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 مبحث اول:مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان و شرایط آن 
کنند، سؤال شده، که از وي سؤال میبه لحاظ واژه شناختی، فرهنگ دهخدا مسئول را کسی

مسئول بودن را مؤاخذ بودن، متعهد بودن و به سبب تعهد حفظ و  وشده پرسيده و پرسش

را مصدر صناعی  حراست مورد باز خواست بودن معنا کرده است. در تعریف مسئوليت نيز آن

در   1معناي ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه و مسئول بودن آورده است.یا جعلی از مسئول و به 

و مسئول در دو « معناي مسئول یا موظف به انجام کاري»به « مسئوليت»فرهنگ فارسی معين نيز 

اي بر ذمه یه دارد که اگر بر آن که فریضهچيز خواهش شده )مفعولی(، یا کسی»معناي  معنا به

  2تعریف شده است.« عمل نکند بازخواست شود )فاعلی(

 گفتار اول:تعریف مسئولیت کیفری

ي لغوي آن دور نيفتاده و به معناي جه تسميهمسئوليت به معناي اصطالحی در حقوق نيز از و

گویی اشخاص در قبال اقدامات  خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف لزوم پاسخ

مسئوليت عبارت است از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاري و تحمل »اند : مسئوليت گفته

مسئوليت یعنی تعهد »که یا این  3«.دهاي مقرر در صورت نقض این تعهآثار و ضمانت اجرایی

هاي مختلفی از در کتب حقوقی تقسيم بندي 4«.گویی به نتایج حاصل از عمل خودبه پاسخ

ترین این تقسيم مسئوليت نظير مسئوليت اخالقی و قانونی)حقوقی( صورت گرفته است. رایج

 ها، تقسيم مسئوليت به مسئوليت مدنی، کيفري و انتظامی است؛بندي

شود و در هر سئوليت مدنی خود به مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي تقسيم میم

واسطه نقض مفاد قرار داد یا ایراد ضرر به اموال آن جبران زیانی است که به حال هدف کلی 
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مسئوليت انتظامی نيز به مسئوليت در برابر خطاي انتظامی که ناشی از  5کسی وارد آمده است.

تر پردازد. به موضوع مسئوليت کيفري ذیالً بيشیف اداري یا صنفی است مینقض وظا

از پرداختن به تعریف، شرایط ارکان و انواع مسئوليت کيفري شایسته  ایم، اما پيشپرداخته

 ي آن داشته باشيم.است که ابتدا نگاهی به تاریخچه

نظر است، مطرح نبود؛ درآن  در ایام باستانی، مسئوليت کيفري به آن معنی که امروز مورد»

نظر از خصوصيات مرتکب، وي را در معرض مجازات قرار ایه یام ارتکاب مادي عمل، صرف

-گردید، خواه از سالمت عقل بهرهداد؛ به این توضيح که هرگاه شخصی مرتکب جرمی میمی

مدي شبيه مند باشد یا خير، مستحق مجازات بود. حتی در بسياري موارد، مجازات جرایم غير ع

حتی بعضاً براي مردگان، حيوانات و جمادات نيز قائل به مسئوليت و  6«.به جرایم عمدي بود

در مراحل نخستين زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً »در واقع،  7کيفر بودند.

ش شد و الجرم تمایزي بين منشأ پيدایبراي رفع ألم و ناراحتی ناشی از رفتاري خاص ابراز می

شدند؛ این منشأ در هر حال موضوع مجازات قرار درد و ألم در انواع گوناگون آن قائل نمی

« مسئوليت کيفري»گرفت و در برابر رفتاري که به نحوي در ایجاد درد و ألم مؤثر بود می

تر، مجازات به که انسان یا حيوان یا حتی جماد باشد. در مراحل پيشرفتهداشت، فارغ از این

عملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معين تبدیل شد؛ در این مرحله بشر یک گام العکس

فراتر گذاشت و مسئوليت کيفري یک موجود را بر مبناي نوع و ميزان خسارت مالی یا جانی 

ساخت. مسئوليت یا همان تحمل مجازات در برابر رسيد معين میهم می ي او بهکه از ناحيه

ي تاریخی صرفاً ماهيتی مادي و عينی داشت؛ یعنی یک موجود دو مرحله رفتار معين، در این

 8«.باشدتنها به این سبب که منشأ ألم یا زیان و خسارت بوده مجبور به تحمل مجازات می
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هاي خصوصی یا جنگ» ي مسئوليت کيفري را به سه دوره طور کلی دورهدانان، بهحقوق

