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رویکرد دادگاههای ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در
قطع رابطة علّیّت
شهرام محمدزاده ∗ محمدعلی مهدوی ثابت ** هوشنگ شامبیاتی***
(تاریخ دریافت 99/1/11 :تاریخ پذیرش)99/9/9 :

چکيده
در بـث رابیة علّیّت ممکن است عواملی بع ار ارقکاب رننار منّهم ا پیش ار قـ ّق ننیجة مجرمانه در ایجاد آن
دخالت ک ق به نـوب که اننساب ح ی ی ااقعه را به منّهم با دشوارب رابرا سارن  .یکی ار این عوامل رننار
بزهدی ه است .گاه رننار بزهدی ه (نعل یا قرک نعل) در ح اث ننیجة مجرمانهق قسریع یا قش ی آن قأ یر علّی دارد.
در این م اله قالش ش ه است با بررسی نمونههایی ار آراء صادره ار دادگاههاب ایران ا انگلیسق که ار دا نظاح
ح وقی مخنل

پیراب میک ق رایکرد قضات دادگاهها به سهم علّی رننار عم ب بزهدی ه در ننیجة نهایی رننار

منّ هم ا اهمیّت آن در رنع یا قخفی

مسئولیّت اا ارریابی شود .قـلیل این آراء گویاب آن است که قضااتهاب

علّی رایج در ح وق کیفرب نسری هسن ا نه ق ها ار یو نظاح قضایی به نظاح قضایی دیگر منفااتان ق بلکه ار یو
مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یو نظاح کیفرب ا حنّی در مراحل مخنل

رسی گی ا دادرسی در یو

پران ه نرق میک .

واژگان کليدی :رفتار بزهديده ،رابطة علّيّت ،نتيجة مجرمانه.

∗ دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح قهران مرکزبق قهرانق ایران.

∗∗ اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح علوح ا قـ ی اتق قهرانق ایران (نویس ه مسئول):

ali@mahdavi.fr
*** اسنادیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح قهران مرکزبق قهرانق ایران.
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مقدّمه
اگرچه موضوع بزهدی ه 8ا اهمیّت آن در جرحش اسی موجب ش ه است که مثلّث

بزهق 3بزهکار2

ا کیفرق 4که سال ها یگانه شکل ه سی علوح ج ایی بودن ق به مربّع بزهق بزهکارق بزهدی ه ا کیفر
قغییر شکل ده (نجفی ابرن آبادبق)47 :8279ق در ح وق کیفرب دیر رمانی است که دالتها به
نمای گی ار جامعه ن ش اصلی را در حورة مسائل کیفرب ایفاء میک

ا ن ش بزه ی گان

مـ اد به دریانت خسارت ا ضرر ا ریان ناشی ار جرح ش ه است .با قوجّه به این ن ش نرعی که
ح وق کیفرب براب بزهدی ه قائل استق ق صیر ا رننار اا به ع وان یو عامل مهم ا درجة ااّل
مـسوب نمیشود ا صرناً در موضوعات نرعی ا انوب مان میزان مجارات میقوان مؤ ّر باش
ا در مسائل ب یادین مان عوامل قعیینک ة مسئولیّت کیفربق اصل بر ع ح قأ یرگذارب رننار
بزهدی ه در قـ ّق ننیجة نهایی حاصل ار رننار منّهم است .الی بای قوجّه داشت که هر گاه رننار
بزهدی ه به ان اره اب مؤ ّر باش که بر اساس معیارها ا قضااتهاب عرنیق رابیة علّیّت 1بین رننار
منّهم ا ننیجة آن را قیع ک ق آیا بار هم میقوان ن ش بزهدی ه را در گفنمان ح وق کیفرب
بیاهمیّت یا انوب قل ّی کرد؟ به بیان دیگرق اگر بزهدی ه پس ار ارقکاب رننار مجرمانة منّهم ا
پیش ار پیام آن یع ی مرگق خود رننارب را (نعل یا قرک نعل) انجاح ده که به مرگش م نهی
شودق آیا قأ یر این عامل به ان ارهاب است که به ع وان سرب حایل 9رنجیرة علّیّت میان ننیجة
ریانبار ا رننار منّهم را قیع ک ا علّت قـ ّق ااقعة مجرمانه قلم اد شود؟ آن ه مسلّم است ای که
1. Victim.
2. Crime.
3. Criminal.
4. Punishement.
5. Cause Link.
 .9به این اعنرار که آیا رننار شخص به رور مسن یم موجب اقوع ننیجه میشود یا عوامل دیگرب در ک ار آن در اقوع ننیجه
مؤ ّر بودهان ق سرب به سرب یگانه ا سرب جانشین یا حائل ( )Supersending or Barrier Causeق سیم میشود .گاه
پس ار ارقکاب رننار منّهم ا قرل ار اقوع ننیجهق بزه ی ه رننارب را که در ح اث ریانق قش ی ا یا قسریع آن قأ یر علّی دارد
انجاح میده  .این نوع م اخله موجب قردی در رابیة علّیّت میشود.
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رننار بزهدی ه قـت شراییی قوان گسسنن رابیة علّیّت بین ننیجة مجرمانه ا رننار منّهم را دارد.
در این خصوصق هر گاه رننار بزهدی ه عم ب ا قوأح با آگاهی باش ق به ع وان سرب حایل
میقوان رنجیرة علّیّت را میان ننیجة ریانبار ا رننار منّهم قیع ک ا چ ان ه رننار بزهدی ه ناشی
ار شرایط ا قرعات رننار منّهم باش ا یا باعث برار یو حالت راانی ک نرلناش نی در اا شودق
قارع رابیة علّیّت نیست.
در این م اله ه ف آن است که با بررسی نمونههایی ار آراء صادره ار دادگاههاب ایران ا
انگلیسق رایکرد قضات دادگاهها به سهم علّی رننار عم ب بزهدی ه در ننیجة نهایی رننار منّهم ا
اهمیّت آن در رنع یا قخفی

مسئولیّت اا ارریابی شون ا با قـلیل این آراء ا قواع ب که قضات

در پران هها ا حسب موضوعات میراحه براب قعیین ن ش سهم علّی رننار عم ب بزهدی ه بهکار
میبرن ق به درک راش ی ار قضااتهاب علّی در این دا نظاح قضایی دست پی ا ک یم.

