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چکيده

یكي از موضوعات چالش  برانگيز و پُرابهام براي بسللياري از گروه ها از جمله کادر پزشللكي در موارد قتل هاي غيرعمد ناشللي از تقصير، تعيين 
مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات مي باشد. مهم ترین پيامد کيفري قتل ناشي از تقصير، که ماهيتًا شبه عمدي ناميده مي شود، مجازات 
حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور براي قتل غيرعمدي که به واسطه بي احتياطي یا بي مباالتي یا اقدام به امري که مرتكب در آن 
مهارت نداشته و یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شده باشد، حبس از یک تا سه سال و نيز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم 
پيش بيني شللده اسللت. در قانون مجازات اسللامي1370 با توجه به ماده 22، در صورت وجود جهات تخفيف، قضات مختار به تخفيف یا تبدیل 
مجازات بودند و در غالب موارد حبس به جزاي نقدي تبدیل مي شد؛ اما با توجه به اصاحات و تغييرات بنيادین در قانون مجازات اسامي 1392 
و تدوین مقررات تخفيف بر اسللاس نظام درجه بندي، در حال حاضر در مواجهه با مجازات حبس موضوع ماده 616 قانون تعزیرات، سللهولت 
گذشللته براي تخفيف مجازات وجود ندارد و حبس به راحتي قابل تبدیل به جزاي نقدي نيسللت. با این حال، به رغم تحوالت صورت پذیرفته و 
موانع پيش رو، راه هایي براي برون رفت از چالش هاي مربوط به کيفر حبس مندرج در ماده اخير وجود دارد. در این مقاله با اسللتفاده از ماده هاي 
قانوني موجود از جمله مواد فصل هاي چهارم و ششللم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسللامي )کليات(، راه کارهاي قانوني براي تعدیل، 
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مقدمه

جرایم علیه تمامیت جس��ماني افراد، در زمرة مهم ترین و سنگین ترین 
جرایم قرار مي گیرند که در فقه جزایي اسالم از آن با عنوان »جنایات« 
یاد مي شود. شدید ترین نتیجه حاصل از ارتكاب جنایات، قتل است. این 
نتیجه مجرمانه بسته به قصد و رفتار مرتكب، پیامدهاي قانوني متفاوتي 
براي او به همراه خواهد داشت. گاه مرتكب قصد فعل و نتیجه مجرمانه 
را دارد که در این صورت جنایت ارتكابي مشمول تعریف عمد مي گردد 
و در م��واردي قصد فعل داش��ته ولي قصد نتیجه حاص��ل را ندارد، که 
جنایت ارتكابي اصوالً ش��به عمدي و در م��واردي نه قصد فعل نه قصد 
نتیجه دارد که جنایت در این حالت خطاي محض محس��وب مي شود. 
وقتي مس��اله روابط پزش��ك و بیمار و موضوع درمان و کاهش تألمات 

جس��ماني و رواني بیمار توس��ط پزشك مطرح اس��ت )انگیزه احسان( 
الج��رم تصور جنای��ت عمدي غیرممكن و خ��روج تخصصي دارد. ماده 
616 قان��ون تعزیرات از مهم ترین مواد براي موارد قتل غیرعمد ناش��ي 
از تقصیر مرتكب اس��ت. با وجودي که ماده مزبور عمومیت داشته و به 
همه افراد و اصناف و مشاغل و حوادث )غیر از تخلفات رانندگي( تسري 
مي یابد، اما در بین جامعه پزش��كان و افراد دخیل در درمان بیماران به 
دلی��ل ماهیت و طبیع��ت کار درمان، که همواره تابع انگیزه احس��ان و 
نیكوکاري است، س��بب بروز نگراني هایي شده است. عدم روشن شدن 
موضوع و تداوم این دغدغه ها، مي تواند نتایج زیانباري را براي بیماران و 
به تبع آن براي خانواده ها و حتي مس��ؤوالن به بار آورد. در ذیل پس از 
بیان برخي کلیات، پیامدهاي کیفري و راه کارهاي قانوني الزم بررس��ي 
ش��ده تا ش��اید به تبیین موضوع و کاهش نگراني هاي اخیر در خصوص 
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توجه اتهام به جامعة پزشكي مددي برساند.

بحث

بخش نخست:  تبيين ماهيت جنایات ناشي از عمليات 
پزشكي

م��اده 616 قانون تعزی��رات مصوب 1375 تنها م��اده قانوني مربوط به 
قتل غیرعمد ناش��ي از تقصیر، از جمله فوت بیماران متعاقب معالجات 
پزش��كي، مي باش��د که مجازات حبس تعزیري براي مرتكب پیش بیني 
کرده اس��ت. مطابق ماده مزبور »در صورتي که قتل غیرعمد به واسطه 
بي احتیاط��ي یا بي مباالتي یا اقدام به امري ک��ه مرتكب در آن مهارت 
نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس 
از یك تا س��ه س��ال و نیز به پرداخت دیه در ص��ورت مطالبه از ناحیه 

اولیاي دم محكوم خواهد شد مگر اینكه خطاي محض باشد«.
با اندکي تأمل در ماده فوق مش��خص مي گردد که براي شمول مجازات 
حب��س مندرج در آن، دو ش��رط مطرح ش��ده اس��ت: 1- حدوث قتل 
غیرعمد مگر اینكه خطاي محض باش��د و 2- وجود بي احتیاطي یا بي 
مباالتي یا اقدام به امري که مرتكب در آن مهارت نداش��ته اس��ت یا به 
س��بب عدم رعایت نظامات. موارد احصا شده در شرط دوم با عنایت به 
مندرج��ات تبصره م��اده 145 ق.م.ا جدید، در حقیقت مصادیق خطاي 
جزایي یا تقصیر مي باش��ند. ماده 291 قانون مجازات اس��المي مصوب 
1392، ماهیت قتل هاي غیرعمدي ناشي از تقصیر را شبه عمد محسوب 

کرده و احكام و آثار جنایت شبه عمدي را بر آن ها بار کرده است.

