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 معرض خطر در بررسی جرم خودداری از کمک به افراد

 1جعفر یزدیان جعفری

 چکیده

کیفری اختصاصی و در مبحث جرائم علیه  یکی از جرائم مورد بحث در حقوق

است. متأسفانه این جرم  اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر

سی و توجه الزم قرار نگرفته کیفری ایران مورد برر رغم قدمت زیاد آن در مقررات علی

گذار ایرانی به اصول اخالقی و لزوم همبستگی  گر توجه قانون که نشان است حال آن

. در این مقاله پس از  انگاری این ترک فعل بوده است به عنوان مبانی جرم اجتماعی 

 های مختلف آن انگاری این عمل به بررسی ارکان جرم مزبور و مجازات تحلیل مبانی جرم

اکثری یعنی انگاری حد رسد جرم به نظر می  قسمت اول راجع به .ه شده استپرداخت

ة به جهت افزایش روحی  ولیت آحاد شهروندان در قبال افراد در معرض خطرؤمس

نظر باشد و در قسمت دوم نیازمند تجدید  ة ایرانیهای اخیر جامع طلبی در سالانزوا

ویژه ه ب بتوان ترک فعل را سبب قتل دانستتحوالت اخیر ق.م.ا. بعید است   رغم علی

 داند. شرط استناد و سببیت را الزم می 332 ةکه ماد این

 

 :واژگان کلیدی

 دداری، کمک، ترک فعل، خطر، وظیفهخو
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 مقدمه 

در میان جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص برخی آسیبشان بالفعل است 

کنند  ین آسیبی را فراهم میاز قبیل قتل و ضرب و جرح و برخی تنها موقعیت چن

یعنی بالقوه برای سالمت جسمانی دیگری خطرناکند. این جرائم را تحت عنوان 

آفرینی خطرهای واقعی( یا جرم  های احتمالی به جسم )در مقابل آسیب آسیب

در این جرائم نفس ( 171 ، ص1136)پرادل، دهند  برای دیگری مورد بررسی قرار می

شود.  ای خاص جرم شناخته می نظر از وقوع نتیجه صرف آفرینی برای دیگری خطر

شوند از قبیل فروش مواد  برخی از این جرائم با عمل ایجابی و مثبت واقع می

 .و برخی با عمل سلبی و منفی هغیر مخدر یا الکل، رانندگی در حال مستی و

اخیر خودداری از کمک به افراد در معرض خطر  ةترین جرم دست شده شناخته

ای نسبتاً طوالنی دارد. اما وقایع اخیر در  که در حقوق کیفر ایران سابقه است

به  شناسی اجتماعی  . از نظر روان کشور موجب توجه دوباره به این جرم شده است

رسانی به دیگران وجود دارد که علت  رفتار کمک ةطور کلی چهار نظریه در زمین

- حسی هم ةنظری -1 :ودش ای خاص توجیه می کمک در هر کدام با انگیزه

 ةنظری -3دوستی است.  خاطر برانگیختگی حس نوعه : کمک در اینجا ب دوستی نوع

کاهش رنج عواطف منفی ناشی از  به خاطر: کمک  تسکین احساسات منفی

 به خاطر: کمک  لذت همدالنه ةنظری -1برخورد با وضعیت اضطراری است. 

 ةنظری -4آورد.  وجود میه لت بآمیز دخا موفقیت ةاحساس خوشی است که نتیج

: کمک برای نجات شخصی است که از نظر ژنتیکی با فرد شبیه است  جبر ژنتیکی

، 1131،  )کریمیدهد  های شبیه به خود را افزایش می و در نتیجه شانس بقای ژن

 (.171ص

بررسی علل و   کنند. ها چرا برخی دخالت نمی اما با وجود تمام این انگیزه 
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 .های خطرناک نیازمند تحقیقات مستقل است دخالت مردم در وضعیت عوامل عدم

،  جهانی شدن ةثیر نیروهای مختلفی از جمله پدیدکه مشارکت تحت تأ این اجماالً

،  ، احساس مالکیت بر محیط ، فردی های اجتماعی ای از متغیر تبلیغات و مجموعه

،  اط جمعیرتب، دسترسی به وسایل ا گرایی ، سنت رضایت از خدمات شهری

،  های داوطلبانه و صنفی ها و انجمن ، عضویت در تشکل های شخصیتی ویژگی

،  ، نظم خانوادگی انسجام اجتماعی  1،، شهری یا روستایی بودن های اجتماعی آگاهی

، نگرش  ، اعتماد اجتماعی ، نژاد ، تعهد اجتماعی پیشرفت ة، انگیز میل به کار گروهی

؛ نجفی)شود  ، پاداش و ... تقویت می مشارکت ةدر زمین فرد ة، سابق به مشارکت

بنابراین تضعیف هر یک از این عوامل  (.13، ص1133 محمد،؛ پورمقدم سپاسی

شهروندان خواهد شد. با عنایت به این  ةکننده منجر به کاهش مداخل تقویت

 ، انگاری تری از مبانی جرم به بررسی دقیق شده استمطالب در مقاله حاضر سعی 

 .پرداخته شوداین جرم و باالخره مجازات آن  ةدهند ارکان تشکیل

 

 انگاری مبانی جرم :الف

 انگاری دیدگاه مبتنی بر عدم جرم -1

خودداری از کمک مبتنی بر دالیل نظری و عملی  انگاری جرممخالفت با  

 است:

 های فردی عدم مداخله در آزادی -1-1

وظیفه برای انجام فعل نسبت به  اساساً جرائم ترک فعل مبتنی بر ایجاد یک 

تری  ها برخالف جرایم فعلی با مشکل بیش آن انگاری جرمشهروندان است که 

ترین استدالل در جهت مخالفت با ایجاد چنین جرائمی این  مواجه است. مهم

های  است که قانون نباید با مجبور کردن مردم به انجام فعل به خلوت و آزادی
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در حالی است که محدودیت در آزادی شهروندان در جرائم این  ها تجاوز کند. آن

گفته شود از کشتن دیگران  تر از جرائم ترک فعل است زیرا اگر به مردم فعلی کم

ها بگوئیم از  که به آن تر محدود خواهد شد تا این ها کم کنند آزادی آن اجتناب

زمان و مکانی که این وظایف ایجابی در  ویژه آنه وقوع یک مرگ جلوگیری کنند ب

ناگهان فرد خود را با  .ها نداریم شوند که ما هیچ کنترلی بر آن بر ما تحمیل می

تر از این نیست  تر و سخت منتظره هیچ چیز غیر ،بیند وضعیت خطرناک مواجه می

و اوضاع و احوال مشخص نمایند که کجا و چگونه باید عمل نماییم  که شرایط

  .(33 ، ص1134)فلچر،

. در این  حقوق است ةگرایی در فلسف ثر از مکتب فردگاهی متأچنین دید 

ارتباط است که هر کدام از دیگری  عناصر پراکنده و بی ةمکتب اجتماع به مثاب

ها وجود ندارد.  ای بین آن دهنده گونه قدر مشترک و عامل ارتباط هیچ است،مجزا 

دیگران است  فرد در پوشش این مکتب تنها خواهان خودداری از اذیت و آزار

جلوگیری کند. بنابراین یک پزشک نیز ها  لیکن تمایلی ندارد که از ضررهای آن

صل خودداری کند زیرا که از کمک به مریض درمانده و مستأکمال آزادی را دارد 

 حسنی، )ست که با آزادی شخصی منافات دارد بردگی ا ةالزام به کمک به منزل

اخالقی است که  ةیک وظیف کمک صرفاً ،اییگر از نظر طرفداران فرد (.3، ص1133

 ةشود و این شائب قانونی می ةبا جرم شناختن خودداری از آن تبدیل به یک وظیف

رود با  آورد زیرا از افراد انتظار می های فردی را پدید می جا در آزادی هدخالت ناب

او جا نیازمند کمکی را یافتند به یاری  فراموش کردن آسایش و راحتی خود هر

بشتابند و در غیر این صورت با ضمانت اجرای کیفری روبرو گردند 

  (.113، ص1132 صادقی، محمد میر )
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 اشکاالت عملی -2-1

