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  چكيده
به  و رواياتآيات  و رازداري يكي از اركان مهم روابط پزشك و بيمار است ةمسأل

پزشكان ضمن وظيفة اخالقي و سوگندي كه . بر اين موضوع داللت دارند صورت عام
اند، موظف هستند شرط ضمن عقد قراردادي را كه با مريض يا سازمان مربوطه  ياد كرده

اسالمي افشاي اسرار قانون مجازات  648همچنين به استناد مادة . اند، اجرا كنند بسته
ماهيت « در خصوصافتن پاسخ مناسب هدف از پژوهش حاضر، ي. جرم است بيماران

، كه از طريق روش جهت دفاع از حقوق بيمار بوده »رازداري پزشكي فقهي و حقوقي
در نتيجه . تحليلي با تكيه بر منابع فقهي و حقوقي صورت پذيرفته است ـ توصيفي

كه پزشك ناگزير به نقض  آيدممكن است شرايطي پيش  ،مشخص شدمطالعات 
 .ترين ضرر متوجه بيمار شود بايد از ناحية اين آشكارسازي كمرازداري شده، ولي 

  
 واژگان كليدي

  .بيمار ؛پزشكي راز ؛افشاي سر ؛رازداري
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  حقوق در فقه و يرازداري پزشكبررسي 

ها در ارتباط با يكديگر است و  رازداري يكي از اساسي ترين وظايف انسان
بيمار است و سابقة بسيار طوالني و هاست كه حاكم بر روابط بين پزشك و  قرن

ولي . )160، ص1389 نجاتي،( رسد نامه او مي قديمي داردكه به زمان بقراط و قسم
هاي پزشكي  صاحبان حرفه اين است كه، پزشكان و بيان اسرار توسط بيمار ةالزم
دربارة  كنند بايد تمامي اطالعاتي را كه بيمار فرادي كه در كنار آنها كار ميا و

الزم  هاي معاينة بيمار يا انجام آزمايش يا پزشك با ،گويد به پزشك مي خود
 بيند و يا آنچه پزشك در منزل بيمار يا محل بستري شدن او مي ،يابد درمي
اي چيزي جز  حرفه به سرّ احترامانگيزة . حفظ نمايند بيمار به منزلة اسرار ،شنود مي

اطمينان خاطر از اينكه  .نيست در بيماران فراهم آوردن موجبات اطمينان خاطر
 را تمامي اطالعاتي ،شان فاش شود از اينكه اسرار شخصي ،دغدغه بدون تشويش و

درمان بيماري شان مورد نياز است در اختيار پزشك قرار  كه براي تشخيص و
  .)29، ص1384كياني، گودرزي، ( دهند

راز بيمار درست به داري است و  رازداري به معني امانت در اعتقادات اسالمي ما،
اگر اين امانت بدون اجازه . شخص امين سپرده شده است منزله امانتي است كه نزد

، 1381ديبايي، ( خيانت در امانت است ،در اختيار كسي قرار گيرد دهنده امانت
 .)269ص

رازداري پزشكي از بديهيات و امور مسلم فقهي است؛ اهم موضوع ، نظر به اينكه
، از »رازداري«باشد و ضرورت امر  رتباط با مسئوليت پزشك مينظريات فقها در ا

چيني، خيانت در امانت، غيبت، افشاء سرّ و  سخن«زاوية اخالق رذيله تحت عناوين 
از جهت اخالقي و حقوقي، . مورد بحث فقهي قرار گرفته شده است» پيمان شكني

براين با بنا. تحقيقات بسياري صورت گرفته است» رازداري پزشكي«دربارة 



 

 

1389 تابستاندهم، سيزسال چهارم، شماره      فصلنامه حقوق پزشكي/  135
عي

د را
سعو

ي، م
جبل

ي 
طبيب

ي 
تض

 مر
ور،

وادپ
م ج

مري
 

هاي فقهي و حقوقي در  ، بررسي ديدگاهاين موضوععنايت به ضرورت و اهميت 
 :كه گانرسد و براي پاسخ به سؤال اصلي نگارند ضروري به نظر مي خصوصاين 

و سؤاالت فرعي » ماهيت رازداري پزشكي در فقه اسالم و حقوق ايران چيست؟«
با فوت بيمار «و آيا » نسبي؟ آيا رازداري پزشك مطلق است يا«: كه عبارتند از

به طور . ، پژوهش حاضر صورت گرفته است»شود؟ موضوع رازداري نيز منتفي مي
و استثنائات راز ضرورت  چارچوب راز پزشكي،: اجمالي، مسائل مورد بحث، شامل

 پزشكي حقوقي نقض راز آثار ،پزشكي با تكيه بر دو مبناي فقهي و حقوقي
  .باشد مي

  
  پزشكي داريزرا چارچوب ـ الف

در اين گفتار چارچوب راز پزشكي از لحاظ موضوع، اشخاص و زمان، بررسي 
 :شود كه عبارت است از مي

  
  يموضوعچارچوب  ـ1

كه پزشك نبايد  ،دانيم رسد، آن را راز مي هر اطالعاتي كه از بيمار به پزشك مي
 شرعي و قانونيمتون . حتي اگر نتيجه كار او به نفع بيمار باشد ؛آن را فاش سازد
قرار مورد سؤال  ،افشاي راز صورتبنابراين پزشك در  ،كنند مي حفظ راز را تأييد

  .)187ق، ص.ه1429 شرقاوي،( گيرد مي
  

  يشخص چارچوب ـ2
در حالتي كه ، طبق قانون بيمار همان صاحب راز است و: صاحب راز ـ1ـ2

توضيحات در  و دهد توضيحات دردهايش را به پزشك مي، آگاه باشد هوشيار و
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حق كتمان يا افشاء  و شنود مي از پزشك را درمان مورد بيماريش درطول خطر و
را  باشد، چيزي از آنهاغير مميز ولي جايي كه بيمار صغير  ؛برايش وجود دارد

ناتوان يا بيمار بدون آگاهي افراد نداند يا بيهوش باشد، آنكه اين مأموريت را براي 
بر اين باورند كه ولي يا  حقوقدانان همچنين .ي اوستگيرد، ول هوش برعهده مي و

همان صاحبان حق در حمايت  ،صاحبان مريض بيهوش و غيرمميز سرپرست صغير
توان گفت  حتي مي هستند و) مريض بيهوشغيرمميز يا  صغير(او  دفاع از راز و

 .دارند ـ وقتي كه مصلحتي آن را مجاز سازد ـ را آنها نيز حق افشاي آن راز كه،
 - راز افشايحق ، زماني كه بيمار به سن بلوغ برسد يا هوشياري وي بازگردد اما

داده  )چون پزشك( كه راز نزد آنان است به كساني - مگر با موافقت بيمار
  .)189ـ188صصق، .ه1429 شرقاوي،( شود نمي

شود، احترام به اتونومي بيمار  لذا يكي از داليلي كه در توجيه رازداري مطرح مي
ليكن . يش مي باشداست كه اصل اتونومي تأكيد بر حق بيمار در تمام زندگي خو