1-  جنایت شبه عمد
در نظام حقوقي ایران، صدمات جس��ماني به صورت کلي به دو دس��ته 
عمد و غیرعمد طبقه بندي مي ش��وند و جنایات غیرعمد نیز به دو گروه 
کلي شبه  عمد و خطاي محض تقسیم مي گردند. در نوشته هاي فقهي و 
حقوقي، تقسیم بندي هاي مختلفي براي قتل ارائه شده که مشهورترین 
و مس��تندترین مالک، همان قصد مرتكب مي باشد. شبه عمد1 جنایتي 
اس��ت که وقوع آن مقصود جاني نبوده است، هرچند فعل واقع شده بر 
مجني علیه را قصد کرده باش��د. غالب حقوق دانان اسالمي[2نیز] ممیزه 
جنایات عمد از ش��به عمد را ویژگي رکن روانیدانسته، ضابطه شبه عمد 
را عم��د در فع��ل و خطاي در نتیجه ذکر کرده ان��د. 3 با این حال، قانون 
مجازات اسالمي جدید در ماده 291 با عدول از ضوابط مذکور، جنایت 
شبه عمدي را در سه حالت پیش بیني مي کند، و بر این اساس، مي توان 
گفت که جنایت ش��به عمدي جنایتي اس��ت که با وجود قصد ارتكاب 
رفتار مشمول تعریف جنایت عمدي نمي شود4 و یا اینكه به علت جهل 
به موضوع و یا تقصیر مرتكب واقع مي شود. در واقع، شبه عمد حدفاصل 

1 زراعت، 1384 ش.، ص 175
2 صادقي، 1385 ش.، ص 183
3. صادقي، 1385 ش.، ص 187

4 بنگريد به: مواد 290 و 291 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392

عمد و خطا است و در مرز بین عمد و خطاي محض در نوسان است.
در بن��د ب ماده 295 قانون مجازات اس��المي 1370 به پیروي از نظر 
مش��هور فقها، جنایت واقع شده به وس��یله پزشك از مصادیق شبه عمد 
محسوب شده بود که به علت اشاره به اقدام متعارف پزشك )یعني عدم 
تقصیر( عاري از ابهام نبود؛ اما قانون مجازات اسالمي 1392 معیارهاي 
روش��ن تري براي تعریف جنایات شبه عمدي ارائه کرده است که الجرم 
حوادث پزشكي نیز شامل این معیارها مي شوند. طبق ماده 291 جنایت 

در موارد زیر شبه  عمدي محسوب مي شود:
الف- هرگاه مرتكب نس��بت به مجني علیه قصد رفتاري را داش��ته، لكن 
قصد جنایت واقع ش��ده یا نظیر آن را نداش��ته باش��د و از مواردي که 

مشمول تعریف جنایات عمدي مي گردد، نباشد.
ب-  هرگاه مرتكب جهل به موضوع داش��ته باش��د مانند آنكه جنایتي 
را با اعتقاد به اینكه موضوع رفتار وي ش��يء یا حیوان یا افراد مش��مول 
ماده 302 این قانون اس��ت به مجني علیه وارد کند، س��پس خالف آن 

معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به س��بب تقصیر مرتكب، واقع ش��ود، مشروط بر این 
 که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدي، نباشد.
با توجه به بند پ، جنایات ناشي از تقصیر، به شرط عدم شمول تعریف 
جنایت عمدي، ش��به عمد محسوب مي ش��وند. بي گمان، حوادث جاني 
ناشي از قصور یا تقصیر پزشكي در این دسته قرار مي گیرند. اما پرسش 
آن اس��ت که در چه صورتي مي توان رفتار مرتكب را تقصیر محس��وب 

کرد؟ پاسخ به این پرسش در گرو مفهوم  شناسي تقصیر است.

2- مفهوم شناسي تقصير
تقصیر مصدر عربي از ریش��ه َقَصَر اس��ت. در ادبیات فارس��ي در معاني 
کوتاهي کردن، سس��تي ک��ردن، بازماندن از چی��زي، قصور و کوتاهي، 
س��هو، غفل��ت، جرم، گن��اه و...  به کار رفته اس��ت. در اصل تقصیر یك 
مفه��وم اخالقي اس��ت و از حوزه اخالق به حوزه حقوق س��رایت کرده 
اس��ت. 5 تقصیر عنصر معنوي جرایم غیرعمدي محسوب مي شود. جرم 
با  اجتماع س��ه عنصر )عنصر قانوني، عنصر مادي و عنصر معنوي( واقع 
مي گ��ردد. منظ��ور از عنصر قانوني این اس��ت که ج��رم و مجازات باید 
مس��تند به قانون بوده و مرتكب هیچ رفتاري را نمي توان مجازات کرد 
مگر به موجب قانون )ماده هاي 2 و 12 ق.م.ا(. عنصر مادي نیز ش��امل 
رفت��ار مرتكب مي گردد، اما عنص��ر معنوي به فع��ل و انفعاالت ذهني 
مرتكب گفته مي ش��ود که در جرایم عمدي به صورت س��وءنیت )تفكر 
مجرمان��ه( و در جرایم غیرعمدي در قالب قصور یا تقصیر و یا به تعبیر 
برخي حقوق دانان به ش��كل خطاي جزایي یا عدم تفكر به میزان مورد 
انتظار جامعه نش��ان داده مي شود. 6 در واقع، رفتار قابل سرزنش همان 
تقصیر اس��ت که در حقوق آن را نوعي تخلف از ضوابط یا نقض تعهد و 
الزام��ات مي دانند.7 در م��اده 953 قانون مدني مصوب 1307 ش. آمده 

