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چكيده

مسؤولیت کیفری به سان شاقول ترازوی عدالت است که در يكي از دو کفه ی 
آن ج��رم و در ديگری مجازات ق��رار می گیرد. وظیفه ي اين ش��اقول، برقراری تعادل 
است. تا قرون متمادی، به شاخص عدالت توجه نمی شد و در هر حال مرتكب جرم را 
مس��تحق مجازات مي دانستند. حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیر و کبیر، 
عاقل و مجنون، و مكره و مختار قائل نمی ش��دند. به عبارتی مسؤولیت کیفري، امری 
موضوعی بود و عمدی و س��هوی بودن رفتار مادی، تاثی��ری در نوع و میزان مجازات 
نداش��ت. به عالوه در آن عهد، مس��ؤولیت، جمعی بود و عالوه بر مجرم، س��اير افراد 

خانواده يا قبیله نیز ملزم به پاسخگويی به اعمال مجرمانه ي بزهكار بودند.
ب��ا ظهور اديان اله��ی، پیدايش مكاتب کیف��ری و در اثر انديش��ه های نو، به 
موضوعات��ی مانن��د اراده و اختیار، درک و تمییز و مس��ؤولیت کیف��ری و فروعات آن 

1. دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
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توجه بیش��تری صورت پذيرفت. اصل ش��خصی بودن مجازات، جانشین جمعی بودن 
مس��ؤولیت کیفری ش��د و موضوعی بودن مسؤولیت، جای خود را به ذهنی و شخصی 
بودن مس��ؤولیت داد. طفل، مجنون، مكره، مس��ت غیر ارادی، فرد خواب و مضطر از 
زمره مس��ؤولین کیفری خارج ش��دند، اما در مسؤول شناختن شخص حقوقی همواره 
مقاومت هايی ديده می ش��د؛ زيرا الزمه ي مس��ؤولیت، وجود عقل، اراده و اختیار بوده 
که ش��خص حقوقی، فاقد آن است. امروزه با پیشرفت جوامع بشری و چرخش اقتصاد 
کشورها با حضور اشخاص حقوقی و ارتكاب اعمال مجرمانه اي توسط مديران شرکت ها 
در س��ايه ي شخص حقوقي چشم پوش��ي از مسؤولیت کیفري ش��خص حقوقي براي 
دولت ها ممكن نبود. از اين رو در اليحه ي مجازات اس��المي، بر خالف قانون مجازات 

اسالمی سابق، ماده ای به اين مسأله اختصاص يافت. 

واژگان كليدي: مسؤولیت کیفري، اليحه ي مجازات اسالمي، قانون مجازات 
اسالمي، شخصیت حقوقي
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درآمد
قانون مجازات اس��المي که توسط کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسید، مطابق اصل 85 قانون اساسي به طور آزمايشي اجرا می شود 
و دارای مدت اجرا اس��ت. لذا تدوين اليحه اي جامع در اين خصوص ضروري بود. قوه 
قضايیه در راس��تاي بند 2 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به اين امر 
همت گمارد و اليحه ي مجازات اسالمي در بخش کلیات، در سال 1387 تقديم هیأت 
دولت و متعاقباً مجلس ش��وراي اس��المي گرديد. يكي از مباحث مطرح در اين اليحه، 

مسؤولیت کیفري است که در خصوص شخص حقوقي جاي بحث بیشتري دارد.
اليحه در خصوص مس��ؤولیت کیفری، پیشرفت هايي نسبت به قانون مجازات 
اس��المي دارد. لیكن وج��ود ابهامات، نواقص و تناقضات در برخی مواد و نیز س��كوت 
نس��بت به برخی مباحث، ايجاب می نمايد با بازبیني آن، نس��بت به رفع ايرادها اقدام 

گردد. در اين نوشتار به اين موارد مي پردازيم.

1. شرایط مسؤوليت كيفری
مطابق ماده ي 139 اليحه: »مسؤولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد 

حین ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد«
1- در اين ماده، ش��روط تحقق مس��ؤولیت کیفري، عقل، بلوغ و اختیار بیان 
شده، اما به قصد اشاره ای نشده است. شايد بتوان گفت با وجود شرط عقل، نیازی به 
قصد نبوده اس��ت؛ چون قصد، در بطن عقل و از آثار آن اس��ت. اگر اين پاس��خ درست 
باش��د، بايد گف��ت اختیار هم که به عنوان يكی از ش��رايط مس��ؤولیت کیفری آمده، 
مس��تلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، ما را از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد 

کرد. 
به نظر می رسد که عقل، ابزار و وسیله ي قصد است. يعنی قصد و اختیار زمانی 
تبلور پیدا می کنند که عقل فعال باش��د، ولی اين اب��زار همواره به معنای وجود قصد 
و اختیار نیس��ت. در واقع وجود قصد و اختیار، به عقل بس��تگی دارد، اما وجود عقل، 
نیازمند قصد و اختیار نیس��ت. بدين ترتیب می توان رابطه ي آن ها را از نس��ب اربعه ي 
عموم و خصوص مطلق دانست. يعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل، قاصد نیست، 
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ولی نمی توان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدين ترتیب به نظر 
می رسد در کنار عقل، يكی ديگر از شرايط مسؤولیت، قصد فعل است. 

