
ق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد عضو هيأت علمي پاره وقت مركز تحقيقات اخال. 1
و رييس  يزد شهيد صدوقي پزشكي علوم دانشگاه استاديار ـ حقوقدان و قانوني پزشكي متخصصبهشتي، 

  )مسؤول ي نويسنده( دفتر نمايندگي انجمن علمي حقوق پزشكي ايران در استان يزد
Email: a.sadathosseini@ssu.ac.ir 

 حجيت نظريه كارشناسي پزشكي در اثبات حجر
  1سيد عباس سادات حسيني

  چكيده
يكي از ادله مورد استناد محاكم قضايي جهت صدور حكم حجر، نظريه پزشكي در 

پذيري افراد است و اين امر در اكثر  مسؤوليتمورد وضعيت روحي رواني و ميزان 
كارشناسي مبني بر وجود جنون  رويه قضايي ايران، داللت نظريه .كشورها متداول است

اي در  اهميت ويژهاز  وكننده  يا عدم رشد عقلي، در اكثريت موارد قاطع دعوا يا تعيين
حال سؤال مهمي كه در اينجا مطرح است، قدرت تقابل نظريه  .اين زمينه برخوردار است

دت در رد ساير امارات معارض از جمله شها) عنوان يك دليل يا اماره به(كارشناس 
كه  است حقوقي شهود، تحقيقات محلي يا سوابق فرد از جمله عملكرد اجتماعي و اعمال

 اين شود مي گرفته كه اي نتيجه مطالعه اين در .شود داده پاسخبه آن  حقوقي ديدگاه ازبايد 
به ) هاي حجر يكي ازسبب(پزشكي در مورد احراز جنون  نظريه حجيت ميزان كه است

وه ارتباط آن با علم پزشكي، موضوعيت داشته و به غير از نظريه دليل ماهيت جنون و نح
قابل اغماض نبوده و با وجود امارات ) از نظر تخصص يا تعداد(كارشناسي اصلح 

معارض، قابل اسقاط نيست، ولي در مورد عدم رشد عقل معاش، به دليل ماهيت و تعريف 
شناس جنبه طريقيت داشته و در ي ارتباط آن با علم پزشكي، نظريه كار عدم رشد و نحوه

تقابل با داليل و بينات شرعي و قانوني ديگر تاب مقاومت نداشته و قابل اغماض به نظر 
با توجه به معيار قانوني ) عنوان سومين سبب حجر به(در مورد تشخيص عدم بلوغ  .رسد مي

ي آن كه همان نرسيدن به سن مشخص است، همانند تعيين عدم رشد نظريه كارشناس
  .عنوان يك اماره درنظر گرفت توان به پزشكي را مي

 

  واژگان كليدي
  كارشناسي، پزشكي، حجيت، حجر
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 حجيت نظريه كارشناسي پزشكي در اثبات حجر

اما در . استعمال شده است» حاء«واژه حجر در لغت، به فتح و كسر و ضم 
تن است و به رود و به معني منع و بازداشحقوق امروز فقط به فتح اول به كار مي

در اصطالح حقوقي حجر به . كسر يا ضم اول حرام را گويند، چون ممنوع است
حجر عبارت است «: توانيم در تعريف آن بگوييممعني عدم اهليت استيفاست و مي

طور مستقل و بدون  كه بتواند امور خود را به از منع شخص به حكم قانون از اين
عدم توانايي قانوني «و نيز » قي انجام دهددخالت ديگري اداره كند و اعمال حقو

بعضي از فقها حجر را منحصراً مربوط به امور . »شخص در اعمال و اجراي حق
محجور كسي است كه از تصرف «اند و طبق نظر آنها از نظر شرعي مالي دانسته

  .»)99ص، 2ج، شرايع االسالممحقق حلي، ( در اموالش ممنوع باشد
توان حقوق امروز حجر داراي معناي وسيعي است و نميرسد در اما به نظر مي

آن را محدود به امور مالي دانست، اگرچه حجر در امور مالي بيشتر مورد توجه 
در حقوق ايران حجر به امور . فقيهان و حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است

ي هم مالي اختصاص ندارد و در مبحث حجر و اهليت از اعمال حقوقي غير مال
  .)187ص، 1384 ،صفايي( آيدسخن به ميان مي

حجر انواع و اقسامي دارد كه آن را به دو دسته حجر عام و خاص تقسيم 
  .كنند مي

طور كلي از اجراي حق و انجام دادن  منظور از حجر عام آن است كه شخص به
زيرا كليه  .براي مثال حجر محنون از نوع عام است. اعمال حقوقي ممنوع باشد

گونه عمل  گيرد و فرد مجنون به علت فقدان اراده هيچ بر ميعمال حقوقي او را درا
  .حجر صغير نيز عام است. نجام دهدتواند احقوقي، چه عقد باشد يا ايقاع را نمي
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. باشد نه همه آنهااي از تصرفات ميحجر خاص ممنوع شدن شخص از پاره
زيرا محدود به  آيد؛شمار مياز نوع خاص به ) غير رشيد(براي مثال حجر سفيه 

حجر تاجر ورشكسته نيز نوعي حجر خاص است؛ زيرا محدود به . امور مالي است
  .تصرفات مالي است كه به زيان بستانكاران باشد

بندي ديگري حجر را به حجر حمايتي و حجر سوء ظن تقسيم  در تقسيم
  .كنند مي

است، ولي در حجر در حجر حمايتي حمايت از محجور مورد نظر قانونگذار 
حجر فرد صغير، مجنون و سفيه . سوء ظن مقصود حمايت از منافع ديگران است

زيرا منظور از آن . حجر حمايتي است، اما حجر تاجر ورشكسته حجر سوءظن است
  .مالي مضر به حال آنان بوده است حفظ حقوق بستانكاران و جلوگيري از تصرفات

رود كه  ه انواع ديگر حجر به شمار ميحجر قانوني و حجر قضايي نيز از جمل
  :توان گفت در تشريح آن مي

حجر ممكن است به حكم مستقيم قانون باشد و يا به حكم دادگاه كه به ترتيب 
براي مثال حجر صغير حجر قانوني . شودناميده مي» حجر قضايي«و » حجر قانوني«

ر جنون شده است، ولي حجر مجنون كه بعد از رسيدن به سن بلوغ و رشد دچا
  .ادگاه نياز دارد، حجر قضايي استاست و نيز حجر تاجر ورشكسته كه به حكم د

ضمانت اجراي حجر حمايتي بطالن يا عدم نفوذ است، چنانكه  در حقوق ايران
اعمال حقوقي شخص فاقد قوه تميز باطل و بالاثر است و اگر شخص داراي قوه 

انونگذار براي انجام دادن اعمال حقوقي تميز باشد، اما نه آنچنان كه بر طبق نظر ق
  .ل حقوقي او اصوالً غيرنافذ استكافي است، مانند صغير يا سفيه، عم

