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 جرم انگاری رفتارهای انتقال دهنده بیماریهای جنسی مطالعه

 

 1میالد حاجری 

 2سیاحی مریم

 3بادیرآزهرا عابدی نژاد مه

 چکیده

 

های ایدز در سال جنسی و شیوع بیماری انتقال دهنده بیماریهای جنسی بود.هدف از پژوهش حاضر مطالعه جرم انگاری رفتارهای 

دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل انگاری و مجازات رفتارهای انتقالی خاص جهت جرمسو و فقدان قانون اخیر از یک

عمد و غیر های آمیزشی، قتل عمد، شبهبه نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری

رسد، حال آنکه عناوینی مورد قابل اعمال به نظر میاین خصوص  عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در

کتابخانه ای و اسنادی است.بنابراین،در این پژوهش حاضر از نوع چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.

و ما را در اهداف مورد نظر  ارتباط،کتب و مقاالت داخلی و خارجی،سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده

عملی که نوعاً کشنده باشد حتی اگر فرد قصد قتل هم نداشته .نتایج تحقیق نشان داد که ند،مورد استفاده قرار گرفتمی کردندیاری 

 محسوب میشود. عمدباشد از مصادیق قتل 
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 مقدمه

 

 متعادل انسان که آن و است احتیاطی اقدامات و تنبه جرم، وقوع از جلوگیری مدنی، و کیفری های مسؤلیت مشترك اهداف از یکی

 می مدنی و کیفری مسؤولیت ایجاد سبب که ناشایستی کار موارد از بسیاری در دیگر سوی از .باشد داشته محتاطانه رفتاری باید

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود  .است مسؤلیت دو ره ایجاد باعث تقصیر یک یعنی است، مشترك شود

و الم در انواع گوناگون شد و الجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می

گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار میآن قائل نمی

ر العملی دتر، مجازات به عکسدر مراحل پیشرفته مسئولیت کیفری داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جماد باشد.

برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای 

های اخیر از ایدز در سال جنسی و شیوع بیماری ساخت.رسید، معین مینوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می

دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به انگاری و مجازات رفتارهای انتقالص جهت جرمسو و فقدان قانونی خا یک

عمد و غیر عمد، های آمیزشی، قتل عمد، شبهنهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری

که عناوینی چون رسد، حال آنص مورد قابل اعمال به نظر میشروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در خصو

 انگاری رفتارهای مجرمانة ناشی از انتقالطور کلی در رابطه با جرم به.تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود

دهند. عمدة استدالل این می انگاری تشکیلگروه نخست را مخالفان جرم ،ایدز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد بیماریهای جنسی و

ایدز در عمل بدون فایده بوده و حتی در حاشیه بیماریهای جنسی و انگاری رفتارهای انتقال دهندة گروه این است که جرم

قرارگرفتن مبتالیان به ایدز و یا اجتناب این گروه از قبول انجام آزمایشات تشخیص بیماری را به دنبال خواهد داشت. عالوه بر آن 

انگاری، تعقیب و مجازات متهمین را صرف مقوله آموزش و پیشگیری نمود.در مقابل، موافقین های مربوط به جرمبهتر است هزینه

شود که مبتالیان به این بیماری انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز سبب مینمایند که جرمانگاری این چنین استدالل میجرم

تیاط بیشتری عمل کرده و احیاناً با مسامحه و تقصیر خود موجبات به خطر انداختن حیات و سالمت نسبت به رفتارهای خود با اح

ایدز بهترین راه ممکن برای بیماریهای جنسی و انگاری رفتارهای انتقال دهنده به نظر ما اگر چه جرم دیگران را فراهم ننمایند.