 .1فعل بزهديده
گاه ممکن است پس ار ارقکاب رننار عم ب یا ناشی ار ق صیر جزایی منّهم ا قرل ار قـ ّق ص مة
نهاییق بزهدی ه ار خود رننارب را در قالب نعل که در اقوع ص مهق قسریع قـ ّق ا یا قش ی دام ة
آن مؤ ّر باش برار ده ا به اصیالح ن شی علّی داشنه باش  .در ن ه اسالمی قـت لواب قاع ة
«اق اح» هر گاه شخصی به ریان خویش اق امی را انجاح ده ق حق ن ارد براب جرران خسارقی که
منـمّل ش ه است به دیگرب رجوع ک  .این قاع ه با اجود آنکه بیشنر در مسائل مالی ا م نی
اِعمال میشودق در مواردب که شخصی به ضرر جان ا اعضاء ا جوارح خودق با اجود هش ار ا
قـذیر ا رسی ن هش ار به اب ا امکان نرار اق اح ک نیز اِعمال میشود (موسوب بج وردبق
 888 :8277قا  .)886در این صورت مسئولیّت ا ضمان منوجّه خود شخص ریاندی ه خواه بود.
قاع ة اق اح به مواردب که ریاندی ه با علم ا قصتت در جهت ضتترر خود رننارب را مرقکب
میشتود م ـصتتر نمی شتتودق بلکه شتامل ق صتتیر اب نیز خواه شت  .ار این راق قمامی رننارهاب
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ریتانآار بزهدیت ه به ضتتترر خویش اعم ار عم ب ا غیرعم ب در قالب این قاع ه بـثکردنی
هسن .
در قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263نمونههایی ار این ن ش پر رنگ بزهدی ه مالحظه
میشود .براب مثالق در مادة  127این قانون در م اح بیان یو حکم کلّی چ ین آم ه است« :در
کلّیّة موارد مذکور در این نصل هر گاه ج ایت م ـصراً مسن به عم ا یا ق صیر مج یٌعلیه باش
ضمان ابت نیست (»)...؛ یا مادة  197همان قانون چ ین م رّر میک « :هر گاه شخصی در معابر ا
اماکن عمومی یا ملو دیگرب ب ان اذن مالو گودالی حفر ک یا چیز لغزن هاب در آن قرار
ده ا یا هر عملی انجاح ده که سرب آسیب دیگرب گردد ضامن دیه است مگر ای که نرد
آسیبدی ه با علم به آن ا امکان اجن اب عم اً با آن برخورد نمای » .در همین راسنا ا در رمان
اعنرار مواد  226ا  249قانون مجارات اسالمی مصوّب  8279که مادة  197جایگزین آنها ش ه
استق ادارة کلّ ح وقی قوّة قضائیّه در نظریّة شمارة  7/1989مورّخ  8214/7/89میگوی « :در
صورقی که مالکی براب حفاظت اموال ا ملو خود ار سرقتق سیم خاردار راب دیوار ملو
خود به نـوب قرار داده باش که رهگذران به رور عادب با آن برخورد پی ا نمیک ق هر گاه
نردب با رننن باالب دیوار (به قص سرقت) با آن برخورد نموده ا دچار برق گرننگی شود ا نوت
نمای ق قوجّهاً به قسمت آخر مادة  226قانون مجارات اسالمیق مسئولیّنی منوجّه صاحب ملو
نیست» (مجموعة قوانین ا م رّراتق  .)244 :8263براب آش ایی با موضع نظاح قضایی ایران در
خصوص قأ یر نعل بزهدی ه ا ن ش علّی آنق پران هاب را که در شعرة  841دادگاه کیفرب قهران
رسی گی ش ه است بررسی میک یم .ماجرا ار این قرار بود که منّهم موقورگارباش را پس ار
سوخت گیرب راشن کرد ا بر ا ر ریخنن ب زین راب سیل ر آنق موقور آقش گرنت .منونّی که
کارگر پمپ ب زین بود براب خاموش کردن آقش با کپسول آقشنشانی اق اح کرده بود ا در همین
حین ناگهان ار داخل باک موقورق ب زین نوران کرد ا کارگر آقش گرنت ا سوخت ا بر ا ر آن
جان سپرد.
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دادگاه نخسنین صاحب موقورگارب را به قنل غیرعم ب مـکوح کردق الی دیوان عالی کشور
با این اسن الل که م نول به اخنیار خود ا حنّی ب ان درخواست منّهم اق اح به خاموش کردن
حریق کرده بود ا سررّیّنی که موجب ضمان شود ار ناحیة منّهم دربارة اا منصوّر نیستق مـکومیّت
اا به پرداخت دیه را موجّه ن انست (بارگیرق .)883 :8213
هم ینق هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأب اح ت رایّة شمارة  8293/7/9-82در
خصوص ن ش بزهدی ه در اقوع حاد ه ا حصول ننیجة نهایی یع ی مرگ بزهدی ه میگوی :
« چ ان ه قنل خیئی باش ا کسی که ارقکاب آن به اا نسرت داده ش ه هیچ گونه خالنی مرقکب
نش ه باش ا اقوع قنل هم صرناً به لـاظ قخلّ

م نول باش ق ران ه مسئول نروده ا (.»)...

8

(بارگیرق .)817 :8213
در نظاح کیفرب انگلیسق در دعواب «دالت علیه کاربو» 3در ا ر غفلت منّهم ساخنمانی دچار
آقش سورب ش ق به نـوب که هر لـظه احنمال اقوع انفجارب در آن میرنت .به بزهدی ه که
یو آقشنشان بود هش ار داده ش ه بود که اارد ساخنمان نشودق الی اا با بیقوجّهی اارد ش ا
بر ا ر شعلههاب آقش سوخت .حکم دادگاه چ ین بود که رننار ارادب آقشنشان در اراد به
ساخنمان مص اق علّت م اخلهگر مسن ل است ا رابیة علّیّت بین غفلت منّهم ا مرگ آقشنشان
قیع میشود (.)Halt and Honore, 2002: 327
در پران ة «آر علیه ک ب» 2بزهدی ه ار منّهم خواسنه بود چیزب به اب ده قا بخواب  .منّهم
سرنگهایی پر ار هرائین را قهیّه کرد ا در اخنیار بزهدی ه قرار داد ا اا یو ساعت پس ار قزریق

 .8مادة  194قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263م رّر میک « :هر گاه ران هاب که با داشنن مهارت ا سرعت مجار ا میمئن
ا رعایت سایر م رّرات در حال حرکت است در حالی که قادر به ک نرل اسیلة ن لیّه نراش ا به کسی که حضورش در آن
مـل مجار نیستق ب ان ق صیر برخورد نمای ق ضمان م نفی ا در غیر این صورت ران ه ضامن است .قرصرة یو -در موارد
نوق هر گاه ع ح رعایت برخی ار م رّرات ران گی قأ یرب در حاد ه ن اشنه باش به گونهاب که ق صیر مرقکب علّت ج ایت
حاصله نراش ق ران ه ضامن نیست .قرصرة دا -حکم م رج در این ماده در مورد اسایل ا ابزارآالت دیگر نیز جارب است».
2. State v. Carbo.
3. R v. Kennedy, 1999.
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مواد جان سپرد؛ منّهم به قنل غیرعم ب مـکوح ش  .اا در مرحلة قج ی نظرخواهی اسن الل کرد
که مرقکب رننار غیرقانونیاب که سرب مرگ بزهدی ه بوده باش نش ه است .دادگاه قج ی نظر
درخواست اب را رد کرد ا م رّر داشت چون منّهم سرنگها را آماده کرده بوده ا در اخنیار
بزهدی ه قرار داده ا اا نوراً آنها را اسنفاده کرده بودق مرقکب رننار غیرقانونی مساع ت یا قشویق
منونّی به قزریق به خود ش ه است .به عرارت دیگرق چ ین قل ّی ش که قزریق به خود به اسیلة
منونّی غیرقانونی بوده است ا منّهم در ارقکاب این جرح داراب مسئولیّت است .این رأب یو
مشکل اساسی داشتق ریرا ه گاح قزریق مواد ح ی ناً هیچ جرمی ارقکاب نیاننه بود ( Elliott and

