران ن در سیورتمهرای
رومی-ژرمنی است ،تعبیر «علم به وق ع نتیجه» را هم از سیوتم کرامنال گرفتره و از هرم از منراب
فقهی بنابراین نوبت به تعبیر «علم به وق ع نتیجه» قالب یا سیوتم بهکارگیری تعبیرر برا منبر و
مست ای آن تفاوت بنیادین دارد و چالش این ن شتار نیرز در همرین جاسرت کره در رویکررد قران ن
مس ری نظا کیفری ایران ،چا نه یک تعبیر که هم در نظا رویۀ مس ر کرامنال ریشره دارد و هرم
نظا روایتگرای فقهی ،تفویر ش د؟
«علم به وق ع نتیجه» یا قصد غیرموتقیم ،اگرچره در فقره اسرالمی در زمینرۀ قترل عمرد و در
حق ق کامنال ،پیشینه ای دیرین دارد ،مفه می است که با تص یب قان ن مجازات اسالمی  1392بره
ح زۀ حق ق کیفری ایران وارد شد این امر ریشه در این قاعده دارد کره «قصرد سربب برا علرم بره
سببیت در واق قصد موبب است»
در قان نهای کیفری پیشین ( 1361 ،1352 ،1304و  )1370که به گزارههای عم می بزههرا و
کیفرها پرداخته ب دند ،عناصر رکن روانی جرایم مقید بهروشنی پیشبینی نشده ب د ،ولری برهسربب
پی ستای رکن مادی و رکن روانی دیدگاه و رویۀ برتر بر این بر د کره رکرن روانری برزههرای مقیرد
برگرفته از قصد رفتار ،علم به م ض ع و قصد نتیجه است بنابراین ،هر گاه فردی قصد حص ل نتیجه
را در جرایم عمدی مقید نداشت و لیکن نتیجه حاصل میشرد ،برزه در شرمار جررایم عمردی قررار
نمیگرفت با این حال ،قان ن مجازات اسالمی  ،1392با تص یب مادۀ  144این م ض را تغییرر داد
براساس این ماده «در تسقق جرایم عمدی عالوهبر علم مرتکب بره م ضر ع جرر  ،بایرد قصرد او در
ارتکا رفتار مجرمانه احراز گردد در جرایمی که وق ع آنها براساس قان ن من ط بره تسقرق نتیجره
است ،قصد نتیجه یا علم به وق ع آن نیز باید مسرز ش د» براساس این ماده ،جرایم عمدی مقید نره
تنها با قصد موتقیم نتیجه تسققپذیر است ،بلکه درص رتیکه فرد قصد موتقیمی بر تسقق نتیجره
نداشته باشد لیکن «علم به وق ع آن» نتیجه داشته باشد ،بزه وی ،عمدی است ایرن امرر در حقر ق
انالوتان قصد غیرموتقیم یا تبعی خ انده میش د و میت ان در حق ق ایران عن ان «علرم جانشرین
قصد» بر آن گذارد به سخن دیار ،در جرایم عمدی مقید ،رکن روانی نتیجه ،حد وسط رکن روانری
رفتار و م ض ع است در رفتار خ استن و در م ض ع دانوتن شرط است و ازاینرو قصد رفتار و علرم
م ض عی الز میش د؛ درحالیکه در نتیجه هم خ استن و هم دانوتن میت اند بر عمدی ب دن بزه،
گ اهی دهد با آنکه در مفه راستین ،مرتکب نتیجه را میخ اهد تا اینکه به آن آگاه باشد ،در علرم
به وق ع نتیجه ،در اصل علم جانشین قصدِ موتقیمی میگرردد کره مرتکرب نداشرته باشرد ،لریکن
بهدلیل این علم وی قاصد فرض میش د
قان ناذار ایران از قصد غیرموتقیم یا علم جانشین قصد ،نه تنها تعریفی ارائه نکرده ،بلکه عررآ
نیز با این مفه آشنا نیوت؛ زیرا این ن ع خاص از قصد ،در معنای واقعی قصد یرا همران خ اسرتن
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نیوت قصد غیرموتقیم مفه می زادۀ حق ق جزاست و نه عرآ جامعه در این حالرت یرک مورللۀ
اساسی روی مینماید که اگر حق ق کیفری و دادگاههای جزایی قصد آن دارند کره علرم مرتکرب را
جانشین قصد وی کنند و از آن بهعن ان قصد غیرموتقیم بهره برند ،چه معیاری برای این امر وج د
دارد در حق ق کیفری ماه ی ،اگر فردی با آگاهی از آنکه با رفتار وی بیشک نتیجه حاصل خ اهرد
شد ،رفتاری را انجا دهد ،بیگمان وی برای جر عمدی مقصر خ اهد ب د با ایرن حرال ،هری گراه
نمیت ان قطعیت در علم را «احراز» کرد بنابراین ضروری است معیراری بررای ایرن امرر کره قصرد
غیرموتقیم را چا نه میت ان احراز کرد ،یافت برای تبیین معیار این قصد ت جه به مفه حقر قی
این قصد ضروری است
تعبیر «علم به وق ع نتیجه» که در مادۀ  144قان ن مجازات اسالمی  1392بهکار رفتره و سرایر
م ادی که به علم و آگاهی اشاره کردهاند ،میت اند پیرو سه معیار تفوریر شر د؛ نخورت آنکره فررد
بداند به احتمال زیاد نتیجه در اثر رفتار وی مسقق میش د؛ دو آنکه نتیجره در راسرتای رفترار وی
بهو ر وبیعی مسقق میش د؛ و س آنکه نتیجه در اثر رفتار او بهص رت نوبتاً قطعی مسقرق مری-
گردد با ت جه به ن ب دن این امر در حق ق ایران و با عنایت به آنکره قصرد غیرمورتقیم در حقر ق
کیفری انالوتان سابقهای بویار و النیتر از حق ق ایران دارد و رویرۀ قضرایی ایرن کشر ر در ادوار
