
Culminatin of Law Quarterly, 12nd Year, No.4, Winter 2022, Pages: 2-27
Received: 2020 October 31; Revised: 2021 March 5; Accepted: 2021 November 16
DOI: 10.22034/THDAD.2021.515418.1590

Comparative study of causes, criteria and bases 
of non-capacity in Private and Criminal law

(Article Type: Original Research)

Sayyed Reza Ehsanpour*1, Mohammad Rostami2

Abstract
One of the legal institutions that has always been the subject of much de-

bate in both private and criminal law is “Non-capacity”. Many of these issues, 
which are rooted in the thoughts of Shia Clergies, have caused controversy among 
jurists today. Considering that the existing approaches at the time of drafting laws 
and decision-making in the judiciary regarding the status of protection detainees 
as vulnerable groups in society are effective, it is important to examine the causes, 
criteria and principles of the Non-capacity. Therefore, the present article, which 
comparatively examines the causes, criteria and principles of non-capacity in pri-
vate and criminal law, seeks to answer the question, what is the difference between 
the causes, criteria and principles of non-capacity in private and criminal law? The 
findings of this study indicate that in Iran law, although the legislator has a similar 
view on the criteria of stone in private law and criminal law, but the causes and 
principles of non-capacity in private law have a wider scope than criminal law. 
This shows that the Iranian legislature has a narrow and limited view of this insti-
tution in the field of criminal law.
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چکیده
یکــی از نهادهای حقوقی که در هر دو شــاخه حقــوق خصوصی و کیفری همواره 
زمینه  ســاز بحث  های فراوانی بوده است، »حجر« می  باشد. قسمت زیادی از این مباحث که 
ریشــه در اندیشه  های فقهای شــیعه دارد امروزه موجب بروز اختالف نظر میان حقوقدانان 
شــده اســت. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در 
مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به  عنوان گروه  های آسیب  پذیر جامعه، 
تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می  شود. به همین 
جهت، مقاله کنونی که به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی 
و کیفری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که اسباب، معیارها و مبانی حجر 
در حقــوق خصوصی و کیفری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ یافته  های این پژوهش داللت بر 
آن دارد در حقــوق ایران اگرچه در خصــوص معیارهای حجر در حقوق خصوصی و حقوق 
کیفری قانونگذار، دیدگاه تقریبا مشــابهی به هر دو عنوان دارد، اما اسباب و مبانی حجر در 
حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد که این موضوع 
نشــان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محــدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق 

کیفری دارد.
واژگان کلیدی: سفه، جنون، صغر، ورشکستگی، افالس. 
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درآمد
در نظام حقوقی بیشــتر کشورها قانونگذار برخی از اشخاص را به  عنوان محجور 
مورد شناســایی قرار داده و بســیاری از قواعد حاکم بر رفتار آنان را متفاوت با ســایر 
اشــخاص جامعه تعیین کرده اســت. در نظام حقوقی ایران نیــز موضوع »حجر« مورد 
پذیرش واقع شده و تحت تاثیر اندیشه   بیشتر فقهای اسالمی که در آثار خود بخشی را 

به موضوع حجر اختصاص داده  اند، مورد توجه قرار گرفته است.
»حجر« در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطالح حقوق، عبارت از ممنوع 
بودن شــخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود به موجب قانون می  باشد )امامی، 
1374: 241(. با اســتنباط از ماده 958 قانــون مدنی1 می توان گفت: از منظر حقوقی، 
حجر به معنای عدم اهلیت استیفا و محرومیت شخص از اینکه بتواند امور خود را به طور 
مستقل و بدون دخالت دیگری اداره نموده و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد، می باشد؛2 
زیرا حجر وضعیتی شــخصی و ذهنی است که شخص محجور را از درک ماهیت و آثار 
عمــل ارتکابی دور می  کند )غالمــی،1392: 53(. اگرچه برخی از حقوقدانان به تبعیت 
از نظر مشــهور در فقه اسالمی، حجر را منحصر به امور مالی دانسته  اند )امامی، 1374: 
242(، اما واقعیت امر آن اســت در حقوق معاصر، حجر دارای معنای وســیعی شــده 
که نمی توان آن را محدود به امور مالی دانســت؛ بنابراین بــا وجود آنکه حجر در امور 
مالی همواره بیشــتر مــورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده اســت اما در امور غیرمالی 
نیز دارای مســایل و احکام خاصی می باشــد؛ مانند طالق که یک امر غیرمالی است و 
در مورد محجورین نیز مطرح می شــود و نیز اقرار صغیر و ســفیه در امور غیرمالی و یا 
آنکــه مجنون به دلیل حجر کاملی که دارد از انجام تمامی اعمال حقوقی اعم از مالی و 
غیرمالی ممنوع می باشد )صفایی و قاسم زاده، 1387: 187(؛ بنابراین حجر به امور مالی 
اختصاص ندارد و در مبحث حجر و اهلیت از اعمال حقوقی غیرمالی هم سخن به میان 
می آید. در فقه امامیه نیز اگرچه بعضی از فقها از جمله محقق حلی، حجر را منحصر به 
امور مالی دانسته   و معتقدند: »از نظر شرع، محجور کسی است که از تصرفات در

1. ماده 958 قانون مدنی مقرر می دارد: »هر انســان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق 
خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد«.

2. دادنامه شماره: 9309970909100051، مورخ: 1393/02/29، صادره از شعبه 3 دیوان عالی کشور.
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اموالش ممنوع باشــد« )محقق حلی، 1429: 99(، اما بیشتر فقهای شیعه، حجر را 
شامل امور مالی و غیرمالی   دانسته و صغیر ممیز و غیرممیز را به موجب نص و اجماع 
در جمیع تصرفات خود جز آنچه اســتثنا شده است مانند عبادات، ممنوع می  دانند 
)عالمــه حلی، 1401: 73؛ نجفی، 1404: 26(. با وجود آنکه در قوانین متعدد حوزه 
حقوق خصوصی و کیفری، قواعد خاصی برای محجوران، پیش  بینی شــده اســت، 
اما در قوانین موجود از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات اســالمی و 
آیین دادرســی کیفری، بیشتر به اسباب و معیارهای حجر اشاره شده و به صراحت 
از مبانی حجر ســخن گفته نشده است. به همین جهت در خصوص مبانی حجر در 
نظام حقوقی ایران ابهامات متعددی وجود دارد که زمینه طرح ســواالت متعددی را 
فراهم ســاخته است. نخستین سوال در این زمینه آن است اسباب، معیارها و مبانی 
حجر در هر یک از شــاخه  های حقوق خصوصی و کیفری چه هستند؟ سوال اساسی 
دیگر این است که چه شباهت  ها و تفاوت  هایی میان مبانی حجر در حقوق خصوصی 

و کیفری وجود دارد؟
پاســخ به این سواالت که در واقع ما را به سوی مبناشناسی حجر در شاخه  های 
حقوق خصوصی و کیفری رهنمون می  ســازد از آن جهت حایز اهمیت است که آشنایی 
با مبانی حجر از یک ســو به فهم دقیق تر قواعد ایــن دو حوزه کمک خواهد نمود و از 
دیگر ســو می  تواند در حمایت از برخی محجوران، راهگشا باشد. با توجه به آنکه بیشتر 
مســایل مرتبط با محجوران در نظام حقوقی ایران ریشــه در اندیشه   فقهای شیعه دارد 
مقالــه کنونی با رویکرد فقهی و حقوقی به مبانی حجــر در حقوق خصوصی و کیفری 
توجه نشــان خواهد داد. بر این اساس، تحقیق کنونی با روش مطالعات کتابخانه  ای در 
سه بخش مجزا به بررسی این موضوع خواهد پرداخت؛ بدین ترتیب که در بخش نخست 
در مورد اســباب حجر در حقوق خصوصی و کیفری، توضیح داده می شود و پس از آن 
در بخشــی دیگر در مورد معیارهای حجر و در نهایت در بخش سوم در خصوص مبانی 

حجر در حقوق خصوصی و کیفری، سخن گفته خواهد شد.

