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 چکیده:

مقتول است. انتحار از دیدگاه اسالم حرام بوده و ادله آن  خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل و

ایران،  در حقوق جزاي  شامل کتاب، سنت و اجماع است و براي مرتکب، کیفر اخروي وعده داده شده است.

استفاده کرده است،  اي ایران از نظریه مجرمیت عاریه  خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار

در این مقاله به نقش همکاري پزشک در خودکشی بیمار باشد.  معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی

یا اتهام چنین پزشکی قتل عمد است یا رضایت بیمار رافع مسولیت درمان ناپذیر رو به موت، پرداخته میشود؛ اینکه ا

لذا در این مقاله؛ مسولیت کیفري همکاري پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو کیفري پزشک خواهد بود؟ 

 خواهد گرفت:جنبه مورد بررسی قرار 

وحی و روانی چنین بیمارانی و با الف) پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است. با توجه به حاالت ر

 ق.م.ا جدید. 526و  496، 142، 140، 149استناد به مواد 

تبصره ، 291، بند پ ماده 142پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوي بیمارش مقصر است. با استناد به ماده  ب)

 ق.م.ا جدید. 496 مادهو   158 بند ج ماده، 290بند الف ماده ، 145ماده 

 خودکشی، اختالل روانی، قتل، معاونت، مشارکت.واژگان کلیدي: 

 مقدمه:

 شناسی جرم پزشکی، شناسی، جامعه شناسی، روان چون مختلفی علوم دیدگاه از) Suicide( خودکشی پدیده

 حاشیه در خودکشی به راجع بحث کیفري، حقوق لحاظ از. است بررسی و تحلیل قابل) کیفري( جزا حقوق و

 .میباشد ها قتل بررسی

. باشد می نیز) مقتول( جرم مفعول ،)قاتل( جرم فاعل که قتلی از، است عبارت انتحار یا خودکشی حیث این از

 اساس بر این. یابد می تحقق خودکشی عمل باشد؛ قاتل خودش قتل،) دیده بزه( علیه مجنی هرگاه دیگر، عبارت به

 فرد یک دیده بزه و بزهکار آنها در که هستند مواردي بارزترین جمله از خودزنی، آن تبع به و خودکشی گفت باید

 فرد خشونت، نوع این در. است شده داده شکل تغییر خشونت نوع مهمترین خودکشی بنابراین. باشد می واحد

 خاتمه آن به و کرده حمله خود حیات و زندگی به دهد، قرار تعرض و حمله مورد را دیگران اینکه جاي به مرتکب

 .دهد می
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دیدگاه بررسی خواهد شد، در این مقاله؛ مسولیت کیفري همکاري پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو 

پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی ل رفتار بیمارش است و در دیدگاه دوم پزشک از نظر قانونی مسوو در دیدگاه اول،

با توجه به عدم رفع مسؤولیت کیفري  و مواد قانونی، و به این دو دیدگاهپس با استناد  از سوي بیمارش مقصر است.

احتماال میتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل  ، به این نتیجه میرسیم، کهدر صورت رضایت بیمارحتی پزشک، 

 عمدي چنین بیمارانی محاکمه و مجازات نمود. 

 تاریخچه:

البته در  و ملل مختلف وجود داشته است. اي است که همواره در طول تاریخ و در کشورها خودکشی، پدیده

اي از موارد نیز از آن به عنوان یک عمل  دانستند، بلکه در پاره ها نه تنها خودکشی را جرم نمی قدیم االیام اکثر ملت

هاي معروفی همچون خودکشی کلئوپاترا، ملکه مصر که سزار را شیفته خود   کردند. خودکشی می افتخار آمیز یاد

که   هاي عصر سامورایی  هاي ژاپنی و به طرز جالبی ماري را به گزیدن خود واداشت و همچنین خودکشی کرده  بود

وقتی شرافت و مردانگی یک سامورایی  باشند. هاي افتخار آمیز می  شد، از نوع خودکشی نامیده می هاراگیري

 گشت. اش محسوب می گ خود و خانوادهاین صورت مایه نن  کرد و در غیر هاراگیري می  شد، او باید دار می خدشه

شدند. در   هاي تهورگرایانه و افتخارآمیز محسوب می  ساتی نیز جزء خودکشی هاي معروف به اینویت و  خودکشی

توانستند در تأمین معاش خانواده شرکت کنند، از گروه جدا شده و  که نمی ت پیرمردان اسکیمو هنگامی یمراسم اینو

در مراسم ساتی که یک سنت دیرین در  ).150، ص1386، صدیق سروستانی( تا بمیرندرفتند  اي می به گوشه

 سوختند انداختند و زنده زنده می رانشان در میان تلی از هیزم میههندوستان بود، زنان بیوه خود را روي جسد شو

 .)435، ص1384کی نیا، (

یونان باستان جست وجو کرد. به طور  در روم وتوان  هاي افتخار آمیز را نیز می  هاي دیگري از خودکشی  نمونه

با  سرانجام توسط یکی از دوستانش و که همسر بروتوس را که جزء عامالن قتل جولیوس سزار بود و مثال، هنگامی

تانازي کشته شد. از خودکشی بازداشتند، او به منظور پیوستن به شوهر خود، چند ودرخواست خودش با نوعی از ا

. همسر هکتور پسر فرمانرواي شهر تروا هم پس از )436ص ،1384 کی نیا،( خود را کشت ید وقطعه آتش را بلع

مرگ شوهرش توسط آشیل کنار جسد شوهرش که بر طبق مراسم مذهبی در حال سوزانده شدن بود، با خنجر 