فقها ش��رايط عامه ي تكلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیار  و قصد می دانند. 
برهمین مبنا، مواد 69 و 233 قانون مجازات اس��المی، اقرار را از کس��ی می پذيرد که 

شرايط چهارگانه ي مذکور را داشته باشد.
2- وجود س��ه ش��رط مذکور به عنوان شرايط عامه ي تكلیف در جرايم عمد و 
غیرعمد ضروري است. اين ضرورت شامل برخی از جرايم تحت عنوان در حكم خطای 
محض نخواهد بود. مس��ؤولیت و تكلیف عاقله در قتل در حال خواب، مبتنی بر تعاون 
و جلوگیری از تضییع خون مسلمان است. شروط عامه ي تكلیف، موقوف به مجازات و 
مس��ؤولیت پذيری فاعل است، نه شخص ديگری که خارج از فاعل و به لحاظ مصلحت 

انديشی شارع، مسؤول اعمال ديگری شده است.
3- برای تحقق مسؤولیت در جرم عمدی، عالوه بر شروط سه گانه ي فوق الذکر، 
دو ش��رط: علم به موضوع و قصد ارتكاب رفتار مجرمانه هم نیاز است و در جرايم غیر 

عمدی عالوه به شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهكار است. 
4- بنا به نظر برخی، مقنن در اين ماده اجزاي عنصر روانی را به عنوان شرايط 
مسؤولیت کیفری پذيرفته است. يعنی مقنن به دو عنصری بودن جرايم اعتقاد دارد و 
ارکان جرم را شامل عناصر قانونی و ماد ی می داند. در تايید اين نظر، ماده ي 2 اليحه 
مي گويد: »جرم، فعل يا ترک فعلی اس��ت که در قانون برای آن مجازات تعیین ش��ده 
است و هیچ فعل يا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست، مگر آن که در قانون برای آن 
مجازات در نظر گرفته ش��ده باش��د.« صرف نظر از نگارش نامتعارف و غیر ادبی ماده، 
در هر دو جمله، بر دو رکنی بودن جرم تاکید ش��ده اس��ت. در اين ماده، اش��اره ای به 
عنصر روانی به  عنوان پايه ي وقوع جرم نگرديده اس��ت. تصريح ماده ي 139 نیز  مؤيد 
آن اس��ت که مقنن عنصر روانی را در قالب شرايط مسؤولیت کیفری بیان کرده است. 
بر اين مبنا، هرگاه فرد فاقد مس��ؤولیت کیفری، رفتار مجرمانه انجام دهد، بنا به علل 

رافع مسؤولیت کیفري، مجازات ندارد. 
اگر عنصر روانی را از ش��رايط تش��كیل دهنده ي جرم و نه مس��ؤولیت کیفری 
بدانیم، بدين معنا اس��ت که هرگاه فرد فاقد عنصر روانی، مرتكب رفتار مجرمانه شود، 
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اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد. اين دو برداشت، اثر خود را در قابل مجازات 
بودن يا نبودن همدستان مباشر نشان خواهند داد.

برخ��ی با طرح ديدگاه س��ه عنصري ب��ودن جرايم و اعتقاد راس��خ به عنصر 
روانی، ارکان مس��ؤولیت کیفری را قدرت تش��خیص و آزادی اراده می دانند. اين عده، 
نزديكی هايی بین عنصر روانی و مس��ؤولیت کیفری می بینند، ولی آن دو را از يكديگر 
متمايز می دانند. عنصر روانی از علم و اراده تشكیل می شود و علم، با قدرت تشخیص، 
رابطه ي تنگاتنگ دارد. منظور از آزادی آن اس��ت که ش��خص بتواند اراده ي خود را به 
جهت خاصی معطوف سازد. بنابراين اگر عاملی همچون تهديد و اضطرار دخالت کنند، 
فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطالح آزادی اراده نخواهد داش��ت. آزادی 
اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمی باشد، در حالی که اراده به عنوان 
جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است« )زراعت، 1386، ص 224(.

ب��ا توجه به تعبیر مذکور از موارد ارکان مس��ؤولیت کیف��ری، فقط به اختیار 
)آزادی اراده( تصريح شده است و رکن ديگر يعنی قدرت تشخیص، به رغم ذکر عقل 
در اين ماده، بیان نشده است؛ زيرا میان عقل و قدرت تشخیص يک نفر، تفاوت وجود 
دارد، عقل، ابزار تش��خیص است، نه نفس قدرت تشخیص. چه بسا عقل حین ارتكاب 
جرم فعال باشد، ولی قدرت تشخیص نداشته باشد. فردی که در تاريكی شب به تصور 
آن که موجودی که از سوی مقابل به طرف او می آيد، حیوان است، به طرف او شلیک 
می کند، ولی منجر به مرگ انس��انی می ش��ود، هر چند فاعل عاقل است، ولی به علت 

عدم قدرت تمییز و تشخیص مناسب، قابل قصاص نیست.

2. اصل شخصی بودن مسؤوليت كيفری
م��اده ي 140 اليح��ه در اين خص��وص تصريح می کند: »مس��ؤولیت کیفری 

شخصی است«
1-اين ماده در قوانین پیشین سابقه ای نداشته و شايد علت، وضوح و بداهتی 

بوده که مقنن را از تبیین آن مستغنی ساخته است.
2- اصل ش��خصی بودن مس��ؤولیت کیفری، از اصل شخصی بودن مجازات ها 
تفكیک نشده است. برخی حقوق دانان بین اصل فردی کردن مسؤولیت کیفری و اصل 
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ش��خصی بودن مجازات ها تفاوت قائل شدند و معتقدند تفاوت اين دو را در مسؤولیت 
کیفری ناش��ی از فعل ديگری می توان ديد، وقتی گفته می شود اصل بر شخصی بودن 
مجازات اس��ت و اس��تثنائاً ممكن است ش��خص ديگری غیر از بزهكار، مجازات را به 
دوش بكش��د، لزوماً به اين معنی نیس��ت که ش��خص مذکور از نظر کیفري مس��ؤول 
اس��ت. بر مبنای اصل ش��خصی بودن مجازات، محكوم علیه بايد به جبران تقصیر خود 
ب��ار کیفر را تحمل کند، ول��ی قانون گذار گاه از اين اصل تخطی کرده و بار مجازات را 
عهده ي ديگری نهاده اس��ت. البته فرد مسؤول عمل ديگری قلمداد نمی شود. بنابراين 
تشعش��عات مجازات ممكن است به کسانی اصابت کند که نقشی در واقعه ي مجرمانه 
نداش��تند. اينان بار ديگری را تحمل می کنند، ولی مس��ؤول اعمال ايشان نیستند. اما 
کسانی که مسؤول اعمال ديگری شناخته می شوند، بايد شخصاً در دادگاه حاضر شده 
و برای جرمی که در ارتكاب آن به ظاهر مداخله ي مادی نداشته است، محكوم و اين 

