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Analysis of “Do Not Resuscitate” Order in Patients without 
Established Life based on the Article 372 of the Islamic Penal 
Code

[1] Do-not-resuscitate order across societies and the necessity of a national ethical guideline 
[2] Standing do -not- resuscitate instruction as a moral choice in medical services [3] 
Breaching human rights rules in force against terrorist suspects [4] The comparison of 
Iranian physician and nurses attitudes towards do- not- resuscitate orders [5] Ethical 
considerations on advance directives: An overview of the ethical and legal aspects in the 
context of Islamic teachings [6] Comparison of brain death with non-deployed life [7] 
Eternal life or the afterlife [8] Offences against the person [9] Organ transplantation in 
Jurisprudence [10] Principles for inference of Islamic law

Introduction In the present era, it is possible to maintain vital organs considering the major 
advances in medical science. Saving the lives of patients and resuscitation their life is possible 
through medical science and instruments. Although the use of medical instruments is beneficial 
in most cases and have satisfactory results, but in some cases, severe disorders are observed in 
function of vital organs because of  aging, systemic disease, and the other similar factors so that 
the medical science is unable to treatment the diseases and no action can be taken to maintain 
patient’s life. This topic has led to discussions about “do not resuscitation” order in the face of 
these patients. Although philosophical and moral discussions have been raised in this regard it 
can also be investigated in terms of the legal perspective. The aim of the present study was to 
analysis of “do not resuscitation” order in patients without established life based on article 372 
of the Islamic penal code.
Conclusion It is possible to criminalization of the medical staff in terms of their nonintervention 
in the resuscitation of dying patients using the opposite concept of article 372 of the Islamic 
penal code.
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 دهیچک

های های حیاتی بدن با توجه به پیشرفتدر عصر حاضر امکان حفظ اندام مقدمه:
گیری از علوم ای دور از ذهن نبوده و بهرهگرفته در علم پزشکی واقعهعظیم صورت

و تجهیزات پزشکی موجب شده تا نجات جان بیماران و بازگشت مجدد حیات به 
کثر مواقع کارگشا بوده و آنان ممکن شود. هر چند استفاده از این امکانات در ا

دلیل ، لیکن در مواقع خاصی نیز بهاستدنبال داشته بخشی را نیز بهنتایج رضایت
ای یا دیگر عوامل مشابه، ماهیت بیماری، کهولت سن، ابتال به یک بیماری زمینه

ای که حتی دانش های حیاتی بدن دچار اختالل شدید شده، به گونهعملکرد اندام
درمان آن عاجز است و عمًال هیچ اقدامی را در جهت حفظ بقا و  پزشکی نیز از

توان به انجام رساند؛ موضوعی که موجب شده مباحثی استمرار حیات بیمار نمی
گونه بیماران شکل گیرد. اگر چه اقدام  اینپیرامون عدم انجام احیا در مواجهه با 

را معطوف به خود های فلسفی و اخالقی زیادی یا عدم انجام آن بحث DNRبه 
توان به این قضیه نگریست. ، اما از جنبه حقوقی و قانونی نیز میاستکرده 

 با مستقر حیات فاقد بیماران احیای عدم دستور هدف این مطالعه، تحلیل
 ا بود..م.ق ۳۷۲ ماده به استناد
توان از عدم مداخله ق.م.ا می ۳۷۲با استفاده از مفهوم مخالف ماده گیری: نتیجه

شدن روند طبیعی مرگ کادر درمان در مواجهه با بیماران در حال احتضار و طی
 زدایی کرد.این اشخاص از طریق این ماده جرم

 ، عدم احیا، عدم فایده درمان، حیات غیرمستقرDNRها: کلیدواژه
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 مقدمه
در اوایل دهه  (CRP)کارگیری و توسعه احیای قلبی و ریوی به

دلیل اثربخشی و سهولت، تحولی عظیم در نجات جان به ۱۹۶۰
تنفسی فراهم آورد. اما با گذشت  -بیماران مبتال به ایست قلبی

رویه این روش در مواجهه با زمان مشکالت کاربرد و استفاده بی
شدند آشکار شد؛ تنفسی می -تمامی بیمارانی که دچار ایست قلبی