به اعتقاد  9کنند.تقسيم می« دادگستري عمومی»و « دادگستري خصوصی»، «دوره انتقام فردي

حاکم بر روابط افراد « انتقام»هاي خصوصی اصل کل بسياري از حقوقدانان در دوره جنگ

جویی بوده است که اساس مسئوليت کيفري را شکل داده است. بوده و در واقع این حسّ انتقام

س انتقام نبوده که مسئوليت کيفري را ایجاد اي نيز بر این اعتقادند که صرفاً حبا این حال عده

ترین قوانين موجود از قبيل دهد که در قدیمیمطالعات تاریخی نشان می»کرده است، بلکه 

قوانين هند و مصر قدیم، موادي درباره امور کيفري و مجازات متخلفان و مجرمان وجود داشته 

که جرم متوجه یه صی و یا ایناي از امور، بدون داشتن مدّعی خصواست و حتی در پاره

عالوه وقتی پدر یا رئيس خانواده  هایی در نظر گرفته شده بود. بهشخص خاصی باشد مجازات

سفيدان قبيله در صدد تنبيه یا مجازات یکی از فرزندان و یا افراد به تنهایی یا به همراه ریش

ظور پدر یا رئيس خانواده از تنبيه توان ادعا کرد که منوجه نمیآمد، به هيچخانواده خود بر می

همگانی و »در این دوره مسئوليت  10«.و مجازات فرد خاصی، اجراي انتقام شخصی بوده است

-اي الزمدر آغاز تمدن بشري قاعده« شخصی بودن مسئوليت کيفري»بوده در واقع « جمعی

-د قبيله مقابل به قتل میواسطه قتل یکی از اشخاص قبيله، تمامی افرا الرعایه نبوده و چه بسا به

گونه تناسبی بين جرم و مجازات وجود نداشته و در بسياري موارد رسيدند. از سوي دیگر هيچ

-بعدها که جنگ»شد. در قبال ارتکاب خالفی کوچک، مرتکب به مجازاتی صعب دچار می

درت اش پدیدار گشت و قهاي متعدد قبایل را در هم ادغام نمود و دولت در شکل ابتدایی

خوش تحوّل و تکامل دولت جایگزین قدرت قبيله و رئيس خانواده شد، حقوق جزا دست

جایگزین اندیشه « مسئوليت شخصی»ي و قاعده« تناسب بين جرم و مجازات»ي گشت و قاعده
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یعنی در واقع با  11«.انتقام و مسئوليت جمعی شد و بنياد مسئوليت کيفري را دگرگون نمود

که مبتنی بر سازش طرفين بود و تأثيري « قصاص»و « دیه»، «اخذ غرامت» ایجاد نهادهایی چون

ها داشتند، هاي مذاهب مختلف بر شخصی بودن مسئوليت و تناسب مجازاتکه افکار و اندیشه

گيري و دادگستري خصوصی بين افراد و قبایل محدودشده و با قدرتمند ي انتقامرفته رفته دایره

به « تقصير»ها پایان بخشيده شد. با ورود عنصر هاي قوي به آنتها و ظهور حکومشدن دولت

نهاد مسئوليت کيفري، مسئوليت معنوي و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و 

عرصه را بر مسئوليت مادي و عينی تنگ و محدود ساخت. تقصير در آغاز تنها در قالب سوء 

مسئوليت کيفري هم خاص جرایم عمدي بود؛ اما شد و الجرم نيت )تقصير عمدي( شناخته می

)تقصيرغيرعمدي( و « خطایی جزایی»هاي جدیدتري چون رفته رفته این عنصر اشکال و قالب

را پذیرفت و بالتبع به مسئوليت کيفري تنوع و « سوء نيت احتمالی»و « عمد متجاوز از قصد»

 تکثر بيشتري بخشيد.

مسئوليت کيفري را در کتب خود تعریف کرده و بيشتر ي دانی در کشور ما واژهتر حقوقکم

ي آن، یعنی به طور کلی هها شرایط و ارکان تحقق مسئوليت کيفري و عوامل ساقط کنندآن

اند. آن عده نيز عوامل و شرایط ثبوت و عوامل و شرایط سقوط آن را مورد بررسی قرار داده

اي در عده 12تعریف آن اتفاق نظر ندارند.اند در که از مسئوليت کيفري تعریفی ارائه داده

توانایی )قابليّت( انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا »تعریف از مسئوليت کيفري، آن را 

اقدامات تأمينی و تربيتی به کسانی که توان تحمّل بار مجازات یا اقدامات تأمينی را داشته 

ه نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمّل تعهد به پاسخگویی ب»اي دیگر آن را و عده 13«باشند

