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ABSTRACT 

Background and Aim: The safety commitment of the physician and the hospital against the patient has 

been accepted in such a way that various laws, regulations and instrucions has been set it in first field, but 

the source of safety commitment in this type of contract are not limited to the rules of the subject and 

custom and customary rules independed of  other factors and as one of the of first sources of contract law 

will cause the formation of asatety obligation in the contracts concluded between the doctor and patient in 

such a way that the violation of this abligation causes civil liability. 

Method: This article has been written descriptivety-analyticaly using library resources. 

Ethical Considerations: This research has been done be observing ethical principles and trustworthiness 

in using the available sources. 

Results: The court hearing the violation of the doctor's safety obligation against patient conissue verdicts 

to compensate the patient with documents based on customary rules in the light of some articles of civil 

code, such as articles 220 and 365. 

Conclusion: One of the accepted obligations in the contrcted relationship is the safey oblisation with the 

proviso that in the execution of the contract, it must be done in a way that does not harm the life or 

property of the contracting party, other wise the breach of the cortract will occur and civil liability will 

arise. Creating a safety obligation in medical contracts sources such a law, contract provisions and custom 

are introduced. Among these, custom is very important because in medical contracts, the parties generally 

don't pay attention to the safety obligation and don't provide a solution custom as the only source while 

creating a safety obligation in this type of concract, will require the physician and hospital to violate the 

obligation to compensate the patient. Such a article 356 and 220 in civil law that will be explained during 

the discussion. 
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 شرط ضمنی عرفی تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی

 1سید مصطفی محقق داماد،  1شهاب جمشیدی مقدم

 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. .1

 چکیده

 هایالعملها و دستورامهنئینی که قوانین و آاگونهتعهد ایمنی پزشک و بیمارستان در مقابل بیمار امری پذیرفته شده است. به و هدف: زمینه

واعد عرفی قعرف و  لیکن منابع تعهد ایمنی در این نوع قراردادها محصور در قواعد موضوعه نیست و ،متعددی در این زمینه وضع گردیده

یان پزشک و می منعقده در قراردادهاگیری تعهد ایمنی عنوان یکی از منابع طراز اول حقوق قرارادها سبب شکلمستقل از سایر عوامل و به

ونه اعد عرفی چگوضیح دهیم قودر این نوشتار برآنیم که ت داند.سبب ایجاد مسولیت مدنی می ای که نقض این تعهد را،گونهبه بیمار خواهد شد،

 انجامد و مبانی حقوقی آن کدامند.گیری تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی میبه شکل

 یر درآمده است.ای به رشته تحرگیری از منابع کتابخانهتحلیلی با بهره -به صورت توصیفی این مقاله  روش:

 این پژوهش با رعایت اصول اخالقی و امانتداری انجام پذیرفته است. مالحظات اخالقی:

مدنی  ی مواد قانونو برخدر پرت د عرفی،تواند با استناد به قواعکننده به نقض تعهد ایمنی پزشک در مقابل بیمار میدادگاه رسیدگی ها:یافته

 رأی به جبران خسارت وارده به بیمار را صادر نماید. 356و  220 نظیر مواد

ار شود، که ای رفتگونهرداد باید بهیکی از تعهدات پذیرفته شده در روابط قراردادی تعهد ایمنی است. با این وصف که در اجرای قرا گیری:نتیجه

 ایجاد تعهد . برایقرارداد آسیبی نرسد در غیر این صورت نقض عهد صورت گرفته و مسئولیت مدنی به بار خواهد آمد به جان یا مال طرف

به این  رخوردار استسزایی ببدر این میان عرف از اهمیت . ایمنی در قراردادهای پزشکی منابعی نظیر قانون، مفاد قرارداد و عرف معرفی گردیده

قوانین ه در مواردی ک وآورند. در این حالت دادهای پزشکی طرفین توجهی به تعهد ایمنی ندارند و ذکری از آن بعمل نمیدلیل که عموماً در قرار

ایمنی ه تعهد کنندان نقضبیمارست وعنوان تنها منبع، ضمن ایجاد تعهد ایمنی در این نوع قراردادها، پزشک موضوعه راهکاری ارائه نکرده باشند، عرف به

 356و  220نظیر مواد  مستند به مبانی مستنبط از قوانین موضوعه، ثیرگذاری عرف،این تأ دیده خواهد کرد.به جبران خسارت زیانرا ملزم 

 ح خواهد شد.یشرتقانون مدنی است که در خالل بحث 

 پزشکی؛ قرارداد ؛تعهد ایمنی؛ عرف ؛شرط واژگان کلیدی:
 

 M-mohaghegh@sbu.ac.ir الکترونیک: پست؛ سید مصطفی محقق دامادنویسنده مسئول: 

 15/04/1401تاریخ انتشار: ؛ 19/11/1400تاریخ پذیرش: ؛ 28/04/1400تاریخ دریافت: 

 :مورد استناد قرار گیرداین مقاله به روش زیر  خواهشمند است
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 و همکار ب جمشیدی مقدمشها شرط ضمنی عرفی تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی

 

 3  ت.انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اس به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی     1401هفتم، و، شماره پنجاهمجله حقوق پزشکی، دوره شانزدهم
 

 مقدمه

عرف همواره یکی از منابع مهم حقوق قراردادها به شمار 

 جانبه جوامع و پیچیدگیتوسعه همه رود. با گذشت زمان ومی

ز اری، ای بنام قانون و قانونگذای و ظهور پدیدهروابط اجتماع

 تازی گذشته رااهمیت عرف کاسته شده و عرف دیگر آن یکه

ای وایزندارد. اما قانون نیز توان پاسخگویی به همه جزئیات و 

ها زندگی اجتماعی مردم را ندارد. لذا بسیاری از عرصه

هم همچنان در اختیار عرف باقی مانده و عرف این نقش را 

 مود.ای ایفاء خواهد نامروز و هم در آینده، به شکل گسترده

ک به کم گاه به عنوان ابزاری برای زدودن ابهام از قراردادها و

قص ای در جهت تکمیل نواتفسیر آنها و گاه به عنوان وسیله

 قرارداد. 

رط قراردادهای پزشکی، بر مبنای ش در یکی از تعهدات موجود

ین گانی، تعهد ایمنی است، بر اساس اضمنی عرفی، از نوع هم

باید  تعهد، طرفین قرارداد پزشکی، اعم از پزشک و بیمارستان،

ای رفتار نمایند، که درد و آسیب جدیدی به بیمار به گونه

این صورت ملزم به جبران خسارت نقض عهد  نرسد. در غیر

جاع ار خواهند بود. استنباط این تعهد از قواعد عرفی مبتنی بر

ه با. ونگذار به عرف است، خصوصاً در زمینه آثار قراردادهقان

ط عقود نه فق»دارد م آنجا که مقرر می.ق 220مانند مادة 

زم متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است مل

ب نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجمی

شود ملزم یعرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل م

، 224، 221مواد دیگری از قانون مدنی نظیر ماده « باشندمی

هریک بیانگر  356و  386، 382، 375، 344، 280، 225

ه بدا اعتبار عرف در روابط قراردادی است. در این نوشتار ابت

پردازیم، ذکر کلیاتی درخصوص عرف و شروط ضمن عقد می

شکی و مبانی سپس مفهوم تعهد ایمنی در قراردادهای پز

 گیری این تعهد را تشریح خواهیم کرد. عرفی شکل

 

 روش

گیری از منابع هرهتحلیلی با ب -این مقاله به صورت توصیفی 

 یر درآمده است.ای به رشته تحرکتابخانه

 

 هایافته

قانون مدنی و مواد  225و  356و  220قانونگذار در مواد 

د قرارداد از عوامل دیگری از این قانون عرف را به مانند مفا

جمله تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی من ایجاد تعهد،

دانسته. این نقش عرف گاه به داللت التزامی از متن قرارداد 

توان می شود و گاه به استناد مقتضی اطالق عقد،استنباط می

 به وجود تعهد ایمنی در این دست قراردادها دست یافت.