1. اسباب حجر در حقوق خصوصی و کیفری
در خصوص اسباب حجر در در حقوق خصوصی، با توجه به مهم ترین منابع 
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قانونــی در این زمینــه، یعنی قانون مدنی1 می  توان گفت: در شــاخه حقوق خصوصی، 
مواردی که سبب حجر محسوب می  شوند عبارتند از: صغر، سفه، جنون. با این حال در 
مورد ورشکســتگی همواره این سوال مطرح بوده اســت که آیا می توان آن را از اسباب 

حجر قلمداد نمود؟
در پاســخ به ســوال مذکور برخی از حقوقدانان با این اســتدالل که اشخاص 
ورشکســته ضعف قوای دماغی ندارند ورشکســتگی را جزیی از اسباب حجر نمی  دانند 
)صفایی و قاســم زاده، 1392 :220؛ کاتوزیان، 1382: 15(. با این حال در فقه امامیه، 
افالس )که معادل ورشکســتگی در حقوق معاصر اســت( در کنار صغر، ســفه، جنون، 
مرض متصل به موت و رقیت )بردگی( جزو اســباب حجر دانســته شده است )عاملی، 
شــهیداول:1410: 18؛ حلی، محقق: 2: 1408: 99؛ عاملی، شــهیدثانی: 1410: 416؛ 
نجفی، 1404: 3(.2 همچنین محدود کردن حجر به موارد خاص در قانون مدنی با مبانی 
فقهی و حقوقی حجر سازگار نیست؛ چرا که اصل تشریع حجر در اسالم بر پایه حمایت 
از حقوق افراد و جلوگیری از نابودشــدن منابع مالی اســت؛ از این رو موارد و مصادیق 
فراوانی برای حجر افراد می توان در نظر گرفت و نمی توان لزوم انحصار اســباب حجر به 
موارد ســه گانه را در قانون مدنی پذیرفت)میرخلیلی، 1398: 92(. عالوه بر اینها قانون 
تجارت )مصوب1311( نیز داللت بر حجر ورشکســته دارد.3 بررســی رویه قضایی نیز 
داللت بر محجور محســوب نمودن اشخاص ورشکسته دارد؛ به  عنوان مثال، دیوان عالی 
کشور در یکی از آرای خود بر این عقیده بوده است که »هر معامله ای توسط تاجر پس 
از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاســد بوده 
و محکوم به بطالن است، هر چند که تاریخ توقف سال ها بعد طی حکمی اعالم شود و

1. ر.ک: مواد 210، 958 و1207 قانون مدنی
2. البته برخی حقوقدانان، اشخاص دیگری را هم محجور می شمارند؛ مانند: خنثی، عاجز، مریض، غافل، مست، ضعیف، 
هازل، کر، کور، خرف، مغمی علیه، اخرس، غایب، حمل، سقط، مغلوب العقل، مخبول، مغّفل، معتوه، مرتد و اتباع خارجه 

)جعفری لنگرودی،1378: 3251(.
3. مــاده 418 قانون تجارت مقرر می دارد: »تاجر ورشکســته از تاریخ صدور حکــم از مداخله در تمام اموال خود حتی 
آنچه که ممکن اســت در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع اســت. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که 
استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات 

و حقوق مزبوره استفاده کند«.
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تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعالم کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت 
و طلبکاران لحاظ شده باشد«؛ 1بنابراین با توجه به حقوق تجارت و رویه قضایی موجود، 

ورشکستگی را نیز می توان از اسباب حجر دانست.
با مشخص شدن اسباب حجر در حقوق خصوصی، این سوال مطرح می  شود که 
آیا در نظام حقوقی ایران، اســباب حجر در حقوق کیفری همان اسباب حجر در حقوق 

خصوصی هستند؟
در پاســخ به این ســوال می  توان گفت: قانون مجازات اســالمی)1392( مقرر 
می  دارد: »مســوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق اســت که 
فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشــد....« )ماده 40(. بر اســاس این ماده و 
برخــی دیگر از مواد ایــن قانون، همچون ماده 146 و 149 2می  تــوان گفت: قانونگذار 
بصراحــت صغر و جنون را به عنوان مصادیق حجر پذیرفته و مبتالیان به این دو عارضه 
را فاقد مســوولیت کیفری دانسته اســت. اما مقنن در هیچ مورد بصراحت سفاهت را از 
موارد رافع مسوولیت کیفری محسوب ننموده است. به همین جهت در خصوص سفاهت 

به  عنوان اسباب حجر بزهکار، اختالف نظر پدید آمده است.
برخی از حقوقدانان در این زمینه بیان داشته  اند: برای مسایل کیفری، عالوه بر 
بلوغ، رشد کیفری که امری جدای از بلوغ و عقل است نیز شرط می باشد؛ یعنی همانند 
اعمال حقوقی، تحقق مســوولیت کیفری نیز به احراز رشد نیاز دارد و شخصی که رشد 
کیفری ندارد، محجور محسوب می شــود )نوربها، 1393: 34(. موافقان این نظر بر این 
باورند: فایده پذیرش این نظر در جرایم دارای جنبه مالی بیشتر آشکار می  شود؛ چرا که 
مالک و ضابطه اصلی برای پذیرش مســوولیت، عقل اســت و از آنجایی که سفاهت هم 
به عنصر روانی شــخص مربوط می شود و سفیه، قدرت تشخیص ارزش اقتصادی اموال 
را ندارند، در نتیجه ســوء نیت وی در حاله ای از ابهام قرار دارد؛ از این رو اگرچه سفه با 
عنوان مشخصی در حقوق کیفری مورد شناسایی قرار نگرفته است، ولی در جرایم مالی

1. دادنامه شماره: 9109970221501440، مورخ: 1391/11/15، صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
2. ماده 146 قانون مجازات اسالمی )1392(، مقرر می دارد: »افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند.« همچنین ماده 149 
ایــن قانون بیان می دارد: »هرگاه مرتکب در زمان ارتــکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه 

تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسوولیت کیفری ندارد.«
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برای شخصی که نمی تواند ارزش اقتصادی اموال را تشخیص دهد، خود معیاری برای احراز 
عدم ســوء نیت محسوب می گردد؛ بنابراین، اینکه گفته می شود سفیه در امور مالی توانایی 
تشــخیص صحیح ندارد تفاوتی بین اینکه اموال خــود را مورد معامله قرار دهد یا اینکه به 
دلیل ندانســتن ارزش اقتصادی اشــیاء اموال دیگران را از بین ببرد وجود ندارد )هاشمی، 
1383: 246(. برخی از قضات دادگستری نیز چنین نظری دارند.1 عالوه بر این، ممکن است 
گفته شود: پذیرفتن این نظر در برخی جرایم که ارزش مال در تعیین کیفیت جرم و میزان 
مجازات موثر اســت با اصول حقوق کیفری، سازگارتر خواهد بود؛ به  عنوان مثال به موجب 
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )مصــوب 1399(، ارزش مال موضوع جرم در جرایم 
کالهبرداری و سرقت در قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن )و میزان مجازات( آنها 
موثر اســت2 و یا آنکه به موجب همین قانون در جرم تخریب عمدی، ارزش مال در تعیین 
نوع مجازات، تاثیر گذار اســت.3 حال آنکه شخص سفیه به دلیل عدم تشخیص ارزش مال 
موضــوع جرم، درک صحیح از تاثیــر این موضوع بر کیفیت جرم ارتکابی و نوع مجازات آن 
را ندارد و عنصر معنوی وی تا حدی مخدوش اســت؛ بنابراین بر اساس اصل تفسیر به نفع 

