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 مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي
  1سيد حسين حسيني

 چكيده

تعيين مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي فرع بر تشخيص مصاديق افراد شاغل 
الزم است اين امور در مقررات كيفري . باشد در حرف پزشكي و ساير حرف وابسته مي

ر قانوني موجب انتفاء بديهي است فقدان اجتماع شرايط مقر. نيز مورد توجه قرار گيرد
كه قوانين خاص پزشكي امكان تشخيص مسؤوليت  در حالي. تعقيب كيفري خواهد شد

متصديان امور پزشكي را فراهم نموده، در قلمرو مسؤوليت كيفري به اين امور به نحو 
مطلوب توجه نشده است؛ زيرا مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي به دو دسته قابل 

مسؤوليت اخير منوط به . ؤوليت كيفري عام و مسؤوليت كيفري خاصمس: تقسيم است
آن است كه ميان قوانين كيفري و قوانين خاص پزشكي هماهنگي الزم وجود داشته 

  .باشد
  

  واژگان كليدي
يت كيفري عام، مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي، حرف پزشكي، مسؤول
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 مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي

طور كلي مسؤوليت داشتن نسبت به امري فرع بر اجتماع شرايط تحقق  به
كه اگر شرايط مذكور جمع نباشد مسؤوليتي به وجود  اي مسؤوليت است به گونه

شرايط الزم : اول. اين شرايط به اعتباري به دو دسته قابل تقسيم است. آيد نمي
بنابراين زماني كه . رآو شرايط الزم براي عمل مسؤوليت: دوم. براي شخص مسؤول

از حيث قانوني فرد واجد د شود فردي مسؤوليت قانوني دارد اوالًَ، باي گفته مي
اگر هر يك از . ثانياًَ، عمل ارتكابي برخالف قانون باشد. شرايط مسؤوليت باشد

  .موارد فوق وجود نداشته باشد مفهوم مسؤوليت محقق نخواهد شد
قابل توجه است كه داراي آثار اهميت مسؤوليت در حقوق از آن جهت 

اگر در دادگاه احراز گردد كه : طور مثال به ؛)13، ص1370نژاد،  حسيني( حقوقي است
دنبال آن موضوع مجازات و  فردي مسؤوليت كيفري دارد و مجرم است به يقين به

  .شود اعمال آن مطرح مي
ه قابل گرچه مسؤوليت حقوقي با لحاظ شرايط الزم نسبت به همه افراد جامع

فرض است، ولي بازتاب آثار اين مسؤوليت نسبت به افراد مذكور هميشه يكسان 
چه فردي به شخص ثالثي خسارت جزئي وارد آورد، آثار  چنان: طور مثال نيست؛ به

االصول الزام  الزام به جبران خسارت هميشه غير قابل تحمل نيست و از طرفي علي
در مقابل، برخي مشاغل و اصناف در . مذكور تبعات اجتماعي نيز در بر ندارد

تر و  فرض ارتكاب عمل خالف قانون آثار ايجاد مسؤوليت ناشي از آن وسيع
دليل اين امر آن است كه نقش مشاغل مذكور در جامعه . تر از مثال قبلي است مهم

ها حساسيت خاصي دارند زيرا  افراد جامعه نيز نسبت به آن. اهميت ويژه دارد
از جمله . گردد طور غير مستقيم به جامعه باز مي ها به نه مسؤوليتگو بازتاب اين

باشند؛ زيرا حرفه پزشكي داراي  مشاغل مذكور، متصديان حرف پزشكي مي
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. طرق مختلف با افراد جامعه سروكار دارد هاي متنوع و متعددي است كه به شاخه
طالعه آن بدين لحاظ بررسي جايگاه مسؤوليت كيفري پزشكي و حرف وابسته و م

  .از اهميت خاصي برخوردار است
  
  مفهوم و شرايط مسؤوليت متصديان امور پزشكي ـ1

شناسايي قلمرو مسؤوليت متصديان و دست اندركاران امور پزشكي و حرف 
صورت، مفهوم  غير اين در. باشد وابسته از ديدگاه حقوقي حائز اهميت مي

مسؤوليت در اين فرض . مسؤوليت در امور پزشكي قابل بررسي نخواهد بود
ها  شناسايي شرايط اعمال و اقداماتي است كه متصديان امور پزشكي براساس آن

مفهوم مسؤوليت در معناي . باشند مسؤوليت داشته و در صورت اثبات پاسخگو مي
فوق يك تعبير اختصاصي بوده و محدود به افراد آن يعني صاحبان حرف پزشكي 

يط خاص براي ايجاد مسؤوليت حرف پزشكي به با اين وصف، وجود شرا. باشد مي
در نتيجه براي تحقق مفهوم . معناي نهي اجتماع شرايط عام مسؤوليت حقوقي نيست

اول شرايط عام . باشد مسؤوليت مذكور، اجتماع دو نوع شرايط ضروري مي
  .مسؤوليت و دوم شرايط خاص مسؤوليت كه به تشريح آن خواهيم پرداخت

  
  وليتسؤشرايط عام م ـ1ـ1

در خصوص شرايط نوع اول، صاحبان حرف پزشكي بايستي شرايط دارا شدن 
اين شرايط در باب عمومات . نظر از حرفه خويش داشته باشند مسؤوليت را صرف
  .شود مسؤوليت مطرح مي

رسد زيرا فردي كه  در بادي امر وجود شرايط مذكور مسلم و محرز به نظر مي
ده دارد، به يقين برخي شرايط عام عهرتصدي يكي از مشاغل پزشكي را ب
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در عين حال بايد توجه نمود كه احراز . مسؤوليت حقوقي مانند بلوغ و عقل را دارد
طور  به. شرايط فوق براي تحقق مسؤوليت صاحبان حرف پزشكي ضروري است

