
  
  
  
  
  

  سببيت در جرايم عليه اشخاص ناشي از انتقال ويروس ايدزرابطة 

  
  عليرضا امام دادي

  عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي
  دكتر محمدعلي طاهري

  استاديار گروه حقوق دانشگاه بيرجند
  زادهدكتر ابراهيم تقي

  ور تهرانناستاديار دانشگاه پيام 
  
  

ري ايدز در سالهاي اخير و عدم وجود درماني براي آن باعث شده تا انتقال و سـرايت ايـن   شيوع بيما
از هنگـام آلـوده   ممكـن اسـت   هرچند كـه  . بيماري بتواند به عنوان عاملي براي ارتكاب جنايت باشد

طوالني وجود داشته باشـد، لكـن در    زماني نسبتاً ةشدن فرد به اين بيماري تا زمان وقوع مرگ فاصل
عنوان قتـل تحـت تعقيـب قـرار      توان بهدهنده ويروس ايدز را ميعمل فرد انتقال ،ورت وقوع مرگص
گانه عنصر مادي جرايم عليـه تماميـت جسـماني اشـخاص، لـزوم      از طرفي با توجه به اجزاي سه. داد

سببيت بين جزء اول و سوم يعني نتيجه مجرمانـه و رفتـار مـتهم از اهميـت برخـوردار       ةوجود رابط
وليت ئبر همين اساس، شرط تحقق مسـ . سببيت، ركن مادي جرم است ةلذا جاي بررسي رابط. است

 احـراز اساس نتايج حاصل از آن،  بر كيفري در خصوص رفتاري كه انتقال دهنده ويروس ايدز است و
پس از  بيان  اهميت رابطة سببيت در حقوق كيفـري و جـرايم   در اين مقاله . دباشسببيت مي ةرابط
در خصوص رابطـة سـببيت در جـرايم عليـه اشـخاص      قضايي  و رويه االجرامقررات الزم ،يه اشخاصعل

  .مورد بررسي قرار گرفته استناشي از انتقال ويروس ايدز 
  

  .قتلجرايم عليه اشخاص، مسئوليت كيفري، سببيت،  ةايدز، رابط :هاكليد واژه
  
 15/9/1391   : تاريخ دريافت   :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  

a65ed@yahoo.com   12/6/1392  :تاريخ پذيرش نهايي  
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  :مقدمه. 1
ترين بيماريهاي است كه بشر از آغاز زندگي در اين كره بيماري العالج ايدز يكي از خطرناك

 شـود، سبب مرگ قرباني نمي ويروس ايدز مستقيماً .رو شده استخاكي تا به حال با آن روبه
د ايجاد اخـتالل در آن، فـر   ايمني بدن و بلكه عامل اين بيماري با حمله به سيستم دفاعي و

. شـود باعث مرگ او مـي  نهايتاً ها تضعيف نموده وعفونت ها ومبتال را در مقابل انواع بيماري
  نام ايدز يا سندروم نقص ايمني اكتسابي، بـه دليـل همـين ماهيـت بيمـاري بـه آن اطـالق        

همچنين از زمان آلوده شـدن بـدن بـه ايـن     ). 3: 1380، ديگران محمدي، وعزيز (د گردمي
كشـد و هنـوز   بسال طـول   20تا  5بروز مرگ ناشي از آن، ممكن است بين  ويروس تا زمان

از آنجايي كه تحقيقات پزشكي  .اي نيز براي عفونت اچ آي وي كشف نشده استهيچ معالجه
لـذا انتقـال ويـروس     ثابت كرده است كه شخص آلوده به اين ويروس دير يا زود خواهد مرد،

تـرين جـرم عليـه تماميـت جسـماني       اي ارتكاب سـنگين اي برعنوان وسيله تواند بهميز ايد
دهنـده  قتل ارتكابي با توجه به قصد انتقال با توجه به اين كه. يعني جرم قتل باشد ،اشخاص

-به ،)95: 1388 پور،احسان( يا خطاي محض باشد شبه عمد، اين ويروس ممكن است عمد،

توانـد بـا   و مـي  نيستهميت برخوردار از ا )قتل( رسد شيوه و ابزار نيل به اين نتيجهنظر مي
از طريـق   يـا ، خفه كردن، در آتـش انـداختن و   )يا گرم داعم از سر(ها استفاده از انواع سالح

اثـر انتقـال ويـروس ايـدز، در      در رگموقوع  به دليل اين كه ،با اين وجود .ويروس ايدز باشد
له در أمسـ  ايـن   ،دهـد خ مـي مدت زماني نسبتاً طوالني از هنگام ورود اين ويروس به بـدن ر 

   .باشداحراز لحظه وقوع مرگ در نتيجه انتقال اين ويروس در خور توجه مي
  :به بدن دو دوره داردايدز ويروس  زمان ورود  ،آزمايشگاهي براساس عالئم باليني و       

هـيچ عالمـت بـاليني     ،رغم وارد شدن ويروس به بـدن در اين دوره علي :دوره آلودگي -الف 
مرحله پنجـره كـه در    -1:اين دوره به طور كلي شامل دو مرحله اساسي است. شهود نيستم

ممكـن اسـت از دو    رغم ورود ويروس به بدن هيچ عالمت باليني وجود ندارد واين دوره علي
مرحلـه   -2. شـود به همين خاطر بـه آن دوره پنجـره گفتـه مـي     ماه ادامه يابد و16هفته تا 

سال طول بكشد بـه عبـارتي آلـودگي فـرد از نظـر      20تا 5كن است آلودگي كه اين دوره مم
  . آزمايشگاهي قابل تشخيص است اما عالئم باليني ندارد

شود تا ايمني سلولي در فرد آلوده باعث مي كاهش تدريجي نيروي دفاعي و:دوره بيماري -ب
-تـرين بيمـاري  بعضـي از مهم . بيماري ايدز گردد فرد آلوده وارد مرحله ظهور عالئم باليني و

ها مانند سرطان بعضي از انواع سرطان طلب،هاي فرصتهاي مرتبط با ايدز عبارتند از عفونت
از دسـت   اختالالت سيستم عصبي كه ممكن اسـت باعـث زوال عقـل،گيجي و    گردن رحم و

افرادي كه دچـار   و در مبتاليان به ايدزاين ويروس ). 14: 1385 مايكل،( دادن حافظه گردند
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 هاي حساس به نور در پشت چشم وتواند موجب التهاب سلوليمني بدن هستند ميكاهش ا
  ). 179: 1379 دزفولي( در نتيجه كوري شود

از  -2تماس جنسـي   -1هاي انتقال ويروس ايدز به بدن انسان عبارتند از ترين راهعمده      
فذ پوست كـه آلـوده بـه    نا از طريق ابزار برنده و -3هاي خوني فرآورده طريق دريافت خون و

 )10: تـا بـي  مبارزه بـا ايـدز،   پيشگيري و ةكميت(از راه مادر به كودك  -4ويروس ايدز باشد 
يا از طريق برخورد اتفاقي با افراد آلـوده   تواند از راه تنفس،گوارش،همچنين اين ويروس نمي

هاي اجتمـاعي  اين ويروس از طريق روابط عادي ميان اعضاي خانواده، معاشرت. منتقل گردد
: همـان  ديگـران،  عزيـز محمـدي و  (آيد در محيط مدرسه، كار يا در سطح جامعه انتقال نمي

12(.  
عنصر مادي جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص از سه جـزء رفتـار   با توجه به اين كه 

فيزيكي، شرايط و اوضاع و احوالي كه مقنن وجود يا فقدان آنها را براي تحقق جـرم ضـروري   
: 1386 ميرمحمدصـادقي ( ته و نتيجه مشخص شده از سوي مقنن تشكيل يافـت اسـت  دانس
كه در ارتباط با جزء سوم عنصر مادي يعني نتيجه از اهميـت برخـوردار    يموضوع ،)25-23
به عبارت . سببيت بين اين جزء و جزء اول يعني رفتار متهم است ةباشد لزوم وجود رابطمي

