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  ي ناشي از آنها مسؤوليت خودداري از كمك به مصدومين و
  1محمود عباسي
  2احمد احمدي

 بداشتي ندا اله

  چكيده
خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني، از جمله مواردي است كه 
قانونگذار وظيفه اخالقي افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض اين وظيفه اخالقي را 

  .خته و به حمايت كيفري از قاعده اخالقي پرداخته استجرم شنا
پزشك  درخصوص ولي كند، مي تكليف تعيين طرفه يك قانونگذار افراد ساير درخصوص

گردد  مي وظيفه اين انجام دار عهده مسئوليت قبول با هم پزشك خود تكليف، تعيين رغم به
نهايت تالش  بيماران جان حفظ رد كه گردد مي متعهد مسؤوليت، توجه به قبول اختياري و با

در مقايسه با ديگر افراد جامعه در شرايط  تعهد، وي را قبول همين و گيرد كار خود را به
  .در نتيجه تحميل مسؤوليت متفاوت بر وي دور از انتظار نيست. دهد متفاوتي قرار مي

انونگذار ق دستور اجراي از صرف امتناع را مصدومين به كمك از خودداري بزهمادي ركن
اي درپي داشته  دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي

باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه 
به خاطر نفس  ،مجازات. ليت كيفري نداردورو، در قبال آن مسؤ از اين ؛مجرمانه نيست

تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل  ن نوع امتناع مياي .استامتناع 
  .كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غيرعمدي است عمدي تحقق پيدا مي

 

  واژگان كليدي
  مسؤوليت كيفري و مدني ترك فعل، كمك به مصدومين،
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  هاي ناشي از آن خودداري از كمك به مصدومين ومسؤوليت

 .داراي جنبه اخالقي است همواجد جنبه حقوقي و  همران كردن به ديگ  كمك
ويژه در مواقعى كه جان افراد در خطر باشد  هيارى و كمك رسانيدن به همنوع، ب

نه تنها امرى ممدوح و پسنديده، بلكه يك وظيفه اخالقى و يك تكليف قانونى 
جامعه يابد كه روابط اجتماعى حاكم بر  اين امر زمانى بيشتر اهميت مى. است

  .هاى اخالقى و اصول و موازين مذهبى باشد مبتنى بر ارزش
كند كه در مواقع خطر و اضطرار،  قرآن كريم مخاطبان خويش را تشويق مي

خصوص خطرات جاني، به كمك همنوعان خويش بشتابند و از اقدامي كه سبب  هب
را  گناه سلب حيات ديگري شود، خودداري ورزند؛ تا جايي كه كشتن يك فرد بي

ها  ها، و نجات جان يك انسان را مساوي نجات همه انسان مساوي كشتن همه انسان
َْٔرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس «: دانسته است َمن َقَتَل نَْفسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي الا

بخش بزند  طبق اين آيه شريفه، كسي كه دست به عمل نجات ).32/مائده(»َجِميعا
ها را احيا  سي را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل اين است كه همه انسانو جان ك

پي پاسخ به اين پرسش است در اين نوشتار. »كرده و از مرگ نجات داده است
لذا تالش شده است  مسؤول تلقي خواهد شد؛ اي تارك فعل، كه با حصول چه نتيجه

  .شود حقوقي خودداري از كمك به مصدومين بررسي پيامدهاي كيفري و
  

  شناسي موضوعي مفهوم ـالف 
  مسؤوليت كيفري ـ1

در لغت معاصر ايران به  است و )Responsibility(مسؤوليت معادل واژه انگليسي 
  .مسؤوليت در فقه به معني ضمان است .دار بودن است معني عهده
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، بلكه مرتكب نهادمسؤوليت را بر دوش  رتوان با به صرف ارتكاب جرم نمي
بتوان تقصيري «: يعني ؛يد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانستپيش از آن با

. بازخواست كرد، سپس از او او منتسب نمودنخست به  ،كه مرتكب شده است
نامند و آن  توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطالح حقوقدانان قابليت انتساب مي

 ،1384 اردبيلي،( »اند دهكر را به برخورداري فاعل از قدرت ادراك و اختيار تعريف
  .)41ص ،دوم جلد

 مسؤوليت كيفري مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه، عالوه بر علم و«
نيت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل سوء اطالع بايد داراي اراده و

ارتكابي و نتيجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به 
از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد  .منتسب نمودمرتكب 

مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم، براي اثبات مسؤوليت كيفري 
 جلد دوم، ،1385 شامبياتي،( »در كليه جرائم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است

  ).29ص
صور نمود در مرحله براي اينكه بتوان براي اشخاص مسئووليت كيفري ت

نخست بايد جرمي با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در اين مورد، 
باشد يا  گيرد كه آيا جرم ارتكاب يافته قابل انتساب به مرتكب مي صورت مي

  خير؟
يعني عملي كه جرم . در واقع مسؤوليت كيفري پلي است ميان جرم و مجرم

خص منتسب شود، اين شخص همان مجرم نحوي به يك ش شود بايد به تلقي مي
  .است

براي درك مفهوم واقعي مسؤوليت از جهات گوناگون، عالوه بر وجود تعهد و 
شود، عوامل و شرايط  دار وضع و برقرار مي تكليفي كه از طرف مقام صالحيت

  :ديگري را نيز بايد درنظر گرفت كه عبارتند از
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كه خود اين وظيفه : ام عمليوجود وظيفه در انجام يا خودداري از انج ـ1
  .ممكن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط قراردادي به وجود آمده باشد

توان شخصي را كه نسبت  زيرا مطلقاً نمي: اطالع و آگاهي از وجود وظيفه ـ2
طالع از وجود وظيفه ممكن عدم ا. ول شناختؤبه وظيفه خود آگاهي ندارد، مس
ي و عاطفي و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا است معلول نقص قواي عقالن

  .عمالً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظف اطالع داده نشده باشد
عجز و ناتواني فرد موظف در انجام وظيفه هم : توانايي در انجام وظيفه ـ3

  .اجتماعي باشد ممكن است به علت عوامل شخصي يا
ول و قابل ؤنظر اخالقي و اجتماعي مسبراي اينكه مرتكب جرم را از  رو، اين از

  :سرزنش و مجازات بدانيم، الزم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از
وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و اراده آگاهانه مرتكب آن نشات گرفته : اول

  .را مشخص كندگيري او  باشد و نحوه پندار، كردار و جريان تصميم
صورت عيني تحقق  كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، بهاي  عمل مجرمانه: دوم

  .يافته است بايد حاكي از قصد مجرمانه مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد
ول بشناسيم، عالوه بر اراده ارتكاب جرم ؤبراي اينكه مرتكب جرم را مس: سوم

 .موجود باشدين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب و قصد مجرمانه، بايد ب
مقصود از قابليت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم گردد كه فاعل 
جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي چنان شرايطي 

  .توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و مجرم برقرار كرد باشد كه مي مي
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  لفعل ناشي از ترك فع و ترك فعل محض ـ2
معناي دست برداشتن، گذاشتن چيزي يا كسي را و رها كردن  ترك در لغت به

