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چكيده

مانع يا رافع بودن عواملي همچون صغر نسبت به مسئوليت كيفري ،نتيجة عيني و
عملياتي ندارد ،اما دستكم در اعتقاد به تحقق مسئوليت كيفري مرتكب و سپس،
رفع مجازات وي يا عدم تحقق مسئوليت كيفري و در نتيجه ،عدم مجازات وي
اثرگذار است.
گزارههايي همچون عقل ،بلوغ ،قصد و اختيار يا اجزاي تشكيلدهندة عنصر
معنوي هستند يا اجزاي تشكيلدهندة اهليت جزايي .اگر اين گزارهها ،اجزاي
تشكيلدهندة عنصر معنوي هستند ،بدون آنها عنصر معنوي بهعنوان يكي از عناصر
سهگانة الزم براي تحقق جرم كامل نميشود و جرمي محقق نشده و در نتيجه،
مسئوليتي به وجود نخواهد آمد.
اگر عنصر معنوي صرفاً عمد در جرائم عمدي و تقصير جزائي در جرائم
غيرعمدي تعريف شود ،كه نظر درست نيز همين است ،گزارههاي پيشگفته
بهعنوان اجزاي اهليت جزائي بررسي ميگردند كه تحقق آن يكي از لوازم ايجاد
مسئوليت كيفري است.
البته بايد توجه نمود كه مسئوليت كيفري در صورتي محقق ميگردد كه عالوه
بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوي عناصر سهگانة قانوني ،معنوي و مادي) و وجود
اهليت جزايي (شامل عقل ،بلوغ ،قصد و اختيار) ،علل خاص (علل موجِّه جرم و
عوامل مانع مسئوليت كيفري) نيز وجود نداشته باشد.
واژگان كليدي

مسئوليت ،مانع ،رافع ،صغر ،جنون
 استاديار دانشكده معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
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مقدمه

بحث مسئوليت كيفري و مباحث حاشيهاي آن همچون شرايط و اركان مسئوليت و
عوامل مانع تحقق آن جزء مباحث جذاب و در عين حال پيچيدة حقوق جزاست كه بر
تقنين و اجراي قوانين كيفري مؤثر است.
موضوع مسئوليت كيفري داراي سابقهاي بهاندازة عمر بشر است كه عوارضي
همچون موضوعي بودن ،جمعي بودن و تسري آن به حيوانات و مردگان و اشياء تا
سالها باعث تضعيف آن شده است و تنها حدود دو قرن از زوال اين اصول ميگذرد،
در عين حال اختالفات متعددي در تعريف و تبيين شرايط مسئوليت كيفري در طول
اين سالها وجود داشته و دارد و نظر حقوقدانان بر رافع بودن عواملي همچون صغر و
جنون نسبت به مسئوليت كيفري است.
در اين نوشتار ،پس از تبيين مفهوم لغوي و اصطالحي و سابقه و سير تطور
مسئوليت كيفري در دوران معاصر ،به شرايط تحقق آن اشاره ميشود و پس از تشريح
مباني مسئوليت كيفري ،به داليل و توجيهات مانع بودن عواملي چون صغر نسبت به
مسئوليت كيفري پرداخته ميگردد تا مشخص شود كه عنوان صحيح عواملي همچون
صغر ،جنون ،اجبار ،اكراه ،اضطرار ،مستي ،بيهوشي ،خواب و اشتباه ،عوامل مانع
مسئوليت كيفري است ،نه عوامل رافع و در صورت تحقق هر يك از اين عوامل نهگانه،
اصوالً مسئوليت كيفري محقق نميشود؛ نه اينكه محقق ميگردد و فرد مرتكب به داليل
پيشگفته مجازات نميشود.
 .2مفهوم مسئوليت كيفري

در تبيين مفهوم مسئوليت كيفري بايد ابتدا مفهوم لغوي دو واژة مسئوليت و كيفري
معلوم شود و سپس اصطالح مسئوليت كيفري تعريف گردد.
 .2-2مفهوم لغوي مسئوليت كيفري

عبارت مسئوليت كيفري متشكل از دو كلمة مسئوليت و كيفري است كه بايد مفهوم
لغوي هر دو را مورد تدقيق قرار داد.
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در فرهنگ جامع نوين ،مسئوليت به معناي شايستة بازخواست بودن آمده است
(سياح  ،1731ج ،1ص)666؛ در فرهنگ معين ،واژة مسئول به معناي چيزي
خواهششده يا كسي كه فريضهاي بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او بازخواست
ميشود ،تعبير شده و مسئوليت به معناي مسئول بودن و موظف بودن به انجام امري
است (معين ،1761 ،ص.)6733
راغب در مفردات ،سؤال را به معني خواهش و پرسش ميداند (راغب اصفهاني
1676ق ،ص .)157المنجد مسئول را كسي ميداند كه مورد سؤال قرار ميگيرد و
مسئوليت را از سئل دانسته و مايسئل معرفي ميكند (معلوف ،1736 ،ص.)716
ناظماالطباء مسئول را كسي ميداند كه از وي سؤال كنند و درخواست نمايند
(نفيسي ،1776 ،ج ،5ص .)7717در فرهنگ فارسي عميد ،مسئوليت عبارت است از
آنچه انسان عهدهدار و مسئول آن باشد و مسئول به معناي پرسيدهشده و خواستهشده
آمده است (عميد  ،1761ص.)75
دهخدا معناي لغوي كيفر را مكافات بدي ،جزا و پاداش ،عقوبت ،عقاب و
مجازات قانوني ميداند (دهخدا  ،1765ج ،73ص .)635در ترمينولوژي حقوق در مورد
كيفر گفته شده :كيفر در لغت به معناي عقوبت و مجازات است (ميرزايي منفرد،1736 ،
ص .)3در يكي از فرهنگهاي خارجي ،واژة

«responsibility

 »criminalكه معادل

انگليسي واژة «مسئوليت كيفري» است ،به اين صورت تعريف شده است:
«آنچه كه به حقوق ناظر به جرائم يا اجراي عدالت كيفري ،وابسته يا مرتبط باشد»
(.)Campbell Black, 1984, p.196
 .1-2مفهوم اصطالحي مسئوليت كيفري