بـه دليـل   . بايد ناشي از رفتار متهم باشد اني ديگرسمات جنتيجه اعم از مرگ يا صدم ،ديگر
اينجـا ابتـدا اجمـاالً بـه بررسـي و       در ،در عنصر مادي جرائم دارد ءجايگاه مهمي كه اين جز

تبيين ابعاد آن در حقوق كيفري پرداخته و سپس به اهميت احراز آن در وقوع جرايم ناشـي  
  .ازيمپردمي) به خصوص قتل(ايدز ويروس از انتقال 

انتقـال آن،   هـاي با توجه به پيشينه مطالعات موجود در خصوص بيماري ايـدز و شـيوه   
طوالني از هنگـام   توجه به اينكه فاصله زماني نسبتاً اين است كه با اين تحقيقپرسش اصلي 

وجـود دارد  احتمـال   ايـن  بروز صدمات ناشي از آن وجود دارد و انتقال اين ويروس به بدن و
له انتقـال ويـروس ايـدز وجـود داشـته      أمس در كنار ،يگري نيز در طي اين مدتكه عوامل د

نقش اين عوامل در انتساب يا عدم انتساب صدمات ناشي از انتقال ويـروس ايـدز بـه     ،باشند
  فرد انتقال دهنده آن چگونه است؟

  
  :سببيت و حقوق كيفري ةرابط .2

عنوان بـا از آن  يسببيت كـه گـاه   ةطراب. از نظر علمي و فلسفي هر معلولي داراي علت است
 پوربافراني،(شود، از مسائل و مباحث ديرينه و اصلي فلسفه است رابطه عليت نيز نام برده مي

هاي مادي و طبيعـي، بـه خصـوص    حقوق جزا به دليل ارتباط مستقيم با پديده). 59: 1388
يد مبحـث عقلـي و   بدون ترد» جرم«انسان و پيرامونش، در راستاي رسيدگي به پديده مهم 
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هـا و وسـعت   ها را با جرح و تعـديل پيچيـدگي  سببيت بين موجودات و پديده ةفلسفي رابط
از آن در جهت كشف حقيقت وقـايع مجرمانـه سـود     ،فلسفي آن از علم فلسفه عاريت گرفته

سـببيت و مالزمـه عرفـي بـين عمـل       ةاحراز رابط ).396: 1387 اباذري فومشي،( 1جويدمي
ايج آن، از موارد مهم اثبات جرم است كه بايد قبل از صـدور هـر گونـه حكمـي     مجرمانه و نت

 كننـده جـرم اسـت   به هر حال بار اثباتي اين رابطه بر عهده تعقيب. درباره متهم بررسي شود
(Martin, 2000: 68) . 

 جهفعل و نتي ميانچرا كه حلقه پيوند . است سببيت ركن مادي جرم ةجاي بررسي رابط
 ةرابطـ " و "نتيجـه " ،"لعف"سه عنصر  ةبدان معنا كه تحقق ركن مادي بر پاي .دباشميجرم 

ايجـاد نتيجـه    هم فعـل در سـ سببيت، بيان  ةبنابراين نقش رابط. ميان اين دو است "سببيت
 ةسبب حدوث اين نتيجـه بـوده، لـذا رابطـ     ،يا به عبارت ديگر اثبات اين است كه فعل. است

زيرا پيونده دهنده دو پديـده مـادي  يعنـي    . مادي است اياساس طبيعتش رابطه سببيت بر
سببيت تنها يك رابطه منطقي يا پيوند ذهني نيسـت كـه    ةبنابراين رابط.فعل و نتيجه است 

در فكر ميان دو پديده رابطه ايجاد كند، بلكه پيوندي مادي و محسوس است كه حـواس آن  
در سياست كيفري دارد زيرا وسـيله   سببيت نقشي اساسي ةطرف ديگر رابطز ا. يابدرا در مي

مسئوليت كيفري و نفي نتايجي است كه ارتباطي با فعـل   ةمناسبي براي محدود كردن دامن
 .مجرمانه ندارند

سببيت  ةبر همين اساس است كه از فعل نامشروع و نتيجه مجرمانه به عنوان اركان رابط
ل نتيجه با اسـناد سـببيت   همان تفسير حصو«سببيت  ةدر حقيقت نقش رابط.ياد مي شود 

: 1386 نجيـب حسـني،  ( »آن به فعل و ايجاد مسئوليت حدوث نتيجه براي مرتكب آن است
جرائم بدون نتيجه، يعني جرايمي كه اركان آن بدون حصول نتيجـه   به همين دليل در). 71

 ةسببيت جـايي نـدارد، يعنـي رابطـ     ةشود مانند جرايم سلبي ساده، و امتناع رابطتكميل مي
لذا در موضوع مورد بحث ما كـه   .شودسببيت از عناصر مسئوليت كيفري در آن شمرده نمي

درباره شناسايي مسئوليت كيفري در قبال  صدمات جسـماني اسـت كـه در نتيجـه انتقـال      
چگـونگي احـراز   ) ف انتقال ويروس بدون توجه به نتايج آنرنه ص(شود، ويروس ايدز وارد مي

   .اي برخوردار استت ويژهاهمي آن باشند، از تواند نافييعواملي كه م اين رابطه و

                                                 
شناسـي بـرخالف   در جرم. رابطة سببيت در حقوق جزا را نبايد با مبحث عليت در جرم شناسي يكي دانست .1

اي از علل و اسباب روانـي، اجتمـاعي و   ح پيچيدهحقوق جزا علل وقوع جرم به طور كلي و همه جانبه و در سط
شود؛ در صورتيكه در حقوق جزا احـراز رابطـه عليـت صـرفاً بـه      زيستي در ارتباط با پديده مجرمانه بررسي مي

ي و منطقي بين عمل مجرمانـه و نتـايج آن   فشود و هدف آن احراز مالزمه عرهاي مادي جرم محدود ميجنبه
  .است و الغير
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شرط تحقق مسئوليت كيفـري درخصـوص رفتـاري كـه انتقـال دهنـده       به همين جهت 
ايـن بـدان   . باشـد مـي سـببيت   ةبراساس نتايج حاصل از آن، وجود رابط و ويروس ايدز است
از . گيـرد كيفري قرار مـي سببيت دركنار ديگر شروط مورد نياز مسئوليت  ةمعناست كه رابط

است با نبـود   سببيت برابر ةكه نبود رابط نخست اين :شودياستنباط م اين مطلب دو نتيجه
سببيت براي تحقق مسـئوليت كيفـري كـافي     ةكه وجود رابط مسئوليت كيفري و ديگر اين

پس براي مسئول بودن فرد منتقل كننده ويـروس ايـدز،    .)83: همان نجيب حسني،( نيست
ويروس و صدمات وارده به مجني عليه كه ناشـي از همـين   اين د بين رفتار انتقال دهنده باي

  .سببيت نيز وجود داشته باشد ةويروس است به همراه شرايط قانوني ديگر رابط
  

  :سببيت در جرايم عليه اشخاص ةرابط .3
ل و تحقـق  اند مانند قتل، صرف اثبات ارتكاب عمـ در جرايم عليه اشخاص كه مقيد به نتيجه

در اين جرايم، عالوه بر عوامل فوق، ضروري . نتيجه كافي براي انتساب جرم به مرتكب نيست
سببيت بخشي از ركن مـادي   ةاز طرفي، رابط. است كه انتساب نتيجه به مرتكب احراز گردد

جرايم مقيد به نتيجه است و حتي بر فرض اثبات، لزوماً به معناي انتساب جـرم بـه مرتكـب    
زيـرا وقـوع   . كب استتتوان گفت كه نتيجه يعني مرگ حاصل عمل مربلكه فقط مينيست، 

ترين مباحث در هر حال سببيت از مشكل. جرم عالوه بر آن، مستلزم ركن معنوي نيز هست
طور كلي در جرمي مثل قتل هر گاه عمل قاتل، علت به). 55: 1387 نيا،ييآقا(ت حقوقي اس

