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 چکیده

. استپزشکی  حقوق افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخالق پزشکی و

که در منشور حقوق بیمار اکثر  است بیمار ةشد شناختهحفظ اسرار از جمله حقوق 

المللی مورد تأکید قرار گرفته است.  داخلی و بینکشورها و سایر قوانین و مقررات 

و  استو مراجعه به آنان  حفظ اسرار از موجبات اطمینان بیماران به پزشکان ،گمان بی

 گویی ، کاهش راستسبب سلب اعتماد بیماران نسبت به پزشکان ،عدم توجه به این امر

نقض این حق  ،جهت بدین سیاری از موارد خواهد شد.و عدم مراجعه به آنان در ب

این . هدف از تدوین استبیمار نیز از جمله مسائل مهم حقوق پزشکی  ةشد شناخته

ایران و حقوق  مدنی ناشی از افشای اسرار بیمار در حقوق مسؤولیت مقاله بررسی

افشای  مسؤولیتشناسایی  ةزمین که درحقوق ایران د اینوبا وج است.ال  ورهای کامنکش

 ، لیکن در عملآن از نظر تقنینی وجود دارد و جبران خسارات و شرایطاسرار پزشکی 

 هستیم.قی ایران در نظام حقو شاهد چنین دعاوی و احکامیتر  کم

 

 کلیدی واژگان

کادر  اسناد پزشکی، افشای اسرار پزشکی، پزشک، مسؤولیت اسرار پزشکی،

 درمانی

 مقدمه
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اعتماد و اطمینان بین پزشک و بیمار امری مهم و  ةدر دنیای پزشکی مقول

ه پزشک و بیمار است. هنگامی که بیمار ب ةرابط ن در ایجاد و ماندگاریبنیادی

برای درد و سختی و پذیرد که  بیماری یا اختالل در جسم و روان خود میة واسط

درمانی برای درد خویش پیدا به پزشک مراجعه نماید و  پیامدهای ناگوار آن

های علمی و  با توجه به اندوختهبررسی و معالجه ضمن  در برابر پزشک نیزنماید، 

این حین از اموری  دردهد که  یابد و بسیار رخ می مناسب را می اش درمان  تجربی

اطالع پیدا  بل از مراجعه به پزشک از آنها آگاه بوده استکه تنها خود بیمار تا ق

خودداری از افشای آن   و استناخشنود  ری که بیمار از ابراز آن امو؛ کند می

بیماران باشد و جز رفع   سرّ و پزشک باید معتمد و محرم راز ،تردید کند. بی می

اخالقی، حقوقی و چنین هنجار دیگری را دنبال نکند.  ةدغدغ اندوه و درد آنان

 جالبی ة آن مباحثبار های گذشتگان نیز در دیرینه دارد و در نوشته ةریش ،پزشکی

هرگاه در زندگی »بقراط آمده است:  ةنام که در سوگند چنان هم موجود است.

ورد آن با مام وچه غیر آن ببینم یا بشنوم، در  مطلبی چه در ارتباط با حرفه افراد،

ها باید  که تمامی آنسازم، از آن جا و آن را فاش نمیرد دیگران صحبت نخواهم ک

 .«به عنوان اسرار حفظ شود

توان  در خصوص اسرار پزشکی اصل بر این است که تنها با رضایت بیمار می

اطالعات را به شخص دیگر منتقل کرد و اسرار بیمار باید نزد پزشک و کادر 

تا جایی است که در اسناد  ابتالاهمیت این مسأله پردرمانی محفوظ بماند. 

نیز مورد آن  1311 ةژنو و اصالحی 1391پزشکی  ةمعاهدالمللی از جمله  بین

 (. Declaration of Geneva, WMA [1948, 1968])توجه واقع شده است

حفظ اسرار پزشکی او توسط پزشک و ، یکی از حقوق مسلم بیمارسان،  بدین

این افراد حق افشای این اسرار را برای که هیچ یک از  به طوری استکادر درمانی 
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منشور حقوق  1 ةماد ،بودن اسرار بیمار خصوص محرمانه در   شخص ثالث ندارند.

کرده  آموزش پزشکی مقرر و  وزارت بهداشت درمان 1911بیمار ایران مصوب

ماندن محتوای  از محرمانه ،بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود» است:

های بالینی جز در مواردی که بر اساس  ایج معاینات و مشاورهپزشکی، نت ةپروند

این «. گیرد، اطمینان حاصل نماید وظایف قانونی از گروه معالج اعالم صورت می

منشور حقوق بیمار  11 ةمادمقررات بسیاری از کشورها از جمله در  مهم در حق

منشور حقوق بیمار آفریقای  9 ةماد منشور حقوق بیمار انگلیس، 5 ةژاپن، ماد

نیز مورد جهانی پزشکی  ةحقوق بیمار از نظر اتحادی منشور 29 ةجنوبی، ماد

اسرار پزشکی و  گیمحرمانتوان ادعا کرد که  ای که می تصریح قرار گرفته به گونه

ها به عنوان یکی از اصول مشترک حقوق بیمار مورد پذیرش همگان قرار  حفظ آن

 (.111-121، صصش.1912، راد مصدق) گرفته است

ها ممکن است سبب بروز  آنافشای اسرار پزشکی و اطالع شخص ثالث از 

 و ، خدشه به آبروشغلدست دادن  انند از، مدشوبرای بیمار خسارات مختلفی 

امکان بروز چنین  دمات جسمی و روحی و خسارات مادی. البتهبروز ص حیثیت،

نفوذ مانند رهبران سیاسی، هنرمندان، مورد افراد مشهور و با  خساراتی در

کشورها برای تر  بیش در قوانین  ل،باشد. به همین دلی تر می کاران و... بیش ورزش

ایران بینی شده است. در  ی در این خصوص پیشضمانت اجراهایافشای اسرار 

قانون مجازات  191 ةضمانت اجرای کیفری برای افشای اسرار پزشکی در ماد

 ةنام آیین 9 ةچنین ضمانت اجرای انتظامی آن نیز در ماد هم واسالمی مقرر شده 

های پزشکی در  ای شاغلین حرفه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه

 99تا  29و مواد  2 ةسازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماد

در خصوص بیان شده است. لیکن  1919زشکی مصوب قانون سازمان نظام پ
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قواعد مدنی ناشی از افشای اسرار پزشکی به جز  مسؤولیتضمانت اجرای مدنی و 

 دیگری موجود نیست. مقررات  1/2/1993دنی مصوب م مسؤولیتقانون عام 

بودن اسرار و مدارک پزشکی  ال موضوع محرمانه حقوق کشورهای کامن در

 یامورد بحث واقع شده  « medical recordsconfidentiality and» تحت عنوان

شرایط اسرار پزشکی، اسرار پزشکی غیر قابل  چون مباحث متعددی همدر راستای 

های  ها الزم است )مانند وضعیت بیماری اسرار و اسنادی که افشای آن ،افشا

بحث واقع شده  به مراکز مربوط توسط پزشک( مورد  اعالم آن ی خطرناک ومسر

کنندگان  کیفری و انتظامی برای افشا مسؤولیتال عالوه بر  ق کامناست. در حقو

های  واقع شده است و پروندهها نیز مورد بحث  مدنی آن مسؤولیت ،اسرار پزشکی

در خصوص جبران خسارات ناشی از افشای اسرار و جبران خسارات متعددی 

ر یک میهمانی وجود دارد. به عنوان مثال در مورد یکی از افراد کادر پزشکی که د

)که یکی از  های یکی از بیماران در مقابل دیگران توانایی  ها و در مورد عدم قابلیت

کارفرما، بیمار را به  ،کند. در نتیجه بحث می ها کارفرمای بیمار بوده است( آن

کند. در این مورد با شکایت بیمار دادگاه کارمندی را  دلیل عدم قابلیت احضار می

در ن، چنی نماید. هم به پرداخت غرامت محکوم می بود فاش نموده که سرّ بیمار را

مورد یکی از بیماران که مبتال به بیماری ایدز بوده و در بیمارستان واشنگتن تحت 

 ةبه علت افشای بیماری او در میان همکارانش از ناحیاست درمان قرار داشته 

هزار  25111امتی معادل دعوا در دادگاه توانست غر ةپزشک معالج، بیمار با اقام

 دالر دریافت نماید.

مدنی ناشی از افشای  مسؤولیتمبانی  ةبا توجه به ابهامات موجود در زمین

ها در حقوق ما مطرح نشده  اسرار پزشکی و مسائل مربوط به آن که بسیاری از آن

مسائل مدنی مرتبط با بحث گوی  تواند تا حدودی پاسخ میحاضر  نوشتاراست 
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شای اسرار باشد که آیا اف گوی این پرسش و پاسخافشای اسرار پزشکی باشد 

و به تعبیر  ؟ کننده استمدنی برای افشا مسؤولیت پزشکی در حقوق ما موجب

 ؟ پذیر است یا خیر امکان کننده آیا طرح دعوای جبران خسارت علیه افشا ،دیگر

در نخستین ده است. شمبحث تنظیم  در چهاربدین جهت نوشتار حاضر 

افشای اسرار پزشکی به صورت مختصر  مدنی در برابر مسؤولیت ةمبحث تاریخچ

تعهد حقوقی به حفظ اسرار و حریم خصوصی و  ،مبحث دوم ئه شده و دراار

مدنی پزشک در برابر  مسؤولیتمبنای  گاه آن، هدشمطرح  استثنائات وارد بر آن

جبران به   آخرین مبحث مورد مطالعه قرارگرفته و در افشای اسرار پزشکی

 پرداخته شده است.خسارت ناشی از افشای اسرار پزشکی 

 

 افشای اسرار پزشکی مدنی در برابر مسؤولیت ةتاریخچ مروری بر -الف

 مسائل مرتبط با ةتوسط پزشک وکادر درمانی در زمر افشای اسرار پزشکی

های اخالق  ترین شاخه ترین و با سابقه مهم اخالق پزشکی است که خود از

 جدید تحوالت دانش پزشکی و پیدایش مسائلو توسعه  .باشد کاربردی می

 ةبهداشتی و درمانی سبب شده است تا امروزه مباحث اخالقی این حوزه در شاخ

« اخالق مراقبت و بهداشت» سالمت یا تری به نام اخالق بهداشت و بسیار گسترده

رگی از مباحث اخالقی را بز ةاخالق مراقبت و بهداشت مجموع بررسی شود.

اخالقیات  اخالق پرستاری، های اخالق پزشکی، دهد که عرصه تشکیل می

پزشکی و مسائل اخالقی مربوط به بهزیستی و مددکاری اجتماعی از زیر  زیست

 ةشاخزیر  افشای اسرار پزشکی .(19ص ،ش.1911 )اسالمی، های آن هستند مجموعه

 باشد. مباحث اخالق پزشکی و اخالق پرستاری می

اخالق پزشکی؛ علمی است که موضوع آن بررسی مجموعه آداب و رفتار 



 3131ام، پاییز  سال هشتم، شماره سی           حقوق پزشكي /  فصلنامه 011 

ن ال
کام

و  
ن  

یرا
ق ا

قو
 ح

در
ي 

شك
پز

ار 
سر

ی ا
شا

 اف
 از

شي
 نا

ني
مد

ت 
ولی

سؤ
 م

 

 نمایند پسندیده و ناپسندی است که صاحبان مشاغل پزشکی باید به آن توجه

فرهنگ یونانی  ،ع() در قرون قبل از میالد مسیح .(11ص ،ش.1931 مظفری،)فاضلی؛ 

ثیر فرهنگ ایرانیان و تمدن شرق بود در غرب گسترش داشته أت و رومی که تحت

سایر علوم  است. در آن دوران به دلیل عدم گستردگی علوم زمان، پزشکان معموالً

 ةاخالق پزشکی با تاریخچ ةتاریخچرو،  از این .گرفتند مانند فلسفه را نیز فرا می

به نوعی  های قدیم زمان پزشکی از ةحرف فلسفه در قرون قبل پیوند خورده است.