در ترمينولوژي حقوق آمده است:
«مسئوليت كيفري ،مسئوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون را
گويند و شخص مسئول به يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون خواهد رسيد.
متضرر از جرم ،اجتماع است ،بر خالف مسئوليت مدني كه متضرر از عمل
مسئول ،افراد ميباشند» (جعفري لنگرودي ،1766 ،ص.)661
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تعريف ديگري از مسئوليت كيفري عبارت است از اينكه:
«به موجب نظريهاي كه مورد قبول واقع شده و غالب قوانين جزايي به آن
توجه دارند ،بايد اراده مبناي عملي باشد كه تعقيب آن الزم آمده است.
بنابراين كسي كه داراي اراده باشد ،مسئول است و تحت تعقيب جزايي قرار
ميگيرد» (ملك اسماعيلي ،1755 ،ص.)37
دكتر بوشهري معتقد است:
«مسئوليت در معناي عام ،آن است كه شخص ناگزير باشد دربارة آنچه از او
سر زده ،توضيح دهد و مسئوليت جزايي هنگامي است كه آنچه از شخص
سر زده ،جرم باشد» (بوشهري ،1737 ،ص.)77
دكتر نوربها مينويسد:
«وقتي فردي به اعمالي مبادرت ميكند كه طبق قانون ،جرم شناخته شده
است و اين اعمال يا با قصد مجرمانه انجام ميشود و يا با خطاي كيفري
ممزوج ميشود ،قانون ،بزهكار را در نظر جزايي مسئول ميشناسد و او را
مستوجب مجازات يا اقدامات تأميني ميداند» (نوربها ،1767 ،ص.)167
دكتر وليدي ضمن تعريف مسئوليت كيفري به نوعي الزام شخص به پاسخگويي
آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم ،تصريح ميكند كه از ديدگاه كيفري،
ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي تنها و به خودي خود
موجب مسئوليت كيفري نيست بلكه براي مسئول شمردن مرتكب جرم به جهت
اخالقي و اجتماعي و قابل سرزنش دانستن وي شروطي همچون نشئت گرفتن وقوع
جرم از ميل و ارادة آگاهانه مرتبط ،حاكي بودن جرم از سوءنيت مرتكب يا خبط و
خطاي او و همچنين وجود قابليت انتساب بين جرم و فاعل ضروري است (وليدي،
 ،1731ص.)16
محمد عوض در تعريف مسئوليت كيفري مينويسد:
«بهطور كلي براي مسئوليت دو مفهوم وجود دارد :مسئوليت بالقوه و
مسئوليت بالفعل؛ مسئوليت بالقوه مجرد است (ذهني صرف است) و
مسئوليت بالفعل ،واقعي است و مراد از مفهوم اول ،صالحيت و اهليت
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شخص است؛ چرا كه شخص بايد متحمل پيامد انجام كار باشد و مسئوليت
به اين معني صفت و يا حالتي در شخص است كه با او مالزمه دارد ،اعم از
اينكه فعلي مسئوليتآور از او صادر شود يا خير ،اما مراد از مفهوم دوم،
تحمل شخص نسبت به پيامدهايي است كه حقيقتاً از وي صادر شده است و
مسئوليت به اين معني ،مجرد صفت يا حالت قائم به شخص نيست بلكه
عالوه بر آن ،جزا را هم به دنبال دارد و به لزوم حكم عقلي ،مفهوم دوم،
دربردارندة مفهوم اول است و يا مفهوم اول مفروض گرفته ميشود؛ چراكه
اعمال پيامدهاي انجام كاري به شخص متصور نيست مگر اينكه شخص
اهليت تحمل آن پيامد را داشته باشد» (عوض1735 ،م ،ص.)616
در ميان حقوقدانان و جرمشناسان فرانسوي ،در مورد مسئوليت كيفري تعاريف
متعددي وجود دارد؛ مارك آنسل ميگويد:
«علوم جديد جرمشناسي و مخصوصاً روانشناسي جنايي ثابت مينمايد كه
در ضمير باطن هر كس ولو آنها كه از نظر قانون غيرمسئولاند ،مقداري
حس مسئوليت وجود دارد .اين احساس مسئوليت يك واقعيت انساني است
كه به هيچوجه نبايد مورد بياعتنايي قرار گيرد .صرفنظر نمودن از اين
احساس باطني مسئوليت ،ما را از واقعيت و حقايق دور مينمايد» (آنسل،
 ،1737ص.)163
ريموند گسن ،جرمشناس فرانسوي ،معتقد است:
«اصطالح مسئوليت كيفري ،معاني مختلفي دارد؛ معناي مورد نظر ما در
اينجا (جرمشناسي حقوقي) داللت بر مفهومي دارد كه در پرتو آن ميتوان
يقين كرد كه چه اشخاصي بايد جوابگوي نقض قانون كيفري باشند ،معناي
اين الزام چيست و محتواي آن كدام است و دامنة آن تا كجاست؟ حقوق
كيفري تحققي هر كشور سازمان خود را بر اصل نسبتاً پيچيدة مسئوليت
كيفري استوار ميسازد( ».گسن ،1737 ،ص.)613
در ميان فقهاي اسالمي ،بحث مسئوليت كيفري همانند حقوق جزا ،تحت عنوان
مستقل مورد تدقيق قرار نگرفته و ذيل مباحث حدود ،قصاص و ديات مطرح شده است
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و براي فهم تعريف آن از نگاه فقهي ضرورت دارد در آثار فقهاء غور شود .عبدالقادر
عوده ،پژوهشگر فقهي ،با استفاده از نظرات فقها ،مسئوليت كيفري را چنين تعريف
ميكند:
«معناي مسئوليت كيفري در شرع اسالم آن است كه انسان نتايج آن دسته از
اعمال ممنوعهاي را كه با اختيار و آگاهي از محتوا و نتايجشان ارتكاب
نموده ،تحمل كند .بنابراين ،چنانچه كسي فاقد اراده است ،مثل مكرَه يا
شخصي كه در حال اغماء مرتكب عمل ممنوع (حرام) شده باشد ،از نظر
كيفري مسئول نخواهد بود و كسي كه در جريان عمل منع شده اراده داشته،
ولي به ماهيت آن فعل آگاهي نداشته باشد ،مثل طفل و مجنون نيز از نظر
كيفري مسئول قلمداد نخواهد شد .پس مسئوليت كيفري در شريعت مبتني
بر سه ركن است :اول آنكه انسان عمل ممنوعهاي را به انجام رسانده باشد؛
دوم آنكه عمل مرتكب توأم با اختيار باشد و سوم آنكه فاعل به ماهيت عمل
ارتكابي خويش آگاهي داشته باشد .وقتي اين سه ركن جمع شوند ،مسئوليت
جزايي نيز پديد ميآيد و تا هنگامي كه يكي از آنها مفقود باشد ،مسئوليت
جزايي نيز وجود نخواهد داشت» (عوده1675 ،ه.ق ،ج ،1ص.)771
به نظر ميرسد عليرغم تفاوت نظر ميان حقوقدانان ،بتوان تعاريف مختلف
مسئوليت كيفري را به يكي از سه تعريف ذيل ارجاع داد:
 مسئوليت كيفري عبارت است از قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعاتجزايي رفتار مجرمانة خود.
 مسئوليت كيفري عبارت است از الزام يا تحميل تبعات جزايي رفتار مجرمانةشخص بر وي.
 مسئوليت كيفري عبارت است از التزام يا مجبور بودن شخص نسبت به تحملتبعات جزايي رفتار مجرمانه (ميرسعيدي ،1737 ،ص.)11
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 .1سير تطور مسئوليت كيفري دوران معاصر

تحول در مسئوليت كيفري در دوران معاصر را ميتوان در دو فضا و بستر مورد تحليل
و بررسي قرار داد؛ بستر اول ،تحوالت موضوع در مغرب زمين و در قالب مكاتب
مختلف حقوق كيفري و بستر دوم ،حقوق كيفري جمهوري اسالمي ايران و البته برهة
قبل و بعد پيروزي انقالب اسالمي است.
 .2-1مسئوليت كيفري در غرب معاصر