مثال، اگر پزشكي مبادرت به تجويز دارويي براي بيمار خويش نمايد و در نتيجه 
همچنين ممكن . ي ببيند، تحت شرايطي پزشك مسؤوليت داردبيمار آسيب بدن

طبيعي . است تجويز مذكور ناشي از وجود شرايطي چون تهديد و يا اكراه باشد
هاي قانوني همانند مسؤوليت كيفري ثابت  است در چنين فرضي برخي مسؤوليت

  .)15، ص1383عباسي، ( شود نمي
ي شرايطي را تصور نمود توان به مناسبت مسؤوليت حرف پزشك همچنين مي

دليل اين كه منشاء عدم  كه حتي رضايت پزشك نيز قابل تأمل باشد، ولي نه به
آميز يا تهديد باشد، بلكه يك اقدام پزشكي است كه براي  رضايت، رفتار خشونت

انجام اقدام  الوصف شرايط و اوضاع و احوال  دهد، مع درمان بيمار خويش انجام مي
بنابراين چنانچه . كند ن يا مكان رضايت پزشك را تأمين نميدليل زما به 1پزشكي

پزشكي در شرايطي اقدام به عمل پزشكي نمايد كه مطلوب وي نبوده هر چند براي 
دليل اينكه بيمار سرطاني خويش  بيمار وي مطلوب باشد، مانند زماني كه پزشك به

نخاع وي مبادرت  برد از طريق تزريق مقداري الكل به را كه از درد شديد رنج مي
طوري كه تنها عالج كاهش درد  به از كار انداختن حس عصبي بيمارش نمايد به

توان نظر داد كه در اينجا رضايت كه يكي از شرايط  اين اقدام پزشكي باشد،آيا مي
  .)به بعد111، ص1377آل شيخ مبارك، ( مسؤوليت پزشكي است وجود ندارد؟

ورت محسوب شود تعيين حكم قانوني بديهي است اگر موضوع از مصاديق ضر
رسد سياست  سهل است،ولي چنانچه از مصاديق ضرورت قلمداد نشود ،به نظر مي

ولي موضوع از دو جهت قابل . تقنيني صريحي در اين خصوص وجود نداشته باشد
در . اول؛ از حيث اخالق پزشكي، دوم؛ طبق موازين حقوق پزشكي: تأمل است
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اي نقش مهمي در جواز  آوري نمود كه اخالق حرفهخصوص جهت اول بايستي ياد
زيرا مفهوم و مصاديق اخالق پزشكي با . كند يا عدم جواز اقدام پزشكي ايفا مي

شرايط و عناصري درگير است كه آن شرايط و عناصر همواره ثابت نيستند، بلكه 
 در نتيجه حكم مسأله. كند حسب زمان و مكان شرايط و اوضاع و احوال تغيير مي

مطروحه از كشوري به كشور ديگر و حتي در مرزهاي جغرافيايي يك كشور 
  .)33، ص1386ساشادينا، ( ممكن است متفاوت باشد

اي مبتني بر حفظ  آنچه مسلم است اين كه اگرنسبي بودن حكم اخالق حرفه 
اصول و كرامت انساني بيمار باشد، قابل تأمل ولي اگر منشأ تغيير عواملي مانند 

تفاوت در شخصيت و موقعيت و ميزان تمكن مالي بيمار باشد به تبعيض و 
كه نسبت به فردي توانا خدمات پزشكي از استاندارد بااليي برخوردار باشد  اي گونه

و به نسبت فرد فقيري حداقل امكانات پزشكي فراموش شود، نبايد انتظار داشت 
  .كه بتوان موضوع را در چارچوب موازين اخالقي توجيه كرد

ر خصوص موازين حقوقي، رويه قضايي كشور ما ملهم از مقررات قانوني د
بيني  طور عمده در قانون مجازات اسالمي پيش مقررات مزبور به. باشد حاكم مي

  . نمايند آنها استناد مي اند و محاكم اعم از حقوقي و كيفري به شده
  
  شرايط خاص مسؤوليت ـ1ـ2

كي عالوه بر شرايط عام مسؤوليت تحقق مسؤوليت كيفري متصديان امور پزش
همين شرايط است كه موضوع مسؤوليت . باشد مستلزم وجود شرايط خاصي نيز مي

جهت بررسي شرايط خاص . نمايد خاص كيفري را در حقوق پزشكي مطرح مي
  .گيرد مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي نكات ذيل مورد بررسي قرار مي
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  شكيمفهوم متصديان امور پز ـ1ـ2ـ1
طرح مفهوم متصديان امور پزشكي بدين جهت است كه از نظر حقوقي مسؤوليت 

هاي  باشد، بلكه ساير افراد شاغل در ديگر رشته كيفري منحصر به پزشكان نمي
. مرتبط با امور پزشكي نيز در صورت وجود شرايط الزم مسؤوليت كيفري دارند

ررات پزشكي افاده متصديان بنابراين واژه پزشك يا طبيب مذكور در قوانين و مق
امور پزشكي را ننموده، بلكه صرفاًَ شامل يك رشته خاص از امور مربوط به 

قانونگذار در مقررات مختلف زماني كه ديگر مشاغل پزشكي را . باشد پزشكي مي
دهد، به واژه پزشكي بسنده نكرده و حسب مورد از ديگر مشاغل  مد نظر قرار مي

  .توانند گواه اين مطلب باشند قوانين زير مي. كند پزشكي نيز ياد مي
  
  1366قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب سال  ـ1ـ2ـ2

قانون مذكور حرفه پزشكي را جامع ساير مشاغل وابسته پزشكي ندانسته و بدين 
عالوه بر تخصص پزشكي به » هاي گروه پزشكي رشته«لحاظ در مقام تعيين 

