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 جرایم مجازات قانون 45 ماده در مسلح نیروهای پسشکی شوراهای آرای تاثیر

  مسلح نیروهای
 

 چنانی هدایتی رحمان

 الّیجبى ٍاحد اسالهی آشاد داًطگبُ ضٌبسی جسم ٍ جصا حمَق ازضد کبزضٌبس

 

 چکیده

سلح زا ػْدُ داز ثَدُ ٍ ًظسیبت ضَزاّبی پصضکی ًیسٍّبی هسلح ٍظیفِ تؼییي سطح سالهت کبزکٌبى پبیَز ٍ ٍظیفِ ًیسٍّبی ه

خَد زا دز خصَظ ّسگًَِ ثیوبزی کبزکٌبى پبیَز ٍ ٍظیفِ ًیسٍّبی هسلح دز لبلت زأی ذکس ًوَدُ ٍ هتؼبلجبً ًتیجِ آى زا ثِ 

لسوت ًیسٍی اًسبًی یگبى ًظبهی ثیوبز هساجؼِ کٌٌدُ هٌؼکس هی ًوبیٌد. ػلی ایحبل شهبًی کِ کبزکٌبى ثیوبز پبیَز ٍ ٍظیفِ 

ت استفبدُ اش هؼبفیتْبی خدهتی هٌدزج دز آزای ضَزاّبی پصضکی ثِ هسئَلیي ٍ فسهبًدّبى خَد هساجؼِ هی ًوبیٌد، ثؼضبً جْ

حتی دز هَازدی ثِ دلیل ػدم ثکبزگیسی  هسئَلیي هسثَطِ اش اجسای آزای ضَزاّبی پصضکی ًیسٍّبی هسلح استٌکبف ٍزشیدُ ٍ

بػث تلفبت اًسبًی ٍ صدهبت جسوبًی دز یگبى ًظبهی ضدُ ٍ ایضبً هَججبت صحیح کبزکٌبى ثس حست سالهت جسوبًی آًبى، ث

هفتَح ضدى پسًٍدُ ّب دز هحبکن ًظبهی ٍ ثؼضبً دیَاى ػدالت ادازی هی گسدد. دز کطَز ایساى، لبًَى هجبشات جساین ًیسٍّبی 

ای هفبد آزای ضَزاّبی ػودُ تسیي هٌجغ حمَق جصای ًظبهی ثَدُ کِ دز خصَظ الصام ثِ اجس 9/10/1382هسلح هصَة 

گیسی اش پصضکی ًیسٍّبی هسلح لَاًیي ٍ لَائدی زا هؼیي ًٌوَدُ ٍ دز ایي شهیٌِ خأل لبًًَی ٍجَد دازد. لرا ایي همبلِ ثب ثْسُ

تَصیفی، جبیگبُ آزای ضَزاّبی پصضکی ًیسٍّبی هسلح زا دز لبًَى هجبشات جساین ًیسٍّبی هسلح ثب زٍیکسد ثس  -زٍش تحلیلی

آى هَزد ثسزسی لسازدادُ ٍ حصَل ًتیجِ آى ایي ثَدُ کِ فمط دز صَزت ثسٍش تلفبت اًسبًی ٍ صدهبت جسوبًی ًبضی  54هبدُ 

لبًَى  54اش ػدم زػبیت هفبد آزای ضَزاّبی پصضکی ًیسٍّبی هسلح دز خصَظ هجٌی ػلیِ، ثِ ًحَی اش اًحبء هی تَاى ثِ هبدُ 

هسلح هساجؼِ ٍجْت استفبدُ اش سبیس هحدٍدیتْب ٍ هؼبفیت ّبی هٌدزج دز هسثَطِ توسک ًوَدُ ٍ ثِ سبشهبى لضبیی ًیسٍّبی 

آزای ضَزاّبی پصضکی، کبزکٌبى ثیوبز پبیَز ٍ ٍظیفِ ًیسٍّبی هسلح ًبگصیس ثبید ثِ دیَاى ػدالت ادازی هساجؼِ ًوَدُ ٍ هتؼبلجبً 

پسًٍدُ ّبی لضبیی دز لَُ لضبییِ ٍ ثؼضبً ایي اهسهَجت اطبلِ دادزسی ٍ افصایص ّصیٌِ جْت استیفبی حك آًبى ٍ افصایص حجن 

صدٍز آزای هتْبفت هی گسدد. هي حیث الوجوَع ثسای پس کسدى خالً لبًًَی آى دز لبًَى هجبشات جساین ًیسٍّبی هسلح ثبید 

 لَاًیٌی دز ایي شهیٌِ ثِ تصَیت ثسسد. 
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