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چکيده 

زمينه و هدف: جنون به عنوان یكي از عوامل مسئوليت کيفري مرتكب را از تحمل کيفر عمل ارتكابي خویش رهایي مي بخشاند. با این حال و با 
توجه به نقش مهم مفهوم جنون در مبحث مسئوليت کيفري هيچ یک از قوانين و تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان ابعاد و زوایاي این موضوع 
را به درستي تبيين ننموده است. این ابهام موجب گردیده تا جنون به عنوان دست آویزي در اختيار متهمان براي فرار از بار مسئوليت قرار گيرد. 
همين امر نياز به پژوهش در این زمينه جهت روشن سازي این مفهوم را که هدف اصلي پژوهش پيش رو مي باشد را بيش از پيش نمایان مي سازد. 
روش بررسي : در پژوهش حاضر ضمن بررسي پرونده هاي سازمان پزشكي قانوني شهر کرمان که مابين سال هاي 92-1390 به این مرکز ارجاع 
شده و ذیل عنوان جنون طبقه بندي شده بودند به بررسي مفهوم حقوقي � روان شناختي این مفهوم و تطبيق آن بر معيارهاي ارائه شده در قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1392پرداخته شده است. در همين راستا پس از استخراج داده هاي مورد نياز با استفاده از نرم افزار SPSS   نتایج مورد 

نظر مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: پژوهش پيش رو از نوع مطالعات توصيفي � مقطعي بوده که ضمن آن 75 مورد از پرونده هاي ارجاعي به بخش معاینات روان پزش��كي 
س��ازمان پزش��كي قانوني شهر کرمان که با اختالالت رواني مرتبط شناخته شده بودند بررسي گردید. از این ميان 21 مورد دچار اختالالت باليني، 
35 مورد دچار اختالالت ش��خصيت و 9 مورد دچار عقب ماندگي ذهني تش��خيص داده ش��ده بودند؛ اما از این ميان تنها 5 مورد از موارد مبتال به 

اختالالت شخصيت در نهایت مجنون به معناي مصطلح حقوقي شناخته شدند.
بحث و نتيجه گيري: نتایج پژوهش پيش رو حاکي از آن بود که اگرچه تشابهاتي ميان برخي از اختالالت رواني و مفهوم مصطلح جنون در دانش 
حقوق وجود دارد اما با این حال نمي توان به طور مطلق هيچ یک از اختالالت رواني را منطبق بر مفهوم جنون دانست و در تمامي موارد بایستي 
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واژگان کليدي: مسئوليت کيفري، عوامل رافع مسئوليت کيفري، مسلوب االراده، جنون، اختالالت رواني

وصول مقاله: 95/1/21                                                          تايید مقاله:95/6/30
نويسنده پاسخ گو: محمدرضا صفاري، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي،كارشناس روان شناسي عمومي، عضو انجمن ايراني جرم شناسي، خیابان شهداي دارلک، 

كوچه شماره هشت، كرمان، ايران

Email: Saffari.Mohammadreza@yahoo.com              شماره تماس: 034-33115700   

مقدمه

جنون واژه اي تازي از جن، یجن و بر وزن فعول و مصدر مي باشد و آن 
را زوال العقل یا فس��اد آن معني کرده ان��د. در مفردات راغب جنون از 
ماده جن در اصل به معناي پنهان ماندن چیزي از حس دانس��ته شده 
است. در فرهنگ دهخدا مجنون به معناي کسي که عقل او زایل شده، 

