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محمود عباسی

چکیده
تئورى رضایت نگرشى نوین و رویکردى مهم در حقوق پزشکى تلقى مىگردد که
مطالعه آن به عنوان یکى از شرایط اساسى مسؤولیت پزشکى ،از اهمیت خاصى برخوردار
است« .تئورى رضایت» بر این نکته داللت دارد که هر فرد عاقل و بالغى حق دارد در
مورد درمان یا روش درمانى که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد ،تصمیم بگیرد .بر
این اساس ،قانونگذار تصریحا به اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونى وى در اَعمال
جراحى و طبى اشاره نموده و وجود چنین رضایتى را در کلیه اعمال جراحى و طبى ،به
جز در موارد ضرورى و فورى الزم دانسته است ،لیکن با توجه به اینکه در نظام حقوقى
ما به تبعیت از فقه امامیه تعهد به نتیجه در اعمال جراحى و طبى مبین ماهیت تعهد
پزشك و مبناى نظرى مسؤولیت پزشکى است ،اخذ رضایت از بیمار ،مشروعیت اعمال
پزشکى و رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى پایان راه و از علل تامه سقوط
مسؤولیت پزشکى نیست و پزشك مسؤول جبران خسارات جانى و مالى وارده به بیمار
است ،مگر اینکه قبل از شروع درمان از بیمار یا اولیای او برائت حاصل نموده باشد .این
مقاله تالش میکند تا به تفصیل به واکاوی بحث رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط
مسؤولیت پزشکی بپردازد.

واژگان کلیدی
رضایت ،برائت ،پزشك ،مسؤولیت
 .1رییس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
Email: Dr.Abbasi@sbmu.ac.ir
نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریافت مقاله1831/2/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1831/1/11 :
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تئورى رضایت نگرشى نوین و رویکردى مهم در حقوق پزشکى تلقى مىگردد
که مطالعه آن به عنوان یکى از شرایط اساسى مسؤولیت پزشکى ،از اهمیت خاصى
برخوردار است« .تئورى رضایت» بر این نکته داللت دارد که هر فرد عاقل و بالغى
حق دارد در مورد درمان یا روش درمانى که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد،
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

تصمیم بگیرد .به عالوه وقتى قرار باشد بدن بىحرکت و بىدفاع بیمار ،ولو براى
مدتى کوتاه ،در اختیار طبیب قرار گیرد ،کامال ضرورى است که شخص بیمار با
این امر موافق بوده و به آن رضایت داشته باشد .به همین علت هم قانونگذار،
تصریحا به اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونى وى در اَعمال جراحى و طبى
اشاره نموده و وجود چنین رضایتى را در کلیه اعمال جراحى و طبى ،به جز در
موارد ضرورى و فورى الزم دانسته است.
بنابراین رضایت بیمار یکى از موجبات اساسى سقوط مسؤولیت پزشکى است
که در بخش اول این مقاله به تشریح آن خواهیم پرداخت ،لیکن با توجه به اینکه
در نظام حقوقى ما به تبعیت از فقه امامیه تعهد به نتیجه در اعمال جراحى و
طبى مُبین ماهیت تعهد پزشك و مبناى نظرى مسؤولیت پزشکى است ،اخذ رضایت
از بیمار ،مشروعیت اعمال پزشکى و رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى
پایان راه و از علل تامه سقوط مسؤولیت پزشکى نیست ،زیرا فقهاى امامیه که
نظرات و فتاوى آنان مبناى قانونگذارى ایران قرار گرفته ،برخالف دیدگاه فقهای
اهل سنت و دیگر مکاتب حقوقى با جمعبودن شرایطى که ذکر شد در صورتی که
به بیمار صدمه و آسیبی وارد شود ،باز هم پزشك را مسؤول جبران خسارات جانى
و مالى وارده به بیمار مىدانند و معتقدند که پزشك ضامن جبران خسارت وارده
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از بیمار یا اولیای او برائت حاصل نموده باشد .دلیل این امر را باید در این نکته
جستجو کرد که وقتی پزشك دست به عمل جراحی میزند در واقع فضای خطرآفرینی
ایجاد میکند که ممکن است در نتیجه اقدامات او صدمه و آسیبی به بیمار وارد
گردد و از آنجهت که هیچ ضرری نمیبایست جبرانناشده باقی بماند ،بنابراین
تعهد پزشك معالج تعهد به نتیجه است.
بنابراین ابراء طبیب که به تبع فقه امامیه یکى از تأسیسات حقوقى جدید و از
مؤلفههاى خاص سیستم قانونگذارى ایران است ،در نظام حقوقى ما امرى متمایز
از اذن بیمار و داراى آثار متفاوتى نسبت به رضایت بیمار در اعمال پزشکى است،
آن جهت که اذن بیمار متوجه نتیجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است که
مشروط و مقید به سالمت بیمار و عدم قتل اوست ،مانع ثبوت ضمان نسبت به
نتیجه ناخواسته و غیر مطلوبى که از طبابت حاصل مىشود ،نمىگردد .از این رو
براى عدم مسؤولیت پزشك ،عالوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدى و تفریط
اخذ برائت نیز ضرورت دارد که به تفصیل در بخش دوم مقاله مورد مطالعه قرار
مىگیرد و باالخره فوریتهاى پزشکى و استثنائات حکومتى به عنوان استثنائات
وارده بر اصل رضایت و برائت موضوع مورد مطالعه گفتار سوم مقاله مىباشد.