متهم، بهتر است در این موارد، سفیه، فاقد مسوولیت کیفری دانسته شود.
اگرچه استدالل های مذکور، بویژه آنکه ماده 91 قانون مجازات اسالمی )1392( 
در جرایم موجب حد و قصاص به مساله »رشد و کمال عقل«، اشاره دارند4 قابل تامل 

1. به عنوان مثال برخی از قضات در پاســخ به این سوال که آیا شخص سفیه در صورت صدور چک بالمحل، مسوولیت 
کیفری دارد یا خیر بیان داشــته اند: با توجه به اینکه ســفیه در انجام امور مالی محجور است و صدور چک بالمحل یک 
امر مالی اســت لذا چنانچه ثابت شود شخص به هنگام صدور چک سفیه بوده است صدور چک از جانب وی بدون اذن 
قیم اثر حقوقی نداشــته و لذا صادر کننده چک مســوولیت کیفری نیز ندارد و با توجه به مواد 383 و بند پ ماده 389 
قانون آیین دادرسســی کیفری چنانچه متهم به جهت قانونی دیگر قابل تعقیب کیفری نمی باشــد باید قرار موقوفی 
تعقیب صادر شــود )ر.ک: صورتجلسه نشست قضایی شهرستان اصفهان، مورخ 1398/10/2، قابل دسترسی در سامانه 

نشست های قضایی، به نشانی اینترنتی:
https://www.neshast.org/Home/GetPublicJSessionTranscript/cb538a0a-d5e4-4725-
61f9-08d78c0d71f3

2. ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )مصوب 1399(
3. ر.ک: بند »ت« ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )مصوب 1399(

4. ماده 91 قانون مجازات اســالمی )1392( مقرر مــی دارد: »در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 
هجده ســال، ماهیت جرم انجام شــده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته 

باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.«
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می باشــد با وجود این به چند دلیل به نظر می  رســد سفاهت بزهکار را نتوان از اسباب 
حجر محســوب نمود؛ نخست آنکه، اعمال شخص سفیه در صورت انجام عمل حقوقی، 
غیرنافذ اســت؛ اما در حقوق کیفری، فعل چنین شــخصی خواه از روی درک و آگاهی 
یا عدم آن باشــد، مشــمول احکام وضعی و دارای اثر اســت؛ یعنی ضرری که از ناحیه 
عمل شــخص سفیه وارد شده است می بایست به هر طریق ممکن از جمله از اموال وی 
جبران گردد. دوم آنکه، به موجب قواعد حقوق خصوصی، ممنوعیت سفیه، با رسیدن به 
رشــد رفع می شود و دوران حجر به پایان می رسد اما در حقوق کیفری، وضعیت سفیه 
نسبت به ارتکاب جرم پیش از رسیدن به رشد یا پس از آن یکسان است و ارتکاب جرم 
فی نفسه قبیح و حرام اســت )مرادی، 1387: 102-103(. سوم آنکه، برخالف مباحث 
حقوق خصوصی که در آنها ســفه به   عنوان یکی از اسباب حجر برای پوشش دادن تمام 
انواع اختالالتی به کار می رود که هر کدام به نوعی ســبب ناتوانی شــخص از اداره امور 
مالی می  شوند اما در منابع روانپزشکی )که حقوق کیفری برای تعیین محجور از آن بهره 
می  گیرد( هرگز اسمی از اختاللی به نام سفه برده نشده است و این مساله نشان می دهد 
که سفه در حقوق کیفری به  عنوان اختالل خاصی قابل شناسایی نیست )الفت، 1394: 
35(. چهارم آنکه، آنچه در نظر عقال در ایجاد مســوولیت کیفری، موثر بوده و به  عنوان 
مالک در اجرای مجازات، پذیرفته شده، تشخیص جرم است. سفیه، حسن و قبح اعمال 
و این موضوع که عمل ارتکابی وی نادرســت اســت را تشخیص می  دهد اگرچه ممکن 
اســت درک و ارزیابی صحیحی از میزان خسارت وارده نداشته باشد. در نهایت آنکه، در 
فقه شــیعه نیز اگرچه ممکن است رشد در روایات، معنایی وسیع تر از امور مالی داشته 
باشد اما اشتراط رشــد به این معنا نیز در روایات تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده 
اســت و در هیچ روایتی دیده نمی شــود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط به این 
نوع رشــد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد و هیچ مالزمه ای 
میان »وجود مفهوم عام برای رشد« و استعمال آن در امور کیفری وجود ندارد و اساسا 
مالک تکلیف عقل اســت و اگر بلوغ به عنوان مالک معرفی شده، به علت رابطه نزدیک 
آن با میزان تعقل شــخص است و تشخیص قبح اموری چون: قتل، سرقت و اهانت نیاز 
به رشــد خاصی ندارد )مرادی، 1387:  106(. عالوه بر این اگر شــارع در امور مالی که 
نسبت به مسایل کیفری از اهمیت کمتری برخوردار است رشد را معتبر دانسته است؛
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در نتیجه به طریق اولی در امور کیفری نیز باید چنین امری را بصراحت معتبر می دانست 
و نســبت به ذکر صریح آن حداقل در یک مورد اهتمام می ورزید. بعید است ذکر امری 

بدین اهمیت از نظر شارع مغفول مانده باشد )بیاتی، 1394، 180(.
با توجه به دالیل مذکور به نظر می رسد: سفاهت بزهکار در حقوق کیفری حتی 
در جرایم مالی، تاثیری در تحقق جرایم ارتکابی ندارد؛ بلکه در برخی موارد می  تواند در 
این دسته از جرایم با استناد به بند »ث« ماده 38 قانون مجازات اسالمی )1392( یعنی 
»وضع خاص متهم« از جهات تخفیف مجازات محسوب شود. بیشتر قضات دادگستری 
نیز چنین رویکردی دارند1 و دیوان عالی کشــور نیز در یکی از آرای خود بر این عقیده 
اســت که »حکم حجر ابرازی که بر مبنای اختالل حواس و ضعف قوای مغزی )ســفه( 

اصدار یافته از موجبات رافع مسوولیت کیفری نمی باشد.«2

2. معیارهای حجر در حقوق خصوصی و کیفری
منظور از معیارهای حجر در اینجا شاخص  هایی است که بر اساس آن یک 
شخص محجور را می توان شناسایی و از اشخاص غیرمحجور، باز شناخت. به  طور 
  معمول در نظام حقوقی بیشــتر کشــورها قانونگذار صالحیت تعیین معیارهای 
حجر را دارد و تنها قانون، اهلیت )یا اســتعداد شخصی در تملک و اجرای حق( 
را معیــن می  کند )کاتوزیــان،1392: 15(؛ با این حال در نظــام حقوقی ایران، 
قانونگذار تنها در مورد صغر و ورشکستگی معیار شناسایی محجوران را مشخص 
نموده اســت و در خصوص جنون و ســفه به ذکر کلیات بســنده کرده است و 
بــرای تعیین محجور به  طور صریح به ارایه معیار نپرداخته اســت؛ بنابراین انواع 
معیارهای ارایه شده برای هریک از محجوران در حقوق خصوصی باید به صورت 

موردی بررسی شود.
در مورد نخســتین گروه محجوران، یعنی »صغار« باید گفت: معیار تعیین حجر 
آنان بر اساس سن است؛ چرا که قانون مدنی ایران تحت تاثیر فقه اسالمی، در این زمینه 

1. ر.ک: نظریه هیات عالی نشست های قضایی قضات دادگستری، مورخ 1398/1/22، قابل دسترسی در سامانه نشست 
https://www.neshast.org/Identity/Home :های قضایی، به نشانی اینترنتی

2. دادنامه شماره: 9309970925300600، مورخ: 1393/03/28، صادره از شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور.
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مقرر می دارد: »ســن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نه سال تمام 
قمری است« )تبصره1 ماده 1210(.

