بررسی استناد قاضی به نظر روانپزشک در صالحیت روانی متهم

علی غیاثیان
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چكیده
هدف این پژوهش بررسی نقش روانپزشکان در تشخیص وتعیین صالحیت روانی متهمان ومیزان اعتماد و استناد قاضی برای بیان حکم به
نظرات تخصصی کارشناسان ،درقضاوت میباشد .اغلب از روانپزشکان درخواست میشود تا در خصوص ظرفیت یا صالحیت روانی یک فرد برای
انجام برخی اعمال مدنی ،یا قانونی اظهارنظر نمایند .روانپزشکان موارد خاص را بررسی می کنند و در دادگاه در کنار بسیاری از مسائل دیگر ،به
استدالل در خصوص موضوعات قانونی نظیر صال حیت روانی افراد ،مسووییت در قاال ارتکا ررم ،میپردازند .هدف اصلی ،تشخیص دقیق
اختالل روانی بیمار است .مسائل اساسی در صالحیت محاکمه شدن شامل آن میشود که آیا متهم موارد اتهامی برعلیه خودرا درک می کند
ویا میتواند به دفاع از خود بپردازد؟ افرادی که به دییل اختالل روانی فاقد مسؤوییت شناخته می شوند ،به رهت نوع عدم مسؤوییتی که تعیین
شده است ،تحت اقداماتی نظیر :صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق ،صدور حکم برائت یا عدم مجرمیت از سوی دادرس کیفری قرار
خواهند گرفت .
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امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که ررم نه پدیدهای تک علتی ،بلکه محصول علل و عوامل مختلف است؛ عواملی که در خود فرد،
خانواده و رامعه ریشه دارد و ساب می شود انگیزه های مجرمانه در ذهن شخص شکل بگیرد و او ،این رسارت را پیدا کند که اندیشهاش را به
عمل و رفتار مجرمانه تادیل کند .اثر بیماری های روانی در بسیاری از ررایم دیده شده است .وقتی علل بروز ررایم متعدد را فهرست میکنیم
به علل روان شناختی یا اختالالت روانی برخورد میکنیم؛ ررایمی مثل پرخاشگریها و خشونت علیه خود که شامل خودزنی و خودکشی
میشود تا نزاع و درگیری و قتل .انواع و اقسام این گونه ررایم می تواند از انسانی که دارای اختالالت روانی است به صورت ناخودآگاه یا تا
اندازهای آگاهانه بروز کند .هم چنین سوء مصرف موادمخدر و اثرات روانی آن در این حوزه قابل تحلیل است .بسیاری از انحرافات رنسی نیز
پایه اش در اختالالت روانی است و بسیاری از کسانی که مرتکب این ررایم میشوند دارای زمینههای اختالل روان شناختی هستند و این نوع
اختالالت ،بخشی یا تمام علت وقوع این ررم را دربر می گیرد .خشونت رنسی و کودک آزاری ،حمل سالح ،آدم ربایی ،ویگردی ،سرقت ،تهدید
و ارعا از رمله ررایمی هستند که انگیزه ها و علل روانی دارند.
اختالل شخصیت ،ایگوی پایداری از رفتارها و تجربیات درونی فرد است که با انتظار فرهنگی که از یک فرد در رامعه ورود دارد متفاوت
است و مهمترین شاخصهایش هم ناسازگاری و انعطاف ناپذیری ذهن است که به اختالل در عملکرد روانی و ارتماعی اش منجر می شود.
اگرچه در قانون ذکر شده رنون به هر درره که باشد رافع مسووییت کیفری است ،اما مشخص نشده درره یعنی چه؟ اصالً شاید رنون
قابل اندازه گیری نااشد ،بنابر این هیچ فرقی بین انسانی که از یحاظ روحی و روانی در سالمت کامل است و به انگیزههای مختلف مرتکب ررم
میشود با شخصی که دارای سوابق متعدد آسیب های روحی ،روانپریشی است و ساییان سال دچار این آسیب ها بوده و در رفتارش تأثیر
مستقیم داشته ،ورود ندارد؛ یعنی یا فرد مجنون است یا اینکه در سالمت کامل است.
فردی که اخت الل روانی دارد یعنی وضعیت بهنجار روانی ندارد و به همین دییل کنش نابهنجار از او سر میزند .کنشهای این فرد از
هنجارهای رامعه به دور میشود و می تواند به عمل مجرمانه منجر شود .ضمن اینکه باید عوامل رامعه شناختی و محیطی هم در نظر گرفته
شود .گونه هایی از ررم ورود دارد که با اختالل شخصیت ضدارتماعی نمود پیدا میکند ،یعنی کسانی که در انطااق وضعیت خودشان با
هنجارهای رامعه دچار اختالل ،تضاد یا تعارض هستند و ناسازگاری ارتماعی دارند و فرد در فرآیند رامعه پذیری ،نمی داند رفتاری بد است یا
خو .
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تعریف صالحیت روانی