ش��وریده و دیوانه در مقابل عاقل و فرزانه دانس��ته شده است و فرهنگ 
معی��ن آن را به معني دیوانگي آورده اس��ت )1(. مناب��ع  فقهي  متقدم ، 
چه  ش��یعه  و چه  اهل س��نت، کمتر به  تعریف  دقی��ق  جنون  پرداخته  و 
ظاهراً مفهوم  عرفي  آن  را آش��كار مي دانسته اند )2(. این  روش  در منابع 
 دوره هاي  بعدي  نیز ادامه  یافته  اس��ت . جن��ون در آیات قرآني نیز مورد 
توجه قرار گرفته است. روایات مختلفي نیز در خصوص جنون نقل شده 
اس��ت که مهم ترین آن ها حدیث رفع قلم مي باش��د. احادیث و روایات 
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همگي حاکي از اصل عدم مسئولیت کامل و یا نسبي بیمار رواني است. 
ارتكاب جرم توس��ط بیماران رواني پدیده اي نادر و غیر معمول نیست؛ 
در هم��ه ي جوامع تعدادي از بیماران رواني به اتهام هاي گوناگون تحت 
پیگرد بوده و در نهایت در محاکم قضایي مورد دادرس��ي قرار مي گیرند 
)3(. از همی��ن رو در حق��وق کیفري مدرن، س��المت عقالني به عنوان 
یكي از عناصر مس��ئولیت کیفري، از اهمی��ت ویژه اي برخوردار بوده و 
احراز مس��ئولیت کیفري مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتكاب 
جرم از درک و ش��عور الزم برخوردار باش��د؛ به گونه اي که اعمال وي 
از روي اراده و آگاه��ي انجام پذیرد. در غیر این صورت، بزه به وي قابل 
انتساب نخواهد بود و فرد از مسئولیت کیفري مبري مي باشد. از دیرباز 
نیز قاعده اي غیر مدون در میان برخي جوامع بشري وجود داشته است 

که بر مبناي آن افراد دیوانه غیر قابل مجازات شمرده مي شدند )4(.
در حق��وق کیف��ري ایران نی��ز، جنون به عن��وان یك��ي از عوامل رافع 
مسئولیت کیفري برش��مرده شده است. عوامل رافع مسئولیت کیفري، 
عوامل شخصي و مربوط به وضعیت مرتكب مي باشد و بر خالف عوامل 
موجه��ه جرم که عمل ارتكاب��ي را فاقد وصف مجرمان��ه مي کند، فقط 
مرتكب را از مسئولیت کیفري معاف مي نماید )5(. با این وجود در هیچ 
یك از قوانین تعریفي دقیق از این مفهوم ارائه نگردیده اس��ت. بیش��تر 
مطالع��ات حقوقي  نیز مفه��وم  آن  را بدیهي  تلقي ک��رده  و بدون  تعریف  
دقی��ق  این  اختالل، به  بیان  احكام  مترتب  ب��ر آن  پرداخته اند )6(. الزم 
به ذکر اس��ت تا پیش از تصویب قانون مجازات اس��المي مصوب 1392 
در محاکم قضایي از اصطالح جنون اس��تفاده مي گردید1 اما با توجه به 
عدم اس��تفاده از این اصطالح در دانش روان شناسي، در عمل و در مقام 
پاسخ به استعالمات صورت گرفته در این خصوص میان مراجع قضایي 
و کارشناس��ان پزشكي قانوني اختالفاتي حاصل مي گردید؛ لذا مقنن در 
قانون جدید مجازات اسالمي و در راستاي همسان سازي جنون مصطلح 
در دان��ش حقوق با مفاهیم روان ش��ناختي عنوان جن��ون را به اختالل 
رواني تغییر داده اس��ت.2 شاید بتوان پیش��ینه وضع چنین معیارهایي 
را در مالک هاي وضع ش��ده توس��ط موسس��ه قضایي آمریكا3 در سال 
1962 پیدا نمود. بر این اس��اس براي آن که بزه کار به واسطه ي حالت 
رواني عارضه یا همان جنون از مس��ئولیت کیفري مبرا گردد بایس��تي 
ای��ن حالت رواني موج��ب درک غلط وي از موقعی��ت و یا عدم کنترل 
ارادي وي ب��ر اعمالش گردد. )7( ب��ا نگاهي به تاریخ تحوالت کیفري و 
مالحظه ي تشتت آراي قضات و صاحب نظران در شناخت مفهوم جنون 
ضرورت تعیین مفهومي علمي و فرارشته اي از این مفهوم بیش از پیش 
نمای��ان مي گ��ردد. ضرورتي که با تعامل روز اف��زون دانش هاي حقوق، 
روان شناسي و پزشكي قانوني شاهد حرکت جهت تحقق آن مي باشیم.

1 ماده ۵1 قانون سابق مجازات اسالمي مصوب 1370 در اين خصوص اين گونه  مقرر مي داشت: 
جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است.
تبصره 1� در صورتي كه تأديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب مي شود.