مختلف به تسلیل این قصد پرداختهاند ،بهرره از رویرۀ قضرایی ایرن کشر ر در تبیرین مفهر قصرد
غیرموتقیم در حق ق ایران راهاشا خ اهد ب د
بر این اساس ،ن شتار حاضر در راستای تبیین و تسلیل معیار قصد غیرمورتقیم ،برا مسر ر قررار
دادن سه معیار در رویۀ قضایی انالوتان ،به تسلیل معیارهای قصد غیرموتقیم یعنی علم بره وقر ع
نتیجه با «احتمال باال» ،علم به وق ع «نتیجرۀ وبیعری» و علرم بره وقر ع «نتیجرۀ نوربتاً قطعری»
میپردازد:

الف) معیار علم به وقوع نتیجه با احتمال باال
در جرایم مقید گاه مرتکب اگرچه قصد رسیدن به نتیجرۀ خاصری را نکررده اسرت ،احتمرال بوریار
زیادی وج د دارد که نتیجه در اثر عمل مرتکرب روی دهرد ایرن امرر بره ضرابطۀ وقر ع نتیجره برا
«احتمال باال» در رویۀ قضایی انالوتان مشه ر است این معیار که یکی از قدیمیتررین ضر ابط در
تشخیص قصد غیرموتقیم است ،در رأی پروندۀ دادستان سلطنتی کل علیره هیرا ( )1975مطرر
شد  1در این پرونده دوست متهمه با خانمی مون (خانم ب ث) 2به سفر مریرود و متهمره برهدلیرل
حوادت و بهمنظ ر انتقا  ،روزنامۀ آتشزدهشدهای را درون جعبۀ پوتی منزل خانم ب ث مریانردازد
1. Hyam V. DPP
2. Booth
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این مولله سبب میش د آتش به خانه سرایت کند و دو فرزند صراحبخانه کشرته شر ند
) Quinn, 2010: 60در این پرونده متهمه ادعا کرده که قصد کشتن فرزنردان خرانم بر ث را نداشرته و
هدفش ترساندن شاکی ب ده است در این پرونده قاضی دیله رن 1بیان کررد« :یرک شرخص ممکرن
است با مقاصد مختلف عملی را انجا دهد؛ اگر وی عمل را از روی قصد و عمد انجرا دهرد و بدانرد
هناامیکه آن عمل را انجا میدهد« ،بویار مستمل» 2است که صدمۀ بدنی شدیدی ایجراد شر د،
آنااه هر قصد دیاری وی داشته باشد ،وی حداقل قصد صدمۀ بدنی شدید را کرده اسرت & (Fionda
) Bryant, 2000: 3ازاینرو هیا به قتل عمد مسک شد در تجدیدنظرخ اهی ،مجلس اعیان با تنفیرذ
رأی بیان داشت « :یک فرد ممکن است مایل به انفجار ه اپیما در ه ا باشد تا از وریق بیمه پ لی را
بهدست آورد ،3و لیکن اگر هر موافری کشته شر د ،وی مقصرر در قترل عمرد اسرت زیررا اگرر وی
قصدش را عملی کند ،مرگ موافر از نظر اخالقی قطعی است بنابراین قصد در جایی ایجاد میش د
که متهم بداند «خطر مهمی» 4وج د دارد که مرگ یا صردمۀ بردنی شردید در پری عمرل او ایجراد
خ اهد شد و عمل را عامداً و بدون عذر قان نی انجا دهد؛ این امرر مهرم نیورت کره در آن شررایط
متهم آن نتایج را خ استه است یا خیر») (ibid: 3با ت جه به دو رأی مذک ر ،برای آنکه بتر ان گفرت
فرد علم به تسقق نتیجه یا قصد غیرمورتقیم داشرته اسرت ،ضرروری اسرت کره عمرل وی «خطرر
مهمی» ایجاد کرده باشد که در نتیجۀ این خطر« ،بویار مستمل» ب ده که نتیجه روی دهد با ایرن
حال بهنظر میرسد این ضابطه از چند منظر ایراد دارد:
نخوت ،با پذیرش این ضابطه مرز بین تقصیر کیفری اعم از بیاحتیاوی و بیمباالتی و علرم بره
تسقق نتیجه مبهم میش د بهعبارت دیار ،از آنجا که جرایم ارتکرابی برا تقصریر ،هماری جرایمری
مقیدند ،این مولله روی می نماید که در ص رت تقصیر مرتکب ،وی به جر غیرعمدی و در صر رت
علم به تسقق نتیجه ،متهم به جر عمدی خ اهد شد برای ماال مرادۀ  15قران ن نظرا معمراری و
ساختمانی بیان میدارد« :هر گاه بر اثر عد رعایت مقررات و اص ل فنی یرا برهکرار برردن مصرال،
نامناسب و غیرکافی و یا موامسه و بری مبراالتی یرا بری احتیراوی مهندسران مساسرب ،نظرار فنری،
پیمانکاران و معماران و بهو ر کلی کوانی که مول لیت صست انجا ساختمان به عهدۀ آنها مس ل
است ،جرمی واق ش د مول ل مرب ط بر حوب م رد وبق مقررات از لساظ کیفرری مر رد تعقیرب
قرار خ اهد گرفت» در این حالت ،درص رتیکه صرآ بیاحتیاوی ب ده و ساختمان ریرزش کررده و
اشخاصی ف ت کنند ،قتل غیر عمد و چنانچه فرد علم به تسقق نتیجه داشته باشرد و برهعبرارتی برا
(Elliot and

1. Dilhorne
2. Highly probable

 3با فرض اینکه کاالهای شخص منفجرکننده که بیمه کرده در ه اپیما باشد
4. Serious risk
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وج د آگاهی از خطر باال که به احتمال زیاد به ریزش منجر میشر د مصرال ،نامناسرب و غیرکرافی
بهکار ببرد ،جر عمد خ اهد ب د بنابراین تمییز این دو از یکدیار بویار مهم است