شكي، داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي نيز تفكيك از تخصص دندانپز
  .كند ياد مي

دليل  ولي به. باشند بنابراين همه افراد مذكور پزشك به معناي خاص كلمه نمي
توانند تحت شرايطي همانند پزشك، به  تصدي در يك امور مرتبط با پزشكي مي

  .تأسيس مطب مبادرت ورزند
  
  1362قانون اجازه تأسيس مطب مصوب  ـ1ـ2ـ3

، تأسيس مطب منحصر به 1362به استناد قانون اجازه تأسيس مطب مصوب سال 
توانند تقاضاي جواز تأسيس  هاي مرتبط نيز مي حرفه طبابت نيست و ساير رشته
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نمايد پزشكان، دندانپزشكان و  بدين جهت قانون مذكور تصريح مي. مطب نمايند
توانند پروانه تأسيس  ون ميهاي مختلف پزشكي با رعايت اين قان متخصصين رشته

  2.داشته باشند
بنابراين متصديان امور پزشكي مفهوم وسيعي است كه قلمرو آن تمام حرف 

كه به  طور كلي همه افرادي شود و به پزشكي و وابسته به پزشكي را شامل مي
توان از مصاديق متصديان امور  نحوي از انحاء با افراد بيمار سروكار دارند را مي

  .ح مطلب فوق يادآوري دو نكته استدليل طر. قلمداد نمودپزشكي 
  

  ضرورت تعيين مصاديق متصديان امور پزشكي ـ  نكته اول
طور صريح و شفاف مصاديق متصديان امور پزشكي را تعريف  قانونگذار بايستي به

صورت مسؤوليت كيفري جرائم پزشكي تضمين جامع و  چه در غير اين. نمايد
ممكن است افرادي از چنگال عدالت بگريزند با اين استناد كه  زيرا. مانعي ندارد

از . قانون حرفه آنان را در زمره مصاديق متصديان امور پزشكي قلمداد ننموده است
اين حيث شايسته است قانونگذار با رعايت موازين تخصصي امور پزشكي موجبات 

چه كه بايد  ندر اين خصوص آ. تدوين يك سياست جامع كيفري را فراهم نمايد
گذاري قرار گيرد حفظ حقوق بيمار و دفاع از كرامت انساني او  مالك قانون

بيمار فردي است كه مكانيسم جسم يا روان او به هر دليل وضعيت . باشد مي
انصاف و عدالت و ترويج احساس همدردي . مطلوبي ندارد و در نتيجه ناتوان است

تا،  عموئي، بي( او تسريع و تدقيق شودكند كه در ياري  و نوع دوستي اقتضاء مي
  .)97ص

سهل به . ممكن است تعيين افراد و مصاديق متصديان امور پزشكي سهل باشد
توان ساير  ولي آيا مي. هوشي اعتبار افرادي مثل پزشك، جراح، متخصص بي



 

 

  1387پاييز ،ششم، شماره دومسال           فصلنامه حقوق پزشكي/   100

كي
زش

ر پ
امو

ان 
صدي

ي مت
يفر

ت ك
ؤولي

مس
 

ها از نقش پزشك  افرادي كه مستقيماًَ در امور پزشكي دخالت ندارند ولي نقش آن
طور مثال متصدي پذيرش  را متصدي امور پزشكي ندانست؟ به كمتر نيست

بيمارستان در انجام امور پذيرش تأخير نمايد و امكان دخالت پزشك به موقع 
آيا خالف انصاف و ناعادالنه . دليل تأخير در پذيرش فوت كند نباشد و بيمار به

امور  است كه برخي متصديان امور اداري و خدماتي غير پزشك را نيز متصدي
رسد به ميزان دخالت و نقش اين افراد در بهبودي بيمار،  پزشكي بدانيم؟ به نظر مي

نظر از  بايستي نسبت به تعيين مصاديق متصديان امور پزشكي اقدام شود، صرف
به عنوان . كه متصدي امور پزشكي، فردي متخصص و پزشك باشد يا خير اين

باشد و مستقيماًَ هم در امور مثال، مدير يك بيمارستان معلوم نيست پزشك 
زشكي و كيفيت آن حائز پزشكي مباشرت ندارد ولي نقش او در انجام اقدامات پ

  .اهميت است
  

  برخي موارد ابهام در مصاديق متصديان امور پزشكي ـ نكته دوم
طور جامع تعريف  گذار مجازات اسالمي موضوع متصديان امور پزشكي را به قانون

گذاري به نحوي است كه امكان عدم تسري قانون مذكور به  ننموده و نحوه قانون
طور كلي احكام قانون مجازات  به. برخي از افراد متصديان پزشكي وجود دارد

اول مقرراتي كه در . شود اسالمي مرتبط با اقدامات پزشكي به دو دسته تقسيم مي
دوم احكام اختصاصي كه موضوع . باب عمومات حقوق جزا مطرح شده است

االصول مقررات عمده  علي. گيرد قوق كيفري اختصاصي پزشكي قرار ميح
همين وضعيت، قبل از . شود پزشكي در حقوق جزاي عمومي پيش بيني مي

يعني مقررات مربوط به اقدامات  3.تصويب قانون مجازات اسالمي نيز وجود داشت
قوق شود ح زيرا زماني كه گفته مي. شد صورت كلي و عام مقرر ميپزشكي به
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ها به جرم  جزاي عمومي يعني آن دسته از اصول، قواعد و مقرراتي كه قلمرو آن
 2در اين راستا بند . باشد ها وسيع مي خصوصي منحصر نبوده و دايره شمول آن به

