
  1394وپنجم، زمستان سال نهم، شماره سی                     حقوق پزشکی / فصلنامه 125 

Condition of Establishing Criminal Liability in the Infectious Diseases and 
Attributable Offences 

Fazlullah Forooghi1, Mohammad Mirzaee2, Amir Baqerzadegan3, Mohsen soofi4 
Abstract 

Currently, new-found fatal infectious diseases are increasing and cause the death 
of many people annually. Few of these diseases are absolutely fatal, some of them 
are relatively fatal, and most also considered non-fatal. The features of infectious 
diseases, including the existence of long interval between the transmission time to 
the occurrence of the result, partners’ awareness or unawareness of being infected 
with the virus, consent of the partners in some cases, and being unclear of the real 
transmitter, the extent and interference of the effects of transmission with other 
events, will cause difficulty in establishing and proving attribution relationship, of 
course of the real and material type, as a necessary condition for liability on the one 
hand, and attributing different criminal titles to the perpetrator on the other hand. 
This paper tries to prove that although, in respect of proof, we are faced with 
complexity in order to establish the attribution relationship, for the above reasons, 
and some jurists and lawyers are also ruled out the enforcement of retaliation or 
prescribed punishment on the transmitters of the diseases, because of such difficulty, 
but these issues do not prevent the proof and enforcement of discretionary 
punishments, even prescribed punishment or retaliation on the transmitter, and 
matching the issue with the features contained in Islamic Penal Code 1392 supports 
also establishment of the different criminal titles of the mentioned punishments. 
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  قابل انتساب جرائمهاي واگیردار و بیماري یت کیفري درمسؤولنحوه احراز 
 4محسن صوفی زمرد ،3گانامیر باقرزاد، 2محمد میرزایی، 1اهللا فروغیفضل

 چکیده

 ده و سالیانه باعث مرگظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بونو هاي واگیرداردر حال حاضر بیماري
کشنده  نیز غیر برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً، ها مطلقاًاین بیماري از معدوديگردد. بسیاري می

هاي واگیردار از جمله وجود فاصله زمانی بعضاً زیاد از هاي موجود در بیماريویژگیآیند. به حساب می
یت طرفین در بودن به ویروس، رضازمان انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده

 ناشی از انتقال با وقایع دیگر ، وسعت و تداخل آثاردهندهانتقالنبودن شخص اي موارد و مشخصپاره
باعث صعوبت احراز و اثبات رابطه استناد البته از نوع واقعی و مادي آن، به عنوان شرط ضروري در توجه 

در د. این نوشتار شهد جهت دیگر، خواضمان از یکسو و انتساب عناوین متفاوت مجرمانه بر مرتکب از 
استناد، با  چند از لحاظ اثباتی، به دالیل فوق در راستاي احراز رابطهپی اثبات این مطلب است که هر

اجراي قصاص و یا حد را یم و برخی از فقها و حقوقدانان نیز به دلیل این صعوبت، هایی مواجهپیچیدگی
هایی از نوع ن این مسائل مانع اثبات و اجراي مجازاتلیک اند،ه، منتفی دانستهايبیمار کنندگانمنتقلبر 
ي مندرج در ق.م.ا هایو تطبیق موضوع با ویژگنبوده  کنندهمنتقلیر، حتی حدود و یا قصاص بر تعز

  ي پیش گفته است.هاتمختلف داراي مجازا هنیز مؤید احراز عناوین مجرمان 92مصوب 
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  مقدمه
 اصلی هي واگیردار در طی قرون گذشته تا به حال، همواره یکی از عوامل تهدیدکنندهايبیمار

از  هانانتقال آ که استیی هايبیمار ي واگیردارهايمنظور از بیمار. اندهبود هانسالمت انسا
و در سطح جامعه به بوده  ...، اشیا و، حیواناتانسانبا اس مستقیم و غیر مستقیم طریق تم

 مرس و غیر ، ایدز،به دو نوع کشنده مانند ابوال هاياین بیمار .)1وند (شمیسرعت منتشر 
 و نوع مطلقاً کشندههاي کشنده نیز به دوند. ویروسشمیده مانند تبخال و برفک تقسیم کشن

 برخی اقسام سل و تب ندکشنده مان نسبتاًمانند آنچه ذکر شد و  ،که هیچ راه درمانی ندارند
گاهی به سرعت در بین تعداد زیادي از  دار فارغ از نوع آن،ي واگیرهايبیمار. وندشمیتقسیم 

  .)2( اندهباعث مرگ و میر باالي افراد شد افراد شیوع پیدا کرده و
جهانی را با  هشیوع پیدا کرده و سالمتی جامع اخیراًکه  هايبیمارموارد جدید این نوع از 

ي واگیردار از طرق مختلف مانند هايبیمار . ویروس انواعاستواجه نموده ابوال و کرونا ش مچال
منتقل  ...نشده وافراد با یکدیگر، روابط جنسی کنترل هانتقال خون آلوده، تنفس و ارتباط روزمر

نین براي جامعه عالوه بر لزوم پیشگیري، تدوین قوا هايبا توجه به خطرات این بیمارردد. گمی
ي هايانیان آن ضروري است. شیوع بیمارمناسب در راستاي سالمت جامعه و حمایت از قرب

واگیردار از هر نوع آن تهدیدي علیه سالمت جسمانی و بهداشتی افراد تلقی و ممکن است بر 
 ده نباشد. در خصوصکشنده و یا اصالً کشن نسبتاًیا  نوعاًبیماري،  دهندهانتقالحسب نوع ویروس 

زمانی بعضاً زیاد تا حصول  هي واگیردار مسائلی مطرح است از جمله وجود فاصلهايقال بیمارانت
 زايت آثار ناشی از این عوامل بیمارنبودن علت حقیقی انتقال، وسعت و شدگاه مشخصنتیجه و 

بودن ي تبهکار نیز واقع و فنی و تخصصیهاهاز گروبرخی  هکه در عصر حاضر، ابزار سوء استفاد
 هباعث صعوبت و پیچیدگی مضاعف احراز رابطاز یکسو وضوع و بسیاري موارد دیگر که همگی م

اي گردیده باعث تعدد عناوین مختلف مجرمانه هایشده و از سوي دیگر همین پیچیدگاستناد 
  براي کنشگران عدالت قضایی گردد. شدن موضوعکه ممکن است باعث مشتبه

 ،زايیفري ناشی از انتقال عامل بیماریت مدنی و یا کسؤولمبراي احراز  کهاینبا توجه به 
بررسی یت مسؤولدر تحمیل  بنابراین ،استمهم انتساب و استناد در مفهوم کلی آن  هاحراز رابط

 ناپذیرامري ضروري و اجتنابواگیردار  يِزاياراستناد در انتقال عامل بیم هدقیق ماهیت رابط
ا عناوین مختلف و تطبیق دقیق موضوع ببررسی رایط حاضر در ش عالوه بر این،گردیده است. 
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یی نسبت به قانون هايکه از ابعاد مختلف داراي نوآور 1392مندرج در ق.م.ا مصوب  همجرمان
داراي اهمیت حد یا قصاص نیز متغیر است مستوجب و از تعزیر ساده تا عناوین  بودهقبل 

واگیردار، در دو  يهايبیمار با مرتبط ائلمس حقوقی بررسی با مقاله ایند. باشمی یمضاعف
با  یتمسؤول این احراز هکنندمشتبه عوامل و ناقل یتمسؤول احراز هنحو تبیین در سعی قسمت،

 کشنده به ،هايبیمار تفکیک با و استناد البته از نوع واقعی و نه اعتباري آن، داشته هبر رابط تأکید
 منطبق ي هر جرم،هایویژگ اساس یافته، بر ارتکاب جرم عنوان بررسی دنبال به کشنده غیر و
  .اشدبمی 1392 سالمصوب  اسالمی مجازات قانون با

  
  واگیردار يهايبیمار در آن ماهیت و استناد هرابط

مادي یعنی رفتار و  هاي است که مبین پیوند علّی یا سببی بین دو پدیدرابطه استناد، هرابط
 تحمیل در االثبات،الزم مشترك فصل عنوان که به آنچه قهاف نظرات تحلیل در .)3( نتیجه است

 هرابط و عام مفهوم در استناد هرابط اثبات و احراز گیرد قرار توجه مورد باید وضعی یتمسؤول
استناد  هقانونگذار نیز به لزوم احراز و اثبات رابط است. آن خاص مفهوم در سببیت یا علیت

 موجب تقصیر که مواردي هکلی در« :داردبیان می بارهاین در 92 ا.م.ق 529 هماد تأکید دارد.
 احراز مرتکب تقصیر به را حاصله هنتیج استناد است موظف دادگاه است کیفري یا مدنی ضمان

 به برخی و مباشرت به برخی عامل چند یا دو گاههر« :ق.م.ا 526 همادچنین بنا بر هم ».کند
 »است ضامن اوست به مستند جنایت که عاملی دباشن داشته تأثیر جنایتی وقوع در تسبیب

 هنتیج که است دیه یا قصاص موجب صورتی در جنایت« ارد:دمیق.م.ا نیز مقرر  492 هماد
 اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت نحو به که آن از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله

 به مستند دیگر خسارت نوع هر ای جنایت که مواردي در« :500 همادطبق  »شود انجام هانآ
نیز  531 ماده »است منتفی ضمان شود واقع قهري علل اثر در کهاین مانند ،نباشد کسی رفتار
 حرکت کهاین مثل باشد مستند طرفین از یکی به حادثه هرگاه برخورد موارد در« :ارددمی بیان
 که طرفی مورد در تنها نگردد مترتب آن بر اثري که باشد ضعیف قدري به طرفین از یکی

  ».است ثابت ضمان اوست به مستند حادثه
 تصریح آن به فقها از بسیاري که گونههمان قصاص، و دیه از اعم ضمان، وضعی احکام

 احراز هنحوحائز اهمیت،  هنکت .)4- 10( است جنایت استناد و انتساب صحت دائرمدار ،اندهکرد
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 مؤثر حاصله هنتیج در که ر این رابطه قابل احتسابندد عواملی و افعال که تنها است رابطه این
ول، وجه ، به عنوان وصف عوامل دخیل در حدوث معلتأثیرسبب و علت. در واقع  یعنی ،باشند
 هدر مادد بود و این موضوع استناد خواه هبراي تشخیص و تبیین این عوامل در رابط ايهممیز
 به برخی عامل، چند یا دو هرگاه« :ده استبو به شرح ذیلتأکید مقنن مورد  92ق.م.ا  526

 به مستند جنایت که عاملی باشند، داشته تأثیر جنایتی، وقوع در تسبیب به بعضی و مباشرت
 ،اشندبمی ضامن مساوي طوربه  باشد عوامل تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست

 رفتارشان تأثیر میزان به یک هر صورت این در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار تأثیر مگر
 و مجنون یا ممیز غیر صغیر جاهل، اختیار،بی جنایت در مباشر که صورتی در. هستند مسؤول

حال با توجه به این تفصیل به بررسی عناصر و  ».است ضامن سبب، فقط باشد هانآ مانند
  ود.شمیا پرداخته ت موجود در این راستاحراز این رابطه و مشکال هاستناد، نحو هماهیت رابط

  استناد هعناصر رابط ـ1
تنها در حالتی قابل تصور است که عاملی در استناد  ه، رابطگفتهبا توجه به مطالب پیش

معنی خواهد حقق این مقوله فرض تحقق رابطه بیتحقق امري مؤثر باشد و اال در صورت عدم ت
در  تأثیربه علت عدم شرط  ، وا علتسبب ی :در نتیجه، عبارتند از تأثیروصف داراي  عوامل بود.