اعتراضات دیگری که  ،خودداری از کمک انگاری جرممخالفت با  ةدر زمین  

شود در  باشد. به عنوان مثال گفته می تری دارند نیز مزید بر علت می  عملی ةجنب

صد نفر در کنار ساحل  م خودداری از کمک به افراد در معرض خطر اگر یکجر

و تحت  هستندول صد نفر مسؤ آن یک ةناظر غرق شدن کسی باشند آیا هم

تعقیب قرار خواهند گرفت؟ چه مقدار کمک باید داده شود؟ از شخص ناجی انتظار 

کند چه خواهد  تر قبول چه مقدار خطر را داریم؟ اگر تالش ناجی وضعیت را وخیم

به عنوان مثال از کسی که غریقی را از آب بیرون (. 77 ، ص1174)کالرکسون،  شد؟

رود در صورت نیاز به وی تنفس مصنوعی هم بدهد اما آیا  کشیده انتظار می

ترین بیمارستان برساند و اگر آن بیمارستان از  تکلیف هم دارد او را به نزدیک

لزم است او را به بیمارستان دیگری ببرد. پذیرش بیمار خودداری کرد آیا م

رود که با فروش وسایل  زده آیا از مردم انتظار می طور در مثال مردم قحطی همین

ها  آن ةصورت هم زده بشتابند و در غیر این قحطی ةخود به یاری گرسنگان منطق

چنین  انگاری جرمها گذشته  از این(. 113 ، ص1132،  صادقی محمد میر ) مجازات شوند

 دشو تاری موجب افزایش شدید حجم کار مأموران انتظامی و محاکم میرف

های دستگاه  موضوعی که با توجه به کمبود بودجه (113، ص1132 ، صادقی محمد میر)

مل در خور تأ انگاری جرمتر برای  عدالت کیفری و در نتیجه گزینش موارد مهم

 است.

 

 انگاری جرمدیدگاه مبتنی بر  -2

 اوالً که کنند نگاری استدالل میا به این اعتراضات، موافقین جرمدر پاسخ 

های فردی باید به خاطر داشته باشیم  راجع به استدالل در مورد مخالفت با آزادی
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چه که دوست داریم همیشه و به طور مستقیم با منافع  منافع ما در انجام آن

حق ما در  ؛تر است زرگکدام منفعت بگیرند؛  االتر مورد معارضه قرار میمتضاد و

در  ثانیاً خودداری از کمک و به فکر کار خود بودن یا حق دیگری برای زیستن؟

عام برای انجام فعل وجود داشته باشد  ةاگر یک وظیف  خصوص مشکالت عملی

دهنده فقط انتظار  بودن است بنابراین از شخص نجات معقول ةمحدود به ضابط

، 1174)کالرکسون،  معقول است انجام دهد چه را که در آن شرایط رود آن می

  (.71 ص

 زیر است: ةناظر بر ادل انگاری جرمدالیل موافقین 

 مبنای اخالقی -1-2

رایی اخالقی هستند به گ اقلحدبه لحاظ اخالق هنجاری برخی که معتقد به  

 ة. مقصود از اجاز دانند اخالقی نمیرا غیر ایذاء ةعامدانة غیرهیچ وجه اجاز

از جلوگیری از توانایی ایذاء آن است که شخص با وجود برخورداری و  ةدانعام غیر

ناشی از این استنکاف مطلوب و هدف  ءوقوع ایذاء سر باز زند اما در عین حال ایذا

تواند کاری کند که فرد مورد ایذاء متضرر  چه می، اگر. به عبارت دیگرنباشداو 

، 1137 ،حرفه پیک ) کند ما چنین نمیها بکاهد ا نشود یا دست کم از میزان ضرر آن

 (.17 ص

ولیت کیفری در قبال ترک فعل بر ؤمیلی قانون برای تحمیل مس شاید بی 

کردن کسی در چنگال مرگ به بدی  این احساس ادراکی مبتنی باشد که رها

شدن هرچند از لحاظ اخالقی  کردن شخص در حال غرق کشتن او نیست. نظاره

بر این اساس شاید با  .ه داشتن سر او در زیر آب نیستغلط است اما به بدی نگا

که صرف وجود چنین  این  بر . مضافاً کردن عمل اول مشکل حل شود تر مجازات کم

( دارد که بر اهمیتی که باید به  ارزشی نمادین )سمبولیک ،جرمی در کتاب قانون
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رکسون، )کالکند  ارزش حیات بشری و سالمت جسمانی افراد داده شود تأکید می

ترین مکاتب  مکتب اخالقی حقوق که به عنوان یکی از مهم مطابق با .(71 ، ص1174

عدم انعکاس قواعد اخالقی در قوانین  شود  شناخته میاخالق در اروپا  ةفلسف

روح تبدیل  ی خشک و بی ها ای از باید و نباید حقوق را به مجموعه ، موضوعه

 دشوبه حقوق  اعتمادی افکار عمومی بی تواند در دراز مدت موجب کند که می می

گونه که انجام کاری در جایی که  این همان بر بنا (133، ص1137 تفرشی،؛ پور مهر )

ترک فعلی که انسان متعارف  ،کند تقصیر است انسان متعارف بدان عمل نمی

حقوقی ایجاد و به لحاظ شود  دهد نیز تقصیر محسوب می انجام می معموالً

ها به  واقعیت این است که انسان(. 113، ص1137پور؛ تفرشی،  مهر ) ندک ولیت میؤمس

؛ افراد همواره تمایل  دانند حکم وجدان، خود را ملزم به انجام چنین افعالی می

که  چنان ددارند در زمان حوادث و سوانح و بالیا تا حد امکان به دیگران کمک کنن

 دیگران دارند ةبینند از ناحی طر میهمین تمایل را در زمانی که خود را مواجه با خ

پسندی  چه را برای خود نمی مندانه است که آن اخالقی و خرد ةو این یک قاعد

  (.6، ص1133، افچنگیری؛ منصو ) برای دیگران نیز مپسند

 

 مبنای اجتماعی -2-2

یکی از اهداف حقوق جزا ترغیب به رفتارهای اجتماعی مقبول است و تحمل 

ر چنین مواردی مردم را تشویق به اقدام خواهد کرد جزائی د مسؤولیت

که جامعه بخواهد همبستگی  در صورتی ،به عبارت دیگر (.63 ، ص1174، کالرکسون)

تواند  تری بین افراد پدید آورد و مشوق همکاری و تعاون جمعی باشد می بیش

د در بینی کن پیش را در قالب مواد قوانین جزائی به صورت وظایف معین   اعمالی

قیدی و عدم توجه  این صورت جامعه به نتایج مثبت همکاری و جلوگیری از بی



 3131و یکم، زمستان  سال هشتم، شماره سی          حقوق پزشكي فصلنامه / 122 

رم
 ج

سي
رر

ب
 

طر
 خ

ض
عر

ر م
د د

فرا
ه ا

ک ب
کم

از 
ی 

دار
ود

خ
 

 

، 1174)صانعی، شود  ها نائل می های سایر انسان افراد نسبت به منافع و خواست

گیرد که سایر  از طرفی ترک فعل در این جرائم در شرایطی شکل می (.323 ص

سانی است که به راحتی و نمایند و این خطای ک مردم به این وظیفه عمل می

 (.171 ، ص1134)فلچر، برند  بدون تکلف از مزایای سیستم و دموکراسی بهره می

تواند دارای حقوق شود  طرفداران مکتب اجتماعی حقوق معتقدند انسان وقتی می

 ،به عبارت دیگر .و با همنوع خود روابطی را برقرار نماید که در اجتماع زندگی کند

اجتماعی  ةشد ؛ افراد ساخته وق در اجتماع واقع شده استاساس و بنیان حق

ها باید از میان همین  شوند پس حقوق و تکالیف آن هستند که در آن تربیت می

 .(3  ، ص1133ی حسن) قواعد اجتماعی استخراج شود

این عمل است که  انگاری جرمها در  نظر در هر حال به جهت همین اختالف

ایاالت آمریکا قوانینی مبنی بر الزام   تر اروپائی در بیشتر کشورهای  بر خالف بیش 

که در  توضیح این .(32 ، ص1134 )فلچر،دیده وجود ندارد  به کمک به افراد آسیب

بینی  چنین جرمی پیش 3حقوق نوشته مثل فرانسه و آلمان ةهایی از خانواد کشور

سایر عمومی در خصوص مراقبت از  ةال هیچ وظیف شده است اما در کامن

در حقوق انگلستان چنین جرمی  .(3711پدیا، )ویکی شهروندان وجود ندارد

سوتا مقرراتی  مریکا نیز ایاالت معدودی از قبیل مینهآبینی نشده است و در  پیش

، 1334 )رابینسون، اند شدید وضع کرده ةنجات دیگران از صدم ةرا در خصوص وظیف

که در مقابل وضعیت  د مبنی بر ایندیگری وجود دار ةدر این میان عقید (.113 ص

قلی این عمل بسنده شود؛ یعنی حدا انگاری جرمبه  ،انگاری جرماکثری  حد

به مواردی محدود شود که مغایرت آن به اخالق عمومی در حد اعالی  انگاری جرم

انجام فعل  ةهای چنین حالتی ناظر بر مواردی است که وظیف نمونه .آن قرار دارد

خود امکان کمک  ةدیگر وجود داشته، مرتکب به مناسبت حرف به موجب مقررات
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ناچیز بوده و با یک اقدام  ةثری را داشته است، کمک برای مرتکب مستلزم هزینؤم

