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 چکیده
 اجموااًو  مسوتی، اجمااواً ، مفقوود آن ، موجود باشد و موانعآنشود که مقتضیِ کیفر بر شخصی تحمیل می

تمام )منبع اصلی تقنیین(،  با ابتنای بر فقهگذار رفت که قانون  انتظار میاست)رافع( مسئولیت کیفری  مانع

بندی مستی بوه انووام مختلو  تقنینی کشور ما دستهنمود  در سیاست جنایی شقوق این رافعیت را بیان می

تعمدی، آگاهانه، اتفاقی، مزمن و اضطراری و اختالف احکام برخی از آنها در هر یک از ابواب حدود، قصوا،، 

بوه دیات و تعزیرات و نیز تعیین حکم مربوط، مورد توجه شایسته قرار نگرفته است برخی از ابهامات تقنینی 

بوود  و اودم راایوت مووارد شوکلی  از ناشی کهاحکام در یک موضوم با ابارات مختل   سببدلیل تکرار بی

  رابطه مستی و ارتکواب جورایم استنقص یا اجمال جهت از  ای دیگراست  پار های متفاوت برداشت موجب

مرجوع آن در صوورت  تعیوینحکوم بوه تعزیور بودون نیز از جمله موارد نقص و ، حدی و تعیین مالک واحد

  ست امدی شمردن جرم از موارد ابهام اغیر

 

 ااختیار، سیاست جنایی تقنینی، قانون مجازات اسالمیمستی، مسئولیت کیفری، مسلوب واژگان کلیدی:

 
  دانشگا  میبدحقوق فقه و گرو  دانشیار   1

 

arzhang1345@gmail.com  
 

 
    ری حقوق جزا دانشگا  میبددانشجوی دکت  2

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  ازس همی اره د شم م ، دوم ،  اییز و ز انس پ 93 ت 1 1 

ایپپی ره  ا  22  شم
 

 2-22 صفحات   مقاله: پژوهشی
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 . مقدمه1

گو بودن بیان شود  واژ  مسئولیت، هموار  با اباراتی چون موظ  بودن، متعهد بودن و پاسخعنای م

یوا « قابلیوت»مسئولیت کیفری در اصطالح دانشوران الم حقووق، اما  ( 7733: 1731است )معین، 

دانسته شد  است و گوا  بوه معنوای  خود شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه« اهلیت»

: 1732کوار رفتوه اسوت)اردبیلی،الزام به پاسخگویی در قبال رفتار مجرمانه و پذیرفتن بار تقصیر بوه

باشد مجازات و یا اقدام توممینی فورم بور ایون مسئولیت، حلقه اتصال جرم و مجازات می  (171 ،1ج

صورت یکسان نیست  بلکه شرایط بر مسئولیت بهرو صرف ارتکاب جرم، دلیل قابلیت است  از همین

 بواتواند دخیل باشد  فقه و به مثابوه دانوب بیوانگر تکوالی  و  افوراد را می ،ایجابی و سلبی مختل 

به استناد حودی  رفوع القلوم، اجمواا  داند میمسئول اامال خویب  (بلوغ، اقل و اختیار) شرایطی

 شته شد  است  مسئولیت از افراد فاقد این شرایط، بردا

در حین ارتکاب جورم اسوت  مسوتی حوالتی « مستی»یکی از مواردِ مؤثر بر مسئولیت کیفری، 

این سالب کنترل بر رفتار است  گویی فلسفه معافیت مست از کیفر آن است که در  معموااست که 

نود هوشویار ار کامل وجود ندارد  نبودِ اختیار و قصد در شخص مست و او را همانیحالت، قصد و اخت

کند  اموا بورای حفوظ نظوم و امنیوت جامعوه، تلقی کردن، کیفر را ناموجه، نامدلل و غیراادانه می

صرفِ استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در مورد هور موتهم و هور جرموی، پوذیرفتنی 

  نیست 

ت، پاسوخ برای این پرسب که مستی بر کدام شرط مسئولیت )اقل یوا اختیوار( تمثیرگوذار اسو

و گویی پاسخی بوه ایون پرسوب  انوانی رایج ،«مست ایعقل»صریح و روشنی وجود ندارد  ابارت 

شود، اما بدیهی است کوه زوال اقول در دیدگا  ارف، مستی باا  زوال قوای دماغی می  یعنی است

هوا ها در طوی سوالکننود شود و ممکن است با کثرت و دوام اسوتعمال مسوتبار  واقع نمیبه یک

گوذار، گویوا قانونیعنوی را تورجیح داد  اسوت  « ااختیارمسلوب»انوان گذار حادث شود   اما قانون

رسود نظر میاموا بوهداند  مستی را مساوی و مساوق با اجبار و به مثابه اامل مؤثر بر رکن اختیار می

ود  ولی این شمستی، سالب هوشیاری است و به همین جهت است که درک حُسن و قُبح دشوار می

زوال اقل نیست، بلکه ناشی از بین رفوتن هوشویاری و از دسوت دادن اختیوار  هحالت الزاما به منزل

 است  

یک جرم است که مجوازات خوا،  ، صرف شرب مسکر، خود1732ْق م ا ،  217به موجب ماد  

د؟ شووخودش را دارد  اما اگر شخص مست، مرتکب جرم دیگری شوود، چگونوه بوا وی برخوورد می

مستی در برخی حاات، رافع مسئولیت کیفری است  معافیت از مجازات یا تخفیو ،  شک، اجمااًبی
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کننود ، مسوتلزم تعیوین آورد این نکته است  اِامال مجازات برای مستی و یا استعمال ماد  مستر 

  نبود ، بلکه توجه به شرایط مسئولیت ازم است در حال مستی مجازات برای جرم ارتکابیِ

بندی حاات مختل  مستی و تبیین فرواات و احکوام هور یوک، رسد مقنن، در دستهبه نظر می

دقت بایسته را نداشته است  به همین جهت موضوم مستی به مثابه رافع مسئولیت کیفری، نیازمند 

جایگوا  ، 1732ملی دوبار  است  افزودنی است که پس از تصویب قانون مجازات اسالمی در سوال مت

    خالی ماند  است ،هابرای یافتن این ابهامو تممل فقهی  محورانه   پژوهبنگا

قانون مجوازات اسوالمی و  درو تبصر  آن  217، 773،237، 157های قانونی )گذار در ماد قانون

(، احکام مستی را انعکوا  داد  اسوت  نگوا  اجموالی بوه 1735قانون تعزیرات  318همچنین ماد  

قوانون مجوازات  157در مواد   ،کند که حُکوم اوام در موورد مسوتیته، معلوم میگفهای پیبْماد 

ای و یوا گونوهبینی شد  و مواد بعدی، استثناء و به ابوارتی تخصویص آن قااود  اوام اسالمی پیب

رسد شناخت منشاء مستی و شیو  احراز و شوند  اما به نظر میمحسوب می( 773تبیین)مانند ماد  

رای  ما را به سمت دیگری خواهد برد  گویی سیاست جنایی  تقنینی، دچوار ابهوام اثبات آن، فهم و 

کنود کوه سیاسوت جنوایی ایوران در موورد درنگ در مواد قانونیِ مرتبط با مستی، معلووم می است 

گذار، حُکم واحدی برای مستی بیان نکورد  اسوت  ایون خالءهوا، مستی، مبهم و ناقص بود  و قانون

کند  ایون جُسوتار در پوی المی و متعاقب آن، اصالح و بازنگری را ایجاب می، النهضرورت نگا  متام

تبیین شیو  و حکم صحیح آن با مالحظه متون فقهی و نیز لزوم تقنین مبتنی بر فقه است که خود 

 مالت خاصی و به شرح ذیل و ابتناء دارد:مبر ت

بوود  و  قه و  به انوان مبنای تقنین و بر پایه فهم ال : در تدوین قانون، ازم است مواد قانون 

بر مصایق بور اهود  مجریوان باشود  اموا  هاآن حتی اامکان به صورت کلی آمد  و تطبیقهم اینکه 

 توجه ننمود  است   217مقنن به این موضوم در ماد  

و رب: برخی مواد قانونیِ به ظاهر متفاوت، دارای مبنای واحدی در مسئولیت مجرم است  از هموین

متهافوت را البتوه های متفاوت و نیازی به تکرر احکام نیست  چراکه سبک نگارش متن، امکان برداشت

حکایت از ادم توجه کوافی در ایون خصوو، ، 157و  773مواد نحو   نگارش به دنبال خواهد داشت  

