اثبات رکى روايی جرم عمدی در فقه
اسالهی و حقوق ایاالت هتحده اهریکا
جاقیػ ؾقیافث1922/1/92 :

جاقیػ جأییؿ1922/5/92 :

___________________________________________ روحالله اکرهی

*

چکیده
رکى روايی جرم بهجهت آيکه جًبه ذهًی دارد ،اثبات آو باا یچیادگیهای زیاادی همارا اتات.
دشىاری هسبىر يسبت به کلیه عًاصر ایى رکى هن در جراین عمدی و هن غیرعمدی هتصىر اتت.
اثبات عًاصر رکى روايی در جراین عمد ،اعن از علن ،تىءيیت عاام و تاىءيیت خاا

را در قماه

اتالهی و حمىق ایاالت هتحد اهریکا هىرد هطالعه لرار گیرد.
ً
یاقتههای تحمیك يشاو از آو دارد که عمدتا لصد هجرهايه و هؤلفههای آو بر هبًای لرایى و اهارات
عیًی احراز هیشىد که در حمىق اهریکا با بهر گیاری قاراواو از قاروو و اهاارات کىشاید ايد از
دشىاریهای اثباتی رهایی یابًد ،ولی در قمه اتالهی اثبات خالف اصل عدم لصد را تًها ازطریك
الرار هتهن یا درغیرایىصىرت لرایى عیًی و ظىاهری هجاز دايسته که هرجع لضایی را به اطمیًااو
برتايًد و تمسک به قروو و اهارات لايىيی چًداو درایىبار بهرتمیت شًاخته يشد اتت.
واژگاو کلیدی :قمه جسایی ،حمىق کیفری ایاالت هتحد اهریکا ،رکى روايی جرم ،اثبات علان،
اثبات لصد هجرهايه.

* ؾايٍیاق ؾايٍکؿه ظمىق ؾايٍگاه لن (.)r.akrami@qom.ac.ir
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در يىشتار حاضر با روشی تحلیلی ا تىصیفی تالش شد اتت تا بهصىرت تطبیمی دالیل و شایى
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هقدهه
ظمىق شًایی ،اهكوله ایى اِل لٙؼی قا جّؿیك هیيمایؿ که هصكؾ ولىع قفحاق هًصاقٌکًايهای
که چهبىا يحایس لیاو باقی به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ ،بكای ایًکه هكجکب قا ؾق هؼكْ ٔمايث اشكاهاای
شمایی لكاق ؾهؿ ،کفایث يمیکًؿ بلکه اللم اوث قفحاق بكؼاوحه ال جمّیك فاكؾ باٌاؿ باهيعىی کاه
ظىب هىقؾ وی جعمك آو قا لّؿ يمىؾه یا ؾوثکن اليظك ـهًی يىبث به ولىع آو پكوایی يؿاٌحه یا
بیجفاوت باٌؿ .ایى ػًاِك ؾقويی که قیٍه ؾق اقاؾه و ايؿیٍه افكاؾ ؾاقيؿ جعاث ػًاىاو قکاى قوايای
شكم جىِیف ٌؿهايؿ.
ـهًی آو ،ال همىالجی اوث که به وهىلث لابل اذبات يیىث؛ لیكا
قکى قوايی ،باجىشه به هاهیث ِ
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آو قا يمیجىاو ؾیؿ؛ الکحكوايىفالىگكام هیجىايؿ اهىاز هغام قا ٔابٗ و ذباث يمایاؿ؛ پكجاىی ایکاه

دمىق اسالهی /سوحالله اکشهی

هیجىايؿ ال بافث هغم ػکهبكؾاقی کًؿ ،ولی ظحی بهحكیى ابماقهای فًاوقايه هاؿقو يیام يمایجىايًاؿ
ـهًیث ايىاو قا یافحه یا اقلیابی يمایًاؿ ( .)Hall, 1960, p.106; in: Samaha, 2011, p.108گفحاه
لأی بكایاو اهكوله به هماو هیماو که ؾق وال  7711هیالؾی اظهااق ؾاٌاث يیام ِااؾق اواث کاه
«فکك ايىاو لابل آلهایً يیىث» ()Williams, 1961, p.1; in: Ibid؛ الایىقو جا لهايیکه ـهًیاث
هصكهايه هحهن ذابث يٍىؾ ،بهجؼبیك ویلیام بلکاوحىو لأی هٍهىق ايگلیىی «ؾاؾگاه يمایجىاياؿ آو
چه قا که يمیؾايؿ هصالات کًؿ» (.)Blackstone, 1769, p.21; in: Ibid
همیى ؾٌىاقی اذبات قکى قوايی هىشب ٌؿه جا ّ
قویه لٕایی ؾق بكؼای کٍاىقها ِاكح اظاكال
اقکاو لايىيی و ها ؾی قا بكای اذبات قکى قوايی کافی ؾايىحه و وشىؾ آو قا ؾق هكجکب هفكوْ بگیكيؿ
که ؾقوالغ يىػی فكاق ال وظیفه اذبات قکى قوايی و ظحی جصاول به ِالظیث لايىيگفاق اواث چكاکاه
ایى ّ
قویه بههؼًای ؤغ لكایى قکى قوايی بىؾه کاه جًهاا هماًى ؾق هاىاقؾ هعاؿوؾ هایجىاياؿ آيهاا قا
ًٌاوایی يمایؿ (هكواو781َ ،7111 ،اا .)788بكؼی ظمىلؿاياو يیم هؼحمؿيؿ اگك لايىيگفاق ؾق قکى
لايىيی شكم به قکى قوايی اٌاقهای يًمایؿ ،به هصكؾ اذباات قکاى هااؾی ،قکاى قوايای يیام هفاكوْ
ايگاٌحه و بیيیال ال اذبات ؼىاهؿ ٌؿ به ٌكٖ آيکه ال چًاو ظهىقی بكؼىقؾاق باٌؿ کاه جكؾیاؿی ؾق
ً
وشىؾ قکى قوايی يباٌؿ (ػىشی .)215َ ،7188 ،باوشىؾایى ظمیمحا يه ِكح جعمك قکاى هااؾی و
يه ظحی ػؿم جّكیط همًى به وشىؾ قکى قوايی هیچیک يمیجىايؿ هكشغ لٕایی قا ال اذبات ایى قکى

شهث ِؿوق ظکن هعکىهیث کیفكی هىحغًی والؾ.
اذبات قکى قوايی بهقغن پیچیؿگی آو ،شهث پیاؾهوالی اهؿاح ظمىق کیفكی اهكی گكیمياپفیك
اوث .اهمیث و ؾقػیىظال ِؼىبث اذبات ایى همىله که جاکًىو جا ايؿالهای که قالن ایى وٙىق جحباغ
ؾاٌحه هیچ هماله یا کحاب هىحملی به آو يپكؾاؼحه اوثٔ ،كوقت چًیى جعمیمی قا هؿلل هیواالؾ؛
بؿیىهًظىق ؾق يىٌحاق ظأك جالي ٌؿه جا هىئله چگاىيگی اذباات ایاى قکاى قا ؾق شاكاین ػماؿی
الهًظك فمه اوالهی بهػًىاو هًبغ جمًیى ؾق يظام ظمىلی ایكاو و ظمىق ایاالت هحعاؿه اهكیکاا هاىقؾ
هٙالؼه لكاق گیكؾ که فكٔیه ها بك آو اوث که بهحكیى قاهکاق اظحاكال ظاؿاکركی ال شؼال فكْهاای
هعؿوؾکًًؿه اِل بكائث و لموم اظكال لّؿ هصكهايه باك اواان اهااقات و لاكایى ػیًای اواث کاه
ؾقِىقت جكؾیؿ بایؿ بك اوان گفحه هحهن بك فمؿاو وىءيیث قأی ؾاؾ؛ باؿیىهًظىق ؾق ابحاؿا ؾقهاىقؾ
ايىاع شكم ػمؿ به اػحباق ؤؼیث ذبىجی و اذباجی قکاى قوايای جىٔایط اشماالی ؾاؾه و واپه ٌایىه
اذبات آيها ؾق يظامهای همبىق بكقوی ٌؿه اوث.
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ابحؿا اللم اوث ايىاع شكاین ػمؿی قا باجىشه به هىلؼیاث ذباىجی و اذبااجی قکاى قوايای ؾق آيهاا
بكقوی يمایین.

1ـ .1اقسام جراین عمدی باتوجه به هوقعیت ثبوتی رکى روايی
شكاین ػمؿی الشهث هاهیاث قکاى قوايای باك ؾو ياىع هىاحًؿ ،شاكاین هبحًای باك لّاؿ ػاام
( )General - Intent Crimeو شاكاین همیاؿ بهلّاؿ ؼااَ (.)Specific - Intent Crime
هىٔىع همبىق هن ؾق ّ
وًث فمه اوالهی و هان ظماىق کااهىال هٍااهؿه هایٌاىؾ 1،باهيعىی کاه

ً
ؾاؾگاههای اهكیکا ال آو جبؼیث هیکًًؿ .لّؿ ػام ،اقاؾه جعمك قفحاقی اوث که لايىياا همًاىع ٌاؿه

ؼىاوث ـهًی هكجکب ؾقوالغ واؼحى يحیصهای هؼیى ال هىایك قفحااق اواث.
اوث و لّؿ ؼاَ،
ِ

2

 .7لٕات ؾاؾگاه ػالی کالیفكيیا ؾق ؾػىای هىؾ ( )People v. Hoodبه وال  7191همكق ؾاٌحًؿ لّؿ ؼااَ و ػاام
ً
بكای جؼكیف و اشكا اِٙالظاجی آٌکاقا ؾٌىاق هىحًؿ که بكؼی هًّفیى پیًٍهاؾ ؾاؾهايؿ که کال ال آوهاا اػاكاْ
ٌىؾ .باوشىؾ چًیى جّمیماجی ،اهكوله همچًاو جًىیغ همبىق اػحباق ؼىؾ قا ؾق ظمىق کاهىال ؾاقا هیباٌؿ.
 .5جؼكیف هٙكض ٌؿه ال لّؿ ؼاَ وبب جعؿیؿ ایى لّؿ به شكاین همیؿ ؼىاهؿ ٌؿ و ؾقيحیصه شكاین هٙلك که باه
ِكح ولىع فؼل ،بؿوو يیال به جعمك يحیصهای هؼیىٌ ،کل هیگیكيؿ ،فالؿ لّؿ ؼاَ جلمی ٌؿه و ؾق يهایث بایؿ

دمىق اسالهی /اثبات سکى سوايی جشم عمذی دس فمه اسالهی و دمىق ایاالت هتذذه اهش یکا

 .1ايواع جراین عمدی بهاعتبار هوقعیت ثبوتی و اثباتی رکى روايی

ؾیىاو ایالحی هیٍیگاو ؾق ؾػىایی ؾق وال  5222جفاوت هیاو لّؿ ػام و ؼاَ قا ایىگىيه ؼالِاه
يمىؾ که «وىءيیث ؼاَ ياظك بك لّؿ کیفكی ویژهای فكاجاك ال قفحااق اقجکاابی اواث ،ؾقظالیکاه
ً
وىءيیث ػام ِكفا ٌاهل لّؿ ايصام قفحاق فیمیکی اوث» ( People v. Nowack, 614 N. W. 2d
.)78, 84, Mich. 2000
وىء يیث ؼاَ يىبث به هاهیث جىشاه اقاؾه هكجکاب باه يحیصاه واه هّاؿاق لّاؿ هىاحمین
(ِكیط) ،لّؿ غیكهىحمین (ٔمًی) و لّؿ اظحمالی ؾاقؾ.
قفحاق يالٓ
لّؿ هىحمین هكبىٖ به ظالحی اوث که هكجکب آگاهايه اقاؾه ؼىؾ قا هحىشه اقجکاب ِ