رایط به ویژه زمانی که بیمار با عمل عامدانه خود سبب ابتال دیگری گردد لکن در برخی شجلوگیری از گسترش ایدز محسوب نمی

کردن رفتارهای انتقال  در حال حاضر و در فقدان وجود قانونی خاص برای مجازات.آورد کارگشا و مؤثر خواهد بودرا فراهم می

در این میان اگر انتقال ایدز موجب  .مند شدتوان از عناوین سنتی حقوق جزای کنونی بهرهایدز، می بیماریهای جنسی و دهنده

چه ایدز به  بر مقررات مربوط به قتل عمد)با احراز سایر شرایط مربوطه( قابل تعقیب خواهد بود و چنان مرگ بزه دیده شود، بنا

تفاده از عنوان سالحی جهت کشتن دیگری مورد استفاده قرار گیرد، لکن نتیجة مزبور، خارج از ارادة فاعل آن محقق نگردد، اس

چه انتقال ایدز بدون قصد قتل و بدون اطالع از وضعیت ناقل بودن فرد باشد. چنانعنوان کیفری شروع به قتل عمد قابل توجیه می

باشد و یا احتمال ابتال به این بیماری را دانسته که مبتال به ایدز میصورت گرفته باشد، لکن وضعیت فرد به نحوی است که باید می

 د.دار
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روش تحقیق در پژوهش حاضر ،مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی،کتابخانه ای و  : جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

اسنادی است.بنابراین،در این ارتباط،کتب و مقاالت داخلی و خارجی،سایت های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده 

 یاری کند،مورد استفاده قرار گرفت است.  و ما را در اهداف مورد نظر

 ابزار سنجش

پژوهش حاضر با توجه به اینکه از نوع توصیفی و کتابخانه ای بود ابزار مورد نظر تحقیق کتب و اسناد رسمی و منابع مورد تایید 

 اساتید راهنما می باشند.  

 تعاریف و مفاهیم

  اریف بیماریهاتع

 HIVایدز 

 

«Human Immunodeficiency Virus» این همان ویروسی است که  .باشد به معنای ویروس ضعیف سیستم ایمنی بدن می

 33نسبت به حرارت حساس است و در صورتی که سرم حاوی ویروس را در مدّت  HIV سبب بیماری ایدز خواهد شد. ویروس

 ماوراء و یون زا اشعة مقابل در و میشود رکمت صدبار آن آالیندگی قدرت دهیم، قرار گراددرجه سانتی 56دقیقه در معرض حرارت 

 نتعفو مکانیزم و فعالیت روز 11 تا آب در و روز 7 تا اتاق خشک محیط در که است داده نشان تحقیقات. است مقاوم بسیار بنفش

 حامله ادرانم عالوه به. شد خواهد منتقل دیگری به جنسی ارتباط یا خونی تماس طریق از ویروس این. کند می حفظ را خود زایی

 ویروس. نمایند منتقل خود نوزاد به زایمان یا و حاملگی زمان طول در را آن است ممکن می باشند ویروس این به مبتال که ای

HIV به می شوند؛ ها انسان در بیماری بروز سبب که هستند اجرامی ویروسها. یابداز طریق شیر پستان مادر نیز به فرزند انتقال می 

 تنها و شوند تکثیر تنهایی به نمیتوانند ویروسها.می شوند ایجاد ویروس وسیلة به همگی آنفالنزا و مرغان آبله سرخچه، مثال، عنوان

 و نموده آلوده را متفاوتی سلولهای مختلف، ویروسهای انسان، بدن در. است هاجانوران و انسان بدن از استفاده آنها زندگی و تکثیر راه

 در سلول ها این. می نماید آلوده را ایمنی سیستم هایسلول HIV مثال، عنوان به میشوند؛ متفاوتی هایبیماری بروز سبب تبع، به

 HIV به مبتال که کسانی اغلب آنها، تخریب و ها بر این سلول HIV د فلذا با تأثیرمی گیرن قرار استفاده مورد خارجی اجرام با مبارزه

بدان معناست که آزمایش پادتن نشان داده است که  HIV-positiveاصطالح .شد ندخواه دچار ایدز بیماری به سرانجام شوند می
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ممکن است اصالً از  HIV دز نیست. بسیاری از مبتالیان بهای به فرد ابتالی معنای به الزاماً وضعیت این. باشد میHIVفرد مبتال به 

سال یا بیشتر ناقل ویروس بوده  11وجود دارد که فرد  وضعیت ابتالء خود به این ویروس آگاهی نداشته باشند. این احتمال نیز

در چنین حالتی، مبتالیان همچون افراد عادی بوده و مانند  .گردد آشکار وی بر وضعیت این از ایبدون اینکه عالمت و یا عارضه

