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ها و  ها، ضرورت چالش ؛بیمة مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی

 ها فرصت

 1رضا صالحیحمید

 چکیده

مدنی  مسؤولیتهای  نوعی خاص از بیمه ،ای پزشکان مدنی حرفه مسؤولیت ةبیم

هاى خدمات پزشکى در کشورهاى پیشرفته، حالت تخصصى پیدا  نامه بیمه هامروز. است

نامه است،  هایى را که موضوع بیمه هاى بیمه در هر مورد فقط خسارت شرکتو  اند کرده

 مسؤولیتاى کامل  براى تأمین بیمه حرف پزشکی و وابستهدهند و  تحت پوشش قرار مى

اى خود را با انعقاد چندین  حرفه یتمسؤولکه هستند خود، در برخى موارد، ناچار 

پزشکى،  مسؤولیت ةشدن دامن به همین دلیل، با گسترده. ، بیمه کندمسؤولیت ةنام بیمه

در ایران آمارها حاکی از آن  .نمایند اند تا آن را اجبارى آمده برخى از کشورها در صدد بر

پزشکان از % 39طور متوسط فقط حدود   به 1938-81 های سال در طىکه  است

 در این نوشتار ضمن بیان کلیاتی در خصوص اند.  را اخذ کرده مدنی مسؤولیت ةنام بیمه

 ئاتاستثنااهم ، ها ی و مصادیق تحت پوشش این نوع از بیمهپزشکحرف مسؤولیت  ةبیم

گر تعهدی به جبران خسارات  ی که در این قبیل موارد بیمهپزشکحرف مسؤولیت  ةبیم

  اللزوم پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است. و عند وارده ندارد بررسی شده

 

 کلیدی: واژگان

 ای. حرفه سؤولیتنامه، م بیمه ،حرف پزشکی مسؤولیت، ةبیم
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 مقدمه

  1تر کسی است که به نحوی با بیمه امروزه در کشورهای مترقی جهان کم

قطعی اجرای  ةاقتصاد و الزم ةبیمه از اصول اولی ،الواقع فی. سروکار نداشته باشد

است که با کثرت  مبرهن  3تولیدی و اجتماعی شده است.، های اقتصادی برنامه

و  زیانتعداد حوادث که مولود زندگی پیچیده در تمدن امروز بشر است، جبران 

پیش مفید  از  بیش ،تعمیم مقررات بیمه ،صدمات ناشی از این حوادث و در نتیجه

اجتماعی که اهمیت فراوان  ةمسألقدر در باب این  رسد و هر میو ضروری به نظر 

تری عاید جامعه  تری صورت گیرد، نتایج بهتر و درخشان بیش ةدارد بحث و مطالع

 9.خواهد شد

، گذار بیمههدف از بیمه این است که بعد از توجه خسارت به  ،در واقع

، وضعیت گذار بیمهامت آید و با پرداخت غرگر در مقام جبران این خسارت بر بیمه

 ؛135، ص1983 بابائی،)زا برگرداند  او را به موقعیت قبل از وقوع حادثه خسارت

در حد تا سعى شده است  مقاله در این .(23، ص1931پناه،  ایزد ؛39، ص1933کریمی، 

هاى  ترین شاخه بیمه اى پزشکان که یکى از اصلى حرفه مسؤولیت 2ةبیم ،امکان

  .بررسى شود 5مدنى در قسمت اختیارى است مسؤولیت

 

 مبحث اول: کلیات و تعاریف

 های ة بیمهتاریخچ درخصوصتوضیح مختصری  بعد ازت مسدر این ق

 تعریف این نوع بیمه پرداخته شده است.به  مدنی، مسؤولیت

 مسؤولیتهای  بیمه ةتاریخچگفتار اول: 

هاى سنگین ناشى از  در آغاز براى جبران خسارت مسؤولیتهاى  بیمه

بیش از  ها این نوع بیمه لذا پیشرفت صنایع و گستردگى حرفه و فن به وجود آمد.
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شد  انتقاد مى مسؤولیتهاى  از بیمه ،در آغاز خطر مرتبط هستند. ةهر چیز با نظری

دانستند و اعتقاد داشتند که  مى مسؤولیتو آن را موجب معاف شدن اشخاص از 

گیرى از خسارت است از بین  مدنى را که پیش مسؤولیتها هدف اساسى  این بیمه

 .برد و اشخاص در روابط اجتماعى خود، رعایت احتیاط را نخواهند کرد مى

مخالفان، این نوع بیمه را مخالف با نظم عمومى و اخالق حسنه و مشوق افراد به 

، سرانجام به موجب مسؤولیت ةقرارداد بیم 3دانستند. مباالتى مى انگارى و بى سهل

معتبر شناخته  استیناف پاریس، رسماً ةمحکم 1825در اول ژانویه  اصداریرأى 

 ,Jourdain) عمدى را تحت پوشش قرار ندهد اته خسارک اینشد، مشروط بر 

1994, p141).  

بعضی از اندیشمندان حقوق را  ،ثر و مطلوب بیمه در جبران خساراتؤنقش م

رود،  مدنی که ابزار سنتی جبران خسارات به شمار می مسؤولیتبه نقش حقوق 

باعث نشد که جایگاه حقوق  ها آنمالحظات  ،با این وجود .مشکوک کرده بود

چنین تعیین  مدنی در مورد جبران بخش عظیمی از خسارات مالی و هم مسؤولیت

 شوددیدگان( نفی  زیانبه  3گر بیمهبعد از پرداخت  ) جبران خسارات بار نهایی

 بینجامد. 8فردی مسؤولیتو به افول  (31، ص1981بابایی، )

هاى مرتبط با صنایع و  ها و شغل با پیشرفت سریع جوامع و ایجاد حرفه

امروزه  3، تاخسار ةو نیز توجه فراوان به اصل جبران هم ینهاى نو آورى فن

یافته است و تمامى خطرهایى که  بسیاریگسترش  ،مسؤولیتهاى  بیمه ةمحدود

در این مورد  کنند. شود، بیمه مى ش متحمل مىمسؤولیتگذار به سبب  بیمه

گذار به دلیل تخلف از مفاد یک قرارداد باشد یا  بیمه مسؤولیتکند که  تفاوتى نمى

اى ه مدیران باشگاه مسؤولیتهاى  نامه بیمه .ناشى از الزامات خارج از قرارداد

اى از  ونقل نمونه حمل و ، مهندسان معمارىها آنن بیمارستمسؤوالورزشى، 
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سرپرست خانواده،  مسؤولیت ةبیمو  مبتنى بر قرارداد است مسؤولیتهاى  بیمه

هستند مبتنى بر الزامات خارج از قرارداد  معموالً دارى حیوانات، اشیا و... نیز نگه

( Lambert, 1995, p 470).  

ای  مدنی حرفه مسؤولیت ةبیم ،مسؤولیتهای  انواع بیمه میان در ،االسف مع

دیدگان ناشی از  زیان 11تواند نقش به سزایی در جبران خسارت پزشکان که می

 ای قابل مالحظهرشد  ،داشته باشد فرآیند درمانپزشکی در  ةهای حرف فعالیت

شرکت بار،  اولینرا  «اى پزشکان حرفه مسؤولیت ةبیم» عنوان .نداشته است

در رامسر مطرح  1923پزشکى در شهریور  ةملى در نوزدهمین کنگر ةسهامى بیم

 . (111 ، ص1951ابراهیمى، امیر) پزشکى تأکید کرد مسؤولیت ةو بر ضرورت بیم

 

 یت مدنيمسؤول ةتعریف بیمگفتاردوم: 

شده در مقابل اشخاص ثالث برای جبران  مدنی، به بیمه مسؤولیت ةبیم

براثر خطا، غفلت،  ها سازمانها و  های ناشی از فعل و فعالیت افراد، بنگاه خسارت

این  ،واقع در 11دهد. نامه تأمین می قصور یا اشتباه در حدود شرایط مندرج در بیمه

خسارت  ةرا در مقابل مطالب صاحبان حرف پزشکی و وابسته  شده نوع بیمه، بیمه

.دهد تحت پوشش قرار می بیمار یا اقربای او از طرف دیگران
13 

گر  عقدی است که به موجب آن بیمه ،یت مدنیمسؤول ةاز نظر حقوقی، بیم 

است در صورت تحقق خطر  19گذار، متعهد مقرر از بیمه ةدر ازای دریافت حق بیم

 ةبیم ،موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. در واقع

آن بدهکاری ناشی از  ةبه سود ثالث است که بر پای نوعی قراردادیت مدنی، مسؤول

گران  مورد تعهد و تضمین بیمه ،گذاران تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه

 طرفینحقوقی میان  ةگر رابط که این تعریف نشانگیرد. مبرهن است  قرار می
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در حالی که بیمه به یک یا چند  ؛گذار است گر و بیمه یعنی بیمه ،قرارداد بیمه

حقوقی بیمه را  ةاین تعریف جنب ،شود. به عبارت دیگر حقوقی خالصه نمی ةرابط

 دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی )ضوابط آماری( بیمه را منعکس نشان می

گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری  بیمه های فعالیت ،واقع کند. در نمی

؛ الزم است ةها و تأمین سرمای اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت

 نیاز است. تری مورد تعریف جامع ،به همین جهت

 ،آن ةیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایمسؤول ةاز نظر فنی، بیم

گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت  بیمه ةمؤسس

گذاران(، در ازاء  مدنی واقع شوند )بیمه مسؤولخود ممکن است در مقابل دیگران 

کند و  میبیمه دیدگان  دریافت وجهی )حق بیمه(، به منظور جبران خسارت زیان

این تعریف هم  گیرد. مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده می

 ةدهند گیرد و هم عناصر تشکیل مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی

 .به بعد( 91ص ،1933 صالحی،محمود ) کند یت مدنی را مشخص میمسؤولبیمه 

قواعد اتالف و تسبیب، هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و  به استناد

ضامن جبران آن است. ممکن  ،دشوهای او موجب ورود زیان به دیگری  دارائی

 ،مقدور نباشد یا در صورت اقدام به جبران مسؤولاست جبران این زیان برای 

 رسد و در دیده به خسارت نمی زیان ،حالت اول در .موجبات اعسار او فراهم شود

طور ه هایش ب یت اقدام غیرعمدی، دارائیمسؤولبه خاطر  ،مسؤول ،حالت دوم

کند  عدالت اجتماعی حکم می ،گیرد. در هر دو حالت جدی مورد تهدید قرار می

 ،های نوین شیوه ةتواند با ارائ ای اندیشیده شود. اینجاست که بیمه می که چاره

شود که هم از  یت اجباری طوری طراحی میمسؤول ة. بیمعدالتی شود مانع بی

یت و مسؤول ةنام با خرید بیمهیعنی فرد  ؛ولمسؤکند و هم از  دیده حمایت می زیان
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گر منتقل و  آینده را به بیمه 15خطر احتمالیجبران  12،در ازاء پرداخت حق بیمه

 ،دیده در قبال زیان ،یتمسؤول ةنام برابر مفاد بیمه ،گر در هنگام بروز خسارت، بیمه

گر در کنار  بیمه ،نماید. در این صورت متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام می