محكومیت در سجل کیفری او ثبت شود.
اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری از اصول حاکم بر دادرسی است. به موجب 
اي��ن اصل، هر کس برای تقصیری که مرتكب ش��ده اس��ت، مواخ��ذه می گردد، حال 
آن که قلمرو حكومت اصل ش��خصی بودن مجازات ها، در مرحله ي اجرای حكم است. 
)اردبیل��ی، 1386، ص��ص 63 تا 66( با اين ديدگاه بهتر ب��ود در ماده ي 140 به جای 
شخصی بودن مسؤولیت، به فردی بودن آن اشاره می شد، مگر اين که مراد از شخصی 
بودن را انس��انی بودن مس��ؤولیت بدانیم که در مقابل عدم مس��ؤولیت حیوانات تلقی 
کنیم. اين تلقی بسیار بعید به نظر می رسد. ضمن آن که ماده ي بعدی که به مسؤولیت 
ناش��ی از فعل ديگری اش��اره دارد، گمان اول را تقويت می کند. يعنی مقنن در مقام 
بیان فردی کردن مسؤولیت کیفری بود، نه تمییز مسؤولیت انسان در مقابل حیوان.

3. مسؤوليت كيفری ناشی از فعل دیگری
در ماده ي 141 اليحه در خصوص مس��ؤولیت کیفري ناشي از فعل غیر آمده 
است: »مسؤولیت کیفری به علت رفتار ديگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص 
قانوناً مسؤول اعمال ديگری باشد يا در رابطه با نتیجه ي رفتار ارتكابی توسط ديگری، 

مرتكب تقصیر شده باشد.«
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1- اين ماده نیز س��ابقه ای به ش��كل مصرح در قانون مجازات نداش��ته است. 
البته در قانون مجازات اس��المی در موارد متعددی به اين موضوع توجه ش��ده اس��ت. 
مسؤولیت عاقله در ماده ي 307 قانون مجازات اسالمی، مسؤولیت مدير مسؤول نشريه 
طبق تبصره ي 4 ماده ي 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 و مس��ؤولیت کارفرمايان در 
قبال  اعمال خس��ارت آمیز کارگران پیش بینی ش��ده در ماده ي 91 قانون کار مصوب 

1369 از اين جمله اند.
2- در خصوص مسؤولیت کیفری ناشی از فعل ديگری، دو تئوری خطر و خطا 
مطرح است. در تئوري خطر، اعتقاد بر اين است که ثروت و قدرت بیشتر، يعنی قبول 
مس��ؤولیت سنگین تر. سرمايه داران، مديران و کارفرمايان که صاحبان زر و زورند، بايد 
تاوان قدرت و ثروت خود را پس دهند. بنابراين در محل کار آسیب و خسارتی به بار 
آيد، ايشان بايد پاسخگو باشند، اما طبق نظريه ي دوم، در صورتی افراد به خاطر اعمال 
ديگران مس��ؤولند  که مرتكب تقصیر ش��ده باش��ند. اينان زمانی مسؤولند که اهمال، 

سهل انگاری و عدم رعايت امری از آن ها سرزده باشد. 
نظريه ي دوم در ماده ي 141 پذيرفته شده است. ممكن است برخی، مسؤولیت 
کیفری ناش��ی از فعل ديگری را، استثنايی بر اصل شخصی بودن بدانند، اما استثنايی 
در کار نیست؛ زيرا بر اساس نظريه ي اخیر، اشخاص در صورتی مسؤول اعمال ديگران 
هس��تند ک��ه در اجراي وظايف مراقبت��ی يا نظارتی خود دچار تعدی يا تفريط ش��ده 
باش��ند. کما اين که طبق ماده ي 12 قانون مس��ؤولیت مدنی ايران مصوب 1339 اگر 
محرز ش��ود که کارفرما تمام احتیاط هايی که اوضاع و احوال قضیه ايجاب می نموده، 
به عمل آورده، يا اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد، باز هم جلوگیری از ورود 

زيان مقدور نمی بود، مسؤول جبران خسارت نخواهد بود.   
3- در ماده ي 141، به حالت ديگری از مس��ؤولیت کیفری اش��اره ش��ده که 
می توان آن را مس��ؤولیت کیفری قانونی ناش��ی از رفتار ديگ��ری نام نهاد. در اين نوع 
مسؤولیت، الزم نیست فرِد مسؤول، دچار تقصیر با خطری شده باشد. مسؤولیت عاقله 
و مس��ؤولیت والدين يا سرپرست طفل در تربیت طفل بزهكار طبق ماده ي 49 قانون 

مجازات اسالمی، از جمله ي اين موارد است.
4- وجه تفاوت افراد مس��ؤول در دو حالت مذکور در ماده ي 140 آن اس��ت 
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که در مس��ؤولیت کیفری قانونی، عالوه بر آن که در تحقق مسؤولیت نیازی به تقصیر 
نیس��ت، افراد مسؤول قباًل بايد در قانون تصريح شده باشند، ولی در حالت دوم، يعنی 
کسی که در رابطه با نتیجه ي رفتار ديگری مرتكب تقصیر شده، نیازی به تصريح افراد 
در قانون نیست و شامل هر فردی که برابر قانون، عرف يا قرارداد، مكلف به مراقبت و 
مواظبت از رفتار ديگران است، خواهد شد. معلم مهد کودکی که سرپرستی و مراقبت 
از کودکان را بر عهده گرفته است، در صورتی که در مراقبت از کودک مرتكب تقصیر 

شده باشد و کودک باعث آسیب کودک ديگری شود، مسؤول خواهد بود.