.)Quinn, 2000: 77-79
الرح به ذکر است که در سال  3998ار حکم باال در پران ة «آر علیه دیاس» 8ع ال ش  .در
این پران ه آقاب «دیاس» م ارب هرائین به دیگرب داده بوده است ا بزهدی ه آن را قزریق کرده
بود ا سپس جان سپرده بود .در مرحلة ب اب دادگاه «دیاس» را به قنل غیرعم ب مـکوح کرد.
در قج ی نظرخواهی منّهم اظهار داشت که رننار بزهدی ه در قزریق هرائین به خود مص اق یو
عمل م اخلهآمیز ج ی بوده است که رابیة علّیّت را میان رننار اا در قهیّه ا عرضة هرائین ا
مرگ بزهدی ه قیع کرده است« .لردکین» 3قاضی صادرک ة رأب اصلی چ ین اظهار داشت« :در
ح وق انگلیس عمل قزریق هرائین به خود جرح نیستق الرنه نگه ارب چ ین مادهاب جرح است.
ار ررنی نمی قوان عمل قزریق هرائین به خود را به لـاظ جرح بودن صرف نگه ارب آن جرح
دانست .نکنة مهم آن است که نه در قانون سوءاسنفاده ار داراها مصوّب 8678ق نه در سایر قوانین
ا نه در ح وق کامنال قزریق یو داراب مم وعه به خود جرح نیست .ار لـاظ علّیّنیق رننارب که
موجب مرگ بزهدی ه (اسکات) ش ه عرارت است ار نعل قزریق هرائین به خود ا نه صرف
نگه ارب آن .ار سوب دیگر منونّی هم قرل ا هم بع ار قزریق به خودق هرائین را در قصرّف
داشنه است .یکی ار اشکاالت اساسیاب که بر حکم مـکومیّت «دیاس» اارد است این است که
1. R v. Dias, 2001.
2. Lord Keen.
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ار نظر این دادگاه رنجیرة علّیّت به اسیلة عمل خود بزهدی ه قیع ش ه استق چون رننار اا در
قزریق مواد به خود عمل ارادب شخصی بالغ بوده است که آگاهانه اق اح کرده است ( )...ب ابراینق
مـکومیّت قأیی ش نی نیست ا با قج ی نظر موان ت میشود» (راهرب نسبق .)923-922 :8211
این رأب با نظاح ح وقی ایران همخوانی داردق چ انکه بزهدی ه به ع وان یو علّت م اخلهگر
مسن ل سررنشپذیر بوده است ا رننار عم ب ا آگاهانة اا مسئولیّت عامل بعی را رنع میک .
در ح وق کیفرب ایران قاع ة کلّی آن است که اگر عامل م اخلهگر  -خواه بزهدی ه یا شخص
الث  -با اراده ا آگاهی مرادرت به اق اح کرده باش ق مسئولیّنی بر عه ة عامل بعی مسن ر نخواه
ش ( .براب مثال نو :مادة  197قانون مجارات اسالمی مصوّب .)8263
هم ینق در پران ة «دالت علیه پرسلر» 8پس ار آنکه شوهر همسرش را کنو رده بودق رن
با پسرش پیاده به ررف م زل خود که دا مایل دارقر بود حرکت کردق الی در ناصلة  819منرب
م زل در ج گل راب رمین نشست ا گفت قا صرح قمایلی به ادامة راه ن ارد .اب در ا ر ااضاع
نامساع جوّب جان سپرد .شوهرش ار اقّهاح قنل قررئه ش ق ریرا رن ب ان ضرارت خود را در
ج گل ا در معرض آن ااضاع قرار داده بود ا ااضاع ا احوال نشان میداد که اب با ارّالع کامل
ار اضعیّتق م زل را قرک کرده بود .اهمیّت این امر در رأب دادگاه ق ها در این نکنه بود که
قوانست ابت ک که اق اح رن به قرک م زل ا قرار دادن خود در معرض ااضاع نامساع جوّب
کامالً ارادب بوده است (هارت ا هونرهق .)74 :8263

 .۱رفتار عمدی بزهديده برای فرار از خطر و خشونت
همیشه ارادب بودن رننار بزهدی ه رانع مسئولیّت عامل بعی (سرب) نخواه بود .چهبسا ارقکاب
رننار عم ب بزهدی ه براب بران رنت ار خیرب باش که ار رننار ااّلیّة منّهم به اجود آم ه است.
در چ ین مواردب رایکرد قضات دادگاههاب دا نظاح آن است که منّهم ااّلیّه به ع وان سرب اقوب
ار بزهدی ه مسئولیّت ا ننایج حاصل ار حاد ه را بر عه ه خواه داشت .براب مثالق در پران ة
1. State v. preseler.
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م نهی به رأب اصرارب شمارة  8247/1/83-837هیئت عمومی کیفرب دیوان عالی کشورق موضوع
ار این قرار بود که ران ة قریلی ناگزیر میشود براب کم کردن سرعت ار پ ال قرمز اسنفاده ک ق
امّا به علّت قکرار این کار قرمزها داغ کردن ا اب ننوانست خودرا را نگه دارد ا آن را جهت
قوقّ