5. قاسم زاده، 1385 ش.، ص 12
6. رستمي، 1392 ش.، ص 1

7. ره پيك، 1388 ش.، ص 26
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اس��ت: » تقصیر اعم است از تعدي و تفریط« برخي با استناد به تعریف 
م��واد 951 و 952 قانون مدني از تعدي و تفریط بر این باورند »تقصیر 
عبارت است از انجام عملي که شخص نمي بایست مرتكب شود )تعدي(، 
یا ترک عملي که ش��خص، مي بایس��ت انجام دهد )تفریط(«. 8 تعریف 
مذک��ور از تقصیر از آنجا که با عمد تداخل مي کند در چارچوب حقوق 
کیفري، که برخالف حقوق مدني، تقصیر شامل موارد عمدي نمي شود، 
جامع و مانع نبوده و دست کم مفهوم تقصیر را در حقوق کیفري روشن 
نمي کند. بنابراین مي توان تقصیر را تجاوز از ضابطه رفتاري یك انس��ان 
متعارف در شرایط خاص دانست که از روي عدم تفكر و بدون سوءنیت 

واقع شده است.

2.1- مصادیق قانوني تقصير
در برخي از ماده هاي قانوني عنوان تقصیر استفاده شده است. تبصره ماده 
336 ق.م.ا. 1370 مقرر مي داش��ت: »تقصیر اعم اس��ت از بي احتیاطي، 
بي مباالتي، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتي«. تبصره ماده 145 
ق.م.ا. جدید اش��عار مي دارد: »تقصیر اع��م از بي احتیاطي و بي مباالتي 
اس��ت. مس��امحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعای��ت نظامات دولتي و 
مانند آن ها، حسب مورد، از مصادیق بي احتیاطي یا بي مباالتي محسوب 
مي ش��ود.« بنابراین، مصادیق قانوني تقصیر بر اساس ماده مزبور همان 
بي احتیاطي و بي مباالتي اس��ت. اگرچه قانون گذار تنها مصادیق تقصیر 
را ذکر کرده و تعریفي براي آن ها ارائه ننموده، ولي دریك قانون خاص 
دو مص��داق از مصادیق تقصیر را تعریفکرده است. طبق تبصره ماده 8 
قانون راجع به مجازات اخالل گ��ران در صنایع نفت ایران مصوب 1336 
»منظ��ور از بي مباالت��ي اقدام به امري است که مرتكب نمي بایس��ت به 
آن مبادرت نموده باش��د و منظور از غفلت خودداري از امري است که 
مرتكب مي بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینكه منشاء بي مباالتي 
یا غفلت، عدم اطالع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا 
مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد«. بر اساس قانون مزبور 
»بي مباالت��ي« با ارتكاب فعل و غفلت، که هم��ان بي احتیاطي است، با 
ترک فعل نمایان مي ش��ود. 9 با توجه به این که از نظر قانون گذار قانون 
مجازات اسالمي کلیه مصادیق تقصیر یا مصداقي از بي احتیاطي هستند 

یا بي مباالتي، لذا مي توان آن ها را به شرح زیر تعریف کرد:
بي مباالت��ي: بي مباالتي انجام فعلي است که مرتكب نس��بت به عواقب 
و پیامده��اي آن فكر نك��رده است. مانند آن که یك پزش��ك داروهاي 
نامناسبي را بدون توج��ه به عوارض آن براي بیمار تجویز مي کند و در 

نتیجه بیمار آسیب دیده یا فوت مي نماید.
بي احتیاطي: بي احتیاطي به عدم اقدام به امري گفته مي ش��ود که باید 
انجام مي ش��د. بي احتیاطي با ترک فعل همراه است و ترک فعل همراه 
با عدم تفكر در شرایط خاص را بي احتیاطي مي گویند؛10 مانند پزشكي 
که حین عمل جراحي در اثر فراموش��ي گاز استریلي را که براي جمع 

8. قاسم زاده، 1385 ش.، ص 3
9. رستمي، 1392 ش.، ص 3

10. رستمي، 1392 ش.، ص 3

کردن خون در شكم بیمار قرار داده، برنمي دارد. در اینجا برنداشتن گاز 
مصداق ترک فعل و بي احتیاطي تفسیر شده است.

