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 چکیده

اتفاق افتد جنون متهم دادرسی کیفری  کی از مواردی که ممکن است در طولی

و  شود میکیفری قلمداد  مسؤولیتکه جنون یکی از عوامل رافع  جایی آن. از باشد می

حائز اهمیت  موضوع، ل ارتکابی خویش ناتوان استتار عممجنون از درک رف که این

صمیم قضایی متفاوت ، تشود میعارض جنون ای که در آن  و بسته به مرحله باشد می

 غیره دادرسی، اجرای مجازات و تأخیرموجب صدور قرار موقوفی تعقیب،  وخواهد بود 

ب پرداخته ین دادرسی کیفری به این مطلیخواهد بود. در قانون مجازات اسالمی و آ

جنون، اجرای حدود و مواد مربوطه از جمله تعریف  رسد میبه نظر هرچند  ،است شده

برای توضیح و تشریح عالوه بر این . باشد میرو  به مجنون با مشکالتی رو قصاص در مورد

به و آیین دادرسی کیفری مجازات اسالمی جدید قانون در موادی که موضوع،  تر بیش

  پرداخته شده است.بوده،  مربوطنیز این مبحث 

 

 :کلیدی واژگان

 جزایی. مسؤولیتجنون، دادرسی کیفری، مجنون، مجازات، 
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 مقدمه

امروزه  چه آن. باشد میکیفری  جنون متهم یکی از موضوعات مهم در قلمرو

در قانون مجازات اسالمی با لفظ جنون ذکر شده  شود میروانی خوانده  بیماری

اند  معنی کرده« زوال عقل یا فساد آن»را  آناست و عربی  ةجنون یک کلم .است

جنّ یعنی ؛ ن و مجنون هم همین ریشه را دارندج .(17ص، 1932بستانی، )

. الزم به ذکر شود می، پس جنون هم یعنی حالتی که عقل پوشیده شده پوشیده

شناسی تحت  در روان شود میعنوان جنون شناخته ه که در حقوق ب چه آناست 

که  جایی آناز  .(31ص، 1931)بشیریه، شود  میبه کار گرفته « پریشی انرو»عنوان 

در مواد مختلف از لفظ جنون استفاده کرده  گذار قانون ،قانون مجازات اسالمیدر 

هم برای هماهنگی با مواد مذکور از این اصطالح استفاده  نگارندگاناست 

شد و فرد خاطی را  در حقوق کیفری کهن به جنون فرد توجهی نمی .دننمای می

برای مثال در قرون  مند بود یا خیر. کردند خواه از سالمت عقل بهره مجازات می

های شیطان  روح دیوانگان را دستخوش وسوسه که اینوسطی به دلیل 

، 1939)نوربها،  کردند دانستند، لذا این افراد باید بار اعمال خود را تحمل می می

 ،نماید که وی همانند افراد عادی نه ایجاب میاما عدالت و دادرسی عادال (991ص

که ممکن است فرد در حین ارتکاب  جایی آناز تعقیب، محاکمه و مجازات نشود. 

ود الزم است به خاطر دچار جنون ش یا حتی پس از آن، جرم یا طول دادرسی

ف اهدااز درک که از درک جرم ارتکابی خویش یا حتی  وضعیت خاص وی

اصول دادرسی منصفانه، نه تنها آیین  چنین همو  است همجازات ناتوان بود

هایی که  مجازاتبلکه طیف  ،باشد متفاوتدادرسی برای رسیدگی به جرایم وی 

این امر تفاوت داشته باشد. با دیگر متهمان بایستی  می شود مینسبت به او اعمال 

جازات اسالمی در همین راستا موادی از قانون ممغفول نمانده و  گذار قانوناز دید 
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و حتی عروض پس ین دادرسی کیفری، به جنون در حین ارتکاب جرم یو قانون آ

، تصمیم شود میای که در آن جنون عارض  بسته به مرحله و استاز آن پرداخته 

دادرسی،  تأخیرو موجب صدور قرار موقوفی تعقیب،  باشد میقضایی متفاوت 

 مصوب قانون مجازات اسالمیبراساس خواهد بود. در ادامه  غیره اجرای مجازات و

سابق را اسالمی و مواد قانون مجازات  دش به مواد مربوطه نیز اشاره خواهد 1932

چه تغییراتی قانون فعلی نسبت به قانون  که این چنین همبرای تشریح موضوع و 

که عروض جنون در هر مرحله،  جایی آناما از  .شود می، بررسی قبلی نموده است

ه به این کند، در این مقاله با توج ای را ایجاب می میم قضایی جداگانهحکم و تص

 .موضوع به بررسی مطلب پرداخته شده است

 

 ( جنون هنگام ارتکاب جرمالف

جزایی مبتنی بر تقصیر است و لذا وقتی در حین ارتکاب جرم،  مسؤولیت

در  بینی شده مرتکب مجنون باشد، این جنون موجب عدم اجرای کیفرهای پیش

ق.م.ا. مصوب  71 ةبه همین خاطر ماد .(222ص، 1931)گلدوزیان، شود  قانون می

جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع  :« داشت مقرر می 1912

 شود میبنابراین در این حالت مجازاتی بر مجنون اعمال ن«. کیفری است مسؤولیت

ن در نظر گرفته است این مورد برای مجنو گذار قانونو یکی از امتیازاتی که 

، معنای عبارت شود میهن متبادر ای که از این ماده به ذ له. اما اولین مسأباشد می

ی مختلفی از عبارت مذکور شده ها است. برداشت« جنون به هر درجه باشد»

 ةگان قانون با به کار بردن جملکنند ای معتقدند تهیه ای که عده به گونه است؛

های روانی را نیز که در مرز  حتی موارد بیماری« رجه که باشدد جنون به هر»

گونه بیماران  و ایناست سالمتی و جنون قرار دارند، مورد توجه قرار داده 
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اما پذیرش این  .(927ص ،1939 )نوربها، استفاده کنند 71 ةتوانند از معافیت ماد می

در  را تمام افرادبه حساب نیاید؛ زی که دیگر هیچ کس مجرم شود مینظر باعث 

به منظور رعایت  گذار قانونیا ؛ هنگام ارتکاب جرم، اندکی اختالل روانی دارند

 – تکلیف، جنون را به معنی زوال عقل ةشرایط عام ، خصوصاًاصول و موازین شرعی

، 1932)ولیدی،  استعمال کرده است. -که با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است