لايىو کیفكی يمىؾه و جعّیل يحایس همًىػه قا هیؼىاهؿ ،هرل کىی کاه باا ػلان باه جؼلاك ظیاىاو
ظالل گىٌث به ؾیگكی لّؿ هیکًؿ به آو ون ؼىقايؿه و ال ایى ٘كیك ظیىاو قا ال بیى ببكؾ.
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لّؿ غیكهىحمین ياظك به شایی اوث که ٌؽُ اقاؾه اقجکاب قفحاقی قا هیيمایؿ که ػلن لٙؼی
ً
ؾاقؾ که آو قفحاق هىشب يحایس هصكهايه ؼىاهؿ ٌؿ ،بؿوو آيکاه جعماك آو شاكم قا اِاالحا ؼىاواحه
باٌؿ .يظیك هىقؾی که هحهن با ٌؽّی ؾقگیك ٌؿه و بهلّؿ ایكاؾ شكض یک ظكح ٌیٍاهای هحؼلاك
1
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به ؾیگكی قا به ومث او پكجاب هیکًاؿ و ؾق اذاك آو ظاكح هایٌاکًؿ؛ ؾق ایًصاا هكجکاب هكچًاؿ
لّؿي يه جؽكیب ظكح ،بلکه ِؿههلؾو به ٌؽُ همابل بىؾه اوث ،اها همایى اياؿاله کاه یمایى
ؾاٌحه با پكجابکكؾو ظكح ،آو قا ال بیى هیبكؾ ،ػلن به ایى هاللهه کاافی اواث جاا باهشهث لّاؿ
غیكهىحمین او قا به اجهام جؽكیب هعکىم يمایین 2.ؾق ظمىق کیفكی ایكاو ،ؾق قاوحای جّاىیب ّ
هااؾه
ً
 777لايىو هصالات اوالهی کمیىیىو لٕایی هصله ػمؿی بىؾو شكم قا ؾق ابحؿا ِكفا به ظالاث
وشىؾ لّؿ هىحمین هعؿوؾ يمىؾه بىؾ ،ولی هحؼالب ایكاؾ ٌىقای يگهباو لّؿ هىحمین و غیكهىحمین
قا ؾق ػاكْ هان شهاث جٍااکیل واىءيیث ؼااَ هؼحباك ٌااًاؼث .بكؼای ظمىلاؿاياو هؼحمؿيااؿ
جاأذیكی ايگیامه ؾق وااؼحاق
بىؾو وایك ّيیات هكجکب يمىؾ؛ ایى ؾقظالی اوث که به يظك لاػؿهی بی
ظکن به ايگیمه ِ
ِ
ّ
جٍکیل ؾهًؿهی شكم اوحرًابكؾاق يیىث و چًیى يیثهایی قا يیام بایاؿ واىءيیث ؼااَ للماؿاؾ يماىؾ چاه ایًکاه
وىءيیث ؼاَ لّؿ هٍؽّی اوث که لايىو وشاىؾ آو قا ؾق بكؼای شاكاین ،ػاالوه باك اقاؾهی اقجکااب قفحااق،
ٔكوقی ؾايىحه اوث ،اػن ال آيکه هحؼلك آو يحیصه ؾق شكم همیؿ باٌؿ یا ؼیك.
 .7بىیاقی ال ظمىقؾاياو آو چه قا ها لّؿ غیكهىحمین ياهیؿهاین ،لّؿ هىاحمین ؾقشاهی ؾوم هایؾايًاؿ کاه ؾق کًااق
ظالث لّؿ هىحمین ؾقشه یک که ياظك باك ِاىقت يؽىاث باىؾ ،ظااالت لّاؿ هىاحمین قا ٌاکل هایبؽٍاًؿ
(يصیبظىًی572َ ،7117 ،ا /579وكاز225َ ،5278 ،ا.)222
 .5ؾق بًؿ ؾوم ّ
هاؾه  22اواوًاهه ؾیىاو بیىالمللی کیفكی (قم) يیم آگاهی هكجکب ال جعمك يحیصه ؾق شكیاو هؼماىلی
قؼؿاؾها قا ؾق ػكْ لّؿ آو يحیصه بهػًىاو وىءيیث ؼاَ پفیكفحه اوث.

«ؾقِىقجی که بههىشب يُ لايىيی ،ػلن به ولىع يحیصه بكای جعمك آو شاكم ؼااَ کفایاث کًاؿ،
لأی هؤظف اوث ایى ػلن قا په ال اظكال ،شایگمیى لّؿ يحیصه يمایؿ؛ بًابكایى يمایجاىاو ـیال
ِ
ً
ً
ّ
هاؾه  777اوال به جماهی شكاین جىكی ؾاؾ و ذايیا يمیجىاو آو قا هفاكوْ ؾايىاث» (الهاام و بكهاايی،
527َ ،7212ا )522يظك همبىق لابل جأهل اوث لیكا ا٘الق ػباقات ّ
هاؾه الوىیی و هىافمث ظکن
ّ
هاؾه با اِىل ظمىلی الوىیؾیگك هعملی بكای جىشیه ایى يظك بالی يمیگفاقؾ ،هیچ ؾلیلی يیم هبًی
ً
بك ایًکه اقاؾه لايىيگفاق و هٍؽّا ٌىقای يگهباو بك ؤغ ایى ٔابٙه ػام بكای یک هاىقؾ اواحرًایی

بىؾو آو ،وشىؾ يؿاقؾ .به ػالوه هفاؾ ایى ظکان ػاالوه
(شًایث ػمؿ) باٌؿ ،لٙغ يظك ال غیكهًٙمی ِ
بك هىاؾ ؼاِی چىو  221و جبّكه ّ 7
هاؾه  ،719ؾق هىاؾ ػام ؾیگكی يظیاك  722و  727هان جکاكاق
ً
ٌؿه اوث که يمیجىاو ؾق همه آيها ا٘اللات قا ظمل بك اهمال يمىؾ .هٕافا به ایًکه ظحی ؾق شكاین
هىشب ظؿ ،همًى ؾق بكؼی هىاقؾ هايًؿ جبّكه ّ
هاؾه  589بك جعمك شكم با لّؿ غیكهىحمین جّكیط
يمىؾه اوث .اليظك فمهی يیم بكؼی ؾقؼّىَ شكاین افموو بك ػلیه جماهیاث شىامايی باه اػحبااق
لّؿ غیكهىحمین جّكیط يمىؾهايؿ؛ بكایيمىيه ؾقهىقؾ شكم لىاؾی بؼٕی ال هؼاِكیى ؾق پاواػ باه
هٕاشؼه به هن بكوايؿ ،ولی هكجکب ا٘میًاو و یمیى ؾاٌحه باٌؿ که به ليا هًصاك ؼىاهاؿ ٌاؿ ظاؿ
لىاؾی قا ذابث ؾايىاحهايؿ (هؤوىاه آهىلٌای و پژوهٍای لٕاا ،7212 ،واؤال  .)2191ؾقهاىقؾ شاكم
هعاقبه يیم بیاو ٌؿه ؾقِىقجی که هحهن بؿوو لّؿ اؼافه ،الؿام به کٍیؿو والض بكای غاقت لهكی
و ػلًی اهىال هكؾم یا اقاله ؾم و کٍحاق آيها یا قبىؾو و هحک يىاهیه ایٍاو يمایؿ ،چىو ؾق ایى هىاقؾ
لّؿ به٘ىق لهكی ظاِل اوث و ظاهك ػمل يیم چًیى اوث ظکان هعااقب قا ؾاقؾ (همااو ،واؤال

.)259
لّؿ اظحمالی يىع ؾیگكی اوث که ٘ی آو ٌؽُ لّؿ اقجکاب قفحاقی قا هیيمایؿ که اظحمال
هیؾهؿ به يحایس هصكهايهای بیايصاهؿ ،بؿوو آيکه جعمك آو يحایس قا لّؿ يمىؾه و يیم باه ولاىع آيهاا
فىلايی آپاقجمايی گىٌی هماكاه هحؼلاك باه
ػلن لٙؼی ؾاٌحه باٌؿ .يظیك کىی که ؾق یکی ال ٘بمات
ِ
ؾیگكی قا ال او گكفحه و بكای ٌؽُ ذالری که ؾق هعى٘ه ظٕىق ؾاقؾ پكجاب هیکًؿ جاا او گىٌای قا

بگیكؾ ؾقظالیکه اظحمال لىی هیؾهؿ ٌؽُ همبىق به واوٙه چابک يبىؾو و يیام کاىچکی اياؿاله
گىٌی يحىايؿ آو قا بگیكؾ و باوشىؾ چًیى جىلؼی آو قا ايؿاؼحه و گىٌی ؾق اذك اِابث با لهیى ال بایى
هیقوؾ .ؾق ایًصا هكچًؿ ٌؽُ يه لّؿ جلفکكؾو هال قا ؾاٌحه و يه یمیى ؾاٌحه که ؾق اذك ايؿاؼحى
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یک اوحفحاء ؾق شایی که فكؾی ؾو يفك قا يه بهلّؿ ليا ،بلکه قوابٗ ياهٍاكوع جؼمیاكی هرال جمبیال و
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ً
گىٌی لٙؼا ال بیى ؼىاهؿ قفث ،اها همیى اظحمال باال و جىلغ ظؿوخ يحیصه باػد هیٌاىؾ کاه وی
ِ
قا ؾاقای لّؿ اظحمالی بؿايین .ؾقایىباقه بایؿ جىشه ؾاٌث که اظحمال ولىع يحیصه هصكهاياه بایاؿ باه
ظؿی لىی باٌؿ که بحىاو گفث هكجکب با پفیكي آو ؾق ظمیمث اقاؾه اي بك ولاىع آو يحاایس ٌاکل
گكفحه اوث و جفاوت آو با لّؿ هىحمین آو اوث که جعمك يحیصه ػاهل ٌکلگیكی ػمم و جّمین ؾق
هكجکب يبىؾه؛ و بك ؼالح لّؿ غیكهىحمین که هكجکب یمیى به جعمك يحیصه بهشهث هاللهه لٙؼای
آو با قفحاق اقجکابی ؾاٌث ،ؾق لّؿ اظحمالی ػلن لٙؼی باه وشاىؾ يیاهاؿه لکاى اظحماال لاىی باك
ظؿوخ آو ؾاؾه هیٌىؾ بهِىقجی که با پفیكي چًیى ؼٙكی به اقجکاب قفحاق هباؾقت هایکًاؿ و ال
همیى قو اوث که ؾق لىايیى بكؼی کٍىقها لّؿ اظحمالی هّؿاق قکى قوايای شاكم ػماؿی جلمای
هاؾه  788لايىو هصالات وىقیه و ّ
ٌؿه اوث هايًؿ ظکن ّ
هاؾه  27لايىو هصالات ػكاق .اللم به ـکاك
اوث اگك اظحمال ایصاؾ يحیصه غالب يبىؾه و با اظحمال ػاؿم ولاىع آو هان ولو یاا ٔاؼیفجك ال آو
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باٌؿ ؾیگك با ؼٙای کیفكی هىٔىع شكاین غیكػمؿ قوبهقو هىحین؛ لیكا ؾق ایى ِىقت يمیجاىاو ال
ً
اِٙالض «لّؿ» یاؾ يمىؾ و هكجکب ِكفا يىبث باه يحاایس همًىػاه باجىشاه باه اهکااو ولاىع آيهاا
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بیپكوایی واؾه کكؾه اوث اها اقاؾه اي بك ولىع آيها جؼلك يگكفحه اوث 1،هايًؿ آيکاه ؾق همااو هراال
لبل هكجکب ال وكػث ػمل و ههاقت فكؾی که بكایً گىٌی قا پكجاب کكؾه آگاهی ؾاٌحه ولای ایاى
اهکاو قا ؾق ـهى ؾاٌحه که يحىايؿ آو قا بگیكؾ ،ؾق ایى فكْ وی قا بایاؿ همّاك و ياه ػاهاؿ ؾايىاث
(ػبؿالمًؼن227َ ،5222 ،ا.)222
ؼاَ ولىع يحیصه هٍؽُ قا يؿاٌحه
قویه لٕایی اهكیکا ؾقظاالجی که هحهن همکى اوث لّؿ ِ

اػحًایی آگاهايه یاا بایجفااوجی
باٌؿ ولی جعمك آو به ٘كلهؼحًابهی هعحمل باٌؿ و باوشىؾایى با بی
ِ