عالوه بر حمایت مالی، فشارهای روحی و روانی ناشی  ،زیان(ورود )عامل  مسؤول

 .دهد تقلیل می بهیمعتناد تا حنیز را شود  وارد می مسؤولاز بروز حادثه که بر 

سازی  اقسام اجباری آن باید فرهنگ الخصوص علی ،یت مدنیمسؤولهای  بیمه

د و عندالزوم از آن استفاده شونمحاسن آن مطلع  م از مزایا وتا عموم مرد شوند

 .نمایند

 

 ای پزشکان مدني حرفه مسؤولیت ةبیممبحث دوم: 

صورت اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا در  درالقاعده  علی طبیب و جراح،

 یا اقربای او در مقابل بیمار ،ذلک امثالعمل جراحی و قصور در دفع عفونت و 

صورت اشتباه خود و افراد تحت  شوند. داروسازان نیز در شناخته می مسؤول

سرپرستی خود از قبیل دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه در ترکیب داروها 

و مراکز  ها آنشناخته خواهند شد. مدیران بیمارست مسؤولدر مقابل بیمارن 

که ناشی از خرابی الث صورت ورود خسارت به بیماران یا اشخاص ث درهم درمانی 

آسانسورها و حتی تقصیر و خطای ها، دستگاهو ، تأسیسات، وسایل ها آنساختم

 ةکلیشناخته خواهند شد.  مسؤولاالصول  علی ،کارکنان و پرستاران تحت مدیریت

 ةاجبار بیم ةدامن ،به دلیل نیازهای روز ها قابل بیمه شدن هستند. یتمسؤولاین 

، افراد، صورت بروز که در ر پزشکی و پیراپزشکییت مدنی به مشاغلی نظیمسؤول

صاحبان  .رسد به نظر مینمایند، ضروری  خانواده و حتی جامعه را دچار بحران می

و اشتباه نیز مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب حرف پزشکی و وابسته 
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های  به خسارت ها آن اقداماتد و گاهی با وجود تالش بسیار، نشو 13ی شغلیخطا

و در نتیجه با ادعای خسارت  شود می جسمانی، روانی یا فوت بیمار منجر

اگر  د.نشو می ها آنخسارات مواجه و ملزم به جبران  (یا اقربای او )بیمار دیده زیان

ضمن فعالیت  چه چنان بیمه کنند، دیگرانرا در مقابل  خود مسؤولیت ،پزشکان

گر  ، خسارت وارده را بیمهمسؤولیت ةبا بیم ،شناخته شوند مسؤولشغلی خود 

معدودی از  ةوجود این نوع بیمه، فقط عد در کشور ما با 13جبران خواهد کرد.

پی  ، درقسمتاین  کنند. مدنی خویش را بیمه می مسؤولیت، مشاغل پزشکی

شناخت مشکالت و موانع موجود این رشته در ایران و بررسی و شناسایی عوامل 

کارهایی جهت بهبود آن  راه ةارائاالقتضاء،  عندثر بر گسترش آن در جامعه و ؤم

 .دباش می

آمار  پزشک اهمیت فراوانى در جوامع متمدن دارد. مسؤولیت ةبیم ،هامروز

آید،  هاى خصوصى به بار مى و درمانگاه ها آنیى که در بیمارستها زیانتلفات و 

ى مادى ها زیان .ندسته رو با آن روبه انحاکى از خطرهاى بزرگى است که پزشک

هاى مادى زیادى براى  ، موجب خسارتها آن مسؤولیتبه دلیل  یپزشکحرف 

اطالعى از قوانین و مقررات  به دلیل بى ها آن، بسیارى از هذا مع شود. مى ها آن

، 1981 دریاباری،) دنماینخود دفاع  ةحقتوانند از حقوق  خود نمى ةحاکم بر حرف

 :عبارت است ازای پزشکان  مسؤولیت مدنی حرفه ةبیمدر موضوع بیمه  .(33ص

گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی  مدنی بیمه مسؤولیتجبران 

 .دشوکه منجر به ورود صدمات جسمانی، روانی یا فوت اشخاص ثالث 

 

 پزشک مسؤولیت ةمفهوم بیمگفتار اول: 

عل و ترک فعل مالى ناشى از ف زیان مسؤولیتپزشک،  مسؤولیت ةبیم
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به عبارت  کند. شود، جبران مى شناخته مى مسؤولطبق قانون گذار را که  بیمه

ى ها زیان) هاى مادى بدنى و خسارتة اى شامل جرح و صدم دیگر، تأمین بیمه

جاى  خدمات پزشکى، تجویز نابه ةناشى از عدم مراقبت، ترک درمان، اشتباه در ارائ

فعالیت  ءگذار که جز شخصى بیمه مسؤولیتاست ولى شامل  نظایر آن(دارو و 

 ،احتیاطى در رانندگى ، اگر پزشک به دلیل بىلذا شود. اى او نیست نمى حرفه

، در مورد پرداخت ای حرفه مسؤولیت ةبیم گر عمدى شود، بیمه مرتکب، قتل غیر

 خسارتاین دیده تعهدى ندارد و ملزم به پرداخت  زیانخسارت وارده به اولیاى دم 

 .نیست

هاى خدمات پزشکى در کشورهاى پیشرفته، حالت تخصصى  نامه بیمه هامروز

ها، دو نوع  اى داروخانه حرفه مسؤولیتهاى  نامه بیمه، مثالبراى  اند. پیدا کرده

 ةبیم دهند. را تحت پوشش قرار مى کاال و حرفه( مسؤولیت) خاص مسؤولیت

خدمات  ةهاى ناشى از غفلت و قصور در ارائ اى بیمارستان، خسارت حرفه مسؤولیت

پزشکى،  پزشکى و بیمارستانى، آلودگى اتاق عمل، اعمال جراحى، خدمات دندان

ى ناشى از مرگ، کالبد شکافى، اضطراب ها زیانچنین  دارو و هم ةتهیه دارو، ارائ

خدمات فیزیوتراپى و رادیولوژى نیز  ةنام حتى بیمه کند. را جبران مى روحى و...

 دهد. هاى ناشى از اعمال فوق را تحت پوشش قرار مى وجود دارد که خسارت

نامه  هایى را که موضوع بیمه هاى بیمه در هر مورد فقط خسارت بنابراین، شرکت

 مسؤولیتاى کامل  گذار براى تأمین بیمه دهند و بیمه است، تحت پوشش قرار مى

اى خود را با انعقاد چندین  حرفه مسؤولیت خود، در برخى موارد، ناچار است

به همین دلیل، با گسترده  .(911، ص1939کریمى، ) ، بیمه کندمسؤولیت ةنام بیمه

 اند تا آن را اجبارى آمدهپزشکى، برخى از کشورها درصدد بر مسؤولیت ةشدن دامن

ناظر به  عمدتاًشود،  مى الذکر مار ةاندیش و بسط دالیلى که موجب طرح .نمایند
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، کالنهاى  خسارت و دعاوى است. فاتگیرى از اختال حفظ ثروت ملى و پیش

کند، موجب  که صاحبان اموال را متضرر و گاهى از هستى ساقط مى عالوه بر آن

هاى مهم،  رو، صاحبان برخى از حرفه  این از شود. انهدام قسمتى از ثروت ملى مى

18.شوند مىملزم به بیمه 
 

یت، دعاوى و روابط بین افراد در مراکز پر جمع ةبا توسع که این بر مضافاً

نمود  مسألهدر مورد پزشکان، این  شود. نج قضایى افزوده مىراختالفات و مسائل بغ

 حرفد، نکننده را دار ترین مراجعه زیرا یکى از مشاغلى که بیش ،ترى دارد بیش

د، نخود را بیمه کرده باش مسؤولیت ها آناست و در صورتى که  و وابسته پزشکى

مطروحه در دعاوى  حجممتعهد به جبران خسارت است و بدین ترتیب  ،گر بیمه

معتقدند یکى از موانع گسترش  نویسندگاناز رخی ب .یابد محاکم تقلیل می

شناختن اشخاص  مسؤولتقصیر در  ةبه کار گرفتن نظری مسؤولیتهاى  بیمه

هاى  خطر باشد، بیمه ةمبتنى بر نظری مسؤولیتاگر این قبیل افراد معتقدند  .است

در کشور لکن  .(23، ص1923جبارى، ) ترى خواهد داشت بیش متقاضیان مسؤولیت

خطر اعمال  ةنظری الظاهر علیتا چندی پیش  ،ما با وجودى که در مورد پزشکان

وجود نداشته پزشکى  مسؤولیت ةبراى قراردادهاى بیم چندانی تمایل 13د،ش مى

به برخی از که در خاتمه  و این هم دالیلى دارد (33، ص1981دریاباری، )است 

 31.ه شده استپرداخت ها آنترین  مهم

هاى بیمه و آمارهاى سازمان  آورى شده از منابع آمارى شرکت اطالعات جمع

 این واقعیت است که به ةدهند نشان 1938-81 های سال نظام پزشکى در طى

 31اند اخذ کرده مدنی مسؤولیت ةنام بیمه ،از پزشکان% 39طور متوسط فقط حدود  

 قوه و بالفعل این رشته وجود داردهاى بال زیادى بین ظرفیت ةو در حقیقت فاصل

  .(33، ص1981 زاده، جعفر)
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برای مدت یک سال صادر  ای پزشکان معموالً مدنی حرفه مسؤولیت ةنام بیمه

سال بالمانع است و  تر از یک تر یا بیش نامه برای مدت کم شود، ولی صدور بیمه می

 .های موجود عمل خواهد شد طبق تعرفهبر خصوص در این

ای  مدنی حرفه مسؤولیت ةگر در بیم در مورد خطرهای مورد تعهد بیمه

جبران  به متعهد ،گر با توجه به شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد بیمه ،پزشکان

که  گذار است به شرط این های مربوط به معالجات و اعمال جراحی بیمه خسارت

 33گر اعالم شود، نامه انجام گیرد و در همین مدت به بیمه در مدت اعتبار بیمه

سال از تاریخ پایان مدت بیمه خسارتی اعالم  چه حداکثر پس از سه ن چنا هذا مع

انتساب آن معالجات و اعمال  ،شود که با توجه به دالیل و مستندات قانونی

گر نسبت به آن  نامه محرز باشد، بیمه گرفته در مدت اعتبار بیمه جراحی انجام

.متعهد خواهد بود
39  

)در  پزشکیکه عوارض بعضی از اعمال جراحی و معالجات  با توجه به این

فوق به  ةنام بعد از گذشت چندسال مشخص خواهد شد، باید بیمه صورت وجود(

تحت  ةنام به مدت اعتبار بیمه ،استناد  های قابل د که خسارتوصورتی ارائه ش

 مشخص شده است ه،ت معوقاهای خسار با توجه به بررسی پرونده د.نپوشش باش

لذا پیشنهاد  (39ص ،1983 نگ،شباه) ناسب نیستتفوق م ةبینی شد که مدت پیش

ی ها سازمانیید أیا با تشود این مدت به فراخور نوع معالجه و عمل جراحی  می

آمده مربوط به عملی است که در مدت  که عوارض به وجود مبنی بر اینربط  ذی

صورت است که   این زیرا در، تغییر باشد نامه صورت گرفته است قابل اعتبار بیمه

تحت  ،نامه گذار در مدت اعتبار بیمه مدنی بیمه مسؤولیتکه  کردتوان ادعا  می

 .استبوده پوشش بیمه 
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 آن ئاتپزشکى و استثنا مسؤولیت ةموضوع بیممبحث سوم: 