 ةکه موجب سقوط قوشود  را شامل میروانی  های یبیمار یا آن دسته از (922ص

، 1933)گلدوزیان،  ص حسن و قبح اعمال( و زوال ارادة فرد استتشخی) تمییز

کنندگان قانون مجازات از اصطالح  مدنظر تدوین چه آن رسد میبه نطر  .(13ص

. شود مییاد « دیوانگی» تحت عنوانمجنون بوده، موردی است که در عرف از آن 

ی در مورد جنون چندان قابل دفاع نیست؛ زیرا گذار قانونر کلی این سبک به طو

دهد، حتی ممکن است  جزایی را در عمل گسترش می مسؤولیتقلمرو اصل عدم 

این اما قرار گیرد.  71 ةز، مشمول حکم مادهای روانی خفیف نی یابتالی به بیمار

این  123 ةماد .تبرطرف و جنون تعریف شده اس 1932ق.م.ا. مصوب در اشکال 

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده  »دارد: اشعار میقانون 

و مسؤولیت  شود میتمییز باشد مجنون محسوب  ةنحوی که فاقد اراده یا قوبه

 .«کیفری ندارد

جنون بودن شخص محسوب ممعیار  ،تمییز ةبنابراین فقدان اراده یا قو

ذکر  1972جازات عمومی مقانون  93 ةیز قبالً در بند الف ماد. این معیار نشود می

 شده بود و مرتکب در صورتی که حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی

بود، مجرم محسوب  تمییز یا اراده دچار میفاقد شعور یا به اختالل تام قوة 

 ةاراده یا قوکلی فاقد بایست به طور میقابل توجه این است که فرد  ةشد. نکت نمی

شمول معافیت به طور نسبی مبتال به اختالل روانی باشد م چه چنانتمییز باشد و 
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 93 ةامری که مطابق بند ب ماد کیفری دارد. مسؤولیتو  گیرد نمیاین ماده قرار 

مجازات چنین شخصی شخص قابل مجازات بود اما  1972قانون مجازات عمومی 

تر از از مجازات اشخاص سالم بود.  یفجنایت یا جنحه( خفبرحسب نوع جرم )

یفری افراد ک مسؤولیتالمللی، از اصل عدم  دادگاه کیفری بین ةنام اساس چنین هم

 ةکیفری متهم را طبق ماد مسؤولیتی از موارد سلب مجنون تبعیت کرده و یک

برد  آن فرد از یک بیماری یا نقص دماغی رنج می » ، حالتی دانسته است که:91

از درک ماهیت یا غیرقانونی بودن عمل خود یا از توانایی الزم برای که وی را 

الزم به ذکر  «.سازد کنترل عملش جهت منطبق کردن آن بر قانون، محروم می

کیفری کافی نیست بلکه برای  مسؤولیتاست که تقارن جنون با جرم برای رفع 

ل ارتکاب جنون در حا»اند که از عبارت  عمل قائل شده جنون شرط دیگری در

بسا ممکن است جرمی  چه .و آن ارتباط جنون با جرم است شود میفهمیده « جرم

گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته  که مجنون، متهم به آن است هیچ

-32صص، 1932)اردبیلی،  ون دشوار استاز مجن مسؤولیت. در این حال، رفع باشد

را به ذهن متبادر خالف این  1912ب ق.م.ا. مصو 71 ةاطالق ماد اما .(37

 .نداشتکیفری  مسؤولیتو در صورت جنون به هر علتی، فرد  ساخت می

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص  » : 1932ق.م.ا. مصوب  122 ةدمطابق ما

و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار 

کرده است را بیان کیفری هر شخص  مسؤولیتشرایط  واقع این ماده در .«....باشد

کیفری مبرا  مسؤولیتو تا زمانی که شخص این شرایط را نداشته باشد از 

شخص حین ارتکاب جرم مجنون باشد این عامل از  چه چنان. بنابراین باشد می

قانون مذکور  123 ةو مطابق ماد شود میکیفری محسوب  مسؤولیتموانع 

 ارد. کیفری ند مسؤولیت
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نماید که اقدامی مناسب در  نظم و امنیت اجتماعی ایجاب میبا این حال 

 1912ق.م.ا. مصوب  72 ةاین اساس، در ماد ید. برمورد این افراد به عمل آ

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از : »بودبینی شده  پیش

خطرناک مجنون با  جنون و حالت چه چنانحدوث جرم مبتال به جنون شود 

نظر متخصص ثابت شود به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل  جلب

. ولی پذیر است به دستور دادستان امکان داری خواهد شد و آزادی او مناسبی نگه

توانند به دادگاهی که صالحیت رسیدگی به  شده و یا کسانش می داری شخص نگه

. در این صورت دادگاه در دستور اعتراض کنند اجعه و به ایناصل جرم را دارد، مر

نظر  اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب ةجلس

متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص 

، ولی ی قطعی استکند. این رأ صادر می دستور دادستان تأییدشده یا  داری نگه

، حق اه عالئم بهبودی را مشاهده کردندی شده یا کسانش هرگدار شخص نگه

. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل «دستور دادستان را دارنداعتراض به 

موقوفی  قراردر مورد او پس از موافقت دادستان تعقیب کیفری نیست و بازپرس 

مقرر  در این باره 1932مصوب ق.آ.د.ک.  222 ةماد .تعقیب صادر خواهد کرد

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب » دارد: می

جرم مجنون بوده است، تحقیقات الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل 

کند و با احراز جنون، در صورت  پزشکی قانونی را تحصیل می ةآورد، نظری می

مرار داشته باشد شخص ن استچه جنو چنانموافقت دادستان با نظر بازپرس، 

داری و درمان  ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکر مخصوص نگهمجنون بنابر 

شود.  سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می

باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور  مراکز مذکور مکلف به پذیرش می
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ستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسالمی دادستان، به مجازات امتناع از د

شده مقرر  قانون مجازات اسالمی 71 ةماد 1 ةتبصر ةدر ادام .«شوند محکوم می

«. شود می ؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیبمرتکب م در صورتی که تأدیب » :بود

که در مرز  شود میای معتقدند که این تبصره در مورد اشخاصی اعمال  هرچند عده

بگوییم در  چه چناناما  (33ص، 1932)اردبیلی،  ون و سالمتی کامل برخوردارند؛جن

 13 ةجازات تعزیری مادی است که در تعریف متأدیبهمان  تأدیباینجا مراد از 

ذکر  قانون مجازات اسالمی 11 ةماد ةا مجازات بازدارندی قانون مجازات اسالمی

کیفری مجانین و نیز با منطوق و  مسؤولیتگاه این امر با اصل عدم  شده است، آن

جزایی  مسؤولیتزیرا کسی که  ؛آن قانون مغایرت کامل دارد 71 ةمفهوم ماد

ی تأدیباما اگر معتقد باشیم که مقصود  د اساساً قابل مجازات هم نیستند.نندار

و تربیتی باشد در آن صورت این  تأمینیتواند ناشی از اعمال اقدامات  است که می

از نظر  (111ص، 1912)قاسمی،  مورد بحث نخواهد داشت ةی با مادضتعار تأدیب

فقهی در یک مورد شهید اول در باب مجازات لواط بر مجنون معتقد است مجنون 

جا به معنای  در این تأدیب » فرماید: شهید ثانی در توضیح آن می د.شو می تأدیب

و غیرمکلف را  ، مکلفتأدیببرخالف  تعزیر است، اگرچه از این جهت که تعزیر

معنای سخن ایشان این  (123ص، 1933)عاملی،  «.گیرد با هم تفاوت دارند دربرمی

 .شود میمجنون اعمال  ا بر افراد غیرمکلف، همانند کودک وتنه تأدیباست که 

در حکمی مشابه در  1932ق.م.ا. مصوب در خصوص جنون در این مرحله، 

م در حین ارتکاب جرم، مجنون هرگاه مرتکب جر » دارد: مقرر می 172 ةماد

و  ،نظر متخصص، ثابت جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب چه چنانباشد... 