الف ـ رضایت بیمار
قانونگذار هر گونه تعرض و تعدی غیر قانونى علیه تمامیت جسمانى افراد را جرم
تلقى نموده و مرتکب آن را قابل مجازات مىداند ،مگر در مواردى استثنایى که با

محمود عباسي

زیرا اذن بیمار منحصرا موجب اباحه فعل طبیب در معالجه و درمان مىگردد و از
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جراحى و طبى است که با شروطى جایز شمرده شده است و رضایت بیمار یا اذن
مجنىعلیه از شروط اساسى جواز عملیات جراحى و طبى مىباشد که در بند 2
ماده  91قانون مجازات اسالمى مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
ماده مزبور مقرر مىدارد« :هر نوع عمل جراحى یا طبى مشروع که با رضایت
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونى آنها و رعایت موازین فنى و علمى
و نظامات دولتى انجام شود» جرم محسوب نمیشود و در موارد فورى نیز اخذ
رضایت ضرورى نخواهد بود .در ادامه با لحاظ قانون مدنى که متخذ از فقه امامیه
است و مبانى فقهى و حقوقى رضایت نیز از آن مستفاد مىگردد مفهوم رضایت
بیمار را از دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار مىدهیم.
1ـ مفهوم رضایت
رضایت در لغت به معنى اجازه ،رخصت ،خشنودى ،تسلیمشدن ،موافقت و
خرسندى آمده است (معین 1838 ،ش ).و رضایت بیمار یا مجنىعلیه 1یعنى تمایل
قلبى و موافقت مجنىعلیه به اینکه تعرضى خالف قانون علیه حقوق و آزادیهاى
او انجام گیرد( .اردبیلی 1831 ،ش).

به طور کلى بدون رضایت بیمار یا نمایندگان قانونى او ،هیچ پزشکى حق تصرف
در جسم و روان بیمار را ندارد ،مگر در موارد استثنایى فورى که امکان اخذ رضایت
نباشد .بنابراین مفهوم رضایت در بعد کلى آن در تاریخ حقوق با سابقه و اصل
ضرورت رضایت در تمامى نظامهاى حقوقى از قدیماالیام در اعمال پزشکى مطرح
بوده است 2.نظر به اینکه قوانین مدنى و جزایى موضوعه ایران متخذ از فقه امامیه
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حقوقدانان ایرانى به شرح ذیل مورد مطالعه قرار مىدهیم:
 -1-1رضایت از دیدگاه فقها :فقهاى اسالمى مأذوننبودن پزشك در انجام
اعمال پزشکى را موجب مسؤولیت وى شناخته و حسب مورد وى را مسؤول جبران
خسارت وارده یا پرداخت دیه مىدانند .در اینجا الزم است دیدگاه فقهاى عامه و
فقهاى امامیه را در این باب مورد مطالعه قرار دهیم.
دیدگاه فقهاى عامه :به طور کلى مىتوان گفت که در میان فقهای عامه درباره
اذن به معالجه دو دیدگاه وجود دارد:
1ـ عدهاى قائل به ضمان طبیب هستند؛
طرفداران نظریه اول استدالل مىکنند که:
1ـ اقدامات طبیب براى جسم بیمار بدون اذن او جایز نیست ،زیرا اعضا و
جوارح و منافع بیمار از طرف خداوند به او تملیك شده و حق اوست ،پس جایز
نیست کسى بدون اذن او به حقوق وی تجاوز کند .همانطور که امام قرافى اشاره
کرده است ،هنگامى که بیمار در معالجه خود به پزشك اذن ندهد ،اقدامات طبیب
براى معالجه بیمار یك عمل مذموم است( .آل شیخ مبارک 1831 ،ش).