 دورة این به. نماید آلوده ویروس به را دیگران می تواند و بوده ناقل فرد مدّت، این در لکن نمایند دیگران احساس تندرستی می

 .شود گفته می « پنجره دورة » اصطالح در طوالنی نسبتاً

 AIDS به HIV چگونگی تبدیل

 زمین HIV در مواجهه با CD4+T به موسوم بدن ایمنی سلوالی. شود سبب تضعیف تدریجی سیستم ایمنی بدن می HIV ابتال به

 وظایف بهتر هرچه اجرای در و داشته برعهده بدن ایمنی واکنش های در ار مهمی نقش سلول ها این. می شوند کشته یا و گیر

 HIV به مبتال شخص بدن در ها ش این نوع سلولکاه واقع در. می نمایند ایفاء را مهمی نقش ایمنی دستگاه سلول های سائر

 1233تا  800به طور معمول دارای  HIV هب مبتال غیر و عادی فرد یک. باشد بیانگر احتمال زیاد ابتال به ایدز در آیندة نزدیک می

 یابد فاحشی کاهش می نحو به ها¬تعداد این سلول HIV به ابتال زمان در. باشد در هر میلیمتر مکعب از خون می CD4+T سلول

 به ابتال معرض در آن هر مبتال فرد شرایطی چنین در. آمد خواهد پایین مکعب میلیمتر در سلول 233 تا آن میزان که طوری به

یا دخالت در کارکرد  CD4+T های با میراندن سلول HIV اغلب دانشمندان معتقدند که.بود خواهد سرطان و عفونی بیماری های

 عنوان به می گردد؛ ایدز ایجاد سبب نماید مختل را بدن ایمنی سیستم تواند نرمال آنها و یا نشانه رفتن به سایر مواردی که می

نابود شده و توانایی شخص را در مبارزه با سایر  HIV ورود با می نماید، تنظیم را شخص ایمنی هایمولکول  که شبکه ای مثال،

 ها مشخص کرده است که اغلب این مبتالیان سال HIV بر روی هزاران تن از مبتالیان به آزمایشات انجام. می برد بین از ها عفونت

 انجام اخیراً که آزمایشاتی این، وجود با. نماید بروز آنها ایمنی سیستم در لیاختال آنکه بدون بوده اند خود بدن در ویروس این ناقل

و به تبع آن پیشرفت  CD4+T های موجود در خون و نقصان میزان سلول HIV میان زیادی بسیار ارتباط که می دهد نشان شده

 باشد. امکان پذیر می HIV (anti-HIV) ضد در خون با استفاده از داروهای HIV ایدز در انسان وجود دارد.کاهش میزان ویروس

به معنای بیماری اختالل و ضعف در  ( Immunodeficiency Syndrome Acquired) اصطالح ایدز مأخوذ از حروف نخست

 شناسایی مورد آمریکا در 1891 در بیماری این بار نخستین. آید به شمار می HIV سیستم ایمنی بدن بوده و مرحلة آخر عفونت

 در دانشمندان. است داشته وجود پنجره حالت در و جهان نقاط سایر در بیماری ای چنین دارد وجود احتمال این لکن گرفت؛ قرار

 کنترل مرکز که تعریفی طبق.باشد می HIV یعنی سه سال بعد، کشف نمودند که عامل بیماری ایدز ابتال به ویروس 1891 سال

واحد در  233به میزان کمتر از  CD4+T سلول های وجود معنای به بیماری این است، ردهآو عمل به ایدز از آمریکا در بیماری ها

 بدن دفاعی سیستم زیرا است؛ مهلک گاه و شدید عفونت ایدز، به مبتالیان در. باشد می HIV هر میلیمتر مکعب از خون مبتالی به

عالئمی که به  .داشت نخواهد را میکروبها سایر و انگل ها ها،باکتری  ها، ناتوان شده و دیگر توان مقابله با ویروس HIV مقابل در

 طور معمول در مبتالیان به ایدز وجود دارد عبارتند از: 

 های اسهال -1 فراموشی؛ یا و گیجی مانند ذهنی عوارض -3 درد؛ با همراه غذا بلعیدن -2 نفس؛ تنگی و شدید های سرفه -1

 .اغما -13سردردهای شدید؛  -8کاهش وزن و خستگی مفرط؛  -9استفراغ؛  -7 بینایی؛ کاهش -6 تب؛ -1 شدید؛ و مداوم