 دارد 

ر موواد ج: برخورد دوگانه مقنن در خطابِ مسئول اثباتِ سلب کامل اختیار در مستی تعمودی د

 از ابهام ناموجه است دیگر ای گونه 237ماد   1و تبصر   773

د: ادم بیان مرجع قانونی تعیین تعزیر در مستی اتفاقی و ایراداتی کوه در ایون خصوو، وجوود 

 دارد 
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: یکسان دانستن فرد در مستی اتفاقی با فرد خواب یا مجنون  در حالی که بوه لحواف فقهی،هور وه

 را در امکان توجه مسئولیت در جرایم موجب دیه به ااقله دارند  کدام،احکام ویژ  خود

رو به منظور گزارشِ ابهامات و ارائه را  حل، بر آن است با نگاهی به قوانین موجوود نوشتار پیب

( و انوام مستی و تومثیر آن بور مسوئولیت کیفوری 2(، منشاء مستی و نحو  احراز آن )1و مبانی آن)

 یشنهاد نماید کارهایی را پ( را 7)

 

 شناسیواژه .2

 سیاست جنایی .1. 2

ایه سیاست جنایی)به مفهوم اام(، تدبیر و چوار  اندیشوی  واپسینانوان سیاست جنایی تقنینی به

  البته سیاست جنایی هور کشوور بوه نظوام سیاسوی آن است گذار در مورد جرم و پاسخ به آنقانون

ای به خود بگیورد  شواید بوه هموین زمانی، حالت ویژ وابسته است  از همین رو ممکن است در هر 

هوای آنوان در گذاران مختل  و انتخابجهت است که برخی سیاست جنایی تقنینی را سلیقه قانون

های مجرمانوه و دادرسوی جورایم طوور کلوی نحوو  مقابلوه بوا پدیود هوا و بوهانوام جرایم و مجازات

از دانشوران، سیاست جنایی را اتخاذ اصول و تودابیر ازم ای (  پار 1731دانند)نجفی ابرندآبادی،می

، 7ج: 1788کننود )جعفری لنگورودی، ها تلقوی میها و یا کاستن آندر برابر جرایم و دفع و رفع آن

2221  ) 

 

 عقل .2. 2

 شود، اما همه وجه مشترکی دارند  برخی گوینود:چیستی اقل، هر چند با ابارات مختلفی بیان می

یزی است انسان به واسطه آن خوبی را از بدی ، خیر را از شر و حوق را از باطول تمیوز اقل آن چ»

 «آن چیزی است که مایه تشخیص است اقل»(  دیگری آورد  است:253 :1778)سعدی، « دهدمی

، ابزار ادراک و تمیز است که اگر خوالص اقل»ای دیگر بر این باورند:(  اد 527: تابی )ابدالرحمان،

(  حور 527 :توا)ابودالرحمان، بی«تواند تا حدودی بین خوبی و بدی تشخیص دهدباشد، میو صاف 

(  در ایون 721: 1777 )حر اواملی،، همان تشوخیص بوین خیور و شور اسوت اقل»گوید:ااملی می

ابارات، اقل، آن چیزی تلقی شد  است که انسان، از طریق آن، توانایی تمییوز بوین فعول حسون و 

 یا خود تشخیص است  کندقبیح را پیدا می
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 سُکر و مستی .3. 2

مُسکر آن چیزی »و « شودحالتی است که بین انسان و اقلب، مانع می»در تعری  سکر آمد  است: 

مست    بر همین پایه،(737: 1781مشکینی،«)کنداست که شخص را مست کرد  و اقل را زایل می

و (  131: 1778رود)سوعدی، ز دسوت میاقول و ادراکوب ادر اثر استعمال مسوکر، کسی است که 

شوودن آن اسووت کووه سووخن فوورد، دچووار اخووتالل گشووته و اغلووب کالمووب، هووذیان ضووابطه مست»

توان گفت اقل، توانایی تمییز و هوشیاری را به (  بر همین اسا  می133 :تاابدالرحمان، بی«)باشد

   کند ضعی  می دهد و مسکر این قدرت را از انسان گرفته و نیروی خرد راانسان می

 

 . منشاء مستی و راه احراز آن3

ناشوی از شورب خمور( و مسوتی )توان در دو نوم مسوتی متعوارف مستی را به ااتبار منشاء آن می

 گردان( از هم جدا نمود  خشک )در اثر استعمال مواد مخدر یا روان

شد  بوود، اموا  به مستی خشک، اشار 1752قانون مجازات امومی  73پیب از انقالب، در ماد  

، این نوم مستی ذکر نشد و فقط مستی ناشی از مشروبات 1737و  1711در قانون مجازات اسالمی 

(  ایون خوالء بوا 78 :1787داشوت )نوربها،  در پویبینی شد که همین امور نقودهایی را الکلی پیب

مطورح ی مفهووم موسوعی از مسوت گوذارجبران شد و قانون 1732ق م ا  در سال  157تصویب ماد  

آن  ایون نگورش، « مبنوای»یوا « منشواء»توجه شد و نه « حالت مستی»خود  سان که بهبدین کرد؛

موضوایت  دیگور ایون انحصار و صواب بود  چراکه اثر شرب خمر در ایجاد مستی، طریقیت دارد، نه 

نادیود  گورفتن اثور حالت مستی صرفاً بوه مصورف مسوکرات و مشوروبات و پیدایب  فروکاستنکه 

و حتوی  همانند مشروباتبرخی مواد    پوشی ناموجه از واقعیت است، چشمزایی برخی از موادتیمس

موجب احسا  هیجوان شودید، شود  و مووا زوال (1781زاد  خراسانی،فیض) 1های اکستازیقر،

ق م ا  157است که صودر مواد   همین فرض (  بر پایه137: 1785 د )ستود ،رناختیار را به همرا  دا

گوردان و ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخودر و روانمستی و بی»دارد: می مقرر

 « نظایر آنها، مانع مجازات نیست

آیود  حال، صرف مستی، مانع مسئولیت نیست و به مجرد مستی نیز زوال اختیار پدید نمیبا این

ی، موجب سلب اختیوار نشود  و ای از مستبا این توضیح که مستی، دارای درجاتی است و هر درجه

ای مانند الکل بر مراکز اصولی مزوز رهاند  هرچند ماد فرد را از مسئولیت در قبال جرم ارتکابی نمی

تووان هود، ولوی نمویدتمثیر فراوان دارد و تقید رفتاری را از بین برد  و کنترل بر رفتار را کاهب می

 ( 277: 1731نیا، است  )آقاییگفت نتیجه قهری مستی، زوال کامل اقل و اختیار 

                                                           
1. XTC 
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باشود  زیورا اصول، اودم )از بین رفتن کلی اراد ( بر اهد  موتهم می البته اثبات مستی و اثر آن

الکول خاصی از درصد وجود  در ضابطه اینیِ اثبات مستی،ااختیار نبودن است مستی و نیز مسلوب

شود؛خوا  فرد، مسوت شود  باشود یوا نشان مستی تلقی می  یا بزاق و  کنند  در خون یا ماد  مست

شخصی، میزان الکل یوا مواد  موجوود در خوون، صورفاً یوک  اما در ضابطه  (13 :1783جزایری، نه)

ی صورت سن، جنس، وابستگی، مقاومت بدن ر از قبیلاوامل دیگ با لحافو احراز مستی  بود  پارامتر

از برخی ایرادات، به جهت دقت، با  نظر(  گویی ضابطه شخصی، صرف211: 1752 پاد،  نک)گیردمی

 گذار، سازواری بیشتری دارد ادالت و هدف قانون

 

 . انواع مستی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری4

توان آن را به ااتبار قصد و ق م ا، که ماد  پایه و اصلی در مورد مستی است، می 157مبتنی بر ماد  

 بندی و تحلیل کرد  اختیار، دسته

 

 ی اختیاری و آگاهانهمست .1. 4

چنانچه مستی از روی اراد  و اختیار و با الم و آگاهی به ماهیت ماد  مصورفی بوود  و موجوب زوال 

اختیار شود، مستی اختیاری و آگاهانه است  در این نوم، مسئولیت کیفوری، زایول نشود  و حسوب 

ناشوی از  کوب در جورمت مرتامورد، مجازات حدی و یا تعزیری خواهد داشت  اما در قابلیوت مجواز

مستی، باید به انصر معنوی و قصد فرد از مستی توجه شود  با لحاف قصد ارتکاب جرم،می توان آن 

 را به تعمدی یا اتفاقی و یا حالت مزمن بودن تقسیم نمود 

 