تحت پوشش قرار  پزشکى، خطرهاى پزشکى را مسؤولیتهاى  نامه بیمه

هاى مذکور، به  نامه بیمه پوششِ تحتِ پزشکىِ خطرِ مصادیقِ دهند. معموالً مى

و موارد  نامه بیمهموضوع  در این قسمت در قرارداد محدود است. مذکورموارد 

 مورد بررسی قرار گرفته است.استثناى آن 

 

 پزشک مسؤولیت ةموضوع بیمگفتار اول: 

 ةنام بیمهجمله  ، ازمسؤولیتهاى  مبناى اساسى بیمه 32اى، نفع بیمه

مقرر داشته  در این خصوص ایران ةقانون بیم 2 ةماد پزشکى است. مسؤولیت

موضوع بیمه ممکن است مال باشد، اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالى » :است

چه  گذار، نسبت به بقاى آن که بیمه حقوقى، مشروط بر آن مسؤولیتیا هر نوع 

چنین ممکن است، بیمه براى حادثه یا خطرى باشد  نفع باشد و هم دهد، ذى مى

 «.گردد گذار متضرر مى یمهکه از وقوع آن، ب

که در ماده  «حقوقى مسؤولیت» و «حق مالى»، «مال» از سیاق اصطالحات

 ةکه بیم -زیانهاى  اى به بیمه آید که نفع بیمه چنین برمى است به کار رفته

 ،هاى اشخاص اختصاص دارد و در بیمه -آن است ةپزشکى نیز در زمر مسؤولیت

اى باید  نفع بیمه لذا (23، ص1931، پناه ایزد) اى مطرح نیست لزوم نفع بیمه ةمسأل

هم شخصى که تحقق خطر  منطقاً وجود داشته باشد تا بیمه موضوعیت پیدا کند.

ی پزشکحرف اگر  35آید. صدد تحصیل پوشش بیمه برنمىرساند، در ى نمىزیانبه او 

در آتیه د به این علت است که احتمال دارد نکن خود را بیمه مى مسؤولیت هم

  .دندیده شو زیاناخت وجهى در مقابل محکوم به پرد
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 پزشکى هایمصادیق خطرگفتار دوم: 

پزشکى تحت پوشش قرار  مسؤولیتهاى  نامه بیمهخطرهاى پزشکى که در 

 ةبیم :مذکور عبارت است از ةنام بیمهشرایط عمومى  3 ةگیرند، براساس ماد مى

گذار در قبال اشخاصى که به علت خطا، اشتباه،  اى بیمه مدنى حرفه مسؤولیت

طور کلى   گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحى و به غفلت یا قصور بیمه

 امور پزشکى دچار صدمات جسمانى یا روانى شوند یا فوت کنند.

نویسى، خطاى تشخیص و درمان، خطاى رادیولوژى،  خطاى نسخه 

مانند هپاتیت، ایدز  هاى واگیردار یوتراپى، فیزیوتراپى، خطاى سرایت بیمارىراد

ورتاژ، ککردن رحم در حین  هوشى، زنان و زایمان، پاره خطاى جراحى، بی _و...

انجام ندادن  احى و تجویز بیش از میزان مجاز دارو،پارگى روده در اعمال جر

سینه،  ةهاى الزم و معمول قبل از عمل جراحى، رادیوگرافى نکردن قفس آزمایش

نگارى براى تکمیل درمان طبى یا جراحى در سرطان، معاینه  به کار نبردن پرتو

هوشى، ضد عفونى نکردن وسایل  نکردن قلب و نگرفتن نوار قلبى قبل از بی

شود، خودکشى فردى در  مى معالجه که موجب سرایت بیمارى واگیردار

همگى از مصادیق  ،ذلک امثالو  اهمال مراقبان رخ دهد ةبیمارستان که در نتیج

. د بودنخواهپزشکى  مسؤولیتهاى   نامه بیمه شرایط عمومى 3 ةمادقصور پزشکی 

خود را  مسؤولیت، مقصرشود و فرد  پزشکى به بروز خسارت منجر  قصوراگر  لذا

ت، اقدام اگر، براساس تعهد خویش، در مورد جبران خسار بیمه کرده باشد، بیمه

  .خواهد کرد

 

 26پزشک مسؤولیت ةبیم ئاتاستثناگفتار سوم: 

ى ئاند یا منشأ یقانون ئاتاستثناکه در قرارداد بیمه وجود دارد یا  ئاتیاستثنا
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و نیز  مالیاتى، مدنى و...( )کیفرى، در حقوق فرانسه، جرایم نقدى .قراردادى دارند

طور قانونى، از موارد   هاى عمدى، به خسارت بندى و معامالت قاچاق، قمار و شرط

هایى که به عمد به  در حقوق ایران نیز خسارت اند. ها خارج نامه بیمهتحت شمول 

، مشایخى) آیند آید و جرایم کیفرى، تحت پوشش بیمه درنمى دیگرى وارد مى

و  اگر پزشک با علم به عوارض خطرناک یک دارو، عالماً الظاهر علی .(393، ص1923

. گر تعهدى به جبران خسارت وارده ندارد بیمه ،آن را براى بیمار تجویز کند عامداً

 ،الخصوص در حوادث رانندگی ، علیمسؤولیت ةدر برخی موارد اجباری بیم البته

، اما مکلف به جبران خسارات شده گر بیمههم باز  ،گذار بیمهحتی در صورت عمد 

 ،بعدی ةاست، در مرحل مسؤولیت ةجائی که تقصیر عمدی خارج از قلمرو بیم از آن

 (.23، ص1983ایزانلو،  ؛زیان)کاتو را خواهد داشت گذار بیمهحق رجوع به  گر بیمه

، مفهومی جز بطالن عقد ندارد گذار بیمهبه  گر بیمهدرست است که امکان رجوع 

های حرف پزشکی و وابسته  نامه بیمهشود این الزام قانونی در  پیشنهاد میلکن 

برداری صحیح واقع شود تا بیمار یا اقربای او را در برابر خسارات  هم مورد الگو

عمدی حرف پزشکی و وابسته نیز حمایت کند، اما بعد از جبران خسارت 

را خواهد  بار زیان ةحادثسبب حق رجوع به افراد م گر بیمهمسلماً دیده،  زیان

 پرداخته شده است:بیمه این  ئاتاستثنااهم  ذیالً به شرح داشت.

 

 النفع هاى عدم خسارتالف: 

اى پزشک است که  حرفه مسؤولیت ةبیم ئاتاز استثنا النفع عدمخسارت  

توجهى  از دالیل بى یکى رسد به نظر می توان یافت. هیچ توجیهى براى آن نمى

، همین گستردگى مسؤولیت ةنام بیمهدر ایران به  پزشکی و وابستهصاحبان حرف 

  33آن باشد. تحت شمول موارد استثناى
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 گذار معالجه یا عمل جراحى خارج از تخصص بیمهب: 

هرگاه پزشک بدون داشتن تخصص، جراحى کند و عمل وى به بروز خسارت 

تشخیص  نخواهد داشت.ى در قبال او مسؤولیتگر هیچ  به بیمار منجر شود، بیمه

، خیریا است گذار بوده  که معالجه یا عمل جراحى خارج از تخصص بیمه این

)صالحی،  شوند گذار انتخاب مى گر و بیمه داورانى است که به توافق بیمه ةبرعهد

 (.918، ص1931

معالجه و اعمال جراحى خارج از ضوابط پزشکى یا برخالف قوانین ج: 

 جارى

ایرادى که بر  اولین 38.گر است تعهد بیمه ئاتر از استثنایکى دیگ ،این مورد 

 لذا است. «خارج از ضوابط پزشکى» آن وارد است نامشخص بودن و ابهام عبارت

تا در هنگام ایفاى  شد داده میبهتر بود تعریفى از مفهوم ضوابط پزشکى ارائه 

هاى بیمه از هر راهى  شرکت البته معموالً گذار دچار سرگردانى نشود. تعهد، بیمه

، به کار ها آنکنند و یکى از  براى شانه خالى کردن از ایفاى تعهدات استفاده مى

دار و مبهم است تا بتوانند با استناد به آن و تفسیرى که از  شهاى کِ بردن عبارت

 از آن جائی که ورزند. امتناعکنند، از پرداخت خسارت  به نفع خود مىکلمات 

متوجه  اکثراً، اطالع هستند  و با کرده افرادى تحصیل ،و وابسته حرف پزشکی

تر پزشکى حاضر به انعقاد  شوند و به همین دلیل است که کم گران مى مقصود بیمه

در آن وجود ای  قابل مالحظه اى شود، چون نفع بیمه مى مسؤولیت ةقرارداد بیم

 (.913، ص1931)صالحی،  ندارد

 

 یا رادیواکتیوکننده  هاى یونیزه تابشناشي از  تاخسارد: 

ترین ابزارهایى است که براى درمان به کار  درمانى یکى از مهمپرتو امروزه
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دهند به جاى ابزارهاى سنتى معالجه از  رود و بسیارى از بیماران ترجیح مى مى

رادیواکتیو یا انرژى  ،کننده هاى یونیزه هاى جدید که مستلزم استفاده از تابش روش

هاى فوق موجب سرعت در روند بهبود  اى است، استفاده شود، زیرا روش هسته

بنابراین اگر سرعت در روند بهبود بیمار، ضرورت محسوب شود،  شود. اشخاص مى

در  آید. به حساب مى ئاتپزشک خواهد بود وگرنه از استثنا مسؤولیت ةموضوع بیم

تواند به  گر مى بیمه ،هام دارد و در هنگام بروز اختالفاب «ضرورى»کلمة جا نیز  این

 ضرورى بودن به کار گرفتن ابزار فوق، از ایفاى تعهد شانه خالى کند.استناد غیر

گر، که موجب ضرورت استفاده از ابزارهاى فوق  هاى مدنظر بیمه بهتر بود تا مالک

 احتمالى جلوگیرى شود های یا سوء تعبیر ها استفاده شد تا از سوء شود، ذکر مى مى

 (.931-913، صص1931)صالحی، 

 

ناشى از استفاده از مسکرات یا استعمال مواد مخدر یا   مسؤولیت: ـه

 آور  داروهاى خواب

درمان بیمار را منوط به تزریق مرفین بداند و در  ،در صورتى که پزشک مثالً

 شود. اثر یک شوک ناگهانى بیمار بمیرد، خسارت ناشى از آن را بیمه متقبل نمى

ناچارند که به بیمار، برخى مواد  انکه در بسیارى از معالجات، پزشک در حالی

چنین ممکن است پزشک تشخیص دهد براى زنده ماندن  هم مخدر تزریق کنند.

تزریق مسکرات الزم  برد هوشى به سر مى ل که در حال بییک بیمار معتاد به الک

گر  شناخته شود، بیمه مسؤولاگر این معالجات مؤثر واقع نشود و پزشک  است.

در این مورد نیز، هیچ توجیهى وجود  33تعهدى به جبران خسارت نخواهد داشت.

