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 نظیر مستی وخواب وبیهوشی هست حاالتیاری از جرایمی که ممکن است ارتکاب یابد دربسی: چکیده

ناخواه روی  میزان  رخ دهد که خواه و علیه خودکه توسط  هریک از مجنی علیه یا جانی امکان دارد

که  این استما در این تحقیق هدف  که از آن به قاعده اقدام یاد می شود مسوولیت فرد تاثیر می گذارد

 جانی هریک از مجنی علیه و اقدام یا عدم اقدام فقها درباره و رویکرد قانونگذار به این امر بپر دازیم که

چه  دار جنایت تاآن در مقغیر  اعم از آن که در هر لباسی باشند نظیر پزشک یا شانمسوولیت در میزا ن

 .بود حدی تاثیرگذار خواهد

 جانی،جنایت ،اقدام، مسوولیت :واژگان كلیدى

 

 مقدمه

ى دائرمدار صحت انتساب و استناد عرف -اندتصریح کرده آن گونه که بسیارى از فقها بههمان-دیه و قصاص ضمان از ضمان،اعم

یا غیرعدوانى بودن فعل مرتکب و یا تقصیر یا عدم تقصیر  عدوانى مانند /(و امورى17ص ،36،ج 7631جنایت است)ر.ك:نجفى،

 شـخص بـه دمه و جنایتاو ندارد،مگر اینـکه غـیرعدوانى بـودن یا تقصیر مرتکب باعث صدق استناد ص ضمان در شخص،تأثیرى

توان او را ضامن تقصیر او یا غیرمجاز بودن عملش،مى دلیل شود که در این صورت،به علت استناد جنایت به مرتکب فعل و نه به

 از ارتکابى اى را به شخصى مستند بداند،آن شخص،ضامن خواهد بـود؛خواه فعلیا صدمه ،حادثهعـرف ترتیب هـرگاهشمرد.بـدین

یا به تـسبیب و یا بـه اجـتماع آن دو صورت گرفته  مباشرت به سوى عامل جنایت با سوءقصد همراه باشد یا نباشد؛خواه فعل مزبور
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و حادثه را  ،صدمهعرف یا غیرمجاز و خواه فـعل مـرتکب با تقصیرى همراه باشد یا نباشد و هرگاه باشد باشد؛خواه عمل مرتکب،مجاز

رغم تبعیت قریب به اتفاق فقها از به .بود نخواهد ر مظان اتهام است،مستند و مـنتسب نـداند،آن شـخص،ضامنبه شخصى که د

استناد )وجود یا عدم وجود این رابطه(و تعیین مصادیق آن همانند بسیارى از مفاهیم  رابـطه گفته،در عـمل،تـشخیصضابطه پیش

،تعیین شخص ضامن رو.ازاینخوف ضرر و...،همواره به سهولت و سادگى میسر نبوده استعـسر و حـرج،اضـطرار، ؛مانندعرفى دیگر

شخصى خاص،عـوامل مـتعدد و مـتغیر  به ؛زیرا عرف براى منتسب و مستند کردن جنایتاست همراه گـاه بـا دشوارى و صعوبت

 .داردو...مـلحوظ مى جـنایت تکاب جنایت،وسیله ارتکابو مکانى ار زمانى فراوانى را همچون وضعیت جسمانى مجنى علیه،موقعیت

باشد،زمانى است که برخى حقوقدانان،رابطه سببیت(بـا مـشکل مـواجه مى تعبیر که تشخیص رابط استناد)و یا به مواردى ازجمله

ترى از و یا ایجاد صدمه بزرگ اعـضایش زاو یا قطع عـضوى ا منافع یا زوال منفعتى از به درمان،باعث فوت مجنى علیه اقدام عدم

اثر جنایت از راه  کنترل هرگاه مجنى عـلیه قـادر بهبرای روش شدن موضوع جند محور را بیان می کنیم .جنایت اولیه شده است