تنها تاثیری در کیفیت در برخی از بیماران، نه CPRچرا که انجام 
زندگی آنان نداشت بلکه صرفًا به حفظ موقت حیات زیستی، تعویق 

شد. چنین و تاخیر در روند طبیعی مرگ و ادامه رنج بیمار منجر می
عاملی سبب شد تا در اواخر این دهه، مقاالتی در زمینه تحمیل درد 

صورت مراحل انتهای حیات خویش بهو رنج بسیار بر بیمارانی که در 
مکرر تحت احیا قرار گرفته و بهبودی نیز در وضعیت آنان پدیدار 

هایی در خصوص دستور رفته زمزمهشد به نگارش درآیند. رفتهنمی
بیماران شکل گرفت  گونهدر برخورد با این  (DNR)عدم انجام احیا 

خستین بار برای ن ۱۹۷۴انجمن پزشکان آمریکا در سال  کهتا آن 
را در پرونده پزشکی بیماران مطرح کرد و در سال  DNRدرج رسمی 

 احیا انجام عدم ارتباط با در بیمارستانی هایاولین سیاست ۱۹۷۶
. پس از آن، موضوع نحوه [1]شدند منتشر پزشکی مطالعات در

تعامل و وظایفی که کادر درمانی در مواجهه با بیماران مشرف به 

بایست به انجام رسانند به یکی از مباحث مهمی بدل شد موت می
. بر استها و اظهار نظرهای مختلفی را معطوف خود کرده که دیدگاه

ها، صرفًا نباید بر کمیت زندگی بیمار تکیه پایه یکی از این دیدگاه
کرد بلکه کیفیت زندگی وی هم از اهمیت باالیی برخوردار است. به 

ندگی امروز بشر صرفًا بر مبنای گذران زندگی و تعبیری دیگر، ز
های حیاتی بدن تعریف نشده، بلکه هر شخصی فعالیت ارگان

که عالوه بر  استشایسته برخورداری از سطحی از کیفیت زندگی 
حفظ حیاتش، از امکان دستیابی به کرامت انسانی و استقالل الزم 

 . [2]نیز محروم نباشد
با توجه به وضعیت بغرنج و عدم  تا استدر ادامه کوشش شده 

تنفسی،  -تاثیر انجام احیا نسبت به بیماران مبتال به ایست قلبی
عالوه بر تبیین شرایط اخذ تصمیم نسبت به دستور عدم احیا در 

قانون  ۳۷۲این بیماران، به جواز قانونی آن نیز با توجه به ماده 
ن هدف پرداخته شود. بنابرای ۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب سال 

 حیات فاقد بیماران احیای عدم دستور پژوهش حاضر، تحلیل
 ا بود..م.ق ۳۷۲ ماده به استناد با مستقر

 
 DNRبیماران مشمول 

بیمارانی را باید در این دسته جای داد که از آخرین مرحله بیماری 
پیشرفته غیرقابل بازگشت رنج برده و براساس نظر قاطع پزشکان در 

مرگ هستند. مشاهدات و مطالعات علمی نیز کردن روند حال طی
گذارند که بهبود و بازگشت سالمتی این بر این موضوع صحه می

بیماران حتی با انجام پیوند اعضا نیز کاری غیرممکن است. موارد 
 ای از این بیماران ذکر کرد:عنوان نمونهتوان بهذیل را می

غیرقابل های پیشرفته که در مرحله آخرین مراحل سرطان -۱
 .استتنفسی شده  -بازگشت بوده و منتهی به ایست قلبی

نارسایی غیرقابل بازگشت چند ارگان که در مرحله غیرقابل  -۲
 .استتنفسی شده  -بازگشت بوده و منتهی به ایست قلبی

های پیشرفته مزمن کبد که در مرحله غیرقابل بازگشت بیماری -۳
 .است تنفسی شده -بوده و منتهی به ایست قلبی

نارسایی احتقانی قلب پیشرفته که در مرحله غیرقابل بازگشت  -۴
 .استتنفسی شده  -بوده و منتهی به ایست قلبی

های پیشرفته ریوی که در مرحله غیرقابل بازگشت بوده بیماری -۵
 .استتنفسی شده  -و منتهی به ایست قلبی

 زوال عقلی پیشرفته که در مرحله غیرقابل بازگشت بوده و -۶
 .استتنفسی شده  -منتهی به ایست قلبی