 برخ��ي بر این باورند تعری��ف »قانون راجع به مجازات اخالل گران در 
صنایع نفت ای��ران« از بي مباالتي  و غفل��ت نادرست و مبتني بر خلط 
مفاهیم حقوقي با یكدیگر است زیرا تعریف یاد شده همان بي احتیاطي 
اس��ت که یك نوع فعل مي باش��د در صورتي که واژه بي مباالتي به طور 
معمول در سایر قوانین و مقررات و همچنین نوشته هاي حقوقي از نوع 

ترک فعل است11. 
ب��ا این حال، صرف نظر از اینكه کدام ی��ك از تعریف هاي فوق در مورد 
بي احتیاط��ي و بي مباالت��ي صحیح اس��ت از آنجا که ه��ر دو عنوان از 
مصادیق تقصیر هس��تند و در قانون نیز بین پیامدهاي کیفري ناشي از 
بي احتیاط��ي و بي مباالتي تفاوتي قائل نش��ده است، بنابراین در صورت 
اثب��ات و حصول هر یك از آنها، تقصیر مس��تقر مي گردد و مرتكب باید 

پذیراي نتایج  قانوني آن باشد.

2.2-  قصور/ تقصير12
در بعضي نوش��ته ها و کتاب ها قصور را در مقابل تقصیر به کار برده اند. 
قص��ور در فقه نی��ز مقابل تقصیر به کار رفته اس��ت13. در برخي منابع، 
تعریف هاي گوناگوني از این دو واژه عرضه کرده اند. به باور برخي، تفاوت 
قصور با تقصیر در این است که قصور به خطایي اطالق مي ش��ود که از 
روي سهو سرزند در حالي که تقصیر به خطاي عمومي گفته مي ش��ود14 
ی��ا تقصیر خطایي ش��دیدتر از قصور است؛ اما بای��د گفت صرف نظر از 
ای��ن تعاریف و برخي تفاوت ها که به آن اش��اره کرده اند، قانون مجازات 
اسالمي تفاوت موثري بر این دو قائل نشده است و در آن تمایزي براي 
ای��ن دو وجود ندارد و بر همین اساس گفته ش��ده ک��ه قصور و تقصیر 
ماهیتاً تفاوتي نداشته و هر دو در گفتمان حقوق کیفري در یك مفهوم 
به کار گرفته مي شوند و از این رو، تفكیك آن ها نه تنها ضرورتي ندارد، 

بلكه آثار گوناگوني بر آن مترتب نیست15. 

بخش دوم: بررسي پيامدهاي کيفري و راه کارهاي قانوني
1- مجازات ها

مج��ازات جنای��ات ناش��ي از تقصیر، آن س��ان که در م��اده 616 قانون 
تعزیرات تصریح شده،دیه و گاه تعزیر )حبس( است که در ادامه بررسي 

مي گردد.

1.1- دی�ه: طبق ماده 17 ق.م.ا دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالي است 
که در ش��رع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي برنفس، اعضا و منافع 

11. پاد، 1352 ش.، ص185
12. طبق ماده 495 ق.م.ا، شرط ضمان پزشك در معالجاتي كه منجر به تلف يا صدمه 
بدني گردد، تقصير وي در علم يا عمل دانسته شده است. در تبصره 1 ماده مذكور 
آمده است: »در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان 

وجود ندارد هرچند برائت اخذ نكرده باشد«.
13. عباسي، 1379 ش.، ص 67
14. عباسي، 1379 ش.، ص 67

15.رستمي، 1392 ش.، ص 3

دكتر هادي رستمي و همكاران
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و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد به موجب 
قانون مقرر مي شود. در ماده هاي 448 و 449 ق.م.ا تعریف مبسوط تري 
از دی��ه مقدر و دیه غیرمقدر )ارش( آمده است. برطبق ماده 555 ق.م.ا 
هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني علیه هر دو در ماه هاي حرام »محرم، 
رجب، ذي القعده و ذي الحجه« یا در محدوده حرم مكه واقع شود خواه 
جنایت عمدي خواه غیرعمدي باش��د، عالوه بر دیه نفس، یك سوم دیه 

نیز افزوده مي گردد. 

1.2- تعزی�ر: تعزیر مجازاتي است که مش��مول عنوان حد، قصاص یا 
دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي یا نقض 

مقررات حكومتي تعیین و اعمال مي شود. )ماده 18 ق.م.ا( 
جنایت ش��به عمد مي تواند هم ش��امل جنایات بر نفس )قتل( باش��د و 
هم ش��امل جنایات بر اعضا و منافع؛ دیه جنایت در هریك از حاالت و 
سطوح مذکور مس��تقر مي گردد ولي تنها در قتل ناشي از تقصیر حبس 
تعزی��ري به مدت یك تا سه سال به موجب م��اده 616 قانون تعزیرات 
تعیین و اعمال مي ش��ود. البته در جرایم ناشي از تخلفات رانندگي، اعم 
از این که منتهي به قتل شود یا منجر به آسیب اعضا یا منافع گردد، به 
موجب ماده هاي  714 الي719 قانون تعزیرات، حس��ب  مورد حبس یا 

جزاي نقدي تعیین مي گردد.
الزم ب��ه ذکر است که با گذش��ت مجني علیه یا ول��ي دم او، دیه، ساقط 
مي گردد، اما مجازات تعزیري به قوت خود باقي مانده و تنها در صورتي 
با گذش��ت شاکي ساقط مي ش��ود که جرم مذکور در زمره جرایم قابل 
گذش��ت باش��د. در ماده 104 ق.م.ا مواد مربوط به جرایم قابل گذشت 
احصاء شده اند که در آن ماده 616 دیده نمي شود؛ بنابراین جرم موضوع 
ماده مذکور در دسته جرایم غیرقابل گذش��ت قرار مي گیرد و گذش��ت 
شاکي تأثیري در تعقیب و مجازات مرتكب ندارد، هرچند که در برخي 

شرایط مي تواند در تخفیف یا تبدیل مجازات تأثیرگذار باشد.