يىبث به جبؼات قفحاق آو قا ايصام ؾهؿ ،هفهىم لّؿ ٔامًی ( )Constructive Intentقا باهػًىاو
شايٍایًی باكای واىءيیث ؼااَ جىواؼه ؾاؾهاياؿ (

Scheb, 2011, pp.88-89/ Pollock, 2009,

.)p.49
ؾق لىايیى کیفكی ایكاو با الحبان ال فمه وىءيیث اظحمالی جًها ؾق شكاین ػلیه جماهیث شىمايی
2

ً
 .7همیى هٙلب باػد ٌؿه بكؼی ايؿیٍمًؿاو ظمىلی ا٘الق وِف «اظحمالی» قا هىقؾ ايحماؾ لكاق ؾهًؿ لیكا اواواا
هعمك لّؿ يیىث بلکاه ؾق ایاىشاا
اظحمال با ٘بیؼث لّؿ ياوالگاق اوث و ِكح اظحمال و ايحظاق ولىع يحیصه،
ِ
ً
ِكفا ؾق هكظلهی جّىق لكاق ؾاقؾ؛ الایىقو اللم اوث ایى جىلغ يحیصه ،اقاؾه قا جأییؿ کًاؿ و ٌاؽُ ولاىع يحیصاه قا
بپفیكؾ جا بگىیین لّؿ ؾق وی بىؾه اوث؛ بكای جفّیل بیٍحك ق .ک :بهًام 887ُِ ،7111 ،به بؼؿ.
 .5فمها ؾق جبییى هاهیث لّؿ ؼاَ شًایات ال جؼابیك هٍؼك به ػمؿ اظحمالی بهكه شىحهايؿ ،لافا باك ؼاالح ؾیاؿگاه

بهػًىاو قکى قوايی شكم ػمؿی ًٌاوایی ٌؿه اوث ،هىٔىػی که ؾق بًاؿهای ب و پ ّ
هااؾه ،512
هاؾه  515و ّ
جبّكه ـیل ّ
هاؾه  211لايىو هصالات اوالهی پفیكفحه ٌؿه اوث .ؾق ایى هىاقؾ هكجکاب
ً
به ِكح لّؿ فؼل يىػا شًایث آوق ،اػن ال آيکه لّؿ اقجکاب آو قا بك ٌؽُ هؼیًی يماىؾه باٌاؿ
هاؾه  ]211یا ؼیك [جبّكه ّ
هاؾه  512و ّ
[بًؿهای ب و پ ّ
هااؾه  ،]515ؾقظالیکاه هحىشاه اظحماال

غالبی [بىیاق باالی] ؼٙك قفحاقي بكای ؾیگكی بىؾه اوث آو قا ايصام هیؾهاؿ و باه اجهاام شًایاث
ً
ـهًی
ػیًی يىػا کًٍؿگی قفحاق ،ؾق کًاق هؤلفه ِ
ػمؿی هىئىلیث ؼىاهؿ ؾاٌث .ؾق ایى هىاقؾ هؤلفه ِ
ػلن و جىشه يىبث به ایى ویژگای ،بایاؿ باك اواان هؼیااقی ػیًای ا ـهًای اظاكال ٌاىؾ ،هكچًاؿ
ً
ِكفا ؾق شًایث هىٔىع بًؿ ب ّ
هاؾه  512باق اذبات ال ؾوي ٌاکی یا همام
ؾقؼّىَ هؤلفه ـهًی
جؼمیب بكؾاٌحه ٌؿه اوث که البحه ؾق ایًصا يیم با یک اهاقه يىبی و لابل قؾ قوبهقو هىحین.

2ـ .1اقسام جراین عمدی باتوجه به هوقعیت اثباتی رکى روايی
ً
جا پیً ال وال  7822هیالؾی اذبات قکى قوايی بكای هعکىهیث ،جمكیبا يىبث به هماه شاكاین
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ٔكوقی بىؾ ( .)Hopkins, 1988, p.397اها اهكوله ؾق ظمىق کاهىال ؾو يىع شاكم وشاىؾ ؾاقؾ کاه
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هىئله اذبات قکى قوايی ؾقهىقؾ آيها هًحفی اوث .شكاین يؽىث که ال آو با اِٙالض ( Absolute

 )liabilityجؼبیك هیٌىيؿ و يگاقيؿه ال آو باػًىاو شكم با هىئىلیث هٙلاك یااؾ هایکًاؿ ،شكایمای
ً
باىؾو آو ٌاكٖ يیىاث،
بىیاق ايؿکی هىحًؿ که بؿوو قکى قوايی و ِكفا با قکى هاؾیای کاه اقاؾی
ِ
والغ هیٌىيؿ .ؾوحه ؾوم ال شكاین باػًىاو ( )Strict liabilityکه جعث ػًىاو شكاین باا هىائىلیث
هعٓ ال آو یاؾ هیکًین 1،قفحاقهایی ؾاقای قکى قوايی هىحًؿ ،ولی اذبات آيها ؾواثکن يىابث باه
ً
بؽٍی ال قکى هاؾی ٔكوقجی يؿاقؾ و ػفق اٌحباه يىبث به آيها لابال اواحماع يیىاث .اِاىال بایاؿ
شكاین اؼیك قا يه ؾق هیاو شكاین هبحًی بك کاهىال که ؾق شكاین ایصاؾ ٌاؿه جىواٗ لاىايیى هىٔاىػه
هٍهىق ظمىلؿاياو ،يگاقيؿه قکى قوايی ؾق ایى هىقؾ قا وىءيیث غیكهىحمین يمیؾايؿ .بهػًىاو يمىيه آیثالله جبكیمی
هیفكهایًؿ «أو المالک فی کىو المحل ػمؿیا المىشب لربىت المّاَ ...لّاؿ الفؼال الماجال يىػاا او اظحمااال
هحؼاقفا و إو لن یمّؿ المحل» (جبكیمی .)77َ ،7759 ،یا آیثالله ٌبیكی ليصايی يیم فكهىؾهايؿ «الؼمؿ و هاى او
یکىو الماجل لؿ لّؿ لحل اآلؼك أو اوحؼمل آله جکىو لاجله ،ظىب الؼاؾه و الماجل یعحمال ولاىع المحال فای ـلاک
ً
ً
اظحماال ػمالئیا» (ٌبیكی ليصايی.)912َ ،7758 ،
 .7بكؼی ظمىق ؾاياو هؼاؾل شكاین هاؾی ِكح قا باكای ایاى شاكاین اؼحیااق يماىؾهاياؿ (هیكهعمؿِااؾلی،7212 ،
َ )212که باجىشه به وشىؾ قکى قوايی ؾق ایى شكاین بك ؼالح شكاین ؾوحهی يؽىث ،پافیكي آو لابال ؾقيا
اوث.

شىثوشى يمىؾ 1بهيعىی که يیمی ال شكاین ایصاؾ ٌؿه جىوٗ لىايیى هىٔىػه قا ٌکل هیبؽٍاًؿ
که البحه ّ
قویه لٕایی ؾق کٍىقهای ایاالت هحعؿه و ايگلیه به ومث هعؿوؾ يماىؾو للماكوی ایاى
2
این با هىئىلیث هعًٌٓ ،اوایی آيها قا با هؼیاقهاای
شكاین گام بكؾاٌحهايؿ .بىیاقی ال هًحمؿاو شك ِ

وكليً پفیكی کیفكی ؾق جؼاقْ هیبیًًؿ و به همیى شهث پیًٍهاؾ هایکًًاؿ آيهاا قا ؾق للماكوی
شكاین اؾاقی و ايٕبا٘ی لكاق ؾهًؿ؛ اها جاکًىو شكم لؾایی ال آيها بهشهث جٕؼیف بؼؿ بالؾاقياؿگی
پفیكفحه يٍؿه اوث لکى ؾاؾگاهها چًايچه شكم هاىقؾ يظاك ؾق ػاؿاؾ شاكاین ّ
واًحی کااهىال باٌاؿ،
بهيعىی لايىو قا جفىیك هیکًًؿ که شاكم ؾاقای هىائىلیث هعآ للماؿاؾ يٍاىؾ و همچًایى اگاك
هصالات شكم هبحًی بك لايىو ٌاؿیؿجك باٌاؿ ،يىابث باه بایيیاالی ال اذباات لّاؿ جماایلی يٍااو
يمیؾهًؿ .)Martin, 2014, pp.48-49/ Scheb, 2011, pp.93-95( 3ال ههنجاكیى ػىاهال جىواؼه
چًیى شكایمی هیجىاو به ایى هىاقؾ اٌاقه يمىؾ :الماهات ياٌی ال ايمالب ًِؼحی ؾق ؤغ هماكقات
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هؤذك شهث جًظین قفحاقهای ؼٙكياک ،الحٕائات يظكیه فایؿه گكایی الشهث جغییاك جمكکام ویاواث
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٘بیؼی ِیايث ال ظمىق فكؾی به ظفاظث ال شاهؼه و هّالط ػمىهی کاه ایصااب
کیفكی ال لىايیى
ِ
هیکًؿ بیً ال هىٔىع گًاهکاقی فاكؾی باه قفحاقهاای لیااو بااق جىشاه يماىؾ ( Hopkins, 1988,

 .7ؾق ظماىق ایااالت هحعاؿه شاكاین باه ؾو ؾواحه شاكاین ٘بیؼای ( )Mala in se Offensesو لاكاقؾاؾی (
 )Prohibita Offensesجمىین هیٌىيؿ که بك ؼالح شكاین يؽىحیى چىو لحل ػمؿ ،جصااول باه ػًاف و واكلث
ـاجی آوهاوث؛ بىیاقی ال شكاین ؾواحهی ؾوم ؾق لهاكه شاكاین باا هىائىلیث هعآ
هىلعايه که لّؿ هصكهايهِ ،
هىحًؿ (.)Scheb, 2011, p.94
 .5ؾق ظمىق اهكیکا بكایيمىيه ؾق ؾػىای هىقیىث (Morissette v. United States, 342 U. S. 246, 72 S. Ct.
) )240, 96 L. Ed. 288 (1952که هحهن الؿام به بكؾاٌحى جؼؿاؾی بمب لؿیمی ال هعل بمباقاو ؾولحی يمىؾه بىؾ،
الوىی ؾاؾگاه با ایى اوحؿالل که يیالی وشىؾ لّؿ هصكهايه يیىث و ِكح اقجکاب قفحاق کافی اوث هعکىم ٌؿه
بىؾ ،ؾق ؾیىاو ػالی ٔمى جأکیؿ بك لموم اظكال وىءيیث بكای شكم همبىق ،ظکن بؿوی يمٓ ٌاؿ .همایى ّ
قویاه ؾق
ؾػىای ( United States v. United States Gypsum Co., 438 U. S. 422, 98 S. Ct. 2864, 57 L. Ed.
) )2d 854 (1978يیم اجؽاـ ٌؿه اوث .ؾق ظمىق ايگلیه يیم ؾػاوی ـیل هحٕمى چًیى قویکكؾی هىحًؿ:
Mala

Sweet v Parsley (1970), B (a minor) v DPP (2000), K (2001), Kumar (2004), DPP v Collins
(2006).