تبصره 2� در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري، جنون در حين ارتكاب جرم است.
2 م��اده 149 قانون مجازات اس��المي مصوب 1392: هرگاه مرتكب در زم��ان ارتكاب جرم دچار 
اختالل رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باش��د مجنون محس��وب مي ش��ود و 

مسئوليت كيفري ندارد.
3 American Law Institute

روش بررسي 

پژوه��ش حاضر از نوع مطالعات توصیفي � هم بس��تگي اس��ت. در این 
مطالعه هم چون اکثر پژوهش هاي حوزه ي علوم انس��اني اطالعات مورد 
نظر از طریق مراجعه به کتب و مقاالت حقوقي و روان شناسي گردآوري 
گردید. در این پژوهش منظور از پرونده هاي مرتبط با جنون پرونده هایي 
اس��ت که تحت هرعنوان و با هدف احراز اراده و قدرت تمییز بزه کار در 
زمان ارتكاب بزه از س��وي مراجع قضایي استان کرمان به مرکز پزشكي 
قانوني کرم��ان ارجاع گردیده اند. در این راس��تا داده هاي آماري مورد 
نیاز، به صورت میداني و از میان پرونده هاي فوق الذکر سازمان پزشكي 
قانوني شهر کرمان که مابین سال هاي 92-1390 به این سازمان ارجاع 
گردی��ده بودند جمع آوري ش��د. ابزار جم��ع آوري اطالعات، فرم جمع 
آوري داده ه��ا بوده اس��ت که بر اس��اس اهداف و س��واالت این تحقیق 
طراح��ي گردیده و از طریق اس��ناد ، پرونده ها و داده هاي دردس��ترس 
س��ازمان پزشكي قانوني شهر کرمان تكمیل گردیده اند. از میان تمامي 
پرونده هاي در دسترس تعداد 75 پرونده به روش نمونه گیري تصادفي 
س��اده )simple random sampling( انتخاب ش��دند. در نهایت پس از 
جم��ع آوري داده ها، داده ه��ا وارد نرم افزار SPSS   ورژن 20 گردیده و 
نتایج آن ها با استفاده از آمار توصیفي به صورت فراواني مطلق، فراواني 

نسبي، درصد، جدول و نمودار ارائه گردیده است.

يافته ها

اختالالت و بیماري هاي رواني، عنصر معنوي جرم را هدف قرار مي دهند 
و باع��ث مي گردند در میان عناصر س��ه گانه ي م��ادي، معنوي و قانوني 
جرم، در وجود یا تأثیربخشي عنصر معنوي در تحقق جرم اختالل ایجاد 
گردد. بس��یاري از روان پزشكان پسیكوز )روان پریشي( را معادل جنون 
تلق��ي کرده و اختالالت فوق الذکر را تح��ت عناوین  جنون دائمي )در 
مورد اسكیزوفرني ها(، جنون ادواري )در مورد اختالل مانیك دپرسیو(، 
جنون الغایي )در مورد پس��یكوتیك مش��ترک(، جنون اختصاصي )در 
مورد اختالل هذیاني( و جنون گذرا )در مورد اختالل پسیكوتیك گذرا 
و اختالل اس��كیزوفرنیوم( مطرح مي سازند )8(. بایستي توجه نمود که 
اگرچه در اختالل مانیك دپرس��یو ف��رد در دوره هایي متناوب و یا غیر 
متن��اوب از زندگي خویش تغییرات ش��دید خلق��ي را تجربه مي نماید 
ام��ا ای��ن امر الزاماً ب��ه معناي از دس��ت دادن اراده و یا ق��وه تمییز در 
دوره ه��اي مذکور نمي باش��د. نتایج پژوهش پیش رو نی��ز حاکي از آن 
ب��ود که نمي توان جنون را به ط��ور مطلق معادل با یك یا چند فقره از 
اختالالت رواني مطرح شده در دانش روان شناسي دانست؛ بلكه بایستي 
در تمامي موارد با بررس��ي هاي موردي به دنبال احراز مالک هاي مورد 
نظ��ر قانون گذار بود. به تبع همین اختالف نظر یكي از بحث انگیزترین 
موضوعات در روان پزشكي قانوني اطالق واژه جنون براي این اختالالت 
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اس��ت. به خصوص در مورد اختالل هذیاني که به جرات مي توان گفت 
تاکنون در مورد آن بین روان پزشكان و حقوق دانان هم فكري و تفاهمي 
حاصل نشده است )9(. باید پذیرفت که واژه جنون هم سنگ اختالالت 
پس��یكوتیك نیس��ت و بررس��ي دفاعیاتي که در محاکم قضایي مبتني 
بر تش��خیص جنون صورت مي گیرد نش��ان دهنده این است که جنون 
مفهومي کاماًل منطبق با اختالالت پس��یكیوتیك ندارد؛. چرا که همان 
ط��ور که پیش از این اش��اره گردید آنچه در این زمینه بایس��تي مورد 
توجه قرار گیرد بینش فرد و تماس او با واقعیت است. در واقع اختالف 
اصل��ي ناش��ي از اختالف در مباني اس��ت و حقوقیون ب��ا مباني خاص 
خود و روان شناس��ان نیز با مباني خ��ود به تعریف و وضع مفهوم جنون 
مي پردازند. به صورتي که در دانش حقوق جنون به معناي عام آن عدم 
توانایي و درک اعمال ارتكابي است و احراز آن نیز توسط دادگاه هرچند 
از طریق کارش��ناس صورت مي پذیرد. در مقابل در دانش روان شناسي 
جنون بیماري و اختاللي رواني است که به موجب آن اندیشه و به تبع 

