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   از آثار حقوقي تا پيامدهاي كيفري ؛جنون
  1مسعود بسامي
  2حسين بسامي

 چكيده 
جنون را مي توان يك بيماري رواني تعريف كرد كه منجر به قطع ارتباط فرد 

اين بيماري واجد . با واقعيت و عدم تشخيص در اشتباه بودن اعمال مي گردد
 شخص مجنون از آثار حقوقي مهمي است كه از جمله  مي توان به معافيت

اين حمايت هاي قانوني از شخص . مجازات و بطالن اعمال حقوقي او اشاره نمود
 خود ،مبتال به جنون باعث شده كه برخي از اشخاص براي رهايي از بار مسئوليت

لذا شناخت جنون و علل و عالئم آن الزم و ضروري است، . را به ديوانگي بزنند
اي رواني محدود به جنون نيست و طيف اما بايد توجه داشت كه بيماري ه

با اين وجود قانونگذار حمايت خود را از اين بيماران . گيرد وسيعي را در برمي
در اين مقاله سعي گرديده عالوه بر شناخت جنون و آثار . دريغ نموده است

حقوقي آن، وضعيت حقوقي ساير بيماران رواني و ضرورت توجه مقنن به اين 
  . قرار گيرداشخاص مورد بررسي

 . هاي رواني، آثار حقوقي جنون، بيماري:واژگان كليدي

  
  

                                                           
   كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرمشناسي و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي -1
   كارشناس مشاوره و روانشناسي -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

  مقدمه
در هريك از تأليفات حقوقي و . بيماري جنون واجد آثار حقوقي مهمي مي باشد

 هر يك از ،روانشناسي كه به اين مسئله پرداخته شده با توجه به اقتضاي امر
ند، اما به نظر مي رسد كه منظر خود موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده ا

اين . بايد جنون را از هر دو ديدگاه حقوقي و روانشناختي مورد بررسي قرار داد
امر عالوه بر شناخت دقيق جنون، به بيان وجوه افتراق و اشتراك ديدگاه 
حقوقدانان و روانشناسان خواهد انجاميد و عالوه بر اين، خالء هاي قانوني را نيز 

همچنين مسئله ديگري كه الزم است به دقت مورد مطالعه قرار . نمايان مي سازد
بايد ديد اين . است) غير از مجانين(گيرد وضعيت حقوقي ساير بيماران رواني 
آيا مورد حمايت  قانوني هستند و يا . بيماران در قوانين ما چه جايگاهي دارند
خش تهيه گرديده اين مقاله در چهار ب. اينكه قانون نسبت به آنها بي اعتنا است

كه دو بخش آن به بررسي مفهوم جنون، علل، عالئم و درمان آن پرداخته و در 
دو مبحث ديگر وضعيت حقوقي جنون و ساير بيماريهاي رواني در قوانين ايران 

  .مورد بررسي قرار گرفته است
 

  مفهوم جنون، انواع و درجات آن: بخش اول
    تعريف جنون-1

ناسي و پزشكي  و از نظر روانش1ست نه روانشناختيجنون يك اصطالح حقوقي ا
 جنون از ،لذا روانشناسان. تر از معناي حقوقي آن داردگسترده تر ومعنايي وسيع

ديويد ايبراهمسن . لحاظ حقوقي را با جنون از لحاظ روانشناسي تفكيك كرده اند

                                                           
، 1383 جان دبليو، سانتراك، زمينه روانشناسي، ترجمه مهرداد، فيروز بخت، چاپ اول، انتشارات رسا، -1

  80ص 
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

يي اصطالح حقوقي جنون فقط به توانا: در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد 
 عاطفي يا احساسي او را در يشخص توجه دارد و توانايي ها) تشخيص(شناختن 

عدم تشخيص اشتباه بودن «دادگاههاي فدرال آمريكا جنون را . 1بر نمي گيرد
را » اختالالت رواني«اما انجمن روانپزشكي آمريكا اصطالح . مي دانند» اعمال 

 :معرفي مي كند و مي گويدبه كار برده و آن را با اصطالح و تعابير پزشكي 
بيماري رواني يا بر مغز شخص تاثير مي گذارد يا نمود مغزي دارد و طرز فكر، 

بنابراين مفهوم حقوقي جنون با . 2رفتار و تعامل فرد را تحت تاثير قرار مي دهد
ولي اين بدان . مفهوم پزشكي آن يكسان نيست و كامالً بر هم منطبق نمي باشند

ه در اصطالح حقوق جنون ناميده مي شود در اصطالح پزشكي معنا نيست كه آنچ
داند در پزشكي نيز جنون ناميده مي بلكه آنچه را حقوق جنون مي. جنون نيست

با اين وجود وقتي دادگاه ها در خصوص مجنون بودن يا نبودن شخصي از .  شود
پزشكان نظر مي خواهند فقط جنون فكري يا به عبارتي عدم تشخيص اشتباه 
بودن اعمال مد نظر است و ساير مواردي كه از ديدگاه پزشكان ممكن است 
جنون ناميده مي شود ، مثل جنون عاطفي يا احساسي و جنون اخالقي را مد نظر 

  .ندارند
 تعاريفي كه از جنون ارائه گرديده است از ذكر اين مقدمه به بيان برخي ازپس 

  .مي پردازيم
بيماري رواني يا  () 3به اصطالح علمي پسيكوزدر اصطالح روانپزشكي، جنون يا 

 جريان فكر ، انديشه ، رفتار، كردار ، ،روان پريشي است كه به واسطه آن

                                                           
 1379 ، 24حثي درباره جنون مجرم، ماهنامه دادرسي، شماره  محمد حسن، مرعشي، مقاله، ب-1
  جان دبليو، سانتراك، همان-2