به طور مثال در تمدن  بوده است؛آمیخته دستورهای اخالقی و مقررات شغلی با 

ة به عقید ای برخوردار بوده، بنا یونان، موضوع اخالق پزشکی از اهمیت ویژه

ترین سهم  بزرگ ،تردید اصلی زندگی است. بی ةانی پایبقراط،رفتار گرم و انس

 ةنام پزشکی اعتقاد و ایمان به اصول اخالقی بوده که در سوگند ةبقراط در زمین

پزشکی  ةباره قوانین حمورابی نیز مقرراتی درمجموع در معروف وی متجلی است.

 .(92-99صص ،ش.1919 منش،)قدیانی؛ فربود شود دیده می

پزشکی  ةمورد توجه بزرگان عرص کنونباز تااز دیربه هر روی، اخالق پزشکی 

های الزم و  اند تا رهنمود سعی بر این داشتهآنان در غرب و شرق قرار داشته و 

بقراط  ةنام سوگند بیان نمایند.پزشکان و آیندگان را در آثار خود ضرروی برای 

آن در  ةآمد شد که امروزه روزترین این آثار است  رترین و قدیمییکی از مشهو

توسط انجمن پزشکی  1391که پس از جنگ جهانی دوم در سال ) ژنو ةاعالمی

 ( آمده است.شدهیه ت جهانی

ا به حفظ اسرار بیماران به تدریج ه اخالقی پزشکان و تعهد آن هنجارهای

ة مثاب محرمانه ماندن اطالعات پزشکی برای بیماران به به تدریج باعث شد که

بایسته بین بیمار و پزشک امری  ةاسرار پزشکی در رابطحفظ  و حقی مسلم تلقی

 قلمداد شود.مهم و 
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آیین برادری فیثاغورث مربوط به قرن  ةقسم به حفظ اسرار پزشکی در قطع

ترین قسمت  شاید بتوان گفت قدیمی قبل از میالد مسیح بیان شده است. 1تا  9

 :کند نامه بیان می بقراط در متن این قسم باشد. های بقراط می در میان نوشته

مردم خواهم ی زندگ ةآن دربار خود و حتی خارج از ةچه در حین انجام حرف آن»

زیرا این قبیل  ،دید یا خواهم شنید که نباید فاش شود به هیچ کس نخواهم گفت

خویش « ادب» کتاب ةبقراط در مقدم «.اسرار سپرد ةمطالب را باید به گنجین

و را که کامالً ضروری است بگویند  چه فقط آندهد که پزشکان باید  هشدار می

  پذیر باشد. توجیه ها  توانند افشا کنند که افشای آن اموری را می

پزشکان به خوبی در امپراطوری روم پذیرفته  ةضرورت حفظ اسرار به وسیل

آموزان خود را ملزم به انجام این قسم  بقراط دانش ،شده بوده است. در قرن چهارم

اسناد دیگری که در این زمینه  به بعد وجود دارد و 11اسنادی از قرن  کرد. می

 ةمیالدی نوشت 1911در سال  «Fistula-in-Ano»توان به کتاب  اند می قی ماندهبا

مورد اموری که پزشکان نباید در مورد  اشاره کرد که نکاتی در «جان ادرنه»

شود  این امور باعث می که انجام و این است رانشان فاش نمایند بیان کردهبیما

خطی از یک پزشک  ةدر نسخ 15بیماران بهتر به پزشکان اعتماد کنند. در قرن 

در  فرانسوی آمده است که پزشک باید مثل یک دوست اسرار بیمار را حفظ کند.

تعقیب  1511در سال  که شددر انگلستان کشف  11رن های موجود از ق نسخه

ای صورت گرفته است. جان جرج ری در  قضایی در مورد افشای اسرار حرفه

بوده در سخنرانی در مورد وظایف و  ادینبورگکه از اساتید دانشگاه ( 1129-1119)

صالحیت پزشکان یادآوری کرده است که پزشکان به خاطر حضور در بسیاری از 

گیرند معموالً مردم را در  ها قرار می های خاص و خصوصی که در آن موقعیت

زندگی روزانه چه که در دنیای عادی و  بینند بدتر از آن خاصی میشرایط بد و 
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تواند مرتبط  کنند که می بنابراین از اموری آگاهی پیدا میرسند،  می خود به نظر

عالوه بر این حفظ اسرار پزشکی در  باشد. ها آناعتبار  ها و انوادهبا حیثیت خ

روند احترام به  کند. یدا میتری پ مواردی که پای بانوان در میان است اهمیت بیش

در این خصوص   (1121-1192)اسرار بیماران ادامه داشته و ساموئل برد امریکایی 

های شهرت و آبروی  شهرت و آبروی خود را بر روی ویرانه »بیان کرده است: 

 (.Gerald L, Higgins, 1989, p.921-923) «دیگران بنا نکنید

 ،در واقع ؛نیست ی جدید ةلمدنی در برابر نقض محرمانگی مسأ مسؤولیت

 .برای افشای اطالعات محرمانه در اوایل قرن هجدهم شروع شد «جبران»حل  راه

)افشای  ها در مورد قانون نقض محرمانگی از لحاظ تاریخی بسیاری از پیشرفت

 1131سال برای مثال در  .است های تکنولوژی بوده اسرار( به دنبال پیشرفت

ستی و مالکیت ادبی برای جلوگیری از مشکالت مربوط به قوانین محرمانگی پُ

های  ها به مکان )تحویل نامه های پستی ها و عدم وجود صندوق ماندن نامه محرمانه

ها  بودن نامه شروع به محافظت از محرمانه ها و ...( خانه عمومی مثل بارها و قهوه

  (.Neil M. Richards & Daniel J. Solove, 2007, p.140) .کردند

موضوعات جدیدی مطرح شد مثالً هر  1199با اختراع تلگراف در سال 

قابل مشاهده های تلگراف  و شرکتارسال تلگرافی فقط برای فرستنده و گیرنده 

 ای تحت حفاظت قانون قرار گرفتند. بنابراین ارتباطات تلگرافی به طور فزاینده بود.

نی در این خصوص تصویب کرده مریکا قوانیآدو سوم از ایاالت در  1113در سال 

تعهد به عدم اطالع ها،  و در پی آن به منظور حفاظت و مصونیت تلگراف بودند

 .(Robert T. Pickrell, 2008, p. 57)کارکنان شرکت تلگراف به وجود آمد 

کار عمومی توجه اف 1311دهد در سال  طور که این تحوالت نشان می همان

مدنی  مسؤولیتکرد و موجبات  بودن اطالعات شخصی ای به محرمانه مالحظهقابل 
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 نقض تعهد به حفظ اسرار به وجود آمد.

مدنی نقض محرمانگی پزشکی در اوایل قرن بیستم ظهور پیدا  مسؤولیت

 ی داده است که به سبب اینرأ دیوان عالی کشور در نبراسکا 1321در سال  کرد.

 ای، به حفظ اسرار محرمانه بیمار ملزم اخالق حرفه ةپزشکان به وسیلکه 

نقض غیر قانونی و افشای اسرار بیمار و خیانت به چنین الزامی  ،باشند می

 مدنی برای خسارات طبیعی ناشی از این امر مسؤولیتبایست منجر به یک  می

 .(Robert T. Pickrell, 2008, p.58)شود

باز مورد شناسایی ی برای افشای اسرار پزشکی از دیرمدن مسؤولیت ،بنابراین

روز با پیشرفت علم و فناوری مسائل  به و تا امروز ادامه دارد و روز است قرار گرفته

 ،طور که با رشد پست و تلگراف جدیدی در این زمینه در حال ظهور است. همان

شناخته مدنی برای این امر  مسؤولیتنقض محرمانگی تلگراف افزایش یافت و 

این اتفاق در خصوص حریم خصوصی بیمار و نقض محرمانگی اسرار بیمار نیز  ،شد

 است. اتفاق افتاده و گسترش یافته

آزمایشی  ةبه تازگی بیمارستان دانشگاه جورج تاون یک برنام جالب این که

نویسی الکترونیکی را توسط یک شرکت به  نسخه ةبه صورت موقت با یک برنام

این  هزاران نفر از بیماران مواجه شد. ةکه با افشای اطالعات محرماناجرا در آورد 

داد به صورت الکترونیکی برای بیماران دارو  افزار آزمایشی به پزشکان اجازه می نرم

ها  آن ها انتقال دهند و ها به آن بنویسند و تجدید نسخه نمایند و بدون حضور آن

در این  برای تحویل نسخه بفرستند.ها  سازی و داروخانه های دارو را به شرکت

 د.شنفر از بیماران برای عموم قابل مشاهده  29111قضیه اطالعات خصوصی 

امروزه  ه استتصادفی بود و افشای اطالعات پزشکی که امری نسبتاً نادر ،بنابراین

حریم  ةای در خصوص نقض گسترد تواند خطرات بالقوه با گسترش فناوری می
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)سازمان حفظ  HMOSاین اتفاق  ،در نتیجه اسرار باشد.خصوصی و محرمانگی 

های  ها و پزشکان سیاست بیمارستان ها، در مورد کلینک 1مریکا(آسالمت 

اند و  ای را در مورد اطالعاتی که به صورت الکترونیکی ذخیره شده گیرانه سخت

 .Robert T) ه این طریق را در پیش گرفته استبچگونگی ذخیره اطالعات 

Pickrell, 2008, p.60). 

ها در میان  ای برای قرن نیاز به حفظ اسرار حرفهبدین ترتیب روشن شد که 

این امر  های مختلف وجود داشته است و تا امروز ادامه دارد. ها و کشور سنت

قرار داشته است. مستندات تاریخی نشان  روز مورد دغدغه و توجههمواره تا ام

میان پزشکان غربی و شرقی داشته و اخالق ای  دهد این امر قدمت دیرینه می

ضمانت اجراهای عدم  پزشکی و رفتار آنان با بیماران و قواعد و اصول قانونی و

های تاریخی فناوری در  پیشرفت ،این عالوه بر .باشد رعایت آن امری بدیع نمی

مدنی  مسؤولیت اهمیت ای به نقض محرمانگی اسرار داده و تازه ةچهر ،جهان تازه

 است.را دو چندان نموده ناشی از افشای اسرار 

 

 تعهد حقوقی به حفظ اسرار و حریم خصوصی و استثنائات آن -ب

حقوقی تبیین تعهد  ،رو از ایند، شو مدنی از نقض تعهد ناشی می مسؤولیت

بیان در این مبحث به  لذاشود.  نوشتار محسوب میاین کانون اصلی  در این بحث،

ستثنائات ا و در گفتار بعدی شده  پرداختهتعهد حقوقی به حفظ اسرار و مبانی آن 

توانند این  و مواردی را که پزشکان و کادر درمانی می وارد بر این تعهد حقوقی

 ه است.شدارائه  هد را نقض نمایند،تع

 

 تعهد حقوقی به حفظ اسرار و حریم خصوصی -1
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 و پزشک ابطةر در اساسی ةقاعد یک و بنیادین اصل به عنوان یک رازداری

 و سمبل اجتماعی مصالح هم و فردی منافع ةکنند مینتأ هم که است بیمار

 بیماران اسرار از باید پزشک است. قائل خود بیمار برای پزشک که است احترامی

 مؤمنان خداوند زیرانماید،  محافظت پارسا چون امینی هم امانت یک عنوان به خود

َواّلَِذيَن ُهْم لِأََمانَاتِِهْم » است: نموده توصیه پیمان و عهد رعایت و امانت حفظ به را

این تعهد و اصل بنیادین یعنی تعهد به حفظ اسرار بیمار امروزه  2«َوَعْهِدِهْم َراُعونَ 

 ةمعاهدالمللی از جمله  تاجایی که در اسناد بین استشمول  ای جهان قاعده

نیز مورد توجه واقع شده است. یکی از  ،آن 1311 ةژنو و اصالحی 1391پزشکی 

به  استحفظ اسرار پزشکی او توسط پزشک و کادر درمانی ، حقوق مسلم بیمار

ن اسرار را برای شخص ثالث ندارند. حق افشای ای ،یک از این افراد طوری که هیچ

 به »: با این مضمون که در متن اعالمیه آمده است که پزشکان سوگند بخورند

اخالقی که امروزه  ةاین قاعد «.احترام بگذارند اسرار بیمار حتی پس از مرگ او

جمله ایران  ها از حقوقی شده در منشور حقوق بیمار اکثر کشور ةتبدیل به قاعد

 مورد تصریح قرار گرفته است.