آن کردار فرد دچار اختالل مي گردد )10(.
بایستي به این نكته توجه نمود که اگر شدت اختالل هاي رواني به حدي 
بوده باش��د که موجب قطع ارتباط بزه کار با واقعیت و عدم درک وي بر 
عمل ارتكابي در زمان جرم گردد آن گاه مي توان با وجود شرایطي دیگر 
حكم به جنون فرد داد؛ حال این اختالل مي تواند اختالل ش��خصیت و 
یا اسكیزوفرني و سایر اختالالت باشد. آنچه که حائز اهمیت است احراز 
مالک هاي مذکور مي باشد. داده هاي گردآوري شده از میان پرونده هاي 
مرکز پزش��كي قانوني کرمان که مابین س��ال هاي 92-1390 از سوي 
مراج��ع قضایي و جهت احراز جنون به این س��ازمان ارجاع گردیده نیز 
موید همین مطلب مي باشد. در موارد مورد بررسي قرار گرفته هیچ یك 
از ش��اخه هاي اختالالت رواني به طور مطلق با جنون یكس��ان دانسته 
نشده اند. بلكه آن چه در تعیین و تمییز این مفهوم از سوي کارشناسان 
س��ازمان پزشكي قانوني مد نظر قرار مي گیرد تسلط فرد بر اعمال خود 
و ب��ه عبارت دیگ��ر اراده و قدرت تمییز آن ه��م در زمان ارتكاب جرم 
مي باش��د. دلیل این امر نیز از یك سو تغییر نگاه مقنن و از سوي دیگر 
ماهیت اختالالت رواني دانس��ت؛ به دیگر س��خن پ��س از آن که مقنن 
اصطالح مطلق جنون در قانون سابق را به اختالل رواني موجب فقدان 
اراده ی��ا ق��وه تمییز  تغییر داد دیگر صرف عن��وان حالت عارضه بر فرد 
داراي اهمیت نیس��ت بلكه بر اساس قانون جدید آن چه داراي جایگاه 
و اهمی��ت اس��ت از بین رفتن و اختالل اراده و قوه تمییز مي باش��د. بر 
همی��ن اس��اس و همان طور که در داده هاي بیان ش��ده نیز مش��اهده 
مي گردد صرف نوع اختالل رواني مد نظر نبوده بلكه کارشناس سازمان 
پزش��كي قانوني در پاسخ به استعالم مرجع قضایي بایستي فقدان اراده 
و ق��وه تمیز  را احراز نماید. حال ممكن اس��ت در اختالالتي هم چون 
اس��كیزوفرني بن��ا به هر مورد و با توجه به ش��دت اخت��الل و وضعیت 
مرتكب این فقدان اراده در زمان ارتكاب بزه احراز نگردد در حالي که در 
اختاللي دیگر با توجه به عروض اختالل در زمان وقوع جرم فقدان اراده 
و قوه تمییز محرز ش��ناخته شود. از دیگر س��و بایستي به این نكته نیز 