 هرابط هوان عناصر متشکلتمی بنابراین .شمول این عوامل قرار گیرد هتواند در دایرنمینتیجه 
سی دو عنصر علت و سبب که در ادامه به برر مجرمانه دانست هاستناد را علت، سبب و نتیج

  ود.شمیپرداخته 
ل و از عدم آن عدم معلول وجود معلوعلت هر امري است که از وجود آن : علت - 1- 1

گاه مرتکب بدون واسطه و به  .)11( کردن با دستمانند قتل با شمشیر و خفه ،ودشمیحاصل 
، نتیجه را بدون شک و و به تبع آن عرف ردد و واقعیتگمیث بروز جنایت صورت مستقیم باع

 نند و عامل مستقیمکمیتعبیر  به علیت ،فقها از این نوع رابطه .کندي منتسب به فاعل میهاهشب
ند مباشرت عبارت کمیالمه حلی در کتاب قواعد تصریح . عامندنمیواسطه را علت حادثه و بی

 هدر این حالت به فاعل مباشر و به عمل او مباشرت گویند و رابط .)12( است از ایجاد علت تلف
 هعلیت است. ماد هرابطاشد بیممستقیم و بدون واسطه  ايهکه رابط مجرمانهبین نتیجه و فعل 

مباشرت آن است که جنایت به صورت مستقیم توسط خود مرتکب «ارد: دمیق.م.ا بیان  494
 مانند یادوات و آالت کمک با مباشر فعل گاه در واقع مباشرت ایجاد علت است.» .انجام گیرد
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 کردنغرق گذاري،بمب ،علیهمجنی بدن به سم تزریق پس ،هانآ بدون گاه و یردگمی صورت چاقو
  .)3( بود دخواه بالمباشره قتل ...و آب در

اما وجود آن  ،رددگمیعدم آن عدم وقوع تلف را باعث  سبب عاملی است که: سبب - 1- 2
 هسبب عبارت است از اقدامی که با واسط ،به عبارت دیگرلزوماً به معناي وجود مسبب نیست. 
 ايهداشته باشد به گون تأثیرم در ایجاد یک حادثه مستقی یک یا چند عامل دیگر به صورت غیر

 ،بنابراین اگرچه سبب، علت وقوع جنایت نیست .دادن به آن وجود داشته باشدکه امکان نسبت
کردن خونی که براي تزریق به مانند کندن چاه در معبر عام ،آلوده ،اما مؤثر در وقوع آن است

 هماد .)13( سرنگ توسط فرد مبتال به ایدز هاهانکردن آگدیگري مهیا گردیده است، یا آلوده
 یا شدنتلف سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب« ارد:دمیباره بیان در این 92ق.م.ا  506

 صورت در که طوري به ،نشود جنایت مرتکب مستقیماً خود و کند فراهم را دیگري مصدومیت
  ».ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بکند یچاه آنکه مانند ،دشمین حاصل جنایت او رفتار فقدان

  استناد هماهیت رابط ـ2
مادي و علمی است که متأثر از شرایط و اوضاع و  ايهاستناد رابط هاز لحاظ ثبوتی رابط

به صورت علمی و مستدل احراز گردد و  ایستبمیر عنصر مادي بوده و این رابطه احوال حاکم ب
 هانگاري رابطو این عرف نیستصحیح  ،)14-15( اندهی پنداشتدي که این رابطه را عرفنظر افرا

دلیل این  .)16( یت استمسؤولاستناد یکی از دالیل اختالفات موجود در احراز ضمان و توجه 
ن و زمان، که خود پذیري مسائل عرفی در ظروف مکاادعا این مطلب است که با توجه به تحول

 استناد هرابط انگاريتفاوت حاکم بر فهم عرف است، عرفو ارتکازات ذهنی م هاتناشی از برداش
در  مثال ي متفاوتی باشیم. برايهايگیره در موضوعی واحد شاهد موضعک شد خواهد باعث

کشنده و عمدي توسط  چه یک جراحت غیردي که مبتال به هموفیلی است چنانحالتی که فر
جارح را قاتل  ايه، عدبمیرد علیهمجنیو به دلیل عدم قطع خونریزي  فرد دیگر به وي وارد شود

را  علیهمجنیبیماري موجود در  همطلع هستند زمین علیهمجنیدیگر که از وضعیت  ايهو عد
یا وجود  علیهمجنیلی مانند اطالع جارح از وضع دیگر نیز به مسائ ايهعلت مرگ دانسته و عد

علیه در درمان توجه کرده و یمجنمانی و استطاعت نوعی و شخصی یا عدم وجود امکانات در
  ر هر حالت نیز متفاوت خواهد بود.واضح است که حکم موضوع دپر
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در حالی که اگر احراز این رابطه علمی باشد این تشتت آرا به وجود نیامده و تقریباً در اکثر 
 که نظر اساس، این بر ایناشد وجود خواهد داشت. بمید نظري واحد که قاطع دعوي نیز موار

 ـ مصدوم وفات ـ نهایی هنتیج تحقق زمان ات ـ صدمه ایراد ـ جنایت هفاصل که مواردي رد«
که از توجه  »شتدا نخواهد یتیمسؤول جنایت، هنتیج به نسبت جانی باشد، سال یک از بیش

زیرا داراي هیچ مبناي  اشد،بمیح ناستناد نیز سرچشمه گرفته است صحی هبه رابطانگارانه فعر
در ضمن توضیح  با واقعیات موجود نیز سازگاري نداشته و حتی صاحب این نظر علمی نبوده و

تعارض نظر کارشناس مورد در زمان  را موضوع سناد روایی آن،فوق ضمن تشکیک در اَ نظر
  .)17( دانسته است تأمل، قابل سو و با متن روایات از سوي دیگروثوق با نظر عرف از یک

  استناد هرابط احراز معیار ـ3
استناد  هبراي انتساب جرم و توجه ضمان الزم است که رابط وان گفتتمیه طور کلی ب

 بالتسبیب یا و بالمباشره واگیردار بیماري ویروس انتقال کهاین از در واقع فارغ .احراز گردد
ولی باید در نظر  ،اشدبمی مباشر یا سبب به انتقال عمل انتساب است مهم آنچه ،گیرد انجام

ترین مباحث استناد در مفهوم عام آن از مشکل سببیت در مفهوم خاص و هحراز رابطداشت که ا
واقعی و حقیقی، بین عمل مجرمانه و  هاستناد و مالزم هاحراز رابط در واقع .)18( حقوقی است

هر متهمی بررسی شود  هچیز دربار نتایج آن، از موارد مهم اثبات جرم است که باید قبل از هر
استناد  همجرمانه به عنوان ارکان رابط هن اساس است که از فعل عدوانی و نتیجبر همی .)19(

استناد، همان تفسیر حصول نتیجه با اسناد نتیجه به فعل و  هود. در حقیقت نقش رابطشمییاد 
  .)20( مرتکب آن است بریت مسؤول تحمیل

 درو  بوده مرتکب فعل به جنایت استناد اثبات بر متوقف جانی یتمسؤول احراز بنابراین
بر اصل  بنا شود حاصل تردیدي آن وجود در و نیست مسلم یموضوع ،واقعی استناد که مواردي

جرائم تعزیري و  هو شامل کلیشده ق.م.ا به آن اشاره  121و  120که در مواد  درأ هبرائت و قاعد
ضمن  92 ا.م.ق 492 هماد. بود خواهد عمل سببیت عدم بر اصل ،اشدبمینیز تعزیري  غیر

: ارددمی بیان تسبیب یا مباشرت در استناد هرابط احراز لزوم خصوص بر این مطلب، در تأکید
 باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله هنتیج که است دیه یا قصاص موجب صورتی در جنایت«

 هاعدق و بنابر اثباتی لحاظ از ».باشد هانآ اجتماع به یا تسبیب یا مباشرت نحو به کهاین از اعم
 هعهد بر جانی فعل به بارزیان هنتیج استناد رابطه و این اثبات بار »البینه علی المدعی« فقهی
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 این در. اشدبمی دم در جنایات به نحو خاص اولیاي یا علیهمجنی هعهد مدعی به نحو عام و بر
  .)21( سازد فراهم را علیهمجنی مرگ علت به حصول امکان عادي، علم است کافی راه
  ي واگیردارهايدر بیمار استناد هرابطمشکالت احراز  ـ4

ي واگیردار به هايیماربه طور کلی و احراز آن در انتقال بجرائم  هدر کلیاستناد  هاحراز رابط
ال و به تبع نبودن انتقمحسوس .ستا روه ب نحو خاص، از جهات اثباتی با مشکالت متعددي رو

 هو در مرتب عالئممانی بعضاً زیاد بین زمان انتقال و بروز ز ه، فاصلدهندهانتقالآن عدم شناخت 
استناد  هاحراز رابطنهایی و مواردي از این قبیل، باعث صعوبت  هبعد، پیدایش عوارض و صدم

ایدز و بروز صدمات ناشی از آن مخصوصاً مرگ به عنوان مثال بین انتقال ویروس  است. شده
که بتوانیم کسی را در ود دارد، از طرف دیگر براي اینطوالنی وج نسبتاًزمانی  هقربانی، فاصل

استناد بین رفتار وي و  هبدانیم، باید وجود رابط مسؤولهاي ناشی از انتقال ویروس آسیبقبال 
زمانی و  هوجود این فاصل بنابراین .رگ ناشی از آن را اثبات کنیمو در نهایت م محدوثه ضایعات
توانند وجود داشته باشند، گري که در طی این مدت میعوامل دیچنین معلت و ه بودنمخفی

علل دیگري  ممکن استکند که آیا ري موضوع، این شائبه را ایجاد میضمن افزودن به دشوا
 چنانچه وها را ناشی از انتقال ویروس دانست؟ رابطه شده و در نتیجه نتوان آسیبباعث قطع این 

 عدم موجب ،کند قطع را مجرمانه هنتیج و فعل ترك یا فعل بین سببیت هرابط مستقلی عامل
  .)13( یا خیر بود خواهد فاعل به مجرمانه عمل استناد و انتساب
 از ناشی یا و ثالث شخص یا علیهمجنی اختیاري فعل از ناشی است ممکن قاطععامل  این
قاطع در هر مورد که این عامل قاطع وجود دارد باید دقت داشت که عامل  .باشد طبیعی عوامل

در تسلسل علل به نحو طولی  بنابراین .باعث این انقطاع شده باشد »مستقالً«استناد باید  هرابط
 هکه وجود یک علت منوط به وجود علت دیگر است باید بر اساس قواعد موجود مانند قاعد

عمل نمود. پس در موردي که سرایت ناشی از جراحت اول بوده و به  تأثیرمقدم در  علت ضمانِ
استناد بین جراحت و  هیعنی عامل مستقل دیگري رابط ،یل مستقل دیگري ایجاد نشده باشددل