اشخاصى که وظـیفه  هرگاه مـجنى عـلیه به درمان اقدام کند،ولىونیز .باره اقدامى انجام ندهدباشد،ولى در این آن و غیر درمان

بـیمارستان،انجام آزمایشات پزشکى،معالجه و...را برعهده دارند،در  به از قـبیل:انتقال مجروح درمـانى درمـان او یا انجام مـقدمات

رك که ابتدا دراین مقاله به  ترك درمان توسط مجنی علیه وپژشک پرداخته وسپس به ت.انجام وظیفه،تعلل یا از آن خوددارى کنند

 وظیفه ومصادیق آن اشاره خواهیم کرد که چه تاثیری در میزان مسولیت جانی ومجنی علیه دارد

 مجنى علیه توسط درمان عدم -1

 درمان)یا عدم انجام اقدامى براى حفظ جان(از سوى مجنى علیه،متعرض عدم بـحث بـه فقهاى گرانقدر در دو موضع نسبت

با بستن محل خـونریزى یا اقدام  تواندمى برد و مجنى علیه به رغم اینکه،در جایى که جـانى،رگ مجنى علیه را مى؛نخستاندشده

کند. دهد و در اثر رفتن خون از بدن،فوت مىاین جهت انجام نمى در اقدامى دیگرى،جلوى خـونریزى و خـطر را بگیرد؛ولى

کند.تا به درمان نمى ،اقدامکند تواند خود را درمانعلیه با وجود اینکه مىسازد و مجنىعلیه را مجروح مىجانى،مجنى که دوم،جایى

ر مقصود و منطبق با موضوع گفته که صریح دمورد پیش دو عالوه بر .شوداینـکه جنایت،سرایت کرده،باعث مرگ مجنى علیه مى

آنها  درباره گـرفته خورد که نتیاج آن دو فرع و مباحث صـورتدیگر نیز در عبارات فقها به چشم مى فرع ، دومورد بحث است

 :اند ازو مؤثر باشد که عبارت مفید تواند در کامل کردن بحث ترك درمان و به سامان رساندن آنمى

 .نـماید شخص به سبب عدم خروج از آب و غرق شدن در آن،فوت و آن را در دریا و یا مانند آن بیاندازد الف(هرگاه شخصى دیگرى

با عنایت به مقدمه  شود از آتش خارج نشود تا بسود و تلف شخص و آن ب(هـرگاه شخصى دیگرى را در آتش افکند

که فقها در دو فرع  جاآن .ازخواهیم برد پیشـ را در چهار محور بـه علیه گفته،بررسى ضمان ناشى از ترك درمان توسط مجنىپیش

 رگ و سرایت جنایت را به آن بریدن بسا مباحث مربوط بهتفصیل بیشترى داده و چه«غرق کردن»و«سوزاندن با آتش»به مربوط

 .کنیممربوط به آتش و آب آغـاز مـى بـحث خـویش را از فرع ،بـررسىتوجه به آن دو فرع با مباحث ارجاع داده و یا

 آتش از عـدم خروج.-1-1

 بیاندازد؛ آتش درون هرگاه شخصى،دیگرى را
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 محکوم آتش را نداشته باشد و درون آن بسوزد؛مرتکب،حسب مورد بـه قـصاص یا دیهـ از آن شخص امکان خروج که در صورتى-

،ص 1،ج 7631اند)ر.ك:طوسى، این بحث شده فقهایى است که متعرض تمام قول مـوافق بـاو  ضابطه خواهد شد.این حکم مطابق با

 (175،ص 4تا[،ج خمینى،]بى41،ص /34،ج 7631نجفى،73/

آتش خارج نشود،تا بدین وسیله جانى را  از ؛ولى به عمداسـت داشـته را آتـش مجنى علیه امکان خارج شدن از که در صورتى-

هدر  مقتول ،خونفقها مشهور قول را فراهم کند،در این صورت مطابق او رسیدن مـسبب مرگ خود معرفى کرده و مقدمات به کیفر