مانند اینکه با انداختن یک تیوب در  است  جزیی امکان نجات دیگری را داشته

ه از طریق توانسته جان غریق را نجات دهد یا با یک تلفن ساد کنار استخر می

 ، پدیا ویکی )توانسته موجبات نجات جان دیگری را فراهم آورد  موبایل خود می

 . عمل خودداری شود انگاری جرمبنابراین در سایر موارد از (. 3711

 ةباز وظیف از دیدگاه حداکثری پیروی کرده و از دیر گذار ما ظاهراً قانون

مقرر کرده است. حال باید دید عمومی مراقبت از سالمت افراد در معرض خطر را 

وحیات مردم کشورمان ایرانی و ر ةاین موضوع تا چه حد با واقعیات جامع

مندی مردم نسبت به شرکت  میزان عالقه ةدر تحقیقی که در زمین هماهنگی دارد.

ها  یافته احمر صورت گرفته است های مختلف جمعیت هالل اوطلبانه در فعالیتد

های  دهندگان به فعالیت در تیم درصد پاسخ 46ش از حکایت از آن دارد که بی

درصد به  17و تنها  اند عملیاتی امداد و نجات در حد زیاد به باال اظهار عالقه کرده

ز درصد نی 33ای نداشته و  درصد نیز هیچ عالقه 3 .اند مند بوده میزان کم عالقه

ن در مقایسه با سایر با وجود ای .( 16، ص1133، نجفی و همکاران ) اند پاسخ نداده

مندی  و نجات عالقه عملیات امداد ةهای فعالیت، درصد افرادی که در زمین جنبه

درصد در مقابل حدود  13 ها بوده است.  تر از سایر زمینه اند کم خیلی زیاد داشته

ترویج صلح و  ةدرصد برای زمین 37های بهداشتی، حدود  درصد برای زمینه 42

درصد  17محیطی و حدود  های زیست برنامه ةبرای زمین درصد 12حدود  ، دوستی

تر  ی از کمالبته بخش (.  17، ص1133نجفی و همکاران،  )های دلجویی  برنامه ةدر زمین

گردد که  میهای امداد و نجات بر ی فعالیتاتماهیت ذ مندی به بودن این عالقه

کردن پرهیز  از خطر ها معموالً که انسان نآحال  تری را به همراه دارند خطر بیش

دهندگان  درصد پاسخ 33. اعتنا بود کنند اما نباید به نتایج دیگر تحقیق بی می
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دهندگان است. شاید  پاسخ 4/1اند و این چیزی بیش از  االت ندادهؤپاسخی به س

های  ، عدم آگاهی کنونی ایرانی ةگرایی در جامع طلبی و فرد انزوا ةافزایش روحی

 لند مدت انسجام اجتماعی، عواقب عملی کمک و احیاناًعمومی نسبت به آثار ب

 و غیره عوامل دخیل در این زمینه باشند.   رسمی در مراکز درمانی نظام تنبیه غیر

 

 ـ ارکان جرمب 

 رکن قانونی -1

ای به نام قانون مجازات خودداری از  واحده  مستند قانونی این جرم در ماده

در  . بینی شده است پیش 1124ی مصوب کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جان

کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی هر»خوانیم:  این ماده واحده می

مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود و یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم 

آن  ةدار از وقوع خطر یا تشدید نتیج فوری به مراجع یا مقامات صالحیت

که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با  ینجلوگیری کند بدون ا

وجود استمداد یا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر 

ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال  خودداری کند به حبس جنحه

 محکوم خواهد شد.

توانسته  خود می ةتضای حرفدر این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اق

ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده  کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه

 صد هزار ریال محکوم خواهد شد. هزار تا یک

والن مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص ؤمس

د به حداکثر های اولیه امتناع نماین دیده و اقدام به درمان او یا کمک آسیب

درمان این قبیل بیماران و  ةتأمین هزین ةنحو شوند. شده محکوم می مجازات ذکر
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ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد  نامه سایر مسائل مربوط به موجب آئین

 رسید.

دیده و  ـ هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب1

قرار دارند کمک نمایند از اقدام الزم و کمک  یا اشخاصی که در معرض خطر جانی

ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند  ها خودداری کنند به حبس جنحه به آن

 شد.

ها به تناسب احتیاج مراکز درمانی  ـ دولت مکلف است در شهرها و راه3

فوری )اورژانس( و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری 

 ایجاد و فراهم کند. دارند

ـ مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص 1

 «.رسانند بشوند دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می آسیب

این ماده  1نامه مذکور در بند  الزم به ذکر است که در خصوص تنظیم آیین

ماده به تصویب هیأت وزیران  7ی آن طی ینامه اجرا ینیواحده در همان سال آ

رغم  نمایند علی رسید. در خصوص عدم تعرض به اشخاصی که اقدام به کمک می

گذار به جهت عدم اجرای دقیق آن ناگزیر در  قانون ،ماده واحده 1صراحت بند

قانونی را تحت عنوان قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین  1137سال 

در این ماده واحده آمده  .نمایند به تصویب رساند یرا به مراکز درمان منتقل م

 :است

داری و بازداشت کسانی که مصدومین را به  نگه ،از تاریخ تصویب این قانون»

نمایند  مراکز درمان یا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و غیره منتقل می

د دیگری او که خود فرد یا مصدوم یا افرا توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر این

 «.را مقصر قلمداد نمایند و یا دالیل داللت بر انتساب اتهام به وی نماید
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قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این جرم  21 ةچنین دربند ج ماد هم

هر نظامی که حین  مطابق این ماده: .ده استشبینی  برای مرتکبین نظامی پیش

رد به حبس از شش ماه تا سه مو هر ، در انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد

 شود: سال محکوم می

 ؛وارد کند  آزار روحی یا صدمه بدنی چه نسبت به مجروح یا بیمار چنان -الف

 ؛ای را تصاحب نماید چه اموال مجروح یا بیمار یا مرده چنان -ب

 چه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار چنان -ج

 رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند. درحالی که کمک  دارند

صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز  ، در الذکر در موارد فوق - تبصره

، دیه یا استرداد اموال  به قصاص باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد

 گردد. نیز محکوم می

 

 رکن مادی -2

 ترک فعل متهم -1-2

دهد. برای  فعل متهم این جرم را تشکیل می خودداری از کمک، ترک 

شناخت معنای کمک نکردن باید مفهوم کمک کردن را که مانع تحقق این جرم 

بینی کرده است یکی  گذار برای کمک دو مصداق را پیش شود شناخت. قانون می

رسد  اقدام فوری توسط خود فرد و دیگری کمک طلبیدن از دیگران. به نظر می

 ةجهت نیست بدین معنی که تقدم با مداخل عل در قانون بیترتیب این دو ف

که  اصل بر مداخله است اما در صورتی ،به عبارت دیگر .مستقیم خود فرد است

 1رسد. ممکن نباشد یا احتمال موفقیت آن نرود نوبت به استمداد از دیگران می

مستلزم مود که بر حسب اوضاع و احوال، کمک توان حاالتی را تصور ن البته می 
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مستقیم و بخشی با کمک  ةانجام هر دو فعل باشد یعنی بخشی از کمک با مداخل

دیگران صورت پذیرد و در این حاالت باید توجه داشت ترک بخشی از افعال نیز 

کند یعنی اگر الزم باشد شخص ابتدا خود مداخله کند  برای تحقق جرم کفایت می

انجام کمک مستقیم خود    یز کمک بگیردو پس از انجام اقدامات اولیه از دیگران ن

 بدون استمداد از دیگران مانع تحقق جرم نخواهد شد.