مرگ نیز تحت خودکشی کرد. در یونان قدیم امکان داشت مرتکبان جرایم مهم، حتی پس از  پهلوي خود را درید و

در جاي دیگري  محاکمه قرار گیرند، مثال مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وي قطع شده و تعقیب و

کند،  فیلسوف بزرگ یونانی که شاگرد سقراط و استاد ارسطو بود، معتقد بود: کسی که انتحار می دفن شود. افالطون

 . )8ص ،1376 محسنی،( گونه تشریفات به خاك سپرده شود هیچباید در زمین دور افتاده، خشک و سخت و بدون 
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گردید. همچنین  این اقدام مخالف مذهب و اخالق معرفی  با ظهورد دین مسیح در اروپا، خودکشی ممنوع شد و

. تأثیر )31، ص1ج ،1348 پاد،( شد دفن جنازه محروم می مرتکب آن به عنوان مجازات، از تشریفات مذهبی تشییع و

شد. حتی لویی چهاردهم، پادشاه میدر مقررات عرفی قبل از انقالب در فرانسه، موجب نهی خودکشی مذهب 

میالدي، مقررات خاصی را در مورد محاکمه اجساد و یادبود آنها مقرر نمود و 1670فرانسه، در فرمان بزرگ سال

ا نسبت به مملکت و پادشاه رسیدند ی کردند، در دوئل به قتل می هایی براي اشخاصی که خودکشی می مجازات

این زمان دو قسم  . در)10،ص1376 محسنی،( کردند، برقرار نمود و سپس فوت می شدند مرتکب جرایم بزرگ می

گذاشتند و آن را به  بینی شده بود؛ جسد منتحر را براي رسوایی او روي سبد بزرگی می مجازات براي خودکشی پیش

از تشریفات مذهبی دفن اموات محروم  آویختند و سپس آن را از پا می بستند که به دنبال خود بکشد و اسب می

و  1789فرانسه در سال شد. بعد از انقالب کبیر این که دارایی منتحر توسط دولت ضبط می  دیگر ساختند؛ و می

شد. هاي سابق براي خودکشی لغو  هاي فردي و حقوق اساسی افراد ملت، مجازات تحول افکار در مورد حفظ آزادي

هاي  جان خود است، مجازات این که هر شخص، مالک نفس و کبیر فرانسه بر اساس قبول اصالت فرد و انقالب

 .)32، ص1، ج1348 پاد،( سابق را براي خودکشی فسخ نمود

 خودکشی بیمار رو به موت با همکاري پزشک:

 29ایه و  2فرقانسوره  68آیه  ،1اسراءسوره  33لذا آیات متعددي چون آیه  ،مردود استخودکشی در اسالم 

 .دارندبه این امر مهم اشاره  5و اجماع فقها 4و روایات  3سوره نساء

 خداوند که را نفسى و -منْصورا  کَانَ إِنَّه الْقَتْلِ فِّی یسرِف فَالَ سلْطَانًا لولیه جعلْنَا فَقَد مظْلُوما قُتلَ ومن بِالحقِّ إِالَّ اللّه حرَّم الَّتی النَّفْس تَقْتُلُواْ والَ  - 1
 طرف از[ او زیرا کند روى زیاده قتل در نباید] او[ پس ایم داده قدرتى وى سرپرست به شود کشته مظلوم کس هر و مکشید حق به جز است کرده حرام
 است. شده یارى] شرع

 معبودى خدا با که اند کسانى و -أَثَاما  یلْقَ ذَلک یفْعلْ ومن یزْنُونَ ولَا بِالْحقِّ إِلَّا اللَّه حرَّم الَّتی النَّفْس یقْتُلُونَ ولَا آخَرَ إِلَها اللَّه مع یدعونَ لَا والَّذینَ - 2
 را سزایش دهد انجام را اینها کس هر و کنند نمى زنا و کشند نمى حق به جز است کرده حرام] را خونش[ خدا که را کسى و خوانند نمى دیگر

 کرد. خواهد ریافت
 که کسانى اى -رحیما  بِکُم کَانَ اللّه إِنَّ أَنفُسکُم تَقْتُلُواْ والَ منکُم تَرَاضٍ عن تجارةً تَکُونَ أَن إِالَّ بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُواْ الَ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا  - 3

 خدا زیرا مکشید را خودتان و باشد] گرفته انجام[ شما از یکدیگر تراضى با ستدى و داد آنکه مگر مخورید ناروا به را همدیگر اموال اید آورده ایمان
 است. مهربان شما با همواره

این   حفظ کند و باکند. پس کسی که بتواند خون خود را  مومن ممکن است به هر نوع مرگی بمیرد، اما خودکشی نمی د:دنحضرت علی(ع) فرمو - 4
 ).118ص ،1جدستغیب، ( وجود از قتل خود جلوگیري نکند تا کشته شود، قاتل خود خواهد بود

کلینی، (این که او خود را نخواهد کشت  میرد، جز شود و به هر قسم مردنی می بالیی مبتال می به درستی که مومن به هر د:دنامام باقر(ع) فرمو -
  ). 119ص

وال تقتلوا «کسی که عمدا خود را بکشد، براي همیشه در آتش جهنم خواهد بود؛ چون خداي تعالی فرموده است:  فرمایند: نیز میامام صادق (ع)  -
خود را نکشید، همانا خداوند نسبت  یعنی:» انفکسم ان اهللا کان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی اهللا یسیرا