  ه باشد جارح اول ضامن خواهد بود.آثار حتمی آن را قطع نکرد
به و حیوان دیگري نیز او را  تال به ویروس بیماري کشنده نمودهاگر کسی دیگري را مب مثالً

ضعف سیستم ایمنی در اثر ابتال به ویروس فرد  یلدلاما به  ،ایدمجروح نمطرزي غیر کشنده 
حادث  هو نتیج استناد بین انتقال بیماري هطقاطع راب ،این عملعفونت نموده و فوت کند 
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ل به مرور زمان چند که انتقال بیماري او، هرخواهد بود مسؤولنشده و عامل انتقال محسوب 
در موردي  یت جارحمسؤولا مبنی بر نظر برخی از فقهبه همچنین ردید. گمیباعث مرگ حتمی 

درمان کوتاهی  مباالتی و با امکان مداوا دره دیگري وارد و مجروح به دلیل بیجراحتی ب که فرد
ردد مؤید این مطلب است که در صورت گمی علیهمجنیده و سرایت جراحت، باعث مرگ نمو

زیرا ، امل جارح ضامن استع استناد، هعدم وجود مانع و یا عامل قاطعی در مسیر جریان رابط
  .)22مقتضی فوت خواهد بود ( ،جراحت وارده توسط وي

وان به تمی فوت نماید به دلیل حوادث و عوامل طبیعی و غیر آنالیه اگر منتقل بنابراین
زیرا مجرم اصیل زمانی مستحق قصاص  ،حکم داد ،مجرم اصیل هسقوط قصاص یا دیه از عهد

آید. این موضوع در یکی از به شمار  علیهمجنیو مستقیم فوت  ردد که عمل او سبب اصلیگمی
تا زمانی که سبب اصلی مرگ آسیبی است : «لی کشور مصر این چنین آمده استآراي دیوان عا

داراي  علیهمجنیچند که اصلی مرگ است، هر مسؤولکه جانی وارد نموده است این جانی 
  ).21( »رده استکمیمرگ کمک اي بوده که به بیماري
 همجدید  عامل وجود بدون حتی و حال هر در مرگ کهاین اثبات صرف داشت توجه باید

 واندتمین کسی دلیل همین به. شد نخواهد سببیت هرابط اثبات عدم باعث لزوماً ،اددمی رخ
 دالیل به متهم همداخل عدم صورت در حتی حال هر در قربانی که شود مدعی قتل، اتهام رد براي

 هر در که سرطانی بیمار بدن به کشنده بیماري ویروس انتقال بنابراین است، مردهمی دیگري
 یعنی ،بود نخواهد ایدز ویروس هدهندانتقال یتمسؤول نافی است مردهمی سرطان اثر در صورت

 دهندهانتقالباشد  زايناشی از انتقال عامل بیمار ،بر اساس نظرات علمی چنانچه علت مرگ
یعنی  ،مشمول حکم وضعی دهندهانتقالر در اثر سرطان فوت نماید ه بیماضامن و چنانچ

  . یعنی تعزیر گردد هرچند ممکن است مشمول حکم تکلیفی ،فوت نخواهد شد هقصاص یا دی
 که اشدبمی دهفای مفید نیز نکته این ذکر واگیردار کشنده مانند ایدز، بیماري با رابطه در

 بدن در حمایتی نقش که خون سفید هايگلبول ضعف لمث عاملی تأثیر است ممکنهرچند 
 تسریعیِ نقش که نمود دقت باید ولی ،باشد داشته نقش نتیجه حدوث تسریع در ،نندکمیایفا 

 ،بود نخواهد اولیه مؤثر علت از ناشی آثار زوال باعث تنهایی به نتیجه، حصول در داشتن صرف
 علیهمجنی به کشنده جراحت نتیجه حدوث در مؤثر علت کارشناسی نظر اساس بر اگر مثالً

 نقش صرفاً هايبیمار این آثار و ردبمی رنج ابوال یا ایدز مانند ايهکشند بیماري از کهباشد 
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 اساس بر که جارح به استناد هرابط توجه به عنایت با باشند، داشته مرگ حدوث در تسریعی
 شناخته قاتل عمد ا.م.ق 290 هماد ب بند اساس بر وياست،  شده ثابت نیز کارشناسی نظرات

 به کشنده غیر ايهضرب بیمار، فرد وضعیت از آگاهی بدون جارح که حالتی در لیکن، ودشمی
 یا رفته بین از خون، سفید هايگلبول تخریب دلیل به اشبدنی مقاومت که ایدز به مبتال فرد

، وارده هضرب با بدن همقابل انامک عدم از حاصله يهاتعفون دلیل به و کرده وارد شده، تضعیف
 بیماري به مرگ مستندبودن دلیل به ،جارح قلمدادکردن مسؤول ،است شده منتهی به مرگ

 قرار نیز قانونگذار پذیرش مورد ضمنی طور به مطلب این و نبوده صحیح آن آثار و ایدز هکشند
  .ودشمیقلمداد  مسؤولویروس  و در این حالت عامل انتقال است گرفته
 یعنی جراحت ،، قتل مستند به هر دو عاملنانچه بنابر نظر کارشناسانچ ید توجه داشت کهبا

 مسألهیت داشته و احکام وضعی و تکلیفی مسؤولباشد، هر دو به سهم مساوي و بیماري واگیردار 
 مورد اشاره قرار داده 526 همقنن این مطلب را در مادنسبت به هر دو جریان خواهد داشت. 

 تأثیر جنایتی، وقوع در تسبیب به بعضی و مباشرت به برخی عامل، چند یا دو اههرگ«: است
 تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست به مستند جنایت که عاملی باشند، داشته
  ».اشندبمی ضامن مساوي طوربه  باشد عوامل

یعنی  ،عواملعرضی بین  هالبته باید گفت که حکم این ماده تنها در صورت وجود رابط
و صحیح بوده  یکدیگر است، از مجزا و زمان یک در متعدد اسبابکه ناظر به تداخل  ايهرابط

یت تضامنی ایشان معتقد بود مسؤولعوامل و  »شرکت«وان به تمیتنها در این صورت است که 
 در متعدد که ناظر بر تداخل اسباب ايهیا رابط طولی هیعنی وجود رابط ،و در غیر این صورت

یت مسؤولمبنی بر  535 هحکم ماد اندهنتیج وقوع در یکدیگر از متأثر ولی ،متفاوت يهانزما
  جاري خواهد بود. »تأثیرسبب مقدم در «

 بر مقدم جهت این از و کرده تأثیر زودتر که است سببی هعهد بر ضمانبر این اساس 
 مجاز غیر عمل انجام با نفر چند یا دو هرگاه: «است آمده ا.م.ق 535 هدر ماد. است بوده دیگري

 جنایت وقوع در او کار تأثیر که کسی باشند داشته دخالت طولی صورت به جنایتی وقوع در
این مطلب مورد توافق بسیاري از فقها  ».است ضامن باشد دیگر اسباب یا سبب تأثیر از قبل

 است مانند مباشر ،أثیرتباره به این نحو است که سبب مقدم در بوده و استدالل ایشان در این
 خود گذاريتأثیر متأخر، اسباب که است دلیل این به تأثیر در مقدم سبب ضمان واقع در). 22(
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 و وجود به منوط خر،متأ اسباب تأثیر و وجود نوعی به و اندهگرفت عاریه به مقدم سبب از را
ه نوعی به مباشر وان بتمیرا  تأثیرپس وجود سبب مقدم در  .اشدبمی مقدم سبب اثرگذاري

نظر قرار داد که در آن هرچند به ظاهر با سبب مقدم در  البته باید فرضی را نیز مد. دکرتعبیر 
ل شرایط اثرگذاري سبب او وجوداما در این میان سبب مؤخر با علم به  ،هستیمبه رو  تأثیر رو

  .مایدنمیآن را فراهم 
 مسؤول ،ع حادثه فراهم کرده استقودر این حالت سبب دوم که به عمد شرایط را براي و

پرستاري با علم به تجویز اشتباه دارو براي بیمار توسط پزشک، بیمار را اشد. به عنوان مثال بمی
اشد نه پزشک بمییت متوجه پرستار مسؤولین صورت ماید که در انمیتوصیه به مصرف دارو 

 در« :مورد اشاره قرار گرفته استبه این شرح نیز  ق.م.ا 496 هماد 1 هکه این موضوع در تبصر
 ودشمی تلف و صدمه موجب و است اشتباه دستور که بداند پرستار یا مریض هرگاه مزبور، موارد

 خود به مستند خسارت یا صدمه بلکه ،نیست ضامن پزشک کند، عمل دستور به این وجود با و
مجاز و  که سببی غیرب مقدم در تأثیر در فرضی بس هقاعدهمچنین  .»است پرستار یا مریض
یت مسؤولاست که  غیر مجازاشد مجري نخواهد بود و در این حالت سبب بمیمجاز  يدیگر

  .ند سبب مقدم در تأثیر نباشدهرچ ،خواهد داشت
سد و در این حالت او را رمی تشخیصی اشتباه در مورد فرد مبتالبه پزشک به عنوان مثال 

بیمارستان با  هدر این حالت یکی از خدم .مایدنمی انجام یک سري اقدامات درمانی توصیه به
بیمار و تجویزات پزشک عملکرد پزشک را تأیید و بیمار را به انجام اعمال و استفاده از  همشاهد

که در  مایدنمیو فرد در اثر این اقدامات فوت  نمودهداروها ترغیب و او را در این راستا کمک 
. حکم هر دو حالت هددمیرا انجام  غیر مجازه عمل ست کیت متوجه کسی امسؤولاین حالت 

این قانون عمل  535 ههرگاه در مورد ماد«مورد اشاره قرار گرفته است: ق.م.ا.  536 هدر ماد
مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزي را در  ،باشد و عمل دیگري مجاز غیر مجاز کی از دو نفری

ري کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست قرار دهد و دیگ ،کنار معبر عمومی که مجاز است
بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه  غیر مجازشخصی که عملش 

 ود، نفر دوم ضامنشمیدیگران زدن به صدمهایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب  کهاینبه 
  .کند وارد استناد هرابط به خللی واندتمین نیز زمان گذشت همچنین ».است
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 رفتار میان زمانی هفاصل وجود صراحتاً ا.م.ق 493 هماد در مهم این پذیرش با ایران قانونگذار
 بیماري انتقال مانند مواردي در و ندانسته جنایت تحقق مانع را آن از ناشی هنتیج و مرتکب
النی مضی زمان طو تأثیرعدم . انددمی دیه یا قصاص مستوجب مورد حسب را مرتکب کشنده،
 نیز بوده و در استفتائات ایشانیت ناقل، مورد توجه فقها مسؤولاستناد و به عنوان رافع  هدر رابط

 عمداً کسی اگر: شود توجه ذیل استفتاء به نمونه عنوان به .مورد اشاره واقع گردیده است
 و زمان مرور اثر در و نبوده کشنده فوراً بیماري این چون نماید ایدز بیماري به مبتال را دیگري
 عمالً رودمی معالجه یا بیماري مهار احتمال حتی یا شده مرگ موجب بدن دفاعی قواي ضعف