شده  هد به حفظ اسرار تأکید بسیارسنت، بر حفظ رازداری و تع ودر قرآن 

در اسالم حفظ آبرو و است.  مرتبه در قرآن بیان شده 99 سرّ و مشتقات آن .است

ثر در آرامش و انسجام جامعه ؤاسرار مردم از مسائل مهم اجتماعی و از عوامل م

 .9«َوَلأ َتَجَّسُّسوا» همین مطلب داللت دارد. است. نهی از تجسس در امور دیگران بر

به اصحاب خود فرمود: از مسلمانان غیبت نکنید و ای  پیامبر اکرم )ص( در خطبه

 (.911 ص ،ش.1931، )جوادی آملی در پی کشف عیوب آنان نباشید

 از را خود بیماری که کنند می توصیه بیمار به سو یک از اسالمی روایات

 خویش ةنهفت درد هرکس» فرماید: که امام علی)ع( می چنان پزشک کتمان نکند،



 3131ام، پاییز  سال هشتم، شماره سی           حقوق پزشكي /  فصلنامه 001 

ن ال
کام

و  
ن  

یرا
ق ا

قو
 ح

در
ي 

شك
پز

ار 
سر

ی ا
شا

 اف
 از

شي
 نا

ني
مد

ت 
ولی

سؤ
 م

 

 پزشک به دیگر سوی از و« ماند می ناتوان وی درمان از طبیبش دارد، پنهان را

 حدیث در نکن. خیانت او به بیمار راز افشای با و باشد دار امانت که کنند کید میتأ

ها  نشستن« »اَّلْمجاّلُِس بِالأْمانَِة، َو اِْفشاُء ِسِّر اَخيَك ِخيانٌَة، فَاْجَتِنْب ذّلِكَ » نبوی آمده است:

 «بپرهیز کار این از پس ،خیانت نیز برادرت راز افشای و است امانت به

 (.53ص ،2ج ،1919شهری، )ری

َذا ا ِ »  خوانیم: )صلی اهلل علیه وآله( می از رسول خداعالوه بر این در حدیثی از 

هنگامی که شخصی سخنی با دیگری  « َحَدَث اّلَّرُجُل بِاّلَْحِديِث ثَُم اّلَْتَفَت َفِهَي اََمانَةٌ 

 ةمنزله که دیگری آن را نشنود( آن ب) اطراف خود نگاه می کندگوید سپس به  می

 ق، ـه1911 )طریحی، چون خیانت در امانت است( امانت است )و افشا این سرّ هم

در اسالم برای رازداری پاداش و آثار مثبتی منظور شده  ،عالوه بر این .(211ص

در  کسی که اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند اند:  است. امام  کاظم )ع( فرموده

 گیرد ای نیست، زیر عرش خدا قرار می خدا هیچ سایه ةروز قیامت که جز سای

 (.913 ص ،ش.1931آملی، )جوادی

گر  بیانوص افشای سرّ وجود دارد که وان دیگری نیز در خصروایات فرا

از این روایات افشا  باشد و در بسیاری حرمت و ممنوعیت افشا اسرار دیگران می

راز  .داری است اسرار همانند خیانت در امانت دانسته شده و رازداری همانند امانت

تعهد  ،بنابراین نزد افراد آگاه از آن امانتی است که نباید در آن خیانت کرد.

ای فراگیر  و قاعدهبه عنوان اصلی بنیادین باید پزشکان به حفظ اسرار بیماران را 

 پذیرفت.

باید مورد بررسی قرار اسرار پزشکی  ءوع دیگری که در ارتباط با افشاموض

ین است که چه زمانی پزشکان و کادر درمانی مجاز به افشای اسرار بیماران گیرد، ا

بر اصل رازداری و حفاظت از اسرار پزشکی  هاستثنائات وارد ،د یا به عبارتیهستن

 چیست؟
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 بر حفظ اسرار پزشکی هاستثنائات وارد -2

مدنی پزشک از این نظر  مسؤولیتحفظ اسرار در  ةبر قاعد استثنائات وارد

شدن عمل  پذیر ها و توجیه از آن مسؤولیتکه موجب سلب  اهمیت دارند

بلکه  یستاین موارد نه تنها ممنوع ن افشای سر در زیراشود  راز می ةکنند افشا

برای  مسؤولیتتوان این موارد را از موارد رافع  میبه نوعی و باشد  الزامی می

 کننده دانست. افشا

 ةموارد استثنای این قاعد ،در حقوق انگلیسبه ویژه ال  در حقوق کامن

هایی مشخص شده است که پزشکان  بلکه استاندارد حقوقی تصریح نشده است.

 ای است سسهؤم GMC»9» شورای عمومی پزشکی باشند. ملزم به رعایت آن می

در انگلستان تشکیل شده و هدف اصلی این شورای عمومی ترویج و حفظ که 

ها  و تدوین  نام از پزشکان، صدور برخی از مجوز تثب سالمت و ایمنی عمومی،

اما تنظیم  ،است امثالهم های نظارتی و نهاد پزشکی،های  دانشکدهاستانداردهای 

این استانداردها به  .باشد پزشکی راهنمای اصلی پزشکان می ةاستانداردهای حرف

بار در سال  شود که نخستین ت مکتوب توسط این شورا نوشته و ارائه می صور

  در خصوص افشای ها نسخی از این رهنمود 2119و  2111و بعد از آن  1335

رهنمودهای  . اتی تدوین شده استعاسرار و رهنمودهای اخالقی همراه با اطال

موجود برای قوانین را  شوند  ضمانت اجرای  صادر می شورای عمومی پزشکی که

کننده و مورد استفاده  ها متقاعد ولی برای دادگاه ،ندارند و همانند قانون نیستند

Marc )شود  صادر میها  ها بر اساس این رهنمود هستند و اکثر آراء دادگاه

224.p 2006, Stauch,). 

ها و  استانداردنیز  2113در راهنمای پزشکی رفتار و اخالق پزشکی 

حفظ » در مورد حفظ اسرار بیان شده است: هایی برای افشای اسرار پزشکی  نمونه
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 ةاطالعات محرمان .اسرار اصل اساسی اخالق پزشکی بین پزشکان و بیماران است

بدون اطمینان در مورد  بیمار باید محفوظ بماند حتی پس از مرگ انسان.

از اطالعات را به بیمار  است بسیاری ماندن اطالعات بیماران ممکن محرمانه

آور  افشای اطالعات ممکن است توسط قانون الزام ،شرایط خاص درنگویند. 

 ,Professional support and expert advice for trainees) «شناخته شود

may2012 ,p.2 .) 

به بررسی  حقوقی حفظ اسرار پزشکی ةبرای بررسی استثنائات قاعد ،بنابراین

مواردی را که افشای  ،که به طور کلی ه شده استپرداخت GMCهای  رهنمود

باشد را  پذیر می پذیر و توجیه امکانال  در حقوق کامناسرار بدون رضایت بیمار 

 پرداخته شده است.و سپس استثنائات موجود در حقوق ایران  کردبیان 

 

 حقوق کامن ال -ب

 بیمارلزام قانونی و رضایت خود ا -1

ند توا توسط پزشک و زمانی که پزشک می ترین وضعیت افشای اسرار  ساده

قانون  ةو اسرار را افشا نماید جایی است که او به وسیل بودن اسرار را نقض محرمانه

این به این معنی است که نقض محرمانگی قانونی  ملزم به این عمل شده است.

پزشک برای این اقدام قانونی بیم و هراسی نسبت به عواقب عمل خود  .است

 Good) زیرا عمل وی به معنی نقض اخالق پزشکی نیست ،نخواهد داشت

Medical Practice, 2001) .) 

بیمار را افشا کنند  ةتوانند اطالعات محرمان ی که پزشکان مییکی از موارد

کسی که ممکن است  زیرا داده باشد جایی است که خود بیمار به این امر رضایت

صدمه ببیند خود بیمار است و رضایت او برای افشای اسرار کفایت  از افشای اسرار
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 باشد. کند و نیاز به هیچ توجیه قانونی یا منطقی دیگری نمی می

 

 افشای اسرار کودکان و نوجوانان -2

است؛ به طور حفظ اسرار در شرایط خانوادگی و میان اعضای خانواده مشکل 

دهد پدر و مادر کودک یا قیم کودک  قانون دسترسی به اطالعات اجازه می ،کلی

بتواند به اطالعات پزشکی کودک دسترسی پیدا کنند. اطالع والدین از بیماری 

تواند در خصوص مسائل مربوط به بهداشت و درمان  چنین قیم می کودک و هم

توان اطالعات  واست یکی از والدین میخ، با دربنابراین ،ثر باشدؤکودک بسیار م

 Professional support and expertپزشکی کودک را در اختیار او قرار داد)

advice for trainees, 2012, p2.) 

چه به گیری  است و قادر به تصمیم پزشک معتقد باشد که بیمار محجور اگر

کاری که  انجام هر دهد تا پزشکان به قانون اجازه میصورت موقت یا دائم نیست، 

محجورین  در خصوص غیرالبته  سالمت بیمار الزم است دست بزنند. یبرای ارتقا

بنابراین اگر بیماری به شدت مریض است ولی محجور  ،چنین مجوزی وجود ندارد

دهد پزشک باید به این امر احترام بگذارد  نیست و رضایت به افشای اطالعات نمی

در مواردی که بیمار  اطالعات به نفع بیمار است. حتی اگر معتقد است که افشای

)شورای عالی GMC خواهد که اطالعات را فاش نکند  محجور است و از پزشک می

کند که پزشک باید سعی کند بیمار را متقاعد کند که اجازه  پزشکی( توصیه می

اما اگر هنوز به این امر رضایت  دهد شخص ثالث در مشاوره نقش داشته باشد.

تواند افشا کند و به بیمار  می ،داند پذیر می ندهد و پزشک افشای اطالعات را توجیه

 Confidentiality: protecting and providingقبل از انجام این کار اطالع دهد)

information, 2004)). 
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ای که در این موارد حائز اهمیت است این است که باید برای پزشک  نکته

والدین یا قیم او هستند و کنند  ضای اطالعات را میاه تقروشن شود که کسانی ک

 Amy L. McGuireخاطر پیدا کند) جو کند تا اطمینان و باید پرسگر شک کرد، ا

& Courtenay R. Bruce, 2009, p.320انجمن حفاظت از پزشکی .) (MPS) 
5
 

پزشک باید به نحوی شک خود را برطرف  ،کند که در صورت شک نیز توصیه می

 Sarahنماید و مراقب باشد که ممکن است نقض محرمانگی صورت بگیرد)

Whitehouse, 2011, p.68). 

ند و شو ل تعهد به حفظ اسرار پزشکی میباید بدانیم که نوجوانان نیز شام

سال حق مراجعه به پزشک بدون رضایت پدر و مادرشان را  11کودکان بیش از 

پزشکان نیز در خصوص سن  دارند و پزشک باید اسرار این بیماران را حفظ کند.

ها چقدر  آن اشته باشند تا مطمئن شوند که سنبیماران خود باید نهایت دقت را د

قانون جرایم  29به استناد مادة توانند  سال حتی می 11کودکان باالی  است.

 ایت برای درمان جراحی دهندبه پزشک رض1331کشنده در برابر افراد مصوب  غیر

(Non-Fatal Offences Against the Person Act, 1997 البته در این خصوص .)