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع «:دارد قانون مجازات اسالمي مقرر مي 59ماده 
ها و رعايت  ن يا نمايندگان قانوني آنكه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستا

در موارد فوري اخذ رضايت . موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود
  .»ضروري نخواهد بود

عمل « شود كه متصدي  با توجه به عبارت قانوني فوق اين سؤال مطرح مي
 توان تمامي شاغلين پزشكي و آيا مي. شود شامل چه افرادي مي» جراحي يا طبي

به » عمل جراحي« حرف وابسته را مشمول عبارت فوق دانست؟ بديهي است واژه 
اما  4باشند، شود كه متصدي آن پزشكان جراح مي اقدام پزشكي خاصي اطالق مي

تواند تمام اعمال حرف وابسته به پزشكي از قبيل  مي» عمل طبي « آيا واژه 
اين است كه چنين  راديولوژي، پرستاري را نيز شامل شود؟ دليل طرح سؤال

زيرا . شود شمولي از مجموعه قوانين و مقررات پزشكي و دارويي استنباط نمي
هاي وابسته را  پزشكي و شاغالن رشته گذار در كنار واژه پزشكي، واژه دندان قانون

  5.نمايد نيز ذكر مي
كند يعني  بنابراين زماني كه قانونگذار از واژه پزشكي در معناي عام استفاده مي
در . كند تمام متصديان امور پزشكي را در نظر دارد و به عموميت آن تصريح مي

قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش  15توان به ماده  اين خصوص مي
  .اشاره نمود 24/7/1364پزشكي مصوب 

هاي  منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته«:دارد ماده مذكور مقرر مي
ها و  پزشكي، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري پزشكي، دندان

اوديومتري،  راديولوژي، تكنولوژي، طبي، تشخيص آزمايشگاهي، علوم( پيراپزشكي
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  .»باشد مي) اپتومتري
شود قلمرو عام رشته پزشكي منحصر به قانون تشكيل  گونه كه مالحظه مي همان

باشد و قابل تسري در قوانين متعدد  ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در اين «كند كلمه پزشكي  زيرا قانون تصريح مي. پزشكي و حرف وابسته نيست

  .داللت عام دارد) نه در ساير قوانين(» قانون
كند قلمرو  بنابراين تنوع اقدامات پزشكي و متصديان امور پزشكي ايجاب مي

صورت سبب  در غير اين. دمسؤوليت كيفري مرتكبين جرائم پزشكي روشن شو
  .شود وي افراد در مقابل قانون ميتشتت آراء در محاكم شده و موجب تهديد تسا

قانون مجازات اسالمي نيز  60، قلمرو ماده 59ماده  2در اين راستا عالوه بر بند 
چه طبيب قبل از شروع درمان يا  چنان«براساس ماده مذكور . رسد مبهم به نظر مي
مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني،  اعمال جراحي از

يا مالي يا نقص عضو نيست و در مواردي كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب 
  .»باشد ضامن نمي

چيست؟ قلمرو كلمه طبيب شامل » طبيب « براساس ماده فوق منظور از كلمه 
شامل اقدامات بيب شود؟ آيا كلمه ط چه تعداد از متصديان اقدامات پزشكي مي

  شود؟ پرستاري هم مي
گذار از واژه طبيب معناي عام را منظور نموده باشد زيرا  رسد قانون به نظر نمي

بنابراين . گيرد در عمل اخذ برائت توسط پزشك به معناي خاص كلمه صورت مي
از حيث امكان تسري به كليه متصديان  60قلمرو مسؤوليت كيفري موضوع ماده 

  .باشد مبهم مي امور پزشكي
اين . عالوه بر مقررات عام پزشكي احكام خاص نيز در اين زمينه وجود دارد

در حال حاضر . گيرد دسته از مقررات موضوع حقوق جزاي اختصاصي قرار مي
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مقررات مذكور از جمله در قانون مجازات اسالمي در باب پنجم از كتاب ديات، 
اين جرائم مستقيماًَ برگرفته از فقه . ذيل عنوان موجبات ضمان پيش بيني شده است

از اين حيث جرائم عليه تماميت جسماني به جنايت تعبير . باشند جزايي اسالم مي
عمد، : شوند جنايت مذكور به اعتبار عنصر رواني به سه دسته تقسيم مي. شود مي

مجازات در جنايات اخير ديه مقرر است كه جاني . شبه عمد و خطاي محض
در باب موجبات ضمان و قلمرو مسؤوليت كيفري . باشد اخت آن ميمكلف به پرد
  6.گيرد مورد بررسي قرار مي 321و  319نيز در مواد 

هر گاه طبيبي گرچه حاذق و «:دارد قانون مجازات اسالمي مقرر مي 319ماده 
دهد يا دستور آن را صادر  هايي كه شخصاًَ انجام مي متخصص باشد در معالجه

با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا كند هر چند  مي
اول : ماده مذكور از دو جهت قابل بررسي است. »خسارت مالي شود، ضامن است

دوم بررسي قلمرو مسؤوليت كيفري،  7بررسي شرايط تحقق مسؤوليت كيفري،
نسبت به چه افرادي از  319منظور از جهت بررسي اخير اين است كه حكم ماده 

در اين . اغلين حرفه پزشكي و حرف وابسته به پزشكي قابل تسري استش
اول؛ فرض اطالق طبيب به تمام مصاديق : خصوص دو فرض قابل بررسي است

قانون تشكيل وزارت  15هاي پزشكي و وابسته به پزشكي به نحوي كه ماده  رشته
آسان به تعبير اطالق مذكور . بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر نموده است

بنابراين . كند رسد زيرا معناي لغوي و اصطالحي اين داللت را اثبات نمي نظر نمي
مذكور به آن  15گذار همانند ماده  اگر مراد چنين تعبيري است الزم بود قانون