به دستور دادستان تا رفع حالت  باشد  میوی مخل نظم و امنیت عموبودن  آزاد

شده یا خویشاوندان  داری . شخص نگهشود میداری  خطرناک در محل مناسب نگه
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ه این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با توانند در دادگاه ب او می

کند  اداری رسیدگی می ةنظر کارشناس در جلس حضور معترض، موضوع را با جلب

و در غیر این  تأمینیاقدام  ةمورد خاتم و یا تشخیص رفع حالت خطرناک در

د. این حکم قطعی است ولی کن دستور دادستان، حکم صادر می تأییدصورت در 

شده یا خویشاوندان وی، هرگاه عالئم بهبودی را مشاهده کردند  داری نگهشخص 

حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه به تشخیص 

های روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر  متخصص بیماری

دادگاه با «. صادر کندرا  تأمینیاقدام  ةداری او، دادستان دستور خاتم محل نگه

کند و در این  نظر خبره می توجه به این که موضوع تخصصی است، اقدام به جلب

. هرچند شود میجویا  ها آن ةرا درباررابطه نظر پزشک متخصص امراض روحی 

، اما اظهارنظر پزشک بسیار مؤثر و باشد میکننده  تصمیم نهایی با دادگاه رسیدگی

پزشک متخصص نه تنها در زمان اجرای اقدام  ةقیدبلکه ضروری است. اظهار ع

یافتن اقدام مزبور نیز  )سالب آزادی(، بلکه برای صدور حکم دائر بر خاتمه تأمینی

پزشک متخصص بیمارستان روانی اعالم کند که مجرم  چه چنانضروری است. لذا 

اک و پذیرش دادستان که حالت خطرن با پیشنهاد وی  ده و بهبود یافته،درمان ش

خواهد شد. داده  تأمینیحکم به برطرف شدن اقدام  است در بزهکار از بین رفته

کردن بزهکار مجنون به تیمارستان مجرمین  روانه مطابق این ماده، چنین هم

شرط در  2مرقوم، وجود  ةاده از منطوق مادمستلزم احراز چند شرط است. با استف

 : ن ضروری استر به تیمارستان مجرمینظ اعزام بزهکاران مورد

نظمی  ها سبب بی اخالل در نظم و امنیت عمومی: در صورتی که رفتار آن -1

حضور این اشخاص به خطر افتد  ةدر جامعه شده باشد و امنیت اجتماع به واسط

کند  حفظ نظم و امنیت عمومی که برای حیات و بقاء جامعه الزم است ایجاب می
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االمکان  داری و حتی ( نگهجرمینراکز مخصوص )تیمارستان متا از اینان در م

بودن این افراد در جامعه باعث  اما اگر آزاد ؛ها اقدام شود نسبت به مداوای آن

ها را  توان آن نظمی و ایجاد اختالل در امنیت عمومی نشود در آن صورت نمی بی

 به مراکز مزبور فرستاد، زیرا شرط مورد نظر مقنن تحقق نیافته است.

ای که مرتکب جرم شده است حالت  ک: اگر دیوانهداشتن حالت خطرنا  -2

خطرناک نداشته باشد یعنی احتمال ارتکاب جرم از سوی وی در آینده نرود و 

توان به  وجود نیاورد او را نمیه بودن او خطر و ضرری برای اجتماع ب رها

الت یادشده در او بروز کرده تیمارستان مجرمین فرستاد. بالعکس در صورتی که ح

داشت و در تیمارستان مربوطه  گاه الزم است که او را از اجتماع دور نگه آن ،باشد

تحت مراقبت قرار داد تا از این طریق بتوان دفاع از جامعه در برابر خطر مزبور و 

 نیز اصالح و درمان جرم مورد نظر پرداخت.

حتی  که است  این به آن اشاره شده 1932ق.م.ا. مصوب دیگری که در  ةنکت

ده باشند ولی به تشخیص مجنون یا خویشاوندان وی درخواست آزادی ندااگر 

، استپذیر  دادستان مرتکب درمان شده باشد، آزادی وی امکان متخصص و تأیید

 نماید.  می تأییدرا  امری که لزوم آزادی فرد آن

 

 ( جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی ب

از سالمت عقل برخوردار بوده و با آگاهی و در این فرض متهم در هنگام جرم 

مجنون شده  ،ده است ولی پس از آن یعنی در زمان محاکمهشاراده مرتکب جرم 

بایستی از سالمت عقل  میدادرسی  ةکه فرد در این مرحل جایی آناست. از 

 او در این وضعیت خالف ةتا بتواند از خود دفاع نماید، محاکم اشدبرخوردار ب

. بنابراین جنونی که بعد از ارتکاب جرم و قبل از باشد میعادالنه  اصول دادرسی
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، 1911)آخوندی،  صدور حکم عارض شده باشد از موانع تعقیب دعوای عمومی است.

 1932 مصوب ق.آ.د.ک. 19 ةماد 2 ةتبصر ن زمینه درحکم قضیه در ای (132ص

به  مبتالقطعی از صدور حکم  پیشهرگاه مرتکب جرم » مشخص شده است:

به عبارت دیگر، «. شود... و دادرسی متوقف میتعقیب  ،جنون شود تا زمان افاقه

ابتالی متهم به جنون، پس از وقوع جرم، از موانع تعقیب دعوای عمومی است که 

د و طبیعی است که پس از رفع گیر با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می

قانونی یا  ةوانین و نیز قاعد، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قمانع

 خواهد گرفت وجریان خود را دوباره از سر ، دعوای عمومی ن تعقیببود الزامی

 .(222-221 صص ،1933)آشوری،  محاکمه طبق ضوابط قانونی به عمل خواهد آمد

اثبات جرم به نحوی باشد که  ةکه ادل مگر آن» ...  دارد: این تبصره مقرر می ةادام

توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا  فاقه نیز نمیفرد در حالت ا

شود که ظرف مهلت پنج رور نسبت به معرفی وکیل اقدام  غ میقیم وی ابال

نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن  نمایند. در صورت عدم معرفی، صرف

ادرسی ادامه شود و تعقیب و د وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می

