
  ليت كيفري مبتاليان به اختالالت روانيؤوبررسي مس
  1زهرا داستان

  
  چكيده

ليت كيفري است و ارتكاب جرم ؤويكي از موضوعات مهم در حقوق جزا، بحث مس
ليت كيفري ؤوموجب استقرار مس ي كه قابليت انتساب به مرتكب را داشته باشددر شرايط

 .ليت جزايي نباشدؤوقادر به تحمل مس ليو مجازات خواهد شد مگر آن كه مجرم به دالي
شود كه بسياري از اين رفتارهاي نابهنجار فرد  مرتكب رفتاري مجرمانه مي، گاهي فرد

ناشي از اختالالت رواني است كه فرد خود به وجود آن در روح و روانش اعتقادي 
  .شود يند آن ناآگاه است مرتكب جرم ميارد تحت تأثير اختالالتي كه از فرف. ندارد

 آثار تبيين جزايي و سير تقنيني مقررات با بررسي هدف از اين پژوهش اين است كه
ليت ؤوبررسي تحميل مس هاي شديد رواني در حين ارتكاب جرم، به از بيماري برخي

  .كيفري بر بيماران رواني بپردازيم
  

  واژگان كليدي
  .ليت كيفريؤومس ؛ارتكاب جرم ؛جنون ؛بيماري رواني

  
  
  
  
  

 شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمالدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم:زهرا داستان. 1  
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  ليت كيفري مبتاليان به اختالالت روانيؤوبررسي مس

باعث ايجاد اختالالت شخصيتي در پزشكان  عدم تعادل رواني از ديدگاه روان
  .دهد ها را به سوي ارتكاب جرم سوق مي آن وشود  افراد مي

تأثيرات روحي كه متضمن اختالالت رواني است شخصيت بيمار را گاهي چنان 
طور  همچنين همان .سازد وضوح مختل مي هدهد كه رفتار او را ب تحت تأثير قرار مي

چالش حقوق جزا كه مدخل اختالف نظر و پر دانيم يكي از مباحث پيچيده كه مي
ليت كيفري است كه علماي حقوق ؤوبحث مساست دانان شده  برخي از حقوق

 فقدان هر ودانند  غالباً آن را منوط به وجود سه عنصر قانوني، مادي و رواني مي
ليت كيفري ؤوها به هر سبب از موجبات رفع مس يك از اين سه عنصر و زوال آن

  .است
و كيفياتي  ها طوجود شر ي واسطه هارتكابي را ب ي هگذار گاهي عمل مجرمان قانون

 فاقدكه در شخص مرتكب وجود دارد قابل انتساب به او ندانسته از اين حيث او را 
  .داند ليت كيفري ميؤومس

 ي هدر قانون مجازات اسالمي از ابتدا تاكنون تغييراتي را در نص صريح ماد
المشاعر كه در قانون فعلي از آن با عنوان  افراد مختلقانوني راجع به جنون و 

  .كنيم ياد شده است مشاهده مي »اي به هر درجه«آن هم  »مجنون«
گذاري باعث ايجاد ابهاماتي در مورد اختالالت  همين تغيير عبارات در سير قانون

ليت كيفري مرتكب شده ؤورواني و شمول مصداق جنون و به تبع آن رفع مس
  .اي قضات در تعيين مجازاتي عادالنه گرديده است منجر به برخورد سليقهاست كه 

آگاه است مرتكب جرم يند آن نااگاهي فرد تحت تأثير اختالالتي كه از فر
شناسانه با عوامل  ها نشان داده است كه زماني كه عوامل زيست بررسي. شود مي

جرج ( آورد وجود مي هب كند رفتارهاي مجرمانه را كنش پيدا مي شناسانه ميان روان
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توجه به حالت خطرناك فرد كه فرد را به  و قضات گاهي بي) 127ص ،1380، ولد
دهد او را محكوم به مجازاتي  صورت بالقوه در معرض ارتكاب جرم قرار مي

د كه نه تنها كمكي در نوسازي مجرم و بازگرداندن مجدد او به جامعه نكن مي
مجدد جرم پس از گذراندن محكوميت مستعدتر كند بلكه او را در ارتكاب  نمي
 اين وادي همان محل برخورد حقوق با ) 25، ص1380الدين مطلق شمس( .سازد مي

  .پزشكي است روان
بينيم كه تشخيص فرد بيمار رواني از مجرم سالم از چنان اهميتي  پس مي

 هاي نسبت. دهد الشعاع قرار مي گيري قضات را تحت برخوردار است كه تصميم
ها سكوت  گذار از مدرج كردن آن متفاوت نقصان عقل، درجاتي دارد كه قانون

امر  ه و همين امر برزخي است كه بايد مقنن با استفاده از متخصصاناختيار كرد
توان تمام درجات نقصان عقل  زيرا نمي زشكي نسبت به آن اعالم نظر نمايدپ روان
در برخي از اختالالت رواني فرد ليت كيفري دانست چرا كه ؤومس ي فع كنندهرا ر
  .ماند خود باقي مي ي هول اعمال مجرمانؤمس

گذار است موجب  وسط كه ناشي از سكوت قانونبينيم كه همين فقدان حد  مي
گونه  زيرا اين شود كيفري مبتاليان به اختالالت رواني مي مسؤوليتايجاد ابهام در 

كه هيچ را كسي  .شود مي تقنين موجب عدم تناسب برخورد با ناقضان قانون
كند با كسي كه نقصان نسبي در برقراري ارتباط با  اي با واقعيت برقرار نمي رابطه

  .توان يكي شمرد و برخورد يكساني با اين دو داشت واقعيت دارد نمي
دهد كه بين برخي از اختالالت رواني و رفتار  ها در مباحث آتي نشان مي بررسي

صورت نقض هنجارهاي  هشود كه معموالً ب ي يافت ميمستقيم ي همجرمانه رابط
كيفري مورد  مسؤوليتشود و حال در اينجا بايد تأثير آن را بر  قانوني متجلي مي
  .بررسي قرار داد
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  كيفري و بيماري رواني مسؤوليت) الف
با محيط  مين نيازهاي گوناگون خودأان موجودي اجتماعي است كه براي تانس

كه حاصل سازگاري اجتماعي و  اين ارتباط .كند پيرامون خود ارتباط برقرار مي
  .دشو ازگاري رواني ناميده ميس سازگاري دروني شخص است