 .)17183 و 6648صص ،1377 دهخدا،( معناي حركت مردم است فعل به. است

ترك فعل در اصطالح علم حقوق جزا، عبارت است از رفتار مجرمانه منفي، كه 
 كند مشخص مي اي است كه قانون براي افراد صورت خوداري از انجام و ظيفه به
  .)200ص ،1388 وليدي،(

عهده افراد  اي كه قانونگذار به جرم ترك فعل، عبارتست از ترك وظيفه«
كه ترك فعل از  جرمي است مطلق كه به نتيجه نياز ندارد و همين وگذاشته است 

دليل عدم مترتب ه م بيدر اين جرا. جرم محقق است ،جانب فرد موظف روي داد
  ).14ص ،1380رنجبر،(» شود رابطه عليت مطرح نمي بودن جرم به نتيجه،

ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار  لذا
شود كه  از اين تعريف چنين استنباط مي. امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است

يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و : دهنده اين جرم دو چيز است عناصر تشكيل
ين تعريف از سه عنصر اصلي تشكيل ا .يگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذارد

 :شده است

منظور از امتناع اين نيست كه . امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين ـ الف
طور كلي موضع سلبي اختيار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معين  شخص به

نگام ترك آن فعل دست به اعمال ديگر واجب را انجام ندهد، اعم از اينكه در ه
در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ . بزند يا مشغول انجام هيچ كاري نشود

داد، سرگرم  يعني در زماني كه بايد عمل ايجابي موردنظر قانونگذار را انجام مي
ولي اگر كامالً موضع سلبي اتخاذ . كارهاي ديگر بشود يا اقدام به هيچ كاري نكند

 .شود كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمي
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امتناع در جايي معنا دارد كه عمل ايجابي از نظر قانون بر . تكليف قانوني ـ ب
الزم نيست كه منشأ اين الزام، تنها . ممتنع الزامي باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد
لي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكمي
گير در قبال دريافت اجرت معين و  تعهد باشد؛ مثل دادن آب و غذا به فردي زمين

قانون مدني كه برطبق آن، مادر  1176مثل ماده  گاهي منشأ آن قانون است؛
كه تغذيه طفل به غير شير  مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر درصورتي

و گاهي هم عرف و  گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني و. مادر ممكن نباشد
 .عادت مسلم است

چون امتناع نوعي از رفتار انساني است، داراي ويژگي ارادي . امتناع ارادي ـ ج
اگر خودداري . دهد باشد و متهم به منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام مي مي

هوش شود يا  مانند اينكه بي شود؛ شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي
براي مثال، اگر مادري در . اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد

هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از  زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي
  .)145ص ،1992 ابوعامر،(نظر قانوني امتناع محقق نشده است 

اي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي دار فعل ناشي از ترك فعل جرم اما
كند و مجازات بر آن مترتب  كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا مي

اي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه  گردد كه منجر به چنين نتيجه مي
پيوندند و هم با ترك  هم با فعل ايجابي به وقوع مياين قسم  و سببيت حاكم باشد

عنصر قانوني جرم فعل ناشي از  .ل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسمانيفع
ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و 

در . اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است
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رمانه شود، جرم فعل صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مج
  .كند ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا مي

گونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل  كه اين درصورتي
از  پزشكمتناع مثل ا ؛گويند داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل مي

  .است مرگكه در حال بيمارنجات 
 مخالفند فعل كتر از ناشي فعل ناعنو با نيز ننااحقوقد از بعضي كه هرچند

  ).53ص اول، جلد ،1373، صانعي اول و جلد ،1384 اردبيلي،( ننددامي فعل نوعي را وآن
  
  عناصر متشكله جرم خودداري از كمك به مصدومين ـ ب
  عنصر قانونيـ 1

ماده واحده قانون مجازات خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى 
  :دارد ر ميمقر5/3/1354مصوب 

هركس، شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با «
ديگران يا اعالم فوري به مراجع يا مقامات  اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از

دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين  صالحيت
و با وجود استمداد يا داللت اوضاع و  اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود

اي تا  احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه
در اين مورد اگر . هزار ريال محكوم خواهد شد يا جزاي نقدي تا پنجاه يكسال و

ثري بنمايد، ؤتوانسته كمك م مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي
اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا  س جنحهبه حب

 .يكصدهزار ريال محكوم خواهد شد
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والن مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص ؤمسـ 1
هاي اوليه امتناع نمايند، به حداكثر  ديده و اقدام به درمان او يا كمك آسيب

نحوه تامين هزينه درمان اين قبيل بيماران و . شوند مجازات ذكر شده محكوم مي
اي است كه به تصويب هيات وزيران  نامه موجب آيينه ساير مسائل مربوط، ب

  .خواهد رسيد
ديده يا  هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص آسيب ـ2

مك اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند، از اقدام الزم و ك
اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند  به آنها خودداري كنند، به حبس جنحه

  .شد
ها به تناسب احتياج، مراكز درمان فوري  دولت مكلف است در شهرها و راه ـ3

و وسايل انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج به كمك فوري دارند ) اورژانس(
  .ايجاد و فراهم نمايد

نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص  مامورين انتظاميـ 4
  .»رسانند بشوند ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني مي آسيب

قانون مجازات خوددارى از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جانى در سال 
نامه اجرايى آن پس از ده سال و درپى  به تصويب رسيده است، اما آيين 1354

دليل عدم پذيرش  هاى تهران كه به پشت در يكى از بيمارستان فوت بيمارى در
 .تهيه و به تصويب هيأت دولت رسيد 1364وى رخ داد در سال 

هرگاه كسي فعلي كه «: دارد مي مقرر01/02/92ا مصوب.م.ق295همچنين ماده 
انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون برعهده او گذاشته است، 

و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته  ترك كند
عمدي، يا  شود و حسب مورد عمدي، شبه جنايت حاصل به او مستند مي باشد،
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اي كه شير دادن را برعهده گرفته  خطاي محض است، مانند اينكه مادر يا دايه
 .»خود را ترك كند است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني

 
 مسؤوليت مراكز اورژانس 1ـ1

خصوص مسؤوليت مراكز اورژانس مقرر نامه مزبور در آيين 5موجب ماده  به
  :دارد مى

هاى  نحوى از موارد فوريت در مناطقى كه مركز اورژانس وجود دارد و به«
مراكز كند مسؤوليت مستقيم انتقال بيمار به مراكز درمانى با  پزشكى اطالع پيدا مى

  .»باشد اورژانسى مى
در اين مورد اگر مرتكب : در بند اول ماده واحده مزبور چنين مقرر شده است

توانسته كمك مؤثرى بنمايد به حبس  از كسانى باشد كه به اقتضاى حرفه خود مى
هزار ريال اى از سه ماه تا دو سال يا جزاى نقدى از ده هزار ريال تا يكصد حنجه

