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چکيده؛
مسئولیت کیفرب حاصل نایشود مگر به دا شرط -8 :داشتن ق هت قشخیص  -3داشتن اهاد آراد .ن ان هر
یو ار این داق مانع مسئولیت کیفرب است .ار این هاق ق هت قشخیص ا اهادة آراد دا شرط اساسی مسئولیت
کیفرب هستن  .ده نظاح کیفرب ایرانق مسئولیت کیفرب رمانی مـ ّق میشود که نرد حین اهقکاب جرحق عاقلق
بالغ ا مختاه باش  .ده نظاح کیفرب مصرق اصل بر شخصی بودن مجارات است ا ده نظاح کیفرب ایران اصل بر
شخصی بودن مسئولیت کیفرب است .ده نظاح کیفرب مصرق مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ار سال
 8641میالدب پذیرنته ش ا اجراء میگرددق امّا قعریفی ار آن اهائه نش ا دامنة آن مـ اد نیست .مسئولیت
کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده نظاح کیفرب ایران کامالً مـ اد به نص قانون است ا هایة قضایی ده قشخیص
ا ایجاد آن ده عال قوانایی ن اهد .این مسئولیت انزان بر قضاین منانع عاومیق هم بارداهن ا پیشگیرن
است ا هم ن شی سارن ده اقتصاد ا حاایت ار ح وق کاهگر ا نیز حاایت ار سرمایهگذاه داهد .با این اص
ده صوهقی که ار حصاه قانون خاهج شودق میقوان آ اه ریانباه بسیاهب ده پی داشته باش .
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مقدمه
مسئولیت کیفرب به معناب التزاح به قـاّل نتایج قانونی جرح است .مسئولیت کیفرب مبتنی بر
ادها

ا قشخیص ا نیز آرادب اهاد ا اختیاه است .مطابق نصّ قرآنق هیچ کس باه گنا دیگرب

ها بر داش نایکش  .مسئولیت صفتی است که ار ااژة مسئول ده ربان عربی ساخته ش است.
ده ن ه اسالح به جاب مسئولیت ب ان معنا که ده ح وق ایران ار آن اهاد میشودق ار اصطالح
ضاان استفاد میشود که معناب اسیعقرب ار مسئولیت ها ده بر داهد .ده ربان ناهسیق منظوه ار
مسئولیتق هابطهاب است که ار نعل یا قر

نعل ریانآاه به مصالح نرد یا مصالح جامعه ناشی

ش باش  .عنصر مسئولیتق ع اان است.
ده ح وق کیفربق اصل بر شخصی بودن مسئولیت ا شخصی بودن مجاراتها است .برخی
منع مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ها نتیجة اصل شخصی بودن مجاراتها میدانن ا ار
این ها مسئولیت کیفرب اشخا

الث ها به استناد آن منتفی میشااهن  .ب ینسانق ده نظاح

کیفرب ایرانق مسئولیت م یر مسئول نشریه ا مسئولیّت کاهنرما ها میقوان به عنوان مواهد استثناء
برشارد .ده نظاح کیفرب مصرق به مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب به عنوان یو قعهّ ا
قکلی

قهرب نرد دهنگریسته میشود که ناشی ار قانون استق چنانکه مسئولیت کیفربق مسئولیّت

مرقکب جرمی است که ده قانون قصریح ش ا شخص مسئول به یکی ار مجاراتهاب م رّه ده
قانون مـکوح خواه ش  .ده قعری

قانون مجارات عاومی مصرق مسئولیت کیفرب به کسی

قـایل میشود که داهاب اهلیّت ا شایستگی الرحق شعوه ا ق هت قشخیص ا قایز بود ا نیز بالغ
باش  .امّا ده نظاح کیفرب مصر اساساً ده باهة این امر سخنی گفته نش است .البته مسئولیّت کیفرب
به علّت هنتاه دیگرب به ایژ پیرا پیشرنتهاب صنعتی ا م تضیّات هارق ده ح وق کیفرب مصر
پا به می ان عال ا اجراء گذاشته است ا آ اه بسیاه مثبتی ده عرصة نعّالیّتهاب اقتصادب ا
اجتااعی به جاب نهاد است .امی میهاد ده نظاح کیفرب ایران نیز هاینگونه ا بلکه گسترد قر
آ اه عالی ا اجرایی آن پ ی اه شود .اانگهیق به موجب مادة  843قانون مجارات اسالمی مصوب
 8263میقوان به دا نکته اشاه کرد .نخست آنکه مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب پذیرنته

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر

96

ش ا داّح آنکه معیاه آن قانون ا سپس ق صیر مرقکب جرح م رّه ش است .ار این هاق مسئولیت
کیفرب به علّت هنتاه دیگرب هم ده جرایم عا ب ا هم ده جرایم ناشی ار ق صیر (خطاب جزایی)
مص اق داهد .ده نظاح کیفرب کشوه مصر معیاه این مسئولیت ده جرایم عا ب به موجب قانون
ا ده مواهدب ده جرایم خطایی به اسیلة هایه قضایی م رّه میشود.
ده پژاهش پیشها ده هشت گفتاه معیاه مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده نظاح
کیفرب ایران ا مصر برهسی میشود .ب ینسانق ده گفتاه نخست قعاهی

ااژگان ده نظاح کیفرب

ایران ا مصرق ده گفتاه داّح معیاه مسئولیت کیفربق ده گفتاه سوّح اصل شخصی بودن مسئولیت
کیفربق ده گفتاه چهاهح قلارا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفرب ده نظاح کیفرب ایران ا
مصرق ده گفتاه پنجم مصادیق قانونی مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده دکترین ا هایة
قضایی ایران ا مصرق ده گفتاه ششم قـلیل معیاه مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده ایران
ا مصرق ده گفتاه هفتم برهسی ا قـلیل ناونهاب ار آهاء مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب
ده هایة قضایی مصر ق ده گفتاه هشتم برهسی شرایط مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده
نظاح کیفرب ایران ا مصر ا سرانجاح نتیجه به میان میآی .

 .1مفهومشناسی
ده این بخش کلی ااژگان برهسی میشون .

 .1-1مسئوليت کيفری
مسئولیت کیفرب مرقکب جرمی ار جرایم م رّه ده قانون مجارات ها گوین که شخص مسئول به
یکی ار مجارات هاب م رّه ده قانون مـکوح خواه ش  .ده حالی که ده مسئولیت م نی انراد
متضرّه ار هنتاه شخص هستن ق ده مسئولیت کیفرب جامعه متضرّه ار جرح است .ده موهد مسئولیت
کیفرب اس اط حق به صلح ا سارش میسر نیست .ده مسئولیت کیفرب به ایژ داشتن عا (یعنی
نرضی که قـ ّق آن مشراط به علم مرقکب به موضوع جرح ا قص اهقکاب هنتاه ا حسب موهد
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قص نتیجه یا علم به اقوع آن است)ق شرط قـ ّق جرح ا مسئولیت است (جعفرب لنگرادبق
.)942 :8269

 .2-1مسئوليت قانونی
مسئولیت قانونی هر نوع مسئولیتی است که ده قانون پیشبینی ش
(م نی یا کیفرب) براب آن معین ش
مسئولیت کیفرب .ق ه مشتر

باش ا یو پاسخ قانونی

باش  .مسئولیت قانونی دا نرض داهد :مسئولیت م نی ا

آنها ن ض قعه ا الزاح (قعه ع ب ا قانونی) است .اصطالح

مسئولیت قانونی قرجاة اصطالح ( )Legal responsibilityاست .ده ن ه مترادف مسئولیت
قانونیق ضاان است که هم ده اموه کیفرب ا هم ده اموه م نی بکاه هنته است (جعفرب
لنگرادبق .)944 :8269

 .3-1رفتار
عباهت ار حرکت عضوب ار اعضاء ب ن ار هاب اهاد است .ده اصطالح ح وقیق هنتاه شامل
نعل ا قر

نعل میشودق براب مثال کسی که بر ا ر بیمباالقی دیواه کهنة خانة خود ها قعایر

نکن ا بر ا ر نراهیختن آن به جان ا مال هاسایه یا ههگذهان خساهت ااهد شود مص اقی ار
هنتاه ار نوع قر

نعل است (جعفرب لنگرادبق .)478 :8269

 .4-1ديگری
دیگرب یا غیر ده اصطالح ح وقی یعنی شخصی غیر ار نرد مسئول کیفرب .ده ااقعق دیگرب
مرقکب مادب هنتاه مجرمانه است که مسئولیت آن بر عه ة شخص دیگرب است .ده این باه
میقوان ب ین ناونهها اشاه کرد :کاهگرب که مسئولیت هنتاه اا ها کاهنرما بر عه داهدق نویسن
م اله اب که مسئولیت هنتاه اا ها م یر مسئول بر عه