  پاسخ مراجع به قرار ذیل است: ؟بود خواهد حکمی چه مشمول دهندهسرایت
 به منجر هفعلی شرایط در داندمی کهاین فرض با): ره( بهجت تقی محمد العظمی ا...آیت ـ
  .سم خوراندن مثل ،است عمد قتل شد اهدخو قطعاً او مرگ
 دیگري بدن به را ایدز ویروس عمداً کسی اگر: )ره( لنکرانی فاضل محمد العظمی ا...آیت ـ

 قتل حکم ،شود محقق هم مرگ و شودمی او مرگ موجب درازمدت در که بداند و دهد انتقال
  .دارد را عمد
 غالباً کار این که است دانستهمی جانی که صورتی در: شیرازي مکارم ناصر العظمی ا...آیت ـ

  .دارد را عمد قتل حکم شودمی قتل موجب
 قتل و برود بین از طرف عمل این با که صورتی در :همدانی نوري حسین العظمی ا...آیت ـ

 حساب به عمد قتل گرددمی قتل موجب غالباً که است طوري عمل و بوده عامل به منتسب
  .)23( آیدمی

 بردر این مورد نظر مخالفی مانطور که در مباحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت، ههرچند 
که  مطرح گردیده ،وجود دارد صاحب نظر در صحت آن تردید همبناي احادیثی که به گفت

به ند که کمیاستناد تلقی  هگذشت یک سال از زمان جنایت را به عنوان مانع تحقق رابط
 داشته بیاننیز در این راستا  مصر کشور عالی دیوان و بحث صورت گرفتتفصیل در رد آن 

  .)21.» (بردنمی بین از را متهم کیفري یتمسؤول ،مرگ و فعل میان زمان گذشت: «است
 به عنوان مثال رضایتبا عمل انتقال عوامل مؤثر در افعال مرتبط وان تمیالزم به ذکر است ن

یت مسؤولبه عنوان رافع را قال بیماري ایدز در برقراري ارتباط جنسی منجر به انت علیهمجنی
رضایت فرد، مبتنی بر برقراري یک  از یک طرف زیرا ،استناد تلقی نمود هابطناقل و یا قاطع ر
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مرتکب نسبت به سالمتی که منجر به مرگ او شود و  ايهجنسی سالم بوده نه رابط هرابط
رضایت در  آگاهی به بیماري، از طرف دیگر بر فرض ،است توجهی نشان دادهبی علیهمجنی

 ق.م.ا 365 هچه که در ماداشد و آنبمیرضایتی صحیح ن ،ارتکاب فعل حرام یعنی آسیب به بدن
قانون تعزیرات  612 هعمال حکم مندرج در مادآمده مرتبط با سقوط قصاص بوده و نافی ا

  نخواهد بود. 1375مصوب 
  

  ابقابل انتس جرائمو  دارگیري واهايانتقال بیمار
 آن ماهیت و شناخته یتمسؤول احراز براي االثباتالزم عنصر عنوان به استناد هرابط که حال

 عناوین یت و به تبع آن شناختمسؤولحدود و ثغور این  نوع وبررسی  به باید شد بررسی نیز
 بیماريبه طور کلی،  .پرداخت شود حاصل زايبیمار عوامل انتقال از است ممکن که ايهمجرمان

 یا سبب تأثیرکشنده باشد که از  ممکن است کشنده یا غیر ،واگیردار عواملصله از انتقال حا
که با توجه به این آید به وجود می ،کشنده غیرسبب یا علت کشنده و یا  نسبتاًیا  نوعاً علت

  پردازیم.می هانکه در ادامه به آد یافت ندر این قلمرو ارتکاب خواه جرائمطیفی از  ،شقوق
 کشنده نسبتاًیا  نوعاًامل وانتقال عناشی از  جرائم ـ1

ات واند طی یک فرایند تدریجی که گاهی اوقتمیکشنده  نسبتاًیا  نوعاًي هايانتقال بیمار
 ،منتج شود. با توجه به این فرایندالیه مرگ فرد منتقلود به شمیخیلی زود هم منجر به نتیجه 

د است تکاب دارد جرائم مرتبط با تمامیت جسمانی فرقابلیت ارکه بر این اساس  یجرائمدسته 
بودن کشنده نسبتاًیا  نوعاًتر از همه ضرر و مهم هکه بر حسب عنصر روانی و شدت و گستر

اما  ،ی از آن ارائه نمود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شدتوان انواع مختلف، میعوامل بیماري
  .اشدبمیراد از نوعاً یا نسبتاً کشنده ن مماید تبیینمیآنچه ضروري  در بادي امر

ي پزشکی هاهیافتطابق ود یک بیماري کشنده است منظور این است که مشمیوقتی گفته 
این بیماري در صورت ابتالي فرد به آن هیچ راه درمانی ندارد و فرد قطعاً در اثر این بیماري 

ر خواهند داشت از جمله ایدز و ابوال یا قرا هاياین دسته تعداد معدودي از بیمارخواهد مرد. در 
ا ام ،آینده به حساب میکشند یی است که در واقع غیرهاياما مراد از نسبتاً کشنده بیمار ،مرس

در این صورت ممکن است باعث مرگ فرد مبتال شوند.  ...به فراخور شرایط فردي، محیطی و
مثل  ،در هیچ حالتی کشنده نیستندیی که هانبه جز آ غیر کشندهي هايطیف عظیمی از بیمار
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دو دسته انتقال این  ی که در اثرجرائمدر ادامه به  یرند.گمیخال در این دسته قرار فک و تببر
 ل قابل تحقق است اشاره خواهد شد.عوام

ي واگیردار، فعل مجرمانه، شامل هايي مربوط به انتقال بیمارهاهونددر پر: قتل - 1- 1
قدام به دخول جنسی، آورد. اه موجبات انتقال بیماري را فراهم میرفتارهایی است ک تمامی

، فروش وسایل تزریق اعم از وریدي یا هاتي خونی آلوده از قبیل پالسما یا پالکهاهتهیه فرآورد
آیند. هاي آلوده و مانند آن، از این نوع رفتارها به شمار میعضالنی از قبیل سوزن یا سرنگ

اما عامل  ،شودکننده و محکومیت مبتالواند منجر به مرگ فرد مبتال تمیتمامی این رفتارها 
آنچه که از اهمیت برخوردار است  اشد. در واقعبمیمرتکب  نوع قتل عنصر روانی هکنندتعیین

واکنش نوع  هکننده مبین نوع قتل و در نتیجه تعیینبررسی عنصر روانی این اعمال بوده ک
 290قانونگذار در مواد  خواهد بود. به همین خاطر هاياین بیمار هندهدانتقالقانونگذار در برابر 

د مستقیم و راهکار کلی تعیین عنصر روانی که همانا توجه به قص هبه ارائ ق.م.ا 292و  291و 
  اشد پرداخته است.بمیتبعی مباشر یا سبب 

 سنی و شیعه فقهاي اکثریتنظر  از تبعیت به ایران به طور کلی حقوق: قتل عمد - 1- 1-1
 میان از که است ذکر به الزم. انددمی یتمسؤول موجب را تسبیب یا مباشرت از اعم جنایت
 قتل و دانسته قصاص موجب را بالمباشره جرح و قتل که است ابوحنیفه تنها ،سنت اهل فقهاي

 البنابراین بر اساس نظر ایشان انتق .)24( آوردبه حساب نمی قصاص موجب را تسبیببه  جرح و
. برخی از فقهاي قصاص نخواهد گردید موجبه بوده و باعث دی زايتسبیب عوامل بیماربه 

 به به خصوص و منصوص، موارد از غیر به تسبیببه  قتل در که اندهاین عقید بر نیز امامیه
 هر: «فرمایدمى تسبیب باب در طوسى شیخ. ندارد وجود قصاص حکم ،خاص هادلّ وجود دلیل
 »باشدمى ضامن اموال از دیه پرداخت معنایش بریم،مى کار به را ضمان صطالحا ما که جایى

بعید  امکان قصاص 92مصوب  که بر اساس قانون مجازات اسالمیاین در حالی است  .)25(
 وانتمیق.م.ا. قتل را  290 هپذیر است. مستفاد از مفاد مادنبوده و در صورت وجود شرایط امکان

  دانست:در سه صورت زیر عمد 
این : کشنده نباشد نوعاًهرچند عمل وي  ،را داشته باشد علیهمجنیجانی قصد کشتن  ـ الف

به قصد مستقیم معروف است. در مواردي که مرتکب قصد کشتن فردي را داشته باشد و  ،قصد
 ودشمیبودن رفتار، قتل، عمدي محسوب کشنده نوعاً بهبدون توجه  ،خود برسد هعمالً به نتیج
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غیر (اعم از کشنده یا  عمد، ارتکاب هر فعل هدر بیان ضابط دانان اسالمیاصوالً حقوق .)26(
به عنوان مثال، اگر کسی به قصد  .)27( اندهت آن کافی شمرد) را با وجود قصد در ثبوکشنده

نماید و در  ویروس بیماري واگیردار به دیگري قتل دیگري، اقدام به اهداي خون آلوده یا انتقال
هرچند  ،محقق خواهد شد قتل عمد ،جان خود را از دست بدهد علیهمجنی، این عمل هجنتی

براي اثبات وصف  ،زیرا قصد مستقیم خود ،دولی اتفاقاً موجب قتل گرد ،ه بودهکشند غیر نوعاً
استناد بین عمل انتقال و  هرابط کهاینالبته به شرط  ،است به فعل فاعل کافی دانسته شده عمد

  .شده برقرار باشدفوت حادث 
) این نوع را نداشته باشد علیهمجنید کشتن (هرچند قصکشنده باشد:  نوعاًعمل جانی  ـ ب

ردد. در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان گمیقتل نوعی عمل باعث تشکیل قصد تبعی 
به  .)3( خصوصیتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد نمود

گري یک عمل آید و انتقال آن به دیابوال یک ویروس کشنده به حساب میویروس عنوان مثال 
نگذار نیز به آن توجه مهم است و قانو چهآندر این میان اما  ،ودشمینوعاً کشنده محسوب 

مانند آنچه ، است بودن آلت به کار گرفته شدهقتالهنه و  بودن عملکشنده نوعاً یکی، داشته
 هنحوچند که ممکن است موضوعیت نداشته، هرو آلت  )28( فقهاي عامه معتقدند برخی

بین  قطعی ايهدر واقع مالزم .تلقی گرددفعل بودن کشنده نوعاًجهت  ايهاماراستفاده از آن، 
 و این رابطه عموم و خصوص من وجه است بودن عمل وجود نداردکشنده نوعاًبودن آلت و قتاله

 پس در صورت عدم آگاهی ،اشدبمی بودن عمل خودکشنده نوعاًدهنده به نتقالآگاهی ا و دیگري
وان او را به قتل عمد محکوم نمود. فقها نیز ضمن تصریح بر تمیبودن عمل نکشنده نوعاًاو به 

 کشنده نوعاًبودن فعل خویش، تلقی عمد در قتل را با وجود قصد فعل لزوم آگاهی قاتل بر کشنده
  ).29- 30( د که قصد سبب با علم به سببیت آن در واقع قصد مسبب استکننیل میاین چنین تعل