قانون توسط کمسیون مربوط در حال بررسی است و هرگونه تغییر به احتمال زیاد 

 بودن اسرار پزشکی افراد زیر سن قانونی خواهد بود. ثر در موضوع محرمانهؤم

 

 منافع عمومی  -1-2

گیرد باید منافع عمومی را  هنگامی که پزشک تصمیم به افشای اطالعات می

در نظر بگیرد و به این سوال در ذهن خود پاسخ دهد که آیا در صورت افشا 

 ؟خیر گیرد یا منافع عموم مردم یا بیمار در معرض خطر قرار می ،نکردن اطالعات

که پزشک  کند بیان می (GMC) در چنین موقعیتی شورای عالی پزشکی
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و اسرار د به حفظ اطالعات نتری دار عموم مردم تمایل بیش باید مطمئن شود 

پزشک در این موقعیت نیز در صورت امکان باید از بیمار  .بیمار یا افشای آن اسرار

که انجام چنین عملی ممکن نباشد یا بیمار از  این درخواست رضایت نماید؛ مگر

تواند اطالعات را بدون رضایت بیمار  میکه در این صورت رضایت امتناع نماید 

که خطری جدی برای بیمار یا دیگران وجود  است در جاییاین البته  .فاش کند

 .داشته باشد

 Wمعروف  ةای از یک افشا اسرار پزشکی به خاطر منافع عمومی پروند نمونه

تان روانی بود و یک بیمارس است. در این پرونده یک زندانی که در Egdell علیه

ضای ترخیص اکردن چندین نفر دیگر بود تق نفر و زخمی 5محکوم به قتل 

 ایگدلگیری در مورد این درخواست از دکتر  کند. برای تصمیم مشروط می

این  گزارش دکتر مبنی بر بنویسد.W خواسته شده بود که گزارشی از وضعیت 

به و عالقه هنوز آمادگی چنین امری را ندارد و مرد خطرناکی است  Wبود که 

ولی دکتر  ،کند نظر می از تقاضای خود صرف  Wاستفاده از مواد منفجره دارد.

 ةچنین به دبیرخان فرستد و هم گزارش خودش را به مدیر پزشکی بیمارستان می

 W فتند.گ صی میها اشخاصی بودند که حرف آخر را در مورد مرخ این .بیمارستان

ی نظر رأ دادگاه تجدید .شکایت کرد از دکتر ایگدل برای نقض محرمانگی اسرار

توانسته برای منافع  باشد و می داد که تعهد پزشک به حفظ اسرار مطلق نمی

و مدیر و دبیرخانه باید به خاطر  عمومی برای مدیر پزشکی اسرار را افشا کند

 (. Egdell, 1989) W V شدند گزارشی آگاه میمنافع عمومی از جزئیات چنین 

حفظ  امنیت عمومی، اجرای عدالت، افشای اسرار برای حفظ امنیت ملی،

جامعه یا موضوعات دارای اهمیت و قابل دفاع حتی جایی که جرم و جنایتی در 

آیا ز اهمیت است که ئحا له، این مسأ،  قابل توجیه است. به هر حالکار نیست
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کافی مهم است که قابل افشا باشد یا برای حفظ منافع عمومی  ةموضوع به انداز

 (.Toulson and Phipps, 2006, para6-22) ؟زم است یا خیرچنین عملی ال

حفظ منافع عموم بر حفظ منافع  ،هرجا که منافع عمومی در خطر است ،بنابراین

در  ح دهد.و پزشک باید منافع عموم را بر منافع بیمار ترجی گیرد میبیمار پیشی 

پزشک در خصوص چنین افشایی  ،صورت افشای اسرار بیمار به نفع عموم

 ی نخواهد داشت.مسؤولیت

 

 استفاده گیری از وقوع جرم و جلوگیری از سوء پیش -2-2

حفظ اسرار توسط  ةانگیزترین استثناء بر وظیف بر این ممکن است بحث

وقوع جرم را  قانون ملزم نیست به طور داوطلبانه ةپزشک به وسیل باشد.پزشکان 

تواند به نقض محرمانگی اسرار و افشای اسرار  می ،. بنابراینبه پلیس اطالع دهد

او  که مشروط بر این ی داشته باشدمسؤولیتکه برای او  بیمار دست بزند بدون این

 ,Brazier M. Medicine, 2003) معتقد که این امر به نفع عموم مردم است

p.300.) 

کند که بیمار  های شورای پزشکی آمده است پزشک اگر فکر می در توصیه

لیت برای روانی یا جنسی قرار گیرد یا فاقد اه ممکن است قربانی جرایم فیزیکی،

و  مسؤولاطالعات را به سرعت به افراد پزشک باید  دادن به افشا است، رضایت

این اجازه برای پزشک زمانی وجود دارد که تشخیص دهد این امر  .مناسب بدهد

تواند حتی با یک همکار  به نفع بیمار است و برای محافظت از او الزم است و می

را در پرونده  تجربه مشورت نماید و اگر تصمیم به افشا گرفت باید علت افشا با

وجیه عمل خود داشته و موجه نماید و آمادگی دفاع از خود برای تبیمار مستند 

ربط اطالع بدهد هنگامی که  در مورد کودکان هم پزشک باید به مراجع ذی باشد.
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خطر به احساس کند پدر مادر یا قیم کودک ممکن است سالمت و امنیت او را 

زیرا ممکن است  ،له بسیار مهم استید در نظر داشته باشد که  این مسأاندازند و با

باید به نحو مقتضی دست به افشا  ،براین باشد بنافوری  کودک در معرض خطرِ

Stauch, Marc ,2006 ) د و در صورت لزوم به همکار ارشد خود اطالع دهدبزن

227.p). 

 .از کودکان بسیار متداول است کشی بهره و استفاده این مورد در خصوص سوء

برای های ملی  این خصوص قوانینی وجود دارد و پزشک باید از دستورالعمل در

 .آگاه باشد هچنین قوانین مربوط حفاظت از کودکان و هم

دهند  استفاده از کودکان را می قانون حمایت از افرادی که گزارش سوء

 ((The Protection for Persons reporting Child Abuse Act 1998 1331مصوب 

امنیت افراد افشاکننده را تحت حمایت و حفاظت قانونی قرار می دهد و به نوعی 

کیفری و انتظامی برای آنان  مسؤولیتت در برابر ینمدنی و همچنین ام مسؤولیت

نقض  ،کند که افشای اطالعات به دیگران به این نحو آورد و بیان می به وجود می

گونه نگرانی در  شود در صورتی که پزشک هر )افشای اسرار( تلقی نمی محرمانگی

بدنی یا ضررهای  ةاستفاد جنسی یا سوء ةداستفا مورد اتهام یا موارد مشکوک سوء

های  باید به سرعت به سازمان ،بنابراین بدنی یا صدمه به کودکان داشته باشد.

گویی و انتقال  مریکا نیز  قانون پاسخآدر  ،عالوه بر انگلیس مربوط اطالع دهد.

در خصوص حمایت از افرادی که اسرار  ،(HIPAA) سالمت در آمریکا ةبیم

پزشکی را به دلیل جلوگیری از وقوع جرم و جلوگیری از سوء استفاده از بیمار 

 Howardپیش گرفته است) کنند نیز چنین سیاست حمایتی را در فاش می

Davidson, 2003, p.2.) 

 افشای اطالعات برای حسابرسی پزشکی -3
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تمام  مراقبت بهتر پزشکی است. ةارائی برای اطالعات حسابرسی امری ضرور

شرکت  1حسابرسی بالینی ةهای درمانی وظیفه دارند که در ارائ پزشکان در مراقبت

که است گیری مراحل درمان و اقداماتی  حسابرسی بالینی به معنی پی کنند.

الزم اقداماتی که از این به بعد برای درمان بیمار چنین  همتاکنون انجام شده و 

شود  جایی که حسابرسی بالینی توسط یک تیم انجام می .باشد میام شود است انج

پزشک ممکن است اطالعات ، گیرد یا توسط کارمندان حسابرسی صورت می

بیماران رضایت ضمنی به این امر  زیرا شخصی بیمار را بدون رضایت او افشا کند

نفع خود بیماران این کار به  چون دارند و اعتراضی نسبت به این نوع افشا ندارند

سسات باشد باید شای اطالعات بیماران برای سایر مؤاست. اما هرگاه نیاز به اف

  )امثالهم های بیمه و  اطالعات برای شرکت ءرضایت بیمار گرفته شود مانند افشا

225.p 2006, Stauch, Marc.) 

تفاهم وجود دارد که بین اطالعات شخصی بیمار و اطالعات پزشکی  این سوء

 چه که به طور ند و هرآندر صورتی که این دو تفاوتی ندار بیمار تفاوت وجود دارد

 جنسیت، شود مانند آدرس، گردد را شامل میمستقیم به زندگی شخصی افراد باز

هر دو  در .د و غیرهشرایط بیماری فر نوع عمل، ،ة تلفنشمار ،کدپستی سال تولد،

پردازش اطالعات  افراد مرتبط کرد.توان به زندگی شخصی  ها را می داده ،مورد

 Wendy)است  1331شناسایی بیمار تابع مقررات قانون حمایت از اطالعات 

Harrison and Heather Sharp, 2009, p.7.) 

 

 دارهای واگیر بیماری -1-3

ت، لیکن مطلق نیست، اگرچه حفظ اسرار بیمار حق مسلم و واضح او اس

یکی  باشند. پزشکان موظف به نقض محرمانگی میبرخی از موارد وجود دارد که 
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جایی که بیمار مبتال به های واگیر است. به عنوان نمونه  وارد بیماریدیگر از این م

زیرا  ،اش بگوید باید پزشک ابتدا بیمار را قانع کند که به شریک جنسی باشدایدز 

 است و در شریک وی در شرایط عادی قرار ندارد و احتمال ابتالی او بسیار باال

تواند به این امر اقدام  صورتی که بیمار به این امر راضی نشود خود پزشک می

Stauch, Marc ,2006 ) ی برای او وجود داشته باشدمسؤولیتکه  نماید بدون این

247.p). 

 Public Health, Control of) ها کنترل بیماری در قانون بهداشت عمومی

Disease Act 1984)  هایی که باید سریعاً اطالع   برخی از بیماریبه شرح ذیل

شورای تب زرد.  تیفوس، بله،آ از قبیل وبا، هایی بیماری .اند بیان شده ،داده شوند

 کند که افشای در جهت منافع عمومی الزم است. پزشکی عمومی بیان می

 های جدی مسری از های جدی مانند بیماری حفاظت از افراد یا جامعه از آسیب

ورد افراد این امر به طور بالقوه در م موارد حفظ منافع افراد و جامعه است.جمله 

 مبتال به ایدز و شرکای جنسی آنان نیز ضروری است.

های  مورد بیماری در قوانین ایالتی نیز از جمله قوانین کارولینای شمالی در

به  ها وجود دارد هایی که امکان شیوع آن ی پزشکان ملزم به اعالم بیماریمسر

نیز در قوانین اداری  دارهای واگیر بهداشت محلی هستند و لیست بیماری ةادار

 (North Carolina Administrative Code) کارولینای شمالی بیان شده است

 Jillنیز مواردی را در این خصوص تصریح کرده است) HIPAA چین قانون هم

Moore, 2005, p.248.) 

 ایراندر حقوق وارده استثنائات  -4

اسرار بیمار  ءعدم افشا در نظام حقوقی ایران نیز مانند دیگر کشورها اصل بر

، شود علل یا عوامل موجهه یاد می است مگر در موارد استثنایی که از آن به عنوان
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اسرار بیمار با وجود این عوامل صورت گرفته باشد  ءصورتی که افشا یعنی در

در برخی کشورها که به گفتنی است  داشت.ی برای پزشک وجود نخواهد مسؤولیت

این استثنائات بسیار محدود است و  ةدایر ،دهند تری می حقوق فردی اهمیت بیش

این  ةمصالح اجتماعی استوار است دایر در کشورهایی که مبانی حقوق بر

 باشد. تر می استثنائات بسیار گسترده

یا عوامل موجهه بیماران اسرار  ءبر اصل عدم افشا استثنائات وارد ،به هر حال

 مقررات آمده بدین قرار است: به طور پراکنده درکه در حقوق ایران 

 رضایت بیمار -1-4

، 1919، )عمید رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است

علیه عبارت است از  رضایت صاحب راز یا مجنی ،در اصطالح حقوقی (.521ص، 2ج

خالف قانون علیه حقوق و علیه به این که تعرضی بر مجنیتمایل قلبی و موافقت 

البته الزم به توضیح است که رضایت یا گذشت بیمار در  های او انجام گیرد. آزادی

از جمله اهلیت  )ثر خواهد بود که واجد شرایط مقرر قانونی ؤصورتی م

ناپذیر  دیدمبانی تر ةبر پایگمان  بی باشد و رضایت بیمار احراز شود.دهنده(  رضایت

استثناء  نخستینتوان  اقدام، می اذن و ةچون قاعد دیده هم رضایت زیان

 .شده را رضایت بیمار دانست پذیرفته

 