داهدق خادمی که مسئولیت هنتاه اا ها

مخ اح بر عه داهد ا نیز عاقله که مسئولیت پرداخت دیه جنایات ها به جاب مرقکب بر عه
داهد.
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 .5-1نظام کيفری
به مجاوعه قواع ق قوانین ا م رّهات کیفرب الرحاالجراء ده رمان معین ا ده جامعة معین نظاح
کیفرب گفته میشود (جعفرب لنگرادبق .)781 :8269

 .6-1معيار
معیاه به معناب ان ار ا م یاس ا اسیلة سنجشق اسیلهاب است که با آن چیزب سنجی

شود یا

امرب است که قرارایی براب سنجش ا سنگ مـو اموه باش (عای ق .)663 :8246

 .2معيار مسئوليت کيفری در نظام حقوقی مصر و ايران
 .1-2مصر
ده نظاح کیفرب کشوه مصرق مسئولیت کیفرب باهب است بر داش که هرکسی استـ اق قـ اّل
آن ها ن اهد .ار این ها کسی ار نظر کیفرب مسئول شناخته میشود که شرایط آن ها داشته باش .
ده نظاح ح وقی مصرق داه ار ذهن به نظر میهس که کسی مرقکب جرح بشودق امّا مسئولیت آن
ها خود بر عه نگیردق گرچه ده نظاح مذکوه هاواه قالرح بین اهقکاب جرح ا مسئولیت کیفرب
اجود ن اهد .هابطة اهقکاب جرح ا قـاّل مجارات م رّه ده قوانین جزایی هم به هاان سان است.
این معنی ار آن هاب است که مسئولیت کیفرب ده نظاح ح وقی مصر به موجب قانون اساسی
حالت ا شایستگی ایژ اب است که بای ده شخص مرقکب جرح با قوجّه به هاة جهات ا ااضاع
ا احوال اجود داشته باش قا مجارات ها قـاّل کن  .بنابر مراقب ا به استناد اصول ا قواع ح وق
کیفرب مصر مسئول بودن مشراط به آن است که نخستق شخص مرقکب هنتاه خالف قانون
شود ا داّحق اضع ا حال هاانی مرقکب به گونهاب باش که استـ اق مسئولیت ها داشته باش .
بنابراینق هنگامی میقوان گفت کسی ار نظر کیفرب مسئول است که هم مرقکب جرح ش باش
ا هم بتوان مسئول هنتاه مجرمانه خود باش  .ده غیر این صوهتق شخص نامسئولق حتی اگر
هنتاهش برخالف قانون باش مستوجب مجارات نخواه بود (عوض مـا ق .)427 :8617
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 .3-3شرايط مسئوليت کيفری در حقوق مصر
ده نظاح کیفرب مصر مسئولیت کیفرب حاصل نایشود مگر با نراهم آم ن داشرط که عباهقن
ار -8 :داشتن قوانایی قایزق «ق هت قشخیص»  -3داشتن اهادة آراد .ار هاین هاب قانون مجارات
عاومی مصر مصوب  8627ده مادة  93ده هابطه با موانع مسئولیت کیفرب قصریح میکن که
نبودن هر ک اح ار این دا شرط ده شخص مرقکب جرحق مانع ار بوت مسئولیت کیفرب اا است.
این قصریح قانونگذاه مصرب به این معنی است که اقتی اجود دا شرط پیشگفته ده باهة کسی
ابت ش مسئولیت کیفرب اب نیز ابت است (عوض مـا ق .)421 :8617

 .2-3شرايط مسئوليت کيفری در حقوق ايران
مادة  849قانون مجارات اسالمی ایران مصوب  8263م رّه میکن که «مسؤالیت کیفرب ده
ح اد ا قصا

ا قعزیرات قنها رمانی مـ ّق است که نرد حین اهقکاب جرحق عاقلق بالغ ا مختاه

باش به جز ده موهد اکرا بر قتل که حکم آن ده کتاب سوّح «قصا

» آم

است» .چنانکه

مالحظه میشود قانونگذاه ایرانیق شرایط بوت مسئولیت کیفرب ها ع ل ا بلوغ ا اختیاه مرقکب
جرح شناخته است .ده م ایسه با ح وق کیفرب مصرق شراط اساسی مسؤالیت کیفرب عباهقن ار:
 -8ق هت قشخیص  -3اهادة آراد .امّا ده قوجیه مادة  93قانون مجارات عاومی مصر بای
گفت که ااژة «شعوه» به م عنی ادها ق اج انق عارفهق احساس (انطون الیاسق )249 :8211ق
نهمق دهیانتن ا دانستن است (عای ق 8246ق .)922

 .4-2مسئوليت و شعور در حقوق مصر
کلاة شعوه ده نوشتههاب ح وق انان مصرب کم به چشم میخوهدق امّا به جاب آن ار ااژة
«ادها » بیشتر استفاد میشود .البته قانونگذاه مصرب ده اضع مادة  93قانون مجارات عاومی
ااژة «شعوه» ها به کاه گرنته است .با این هاهق هر سه ااژة شعوه ا قایز ا ادها

ار نظر لغوب ا

ادبی قرادف معنوب داهن ق امّا ار جهت داللت لغوب بین آنها قفاات اجود داهد .به نظر میهس
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ااژة قایز ار جهت داللت ا معنی دقیققر ا نزدیوقر به م صود قانونگذاه مصرب باش  .ضان
اینکه این ااژ ار سوب قانونگذاه مصرب ده قانون م نی هم به کاه هنته است ا هم ار جهت
قانونی ا هم ار جنبة ن هی پذیرنته ش

است .امّا منظوه ار قایز ن ط قوانایی شخص به ادها

آن ه که ده ارراف اا میگذهد نیست .ها نینق قنها ناظر به قوانایی ده

ماهیت اعاال ا نتایج

ربیعی آنها هم نیست .بلکه منظوه ار قایز قشخیص قفاات اعاال ا برقرب آنها ا ده ااقع قوانایی
شخص ده هابطه با اهرش اجتااعی هنتاهب است که ار اا سر میرن ق چنانکه نخستق بای ب ان
آیا ای ن هنتاه موجب ریان ا یا به خطر ان اختن ح وق دیگران هست ا داّحق ده

کن که آیا

هنتاه اا ده قوانق یا قعاهض با م تضیات رن گی اجتااعی است .ار آنجا که «قایز» ربعاً امرب
است که ده میان مردح با قوجّه به رمان ا مکان قوجیه ا قبیین میشود ا ار این جهت که امرب
ذهنی اس ت ا قابل مشاه

نیستق ماکن است ده هر جامعهاب با معانی ا برداشتهاب متفااقی

مواجه باش  .به نظر میهس ار هاین هاب است که قانونگذاه مصرب اماهة خاهجی ها ده داللت
آن به کاه برد استق چنانکه این مهم ها ده نظر داشته که رمانی به کسی صفت قایز نسبت داد
میشود که اا به سن پانزد سال هسی باش (ماد  7ا ماد  81قانون نوجوانان مصر).
چنانکه ار لـن قانونگذاه مصربق استنباط میشودق «قایز» بایستی ار جهت ربیعی اسباب ا
اجود آن ده ذهن ا هاان اشخا

ق گرچه به دهجات متفااتق پیش ار قرقّب مسئولیت کیفرب

ا حین اهقکاب جرح مـ ّق باش  .ریرا منط ی ا مع ول به نظر نایهس که انسان به کلی ناق
ق هت «قایز» باش ا آنگا ناگهان این قوانایی ها به دست آاهدق به این دلیل که ق هت قایز هم
مانن سایر قواب انسانی به ق هیج ده اجود هر شخص ظاهر میشود .ار این هاق قانونگذاه مصرب
ار این دی گا ب ین امر نگریسته است که شخص هنگامی داهاب قوانایی «قایز» است که بتوان
احکاح ها ده

کن ا به خارر بسپاهد ا آرادانه اجراء کن  .ب ینسانق به نظر میهس قانونگذاه

مصرب ده ح ی ت این معنی ها ده نظر داشته که سن بلوغ حالتی است که انسان ار قواناییهایی
برخوهداه میشود ا میقوان ار آنها بهر برد که پیشقر ار آنها مـراح بود است .بنابراینق چنین
لـاظ ش

است که انسان داهاب قوة قایزق عادقاً کسی است که به سن بلوغ هسی

باش ا بر
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هاین اساس ده قنظیم مادة  92قانون مجارات عاومیق سن بلوغ ها قرینة ق هت قایز مـسوب
کرد است (مـا بق .)19 :8261

 .1-3رابطة آگاهی به قانون و مسئوليت در نظام کيفری ايران و مصر
این امر ده مسئول بودن شخص شرط نیست که اا ار هر جهت نسبت به قانونق احکاح کیفرب ا
اعاال خود احارة علای داشته باش  .این امر موهد اقّفاق دانشان ان ح وقی است .البته برخی
ح وق انان بر این بااهن که علم به قانون ا احکاح ااجب است ا جهل به قانون ها ار سوب شخص
مسئول نایپذیرن  .مادة  811قانون مجارات اسالمی ایران م رّه میکن که «جهل به حکم مانع ار
مجارات مرق کب نیستق مگر اینکه قـصیل علمق عادقاً براب اب ماکن نباش یا جهل به حکم
شرعاً عذه مـسوب شود» .به نظر میهس چنین پن اهب ار سوب قانونگذاه مصربق قابل پذیرش
نیست آن هم ب ین سبب که اگر الرمة قایز هاواه علم به قانون باش دیگر چه نیارب به بایستگی
هعایت قانون هست؟ این ع ی

