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معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه  

۱2۳-۱۱2، ص۱۳۹۹زمستان چهاردهم، شماره ، ششم سال   

 مسئولیت کیفری روانشناسان و چگونگی واکاوی وضعیت

 1مینا اصل محمودی 

 چکیده

روانشناسان افرادی هستند که روح و روان اشخاص را درمان می کنند.اما در موقعیت هایی این امکان 

هستند.متاسفانه وجود دارد که این افراد هم مرتکب جرایمی گردند که بالتبع آن ، دارای مسئولیت کیفری 

این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که بدون تردید اهمیت و فوریت جرایم این 

نشان می دهد که الزم است رژیم دادرسی افتراقی تعیین شده و به ،  صنف و تاثیراتی که به جا می ماند

ر این مقاله به واکاوی وضعیت و این موضوع بیش از پیش توجه شود.با توجه به اهمیت این موضوع ، د

 چگونگی مسئولیت کیفری روانشناسان با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

 مسئولیت ، مسئولیت کیفری ، روانشناسان  واژگان کلیدی :

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .مراغهاسالمی واحد  دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد   1
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 مقدمه 

نیز مانند دیگر افراد ممکن است با وجود داشتن جایگاه غیر قابل انکاری که در جامعه دارند روانشناسان 

مرتکب جرایم مختلفی شوند و شاید بدترین وضعیت در این حالت آن جایی است که این افراد جرایمی 

این افراد برابر با قانون مجازات اسالمی رسیدگی می هند.به جرایم عمومی را نسبت به بیمار خود انجام د

به شغل این افراد ، جرم انگاری خاصی نشده است و  شود اما درباره جرایم صنفی و حرفه ای و مختص

در مجموع این افراد نیز خالء ها و نواقصی دارد که نیاز به اصالح است و باید بیشتر به آن توجه شود.

چنان چه مرتکب جرم شوند دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.البته به جهت این که وی را مسئول 

ب و سوء نیت یا تقصیر جزایی ، باید بین جرم انجام گرفته و فاعل آن ، بشناسیم ، عالوه بر اراده مرتک

( بدون تردید  34:  1388قابلیت انتساب وجود داشته باشد تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.)ولیدی ، 

ی برای شناسایی و واکاوی مسئولیت کیفری روانشناسان در ابتدا باید منابع و مبانی این موضوع مورد بررس

در قانون اساسی که طبعا موضوعی به این مبحث اختصاص داده نشده قرار گیرد لذا در این باره باید گفت 

است.عالوه بر آن به مسئولیت کیفری این افراد نیز در مواردی که مرتکب یکی از جرایم عنوان شده در 

 قانون مجازات اسالمی شوند ، طبق همین قانون رسیدگی می شود.

رات خاص نیز باید گفت مسئولیت کیفری این افراد در خصوص تخلفات صنفی را قانون در حیطه مقر

تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصریح نموده است.در خصوص مبانی فقهی شایان ذکر است 

می توان به قاعده الضرر اشاره نمود که بر اساس آن در صورتی که پزشک با احتیاط و ماذون موجب ورود 

و خسارت بر بیمار گردد، بر اساس قاعده الضرر، ضرر منتفی است و نفی ضرر هم مستلزم این است  ضرر

که پزشک ضامن خسارت بیمار باشد.این موضوع در مورد روانشناسان هم صدق می کند.حتی این قاعده 
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ه در خصوص پزشک غیر مقصر نیز آمده است که شامل روانشناسان غیر مقصر هم می شود و زمانی ک

روانشناسان غیر مقصر مسئولیت کیفری دارد ، به طریق اولی روانشناس مقصر هم مسئولیت کیفری 

که البته این عالوه بر این قاعده ی حرمت اعانت بر ائم نیز قابل ذکر است  ( 66:  1385دارند.)آموزگار ،

موضوع در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده است بلکه به صورت موردی از آن سخن گفته شده 

البته از اطالق فقها این گونه برداشت می شود که اعانه اعم است از مساعدت فکری و معنوی یا است ؛ 

مانند تحریک ، ترغیب و...که در مساعدت عملی و مادی ، اما دور از ذهن نیست که از نظر فقها مواردی 

 (173:  1397حقیقت نوعی همکاری فکری و معنوی است ، اعانه به حساب می آید.)محقق داماد ، 

خداوند متعال است اعم از فعل و ترک فعل ؛ هم چنین از سایر ائم نیز به معنای مخالفت با امر و دستور 

ل اشاره است که در باب جزاییات در این معنا است که قواعد فقهی ، قاعده السبب ما علم کونه سببا ؛ قاب

هر چیزی را هر چند به نحوی در انجام جرم تاثیرگذار باشد نمی توان سبب محسوب نمود مگر آن که 