توجه نمود که مالک زماني نیز در تعیین و احراز جنون داراي محل اثر 
اس��ت؛ به عبارت بهتر آنچه که براي مقام قضایي مالک مي باشد فقدان 
اراده و قوه تمییز در زمان ارتكاب بزه مي باش��د. چه بس��ا فرد به مدت 
طوالني داراي اختالل رواني ش��دیدي بوده باش��د ام��ا در زمان ارتكاب 
جرم با اراده و اختیار اقدام به ارتكاب بزه نموده باش��د در چنین فرضي 

دیگر جنون مصطلح و مورد نظر قانون تحقق نیافته است.
همان گونه که جدول نش��ان مي دهد در میان افراد مورد مطالعه تفاوت 

چنداني از نظر وضعیت تاهل دیده نمي شود.
هم��ان گونه که جدول نش��ان مي ده��د از مجموع افراد م��ورد مطالعه 
بیش��ترین تعداد داراي اختالالت ش��خصیت تش��خیص داده شده )35 
n.( و بع��د از آن اختالالت بالیني داراي بیش��ترین فراواني بوده اس��ت 

.).n 21(
داده ه��اي فوق از جمله مصادیق آمار جنای��ي بوده که راجع به ماهیت 
جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایي آن ها اطالعات 
مفیدي به دست مي دهد. هدف نهایي آمار جنایي پیش گویي وقوع جرم 
در آینده است بر اساس همین نقش حیاتي است که آمار جنایي را براي 
قانون گ��ذار هم چون قطب نما براي ناخدا دانس��ته ان��د. در زمینه امور 
جزای��ي، آمار جنایي یكي از ابزارهاي مهم برنامه ریزي به ش��مار مي آید 
و پی��ش گیري ب��دون برنامه ریزي امكان ندارد و برنامه ریزي مس��تلزم 
اس��تفاده از ابزاري است که یكي از ابزارهایي که مي تواند اطالعات الزم 
را براي تنظیم برنامه و سیاس��ت گذاري در زمینه پیش گیري از جرم در 
اختیار تصمیم گیران سیاست جنایي قرار دهد آمار جنایي است )11(. 
براي مثال مي توان با اس��تفاده از داده هاي جدول ش��ماره 3 و آمارهاي 
ای��ن چنیني، جهت در نظ��ر گرفتن مراکزي براي نگ��ه داري مجرمین 
داراي اختالالت رواني، تعداد مراکز مورد نیاز بر اساس میزان جرایم به 
وقوع پیوس��ته و ... برنامه ریزي هاي مناسبي انجام نمود. چنانچه مقنن 
نی��ز در قانون مجازات اس��المي 1392 نیز در م��اده 150 چنین مقرر 
داش��ته اس��ت: هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب، مجنون باشد یا در 
جرای��م موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون ش��ود، چنان چه 
جن��ون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظ��ر متخصص، ثابت و آزاد 
بودن وي مخل نظم و امنیت عمومي باش��د،  به دستور دادستان تا رفع 
حالت خطرناک در محل مناس��ب نگه داري مي ش��ود. شخص نگه داري 
شده یا خویشاوندان او مي توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند 
ک��ه در این ص��ورت، دادگاه با حضور معترض، موض��وع را با جلب نظر 
کارش��ناس در جلسه اداري رس��یدگي مي کند و با تشخیص رفع حالت 
خطرن��اک در مورد خاتمه اقدام تأمین��ي و در غیر این صورت در تأیید 
دستور دادستان، حكم صادر مي کند. این حكم قطعي است ولي شخص 
نگه داري شده یا خویشاوندان وي، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند 
حق اعتراض به این حكم را دارند. این امر مانع از آن نیس��ت که هرگاه 
بنا به تشخیص متخصص بیماري هاي رواني، مرتكب درمان شده باشد؛ 
برحسب پیشنهاد مدیر محل نگه داري او، دادستان دستور خاتمه اقدام 

تأمیني را صادر کند.

محمدرضا صفاري و همكاران 
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تبص��ره 1� هرگاه مرتكب یكي از جرایم موجب حد پس از صدور حكم 
قطعي دچار جنون ش��ود حد ساقط نمي ش��ود. در صورت عارض شدن 
جن��ون قبل از صدور حكم قطع��ي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد 
تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر مي افتد. نسبت به مجازات هایي 
که جنبه حق الناس��ي دارد مانند قصاص و دیه و هم چنین ضرر و زیان 

ناشي از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگي نیست.
تبصره 2� قوه قضاییه موظف اس��ت مراکز اقدام تأمیني را در هر حوزه 
قضای��ي براي نگه داري اف��راد موضوع این ماده ت��دارک ببیند. تا زمان 
ش��روع به کار این اماکن، قس��متي از مراکز روان درماني بهزیس��تي یا 

بیمارستاني موجود به این افراد اختصاص داده مي شود.
در واقع پیش بیني احداث و یا تخصیص چنین مراکزي براي بزه کاران 
مبت��ال به اختالالت رواني بدون در نظر گرفت��ن آمارهاي موجود امري 

است بي فایده و بال اثر که تنها موجب افزایش هزینه ها مي گردد. 