3- psychosis 
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

چنانكه مالحظه مي . 1احساس و اعمال از راه درست و صحيح منحرف شده باشد
روان پريشي .  جنون معادل با روان پريشي آمده است،گردد در اين تعريف

 در اين . با واقعيت است كه شامل توهم و هزيان مي باشدنوعي قطع ارتباط
بيماري ادراك فرد از واقعيت به گونه اي جدي دچار تحريف شده واكنش هاي 
روانشناختي خود به شدت آشفته مي گردد، اين گونه بيماران از اختالل در تفكر 

ن نيز حقوقدانا. 2و تكلم رنج مي برند و رفتارهايشان بسيار عجيب و غريب است
براي جنون تعاريفي را ذكر نموده اند از جمله ، جنون صفت كسي است كه فاقد 

يا آنكه مجنون كسي است كه قوه . 3تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است
فقها نيز جنون را . 4عقل و درك ندارد و به اختالل كامل قواي مغزي مبتالست

  .5فساد عقل و اختالل در آن دانسته اند
. ي است تعاريف فوق مشخص مي گردد كه جنون يك بيماري روانبا توجه به

 كه تمامي بيماري هاي رواني جنون محسوب نمي با اينحال بايد توجه داشت
  . شوند و فقط دسته اي از آنها داخل در مفهوم جنون قرار  مي گيرند

نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين كه در حال حاضر در آثار و تأليفات 
ي به ندرت از واژه جنون استفاده مي شود و عباراتي مانند پيسكوز و پزشك

اسكيزوفرني به كار مي رود لذا وقتي مي خواهيم از جنون تعريفي ارائه دهيم و 
  .انواع آن را نام ببريم بايد انواع اسكيزوفرني يا پسيكوز را ذكر كنيم

                                                           
فرامرز، گودرزي، پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق، چاپ چهارم، .  مهرزاد، كياني-1

 334، ص 1386انتشارات سمت، 
 115، ص 1378انتشارات معراج   هدايت اله، ستوده، آسيب شناسي اجتماعي، چاپ پنجم  -2
  200، ص 1378 محمد جعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، -3
مرتضي، قاسم زاده، حقوق مدني اشخاص و محجورين، چاپ چهارم، انتشارات سمت .  حسين، صفايي-4

 214، ص 1378
  همان-5
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

   تاريخچه جنون-2
 بيماريهاي رواني وجود داشته ،اريخاز زمان پيدايش بشر حتي در دوره ماقبل ت

بشر اوليه بيمار رواني را تبعيد كرده او را در طوفان ، سرما و جلوي . است
انسان هاي بدوي معتقد بودند  .1جانواران وحشي رها مي كردند تا از بين برود

كه بيماري رواني از استيالي شيطان در بدن انسان به وجود مي آيد كه به منظور 
آنان با بيماران رواني به عنوان . 2 به علت ارتكاب خطا بوده استتنبيه شخص

آن ها را بي رحمانه كتك مي زدند و به . جادوگر و شيطان رفتار مي كردند
اين تفكرات حتي تا قرون وسطي نيز . 3الخره مي سوزاندندازنجير مي بستند و ب

  .ادامه داشت 
 .ه خرافات رهانيدند اطبا خود را از سلط510-580بتدريج در سال هاي 

پيتاگوراس با بنيان گذاشتن مكتب پيتاگوريان اولين كسي بود كه به مغز به 
عنوان مركز فعاليت عقالني توجه كرد و بيماري هاي رواني را ناشي از اختالل 

در . با اين وجود بايد آغاز نظريات علمي را قرن هيجدهم دانست. 4مغز دانست
 .اي حمايت از بيماران رواني دست به كار شدنداين قرن روانپزشكان بزرگي بر

آنان متحمل زحمت هاي زيادي شدند تا توانستند كلمه ديوانه را در عرف مردم 
 پزشكي فرانسوي به نام فليپ ،يكي از اين اشخاص. تبديل به بيمار رواني بكنند

ني  زنجير را از پاي بيماران روا1793 بود و او اولين كسي بود كه در سال 5پينل

                                                           
 3ني، چاپخانه پارس، بي تا ص زهرا، اصول پرستاري رواعالي نژاد،  -1
 28، ص 1377اسماعيل و ديگران، بهداشت روان، جلد اول، چاپ اول، نشر جامه، شاهسوند،  -2
 7 همان، ص عالي نژاد، زهرا، -3
 اسماعيل، همانشاهسوند،  -4

5- Phlilpe Pinel  



 

154 

ون
جن

 :
ي 
يفر

ي ك
دها

پيام
 تا 

قي
حقو

ار 
ز آث

ا
  

  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

برداشت و ثابت نمود كه آن ها قابل اعتماد هستند و مي توانند به محبت و 
  .1درمانهاي بهتر پاسخ دهند

 وردهاي مخصوص براي بيماران رواني مي خواندند و از آنها در ،در ايران باستان
، گياهي ييدر دوره هخامنشيان درمانهاي دارو. اماكن مقدس نگهداري مي كردند

در دوره ساسانيان دانشكده پزشكي جندي شاپور .  شد و جراحي انجام مي
در ايران . 2تاسيس شد كه بخشي از بيمارستان به بيماران رواني اختصاص يافت

 زيرزميني بود كه به بيماران ، در بيمارستان دولتي تهران1297معاصر تا سال 
 در اين سال به علت يكسري حوادث ناگوار اين قسمت .رواني اختصاص داشت

شهرباني هم بيماران را .  بيمارستان دولتي جدا شد و به شهرباني واگذار گرديداز
به اين ترتيب بيماران . به ساختماني در محله اي به نام باغ اكبر آباد انتقال داد

رواني از بيماران عادي جدا شده و تيمارستان تهران كه مبداً تاريخچه روانپزشكي 
  .3نوين بوده است بوجود آمد