در حق ق ایران از بیاحتیاوی و بیمباالتی تعریف قان نی ص رت نارفته و تنها در تبصرۀ مادۀ 8
قان ن اخاللگران در صنای نفت بیان شده است« :منظ ر از بیمبراالتی اقردا بره امرری اسرت کره
مرتکب نمی بایوت به آن مبادرت نم ده باشد و منظ ر از غفلت خ دداری از امری است که مرتکرب
میبایوت به آن اقدا نم ده باشد اعم از اینکه منشأ بیمباالتی یا غفلت عد اوالع و عد مهارت یا
عد تجربه یا عد رعایت قان ن یامقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرآ و عادت باشد» قان ن مجرازات
اسالمی  1392نیز در تبصرۀ مادۀ  145تنها مصرادیق بریاحتیراوی و بریمبراالتی را ذکرر کررده و
«موامسه ،غفلت ،عد مهارت و عرد رعایرت نظامرات دولتری و ماننرد آن» را از مصرادیق ایرن دو
شمرده است بنابراین ،با پذیرش این تعاریف که تقصیر (اعرم از بریاحتیراوی و بریمبراالتی) بردان
معناست که فرد میبایوت کاری را که انوان معق ل و معم ل انجا دهرد یرا انجرا ندهرد ،حورب
م رد تر کرده یا انجا داده (اردبیلی ،)358 :1392 ،مرز بین تقصیر که سازندۀ جرایم غیرعمرد اسرت و
علم به وق ع نتیجه در معنای احتمال باالی وق ع نتیجه مشخص نمیش د ممکن است گفتره شر د
در جرایم تقصیری ،ماهیت رفتار مبا ب ده یا در حد تخلف است و ازاینرو مرتکب از اسراس نمری-
ت اند از نتیجه آگاهی داشته باشد ،ولی در جرایم عمردی ،ماهیرت رفترار مرتکرب مجرمانره اسرت و
بهسبب وب این رفتار ،میت انوته آگاه ش د که به احتمال زیاد رفتارش به نتیجه میانجامد؛ با این
حال ماهیت رفتار ،سنجهای برای جداسازی بزههای غیرعمدی و عمدی مقید است ،به ایرن صر رت
که در بزه های غیرعمدی اصل بر مبا ب دن رفتار است که نتیجه به آن وصرف مجرمانره مریدهرد،
ولی در بزه های عمدی مقید اصل بر غیرمجاز یا غیرقان نی ب دن رفتار است و نتیجره مکمرل وصرف
مجرمانه است در انجا رفتار هر دو ،مرتکب عامد است ،ولی در بزههرای غیرعمردی ،نتیجره پیامرد
ناآگاهی مرتکب است ،ولی در بزههای عمدی ،پیرو آگاهی وی ولری ایرن تفکیرک ممکرن اسرت در
عمل با چالش همراه باشد
1
این ابها در حق ق انالوتان نیز وج د دارد در دع ای دولت علیه جری و دیارران ( )2003در
زمینۀ سهلانااری 2تعریف پیشن یس قان ن جزایی  1989که ت سط کمیوی ن حق قی تهیه شرده
ب د ،م رد پذیرش واق شد براساس این پیشن یس «شخص رفتار سهلاناارانه دارد در رابطه برا:
 1شرایط ،هناامیکه وی آگاه است که خطری وجر د دارد یرا وجر د خ اهرد داشرت و  2نتیجره،
هناامی که آگاه از خطری است که رخ خ اهد داد و در شرایطی که برای وی معل است ،اتخراذ آن
خطر نامعق ل است» در پروندۀ دولت علیه کانیاها نیز در تعریرف سرهلاناراری بیران شرده بر د:
1. R v. G and other
2. Recklessness
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هناامی فرد سهلاناار است که «متهم پیشبینی میکند ن ع خاصی از صدمه ممکرن اسرت ایجراد
ش د و با این حال آن خطر را میپذیرد و پیش میرود» ) (Elliot and Quinn, op.cit: 18در واقر عنصرر
اصلی موامسه و خطای کیفری پذیرش خطر و احتمال وق ع نتیجه است و این همان معیاری است
که در پروندۀ هیا برای احراز قصد بیان شده است بهعبارت دیار ،در ص رت پذیرش این معیرار در
حق ق ایران و انالوتان ،مرز مشخصی بین بیاحتیاوی و موراحه برا قصرد غیرمورتقیم نمریتر ان
یافت به همین دلیل ،در پروندۀ ولین در سال  1998هناامیکه قاضی به هیأت منصفه برای تعیین
قصد غیرموتقیم معیار «خطر اساسی» را ارائه کرد ،پرونده با این استدالل که ایرن امرر «مررز برین
قصد و سهلانااری را مبهم مینماید و در نتیجه مرز بین قتل عمد و غیرعمد مربهم مریشر د» رد
شد )(Baird, 2002:12
دومین مشکل اعمال این ضابطه آن استکه این ضابطه خ د م جد بیضرابطای مریباشرد ،زیررا
ضابطۀ «احتمال زیاد» ابها بویار دارد و ممکن است به نظر دادسرتان ،قاضری ،وکیرل یرا هرر فررد
دستاندرکار عدالت کیفری« ،احتمال زیاد» یک معنا داشته باشد و این امری است که سبب تضیی
حق ق شهروندان هناا ایراد اتها میش د به همین دلیل بهنظر میرسد نمیت ان «علرم بره وقر ع
نتیجه» یا قصد غیرموتقیم را به معنای خطرپذیری مهم با احتمال باال نتیجه دانوت

ب) معیار علم به وقوع نتیجۀ طبیعی
نتیجۀ وبیعی یک رفتار ،آثاری است که بهو ر معم ل از آن حاصل میش د ،خ اه آن نتایج خ استۀ