  .محكوم خواهد شد
  
  ي پزشكيها مصاديق فوريت 1ـ2

  :جرايي قانون مذكور بدين شرح استنامه ا در ماده يك آيين هاي پزشكي، فوريت
شود كه بايستي  هاي پزشكي به مواردي از اعمال پزشكي اطالق مي فوريت«

مورد رسيدگي و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوري به عمل  بيماران را سريعاً
العالج و يا غيرقابل جبران  جاني، نقص عضو يا عوارض صعبنيايد، باعث خطرات 

  .»خواهد بود
  :هاي پزشكي عبارتند از نامه مذكور ، فوريت آيين 2مطابق ماده 
صدمات ناشى از حوادث و سوانح و  ،ها زايمان، ها سوختگي ،ها مسموميت

الت اختال ،اغماء ،ها ها و شوك خونريزى ،هاى مغزى و قلبى سكته ،هيوسايط نقل
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 ،ها هاى عفونى خطرناك مانند مننژيت بيماري ،تشنجات ،ها تنفسى شديد و خفگى
ساير مواردى كه در شمول  و هاى نوزادانى كه نياز به تعويض خون دارند بيماري

  .گيرد قرار مى 1تعريف ماده 
شود كه مصاديق ذكر شده،  ، مشخص ميالذكر ماده فوق 12با عنايت به بند 

هاي پزشكي  بنابراين، چنانچه شخصي در قالب تعريف فوريت باشند، تمثيلي مي
قرار بگيرند و احتياج فوري به كمك داشته باشد، هرچند كه از  1مندرج در ماده 

  .تفرض عدم كمك، قابل پيگيري اس گذار نباشد، بر مصاديق مصرح قانون
  
 متصديان امور پزشكى ارتكاب جرم توسط افرادي غير از 1ـ3

ك به مصدومين ممكن است توسط افرادى غير از متصديان امور خوددارى از كم
پزشكى و حرف وابسته ارتكاب يابد كه در اين صورت مشمول حكم مقرر در 

ماده واحده قانون مجازات خوددارى از كمك به مصدومين و رفع  1صدر بند 
  .مخاطرات جانى خواهد بود

  
  مصدومين شرايط  تحقق بزه خودداري ازكمك به ومادي  عنصرـ 2
   يانجام فعل از نظر قانونوجوب  ـ2ـ1

اصوالً جرم ترك فعل در جايي قابل  .ركن مادي اين بزه از قرار ترك فعل است
معنا ندارد كه از يك طرف انسان، . تصور است كه تارك ملزم به انجام فعل باشد

ملزم به مساعدت ديگران نباشد و از طرف ديگر، ترك مساعدت و همكاري 
بلكه  ؛البته منظور از قانون تنها قانون جزا نيست. ل، جرم محسوب شودموجب قت

  .شود االجراي ديگر نيز مي شامل قوانين الزم
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قاعده «  با توجه به قواعدي مثل توان گفت، مي »وظيفه قانوني« با توسيع معني«
ناشي از اعمال فرد   ضرر نرساندن به ديگران و رفع خطرات و نظاير آن،»الضرر
وليت آنها خواهد ؤموجب مس  باشد و عدم انجام آن ظايف قانوني اشخاص ميجزء و

  ).147ص ،43شماره ،ميرمحمدصادقي( »شد
 از ر«منظو بنابراين، باشد مرتكب اتتعهد فبرخال و غيرقانوني بايد فعل كتر

 طشر دو داراي و دارد مهزمال قتل با تاًدعا كه ستا فعلي كتر آن فعل كتر
  :ستا

 به موظف) فعر يا دادراقر( جتماعيا بطاضو موجب به يا نوناًقا فعل ركتا ـ1
  .ستا دهكر كتر را آن كه باشد فعلي منجاا

 مهزمال قتل با كه ميكند كتر را عملي كه باشد هگاآ و ندابد فعل ركتا ـ2
  ).77ص ،1385 وليدي،( »دارد

مصدومين و رفع مخاطرات   قانون خودداري از كمك به«با توجه به  هم اينك،
كمك به افراد  »وظيفه قانوني« ، براي همه افراد جامعه1354مصوب سال  »جاني

  .مصدوم و در معرض خطر جاني ايجاد شده است
 
  داشتن اشخاص در معرض خطر جاني قرار ـ2ـ2

كه  تواند به حيات خود ادامه دهد، درصورتي فردي كه به علت شدت بيماري نمي
م ادامه درمان بميرد، مسبب قتل از توسط پزشك پذيرش شده و بعد به دليل عد

  .نظر عرف ادامه ندادن درمان از ناحيه پزشك است و نه بيماري
ترك درمان پس از تعهد بر درمان،  در واقع از مصاديق ترك فعل پس از 

اشاره شد به دليل انتساب قتل به  انجام فعل است كه در اين موارد چنانكه قبالً
  .د مسؤوليت كيفري به شمار آوردتوان وي را فاق تارك فعل، نمي
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 استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك ـ2ـ3

 .با پذيرش يا انعقاد قرارداد با بيمار، حيات وي وابسته به ادامه درمان پزشك است
 يكي ديگر از اركان تحقق اين جرم، اين است كه، فردي كه در معرض خطر

داد كند و يا اينكه اوضاع و جاني قرار دارد، از مرتكب تقاضاي كمك و يا استم
  .احوال داللت بر ضرورت كمك كردن كند

  
 كننده و ديگران عدم توجه خطر نسبت به كمك ـ2ـ4

شرط ديگري كه وجود دارد، اين است كه كمك نمودن به اشخاص در معرض 
كننده و ديگران داشته باشد و بر فرض وجود  خطر جاني، نبايد خطري براي كمك

در جايي كه تارك ملزم به انجام . قابل تعقيب نخواهد بود چنين خطري، مرتكب
خصوص اگر انجام  هشود، ب بخش نباشد، ترك آن، جرم محسوب نمي فعل نجات

 پزشكي كهبراي مثال، . فعل، مالزم با خطر و فداكاري و يا ضرر مالي باشد
او  كند و از اقدامات الزم به منظور نجات در محاصره آتش مشاهده مي بيمارش را
  .شود ورزد، قاتل قلمداد نمي امتناع مي

 
  توانايي مرتكب بر انجام فعل ـ2ـ5

 .تارك بر انجام فعل توانايي داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نيست
مشاهده  مرگخويش را در حال  بيماركه پزشك عمومي براساس اين شرط، 

كسي كه از او درخواست و نيز عدم دسترسي به  توانستننمايد، اما به خاطر ن مي
  .وليتي نخواهد داشتؤمس كند، كمك نمايد اقدام به نجات او نمي
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علت ناتواني در  موردي كه پزشك غيرماهر اقداماتي را انجام داده و به يا در
درمان ترك فعل كند كه در اين صورت چنانچه امكان دسترسي به پزشك ماهر 