محدوثه  هبینی نتیجقابلیت پیشو با عنوان  با ادبیاتی دیگردر حقوق غرب این موضوع 
اگر متهم با علم از وضعیت  به عنوان مثال، .)31( مورد توجه قرار گرفته استتوسط فاعل 

ابوال، اقدام به همنشینی با دیگري نماید، هرچند که قصد قتل کشنده ابتالي خود به ویروس 
آید، در صورت فوت کشنده به شمار می نوعاًاما از آنجا که عمل مذکور  ،وي را نیز نداشته باشد

عنصر مادي قتل عمد به شمار خواهد آمد. باید توجه کرد  290 هطابق بند ب مادم علیهمجنی
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مفروض  ،بودن عملکشنده نوعاًآگاهی مرتکب از  290اده م 1 هکه در بند ب بر اساس تبصر
  .مرتکب خواهد بود هانگاشته و بار اثبات عدم آن نیز بر عهد

با آگاهی از وضعیت خود که عاقبت آن مرگ است و در  فردي که مبتال به ایدز شده، یا مثالً
با انجام  مرگ ي خود پس ازهاهانوادکمال ناامیدي به منظور کسب منافع مادي و تأمین خ

 هانتقال اعضاي آلود مانند جعل مدارك پزشکی تظاهر به سالمتی نموده و اقدام به ،اقداماتی
بودن این اقدام، عملشان کشنده نوعاًبه دلیل ، مایند که فارغ از انگیزهنمی خود به دیگران

 جرم موضوع هدرباررا برخی از فقها نظرات یکی از محققان نیز  .استمصداق قتل عمدي 
 دیگري به کشنده واگیردار بیماري انتقال به اقدام عمداً، شخصی که فرضی در ناقل، شخص

به شرح  هد،دمی دست از را خود جان بیماري این به ابتال هواسط به نیز علیهمجنی و مایدنمی
  :)32آوري نموده است (ذیل جمع

  .اندهآورد مارش به عمدي قتل را عمل این لنکرانی فاضل العظمی ا...آیت ـ
 زیادي زمانی هفاصل کهاین بر مشروط را عمد قتل به حکم شیرازي، مکارم العظمی ا...آیت ـ

  .اندهدانست صحیح نباشد، علیهمجنی فوت تاابتال  از
 کشندگی و نشمرده زجای قتل قصد به جز را قصاص نیز اردبیلی موسوي العظمی ا...آیت ـ

 به ایشان توجه اخیر پاسخ دو دلیل که سدرمی نظر به. اندهدانستن ثابت خود نزد را بیماري این
 حدوث امکان و طوالنی مدت مضی دلیل به استناد هرابط احراز صعوبت و موضوع اثباتی هجنب

 عنوان به قصد عنصر وجود همچنین مدت، این در استناد هرابط قاطع عنوان به دیگر وقایع
 کلی اصول از عدول وگرنه ،است بوده عینی امري عنوان به آن احراز امکان عدم و انتزاعی امري
  .است نبوده ایشان نظر مورد کشنده نوعاً عمل و عمد قتل بر حاکم
 تحقیقات مرکز گردیده مطرح عملبودن کشنده نوعاً راستاي در که فوق نظرات تکمیل در
بودن کشنده آیا هک نمود مطرح را سؤال این متأخر مراجع از استفتائی در قضائیه هقو فقهی

 قتلی نوع چه واقع در گردیده، عمل این مرتکب که کسی و شودمی محسوب قتاله آلت بیماري،
 همانطور زیرا ،اشدبمی ماهیتی خطاي داراي سؤال این داشت اذعان باید است؟ شده مرتکب را

 نوعاً است مهم آنچه و نداشته موضوعیتی قتل نوع تعیین درهمیشه  قتاله آلت شد گفته که
 این از فارغ. است بوده همین نیز محترم استفتاءکنندگان منظور و است عملبودن کشنده
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 حکم تفکیک و ضمان احراز در استناد هرابط وجود لزوم مسأله به درستی به فقها اشتباه،
  :اندهداد پاسخ گونهاین و داشته توجه موضوع وضعی و تکلیفی

 کندمی آلوده را دیگري عمداً بیمار که سؤال فرض در): هر( لنکرانی فاضل العظمی ا...آیت ـ
 به علم که صورتی در نیست بعید و است شده قتل مرتکب وي ،اوست به مستند دیگري فوت و

  .باشد عمدي قتل مصادیق از است داشته موضوع
 شخصی که( مذکور بیماري به مستند فوت اگر سؤال فرض در: ايخامنه العظمی ا...آیت ـ
  .)23( دارد را قتل حکم باشد) کرده متوفی بدن وارد عمداً

 علیهمجنیولی نسبت به  ،هم نداشته باشدکشنده نباشد و قصد قتل  نوعاًعمل جانی  ـ ج
عمالً باعث  به علت بیماري، ضعف، پیري یا هر وضعیت خاص مکانی یا زمانی نامتعارف دیگر

مانند  ،ودشمی علیهمجنیاز شرایط ه یا برگرفتکه باعث تشکیل قصد تبعی نسبی  قتل گردد
دفاعی وي اقدام به  هبودن قوبه ویروس ایدز و ضعیف» ب«بودن با علم به مبتال »الف« کهاین

بر اثر ابتال به ویروس  »ب«ماید که در این شرایط اگر نمی ويبه  ،انتقال ویروس آنفوالنزا
  ي تلقی خواهد گردید.قتل عمد» الف«عمل  ،آنفوالنزا جان خود را از دست بدهد

تنها با توجه به شرایط  ،عمل به طور نسبیبودن کشنده ،اندهطور که فقها اشاره کردهمان
 مثالً ،)33( بلکه ممکن است ناشی از عوامل خارجی نیز باشد ،ودشمیحاصل ن علیهمجنی
 ده و باعثکشن نوعاًممکن است  ،زدن در هواي گرم یا در آب انداختن فرد در سرماي شدیدشالق
از شرایط اجراي قصاص دانسته به وضعیت موصوف جانی گاهی آ .)25( دقتل عمد گرد تحقق
 ریحق.م.ا. نیز تص 290 هکه این امر در بند پ ماد )34(اشد بمیبار اثبات آن با اولیاي دم  و شده

  .ده استش
ي قبل از انتقال هايمانند بیمار ،جناییي پیشهاتود وضعیشمیجا مطرح سؤالی که در این

ظاهراً  پاسخ استناد محسوب گردند؟ هي قاطع رابطویروس است که آیا ممکن است در موارد
 جناییي پیشهاتمرگ بیمار حتمی است و وضعی ،هاي مطلقاً کشندهمنفی است، زیرا در ویروس

 شنددخالت داشته با تأثیرممکن است در تسریع  ،علیهمجنییا وضعیت خاص  هايمانند بیمار
هاي به صورت نسبی کشنده با توجه به شرایط مندرج در بندهاي . در ویروستأثیرنه در اصل 

 جناییزیرا هرچند وضعیت پیش ،ب و پ اگر فرد مبتال بمیرد باز عمل، قتل عمد تلقی خواهد شد
 کنندهمنتقلجا وقتی سبب پویا که در این ،اسباب هاما در زنجیر ،فرد مؤثر بوده استدر مرگ 
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نایی در فرد مبتال هست جوجود دارد دیگر سراغ سبب ایستا که وضعیت پیش ،اشدبمیویروس 
فرد را در وضعیتی قرار داده باشد که وي با مرده  ،جناییتنها اگر وضعیت پیش .)35ویم (رمین

در این حالت انتقال ویروس کشنده  و اصطالحاً در حکم مرده فرض شود، تفاوتی نداشته باشد
ه مجازات جنایت ب ق.م.ا 372 هدهنده مطابق مادتل عمد به حساب نیامده و فرد انتقالدیگر ق

  .رددگمیبر مرده محکوم 
نظریات  .باشدپرواضح است که مجازات مرتکب در هر یک از سه حالت مذکور قصاص می

 -  4460/7 هشمار اتییه نیز در چند مورد از جمله نظرحقوقی قوه قضای هاز ادارمشورتی صادره 
است  دهندهانتقالمؤید امکان قصاص  11/6/83 - 4176/7و  11/6/83 - 1691/7 ،7/11/82

چه مرد یا زنی عالماً عامداً همسر خود یا فرد چنان«ردد: گمیآخر ذکر  هکه به عنوان نمونه نظری
این جنایت عمدي است و حسب مورد  ،دیگري را مبتال به بیماري خطرناك از جمله ایدز نماید

کن است فرد، محکوم به قصاص (در صورت فوت مبتال به علت انتقال این بیماري) یا دیه یا مم
ارش شود و تعیین ارش با توجه به تعیین نظر پزشک متخصص خواهد بود و اگر عمدي در کار 

  ».فاعل است هکه دیه یا ارش آن به عهد عمد باشدممکن است جنایت شبه ،نباشد
ذکر چند نکته خالی از فایده  ،تل عمد در انتقال ویروس کشندهبحث از ارتکاب ق هدر خاتم

اصوالً مرگ جانی یکی از  کهاینبه رغم  عامل بیماري دهندهانتقالفوت در خصوص  نیست.
تبع آن، دیه نیز منتفی خواهد  آید و بهموارد سقوط قصاص در نظام کیفري اسالم به شمار می

ردد قصاص است نه گمیکه در قتل نفس اصالتاً ثابت  چهآن ر گفته شدهدر توجیه این نظ شد و
  محل قصاص، دیه نیز ساقط خواهد شد.رفتن بنابراین با از بین ،یکی از دو مورد قصاص و دیه

بدون آنکه فرد یا  ،هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ـ ت
 کهایند یت مقصود یا نظیر آن واقع شود، ماننجمع معینی مقصود وي باشد و در عمل نیز جنا

مثل  ايهیماري کشندفردي که مبتال به ویروس ب کهاینیا  ،گذاري کنددر اماکن عمومی بمب
ماید و در نمیپیدا  هانی نسبت به جهان و انساموضعی منف ،ناامیدي از زندگی شد باابمیایدز 

زمان را مقصر فرض کرده  ي مثبت باشد زمین وبه فکر بهبود خویش و انجام کارها کهاینعوض 
در این فرض  .ندکمیدیگر افراد به این ویروس مهلک و تمام تالش خویش را مصروف ابتالي 

ود در نظر فرد بیمار اهمیتی ندارد و تنها خواست او ابتالي افراد دیگر به شمیشخصی که مبتال 
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فوت دیگران در اثر ابتال با وجود سایر  در صورت عمل فرد در این حالت .باشداین ویروس می
  اشد.بمیمستحق قصاص شده و  ق.م.ا 290 همشمول بند ت مادشرایط 

عمد ترکیبی از عمد و خطا را در خود دارد، زیرا از جنایت شبه: عمدقتل شبه - 1- 2-1
عمد خوانده و از جهت  و آن را از این جهت جهت وجود قصد فعل با جنایت عمدي شبیه

م.ا در موارد ق. 291 هبرابر ماد .)28با جنایت خطاي محض شبیه است (ر قصد نتیجه خطاي د
  :اشدبمیذیل قتل شبه عمد 

 لکن قصد جنایت واقع شده ،داشته قصد رفتاري را علیهمجنیهرگاه مرتکب نسبت به  ـ الف
  .نباشدنیز ردد گمیدي که مشمول تعریف جنایت عمدي یا نظیر آن را نداشته باشد و از موار

 کهاینمانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به  ،گاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشدهر ـ ب
وارد  علیهمجنیاین قانون است به  302 هیا حیوان و یا افراد مشمول ماد موضوع رفتار او شئ

  .سپس خالف آن معلوم گردد ،کند
جنایت واقع شده  کهاین مشروط بر ،هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ـ پ

  .مشمول تعریف جنایت عمدي نگردد
قصد فعل اعم از آن که فعل عدوانی باشد یا  :عمد عبارتند ازارکان عنصر روانی عمل شبه

البته اگر  ،به طور اتفاقی موجب قتل گرددنتیجه، یعنی عمل باید ناخواسته و  نباشد و عدم قصد
عمد به حساب خواهد شبهمصداق و به طریق اولی فرد مرتکب خطاي جزایی شده باشد عمل ا

نیز مرتکب نشده و ضوابط را نیز اما باید در نظر داشت در فرضی که فرد خطاي جزایی  ،آمد
  عمد تلقی خواهد شد.شبهدر صورت وجود سایر شرایط نموده باشد باز عمل وي رعایت 

ق.م.ا تعدي و  145 هماد هخطا و تقصیر در واقع عبارت است از تعدي و تفریط و در تبصر
مذکور مسامحه و غفلت، عدم  همباالتی. مطابق تبصراحتیاطی و بیط عبارت است از بیتفری

 مباالتییاطی و بیاحتحسب مورد از مصادیق بی هانم رعایت نظامات دولتی و مانند آمهارت، عد
وده است. در واقع بند الف موارد مربوط به عمد را از شمول موضوع خارج نم است. قسمت آخر

مانند ایدز و ابوال  ،کشنده باشد نوعاًیعنی بیماري واگیردار  ،کشنده بوده نوعاًمواردي را که عمل 
همچنین مواردي که قصد  ،ردندگمیارند و به مرور زمان باعث فوت که درمان واقعی و قطعی ند

  .عمد خارج نموده استابتدایی قتل موجود باشد را از شمول موارد شبه
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 »ب« يبا قصد قتل و ابتال فردي: مایدنمیتر موضوع کمک شدن بیشهاي ذیل به روشنمثال
ماید. نمیهاي آلوده به این ویروس براي وي سرنگ هبه ویروس بیماري واگیردار، اقدام به تهی

 هانتکیه بر اعتماد خویش به او، از آها و با بودن این سرنگنیز بدون اطالع از عفونی» ب«
صورت غیر  ردد. تا اینجا عمل مذکور حتی درگمیتفاده نموده و مبتال به بیماري مورد نظر اس

و صرفاً به دلیل وجود قصد قتل از لحاظ نوع قتل، مصداق بند  دهندهانتقالعمل بودن کشنده
، جانی به قصاص محکوم خواهد علیهمجنیق.م.ا به شمار آمده و در صورت فوت  290 هالف ماد

وده و قصد تبعی به دلیل وجود ن حکم در حالتی که قصد مستقیم قتل موجود نبشد. همی
 بندهاي ند ضعف جسمی او مفروض بوده بنا برمان ،علیهمجنیشرایط محیطی و یا وضعیت خاص 

 بیماريبا اطالع از وضعیت » ب«به عنوان مثال اگر  اماجاري خواهد بود،  290 همادب و پ 
زناشویی با همسر  ه، اقدام به رابطکننده نظیر کاندومز وسایل پیشگیرياستفاده ا خود و البته با

رابطه، همسر را نیز  يکننده در اثنابودن وسایل پیشگیريلکن به دلیل معیوب ،مایدخویش ن
از  291 همبتال کند و در نتیجه وي جان خود را از دست دهد، در اینجا قتل بنا به بند الف ماد

  .دعمد خواهد بونوع شبه
ست که جانی نه قصد جنایت بر قتل در صورتی خطاي محض ا: خطاي محض - 1- 3-1
ایط قتل یا نباید شر کهاینضمن  .)13(باشد داشته  و نه قصد فعل واقع شده بر او را علیهمجنی

نیز موجود باشد که از آن جمله عدم وجود  عمدجرح مندرج در مواد مربوط به قتل عمد و شبه
ذار در قانونگ .عمد خواهد گردیدباعث تبدیل جنایت به شبه وجود آن کهخطاي جزایی است 

  :قتل را در موارد ذیل خطاي محض محسوب کرده استق.م.ا  292 هماد
  .واقع شود هاندر حال خواب و بیهوشی و مانند آ ـ
  .صغیر و مجنون ارتکاب یابد هبه وسیل ـ
قصد ایراد فعل  یه را داشته باشد و نهعلجنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی ـ
  .شدهواقع

شدن فرد هاالرادب یا مستی که باعث مسلوباگر کسی در حالت خوابه عنوان مثال بنابراین 
اختیاري و به منظور ارتکاب جنایت نیز نباشد با همسر خود  ،و البته مستی حاصلهود شمی

 عمل او مشمول بند اول ،ي منتقل نمایدونزدیکی نماید و از این طریق ویروس بیماري را به 
در حالت مذکور اگر  اما باید توجه داشت ،آیدمذکور شده و خطاي محض به حساب می هماد
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قبالً خود را براي انتقال بیماري آماده یا مقدمات آن را فراهم کرده باشد و آگاهانه  دهندهانتقال
  ود.شمیجنایت عمدي محسوب  292 هماد هبر تبصرخوابد یا خود را بیهوش نماید، بناب

نیز صغیر یا مجنون باشد  ،ویروس دهندهانتقالدر موردي که  جنایت خطاي محض حکم
وان به حالتی اشاره کرد که فرد از بیماري تمیمذکور  هجاري خواهد بود. در مورد بند پ ماد

ذکر گردیده  290 هخود اطالع نداشته باشد و البته قصور یا تقصیري نیز مانند آنچه که در ماد
و به رغم این شرایط عمل انتقال ویروس صورت بگیرد که در این حالت نیز  در بین نباشد

اند: چنین بیان داشته االی در این مورد فقهدر سؤ .جنایت خطاي محض به وقوع خواهد پیوست
 که دهد انجام عملی و نداشته خبر خود بیماري از و باشد ایدز ویروس به مبتال کسی اگر

 است محض خطاي قتل آیا گردد، وي مرگ به منجر که شود دیگري به ویروس انتقال موجب
   عمد؟شبه یا

  .باشدمی محض خطاي :)ره( بهجت محمدتقی العظمی ا...آیت ـ
  ).23( است محض خطاي نوع از قتل مسأله فرض در :همدانی نوري ا...آیت ـ

 محسوب قتل به شروع در انواع مختلف قتل، موارد فوق و هدر کلی کهاینقابل توجه  هنکت
 واحد عمل وانتمین زیرا، وان چنین حکمی صادر نمودتمینبوده و ن صحیح انتقال عمل نمودن

 شروع شرط ا.م.ق122 هماد مطابق دیگر طرف از. قتل هم آورد، حساب به قتل به شروع هم را
 معلق اراده از خارج مانعی هواسط به مرتکب قصد که است این عمل آوردنحساب به جرم به

 گذشت به نیاز آن حصول تنها است یافتنیدست نتیجه مذکور حالت در که حالی در ،بماند
 البته در فرضی. رسید خواهد سرانجام به زمان گذشت با و نمانده ناتمام عمل واقع در و دارد زمان

کردن با فرو »ب«ند آنگاه کمی »الف«که مرتکب اقدام به انتقال ویروس بیماري کشنده به فرد 
ق.م.ا. قاتل  371 ههد، در این صورت به تصریح ماددمیبه حیات او خاتمه  »الف«چاقو به قلب 

 عملشبودن کشندهویروس بیماري کشنده با توجه به  کنندهمنتقلاشد و در این حالت بمی »ب«
محکوم  122 هابق مادبه شروع به قتل عمدي مطو عدم فوت فرد مبتال در اثر انتقال ویروس 

  خواهد گردید.
 ماید ابتالي مادرنمییات جنین را تهدید ترین عواملی که حماز مه: سقط جنین - 1- 4-1

ابتال به این دو بیماري را نداشته  هیعنی اگر مادر سابق ،اشدبمیبه ویروس آبله مرغان یا سرخک 
 ،به در خواهد برد د خود جان سالمهرچن ،ها آلوده شودو در دوران بارداري به این ویروسباشد 
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اشد که تاب بمیسقط جنین  ،شودي گیر ودامنممکن است ترین اتفاقاتی که اما یکی از تلخ
هاي ي آشکار ویروسهاهها جزء نموندر واقع این ویروس .نداردهاي کشنده را تحمل این ویروس

ورد و حتی اگر جنین جان سالم آیند که جنین را از پا در خواهند آینسبتاً کشنده به حساب م
 اختالالتیا همان  )Anomali( آنومالی زیرا ،ی در انتظار او نیستخوش هباز آیند ،هم به در ببرد

از نتایج  دست نداشتن یاشد که عوارضی همپون نابینایی، کوتاهی کمیمادرزادي انتظار او را 
قدام به انتقال ویروس این انه ابنابراین اگر کسی عامد .)36( تلخ این اختالالت خواهد بود

سقط جنین موضوع به خاطر  حبس تعزیريچون  ییهاتابه زن باردار نماید مجاز هايبیمار
یا  ق.م.ا 720و  716 و سقط موضوع موادضرب و جرح ناشی از  هدی ،75 ق.م.ا. 623ماده 

تعزیري و در صورت عدم اجراي قصاص حبس  92 ق.م.ا. 306ماده  هتبصرقطع موضوع قصاص 
  شد.کمیانتظار او را  75 ق.م.ا. 614 هماد

به دلیل اجمال و  92تا قبل از تصویب ق.م.ا مصوب : االرضمحاربه و افساد فی - 1- 5-1
 ،االرض وجود داشتمحاربه و افساد فی هدربار 1370ابهامی که در قانون مجازات اسالمی مصوب 

ف میان حقوقدانان و برخی از فقها بود که تفاوت میان این دو جرم مورد اختال یا موضوع تشابه
تفاوت مفهومی و مصداقی میان این دو جرم به رسمیت شناخته شد  92با تصویب ق.م.ا مصوب 

 د. بر این اساس انطباق عمل موضوعین گردیسالح تعیکشیدن و شرط اساسی وقوع محاربه نیز 
 هانهایی میکروبی و مانند ایل سالحانتقا هوسیل کهاینمگر  ،دماینمیجرم محاربه بعید بحث با 

در االرض باید گفت اما در خصوص افساد فی ،افتداتفاق می ترکمباشد که در عالم واقع نیز 
» االرضافساد فی«واگیردار را مصداق عمل ي هايوان انتقال عفونت و بیمارتمیحالت عادي ن

، موضوع را بارزیانردگی آثار و نتایج فعل ه گستبه شمار آورد، اما قانونگذار در مواقعی با توجه ب
  ي واکنش فردي باالتر دانسته است.دارا جرائماز 

توان مطرح کرد مربوط به جایی است که فرد یا گروهی، با شیوع و پخش اي که میفرضیه
نمودن و وسیع آالت و ادوات آلوده به بیماري واگیردار کشنده در سطح جامعه، سعی در فلج