آيد كه سازگاري و در نتيجه  گاه موانع و مشكالتي در زندگي آدمي پديد مي
شود كه ممكن  و شخص دچار تنش و ناراحتي مي زند ميتعادل رواني فرد را بر هم 

  .شود و عصبي است باعث بروز اختالالت رواني
است كه  اي بيماري وخيم رواني 1پريشي، اختالل رواني، بيماري رواني يا روان

آن جريان فكر و انديشه و رفتار و كردار و احساس و اعمال از راه  ي هواسط به
مي چون از يهاي رواني معموالً با عال درست و عادي منحرف شده باشد و بيماري

ي، يدست دادن تماس با واقعيت، اختالل درك، پيدايش سلوك كودكانه و قهقرا
افكار غيرعادي كه ها و تمايالت اوليه و بروز  محرك ي هكاهش نيروي مهار كنند

  )1345 معنوي،و  بهرامي( .گردند مشخص مي شود ها و توهمات مي شامل انواع هذيان
  

  2كيفري مسؤوليتمفهوم  .1
است و تا  مسؤوليتتحميل مجازات وجود  ي هدر قانون مجازات اسالمي الزم

هاي قانوني نيز  وجود نداشته باشد محكوميت متهم به مجازات مسؤوليتزماني كه 
كيفري در مفهوم معنوي و شخصي خود تنها با تحقق  مسؤوليت. پذير نيست امكان

آيد بلكه الزم است كه فاعل برخوردار از  تقصير در رفتار مرتكب جرم پديد نمي
هايي باشد تا بتوان او را در ازاي رفتار توأم با تقصير و قابل سرزنش،  ويژگي

هني خاص فاعل با جرم كه با ذ ي هپس در كنار رابط ؛اخذه و مجازات كردؤم
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وضعيت رواني خاص مجرم بيش از پيش مورد توجه  شود عنصر تقصير تبيين مي
  .گيرد قرار مي

دانان  مركز توجه حقوق ،3اين وضعيت خاص كه تحت عنوان اهليت جزايي
رفته رفته از چنان اهميتي برخوردار شد كه امروزه به جزء  جزايي قرار گرفت

نحوي كه درك مفهوم  به است كيفري تبديل شده مسؤوليتناپذير  تفكيك
  )14، ص1383 ميرسعيدي،( .ي بدون فهم اهليت جزايي ميسر نيستكيفر مسؤوليت

 ي هعنوان رابط بين جرم و مجازات، نيازمند علم و اراد كيفري به مسؤوليت
از ديدگاه كيفري ارتكاب جرم يا . غيرمعيوب مجرمانه است ي هصحيح يعني اراد

هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب 
كيفري نيست بلكه براي اينكه مرتكب جرم را از لحاظ اخالقي و  مسؤوليت

هم  با طيايل و قابل سرزنش و مجازات بدانيم الزم است كه شرؤواجتماعي مس
  :شوند كه عبارتند ازجمع 
مرتكب آن نشأت  ي هآگاهان ي هوقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و اراد )اول

  .گيري او را مشخص كند پندار، كردار و جريان تصميم ي هگرفته باشد و نحو
اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب در عالم خارج تحقق  عمل مجرمانه )دوم

  .رتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشدنيت م ءيافته است بايد حاكي از سو
ارتكاب و  ي هل بشناسيم عالوه بر ارادؤوبراي اين كه مرتكب جرم را مس: سوم
نيت يا تقصير جزايي بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب  سوء

  )85، ص1355 صانعي،( .موجود باشد
جرم به فاعل آن احراز وليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب ؤدر حقيقت مس

ت وليت كيفري قابليؤتوان گفت مس شود و از اين جهت به طور مختصر مي مي
كيفري بحث از كيفر و مجازات  مسؤوليتدر . انتساب و اسناد عمل مجرمانه است
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ال است كه فاعل با داشتن چه اوصاف ؤدان به دنبال پاسخ به اين س است و حقوق
توان او  كند و مي را پيدا مي مسؤوليتازات و بار هايي توانايي تحمل مج و ويژگي

  .را به تحمل كيفر محكوم ساخت
  
  ماهيت جرم در ارتباط با اختالالت رواني .2

مجرم بودن مستلزم ارتكاب . طور كلي مفهوم جرم بستگي به مفهوم مجرم دارد به
آور به جامعه مطرح نيست بلكه  در اينجا ارتكاب هر نوع عملي زيان .جرم است

به موجب قانون و است تنها عملي كه در قانون به عنوان جرم شناخته شده 
  )يك قانون مجازات اسالمي ي ماده( .باشد مستوجب كيفر است مورد توجه مي

به هر حال چون براي تحقق جرم فرض بر اين است كه در جوار عنصر مادي 
شود كه اعمال مادي  ا جرم وقتي محقق ميجرم، يك عنصر معنوي وجود دارد لذ

آن عنصر مادي توسط موجودي ارتكاب يابد كه داراي ادراك و  ي هدهند تشكيل
  .تمييز و تشخيص باشد ي هاراده و قو

ها  پزشكي، تأثير بسياري از آسيب هاي زياد علم روان امروزه با وجود پيشرفت
افراد مشخص شده است كه طيف وسيعي از اين  رواني بر نابهنجاري در كاركرد

فرد دچار اختالل رواني شديد . دهد ها را اختالالت رواني تشكيل مي نابهنجاري
 ي هخود را با هنجارهاي پذيرفته شد ذهني يا عملي ي هتوانايي انطباق شايست

اجتماعي ندارد و ارتباط او با واقعيات يا كم شده يا كامالً قطع شده است و به 
او با هنجارهاي مقبول اجتماعي سر  ،مقنن هايخاطر عدم درك صحيح از دستور

  .شود آفرين مي ستيز دارد و همين ناسازگاري براي او و جامعه مشكل
گذار كيفري قرار گيرد و  هايي باشد تا مخاطب قانون شخص بايد داراي ويژگي

هار ركن ايد داراي چشخص ب. شود افراد يافت نمي ي هاين خصوصيات در هم
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عقل، بلوغ، قصد و اختيار باشد تا بتوان او را مخاطب حقوق كيفري دانست  اساسي
توان حتي بالقوه فرد را  و حتي اگر در يكي از اين چهار ركن خللي وارد آيد نمي

كيفري تلقي كرد زيرا با خلل در يكي از اين چهار ركن ديگر  مسؤوليتداراي 
  .هاي اجتماعي از خود دانست خواستهتوان فرد را داراي توان فهم  نمي