  
  نواع جنون ا-3

تعيين . مي باشد) شيزوفرني( جنون تقريباً معادل اسكيزوفرني ،در حال حاضر
در اين مبحث فقط به يكي از تقسيم . انواع اسكيزوفرني تاريخچه اي طوالني دارد

بندهاي اسكيزوفرني اشاره مي گردد و طرح هاي ديگر از تعيين انواع آن را مي 
توان بدين شرح انواع اسكيزوفرني را  مي. وده نمتوان در ساير منابع علمي مالحظ

   نوع نامتايز -4 كاتاتونيك -3) هبه فرنيك( آشفته - 2 پارانوئيد -1: نام برد

                                                           
 زهرا، همانعالي نژاد،  -1
 18، ص  همان-2
 22، ص  همان-3
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

  .1 نوع باقيمانده-5
  :اما جنون را از حيث ديگري نيز به دو اعتبار تقسيم بندي كرده اند

 .به اعتباردائمي يا ادواري بودن آن -1

 .ال جنون به زمان كودكيبه اعتباراتصال يا عدم اتص -2

   به اعتبار دائمي يا ادواري بودن آن-1
 جنوني است كه هميشه در شخص وجود دارد و از بين نمي :جنون دائمي. الف 

همه (نمي گردد خواه مدت آن طوالني باشد  رود و شخص به حالت عادي باز
ي در اصطالح روانپزشك. و خواه مدت آن كوتاه باشد...)  سي سال و –عمر 

و . بيماري رواني است كه در آن عالئم بيماري به طور دائم و مستمر وجود دارد
  .2اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز هم از بين نمي رود

 به معناي جنون دوره اي است و در اصطالح حقوقي جنوني : جنون ادواري.ب
ح روانپزشكي نام بيماري در اصطال. است كه مستمر نيست و متناوب مي باشد

) نشاط مفرط يا افسردگي شديد( است كه با تغييرات شديد خلقي يعاطفي عميق
بنابراين جنون  .3و بهبود پذيري و ميل به عودت به كسالت مشخص مي شود

هر از چندگاهي براي چند ساعت يا . ادواراي جنوني است كه هميشگي نيست
 شود و سپس از بين مي رود و بيمار به چند روز يا چند ماه در بيمار ظاهر مي

  .4مي گردد و عاقل مي شود حالت عادي باز
   به اعتبار اتصال يا عدم اتصال جنون به زمان كودكي-2

                                                           
ويرجينيا، سادوك، خالصه روانپزشكي، مترجم نصرت اله، پور افكاري، چاپ سوم، بنيامين، سادوك،  -1

  26، ص 1385انتشارات شهر آب، 
 336فرامرز، گودرزي، همان، ص .  مهرزاد، كياني-2
  335همان، ص  -3
  همان-4
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

 مجنون را به اعتبار زمان ابتاليش به جنون به دو گروه ،در اين تقسيم بندي
ني كه مجنوني كه جنون او متصل به دوران صغراست و مجنو: تقسيم كرده اند

هر دو گروه مجنونند و كليه اعمال حقوقي . جنون او متصل به ايام صغر نيست
پدر و جد پدري و (  خاص اما هرگاه گروه اول داراي ولي. آنها باطل است

م احتياجي ندارند درصورتي كه براي باشند به قي) وصي منصوب از جانب آنان 
1و جد پدري باشندم نصب شود، اگرچه داراي پدر دسته دوم بايد قي.  

  
   درجات جنون- 4

 گاهي جنون تام است گاهي غير تام با اينحال تمام ؛جنون داراي درجاتي است
بنابراين ذكر درجه فقط نشانه شدت و . 2درجات جنون در زوال عقل مشتركند

از حيث شدت و ضعف مالحظه . 3ضعف جنون است و در ماهيت آن اثر ندارد
 حالت خطرناكي دارند و برخي ديگر بي آزار و مي گردد برخي از ديوانگان

در برخي از . 4آرام هستند و ممكن است حتي در جامعه ناشناخته باقي بمانند
كشورها مانند فرانسه بين درجات جنون تفكيك قائل شده و متناسب با درجه 

  .5آن رژيمي براي حمايت از محجور برقرار كرده اند
  
  

                                                           
 217مرتضي، همان، ص قاسم زاده، حسين، صفايي،  -1
 محمد حسن، همانمرعشي،  -2
مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسالمي، مجله تحقيقات رضا، نور بها،  -3

 1370، 9حقوقي، شماره 
 215مرتضي، همان، ص قاسم زاده، حسين، . صفايي -4
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

  رمان آنعلل جنون، عالئم و د: بخش دوم 
   علل جنون-1

 ،در خصوص علل بيماري هاي رواني اعم از جنون و ساير بيماريهاي رواني
  :تقسيم بندي هايي صورت گرفته كه به برخي از آنان اشاره مي كنيم

  :  علل بيماري رواني را به سه دسته تقسيم بندي كرده اند،در يك تقسيم بندي
 - 3، )بيماريهاي جسميناشي از (ل عضوي  عل- 2علل سرشتي و ارثي،  -1

 1)ناشي از شكست هاي رواني(علل روانشناسي 

  :برخي ديگر علل را به دو دسته تقسيم كرده اند
كه شامل عوامل ارثي ، مادرزادي و شرايط : علل جسماني يا محيط داخلي -1

:  علل محيطي يا محيط خارجي- 2. فيزيكي و فيزيولوژيكي بدن است
 فرهنگي، اقتصادي و ضربه ها و شامل عوامل جغرافيايي، اجتماعي،

 .2فشارهاي روحي و رواني است

   عالئم جنون -2
  :شودي جنون بيان گرديده است اشاره ميدر ذيل به برخي از عالئمي كه برا