د. چنین اعمالی که ممکن است با ناین بیماري مهلک داشته باشزیادي از افراد به  هعد يابتال
سودآوري و تجارت  و یا به سوداي هانسالمی و درگیرنمودن آن با بحراتضعیف حکومت ا هانگیز

ي آلوده، ترویج مواد هانها یا سوزچون توزیع سرنگهمواند از طرق مختلفی تمیصورت پذیرد، 
ي هانخومانند  ،ي آلوده به ایدز به داخل کشورهان به عفونت و یا واردنمودن خوآرایشی مبتال
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پذیرد. در چنین مواردي است که این سؤال انجام که از کشور فرانسه وارد ایران شد،  ايهآلود
هرکس به «ارد: دمیکه بیان  ق.م.ا286 هبه ماد وان با توجهتمیود که آیا شمیذهن مطرح در 

 پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك ه، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،طور گسترد
یا ورود  جب اخالل شدید در نظم عمومی کشورکه مو ايهبه گون ،گردد هانیا معاونت در آ

االرض محسوب و به مفسد فی ،در حد وسیع گردد خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد
ه به مجازات رساند یا خیر؟ ب» االرضافساد فی«افرادي را از باب چنین » .ودشمیاعدام محکوم 

سد فارغ از اشکال ماهوي که در تدوین ماده به دلیل عدم تعیین دقیق معانی مفاهیم رمینظر 
بتوان مورد  ،و به تبع آن امکان تفاسیر موسع از شمول ماده وجود دارد» گسترده«کلیدي مانند 

و  )37االرض دانست (مصادیق جرم افساد فیایط موجود در ماده از بودن شررا با توجه به جمع
طور زیرا همانکسی در اثر ابتال بمیرد یا خیر.  کهاینصرف نظر از  ،فرد را به اعدام محکوم کرد

ي آلوده در حد وسیع مثالً در تعداد ده هاننوان مثال در انتقال و توزیع خوکه بیان گردید به ع
د آلوده به ویروس یا میکروب با وسعتی که مشمول ماده واقع شود صورت پخش موا واحد، هزار

وانند تمیه طور حتم ببودن کشندهدر صورت  هانو میکروب یا ویروس موجود در خو گرفته
  گردند. هانپذیراي این خو افراد موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانیِ

روبی و ورود خسارت عمده به تمامیت بنابراین سه شرط گستردگی عمل، پخش مواد میک
وجود بوده و عمل مصداق افساد در این صورت م یا اخالل در نظم عمومی کشور جسمانی افراد

مومی و در مواردي که ع بهداشت هتوسع مسیر در هاتحکوم هوظیف مورد دراشد. بمیاالرض فی
 و ایی مانند قرنطینههاز روش بایستی ی در مورد ناقل قابل احراز نباشدبراي قاض» گسترده«وصف 
 ابعاد شدنمشخص از بعد تا هاي کنترل به منظور حفظ سالمت جامعه استفاده گرددروش دیگر

  .شود اخذ صحیح تصمیم قضیه،
از شرایط این  ايهاالرض بود و پاراز جهاتی نزدیک به جرم افساد فی حال اگر عمل ارتکابی

م بود، دو حالت رخی شروط الزم براي تحقق این جراما از سوي دیگر فاقد ب ،جرم را داشت
خواهد  92 ق.م.ا. 286ماده  همجرمانه قابل تصور است؛ در صورت نخست عمل مشمول تبصر

هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم «مطابق این تبصره:  .شد
یا فحشا در حد وسیع و یا علم به  سادف هی، ایراد خسارت عمده و یا اشاععمومی، ایجاد ناامن

شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگري نباشد، مؤثربودن اقدامات انجام
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 »ودشمیپنج یا شش محکوم  همرتکب به حبس تعزیري درج جرم، بارزیانبا توجه به میزان نتایج 
آن  هو شرایط مذکور در ماده و تبصرتر بوده وم عمل از حیث آثار و شرایط خفیفو در فرض د

و به عنوان تهدیدي  قرار بگیرد 75 ق.م.ا. 688 هدر این صورت ممکن است در ذیل ماد را ندارد،
  ود.شمیه در مباحث بعدي بدان پرداخته علیه بهداشت عمومی تلقی شود ک

 غیر کشندهانتقال عوامل ناشی از  جرائم ـ2

یاد سبب و علت  ها با عنواناستناد که از آن هدر رابطل گونه که گفته شد عوامل دخیهمان
غیر از  ايهنتیج هانآاثر حادث شده در  هباشند که نتیج ايهممکن است عوامل غیر کشند ،شد

به بیماري برفک در طرف مقابل  به عنوان مثال انتقال نوعی قارچ منجر .الیه باشدمرگ منتقل
چ فرضی کشنده به حساب نیامده و حتی در بعضی ود که این بیماري واگیردار در هیشمی

 نوعاًدر صورتی که عامل  .)36( ودشمی ان نیز نداشته و خود به خود برطرفحاالت نیاز به درم
وان در تمینشود باید بررسی نمود که آیا  کشنده نبوده و به عبارت دیگر منجر به فوت نسبتاًیا 

خاصی را به آن نسبت داد یا خیر؟  هل عنوان مجرمانعم هقوانین جزایی با توجه به نوع یا طریق
را ذیل جرائم  وانتمی دیگر هو قوانین متفرق قانون تعزیرات ،با تدقیق در قانون مجازات اسالمی

مورد  ، کهموارد مهم در برخی هنکت نظر گرفت.در  غیر کشندهاین دسته از عوامل براي انتقال 
 باره گردیدههاي متفاوتی در ایناست که باعث واکنش تقالان هوسیله و طریق ،ه استنظر مقنن بود

  .است
انتقال ویروس بیماري کشنده به فرد دیگر را  برخی: تهدید علیه بهداشت عمومی - 2- 1

این نظر  اما ،)38( دناندمی 75ق.م.ا.  688 همصداق تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماد
کرشده در ماده به ذهن متبادر با توجه به مصادیق ذآنچه از بهداشت به ویژه زیرا  صحیح نیست،

اشد و انتقال ویروس تهدید علیه سالمتی است بمیسالمتی  هبه عنوان مقدم ايهود مقولشمی
به  یراز، سال مذکور در ماده نیز مؤیدي بر این ادعاست یکنه علیه بهداشت و حداکثر مجازات 

میکروب فرض نمود بتوان اگر  لیکن ،نمایدوه میجلنامناسب هاي کشنده ویژه در انتقال ویروس
توان بیمارنمودن فرد دیگري را  آن نوعبودن دالیل مختلف از جمله ضعیف بنا به یا ویروس

 وانتمی، این اقدام را در سطح جامعه ولو به صورت محدود پخش گردددر عین حال  ،نداشته باشد
بهداشت عمومی تلقی و مرتکب آن را به  در صورت وجود سایر شرایط به عنوان تهدیدي علیه

  محکوم نمود. 75 ق.م.ا. 688در ماده مجازات مقرر 
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مانند ایدز را، مصداق  ،ي واگیردارهايانتقال ویروس بیمار ايهعدضرب و جرح:  - 2- 2
تقال مطابق نظر مذکور ان .)39( آورندبه حساب می 75ق.م.ا. مصوب  614 هضرب و جرح ماد

قرار داده شود. بدین ترتیب  75 ق.م.ا. 614واند مصداق ماده تمیب و جرح ویروس از طریق ضر
آید و به یا مرضی دائمی در فرد به وجود میکه در اثر انتقال ویروس آثاري همچون نقص عضو 

 مذکور نخواهد بود با شرایط هاین ترتیب یک ضرب و جرح ساده که در شرایط عادي مصداق ماد
  .ه قرار گرفته و محکومیت مرتکب را در پی خواهد داشتآمده مشمول حکم مادپیش

 اثر که اشدبمی )Infectious Mononucleosis( منونوکلئوز ویروس ها،ویروس این هنمون
 شدنبزرگ به منجر افراد %50 در اثر این کنار در اما ،است عفونی گلودرد به شبیه آن ابتدایی
 مرگ به منجر شود وارد طحال به ايهضرب بیماري نای از بعد ماه یک تا اگر که رددگمی طحال
 ضرب مصداق شرایط سایر وجود صورت در خود طحال، شدنبزرگ این که) 36( ودشمی بیمار

 در انتقال همچنین. داشت خواهد پی در را مبتالکننده فرد محکومیت و شده مذکور هماد جرح و
آثاري چون درد  ،همراه خواهد بودمیکروب سل ریوي که تشخیص آن در فرد مبتال با سختی 

 شدنشکم، زخم ریه و عفونت مغز قابل مشاهده است که این آثار به ویژه اثر آخر منجر به جاري
  خواهد گردید. 614مجدد حکم ماده 

قابل اعتنا بود، زیرا با تصویب  1392اما این نظر تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی 
همین قانون در طیف قابل توجهی از جنایات با  447 هحکم ماد قانون مذکور و به 401 هماد

 آثاریرد بدون احراز گمیکه قلمرو وسیعی را دربر  »عدم قابلیت اجراي قصاص«کلی  هضابط
ماده این مذکور قابلیت اجرا داشته و فرد مرتکب به مجازات مقرر در  هحکم ماد 614 هماد

را نداشت در عین حال  401ی شرایط ماده محکوم خواهد گردید. البته اگر ضرب و جرح
از جمله مرض دائمی  614 هو یکی از عوارض مذکور در ماد انتقال دادبه بدن دیگري را ویروس 

در حقوق خارجی نیز در چنان محلی از اعراب خواهد داشت. این عقیده هم را برجاي گذاشت،
انتقال ویروس بیماري واگیردار،  هاري جدید دربهايانگاردر کنار جرم بعضی از ایاالت استرالیا

تطبیق  شدید بدنی یا صدمات و مالحظه بدون قراردادن خطر معرض آن را با عناوینی مانند در
  ).40است ( شده نیز ي متفاوتیهاتمجازا اعمال باعث هاهنگا تفاوت این و اندهداد

: 1337صوب اسید م قانونی مربوط به مجازات پاشیدن هانگاري طبق الیحجرم -3-2
یگري نظر د 1337مجازات این عمل طبق الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 



  1394وپنجم، زمستان سال نهم، شماره سی                     حقوق پزشکی نامه/ فصل 150 

ري
یما

در ب
ي 

یفر
ت ک

ؤولی
مس

راز 
 اح

حوه
ن

اب
نتس

ل ا
 قاب

ائم
جر

 و 
دار

گیر
 وا

اي
ه

 

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا «مطابق این ماده واحده: ود. شمیاست که در این میان مطرح 
قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض  ی دیگر، موجبیهر نوع ترکیبات شیمیا

اگر موجب قطع گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و یا  علیهمجنیمی یا فقدان یکی از حواس دائ
سال و اگر موجب  10تا  2افتادن عضوي از اعضا شود به حبس مجرد از یا نقصان یا از کار

باره نیز باید در این .)41» (سال محکوم خواهد شد... 5تا  2دیگري شود به حبس از  هصدم
ولیکن وجود خصوصیات مشترك  ،حصري نداشته هچند جنبرد نظر در ماده هرل مووسای گفت