كه توانايي درك واقعيات از وي  ي استكستوان گفت مجنون  بنابراين مي
ها بينديشد و پيوسته  تواند به قواعد اجتماعي و نقض آن نمياست و سلب شده 

درصدد ارضاي آني تمنيات خود است و اين حاكي از قطع ارتباط بيمار با واقعيت 
بيمار رواني و  ي هر است كه بررسي وقوع جرم از ناحياست و به همين خاط

  .كيفري او، واجد اهميت فراوان است مسؤوليتچگونگي 
را معادل دقيق مجازات اسالمي  قانون 51 ي هدر مادرا در اين ميان چنانچه جنون 

اي از بيماران رواني كه در اثر بيماريشان شعور و  پريشي بدانيم حتي پاره روان
بايد  مسؤوليتاالصول وفق موازين  اند و علي را كامالً از دست داده خود ي هاراد

شوند و اگر هم براي جنون مفهومي  ول شناخته ميؤباشند مس مسؤوليتمبري از 
پزشكي فراتر ببريم  شمول آن را از جنون در روان ي هحقوقي درنظر بگيريم و داير

كند  ل مييز را زات تميعقل و قدر يههاي رواني كه قو بيماري ي يهو آن را بر كل
نسبي داشته باشند  مسؤوليتاي از اين بيماران كه بايد  منطبق بدانيم باز هم پاره

  .شوند مي امبر مسؤوليتكامالً از 
قانون همه يا هيچ را  ،گذار با سكوت راجع به درجات جنون توان گفت قانون مي

عدم تناسب برخورد با  ،گويي گونه اطالق و تالي فاسد ايناست مفروض دانسته 
كند و  اي با واقعيت برقرار نمي كس كه هيچ رابطه گويي آن .ناقضان قانون است

هيچ دركي از اعمال خود ندارد با آن كس كه اندك نقصاني در برقراري ارتباط با 
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و در نتيجه رفتار هر دو با يك برخورد است واقعيت دارد يكي مفروض شده 
  .شود قانوني مواجه مي

خود مرتكب  مبتال به اختالل رواني ي هبنابراين بايد ديد آيا فرد در همان زمين
او و  ي هتر آيا بين عمل مجرمان يا خير؟ به بيان روشن است نقض قانون گشته

ارتكابي هيچ  ي هسببيت وجود دارد يا عمل مجرمان ي هاو رابط بيماري رواني
بيماري رواني او  به صورت قانونيتا  ارتباطي با اختاللي كه به آن مبتالست ندارد

  .كيفريش باشد مسؤوليت ي رفع كننده
او  ؛يابد گونه كه هست درنمي هاي شديد رواني بيمار واقعيات را آن در حالت

      گذار را ندارد و همين جاست كه بسياري از  هاي قانون توان فهم خطاب
 مسؤوليتها معتقدند مشكل فرد مبتال به اختالالت رواني در وادي  دان حقوق

گيرد و به  شكل نمي مسؤوليتكيفري بالقوه است كه اساساً در چنين شخصي 
ها مانع  دان همين خاطر است كه چنين اختالالت رواني را بسياري از حقوق

ركان زيرا اصوالً وقتي خللي در ا ي آن فع كنندهدانند و نه ر مي مسؤوليت
  .يابد تا بخواهد رفع گردد تحقق نمي مسؤوليتموجود باشد  مسؤوليت

  
  كيفري مسؤوليتنقش عنصر رواني بر ) ب

بدين معنا كه هر . جرم است روانيارتكاب جرم همان عنصر  ي هنيت و انديش
خود را براي ارتكاب  ي فردي كه قصد ارتكاب جرمي را دارد بدواً قصد و اراده

هاي قبلي و از پيش تعيين شده  يشه و نقشهدپروراند و با ان جرم در ذهن خود مي
جرم تعبير  روانيسازد كه از آن به ركن  ديگر عناصر مهيا مي يزمينه را براي احيا

  .شود مي
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صورت گروهي  فردي يا بهبايد كه را از اين حيث تمام جزئيات انجام جرم 
با  وهاي عمليات اجرايي تحقق يابد  در قالب نقشه قرار استو صورت گيرد 

جرم تعبير  روانيتصميم گروه يا فرد در شرف انجام است به نيت و عنصر 
  .يمنماي مي

مهم اين است كه اولين شرط براي مسجل شدن هر نوع بزه يا تخلفي كه  ي نكته
است  روانياحراز عنصر عامداً انجام شود در ابتدا منوط به و به صورت عالماً بايد 

مي است كه فرد قصد ياصلي براي شروع يا انجام جرا ي زمينه و به واقع پيش
 ارتكاب آن را دارد و تا اين ركن به فكر و ذهن مرتكب احتمالي جرم متبادر

  .نشود نقش ديگر عناصر منتفي است
در شوند  دهند و باعث مي رواني، عنصر معنوي جرم را هدف قرار مي اختالالت

هدف قرار گرفته و  روانيعنصر ) قانوني، مادي و رواني(گانه جرم  ميان عناصر سه
  .در وجود يا تأثير بخشي اين عنصر در تحقق جرم اختالل ايجاد شود

يند جرم اكيفري ابتدا بايد از فر مسؤوليتبراي ايجاد ارتباط ميان عنصر رواني و 
. كيفري است مسؤوليت ي هلم مسأجر ي هترين نتيج آغاز به سخن نمود زيرا بديهي

تعريف واحدي از جرم در ابتدا بسيار دشوار  ي هها ارائ البته به دليل تعدد نگرش
  .است

ترين مفهوم جرم، آن مفهومي است كه قانون مشخص  به هر تقدير روشن
مالك عمل قرار است انگاري شده  پس آنچه در نص صريح قانون جرم؛ كند مي
  .گيرد مي

گذار با الهام از سنت، مذهب، عرف، اخالق و علم  تكوين جرم، قانونيند ادر فر
يز و اختيار تم ي هشعور و قو ي هواسط هپردازدكه انسان ب روز به تدوين قواعدي مي

در انجام عمل مخاطب اين قواعد است و ضمانت اجراي اين قواعد مجازاتي است 
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د و اين همان وادي شو كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال بر مرتكب بار مي
كيفري است زيرا كه در ارتكاب جرم ما با سه  مسؤوليتتالقي عنصر رواني با 
كنيم كه احراز هر سه عنصر مذكور شرط اصلي و اساسي  عنصر اصلي برخورد مي