سببیت آن معلوم شود.در تمام موارد سببیت هر گاه در سببیت چیزی یا شخصی نسبت به شی ء یا فعلی 

تا آن که با علت معتبر وجود سبب عرفی یا سبب شرعی به اثبات تردید شود اصل ، عدم سببیت است 

 (124:  1387شود.) عمید زنجانی ، 

 : مبانی مسئولیت کیفری روانشناسان  1

 مبانی مسئولیت کیفری روانشناسان شامل موارد ذیل است : 

 اخالق گرایی -
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ار غیر اخالقی ، جرم روابط بین اخالق و جرم عموم و خصوص من وجه است.نمی توان گفت هر رفت

است اما از طرفی جرایمی وجود دارد که ممکن است از نظر اخالق جامعه فاقد قبح اخالقی بوده اما جرم 

 محسوب و مرتکب آن دارای مجازات خواهد بود.

 حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی -

از جامعه باید تضمین باشد تا اشخاص به دور از نگرانی به اشتغال و فعالیت در جامعه حقوق هر فرد 

بپردازند.قوانین کیفری و هم چنین مقررات صنفی در راستای این مساله ایفای نقش می نماید.عالوه بر این 

ارزش های در راستای انجام وظایف اجتماعی و شغلی ممکن است به دالیل گوناگون ، بعضی از افراد ، 

قراردادی جامعه را نادیده گرفته و به این طریق حقوق فردی و نظم اجتماعی را مورد تعرض قرار دهند.در 

این جا است که قوانین جزایی پا به عرصه ی وجود می گذارد و با تعیین جرایم و مجازات ها سعی در 

 (  69:  1385بازگشت نظم مختل شده و حمایت از حقوق فردی را دارند.) آموزگار ، 

 حمایت از شان حرفه روانشناسی -

از جمله مبانی مهم ، حمایت از شان حرفه روانشناسی است.در همین راستا نظامنامه اخالق حرفه ای 

روانشناسی به ذکر اصولی پرداخته و ایشان را از ارتکاب عملی که متعارض با حیثیت شغلی آنان است منع 

آن دسته از قواعد و اصولی که الزمه ی این شغل و متناسب با انتظارات  و به رعایت اخالق و پای بندی به

 این حرفه می باشد ملزم نموده است.مردم از متصدیان 

 : شرایط مسئولیت کیفری روانشناسان  2

 شرایط مسئولیت کیفری روانشناسان نیز شامل موارد ذیل است : 
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 جرم بودن رفتار انتسابی -

در صورتی که ممنوعیت یک رفتار و مجازات آن در قانون تصریح شده باشد ، می توان مسئولیت کیفری 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هیچ جرم و مجازاتی وجود ندارد را بر مرتکب بار کرد.به موجب 

 (34:  1394مگر آن که در قانون پیش بینی شده باشد.)میرخلیلی ،

 قابلیت انتساب -

ه فرض جرم انگاری رفتار مورد نظر ؛ وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ب

لذا مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت ای باشد ، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد.

رم از نظر رشد جسمی انتساب است.منظور از قابلیت آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل ج

و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته 

و عامل آن برقرار نمود.در واقع مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می 

ه صورت مباشرت ، شرکت در جرم ، معاونت در رفتار مجرمانه ممکن است ب( 325: 1388شود.)ولیدی ،

( روانشناسان می توانند 44: 1389جرم تسبیب و یا به صورت کامل یا غیر کامل ارتکاب یابد.)فضلی ، 

بالمباشره ، به تسبیب ، معاونت و...اعمالی انجام دهند که در درجه اول باید جرم باشد و در درجه دوم 

 ردد.انتساب آن به روانشناسان ثابت گ

 تحقق رفتار مجرمانه-

به طور مثال در موردی که روانشناس مرد قصد سوء به خانم جوانی که به وی در این مورد باید گفت 

مراجعه کرده است دارد و برای جامه عمل بخشیدن به نیت خود ، مراجع را نسبت به شوهرش دلسرد می 
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نمایدو بدون ضرورت او را به جلسات متمادی می کشاند تا این که قصد خود را عملی نماید.در صورتی 

ق به ایجاد ارتباط با مراجع نشود ، حتی اگر برای قاضی ثابت شود که او برای چه قصد و نیتی که وی موف

 درمان مراجع را به درازا کشانده نمی توان او را تحت هیچ یک از عناوین مجرمانه مجازات کرد.