لیل تعهد بسیار زیادشان به هاى بیمه به د که فرض نماییم شرکت مگر این ،ندارد

دانند و  طور مطلق حرام مى  احکام شرعى به کارگیرى مسکرات و موادمخدر را به
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ى باشند که از دیدگاه آنان مرتکب فعل حرام شده مسؤولمقام  خواهند قائم نمى

پزشکى در  مسؤولیتهاى  نامه تا بیمه است انگیزه هرچه باشد موجب شده است!؟

 الذکر، آنفبا توجه به مراتب  .اى محسوب شود ادبیات بیمه حال حاضر، جزئى از

ناپذیر  ، اجتنابمسؤولیتهاى  نامه بیمهبازنگرى دقیق و اساسى در شرایط عمومى 

تر  تا منافع پزشک در انعقاد قرارداد فوق، تأمین نشود، کم ،به عبارت دیگر است.

 مسؤولیت ةنام بیمه .دشو مى مسؤولیت ةنام بیمهپزشکى حاضر به انعقاد قرارداد 

گر را مدنظر دارد و بر  سویه تنها منافع صرف بیمه پزشک اکنون به صورت یک

 .است موفقیت چندانی نداشتههمین اساس، 

 

 اى پزشکان حرفه مسؤولیت ةبیم ةموانع توسعمبحث چهارم: 

اى پزشکان نقش مهمى در جبران  مدنى حرفه مسؤولیت ةهرچند که بیم

 ةهاى بالقو هنوز ظرفیت االسف مع ،هاى ناشى از حوادث پزشکى دارد خسارت

هاى بیمه باید با شناسایى موانع  زیادى براى رشد این رشته وجود دارد که شرکت

عوامل  91این رشته در این زمینه فعالیت خود را گسترش دهند. ةتوسع

ین زمینه دخیل هستند که در این سازمانى متعددى در ا برونسازمانى و  درون

انجام گرفته به برخى از  تحقیقات مختلفشود با توجه به  ت سعى مىمسق

 :این رشته اشاره شود که عبارتند از ةترین معضالت عدم توسع مهم

 

 عوامل فرهنگىالف: 

 اکثراى پزشکان بلکه در رابطه با  حرفه مسؤولیت ةنه تنها در رابطه با بیم 

متأسفانه در شرایط کنونى مردم نقش بیمه را به عنوان یکى از  ،هاى بیمه رشته

فرهنگ بیمه در  ،به دالیل متعددىو بنا اند ها حس نکرده ى جبران خسارتابزارها
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 و تقدیرگرایی و اعتقاد به قضا .قشر وسیعى از مردم گسترش پیدا نکرده است

و  ها آنقشر وسیعی از  یاطالع و فداکاری مردم ایران، ناآگاهی و بی گذشت 91قدر،

و  طور مستقیم به، ذلک امثال پزشکی و مسؤولیتحتی پزشکان از مسائل و قوانین 

 است های پزشکان اثر گذاشت مدنی حرفه مسؤولیت ةرشد بیم ةبر نحو مستقیمغیر

بر رشد این رشته از بیمه خواهد سزایی  ثیر بهأت ،و تغییر هرکدام از این عوامل

 .(189، ص1983عاملی، ) داشت

 

 مناسبناعامل بازاریابى و تبلیغات ب: 

اى  حرفه مسؤولیتهاى  بدیهى است که براى افزایش تقاضاى خرید بیمه

 ةباید با توجه به خصوصیات این رشته و خطرهایى که جامع حتماً ،پزشکان

نامه به قشر پزشکى معرفى و در  کند، مزایاى خرید این بیمه پزشکى را تهدید مى

هاى بیمه الزم است با توجه به  شرکت .کافى تبلیغات شود ةاین رابطه به انداز

هاى الزم در امر تبلیغات این رشته را در نظر گیرند و  بودجه ،بازرگانى قضیه ةجنب

ربه و با مهارت عدم استفاده از کارکنان با تج .فرهنگ بیمه کمک کنند ةبه توسع

 نیز اى پزشکان حرفه مسؤولیتهاى  هاى مربوط به فروش بیمه تمسکافى در ق

پیشنهاد  .(183-188صص، 1983عاملی، ) این مشکل است ةیکی از دالئل عمد

های وابسته،  های پزشکی و رشته ها و دانشکده شود در نشریات داخلی دانشگاه می

ای پزشکان برای اطالع  مدنی حرفه مسؤولیت ةعملکرد، فواید و مزایای بیم ةنحو

گیری در جهت معرفی، رشد و گسترش  شک این اقدام، تأثیر چشمالب منتشر شود.

 93.این رشته از بیمه خواهد داشت
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 خسارت ةمشکالت مربوط به تصفیج: 

 مسؤولیتهاى  اى پزشکان بلکه در اکثر رشته حرفه مسؤولیت ةنه تنها بیم 

براى پرداخت خسارت باید در نظر  هاى حقوقى این رشته، معموالً به دلیل جنبه

مدت زمان است طور طبیعى باعث شده  موردنظر احزار شود که به ةحادث ،دادگاه

ایل تم شود این موضوع باعث مى خسارت در این زمینه زیاد شود. ةالزم براى تصفی

است در این  بهتر (.31، ص1981زاده،  جعفر) نامه کاهش یابد براى خرید این بیمه

فرآیند پرداخت  .قضاییه تقویت شود ةزمینه همکارى بین صنعت بیمه و قو

به  _ها همانند سایر انواع بیمه _ای پزشکان مدنی حرفه مسؤولیت ةبیم خسارت

گذار از طرف مقامات  بیمه مسؤولیتاین صورت است که پس از رسیدگی و احراز 

کند و در صورت تحقق خطر  ای خود را بررسی می گر نیز تعهد بیمه ربط، بیمه ذی

عاملی، )کند  میدیده را جبران  زیانخسارت  ،نامه موضوع بیمه، طبق شرایط بیمه

 (.188ص، 1983

مورد  گذار در بیمه» :در این باره مقرر داشته استفرانسه  ةقانون بیم 3 ةماد

دیده را که  زیانو سازش با  مسؤولیتتواند شناسایى  مدنى، نمى مسؤولیت ةبیم

گر انجام شده است، به حساب او بگذارد و اگر بدون  بدون مطلع نمودن بیمه

بداند، حق  مسؤولگر، وجهى بپردازد، یا خود را  آگاهى و کسب موافقت بیمه

از کسب موافقت کتبى  ، پزشک پیشلذا«. خسارت را نخواهد داشت ةمطالب

گر، نباید نسبت به پرداخت غرامت به بیمار شتاب کند زیرا ممکن است  بیمه

.حادثه ندانند مسؤولکارشناسان بیمه، پزشک را 
 مسؤولیتالبته در مواردی که  99

گر  گر محرز باشد، بیمه شده از نظر بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه بیمه

با تحصیل موافقت  ،صالح صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیتواند قبل از  می

. به خسارت اقدام کند ةدر خصوص پرداخت و تصفی ،مدعی یا مدعیان و گذار بیمه
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 ها آنگران در صورت کسب توافق بین پزشک و بیمار یا ولی  بیمهعبارت دیگر، 

مرجع  ی سازمان نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی یا هرأتوانند با ر می

 این در غیر ،دنغرامت وارده را جبران کن ،قبل از صدور رای دادگاه ،جایگزین دیگر

 .حکم صادره از مراجع قضایی مالک عمل قرار خواهد گرفت ،صورت 

 

 اى پزشکان حرفه مسؤولیتة بیم ةمشکالت مربوط به تعرفد: 

در این رشته منطقى  92حق بیمه ةثابت براى محاسب ةاستفاده از یک تعرف

همکارى سازمان نظام پزشکى و صنعت بیمه، با  نیست و طبیعى است که باید با

بندى  موجود در این رشته طبقه خطراتکاربردى،  های هاى طرح توجه به یافته

د و با توجه به عواملى از جمله تخصص، مهارت، تجربه و سایر موارد، نشو

هاى مختلف  تواتر خطر تخصص ،اوالً ازیر .هاى این رشته تخصصى شود تعرفه

جراحى  پزشک در این میان اهمیت زیادى دارد. ةتجرب ،ثانیاً ؛کند پزشکى فرق مى

کند و  فرق مى یک جراح مجرببا االصول  علیالتحصیل شده است   که تازه فارغ

چنین است بین یک پرستار و یک جراح  هم ؛باید از نظر تعرفه فرق داشته باشند

معقول، موجب تمایل  ةدر نظر گرفتن حق بیمه به انداز که اینبر مضافاً . متخصص

در نظر گرفتن که  النهایه این شود. مى مسؤولیتهاى  نامه بیمهتر پزشکان به  بیش

که در طول مدت قرارداد صاحبان حرف پزشکی و وابسته هاى ویژه براى  تخفیف

هاى  تواند به بهبود وضعیت بیمه اند نیز مى بار نشده زیانمرتکب فعل  ،بیمه

 .(38ص ،1981دریاباری، ) پزشکى کمک کند مسؤولیت

 

 از بیمار مسؤولیتاخذ گواهى برائت از ه: 

تر در قبال  اى که دارند خود را کم متأسفانه پزشکان کشور با توجه به حرفه 
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موجود در قوانین نظام  و خألهای ها ضعف البته .کنند قلمداد مى مسؤولبیماران 

تر  بیشپزشکى یا در صورت وجود قوانین، عدم اجراى درست آن به این موضوع 

مربوط  ،این رشته ةعدم توسع ةشاید بتوان گفت یکى از دالیل عمد .زند دامن مى

کنند  جراحان تصور مى الخصوص علیبه این موضوع باشد که متأسفانه پزشکان و 

زاده،  جعفر) ى در قبال بیماران ندارندمسؤولیتکه با اخذ این گواهى دیگر هیچ 

چه پزشک در حین  چنان در صورتى که بنابه نص صریح قوانین (39ص ،1981

ضامن در صورت تقصیر جسمى یا نقص عضو بیمار شود  زیانعملیات خود باعث 

  (.1939)صالحی،  وى یا ولى بیمار باشد ةبا اجاز ، حتى اگر معالجه بیمارخواهند بود

در مورد خسارات وارد به شخص، فقط تا آن حد  مسؤولیتشرط عدم  ،به عبارتی

مبتنی بر تقصیر تقلیل دهد  مسؤولیتنوعی را به  مسؤولیتثر باشد که ؤتواند م می

جبران  مسؤوللذا در صورت برائت نیز حرف پزشکی  (313-318، صص1983)ایزانلو، 

تواند به شرط برائت  هم نمی گر بیمهخسارات تقصیری خود هستند و در نتیجه 

 95(.339، ص1983ایزانلو،  ؛زیان)کاتو خویش استناد کند مسؤولیتبرای رفع 

 

اى  حرفه مسؤولیتهاى بیمه در  پوشش کافى شرکت ةعدم ارائو: 