 .2ایى هىٔىع ؾقؼّىَ شكاین لیىث هعیٙی و بكؼی جؽلفات ٌؿیؿ هكبىٖ باه وواایل يملیاه هىجاىقی ِااؾق
اوث؛ بكایيمىيه بكؼی ؾاؾگاههای ایالحی ؾقهىقؾ ٔكوقت اذبات قکى قوايی شكم قايًؿگی باا گىاهیًاهاه با٘ال یاا
جؼلیك ٌؿه ،بك لموم لّؿ و ػلن جأکیؿ يمىؾهايؿ ،اظکام ِااؾق ٌاؿه ؾق پكوياؿههاای شفکاىت ؾق ؾاؾگااه ایاالحی
آالوکا به وال  7185و يیم ِکیى ؾق ؾاؾگاه ایالحی ایًؿیايا ؾق وال  7181هؤیؿ چًیى قویکاكؾی هىاحًؿ ( Scheb,
.)2011, p.95

 .)pp.398 onwards/ And Also: Samaha, 2011, pp.120-121ؾق هك ِىقت ػماؿه شاكاین باا
هىئىلیث هعٓ ٌاهل شكاین ايحظاهی یا هبحًی بك قفاه همگاايی و يیام شاكاین ؾاقای هصالاتهاای
ً
ً
يىبحا وبک یا فالؿ ِبغه وكليً اؼاللی هیباًٌؿ که غالبا ياظك بك هؼٕاالت هكباىٖ باه اهًیاث
ػمىهی ،هعیٗ لیىاث و واالهث همگاايی هىاحًؿ (

Scheb, 2011, p.94/ Hall, 2012, p.62/

.)Pollock, 2009, p.58
بكقوی شكاین هٙكض ؾق ظمىق اوالهی ظکایث ال يه فمٗ ػؿم ًٌاوایی شكم فالؿ قکى قوايای،
بلکه ظحی شكهی اوث که يیالی به اذبات قکى قوايی آو يباٌؿ.
الایىقو ؾق فمه اوالهی ،بك ؼالح ظمىق ایاالت هحعؿه که ؾق بكؼی شكاین يیالی به اذبات قکى
قوايی شكم يیىث ،ؾق همه شكاین بایؿ قکى قوايی به اذبات بكوؿ که يعىه اذبات شكم ؾق اؾاهه هاىقؾ
بكقوی لكاق هیگیكؾ.

 .2اثبات و دلیل اثبات در رکى روايی جراین عمد
هیجىايؿ قکى قوايی قا اذبات يمایًؿ و ؾوم ٌیىه اذبات قکى هفکىق با اوحًاؾ به ایى ؾالیل اوث.

1ـ .2دالیل قابل استًاد در اثبات رکى روايی جرم عمد
به٘ىق کلی ؾالیل کیفكی بك ؾو لىن هىحًؿ .ؾالیل هىحمین که بك آگااهی ٌؽّای یاا هٍااهؿه
هعمك هبحًی بىؾه و هیچ اوحًباٖ یا فكٔی ؾق چاقچىب آو اللم يیىث و ؾقِىقت پفیكي ؾاللحً
لٙؼی اوث .ؾق يمٙه همابل ؾالیل ٔمًی ( )Circumstantial Evidenceبه٘ىق غیكهىاحمین باه
اذبات والؼیث پكؾاؼحه و بكای اوحًحاز وشاىؾ والؼاه ،بایاؿ ال اواحًباٖ و اظحماال بهاكه باكؾ کاه باه
ِ
جٍؽیُ لأی واگفاق هیٌىؾ ( .)Hails, 2009, p.77الكاق هحهن جًها ؾلیال هىاحمیمی اواث کاه
ً
هیجىايؿ قکى قوايی قا اذبات کًؿ ،چىو اِىال ؾیگكاو قاهی باكای آگااهی ال ؼىاواحه هااّ ،يیاات و
يفىايی ٌؽُ ،آو هن ؾق گفٌحه ،يؿاقيؿ جا لهايی که ؼاىؾ وی ؾق ايؼکاان
به٘ىق کلی وایك اهىق
ِ

ؼىؾ ٌؽُ ؾق شهث اذبات ایى اهك ال اهمیاث ؼاِای
آو ایفای يمً يکًؿ و ؾق ایى قاوحا اظهاق ِ
ً
بكؼىقؾاق اوث .باوشىؾایى غالبا هحهمیى هًکك ؾاٌحى قکاى قوايای شاكم هایٌاىيؿ ( Hall, 2012,
)p.70/ Samaha, 2011, p.108؛ الایىقو ؾقِىقت ؼىؾؾاقی هحهن ال بیاو والغ جًها ؾلیل ؾیگاكی
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ؾق اقجباٖ با اذبات قکى قوايی شكم ػمؿی ؾو هٙلب بایؿ بعد ٌىؾ .يؽىث ؾالیلی اواث کاه

111

که هیجىايؿ ؾق اذبات آو کاقگك افحؿ ،ػلمی اوث که بكای ؾاؾقن بك هبًای اهااقات و لاكایى هىشاىؾ
(ؾالیل ٔمًی) همکى اوث به ؾوث آیؿ و ایى هماو اوحًباٖ یا اوحًحاشی ( )Inferenceاوث کاه
ؾق ظمىق هىٔىػه هىقؾ جىشه لكاق بىؾه (2012, p.70

 )Hall,و ؾق ظمىق اهكیکا ؾق پكويؿه ؾیىیه

ؾق وال  7127هىقؾ جأکیؿ لكاق گكفحه اوث «ػمؿ ،هىئلهای ـهًی اوث کاه يمایجاىاو آو قا باؿوو
ّ
همکاقی هحهن به ٌکل هىحمین و ػیًی ذابث يمىؾ .وشاىؾ لّاؿ بایاؿ باك اواان ظماایك هىاصل
ٌؿهای که اوحًحاز آو قا اهکاو پفیك هایوااليؿ اظاكال ٌاىؾ» ( Davis v. State, 102 A. 2d 816

ً
 .)Md. 1954ؾالیل ٔمًی شهث اذبات لّؿ ،ؼّىِا ؾق شكاین واشؿ وىءيیث ؼأَ ،اكوقی

هىحًؿ .ؾو قویکكؾ بىیاق هحؿاول شهث اذبات لّاؿ ػباقتاياؿ ال ٌایىه ػمال و ايگیامه کاه البحاه
جؼاقیف ایى ؾو ؾق ظمىق ایاالت هحعؿه ال ایالحی به ایالث ؾیگك هحفاوت اوث .بىیاقی ال بمهکاقاو
جعث ػاؾات ٌاو هىحًؿ و شكایمی ال يىع و به ٌیىه هٍاابه ؾق گفٌاحه قا ؾوبااقه جکاكاق هایکًًاؿ.
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هكچًؿ وىابك هصكهايه هحهن کفایث يکكؾه و بایؿ جٍابه ػملکكؾی لابل جىشهی که غیكهؼمىل باٌؿ
وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا هیأت هًّفه هحماػؿ ٌىؾ .وشىؾ ايگیمههاایی هايًاؿ يفاكت ،جؼّاب ،ايحماام،
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٘مغٌ ،هىت ،يفغ ،يیال هالی ،ػالله و جكظن يیم هیجىايًؿ ؾق اذبات لّؿ هاؤذك باٌاًؿ .اشیكٌاؿو
بكای کٍحى ،به اقخ بكؾو هال یا هك هاجكک اقلٌمًؿ ؾیگكی ال لكبايی ،بهكه هًؿی ال بیمه ياهه ػماك
هصًیػلیه ،ظفح قلبای کاقی و شلىگیكی ال گماقيؾاؾو شكم الواىی لكباايی یاا ٌااهؿ هكیاک
ً
هیجىايًؿ بهػًىاو ؾلیل ؤؼیحی بك وىءيیث هرال ؾق شكهی هايًؿ لحل ػمؿ هىقؾ اوحًاؾ لاكاق گیكياؿ
()Hails, 2009, pp.81-83؛ الایىقو اگك هحهن ػهؿ کكؾه باٌؿ که يىابث باه لكباايی جالفای کًاؿ،
هیجىايؿ ػاهل هكجبٙی ؾق قاوحای اذبات لّؿ باٌؿ (.)Scheb, 2011, p.87
ؾق فمه اوالهی ي یم ايؿیٍمًؿاو به ؾقوحی لّؿ و ػمؿ قا ؾق ػؿاؾ هىایل باً٘ی باه ٌاماق آوقؾه
که با ؾالیل هىحمین لابل اذبات يیىحًؿ (هىوىی گلپایگايی)771َ ،7722 ،؛ 1الایىقو ایٍااو بًاا باك
لاػؿه «دلیل الشئ فی االمور الباطنه یقوم مقام الظاهر (یا یقووم مقاموه)» بیاو ؾاٌحهايؿ ؾق چًیى هىایلی
که آگاهی ال آيها همکى يیىث ،بایؿ بك اوان لكایى ظاهكی و ؼاقشی ظکن يمىؾ (لظیلی،5229 ،

َ )219که قفحاقهای ػیًی هكجکب ؾق لهكه لكایًی اوث که هٙابك آو هیجىاو به وشاىؾ لّاؿ پای
بكؾ (لقلا .)279َ ،7181 ،باوشىؾایى اهاقات ػیًی بایؿ واشؿ ٌكایٙی باٌاًؿ؛ يؽىاث ایًکاه باه
« .7او المّؿ و ػؿم المّؿ أهكاو للبیاو ،ال یمکى إلاهه البیًه أو البكهاو ػلیهما ،فهما ...ال یؼكفاو اال هى لبل الماجل
يفىه».

گىيهای ظاهك باٌؿ که لابلیث ؾاللث بك لّؿ قا ؾاٌحه باٌؿ چه ؾقغیكایىِىقت بایاػحبااق اواث،
ؾوم يبایؿ ؾلیل هىحمیمی که بحىايؿ هىٔىع قا ذابث کًؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ،چه باوشىؾ اهکاو اظاكال
والغ ال ایى ٘كیك جمىک به لكایى اهمیث ؼىؾ قا ال ؾوث هیؾهؿ؛ وىم آيکاه لاكایى هاىقؾ اواحًاؾ
يبایؿ هؼاقْ لكایًی باًٌؿ که ؾاللث لىیجكی ؾاقيؿ (لكالاه725َ ،5277 ،اا .)722بكؼای فمهاای
ٌیؼی ؾق جبییى لاػؿه همبىق به ؾقوحی بیاو يمىؾهايؿ که ایى اهاقات ؼاقشی یمیى آوق يیىاحًؿ بلکاه
اهاقات ظى آوق غالبی هیباًٌؿ (يصفی )79َ ،7221 ،که ؾق اهىق کیفاكی جاا لهايیکاه باه ظاؿی
يكوًؿ که لأی قا به ػلن بكوايًؿ يمیجىاو بك اوان ظاهك ،اِل ػؿم لّؿ قا ياؾیؿه گكفث.
اقلیاابی
ؾقهكظال اوحًباٖ وشىؾ قکى قوايی ال لكایى ػیًی هاًؼکه ؾق پكوياؿه ؾق ِاالظیث
ِ
هكشؼی اوث که به٘ىق هاهىی هىٔىع قا هىقؾ قویؿگی لكاق هیؾهؿ کاه باجىشاه باه ایًکاه لاكایى
ه مبىق به ؼىؾی ؼىؾ هحٕمى لٙؼیحی ؾق وشىؾ قکى قوايی يبىؾه ،بلکه اهااقاجی هىاحًؿ کاه باه٘ىق
يىبی کاٌف ال چًیى ظالحی ـهًی هىحًؿ لفا ؾق هاك ؾػاىا آيهاا قا بایاؿ باه٘ىق ػلای ظاؿه هاىقؾ
اقلیابی لكاق ؾاؾ و يظاقت بك ایى هىئله هاهىی و هىٔىػی اوث که ال ِالظیث ؾیىاو ػالی ؼاقز
يمىؾه قا ؾق ؾاؾياهه بیاو يمىؾه و اوحؿالل وی بك وشىؾ قکى قوايی هبحًی بك لكایى لابال لباىل باٌاؿ،
چه ؾقغیكایىِىقت باجىشه به ٌأو يظاقت ٌکلی ؾیىاو يىبث به جؼییى قکاى قوايای باهػًىاو یاک
هىئله ظکمی ،چًايچه ؾالیل اوحًبا٘ی هبحًی بك هبايی هعکمای ؾق پكوياؿه يباىؾه و ابهاام آيهاا یاا
وشىؾ جؼاقْ بیى لكایى به گىيهای باٌؿ که يحىايؿ يحیصهگیكی ؾاؾگاه قا هؿلل والؾ قأی ِاؾقه يمٓ
هیٌىؾ (ػالیه /592َ ،5225 ،واهی يبكاوی 712ُِ ،7112 ،و .)528