سالمت روان به احساس ها و فکرهای شما و اینکه شما چگونه به خود و دنیای پیرامونتان نگاه میکنید ،مربوط میشود .بدون سالمت
روان ،انجام امور روزمره زندگی دشوار می شود.
اغلب از روانپزشکان درخواست می شود تا در خصوص ظرفیت یا صالحیت روانی یک فرد برای انجام برخی اعمال مدنی ،یا قانونی
اظهارنظر نمایند (مانند وصیت کردن یا اداره اموال خود) .صالحیت ،به موضوع وابسته است (یعنی توانائی برای انجام کاری خاص بهمنظور
مشخص قانونی) .بسیار مهم است که بر این نکته تأکید شود که عدم صالحیت در یک محدوده ،به مفهوم عدم صالحیت در یک یا تمام
زمینههای دیگر نیست؛ فرد دارای بیماری روانی ممکن است در عین حال صالحیتدار باشد.
روانپزشکان قانونی ،موارد خاص را بررسی می کنند و در دادگاه در کنار بسیاری از مسائل دیگر ،به استدالل در خصوص موضوعات قانونی
نظیر صالحیت افراد ،بستری ساختن ارااری ،مسووییت در قاال ارتکا ررم ،و شکایت از قصور حرفهای پزشکی میپردازند.
از آنرایی که قوانین و مقررات مربوط به بیماران روانی با تصویب قوانین تازه و با بحث در خصوص موارد ردید ،به سرعت تغییر مییابد،
مناسب است پزشکان در مواردیکه عد م دقت در مسائل روانپزشکی ،منجر به موضوعات قانونی میگردد ،با مرارع قانونی ذیصالح مشورت
نمایند.
 1-1اختالل روانی
اختالل روانی بیماریی است با تظاهرات روان شناختی یا رفتاری که رنج و ناراحتی و عملکرد آسیبدیده همراه شده و بهعلت اشکال
زیستشناختی ،ارتماعی ،روانشناختی ،ژنتیک ،رسمی ،یا شیمیائی بهورود آمده است .این اختالل برحسب درره انحراف از یک مفهوم
بههنجار اندازهگیری میشود .هر بیماری عالیم و نشانههای مخصوص دارد .عالوه بر طاقهبندیهای ،DSM-TRسایر اصطالحاتی که رهت
توصیف بیماریهای روانی در روانپزشکی مورد استفاده قرار میگیرند ،عاارتند از پسیکوتیک ،نوروتیک ،کارکردی؛ عضوی ،اوییه و ثانویه.
هر فردی ممکن است در معرض ابتال به بیماری روانی قرار گیرد .زمانی که ذهن افراد به مشکالت روانی ماتال میشود ،میگوییم فرد به
بیماری روانی دچار شده است .بیماریهای روانی ،انواع متفاوتی دارند .بعضی از بیماریهای روانی بر افکار ،برخی بر احساسات و و دستهای بر
رفتار افراد تاثیر میگذارند .بیماری روانی ممکن است نحوه احساس و ادراک فرد ونحوه برخورد او با دیگران را تغییر دهد .بیماریهای روانی
ممکن است ،خفیف و یا حاد باشند .معموالً نشانههای زیر در افرادی که ماتال به بیماریهای روانی هستند ،مشاهده میشود:
 حرف های عجیب می زنند؛ -چیزهایی میبینند یا میشنوند که دیگران قادر به دیدن یا شنیدن آنها نیستند؛
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 بیش از حد خسته یا بیش از حد پر انرژی به نظر میرسند؛ باور دارند که کسی یا چیزی قصد آزارشان را دارد؛ تمایل خود را نسات به کارها و مسایل مورد عالقهشان از دست میدهند؛ به نظافت خود اهمیت نمیدهند؛ گوشهگیر شده و با دوستان و اطرافیانشان رفت و آمد نمیکنند.مفهوم اختالل روانی مانند خیلی از مفاهیم دیگر درپزشکی وعلوم دیگر به خاطر گستردگی دامنهی شمول آن ،تعریف علمی ثابت
ومتقنی نداشته بلکه با شاخصه های خاص ،نوعی خاص از اختالل راتعریف نموده است .چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی وآماری اختالالت
روانی( )DSM-IV1اختاللهای روانی را این گونه تعریف نموده است :هر یک از اختالالت روانی ،یک سندرم یا ایگوی رفتاری یا روان شناختی
تصور می شودکه در فرد روی می دهد وبا ناراحتی فعلی یا ناتوانی یا افزایش قابل مالحظهی خطر مرگ ،درد ،ناتوانیها و از دست دادن قابل
مالحظه آزادی همراه است(.موسوی نسب،ج)72 :1
پیچیدگیهای روان آدمی به اندازهای است که نمی توان طاقه بندی دقیق ارایه داد ،اما براساس برخی رناههای مشترک رفتاری ودو
طاقه بندی مهم ورهانی )DSM( 7و )ICD( 3می توان مالک تشخیص چنین اختالالتی را عالیمی که از خود بروز میدهند ،دانست که مورد
توره روانپزشکان قرار می گیرد .ورود هر یک از عالیم اختالل روانی برحسب تشخیص روانپزشک به عنوان متخصص امر ،میتواند مصداقی از
رنون باشد.
 2-1عامل ایجاد بیماری روانی
مانند بیماریهای رسمانی ،عامل بیماریهای روانی نیز میتواند ترکیای از عوامل وراثت(ژنتیکی) محیطی باشد .بیماری روانی باعث
بورود آمدن تغییرات فیزیکی و شیمیایی در مغز می شود .همچنین میزان تاثیر پذیری و هماهنگی قسمتهای مختلف مغز میتواند
دچاراختالل شود .فشارهای روانی حاصل از ضربه ها و یا اتفاقات ناگوار مانند تجربه رنگ ،نژادپرستی و تاعیض ،و اذیت وآزارها میتوانند
زندگی انسان ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند .عدم برخورد صحیح و رویارویی با استرس ناشی از حوادث سهمگین مشکالت فیزیکی و
روانی زیادی بورود می آورد.
 3-1نشانه های اولیه حمله روانی چه هستند؟
-

گوشه گیری از دوستان و خانواده؛
مشکل داشتن در تمرکز کردن و منظم فکر کردن؛
عدم تشخیص واقعیت از خیاالت؛
ورود توهم ،به معنای شنیدن صدا یا دیدن چیزهایی که واقعا ورود ندارند؛
ورود باورها و ایده های غیر معمول؛
شک و بدگمانی به دیگران.

 4-1بیماری روانی چگونه تشخیص داده می شود؟
روانپزشکان ،بیماریهای روانی را به چند گروه عمده تقسیم بندی کرده اند .تشخیص بیماری به پزشک کمک میکند تا شیوه درمان
مناسب را پیدا کرده و روند آتی بیماری را پیش بینی نماید .تعریف مشکالت مورود در غایب کلمات مشخص برای فردی که از بیماری روانی
رنج می برد تسکین بخش است .اما تشخیص بیماریهای روانی محدودیت هایی دارد .هر فردی ،مشکالت مربوط به سالمت روان را به گونهای
منحصر به فرد تجربه میکند .تفاوتهای فرهنگی ،قومی و دینی میان پزشک و بیمار گاهی در تشخیص بیماری مشکل ساز میشوند .بعضی
اوقات ممکن است پزشکان مختلف هر یک در مورد بیماری روانی فرد ،تشخیصهای متفاوت بدهند .همچنین توره بیش از اندازه به عالیم
بیماری ،فرصت تمرکز بر روی بیمار و شرایط خاص و فردی او را کاهش می دهد .بعضی مواقع تجربیات فردی بیشتر از تشخیصهای پزشکی
گویای شرایط افراد هستند.
 -2حیطهی روانپزشكی
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. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
. The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2
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روان پزشکها پزشکانی هستند که در زمینه درمان بیماریهای روانی تخصص دارند .بعضی روان پزشکان آموزشهای روان درمانی نیز
دیده اند و میتوانند مانند روانشناسها و روان درمانگرها خدمات روان درمانگری نیز ارائه کنند .روان پزشک ها آموزش دیده اند که با استفاده
از تسستهاى آزمایشگاه ،اسکن مغز و دیگر تستهاى پزشکى ودیگر شرایط بیمار به علل و عوامل دخیل در بیمارى روانى پى بارند.
روان شناسها در مورد علل علمی افکار ،احساس ها و رفتارهای انسانها تحصیل کردهاند .روانشناسها به افراد کمک میکنند تا رفتار
های خود را درک کرده ،توضیح داده و آنها را عوض کنند .آنها معموالً در مورد روشهای مختلف روان درمانی ،آموزش دیدهاند .
روانشناسها میتوانند بیماری روانی شما را تشخیص داده وتصمیم بگیرند چه نوع روان درمانی برای شما مناسب است.
 1-2نام بیماری عالیم و نشانه ها
اسكیزوفرنی:
دربرگیرنده اختالالتی در تفکر و سوءتعایر واقعیت ،غایااً همراه با توهمات و هذیانها همراه میباشد
با تغییراتی در عاطفه(دوسوگرائی ،پاسخ محدود و نامتناسب ،از دست دادن همدیی (با سایرین) ،رفتار (گوشهگیری ،پرخاشگری ،عجیب
و غریب بودن) و تفکر (اعوراج واقعیت ،گاهی اوقات با توهم و هذیان) مشخص میشود.
افسردگی