 های و اگیردار اعالم بیماری -1-1-4

سسات ملزم به افشا اسرار بیماران ؤیکی دیگر از موارد قانونی که پزشکان و م

دار به  های واگیر است اعالم بیماریند و مقتضای مصالح بهداشتی جامعه باش می

قانون طرز جلوگیری از 19 ةباشد. در این خصوص ماد ربط می مراجع قانونی ذی

 ةپزشکان آزاد و کلی» دارد: مقرر می 1921دار مصوب  واگیر های آمیزشی و بیماری
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پردازند موظفند  های آمیزشی می ینه و درمان بیماریاهای بهداری که به مع بنگاه

اند و قبالً به پزشک دیگری  های آمیزشی را که دیده بیماری ةر هر ماه عددر آخ

 ةطریق بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند. اند، مراجعه ننموده

ای است که بهداری کل تعیین خواهد  نامه بیماران به موجب آیین ةفرستان شمار

های بهداری  بنگاه ةآزاد در کلی پزشکان» : این قانون 19 ةچنین طبق ماد هم. «کرد

 ةوسیله المقدور ب دازند باید حتیپر مان بیماری آمیزشی می که به معاینه و در

ایت بیماری را معین نموده و در موقع ش از بیمار کوشش نمایند کانون سرپرس

طرف  مقتضی بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطالعات کافی برای تجسس و بر

بیماری به بهداری مربوط بفرستند که اقدام الزم به عمل  کردن کانون انتشار

پزشک را  دار، های واگیر قانون مذکور با احصاء بیماری 13 ةین مادنچ هم. «آید

وبا و  آبله، تب زرد، هایی مانند: بیماری است رازداری دانسته ةمکلف به نقض قاعد

 (.192ص ،ش.1913 )عباسی،امثالهم 

های آمیزشی که  از جمله بیماری یک قانون فوق ةماد ةبق تبصراز طرفی ط

از:  ایت نماید عبارت استبه دیگران سرشخص مبتال به آن، ممکن است از 

ع از وقوع آن،پزشک سفلیس و شانکر نرم که در صورت مشاهده یا اطال سوزاک،

به  ی بهرمند شود. البته قانونگذاررازدار ةتواند از معافیت قانونی نقض قاعد می

ن گونه موارد و افراد فاقد صالحیت در ای ةاهمیت آن و جلوگیری از مداخللحاظ 

وزارت بهداری را مکلف نموده است که اجرای امور  ،بیماران از جمله حفظ اسرار

 های آمیزشی را به پزشک واگذار نماید. مربوط به بیماری

دار  های آمیزشی و واگیر قانون طرز جلوگیری از بیماری ةنام آیین 1 ةتبصر

های آمیزشی  برای این که سرّ بیماران افشا نشود بخش بیماری» کند: تصریح می

ی دستورات ها راجع به غیبت بیماران و اجرا نامه مکلف است برای بررسی اطالع
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غیر پزشک  ةمور این کار نماید که اجرای این امر به عهدالزم یک نفر پزشک را مأ

 (.911ص ،ش.1913 )عباسی،« واگذار نشود

ها را موظف  بیمارستان ةسیس بیمارستان نیز کلیة تأنام آیین 5 ةماد 9بند 

دار را در اسرع وقت طبق مقررات و  های واگیر نموده است بیمارن مبتال به بیماری

 (.291ص ،ش.1913 )عباسی، به وزارت بهداری اعالم نمایند طقوانین مربو

 

 اعالم والدت و وفات -2-1-4

مباحث  ةامور شخصی و خانوادگی افراد جامعه در زمرامروزه بسیاری از 

م گردد که اعال مربوط به حقوق اجتماعی است و به نظم عمومی جوامع باز می

ه منظور یعنی ب فوت افراد از آن جمله است. وهای واگیردار و اعالم والدت  بیماری

ولت حفظ حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت در جامعه، روز به روز نقش د

به لحاظ آثار حقوقی مترتب بر  ،، بنابراینشود تر متبلور می گونه امور بیش در این

طفال و ها اهتمام خاصی نسبت به تنظیم دفاتر ثبت تولد ا امروزه دولت این امور،

ای که به منظور اجرای  گذار عالوه بر وظیفه قانون رو از این .مرگ دارند ةثبت واقع

را مکلف به  پزشکان د برای والدین اطفال شناخته،یصحیح قوانین در ثبت موال

 اند. ها بوده که شاهد تولد آن است اعالم تولد اطفالی نموده

ماما یا پزشکی » ،11/9/1955قانون ثبت احوال مصوب  13 ةبه موجب ماد

و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی و  رکه در حین والدت حضو

این موضوع . «باشد ت اعالمی میآن به ثبت احوال محل در مهل ةارسال یک نسخ

بینی شده  پیش1913ل مصوب سال اسوم قانون ثبت احو ةماد 9در بند  تر پیش

 مورد اصالح واقع شد. 1955بود که در سال 

چه کودک در بیمارستان  داشت که چنان قانون مذکور مقرر می 9 ةماد 9بند 
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مدیر بیمارستان و در  ةگواهی والدت به عهد اصلی صدور ةبه دنیا آید وظیف

صورتی که زایمان در غیر از مراکز عمومی مثل بیمارستان صورت می پذیرفت 

بایست اطالعات الزم را اعالم  اند می پزشک یا مامایی که در محل حاضر بوده

 نمودند. می

 11ر مستوجب تخلف از انجام تکالیف مذکو ،قانون مذکور 51ة به موجب ماد

البته قانون مذکور با توجه به اصالحات آن در  دیبی بود.وز تا دو ماه حبس تأر

اهمیت موضوع در زمان وضع قانون  ةدهند اما این نشانمنسوخ شد  1955سال 

 مزبور بوده است.

 13 ةمتخلفین از ماد ،قانون ثبت احوال 91 مادة در حال حاضر به موجب

جزای نقدی داخت به پر ،نونیقانون مذکور عالوه بر الزام به اجرای تکالیف مقرر قا

قانون مذکور  13 ةگذار با وضع تکالیف مقرر در ماد بنابراین قانون شوند. محکوم می

 ،ن ثبت احوالاآن به سازم ةمبنی بر لزوم صدور گواهی والدت و ارسال یک نسخ

یا مامایی که  پزشک ،بنابراین .شده استی وارد رازدار ةاستثناء دیگری بر قاعد

ها  کامالً سرّی برای مادر یا پدر طفل یا هر دوی آن چندشاهد تولد طفلی هر

به خاطر رازداری به سازمان ثبت تولد طفل  ةتوانند از اعالم واقع هستند نمی

ر اسرا ءافشا به استناداو را تواند  وال خودداری ورزند و صاحب سرّ نیز نمیاح

در این مورد تکلف پزشک و ماما به »الواقع،  فی ای تحت تعقیب قرار دهد. حرفه

قضایی به اعالم جرم  شابه تکلیف بازرسان قضایی یا غیراعالم والدت طفل، م

 (.921ص ،ش.1912 )پاد، «است

وجود دارد. نیز همین تکلیف برای پزشکان در مورد صدور گواهی فوت افراد 

قانون ثبت  29 ةطبق ماد حقوقی مترتب بر اعالم فوت افراد،با توجه به آثار 

نظر پزشک باید به ثبت احوال محل  احوال، یک نسخه از گواهی فوت با اظهار
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توانند  وراث متوفی نمی در این زمینه نیز همانند صدور گواهی والدت، ارسال شود.

د تعقیب قرار راز مور ءای و افشا پزشک را به لحاظ نقض قانون حفظ اسرار حرفه

استثنائات  ةصدور گواهی فوت نیز همانند گواهی والدت، در زمر ،این بنابر دهند.

 رازداری است. دةوارده بر قاع

 

 سرّ در حال ضرورت یافشا -3-1-4

کامل مواردی که پزشکان در صورت ارتکاب از  ءگذار نسبت به احصا قانون

گونه که  مسوؤلیت مبرّی هستند خودداری ورزیده است. برخی از این موارد همان

گذار حکم  در قوانین و مقررات موجود است و در برخی موارد که قانون شداشاره 

گونه  باید دید تکلیف پزشک در قبال این است ها بیان نداشته آن ةصریحی دربار

شود یا حفظ  پزشکی که از تصمیم بیمار به ارتکاب جرم مطلع می مسائل چیست؟

ای بپردازد آیا  اسرار حرفه کند که پزشک به افشاء مصالح مهم دیگران ایجاب می

ه ها مسائلی است که ب این ای مبری است یا خیر؟ پزشک از اتهام افشا اسرار حرفه

یک را به طور  آن الزم است تا هر ةای روشن دربار یابی به نتیجه منظور دست

 جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 تصمیم بیمار به ارتکاب جرم -5

که پزشک را ملزم به است ده شبینی ن در قوانین و مقررات ایران موردی پیش

ربط مبنی بر وقوع جرم  انتقال اطالعات خود به مقامات پلیس یا مراجع قانونی ذی

موجبی قانونی که اقدام پزشک مبنی بر افشا  ،بنابراین د.ای نمای یا وجود توطئه

باره تکلیفی  پزشک در این رو ان را توجیه نماید وجود ندارد، از ایناسرار بیمار

تکلیف او همانا حفظ اسرار بیماران است. در این خصوص از  ،به عبارتی .ندارد
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که مقامات آیا در مواردی » که:است حقوقی دادگستری استعالم شده  ةادار

نایتی مطلع شوند و ها حین انجام وظیفه از وقوع جنحه یا ج بهداری و بیمارستان

 ةادار «اند یا نه؟ موران کشف جرم اعالم ننمایند مرتکب جرمی شدهمراتب را به مأ

ها و  مقامات بهداری و بیمارستان» پاسخ داده است: 11/1/1991مزبور در تاریخ 

دار  وع جرمی و اعالم نکردن به مقامات صالحیتپزشکان در صورت اطالع از وق

 (.192ص ،ش.1931)کالنتریان، «گردند مرتکب جرمی نمی

 

 در مقام دفاع از خود سری افشا -6

دیگر ار مواردی که ممکن است در حال ضرورت اقدام پزشک در افشا ی یک

 سرّ در مقام دفاع از خود در دادگاه است. ، افشایای را توجیه نماید اسرار حرفه

شود در این صورت مکلف  وقتی که پزشک به عنوان متهم به دادگاه احضار می»

گوی اتهامات وارده بر خود باشد و از خود  است همانند هر متهم دیگری پاسخ

دفاع نماید. اگر اتهام پزشک مربوط به یک خطای پزشکی باشد و بیمار از وی 

ای  اسرار حرفه ءخود مجبور به افشا ممکن است پزشک برای دفاع از شکایت کرده

 (.21ص ،ش.1911 )قضایی، «گردد

پزشک را  رد که به صراحتهرچند که در این زمینه قانون خاصی وجود ندا

ن حق دفاع یک لیک از خود نموده باشد، عمقام دفا مجاز به افشا اسرار بیمار در

 ةکه در مقام دفاع از خود مدعی است هم پزشکیاصل مسلم حقوقی است مثالً 

تالش و همت خویش را برای بهبود بیمار به کار بسته است و علت عدم بهبودی 

مباالتی وی، بلکه به لحاظ بیماری دیگر است  احتیاطی یا بی بیمار نه به لحاظ بی

ی آن ای مجاز به افشا ست و از حیث حفظ اسرار حرفها که شاکی مبتال به آن

دفاع متهم را فراهم  ةکند که قاضی پرونده زمین می عدالت اقتضا .ستنبوده ا
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هم  البته الزم به توضیح است که هم اقدام پزشک در مقام دفاع از خود و ،سازد

ای باشد که در صورت نیاز به بیان اسرار  ه باید به گونهمتمهیدات قاضی محک

علنی برگزار  به صورت غیر دادگاه نیز ةاقل ممکن اکتفا کند و جلس ای، به حد حرفه

 ، دادگاه ةچه شاکی در جلس نان، پزشک در مقام دفاع از خود چاز طرفی د.شو

ادعای متهم پرونده است بازگو ننماید، پزشک  اسرار بیماری خود را که مورد

تواند بدواً به شاکی و سپس به دادرس محکمه اعالم ننماید که مدافعات وی در  می

مستلزم افشای اسرار بیمار است. در این صورت با موافقت  وارده،برابر اتهامات 

 تواند در برابر اتهامات وارده از خود دفاع نماید. پزشک می ،شاکی یا دستور دادرس

 ةکنند ه تضمینیری بیاندیشد کبداین گونه موارد ت گذار در ست قانونالبته الزم ا

 ازداری را تصریح نماید.ر ةو استثنائات وارده بر قاعدحقوق افراد جامعه 

 