به لحاظ اتونومي، اطالعات شخصي يك فرد متعلق به خود اوست و ديگران نبايد 
و در صورت نقض رازداري، اتونومي بيمار نيز . بدون رضايت او از آن مطلع شوند

ها سزاوار احترام  ست چون انسانبنابراين، رازداري مهم ا. دچار خدشه خواهد شد
م نشان دادن احترام به آنان حفظ حريم خصوصي آنها است و يك راه مه هستند، و

بايد به دقت مشخص شود كه بيمار كدام اطالعات شخصي خود را مايل است، 
، 2005ويليامز، ( خواهد، براي ديگران آشكار گردد محرمانه بماند و كدام را مي

  .)51ص
 ،هر كسي كه كارش به حرفه هاي پزشكي مربوط است: ر راز امين ب ـ2ـ2

، پردازند يا افرادي كه به حرفه هاي پزشكي مي ،خواه پزشك عمومي يا متخصص
آنها امكان آگاهي از  ةاينكه حرف داروسازان به اعتبار ،بنابراينامين بر راز هستند؛ 
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با اختالف (افراد فني ، دهد شناخت طبيعت بيمار را مي هاي پزشكي و نسخه
افراد اداري در ، هاي پزشكي  دانشكده كارآموز دانشجويان، )شان تخصص

همة اينها امين بر راز  ،پردازند ها مي آنها كه به كار بيمارستان ها و بيمارستان
ق، .ه 1429شرقاوي،( برعهدة آنهاستوليت كامل افشاي آن ئمس پزشكي هستند و

 ،بيمار دسترسي نيابند رازاگر به مناسبت شغل به ، كرالذ فوقالبته افراد . )190ص
حرفة خود كسب كنند و فاش  بلكه اطالعاتي را اتفاقاً و بدون مناسبت با شغل و

  .)162، ص1389نجاتي، ( نمايند، عملشان جرم نيست
  

  يزمان چارچوب ـ3
گيري  تعهد پزشك به راز پزشكي با پايان يافتن ارتباط پزشك با بيمار و كناره

پزشك از كار پزشكي به هردليل كه باشد و بازگشت دورة زماني مشخص پايان 
ماند و افشاء به او  يابد، بلكه پزشك متعهد به آن در طول زندگيش باقي مي نمي

شود، و حتي مرگ بيماركه صاحب راز است يا پايان يافتن  اجازه داده نمي
اين تعهد با گذشت زمان اش، تاثيري در نقض رازداري ندارد و در مجموع  بهبودي

حدود رازداري پزشك از زمان پذيرفتن بيمار براي معاينه  شود، بنابراين ساقط نمي
كند و  ، مگر در حالتي كه قانون آنها را مشخص ميشود و پايان هم ندارد آغازمي

پزشك يا افراد ( ، مسئوليت از ويقانون در صورت افشاء خارج از چارچوب
، 1384؛ اشرفي، 193ص ق،.ه1429 شرقاوي،( شود سلب نمي )مرتبط با راز پزشكي

  .)160ص
در فرانسه چندين سال پيش دو پزشك فرانسوي در مورد رئيس به عنوان نمونه، 

 را دربارة جمهور اسبق فرانسه بعد از مرگ وي كتابي چاپ كرده و اطالعات خود
ه تا چندين سال ك ـ بيماري ميتران و انواع معالجات و تاريخ ابتالء وي به سرطان
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ترين  اين دو پزشك كه از مهم. فاش نمودند ـاست از مردم پنهان داشته 
 ،توسط دادگاه كيفري 1996آوريل سال  19در  ،متخصصان فرانسه نيز بودند

با آزادي مشروط و پرداخت  ،به زندان محكوم 1996ژوئيه  5محاكمه و در 
ع كتاب را به انتشاراتي دادگاه همچنين رأي به ممنوعيت توزي .غرامت شدند

به دليل عدم  ،پزشكان مزبور. آوري گرديد داد و كتاب از بازار جمع» پلون«
از  1997آوريل 6 ون پزشكان شهر پاريس درنبا رأي كا ،احترام به اسرار شغلي
  1.كار بركنار گرديدند

  
  پزشكي داريضرورت راز ـ ب

بدون شك حرام  ،سرّ شود و از ديد فقهي افشاي پزشك امين بيمار محسوب مي
  .)195، ص1377، مبارك آل شيخ( غيرمشروع است و

آنچه درحين انجام  ...« :در بخشي از سوگند نامه پزشكي بقراط چنين آمده است
 يا خواهم شنيد حتي خارج از آن، درباره زندگي مردم خواهم ديد و اين حرفه و

زيرا اين قبيل مطالب را بايد به  .به هيچ كس نخواهم گفت و نبايد فاش شود
همگان براين بنابراين، . )40، ص 1383 غفاري،اعيلي، اسم( »... اسرار سپرد هگنجين

 محرم اسرار بيماران ،اند كرده ه يادباورند كه پزشكان به واسطه سوگندي ك
ا نتايج بسياري از تحقيقات، افشاء غيرمجاز اطالعات از طريق پزشكان ام ،باشند مي
اي كه در تحقيقي مشخص  گونه به را اثبات كرده است،هاي وابسته  سايرگروه و

پزشكي  هاي هدرصد از طريق حرف 7 تا 3شد كه اطالعات محرمانه بيمار به ميزان 
  .)50، ص1386بهنام،  و صدوقي، خوشكام( شود مي افشاء
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  :كه شامل ،استوار است ساسحقوقي بر دو ا از ديدگاه فقهي و رازداريضرورت 
  

  مباني فقهي ـ1
يك وظيفة ديني را  در اصل ،عدم افشاي آنها حفظ اسرار وتوان گفت،  مي

 شده موضوعاين  رتأكيد فراوان ب اسالم هاي ديني در آموزه و ،سازد نمايان مي
مطالبي كه شيوع آن به زيان فرد يا  گيريم، است، كه از مجموع آنها نتيجه مي

به عنوان يك راز  ،جامعه است يا احتمال دارد افرادي از آن سوء استفاده كنند
سنت و انديشة فقهي مورد بررسي  كتاب،در اين راستا . بازگو نشود مكتوم بماند و

 :، كه عبارتند ازگيرد قرار مي

  
  كتابـ 1ـ1

نه به داللت صريح بلكه به داللت  ـشود كه  ديده مى كريم قرآنآياتي در 
  :دهد خبر مى فضيلت رازدارى و زشتى افشاء سر از ـ التزامى

  .)8مومنون، ( »2و آنها كه امانت و عهد خود را مراعات مي كنند« :آيه شريفه ـ
حفظ و اداي امانت و پايبند بودن به عهد و پيمان در برابر خداوند و مردم، از 

هاي نظام اجتماعي بشر است، به طوري  از مهمترين پايهصفات بارز مومنان است و 
هايي  لذا حتي افراد و ملت. كه بدون آن، هرج و مرج در جامعه بوجود خواهد آمد

مذهبي نيز ندارند، براي مصون ماندن از اين هرج و مرج  ـ كه اعتقاد الهي
برنامه ـ  اجتماعي ناشي از خيانت در عهد و امانت، خود را مؤظف به انجام اين دو