این کار براي خدا آسان   پس او را به زودي در آتش دوزخ درآوریم و، ا مهربان است و هرکس از روي دشمنی و ستمگري چنین کاري کندبه شم
 ).509ص ،1363 طباطبایی،(است
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شمارد و هرگونه تصرف و  اي از جانب خداوند متعال درباره بندگان می شریعت الهی حقوق افراد را عطیه

آورد. به همین  باطل به حساب می استفاده از این حقوق را که منافی و مناقص شریعت و مقاصد شارع انجام گیرد،

دلیل دین اسالم خودکشی را در عداد گناهان بزرگ قرار داده و مرتکب آن را مستوجب عقاب و کیفر اخروي 

توانند  نهاده است و افراد بشر نمی 6داند؛ زیرا حیات از جمله عطایایی است که خداوند در وجود افراد به ودیعه می

 .)72ص ،1، ج1379، اردبیلی( این حق را از خود سلب کنند

هاي اصول و مبانی عقیدتی و اخالقی استوار   اجراي ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسالم، برپایه ضمانت

انسان در ید  دانند که حاکمیت مطلق بر جهان و کسانی که اعتقادات مذهبی کاملی دارند، می است؛ زیرا مؤمنین و

این حق خدادادي   تواند به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و انسان نمیو اوست که انسان را است خداوند 

را از خود سلب کند. بر اساس مبانی فکري و عقیدتی اسالم، فرد مؤمن در زندگی اجتماعی و در برخورد با مسائل 

خود براي  کوشش همواره به تالش و شود و گاه از لطف و مرحمت پروردگار ناامید نمی و مشکالت روزمره، هیچ

هرکسی  ؛سوره طالق 3 ایه  کند و بنابر دهد. فرد مؤمن همیشه به خداوند متعال توکل می غلبه بر مشکالت ادامه می

 کند.   بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفایت می

ت خود ایات و روایات، اگر فردي آگاهانه دست به خودکشی بزند، از آنجا که برخالف اوامر الهی، حیا  براساس

این ترتیب ضمانت اجراي خودکشی در شریعت اسالم، امري   ایمان از دنیا خواهد رفت، به را سلب کرده است، بی

گردیده که در طول تاریخ، آمار خودکشی در بین مسلمانان نادر بوده   اخالقی، درونی و دینی است و همین امر باعث

اي از مسلمانان  ). اما به هر حال همواره عده14، ص1369 یدي،(ول ه با آمار خودکشی سایر ملل نباشدسو قابل مقای

 معصیه لکل همچون: قواعدي بنابراین از دیدگاه فقهی، بر طبقاند.  اند که عمل خودکشی را انجام داده نیز یافت شده

 به کننده اقدام میتوان تعزیره، لالمام کان واجبا او ترك محرما فعل من کل فعلیه العقوبه و الحرام فعل کل التعزیر،

جهت که  این از و معاون در خودکشی نیز، را در صورتی که عملش موفقیت امیز نباشد؛ تعزیر نمود خودکشی

 .دانست تعزیر شده، مستوجب بر اثم اعانت مرتکب

 1304مصوب   ایران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومی  خودکشی در قوانیناز منظر حقوقی، 

اساسا راجع  خودکشی جرم نبود و، 1370و قانون مجازات اسالمی مصوب  1352اصطالحات آن در سال  شمسی و

بینی نشده بود. در حال حاضر  به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش

گردد و با هر مرگی از دنیا  مسلمان به هر بالیی گرفتار می«اند:  پس از نقل حدیثی از امام علی علیه السالم که فرموده ،مال محمد باقر مجلسی - 5
نویسد: کسی که  ، می»این کار را نکند، خودکشی کرده است رود، غیر از خودکشی  پس کسی هم که قدرت داشته باشد که جان خود را حفظ کند و می

 ).29-30صص ،1384 زمانی،( داند براي او مفید است، جان بدهد، خودکشی کرده است با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی که می
فشار شدید ناشی از تشنگی وگرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد،  نویسد: خودکشی براي رهایی از رنج و می شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی -

 .)51، ص1ج ،1981 نجفی اصفهانی،( جایز نیست
  .) 259، ص2ج ،1383 شهید ثانی،( باشد یودیعه جانشین کردن در حفظ و نگهداري م :الحفظ الودیعه هی استنابه فی -6

                                                                                                                                                                                     



سبت به خودکشی کننده، واجد زیرا اعمال کیفر ن .ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نیست  نیز در قوانین جزایی

 نوع عکس العمل قانونی، موجب لطمه مادي و معنوي به بستگان وي خواهد بود.  جنبه پیشگیري نیست و هر

ام با مسؤولیت خاص باشد، در مواردي جرم و قابل و، سایر صدمات بدنی شخصی، در صورتی که تبا این وجود

این از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید نتیجه گرفت که ). بنابر56-57صص ،1385 (گلدوزیان، مجازات است

مانند آن که عضوي از بدن خود را به  کند، سایر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، شخصا به خود وارد می

این قبیل صدمات شخصی بدنی   ناقص نماید، قابل مجازات نیست، بلکه  منظور فرار از انجام خدمت وظیفه عمومی

 51). به طور مثال، مطابق ماده 142ص ،1369 (ولیدي، باشند قابل مجازات می وان عمل مجرمانه، ممنوع وبه عن

 یا ارعاب و از کار یا انجام وظیفه و رکه براي فرا یهر نظام :1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 

یا  تر و یا انتقال به مناطق مناسب از خدمت ویا هر مافوق دیگر یا براي تحصیل معافیت  تهدید فرمانده یا رئیس و

یا روحی  یکسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسم

یا در انجام وظایف نظامی  یا پزشکان قانونی، تمارض او ثابت گردد و  متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی

ثر باشد، عالوه بر وم ود را در موارد متعدد ظاهر کند، به نحوي که در تضعیف سایر نیروهاي نظامیعالقگی خ بی 

 گردد:  جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می

یا  الف) هرگاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وي موجب اخالل در نظم (به هم خوردن امنیت کشور) و

 این صورت به حبس از دو تا ده سال؛  مجازات محارب و در غیر شکست جبهه اسالم گردد، به

 ب) هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا پنج سال؛ 

شود، به حبس از سه ماه تا یک  ج) در سایر موارد، به استثناء مواردي که صرفا تخلف انضباطی محسوب می

 .سال

فرض خودکشی بیمار با همکاري پزشک، بیماري که دست به خودکشی زده  بر اساس مطالب مذکور، در

مرتکب جرمی نشده، زیرا طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل در صورتی 

که در قانون براي ان مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود، و چون عمل خودکشی، در قانون جرم 

گاري نشده، پس خودکشی کننده مجرم نمی باشد و حتی در صورتی که عملش موفقیت امیز نباشد و به مرگ ان

 منجر نگردد، چنین شخصی قابل مجازات نخواهد بود.

کند؛ با توجه به  داروها یا اقدامات دیگر را براي بیمار فراهم می،  پزشکدر مورد عمل پزشک، فرض ان است که 

و بیمار با استعمال داروها و وسایل تهیه شده توسط پزشک به حیات  بیمار خودکشی است قصد ؛داند اینکه می

 . خویش پایان میدهد

 باتوجه به توضیحات فوق الذکر، عمل پزشک از جهات مختلف قابل بررسی است:
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 اول: مشارکت 

رکت کند و جرم، ق.م.ا جدید: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشا 125طبق ماده 

مستند به رفتار همه انها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار 

 انان مساوي باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم است.  

این صورت که فردي یک سر   کشی قابل تحقق است، بهفرض شرکت در خود برخی از حقوقدانان معتقدند،

هر دو نفر با کشیدن دو  داشته و سر دیگر طناب را نگه گردن خود پیچیده است، به دیگري داده و  طنابی را که به

توانند نصف دیه میاین فرض، اولیاي مقتول  در و معتقدندسر طناب موجبات مرگ خودکشی کننده را فراهم سازند. 

  .)57ص ،1385 (گلدوزیان، را قصاص نمایند او به وي پرداخت کرده و قاتل را

البته اگر طبق مثال فوق الذکر فرض مشارکت در خودکشی را بپذیرم، عمل شریک، مشارکت در خودکشی 

ق.م.ا جدید، مجازات شریک؛ مجازات فاعل مستقل  125نمیباشد بلکه مشارکت در قتل عمد است، زیرا طبق ماده 

ست و چون اساسا خودکشی در قانون مجازات اسالمی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست، پس مشارکت ان جرم ا

 در ان نیز محقق نمیباشد.

اما در مورد خودکشی بیمار با همکاري پزشک، نه فرض مشارکت در خودکشی و نه فرض مشارکت در قتل 

جرم قرار نمی گیرد، چون پزشک اساسا در عمد مطرح نمیباشد، زیرا عمل پزشک تحت شمول تعریف مشارکت در 

عملیات اجرایی، مشارکت ندارد، بلکه این خود بیمار است که تمامی عملیات را شخصا اجرا میکند و پزشک هیچ 

 مداخله اي در ان ندارد.

 دوم: معاونت 

 ق.م.ا جدید: اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند: 126طبق ماده 

، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء الف) هر کس، دیگري را ترغیب

 استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

 ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.

 ج) هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

، 126خودکشی را براي بیمار خود تهیه یا فراهم می اورد، طبق بند ب ماده  پزشکی که دارو و وسایل ارتکاب

شناسد، بلکه از  جرم را به عنوان جرم مستقل نمی ایران، معاونت در  قانونگذارتحت عنوان معاونت قرار می گیرد. اما 

اي است  اقدام مجرمانهاي پیروي کرده است، بدین معنی که تحقق معاونت در جرم، منوط به  نظریه مجرمیت عاریه

 و شود و هرگاه عملی قانونا جرم تلقی نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصور نیست که مباشر جرم مرتکب می

 ). 141-142صص ،1369 (ولیدي، باشد معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر می
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قانون می جرم تلقی نمیگردد، ولی استثنایا در همانطور که بیان شد، معاونت در خودکشی در قانون مجازات اسال

مخابراتی، جرم شناخته شده است.  اي و هاي رایانه  اي، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم مجازات جرایم رایانه

 اي یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و هرکس از طریق سیستم رایانه: بند ج آن قانون مذکور و 16طبق ماده 

جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گران، اشخاص زیر هجده سال تمام را آموزش انحرافات 

داده، یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را 

پانصد هزار تا  ا جزاي نقدي از دو میلیون وتسهیل نماید، یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال ی

 ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

 سوم: تسبیب

 به نحو آنکه از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب در صورتی جنایت

 .10شود انجام 9آنها اجتماع به یا 8تسبیب به یا 7مباشرت

جایگاه پزشک، در صورتی، قابل تامل و بررسی است، که ابتدا، بیماري که قصد خودکشی دارد را مورد  نقش و

 کنکاش قرار دهیم.