1

2ـ .2اثبات اجزای رکى روايی جرم عمد
ؾق ایى لىمث ظىب هؤلفه قکى قوايی شكم ػمؿی يعىه اذبات آو هىقؾ بكقوی لكاق هیگیكؾ.
 .7اهكوله ؾق بىیاقی ال ؾوحىقالؼملها و همكقات بیىالمللی بك ٔكوقت اوحًحاز قکى قوايی ال اؤاع و اظىال والؼی
ػیًی ( )Objective Factual Circumstancesجأکیؿ ٌؿه اوث؛ يظیك بًؿ ّ 2
هااؾه  2کًىايىایىو واالهاو هلال
ّ
هحعؿ ؾقؼّىَ لاچاق غیكلايىيی هىاؾ هؽؿق و ؾاقوهای قوايگاكؾاو (کًىايىایىو ویاى)  ،7188بًاؿ  5هااؾه 2
کًىايىیىو والهاو هلل هحعؿ بكای هباقله با شكاین واالهاو یافحاه فكاهلای (کًىايىایىو پاالكهى) ّ ،5222
هااؾه 58
کًىايىیىو واالهاو هلال هحعاؿ باكای هبااقله باا فىااؾ (هكیاؿا)  ،5222بًاؿ ( )aؾواحىقالؼمل ؾوم ال هصمىػاه
ؾوحىقالؼملهای گكوه ویژه الؿام هالی پىلٌىیی.
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اوث؛ الایىقو لأی قویؿگی کًًؿه ؾق هاهیث ؾػىا بایؿ ولایؼی که لّؿ هاحهن قا ال آيهاا اواحًحاز
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1ـ2ـ .2علن
ؾقؼّىَ ػلن ،بعد ال ػلن هىٔاىػی قا باهشهث آيکاه ال همىهاات لّاؿ اواث ؾق اؾاهاه
بكقوی هیيمایین ولی ػلن ظکمی قا ؾق ایًصا به٘ىق شؿاگايه هٙالؼه هیکًین.
ً
يبىؾو شهل یا اٌحباه يىبث به لايىو کیفكی ؾق يظام ظمىلی اهكیکا ػمیماا قیٍاه ؾاق
لاػؿه ػفق ِ
ػملکكؾ یک شاهؼاه هاًظن اللم اواث و هعااکن
اوث و فكْ لٙؼی بك ػلن همگاو به لايىو بكای
ِ

فؿقال هیجىايًؿ ایى هىئله قا به هیأتهاای هًّافه جىِایه يمایًاؿ ( United States v. Turcotte,

 .)405 F. 3d 515, 525, 2005 U. S. App. LEXIS 6710, 7th Cir. 2005بااوشىؾ بهقوامیث
ًٌاؼحى فكْ لٙؼی ػلن به لايىو ،ایى يکحه پفیكفحه ٌؿه که آگاهی ال همه لىايیى و يیام فهان هفااؾ
آيها بكای افكاؾ همکى يیىث .ؾق یکی ال آقای ؾاؾگاههای اوحیًاح فؿقال ایى فكْ قا هبحًی باك یاک
جؼّب ؼصالاث آوق يىابث باه جىهماات لاايىيی للماؿاؾ يماىؾه اواث ( Atwell v. Lisle Park
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286 F. 3d 987, 2002 U. S. App. LEXIS 6775, 8th Cir. 2002

 .)District,ظمىلاؿاياو
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لايىيی ػلن و فهن همگاو يىبث به لاايىو
اهكیکایی ؾق جمىیث ایى هىٔغ اظهاق ؾاٌحهايؿ اگك فكْ
ِ
ؾقوث هیبىؾ ،يمٓ آقای لٕایی الوىی هكاشغ باالجك یا بالؾاٌثها و ؾوحگیكیهای غیاك لاايىيی

الوىی افىكاو پلیه هؼًایی يمیؾاٌث لیكا فكْ بك آو اوث که لٕات ؾاؾگاهها ؾق ِؿوق اظکام
ال آو جبؼیث هیکًًاؿ ( United States v. McGlothen, 2009 U. S. App. LEXIS 3600, 10th

 )Cir. 2009یا افىكاو پلیه با ػلن به لايىو اٌؽاَ قا هاحهن هایوااليؿ (

Sneed v. State, 876

.)Ingram, 2009, p.167( )So. 2d 1235, 1238, 2004 Fla. App. LEXIS 8390, Fla. 2004
ؾق فمه اوالهی فكٔی هبًی بك ػلن به لايىو ؾق اهىق کیفكی وشىؾ ياؿاقؾ؛ الایاىقو هعکىهیاث
هحهن هىحلمم آو اوث که ػلن وی به همًىػیاث قفحااق هصكهاياه اظاكال ٌاىؾ 1.بكؼای فمهاا شهال
جمّیكی هحهمی که به شهل ؼىؾ جىشه ؾاٌحه اوث قا ػافق يمایؾايًاؿ (ؼىايىااقی/75َ ،7722 ،
هىوىی بصًىقؾی)711َ ،7727 ،؛ لیكا چًیى کىی قا ػالن باه ظکان ظااهكی ؾايىاحهايؿ (ؼاىیی،

 ،7755ز)529َ ،77؛ لکى باجىشه به ا٘اللات و ػمىهات اؾله يملی وؽى همباىق لابال پافیكي

 .7بؼٕی ال هؼاِكیى بیاو ؾاٌحهايؿ الحٕای اِل آگاهی هىلماياو يىبث به اظکام بك ظىب ظاهك هیباٌؿ (هکاقم
(هکاقم ٌیكالی)29َ ،7778 ،؛ باوشىؾایى بایؿ گفث اِىل و لىاػؿ ظاکن بك فمه شمایی اشالهی اوحًاؾ به چًیى
ظاهكی قا شهث بیيیالی ال اذبات آ گاهی هحهن قا يمیؾهؿ که ؾق اؾاهه هحى هىقؾ بكقوی لكاق گكفحه اوث.

يیىث 1و هك گىيه شهل ظکمی هايغ ال ذبىت هىئىلیث کیفاكی اواث (هىواىی گلپایگاايی،7775 ،

ز /257َ ،5هکاقم ٌیكالی /25َ ،7778 ،هؼكفث[ ،بیجا])217َ ،؛ الایىقو چىو ػلان ظکمای
همىاقه ٌكٖ ذبىت هىئىلیث کیفكی اوث ،چًايچه ایى ٌكٖ هعل جكؾیؿ باٌؿ بایؿ ذاباث ٌاىؾ جاا
ً
بحىاو هصالات هكجکب قا جىشیه يمىؾ؛ چكاکه اوال آگاهی یا شهل ال اهىقی اوث کاه شام باك ؼاىؾ
ً
ٌؽُ ال ؾیگكاو هىحىق اوث لفا لىل او هالک ؼىاهؿ بىؾ و ذايیا اِال يیام باك ػاؿم ػلان اواث
(يصفی[ ،بیجا].)8َ ،
اذبات آگاهی هحهن هیجىايؿ ال٘كیك اؾله هىحمین ِىقت گیكؾ ،هرل آيکه هحهن به ػلان ؼاىیً
الكاق يمىؾه یا گىاهايی ٌهاؾت ؾهًؿ که او ال ظکن هٙلغ بىؾه اوث ،چًاو که ؾق بكؼی قوایاات باك
ایى اهك جّكیط ٌؿه اوث؛ 2و ال ٘كح ؾیگك همکى اواث ػلان هاحهن ال٘كیاك لاكایى و باه ٌاکل
غیكهىحمین ذابث ٌىؾ ،بكؼی قوایات واقؾه يیم هحٕمى ایى ٘كیك هىحًؿ .هٙابك ایاى قوایاات اگاك
هحهن ؾق ؤؼیث اشحماػیای به وك هیبكؾ که لكایى ظکایث ال ػلن او باه لاايىو ؾاقؾ ،آگااهی وی
هعكل و هعکىم ؼىاهؿ ٌؿ .ؾق قوایث أبی ػبیؿه ال اهام ِاؾق ؾقهىقؾ لو ٌىهكؾاقی که با هاكؾ
ظٕكتٔ مى ظکن به ذبىت ظؿ هیفكهایًؿ «ها هى اهكأه الیاىم هاى يىااء المىالمیى إال و های
جؼلن أو المكأه المىلمه ال یعل لها أو جحموز لوشیى ...و لى أو الماكأه إـا فصاكت لالاث لان أؾق أو

شهلث إو الفی فؼلث ظكام و لن یمن ػلیها العؿ إـا لحؼٙلث العؿوؾ» ( ّ
ظاك ػااهلی ،7721 ،ز،58

َ .)759هٍابه همیى هىٔغ قا ظٕكت ؾق پاوػ به وؤال یمیؿ کًاوی ؾقؼّاىَ ليای کاه ؾق
ػؿه ٘الق الؾواز يمىؾه بىؾ فكهىؾيؿ (هماو759َ ،ا .)751ذبىت ظؿ ؾق قوایات همباىق باهشهث
آو بىؾه که لكایى ظکایث ال آگاهی هحهمیى ال لايىو ؾاٌحه ،ولی هماو گىيه که بكؼی بیاو ؾاٌاحهايؿ
اگك يىبث به آيها به شهاجی يظیك ؾوقی ال اهل ػلن و هؼاٌكت با ایٍاو اهکاو شهل هعحمل باٌاؿ،

 .7قوایاجی يظیك ِعیعه ػبؿالّمؿبىبٍیك به يمل ال ظٕكت اهام شؼفك ِاؾق که فكهىؾياؿ...« :ای قشال قکاب
أهكا بصهاله ،فال ٌئ ػلیه» ( ّ
ظك ػاهلی ،7721 ،ز)578َ ،8؛ یا ِعیعه أبى ػبیاؿه ظافاء هًماىل ال ظٕاكت
اهام هعمؿ بالك که هیفكهایًؿ« :لى وشؿت قشال کاو هى الؼصن ،ألك بصمله االوالم لن یأجاه ٌائ هاى الحفىایك
الميی أو وكق أو ٌكب ؼمكا ،لن الن ػلیه العؿ إـا شهله ،إال أو جمىم ػلیه بیًه أياه لاؿ ألاك بافلک و ػكفاه» ( ّ
ظاك
ػاهلی ،7721 ،ز25َ ،58ا.)22
 .5يظیك هفاؾ ِعیعه أبى ػبیؿه ظفاء که ؾق لیكيىیه لبلی هفکىق افحاؾ.
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ؾیگكی الؾواز هیکًؿ ؾقظالیکاه ؾق شاهؼاه اواالهی لياؿگی هایکاكؾه اواث واؤال هایٌاىؾ.

115

ظؿ ذابث يمیٌىؾ 1و اؾػای شهل هىمىع ؼىاهؿ بىؾ (هىوىی اقؾبیلی ،7751 ،ز.)528َ ،7
ؾق هك ِىقت هیاو شكاین هىشب ظؿ و غیك ظؿ ال ایى شهث جفاوجی وشىؾ يؿاقؾ و لفا الهًظك
فمهی ؾق کلیه شكاین ِؿوق ظکن هعکىهیث هىحلمم اظكال ػلن ظکمی هحهن اوث.