 پزشکان

 ،اى پزشکان مدنى حرفه مسؤولیت ةنام با توجه به شرایط عمومى بیمه 

نخواهد  93النفع عدمو  93معنویهاى  گر تعهدى در مقابل پرداخت خسارت بیمه

دیدگان  زیانگذاران و جبران  پوشش کافى بیمه ةعدم ارائ ةدهند داشت و این نشان

در  مسؤولیتهاى  ترین عامل گسترش بیمه مهم از هاى معنوى که خسارت .است

رغم  علی. تأیید شده است ق.م.م 1 ةماد به موجبنیز جهان است در حقوق ایران 

ترین قوانین یعنی  جبران بودن این نوع خسارت در یکی از مهم تصریح به قابل
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 ورزند محاکم معموالً از صدور حکم به جبران آن امتناع می 98قانون اساسی،

قرار ت معنوى در ایران مورد توجه محاکم اخسار االسف، مع .(531، ص1951،صفایى)

خواهى، درج ندامت در اقداماتى مانند عذرجبران آن فقط به  ةد و طریقنگیر نمى

 چندان پرداخت خسارت معنوى شود و عمالً ها خالصه مى روزنامه و نظایر این

در حالى که در بسیارى از کشورهاى جهان، خسارت معنوى، قابل شایع نیست، 

 مسؤولراسى که از تر اشخاص به دلیل ه و بیش 93،تقویم به پول است

 ةنام شدن به دلیل وارد کردن خسارت معنوى به اشخاص دارند، به بیمه شناخته

 مریکا هیچ پزشکى جرأت تأسیس مطب وآدر  الًمث 21آورند. روى مى مسؤولیت

خویش را به سبب احتمال  مسؤولیتکه  مگر این ،مبادرت به امور پزشکى را ندارد

بیمه کرده باشد، زیرا مبلغى که براى  ،دیگرانت مادى و معنوى به اورود خسار

نامه،  است و او بدون بیمه گزافبسیار  ،جبران خسارت معنوى باید پرداخت کند

 این امر برخی رف پرداخت خسارت معنوى کند.تمام زندگى خود را باید صَشاید 

 دانند می شود به دلیل اهمیتى که به حقوق انسانى در آن کشورها داده مى را

 . (31، ص1981دریاباری، )

پزشکى با وقوف کامل به این  مسؤولیت ةنام بیمهشرایط عمومى  13 ةماد

جغرافیایى جمهورى  ةدر محدود این قرارداد منحصراً» :داشته است، اشعار مسأله

گذار در  اى بیمه حرفه مسؤولیتگر در خصوص  اسالمى ایران معتبر بوده و بیمه

اگر پزشک طرف قرارداد  لذا «.گونه تعهدى ندارد مذکور هیچ ةخارج از محدود

، به پرداخت خسارت معنوى یا فرانسه مریکاآگر ایرانى در کشورى مانند  بیمه

ى متقبل مسؤولیتایرانى  !اندیشگر دور معالجاتش محکوم شود، بیمهناشى از 

.نخواهد شد
رسانی به  در قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشکان از کمک 41

احتیاطی و  افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت، بی
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مباالتی، موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند،  بی

، ها آنقابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت کیفری )و به تبع آن جزای نقدی( 

پوشش قرار  مسؤولیت پزشکی در فرانسه تحتهای  تخصصاً از مواردی که بیمه

های مسؤولیت پزشکی در  نامه بیمه .(Lambert, 1995, p467) دهند، خارج است می

دهند و در صورتی که  های نقدی را تحت پوشش قرار نمی ایران نیز مجازات

گر تعهدی به جبران خسارت  د، بیمهشوگذار ملزم به پرداخت جزای نقدی  بیمه

در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت حرف پزشکی نخواهد داشت. البته 

محدود کردن موارد اسقاط رسد  به نظر می .گیرند پوشش قرارداد بیمه قرار می

هاى  یکى از عوامل مؤثر در گسترش بیمه ،گذار به دریافت خسارت حق بیمه

گذار به دریافت خسارت،  شرایط سقوط حق بیمه قدرهرچ پزشکى است. مسؤولیت

حرف  اعتماداز  تر باشد تر و دو پهلو مبهم نامه بیمهو مفاد  تر و کشدارتر موسع

 کاهد. میپزشکى  مسؤولیت ةگر براى انعقاد قرارداد بیم به بیمه ی و وابستهپزشک

 

هاى وارده به  توجهى به اخذ پوشش کافى در قبال خسارت بى ز:

 بیماران

باید توجه داشت که خطرهاى پزشکى خیلى وسیع است و در صورت اعمال  

 زیانممکن است حداکثر  ،درست قانون و تحت پیگرد قانونى قرار دادن متخلفان

در  اگر مثالًً باشد. کامل ةتر از یک دی بیش بسیار ،بیمار در بعضى موارد وارده به

چشم بیمار نیز دچار آسیب ، احى مربوط به سیستم مغز و اعصاباجراى عمل جر

 االسف، مع .کامل باشد ةتواند بیش از دی در این رابطه میزان خسارت مى ،شود

 گر بیمهآید این است که  می پزشکان بر مسؤولیتهای  نامه بیمهچه از مفاد  آن

در صورتی »که  اینبر مضافاً  .خسارات مازاد بر دیه ندارد کامل جبران تعهدی به
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صالح به پرداخت دیه محکوم شود، تعهد  سوی مراجع قانونی ذی گذار از که بیمه

ترین  گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزان بیمه

 29«.باشد می 23نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات

 

 مدنى مسؤولیتهاى  اطالع پزشکان از شرایط عمومى بیمه عدمح: 

هاى  باید با اجراى مجموعه برنامه حتماً ،بودن موضوعبا توجه به حقوقى 

گنجاندن واحدهاى درسى مرتبط براى پزشکان در طى  الخصوص علی ،آموزشى

هاى بیمه نیز در هنگام  خود آشنا کرد و شرکت مسؤولیترا با  ها آنتحصیل،  ةدور

گذاران  بیمهبه و به زبان ساده تهیه  و شرایط عمومى آن را به خوبى ،عقد قرارداد

  22.توضیح دهند

 

 مقتضیاتپزشکى متناسب با  نشدن قوانین مرتبط با حرف اصالح ط:

 جامعه

ترین موانع  شده یکى از مهم شاید بتوان گفت که در بین موانع مشخص

قوانین  25عدم اصالح مطلوب این رشته، مربوط به ةسازمانى عدم توسع برون

 دیده است. زیانیه در دفاع از اشخاص ئقضا ةموجود در این زمینه و نقش قو

اشخاص  طبیعى است که هرچه سیستم حقوقى و قضایى یک کشور در دفاع از

 دانسته و مسؤولهاى مختلف خود را  افراد در حرفه ،تر باشد دیده توسعه یافته زیان

تحت پیگرد شدید قانونى قرار خواهند گرفت. در  ،دانند که در صورت تخلف مى

هاى  بیمه ترى داشته باشند طبیعتاً بیش مسؤولیتافراد آن احساس اى که  جامعه

 (.123-151ص، ص1931) صالحی، .د شدنمطرح خواه تری نیز به نحو جدى مسؤولیت
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 کمبود امکانات و تجهیزات پزشکيی: 

ی استاندارد و مجهز در ها ناکمبود بیمارست ،به نظر برخی از نویسندگان 

 مسؤولیتهای  یکی دیگر از دالئل عدم موفقیت بیمه سطح وسیعی از جامعه

همیشه  ها ناطوری که فقدان تجهیزات خاص در بیمارست ، بهاستپزشکان 

ن مسؤوالاتهامات خود را متوجه  تا استبرای جراحان و پزشکان  مستمسکی

   (.83، ص1983شباهنگ، ) پزشکی و درمانی کشور نمائید و خود را تبرئه کنند

 

 پیشنهاداتو نتیجه 

اهمیت فراوانى در جوامع متمدن دارد. آمار  یپزشک مسؤولیتامروزه بیمه 

آید،  هاى خصوصى به بار مى و درمانگاه ها نایى که در بیمارستها زیانتلفات و 

 ،االسف معرو هستند.  با آن روبه یپزشکحرف حاکى از خطرهاى بزرگى است که 

ای پزشکان که  مدنی حرفه مسؤولیت ة، بیممسؤولیتهای  در میان انواع بیمه

 ةهای حرف دیدگان ناشی از فعالیت زیانتواند نقش به سزایی در جبران خسارت  می

زیرا  ؛ای نداشته است داشته باشد، رشد قابل مالحظه فرآیند درمانپزشکی در 

کننده را دارند، حرف پزشکى و وابسته است  ترین مراجعه یکى از مشاغلى که بیش

گر متعهد به  د، بیمهنخود را بیمه کرده باش مسؤولیت ها آنو در صورتى که 

خاطری برای صاحبان  ةدغدغ ،اوالً ترتیب و بدین خواهد بودت اجبران خسار

محاکم نیز با وجود بیمه بودن  ،ثانیاً ؛نخواهد شدحرف پزشکی از این حیث حادث 

تر حکم به جبران خسارات صادر  مدنی حرف مذکور، بسیار راحت مسؤولیت

این امر باعث خواهد شد خواهانی که با طی هفت خان پر پیچ  ،ثالثاً ؛خواهند نمود

و خم دادرسی موفق به تحصیل حکم به جبران خسارات وارده به خود شده است، 

پزشکى،  مسؤولیت ةدامن بسطبا با اعسار احتمالی یا ادعایی خوانده مواجه نشود. 
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را اجبارى  حرف پزشکی مسؤولیت ةبیماند تا  آمدها درصدد بربرخى از کشوره

تر ناظر به  شود، بیش مى مارالذکر ةنمایند. دالیلى که موجب طرح و بسط اندیش

هاى بزرگ،  و دعاوى است. خسارت اتگیرى از اختالف حفظ ثروت ملى و پیش

کند، موجب  متضرر و گاهى از هستى ساقط مىکه صاحبان اموال را  عالوه بر آن

هاى مهم،  رو، صاحبان برخى از حرفه  شود. از این انهدام قسمتى از ثروت ملى مى

  شوند. مىخود  مسؤولیت ةملزم به بیم

تمامى مواردى که به نحوى  ان،اى پزشک حرفه مسؤولیت ةنام  بیمهمتاسفانه 

از تحت پوشش بیمه،  را دشو تقصیر مى ةپزشک براساس نظری مسؤولیتمنجر به 

در  کند که آن نیز بدون تقصیر را بیمه مى مسؤولیتخارج نموده است و عمالً 

در انعقاد  یپزشکحرف تا منافع  ،به عبارت دیگر تحصیل حاصل است.اکثر موارد 

 مسؤولیت ةتر حاضر به انعقاد قرارداد بیم تأمین نشود، کم مسؤولیت ةبیمقرارداد 

سویه تنها  اکنون به صورت یک یپزشکحرف  مسؤولیت ةنام بیمه د شد.نخواه

 مواجهبا شکست از این حیث  رسد به نظر میگر را مدنظر دارد و  منافع صرف بیمه

 .شده است

بعد از  که عوارض بعضی از اعمال جراحی و معالجات پزشکی با توجه به این.

به  مسؤولیت ةنام بیمهشود  ، پیشنهاد میشود میسال مشخص  گذشت چند

نامه تحت  استناد، به مدت اعتبار بیمه های قابل صورتی ارائه شود که خسارت

شده است  برهنت معوقه، ماهای خسار پرونده ملحوظ قرار دادنبا  پوشش باشند.