ر، سفه و قانون مجازات اسالمي اسباب حجر ذكر شده و به صغ 1207در ماده 
  .جنون محدود گرديده است
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   نصغر س. 1: اند فقه اماميه اسباب متعددي را از موجبات حجر ذكر كرده در
  .)23ص، 1380 ،لطفي( بردگي. 6 مرض متصل به موت. 5 افالس.4 جنون. 3 سفه. 2

تواند اعمال حقوقي محجور كسي است كه به علت نقص يا عدم اهليت نمي
صالحيت شخص براي دارا شدن و اجراي حق و : اهليت عبارت است از. انجام دهد
 .تكليف

ورت اثبات حجر از بخش فردي در ص آيد هرطور كه از تعاريف برمي همان
در مقابل امتيازهاي اندكي كه (شود اعظم حقوق طبيعي و قانوني خود محروم مي

و شايد در حقوق كشور ما و همچنين ) گيردقانون براي حمايت از وي درنظر مي
ساير كشورها نهادي مثل نهاد حجر از نظر وسعت و كيفيت آثار آن وجود نداشته 

شود؛ لذا ز انتفاع به عنوان يك عضو اجتماع ساقط ميباشد و به نوعي فرد ازحي
. بررسي دقيق شرايط حجر و چگونگي احراز آن از اهميت زيادي برخوردار است

از شرايط اهليت بلوغ، عقل و رشد ذكر شده است و كساني كه فاقد هر يك از 
و به كسي كه به بلوغ نرسيده نابالغ . شونداين شرايط باشند، محجور محسوب مي

كسي كه عقل الزم را نداشته باشد مجنون و كسي كه رشد كافي را نداشته باشد 
هر سه اين مفاهيم به نوعي با علم پزشكي ارتباط پيدا . گويندسفيه يا غير رشيد مي

كند و در حقوق مدني بيشترين استفاده از جايگاه اصلي كارشناسي پزشكي در مي
در اثبات آن و ميزان اعتبار آن  ولي چگونگي استفاده از. احراز حجر است

  .معلوم نيست) حجر(موضوع 
  

  نظريه كارشناسي در نظام حقوقي ايران حجيتـ  مبحث اول
طور متمركز و مستقل در  برخالف علم قاضي كه به عنوان دليلي از ادله اثبات به

قوانين نيامده است، كارشناسي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي در قانون آيين 
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درسي مدني و ديگر قوانين مورد توجه قرار گرفته و احكام مربوط به آن در دا
و قوانين مستقل ) به بعد 257از ماده (مبحثي مستقل در قانون آيين دادرسي مدني 

و اليحه  )1317مصوب (مربوط به كارشناسي مانند قانون راجع به كارشناسان رسمي 
و همچنين موادي  )1357مصوب (سمي قانوني مربوط به استقالل كانون كارشناسان ر
  .كيفري آمده است از قانون مجازات اسالمي و قانون آيين دادرسي

در قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي، براي موضوع كارشناسي، چگونگي 
شود و ارجاع به كارشناس، كارشناسي كه موضوع براي رسيدگي به او ارجاع مي

شرايطي ذكر شده است كه اعتبار نظر كند، نظري كه كارشناسي اعالم مي
از جمله آن شرايط، مورد وثوق بودن . كارشناس منوط به رعايت آن شرايط است

كارشناس، داشتن صالحيت علمي و فني الزم در خصوص موضوع ارجاع داده شده 
و عدم  )م.د.آ.ق 252ماده (صريح و موجه بودن نظر كارشناسي  )م.د.آ.ق 258ماده (

 256ماده (رشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد كارشناسي مخالفت نظر كا
  .است )م.د.آ.ق

با وجود اين در قانون اعتبار نظر كارشناس، مشروط به حصول علم از آن براي 
توان نتيجه گرفت كه از نظر حقوقي كارشناسي بنابراين مي. قاضي نشده است

آن علم قاضي نيست، بلكه قانون دليلي مستقل از علم قاضي است كه مبناي اعتبار 
  .آن را با حصول شرايطي كه در قانون براي آن مقرر شده معتبر شناخته است

به نظر برخي حقوقدانان در مواردي كه آگاهي بر اوضاع و احوال نيازمند 
حضور متخصص باشد، قاضي از كارشناس براي بررسي امارات مذكور و اعالم نظر 

ر معاينه محل نياز به مهارت خاصي داشته باشد، طور اگ همان. گيردكمك مي
  .گيردقاضي براي معاينه از كارشناس كمك مي
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آيد كه نظر كارشناس در امور شخصي با وجود اين از كالم برخي چنين برمي
ها و اند؛ مثالً نظر كارشناس در جراحترا از جمله امارات به حساب آورده

خصص در مورد آثار حمل و تولد و صدمات و تصادفات رانندگي و يا نظر مت
حسيني شيرازي، ( باكره بودن و امثال آن از اموري است كه نياز به متخصص دارد

  .)435ص
بعضي هم به صراحت نظر كارشناس را در مواردي كه مثالً مربوط به تقويم 

اند، ولي در جايي كه نظر كارشناس حاكي از وضع علم نسبت باشد، اماره دانسته
كاتوزيان، ( اندكارشناسي باشد، آن را دليل قطعي به حساب آوردهبه موضوع 

  .)181ص
در نهايت محقق ديگري اعالم كرده كه در صورتي كه نظر كارشناس از باب 

شود كه اعتبار آن بسته به نظر شهادت نباشد، نوعي اماره قضايي محسوب مي
  .)140، ص8، ش 1381، يديان( قاضي است

شود كه طبق نظر گروهي از حقوقدانان، ، معلوم مياز مجموع آنچه گفته شد
اي است كه نتيجه بلكه مقدمه و وسيله. شودكارشناسي دليلي مستقل محسوب نمي

  .آيد و اعتبار اماره را داردآن، يعني نظر كارشناس، از جمله امارات به حساب مي
از امارات  عنوان دليلي مستقل در مقابل در برخي از منابع كارشناسي نه تنها به

عنوان دليلي شناخته شده است كه از نظر درجه اعتبار، برتر از  معرفي شده، بلكه به
  .)327و  711ص، 2و  1 لنگرودي، ج( امارات و مقدم بر آن است

 
  )71ـ74صدياني، ( ترتيب داليل

همچنين آيين . قانون مدني داليل اثبات دعوا را بر پنج امر دانسته است 1258ماده 
مدني از اصول عمليه مثل استصحاب و برائت نيز در بين داليل سخن به دادرسي 

  .ترتيبي بين آنها مقرر نشده است گونه ميان آورده است، اما هيچ
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كه ارزش اثباتي اين داليل يكسان نيست، از كليه داليلي كه  با توجه به اين
اگر . كنيمد مييا» دليل به معناي عام«توانند مستند حكم قرار گيرند، با عنوان مي