  )22، ص1385 آقايي نيا،( .وقوع جرم است
بگيرد كه اهليت تواند مخاطب ضمانت اجراي عمل مجرمانه قرار  كسي مي

طور كه در مباحث قبل متذكر شديم شخص  زيرا همان كيفري داشته باشد
كيفري بالفعل پيدا كند و  مسؤوليتيابد كه  زماني قابليت مجازات مي ،مرتكب

  .اخذه و محكوميت و مجازات از لحاظ كيفري استؤاهليت كيفري همان قابليت م
 كه بر شود كيفري ابتدا به عناصر جرم توجه مي مسؤوليتدر جريان احراز 

اساس نظرات مشهور با وجود اختالف نظر در مورد تعداد عناصر جرم بين 
غالب، جرم را مشتمل بر سه عنصر قانوني، مادي و رواني  ي هدانان، نظري حقوق

  )67، ص1385 بشيريه،( .دانسته است
به  كيفري مسؤوليتما براي تبيين بهتر تأثير اختالالت عصبي و رواني بر 

پردازيم زيرا كه در مبتاليان به  عنصر رواني و اركان آن مي بررسي مفهوم
تمييز و اختيار و اراده است تا  ي هاختالل در قودر اختالالت عصبي و رواني، بحث 

ها را  كيفري آن مسؤوليتها و به تبع آن  بتوان قابليت انتساب جرم را نسبت به آن
بررسي عميق شخصيت بزهكار وليت كيفري مستلزم ؤضمناً احراز مس ؛بررسي كرد

هاي خاص  كند كه خصوصيات فردي و جنبه است و عدالت كيفري ايجاب مي
رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت 

وليت كيفري كامالً رعايت ؤشخصي بودن و مس ويژگيمورد توجه قرار گيرد تا 
  .گردد
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يا مجانين و باشند ثير اجبار و اكراه قرار گرفته أحت تدر نتيجه افرادي كه ت
اطفال كه به خاطر خصوصيات فردي و وضع خاص رواني از نظر كيفري 

، 1380شامبياتي،( .معاف از مجازات هستند ،از اين حيث شوند ميول شناخته ؤغيرمس
  )228ـ229صص

، 1386 بشيريه،( .تعبير كرد »فعل و انفعاالت ذهني«توان به  از عنصر رواني مي
رواني فاعل جرم با جرم است كه  ي هعنصر رواني جرم در حقيقت رابط )43ص

ي سازنده هر دهد و از عناصر اصل مجرمانه تشكيل مي ي جوهر اصلي آن را اراده
  .رود جرم به شمار مي

قادرند عملي را از  مبتال به اختالالت عصبي و رواني اي معتقدند كه افراد عده
 ي اهمال انجام دهند اما بايد توجه داشت كه صرف اراده و رابطهروي عمد يا 
انجام جرم بايد داراي  ي زيرا ارده م در احراز عنصر رواني كافي نيسترواني با جر

اعتبار حقوقي و قانوني باشد در حالي كه فرد مبتال به اختالالت عصبي و رواني 
ارتكاب جرم محسوب فاقد صالحيت  به تبع آنمعتبر است پس  ي فاقد اراده

رفتارهاي الوصف  مع ؛ي استيتر فاقد اهليت جنا و به بيان تخصصي شود مي
پس با توجه به مطالب مذكور  ؛شود او عاري از ركن رواني محسوب مي ي مجرمانه

  :توان عنصر رواني را در دو ركن خالصه كرد مي
  علم به حكم و موضوع عمل ارتكابي .1
  قصد ارتكاب جرم .2
  

  علم به حكم و موضوع عمل ارتكابي .1
 ي هعلم به مجرمانه بودن عمل ارتكابي كه همان علم به قانون است عنصر سازند

  .شود نيت جزايي محسوب مي سوء



1389زمستان ، پانزدهمسال چهارم، شماره  فصلنامه حقوق پزشكي/  172 

مس
ي 
رس
بر

ؤ
ت 

الال
اخت

 به 
يان

تال
ي مب

يفر
ت ك

ولي
اني

رو
  

اينكه شخص بايد نسبت به حكم كيفري آگاه باشد و بداند كه بر عملش اثر 
شود مگر  نميشود زيرا كه طبق قانون هيچ عملي جرم تلقي  مجرمانه مترتب مي

  .گذار سابقاً آن عمل را جرم اعالم كرده باشد آنكه قانون
توان فردي را مرتكب جرم قلمداد كرد و او را مجازات كرد كه  پس زماني مي

مترتب بر عملش  ي هعلم او را به مجرمانه بودن عمل ارتكابي و علم به اثر مجرمان
ييد قرار مورد تأ »حديث رفع«احراز كنيم و اين امر حتي از ديدگاه فقهي نيز با 

  )41بشيريه، پيشين، ص( .گرفته است
ضرورت  ي هپاي ي را بريلذا لزوم علم به حكم و موضوع در تحقق سوء نيت جزا

گونه توجيه كرد كه اگر انسان در زمان  توان اين دار بودن مجازات را مي هدف
 ،و در نتيجه ارتكاب فعل به هيچ روي ممنوعيت و مجرمانه بودن عمل را نداند

و ذهن و روان او از هرگونه انديشه مجرمانه خالي باشد اجراي مجازات هم لغو 
پس قهراً عنصر معنوي هم به وجود  ؛)177ميرسعيدي، پيشين، ص(فايده است  بي
 مسؤوليتقهري آن عدم تحقق  ي آيد و عنصر معنوي كه شكل نگيرد نتيجه نمي

  .كيفري است
  

  قصد ارتكاب جرم .2
گذار با تدوين قوانين و مقررات جزايي يك خط مشي، مشخص  قانونوقتي 

عملش نقض قوانين مدون  ي هشود كه نتيج شخص زماني مرتكب جرم ميكند  مي
گذار در اصل همان فعل و انفعاالت ذهني است  پس گذشتن از هشدار قانون ؛باشد

خواستن قصد ارتكاب جرم همان و  شود كه از اركان عنصر معنوي محسوب مي
 .شود يا داراي قابليت نقض قانون است عملي است كه منجر به نقض قانون مي

  )233، ص1379 اردبيلي،(
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به انجام عمل يا  رتوان خواستن قطعي و منج را مي »قصد مجرمانه«در حقوق جزا 
در اينجا خواستن و يا  البته ؛است ترك عملي دانست كه قانون آن را نهي كرده