در مــورد گروه دوم از محجوران، یعنی ســفیهان می  تــوان گفت: از منظر فقه 
اســالمی، »سفه«، حالت مخالف »رشد« است و منظور از »سفیه«، کسی است که توان 
فکری برای اداره اموال خــود در جهت مصلحت خویش، در حد متعارف را ندارد. البته 
برخی از فقها همانند شــیخ طوسی بر این باورند که مفهوم عدالت نیز جزیی از مفهوم 
رشــد است و »رشید« کسی است که افزون بر توانایی اداره مصلحت خویش، عادل نیز 
باشد. با این حال، پذیرش عدالت به عنوان یکی از معیارهای رشد با تحلیل مفهوم عرفی 

رشد و نیز ظاهر احادیث فقهی سازگار نیست )شهیدی، 1388: 244(.
در نظام حقوقی ایران به موجب قواعد حقوق خصوصی، معیار سفه، شامل سن 
و عقل معاش است؛ زیرا سفیه شامل دو دسته اشخاص می  شود؛ نخست، اشخاص بالغی 
که کمتر از 18 سال سن دارند. در مورد این اشخاص، فرض اولیه قانونگذار آن است که 
فاقد عقل معاش هستند مگر آنکه خالف آن را اثبات نمایند )تبصره 2 ماده 1210 قانون 
مدنی(؛ دوم، اشــخاصی که باالتر از 18 ســال سن داشته و فاقد عقل معاش می  باشند؛ 
تشخیص این موضوع نیازمند بررسی قضایی است و پس از احراز، حکم به سفاهت این 
اشــخاص صادر می  شــود )ماده 1210 قانون مدنی(. منظور از »عقل معاش« به  عنوان 
شرط رسیدن به رشــد، یک ملکه نفسانی یعنی صفت ثابت در نفس و حالتی است که 
بتواند اصالح مال او را اقتضا و از صرف کردن آن در راه های غیرعقالیی جلوگیری کند 
)حســین پور، 1394: 87(. در همین زمینه دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود 
بیان داشــته است:»تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجرداً 
از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء اســت همین که شــخص، تمییزی فی مابین نفع 
و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود.«1 
در مورد مجانین به  عنوان گروه دیگــر از محجوران، قانون مدنی، معیاری برای 
تشخیص جنون ارایه نداده اســت؛ تنها از مجموع مواد مرتبط با جنون می  توان چنین 
اســتنباط کرد: جنون، اختالل در شعور یا اراده است و مانع از انتساب اعمال مجنون به 
اراده او می شود. حال سوال این است که این اختالل در شعور یا اراده باید به چه میزان

1. دادنامه شماره:  9309970908100020، مورخ: 1393/02/31، صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور
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باشــد تا گفته شود شخص، مجنون اســت؟ آیا از منظر حقوق خصوصی هر اختالل در 
اراده  ای، مصداق جنون، محسوب می  شود؟

قانــون مدنــی در ماده 1211 در ایــن خصوص مقرر مــی  دارد: »جنون به هر 
درجه  ای که باشد موجب حجر است« و تشخیص این موضوع به موجب ماده 1223 به 
اهل خبره واگذار شده است.1 بنابراین ماده 1211 جنون را به  طور مطلق و حتی از درجه 
بســیار ضعیف، موجب حجر و نظر اهل خبره را در این خصوص تعیین  کننده و کاشف 
از جنون می  داند. ســوالی که در اینجا مطرح می شود این است اگر شخصی از نظر اهل 
خبره، به درجه بســیار ضعیفی از جنون دچار باشد اما عموم مردم که با وی در تعامل 
مالی و غیرمالی هستند وی را انسانی متعارف بدانند آیا باید وی را مجنون و به تبع آن، 

معامالت آنان را باطل دانست؟
پاســخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که توسعه دایره شمول جنون، در 
برخی موارد ممکن اســت عواقب نامطلوبی داشــته باشد؛ زیرا مجنون محسوب نمودن 
اشخاص از یک سو، آنها را از برخی حقوق اولیه انسانی محروم می  نماید که امری خالف 
اصل اســت2 و از دیگر سو، ممکن اســت موجب برهم خوردن نظم اقتصادی حاکم در 
جامعه گردد. به همین جهت برخی از حقوقدانان، معتقدند: جنون، وضعیتی اســت که 
شــخص مجنون به ســبب ناتوانی قوه تمیز و نقص شعور، درک صحیحی از آثار اعمال 
خود ندارد؛ به  طوری که مردم متعارف بتوانند این حالت را تشــخیص دهند )کاتوزیان، 
1392: 45(؛ در نتیجــه از منظر این گروه از حقوقدانان، یکی از معیار های تشــخیص 
جنون، عرف است )کاتوزیان، 1392: 46(. برخی از تقریرات فقهی نیز داللت بر آن دارد 
در تشــخیص جنون، معیار عرف در کنار فقدان قــوه تمیز، مورد توجه برخی فقها قرار 
گرفته اســت؛ به  طوری که گفته شده اســت: عملکرد نادرست، رفتار خارج از طبیعت و 
منش غیرعرفی که برخاسته از علل متفاوتی است در بسیاری از موارد، حکم موضوع را 
مشخص می کند )علمی و قبادی، 1393: 828(. با این حال، برخی از شعب دیوان

1. مــاده 1223 قانون مدنی مقرر می دارد: »در مورد مجانین، دادســتان باید قبال رجوع به خبره کرده، نظریات خبره 
را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود.«

2. ماده 2 اعالمیه جهانی حقوق بشر، بیان می دارد که همه انسان ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، سزاوار تمامی 
حقوق و آزادی های مطرح در این اعالمیه هستند.
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عالی کشور در آرای خود بیان داشته  اند: »عرف پزشکی برای تشخیص این قبیل مسایل 
برای قاضی حجت اســت نه رویه بعضی قضات یا عرف غلطی که ممکن اســت در بین 

گروهی مورد قبول باشد.«1 
در مقابل، برخی از حقوقدانان هر درجه از جنون را موجب حجر به شــمار نیاورده 
و در تفســیر کلمه »جنــون« موضوع ماده 1211 قانون مدنی، آن را تنها شــامل مواردی 
دانسته  اند که شخص مجنون به سبب ناتوانی قوه تمیز و نقص شعور، نتواند آثار اعمال خود 
را به درســتی تشخیص دهد و سود و زیان آنها را باز   شناسد )کاتوزیان، 1392: 46(. رویه 
قضایی ایران نیز با این نظر موافق اســت؛ به  طوری که برخی از شعب دیوان عالی کشور در 
آرای صادره بیان داشته  اند:»جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختالل تام مشاعر 
و اراده شــود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی 
اراده و مشاع را مختل نکند، قانوناً و شرعاً موجب حجر و سلب مسوولیت نیست«.2 همچنین 
در رای دیگری از یکی از شــعب دیوان، چنین آمده اســت:»هر بیماری روانی موجب حجر 
نیست و خیلی از بیماری های مرقوم را در عرف پزشکی روز از مصادیق جنون تلقی می کنند 
ولی نوعا موجب اختالل تام مشــاعر و سلب اراده نیســت و در صورت وجود و عالج مانند 
بقیه امراض جســمانی نمی توان آن فرد را بیمار دانســت ولو معالجه استمرار داشته باشد، 
چون با پیدایش عقالنیت صحیح و اراده سالم و آگاهی درست در فرد، جنون و سفه موجب 
حجر ولو با معالجه مســتمر دیگر حجر مصداقی ندارد و در این صورت نمی توان فرد سالم 