 مستی تعمدی .2. 4

در رم به قصد ارتکاب جرم و یا با الوم تحقوق جو فرد کهاست شدن ای از مستگونه، مستی تعمدی

در ارتکواب ت بیشتر أجسارت و جر برای افزایبیعنی فرد با سوءنیت و قصد قبلی  شود آن وارد می

(  ایون نووم مسوتی بیشوتر بورای رهوایی از 113، 1ج: 1732 کنود)اردبیلی،، خود را مست میجرم

اد کورد  کند تا بعداً در مقام دفام به آن استنگیرد  یعنی فرد، خود را مست میمسئولیت صورت می

و خود را از مسئولیت برهاند  از همین رو، قانونگذار مستی تعمدی را، هرچنود موجوب زوال اختیوار 

شد  باشد، مانع مسئولیت ندانسته و بر مجازات، بابت جرم مورد نظر و نیز جرم مسوتی تمکیود دارد  

توانود فی اختیار نیست(، می)سلب ارادیِ اختیار، نا« اامتنام بااختیار اینافی ااختیار»قااد  اقلی 

 ناظر به مسئولیت مرتکب در این نوم مستی باشد 
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منظوور  لکن چنانچه ثابت شود مصورف ایون موواد بوه»   دارد: مقرر می 157قسمت اخیر ماد   

ارتکاب جرم یا با الم به تحقق آن بود  است و جرم مورد نظر واقع شود، بوه مجوازات هور دو جورم 

: نخست؛اصل ایون اسوت کوه مسوت قابل درنگ استاین ماد ، سه نکته  مورد   در«شود محکوم می

شدن به قصد ارتکاب جرم و یا با الم بوه ارتکواب آن نبوود  و خوالف آن بایود اثبوات شوود  دو؛ در 

جوورم اسووت و نووه ارتکوواب اموودی بوور  ،مسووئولیت مرتکووببنووای صووورت اثبووات مسووتی تعموودی، 

، اما در امل، جرم دیگری واقع شود، اشداب جرم خاصی باز مستی، ارتک فردغیرامدی سه؛اگر قصد 

توان به حساب مستی تعمدی گذاشته و مرتکب را مجازات نموود  قیود ابوارت جرم ارتکابی را نمی

کنود  موثال اگور ثابوت شوود قصود در ماد  مذکور چنین استنباطی را تقویت موی« جرم مورد نظر»

در امل، مرتکب جرم قتل شود، این قتول، مشومول  مرتکب از مستی، تخریب مال دیگری بود ، اما

شود، مگر آنکه قبل از مستی، آگا  باشد که ممکن است در حال مستی، مرتکوب نمی« امد»انوان 

اسوتثنای ایون مسواله، در  ( 181: 1788 شود)پوربافرانی،جرم دیگری غیر از آنچه را که قصد کرد ، 

)قطوع  تر)مثال قصد قتل( باشد اما جرم خفی  دترجایی است که مستی به منظور ارتکاب جرم شدی

 اضو( واقع شود، در اینجا جرم ارتکابی مالک است 

آمد  است  بوه 157نیز با ابارتی متفاوت از ماد   773حُکم مستی تعمدی در قسمت اخیر ماد  

و یا  لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین املی مست کرد : »    773موجب ماد  

الم داشته است که مستی و ادم تعادل روانی وی ولو نوااً موجب ارتکاب آن جنایوت یوا نظیور آن 

دارد: جملوه ابتودایی مواد  کوه مقورر موی«  گوردد شود، جنایت، امدی محسووب میازجانب او می

د ارتکاب جنایت در حال مستی و ادم تعادل روانی در اثر مصرف موواد مخودر، روانگوردان و ماننو»

مگور  ،بیانگر این است که مستی تعمدی، با الم بوود  و مجرمانوه اسوت ،«آنها، موجب قصا، است

 تواند مصداق بند ب مواد  خالف آن ثابت شود  همچنین، این نوم مستی و جنایت حاصل از آن، می

اً باشد که در این صورت، قید آگاهی و توجه مرتکب به رفتوار نواو و حتی بند ال  ماد  مذکور 237

 خطرناک، باید در نظر گرفته شود  

مواد   1شود، ممکن اسوت بوا تبصور  ، تعمدی تلقی می773از آنجا که وضعیت مندرج در ماد  

آن کار نواوا موجوب  این که تعارض پیدا کند  چراکه مطابق این تبصر ، اثبات ادم آگاهی به  237

آگاهی مرتکب از اینکه فعل او نواا  773جنایت است، باید توسط مرتکب ثابت شود، اما مطابق ماد  

 الیه یا اولیای دم او اثبات شود موجب جنایت است، باید از سوی مجنیٌ

هایی را در نظر گرفته اسوت  در گوام اول گام 773توان گفت ماد  میبرای حل تعارض ظاهری 

بعد در صوورت و در مرحله  گذاشتهجانی  ر اهد طور مطلق بیعنی در حالت مستی، مسئولیت را به

اامدانوه بوودن نجوات داد  اسوت  اموا اگور انگوار  اثبات سلب اختیار از سوی جوانی، او را موقتوا از 
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ثابت کنود، اثور مووقتی زوال « نواا موجب ارتکاب جنایت بودن»الیه، الم جانی را نسبت به مجنیٌ

هوا بوه دنبوال توجیوه شود  در حقیقت با طرح این گاماامدانه بودن از بین رفته و حکم به امد می

 237، ناظر به گام سوم دانسته و تبصر  مواد   773متن قانون بود  و اثبات الم و آگاهی را در ماد  

دانیم که در هر حال مقنن در تقریر خود، ناشفاف و موبهم برخوورد کورد  را ناظر به گام نخست می

 است و بالتبع نیاز به اصالح خواهد داشت 

ه اصل در رفتار آدمیان، امد است و نه سهو، در صورتی که ثابت نشود، مسوتی البته به دلیل این ک

شوود  منجر به سلبِ تعمد، شد  است یا نه، با اجرای استصحاب، حکم بوه امودی بوودن جنایوت موی

در زمان شک در تعمدی یوا غیراختیواری بوودن، ملحوق بوه اامود »اند:برخی الحاق حکمی را پذیرفته

برخی دانشوران بدون هیچ تردیدی، رای به امدی بودن (  527، 2ج : 1725خمینی، موسوی«)است

مشهور فقیهوان  ( 772 ،1ج: 1715 مراشی نجفی، ؛38، 72ج: 1722خویی،اند)موسویجنایت داد 

 حلوی،االموه  نکداننود )نظر از زوال اختیار، چنین شخصی را مسئول مینیز به طور مطلق و صرف

 ( 181 ،72ج: 1777 نجفی، ؛171، 7ج: 1717

 

 مستی اتفاقی       .3. 4

اطالاوی از مستی اختیاری و با ادم قصد ارتکاب جرم و یا با ادم الم و آگاهی به تحقوق جورم و بی

(  مانند این کوه شوخص بوه 132: 1785 آبادی،آثار آن در خود، به مستی اتفاقی نامبردار است)الی

اتفاقاً و ناخواسوته دسوت بوه ارتکواب جورم بزنود   قصد تفریح یا هیجان، خود را مست کرد  باشد و

 157بدیهی است صرف مستی، احراز و اثبات آن، مانع مجازات نیست و باید مرتکب به استناد ماد  

، نووآوری مواد  مزبوور اسوت کوه «ااختیارمسلوب»ااختیار شد  باشد  ابارت ق م ا به کلی مسلوب

را « اختیوار»مستی اصواً گویی شد  است   1737  ر ق م امذکورِ د« ااراد مسلوب»جایگزین تعبیر 

را کوه  ، - اختیوار -  را  شخص در حالت مستی، اراد   دارد، اما کنترل بر اراد« اراد »گیرد و نه می

نارساست  بوه  157در فراز نخست ماد  « ارادگیبی»ابارت ، ندارد به الت مستی ضعی  شد  است

به کار رفتوه کوه در « مصرف اختیاری»ر و با فاصله بسیار کوتاهی، قید ویژ  آنکه متعاقب واژ  مذکو

الخمری اسوت واژ ، حالت اشخا، معتاد یا دایم ایناست  شاید منظور قانون از «ارادگیبی»تقابل با 

سوان، تفواوتی بودین که در برخورد با مواد مخدر و مسکرات، ناتوان بود  و اختیاری از خود ندارنود 

 رد متعارف و شخص معتاد وجود نداشته و هر دو حکم واحدی دارند  میان مستی ف

حال و به رغم تمکید ماد  مذکور مبنی بر معافیوت مرتکوب از مجوازات، بوا دو شورط زوال با این