شود این است که دادگاه با  چه از این تبصره برداشت می در واقع آن« یابد. می

و نیازی به  برد میموجود همانند وجود شاهد، پی به مجرمیت متهم  لةتوجه به اد

دفاع وی نخواهد بود؛ این در حالی است که متهم در زمان ارتکاب جرم حتماً 

و باشد ری در مورد جرم ارتکابی اطالع داشته حضور داشته و بهتر از هر کس دیگ

ارتکابی را رد  لةگونه موارد شاید براساس دیگر مواد این قانون، اد حتی در این

 این تبصره برخالف دادرسی عادالنه متهم بودهرسد  به نظر مینماید؛ به هر حال 

 باشد.  ، میاست
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 ا توجه بههای مختلف ب اتاینک به عروض جنون در این مرحله در مجاز

 ةماد 1 ةتبصر ،در جرایم مستوجب حدشود.  پرداخته می 1932ق.م.ا. مصوب 

شدن جنون قبل از صدور  در صورت عارض» ...  دارد: مقرر میاین قانون  172

اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به  حق ةحدودی که جنبحکم قطعی در 

حدی جرایم  1932ق.م.ا. مصوب ر مواد بنابراین تبصره و دیگ  «.افتد... می تأخیر

النبی، مصرف مسکر، محاربه، بغی و  زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، سبیعنی 

و  خواهد شدتعقیب تا رفع مانع متوقف  ،در صورت عروض جنون االرض افساد فی

. در این حالت، بروز جنون مانعی برای شود میمجنون به مکان مناسبی منتقل 

آید و تا بهبود حال وی، اقدامات الزم برای  کیفری متهم به شمار می تعقیب ةادام

عنوان  گیرد. به تکمیل پرونده فقط نسبت به سایر افراد، اماکن و اشیاء صورت می

آن سازمان در مورد میزان و  ةعلیه به پزشکی قانونی معرفی و نظری مثال، مجنی

؛ شود میها استماع  آن . شهود احضار و شهادتشود میطول درمان صدمات اخذ 

 ةیافتن این اقدامات، تا زمان افاق گیرد و با پایان محل صورت می ةتحقیقات و معاین

بنابر مفهوم  .(31ص، 1932خالقی،  ) دشو ماتی متوقف میتحقیقات مقد ةمتهم، ادام

تا زمانی که شاکی،  ،الناس یعنی قذف و سرقت در جرایم حق ،مخالف این ماده

ست، در صورت عروض جنون، این امر مانع رسیدگی نیست و شکایت نکرده ا

 یابد.  تعقیب و محاکمه نسبت به مجنون ادامه می

قانون در جرایم مستوجب قصاص و دیه حکم دیگری مخالف این تبصره در 

 دارد: مقرر می 1932ق.م.ا. مصوب  172 ةماد 1 ةتبصر مقرر شده است. یادشده

از صدور حکم قطعی ... نسبت به  شدن جنون قبل در صورت عارض»... 

ضرر و زیان  چنین همالناسی دارد مانند قصاص و دیه و  حق ةهایی که جنب مجازات

این ماده حداقل نسبت به «. ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست
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قابل ایراد به نظر  رسد میقصاص که در صورت اجرا، غیرقابل جبران به نظر 

ای نوعاً کشنده نسبت به عموم افراد یا حتی نسبت  ثال ایراد ضربه. برای مرسد می

علیه با توجه به وضعیت وی همانند بیماری باشد، امکان دارد که متهم از  به مجنی

و  1 ةصورت مطابق تبصر بودن عمل خود آگاهی نداشته باشد. در این نوعاً کشنده

گاهی خود نسبت به عدم آ بایست میمتهم  ،1932ق.م.ا. مصوب  232 ةماد 2

مخصوصاً  ؛به اثبات برساندرا بودن رفتارش در آن شرایط و اوضاع و احوال  کشنده

صورت  ، در اینباشد زمانی که وضعیت فرد مانند بیماری از دید متهم پنهان 

 ؟چگونه باید عدم آگاهی خود را به اثبات برساند!

ن هم موردی حکمی دیگر مقرر داشته و آ 1932ق.م.ا. مصوب  923 ةماد

است که بین بالغ یا عاقل بودن مرتکب تردید وجود داشته باشد. این ماده مقرر 

بودن  مقام قضایی، در ... عاقل ةاگر پس از تحقیق و بررسی به وسیل » دارد: می

علیه  دم یا مجنی مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی

م گرفته جااناو از جنون سابقش  ة... افاقادعاء کند که جنایت عمدی در حال 

باید برای ادعاء  علیه دم یا مجنی را ادعاء کند، ولی است، لکن مرتکب خالف آن

بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت  ةخود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقام

مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال  ةسابق بر زمان جنایت، افاق

صورت با سوگند  جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این ارتکاب

 .«شود میعلیه یا ولی او قصاص ثابت  دم یا مجنی ولی

مذکور حکمی مقرر داشته که  1932ق.م.ا. مصوب در جرایم مستوجب تعزیر 

هرگاه  » دارد: مقرر می 172 ةماددر این مورد  .استمطابق با حق دفاع متهم 

 چه چنانجرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود مرتکب... در 

بودن وی مخل  و آزاد ،نظر متخصص، ثابت جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب
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به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل  باشد  مینظم و امنیت عمو

 ...«. شود میداری  مناسب نگه

 تأمینیتا مراکز اقدام است ف ساخته قضائیه را مکل ةقو ،172 ةماد 2 ةتبصر

داری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان  قضایی برای نگه ةدر هر حوز

درمانی بهزیستی یا بیمارستان به این  -ها، قسمتی از مراکز روان شروع به کار آن

 افراد اختصاص داده شود. 

ادعای جنون چه د که در صورت شوال مطرح ؤجا ممکن است این س در این 

بایستی مجنون بودن یا نبودن فرد را اثبات نماید؟ به طور کلی دادستان  میکسی 

جرم یعنی عناصر قانونی، مادی و معنوی،  ةگان عالوه بر اثبات عناصر سهباید 

را نیز به اثبات برساند که این امر  شود میفقدان جنون که از سوی متهم عنوان 

 ق.آ.د.ک 222 ةماداین مورد در  ناس صورت پذیرد.تواند با ارجاع به کارش می

به آن اشاره شده است.  1932ق.م.ا. مصوب  123 ةماد 1 ةو تبصر 1932 مصوب

 مسؤولیتدر ارتباط با جنون متهم به عنوان یکی از علل رافع  ،در حقوق فرانسه

 ةعهد کشور بر این اعتقاد است که اگر هم اثبات جنون برعالی این کیفری، دیوان 

متهم یا وکیل مدافع او نباشد دست کم باید ابتالی به جنون از سوی آنان اعالم 

قاضی است که دستور ارجاع به کارشناس را صادر  ةشود و در این صورت برعهد

وکیل مدافع  ةاما در حقوق انگلیس اثبات جنون برعهد (223ص، 1933آشوری،  ) کند

 (.272ص، 1933)آشوری، متهم نهاده شده است 

 

 ( جنون حادث پس از صدور حکم قطعی و به هنگام اجرای مجازاتج

، متهم تا زمان صدور حکم قطعی در حالت افاقه بوده، اما پس از در این فرض

. در قطعی و به هنگام اجرای مجازات، جنون بر وی عارض شده است صدور حکم
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ی که این حالت، طبق مقررات کیفری کشورمان جنون مسقط کیفر نیست، در حال