به سوب قپهاب ه ایت کرد .در این ه گاح شاگردش که بر ا ر این حرکت قرسی ه بود

خودش را ار خودرا به بیران پرقاب کرد ا کشنه ش  .دادگاه ج ایی با این اسن الل که رابیة
سررّیّت بین رننار ران ه ا مرگ منونّی ار مجموع دالیل موجود در پران هق موقعیّت مـل ا ...
احرار میشودق مرگ شاگرد را به ران ه م نسب کرد .در ااقعق دادگاه ج ایی رننار عم ب بزهدی ه
را براب بران رنت ار خیر ناشی ار رننار ااّلیّة منّهم اجن ابناپذیر قل ّی کرد ا به همین دلیل ران ة
قریلی را به ع وان سرب اقوب ار رننار بزهدی ه مسئول مرگ قشخیص داد .امّا شعرة نهم دیوان
عالی کشور با این اسن الل که ررق نظریّة کاردان ن ّیق قریلی قرالً داراب ن ص ا عیب ن ّی نروده
ا عیب ن ّی حاصله در حین حرکت در سراشیری جاده به اجود آم ه است ا شرط احنیاط آن
بود که ران ه به هر رری ی که ممکن باش براب جلوگیرب ار اقوع خیرات احنمالی اسیلة ن لیّه
را نگه داردق اق اح به چ ین امرب را ار ناحیة ران ه بیاحنیاری ا موجب مسئولیّت اا ن انست ا
رأب دادگاه ج ایی را مخ اش قشخیص داد (چنر ع ررینق .)328-329 :8211
پس ار ن ض رأب در دیوان عالی کشورق شعرة همعرض دادگاه ج ایی م رّر داشت که با
اجود رابیة سررّیّت بین عمل منّهم در مورد ران گی با دن ة سرو در سراریرب ا مرگ کمو
ران هق منّهم سررنشپذیر است .سپس با اعنراض منّهم ا پس ار اعادة پران ه به شعرة نهم دیوان
عالی کشورق موضوع براب هیئت عمومی اصرارب دیوان عالی کشور ررحکردنی قشخیص داده
ش ؛ قضات هیئت عمومی دیوان رننار بزهدی ه در پرقاب کردن خود ار خودرا را مص اق یو
علّت م اخلهگر مسن ل ا قارع رنجیرة علّیّت بین خیاهاب پیشین ران ه ا مرگ اب قشخیص
دادن ا بیان داشن  )...(« :قسمنی ار اعنراضات نرجامی منّهم نرجاحخواه اارد استق ا چون
دادگاه ب اب ب ان قوجّه به نظریّة کاردان ن ّی به این شرح (( )...در مورد نوت کمو ران هق
علّت آن بیاحنیاری اب به علّت بیران پری ن ار اسیلة ن لیّة در حال حرکت بوده است ( ))...ا
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ای که در نظریّة مزبور علّت نوت به عمل ران ه که در ا ر بیاحنیاری یا بیمراالقی یا ع ح رعایت
نظامات دالنی ح ادث ش ه باش م نسب نش ه استق مرادرت به ص ار حکم کردهق حکم مورد
نرجاح ار این جهت مخ اش ا مخال

قانون است» (چنر ع ررینق  .)328-329 :8211به نظر

میرس که قضات صادرک ة رأب اصرارب به این نکنة مهم یع ی اجن ابناپذیر بودن رننار ارادب
بزه ی ة جرح براب بران رنت ار خیرق که به درسنی ار سوب قضات دادگاه ج ایی مورد قوجّه
قرار گرننه بودق النفات ن اشنهان .
در انگلیس اعضاب کمیسیون ح وقی در پیشنویس الیـة قانون کیفرب در سال 8611
آاردهان « :در صورقی کسی مسرّب اقوع ننیجهاب قل ّی خواه ش که ( )...عمل اا یو قأ یر
اغماضناپذیر در اقوع آن داشنه باش ( )...مگر آنکه ( )...سرب دیگرب که پیشبی ی نش ه ا
کامالً غیرمـنمل بوده ا به ق هایی براب ایجاد ننیجه کانی باش در ماجرا م اخله ک » .این نظر
مرن ی بر معیارب است که در دعواب «رابرقس» 8پذیرننه ش  .در این پران ه دخنرب براب
جلوگیرب ار قعرّض ج سی منّهم ار داخل یو خودراب در حال حرکت به بیران پری  .در
دادگاه م رّر ش که اگر اعمال دخنر به رور مع ولی پیشبی یش نی بودهان ق سررّیّت احرار
میشود .امّا اگر پری ن اا ار خودرا رننارب احم انه ا یا نام نظره بوده باش ق رابیة سررّیّت قیع
میشود (کالرکسونق .)821 :8278
گاه اق اح ارادب بزهدی ه که موجب مرگش میشودق گرچه پر مخارره استق الی ااک شی
غریزبق ق انعیق اضیراربق پیشبی یش نی ا یا مع ول براب نرار ار خشونت قلم اد میشود .در
چ ین مواردب ب اب ح وق انگلیس بر آن است که رابیة علّیّت میان خشونت ااّلیّة منّهم ا ننیجة
نهایی اارده بر بزهدی ه برقرار است ا اق اح م اخلهآمیز بزه ی ة جرح این رابیه را قیع نمیک .
این قریل پران هها عم قاً قـت ع وان «پران ههاب نرار» 3ار خشونت بررسی ش هان (راهرب
نسبق .)948 :8211
1. Roberts, 1971.
2. Escape Cases.
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در دعواب «لوییس» 8رنی خود را در رر ة سوّح آپارقمانش رن انی کرده ا ار پذیرننن شوهرش
خوددارب کرده بود؛ اب م ّعی بود که همسرش در گذشنه علیه اا مرقکب رننارهاب
خشونتآمیزب ش ه بود .شوهر نریادهاب قه ی آمیزب می کشی ا ار جمله اا را به کشنن قه ی
کرده بود .رن با ش ی ن ص اب شکسنن شیشه قرسی ه ا در ننیجه به بیران پری ه بود ا هر دا پایش
شکسنه بودن  .دادگاه م رّر کرد که اعمال شوهر موجب جراحت اب ش ه است ا این جراحت
به اسیلة خود رن ایجاد نش ه است (کالرکسونق  .)829-828 :8278در دعواب «آر علیه

پینس»3

معیار مع ول بودن رننار بزهدی ه پذیرننه ش  .در این پران هق بزهدی ه در حالی که قالش میکرد
ار دست منّهم نرار ک لغزی ا به دران رادخانه انناد ا کشنه ش  .دادگاه هیئت م صفه را چ ین
راه مایی کرد« :اگر منّهم به م نول ضربه میرد یا باعث ایجاد قشویش ا قرس ار یو خیر
قریبالوقوع در ذهن اا میش ا به این جهت بزهدی ه به رادخانه میانناد یا خود را پرت میکردق
منّهم به قنل عم ب مـکوح میش ق حنّی اگر رننار بزهدی ه در آن ااضاع ضرارت نمیداشت.
امّا رننار اب اق امی مع ول براب نرار ار خیر بوده است» (.)Hart and Honore, 2002: 330
در دعواب «آر علیه رابرقس» 2در سال  8678منّهم پس ار پایان مهمانی دخنرب را سوار
خودرا کرده ا در مسیر حرکت به اا پیش هاد راابط ج سی داده بود که با مخالفت دخنر رابرا
ش  .منّهم اا را قه ی کرده ا شراع به چ گ ردن به لراسهایش کرده بود .بزهدی ه ار خودراب
در حال حرکت بیران پری ه ا مص اح ش ه بود؛ منّهم به جرح ایراد ص مة جسمانی مـکوح ش .
قاضی هیئت م صفه را چ ین راه مایی کرده بود که اگر آن هیئت ی ین حاصل ک که بزهدی ه
ناچار به پری ن ار خودرا بوده استق بای منّهم را مـکوح ک .
پرسشی که در ای جا پیش میآی آن است که آیا قصمیم بزهدی ه در پران ههاب نرار ار خشونت
بای م ی ی ا مع ول باش ؟ در نظاح کیفرب انگلیس هر گاه رننار ااّلیّة منّهم ج ایی ا خشونتبار
باش ق مان قصمیم به قنل یا قجاار به ع