  .گردد نباشد، ممتنع از كمك به مصدوم نمي
  
  از مباشر بودن سبب اقوا ـ2ـ6

قانون  616ماده (» تسبيب«تنها از طريق  خودداري ازكمك به مصدومين،جرم 
كه مكلف در انجام  ، آن هم درصورتي)75 بخش تعزيرات سال ،اسالمي مجازات

  .نه از راه مباشرت ؛شود واقع مي ،كرده باشد» تفريط«بخش  فعل نجات
ول است كه ؤتارك در صورتي مس ،92 ا مصوب.م.ق295 التفات به ماده با

به بيان  ؛عالوه بر تكليف قانوني و يا التزام شخصي، سبب نتيجه مجرمانه نيز باشد
عليه،  بخش و مرگ مجني ميان امتناع و خودداري او از انجام فعل نجات :ديگر

اي، تارك مسؤوليت جنايي  در صورت فقدان چنين رابطه. رابطه سببيت حاكم باشد
طور طبيعي حيات  به مثل اينكه ؛سبب اقوا از مباشر باشدلذا الزم است  ؛ندارد
در همه اين موارد از نظر عرف و  .بخش ممتنع باشد عليه منوط به فعل نجات مجني

يعني  .شود نه مباشر عقال، ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه محسوب مي
بخش بوده و  انجام فعل نجاتاينكه تارك براساس قانون يا التزام شخصي، ملزم به 

  .)115 و 109 و 108صص ،1973 نجيب الحسني،( ترك فعل سبب نتيجه مجرمانه باشد
 نقش ثهدحا عقوو در دخو قرباني كه دشو حاصل شبهه مانيز هر پس اگر

 را يعمد قتل ،نستهدا فعل ركتا نفع به بايد را شبهه ينا لحصو ،ستا شتهدا
  .دشمر دودمر
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  ابطه سببيت با دخالت عامل جديدعدم قطع ر ـ2ـ7
در صورتي نتيجه مجرمانه مستند به فعل سابق بر ترك است كه عامل جديدي 

طوري كه بتوان جنايت را به اين  ايجاد نشود كه اين رابطه استنادي را قطع كند، به
  .عامل جديد نسبت داد

 گمر سبب بايد هشد ديجاا شخص تعهد سطةوا به كه يخطر بسباابنابراين 
  .شوند قرباني

 دنفتاا سطةوا به بلكه رپرستا قبتامر معد سبب به نه ربيما گمر در فرضي كه
 آن علت رپرستا قبتامر معد و كوتاهيدر اينجا ،باشد نستاربيما تخت روي از
 عقوو كه دشو ثابت بايد پس. ستا دهبو ربيما دخو حتياطيابي از ناشي بلكه ده،نبو
  .ستا دهوب ركتا امقدا معد از ناشي گمر
  
  عدم نياز به حصول نتيجه مجرمانه ـ2ـ8

بنابراين  ؛نيستمجرمانه نفس امتناع جرم است و داراي نتيجه  با توجه به اينكه
اي كه در اين خصوص قابل توجه است  نكته. نيازي به احراز نتيجه مجرمانه نيست

اينكه، صرف خودداري از كمك به شخص مصدوم جرم بوده و قابل مجازات 
و نيازي به حصول نتيجه مجرمانه، يعني فعليت يافتن خطر جاني بر روي فرد  تاس

نيازمند كمك، نيست كه ممكن است فوت و يا آثار غيرقابل جبران ديگري 
كه نتيجه، خارج  داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چرا ترك فعلالزم نيست جرم  .باشد

مجرمانه خاصي باشد، در  كه مقرون به نتيجه صورتي از عنصر مادي جرم است و در
ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است 

دليل اينكه  بهپزشك رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع  از اين. نه تارك فعل



  

 

  1392 تابستان، مپنجسال هفتم، شماره بيست و       فصلنامه حقوق پزشكي/   43

 آن
 از
شي

ي نا
 ها

يت
ؤول

مس
ن و

ومي
صد

ه م
ك ب

 كم
 از
ري

ددا
خو

 

باشد، جرم است، چه اينكه همراه با  متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي مي
  .خيرنتيجه مجرمانه باشد يا 

 2 بند به )امكان وقوع قتل عمدي ازطريق ترك فعل( نمخالفا دستناا ردمو در
 جاني اتمخاطر فعر و مينومصد به كمكاز دداريخو زاتمجا نقانو ةحدوا ةدما

 طشر گمر عقوو نچو ،ستا مطلق هحدوا ةدما 2 بند عموضو مجر: گفت بايد
 پزشك محض اينكه به :يگرد رتعبا به ؛)38ص ،1385 نيا، آقايي( نيست محكوميت

 از ،بكند وممصد به يثرؤم كمكدخو حرفة به توجه با نستاميتو ينكها غمر علي
  .ستا هشد محقق مجر ده،كر دداريخو وي به نسانيدر كمك

  
  عنصر رواني جرمـ 3

. نيست كافي مجر عقوو ايبر تنهايي به ارقانونگذ هيانوو مراوا نقض فصر
 ديما فعل نميا يگرد رتعبا به .باشد فاعل ةاراد و ستاخو نتيجه بايد مجرمانهرفتار
  .شناخت ممجر را مرتكب انبتو تا باشد دموجو نسبتي بايد فاعل نيت رواحاال و

تواند عمدي  مي موضوع اين بزه،ترك فعل  ،92 مصوب ا.م.ق295 نظر به ماده
م بخش امتناع ورزد و ه از انجام فعل نجات اگر تارك، هم عمداً. يا غيرعمدي باشد

قصد نتيجه مجرمانه را داشته باشد، در اين صورت، امتناع عمدي است؛ مثل اينكه 
 لذاخود خودداري كند،  مرگدر شرف  بيمارو به قصد قتل از نجات  عمداً پزشك

  .باشد ركتا ستاخو بايد ظيفهو منجاا معد
 معد ،مباالتي بي ،حتياطيا بي( يكيفر يخطا از ناشي ام،قدا معد كه جايي در
. ستا يددتر يعمد قتل عقوو در ،باشد متهم) لتيدو تنظاما عايتر معد رت،مها
 ربيما از قبتامر در تلفن گوشي به دادن ابجو سطةوا به ركهپرستا فرضي در مثالً

  .نيست عمد قتل با قابلتطبيق ،قتل وعقو رتصو در ،كند غفلت
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 كنر يكيفر يخطا كه يمياجر به يغيرعمد قطالا از ننااحقوقداز بعضي لبتها
 نظر از نچهآ يماجر قبيل ينا در كه ليلد ينا به ،ندا دهكردنتقاا ،نهاستآ نيروا

 ييددتر ده،بو عامد دخو فعل در ينكها در ليو ستا فعل نتيجه ه،ماند لمغفو فاعل
  ).245ص ،1384 اول، جلد ،بيليارد( نيست

به انگاري دست  ولي اگر تارك نه از روي عمد، بلكه به خاطر اهمال و سهل
 ابوعامر،( كند بخش نزند، جرم ترك فعل غيرعمدي تحقق پيدا مي انجام فعل نجات