1

غایاا احساس ناراحتی شدید داشته و بدون دییل گریه میکن؛
اشتیاق خود را نسات به چیزهایی که قاال دوست داشته ،از دست داده است؛
فقط رناههای منفی را در خود می بیند؛
احساس خستگی شدید دارد؛
تمرکز کردن برایش بسیار دشوار باشد؛
احساس میکند زندگی ارزش ادامه دادن ندارد؛
اشتها و میزان غذایی که میخورد با شرایط معمول فرق کرده باشد.
شیزوفرنی

2

صداهایی می شنود که فرد را تشویق به انجام کارهایی میکند که به طور معمول
انجام نمیداده است؛
تصور میکند که بقیه افراد قصد اذیت و آزار دادنش را دارند؛
افکارش به هم ریخته و نا منظم شده باشد؛
نتواند به روشنی و وضوح صحات کند؛
رفتارهای عجیب انجام میدهد؛
اشتیاق خود را نسات به چیزهایی که قاال از آنها یذت می برده ،از دست داده باشد.
افسردگی دوقطبی

3

حایت هایش به شدت تغییر کند و احساس آرامش نکند؛
گاه احساس اعتماد بنفس و شادی داشته باشد و گاه بسیار غمگین و ناراحت باشد؛
مواقعی که خو هست ،نتواند بخوابد و زیاد صحات کند؛
وقتی که حال خوبی ندارد ،تمایل به گریه کردن دارد و احساس بی ارزشی میکند.
بیماری تكانشی

4

افکاری به ذهنش میرسد که نمیتواند رلوی آنها را بگیرید و باید بی درنگ به آنها عمل کند ،تا احساس آرامش پیدا کنید .
پیش ازآنکه به آن افکار عمل کند ،احساس نا آرامی شدید میکند .

.Depression.
.Schizophrenia
3 .Bipolar disorder
4 .Impulse control problems
1
2

4

بیماری سرقت

1

یک نوع مشکل تکانشی است که افراد بدون آنکه بتوانند رلوی خود را بگیرند ،دزدی میکنند.
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استرس های ناشی از اتفاقات ناگوار و یا ضربه های بزرگ

2

این بیماری نوعی واکنش احساسی و طایعی است نسات به اتفاق های ناگواری چون تجاوز ،شکنجه ،رنگ ،مرگ یا ناپدید شدن
عزیزان .شاهد کشته شدن و یا شکنجه شدن افراد دیگر بودن ،نیز میتواند باعث بروز عالیم این بیماری شود  .بالیای طایعی مانند طوفان،
زیزیه وسیل میتوانند به  PTSDمنجر شوند  .این بیماری میتواند همه افراد حتی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.
اگر هر یک از این اتفاقات را تجربه کرده باشد ،ممکن است نتواند خاطرات آن اتفاقات را از ذهن خود دور کند .شما ممکن است:
کابوس های مکرر در مورد اتفاق ناگوار گذشته داشته باشد؛
احساس ترس دائم داشته باشد؛
به سختی بتواند تمرکز کند؛
احساس عدم امنیت داشته باشد؛
احساس میکند که اتفاق ناگوار دوباره رخ خواهد داد؛
از روبرو شدن با افراد یا مکانهایی که یادآور اتفاق ناگوار می باشند ،دوری میکند.
افرادی که به عنوان زندانی سیاسی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته و مجاور به ترک کشورشان شدهاند میتوانند دچار  PTSDشده
باشند.
بیماری وسواس

3

نسات به چیزی دائما احساس نگرانی دارد و سعی میکند با انجام رفتارهای مکرر این نگرانی را کاهش دهید .به عنوان مثال ممکن
است دائما نگران باشد که دست هایش آیوده است و برای تمیز شدن آنها بارها دست هایش را بشوید.
اختالل شخصیتی مرزی

4

نگران است که دیگران ممکن است او را نا امید کرده یا ترک کنند؛
حایت های شما در طول زمان کوتاهی عوض شود؛
بدون دییل مورهی نسات به اطرافیان احساس خشم میکند؛
بعضی اوقات احساس شادی میکند اما بیشتر اوقات احساس غم ،خشم و ناراحتی دارد.
11
اختالل اضطراب

5

بدون آنکه در معرض خطر باشد ،احساس ترس و دیشوره میکند.یعنی:
احساس میکند کنترل خود را بر شرایط از دست دادهاست؛
دچار تنگی نفس می شود؛
احساس خفگی میکند؛
احساس درد در ناحیه قفسه سینه دارد؛
دچار سر گیجه می شود؛
احساس سرما یا گرگرفتگی می کند؛
احساس خارش در دستها یا دهان دارد.
1
دو نوع معمول از اختالالت اضطرابی “،بیم و هراس  ،هراس
.Kleptomania
).Post-traumatic stress disorder (PTSD
3 .Obsessive compulsive
4 .Borderline personality Disorder
5 .Anxiety disorder
1
2