به دا دلیل مرداد است :نخست آنکه اجود «ق هت قایز» ده

انسان به خودبخود بیانگر احارة علای اا به ماهیت اشیاء پیرامون ا یا ادها

اا ار اشیاء نیستق

بلکه به داشتن این قوانایی ده اب داللت داهد .ها نینق م تضاب داشتن ق هت قایز آن است که
جز ادها ق امر دی گرب بیانگر قشخیص اهرش اجتااعی هنتاه ار سوب انسان نیست .بنابراینق
جهل به قانون خللی ده شرط «قایز» ده مسئولیت کیفرب ایجاد نایکن ق خوا اینکه جهل هارا
با قوانایی علم به قانون یا م ران به ناقوانی مطلق شخص ده علم به قانون باش  .داح آنکه آرادب
«اختیاه» -آرادب اهاد ده ارالق عاحق یعنی قوانایی شخص ده قراه دادن هنتاههاب مثبت ا منفی
ده ح امکان ده کناه ها یگر ا آنگا سنجش ا گزینش هنتاهب که انجاح آن ها برقر ا نیکو
ب ان ق چنانکه انجاح آن ده هسی ن به آن ه نیار اا ها قأمین میکن کاهسار باش  .ده هابطه با آرادب
اهاد ده نظاح کیفرب ایران هم بای گفت که اقتی مراد ار آن قوانایی شخص ده کناه هم نهادن
اشکال مثبت ا منفی هنتاهها ده ح امکان ا برگزی ن برقرین آنها ار نظر خودش باش ا منظوه
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ار آرادب اهاد این معنی باش ق دیگر ارالق آن منتفی است ا بلکه معنی م ی آن منظوه نظر
است.

 .9-3درجات مسئوليت کيفری
ده نظاح کیفرب مصر مسئولیت کیفرب بر اجود ق هت قایز ا آرادب اهاد آدمی مبتنی است .این
دا موهد خصوصیاقی هستن مربوط به هاان ا به نسبت اضع ا حال اشخا
کاال به میان میآین  .بنابراینق اجود ع ل به قنهایی نایقوان م ه

ااج کاستی ا

ق سیمبن ب اشخا

ار

نظر مسئولیت پذیرب باش ق ریرا قـایل مسئولیت کیفرب به مرقکب جرح به میزان ق هت قایز ا
آرادب اهاد ا داشتن اختیاه اا بستگی داهد .به نظر میهس قانونگذاه مصربق ار باب قوجّه به
هاین خصوصیات ده هابطه با قـایل مسئولیت کیفربق اشخا

ها ده سه گرا قراه داد است:

گرا نخست شامل کسانی هستن که داهاب مسئولیت کامل ا قاح هستن  .گرا داّح شامل کسانی
هستن که مسئولیت آنان ناقص است ا گرا سوّح شامل کسانی هستن که ناق مسئولیت کیفرب
هستن  .جز این ق سیمبن بق قانونگذاه مصرب ده هابطه با مسئولیت به شرط سن هم قوجّه ایژ اب
ناود است .بنابراینق قانون مجارات عاومی مصر کاستی ن ان نصّ هاجع به سن مسئولیت
کیفرب ها با اضع مواد  7ا  81قانون کودکان ا نوجوانان جبران ناود است (عوض مـا ق
8617ق .)426

 .3اصل شخصی بودن مسئوليت کيفری
 .1-3شخصی بودن مسئوليت در نظام کيفری مصر
امرار ده ح وق کیفرب اصل این است که هیچ انسانی ده معرض مسئولیت کیفرب قراه
نای گیردق خوا به عنوان مباشر یا شریو ا معاان جرحق مگر اینکه م اخلة اا ده اهقکاب هنتاهب
ده قانون مجارات جرح شناخته ش
قر

ا خود خواسته ار اا سر رد باش ق خوا به صوهت نعل یا

نعل .ها نینق ده ح وق کیفرب این اصل اجود داهد است که جرح ا مجارات بای قانونی
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باش  .این اصل موهد پذیرش ع ل سلیم است ا ده نیل به ع الت ده هر رمان ا مکان ارالق داهد.
ضان اینکه اجراب این اصل ده هاستاب قـ ّق ع الت ا اه اف ح وق کیفرب ا ده قوجیه نلسفة
اجراب مجارات هاهناا است .ار این هاق این حالت ار هاب منطق ا ع ل سلیم قابل قصوه است
که هرگا شخصی مرقکب جرح شودق ار اب دلیل ا علّت آن بارخواست شود .امّا بارخواست ار
دیگرب غیرقابل قصوه استق ریرا امکان ن اهد که مسئولیت مرقکب جرح نراقر ار اا هاد ا شامل
دیگرب شود ده حالی که نه سهای ده اهقکاب جرح داشتهق نه مباشر ا نه شریو جرح بود است.
شخصی بودن مسئولیت کیفرب ار اصول مسلّم ح وق جزا است .ار هاین هاب بسیاهب ار
قوانین کیفرب نیارب به قصریح آن نایبینن ا چه بسا قأخیر قانونگذاه ایرانی قا سال  8263ب ین
سبب بود است .این اصل ب ین معنا است که هر شخص قنها ده قبال هنتاه خویش مسئول است
ا هیچ کس ها نای قوان ده قبال هنتاه دیگرب مسئول شناخت .شخصی بودن مسئولیت ده ح ی ت
ااکنشی ده م ابل پن اشت جاعی بودن مسئولیت است .ار این هاق مسئولیت به علّت هنتاه دیگرب
استثنائی است بر اصل شخصی بودن مسئولیت ا مجارات .ده آیات قرآن کریم م رّه ش

که

«هیچ کس باه گنا دیگرب ها بر داش نایکش ».
ده قوانین کیفرب مصر نصّی قانونی ده هابطه با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفربق اجود
ن اهد .اگرچه ار مفهوح برخی ار مواد قانون میقوان استنباط کرد که این اصل یکی ار اصول
شناختهش ده ح وق کیفرب مصر است .براب مثالق اصل 8/99قانون اساسی مصر م رّه میکن
که «اصل بر شخصی بودن مجارات است» .امّا اصل پیشگفته قصریح ده «شخصی بودن مسئولیت
کیفرب ن اهد»ق جز اینکه به نوعی ار مفهوح این اصل میقوان اصل شخصی بودن مسئولیت ها هم
استنباط کرد .یا شای بتوان گفت ده کاترین اجه میقوان ار آن چنین برداشتی کرد (مـا
عوضق .)443 :8617
با اجود اینق ده قوانین جزایی کشوه مصرق نوعی هااهنگی ده هابطه با اصل شخصی بودن
مسئولیت کیفربق احساس میشودق به این معنی که ان یشان ان ح وقی ده مصر بر این بااهن که
قانونگذاه مصرب عا اً اصل شخصی بودن مسئولیت ها نراگذاشته استق ریرا ده قوانین ا
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م رّهات مصرق مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگربق ار م تها قبل ار ق این قانون اساسی
نعلی مصرق پذیرنته ش

ا ده حال اجراء است .ده م ابلق برخی ار ح وق انان این نظر ها

نایپذیرن ا ع ح اجود نصّ صریح ده این هابطه ده م رّهات کیفرب مصر ها یو کاستی ق نینی
میدانن  .ده حالی که به نظر میهس ده ق این قانون اساسی مصرق به اقتصاه ده اصل 8/99
آگاهانه ار ااژة «ع وبت» استفاد ش

که به نوعی متضاّن مسئولیت کیفرب نیز میباش ق ریرا

اصل مذکوه م رّه ناود است که «علی انّ الع وبه شخصیته  »...یعنی اصل بر شخصی بودن
مجارات است (مـا عوضق .)442-444 :8617

 .2-3شخصی بودن مسئوليت در نظام کيفری ايران
مادة  848قانون مجارات اسالمی ایران مصوب  8263م رّه میکن که «مسئولیت کیفربق شخصی
است» .چنانکه مالحظه میشود قانونگذاه ایرانی هم ده قنظیم مادة مذکوه ظاهراً ار مسئولیت
کیفربق مجارات ها هم ده نظر گرنته است .به نظر میهس که ده نظر قانونگذاه ایرانیق مجارات
می قوان به غیر ار شخصی که جرح ها مرقکب ش

نیز سرایت کن  .به ایژ اینکه موهد نخست

مادة  9قانون آیین دادهسی کیفرب مصوب  8271به داگونه ار مجارات داللت داهد :مجاراتهاب
شخصی ا مجاراقی که شامل حال شخصی غیر ار مـکوحعلیه «مباشر جرح» نیز میشود .این معنی
اقتی ق ویت میشود که ده مادة  1هاان قانونق قصریح ش

است که «قع یب امر جزایی ن ط

نسبت به مباشرق شریو ا معاان جرح خواه بود» .میقوان با مسامـه ااژة قع یب ها شامل
مجارات نیز دانستق ریرا قا رمانی که کسی ار جهت کیفرب قع یب نشود مجارات اا هم متصوه
نیست .البته این ماد ده قانون ج ی آیین دادهسی کیفرب مصوب  8263/83/4حذف ش است.
ضان اینکه به نظر میهس قانونگذاه ایرانی هم با لـاظ مادة  843قانون مجارات اسالمی مصوب
8263ق ده مادة  848عا اً ار ذکر شخصی بودن مجارات چشمپوشی کرد است .انزان بر اینق
به نظر میهس که حذف مادة  1قانون دادهسی کیفرب مصوب  8271ده قانون ج ی ا نیز حذف
عباهت «ده مجاراتهاب شخصی» ار شق «ال » مادة  82قانون مذکوه ار هاین هاب بود است.