ق به دلیل باال بودن درجة قابلیّت سررنش رننار ااق
1. Lewis, 1970.
2. R v. Pitts, 1842.
3. R v. Roberts.
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رننار بزهدی ه هرچ غیرع الییق غیرمفی یا پیشبی یناش نی باش ق با اکراه بیشنرب به ع وان علّت
م اخلهآمیز مسن ل پذیرننه میشود .در این پران ه منّهم در مرحلة قج ی نظرخواهی اظهار داشت
که بزهدی ه اق اح م اخلهآمیزب را که ارقراری علّیّنی با رننار منّهم ن ارد انجاح داده است ا
ص مات به علّت همین کار خیرناک اا در بیران پری ن ار خودرا ایجاد ش هان « .لرد اسنف

سون »8

در ردّ قج ی نظرخواهی منّهم چ ین اسن الل کرد )...(« :معیار مسئولیّت منّهم آن نیست که اا
رننار بزهدی ه در بیران پری ن ار خودرا را شخصاً پیشبی ی کرده باش ق هم ین ضرارت ن ارد
احرار شود که عمل بزهدی ه در بیران پری ن ار خودرا اق امی مع ول بوده استق بلکه ضابیة
اصلی آن است که آیا بیران پری ن بزهدی ه ننیجة رریعی قه ی ات منّهم بوده است؟ آیا به رور
مع ولی این امر پیشبی یش نی بوده است که رننار منّهم م نهی به بیران پری ن بزهدی ه خواه
ش ( .)Herring, 2004: 110-111( »)...اا در ادامه چ ین اسن الل میک  )...(« :ق ها در صورقی
که رننار بزهدی ه کامالً احم انه ا نام نظره بوده باش رابیة علّیّت را قیع خواه کردق چ انکه نه
ق ها منّهم به رور ااقعی آن را پیشبی ی نمی ک ق بلکه هیچ انسان مع ول دیگرب نیز قادر به
پیشبی ی آن در موقعیّت اب نیست» (.)Herring, 2004: 111
آن ه ار پران ة «رابرقس» ا اسن الالت میراحه در آن اسن راط میشود آن است که معیار
مسئولیّت منّهم مع ول بودن رننار بزهدی ه در بیران پری ن ار خودرا نیستق ریرا اق اح بزهدی ه
آشکارا خیرناک ا غیرع الیی بود .در م ابلق به نظر میرس ضابیة مسئولیّت منّهم این بود که
آیا ااک ش بزهدی ه به رننار منّهم پیشبی ی ش نی بوده است؟ ا اگر این رننار پیشبی یش نی نروده
باش ق رابیة علّیّت به ااسیة رننار بزهدی ه قیع میشود.
گاه رننارب که بزهدی ه براب حفظ نفس خود انجاح میده غیرمع ول است .چ ین رننارب
در صورت ع ح راال اراده ا اقوع در اضع منعارف رابیة علّیّت را قیع میک  .براب مثالق در
پران ة «آر علیه مو انرب» 3یو سربار سفی پوست اارد ااگن قیار مخنصّ سیاه پوسنان ش ه
1. Lord Stephenson
2. R v. Macenry.
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ا آنان را مورد ضرب ا جرح قرار داده بود .یکی ار سیاه پوسنان براب نرار ار مص اح ش ن خود
را به بیران ار ااگن پرت کرده ا کشنه ش ه بود .دادگاه م رّر داشت که بیران پری ن ا مرگ اا
عملی مسن ل است ا هیچ رابیهاب با اق اح ااّلیّة منّهم ن ارد (.)Hart and Honore, 2002: 332
امّا در ح وق کیفرب ایرانق مهمقرین معیار احرار رابیة علّیّت میان خشونت منّهم ا ص مة
نهایی راال ارادة بزهدی ه در ه گاح نرار م نهی به ص مه یا نوت اعالح ش ه است ا با نرض ارادب
بودن رننار بزهدی هق رنجیرة علّیّت گسسنه میشود ا عامل خشونت سررنشپذیر نیست؛ ریرا در
ن ه اسالمی ا به قرع آن نظاح کیفرب ایرانق مهمقرین معیار براب قیع رابیة علّیّت قواع مادب
علّیّت استق یع ی هر گاه ااسیة م اخلهگرب مان بزهدی ه عملی انجاح ده که موجب انول
نیراب علّی رننار عامل انسانی م ّح بر ایجاد ص مه شودق به نـوب که این علّت م اخلهآمیز خود
موجب اقوع آن شودق گرایش غالب به سمت قیع رابیة علّیّت میان عامل نخست ا ص مة نهایی
است8.

در هر صورت در ح وق ایرانق هر گاه بزهدی ه با ارادة خود گرچه در ااضاع ا شرایط سخت
ا ناچارب اق اح به رننار پرمخاررهاب ک ق منّهم مسئولیّنی در قرال ص مات اارده بر اا ن ارد.
براب مثالق در پران هاب در سال  8214خانمی براب گفنگو دربارة مسائل شخصی سوار خودرایی
میشود؛ پس ار مشاجرهق ران ه به اب اعالح میک که میخواه اا را به مکانی بررد قا ار سوب
داسنانش که قرالً با آنان هماه گ کرده بود نسرت به اا عمل قجاار ج سی انجاح شود .به همین
م ظورق با ریاد کردن سرعت خودرا مسیرش را قغییر میده ا خانم بزهدی ه نیز خود را ار خودرا
به بیران پرقاب میک  .رأب دادگاه در خصوص شکایت بزهدی ه چ ین است )...(« :در مورد
ضرب ا جرح عم ب نظر به ای که قه ی ات منّهم ا قرس ناشی ار آن اراده ا اخنیار را ار شاکیه
سلب ن موده ا شاکیه با اخنیار ا اراده خود را ار خودرا به بیران پرت نموده است ا ( )...با ع ایت
 .8براب مثالق برخی ار ن ها دربارة م اااب جراحت قوسّط بزه ی ه ا ا ر علّی آن در رنع مسئولیّت کیفرب مرقکب اصلی بر
این باارن  )...(« :اگر اا را مجراح ک ق پس خودش آن را به داراب سمّی که به سرعت میکش م ااا نمای ق به رورب که
قنل به آن اسن اد پی ا ک ق نه به جرحق در نفس قود نمیباش (( »)...الموسوب الخمی یق .)377 :8213
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به ای که در صورت اجنماع مسرّب ا مراشر مسئولیّت بر عه ة مراشر است ا در ما نـن نیه شاکیه
مراشر بوده است ا با قوجّه به قاع ة ن هی اق اح حکم به برائت صادر میشود (( »)...راهرب نسبق
.)947 :8211
همانیور که مالحظه میشودق به دلیل غلرة مادبگرایی علّی در قضااتهاب رایج در ح وق
کیفرب ایرانق آمادگی قضات ایرانی براب ش اسایی هر ااقعه ا علّت م اخلهآمیزب به ع وان علّت
قارع رنجیرة علّیّتق بیش ار قضات انگلیسی است.