2-  راه كارهاي قانوني در ارتباط با مجازات تعزیري
در زیر راه کارهاي قانوني از قبیل مجازات هاي جایگزین، تخفیف، تبدیل 
و تعلی��ق اجراي مج��ازات در قانون مجازات اسالم��ي جدید بررسي و 
تبیین گردیده است. با توجه به تغییرهاي به عمل آمده در قانون جدید، 
از جمله تغییر ساختار مجازات هاي تعزیري، شرایط و تمهیدات تازه اي 
پیش بیني شده که بر تعیین و اجراي مجازات مي تواند تأثیرگذار باشد.

2.1- مجازات هاي جایگزین حبس
امك��ان جایگزین ک��ردن مجازات حبس با مجازات ه��اي دیگر تاسیس 
تازه اي نیس��ت و پیش تر در قانون وصول برخ��ي  از درآمدهاي دولت و 
مص��رف آن در موارد معین مص��وب 1373 با اصالحات بعدي، با لحاظ 
شرایط و محدودیت هایي پیش بیني شده بود. با این حال، جایگزین هاي 
حبس در قان��ون مجازات اسالمي 1392 به تفصیل و با ذکر جزئیات و 
نوآوري هاي فراوان و با ابتنا بر نظام درجه بندي مقرر شده اند. ماده 64، 

شرایط تعیین مجازات  جایگزین حبس و انواع آن ها را بیان کرده است. 
طبق ماده مزبور: »مجازات هاي جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، 
خدم��ات عمومي رایگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محرومیت 
از حقوق اجتماعي است که در صورت گذش��ت ش��اکي و وجود جهات 
تخفیف16 با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتكاب آن، آثار ناش��ي از جرم، 
س��ن، مهارت، وضعیت، ش��خصیت و سابقه مج��رم، وضعیت بزه دیده و 
سای��ر اوضاع و احوال تعیین و اجراء مي ش��ود.در مواد بعدي، بس��ته به 
ن��وع جرایم و مجازات قانوني آن ها، در مورد حكم به مجازات جایگزین 
توضیحات اختصاصي تري داده است. در ماده 68 آمده است: »مرتكبان 
جرای��م غیرعمدي به مجازات جایگزین حب��س محكوم مي گردند مگر 
این ک��ه مجازات قانون��ي جرم ارتكابي بیش از دو سال حبس باش��دکه 
در ای��ن صورت حكم به مجازات جایگزین حب��س، اختیاري است«. از 
آنجا که مجازات قانوني فوت ناش��ي از تقصی��ر مرتكب مندرج در ماده 
616 قانون تعزیرات، یك تا سه سال حبس است، بنابراین وفق قسمت 
اخ��راي ماده 68، صدور حكم به مج��ازات جایگزین حبس - با حصول 
ش��رایط ماده 64 ق.م.ا- در صورت تشخیص و صالح دید دادگاه بالمانع 
است. ناگفته پیداست که اعمال هریك از مجازات هاي جایگزین حبس 
- حتي در موارد حبس هاي کمتر از دو سال- منوط به گذش��ت شاکي 
و وج��ود دست کم یكي از جهات تخفیف اس��ت. در ادامه مجازات هاي 

جایگزین حبس به تفكیك تبیین گردیده است.

2.1.1-  جزاي نقدي
یك��ي از مجازات ه��اي جایگزین حبس، جزاي نق��دي است. در صورت 
حصول ش��رایط چنانچه قاض��ي بخواهد حكم به ج��زاي نقدي دهد از 
آنجاک��ه مج��ازات تعزیر م��اده 616 منطبق بر بند ت م��اده 86 ق.م.ا 
مي باش��د، بنابراین جزاي نقدي از سي و شش میلیون )36.000.000( 

ریال تا هفتاد و دو میلیون )72.000.000( ریال خواهد بود.

1.2.2- جزاي نقدي روزانه
یك��ي دیگر از مجازات هاي جایگزین حبس، جزاي نقدي روزانه )معادل 
یك چهارم تا یك هشتم درآمدروزانه محكوم( است که شرح آن در ماده 
85 ق.م.ا آم��ده اس��ت. با عنای��ت به این که مج��ازات تعزیر ماده 616 
منطبق بر بند ت ماده 85 ق.م.ا بوده، لذا یك هشتم تا یك چهارم درآمد 
روزان��ه به مدت 720 ت��ا 1440 روز )حدود 4-2 سال( به عنوان جزاي 

نقدي روزانه مورد حكم قرارخواهد گرفت.

2.1.3-خدماتعمومي رایگان
از جمل��ه مجازات هاي جایگزین حبس، خدم��ات عمومي رایگان است 
ک��ه با رضایت محكوم براي مدت معین به ش��رح مذک��ور در ماده 84 
ق.م.ا مورد حكم واقع مي شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء 

16 جهات تخفيف در ماده 38 قانون مجازات اس��المي احصا ش��ده است. برخي از اين 
جهات عبارتند از: گذش��ت ش��اكي خصوصي، وجود انگيزه ش��رافتمندانه، ندامت، 

حسن سابقه يا وضع خاص متهم، خفيف بودن زيان وارده و...