 عدم تماس با واقعيت و يا تعبير غير عادي آن -1

بيمار، خوشحال، عصباني، بدبين يا خوش (اختالل شديد و مداوم عاطفي  -2
 )بين است

 .گشت به رفتارهاي دوران كودكيباز -3

                                                           
  192زهرا، همان، ص عالي نژاد،  -1
 30اسماعيل، و ديگران، همان ص شاهسوند،  -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

از بين رفتن تعادل شخصيت به طوريكه تمايالت اوليه بدون كنترل ظهور  -4
 .مي نمايد

اختالل حاد يا مزمن در طرز فكر و ادراك مثل اختالل در درك زمان و  -5
 مكان

توهم (ها و توهمات مي شود بروز افكار غير عادي كه شامل هذيان -6
 1..).، بويايي ، بينايي و شنوايي

انجام كارها به صورت ( از جمله عالئم ديگر مي توان به بهت، منفي كاري 
نكته اي كه بايد به . ، اختالل در دقت و انجام عمل ناگهاني اشاره كرد) بالعكس

آن توجه داشت آن است كه در بعضي بيماران ممكن است برخي از عالئم 
بستگي به نوع بيماري مذكور وجود داشته باشد و در بعضي ديگر همه عالئم، 

با اين . مثالً عالئم اسكيزوفرني هبه فرنيك با نوع كاتاتونيك متفاوت است. دارد
 . داخل در مفهوم جنون قرار مي گيرند،حال هر دو نوع

  
   درمان جنون-3

روشهاي درماني كه در ذيل مي آيد تنها مختص به جنون نيستند و از اين روشها 
  . نيز استفاده مي شودبراي ساير بيماري هاي رواني

روشهاي درماني را مي توان در دو دسته درمانهاي بيولوژيك و درمانهاي 
   2.پسيكولوژيك قرار داد

                                                           
  .211، ص 1363پ ششم، ناشر شركت سهامي چهر،  بهداشت رواني، چا،سعيدشاملو،  -1
 334مهرزاد، همان، ص كياني،  ،فرامرزگودرزي،  
 296زهرا، همان، ص عالي نژاد،  -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

 –انسولين درماني  (-   تشنج درماني -1:  درمانهاي بيولوژيك شامل- الف
 دارو درماني  شامل  -4 روان جراحي ، - 3 آب درماني، -2، )...الكتروشوك و 
 ... آرام بخش و – آور داروهاي خواب

آنتاگونيست هاي گيرنده : به طور كلي داروهاي ضد جنون دو طبقه هستند
  1)مثل ريسپريدون( SDAدوپامين و 

  مواظبت -3 گروه درماني، - 2 روان درماني، -1:   درمانهاي پسيكولوژيك- ب
 ....و 2 درمان معطوف به خانواده-4هاي موردي، 

  
  آثار حقوقي جنون: خش سومب
ر اين بخش اعمال حقوقي، مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري مجنون را مورد د

به عبارتي مي خواهيم ببينيم آثار حقوقي اعمال ارتكابي . بررسي قرار مي دهيم
  .توسط مجنون به چه صورتي است

   اعمال حقوقي-1
قبل از بررسي وضعيت اعمال حقوقي مجنون الزم است دو مفهوم توضيح داده 

  :  شود
   حجر-2ل حقوقي  عم -1

 هر عملي است كه از روي قصد واقع شود و اثر قانوني داشته :عمل حقوقي
به عبارتي اعمال حقوقي به كارهايي مانند عقود و ايقاعات اطالق مي شود . 3باشد

                                                           
 40ويرجينيا، سادوك، همان، ص . بنيامين، سادوك -1
 همان -2
 472محمد جعفر، همان، ص جعفري لنگرودي،  -3
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

كه اشخاص به طور ارادي و براي رسيدن به پاره اي آثار حقوقي انجام مي دهند 
  .1 آن اعمال ، مترتب مي سازدو قانون هم آثار مورد نظر را بر

 عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را :حجر
ره كند و شخصاً ا به طور مستقل و بدون دخالت ديگري اد]مالي  و غير مالي [

  .2 انجام دهد خود رااعمال حقوقي
ه كه باشد جنون به هر درج« :  مقرر مي دارد1211قانون مدني ايران در ماده 

از مجموع موارد مذكور نتيجه گرفته مي شود كه مجنون  »موجب حجر است
به عبارتي چون مجنون فاقد درك و تميز و . نمي تواند اعمال حقوقي انجام دهد

است، تمام اعمال حقوقي او ) قصد ايجاد عمل حقوقي(در نتيجه اراده حقوقي 
باطل است و اجازه ولينه نمي تواند ناتواني او را جبران م نيز در اين زمي يا قي

البته در صورت لزوم ، خود ولي يا قيم ، بر طبق مقررات ، به عنوان . نمايد
نماينده قانوني مجنون اقدام مي نمايد و به جاي او اعمال حقوقي انجام مي دهد 

 قانون مدني در اين باره مقرر 1213ماده . 3كه اثر آن دامنگير مجنون مي شود
مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ « : داردمي

تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد، ولو با اجازه ولي يا قيم خود؛ لكن 
اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه انجام مي دهد نافذ است مشروط 

 قصد و تميز ،ت سالمتمجنون ادواري چون در حال» .م باشدبر آنكه افاقه او مسلّ
دارد لذا اعمال حقوقي او اعمال يك شخص سالم و كامل است در نتيجه اين 

  .اعمال صحيح و معتبر مي باشد
  

                                                           
 190مرتضي، همان، ص قاسم زاده، حسين، صفايي،  -1
 158همان ، ص  -2
 217همان ، ص  -3
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