بخواهيم داليل به معناي عام يا هر دليل ديگري كه مستند حكم قاضي براي صدور 
توانيم  بندي نماييم، مي گيرد را از جهت داللت آنها بر واقع، تقسيمحكم قرار مي

بنابراين قالب دليل حكمي يا موضوعي از يكي از . آنها را به سه نوع تقسيم كنيم
  :رودمياين سه حالت فراتر ن

  اصول عمليه يا اصول عقليه. 1
 1امارات. 2

 )بينه(داليل به معناي اخص . 3

اجماالً اين كه اگر در وجدان دادرس علم عادي از طريق بينه شرعيه وجود 
كند و علمي كه بدين طريق براي قاضي پيدا داشته باشد، دادرس طبق آن عمل مي

ولي در هنگام نبودن چنين . دباششود، حجت است و حجيت آن هم مجهول نميمي
علمي چنانچه ظني در دادرس وجود داشته باشد و قانونگذار براي چنين ظني اعتبار 

يعني مبناي حجيت چنين  ؛قائل شده باشد، دادرس موظف است طبق آن عمل كند
البته شارع نيز اين نوع . باشدمي» كاشف بودن ظن از واقع به طور نوعي«حكمي 

ولي چنانچه متعاقباً خواهد آمد . ي موارد حجيت دانسته استظن را فقط در برخ
بايد مطمئن شد در هر مورد كه ظن نوعي حاصل شود، خود ظن في نفسه حجيت 

تواند مستند دارد و حجيت ظن بنا به جعل شارع نيست و لذا امارات قضايي نيز مي
ي وجود ولي اگر هيچ گونه دليل و يا وجه راجح معتبر. حكم قاضي قرار گيرد

) عمليه(نداشته باشد و قاضي در مقام مطلق شك و ترديد قرار گيرد، به اصولي 
يعني . كنندشود كه عمالً تكليف قاضي و اصحاب دعوا را مشخص ميمتمسك مي
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با . آورندموجب فيصله دادن دعوا شده و بدين ترتيب دادرس را از حيران در مي
  .شوندحسوب ميترين داليل ماين حساب اصول عمليه، ضعيف

 
 حجيت نظريه كارشناسي پزشكي در اثبات بلوغ ـ مبحث دوم

شود هاي حجر، صغير بودن است و در صورتي اين سبب مرتفع مييكي از سبب
صغير در لغت به معناي كوچك و خرد است و در اصطالح . كه فرد به بلوغ برسد

و كبير نشده سن بلوغ نرسيده گردد كه به فقهي و حقوقي به كسي اطالق مي
  .است

صغير غيرمميز شخص نابالغي . شودصغير به دو نوع مميز و غير مميز تقسيم مي
است كه داراي قوه درك و تمييز نيست و سود و زيبا را از زيان و زشت 

  .تواند اراده حقوقي داشته باشديدهد و نمتشخيص نمي
ست و با اين اما صغير مميز صغيري است كه داراي قوه درك و تمييز نسبي ا

تواند يشناسد و مكه به سن بلوغ نرسيده، زشت را از زيبا و سود را از زيان مي
  .اراده حقوقي داشته باشد

زيرا پيامبر اكرم . اندسالگي را براي تمييز ذكر كرده 7در فقه اماميه بعضي سن 
و برخي به » سالگي به نماز عادت دهيد 7فرزندانتان را از «: فرموده است) ص(

در حقوق برخي . اندسالگي را سن تمييز تلقي كرده 6استناد به احاديث ديگر 
اي از كشورها كشورها نيز سن تمييز معين شده است، ولي در حقوق ايران و پاره

تمييز سن خاصي ندارد و در صورت بروز اختالف درباره مميز يا غيرمميز بودن 
به اوضاع و احوال و صغير، تشخيص آن با دادرس است كه بايد با توجه 

  .موجود در اين باره تصميم بگيرد خصوصيات فرد و داليل و قراين و امارات
از نظر اصول حقوقي . ممكن است قبل از بلوغ تمييز و رشد صغير ثابت شود

تواند اعمال حقوقي انجام دهد، اما اگرچه چنين شخصي داراي اراده است و مي
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در فقه نيز ). قانون مدني 1212و  212ماده (داند قانونگدار اين اراده را معتبر نمي
برخي فقيهان اعمال اين اشخاص را حتي اگر با اذن ولي باشد، باطل و بالاثر 

  .)207، ص1384، صفايي، 12، ص 2تحريرالوسيله، ج  )ره(امام خميني ( دانند مي
 بلوغ در لغت به معناي رسيدن است و ابالغ هم از همين ريشه گرفته شده و به

بالغ كسي . شودكسي كه به مرحله بلوغ رسيده بالغ ناميده مي. معني رساندن است
را پشت سر گذاشته و قواي جسمي و غريزه ) كودكي(است كه دوره صغر 
  .افته و آماده توالد و تناسل استجنسي او نمو كافي ي
و اند كه برخي از آنها طبيعي هايي را براي بلوغ ذكر كردهفقهاي اسالم نشانه

هاي طبيعي بلوغ در فقه نشانه. فيزيولوژيك و برخي ديگر شرعي و قانوني است
روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي، احتالم براي پسران : اماميه عبارتند از

در فقه اماميه قاعدگي و بارداري از عاليم بلوغ . و قاعدگي و بارداري براي دختران
اما . وغي است كه قبالً حاصل شده استبه شمار نيامده است، ولي كاشف از بل
عالوه بعضي از آنان  هاند و بهاي بلوغ دانستهفقيهان عامه اين دوران را نيز از نشانه

ه فقهاي اماميه قرار اند كه مورد توجهاي ديگري را نيز براي بلوغ ذكر كردهنشانه
  .نگرفته است

توان آن را است كه مياز نظر قانوني و شرعي نشانه بلوغ رسيدن به سن معيني 
در واقع . البته اين سن براساس منابع فقهي تعيين شده است. اماره بلوغ دانست

كند كه در آن شارع اسالم با رسيدن صغير به سن معين و براساس غلبه فرض مي
رو او را  سن قواي جسمي و طبيعي صغير به اندازه كافي تعامل يافته است و از اين

اين . داندرد و احكام فرد بالغ را در چنين شخصي جاري ميآوبالغ به شمار مي
اكثر فقهاي اماميه به . هاي طبيعي برتري داردنشانه از لحاظ سهولت اثبات، بر نشانه

سال تمام  9سال و در دختران  15اي از روايات سن بلوع را در پسران استناد پاره
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اين كه سن بلوغ در پسر و برخي از روايات نيز داللت دارد به . دانندقمري مي
  .سال تمام قمري است 13دختر 

سن بلوغ در «اصالحي قانون مدني مقرر شده است كه  121در تبصره يك ماده 
الحاقي (» سال تمام قمري است 9سال تمام قمري و در دختران  15پسران 