5

غیر طایعی ،7می باشند .اگر دچار  Panic Disorderباشد ،به شدت دچار ترس و نگرانی می شود و قلاش بدون دییل به تپش
میافتد .اگر دچار Phobiaباشد ،از چیزهایی که خطری ندارند ،به شدت می ترسد.
 2-2جنون در طب قدیم:
طب قدیم از بیماری «ماییخوییا» نام میبرد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد ,رنون مینامد و عالمتها و نشانه
هایی را برای رنون نام می برند که عاارتند از:
هیجان ،تندی شدید ،خشم ،بد اخالقی ،تحیر و سرگردانی عقلی ،هذیان ،دادکشیدن ،اضطرا  ،بیداری ،گرمی بدن ،زردی رنگ،
نگاههای ساعی( ،این تعریف برای رنون یک نوع تفسیر مضیق می باشد).ارسطو نیز معتقد بود که اختالالت روانی به علت اختالالت چهارگانه
طاع (بلغم ،خون ،صفرا ،سودا) صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمویی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون
تادل کند .بوعلی سینا ،رنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا میدانست و با شیوه خاصی آنها را
مداوا و معایجه میکرد .چنانچه پیداست ،با این تعاریف و تفاسیر نمیتوان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد .افالطون ،دیوانگان را غیر
مسوول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب ررمی می شوند نااید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد .در قرون وسطا
نیز مجانین را رن زدن می دانستند و معتقد بودن که رنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوان می گردد.تا
اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تالش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل 3و اسکیرول 4که پس از انجام تحقیقات خود اعالم کردند که
رنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معایجه و درمان قرار گیرند به مورب آن در قانون رزای
 1111کشور فرانسه برای نخستین بار ,عدم مسووییت رزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.
اسالم موضوع عدم مسووییت رزائی دیوانگان را دوازده قرن قال از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا اسالم
عقل را یکی از شرایط عمو می تکلیف دانسته است و رنون را که عاارت است از زوال عقل مورب سلب تکلیف و مسووییت می داند
 -3دیدگاه فقهی
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خداوند متعال آدمی را آگاه ومسوول آفریده است« :إنَّ ایسَّمعَ وایاَصرَ وایفُوادَ کُلٌّ اُویوک کانَ عَنَهُ مَسوَوالً » (اسرا )33،تا بتوانداز طریق
آگاهیهای خود ،قادر به انتخا باشد ومسووییت های رفتارهای نهان وآشکار خود را بپذیرد و توانایی آن رابه دست آورده ،پاسخهای مناسای به
محرکهای درونی وبیرونی خود ارائه نماید و به عنوان مورودی متکامل شامل رسم ،هیجانات ،افکار ،احساسات وادراکات در محیطی مناسب به
اصالح و تعادل رفتار خود بکوشد وخودرابه شکوفایی برساند (.مهارتهای زندگی)31،
 1-3مبانی فقهی رفع مسئولیت
3

 1-1-3قرآن کریم ...« :النُکلِّفُ نَفساً إیّا وُسعَها( »...انعام)157،
 2-1-3روایات :حدیث شریف رفع قلم« :وَ رُوِّینَا عَنْ عَلِیٍّ (ع) أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ایلَّهِ (ص) رُفِعَ ایْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَه عَنِ اینَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ
وَ عَنِ ایْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ وَ عَنِ ایطِّفْلِ حَتَّى یَحْتَلِمَ( 2».مغربی)194 :1315،
 3-1-3اجماع :از دیگر دالیل محجور بودن مجنون ،ارماعی است که بین فقها بر آن ورود دارد.
«ایمجنونُ محجورٌ علیهِ فی رمیعِ تَصرُفاتِهِ باینصِّ و اإلرماعِ( 1» ...عالمه حلی ،1471،ج)533 :7
 4-1-3دالیل عقلی :بنای عقال براین است که شرط تکلیف فرد بر انجام کاری ،فراهم بودن توانایی وامکان انجام آن برای مکلف می
باشد؛ یعنی ،زمانی فرد ،مکلف برکاری می شود که درزمان انجام آن ،امکان انجام وتوانایی برآن ،برایش ورود داشته باشد .مانند این که مکلف
براقامهی نماز باشد؛ اما ماتال به رنون گردد که به خاطر فراهم ناودن شرایط وعدم تمکن برانجام آن ،از وی رفع تکلیف میگردد(.شهید
ثانی)31 :1413،
1.