2

2ـ2ـ .2قصد عام
گاه همکى اوث ٌؽُ قفحاق هاؾی جٍکیل ؾهًؿه بمه قا ايصاام ؾاؾه باٌاؿ ،ولای وشاىؾ لّاؿ
ايصام آو هىقؾ جكؾیؿ باٌؿ .بكول چًیى ظالحی اػن ال آو اوث که اِال جىشاه اقاؾه باك ايصاام فؼال
شای جكؾیؿ باٌؿ هرل فكؾی که اوًاؾ شؼلی قا بكای اؾاقهای که هحمأی اواحؽؿام ؾق آو شاا اواث
هیفكوحؿ و ؾق شكیاو قویؿگی به اجهام اوحفاؾه ال وًؿ هصؼىل اظهاق هیؾاقؾ هى هكچًؿ ابحؿا لّؿ
ً
اقوال ایى اوًاؾ قا به اؾاقه هىقؾ يظك شهث بكؼىقؾاقی ال اولىیثهای اوحؽؿاهی ؾاٌحن ولی بؼاؿا
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ال جّمیمن هًّكح ٌؿم لکى ؾق هًگام پىثکكؾو اوًاؾ جّىقم بك ایى بىؾ کاه واًؿ شؼلای قا ال
هؿاقک ؼاقز يمىؾه ام؛ و يیم همکى اوث اِل جىشه اقاؾه هحهن به ايصام قفحااق هعاكل باٌاؿ ،ولای
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ایى اقاؾه آگاهايه يباٌؿ که ؾق ایًصا يیم وىءيیث ػام هًحفی اوث؛ فكْ کًیؿ هحهمای بىاحهای قا ال
کىی گكفحه جا بكایً به همّؿ ؼاِی بكوايؿ و ؾق اذًای هىیك هىقؾ جفحیً لكاق گكفحه و هىاؾ هؽؿق
هىشىؾ ؾق بىحه قا ال وی هیگیكيؿ و يامؾ هكاشاغ جعمیاك و قوایؿگی يىابث باه هاهیاث آو اظهااق
يمىؾو او هًىٖ به اذبات ػلن وی اواث جاا بحاىاو گفاث
ياآگاهی هیکًؿ که ؾق ایى ِىقت هعکىم
ِ
لّؿ ظمل هىاؾ قا ؾاٌحه اوث .بكؼی اظهاق ؾاٌحهايؿ ػلن به هىٔىع بایؿ بكای ؾاؾقن ذاباث ٌاىؾ
هگك ؾق هىاقؾی که اهاقه یا فكْ لاايىيی باك وشاىؾ آو هماكق ٌاؿه باٌاؿ؛ لکاى ؾقهاىقؾ اقاؾه ،ؾق

 .7گفحًی اوث هصكؾ اهاقاجی هايًؿ اقجباٖ با اهل ػلن يیم يمیجىايؿ هربث ػلن هحهن باٌؿ بلکه لكایى بایؿ باه واٙط و
ؾقشهای ال ا٘میًاوآوقی بكوؿ که ػلن لأی به آگاهی هحهن قا قلن بميؿ .ـکك ؼاا٘كهای ؼاالی ال لٙاف يیىاث
ً
چًؿ وال لبل وکالث پكويؿهای که قأی آو وابما ِاؾق ٌؿه بىؾ قا بك ػهاؿه گاكفحن کاه ؾق کماال يابااوقی لٕاات
لايىو ظاکن بك هماو ؾػىا که چًؿ هاه لبل ال قویؿگی جّىیب ٌاؿه باىؾ
ؾاؾگاه بؿوی و جصؿیؿيظك هك ؾو ال جغییك ِ
بیا٘الع و بك اوان لايىو هًىىغ قأی ؾاؾه بىؾيؿ! ظال ؾق چًیى ٌكایٙی چگىيه هیجىاو ػلن باه هصكهاياه باىؾو
قفحاق به ویژه ؾق ػكِهی جؼمیكات قا ال ٌهكويؿ ػاؾی به وهىلث يحیصه گكفث .هگك آيکه باه فاكْ غیاك والؼای و
جىشیهياپفیك ػلن همگاو به لايىو هحىول ٌؿ که اٌکال ٌكػی ؾاقؾ.
 .5اٌاقه به شكم جؼمیكی قباؼىاقی ؾق کًاق شكاین ظؿی ؾق بكؼی قوایات هايًؿ ِعیعه ظلبی به يمل ال اهام شؼفاك
ِاؾق و ِعیعه هعمؿبىهىلن هًمىل ال اهام هعمؿ باالكّ ( 
ظاك ػااهلی ،7721 ،ز ،)25َ ،58ؾلیلای باك
ؼّىِیث يؿاٌحى شكم ظؿی ؾق بعد ال ٔكوقت اظكال ػلن ظکمی هحهن اوث.

قفحاقهایی که ؾقظال ػاؾی اقجکاب هییابًؿ ،ظاهك ظال بك وشىؾ اقاؾه ؾاللث ؾاقؾ هگاك ؼاالح آو
اؾػا و ذابث ٌىؾ (هیحی87َ ،5222 ،ا .)82باوشىؾایى به لػن يگاقيؿه و هٙاابك آو چاه ؾق اؾاهاه
ؼىاهؿ آهؿ چًیى اوحًبا٘ی ؾق للمكوی کیفكی لابل ؾفاع يیىث.
هعاکن لٕایی ؾق ایاالت هحعؿه ؾق چًیى هىاقؾی گاه باا اػماال هماكقات يااظك باك هىائىلیث
يمىؾو هحهماو هباؾقت يمىؾهاياؿ .ؾق ؾػاىای بالیًاث ؾق واال ( 7155
هعٓ به هعکىم
ِ

United

 )States v Balint, 258 US 250, 1922جىلیغ کًًؿه هىاؾ ؾاقویای باهقغن شهال ؾق هاهیاث غیاك

لايىيی هعّىل هصالات ٌؿ .ؾیىاو ٔمى جأکیؿ بك ٔكوقت آگاهی هكجکب بكای جعماك شاكم ،ؾق
شكم جىلیغ هىاؾ هؽؿق ال لاػؿه ٔكوقت اظكال قکى قوايی چٍن پىٌی يمىؾ و با قأی ؼىؾ هبًی باك
پفیكي هىئىلیث هعٓ به ؾيبال بكآوقؾه يمىؾو ؾو هؿح ػمؿه بىؾ :يؽىث جعمیال هصاالات باه
هًظىق پیٍگیكی ال قفحاق لیاو باق؛ هؿح ؾوم و بلکه ههن جك ،وىقؾاؾو بمهکاقاو باالمىه باه وامث
هىٔىػی هحهن باق اذبات قا هحىشه وی يماىؾ .ؾق پكوياؿه
آگاهی ال لايىو .ؾیىاو با فكْ گكفحى ػلن
ِ

ؾاجاكویچ (States v Dotterweich, 320 US 277, 1943

 )Unitedيیام ؾیاىاو ایااالت هحعاؿه

لاچاق هىاؾ الوىی ٌكکث و هىئىالو آو قا قؾ کكؾ و پیًٍهاؾ هصالات وایك ػىاهل بیگًااهی قا ؾاؾ
که به يمٓ یک يىع هؼمىل ال همكقاجی هباؾقت هایيمایًاؿ کاه باههىشب آيهاا هصاالات باه هًملاه
وویلهای کاقآهؿ شهث يظن ؾهی و ايحظام بؽٍی اوحفاؾه هیٌىؾ (.)Gordon, 1997, p.441
باوشىؾایى گاه يیم هعاکن اهكیکایی باجىشه به جكؾیؿ ؾق وىءيیث ػام يمؾ هكجکب ،بؿوو جمىک
به فكْ هىئىلیث هعٓ ،هحهن قا جبكئه يمىؾهايؿ .ؾق پكويؿه اواحیپلم ( Staples v United States,

 )511 US 600, 619-20, 1994باجىشه به وشىؾ هصالاتهاای شًاایی لاايىيی ،ؾاؾگااه ال هعکاىم
يمىؾو هحهمی که همكقات يگهؿاقی والض گكم قا يمٓ کكؾه بىؾ ؼىؾؾاقی يمىؾ .ایاى ؾق ٌاكایٙی
ً
اوث که وابما ؾق پكويؿه فكیؿ آگاهی هاحهن باه يگهاؿاقی باؿوو هصاىل ياقيصاک ؾواحی باهػًىاو
ً
وویلهای ـاجا ؼٙكياک اللم ؾايىحه يٍؿه بىؾ .ؾاؾگاه ؾػىای اواحیپلم ػلاث جماایم قویکاكؾ ؼاىؾ قا
يىبث به پكويؿه فكیؿ ( )United States v Freed, 401 US 601, 1971ؾق ٌیىع و قواز اوحفاؾه ال
والض گكم ؾق ایاالت هحعؿه ؾايىحه بىؾ ،ویژگیای که ؾقهىقؾ ياقيصک ؾوحی ِؿق يمیکكؾ ( Ibid,

 .)p.442يمىيه ؾیگك ياظك بك شكم يالٓ ّ
هاؾه ( 3008 )d( )2( )Aال لايىو فؿقال ؾفغ پىامايؿهای
شاهؿ هّاىب  )The Solid Waste Disposal Act - SWDA( 7192اواث؛ ؾق ؾػاىای ٌاكکث
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ٔكوقت اظكال هك گىيه قکى قوايی ؾق يمٓ همكقات فؿقال ؾقؼّىَ هاىاؾ هؽاؿق ؾق اقجبااٖ باا
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شايىىو و جاوقل ()United States v Johnson & Towers, Inc., 741 F2d 662, 668-69, 1984
ؾاؾگاه فؿقال ابكام قأی قا هىحلمم اذبات آگاهی هحهن ال کلیه ػًاِك لايىيی ؾايىث ،ؾق يمٙاه همابال
ؾق پكويؿه هافلیى (  )United States v Hoflin, 880 F2d 1033, 1039, 1989ػلن هحهن ٔاكوقی
ؾايىحه يٍؿه بىؾ .ؾق پكويؿه الفلایى ()United States v Laughlin, 10 F3d 961, 965-67, 1993
با بكگمیؿو قاهی هیايه ،هحؼلك المام لايىيی قا يه ػلن که جعّیل ػلن ؾايىث (pp.439-440

.)Ibid,

ؾق هك ِىقت هٍؽُ هیٌىؾ ؾق ظمىق اهكیکا هىٔغ ذابحی ؾقایىباقه وشىؾ يؿاقؾ.
ؾقؼّىَ هىٔغ فمه اوالهی ؾقهىقؾ ایًکه آیا هیجىاو لّؿ فؼل قا ؾق هكجکبیى اػمال واشاؿ
ً
آذاق ظمىلی و هٍؽّا شكاین ،هفكوْ گكفث یا يیالهًؿ اذبات اوث ،هیبایىث هیااو ؾو ؾواحه ال
اػمال لائل به جفّیل ٌؿ .ؾقهىقؾ اػمالی که شًبه ظك الًان ؾاٌاحه و آذااق ػمال هحىشاه ؾیگاكاو
هیٌىؾ ،فمها همحٕای ظاهك ظال که لاِؿايه بىؾو اػمال اواث قا پیااؾه هایکًًاؿ؛ 1ال همایى قو
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به٘ىق هرال ایٍاو ؾق هىاقؾی هايًؿ ٘الق ،بیغ و الكاق اؾػای لاِؿ يبىؾو لوز٘ ،كح هؼاهله یا همك
قا يمیپفیكيؿ؛ اها ؾق اػمالی که ظك الله هعٓ اوث و هحؼلك ظمىق ؾیگكاو لكاق يمیگیاكؾ هايًاؿ
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ػؿم لّؿ قا هیپفیكيؿ به ایى ؾلیل که ال اهىقی اوث که ؾقهىقؾ آو بایؿ
اجیاو وىگًؿ ،اؾػای
هؿػی ِ
ِ

به گفحه ٌؽُ اػحماؾ يمىؾ 2و همحٕای اِىل ػؿم لّؿ بىؾه و بكائث يیام هؤیاؿ آو اواث (شبؼای

ػاهلی ،7772 ،ز٘ /528َ ،77با٘بایی٘ /787َ ،7778 ،با٘بایی لمی.)295َ ،7759 ،
ؾق ؾػاوی کیفكی بهشهث ظاکمیث اِل اظحیاٖ و لاػؿه ؾقأ به يظك بؿوو آيکاه بحاىاو جفااوجی
هیاو هحؼلك ؾػىا الشهث ظك الله یا ظك الًان بىؾو لكاق ؾاؾ ،بایؿ اِل ػؿم لّؿ قا شاقی يماىؾ،
جا لهايی که هحهن به وشىؾ لّؿ ػام الكاق یا ال لكایى ػیًی بحىاو ا٘میًاو به وشىؾ ایاى لّاؿ قا پیاؿا
يمىؾ .ال همیى قو اوث که بكایيمىيه ؾق شكم اقجؿاؾ که همکى اوث کىی به ؾلیل ايصام کاق یا بیاو
هٙلبی اقجؿاؾآهیم جعث جؼمیب لكاق گیكؾ ،ولی به شهات هؽحلفی هايًؿ آگااهی يؿاٌاحى ال هؼًاای
ٌ .7هیؿ ذايی ؾق هىالک هیفكهایًؿ «أو األِل فی األفؼال و األلىال الّاؾقه ػى الؼالل المؽحاق ولىػها ػى لّاؿ»
(شبؼی ػاهلی ،7772 ،ز)52َ ،1؛ ایٍاو ؾق اؾاهه ؾگكباقه بك ایى هىئله جأکیؿ هیيمایًؿ «أو الظاهك هاى ظاال
الؼالل المؽحاق المّؿ إلی الفؼل ،فئؼباقه بؽالفه هًاح للظاهك» (شبؼی ػاهلی ،7772 ،ز.)59َ ،1
 .5جؼلیل همبىق همحبه ال لاػؿهای اوث که با جؼابیك هؽحلف ؾق بیاو فمها هکكق بیاو ٌؿه اوث «کال ٌایء ال یؼلان
إال هى لبل هؿػیه یىمغ لىله فیه» (ظىیًی هكاغی .)971َ ،7771 ،ؾق ایى قاوحا بیاو ٌؿه اوث «إو االهىق الحی
ال یمکى الحؼكح ػلیها إال هى لبل الٍؽُ يفىه ،جمبل هًه ٌكػا و فمهیا ...و أؤط هّاؾیك ـلک و جٙبیماجه هاى
المّؿ» (ِؿق ،7752 ،ز.)52َ ،1