اختیار و ادم تعمد و یا آگاهی به ارتکاب جورم در حالوت مسوتی، در موواد دیگور مقوررات خاصوی 

 یص یافته است  بینی شد  و این امومیت، تخصپیب
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 مستی اتفاقی در جرایم موجب قصاص .1. 3. 4

: 1777 ؛ نجفووی،111 ،15ج : 1717 ؛ شووهیدثانی،173  ،7ق: 1717 حلی،)االمووه فقیهووان مشووهور

بدون تقسیم مستی اختیاری به تعمدی و اتفاقی )یا  )775 ،17ج: 1715 نجفی،مراشی ؛181 ،72ج

ای بور مست در جرایم حین مسوتی حکوم داد  و ادلوه تقسیم مشابه(، به مسئولیت و امکان قصا،

 اند:مداای خود آورد 

نخسووت: خطابووات شوورای، آنگونووه کووه متوجووه شووخص هوشوویار اسووت، متوجووه مسووت نیووز 

بنابراین مست همانند هوشیار است  به هموین جهوت،  ( 775 ،17ج: 1715 باشد)مراشی نجفی،می

 حلوی، االمه ؛271 ،7ج: 1778 حلی،شود)محققیاحکام از جمله قصا، به وی تعلق گرفته و بار م

(  این دسته از فقیهان در رد شباهت مست به مجنون 783 ،7ج: 1727ری، صیم ؛173 ،7ج: 1717

گویند مست در زوال اقل، همانند مجنون نیسوت کوه قصوا، و در نتیجه ادم تعلق حکم به او می

تواند دلیلی بر هماننودی مسوت بوا ( نمی)فقدان قصد نداشته باشد  چراکه اشتراک در صفات سلبی

 ( 111، 2ج: 1727حلی، مجنون باشد )زهدری

مطلق، مست را همانند هوشیار دانست  چراکه اقودهای انشواء  ۀتوان به گونگویند نمیبرخی می

ازدواج( از سوی مست، محکوم به بطالن است، در حالی همین اقود اگر از سوی شوخص   )مثال شد

 (   111 ،15ج: 1717 اطل نیست)شهیدثانی،هوشیار باشد، ب

رغم نهی شارم، این شوخصْ خوودش، سوببِ زوال اقول خوود شود  دو: دلیل دیگر این که الی

« اامتنام بااختیار اینافی ااختیار»(  مستند این سخن، قااد  111 ،15ج: 1717 است)شهیدثانی،

ختیار نیسوت(  چراکوه مسوت بوا نوشویدن است: )یعنی سلب اختیار از خود با اراد  و آزادی، نافی ا

اختیاری مسکر، خود را از داشتن اقل و اختیار، محروم کرد  و این زوال اقل و اختیوار منافواتی بوا 

اند که این قااد  اقلی بوه طوور یکسان دانستن وی با فرد مختار ندارد  برخی در رد این دلیل گفته

متنام )زوال اختیار( مسبوق به اختیوار )نوشویدن مطلق جاری نبست، بلکه ناظر به زمانی است که ا

اختیاری مسکر( بود  و اادتا یا اقال، موجب وقوم فعل غیر اختیاری )ارتکاب جنایت( بشوود  ماننود 

که در فورض شود، در حالیداند چنانچه خود را مست کند، مرتکب قتل یا جنایتی میاینکه فرد می

(  171: 1717 داد  است)مدنی کاشوانی،اقال در خود نمی بح ، جانی مست این احتمال را اادتا یا

گفته، اقلی است و اقل، یکسانی حکم کسی که خود را بوه قصود ارتکواب افزون بر این، قااد  پیبْ

پوذیرد و یوا جنایت مست کرد  و فردی که خود را امدا و بدون قصود جنایوت مسوت نموود ، نمی

 کم معلوم نیست که اقل چنین حکمی دهد دست

گونه که ابارات و الفاف مست در اقودی مانند بیع و نیز ایقااوات )ماننود طوالق( نافوذ و سه: همان

شود  برخی این ها بر  ایشان، تحمیل و تکلی  میصحیح است، در سایر موارد نیز صحیح بود  و آثار آن
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دارند و در امری مثول  دلیل را نیز برنتافته و بر ممنوایت همانندی و مشابهتِ مست و هوشیار پافشاری

: 1777؛ طوسوی،777: 1715 مرتضوی،)سید طالق نیز به ادم صحت طالق توسط مست، حکوم کورد 

( و اقوود مسوت را صوحیح 273، 2ج : 1725 خمینی،موسوی ؛133 ،7ج: 1713؛ بجنوردی، 573، 

 ( 73، 2ج: 1713 مراغی، ؛272 ،72ج: 1777 نجفی، ؛5 ،2ج : 1727حلی،دانند)االمهنمی

چهار: دلیل دیگر، قااد  اقدام است  شاربِ مسکر با الم به اینکه این ماد ، اختیار و هوشویاری او 

را زایل نمود  و در این حالت ممکن است هر جنایتی از انسان سر زند، اقدام به شرب مسوکر نموود  

 توان به مسئولیت این فرد حُکم داد است  پس بر پایه این قااد ، می

 

 له معافیت مست از قصاصاد .2. 3. 4

شود   اینان ادلوه زیور را انگار  معافیت مرتکب از قصا،، در اقوال و آرای فقهیان امامی مشاهد  می

 اند:در ادم امکان قصا، چنین مستی بیان کرد 

نخست: شورط قصوا،، قصود در حوین ارتکواب جنایوت بوود  و مسوت، فاقود چنوین قصودی 

  (527، 2ج :1725 خمینی،موسوی ؛372، 7ج: 1711 امیدی، ؛778: 1711، است)حویزی

دوم: قااد  احتیاط  با این بیان که هرچند فرد در اثر نوشیدن امدی مسکر، به حقووق دیگوران 

تووان او را تعدی کرد  است، اما به جهت شک در وجود اسباب قصا، و بالتبع احتیاط در دماء نمی

بر « مخالفت با اصل»قصا، مست را با تعبیر  (  البته برخی777 ،7ج: 1717قصا، کرد)شهید اول،

( که گویا همان اصل احتیاط و یا احتیواط در دمواء را در نظور 777 ،7ج: 1717اند)شهید اول،نتافته

 اند داشته

رو امکوان قصوا، او وجوود سوم: فرد مست همانند مجنون است، نوه ماننود هوشویار  از هموین

 ( 783 ،7ج: 1717 ندارد)شهیداول،

مل در این دو دیدگا  آن است که ادله باورمندان به ادم قصوا، بوه جهوت ابتنواء بور اصول مد تآورر 

، از قووت بیشوتری برخووردار اسوت  بودیهی اسوت در «درأ»احتیاط و همچنین سازواری بیشتر با قااد  

صورت پذیرش رای ادم قصا،، مسئولیت پرداخت دیه با توجه بوه اختیواری بوودن مصورف، بور اهود  

 واهد بود  مست خ

اما در الحاق شخص نامتعادل روانی، به فرد مست، همداستانی وجود ندارد  برخی وی را هماننود 

( و 772 ،1ج: 1721حلی، برند)االموهمست دانسته و مسئولیت کیفری او را تا حد قصوا، بواا می

 ،7ج : 1717 دانند)شوهیداول،ای دیگر جنایت او را به دلیل ادم صدق انوان مستی، امد نمویپار 

، 2ج: 1725 خمینی،، موسوووی183 ،72ج: 1777 نجفووی، ؛177 ،11ج: 1711، هندیفاضوول ؛777

 (  قانون مجازات از نظریه نخست تبعیت کرد  و این فرد را در حکم مست قرار داد  است  527
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از نظر مقنن، قصا، که مجازات اصلی جنایات امدی است، در حالت مستی با شرایطی سواقط 

بدون آنکه مشخص کند منظور از مستی در این ماد  اختیواری و آگاهانوه   ق م ا 773د  ماد  شومی

داند  فوراز است، آن را فقط موجب سقوط قصا، دانسته و دیه و تعزیرِ بدل از قصا، را منتفی نمی

جنایوت امودی محسووب »دارد که ناظر بوه مسوتی تعمودی اسوت و  مقورر موی 773پایانی ماد  

باشود  کند که مستی اتفاقی با سولب اختیوار کامول، غیرامودی مویاین معنا را القاء می، «گرددمی

ق م ا، وو که تعزیرات ارجواایِ در قوانون را در جنایوات   773بنابراین حکم به تعزیر به استناد ماد  