پيامدهاي كيفري ناشي از قصور پزشكي منجر به فوت و راه كارهاي قانوني آن
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مي گ��ردد. از آنجا که حبس موضوع ماده 616 قانون تعزیرات منطبق با 
بن��د ت ماده 84 بوده، لذا در ص��ورت حكم به خدمات عمومي رایگان، 
مدت این خدمات هزار و هش��تاد تا دو هزار و صد و ش��صت )1080-
2160( ساع��ت خواهد بود. آئین نامه اجرای��ي ماده 79 قانون مجازات 
اسالم��ي، در راستاي تعیین انواع خدم��ات عمومي رایگان و دستگاه ها 
و موسس��ات پذیرنده محكومان در پنجم ش��هریورماه به تصویب هیات 
وزی��ران رسیده است؛ در ماده 2 ای��ن آئین نامه خدمات عمومي رایگان 
در ش��ش دسته، تقسیم بندي شده اند که در بند الف امور آموزشي و ... 
و در بن��د ب ازجمله امور بهداش��تي و درماني ... آمده است. در ماده 4 
آئین نامه مذکور، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي در زورمره 

نهادهاي پذیرنده موضوع این آئین نامه احصاء شده است.

2.1.4- دوره مراقبت
بر اساس ماده 83 ق.م.ا دوره مراقبت دوره اي است که طي آن محكوم، 
ب��ه حكم دادگاه و تحت نظ��ارت قاضي اجراي احكام ب��ه انجام یك یا 
چند مورد از دستورهاي مندرج در تعویق مراقبتي )مانند، حرفه آموزي 
یا اش��تغال ب��ه حرفه اي خاص، اقام��ت یا عدم اقام��ت در مكان معین 
و....( محك��وم مي گردد.در بند ت این م��اده، دوره مراقبت براي جرایم 
غیرعم��دي که مجازات قانوني آن ها بیش از یك سال است، دو تا چهار 
سال تعیین ش��ده است. از آنجاکه مجازات حبس ماده 616 منطبق بر 
بن��د ت این ماده است، بنابراین مدت آن، در فرض صدور حكم به دوره 

مراقبت، بین دو تا چهار سال خواهد بود.

2.1.5- محروميت از حقوق اجتماعي
از دیگر مجازات هاي جایگزین حبس که در ماده 64 ق.م.ا احصاء شده، 
محرومیت از حقوق اجتماعي مي باشد. منظور از حقوق اجتماعي همان 
حقوق��ي است ک��ه در ماده هاي 23 و 26 ق.م.ا پیش بیني ش��ده است، 
مانند داوطلب شدن در انتخابات، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، 
ش��وراها، احزاب و جمعیت ها به  موجب قانون یا با رأي مردم، استخدام 
و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حكومتي، استفاده از نشان هاي دولتي 

و عناوین افتخاري و ....
محرومی��ت از حق��وق اجتماعي، به عنوان مج��ازات جایگزین، مقررات 
ش��فافي ندارد. چنان چه ماده87 ق.م.ا مبنا باش��د، درآن صورت دادگاه 
نمي توان��د محرومیت ازحقوق اجتماعي را مس��تقاًل ب��ه عنوان مجازات 
جایگزین حبس مورد حكم قرارداده و ناگزیر باید یك مجازات جایگزین 
دیگ��ر تعیین نماید. طبق ماده 87 ق.م.ا دادگاه مي تواند ضمن حكم به 
مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعیت محكوم وي 
را ب��ه مجازات هاي تبعي یا تكمیلي نیز محك��وم نماید، که با عنایت به 
بند پ ماده 23 ق.م.ا، از جمله مجازات هاي تكمیلي در مورد پزش��كان 
مي تواند منع اش��تغال به ش��غل، حرفه یا کار معین - در ش��كل منع از 
اشتغال به شغل طبابت- باشد، که حداکثر به میزان دو سال خواهد بود. 
همچنین دادگاه مي تواند منع از اشتغال به طبابت را به عنوان مجازات 

تكمیلي در کنار مجازات اصلي )حبس( مورد حكم قرار دهد که در این 
ص��ورت طبق تبصره 1 ماده 23 ق.م.ا و قس��مت اخراي ماده 87 ق.م.ا 
م��دت محرومی��ت از حقوق اجتماعي تا دو س��ال است ولي حداقل آن 

معلوم نیست.

2.2- تعليق اجراي مجازات حبس
از دیگ��ر تمهیدات قانوني که هم در قانون مجازات اسالمي سابق و هم 
در قانون الحق دیده مي ش��ود، تعلیق اجراي مج��ازات است. بر اساس 
ماده 46 ق.م.ا: »در جرائم تعزیري درجه سه تا هش��ت دادگاه مي تواند 
در ص��ورت وجود ش��رایط مقرر براي تعویق صدور حك��م، اجراي تمام 
یا قس��متي از مج��ازات را از یك تا پنج سال معل��ق نماید. دادستان یا 
قاضي اجراء احكام کیفري نیز پس از اجراء یك سوم مجازات مي تواند از 
دادگاه صادرکننده حكم قطعي، تقاضاي تعلیق نماید. همچنین محكوم 
مي توان��د پس از تحمل یك سوم مجازات، در صورت دارا بودن ش��رایط 
قانون��ي، از طریق دادستان یا قاضي اجراء احكام کیفري تقاضاي تعلیق 
نمای��د«17. ص��دور قرار تعلیق اج��راي مجازات منوط به احراز ش��رایط 
چهارگانه است: 1- وجود جهات تخفیف، 2- پیش بیني اصالح مرتكب، 
3- جبران ض��رر و زیان یا برقراري ترتیبات جب��ران، 4- فقدان سابقه 