منحصراًَ به  319دوم؛ فرض عدم اطالق، بدين معنا كه قلمرو ماده . نمود تصريح مي
مه قابل تسري است و از حيث ساير حرف وابسته حرفه طبابت به معناي خاص كل

گذار اگر به تمام متصديان امور  عالوه قانون به. باشد به پزشكي، داراي ابهام مي
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ماده مذكور . دعمل نماي 322توانست الاقل همانند ماده  پزشكي تسري داشت مي
مريض  گاه طبيب يا بيمار و مانند آن قبل از شروع به درمان ازهر«:دارد مقرر مي

ار خسارت پديد آمده د يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده
  .»نخواهد بود

داراي صراحت  319شود كه قلمرو ماده مذكور به نسبت ماده  مالحظه مي
كار بردن كلمات طبيب يا بيمار از واژه  زيرا قانونگذار بعد از به. بيشتري است

اين امكان را » مانند طبيب«رسد واژه  نظر مي به. مانند آن استفاده نموده است
نه فقط قابل اعمال به صاحبان حرفه پزشكي  322فراهم نمايد كه قلمرو حكم ماده 

به معناي خاص كلمه باشد بلكه به ساير متصديان امور پزشكي نيز قابل تسري 
ر را در ديگ 322مذكور در ماده » مانند«معلوم نيست چرا قانونگذار واژه . باشد

و  319شودكه در قلمرو مواد  اين ابهام باعث مي. كار نگرفته است مواد مشابه به
  .عمل نيايد لزوماًَ استنباط واحد به 322
چه يك متخصص راديولوژي در نتيجه اقدام پزشكي كه انجام  طور مثال،  به
قانون مجازات  319آيا به موجب ماده . دهد خسارتي به بيمار خويش وارد نمايد مي
سالمي مسؤوليت كيفري دارد؟ بديهي است چنانچه براي واژه طبيب معناي عام ا

نيست و اال امكان تسري به ساير حرف  319درنظر بگيريم منعي در اعمال ماده 
  .باشد وابسته به پزشكي نمي
منحصر به ماده  319گونه استدالل شود كه چون حكم ماده  ممكن است اين

چه مرتكب  نظر از پزشك يا غيرپزشك چنان باشد و هر فردي صرف مذكور نمي
بنابراين به . باشد جنايت شبه عمد يا خطاي عمد گردد مستوجب پرداخت ديه مي

مكان استناد ديگر مقررات مربوط ا  كه ماده مذكور داراي ابهام باشد به فرض اين
كه  نظر از صحت و سقم قضيه، زماني صرف. تعقيب و مجازات مرتكب وجود دارد
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كند بايستي نسبت به قلمرو احكام مزبور توجه  گذار احكام خاص وضع مي قانون
الزم را داشته باشد و اين توجيه صحيح نيست كه اگر ابهام در احكامي خاص بود 

گذار مجازات اسالمي در مقام  قانون جا كه از آن. باشد احكام عام قابل اعمال مي
طور  را به باشد شايسته است كه مصاديق آن بيان جرائم متصديان امور پزشكي مي

بديهي است اين موضوع امري محال نيست زيرا با مراجعه به . صريح روشن نمايد
كما  8.توان اشكال را مرتفع نمود مقررات مربوط به جرائم پزشكي و دارويي مي

نون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تكنيك حقوقي كه قا اين
در هر حال نقض مقررات توسط متصديان امور . مناسبي استفاده نموده است

  .گردد پزشكي موجب تحقق مسؤوليت كيفري عام و خاص مي
  
  مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي و انواع آن ـ2
  مسؤوليت كيفري عام ـ2ـ1

وليت كيفري عام اين است كه شخص مسؤول خصوصيت خاصي منظور از مسؤ
ندارد و هر فردي در صورت ارتكاب جرم، مشروط به دارا بودن شرايط عام 

طور مثال، براي جرايمي نظير  به. باشد مسؤوليت كيفري قابل تعقيب و مجازات مي
ولو (قتل، سرقت يا كالهبرداري مرتكب جرم خصوصيت خاصي ندارد و هر كس 

. در صورت ارتكاب جرايم مذكور مسؤوليت كيفري دارد) امور پزشكي متصدي
بنابراين ضابطه تشخيص تحقق مسؤوليت كيفري عام آن است كه مسؤوليت 

بديهي است كه تحقق مطلق خصوصيت مرتكب مالك . مرتكب احراز گردد
. نبوده و الزم است نوع خصوصيت مرتبط با يكي از متصديان امور پزشكي باشد

ليكن چنانچه . جرم باشد ست خصوصيت مرتكب يكي از اركان تحققممكن ا
خصوصيت مزبور مالزمه با شاغلين حرفه پزشكي و حرف وابسته نداشته باشد، 
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: عنوان مثال شود؛ به مسؤوليت كيفري به اعتبار افراد مذكور از نوع عام تلقي مي
س و كالهبرداري قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختال 5توان به ماده  مي

براساس ماده مذكور در جرم اختالس خصوصيت مرتكب يكي از . اشاره نمود
شود و الزم است رفتار مجرمانه توسط يكي از افراد  اركان جرم محسوب مي

مذكور در اين ماده ارتكاب يابد، ولي چون خصوصيت مرتكب مستقيماًَ با 
انگاري نيز جرم اختالس با  متصديان امور پزشكي ارتباط ندارد و در فلسفه جرم

مسؤوليت مختلس به اعتبار جرائم . متصديان امور پزشكي مالزمه انحصاري ندارد
كه گيرد، حتي در فرض اين پزشكي در زمره مسؤوليت كيفري عام قرار مي