  .)200ـ199صص ،1374مكارم شيرازي،( دانند مي ـالاقل در مسائل كلي اجتماعي 
دنبال سر يكديگر غيبت مكنيد،  از عيوب مردم تجسس مكنيد و و« :آيه شريفه
شما هست كه دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعاً از  آيا يكي از

  .)12، حجرات( »3چنين كاري كراهت داريد
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تجسس عاملي براي كشف اسرار و رازهاي نهاني مردم است و اسالم هرگز 
دهد كه رازهاي خصوصي آنها فاش شود و به تعبير ديگر، اسالم  اجازه نمي

از سوي . خواهد مردم در زندگي خصوصي خود از هر نظر در امنيت باشند مي
ن كار، تو ديگر غيبت؛ يعني در غياب كسي عيبي از او بگويي كه وجدانت از اي

گيرد و در حقيقت ابطال  در اثر غيبت گسستگي ارتباط صورت مي. كند را نهي مي
 هويت و شخصيت اجتماعي افرادي است كه خودشان از جريان اطالعي ندارند

  .)324ـ323صص ،ق.ه1417 ؛ طباطبايي،184ص . 1374مكارم شيرازي،(
  
  سنت ـ1ـ2

اي « :فرمودند) ص( كند كه پيامبر نقل مي) ع(اسحاق بن عمار از امام صادق  ـ
هاي شما ايمان نياورده است،  ايد ولي هنوز دل كساني كه به زبان ايمان آورده

غيبت مسلمانان را نكنيد و اسرار و رازهاي نهاني آنها را كشف و برمال نسازيد، 
اگر اسرار برادر مسلمانش را فاش سازد و خصوصيات زندگي محرمانه او را دنبال 

سازد، اگر چه در اندرون  اوند اسرار زندگي محرمانه او را آشكار ميكند، خد
  .)354ص ق،.ه1407 كليني،( »4اش باشد خانه
كند كه خدمت آن حضرت سؤال كردم،  نقل مي) ع(ابن سنان از امام صادق  ـ

 مقصود: گفتم آرى،: فرمود) ع(امام صادق« آيا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟
نه، اين طور نيست كه تو : است؟ فرمود )عقب جلو و(اعضاء  نگاه كردن به اسافل

 5»اسرار نهاني مردم و افشاء كردن آن است ،كني؛ بلكه مراد از عورت فكر مي
  .)214ص ق،.ه1403،مجلسي(

الذكر و عموميت آيات و روايات در اين خصوص، چنين  به استناد تفاسير فوق
شود كه هدف عمدة شارع مقدس اسالم از آفرينش انسان، ايجاد اتحاد  استنباط مي
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اعتمادي را  بين مردم بوده است، لذا تجسس، افشاء اسرار و به دنبال آن غيبت، بي
كه در روابط بين . كند بر جامعه حاكم كرده و اجتماع انساني را از هم جدا مي

  .يابد پزشك و بيمار اهميت آن، جلوة بيشتري مي
  

  انديشة فقهي ـ1ـ3
هر چند افشاي اسرار در اصل، يك مسأله اخالقي است، ولي فقها در كتب 

، »موسوعة الفقهیة«ان مثال، دركتاب اند؛ به عنو خويش بر اين مهم تأكيد نموده
سرّ داراي حكم مختلفي است كه بستگي به نوع متعلّق آن دارد، لذا يا حرام  افشاء

: ه طوري كه موارد حرمت افشاي سرّ عبارتند ازب. باشد يا واجب و يا مستحب مي
كار بسيار ( فاش كردن راز مؤمن؛ فاش كردن اسرار پيامبر و ائمه؛  افشاء فاحشه

  .)290- 288صص ق،.ه1422انصاري،( )زشت
در تعريف افشاء و انتشار راز چنين  »جامع السعادت«همين طور صاحب 

  :گويد مي
تواند عيب باشد يا  مي رازآشكار نمودن عيب است، چون  كشف و آن اعم از

مسلمانان  ديگرعيب نباشد و لذا در افشاء آن اذيت و اهانت در حق دوستان يا 
است، و اگر منشاء آن دشمني باشد، از صفات رذيله غضب است و اگر منشاء آن 

  .)210صتا،  نراقي، بي(... تصور منفعت مالي باشد، از صفات رذيله شهوت است
قرطبي در ارتباط با ضرورت رازداري گفته امام در بين فقهاي اهل سنت نيز، 

حفظ اسرار در برخورد با مردم عموميت دارد و امانت است؛ چه آراي «: است
مدخل «و در كتاب . »پزشكي باشد يا هر سرّ ديگر، نهايتاً بايد امانت را حفظ نمود

سزاوار است كه پزشك به اسرار بيمار امين باشد و «: چنين آمده است» ابن الحاج
چيزهايي كه بيمار براي پزشك نقل كرده است، را براي كسي بازگو نكند،  آن
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زيرا بيمار به پزشك اجازه نداده است كه وي آنها را براي كسي نقل كند و اگر 
امام . »اجازه دهد نيز دوباره پزشك مجاز نيست كه آنها را براي كسي بازگو نمايد

بيمار زيان نداشته باشد، افشاء سرّي كه افشاء آن براي «: غزالي نيز گفته است
  .)195ـ194ص، ص1377 آل شيخ مبارك،( »كنندة آن سرّ، قابل مالمت و سرزنش است

  
  مباني حقوقي ـ2

گيرد، كه  مورد بررسي قرار مي مواد قانوني و انديشة حقوقيدر اين راستا 
  :عبارتند از

  
  مواد قانوني 2ـ1

 ماماها و جراحان و اطباء و« :دارد مقرر مي قانون مجازات اسالمي 648 ةماد ـ
 ،شوند خود محرم اسرارمي ةكليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرف داروفروشان و

يك روز تا  به سه ماه و ،هرگاه در غير موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند
پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي  ميليون و ه يكيا ب يك سال حبس و

  .)179، ص1386 ،قانون مجازات اسالمي( »شوند ميمحكوم 
اي شاغلين  حرفه رسيدگي به تخلفات صنفي و انتظامي ةنام آيين 4ة ماد ـ

مقرر  هاي پزشكي وابسته در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران حرفه
نوع بيماري  حق افشاي اسرار و ،هاي پزشكي و وابسته شاغلين حرفه« :دارد مي

قانون تشكيل ( »مگر به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي را ندارندبيمار، 
  .)23، ص1385 سازمان نظام پزشكي،

چنين  واگيردار هاي آميزشي و جلوگيري از بيماري طرز ةنام آيين 3 ةماددر  ـ
بايد  ،نمايند هاي آميزشي را درمان مي پزشكاني كه بيماري ةكلي ـ2... « :مقرر شده
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شناسنامه، نشاني محل  ةدر آن نام بيمار، شمار داشته باشند ودفتر مخصوصي 
 آزمايش و ةسكونت، تاريخ ابتال به بيماري، امتحاناتي كه از بيمار شده، نتيج

هايي كه درباره او به عمل آمده و موعدي كه براي درمان معين  همچنين درمان
ثبت اخطاري  بايد ستون مخصوصي براي ،اين بر ثبت نمايند و عالوه ،شده است