و يا به تنهايي دخالتي در ايجاد نتيجه داشته باشد، قاتـل   منحصر به فرد حصول نتيجه باشد
بنابراين اگر كسي به ديگري جراحتي را بـه قصـد قتـل وارد    . مسئول نتيجه عمل خود است

كند، به نحوي كه اين جراحت به تنهايي موجب مـرگ شـود، شـخص جـارح مسـئول قتـل       
  ). 149: 1384 شامبياتي،( عمدي خواهد بود

سـببيت در موضـوع بحـث مـا      ةصاحب نظران حقوقي مقصـود از رابطـ  يكي از  به تعبير
ثر در ايجاد علت يا همان علت و ؤاي است كه بايد ميان تقصير فاعل به عنوان سبب ممالزمه

هر گاه ثابت شود كه ميان تقصير فاعل و صدمه يا زيـاني كـه   . زيان وارد شده به اثبات برسد
 شودجود نداشته باشد مرتكب مقصر محسوب نميگونه رابطه ضرري وبه ديگري رسيده هيچ

  ). 253: 1389 اردبيلي،(
نويس اليحه قانون جزاي در نظام حقوقي انگلستان نيز اعضاء كميسيون حقوقي در پيش

در صـورتي كسـي مسـبب وقـوع     : دارندسببيت اظهار مي ةدر باب رابط 1989خود در سال 
 .غير قابل اغماض در وقـوع آن داشـته باشـد   ثير أاي تلقي خواهد شد كه عمل او يك تنتيجه

 اي رخ دهـد كـه اوالً  ليكن در جايي كه پس از انجام چنين عملي از سوي او فعـل يـا واقعـه   
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 آن واقعه در آن شرايط بـه طـور معقـول قابـل     ثانياً واسطه و كافي ان نتيجه باشد وسبب بي
 سـته تلقـي نخواهـد شـد    در آن صورت وي مسبب نتيجه به وقوع پيو بيني نبوده است،پيش

  ). 245: 1390 ميرمحمد صادقي،(
رغم اهميت اين جزء از ركن مادي جرائم مقيد، موضـع قـوانين كيفـري كشـورهاي     علي

بيشـتر قـوانين كيفـري در    . متن قوانين متفاوت است مختلف در خصوص بيان اين رابطه در
ديد معيـار  حدهد تترجيج ميچرا كه قانونگذار  .سببيت نيستند ةبردارنده موادي درباره رابط

دشـواري سـاختار قـانوني ايـن     . اين رابطه را به دانشمندان حقوق و رويه قضايي واگذار كند
هـا دربـاره ايـن معيـار     ديدگاه ياز سوي. گذاري دانسته شده استمعيار علت اين شيوه قانون

اما برخي از  .ندنداميهاي زيادي دارند و قانونگذاران برتري دادن يكي از آنها را دشوار تفاوت
كه  مهمترين قانوني. سببيت نمودي عملي داشته باشد ةاند تا معيار رابطقانونگذاران كوشيده

 40قانون مجازات ايتاليا است كـه در مـاده   ،باشدسببيت مي ةدر بردارنده موادي درباره رابط
، دشـو نمـي هيچ كس به دليل رخدادي كـه قـانون آن را جـرم دانسـته مجـازات      « :گويدمي

كه نتيجه زيانبار يا تهديدآميزي كه وجود جرم متوقف برآن است اثر فعـل يـا تـرك     مگراين
 ).47: همان نجيب حسني،( 1»فعل او باشد

سـببيت بـه    ةنيز موادي در باب رابط 1392مصوب سال در قانون مجازات اسالمي ايران 
ايـن   تـوان لـزوم احـراز   مي 371 برخي از مواد آن مانند ماده از شيوه مذكور وجود ندارد ولي

در مـاده مزبـور آمـده     2.رابطه را بين رفتـار مجرمانـه و نتـايج حاصـل از آن مشـاهده كـرد      
بعد ازآن ديگري او را به قتل رساند قاتـل   هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد نمايد و":است

فقـط بـه   گرديد و اولـي  همان نفر دوم است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي
   ".شودقصاص عضو محكوم مي

هر عاملي كه رابطه بين رفتار مرتكـب و  «: اي معتقدند كه لذا با توجه به اين موضوع عده
از ديگـر سـو اگـر عامـل     . نتيجه يعني سلب حيات را قطع كند رابطه عليت را از بين مي برد

مثل آنكه كسـي  . ترابطه عليت همچنان برقرار اس. مداخله كننده عامل مستقلي تلقي نشود
مباالتي مجني عليه آن زخم عفونـت كنـد و مجنـي    جراحتي بر ديگري وارد كند و در اثر بي

   ).21: 1388 گلدوزيان،( »عليه فوت نمايد
                                                 

-اند كه مهمترين آنها قانون مجـازات لبنـان مـي   عربي نيز اين شيوه تقنييني را برگزيده كشورهاي برخي از .1

 .باشد

 هرگاه كسي جراحتي به شخصـي وارد كنـد و  « داشتبيان مي 1370قانون مجازات اسالمي سال  216ماده  .2
-ق به تنهايي موجب مرگ ميرا به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت ساب آن ديگري او بعد از

 » ...گرديد
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در انگلستان با توجه به تعريف كه بعضي از حقوقدانان براي قتل عمده ارائه داده بودنـد،  
قرباني در مدت يكسال و يـك روز در نتيجـه    شد كه هنگامي فرد به عنوان قاتل شناخته مي

سببيت  ةكه در احراز وجود رابط مشكلي.رفت صدمه يا جراحت وارده توسط جاني از بين مي
بـا  ، باعث شـده بـود كـه حقوقـدانان انگليسـي      شتبين رفتار متهم و نتيجه حاصله وجود دا

 قاعده براي ايـن  به موجب اين .مشكل كنند ي ازسعي در حل بخش پذيرش اين قاعده ساده
كه متهمي مسئول جرمي از نوع قتل نفس شناخته شود، بايد ظـرف يـك سـال و يـك روز     

كـرد و  از آخرين فعل يا ترك فعلي كه مرتكب شده است مجني عليه، فـوت مـي  ) روز 366(
يك روز زنده بماند و بعد فوت  از يك سال و شود كه اگر مجني عليه بيشاين طور تصور مي

  .توان گفت كه مرگ ناشي از چيزي غيرازعمل متهم بوده استمنطقي مي كند از لحاظ

زيـرا ايـن قاعـده اساسـاً بـراي حـل و فصـل        .  لغـو شـد   1996 البته اين قاعده در سال 
هاي پزشكي بعدي اين توجيـه   سببيت معرفي شده بود و پيشرفت ةمشكالت مربوط به رابط

  )81:1386ميرمحمدصادقي،(. را از بين برد
به چشم نمي  وي-آي-اچ نين در اين كشور قانون خاصي براي تعقيب و مجازات انتقالهم چ
و ديگر بيماري هاي انتقال يافتـه   انتقال ويروس ايدز در عين حال تعقيب جزايي براي. خورد

و بر اساس مـاده  ) ايراد صدمه شديد بدني(تحت عنوان  2003جنسي پر خطر در طول سال 
  1.گيرد ميصورت  1861ه اشخاص سال قانون جرايم علي 20و  18

اقـدام بـه وضـع قـوانين      HIVدر استراليا نيز تعدادي ازاياالت به ويژه در ارتباط بـا انتقـال   
در درون  HIVجنايي نموده اند، در حالي كه ديگر اياالت سـعي كـرده انـد كـه بـه انتقـال       

ون مالحظـه و يـا   قوانين موجود همانند جرم هايي از قبيل در معـرض خطـر قـرار دادن بـد    
اين تفاوت نگاه هـا باعـث اعمـال مجـازات هـاي      . صدمات فيزيكي و بدني شديد توجه كنند

شخصي به خاطر انتقال ويروس ايدز بـه   2005به نحوي كه در سال . متفاوت نيز شده است
محكوم به دوازده سال حـبس شـد و فـرد ديگـري بـه اتهـام       ) ورود صدمه شديد(اتهام جرم 