، متناسب نیستمدت بیمه  انتهایاز سه سال از تاریخ  بعدحداکثر  مقررکه مدت 

شود این مدت به فراخور نوع معالجه و عمل جراحی یا با تایید  لذا پیشنهاد می

است  فرآیندیمربوط به  شده حادثعوارض که  مبنی بر اینربط  ی ذیها سازمان

 تغییر باشد، زیرا در این  قابل ،نامه صورت گرفته است که در مدت اعتبار بیمه
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گذار در مدت اعتبار  مدنی بیمه مسؤولیتکه  مدعی بودتوان  صورت است که می 

مدنی  مسؤولیتهای  نامه بیمهشرایط . نامه، تحت پوشش بیمه بوده است بیمه

بیمار اجباری،  ةمثل قانون بیم بایست میحرف پزشکی نیز باید اصالح شوند؛ مثالً 

یا اقربای او را در برابر خسارات عمدی حرف پزشکی و وابسته نیز حمایت کند، 

 ةسبب حادثحق رجوع به افراد م گر بیمهدیده،  زیانبعد از جبران خسارت  لکن

آن دسته  مدنی مسؤولیت ةشود بیم پیشنهاد می چنین هم ه باشد.را داشت بار زیان

از صاحبان حرف پزشکی مانند پزشکان و جراحان متخصص، متخصصان زیبایی، 

رند و هم به خاطر برخورداتری  که هم از تموّل بیش ذلک امثالپزشکان و  دندان

های  درگیر پرونده ،تر از سایر حرف پزشکی و وابسته ، بیشها آن یکارموقعیت 

بعد و با  ةدر مرحلشوند به رویکردی اجباری تبدیل شود.  قصور در محاکم می

قدم به  23«جایزه و جریمه»ای متناسب و مبتنی بر نظام  های بیمه تعیین تعرفه

 ةکردن بیم در راستای اجباری ،سازی بنیادی و اصولی قدم و همگام با زمینه

رسد  هذا به نظر می حرف پزشکی و وابسته اقدام نمود. مع ةکلیمدنی  مسؤولیت

صاحبان حرف پزشکی و وابسته در شرایط  ةبرای کلی مسؤولیت ةکردن بیم اجباری

سازی،  پذیر و نه صحیح است. زیرا عالوه بر فرهنگ فعلی اقتصادی کشور، نه امکان

نیاز به اقتصادی مترقی و پویا دارد. لذا در حال حاضر، اجرا یا حتی پیشنهاد 

پیراپزشکان و پزشکان عمومی، بسیار مشکل گروه اجرای این امر نیز، حداقل برای 

بایستی با احتیاط و  میدر این وادی  که به طور کلی النهایه اینرسد.  به نظر می

جانبه،  اتخاذ تصمیمات نسنجیده، یکبا تا  ؛سلوک کرد تری یشوسواس ب

رفتن نجومی  سبب باالکارشناسی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن،  غیر

یوس نشوند و موجب هم گروه پزشکی و وابسته مأ تا های درمان نشویم؛ هزینه

بعد از مدتی با صرف  طور نشود که این .های پزشکی نشویم شدن دانشکده خالی
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به گذشته  ی، نگاهیر قابل جبرانغو بعضاً  گزافهای مادی و معنوی  هزینه

 و حفظ نمائیم، بیندازیم و ببینیم که خواستیم منافع بیماران را رجحان بخشیم

 ها آنهای نظری و عملی نه تنها دردی از دردهای  االسف با افراط و تفریط مع

 :اند فرموده چه ؛شدیم ها آننکاستیم، بلکه سبب تزاید مشاکل 

 رس از خطر گمراهيـمات است بتـظل   همرهي خضر مکن    مرحله بيترک این 

  



 3131ونهم، تابستان  سال هشتم، شماره بیستحقوق پزشكي    /  فصلنامه 111 

كي
زش

ل پ
اغ

مش
ي 

دن
ت م

ولی
سؤ

ة م
یم

ب
 ؛

ش
چال

 
ت

ور
ضر

ا، 
ه

 
ت

ص
فر

و 
ها 

 
 ها

 

 

                                                           
 ها نوشت پي

عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد » ، بیمه را به صورت1913قانون بیمه مصوب اردیبهشت  - 1
خسارت وارده را  ،کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه می

گذار، وجهی را  گر، طرف تعهد را بیمه متعهد را بیمه»چنین و هم «جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد
  .تعریف کرده است «شود موضوع بیمه چه را که بیمه می پرازد حق بیمه و آن گر می گذار به بیمه که بیمه

فواید و آثار  ةمسؤولیت مدنی زمانی در برگیرند های  ها و رژیم ترین نظریه مترقیرسد  به نظر می - 3
اجتماعی است که با تکنیک مترقی بیمه تلفیق و همراه شود، لذا تنها با وضع اصول و قوانین مسؤولیت 

توان مشکالت اجتماعی ناشی از حوادث و خطرهای زندگی را حل کرد، بلکه وجود یک  مدنی نمی
 .رسد این اصول ضروری به نظر می ثرؤپشتوانه و اعتبار مالی برای اجرای م

دانند که در مورد پزشکان نیز اعمال  مسؤولیت مى ةرا همان بیم« ضمان جریره»برخى از علماء  - 9
وجو  مسؤولیت را در آیین اسالم و فقه اسالمى جست ةبیم ةها ریش شده است. به عبارت دیگر، آن مى

 انتشارات صدرا. :بیمه، تهران ةلأبررسى فقهى مس .(1985).مطهرى، مرتضى ر.ک: اند. کرده
4 - Assurance. 

 ولیت که در ایران وجود دارند، موارد ذیل به حکم قانون اجباری هستند:ؤهای مس از بین انواع بیمه - 5
موتوری زمینی در مقابل  ةولیت دارندگان وسایل نقلیؤمس ةـ بیم3؛ ولیت کارفرمایانؤمس ةـ بیم1

 ها و گارد صنعت نفت. ولیت مدنی نگهبانان مسلح بانکؤاجباری مس ةـ بیم9 ؛اشخاص ثالث
 یخدابخشی شلمزارعبداهلل، تر در خصوص تأثیرات بیمه بر مسؤولیت مدنی ر.ک:  برای مطالعة بیش - 3
ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه  نامة کارشناسی (. تأثیر بیمه بر حقوق مسؤولیت مدنی، پایان1981.)

 تهران.
7 - Assureur. 
8 - Déclin de la responsabilité individuelle. 

 .است« اصل جبران کامل خسارت»قانون مدنی فرانسه موسوم به  1123مادة  - 3
Article 1149:"Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de 
la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et 
modifications ci-après". 
10 - Réparation ou indemnisation. 

گر، متعهد است در صورت احراز  مسؤولیت پزشکى، بیمه ةنام شرایط عمومى بیمه 5 ةبراساس ماد - 11
روز پس از دریافت اسناد و مدارک موردنیاز، براى پرداخت  15گذار حداکثر ظرف مهلت  مسؤولیت بیمه
 .دادرسى متعلق، اقدام کند ةخسارت و هزین

 ایران.های مسؤولیت، تهران، بیمه  بیمه (1981) برای اطالع بیشتر ر.ک: محمد، حیدری - 13
13 - Débiteur. 

خسارت، فسخ عقد بیمه  ةعالوه بر اسقاط حق مطالب ،گر ضمانت اجراى عدم ایفاى تعهدات بیمه - 12
دهد که با اخطار یک ماهه،  گر حق مى فرانسه، به بیمه 1398نامه دسامبر  تصویب 113ة ماد است.
 ةنام شرایط عمومى بیمه 11 ةطبق ماد مدت مسترد کند. ةنامه را فسخ و حق بیمه را متناسب با بقی بیمه

 نامه اقدام کنند. توانند با اعالم کتبى یک ماهه، براى فسخ بیمه گذار مى گر و بیمه مسؤولیت پزشک، بیمه
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نامه، به صورت روز شمار و در  شده از بیمه مدت استفاده ةگر، حق بیم در صورت فسخ از طرف بیمه

 .حق بیمه مسترد خواهد شد ةماند وتاه مدت محاسبه و باقیگذار، به صورت ک صورت فسخ از طرف بیمه
15 - Aléatoire. 

قواعد موضوعی و معین از نقض اصول و  فةخطای شغلی خطایی است که در هنگام انجام دادن حر - 13
برای مثال خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، مهندس و معمار  .آید به وجود می ف هر شغلمتعار

گفت خطای شغلی خطایی است که صاحبان   توان  می آید. مهندسی و غیره به وجود می ةدر ترسیم نقش
مشاغل در هنگام اجرای شغلشان اگر از روش فنی متعارف، مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز کنند، 

لنگرودی، ترمینولوژی  ، جعفریجعفر محمد _93 ص ،همان صالحی، ،علی محمود جان .شوند مرتکب می
 .323ص حقوق،

کند و در صدد نفى آن  مسؤولیت برخالف شرط عدم مسؤولیت، مسؤولیت را تأکید مى ةبیم - 13
گر آن را تضمین  ول است و بیمهؤمس ةمسؤولیت، ابقاى مسؤولیت در ذم ةآید، زیرا هدف از بیم برنمى

که  دون آنشود ب ول، از پرداخت خسارت برى مىؤمس ةذم ،کند، در حالى که در شرط عدم مسؤولیت مى
، در صورت اعمال شرط تر سادهبه عبارت  ول در پرداخت خسارت باشد.ؤمقام مس شخص دیگرى، قائم
مسؤولیت که براى  ةشود، برخالف بیم دیده به تنهایى بار مسؤولیت را متحمل مى عدم مسؤولیت، زیان

مسؤولیت مدنی  .(1939). پوریان شجاع. سیاوش، گر وجود خواهد داشت دیده حق رجوع به بیمه زیان
 .393ص، انتشارات فردوسی :ناشی از خطای شغلی پزشک، چاپ اول، تهران

 مرکزی ایران. ةاکبر، ریسه، چاپ بیم ولیت، ترجمه: علیؤهای مس بیمه (.1981.) : الن، پاولر.ک - 18
مدنی همان البته نگارنده بر این باور است که در حقوق پزشکی ایران علی االصول مبنای مسؤولیت  -13

های  نظریه تقصیر نوعی است و برخی موارد مانند اعضای مصنوعی، نقل و انتقال خون، تعهد بیمارستان
گیرند. برای مزید اطالع در  ذلک به عنوان استثنای بر اصل مورد بررسی قرار می هوشی و امثال روانی، بی

ماهیت تعهدات پزشکی و بررسی  .(1931).عباسی، محمود  ؛رضا صالحی، حمید این خصوص ر.ک:
 .58-93، 31، بهار13نامة حقوق پزشکی، سال پنجم، شمارة  های آن در پرتو مطالعة تطبیقی، فصل جلوه

مسؤولیت پزشک در حقوق ایران و فقه  ةمبانی بیم (.1981.)سید محمد زمان  ،دریاباریر.ک:  -31
، حقوق خصوصی و معارف اسالمی ارشد کارشناسینامه  پایانتطبیقی در حقوق فرانسه،  ةامامیه با مطالع

 (.)ع دانشگاه امام صادق
شده در سطح کشور با توجه به منابع آمارى  آمار مربوط به تعداد کل پزشکان و پزشکان بیمه - 31