را محجور تلقی کرد و آن خالف مقصود قانون گذار در ماده 1210 قانون مدنی است.«3 
از منظر فقه اسالمی نیز داشتن قوه تمیز و تشخیص مدلول قصد، معیار تشخیص 
مجانین از عقال اســت. عموم تعاریفی که از سوی فقها برای توضیح مفهوم جنون ارایه 
شــده، دارای قدر مشترک فســاد عقل بوده که به صورت مطلق یا با قیودات توسیعی و 
تضییقی مطرح شده است )علمی و قبادی، 1393: 830(؛ به  عنوان مثال، صاحب جواهر 
در بحث حجر از »معتوه«، یعنی، دیوانه ای که خرد او آسیب دیده است، سخن گفته 

است )نجفی، 1404: 27(. 

1. دادنامه شماره: 9209970906801586، مورخ: 1392/11/16، صادره از شعبه 8 دیوان عالی کشور
2. دادنامه شماره: 9209970909100014، مورخ: 1392/01/18، صادره از شعبه 3 دیوان عالی کشور
3. دادنامه شماره: 9309970909100004، مورخ:1393/01/10، صادره از شعبه 3 دیوان عالی کشور
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در نهایت در خصوص معیار حجر در ورشکســتگی )به عنــوان آخرین مورد از 
اســباب حجــر در حقوق خصوصی(، بایــد گفت: به موجب مــاده 412 قانون تجارت، 
»ورشکســتگی تاجر یا شــرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او 
است حاصل می شــود...« بنابراین اگر از اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که پرداخت 
تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست باید حکم به 
ورشکستگی او صادر شود )اسکینی، 1381: 85(. رویه قضایی نیز با این رویکرد همسو 
است؛ به  طوری که در یکی از آرای صادره از سوی مراجع قضایی بیان شده است: »صرف 
عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص 
تاجر کمتر از بدهی های او باشــد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری 
خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شــناخته نمی شــود«؛1 بر این اساس باید معیار 
حجر در ورشکســتگی را توقف از تادیه دیون با اوصاف مذکور دانست که حکم دادگاه، 

کاشف از آن است.
در فقه اسالمی، »افالس«، نهاد مشابه با »ورشکستگی« است و تحقق آن، منوط 
به چند شرط شده که عبارتند از: 1- دیون شخص نزد حاکم ثابت شده باشد. 2- اموال 
شخص )اعم از اعیان، منافع و مطالبات( از دیون کمتر باشد. 3- دیون شخص حال باشد 
یا به عبارت دیگر عدم کفایت دارایی نســبت به دیون حال باشــد و نه مؤجل. )محقق 
حلی، 1408، ج2: 77 ؛ نجفی،1404، ج25: 279(. حال باید دید در فقه اســالمی نیز 

توقف همانند ورشکستگی، معیار افالس محسوب می  شود یا خیر؟
برای پاســخ به این سوال باید ارتباط این دو نهاد را با یکدیگر دانست. از منظر 
برخی حقوقدانان، اصطالح »مفلّس« به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه 
جمعی دیون است امروزه فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق می باشد )صفایی، 1396: 
299(. با این حال، میان این دو نهاد، تفاوت ظریفی وجود دارد و آن اینکه برای تحقق 
ورشکســتگی صرف توقف در پرداخت دیون کافی اســت، صــرف نظر از اینکه مجموع 
دارایــی مثبت تاجر متوقف، دیون وی را کفایت نماید یا خیر؛ حال آنکه شــرط تحقق 
افالس مدیون، احراز عدم کفایت دارایی او اســت )عبدی پور، 1392: 122(. با توجه به 
اینکه عدم کفایت دارایی، در نهایت منجر به عدم توانایی در پرداخت دین می  شود

1. دادنامه شماره: 9309970269400936، مورخ: 1393/08/03، صادره از شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
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می  توان گفت هر دو نهاد در نتیجه  شــان، مشــابه هســتند. به همین جهت با توجه به 
اینکه، ورشکســتگی و افالس در جوهره خود مشترک و هر دو در نهایت عجز یا ناتوانی 

در پرداخت هستند می  توان برای آنها معیار مشترک، قایل شد.
پس از بررسی معیارهای حجر در حقوق خصوصی، حال باید دید آیا معیارهای 

حجر در حقوق کیفری با معیارهای حجر در حقوق خصوصی مشابه هستند؟
در پاســخ باید گفت: در قوانین مربوط به حقوق کیفری، بصراحت به ارایه معیار 
برای تعیین حجر پرداخته نشــده است؛ به همین جهت برای تشخیص معیارهای حجر 
باید به بررســی موردی اســباب حجر در حقوق کیفری، شامل صغر و جنون پرداخت. 
در مــورد صغر اگر چه قوانین کیفری، تعریفی از آن ارایه نکرده اند اما در قانون مجازات 
اســالمی )1392( معیار آن به  طور ضمنی، بیان شده است. ماده 147 این قانون، مقرر 
می  دارد: »سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمري است.« با 
وجود آنکه رسیدن به بلوغ، مستلزم حصول برخی عالیم طبیعی است اما قانونگذار برای 
جلوگیری از عســر و حرج، مکلفان را ملزم به تعبد بر ســن خاص نموده است )مرادی، 
1387: 59-60(؛ در نتیجه در حقوق کیفری نیز همانند حقوق خصوصی، ســن، نشانه 
بلوغ و معیار تعیین حجر محســوب می  شــود. در فقه امامیه نیز مشهور فقها بر اساس 
حدیث رفع، بلوغ و عقل و ادراک را برای تحقق مســوولیت کیفری الزم دانسته و معیار 
بلوغ را در تحقق مالک مســوولیت کیفري براي پســران صرفا سن پانزده سالگی کامل 
قمري و براي دختران نیز فقط سن نه سالگی تمام قمري می  دانند )حلی، عالمه، 1401 

:2: 534 ؛ نجفی، 1404: 16 ؛ موسوی خمینی، 1390: 13(.
در خصوص جنون به  عنوان دیگر از اســباب حجر در حقوق کیفری باید گفت: 
در قوانیــن کیفری ایران بصراحــت معیاری برای جنون تعیین و تعریفی نیز از آن ارایه 
نشــده است؛ با این حال با اســتنباط از مواد 202 و 370 قانون آیین دادرسی کیفری 
)1392( می  تــوان گفت: در نظام حقوق کیفری ایران نیز معیار جنون، فقدان قوه درک 
و تمیز است که باید از طریق بررسی پزشکی قانونی احراز شود.1 در واقع از آنجایی که 

1. به موجب مواد 202 و 370 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(، هرگاه مقام قضایی رسیدگی کننده، احتمال دهد 
متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده اســت، تحقیقات الزم را از نزدیکان او و ســایر مطلعان به عمل می آورد و نظریه 