ماهیت  افشای اسرار پزشکی و مدنی پزشک ناشی از مسؤولیتمبنای  -ج

 آن

پزشکان خواهیم پرداخت و  مسؤولیتاین مبحث ابتدا به بیان مبانی  در

 پزشکان در برابر افشای اسرار پزشکی از چه نوع مسؤولیتکه  سپس به بیان این

 قراردادی یا قهری(. )ماهیتاست؟ 

 

پزشکان در برابر افشای اسرار پزشکی در حقوق  مسؤولیتی مبنا -1

 ال ایران و کامن

 :از هستند که عبارتند مسؤولیتپزشکان دارای دو نوع کلی به طور

های حقوقی تکالیف و تعهدات بسیاری  نظام ة: در هم اخالقی مسؤولیت. 1

ها را رعایت نمایند و  بینی شده  است که باید آن برای صاحبان حرف پزشکی پیش
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ت این تکالیف از لحاظ شدت و ضعف نسبت به اهمی ها مقید باشند. به انجام آن

او دارند متفاوت هستند. این وظایف بسیار مختلف  ةاثری که بر بیمار یا خانواد

ها را احصاء نمود. ذکر این نکته ضروری است که ترک  توان تمامی آن است و نمی

که برای  بدون این اخالقی است، مسؤولیتفقط موجب بسیاری از این وظایف 

شیخ  )آل به دنبال داشته باشد یا مدنی و...()کیفری  حقوقی مسؤولیتفاعل آن 

 .(213ص ،ش.1911 مبارک،

 :که عبارتند از شود که خودش به سه قسم تقسیم می : قانونی مسؤولیت. 2

 مسؤولیتبیمار  اسرارکیفری و مدنی که در خصوص افشای  انتظامی، مسؤولیت

انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و  ةنام آیین 9 ةو ماد 19 ةمادانتظامی 

 ةای مشاغل پزشکی و وابسته به آن اموری که موجب هتک حرمت جامع حرفه

های انتظامی مربوط به تخلفات پزشکان را  باشد را بیان کرده و مجازات پزشکی می

 اسرار در نظر گرفت. ةکنند انتظامی برای افشا مسؤولیتتوان  بر شمرده است می

در  1932جزایی پزشکان در قانون مجازات اسالمی مصوب  مسؤولیتدر خصوص 

پزشک را مبتنی بر تقصیر دانسته و در صورت  مسؤولیتآن  ةو تبصر 935 ةماد

بدنی که وارد کرده است  ةرا در مقابل تلف یا صدم توان آن احراز تقصیر پزشک می

مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری  ،از سیاق ماده ،دانست. به دیگر سخن مسؤول

اثبات تقصیر الزم  ،مسؤولیتبدین معنی که برای  شود؛ تقصیر استنباط می ةامار

که ثابت کند  مانند آنتواند عدم تقصیر خود را ثابت کند،  نیست؛ ولی پزشک می

گونه  ه و مرتکب هیچکه مقررات پزشکی و موازین فنی را کامالً رعایت کرد

خذ کرده باشد بار هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت ا احتیاطی نشده است. بی

 (.191-193، صصش.1931، )صفایی دیده خواهد بود زیان ةعهداثبات تقصیر بر

افشا اسرار بیماران را با لحاظ  قانون مجازات اسالمی، 191 ةگذار در ماد قانون
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 ةبه عبارت دیگر، براساس ماد .بیان کرده استخصوصیت و شخصیت مرتکب 

خود  ةمرتکب جرم باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرف مزبور،

شود. از باب تمثیل برخی افراد موضوع حکم قانونی را  محرم اسرار مردم تلقی می

کسانی که به مناسبت شغل  ةکلی»: ی و عاماست به عبارت کل هدیرستا برشمرده 

مشاغل و حرف  ةنه تنها مشتمل بر کلی« شوند خود محرم اسرار می ةا حرفی

پزشکی است بلکه سایر حرف و مشاغلی هم که به نحوی از انحاء به مناسبت 

شوند مشمول حکم مذکور  خویش محرم اسرار مردم محسوب می ةشغل و حرف

سر این است که  ءجرم افشا ةیکی دیگر از شرایط و عناصر متشکل .خواهند بود

بین اطباء و بیماران یا دیگر صاحبان حرف و مشاغلی که به مناسبت حرفه و شغل 

رکن مادی  ،سرء شوند وجود داشته باشد. افشا خویش محرم اسرار مردم تلقی می

 و مطلع ساختن دیگران از وجود سر جرم است که مقصود از آن آشکار نمودن

است. قصد مجرمانه و سوء نیت نیز جهت  صورت مطلق بیان نمودهو به باشد  می

 مسؤولیتبرای بررسی  .(111-111صص ،ش.1911، )عباسی تحقق این جرم الزم است

در این خصوص را  مسؤولیتبایست مبانی  مدنی در مورد افشای اسرار پزشکی می

 پردازیم. می کنیم در ذیل به بررسی این مسؤولیتبررسی 

تقصیر  ة، نظریمدنی مسؤولیتشده در  اصلی پذیرفته ةنظری ،در حقوق ایران

 ةبر پای ها مسؤولیتتمام  و مناط احراز تقصیر هم مالک نوعی است، لیکن است

 مبنای واحدی ندارد مسؤولیتجا  تقصیر یا خطا بنا نهاده نشده است و همه

نویسندگان و  ،1993بعد از تصویب ق.م.م مصوب  (.92ص ،ش.1911، زاده )قاسم

ا بر ر مسؤولیتاول این قانون که اساس  ةحکم کلی ماد ةدانان با مالحظ حقوق

ق.م که  921ة ماد مذکور و ةجمع حکم مادة باردر کند، مبنای تقصیر معرفی می

نظریات متعارضی  دانست متلف مال دیگر را در صورت عدم تقصیر هم ضامن می
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 1ند.داظهار نمو

 ،تقصیر بر دیگر رجحانی ندارد چه هیچ یک از نظریات خطر یادر اسالم اگر

بدین معنی که در نظام حقوقی اسالم از هیچ کدام از این نظریات به طور کامل 

معیار  همواره انتساب ضرر، اما واضح است که در قواعد اسالمی، پیروی نشده،

 نماید که مقصراست عرفی دارد و عرف معموالً کسی را مسؤول قلمداد می

  .(121-121صص ،ش.1913 )عمیدزنجانی،

تر  بیشایران   ةمدنی در حقوق موضوع مسؤولیتمبنای که  با آن ،به هرحال

اما این نظریه حصری نیست و در موارد  مدنی مبتنی بر تقصیر است، مسؤولیت

مانند  خطر قرار داده است، ةمدنی را تابع نظری مسؤولیتمبنای  مقنن، خاص،

قانون  ةگذار در نخستین ماد قانونچه  آن ناشی از حوادث رانندگی و مسؤولیت

با توجه  .با قاعده اتالف تعارض ندارد  بیان داشته است  مسؤولیت مدنى به صراحت

در  تری دارد. تطابق بیش ،ة عدم نسخ با اصول و قواعد فقهینظریبه دالیل فوق، 

که  مدنی مسؤولیتقانون  1 ةخصوص افشای اسرار پزشکی نیز با توجه به ماد

احتیاطی به جان یا  بی ةیا درنتیج هرکس بدون مجوز قانونی عمداً» ارد:د مقرر می

سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به 

ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا  موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه

 «باشد جبران خسارت ناشی از عمل خود می مسؤولمعنوی دیگری شود 

مباالتی و  تقصیر پزشک اعم از بیباید تقصیر شویم و  ةتوانیم قائل بر نظری می

مدنی  مسؤولیتقانون  991و  921مطابق مواد  احتیاطی یا عمد وی احراز شود بی

لی جبران خسارت ملزم به جبران ضرر مالی نماییم، وکننده را  توان افشا می

غیرممکن بدون احراز تقصیر مرتکب با توجه به نبودن صراحت قانونی  معنوی

و نصی است جبران خسارت مادی مقرر شده  ،در مواد مرتبط با اتالف زیرا ،است
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 در مورد خسارت معنوی نداریم.

بدون  مسؤولیتال از نظر تاریخی همانند بسیاری از کشورها  در حقوق کامن

 مبتنی بر تقصیر مقدم است و در گذشته در اکثر موارد، مسؤولیتتقصیر بر 

در  (.11ص ،1911 زاده، )قاسم بوده است مسؤولیتاستقرار شرط جبران ضررها تنها 

در جرائم مدنی دو نظریه وجود  مسؤولیتاصول اساسی  ةبارحقوق انگلیس، در

دارد حال  آور را جرم مدنی محسوب می اعمال زیان ةها کلی دارد که یکی از آن

گوید هر خطای مدنی جرم نیست و مدعی باید اثبات نماید  دیگر می ةکه نظری آن

) John خسارت نماید ةبار بر اساس قوانین جرم است تا بتواند مطالب که عمل زیان

179)-, 1969, pp180 am SalmondWilli ال با توجه به  در نظام حقوقی کامن

آراء متعدد صادره در مورد افشای اسرار پزشکی نیز در صورت بروز خسارت مادی 

کننده مقصر باشد یا نباشد محاکم در پروندهای  یا معنوی به هر نحوی چه افشا

 اند. مختلف حکم به جبران خسارت داده

 

حقوق ایران و  افشای اسرار پزشکی دراز ناشی  مسؤولیتماهیت  -2

 ال کامن

 خارج از قرارداد مسؤولیتقراردادی و  مسؤولیتمدنی به  مسؤولیت

ناشی از عقد را ضمان  مسؤولیتشود که این دو نوع  تقسیم میقهری(  مسؤولیت)

مورد مصادیق  بندی در قسیمتبع این تبال گویند. داد نیز میو ضمان ناشی از قرار

 مسؤولیتاین گفتار  در ،بنابراین پزشکی نیز صادق است. مسؤولیتجمله  آن از

پردازیم تا ببینیم که  ناشی از افشای اسرار در حقوق کامن ال و حقوق ایران می

در که به طور دقیق  ایندادی یا قهری است یا قرار مسؤولیتافشای اسرار پزشکی 

 ،این اساس بر تری دارد. گیرد و قلمرو عام قرار نمیبندی  هیچ یک از این دو تقسیم

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+William+Salmond%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+William+Salmond%22
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دهیم و سپس  ال را در این خصوص مورد بررسی قرار می ابتدا رویکرد حقوق کامن

 به بررسی حقوق ایران خواهیم پرداخت.

 

 ال حقوق کامن -3

ال در  کننده راز: در حقوق کامن صاحب راز و افشا ةنقش توافق در رابط

باورند که اگر رابطه و رفتار طرفین به شکل نوعی و متعارف این  خصوص توافق بر

داری اطالعات به صورت محرمانه  به نحوی باشد که خوانده متعهد به حفظ و نگه

که قصد شخصی او  شود ولو این توافق او بر حفظ اطالعات احراز می تلقی شود،

ض متعهد به حفظ دو فرراز( در  ةکنند )افشا اصوالً خوانده گونه نبوده باشد. این

بلکه جایگرین یکدیگر  رندالبته این دو فرض قابلیت تحقق همزمان ندا اسرار است

 شوند: تلقی می

کننده نسبت به حفظ اسرار توافق کرده یا به موجب  در جایی که افشا. 1

از  کننده فارغ از توافق، در جایی که افشا. 2 شود. قانون چنین توافقی فرض می

 (.91ص ،ش.1931 )پائول استنلی، اطالعات آگاه بوده استمحرمانه بودن 

اصوالً تفاوتی نیست که مبنای تعهد به حفظ اطالعات ال  در حقوق کامن

در اغلب موارد مفاد شروط قراداد و  .غیر قراردادی ةمحرمانه قرارداد باشد یا رابط

نوان قرارداد به عدر نتیجه احراز ة غیر قراردادی یکسان است؛ لوزام قانونی رابط

تحقق  ،با این وجود ثیر عملی زیادی نخواهد داشت.مبنای تعهد به حفظ اسرار تأ

اصوالً در صورت وجود قراداد بین طرفین  ثیر نیست؛تأ قرارداد در تمام موارد بی

 ها چنین است که تعهدات را صرفاً بر اساس قرارداد تحلیل نمایند. تمایل دادگاه

بق اصول انصاف چندان مطلوب نیست و مناسب آن است که البته تحلیل توافق ط

 ،تعهد مزبور را معلوم نمایند. در واقع ةگستر ،شروط صریح یا ضمنی طرفین
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 شود. آن تلقی می یغالب بر تصمیمات دادگاه است و مبنای اصل ،تحلیل قراردادی

 فرد متعهد به حفظ موجب توافق،به بر همین اساس این امکان وجود دارد که 

 ،شود در نتیجه انصاف محرمانه تلقی نمی ةاطالعاتی شود که طبق اصول اولی

رسد هیچ علت موجهی  به نظر می د.شو ة تعهد مزبور میتوافق موجب افزایش دامن

حتی اگر « حفظ نوع اطالعات محرمانه نیست» مانع انعقاد قراردادی با موضوع

است بین تعهد قراردادی صریح و الزم به ذکر  قرارداد مزبور چندان عاقالنه نباشد.