   مسئوليت مدني-2
 در اثر خطاي  يعني فرضي كه شخصي به عمد يا،مسئوليت مدني به معني خاص

 به عبارتي .1مي رساند  و مسئول جبران آن قرار مي گيردخود به ديگري زيان 
در هر مورد كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است مي گويند در 

  .2برابر او مسئوليت مدني دارد يا ضامن است
در حقوق ما مسئولت مدني اصوالً مبتني بر تقصير است و هر كس مسئول 

حال آيا .3زيانهايي است كه به عمد يا در نتيجه بي احتياطي به ديگران مي زند
 ديگري وارده به  تقصير شود و مسئول جبران خساراتتواند مرتكبمجنون مي 

  باشد؟
 دو مفهوم مطرح شده ،والت تاريخي مسئوليت مدني براي تقصيردر سير تح

از ديدگاه مفهوم اخالقي . ي يكي مفهوم اخالقي و ديگري مفهوم اجتماع؛است
 چون لزوم  كسي مقصر مي باشد كه كار قابل سرزنشي انجام داده باشد وتقصير،

و قابليت سرزنش اشخاص مبتني بر داشتن قوه تميز حسن و قبح و درك و اراده 
مي باشد بنابراين در اين ديدگاه چون مجانين و كودكان داراي قدرت تميز 
خوب از بد نمي باشند در نتيجه قابليت انتساب تقصير به آنان وجود نداشته لذا 

در مقابل مفهوم اخالقي . 4رند مسئوليت مدني ندا،در صورت ايراد خسارت
در اين ديدگاه مسئوليت مدني وسيله اي .  قرار دارد آن مفهوم اجتماعي،تقصير

 داوري درباره خوبي ،است براي حفظ زندگي مشترك در اجتماع و هدف اصلي
و بدي اشخاص نيست؛ هدف اين است كه زيان هاي نامشروع جبران شود و 

                                                           
دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، چاپ چهارم، ناشر شركت سهامي انتشار، . ناصر، كاتوزيان -1

 10 ص 1379
  13همان، ص  -2
  35همان، ص  -3
 203مرتضي، همان، ص قاسم زاده، حسين، صفايي،  -4
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

پس قطع نظر از شرايط جسمي و روحي خطا . ودآثار كارهاي ناشايسته از بين بر
كار، بايد ديد كاري كه از او سر زده است با رفتار انسان معقول يا متعارفي كه 

 تقصير ،به اين ترتيب. معيار تميز خطاست تعارض دارد يا با آن موافق است
مفهومي نوعي و اجتماعي است كه بايد جداي از شخصيت خطا كار مورد بررسي 

رد و ديگر قابليت انتساب تقصير در زمره شرايط مسئوليت قرار داده نمي قرار گي
شود و كساني كه از نظر اخالقي نمي توانند مقصر به شمار آيند، مانند ديوانه و 

  1. مسئوليت پيدا مي كنند نيزكودك
حال حقوق ايران كداميك از نظرات فوق را پذيرفته است؟ با توجه به موارد  

 مفهوم اجتماعي ، مالحظه مي گردد كه قانونگذار953 تا 951مندرج در مواد 
 قانون مدني 1216همچنين به صراحت در ماده . 2تقصير را پذيرفته است) نوعي(

هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود « : مقرر مي دارد 
. 3ه اند اين ماده مبتني بر فقه اسالمي است و فقها بر آن اجماع نمود.»ضامن است

به اين ترتيب چنانچه مجنون به مال ديگري خسارت وارد كند بايد از اموال خود 
  .او جبران خسارت شود

 به طور خالصه، مجنون داراي مسئوليت مدني است و حجر كه مربوط به اعمال 
البته بايد توجه . حقوقي مي باشد افعال مادي زيانبار محجور را شامل نمي شود

 ناشي از قصور كساني باشد ،ه خسارت وارده از ناحيه مجنونداشت در مواردي ك
.  مي شناسدست قانون در اينجا آنها را مسئولكه نگهداري مجنون به عهده آنان ا

 در اين موارد رابطه عليت بين خطاي سرپرست مجنون و ،زيرا در نظر عرف
سبب را صغير با زيان ، قويتر از اقدام آنهاست و در اين چنين مواردي بايد م

                                                           
  67ناصر، همان، ص كاتوزيان،  -1
 همان -2
 56، ص 1380، چاپ اول، نشر كشاورز، )بيع و خيارات(روشنعلي، شرح و ترجمه فقه  ي، شكار -3



   

  163

مي
بسا

ود 
سع

م
مي

بسا
ن 
حسي

 ،
  

  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

كسي «:  قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد7بر همين مبنا ماده . 1مسئول شمرد
كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او 
مي باشد، در صورت تقصير در نگهداري يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده 

  »... باشد  ر  مياز ناحيه مجنون يا صغي
  
   مسئوليت كيفري-3

مفهوم تقصير و مسئوليت در حقوق كيفري با مفهوم تقصير و مسئوليت در 
حقوق كيفري كسي را مسئول و مقصر مي شناسد . حقوق مدني متفاوت است

بنابراين اگر مجرم فاقد اوصاف  .كه از قدرت ادراك و اختيار برخوردار باشد
يعني در قبال امر و نهي قانونگذار . درك و اختيار باشد مسئول اعمال خود نيست

خطاب يا امر و نهي قانونگذار متوجه كساني است كه دستورهاي . تكليفي ندارد
به همين دليل مجنون و يا نا بالغ . او را مي فهمند و قدرت بر اجابت آن دارند

د افعال خود را نمي فهمد و يا تميز اين دو برايش دشوار است چون نيك و ب
قانونگذار شرط ثبوت مجازات را بلوغ، عقل و اختيار . 2مسئوليت كيفري ندارد