جنون پس از صدور حکم محکومیت یا » حکم عادالنه این باشد که رسد می به نظر

، 1933)آشوری،  «در جریان مجازات را باید از مسقطات مجازات محسوب کرد

صالح و بازسازگاری مرتکب ها ا که یکی از اهداف مجازات جایی آنزیرا از  (132ص

وی ات را دربارة به چه علت مجازتواند تشخیص دهد که  ، فرد مجنون نمیباشد می

این قسمت با توجه به نوع  که احکام جنون در جایی آننمایند. از  اعمال می

ها و تأثیر جنون بر  به بررسی هریک از مجازاتذیالً  باشد می، متفاوت مجازات

 .شود پرداخته می ها آن

 

  های حدی تأثیر جنون بر مجازات (1

ر شخصی واجب گردد و سپس جنون عارض اگر اجرای حدی ب » به نظر فقها

وی  ةو افاق شود میبلکه در حال جنونش حد جاری  شود میوی شود حد ساقط ن

 132و  37، در مواد به همین دلیل (99ص، 1931)گرجی،  «شود میانتظار کشیده ن

هرگاه محکوم به حد  : »بوددر باب زنا و شرب خمر آمده  1912مصوب  .ق.م.ا

مستند این ماده روایتی است که «. شود مید حد از او ساقط نمرتد شو دیوانه یا

مردی که حد بر او  ةعبیده از امام باقر)ع( نقل کرده است که آن حضرت دربار ابی

، امام شود میعلیه دیوانه  محکوم که اینواجب شده بود، ولی حد اجراء نشده بود تا 

را از دست داده باشد،  عقلش که ایناگر در حالت صحت عقل و بدون »)ع( فرمود: 

، 1931)محمدی،  «شود میحد را بر خود واجب گردانیده باشد، حد بر او جاری 

گونه به نظر آید که حکم این ماده در مورد سایر حدود هم  ممکن است این .(21ص

که  جایی آن، اما از شود میهای حدی  مجازات ةشامل کلیو  باشد میقابل تسری 

که  چنان ،بعضی معتقدند قابل تردید و اشکال است که چه آن اصل حکم بنابر
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وال  »اله منتظری در کتاب الحدود خویش در ذیل این کالم صاحب شرایع  آیت

، چنین شود مییعنی حد با عروض جنون ساقط ن»  سِقط الحد باعتراض الجنون

د جلداً کان االفتاء بااجراء الح –بعد التیا و التی  –اقول  : »استاظهار عقیده نموده 

یعنی این که »  او رجماً علی المجنون فی حال جنونه مشکل و مخالف الموازین

 رسد میه نظر بعد از مورد توجه قرار دادن نظریات مختلف در این مورد چنین ب

حد جلد یا رجم بر جنون در حالت جنونش مشکل و با  یکه فتوی دادن به اجرا

 فقهی ةطبق قاعد ،از طرف دیگر (33-33، صصتا بی)منتظری،  موازین ناسازگار است.

ا شک داریم در این ج ،شود مییعنی حدود با شبهه رفع « تدرأ الحدود بالشبهات»

یا خیر که با  شود میفرد موجب حد  ، جنون عارض برکه در مورد سایر حدود

توان حکم داد که حد بر مجنون در غیر مورد زنا یا شرب  تمسک به این قاعده می

ماند. در این  اجراء می مجازات بال ،جنونو تا زمان رفع حالت  شود میرا نخمر اج

قضائیه صادر شده است که  ةحقوقی قو ةمشورتی از سوی ادار ةنظریزمینه نیز 

مقرر  12/  3/  92مورخ  1/  7333 ةشمار ة. نظریباشد میفوق  دیدگاهمؤید 

و مسکر قط در جرایم زنا ف 1،قانون مجازات اسالمی 132و  37ین مادت » دارد: می

 ة نحوةنام ینیآ ،با این وجود «.نباید به اجرا درآید مصداق دارد، در سایر جرایم

خالف این  1932صلب، اعدام و شالق مصوب  اجرای احکام قصاص، رجم، قتل،

عروض جنون... مانع اجرای  » دارد: نامه مقرر می ینیاین آ 7 ة. مادباشد مینظر 

مجازات حدی  ،براین با عارض شدن جنون بر فرد در این مرحلهبنا «حد... نیست...

 بر وی اعمال خواهد شد.در هر صورت 

حکم دیگری  در این زمینه مقرر شده  1932مصوب ق.م.ا.  211 ةمطابق ماد

ول است که عالوه بر داشتن ؤدر جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مس »است: 

حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه به  ،کیفری مسؤولیتعلم، قصد و شرایط 
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عاقل بودن  کیفری شخص، مسؤولیتگونه که گفته شد از شرایط  همان«. باشد

اما ممکن است فرد  کیفری ندارد. مسؤولیتو در صورت جنون، وی  باشد میوی 

قانون مذکور مقرر  213 ةادعا نماید که مجنون بوده است، حکم این مورد در ماد

در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعاء ... وجود یکی  » ن ماده:مطابق ای شده است.

کیفری در زمان ارتکاب جرم را نماید در صورتی که احتمال  مسؤولیتاز موانع 

صدق گفتار وی داده شود ... ادعاء مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته 

ش مجانین دوکه بار تکلیف از « رفع قلم»مطابق حدیث این ماده «. شود می

؛ بنابراین صرف این است« أ الحدود بالشبهاتتدر»اصل  چنین همبرداشته شده و 

و احتمال صدق گفته وی است ادعا که وی در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده 

همین  1 ةتبصروی اعمال نشود.  ات حدی دربارةداده شود کافی است تا مجاز

االرض و جرایم منافی عفت،  افساد فیدر جرایم محاربه و  » دارد: ماده نیز مقرر می

اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و 

یا  تأییدبرای  ،تواند موضوع را به کارشناس دادگاه در این موارد می«. تحقیق است

 رد جنون فرد ارجاع دهد.