پزشکی قانونی را تحصیل می کند.
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تشــخیص جنون جنبه تخصصی دارد، برای احراز آن از علوم دیگر همچون پزشــکی و 
روان  پزشکی بهره گرفته می  شــود؛ با این حال در حقوق کیفری، مفهوم حقوقی جنون 
بیشــتر مورد توجه اســت؛ زیرا جنون از نظر علوم روانشناســی و پزشکی، متنوع  تر و 
دارای معانی وســیع تر از معنای حقوقی آن اســت و کامال برهم منطبق نمی باشند. به 
همین جهت، دادگاه ها که در خصوص مجنون بودن یا نبودن شــخص از پزشکان نظر 
می خواهند فقط جنون فکری یا به عبارتی عدم تشــخیص اشــتباه بودن اعمال از نظر 
آنان تعیین  کننده محسوب می  شود و سایر مواردی که از دید پزشکان جنون به حساب 
می آیــد، مثل جنون عاطفی یا احساســی و جنون اخالقی را مورد توجه قرار نمی  دهند 

)بسامی، 1385: 151(.
با این توصیف از جنون در حقوق کیفری، دو سوال مطرح می  شود؛ نخست آنکه، 
آیا در حقوق کیفری، »جنون به هر درجه  ای که باشد موجب حجر است«؟ دوم آنکه، آیا 
در حقوق کیفری، معیارهای دیگر همچون عرف در تعیین مجنون هیچ جایگاهی دارند؟

در پاسخ به ســوال نخست باید بیان داشــت: ماده 27 قانون راجع به مجازات 
اســالمی )مصوب 1361( بیان می  داشــت: »جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که 
باشــد، موجب رفع مسوولیت کیفری اســت.« ماده 51 قانون راجع به مجازات اسالمی 
)مصوب 1370( نیز با عبارتی مشابه به این موضوع تصریح داشت. با این حال در قانون 
مجازات اســالمی )مصوب 1392( شــاهد تغییر رویکرد قانونگذار هستیم؛ به  طوری که 
ماده 149 این قانــون که مهمترین مقرره در این زمینه اســت، بیان می دارد: »هرگاه 
مرتکــب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده بــه نحوی که فاقد اراده یا قوه 
تمیز باشد مجنون محسوب می شود و مسوولیت کیفری ندارد.« در نتیجه، قواعد حقوق 
کیفری )برخالف مــاده 1211 قانون مدنی که جنون به هــر درجه  ای را موجب حجر 
می  داند(، جنون فقط به معنای خاص آن مورد توجه قرار گرفته و تنها شــامل بعضی از 
موارد اختالل  های روانی می  شــود )صالحی و همکاران،1391 :182(. این تغییر رویکرد 
قانونگذار از یک ســو، موافق با رویکرد علم روانپزشــکی اســت؛ چرا که به موجب آن 
اگرچه اختالل  های   روانی، انواع متعددی دارد اما هر نوع اختالل روانی، جنون محسوب 
نمی  شــود و از دیگر ســو به عدالت نیز نزدیکتر اســت؛ زیرا در قوانین مجازات اسالمی 
سابق، همانند قانون مدنی، مقنن با سکوت راجع به درجات جنون، قانون همه یا هیچ
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را مفروض دانســته بود؛ حال آنکه چنین فرضی، به جهت یکسان پنداشتن شخصی که 
هیچ رابطه  ای با واقعیت برقرار نمی  کند و هیچ درکی از اعمال خود ندارد با شخصی که 
اندک نقصانی در برقراری ارتباط با واقعیت دارد، از جهت برخورد مشابه قانون با هر دو 
منصفانه به نظر نمی  رسد )غالمی و همکاران، 1397: 83(. رویه قضایی ایران نیز با این 
رویکرد موافق اســت؛ به  طوری که دیوان عالی کشــور در یکی از آرای خود بیان داشته 
اســت: »اختالل حواس و مشــاعر و خلق دارای درجات و مراتبی اســت که در تمامی 
موارد موجب حجر نیست و تشخیص و احراز حجر و تاریخ آن هم یک امر قضایی است 
کــه با توجه به ادله و اوضاع و احــوال موجود و قراین و امارات محقق می گردد؛ نتیجتا 
اســتنباط و استنتاج دادگاه از آنچه که از پرونده و دالیل و مدارک آن احراز نموده و یا 
از مصاحبه و معاینه شخص موردنظر برداشت کرده است محمول بر نظر قضایی و قابل 

خدشه نیست.«1 
همچنین در پاســخ به ســوال دوم، باید گفت: در نظام حقوقی ایران به موجب 
قانون مجازات اسالمی )1392( و قانون آیین دادرسی کیفری )1392(، مالک تشخیص 
جنون، نظریه کارشــناس یا پزشــکی قانونی می باشــد.2 با این حال به عقیده بیشــتر 
حقوقدانان، نظریه پزشــکی قانونی به  عنوان یکی از مصادیق نظریه کارشناسی )همانند 
ســایر نظریه های کارشناسی(، نوعی اماره قضایی محســوب و اعتبار آن به نظر قاضی 
بســتگی دارد )دیانی، 1381: 140(. تبصره ماده 211 قانون مجازات اسالمی )1392( 
نیز »نظریه کارشــناس« را جزو قراین و امارات دانســته است که می  تواند مستند علم 
قاضــی قرار گیرد. همچنین به موجب ماده 212 این قانون، »در صورتی که علم قاضی 
با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بّین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر 
نیســت و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند.« 
عالوه بر این به  موجب یکی از نظریه  های مشــورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص 
اینکه عقب افتادگی ذهنی، مصداق جنون اســت یا خیر، پس از تحقیق و کســب نظر 
پزشک متخصص بر عهده دادگاه است و تشخیص این نکته با کارشناس است و دادگاه 
می تواند در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه، منطبق 

1. دادنامه شماره: 9209970909100290، مورخ: 1392/09/26، صادره از شعبه 3 دیوان عالی کشور
2. ر.ک: ماده 150 قانون مجازات اسالمی )1392( و مواد 202 و 370 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(
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بدانــد، طبق نظر وی عمل نمایــد.1 مفهوم مخالف این عبارت آن اســت اگر دادگاه نظر 
کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق نداند می  تواند به آن عمل نکند.

با توجه به آنچه بیان شد این سوال مطرح می   شود اگر دادگاه نظریه کارشناسی 
پزشکی قانونی را بر مبنای دالیل دیگر و یا علم حاصل از عرف با اوضاع و احوال مسلم و 
معلوم قضیه، منطبق ندانست، می  تواند نظریه پزشکی قانونی را نادیده بگیرد و بر اساس 

دالیل دیگر و یا علم خود، عمل کند؟
در پاســخ باید گفت: قانون آیین دادرسی کیفری )1392( در این زمینه تا 
حد زیــادی، عرصه را بر قاضی، تنگ و اختیار وی را محدود نموده اســت؛ زیرا به 
موجب ماده 166 این قانون »در صورتی  که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق 
و معلوم مورد کارشناســی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو 
مســتدل رد می کند و موضوع را به کارشــناس دیگر ارجاع می دهد.« همچنین به 
موجب ماده 165همین قانون، هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید 
باشــد بازپرس می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناســان دعوت به عمل آورد، یا 
نظریه کارشــناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و 
نظر او را استعالم کند.« بنابراین، قاضی نمی  تواند در فرض تعارض نظریه کارشناس 
با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناســی و یا تردید در نظر کارشناســی 
پزشــکی قانونی، آن را نادیده گرفته و بر اســاس دالیل دیگــر و یا علم خود عمل 
نماید بلکه در این موارد باید ضرورتا موضوع را به پزشــک دیگر ارجاع دهد. بر این 
اســاس می  توان گفت: برخالف احراز جنون در حقــوق خصوصی که از نظر برخی 
نویســندگان، مجموع نظریه پزشــکی و عرف عام می تواند در تشخیص آن توسط 
قاضی موثر باشــد، در خصوص احراز جنون در حقوق کیفری، اتفاق نظر وجود دارد 
که فقط باید به پزشکی قانونی مراجعه نمود و میزان حجیت نظریه پزشکی در مورد 
احراز جنون، به دلیل ماهیت جنون و نحوه ارتباط آن با علم پزشــکی، موضوعیت 
داشــته و با وجود امارات معارض، قابل اسقاط نیست )سادات حسینی، 1391: 45(؛ 
در نتیجه در حقوق کیفری، نظریه پزشــکی قانونی و یا پزشــک معتمد در تعیین 

مجنون، معیار اصلی و تعیین  کننده نهایی است.