Panic Disorder
. Phobia
3 . Philippe Pinel
4 . Jean-Etienne Dominique Esquirol
2

 .5همانا گوش وچشم ودیها همه مسوویند.
 .3ما هیچ کس را رز به قدر قدرت وتوانایی اش تکلیف نکردیم...
 .2از امام علی(ع) روایت شده است که رسول خدا (ص)فرموده اند  :قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است :از خوابیده تا زمانی
که بیدار شود ،از دیوانه تا هوشیار گردد و از کودک تا آنگاه که به سنّ بلوغ برسد.
 .1مجنون از تمامی تصرفاتش به نص وارماع محجور گردیده است...
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 2-3جنون یا امراض روانی
مرحوم نراقی رنون را اسمی برای تمامی امراض دماغی که مورب اختالل در عقل شده وآن را از بین می برد ،میدانند .ایشان استناد به
کتب طایاان ونظرات آنان مینماید:
ثُمَّ ایجُنونُ -على ما یُظهر مِن کُتبُ األطااءِ و کَلِماتِهم -ییسَ عِلماً یِمرضِ شخصی معیّن ،بل هوَ اسمٌ یجمیعِ األمراضِ ایدَّماغیة ایااعِثة
یِاختاللِ ایعقلِ و فسادِه ،و یُعاّرونَ عنها بفسادِ ایعقلِ.
ایشان فساد وا ز بین رفتن عقل را یا تماماً در خود قوهی عاقلهی فرد میدانند ،یا این که این اختالل در یکی از رهات عقل مانند قوهی
تخیّل یا فکر و ...می دانند.
و ایمُرادُ بفسادِ ایعقلِ :أعمُّ مِن أن یکونَ ایفسادُ فی نفسِ ایقوة ایعاقلة ،أو فی قواها ایخادمة یها ،کایمفکّرة و ایمخیّلة و غیرهما.
در ادامه میافزایند که رنون دارای درراتی وانواع مختلف است :و یها أنواعٌ مختلفة ،و آثارٌ متشتتة متفاوتة ،و مِن هنا قیلَ :ایجنونُ
فنونٌ(.نراقی)513 :1412،
رنون از نظر اصطالح فقهی از همان معنای یغوی و یفظی آن گرفته شده است .چیزی که مسووییت رزائی را در بردارد ،عاارت است از
زوال عقل؛ اما رنون از نظر علم پزشکی ردید ،معنای وسیع و گستردهای دارد که نتیجهی امراض یا بیمارهای گوناگون است .در روانشناسی
کیفری کامالً به این مسایه توره داشته اند .یذا روانشاسان ،رنون از نظر حقوق را با رنون از نظر روانشناسی تفکیک کرده اند .رنون از نظر
حقوقی فقط به رنون فکری و نه رنون عاطفی اطالق میشود
 -4جایگاه حقوقی
در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال  1314با اقتااس از قانون رزای فرانسه رنون را به عنوان یکی از عوامل رافع
مسووییت رزایی پذیرفته بودند .در ماده  41قانون مزبور نیز آمده بود :کسی که در حال ارتکا ررم مجنون بوده یا اختالل دماغی داشته
باشد ,مجرم محسو نمی باشد و مجازات نخواهد شد ویی در صورت بقای رنون باید به دارایمجانین تسلیم شود
در پی آن نویسندگان قانون اصالحی مجازات عمومی در سال  1357اصطالحات فقدان شعور و اختالل تام یا نسای در قوه تمییز و اراده
را در ربند ایف ماده  33قانون اخیر ایتصویب به رای یفظ رنون استعمال کرده بودند که به مورب آن ،هرگاه محرز می شد که مرتکب حین
ارتکا به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختالل تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسو نمی شده
است.سرانجام پس از پیروزی انقال اسالمی ،تدوین کنندگان قانون مجازات اسالمی در سال  1331در ماده  72این قانون ،تقسیم بندی سابق
ماده  33قانون مجازات عمومی سال  1357را تغییر داده و مجدداً یفظ رنون را بدین شرح ،رافع مسووییت رزائی اعالم کرده اند :رنون به هر
درره که باشد ،مورب عدم مسووییت کیفری است .و در ماده  51قانون مجازات اسالمی سال  1321نیز عیناً عاارت متن ماده  72قانون
مجازات اسالمی سال  1331در مورد رنون مورد تاکید قرار گرفته است .در ماده  1711قانون مدنی نیز آمده است که :رنون به هر درره که
باشد مورب حجر است و منظور از عاارت هر درره این است که رنون دارای درراتی است گاهی رنون تام است و گاهی غیر تام و درعین
حال تمام دررات رنون در زوال عقل مشترک میباشند.
سایر مکاتاات حقوقی :در بیشتر مکاتاات حقوقی یفظ رنون استعمال شده است مانند قانون سال  1357که از واژه فقد شعور استفاده کرده
اند .یذا در قانون رزائی بعضی از کشورها آمده است:
هرگاه شخصی فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکا آن فاقد شعور باشد و یا در یک حایت عقلی باشد که آزادی عمل را به مقتضای
اراده اش از دست بدهد ,مجازات نمی شود.
و در قانونی دیگر آمده است :هرکس در وقت ارتکا ررم فاقد شعور یا اراده باشد خواه فاقد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی
دیگری باشد مجازات نمیشود .نیز فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکا آن در حایت ضعف عقلی باشد ،به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل
ا نجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر بودن و یا مضر ناودن آن را نسات به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با
قانون بفهمد مجازات نمی شود.
 1-4حق محرمانه نگه داشتن اطالعات
افراد متخصصی که بیماری روانی را درمان میکنند ،ارازه ندارند هیچ اطالعاتی را درباره بیمار با دیگران در میان بگذارند و باید آنها را
کامال محرمانه نگاه دارند .این بدان معناست که آنها نمیتوانند اطالعات آنان را بافرد دیگری در میان بگذارند ،مگر اینکه ارازه داده شود و یا
طاق قانون باید چنین کاری انجام شود .تنها وقتی میتوانند بدون ارازه اطالعات را با فرد دیگری در میان بگذارند ،که سالمتی یا امنیت وی یا
فرد دیگری در خطر باشد.
هر متخصص سالمت روان به انجمن ،کایج تخصصی یا سازمان خاصی وابسته است .کایج های تخصصی قانونهای مشخصی در مورد