4. مسؤوليت كيفری اشخاص حقوقی
در ماده ي 142 اليحه آمده اس��ت: »در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت 
ش��خص حقیقی است و ش��خص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که 
فردی که اختیار نمايندگی تصمیم گیری يا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به 
نام، از طرف يا در راس��تای منافع آن مرتكب جرمی شود، مسؤولیت کیفری اشخاص 

حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتكب جرم نخواهد بود.«
1- وضع چنین ماده ای با توجه به عدم سابقه ي تقنینی، مفید به نظر می رسد 
و نش��ان می دهد ک��ه مقنن به رغم مخالفت هايی که برای پذيرش مس��ؤولیت کیفری 
اش��خاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است. ذکر مواد 20 الی22 در 
جايی در قالب مجازات و در ماده ي 142 مس��ؤولیت کیفری آن ها در جايی ديگر که 
ظاهراً به سبک قانون جزايی فرانسه به نگارش در آمده، مانع جمع بندی مناسب است.

2- از اطالق عبارت»مرتكب جرمی ش��ود« در ماده، ارتكاب کلیه جرايمی که 
توس��ط اش��خاص حقیقی، می تواند به نام، ازطرف يا در راستای منافع شخص حقوقی 
انجام گیرد، استنباط می ش��ود. اين اطالق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. 
ارتكاب عمل زنا توسط مدير عامل شخص حقوقی به نام، از طرف يا در راستای منافع 
ش��خص حقوقی، به شخص حقوقی قابلیت انتساب نیست. ارتكاب شرب خمر يا انجام 
قتل توس��ط اشخاص حقیقی در راستای منافع ش��خص حقوقی، نمي تواند مسؤولیت 
کیفری ش��خص حقوقی  را به همراه داش��ته باش��د. برخی به پذيرش اين موضوع در 
حقوق اکثر کش��ورها، اعتقاد دارند. همه ي جرايمی که ذاتاً قابل انتس��اب به ش��خص 
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حقیقی باش��ند، از جمله، جرايمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر ش��ده است، در 
اين زمره قرار می گیرند و قابل اس��تناد به ش��خص حقوقی هستند. )اشتیاق، 1387، 
ص344( اين کالم خالی از ايراد نیس��ت؛ زيرا هرچند برخی از اين جرايم در راس��تای 
منافع ش��خص حقوقی صورت مي پذيرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتكاب 
جرم تولید مش��روب، توس��ط ش��خص حقوقی قابل تصور اس��ت، اما شرب آن توسط 
نمايندگان آن حتی به نام آن، باعث مسؤولیت شخص حقوقی نمي گردد. در حالی  که 
مجازات شديد انحالل، تبعات غیر قابل جبرانی برای ساير سهام داران شخص حقوقی 
به همراه دارد. ارتكاب جرايم اش��خاص حقوقی  بايد محدود به موارد مجرمانه ای شود 
که با ماهیت تشكیل شخص حقوقی سنخیت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی، 
امور تجارتی و بازرگانی باش��د، جرايم علیه اموال و مالكیت با طبیعت آن س��ازگاری 
دارد. به نظر می رسد زمانی بايد شخص حقوقی مسؤول شناخته شود که عمل شخص 

حقیقی برای وی، سود بالقوه يا بالفعل دربر داشته باشد.
3- مسؤولیت، زمانی برای شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی 
مس��ؤول در آن، در ح��دود مق��ررات خاص آن عمل کرده باش��ند. اگ��ر مدير عاملی 
خارج از حدود اختیارات خود يا با سوءاس��تفاده از اختیارات و موقعیت خود، يا حتی 
درجهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثاًل با جعل صورت جلسه ای از سوی 
هی��أت مدي��ره، برای خود اختیارات ويژه ای اخذ نمايد و س��پس ب��ر مبنای آن اقدام 
به کالهبرداری به نام ش��خص حقوقی کند، مس��ؤول دانستن شخص حقوقی عادالنه 

نخواهد بود، اما قانون اين ابهام را برطرف نكرده است . 
4- اراده ي يک ش��خص حقوقی، همواره به طور مس��تقیم با اراده ي ش��خص 
حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در يک شخص حقوقی 
بزرگ تر، اداره يا نمايندگی يا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. فلذا جايگزين کلمه ي 

»شخص« به جای »فردی« در ماده، می توانست اين نقیصه را بر طرف کند.
5- اطالق اين ماده، مس��ؤولیت کیفری انواع اشخاص حقوقی، شامل اشخاص 
حقوقی حقوق عمومی و اش��خاص حقوقي حقوق خصوصی قابل استنباط است ولی با 
توجه به تبصره ي ماده ي 20، اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی يا اشخاص 
حقوق��ی ک��ه به موجب قانون خاص وضع ش��ده اند، از ش��مول ماده ي 20 مس��تثنی 
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ش��ده اند. در اي��ن خصوص دو نكته حائز اهمیت اس��ت: اول آن که اش��خاص حقوقی 
دولتی يا عمومی، گاه اعمال تصدی و گاه اعمال حاکمیتی انجام می دهند. تسری عدم 
مس��ؤولیت کیفری به اعمال تصدی اين اش��خاص، قابل تأمل است. سازمان يا شرکت 
دولتی که در مقام اعمال حقوق خصوصی اقدام می کند، نبايد از مجازات معاف باشد. 
اين امر با ضرورت تساوی همه در  برابر قانون که در قانون اساسی به آن تصريح شده 
اس��ت، تعارض دارد. در مقررات مش��ابه برخی از کشورها اين ابهام برطرف شده است. 
ماده ي 2-121 قانون جزايی جديد فرانس��ه ضمن پذيرش مسؤولیت کیفری اشخاص 