سازمان نظام پزشکى مشخص شده است. الزم به توضیح است که منظور از تعداد کل پزشکان عبارت 
درصد پزشکان  1938-81هاى  پزشک. در سال جمع پزشکان اعم از عمومى، متخصص و دندان :است از

برای مزید اطالع ر.ک: مرکز تحقیقات  .درصد بوده است. 8/33و  8/33، 3/13شده به ترتیب   فعال بیمه
 اى پزشکان. مسؤولیت حرفه ةبیم ةبررسى بازار بالقو .(1933). مرکزى ایران ةاى بیم بیمه

هاى  از اطالع از هرگونه ادعاى خسارت در خصوص مسؤولیت بعدبایست بالفاصله  گذار مى یمهب - 33
و پس از آن نیز در حدود  ایدگر اعالم نم به بیمه مسؤولیت پزشکى، مراتب را کتباً ةنام موضوع بیمه

گذار باید در صورت وقوع حادثه در  قانون بیمه، بیمه 15 ةماد به استناد گر همکارى کند. امکانات با بیمه
در غیر این  ،گر را مطلع کند روز از تاریخ وقوع حادثه، بیمه (5) اولین زمان ممکن و منتهى در ظرف

حوادثى که خارج از  ةگذار ثابت کند که به واسط که بیمه مگر این، ول نخواهد بودؤگر، مس بیمه ،صورت
که وقوع  گذار به این اجبار بیمهرسد  به نظر می گر ممکن نبوده است. الع به بیمهاختیار او بوده، اط

 ،قبل از محو آثار و عالیم بقایاى خسارت  ، براى این است کهنمایدگر اعالم  خسارت را به فوریت به بیمه
تأخیر در که  گر امکان داشته باشد، حال آن رسیدگى به خسارت و اطالع از چگونگى وقوع آن براى بیمه
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 احتماالًزیرا مرور ایام  کند. گر سلب مى اعالم خسارت، امکان هرگونه رسیدگى منطقى و مؤثر را از بیمه

ضمانت که  النهایه این کند. ضعیف مىتطور کامل محو و زاید نکند، الاقل این آثار را  آثار خسارت را اگر به
یکی از  .است گذار از دریافت خسارت یمهتاحد محرومیت ب بعضاًاجراى عدم اطالع به موقع خسارت، 

دالئل این امر به خاطر اهمیت حسن نیت در قراردادهای بیمه است. جهت مزید اطالع ر.ک: احسان، 
ارشد حقوق  نامه کارشناسی (. بررسی تئوری حسن نیت در قراردادهای بیمه، پایان1983حیدری.)

 خصوصی، دانشگاه شاهد.
های مسؤولیت مانند بیمة سامان  نامه البته در برخی از بیمه شورای عالی بیمه. 93 ةشمار ةنام آیین - 39

ای  گر منحصر به مسؤولیت حرفه تعهدات بیمه- 5-3 »بینی شده است:  تری برای این امر پیش مدت بیش
 که ادعای خسارت حداکثر ظرف چهار سال باشد مشروط به این نامه می گذار در مدت اعتبار بیمه بیمه

 .«گر اعالم شده باشد نامه به بیمه پس از انقضاء بیمه
24 - Le principe de L'intérêt assurance. 

تر در این  گذار در انعقاد قرارداد بیمه است. برای اطالع بیش های مهم بیمه ای بکی از داعیه نفع بیمه -35
حقوق بیمه، چاپ  (.1981. )ر.ک: عارفه، مدنى کرمانى شده استزمینه، عالوه بر منابعی که قبالً معرفی 

(. مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه: عبدالناصر، 1983اوترویل، ژان فرانسوا .) ؛اول، انتشارات مجد
 همتی؛ علی دهقانی، چاپ دوم، بیمة مرکزی ایران.

باشد:  مربوط به پیراپزشکان( استثنائات به شرح ذیل می های بیمة مسؤولیت ایران ) نامه در بیمه  - 33
خسارات  -1  :گر خارج است خسارات معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه :: استثنائات پنجم ةماد »

رتی که منشاء آن هر نوع خسا -3 ؛ناشی از جنگ، انقالب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل
که استفاده از این قبیل موارد جهت  مگر این ،ای باشد کننده رادیواکتیو و انرژی هسته تشعشعات یونیزه

 .گذار خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه -9  ؛بیماری ضروری باشد ةمعالج
چندانی  ةتوسع النفع های عدم نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که به طور کلی در ایران بیمه - 33

قضایی  ةمهری، مشکالت مربوط یا منتج از قوانین و روی ترین دالئل این بی نیافته است که یکی از مهم
 ةبیم ةعلل عدم توسع (.1981.)پور تر در این خصوص ر.ک: محمد، عابد اند. برای اطالع بیش معرفی شده

جهت مطالعة  .331-332، صص59 ةر، شما81های جهان بیمه، آبان  تازه ةالنفع در ایران، مجل عدم
و حقوق موضوعة ایران ر.ک:  _تشیع و تسنن _النفع در حیطة حقوق پزشکی و فقه اسالمی تفصیلی عدم

 .133-199پایان نامه نگارنده، صص
 .هاى مسؤولیت پزشکى نامه شرایط عمومى بیمه 8 ةماد - 38
 .شورای عالی بیمه ةمصوب 93 ةشمار ةنام آیین 5/3بند - 33
مسؤولیت  ةهای بیم بررسی نارسایی .(1933). تفصیلی این مبحث ر.ک: رضا، شباهنگ ةبرای مطالع - 91

علوم اداری و  ةارشد مدیریت بازرگانی، دانشکد نامه کارشناسی ای پزشکان در ایران، پایان مدنی حرفه
 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

91
 این عالم نیستباید آزاده کسـی را خواندن   کـه گرفتار در  - 

 هر چه خواندیم نگشتیم آگه    درس تقدیر به جز مبهم نیست    پروین اعتصامی       
 ،فر محمدی :ر.کمسؤولیت مدنی در ایران  های بیمه ةتفصیلی این قبیل موانع توسع ةجهت مطالع -93

ارشد  کارشناسی ةنام های مسؤولیت، پایان کارهایی جهت افزایش فروش بیمه راه ةارائ .(1981).یوسف 
 مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
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 ةماد: »آمده است ایران ةشرکت سهامی بیم مسؤولیت مدنی پیراپزشکان ةبیمهای  نامه در بیمه - 99

هایی که طبق  گر در مورد مسؤولیت گذار حق ندارد بدون موافقت بیمه بیمه -3: گذار : تعهدات بیمهچهارم
عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر ه باشد، تعهدی در قبال مدعی ب تأمین مینامه مورد  این بیمه

شرایط عمومی  3 ةماد چنین در هم «.گر قرار گرفته باشد که انجام این اقدام قبالً مورد موافقت بیمه این
مقرر  گذار وظایف و تعهدات بیمهدر قسمت  ،سامان ةشرکت سهامی بیم مسؤولیت پزشکان ةنام بیمه

گر اقرار به مسؤولیت خود ننموده و یا  بدون موافقت کتبی بیمه  3-5. گذار موظف است بیمهشده است: 
 .گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت متعهد جبران خسارت نشود، در غیر این صورت بیمه

دیده،  گذار و زیان بیمهمصالحه میان » قانون مدنی کبک نیز در این زمینه مقر داشته است: 3512ة ماد
 «.باشد گر قابل استناد نمی گر، در برابر بیمه بدون رضایت بیمه

34 - Prime. 
زند  حتی ایشان از این هم فراتر رفته و در بیانی که شوق حصول به عدالت در آن به وضوح موج می - 95

مند است، منظور از درج  مسؤولیت بهره ةگذار از بیم اند که مانند فرض ابراء، هر کجا که بیمه اظهار داشته
شخصی داشته و  ةشرط عدم مسؤولیت این است که او در معرض مطالبه قرار نگیرد، دفاعی که جنب

 .332آن محروم است. همان، ص گر از استناد به بیمه
36 - Dommage morale. 
37 - Gain manqué. 

  یا در حکم  در موضوع  قاضی  اثر تفسیر یا اشتباهدر   گاههر»دارد :  قانون اساسی مقرر می 131اصل  - 98
تقصیر، مقصر   گردد، در صورت  کسی  متوجه  یا معنوی  ، ضرر مادی بر مورد خاص  حکم  یا در تطبیق

شود، و در هر   می  جبران  دولت  ةوسیل  به  خسارت  صورت  و در غیر این  است  ضامن  اسالمی  موازین  طبق
ق.  1.و عموم و اطالق م 1931مصوب ق.م.ا   58.ک: مچنین ر. هم .«گردد می  حیثیت  ةداعا  از متهم  حال

 .1993م. م مصوب 
 .(1983 ).پور  های آن ر.ک: مهراب، داراب برای مزید اطالع در خصوص خسارات معنوی و چالش - 93

حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،  ةسسؤم توجهی به آن،  کارهای رفع بی شمایی از خسارت معنوی و راه
 خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم. .(1983) .به بعد. فرهاد، پروین  32 ص
21

هاى مسؤولیت، خارج بودن خسارت معنوى از تحت شمول  یکی از قواعد اختصاصى مربوط به بیمه - 
هاى معنوى  محاکم براى جبران خسارت نامه است. شاید این امر به علت آن است که مبلغى که بیمه

کنند متغیر است و اصوالً مالک خاصى براى تعیین خسارت معنوى وجود ندارد، در حالى که  تعیین مى
هاى  دانان داخلی و خارجی از خسارت حقوق ةبینى هستند. البته قاطب سایر خسارات، اصوالً قابل پیش

. برای اطالع اند گیرند، حمایت کرده مسؤولیت قرار نمىهاى  نامه معنوى، با وجودى که تحت پوشش بیمه
 تر در این زمینه به زبان فرانسه ر.ک: بیش

Voir dans ce sujet: Roger, Bout, 1981, Le droit des assurances, 1
er
 édition, 

Paris, Presse universitaire de France, p69_Et voir aussi: Yvonne, Lambert, 
Op. Cit. 