  2.محكوم به ده سال زندان گرديد) ماري جدي به طور عامدانهانتقال يك بي(
  
  سببيت ةانتقال ويروس ايدز و رابط .4

) مخصوصـاً مـرگ قربـاني   (دانستيم كه بين انتقال ويروس ايدز و بروز صـدمات ناشـي از آن   
كسـي را در قبـال    يمكه بتوان اين وجود دارد، از طرف ديگر برايطوالني فاصله زماني نسبتاً 

                                                 
1. catherin dodds, Adam Bourne, Matthew weait, Responses To criminal Prosecation for 
HIV transmission among gay men with HIV in England and wales, 
www.rhmjournal.org.uk 
2. AFAO position, criminal prosecution of HIVt rans mission, www.afao.org.au 
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سـببيت بـين رفتـار انتقـال      ةبايد وجود رابط ،مسئول بدانيم هاي ناشي از انتقال ايدزبآسي
وجـود ايـن    لـذا  ؛ت كنـيم انهايت مرگ ناشي از آن را اثبـ  ن ويروس و ضايعات و دريدهنده ا

 ،توانند وجود داشـته باشـند  در طي اين مدت مي كه فاصله زماني و همچنين عوامل ديگري
كند كه آيا امكان اين هست كه علل ديگري باعث قطع اين رابطه شده ياين شائبه را ايجاد م

 ها را ناشي از انتقال ايدز دانست؟نتيجه نتوان آسيب و در

وجود دارد كه عوامل ديگري نيز در طي ايـن مـدت دركنـار     به عبارت ديگر احتمال اين
مات وارده به فرد را ناشي كه بتوانيم صد ويروس ايدز قرار بگيرند و ما براي اين له انتقالأمس

كشنده بدانيم بايد نقش آنها را در انتساب يا عدم انتسـاب مـرگ بـه     و زااز اين عامل آسيب
هاي متعدد درمسـائل  واقع وجود همين سبب در. كنيم كننده اين ويروس بررسيد منتقلفر

مجرمانـه   وقوع نتـايج  توجيه نقش آنها درپي  درتا نظريات مختلف،  است كيفري باعث شده
اند همه عواملي را كه در ايجاد نتيجه سهم داشته عنوان مثال ديدگاه برابري اسباببه. باشند

  . داندبرابر مي
و  1860هـاي  در فاصـله بـين سـال    ،متخصص آلماني حقوق جزا ،اين نظريه را فن بوري

براسـاس  . ستارايه و تشريح كرد كه در آلمان و فرانسه طرفداران بسياري پيدا كرده ا 1885
. اند، با يكديگر برابرنداين نظريه همه اسباب و شرايطي كه موجبات ورود زيان را فراهم كرده

زيرا بنا به فرض هيچ يك از آنها به تنهايي قادر به ايراد ضرر نيست و وجـود همـه بـراي بـه     
 بيعي،در اين ديدگاه عوامل ط .)93: 1386، زادهقاسم( وجود آمدن ضرر الزم و ضروري است

هـر چنـد ايـن عوامـل نقـش      . كننـد ميان فعل و نتيجه مجرمانه را نفـي نمـي   سببيت ةرابط
رسد نظر ميلذا به؛ )124-125: همان نجيب حسني،( ايجاد نتيجه داشته باشند در يمهمتر

-مسـئول مـي   ،نداهنحو نقشي درايجاد نتيجه داشت طبق اين ديدگاه تمامي عواملي كه به هر

اند، يعني تمام اسبابي كه براي تحقـق نتيجـه،   ه را نظريه ضروري نيز ناميدهاين نظري .باشند
-سـببيت مـي   ةنظريه برابري اسباب توسعه زيادي در رابط. باشند ضرورت دارند، مسئول مي

ثير آن در نتيجـه   أزيرا سـببي كـه تـ   . برددهد و تناسب ميان سبب و نتيجه را نيز از بين مي
 زراعـت، ( ثير آن زياد بوده است را نيز تحمـل نمايـد  أي كه تضعيف است بايد مسئوليت سبب

1385 :93 .(  
تـوان گفـت   نظر برخي از صاحب نظران در حقوق ايران با توجه به قوانين مختلف مـي به

بـه  ). 102: 1391 زاده، هاشـمي، تقـي ( قاعده عمومي تقسيم مسئوليت به طور تساوي است
هر گاه دو يا چند نفر بـه نحـو   " 1392سال  قانون مجازات اسالمي مصوب 533موجب ماده 
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به طوريكه آن فعاليت يا خسارت به  شركت سبب وقوع خسارت يا جنايتي به ديگري گردند،
   1".باشنددو يا همگي مستند باشد به طور مساوي ضامن مي هر

گونـاگون   متعـارف از ميـان عوامـل بسـيار     يتسبب ةهمچنين نظريه ديگري به نام نظري
  .تحقق عناصر مورد نظر قانوني جرم را دارند گزيند كه نقشي درملي را برمينتيجه، عوا

اين واقعيت كه رابطه نتيجه و مجموع عواملي كـه منجـر بـه     اين نظريه در عين پذيرش
اما معتقد است كه بايد برخي جزئيات را كـه بـه    ،ضروري و حتمي است ،حدوث نتيجه شده

 نتيجه جدا كنيم، لذا فعل مجرمانه را تنها بـا برخـي از  شوند از توصيف مي ياهميتي قانونبي
  .كندعوامل نتيجه بررسي مي

برتري ديدگاه سبب متعارف در ايـن اسـت كـه دامنـه مسـئوليت كيفـري را در گسـتره        
  .دهدكوچكتر از دامنه نظريه برابري اسباب قرار مي

 2.اسـطه اسـت  نظريه ديگري كه در خصوص اسباب متعدد بيان شده، نظريه سبييت بالو
براساس اين ديدگاه حتي اگر بر طبق نظريه تساوي شرايط يا برابـري اسـباب، بـدون وقـوع     

شد، در صورتي عامل مسئول جبران خسارت خواهـد بـود   عمل زيان زننده خسارت وارد نمي
در اين نظريه مـالك تشـخيص   . كه خسارت بالواسطه و مستقيماً از عمل او ناشي شده باشد

: 1385 اميري قـائم مقـام،  ( بيني و منطقي و احساسات استه، قابليت پيشخسارت بالواسط
244 .(  

 ةبيني باشد نظريـ اي كه واقع شده قابل پيشاي معتقدند اگر نتيجهدر اين خصوص عده
  .Schep, 1999: 73)( باشدسببيت بالواسطه اقناع كننده مي

رد كـه توسـط گروهـي از    ديگري تحت عنوان نظريه سبب مقدم در تاثير وجود دا ةنظري
طبق اين نظريه هر گاه دخالت و تاثير چنـد سـبب در ورود   . فقهاي اماميه مطرح شده است

ثير كرده و از اين جهـت مقـدم   أضرر هم زمان نباشد، ضمان بر عهده سببي است كه زودتر ت
 نيز 1392قانون مجازات اسالمي مصوب سال  535رسد ماده نظر ميبه. بر ديگري بوده است

هرگاه دو يا چند نفر با انجـام عمـل   " :در اين ماده آمده است. باشدثير اين نظريه ميأتحت ت
ثير كار او در وقوع أكه تكسي غيرمجاز در وقوع جنايتي به صورت طولي دخالت داشته باشند

مانند آنكه يكي از آنـان گـودالي    .ثير سبب يا اسباب ديگر باشد ضامن استأجنايت قبل از ت
دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ بـه داخـل    ديگري سنگي در كنار آن قرار د وحفر كن

                                                 
با هم سـبب آسـيب يـا     هرگاه دو يا چند نفر" :داشتبيان مي 1370قانون مجازات اسالمي سال  365ماده  .1

  ".دار خسارت خواهند بودخسارتي شوند به طور تساوي عهده
2. proximate cause 
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مگـر اينكـه همـه قصـد     . كه سنگ را گذاشته ضامن اسـت آن بيفتد كه در اين صورت كسي
   1".شودارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي

تلف در باب تعدد اسباب گرفتـه شـده ايـن    اي كه از بحث نظريات مخطور كلي نتيجهبه
سببيت عرفي موجـود   ةگيرد كه بين كار او و ايجاد ضرر رابطاست كه كسي مسئول قرار مي