حقوقی، دو استثناء ذکر نموده است: 
اول، دول��ت و دوم، موسس��ات عمومی که خدمات عموم��ی غیر قابل تفويض 

انجام می دهند. 
در توجیه عدم مس��ؤولیت دولت و موسس��ات، داليل قابل قبولی مطرح شده 
اس��ت؛ مغايرت با اصل ش��خصی ب��ودن مجازات ها تحمیل مجازات ب��ر مردم، تحقیر 
دول��ت، اخت��الل در ارائه ي خدمات عمومی و بی فايده ب��ودن کیفر آن ها به علت عدم 
عبرت پذيری شخص حقوقی، از آن جمله اند. )اشتیاق، ش 13، ص340( با اين توضیح 
تبص��ره ي ماده ي 20، عموم ماده ي 142 اليحه را تخصیص می زند، اما معافیت کامل 

شخص حقوقی دولتی، حتی در مقام اعمال تصدی، خالف اصول انصاف خواهد بود.
دوم؛ ممكن اس��ت از تبصره ي ماده ي20، معافیت اش��خاص دولتی و عمومی 
غیر دولتی از مجازات اين ماده استنباط شود، نه معافیت از مجازات های ديگر. با اين 
تعبیر، اش��خاص حقوقی دولتی، کاماًل از مسؤولیت معاف نیستند، بلكه در مجازات ها 
متفاوتن��د. اين تعبیر با اطالق ماده ي 142 هماهنگ تر اس��ت، لیكن با اصل تس��اوی 

مجازات ها مغايرت دارد. اين ابهام در مواد 20 و142 به چشم می خورد.

5. عنصر روانی در جرایم عمدی
ماده ي 143: در تحق��ق جرايم عمدی، عالوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، 

قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه نیز بايد احراز گردد.
1- وجود چنین ماده ای در فصل ش��رايط مس��ؤولیت کیف��ری، خالی از ايراد 
نیست؛ چون بايد به دو عنصری بودن )عنصر قانونی و مادی( جرايم اعتقاد داشت که 
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در اين صورت مس��ؤولیت کیفری، چیزی جز عنصر روانی نخواهد بود. اگر اين عقیده 
درس��ت باشد، وجود اين ماده در زمره ي ش��رايط مسؤولیت کیفری منطقی و صحیح 
خواهد بود، اما اگر اعتقاد بر س��ه عنصری بودن جرايم باشد، عنصر معنوی را می توان 
از مس��ؤولیت کیفری متمايز دانست. دراين صورت  جايگاه عنصر روانی، به رغم قرابت 
با مس��ؤولیت کیفری ذيل مبحث آن، صحیح نیس��ت. به نظر ما عنصر معنوی در جرم 
عمدی، متش��كل از اراده و علم اس��ت،  در حالی که ارکان مس��ؤولیت کیفری، قدرت 
تش��خیص و آزادی اراده اس��ت »در مواردی ممكن اس��ت عنصر معنوی وجود داشته 
باشد، اما مسؤولیت کیفری را به وجود نیاورد مانند شخصی که در حالت اکراه، مرتكب 
جرم می ش��ود و به رغم دارا بودن اراده و علم به عناصر جرم، فاقد مس��ؤولیت کیفری 

است« )زراعت، پیشین، ص181(
2- با عنايت به ماده ي 143 و جمع آن با ماده ي 139 اليحه، می توان پذيرفت 
که در جهت تحقق جرم عمدی، عالوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرايط مسؤولیتند، 
دو جزء ديگر که از اجزاي عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتكاب رفتار 
مجرمانه نیز الزم اس��ت. بديهی است که نبايد اختیار را با قصد ارتكاب عمل مجرمانه 
يكی دانس��ت. اختیار يا آزادی اراده، به معنای آن اس��ت ک��ه فاعل بدون هیچ مانع و 
رادعی بتواند اراده ي خود را به هر سمتی که مايل است، به حرکت درآورد. اختیار در 
مقابل جبر و جمود اراده قرار می گیرد. کس��ی ک��ه در حالت بی ارادگی قرار می گیرد، 
رکن اساس��ی مسؤولیت را ندارد، اما قصد ارتكاب عمل مجرمانه، يعنی اراده ي ارتكاب 
عملی که توس��ط مقنن منع شده است، ربطی به مسؤولیت ندارد، بلكه يكی از اجزاي 

عنصر معنوی است.
3- برخی حقوق دانان، عنصر روانی در جرايم عمدی را ش��امل سوءنیت عام و 
س��وءنیت خاص می دانند و سوءنیت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار 
مي آوردند. معتقدند: »برای تحقق عمد در فعل، مرتكب بايد رفتار مجرمانه را از روی 
اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه اين که بر اثر عواملی مانند 
جنون، مس��تی، اجبار و هیپنوتیزم، اختیاری در ارتكاب رفتار مجرمانه نداشته باشد.« 
)میر محمد صادقی، 1386، ص 94( اين تعبیر از عنصر روانی، خلط آن با مس��ؤولیت 
کیفری اس��ت؛ زيرا با اين تعبیر داش��تن عمد در فعل، يعنی دارا بودن اختیار در فعل 
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در حالی که اختیار برابر ماده ی 139 از ارکان مس��ؤولیت کیفری شناخته شده است، 
نه عنصر روانی.