در  تووان تعزیور مقوررارجام داد  وو، خالی از قوت نیست  بر این مبنا، می 117و  112امد به مواد 

( اما ایراد این ارجوام آن 787: 1737قانون تعزیرات دانست)مزروای، 111را ناظر به ماد   773ماد  

 نیز سازگاری ندارد  773است که شامل جنایت غیر قتل نشد  و با صراحت ماد  

ااختیار بوودن دانسوته و از سو سقوط قصا، را ناشی از مسلوباز یک 773گذار با ماد  قانون  

نماید برخی بر این باورند که ماهیت جنایوت یگر تعزیر مربوط به جنایت امدی را تجویز میسوی د

، امدی بود  و حالت غیرامد از شمول ماد  خوارج اسوت  اودم 773در حالت مستی، موضوم ماد  

 نیوا،دهد )آقاییاستفاد  از واژ  امدی در جملۀ صدر ماد ، ماهیت امدی بودن جنایت را تزییر نمی

ای دیگر ارتکاب جنایت در حال مستی را از مصادیق جنایت ناشی از تقصیر و (، اما پار 272: 1731

بعضی نیز به استناد و با استنباط از  ( 713 : 1732 اند)میرمحمدصادقی،امدی دانستهدر حکم شبه

 آبوادی،انود )حاجی د آرای فقهی، ماهیت چنین جنایتی را جنایت سببی یا قتل بالتسوبیب نامیود 

بنودی ق م ا، که بیوانگر طبقه 283دیدگا  اخیر البته پذیرفتنی نیست و با  نص صریح ماد   ( 1783

جنایات به سه نومِ امد، شبه امد و خطای محض است، سازگاری ندارد  افزون بر این، مباشورت یوا 

ی در حالوت رسد وقوم جنایت امدتسبیب، ناظر به رکن مادی جرم است،نه رکن روانی  به نظر می

بینوی تعزیور پوذیر نیسوت و دلیول پویبااختیار بودن مرتکب، نوااً امکان مستی، با لحاف مسلوب

امدی دارد، بیشتر ناشی از قبح شرای جنایت در حالت مستی امدی برای جنایتی که ماهیت شبه

  ساز جنایت شد  است ناشی از قبح شرای خود مستی است که زمینه است 

از این جهت که مشخص نیست کوه آیوا مسوتی  773ست که شیو  نگارش ماد  ناگفته روشن ا

 غیرمجرمانه )ناشی از جهل یا اضطرار( مشمول ماد  است یا خیر، ابهام داشته و قابل نقد است  

 

 مستی اتفاقی در جرایم موجب حد .3. 3. 4

ر شورم مقود  آن د یحد بنابر نظر مشهور، کیفری است که موجب، نووم، میوزان و کیفیوت اجورا

ق م ا ، مستی اتفاقی در جورایم موجوب حود  213ق م ا( به موجب ماد   15تعیین شد  است  )ماد  

النبوی را ، مستیِ سواب217رافع مسئولیت کیفری است  اما تبصر  ماد  157با شرایط مقرر در ماد  
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موذکور:  هرچند موجب سقوط حد دانسته، اما تعزیر را منتفوی ندانسوته اسوت  بوه موجوب تبصور 

حال، در با این« هرگا  سب در حالت مستی   باشد موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شالق است »

و نیز تبصر  آن مبهم است و مشخص نیست که آیا صرف مسوتی، هرچنود موجوب زوال  217ماد  

تکب باید مر 157شود و یا اینکه بنا به ماد  اختیار نشود، موجب سقوط حد اادام و تعیین تعزیر می

های ااختیار بود  باشد؟ بنابراین با انایت به تقسیم و تفکیک مستی به حالتدر حین جرم، مسلوب

و  217متفاوت مسلوب ااختیار و غیر آن، بایسته است نسبت به تعیوین حالوت مود نظور در مواد  

 تبصر  آن، اصالح ازم صورت پذیرد 

توان گفت کند  در مقابل میست را تقویت می، فرض نخ«درأ»شرای   تفسیر مضیق و نیز قااد

گذار هم در موواد گویا نگا  شارم در رفع مسئولیت مست،به سبب خروج از حالت اختیار است  قانون

، سلب اختیار را شرط ادم مسئولیت دانسته است  در رد ایون احتموال و تقویوت اودم 773و  157

ن گفت نگا  مقونن بوا توجوه بوه سوایر حواات توامسئولیت مست و هرچند بدون زوال اختیار و می

مانند اکرا ، غفلت، سهو، غضب، سبق لسان یا بدون توجوه بوه معوانی کلموات،  217مذکور در ماد  

، فورد دچوار 217ناظر به حالت سلب اختیار کامل نبود  است و در برخی حاات ذکر شد  در مواد  

 ست آمد ، نی 157سلب اختیار کامل همانند آنچه در ماد  

؛ طوسوی، 522 ،7ج: 1717؛ االموه حلوی، 387: 1717گفتنی است بسیاری از فقیهان )مفیود، 

 ،7ج: 1723اردبیلی، موسووی ؛773 ،7ج: 1717؛ ابن ادریوس، 727: 1713؛ ابن زهر ، 237: 1777

( قایل به ثبوت حد برای مست به صورت مطلوق در ارتکواب برخوی جورایم حودی ماننود زنوا 287

 له در قانون مجازات بازتاب نیافته است  ئمس هستند، ولی این

 

 حکم مستی اتفاقی در جرایم تعزیری    .4. 3. 4

ق م ا  جرایمی، تعزیری هستند که مشمول انوان حود، قصوا، یوا دیوه نبوود  و بوه  18مطابق ماد  

کوه  شوندموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شراوی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اامال می

، 157باشند  مستی در جرایم تعزیری بر اسا  حُکم اام مقرر در مواد  بخب امد  قوانین کیفری می

مانع مسئولیت کیفری است  اما باید گفت این جرایم بر اسا  رکن معنووی، بوه امودی و غیرامودی 

 ها یکسان نیست نتقسیم شد  که تمثیر مستی در آ

 

 جرایم تعزیری عمدی .1. 4. 3. 4

شوند که مرتکب با الم و میل، مبوادرت بوه انجوام امول یوا تورک املوی یمی، امدی تلقی میجرا

لفه اصلی امد، افزون بور اراد  و اختیوار، ؤنماید که قانون آن را منع کرد  و جرم دانسته است  ممی
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در تحقوق »ق م ا:  177باشود  طبوق مواد  سوء نیت مویای موارد در پار وجود آگاهی به موضوم و 

رایم امدی االو  بر الم مرتکب به موضوم جرم، باید قصود او در ارتکواب رفتوار مجرمانوه احوراز ج

گردد در جرایمی که وقوم آنها براسا  قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجوه یوا الوم بوه 

یوت و تواند واجد سووء نااختیار نمیبا توجه به این که مستِ مسلوب«  وقوم آن نیز باید محرز شود

باشود، مجوازات وی، فاقود یا قصد ارتکاب جرم باشد و از طرفی آگاهی وی به موضوم، مخدوش موی

رو اگر متهم به جرم تعزیوری ماننود تخریوب یوا خیانوت در توجیه و بیگانه از ادالت است  از همین

 شود ااختیار باشد، مجازات نمیامانت، مست و به کلی مسلوب

ی شارم مقد  در اجرای حدود و قصا،، بر احتیاط بود  و در کنوار توان گفت بنادر مقابل می

این احتیاط، قااد  اقدام، به میان آمد  که وقتی فرد آگاهانه اقدام به شرب مسکر نماید، بایود انجوام 

هرگونه فعلی را در خود محتمل بداند و از آن دوری گزیند  به دیگر سخن مقصر است  توضیح ایون 

شود و با تمسک به قااد  اقدام، مسئولیت متوجه شخص اط، قصا، بر داشته میکه به استناد احتی

خواهد بود و نه ااقله  بنابراین همانگونه که بیان شد، برخی فقیهوان پوس از رد قصوا، در مسوتی 

دانند  شاید بتوان این احتمال را داد که حکم مست در ارتکاب اتفاقی، دیه را بر  اهد  شخص او می

ق م ا،  157ری در حالت مستی اتفاقی، همانند فرد هوشیار است  اما این احتمال با ماد  جرایم تعزی

 داند، سازگاری ندارد و کاربست آن  به ضرر متهم است  که مستی اتفاقی را مانع مسئولیت می

 

 جرایم تعزیری غیرعمدی .2. 4. 3. 4

ق م ا( بور اسوا  175شود )ماد ها تقصیر جزایوی باجرایمی، غیرامدی هستند که انصر معنوی آن