 هرچند اثبات سوءنيت دشوار است، .گردد وليت مدني مطرح ميؤبحث مس و )1992
  .با مرحله اثبات نبايد خلط نمود مرحله ثبوت را اما

 د،شو عمد قتل موجب قتل قصد با نداميتو ينكها بر وهعال فعل ك«تردر 
 عمد تثباا فصر رتصو ينا در كه باشد هكشند نوعاً ،نداميتو ردمو حسب

 قصد تثباا به زينيا و كافيست عمد قتل تحقق ايبر فعل كتر در مرتكب
  ).181ص ،1382 گلدوزيان،( نيست» وي مجرمانه

شود، از نظر قانون جرم  اي كه در اثر امتناع حاصل مي نتيجهنكته مهم اين كه 
موجب  پزشك توسط بيمارخودكشي  ازط، عدم جلوگيري طبق اين شر. باشد

شود؛ چون اصل خودكشي از نظر قانون جرم نيست تا عدم  مسؤوليت كيفري نمي
  .جلوگيري از آن موجب مسؤوليت كيفري ممتنع گردد

  
  روي ترحم خودداري از كمك به مصدومين از ـ ج

شود  تعبير مي» ترحم بيماركشي با«و » آميز قتل ترحم«در فارسي به » تانازيا«از 
به منظور كوتاه كردن مدت درد و رنج بيمار العالجي است كه براساس دانش  و

تانازيا يعني خاتمه ا .هيچ اميدي به شفا و يا بهبود او وجود ندارد پزشكي امروز،
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دادن به زندگي توسط ديگري به درخواست صريح شخصي كه مرگش حتمي 
  .است

مداوا و زنده نگاه داشتن بيمار  ةت خودداري از ادام، به صوراتانازي نوع انفعالي
اين  ، ازكمك نرساندن به بيمار قلبي كه تپش قلبش متوقف شده .است محتضر

  .نوع است
با وجودي كه قانون به صورت اخص در رابطه با مرگ خودخواسته وجود 

ع را به توان تعبير كرد كه قانونگذار اين موضو ندارد، اما از برخي مواد قانوني مي
 1392قانون مجازات اسالمي مصوب  365ماده در اين خصوص . نهي كرده است

تواند پس از وقوع  عليه مي در قتل عمدي و ساير جنايات، مجني« :دارد مقرر مي
 دم  يجنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اوليا

نفس يا ديه كنند، لكن   قصاص  بةاز فوت او، حسب مورد، مطال  توانند پس نمي 
  .»شود مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محكوم مي

منطقي به نظر «: زيرا صحيح اتخاذ شده است؛ 1392ا مصوب .م.موضع اخير ق
باقي باشد، لذا در  )ديه(رسد كه اصل مجازات را بتوان ساقط نمود، اما بدل آن  نمي

  ).226ص ،1381 زراعت،( »ندارد موضوعيت قصاص ه بدل ازآميز، مطالبه دي قتل ترحم
 كه ستا ينامبين  1392 مصوب. ا.م.ق 365 دهما در مجنيعليه لفظعالوه  به
 بعد و هيدد سيبآ جاني جنايت ثرا بر شخص كه ستا رديمو در دهما ينا عموضو

 بر وهعال ؛ستا دهنمو عفو صقصا از را جاني گ،مر از قبل حتاجر اديرا از
 عنو ينا مؤيد نيز ارقانونگذ توسط »عفو« لفظ از دهستفاا عليه مجني حصطالا
 .ستا شتدابر

 عفو ةواژ از صدمه اديرا از قبل و رودمي ركا به جنايت ورود از بعد تنها ،«عفو
 ).241ص ،1389، محقق داماد( »دنميشو دهستفاا
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آميز، موجب عدم مسؤوليت مرتكب از حيث  ارتكاب قتل ترحم«نهايت  در
نظم جامعه يا خوف يا بيم  در اخالل احراز صورت در و گردد نمي جرم عمومي نبهج

تعزيرات،  بخش ا،.م.ق612 ماده مطابق پرونده، قاضي توسط ديگران يا مرتكب تجرّي
 ).69ص ،1388 عباسي،( »گردد سال حبس تعزيري محكوم مي مرتكب به سه تا ده

اده واحد قانون مجازات م2توان عمل پزشك را منطبق با بند  ميهمچنين 
  .خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني دانست

  
  فقهانگاه  از خودداري از كمك به مصدومين ـ د

  :ستانظرفختالا صخصو ينا در فقها بين
 
  نظر مخالفان ـ1

برخي، از جمله . نظر دارند فقها نيز همانند حقوقدانان در مورد ترك فعل اختالف
، ترك را امر عدمي و حصول نتيجه وجودي را از آن يويه خاللّ تآي مرحوم

له ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه مجرمانه أايشان در مس .كنند غيرممكن تلقّي مي
فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب «:نويسد داند و مي را مستند به فعل مي
  ).7ص ق،.ه42،1422 جلد ،خويي( »امر عدمي یعليه ولا يستند ال

 قتل عنو ينا در را سببيت بطةرا ،نظر ينا با فقتامو در نيز يگرد بعضي
 در خدشه علت به حالت ينا در.)153ص ،41 جلد ق،.ه1404 نجفي،( ندانستهدا وشمخد
  .ستا يددتر محل فعل ركتا به قتل بنتساا ،سببيت بطةرا
  
  نظر موافقان ـ2
 سلبي يا) فعل( يجابيا ستا ممكن گمر سبب ،سنت هلا يفقها از بعضي نظر به
 مانند دشو قتل سبب نداميتو نيز فعل كتر نظر ينا سساابر. باشد) فعل كتر(
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 به اغذ و آب نساندر از و كند شتزدابا محلي در را نياناتو شخص كسي ينكها
 ده،عو: ـنك( كندتفو عليه مجني وي فعل كتر ثرا در و كند دداريخو اًعمد وي

  .)89ص ،1403
ول ؤتارك در صورتي مس: گويد ميصاحب جواهر ز جمله فقهاي ديگري، ا

است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد؛ يعني از باب تسبيب قابل مجازات 
بل التروك جميعا لايترب عليها الضمان اذا كان علته التلف «: است نه مباشرت

كه علت تلف باشد، ضامن  صورتي مفهوم اين جمله اين است كه تارك در .»غيرها
  .)150ص ،43،1404ج نجفي،( است

ترك فعل به تنهايي هرچند حرام و موجب عقوبت الهي است، از اسباب ضمان 
گردد، زيرا  كه موجب ضمان مي) غذا( نيست به خالف منع كردن و دور ساختن

گيرد نه ترك فعل چنانكه صاحب جواهر هم آن را  ضمان تنها بر فعل تعلق مي
  ). 150ص ،1408مدني كاشاني، ( اند بيان نموده

: براي نمونه يد اين برداشت باشد؛رتواند م برخي فتاواي مراجع فعلي نيز مي
در پاسخ به استفتايي راجع به  اهللا العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي آيت