کیفري مؤثر.
تعلیق اجراي مجازات محكوم، نس��بت به حق مدعي خصوصي تأثیري 
ندارد و آن بخش از حكم که مربوط به پرداخت خس��ارت یا دیه است 
اجرا مي شود و قابل تعلیق نیست. همچنین طبق ماده 52 ق.م.ا »هرگاه 
محك��وم از تاریخ صدور قرار ت��ا پایان مدت تعلیق، مرتكب جرم عمدي 
موج��ب ح��د، قصاص، دیه یا تعزی��ر تا درجه هفت نش��ود، محكومیت 
تعلیقي بي اثر مي شود«. تردیدي وجود ندارد که  عبارت »عمد« مذکور 
در ابت��داي ماده به همه م��وارد برمي گردد و بر همی��ن اساس ارتكاب 
مجدد جرم موضوع ماده 616 قانون تعزیرات موجب لغو تعلیق نخواهد 

شد.

2.3- تخفيف مجازات حبس
چنانچ��ه امكان تبدیل مج��ازات حبس به مجازات ه��اي جایگزین و یا 
تعلیق اجراي مجازات به دلیل فقدان شرایط قانوني میسر نشود و دادگاه 
بخواهد حكم به حبس دهد، حبس قابل تقلیل مي باشد. بر اساس ماده 
37 ق.م.ا در ص��ورت وجود ی��ك یا چند جهت از جهات تخفیف )موارد 
احصا ش��ده در ماده 38(، دادگاه مي تواند مجازات تعزیري را به نحوي 
که مناسب تر به حال متهم باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند. بر اساس بند 
الف ماده 37، به دادگاه صرفاً اجازه داده ش��ده است تادر مقام تخفیف، 
مجازات حبس را از یك تا سه درجه تقلیل  دهد و در بند مذکور جوازي 
17 در م��اده 552 قانون آيين دادرس��ي كيف��ري مصوب 1392 آمده اس��ت: »هرگاه 
محكومً عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به 
طور مستمر حس��ن اخالق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب 
را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به 
دادگاه صادر كننده حكم اعالم مي كند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پيشنهاد 

قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي گيرد«.
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براي تبدیل حبس به دیگر مجازات ها مانند جزاي نقدي، صادر نش��ده 
اس��ت. در واقع، اختیار تبدی��ل مجازات حبس به ج��زاي نقدي که بر 
اساس ماده 22 قانون مجازات اسالمي 1370 امكان پذیر بود، با تصویب 
قانون 1392 از دادگاه سلب و به بیان دقیق تر محدود ش��د و در اوضاع 
ج��اري مجازات حبس صرف��اً قابل تقلیل )کاهش( اس��ت و نه تبدیل؛ 
مگ��ر در برخي موارد آن هم با حصول ش��رایط مربوط به مجازات هاي 
جایگزی��ن حبس. بنابراین در صورت صدور حكم به حبس، از آن جا که 
حب��س تعزیري ماده 616 منطبق بر درجه پنج  مي باش��د، با عنایت به 
بند الف ماده 37، حبس درجه پنج به حبس درجه شش، هفت و هشت 
قابل تخفیف خواهد بود. طبق ماده 19 ق.م.ا حبس درجه ش��ش: بیش 
از 6 م��اه تا 2 سال، حبس درجه هفت: 91 روز تا 6 ماه و حبس درجه 

هشت: حبس تا 3 ماه مي باشد. 
طب��ق م��اده 37 ق.م.ا حبس در مقام تخفیف، فق��ط قابل تقلیل است، 
و تنه��ا در صورتي حبس قابل تبدیل مي باش��د که ش��رایط فصل نهم 
-از بخش دوم- قانون مجازات اسالمي و مواد مرتبط از جمله گذش��ت 
ش��اکي و وجود جهات تخفیف رعایت گردد. این موضوع در بخش��نامه 
اخی��ر رئیس قوه قضایی��ه18 مبني بر توصیه به تبدی��ل مجازات حبس 

پزشكان به مجازات جایگزین حبس نیز آمده است.

2.4- موقوفي تعقيب پس از شمول مرور زمان
در م��اده 105 در خص��وص مرور زمان آمده است ک��ه: مرور زمان، در 
صورتي تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف مي کند که از تاریخ وقوع 
جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نش��ده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبي 
یا تحقیقي19 تا انقضاء این مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگردیده 
باشد. بر این اساس با عنایت به بند پ ماده مذکور جرایم تعزیري درجه 
پنج -ازجمل��ه تعزیر ماده 616- با انقضاي مهلت هفت سال مش��مول 
مرور زمان خواهند شد. به بیان دیگر با گذشت هفت سال از زمان وقوع 
جرم، چنان چه اقدام موثري براي تعقیب مرتكب صورت نگرفته باشد و 
ی��ا این که از تاریخ آخرین اقدام تعقیبي و یا تحقیقي طي مهلت مذکور 
حكمي صادر نگردد، دعواي کیفري مش��مول مرور زمان ش��ده، تعقیب 
یا رسیدگي حس��ب مورد موقوف خواهد ش��د. ناگفته پیداست موضوع 
پرداخت دیه مش��مول مرور زمان ق��رار نمي گیرد و تنها مجازات حبس 

در شرایط فوق منتفي خواهد شد.