 گوشی عفونت های مانند باکتریایی شدید های ال به عوارض فوق، به انواع عفونتابت بر کودکان مبتال به ایدز نیز ممکن است عالوه
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 مختلف، سرطانهای به ابتال به نسبت عموماً  یدزا به مبتالیان. شوند مبتال می گردد مشاهده کودکان تمامی در معمول طور به که

می  گردنوی کاپوسی و یا سرطان توم همچون ویروسی علت دارای که سرطان هایی خصوصاً می دهند؛ نشان مستعد

 چنین. می خورد چشم به بسیار افراد این در نیز لنفاوی غدد سرطان همچون بدن ایمنی سیستم به مربوط سرطان همچنین.باشند

 که کسانی از محدودی تعداد. روبروست بسیار دشواری با آن درمان و بوده شدید بسیار ایدز بیماری وجود دلیل به هایی سرطان

 شده لکن این ابتال موجب بیماری ایدز در آنان نگردیده است مورد توجه دانشمندان قرار گرفته HIV سال قبل مبتال به 13الی حو

 آیا. است شده واقع مؤثر افراد این بدن در ایدز پیشرفت روند کاهش در عاملی چه نمایند مشخص تا دارند سعی دانشمندان این. اند

وارد شده به بدن آنها اندك بوده است؟  HIV میزان آنکه یا باشد اص سیستم ایمنی بدن این افراد میخ خصوصیت خاطر به امر این

و  HIV ضد واکسن های تولید در را آنها بتواند ویروس ها، با ابلهمق در بدن طبیعی هایدانشمندان امید دارند که درك بهتر روش

 ساخت داروهایی مؤثر جهت جلوگیری از پیشرفت ایدز یاری نماید.

 

 تاریخچه

 در جهان HIVی پیشینه

ن افراد تر سرطان که معموال در میاهشت مورد وخیم از ابتال به بیماری کاپوسی سارکوما، یکی از انواع خوش خیم 1891در سال 

سالمند شایع است، در میان مردان همجنسگرای نیویورك گزارش شد، تقریباً همزمان با این موارد، شمار مبتالیان به یک عفونت 

ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورك باال رفت . با این که کودکان زمان عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود اما 

کنند در طی یک سال این بیماری بدون نام گسترش زیادی راداشت تا احد پزشکی به عنوان آغاز ایدز یاد میمعموال از این دو و

به منظور افزایش بودجه؛ و همین برای بهبودی آگاهی، آموزش و مبارزه با  1899آن را ایدز نامیدند. از سال  1891سرانجام در 

شود. ایدز ایدز معین شده است هر ساله برای این روز شعاری نیز در نظر گرفته می ایدز، ؛ اول دسامبر هر سال به عنوان روز جهانی

، سازمان ملل متحد را 1886فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده است در سال  -معضل ژنتیکی بهداشتی است که ابعاد اجتماعی

درصد  83له بر سر راه پیشرفت بشر بر شمرد. بش از نه تنها به عنوان یک مشکل سالمتی مورد توجه قرار داد بلکه آن را یک مسئ

باشد موارد آلودگی مربوط به کشور های جهان سوم در حال توسعه است . ایدز در حال حاضر چهارمین علت مرگ و میر بشر می

افراد هم جنس بازی در بین  1891ولین موارد بیماری در ژوئن .مقام اول را از آن خود نماید 2313شود تا سال بینی میکه پیش

الریه( به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی )نوعی سرطان پوست( و پنومونی )ذات

های خونی وارداتی استفاده ساله که فرآورده 6در یک کودك  1366بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 

 1891شناسایی و کشف شد و در اوایل سال  1893گردید.ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال  کرد مشاهدهمی

در  HIVاولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی )پادتن(  1891دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 

صرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.بر اساس گزارش اجازه م 1897آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 

 26اند و مبتال به ایدز بوده (HIV)میلیون زن، مرد و کودك حاصل  12در جهان  2333ها تا پایان سال مرکز مدیریت بیماری

اند و در همین آلوده گشته HIV به 2332میلیون انسان در سال  1اند. همچنین میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده

در ایران تا  HIVاند، تعداد مبتالیان و حاملین ویروس میلیون زن و مرد و کودك به خاطر ایدز جان خود را از دست داده 1/3سال 
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اری شود لیکن شیوع این بیمهر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می نفر گزارش شده است. 1963، 1391پایان شهریور ماه سال 

از  %71و بیش از  HIVکودکان حامل  %93بزرگساالن و  %73در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 

باشد.در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می

ند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.در منطقه مدیترانه شرقی شوبیشتری زنده نگه داشته می

باشد.بر طبق گزارشات وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می

به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است و مبتالیان  HIVتعداد آلودگان به  91تا پایان شهریور سال 

شود به ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتالیان آمار افراد مبتال آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می

و برگرفته از  2332مبتال هستند.وضعیت ایدز در جهان تا سال  HIVنفر دیگر نیز به  73تا  13ازای گزارش هر بیمار مبتال به ایدز 

 فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :

 نفرمیلیون  12کنند : تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می

 نفرمیلیون  1/18مردان مبتال به ایدز : 

 نفرمیلیون  2/18زنان مبتال به ایدز 

 نفرمیلیون  2/3سال مبتال ایدز  11کودکان زیر 

 نفرمیلیون  3/1    2332در سال  HIVتعداد موارد جدید آلودگی به 

 نفر 11333در هر روز  HIVتعداد موارد جدید آلودگی به 

 نفرمیلیون  3به علت ایدز مردند  2331مجموع افرادی که در سال 

 نفرمیلیون  1/3به علت ایدز مردند  2332مجموع افرادی که در سال 

 ایران در HIVپیشینه 

گزارش شد. این مورد یک کودك شش ساله مبتال به بیماری هموفیلی بود که از فرآورده  1366اولین مورد ایدز در ایران در اسل 

کرد. از آن پس تمام خون ها و فرآورده های خونی اعم از داخلی یا وارداتی ملزم به آزمایش از نظر های خونی وارداتی استفاده می

 رف شوند.عفونت قبل از مص

 هپاتیت چیست؟

به التهاب و تورم کبد، هپاتیت )زردی یا یرقان( گفته می شود. هپاتیت ویروسی در اثر ویروس های مختلفی ایجاد می شود که 

 منجر به تورم کبد می گردد.

و مهم هستند.کبد می توانند آسیب کبدی مزمن ایجاد کنند  Cو  Bهپاتیت نوع  .A .B.C.D.E.G.Fانواع هپاتیت عبارت است از: 

کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که شما یکی از مهم ترین اعضای بدن است، کبد نقش حیاتی در زندگی ایفا می
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خورید. کبد در مراقبت از عفونتها کمک می کند و میکروبها و سایر مواد سمی را از خون خارج کرده و به حفظ سالمت شما می

بد مسئولیت ذخیره انرژی برای به حرکت در آوردن عضالت و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز کمک می کند. همچنین ک

 .مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر است

 Aتیت نوع هپا

 شود و از طریق تماس های نزدیک قابل انتقال است.این نوع هپاتیت توسط یک ویروس شدیداً آلوده کننده و مسری ایجاد می

ی می باشد یعنی در مناطقی که بهداشت رعایت نشده و پس از دستشویی دستها با ععمده ترین انتقال آن از طریق دهانی مدفو

یابد. همچنین در اثر آب، غذاها شود این ویروس به راحتی انتقال میآب و صابون شسته نمی شوند و با همان دست غذا خورده می

با خوردن غذا یا نوشیدن آبی که  Aهپاتیت نوع .یابدردن صدف و گوشت نپخته ماهی انتقال میو شیر آلوده و همچنین در اثر خو

 Aنفر دچار هپاتیت   333/113که هر ساله در آمریکا شود میشود. تخمین زده ، ایجاد میدبا ترشحات انسانی آلوده شده باش

معموأل از راه  Eو Aگیرند.ویروس هپاتیت نوع ویروس قرار می سالگی در معرض این 31شوند. در کشورما نیز اکثر افراد تا سن می