ي و از اجزاي عنصر مادي یعنی ترکیبات شیمیایی براي اعمال حکم ماده، ضرور ،مصرح در ماده
زا، از طریقی غیر ود و این در حالی است که در عموم موارد، انتقال عامل بیماريشمیمحسوب 

البته اگر انتقال از این طریق و به عمد بود، عمل  ، افتدمیایی اتفاق میاز ترکیبات شیاز استفاده 
آنچه مورد نظر مقنن در این ماده بوده است  کهاینمشمول این ماده واحده خواهد بود. ضمن 

حکم تکلیفی موضوع بوده و اجراي حکم تکلیفی نافی اجراي احکام وضعی بر اساس اصول 
  .موجود نخواهد بود

یا سوزاك اگر فردي که مبتال به ایدز : ل بیماري واگیردار از طریق آمیزشانتقا - 2- 4
عمل به مرگ  کهایننظر از  صرف ،اشد با علم یا ظن قوي به ابتال با دیگري آمیزش کندبمی

ماه  3به حبس از  کنندهمنتقلابتالي او منجر به محکومیت الیه منجر شود یا نه، صرف منتقل
از بیماري آمیزشی و واگیردار  قانون جلوگیري 9 هعمل مشمول ماد سال خواهد بود و 1تا 
 دارهر کس بداند که مبتال به بیماري آمیزشی واگیر«مذکور بیان داشته شده:  هاشد. در مادبمی

که اوضاع و احوال شخصی او طوري باشد که بایستی حدس بزند که بیماري او واگیر بوده و یا آن
کننده مبتال ،شکایت کندطرف مقابل مبتال شود و به مراجع قضایی  آمیزش او، هاست و به واسط

براي مجرم  کهاینقابل توجه  هنکت »ود.شمیبه حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم 
کردن مرتکب نفس آمیزش کفایت نکرده و باید عالوه بر آن انتقال هم صورت گرفته محسوب

 هبه عبارت دیگر رابط .لزوماً انتقال باید صورت گرفته باشدیعنی جرم مقید به نتیجه بوده و  ،باشد
  استناد بین فعل و نتیجه که همانا انتقال و حدوث بیماري است موجود باشد.

بیماري  دهندهانتقالفاً براي بیان حکم تکلیفی سد این ماده صررمیبه نظر از سوي دیگر 
طرق  هي واگیردار و یا کلیهايارد بیمارقابل تعمیم به کلیه موآمیزشی از طریق آمیزش بوده و 

مانند ایدز، هم از طریق آمیزش و هم از طرق  هاياست برخی بیمارزیرا ممکن  ،اشدبمین انتقال
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از سرنگ و تیغ مشترك منتقل گردند یا دیگر مانند انتقال از طریق مادر به فرزند یا استفاده 
یافته از نوع اگر بیماري انتقال ل نگردند.از طریق آمیزش منتقآمیزشی نبوده و کالً  کهاین

گ ولو مثل عفونت مجاري ادراري و در عمل منجر به مر ،نیز باشد غیر کشندهآمیزشی بوده و 
صورتی که این عمل باعث  در اما ،مذکور قابل اعمال است ه، مادبه صورت اتفاقی نیز نگردد

به عنوان  ،آیدمیجدیدي به وجود  مقانون مجازات اسالمی احکاگردد بر اساس  علیهمجنیفوت 
و در مورد  ردد حبس سه تا ده سالهگمیکه به هر دلیل منجر به قصاص ن مثال در قتل عمدي

بین این  در مقام رفع تزاحم .قابلیت اجرا خواهد داشتعمد حبس یک تا سه ساله  قتل غیر
ر اثر فوت داحکام جدید  و مجازات ناشی از پیدایش 9 هیعنی مجازات مذکور در ماد ،هاتمجازا

 باید به قواعد مربوط به تعدد رجوع نمود که در آنجا ،جرائمبودن البته در فرض تعزیريفرد مبتال، 
  خواهد بود.اشد مجازات  ردد حداکثرِگمیمجازاتی که اجرا  134 هاول مادنیز بر اساس قسمت 

 وانتمینانطور که گفته شد همصحیح نبوده، زیرا نمودن عمل مذکور نیز قتل محسوب شروع به
 ق.م.ا.122 هعمل واحد را هم شروع به قتل به حساب آورد، هم قتل. از طرف دیگر مطابق ماد

مانعی خارج  هل این است که قصد مرتکب به واسطآوردن عمشرط شروع به جرم به حساب 92
حصول آن نیاز  یافتنی است تنهااز اراده معلق بماند در حالی که در حالت مذکور نتیجه دست

 به گذشت زمان دارد و در واقع عمل ناتمام نمانده و با گذشت زمان به سرانجام خواهد رسید.

وان چشم بر روي عواقب و نتایج انتقال بست و به صرف انتقال ویروس بیماري تمینبنابراین 
مجازات  زیرا در این صورت ممکن است فرد به دو ،کشنده فرد را محکوم به شروع به قتل نمود

و در صورت فوت فرد در  باید منتظر نتایج ماند پس ،شروع به قتل و قتل عمدي محکوم شود
را به قتل عمدي محکوم نمود و اگر فرد مبتال به علت دیگري فوت  کنندهمنتقل ،اثر ویروس

 ق.م.ا. 122نماید در این صورت مبتالکننده به مجازات شروع به قتل عمدي موضوع ماده 
 وم خواهد شد.محک 1392

  
 گیرينتیجه

، اعم جرائم هدر کلی آن ، صحت انتساب و استناد است که احرازیتمسؤولتحقق  اصلیرکن 
ي واگیردار هايالزم و ضروري است و بیمار و همراه با قصور یا تقصیر، از عمدي و غیر عمدي

به  یرد، لیکنگیمل ویروس با اسباب ناپیدا صورت چند انتقاهر ،نیز از این امر مستثنی نیست
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نتایج  استناد بین این هصورت احراز رابطمانند اسباب ظاهري داراي آثار و نتایجی است که در 
 هوان تردید نمود. نکتتمیندر فرض اجتماع شرایط  دهندهانتقالیت مسؤولدر اسباب ناپیدا، و 

 يهایویژگ کهاینمن اشد، ضبمیبودن اسباب ابطه به علت ناپیدقابل توجه، دشواري احراز این را
مجرمانه، رضایت  هزمانی بین فعل و نتیج هي واگیردار از جمله فاصلهاينوعی دیگر بیمار

ود و شمی به عملی که باعث انتقال ویروس به ويدادن او فرد به بیمارشدن و یا تن هآگاهان
شواري دو استناد، ممکن است باعث د هطبیعیِ قاطع رابط امکان حدوث وقایع طبیعی یا غیر

  .چندان احراز این رابطه گردد
ه این رابطه استناد با توجه به جایگا هباید اذعان داشت تمرکز در ماهیت واقعی و مادي رابط

مانه که هر دو داراي بعد مادي مجر هرفتار و نتیج هدهندبه عنوان پیوند جرائمدر عنصر مادي 
کارشناسی  وواقعی و حقیقی بوده  ايهرابط ه است که این رابطه ناگزیرگر این نتیجاشند بیانبمی

مؤثر خواهد  ،و کاهش اختالفاتاحراز صعوبت  احراز این رابطه در کاستن از و توجه علمی در
تیابی تقریباً متقن به سبب و علت استناد موجب دس هبود و توجه به دو ویژگی مذکور در رابط

 شرایطبا توجه به  دهندهانتقالاب آن به ارتکابی و انتس جرائموص نوع در خصخواهد شد.  ،حقیقی
وان به تمیآن، بودن کشندهغیر یا عامل بیماري بودن کشنده نسبتاً و یا نوعاًویژه ه ب و آثار عمل

 خصوص قانون مجازات اسالمیه عمدي و غیر عمدي مندرج در قوانین موضوعه ب جرائمبرخی 
  اشاره نمود. 1392مصوب 

 بیشتر به خاطر اثربخشی قوي در فرد مبتالکشنده  نسبتاًیا  وعاًن دارواگیردر مورد عوامل 
 290 ه. با توجه به مادخواهد بودبه ویژه قتل مرتبط با تمامیت جسمانی  جرائمانتسابی  جرائم
ا ر زايقتل عمدي در انتقال عامل بیمار قانونگذار نظر اکثریت فقها در امکان حدوث 92 ق.م.ا.

با توجه به  ،بعضی از فقهاالبته  .در موارد عمدي است دهندهانتقالپذیرفته و قائل به قصاص 
استناد و با احتیاط در دماء مسلمین و با توجه به قاعده درء،  هشده در احراز رابطمشکالت ذکر

که این دیدگاه در نظم  انده، تشکیک کرددهندهانتقالقتل عمدي و در نتیجه قصاص در اثبات 
انداختن به خطرنوعی در مورد انتقال به نحو گسترده و امکان  ست.حقوقی کنونی پذیرفته نی

به مرتکب را  وانتمی ،در صورت احراز شرایط 92 ق.م.ا. 286 همطابق ماد ،مردم هعامنفوس 
چند تحقق شرایط موجود در ماده به دلیل ابهام موجود در آن هر ،نمود االرض محکومافساد فی

  عینی یابد تا ذهنی. هرت گرفته و در واقع بیشتر جنببسیار مشکل و باید با احتیاط صو
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به عنوان مثال تصادف در صورت انتقال ویروس بیماري کشنده و وقوع مرگ به علت دیگر 
زیرا قتل در این حالت  ،قابلیت تحقق دارد کهدیگري است  هعنوان مجرمانشروع به قتل عمدي 

اشد و مبتالکننده که عمل نوعاً کشنده بمیمنتسب به علت دوم  1392 ق.م.ا. 371 همطابق ماد
به شروع به قتل عمدي  92 ق.م.ا. 122 هاما به نتیجه نرسیده به موجب ماد ،را انجام داده

 ،گردیده بودمجرمانه نیز محقق ن هاما نتیج ،اما اگر علت دومی در کار نبود ،محکوم خواهد شد
 هبلکه باید صبر کرد تا نتیج ،کوم نمودوان مرتکب را به شروع به قتل محتمیدر این فرض دیگر ن

تل عمدي و اشد تحقق پیدا نماید و فرد مبتالکننده را به قبمیمجرمانه که مرگ فرد مبتال 
  مجازات آن محکوم نمود.

الزم است به  آن، دهندگانانتقال انتسابی به جرائمو  غیر کشندهي زايعوامل بیمار هدربار
هداشت عمومی تهدید علیه بو  جرح ی چون ضرب وجرائمه کقوانین مختلف جزایی رجوع نمود 

قوانین به نظر  وان تحت شرایطی به عنوان نمونه ذکر نمود. البته با بررسیتمیرا در این میان 
 همنظور مقنن متوجه طرق و آالت انتقال بوده و به تبع نوع و طریقدر برخی موارد سد رمی

 وان بهتمیثال به عنوان م. در نظر گرفته است دهندهالانتقهاي متفاوتی را براي انتقال واکنش
قانون جلوگیري از بیماري آمیزشی و  9 هانتقال عمدي ویروس از طریق آمیزش مطابق ماد

قانون مربوط به پاشیدن  مطابق ،انتقال ویروس از طریق پاشیدن ترکیبات شیمیایی یا واگیردار
  .اشاره نمود 1337اسید مصوب 
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