در دورة قرون وسطي ،اگرچه مذهب مسيحيت و دانشمندان مسيحي و فالسفه،
ديدگاههاي جديدي را در ارتباط با مسئوليت پديد آوردند ولي نتيجة مبارزه و رقابت
دولتهاي زيادهخواه با كليسا باعث فراموشي اصول نوين حقوقي مسيحيت و كليسا
شد و دوباره شكنجه ،جمعي بودن مسئوليت ،مجازات مردگان و حيوانات و اصول
پيشين احيا شد.
اين روند حتي تا قرن  13ميالدي ادامه يافت تا اينكه تحول جدي در مسئوليت
كيفري به وجود آمد .سراز بكاريا با انتشار «رسالة جرايم و مجازاتها» اصول و
پايههاي قواعد جزايي حاكم را زير سؤال برد (صانعي ،1736 ،ج ،1ص )56و كتاب
«قرارداد اجتماعي» ژان ژاك روسو ،تلقي جديدي از مشروعيت قانون به وجود آورد و
نهايتاً در قانون جزاي سال 1371م .فرانسه و ساير كشورهاي متأثر از آن ،اصل قانوني
بودن جرايم و مجازاتها ،اثبات مسئوليت اخالقي متهم و اصل شخصي بودن مسئوليت
كيفري پذيرفته شد.
اين تحول در مكاتب حقوق كيفري اثرگذار گرديد و مكتب كالسيك مبناي
مسئوليت را ارادة آزاد در نقض قرارداد اجتماعي قرار داد؛ مكتب نئوكالسيك بحث
مسئوليت نقصان يافته در صغار ،مجانين و ...را به نظريههاي كالسيكها اضافه نمود؛
مكتب تحققي مبناي مسئوليت را نه اخالقي بلكه اجتماعي شمرد در عين اينكه به
مسئوليت اخالقي بزهكار توجه نميكرد؛ مكتب دفاع اجتماعي مبناي مسئوليت را نقض
نظم و قرارداد اجتماعي شمرد و ...كه البته ميزان تأثيرپذيري اين مكاتب از اصول و
قواعد جديد مشابه و يكسان نبود.
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 .1-1مسئوليت كيفري در ايران معاصر

مسئوليت كيفري در ايران معاصر را بايد در دو برهة قبل و بعد از انقالب اسالمي تبيين
نمود تا جايگاه دين و آموزههاي آن در بحث تعيين مسئوليت آشكار گردد.
 .2-1-1مسئوليت كيفري پيش از انقالب اسالمي

پس از گذشت قرون اولية هجري كه در آن ،ايران بهعنوان كشوري مسلمان به
پيشرفتهاي علمي ،اجتماعي ،اقتصادي و ...متعددي دست يافت و به دنبال حاكميت
يافتن حكام مستبد و غالباً عياش و بيكفايت ،سقوط ارزشهاي مختلف اجتماعي،
اخالقي و ...قابل مشاهده است؛ براي نمونه ،جهانگردي به نام آنتوني جن سين كن كه
در قرن شانزدهم ميالدي (قرن  7يا  17هجري) به ايران سفر كرده در يادداشتهاي
خود مينويسد :كساني كه در نظر پادشاه مجرم شناخته شوند ،با فرزندانشان به شدت
مجازات ميشوند (محسني ،1736 ،ص.)11
پس از مشروطيت و شروع قانونگذاري در ايران در سال 1135ش اگرچه در مادة
 1قانون بر اسالمي بودن قوانين و نظارت بر آن توسط  5فقيه جامعالشرايط تأكيد شده
بود ،اما اين قانون بهويژه ،پس از روي كار آمدن خاندان پهلوي بهصورت فرمايشي
درآمد و قوانين عرفي و متخذ از قوانين اروپايي در همة حوزهها از جمله حقوق كيفري
جايگزين آن گرديد.
در اولين قانون جزايي در سال  1776تعريفي از مسئوليت كيفري وجود نداشت
ولي در فصل هشتم از باب اول تحت عنوان شرايط و موانع مجازات ،علل رافع
مسئوليت كيفري مطرح شد كه اطفال ،مجانين و مجبور از جملة آن بود .در سال 1751
نيز در فصل هشتم با عنوان حدود مسئوليت جزايي به عوامل رافع و علل موجهة جرم
پرداخته شد و ضرورت و مستي به موارد قبل افزوده شد .البته مواردي همچون جهل
و ...مسكوت ماند.
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 .1-1-1مسئوليت كيفري پس از انقالب اسالمي

پس از پيروزي انقالب اسالمي و تالش براي تصويب قوانين جزايي منطبق با موازين
شرعي ،قانون حدود و قصاص  ،1761قانون مربوط به ديات  ،1761قانون راجع به
مجازات اسالمي  ،1761قانون مجازات اسالمي (تعزيرات)  1761و قانون مجازات
اسالمي ( 1737تعزيرات در سال  1735به آن اضافه گرديد) تصويب شد و عواملي
همچون صغر ،جنون ،اضطرار ،مستي ،اجبار ،اكراه ،خواب ،اشتباه و بيهوشي را بهعنوان
عوامل مانع مسئوليت مطرح ساخت و اگرچه آخرين قانون در باب چهارم دفتر اول به
حدود مسئوليت جزايي پرداخت ولي تعريف مسئوليت جزايي در آن ذكر نشد؛ هرچند
سعي گرديد كه مسئوليت و عوامل مانع آن بر اساس آموزههاي فقه شيعي تبيين گردد
كه در ادامة اين نوشتار مفصالً به هريك از آنها پرداخته خواهد شد.
 .7شرايط مسئوليت كيفري

تحقق مسئوليت كيفري در گرو شرايطي است كه به نظر ميرسد در سه عنوان قابل
بحث باشد.
 .2-7ارتكاب عمل مجرمانه

براي تحقق جرم در عالم خارج ،ضرورت دارد فرد يا افرادي عمل ممنوع قانوني
را بهصورت عيني نمايان سازند و بر خالف گذشته ،امروزه صرف داشتن انديشة
مجرمانه جرم و قابل مجازات نيست (صانعي ،1736 ،ج ،1ص.)157
بر همين اساس ،ضرورت دارد عناصر سهگانة جرم وجود داشته باشند تا جرم
محقق شود؛ عنصر اول ،عنصر قانوني است كه به موجب آن عمل مجرمانه بايد قبل از
ارتكاب توسط فاعل ،به وسيلة آمر صالح و قانوني در متون تعيينكنندة جرايم كه همان
مجموعه قوانين جزايي هستند ،مشخص شده باشد .اين عنصر كه از آن تحت عنوان
اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نيز ياد ميشود ،از ابتداي تشريع حقوق اسالمي
با قاعدة قبح عقاب بالبيان مطرح و مورد توجه قرار گرفت اما در غرب ،نخستينبار در
سال 1337م .و در مادة  5اعالمية حقوق بشر طرح شد.

