مسئولیت کیفری در حاالت مختلف جنون در قانون مجازات اسالمی
اسماعیل افتخاری
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چکیده
هدف این مقاله ،تبیین مسئولیت کیفری در حاالت مختلف جنون و تأثیر اختالالت روانی در
کتابخانهای ،در قالب فیشبرداری و تجزیه و تحلیل

جمعآوری اطالعات بصورت

ارتکاب جرم است.
اطالعات بهصورت توصیفی -تحلیلی است .دراین راستا ،جنون و عنصر معنوی جرم و فرایند کیفری
مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه به مسئولیت کیفری مجانین در قوانین کیفری پرداخته شد و
مسئولیت کیفری مجانین روانگسیخته ،مجانین مبتال به اختالالت خلقی ،مجانین رواندردمندان،
مجانین عقبماندگان ذهنی و مصروعین و مجانین مبتال به دیگر اختالالت روانی ،مورد تحلیل قرار
گرفت .بررسیها نشان داد ،یکی از مواردی که ممکن است در طول دادرسی کیفری اتفاق افتد،
میشود و
میباشد .از آنجایی که جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد 
جنون متهم 
اینکه مجنون از درک رفتار عمل ارتکابی خویش ناتوان است ،موضوع حائز اهمیت میباشد و بسته
میشود ،تصمیم قضایی متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرار
مرحلهای که در آن جنون عارض 

به
موقوفی تعقیب ،تأخیر دادرسی ،اجرای مجازات و غیره خواهد بود .انواع گوناگون اختالالت روانی
میتواند تأثیر شایان توجهی بر
غیر از جنون ،از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که 
مسئولیت کیفری مجرمان و مبتالیان به این اختالالت و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد.
امروزه قانون مجازات اسالمی با کشیدن خط بطالن بر قوانین پیشین ،صرفاً جنون (نه دیگر
اختالالت روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نمودهاست .این درحالی است که
دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روانشناسی و روانپزشکی ،حاکی از آن است که پارهای از
اختالالت روانی ،به دلیل سلب قدرت تعلق ،درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است،
عدهای از اختالالت ،به دلیل تأثیرگذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل ،درک و اراده ،تقلیلدهنده
مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد ،اگرچه سالمت روان او را به

میاندازد؛ ولی تأثیری بر مسئولیت کیفری او ندارد.
مخاطره 
کلید واژه ها :مسئولیت کیفری ،حاالت مختلف جنون ،اختالالت روانی ،ارتکاب جرم.
1. eef997@gmail.com
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مقدمه
میتوانند دارای مسئولیت کیفری باشند که عاقل باشند و بخواهند حکم
از نظر قانون ،افرادی 
قانونگذار کیفری را نقض کنند و افرادی که عاقل نباشند ،از شمول بحث مسئولیت کیفری خارج
میشوند .با این حال قانونگذار ،به خاطر مسئولیتی که در جهت تأمین امنیت و برقراری نظم

ناحیهی این افراد باشد؛

عمومی در جامعه دارد ،نمیتواند معتقد به جرم نبودن عمل ارتکابی از
میشود؛ از ارتکاب جرم از
چون همان خطری که از ارتکاب جرم از سوی افراد سالم متوجه جامعه 
میشود .جنون واقعیتی است که باید احراز شود و تشخیص آن،
طرف مجانین نیز متوجه جامعه 
میشود؛ به صورتی که نیاز به مراجعه به کارشناس و اطباء
گاهی برای دادگاه آسان و گاهی دشوار 
و پزشک روانی دارد و مقصود از مراجعه دادگاه به اهل خبره ،دانستن این نکته است که آیا وضع
روانی بزهکار در لحظه ارتکاب جرم ،بر رفتار او مؤثر بوده است یا خیر؟ لذا نظریه کارشناس ،به
صورت مشورتی است و تبعیت از آن برای دادگاه الزامی نیست .بر همین اساس تبصره ماده 4
میدارد :درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین
الیحه قانونی اقدامات تأمینی ،مصوب  ،5777مقرر 
و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی ،فاقد قوه ممیزه میباشند ،دادگاه نظر پزشک متخصص امراض
مینماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است .نکته قابل توجه این است که
روحی را جلب 
توضیح در رابطه با بحران حاکم بر مرتکب در حین ارتکاب جرم ،هر چند مفید و ضروری است ،ولی
نتیجهگیری هم کند و در

کافی نیست؛ لذا پزشک ،باید در پایان توضیح بحران عارض بر مجرم،
میشود ،پزشکان
رابطه با تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب اظهار نظر نماید .اما آنچه در عمل مشاهده 
میگذارند و گاهی قاضی زیر بار نرفته،
فقط به توضیح بسنده کرده و نتیجهگیری را به عهده قاضی 
که همین امر نزاع بین کارشناس و قاضی را بهدنبال دارد .این نزاع و اختالف از دیرباز بوده ،لذا در
رابطه با اظهارنظر پزشک عالوه بر توضیح ،دو نظریه وجود دارد .طبق ماده  75قانون مجازات
اسالمی ،مجنون در حال ارتکاب جرم به هر درجهای که باشد ،رافع مسئولیت کیفری است .در این
ماده ،قانونگذار پذیرفته است که ارتکاب جرم توسط مجنون امکان دارد؛ و جرم ،عملی است که
برخالف امر یا نهی قانونگذار واقع شود و دارای ضمانت جزایی باشد .بنابراین وقتی مجنون به عنوان
میشود ،مفهومی جزء این ندارد که در قلمرو امر و نهی جزایی قرار
مرتکب جرم ،پذیرفته 
میبخشد .از طرفی در فقه،
آنها عنوان جرم 
گرفتهاست و از اینرو ،نقض این امر یا نهی به رفتار 
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نمیشود؛ و تبعات
آنها 
مجانین در دایره امر و نهی شارع قرار دارند و برخورد جماد و حیوان با 
نمیشود و معاف از مؤاخذه هستند؛ یعنی از نظر فقه ،مجنونِ
آنها 
مخالفت با تکالیف الزامی متوجه 
لهای که پیش
نمیشود .در اینجا مسئ 
مرتکب جرم ،مجرم هست؛ اما آثار ناشی از جرمش دامنگیر او 
میآید این است که اگر جنون متناوب باشد ،چه برخوردی با آن باید صورت گیرد .تحقق جنون