8/10/1361(.  
ر مورد هاي بلوغ فقط به سن معين اشاره كرده و دقانون مدني در بحث نشانه

هاي با وجود اين شكي نيست كه ساير نشانه. ها سكوت نموده استساير نشانه
عنوان عالمت و دليل بلوغ  مذكور در فقه اماميه را در حقوق امروز نيز بايد به

در مورد سن بلوغ در واقع قانونگذار سن معيني را اماره بلوغ قرار داده و . پذيرفت
هاي هرچند هيچ يك از نشانه. نمايدتلقي مي رسيدن به آن سن را دليل بر بلوغ

تواند از از آنجا كه تعيين سن به عنوان اماره بلوغ نمي. طبيعي بلوغ ظاهر نشده باشد
اي اختالفات جلوگيري كند و اثبات آن نسبتاً آسان است، اين دليل بر ساير پاره
  .مار آوردترين نشانه بلوغ به ش همتوان آن را مها برتري دارد و مينشانه

توان ايرادات زير را وارد مي) يعني تعيين سن(اماتعيين بلوغ به روش قانوني 
  :دانست
هايي براي آن بلوغ يك امر طبيعي و فيزيولوژيكي است كه در فقه نشانه: اوالً

توان طبق نظر كارشناس به شناسايي ذكر شده است و در صورت بروز اختالف مي
هاي بلوغ كه در فقه ذكر شده است برخي طبيعي نشانه  از. و اثبات بلوغ اقدام كرد

ي و برخي جعلي و قانون) مانند احتالم، روييدن موهاي خشن پشت آلت تناسلي(
  ).مانند رسيدن به سن معين(است 

يعني وقتي كه صغير آمادگي توالد و . منظور از بلوغ، بلوغ جنسي است: ثانياً
  .)13ي، صمرعش( شودكند، بالغ ميتناسل پيدا مي



  

 

  1391 زمستان، سال ششم، شماره بيست و سوم     فصلنامه حقوق پزشكي/   55

جر
ت ح

اثبا
در 

ي 
شك

 پز
سي

شنا
كار

يه 
ظر
ت ن

حجي
 

حديثي ) ص(در قرآن كريم سن بلوغ معين نشده است و از پيامبر اكرم  :ثالثاً 
نيز روايتي در ) ع(تا زمان امام محمد باقر . در خصوص سن بلوغ نقل نشده است

  .ن باره در كتب روايي نيامده استاي
ها فقهاي اماميه و عام در مورد سن بلوغ اختالف نظر دارند و اختالف آن: رابعاً

  .باره وجود دارد ناشي از روايات متعدد و مختلفي است كه در اين
با در نظر گرفتن مطالب مذكور و با توجه به سوابق فقهي و حقوقي : خامساً
سال به عنوان دليل قانوني بلوغ براي دختر كه در قانون  9توان گفت سن مسأله مي

و  ط طبيعي و اقليميسن مناسبي نيست و با شراي مدني به آن اشاره شده است،
  .كنداجتماعي ايران وفق نمي

با اين توضيحات، آنچه ممكن است به پزشكي مربوط گردد تعيين سن فرد 
تعيين سن در پزشكي امر دقيقي ). بلوغ شزعي و پزشكي(باشد نه بلوغ جنسي مي

سال با اختالف دو سال با سن  30نيست و براساس كتب پزشكي در افراد زير 
ساله ممكن است از  15يعني فردي . )99ص، 1377قضايي، ( تعيين است واقعي قابل

سال سن واقعي داشته باشد و عوامل متعددي در ايجاد اين عدم دقت  17تا  13
لذا اگر .... مؤثر است مانند، نژاد، جنسيت، وضعيت تغذيه، شرايط اجتماعي و

ل وجود داشته باشد امارات ديگر مانند شهود، مدارك زمان زايمان و يا زمان تحصي
وارد كالس اول  1370مثالً اگر فردي در سال . از اعتبار بيشتري برخوردار است

هايش رشد تحصيلي داشته است، اين يك شده است و همانند ديگر همكالسي
هايش نداشته و در آن زمان اماره است كه از نظر سني تفاوتي با ديگر همكالسي

البته در . ي مبني بر تاريخ تولد وجود داردحدود هفت سال داشته است يا شاهد
هاي جسمي و روحي فرد براي حال حاضر ممكن است بلوغ جنسي و توانايي

مطابق با (سال با اذن ولي  15سال و پسران زير  13ازدواج در دختران زير 
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در محاكم مورد توجه قرار گيرد ) 27/1/79قانون مدني مورخ  1041اصالحيه ماده 
  .آورندگيري الزم را به عمل مي تصميم) پزشكي قانوني(كي و با نظر پزش

در اليحه جديد قانون مجازات اسالمي كه كليات آن به تصويب مجلس شوراي 
د به نظر پزشكي قانوني جهت تأييد رش 141ـ4اسالمي رسيده است در تبصره ماده 

  .و كمال عقلي اطفال اشعار دارد
تواند از نظر پزشكي قانوني يا از يدادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل م«

  .»هر طريق ديگري كه مقتضي بداند، استفاده كند
  

  حجيت نظريه كارشناسي پزشكي در اثبات جنونـ مبحث سوم 
  معناي لغوي جنون :گفتار اول

جنون پيش از آن كه يك واژه پزشكي باشد، يك اصطالح حقوقي است كه به 
جنون در لغت به معني . شودطالق ميهاي رواني و عصبي ابسياري از بيماري

جن و جنان و جنين نيز از همين مقوله بوده و منبع اشتقاق . تاريكي و استتار است
  .جنون معاني ديگري نيز دارد كه ربطي به مسائل رواني ندارد. واحدي دارند

در اصطالح جنون به معني غلبه تاريكي و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد 
ن شعور دستگاه سنجش يا به عبارت بهتر معيار سنجش گفتار و كردار چو. او است

باشد، ها از يك سو و بين انسان و دنياي خارج از سوي ديگر ميمناسب بين انسان
طبعاً با كمترين آشفتگي و كدورت آن، انسان قوه تميز نيك و بد و سود و زيان 

و نيز نسبت به محيط و و گفتار و كردار عادي خود را از دست داده و روابط ا
يعني سازگاري او مختل شده و . گرددمردم نسنجيده و ناموزون مي

  .هايش غير عادي خواهد بود العمل عكس
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  پسيكوز ـسايكوز  ـپريشي  روان :گفتار دوم
پردازي و اختالل در سنجش  ناتواني در تشخيص واقعيت از خيال: تعريف پسيكوز

همراه با ) و ارزيابي عيني از دنياي خارج سنجش واقعيت يعني قضاوت(واقعيت 
  .خلق واقعيتي جديد

در اختالل شديد سنجش واقعيت، شخص صحت ادراكات و افكار خود را به 
نمايد و حتي در حضور شواهد متضاد به استنباطات و نتايجي غلط  غلط ارزيابي مي