51

پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال چهاردهم ،شمارة اول (پياپي ،)73بهار و تابستان 2731

عنصر دوم ،عنصر مادي است كه مشخصاً به تحقق رفتار مجرمانه مربوط ميشود،
به اين معني كه تحقق عنصر مادي در گرو آن است كه فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار
براي آن مجازات تعيين نموده است ،توسط يك انسان ارتكاب يابد .همانطور كه
پيشتر اشاره شد ،تحقق عنصر مادي از سوي يك انسان در قديمااليام ضرورت نداشت
و حيوانات نيز در اين ميان قابل تعقيب بودند؛ از سوي ديگر ،زنده بودن فرد مرتكب
نيز ضرورت نداشت و مردگان قابل مجازات بودند كه البته و در حال حاضر تحقق
عنصر مادي فقط از سوي انسان زنده امكانپذير ميباشد.
سومين عنصر ،عنصر معنوي است كه مرتكب جرم براي قابليت تعقيب ،بايد حائز
آن باشد .در اينجا مجرم بايد در ارتكاب جرم ،عمد و قصد در ارتكاب داشته باشد يا
بهگونهاي رفتار كرده باشد كه عمل وي همراه با يك خطاي جزايي قابل تعقيب همچون
بياحتياطي ،بيمباالتي ،عدم رعايت نظامات ،عدم مهارت و ...باشد تا وي از نظر رواني
قابل سرزنش بوده و آمادگي قبول مسئوليت كيفري را دارا گردد.
اجتماع اين سه عنصر باعث خواهد شد كه عمل مجرمانه تحقق يابد و مجرم قابل
تعقيب و مجازات گردد و در عين حال ،خلل در هر كدام از اين سه عنصر يا ركن جرم
كه به نمونههايي از آن اشاره خواهد گرديد ،باعث عدم شروع يا توقف جريان تعقيب و
رسيدگي ميشود.
 .1-7اهليت جزايي مرتكب

عالوه بر ضرورت ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه ،مرتكب بايد داراي اهليت جزايي
باشد و چهار ويژگي عقل ،بلوغ ،اختيار و قصد را حائز باشد .منظور از عقل در حقوق
جزا ،فعاليت طبيعي قوة عاقله است و تقابل آن با واژههايي چون جنون ،اختالل دماغي
و اختالل قوة تميز مؤيد اين ادعاست؛ زيرا هريك از اين واژهها به نحوي از اختالل
فعاليتهاي طبيعي قوة عاقله خبر ميدهد و بنابراين ،شخص عاقل كسي است كه قوة
عاقلة او به شكل عادي و طبيعي فعاليت ميكند (ميرسعيدي ،1737 ،ص.)117
بلوغ در حقوق جزا در مقابل صغر قرار دارد كه البته در تعيين تعريف و محدودة
آن ميان حقوقدانان و در نظامهاي حقوقي مختلف ،نظرات گوناگوني وجود دارد.
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برخي بلوغ را مساوي بلوغ شرعي و شروع سن تكليف ،گروهي همراه با رشد كيفري،
بعضي تابع سن خاصي غير از سن بلوغ و ...ميدانند.
اختيار در حقوق جزا با مفهوم فلسفي اختيار متفاوت بوده و در عين حال چيزي
غير از اراده است .اراده معرف رابطة بزهكار با جرم است ولي اختيار در مفهوم جزايي
تحت عنوان آزادي رفتار ،نمودار وضعيت خاص فاعل در زمان ارتكاب جرم است،
بيآنكه روابط رواني ميان فاعل و جرم مستقيماً در آن دخالتي داشته باشد (ميرسعيدي،
 ،1737ص .)165نقطة مقابل اختيار در اين معني ،اجبار ،اكراه و اضطرار است.
قصد كه در واقع عمد در ارتكاب رفتار يا خطاي جزايي قابل تعقيب است ،در
نقطة مقابل خواب ،بيهوشي ،مستي و اشتباه قرار دارد و حاكي از ارادة مرتكب در
ارتكاب عمل است.
وجود چهار عامل پيشگفته يعني عقل ،بلوغ ،اختيار و قصد براي اهليت يافتن فرد
براي بر عهده گرفتن مسئوليت كيفري الزم است و از اين روست كه در نوشتههاي
حقوقي از همه يا برخي از اين عوامل تحت عنوان اركان اهليت جزايي نام برده شده
است.
 .7-7نبود علل خاص

در كنار ضرورت ارتكاب عمل مجرمانه توسط انسان زنده و دارا بودن شرايط عقل،
بلوغ ،اختيار و قصد توسط مرتكب ،نبايد عواملي كه باعث موجّه شدن عمل ارتكابي يا
عدم مسئوليت مرتكب ميگردد ،وجود داشته باشد .اين عوامل را در دو دسته ميتوان
جاي داد:
گروهي از اين عوامل به تصريح مقنن ،رفتاري را كه در شرايط معمول ،جرم و
قابل مجازات است ،از حالت مجرمانه خارج ميكند و آن را فاقد وصف مجرمانه
ميسازد و از جرم بودن ساقط ميكند .اين عمل مقنن ،عنصر قانوني جرم را زائل
ميسازد .اين عوامل كه از آنها تحت عنوان علل موجِّه جرم يا علل اباحه ياد ميشود،
مواردي است كه قانونگذار به علت وجود اوضاع و احوال خاص ،رفتاري را از حالت
مجرمانه به حالت مشروع تبديل ميسازد؛ مثل دفاع مشروع ،عمليات جراحي ،عمليات
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ورزشي ،تأديب و حفاظت از صغار و مجانين ،امر آمر قانوني ،اجراي قانون اهم ،حكم
قانون و....
گروه ديگر از اين عوامل عوامل مانع مسئوليت كيفري هستند .در اينجا يك
مجموعه علل شخصي كه ريشه در شخص مجرم دارد ،باعث ميشود كه بار مسئوليت
از دوش وي برداشته شود؛ بر خالف علل موجِّه جرم كه ريشه در حكم مقنن دارد و
ربطي به شخص مرتكب و ويژگيهاي وي ندارد .اين عوامل نقطة مقابل عناصر
تشكيلدهندة اهليت جزايي هستند؛ به اين معني كه نقطة مقابل عقل ،جنون است و
مباحث مرتبط با آن همچون اختالل دماغي و اختالل قوة تميز ،نقطة مقابل بلوغ ،صغر
و نرسيدن به سن مسئوليت كيفري است؛ نقطة مقابل اختيار ،اجبار و اكراه و اضطرار
است و نقطة مقابل قصد ،خواب ،مستي ،جهل و بيهوشي است كه وجود اين عوامل
نهگانه باعث عدم مسئوليت مرتكب ميگردد.
وجود علل موجِّه جرم بهواسطة تصريح قانونگذار و اخالل در عنصر قانوني،
رفتار را موجّه و غيرمجرمانه ميسازد و وجود عوامل مانع مسئوليت باعث عدم
مسئوليت كيفري مرتكب و در نتيجه ،عدم امكان تعقيب و مجازات وي خواهد شد.
 .5مباني مسئوليت كيفري