 

 بحث

 ریف عرفمعنی، مفهوم و تع .1

هایی نظیر ای است عربی که با واژهعرف در اصل واژه

ریشه و هم «معروف»و  «معرفت»، «عرفان»، «متعارف»

عنی و به م« نکر»معنایی نزدیک به آنها دارد. این واژه ضد 

امر »و « شدهشناخته»معروف است که خود دارای دو معنای 

ت و عرف در لغت به معنی معرف (1)باشد می« پسندیده و نیکو

این اساس چیزی که در ذهن  شناسایی نیز آمده است. بر

 ول خردمندانشناخته شده و عقل سلیم آن را پذیرفته و مقب

فو ذ العخ»شود. آنگونه که در آیه شریفه افتاده عرف نامیده می

« شناختگی»، «بخشش» (2)بیان گردیده « و امر بالعرف

یگر از د« آنچه میان مردم معمول و متداول است»و « نیکویی»

ق در حقو (3) معانی است که در لغت برای عرف ارائه گردیده

( به معنای عرف از نظر لغوی customانگلیس برای واژه )

، «روش»، «عادت»، «عملکرد»، «سنت»معانی نظیر 

« مروش انجا»، «قاعده نانوشته»، «رویه»، «مد»، «تشریفات»

ادها اردو... ارائه گردیده. که به عنوان یکی از منابع حقوق قر

 گیرد.ار میمورد استناد محاکم در حل و فصل اختالفات قر

یرد گقرار می« usage»هرچند در کنار آن واژه دیگری به نام 

م و هکند، که این دو معادل و این شبهه را در ذهن ایجاد می

و ن ددارای بار معنایی یکسانی هستند. لیکن در حقیقت بین ای

ی اهای معنایی و مفهومی آشکاری وجود دارد به گونهتفاوت

 رفاً ن و قاعده قرار گرفته و دومی صکه اولی در جایگاه قانو

 .(5, 4)گویای تکرار در امری است 

 



 و همکار شهاب جمشیدی مقدم شرط ضمنی عرفی تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی

 

 4 .قوق پزشکی ایران استانجمن علمی ح به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی 1401، هفتمو، شماره پنجاهمجله حقوق پزشکی، دوره شانزدهم
 

 تعریف عرف در علم حقوق . 1-1

ن آغوی اند از معنای لی که حقودانان از عرف ارائه دادهتعریف

و  عمل»ای که برخی از ایشان عرف را دور نمانده، به گونه

در  واند که بتدریج هایی دانستهروش یا سلسله اعمال و روش

طول زمان بر اثر تکرار، خود به خود و بدون دخالت قوه 

ا یعه جاماثر حوائج اجتماعی، میان همه افراد  قانونگذاری، در

ط رواب آور در تنظیمای الزامروهی از آنها، به عنوان قاعدهگ

 ای دیگر عرف راعده (1)« حقوقی مقبول و مرسوم شده است

 در مقابل حقوق مدون نهاده و تدوین حقوق را وسیله تمیز

 .(6) اندقانون از عرف دانسته

یان مخود بهای که به تدریج و خودقاعده»برخی دیگر عرف را: 

سوم ر مرآوای الزامهمه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده

در تعریف دیگر عرف را:  (7)اند توصیف نموده« شده است

به  انس ذهنی جامعه یا گروهی خاص به امری که مربوط»

ارائه شده  از میان تعاریف. (8)اند روابط حقوقی است، دانسته

، تعریف اخیر به لحاظ اختصار و در عین حال جامع بودن آن

نس ذهنی جامعه سو ارسد. چراکه از یکتر به نظر میمطلوب

 بردارنده وصف تدریجی و مستمر بودن عرفدریا گروه خاص، 

 است. از سوی دیگر ربط دادن این موضوع به روابط حقوقی،

ن آوربودبودن عرف است، چراکه الزامآوربیانگر وصف الزام

 خصوصیت بارز روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آن است. 

 ط مفهوم و انواع شر .2

د تواند مورم شرط از جهات و معانی متعددی میمعنا و مفهو

بحث و بررسی قرار گیرد. در این نوشتار به لحاظ رعایت 

 ملهجآن منن مفهوم حقوقی شرط و انواع اختصار، صرفاً به بیا

 پردازیم. شرط ضمنی می

 مفهوم شرط . 2-1

در اصطالح حقوقی شرط گاهی بیانگر این مفهوم است که 

به  .(9)وقوع یا تأثیر عمل یا واقع حقوقی به آن بستگی دارد 

م در بیان شرایط صحت قرارداد .ق 190مانند آنچه که در ماده 

این اساس، قصد و رضای متعاقدین شرط تحقق  گفته شده. بر

المثل عقد بیع است، بدون آنکه وجود آن لزوماً و صحت فیو 

به عقد بیع باشد. گاهی نیز شرط ضرورتاً موجب پیدایش 

گیرد. دیگری قرار میشود که در ضمن عقد تعهدی گفته می

است که در ضمن  شرط در این معنی تعهد فرعی یا التزامی

گیرد میگیرد و در شمار توابع آن عقد قرار عقد دیگری جای می

(10). 

همین معنای دوم شرط موردنظر و بحث ما خواهد بود. که 

برحسب طبیعت خود التزامی است مستقل بدون آنکه 

 وابستگی ذاتی به عقد اصلی داشته باشد، لیکن اعمال عقد

ن عقد اصلی مستلزم اجرای تعهد فرعی در قالب شرط ضم

 اصل این اساس رابطه عقد و شرط همانند رابطه خواهد بود. بر

 باشد. تابع و متبوع می و فرع یا

 انواع شرط  .2-2

ه بندی شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده، بدر یک تقسیم

 گردد. تقسیم می و شرط ضمنی شرط صریح

 شرط صریح  .2-2-1

احتاً بیان ت که در متن عقد صرشرط صریح تعهدی تبعی اس

مانند پذیرد، گردد که، گاهی این بیان به تفصیل صورت میمی

این زمین را به تو »گوید: آنکه بایع خطاب به شخصی می

ی و گاه« وی باشیفروختم به شرط آنکه وکیل من در فالن دع

و گوتشرط گفشود. مانند آنکه قبالً در مورد به اجمال ذکر می

 گوید:یچنانکه بایع مشود. اره میبدان اششده و هنگام عقد فقط 

ر د«. کردیم تر توافقهمان شرطی که بیشزمین را فروختم به »

هر دو صورت به شرط پرداخته شده و در قرارداد تصریح 

 .(11)گردیده 

ه در واقع مقصود از تصریح شرط در قرارداد آن است که جمل

لت شرط به داللت مطابقی بر مفاد شرط داللت کند نه به دال

تضمنی یا التزامی، آنگونه که در مورد شرط ضمنی عرفی 

 است. 

 شرط ضمنی  .2-2-2

 توان آن را تعهدی را دانست که درمیدر بیان شرط ضمنی 

و  شود، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شودعقد ذکر نمی متن

 از عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، یا اینکه هرگز ذکر نشود و

ه اوضاع و احوال و سیر داللت الفاظ مندرج در متن عقد یا

 عرفی وجود آن استنباط گردد. 



 و همکار شهاب جمشیدی مقدم مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات الکترونیکی در حوزه ...

 

 5 .انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است به متعلق اثر، این انتشار حقوق تمامی 1401هفتم، و، شماره پنجاهمجله حقوق پزشکی، دوره شانزدهم
 

 شرط ضمنی که الزمه منطوق قرارداد است. 2-2-2-1

قی( طابمفته در متن قرارداد )داللت گاه الفاظ و عبارات بکار ر

. آیدیماد مطلق و عاری از شرط به نظر ی است که قراردابه گونه

 عرفی وازماما همین الفاظ و عبارات، به داللت التزامی مبتنی بر ل

ز و عقلی، بیانگر وجود شرطی ضمنی است، که حیات خود را ا

اد قراردگیرد و به مانند مفاد صریح منطوق قرارداد وام می

یمی تنظ نامه عادینماید. مانند اینکه در مبایعهایجاد تعهد می

بین فروشنده و خریدار برای فروش ملکی که دارای سند 

رسمی و سابقه ثبتی است به دلیل فراهم نشدن مقدمات 

ه شود که فروشندتنطیم سند رسمی، در متن قرارداد شرط می

ملک را  از رفع موانع،به خریدار وکالت بدهد، که او بتواند پس 

 نجاآبه نیابت از فروشنده در حق خود انتقال رسمی بدهد. از 

 گونهاین امالک، نقل و انتقال قانون ثبت اسناد و 22که طبق ماده 

 ه داللت التزامیـه موجب سند رسمی باشد. بـامالک باید ب

 اشد.بلت وکیل نیز باید در قالب سند رسمی یابیم که وکادرمی

کیل وتنظیم وکالتنامه رسمی، از لوازم قانونی اقدام چرا که 

 رسمی نامه، نوع وکالت از نظر عادی وهر چند در مبایعهاست. 

 بودن مشخص نشده باشد. 

 رط ضمنی بنایی ش .2-2-2-2

همانگونه که گفته شد شرط ضمنی تعهدی است تبعی و 

شود، خواه قبل از فرعی که در متن عقد به آن پرداخته نمی

 این اساس شرط ذکری از آن برده شود و خواه نشود. بر عقد

ز اما اگیرد مورد توجه قرار می بنایی اگرچه غالباً پش از عقد

ماند یک شرط ضمنی مسکوت می متن عقد آن جهت که در

ده آید تا صریح. مانند اینکه در مذاکرات بعمل آمبه حساب می

ر بای طرفین توسط طرفین عقد نکاح و قبل از انعقاد عقد، بن

 آن بوده که اختیار محل سکوت با زوجه باشد. 