فرد چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم )از طریق دیگران(  ةمداخل    

شفاهی باشد به  ةتواند به صورت مداخل فیزیکی نیست بلکه می ةلزوماً مداخل

بت کردن و دلداری دادن به فردی خود مرتکب گاهی صح ةعنوان مثال در مداخل

خودکشی است یا شهادت دادن به نفع متهمی که محکوم به اعدام  دکه درصد

که در استمداد از دیگران این فعل  چنان تواند فعل الزم تلقی شود هم است می

ول باشد. با این ؤتواند کمک طلبیدن از یک رهگذر یا اطالع به مقامات مس می

مادی و اثر محسوس باشد بنابراین و به طور  ةرای جنبوجود الزم است کمک دا

طبیعی و دعا کردن برای رفع خطر از شخص در المثال توسل به عوامل ماوراء

 (.323، ص1136 پرادل،) معرض آن عرفاً کافی نخواهد بود

جرائم  ةزمر جرم خودداری از کمک به مصدومین از حیث عنصر نتیجه در 

جرائم آنی است بدین معنی که اوالً الزم نیست در  ةمطلق و از حیث دوام در زمر

تر شود  ای اتفاق بیفتد یا اوضاع او وخیم علیه حادثه امر کمک نکردن برای مجنی

بلکه صرف ترک فعل برای تحقق آن کافی است. مهم آن است که خطری در 

 توانسته جلوی وقوع یا تشدید آن را شرف وقوع یا در جریان وقوع باشد و متهم می

د منافاتی با شواگر اقدام شخص دیگری مانع وقوع یا تشدید خطر  ،. بنابراین بگیرد

تحقق جرم نسبت به متهم که قبل از آن از انجام فعل خودداری کرده نخواهد 

بهبود نیافت یا حتی  علیه مجنیچنین اگر در اثر فعل مرتکب وضعیت  هم داشت.
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قانونی  ةل انجام داده زیرا وظیفبدتر شد متهم تعهد خود را مبنی بر انجام فع

قضائی فرانسه بر این  ةکمک یک تعهد به وسیله است و نه نتیجه اگر چه روی

وقوع جرم، این جرم زمانی  ةثانیاً از نظر لحظ 4قاعده استثنائاتی وارد کرده است.

 ،از انجام آن خودداری کند بنابراین ،رغم امکان کمک شود که متهم علی واقع می

 ةای که مستلزم کمک است یا حتی زمان اطالع یافتن یا مشاهد ع حادثهزمان وقو

چه امکان کمک در آن لحظه نباشد اهمیتی نخواهد داشت. از این  متهم چنان

 (.323، ص1136)پرادل،  ی از کمک یک جرم آنی استمنظر خوددار

 

 شرایط الزم برای تحقق جرم -2-2

 توانایی کمک -1-2-2

. بنابراین افرادی که  دیگر توانایی کمک کردن استشرط مقدم بر هر شرط  

گذار از  ولیت نخواهند داشت. در ماده واحده نیز قانونؤمس چنین توانایی ندارند

پس در صورتی فرد مکلف به کمک و در غیر  استفاده کرده است. «بتواند» ةواژ

چنگی، افمنصوری؛ ) آیدة او برولیت است که این کار از عهدؤصورت دارای مس این

ال اینجاست که معیار توانایی چیست؟ آیا مالک قضاوت در مورد ؤس .(31 ، ص1133

، نوع افراد معمولی و متعارف جامعه است یا معیار شخصی و نسبت به  توانایی

رسد برای تحقق عملی  شود؟ به نظر می های شخص متهم سنجیده می توانایی

و این توانایی هم به لحاظ  کمک باید توانایی شخص متهم در نظر گرفته شود

آمادگی فیزیکی الزم برای  یعنی متهم اوالً ؛روانی ظجسمانی است و هم به لحا

به لحاظ روحی در شرایط مساعد برای کمک  کمک کردن را داشته باشد و ثانیاً

به نداشته باشند اما متهم  ککمفراد جامعه توانایی باشد. با این تفاسیر اگر نوع ا

ای خاصی که دارد این امکان برایش فراهم باشد در صورت ه توانایی خاطر
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 ولیت خواهد داشت.ؤخودداری مس

 

 وجود شخص در معرض خطر جانی -2-2-2

 در بررسی این شرط باید مفهوم شخص و خطر را شناخت.

مقصود انسان زنده است و مفهوم زندگی یا حیات را  ،یم شخصیگو وقتی می

توان جنین را نیز به این  کنند. اما آیا می داد میاصوالً از زمان تولد تا مرگ قلم

حکم ملحق کرد؟ خودداری از کمک به جنین در معرض خطر اگر به عنوان کمک 

نکردن به مادر باشد هیچ اختالفی در جرم بودن آن نیست اما بحث بر سر جائی 

 چنان زنده یا جنین در خارج از رحم زندگی است که مادر مرده باشد اما جنین هم

قضائی فرانسه پزشکی را که از انجام عمل سزارین روی  ةدر این موارد روی .کند

توان در  آیا می  اما(. 347 ، ص1136)پرادل،دداری کرده بود مجرم شناخت مادر خو

 مقررات کیفری ما نیز همین رویه را اتخاذ کرد؟ 

که قایل شویم چون  اول آن.  توان سه نظر مختلف را ارزیابی کرد می

و عرفاً به جنین شخص است به کار برده  علیه مجنیشخص را برای  ةگذار واژ نونقا

ر دوم این است موضوع این جرم باشد. نظ  تواند گویند به طور کلی جنین نمی نمی

تعاون و  ةیاین عمل که همانا تقویت روح انگاری جرم ةفکه با توجه به فلس

مورد حمایت قرار  جرم مطلقاًهمکاری در سطح جامعه است جنین را نیز در این 

دهیم و باالخره نظر سوم قایل شدن به تفصیل بر مبنای مراحل رشد جنینی 

است. بدین معنا که اگر جنین دارای روح باشد بتواند موضوع این جرم قرار گیرد 

و در غیر این صورت خیر. نظر اخیر در مقررات کیفری ما از آن جهت که معیار 

از بین  ةهای متفاوت مبنا قرار داده و دی ی تعیین مجازاتدمیده شدن روح را برا

 .داننمای می    کامله تلقی کرده است به نظر قابل قبول ةبردن جنین دارای روح را دی
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یک انسان کامل  ةگذار تنها وقتی جنین دارای روح باشد آن را به مثاب گوئی قانون

 و شخص مدنظر قانون تلقی کرده است.

که به  گیرد اال این االصول طفل مورد حمایت قانون قرار می یعل ،پس از تولد 

برخی خودداری از کمک به طفل در مقررات کیفری ایران دارای مستند  ةعقید

در این زمینه  11722ق.م.ا مصوب  611  ةاین افراد ماد ة. به عقید ای است ویژه

مثبت )عمالً قابل استفاده است زیرا فعل رها کردن در این ماده هم در مفهوم 

کسی را رها کردن( و هم در مفهوم منفی )کسی را به حال خود گذاشتن( 

چون در این ماده تعبیر شخصاً یا توسط   رسد استعمال شده است اما به نظر می

توان توسط دیگری کسی را به حال  و منطقاً نمیاست بینی شده  دیگری پیش

اید در مفهوم مثبت آن مدنظر خود گذاشت بنابراین رها کردن در این ماده را ب

انست و نه ترک فعل. )صانعی، قرار داد و این ماده را از مصادیق جرائم فعلی د

فوت را عامل  ةگذار در این ماده وقوع نتیج که قانون ویژه آنه ( ب367 ، ص1174

 332 ةرغم تصویب ماد علیتحقق آن با ترک فعل   تحقق جرم قتل دانسته که

مرقوم شرط سببیت و استناد را مطرح  ةزیرا مادناقشه است. مورد مق.م.ا. جدید 

چنین در این  همکند و مشکل نیز در عمل مربوط به احراز همین شرط است.  می

مناسبی  ةکه برای ترک فعل واژاست اقدام استفاده کرده  ةگذار از واژ قسمت قانون

جا  کار برده است آنچه در ماده واحده این واژه را برای انجام فعل به  چنان ؛نیست

.. از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری .با اقدام فوری خود»گوید:  که می