مبناي مسئوليت كيفري را هم ميتوان از منظر حقوق عرفي مورد توجه و بررسي قرار
داد و هم ميتوان مبناي مسئوليت را از نگاه حقوق اسالمي مورد بحث قرار داد؛ اما در
هر دو صورت بحث از اراده و آزادي انسان بهعنوان مقدمه و پيشنياز بحث مطرح
است .در اينجا برخي دانشمندان قائل به آزادي انسان و ابتناء مسئوليت كيفري بر آزادي
انسان هستند و عامل مؤثر در فعل وي را ارادة او ميدانند (عوض ،1735 ،ص.)613
گروه ديگري مسئوليت را مبتني بر عدم اختيار انسان و انكار آزادي او تحليل مينمايند.
در اين نگاه ،با توجه به نبود مسئوليت اخالقي ،مسئوليت اجتماعي عامل تعقيب و
مجازات مجرم خواهد بود (آنسل ،1737 ،ص.)73
نظر سوم ،قائل بر ابتناء مسئوليت بر آگاهي و شعور آدمي است و معتقد است
همين حس آگاهي و شعور انسان باعث بهرهمندي فرد نسبت به اعمال ،رفتار و گفتار
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خويش خواهد شد (آنسل ،1737 ،ص )61و آخرين نظريه قائل به اختالط جبر و
اختيار در وجود انسان و مبتني بودن مسئوليت وي بر اختيار اوست و اينكه خداوند به
انسان توانايي انجام يا ترك يك فعل را داده است (محقق داماد ،1761 ،ص.)76
 .2-5مبناي مسئوليت كيفري از منظر حقوق عرفي

عليرغم آنكه در بحث از اراده و آزادي انسان ،چهار نظريه مطرح است كه بدان اشاره
شد ،در اينجا ميتوان پنج مبنا را بهعنوان مباني مسئوليت كيفري از نگاه حقوق عرفي
بررسي كرد (دلفاني ،1731 ،صص.)66-73
 .2-2-5منطق عرفي

در اين مبنا ،آداب ،رسوم ،عرف و فرهنگ يك جامعه حكم ميكند كه انسان رفتاري را
انجام دهد يا ترك نمايد و بايدها و نبايدها تابع اين عوامل عرفي است كه در اصطالح،
به آن منطق عرفي ميگويند .در اينجا منظور ،قضاوت عرفي مردم يك سرزمين در برهة
خاصي از زمان است و اين منطق در مقابل رفتارهاي مخالف حيثيت فردي و اجتماعي
ايستادگي ميكند و افراد جامعه را در كنار برخورداري از حقوق اجتماعي موظف به
تكاليف اجتماعي ميسازد.
 .1-2-5مسئوليت اخالقي

در اين فرض ،اخالق و موازين و قواعد اخالقي مبناي مسئوليت هستند و اعمالي كه
مخالف با موازين اخالق فردي و اجتماعي باشد ،واجد وصف مجرمانه ميگردد و
مبناي سنجش مجرمانه بودن يا نبودن اعمال ،تطبيق يا عدم تطبيق آن با ارزشهاي
اخالقي جامعه است .در اين فرض طبيعتاً مبناي مسئوليت گستردهتر و فراگيرتر از
فرض قبلي است كه وابسته به يك فرهنگ خاص و زمان خاص است ،چون خيلي از
ارزشهاي اخالقي در ميان همة ملل و در همة زمانها ثابتاند؛ زيرا حسن و قبح ذاتي
و عقلي ثابت است.
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 .7-2-5مسئوليت رواني

قابليت سرزنش مجرم به جهت رواني ،ديگر مبناي مسئوليت كيفري است .به عبارتي
فرد مرتكب در صورتي قابل سرزنش و تعقيب و مجازات است كه به جهت رواني
قابل سرزنش باشد و مباحثي همچون جنون ،اختالل دماغي و قوة تميز در مورد وي
صدق نكند و علوم رواني وي را ناتوان از پذيرش مسئوليت تشخيص ندهند.
 .5-2-5مسئوليت اجتماعي

ابتناء مسئوليت كيفري بر مسئوليت اجتماعي سابقهاي طوالني دارد و بهخصوص ،مكتب
تحققي (اثباتي ،ايتاليايي) اين نوع مسئوليت را به نحو جديتري مطرح و شايع ساخت.
در اين نظريه ،وقتي فردي در جامعهاي زندگي ميكند ،بايد ضوابط خاص آن جامعه را
رعايت كند و از مخالفت با قواعد جامعه حذر كند وگرنه از نظر جامعه مسئول است و
جامعه حق دارد با تعقيب و مجازات وي از خود دفاع كند .مكتب تحققي در اينجا با
نفي آزادي اراده و اختيار انسان و در نتيجه نفي مسئوليت اخالقي ،مسئوليت اجتماعي
را جايگزين آن ميسازد كه با توجه به انتقادات وارده بر اين نگاه ،بعداً آدولف پرينس و
سپس مارك آنسل ،مكتب دفاع اجتماعي و دفاع اجتماعي نوين را پايهگذاري كردند
(آنسل ،1737 ،ص.)16
 .3-2-5مسئوليت قانوني

در اين فرض ،مبناي مسئوليت اين است كه كلية افراد بالغ ،عاقل ،قاصد و مختار كه در
شرايط عادي مرتكب جرم ميشوند ،مسئول شناخته ميشوند و مستحق كيفر هستند و
بر همين اساس قاعدة «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» ،پذيرفته ميشود .به
عبارتي وقتي يك متن قانوني ،رفتار مجرمانه را مشخص ميسازد و يك فرد عاقل بالغ
مختار قاصد مرتكب آن رفتار ميگردد ،مسئوليت كيفري مرتكب قطعي است و وجود
متن قانوني براي مجرميت فرد داراي شرايط اهليت جزايي كافي است.
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 .1-5مبناي مسئوليت كيفري از منظر حقوق اسالمي

مبناي مسئوليت در اسالم تا حدودي نزديك به مسئوليت قانوني است .مطابق آية «ما كنا
معذِّبين حتي نبعث رسوالً» (اسراء )15:و قاعدة عقلي «قبح عقاب بالبيان» بايد هر عمل
مجرمانهاي اعم از فعل يا ترك فعل قبل از ارتكاب توسط يك متن از پيش تعيينشده،
مشخص شده باشد؛ البته به شرط آنكه مقنن صالحيت الزم را در تقنين داشته باشد
(مشروعيت داشته باشد) و اين تقنين ارتباط وثيقي با گزارههاي اخالقي داشته باشد كه
ضمانت واقعي احكام حقوقي هستند؛ در عين اينكه اعتقاد به تساوي اخالق و حقوق
در ميان نباشد.
از سوي ديگر مرتكب جرم داراي شرايط چهارگانة عقل ،قصد ،بلوغ و اختيار
باشد؛ در عين اينكه در اسالم قاعدة «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» ،بهشدت
ساير نظامهاي حقوقي پذيرفته نشده است؛ در تعقيب و مجازات مجرمان در جرايم
خاصي كه بيشتر جنبه حق اللهي دارند ،گزارههايي همچون سختگيري در طرق اثبات،
سازوكار توبه ،شفاعت ... ،و ويژگيهاي خاص ديگري كه نظام مسئوليت كيفري
اسالمي را از ساير نظامها متمايز ميسازد و بعضي از آنها به فراخور بحث در علل
مانع مسئوليت كيفري در ادامة مباحث بدان اشاره ميگردد.
 .3عوامل مانع يا رافع مسئوليت كيفري