 ی شرط ضمنی عرف .2-2-2-3

با پذیرش شرط ضمنی عرفی به عنوان یکی از اقسام شرط 

 موجد تعهد در روابط قراردادی، در مرحله بعد آنچه مهم جلوه

بخشیدن به شرط و معرفی مبانی آن است. اما نماید اعتبارمی

شرط ضمنی عرفی به داللت عرف وارد  قدر مسلم آن است که

قلمرو قرارداد گردیده، اعم از آنکه عرف مرتبط با محل انعقاد 

قرارداد باشد یا عرف به صنف خاص و تجارت معینی ربط 

توان گفت داشته باشد. در بیان مفهوم شرط ضمنی عرفی می

عقد  گاه امری چنان متعارف و متداول است که از لوازم عرفی

طرفین  ای که عرف، التزام به آن را بررود، به گونهیبه شمار م

کند. مگر آنکه خالف امر عرفی توافق شده می قرارداد تحمیل

باشد. در این حالت گاه طرفین در هنگام انعقاد قرارداد توجه 

خبرند. دارند و گاه از اصل وجود آن بی تفضیلی به شرط عرفی

زم عرفی عقد محسوب گونه شروط از لوادر این وضعیت نیز این

شوند و نیازی به توافق طرفین ندارند. مواردی همچون نقد می

بودن ثمن معامله، لزوم پرداخت فوری ثمن، و تحویل مبیع 

سالم و بدون عیب و پرداخت ثمن به وجه رایج کشور همگی 

روند که درخصوص ط ضمنی از نوع عرفی به شمار میاز شرو

عقد توافقی صورت نپذیرفته، آنها نه پیش از عقد و نه ضمن 

دارد و فقاتی را مسلم میبلکه عرف و عادت، وجود ضمنی توا

کند. مگر آنکه اراده طرفین آن را بر طرفین قرارداد تحمیل می

 هاییک از مثال در هر .(12) قرارداد به گونه دیگری رقم بخورد

شود و چنان در روابط قراردادی تکرار میشده مفاد شرط بیان

دانست.  توان آن را از لوازم قراردادکند که میشیوع پیدا می

عقود نه فقط » رد:دامقرر می 220قانون مدنی در ماده 

متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم 

نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب می

شود ملزم عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

 «. باشندمی

 ف ومتعارف بودن امری در عر»دارد: نیز اعالم می 225ماده 

عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد  عادت بطوری که

 «. بمنزله ذکر در عقد است

ست قانون مذکور به نوعی بیانگر نوعی شرط عرفی ا 356ماده 

د و گردیمعامله بر طرفین قرارداد تحمل مکه در قالب توابع مورد 

 دارد.ن میبداآنها را ملزم 

 مفهوم، قلمرو، ماهیت و منابع تعهد ایمنی .3

ابتدا مفهوم تعهد ایمنی را به طور عام، صرف در این بخش 

نمائیم. نظر از وجود یا عدم وجود رابطه قراردادی بیان می

پردازیم. از سپس به ذکر مبانی کلی و عمومی تعهد ایمنی می
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میان مبانی ارائه شده آنچه بیشتر مورد توجه و بررسی قرار 

ر گیرد مبنای عرفی آن است که موضوع اصلی این نوشتامی

 باشد. می

 مفهوم تعهد ایمنی . 3-1

ای بین دو یا چند رابطه» چنانچه تعهد را در معنای عام کلمه

شخص برای انجام یا خودداری از انجام کار یا تسلیم مالی 

تعهد ایمنی نیز یکی از مصادیق همین تعهد در معنای « بدانیم

 نماید که با فعل یاکلی است، با این وصف که متعهد تعهد می

ترک فعل خود آسیبی به تمامیت جسمی و سالمت و اموال 

دیگران دارد نسازد. در قراردادهای پزشکی مفهوم تعهد ایمنی 

کند و به عنوان شرط ضمن در کنار تعهد اصلی معنی پیدا می

گردد. د و احیاناً مسئولیت قراردادی میعقد اصلی سبب ایجاد تعه

و قرارداد  موضوع اصلی تعهد گونه قراردادها عالوه بر انجامدر این

تواند انجام یک عمل جراحی توسط پزشک یا ترمیم که می

دندان توسط دندانپزشک باشد. پزشک یا دندانپزشک یا 

بیمارستان و کلینیک طرف قرارداد متعهد است که دقت و 

های الزم را بعمل آورد که مبادا در نتیجه نظارت و کنترل

به طرف قرارداد و شخص  نقض هریک از تعهدات موردنظر،

ثالث، آسیبی برسد. این تعهد غیر از تعهد اصلی پزشک برای 

ای حاصل شود، عمل جراحی است. در قرارداد اصلی هر نتیجه

آمیز باشد یا نباشد، تعهد ایمنی او برای آسیب موفقیت

نرساندن به بیمار به قوت خود باقی است و در حوزه مستقلی 

ای غیر از د، که ممکن است نتیجهگیرمورد بررسی قرار می

قرارداد اصلی درمان به بار آورد. ممکن است در یک قرارداد 

جراحی بیمار سالمت خود را بدست آورد، اما در نتیجه نقض 

تعهد ایمنی از سوی کادر درمان، آسیب جدیدی به یکی از 

های حیاتی دیگر او وارد شود، یا بالعکس قرارداد درمان ارگان

ش نبوده اما تعهد ایمنی نیز نقض نشده باشد. به طور بخنتیجه

مثال اگر بیماری برای انجام عمل آب مروارید در کلینیک 

پزشکی بستری گردد. تعهد اصلی کلینیک در قرارداد چشم

جراحی، انجام عمل چشم و بهبود وضعیت دید بیمار است. اما 

در کنار تعهد اصلی که محور اصلی قرارداد درمان است، 

نانچه در نتیجه عدم رعایت موازین بهداشتی در محل چ

مبتال شود، در  Bکلینیک، بیمار موردنظر به ویروس هپاتیت 

این حالت تعهد ایمنی نقض شده و پزشک و کلینیک جراحی 

در مقابل بیمار مسئول نقض تعهداند. یعنی در حقیقت هرگاه 

اگر نماید بیمار برای درمان درد موجود به پزشک مراجعه می

به دالئلی که خارج از اختیار و کنترل پزشک است بهبودی 

 (13)حاصل نشود الاقل درد و رنج جدیدی گریبانگیر او نشود 

تعهد اصلی خود، تأمین  یا هرگاه متعهدی عالوه بر انجام

متعلق موضوع تعهد را هم متهد باشد، این تعهد اخیر را تعهد 

 .(14)نامند تأمین می

ی، ردادتعهد قرا» :توان تعهد ایمنی را عبارت ازبه طور کلی می

که عرفی یا قانونی یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر، به این

 از در انجام موضوع قرارداد یا استفاده متعارف یا موردنظر

ا یگونه آسیبی به جان یا مال وی کاالی مورد معامله، هیچ

 .(15)ثالث وارد نخواهد شد  شخص

یمنی در قراردادهای اماع تعهد درمان و تعهد . اجت3-1-1

 پزشکی

همانگونه که گفته شد، در قراردادهای پزشکی، در کنار تعهد 

اصلی پزشک که اقدام به درمان بیمار است، تعهد ایمنی وجود 

تواند، قواعد عرفی باشد. فروض مختلفی دارد که مبنای آن می

توان تصور هد میاز نظر رعایت و نقض هر یک از این دو تع

کرد که هر یک تابع قواعد خاص خود است: الف( تعهد اصلی 

پزشک برای درمان بیمار انجام شده و تعهد ایمنی نیز به 

درستی رعایت گردیده. این وضعیت در اغلب قراردادهای 

پزشکی حاکم است. مانند اینکه بیماری جهت مداوای بینی 

ده، طی قراردادی، خود که برای او مشکالت تنفسی ایجاد کر

بخش بوده و سپارد. نتیجه عمل رضایتآن را به تیغ جراح می

گونه آسیب ای رعایت گردیده که هیچتعهد ایمنی نیز به گونه

گونه و رنجی به بیمار تحمیل نگردیده. در این حالت هیچ

تعهد اصلی انجام  مسؤلیتی بر عهده پزشک نخواهد بود. ب(

نی نیز نقض گردیده. به طور نشده و شرط عرفی تعهد ایم

 مثال دکتر دندانپزشک به منظور کاشت پروتز ثابت )ایمپلنت(

آید. لیکن به جای دندان صدد کشیدن دندان بیمار برمیدر

هدف، اقدام به کشیدن دندان سالم بیمار، در مجاورت آن 
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حسی موضعی متوجه اشتباه او نماید. بیمار نیز به علت بیمی

مباالتی دندانپزشک انجام لی به دلیل بیشود. تعهد اصنمی

نشده و تعهد ایمنی نیز نقض گردیده. در چنین وضعیتی بیمار 

دستمزد دندانپزشک ندارد بلکه  نه تنها تعهدی به پرداخت

تواند خسارت وارده به خود را، به دلیل نقض تعهد ایمنی می

 ج( مطالبه کند، بدون اینکه الزم باشد تقصیر او را ثابت نماید.