 ةماد 1 ةاما در مورد جنون در این مرحله در خصوص جرایم حدی تبصر

هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد  » دارد: مقرر می 1932ق.م.ا. مصوب  172

به طور کلی «. گردد... پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، حد ساقط نمی

 تأخیرمعلق، ساقط یا به  ،اجرای مجازات ،اصل بر این است که بعد از صدور حکم

نماید. در اینجا هم نص  مشخص می گذار قانونمگر در مواردی که  ،افتد نمی

و در نتیجه به اصل رجوع و مجازات  وجود نداردصریحی برای عدم اجرای مجازات 

 کنیم. را اجرا می
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 ( تأثیر جنون بر مجازات قصاص2

در مورد قصاص حکم صریحی در مقررات موضوعه وجود ندارد لکن فقهاء 

قله لم بسقط عنه القود سواء لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب ع : « اند تقریح کرده

مرحوم  (212ص، 1937خمینی، ال موسوی ) «ثبت القتل بالبینه او باقراره حال صحته

، عندنا بالخالف » :است این حکم بیان داشته اهلل خویی در تکمیل و توجیه آیت

: هو النصوص الخاصه و هی  نعم نسب الخالف الی بعض العامه والوجه فی ذلک

صدور الفعل من المجنون ال تشمل هذه الصوره، الن ظاهرها هو  النصوص المتقدمه

، فلو جن بعده لم یکن مشموالً لها و کذا الیشمله مادل علی رفع القلم حال جنونه

، 1222)خویی،  «اطالقات ادله القصاص جواز قتله علی المجنون، و علیه فمقتضی

، بلی میه وجود نداردظری بین فقهاء امان یعنی در این مسأله اختالف .(13-17صص

به بعضی از علماء عامه خالف این نظر نسبت داده شده و وجه این حکم این است 

که راجع به رفع قصاص از مجنون  یعنی نصوص متقدم ) – که اوالً نصوص خاص

ظاهر این روایات مربوط به  زیراشوند  ( این صورت را شامل نمی حین ارتکاب قتل

راین جنون در حال جنونش صادر شده باشد، بنابموردی است که فعل از شخص م

مطابق  چنین هم بود. ، مشمول این روایات نخواهداگر بعد از آن جنون عارض شد

عروض جنون... مانع  »اجرای احکام قصاص، رجم، قتل و... نحوة  ةنام ینیآ 7م. 

 بنابراین با عروض جنون مجازات قصاص در مورد وی «اجرای... قصاص ... نیست...

 .شود میاعمال 

ها سازگار  مجازاتدید اجرای مجازات قصاص بر مجنون با اهداف  حال باید 

 ؟یا خیرهست 

ترساندن  . 1:  که عبارتند از شود میامروزه سه هدف از اجرای مجازات دنبال  

ه . ترساندن خود ب( اصالح کردن ) بازسازگار .9 ؛سزا دادن )مکافات( .2  ؛( ارعاب )
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ارعاب عمومی به معنای ایجاد ترس در  و اختصاصی تقسیم شده وارعاب عمومی 

و  انی که ممکن است به سمت جرم بروندمردم و در نتیجه بازداشتن کس ةتود

ارعاب اختصاصی هم به معنای این است که بزهکار با مجازاتی که بر وی اجراء 

دادن به  خود دست بشوید و دیگر دست به ارتکاب جرم نزند. سزااز کردة  شود می

را که کرده است ببیند و مجازات  ای معنای این است که بزهکار باید تاوان بدی

بزهکار مدیون است و بایستی دین خود را با مجازات  ،به عبارت دیگر .شود

بپردازد. و در نهایت بازسازگار کردن به معنای این است که اجرای مجازات موجب 

. با این توضیحات به نظر شود موجب تغییراصالح و تربیت بزهکار و در رفتار او 

اهداف فوق را محقق  ،اجرای مجازات قصاص )نفس یا عضو( بر مجنون رسد می

مردم ارعابی ایجاد با توجه به وضعیت او نه در تودة  سازد زیرا از یک طرف نمی

عنصر اخالقی  ،با گذر زمان چنین همگردد.  و نه خود فرد مرعوب می شود می

، زیرا شدند نمی. کودکان، دیوانگان بازخواست شده استء عناصر جرم ( جز )روانی

حتی این  (123ص ،1932 )اردبیلی، نبودند کیفر فاقد اهلیت بودند، یعنی سزاوار

ها را  آید و آن یافته در مردم پدید نمی عدالت تحققدر این قبیل موارد احساس که 

ظر هدف اصالحی به طور سازد. از ن نسبت به دستگاه عدالت کیفری بدبین می

توان  ، قصاص با این هدف منافات دارد و نمیهایی مانند اعدام، رجم ی مجازاتکل

 رسد می. بنابراین به نظر ها سخن گفت ر در مورد این مجازاتکا از بازسازگاری بزه

بایستی قصاص را حداقل تا زمان بهبود مجنون اجرا  میکه در مورد این حالت 

 نکرد.

وجود  قانونای به صراحت در این خصوص در  دههرچند ما در این خصوص

صدور  ةگونه که قبالً گفته شد در صورت عروض جنون در مرحل اما همان ندارد

این امر مانع از تعقیب و محاکمه نیست، بنابراین به طریق اولی در اجرای  ،حکم



 3131تابستان ، ونهم بیست، شماره هشتمسال      حقوق پزشكي /  فصلنامه 111 

سي
عبا

ود 
حم

، م
کي

ود
 ج

زاد
به

 

 213 ةمطابق ماد توان گفت مجازات، جنون مانع از اجرای آن نیست. حتی می

و تعزیرات بر اساس  اجرای احکام حدود، قصاص » : 1932ق.م.ا. مصوب 

یس یشدن این قانون توسط ر االجراء ای است که تا شش ماه از تاریخ الزم نامه ینآی

اجرای ة نحوة نام ینیبنابراین تا زمان تصویب، آ«. شود میقضائیه تهیه و ابالغ  ةقو

 7 ةجری خواهد بود که در مادم 1932احکام قصاص، رجم، قتل و... مصوب 

 جنون را مانع اجرای حکم ندانسته است. ،نامه ینیآ

ین آیقانون  722 ةجا الزم است به ماد با توجه به مواردی که گفته شد در این

هرگاه »دارد:  این ماده مقرر می .توجه کرد 1932دادرسی کیفری مصوب 

مجازات موجب اجرای علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و  محکوم

خیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با تشدید بیماری و یا تأ

ندازد.  کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق 

چه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام  چنان

علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با  مکیفری، پس از احراز بیماری محکو

ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع 

هرگاه  -کند. تبصره ی قطعی ارسال میة رأبیماری و مجازات به مرجع صادرکنند

حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته 

د، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق باش

بنابراین در جرایم غیرتعزیری عروض جنون «. کند مقررات این ماده اقدام می

موجب تعویق صدور حکم و در جرایم تعزیری موجب تبدیل مجازات خواهد بود؛ 

صورت اجرای  هر این امر با توجه به قوانین قبلی که در این مرحله بیان شد و در

آوری بسیار خوبی بوده دانستد، نو مجازات را بدون توجه به شرایط مجنون الزم می

 گذار بدان متمایل گشته است. که قانون
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 ثیر جنون بر مجازات دیه( تأ3

. دیه را از اموال مجنون وصول نمودتوان  که در این مورد می رسد میبه نظر 

ولی مجنون را مکلف  تواند ن مورد قاضی میاست و در ایزیرا دیه یک امری مالی 

نماید که از اموال مجنون دیه را بپردازد و پرداخت دیه منافاتی با جنون فرد 

ناتوانی محکوم  ة،که ارتباطی با مسألهای مالی مجازات » ارت دیگرندارد. به عب

در  .(93ص، 1972)صانعی،  «شود میاو اجرا  ةبار، فوراً دردیوانه در درک مسأله ندارد

خورد که به این  نیز به چشم می 1932ق.م.ا. مصوب این رابطه بعضی مواد در 

عاقله تنها در صورتی است که وی  مسؤولیت؛ از جمله باشد میموضوع مرتبط 

عاقله در  » دارد: این قانون مقرر می 233 ةعاقل باشد. در همین خصوص ماد

عاقل، بالغ و در مواعد ول است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، ؤصورتی مس