و لذا فقدان كيفيات مذكور را از اسباب رافع مسئوليت كيفري . قرار داده است
سالمي در بر همين اساس قانون مجازات ا. شناخته است) معافيت از مجازات(

جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع «:  مقرر مي دارد 51ماده 
اين حكم قانونگذار در باب رفع مسئوليت كيفري از »  مسئوليت كيفري است

مجنون عالوه بر آنكه مبتني بر اصول كلي حقوق كيفري پذيرفته شده در ساير 
معروف ) ص(ز پيامبر اسالم كشورهاي جهان مي باشد مستند به حديثي است ا

                                                           
 117ناصر، همان، ص كاتوزيان،  -1
 74، ص 1381محمد علي،  حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ چهارم، نشر ميزان، اردبيلي،  -2
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

بي حتي يحتلم، و صرفع القلم عن ثالثه، عن ال«:  مي فرمايند  كهبه حديث رفع
سه گروه از مردم فاقد «، »1.عن المجنون حتي يفيق و عن النايم حتي يستيقظ

اند، كودك تا به سن بلوغ برسد، ديوانه تا بهبود يابد، خفته تا تكليف و مسئوليت
  ».بيدار شود

 قانون مجازات اسالمي و نيز حديث رفع، 51مجموع با توجه به متن ماده در 
لكن بايد توجه .  معاف از مجازات مي باشد،مجنون در صورت ارتكاب جرم

جنون مقارن با ارتكاب «داشت شرط معافيت مجنون از مجازات آن است كه 
باشد بنابراين چنانچه شخص در زمان ارتكاب جرم در حالت سالمت » جرم باشد

هرچند قبل از ارتكاب جرم مبتال به جنون بوده و يا پس از وقوع جرم به جنون 
 قانون 51 اده م2بر همين اساس تبصره . دچار شده باشد از مجازات مبرا نيست

 ،در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري«: مجازات اسالمي مقرر مي دارد
  ».جنون در حين ارتكاب جرم است

نجا طرح مي شود و بايد پاسخي روشن براي آن يافت اين است سؤالي كه در اي
هرگاه ، به عنوان مثالكه ترديد در حالت جنون را چگونه بايد حل كرد؟ 

شخصي عملي انجام دهد و اختالف پديد آيد كه در چه دوراني انجام شده است 
چگونه رفع اختالف مي شود و چه كسي بايد ادعاي خود ) حالت افاقه يا جنون(

را ثابت كند؟ در اين خصوص بايد بين شخصي كه سابقه ابتال به جنون را ندارد 
  .و شخصي كه سابقه ابتال دارد قائل به تفكيك شويم

   ادعاي جنون از سوي كسي كه سابقه ابتال به جنون ندارد : حالت اول -الف

                                                           
، ، به نقل از روشنعلي11، از ابواب مقدمه عبادات حديث 4، كتاب الطهاره، باب 1وسائل، جلد  -1

 53شكاري، همان، ص 
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 از چنانچه شخصي كه قبالً سابقه ابتال به جنون نداشته عملي را انجام داده اعم
يا بستگانش مدعي ) در زمان افاقه( خود او ،عمل حقوقي يا عمل كيفري و حال

شوند كه ارتكاب عمل در زمان حدوث جنون بوده است و خواهان بطالن عمل 
  .حقوقي يا معافيت از مجازات باشند رفع اختالف به چه صورت است

 و فرض هم در حقوق مدني و هم حقوق كيفري عاقل بودن افراد اصل مي باشد
در حقوق ايران از مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي . 1 ندارد وجودجنون

، بعالوه در نظام حقوقي ما در باب اعمال حقوقي. 2مي توان اين اصل را دريافت
 ، به موجب اين اصل در عقود و ايقاعات.اصلي وجود دارد به نام اصل صحت

اين .  دليل بر فساد اقامه كندفرض قانون بر صحت آنهاست و مدعي فساد بايد
 شخصي ،با توجه به اين اصل.  قانون مدني پيش بيني شده است223اصل در ماده 

) مدعي فساد معامله است(كه مدعي است عمل حقوقي در زمان جنون انجام شده 
 ادعاي جنون ،لذا در صورت عدم اقامه دليل. بايد دليل بر اين ادعا بياورد

  .م به صحت معامله داده مي شودپذيرفته نمي شود و حك
لذا به .  عاقل فرض مي شودكس،در حقوق كيفري هم اصل بر آن است كه هر 

 متهم بايد ثابت كند كه در زمان ارتكاب جرم مجنون بوده ،منظور رد اين اصل
با اين حال بعضي از . اين موضوع در حقوق كيفري پذيرفته شده است. 3است

ر در تعارض با اين اصل است كه بار اثبات بايد حقوقدانان معتقدند فرض مذكو
هميشه به عهده دادستان باشد و متهم تا زماني كه مجرميتش اثبات نشده بي گناه 

  .4است
                                                           

، چاپ ، ترجمه حسن دادبانگاستون استفاني و ديگران، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، جرم و مجرم -1 
 518، ص 1377اول، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي، 

 94 ، ص1387، چاپ چهارم ، نشر پايدار، 2 و 1جالل الدين، آيين دادرسي كيفري مدني،  -2
 286 ، ص 1386كاترين، اليوت، حقوق جزا، ترجمه عبدالوحيد زاهدي، چاپ اول، انتشارات جاودانه،  -3
 همان -4
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 ادعاي جنون از سوي كسي كه سابقه ابتال به جنون دارد : حالت دوم -ب
  )مجنون ادواري(

چه دوراني انجام  هرگاه مجنون ادواري عملي انجام دهد و اختالف شود كه در 
 در مسئله مذكور در حوزه ؟چگونه رفع اختالف مي شود) افاقه يا بيماري(شده 