11

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

 .4شخصی بودن مسئوليت در نظام کيفری مصر و ايران
 .1-4مصر
ده برخی ار قوانین کیفرب ا دکترین ح وقی ا دادنامههاب صاده ار دادگا هاب کشوه مصر
مواهدب ار خراج ار اصل شخصی بودن مسئولیت کیفرب دی

میشود .ار جاله این مواهد که

نشانگر صریح خراج ار ح اد این اصل ار ح وق کیفرب استق مواهدب است که ده «مجاوعه
م رّهات کیفرب» مشاه میشود .این مواهد ده برخی ار قوانین ا م رّهات خا
که داهاب ماهیت اقتصادب هستن گنجانی

به ایژ قوانینی

ش ان ق مانن مادة  861قانون مجارات عاومی مصر

که بیانگر قجویز قع یب کیفرب هئیس هیئت قـریریة هارنامه ا نشریه ا یا م یر مسئول نشریه
مانن مرقکب اصلی جرح ده جرایای است که به اسیلة دهج ده نشریه اهقکاب مییابن  .ها نین
این م رّه بیانگر مواهد معانیت ار مسئولیت کیفرب آنان است آن هم ده صوهقی که ابت شود
انتشاه هارنامه حااب نوشتة مجرمانه ب ان علم ا ارالع هئیس هیئت قـریریه یا م یر مسئول
صوهت گرنته باش  .ده این حالت قلارا قع یب کیفرب ار م یر مسئول ا هئیس هیئت قـریرّیه
نراقر هنته ا شامل هاه کسانی میشود که ده دهج نوشته ا قنظیم ا انتشاه هارنامه م اخله
داشتهان  .ار این هاق ار آنان که دستان هکاه ابت ائی بود قا نراهمآاهن برگههاب «کاغذ» نشریه
با لـاظ میزان م اخله ا علم ا ارالعی که ده این هابطه داهن به عنوان مسئول کیفرب به علّت
هنتاه دیگرب موهد شناسایی قراه گرنته ا موهد قع یب قراه میگیرن .

 .2-4مصاديق مسئوليت به علّت رفتار ديگر در نظام کيفری ايران و مصر
 .1-2-4جرايم مطبوعاتی
ده نظاح کیفرب ایران مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده صوهقی متصوه است که هنتاه
دیگرب ار منظر قانون قابل مجارات بود ا ده اهقباط با م رّهاقی باش که مسئول هنتاه دیگرب
شخصاً هعایت آن م رّهات ها قعه کرد باش (نوهبهاق  .)379 :8297هر کس اظیفة حفظ ا
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خود کوقاهی کن ا

به این سبب ار ناحیة دیگرب جرمی اهقکاب یاب مسئول استق هر چن ق صیر مرقکب یا الث نیز
ده اقوع جرح مؤ ر باش (آقایی جنت مکانق  .)19 :8269مادة  37قانون مطبوعات ایران مصوب
 8276/8/29م رّه میکن که «هرگا ده نشریهاب به ههبر جاهوهب اسالمی ایران ا یا مراجع
مسلّم ق لی اهانت شودق پراانة آن نشریه لغو ا م یر مسئول ا نویسن ة مطلب به مـاکم صالـه
معرنی ا مجارات خواهن ش » .مادة  28قانون مطبوعات هم م رّه میکن که «انتشاه مطالبی که
مشتال بر قه ی به هتو شرف ا یا حیثیت ا یا انشاب اسراه شخصی باش مانوع است ا م یر
مسئول به مـاکم قضایی معرنی ا با اب ربق قانون قعزیرات هنتاه خواه ش » .چنانکه ار م ایسة
مادة  861قانون مجارات عاومی مصر ا مواد  37ا  28قانون مطبوعات ایران استنباط میشودق
میقوان گفت که قانون مجارات عاومی مصر ا نه دیگر قوانین جزاییق معیاه قعیین مجارات قراه
داد ش ا مبنا ده قصایاات مراجع قضایی مادة  817قا  398قانون مجارات عاومی مصر است
ا مجارات نویسن ا هئیس هیئت قـریریة نشریه ا م یر مسئول نشریه بر اساس آن قعیین میشود.
الرح به ذکر است که قانون مجارات ده مصر به ن هت قغییر میکن  .امّا ده نظاح کیفرب ایران
معیاه ده اق امات کیفرب ده هابطه با جرایم مطبوعاقیق قانون مطبوعات است .دیگر اینکه ده
قانون مطبوعات ایران م نّن ده جرایم مطبوعاقیق اصوالً م یر مسؤال نشریه ها م ّمتاًق ار نظر
کیفرب مسئول شناخته ا ده هابطه با جرایم من هج ده مادة  37قانون مذکوه عالا بر م یر مسئولق
نویسن ة مطلب ها نیز مسئول شناخته است .سرانجاحق به نظر میهس قانونگذاه مصرب ده قوجیه
مسئولیت کیفرب هئیس هیئت قـریریه ا م یر مسئول به عنوان مسئول کیفرب هنتاه دیگرب قاهی
م ّمه کرد است آن هم به این دلیل که ظاهراً ده ح وق کیفرب مصر ساب ه داهد .امّا قانونگذاه
ایرانی ده مسئولیت م یر مسئول نشریه به شکل ایجابی عال ناود است.
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 .2-2-4مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در جرايم مربوط به خوار و بار
رسانی و نرخبندی
پیرا نرمان مربوط به قانون صادهات ا ااهدات «خواهاباه هسانی» مصر به شااهة  61سال 8641
ده مادة  11آن قانون م رّه گردی

است که «صاحب مـل یا م یر یا جانشین اا ده اداهة مـل

کاهق نسبت به کلیّة اقایع ده مـل ار جهت قخلّ

ار م رّهات من هج ده این قانون ار نظر کیفرب

مسئول شناخته می شون ا مجارات م رّه دهباه آنها اعاال خواه ش  .اگر ابت گردد که جرح
به جهت غیبت ا یا ع ح امکان اعاال نظاهت ا یا ع ح امکان پیشگیرب ار اقوع آن ار سوب
نامبردگان اهقکاب یانته استق ده این صوهت ده اعاال مجارات آنان به مـکومیت به پرداخت
جزاب ن ب انق مادة  19الی  19م رّه ده این قانون بسن خواه ش ».
مادة  81قانون شااهة  892مربوط به نرمان سال  8619ده هابطه با اموه نرخبن ب اجباهب ا
مـ ادیت سودبرب ده نراش کاال نیز مانن مضاون مادة  11مذکوه مسئولیت کیفرب به علّت
هنتاه دیگرب ها قجویز ناود است.

 .3-2-4جرايم مربوط به اماکن عمومی
مادة  21قانون شااهة  278سال  8619ده خصو

اموه مربوط به اماکن عاومی م رّه میکن که

«مالو مـل ا م یر ا کسی که اظیفة کنترل ا نظاهت ده مـل ها داهدق نسبت به هنتاه کسانی
که ده آنجا اشتغال داهن ا نسبت به هرگونه قخلّ

ار م رّهات این قانون که ده مـل اهقکاب

یاب ق مسئولیت کیفرب داهن  .مادة  87قانون شااهة  881سال  8671ده هابطه با اموه مربوط به
صادهات ا ااهدات ده کشوه مصر م رّه میکن که «ده صوهقی که جرایم م رّه ده این قانون ار
ناحیه شرکت یا گراهی ار انراد یا امثال آنها ا یا ار جانب اشخا

ح وقی یا سهام اه «عضو

شرکت ا مؤسسه» ا یا عضو هیئت م یر یا نااین ا یا هئیس هیئت م یر حسب موهد اهقکاب
یابن ار نظر کیفرب مسئول خواهن بود».
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 .4-2-4جرايم پولی و ارزی
مادة  89قانون شااهة  67سال  8679مربوط به معاانت ده جرایم اهرب ا یا خری ا نراش با پول
کشوه بیگانه م رّه میکن که «ده صوهت مـکومیت به پرداخت جزاب ن ب به اقهاح اهقکاب
جرح ار سوب شخص ح وقی یا یکی ار اهگانهاب دالتی ا یا ده بخش عاومی ا یا بخش
خصوصیق شخص ح ی ی که ده هر ک اح ار ااح هاب مذکوه داهاب اظیفه بود ا شخص
ح وقی «هر دا» مسئولیت خواهن داشتق هم ده پرداخت جزاب ن ب ا هم سایر مجاراتهاب
مالی به روهب که منفرداً ا متضامناً پاسخگو خواهن بود» (عوض مـا ق .)441 :8617

 .5-2-4قانون مجازات مصر
مادة  861قانون مجارات عاومی مصر م رّه میکن که «کسی که ده جاعی شرکت میکن ا ار
ه ف آن جاع آگا استق نسبت به هرجرمی که ار جانب یکی ار آنان به قص اجراب ه ف
جاعق اهقکاب یاب ق ار نظر کیفرب مسئول شناخته میشود .ها نین ههبران اداه کنن گان آن
جاع نسبت به هر جرمی که ار ناحیة هر یو ار اعضاب آن جاع اهقکاب یاب مسئولیت کیفرب
داهن ».