يا آنكه از پزشك  فرستند و مي كه به پزشك راجع به ادامه درمان بيمار نزد او
در  ،در صورت امكان داشته باشد و ،رسد تعقيب درمان آن بيمار مي ةديگر دربار

اين دفتر را . ثبت نمايند نشان شخص مبتال كننده را نام و همان دفتر طرز ابتال و
 ءسر بيمار افشا ،ن آگاهي نيافتهآدارد كه كسي بر پزشك بايد هميشه مخفي نگه

  .)470، ص1388 ،مجموعه كامل قوانين پزشكي، دارويي و بهداشتي( »...نشود
اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب  ةي قانون نحوياجرا ةنام آييندر  ـ
اهداء « :مقرر شده ـ3ةدريافت جنين، ماد ط اهدا ويشرا ـ ، فصل دوم19/12/1383

در مراكز مجاز  هاي اهداء كننده و رضايت كتبي زوج بايد با موافقت و جنين
به صورت كامالً محرمانه انجام  تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان و

هاي  انتقال جنين دريافت، نگهداري و«: دارد مقرر مي 6 ةماد» ت«و بند  .»گيرد
 ،قوانين پزشكي، دارويي و بهداشتيمجموعه كامل ( »ي در شرايط كامالً محرمانهياهدا

  .)469، ص1388
بيمار حق دارد جهت  «: دارد مقرر ميايران در منشور حقوق بيمار  6 ةماد ـ

از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات  ،حفظ حريم شخصي خود
جز در مواردي كه براساس وظايف قانوني از گروه معالج  ،هاي باليني مشاوره و

  6.»اطمينان حاصل نمايد، گيرد استعالم صورت مي
بيمار حق دارد از « :دارد نيز مقرر مي ايراندر منشور حقوق بيمار  7 ةماد ـ

لذا حضور باليني افرادي  ،ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد رازداري پزشك و
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بيمار خواهد  ةكه مستقيماً در روند درمان شركت ندارد موكول به كسب اجاز
  7.»بود
  

  انديشة حقوقي ـ2ـ2
و خاص در رازداري، چنين در رابطه با تحقق مصلحت عام  يكي از انديشمندان

  :گويد مي
بزرگ عام و خاص را محقق  صالحتعهد پزشك نسبت به حفظ اسرار بيمار، م

از اين  ـ مصلحت عام با پديد آمدن فضاي اعتماد ميان بيماران و پزشكان. سازد مي
 ـ جهت كه بيماران در مراجعه به پزشكان از بيان رازهايشان ترديدي ندارند

نداشته  رازداري پزشكبيمار اگر اعتماد و آسودگي نسبت به . شود حاصل مي
 كند، هرمي پزشك خودداري نزد باشد، از ترس آشكار شدن رازش از رفتن به 

كه در نهايت . اش تحمل كند گيزندبر  راهزينة بسياري به علت عدم معالجه، چند 
عالوه بر آن در مصلحت خاص، آوازه . رساند به سالمت عمومي جامعه آسيب مي

و شهرت بيمار و چه بسا نتيجة آن كه يك زيان مادي يا فرهنگي است، حفظ 
  .)195ـ194صصق، .ه1429شرقاوي، ( شود مي

  
  پزشكي داريراز استثنائات ـ ج

سازد اسرار بيماران را به هر  پزشك را متعهد ميك اصل كلي است و يرازداري 
اشخاصي كه  نزد ـ... يا تلفن و تلگرام و خواه نوشتن يا گفتن يا اشاره و ـطريقي 

صرف و  ، فاش نكند؛آگاهي از اطالعات مورد نظر را ندارند صالحيت دسترسي و
 حتي اگر از آن شخص درخواست كتمان، كند اطالع يك شخص هم كفايت مي

 ،ثلم( از بستگان بيمار باشد ،كند كه آن يك شخص شده باشد و فرقي نميراز 



 

 

1389 تابستاندهم، سيزسال چهارم، شماره      فصلنامه حقوق پزشكي/  145
عي

د را
سعو

ي، م
جبل

ي 
طبيب

ي 
تض

 مر
ور،

وادپ
م ج

مري
 

در مقابل مواردي  .)162 -161صص ،1389 نجاتي،( يا نباشد )همسر يا افراد ديگر
افشاي راز طوري كه  شود، به وجود دارد كه اين اصل كلي كنار گذاشته مي

شود؛  افشاي راز نميو تعهد پزشك مانع از . پزشكي گاهي بر پزشك واجب است
شود، مسئول  شامل خلل در مصلحت عام و خاص ميهايي كه  زيان به دليل و االّ
  :كه شامل است
 

  )جامعه( مصلحت عام ـ1
وجوب افشاء به خاطر مقتضيات  ؛خبر دادن از نوزادان و مردگان دربر دارنده،

تكليف پزشك به انجام گواهي كه به اسرار  ؛كارهاي كارشناسي دادگستري
 ؛تكليف پزشك به حكم كارش در افشاء راز پزشكي ؛شود پزشكي او مربوط مي

 ؛وجوب افشاء در حاالت ابتال به بيماري عقلي ؛وجوب افشاء به منظور ابالغ جرايم
وجوب افشاء به منظور مجهز  ؛هاي واگيردار رساني بيماري وجوب افشاء براي اطالع

 ؛مؤسسات گردآوري اطالعات پزشكي هاي داروسازي و شركت ختن محققين وسا
، ق.ه1429شرقاوي، ( وجوب افشاء به اعضاء تيم پزشكي يا پزشك جايگزين

، 1377 ،آل شيخ مبارك( افشاء اسرار مربوط به معاصي وگناهان؛ )254ـ223صص
  .است )197ص

منفعت عمومي و جلوگيري توان در آشكار سازي به جهت  بنابراين مثالي كه مي
در اين مورد پزشك بايد  .مثبت است HIV8 از ضرر مطرح كرد، در مورد بيمار

 9با بيمار صحبت كند كه شريك جنسي او را آگاه كند و تماس جنسي سالم
برقراركند، حال اگر بيمار امتناع كرد، بنا بر توصية قانون اخالق انجمن پزشكي 

ميان گذاشتن اطالعات با  براي در -، پزشك بايد قصد خود را )CMA10(كانادا 
و رازداري را نقض كند و به شريك جنسي . بگويد) مريض(به او  -  همسر بيمار

سازي همة شرايط مهيا باشد از جمله اينكه، البته بايد قبل از آشكار. ع دهداو اطال
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راي آگاه و راه معقول ديگري ب باشد شريك جنسي در معرض خطر آلودگي
كردن او وجود نداشته باشد و ديگر اينكه بيمار از آگاه كردن شريك جنسي 

 )بيمار( بيمار از كمك پزشك به نيابت از او مي كند و در نهايت اينكهخودداري 
  .)523، ص1997كلين من و همكاران، ( كند سازي امتناع مي در اين آگاه
دريافتند كه عموم مردم، وقتي كه  12مك ماهان و 11اي، نولز مطالعه همچنين در