دورههای اختالل دماغی مستمر نباشد و ظهور عقل میان آن فاصله اندازد.
متناوب ،زمانی است که 
میافتد و در
اگر چه فاصله زمانی دوره عقل متفاوت باشد .تناوب جنون و عقل ،در مالیخولیا اتفاق 
صورتیکه دورههای هذیان ،دارای فواصل مرتب و منظم عارض بر مریض باشد ،آنرا جنون دوری
مینامند .جنون را وقتی اختصاصی گویند که نیروهای هوشی آسیب ندیده و سالم میباشد؛ ولی
فکر غلط و اشتباهی که در ذهن او وجود دارد مبنای استدالل او قرار گرفته و او را به سوی فساد
میکشاند .یکی از مهمترین نوع دیوانه اختصاصی ،مضطهد است که همیشه خود را دچار کینه و
حقد دشمن میبیند .فکر اضطهاد ،گاهی منتهی به ارتکاب قتل میشود و بیشتر مواقع ،توأم و
همراه با تجسمات خیالی و سمعی و نظری است .در شناخت حالت جنون ،معیار و ضابطه و تعریف
مشخصی وجود ندارد؛ اما معموالً آن را اختالل روانی یا ازخودبیگانگی میخوانند .در هر حال،
چنانچه دیوانه مجرم ،دارای حالتی خطرناک باشد ،باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی
رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شدهاست .نگهداری دیوانه خطرناک ،باید در
اینرو ،حالتهای مختلفی برای جنون وجود دارد؛ یکی این که اگر
محل مناسبی صورت گیرد؛ از 
جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود ،قاضی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند .همچنین اگر
متهم در حین ارتکاب جرم ،سالم باشد ،جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم ،هرگز باعث
زوال کیفر نیست .اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد .طبق تبصره  5ماده  577قانون
مجازات اسالمی« ،هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد ،پس از صدور حکم قطعی دچار جنون
شود ،حد ساقط نمیشود ».دیگر این که متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده ،اما هنگام
اجرای مجازات مبتال به جنون میشود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمیشود.

1

البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم ،باید از نظر آیین دادرسی
کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم ،عوامل رافع
 .1تبصره ماده  275قانون آیین دادرسی کیفری
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مسئولیت کیفری را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است .اگر مجنون را مجازات
کنیم ،هرگز به هدف عینی کیفر یا اصالح بزهکار نمیرسیم؛ به این خاطر که مجازات و اعمال کیفر
نسبت به مجنون ،مفید به فایده نیست .بنابراین مسئله اصلی این تحقیق این است که مسئولیت
کیفری در حاالت مختلف جنون و تأثیر اختالالت روانی در ارتکاب جرم چگونه است.

روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش توصیفی -تحلیلی ،میباشد .تدوین این مقاله با ابزار
کتابخانهای و فیشبرداری بوده و از قوانین و مقررات موجود و تألیفات به عمل آمده توسط علمای
حقوق(اعم از کتاب و مقاله) و نظرات حقوقدانان و فقها در کتب حقوقی و فقهی استفاده شدهاست.
پس از مراجعه به منابع مکتوب در حقوق با روش منطقی و استدالل عقلی به تجزیه و تحلیل
اطالعات جمع آوری شده ،پرداخته شد.

پیشینه تجربی تحقیق
جودکی و عباسی ( ،)5777در پژوهشی به بررسی اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون درحقوق کیفری ایران ،پرداختند .یکی از مواردی که ممکن است در طول دادرسی کیفری اتفاق افتد،
جنون متهم می باشد .از آن جایی که جنون یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری قلمداد میشود و
این که مجنون از درک رفتار عمل ارتکابی خویش ناتوان است ،موضوع حائز اهمیت میباشد و بسته
میشود ،تصمیم قضایی متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرار
مرحلهای که در آن جنون عارض 

به
موقوفی تعقیب ،تأخیر دادرسی ،اجرای مجازات و غیره خواهد بود .در قانون مجازات اسالمی و آیین
دادرسی کیفری به این مطلب پرداخته شدهاست .هرچند به نظر میرسد مواد مربوطه از جمله
تعریف جنون ،اجرای حدود و قصاص در مورد مجنون با مشکالتی روبهرو میباشد.

1

ـ دوروشی و همکاران ( ،)5777در پژوهشی به بررسی مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده از دیدگاه
پزشکی قانونی و حقوق کیفری ،پرداختند .جنون در حقوق کیفری ،وضعیتی است که فرد ،قدرت
تشخیص و تمیز ندارد و اعمال وی از روی اراده نیست .از دیدگاه روانپزشکی ،اختالالت روانی که به

 .1فصلنامه حقوق پزشکی ،سال هشتم :ش27
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درجه فقدان شعور و اراده برسند ،رافع مسؤولیت کیفری هستند .به این ترتیب مصادیق جنون شامل
در جایی از بیماریهایی نظیر اسکیزوفرنی ،هیپومائی ،مانیا افسردگی ،اختالالت هذیانی ،صرع ،زوال
عقل پیری و برخی موارد اختالالت شخصیتی و عقبماندگیهای ذهنی و غیره میباشد.