 .6-2-4جرايم روسپيان
مواد  82ا84ا81ا89ا 86قانون هاسپیان م رّه میکنن که صاحبان اماکن نـشاء نسبت به جرایم
م رّه ده مواهد مذکوه که ار ناحیة هاسپیان اهقکاب مییاب مسئولیت کیفرب داهن .

 .7-2-4قانون اماکن عمومی
به موجب قانون اماکن عاومیق صاحبان اماکن عاومی نسبت به برخی ار جرایای که ده اماکن
عاومی ار ناحیه دیگران اهقکاب مییاب ق مسئولیت کیفرب داهن  .انزان بر مواهد مذکوهق ده
سایر قوانین کیفرب ار جاله ده م رّهات بانکی ا اعتباهب ا حقالعالکاهب ا قراهداد کاه ا
داداست نیز جاب پاب مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب مشاه میشود .آن ه ار جاع این
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م رّهات برداشت میشود این مطلب است که مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده هابطه با
اشخا

معین ا ده هابطه با نتیجة هنتاه آنها نسبت به ها یگر حاصل میشود آن هم ب ین دلیل

که هم د ه اقوع جرایم به نوعی با ها یگر ن ش داهن ا هم مجارات جرح اهقکابی به گونهاب
است که اعاال آن ده باهة یکی ده باهة دیگرب هم به نوعی قأ یر داهد.

 .5مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در دکترين و روية قضايی ايران و مصر
 .1-5مصر
ال  -نظر غالب ح وق انان مصرب بر این است که مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب به
نـوب که ده قوانین کیفرب مصر آم

نشانگر انـراف قانونگذاه ار اصول مسلّم ح وق کیفرب

است .امّا ده اینکه منظوه ار انـراف قانونگذاهق خراج ار عرف قانونگذاهب ده شکل است یا
ماهیتق اقّفاق نظر ن اهن  .ار این هاق ده قوجیه مخالفت یا موان ت با موضوعق بین ح وق انان
اختالف نظر پیشآم به روهب که حتی ده قبیین مبناب این نوع مسئولیت هم باعث برار مشکل
گردی

است .امّا نظر غالب بر این است که این نوع مسئولیت برخالف اصول مسلّم ا مبانی

ح وق جزاب عاومی مصر است که بر این مبنا استواه است که «انسان مسئول کیفرب شناخته
نای شود مگر نسبت به هنتاهب که مست الً ابت شود اا ده اهقکاب آن مباشرت ناود است».
نتیجه اینکه اگر کسی ار نظر کیفرب مسئول عالی باش که دیگرب مرقکب ش است به معناب
خراج ار اصل شخصی بودن مسئولیت کیفرب است .دیگر اینکه اکثر ح وق انان مصرب ده اینکه
اساس مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب بر نرض استواه است ا با ااقعیت ا ح ی ت
سارگاهب ن اهد هم ع ی ان ا می گوین که با این هاهق قانونگذاه مصرب ده به کاه گرنتن این
نوع مسئولیت ده ح وق کیفربق به مصالح عالی ا حاایت ار منانع عاومی نظر داشته است .دی
می شود که برخی ار ح وق انان مصرب ده هاستاب قوجیه مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب
به سوءنیّت مجرمانة مرقکب بسن مینااین ا میگوین  :ده چنین موهدب ار متهم ده جهت نفی
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اقهاحق آاهدن دلیل پذیرنته نیست ( الهاشرب ق  .)296 :8696حکم دیوان عالی کشوه مصر چنین
مالحظه کرد است که مسئولیت کیفرب مالو ا م یر ا ناظر مـل نسبت به هرگونه قخلّ

ار

م رّهات مسئولیتی است که قانونگذاه ده باهة آنان لـاظ کرد ا نرض ها بر این قراه داد است
که آنان ار قخلّفات اهقکابی ده مـل با خبر هستن ق اگر چه ده رمان اقوع جرح ده مـل حضوه
ن اشته باشن ا ار هاین هاب ار آنان عذه ع ح ارالع ار آن ه ده مـل هخ داد پذیرنته نایشودق
مگر عذه قوّ قهریه ا نوهس ماژاه که موجب ع ح امکان حضوه آنان ده مـل ا اعاال نظاهت
ا پیشگیرب ار اقوع جرح باش (احا امنیق علی هاش ق .)338 :8696
ب -برخی ار ح وق انان با قفسیر موسعق ار مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب بر این نظر
هستن که این نوع مسئولیت شامل جرمی میشود که داهاب عنصر مادب ا عنصر معنوب است .ار
این هاق نتیجه میگیرن که انسان ده چنین حالتی مسئول شناخته میشودق گرچه نسبت به جرمی
که ده اقوع آن مباشرت مادب ن اشت ه ا دخالتی هم ده اهقکاب آن ده هیچ ک اح ار اشکال
شرکت یا معاانت ده جرح به روهب که ده قانون مجارات م رّه گردی است نناود است .بلکه
اساس مسئولیت اا این است که عال مجرمانهاب که ار دیگرب سر رد استق به اب نسبت داد
میشود آن هم ار این جهت که اا میقوانست ار اقوع آن جلوگیرب کن ق چنانکه کسی که
عنصر مادب جرح ها مرقکب ش عاالً نرمانبرداه اا بود ا اا مسئولیت نظاهت ا کنترل هنتاه اا
ها به عه داشته است .آن نان که قانون م رّه کرد اگر اا ده انجاح نظاهت به اجه احسن عال
میکرد عال مجرمانهاب که منجر به مجارات اا ش استق هخ نایداد .این نظریه قا آنجا پیش
هنته که میگوی شخص مسئول ده این موهد به روه کلی عاهب ار «ق صیر» نیست .ق صیر اا
اینگونه قوجیه می شود که ده قاامی مواهدب که قانونگذاه نرض ها بر اقوع خطا ار جانب
شخص مسئول میگذاهدق دیگر نیارب به ا بات آن نیست .ار هاین هاب است که ار اا دلیل نفی
ا هدّ اقهاح پذیرنته نای شود .ریرا اا مکل

بود به قکلی

قانونی خود عال ناای ا ار این ها

نایقوان م عی ع ح امکان اعاال آن گردد (عوض مـا ق  .)447 :8617امّا به نظر میهس این
است الل ده هایة قضایی ار سوب دادگا هاب مصر پذیرنته نش

است .به عنوان مثال ده موهدب
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دیوان عالی کشوه مصر چنین هاب داد است که «مسئولیت صاحب مـل ده هابطه با نوع مسئولیت
کیفرب به علّت هنتاه دیگرب بر این نرض مبتنی است که قانون بر اجود قکلی

نظاهت اا ده

مـل داللت داهد ا ار این جهت اقوع جرح ده مـلق به حساب اا گذاشته میشود .این قکلی
مستار است ا البته ده مواهدب با پذیرش عذه منط ی شخص مسئولق ده مجارات اا قخفی
حاصل ا به جاب حبس به پرداخت جزاب ن ب مـکوح میشود .بنابراینق ده صوهقی که ابت
شود که حضوه مسئول ده مـل ناماکن بود ا ار این ها نایقوانسته ار اقوع جرح پیشگیرب کن
ادعاب اا پذیرنته میشود (سعی مصطفیق .)362 :8679
پ -برخی ار ح وق انان مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ها به مواهد ریادب قعایم داد ان ق
به ایژ ده جرایم اقتصادب (عوض مـا ق  )449 :8617ا بر این اساس میگوین مسؤلیت ده این
خصو

یا مسئولیت «ااقعی» مادب است یا اضعی «ساختگی ا نرضی» ا دا معیاه داهد-8 :