اراده بايد در شرايط متعارف يك انسان عاقل، مختار و واجد رشد جسمي و رواني 
شود كه تمايل يا اراده  مطرح گردد زيرا زوال عقل و اختيار يا عدم رشد موجب مي

از ميان برود يا به  كيفري مجرم غالباً مسؤوليتو  دبر ارتكاب جرم مخدوش گرد
  )175ـ176، صص1384 نوربها،( .شود فيف يافته تبديلجزايي تخ مسؤوليت

خر بر ارتكاب جرم و وقتي عنصر رواني ؤاي است م داده ،كيفري مسؤوليت
كاركردي دارد كه تأثيرگذار در ماهيت جرم است پس بايد در تحقق و عدم 

نقش عنصر رواني ي  دربارهالب غ ديدگاه ،اين. نقش ايفا كندتحقق يك جرم 
  .است
كيفري جنون است كه برخي از مصاديق  مسؤوليترفع  هاي بارزترين مصداقاز 

. شود آن محسوب مي ي هپزشك از جمل اختالالت عصبي و رواني با احراز نظر روان
حال بايد ديد اوالً جرم از طرف . بينيم در جنون عنصر رواني را زايل شده مي

الت عصبي و رواني از يك از اختال ثانياً كداماست يا خير؟ مجنون واقع شده 
قانون مجازات  51 ي هآن به ماد ييق جنون محسوب مي شود تا با تسرّمصاد

اين يكي از . كيفري دانست مسؤوليت ي فع كنندهبتوان آن را از علل ر اسالمي
  .دانان اختالف نظر جدي وجود دارد هايي است كه در بين حقوق حوزه

تحقق پيدا  ،كه در جنون اساساً جرمل به اين نظرند دانان قاي گروهي از حقوق
ها معتقدند جرم سه عنصري  آن .كيفري شويم مسؤوليتل به رفع كند تا ما قاي نمي

شود كه اساساً جرمي به وقوع  است و فقدان هر يك از اين عناصر باعث مي
  .نپيوندد
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اي  اهليت شخص براي قابليت انتساب جرم است و واسطه ،كيفري مسؤوليت
اما  ركنِ اراده و علم به ارتكاب جرم دو ي هو مجازات به واسطاست بين جرم 
دهد يعني عمل مجرمانه از جانب  جرم را انجام مي ،آنند كه مجنونگروهي ديگر بر

شود و اثر زوال عنصر رواني را مجازات نشدن  يابد و فقط مجازات نمي او تحقق مي
  )1388ـ89 سماواتي،( .دانند نه عدم تحقق جرم مرتكب مي

انتقادي كه بر نظر اين گروه وارد شده آن است كه گفته شده اگر ما بپذيريم 
گذارند يعني عنصر رواني در  تأثير مي مسؤوليتفقط بر  ي فع كنندهعوامل ر

طور صرف است  كيفري به مسؤوليتگذارد بلكه اثرش بر  ماهيت جرم اثر نمي
بايد ديد چطور خر بر تحقق جرم است ؤكيفري امري م مسؤوليتچون صحبت از 
توان معتقد به دو  مگر مي ؟است وقتي عنصر رواني زايل بوده است جرم واقع شده

  )1389ـ88 سماواتي،(! عنصري بودن جرم بود؟
ناظر به مجازات نشدن بدانيم آن را پس هر اثري بر عنصر رواني بار كنيم اگر 

كاري به و اگر ناظر به ماهيت خود جرم بدانيم و  توان گرفت مييك نتيجه 
  .ديگراي  همجازات شدن يا نشدن نداشته باشيم نتيج

  
 ي هكيفري در حقوق موضوع مسؤوليتتأثير اختالالت عصبي و رواني بر ) ج

  ايران
موضوع درگيري بيماران رواني با قانون و ارتكاب رفتار مجرمانه يكي از 

 انها با جلب نظر متخصص غالباً دادگاه. هاي قضايي است مشكالت رسيدگي
صادر  عصبي و رواني به اختالل مبتال متهم ي پزشكي رأي خود را درباره وانر

بيش از هشتاد سال است كه از تصويب قوانين كيفري در ايران . نمايند مي
و  و عصبي گذرد و در طي تغييرات قوانين، به اجمال سخن از اختالالت رواني مي
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طور كلي در روزگار ما عقيده  هب .ليت كيفري به ميان آمده استؤوتأثير آن بر مس
با مبتال به اختالل رواني و عصبي بزهكار  ي بر اين است كه اجراي كيفرها درباره

آموزي  ها يعني اصالح و تربيت بزهكار و عبرت هاي مجازات هيچ يك از هدف
 اين رويكرد سيستم عدالت كيفري ايران در مواجهه باو  ديگران سازگار نيست

  .كند امات موجود در اين زمينه را ايجاب ميبررسي ابه ،ولهمق
برخي ارتكاب جرم توسط . جنون متفاوت است ي دانان در زمينه عقايد حقوق

ي  برنده از بينپذيرند و جنون را  تعريف قانوني جرم مي به مجنون را با توجه
اي اصوالً ارتكاب جرم را با توجه به عدم  كه عده در صورتي؛ شناسند مي مسؤوليت

  .دانند ديوانه منتفي مي از سوي و زوال عنصر معنوي د قصد مجرمانهوجو
علل اين تشتت آرا بيشتر نمايان  ،جنون ي بارهگذاري در با نگاهي به سابقه قانون

كه از قوانين  .ش. ـه1304دي ماه  23قانون مجازات عمومي مصوب  .شود مي
ابتال به جنون را به عنوان يكي از  40 ي جزايي فرانسه اقتباس شده بود در ماده

جازات مانون ق 40ي ماده. وليت كيفري پذيرفته بودؤمس ي رفع كنندهعوامل 
  :عمومي

 ،بوده يا اختالل دماغي داشته باشدمجنون  ،كسي كه در حال ارتكاب جرم«
شود و مجازات نخواهد داشت ولي در صورت بقاي جنون بايد  مجرم محسوب نمي

  .»به دارالمجانين تسليم شود
داد و عمالً مشكالتي  جنون و اختالل دماغي را در يك رديف قرار مي ،اين ماده

  .كرد ها ايجاد مي را براي دادگاه
اصطالحات تحت تأثير . ش. هـ1352خرداد  7اصالحي مصوب نويسندگان قانون 