 شوند، خصوصاً صدف خام که توسط فاضالب، آلوده شده باشد.آب یا غذا وارد بدن می

 است؟ Aچه کسی در خطر ابتال به هپاتیت 

 دهند:را افزایش می Aموارد زیر احتمال ابتال به هپاتیت 

 زندگی کردن در خانه فرد مبتال.-

 نوع. Aرستاری از بیمار مبتال به هپاتیت پ-

 تماس جنسی با فرد مبتال.-

 در آنجا شایع است. Aمسافرت به مناطقی که هپاتیت -

 برند.افرادی که سوزن سرنگهای آلوده را به کار می-

باشد این موضوع  شود ممکن است هیچ شکایتی نداشتهآلوده می Aهای مسبب هپاتیت، فردی که با هپاتیت همانند سایر ویروس-

سال صادق است. به هر حال، بعضی از آنها عالیم شبیه آنفلوآنزا از قبیل خستگی، تهوع، استفراغ و  2های زیر خصوص برای بچهبه 

 درد در ناحیه کبد دارند.

 B هپاتیت نوع

 2/1مسری تر از ایدز است. تقریباً تر و بسیار شود. این بیماری شایعیکی از جدی ترین انواع هپاتیت را سبب می B ویروس هپاتیت

ماه  6بیماران به یک بیماری مزمن )که بیش از  %1ممکن است در حدود  Bشده اند. هپاتیت   Bمیلیونی آمریکایی به هپاتیت 

 یابد.کشد( تبدیل شود. اگر بدون درمان رها شود، خطر بروز سیروز )فرسودگی کبد( و سرطان کبد افزایش میطول می

 مفهوم مسئولیت كیفریتعریف و 
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 تعریف لغوی

 «مبانی»مفهوم لغوی 

المبانی: انبایاتُ. و البنایةُ: البیتُ الکبیرُ المتعدّدُ المنازلُ و الطبقاتُ. و البنیانُ: )مص( امبنیُّ »در فرهنگ لغت المنجد آمده است: 

مبانی در مجموع، به  «ه اسم المفعولِ بالمصدر.، أی الملصقُ بعضُه ببعضٍ، و هو من باب تسمی«کانّهم البنیانُ المرصوصُ »یقال 

فرهنگ فارسی عمید، مبانی معنای بناها و پایه هایی آمده که روی هم قرار گرفته و طبقات و الیه هایی را تشکیل داده باشد، 

ن، مبانی را جمع مبنا فرهنگ فارسی معی جمع مبنی یا مبنا و به معنای محل بنا و ریشه چیزی و با پایه و بنیان معنا کرده است.را

 دانسته و مبنا را به محل بنا، بنیاد، شالوده و اساس معنا کرده است.

 «مسئولیت»مفهوم لغوی 

در فرهنگ های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف، وظیفه و آنچه که انسان عهده 

 وری که در فرهنگ جامع نوین، مسئولیت به معنای شایسته بازخواست بودن آمده است.دار آن باشد، تعریف شده است، به ط

مفردات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سئوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود 

وردانفال از تو می پرسند، می باشد. هم به معنای در م« یسئلونک عن االنفال»به معنای از حالس پرسید و یا « سألت من حاله»

امسئولیة ما کون به اإلنسانُ مسئوالً و »در المنجد این چنین آمده:  ذکر شده است.« قابل بازخواست»چنین مسئول به معنای 

ر و افعالی که انجام مطالبًا عن أمورٍ أو أفعالٍ أتاها: مسئولیت، یعنی مورد سئوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امو

مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، »در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه مسئولیت چنین آمده است: «داده.

در هر صورت، بررسی معانی گوناگون مسئولیت، مالزمه این کلمه با  «مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری و متعهد بودن است.

را آشکار می سازد، ولی این معنا به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلع مسئولیت را بازگو  تعهد و تکلیف

کند. برای درك مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید عالوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صالحیت دار، وضع و قرار 

 را هم در نظر گرفت. در این خصوص الزم به تذکر است که: می گردد، عوامل و شرایط الزم دیگری

 اوالً: مشروعیت مقام یا مقامات صالحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.

د و توانایی انجام عمل و یا ترك ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه، مطلع و آگاه گرد

 -1آن را داشته باشد. بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد: 

ف و در آگاهی و اطالع شخص از قاعده و یا تکلی -3مشروعیت مقام وضع کنندة قاعده و یا تکلیف،  -2وجود اوامر و نواهی قانونی، 

 نهایت توانایی انجام ویا توانایی انجام و یا ترك آن.