ا بات اجود حالت مسئولیت ا  -3اقوع حاد ه مجرمانه ار سوب دیگرب .امّا ایرادهاب بسیاهب ده
این هابطه ار سوب ح وق انان به این نظر اهائه ش استق مانن اضع ا حال کسی که کسی مالو
ا یا متصرف «مستأجر» باش یا م یر مـل باش  .حتی میگوین که ده قـ ّق این نوع مسئولیت
نیارب به بوت اقوع خطا ار جانب مسئول ا یا اجود قراهداد نیست .بنابراینق صاحب مـل ا
م یر آن ده قبال جرایم اهقکابی کاهکنان ا کاهگران ده مـلق بی قی ا شرط مسئول شناخته
میشون آن هم به جهت کفایت هکن مادب جرح ده قـ ّق این نوع مسئولیت .ده نتیجه به نظر
می هس ده این نوع مسئولیت نیارب به ا بات عنصر معنوب نیست .ریرا حتی ده صوهت غیبت
مسئول ا شریو آنها ده مـل ا یا ا بات ع ح امکان اعاال نظاهتق هیچ ک اح ار آنان معاف ار
مسئولیت کیفرب نخواهن بود .ررن اهان ده قوجیه این نظر میگوین  -8 :صاحب بنگا ا کاهگا
یا م یر آن که اقتی دانستن ده قبال خطاب کاهمن ان ده مـل کاه مسئولیت کیفرب خواهن
داشتق هرآن ه ده قوان داهن ده هاستاب پیشگیرب ار اقوع جرح ا عالکرد بهتر کاهکنان انجاح
خواهن داد ا نسبت به اعاال نظاهت ا کنترل آنان دقّت به کاه خواهن بست قا دچاه عواقب
جزایی این مسئولیت نشون (عوض مـا ق  .)447 :8617این عالا بر جزاب ن ب سنگینی است
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که حتی ده صوهت پذیرش عذهق ار سوب دادگا به آنان قعلق خواه گرنت ا البته نسبت به
کاهمن یا کاهگر هم ش ّت عال ده مجارات خواه بود .دلیل دیگر این است که بنابر قاع ق
اقتی صاحب بنگا یا م یر آن ار سود کاهکرد بنگا ا باردهی آن بهر من میشون ق ع الت
ایجاب می کن که قبعات ریانباه خطاب اهقکابی خود ها ده آن نیز متـاّل شون (عوض مـا ق
 .)441 :8617اانگهیق سیاستهاب اقتصادب دالتها ده رریق قوسعة اقتصادب مـ ّق ش نی
نیستق مگر با گسترش قلارا مسئولیت کیفرب مؤسّسان ا گردانن گان هستههاب قولی ب (آمالق
 .)828 :8697گرا دیگرب ار ح وق انان میگوین مسئولیت کیفرب به نـوب که گفته ش ق اصالً
مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب نیستق بلکه ده ح ی ت هاان مسئولیت کیفرب معاولی
است (عوض مـا ق  .)441 :8617مبناب آن هم هنتاه ا خطاب کیفرب دا نفر میباش ا قانون
ده چنین موهدب شخص یا اشخا

معینی ها ملزح ا مکل

ناود است به اینکه ده کاه ا هنتاه

دیگرب مراقبت ا نظاهت نااین ق به روهب که این کاه ا هنتاه به اقوع جرح منجر نشود .اگر این
اشخا

به هر رری ی نسبت به انجاح این قکلی

کوقاهی کنن ا یا ار اعاال کنترل ا نظاهت

نسبت به هنتاه دیگران امتناع نااین این عال آنان جرح مـسوب میشود ا عنصر مجرمانة آن هم
هاان عال مادب است ا امّا عنصر معنوب آنق هاان عا مرقکب است که به خواست آنها ده
ع ح قـ ّق این قکلی

برمی گردد .ده نرضی هم که عا ده کاه نباش ق جرح اهقکابی ناشی ار

خطا ا غیرعا ب قل ی خواه ش (نجیب حسنیق .)184 :8697

 .3-1جايگاه مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در نظام کيفری ايران
ده نظاح کیفرب ایران ده هابطه با مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب قنها به دا موهد میقوان
اشاه کرد -8 :مسئولیت کیفرب م یر مسئول نشریه ده قانون مطبوعات  -3مسئولیت کیفرب
کاهنرما ده قانون کاه .امّا ده هابطه با مسئولیت عاقلهق اگر به استناد مادة  84قانون مجارات اسالمی
 8263قائل به کیفر بودن دیه باشیمق به نظر میهس بتوان آن ها به عنوان مص اق باهر مسئولیت
کیفرب به علّت هنتاه دیگرب دانستق ریرا عاقله ده هابطه با مسئولیتی که به اب قـایل میشود
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نه مرقکب جرمی ش ا نه داهاب قکلی

بود ا نه هنتاهب ناود که ده قبال جرح دیگرب مسئول

باش  .اانگهیق منشاء مسئولیت اا هم هاشن نیست ا قنها مستن مسئولیت عاقله قانون است .ضان
اینکه ده عال هم اجراب این مسئولیت با اشکال مواجه است .ده ح وق کیفرب مصر هیچ مادة
قانونی که اص

یا بیان یا قعری

مسئولیت کیفرب به علّت هنتاهب دیگرب ها پیشبینی کن

مالحظه نایشود .امّا مصادیق آن ده قوانین ریادب ذکر ش
هایة قضایی ار دادگا هاب مصر ده این خصو

استق ضان اینکه ده عال ا ده

ار سال  8641میالدب احکاح ریادب صاده ش

است که هم ده نظر ا هم ده عال ههگشاب قانونگذاه ا دادگا هاب مصر بود است .امّا ده نظاح
کیفرب ایران ده قانون مجارات اسالمی مصوب  8263قـوّل عا اب ده این هابطه به اقوع
پیوست که گویاب پذیرش مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ار سوب قانونگذاه ایرانی ده
مادة  843قانون مجارات اسالمی  8263استق چنانکه این ماد م رّه ناود است که «مسئولیت
کیفرب به علّت هنتاه دیگرب قنها ده صوهقی ابت است که شخص به روه قانونی مسئول اعاال
دیگرب باش یا ده هابطه با نتیجة هنتاه اهقکابی دیگربق مرقکب ق صیر شود» .اگرچه این معنا
نیار به قفسیر ا ده عال به قوجیه ا انطباق ار سوب هایة قضایی ا دکترین داهد ا پاسخگوب هاه
جانبه نیستق اما ن طة عط

مهاّی است که امی است نتیجهبخش بود ا جاب خالی موارین موهد

نیار ها ده عال پر کن .

 .6تحليل معيار مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در نظام کيفری ايران و مصر
 .1-6مصر
اصل این است که انسان مسئولیتی نسبت به هنتاه دیگرب ن اهدق بلکه ن ط مسئول اعاال خودش
است .این اصل ار پایههاب اساسی ده ح وق کیفرب است ا ار هاین هاب ده قفسیر قوانین کیفرب
ن ش کلی ب داهد .چنانکه هرجا ضراهت ده قفسیر ا قوجیه نصو

قانونی پیش آی الرح است

آن ه که موانق این معنی است لـاظ شود .بنابراین پذیرنتن مسئولیت کیفرب کسی نسبت به هنتاه

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر
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دیگرب جایز نیست مگر ده موهدب که استثنائاً قانون به آن قصریح ناود باش  .البته این موهد هم
به ن هت پیش می آی  .ده مواهدب خا

هم که ده قوانین جزایی مصر به آن اشاه ش استق

به نظر می هس که داللت بر قص خراج م نن مصرب ار اصل شخصی بودن مسئولیت کیفرب
ن اهد .ضان اینکه مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب بیانگر این است که شخص مسئول
قبعات هنتاه دیگرب ها به جهت اهقباط معین با ابق مانن سرپرستیق م یریت ا متبوعیت ا آمریت
ا یا سیادت ا باالخر خویشاان ب قـاّل می کن  .دا اجه ده این هابطه باهر است :نخست اینکه
شخص مسئول شناخته می شود به هغم اینکه مرقکب هیچ هنتاه مانوع قانونی نش

است .داّح

اینکه مسئولیت کیفرب به شخص قـایل میشود ده حالی که قانوناً هیچ سلطهاب به شخص
مرقکب جرح ن اهد .ضان اینکه ده چنین مواهدب که مسئولیت کیفرب به غیر مرقکب هنتاه
مجرمانه قـایل می شودق نه ار این جهت که اا انجاح دهن ة نعل استق بلکه ار این جهت است
که اا ار انجاح قکلی

قانونی اش خودداهب کرد است .ار این هاق اا ار جهت جرمی که انجاح

داد مسئولیت داهد ا این یو جرح سلبی است که «ار جهتی قابل انکاه ا ار جهتی قابل ا بات
است» .ده باهة عنصر مادب جرح هم بای گفت که کسی ار هاب قص ا عا ار انجاح قعه «نعل
یا قر