حقوقي مدني و در خصوص اعمال حقوقي دو اصل وجود دارد كه با هم متعارض 
  :هستند
  اصل صحت- 2اصل استصحاب     -1

بطالن (اصل استصحاب اقتضا دارد كه معامله در حال جنون واقع شده باشد 
اصل صحت اقتضا دارد كه معامله . مگر اينكه خالف آن ثابت شود) همعامل

به نظر برخي از اساتيد . صحيح تلقي گردد مگر اين كه خالف آن اثبات گردد
 قانون مدني بر مي آيد آن است كه اصل بر بطالن معامالت 1212آنچه از ماده 

نون مدني  قا1212ماده . مجنون ادواري است و مدعي صحت بايد دليل بياورد
اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه انجام دهد نافذ .... «: مقرر مي دارد

اين دسته از حقوقدانان معتقدند اين » .مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد. است
 بر وقوع  را اصل،در واقع» مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد«ماده با تعبير 

و خالف آن را محتاج ) استصحاب(ن آن قرار داده جنون و بطالمعامله در حال 
  .1به اثبات دانسته است

 برخي ديگر از حقوقدانان اصل را بر صحت معامالت مجنون ادواري ، در مقابل
اند؛ يعني اصل بر اين است كه معامله در حال افاقه صورت گرفته و صحيح دانسته

  . 2مي باشد
                                                           

 219مرتضي، همان، ص قاسم زاده، حسين، و صفايي،  -1
 214، ص 1356حسن، حقوق مدني، جلد اول، انتشارات اسالميه، امامي،  -2
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بحث مي توان گفت، همچنان كه اصل در حقوق كيفري نيز درباره مسئله مورد 
 جنون است كه بايد ادعاي عاقل بودن افراد به قوه خود پا برجاست، اين مدعيِ

  .خود را ثابت كند
در هر حال بايد توجه داشت كه احراز جنون امري ماهوي و در اختيار دادگاه 

نظر نهايتاً دادگاه از كارشناس كه در اين قبيل موارد پزشك قانوني است . است
در عين حال دادگاه ملزم به تبعيت از نظر كارشناس نيست و . خواهي مي كند

 اليحه قانون اقدامات تاميني 4تبصره ماده . 1نظر كارشناس جنبه مشورتي دارد
درباره تشخيص عدم مسئوليت مجرمين و اينكه «: مقرر مي دارد) 1339مصوب (

ند دادگاه نظر پزشك متخصص آيا مطلقاً يا به طور نسبي فاقد قوه تميز مي باش
  ».امراض روحي را جلب مي نمايد و در هر حال تصميم نهايي با دادگاه است

  
   وضعيت حقوقي ساير بيماران رواني-بخش چهارم

در جامعه بيماراني هستند كه در دسته مجانين به مفهوم عرفي و يا پزشكي قرار 
 غير طبيعي هستند، گيرند، ليكن از نظر وضع روحي و جسماني در شرايطنمي

هاي شديد رواني دارند، كه ها و ناهنجارييعني با اينكه مجنون نيستند؛ ناتوانايي
ها و توانند تصميم بگيرند، لغزشدرست نمي. خود معلول عوامل مختلفي است

از اين قبيل بيماران يا . هايي دارند كه نبايد از كنار آنها بي توجه گذشتضعف
، انواع توهمات، افكار ، انواع هذيانهاه انواع اضطراب هابيماري ها مي توان ب

حال .  انواع اختالالت حافظه اشاره نمود ووسواسي، انواع اختالالت شخصيت
  .سئوال اين است كه قانونگذار چه تدابيري براي اينگونه افراد انديشيده است

                                                           
  243، ص 1381 عمومي، چاپ ششم، نشر ميزان، ايرج، بايسته هاي حقوقي جزايگلدوزيان،  -1
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 و قوانين 1304با بررسي سير تاريخي قانونگذاري در مسائل كيفري ايران از سال 
 تا به امروز مالحظه مي گردد قوانين حاكم در ارتباط با 1307مدني از سال 

 همان قوانين ،بيماري هاي رواني با اندكي تغييرات در حكم و متن و عبارت
 مي باشد و موضوع و نوع جديدي از بيماري 1307 و 1304حاكم در سال هاي 

صفت ( ، غير از جنون و سفه هاي رواني در قوانين نيامده است و قانونگذار 
بيماري هاي رواني ديگري را به ) اشخاصي كه تصرفات مالي عاقالنه ندارند

 اين امر يك خالء قانوني و انتقادي بر قانونگذار مي  كهرسميت نمي شناسد
زيرا اگر مالك در زوال مسئوليت كيفري و بطالن اعمال حقوقي مجنون، . باشد

ز حسن و قبح باشد برخي از بيماران رواني فقدان درك و شعور و عدم تمي
 واجد اوصاف مذكور مي ، الاقل در برخي از افعال،هرچند نه در تمامي اعمال

باشند اين درحالي است كه مقنن براي اين اشخاص مسئوليت كيفري را به شكل 
تام به رسميت شناخته و اعمال حقوقي آنان را نيز صحيح مي داند، به عنوان مثال 

فردي كه دچار اختالل . ن به بيماران دچار اختالالت جنسي اشاره نمودمي توا
 قانون مجازات عمل آنان را جرم مي ،جنسي عورت نمايي يا حيوان دوستي است

اين خالء قانوني . داند و هيچگونه ارفاق و تخفيفي براي آنان درنظر نگرفته است
خت انسان و روان در حالي است كه تحوالت چشمگير و پر شتاب در عرصه شنا

او موجب شده است تا حقوق به خصوص حقوق جزا تحت تاثير روانشناسي 
بنابراين به . تغيير جهت داده و توجه خود را به بيماري هاي رواني معطوف دارد