 .«کند

که  6در خصوص مفهوم خطر نیز باید گفت مقصود از آن خطری است واقعی

گذار در این مورد از تعبیر جان استفاده  کند. قانون را تهدید می علیه مجنیجسم 

حیات قربانی را تهدید   جان خطراتی است که صرفاً کرده است. آیا منظور از
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اگر  ،د؟ به عنوان مثالشو خطرات نسبت به جسم قربانی می ةکند یا شامل کلی می

که حیات را تهدید کند  خطر فقط نسبت به سالمتی جسمی باشد بدون آن

 1  ةرسد در این زمینه بتوان از ماد تواند موضوع جرم قرار گیرد؟ به نظر می می

 :نامه آمده است ینی یک آ ةاجرایی قانون استفاده نمود. در ماد ةین نامیآ

شود که بایستی  های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطالق می فوریت»

چه اقدام فوری به عمل  بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنان

و یا غیرقابل جبران   جعالال   نیاید باعث خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض صعب

شود در این ماده خطرات اعم از جانی و  گونه که مالحظه می همان .«خواهد شد

. بدین ترتیب اگر هم خودداری از  غیر جانی )نسبت به سالمتی( تلقی شده است

د اما امکان آن باشد که موجب یکی از شوکمک بالقوه نتواند منجر به مرگ 

در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز  واقع شده است. د باز جرمشوضایعات مذکور 

را در کنار خطر جانی آورده است که حکایت از  «مجروحان» ةگذار واژ قانون

 شمول مفهوم خطر بر هر نوع خطر جسمانی دارد.

 

 عدم دخالت متهم در ایجاد وضعیت خطرناک -3-2-2

، حادثه و کند که ناشی از یک بیماری تفاوتی نمی در خصوص منشأ خطر 

ای خود قربانی باشد رخداد طبیعی یا خطای کیفری شخص ثالث یا حتی خط

خطا برای شخص ثالث یا قربانی بدان  ةالبته استفاده از واژ .(343 ، ص1136)پرادل، 

معنا نیست که اگر خطری عمداً ایجاد شده باشد قابل کمک کردن نیست. تنها 

ارتکاب جرمی علیه عامل ایجاد خطر چه در این موارد انجام کمک مستلزم  چنان

  7د.شوباشد باید شرایط دفاع مشروع نسبت به دیگری رعایت 

در هیچ یک از موارد فوق متهم در ایجاد وضعیت خطرناک دخالتی نداشته  
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توان تصور کرد که فردی با اقدام خود دیگری را در معرض خطر   است اما آیا می

 ةاری از کمک به وی متهم به این جرم شود؟ رویو سپس به خاطر خوددهد قرار د

ف اوصادر اینجا  .جمع بودن دو جرم بسیار مردد است ةقضائی فرانسه دربار

 ؟متناوب وجود دارد یا باید قائل به ارتکاب خشونت شد یا جرم خودداری از کمک

دیده  زیرا از لحاظ روانی دشوار است که از مرتکب خشونت خواسته شود که به بزه

در مقررات کیفری ایران نیز فرض مقنن در ماده   (.343 ، ص1136)پرادل، مک کند ک

واحده این است که مرتکب در وقوع وضعیت در معرض خطر جانی قرار گرفتن 

اگر شخص الف با چاقو ضربات متعددی بر  ،طرف نقشی نداشته باشد به طور مثال

هد و سپس از کمک به او شخص ب وارد نماید و او را در معرض خطر جانی قرار د

خودداری نماید از شمول ماده واحده خارج خواهد بود و فقط به مجازات جرم 

مقنن از واژگان  ةشود. استفاد ضرب و جرح یا قتل حسب مورد محکوم می

ید این امر است ؤو نیز مجازات مقرر م «خودداری نماید»و  «مشاهده کند»

ر گذار د استثنائاً قانون .(123-121 ، صص1132 ،قیصاد محمد میر؛ 44  ، ص1133نیا،  )آقائی

عمدی و در اثر حوادث رانندگی باشد رها حالتی که وقوع خطر به صورت غیر

ق.م.ا.  713 ةصدمه را طبق ماد  ایجاد کردن و خودداری از کمک توسط مرتکبِ

 3عامل تشدید مجازات دانسته است. 1172مصوب 

 

 دیگریعدم وجود خطر برای خود یا  -4-2-2

یعنی مرتکب توانایی کمک  ؛ن مستقلی دارداین شرط نسبت به شرط اول شأ

چه مذموم است  کافی خطرناک است. در این جرم آن ةدارد اما برای او به انداز

شود.  باکی و تهور تشویق نمی بی گرنهتفاوتی نسبت به حیات دیگران است و  بی

 ،جا د. در اینشو تحقق جرم میوجود خطر برای متهم یا سایرین مانع  ،بنابراین
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نشینی نماید پس کسی  ای است که یک انسان متعارف را وادار به عقب خطر واقعه

دن است جرم که شنا بلد نیست کمک نکردن او به شخصی که در حال غرق ش

به قرائن مذکور در ماده  البته باید توجه داشت بنا .(324 ، ص1136)پرادل، باشد  نمی

تواند مانع تحقق جرم باشد خطری با  رای متهم یا سایرین میواحده خطری که ب

تر مثل خطر مالی را شامل  ماهیت جانی یا نزدیک به آن است و اال خطرات خفیف

گونه خطر مالی و ة برخی ظاهر ماده واحده هربه عقید ،با این وجود شود. نمی

 ه باشدگیرد به شرطی که این خطر قابل مالحظ جانی و شرافتی را در بر می

چه  رسد منطقی آن باشد که بگوییم آن اما به نظر می (6، ص1133حسنی،  )

متهم  هیدتر بای شد تواند مانع کمک شود خطری است که موجب ایراد صدمه می

جسمانی چنین و بعید است صدمات غیر (133  ، ص1334،  رابینسون ) دشو

ی شرط مزبور در این بین چه موجب پیش آن ،قابلیتی را داشته باشند. در حقیقت

ت این عمل حمایت از تمامی انگاری جرمجرم شده آن است که چون مبنای 

جسمانی دیگران است این حمایت تا زمانی است که جسم خود متهم یا دیگری 

فتد زیرا در این صورت ترجیح جان دیگری بر جان خود بالمرجح خاطره نیبه م

نین انتظاری ندارد. به همین دلیل های معمولی چ خواهد بود و هیچ کس از انسان

جا  داری از اعالم جنایت مقایسه کنیم از آنست که اگر این جرم را با جرم خودا

که جرم اخیر دارای مبنای متفاوتی است )حمایت از عدالت قضائی( وجود خطر 

گذار در جرم عدم اعالم  یعنی قانون ؛السویه است در آن با عدم وجود آن علی

وجود خطر برای خود از انجام عمل  ةدهد تا به بهان اجازه نمی جنایت به متهم

 (.32 ، ص1131)کوشا، مبنی بر اعالم خودداری کند 

جا نیز اگر کمک کردن متهم مستلزم ارتکاب جرمی علیه شخص  در این 

که برای دفع خطر الزم باشد اموال دیگری را از بین ببرد مورد  ثالثی باشد مثل آن
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ود زیرا ترک فعل یا فعل اجرای قانون اهم خواهد ب ةموجهاز مصادیق عامل 

کدام موجب تحقق یک عنوان مجرمانه است )از یک طرف جرم مرتکب هر

خودداری از کمک و از طرف دیگر جرم تخریب اموال دیگری( و در صورتی که 

 1133ق.م.ا. 123 ةمتهم تخریب اموال را انتخاب کند عمل وی طبق بند ب ماد

اگر در اثر کمک ناشیانه آسیبی به شخص در  ،بود. با این وجودموجه خواهد 

توان مرتکب را دارای  معرض خطر یا افراد ثالث وارد آید به جهت تقصیر می

وی احسان بوده است اما فردی که اصول  ةچه انگیز ولیت دانست زیرا اگرؤمس

ول ؤزیان مسو در برابر  شود میکند نیکوکار محسوب ن امداد و نجات را رعایت نمی

 1133 مصوبق.م.ا. 217 ةدر این راستا ماد (.32   ، ص1132، افچنگیمنصوری؛  ) است

رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی را برای عدم ضمان فرد محسن الزم دانسته 

 است.