 شرایط شخصی مرتکب -

 بلوغ --

می بایست دارای شرایط مقرره این  روانشناسان برای گرفتن پروانه و عضویت در سازمان روانشناسی

 که به قرار ذیل است :  سازمان باشند

: تمام افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از طرف وزراتخانه علوم ، تحقیقات  4ماده 

و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی باشد قادر است به عضویت 

 در آیند.... سازمان

با توجه به این ماده ضمن این که کسی که در سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیده است با عنایت 

به مراحل تحصیل و قوانین آموزش و پرورش حتما سن کودکی و نوجوانی را گذرانده است لذا روانشناس 

 نمی تواند از این عذر در رفع مسئولیت کیفری استفاده نماید.

  عقل-

 چنان چه روانشناسان نیز مبتال به زوال عقل و ادراک گردند طبعا فاقد مسئولیت کیفری خواهند بود.

  اراده -
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اراده نیرویی است که تمام کشش ها و میل ها و تمایالت تحت الشعاع آن قرار دارد و بعد از تامل و تفکر 

و بررسی و سبک و سنگین کردن و محاسبه مصالح و مفاسد تصمیم به انجام آن می گیرد) سبزواری نژاد 

 ،1392  :284 ) 

 اختیار -

ی است که در مورد روانشناسان هم صدق می اختیار نیز یکی از شرایط شخصی تحقق مسئولیت کیفر

 نماید.

 : عوامل رافع مسئولیت کیفری روانشناسان  3

 ذیل است : عوامل رافع مسئولیت کیفری روانشناسان نیز به قرار 

 صغر -

 بدون تردید صغر به عنوان یکی از موارد رفع مسئولیت کیفری در مورد روانشناسان منتفی است.

 جنون -

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب  "مقرر می دارد : 1392قانون مجازات اسالمی سال  149مقنن در ماده 

جرم ، دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می شود و 

 مسئولیت کیفری ندارد.

 خوابگردی و بیهوشی -

ی یا بیهوشی شود و علم به ارتکاب جرم در این روانشناسان نیز مانند هر فرد دیگری اگر دچار خوابگرد

 حالت نداشته باشد و اتفاقا مرتکب جرم شود ، معاف از مسئولیت کیفری می باشد.
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 مستی -

در صورتی که جرم در حال مستی اتفاق افتد شامل روانشناسان نیز می شود اما مجازات معافیت از مجازات 

نظامنامه اخالقی روانشناسان ، مجازاتی برای مستی منظور نشده مستی را اگر تعمدی باشد پیش رو دارد.در 

است ، به لحاظ حساسیت باالیی که شغل روانشناسی دارد ، این خالء و بی توجهی قابل اغماض نیست 

 و نظامنامه اخالقی این صنف نیازمند اصالح جدی است.

 اجبار -

 کیفری است.اجبار اعم از مادی و روانی نیز از عوامل رافع مسئولیت 

 اشتباه -

چنان چه روانشناس جرم عمومی انجام دهد و ادعای جهل یا اشتباه کند ، مطابق با همین قوانین با وی 

رفتار خواهد شد.اما چنان چه روانشناس در مورد تخلف حرفه ای که انجام داده است ادعای جهل حکمی 

 کند از وی

قوانین و ضابطه های حرفه ای خود آشنایی داشته پذیرفته نیست چرا که یک روانشناس می بایست با 

باشد، برای یک روانشناس ادعای جهل نسبت به ضوابط حرفه ای اساسا توجیه مناسبی برای برون رفت 

از مسئولیت کیفری نیست.در خصوص اشتباه موضوعی باید گفت در فرض اشتباه وی ، چنان چه فاحش 

ه در موقعیت وی قرار گیرد ، وجود داشته است به نظر می نبوده و امکان این اشتباه برای هر شخصی ک

 رسد روانشناس می تواند از دفاع اشتباه استفاده کند.
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  جرایم روانشناسان :  4

 جرایم عمومی غیر مرتبط -

روانشناسان نیز طبق قوانین عام کیفری مورد تعقیب و تحقیق و رسیدگی قرار در حالت وقوع این جرایم 

 مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهند شد. می گیرند و به

 جرایم عمومی در رابطه با شغل آنان -

از جمله جرایم این قشر می توان به جرایم مالی اشاره نمود که شامل سوء استفاده روانشناس از مریض 

خود است یعنی از ضعف شخص و یا حوایج او سوء استفاده کرده است و در اثر جلسات مشاوره ای که 

کتاب  596نی علیه داشته بر هوس ها و سوداهای او آگاهی یافته و علیه او مرتکب جرم موضوع ماده با مج

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا  "پنجم قانون مجازات اسالمی شود :

ل برات، یا غیر تجاری از قبیحوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری 

ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته

دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید عالوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه سند یا هر شخص 

اگر مرتکب والیت یا وصایت  محکوم میشود وتا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی

یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی عالوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال 

 ".حبس خواهد بود

اگر چه روانشناس این جرم را علیه مراجع خویش مرتکب شده است اما از آن جایی مشخص است که 