در قريب به اتفاق كتب ،مقاالت و يادداشتهاي حقوق كيفري از گزارههايي همچون
جنون ،صغر ،خواب ،اضطرار و ...تحت عنوان عوامل رافع مسئوليت كيفري ياد ميشود
و استفاده از عبارت عوامل مانع مسئوليت كيفري براي اين نهادها امري شايع و مصطلح
نيست .با اين مقدمه ،اين سؤال در ذهن ايجاد ميشود كه چرا در همة قسمتهاي
مختلف اين كتاب ،علل پيشگفته تحت عنوان عوامل مانع مسئوليت كيفري نامگذاري
شده و از عبارت مصطلح عوامل رافع مسئوليت كيفري استفاده نشده است؟ در پاسخ به
اين سؤال بايد توضيحي در مورد ريشة اختالف و دليل استفاده از عنوان عوامل مانع
مسئوليت كيفري ارائه نمود.
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اصل اين مطلب كه مسئوليت كيفري و وقوع جرم تنها از انسان امكانپذير است،
امري مورد قبول حقوقدانان در نظامهاي مختلف حقوقي است ،ولي اينكه آيا همة
انسانها در كلية حاالت قابليت ارتكاب جرم و قبول عنوان مسئوليت كيفري را دارند يا
نه ،امر ديگري است .به عبارت ديگر ،آيا مسئوليت كيفري انسان مشروط به تحقق
شرايط خاصي است يا اطالق عنوان انسان به يك موجود ولو اينكه وي صغير ،مجنون
يا خواب باشد ،براي مسئول شدن وي به جهت كيفري كافي است؟
در پاسخ به اين سؤال كه بهخصوص ،در مورد مسئوليت صغار و مجانين مطرح
است ،گروهي راه افراط را پيمودهاند و نظرهاي خاصي را طرح كردهاند؛ مثالً اينكه
صغار و مجانين اصوالً مخاطب امر و نهي جزايي نبوده ،از شمول قوانين كيفري
خارجاند و حكمي شبيه حكم جمادات و حيوانات را دارا هستند( ،صيفي1763 ،م،
ص)677؛ يا اينكه رفتار صغار و مجانين بيشباهت به كنشهاي شرطي و غيرارادي
نيست (عوض1735 ،م ،ص )677و يا بخشي از اين استدالالت را بهعنوان مبناي عدم
پذيرش مسئوليت افراد پيشگفته طرح نمودهاند (محمود1761 ،م ،ص.)736
طبيعتاً اين دسته استدالالت به واسطة عدم تطبيق با ساير معارف ديني و سيرة
عملي معصومان(ع) در برخورد با رفتارهاي مجرمانة صغار و مجانين ،قابليت تبيين
چگونگي منع مسئوليت از برخي انسانها را ندارد و قابل قبول نيست (ميرسعيدي،
 ،1737صص.)56-51
برخي ديگر از نويسندگان معتقدند امر و نهي جزايي شامل صغار و مجانين نيز
ميشود ،اما رفتار آنها فاقد ركن معنوي است و با انتفاي ركن معنوي ،وجود ركن
مادي بهتنهايي براي تحقق جرم كفايت نميكند و زوال عنوان جرم از رفتار صغير و
مجنون اتفاق ميافتد (نجيب حسني1736 ،م ،ص.)673
به نظر ميرسد نظر اخير محمل خوبي براي تبيين بحث باشد .ابتدا بايد ديد ركن
يا همان عنصر معنوي جرم شامل چه مواردي است؛ اگر گفته شود گزارههايي همچون
عقل ،بلوغ ،قصد و اختيار خارج از عنصر معنوي هستند و عنصر معنوي چيزي جز
عمد يا همان سوءنيت و خطاي جزايي مثل بياحتياطي و ...نيست ،اين سؤال مطرح
ميشود كه عمد و خطاي جزايي در جايي كه مثالً عقل وجود ندارد ،امكان تحقق دارد؟
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اگر پاسخ منفي باشد و عنصر معنوي بدون عقل تحقق نيابد ،پس جرم هم اتفاق
نيفتاده و بحث از مسئوليت يا عدم آن در مورد مجنون ،براي مثال ،موضوعيتي نخواهد
داشت .اما اگر پاسخ مثبت باشد و گفته شود عنصر معنوي يعني عمد و خطاي جزايي
بدون عقل هم تحقق مييابد و نيازي به عقل براي تحقق آن نيست ،آنگاه سؤال خواهد
شد كه تحقق عنصر معنوي در اين حالت و بهتبع آن ،وقوع جرم براي اثبات مسئوليت
كيفري كافي است؟
به عبارت ديگر ،اگر پذيرفته شود كه تحقق عنصر و ركن معنوي و در ادامه وقوع
جرم بدون نياز به عقل امكانپذير است -كه البته اين ادعا در جاي خود محل تأمل
است -اين موضوع سبب اثبات مسئوليت كيفري مرتكب نخواهد شد؛ زيرا براي تحقق
مسئوليت كيفري عالوه بر وقوع عمل مجرمانه كه در گرو تحقق اركان سهگانة قانوني،
مادي و معنوي است ،وجود اهليت جزايي و نبود علل خاص نيز مورد نياز است كه
مواردي همچون جنون ،صغر و ...در اينجا مطرح و عامل عدم تحقق مسئوليت كيفري
ميگردند.
نكتة ديگر در نحوة استناد موضوع به حديث معروف رفع است كه در آن قلم از
طفل ،مجنون و نائم رفع شده و اين كلمة رفع در استعمال عبارت عوامل رافع مورد
توجه قرار گرفته است؛ در حالي كه در حديث شريف نبوي بحث رفع قلم مطرح
است ،نه رفع مجازات و مؤاخذه كه گفته شود طفل يا صغير مسئول و مجرم است ،ولي
حديث مجازات را از او رفع كرده و برداشته است بلكه رفع قلم به معناي رفع تكليف
است ،نه رفع مجازات پس از مكلف و مسئول شدن؛ و عبارت قلم خود حاكي از همين
مطلب است.
در كتاب «مباني تحريرالوسيله» در بحث اشتراط بلوغ قاذف آمده است:
«ظاهراً اختالفي در آن [ضرورت بلوغ قاذف براي اجراي حد] نيست و در
جواهر نيز بحث به همين صورت مطرح است و ممكن است از سه جهت
بر آن استدالل گردد :اول :از ناحية ادلة رفع قلم از طفل؛ اين رفع قلم اگر
قلم مؤاخذه باشد ،كه داللت آن واضح است؛ زيرا حد مؤاخذه از طفل پسر
يا طفل دختر برداشته شده است؛ اما اگر قلم ،قلم تكليف باشد ،از اين باب
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است كه حد از آثار تجاوز است كه خداوند آن را براي مجازات بر معصيت
قرار داده و در جايي كه خدا براي شخصي (طفل) تكليف قرار نداده ،اصالً
جايي براي بحث باقي نميماند» (مؤمن قمي1611 ،ق ،ص.)671
در كتاب «مباني منهاجالصالحين» چنين گفته شده است:
«در بحث رفع قلم ،كيفيت اتباع و پيروي از حديث چيست و منظور روايت
چه ميباشد؟ به نظر ميرسد مستفاد از اين روايت (حديث رفع قلم) و امثال
آن اين باشد كه قلم بهصورت تكليفي يا وضعي يا هر دو (تكليفي و وضعي)
از غيربالغ برداشته شده است و منافاتي بين اين امر (رفع قلم از غيربالغ) و
ثبوت و اعتبار آن براي غيربالغ وجود ندارد و تالزمي بين اين دو امر نيست،
همانطور كه ظاهر است» (طباطبايي قمي1616 ،ه.ق ،ج ،1ص.)15
نمونة مشخص براي چنين فرضي ،جرمي است كه صغير و بالغ به اتفاق يكديگر
انجام ميدهند كه در آن ،بالغ مجرم و صغير مبراي از مسئوليت است ،حتي در موردي
كه صغير ،مباشر و بالغ ،معاون باشد كه در اين حالت ،صغير مسئوليت ندارد و بالغ
بهعنوان سبب اقوي از مباشر داراي مسئوليت خواهد بود.
صاحب كتاب «قواعد الفقهيه» مينويسد:
«خالصة كالم آنكه از حديث رفع و ذكر صغير در كنار مجنون و نائم ظاهر
ميشود ،همانگونه كه در مجنون و نائم از لحاظ تكويني قصد وجود ندارد،
در كودك نيز از لحاظ تشريعي قصد وجود ندارد .پس هر فعلي كه تأثير آن
منوط به انجام عمدي آن باشد ،بدون عمد ،اثر معهود بر آن فعل مترتب
نخواهد شد .بنابراين اگر كودك چنين كاري را مرتكب شود ،اثري بر آن
تعلق نميگيرد ،حتي اگر طفل آن را قصد كرده باشد» (موسوي بجنوردي،
 ،1731ج ،6صص.)133-136
ايشان در جاي ديگري در ذيل حديث رفع كه  7مورد را ذكر ميكند ،ميفرمايد:
«رفع و دفع در يك مورد مشتركاند و آن اينكه در هر دو مقتضي براي به
وجود آمدن شيئي موجود است ،اما فرقي كه دارند در اين است كه در رفع
مقتضي موجود ،مقتضي هم موجود ميشود ،اما در دفع ،مقتضي موجود
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است و مانعي از به وجود آمدن و از تأثير آن جلوگيري ميكند» (موسوي
بجنوردي1737 ،ق ،ج ،1ص.)175
بنابراين ،ايشان قائل به اين هستند كه رفع موجود در حديث ،ادعائاً به معناي دفع
از باب مجاز در كلمه است.
آيتاهلل سبحاني در «تقريرات درس اصول حضرت امام(ره)» ميگويد:
«رفع ادعايي [حديث  7گانة رفع] به رفعي گويند كه شيء موجود در خارج
بهمنزلة عدم گرفته شود .به اين معني كه مضطر با ارتكاب فعل حرام ،عملي
را فرضاً مرتكب نشده و مسئوليت ندارد؛ يعني اگر در حال اكراه و اضطرار
عملي از شخصي صادر شود ،هيچ اثري بر آن بار نميشود؛ امام خميني[ره]
نيز قائل به رفع ادعايي هستند» (سبحاني ،1763 ،ج ،1ص.)113
آنچه اين ادعا در ارتباط با معناي رفع را تأييد مينمايد ،عبارت «فال اثم عليه» در
آيات ناظر به اضطرار در قرآن كريم است .در اين آيات شريفه (بقره ،137:انعام 165:و
نحل )115:رفتار مجرمانة مضطر كه با قيد «غير باغ و ال عاد» ذكر شده است ،اساساً از
دايرة گناه بودن خارج دانسته شده و گفته شده است كه اين عمل مضطر اثم و گناه
نيست و اساساً مسئوليتي در كار نيست ،نه اينكه اين فعل گناه است ولي مجازات آن
رفع ميگردد.
در تبيين معناي رفع در حديث رفع كه شامل  7مورد پيش گفته ،شيخ انصاري(ره)
معتقد است :منظور از رفع ،رفع آثار ظاهر است چون امور نهگانه در واقع مرتفع نيستند
و مثالً اكراه و اضطرار در عالم واقع وجود دارند( .انصاري1736 ،ق ،ص .)175آيتاهلل
خويي ضمن تأييد همين نظريه« ،ما» موصوله در «ما اكرهوا» را شامل تمامي احكام
تكليفي و وضعي و احكام موضوعات ميداند و معتقد است اختصاصي به حكم تكليفي
يا وضعي وجود ندارد؛ يعني آنچه بر اعمال غيراكراهي مترتب است ،با وجود اكراه
مرتفع ميشود (خويي1611 ،ق ،ج ،1ص .)153در اينجا نيز مشاهده ميشود كه متعلَّق
رفع صرفاً مجازات نيست و كلية آثار اعم از مسئوليت ،تكليف و مجازات مشمول حكم
رفع قرار گرفته است.
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آيتاهلل ناييني(ره) در اينجا قائل است اصوالً رفع در اين روايت به معناي دفع
است (نصيري ،1737 ،ص.)66
مطلب ديگر استناد به قانون مجازات اسالمي در استعمال كلمه رفع و رافع ،و
مجرم شمردن صغير و مجنون بهعنوان استدالل بر مسئوليت اين گروه است .در اينجا
بايد گفت قانون متخذ از منابع شرعي و محصول آنهاست ،نه اينكه در عرض آنها
باشد و بهعنوان يك منبع استدالل مورد استفاده قرار گيرد وگرنه برخي تعارضات قانون
با منابع شرعي يا عدم ذكر برخي احكام در قوانين ايجاد مشكالت جدي خواهد نمود؛
براي مثال ،در قانون مجازات سال ( 1761اليحة حدود و قصاص) بحث قتل در فراش
در قانون ذكر نگرديده بود ،اما در سال  1735در مادة  677قانون مجازات اسالمي به آن
پرداخته شد ،حال ميتوان گفت اين اجازه از سال  1761تا  1735وجود نداشته يا
غيرشرعي بوده و از سال  1735مجوز آن صادر شده و ريشة اين استدالل را قانون
مجازات اسالمي شمرد؟
نمونة ديگر كه اتفاقاً رابطة مستقيمي با موضوع بحث دارد ،نگاه متفاوت مقننان
ايراني به بحث منع و رفع در قوانين مختلف پس از انقالب است؛ براي مثال ،در مورد
جنون؛ در مادة  13قانون راجع به مجازات اسالمي سال  1761جنون موجب عدم
مسئوليت كيفري دانسته شده ولي در مادة  51ق.م.ا سال  ،1737جنون رافع مسئوليت
كيفري شمرده شده است و در اليحة مجازات اسالمي ،جنون باعث عدم مسئوليت
دانسته شده است .حال آيا ميتوان گفت كه مقنن در سال  61جنون را عامل منع
مسئوليت ،در سال  37عامل رفع مسئوليت و در اليحة جديد دوباره عامل منع دانسته
است؛ پس تغييري در مبناي نگاه به جنون بهعنوان يك عامل خاص در مسئوليت
كيفري ايجاد شده است؟
اعتقاد به مانع و نه رافع بودن عوامل پيشگفته نسبت به مسئوليت كيفري سابقه و
قائالن ديگري نيز دارد؛ براي مثال ،مادة  66قانون جزاي سابق فرانسه مقرر ميكرد:
«چنانچه متهم در حين ارتكاب رفتار جزايي دچار جنون باشد ،عمل او
جنحه و يا جنايت محسوب نميشود».
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و حقوقداناني مثل لواسور معتقد بودند عدم ارتكاب جنحه و جنايت در اينجا
ناشي از نبود عنصر معنوي در رفتار جزايي مجنون است (مهدي1736 ،م ،ص.)163
همچنين ديوان عالي كشور فرانسه در رأي  17دسامبر 1756م .اظهار كرد كه كودك
مرتكب جرم نميشود؛ زيرا صدور جرم نيازمند تميز و ارادة نزد فاعل است و اين دو
ويژگي پيش از رسيدن به سن رشد مفقود است (عوجي1735 ،م ،ص.)61
عالمه جعفري(ره) در «رسائل فقهي» پس از تقسيم مسئوليت الزامي به سه نوع
يك .مسئوليت بهعنوان استحقاق كيفر ناشي از تكليف ،دو .مسئوليت بهعنوان استحقاق
تأديب و سه .مسئوليت بهعنوان مشمول بودن به احكام وضعي (لزوم جبران ضرر و
خسارت) ميفرمايد:
«داليل قاطعانهاي در مدارك حقوق اسالمي با وضوح كامل ،مسئوليت
بهعنوان استحقاق كيفر (به معناي عمومي) ناشي از تكليف را از كودكان
سلب نموده است و در قاعدة فقهي گفته ميشود« :چون كودكان مكلف
نيستند ،پس مجرم نيستند ،لذا عقاب و كيفر نيز براي آنان وجود ندارد»؛
بنابراين كودك از نظر حقوق اسالمي مجرم حقيقي نميباشد.
دليل اين اصل به اضافة حكم عقل كه يكي از مدارك چهارگانة اسالم
است ،روايت متواتري است كه از قانونگذار اسالم ثابت شده است .آن
روايت چنانكه در باال متذكر شديم ،اين است« :قلم تكليف از كودكان تا
دوران بلوغ و از ديوانگان تا موقع بهبودي رواني برداشته شده است و از
كسي كه به خواب رفته است تا بيدار شود ».و همچنين روايت معتبري است
كه ميگويد« :عمد كودك بهمنزلة خطاست»؛ يعني كودك نميتواند منشأ
مسئوليت بهعنوان استحقاق كيفر ناشي از مخالفت تكليف بوده باشد .اين
اصل در ابواب مختلفة فقه اسالمي از عبادات و معامالت و دادرسيها و
جنايات و باب شهادات و غيرذلك ،بدون كوچكترين اختالف ،مورد عمل
فقها و حقوقدانان اسالمي ميباشد» (جعفري ،1731 ،ص.)163
ايشان در ذيل مسئوليت بهعنوان استحقاق تأديب مينويسد:
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«گرچه ما در اين قسم نيز از كلمة مسئوليت استفاده كرديم ،ولي در حقيقت
به كار بردن مسئوليت دربارة كودكاني كه هنوز به مرحلة رشد مغزي
نرسيدهاند ،بيمورد است .پس مقصود حقيقي از مسئوليت ،تعليم اصل
بازخواست در جامعة بشري براي كودكان ميباشد كه تدريجاً آنها نيز آگاه
شوند به اينكه فردي كه در جامعة متشكل زندگي ميكند ،رها نبوده و
بايستي او از يك عده قوانين براي امكان همزيستي يا عدالت اجتماعي
پيروي كند» (جعفري ،1731 ،ص.)167
جمعبندي