آسیب شدید مغزی که در مرحله غیرقابل بازگشت بوده و منتهی  -۷
 .استتنفسی شده  -به ایست قلبی

تشخیص مرگ مغزی که رضایت بر پیوند ندارد که در مرحله  -۸
 .استتنفسی شده  -غیرقابل بازگشت بوده و منتهی به ایست قلبی

 
 DNRتور به بینی دسعلل ضرورت پیش
عنوان یکی از حقوق و اصول بنیادی و ذاتی در اگرچه حق حیات به

میثاق حقوق  ۶المللی مطرح بوده و با عنایت به ماده جوامع بین
 یزندگ از خودسرانه تواننمیرا  یهیچ فردنیز  یو سیاس یمدن

گیرد اما در مواقعی شخص در وضعیتی قرار می ،[3]ساخت محروم
توان به این قواعد و اصول استناد جست. قرارگرفتن فرد در که نمی

حالت حیات غیرمستقر یکی از این حاالت است. به بیانی دیگر، 
قرارداشتن شخص در وضعیت حیات غیرمستقر یکی از مواقعی 

ن سخن به توان از حیات و حقوق مرتبط با آکه دیگر نمی است
میان آورد؛ چرا که شخص دارای حیات واقعی و به معنی مصطلح 

در مواجهه با چنین  DNRطور کلی و در توجیه آن نیست. به
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 توان چنین استدالل کرد:اشخاصی می
صورت حیات غیرمستقر توصیف اوًال زمانی که وضعیت شخص به

به توان از وجود یک شخص زنده سخن شود، عمًال دیگر نمیمی
میان آورد و احکام مربوط به افراد زنده را نسبت به آنان جاری 
ساخت. به همین مناسبت بحث در خصوص لزوم حفظ حیات در 

 ارتباط با این اشخاص نیز موضوعیتی نخواهد داشت. 
توان از عدم فایده و فقدان تاثیر سخن به میان آورد؛ چرا ثانیًا می

تنفسی عاملی خواهد بود تا  -بیمار به ایست قلبی دچارشدنکه 
وسیله کادر درمان پذیرفته بههای صورتمجموعه اقدامات و درمان

تر شده ضمن اثر باقی مانده و صرفًا بازه زمانی مرگ بیمار طوالنیبی
در حین و پس از هر بار احیا نیز درد و رنج بیمار فزونی  کهآن 
اثر  کهپزشک ببیند تالشش عالوه بر آن  یابد. بنابراین زمانی کهمی

، به کاهش یا استدنبال نداشته، به مرگ نیز منتهی شده مثبتی به
رفتن انگیزه منتج خواهد شد. به بیانی دیگر، عدم ترسیم ازمیان

سبب خواهد شد تا  DNRفرآیندی اخالقی و قانونی برای اقدام به 
طور تنفسی به -عدم رسیدگی کافی به بیماران دچار ایست قلبی

 ضمنی مد نظر کارکنان درمانی قرار گیرد. 
بودن کیفیت زندگی و عدم کارآیی مغز پس از توان به پایینثالثًا می

احیا در این بیماران اشاره داشت؛ یعنی شخص عالوه بر 
شدن از قوای عالیه مغز و عدم امکان برقراری ارتباط و محروم

حی از زندگی نیز نخواهد گویی به محیط، عمًال درک صحیپاسخ
 داشت. 

رابعًا تمرکز بر ارایه خدمات به بیمارانی که در وضعیت حیات 
شود تا سایر بیمارانی که به خدمات غیرمستقر قرار دارند موجب می

دیگر نیازمندند از چنین خدماتی محروم شده یا سطح ارایه خدمت 
شدن نسبت به آنان با کاهش مواجه شود. به دیگر سخن، سپری

وقت و انرژی برای اشخاصی که فاقد حیات مستقر هستند، سبب 
که  استرفتن فرصت مداوای دیگر بیماران نیازمندی ازدست

ها و اقدامات درمانی نسبت به آنها سودمند بوده و کارگیری روشبه
 تواند در بهبودی آنان اثرات مثبتی را بر جای گذارد. می

صرفًا معطوف و  DNRبه  همچنین باید توجه داشت که اقدام
شده محدود به مباحث نظری نبوده بلکه در برخی از تحقیقات انجام