یعنی باید از خود بپرسیم ایا مریض رو به موت با اتخاذ تصمیم بر خودکشی از نظر روحی و روانی از محدودة 

 سالمت عقل، خارج نشده است؟

 باشند و امیدي به بهبودیشان نیست، العالج می بیماري یک به مبتال که گوید می نشبیمارا به پزشکی هنگامیکه

 است: کرده توصیف مرحله چند در را ها  واکنش این شناس، مرگ راس، کوبلر الیزابت. است متفاوت ها واکنش

 بیماران برخی. است دروغ چیز همه که انکار سپس و است شوك بیمار ابتدائی واکنش. انکار و شوك: 1 مرحله

 از که بیابند را فردي تا کنند مراجعه مختلفی پزشکان به آنقدر است ممکن و کنند نمی عبور حالت این از هرگز

 . کند حمایت آنها موقعیت

 'من؟ چرا' پرسند، می آنها شوند؛ می عصبانی و پذیر، تحریک ناامید، هستند بیمار اینکه از بیماران. خشم: 2 مرحله

 خانواده و بیمارستان، کارکنان پزشکان، سمت به را خود خشم آنها زیرا است، مشکل بیمار درمان مرحله این در

 .شود واقع مرتکب خود توسط مستقیما جنایت که است آن مباشرت ق.م.ا جدید: 494 طبق ماده  -7
 جنایت مرتکب مستقیما خود و کند فراهم را دیگري مصدومیت یا شدن تلف سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب ق.م.ا جدید: 506 ماده  -8

 . ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بکند چاهی آنکه مانند نمیشد. حاصل جنایت او رفتار فقدان صورت در که طوري به نشود
 به مستند جنایت که عاملی باشند، داشته تاثیر جنایتی، وقوع در تسبیب به بعضی  و مباشرت به برخی عامل، چند یا دو هرگاه ق.م.ا جدید: 526 ماده -9

 این در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار تاثیر مگر باشند می ضامن مساوي طور به  باشد عوامل تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست
 باشد آنها مانند و مجنون یا غیرممیز صغیر جاهل، بی اختیار، جنایت در مباشر که صورتی در. هستند مسؤول رفتارشان تاثیر میزان به هریک صورت

 .است ضامن سبب، فقط
  .1392ق.م.ا مصوب  492ماده   -10

                                                           



 آنها تنبیه براي بیماري این دارند اعتقاد که دلیل این به شود، می معطوف خودشان به آنها خشم گاه. کنند می جا جابه

 . است آمده وجود به آنها اشتباه علت  به یا

 قول و شود معامله وارد خدا حتی یا دوستان، پزشکان، با که کند سعی است ممکن بیمارمعامله. : 3 مرحله

 به منظم طور به  بدهد یا صدقه مثال براي( دهد انجام را کار چند یا یک است حاضر عالج عوض در که دهد می

 ). برود کلیسا

 حرکتی، - روانی کندي گیري، گوشه صورت به. دهد می نشان را افسردگی بالینی عالیم بیمار. افسردگی: 4 مرحله

 در بعلت مشکالت واکنشی بیمارگونه است ممکن افسردگی. خودکشی افکار احتماال و ناامیدي خواب، اختالالت

خانواده، درد و رنج  و دوستان از شدن جدا اقتصادي، مشکالت شغل، دادن دست از مثال، براي( باشد فرد زندگی

 . آید وجود به مرگ، بودن الوقوع  قریب بینی پیش اثر در است ممکن یا). ناتوانیحاصل از بیماري، ضعف و 

 ،1386 کویلر راس،افتد ( می اتفاق همه براي و است اجتناب غیرقابل مرگ که یابد درمی فرد. پذیرش: 5 مرحله

 .)49ص

هریک از این مراحل متوقف افتند و ممکن است بیمار در  نمی اتفاق ترتیب به همواره مراحل این که باید دانست

 شود و هیچگاه به مرحله پذیرش نرسد.

 سایر و شناسان روان پزشکان، روان به مراجعه به منجر که است روانی هاي  بیماري ترین  رایج از یکی افسردگی

 ناکامی، اندوه، و غم احساسات از افسردگی، توصیف براي روزمره زبان در. گردد می روان بهداشت متخصصان

 مبتال را انسان ها میلیون ساالنه افسردگی، به مربوط اختالالت. شود می استفاده حالی بی و رخوت هم شاید و ناامیدي

 واقع در افسردگی که دهد می نشان کلینیکی تحقیقات و ژنتیک شناسی، عصب علم از آمده  دست  به شواهد. کند می

 مدارهاي افسردگی، در که است نموده مشخص مغز از مدرن تصویربرداري هاي تکنیک. باشد می مغز در اختالل یک

 خارج خود طبیعی حالت از هستند، رفتار و اشتها خوابیدن، تفکر، خو،  و  خُلق افکار، تنظیم مسئول که اي عصبی

 حتما باید افسردگی تشخیص براي ها آن از یکی داردکه وجود افسردگی مورد در اختصاصی ویژگی دو .شوند می

 روزمره هاي فعالیت انجام در لذت و عالقه فقدان و) نگرانی یا ناراحتی اندوه، و غم( ناشاد خُلق: باشد داشته وجود

 اختالل روزانه، هاي فعالیت در سرخوشی و توجه دادن دست از شامل افسردگی هاي نشانه سایر .فرد هاي سرگرمی و

 تمرکز و تفکر در اختالل پرخوابی، یا خوابی کم صورت به خواب در اختالل بدن، وزن و اشتها در عمده تغییر و

 افکار خستگی، و انرژي فقدان گناه، احساس یا و ارزشی بی احساس حرکات، کندي و اضطراب وجود فکر،

 و خودکشی بین نزدیکی ارتباط دانشمندان .باشد می  خودکشی و مرگ با ارتباط در خصوص به تکرارشونده،