مبااتی است  مسامحه، غفلت، ادم مهوارت و اودم احتیاطی و بیتقصیر اام از بی»تبصر  این ماد :

مبوااتی محسووب احتیواطی یوا بویراایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بوی

را بوه »تقصیر« تووان ه مویشود  اسوت  البتویق تقصیر دمصان مجازات فقط متعرض «  قانوشودمی

ر  اصاون داشتن سوء نیت تعبیر کرد  بدحادثه یا خطر یط اشررف در متعان نساایک ر فتاوز از رتجا

ار صرکوه ضوابطه آن اامد برخالف ست  ، ادم راایت به میزان مورد انتظار و معقول اجتمام اتقصیر

ری و آگاهانوه باشود، نووای تقصویر با این توضیح، مستی به ویژ  اگور اختیواست  بر امل مجرمانه ا

گوذار در قووانون کیفوور بمانود  بوور هموین مبنووا قانوناحتیوواطی( محسووب شوود  کوه نبایوود بوی)بوی

، مست بودن رانند  وسیله نقلیه موتوری را سبب تشدید کیفر قرار داد  و به موجوب 1735تعزیرات

اتی برای ایون نووم جورایم تمهید 1783قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  17بند ب ماد  

 بینی کرد  است پیب
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برخی بر این باورند که مستی در تمامی جرایم )امد و غیرامد(، مانع مسئولیت است و مواد     

 داننود)پوربافرانی،قانون تعزیرات و نیز مواد مرتبط با قصوا،، اسوتثنای ایون قااود  کلوی موی 318

(  ایون دیودگا ، 173 ،2ج : 1731مکوان،جنوت ؛ آقوایی788: 1783، آبوادی؛ حاجی د 38 : 1788

سازگار و به نفع متهم است، اما با توجه به ماد  مزبور، این سوخن، بیشوتر  157اگرچه با ظاهر ماد  

در چارچوب جرایم امدی )و نه غیرامد(، قابل فهم و تفسیر است، به ویژ  آنجا که مستی، اختیاری 

شوود، ماننود تخلیوه رفتوار غیرامودی جورم محسووب موی و آگاهانه باشد  بنابراین، در مواردی که

قانون تعزیرات، اداای مسوتی در فورض اختیواری و آگاهانوه بوودن آن،  571اطالااتی موضوم ماد  

مسموم نبود  و رفتار مرتکب، نوای تقصیر بود  و این تقصیر در جنایات ناشی از تخلفوات راننودگی 

ه مستی اختیاری و االمانه از شمول حکم تقصیر کوه شود  توجیهی وجود ندارد کشدیدتر تلقی می

 آید، مستثنی شود احتیاطی به شمار میانصر روانی آن نوای بی

 

 مستی اتفاقی در جرایم موجب دیه  .4. 4

دیه، اام از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرم مقود  بورای ایوراد »ق م ا:  13به موجب ماد  

و منافع و یا جنایت امدی در مواردی که به هور جهتوی قصوا،  جنایت غیرامدی بر نفس، ااضاء

،حکوم جنایواتِ موجوب دیوه مسوت، 157هرچنود در مواد   « شود ندارد، به موجب قانون مقرر می

این  773ق م ا  و نیز ماد   232و  231بینی نشد  است، اما با توجه به مقررات مندرج در مواد پیب

و آگاهانه بود  و موجب زوال کلی اختیار شد  باشد، مرتکوب از  قانون باید گفت مستی اگر اختیاری

: 1732 امد بود  و خودْ مسئول پرداخوت دیوه است)میرمحمدصوادقی،حی  دیه، تابع مقررات شبه

(  اما اگر مستی آگاهانه نباشد و یا در اثر اضطرار، حادث شود، مقررات خطوای محوض، حواکم 713

قله و یا خود مرتکب یا سبب اقووی از مباشور خواهود بوود  در شد  و پرداخت دیه حسب مورد با اا

اموا  ( 217: 1737های مالی نیسوت)زراات،هرحال مستی موجب معافیت از پرداخت دیه و خسارت

( 737: 1783 آبوادی،د  داننود)حاجیبرخی دیگر در تمام موارد فوق، دیه را بر اهد  خود مست می

 و ااقله مسئولیتی ندارد 

ق م ا، مسئولیت کیفوری در جورایم موجوب قصوا،، حود و 177ان گفت مطابق ماد  شاید بتو 

تعزیر تنها زمانی موجه است که فرد حین ارتکاب جرم، ااقل، بالغ و مختار باشد  اموا در ایون مواد ، 

سخنی از جرایم موجب دیه نیامد  و مفهوم ماد ، دال بر این است که افوراد در هور حوال حتوی در 

و بالغ و مختار نباشوند، در صوورت ارتکواب جورایم موجوب دیوه دارای مسوئولیت  صورتی که ااقل

کیفری خواهند بود بجز مواردی که بنا به تصریح قانون، مسئولیت از ایشان برداشوته و بوه دیگوری 

توجه به وجود تقصیر در مرتکب مانند واگذار شد  باشد  این تفسیر در جایی مانند مستی اتفاقی و با
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آگاهانه بودن مستی و پذیرفتنی است، اما نافی مقررات خطای محض در صورت ناآگاهانه  اختیاری و

 بودن مستی یا ضمان سبب اقوی در فرض مستی اکراهی نخواهد بود 

ازم  232رسد که ذکر صریح مستی به انوان یکی از مصادیق تمثیلی بند ال  مواد  به نظر می

توان وی را شبیه فورد مست و مجنون وجود نداشته، اما می باشد  با این توضیح که امکان تشابه بین

 خواب که با اختیار خوابید  و مرتکب جنایت شد ، دانست 

 

 مستی مزمن .5. 4

ااتیاد شدید به مصرف مشروبات الکلی را باا  مستی مزمن اسوت  مصورف مفورط الکول در زموان 

کنود  گوو میکورد  و فورد را هوذیانهای روانی و جسمانی امیق در انسان ایجواد طوانی دگرگونی

ضع  روزافزون حافظه، کاهب تودریجی دقوت، اخوتالل قووای اوالی ماننود اخوتالل در قضواوت و 

 ،1ج: 1732 استدال، بخشی از تزییرات فرد در مرحله پیشرفته وابستگی بوه الکول اسوت)اردبیلی،

است  هرچند ارتبواط میوان بیشتر در مورد این دسته از افراد صادق « مست ایعقل»(  ابارت 137

دهد که تعداد زیادی از مجرمان، قبول از ارتکواب الکل و جرم، پیچید  است، اما تحقیقات نشان می

  (278: 1737بیگی، اند )نجفی ابراندآبادی و هاشمجرم، الکل مصرف کرد 

ا زایل حال، مستی مزمن یا ااتیادی چنانچه موجب زوال اختیار نشود، مسئولیت کیفری ربا این

نظور از قابلیوت مجوازات بابوت جورم کند  در تمام موارد مستی اتفاقی یا مسوتی موزمن، صورفنمی

ی صدق انوان مجنون ارتکابی، مجازات خودْ مستی باید تعیین شود  اگر مصرف زیاد الکل به مرحله

  بر فرد شود، رافع مسئولیت کیفری خواهد بود)در قالب جنون ادواری با احکام ویژ (

 

 مستی اضطراری یا ناآگاهانه .6. 4

شود  گا  مستی از سَرِ اجبار و یا گاهی فرد بر اثر اضطرار یا اذر شرای در نوشیدن مسکر، مست می

گیرد و در برخی موارد نیز فرد در اثر جهل و اشوتبا  در تشوخیص مصوداق، مسوت اکرا  صورت می

رسد در این نووم مسوتی ت است؟ به نظر میشود  اگر این فرد، مرتکب جرم شود، آیا قابل مجازامی

چنانچه اختیار فرد به کلی زایل شد  باشد، مرتکب نه به خاطر جرم ارتکابی، قابل مجوازات اسوت و 

ق م ا و نیوز مواد   217و تبصر  مواد   773نه به جهت خودِ مستی  از همین رو تعزیر مقرر در ماد  

و در اثور زوال  فقدان اختیار و یا آگاهی، مست شد قانون تعزیرات در مورد کسانی که به الت  318

 اند، فاقد پشتوانه استدالی کافی است  اختیار، مرتکب جرم شد 

 .ق م ا 157هرچند در مواد مزبور به این نکته اشار  نشد  است، اما با توجه منطوق صریح مواد  