1

بنیاسدی و حسینی (، )5777در پژوهشی به بررسی مفهوم جنون و آثار آن در قانون مجازات
ـ 
اسالمی جدید و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ،پرداختند .جنون یکی از عوامل رافع مسئولیت
کیفری میباشد .در ماده  547ق.م.ا ،فردی را که دارای اختالالت روانی باشد ،به نحوی فاقد اراده و
قوه تمیز باشد ،مجنون می داند .قانونگذار مثل سابق ،برای افرادی که دارای اختالل نسبی شعور و
اراده می باشند یا دیگر اختالت روانی تعیین تکلیف نکرده است ،فقط در جرایم تعزیری ،آن هم به
اختیار قاضی ،میتواند موجب تخفیف مجازات شود .در صورتی از مهمترین موارد درخواست دفاع
جنون و اختالالت روانی در قتل و جرایم ،مستوجب قصاص میباشد .این درصورتی است که در
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ،نه تنها افرادی که ماهیت عمل و غیر قانونی بودن عمل خود را
درک نمی کند؛ بلکه افرادی که توانایی کنترل اعمال خود را مطابق قانون ندارند ،از مجازات معاف
می باشند .عالوه بر این ،در رویه بینالمللی کیفری ،دیگر اختالالت روانی کمتر از جنون ،موجب
تخفیف مجازات می شوند.

2

ـ رحمت اله پور ( ، )5777در پژوهشی به بررسی جنون رافع مسئولیت کیفری در ایران ،پرداخت.
بحث جنون ،یکی از نادرترین و درعین حال مهمترین مباحث فن علم حقوق میباشد که بعد از
تحوالت اندیشه بشر به سوی هرچه فردی کردن مجازاتها انجام گردیده است.

3

جنون و عنصر معنوی جرم
در ارتباط و تعامل و تمایز عنصر معنوی با شرایط عمومی مسئولیت کیفری ،مانند عقل ،بلوغ و
نمیشود .برخی بر این باورند که جنون
اختیار ،سیاست دقیق و روشنی در قوانین کیفری دیده 
مرتکب ،در ساختار عنصر معنوی یا روانی جرم نقش چندانی نداشته و اساساً علم و عمد جزایی،

 .1مجله پزشکی قانونی ایران ،ش525 :2
 .2بررسی مفهوم جنون و آثار آن در قانون مجازات اسالمی ،شیراز مرکز توسعه آموزش
 .3بررسی جنون رافع مسئولیت کیفری در ایران ،دانشگاه جامع علمیکاربردی ،استانداری قم
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ارتباطی به عقل و بلوغ ندارد .عمد ،به مفهوم خواستن و دانستن است و مرتکب ،زمانی عامد
محسوب میشود که با علم به موضوع ،قصد ارتکاب جرم را داشته باشد؛ بنابراین یک مجنون نیز
میتواند در زمان وقوع جرم دارای عمد جزایی باشد .از این منظر ،جنون ،مانع تحقق جرم از حیث
میتواند در
رکن معنوی نشده و تنها مانع مسئولیت خواهد بود .همانگونه که یک فرد عاقل و بالغ 
میتواند دارای چنین وضعیتی باشد .عقل
ارتکاب جرم ،قاصد و عامد باشد ،یک شخص مجنون نیز 
و بلوغ و اختیار ،از شرایط مسئولیت کیفری هستند و نه شرط تحقق جرم .بدینسان ،اختالل روانی،
حتی اگر به زوال قوه تمیز منجر شود ،نقشی در ساختار عنصر قانونی ،مادی و معنوی جرم بازی
نمیکند .عدم مسئولیت مجنون ،نه به دلیل عدم تحقق یا انتساب جرم به او ،بلکه به این خاطر
است که قانونگذار ،رفتاری را که از فرد مجنون سر میزند ،قابل سرزنش و مجازات نداشته و در
نتیجه او را در قبال جرم ارتکابی معاف از پاسخگویی دانسته است.

1

حقوقدانان ،تفسیر دیگری داشته و اختالل روانی همراه با زوال قوه تمیز و اراده را مانع

برخی
دانستهاند.

انتساب جرم به مرتکب و در نتیجه موجب زوال مسئولیت کیفری

2

فرایند کیفری
فرایند کیفری ،عبارت است از؛ مجموعه اقداماتی که به طور سازمانیافته و منسجم ،از بدو وقوع
جرم در جامعه تا تعقیب متهم و صدور حکم بر منع تعقیب یا برائت یا محکومیت قطعی و اجرای
حکم توسط مقامات ذیصالح تعقیب و قضایی ادامه و خاتمه پیدا میکند .برای فرایند کیفری،
مراحل مختلفی تعریف شدهاست که مرحله کشف ،تعقیب ،تحقیقات ،محاکمه ،اجرا و حتّی پس از
زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

اجرا – مراقبت های پس از خروج – که در«آیین نامه سازمان
کشور» مصوب  5784هم مطرح شدهاست ،جزء فرآیند کیفری به شمار میآیند .آنچه محل بحث
است ،در واقع ،مراحل قبل از صدور حکم قطعی ،الزماالجرا نیست ،بلکه منظور از این بحث ،در
واقع مرحله قبل از صدور حکم ،خصوصاً مبحث بیماری جنون یا بیماری روانی است که حکم خاص
خود را خواهد داشت؛ زیرا اگر در زمان ارتکاب جرم باشد ،مسئولیت کیفری مرتفع است ،اگر بعد از

 .1آقایینیا472 /57 :
 .2اردبیلی579 /2 :
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ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی باشد ،باعث توقف اجرای حکم ،مطابق تبصره ماده 8
«قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب  5798خواهد بود.

1

مسئولیت کیفری مجانین در قوانین کیفری
 -1مسئولیت کیفری مجانین روان گسیخته
 -1-1مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اسکیزوفرنی :اختالل اسکیزوفرنی که به پنج نوع پارانویید،
آشفته ،کاتاتونیک ،متمایز و باقیمانده تقسیم شد ،به طور مطلق معادل جنون یا جنون دائمی
نیست؛ ولی در مراحل حاد و بحرانی میتواند تبدیل به جنون شود .این قبیل بیماران در ابتدای
شروع بیماری ،غالباً مرتکب جرائم کوچک و کماهمیت مانند :سرقت از مغازهها میشوند ،ولی در
مراحل پیشرفته بیماری ،بدون وجود انگیزهای خاص ،مرتکب جرائم بزرگ و خطرناک نظیر قتل،
خشونت و پرخاشگری ،بدون انگیزه و دلیل و اعمال منافی عفت در انظار عمومی و  ...میشوند .این
قبیل افراد ترسی از پیامدهای اعمال ارتکابی خود ندارند و حتی ممکن است در حضور پلیس دست
به ارتکاب جرم بزنند.