 «كیفری»تعریف و مفهوم لغوی واژه 

نیز در فرهنگ های موجود، تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم: مولف لغت نامه دهخدا « کیفری»در مورد واژه 

همچنین در یکی از فرهنگ  است.« و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونیکیفر: مکافات بدی، جزا »درباره واژه کیفر می گوید: 

آن چه که به حقوق »است، به صورت زیر تعریف شده است: « کیفری»که معادل انگلیسی واژه « Criminal»های خارجی، واژه 
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ر مفهوم اصطالحی را مدنظر قرار داده در این تعریف، نویسنده بیشت«ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد

)که عموماً « مبانی مسئولیت کیفری»است.بنابراین، میتوان بر این باور بود که معانی لغوی اَجزا و کلمات تشکیل دهنده اصطالح 

و در واقع مترادف با معنای عرفی آنها است(، از مفهوم حقوقی آن )که در صفحات بعدی مورد بحث قرار می گیرد( به دور نبوده 

 بر آنها استوار گردیده است.« مسئولیت کیفری» پایه هایی را می ماند مفهوم تأسیس 

 تعریف و مفهوم اصطالحی مسئولیت كیفری

در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از « مسئولیت کیفری» در این قسمت، معنای عبارت 

حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد.دکتر لنگرودی در تعریف مسئولیت کیفری می دیدگاه حقوقدانان و متخصصان 

مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول، و یکی از مجازات های » گویند: 

هم  «نی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند.مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخالف مسئولیت مد

چنان که مشاهده می شود، تعریف مذکور در ترمینولوژی، به درستی بیانگر معنای اصطالحی مسئولیت کیفری نبوده و وافی به 

ت.دیگر کتاب های مقصود نمی باشد، زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده آن را در برنداشته و از نظر جزایی قابل انتقاد اس

حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نکرده و معموالً با گذر از تعریف، به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته اند. حقوقدانان 

جزایی ایران نیز معموالً در تألیفات خود بدون این که تعریف مشخصی از مسئولیت کیفری ارائه کنند، به بررسی آن از دیدگاه 

تب مختلف وهمچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند. با وجود این، در تقریرات بعضی از اساتید به تعریف مشخصی از مکا

این موضوع می توان دست یافت.یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریباً به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است 

 است. ایشان در این مورد چنین می گویند: که توسط آقای دکر نوربها ارائه شده

مسئولیت کیفری، یعنی توانایی )قابلیت( انتساب فعل یا ترك فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار » 

وعی مستقل و به فقهای اسالمی نیز اصوالً موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موض «مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشد.

گونه ای که در حقوق مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار نداده، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوه ای که تاکنون در فقه 

معمول بوده، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند، اما با این همه، این امر به معنای فقدان معنا و 

این اصطالح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشان گر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است، ولی مفهوم فقهی 

تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به چنین نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود، توضیح 

اصولی و منطقی فقه، می توان به تمامی تعاریف حقوقی دست یافت و با توجه به  این که، با نگرش نظام مندانه به فقه و تبویب

عناصر و آثار موضوع به تعریف آن پرداخت.بر همین مبنا یکی از پژوهش گران فقهی معاصر، به اقدامی بدیع دست یازیده و به 

ت کیفری در شرع اسالم آن است که انسان نتایج معنای مسئولی»تعریف فقهی مسئولیت کیفری پرداخته اند. ایشان بیان کرده اند: 

آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج شان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابراین، چنانچه کسی فاقد 

سئول نخواهد بود و کسی اراده است، مثل مکره یا شخصی که در حال اغما، مرتکب عمل ممنوع )حرام( شده باشد، از نظر کیفری م

که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری 

مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن است: اول آن که، انسان عمل ممنوعه ای را به 

، دوم آن که، عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آن که، فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته انجام رسانده باشد
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باشد. وقتی این سه رکن جمع شوند، مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد، مسئولیت جزایی 

ه برای تحقق مسئولیت کیفری، اجتماع عناصر و شرایط دیگری نیز الزم است که الزم به توضیح است ک «نیز وجود نخواهد داشت.