 .۹ترک فعل بزهديده
اگر رننار ناعل اصلی براب اقوع ننیجه ا مرگ کانی باش ا بزهدی ه با اجود امکان پیشگیرب ار
قـ ّق ص مهق با قرک نعل خود بر رابیة اسن ادب بین رننار منّهم ا ننیجة حاصله قأ یر بگذاردق آیا
رابیة علّیّت قیع میشود؟ براب نمونهق شخصی شیر گار اقاق نردب را بار میک قا در ا ر اسن شاق
گار ا خفگی ناشی ار آن بمیردق در حالی که م نول امکان ا قوانایی بر خراج ار اقاق یا بسنن
شیر گار را داردق آگاهانه ا عام انه در خانه میمان قا خفه شود یا ای که پس ار قیع دست بزهدی ه
در ا ر نعل منّهمق مص اح با اجود امکان درمان ار این کار خوددارب میک ؛ آیا بارک ة شیر
گار یا جارح مسئول مرگ بزهدی ه هسن ؟
ع ّهاب معن ن که قرک نعل بزهدی ه قابلیّت قیع رابیة علّیّت را ن اردق ریرا قرک نعل
بزهدی ه نمی قوان رننار منّهم را ار حالت یو علّت نعّال ا اساسی خارج سارد .هم ینق قرک
نعل ار حیث مادب ناق نیراب علّیّنی است؛ در ننیجه قوان قیع رنجیرة علّیّت را ن ارد ( Herring,

.)2004: 107
ن هاب اسالمی این موضوع را در بـث قنل م ّنظر قرار دادهان  .صاحب جواهر در این
خصوص میگوی « :اگر پی بردیم کسی که به آقش ان اخنه ش ه است خودش نخواسنه ار آقش
بیران بیای ق در این صورت جانی را قصاص نمیک ق ریرا اا با مان نش در آقش که کار دیگرب
غیر ار ان اخنن به آقش است خودکشی کرده استق لذا نعل کشنن م نسب به خود اا است ا به
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جانی مربوط نیست» (نجفیق  .)11 :8263ار نظر شهی انی اگر به کسی جرحی اارد ک

که به

آسانی معالجهکردنی باش ق الی مج یٌعلیه معالجه نک ا رخم سرایت ک ا بمیردق جانی ضامن
استق ریرا اگرچه مج یٌ علیه در معالجه کوقاهی کرده استق با سرایت آن رخم مرده است
(نجفیق 19 :8263؛ شهی انیق  .)318 :8268در قـریر الوسیله در این خصوص چ ین آم ه است:
«( )...در صورقی که خود م نول ار آقش عم اً یا ار راب سهلانگارب بیران نیای نه قصاصی
است ا نه دیة قنلی ا دیة ج ایت ان اخنن در آقش بر اا میباش » .سپسق دربارة قردی در علّت
ع ح خراج بزهدی ه ار آقش ا داران امر بین مرگ در ا ر جراحات ناشی ار ان اخنن در آقش یا
امن اع یا سهلانگارب خود م نول در خراج چ ین بیان ش ه است )...(« :ا اگر حال اا معلوح نراش
ا هر دا امر مـنمل باش ق نیز قصاص ا دیهاب ابت نمیشود (( »)...الموسوب الخمی یق :8213
.)373
ع ّهاب با بررسی این نظریّههاب ن هی چ ین اسن راط کردهان  )...(« :قفااقی بین ان اخنن شخص
در آقش در صورقی که به راحنی امکان خراج ار آن را دارد الی عم اً یا ار راب ق صیر در آن
می مان ا رخم ردن در ح ّب که کش ه نراش ا ضرر بیشنر مسن به عم یا ق صیر مج یٌعلیه
باش اجود ن ارد .در هر دا حالت ذکرش ه ج ایت بیشنر مسن به عم یا ق صیر خود مج یٌعلیه
است ا ار این جهت رابیة اسن اد بین رننار مرقکب ا ننیجة حاصله قیع گردی ه است ا به لـاظ
عرف قنل حاصله قابل اننساب به جانی نیست»؛ آنها براب قأیی نظر خود به مادة  127قانون
مجارات اسالمی مصوّب  8263اسن اد میک ( 8کالننرب ا قلیرادهق .)72-64 :8269
موضع رایّة قضایی ایران دربارة قأ یر قرک نعل بزهدی ه در مسئولیّت علّیّنی منّهم اصلی راشن
نیست .براب مثالق به حکایت پران هاب با شمارة بایگانی  679931شعرة ششم دیوان عالی کشورق
چ قن ار مأمورین اننظامی خرّحآباد به اقّهاح قنل عم ب نرراد  41ساله ار رریق شک جه در رن ان
 .8مادة  127قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263م رّر میک « :در کلّیّة موارد مذکور در این نصل هر گاه ج ایت م ـصراً
مسن به عم ا یا ق صیر مج یٌ علیه باش ق ضمان ابت نیست .در مواردب که اصل ج ایت مسن به عم یا ق صیر مرقکب باش
لکن سرایت آن مسن به عم یا ق صیر مج یٌعلیه باش ق مرقکب نسرت به مورد سرایت ضامن نیست».