4- منظ��ور از علم به موض��وع، علم به جزئیات موضوع نیس��ت، بلكه علم به 
شرايط اصلی جرم است. به همین جهت جهل به عناصر واقعی، در صورتی که اساسی 
باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن يا زنده بودن مجنی علیه، اما جهل به سن 

مقتول، از شرايط اصلی جرم نیست.
5- علم به موض��وع، مصاديق مختلفی دارد. گاه يک واقعه ي مادی خارجی و 
گاه صف��ات، موضوع علم می باش��د. صفات نیز گاه قانون��ی و گاه غیر قانونی اند. حتی 
صفات، گاه مشترک بین همه ي جرايم و گاه، اختصاص به برخی جرايم پیدا می کنند. 
گاه حق حیات مثل قتل، گاه حق مالكیت مثل سرقت، گاه زمان و مكان مثل جرايمی 
که براي تحقق آن ها علنی بودن ش��رط اس��ت و بايد در مكان عمومی باش��د، موضوع 
علم تلقی می ش��وند که هر گاه جهل به آن ها وجود داش��ته باش��د، عنصر روانی زائل 

خواهد بود.
6- در اين ماده، قصد ارتكاب رفتار مجرمانه، به عنوان شرط ديگر عنصر روانی 
در جرايم عمدی اس��ت. گاه فاعل قصد نتیجه ن��دارد، اما علم به وقوع نتیجه دارد. در 
اين جا اين س��وال مطرح می شود، که آيا وقتی فاعل قصد مجرمانه ندارد، بلكه صرفاً با 
علم به وقوع نتیجه، مرتكب رفتار مجرمانه می ش��ود، مجرم عمدی محسوب مي شود؟ 
مثاًل معاونی قصد کش��تن فرد را ندارد، ولی با علم به خطرناک بودن اس��لحه و اين که 
مباش��ر، قصد کشتن ش��خص معینی را دارد، اسلحه را به او می دهد، آيا نمی توان فرد 
معاون را مرتكب جرم عمدی معاونت دانست؟ در اين ماده، علم به نتیجه مورد توجه 

قرار نگرفته است. به نظر مي رسد عالم به نتیجه، قاصد به آن نیز تلقی می شود.
7- سؤال ديگر اين که، آيا قصد غیر مستقیم نیز قصد مجرمانه تلقی می شود؟ 
مثاًل کسی قصد انفجار هواپیمای حامل مسافر را برای از بین رفتن کاالی آن دارد. در 
اين جا فاعل، قصد کش��تن مسافران را ندارد، ولی بايد احتمال وقوع مرگ مسافران را 
می داد. از اين رو بسیاری از حقوقدانان اين مورد را نیز ملحق به قصد نتیجه می دانند. 
در تحريرالوس��یله آمده است: هرگاه کسی غذای مس��مومی را به قصد کشتن سگی، 
داخل منزل ديگری بگذارد، ولی صاحب خانه آن را بخورد و بمیرد، قصاص نمی ش��ود. 
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)موس��وي خمینی، 1366، ج2، ص512( لیكن اگر آن را به قصد کشتن صاحب خانه 
يا حتی با علم به اين که صاحب خانه غذا را خواهد خورد، بگذارد، قصاص می شود.

8- ب��رای تحقق عنصر روانی جرايم عمدی، علم به موضوع نیز الزم اس��ت و 
مفهوم مخالف آن، جهل به موضوع است. حقوق دانان به اتفاق، جهل به موضوع را رافع 
مس��ؤولیت فاعل جرم می دانند. جهل به موضوع، با اش��تباه در موضوع متفاوت است. 
در جهل، فاعل نس��بت به موضوع بی خبر است و معموالً برای مواردی به کار می رود 
که فاعل قصد ارتكاب عمل مجاز و مشروعی را دارد، اما بدون خبر و اطالع و آگاهی، 
مرتكب عمل مجرمانه می ش��ود، کسی که لیوان آبی را می نوشد و بعداً معلوم می شود 
شرب خمر کرده است، جهل به موضوع داشته است. در اشتباه در موضوع، غالباً فاعل 
قصد ارتكاب جرمی را دارد و يک ش��یی را به جای ش��یی ديگری اش��تباه می گیرد. 
مانند س��ارقی که به قصد س��رقت ماشین فرد معیني، به اش��تباه خودرويي شبیه آن 
را به س��رقت می برد. برخی حقوق دانان گفته اند»جهل، به معنای عدم علم اس��ت، اما 
اش��تباه، علم بر خالف حقیقت اس��ت. بنابراين جهل، حالت س��لبی دارد و اشتباه به 
ش��كل ايجابی اس��ت، اما از اين جهت که هر دو خالف حقیقت هستند، شبیه يكديگر 
می باشند. )زراعت، پیشین، ص 190( معلوم نیست مراد مقنن از اشتباه در اين ماده، 