قصد خودكشي يا قصد قتل كسي را داشته باشد،  ،كند يك بيمار اقرار به قتل مي
اي وجود داشته باشد، جهت  كودك آزاري صورت گرفته باشد يا احتمال توطئه

  .)349، ص2003جونز، ( اند جلوگيري از ضرر عام، از افشاي راز حمايت كرده
رسد در حقوق ايران، اداي  ارد وجوب افشاي اسرار به نظر ميالبته با توجه به مو

قانون اساسي كه مقرر  38شهادت به طور كلي الزامي نيست و مطابق اصل 
اجبار . هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطالع ممنوع است«: دارد مي

ي شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگند
هاي عمومي و انقالب  آيين دادرسي دادگاه 231و مطابق مادة  .»فاقد ارزش است

تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب، يا از  دادگاه نمي«: در امور مدني كه مقرر شده
، »...آن منع، يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد

لحت اداي شهادت ارجحيت دارد و صرفاً مصلحت در كتمان سرّ بيمار، بر مص
نمودن پزشك به  حضور گواه الزامي است، ولي ضمانت اجراي خاص براي وادار

همچنين، بايد در ابالغ جرايم، بين اطالع از تصميم بيمار به . گواهي وجود ندارد
ارتكاب جرم و اطالع از وقوع جرم، توسط بيمار قائل به تفكيك شد، زيرا طبق 

ن، موجبي قانوني در اطالع از وقوع جرم بر افشاي اسرار بيمار توسط حقوق ايرا
  .پزشك وجود ندارد
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  مصلحت خاص ـ2
به پزشك  ـبه خاطر منفعتي قانوني ـ  بيمار زماني كه(بيمار بر دارنده، مصلحتدر

بيمار پيشنهاد  زماني كههمين طور  .در خصوص افشاي رازش رضايت دهد
 و مصلحت )نپذيرد ـبا وجود اينكه به نفع اوست  ـپزشك به افشاي رازش را 

  .)260ـ256ص، صق.ه1429 شرقاوي،( شخص ديگر است شرعي براي
 كتمان راز پزشكي بر پزشك يا گاهي افشاءحال اين سؤال مطرح مي شود كه 

موقعي كه در مقام اتهام است را  يش،دفاع پزشك از خو به طوري كه ،جايز است
از  ،در پاسخ گفته مي شود يست؟چدر اينجا تكليف پزشك  ،گيرد دربر مي

از حقوق اساسي است كه براي هر فردي در اجتماع مقرر  ،حق دفاعآنجايي كه 
 وشود كه به آن خللي وارد سازد  نمي به هيچ كس اجازه داده ،بنابراين .شده است

حفظ اسرار شغلي  ةحتي اگر اين ممانعت به انگيز باشد،صاحب حق براي  ييا مانع
در مورد رفع  منشور جهاني اسالمي 30 مادة) ـه(تبصره به طوري كه . باشد

سر، دفاع  ياگر هدف از افشا«: دارد مقرر مي اسرار پزشكي يممنوعيت افشا
حسب آنچه برپس  ،بنابر احضار او باشد و دادگاهدر پيشگاه  يشپزشك از خو

طبق  و .)269ـ268صصق، .ه1429 شرقاوي،( »جايز است ،داند دفاع آن را مقتضي مي
 625ماده قانون مجازات اسالمي و  627مادةبند الف موارد قابل استناد، قانون ايران، 
البته قانون خاصي كه پزشك را تصريحاً مجاز به افشاي راز . باشند ميهمان قانون 

با توجه به اينكه، ليكن  .بيمار در مقام دفاع از نفس خود نموده باشد وجود ندارد
تواند آن را  حق دفاع يك اصل مسلم حقوقي است كه تعهد به حفظ اسرار نمي

پزشك به عنوان متهم در دادگاه بايد بين دفاع از مصالح خويش و ، محدود كند
  .)273، ص1389شجاع پوريان، ( تعهد به حفظ اسرار نوعي توازن بوجود آورد



 

 

1389تابستان دهم، سيزسال چهارم، شماره      فصلنامه حقوق پزشكي/   148

وق
حق

 و 
فقه

در 
ي 
شك

 پز
ري

زدا
ي را

رس
بر

 

است،كه استوار اساس  هي و حقوقي بر دواز ديدگاه فق ،رازداري بر استثنائات
  :شامل

  

 مباني فقهي ـ1

و ـ  كه به صورت عام بر اين موضوع تأكيد دارند ـ سنت ،كتاب در اين راستا 
  :كه عبارتند از،گيرد ة فقهي مورد بررسي قرار ميانديش

  

  كتاب ـ1ـ1
بلند كند مگر  خدا دوست ندارد كه كسي به عيب خلق صدا«  :آيه شريفه ـ

 »13شنود و از نيات آگاه است خداوند سخنان را مي .آنكه به او ستمي رسيده باشد
  .)148، نساء(

اند كه، كتمان شهادت به خود و  برخي از مفسران آيه فوق را چنين تفسير كرده
ديگران ستم كردن است، چون از نظر حق پوشي و دروغ، كاري زشت است كه 

خود كرده است و از نظر اجتماع خودداري از اقدام به آن، ستمي بوده كه انسان به 
و شهادت، ضد كتمان است؛ يعني . شهادت و پوشاندن حق ستم بر مردم است

، 1360 عاملي،( باشد گواهي و اظهار عقيده بر امري كه انسان بر آن آگاه مي
 .)381صق، .ه1404؛ حسيني همداني،200ـ199صص

  

  سنت ـ1ـ2
: فرمودند )ع(در بحاراالنوار به نقل از امالي صدوق نقل شده كه امام صادق  ـ

» 14نه غيبتي هرگاه شخص فاسق و گنهكار آشكارا گناه كند، نه حرمتي دارد و«
  .)253صق، .ه1403 مجلسي،(
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نقل  )ص(از پيامبر  )ع( در روايتي از حسين بن زيد، نقل شده كه امام صادق ـ
ش را بپوشاند در قيامت خداوند از گوشت هركه شهادت« :كرده كه ايشان فرمودند
پنهان نكنيد گواهي خود را و : فرمايد خوراند و خداوند مي خود او به خودش مي

 15»كسي كه گواهيش را پنهان سازد پس جز اين نيست كه دلش گنهكار است
  .)228صق، .ه1403حر عاملي، (

يت آيات و روايات مذكور چنين در مجموع، بنا به نظر مفسران و به استناد عموم
واضح  در اسالم به موضوع رازداري اهميت زيادي داده شده و شود كه استنباط مي

بيمار باشد اهميت آن دو  است كه اگر اين موضوع مربوط به روابط پزشك و
است كه  بيمار سازي اسرارپزشك در شرايطي ملزم به آشكار اما .شود چندان مي

  .اي از آن باشد تواند نمونه جرايم ميشهادت دادن و ابالغ 
  

  انديشة فقهي ـ1ـ3
مواردي از حرمت افشاء استثناء شده است و افشاء » ةالفقهي ةموسوع«در كتاب 