، شود میگونه که مالحظه  همان«. پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد

همین قانون،  212 ةعاقله در صورت جنون از پرداخت دیه معاف و مطابق ماد

المال پرداخت خواهد شد.  از بیت خود مرتکب و درصورت عدم تمکن وی، دیه

 بلکه گفته ،جنون است تکلیف را روشن نکردهه مای ک مورد عاقله البته مقنن در

او به دلیل عدم تمکن  ةدر صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقلاست 

مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم 

که در پرداخت دیه از  شایان ذکر است .شود میالمال پرداخت  از بیت ،تمکن

باید به  ة حقوقیادار 7/12/1931ـ  1332/1 ةشمار ة مشورتیطبق نظری الالم بیت

 اکتفا کرد. مذکور استدر قانون  چه آنقدر متیقن یعنی فقط 
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 ثیر جنون بر مجازات تعزیری ( تأ4

« از قبیل»کاربردن عبارت ه با ب 1912ق.م.ا. مصوب  13 ةچند در مادهر

، اما عموماً تعزیرات شامل حبس و رده بودب ها را در تعزیرات به کار تنوع مجازات

شوند. بنابراین در ادامه به بررسی این دو قسم از مجازات تعزیری  شالق می

. در صورتی که مجازات تعزیری حبس باشد، جنون محکوم پرداخته شده است

ممکن است قبل از معرفی محکوم به زندان برای تحمل حبس باشد و نیز ممکن 

مقررات اجرای مربوط به اقدام و  ةوجود آید. نحوه کیفر ب تحمل ةاست در مرحل

از معرفی محکوم به زندان و بعد از معرفی محکوم به زندان و حین  مرحلة قبل

 .شود تحمل حبس و عروض جنون به طور جداگانه بررسی می

 

 ( جنون محکوم قبل از معرفی به زندان1-4

در : »بود مقرر داشته  1913 مصوب ق.آ.د.ک. 231 ةماد ةتبصرن رابطه در ای

. ایام شود میداری  علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگه محکوم ،صورت جنون

جنون ممکن است «. شود میتوقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه 

حین تحمل حبس عارض شود و ممکن است قبل از معرفی محکوم به زندان بروز 

ز معرفی محکوم به زندان، از طریق بستگان محکوم قبل ا چه چناننماید. بنابراین 

یکی از وظایف قاضی محکوم به جنون اعالم شود.  ءیا از هر طریق دیگری ابتال

قانون آیین دادرسی کیفری  233اجرای احکام کیفری بوده که در بند ث مادة 

دارد:  بر آن تأکید شده، همین است. این ماده مقرر می 1932جدید مصوب 

اتخاذ تصمیم دربارة  -اضی اجرای احکام کیفری عبارت است از: ... ثوظایف ق»

های جسمی  های روانی و بیماری محکومان سالمند، مبتالیان به بیماری

العالج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور  صعب
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قاضی  «.ررات...ها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مق اجازة بستری برای آن

اجرای احکام موظف است محکوم را به پزشکی قانونی اعزام و دستور دهد در 

مطابق نظر پزشکی  چه چنان .نظر نمایند محکوم به جنون اظهار ءخصوص ابتال

 ة، محکوم به زندان اعزام و معرفی و ضمن نامشود تأییدقانونی، جنون محکوم 

نظر پزشک قانونی به  حسب که اینر به نظ: »شود میاعالم محکومیت، تذکر داده 

 ة، در اجرای تبصرباشد می........ مورخ ...... محکوم مبتال به جنون  ةشمار ةشرح نام

نظر و  علیه تحت ، محکوم (1932 مصوب ق.آ.د.ک 729 .)مق.آ.د.ک. 231 ةذیل ماد

اری د ولین و مأموران زندان تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی نگهؤمراقبت مس

موحد،  )احمدی «شود و ایام توقف در بیمارستان جزء مدت محکومیت محاسبه شود

ولین زندان پس از تحویل محکوم و ، مسؤبا توجه به دستور فوق. (132ص، 1931

م تشریفات پذیرش و ثبت مشخصات محکوم در دفاتر مخصوص، محکوم را جاان

اعزام و در هر زمان  الحفظ به بیمارستان روانی جهت معالجه و به صورت تحت

مطابق نظر پزشکان متخصص مرکز روانی، بهبودی حاصل شد، محکوم را به زندان 

نمایند. قاضی اجرای احکام  اعاده و مراتب را به قاضی اجرای احکام اعالم می

موظف است ضمن تقیید پرونده به اوقات نظارت کوتاه مدت، وضعیت معالجاتی و 

گیری و  در بیمارستان روانی بستری است و پیبهبودی محکوم را طی مدتی که 

، 1931موحد،  )احمدی ولین بیمارستان به عمل آورد.ؤهای الزم را از مس استعالم

 (131ص

 

 ( جنون محکوم حین تحمل حبس 2-4

محکوم  چه چنان. شود میوقف یا سقوط اجرای حبس ناصوالً جنون باعث ت

قانون آیین دادرسی  729ة تبصرة ماد، مجنون شود مطابق حبسدر حال تحمل 
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محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای : »1932کیفری مصوب 

برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا  نقدی در حبس به سر می

شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه  داری می مکان مناسب دیگری نگه

، ولین زندان گزارش شدموضوع جنون توسط مسؤ ن هر زمان کهبنابرای«. شود می

موران مراقب به پزشکی الحفظ مأ محکوم، تحت دهد قاضی اجرای احکام دستور می

تا پزشک قانونی پس از معاینه راجع به سالمتی یا جنون محکوم شود قانونی اعزام 

در  چه چنان، شود مینظر نمایند. ضمناً به بستگان محکوم نیز اطالع داده  اظهار

ای در اختیار دارند، سوابق را به پزشک قانونی  خصوص جنون محکوم سابقه

محکوم  چه چنان، شود میولین زندان دستور داده ؤبه مس چنین همتحویل نمایند. 

برداری نزد پزشکی  بالینی و درمانی دارد جهت بررسی و بهره ةدر زندان سابق

جنون  چه چنانزشکی قانونی، قانونی ارسال دارند. پس از معاینه و اظهارنظر پ

پزشکی قانونی را به زندان  ةرسید، قاضی اجرای احکام نظری تأییدمحکوم به 

دهد، محکوم جهت معالجه و درمان به بیمارستان  و دستور میکند  میارسال 

بیمارستان بستری و  روانی اعزام و معرفی و تحت مراقبت مأموران انتظامی در

 .(131ص، 1931، موحد )احمدی داری شود نگه

جنون مدت زمانی را در بیمارستان یا هر محل مکه محکوم  جایی آناز 

، عمالً از آزادی محروم مانده ه سر بردهمناسب دیگری تا زمان اقامه و بهبودی ب

مدت زمانی را که در بیمارستان تا زمان بهبودی سپری کرده است  چه چناناست. 