 

 رکن معنوی -3

توجهی  به اعتقاد برخی این جرم یک جرم مادی صرف است و عمد یا بی 

ثر ؤنجام تکلیفی که به موجب قانون برای او مقرر شده است مکننده در ا خودداری

برخی دیگر کمک  ةاما به عقید (.44  ، ص1133نیا،  آقائی)در محکومیت نخواهد بود 

 ةنکردن فقط در صورتی قابل مجازات است که عمدی باشد و شخص متهم اراد

یلی بر مادی رسد دل به نظر می (327 ، ص1136)پرادل، نکردن را داشته باشد کمک 

گذار ما  قانون فرانسه گذار  نونخالف قاودن این جرم وجود ندارد اگرچه برصرف ب

عمداً را در متن قانون به کار نبرده است اما این مطلب را باید بنابر اصل برائت  ةواژ

و لزوم احراز ارکان جرم )از جمله رکن معنوی( و نیز اصل عمدی بودن جرائم 

عمد یا سوءنیت در جرائم عمدی ندارد و  ةار بنائی بر ذکر واژگذ ؛ قانون توجیه کرد
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 در بسیاری از جرائم این موضوع را نشان داده است.

پس از قبول لزوم سوءنیت در این جرم یعنی قصد کمک نکردن به شخص 

در معرض خطر الزم است اجزای این قصد بررسی شود. برای تحقق چنین قصدی 

وجود یک شخص زنده و ثانیاً علم به در معرض خطر  اوالً الزم است متهم علم به

. پس اگر به فرض مثال تصور کند فردی که در کنار جاده  بودن وی داشته باشد

افتاده مرده است یا اصالً یک حیوان است سوءنیت الزم وجود نخواهد داشت. 

رغم علم به وجود چنین شخصی اطالع از وجود خطر برای  چنین است اگر علی هم

نداشته باشد. در مورد جزء دوم الزم برای تحقق سوءنیت باید گفت اطالع وی 

تواند به طور مستقیم یعنی از طریق مشاهده  یافتن متهم نسبت به وجود خطر می

یا به طور غیرمستقیم یعنی از طریق اطالع دادن سایر افراد باشد مثل طبیبی که 

گذار ما از  قانون ،د. با این وجودان با تلفن او را از وضعیت وخیم بیمار مطلع کرده

رسد تفسیر منطقی  برای اطالع استفاده کرده است. اما به نظر می« مشاهده» ةواژ

گونه اطالع یافتن به شرطی که ابعاد خطر را برای متهم روشن  این است که هر

استفاده کرده است را باید  «مشاهده»گذار از تعبیر  که قانون کند کافی باشد و این

است که در آن  1127 ةزمان تصویب قانون تفسیر کرد. این قانون مصوب دهبا 

این طبیعی است که مقنن  لذازمان حتی تلفن نیز شیوع و کاربرد چندانی نداشته 

توان تصویر واقعه را نیز از  بگوید مشاهده کند اما در حال حاضر که حتی می

ت ارسال کرد بعید است های همراه برای مقاما طریق خطوط مخابراتی و با تلفن

 که با جزم اندیشی در الفاظ قانون این حالت را مشمول جرم نشناسیم.

رغم علم ظاهری نسبت به وجود خطر برای جان دیگری باز  گاهی اوقات علی 

که تصور کند شخص دیگری به فرد در  مرتکب فاقد سوءنیت الزم است مانند آن

در خودداری کند. ز کمک کردن معرض خطر کمک خواهد کرد و به این دلیل ا
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مانع تحقق علم کامل  است جا اشتباهی که متهم را به خودداری کشانده واقع این

که اشتباهی کند  . در مقابل اگر متهم بدون آن و در نتیجه سوءنیت وی خواهد بود

مسامحه و تنبلی از کمک پرهیز  به خاطرتنها  ،رغم علم به وضعیت خطرناک علی

آسیب نرسیدن به قربانی را نیز   چه آروزی وءنیت الزم خواهد بود اگرنماید دارای س

 در حقیقت اینجا علم کامل او نوعی قصد تبعی تلقی خواهد شد. .داشته باشد

 

 مجازات -4

 تعزیر -1-4

گذار برای این جرم یک مجازات ساده و یک سری مجازات مشدد  قانون 

های  ها را در قالب مجازات آنتوان  بینی کرده است که در حال حاضر می پیش

 ی بررسی نمود.تعزیر

 

 مجازات ساده -1-1-4

این جرم حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال  ةمجازات ساد

گذار برای حبس این جرم حداقلی تعیین ننموده است  جا که قانون است. از آن

موارد معین امکان  خی از درآمدهای دولت و مصرف آن در بر قانون وصول بر بنا 

روز )حبس کوتاه مدت( وجود نخواهد داشت و در  31تعیین حبس کمتر از 

را تبدیل به  تر از این حکم دهد الجرم باید آن مواردی که قاضی بخواهد به کم

 1133قانون جدید مجازات مصوب  67 ةماد عالوه مطابق  هجزای نقدی نماید. ب

های آن حکم دهد. در  جرم به جایگزینتواند به جای حبس در این  دادگاه می

 ةخصوص جزای نقدی نیز با توجه به تأثیر تورم در طول این چند دهه مطابق ماد

 13 ةقانون جدید برحسب نرخ تورم این مبلغ تعدیل خواهد شد. مطابق ماد 33
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 31 ةطبق ماد و شود میشش محسوب  ةاین تعزیر درج 1133.م.ا. مصوب  ق

 یل این مجازات نیز وجود دارد. همان قانون امکان تکم

شود مجازات این جرم در حقوق کیفری ایران در  گونه که مشاهده می همان 

چه در این کشور پنج سال  تر است چنان مقایسه با حقوق کیفری فرانسه خفیف

ت در حاال که در حقوق ایران  حبس برای جرم مزبور در نظر گرفته شده حال آن

رسد الاقل یکی از عوامل  ه است. به نظرمیمقرر شد مشدد حداکثر سه سال حبس

مقدار حساسیتی است که مردم هر جامعه  ،تعیین میزان مجازات برای این جرم

تر باشد همبستگی اجتماعی  هر چه میزان حساسیت بیش ؛نسبت به دیگران دارند

گذار برای اعمالی که مخل این همبستگی است  تر و در نتیجه قانون نیز بیش

ای مثل ایران تحت تأثیر وحدت  تری تعیین خواهد کرد. در جامعه ات بیشمجاز

همبستگی اجتماعی افراد بسیار شدید است و  ،تاریخی، فرهنگی، نژادی و مذهبی

شود.  این همبستگی به هنگام وارد آمدن بال و مصیبت به میزان زیاد متظاهر می

الفات عمیق نژادی، ای مثل آمریکا که به جهت اخت جامعه ،در مقام مقایسه

در کمک و  تری کم احساس و عالقه  فرهنگی و اقتصادی غالب اعضای جامعه

تر بودن  .( اما کم667: 1131جلوگیری از مصیبت و مشکل دیگران ندارد )صانعی، 

توان  دیگری می ةه با فرانسه به گونسیت را در حقوق کیفری ایران در مقامجازا

معکوس با شدت آن از نظر  ةاز نظر کمی رابط حساسیت ةوسعت دامن توجیه کرد: 

؛ در جوامع شرقی حساسیت تقریباً به طور انحصاری در داخل خانواده  کیفی دارد

 ةها دامن شود برخالف کشورهای دیگری که حساسیت در آن متمرکز می

تری  تربیت اجتماعی در مقابل افراد بیش به خاطرها  تری دارد و انسان گسترده

اما  است چه در اینجا از شدت حساسیت کاسته شده دهد. اگر می حساسیت نشان

تر بودن  شاید کم(. 662، ص1131)صانعی، یابد  به بیرون از خانواده نیز گسترش می
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یافته  در جوامع توسعه دیگری نیز بتوان تحلیل کرد؛ اساساً ةمجازات را به گون

نشانی و  ، آتش ژانس، اور رسانی در صحنه مثل پلیس حضور مقامات رسمی امداد

 ةدر نتیجه موارد مواجهافتد  تری از زمان وقوع حادثه اتفاق می کم ةغیره به فاصل

تر است. بنابراین اگر در  مردم با حادثه و به تبع آن وضعیت خطرناک به مراتب کم

رود  تری از شهروندان برای کمک می مواردی این مواجهه اتفاق افتد انتظار بیش

تر است  النسبه طوالنییافته که این مدت زمان ب تر توسعه امع کمدر مقابل در جو

و مجازات مشابهی  ا را بر دوش آحاد جامعه قرار داده توان ضعف سایر دستگاه نمی

 در نظر گرفت.