2ـ اقدام پزشك براى معالجه بیمار بدون اذن او یا بدون اذن ولى بیمار سبب
مىگردد که عمل مباح او به حرام تبدیل شود و چون عمل او یك عمل حرام
است ،الزمه آن این است که پزشك مسؤول و ضامن باشد .ابن قدامه از طرفداران
این نظریه است و ادله کسانى که به سقوط ضمان معتقد هستند عبارتست از:

محمود عباسي

2ـ عدهاى به سقوط ضمان اعتقاد دارند.
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بدان اشاره کرده است« :وََتَعاوَنواَعَلَىَالبَرََوَالتَقوىَوََلَاتَعاوَنواَعَلَىالاَثمََوََالعَدوانَ

8».

چون هدف نهایىِ سعى و کوشش پزشك در عمل طبابت ،کمك به بیمار است
و نیت او براى خدا و خیر است ،معلوم مىشود که قصد تعهدى به بیمار ندارد.
بنابراین اذن بیمار یا عدم اذن بیمار در مشروعیت و عدم مشروعیت قضیه اثرى
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

ندارد و همانطور که طبیب در گرفتن اذن از بیمار قصد تعدى ندارد ،در نگرفتن
اذن از بیمار نیز قصد خصومت با وى را ندارد.
ـ مداواى بیمار و همکارى با او به قصد احسان به اوست ،پس طبیب زمانى که
اقدام به معالجه بیمار مىکند ،قصد او این است که به او نیکى کند و خداوند هم

در قرآن مسؤولیت را از نیکوکاران سلب نموده و فرموده است« :مَا َعَلَى َالمَحسَنینَ
مَن َسَبیل» یعنى عمل فرد خیر و نیکوکار به قصد کار نیك عقوبت ندارد ،زیرا کار
خیر در ذات خود نیك و پسندیده است .خالصه مطلب اینکه هر گاه پزشکى
بدون اذن بیمار اقدام به معالجه او نماید ،در صورتی که زیانى به بیمار برسد،
ضامن و مسؤول است ،ولو اینکه پزشك معالج در کار خود متخصص و کار وى
موافق با اصول حرفه پزشکى باشد و تقصیر و خطایى هم از او سر نزده باشد( .آل
شیخ مبارک 1831 ،ش).

دیدگاه فقهاى امامیه :از دیدگاه فقهاى امامیه نیز رضایت بیمار شرط اساسى
براى مشروعیت معالجه است و طبیب در صورت عدم اخذ رضایت بیمار یا اولیای
وى ضامن مىباشد( .نجفی 1111 ،ق ).مأذوننبودن پزشك در انجام امور پزشکى از
دیدگاه فقهاى امامیه موجب مسؤولیت پزشك مىگردد و در این صورت پزشك
معالج حسب مورد مکلف به پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده است.
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مىکند به عالجنمودن خود ،اگر قاصر باشد ،یعنى عالم نباشد یا معالجه کند طفلى
را یا دیوانهاى را بدون اذن ولى یا بالغ و عاقلى را که اذن داده باشد( ». ...محقق حلی،
 1812ش).

صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع معتقد است که در این باره هیچ
نظر مخالفى نیافته و حتى در بعضى از کتب فقهى نظیر «التنقیح» بر این نظر
ادعاى اجماع شده است( .نجفی 1111 ،ق ).شهید ثانى در مسالكاالفهام مىگوید:
«هر گاه طبیب بدون اذن بیمار یا ولى او (در مورد حجر) به درمان و جراحى بپردازد
و بیمار از بین برود ضامن است ،ولى در صورتى که مأذون باشد اختالف است».
مؤلف مبانى تکملهالمنهاج معتقد است« :طبیب ضامن هر آنچه که به واسطه
ولىاش مداوا کند ،یا شخص بالغ عاقلى را بدون اینکه اذن داده باشد( ». ...خویی،

 1811ش ).امام خمینى (ره) نیز طبیب را در صورتی که بدون اذن بیمار به مداوا
بپردازد ،حتى اگر در علم پزشکى مهارت داشته باشد ضامن آنچه که تلف کرده
است مىدانند( .خمینی ،بیتا)

بنابراین با توجه به آرای فقهاى امامیه مىتوان نتیجه گرفت که در فقه امامیه،
قول مشهور بر این است که طبیب ضامن زیانهایى است که در نتیجه معالجه و
درمان به بیمار وارد مىشود ،هرچند که احتیاط الزم را مبذول داشته و معالجه و
درمان به اذن بیمار انجام شده باشد .درباره این رأى ،بدون توجه به نظر ابن
ادریس ادعاى اجماع شده است( ،طباطبایی 1111 ،ق.؛ جبل عاملی ،بیتا) زیرا ابن
ادریس ،طبیب را در صورتی که آگاه باشد و کوشش الزم را در معالجه و درمان

محمود عباسي

مباشرتش در معالجه تلف مىشود ،مىباشد ،اگر مجنون یا طفل را بدون اذن
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اشتغال دارد و طبیب شرعا موظف به معالجه و درمان بیمار است و در این راه
نسبت به حصول نتیجه و بهبودى بیمار متعهد نشده است ،بلکه بر عهده اوست
که سعى الزم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد ،در غیر این
صورت مسؤول شمردن وى موجب سد باب طبابت و امتناع اطبا از معالجه و
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

درمان مىگردد .مضافا اینکه طبیب در فعل خویش بنابر قاعده «ما َعلى َالمحسنینَ
من َسبیل» محسن بوده و با اقدامات درمانى خود در مورد بیمار احسان و نیکى

مىکند و آیا پاسخ نیکوکارى جز احسان و نیکوکارى است؟ «هَل َجَزاءََالاَحسانَ َاَلّاَ
الاَحسان؟» بنابراین ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط
مىگردد و عملى که از نظر شرعى مجاز باشد ضمان ندارد( .ابن ادریس ،بیتا)

در مقابل موافقین نظر مشهور با رد دالیل قائلین به عدم ضمان پزشك ،چنین
استدالل کردهاند که طبیب نسبت به تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است ،زیرا
تلف مستند به فعل اوست .بنابراین تمسك به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال
ذمه بالوجه است ،زیرا در این موارد اصل جارى نمىشود ،به عالوه اذن بیمار اذن
در معالجه و درمان است و نه در تلف .از این رو اذن وى در سقوط ضمان تلف،
مؤثر نبوده و بین اذن و ضمان نیز منافاتى وجود ندارد ،هم چنانکه مسؤولیت
کسى که به قصد ادبکردن دیگرى موجب جنایت بر وى مىگردد ،پذیرفته شده
است( .خویی 1811 ،ش ).الزم به توضیح است که قانونگذار ایران نیز در باب مسؤولیت
پزشك از نظر مشهور فقهاى امامیه پیروى کرده است.
 -1-2رضایت از دیدگاه حقوقدانان :رضایت در اصطالح حقوقى عبارت
است از:
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مىشود و یا بعدا انجام خواهد شد .رضا برخالف قصد انشاء که فقط به زمان حال
تعلق مىگیرد ،به زمان گذشته ،حال و هم به آینده تعلق مىگیرد .ماهیت قصد
انشاء با ماهیت رضا فرق حقیقى دارد .ماده  111قانون مدنى ایران هم که متخذ
از فقه امامیه است داللت بر این تفاوت اساسى

مىنماید9.