در مواردی تعهد اصلی که درمان بیمار است، انجام پذیرفته، 

اما تعهد عرفی ایمنی نقض گردیده. مانند اینکه بیماری جهت 

برداشتن قسمتی از روده بزرگ )کولکتومی( مورد عمل 

پذیرد، لیکن گیرد. عمل با موفقیت انجام میجراحی قرار می

، از ناحیه شکم بعد از به هوش آمدن بیمار و انتقال به بخش

رداری از شکم بیمار مشخص کند. با تصویرباحساس درد می

شود سوزن مورد استفاده در زمان انجام عمل در شکم وی می

جا مانده. در این حالت نیز، پزشک در برابر بیمار مسؤلیت 

 د(د. قراردادی برای نقض تعهد ایمنی از نوع تعهد به نتیجه دار

بخش نبوده، اما زشک رضایتدر حالت دیگر تعهد اصلی پ

شرط ضمنی تعهد ایمنی رعایت گردیده. مانند بیماری که به 

زدگی مربوط به راه رفتن ناشی از بیرونعلت تحمل درد و مشکالت 

عمل،  دیسک، مورد عمل جراحی قرار گرفته، اما پس از انجام

مشکالت او همچنان به قوت خود باقی است. هر چند تعهد 

این وضعیت چون تعهد پزشک برای  یده. درایمنی رعایت گرد

درمان، تعهدی به وسیله است، او مسؤل عدم حصول نتیجه 

 ت مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد.نیس

 قلمرو تعهد ایمنی .3-2

همین  برایمنی عمدتاً حوزه قراردادهاست.  جوالنگاه تعهد

اساس نیز مسائل مربوط به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه که 

گیرد. با زه است مورد بحث و بررسی قرار میمختص همین حو

این وجود تعهد ایمنی مختص روابط قراردادی نیست بلکه در 

زمینه وقایع حقوقی و ضمان قهری و مسئولیت غیرقراردادی 

توان آن را مطرح و ضمان نقض آن را به افراد تحمیل نیز می

دها و وقایع کرد. چراکه حفظ ایمنی در حوزه خارج از قراردا

این  باشد. برناپذیر میحقوقی نیز امری ضروری و اجتناب

گونه رابطه توان برای پزشک و فردی که هیچاساس می

قراردادی با او ندارد، تعهد ایمنی در نظر گرفت. همانگونه که 

کننده تعهد توان برای تولیدکننده کاال نسبت به مصرفمی

قراردادی بین این دو به ایمنی برقرار کرد، حتی اگر رابطه 

دالِیلی وجود نداشته باشد. چنانچه در برخی موارد تصدیق 

خالف واقع پزشک در مورد یک بیماری به زیان ثالث شده، 

 .(16)اندازد سالمت و ایمنی او را به مخاطره می

ی و قراردای پزشک در وضعیت مسؤلیت قهر. 3-2-1

 نقض تعهد ایمنی

 گاه پزشک حین درمان عضو ناسالم بیمار، سب ورود صدمه و

 جنانچه اقدام پزشک برایگردد. آسیب به عضو سالم او می

خش بدرمان مبتنی بر قرارداد باشد و بتوان برای او در این 

ه سؤلیت قراردادی در نظر گرفت. در خصوص تعهد دیگر او کم

ر یماهمان رعایت ایمنی برای اجتناب از ورود آسیب جدید به ب

است، وضع به این روشنی نیست و ممکن است این شبهه 

اند ختهبه تعهد درمان پردا ایجاد شود که طرفین قرارداد صرفاً

 ل،ه همین دلیو تعهد ایمنی جایی در قرارداد آنان ندارد. ب

ا تفت، منابع دیگر نظیر مقررات قانونی یا وجود آن را باید در

لیت پزشک در بخش تعهد ئومفاد قرارداد. بر این اساس مس

 آید. لیتی قهری و خارج از قرارداد به حساب میئوایمنی مس

توان در رد این شبهه و تأیید مسولیت قراردادی پزشک می

و تعهدات به ظاهر در گفت، هر چند وجود برخی شروط 

شود و طرفین نیز ممکن است از وجود آن قرارداد درک نمی

تعهدات، به عنوان مدلول  خبر باشند. اما همین شروط وبی

التزامی عرفی قرارداد، وارد قلمرو قرارداد شده و به عنوان 

آیند. شرط ضمنی عرفی، بخشی از مفاد قرارداد به حساب می

رایج نزد عرف  ی شرط شایع وچرا که این نوع شرط ضمن

بیند و از ای که عرف میان آن و قرارداد تالزم میاست. به گونه

آید، در نتیجه با آنجا که با ایجاد ملزوم الزم نیز به وجود می

انشای قرارداد درمان، شرط ضمنی ایمنی نیز )به عنوان الزمه 

ز همین ارتکاهمسو با . (11) یابدعرفی قرارداد( وجود می

 م متعاملین را ملزم به اجرایق. 220عرفی قانونگذار در ماده 

قواعد عرفی در کنار توافقات قراردادی و قوانین تکمیلی نموده. 

ها  نامهو بخش هانامهینواردی که آیم به همین دلیل، در
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نماید، رعایت تعهد ایمنی را بر پزشک و بیمارستان تکلیف می

نامه به عنوان شرط ضمنی قانونی وارد نامه و بخشینمفاد آی

به عنوان بخشی از قرارداد، نقض این  قلمرو قرارداد شده و

لیت حاصله نیز ئومقررات نقض قرارداد محسوب و مس

آید. تا جایی که جهل ت قراردادی به حساب میلیئومس

گیری شرط متعاملین نسبت به قوانین تکمیلی مانع شکل

آنگونه شود ضمنی قانونی تعهد ایمنی در قرارداد درمان نمی

 که در مورد قواعد عرفی است.

لیت قراردادی پزشک برای نقض تعهد ایمنی ئوبا قبول مس

 عیت اضطراری، اقدامعرفی، در مواردی، به دلیل وجود موق

ه شاید نجات جان بیمار مبتنی بر رابط طبیب برای درمان و

 قراردادی نیست. در این صورت بحث از شرط ضمنی عرفی، به

ر مانند اقدام پزشک دل عدم وجود قرارداد منتفی است. دلی

 کند، بدون فوت وقت بهمواردی که فوریت پزشکی اقثضا می

مل به زمانی است که انجام ع درمان بیمار بپردازد و مربوط

 و ضروری، برای حفظ زندگی یا سالمت بیمار مورد نیاز باشد

ادر م صرفته و دستورالعمل الزبیمار نتواند طرف مشاوره قرار گ

اطل بلی مورد و مواردی که قرارداد به دالیاین  در. (17) کند

لیت پزشک از نوع ضمان قهری ئویا پایان یافته باشد، مس

ی قانون مسؤلیت مدن 1ظیر ماده مبتنی بر مقررات قانونی ن

ت لیئوباشد. از آنجا که در نظام حقوقی ایران مبنای مسمی

دی قراردارابطه مواردی که  لیت پزشک نیز درئوتقصیر است، مس

 االتیمبیباحتیاطی، گرو اثبات تقصیر او به دلیل بی وجود ندارد، در

  عدم مهارت اوست. و

با وجود تفکیک مسؤلیت قهری و قراردادی پزشک از یکدیگر و 

دیده ئولیت قراردادی، برای بیمار آسیبمزایایی که استناد به مس

دارد که ن تعهد ایمنی به همراه دارد، هیچ مانعی وجود از نقض

بیمار بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد 

برگزیند. این امر با اراده قانوگذار و نظم عمومی منافات ندارد، 

زیرا وجود قرارداد نباید کسی را از تضمیناتی که قانون برای 

 ه دیگری اندیشیده است محروم سازدزدن بجلوگیری از صدمه

لیت قهری از ئومگر در مواردی که انتخاب بر مبنای مس. (18)

سوی بیمار، سبب نادیده گرفته شدن توافقات قراردادی شود، 

اعد آمره آن هم در مواردی که توافقات مورد نظر بر خالف قو

نباشد. عالوه بر این در مواردی که بیمار در بیمارستان توسط 

گیرد. دعوی بیمار علیه پزشک پزشک تحت درمان قرار می

برای نقض تعهد ایمنی باید بر مبنای ضمان قهری اقامه شود 

مباشر درمان از سوی بیمارستان  تا قراردادی. چرا پزشک صرفاً

 ندارد.  است و با بیمار رابطه قراردادی

 ماهیت تعهد ایمنی پزشک. 3-3

لیت قراردادی، تعهدات ئوبخش مس نویسندگان حقوقی، در

یجه نت ناشی از عقود را، به دو دسته تعهد به وسیله و تعهد به

ا به ینی ریجه متعهد انجام کار معتاند. در تعهد به نتقسیم نموده

ی اهتن خانگیرد. مانند اینکه معماری متعهد به ساخعهده می

 ته تلقییافد، در این مثال تعهد زمانی انجامشوظرف شش ماه می

ه شود که نتیجه مطلوب حاصل شود. لیکن در تعهد به وسیلمی

رسیدن به هدف را  متعهد وظیفه دارد کوشش کند تا وسیله

 اشدفراهم آورد، بدون آنکه حصول نتیجه را به عهده گرفته ب

 مانند تعهد وکیل دادگستری در برابر موکل.  .(19)

در قراردادهای درمان منعقده میان پزشک و بیمار، پزشک 

ا تو دقت خود را به کاربندد متعهد است تمام دانش، مهارت 

تی لیئوبیمار بهبود یابد. اما اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد، مس

ن مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد، ایاو نیست، بر عهده 

سو رسد، چرا که از یکوضعیت عادالنه و منصفانه به نظر می

 لکهرقابتی و سوداگرانه، ب از نوع رابطه پزشک و بیمار، نه

ود دوستانه. از سوی دیگر بهباست عاطفی و انسانای رابطه

 متکی به دانش و مهارت پزشک نیست و عوامل بیمار کامالً

متعددی نظیر نقص دانش و وسائل پزشکی و وضعیت خاص 

جسمی و روحی بیمار ممکن است مانع دستیابی به نتیجه 

 مطلوب شود. 