 ةغایرت با عدالت کیفری است. بر پایجزء مدت محکومیت او محاسبه نکنیم، م

جنون در مبتال به مدت اقامت محکوم  گذار قانونهمین واقعیت است که 

 بیمارستان را جزء مدت محکومیت او به حساب آورده است.
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 ( اجرای مجازات شالق تعزیری بر مجنون3-4

قانون وجود ندارد ولی اصوالً بعد از خاصی در  ةهرچند در این رابطه مقرر

 .دشو ، موجب توقف یا سقوط مجازات نمیجنونصدور حکم و قطعی شدن آن، 

اجرای احکام قصاص، رجم، قتل و...  ة نحوةنام ینآی 7ة این مطلب نیز در ماد

های حدی،  مقرر شده است. این ماده هرچند نسبت به مجازات 1932مصوب 

ریق اولی ، با وحدت مالک از این ماده و به طاست قصاص یا اعدام مقرر شده

در این  رسد میبه نظر  جنون مانع از مجازات شالق تعزیری نخواهد بود. بنابراین

اجرای  رسد مید. اما به نظر شو ت شالق بر مجنون اعمال و اجرا میموارد مجازا

 ؛، سازگار نیستباشد میدف مجازات که اصالح و تربیت فرد مجازات شالق با ه

که  شود میخورد، متوجه ن چه چیزی شالق میکه فرد نداند برای  زیرا تا زمانی

های اصالحی و  بخواهد اصالح شود و فقط احساس درد خواهد کرد. پس جنبه

باید به بیمارستان را تمامی مجانین  ،. به این ترتیبشود میتربیتی مجازات منتفی 

روانی برد و تحت مراقبت و معالجه قرار داد تا برای سایر افراد جامعه هم خطری 

 .(193ص، 1931)ساکی، اشته باشند ند

مقرر  1932ین دادرسی کیفری مصوب یقانون آ 729 ةدر این راستا ماد

علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به  دارد: هرگاه محکوم می

افتد؛ مگر در مورد  جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می

بنابراین مطابق این «. شود علیه وصول می ل محکومهای مالی که از اموا مجازات

عروض جنون مانع از اجرای مجازات به طور موقت بوده که این با اهداف  ،قانون

مقرر  1932ق.م.ا. مصوب  172 ةچنین ماد . هماستها نیز سازگار  مجازات

 هرگاه مرتکب... در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون » دارد: می

و آزاد  ،نظر متخصص، ثابت چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب شود چنان
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بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت 

در صورت  ،در تمام موارد ،بنابراین«. شود... داری می خطرناک در محل مناسب نگه

مکان مناسبی منتقل و مجنون به  شود می، مجازات تعزیری اجرا نعروض جنون

داری  صورت مدت زمانی که وی نگه نماید که در این عدالت ایجاب می شود لکن می

 د.شوشود از حبس یا جزای نقدی وی کسر  می

 

 گیری نتیجه

. این مطلب استکیفری  روقلم ةجنون متهم یکی از موضوعات مهم در حوز

کیفری مطرح شده و ین دادرسی یقانون آهم در در قانون مجازات اسالمی و  هم

صادر  است ای که جنون در آن عارض شده ای بسته به مرحله احکام جداگانه

ای که تنها عروض جنون در حین ارتکاب جرم، موجب رفع  . به گونهشود می

که اصل بر اجرای مجازات  جایی آناز  ،کیفری است و در دیگر مراحل مسؤولیت

دارد، در نهایت بر مجنون  گذار نقانواست و عدم اجرای آن نیاز به نص صریح 

نیز احکام  1932ق.م.ا. مصوب مجازات عمل ارتکابی خویش اعمال خواهد شد. در 

با  قانوناین گفته تصویب شده، منتهای مراتب در  ای همانند قوانین پیش مشابه

صرف  چنین همها بیان شده و  ی جرایم و عروض جنون در آنتر بیشصراحت 

از  و کیفری مسؤولیتاز جرایم حدی موجب عدم ادعای جنون در بعضی 

اما به طور کلی اجرای مجازات در این  .است التصویب جدید قانونهای این  آورینو

 .استعارض در ت مان بازپروری و بازدارندگی بودهآن که ه ةبا اهداف اولی موارد

 تأمینی ل ارتکابی باید اعمال شود  اقداماتکه بر مجنون به خاطر عم چه آناصوالً 

ویژگی اصلی  ،کیفری به معنای اخص آن، صبغة ها . زیرا مجازاتباشد می و تربیتی

فاقد این نوع خصیصه و  ،های بازدارنده در حالی که مجازات باشد میها  در آن
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و  تأمینیواجد صفت بازدارندگی هستند که نمونه ای از این نوع، اقدامات  تر بیش

تدابیر مختلفی هستند که جنبة  یتأمیناقدامات  باشند. تربیتی می

ها منفک  کننده دارند و از نظر ظاهری تا حد زیادی از مجازات گیری پیش

جرم توجه دارند اما ابزار  ةکنند گیری پیش ةها نیز به جنب ند. هرچند مجازاتشو می

ها مجهزند، زیرا در  به آن تأمینیها غیر از ابزاری است که اقدامات  مجازات

کیفرها  اعی عبارتند از اعدام و نیز دیگراجتم ةکنند گیری زار پیشها اب مجازات

ها،  بیمارستان تأمینیمانند حبس، تبعید یا غرامت، در حالی که ابزار اقدامات 

 های اصالح و تربیت و مانند آنهاست. ی کشاورزی، کانون ها کارگاه
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  ها نوشت پی

است و با توجه به اینکه در این مقاله مباحث قانون قدیم  1912به ق.م.ا مصوب  این نظریه مربوط.  1
نیز ذکر شده و در ق.م.ا جدید این بحث در زنا و شرب خمر نیامده بلکه این مباحث تحت یک ماده کلی 

د رسد نیازی به اشاره به شماره مواد جدی آمده که در پاراگراف بعدی به آن اشاره شده است، به نظر می
 نیست زیرا قانون جدید به آن اشاره نکرده است.
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Enforcement of sentences against insane person in Iranian 

criminal law 
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Abstract 

Insanity of accused is one of the problems which may happen In the 

process of criminal procedure. As insanity removing criminal 

responsibility and the insane person has no comprehension of what he 

/she has been committed, this issue is truly important and Depending 

on which phase that accused become mad and insane, judicial decision 

would be different, it may be amount to writ of order of prosecution, 

stay order or even enforcement of sentence and etc… .Although it 

seems the articles related to definition of insane, enforcement of 

Hudoud and Qesas against insane person have some difficulties. 

Following this, to illustrate more the subject-matter, concerned articles 

in Islamic Penal code Bill would be analyzed.  
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