2

در خصوص این قبیل بیماران ،باید گفت ،اگر بیمار دارای عالیم سایکوز شامل فقدان سنجش و
درک واقعیت و اختالل در اعمال روانی شود؛ به گونه ای که دچار هذیان ،توهم ،گیجی ،اختالل
حافظه ،و روانپریشی گردد ،مجنون و فاقد مسئولیت کیفری به طور کامل میباشد ،ولی -همانطور
که گفته شد  -این دسته از بیماران در مراحل اولیه بیماری که اختالل روانی آنها چندان پیشرفته
و خطرناک نیست ،دست به ارتکاب جرائم کوچک میزنند؛ بنابراین تشخیص بیماری در این مرحله
و اقدام برای درمان آن ،به جای پا فشاری بر مجازات بیمار میتواند تأثیر به سزایی در پیشگیری از
جرائم خطرناک در مراحل پیشرفتهی این بیماری داشته باشد.

3

 -7-1مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی فرم :این اختالل دارای عالیم و نشانههای
اسکیزوفرنی حاد ،مانند توهم و هذیان میباشد و اگر چه عمدتاً طول این بیماری شش ماه است و
 .1میرسعیدی25/5 :
 .2تاجزمان577 :5787 ،
 .3قدوسی28/9 :
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پس از آن شخص بهبودی کامل مییابد؛ ولی در دوره ابتال ،به دلیل زوال عقل (اختالل در قوای
دماغی و فقدان شعور) در فرد و حاکمیت توهم و هذیان بر اراده و اختیار او ،روان شناسان این اختالل
را به مانند اسکیزو فرنی حاد معادل «جنون دائمی»تلقی مینمایند 1.به همین دلیل فرد مبتال در
دوران بیماری ،فاقد مسئولیت کامل کیفری میباشد؛ با این توضیح که از دیدگاه روانپزشکی ،اگر
بیمار دارای عالئم سایکوز ،شامل فقدان سنجش و درک واقعیت و اختالل در اعمال روانی شود؛ به
گونه ای که دچار هذیان ،توهم و گیجی ،اختالل حافظه و روانپریشی گردد ،مجنون و فاقد مسئولیت
کیفری به طور کامل میباشد .در واقع ،وجود عنوان اختاللی خاص در روانپزشکی برای تشخیص
میتواند هر عنوانی داشته باشد؛ مانند اسکیزوفرنی حاد؛ ولی چنان چه
جنون ،مالک نیست؛ بیماری 
گونهای که او را دچار توهم و روانپریشی سازد ،از دیدگاه
عالئم سایکوز در بیمار مشهود باشد؛ به 
میگردد.
روانپزشکی ،مجنون و فاقد مسئولیت کیفری به طور کامل محسوب 

2

 -3-1مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل اسکیزو افکتیو :این اختالل نیز به دلیل ابتالی
شخص به نشانهها و عالئم مهم اسکیزو فرنی ،همچون اختالل در قوای دماغی و فقدان شعور و اراده،
ابتال به توهم و هذیان ،پریشانی در تفکر و آشفتگی در رفتار و نیز عالئم اختالل خلقی ،اختالل
افسردگی اساسی ،اختالل مانیک ،به باور روانشناسان ،معادل جنون دائمی یا ادواری میباشد

3

در خصوص اختالالت پسیکوتیک و دیگر اختالالت روانی مشابه اختالل اسکیزوفرنی حادّ ،میتوان
گفت کلیه اختالالت روانی که دارای عالئم و نشانههای اسکیزوفرنی حادّ میباشد؛ چون عدم توانایی
واقعیت سنجی ،پریشانی در تفکر ،آشفتگی در گفتار و روان ،ادراک و عاطفه و ابتال به توهم و
هذیان ،به دلیل زوال عقل سبب از بین رفتن مسئولیت کیفری در فرد میگردد.
 -۴-1مسئولیت کیفری بیماران مبتال به انواع اختالالت هذیانی :مشکل بزرگی که پیرامون این دسته
از بیماران وجود دارد ،عدم توجه به فقدان مسئولیت کیفری این قبیل بیماران است .اینها افرادی
هستند که شناخت و قضاوتشان در اکثر موارد زندگی دست نخوردهاست و فقط بر اساس یک نظام

 .1صابری72 :5777،
 .2صابری78 :
 .3همان
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اعتقادی غلط ،ممکن است دست به ارتکاب جرم بزنند؛ در حالی که تمام استدالل و صحبتهایشان
منطقی به نظر میرسد.

1

در واقع این افراد تنها در یک زمینه خاص مبتال به جنون هستند؛ به همین دلیل برخی از
مینامند.
روانپزشکان ،اختالل هذیانی را «جنون اختصاصی» 

2

- 7مسئولیت کیفری مجانین مبتال به اختالالت خلقی
 -1-7مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی :بیماران افسرده ،ممکن است
دارای حالت روانپریشی باشند و اختالالت ناشی از آن با دورههای عود مشخص ،همراه باشد« .از
نظر قانونی چنین مواردی میتواند جنون ادواری تلقی گردد ».زیرا بیماری در حالت شدید ،ماهیت
روانپریشی ناشی از ابتال به افسردگی یعنی حالت جنون به خود میگیرد و سبب میگردد فرد ،در
دورههای عود ،به دلیل ابتال به جنون ،فاقد مسئولیت کیفری باشد .در حالی که اعمال ارتکابی در
برهههای بهبودی و سالمت برای فرد ،مسئولیت کیفری به همراه دارد.
 -7-7مسئولیت کیفری بیماران مبتال به افسردگی (سایکوز) پس از زایمان :این اختالل با افسردگی
شدید و هذیان ،بروز و ظهور مییابد و یکی از انواع اختالالت خلقی میباشد .این اختالل ،به مانند
انواع اختالالت اسکیزوفرنیک و اختالل هذیانی که فرد را دچار توهم و هذیان و قطع رابطه او با
دنیای خارج در برههای از زمان میکند ،زائلکنندهی عقل مادر مبتال میباشد که ممکن است در
نتیجهی عدم توجه به درمان و تحت فشار روانی فوقالعاده زیاد ،مادر مرتکب خودکشی ،فرزندکشی
و یا هردو گردد .بدین ترتیب بهترین شیوه برای اجتناب از پیامدهای غیر قابل جبران این اختالل،
مراقبت از مادر و درمان به موقع مادران مبتال به این اختالل پس از زایمان است.