2ـ رضا عالوه بر مفهوم فقهى ،در قانون مدنى به معناى قصد انشاء 1نیز آمده
است .در ماده  111قانون مدنى که از حقوق فرانسه اقتباس شده است ،در واقع
قصد انشاء و رضا با معناى فقهى آن ترکیب و فرض رضاى خاص از اکراه نیز
مطرح شده است .در حالی که نزد فقها ،رضا با اکره قابل جمع نیست و هرگز رضا
اراده اگرچه زیربناى هر عمل حقوقى است ،ولى زمانى مىتواند مؤثر باشد که
ارادهکننده «رضایت» به ایجاد آن عمل حقوقى داشته باشد .محاسبه سود و زیان
هم از مقدمات تکوین اراده است .انسان هر گاه امرى را به منفعت خویش ببیند
اراده مىکند والّا دورى مىگزیند ،اما آنچه الزمه این محاسبه و سنجش نفع و
ضرر است همانا آزادى اراده است .کسى که تحت فشار مادى یا معنوى ،خارجى
یا داخلى اقدام مىکند ،ارادهاش به لحاظ حقوقى معتبر نخواهد بود .شرط اساسى
براى تأثیر اراده «رضایت» ارادهکننده است .بنابراین اراده مُکرَه اثر قانونى ندارد یا
به عبارت بهتر غیر نافذ است.
در حقوق جزا اصل عدم تأثیر رضایت مجنىعلیه در ماهیت جرم ،سارى و
جارى است ،زیرا قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومى است
و اراده مجنىعلیه قادر نیست خللى در اجراى آن پدید آورد .بنابراین رضایت

محمود عباسي

نمىتواند ناشى از اکراه باشد( .جعفری لنگرودی 1831 ،ش).
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مىزند ،مانند قتل ،ضرب و جرح بىاثر است .رضایت مجنىعلیه در دو حال ممکن
است بر ماهیت جرم تأثیر ببخشد؛ گاه این رضایت یکى از عناصر تشکیلدهنده
جرم را زایل مىکند .در این حال ،جرم علىاالصول تحقق نمىیابد و اساسا موردى
براى توجیه عمل مجرمانه باقى نمىماند .گاه ،این رضایت شرط الزم اباحه ناشى
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

از اجازه قانون و عرف است.
در خصوص رضایت مجنىعلیه به عنوان شرط اباحه عمل ،گاه رضایت
مجنىعلیه بدون آنکه یکى از عناصر جرم را زایل کند ،سبب رفع تقصیر و
معافیت از مجازات مىشود .در این صورت ،رضایت مجنىعلیه شرط مشروعیت
عمل و عدم تقصیر مرتکب و نه علت تامه آن محسوب مىگردد .مشروعیت عمل
مبتنى بر اجازه قانون است که در مقررات کیفرى کشور ما نسبت به مداخله
طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشى به صراحت صادر شده است( .اردبیلی،
 1831ش).

برخى حقوقدانان معتقدند که «بحث رضایت مجنىعلیه در قوانین جزایى
بیشتر ناظر به مواردى است که قانون رنگ مجرمیت را از اصل عمل مىزداید و
رضایت صرفا شرط عدم تحمل مجازات با توجه به مسائل قانونى مىگردد( ».نوربها،