مرگ ناشي از ترك فعل، نظير خودداري پرستار از رساندن دارو به بيمار در 
ليتي داشته ؤوفعل تعهدي و مس  ارد اگر تاركدر تمام مو«: اند ساعت معين، آورده

توان  شده و او وظيفه خود را انجام نداده، مي توجه به اين كه به او مراجعه  و با
: افزار گنجينه نرم( » باشد مي معصيت ضامن نيز بر مرگ را به او مستند نمود، عالوه 

  .)5777سوال 
رباره چگونگي مسؤوليت در پاسخ به استفتايي د اللّه گلپايگاني تآيمرحوم 

بان در قبال مرگ كارگر معدن سنگ در نتيجه اصابت سنگ، مرقوم داشته  ديده
 :است
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بان در اعالم خطر كوتاهي نكرده باشد، كسي ضامن  له، اگر ديدهأدر فرض مس
بان و تعهدي كه در نگهباني داده است  نيست و چنانچه شركا با اعتماد بر ديده

 گلپايگاني،( در نگهباني خود تقصير كرده او ضامن است اند و او مشغول كار شده
 .)289ص ،3 جلد

بخش تارك  عليه وابسته به ترك فعل نجات در همه اين موارد كه حيات مجني
  .باشد باشد، او ضامن است و امتناع او سبب اصلي مرگ آنان مي مي

 زاتمجا نقانو ةحدوا ةدما تصويب به را ارقانونگذ تتوجيها همين شايد
  .ستا داده قسو 1354 جاني اتمخاطر فعر و مينومصد به كمك از دداريخو

 قتل ينا در را سببيت بطرا دجوو كه مخالف يفقها از بعضي نظر ردمو در«
 در و فصر فعل كتر ردمو در نظر ينا: ستا كرذ به زمال ،ندانستهدا وشمخد
 جايي در ماا ستا صحيح ،شتهاند قرباني لقبا در ايظيفهو متهم شخص كه جايي
 نظر از نچو ،ستا يددتر محل نظر ينا ده،بو امقدا به موظف ركتا شخص كه
 »ردميشما قاتل را ركتا شخص ينجاا در فعر. ستا اربرقر ايبطهرا چنين فعر

  ).117ص ،1388 مرادي كندالتي، شاكري و(
  
 ـ مسؤوليت كيفري ناشي از ترك فعل ـه

 .اند شرايطي را درنظر گرفته در حقوق كيفري براي مسؤول شناختن تارك فعل
  :اند برخي اين شرايط را چنين بيان كرده

  ترك فعل مسبوق به فعل يا تعهد باشد؛ ـ1
 شخص قدرت بر انجام داشته و خطر جدي متوجه او نگردد؛ ـ2

 ).45ص ،1387نيا،  آقايي(بين ترك فعل و وقوع حادثه سببيت احراز گردد  ـ3

  :دارد مقرر مي1392اسالمي مصوب مجازات  290در مقررات فعلي ماده
  :شود جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي«
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هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا ـ 1
معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود  فرد يا افرادي غير

  .جنايت بشود، خواه نشود واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن
هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده، ـ 2
  .گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته باشد مي

هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده ـ 3
شود، لكن  اقع شده، نمي، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت و است

يا به  عليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و درخصوص مجني
شود، مشروط بر  علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي

عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني  آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجني
  .آگاه و متوجه باشد

ب قصد ايراد جنايت داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني هرگاه مرتكـ 4
گذاري در  مانند بمب. مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود

  .»اماكن عمومي
در بند دوم عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در ـ 1 تبصره

به علت  شده صرفاًصورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود، مگر جنايت واقع 
حساسيت زياد موضع آسيب واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز 
غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود 

  .و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد
امتعارف آگاهي و توجه مرتكب به وضعيت ن در بند سوم بايدـ 2 تبصره

اثبات شود و در صورت عدم اثبات،  مكاني يا زمانيعليه يا وضعيت خاص  مجني
  .شود جنايت عمدي ثابت نمي



  1392 تابستان، مپنجسال هفتم، شماره بيست و      فصلنامه حقوق پزشكي/   50 

سي
عبا

ود 
حم

م
 ،

دي
حم

د ا
حم

ا
 اله

ندا
 ،

 
تي
داش

ب
 

اگر ثابت شود جنايت بدون سبق تصميم واقع شده است، چنانچه  ـ3 تبصره
امارات موجب علم بر قصد مرتكب يا آگاهي يا توجه او به اينكه كار  قرائن و

عليه يا وضعيت خاص  شود يا وضعيت نامتعارف مجني ميوي نوعاً موجب جنايت 
  .، وجود نداشته باشد، جنايت عمدي ثابت نخواهد شدمكاني يا زماني

حاكي از آن است كه عدم » انجام كار« در هر چهار بند ماده ياد شده عبارت 
تواند عنصر مادي قتل را محقق سازد و بنابراين طبق ظاهر ماده ياد  انجام كار نمي

  .داند توان گفت قانون، تارك فعل را قاتل عمد نمي ه ميشد
تواند  برخي معتقدند چون ترك فعل از نوع عدم فعل است و كار عدمي نمي

قتل عمد با ترك فعل قابل تصور نيست تا بتوان از  منشا فعل تلقي گردد، اصوالً
: ك.و از فقها ر 19: 1380آزمايش، : ك.ر(مسؤوليت كيفري تارك فعل سخن گفت 

  ).42/6: 1422موسوي خوئي، 
در  290كه ماده( 70ا سال.م.ق206مقنن در مواد « :اين نظر مخالفاني هم دارد

عبارت ديگر  عنصر رواني و به  مقام تبيين در )جايگزين آن شده است 92 سال
اينكه قصد تبيين دقيق عنصر مادي اين   موارد عمدي بودن جنايات بوده است نه

انجام دادن « يا »فعل« هايي مثل هعالوه، وقتي مقنن از واژ به .دجرايم را داشته باش
كه در اين معني  معني عرفي آنها را مدنظر داشته است،  استفاده كرده »كار
كسي كه با انجام ندادن  :براي مثال ؛شوند شامل ترك فعل هم مي ،هاي مذكور واژه

  رد شماتت و سرزنششود چه بسا مو موجب بروز يك نتيجه ناگوار مي  اي وظيفه
در اينجا   بديهي است »كردي؟ ركاه ديدي چ« آلود ديگران قرار گيرد كه عتاب

هايي  كار بردن واژه  با به كنندگان به نتيجه حاصله از عدم اقدام تارك فعل، شماتت
ترتيب در مواد مذكور نيز   بدين .كنند اشاره مي »انجام دادن« يا »كردن« مثل

پس  .اظ توسط مقنن را بايد حمل بر معاني عرفيه آنها نموداستفاده از اين الف
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اعم  توان گرفت اين است كه نبايد تحقق قتل يا صدمات جسماني، اي كه مي نتيجه
منحصر به موارد ارتكاب فعل   را از لحاظ حقوق ايران از عمدي يا غيرعمدي،