در خصوص تعهد پزشک مبنی بر رعایت موازین ایمنی برای 

لوگیری از ورود آسیب و رنج جدید به بیمار که تعهدی است ج

قراردادی و در پرتو قرارداد درمان بر عهده او نهاده شده، وضع 

به گونه دیگری است و تعهد او در این زمینه، تعهدی به نتیجه 

ظر از انجام یا عدم انجام تعهد ناست. بدین معنی که صرف

منی توسط پزشک یا درمان، چنانچه در نتیجه نقض تعهد ای
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ییمارستان آسیبی به بیمار برسد، صرف وقوع این امر، کافی 

تنها  وشک و بیمارستان خواهد بود لیت پزئوبرای تحقق مس

به قوه قاهره  قطع رابطه سببیت و انتساب صدمه و آسیب

لیت ئوقابل اجتناب باعث رفع مسبینی و غیرقابل پیشغیر

قصیر پزشک نیز مؤثر خواهد شد، به نحوی که اثبات عدم ت

نخواهد بود. حفظ حیات و تمامیت جسمی انسان و لزوم 

نماید که وضعیت جبران زیان وارده به اشخاص، اقتضا می

ایمنی، متفاوت از تعهد  لیت پزشک برای نقض تعهدئومس

درمان باشد، چرا که بیماری که با نیت دریافت بهبودی با 

ارد متحمل ، توقع ندشودپزشک و بیمارستان وارد قرارداد می

گاه پزشک با تجویز دوز اضافه رنج دیگری گردد. بنابراین هر

دارو باعث ایجاد صدمه به اعضای سالم بیمار شود، صرف 

ارتباط بین اقدام پزشک و آسیب وارده به بیمار کافی برای 

بود. نهادن بار اثبات تقصیر پزشک برای  ئولیت او خواهدمس

یمار در مسیر پرتالطم، پیچده و د ایمنی به عهده بهنقض تع

بم مسائل علمی و فنی دعوایی که طرف دیگر با زیر و 

تخصصی آن آشنایی کامل دارد، باعث خواهد شد که تالش 

نشده باقی  ه او جبرانبیمار به نتیجه نرسد و زیان وارده ب

 بماند. 

 منابع تعهد ایمنی .3-4

 ایمنی و گیری تعهداین مبحث ابتدا به ذکر منابع شکلدر 

عهد پردازیم، تا معلوم شود این تالتزام پزشک به رعایت آن می

ا ه به عالم حقوق ورود پیدمتکی بر چه منابعی است و چگون

انی شرط ست. سپس در مباحث بعدی به تشریح مبکرده ا

ای از قرارداد است و بحث اصلی ضمنی عرفی که خود جلوه

ف ا مشخص شود عرپردازیم تنظر در این مقاله است می مورد

 دهایگیری تعهد ایمنی در قرارداو قواعد عرفی چگونه به شکل

 انجامد و دالیل این امر چیست؟ پزشکی می

تواند ییکی از منابع، خلق تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی م

جمله شد که قانونگذار بنابر مصالحی منقواعد امری قانونی با

ر روابط قراردادهای طرفین حفظ نظم اجتماعی آن را تدوین و ب

نامه نحوه تأسیس و آئین 15ه مانند ماده ـحکمفرما نموده. ب

ها که ایمنی ساختمان و وسایل برداری بیمارستانرهـبه

ای آمره بر روابط درمان منعقده بین بیمارستان را به عنوان قاعده

 بیمار و بیمارستان حاکم دانسته. 

مابین و شروط اند قرارداد فیتواز دیگر منابع تعهد ایمنی می

ای گونهط صریح یا ضمنی و بنایی. به ضمن آن باشد، اعم از شرو

که طرفین درباره انضمام آن به عقد قبل از انعقاد قرارداد 

کنند سپس عقد با در نظر گرفتن آن شرط و بر توافق می

در برخی قراردادها یکی از . (20) گرددمبنای آن منعقد می

شود که ایمنی دیگری طرفین به عنوان شرط بنایی متعهد می

را حفظ کند به این معنی که بنای طرفین بر تأمین سالمت 

  .(21)است، هرچند طرفین این تعهد را مسکوت گذارند 

له جمیکی دیگر از منابع تعهد ایمنی در روابط قراردادی من

 ای کهقراردادهای پزشکی عرف و قواعد عرفی است. به گونه

 تنها م ومه مبانی ارائه شده برای این امر را کنار بگذاریاگر ه

فی کا به این مبنا بسنده نمائیم عرف و قواعد عرفی به تنهایی

د برای ایجاد تعهد ایمنی و مسئولیت ناشی از نقض این تعه

ن همی توانند حکم خود را صرفاً براست. تا جایی که محاکم می

فته گه در مباحث قبلی کمبنا صادر نمایند. جرا که همانگونه 

از اهمیت کن است با افزایش قوانین موضوعه ممشد هر چند 

 و عرف کاسته شده باشد، اما قانون نیز خالی از نقص نیست

 ر اینحلی ارائه نداده باشد. دبرای برخی مسائل راهممکن است 

دهد. ن آمده و نواقص قانون را پوشش میصورت عرف به میدا

ل مسائ و صامت بوده و توان ارائه پاسخ برایوانگهی قانون ثابت 

ظ نوظهور را نداشته. لذا عرف همچنان نقش مکمل خود را حف

ده سوی دیگر قوانین موجود در حقیقت شکل تبدیل شنموده. از 

اعد قواعد عرفی جاری در جامعه بوده که قانونگذاران همان قو

ری جاهای عرفی را در هیأت قانون، معرفی و در حقیقت به عرف

ر نظر توان گفت بدون داند. بنابراین میظاهری قانونی بخشیده

اء گرفتن سایر منابع تعهد ایمنی، عرف جاری میان مردم اقتض

عهد نماید متنماید که پزشکی که اقدام به درمان بیمار میمی

است که در کنار تعهد اصلی که ممکن است به نتیجه مطلوب 

ی ای عمل نماید که الاقل معضل جدیدبرسد یا نرسد به گونه

 شمولبرای بیمار ایجاد ننماید. در غیر این صورت عرف او را م

  نماید.نقص تعهد ایمنی دانسته و ملزم به جبران خسارت می
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قانون مدنی  486، 382و  375، 225، 344، 356، 220مواد 

 همگی مؤید نقش عرف در ایجاد تعهد ایمنی در قراردادهای

 ت. با وجود نص صریح این مواد و مواد دیگری ازپزشکی اس

  د.مانیاعتبار عرفی تعهد ایمنی باقی نمهمین قانون، تردیدی در 

 د ایمنیاجتماع منابع تعه. 3-4-1

م ها بو همسو  گاه منابع متعدد قانونی، قراردادی و عرفی یکجا

گردند. اجتماع اسباب در این وضعیت سبب ایجاد تعهد می

ر و پذیرفته شده است. تعهد ایمنی پزشک و کادامری طبیعی 

ر ه پزشکی و بیمارستان نیز ممکن است در آن واحد مستند به

 این چنانچه طرفین قراردادسه منبع ذکر شده باشد. بنابر

ینی نمایند، بپزشک به رعایت ایمنی را پیش درمان، تعهد

 نهد. قانون و عرف همین تعهد را بر عهده او می

های قانونگذاری در المت اشخاص همواره از اولویتسحفظ جان و 

کنندگان برای دستیابی به این مهم، اداره باشد.جوامع مختلف می

هایی دستورالعملها و نامهینالمت با انجام اعمال کارشناسی، آیس

سیس و نامه نحوه تأآیین»اند. مانند در این زمینه صادر نموده

العمل دستور و 24/12/83 بمصو« هابرداری بیمارستانبهره

 12/8/82مورخ « ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم در مطب»

خون ایران و استانداردهای اساسنامه سازمان انتقال »و 

مصوب مجلس شورای  2/3/63مورخ « بخشی بیمارستاناعتبار

ربوط به رعایت اسالمی و سایر مقرراتی که عمده مفاد آنها م

های مورد اشاره نامهوانین و آیینمسائل ایمنی است. هر چند ق

های جاری میان مردم در اغلب موارد ترجمان همین عرف

است، لیکن با وضع قوانین، نوعی انسجام و یکپارچی شکل 

بهره است و قاضی و مقامات گرفته که قواعد عرفی از آن بی

های پراکنده و اطمینان از تشکیل اجرایی به جای بررسی عرف

مراجعه به  بر است. باموضوعی طوالنی و زمانقاعده عرفی که 

متن قوانین تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. با این وجود 

جمله عرف همچنان به عنوان یکی از منابع حقوق قراردادها من

دهد و اغلب پزشکی، به حیات حقوقی خود ادامه میدادهای قرار

ارای رویکردی د با قوانین موضوعه در زمینه تعهد ایمنی، همسو و

قانونی در زمینه تعهد  از سوی دیگر گاه مقرراتمشترک است. 

بینی ننموده در این حالت قواعد حل خاصی پیشایمنی راه

وشانی این همپنابرعرفی خالء موجود را پوشش خواهد داد. ب

در خصوص تعهد ایمنی، سبب قواعد عرفی و قوانین تکمیلی 

نحوی که هریک از این دو به اجتماع منابع در این باره شده به 

عنوان شرط عرفی و قانونی وارد قلمرو قرارداد شده و بخشی از 

 مفاد آن را تشکیل خواهند داد. 