1. نظریه مشورتی شماره 7/7774 مورخ 1381/8/21 اداره حقوقی قوه قضاییه
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3. مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری
بــرای »حجر« در حقوق با توجــه به اینکه محجور از کدام نوع باشــد، مبانی 
متعددی از سوی حقوقدانان بیان شده است. مهمترین این موارد عبارتند از: 1- فقدان 
اراده؛ 2- حمایت از محجور و 3- حمایت از طلبکاران، که در این قسمت به تفکیک به 
توضیح هر یک پرداخته شــده و مبنای حجر در هرکدام از دو حوزه حقوق خصوصی و 

حقوق کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.
نخستین مورد از مبانی حجر در حقوق خصوصی، فقدان اراده است که باید آن 
را مهمترین مبنا برای حجر صغیر غیرممیز و مجنون دانست؛ چرا که آنان مفهوم سود و 
زیان را نمی  فهمند؛ از درک معانی داد و ستد و احسان و تعهد عاجزند و نمی  توان اموری 
را که بر حکومت اراده مبتنی اســت انجام دهند؛ در واقع، اراده هر معامله مستلزم این 
است که شخص بتواند وجود آن را تصور کند و به تصدیق مصلحت خویش در انجام آن 
بپردازد؛ بنابراین کودک و مجنــون که مفهوم معامله را نمی  توانند در ذهن تصور کند، 
بی  گمان قصد انشا نداشته و مبنای حجر آنان را باید فقدان قصد معتبر دانست؛ به طوری 
که کار ارادی و عمدی آنها در حکم اعمال غیر ارادی به شــمار آمده اســت )کاتوزیان، 
1392: 25(. در میان فقهای شــیعه نیز تا حد زیــادی در خصوص این موضوع اجماع 
وجود دارد که صغیر غیرممیز، فاقد قصد محســوب می  شــود و اعمال و اقوال مسلوب 
العباره بی اثر و باطل اســت )آخوند خراســانی، 1406: 47 و انصاری، 1415: 284(. با 
اســتنباط از این موضوع می  توان گفت در فقه اسالمی نیز مبنای حجر صغیرغیرممیز، 

فقدان اراده می  باشد.
دومین مبنای حجر در خصوصی، حمایت از محجور می  باشــد. از نظر بیشــتر 
حقوقدانان در میان محجوران، حجر ســفیه و صغیر ممیز بر مبنای حمایت از محجور 
استوار است )کاتوزیان، 1392: 42 ؛ صفایی و قاسم زاده، 1392: 216 ؛ اسالمی، 1394: 
27(؛ زیرا ســفاهت که چهره  ای از کم عقلی اســت در اداره اموال بروز می  کند ولی این 
نقض روانی به درجه  ای نیســت که توانایی تصمیم گرفتن را از شــخص بگیرد؛ بنابراین 
ســفیه نیاز به حمایت دارد نه از آن جهت که فاقد اراده است بلکه تنها به این دلیل که 
بیم آن می  رود مصلحت خود را نشناســد )کاتوزیان، 1392: 42(. اگرچه همانند سفیه، 
صغیر ممیز هم دارای قصد و اراده است و توانایی تصمیم گیری را دارد؛ با وجود این
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برخالف ســفیه، وی هنوز تجربه کافی نداشــته و نمی  تواند در گیــرودار زندگی منافع 
خویش را حفظ کند. او برخوردار از اســتعدادی اســت که هنوز پرورده نشده است؛ به 
همین دلیل، نیاز به حمایت و سرپرستی دارد )کاتوزیان، 1392: 24(؛ در صورت فقدان 
چنین حمایتی، ممکن اســت محجور مبادرت به حیف و میــل اموال خود نماید و در 
نهایت، روزی به دلیل فقر و تهی  دستی باری بر دوش جامعه گردد )صفایی و قاسم زاده، 
1392: 216(؛ عالوه بر این حمایت قانونی، موجب خواهد شــد کســی نتواند به اموال 
آنان تعدی و تجاوز کرده و آنها را در وضعیت اعسار قرار دهد )اسالمی، 1394: 27(؛ به 
همین دالیل است که قانونگذار با منع سفیه و صغیر ممیز از انجام دادن اعمال حقوقی 
و واگذاری مســوولیت به ولی و قیم از امــوال و حقوق مالی این محجوران، محافظت و 

هرگونه ضرری را از آنان دفع می  کند.
حجر ســفیه و صغیر ممیز در فقه اســالمی نیز بر چنین مبنایی استوار است. 
در فقه اســالمی، »غیررشید« کسی است که اسراف و تبذیر می  کند و اموال خود را در 
جایــی مصرف می  کند که اغراض صحیحی در آن نیســت و در نتیجه تلف می  نماید یا 
در معامله فریب می  خورد و از غبن در معامالت دوری نمی  کند. این شــخص نمی  تواند 
مستقال تصرفاتی انجام دهد. از آنجایی که تصرف مستقل وی در نهایت به زیانش تمام 

می  شود وی نیازمند حمایت است )عالی پناه و همکاران، 1392: ص110(.
در خصــوص حمایت از محجــور به  عنوان مبنایی برای حجــر دیگر محجوران 
نیز نظراتی از ســوی برخی از حقوقدانان مطرح شــده اســت؛ به  عنوان مثال، برخی از 
حقوقدانان بیان داشته  اند: حجر صغیرغیر ممیز و مجنون نیز دارای مبنای حمایتی است 
)صفایی و قاسم زاده، 1392: 197 و ابراهیمی معمره، 1390-1391: 117(. با این حال 
به نظر می  رســد: حجر آنان نه بر مبنای حمایت، بلکه صرفا بر مبنای عدم اراده  باشــد؛ 
زیرا حتی اگر این دو گروه، معامالتی کامال نافع انجام دهند، تحت هر شــرایطی باطل 
می باشد و قانون برای اعمال حقوقی آنان اعتباری نمی شناسد و از آن حمایت نمی  کند.

در نهایــت، حمایت از طلبکاران را باید ســومین مبنای حجر در حقوق خصوصی 
دانســت. توضیح آنکه در برخی موارد، قانونگذار به جهت بی اعتمادی به برخی اشــخاص، 
ســعی بر آن دارد در راستای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق سایر اشخاص جامعه، 
آنان را محجور، محسوب و از انجام برخی اعمال حقوقی منع نماید )کاتوزیان، 1392: 12(؛
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در حال حاضر اشخاص ورشکسته به عنوان تنها مصداق این گروه از اشخاص هستند که 
قانونگذار جهت افزایش اعتماد تجار در معامالت تجاری نسبت به اموال موجود، آنان را 
محجور دانسته و معامالت آنها را بعد از صدور حکم ورشکستگی، باطل محسوب نموده 
اســت )عالی پناه، 1392: 102(؛ بنابراین، حجر شخص ورشکسته، ارتباطی با اراده وی 
و یا حمایت از ورشکســته ندارد؛ بلکه مبنای حجر این اشــخاص که به حجر سوءظنی 
موســوم اســت را باید حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی از طریــق حمایت از طلبکاران 