گزاری در این زمینه تاکید نیز بر ضرورت شناسایی و تبیین سیاست
و همکاران در پژوهشی که در  فالحیعنوان نمونه . بهاستشده 

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به انجام بیمارستان
اند که پرستاران و پزشکان نگرشی اند به این نتیجه رسیدهرسانده

مثبت نسبت به دستور عدم احیا در بیمارانی که در وضعیت حیات 
پزشکان و  اند دارند. در همین راستا باید گفتغیرمستقر قرار گرفته

 در تکشر ریوی و -پرستارانی که تجربه شرکت در احیای قلبی
 در ترمطلوب دیدگاهی موافق و را داشتند، احیا عدم دستور اجرای

. وجود نگرش مثبت [4]انداحیا را بیان داشته عدم دستور خصوص
های متضادی که در این خصوص وجود دارد، در تقابل با دیدگاه

فرآیند و دستورالعمل خاص در خصوص ضرورت و لزوم تدوین 
DNR سازد. را بیش از پیش آشکار می 

 

 DNRسیر تایید دستور انجام 
در ابتدا باید گفت این حق در تمامی فرآیند درمان برای بیمار وجود 

گیری های درمانی خویش تصمیمدارد که نسبت به مراقبت و شیوه
عنوان یکی از بهنماید؛ موضوعی که در علم اخالق پزشکی نوین 

ارکان چهارگانه این علم مطرح بوده و احترام به اتونومی بیمار 
. پس در حالتی که بیمار قابلیت و ظرفیت [5]شودنامیده می

را دارد باید این حق را برای  روسازی نسبت به مسایل پیش تصمیم

وی قائل شد که در فرآیند درمان مشارکت داشته و نسبت به آینده 
نظر باشد. حال اگر بیمار در وضعیتی قرار گیرد که چنین خود صاحب

قابلیتی برای مشارکت نداشته باشد و از پیش نیز تکلیف توسط وی 
توان تصمیم پزشکی را جایگزین تصمیم مشخص نشده باشد می

بیمار دانست. قرارگیری بیمار در وضعیت ایست قلبی و تنفسی 
تواند میم در آن میکه این جایگزینی تص استیکی از مصادیقی 

قید و گشا باشد. البته باید توجه داشت که انتخاب پزشکی بیراه
شرط نبوده و باید موجه و مستدل باشد. به بیانی دیگر، اتخاذ 

صرفًا محدود به نظر یک پزشک نبوده  DNRتصمیم در خصوص 
صورت گروهی و با تا انجام یا عدم انجام احیا به استبلکه الزم 
توان تعدادی از متخصصان صورت پذیرد. الگویی را که می اعالم نظر

که ابتدا تصمیم به شروع  استدر این زمینه ارایه داد به این صورت 
DNR  با اظهار نظر پزشک معالج آغاز شده و پس از مشاوره و

وسیله دو پزشک متخصص و تایید موافقت با چنین تصمیمی به
خواهد داشت. پس آن توسط پزشکی قانونی قابلیت اجرایی 

نیاز به طی سه مرحله دارد؛ در وهله نخست  DNRقطعیت انجام 
آید تا بیمار در وضعیتی قرار داشته باشد که بنا بر نظر الزم می

برای وی فاقد کارآیی الزم بوده و  CPRپزشک معالج، انجام 
سودمند و اثرگذار نباشد. متعاقب این تصمیم، پزشک در برگ 

را نوشته و در پرونده بیمار نیز این  DNRمت دستورات مربوطه عال
وسیله دو پزشک شود. در وهله دوم پرونده بیمار بهعالمت درج می

دیگر که در جریان مسایل و مشکالت بیمار قرار دارند مورد مطالعه 
صورت کامل قرار گرفته و فرم مربوط به اعالم نظر توسط ایشان به

ز طی این فرآیند و قطعیت نظر که پس ا آنشود. نهایتًا تکمیل می
پزشکان نسبت به عدم تاثیرگذاری احیا در بهبود وضعیت چنین 

شده به پزشکی قانونی برای اعالم نظر بیماری پرونده و اوراق تکمیل
شدن هر که در صورت عدم طی استشود. روشن نهایی ارجاع می