رفتار اعضا با بیمارانشان دارند .همچنین قانونهایی در مورد نحوه پیگیری شکایتبیماران ورود دارد .پزشکان ،روان پزشکان ،مدد کاران
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ارتماعی و روان شناسها همگی عضو کایجهایتخصصی خاص خود هستند .همچنین سازمانهایی که این افراد را استخدام میکنند نیز
معموالً قانونهایی برای پیگیری شکایت افراد تعیین میکنند.
مالک مسووییت یا عدم مسووییت رزایی عاارت است از ارتکا یا عدم ارتکا ررم؛ و این امر وقتی محقق میگردد که تکاییف حقوقی
و اوامر ونواهی شرعی قانونی متوره مجرم گردد .بدیهی است که وقتی اوامر و نواهی متوره مجرم میگردد که توانسته باشد از بعث شارع و
قانونگذ ار مناعث شده و از زرر او منزرر گردد .یعنی توانسته باشد کاری را که از او خواسته اند ،انجام دهد و از انجام کاری که منعش کرده
اند خودداری کند و بر همین اساس است که وضع قانون برای حیوانات ،و مجازات آنها به حکم قانون بسیار قایح و زشت است و براساس
همین قااحت و زشتی است که شخص عارز را نمی توان مانند شخص قادر دانست .زیرا اگر شخصی از انجام تکاییف شرعی و قانونی عارز
باشد مکلف ساختن او قایح است و اگر شارع یا قانونگذار بخواهد شخص عارز را مجازات کند در حق او ظلم کرده است و برخالف عدایت
عمل کرده است .آری هنگامی شخص عارز را می توان تکلیف کرد که در تعلق حسن و قاح و قدرت بر انجام کار مطرح نااشد و شخص
مجنون بدین دییل مجازات نمی شود که نمی توان او را مورد امر و نهی قرار داد یا به انجام فعلی او وادار کرد و یا از انجام فعلی منع نمود چرا
که قدرت اناعاث و انزارار برای او نیست.
دیوید ایاراهمسن 1در کتا روانشناسی کیفری می گوید :اصطالح حقوقی مجنون فقط به توانایی شناختن شخص توره دارد و
توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد .سپس چنین میگوید به نظر چنین میرسد که قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر
انسان را میتوان به بخشهای مختلف فکری عاطفی ،ادراکی و ارادی تقسیم کرد.ایاته تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است
با این وصف حتی امروز هم ضابطه رنون رزئی یا نیمه رنون که از طب باستانی بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد.
بدیهی است روانپزشکی که در دادگاه شهادت می دهد با مفهوم رنون حقوقی ،مواره است .اگر به سوواالتی که از طرف دادگاه
می شود توره کنیم ،مانند این که آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته و اگر نمیدانسته آیا میدانسته که کاری که انجام می
دهد خطاست… متوره می شویم که نظر قانون در اطراف کلمه دانستن دور می زند .روانپزشکی و قوانین مورود برداشتهای متفاوتی از
این کلمه دارند می گویند دانش کنونی ما در زمینه روانشناسی درک کردن را رریانی گسترده تر از آن کرده است که قانون در بیش از
یکصد سال پیش از کلمه دانستن اراده می کرده
وی در رای دیگر می گوید :در سایهای اخیر یکی از دادگاههای ایایتی چنین اظهار نظر کرده است که بعضی از انواع نقوص یا
بیماریهای فکری باعث معافیت مرتکب ررم نخواهد بود همچنین از زبان دادگاه بشنوید( :بیماری فکری وقتی مورب معافیت از مجازات
خواهد بود که به خاطر آن ،مرتکب ررم فاقد قصد ارتکا باشد) تا آنکه می گوید( :متاسفانه مفهوم رنون از نظر حقوقی و رنون از
نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست به عالوه مرز میان سالمت عقل و رنون آنچنان ظریف است که در بسیاری از موارد حتی
روانپزشکان در تشخیص آن اختالف نظ دارند .در حایی که به نظر روانپزشک ،او شخصی روان پریش است.
2-4روانپزشكی
در علم روانپزشکی دو نوع رویکرد داریم یک رویکرد تقسیم بندی کننده است و می گوییم فردی بیمار است یا نه ،دیگری رویکرد طیفی
است و می گوید فردی درراتی از اختالالت را دارد ،اما درخصوص ررم آنچه بیش از درصد یا درره رنون اهمیت دارد ،ارتااط ررم با اختالل
روانپزشکی است .بیمارانی هستند که از نظر روانپریشی دررات باالیی را دارند و در خیلی از زمینه ها مسلو االراده شده اند ،اما تشخیص
روانپزشک این است که ررمی که چنین فردی انجام داده با بیماری اش در ارتااط نیست .اگر ررم به طور مستقیم با اختالل در قضاوت و
اختالل شناختیاش در ارتااط باشد این را رافع مسووییت کیفری دانسته ،ممکن است کسی در اکثر حوزه های عملکردی اش هیچ مشکلی
نداشته باشد و فردی باشد که سر کار می رود ،زندگی خانوادگی معمویی دارد و ...ویی اختصاصاً هذیانی دارد که فکر می کند یک نفر قصد دارد
به او آسیب بزند و به دییل این هذیان مرتکب قتل می شود با اینکه این فرد درصد باالیی از رنون ندارد به دییل اینکه ررمی که انجام داده
مستقیم با اختالل روانیاش در ارتااط است این را رافع مسووییت کیفری دانسته به همین دییل تاکید می شود ،بیشتر از اینکه درصد یا درره
اختالل روانپزشکی اهمیت داشته باشد ارتااط آن با ررم مطرح است
مددکاران دادگاه های ویژه بیماران روانی به افراد و نیز سیستم دادگاه کمک می کنند بخشی ازکارهایی که یک مددکار دادگاه های
ویژه بیماران روانی ،ممکن است انجام دهد:
ارائه حمایت و اطالعات به خانواده و دوستان افرادی که پرونده آنها به برنامه حمایتی سیستم قضایی منتقل شده است؛آموزش دادن به
مردم در مورد بیماری های روانی ،خدمات مورود برای بیماران روانی ونحوه کار سیستم سالمت روان؛ ارائه مشورت و اطالعات به قاضی ،وکال
و افراد دیگری که در دادگاه ها کار می کنند.