،ص /(.عدم ضمان جانى نسبت به دیه یا قصاص نفس به 1،ج 7345من دیه یا قصاص نفس نیست)ر.ك:حلّى،بـوده و جـانى،ضـا

ترك درمان یا عدم فرار از آتش یا عدم شنا کردن و خارج بر او نـیست؛بـلکه در چـنین مواردى عالوه  مسئولیت مفهوم نفى کلى

رو،اگر گفته شود که ترك فـعل مـجنى ترك فعل براى حفظ جان.ازاین ى؛یعناندشـدن از آب،درواقـع هـمه،مصادیقى از یک عنوان

رفتن خون اوسـت؛طـبیعتا در ترك درمان نیز باید  هدر از آب یا آتش باعث خروج عـلیه براى حفظ جان در دو فرع مربوط به عدم

 بر نیز خواهد بود؛مشروط تعزیرى جازاتاز همین ضابطه پیروى کرد آنکه جانى به مقدار جنایت اولیه ضامن اسـت،مـستحق مـ

 ( 43،ص /7373لنکرانى،فـاضل ).اى باشدآنکه عمل او مصداق عنوان مجرمانه

بر سایه دیوار یا بنایى که در آسـتانه ریزش اسـت،بیاساید با وجود آنکه علم یا حتى ظن به ریزش  و عاقلى هـرگاه شخصى بالغ-

و مسئولیتى متوجه صاحب بنا نـخواهد  ت ریزش دیوار، خونش هـدر بـودهقریب الوقوع دیوار دارد،در صور

رغم هرگاه شخصى بالغ و عاقلى بـه مـحل تمرین تیراندازى،به- (،7354/حـسینى شـیرازى، 756،ص 7353کاشانى،بـود)مدنى

،ج 7374عاملى،حسینى163،ص /1،ج 7345ببیند،خونش هدر خـواهد بـود)حلّى، و صدمه هشدار و زینهار تیراندازان وارد شود

 چـنانچه :نویسدشود؛پس از اشـاره به قول شافعى،مىشیخ طوسى در بحث شـخصى که تخاذال از آتش خارج نـمى. (434،ص 75

اى پیدا کرده باشد،جانى بـا اقدام اولیه جانى)افکندن مجنى علیه بر آتش(،مثال دست مجنى علیه شکسته بـاشد یا سـوختگى اولیه

 که در اثـر اقـدام و تعمد مجنى علیه بـه وجـود آمده است،نخواهد بود فوت عا ضـامن آن خـواهد بـود؛ولى ضامنقط

 (73،ص 1،ج 7631)طوسى،

 از آتش براى مجنى علیه وجود داشته خروج امکان ظاهر حال،حاکى از آن باشد که هرگاه در مقابل گروهى از فـقها مـعتقدند که

 جانى را ؛بایدو سوءنیت مجنى علیه بـوده اسـت تعمد صورت حتى اگر علم نداشته باشیم که عدم خروج،به دلیل ،در ایناست

 (63،ص /7374،لنکرانى)ر.ك:فاضلدیه یا قصاص نفس مبرا دانست به نسبت

آیا مجنى علیه قادر  که باشدوع مى، احراز این موضیا نشمردن جانى داراى اهمیت است شمردن رسد،آنچه که در ضامنبه نظر مى

 احراز باعث .چنانچه ظاهر حال مجنى علیهاست از آتـش بـوده و خارج نـشده است یا قدرت خروج از آتش را نداشته خروج به

روج را احراز خواهد شد؛ولى اگر نتوان عمدى و تخاذلى بـودن عـدم خـ ،عملآورى شود،مطابق هماناطـمینان صورت وضعیت او به

عمدى وى وجود داشته  خـارج نشدن مبنى بـر  نیز و شواهدى اگر قراین ،حتىبه قوت خود باقى خواهد بود نفس نمود،ضامن