یا بودن احفایدهبندی در خصوص بییک از این مراحل یا عدم جمع
انجام نگرفته و کادر درمانی موظف به انجام احیا  DNRبرای بیمار، 

و کلیه اقدامات درمانی الزم هستند. چنین تکلیفی برای کارکنان 
درمانی در صورت عدم موافقت پزشکان مشاور یا عدم تایید انجام 
چنین روشی از سوی پزشکی قانونی نیز پابرجاست. همچنین باید 

ای در وضعیت بیمار که تغییر قابل مالحظه توجه داشت در صورتی
و رو به وخامت گذاردن وضعیت وی صورت نپذیرد امکان 

از جانب پزشک وجود نخواهد  DNRدرخواست مجدد برای انجام 
 داشت.

 
قانون مجازات  ۳۷۲با ماده  DNRتطابق دستور اقدام به 

 اسالمی
 هرگاه)، "۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی (مصوب  ۳۷۲ مادهطبق 
 مرده مکح در را وی که ایگونه به کند وارد شخصی به آسیبی کسی

 حال این در و بماند باقی او در حیات رمق آخرین تنها و دهد قرار
 اول نفر دهد پایان او غیرمستقر حیات به رفتاری انجام با دیگری
 ومکمح میت بر جنایت مجازات به دوم نفر و شودمی قصاص

 ...". دشومی
 مداقه در این ماده موارد ذیل قابل استخراج است:با 

های هر گاه شخصی فاقد حیات مستقر باشد، در زمره انسان -الف
گیرد. باید توجه داشت که شیوه قرارگرفتن فرد در این زنده قرار نمی

وضعیت دارای اهمیت نیست؛ یعنی شخص ممکن است بر اثر 
گیرد یا  قرارشود در این حالت صدمه و آسیبی که بر وی وارد می

سله طبیعی امور باشد. بنابراین شدن این روند براساس سلحادث
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آسیب به شخص، فاقد موضوعیت بوده  واردشدناشاره صدر ماده به 
 باشد.  شدهکند که این وضعیت از چه طریقی محقق و تفاوتی نمی

یافتن حیات فرد انجام هر گونه رفتار مثبت که سبب خاتمه -ب
ار که دیه جنایت بر میت بر عهده مرتکب ب بودشود عاملی خواهد 

شود. مفهوم مخالف این جمله این خواهد بود که اگر پایان زندگی 
صورت شخص بدون مداخله شخصی دیگر یا به عبارتی دیگر، به

 .نخواهدآمدترک فعل تحقق یابد، مسئولیتی به وجود 
بر پایه ماده فوق به دو موضوع  DNRزدایی از منظور جرمبنابراین به

و حیات غیرمستقر و دوم  DNRباید پرداخته شود؛ نخست مقایسه 
 توسل به مفهوم مخالف این ماده.

 
 DNRحیات غیرمستقر و  -۱

اند، یکی فقها در مقابل مرگ دو نوع از حیات را نیز مطرح ساخته
حیات مستقر و دیگری حیات غیرمستقر، و برای هر یک نیز تبعات 

. بنابراین وضعیت شخص از سه [6]اندو آثار مختلفی بیان داشته
 استکه ممکن  استحالت خارج نیست، زیرا که یا در حال حیات 

صورت مستقر یا غیرمستقر باشد یا فاقد حیات بوده و دچار مرگ به
. در کتب لغت حیات و مرگ به شکل نقیض یکدیگر استشده 

اند. از نظر معنی شده و این دو حالت در مقابل یکدیگر قرار گرفته
طالحی نیز از همکاری و تشریک مساعی میان روح و جسم به اص

. به بیانی دیگر، مجموعه اعمال، استحیات یا زندگی تعبیر شده 
وسیله موجود زنده را حیات شده بهحرکات، احساس و ادراک انجام

. اما در قانون از حیات سخنی به میان نیامده و این در [7]اندنامیده
آغاز و پایان حیات از اهمیت باالیی  که تعیین نقطه استحالی 

است که شخص  زمانبرخوردار است؛ چرا که صرفًا در فواصل این دو 
تواند موضوع جرایم علیه شود و میعنوان انسان شناخته میبه