نعل» که به موجب قانون عه داه ش

است خودداهب میکن  .ده حالی که برخی ار

نویسن گان ح وقی ده کشوه مصر ضان اینکه موضوع ها پی ان ان چشم بر این مهم بستهان ا
متأسفانه ده ص اه احکاحق دادگا ها هم ب ان قوجّه به ماهیت این نوع مسئولیتق با آنان هاراهی
ناود ان  .به نظر میهس که قضیه براب آنان این گونه جا انتاد است که مسئولیت کیفرب ده این
هابطه به جهت قعه به نظاهت ا کنترل استق ده حالی که التزاح مسئول ده این م اح به معنی
ماانعت ار اقوع جرمی است که قانون به ع ح اقوع آن هش اه داد است .هاین نکته موجب
خلط مبـث ا منجر به اظهاه نظرهایی گردی

که نه موانق منظوه قانونگذاه مصر است ا نه با

ااقعیت انطباق داهد (عوض مـا ق  .) 441 :8617ااقع امر این است که قانونگذاه مصربق ده
هابطه با مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب مسئول ها به جهت ع ح انجاح قعه ا یا ع ح اعاال
نظاهت ا کنترل نسبت به کاهکنان مستـق مجارات نایدان ق بلکه اا ها مجارات میکن حتی

11
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اگر اا دلیل بیااهد که قااح کوشش خود ها ده اعاال نظاهت ا مراقبت به کاه بسته است یا دلیل
بیااهد که اا ناقوان ار اعاال نظات بود است .ده غیر این صوهتق اگر التزاح مسئول منـصراً ده
گرا هاین چاهچوب باش با ا بات هر ک اح ار دا موهد پیش گفته دیگر نبای مجارات شود .بر
هاین اساس ح وق انان ده این نکته هم بااهن که مسئولیت ار اا ساقط نایشودق حتی اگر ابت
کن که م یر هم ده مـل حضوه داشته استق ریرا قانون م یر ها جانشین اا ده مسئولیت قراه
ن اد است ا بلکه هر دا آنها ها با هم ا مانن هم مسئول شناخته است .به این قرقیب مسئولیت ار
اا ساقط نایشود اگرچه ابت کن که ع ح اعاال مراقبت ا نظاهت ار سوب اا ده مـل به جهت
بیااهب ا یا مشغله ریاد ا یا سفر بود است .این نظر با اغلب نصو

قانونی ده این هابطه قطبیق

میکن (عوض مـا ق  .)446 :8617ح وق انان مصرب مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب
ها چنین قوجیه میکنن که مجارات به سبب خطایی است که ار مجاراتشون

سر رد است ا

نه به جهت هنتاه دیگربق امّا ااضح است که خطاب شخص مجاراتشون به حسب قانون نرض
ش است ا اعتباه خطاب اا ناشی ار هنتاهب است که دیگرب مرقکب آن ش ا اا به هیچ نـوب
ده آن شرکت ن اشته است (العود ق 3993ق .)829

 .2-6معيار مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در نظام کيفری ايران
پیشتر گفته ش که مستن قانونی مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب مادة  843قانون مجارات
اسالمی مصوب  8263است .اکنون ار نظر مص اق عالا بر مواهد مسئولیت عاقله میقوان به مادة
 424قانون مجارات اسالمی ا قبصرة مادة  36قانون آیین دادهسی کیفرب مصوب 8263/83/4
اشاه کرد که م رّه ناود است «کاهکنان اظیفهق ضابط دادگسترب مـسوب نایشون ق امّا قـت
نظاهت ضابطان مربوره ده این موهد انجاح اظیفه میکنن ا مسئولیت اق امات انجاحش ده این
هابطه با ضابطان است .این مسئولیت نانی مسئولیت قانونی کاهکنان اظیفه نیست» .به نظر میهس
جاب چنین مواهدب ده قانون مجارات اسالمی است ا یا قبصرة مادة  841ا مواد  381ا  317ا
 316قانون آیین دادهسی کیفرب ده هابطه با مسئولیت دالت ده پرداخت هزینههاب ناشی ار
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دادهسی .ضان اینکه به نظر میهس قانونگذاه ایرانی ار بین نظرات ا آهایی که ده هابطه با
مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب اهائه ش ق نظرب ها که مربوط به اقصال مسئولیت صاحب
مـل ا م یر ا کاهمن که بر قخلّ

ار قکلی

اعاال نظاهت بر کاه کاهمن ا کاهگر مبتنی استق

«نظریه ق صیر» ها پذیرنته ا معت به ج ا بودن مسئولیت آنان ار ها یگر ا مست ل بودن مسئولیت
کیفرب هئیس ا صاحب کاه ا م یر ا سرپرست ا کاهگر ار ها یگر نیست .ده هابطه با هایة
قضایی هم با قوجّه به نو بودن این نوع مسئولیت ده آهاء صاده ار دیوان کشوه که ربعاً ده هابطه
با آهاب مـاکم ابت ایی ا قج ی نظر است ده مجاوعههاب آهاء ا احکاح موهدب به نظر نایهس .
شای ده احکاح دادگا هاب ب اب ا قج ی نظر مواهدب باش که موهد قج ی نظر خواهی قراه
نگرنته ا یا به هر عنوان ده دیوان کشوه مطرح نش باش ق امّا ناده است.

 .7نمونه ای از آراء در رابطه با مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در روية
قضايی مصر
ده این هابطه به چن هاب دیوان کشوه مصر اشاه میشود:
 ...« .2-7اقتی با احرار ق صیر نرجاح خواهان ار باب پخت ا عرضه نان ده کاتر ار ارن م رّه
ده قانون بر اساس اینکه ااّلی صاحب نانوایی ا داّمی م یر مسئول ده مـل بود ان ا ده باهة
مباشر جرح ده رمان اهقکاب جرح حکم به قبرئه صاده گردی ق ده حالی که اا بود که خایر ها
جهت پخت میبری ا «چونه» میگرنته ا قانون مجارات مسئولیت کیفرب صاحب مـل ا م یر
آن ها ج ا ار مسئولیت مباشر ده نظر گرنته است ار این هاق ار این جهت قعاهضی ده مـکومیت
آنان نه ار جهت ااقع امر ا نه ار جهت قانون به نظر نایهس ا هاب نرجاحخواسته ابراح میشود».
هأب موهخه  8613/83/81من هج ده مجاوعه آهاء دیوان کشوه مصر سال چهاهح
.64

 326شااه
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 ...« .2-7نرجاحخوا اظهاه ناود که اا خطایی ها مرقکب نش

ا بیق صیر است ا آن ه که به

اب نسبت داد ش است هنتاه شخص دیگرب بود که اا م اخلهاب ده آن ن اشته است ا بلکه
متهم هدی

ااّل که نردب بیگانه بود ا ده مـل ساتی ن اشته آن ها انجاح داد است ا دهب

مـل ها ب ان ارالع اا بار کرد ا مبادهت به نراش ناود ا اا ده مـل حاضر نبود است .این
اظهاه ار این جهت داهاب اهایّت است که قرقب مسئولیت کیفرب به اب ار نظر اهقکاب عنصر
مادب جرح ار ناحیة کاهگرش بود ا اگر خالف این معنی مـرر باش ق دیگر قـایل مسئولیت
کیفرب به نرجاحخوا به عنوان صاحب مـل که دادگا حکم به مجارات اب صاده ناود جایز
نیست .ار این هاق هاب نرجاحخواسته مخ اش به نظر میهس ا ن ض میگردد»- 8679/1/88 .
مجاوعه احکاح دیوان کشوه سال 38

 799شااه .891

 ...« .3-7صاحب مـل ا م یر ا سرپرست ده هابطه با اعاالی که ده مـل انجاح میشود مسئول
هستن ا عذه اینکه چون ده مـل حضوه ن اشتهان ا ار جرمی که هخ داد است بیارالع بود ان ق
به جز موهدب که به عنوان نوهس ماژاهق ا ده نتیجه قوّة قاهر به روهب که مانع انجاح مراقبت ا
نظاهت ده مـل ا پیشگیرب ار اقوع جرح باش پذیرنته نیست .عذه قهرب آن است که برخالف
انتظاه پیش آی ا شخص ها ار انجاح اموه عادب هارمر ناقوان ساردق مانن بیااهب که عاهض
شود به روهب که شخص ار حرکت ا انجاح کاه بارمان  ».مجاوعه احکاح دیوان کشوه  -موهخه
 8273/8/89سال 23

( 73عوض مـا ق .)419 :8617

 .1شرايط مسئوليت کيفری و مسئوليت کيفری به علّت رفتار ديگری در نظام کيفری
ايران و مصر
باقوجه به آن ه گذشت به نظر میهس براب قـ ّق مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب احرار
شرایط ریر ضراهب است:
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 -8جرح بودن عال مرقکب اصلی  -شرط نخست مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب این
است که هنتاه اهقکابی ار نظر قانون ا شرع جرح شناخته شود ا قابل مجارات باش  .ار این جهت
می قوان گفت که اهقکاب جرح قوسط دیگرب پایه این نوع مسئولیت ها قشکیل می ده .
 -3اهقکاب جرح قوسط مرقکب اصلی ناشی ار خطا ا غیرعا ب باش .
 -2جرح اهقکابیانته ار سوب مرقکب اصلی بایستی ده اهقباط با موارین ا م رّهاقی باش که
مسئول هنتاه «به موجب قانون» شخصاً قعه انجاح آن ها ناود استق به این معنی که مسئول
مذکوه عالا بر اینکه مکل