و  جسور ظاهر بسا افراد بهآن است که چه باشد تواند براى کشف حـقیقت و واقـعیت کافـىباشد.علت اینکه ظاهر حال نمى

گیرى و اقدام مناسب را از دست داده و تسلیم در چین وضـعیتى به طور کلى قدرت تصمیم شدن به صرف گرفتار زنی بنیهقوى

علیه،احراز قطعى عدم خروج  مجنى نفس بودن هدر بـه ؛بنابراین بـراى سلب مسئولیت از مبتکب و حـکمشوندمى روپیش وضعیت

نجات  ت. عالوه بر آن سیره عقال آن است که در حین احساس خطر و وقوع حادثه راهى براىتخاذلى و عامدانه مجنى علیه الزم اس

 (45،ص 77،ج 7373هندى،خویش بیابند؛نه آنـکه به عمد و به جهت خوار کردن دیگران،خود را به کشتن دهند)ر.ك:فاضل
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 عـدم خـروج از آب دريا-1-2

 :اندبحث شده این بیاندازد؛مـطابق نـظر بـیشتر فقهایى که متعرضهرگاه شخصى،دیگرى را در آب دریا 

باشد؛در این صورت ضامن خواهد  الف(در صورتى که مرتکب،او را در وسط دریا که با ساحل فاصله زیادى دارد، انداخته

شود، حتى دتا باعث مرگ مى(؛زیرا چنین حـالتى عـرفا و عـا16،ص 71،ج 7376،عاملىمکى 734،ص /1،ج 7351بود)ر.ك:طوسى،

 . اگر شخص،به فـنون شـنا آشنا باشد

صورت اگر دستان مجنى علیه بسته بـوده و  این ؛درصورتى که مرتکب،مجنى علیه را در نزدیکى ساحل،به آب انداخته باشد درب(

یا هر علت  ـطه عدم مهارت در شنانداشته است و یا اگر دستانش باز بوده،به واس بـه هـمین دلیل امکان خروج از آب را

رساندن خود به ساحل را نداشته است،در این صورت نیز مرتکب،ضامن نـفس مـجنى عـلیه خواهد  ،امکاندیگرى

 (16،ص 71،ج 7376عاملى،مکى74،ص /1،ج 7631بود)ر.ك:طوسى،

مانعى نیز وجود ندارد تا خود را به ساحل برساند  باز بوده و در شـنا نـیز مهارت داشته و ظاهرا ج(در صورتى که دستان مجنى علیه

این صورت،خون او هدر بوده و مرتکب، ضامن  ؛درو با این وصف خود را بـه سـاحل نـرساند و جان خویش را نجات ندهد

 (13،ص 71،ج 7376مـکى عاملى،734نیست)

 قطع رگ دست-1-3

گیرى مطرح شـده اسـت و گـاه به عنوان جنایت،آنچه که ما در صدد پىبه عنوان درمان  ،گاهدر عبارات فقها،مسئله قطع رگ دست

متذکر شد:فرض فقها در این حالت آن است که مجنى  باید در ارتـباط بـا بند مذکور آن هستیم،قطع رگ دست به عنوان جنایت

علیه به دلیل ویژگى و  ،مجنىشود رزعلیه توان خـروج از آب را نـدارد و یا تـوان خروج او مشکوك است؛وگرنه در صورتى که مح

تواند خود را نجات دهد؛ولى تعمدا خود را نجات نداده است،وضعیت او همانند وضعیت که در شـنا دارد،مى اىالعـاده فوق مهارت

را نـیز  برخى از شقوق قطع رگ دست به عنوان مداوا ،حکمکه تعمدا از آتش خارج نشود است.هرچند بـود خـواهد شـخصى

 (43،ص7347لنکرانى،فاضل) .آورد توان از خالل مباحث این قسمت به دستمـى

اثـر خونریزى،فوت نماید،این پرسش مطرح است که اگر امکان  شخصى،رگ دست دیگرى را قطع کند و مـجنى عـلیه در هرگاه