ضمنی شباهت تام برقرار نیست زیرا در مقام مقایسه بین مزایای حفظ اسرار و 

 تعهد صریح بیش از تعهد ضمنی است اعتبار )مانند آزادی بیان( سایر حقوق

 .(99ص ،ش.1931 )پائول استنلی،

که  اند دانند و پذیرفته ر افراد میت در خصوص افشای اسرار پزشکی بیش

آمدن درمان  به منظور فرآهم .ها باید بین کادر درمانی تقسیم شود اطالعات آن

در درمانی رضایت ضمنی وجود دارد( )در خصوص افشای اسرار برای کا ها آن

که اطالعات شخصی  که بیماران آگاه هستند از این پزشکان باید مطمئن باشند

که موضوعی باشد و دلیلی  ینشود مگر ا ها بین کادر درمانی فاش می آن ةباردر

Marc ))تعهد ضمنی به حفظ اسرار وجود دارد(  برای آن وجود داشته باشد

225.p 2006, Stauch,.) 

ها و مراکز درمانی برای  بیمارستان ال در کشورهای کامن در بسیاری از موارد

داد حفظ اسرار موجود خودشان قرار حفظ اسرار بیمار با کارمندان و پزشکان

داد کارمند را نیز با امضای این قرارنمایند و به نحوی پزشک و  بیماران منعقد می

این موارد است که  در نمایند. از وظایف و اختیاراتشان در حفظ اسرار آگاه می

 ثر باشد.ؤکننده م افشا مسؤولیتتواند در تعیین حدود  وجود قرارداد می

با نه توافق نکرده است اطالعات محرماای که نسبت به حفظ  کننده افشا
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حصول شرایط زیر در زمان انتشار یا استفاده از اطالعات ملزم به حفظ و عدم 

 ها است: افشای آن

 از محرمانه و سرّی بودن اطالعات آگاهی داشته است؛ خوانده حقیقتاً -1

اما خوانده عامداً  ه باشداطالعات امری مسلم و واضح بود نمحرمانه بود -2

 این واقعیت را نادیده گرفته است؛

محرمانه بودن اطالعات را  ،موقعیت خوانده هر انسان متعارفی در -9

 .(91ص ،ش.1931 )پائول استنلی، داد تشخیص می

 

 حقوق ایران -4

در حقوق ایران برای پزشکان در خصوص افشای اسرار نص صریحی وجود 

 مسؤولیتقهری و هم  مسؤولیتهم  ،مسؤولیتولی با توجه به قواعد عام  ،ندارد

قراردادی پزشکان در  مسؤولیتتواند برای پزشکان متصور باشد.  قرار دادی می

که تعهد  گیرد و این تر مورد بحث قرار می حقوق ما در قبال تعهد پزشکان بیش

 .ست یا تعهد به نتیجهکه تعهد پزشکان تعهد به وسیله ا پزشک چه نوع است و این

البته این نکته را باید در نظر داشته باشیم که این بحث در خصوص افشای اسرار 

فایده است و تعهد به نتیجه و وسیله در خصوص تعهدات مادی و  پزشکی بی

نه تعهد اخالقی )حقوقی( مربوط به  استاعمال خاص پزشک و کادر درمانی 

دادی در مورد پزشکان به صورت تعهد به قرار، تعهد بنابراین .حفظ اسرار بیمار

تواند مطرح شود فرضی است  چه که می اما آن ،نتیجه و وسیله قابل تصور نیست

بین پزشک و بیمار یا  حفظ اسرار بیمار به طور جداگانه دادی برایکه قرار

ها در میان باشد و در این صورت است که تعهد به  مندان آنو کارها  بیمارستان

در تواند  کنندگان نیز می افشا مسؤولیتدادی خواهد بود و ، تعهد قراراسرارحفظ 
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عمالً چنین توافقی بین بیمار و پزشکان در  چهارچوب قرارداد تفسیر شود، لیکن

گیرد و اگر چنین توافقی هم در بین نباشد هم با توجه به  کشور ما صورت نمی

متعهد به حفظ  وجود دارد، برای پزشکان آیات و روایات و تعهدات اخالقی که

کنندگان اسرار  باشند برای افشا باشند و آگاه از این تعهد خود می اسرار پزشکی می

ی، مدن مسؤولیتقانون  1 ةمادبه موجب  زیراقهری وجود دارد  مسؤولیتپزشکی 

احتیاطی  بی ةکنندگان اسرار پزشکی چه عمداً یا به صورت غیرعمد به وسیل افشا

ها  ای وارد کنند و سبب زیان مادی یا معنوی به آن بیمار( لطمه) به صاحب راز

 مسؤولیتشوند باید مسؤول جبران خسارت وارده به شخص باشند. البته برای 

 بیمار باید ورود ضرر مادی یا معنوی را ثابت نماید.  ،مدنی

خطای مرتکب استوار  ةقهری را بر پای مسؤولیتگذار نظام  در حقوق ما قانون

 ةکه در برگیرندقانون مذکور   1 ةعام در ماد ای کلی و ساخته است و با وضع قاعده

مرتکب تقصیر را ملزم به جبران خسارت وارده به  تمامی افعال انسان است،

پزشکان در مورد افشای اسرار نیز مبتنی بر تقصیر  مسؤولیتنماید.  دیده می زیان

را در برابر نقض تعهد خویش به حفظ اسرار مسؤول تلقی  توانیم پزشک است و می

تواند در  داد نیز میران خسارت نماییم. فرض وجود قرارکنیم و وی را ملزم به جب

 ثر باشد.ؤم کننده سر پزشک یا فرد افشا مسؤولیتجهت تفسیر حدود 

 

 جبران خسارت ناشی از افشای اسرار پزشکی  -د

 خسارات محتمل خارج از دو نوع نخواهد بود که عبارتند ،مدنی مسؤولیتدر 

 :مفهوم مقصود از خسارت مادی یا ضرر مادی عبارت است ازمادی و معنوی.  :از

ضرر معنوی نیز آن است که به  منفعت مسلمی که ناقص شود یا از دست برود.

هایی  زیان ،در واقع، رسدحیثیت و شهرت یا آبروی شخص یا عواطف او آسیب ب
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ناگفته  سازد. عاطفی او را مخدوش می معنوی و ةکه حقوق شخصیت فرد و جنب

جسمی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر ممکن است به سالمت  نماند که گاه

 معنوی.  ةمادی دارد و هم جنب ةهم جنب

کنند و مفهومی  ال نیز ضرر را به همین صورت تقسیم می در حقوق کامن

فاش شده  اش ضرر در خصوص بیماری که اسرار پزشکیمشابه دارد. هر دو نوع 

وجود ضرر  مسؤولیتیکی از ارکان قابل تصور و محتمل است. بدون تردید، 

در مورد افشای اسرار  .پذیر شود ضرر و جبران خسارت امکان ةباشد تا مطالب می

مالی را در اثر نقض محرمانگی مستقیماً از  ،بیمار ،پزشکی در بسیاری از موارد

 را اخراج کند.او دهد برای مثال در شرایطی که کارفرمای بیمار  ست مید

در حقوق ایران جبران خسارت معنوی در قوانین متعددی حتی قانون 

مدنی جبران  مسؤولیتقانون  1 ةاساسی مورد تصریح قرار گرفته و صراحتاً در ماد

 ،از نظر عملیآن بیان شده و از نظر تقنینی امری صریح و شناخته شده است ولی 

 .جبران مالی برای خسارت معنوی را خالف شرع دانسته است ،شواری نگهبان

بعد از تصویب قانون مطبوعات البته در خصوص خسارت معنوی شورای نگهبان 

 11شورای نگهبان ارجاع شد شورا در بند  موردی که بهکه  19/1/19در تاریخ 

 طرح قانون مطبوعات که بیان داشت: 91 ةیک ماد ةخود در مورد تبصر ةنظری

خسارات  ةتواند برای مطالب اعم از خصوصی یا حقوقی( میشاکی ) ،در موارد فوق»

مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت 

سارت را معین، مورد حکم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خ

سی طرح خسارات معنوی مجاز و  ةیک ماد ةدر تبصر» اعالم داشت:« دقرار ده

به مال در امر  معنوی ن شده است. تقویم خساراتآدادگاه مکلف به رسیدگی به 

مادی مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب 
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که در  در حالی (911ص ،ش.1911 )مدنی، «حق است با آن در صورت مطالبه ذی

الضرر و سایر روایاتی که وجود دارد  ةشرع مقدس اسالم با توجه به قاعد

ممنوعیتی برای جبران چنین خسارتی وجود ندارد. واقعیت این است که خسارات 

است که منشاء بسیاری از ناپذیر  معنوی در جامعه وجود دارد و این امر انکار

ت غیر مالی است که افراد به ها، جرایم و مسایل جامعه لطما نزاع ،اختالفات

وص صریح قانونی تمایلی ها با وجود نص عمل نیز دادگاه سازند. در یکدیگر وارد می

خسارات معنوی در حالی  ی مبنی بر جبران چنین خسارتی ندارند.به صدور رأ

هتک حیثیت و صدمه  باشد و محدود به دارای مصادیق بسیار متنوع و متعدد می

دعاوی راجع به خسارات معنوی در  .شود اجتماعی نمی به اعتبارات شخصی و

تر قضات عنایت چندانی به  محاکم قضائی ایران بسیار مهجور مانده و بیش

آنان را به اغماض و  اند دیدهاند و اگر هم مدعیان را جدی  گونه دعاوی نکرده این

صلح و اند و یا حداکثر موضوع را از طریق  پوشی از دعاوی خود دعوت نموده چشم

  .اند سازش فیصله داده

داد باشد یا منشاء ه منشاء آن قرارال جبران خسارت معنوی چ حقوق کامن در

ها به راحتی به صدور آراء  امری شناخته شده است و دادگاه ،غیر قراردادی باشد

برخالف حقوق ایران در مورد افشای اسرار پزشکی نیز  .پردازند در این زمینه می

غرامات سنگینی برای لطمات روحی و عاطفی وارده به بیماران مورد حکم قرار 

 (.11ص ،ش.1919 )نقیب، گرفته است

 مسؤولیتتابع قواعد عام  اسرار ناشی از افشای طرق جبران خسارات مادی

 :گیرند که عبارتند از عمل قرار میین خصوص سه شیوه مورد ا باشد و در مدنی می

 دل یا مثل مال و پرداخت قیمت مال.دیده و دادن ب پرداخت عین مال به زیان

طرق جبران خسارت معنوی و غیرمادی در مورد افشای اسرار پزشکی در 
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تواند یکی از  کارهای آن می مدنی و راه مسؤولیتحقوق ایران با توجه به قانون 

 تواند هر مدنی دادرس می مسؤولیتقانون  9ة توجه به ماد با .های ذیل باشد روش

 ها را با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شرایط بیمار انتخاب نماید: یک از آن