ه اختیوار را رکون اصولی قوانون مزبوور کو 177که به مصرف اختیاری اشار  کرد  و همچنین مواد  
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آیود کوه در مسوتی غیورارادی یوا مسئولیت کیفری به شمار آورد  است، این نتیجه بوه دسوت موی

توان از باب جنایوت خطوای ناآگاهانه به شرط زوال اختیار، سخن از کیفر، محملی نداشته و تنها می

 ( گذاشت محض، دیه را بر اهد  ااقله یا خود او یا سببِ اقوی از مباشر)حسب مورد

در حال خوواب و بیهوشوی و ماننود آنهوا واقوع »ق م ا  چنانچه جنایت  232طبق بند ال  ماد  

-، تمثیلی بوود  و بوی«مانند آنها»شود  بند مزبور با توجه به قید ، خطای محض محسوب می«شود

بصور  تردید یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حالت مستی غیرارادی و یا از روی جهل است  ت

در مورد بندهای )ال ( و )پ( هرگا  مرتکب آگا  و متوجه باشد »دارد: ق م ا  که مقرر می 232ماد  

توانود ، موی«که اقدام او نوااً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت امدی محسوب موی شوود

زوال سان، اگر شرب مسکر، از روی اوذر شورای بوود  و بوه الوت مؤید برداشت مذکور باشد  بدین

اختیار مرتکب جنایت شود، خطای محض خواهد بود اما اگر بداند این اقدام او نوااً موجب جنایت بر 

 شود، جنایت او امدی است دیگری می

کنند ، در صورت وقوم جرم یا جنایوت در فرضی هم که مستی ناشی از اکرا  دیگری باشد، اکرا 

 521ییت سبب از مباشر، مطابق قسمت اخیر ماد  ااختیار شدن مرتکب، از باب اقوابه الت مسلوب

کنند  را مسوتحق ق م ا  نیز در جرایم موجب تعزیر، اکرا  151ق م ا  ضامن جنایت وارد  است  ماد  

 داند مجازات فاال جرم می

ق م ا، ارتکواب جنایوت در حالوت مسوتی را در هموه  773توان به استناد اطالق ماد  بنابراین نمی

 318آن دانسته و حُکم واحدی داد و یا اینکوه هور نووای از مسوتی را مشومول مواد   فروض، مشمول

قانون تعزیرات دانسته و رأی به تشدید مجازات داد  تفسیر غایی مواد قانونی و در نظرگورفتن شورایط، 

ق م ا(، برداشوت  127ها و نیز توجه به قااود  درأ، کوه در قوانون انعکوا  یافتوه)ماد  مبانی فقهی آن

 کند مذکور را تمیید می

شود اکثر قریب به اتفاق فقیهان در مسئول پرداخوت دیوه ایون با بررسی متون فقهی معلوم می

هرچند به سبب شبهه، قصا، فرد مست، سواقط »گویند:اند  فقط برخی میگونه مستی، ورود نکرد 

  (87: 1728 زی،تبری«)شود، لکن حداقل این است که دیه را در مال شخص او ثابت بدانیممی

چراکه قصا، مست، به الت مخالفت با اصل، برداشته شد، حوال ؛ایراد نیستالبته این سخن بی

یعنوی ایم)در مال او ثابت بدانیم، در واقع آن چیزی را که انکوار کورد  و از آن فورار کرد را اگر دیه 

بوه   (777: 1717ل، )شوهید اوایم، گوویی پذیرفتهقصا، به الت ادم قصد(مجرمیت و ادم اثبات 

کوه ایون بیان دیگر اثبات دیه در مال مست، مشروط به ااقول و مختوار بوودن وی اسوت، در حوالی

ناآگاهانه و از سور اضوطرار(،  ی)مست است که فرد مست نیا هیباشد  توجشرایط در اینجا منتفی می

دسوت کوه  ایون و بر تعقل اسوت و هماننود مجنوو یمبتن صِی)مثال قتل(، فاقد تشخ هنگام ارتکاب
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 اریواخت ،یخوود و نکوهیا ژ یبر اهد  ااقله است  به و هی( است که دییخطا تی)جنا همانند خطاکار

   نداشته است بیشدن خو ستم ایدر مست نمودن و  یکامل و آگاه

البته بر اصل همانندی مست با مجنون ایراد گرفته شد  که نداشتن اقول مجنوون، مسوتند بوه 

ولی فرد مست، خودْ باا  زوال اقل خویب شد  است  حال که به الت وجود و اراد  خداوند است، 

شد  و قصا، نشد  است، پس بایود اقوبوت شودید در موال او،  تحقق شبهه، جان او مصون دانسته

(  بیان این ایراد در مورد مسوتی 777: 1717اول، اامال شد  و دیه را خودش بدهد، نه ااقله)شهید

باشد  شاید بتوان گفت که هماننود دانسوتن مسوت غیراختیواری بوا ایت میاختیاری بدون قصد جن

مجنون در این جهت که فرد مست، خود باا  زوال اقول شود ، صوحیح نباشود  بلکوه بایود وی را 

 همانند فرد خواب دانست که هرچند خود باا  خوابیدن خود شد ، اما مسئولیتی متوجه او نیست 

اثبات، اصل بر وجود الم و اختیار مسوت و مووا مجرمانوه بوودن همانگونه که بیان شد در مقام 

رو در اکرا  در شرب مسوکر در صوورتی کوه رفتار وی است، مگر آنکه خالف آن ثابت شود  از همین

مجاز به شرب مسوکر نخواهود بوود و در  735شارب بداند نوااً مرتکب قتل خواهد شد، مطابق ماد  

قصا، محکوم خواهد شد و در جنایت بر اضوو مطوابق مواد   صورت شرب مسکر و ارتکاب قتل، به

 قصا، متوجه اکرا  کنند  خواهد بود  733

 

 گیرینتیجه

ی اختیار و به مثابه شرط مسئولیت و بوود   و یوا موجوب زوال کامول آن ئتواند نافی جزمستی می

، «ااختیار بودنمسلوب»ق م ا  تحقق مستی در حین ارتکاب جرم با قید  157باشد  به موجب ماد  

ی اام، مانع مسئولیت کیفری است  اما مواد قانونی دیگر، استثاهای این حُکم اام بوه شومار به گونه

مستی را موجب سقوط قصا، دانسته،اما تعزیر را تجویز کرد  773گذار در ماد  آیند  مثال قانونمی

الت مستی بیان کرد  اسوت  انتظوار النبی در حکیفر تعزیر را برای ساب 217است یا در تبصر  ماد  

داشت که مسوتی ارادی کرد یا بدین صورت مقرر میرفت قانونگذار این استثاها را یکجا جمع میمی

شوود، بوه و آگاهانه در جرایم امدی اصواً مانع مسئولیت و استثنائاً موجب تخفی  مسوئولیت موی

اب صوورت نگرفتوه باشود  البتوه اصول بور شرط آنکه تعمدی و با قصد ارتکاب جرم و یا الم به ارتک

 مستی اتفاقی است و مستی تعمدی باید ثابت شود  

از همین رو است که مستی در جرایم غیرامدی، تمثیری در مسئولیت کیفری نداشوته و حتوی 

شود  چراکه انصر معنوی جرایم غیرامدی، تقصیر است در برخی موارد، موجب تشدید مجازات می

باشد اما مستی غیرارادی و یا ناآگاهانه و ناگهان اختیوار کی از مصادیق تقصیر میگمان یو مستی بی

را از ک  دادن و مرتکب جرم شدن، مسئولیتی را در جرایم امدی و غیرامدی ایجاد نکرد  و موارد 
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نیز قابل اِامال نخواهند بود  تعیین مجازات برای خوود مسوتی نیوز در  773استثنایی همچون ماد  

حال، نوای ناهماهنگی و ناسازگاری در مواد قانونی مربوط به مستی و رد کارساز نیست  با ایناین مو

ارادگوی حاصول از مصورف مستی و بی»، ابارت 157سو در ماد  شود  از یکها دید  میابهام در آن

قیودی مبنوی بور  773کنود و از سووی دیگور در مواد  ، مستی اختیاری را تداای نموی«اختیاری  

زنود کوه آیوا در مسوتی غیراختیواری و تیاری بودن مستی وجود نداشته و این ابهام را دامن مویاخ

پذیر است؟ چنان که گفته شد، ماد  مزبور نواظر ناآگاهانه تعیین مجازات تعزیر بدل از قصا، امکان

از  کند البته تعیوین تعزیور بودلبه مستی اختیاری است و مسئولیت کیفری نیز همین را اقتضاء می