پس اگر پزشك مسؤول در يك . مختلس يك پزشك مستخدم دولت باشد
مسؤوليت كيفري نامبرده از نوع بيمارستان دولتي مرتكب جرم اختالس گردد، 

باشد زيرا مالك تحقق مسؤوليت كيفري رابطه استخدامي وي با دستگاه  عام مي
  .دولتي بوده است تا تصدي وي به امور پزشكي

بنابراين ارتكاب جرم اختالس توسط پزشك در قلمرو جرايم پزشكي قرار 
ان امور پزشكي در اين فايده تميز مسؤوليت كيفري عام به اعتبار متصدي. گيرد نمي

يعني در مسؤوليت . شود است كه در تفسير و اجراي قانون دچار مشكل نمي
انگاري طبابت و حرف وابسته نيست و قانون در معناي  مذكور فلسفه جرم

گونه جرايم صيانت  گذار در اين تصور قانون: شود؛ زيرا تري تفسير مي وسيع
  .باشد ختصاصي از جامعه پزشكي نميا

ليت پزشك از اين حيث در باب عمومات مسؤوليت مورد بررسي قرار مسؤو
بديهي است مسؤوليت پزشكان منحصر به نوع كيفري نبوده ،كما اينكه . گيرد مي

مسؤوليت . از مسؤوليت قراردادي و غير قراردادي پزشكان نيز بحث شده است
ز انجام قراردادي نوعي مسؤوليت مدني بوده و ناظر به زماني است كه پزشك ا
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تعهدات خود كه از قرارداد ناشي شده است،باز بماند و بدين وسيله باعث ورود 
 :فوق اجتماع شرايط ذيل ضروري است در مسؤوليت. ضرر به بيمار گردد

  ـ وجود قرارداد ميان پزشك و بيمار
  تخلف پزشك از قرارداد ـ
راردادي تضرر بيمار به دليل تخلف پزشك از قرارداد يعني در مسؤوليت ق ـ

صرف تخلف از انجام تعهد توسط پزشك كافي نبوده بلكه الزم است زيان وارده 
ناشي از عدم اجراي مفاد قرارداد باشد يعني يك رابطه سببيت ميان تخلف پزشك 

بنابراين اگر پزشك  .)125، ص1383ميرهاشمي، ( و ضرر وارده به بيمار احراز گردد
فوت نمايد، مسؤوليت پزشك به اعتبار فوت دليل ديگري  خطا نمايد ولي بيمار به

و صدمه وارده به بيمار ) خطاي پزشك ( بيمار منتفي است زيرا بين عمل پزشك 
 .)306، ص1372گرجي، ( شود رابطه سببيت احراز نمي) فوت(

بديهي است مسؤوليت قانوني متصديان امور پزشكي لزوماًَ منوط به وجود 
وليت غير قراردادي نيز براي متصديان امور قرارداد نيست بلكه در مواردي مسؤ

مبناي مسؤوليت مذكور از طريق مسؤوليت قانوني يا . پزشكي قابل تصور است
 .باشد ا ضمان قهري قابل توجيه ميمسؤوليت خارج از قرارداد يا مسؤوليت ي

عالوه بر مسؤوليت قانوني، مسؤوليت كيفري اخالقي نيز براي صاحبان حرف 
رسد مسؤوليت اخالقي در باب اخالق پزشكي  به نظر مي. است پزشكي قابل تصور
امروزه تعيين مصاديق اعمال موافق و مخالف اخالق پزشكي در . قابل بررسي باشد

رسد بيماران از  به نظر مي. زمره مسايل مهم و قابل بحث قرار گرفته است
ق هاي اخالقي يكساني برخوردار نيستند و از جمله اهداف مهم اخال حمايت

نظر از محل بستري و مكان يا محل اقامت  پزشكي شناسايي و توسعه آن صرف
  .)27، ص1386ساكاماتو، ( باشد بيمار مي



 

 

  1387پاييز ،ششم، شماره دومسال           فصلنامه حقوق پزشكي/   108

كي
زش

ر پ
امو

ان 
صدي

ي مت
يفر

ت ك
ؤولي

مس
 

در كنار مسؤوليت كيفري عام، مسؤوليت خاص متصديان امور پزشكي از 
اي برخورداراست زيرا شرط انتساب عمل مجرمانه تصدي مرتكب  جايگاه ويژه

  .باشد كي و حرف وابسته بدان ميجرم در يكي از مشاغل پزش
  
  مسؤوليت كيفري خاص ـ2ـ2

در مسؤوليت كيفري خاص متصديان حرف پزشكي عنصراساسي تشكيل دهنده 
در اين نوع . باشد انگاري وسيع و نامحدود نمي جرم بوده و در نتيجه قلمرو جرم

مسؤوليت كيفري شرط تعقيب كيفري و انتساب بزه آن است كه مرتكب از 
به منظور بررسي تعريف جامع و مانع از مسؤوليت . مذكور در قانون باشد مصاديق

كيفري و نحوه انعكاس آن در قانون ذيالًَ برخي از موارد ذيل جرم انگاري موجود 
  .گيرد در اين زمينه مورد بررسي قرار مي

  
  صدورگواهي خالف واقع پزشكي ـ2ـ2ـ1

نظرهاي خالف واقع پزشكان يكي از جرايم مرتبط با امور پزشكي موضوع اظهار
ها و مؤسسات موجود در جامعه در مواردي نياز به اطالع از  دستگاه. باشد مي

. واقعيت مسائل پزشكي دارند تا براساس گواهي صادره توسط پزشكان اقدام نمايند
طور  به. نمايند خالف واقع اظهارنظر ميمتصديان امور پزشكي بر در برخي موارد