گفحاق یا کكؾاق ،وبك لىاو و وهى اؾػای فمؿاو لّؿ قا يمایؿ؛ فمها ؾق ایى هىاقؾ با اوحًاؾ به الحٕای
اِىل اوحّعاب و اظحیاٖ ؾق ؾهاء ،لاػؿه ؾقأ و ایًکه ال هىٔىػاجی اوث که به شم ال ياظیه ؼاىؾ
ٌؽُ يمیجىاو به آيها پی بكؾ بك پفیكي اؾػای هحهن فحىا ؾاؾهايؿ (فأل اِفهايی/992َ ،7779 ،

هىوىی اقؾبیلی ،7751 ،ز .)778َ ،7ؾقایىباقه اقجؿاؾ ؼّىِیحی يؿاقؾ و هالک و الحٕای اؾله ؾق
وایك شكاین يیم شكیاو ؾاقؾ.
3ـ2ـ .2قصد خاص
ؾق بكؼی شكاین ػمؿیِ ،كح اظكال لّؿ ػام بكای ػاهؿ ؾايىحى هحهن کفایث هیکًاؿ ،يظیاك
کىی که ياههای هحٕمى فعً و الفا ٚقکیک بكای ؾیگكی يىٌحه و اقوال هایکًاؿ (بهًاام،7111 ،

ً
َ .)152اها ؾق ؾیگك شكاین هعکىهیث هحهن هىحلمم اذبات لّؿ ؼاَ يیم هیباٌاؿ کاه جعمیماا
هیجىاو گفث اذبات آو ؾٌىاقجكیى هكظله اذباجی هؤلفههای قکى قوايای ؾق شاكاین ػماؿ اواث و ال
همیى قو ؾق يظامهای هؽحلف بیٍحكیى هباظد و هًالٍات بیى اهالی ظمىق ؾقایىبااقه قا باه ؼاىؾ
لٕات قویؿگی کًًاؿه باه ؾػااوی کیفاكی،
اليظك جاقیؽی ؾق ظمىق ایاالت هحعؿه بىیاقی ال
ِ

هیأتهای هًّفه قا به ایى يکحه قهًمىو هیواؼحًؿ که لايىو فكْ هیکًؿ یک ٌاؽُ يىابث باه
يحایس ػاؾی ( )The Ordinary Consequencesقفحاقهای اؼحیاقی اي لاِاؿ اواث (
p.88

Scheb,

 .)2011,ؾق پكويؿهها ایى لاػؿه کلی که "ٌؽُ يىبث به يحایس ٘بیؼای و هعحمال قفحااقي

لاِؿ فكْ هیٌىؾ" ،به٘ىق فكاواو بهکاق گكفحه هیٌىؾ؛ بًاابكایى اگاك هاحهن باا جفًا باه ا٘اكاح
لكبايی ٌلیک کًؿ و وی ؾقيحیصه اِابث گلىله کٍحه ٌىؾ ،چًايچه ظىاب اؤااع و اظاىال هاك
لكبايی ٘بیؼی و هعحمل باٌاؿ ،گفحاه هایٌاىؾ کاه ػماؿ هاحهن ؾق اقجکااب لحال هفاكوْ اواث
(2017, p.334

 .)LaFave,ؾق ؾػاىای ؾیاىیه ؾق واال  7127هماكق گكؾیاؿ ايحؽااب و اواحفاؾه

ػاهؿايه ال والض کًٍؿه ؾق ٌلیک به بؽٍی ظیاجی ال بؿو هصًیػلیه لكائًی هىحًؿ که ؾاللاث باك
جّمین بكای لحل ؾاقيؿ؛ لیكا ؾقِىقت فمؿاو ؾلیال ؼاالح ،لاايىو ٌاؽُ قا ؾق يحاایس ٘بیؼای و
هعحمل قفحااقي لاِاؿ هایًٌاواؿ ( .)Davis v. State, 102 A. 2d 816 Md. 1954ؾق ؾػاىای
هایكل (  )Myers v. State, 422 N. E. 2d 745, 750 Ind. App. 1981بك وشاىؾ لّاؿ ؼااَ ؾق
شایی که اؤاع و اظىال يٍاو ؾهؿ که ايحظاقی هًٙمی يىبث به ظّىل يحیصه ال قفحاق اقاؾی هاحهن
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اؼحّاَ ؾاؾه اوث.
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هحّىق بىؾه اوث جأکیؿ ٌؿه بىؾ ،اػن ال آيکه هحهن اليظك ـهًی ؼىاوحاق آو بىؾه باٌؿ یاا ؼیاك .ؾق
ؾػىای فىقؾ به وال  )Ford v. State, 625 A. 2d 984 Md. 1993( 7112که هحهن وً بمقگی قا
به ومث ٌیٍه شلىی ؼىؾقویی که با وكػث ؾق بمقگكاه ؾقظال ظكکث باىؾه پكجااب هایکًاؿ ،باه
اػحباق يحایس ٘بیؼی و هعحمل قفحاق ؼىیً بهػًىاو کىی ٌاًاؼحه ٌاؿه کاه لّاؿ جهااشن بهلّاؿ
ؾائمی همه یا جؼؿاؾی ال وكيٍیًاو ؼىؾقو قا ؾاٌحه اوث .ؾق ایى قأی اوحؿالل ٌؿه بىؾ
ياجىاووالی
ِ
لكبايی ّاولیه ،ظىلهای ؾق هؼكْ آویب قا ؾق ا٘كاح
وویله بهکاق گكفحه ٌؿه بكای اقجکاب شكم ػلیه
ِ
او ایصاؾ هیکًؿ به گىيهای که هكشغ جعمیك هیجىايؿ به٘ىق هؼماىلی اواحًباٖ يمایاؿ کاه هاحهن ؾق
قوايی به همه افكاؾ ظأك ؾق آو هًٙمه ػاهؿ بىؾه اوث (.)Ingram, 2009, pp.164-165
آویب
ِ

بكؼی ظمىلؿاياو اهكیکایی ٔابٙه هىقؾ بعد قا به چالً کٍیؿه و اظهاق ؾاٌحهايؿ «پك وأاط
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اوث اگك ٔابٙه هىقؾ يظك قا بهػًىاو لاػؿه ظمىق هاهىی ؾق يظك بگیكین ،وبب ال بیى قفحى هفهىم
ً
لّؿ ٌؿه و آو قا کاهال با غفلث شایگمیى هیکًؿ چكاکه هحهن ،يىبث به هاك آو چاه کاه یاک فاكؾ
هحؼاقح اظحمال آو قا پیً بیًی هیکًؿ ،لاِؿ فكْ هایٌاىؾ» .ایٍااو ؾق جبیایى يماؿ ؼاىؾ بیااو
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هیکًًؿ ِكح ایى والؼیث که گلىله ٌلیک ٌؿه جىوٗ هاحهن ،لكباايی قا کٍاحه اواث ،يمایجىاياؿ
به٘ىق لٙؼی وشىؾ لّؿ يحیصه قا ؾق هحهن يحیصه ؾهؿ ،ظحی اگك چًیى يحیصاهای ال جیكاياؿالی لابال
ً
پیً بیًی باٌؿ .هحهن همکى اوث لّؿ کٍحى لكبايی قا ؾاٌحه ،یا بؽىاهؿ ِكفا او قا هصكوض کًؿ،
ً
یا با هؿح هصكؾ جكوايؿو الؿام کكؾه باٌؿ یا اِال چهبىا وی جًها فكؾ وهل ايگاقی بىؾه که يه لّؿ
لحلی ؾاٌحه و يه ؾق ِؿؾ ایكاؾ شكض یا اقػاب لكبايی بىؾه اوث؛ الایىقو يبایؿ ػاهاؿ باىؾو هكجکاب
کفایی بك وشىؾ لّاؿ،
يبىؾ ؾلیل هٍؼك بك ػؿم لّؿ ،اوحًحاز يمىؾ .چًیى فكْ
ؾق لحل قا به ِكح ِ
ِ

باق اذبات قا بك ػهؿه هحهن جعمیل يمیيمایؿ (.)LaFave, 2017, p.334

وًؿوااحىقم ؾق 7111
هاان وااى بااا چًاایى ايحماااؾاجی ؾیااىاو ػااالی ایاااالت هحعااؿه ؾق ؾػااىای ِ

ؾاللث
()Sandstrom v. Montana, 442 U. S. 510, 99 S. Ct. 2450, 61 L. Ed. 2d 39, 1979
ِ
هیأت هًّفه الوىی ؾاؾقن به فكْ لّؿ يىبث به يحایس ٘بیؼی قفحاق بهِىقت فكٔای لٙؼای قا
هغایك لايىو اواوی ؾايىث و اظهاق يظك يمىؾ که باك ؼاالح فاكْ بكائاث هاحهن و ياالٓ بؽاً
ؾاؾقوی هًّفايه هىٔىع اِالظیه چهاقؾهن اوث که ظکىهث قا هلمم به اذبات کلیه اقکاو جٍکیل
ِ
ؾهًؿه شكم وقای هك گىيه ٌک هؼمىلی يمىؾه اوث ( .)Scheb, 2011, p.88ؾق ؾػىای شايىىو باه
کايحیکث بهشهث اقجکاب وكلث همكوو به آلاق و ٌاكوع باه لحال
وال  7182هحهن ؾق ؾاؾگاه ایالحی ِ

ػمؿ هعکىم ٌؿ؛ ؾق ٌكایٙی که هیأت هًّفه هصال باه اواحفاؾه ال فاكْ لٙؼای لاِاؿ ؾايىاحى
ػاؾی قفحاق اقاؾی اي ٌؿ بؿوو آيکه لّؿ او قا که شهث جعمك شكم اوث،
هكجکب يىبث به يحایس ِ

بكقوی يمایؿ .قاهًمایی ؾاؾگاه به هیأت هًّفه ؾق اجؽاـ ایى فكْ هىقؾ جصؿیؿيظكؼىاهی هعکاىم
ً
لكاق گكفث و آو قا يالٓ لايىو اواوی ؾايىث که ؾاؾگاه اوحیًاح ِكفا آو بؽاً قأی کاه هحٕامى
ايمالب باق اذبات لّؿ بىؾ قا يمٓ کكؾ .ؾق پی اػحكاْ ال قأی یک ؾاؾگاه اواحیًاح ایاالحی ،ؾیاىاو
ًٌاواایی فاكْ ػاهاؿ ؾايىاحى
ػالی فؿقال قأی ؾاؾگاه ایالحی هبًی بك يمٓ لايىو اواوی ال٘كیاك
ِ
هكجکب يىبث به يحایس ٘بیؼی و ٔكوقی قفحاق قا جأییؿ يمىؾ (.)Ingram, 2009, p.165

هكچًؿ اهكوله جّمیمات ؾیىاو ػالی ایاالت هحعؿه ظااکی ال قؾ آقای هبحًای باك جىِایه یاک
فكْ الماهی به هیأت هًّفه ؾقؼّىَ قکى قوايی اوث که باق اذبات آو قا ال ؾوي هماام جؼمیاب
کلی ياظك بك جأییؿياپفیكی ایى ؾواحه ال آقا ،هماىاقه
بكؾاٌحه و هحىشه هحهن هیکًؿ؛ باوشىؾایى اِل ِ
ؾق جّمیمات هعاکن ایالحی قػایث يمیٌىؾ .ؾق هك ِىقت چًايچه اوحًحاز وشىؾ لّاؿ لابال قؾ
جلمی يٍؿه و باق اذبات يهایی جغییك يیابؿ ،چًیى جىِیهای به هیأت هًّفه همیٍه يمایجىاياؿ هاىقؾ
آقکًىاا
پكويؿه ِ
وًؿوحىقم قا هحابؼث يًمایًؿ؛ چًاو که ؾق پكويؿههای هحؼاؿؾی ؾق هعااکن ایااالت ِ

(  ،)Jones v. State, 2009 Ark. App. LEXIS 109, Ark. 2009ویكشیًیاا (
 ،)Commonwealth, 2006 Va. App. LEXIS 90, Va. 2006هی ًِىاىجا (

 )2006 Minn. App. Unpub. LEXIS 560, Minn. 2006و هكیلًاؿ (

Thornburgh v.