یید وی و تأارتباط میان عرف و قانون همواره به شکل تسا

 ینهیکدیگر نیست. بلکه گاه بین قوانین تکمیلی و عرف در زم

ه شود کال مطرح میتعهد ایمنی، تعارض وجود دارد و این سو

ر هتوان گفت، در این باره می حکم قانون مقدم است یا عرف؟

ه ف بچند در حوزه قراردادهای مالی نظیر بیع و اجاره حکم عر

ت. اس دلیل نزدیکی به اراده متعاملین بر قوانین تکمیلی مقدم

 تعهد ایمنی که لیکن در زمینه قراردادهای پزشکی خصوصاً

رعایت آن است، قوانین موضوعه در  سالمت اشخاص در گرو

ر بمعنای عام بر قواعد عرفی مقدم خواهد بود. چرا که فرض 

آن است که قانونگذار با درک شرایط موجود و در راستای 

حفظ نظم اجتماعی اقدام به وضع قانون در زمینه ایمنی 

ت  دهنده وضعیموده به نحوی که اراده او انعکاسشهروندان ن

کلی در صورت همسویی معه است. به طور کنونی موجود جا

 خابقوانین تکمیلی، تکلیفی برای ترجیح و انت قواعد عرفی و

ی یکی از این دو به عنوان منبع تعهد ایمنی در قراردادها

 پزشکی وجود ندارد چرا که تعدد منابع امری پذیرفته شده

تنها فرض تعارض است که قوانین تکمیلی به دلیل  است و

 . به حفظ نظم عمومی بر قواعد عرفی حاکم است مسائل مربوط

 مبانی عرفی تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی  .4

های ردادبا پذیرش عرف به عنوان یکی از منابع تعهد ایمنی در قرا

پزشکی و اینکه این نوع تعهد در قالب شرط ضمنی در همه 

نک ای رود.قراردادهای پزشکی بخشی از مفاد قرارداد به شمار می

فتن مک گرپردازیم، تا با کبه بیان دالیل عرفی بودن این نکته می

از حقوق موضوعه مشخص نمائیم عرف چگونه به خلق تعهد 

 پردازد. ایمنی در این قراردادها می
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دنی قانون م 220مبنای عرفی مبتنی بر ماده . 4-1

 )مقتضای اطالق عقد( 

تعاملین را به عقود نه فقط م»دارد: م مقرر میق. 220ماده 

 نماید بلکهاجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می

 به متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا

در این « باشدشود ملزم میموجب قانون از عقد حاصل می

 ابطماده قانونگذار صراحتاً عرف را موجد حق و تکلیف در رو

ا یرا در کنار ارادة صریح  قراردادی دانسته و قواعد عرفی

ت. ضمنی متعاملین از منابع حقوق قراردادی معرفی نموده اس

 .(8)اند ای از ارادة طرفین دانستهرا جلوه 220برخی مادة 

رسد همانگونه که در تعریف شرط ضمنی به نظر میلیکن 

 گفته شد التفات و توجه طرفین در اثربخشی عرف، مؤثر در

د عرف آیمقام نبوده و همانگونه که از لحن بیان قانونگذار برمی

گر تواند ایجاد تعهد نماید. حتی ادر عرض اراده طرفین می

ود اصل وجطرفین به مفاد آن توجهی نداشته باشند یا حتی از 

 اطالع باشند. عرف بی

توان ق.م می 220آفرینی عرف بر اساس مادة در خصوص نقش

گفت مقتضی عقود به دو دسته مقتضی ذات و مقتضای اطالق 

شود. مقصود از مقتضی ذات عقد، جوهر اصلی عقد تقسیم می

و اساس عقد است که بر آن قائم بوده و هرگاه از عقد گرفته 

ماند تا آثار و احکامی بر آن باقی نمیشود دیگر موضوعی 

این اساس وجود و قوام و دوام عقد مبتنی بر  مترتب شود. بر

مقتضی ذات آن است. مانند انتقال مالکیت عینی در عقد بیع 

به خریدار و انتقال منافع به مستأجر در اجاره اموال و انجام 

 عمل جراحی در قرارداد جراحی بین پزشک و بیمار که هرگاه

به دالیلی انجام آن مقدور نباشد، مقتضی ذات عقد دچار 

خدشه و اساس قرارداد زیر سؤال خواهد رفت. اما در کنار 

وجود دارد که عبارت مقتضی ذات عقد مقتضی اطالق عقد 

ای از آثار و تعهدات فرعی که بدون وجود آنها پاره»است از 

ل دهد، لیکن مکمعقد طبیعت وجودی خود را از دست نمی

ای که هرگاه عقد به طور مطلق و بدون تصریح عقد بوده به گونه

نماید، هرچند خود به خود آن امور را اقتضا می آنان منعقد گردد،

مانند حکم مادة  «نمایند. توانند برخالف آن توافقطرفین می

مخارج تعهد به عهده مدیون است »دارد م که مقرر میق. 281

حال که مقتضی ذات و « شدمگر اینکه شرط خالف شده با

اطالق عقد از یکدیگر بازشناخته شد. سؤالی که درخصوص 

تواند شود آن است که آیا عرف میمقتضی اطالق عقد مطرح می

در تعیین مقتضی اطالق عقد و تکمیل تعهدات قراردادی از جمله 

تواند از مصادیق این اردادهای پزشکی که تعهد ایمنی میقر

واقع شود و در خلق تعهد ایمنی در این نوع  اطالقات باشد مؤثر

 رسد پاسخ این پرسشبه ایفاء نقش بپردازد؟ به نظر میقراردادها 

م عرف را در کنار مقررات قانون ق. 220مثبت باشد و اساساً ماده 

  از منابع تعیین مقتضی اطالق عقود اعم از معین و نامعین دانسته.

د در حیطه اختیارات در حقیقت کاهش و افزایش مقتضای عقو

آنچه صراحتاً در  و متعاقدین نیست. ایشان تنها به انشاء عقد

پردازند. سایر تعهدات مورد انتظار نماید میبینی میعقد پیش

گیرد. یکی بر مبنای عوامل بیرون از اراده متعاملین شکل می

از مهمترین این عوامل عرف و عادت جاری میان مردم است، 

یز مورد تأیید شارع قرار گرفته و تحت عنوان که اغلب آنها ن

ای از قواعد معامالتی مردم را احکام امضایی بخش عمده

نمایند. تا جایی که در حقوق اسالمی نیز برخی تنظیم می

احکام با موضوعات عرفی تطبیق داده شده و برای تشخیص 

شود و آنچه امروزه تحت عنوان آنها به عرف مراجعه می

ن مردم جاری است خود اموری اعتباری هستند معامالت میا

که شارع بدون آنکه دست به تأسیس زده باشد همان امور 

دارد: ق.م اشعار می 224أیید قرار داده است. ماده عرفی را مورد ت

نشانگر  که خود« الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»

 این عرفی بودن معامالت و امضایی بودن این امور است. بر

بایست به عرف اساس برای تعیین مقتضیات و لوازم عقود، می

قانون مدنی، قوانین موضوعه را در کنار  220مراجعه کرد. مادة 

عرف از عوامل مکمل مقتضای اطالق عقود دانسته. با وجود 

باشند لیکن با اینکه در نگاه اول این دو متفاوت از هم می

مصوب مجالس بررسی بیشتر درخواهیم یافت که قوانین 

قانونگذاری نیز در حقیقت منشأ عرفی دارند و قانونگذار با 

گیری عرف در حوزه جغرافیایی خاص یا روابط درک شکل

معین قراردادی یا تجارت خاص آن را به شکل قانون مصوب 
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سازی عرف باعث اهمیت نماید. این قانوندرآورده و منتشر می

 قود گردیده. نقش آن )عرف( در تعیین مقتضی اطالق ع

د. گردکی که بین پزشک و بیمار منعقد میدر قراردادهای پزش

 قدیچه بتوان آن را عقدی از عقود شناخته شده نامید و چه ع

گیری مقتضی اطالق آن و غیرمعین باشد. عرف در شکل

نه نگونماید، آتکمیل موارد غیرمصرحه نقش بسزایی را ایفاء می

ین بابراین چنانچه قراردادی که در سایر قراردادها است. بن

پزشک و بیمار برای پیوند عضو منعقد گردد، محور اصلی  

ن نواقرارداد، پیوند عضو جدید به بیمار است و این امر به ع

 یرغمقتضی ذات قرارداد باید از سوی پزشک انجام پذیرد، در 

ر ا داین صورت قرارداد بدون موضوع و نافرجام خواهد بود. ام

 ر، امور جانبی دیگری به عنوان مقتضی اطالقکنار این ام

رز با قرارداد، بر روابط طرفین حکمفرما خواهد بود، که نمونه

آن تعهد ایمنی و رعایت موازین بهداشتی از سوی پزشک 

 ای عمل نکند که دردنماید به گونهاست، او را موظف می

 به زشکجدیدی بر آالم بیمار اضافه شود. این انتظار عرفی از پ

 عنوان مقتضی اطالق قرارداد بر رابطه قراردادی حکمفرما

ریح مثابه نقض مفاد صای که نقض آن بهخواهد بود. به گونه

 قرارداد، سبب ایجاد مسئولیت خواهد بود. 

 م )داللتق. 356مبنای عرفی مبتنی بر ماده  .4-2

 التزامی( 

هر چیزی که برحسب عرف و »دارد: ق.م مقرر می 356ماده 

ت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن داللت بر عاد

ل در مبیع و متعلق به مشتری دخول آن در مبیع نماید، داخ

چه متعاملین عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر اگرچه دراست، 

قبل از پرداختن به نقش عرف در ایجاد « جاهل بر عرف باشند

باید متذکر  آمده، 356تعهدات قراردادی آنگونه که در ماده 

، 183شد که براساس ظاهر برخی مواد قانون مدنی نظیر مواد 

و فحوی برخی مواد دیگر مربوط به  195و  192، 191، 190

شود که عاملی غیر از ارادة عقود و قراردادها، اینگونه تصور می

این اساس حکم  تواند آنها را ملزم سازد. برطرفین قرارداد نمی

ف قاعده دانست که صرفاً در عقد بیع و را باید خال 356ماده 

م صریح قانونگذار در توابع و لوازم آن جاری است. اما با اعال

م که عرف و عادت را حاکم بر قرارداد دانسته، ق. 356ماده 

حتی اگر طرفین آن را اراده نکرده باشند و حتی اگر بدان 

جاهل باشند، تردیدی در اعتبار عرف به عنوان یک منبع 

حقوق قراردادها در کنار قانون و اراده طرفین باقی  مستقل

ای دیگر ق.م را جلوه 220توان ماده ای که میماند به گونهنمی

از اعتباربخشی عرف توسط قانونگذار دانست بدون آنکه الزم 

 باشد آن را به ارادة صریح یا ضمنی متعاقدین ربط داد. 