گواه مستقيم رفتار پسيكوتيك . يابددر مورد واقعيت خارجي دست مي
  .ها و توهمات است هذيان) ايكوتيكس(

باورها و اعتقادات غلط مبتني بر استنباطات نادرست درباره : ها يانذه ـ الف
با واقعيات خارجي است كه با زمينه ذهني و هوشي شخص مطابقت نداشته و 

  .باشداستدالل قابل اصالح نمي
اقعي هاي خارجي وادراكات حسي غلط بدون ارتباط با محرك: توهمات ـ ب
  .)1606، ص2 ، ج1377گودرزي، ( باشدمي

برانگيزترين موضوعات در روانپزشكي قانوني اطالق واژه جنون  يكي از بحث
براي اختالالت سايكوتيك به خصوص در اختالل هذياني است كه به جرأت 

توان گفت تاكنون در مورد آن بين روانپزشكان و حقوقدانان همفكري و  مي
بايد پذيرفت كه واژه جنون همسنگ اختالالت . تتفاهمي حاصل نشده اس

پسيكوتيك نيست و بررسي دفاعياتي كه در محاكم قضايي مبتني بر تشخيص 
نشان دهنده اين است كه جنون مفهومي كامالً منطبق با  ،گيردجنون صورت مي

  .)33، ص1384صابري، ( اختالالت پسيكوتيك ندارد
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  قيتعريف جنون در منابع حقو :سوم گفتار
دانند كه قدرت تشخيص حسن و قبح و در متون حقوقي جنون را صفت كسي مي

بسياري از حقوقدانان تشخيص جنون را عرفي . همچنين نفع و ضرر را نداشته باشد
. دانند و معتقدند احراز جتوت بايد توسط قاضي و يا هيأت منصفه صورت گيردمي

دكتر حسن امامي . اندانان به شرح كلي جنون اكتفا كردهاز طرفي برخي از حقوقد
مجنون كسي : در جلد چارم از كتاب حقوق مدني جنون را چنين توضيح داده است

تواند در اجتماع وضعيت خود را حفظ و است كه داراي اختالل عقلي است و نمي
شناخت هاي علمي منجر به ايجاد هرچند امروزه پيشرفت. از حقوق خود دفاع كند

انواع مختلف جنون شده است، ولي دانستن آنها و يا آگاهي از علل جنون از 
  .موضوع علم حقوق خارج است و تأثيري در بحث حقوقي قضيه ندارد

جنون وضعيتي است ) 142ـ1ماده (براساس اليحه جديد قانون مجازات اسالمي 
باشد، به واني ميكه شخص مبتال به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختالل ر

براساس تعريف فوق جنون، مبتني . گرددنحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل مي
بر وضعيت خاصي از روان فرد تعريف شده است كه بتواند مادرزادي يا عارضي 

تعريف فوق در  .باشد و با معيارهاي پزشكي در تعريف جنون هماهنگ است
  .يم وجود داردطور غيرمستق قانون مجازات اسالمي به

مده آ) ن عامليت مجنون استآكه يكي از مصاديق ( در تعريف خطاي محض
  :است

چنانچه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده، چون 
تا كاري نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ  نه قصد مقتول را داشته است

 باشد و قتل واقع شده به وي محفوظ نميانتساب  كشتن وي را داشته است، اصالً
  .)ghavanin.ir( نمايند اين قتل را خطا محض محسوب مي



  

 

  1391 زمستان، سال ششم، شماره بيست و سوم     فصلنامه حقوق پزشكي/   59

جر
ت ح

اثبا
در 

ي 
شك

 پز
سي

شنا
كار

يه 
ظر
ت ن

حجي
 

كيفري افراد  مسؤوليتاصل كلي عدم  از المللي، اساسنامه دادگاه كيفري بين
طبق ماده  كيفري متهم را، مسؤوليت  مجنون تبعيت كرده و يكي از موارد سلب

آن فرد از يك بيماري يا نقص دماغي رنج « :حالتي دانسته است كه ،)1( 13شش 
عمل خود يا از توانايي الزم   وي را از درك ماهيت يا غيرقانوني بودن  برد كه مي

ميرمحمد ( سازد جهت منبطق كردن آن بر قانون، محروم مي عملش،  براي كنترل
  )8 و 7ص، 44، ش 1383، صادقي

  
  درجات جنونـ  گفتار چهارم

برخي از ديوانگان حالت خطرناكي دارند، در . اتي استجنون عرفاً داراي درج
آزار و آرام هستند و حتي گاهي به صورت ناشناخته صورتي كه برخي ديگر بي

بين درجات جنون ) مانند فرانسه(در برخي از كشورها . برنددر جامعه به سر مي
از هايي را براي حمايت شوند و متناسب با درجه جنون برنامهتفكيك قائل مي

گونه توجهي به  اما در حقوق ايران قانونگذار بدون هيچ. اندمحجور برقرار كرده
 .»2جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است«: دارداين درجات مقرر مي

  
  اقسام جنونـ  گفتار پنجم

اعتبار اتصال يا عدم : انددر فقه و قانون مدني مجنون را به چند اعتبار تقسيم كرده
  .زمان كودكي و اعتبار دائمي يا ادواري بودن جنوناتصال به 

بندي مجنون به مجنوني كه جنون  قانون مجازات اسالمي به تقسيم 1218در ماده 
او متصل به دوران صغر است و مجنوني كه جنون او متصل به ايام صغر نيست، 

هر دو گروه محجورند و كليه تصرفات و اعمال حقوقي آنها . اشارت رفته است
گروه اول ولي خاصي داشته و به قيم احتياج ندارند و سرپرستي آنها . باشدطل ميبا
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در صورتي كه براي دسته دوم بايد قيم تعيين شود، اگرچه داراي پدر . با ولي است
  .3و جد باشد

شود و در صورت عدم استمرار مجنون دايمي به اعتبار استمرار جنون گفته مي
 مجنون ادواري گاهي درحال جنون و گاهي. شودجنون، مجنون ادواري اطالق مي

  .برددر حال عدم جنون به سر مي
  

  معيارهاي تشخيص جنونـ  گفتار ششم
قانون به صراحت به معيارهاي تشخيص جنون و تخصص افراد خبره در اين زمينه 

بلكه به صورت پراكنده و غيرمستقيم اشاراتي دارد؛ از جمله . اشاره نكرده است
  :داردم كه مقرر مي. ق 1223ماده 
در مورد مجانين دادستان بايد قبالً رجوع به خبره كرده و نظريات وي را به «

در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع . دادگاه مدني خاص اعالم نمايد
در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه . كند تا نصب قيم شودمي

دست آورده و در اطالعات كافي در باب سفاهت فردبه وسيله مطلعين  قبالً به
مسلم باشد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس صورتي كه سفاهت او 