،آیا کند عمد جلوى خونریزى را نگیرد تا اینکه فوتبـاشد؛ولى بـه  داشـته وجود جلوگیرى کردن از خونریزى براى مجنى علیه

ضامن است،حتى اگر  رگ کنندهقطع کننده رگ دست،ضـامن خـواهد بود یا خیر؟به اعتقاد برخى از فقها در این فرضبازهم قطع

 (.134،ص 3،ج 7631)فخر المحققین،بگیرد توانسته جـلوى خونریزى رامجنى علیه به سادگى مـى

 ك مـداواتـر.4-1

امکان درمـان و مـداوا،وجود داشته باشد؛ولى با این  نیز مجنى علیه وارد سازد و براى مجنى علیه بر جراحتى هرگاه جانى،جنایت یا

 مجنى نفس به نظر مشهور فقها،جانى ضامن صورت این نماید در فـوت بـه عـمل نیاورد تا اینکه خـود حال اقـدامى بـراى درمان

فـراتر نـهاده و تصریح  گـامى (.بـرخى از فـقها3،ص 34،ج 7373،خوبى47،ص /77،ج 7373هندى، فاضل734علیه خواهد بود)
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 ؛بازهم جانى،ضـامنباشد کرده و خوارساختن جانى مداوا را ترك گرفتار اند که حـتى اگـر مجنى علیه به عمد و به جهتکرده

دارند (.قائلین به این قـول در تـوضیح و تـبیین نـظر خـویش بـیان مى741،ص 4،ج 7375، )حلّىمـجنى علیه خواهد بود نـفس

: نویسداست،در تعلیل این دیدگاه مى از طرفداران این قول که خویى درمان.مرحوم ترك و فوت ناشى از جنایت است،نه سرایت که

جرح و سوزاندن  ایراد یعنى جانى فعل نیست؛زیرا قتل مجنى علیه به اصـحاب در موارد ترك مداوا،در ضمان جانى،اختالفى میان

از آثار مقتضى  فوت اینکه شود؛به دلیلنسبت داده نمى-هرچند در تحقق فوت مؤثر بوده باشد-.قتل به ترك مداوا است مستند

ایجاد نشود،اثر)فوت(همچنان به مقتضى -اختیارا و تعمدا ولو-است.پس اگر مانع مانع قبیل از درمان ترك اسـت،در حـالى که

گاه به امر عدمى مستند شود.وجـود هـیچمى گیرد و بر آن مترتبمستند داده خواهد بود. موجود فقط از موجود نشأت مى

رد عدم مداوا،مستند شود[.پس قتل در مواشود]ترك درمان،امر عدمى است و از امر عدمى،امر وجودى که فوت باشد،ایجاد نمىنمى

یا سوزاننده است،نه مجنى عـلیه.چـنین موردى نظیر جایى است که مقتول با وجود آنکه توان دفاع از خود را دارد،از  جـارح بـه

شود،نه مـقتول.البـته روشن جا قتل به قـاتل و مـهاجم استناد داده مى.شکى نیست در اینشود کند تا اینکه کشتهخود دفاع نمى

از جنات جان خویش بوده،ولى این کار را  متمکن دفاع،مقتول به جهت اینکه و ترك است که در هر دو حالت ترك مداوا

وظیفه  و ودر ادامه به ترك درمان توسط پژشک.داردنکرده،گناهکار است؛ولى گناهکار بودن او،استناد قتل را از دیگرى برنمى

 .قراردادی خواهیم پرداخت

 از سوى پزشك درمان ترك-2

 :کند به یکى از صور ذیل استاز درمان مجنى عـلیه خـوددارى مى که وضعیت پزشکى

 یا به موجب قرارداد موظف به درمان مصدوم اسـت؛-

 ؛باشدبه معالجه او مى مکلف بـه مـوجب قانون-

 .حکم شرع و احیانا عرف،ملزم به مداواى مجنى عـلیه هـست به-

به نحو  ولو-گونه الزامى به درمان نداشته باشد،قابل تصور نیست؛ زیرا در هـر حـال بر پزشک شرعاکه پزشک هیچ فـرض صورتى