شود آن یق.م مطرح م 356اما سؤالی که حول محور مادة 

ی است که آیا ماده مذکور را باید تنها نسبت به تابع جار

ع دانست و وجود عرف و عادت در مواردی غیر از بیع و موضو

ن آفاد متواند طرفین را به آن )مبیع و توابع و اجزاء آن( نمی

 درجملزم سازد. یا نه این ماده در حقیقت مصداقی از حکم من

 اجزاء و که اوالً در غیر از بیع وقانون مدنی است  220در مادة 

ه شد گفت تواند مؤثر واقع شود. ثانیاً همانگونه کهتوابع آن می

ر دکیف آن تأثیری وو جهل متعاملین به وجود عرف و کمعلم 

قه اثربخشی آن ندارد؟ در پاسخ باید گفت که این ماده در ف

 ومعلقه مـن سابـه از همیـدارد ک ای روشنه نیز بیشینهـامامی

 ه کلیشود، ویژه توابع مبیع نیست، بلکه مصداقی از یک قاعدمی

ر ر سایر مصادیق شرط ضمنی عرفی نظیتواند دکه می (9)است 

ودن ب همگانی تعهد ایمنی در قراردادها مؤثر واقع شود و به دلیل

 عرف موردنظر، علم و جهل متعاملین تأثیری در حاکمیت آن

 بر رابطه قراردادی ندارد. 

م باید گفت که تابع از ق. 356ابع در مادة درخصوص مفهوم ت

ط ضمن عقد خود سنخ شرط ضمن عقد دانسته شده و شر

عبارت است از اینکه یک امر حقوقی فرعی با عقدی مرتبط 

شود، به نحوی که وجود اصلی از آن عقد و وجود شرط به تبع 

این اساس اگرچه وجود و تحقق شرط  وجود آن باشد. بر

وابسته به وجود و تحقق عقد اصلی است ولی عکس آن صادق 

است که به تبع حال تابع نوعی شرط ضمن عقد  نیست. در هر

شود. پس از پذیرش مورد اصلی قرارداد به آن ضمیمه می

شرط ضمن عقد بودن تابع و اینکه تابع به تبع مورد اصلی 

شود، به طوری که اگر مورد قرارداد مطلوب طرفین واقع می

باید  اشد، تابع هم وجود نخواهد یافت.اصلی وجود نداشته ب
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باشد ای از آن میلوهصطالح شرط ضمنی که تابع نیز جگفت ا

رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد برای اموری به کار می

است، یعنی به حکم عقل یا قانون یا عرف، الزمه مفاد توافق یا 

طبیعت قرارداد است. برای مثال در مواردی که شخصی تعهد 

گویند به طور ضمنی متعهد به فراهم کند میبه امری می

باشد. بنابراین قرارداد مربوط به تعهد می کردن مقدمات آن نیز

به انتقال رسمی ملک حاوی این شرط ضمنی است که متعهد 

مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و 

 .(9)دفاتر را امضاء کند 

ای هو تکمیل قرارداد است اما انگیزه شرط ضمنی وسیله تفسیر

نظم  نیت ودیگر مانند اجرای عدالت و انصاف و رعایت حسن

 شود اموری بهعمومی به نوبه خود راهگشا است و باعث می

ت. تحمیل شود که هیچ گاه از خاطر آنها نگذشته اس قرارداد

ان در این رهگذر طبیعت نوع عقد و معانی عرفی الفاظ و وجد

 وشود های خصوصی میانسانی معقول و متعارف جانشین دریافت

ه باعث ـبخشد. این رویبه شرط ضمنی چهره نوعی و کلی می

رداد شود که گاه تعهدی زیر عنوان شرط ضمنی برطرف قرامی

ور آزامتحمیل شود. چراکه مدلول التزامی مفاد عقد برای آنان ال

 .(9)است هرچند از آن مطلع نباشند 

شود. در واقع پاسخ ر هرجا که به شرط ضمنی استناد مید

شود داده شده هایی که در ذهن متبادر میالزم به پرسش

شود که  است. به طور مثال در عقد بیع این سؤال مطرح می

آیا دو عوض باید معادل عرفی هم باشند؟ آیا هرجا این تعادل 

ی طرفین دچار اشکال شده برهم بخورد در حقیقت توافق ضمن

؟ واند از خیار غبن استفاده نمایدبه نحوی که طرف مغبون بت

کند که کاال را سالم آیا متصدی حمل و نقل تعهد ضمنی می

به مقصد برساند؟ و صدها نمونه از مصادیق شرط ضمنی عرفی 

ها باعث قراردادها که پاسخ مثبت به هریک از این پرسش

ادی برای یک طرف یا هر دو طرف گیری تعهدات قراردشکل

شود. تعهد ایمنی نیز مصداقی از قرارداد و مکمل قرارداد می

شود که همین شرط ضمنی عرفی است و این سؤال مطرح می

پزشکی که قرار است بر روی بیمار عمل جراحی انجام دهد، 

آیا به طور ضمنی مبتنی بر معیارهای عرفی، متعهد است به 

ید که به بیمار آسیب جدیدی وارد نسازد و ای رفتار نماگونه

سالمت او را به مخاطره نیاندازد؟ طرح این پرسش و پاسخ 

هد ایمنی پزشک در برابر بیمار مثبت بدان، باعث ایجاد تع

گردد. به نحوی که نقض آن سبب ایجاد مسؤلیت می

  قراردادی پزشک است.

شد هایی که برای آن آورده از تعریف شرط ضمنی و نمونه

شود که مبنای ایجاد عالقه و وابستگی چنین استنباط می

شرط ضمنی با مفاد عقد، یکی از سه عامل عقل و بداهت، 

 ر وقانون و عرف و عادت قراردادی است، که عامل سوم موردنظ

 این اساس گاهی مالزمه میان شرط توجه ما خواهد بود. بر

یعنی ضمنی و عقد، ناشی از عرف و عادت قراردادی است. 

یاع ای شگونهشود و به مفاد شرط چنان در قرارداد تکرار می

ده قاع .توان آن را از لوازم معامله برشمردکند که میپیدا می

 دو عرفی در این حالت همانند قانون مکمل قرارداد است و بر

 .(9) شودطرف تحمیل می

به طورکلی شرط ضمنی عرفی مدلول التزامی عرفی قرارداد 

ود. شیاست. در نتیجه به دنبال انشای قرارداد آن نیز انشاء م

ایج نزد مردم است. چراکه شرط ضمنی عرفی شرط شایع و ر

جا ز آنابیند و ای که عرف میان آن و قرارداد تالزم میبه گونه

اد، راردیابد، با انشای قکه با ایجاد ملزوم الزم نیز وجود می

 دیابشرط ضمنی نیز به عنوان الزمه عرفی قرارداد وجود می

(11). 

قانون  344شرط ضمنی عرفی مبتنی بر ماده  .4-3

 مدنی 

اگر در عقد بیع شرطی »دارد: م مقرر میق. 344ماده 

نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین ذکر

مگر اینکه  نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است،

بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در 

معامالت تجاری، وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگرچه در 

توان به ظاهر مطابق این ماده نمی« ر نشده باشدقرارداد بیع ذک

و تعهدات طرفین را معین  قرارداد اکتفا کرد و از آن حقوق

باشد اما با کمک گرفتن  بسا قراردادی به ظاهر مطلقکرد. چه

از معیار عرفی بتوان چندین شرط و تعهد از آن استخراج کرد، 

ی مشاغل و حرف بیشتر از آنچه در قرارداد ذکر شده است. برخ
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ها را آنچنان قواعد عرفی مخصوص آن و تعدادی از تجارت

فق طرفین در حرفه و تجارت احاطه کرده است که گویی توا

بینی طرفین باشد و این قواعد خود پیشاصل قرارداد کافی می

ن پزشک را پوشش خواهد داد. قراردادهای پزشکی و روابط بی

تحت سیطره عرف خاص  ها است کهو بیمار از آن دسته رابطه

ای از حقوق و تعهدات طرفین ای که بخش عمدهاست، به گونه

گیرد. نمونه بارز آن تعهد ایمنی ها نشأت میاز همین عرف

کمتر کسی در وجود این تعهد، تردیدی به خود راه  است که

م به عرف و عادت محل یا عرف ق. 344هد. هرچند ماده دمی

و عادت تجارت در معامالت تجاری اشاره داشته، اما این اعالم 

قانونگذار از باب نمونه است و سیطره عرف هم در روابط 

 تجاری و دادوستدهای بازرگانی امری طبیعی است و هم در

 روابط پزشک و بیمار. 