 ؛مدنی( مسؤولیتقانون  11ة)ماد دیده خسارت خسارت مالی بهپرداخت  -1

  ؛دیده خواهی شفاهی از خسارتعذ -2

 ؛اعتذار در جرایدعذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب  -9

 ؛قانون اساسی( 111)اصل  دیده به هر نحو دیگر حیثیت از خسارت ةاعاد -9

 .مدنی( مسؤولیتقانون  1 ة)ماد نمودن یا از بین بردن منبع ضرر موقوف -5

 ،ال در مورد افشای اسرار های معنوی در حقوق کامن اما در خصوص زیان 

شده را صادر  برای خسارات واردهها در اکثر موارد حکم به پرداخت غرامت  دادگاه

ترین روش برای جبران زیان معنوی  کنند و پرداخت پول را به عنوان مناسب می

 و غیرعمدی باشد همانند گیرند حتی اگر افشای اسرار سهوی بیمار در نظر می

م که دادگاه پزشک را را بیان کردی که قبالً آن Furniss v Fitchett [1958] ةپروند

های دیگری نیز برای  دالر غرامت محکوم کرده بود. اما شیوه 9251به پرداخت 

ال متداول است از جمله جبران نمادین که  جبران خسارت معنوی در حقوق کامن

اندازه با زیان نیست  طور که از نامش پیداست جبرانی است تشریفاتی و هم همان

نمادین چنین  دیده با درخواست وجهی ناچیز و مبلغی بلکه در این روش زیان

و فقط با این عمل و اعالم  که خسارتش با پول قابل جبران نیستدهد  نشان می

ها و مصالح خویش موجب  زیان با حفظ آرمان ةپیروزی خویش بر واردکنند

زیرا نگران است که » کند ساری و بازیابی خسارت معنوی خویش را بیان می شرم

ن عمل به احیای حق معنوی ین با ایبنابرا ،جویی برند اش گمان سود از خواسته

چنین روشی در  ان اتهام قرار دهد.که خود را در مظ آید بدون این میخویش بر
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شود و به این صورت است  بیان می« خسارت نامی»حقوق انگلیس تحت عنوان 

و این  کنند پوند محکوم می 1که خوانده را به پرداخت مبلغ ناچیزی مثالً پرداخت 

 .(911ص ،ش.1911، ابراهیمی )توپا دهد که خواهان دعوا را برده است عمل نشان می

شود جبران  های افشای اسرار پزشکی مشاهده می چه که در اکثر پرونده ولی آن

 .استکننده  پرداخت غرامت مالی توسط افشا وسیلة هخسارت معنوی ب

جبران کارهای متفاوت برای  در اکثر موارد با وجود راهال  در حقوق کامن

ها حکم به پرداخت غرامت  خسارت معنوی از جمله جبران نمادین و ... دادگاه

ترین  کنند و پرداخت پول را به عنوان مناسب شده را صادر می برای خسارات وارده

گیرند حتی اگر افشای اسرار  روش برای جبران زیان معنوی بیمار در نظر می

 .سهوی باشد

 

 و پیشنهادات گیری نتیجه

 ،در واقع باشد؛ مدنی در برابر نقض محرمانگی امری جدید نمی مسؤولیت

برای افشای اطالعات محرمانه در اوایل قرن هجدهم شروع شد و  «جبران»حل  راه

مدنی برای افشای اسرار پزشکی نیز اوایل قرن بیستم مورد شناسایی  مسؤولیت

فت علم و فناوری مسائل قرار گرفت و تا امروز ادامه دارد و روز به روز با پیشر

پست و  ةو توسعطور که با رشد  جدیدی در این زمینه در حال ظهور است. همان

مدنی برای این امر  مسؤولیتتلگراف نقض محرمانگی تلگراف افزایش یافت و 

شناخته شد این اتفاق در خصوص حریم خصوصی بیمار و نقض محرمانگی اسرار 

تر  شدن با مسائل جدید با مواجه است و افتهبیمار نیز اتفاق افتاده و گسترش ی

 مثل ایمیل و اینترنت این امر ادامه دارد.

مدنی  مسؤولیتاالصول  علی  ایران ةمدنی در حقوق موضوع مسؤولیتمبنای 
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مالک  اما این نظریه حصری نیست و مناط احراز تقصیر، مبتنی بر تقصیر است،

خطر  ةمدنی را تابع نظری مسؤولیتمبنای  مقنن، نوعی است و در موارد خاص،

گذار در  چه قانون آن. ناشی از حوادث رانندگی مسؤولیتمانند  قرار داده است،

با قاعده اتالف   بیان داشته است  نخستین ماده قانون مسؤولیت مدنى به صراحت

 ،ة عدم نسخ با اصول و قواعد فقهینظریبا توجه به دالیل فوق، و  تعارض ندارد

چه هیچ یک از نظریات خطر یا تقصیر بر تری دارد. در اسالم نیز اگر تطابق بیش

ن بدین معنی که در نظام حقوقی اسالم از هیچ کدام از ای ،دیگر رجحانی ندارد

همواره  اما واضح است که در قواعد اسالمی، ،نظریات به طور کامل پیروی نشده

نماید که  ؤول قلمداد میمعیار عرفی دارد و عرف معموالً کسی را مس انتساب ضرر،

قانون  1 ةدر خصوص افشای اسرار پزشکی نیز با توجه به ماد مقصر است.

تقصیر شویم ولی اگر افشای اسرار حتی  ةتوانیم قائل بر نظری مدنی می مسؤولیت

سبب از بین رفتن مالی شود یا مستقیماً و راز باشد  ةکنند بدون احراز تقصیر افشا

توان  مدنی می مسؤولیتقانون  991و  921موجب اتالف شود مطابق مواد 

را ملزم به جبران ضرر مالی نماییم ولی جبران خسارت معنوی بدون  هکنند افشا

احراز تقصیر مرتکب با توجه به نبودن صراحت قانونی غیرممکن است. در نظام 

تقصیر در  ،با این وجود قرار نگرفته است، مسؤولیتدی مبنای اصل واح ال، کامن

مدنی قبول شود  مسؤولیتتواند به عنوان یکی از مبانی مهم  این نظام حقوقی می

شمار صادره از محاکم این نظام حقوقی در این خصوص گواه صحت این  آراء بی و

 مسؤولیتمثال آن ا خطرناک وادعا است. البته در مواردی مانند محافظت از اشیاء 

در خصوص افشای اسرار پزشکی نیز در صورت  بدون تقصیر پذیرفته شده است.

 ،کننده مقصر باشد یا نباشد بروز خسارت مادی یا معنوی به هر نحوی چه افشا

 اند. محاکم در پروندهای مختلف حکم به جبران خسارت داده
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ارد در حقوق در دادی یا قهری دکه افشای اسرار مبنای قرار در مورد این

ال اصوالً تفاوتی نیست که مبنای تعهد به حفظ اطالعات محرمانه قرارداد  کامن

 ةمفاد شروط قراداد و لوزام قانونی رابط ،در اغلب موارد .قراردادی غیر ةباشد یا رابط

عنوان مبنای تعهد به حفظ احراز قرارداد به  ،در نتیجه قراردادی یکسان است. غیر

تحقق قرارداد در تمام موارد  ،با این وجود عملی زیادی نخواهد داشت.ثیر اسرار تأ

چنین  ها اصوالً در صورت وجود قراداد بین طرفین تمایل دادگاه ثیر نیست؛تأ بی

 .اساس قرارداد تحلیل نماینداست که تعهدات را صرفاً بر

در حقوق ایران برای پزشکان در خصوص افشای اسرار نص صریحی وجود 

قراردادی پزشکان در حقوق ما در  مسؤولیتلی با توجه به قواعد عام و و ندارد

دادی برای  فرضی که قرار .گیرد تر مورد بحث قرار می قبال تعهد پزشکان بیش

مندان  ها وکار حفظ اسرار بیمار به طور جداگانه بین پزشک و بیمار یا بیمارستان

توانیم برای  رد و میها وجود داشته باشد عمالً در کشور ما وجود ندا آن

قانون  1 ةبا توجه به ماد .قهری قائل شویم مسؤولیتکنندگان اسرار پزشکی  افشا

کنندگان اسرار پزشکی چه عمداً یا به صورت غیرعمد  افشا ،مدنی مسؤولیت

ای وارد کنند و سبب زیان مادی  )بیمار( لطمه احتیاطی به صاحب راز بی ةوسیل به

باید مسؤول جبران خسارت وارده به شخص شناخته ها شوند  یا معنوی به آن

 ،مسؤولیتپزشکان در مورد افشای اسرار با توجه به قواعد عام  مسؤولیت شوند.

توانیم پزشک را در برابر نقض تعهد خویش به حفظ  مبتنی بر تقصیر است و می

اسرار مسؤول تلقی کنیم و وی را ملزم به جبران خسارت نماییم. فرض وجود 

کنندة سر  پزشک یا فرد افشا مسؤولیتتواند در جهت تفسیر حدود  اد نیز مید قرار

 ثر باشد.ؤم

ة روایات و اندیش ،شود در آیات طور که مشاهده می همان تعهد به حفظ اسرار
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حفظ اسرار اهمیت فراوانی داده شده است و از نظر تاریخی قدمت  ةلفقها به مسأ

له در غرب تر از زمانی است که این مسأ ها بسیار بیش آیات و روایات و اندیشه

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 ال عبارتند اصلی حفظ اسرار پزشکی در حقوق کامن ةاستثنائات وارده بر قاعد

حمایت از کودکان و  -2 ؛الزام قانون و رضایت بیمار به افشای اسرار -1 :از

. که موارد مشابهی نیز منافع عمومی و.. -9 ؛گیری از وقوع جرم پیش-9 ؛نوجوانان

حقوق ایران به طور پراکنده در قوانین و مقررات به چشم  در این خصوص در

این موارد وجود دارد حمایت  ةچه که حائز اهمیت است و در کلی خورد ولی آن می

باشد و هرکجا که عدم افشای اسرار با منافع  منافع فرد و منافع عموم جامعه می از

جامعه در تغایر باشد پزشک ملزم به افشای اسرار بیمار خود بیمار یا منافع 

کند که دفع افسد به فاسد صورت گیرد و  مصلحت چنین اقتضاء میزیرا باشد  می

 شود.جلوگیری تر نسبت به فرد یا جامعه  های بزرگ از بروز ضرر

کارهای متفاوت برای  ها در اکثر موارد با وجود راه  دادگاهال  در حقوق کامن

خسارت معنوی از جمله جبران نمادین و ... حکم به پرداخت غرامت برای  جبران

ترین روش  کنند و پرداخت پول را به عنوان مناسب شده را صادر می خسارات وارده

گیرند حتی اگر افشای اسرار سهوی  برای جبران زیان معنوی بیمار در نظر می

 .باشد
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 ها نوشت پی

1
. Health Maintenance Organization. 

 .1سورة مؤمنون / 2

 .12حجرات/  3
4
. The general medical council. 

5
. Medical Protection Society. 
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The Civil Liability Due to Revealing Medical Secrets in Iran's 

Law and Common Law 

M M. Meghdadi 
M H. Delavari 

Abstract 

Revealing medical secrets is one of the most important topics in 

medical law, and has an ancient root in medical history and morality. 

Keeping patients' secrets is one of the certain laws in internal and 

international laws and regulations of the most countries that have been 

recognized in patients' bill of rights. Keeping patients' secrets causes 

patients to confide in physicians and refer to them; disregard of this, 

causes unreliability of patients towards physicians and the lack of 

visiting them. Using medical records without patient's permission is 

not lawful except the cases or the places where law allows for 

continuing his treatment or medical researches. Breach of this 

obligation, may cause harm to patient; so the domain of civil liability 

due to revealing medical secrets in Iran's law and common law 

countries that have recognized this fact officially and the cases that 

make physicians legally or morally bound to keep patients' secrets,  

are known and examined. Also the cases that physicians are allowed 

to reveal patients' secrets are stated. In spite of recognizing civil 

liability for revealing medical secrets and terms of liability and 

compensation for damages legislatively in our country at 

compensation for damages due to revealing medical secrets, 

comparative studies about this subject with Iran's law can be helpful. 

We don't see such claims and orders in Iran's judicial system 

practically and we need information and codification of up-to-date 

rules and regulations about it. Paying more attention to this fact is 

necessary, because keeping people's privacy in today's world, 

regarding ever-increase development of technology and 

communications industry have been very important and such topics 

are today's society needs. 
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