  :ب است، كه اين موارد عبارتند ازواج
نصيحت مشورت  ـ شاهد) مذمت( جرح ـ استفتاء ـ اقامه شهادت نزد قاضي

  .)291صق، .ه1422انصاري،( هاي فساد قلع و قمع ريشه ـ كننده
مطابق ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت، غيبت به عنوان يكي از  همچنين،

جامع «مصاديق افشاي راز در مواردي مجاز معرفي شده است؛ لذا صاحب كتاب 
وسيلة آن آبروي  ههر كاري كه ب«: گويد چنين مي دربارة جواز غيبت، »المقاصد

واسطه هتك آبروي مؤمن لذّت ببرد، يا از  مؤمن ريخته شود و كسي بخواهد به
اماغيبتي كه براي . است] حرام[آن كلمات مضحك مردم را بخنداند، معيار غيبت 

و در . )27صق، .ه1414كركي، محقق ( »...غرض صحيحي باشد، حرام نيست 
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پوشيده نماند كه از اخبار و اقوال « :درباره جواز غيبت آمده است »مكاسب«
به خاطر معيوب كردن و اذيت نمودن ] عمدتاً[شود كه غيبت  مي گذشته استفاده

ليكن اگر در غيبت مصلحتي فرض شود كه به غيبت كننده يا . مؤمن حرام است
تر بودن آن مصلحت  غيبت شونده يا هر دو برگردد؛ و عقل يا شرع نيز بر عظيم

در اين  به ترك غيبت وي داللت داشته باشند،] يعني[بر مصلحت احترام مؤمن 
تر حكم شود، چنانچه در هر مصلحتي  صورت واجب است بر طبق مصلحت بزرگ

يعني ( اعم از اين كه از حقوق الهي باشد يا حقوق مردمي، مسأله اين چنين است
  .)44، ص1370انصاري، ( ».) ...قانون اهم بر مهم را درنظر گرفت دباي

بدان كه «: گويد مي» احياء علوم الدين«در كتاب  )161ق، ص.ه1409(غزالي 
ديگري به غرضي صحيح شرعي باشد، كه بدان غرض جز  »بدگويي«رخصت در 

  .»و بزه غيبت بدان دفع شود نتوان رسيد» بدگويي«به 
شود كه درخصوص رابطه بين پزشك و بيمار، كار  در اينجا اين سؤال مطرح مي

با يك نگاه، كار او  وجوب و حرمت است پزشك در مسأله اسرار، مردد بين و
ممكن است زير عنوان افشاي راز قرار گيرد و جزء مصاديق كار حرام باشد، يا 
اين كه جزء مصاديق انجام وظيفه و جلوگيري از خطرات قرار گيرد و واجب 

يعني هر دو طرف تصميم، حكم الزامي است، تكليف پزشك چيست؟ در  ؛باشد
بين آن دو تزاحم است و ـ  به اصطالح فقهاـ  اين صورت شود، در پاسخ گفته مي

ها مورد بررسي قرار گيرد و آن حكمي كه مالك در او  در باب تزاحم بايد مالك
. شود البته در باب تزاحم حكم از عنوان خارج نمي. تر است، مقدم داشته شود قوي

مكلّف مهم را كند كه فاعل در ترك مهم معذور است و از اينكه  عقل حكم مي
ترك كرده و به تكليف اهم گردن نهاده و با ترك يكي از متساويين به ديگري 

  .)436صق، .ه1415 موسوي خميني،( اشتغال پيدا كرده، كار خوبي انجام داده است
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ليكن در مجموع، اهميت مالك و مصلحت موجود در حكم را از سه طريق 
  :توان فهميد مي
دي كه از مستقالت عقلي است و عقل حكم قطعي به حكم عقل، مانند موار. 1
  .دارد
 .يكي از دو متزاحم را داشته باشدبه حكم روايات، كه داللت بر اهميت . 2

اهتمام شارع به يكي از آن دو كه از لسان ادله و چگونگي تعابير بر آن . 3
  .)437ص ،ق.ه1415 موسوي خميني،( گواهي دهد

 تزاحم بين در مسألهشود كه،  استنباط مي بنابراين به استناد نظر فقها چنين
 در هر دو طرف احراز مصلحت كند وبايد  ،ضرورت افشاء، پزشك رازداري و

م، اهم مه بين اهم و تر است و مالك در كدام يك قوي بررسي كند كه مصلحت و
  .را براي اجرا انتخاب كند

  
  مباني حقوقي ـ2

كه  ،گيرد مورد بررسي قرار مي مواد قانوني و انديشة حقوقيدر اين راستا 
  :عبارتند از

  
  مواد قانوني ـ2ـ1

ماما يا پزشكي كه در حين « :قانون ثبت احوال چنين مقرر شده 19 ةماد در ـ
ارسال  گواهي والدت و مكلف به صدور ،والدت حضور و در زايمان دخالت داشته
 ،مقررات ثبتي قوانين و( »باشد مي مهلت اعالم يك نسخة آن به ثبت احوال محل در

  .)262، ص1387
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پزشكي كه وقوع مرگ به او ... « :دارد قانون ثبت احوال نيز مقرر مي 24 ةماد ـ
تصديق يا اظهار  صدور در هر مورد مكلف به معاينة جسد و ،شود اطالع داده مي

ر به ه در صورت امكان تشخيص علت مرگ بايد تصديق شود و باشد و نظر مي
به ثبت احوال محل در مهلت  بايد را نظر خوديا اظهار حال يك نسخه از تصديق

  .)265، ص1387،قوانين و مقررات ثبتي( »مقرر ارسال نمايند
هر كس بدون رعايت نظامات « :قانون مجازات اسالمي مقرر شده 635ة ماد در ـ

يا آن را مخفي  يا سبب دفن آن شود اي را دفن كند جنازه ،مربوط به دفن اموات
قانون ( »ك ميليون ريال محكوم خواهد شديتا  هزار جزاي نقدي از يكصدنمايد به 

  .)175، ص1386مجازات اسالمي،
 »هاي سرطاني گزارش اجباري بيماري بت وث«قانون راجع به  ةماده واحد ـ

اي  پيشگيري منطقه تحقيقات اپيدميولوژيكي و به منظور بررسي و« :دارد مقرر مي
هاي  طاني، كليه مؤسسات درماني، آزمايشگاههاي سر تنظيم آمار بيماري و

در مناطق معيني  دولتي مكلفندغير اعم از دولتي و ،تشخيص طبي شناسي و آسيب
اي را كه به هر عنوان  نمونه هر بافت و ،از كشور كه امكانات الزم موجود است

شود، مورد آزمايش  برداري مي از بدن انسان زنده نمونه» تشخيص، درمان، تجسس«
يا مشكوك به سرطان برخورد نمودند،  چنانچه به مورد سرطاني و قرار دهند و

نامه اجرايي اين  آيين اطالعات مورد لزوم را طبق ضوابطي كه در آزمايش و ةنتيج
 ،قانون تعيين خواهد شد، محرمانه به مراكزي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد

  .)257ـ256صص ،1388، دارويي و بهداشتيمجموعه كامل قوانين پزشكي، ( »ارسال دارند
 هاي واگيردار، و بيماري هاي آميزشي هاي بيماري قانون طرز جلوگيري 13ةماد ـ