شود که اصوالً بیمه در ایران چه  ال بدیهی و مهم به ذهن متبادر میؤاینجاست که این س - 21
سید  آسوده، گذاران درنظر گرفته است؟ برای مزید اطالع در این خصوص ر.ک: هایی را برای بیمه پوشش
، ایران ةگرد بیم میز( 1931) هوشنگ منوچهری،؛ عباس یی،ؤلؤل؛ هادی دستباز، ؛بهزاد ایثاری،؛ محمد

 .33-12، صص31، دی33و  31 ةحسابدار، شمار ةگذار؟ مجل گر یا بیمه بیمه در ایران؛ در خدمت بیمه

http://www.noormags.com/view/fa/creator/31644
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دیه قتل مرد مسلمان یکى از امور » :شتدا مقرر مى 1931مصوب قانون مجازات اسالمى  333 ةماد - 23

 -1: باشد و تلفیق آنها جایز نیست ها مخیر مى گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آن شش
دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلى الغر  -3 ؛صد شتر سالم و بدون عیب که خیلى الغر نباشند یک

سالم از دویست دست لباس  -2 ؛هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلى الغر نباشند یک -9 ؛نباشند
مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعى طال به وزن هزار دینار مسکوک سالم و غیر یک -5 ؛هاى یمن حله
نخود نقره  3/13ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن  -3 ؛نخود است 18

ها پرداخت  گانه در صورت تراضى طرفین یا تعذر همه آن قیمت هریک از امور شش تبصره: .است
نون اساسی شده در قا های دینی شناخته . تبصره: بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیتشود مى

 «.گردد مسلمان تعیین می ةاندازه دی جمهوری اسالمی ایران به
 .شورای عالی بیمه ةنام آیین 1/1/5بند  - 29

ای مسؤولیت پزشکان فعالیت دارند غالباً  حرفه  های بیمه ةای که در زمین های بیمه شرکت - 22
کنند  ها همکاری می ای که با آن پزشکان و حرف وابسته ةلذا همدهند.  های مختلفی ارائه می نامه بیمه

 ةها برای تهی آشنا باشند و مواردی را که باید آن  نامه نامه، اصول بیمه و انتخاب بیمه باید با خرید بیمه
تر در این خصوص ر.ک:  پوشش مسؤولیت مدنی خود بدانند مشخص باشد. برای اطالع بیش ای حرفه
، 83بهمن ، های جهان بیمه تازه ةمسؤولیت پزشکان، مجل ةنام ارزیابی بیمه .(1983). دهنوی ،زهرا

 .333 - 332، صص 38 ةشمار
45 - Amélioration. 
46

 -Bonus_malus. 

 

 منابعفهرست 

 فارسي -1

 الف:کتب
عبدالناصر همتی؛ علی دهقانی(.  :. )ترجمهمبانی نظری و عملی بیمه(. 1983اوترویل، ژان فرانسوا .)

 مرکزی ایران. ةچاپ دوم. بیم

 :تهران .چاپ دوم .کننده مسؤولیت در قراردادها کننده و ساقط شروط محدود .(1983).ایزانلو، محسن 
 شرکت سهامی انتشار.

 چاپ اول. انتشارات سمت. بیمه.حقوق (. 1983.) بابائی، ایرج

 مرکزی ایران. ةاکبر ریسه(. چاپ بیم : علی)ترجمه ولیت.های مسؤ بیمه(. 1981.) پاول، الن
 . چاپ دوم. انتشارات ققنوس. خسارات معنوی در حقوق ایران(. 1981 ). پروین، فرهاد

 حسابدارى.. چاپ اول. مؤسسات عالى مؤسسات بیمه(. 1923حسین .) جبارى، غالم

 ایران. ة. تهران: بیمهای مسؤولیت بیمه(. 1981حیدری، محمد .)
 :تهران .چاپ اول .مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک .(1939).پوریان، سیاوش  شجاع

 انتشارات فردوسی.
انتشارات  :تهران .چاپ اول .مسؤولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار .(1983).پوریان، سیاوش  شجاع

 فردوسی.
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 (. مسؤولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان. چاپ اول. تهران: انتشارات حقوقی.1931صالحی، حمیدرضا .)

)چاپ اول میزان(.  (. مسؤولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان. چاپ دوم.1939صالحی، حمیدرضا .)
 تهران: انتشارات میزان.ویراست دوم. 

 .عالى حسابدارى ة. نشر مؤسسحقوق مدنى . تعهدات(. 1951صفایى، سید حسین .)

اول. چاپ  .9جلد  .مسؤولیت مدنی ةبیم .مسؤولیت مدنی .(1983). ایزانلو، محسن ؛کاتوزیان، ناصر
 انتشارات دانشگاه تهران.

 امور اقتصادی.  ة. جلد اول. چاپ دوم. انتشارات دانشکداموال و مسؤولیت ةبیم(. 1933کریمی، آیت .)

. تهران: انتشارات دانشگاه شخص ثالث ةدیدگان و بیم حقوق زیان(. 1933محمود صالحی، جانعلی .)
 .تهران

 انتشارات مجد.تهران، ، دومحقوق بیمه، چاپ  .(1981).کرمانى، عارفه  مدنى
 .عالى حسابدارى تهران ة. مؤسسمبانى و اصول حقوق بیمه(. 1923مشایخى، همایون .)
 . انتشارات صدرا.بیمه بررسى فقهى مسألة(. 1985مطهرى، مرتضى .)

 جزوات ب:مقاالت و
گرد  میز .(1931). هوشنگ منوچهری،؛ عباس یی،ؤلؤل؛ هادی دستباز، ؛بهزاد ایثاری،؛ سید محمد آسوده،

، 33و  31 ةحسابدار، شمار ةگذار؟ مجل گر یا بیمه بیمه در ایران؛ در خدمت بیمه، ایران ةبیم
 .33-12، 31دی

 ةدوم، شمار نظام پزشکى، سال ةاى پزشکان، مجل مسؤولیت حرفه ةبیم (.1951.) جهانگیر ،ابراهیمى امیر
 .12-11، 3و  1

، دانشگاه شهید بهشتی، جزوة درسی دانشگاه امام صادق )ع( و حقوق بیمه .(1931 ). ایزدپناه، مسیح
 .33-31سال تحصیلی 

 .چهارم مارةش .سوم الس. پژوهش حقوق و سیاست ةمجل، مسؤولیت مدنی و بیمه .(1981).بابایی، ایرج 
 .33 تا 33

صنعت ای پزشکان در  مسؤولیت حرفه ةروی بیمهای رودر ها و چالش فرصت(. 1981زاده، علی .)جعفر
 .81تا  32. 81. زمستان 38 مارةش .مجله صنعت بیمه کشور. ةبیم

  ةدانشکد ةمجل .اناز آستین طبیبان، قولی در مسؤولیت مدنی پزشک .(1933).تبار، حسن  جعفری
 .55 تا 81 .21 مارةش .حقوق و علوم سیاسی تهران

حقوق  ؤسسةم . توجهی به آن کارهای رفع بی شمایی از خسارت معنوی و راه(. 1983پور، مهراب .) داراب
 . تطبیقی دانشگاه تهران

. 9 مارة. ش13 الس .صنعت بیمه ةفصلنام. مسؤولیت پزشک ةبیم(. 1981دریاباری، سید محمد زمان .)
 .33تا  111. 33مسلسل ةشمار

. 83بهمن . های جهان بیمه مجله تازه. مسؤولیت پزشکان ةنام ارزیابی بیمه (.1983)دهنوی، زهرا .
 .333 تا 332. 38 مارةش

 .صنعت بیمه ةفصلنام .ای پزشکان در ایران حرفه ةهای بیم نارساییبررسی  .(1983).رضا  شباهنگ، علی
 .33 تا 35 .35مسلسل مارةش .81بهار .1مارة ش .13 الس

http://www.noormags.com/view/fa/creator/31644
http://www.noormags.com/view/fa/creator/236413
http://www.noormags.com/view/fa/creator/34208
http://www.noormags.com/view/fa/creator/33117
http://www.noormags.com/view/fa/creator/33118
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=251
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http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByChar.aspx?Intro=251
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ماهیت تعهدات پزشکی در پرتو مطالعة  .(1983). ؛ عباسی، محمودرضا فالح، محمد ؛رضا صالحی، حمید

 .191-153، 83پاییز، 12نامة حقوق پزشکی، سال چهارم، شمارة  تطبیقی، فصل

های آن در پرتو  بررسی ماهیت تعهدات پزشکی و جلوه .(1931).عباسی، محمود  ؛رضا صالحی، حمید
 .58-93، 31، بهار13نامة حقوق پزشکی، سال پنجم، شمارة  مطالعة تطبیقی، فصل

. آبان بیمه های جهان تازه ةمجل .النفع در ایران عدم ةبیم ةعلل عدم توسع(.  1981پور، محمد .)عابد
 .331تا  332. 59 مارةش .81

مسؤولیت مدنی برای  ةرسانی و تبلیغات در شناسایی صحیح بیم نقش اطالع .(1983 ).عاملی، آنژال 
 .131-131، 83، تابستان3، شمارة اقتصادی ةنام گذاران، پژوهش بیمه

حقوق و علوم  ةدانشکد ةمجل .تأثیر شرط برائت در رفع مسؤولیت از پزشک .(1983).کریمی، نسرین 
 .53 تا 81 .83بهار  .1 مارةش .93 الس .سیاسی تهران
 ةمسؤولیت مدنى و ارائ ةبیم ةبررسى موانع توسع(. 1933مرکزى ایران .) ةاى بیم مرکز تحقیقات بیمه

 .آن ةکارهاى مناسب جهت توسع راه
اى  مسؤولیت حرفه ةبیم ةبررسى بازار بالقو(. 1933مرکزى ایران .) ةاى بیم مرکز تحقیقات بیمه

 پزشکان.
 ها نامه ج:پایان

ارشد  کارشناسی ةنام پایان .نیت در قراردادهای بیمه بررسی تئوری حسن(. 1983حیدری، احسان .)
 دانشگاه شاهد. .حقوق خصوصی

ارشد  کارشناسی ةنام پایان .ثیر بیمه بر حقوق مسؤولیت مدنیأت(. 1981اهلل .) خدابخشی شلمزاری، عبد
 دانشگاه تهران. .حقوق خصوصی

مسؤولیت پزشک در حقوق ایران و فقه امامیه با  ةمبانی بیم (.1981.)سید محمد زمان  ،دریاباری
 .حقوق خصوصی و معارف اسالمی ارشد کارشناسی ةنام پایان .تطبیقی در حقوق فرانسه ةمطالع

 (.)ع دانشگاه امام صادق
 ةنام ، پایانای پزشکان در ایران مسؤولیت مدنی حرفه ةهای بیم نارساییبررسی (. 1933شباهنگ، رضا .)

 علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران. ةارشد مدیریت بازرگانی، دانشکد کارشناسی

 .مفهوم تقصیر و تاثیر آن در مسؤولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان(. 1931رضا .)صالحی، حمید
 دانشگاه شاهد. .ارشد حقوق خصوصی کارشناسی ةنام پایان

 ةنام پایان .های مسؤولیت کارهایی جهت افزایش فروش بیمه راه ةارائ (.1981.)یوسف  ،فر محمدی
 دانشگاه شهید بهشتی. .ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی
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Medical Professional Civil Liability Insurance; Challenges, 

Necessities and Opportunities 

Hamid Reza Salehi 

Abstract 

Medical Professional Civil Liability Insurance is a special type of the 

civil liability insurances. Nowadays, medical services insurance 

policies have been specialized in developed countries and insurance 

companies in each case cover only the damages which are the subjects 

of the insurance policy. In such countries, in order to arrange the 

comprehensive cover insurance for their professions, medical 

professionals and medical-related professionals should in some cases 

inevitably insure their professional liabilities by purchasing several 

liability insurances. Thereby, by expanding the scope of medical 

liabilities, some countries have decided to make this insurance 

compulsory. In Iran, according to the prepared statistics, only an 

average of about 23% of the physicians have gotten the civil liability 

insurance during the years 1999-2001. In this study, beside presenting 

some generalities about Medical Professional Liability Insurance and 

also providing some instances which are under the cover of this type 

of insurance, the most important exceptions of this Insurance in which 

the insurer is not responsible of the incurred damages have been 

studied and in case of need some recommendations have been put 

forward in this area. 
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Civil Liability, Medical Professional, Professional Liability 

 