مرتکب ب ده باشد یا خ است موتقیم وی نباشد برای ماال نتیجرۀ وبیعری عرد اسرتفاده از برتن
مناسب در ساختمان و سوتی شال دۀ بنا ،ریزش آن و نتیجۀ وبیعی عد رعایت بهداشت در ت لیرد
دارو ،آل ده شدن دارو و بیمار شدن افراد است ایرن نتیجرۀ وبیعری بنرا بره تجربره بررای هرر فررد
حاصل شدنی است و در عم مرد آگاهی به این نتیجه وج د دارد ایرادات وارد بر ضابطۀ «احتمال
باال» سبب شد ده سال بعد ،رویۀ قضایی انالوتان معیار جدید «نتیجۀ وبیعی» را جرایازین معیرار
سابق کند
براساس این ضا بطه علم به حص ل نتیجه یعنی آگراهی فررد بره آنکره نتیجره در رونرد وبیعری
بهعلت رفتار حاصل میش د این امر در پروندۀ م ل نی )1985( 1در انالورتان مطرر شرد در ایرن
پرونده م ل نی که به قتل عمد متهم شده ب د ،از سربازی بازگشته بر د و بره همرین دلیرل مهمرانی
برای وی تدار دیده شد پس از اتما مهمانی و در ساعت چهار شب با ناپدری خر د در خصر ص
اینکه چه کوی میت اند سال را زودتر پر کرده و شلیک کند ،بس مینمایرد م لر نی ایرن کرار را
1. Moloney
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سری تر انجا میدهد و بهدلیل آنکه کمی موت ب د ،شلیک میکنرد و ناگهران برا فریراد «پردر را
کشتم» ،همه بیدار میش ند پس از مطر شدن پرونده در تجدیدنظرخ اهی در م رد قتل غیرعمد،
لرد بریج 1که معتقد ب د ضابطۀ احتمال زیاد در پروندههایم روشن نیوت ،معیار «نتیجۀ وبیعری» را
جایازین آن کرد و بیان داشت« :من معتقد نیوتم برای قاضی ضروری اسرت کره بریش از دعر ت
هیأت منصفه برای پاسخ به دو پرسش کاری انجا دهد :اول ،آیا قتل یا صدمۀ بدنی شدید جدی در
پروندۀ قتل عمد (یا در سایر م ارد ،هر نتیجۀ مرب ط که باید اثبات ش د فرد قصد آن را کرده اسرت)
نتیجۀ وبیعی عمل متهم ب ده است و دو  ،آیا متهم پیشبینی کرده که آن نتیجه ،نتیجرۀ وبیعری
عمل وی است هیأ ت منصفه باید بیان دارند که اگر پاسخ به هرر دو پرسرش مابرت اسرت ،ممکرن
است قصد را برای آن نتیجۀ خاص احراز کند» ) (Herring, 2002: 62بنابراین ،اگر این معیار در حقر ق
ایران اعمال ش د ،درص رتیکه متهمی ادعا کرد که قصد نتیجه را نداشرته ،قاضری م رف اسرت از
متهم سؤال کند ،آیا وی میدانوته این رفتار بهو ر وبیعی به این نتیجه منجر میش د یا قاضی برا
سایر ادله احراز کند که متهم به این امر آگاهی داشته است
احراز دو امر برای آنکه بت ان از علم بهعن ان قصد غیرموتقیم بهره برد ،ضروری است :نخورت،
نتیجۀ حاصله ،پیامد وبیعی عمل متهم ب ده است ،بدان معنا که بهو ر معم ل ایرن نتیجره در اثرر
این رفتار روی میدهد؛ و دو  ،پیشبینی متهم که آن نتیجه در روند وبیعی عمل وی روی خ اهرد
داد هر دو ،با معیار شخصی بررسی میش ند بنابراین ،حتی پرسش نخوت نیز معیار ن عی نیورت،
بلکه در هر م رد قاضی باید بررسی کند آیا نتیجه ،پیامد عمل این شخص خاص ب ده است برا ایرن
حال ابها کلی که در خص ص این ضابطه وج د دارد ،آن است که «پیشبینی نتیجۀ وبیعری یرک
رفتار» به چه معناست؟ در کمتر از یک سال از پروندۀ م ل نی ،این ابها برهزودی خر د را در رویرۀ
انالوتان نشان داد و به همین سبب برای رف این ابها در پرونده هنک و شاکلند 2ضرمن تأییرد
معیار پروندۀ م ل نی ،دو امر اساسی م رد تأکید قرار گرفت :اول ،صرآ پیشبینی نمیت اند الزاماً بره
معنای وج د قصد باشد و باید در راستای استنباط قصد ،تمامی دالیل و شرایط دیارر مر رد ت جره
قرار گیرد؛ و دو  ،پیشبینی نتیجۀ وبیعی ،امری بویار مبهم است ،ازاینرو قاضی در راستای تبیین
این ضابطه بیان داشت که ضروری است به هیأت منصفه در زمان راهنمایی برای تصرمیمگیرری در
خص ص اینکه متهم میدانوته نتیجه بهعن ان پیامد وبیعی رفتار رخ میدهد یرا خیرر ،بیران شر د
«هرچه احتمال نتیجه بیشتر باشد ،احتمال بیشتری هوت که نتیجه پیشبینی ش د و اگرر نتیجره
پیشبینی شده باشد ،احتمال بیشتری هوت که آن نتیجه قصد شرده باشرد» ) (Geary, op.cit: 16در
نتیجه ضابطۀ نتیجۀ وبیعی به این ص رت شکل یافت که اگر بهو ر معم ل ،احتمال آن باشرد کره
1. Lord Bridge
2. Hancock and Shakland
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نتیجه حاصل ش د ،هرچه احتمال وق ع نتیجه بیشتر باشد ،احتمال آنکه این نتیجه قصد شده باشد
نیز بیشتر خ اهد ب د و در نتیجه هیأت منصفه میت اند فرد را واجد قصد دانوته و جرر را عمردی