رویکرد دادگاههای ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطة علّیّت

832

ا نرسان ن اا به بیمارسنانق قـت قع یب کیفرب قرار گرنن  .در آغار دادسراب عمومی ا ان الب
شهرسنان خرّحآباد در سال  8264با این اسن الل که )...(« :گزارش باررسی نیراب اننظامی ( )...ا
سایر قرائن ا امارات قماماً حاکی ار ع ح دخالت ا قصور مشنکی ع هم در نوت نرراد میباش ا
علّت نوت نارسایی قلری بوده ا الرنه خود منونّی ا خانوادهاش مانع ار اق امات درمانی ا بسنرب
ش ن ایشان گردی ن ( »)...ق قرار م ع قع یب صادر کرد ا این قرار در دادگاه کیفرب یو اسنان
لرسنان قأیی ش ا پس ار نرجاح خواهی ار آنق دیوان عالی کشور آن را ن ض کرد ا این مرقره
پس ار انجاح رسی گی ا ص ار قرار جلب به دادرسی ا ررح پران ه در دادگاه کیفرب یو
اسنان لرسنانق این دادگاه به مـکومیّت برخی ار منّهمان به قنل غیرعم ب حکم صادر کرد .اکیل
منّهمان در مرحلة نرجاحخواهی چ ین اظهار داشت )...(« :مرحوح نرراد به اقّهاح مشارکت در
سرقت دسنگیر ش ه بود ا نگه ارب اا در کالننرب با دسنور م اح قضایی بود ( )...مأموران به
مـض ارّالع ار ناراحنی ب نی اا را به بیمارسنان شفا انن ال دادن ق لیکن اا ا نررن ش مانع اعزاح
به بیمارسنان دالنی ا انجاح م ااا بودهان ( )...در ننیجه خود آن مرحوح ا نررن ش م صّر در
ممانعت ار درمان بودن ا ( .»)...سپسق هیئت دادرسان شعرة ششم دیوان عالی کشور با ردّ
نرجاحخواهی منّهمان ا اکیل آنانق رأب نرجاحخواسنه را ابراح کرد .در این رأب قضات دیوان
عالی کشور بر خالف رایکرد غالب مراجع کیفرب ا ن ه اسالمی که در خصوص هر عامل
م اخله آمیزب که در قـ ّق ص مه ن شی علّیّنی دارد به کاهش ح اد مسئولیّت مسرّب ااّلیّه ا یا
حنّی رنع مسئولیّت اا نظر دارن ق با ردّ اسن الل اکیل منّهمانق امن اع بزهدی ه ار م ااا را قارع
رنجیرة علّیّت قل ّی نکردهان .
در نظاح قضایی انگلیس در مورد ای که اگر بزهدی ه ار اقوع مرگ جلوگیرب نک ا با قرک
نعل به آن نرصت اقوع ده ا یا در صورقی که احرار شود جرح اارده قوسّط منّهم قا رمان نوت
بزهدی ه یکی ار علل اساسی ا نعّال مرگ بوده استق قرک نعل بزهدی ه قارع رنجیرة علّیّت قل ّی
نمی شود ا اصل بر مسئولیّت منّهم است .در این خصوصق در پران ة «آر علیه دیر» 8دادگاه
1. R v. Dear, 1996.
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قج ی نظر اعالح کرد که اگر رننار منّهم ه ور علّت مؤ ّر ا اساسی مرگ باش ق به موجب قانونق
منّهم سرب مرگ ش ه است .در این پران ه ماجرا ار این قرار بود که دخنر منّهم به اا گفت که
مورد آرار ج سی قرار گرننه است .با ش ی ن این خررق منّهم آرارده ة ج سی را چ ین بار با
چاقو رد .بزهدی ه دا رار بع نوت کرد .دادگاه نخسنین منّهم را به قنل عم ب مـکوح کرد .منّهم
در قج ی نظرخواهی نسرت به مـکومیّت به قنل عم چ ین اسن الل کرد که اب علّت مرگ
نروده است ا م ّعی ش که بزهدی ه خودش موجب مرگ ش ه استق ریرا اا ار رریق شکاننن ا
عمیققر کردن جراحات ااّلیّه ا یا با خوددارب ار بسنن رخمها ا عراقش موجب مرگش ش ه
است ا در ح ی ت خودکشی کرده است .دادگاه قج ی نظر قج ی نظرخواهی اا را با این
اسن الل که ص مههاب اارده به منونّی علّت مؤ ّر ا اساسی مرگ بودهان رد کرد ( Elliott and

 .)Quinn, 2000: 44در ااقعق ار دی گاه دادرسان این دادگاه جراحات اارده قوسّط منّهم با
اجود قرک نعل بزهدی ه هم ان قا رمان مرگ علّت نعّال ا اساسی مرگ بودهان  .این دادرسانق
با اجود ح اث عامل م اخلهگر دیگرق یع ی قرک نعل بزهدی هق بر ب اب رابیة علّیّت میان رننار
منّهم ا ص مة نهایی قأکی داشن .
هم ینق در دعواب «آر علیه بلو»ق 8که یکی ار معرافقرین دعااب مرقرط با قرک نعل در نظاح
قضایی انگلیس استق آقاب «بلو» بزهدی ه (خانم ژاکلین ااده ) 3را با چاقو مجراح کرد .بزهدی ه
به بیمارسنان انن ال یانت ا پزشکان قشخیص دادن براب نجات جان اا قزریق خون ضرارب استق
الی بزهدی ه ار اعضاب نرقة شاه ان یهوه 2بود .در ننیجهق به ااسیة امن اع ار قزریق خونق اب در
ا ر جراحات اارده نوت کرد .منّهم در دادگاه ب اب به قنل غیرعم ب مـکوح ش (مـکومیّت
اا به سرب قـریو در ا ر رننار بزهدی ه قخفی

یاننه بودق نه به سرب امن اع بزهدی ه ار پذیرش

انن ال خون) .منّهم ار رأب دادگاه با این اسن الل که خوددارب بزهدی ه ار قزریق خون رنجیرة
1. R v. Blaue, 1957.
2. Jacolgn Woodhead
3. Jehovah's withness
نرقه اب ار مسیـیّت است که پیراان آن معن ن قزریق خون به اعضاب این نرقه مم وع است.
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علّیّت را ار هم گسسنه است درخواست قج ی نظرخواهی کردق الی دادگاه قج ی نظر
درخواست اا را رد کرد ا چ ین م رّر داشت که منّهم بای بزهدی هاش را همانیور که مییاب
بپذیرد ( .)Elliot and Quinn, 2000: 44در ااقعق دادگاه قج ی نظر قرک نعل بزهدی ه را که بر
مر اب ع ای ش بود به ع وان عاملی م اخلهگر که قادر به قیع رابیة علّیّت باش نپذیرنت.
شایان ذکر است که در این پران ه شواه پزشکی داللت بر این امر داشن که اگر به بزهدی ه
خون قزریق میش ق اا رن ه می مان  .امّا قضات انگلیسی غالراً بر این باارن که قرک نعل بزهدی هق
حنّی با نرض داشنن آ ار علّی در قـ ّق ص مهق قارع رنجیرة علّیّت نخواه بود .دا قن ار
نویس گان ا اسنادان دانشگاه آکسفورد معن ن که رأب دادگاه قج ی نظر صـیح استق الی
اسن الل میراحه در آن قانعک ه نیست (هارت ا هونرهق  .)831-834 :8263آنها چ ین اسن الل
کردهان « :این ااقعیّت که نرآی نیزیکیاب که منّهم آغار کرده بوده است (خونریزب) قا رمان
مرگ اسنمرار داشنه بود قارع نیست .اگر بزهدی ه درخواست انن ال خون کرده بود ا پزشو به
این دلیل ار انجاح آن امن اع میکرد که قرجیح داده بود به بارب گل
میکردق قکلی