 که به هر سه صور ترك درمان خواهیم پرداختالزم است که مبادرت به درمان نماید.-وجوب کفایى

 ترك وظیفه قراردادى-2-1

 اگر به او مراجعه کنـد،بـه مداواى او بپردازد.در چنین مواردى که هرگاه مصدومگاه به موجب قـراردادى پزشـک مـتعهد شده است 

،بـاید دو نـکته حـالبدون عذر موجهى از درمان مجنى علیه خـوددارى نـماید،به موجب قرارداد،ضامن خـواهد بـود.با این  پزشک

 را مورد توجه قرار داد؛

کند و مجنى علیه نیز امکان و فرصت مراجعه بـه مـرکز درمانى مبادرت به درمان نمى قبلى قـرارداد رغمدر مواردى که پزشک بـه-

کند، خون مـراجعه نـمى دیگر کرده و به مرکز درمانى دارد؛ولى به بهانه اینکه پزشـک ملزم است او را درمان کنـد،لجـاجت دیگر را

گونه موارد پزشک مسئولیتى نسبت بـه دیه باشد. در اینـام علیه خود مـىمصدوم هدر خواهد بود؛زیرا عمل مجنى علیه مصداق اقد
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پزشک در موارد ایراد جـنایت بـر مصدوم)به سبب قصور و تقصیر در هنگام  بـحث مسئولیت نـفس مـجنى علیه نخواهد داشـت و

فـقها و حقودانان  وسـیله ورت بهدرمان(،بحث دیگرى غیر از مسئولیت او در موارد ترك درمـان اسـت.بحث نخست،در حد ضر

شود جانى نیز تنها به میزان جنایت اولیه ضامن رو،از ورود بـه بحث مزبور خوددارى مىمـورد بـررسى قـرار گرفته است.ازاین

ـود را بـه کرده است؛بتواند خگمان و تصور نادرستى بـاشد،مـانند آنـکه تـصور نـمى به خواهد بود.آرى،اگر عـدم مـراجه مصدوم

این صـورت دلیلى بـر  ؛دررو به پزشک دیگرى مراجعه نکرده اسـتسالمت و بدون فوت وقت به مرکز درمانى دیگرى برساند و ازاین

شود تا جانى مسئولیتى هدر رفتن خون مجنى علیه متصور نـیست.در چـنین مـواردى،آیا تـخلف پزشـک از مـفاد تعهد باعث مى

قصاص نفس بوده و پزشک متخلف مسئولیت دیگرى غیر از  یا دیه باشد یا اینکه جانى ضامن نداشته مضروب نسبت به تلف نفس

 مقتضى و عمل پزشک از قبیل عدم ایجاد مانع ایجاد قبیل نفس دارد؟ممکن است گفته شود که فعل جانى از-حتى قـصاص-دیه یا

 از که،ممکن است گفته شود؛عمل جانى از بـاب مـباشرت و عمل پزشتمچنانرو جانى ضامن تمام دیه نفس است.هو ازاین بوده

؛مگر اینکه سبب اقوى از مباشر باشد که در ما نحن فیه تسبیب بوده و در مقام اجتماع سبب و مباشر،مباشر ضامن است باب

تنها  را ول تلف نفس مضروب برشمرده و جانىرا بـه دلیل مـفاد قرارداد،مسئ پزشک برخى گونه نیست.درمقابل این،ممکن استاین

نـاشى از درمان  خـسارات جبران ضامن همان جنایت اولیه بدانند؛زیرا براساس قرارداد پزشک ملزم به درمان مضروب و متعهد به

نى و هم پزشک را رسد در چنین مواردى باید هم جابه نظر مى آن غیر یا شده است)خواه مـنشأ نـیاز به درمان جنایت باشد