Abrahamsen, David
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 3-4اختالل روانی
رنون کلمه ای است که بیشتر در ادبیات قضایی استفاده میشود و به دییل انگی که دارد ،روانپزشکان ترریح میدهند کمتر این کلمه
را به کار بارند و بیشتر از واژه روانپریشی استفاده میکنند .وقتی به کسی روانپریش گفته میشود که شناخت ،خودآگاهی و قضاوتش در
حدی مختل شود که مسوول اعمایش نااشد ماده  51قانون مجازات اسالمی تصریح کرده رنون به هر اندازه که باشد رافع مسووییت کیفری
است.
قانونگذار تعریفی از رنون ندارد .حتی تاصرههای ذیل این ماده هم کمکی به روشن شدن موضوع نکرده است؛ مخصوصاً تاصره دو این
ماده می گوید فرد ماتال به رنون در صورت ارتکا ررم اگر الزم باشد تأدیب خواهد شد و این به نظر درست نیست .ماده 33قانون مجازات
عمومی سابق بحث فقدان شعور ،اراده و قدرت تمییز را مطرح میکند که راهگشاتر است در حایی که ماده  51قانون مجازات اسالمی کلی
صحات کرده و نگفته رنون یعنی چه و درراتش را نیز مشخص نکرده است در نتیجه در این قانون مطلق انگاری شده است و از نظر محاکم،
شخص یا سایم سایم است یا دیوانه ،اما روح و روان انسان پیچیده است و به تعداد انسانهای مختلف از نظر روحی و روانی پیچیدگیهای خاص
ورود دارد پس این تقسیم بندی خیلی مطلق است و با این عدایت کیفری سازگاری ندارد .رنون حایت حادی از بیماری روانی است.
 -5روانپزشكی وقضاوت
روانپزشک ممکن است در هر مرحله ای از دادرسی رنائی برای اظهارنظر در خصوص مواردی نظیر صالحیت کنونی متهم برای احضار
شدن ،مورد بازروئی قرار گرفتن ،وارد روند محاکمه شدن ،محکوم شدن و یا مجازات شدن اظهارنظر کند .مسائل اساسی در مورد صالحیت
محاکمه شدن شامل آن میشوند که در صورت ورود بیماری روانی آیا متهم:
 -1موارد اتهامی را بر علیه خود درک میکند.
 -2میتواند به دفاع از خود کمک کند یا خیر.
متهم باید بتواند با حد معقویی از درک منطقی با وکیل خود مشورت کند و در مورد اقداماتی که علیه او صورت میگیرد یک درک
منطقی و نیز واقعی داشته باشد .درخواست معاینه روانپزشکی برای سنجش توانائی تحمل محاکمه رزء حقوق اساسی به حسا میآید.
دو مسوله قانونی ،توانائی محاکمه شدن و مسووییت رنائی از برخی رهات با هم متفاوت هستند و نااید با هم اشتااه شوند .برخالف
تونائی محاکمه شدن ،در مورد مسووییت رنائی ،از زمانی بررسی صورت می گیرد که ررم در آن اتفاق افتاده است .نتیجه دو نوع بررسی
متفاوت است :در صورت اثاات عدم تونائی محاکمه شدن معموالً تنها مراحل قانونی قدری به تأخیر میافتند ،حال آنکه در صورت اثاات
موفقیت آمیز عدم مسووییت رنائی  ،متهم با استناد به بیگناهی به قابلیت متهم کردن فرد از نظر اخالقی برمیگردد .شرایط الزم برای
احرازمسووییت رنائی برخالف شرایط صالحیت محاکمه شدن ،شامل دو رناه رداگانه میگردد .این دو رناه بدینصورت بیان میشوند که
متهم در یحظه ارتکا ررم بهدییل یک بیماری روانی:
 -1از ماهیت عمل یا ررم بودن آن بیاطالع بوده است (یک آزمون شناختی)؛
 -7نمیتوانسته است رفتار خود را با مقتضیات قانونی وفق دهد (یک آزمون ارادی).
فقیهان ،مررع بازشناسی و شناخت رنون را عرف و اهل فن وکارشناسان میدانند .آنان با تکیه بر نظرات پزشکان درخصوص شناسایی
رنون درافراد ،احکام مجانین رابیان کردهاند .ازرملهی این فقها ،میتوان به محقق نراقی اشاره نمود که صراحتاً عرف را مررع بازشناسی و
صدق رنون برافراد بیان میکنند « :فانّ کلّ من فَسَدَ عقلهُ و اختلّ یَحکُم أهل ایعُرفِ بِکونهِ مجنوناً» ...پس هرکسی که عقلش فا سد شده باشد
واختالل پیدا کرده باشد ،اهل عرف وی را مجنون میدانند.
به عقیده ایشان عرف ،هرکسی را که دچار فساد عقل وآشفتگی ذهنی گردیده باشد ،مجنون میداند و آن را مالک اصلى در شناخت
مجنون از افراد سایم میداند .بنابراین فساد عقل اگر به دررهاى برسد که عرف وکارشناسان آن را باز شناسند ،بیمارى رنون براى آنان شناخته
شده واحکام رنون راری میگردد(.نراقی)515 :1412
1-5قانون مکناتن