 م ق. 225ماده  شرط ضمنی عرفی مبتنی بر .4-4

و  متعارف بودن امری در عرف»دارد: ق.م مقرر می 225ماده 

عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد 

 این ماده گویی براساس قاعده« به منزله ذکر در عقد است

گوید: ه میفقهی معروف نزد اهل سنت وضع گردیده ک

دن به نحوی که متعارف بو« المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»

امری در عرف و عادت همسنگ و همطراز با مفاد صریح 

 عیتقرارداد، در خلق آثار قراردادی و هدایت قرارداد از وض

یل شود. در واقع تکممطلق به مشروط و معهود مؤثر واقع می

ه یا ب قرارداد قبل داد گاه به نحو صریح از سوی طرفینقرا

 پذیرد و گاه به طور ضمنی بههنگام انعقاد عقد صورت می

ان حتی اگر آنکمک عوامل عرفی و رایج در زمان و مکان عقد، 

کیف آن مطلع نباشند. به دلیل وجود واز وجود عرف و کم

 همین عوامل مکمل که مهمترین آنها قواعد عرفی و قوانین

قرارداد درخصوص مسائل تکمیلی است، کافی است طرفین 

تا  رنداصلی قرارداد توافق کنند و مابقی را به حال خود واگذا

 همین عناصر مکمل، سکوت طرفین را جبران نمایند. 

ق.م  225ط ضمنی عرفی موردنظر ماده یکی از مصادیق شرو

ای تواند تعهد ایمنی در قراردادهای پزشکی باشد به گونهمی

، در وجود این تعهد برای پزشک که یک باور و اطمینان قطعی

توان تصور کرد. تالش برای انجام یکسری در روابط او با بیمار می

رساندن به داری از انجام اموری که سبب آسیبتکالیف و خود

کمتر توقعی  افکندشود و سالمت او را به مخاطره میبیمار می

در رود. اینکه پزشک است که از پزشک در روابط او با بیمار می

انجام امور قراردادی، براساس معیارهای موجود در این رابطه و 

های پزشکی در جهت بدست آمدن نامهرعایت ضوابط و نظام

نماید یک امری نتیجه مطلوب موردنظر در قرارداد تالش می

رسد. لیکن انجام تعهد ایمنی جهت طبیعی به نظر می

داگانه و جلوگیری از آسیب رساندن به بیمار، تعهدی است ج

مستقل از تعهد اصلی که در درجه اول، ریشه در عرف دارد و 

به عنوان شرط ضمن عقد بر رابطه پزشک و بیمار حکمفرما 

نظر از اینکه نتیجه ای که نقض آن صرفخواهد بود، به گونه

موردنظر در قرارداد اصلی بدست آمده یا خیر سبب ایجاد 

ر نقض تعهد ایمنی توان دمسئولیت پزشک خواهد شد. آیا می

و مسئولیت دندانپزشکی که وسایل موجود در مطب را 

استرلیزه نکرده و باعث سرایت بیماری العالج به بیمار دیگر 

شده تردید کرد؟ آیا ضدعفونی کردن وسایل موجود در مطب 

باشد که نقض آن امری کامالً متعارف و مورد انتظار جامعه نمی

نپزشک گردد؟ واضح است که باعث ایجاد مسئولیت برای دندا

تواند مبنای تعهد ایمنی برای پزشک و این انتظار عرفی می

این تعهد بداند. وفق دندانپزشک باشد و ایشان را مسئول نقص 

م رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز برای متعاملین ق. 225ماده 

تصریح نشده  نیز اجباری است هرچند که در قرارداد به آن

توان گفت که طرفین به آن توافق رت میباشد در این صو

 اند. ضمنی نموده

 486و  382و  375بتنی بر مواد مبانی عرفی م .4-5

 م ق.

مبیع باید در محلی تسلیم شود »دارد ق.م مقرر می 375ماده 

که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت 

حل مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع م

اشعار  382و ماده « مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد

هرگاه عرف و عادت از باب مخارج معامله یا محل »دارد می

تسلیم، برخالف تربیتی باشد که ذکر شده یا در عقد برخالف 
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آن شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد 

دارد یقانون مدنی اعالم م 486و نیز ماده « رفتار شود

تعهدات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان »

انتفاع از آن الزم است بر عهده مالک است مگر آنکه شرط 

خالف شده یا عرف بلد برخالف آن جاری باشد همچنین است 

ن انتفاع از عین مستأجره الزم رای امکاـآالت و ادواتی که ب

بخشی به شرط اعتبارن مواد قانونگذار در مقام در ای« باشدمی

ضمنی عرفی به عنوان بخشی از مفاد قراردادهای خصوصی 

لیم مبیع بوده و آنچه مقتضای اطالق عقد درخصوص محل تس

ها و تعمیرات است به کمک قواعد و مخارج معامله و هزینه

بینی صریح متعاقدین، بر عرفی تکیمل شده و در کنار پیش

باشد. به ار مقدم میقواعد تکمیلی مقرره از سوی قانونگذ

نحوی که بعد از اداره صریح یا ضمنی طرفین قرارداد، قواعد 

بینی عرفی از نوع عرف همگانی جایگزین سکوت و عدم پیش

طرفین شده، و در عرض اراده اعالم شده بر روابط قراردادی 

حکمفرما خواهد بود، بدون آنکه الزم باشد امور عرفی به اراده 

 ر حقیقت آنچه مدنظر قانونگذار در موادطرفین مرتبط شود. د

بخشی به عرف به باشد اعتبارم میق. 486و  382و  375

عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات قراردادی است تا ذکر 

هایی از تعهدات قراردادی در عقد بیع و اجاره. لذا در نمونه

های قراردادهای دیگر نظیر قراردادهای پزشکی و در نمونه

تواند تعهدات قراردادی، نظیر تعهد ایمنی عرف می دیگر از

 مؤثر واقع شود. 

 

 گیرینتیجه

خود میان همه ای بدانیم که بتدریج و خودبهاگر عرف را قاعده

آور به وجود آمده ای الزامیا گروهی از مردم به عنوان قاعده

است. تبلور آن گاه در قالب شرط ضمن عقد است که از آن به 

اند. یکی از این شروط و الزامات که بیر نمودهشرط ضمنی تع

گونه تردیدی در اعتبار آن وجود ندارد تعهد ایمنی در هیچ

قراردادهای پزشکی است. با این وصف که طرفین قرارداد با 

ای بیمار اعم از پزشک و دندانپزشک و بیمارستان باید به گونه

رنج و آسیب ایمن رفتار نمایند که در نتیجه اقدام آنان درد و 

جدیدی به بیمار نرسد. در غیر این صورت تعهد ایمنی را نقض 

باشند، نموده و مسئول جبران خسارت وارده به بیمار می

مسئولیتی از نوع مسئولیت عینی و بدون تقصیر که فقط 

انتساب آن به عامل خارجی یا قوه قهریه رافع مسئولیت آنان 

ه مجرابی به خلق آثار باشد. اما اینکه عرف چگونه و از چمی

انجامد سؤالی است که در این قراردادی نظیر تعهد ایمنی می

نوشتار تالش شده تا بدان پاسخ داده شود. با این توضیح که 

قانون مدنی و مواد  225و  356و  220قانونگذار براساس مواد 

دیگری از این قانون درصدد اثربخشی به عرف در ردیف مفاد 

باشد. اما این اثربخشی گاه به داللت میصریح قرارداد 

منی که تابع نیز از التزامی است به نحوی که شرط ض

رود که مدلول باشد، برای اموری به کار میمصادیق آن می

قرارداد است. یعنی به حکم عرف و عقل یا  التزامی الفاظ

قانون الزمه مفاد قرارداد است. بنابراین تعهد ایمنی که خود از 

ایست از همین لوازم، و ط ضمنی عرفی است، جلوهمصادیق شر

نماید. گاه های قرارداد با بیمار را موظف به رعایت آن میطرف

جمله قرارداد درمان را عرف جواز ورود به قراردادهای افراد من

آورد. بدین صورت بر اساس مقتضی اطالق قرارداد بدست می

ن در قرارداد چه تعهد ایمنی و مسولیت ناشی از نقض آکه اگر

نماید که وجود ذکر نشده، اما مقتضی اطالق قرارداد ایجاب می

 نقض آن همانند نقض این تعهد در روابط طرفین لحاظ شود و

 لیت گردد.مفاد صریح قرارداد سبب ایجاد مسئو

 

 نویسندگان مشارکت

 تحلیل مطالب، بررسی متون و منابع،: شهاب جمشیدی مقدم

 ارائه پالن و نگارش متن

 ارائه تحلیل مطالب، ارائه ایده،: سید مصطفی محقق داماد

 اطالعات و ویرایش نهایی مقاله

 تیلنموده و مسئو دییرا مطالعه و تأ یینسخه نها سندگانینو

 اند.رفتهیدر قبال پژوهش را پذ ییپاسخگو

 

 تشکر و قدردانی

 ابراز نشده است.
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 تضاد منافع 

ا را در رابطه ب یمالگونه تضاد منافع احتچیه سندگانینو

 اند.مقاله اعالم نکرده نیو انتشار ا فیتأل ق،یتحق

 

 تأمین مالی

 یبرا یمال تیحما گونهچیکه ه ندینمایاظهار م سندگانینو

 اند.نکرده افتیمقاله در نیو انتشار ا فیتأل ق،یتحق

 

 مالحظات اخالقی

ل شام یامطالعه کتابخانه یاخالق یهادر پژوهش حاضر جنبه

 شده است. تیرعا یداراصالت متون، صداقت و امانت
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