تري عمل  در مورد جنون به نحو دقيق 36 ي شناسي جديد در بند الف ماده روان
هرگاه محرز شود مرتكب حين ارتكاب به «  :طبق تعريف اين قانون. كرده بودند
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 شدعلل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختالل تام تميز يا اراده دچار با
  »...مجرم محسوب نخواهد شد

اراده اشاره تمييز يا  ي همين ماده نيز به اختالل نسبي شعور يا قوه» ب«ند در ب
اختالل «، »فقدان شعور«كارگيري اصطالحات  هبا ب. ش. هـ1352قانون . شده بود

بندي  را در حقيقت طبقه» جنون«تمييز يا اراده،  ي قوه» اختالل نسبي« و » تام
كيفري و  مسؤوليتاز نظر تخفيف . ش. هـ1352تصميم قانون سال  .كرد مي

شعور يا تميز يا  ي ين ارتكاب جرم به اختالل نسبي قوهمجازات افرادي كه در ح
  .اند قابل انتقاد است اراده دچار بوده

اصي را از نظر به جاي آن كه اقدامات و تدابير تأميني خ. ش. هـ1352قانون سال 
در مقام ارفاق،  و حكم قرار دهدافراد ذكر شده مورد توجه  ي امر بهبود و معالجه

هاي  ول را به حبسمسؤ مجرمان نيمه و است تنها به تخفيف مدت زندان اكتفا كرده
يافته نه باعث تنبه فرد نيمه هاي تقليل  اين مجازات. كند تر محكوم مي كوتاه
  )518ص صانعي، پيشين،( .نه تأثيري در بهبود و درمان حال او دارد شود ول ميمسؤ

اران سالم و بهنجار در ميان بزهك» ولمسؤ نيمه«داري مجرم ديگر نگاه از طرف
اند  كه راه و روش مجرمانه را براي تأمين نيازهاي خود انتخاب كردهاز نظر رواني 

گيرد، به ترتيبي كه پس از  هاي مجرمانه را فرا شود كه رفتارها و ارزش باعث مي
خطرات  شود و ميتر مجرمانه كشيده هاي بيش پايان مدت زندان احتماًال به فعاليت

بدين جهات طرفداران مكتب . آورد ميبيشتري را براي خود و جامعه به وجود 
ن اند كه مجرما تحققي حقوق جزا و مكتب دفاع اجتماعي جديد، استدالل كرده

هاي معمولي قرار  ها مشمول مجازات ول را نبايد به خاطر جرم ارتكابي آنمسؤ نيمه
ي  ي درماني و هم جنبه هبلكه بايد از اقدامات تأميني خاص كه هم جنب دارد

هاي مخصوص  تيمارستان. براي اصالح و درمان آنان استفاده نمود مجازات دارد
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شده بيني شده ولي هنوز تأسيس ن ن كه در قانون اقدامات تأميني ايران پيشمجرما
تواند محل مناسبي براي  مي وجود داردجمله بلژيك ها از و در بعضي كشوراست 
  .)520صانعي، پيشين، ص( .ن باشدداري و مداواي اين گونه مجرمانگاه

جنون را موجب  ،خود 27 ي در ماده. ش. هـ1361قانون مجازات اسالمي سال 
به هر درجه كه باشد  جنون حين ارتكاب جرم«: دانست وليت كيفري ميؤعدم مس

  .»وليت كيفري استؤموجب رفع مس
 ؛بسيار فاصله گرفته است. ش. هـ1352اين مورد از اصطالحات قانون قانون در 

. شناسي سازگاري داشت ل جديد علم روانيتر با مساكه قانون اخير بيش در حالي
مجنون مرتكب . ش. هـ1352و . ش. هـ1304رسيد كه برخالف قوانين  نظر مي هب

  .تساخ ل مييوليت كيفري او را زاؤشناخت اما مس جرم را مجرم مي
 نيز عيناً. ش. هـ1370قانون مجازات اسالمي مصوب  51 ي گذار در ماده قانون

در مورد . ش. هـ1361قانون راجع به مجازات اسالمي سال  27ي  عبارت متن ماده
جنون در اين ماده تعبير عامي دارد كه به هر  .جنون را مورد تأكيد قرار داده است

كه در مرز سالمتي و جنون قرار دارند  هاي رواني نابساماني رواني حتي بيماري
 ؛باشد گذار نمي توان دريافت كه منظور قانون شود كه با كمي دقت مي اطالق مي

ل و اختيار انسان را سلب يگذار جنوني است كه قوه تميز را زا پس مقصود قانون
سناد جرم به مجنون و در نتيجه رافع مسئوليت كيفري چنين جنوني مانع از ا. كند
  .تاس

قانون آيين دادرسي كيفري نيز جنون يكي از موارد موقوفي تعقيب  8 ي در ماده
جنون از اسباب « :بايد به اين موارد اشاره نمود كه. كيفري محسوب شده است

 ثر است و از شركاؤوليت كيفري است و فقط در حق مجنون مؤشخصي رافع مس
  ».كند نميوليت ؤاند رفع مس  و معاونين جرم كه عاقل بوده
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در تشخيص جنون معلوم كنند اين است بايد شكان پز روانيكي از ابهاماتي كه 
  اين نابساماني يا بيماري رواني بوده است يا خير؟ ي كه آيا جرم ارتكابي نتيجه

هاي علم  البته بايد به اين نكته اشاره نمود كه احكام قانون مجازات اسالمي با داده
رويكرد تدوين كنندگان  .كند نش بزهكاران تطبيق نميرفتار و مي  امروز درباره

نيز بر مشكالت و ) در سال گذشته( مجازات اسالمي قانون پيشنهادي ي هحالي
 .جنون افزوده است ي روي سيستم عدالت كيفري در مواجهه با واژه  ابهامات پيش

را به جنون اختصاص ) وليت كيفريؤموانع مس(ايشان مبحث دوم از فصل چهارم 
  :ست ازا اند كه عبارت داده

جنون وضعيتي است كه شخص مبتال به آن به علل مادرزادي يا  )142ـ1 ي ماده
وي زايل  ي تمييز يا اراده ي نحوي كه قوه هب باشد عارضي دچار اختالل رواني مي

  .گردد
  .وليت كيفري استؤرافع مس ،جنون در حال ارتكاب جرم )142ـ2ماده 

معيار و ضابطه و تعريف  و حاالت نزديك به آن جنونبراي تعريف و شناخت 
مشخصي وجود ندارد اما معموالً و متفقاً آن را اختالل رواني يا از خودبيگانگي 