  .»يم به دادگاه رجوع نمايداز صدور حكم عدم رشد، براي نصب ق
هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفر است قبل از  :م. ق 37ماده 

 به جنون شود، با استعالم از پزشكي قانوني در صورت تأييد اتمام مدت حبس مبتال
شود و مدت اقامت او در جنون، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي

در صورت عدم دسترسي . بيمارستان جزو مدت محكوميت او محسوب خواهد شد
  .شودن در محل مناسبي نگهداري ميبه بيمارستان رواني به تشخيص دادستا
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هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب جرم مجنون بوده و يا : م. ق 52ه ماد
پس از حدوث جرم مبتال به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با 
نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي 

شخص مجنون . ستپذير ا نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان
توانند به دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، يا بستگان وي مي

در اين صورت دادگاه در جلسه اداري، با . مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند
حضور معترضين و دادستان يا نماينده وي، موضوع را با جلب نظر متخصص خارج 

ي در مورد شخص نگهداري شده را با تأييد از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتض
ولي شخص نگهداري شده يا . كند و اين رأي قطعي استدستور دادستان صادرمي

راض به دستور دادستان بستگانش هرگاه عاليم بهبودي را مشاهده كردند، حق اعت
  .را دارند

مرجع تشخيص زوال عقل يا : )قانون مجازات اسالمي(ا .م. ق 448ماده 
باشند و اگر در اثر اختالف رأي خبرگان زوال يا ن دو نفرخبره عادل مينقصان آ

  .ود، قول جاني يا سوگند مقدم استنقصان عقل ثابت نش
در رسيدگي به درخواست حجر، دادگاه نسبت به اشخاصي كه  ):ح. ا( 57ماده 

آورد و گونه تحقيقي كه الزم بداند به عمل مياند، هرمجنون يا سفيه معرفي شده
تواند اشخاصي را كه اطالعات آنها را قابل استفاده بداند، احضار نموده و يا مي

براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات الزم 
م احراز حجر، درخواست حجر و احراز حجر، حكم به حجر بدهد و در صورت عد

  .نمايد
اصي ندارد، در زمان رسيدن به سن هرگاه صغيري كه ولي خ ):ح.ا( 59ماده 

رشد، سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان، جنون يا سفه او را اطالع دهد و 
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دادستان پس از اطالع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق 
نمايد و داليل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطالعات مطلعين و غيره به 

و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه، حكم به استمرار و  دادگاه بفرستد
در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به . نمايدبقاي حجر را صادر مي

  .نمايد قيموميت ابقا
در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را الزم بداند، قيم با  ):ح.ا( 88ماده 

ايد و هرگاه طالق زوجه مجنون الزم تواند به اين كار اقدام نماجازه دادستان مي
  .دهدميادستان و تصويب دادگاه حكم طالق باشد، به پيشنهاد د

توان نكات ذيل را استنباط از قوانين موجود در زمينه جنون و فرد مجنون مي
  .نمود
 1223ماده (در مورد مجانين دادستان بايد قبالً رجوع به خبره كرده باشد . 1

  )قانون مدني
قانون  37ماده (ص جنون توسط پزشكي قانوني براي مجرمين زنداني تشخي. 2

 )مجازات اسالمي

قانون  448ماده (تشخيص زوال عقل يا نقصان آن توسط دونفر خبره . 3
 )مجازات اسالمي

 )امور حسبي 59ماده (آزاد بودن دادگاه در طريق رسيدن به تشخيص جنون . 4

  )امور حسبي 88ماده (تشخيص پزشك جهت لزوم ازدواج مجانين . 5
توان نتيجه گرفت كه در تشخيص جنون الزم با بررسي جميع جهات قانوني مي

است، حتماً نظر خبره اخذ گردد و خبره هم بايد پزشك باشد و اخذ نظريه دو نفر 
ولي . رويه قضايي فعلي در كشور ما هم به همين منوال است. كارشناس اولي است

خذ نظر كارشناس اكتفا كند و تحقيقات الزم هم بايد انجام دادگاه معموالً نبايد به ا
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م در كليه امور حقوقي دادگاه عالوه بر رسيدگي به .د.آ.ق 199مطابق ماده . شود
ت داليل مورد استناد طرفين دعوا، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيق

 .الزم باشد را انجام خواهد داد

ورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال م در ص.د.آ.ق 265مطابق ماده 
محقق و معلوم مورد كارشناسي  مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتيب اثر 

شود كه درجات جنون گيري مي هاي مطرح شده نتيجهاز مجموع بحث. نخواهد داد
متعدد است و حداقل توسط عوام و افراد غيرمتخصص قابل تشخيص نيست و لذا 

البته اين نظر در جهت ايجاب . را دارد) بينه(اهميت و جايگاه دليل  نظر كارشناس
  .جنون است و نه سلب آن

  
  جايگاه نظريه پزشك راجع به جنون در ميان ادله ـ گفتار هفتم

قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني در بيان ادله اثبات دعوي، هماهنگي 
در . ر، اسناد، شهادت، امارات و سوگنداقرا: ادله در قانون مدني عبارتند از. ندارند

اقرار، : كند، عبارتند ازاي كه قانون آيين دادرسي مدني بيان ميحالي كه ادله
، 1388زاده،  حسن( گواهي، معاينه محل و تحقيق محلي، رجوع به كارشناس و سوگند

  .)156ص
مدني  بنابراين امارات كه در قانون مدني جزء ادله است در قانون آيين دادرسي

رجوع به كارشناس در  از طرف ديگر معاينه محل و تحقيق محلي و. نيامده است
قانون آيين دادرسي مدني از جمله ادله اثبات هستند ولي در قانون مدني نيامده 

  .است
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با توجه به توضيحات فوق، نظريه پزشكي راجع به تشخيص جنون را در حكم 
ه عبارت ديگر از اماراتي ب. يل دانستبه داليل ذ) بينه(يك دليل به معناي خاص 

  .شوددر حد علم يقيني قلمداد مي آن به حدي است كه كه غلبه
م اشعار دارد كه جنون به هر درجه سبب حجر .ق 1211ماده : دليل قانوني. 1
لذا . پس صرف وجود جنون سبب حجر است نه شدت وحدت آن. شودمي

كند شايد ع و احوال تأييد نميتشخيصي كه پزشك داده است ولي شرايط و اوضا
از نوعي باشد كه در مراحل ابتدايي و اوليه جنون است و فرد هنوز زندگي طبيعي 

كند و پزشكان فقط بيماري خود را از دست نداده و علي الظاهر طبيعي زندگي مي
اين موضوع به خصوص در مواردي كه نظر كارشناسي در . دهنداو را تشخيص مي
در وضعيت نفي . است، بيشتر مصداق دارد تا در جهت نفي آن جهت تأييد جنون