اشتباه است يا جهل.  
9- اشتباه در موضوع جنايات به دو شكل اتفاق می افتد؛ گاه اشتباه  در شخص 
يا هدف است و گاه اشتباه در هويت. در حقوق کیفري عرفی، اين اشتباهات تاثیری در 
جنايت عمدی ندارند؛ زيرا آن چه مورد حمايت قانونی است، حق و مصلحتی است که 
قانون گذار از آن حمايت کرده، بدون اين که موضوع آن حق و مصلحت، در نظر باشد. 
يعنی حق حیات برای مقنن مهم بوده، صرف نظر از اين که حیات شخص »الف« باشد 
يا شخص »ب«، اما در مبانی فقهی و بعد از ورود در مباحثی مانند قصد کشتن شخص 
معین در مواد 206 و 296 قانون مجازات اس��المی، اختالف نظرهايی در مورد اش��تباه 
در ش��خص و اشتباه در شخصیت پیش آمده که همچنان محل بحث و اختالف است. 
غالب فقها، اش��تباه در هدف يا شخص را در قتل عمدی موثر می دانند و با استفاده از 
م��اده ي 296، قتل را خطای محض تلقی می کنند )میر محمد صادقی، پیش��ین، ص 
95؛ آقايی نیا، 1384، ص 70(. اختالف نظر در مورد اش��تباه در هويت بیش��تر است. 
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عده ای بر اس��اس اس��تنباطی که از ماده ي 206 دارند، معتقدند اين اشتباه تاثیری در 
عمدی بودن ندارد )نظريه ي شماره ي 7/4659 به تاريخ 1370/10/17 اداره ي حقوقی 
قوه ي قضايیه( )میرمحمدصادقی، پیشین، ص 325( و عده ای هم اشتباه در هويت را 
در قتل عمد موثر و آن را در حكم ش��به عمد می دانند )محمد هادی صادقی، 1383، 
ص 220( رأی اص��راری به تاري��خ 1371/7/7 هیأت عمومی ديوان عالی کش��ور(. در 
ماده ي  296  اليحه ي موضوع بحث، تكلیف اش��تباه در هويت تعیین شده و آن را در 

قتل عمد بی تاثیر دانسته است.

عنصر روانی در جرایم غير عمدی
  ماده ي 44 اليحه می گويد: »تحقق جرايم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر 
مرتكب است. در جنايات غیر عمدی) شبه عمد و خطای محض(مقررات کتاب قصاص 

و ديات اعمال خواهد شد.
تبصره: تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مباالتی. بی احتیاطی عبارت است 
از انج��ام دادن فعل��ی که فرد موظ��ف به ترک آن و بی مباالتی عبارت اس��ت از ترک 
فعل��ی که فرد موظف به انجام آن بوده اس��ت. مس��امحه، غفلت، ع��دم مهارت و عدم 
رعايت نظامات دولتی و مانند آن ها حسب مورد از مصاديق بی احتیاطی يا بی مباالتی 

محسوب می شوند.
1- در اي��ن ماده، مقنن تحق��ق جرايم غیر عمدی را منوط ب��ه احراز تقصیر 
دانس��ته است. در واقع بعد از ذکر شرايط مسؤولیت کیفری، تقصیر را به عنوان عنصر 
روانی جرايم غیر عمدی بیان کرده اس��ت. س��ه ش��رط ماده ي 139 ش��رايط عمومی 
مس��ؤولیت کیفری اند که در جرايم عمدی و غیرعمدی بايد لحاظ گردند و اگر کسی 

فاقد يكی از اين عوامل باشد، قابلیت مجازات پیدا نخواهد کرد.
2- اين ماده مس��بوق به سابقه نیست، ولی اشاره به تقصیر به عنوان الزمه ي 
تحقق جرم در خطای شبه عمدی سابقه دارد. )تبصره ي 3 ماده ي 295 قانون مجازات 
اسالمی( اما بنابر نص ماده ي 144 اليحه، مباحث راجع به شبه عمد و خطای محض، 

مشمول مقررات خاص خود خواهند بود.
3- مقنن در اين ماده، اش��اره ای به مرجع تشخیص تقصیر نمی کند، در حالی 
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ک��ه تا پیش از تصويب اين قانون، رفتار فرد را از آن رو باعث مس��ؤولیت می دانند که 
از ح��دود عرف يا اذن تجاوز يا کوتاهی می کند. همان طور که در قانون مدنی در مواد 
951 و 952 در مقام تعريف از تعدی و تفريط که از مصاديق تقصیر مدنی اند، به اين 
موضوع اش��اره می کند. تعدی، تجاوز از حدود اذن يا متعارف، نس��بت به مال يا حق 
ديگری است و تفريط عبارت از ترک عملی است که به موجب قرارداد يا متعارف برای 

حفظ مال غیر الزم است.
عرف يا متعارف، به معنای مقدار رفتاری است که از يک انسان متعارف در آن 
موقعیت زمانی و مكانی مورد انتظار است و آن را انجام نداده است. مالک دوم، قرارداد 
يا اذنی اس��ت که مقنن يا اش��خاص منشا آن اس��ت. در فقه جزايی نیز در بسیاری از 
موارد، مالک تش��خیص تقصیر عرف شناخته شده است. )سیدعلی طباطبايی، به نقل 
از محمد هادی صادقی، پیشین، ص78( از اين رو ذکر عبارتی که مؤيد وجود معیاری 

برای تشخیص تقصیر  باشد، در ماده يا تبصره ضروری است.
4- موض��وع ديگر، نحوه ي احراز تقصیر اس��ت که در اين ماده ذکر نش��ده و 
معلوم نیس��ت که وظیفه ي بررس��ی و احراز نقض عرف با قاضی است يا بايد از وجود 
خبره يا کارشناس استفاده کرد. اگر قاضی مرجع تشخیص باشد، ممكن است موضوع 
س��لیقه ای شدن تشخیص وی مطرح  ش��ود. همان طور که در حقوق کیفري و فقه، به 
علم حسی قاضی به جای علم حدسی وی اعتقاد داريم، در اين جا نیز بايد مبنای علم 
قاضی را مس��تند و مستدل بدانیم تا اين علم قابل خدشه نبوده و به راحتی در مرجع 
عالی به وس��یله ي قضات ديگر نقض نش��ود. چنان چه علم قاضي ناش��ی از مستندات 
عینی و حسی و بر اساس نظر کارشناس و خبره باشد، هر مرجعی آن را تايید و ابرام 
خواهد کرد، لیكن اگر مبنای علم، حدس��ی و شخصی باشد، قابل اعتنا نخواهد بود. از 
اين رو به نظر می رس��د جهت جلوگیری از تعابیر ش��خصی از ماده بهتر است نحوه ي 