3

 -3-7مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالالت دو قطبی :پیرامون این دسته از اختالالت باید
گفت :بیمار در دورههای عود مانیا ،در واقع مبتال به جنون است؛ زیرا بیماری شدت یافته و ماهیت
روانپریشی آن با پیدا شدن هذیانها و توهمات ،بروز میکند؛ مگر این که جرم ارتکابی ،بیارتباط

 .1صناعیزاده و همکاران474 :5772 ،
 .2همان477 :
 .3صابری45 :5777 ،
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با بیماری و حاالت مانیک در فرد باشد .در این حالت است که کار روانپزشکان قانونی متبحر و
فرهیخته ،بسیار ارزشمند جلوه مینماید؛ زیرا خلق ،یک تجربهی هیجانی – روانی است که ممکن
است در این گونه بیماران دارای نوساناتی باشد؛ بنابراین تعیین وضعیت خلقیای که جرم در آن
ارتکاب یافته ،جز در مواردی که آشکارا ناشی از خلق باالی بیمار است ،دشوار به نظر میرسد .به
عالوه برخی از این بیماران ،توانایی نسبی تشخیص نیک و بد کردار خود را دارند و در رویارویی با
مظاهر قانونی ،رفتار خردمندانهتری از سایر بیماران همنوع خود نشان میدهند .بدین ترتیب در
معاینه این قبیل بیماران ،روانپزشکان باید دریابند آگاهی ،شناخت و تسلط فرد بر رفتارش از دست
رفته و بیمار قضاوت صحیحی نسبت به کردار مجرمانه خود ندارد .همچنین اگر خلق باال و خلق
تحریکپذیر ،اعمال فرد را غیرارادی و فاقد مسئولیت ساخته است و باعث شده او حین ارتکاب،
نسبت به نتایج عمل خود بینشی نداشته باشد ،باید احتمال ابتال به جنون ادواری از سوی پزشک
مربوطه مطرح گردد.
این دسته از بیماران عمدتاً مرتکب اعمالی از قبیل درگیری و نزاع ،مورد سوءاستفاده مالی واقع
شدن ،ایجاد عسر و حرج در روابط خانوادگی ،حمل و نگهداری یا سوء مصرف مواد مخدر یا الکل،
میشوند .در اینجاست که نقش خطیر روانپزشک ،آشکار میگردد؛ زیرا باید
جرائم سیاسی و قتل 
معین نمایند این جرائم در برههی بیماری رخ داده است یا افاقه (بهبودی) است.

1

 -3مسئولیت کیفری مجانین روان دردمندان
 -1-3مسئولیت کیفری بیماران مبتال به انواع اختالالت شخصیت :کلیه این اختالالت ،احتمال
ارتکاب جرائم گوناگون از سوی مبتالیان را رقم میزنند که از همه مهمتر شخصیت ضداجتماعی یا
کژخو میباشد .در متون جرمشناسی قدیم ،از این اختالل با عنوان «جنون اخالقی» نام برده میشد
و مبتالیان به آن را جانی بالفطره مینامیدند که این نامگذاری به دلیل بالقوه خطرناک بودن این
گروه بود .شخصیتهای پارانویید ،مرزی ،نمایشی و انفعالی – تهاجمیجزء آن دسته از اختالالت
شخصیتی هستند که احتمال ارتکاب جرائم در آنان بسیار باالست؛ در عین حال ،اختالالت
شخصیتی ،سایکوز و یا جنون نبوده و مبتالیان به آن چون بینش صحیح و کافی نسبت به رفتار
 .1همان
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نمیشود ،دارای مسئولیت کیفری میباشند .اگر
نشانهای از روانپریشی در آنها دیده 

خود داشته و
همهی حاالت و تحت هر شرایط ،مطلق نیست .بیماران
چه این پذیرش ،اثبات شدهاست؛ ولی در 
مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،همواره در حالتی بحرانی به سر برده و دارای نوسانات خلقی بسیار
میباشند .رفتار این بیماران به هیچ عنوان قابل پیشبینی نبوده و روابط اجتماعی آنان در بیشتر
موارد ،پرتنش و آشوب است .به این افراد در گذشته «اسکیزوفرنیکهای سرپایی» میگفتند؛ زیرا
آنها دارای دورههایی از روانپریشی به صورت گذرا و لحظهای هستند و دارای رفتارهای تکانهای و
خودآزارانه و مبتال به اختالل در هویت میباشند و از بیثباتی عاطفی رنج میبرند 1.با این توصیف
چنانچه عمل مجرمانه در طی دورهی روانپریشی گذرا اتفاق افتد به دلیل ابتالی شخص به جنون
در آن لحظه و عدم درک و بینش صحیح نسبت به اعمال خود ،فرد فاقد مسئولیت کیفری میباشد،
ولی در سایر موارد ،بیمار مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،به موجب قوانین جزایی ایران دارای
میباشد؛ در حالی که دشواریهای عدیده ناشی از ابتال به این اختالل
مسئولیت کامل کیفری 
مسألهی تقلیل مسئولیت کیفری این قبیل بیماران را مطرح میسازد.