18 بخش��نامه ش��ماره 100/8675/9000  تاري��خ  16/ 2/ 1393: »...از آن ج��ا ك��ه 
قانون گذار در فصل نهم قانون مجازات اس��المي مصوب 1/ 2/ 1392 مجازات هاي 
جايگزين حبس را تصويب و ابالغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسيدگي 
به جرايم پزش��كي نظر به حساس��يت مشاغل پزش��كي و با مالحظه جايگاه متهم، 
دفعات يا كيفيت ارتكاب، قصد و نيت احس��ان به بيمار و س��اير جهات مخففه در 
صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مباالتي يا به سبب عدم رعايت 
نظامات واقع شود، در تعيين كيفر با رعايت فصل نهم قانون مذكور به ويژه مواد 64، 
68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي 

و يا دوره مراقبت استفاده نمايند....« 
19 اق��دام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي اس��ت كه مقامات قضائ��ي در اجراي يك وظيفه 
قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات 

يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي دهند. )تبصره 1 ماده 105 ق.م.ا(

نتيجه گيري و پيشنهادات

قتل ه��ا ب��ه دو دسته کل��ي عمد و غیرعم��د و خود قت��ل غیرعمد نیز 
ش��به  عمد و خطاي محض تقسیم مي شوند. فوت بیمار ضمن معالجه و 
درمان توسط پزش��ك ماهیتاً قتل شبه عمد محسوب مي گردد. مجازات 
قتل ش��به عمد در ص��ورت تقصیر مرتكب دیه و حب��س )1 تا 3 سال(  
اس��ت. طبق ماده 22 قانون مجازات اسالمي 1370 مقام قضایي مختار 
ب��ود با لحاظ برخي ش��رایط مجازات ها را تخفیف داده ی��ا به مجازاتي 
مناسب ت��ر به حال متهم تبدیل کند. هرچند در قانون مجازات اسالمي 
1392 سهولت گذش��ته در تبدیل مج��ازات وجود ندارد، اما با توجه به 
تغییرات صورت گرفت��ه در نظام مجازات هاي تعزیري، به ویژه از حیث 
درجه بندي و افزوده ش��دن برخي ش��رایط از جمله ل��زوم اخذ رضایت 
ش��اکي براي صدور حكم به مج��ازات جایگزین، امكان تبدیل حبس به 
دیگر ضمانت  اجراها، دش��وار ش��ده است. به  رغم این که حكم ماده 616 
تعزیرات، عام بوده و به صنف خاصي مربوط نیس��ت، لكن براي پزشكان 
و ک��ادر درمان با توجه ب��ه نوع کار و ماهیت حرف��ه آن ها، چالش هاي 
بیش��تري ایجاد نموده  است. هرچند بخش��ي از دغدغه هاي اخیر ناشي 
از ع��دم توجه دقیق به سایر مواد قانوني مي باش��د، ول��ي برخي از این 
نگراني ه��ا بجا بوده و الجرم عمل طباب��ت را با مخاطرات جدي مواجه 
مي کن��د. ب��ا این حال، با توجه ب��ه ارتباط تنگاتنگ ام��ر طبابت با جان 
انسان ها و درمان آالم بیماران، الزم است در راستاي کاهش دغدغه ها و 
نگراني ه��ا، ضمن توجه به آموزش صحیح مواد قانوني، تمهیدات الزمي 
اندیش��یده ش��ود و یا این که با الح��اق یك تبصره به م��اده 616 قانون 
تعزی��رات، مجازات هاي مناسب تري غیر از حب��س، مانند محرومیت از 
طبابت به مدت معین، براي پزش��كان خاطي و مقصر به عنوان مجازات 
اسالم��ي پیش بین��ي گردد. عدم اصالح ش��رایط موج��ود و نگرش هاي 
ایجاد ش��ده، بدون تردید پیامدهاي سوئي به همراه خواهد داش��ت که 
از جمل��ه آن ها ع��دم پذیرش بیماران پُرخطر و بدح��ال از سوي مراکز 
درماني و پزش��كان، افزایش برخي هزینه ها از قبیل هزینه هاي اقدامات 
پاراکلینیكي براي مس��تندسازي و غیره مي باش��د. پُرواضح است که در 

این میان بیشترین ضرر متوجه بیماران و نیازمندان خواهد شد.
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Abstract

One of the most challenging troubles for many of working groups, especially medicine personnel is sentence that 
asserts in article 616. The most important criminal outcome of the murder due to fault that essentially is called the 
quasi-intentional murder is imprisonment mentioned in above Article.According this article, if the fault of a person 
causes the death of another person, one of the punishments is prison that has listed at the top of the article. Involuntary 
manslaughter due to fault of guilty has from one to three years imprisonment. In other words legislature has considered 
from one to three years imprisonment for killing due to fault of guilty. In the IslamicPenal Codeadoptedin1991, 
According to article22, If there areways tomitigate, Judgeswere empowered/allowed torelievepenaltiesorconvert 
to another punishments and in a great number of casesprison sentenceswereconvertedintofines. Butaccording to 
fundamentalreformsin the latest Islamic Penal Code (2013), especially regulations of convert and discount that were 
based ongradingsystem, It seems sentenceof Article616, can noteasily beconverted intofines.

Despite thechanges were doneand facing obstacles,there are still some strategies forovercomingthe recent 
challenges.Inthis paper, we have studied legal waysof conversion, reduction or suspension ofsentenceunder Article616.

Key words:Involuntary Manslaughter, quasi-intentional murder, Fault/Failure, Reduced sentence, Suspense, 
Alternative Sentences
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