مسئوليت كيفري بهعنوان يكي از زيرشاخههاي مباحث حقوق جزا ،از جهت تعريف،
اركان و ...مورد اختالفنظر جدي حقوقدانان قرار دارد و اظهارنظرهاي متفاوت و
بعضاً متعارضي در حوزههاي پيشگفته ابراز شده است؛ از جمله اين موضوعات ،بحث
مانع يا رافع بودن عواملي چون صغر و جنون نسبت به مسئوليت كيفري است كه با
توجه به اقبال اغلب نويسندگان به عبارت «عوامل رافع» چندان مورد توجه و اختالف
قرار نگرفته است ،اما در صورت طرح ،با توجه به ارتباط آن با عنصر معنوي جرم
بالفاصله مورد توجه و تأمل جدي قرار ميگيرد.
به نظر ميرسد در اين حوزه بايد ابتدا تكليف عنصر معنوي و اجزاي تشكيلدهندة
آن را مشخص نمود تا معلوم شود كه در تعريف عنصر معنوي ،عناصري چون عقل،
قصد ،بلوغ و اختيار وجود دارد يا خير .اگر اين عناصر ،اجزاء عنصر معنوي باشند ،در
صورت عروض جنون ،صغر ،اكراه ،اجبار ،اضطرار ،اشتباه ،مستي ،خواب و بيهوشي،
عنصر معنوي كامل نيست و در نتيجه عناصر سهگانة الزم براي تحقق جرم محقق نشده
است.
اگر اين عناصر ،اجزاء عنصر معنوي نباشند ،ناگريز بايد آنها را اركان اهليت
جزايي دانست كه شرط الزم براي تحقق مسئوليت كيفري است و در صورت وجود
حاالتي چون جنون و صغر ،اهليت جزايي كامل نيست و لذا مسئوليت كيفري ايجاد
نميشود.
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بنابراين ،چه عناصر چهارگانة عقل ،بلوغ ،قصد و اختيار بهعنوان اجزاء عنصر
معنوي و چه بهعنوان اركان اهليت جزايي طرح شود ،جهت تحقق مسئوليت كيفري
مورد نياز است؛ زيرا مسئوليت كيفري محتاج وقوع رفتار مجرمانه (شامل عناصر قانوني،
مادي و معنوي) ،اهليت جزايي مرتكب و نبود علل خاص است.
البته آنچه در اين مقاله بررسي و پذيرفته شد ،اين است كه عناصر چهارگانة عقل،
بلوغ ،قصد و اختيار اركان اهليت جزايي ،و شرط الزم و نهكافي براي تحقق مسئوليت
كيفري است و لذا اطالق عنوان مسئول كيفري به مجنون ،صغير ،مكرَه ،مجبور ،مضطر،
مشتبه ،مست ،خواب و بيهوش تعبير درستي نيست و بايد اين عوامل را بهعنوان مانع و
نهرافع مسئوليت كيفري مورد توجه قرار داد.
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