بداند
با این حال بهرغم اینکه این معیار از معیار «احتمال باال» روشن تر است ،بهنظرر مریرسرد ایرن
ضابطه نیز با ابها هایی همراه باشد ضابطهای مانند اینکه هرچه احتمال نتیجه بیشتر باشد ،احتمال
پیش بینی و در نتیجه قاصد شدن فرد بیشتر است ،ایوتایی کافی ندارد هرچه احتمال نتیجه بیشتر
ش د ،معیار ثابتی نیوت ،بلکه امری سیال است که بویار از فردی به فرد دیار تغییر میکند بررای
ماال اگر فردی در شب زموتانی و برفی ،همور و ک د دوماهۀ خ د را س ار برر ات مبیرل کررده و
بدون زنجیر چرخ در جاده موافرت کند و بهعلت سناینی بارش بررآ در جراده بمانرد و همراهران
بهسبب سرما در ات مبیل ف ت کنند ،آیا مرگ را میت ان نتیجۀ وبیعی عمل راننده دانوت و قتل را
به او منتوب کرد معیار نتیجۀ وبیعی نمیت اند پاسخ روشنی به این مولله دهد

پ) احراز علم با ضابطۀ نتیجۀ نسبتاً مسلم
براساس یک ضابطۀ کلی عقلی ،معرِآ باید از معرَآ روشنتر باشد تا بت اند از ابها کلری م جر د در
امری که تعریف میش د ،بکاهد این امر در ض ابط حق قی نیرز الز الرعایره اسرت؛ بردین معنرا کره
ض ابط تعیینشده برای یک امر باید بهحدی روشن باشرد کره از ابهامرات م جر د در عبرارات مر اد
کیفری بکاهد معیارهای «احتمال باال» و «نتیجۀ وبیعی» تا حردی مربهم مرینمر د و قرادر نبر د
وض الز را برای احراز علم جانشین قصد یا عبارات «بدانرد» و «آگراه باشرد» در قر انین کیفرری
بدهد این امر در حق ق انالوتان م جب شد که در سال  ، 1986در پروندۀ ندریک 1قضات مجلس
اعیان ضابطۀ جدیدی را جایازین معیارهای سابق کنند در این پرونرده فرردی پرارافین را از جعبرۀ
نامه به داخل میریزد و آتش میزند که در نتیجه آن ک د درون خانه ف ت میکند مجلس اعیان
در این پرونده مقرر کرد« :الف) جایی که اتها قتل عمد است و در م ارد نرادر کره صررآ رهنمر د
ساده به هیأت منصفه کافی نمیباشد ،هیأت منصفه باید راهنمایی ش ند که آنها مجاز به احراز قصد
ضروری نمیباشند مار آنکه مطملن ش ند مرگ یا صدمۀ بدنی شدید نتیجۀ «تقریباً مولم» اعمرال
متهم ب ده است و متهم میدانوته که چنین است ) در جایی که فرد در مییابرد کره بره دالیرل
عملی اجتنا ناپذیر است که عمل وی منجر به قتل یا صدمۀ بدنی شدید میش د ،اسرتنباط اینکره
وی قصد این نتیجه را داشته ،گریزناپذیر است ،هرچند وی تمایل یا میل کمی داشته باشرد کره آن
نتیجه رخ دهد» )(Herring, op.cit: 63
1. Nedrick
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م ض اتخاذی در پروندۀ مذک ر در سال  1999در پروندۀ ولین 1بار دیار تأییرد شرد در ایرن
پرونده متهم پس از آنکه غذا در گل ی ک د گیرر مریکنرد ،وی را تکران داده و ناگهران از شردت
عصبانیت کنترلش را از دست میدهد و ک د سهماهۀ خ د را بره دیر اری کره پرنج فر ت فاصرله
داشت میک بد که در نتیجۀ آن سر ک د آسیب میبیند و ف ت مریکنرد مجلرس اعیران در ایرن
پرونده بیان داشت اگر فردی قصد موتقیم برای ارتکرا جرر نداشرته باشرد ،بایرد بره دو پرسرش
اساسی پاسخ گفته ش د :اول آنکه آیا مرگ یا صدمۀ شدید در نتیجۀ اعمال مرتهم «تقریبراً مورلم»
ب ده است و دو  ،آیا متهم میدانوته که مرگ یا صردمۀ شردید بردنی در نتیجرۀ اعمرالش «تقریبراً
مولم» است اگر پاسخ به هر دو پرسش مابت است ،مریتر ان فررد را واجرد قصرد غیرمورتقیم و
مول ل ارتکا جر عمدی دانوت)(ibid: 64
سؤاالت مطر شده در این پرونده تا حد زیادی مشابه سؤاالتی است که در پرونردۀ م لر نی برر
پایۀ معیار نتیجۀ وبیعی مطر شده ،با این تفاوت کره عبرارت «نتیجرۀ تقریبراً مورلم» ،جرایازین
«نتیجۀ وبیعی» شده است بنابراین معیار در این م رد یک درجره از معیرار نتیجرۀ وبیعری براالتر
است و هر گاه با ت جه به دالیل و قرائن احزار ش د مرتهم مریدانورته در صر رت ارتکرا رفتراری،
نتیجۀ مجرمانه بهو ر نوبتاً قطعی حاصل خ اهد شد ،میت ان از این قابلیت پریشبینری برهعنر ان
قصد غیرموتقیم بهره برد بر این اساس ،اگرچه در پروندۀ ولین قاضی استین بیان داشرت کره کره
پیشبینی نوبتاً مولم نتیجۀ خ د قصد است ،بهنظر میرسد با ت جه به آنکه قصد در معنای واقعری
خ د اراده رسیدن به نتیجۀ خاص است ،پیشبینی نوبتاً مولم نتیجه میت اند امارۀ ق یای بر قصد
باشد و نه خ د قصد به همین دلیل به این امر ،قصد غیرموتقیم اوالق میش د