 به ها آن درصد 15 تا 10 و کرده فکر خودکشی به افسرده بیماران دو سوم که طوري به کنند؛ می ذکر افسردگی

 است باور این داشتن کنند، می خودکشی به اقدام که افرادي مابین مشترك خصوصیت .دهند می خاتمه خود زندگی
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 این به نهایتا که است در این خودکشی کشش. است تحمل غیر قابل  احساسات بر غلبه حل راه تنها خودکشی که

 شدید حدي به عاطفی مشکالت و آشفتگی خودکشی، در تراژدي. دهد می خاتمه تحمل غیرقابل احساسات

 ، تلخیص فصل دوم و1385سازند (برنز،  می ناتوان خود مشکل حل مختلف هاي راه در یافتن را فرد که گردند می

 . سوم)

 خاص نوعی خودکشی که گفت توان نمی اما .شود می دیده دیوانگی عالیم تمام جنون در می گوید:  سکیرول

  دهد نمی رخ جنون از حالتی در جز خودکشی که دارد وجود نیز امکان این حال در عین ولی است، دیوانگی از

 ).  29-34، صص22ج ،1378دورکیم، (

 اراده فاقد که نحويبه  بوده روانی اختالل دچار جرم ارتکاب زمان در مرتکب ق.م.ا جدید: هرگاه149 طبق ماده

 .ندارد کیفري مسؤولیت و شود می محسوب مجنون باشد تمییز قوه یا

 جنون، به این معنا که. است کرده ارائه مجرمان جنون براي نوین ق.م.ا جدید، تعریفی 149ماده  در قانونگذار

 جنون براي معیار به تعیین باشد، یعنی قانونگذار شده زایل آنها اراده یا درك قوه که نحوي به روانیست اختالل

 پرداخته است.

 نیاز وجودش موردي هر در خاطر همین به شود نمی محسوب فرض و قانونی اماره جنون که داشت اظهار باید

 که را جنون احراز به منجر مستندات کلیه گردد می طرح که اي پرونده هر در است مکلف دادگاه و دارد اثبات به

 است محکمه اختیار در و است ماهوي امري جنون تمیز نماید، زیرا مشخص شود می کیفري مسؤولیت عدم موجب

 قانونی پزشک نظیر قضیه، این خبره کارشناسان از که است این دهد انجام تواند می دادگاه که کاري نهایت البته

 11باشد. نمی کارشناس نظر از تبعیت به ملزم چه اگر بگیرد، کمک

 هاي آزمایش و ها معاینه سایر و روانی هاي آسیب و جسمی هاي صدمه و ضرب و عالئم آثار و جراحتها و اجساد معاینه ا.د.ك: براي 88 ماده  - 11
 معتمد پزشک نباشد قانونی پزشک جایی در یا و یابد حضور نتواند قانونی پزشک اگر و نماید می دعوت معتمد قانونی پزشک از قاضی ، پزشکی
 . آورد عمل به دعوت متخصص پزشک از تواند می قاضی باشد نداشته تخصص در امري قانونی پزشک هرگاه. شود می دعوت دیگري

 .بود نخواهد مستثنی معالج پزشک. کند دعوت پزشک چند از و نکرده اکتفا پزشک یک به لزوم صورت در تواند می ا.د.ك: قاضی 89 ماده -
 تخصص که پزشکانی نزد را پزشک نظر قاضی واقعه، احوال اوضاع با پزشک نظر تناقض یا و پزشکان نظر اختالف صورت ا.د.ك: در 93 ماده -

 بطور ، مستقیم یا با معاینه و نموده معاینه که پزشکی از توضیح اخذ از پس لزوم صورت در را خود نظر شده یاد اشخاص ، فرستد می دارند بیشتري
 .کنند می اعالم قاضی به کتبی

 و کسان از را الزم تحقیقات ، است بوده مجنون جرم ارتکاب هنگام متهم که شود متوجه تحقیقات جریان در تحقیق قاضی ا.د.ك: هرگاه 95 ماده -
 به را پرونده کرده، قید مجلس صورت در را مراتب ، تحصیل مورد این در را متخصص پزشک نظریه و آورده عمل به مطلعین سایر و او نزدیکان

 جزایی از نظر شد مطمئن آن صحت از و دیده کافی را خبره و اهل تحقیق قاضی تحقیقات هرگاه پرونده از بررسی پس دادگاه. دارد می ارسال دادگاه
 تحقیقات صحت به اطمینان چنانچه و نماید، می صادر متقضی حکم مطالبه، صورت در مالی خسارات یا دیه مورد در و صادر تعقیب موقوفی قرار

 مخصوص مراکز به ضرورت صورت در یا و ولی اذن با مجنون شخص. دهد می ادامه نتیجه تاحصول خبره اهل نظر جلب و تحقیق به نکرده، حاصل
 )1378(ایین دادرسی کیفري مصوب  .شد خواهد منتقل و درمان نگهداري
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همانطور که گفته شد انسان سالم و عاقل، هیچگاه دست به خودکشی نمیزند، مگر اینکه دچار نوعی اختالل 

روانی شود؛ که قدرت اراده، درك و شعورش را مختل نماید، که در این فرض، بیماري العالج رو به موت و تبعات 

ه او را در چنان ناامیدي، قرار داده، که بیمار جسمی و روانی ناشی از بیماري، همان علت فقدان اراده بیمار است، ک

براي فرار از درد و رنج ناشی از ان راهی جز خودکشی نمی یابد، و در نهایت از پزشک تقاضاي کمک کرده، و 

 پزشک با علم به قصد خودکشی بیمار، دارو و وسایل را در اختیارش قرار میدهد. 