احراز تقصیر نیز بیان شود.
5-در تبصره، تقصیر عبارت ش��ده اس��ت از بی احتیاطی و بی مباالتی، و بقیه 
صور تقصیر مانند مس��امحه، غفلت، عدم مه��ارت، عدم رعايت نظامات دولتی و مانند 
آن، حسب مورد از مصاديق بی احتیاطی و بی مباالتی محسوب شده اند. ذکر عبارت »و 
مانند آن ها« نش��ان داده که اين مصاديق جنبه ي تمثیلی دارد و هر مصداق جديدی 
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که مطرح باشد، در زير مجموعه ي بی احتیاطی يا بی مباالتی قرار می گیرد.
6- »ع��دم رعايت نظامات« محصور به نظام��ات و مقررات دولتی يا حكومتی 
ش��ده اس��ت، لیكن ممكن اس��ت منش��اء برخی نظامات و مقررات، حكومت يا دولت 
نباش��د. گاه ممكن است مدير کارخانه ای مقررات داخلی را برای کارخانه ي خود وضع 
کرده باشد که مغاير با قوانین دولتی نیست و برای تنظیم امور کارخانه ضروری است. 
فل��ذا بهتر بود به جای »نظامات دولت��ی«، مانند تبصره ي ماده ي 295 قانون مجازات 
اسالمی، به »عدم رعايت مقررات مربوط به امری« يا در ماده ي 616 به »عدم رعايت 
نظامات« اش��اره می ش��د، هر چند عبارت »و مانند آن ها« می تواند از عیب اين شبهه 

بكاهد.
7- ماده ي 144 به احراز تقصیر در جرم غیر عمدی اش��اره کرده اس��ت، ولی 
اش��اره به آن برای احراز رابطه ي سببیت کافی نیست؛ زيرا چه بسا مجرم مقصر بوده، 
ولی تقصیر وی در حدوث نتیجه مؤثر نباش��د. در آراء ديوان عالی کش��ور، نمونه هاي 
زي��ادي وجود دارد که به رغم تقصیر مرتكب، به علت عدم رابطه ي علیت يا س��ببیت، 
مس��ؤولیت برای فرد احراز نمی ش��ود. اداره ي حقوقی قوه ي قضايی��ه نیز در نظريه ي 
مشورتی ش��ماره ي 7/1069 به تاريخ 1379/5/1 می گويد: »چنان چه حادثه ناشی از 
بی احتیاطی يا بی مباالتی راننده نباش��د، مس��ؤولیتی متوجه او نخواهد بود و موضوع 
از مصاديق ش��به عمدی يا خطای محض به ش��مار نمی آيد« هم چنان که ماده ي 333 

قانون مجازات اسالمی نیز به احراز رابطه ي علیت اشاره دارد.
8- در ماده ي 139 اليحه شرايط مسؤولیت کیفری، از تقصیر که عنصر روانی 
جرم غیر عمدی است، متمايز می باشد؛ زيرا »احراز مسؤولیت فرد مقصر در جرايم غیر 
عمدی، منوط به آزادی اراده )اختیار( است، لذا در صورت وجود قوه ي قاهره، جنون، 

عدم بلوغ، عمل قابل مجازات نخواهد بود.« )استفانی و غیره، 1383، ص 368(.
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نتيجه 
يكی از مباحث مهم که پیشینه اي در نظام قانون گذاری پیش و پس از انقالب 
اس��المي نداشته، ورود به بحث مسؤولیت کیفری و اختصاص فصل جداگانه ای به اين 
موضوع در اليحه ي قانون مجازات اسالمي است. نزديكی مباحث مربوط به مسؤولیت 
کیفری و عنصر روانی جرايم، باعث ش��ده تا نويس��ندگان اليحه، بدون تعیین مرز در 
مبحث ش��رايط مسؤولیت کیفری، به آن ها اشاره نمايند. عدم مرزبندی در اين فصل، 
ش��بهه ي يك��ی بودن آن دو را فراه��م می کند؛ زيرا ماد ه ي 143 اليحه، بدون اش��اره 
ب��ه عنص��ر روانی، وجود علم به موضوع و قصد ارتكاب رفت��ار مجرمانه را که از اجزاي 
عنصر روانی اند الزم دانس��ته اس��ت و در جرايم عمدی و همچنین ماده ي 144 وجود 
تقصی��ر که عنصر روانی جرم غیر عمدی اس��ت را مورد توجه قرار داده اس��ت. آن چه 
باعث تقويت ديدگاه يكی بودن مسؤولیت کیفری و عنصر روانی می شود، تعريف جرم 
در ماده ي 2 اليحه اس��ت که در آن اش��اره ای به عنصر روانی، به عنوان يكی از عناصر 
س��ه گانه ي جرم نشده است. مسؤولیت کیفری که متشكل از دو رکن اختیار و قدرت 
تشخیص است، متمايز از عنصر روانی است که در جرايم عمدي مبتنی بر قصد فعل، 
علم به موضوع و قصد نتیجه يا علم به نتیجه است و در جرايم غیر عمدی شامل قصد 

فعل و مي باشد.
عقل و بلوغ از ابزارهای مس��ؤولیت هس��تند، نه ش��رط آن؛ چون ممكن است 

شخص حین ارتكاب، بالغ و عاقل بوده، ولی قدرت تشخیص نداشته باشد.
طرح مباحثی مانند مس��ؤولیت کیفری اشخاص حقوقی يا مسؤولیت کیفری 
ناشی از فعل ديگري، در کلیات حقوق جزا که در قوانین فعلي و قوانین پیشین، سابقه 
نداش��ته است حرکتی مثبت محسوب می شود، لیكن اين مواد داراي عیوبي مي باشند 

که نیاز به اصالح و تنقیح دارند. 
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