به هعایت آن موارین ا م رّهات استق قضاین مطاب ت هاه

هنتاههاب اهقکابی ده هابطه با کاه ها با م رّهات بر عه داهد .یعنی خود اب ار هاان جهت که
گااشتگان اب انجاح می دهن مسئول ا پاسخگوب ده برابر جامعه باش  .به عباهت دیگر مسئول
هنتاه دیگرب خود شخصاً قعهّ انجاح آن نظامات ها ناود باش .
 -4ضاانت اجراب مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب مالی باش ق مانن جزاب ن ب ا
قأدیة دیه.
 -1خطا یا ق صیر اهقکابی ار سوب غیر ار سوب قانون مشخص ش باش .
 -9پایه ا اساس مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب هم ق صیر ا خطاب مرقکب اصلی
است ار جهت ع ح هعایت م رّهات ا موارین مربوط به کاه ا قکلیفی که عه داه آن است ا
هم ق صیر ا خطاب مسئول است ار جهت ع ح اعاال نظاهت ا کنترل ار باب سرپرستی مرقکب
اصلی ده مراعات موارین ا نظامات.
 -7اهقکاب هنتاه مجرمانه ار سوب مرقکب بایستی ده حین انجاح اظیفه ا قکلی

باش .

 -1مسئول کیفرب به علّت هنتاه دیگرب بایستی قوانایی ا امکان نظاهت ا کنترل نسبت به
هنتاه مرقکب اصلی جرح ا «خطاب ا ق صیر اا» ها ده رمان ا مکان اهقکاب آن داشته باش  .براب
مثال به علّت قوّة قاهر ار اعاال قکلی
به دیگرب ااگذاه نکرد باش .

قانونی بارمان

نباش ا یا قکلی

خود ها انق م رّهات
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 -6مسئولیت به علّت هنتاه دیگرب اقتی مص اق داهد که مسئول عا اً ار عال به قکلی
سربار نزد باش .
 -89ماکن است مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب به نوعی نتیجة هنتاهب باش که خود
شخص مسئول مرقکب ش اعم ار نعل اقر

نعل ا نه خطا .براب مثال ده موهد مادة  424قانون

مجارات اسالمی که کسی نردب ها که مرقکب جنایت عا ب ش است نراهب ده که ده این
صوهت به قـویل اب الزاح میشود ا به دهخواست ذبنفع بارداشت ا ده نرض نوت یا قعذّه
دستگیرب نراهبق دیه ار اموال نراهبدهن اخذ میشود.
 -88مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب به موجب قانون ا ده ح ّ نصّ قانونی قابل اعاال
است ا ار این ها قاب قفسیر ا سرایت به مواهد غیر نصّ ا یا قیاس ها ن اهد.
 -83ده مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگربق علم ا ارالع مسئول اصلی شرط است قا
موجب مسئولیت حاصل شود ا ده این موهد مسئولیت اا مست یم است.
 -82ماکن است مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب به روه م ی یا نامست یم باش مانن
ع ح ص اه دستوه منع یا نهی یا سکوت با اجود مشاه ة اقوع خطا یا ارالع ار اهقکاب خطا ار
سوب دیگرب که نوعی جوار عالی براب مرقکب جرح مـسوب میشود.
نتيجه؛
نخست :با قوجّه به برهسی به عال آم ق به جز مواهدب ار قبیل مسئولیت م یر مسئول نشریه ده
قبال مطالب من هج ده نشریه ناشی ار هنتاه نویسن
ا نیز مسئولیت عاقله ده خصو

ا مسئولیت کاهنرما ار عال خطایی کاهگر

جنایت خطایی نرد ده نظاح کیفرب ایرانق مص اق دیگرب ها

نایشود مطرح کرد مگر دا موهدق یکی نراهب دادن متهم ده مادة  426ا  139قانون مجارات
اسالمی  8263ا دیگرب مادة  36قانون دادهسی کیفرب مصوب  8263ده هابطه با مسئولیت
ضابطان دادگسترب ده خصو

اعاال مأموهین اظیفه که قـت امر آنان انجاح اظیفه مینااین .

البته برخی مواهد ار مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ها ده هابطه با مسئولیت کیفرب شخص
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ح وقی هم ده قوانین پیش ار ان الب اسالمی ا هم پس ار آن میقوان ده قوانین موضوعه ایران
مشاه ناود.
دوّم :آن ه ده برهسی موضوع به دست میآی این است که ده مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه
دیگربق حاالت ریر متصوّه است:
 -8بنا به قکلی

قانونق شخصی ار باب هیاست ا آمریتق مسئولیت هنتاهب دیگرب ها به

عه میگیرد.
 -3بنا به امر قانون شخصی ار باب سرپرستی اظیفة مراقبت ا نظاهتق مسئولیت هنتاه دیگرب
ها به عه میگیرد.
 -2بنا به قکلی

قانون شخصی یا اشخاصی به صرف خویشاان ب مسئولیت ها به عه

میگیرن .
 -4بنا به عرف عالی که گاهی قانون نیز بر آن صـّه میگذاهدق مخ اح پاسخگوب ا مسئول
هنتاه خادح خود میباش .
سوّم :مبناب مسئولیت ده موهد ااّل ا داّحق قر

قکلی

یا ع ح عال به اظیفة سرپرستی ار سوب

مسئول ا عا ب نبودن عال اهقکابی است ا مبناب مسئولیت ده موهد داّح خطا ا سرپی ی ار
قکلی

ا مسامـه ا بیاحتیاری مرقکب است .مبنا ده موهد سوّح صرناً نسبت خانوادگی ا

خویشاان ب نسبی ا پ هب است ا قوجیه دیگرب ن اهد .امّا مبنا ده موهد چهاهح عرناً ا ار جنبة
ح وقی بر ق هت ا سیطر مخ اح بر خادح معطوف است که ناق اهاد بود ا ن ط آلت دست
مخ اح است.
چهارم :ده نظاح کیفرب مصرق ده قانون مجارات عاومی نهادب ده هابطه با مسئولیت کیفرب به
علّت هنتاه دیگرب به عنوان مساهاه اجود داهد که به نوعی مرقکب جرح ها با کاهنرما ا سرپرست
ا صاحبکاه ا م یر شریو جرح مـسوب میکن ا صرناً به نسبت نوع ا اهایّت ا آ اه جرح
«خطاب جزایی» سررد ار آنان که ده اغلب مواهد کفّة قرارا به ضره صاحب کاهق سرپرست ا
م یر سنگینی میکن ق آنان ها مسئول میشناس .
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پنجم :ده مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب مرقکب جرحق با لـاظ مجارات مسئولق اعم ار
صاحبکاه ا سرپرست ا م یر ا کاهنرما به کلّی ار مسئولیت برب نایشود .البته ده هابطه با
مسئولیت عاقله ده ح وق ایرانق پاسخ مثبت استق لیکن ده سایر مواهدق ار دی گا ح وقی به نظر
میهس مـکوحعلیه اعم ار صاحبکاه ا کاهنرما سرپرست ا م یرق حق هجوع ا مطالبة خساهت
حاصل ار ق صیر جزایی اهقکابی ار کاهگر ها خواهن داشت.
ششم :مسئولیت کیفرب به علّت هنتاه دیگرب ده ح وق کیفرب ده ح ی ت یو استثناء بر اصل
شخصی بودن مسئولیت کیفرب است ا قنها ده مواهد منصو

ده قانون قابل اعاال است ا قاب

قفسیر ن اهد .ار این هاق هایة قضایی هم نایقوان دامنه آن ها بگسترد ا جز ده مواهد «م رّه ده
قانون» ق بای به اصول مسلّم ح وق کیفرب ا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفرب پایبن بود.
ب یهی است احرار شرایط من هج ده قانون ار جاله اجود قکلی

ا اظیفة نظاهت ا مراقبت ده

هابطه با صاحب کاهق کاهنرما ا م یر ده این رمینه ار ضراهیات است.
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Abstract
The criminal liability will not be realized, but under two circumstances: enjoying
resolution power and free will. Lacking one of these two circumstances is
considered as a barrier to the criminal liability. Therefore, the resolution power
and free will are two basic conditions of the criminal liability. In Iranian criminal
system, the criminal rliability would be realized when a criminal is sane, mature
and enjoy full discretionary power. In Egyptian criminal system, it is presumed
that punishment is personal. The Egyptian criminal system approved the criminal
liability of other's action in 1945 and applied it. There is no clear definition, and
its scope is not restricted. The criminal responsibility resulting from other's action
is fully limited to the text of the law in Iranian criminal system. The judicial
process is practically unable to indentify and create it. In addition to ensuring the
public interests, the criminal responsibility resulting from other's action is both
preventive and deterrent. It also plays a constructive role in the economy and
protecting workers' right and capitalists. Accordingly, if it considered outside the
law, it may cause harmful effects.
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