دانست.
در فقه اسالمی نیز چنین مبنایی وجود دارد؛ به  طوری که برخی فقها حجر را بر 
مبنای حکم حاکم به حجر حمایتی و سوءظنی تقسیم نموده   و معتقدند: حجر حمایتی، 
متوقف بر حکم حاکم نیست اما حجر سوظنی که وضعیت افالس تنها مصداق آن است، 
ظهور و زوال آن متوقف بر حکم حاکم می باشــد )نجفی، 1422: 170(؛ بنابراین، منع 
تصرف مفلس از نوع حجر سوءظنی بوده و فلسفه وجودی آن، رعایت حقوق دیان است 
نه بروز خللی در قوای دماغی و یا اراده مفلس )روشن، 1387: 335( که در نهایت ایجاد 

نظم اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
پس از مشــخص شــدن مبانی حجر در حقوق خصوصی، حال باید دید مبانی 
حجر در حقوق کیفری چه هستند؟ آیا حجر اشخاصی که از نظر حقوق کیفری محجور 
محســوب می  شوند حسب مورد بر مبنای فقدان اراده یا حمایت از محجور استوار است 

و یا آنکه مبانی دیگری دارد؟ 
در پاسخ به این ســوال، یک نظر می  تواند این باشد با توجه به نهادهای ارفاقی 
و ســاز کارهای حمایتی که در قوانین کیفری بیشــتر کشورها در مورد اطفال بزهکار و 
مجانین، پیش  بینی شده است، می  توان شناسایی حجر آنان توسط قانونگذار را در جهت 

حمایت از آنان دانست.1
با این حال به نظر می  رســد این نظر چندان صحیح نباشد؛ زیرا زمانی که صغیر 
یا مجنون مرتکب رفتار مجرمانه ای  شوند، جرم در عالم خارج واقع شده است؛ در نتیجه 
حمایــت قانونگذار از مجرم در برابر بزه  دیده چندان موجه و منطقی به نظر نمی  رســد. 
اگرچه امروزه، صغر و جنون جزو اسباب رافع مسوولیت کیفری محسوب می شوند، اما 

1. ر.ک: مواد 285 تا 287 قانون آیین دادرسی کیفری )1392 با اصالح بعدی(
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این رفع مسوولیت به دلیل آن است که صغیر و مجنون، فاقد قوه درک و تمیز هستند؛ 
حال آنکه دســتور  های قانونگذار یا خطابات شــارع که عموما متضمن تکالیفی اســت 
همواره متوجه کسانی است که آن را می  فهمند و در ایفای آن آزادند )اردبیلی، 1393: 
ج2: 54(؛ بنابراین از منظر قانونگذار بر اساس عدالت و انصاف، الزم است تا این اشخاص 
به  عنوان محجور، مورد شناســایی قرار گرفته و قواعد و احکام خاصی برای آنان تعیین 
شــود. در واقع اگرچه یکی از اهداف دیرینه مجازات  ها اجرای عدالت بوده اســت با این 
حــال در برخی موارد عــدم اجرای مجازات به رعایت عدالت و انصاف، نزدیکتر اســت. 
معافیــت صغیر و مجنون از مجــازات، مصداق بارز این موضوع اســت؛ چرا که عدالت 
اقتضا می  کند تقصیر و مسوولیت متوجه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه 
رفتار خود آن را مرتکب   شود )اردبیلی، 1393: ج1: 353( و عمل او در نظر جامعه نیز 
ســرزنش پذیر باشد؛ حال آنکه در صورت ارتکاب جرم از سوی چنین اشخاصی، نه تنها 
جامعــه انتظار تعقیب و مجازات آنــان را ندارد )صالحی و همکاران، 1391: 172( بلکه 
بــه دلیل وضعیــت ذهنی و روانی، مجازات آنان را بر خــالف عدالت و به دور از انصاف 
می داند؛ از این رو چنانچه با اشــخاصی که به دلیل نقصان عقل، درک درستی از نوع و 
کیفیت رفتار خود ندارند همانند اشخاص عاقل و بالغ رفتار شود، نظام حقوقی از انصاف 
دور شــده اســت. همچنانکه برخی از حقوقدانان بیان داشته  اند: »محاکمه کردن کسی 
که قدرت تعقل و اندیشــه ندارد، یعنی محاکمه کردن کســی که قادر به دفاع از خود 
نیســت، عادالنه به نظر نمی  رسد« )خالقی، 1395: 114(. بر این اساس می  توان گفت: 
در حقوق کیفری، برخالف حقوق خصوصی، تنها مبنای حجر محجوران، فقدان قصد و 
اراده محجوران می باشــد. بر همین مبناست که در راستای تحقق عدالت، قواعد خاصی 
برای معافیت آنان از مجازات وضع می  شــود؛ زیرا تا زمانی که قانونگذار آنان را به عنوان 
محجور مورد شناســایی قرار ندهد تعیین نظام مجــازات متفاوت برای آنها فاقد توجیه 

حقوقی خواهد بود.



23
 سیدرضا احسان پور، محمد رستمی

14
00

ن 
ستا

 زم
/4

ره 
شما

 
ق/

قو
 ح

ی
عال

ه ت
نام

صل
ف

 

برآمد
»حجر« از جمله نهادهای حقوقی اســت که هم در حوزه حقوق خصوصی و هم 
در حوزه حقوق کیفری، کاربرد داشــته و مورد بحث واقع می  شــود. بررسی مقایسه  ای 
اســباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، نشان از شباهت  ها 
و تفاوت  های حجر در این دو حوزه دارد. بررســی  های این مقاله نشــان می  دهد اسباب 
حجر در حقوق خصوصی نسبت به حقوق کیفری، گستره  ی بیشتری دارد؛ زیرا عالوه بر 
صغر و جنون که در هر دو حوزه جزو اســباب حجر محسوب می  شوند در حوزه حقوق 
خصوصی، ورشکســتگی و سفه نیز جزو اسباب حجر است. معیار حجر در این دو حوزه 
نیز شــباهت  ها و تفاوت  هایی دارد؛ معیار حجر در صغر هم در حقوق خصوصی و هم در 
حقوق کیفری ســن افراد است که توســط قانونگذار تعیین شده است؛ به تعبیر دیگر، 
شــاخص  های شناسایی صغیر در هر دو حوزه با یکدیگر شباهت دارد. در خصوص معیار 
ورشکسته در حقوق خصوصی نیز ضابطه آن یعنی، بررسی اوضاع دارایی تاجر و توانایی 
وی در پرداخت دیون توســط قانونگذار مشــخص شده اســت؛  اگرچه معیار جنون در 
حقوق کیفری با جنون و ســفه در حقوق خصوصی، تاحدی مشابه با یکدیگر می باشد؛ 
امــا قانونگذار برای معیار جنون در حقوق خصوصی اختیار گســترده تری برای محاکم 
در رجوع به عرف، بررســی اوضــاع و احوال و مراجع به کارشناســان درنظر گرفته اند؛ 
درحالیکه محاکم در حقوق کیفری برای معیار جنون ملزم به پذیرش نظریه کارشناس 
می باشــند. تفاوت دیگر حجر در این دو حوزه، تفاوت  های مبنایی اســت؛ در حالی که 
در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شــامل مواردی چون: عــدم اراده، حمایت از محجور 
و حمایت از طلبکاران اســت در حقوق کیفری، فقدان اراده به عنوان تنها مبنای حجر 
شناخته می  شود. بنابراین در حقوق ایران اگرچه در خصوص معیارهای حجر در حقوق 
خصوصــی و حقوق کیفری قانونگذار، دیدگاه تقریبا مشــابهی به هر دو عنوان دارد، اما 
اســباب و مبانی حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گســترده تری نسبت به حقوق 
کیفری می باشــد که این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در 

خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.
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