یز بیمار را بپذیریم و اختالل روانی مریض در زمان ارتکاب در صورتی که ما فرض فقدان اراده و قوه تمی 

خودکشی در دادگاه اثبات شود، این احتمال وجود دارد که بتوان پزشک را، به عنوان مسبب قتل عمدي بیمار مورد 

 ثابت صورتی در تنها دیگري رفتار علت به کیفري ق.م.ا جدید: مسؤولیت 142 مجازات قرار داد، زیرا طبق ماده

باشد .....، و چون در فرض مذکور بیمار فاقد مسولیت کیفري  دیگري اعمال مسؤول قانونی طور به شخص که است

 فرد که است محقق زمانی تنها تعزیرات و قصاص حدود، در کیفري مسؤولیت ق.م.ا جدید: 140 است، و طبق ماده

 در مباشر که صورتی در ق.م.ا جدید: 526باشد، و طبق سطر اخر ماده  مختار و بالغ عاقل، جرم، ارتکاب حین

پس مسوولیت از ان . است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون یا غیرممیز صغیر جاهل، بی اختیار، جنایت

پزشکی خواهد بود، که با علم و اگاهی بر قصد خودکشی بیمار، براي خودکشی او، نه معالجه و درمانش، دارو 

نیازش را فراهم نموده و هیچ اقدامی براي منصرف کردن بیمار از خودکشی، انجام نداده، و تجویز و یا وسایل مورد 

، پس در حقیقت این پزشک است که مرتکب قتل بیمار 12چون پزشک مسوول عواقب تجویز دارو و اقداماتش است

 به وسیله خود بیمار شده است.

که قصد خودکشی دارد را نپذیریم،  باز این احتمال حتی اگر فرض فقدان اراده و قوه تمییز بیمار رو به موتی 

ق.م.ا جدید:  142 وجود دارد که بتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمد بیمارش مجازات کرد، زیرا طبق ماده

 ارتکابی رفتار نتیجه با رابطه شخص ..... در که است ثابت صورتی در تنها دیگري رفتار علت به کیفري مسؤولیت

 واقع مرتکب تقصیر سبب به جنایت ق.م.ا جدید: هرگاه 291شود و طبق بند پ ماده  13تقصیر مرتکب دیگري،

نباشد، که طبق  عمدي جنایت تعریف مشمول شده واقع جنایت اینکه بر شود، مشروط می محسوب عمدي شبه شود،

 ، عمل پزشک تحت شمول تعریف قتل عمد قرار میگیرد.14ق.م.ا جدید 290بند الف ماده 

 بدنی صدمه یا تلف درصورت مینماید، صادر آن مانند و پرستار یا مریض به را آن انجام دستور که معالجاتی در ق.م.ا جدید: پزشک 496 ماده - 12
 است. ضامن

 مانند و دولتی نظامات رعایت عدم و مهارت عدم غفلت، مسامحه،. است بی مباالتی و بی احتیاطی از اعم تقصیر ق.م.ا جدید: 145تبصره ماده  -13
 .شود می محسوب بی مباالتی یا بی احتیاطی مصادیق از مورد، حسب آنها،

 :شود می محسوب عمدي زیر مورد در جنایت ق.م.ا جدید: 290بند الف ماده  - 14
 جنایت نیز عمل در و باشد داشته را جمع یک از غیرمعین افرادي یا فرد یا معین افرادي یا فرد بر جنایت ایراد قصد کاري انجام با مرتکب هرگاه

 .نشود خواه بشود، آن نظیر یا جنایت آن وقوع موجب نوعاً ارتکابی کار خواه شود، واقع آن نظیر یا مقصود
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  :موجود باشد پزشک عمل مشروعیت براي شرط 3، باید 15ق.م.ا جدید 158 طبق بند ج مادهاز طرفی 

 باشد. مشروع طبی، باید یا جراحی عمل.  الف

 او. قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیاء ب. رضایت بیمار یا

 دولتی. نظامات و فنی و علمی موازین رعایتج. 

یعنی تجویز و فراهم اوردن دارو و وسایل به قصدخودکشی بیمار، نه تنها عملی در فرض مذکور عمل پزشک، 

، وظیفه 16طبی نیست، بلکه غیر مشروع و برخالف مقررات و نظامات دولتی میباشد، زیرا طبق سوگند نامه پزشکی

 خالف رب را پزشکی دانش هیچگاهاست و اینکه  دردمندان دستگیري و بیماران تندرستی و سالمت پزشک، حفظ

 بکار نبندد، در حالیکه پزشک خالف قانون عمل کرده، و قصدش از این عمل مرگ بیمارش است.  انسانی قوانین

در مورد رضایت بیمار باید گفت که این رضایت، بر عمل غیر قانونی پزشک، تاثیري نخواهد داشت، زیرا طبق 

 رضایت ما کشور حقوق بیمارش میباشد و درفوق الذکر؛ این پزشک است، که مسؤول سالمت و حیات  496ماده 

 شود و از طرفی استناد به نمی محسوب قتل براي مجوزي عنوان هیچ به و ندارد قاتل مسئولیت در تأثیري قتل، به

تواند پس از وقوع جنایت و  علیه می : در قتل عمدي و سایر جنایات، مجنی، که بیان میداردجدید ق.م.ا 365ماده 

از فوت او، حسب مورد،  توانند پس  نمی دم  حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه کند و اولیاي پیش از فوت، از 