بحث و نتيجه گيري

در طول دادرس��ي هاي کیفري، جنون یكي از معاذیر و توضیحاتي است 
که مرتكبین پاره اي از جرائم بدان تمس��ك جسته و در دفاع از خود و 
عمل ارتكابي شان عنوان مي دارند. جنون در حین ارتكاب بزه به عنوان 
یك��ي از عوامل رافع مس��ئولیت کیفري فرد را از تحم��ل کیفر رهایي 
مي بخش��د. قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 نیز جنون را به عنوان 
یكي از عوامل مسئولیت کیفري مقرر داشته است. اما نه تنها این قانون 
تعریفي از جنون به دس��ت نمي دهد بلكه س��ایر قوانین اعم از کیفري و 
حقوقي تعریف مشخصي از جنون ارئه نداده اند. قانون مجازات اسالمي 
مصوب 1392 نیز تنها به بیان مالک هایي جهت تمییز جنون و س��ایر 
اختالالت رواني مش��ابه اکتفا نموده اس��ت. افزون بر این، همانند ماده 
36 قانون مجازات عمومي س��ابق  تكلیف موارد اختالل نسبي شعور یا 
قوه تمییز با اراده معین نش��ده اس��ت. در حالي که نتیجه احراز چنین 
حاالت��ي در حال ارتكاب جرم تبدیل مجازات مقرر قانوني به مجازات از 
درجه مخفف مي ش��د که به آن اصطالحاً، »مسئولیت کیفري مخففه«4 
گفته مي ش��ود. البته ناگفته پیداست تعیین و تشخیص مصادیق جنون 
بر اس��اس مالک هاي مورد نظر مقنن کاري است خارج از حیطه دانش 
حقوقي و امري اس��ت فرا رش��ته اي که نیازمند آموزه هاي علومي هم 
چون روان شناس��ي، روان پزشكي و پزشكي قانوني مي باشد. کارشناس 
روان شناس و یا روان پزشك سازمان پزشكي قانوني در این زمینه عالوه 
بر نقش مش��ورتي داراي نقش تجربي و بالیني نیز مي باش��د )12(. در 
رویه قضایي نیز قضات جهت روشن شدن موضوع امر را به کارشناسان 
روان شناس و روان پزشك سازمان پزشكي قانوني ارجاع داده و نتیجه را 

از آن ها مطالبه مي نمایند.
اما همان طور که اشاره شد رویه قضایي متمایل و متكي به احراز جنون 

4 Reduced criminal responsibility

مطلق یا س��المت رواني کامل اس��ت که این اش��كال، اغلب از مسكوت 
ماندن مقدمه مسئولیت کیفري مخففه و تبدیل مجازات ناشي مي شود. 
این در حالي اس��ت که در بس��یاري از موارد، اف��راد مبتال به اختالالت 
روان��ي، گرچ��ه به طور کامل مس��لوب االراده نبوده و ب��ا اراده اقدام به 
ارت��كاب بزه نموده اند، اما عوامل خارجي بس��یاري که خارج از کنترل 

وي مي باشند در بروز این رفتار دخیل بوده اند. 
به عبارت دیگر جنون و یا س��ایر اختالالت رواني ممكن اس��ت به طور 

ج��دول ش��ماره 1� توزيع فراوني و درصدي جنس��يت افراد 
مورد مطالعه

درصد تراکميدرصدفراوانيجنسيت

مرد
زن

68
7

90/7
9/3

90/7
100

75100جمع

جدول ش��ماره 2� توزيع فراوني و درص��دي وضعيت تاهل 
افراد مورد مطالعه

درصد تراکميدرصدفراوانيوضعيت تاهل

متاهل
مجرد

36
34

48
45/3

48
93/3

56/7100طالق گرفته

75100جمع

جدول ش��ماره 3� توزيع فراوني و درصدي وضعيت س��ابقه 
کيفري  افراد مورد مطالعه.