در برخورد با مسئوليت کيفري همواره »دانند. از این نظر می 14«هامجازات تعيين شده براي آن
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 .23ر.ک مير سعيدي، سيد منصور، منبع پيشين، ص .  
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 .27نقل از دلفانی، علی اشرف، منبع پيشين، ص 
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کند؛ دو تعریف متفاوت ما را در شناخت و رهيابی مباحثِ متعاقبِ آن دچار مشکل می

« اهليت تحمل تبعات جزایی»معناي حقوقدانان از مسئوليت کيفري به دو وجه مختلف یکی در 

ي انتزاعی اند که اولی معرّف جنبهیاد کرده« اجبار به تحمل تبعات جزایی»و دیگري در معناي 

ي انتزاعی مسئوليت ناظر به ي عينی مسئوليت است. جنبهگر جنبهو مجرد و دومی نشان

-این را پيدا می خاص در شخص است که به موجب آن اهليت و قابليت« صفتی»و « وضعيت»

اي از او صادر شود تبعات جزایی آن را متحمل گردد. پس رفتار مجرمانه« هر زمان»کند تا 

داراي مسئوليت کيفري است؛ اما از نوع « شخص واجد اهليت»صحيح است که بگویيم 

خاص اگر فعل « صفتی»و « وضعيت»؛ یعنی که این شخص به خاطر داشتن «مسئوليت بالقوه»

ي انجام دهد الجرم تبعات جزایی آن را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص امجرمانه

اي که انجام داده است یک جانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی در برابر رفتار مجرمانه

شود مسئوليت کيفري وجود واقعی و عينی پيدا کرده است. پس این تعبير هم صحيح آن می

داراي مسئوليت کيفري است، اما این بار از نوع مسئوليت « مجرم»است که بگویيم شخص 

بالفعل؛ یعنی که شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن را هم به قهر و 

  15«.کنداجبار تحمل می

 گفتار دوم: ارکان و شرایط مسئولیت کیفری 
قابليت انتساب مسئوليت  دانان در خصوص شرایط و مبانی تحقق و یانگرشی به کتب حقوق

هاي کيفري، هنوز هم رغم تأثيرات مکتب تحققی در اندیشهگر آن است که علیکيفري نشان

اکثر آنان با تأثير گرفتن از مکتب کالسيک بر این اعتقادند که افراد در صورت داشتن رشد و 

دانان اد اکثر این حقوقبلوغ عقلی و اختيار در برابر کليه اعمال خود مسئول خواهند بود. به اعتق

براي این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکري او به حد »... 

ي مربوط به وظایف ي بروز حادثهکمال رسيده باشد و قواي روحی او سالم بوده و به واسطه

کب بایستی از نظر جزایی االعضا، قواي مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت اُخري، مرت
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دو عصاره تقصير خواستن و دانستن است. پس عواملی که در » 16«.کبير بوده و مجنون نباشد

شرایط  17«.گرددها متأثر میباشد، کيفياتی است که خواستن و دانستن از آنتقصير مؤثر می

شود؛ در یمسئوليت کيفري در تعریف مسئوليت در معناي واقعی آن به موارد فوق بسنده نم

براي درک مفهوم واقعی مسئوليت از جهات گوناگون، باید عالوه بر وجود تعهد و »واقع 

شود عوامل و شرایط دیگري را نيز تکليفی که از طرف مقام صالحيت دار وضع و برقرار می

 در نظر گرفت:

در  وجود وظيفه در انجام یا خودداري از انجام عملی که خود این وظيفه ممکن است -اول

 اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.

توان شخصی را که نسبت به وظایف خود اطالع از وجود وظيفه، زیرا مطلقاً نمی -دوم

آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطالع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي 

عمالً وجود وظيفه و محتواي آن به  عقالنی و عاطفی و یا نقص تربيت اجتماعی باشد و یا

 شخص موظف و مأمور ابالغ نشده باشد.

توان توانایی در انجام وظيفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پيدا کند. منطقاً نمی -سوم

کسی را که از انجام وظيفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظيفه 

تواند انسان زمانی می»به عبارت دیگر  18«.خصی یا اجتماعی باشدممکن است معلول عوامل ش

 از نظر کيفري مسئول شناخته شود که:

فاعل جرم از رشد جسمانی و عقالنی برخوردار بوده و با آزادي و از روي اختيار  -اوالً

 دست به ارتکاب جرم زده باشد؛

م یا خودداري از انجام عمل مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجا -ثانیاً

 ممنوعی به کار گيرد.
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