 ، صحیح نمی باشد.نفس یا دیه کنند مطالبه قصاص 

 موازین رعایت و آنها قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیاء یا شخص رضایت با که مشروع طبی جراحی یا عمل ق.م.ا جدید: هر نوع 158ماده   - 15
 شود، طبق قانون جرم محسوب نمیشود، و قابل مجازات نیست. انجام دولتی نظامات و فنی و علمی

 :است زیر شرح به پزشکی نامه سوگند کامل متن - 16
 ، متعال قادر خداوند به کریم قرآن برابر در من … ام گرفته قرار پزشکی خطیر مسئولیت پذیرفتن شرف در الهی بیکران الطاف و عنایات با که اکنون ”

 دیده با الهی حدود و اسالم مقدس احکام به که کنم می یاد سوگند اوست قدرت قبضه در موجودات تمامی و است آگاه امور همه بر که خدایی
 پایبندي شرعی ضرورت ایجاب مواقع در جز آنان اسرار حفظ به نسبت.  کنم پرهیز جدي طور به بیماران حقوق تضییع و خیانت از ، بنگرم احترام
 .” بدانم خود شئون ناظر و حاضر حال همه در را خدا و باشم داشته کامل

 خرد و جان خداوند نام به 
 استادان.نمایم وقف بشریت ي جامعه به خدمت در را خود زندگانی که کنم می یاد ام،سوگند آمده در پزشکان ي جامعه عضویت به که هنگام این در
 انجام وجدان و کرامت مطابق را خود ي حرفه به مربوط باشم،کارهاي شناس حق است سزاوار آنچه آنان به نسبت و بدارم راگرامی خود آموزگاران و

 می سپرده من به پزشکی مقدس ي حرفه نظر از که را رازي.باشد دردمندان دستگیري و بیماران تندرستی و سالمت حفظ من ي وظیفه نخستین و دهم
 مذهب که نشوم راضی باشد،هرگز برادرانه همکارانم با کنم،رفتارم حفظ همواره را پرافتخار خدمت این شریف و نیک نام و باشم نگهدار شود،همیشه

 تا نطفه انعقاد هنگام از آدمی حیات براي دارد، باز بیماران به نسبت توجه از مرا اي لحظه اندك مادي منافع و دنیوي مقامات و سیاست و ملیت و
 .نبرم کار به انسانی قوانین خالف بر را پزشکی دانش هیچگاه و باشم قائل خاص احترام و اهمیت زندگی ي لحظه واپسین

 توفیق پروردگار درگاه از راه این در و بندم می خویش وجدان و شرف اتکاي به و گذشتگی خود از و آزادي نهایت ودر ایمان روي از را پیمان این
 .آمین .خواهم می

                                                           



، تاثیري بر مجازات پزشک نخواهد داشت، زیرا رضایت بیمار قبل از استعمال دارو و وسایل به منظور خودکشی

شی و پیش از فوت، از قصاص پزشک گذشت نماید، در این حالت است که مگر انکه بیمار بعد از انجام خودک

 .نفس یا دیه کنند از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص  توانند پس  نمی دم  اولیاي 

 نتیجه:

 عقوبت داراي آن تبع به و شده ممنوع حرام، فعل ارتکاب عنوان به خودکشی قرآن، منطق و اسالم شریعت در

 را فعلی ترك یا فعل که مادام دانست باید ایران، کیفري حقوق دیدگاه از خودکشی در مورد اما. بود خواهد اخروي

 زشت افعال ترك یا افعال این ولو است، نکرده تعیین تامینی اقدامات یا مجازات آن براي و نشناخته جرم قانونگذار

 گناهانی اسالم در که خودزنی یا خودکشی مانند افعالی رو، این از. نیستند مجازات و تعقیب قابل باشند، ناپسند و

 محاکم در رسیدگی و طرح قابل اند، نشده شناخته جرم عنوان به کیفري قوانین در چون شوند، می محسوب بزرگ

 باید قانونگذار وظیفه، این اجراي در لذا. است قانونگذار منحصر وظایف از جرم تعیین واقع، در. بود نخواهند

 هاي آزادي نتوانند دادرسان تفسیر، بهانه به بعدا تا کند تعیین ابهام بدون و صراحت به را مجرمانه افعال کند کوشش

 تکلیف درستی به قانونگذار مخاطبان که نیست آن از مهمتر چیز هیچ دیگر، عبارت به. اندازند مخاطره به را مردم

 . نمایند ادا دقیقا را آن بتوانند تا بدانند را خود

مقاله؛ مسولیت کیفري همکاري پزشک در خودکشی بیمار رو به موت، از دو جنبه مورد بررسی قرار  لذا در این

 گرفت:

الف) اینکه پزشک از نظر قانونی مسوول رفتار بیمارش است. با توجه به حاالت روحی و روانی چنین بیمارانی 

 ق.م.ا جدید. 526و  496، 142، 140، 149و با استناد به مواد 

، 291، بند پ ماده 142پزشک، در نتیجۀ رفتارِ ارتکابی از سوي بیمارش مقصر است. با استناد به ماده  ب) اینکه

 ق.م.ا جدید. 496 مادهو   158 بند ج ماده، 290بند الف ماده ، 145تبصره ماده 

پزشک، در پس با استناد به مواد مندرج در هر یک از دو بند الف و ب و با توجه به عدم رفع مسؤولیت کیفري 

صورت رضایت بیمار (نسبت به استفاده از وسایل و دارو هاي تهیه شده از سوي پزشک و در انجام عمل 

 خودکشی)، احتماال میتوان پزشک را به عنوان مسبب در قتل عمدي چنین بیمارانی محاکمه و مجازات نمود. 
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