بپردارد ا بزهدی ه نوت

چه بود؟ در این حالت نیز خونریزب قا لـظة مرگ ادامه مییانتق امّا با ارمی ان

میقوان گفت که مرگ در ننیجة ش اات پزشو بوده استق نه جرح ااّلیّه .هم ینق میقوانیم
ب ان پرداخنن به ای که آیا یو اعن اد مذهری خاص م ی ی است یا نهق قضاات ک یم که آیا
امن اع بزهدی ه ار قرول درمان امرب منعارف است؟ همان این پران هق مسئله این نیست که آیا
اعن اد به اشنراه بودن انن ال خون مع ول است یا نهق بلکه پرسش این است که آیا میقوان ار کسی
که حیاقش در معرض خیر است اننظار داشت که ار باار مسنـکم مذهریاش دست بردارد؟
پاسخ به نـو ی ین بای م فی باش  .ب ان قردی ق رک ی ار سیاست ق ی ی در چ ین
قصمیمگیربهایی ن ش دارد .در جامعهاب هم که اررش ان کی براب اعن ادات قائل باش ق ممکن
است به ننیجهاب منفاات دست یابیم .امّا پرسشی که بای به آن پاسخ دهیم این است که آیا قصمیم
به امن اع ار درمانق انزان بر ای که با اقوف کامل ا آگاهی است  -همانیور که در این پران ه
چ ین بود  -بای با ارادة آراد اقّخاذ شود؟ با ع ایت به اررش باالیی که موضوع اعن ادات در جامعة
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ما داردق بزهدی ه با اجود ای که در قرول هر ع ی هاب که ب ان قمایل دارد آراد استق امّا اگر خود
را در موقعیّنی یاب که در نرض پایر ب به ع ای ش حیاقش در معرض خیر قرار میگیردق دیگر
آراد نخواه بود .ب ابراینق امن اع اا ار انن ال خون اق امی آرادانه نروده است».
این نویس گان بر این باارن که این اسن الل قانعک هقرین مر ا در قوجیه رأب پران ة «بلو»
است ا اشاره به ای که اعن اد بزهدی ه به مثابة چیزب است که منّهم «بای آن را همانیور که مییاب
بپذیرد»ق مان قمایل به خونریزب چ ان پذیرنن ی نیست.
در نمونهاب دیگرق در پران ة «آر علیه هوالن » 8منّهم در کمین بزهدی ه نشست ا سپس به اا
حمله ار ش ا یکی ار انگشنان اا را به ش ّت بری  .جرّاح به اا قوصیه کرد که بای انگشنش را
قیع ک االّا در معرض خیر بزرگی قرار خواه گرنتق امّا بزهدی ه به قیع انگشت رضایت ن اد
ا انگشت دچار عفونت ش ا در نهایت سرب مرگ اب ش  .دادگاه در قوصیه به هیئت م صفه
م رّر داشت که مرگ ننیجة قهاجم اصلی ار ررف منّهم بوده است؛ منّهم مرقکب قنل عم ب
ش اخنه ش ا امن اع بزهدی ه ار قیع انگشت قادر به قیع رابیة علّیّت نرود (هارت ا هونرهق :8263
.)833
در نظاح کیفرب انگلیس حنّی ه گاح خوددارب بزهدی ه ار اعمال مراقرت م اسب ا به بیان
دیگر ع ح مراقرت م اسب بزهدی ه ار خود دادگاهها قمایلی ن ارن که قصور بزهدی ه را در رعایت
احنیاطهاب الرح در راسناب سالمت خود نانی رابیة علّیّت ب ان ق حنّی اگر این قصور مرگ را
قسریع کرده باش  .در پران ة «لوب» 3بزهدی ه قـت درمان بودق الی برخالف قوصیة پزشکانش
بیمارسنان را به م ّت چهار ساعت قرک کرد .دادگاه اعالح داشت که هیچ م رکی دالّ بر ای که
غیرت اا به مرگش کمو کرده باش یا بر احنمال بهرودب اا قأ یر گذاشنه باش اجود ن ارد
(هارت ا هونرهق .)838 :8263

1. R v. Holland
2. Levy, 1949.
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نتيجه
 .9قضاات هاب علّی رایج در ح وق کیفرب نسری هسن ا نه ق ها ار یو نظاح قضایی به نظاح
قضایی دیگر منفاات هسن ق بلکه ار یو مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در نظاح کیفرب
یو کشور ا حنّی در یو پران ه در مراحل مخنل

رسی گی ا دادرسی نرق میک .

 .4در نظتاح کیفرب ایرانق قتاع ة کلّی آن استتتت که عامل م اخلهگر  -خواه شتتتخص الث یا
بزهدیت ه  -اگر آگتاهانه ا عام انه مرادرت به اق اح ک ق مستتتئولیّنی بر عه ة عامل بعی مستتتن ر
نمیشتتود ا به دلیل غلرة مادبگرایی علّی در قضتتااتهاب رایج در نظاح کیفرب ایرانق آمادگی
مراجع قضتایی براب شت اسایی هر ااقعه ا علّت م اخلهآمیزب به ع وان علّت قارع رنجیرة علّیّت
بیش ار مراجع قضایی انگلیس است.
 .3در مواردب که رننار ارادب بزهدی ه موجب مرگش میشود  -گرچه پر مخارره  -هر گاه
ااک شی غریزبق ق انعیق اضیرارب ا یا مع ول براب نرار ار خشونت باش ق ب اب نظاح کیفرب
انگلیس بر آن است که رابیة علّیّت میان خشونت ااّلیّة منّهم ا مرگ بزهدی ه برقرار است ا اق اح
م اخلهآمیز اا این رابیه را قیع نمیک  .الی نظاح کیفرب ایران مهمقرین معیار را براب احرار
رابیة علّیّت بین خشونت منّهم ا ص مة نهایی راال ارادة بزهدی ه در ه گاح نرار م نهی به مرگ
میدان ا در نرض اجود ارادهق ضمان ا مسئولیّنی را بر عه ة عامل قرس ا خشونت قائل نیست.
 .2نظاح کیفرب انگلیس بر خالف نظاح کیفرب ایران در صتتتورت قردی در ب اب رابیة علّی بین
رننار مرقکب ا قرک نعل بزهدی هق پایر ب راسخقرب به ب اب آ ار علّی اعمال مرقکب اصلی ا
مستتتئولیّت کیفرب اا داردق در حالی که گرایش غالب در نظاح کیفرب ایران کاهش مستتتئولیّت
مرقکب اصلی ا یا حنّی رنع مسئولیّت کیفرب اا است.
 .0هر گتاه رننتار ابنت ایی منّهم غیرعمت ب بوده بتاشتتت ق ح وق کیفرب براب شتتت استتتایی رننار
م اخلهآمیز بزهدی ه به ع وان یو علّت جانشتتین مستتن ل ا قارع رنجیرة علّیّت آمادگی بیش تنرب
دارد .امّا هر گاه رننار ااّلیّة منّهم اق امی ج ایی ا خشتونتبار باشت ق مان قصمیم به قنلق قجاار
به ع

ا ...ق در چ ین مواردب به دلیل باال بودن درجة قابلیّت سررنش رننار منّهمق رننار بزهدی ه
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هرچ غیرع الییق غیرمفی یا پیشبی یناشت نی باش ق نظاح قضایی انگلیس با اکراه بیشنر ا نظاح
قضایی ایران با رغرت بیشنر رننار بزهدی ه را به ع وان قارع رنجیرة علّیّت میپذیرن .
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