نظر مي رسد اوالً قانونگذار بايد الاقل به برخي بيماري هاي رواني كه وضعيت 
 عدم توجه مي تواند به تضييع حقوق حادتري دارند توجه نمايد چرا كه اين

ثانياً . مبتاليان اين بيماريها منجر گردد و حقوق را از راه درست منحرف نمايد
را از قانون حذف كند، زيرا نخست آنكه، مالك فقدان شعور » جنون«واژه 
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چنانكه در خصوص صغار مبناي حمايت قانونگذار از آنها فقدان .  است نه جنون
هرچند در برخي از (ز است كه اين مبنا در برخي بيماران روانيشعور و عدم تمي

 دوم آنكه ، كلمه جنون اصطالحي قديمي، مجمل و . يافت مي شود) اعمال آنها
حقوقي است و اين بدان علت مي باشد كه در اعصار گذشته علم روانپزشكي و 

رواني روان شناسي چندان مطرح نبوده و مردم و پزشكان با ساير بيماري هاي 
در . آشنا نبودند و فقط نوع بارز و حاد آن را كه جنون مي باشد مي شناختند

 ،حالي كه با پيشرفت علم همچنانكه بسياري از بيماري هاي جسمي كشف شدند
بسياري از بيماري هاي رواني نيز مورد شناسايي قرار گرفته اند و سوم آنكه در 

ر و دادگاهها صرفاً به جنون معطوف نظامهاي حقوقي پيشرفته دنيا توجه قانونگذا
از جمله حقوق . ي هاي رواني نيز توجه نموده اندنيست و به برخي از بيمار

 اصطالح جنون را از قانون مجازات زدوده ،فرانسه با تأسي از علم روانشناسي
 ،شخصي كه در حال ارتكاب«  قانون مجازات فرانسه 222- 1طبق ماده . است

ي يا عصبي رواني منجر به زايل شدن قدرت تشخيص يا بتال به اختالل روانم
به همين ترتيب در حقوق » 1.كنترل اعمالش باشد مسئوليت كيفري ندارد

انگلستان برخي از دادگاهها اشخاصي را كه به علت ساير بيماري هاي رواني غير 
از جنون دچار اختالل در تشخيص گرديده و مرتكب جرم شده بودند را تبرئه 

  .2ندمي نماي
  
  
  

                                                           
   517گاستون  استفاني و ديگران همان، ص  -1
 287-300همان صص . كاترين، اليوت -2
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  نتيجه 
تعريفي وسيع تر از ) روانپزشكي(جنون به عنوان يك بيماري رواني  در پزشكي 

  .تعريف حقوقي آن دارد 
حقوق فقط جنون فكري يا به عبارتي عدم تشخيص اشتباه بودن اعمال را مد نظر 
قرار داده و به حمايت از بيماراني كه داراي حالت مذكور مي باشند پرداخته و به 

 حالت هايي كه ممكن است از ديدگاه پزشكي جنون ناميده شود و نيز ديگر
مي توان گفت جنون تنها بيماري رواني . ساير بيماريهاي رواني بي توجه است

 اين در حالي است كه وقتي  وست كه قانون به حمايت از بيماران آن پرداختها
بنا بر فقدان درك و نگريم مي بينيم كه اين مبه مبناي حمايت مقنن از مجانين مي

شعور استوار است كه اين حالت در برخي ديگر از بيماران رواني ، هر چند به 
لذا اين تبعيض بين بيماران رواني نه با واقعيت هاي علمي . طور نسبي وجود دارد

قانونگذار بايد در جهت مترقي نمودن قوانين از . منطبق است نه با اصول حقوقي 
.  مختلف بهره گيرد نه اينكه نسبت به آنها بي توجه باشددستاوردهاي علمي علوم

زوال قدرت درك و «لذا به نظر مي رسد مقنن بايد مبناي حمايت خود را 
 حال به علت هر بيماري كه ممكن است حادث شده باشد ،قرار دهد» تشخيص

  .   هر چند كه نام آن جنون نباشد
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Insanity” From Legal effects to penal consequences 
 

Masoud Basami1 

Hossien Basami2 
 
Abstract 
Lunacy defines as a mental disease which causes to interrupt 
personal relationship with reality and undistinguished of mistake. 
The disease itself has important legal effects such as exemption of 
lunacy from punishment and nullity legal practices – such legal 
supports from lunatic person because some people simulate insanity 
in order to escape from liability. So recognition of lunacy and 
reasons and elements are essential. 
It should be taken in to consideration which Mental diseases are not 
limited to lunacy, it embrace extensive group of disease nevertheless 
Lawgiver don’t support the patients. In this essay has been attempt 
except to recognition lunacy and its legal effects, the legal condition 
of other mental diseases and the lawgiver focus of attention be 
examined. 
Kay words: lunacy – mental diseases – legal effects. 
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  1379سهامي انتشار، 
  1388 گلدوزيان ، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ ششم، نشر ميزان، -15
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  1388بهار، هشتم، شماره سومسال                        فصلنامه حقوق پزشكي

پزشكي قانوني براي دانشجويان رشته حقوق، چاپ . كياني، مهرزاد. گودرزي، فرامرز-16
  1386چهارم، نشر سمت ، 

  1379، 24، ماهنامه دادرسي، شماره »بحثي درباره جنون مجرم«  مرعشي، محمد حسن، -17
  1387، چاپ چهارم، نشر پايدار، 1 و 2 مدني، جالل الدين، آيين دادرسي كيفري -18
، مجله »مسئوليت جزايي و مجانين در قانون راجع به مجازات اسالمي« نور بها، رضا، -19

  1370، 9تحقيقات حقوقي، شماره 
   قانون امور حسبي-20
   قانون آيين دادرسي كيفري-21
   قانون مجازات اسالمي-22
   قانون مدني-23