2

 -3-7مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل وسواسی جبری :این بیماری یکی از شایعترین
بیماریهای عصبی است که باعث میشود بیمار به یک سری اعمال تکراری بدون ضرورت و
غیرمنطقی برای کاهش اضطرابهای درونی خود دست بزند .این گونه اعمال ،فقط رفتاری است
برای پوشش اضطرابهای درونی که خود بیمار اطالعی از آن ندارد .در این بیماری ،اصوالً بیمار
آگاهی به ماهیت آزاردهنده رفتار خود دارد؛ ولی نمیتواند از انجام آن خودداری کند 3.در واقع
اعمال جبری را میتوان نوعی بیماری مبتنی بر سلب نسبی اراده دانست و اقدام به ارتکاب برخی
اعمال مجرمانه را نوعی اجبار بیان کرد 4.بدین ترتیب شخصِ مجبور به ارتکاب اعمال مجرمانه،
ارادهای در انجام آنها ندارد و اعمال و رفتاری که در شرایط سلب کامل اراده انجام میدهد،
مسئولیت کیفری برای او به دنبال نخواهد داشت
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 -۴مسئولیت کیفری مجانین عقبماندگان ذهنی و مصروعین
مسئولیت کیفری بیماران مبتال به بیماری صرع :در خصوص مسئولیت کیفری بیماران مبتال به
صرع – همان طور که قبالً بیان گردید – چون عمدتاً بین ارتکاب جرم و حمالت صرع رابطه ای
وجود ندارد؛ ابتال به این بیماری نمیتواند تأثیری در مسئولیت کیفری مصروعان داشته باشد؛ مگر
این که به دلیل تأثیر عوامل ناخوشایند فردی و اجتماعی و فرهنگی که فرد را به سوی ارتکاب جرم
سوق میدهد ،برخی تخفیفات را برای آنها قائل شد و اقداماتی نیز جهت اصالح زمینههای
اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم توسط آنان به عمل آورد .اما در موارد استثنایی ،رابطه
معناداری بین ارتکاب جرم و حمالت صرع و حرکات غیر ارادی مصروعان وجود دارد که در این
قبیل موارد ،بیماران فاقد مسئولیت کیفری هستند .این موارد ،زمانی که انگیزهی مشخص و طرح و
نقشه قبلی برای ارتکاب جرم وجود ندارد و یا رفتار حین ارتکاب جرم ،ابتدایی و کلیشهای میباشد،
قابل تشخیص است .بهعالوه معموالً این جرائم با فراموشی و عدمآگاهی نسبت به وقایع حین حمله
همراه است که دلیل آن نیز اختالل در سطح هوشیاری در هنگام حمله و ناتوانی فرد برای ثبت
حوادث در حافظهاش میباشد .با این توضیح عدم مسئولیت کیفری این افراد محرز میباشد .عده
ای از بیماران مصروع ،مبتال به اختالالت روانی شدید هستند .بنابراین باید به این نکته توجه کرد
که ممکن است این اختالل روانی به طور مستقل ،مسئولیت کیفری آنها را حین ارتکاب جرم
سلب نماید و یا اداره و اختیار آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
مسئولیت کیفری بیماران مبتال به عقب ماندگی ذهنی؛ در خصوص جرائم ارتکابی توسط عقب
ماندگان ذهنی باید گفت احتمال ارتکاب هر نوع جرمی بهویژه جرائم خشونت آمیز در این گروه از
بیماران زیاد است ،ولی پژوهشهای گوناگون انجام شده بر روی تعدادی از عقب ماندگان ذهنی در
دهههای گذشته نشان میدهد ارتکاب جرائم جنسی در این دسته از بیماران بیشتر از سایر جرائم
میباشد؛ ازجمله واکر

1

در مقایسه جرائم ارتکابی توسط معلوالن عقلی ارجاعی به بیمارستان با

دیگر محکومان در همان سال نشان داد؛ درصد جرائم جنسی ارتکابی در معلوالن عقلی  8برابر بیش
از دیگر مجرمان بود .شاپیرو نشان داد؛  %77مجرمان عقبمانده عقلی زندانی ،مرتکب جرائم جنسی

 5787 .1م
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شده بودند .تات  1نشان داد؛  %58از عقبماندگان ذهنی بستری در یک بیمارستان ،قبل از بستری
شدن به دلیل ارتکاب یک جرم جنسی محکوم شده بودند و رابرتسن  2نیز با بررسی  777نفر از
مجرمان معلول عقلی که پیش از محاکمه به بیمارستان فرستاده شده بودند ،نشان داد؛ فراوانی
جرائم جنسی در گروه مردان ،بالنسبه زیاد است.

3

بررسی عقبماندگان ذهنی نشان میدهد؛ اگرچه آنها از حیث درجه عقب ماندگی با یکدیگر
متفاوتند ،ولی اغلبشان تفاوت بین رفتارهای پذیرفته شده و غیرقابل پذیرش را درک نمیکنند.

4

درنتیجه به مانند یک فرد معمولی که معنای تجاوز به قانون را میداند ،توان قضاوت پیرامون
درستی یا نادرستی یک عمل را ندارند؛ همین ،باعث میشود دیگر مجرمان ،بتوانند به راحتی از
آنان برای ارتکاب جرائم گوناگون سوءاستفاده نمایند .بهعالوه در بسیاری موارد ،معلولیت عقلی ،با
برونریزی ناگهانی و شدیدی همراه است که میتواند پس از پارهای از رویدادهای تنش زا منجر به
بروز یا تسریع اعمال خشونتآمیز گردد .5.فقدان یا ضعف مهارتهای اجتماعی ،در این دسته از
بیماران ،ممکن است در بسیاری از موارد ،رفتارهای دوستانه یا محبت آمیز آنها را برای دیگران،
کینهتوزانه یا خشن ،نمایش دهد .بدین ترتیب ،فراوانی جرائم جنسی نیز در این گروه نشان دهنده
پایین بودن مهارتهای آنان در اتخاذ رویآوردهای قابل قبول جنسی است.