ت) معیار ترکیبی
پیش از قان ن مجازات اسالمی  ،1392قصد غیرموتقیم یا علم جانشرین قصرد تنهرا در قترل عمرد
(بندهای « » و «ج» مادۀ  206قان ن مجازات اسالمی  )1370پیشبینی شده ب د ،لیکن در قران ن
جدید قان ناذار نه تنها با وض مادۀ  144تمامی جرایم مقید را مشم ل این قاعده کرده که با قصرد
غیرموتقیم تسققپذیرند ،بلکه گاه بهصراحت با بهرهگیری از واژگانی مانند علرم (مر اد ،152 ،144
 ،154تبصرۀ مادۀ  ،)523 ،472 ،440 ،307 ،286بدانرد (مر اد  ،521تبصررۀ مرادۀ  ،523تبصررۀ 1
مادۀ  ،)496آگاه باشد (بند « » و «پ» مادۀ  )379 ،292 ،290به این امر اشاره کرده و شخصی را
که واجد قصد موتقیم برای نتیجه نب ده بهعلت علم داشتن یا دانوتن یا آگاه بر دن ،مرتکرب جرر
عمدی دانوته است به همین سبب ،تبیین معیار احراز قصد غیرمورتقیم یرا بره تعبیرر مرادۀ 144
1. Wollin
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ق ا «علم به وق ع نتیجه» موللۀ اساسی است؛ زیرا هر رویکرردی در ایرن زمینره اتخراذ شر د ،در
ت ازن میان عمدی مسو کردن یا غیرعمدی شمردن رفتار ،کارساز خ اهد ب د
در نااه نخوت شاید بت ان گفت که «علم به وق ع نتیجه» در مادۀ  144هرچند در قالب ق اعرد
عم می بزهها و کیفرها آمده ،خ د یک استانا بر قصد موتقیم نتیجه است؛ ازاینرو م ارد منطبق بر
آن تنها باید از س ی قان ناذار تصری ،شده باشد همچنرانکره در قران ن مجرازات اسرالمی ،1392
مقررههای چندی به آن پرداختهاند ازاینرو ،در مسدودترین تفویر ،پیشبینی علرم جانشرین قصرد
باید در قان ن باشد و در دیار بزهها یا حالتها که قان ن پیشبینی نکرده است ،نبایرد سرراغی از آن
گرفت؛ چندانکه گفتهاند «نمیت ان جز در م ارد منص ص عمد احتمالی را در ردیف عمرد قطعری
داشرت» (مسورنی:1375 ،
قرار داد در م ارد غیرمنص ص باید آن را در ردیف خطای کیفری مسور
 )244این برداشت از قان ن کمکی به روشن کردن مفهر قصرد غیرمورتقیم نمریکنرد ،زیررا علرم
غیرموتقیم در ق انین ایران تنها به اعتبار مصداق بیان نشده ،بلکه در برخی م ارد به اعتبرار معیرار
آمده که قابل تطبیق با مصداقهای بویاری است؛ مانند علم به ارتکا جرر در مرادۀ  153دربرارۀ
بی ارادگی ناشی از خ ا و بیه شی و نیز علم به تسقق جر در مادۀ  154دربرارۀ مورتی از سر ی
دیار یک قاعدۀ عا  ،هم اره میت اند مصداقهای تأکیدی یرا در برخری م اردمصرداقهرای مورتانا
داشته باشد ،ولی این پیشبینیها در قان ن دلیل بر مسدودسازی قاعردۀ عرا نیورت؛ همچنرانکره
«علم به وق ع نتیجه» بهعن ان یک قاعدۀ عا در عرض «قصد نتیجه» آمده است و حالت اسرتانایی
ندارد
با بررسی ق انین جزایی و بهویژه قان ن مجازات اسالمی  1392میت ان جرایم مقید با مس ریرت
قصد غیرموتقیم را به سه دسته نقویم کرد :نخوت جرایمی که در آنها بهصراحت بیران شرده کره
فرد ن عاً بداند یا علم داشته باشد که در ص رت ارتکا رفتار ،نتیجه مسقق خ اهد شد ،ماننرد مر اد
 307 ،290و  379ق ا دو  ،جرایمیاند که در آنها بیان شده است فررد برا علرم بره نتیجره یرا برا
آگاهی از این امر که نتیجه رخ میدهد ،مرتکب رفتار شده و در خص ص اینکه ن عراً ایرن آگراهی را
داشته یا نداشته باشد ،سک ت کرده است ،مانند م اد  286 ،154 ،153و  523ق ا س  ،جرایمری
که م اد قان نی در زمینۀ علم به وق ع نتیجه چه ن عاً یا غیر آن ،سک ت کرده و تاب قاعدۀ عا مرادۀ
 144قان ن مجازات اسالمی است
دستۀ نخوت ،بدان سبب اهمیت دارند که در آن حداقل معیاری برای احراز قصرد غیرمورتقیم
بیان شده و آن معیار «ن عاً» م جب نتیجه شدن رفتار است ن عراً مرذک ر در مر اد قران ن مجرازات
اسالمی گاه وصف رفتار است ،مانند م اردی که در صدر بندهای « » و «پ» مادۀ  290بیان شرده
است در این م ارد رفتار باید ن عاً بهگ نهای باشد که م جب جنایت شر د ،برهعبرارت دیارر ،رفترار
بهو ر معم ل باید این ویژگی را داشته باشد لیکن گاه ن عاً بهعن ان شرط آگراهی و علرم جانشرین
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قصد بهکار رفته است و مرتکب باید بداند ن عاً این نتیجه حاصل میش د ،ماننرد مر اد  307و ،379
ذیل بند « » مادۀ  290و تبصرۀ  1مادۀ مذک ر با این حال قران ن مجرازات از ن عراً تعریفری ارائره
نداده است با ت جه به آنکه ریشۀ مادۀ  290که از واژۀ ن عاً بهره برده ،در فقه اسرت؛ برا مراجعره بره