هاي بهداري كه به معاينه  بنگاهه كلي پزشكان آزاد و« :دارد مقرر مي 1320مصوب 
هاي  بيماري ةخر هر ماه عدآظفند در وم نمايند، ميهاي آميزشي  درمان بيماري و
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 اند بدون ذكر نام و پزشك ديگري مراجعه ننموده به قبالً و اند آميزشي را ديده
مجموعه كامل قوانين پزشكي، دارويي و ( »...دنمشخصات بيمار به بهداري بفرست

  .)225، ص1388، بهداشتي
 هاي واگيردار، و بيماري هاي آميزشي هاي بيماري قانون طرز جلوگيري 14ةماد ـ

 هاي بهداري كه معاينه و بنگاه هكلي وپزشكان آزاد « :دارد مقرر مي132 مصوب
بوسيله پرسش از بيمار  المقدور بايد حتي نمايند، را ميدرمان بيماري آميزشي 

در موقع مقتضي بدون ذكر  د كانون سرايت بيماري را معين نموده ونكوشش نماي
كانون بر طرف كردن  اطالعات كافي براي تجسس و ،مشخصات بيمار نام و

مجموعه كامل ( »كه اقدام الزم به عمل آيد ندبه بهداري مربوط بفرست ،انتشار بيماري
  .)225، ص1388 ، قوانين پزشكي، دارويي و بهداشتي

مقرر  1320مصوب  ،هاي واگيردار بيماري از قانون طرز جلوگيري 19 ةماد ـ
هاي  ريي از بيماة يكهر پزشك معالج مكلف است در موقع مشاهد« :دارد مي

  :فوراً به بهداري اطالع دهد ،واگيردار نامبرده در زير
     ،)تيفوئيد(مطبقه  ـ4 د،تب زر ـ3 ،طاعون ـ2 ،اسهال وبايي شكل وبا و ـ1

 خناق ـ9 ،سرخجه ـ8 ،مخملك ـ7 ،آبله ـ6، )تيفوس اگزانتماتيك( محرقه ـ5
      ،)اسپينالومننژيت سربر(سرسام واگير  ـ11 ،اسهال خوني ـ10 ،)ديفتري(

هاي ماالريا، فلج اطفال، تب  بيماري ـ13 ،)يري سوئت مي ل(تب عرق گز  ـ12
ورم ملتحمه نوزادان بايد  همين وظيفه براي ماماها در مورد تب نفاسي و .مالت

  .)226ص، 1388، مجموعه كامل قوانين پزشكي، دارويي و بهداشتي( »...رعايت شود 
 ،وزير 24/12/1383مصوب  ،ها برداري بيمارستان بهره تأسيس و ةنام در آيين ـ
به موقع  دهي صحيح و گزارش نظارت بر«: مقرر شده فصل چهارم» ل« بند در

هاي واگير قابل گزارش، به مركز بهداشت  مشخصات بيماران مبتال به بيماري



 

 

1389تابستان دهم، سيزسال چهارم، شماره      فصلنامه حقوق پزشكي/   154

وق
حق

 و 
فقه

در 
ي 
شك

 پز
ري

زدا
ي را

رس
بر

 

اسامي افراد ... «: مقرر شده» ف«بند  4همچنين در تبصره ،»...شهرستان مربوطه 
زمانبندي تعيين شده  هاي وزارت با ذكر علت و ده بر حسب دستورالعملفوت ش

مجموعه كامل قوانين پزشكي، (» دانشكده گزارش شود/ به معاونت مربوطه دانشگاه 
  .)419ـ418ص، ص1388 ، دارويي و بهداشتي

تشخيص «: دارد شرح وظايف ماما در دفاتر كار چنين مقرر مي 4از بند  6مادة ـ
هاي دوران بارداري و پي بردن به موارد غيرطبيعي و معرفي بيمار  زودرس بيماري

مجموعه كامل قوانين پزشكي، (» به مراكز داراي پزشك متخصص زنان و زايمان
  .)409ـ408ص، ص1388، دارويي و بهداشتي

ط الزم جهت دريافت، نگهداري و انتقال يشرا ـ از فصل چهارم 10در مادة ـ
قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب ي اينامة اجر جنين درآيين

ارائة مدارك و اطالعات مربوط به اهداء «: ، چنين مقرر شده19/12/1383
كنندگان و دريافت كنندگان جنين اهدائي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و 

ن مجموعه كامل قواني(» باشد نگهداري دولتي و به مراجع قضائي صالحيتدار، مجاز مي
  .)469، ص1388، پزشكي، دارويي و بهداشتي

انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و رسيدگي به تخلفات  ةنام آيين 3مادة  ـ
انگاري در انجام وظيفه و عدم رعايت موازين علمي، شرعي و  پزشكي، درباره سهل

هاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي،  شاغلين حرفه«: دارد قانوني مقرر مي
اي انجام وظيفه كرده و از هر  شرعي و قانوني، با رعايت نظامات صنفي وحرفه

قانون تشكيل سازمان نظام ( »انگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند گونه سهل
  .)22، ص1385 پزشكي،

هركس در مقام دفاع از نفس « :قانون مجازات اسالمي مقرر شده 61 ةماددر  ـ
در  ،يا آزادي تن خود يا ديگري خود يا ديگري ويا مال  يا عرض يا ناموس و
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عملي را انجام دهد كه جرم باشد  ،برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع
دفاع يا  ـ1: مجازات نخواهد بود در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و

ن قانو( »...حد الزم نباشد  عمل ارتكابي بيش از ـ2 و خطر متناسب باشد تجاوز
  .)40ـ39صص ،1386مجازات اسالمي،

  
 انديشة حقوقي ـ2ـ2

اين باورند كه حفظ راز پزشكي اصل است، و افشاي اسرار  بر انديشمندان
استثناي بر اين اصل است كه بايد در محدودترين حد بماند و توضيح آن نبايد 

دانسته يشتر از حد ضرورت بيان شود و بايد به هدفي كه افشاء به خاطر آن مجاز ب
همچنين در مواقع جواز، افشاي . )223و221صص ق،.ه1429 شرقاوي،( شده، مقيد شود

اسرار نه تنها جرم محسوب نشده، بلكه تكليفي قانوني است كه ترك آن مجازات 
  .)262، ص1389 پوريان، شجاع(دارد 
  
  پزشكي دارينقض رازناشي  حقوقي آثار ـ د

دارندة  گيرد كه دربر پزشكي شكل ميوليت ئبيمار، مس اسرار يدر صورت افشا
 يبنابراين، افشا. وليت انتظامي خواهد بودئمس وليت كيفري وئوليت مدني، مسئمس

و اعمال مجازات يكي مانع از  .است هم تخلف انتظامي اسرار بيماران هم جرم و
سر توسط يكي از  يدر صورت ارتكاب جرم افشا يعني ؛مجازات ديگري نيست

مرتكب از حيث تحت تعقيب قراردادن  پزشكي، اين امر مانع هاي شاغالن حرفه
هاي  در دادسراها و دادگاه، جرايم ،با اين تفاوت كه .نمي باشد ارتكاب تخلف