 

 های مشدد مجازات -2-1-4

بینی نموده است.  گذار ایران سه کیفیت مشدده را برای این جرم پیش قانون 

این بدان معناست که در این موارد  .مشدده شخصی استهر سه نوع کیفیت 

ها تشدید  چه برای متهم شریک یا معاون وجود داشته باشد مجازات آن چنان

 این کیفیات عبارتند از: نخواهد شد.

در این حال  مرتکب: ةثر به جهت اقتضای حرفؤامکان کمک م -1 

ز ده هزار ریال تا مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی ا

صد هزار ریال افزایش خواهد یافت. علت تشدید مجازات آن است که  یک

 ،تری برای مساعدت و تعاون دارد به عنوان مثال گذار از این افراد انتظار بیش قانون

نجات غریقی که شاهد غرق شدن دیگری است اگرچه در آن لحظه مشغول انجام 

تری انجام داده و  خودداری کند عمل قبیحچه از کمک  وظیفه خود نباشد چنان

شش محسوب  ةتری است. در این حالت نیز تعزیر درج مستحق مجازات بیش

 ی با مجازات تکمیلی توام گردد.ضه تشخیص قااست بو ممکن  شود می
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 مرتکب در مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی: مسؤولیت -2 

نی باشد و از پذیرفتن شخص در مراکز درما مسؤولیتچه سمت مرتکب  چنان

دیده خودداری کند به حداکثر مجازات مذکور یعنی دو سال حبس یا جزای  آسیب

 ،تشدید ةجا نیز فلسف نقدی معادل پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این

 تر خودداری از جانب متهم مزبور است. قباحت اخالقی بیش

 به قربانی برای مرتکب:قراردادی یا قانونی در کمک  ةوجود وظیف -3

حالت  نماید که مجازات آن از دو بینی می واحده چنین حالتی را پیش  ماده 3بند 

تر  قبلی شدیدتر است )شش ماه تا سه سال حبس ( زیرا هم میزان حبس آن بیش

است و هم جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین ندارد. در خصوص ارتباط این 

ای  بلی باید گفت در کیفیت اول مرتکب اگرچه حرفهق ةبند با دو کیفیت مشدد

ای در آن وضعیت نداشته است و در مورد کیفیت دوم  وظیفه  است اما ظاهراً

ولین خاصی ؤ، فرض بر وجود وظیفه است اما ناظر بر مس مسؤولیت به خاطراگرچه 

دیده در مراکز درمانی  ها به صورت عدم قبول فرد آسیب ن است که خودداری آ

ولی است که در صحنه حادثه حاضر ؤت و این متفاوت با وضعیت همان مساس

در مورد اخیر  .(سکند )مثل پزشک آمبوالن و از کمک خودداری می است بوده

قانون  13 ةباید وی را با کیفیت سوم مؤاخذه کرد و نه دوم. این تعزیر مطابق ماد

بند پ   کمیلی وفقو عالوه بر امکان مجازات ت شود میپنج محسوب  ةجدید درج

های اجتماعی به عنوان مجازات تبعی  قانون جدید همراه با محرومیت 32 ةماد

 خواهد بود.

 

 قصاص -2-4

چه خودداری  ده این است که چنانشجا همواره مطرح  سؤالی که در این 
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توان وی را به مجازات صدمات  د آیا میشومتهم منجر به صدمه یا فوت قربانی 

 .دانان نظرات مختلفی دارند جرح( محکوم کرد؟ در این زمینه حقوق)اعم از قتل یا 

برخی در این زمینه ماده واحده، جرم خودداری از کمک را به عنوان یک   ةبه عقید

اگر خودداری  ،و توجهی به نتیجه ندارد. بنابراین است جرم مطلق بیان کرده

جا که  ایران از آند باید سراغ قواعد عمومی رفت و در حقوق شومنتهی به مرگ 

خالف مباشرت هم از ه تسبیب نیز ممکن است و تسبیب برارتکاب جرم از را

فعل نیز  قتل عمد از طریق  ،بنابراین ،طریق فعل ممکن است و هم ترک فعل

اما در مورد چگونگی این امکان به اعتقاد بعضی ( 63 ، ص1133)زراعت، امکان دارد 

توان  انجام کمک وجود داشته است می ةفوظی ،در مواردی که برای تارک فعل

)گلدوزیان، اتهام قتل یا سایر صدمات را نیز پذیرفت و در غیر این صورت خیر 

اما برخی دیگر معتقدند صرف وجود وظیفه برای تحمیل  .(26 - 22 ، صص1137

و نیاز به شرایط دیگری از جمله احراز  یستقتل یا سایر صدمات کافی ن مسؤولیت

نتایج کافی نیست  به خاطرولیت ؤبرای مس ،. به عبارت دیگر باشد ت میسببی ةرابط

متهم مانع مرگ نشده باشد بلکه الزم است عالوه بر آن باعث مرگ نیز شده باشد 

شود علت مرگ  لذا پزشکی که از قبول بیمار خودداری کرده و مانع مرگ او نمی

مادر از شیر دادن به نوزاد  جا بیماری است اما اگر باشد زیرا علت مرگ در این نمی

)میرمحمدصادقی، خودداری کند و نوزاد بمیرد قاتل است زیرا باعث مرگ شده است 

بنابر نظر اخیر و در محدودة ماده واحده تنها متهمی را  (44- 43 ، صص1133

باشد و ترک فعل او  3نتایج حاصله تعقیب نمود که مشمول بند  به خاطرتوان  می

قانون  332 ةر حال حاضر مطابق مادد3وع آن نتایج باشد.سبب کافی برای وق

عهده گرفتن انجام فعلی بوده یا  جدید در صورتی که ترک فعل مسبوق به بر

ولیت ؤد موجب مسشوو سبب جنایت  خاص قانونی باشد ةمبتنی بر انجام وظیف
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 ،فیه رسد در مانحن ر میظ. به ن نتایج حاصله خواهد بود به خاطرتارک فعل 

 ةکدام از شرایط این ماده فراهم نباشد زیرا نه فعل قبلی وجود دارد و نه وظیف هیچ

کرده و در مواردی هم که  ررعام و همگانی مق ةگذار یک وظیف خاص. بلکه قانون

سببیت و استناد  ةرسانی داشته احراز رابط خاص برای کمک ةتارک فعل وظیف

 نتیجه به تارک فعل مواجه با مشکل است.

 

 و پیشنهادات گیری نتیجه

مت زیاد آن در مقررات رغم قد اری از کمک به مصدومین علیجرم خودد

دانان قرار نگرفته  شناسان و حقوق کیفری ایران به اندازه کافی مورد توجه جرم

است. البته بررسی علل وقوع این جرم نیاز به تحقیق و بلکه تحقیقات مستقلی 

توان به دو عامل در  ن عمل توجه شود الاقل میای انگاری جرمدارد اما اگر به مبانی 

 ةدوستی و افزایش روحی رنگ شدن اخالق نوع کمیکی  :این زمینه اشاره کرد

که هر کس باید در این دنیای شلوغ و پر دغدغه گلیم خود را از  گرایی و این فرد

و دیگری عدم توجه مردم به آثار مثبت انسجام اجتماعی و نفع  آب بیرون کشد

ن در پی دارد. البته نباید در این شهروندا ةه کمک به سایرین برای همک کلی

 غافل بود. در مراجع رسمی میان از وجود برخی مشکالت عملی مثل عواقب کمک 

های مختلف در خصوص  گذار ما از میان دیدگاه چه مسلم است قانون آن

ک را برای عمومی کم ةدیدگاه حداکثری را برگزیده و وظیف ،عمل انگاری جرم

 انگاری جرمتر این است که به  که دیدگاه متعادل حال آن همه مقرر کرده است.