مت ن فقهی نیز تعریف و ضابطۀ مشخصی برای ن عاً یافت نمیش د ،بلکه فقه به تعریف مصداقی این
مفه پرداخته است اگرچه در تعیین مصداق نیز بویار تشتت آرا وج د دارد برای ماال در اقر ال
مختلف ضر مکرر با عصا (و سی1407 ،ق155 :10 ،؛ مکی عاملی1410 ،ق )267 :یا سنگ برزرگ و نر تیرز
(بهاءالدین عاملی1429 ،ق )938 :و ضر با شمشیر (زینالدین عاملی1404 ،ق ،ج )303 :4را ن عاً کشنده دانوتهاند
این تشتت خ د ناشی از رویهای ب دن فقه و نب د ضابطۀ مشخص است از ورفی ،رویۀ قضایی ایرران
نیز تاکن ن تعریفی از ن عاً ارائه نداده و تنها در آرای قضایی بهو ر کلی به عباراتی مانند ن عاً و عرفراً
1
اشاره یا مصادیق آن بیان شده است
از س ی دیار ،در فقه امامیه نظری وج د دارد مبنی بر آنکه ضررورت دارد مرتکرب آگراه باشرد
رفتار ن عاً سبب آن نتیجه میش د (لنکرانی1421 ،ق22 :؛ خ یی1422 ،ق ،)4 :هرچند بهعلت مبهم ب دن ن عاً
بهعن ان وصف رفتار ،این ابها بر ضابطۀ ذهنی یعنی آگاه ب دن به ن عاً کشرنده بر دن نیرز سررایت
میکند ،لیکن به رغم این امر ،درص رتیکه از منظر فقهی فردی به ن عاً کشنده ب دن آگاهی نداشته
باشد ،قابل کیفر بهعن ان قاتل عمد نیوت ازاینرو برای رف ابها لفظ ن عاً ،در حق ق میت ان آن را
در م اد مذک ر به معنای عرفی آن نزدیک کرده و در قان ن مجازات اسالمی معادل «بهو ر وبیعی»
در حق ق انالوتان دانوت و ضابطۀ پروندههای م ل نی و هنک را به شکل باال در حق ق ایران نیز
اعمال کرد که قاضی در زمان بررسی پرونده براساس بندهای « » و «پ» مادۀ  290و م اد  307و
 397قان ن مجازات اسالمی باید به دو پرسش پاسخ گ ید :اول ،آیا مررگ یرا صردمۀ بردنی برهور ر
معم ل نتیجۀ وبیعی عمل متهم است؛ و دو  ،آیا متهم پریشبینری کررده کره آن نتیجره برهور ر
وبیعی از عمل او حاصل میش د که در این حالت هر گاه نتیجه بهو ر وبیعی در نتیجۀ رفترار رخ
دهد ،وی را میت ان واجد قصد تلقی کرد و اگر بهو ر وبیعی این نتیجه رخ دهرد ،وی واجرد قصرد
تلقی نمیش د

 1برای ماال در رأی شمارۀ  1318/3/17 -588شعبۀ دو دی ان عالی کش ر بیان شده است :مناط در قتاله ب دن آلرت
استعمال آن است بهو ریکه ن عاً و غالباً ول به اعتبار م ض جر دارای این اثرر باشرد (برگرفتره از :صرادقی:1380 ،
 )115همچنین در رویۀ قضایی به مصادیقی مانند فشردن گل  ،سنگ زدن به م ض حوراس ،زدن چر بره سرر،
فرو بردن کارد قصابی به پشت ران ،ریختن بنزین به روی کوی که در کنار آتش نشوته ،پرتا سرنگ برا شردت و
از فاصلۀ نزدیک به سمت سر قربانی بهعن ان کارهای ن عاً کشنده اشاره شده اسرت (برگرفتره از :میرر مسمرد صرادقی،
)119-120 :1392
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با این حال برخی فقها بهعن ان قصد غیرموتقیم ،از لفظ اغلب کشنده بهره بردهانرد
1411ق193 :؛ اصفهانی ،بیتا67 :؛ زیرنالردین عراملی1415 ،ق ،ج63 :15؛ عراملی1410 ،ق )267 :در ایرن رویکررد شراید
بت ان بین تعبیر «غالباً» و «ن عاً» با رویکرد «نتیجۀ وبیعی» و «نتیجۀ نوبتاً مورلم» پی نرد برقررار
کرد؛ بهگ نهای که تعبیر «ن عاً» بر نتیجۀ وبیعی رفتار و تعبیر «غالباً» بر نتیجۀ نوبتاً مولم داللت
دارد پس غالباً ،ضابطهای سختگیرانهتر از ن عاً است بهعبارت دیار رفتار ممکن است ن عاً و بهو ر
وبیعی به امری منجر ش د ،ولی غالباً اینگ نه نش د برای نم نه با در نظر گرفتن ماال سرابقالرذکر
که فرد خان ادۀ خ د را در سرما س ار بر ات مبیل کرده ب د ،بهنظر میرسد نتیجه برهور ر وبیعری از
این رفتار حاصل میش د ،ولی غالباً این نتیجه از این رفتار حاصل نمیش د با مراجعه به ابها مر اد
قان نی و مراجعه به فقه این مولله روی مینماید که آیا میت ان تعبیر «ن عراً» مرذک ر در قران ن را
باید با ضابطۀ نتیجۀ وبیعی احراز کرد یا تنها در م اردی که نتیجه بهور ر تقریبراً مورلم قابرل رخ
دادن است ،فرد را مسک کرد در این حالت در برخی م ارد در ورود آن به حیطۀ عمد شبهه وج د
دارد ،ازاینرو بهنظر میرسد صسی،تر آن است که با ت سل بره تفوریر مضریق قر انین کیفرری کره
موتلز آن است که در م ارد شبهه تنها به قدر متیقن عمرل شر د ،در ایرن حالرت ضرابطهای کره
نوبت به ورود مصادیق در آن اومینران بیشرتری وجر د دارد ،یعنری معیرار نتیجره تقریبراً مورلم
اعمال شدنی است بهعبارت دیار ،درص رتیکه در جرایم مقید ،شخص مرتهم بره ارتکرا برا قصرد