  ).148ص ،43 شماره ميرمحمدصادقي،( »مثبت نمود
 01/02/92 قانون مجازات اسالمي مصوب 295ت در ماده براي رفع اين برداش

  .به تصويب رسيد
اين مقرره چنانكه اشاره شد تالشي است در جهت مسؤول قانوني شمردن 

برعهده «رسد نكته قابل توجه در اين مقرره تاكيد بر  تارك فعل و به نظر مي
  .است» گرفتن

نجات بيماران پزشك كه طبق قانون و به حسب وظيفه شغلي در  حال اگر
متعهد است و اين وظيفه خود را ترك كرد و فرد نيازمند از دنيا رفت، آيا 

عنوان قاتل عمد يا شبه عمد مسؤول شناخت؟ به بيان ديگر،  توان وي را به مي
طور قانوني قابل  دليل مسؤوليت تكليفي و همين پزشك از جهت ترك فعل به

توان او را مرتكب قتل و از  كه آيا ميمؤاخذه انتظامي است ولي سؤال ما اين است 
اين جهت قابل مؤاخذه دانست و به حسب مورد قصاص يا ديه را متوجه وي 

  ساخت؟
تفاوت ترك فعل از سوي پزشك با ديگر تاركان فعل در اين است كه 

حال آنكه در خصوص ديگران اين تعهد  پزشك تعهد بر نجات جان بيمار دارد؛
  .ست و نه تعهد قرارداديتنها در حد تعهد تكليفي ا

عنوان وظيفه عمومي مطرح است  وظايف افراد در حفظ حيات ديگران گاه به
در اين خصوص  .داند طرفه اين وظيفه را متوجه افراد جامعه مي كه قانونگذار يك

تفاوتي در مسؤوليت پزشك با ديگر شهروندان نيست و در صورت تخلف، 
 اعمال است كه  قانون مجازات اسالمي سال مجازاتي تعزيري و براساس قانون قابل
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مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات ماده واحده قانون  و 92
  .پردازد به بيان آن مي جاني
 ساخته بستهوا دخو به را ييگرد تحيا نحو هر به ديفر «چنانچه سساا ينا بر

 رطو به خويش فعل كرت با گرا دشو وي ندگيز حفظ در ظايفيو منجاا به متعهد و
 ازحرا و جنايت عقوو رتصو در ،فكندا همخاطر به را له متعهد تحيا غيرمستقيم

  ).106ص ،1382 صادقي،( »ددميگر ممحكو صبه قصا ،عمد
ول شناخته ؤوليت پزشك نسبت به تمام بيماران مسؤدر تعهد عام، با قبول مس«
بيمار در بيمارستان يا مطب، دليل قرارداد يا پذيرش  به تعهد خاص، شود ولي در مي

قبول تعهد چه به صورت عام يا خاص  .شود بين پزشك و وي تعهد ويژه ايجاد مي
دهد  از سوي پزشك، وي را در شرايط متفاوتي نسبت به ديگر شهروندان قرار مي

و عالوه بر تخلف از قانون، به حسب مورد مسؤوليتي از نوع ضمان به ديه يا 
با اين توضيح كه به حسب تعهد عام، . كند حميل ميقصاص را هم بر پزشك ت

توان بين ترك فعل پزشك و نتيجه سببيت عرفي قائل بود و وي را در قبال  مي
ول به شمار آورد هرچند به سبب غفلت از نتيجه، در انجام وظيفه ؤجان بيمار مس

اين  با اين حال به دليل شبهه در قصاص و لزوم احتياط در دماء. خود كوتاهي كند
در ترك فعل بدون توجه به نتيجه فقدان  زيرا. صورت ديه خواهد بود مسؤوليت به

عنصر رواني قتل عمد مانع الحاق آن به قتل عمد موجب قصاص است اما در جايي 
گردد وضعيت متفاوت بوده  كه با پذيرش بيمار اين تعهد به تعهد خاص تبديل مي

حيات و قصد تحقق مرگ توسط و در فرض وجود رابطه بين ترك فعل و سلب 
توان عمل پزشك را از مصاديق ترك فعل پس از فعل، اغراي به جهل  پزشك، مي

و يا ايجاد وابستگي حيات بيمار نسبت به پزشك عنوان كرد كه بنا بر همه مباني، 
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رسد محكوميت  اين موارد، مانع سلب مسؤوليت از پزشك خواهد بود و به نظر مي
  ).17ص ،24 شماره آقابابايي،( »اص، ممكن خواهد بودپزشك به قتل موجب قص

 
  مسؤوليت مدني ممتنع ازكمك به غير ـ ز

سه  ،ول شناخته شودؤمقصر و مسنجات غير ممتنع ازاز منظر حقوقي براي اينكه 
 به رغم وجود ساير شرايط قانوني امتناع از نجات غير ـ1فاكتور اصلي الزم است 

ترك فعل رابطه عليت و سببيت ميان ضرر و  ـ3تحقق خسارت و ورود ضرر  ـ2
  .ممتنع

كننده مسؤوليت  از حيث نتيجه مجرمانه نيز، نوع خسارت وارده به قرباني، تعيين
فاقد مسؤوليت  در خسارات مالي ممتنع ملزم به جبران خسارت و .ممتنع است

 وليت كيفري ويؤمس اما در خسارات جاني با احراز رابطه سببيت، كيفري است؛
 .گردد مطرح مي) خطاي محض يا شبه عمد مد،ع(

و  ديده هاي وجودي دعواي مسؤوليت مدني، جبران خسارت زيان يكي از فلسفه
، 1384باديني، ( اعاده وضع او در حد امكان به حالت اوليه قبل از وقوع ضرر است

براي پذيرش چنين دعوايي، خواهان بايد اوالً  .)103ص، 1383باديني، ؛ به بعد 317ص
مسؤوليت اثبات نمايد و در ثاني رابطه سببيت  عنوان ركن اساسي وجود ضرر را به
و ضرر ايجاد شده را نيز ثابت ) صاحبان حرف پزشكي(بار خوانده  بين فعل زيان

نمايد و در برخي موارد، تقصير خوانده هم شرط احراز ايجاد مسؤوليت است كه 
  )memeteau, Gérard, 2001( آن نيز بايستي اثبات گردد
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  نتيجه
كه هر شخصى از افراد جامعه ممكن است ـ اركان و شرايط ارتكاب اين جرم 

 :عبارتست از ـ مرتكب آن گردد

تواند هر  خصوصيت و شخصيت مرتكب جرم كه بنابر تصريح قانونگذار مى ـ1
  .شخصى از افراد جامعه باشد

  .مشاهده شخص يا اشخاصى در معرض خطر جانى ـ2
وانايى در كمك فورى به مصدوم جهت جلوگيرى از وقوع خطر قدرت و ت ـ3

  .يا تشديد نتيجه آن
امكان كمك طلبيدن از ديگران به منظور جلوگيرى از وقوع خطر يا تشديد  ـ4