رو اند.ازاینشده مـضروب مجنى علیه برشمرد؛زیرا جانى از باب مـباشرت و پزشـک از باب تسبیب باعث فـوت نفس ضامن مشترکا

داند،هردوى آنها مسئولیت خواهند قتل به آنها مى عرفى انتساب شده در باب ضمان که معیار مسئولیت افراد راطبق نظر پذیرفته

،ج 7351لسان ادله شرعى وارد نشده است تـا مـنشاء حکم شرعى باشد)خوانسارى، در ت؛زیرا عناوینى چون سبب و مباشرداش

 (774-773،ص 13،ج 7354شیرازى،حسینى474،ص /3

 ترك وظیفه قانونى-2-2

پذیرش بیمار خوددارى  از مزبور باشد؛ چنانچه پزشک شده هـرگاه پذیرش بـیمار و مداواى وى،به حکم قانون بر عهده پزشک نهاده

قبولى،درمان را به تأخیر اندازند،نسبت به ضمان پزشک،دو نظر مـیان فقها کرده و از مداواى وى سرباز زند و یا بـدون جـهت قـابل

و مـستحق برخى از فقها آن است که اگر پزشک از درمان مصدوم خودارى کند، مرتکب گناه شـده  فتواى ظاهر خورد؛به چشم مى

اگر پزشکى از معالجه و جراحى بیمار  پرسـش کهـ این تـعزیر است؛ولى ضمانى متوجه او نیست.مقام معظم رهبرى در پاسخ به

 سوى در صورت ترك درمان از»اند که:است یا خـیر،پاسـخ دادهـ اورژانس اجتناب کند و در نتیجه بیمار فوت کند،آیا پزشک ضامن

 گنجینهافزار اى،نرمخامنه«)م وى به درمان بیمار،وى گناهکار و مـستحق تـعزیر اسـت؛ولى ضامن دیه نیستو عدم اقدا پزشک

(.بنا به تصریح برخى از این 153،ص 6،ج 7341شیرازى،مکارم714نیز در این زمینه ر.ك:بهجت، /7445،سؤال /7645استفتائات،

از »نجات غریق حالت نکرده است.در این که اقـدام بـه امداد و نجات غریق چنین مواردى پزشک مانند نجات غریقى است فقها در

نظر مخالفت وظیفه اسـتخدامى و وظـیفه شـرعى حفظ نفس محترمه،مسئولیت کامل دارد؛ولى از نظر قصاص و دیه،مسئولیتى 

 (.167، ص 7ج ،لنکرانىفاضل«)ندارد

 وظیفه شـرعى ترك-2-3

بیمار،تنها وظیفه شرعى و تکلیف دینى پزشک باشد؛ولى اقدام بـه درمـان نـکند،ضامن  درمان دام بههـرگاه نجات جان مریض و اق

داشـته باشد(،عمل نکرده است؛ مرتکب  وظیفه شرعى خویش)در صورتى که تـوان انـجام آن را به اینکه نخواهد بود،هرچند به دلیل
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داند و از این روى قـاتل و عامل قتل نمى را وظـیفه کنندهمواردى،عرف تـرك در چنین .گناه شده و ازاین روى مستحق تعزیر است

 ؛ولىکنداش(غرق شدن دیگرى را مشاهده مىدر کنار ساحل)مکانى غیر از محل خـدمت و انـجام وظیفه که به نجات غریق ماهرى

رغم امکان مداوا،او را درمان بـه ؛ولىبیندمـى دهد یا پزشکى که در پارك مـجروحى رابراى نجات او انجام نمى اقدامى

از حیث شـرعى و اخـالقى،به جهت ترك وظیفه شرعى یا  که ،هرچندشوندشناخته نمى«قاتل»کدام از نظر عرفکند،هیچنمى

 مذکور در فرضباشند.عدم ضمان پزشک و بلکه مستحق تـعزیر و عـقوبتى غـیر از دیه مى و مذمت تکلیف اخالقى،درخور سرزنش