). 89: 1383 كاتوزيـان، ( باشد، چندان كه بتوان گفت بين آن دو مالزمـه عرفـي وجـود دارد   
 شـود يـا خيـر؟   اي مـي تيجهعمل متهم به جنايت، منجر به چنين ن يا عادتاً بايد ديد آيا عرفاً

عللي را كه به تنهايي قادرند منجر  نادر را از دايره محاسبه بيرون نمود و بايد عوامل اتفاقي و
لذا علل يا شروطي كه به تنهايي قادر به ايجاد نتيجه  به نتيجه شوند را شرط كافي دانست و

بايـد بـه    سـنخيت، براي تشخيص اين ارتبـاط و  . شرط كافي محسوب نخواهند شد نيستند،
 زاده،تقـي ( در اين زمينـه يـاري كنـد    را ممكن است علم نيز ما رجوع نمود و) عرف(داوري 
  ). 114: 1391 هاشمي،

باشد آن است كه رفتار متهم بايد شرط الزم و ضروري بـراي  پس آن چيزي كه مهم مي
 زيـرا . اثبـات شـود  بين اين دو  2)سببيت مؤثر ةرابط( به عبارت ديگر بايد. تحقق نتيجه باشد

موجـب ايجـاد    د،شـ صرف اين واقعيت كه در صورت فقدان يـك عامـل خسـارتي وارد نمـي    
ثر باشـيم  ؤمسئوليت براي به وجود آورنده آن نخواهد شد، بلكه بايد در پي يـافتن عامـل مـ   

آمده  1392قانون مجازات اسالمي مصوب سال  521در ماده  .)83: همانميرمحمدصادقي، (
آتش روشن كنـد و بدانـد كـه بـه      خصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري،هرگاه ش":است

به جايي ديگر سرايت نمايـد و موجـب خسـارت و صـدمه      لكن اتفاقاً كند،جايي سرايت نمي
  3".در غير اين صورت ضامن است ضمان ثابت نيست و گردد

ك فعل اول بين فعل يا تر سببيت ةبا توجه به آنچه گفته شد هر عامل مستقلي كه رابط
و نتيجه حاصل را قطع كند، موجب عدم انتساب نتيجه به فاعل يـا تـارك فعـل اول خواهـد     

اي از وقايع موجب تحقق نتيجه خـاص شـوند، در حـالي كـه     به عبارت ديگر اگر سلسله. شد
                                                 

ر ارتكاب جنايتي به نحو سبب دخالـت  هرگاه دو نفر عدواناً د« :1370قانون مجازات اسالمي سال  364ماده  .1
ثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود، مانند آن أثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأباشند، كسي كه ت هداشت

كه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد بـا سـنگ   
گذارده ضامن است و چيزي بر عهده حفر كننده نيست و اگر عمـل يكـي از آن   به چاه افتد، كسي كه سنگ را 

  » .دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود
2. Effective cause 

كنـد و ديگـري    هرگاه كسي آتشي را روشـن (: داشتمقرر مي 1370قانون مجازات اسالمي سال  356ماده  .3
و بسوزاند عهده دار تلف يا خسـارت خواهـد بـود و روشـن كننـده آتـش ضـامن         آن بيندازدمال شخص را در 

 ).نيست
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انتساب نتيجه به عامل اول بالوجه نخواهـد  . ار به يكديگر متصل باشندوهمه آن وقايع زنجير
رو و با توجه به آنچه گفته شد، بايد با در نظر گرفتن مدت پيش مقالهنظر به موضوع  لذا. بود

و  دارد  ويروس ايدز به بدن مجني عليه تا وقوع مرگ وجود هنگام ورود  زمان طوالني كه از
سببيت بين رفتار  ةرابطثر و مستقل در قطع ؤهمچنين احتمال وقوع حوادث ديگر، عوامل م

را مـورد شناسـايي قـرار داد و آنهـا را از     ) وقوع مرگ(نتيجه حاصله  و) ايدزانتقال (مجرمانه 
ثر و مسـتقل،  ؤبه همين دليل شايد بتوان گفت مـراد از عوامـل مـ   . ديگر عوامل تفكيك كرد

ويروس ايدز نباشند، بلكه خودشـان بـه    دامنه عوارض ناشي از انتقال  عواملي هستند كه در
  .تنهايي باعث وقوع مرگ شوند

بندي كنيم تا بهتر در ارتباط بـا موضـوع   س اگر بخواهيم اين عوامل را به نحوي تقسيمپ
  : توان آنها را به دو گروه كلي تقسيم كردمشخص شوند، مي

  
  عوامل موجود قبل از انتقال ويروس ايدز: الف

به عنـوان مثـال اگـر مجنـي     . وضعيت جسماني مجني عليه دارد  اين عوامل بيشتر اشاره به
بوده يا از نظر  كه مبتال به اين ويروس شود، دچار بيماري يا مريضي ديگري اين ه قبل ازعلي

توانـد عـاملي باشـد كـه     آيا ايـن مـي  ) كه كودك باشد مثل اين(قواي جسماني ضعيف باشد 
  سببيت بين انتقال ويروس و حدوث مرگ شود؟ ةموجب قطع رابط
 ا بيماري يا ضـعف قـواي جسـماني را    زير. ال منفي استؤرسد پاسخ به اين سبه نظر مي

سببيت محسوب كرد، هر چند باعث تسـريع   ةتوان به عنوان دليلي براي عدم احراز رابطنمي
ــالي كشــور فرانســه در . شــده باشــند) مــرگ(درحصــول نتيجــه  ــوان ع   حكمــي اعــالم  دي

اش خطرنـاك  اگر مجني عليه از پيش دچار سرطان ريه بوده و وضـعيت سـالمتي  « :داردمي
مرگ او تسريع نمايـد، ميـان فعـل او و مـرگ      وارد كند كه در  هايي راباشد و متهم جراحت

از طرفي اين رويه در ديوان عالي كشور مصر نيز مورد » سببيت وجود دارد ةعليه رابط مجني
نظـام   قضـايي و  ةامـا در رويـ   ).342و  308: همـان  نجيب حسـني، ( تأكيد قرار گرفته است
 گر يا احراز وجود يك عامل سـابق مخفـي و  دخالت يك عامل مداخله كيفري ايران به محض

يا حـداقل نـوع    ثر در وقوع صدمه نهايي، تمايلي قوي براي قطع رابطه عليت وجود دارد وؤم
با مبنا قرار دادن نظريه كارشناس، مسئوليت متهم بـا تعيـين در    يا عالوه برنوع جرم، جرم و

ديـوان عـالي    يابـد ثير عملش در حدوث صدمه نهـايي كـاهش مـي   أصدي خاص، به نسبت ت
ثير بيمـاري مجنـي عليـه در    أدر بـاب تـ  4/10/1375مورخ 25ي اصراري شماره أر كشور در

وجـود اينكـه علـت مـرگ وي سـكته قلبـي اعـالم         بـا  ...«مسئوليت متهم بيان داشته است 
اضـطراب ناشـي از    و هيجـان  گالويزي و درگيـري و  طبق تشخيص پزشكي قانوني، گرديده،
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منطبـق   احـوال قضـيه،   اين تشخيص با اوضـاع و  ثر بوده وؤامور مزبور در بروز سكته قلبي م
با اين ترتيب هرچند عمدي بودن قتل به علت فقد دليل در مورد آگـاهي مـتهم از   . باشدمي

صدور حكم  ولي شبه عمدي بودن قتل قابل ترديد نيست و وجود بيماري قلبي منتفي است،
 نسـب، طـاهري ( »...اعتراض تجديد نظر خـواه وارد اسـت   رائت كلي برخالف مقررات بوده وب

1388 :703 .(  
ثر و ؤتـوان بـه عنـوان عامـل مـ     پس بيماري يا قواي جسماني ضعيف مجني عليه را نمي