State v. Johnson,

Brown v. State, 182

 )Md. App. 138, 179, 2008 Md. App. LEXIS 121, Md. 2008ایى اهك هٍاهؿه ٌؿه اوث و
ایى ؾػاوی به هكظله قویؿگی ؾیىاو ػالی فؿقال يكویؿهايؿ.)Ibid, pp.166-167( 1
ً
ؾق فمه اوالهی يیم ؾق بكؼی هىاقؾ لّؿ ايصام قفحاقی که ػاؾجا به يحیصه ؼاِی هًحس هیٌىؾ قا
اهاقه بك لّؿ ؼاَ گكفحهايؿ؛ بكایيمىيه ؾقؼّىَ شكم هعاقبه ؼكوز هحهن با والض کٍیؿه ٌؿه
قا اهاقه بك لّؿ اقػاب و اؼافه ؾايىاحهايؿ (هىواىی گلپایگاايی ،7775 ،ز .)529َ ،2ؾقؼّاىَ
ّ .7
هاؾه  79-5-2لايىو ایالث شىقشیا يیم فكْ لاِؿ ؾايىحى هكجکب يىبث به يحایس ٘بیؼای و هعحمال قفحااقي قا
هىقؾ ًٌاوایی لكاق ؾاؾه اوث لکى جّكیط يمىؾه اوث که لابل قؾ هیباٌؿ؛ ٘بك ایى همكقه:
»A person of sound mind and discretion is presumed to intend the natural and probable
consequences of his acts but the presumption may be rebutted « .(https: //law. justia.
com/codes/georgia/2010/title-16/chapter-2/article-1/16-2-5).
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اػحكاْ لكاق گیكؾ و بؼٕی ال ؾاؾگاههای ایالحی همکى اوث باه ٌاکل بایىاحهای اِاىل هٙاكض ؾق
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شكم لحل يیم هكچًؿ اللیحی لّؿ ؼاَ قا ٌكٖ يمایؾايًاؿ و هصاكؾ لّاؿ قفحااقی کاه ؾق هؼاكْ
ايصكاق به لحل اوث قا کافی هیؾايًؿ (ؼىايىاقی787َ ،7722 ،ا ،)782اها هٍهىق لّاؿ کٍاحى قا
ً
ً
اللم ؾايىحهايؿ .بك ایى هبًا اقجکاب قفحاق يىػا یا غالبا هك آوق قا اهااقه باك وشاىؾ لّاؿ لحال جلمای
ّ
ً
يمىؾهايؿ به ایى ؾلیل که اقجکاب چًیى قفحاقهایی غالبا باا لّاؿ کٍاحى ِاىقت هایگیاكؾ (ظلای،
 1.)782َ ،7728هعمك ؼىیی ؾق جىشیه ایى هىٔغ بیاو فكهىؾهايؿ لّؿ قفحاقی که هكجکب جىشه
ً
ؾاقؾ که ػاؾجا هك آوق اوث ،به ٌکل جبؼی ال لّؿ کٍاحى لابال جفکیاک يیىاث (ؼاىیی،7755 ،
ز ،)7َ ،75به ػبااقت ؾیگاك ایٍااو چًایى الاؿاهی قا يٍاايه باك وشاىؾ لّاؿ ؼااَ ؾق هاحهن
ؾايىحهايؿ 2.ؾقهىقؾ اقجکاب گًاه افٙاق ػمؿی قوله ال٘كیك اوحمًاء يیم گفحه ٌاؿه اواث کاه لّاؿ
ً
قفحاقی که ػاؾجا هىشب ايمال هیٌىؾ ،به هًمله لّؿ ايمال اواث (هیاكلای لمای )755َ ،7771 ،و
ظحی بؼٕی هك ؾو هالک ٌؽّی و يىػی قا ؾقایىباقه پفیكفحه ايؿ( 3يصفی.)52َ ،7755 ،
122

يتیجه
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ؾقويی آو بىایاق ؾٌاىاق و ؾقػیىظاال
اذبات قکى قوايی شكاین ػمؿی بهشهث هاهیث ـهًی و
ِ

بكای جعمك اهؿاح ویاوث کیفكی اشحًاب ياپفیك اواث .قکاى قوايای ؾق شاكاین و باه ویاژه لّاؿ

هصكهايه ؾق شكم ػمؿی ؾق لهكه اهىق باً٘ی اوث که هّاؿاق لاػاؿه «هاا ال یؼلان إال هاى لبلاه»
هیباٌؿ؛ الایىقو ؾق کلیه يظامهای ظمىلی الكاق هحهن بهحكیى و اِلیجكیى ٘كیك اذباات آو ؾايىاحه
« .7لى ظفك بئكا بؼیؿه فی ٘كیك و ؾػا غیكه هغ شهالحه فىلغ فمات فؼلیه المىؾ أليه هما یمّؿ به المحال غالباا» .هٍاابه
همیى قویکكؾ قا ؾقؼّىَ وایك قفحاقهای کًٍؿه يیم بیاو ؾاٌحهايؿ هايًؿ ایاى جؼبیاك کحااب هبىاىٖ «إـا ٔاكبه
بمرمل یمّؿ به المحل غالبا کاللث و الؿبىن و الؽٍبه الرمیله و العصك فمحله ،فؼلیه المىؾ؛ و کفلک إـا لحله بکل ها
یمّؿ به المحل غالبا ،هرل أو ظكله أو غكله أو غمه ظحی جلف أو هؿم ػلیه بیحا ،أو ٘یًه ػلیه بغیك ٘ؼام ظحی هات أو
والی ػلیه بالؽًك ،ففی کل هفا المىؾ» (٘ىوی.)79َ ،7281 ،
ً
 .5به يظك يگاقيؿه ؾق لحل ػمؿ به اػحباق ػمل ػاؾجا کًٍؿه ،بعد اهاقه بىؾو قفحاق بك لّؿ لحل وشااهحی ياؿاقؾ بلکاه
ً
اواوا ؾق ایى هىقؾ لّؿ کٍحى يیال يیىث جا اليظك اذباجی ظاشث به چًیى اوحًحاشی باٌاؿ ،بلکاه ؾق ایاى ظالاث
ً
ً
الهًظك ذبىجی لّؿ فؼل يىػا کًٍؿه يالل هًملهی لّؿ کٍحى اوث و باوشىؾ آو اواوا يیالی به وشاىؾ لّاؿ لحال
يیىث و به همیى شهث اوث فمها ؾق ایى ظالث شًایث قا ػمؿی ؾايىحه ظحی اگك اذبات ٌىؾ هكجکب لّؿ کٍحى
يؿاٌحه اوث ،چه اگك بعد اهاقه بىؾو هٙكض هیبىؾ باوشىؾ فمؿاو لّؿ هعکىهیث هحهن به لحل ػمؿ هًحفی های-
بىؾ .همؿن اقؾبیلی ؾقایىباقه هیفكهایًؿ «الظاهك أو المحل بما یمحل غالبا ،او لّؿ الفؼل و لن یمّؿ المحل ،ػمؿ»
(اقؾبیلی.)215َ ،7722 ،
« .2فؼل ها یحبؼه اإليمال ػاؾه ،وىاء کايث ػاؾه ألغلب الًان أو ػاؾه يفىه».

ً
هیٌىؾ ،اها چىو هحهمیى غالبا ؾق پكويؿههای کیفكی وشىؾ وىءيیث قا ايکاق هایيمایًاؿ ،چااقهای
شم جمىک به اهاقات ػیًی و لكایى ؼاقشی بالی يمیهايؿ .ؾق ایى قاوحا هٙالؼه جٙبیمی ظأك ها قا
به يحایصی چًؿ قهًمىو هیوالؾ:
ؾق ظماىق ایااالت هحعاؿه اهكیکااا ؾق قاواحای جاكشیط هّاالط اشحماااػی باك هًاافغ فااكؾی و
شایگمیًی گًاه کاقی و وكليً پفیكی قفحاق با لیاو ياٌی ال آو ؾق يمٙه ذمل جىشه ویاوث کیفاكی
ؾق شكاین هبحًی بك لايىو هىٔىػه جالي ٌؿه اوث جاا ظاؿوؾی ال٘كیاك واالوکاق ًٌاواایی يهااؾ
هىئىلیث هٙلك ،هكشغ لٕایی قا ال اذبات لّؿ هصكهايه هؼاح يمایًؿ ،ولی ّ
قویه لٕایی بك اوان

ّ
وًث کاهىال جالي يمىؾه جا ظؿ همکى به جٕییك للمكوی شاكاین باا هىائىلیث هٙلاك بپاكؾالؾ باه
گىيهای که ؾق اکركیث شكاین بایؿ قکى قوايی اظكال ٌاىؾ ،هكچًاؿ ؾق بكؼای هاىاقؾ باا پایً بیًای
لىاػؿی يظیك ػفق يبىؾو شهل به لايىو کیفكی یا فكْ لاِؿ ؾايىحى هكجکب يىبث به يحایس ٘بیؼی
ػملای اذباات واىءيیث فاِاله گكفحهاياؿ ،ولای باه هاكوق ایاى
ػاؾی ياٌی ال قفحاق ال هٍکالت
و ِ
ِ

قؾ به هیأتهای هًّفه اظحكال هیٌىؾ.
جحبغ ؾق هًابغ فمه اوالهی ظکایث ال آو ؾاقؾ ؾق اذبات قکاى قوايای شاكاین ػماؿی ال جأوایه
فكوْ لايىيی به ٔكق هحهن ؼىؾؾاقی ٌؿه اوث و ال آو شا که الوىیی اِل بك ػؿم لّاؿ و ػاؿم
ػلن يمؾ افكاؾ هیباٌؿ ،ؾق للمكوی کیفكی بهشهث ظاکمیث اِىل و لىاػؿ ویژهای کاه ؾق قاواحای
جٕمیى ظمىق هحهمیى هیباٌؿ ،به قاظحی به واوٙه ظىاهك اشاله ياؾیاؿه گاكفحى اِاىل يىابث باه
هحهمیى هًکك لّؿ ؾاؾه يٍؿه اوث؛ الایىقو پیًٍهاؾ هیٌاىؾ باا لعاا ٚهاىالیى فمهای ؾق اذباات
ِ
وىءيیث هالک لىل هحهن باٌؿ هگك آيکه اهاقات و لكایى ؼاقشی باه گىياهای باٌاًؿ کاه لأای قا
يىبث به وشىؾ ػلن و لّؿ ؾق هحهن به ػلن بكوايؿ.

دمىق اسالهی /اثبات سکى سوايی جشم عمذی دس فمه اسالهی و دمىق ایاالت هتذذه اهش یکا

قاهکاقها با ايحماؾات شؿی قوبهقو ٌؿه و ؾق ؾػااوی شؿیاؿجك باه وابب غیاك والاغ بیًاياه باىؾو و
ً
جؽؿیً ظمىق و آلاؾیهای فكؾی ال جىِیه هالظظه ایى فكوْ ؼّىِا ؾق لالب اهاقات غیك لابل
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