پزشك  :جنون شرايط و اوضاع و احوال پيرامون فرد كمك كننده است؛ زيرا
  .ممكن است از آن غافل باشد

از مواد قانوني ديگري كه بتوان استفاده نمود و به رجوع به خبره جهت تأييد 
  .قانون مجازات اسالمي است 448ه ادقانون مدني و م 1223جنون اشاره دارد ماده 

گونه افراد به  مردم و عرف جامعه براي درمان و معالجه اين: دليل عرفي. 2
بنابراين وقتي كه . كنندكنند و براساس تشخيص آنها اقدام ميپزشكان مراجعه مي

معالجه و درمان به عهده پزشكان است، تشخيص جنون هم به طريق اولي به عهده 
طور كه  تواند آن را مخدوش كند و همانو كسي يا شرايطي نمي پزشكان است

اند آورده) در مقدمه ذكر شده است(دكتر كاتوزيان در كتاب اثبات دليل اثبات 
آن  كه اگر نظر كارشناسي حاكي از وضع علم نسبت به موضوع كارشناسي باشد،

  .را دليل قطعي به حساب آورند
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روانپزشك يا پزشك (پزشك معتمد  نتيجه اينكه در صورت وجود نظر يك
تواند براساس آن اقدام به صدور رأي نمايد مبني بر وجود جنون، قاضي مي) قانوني

و رد نظر كارشناس به دليل ساير ادله و شرايط و اوضاع و احوال، در مرحله اول 
قابل قبول نيست؛ زيرا ساير ادله در مقام تعارض با نظريه پزشك تاب مقاومت 

طور كه در كليات گفته شد در اين  بدين ترتيب كه اوالً اقرار همان. ندارند
خصوص جايگاهي ندارد و فاقد اعتبار است، ثانياً شهادت شهود به دليل تخصصي 

البته اگر شهادت شهود توسط متخصصين پزشكي كه . بودن موضوع، وارد نيست
تأييد شود قابل  از نظر درجه علمي همطراز يا باالتر از كارشناس مربوطه باشند،
در اين موارد . استماع است، بخصوص اگر مورد سؤال زمان ايجاد جنون باشد

زيرا . نظريه پزشكان معالج به عنوان شاهد يا حتي افراد عادي نيز قابل استماع است
توانند عاليم را به نحوي توضيح دهند كه نشان دهد بيماري فرد در افراد عادي مي

پزشكي در زمينه روانپزشكي هنوز به عاليم بيماري متكي  علم. آن زمان بوده است
هاي بندي بيماري هاي رواني كامالً روشن نيست و تقسيماست و علت بيماري

  .گيردمرار و تظاهر آنها صورت ميرواني با توجه به عاليم بيماري و مدت است
. هستند با توضيح فوق اسناد، ساير امارات و سوگند نيز به همين منوال قابل رد

البته اگر استناد به پرونده بيمارستاني يا گواهي پزشك معالج باشد، آن هم از باب 
 .پزشكي قابل استناد و بررسي استنظر تخصصي و 

  
  حجيت نظريه كارشناسي پزشكي در احراز سفاهت ـ مبحث چهارم

 معناي لغوي سفاهتـ گفتار اول 

ت به معناي جاهل و احمق است سفيه در لغ. واژه غير رشيد با سفيه مترادف است
گويند كه عادت او اسراف و تبذير در و در فقه و حقوق مدني به كسي سفيه مي
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سفيه كسي : گويدصاحب شرايع مي. خرج است و تصرفات مالي او عاقالنه نيست
. كندصرف مي) هاي عقالييراه(است كه اموال خود را در غير اغراض صحيح 

كند و در متعارف و به شيوه عقال مصرف نميطور  كسي كه اموالش را به
هاي معامالتش به سود و زيان و نيرنگ و فريب توجه ندارد و اموال خود را در راه

مفهوم سفيه شامل مبذر، . شودكند، سفيه يا غير رشيد ناميده ميناشايست صرف مي
از  و مشتقات آن در لغت معاني مختلفي دارد، »رشد« كلمه.شودمسرف و مغفل مي

هدايت، راهنمايي، آگاهي و « كثيراالستعمال آن جمله معاني مشهور و
  .)169ص، 58ش ، 1381، رهامي( است»هوشياري

بايد توجه داشت سفيه كسي است كه معموالً و غالباً تصرفات غيرعاقالنه دارد 
و اگر شخصي گهگاه در اموال خود غيرعاقالنه تصرف كند يا در معامالتش 

صرف مال در : اندفقيهان گفته. شودرد غير رشيد محسوب نميندرت گول بخو هب
در راه حرام  يعني اگر كسي غالباً اموالش را راه حرام نيز دليل بر سفه است،

 .صرف كند، سفيه است

اند رشد، صالح در دين و مال است و فاسق در اين معني برخي از فقيهان گفته
ه را قبول ندارند و عدالت را در مفهوم مشهور آنان اين عقيد. آيدسفيه به شمار مي
به هر حال براي تشخيص رشيد از غير رشيد بايد به . دهندرشد دخالت نمي

  .معيارهاي پذيرفته شده در عرف رجوع نمايد
غيررشيد «: قانون مدني به پيروي از فقه غير رشيد را چنين تعريف كرده است

ماده . (»ود عقاليي نباشدكسي است كه تصرفات او در  اموال و حقوق مالي خ
1208(  
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  سفيه از نظر پزشكيـ  گفتار دوم
طور كه گفته شد، سفاهت يك تعريف فقهي و حقوقي است و معادل  همان

طوري كه فرد  به. پزشكي ندارد و در كتب پزشكي هيچ بيماري معادل سفيه نداريم
يص نداشته و در امور غيرمالي مسئول اعمال خود باشد و در امور مالي قدرت تشخ

آيد تشخيص رشد به ولي ميطور كه از منابع فقهي و حقوقي بر همان. محجور باشد
حسب مقتضيات زمان و اوضاع فردي و اجتماعي قاضي واگذار شده است كه بريا 

 .)244، ص1384صفايي، ( نمايدبه احراز رشد اقدام مي

به خبره كرده و در مورد مجانين دادستان بايد قبالً رجوع «: م.ق 1223ماده 
در صورت اثبات جنون . نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال كند

در مورد اشخاص غير رشيد نيز . كند تا نصب قيم شوددادستان به دادگاه رجوع مي
وسيله مطلعين اطالعات كافي در باب سفاهت فرد  دادستان مكلف است كه قبالً به

را مسلم ديد در دادگاه مدني خاص اقامه  به دست آورده و در صورتي كه سفاهت
دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع 

  .»ايدنم
در مقام قياس با جنون كه بايد به خبره (طور كه در ماده فوق اشاره شده  همان

ورد و ه دست آبدر مورد سفيه بايد به وسيله مطلعين اطالعات كافي ) رجوع شود
  .خبره مبنا قرار نگيرد نظر