درصد تراکميدرصدفراوانيسابقه کيفري

516868داراي سابقه

2432100بدون سابقه

75100جمع

جدول ش��ماره 4� توزيع فراوني و درصدي ميزان اختالالت 
تشخيصي در افراد مورد مطالعه

درصد تراکميدرصدفراوانياختالل تشخيصي

212828اختالالت بالیني

3546/774/7اختالالت شخصیت

عقب ماندگي
جمع

19
75

25/3
100100

بررسي پرونده هاي ارجاعي از مراجع قضایي جهت تشخيص جنون به مركز پزشكي قانوني شهر كرمان در سال هاي 1390-92
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کلي قوه تمیز انسان را زایل نماید، یا به طور جزئي تنها آن ها را خدشه 
دار نماید. به دیگر س��خن جن��ون مي تواند همه جنبه هاي حیات رواني 
انس��ان را فرا گیرد، یا بخش هایي از آن را )13(. در دانش روان شناسي 
نیز برخي اختالالت به صورت کامل اراده را از فرد مبتال سلب مي نمایند 

و برخي دیگر تنها اراده و قدرت تمییز فرد را خدشه دار مي نمایند. 
به ع��الوه جنون به صورت دائمي و ادواري نیز مش��اهده مي ش��ود. به 
عبارت دیگر گاهي س��لب اراده از فرد توس��ط اخت��الل رواني یا همان 
جن��ون به صورت دائمي و غیر قابل برگش��ت مي باش��د و گاهي نیز به 
ص��ورت موقت��ي و دوره اي )14(. در علم روان شناس��ي اختالالتي هم 
چون اختالل شخصیت دو قطبي و اختالل خلق ادواري موجب اختالل 
و یا س��لب اراده و ق��درت تمییز وي به ص��ورت دوره اي مي گردند. در 
چنین حاالتي همراهي اختالالت مذکور با عالئم روان پریشي مي تواند 
موجبات تحقق جنون را فراهم آورد. از یك س��و اختالالت شخصیت از 
آن رو که در فرد نهادینه ش��ده و پایدار مي باش��ند، مي توانند با تحقق 
ش��رایط فوق الذکر مصداقي از جنون دائمي تلقي گردند. از سوي دیگر 
جنون به اعتبار اس��تقالل در س��لب اراده و قوه تمییز نیز قابل تقسیم 
مي باشد؛ چنان که برخي از اختالالت رواني به تنهایي و مستقاًل اراده و 
قدرت تمییز را سلب کرده در حالي که برخي دیگر از این اختالالت در 
همراهي با دیگر اختالالت و عالئم روان ش��ناختي چنین قدرتي کسب 

مي نمایند )14(. 
البت��ه نكته قابل تامل در این خص��وص اختالف در مفاهیم به کار برده 
شده توس��ط دو قش��ر حقوق دان و روان شناس مي باش��د. از آن جایي 
که در علم روان شناس��ي اختاللي تح��ت عنوان جنون تعریف نگردیده 
است در بسیاري از موارد گرچه بزه کار داراي اختالل رواني مي باشد اما 
متخصص مربوطه در پاسخ به درخواست قاضي او را فاقد جنون معرفي 
مي نمای��د. با توجه ب��ه مباحث مذکور چنین نتیجه گیري مي ش��ود که 
جن��ون در معناي حقوقي با مفهوم اصطالحي اختالالت رواني در دانش 

روان شناختي متمایز بوده و هیچ گونه ارتباطي با یكدیگر ندارند.
 چنان چه از میان سي و پنج مورد اختالالت شخصیت ارجاع داده شده 
تنها پنج مورد آن هم به واس��طه ي همراهي با عالئم روان پریشي جنون 
تش��خیص داده ش��ده و در نتیجه مرتكب را از تحمل مسئولیت رهایي 
بخش��یده اند. اما در مورد سایر اختالالت بالیني چنین نتیجه اي حاصل 