مجرم داراي حالتي خطرناك باشد بايد  ي هدر هر حال، چنانچه ديوان. خوانند مي
روي همين  ترتيبي داده شود تا جامعه از خطرات احتمالي رفتار او مصون بماند و

خطرناك در محل مناسبي  ي نگهداري ديوانه  اصل است كه در قانون تأكيد شده
  )H.Richard lamb http://archpsy.ana-assn.org( .صورت گيرد

نظر  پزشكان اختالف هايي رواني بين قضات وروان در مورد بعضي از بيماري
گونه ابهامي  هيچ »اسكيزوفرني«ند كه در بيماري ا هوجود دارد و چنين بيان نمود

در  كند و كار مي ؛وجود ندارد ولي در مورد كسي كه در تمام موارد سالم است
گيرد اما نسبت به اطرافيان خود بدبين است و به  موارد عاقالنه تصميم مي ي بقيه
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كند چون اين فرد دچار  مي... شتم و ضرب و خاطر همين موضوع اقدام به قتل يا
براي اثبات  شنود و را مي بيند يا حتي صداي او كسي را مي ي واقعاًتوهم است يعن

خورد كه چنين موضوعي حقيقت دارد به  قسم مي كند و اش پافشاري هم مي گفته
كند پس  اش را باور نمي كند ولي مدركي ندارد هيچ كس گفته دادگاه شكايت مي

 نسبت به اطرافياندر مورد چنين فردي اگر هذيان و توهمش  .كند خود اقدام مي
در غير اين  كيفري است و مسؤوليتي  كنندهفع متناسب با جرم انجام شده باشد ر

  .كيفري دارد مسؤوليتصورت 
 ي است كههاي رفتار گروهي از ناهنجاري شخصيت ضد اجتماعياختالالت 

وجدان و مقررات  ،گردند و شخص توجهي به اخالق يرشد فراخود ظاهر م سبب به
م توسط اين قبيل افراد ارتكاب ياز اين جهت بسياري از جرا ؛اجتماعي ندارد

  .يابد مي
در عين آنكه فراخود رشد كافي ندارد در غالب موارد اين  در اين دسته افراد
دانست زيرا در قبال قوانين  ول رفتار و اعمال خودؤتوان مس قبيل افراد را مي

توان از  و اعمالشان را نمي دارند مسؤوليتدي احساس محيطي و اجتماعي تا ح
 ي هكيفري دانست زيرا مبتاليان به اين اختالالت فاقد قو مسؤوليتموجبات رفع 
اعمال خود نيستند و به ماهيت عمل ارتكابي تا حدي آگاه است و  درك و تمييز

 سالمياجازات مانون ق 51 ي همذكور در ماد توان آن را از مصاديق جنون نمي
  .قلمداد كرد

ماندگي ذهني نيز  كيفري مبتاليان به صرع و عقب مسؤوليتموضوع  ي رهدربا
جنون و اختالل مشاعر رافع «: كهاست مشورتي چنين گفته شده  نظريهدر 
ماندگي ذهني از مصاديق  عقب باشد و اينكه صرع و وليت كيفري ميؤمس
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مشورتي،  ي هنظري( ».ستهاست يا نه با جلب نظر طبيب برعهده دادگاه ا آن
  )8/1/1373ـ50/7

 ي چنانچه قاضي رسيدگي كننده با توجه به نظريه«: كه است گفته شده همچنين
شخصي كه حكم حجر وي به لحاظ جنون (پزشك قانوني احراز نمايد كه متهم 

بنابراين  كندبايد او را تعقيب و مجازات  يستمجنون ن) صادر شده است قبالً
االتباع نيست چنانچه طبق  اينكه احكام مدني در امور كيفري الزمنظر از  صرف
ره متهم ثابت شود حكم حجر صاد) جنون(پزشك قانوني، خالف حجر  ي نظريه

  )15/7/1380ـ434/7مشورتي،  ةنظري( ».باشد مانع تعقيب كيفري وي نمي
ماندگي  تشخيص اين امر كه عقب«: مشورتي ديگري آمده است كه ي نظريه در

ذهني كه  ي ه ماند عقب بوده و سالميا جازاتم انونق 51 ي ذهني از مصاديق ماده
وليت است پس از تحقيق و كسب نظر پزشك ؤمرتكب جرم شده فاقد مس

ماندگي  تشخيص اين نكته كه صرع و عقب و به عهده دادگاه است ،متخصص
طبيب (رود با كارشناس  شمار ميه اختالل مشاعر ب ذهني از مصاديق جنون يا

اوضاع و احوال  تواند در صورتي كه نظر كارشناس را با است و دادگاه مي) رواني
مشورتي،  ي هنظري( ».مسلم و معلوم قضيه منطبق بداند، طبق نظر وي عمل كند

  )21/8/1381ـ7774/7
طور كلي ضرورت دارد كه با استفاده از نظر كارشناسان، روان پزشكان،  پس به

دانان در مورد حدود و  شناسان، حقوق شناسان، جرم روان متخصصان مغز و اعصاب،
هاي رواني و عصبي از جمله  جزايي مجرمان مبتال به بيماري مسؤوليتثغور 
. آن در قوانين ملحوظ گردد ي ماندگان ذهني بررسي بيشتري گردد و نتيجه عقب

اي  ماندگي ذهني رابطه عقب ي كيفري با درجه مسؤوليت ي بديهي است رابطه
ديب أبخشي يا ت پيچيده و متشكل از عوامل متعدد و متفاوت است و درمان يا توان

  .چنين مجرمي نيز به بررسي دقيق كارشناسي نيازمند است
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جنون در  ي كيفري مبتاليان به اختالل دو قطبي بايد محدوده مسؤوليت ي بارهدر
گذار مشخص  گويي قانون قانون مجازات اسالمي را با توجه به اطالق 51 ي ماده

اي كه در  نكته. قطبي معلوم گردد جنون براي شمول اختالل دو ي كرد تا دايره
مورد جنون در اين ماده بايد گفت آن است كه منظور از جنون زوال عقل و فقدان 

 ي هشود كه موجب سقوط قو هايي را شامل مي شعور است و آن دسته از بيماري
ه بيماري رواني اعم از جنون است و هر و ديگر اينكاست تمييز و زوال اراده 