اکتفا شود  ، محدود به موارد خاصی می اقلی که مطابق آن جرم بودن خودداری حد

سی و ایرانی و تحوالت آن طی عمر  ةد. شاید این دیدگاه با وضعیت فعلی جامعشو

اال با وضعیت موجود الزم  ری داشته باشد وت این قانون مناسبت بیش ةسالچند 
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قانون  .افراد زیادی را در جامعه تحت تعقیب کیفری قرار دهیم هر روزه آید می

کیفری تا حد مشخص و محدودی امکان ترغیب مردم به کمک کردن را به 

صورت ارزش نمادین دارد و در این زمینه نباید به دنبال جبران ضعف سایر 

 و اجتماعی با مجازات بود. ساختارهای فرهنگی
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 ها نوشت پی

ای موسوم به اضافه بار مانع  مثال در جوامع پیچیده در مقایسه با جوامع ساده پدیده. به طور 1
که تراکم و ناهمگونی شدید این جوامع به صورت اضافه بار  شود بدین توضیح  رسانی می کمک
و به صورت سستی روابط و سطحی شدن است ثیر گذاشته دوستی و همبستگی مردم تأ بر نوع

دهد در  زیرا وقت روزانه و توان و انرژی فرد کفاف زندگی خودش را هم نمی . کند ها نمود می آن
 :بنگرید به شود. تفاوت می الهم نسبت به مشکالت دیگران بی نتیجه با رعایت قاعده االهم فا

، انتشارات  ها مفاهیم و کاربردها، تهران ، نظریه روانشناسی اجتماعی (.1131. )، یوسف کریمی
 .163 ص،  بیست و هفتمارسباران ، چاپ 

انگاری در مقررات کیفری ایران ابتدا  به عنوان یکی از منابع جرم  در مقررات کیفری فرانسه .3
صورت مستقل و نه به عنوان فعل از راه ترک فعل  هناپلئون خودداری نه ب 1317در قانون جزای 

نی بر وفاداری به روح قضائی نیز در این زمینه صراحت داشت و مبت ةقابل مجازات نبود. روی
همبستگی اجتماعی بر اصل  ةبود اما به تدریج این دیدگاه تغییر کرد و بنابر غلب 1317قانون 

بینی  پیش قانون جزای قدیم فرانسه  61 ةانقالبی و ناپلئونی اصالت فرد این جرم در ماد ةکهن
نگرید باست.  هشدمقرر 1334قانون جزای جدید مصوب   331ـ6 ةماد د و در حال حاضر درش
ترجمه: مجید ادیب، چاپ اول، تهران،   جرائم علیه اشخاص، جلد اول، (.1136. ): پرادل، ژان به

هر کس بدون آنکه برای او یا  » :در بند یک این ماده آمده است .313ـ317 صص نشر میزان،
ک جنایت برای شخص ثالث خطری در برداشته باشد بتواند با اقدام بی درنگ خود از ارتکاب ی

از آن خودداری کند   یا جنحه علیه سالمت جسمانی اشخاص جلوگیری کند عمداً از جلوگیری
این ماده نیز  3شود. در بند  یورو جزای نقدی محکوم می 72777به پنج سال حبس و 

که برای او یا برای شخص ثالث خطری در برداشته باشد بتواند با  هر کس بدون آن »خوانیم:  می
د یا آوردن کمک به شخصی که در خطر قرار دارد کمک کند عمداً از انجام این کار اقدام خو

  «.شود خودداری کند به همین مجازات محکوم می

چنین  این کشور 1333مصوب   قانون کیفری 131 ةماد Cبند   در حقوق کیفری آلمان نیز 
یا یک خطر یا   دثمطابق این ماده: هر کس در جریان حوا .بینی کرده است جرمی را پیش

وضعیت اضطراری عمومی از ارایه کمک خودداری کند در صورتی که کمک الزم بوده و مطابق 
چه امکان کمک بدون خطر قابل توجه برای وی و بدون  با اوضاع و احوال انتظار آن برود چنان

حبسی ول بوده و به مجازات ؤاینکه سایر وظایف قانونی مهم نقض گردد وجود داشته باشد مس
 که از یک سال تجاوز ننماید یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قضائی فرانسه نیز کمک خواستن از ثالث را دارای جنبة فرعی دانسته و اصل را بر اقدام  ة. روی1
خود شانه خالی کنند  ةشخص گذاشته است زیرا قضات بیم آن دارند که افراد به راحتی از وظیف
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جرائم علیه اشخاص،  (.1136.) : پرادل، ژانبنگرید بهه دیگران بگذارند. و بار انجام آن را به عهد
  .326 صترجمه: مجید ادیب، چاپ اول، تهران، نشر میزان،   جلد اول،

در   . این استثنائات ناظر به جائی است که وسیله به کار رفته با وضعیت تناسبی نداشته باشد4
مناسب به مجازات خودداری از کمک محکوم  خاطر عدم استفاده از وسیلهه اینجا متهم ب

ترجمه: مجید   (. جرائم علیه اشخاص، جلد اول،1136پرادل، ژان .)  گردیده است بنگرید به:
 .327 ادیب، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ص

هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به »ق.م.ا:  611  ة. ماد2
نماید به حبس از شش ماه تا باشد در محلی که خالی از سکنه است رها  میمحافظت از خود ن

ل و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در دو سا
آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و 

کننده عالوه بر مجازات  صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاچه این اقدام سبب وارد آمدن  چنان
 «.فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد

آن است که خطرات احتمالی که ناشی از فرض یا تصور باشد کافی نیست.  واقعی. مقصود از 6
  (347 ، ص1136)پرادل، 

،  ، عرض ، ناموس دفاع از نفس» دارد:  رر میمق 1133ق.م.ا. 126 ةماد 1 ة. در این زمینه تبصر 7
ولیت ؤکننده بوده یا مس مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع

کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی  دفاع ةوی بر عهد دفاع از
 .«باشد که امکان استمداد نداشته باشد

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن  : ق.م.ا. 713 ةاد. م3
مورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به أم از استمداد مصدوم به مراکز درمانی و یا

حسب مورد به بیش از دو سوم  مصدوم را رها کند منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و
. دادگاه شد ( محکوم خواهد 716( و )  712( و )  714ر مجازات مذکور در مواد ) حداکث

تواند  راننده در صورتی می - 1 ةتبصر . ین ماده اعمال کیفیت مخففه نمایدتواند در مورد ا نمی
نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای  ةدر این ماده وسیل برای انجام تکالیف مذکور

در تمام موارد مذکور  - 3 ةتبصر . به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشدکمک رسانیدن 
مورین مربوطه را از أاستراحت برساند و یا م به نقاطی برای معالجه و هرگاه راننده مصدوم را

استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فراهم  واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و
 . تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود کند دادگاه مقررات

. اگر 113حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ص  ةدور  .مرتضی  . برای نظر مشابه رک: محسنی،3
سببیت از ترک فعل مسبوق  ةهای خود برای ترک فعل دارای رابط مذکور در مثال ةچه نویسند
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قدر به وی گرسنگی  و آنبه فعل استفاده کرده است مثل فردی که دیگری را محبوس کرده 
مقصود ما از ترک فعل، ترک فعل محض است و این  ،نگارنده ةدهد تا هالک شود به عقید می
 ما از مصادیق فعل محسوب خواهد شد. ةنمون
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Researching of abstain of help to dangered persons as crime 

Jafar Yazdian-Jafari 

Abstract 

One of the crime that to be discus in special criminal law as crime 

against persons is abstain of help to dangered persons. Despite this 

crime is old in criminal statute of Iran but has not enough research. 

Essens for criminality in this omission is ethical principles and social 

co-operative . This article will research elements of this crime after 

analyze origin of its criminality. In first section criminality for all 

people need overview for increase the sprite of isolationism in recent 

years in Iranian society and in second section despite recent alterations 

at article 295 statute of Islamic punishment cannot omission be cause 

for homicide because this article needs causation. 
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