اشخاص قرار گیرد. در حقوق انگلستان و از منظر مقررات مربوط به 
مل از بدن مادر صورت کاجرایم علیه اشخاص از زمانی که نوزاد به

خارج شده و وجود مستقلی از بدن مادر پیدا کرده باشد، انسان زنده 
تواند قربانی جرایمی از این دست قرار گیرد. به محسوب شده و می

رسد از لحاظ مقررات حقوقی ایران نیز بتوان چنین نظر می
بیان داشت که تنها از زمانی که  گونهاستنباطی را پذیرفت و این 

شکی وجود نوزاد را مستقل از وجود مادر فرض نماید وی علم پز
. بنابراین [8]تواند مستقًال قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شودمی

اگرچه با ترکیب اسپرم و تخمک و انعقاد نطفه آغازین مراحل 
صورت رفته جنین تکامل یافته تا بهجنینی شکل گرفته و رفته

توان از جرایم علیه یک انی میانسان متولد شود، اما صرفًا از زم
شخص سخن گفت که وی دارای وجودی مجزا و مستقل از وجود 

که تا پیش از  استمادر بوده و قابلیت بقا نیز داشته باشد. روشن 
بودن سایر پذیرفته با جمعتحقق این استقالل اقدامات صورت

عنوان جرایم علیه جنین یا سقط جنین مطرح تواند بهشرایط می
یافتن حیات نیز باید گفت که مرگ را . در خصوص خاتمهشود

اند. شدن روح از بدن تعبیر کردهاصطالحًا به خروج و بیرون کشیده
در نتیجه قطع عالقه و مفارقت دایم روح از بدن به معنی مرگ 
است. اما این مساله که روح چه زمانی از بدن منقطع شده و لحظه 

 مجردبودنعلت دی بوده که بهاز موار استانقطاع آن چه وقتی 
آید تا روح، زمان دقیق آن قابل کشف نیست. از همین رو الزم می

با توجه به امور محسوس و ملموس همچون عالیم حیاتی بدن به 
است که در این  علومی. دانش پزشکی یکی از [9]کشف آن پرداخت

زمینه کارگشاست. البته باید توجه داشت که از منظر علم پزشکی 
در  استیز از آنجایی که اعضا و جوارح مختلف انسان ممکن ن

های زمانی مختلف از حرکت و کارکرد باز ایستند، تعیین زمان بازه

های مختلفی برای احراز خاتمه ساز بوده و راهپایان حیات مشکل
. در همین راستا اگرچه در گذشته زمان استحیات بیان شده 

لحظه پایان حیات اعالم شده  ازکارافتادن قلب و تنفس به معنی
های که در حال حاضر پیشرفت آنبود ولی با توجه به 

پذیرفته در علوم پزشکی این قابلیت را فراهم آورده که با صورت
های مختلف ضربان قلب و جریان تنفس فرد را گیری از دستگاهبهره

حتی پس از توقف تا مدتی ادامه داد، اجماع بر آن قرار گرفته که 
عنوان لحظه پایان حیات به حساب گ غیرقابل برگشت مغز بهمر

 .[8]آید
طور اجمال باید گفت که در ارتباط با حیات غیرمستقر نیز به

شدن حالتی میان زندگی واقعی و مرگ که از آن به حیات حادث
مبین حیات غیرمستقر است. اشاره به این  استناپایدار نیز یاد شده 

است که شخص واجد برخی از عالیم  جهتنوع از حیات به آن 
لیکن فاقد قابلیت دوام و ادامه زندگی است. رجوع به  استحیات 

. با تتبع در متون استمنابع فقهی نیز موید وجود چنین حالتی 
شود که در برخی از حاالت، وضعیت شخص به فقهی روشن می

گیرد که که میان حیات قطعی و مرگ قطعی قرار می استای گونه
منظور کشف این شود. بهالحًا حیات غیرمستقر نامیده میاصط

حالت طرق و شرایط مختلفی بیان شده که باید از عرف مدد جست؛ 
که در  استحیات، وضعیتی  غیرمستقربودنیعنی معیار تشخیص 

زمان کوتاهی دچار مرگ قطعی خواهد شد و بنا آن شخص در مدت
. [9]در حکم مرده قرار داردبر نظر عرف و با توجه به قرائن موجود وی 