6

عقبماندگی ذهنی بر حسب بهره هوشی ،دارای درجاتی میباشد .اصوالً ،معلوالن عقلی با بهره
هوشی زیر  ،77به دلیل نقص عقلی و هوشی شدید ،عدم توانایی تفکر ،نتیجهگیری و قضاوت
پیرامون اعمال خود ،عدم رشد و عدم قدرت بر تمیز و تشخیص حسن و قبح در مواقع مجنون 7و
فاقد مسئولیت کیفری میباشند؛ اگر چه این قبیل افراد ،دارای حالت خطرناک بوده و گهگاه ممکن
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است مرتکب جرائمی چون دزدی ،قتل و اعمال منافی عفت گردند 1،به همین دلیل باید تحت
مراقبت قرار گیرند.
عقبماندگان ذهنی با بهره هوشی بین  77تا  ، 97اگر چه تا حدّی قدرت تشخیص دارند؛ ولی به
حدّ رشد نمیرسند .به همین دلیل ،تعیین مسئولیت کیفری این افراد به میزان بهره هوشی آنها،
برخورداری از عوامل تربیتی ،محیطی و آموزشی ،نوع اتهام انتسابی و نحوه تلقی آنان از جرم
بستگی دارد؛ بنابراین هر کدام از آنها باید به صورت جداگانه و توسط متخصص مورد معاینه و
ارزیابی قرار گیرند.

2

در حال حاضر در کشور ما ،بسیاری از شاکیان زمانی که از عقبماندگی ذهنی متهمان مطلع میگردند،
در بیشتر موارد از شکایت خود صرف نظر نموده و دادرسان نیز سعی در تخفیف مجازات آنها تا جایی
که امکان دارد ،مینمایند و بعضاً آنها را مبرّا از مسئولیت کیفری تشخیص میدهند.

3

پیرامون افراد کماستعدادِ دارای بهره هوشی بین  97تا  ،87باید گفت این افراد عقبمانده ذهنی
نیستند؛ ولی شرایط خاص آنان به ویژه عدم توانایی در درک بسیاری از مسائل و خاصیت
تأثیرپذیری و تلقینپذیریشان ،پذیرش مسئولیت کیفری تام در خصوص آنان را زیر سؤال میبرد.
اگر چه حدود مسئولیت این افراد در قوانین موضوعه ایران مشخص نیست؛ ولی باید در این
عاقالنهای از سوی قانونگذار صورت گیرد .حداقل این است که

خصوص تصمیمگیری منطقی و
قانونگذار تقلیل مسئولیت را برای این قبیل افراد بپذیرد.

 -5مسئولیت کیفری مجانین مبتال به دیگر اختالالت روانی
 -1-5مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل یادگیری :این اختالالت ،اگر چه در زمره ی
نمیگذارد؛ با این وجود عد های از
ارادهی فرد 
اختالالت روانی قرار دارد؛ ولی تأثیری بر عقل و 
اندیشمندان چون گریسو ،میلر و سیلز ( )5789پیشنهاد میکنند در صورت وجود سابقه «ناتوانی
در یادگیری» ،صالحیت نوجوانان برای تحمل مسئولیت کیفری باید زیر سؤال رود که به نظر،
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عقیدهای قابل دفاع است؛ زیرا اختالالت یادگیری ،فراگیری مقررات قانونی و به طبع آن پیروی از
میسازد .پر واضح است فقدان توانایی یادگیری ،سبب فقدان علم به قانون
آنها را با دشواری مواجه 
و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری میباشد.

1

 -7-5مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل انفجاری دورهای :به هر حال پذیرش «مسئولیت
کیفری تام و کامل» این افراد محل پرسش میباشد .زمانی که کوهی از فشارهای روانی و درونی ،فرد را
وادار به نقض هنجارهای اجتماعی میکند؛ در حالی که جامعه کوچکترین قدمی برای درمان و از بین
بردن این حالت خطرناک برنداشته و از زیر بار مسئولیت خود ،شانه خالی کرده ،آیاحق اعمال مجازات
کامل،سخت وخشن پیش بینی شده در کتاب قانون را نسبت به این قبیل افراد دارد؟
 -3-5مسئولیت کیفری بیماران مبتال به اختالل استرس پس از سانحه :این اختالل منجربه کاهش
آستانه تحمل بیمار میگردد .همچنین میتواند فرد مبتال را دچار توهم و هذیان نماید .بدین
ترتیب ،چنانچه این افراد در حاالت خاص مرتکب جرمی شوند که ارتباط معناداری با توهمات و
هذیانهایشان داشته باشد ،به نظر میرسد فاقد مسئولیت کیفری باشند.

2

 -۴-5اختالالت روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری :دیگر اختالالت روانی ،اگرچه عمدتاً
تأثیرمنفی بسیار بر افراد داشته؛ بعضاً علم و اراده آنها را تحتتأثیر قرار داده ،فشارهای بسیار
شدیدی برای ارتکاب جرم به ایشان وارد میسازند؛ مانند اختالل شخصیت اسکیزوتایپی ،اختالالت
ساختگی و اختالل تبدیلی که تأثیر چندانی بر عقل افراد ندارند؛ به ویژه آن که عقل و تواناییهای
آموزشهایی صحیح و همسو از سوی خانواده،

آن در جریان یک زندگی سالم و تحت تربیت و
مدارس ،جامعه و  ...شکل میگیرد .بنابراین به نظر میرسد بهتر است هنگام روبه رو شدن با
بیماران مبتال به هر نوع اختالل روانی ،به ویژه اگر آن فرد در نتیجهی محیط زندگی نامطلوب و
عدم بهرهمندی از تربیت خانوادگی صحیح و آموزش و پرورشی کارآمد ،از داشتن هوش اجتماعی
توانمند محروم مانده باشد ،چراغ این اندیشه در ذهن ما روشن شود که آیا این شرایط ،سزاوار توجه
به تقلیل مسئولیت کیفری مرتکب نمیباشد؟

 .1صناعیزاده777 :
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در واقع این قاعده ،همان چیزی است که در نظام حقوقی کامن ال نیز پذیرفته شدهاست .ماده()2
قانون قتل نفس انگلستان مصوب  5779م بیان میدارد:
«هنگامیکه شخصی ،دیگری را میکشد یا در کشتن او مشارکت میکند؛ در صورتی که دچار
ناهنجاری روانی باشد(خواه ناشی از توقف یا تأخیر تکامل عقالنی و یا به دنبال یک علت مادرزادی و
یا اکتسابی) ،به گونهای که اساساً مسئولیت روانی او را در برابر رفتار و خطاهایش حین ارتکاب یا
مشارکت در قتل خدشهدار کرده باشد ،نباید به قتل عمدی متهم گردد».