  .شود جنون تشخيص داده نمي اي بيماري رواني
قطبي و توضيحات  پس با توجه به مطالب توضيح داده شده در مورد اختالل دو

و آن، مشخص گرديد كه اين اختالل يك نوع بيماري رواني است  ي بارهمبنايي در
افسردگي شديد چه در زمان سرخوشي اين بيماري در موارد حاد چه در زمان 

كيفري باشد اما  مسؤوليت ي كننده بع آن رفعتتواند در حد جنون و به  مفرط مي
شود گرچه شخص را در حالت  در مواردي كه اين اختالل موجب زوال عقل نمي

توان آن را مشمول  دهد نمي ناآگاهي براي انجام برخي افعال و اعمال قرار مي
قانون مجازات  22 ي ازات اسالمي دانست ليكن با توجه به مادهقانون مج 51 ماده

در حالتي كه در حين ارتكاب جرم داراي اين اختالل (اسالمي بايد مباشر در جرم 
مند ساخت تا حكم صادره با عدالت تناسب و  هرا از كيفيات مخففه بهر) است

  .هماهنگي الزم را داشته باشد
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  نتيجه
جرم و حفاظت از كردن د وحدماي براي  ر هر جامعه وسيلهاز آنجا كه مجازات د

اول موظف  ي هگذار در درج پس قانون است ها و جرايم  افراد جامعه در برابر ناامني
مين أاجتماعي است ت ي هانگاري صحيح هدف مجازات را كه فايد است كه با جرم

كيفري را وجود قوانين و مقررات آمره  مسؤوليتكند زيرا اولين شرط برقراري 
توان  انگاري نكرده باشد نمي دانستيم و تا زماني كه قانون عملي را صريحاً جرم

 ي هرا وجود اختيار و اراده و قو مسؤوليتشرط دوم . ول دانستؤكسي را مس
درك عمل از جانب شخص مرتكب دانستيم و گفتيم شخص بايد داراي 

كيفري  مسؤوليتگذار از جهت  اشد تا مخاطب قانونهايي ب خصوصيات و ويژگي
توان او را حتي بالقوه داراي  ها باشد نمي قرار گيرد و اگر شخص فاقد اين ويژگي

كيفري دانست زيرا هدف از مجازات صرفاً تنبيه مجرم نيست و حكم و  مسؤوليت
  .موضوع از اين بابت بايد با هم متناسب باشند

الالت رواني اگر بين اختالل فرد مبتال و عمل ارتكابي در بررسي مبتاليان به اخت
از قانون  ي هسببيت وجود نداشته باشد به گفت ي هكه منجر به نقض قانون شده رابط

بينيم كه قانون مجازات تمام  باشد اما مي كيفري شخص مي مسؤوليت ي بين برنده
ون به هر جن«شوند را در عبارت  اختالالت رواني كه مصداق جنون محسوب مي

  .خالصه كرده است» اي درجه
رسد كه جاي خالي اختالالت  چنين به نظر مي از بررسي قانون مجازات اسالمي

در مبحث قتل،  ويژه رواني غير از جنون در ضوابط و مقررات جزايي ايران و به
  .تعمدي و امري است كه داراي پايه و مبناي حقوقي است

دانان بر اين اعتقادند كه با زوال  از حقوق توان گفت كه برخي در نهايت امر مي
عنصر معنوي چون يكي از اركان اصلي جرم زايل شده است پس اصوالً جرمي 
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 ،كيفري مرتكب مسؤوليت ي برطرف كنندهكه جنون را است ارتكاب نيافته 
  .گونه نباشد بايد قايل به دو عنصري بودن جرم شد بدانيم و اگر اين

كنند كه اوالً تأثير زوال عنصر  گونه استدالل مي نظر اين كه مخالفان اين در حالي
كيفري است و همچنين طرفداران اين نظر بر اين  مسؤوليترواني بر ماهيت 

جرم ) مجنون(كنند كه اگر رفتار مرتكب اصلي  گونه استدالل مي خود اين ي هگفت
وجه به مواد شود چرا كه با ت رو مي هنباشد مجرم شناختن معاون جرم با اشكال روب

، موجب عدم تعقيب و مجازات از مجرم مجنون مسؤوليتبينيم كه رفع  قانوني مي
كيفري نسبت به  مسؤوليتشود و حاالت شخصي رافع  ن آن جرم نميامعاون
گيرد كه با توجه  ثر نيست زيرا معاون جرم بودن عمل را به عاريت ميؤم ،معاون

ظر دوم با نص قانون مطابقت بيشتري ن ،انگاري عمل معاون به قانون فعلي و جرم
  .رسد نظر مي دارد و مرجح به

توان چنين گفت كه  پس با توجه به آنچه تاكنون مورد نظر قرار گرفت مي
مبتاليان به اختالالت رواني امري است موضوعي  دست بهارتكاب جرم ي  همسأل

حاذق پزشك  كه نيازمند بررسي موردي موضوع توسط قاضي به كمك يك روان
له صادر كرد أتوان حكمي كلي و از پيش تعيين شده براي اين مس است و نمي

طور كلي فاقد  اي كه به عده گونه خالصه كرد كه اصوالً اينمطلب را توان  مي
هاي شديد و  افتادگان ذهني، هيستري نظير عقب ؛شعور، تمييز و اراده هستند

د و آن دسته از مبتاليان به باشن اكيفري مبرّ مسؤوليتهاي شديد از  افسردگي
ساير بيماراني كه در قواي  تاًي نسبي برخوردار باشند نهايمسؤوليتاختالل نسبي از 

مزبورشان هيچ اختاللي وجود ندارد و بعضاً فاقد حس اخالقي، محبت، عاطفه و 
كامل كيفري داشته باشند  مسؤوليتها بايد  احساس گناه هستند نظير پسيكوپات

خفيف، مورد ترديد نيست  ي افراد مبتال به اختالالت روانييفرك مسؤوليتپس 
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تر مرتكب جرم شوند ولي  شود راحت چه تعارضات دروني آنها باعث ميزيرا اگر
د و فاقد اياين تعارضات به حدي نيست كه فرد با دنياي خارج قطع ارتباط نم

امور خود را به طور نسبي از  ي ولي اگر قدرت اداره قدرت اراده و تميز باشد
  .گردد ش كم و يا زياد ميمسؤوليتدست بدهد بسته به شدت و نوع بيماري 
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  ها نوشت پي
1‐ psychosis 
2‐ criminal responsibility 
3‐ penal capacity 
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