با توجه به این تفاسیر اگر اقدامی که منتهی به مرگ شخصی که در 
وضعیت حیات غیرمستقر است صورت پذیرد و منجر به مرگ قطعی 

بایست دیه کننده تنها میاو شود مصداقی از قتل نبوده و اقدام
 دچارشدنکه  آنجنایت بر مرده را پرداخت نماید. با توجه به 

تنفسی نیز یکی از مصادیق حیات  –شخص به ایست قلبی
غیرمستقر بوده و در چنین حالتی عمًال فرد در حکم مرده قرار دارد، 

حیات منطبق  غیرمستقربودنتنفسی را بر  –توان ایست قلبیمی
 دانست. 

 
 مفهوم مخالف -۲

که بیان نشده  استدر تعریف مفهوم چنین آمده که مفهوم معنایی 
آن نیز در جمله ذکر نشده باشد، اما از ساختمان جمله و موضوع 

شود. به بیانی دیگر، مفهوم یعنی معنا و دریافت و فهمیده می
شود. در کند و از لفظ فهمیده میمدلولی که لفظ بر آن داللت می

که حکم  استای همین راستا باید گفت که مفهوم مخالف نیز قضیه
 آن از عبارت نطوق باشد (منطوق،آن نفیًا یا اثباتًا مخالف حکم م

 چیز آن بر مستقیماً  خود ذات حد در لفظ نفس که است چیزی
 .[10]باشد) داشته داللت

است که  چنینق.م.ا بر پایه این توضیحات  ۳۷۲اینک تحلیل ماده 
اگر منطوق جمله را مورد توجه قرار دهیم این نتیجه حاصل خواهد 
شد که انجام هر فعل یا اقدامی که منتهی به سلب حیات شخص 

تنفسی) شود،  –فاقد حیات غیرمستقر (دچار وضعیت ایست قلبی
قتل به حساب نیامده و صرف پرداخت دیه جنایت بر میت الزم 

این ماده را مد نظر قرار دهیم ثمره  آید. حال اگر مفهوم مخالفمی
بحث چنین خواهد بود که در صورت قرارگرفتن هر شخصی در 
وضعیت حیات غیرمستقر و عدم انجام رفتاری نسبت به وی، که 
منجر به وقوع مرگ آن شخص شود، مسئولیتی نیز شکل نخواهد 

یا همان  DNRتوان گرفت. یکی از مصادیق چنین ترک فعلی را می
 -جام احیا نسبت به بیمارانی که در وضعیت ایست قلبیعدم ان

تنفسی قرار دارند فرض کرد. به دیگر سخن، عدم انجام احیا نسبت 
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تواند مسئولیتی را به چنین شخصی که در حکم مرده قرار دارد نمی
 به بار آورد. 

 
 گیرینتیجه

نوزاد و یافتن وجودی مستقل از بدن  متولدشدنزندهحیات فرد با 
مادر آغاز شده و تا زمان خاتمه حیات که همانا مرگ غیرقابل 

یابد. لذا صرفًا در فاصله میان این دو برگشت مغز است ادامه می
عنوان انسانی زنده شناخته شده و که شخص به استوضعیت 

ح تواند موضوع جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل یا ضرب و جرمی
قرار گیرد. بنابراین اگر فرد در حالتی قرار گرفته باشد که نتوان او را 
انسان زنده محسوب کرد یا حیات وی خاتمه یافته باشد، انجام 

بودن شرایطی در غالب جرایم علیه اقداماتی علیه وی نهایتًا با جمع
. قرارگیری شخص در استمردگان یا جنایت بر میت قابل طرح 

است که باید شخص  حاالتیی و تنفسی یکی از وضعیت ایست قلب
 ۳۷۲را فاقد حیات مستقر دانست و با توجه به مفهوم مخالف ماده 

ق.م.ا عدم انجام عملیات احیا نسبت به چنین شخصی مانع 
تا مقنن با توجه به  استگیری مسئولیت است. لذا ضروری شکل

باط با بینی عدم احیا در ارتگفته نسبت به پیشهای پیشضرورت
اند، به این بیمارانی که در وضعیت فقدان حیات مستقر قرار گرفته

موضوع جلوه قانونی بخشیده و فرآیندی را برای مراحل مختلف 
DNR  .به تصویب رساند 
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