نگردید. الزم به ذکر اس��ت منظ��ور از اختالالت بالیني اختالالت محور 
اول DSM-TV-TR ، یا دیگر حاالت مربوطه اس��ت البته به اس��تثناي 
اختالالت ش��خصیت و عقب ماندگي ذهني. در این تشخیص نیز همان 
گون��ه که پی��ش از این نیز اش��اره گردید مالک زمان��ي داراي تاثیر به 
س��زایي بوده است. بدین معنا که در سایر موارد و دیگر انواع اختالالت 
نی��ز اگرچه بدکارکردي هایي در اراده و قوه تمییز فرد احراز گردیده اما 
ای��ن اختالل در زمان وقع و ارتكاب جرم نب��وده لذا نمي تواند فرد را از 
تحمل کیفر عمل خویش رهایي بخش��د. به عبارتي با توجه به این که 
جنون، فرض و اماره قانوني نمي باش��د باید در ه��ر مورد، وجود آن در 
زمان ارتكاب جرم اثبات گردد؛ در غیر این صورت، عدم انتس��اب بزه به 
فرد بزه کار، فاقد وجاهت قانوني خواهد بود. بنابراین دادگاه نیز در جهت 
احراز جنون، بایس��تي به اهل خبره و کارشناس مربوطه مراجعه نماید. 
به دیگر س��خن کارش��ناس مذکور که همان روان شناس یا روان پزشك 
س��ازمان پزش��كي قانوني مي باش��د، صرفاً به ماهیت امر یا همان احراز 
اختالل رواني توجه ندارد بلكه عالوه بر ان بایس��تي به جنبه زماني نیز 
توجه گردد؛ لذا ممكن است فرد داراي اختالل رواني شناخته گردد اما 
مالک زمان��ي در خصوص وي محقق نگردد بدین معنا که کارش��ناس 
به این نتیجه برس��د که با وجود عروض اختالل رواني، بزه کار در زمان 
ارت��كاب ج��رم داراي اراده بوده و بیماري وي اختالل��ي در اراده یا قوه 

تمییز وي وارد نیاورده است.
البته بایس��تي ب��ه این نكته نیز اش��اره نمود که نتیج��ه گیري فوق به 
معناي مترادف بودن اختالل ش��خصیت به خصوص اختالل ش��خصیت 
ضد اجتماعي با بزه کاري نمي باش��د )15( بلكه داده ها و نتایج به دست 
آمده صرفاً موید این نظر مي باش��ند که آنچه در تشخیص جنون منشاء 
اثر اس��ت احراز اختالل و ی��ا فقدان اراده و قوه تمیی��ز - صرف نظر از 
عنوان روان ش��ناختي آن- توسط کارشناس مربوطه مي باشد. در نهایت 
با توجه به نتایج به دست آمده و نظر به اختالف مفهوم بیان شده میان 
عناوین جنون و اختالالت رواني پیش��نهاد مي گ��ردد که قضات هنگام 
ارجاع موضوع به کارش��ناس روان ش��ناس یا روان پزشك به جاي به کار 
ب��ردن مفاهیمي هم چ��ون جنون و مجنون و تجنن، از تس��لط فرد بر 
اعم��ال خویش و ارادي یا غیر ارادي بودن، آن هم در زمان ارتكاب بزه 

سوال نماید.
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Abstract

Background and Purpose: Insanity as one of the factors of criminal responsibility relieves criminals from 
punishment. Although Insanity in the context of criminal liability has an important role, none of the laws and definitions 
provided by lawyers properly explain aspects and dimensions of this issue. This ambiguity has made the claim of 
insanity an excuse to escape from punishment. This gap shows the need for research in this context regard. 

Methods: In the present study, the cases of that have been referred to the Kerman branch of the Iranian Legal 
Medicine Organization, as cases of insanity through the years 2012-2014 have been reviewed. The legal and 
psychological concept of insanity on the basis of the criteria provided in the Iranian Penal Code (2012) was also 
considered in this context. The required data were gathered and then analyzed using SPSS software.

Results: This was a descriptive – cross sectional study. During the study 75 cases referred to the department 
of forensic psychiatric examinations of Kerman that were associated with psychiatric disorders were studied. Of 
these, 21 patients had clinical disorders, 35 patients had personality disorders and 9 were diagnosed as cases mental 
retardation, but only 5 cases of personality disorder were diagnosed as insane, in its Legal-juridical sense. 

Conclusion: The results of the study showed that although there are some analogies between mental disorders and 
insanity in law but it cannot be said that all psychiatric disorders are insanity and in all cases, decisions should be 
taken on the basis of psychological expert opinions.
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