در نهايـت   و .سببيت بين انتقـال ايـدز و مـرگ باشـد     ةمستقلي دانست كه بتواند نافي رابط
يـا كـاهش مسـئوليت مـتهم در قبـال       امل دليلي براي تغيير نوع جـرم و ممكن است اين ع

  .گردداقدامش باشد ولي باعث رفع كلي مسئوليت نمي
  
  ايدز ويروس  عوامل بعد از انتقال :ب
ورود اين ويروس  وجود فاصله زياد بين : تا وقوع مرگ گذشت زمان ازانتقال ويروس ايدز -1

اين فاصله بيشتر باشـد   هالبته هرچ. كندرا نفي نمي به بدن و حدوث مرگ مسئوليت مرتكب
سـببيت   ةاحـراز رابطـ   امكان اين وجود دارد كه عوامل ديگري در طي اين زمان باعث شـود 

بنابراين هرگاه مرتكب با اقدام خود ديگري را به ويروس ايدز مبـتال نمايـد و    .تر گرددمشكل
 در. دهـيم باز مرگ او را به مرتكب نسبت ميها بعد در نتيجه اين بيماري بميرد، قرباني سال

رويه قضايي مصر، اصلي را پذيرفته است كه براساس آن هـر چنـد گذشـت    «همين خصوص 
 ةروي دادن نتيجه زياد باشد، به خـودي خـود موجـب نفـي رابطـ      زمان، ميان ارتكاب فعل و

اشـد كـه پـي    سببيت نيست، تا آن هنگام كه در اين مدت عاملي وارد سلسله اسباب نشده ب
  .)336 همان،(1»آمدش نفي اين رابطه است
-انفصال زماني به فرض احراز آن درجه مسئوليت را كاهش مي هرچند به اعتقاد بعضي،

ج قـانون   دهد به ويژه قتل عمدي مبتني بـر ارتكـاب فعـل نوعـا كشـنده موضـوع بنـد ب و       
ين انفصـال زمـاني   چن) 1392پ قانون مجازات اسالمي سال  بندهاي ب و( مجازات اسالمي

ولـي   )همـان  طـاهري نسـب،  (گـردد،  موجب خروج موضوع از شمول موارد قتل عمدي مـي 
پذيرفته شـده نشـان دهنـده ايـن      1392قانون مجازات اسالمي مصوب سال  موضعي كه در

 وعدم تحقق جنايت سببيت ةاست كه وجود فاصله زماني ميان فعل و نتيجه باعث نفي رابط
وجود فاصله زماني ميـان رفتـار مرتكـب و    " :اين قانون آمده است 493 در ماده .نخواهد بود

                                                 
گذشـت   ديوان عالي مصر حكم كرده است كه متهم به قتل ،مسئول مرگ قرباني است كه پـس از درمـان و   .1

  .هشت روزي ميميرد پنجاه و
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مانند فوت ناشـي از انتقـال عامـل بيمـاري     . مانع از تحقق جنايت نيست نتيجه ناشي از آن،
  "...كشنده كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است

د كـه  اي باشـ تواند به گونهخطاي مجني عليه در برخي موارد مي: خطاي مجني عليه -2
به عنوان مثال شخصي كـه  . سببيت را ميان فعل مجرم و نتايج حاصل از آن نفي كند ةرابط

قرباني جنايت به وسيله انتقال ويروس ايدز شده، اگر خودش دست به اقدامي زند كـه عمـداً   
سـببيت ميـان    ةاين كار وي قطعاً رابط) مثالً خودكشي كند(به زندگي خويش پايان بخشد، 

توان گفت كـه ايـن اقـدام فـرد     كند و نميايدز و بروز صدمه نهايي را قطع مي انتقال ويروس
چنين شخصي دست به خودكشي بزند و وي در ايـن   است منتقل كننده بوده كه باعث شده

چنـين وضـعيتي بـه عنـوان      در خصوص مسئول است، چون در هر حال اقدام مجنـي عليـه  
ديگـر اگـر در سلسـله علـل و اسـبابي كـه        به عبارت. شودعاملي موثر و مستقل شناخته مي

خطاي مرتكب نيز جزو آن است علتي پيدا شود كه به تنهايي و با صـرفنظر كـردن از خطـا    
  ). 161: 1385 پاد،( كافي براي ايجاد تلف باشد خطاي مرتكب به حساب نخواهد آمد

بـدان   و درمتون فقهـي نيـز   است  اين موضع مورد پذيرش بعضي ازفقها نيز قرار گرفته 
ديگري را در آتش بيفكند و او بميرد در  ي،اگر شخص: ؛ شهيد ثاني معتقد استنداهاشاره كرد

توان به چنين فردي نسـبت  مرگ را نمي ،است كه قدرت خارج شدن از آتش را داشته حالي
زنـد و  را مـي  همچنين در جايي ديگر نيز درمورد شخصي كـه رگ دسـت فـرد ديگـري    . داد

 سـت له آتـش دانسـته ا  أكند نيز حكـم آن را ماننـد مسـ   بندد و فوت مييقرباني رگش را نم
المسائل نيز معتقد است كه اگر شخصي ديگري را صاحب رياض). 21-24: 1384 شيرواني،(

در آتش بيفكند و فرد توانايي خارج شدن از آتش را به دليل كمي آن داشته باشد ولـي ايـن   
). 40: 1422 طباطبائي،( قتل خويش شده باشدكار را نكند مانند آن است كه خودش سبب 

قاعده كلي آن است كه عامل مداخله گر اعم  در اين خصوص همواره در حقوق كيفري ايران،
 اگر با اراده وآگـاهي مبـادرت بـه اقـدام كـرده باشـد،       از آنكه بزه ديده باشد يا شخص ثالث،

 .)635: همـان  نسب،اهريط(مستقر نخواهد شد  )سبب(عهده عامل علت بعيد  مسئوليتي بر
هرگـاه  " آمـده اسـت   1392قانون مجازات اسالمي مصوب سال  507به عنوان مثال در ماده 

يا چيز  و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك گودالي حفر كند و معابر شخصي در
ه ضامن دي يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، اي در آن قرار دهد ولغزنده
 .بـا آن برخـورد نمايـد    عمداً مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب،. است

در باب تاثير اقدام مجني عليه در وقـوع جنايـت آمـده     قانون مذكور 537همچنين در ماده 
مستند به عمـد يـا تقصـير     در كليه موارد مذكور در اين فصل هر گاه جنايت منحصراً":است

در مواردي كه اصل جنايت مستند بـه عمـد يـا تقصـير     .شد ضمان ثابت نيستمجني عليه با
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مرتكـب نسـبت بـه     مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني عليه باشد،
  1".مورد سرايت ضامن نيست

كه خطاي مجني عليه  اگـر  است در رويه قضايي فرانسه نيز درموارد بسياري حكم شده 
سببيت ميان فعل متهم  و  ةبيني كند رابطتوانسته آن را پيشمتهم نمي اي باشد كهبه گونه

كند و تفاوتي نيست كه اين خطا به گونه فعل عمـدي باشـد يـا    نتيجه مجرمانه را منتفي مي
 .)311: همان  نجيب حسني،( غيرعمدي

همانطور كه اشاره شد درحال حاضـر بـراي   : ها كوتاهي مجني عليه در درمان آسيب -3
هـا  اين بيماري باشد كشف نشده است و درمان ةمان بيماري ايدز دارويي كه برطرف كننددر

هـاي ناشـي از انتقـال    شود كـه عـوارض و بيمـاري   تنها باعث مي ،و داروهايي كه وجود دارد
پس . باشد و لذا قرباني فرصت بيشتري براي ادامه زندگي داشته ندويروس ايدز ديرتر بروز ك

تـوان بـه   نمي انگاري وي راتوسل به درمانهاي موجود كوتاهي ورزد، سهل اگر مجني عليه در
و حـدوث  ) انتقال ايدز(سببيت بين فعل مجرمانه  ةعنوان عاملي مستقل كه باعث قطع رابط

  .شودوقوع مرگ مي دانست بلكه اين كار وي تنها باعث تسريع در ،شودمي) مرگ(نتيجه 
موضع پذيرفته شـده در نـزد بعضـي از    . ستناد را نداردلذا به تنهايي  قابليت قطع رابطه ا