1

مشهورترین مجموعه شرایط الزم برای عدم مسووییت رنائی در سال  1143در مجلس اعیان انگلستان بعد از آن تصویب شد که متهم
در قضیه مکناتن تارئه گردید .قانون مکناتن میگوید که متهم باید تارئه شود اگر در زمان ارتکا ررم بهعلت بیماری روانی تحت چنان
نقص عقلی باشد که ماهیت عملکرد خود را درک نکند و یا اگر درک کند ،نداند که عمل او ررم محسو میشود  .بنابراین ،قانون مکناتن
یک آزمون شناختی بهشمار میآید.

M'Naghten
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 2-5قانون ALI
مؤسسه قانون آمریکا 1در نمونه قوانین کیفری خود ،هم آزمون شناختی و هم آزمون ارادی را رای داده است .این قانون در تعداد
قابلتورهی از ایاالت مورد پذیرش قرار گرفته است .شرط الزم برای عدم مسووییت قانونی در این قانون ،عاارت است از :فرد ،مسوول رنایت
نیست در صورتی که توانائی وی در هنگام ارتکا آن ،برای فهم رنایت آمیز بودن (قُاح) عملکرد خود (رناه شناختی) .یا برای تطایق دادن
عملکرد خود با مقتضیات قانونی (رناه ارادی) به شدت افت پیدا کرده باشد.
روانپزشکان ممکن است در دادگاهها به دو صورت در رایگاه شهود قرار گیرند:
شهادت عادی:روانپزشک در این رایگاه همچون یک شاهد معمویی عمل میکند .هر روانپزشکی با هر سطح از تخصص میتواند در این نقش انجام
وظیفه نماید.
شهادت تخصصی:اصطالح«شاهد متخصص» بیانگر این مسوله است که صالحیت روانپزشک برای انجام فعاییت های تخصصی ،مورد قاول دادگاه و طرفین
دعوا می باشد و این مسوله با میزان مهارت واقعی یا فرضی پزشک در یک زمینه خاص ،ارتااطی ندارد .یک شاهد متخصص میتواند از اطالعات
مورود نتیجهگیریهائی نماید و در نهایت نظر خود را ارائه دهد .نقش شاهدان متخصص در تعیین استاندارد مراقات و حد منطقی درمان در
روانپزشکی قابل توره است.
بازپرسی مستقیم و غیرمستقیمروانپزشکان بعد از ادای سوگند در دادگاه بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد بازپرسی قرار میگیرند.
 -1بازپرسی مستقیم :عاارت از سؤال مستقیم از روانپزشک توسط وکیل طرفی است که شاهد ،برای شهادت به نفع او به دادگاه اظهار
شده است .عموماً این سؤاالت بهصورت کلی میباشند و پاسخهای طوالنی دارند.
 -7بازپرسی غیرمستقیم :سؤال از شاهد توسط وکیل طرف مقابل معموالً این سؤاالت ،طوالنی و احتماالً رهتدهنده
میباشند و پاسخ به آنها بهصورت«بله» یا «نه» است.
 3-5ارزیابی بیماران به دستور دادگاه
در اینگونه موارد ،قاضی از پزشک میخواهد تا بهعنوان مشاور دادگاه عمل کند .از آنجائیکه اطالعات بایینی بهدست آمده احتماالً به
دادگاه ارائه داده خواهند شد ،پزشکان ،دیگر همچون طاابت خصوصی ،آن حایت رازداری را با بیمار خود نخواهند داشت .بنابراین ایشان از نظر
اخالقی موظف هستند تا این مسوله را در ابتدای مصاحاه به بیماران خود اطالع دهند و مطمون شوند که بیماران درک میکنند که اطالعات
بهدست آمده محرمانه نیستند و از مصاحاه ایشان ،گزارش تهیه خواهد شد.
در ورود رنون و دررهی آن ،نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با رلب
نظر ایشان ماادرت به اتخاذ تصمیم الزم می نماید .بر همین اساس تاصره ماده  4الیحه قانونی اقدامات تامینی مصو  1339مقرر میدارد:
دربارهی تشخیص عدم مسؤوییت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسای فاقد قوهی ممیزه میباشند ،دادگاه نظر پزشک متخصص امراض
روحی را رلب مینماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.
اما بهنظر میرسد در بیشتر محاکم ،ارائه ی طریق توسط روان پزشک در مورد تشخیص رنون یا رد آن همچنان راهگشای حل
پروندههایی است که رز با یک نظریهی تخصصی صریح نمیتوان آنها را حل و فصل نمود.
رنون ،واقعیتی است که باید احراز شود و تشخیص آن ،گاه برای دادگاه آسان و گاهی دشوار است که دادگاه در صورت اخیر نیاز به
مرارعه به کارشناس و اطااء و پزشک روانی دارد و مقصود از مرارعه دادگاه به اهل خاره ،دانستن این نکته است که آیا وضع روانی بزهکار در
یحظهی ارتکا ررم بر رفتار او مؤثر بوده است یا نه؟ یذا نظریهی کارشناس مشورتی است و تاعیت از آن برای دادگاه ایزامی نیست.
 4-5سنجش میزان قابلیت اعتماد شاهدان:
قاضی تحقیق ممکن است به درخواست یکی از طرفین دعوا ،با معاینه روانپزشکی شاهدان موافقت کند .ایاته روانپزشکان نمیتوانند
میزان راستگوئی شخص را تعیین کنند ،اما میتوانند عوامل شخصیتی و روانشناختی تأثیرگذار بر نحوه ارائه اطالعات را مورد بحث قرار دهند.
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در اواخر قرن هجدهم در اثر تالش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل 1و اسکیرول 7که پس از انجام تحقیقات خود اعالم کردند
که رنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معایجه و درمان قرار گیرند .به مورب آن در قانون
رزای  1111کشور فرانسه برای نخستین بار ،عدم مسووییت رزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد( .ایاراهمسن)341:1321،
اسالم موضوع عدم مسووییت رزائی دیوانگان را دوازده قرن قال از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود؛ زیرا اسالم
عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و رنون را که عاارت است از زوال عقل مورب سلب تکلیف و مسووییت میداند.
 5-5آیین دادرسی مجنون :
ماده  95قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال در امور کیفری نحوهی رسیدگی به ررایم ارتکابی شخص مجنون راچنین
بیان می کند :هر گاه قاضی تحقیق در رریان تحقیقات متوره شود که متهم هنگام ارتکا ررم مجنون بوده است ،تحقیقات الزم را از کسان و
نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریهی پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ،مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به
دادگاه ارسال می دارد .دادگاه پس از بررسی پرونده هر گاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خاره را کافی دید و از صحت آن مطمون شد از نظر
رزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مایی در صورت مطایاه ،حکم مقتضی صادر مینماید و چنانچه اطمینان به صحت
تحقیقات حاصل نکرد به تحقیق و رلب نظر اهل خاره تا حصول نتیجه ادامه می دهد .شخص مجنون با اذن ویی و یا در صورت ضرورت به
مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد .اداره حقوقی و قوه قضائیه در نظریه شماره  2/351ـ  1331 / 7 / 19آورده است :نظر
پزشک در مورد رنون یا عدم آن و نیز نوع و درره رنون از با مرارعه به خاره و اصل «استَعینُوا فی ایصَناعاتِ باهلِها» میباشد بنابراین
دادگاه در صورتی به نظر پزشک عمل میکند که بر خالف واقع و اوضاع و احوال قضیه نااشد ،زیرا نظر پزشک برای دادگاه موضوعیت ندارد
بلکه طریقیت دارد.
نتیجه گیری
یزوماً صرف اختالالت روانپزشکی رافع مسووییت کیفری نیست .ارتااط ررم با اختالالت روانپزشکی چندان هم قطعی نیست یعنی اگر
کسی اختالل روانپزشکی داشته باشد ،منطق روانپزشکی بر این اساس است که از دررهای از خودآگاهی و قدرت شناختی برخوردار است که
بتواند رلو اعمایش را بگیرد اینکه بگوییم هر مجرمی اختالل روانپزشکی دارد غیراز انگ زدن به بیماران خیلی پایه و اساسی ندارد .درست است
که خیلی از آمارها نشان دادهاند ررم در اختالالت روانپزشکی شایعتر است اما خیلی آمارها هم ورود دارد که عکس این را نشان می دهد؛
مثالً ثابت شده است میزان قتل در بیماران اسکیزوفرنی با میزان قتل در رمعیت عمومی یکسان است به همین دییل باید حسا ررم و
اختالل روانی را از هم ردا کنیم.
قضاوت کردن درباره اختالل روانپزشکی داشتن یا نداشتن یک فرد صرفاً براساس پرونده ،کار بسیار دشواری است .روانپزشکان خیلی
وقتها بعد از مصاحاههای طوالنی هم به نتیجه نمیرسند و مجاور به تشکیل کمیسیون هستند.
نگاه قضایی باید بتواند اثر ارتماعی و محیط ررم را بایند ،بعضی وقت ها شرایطی پیش میآید که ما میفهمیم شخص چرا ررمی را
انجام داده است؛ اما قابل فهم بودن ررم یزوماً به معنای این نیست که اصایت ررم از او گرفته شود .درست است که قتل ،قابل فهم است اما به
هرحال قتل انجام داده و عملش ررم است.
محیط ررم باید فهمیده و بر اساس آن قضاوت شود .قضاوت مکانیکی معنی علمی ندارد .قضاوت باید با فهم محیط ررم در ارتااط باشد.
اگر بسترهای ررم فراموش شود و مجرم را علت دانسته کار درستی انجام نشده است .بسیاری از مجرمان ،آسیب دیده و معلول هستند .آنها در
واقع خودشان شاکی هستند هرچند در مقام متهم قرار گرفتهاند .بنا بر این اگر سراغ مجرم رفته و تشدید مجازات انجام ،اما به ریشه ها توره
نشود ،راه بیهودهای پیموده شده است.
امید است رامعه به رایی برسد که رویکرد به بیماران روانپزشکی رویکرد انگ زدایانه باشد و در کنار اقدامات امنیتی و تادیای که برای
مجرمان در نظر گرفته می شود با به رسمیت شناختن اختالالت روانپزشکی هرچند که رافع مسووییت کیفری نااشد همزمان اقدام تخصصی
درمانی روانپزشکی هم در نظام قضایی مدنظر قرار گیرد.

. Philippe Pinel
. Jean-Etienne Dominique Esquirol
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