آقای عودة به آنها نپرداخته اند، از قبیل موارد معاذیر قانونی و عوامل موجهه جرم.با تتبع در مجموع آیات و روایات و در نظر گرفتن 

ماع شرایط و عناصر یاد شده حتی در روز قیامت نیز برای موارد عام و خاص، مطلق و مفید و مجمیل و مبین، به نظر می رسد اجت

انتساب جرم به شخص و استحقاق عقوبت ضروری است. مواردی از کاربرد و استعمال ماده سئوال و مسئولیت در قرآن، نشان 

د، همانا که ایشان مسئول ، یعنی آنان را توقیف و بازداشت نمایی«وَ قفُو هُم اِنَّهُم مسئولون»دهنده همین مطلب است، نظیر آیه: 

)مجرم( هستند، چون مجموع شرایط الزم برای انتساب فعل مجرمانه به ایشان فراهم است. )با استفاده از مجموعه روایات ابواب 

حدیث «  رفع القلم»مختلف فقه شرایط عامه تکلیف و مسئولیت بدون اجتماع شرایط یاد شده مقدور نیست به عنوان مثال حدیث 

یعنی سوگند به « فَو رَبَّکَ لنسئلنَّهم أجمعین عَمّا کانُوا یَعمَلون»را باید در نظر گرفت.(و نیز آیه: « رفع عن امتی تسعة و...»معروف 

پروردگارت که حتماً همگی ایشان را نسبت به آنچه که انجام داده اند، مورد بازخواست و مواخذه قرار می دهیم، چرا که خداوند 

ا بر بنده خود تمام کرده و عذری وجود ندارد. به نظر می رسد که سئوال و مسئولیت در این آیات و روایاتی دراین موارد حجت ر

 نظیر آن، به معنای عقوبت و مواخذه است، نه پرسش از امر مجهول.

 بحث

توان از عناوین می ،بیماریهای جنسی کردن رفتارهای انتقال دهنده در حال حاضر و در فقدان وجود قانونی خاص برای مجازات

در این میان اگر انتقال ایدز موجب مرگ بزه دیده شود، بنابر مقررات مربوط به قتل عمد)با  مند شد.سنتی حقوق جزای کنونی بهره

چه ایدز به عنوان سالحی جهت کشتن دیگری مورد استفاده قرار گیرد، احراز سایر شرایط مربوطه( قابل تعقیب خواهد بود و چنان

چه باشد. چناننتیجة مزبور، خارج از ارادة فاعل آن محقق نگردد، استفاده از عنوان کیفری شروع به قتل عمد قابل توجیه میلکن 

انتقال ایدز بدون قصد قتل و بدون اطالع از وضعیت ناقل بودن فرد صورت گرفته باشد، لکن وضعیت فرد به نحوی است که باید 

های ماده واحده قانونی طرز جلوگیری از بیماری .باشد و یا احتمال ابتال به این بیماری را دارددانسته که مبتال به ایدز میمی

آید که گاه دست میچنین بنا بر مباحث مطرح شده این نتیجه بهآمیزشی مصوب مجلس شورای ملی مراعات خواهد شد. هم

به شمار آورد.  -محاربه و افساد فی االرض -ق.م.ا  381مادة  هایی از انتقال ایدز را مصداقی از عنوان کیفری ذیلتوان گونهمی

و « به خطر انداختن بهداشت و سالمت عمومی»چنین گفته شد که تعقیب و مجازات انتقال دهنده ایدز ذیل عنوان کیفریهم

حقوقی و اجتماعی  هرچه سریعتر به مسائلباید گذار رسد.قانونمناسب به نظر نمی« وارد کردن ضرب و جرح عمدی»چنین هم

توجه نشان دهد. در این راستا نگاه مقنن به این مقوله، باید پیش از هرچیزی، نگاهی مبتنی بر  بیماریهای جنسیمربوط به انتقال 

گردد. اکیداً پیشنهاد میباشد. از این رو قرار گرفتن مباحث ذیربط، ذیل مقررات مربوط به بهداشت عمومی حفظ بهداشت عمومی 

در تصویب قانون خاص مربوط به انتقال ایدز باید نهایت تالش صورت پذیرد تا از اعمال تبعیض، علیه مبتالیان به این بیماری  البته

 و نقض حقوق اساسی این افراد ممانعت بعمل آید.
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