  .نتيجه آن
دار جهت  امكان اعالم فورى مراتب به مراجع يا مقامات صالحيت ـ5

  .جلوگيرى از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن
  .كننده يا ديگران نباشد يجه كمك، خطرى متوجه كمكنت در ـ6
  .وجود استمداد يا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك ـ7

ماده واحده قانون مذكور،  1عنصر مادى اين جرم همانند جرايم موضوع بند 
يعنى  .كه ممكن است فوت و يا آثار غيرقابل جبران ديگري باشد ترك فعل است

ديده يا اشخاصى كه در  ى از كمك به اشخاص آسيبدر واقع همان، خوددار
توسط كسانى كه برحسب وظيفه قانونى مكلف به  معرض خطر جانى قرار دارند،

  .كمك و اقدام الزم جهت معالجه و درمان آنها هستند
صرف خودداري از كمك به شخص مصدوم جرم بوده و قابل مجازات  البته،

يعني فعليت يافتن خطر جاني بر روي فرد و نيازي به حصول نتيجه مجرمانه،  است
  .نياز مند كمك، نيست

 



  

 

  1392 تابستان، مپنجسال هفتم، شماره بيست و       فصلنامه حقوق پزشكي/   55

 آن
 از
شي

ي نا
 ها

يت
ؤول

مس
ن و

ومي
صد

ه م
ك ب

 كم
 از
ري

ددا
خو

 

 فهرست منابع

  قرآن كريم
  .الجامعيه الدار: بيروت القسم العام، قانون العقوبات، ).1992. (ابوعامر، محمدزكي
 .چاپ هشتمنشر ميزان، : حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران ).1384. (اردبيلي، محمدعلي

 ،صانعي و انميز نشر: ، تهرانششم پچا اول، جلد ،عمومي ايجز قحقو ).1384( .محمدعلي ،بيليردا
 .نشداگنجراتنتشاا :، تهرانششم پچا اول،جلد  ،عمومي ايجز قحقو). 1373. (يزوپر

 دانشگاه تهران،: تهران). جزوه كارشناسي ارشد( تقريرات جزاي اختصاصي).  ش1380. (آزمايش، علي
: قمچاپ اول، . المنهاج لهمباني تكم.). ق 1422. (، سيد ابوالقاسمموسوى خويىاز فقها  و 19ص
  .سة إحياء آثار اإلمام الخوئي رهمؤس

شماره  فصلنامه حقوق پزشكي، توسط پزشك،» سلب حيات«ترك فعل منجر به  .آقابابائي بني، اسماعيل
24.  
نشر : پ چهارم، تهرانچا. م عليه اشخاصجراي: حقوق كيفري اختصاصي). ش 1387( .نيا، حسين آقايي

  .ميزان
 .اننشر ميز: انتهروم، د پچا ص،شخاا عليه يماجر ).1385. (حسين ،نيا قاييآ

سة إحياء آثار اإلمام مؤس: قمچاپ اول،  ،42، ج المنهاج مبانى تكمله .).ق 1422. (ى، سيدابوالقاسميخو
  .الخوئي ره
  .نشر روزنه :تهران، 17183و6648م، ص چ دوم، ج پنجنامه دهخدا،  لغت ).1377. (اكبر دهخدا، علي

 .، نشر ققنوس»قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي كنوني« ).1381. (زراعت، عباس

  .3تا، ج  ، بىالمسائل مجمع .سيد محمدرضا گلپايگانى،
 طريق از يعمد قتل بتكاار نمكاا سيربر). 1388(، رسفندياا ،كندالتييادمرو . يشاكر ،لحسنابوا

  .1 فترد ،سالميا قحقو مباني و فقه فصلنامه دو ،انيرا يكيفر قحقو وفقه  رد فعل كتر
 .حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ هفتم .شامبياتي، هوشنگ

 .انميز نشر: ، تهرانششمپچا ص،شخاا عليه يماجر ).1382( دي،محمدها ،قيدصا

  .چاپ اول، انتشارات حقوقي حقوق جزاي پزشكي،). 1388( محمود، عباسي،
 .بعثت راتنتشاا: قم، اول پچا ).ق.ـه1403( ،السالميا لجناييا لتشريعا در،لقااعبد ده،عو

  .انميز راتنتشاا :انتهر ،عمومي ايجز قحقو يبايستهها ).1382( ج،يرا ن،ياوزگلد
 .حقوقي راتنتشاا :انتهر ،پزشكي فقه). 1389( ،مصطفي د،مادا محقق

جرم ترك فعل و جرم فعل ناشي از ترك فعل در حقوق جزاي ايران ). 1380( .محمدرضا، حسني رنجبر
 .دانشگاه امام صادق نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا، پايان ،و فرانسه

  .العقوبات، القسم العام قانون .محمدزكى ابوعامر،



  1392 تابستان، مپنجسال هفتم، شماره بيست و      فصلنامه حقوق پزشكي/   56 

سي
عبا

ود 
حم

م
 ،

دي
حم

د ا
حم

ا
 اله

ندا
 ،

 
تي
داش

ب
 

 هرح قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ سوم، قاهره، دارالنهضش.). م1973( .محمود نجيب الحسنى،
  .العربيه

دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين : كتاب الديات، قم .). ق 1408. (مدني كاشاني، رضا
 .حوزه علميه قم، چاپ اول

مجله  ،اشخاص عليه  مطالعه تطبيقي ترك فعل به عنوان عنصر مادي جرايم. حسين ،ميرمحمد صادقي
 .43شماره تحقيقات حقوقي،

 ،السالميها ، مكتبهيكمو چهل جلد م،السالا يعاشر حشر في ملكالاهراجو ).ق. ـه1404. (محمدحسن ،نجفي
  .انتهر

قضايي، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه  ـگنجينه آراي فقهي افزار  نرم
 .قضاييه

  .نشر جنگل :تهرانچ اول، هاي حقوق جزاي عمومي،     بايسته ).1388. (وليدي، محمد صالح وليدي
  .انتهر، هشتمپچا ،ميركبيرا راتنتشاا ص،شخاا عليه يماجر ).1385. (محمدصالح ي،ليدو

Mémeteau, Gérard .(2001). Cours de droit médica Mémeteau, Gérard Cours 
de droit médical. Les études Hospitalières. Bordeaux: Edition 38l. 

  

  يادداشت شناسه مؤلفان
 ،رييس مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: محمود عباسي
نويسنده ( و عضو سازمان جهاني حقوق پزشكي رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايرانتهران، ايران، 

 )مسؤول

  Dr.abbasi@sbmu.ac.ir :نشاني الكترونيك
  

 بهشتي، پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق وحقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد :احمد احمدي
  ضو انجمن علمي حقوق پزشكي ايرانع تهران، ايران،

  
 ،بهشتي پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق وحقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد: بداشتي ندا اله

  شناسي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمو  ضو انجمن علمي حقوق پزشكي ايرانع تهران، ايران،
  

   ahmad.ahmadin@gmail.com:نشاني الكترونيك
  

 13/3/1392: تاريخ دريافت مقاله

 2/5/1392: تاريخ پذيرش مقاله