رود و پزشك  راي فرار از خدمت نظام وظيفه نزد پزشك ميمثال، فرد مشمول ب
مزبور نيز بدون معاينه و هرگونه اقدام پزشكي مبادرت به صدور گواهي مبني بر 

تدريج كه موارد عدول از موازين  به. نمايد العالج بودن بيماري فرد مذكور مي صعب
گواهي خالف  يابد، جامعه احساس ناامني نموده و جرم صدور پزشكي افزايش مي

  9.شود انگاري مي پزشكي جرم
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بيني نموده  قانون مجازات اسالمي پيش 539قانونگذار ما نيز موضوع را در ماده 
خالف واقع درباره شخصي نامه بر هرگاه طبيب تصديق«ذكور براساس ماده م. است

براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع 
ل جزاي يي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون رياقضا

واسطه اخذ مال يا وجهي  نامه مزبور به گاه تصديقنقدي محكوم خواهد شد و هر
عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي  انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به

  .»گردد گيرنده محكوم مي رشوه
كه هر  شود قلمرو جرم ماده فوق محدود بوده به نحوي الحظه ميطور كه م همان

مسؤوليت  539كس كه عنصر مادي اين جرم را مرتكب شود به اعتبار ماده 
بنابراين جرم موضوع ماده مذكور يك نوع مسؤوليت كيفري خاص . كيفري ندارد

بنابر . باشد بيني نموده و رفتار مجرمانه به افراد خاصي قابل انتساب مي را پيش
تصريح ماده مذكور يكي از شرايط تحقق جرم اين است كه مرتكب جرم طبيب 

پس اگر غير طبيب مبادرت به صدور گواهي خالف واقع نمايد مشمول ماده . باشد
اي قلمرو جرم ماده مذكور  گذار به نحو شايسته رسد قانون به نظر مي. شود نمي 539

كار  ه طبيب در قوانين و مقررات پزشكي بهرا تعيين ننموده است، زيرا اوالًَ؛ واژ
بدين لحاظ بهتر است واژه اخير  10.نرفته و نوعاًَ كلمه پزشك استفاده شده است

  .جايگزين كلمه طبيب شود
و پزشك  11ثانياًَ؛ به كسي طبيب گويند كه به شغل پزشكي اشتغال داشته باشد

چه بديهي  آن. م دهدخصوصي را انجا شود كه امور پزشكي به نيز به كسي گفته مي
. شود رسد واژه پزشك مرادف با كليه متصديان امور پزشكي نمي به نظر مي

كه ديگر متصديان امور پزشكي ممكن است مرتكب جرم  بنابراين با توجه به اين
جاي واژه  چه به رسد چنان قانون مجازات اسالمي شوند، به نظر مي 539موضوع ماده 
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پزشك و ساير متصديان حرف «يا » ر پزشكيمتصديان امو«طبيب از عبارت 
زيرا . شود بهتر تضمين مي 539استفاده شود جامعيت ماده » وابسته به پزشكي

امروزه برخالف گذشته صدور گواهي در انحصار پزشك نبوده و ممكن است 
ساير حرف پزشكي مبادرت به صدور گواهي نمايند كه موجب سوء استفاده از 

  .امور پزشكي شود
  
  افشاء اسرار پزشكي ـ2ـ2ـ2

باشد، با اين  يكي ديگر از جرائم مرتبط با متصديان امور پزشكي افشاء سر مي
وجود بايد توجه داشت كه جرم مذكور انحصاراًَ در عالم پزشكي و حرف وابسته 

سر  يانگاري جرم افشا زيرا فلسفه جرم .)81عباسي، ج اول، ص( قابل تصور نيست
صوصي افرادي است كه به ناچار و در مواردي آن دفاع و حمايت از اسرار خ

مشاغلي چون پزشكي، وكالت، قضاوت چنين خصوصيتي . كنند اسرار را بازگو مي
قانون  648مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي به صراحت در ماده . دارند

اطباء و ماماها و «  648بر اساس ماده . بيني شده است مجازات اسالمي پيش
شوند  و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي داروفروشان

كنند به سه ماه و يك روز تا  وارد قانوني، اسرار مردم را افشاهرگاه در غير از م
يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي 

  .»شوند محكوم مي
اسالمي كه به شغل طبابت اختصاص  قانون مجازات 539برخالف جرم ماده 

عنوان  عالوه بر اطبا از جراحان و ماماها و داروفروشان نيز به 648داشت در ماده 
اگرچه واژگان اخيرالذكر جامع نوع متصديان . متصديان امور پزشكي يادشده است

كليه كساني كه به مناسبت شغل يا «باشد ولي باتوجه به عبارت  امور پزشكي نمي
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جامعيت حكم ماده فوق به لحاظ پوشش تمام » شوند ود محرم اسرار ميحرفه خ
  .گردد متصديان امور پزشكي تضمين مي

اي از  نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه جالب توجه است كه آيين
نامه  همان آيين 1برد كه در ماده  نام مي) 4ماده (هاي پزشكي  شاغالن حرفه عبارت
هاي  براساس ماده مذكور حرفه. به امور پزشكي تعريف شده استهاي وابسته  حرفه

التحصيالن كارداني،  وابسته به امور پزشكي مشتمل بر مواردي از قبيل فارغ
هاي علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي  كارشناسي، كارشناسي ارشد شاغل در رشته

بري، پزشكي، راديولوژي، بيوراديولوژي، راديوتراپي، پرستاري، مامايي، هوش
داروسازي، تغذيه، بهداشت خانواده، بهداشت كار دهان و دندان، فيزيوتراپي، 

رسد قلمرو مسؤوليت  به نظر مي. شود مي... مهندسي پزشكي، مدارك پزشكي و
عنوان يك  كيفري و انتظامي متصديان امور پزشكي نسبت به جرم افشاي اسرار به