1

نتیجهگیری

برای تحقق مسئولیت کیفری ،عالوه بر وقوع رفتار مجرمانه ،احراز اهلیّت مرتکب جرم و قابلیت
انتساب جرم واقع شده به وی ،ضروری است .جنون از آن دسته عواملی است که قابلیت انتساب
رفتار مجرمانه به مرتکب را منتفی میکند ،درنتیجه رافع مسئولیت کیفری است ،اما این مهم در
صورتی محقق میشود که جنون در حین ارتکاب جرم حادث شده باشد .در حقوق کیفری
کشورمان ،جنون حادث پس از ارتکاب جرم ،مسقط کیفر نیست؛ هرچند ممکن است حسب مورد،
موجب توقف تعقیب و یا تأخیر در اجرای کیفر شود.
قانونگذار باید اقدامات تأمینی و تربیتی را در جامعه به نحو مؤثری ،پیش و پس از وقوع جرائم
پیشبینی نماید؛ اگر چه این پیشبینی باید به شیوهای باشد که به آزادی افراد در جامعه آسیبی
وارد نسازد .به ویژه باید پیش از وقوع جرائم اقدامات صحیح آموزشی و تأمینی برقرارگردد و برای
انجام عملی این منظور ،بین مؤسسات و نهادهای آموزشی ،پرورشی ،علمیو دانشگاهی از یک سوء و
دادگستری و محاکم کیفری و زندانها و مؤسسات جرم شناسی از سوی دیگر ،همکاری مداوم و
مستمر ایجاد گردد؛ به نحویکه هر یک از این نهادها از اقدامات یکدیگر و تأثیر آنها در جامعه
آگاهی مستمر داشته باشند.
در خصوص بیماران مبتال به اختالالت روانی که دارای مسئولیت کیفری هستند ،باید به جای
مجازاتهای شدید و خشن ،با توجه به بزه ارتکابی ،بر این تمرکز گردد که به

تمرکز بر روی اعمال
برنامههای آموزشی اختصاصی برای این

بزهکار تلقین شود فردی است مسئول اعمال و رفتار خود.
 .1الیوت و کوئین577 :5777 ،
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مسئولیتهای اخالقی و

زندانها باید متمرکز باشد بر؛ آگاهسازی آنان از

قبیل بزهکاران در
مسئولیتها برای آنان .باید تفاوت بین کردار نیک و بد

اجتماعیشان و توجیه و تجزیه و تحلیل این
برای این افراد تشریح گردیده ،چگونگی پیروزی بر مسائل و مشکالت زندگی به آنان آموزش داده
شود .باید تالش گردد عالیق وتمایالت ،دلخوشی ها و سرگرمیهای مشروع ،تازه و سرگرمکننده
برای این دسته از افراد به ویژه بیماران مبتال به افسردگی و اختالل شخصیت ایجاد گردد و آنان را
وادار به صرف استعداد و انرژی خود در زمینههای مشروع و سازنده نمود .
اقدامات تأمینی و تربیتی ،باید به شیوهی صحیح و مؤثری در جامعه با هدف کاهش جرائم
برقرارگردد؛ بدیهی است این اقدمات نباید به نحوی باشد که به آزادی افراد ،آسیب رساند .اقدامات
تأمینی و تربیتی برای کنترل و بهبود وضعیت روانی بیماران مبتال به اختالالت روانی رافع
مسئولیت کیفری و یا تقلیل دهنده آن نیز ،باید به نحو کارآمدی ایجاد شود؛ زیرا اگر چه مجازات
این قبیل اشخاص – که بیش از آن که تبهکار باشند ،بیمارند – غیر عادالنه است؛ ولی رهاسازی
آنان که بالقوه خطری برای جامعه و شهروندان محسوب میگردند نیز ،کاری است ناصواب و غیر
معقول ،بنابراین باید اقدامات تأمینی و تربیتی الزم جهت مراقبت و درمان آنان در متن قانون
پیشبینی و در سطوح مختلف جامعه اعمال گردد.
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"Criminal responsibility in various forms of insanity in Islamic
Penal Code"
Ismail Eftekhari1

Review:
The purpose of this article is to explain the criminal responsibility in different
states of dementia and the effect of mental disorders on crime. The data
collection is in the form of libraries in the form of data capture and analytical
descriptive analysis. In this regard, the madness and the spiritual element of the
crime and the criminal process were investigated. In addition, the criminal
responsibility of the insane in criminal law was discussed and the criminal
liability of the mentally retarded, mentally retarded, mentally retarded, mentally
retarded, and other mentally retarded. Investigations showed that one of the
cases that may occur during criminal proceedings is the accused madness. Since
insanity is considered one of the factors responsible for criminal responsibility
and insane is unable to understand the behavior of the perpetrator, it is a matter
of jurisdiction and, depending on the stage at which the insanity occurs, the
judicial decision It will be different and will lead to prosecution, delay,
prosecution and so on. Various types of psychiatric disorders other than
dementia are among the topics in criminology that can have a significant impact
on the criminal responsibility of criminals and sufferers of these disorders and
consequently on criminal rights. Nowadays, Islamic Penal Code has introduced
insanity (not other mental disorders) as a factor in the elimination of criminal
responsibility by invalidating previous laws. While the achievements of the
medical sciences, especially psychology and psychiatry, indicate that some of
the disorders due to the deprivation of power, the perception and the will to
destroy the criminal responsibility, some of the disorders due to the influence
and Applying pressure on reasoning, understanding and the will to reduce
criminal responsibility, and some for not affecting one's perception and will,
although endangering his mental health but not affecting his criminal
responsibility.
Keywords: Criminal responsibility, Different states of dementia, Mental
disorders, Crime.
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