گوذار در قصا، حتی در فرضِ مستی اختیاری، چندان اادانه و منصفانه نیست  شگفت آنکه قانون

ااختیار بودن فرد در حین ارتکاب جنایت اشار  دارد، اما مجوازات به رغم آنکه به مسلوب 773ماد  

یوین نمایود.  در فورض امودی بوودن مسوتی، تعجنایت امدی )تعزیر بدل از قصا،( را تجویز می

هوای امودی کوه مجازات تعزیر بدل از قصا، و یکسان پنداشتن این نوم جنایت بوا سوایر جنایوت

آید چورا در اینجوا قصا، ندارند، اادانه و منصفانه نیست  بنابراین این ابهام و بلکه سوال پیب می

 ، مزفول ماند  است   تشاخص ادال

ق م ا حُکم مربوط به مسوتی را در  157ماد  گذار با اصالح رسد که قانوناز همین رو به نظر می

بینی کرد  و مسوئولیت مرتکوب را در جورایم امودی و غیرامودی و جنایوات بوه همه جرایم پیب

تفکیک مشخص نمود  و تکلی  مستی غیرارادی )ناشی از اکرا  یا اضوطرار( و از روی جهول را نیوز 

هوا و نیوز تقریور مواد و ناهماهنگی میوان آنرچیند  پراکندگی بابهام را  دیگر، بیان کند و به ابارت

، بوه تفسویرهای گونواگون و تشودد آراء 778و  157های متفاوت، نظیر مواد  حکم مستی با ابارت

ها و تامالت فقهی و حقووقی، نسوبت بوه زند  همچنین مناسب است مقنن با اتکای بر دقتدامن می

 اصالح موارد زیر نیز اقدام نماید 

 قانون مجازات دارای ایراداتی است که اصالح آن، بایسته است  773 و 157ال : مواد 

که مطابق : لزوم الم به صدور قطعی جنایت، مطرح شد  است، در حالی157* نقص در ماد  

 احتمال اقالیی هم کافی است  237ماد  

ن شود ایو، روشن نیست و نارساست  پیشنهاد می157در ماد  « ارادگیبی»* مراد از ابارت 

 ابارت حذف شد  یا مقصود دقیق مقنن با واژگانِ بدون ابهام بیان شود 

اصول را مسوتی  ،773 : ابارت ابتدایی مواد  237ماد   1و تبصر   773* تعارض صدر ماد  

تعمدی دانسته و حکم بوه قصوا، کورد ، اموا در پایوان اثبوات تعمودی بوودن را بور اهود  

که در صوورت ثابوت نشودن اودم  237با تبصر  ماد   الیه یا دادگا  قرار داد  است کهمجنیٌ

 آگاهی توسط جانی، جنایت را امدی دانست، منافات دارد 
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  گویی این ایراد پس از اصوالحات مجلوس در  773* لزوم بیان صریح تعزیر منظور در ماد  

 متن ایحه ارسالی به وجود آمد  است 

مناسب است  هرچند این نکتوه از مقوررات  ب: ذکر تعیین ضابطه شخصی در احراز مستی در قانون

شکلی است، اما با انایت به روش قانونگذار که موارد شکلی بسیاری را در قانون فعلوی آورد  اسوت، 

 شود صعوبت و سختی آن را برطرف می

ج: امکان فقهی اثبات حد برای مجرمِ مست در تمامی حدود  چراکه مقنن تنها در مورد ساب النبی 

 کر کرد  است  حکمی خا، ذ
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    773-731،  ،78شمار  

  چاپخانه المیه قم: ،1اپچ الطوسیة، دالفوائ (،ق1777) حسنمحمدبن حرّااملى،

  انتشارات اسالمى قم: ،2اپچ السرائر، (،1717) ادریسحلّى، ابن
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کتابخانوه آیوۀام مراشوى : قوم ،7اپچ إیضاح ترددات الشرائع، (،1728) زهدرى بن جعفر حلّى،

  نجفى

  مىقم: انتشارات اسال ،1اپچ قواعد األحکام، (،1717) حسن بن یوس  حلی)االمه(،

مؤسسووه امووام صووادق)الیه : ، قووم1اپچوو تحریراألحکييام، (،1727) وووووووووووووووووووووووووووووو

  السالم(

  قم: انتشارات اسالمى ،1اپچ ،تلخیص المرام (،1721) وووووووووووووووووووووووووووو

  اسماایلیان ، قم:7اپچ ،شرائع اإلسالم(، 1778) حسنجعفربن )محقق(، حلی

، تهوران: 7اپچو ،1لودج ،1332شرح مختصر قانون مجازات اسيالمی  (،1737ابوا  ) زراات،

  ققنو 

، شومار  تحقیقيات حقيوقی ،«سیاست جنوایی» ،(1731) حسین نجفیلواسور، مترجم: الیژرژ 

111 ، 735-771  

 تهوران: ،13اپچ شناسی انحرافات(،)جامعه شناسی اجتماعیآسیب (،1785) امهدایت ستود ،

  آوای نو

  دار الفکر دمشق: ،2اپچ ،القاموس الفقهی لغة و اصطالحا (،ق1778) ابوجیبر ى،سعد

  انتشارات اسالمی: قم ،1اپچ ،االنتصار (،ق1715) حسینبنالى مرتضى، سید

  دارالهادی بیروت: ،1اپچ ،غایةالمرام (،ق1727) )حسین( بن حسن صیمرى، مفلح

  دارالکتاب یروت:ب ،2اپچ النهایة، (،ق1777) حسنمحمدبن طوسى،

  انتشارات اسالمى قم: ،1اپچ ،7لدج ،غایة المراد (،ق1717) مکىمحمدبن شهیداول، ااملى،

  المعارف اإلسالمیۀ قم: ،1اپچ مسالك األفهام، (،ق1717) الىبنالدینشهیدثانى، زین ااملى،

  فردوسیانتشارات : تهران ،7اپچ ،1لدج حقوق جنایی،(، 1785ابدالحسین ) آبادی،الی

  انتشارات اسالمى، 1چاپ  کنزالفوائد، (،ق1711) محمدبنامیدالدین سید امیدى،

  قم: دفتر انتشارات اسالمى ،1اپچ ،کشف اللثام (،ق1711) حسنفاضل هندى، محمدبن

  انتشارات اسالمى قم: ،1اپچ التوضیح النافع، (،ق1711) حسین حویزى، فرطوسى

،  ،7شومار   فصلنامه رفياه اجتمياعی، ،«سوء مصرف مواد» (،1781) الی زاد  خراسانی،فیض

177-175  

  7، چاپ معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة تا(،)بی ابدالرحمان محمود

  انتشارات اسالمی قم: ،2اپچ کتاب القصاص، (،ق1717رضا ) آقا حاج مدنى کاشانى،

   رات اسالمیانتشا قم: ،العناوین (،1713) میرابدالفتاح سید مراغى،
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  ام مراشى نجفىکتابخانه آیۀ قم: ،1اپچ القصاص، (،ق1715) الدینسیدشهاب نجفى،مراشى

دایر  المعوارف  ، قم:1اپچ ، قصاص،1332شرح منسوط ق.م.ا مصوب  (،1737رسول ) مزروای،

   فقه

 .مصطلحات الفقهتا(، مشکینى، میرزاالى )بی

  امیرکبیر: تهران ،11اپچ ،7لدج ،فرهنگ فارسی(، 1731محمد ) معین،

  قم:کنگر  جهانى هزار  شیخ مفید ،1اپچ المقنعة، (،ق1717) مفید، محمّد بن محمد

  جامعۀ المفید: قم ،2اپچ ،فقه الحدود و التعزیرات (،ق1723) موسوى اردبیلى، سید ابدالکریم

  مدارالعل: ، قم1اپچ ،الوسیلةتحریر (،ق1725) امخمینى، سیدروح موسوی

مؤسسوۀ آثوار اإلموام : قم ،1اپچ ،منانی تکملة المنهاج (،ق1722) سید ابوالقاسم خویى، موسوی

  الخوئی

  میزان: تهران ،11اپچ ،جرایم علیه اشخاص(، 1732حسین ) میرمحمد صادقی،

  دار إحیاءالتراث: بیروت ،3اپچ ،72لدج جواهرالکالم، (،ق1777) محمد حسن نجفى،

: تهران ،2اپچ شناسی،دانشنامة جرم (،1737) بیگیحسین و حمید هاشملیا ابرندآبادی، نجفی

  گنج دانب

  میزان: تهران ،2اپچ نگاهی به قانون مجازات اسالمی، (،1787) رضا وربها،ن

 