 ديگـري را عمـداً    ي،به همين دليل معتقدند كه اگـر فـرد  . يد همين مطلب استؤفقها نيز م
وي  بـراي  و جراحت سرايت كرده و باعث مرگ قربـاني شـود، اگـر چـه مـداوا       مجروح سازد

سـرايت كـردن   «چـون  .سـت امكانپذير بوده و آن را ترك كرده است، چنين فردي مسـئول ا 
 »جراحت در صورت تـرك مـداوا جـزء جراحتـي محسـوب مـي شـود كـه در ضـمان اسـت          

جرحي كـه موجـب ضـمان جـاني     «و در جايي ديگري نيز آمده است  )23  :همان شيرواني،(
شده بر عهده او ثابت است و تقصير قرباني در ترك مداوا و سرايت كردن جراحت نافي رابطه 

در رويه قضايي ايران يكي از ). 27: 1374 نجفي،( »و صدمات آن نيستاستناد بين جراحت 
محدود آرايي كه ابتدا درباره نقش مثبت اقدام مجني عليه در كاهش مسئوليت متهم و قطع 

 37پـس از مـدتي توسـط شـعبه      و ديوان عالي كشور صادر شـد  31رابطه انتساب از شعبه 
اقدام مجني عليه در انتساب عمل بـه مـتهم    ثيرأهمان ديوان نقض شد مويد توجه به عدم ت

با وصف تذكر از ناحيه متهم به مقتول به اين ...« :ديوان آمده بود 31در راي شعبه  .باشدمي
به ايست وي توجه نكرده  الذلك به سمت متهم كه مسلح بوده حركت كرده ومع كه جلو نيا،

صحت انتساب قتل عمدي بعيد به هذا علي وبه اين صورت خود را در معرض خطر قرار داده،
                                                 

اي را در معبر بريـزد  اه كسي چيز لغزندههر گ« :داشتمي مقرر1370قانون مجازات اسالمي سال  346ماده  .1
با اينكه  مگر اينكه رهگذر عاقل يا مميز عمالً خسارت خواهد بود، دار ديه وعهده كه موجب لغزش رهگذر گردد

 ».تواند روي آن پا نگذارد به روي آن پا بگذاردمي
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با توجه به محتويات پرونـده  « :همان ديوان آمده است 37ي شعبه أاما در ر »...1رسدنظر مي
اصابت سه عدد گلوله به بدن مقتـول آراي دادگـاه مبنـي بـر غيرعمـدي       و اظهارات شهود و

كـوم  دادگاه بـدوي مبنـي بـر قصـاص نفـس مح      11ي شعبه أبودن قتل صحيح نبوده بلكه ر
عـالي كشـور نقـض     نديـوا  31سفانه راي صحيح دادگـاه را شـعبه  أصادرشده كه مت صحيحاً

  .)668  :همان نسب،طاهري( »2نمود
انگـاري  و آمريكا بر اين اصل تأكيد دارد كه سهل انگلستان  رويه قضايي پذيرفته شده در

 ةي رابطـ نـاف  ،كنـد درمان يا نپذيرفتن عمل جراحي كه پزشك سـفارش مـي   مجني عليه در
، هر چند امتناع مجني عليـه نامتعـارف باشـد ماننـد     سببيت ميان كار متهم و نتيجه نيست

 لفيـو، ( كنـد  موردي كه مجني عليه از دادن رضايت براي قطـع سـاق پـايش خـودداري مـي     
1387 :47.( 

در بـدن قربـاني باعـث تضـعيف      دانستيم كه ورود ويروس ايـدز : بيماري پس از فعل -4
هـاي  سـازي جهـت فعاليـت عفونـت    نيز زمينه پيامد اين كار .شوددن او ميسيستم دفاعي ب

نهايت منجر به مرگ مجني  هاي مختلف است كه درها و سرطانطلب و ظهور بيماريفرصت
شـود  وارد مي پس طبيعتاً اين عامل كه پس از ارتكاب فعل در سلسله اسباب . شودعليه مي

در واقع در اين بـاره   .فعل و نتيجه مجرمانه از ميان ببرد سببيت را ميان ةتواند رابط، نميزني
حتي ريشـه آن   .فرض اين است كه بيماري به هنگام ارتكاب عمل از سوي متهم نبوده است

ايـن مـوارد فعـل     در ؛روي داده است مرتكب پيش از اين در بدن قرباني نبوده و پس از فعل
زا را فراهم كرده و در بـدن مجنـي   ريهاي بيماسبب بيماري است چون راه سرايت ميكروب

لـذا در بررسـي    .عليه ضعفي ايجاد نموده كه راه دچار شدن به بيماري را آسان نموده اسـت 
مسـتقل از انتقـال ويـروس ايـدز      عوارض ناشي از انتقال ويروس ايدز به عنوان عاملي جـدا و 

بعثـت تهـران    دادگـاه  1147اي كـه در شـعبه   اين خصوص در پرونده در. شودمحسوب نمي
 ةشخصي كـه بـا فـروش كليـ     مطرح شده بود و به پرونده جنايت با كليه ايدزي مشهور بود،

آلوده به بيماري ايدز به يك مهندس هوا فضا وي را به كام مرگ فرو برده بود قاتل شـناخته  
در اين پرونده همچنين برادر فراري و پدر وي به اتهام معاونت در قتل مهندس جوان و . شد
وع به قتل همسر وي كه او نيز مبتال به ايدز شـده بـود تحـت تعقيـب قضـايي قـرار داده       شر

-گردد دادگاه به درستي مرگ مقتول را ناشـي از بيمـاري  در اين پرونده مشاهده مي 3.شدند

 ةبدان دچار شده است دانست و رابطـ  هاي عفوني كه بعد از پيوند كليه از اهدا كننده آلوده،
                                                 

  14/8/1369مورخ 1234ي شماره أر .1
 18/4/1386 مورخ193ي شماره أر .2

 .14ص ،31/3/88مورخ ،17شماره  امه وطن امروز،روزن. 3
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حاصل شده بر روي مقتول و همسر وي و اقدام اهدا كننده برقـرار بـوده   سببيت بين جنايت 
  .است

دارد كـه بعـد ازانجـام فعـل زيانبـار       گاهي اين احتمال وجـود : عمل كسي جز متهم -5
بـه  . دخالت و عمل شخص ديگري منجر بـه حـدوث مـرگ شـود     ،توسط متهم) انتقال ايدز(

مرگـي   ،ر صورت فقدان عامـل خاصـي  طوركه صرف اثبات اين نكته كه د همين جهت همان
 صرف اثبات ايـن  ؛سببيت بين آن عامل و نتيجه نخواهد شد ةباعث احراز رابط ،دهدرخ نمي

 ةداد، لزوماً باعث عدم احراز رابطرخ مي مكه مرگ در هر حال وحتي بدون وجود آن عامل ه
تهم اوليـه و  لذا چنانچه كسـي غيـر از مـ    .)83: همان ميرمحمدصادقي،( سببيت نخواهد شد

اي در فرآيند وقوع يك زيان جزايي دخالت كند، اصوالً موجـب قطـع   قرباني به نحو مجرمانه
در ايـن   .)584 :همـان  ،نسبطاهري( گرددرابطه عليت و انتفاي مسئوليت عامل نخست مي

  .زمينه يكي از آرا صادره ازدادگاه تجديد نظر خوزستان نيز بر همين نكته اشاره دارد
جملـه   از لحاظ تحليل حقوقي جرم نـزاع دسـته جمعـي از    ...« :مزبور آمده استي أدر ر

در  بدين معني كه تا وقوع نزاع منجر به يكي از نتايج مورد نظر قانون گذار .جرايم مقيد است
جرح نگردد جرم محقق  يا ضرب و و نقص عضو قانون مجازات اسالمي شامل قتل، 615ماده 
انتظـامي كـه جهـت بـر      مورأقتل مورد اشاره توسط مـ  فيه،ا نحندر حاليكه در م ...شودنمي