 1831ش ).بنابراین آیا تصریح قانونگذار در بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى،
مبین این واقعیت است که هر گاه کسى رضایت خویش را براى انجام عمل جراحى
اعالم نمود در واقع با رضایت خود عمل پزشك را موجه مىگرداند یا اذن و اراده
قانونگذار است که سبب مشروعیت عمل پزشکى مىگردد؟ در اینجا دکترینهاى
مختلفى ارائه گردیده است که مىتوان آن را در دو دسته خالصه کرد:
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ندارد و تأکید مىکنند که علىاالصول رضایت مجنىعلیه تأثیرى در ماهیت عمل
مجرمانه طبیب و جراح نخواهد داشت ،ولى گاهى اوقات تصمیم قانونگذار یا رویه
قضایى آن را از عوامل موجهه جرم مىشناسد( .صانعی 1831 ،ش ).مانند موردى که
جراحى با رضایت و اجازه بیمار به عمل جراحى مبادرت مىورزد و در جریان
عمل بیمار مىمیرد ،بىآنکه قصد مجرمانهاى بر مرگ بیمار وجود داشته باشد .در
چنین موردى ،این اجازه ضمنى قانونگذار است که محکومیت قتل غیر عمدى را
براى جراح نفى مىکند ،البته باید خاطرنشان ساخت که عمل جراحى باید به
خاطر درمان باشد نه مثال براى تجربه پزشکى یا هدفى مخالف با نظم عمومى یا
بنابراین مشروعیت عمل مبتنى بر اجازه قانون است که در مقررات کیفرى
کشور ما نسبت به مداخله ،طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشى به صراحت
صادر شده است( .اردبیلی 1831 ،ش ).گروهى دیگر بر این باورند که نفع و مصلحت
اجتماع اجازه نمىدهد که رضایت صدمهدیده جواز مصدومکردن دیگرى باشد.
بهترین دلیل براى مشروعبودن عمل پزشك این است که او به علت داشتن درجه
دکترى عمل کرده است( .ملكاسماعیلی 1899 ،ش).

با توجه به مراتب فوق ،به نظر مىرسد که تئورى گروه اول همگونى بیشترى
با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزا و موازین پزشکى دارد ،در نتیجه مىتوان
گفت که قانونگذار در بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى ،رضایت بیمار را به
طور نسبى باعث توجیه اعمال جراحى و طبى شناخته است.

محمود عباسي

اخالق حسنه( .نوربها 1831 ،ش).
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و طبى از مصادیق بارز آنست و دیدگاه فقهاى امامیه که عدم رضایت بیمار را از
مبانى ضمان طبیب مىدانند و همچنین مستندا به بند  2ماده  91قانون مجازات
اسالمى مىتوان گفت که عدم اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونى او در اعمال
جراحى و طبى مىتواند همانند سایر عناصر متشکله مسؤولیت جزایى اطبا ،به
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

عنوان یکى از مبانى مسؤولیت پزشکى تلقى گردد .هم چنانکه برخى حقوقدانان
نیز عمل جراحى بدون رضایت را غیر قانونى خوانده و در صورت وقوع مرگ ،جراح
را در حکم قاتل بدون سبق تصمیم دانستهاند( .روحانی 1813 ،ش).

2ـ شرایط رضایت
اگرچه اصطالح «رضایت آگاهانه »3که منظور از آن رضایتى است که در پى ارائه
یك رشته اطالعات خاص راجع به نوع درمان و یا آزمایش و پیامدهاى آن به
بیمار حاصل مىگردد ،در دهه  91ظهور و بروز نمود ،اما مباحث پیرامونى مفهوم
آنکه امروزه مورد نظر ماست از سال  1132آغاز گردید .از ابتداى دهه هشتاد به
بعد شاهد تحولى عظیم در معیارهاى حقوقى و اخالقى رابطه پزشك و بیمار هستیم.
با تحولى که در اخالق و حقوق پزشکى پدید آمده و تأثیر به سزایى که این دو
رشته اساسى بر رابطه پزشك و بیمار نهاده ،طبیعى است که دیگر صِرف امضای
«فرم رضایتنامه» توسط بیمار بدون ارائه اطالعات و آگاهیهاى الزم در زمینه
عمل جراحى نمىتواند تأمینکننده حقوق بیماران باشد .در نتیجه رضایتنامهاى
از نظر قانونى معتبر است که واجد اوصاف و شرایط ذیل باشد:
1ـ رضایت باید آزادانه باشد ،یعنى بیمار با میل ،اراده و طیب خاطر ،داوطلبانه
رضایت خود را نسبت به اعمال جراحى و طبى اعالم نماید 3.در نتیجه رضایتى که
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مترتب نخواهد بود.
2ـ رضایت باید آگاهانه باشد ،یعنى بیمار در پى ارائه یك رشته اطالعات خاص
راجع به نوع درمان و آزمایش و پیامدهاى آن ،آگاهانه رضایت خود را اعالم کرده
باشد .در نتیجه رضایت ناشى از فقدان قصد و از روى ناآگاهى و توأم با اطالعات
ناقص فاقد اعتبار الزم خواهد

بود1.