سفاهت يك امر نسبي است و لزوماً به معني وجود اختالل ذهني و رواني 
عنوان نمونه مهندسي را درنظر بگيريد كه در يك كارخانه با بيش از  به. نيست

دويست كارمند در مديريت كارخانه موفق است، ولي در يك معامله منزل مبلغ 
همسرش در كميسيون روانپزشكي پزشكي  شود و با شكايتهنگفتي متضرر مي

شود كه آقاي براي اين فرد چنين اظهارنظر مي. گيردقانوني مورد معاينه قرار مي
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تواند مهندس در كارهاي فني شايستگي الزم را دارد و كارهاي روزمره خود را مي
به خوبي انجام دهد، ولي در امور مهم زندگي همچون خريد و فروش در سطح باال 

يز امور مربوط به خانواده مانند شوهر دادن دختر خود و تصميماتي مشابه آن، و ن
  .)1512ص، 1377گودرزي، ( اي استنيازمند دخالت شخص امين و فهميده

اي كه هيچ شباهتي به يك نظريه علمي و پزشكي ندارد و بيشتر چنين نظريه
ودن سفاهت شبيه قضاوت و داوري عقلي است، عالوه بر اين كه مبين نسبي ب

  .باشدزشكي بودن تشخيص آن نيز مياست، مبين غير پ
ماندگي ذهني و يا  در پزشكي بعضي اختالالت ذهني از قبيل درجاتي از عقب

رواني از جمله درجاتي از اختالل مشاعر را معادل سفاهت دانسته و در پاسخ به 
كنند كه ي ميهاي قضايي تحت عنوان سفيه اقدام به صدور نظريه كارشناساستعالم

شود ولي نه به عنوان سفاهت بلكه البته هرچند فرد مذكور محجور محسوب مي
ون چنين افرادي مجنون نيستند ولي چ. بايد معادالت جديدي براي وي پيدا كرد

  .به نظر در حكم مجنون هستند
         اختبار .1: گردد در منابع فقهي رشد به يكي از دو روش زير اثبات مي

  دتشها. 2
  4.كيفيت اختبار به عرف و عادت واگذاشته شده است
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  نتيجه
توان از اين تحقيق استنتاج كرد، اين است كه در اثبات نتيجه كاربردي كه مي
حجيت نظريه پزشكي قانوني ) سف ـ جنون ـ صغر(حجر بسته به سبب حجر 

  .نيستمتفاوت است و استناد به آن با وجود امارات در داليل مخالف يكسان 
در مورد احراز جنون و تشخيص جنون، نظريه پزشكي هم به دليل اينكه وضع 

است و هم به دليل قانوني كه جنون را به هر درجه موجب ) جنون(علم به موضوع 
داند و هم به اقتضاي عرف كه اظهارنظر راجع به معالجه و درمان و ساير حجر مي

است، يك دليل قوي و قريب به  مسايل مرتبط با جنون به پزشكان واگذار شده
ولي . خالف آن، آن هم از طريق پزشكي ثابت شودآنكه  شود مگرقطع تلقي مي

نظريه پزشكي جايگاه قبلي را ندارد و امارات مخالف  ،در مورد عدم وجود جنون
قابل بررسي و مطالعه هستند و بايد از طريق مراجع پزشكي مجدداً بررسي و 

  .نظر گردداظهار
نظريه پزشكي، اماره از درجه ظن ) صغر و سفه(د دو سبب ديگر در مور

اگر امارات ديگر از جمله اظهارات شهود، اقرار يا علم . شود ضعيف قلمداد مي
قاضي و تحقيقات محلي خالف نظريه پزشكي باشد، الزم است به امارات ديگر 

ست و بهاي بيشتري داده شود، به خصوص در مورد سفه كه يك اصطالح حقوقي ا
همچنين هدف از بيان اين وضعيت بايد بررسي و . در چارچوب مصلحت قانونگذار

تواند به عنوان يك اماره تأييد  تشخيص داده شود، هرچند نظريه پزشكي هم مي
  .برداري قرار گيرد كننده بوده و مورد بهره
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  ها نوشت پي

1. presomptions 
  قانون مدني 1211ماده  .2
  قانون مجازات اسالمي 1218ماده  3و  2بند  .3
 جزوه درسي حقوق تطبيقي، دانشكده مجازي دانشگاه قم ،سيد علي ،موسوي ركني. 4
 

  فهرست منابع
  ، چاپ هفتم، مؤسسه انتشارات دارالعلم2جلد  ،تحريرالوسيله ).1385(ـ  ...اروح  ،امام خميني

  دانشگاه قم ،نآحقوق كارشناسي و ارزش اثباتي ). 1388(ـ دي مه ،زاده حسن
  دارالعلوم: ، چاپ دوم، بيروتالفقه). 1410( ـ سيد محمد ،حسيني شيرازي

  177شماره، ، ترتيب داليل مجله كانون وكال ).1381( ـ رسوللا، عبددياني
  تدريس اتراشتنا ،دومچاپ  ،ادله اثبات دعوا ،)1386(ـ  رسوللعبدا ،دياني
  81سال ، 58شماره  ،مجله حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسيرشد جزايي ). 1381( ـ محسن ،رهامي

  انتشارات تيمورزادهچاپ اول، ، روانپزشكي قانوني). 1384(ـ  صابري، سيد مهدي
  انتشارات سمت ،حقوق مدني اشخاص و مجانين). 1384(ـ سيد حسين  ،صفايي

  ي، انتشارات دانشگاه تهرانپزشكي قانون ).1373(ـ  قضايي، صمد
  ، جلد اول، نشر ميزاناثبات دليل اثبات .)1380(ـ  ناصر، كاتوزيان
  جلد دوم ،پزشكي قانوني انتشارات اينشتاين). 1371( ـ فرامرز ،گودرزي

  2 ش ،پژوهش ديني مجله، استنباط احكام وحقوق محجوريين از قران كريم).1380(ـ  ...اسدا ،لطفي
  ، نشر ميزاندانشنامه حقوقيجلد سوم، ().  ـ فرمحمد جع ،لنگرودي
  ، نشر ميزاندانشنامه حقوقي جلد اول،(). ـ  محمد جعفر، لنگرودي

  10حديث  ،جلد اول ،وسايل الشيعه ـ محقق حلي
  هاي كيفري اسالم ديدگاه ،محمدحسن ،مرعشي

 ونيك دانشگاه قمجزوه درسي حقوق تطبيقي كارشناسي ارشد، دانشكده الكتر موسوي ركني، سيد علي،
  44، ش دادرسي حقوق). 1383(ـ  حسين ،ميرمحمد صادقي

  قانون مجازات اسالمي
  قانون مدني

  اليحه جديد قانون مجازات اسالمي
  ، 31، ص 10وسايل شيعه، جلد اول، حديث 

www.ghavanhn.ir 
www.noormags.ir 
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