غیرموتقیم باشد ،ضروری است که اثبات ش د شخص بهو ر تقریباً مورلم مریدانورته کره پیامرد
حاصله در نتیجۀ رفتار وی رخ خ اهد داد و این پیامد نیز بهو ر نوبتاً قطعی رخ میدهد
در خص ص جرایم دستۀ دو و س  ،یعنی جرایمی که در آنها بیان شده است فررد برا علرم بره
نتیجه یا با آگاهی از این مولله که نتیجه رخ میدهد مرتکب رفتار شده است و در خصر ص اینکره
ن عاً این آگاهی را داشته یا نداشته باشد ،سک ت کرده است و جرایمی که م اد قان نی در زمینۀ علم
به وق ع نتیجه چه ن عاً یا غیر آن ،سک ت نم ده و تاب قاعدۀ عا مادۀ  144قان ن مجرازات اسرالمی
است ،با ت جه به تفویر منطقی قان ن ضروری است که قاضی تنها به قدر متیقن اکتفرا کنرد و ایرن
امر با اعمال ضابطۀ تقریباً مولم ب دن نتیجه تسققپذیر است بهعبارتی قاضی ضرروری اسرت بررای
مسک کردن متهم به جر عمد با قصد غیرموتقیم پاسخ مابتی برای دو پرسش داشته باشد :اول،
آیا نتیجه پیامد تقریباً مولم عمل متهم است؟ و دو  ،آیا متهم بهو ر تقریباً مولم مریدانورته کره
رفتار وی به این نتیجه منجر خ اهد شد؟ در این خص ص باید به شخصیت متهم کره آیرا نتیجره را
پیامد تقریباً مولم رفتار میدانوته یا خیر ،ت جه کرد و این امر ،م ض عی کامالً شخصی است که در
آن باید به شخصیت متهم ،قدرت تفکر و پریشبینری وی ،میرزان هر ش ،مسرل زنردگی ،تجربیرات
گذشته و سایر ع امل وابوته ت جه نداشت
(عالمره حلری،
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نتیجهگیری
گزینش معیار برای قصد غیرموتقیم در نظا کیفری ایران ،چالشی است مبتنی بر مراجعه به عررآ
یا اتکای قضایی به قان ن از بین سه معیار «نتیجۀ احتمالی»« ،نتیجۀ وبیعی» و «نتیجرۀ قطعری»،
سنجۀ نخوت در جایااه بزههای غیرعمدی جای میگیرد ،هرچند باز در نتیجۀ احتمالی درجههرای
احتمال باال ،احتمال مت سط و احتمال اند داد این درجهها تنها چهرۀ قضایی دارد و میت اند برر
میزان کیفر تأثیر باذارد ،ضمن اینکه باالترین درجههای احتمال در وق ع نتیجه میت اند چهرهای از
دو معیار نتیجۀ وبیعی یا نتیجۀ قطعی باشد؛ ازاینرو تنها میتر ان برر دو معیرار نتیجرۀ وبیعری و
نتیجۀ قطعی اناشت نهاد حذآ «نتیجۀ احتمالی» میت اند پاسخی به معمای بند «پ» مرادۀ 291
باشد که مقرر میدارد« :هر گاه جنایت بهسبب تقصیر مرتکب واق ش د (شبهعمدی است) ،مشروط
بر اینکه جنایت واق شده مشم ل تعریف جنایت عمدی نباشد چندانکره روشرن اسرت ،هری گراه
جنایت تقصیری نمیت اند چهرۀ عمدی داشته باشد ،مار اینکه تقصیر همراه با قصد فعل بر شرخص
معین باشد که باز هن ز جنایت شبهعمدی خ اهد ب د؛ زیرا براساس بند «الف» مرادۀ  ،291هرر گراه
مرتکب نوبت به مجنیٌعلیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واق شده یا نظیر آن را نداشرته
باشد و از م اردی که مشم ل تعریف جنایات عمدی میگرردد ،نباشرد بنرابراین شرخص تقصریرکار
افزونبر قصد فعل باید رفتارش مشم ل بند « » مادۀ  290یعنی رفتار ن عراً کشرنده یرا بنرد «پ»
یعنی رفتار کشنده نوبت به وضعیت مجنیعلیه باشد تا بت ان آن را جنایت عمردی دانورت کره در
این ص رت نیز تقصیر چندان برجوته نیوت
گزینش یکی از دو معیار «نتیجۀ وبیعری» و «نتیجرۀ نوربتاً قطعری» ،گرزینش یکری از دو راه
مراجعه به عرآ یا اتکای قاضی بر بررسیهای شخصی است «نتیجۀ وبیعی» بیانی از داوری عررآ
و «نتیجۀ نوبتاً قطعی» بیانی از واقعیتهای م ج د در پرونده است و در هر داوری کیفرری مبتنری
بر عدالت نمیت ان از هر دو چشم پ شید نظا کیفری ایران میت اند به سه شری ه در پری مفهر -
سازی قصد غیرموتقیم برآید :نخوت آنکه قاضی مختار باشد یکی از ایرن دو را انتخرا کنرد؛ دو
آنکه با رویکرد قان نی تنها بر علم مرتکب تأکید کند و علم مرتکب بیشترین سرازگاری را برا نتیجرۀ
نوبتاً قطعی دارد ولی راه س می نیز هوت که مسدودترین تفویر از «علم بره وقر ع نتیجره» را در
پیش گذارد و آن تأکید همزمان بر هر دو معیار قصد غیرموتقیم اسرت؛ چنردانکره از دیرد عررآ،
رفتار مرتکب به نتیجۀ وبیعی مجرمانه میانجامد و خ د مرتکب نیز آگاه اسرت کره برهور ر نوربتاً
قطعی ،رفتارش به نتیجۀ مجرمانه منجر خ اهد شد

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه
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