افزار گنجینه اردبیلى،روحـانى و شاهرودى،نرمشیرازى، مـوسوىباشد)ر.ك:سیستانى،مکارمبا فتاوى مراجع معاصر مى مطابق

ضامن شمرد به  را شرعى ( این قول،مطابق اصل برائت است و وجهى که بـتوان ضـمان تـارك وظیفه3733 ،سؤال7645استفتائات،

وظـیفه شـرعى نیز ضمان ثابت  تـرك شود که حتى در صورتچند از برخى فتاوى استفاده مىرسد.هرذهن نمى

 (1111 ،سؤال7645افزار گنجینه استفتائات،است)ر.ك:بهجت،نرم

 نتیجه

شخص هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده زیان، که 

اند؛ بدین بیان که دانسته« اقدام»نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به  خسارت دیگری است، مسئول

 در این معنا مانعی است برای اجرای قواعد« اقدام»مالش شده است. در حقیقت  حرمت شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن

از صاحبان  شرع ای است برای حمایت، قاعده« قاعده احترام » از جمله قاعده احترام که قبال گفته شد؛ چرا که ضمان قهری

ونیز می  ال خودش حرمت مال خویش را ضایع سازد، مورد حمایت شرع قرار نخواهد گرفتنیست که اگر صاحب م تردید اموال و

اگر به درمان اقـدام  که ، درحالىهرگاه مـجنى عـلیه،به درمان صدمه وارده اقدام نکند و در اثر ترك درمان،فوت کندتوان گفت

یا جسمانى)مانند عـدم قـدرت بر حرکت(و یا به دلیل عدم عدم تمکن مالى  دلیل چنانچه بهکرد،بازیابى سالمتش حتمى بودمـى

 از اطالع بود.همچنین،اگر مجنى علیه به دلیل خـواهد جـنایت،اقـدام بـه درمان نکرده باشد،جانى ضامن دیه نـفس تبعات آگاهى از

را  ،درمانرغم امـکان مداوامـصدوم به عـمد و بـهدر صـورتى که .،حاضر به درمان نشودآنـ اثر بودن درمان یا موقتى بودن اثـربى

در صورتى که علت ترك درمان .است دیه جنایتى است که وارد ساخته ضامن فقط بـوده،جانى هـدر ترك کرده باشد، خونش

نسبت به درمـان  پزشک در صـورتى کهونیز.بـود نیز جـانى،ضامن دیه نفس خواهد صورت مـجنى عـلیه مشخص نباشد،در این

نـکند،مـشترکا  اقدام درمان بـاشد؛ولى بـدون عذرى به موظف نکندطبق قرارداد یا قانون،به درمان مجنى علیه اقدام مـجنى علیه

خوریم که عامل زیان با وجود در فقه و حقوق به مواردی متعددی بر می .خواهند بـود علیه ضامن تـلف نـفس مجنى جانى بـا

گونه ضمان و مسئولیتی ندارد. که در این میان فقها علل متعددی را برای این که به مالک ضرر رسانده است اما نسبت به او هیچاین

  یکی از مهمترین علل این مساله می باشد.« قاعده اقدام»اند که مساله بیان نموده

د، عرف و شیوه عملی خردمندان و اجماع به اثبات رسیده این قاعده با توجه به مدارك و مستندات متعددی از قبیل روایات متعد

توان، مالک بودن، بالغ اند، اما از عبارات فقها میبه رغم اینکه فقها شرایط این قاعده را به طور مجزا مورد بحث قرار نداده است.

نسبت مسوولیت هریک از جانی ومجنی  از این رو بایدبودن، عاقل بودن و عالم و آگاه بودن را از جمله شرایط این قاعده برشمرد

 .زمانی که علیه خود اقدام می کنند را مورد سنجش قرار داده وسپس به مجازات آنها بپردازیم علیه را 
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