لذا به لحـاظ عـدم تحقـق يكـي از      قراري نظم در محل از سالح استفاده كرده واقع گرديده،
 »...نزاع دسته جمعي نيز ارتكاب نيافتـه اسـت   عناوين مذكور كه انتساب به مشاراليهم باشد،

  .)588: همان نسب،طاهري(
ويروس  تواند براي رد اتهام قتل، مدعي آن شود كه قرباني انتقال نميبدين ترتيب كسي 

هاي ناشي از انتقال ويـروس  دليل عوارض و بيماريه ايدز حتي درصورت عدم دخالت متهم ب
پس كشتن فردي كه دراثر اقدام ديگري مبتال به ايدز شده، و ؛ مرده استايدز درهر حال مي

كه چند روزي بيشتر به است وضعيت جسماني قرار داده  حتي عوارض ناشي ازآن ، وي را در
بـا توجـه بـه    « :اي معتقدندبر همين اساس عده. شودپايان عمرش نمانده، قتل محسوب مي

رسـد كـه وجـود مطلـق حيـات      نظر مـي ه ت، باس تعريف قتل كه سلب حيات شخص آدمي
مسـتمر بـوده يـا     مستقل، در تحقق قتل كافي باشد و فرقي ندارد كه حيات مقتـول، حيـات  

بنابراين آنچه كه مالك و مناط تحقق وجود خـارجي معنـا و مفهـوم قتـل     . غيرمستمر باشد
زيـرا عنصـر اساسـي    . است، تنها وجود حيات شخص است و استمرار و دوام آن شرط نيست

قانون  371ماده ). 93: 1377 ذاكري،( »باشدزمان وقوع قتل مي قتل، همانا حيات مقتول در
هرگا كسي آسيبي به شخصي وارد كند " :دارداشعار مي 1392سالمي مصوب سال مجازات ا

اگرچـه آسـيب سـابق بـه     . و بعد از آن ديگري اورا به قتل رساند قاتل همان نفـر دوم اسـت  
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  ".شودگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميتنهايي موجب مرگ مي
تحـت عنـوان    1392مصـوب   يقانون مجازات اسالم ششمفصل  هرچند كه اين ماده در

محدود به زماني كه هـر دو   رسد كه حكم آننظر ميه آمده است، ولي ب) جنايتشركت در (
مثـل  (اند نيست، بلكه فرد ممكن است به هر دليلي نفر هريك جراحتي بر شخص وارد كرده

انجام كاري بـه حيـات او    احيات غيرمستقر داشته باشد و درچنين حالتي شخصي ب )بيماري
  . دهدپايان 

بنابراين اگر پزشكي نه با قصد معالجه و انجام امور طبي مشروع بلكـه بـه منظـور انجـام     
آزمايش اثرات دارويي خاص بر بدن انسان، مبادرت به انجام عملي مغاير با قانون نمايـد و در  

ند، فوت ك) تواند شخص مبتال به بيماري ايدز باشدكه در اينجا مي(نتيجه فرد مورد آزمايش 
زيرا انجام اعمالي به قصد قتـل  . شودوفق موازين قانوني، عمل پزشك قتل عمد محسوب مي

هرچند كـه داراي   1قانون مجازات اسالمي باشد 206تواند از مصاديق بندهاي ماده بيمار مي
ظاهر پزشكي است، اما به معني اخص كلمـه، فاقـد خصوصـيت اعمـال و اقـدامات پزشـكي       

  ). 20: 1388 محمودي،( باشدنونگذاري ميمشروع و مورد نظر قا
هاي فنـي و قضـايي   به آن اشاره كرد تفكيك جنبه بايدجا اين كه در ايو اما آخرين نكته

سـببيت دو جنبـه قابـل تفكيـك      ةزيرا در رابط .)60: همان پوربافراني،( سببيت استة رابط
سـببيت بـين انتقـال     ةجنبه اول، جنبه فني يا كارشناسي قضيه است كـه بايـد رابطـ   . است

مشخص شود كه اين جنبه قرباني مرگ  به خصوص ، ويروس ايدز و وقوع نتايج حاصل از آن
ـ فني عمدتاً كار پزشكي قانوني يا پزشكان متخصص اين عرصـه خواهـد    امـا جنبـه دوم    .ودب

كار صرفاً كار دادگاه است كه بايد مسئوليت كيفـري فـرد منتقـل     جنبه قضايي است كه اين
را با تعيين مجازات و به دليل ارتكـاب جنايـات حاصـل ازانتقـال ايـدز و بـا اسـتفاده        كننده 

  . نمايد ازنظرات متخصصين تعيين
 

  :گيرينتيجه. 5

اي براي ارتكاب جرايم عليه تواند به عنوان شيوههايي كه امروزه ميترين روشپيچيدهاز يكي 
با توجه بـه اينكـه از زمـان آلـوده     . تماميت جسماني اشخاص باشد، انتقال ويروس ايدز است

ترين نتيجه آن يعنـي مـرگ قربـاني ممكـن     شدن بدن به اين ويروس تا هنگام وقوع سنگين
سببيت بـين رفتـاري كـه انتقـال      ةاست مدت زمان نسبتاً زيادي طول بكشد، لذا احراز رابط

فـري از  دهنده اين بيماري است و نتايج حاصل از آن به عنـوان شـرط تحقـق مسـئوليت كي    

                                                 
قـانون مجـازات    206جانشـين مـاده    ،1392قانون مجازات اسالمي مصـوب سـال    290درحال حاضر ماده . 1

 .شده است 1370اسالمي مصوب سال 
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  . اهميت زيادي برخودار است
سببيت در جرايم عليه اشخاص ناشي از انتقال ويـروس   ةتوان گفت رابطبه طور كلي مي

اي كه بين انتقال اين بيماري و صدمات ناشي از آن وجود دارد بـه  عبارت است از رابطه ،ايدز
ايـن صـدمات بـه    طوري كه به عنوان يكي از شرايط اساسي مسئوليت كيفري باعث انتساب 

ال اصـلي  ؤلذا همان طور كه گذشـت و بـا توجـه بـه سـ     . گرددانتقال دهنده اين ويروس مي
تحقيق كه در خصوص بررسي عواملي است كه در انتساب يا عدم انتساب صـدمات ناشـي از   

قضـايي   ةانتقال ويروس ايدز به فرد انتقال دهنده آن دخالت دارند و  مباحث حقـوقي و رويـ  
ان گفت، صرف گذشت زمان بين انتقال اين ويروس تا وقـوع صـدمات ناشـي از    توموجود مي

بيماري يا ضعف قواي جسماني كه مجني عليه قبل از انتقـال   ،آن از جمله مرگ مجني عليه
 هاي ناشـي از ايـن بيمـاري، و   اين ويروس داشته است، كوتاهي مجني عليه در درمان آسيب

-شود نميبه واسطه آن بر بدن قرباني عارض مي يروس وهايي كه بعد از انتقال اين وبيماري

نتايج حاصل  سببيت بين رفتار انتقال دهنده اين ويروس و ةثر رابطؤتوانند به عنوان عاملي م
همچنانكه به نظر . از آن را قطع كند و در نتيجه باعث عدم مسئوليت منتقل كننده آن گردد

يـا عمـل    ويروس ايدز مانند خودكشي وي ورسد عواملي چون خطاي مجني عليه انتقال مي
با اقداماتي باعث خاتمه حيات قرباني ويروس ايدز  كسي جز متهم انتقال اين بيماري كه مثالً

نتايج ناشـي   سببيت بين عمل فرد انتقال دهنده اين ويروس و ةتواند نافي رابطمي گردد،مي
  .از آن باشد
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	آدمخواري ديگرآزارانه، لزوماً همزمان با بريدن گوشت بدن انسان و خوردن آن به صورت خام نيست. حالت ديگر آن به صورت آدمخواري تغذيهاي ميباشد که در مورد اخير، ديگرآزار با نگه داشتن اعضاي بدن افراد در منزل خود اقدام به پخت غذا با آنها ميکند و هر زمان که ا...
	2.2.1.10. آدمخواري جنسي:
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