م انگاری شده است، مرتکب طبق این قانون مجازات که این عمل صراحتا در قانون مجازات کیفری جر

خواهد شد و چنان چه هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و 
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قانون مجازات اسالمی نیست.از  596در ماده مشاوره مجازاتی بر این افراد تحمیل کند مانع از مجازات مقرر 

است.در این حیطه موارد زیادی قابل ذکر است به طور مثال ممکن است  دیگر جرایم ، جرایم خالف عفت

روانشناس مراجع خویش را به داشتن رابطه نامشروع به طور مطلق تشویق و راهنمایی کند یا این که خود 

از دیگر .روانشناس به داشتن رابطه غیر مجاز با وی تمایل داشته باشد و به وی پیشنهاد برقراری رابطه دهد

می باشد افشای سر است.عالوه بر این در مواردی ایم در این حیطه که شامل حال روانشناس نیز جر

و نابود کننده ای روانشناسان علی رغم ارزش های جامعه و مراجعان به صالحدید خود راهکارهای غلط 

 ای قید شده است. را به مشاوران ارائه می دهند که نه عنوان مجرمانه دارد و نه این که در نظامنامه حرفه

 : مرجع صالح  5

در خصوص رسیدگی به جرایم عمومی روانشناسان هیچ گونه تشریفاتی برای این صنف در نظر گرفته 

نمی شود و مانند دیگر افراد عادی مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرند.مرجع رسیدگی به جرایم 

اگر چه این جرایم در ارتباط با مراجعان اتفاق و عمومی مرتبط به حرفه آن ها نیز محاکم دادگستری است 

افتاده است و لیکن مانع اعمال صالحیت عام دادگاههای دادگستری نیست.مرجع صالح به رسیدگی به 

رفتارهای خالف اخالق حسنه و فاقد عنوان مجرمانه فاقد وصف مجرمانه اند و واکنش جزایی یا انتظامی 

د چهارم نیز تخلفات حرفه ای و صنفی هیات مرکزی رسیدگی به در پی ندارند.در مورد رفتارهای مور

تخلفات حرفه ای و صنفی صالح به رسیدگی است.شایان ذکر است انواع ضمانت اجراها انتظامی و مدنی 

 نیز در مورد روانشناسان قابل اعمال است.
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 نتیجه گیری-

 تنش از پر است آورده ارمغان به اشخاص برای که تجمالتی و جسمی رفاه وجود با امروزی مدرن جامعه

 بی یکدیگر حال از شخصی های دغدغه دنبال به آنها .است روانی و روحی های ناآرامی و اضطراب و

 حضور ها تنهایی و هابیماری درمان برای وشوند می تر تنها و گرفته فاصله هم از کمتر و هستند خبر

 شغلی گروه این از پیش از بیشتر امروزه مردم و شود می احساس پیش از بیش روانشناسان مانند افرادی

 و شود نمی محدود شغلی حیطه به گاه روانشناسان و مراجعان بین روابط گسترش لذا؛  طلبند می کمک

 قرار ایحرفه تخلف یا عمومی جرم قالب در است ممکن که دهدمی نشان محدوده این از فراتر را خود

 زمانی باشد نداشته نظارت آن مراجعان و شغلی گروه این اعمال بر جامعی و محکم قانون چنان. بگیرد

 از بعضی است ممکن که تخلفات و جرایم خاطر به شغلی گروه این موثر و خوب خدمات که گذردنمی

 نشانه گروه این اعضای تمامی سوی به اتهام انگشت و شود ارزش بی شوند مرتکب سنت این اعضای

 افراد این که خوبی تاثیر از جامعه که شودمی باعث خود این و شوند اعتماد بی آنان به نسبت مردم و رود

 احساس خوبی به افراد این کیفری مسئولیت خصوص در قانون نگارش به نیاز نتیجه در.گردد محروم دارند

 .طلبدمی را آن جدی اصالح که است نواقصی و ابهامات دارای این افراد اخالقی نظامنامه همچنین ؛شودمی

 مشاوره و شناسیروان جامعه آگاهی افزایش و درمانی مشاوره و درمانی روان خدمات ارائه نحوه بر نظارت

 مطالعه و بازآموزی های همایش و ها کنگره در شرکت طریق از خود حرفه بر حاکم مقررات و قوانین

 و دهد می کاهش را احتمالی شکایات و گردد می ایشان اذهان شدن روشن موجب مربوطه علمی متون

 که داشت اذعان باید اینکه نهایت در و آموزد می آنان به را ایحرفه تخلفات و اصول از پیشگیری راههای

  باشد می محور تقصیر مشاوران و روانشناسان کیفری مسئولیت
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