 هاي بدوي و در هيأت ،تخلّفات انتظامي مجازات است و قابل تعقيب و ،عمومي
ت كيفري، از جه حال حاضر لذا در. ، قابل مجازات استيپزشكنظام عالي انتظامي 
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و يا يك ميليون و  ،سه ماه و يك روز تا يك سال حبس ،سرّ يمجازات افشا
البته الزم به ذكر است كه يكي از عناصر . باشد پانصد هزار تا شش ميليون ريال مي

از آنجا كه اين جرم . متشكله جرم افشاء سر، وجود قصد مجرمانه يا سوء نيت است
لذا براي تحقق آن الزم است كه مرتكب هنگام ارتكاب  ،از جرايم عمدي است

 جرم سوء نيت داشته باشد و اگر افشاء سر در نتيجه غفلت يا بي احتياطي و يا
واقع شده باشد، مسئوليت كيفري منتفي شده و  رازانگاري مرتكب در حفظ  سهل

جهت مدني، چنانچه ضرر و زياني متوجه مجني  از .مرتكب قابل مجازات نيست
 ـ وليت مدني ايرانئقانون مس 2 و 1مواداستناد ه ب ـ گرديده باشد )زيان ديده( عليه

 گردد مي مرتكب به جبران خسارت نيز محكوم در صورت شكايت شاكي،
، به موجب نيز از جهت انتظامي. )77و74ص، ص9ج ؛68 - 8صص ،10ج،1382عباسي،(

 ،جمهوري اسالمي ايرانقانون تشكيل سازمان نظام پزشكي  28 مادة اول ةتبصر
 قانوني و عدم رعايت موازين شرعي و« :دارد كه مقرر مي 21/8/83مصوب 

 ةانگاري در انجام وظايف قانوني به وسيل سهل و شغلي اي و حرفه مقررات صنفي و
متخلفين با توجه به  و ،پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب ةشاغلين حرف

 هاي به مجازات ،حسب مورد ،تكرار آن وتعدد  ضعف عمل ارتكابي و شدت و
  :گردند مي زير محكوم

اخطار يا  ـ ب. تذكر يا توبيخ كتبي با درج در پروندة نظام پزشكي محل ـ الف
توبيخ كتبي با درج در  ـ ج. توبيخ كتبي با درج در پروندة نظام پزشكي محل

تابلو اعالنات نظام نشريه نظام پزشكي محل يا ابالغ رأي در  پرونده نظام پزشكي و
وابسته از سه ماه تا  هاي پزشكي و محروميت از اشتغال به حرفه ـ د .پزشكي محل

 ةماد» الف« مطابق بند و 4 ةاستناد ماد هب و .» ...يكسال در محل ارتكاب تخلف 
هاي  اي شاغالن حرفه رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهانتظامي  ةنام آيين 29
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رت عدول از وظايف محوله، به مجازات مقرر در بندهاي پزشكي و وابسته، در صو
قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي  28 مادةمطابق با تبصره ) ب(يا  )الف(

نامه  يينآ 29ماده  »الف«و مطابق بند . گردد جمهوري اسالمي ايران محكوم مي
يا ) ج(تكرار شود، به مجازات بندهاي  ، در صورتي كه تخلف مذكورالذكر فوق

  .)25 و 23، 15صص  ،1385 قانون تشكيل نظام پزشكي،( گردد محكوم مي) د(
 ،براي بيمار اين مورد كه مسائل او بطور محرمانه حفظ خواهد شد رسد به نظر مي

بيمار و همكاري بهتر او در  ةاين مسئله موجب تقويت روحي و. امري مهم است
درماني و كسب نتايج خوب هاي  ارائه اطالعات كامل به پزشك و اجراي برنامه

نه  ،طبق حقوق ايران ، متخلفدر رازداريدر صورت تخلف  و. گردد مي درماني
بيمار، ولي (ديده  خواهد بود، بلكه زيانو انتظامي تنها مستحق مجازات كيفري 

با ) ـ البته در صورت فوت بيمار ـ يا حتي طلبكار بيمار و قانوني، ورثه بيمار
كه در واقع مشمول  دمطالبة خسارت نمايد توان مي وجود ورود ضرر به او،

  .ليت مدني خواهد بودئومس
  

  نتيجه
بيماران توسط پزشكان و كاركنان حفظ اسرار  از اين تحقيق بدست مي آيد كه

درماني، با تكيه بر منابع فقهي و حقوقي، واجب و افشاي آن حرام و  ـبهداشتي 
مطلق نيست؛ بلكه ممكن پزشك ولي از طرفي رازداري . شود جرم محسوب مي

است شرايطي پيش آيد كه پزشك ناچار به نقض آن شود، و به مواردي همچون 
توان اشاره نمود، لذا در تشخيص اينكه دفع كدام  مصلحت فردي يا عمومي مي

ضرر مهمتر است، به استناد ادلة شرعي يا مستقالت عقلي زماني كه دو حكم در 
تر است،  يكي از آنها داراي مصلحتي الزامي و قويكنار همديگر قرار گيرند كه 
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از سوي ديگر . شود تر دارد، ترجيح داده مي عمل به حكمي كه مصلحت قوي
كه از ناحية اين  داردپزشك بايد نهايت سعي و كوشش خود را مصروف 

تعهد پزشك به رازداري همچنين،  .آشكارسازي كمترين ضرر متوجة بيمار شود
گيري پزشك از كار پزشكي به  هتباط پزشك با بيمار و با كناربا پايان يافتن ار

پايان  حتي با فوت بيمار هر دليلي كه باشد و با گذشت دورة زماني مشخص،
  .ماند باقي مي ،اش متعهد به آن پزشك در طول زندگي بلكه ؛يابد نمي
  

                                                 
  ها نوشت پي

1- URL : http://hoghoogh .com. 
ٔ َوالَِّذيَن ُهْم  ـ2   .ماناتِِهْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ لِا
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6- URL : http://www.sbmu.ac.ir. 
7- URL : http://www.sbmu.ac.ir. 
8- Human Infection Virus. 
9  - Safe. 
10- Canadian Medical Association. 
11-Knowles. 
12-McMahan. 

َّ َمْن ظُِلَم َو كاَن اللَُّه َسِميعاً َعِليما ـ13 وِء ِمَن اْلَقْوِل إِلا   .لا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّ
َهاَدِة َو َقاَل َمْن َكَتَمَها أَْطَعَمُه اللَُّه َلْحَمُه َعَلى ُرُءوِس الَْخَلائِِق َو ُهَو َقْوُل اللَِّه َعزَّ َو جَ أَنَُّه نََهى َعْن ِكْتَماِن  ـ14 لَّ الشَّ

نَُّه آثٌِم َقْلُبه هاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفٕاِ   .َو لا َتْكُتُموا الشَّ
  .ُه َو َلا ِغيَبةَ إَِذاَجاَهَر الَْفاِسُق بِِفْسِقِه َفَلاُحْرَمَة لَ  ـ15
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