گردد، قانونگذار  پيشنهاد مي. استنحو جامعي تدوين شده  جرم كيفري و انتظامي به
كه  كيفري اين روش را به ديگر جرائم مربوط به امور پزشكي توسعه دهد به نحوي

  .وجود نيايد در مقام اجراي قانون ابهامي از اين حيث به
  
  خودداردي ازكمك به مصدومين و افراد در معرض خطر جاني ـ2ـ2ـ3

قابل توجهي در قانون مجازات مسؤوليت كيفري متصديان امور پزشكي به نحو 
بيني  پيش 1354خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 

  12.شده است
زيرا . شود مسؤوليت كيفري موضوع قانون فوق تمام حرف پزشكي را شامل مي

توانسته كمك  اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي«عبارت 
ر به پزشكان نبوده بلكه تمام افراد حرف وابسته به پزشكي منحص» ...مؤثري بنمايد
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  .گيرد را نيز دربر مي
اگر مرتكب از  ...«دارد  باشدكه مقرر مي مؤيد اين نظر عبارت ديگر قانون مي
گوياي » ...توانسته كمك مؤثري بنمايد كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي

ا منحصر به شغل پزشكي ننموده بلكه از گذار قلمرو قانون ر اين نظر است كه قانون
رسد اين نوع  به نظر مي. شود جمله كليه متصديان امور پزشكي را نيز شامل مي

  .سياست تقنيني با واقعيات علم پزشكي روز تطابق بيشتري دارد
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  نتيجه
با مالحظه مجموعه مقررات مربوط به امور پزشكي و دارويي كشور از يك سو 

شود كه متصديان امور پزشكي  انون مجازات اسالمي از سوي ديگر مالحظه ميو ق
كه قوانين و  در حالي. كنند از يك سياست كيفري هماهنگ و منسجم تبعيت نمي

هاي علم پزشكي نموده و براي همه آنها به  مقررات اختصاصي توجه به تنوع شاخه
ت كيفري موضوع در مقررا. تفكيك و به تصريح تعيين تكليف نموده است

گردد قانون  پيشنهاد مي. مسؤوليت كيفري پزشكي به اين مهم توجه نشده است
مربوط به سالمت كشور بر اساس ادبيات اختصاصي خود تدوين شود تا امكان 
هماهنگي الزم در اجراي قوانين پزشكي فراهم گردد و نظم عمومي مربوط به 

  . دسالمت و بهداشت جامعه بيش از پيش تضمين گرد
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  ها نوشت پي

  
1. Circonstances d’acte médical. 

قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، يكي از  14بر اساس بند  .2
ذكر شده » صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي«وظايف وزارتخانه مذكور 

ار مصوب هاي واگيرد هاي آميزشي و بيماري قانون طرز جلوگيري از بيماري 4عالوه ماده  به. است
  . كند از واژه پزشكان يا متصديان ساير فنون پزشكي ياد مي 1347و اصالحات  1320

هر نوع  -2«شد قانون مجازات عمومي، اعمال زير جرم محسوب نمي 42طور مثال، بر اساس ماده  به .3
عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان 

هر نوع عمل جراحي يا طبي كه به شرط  -3 ها و رعايت موازين علمي و فني انجام شود  نونيقا
  .»..شود انجام گيرد رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتي كه از طرف دولت تصويب و اعالم مي

ه ك و آن« خصوصي اطالق شده و چنين آمده است  در معناي لغوي نيز جراحي به يك اقدام پزشكي به .4
» ها را معالجه كند، طبيبي كه براي بعضي امراض اعضاي بدن را بشكافد، درستكار ها و جراحت زخم

  .1222ص  1رجوع شود به فرهنگ فارسي معين ج 
  .مجموعه قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، به اهتمام محمود عباسي، انتشارات حقوقي: رك .5
اشاره نمود كه  1352و  1304هاي  ن به قوانين مصوب سالتوا به لحاظ سوابق قوانين جزاي عرفي مي .6

حقوق كيفري پزشكي عمدتاً بصورت مقرارت كلي و عمومي مقرر شده و بنابراين احكام فعلي مربوط 
  .به ديات وجود نداشت

  .93، ص1378، 4محمود عباسي، مسئوليت كيفري پزشكان، مجموعه مقاالت پزشكي، ج : رك .7
  .ه قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، همانرجوع شود به مجموع .8
سال اول، شماره صدور گواهي خالف واقع پزشكي، فصلنامه حقوق پزشكي، . محمود. عباسي: رك .9

  .1386دوم، پاييز 
  .اند مقررات پزشكي و دارويي كشور از واژه پزشك استفاده نموده .10
  .»طبيب«فرهنگ لغت واژه : رجوع شود به .11
هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با «ون فوق بر اساس قان .12

دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون  اقدام فوري به مراجع يا مقامات صالحيت
و يا وجود استمداد يا داللت اوضاع و احوال بر  كه با اين اقدام خطري متوجه او يا ديگران شود اين

اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا  كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد به حبس جنحه ضرورت
در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه با اقتضاي حرفه خود . پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد

ار ريال اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هز توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس جنحه مي
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مسئوالن مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از . تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد

هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات  پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمك
  .»...شوند محكوم مي
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  يادداشت شناسه مؤلف

ت علمي گروه أعضو هي ،شناسي از دانشگاه سوربن متخصص حقوق جزا و جرم :سيد حسين حسيني
  )نويسنده مسؤول( و عضو هيأت مديره انجمن علمي حقوق پزشكي ايران حقوق دانشگاه فردوسي مشهد
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