8ـ رضایتدهنده باید واجد اهلیت قانونى باشد 11.بنابراین رضایت صغیر ،مجنون
و مست فاقد ارزش قانونى است.
1ـ رضایت بیمار باید قبل از عمل جراحى و طبى یا مقارن با آن ابراز شود.
و تنها مىتواند از موجبات تخفیف مجازات یا موقوفى اجراى حکم باشد .رضایت
بیمار از نظر زمانى نیز مىتواند محدود به مدت زمانى معین باشد ،لذا با توجه به
مراتب فوق شرایط و ویژگیهاى رضایت اعم از رضایت آزادانه و آگاهانه ،اهلیت
رضایتدهنده و موضوع رضایت و انواع آن را در چند بند مورد مطالعه قرار مىدهیم.
 -2-1اهلیت بیمار در اعالم رضایت
ـ مفهوم اهلیت :بدیهى است که در اینجا مراد از اهلیت ،اهلیت استیفاء است،
به این معنى که شخص شایستگى اجرای حقوق مدنى خود را دارا

باشد11.

بنابراین اهلیت قانونى در صورتى محقق مىشود که به موجب ماده  211قانون
مدنى ،شخص بالغ ،عاقل و رشید باشد.
قوانین راجع به اهلیت و حجر ،قواعد مربوط به نظم عمومى است و قراردادها
نمىتوانند مانع اجراى آن شود .به هیچ محجورى نمىتوان با تراضى ،اعطاى اهلیت

محمود عباسي

بنابراین رضایتى که پس از عمل ابراز شود تأثیر تامى بر توجیه عمل نخواهد داشت

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

تحت تأثیر اکراه ،اجبار ،فریب ،نیرنگ و ...اخذ شود ،هیچ گونه اثر قانونى بر آن

 / 01فصلنامه حقوق پزشكي

سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

تمام مىشود .والیت بر دیگران نیز خالف اصل است( .انصاری ،بیتا)

بنابراین «رضایت شخص» مورد نظر قانونگذار در بند  2ماده  91قانون مجازات
اسالمى ،رضایت شخصى است که واجد اهلیت رضا ،یعنى بلوغ ،عقل و رشد باشد.
در غیر این صورت رضایت «اولیا ،سرپرستان و یا نمایندگان قانونى آنها» مطرح
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

مىشود که به تشریح آن مىپردازیم.
ـ رضایت کودکان :در نظام حقوقى ایران ،به تبعیت از نظریات فقهى شیعى،
سن بلوغ پسران  19سال تمام قمرى و براى دختران  1سال تمام قمرى است و
مالک مشخصى براى سن رشد و اهلیت استیفاء وجود ندارد .طبق تبصره  1ماده
 11قانون مجازات اسالمى« :منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى
نرسیده باشد» ،الزم به توضیح است که محاکم ایران ،در امور مالى و برای
بهرهمندى از سایر حقوق ،تنها سن بلوغ شرعى را مالک عمل نمىدانند و در
صورتی که افراد کمتر از  13سال سن داشته باشند ،جهت تصرف در امور مالى
خود مىبایست از محکمه حکم رشد دریافت نمایند .در غیر این صورت والدین یا
افرادى که سرپرستى آنها را عهده دارند ،مىبایست رضایت خود را اعالم

نمایند12.

قانونگذار ایران تصرف فرد بالغ در اموال و حقوق مالى خود را منوط به احراز
رشد او مىداند ،18اما در خصوص تصمیماتى که مىخواهد نسبت به جسم و جان
خود بگیرد ،سن بلوغ شرعى را کافى مىداند و این امر با توجه به آثار و عواقب
موضوع و اهمیتى که برخى اعمال جراحى و طبى دارند محل تأمل است ،چه بسا
اعمالى که ممکن است آثار و عوارض نامطلوبى براى یك فرد غیر رشید به دنبال
داشته بشد و او بدون توجه به عوارض نامطلوب آن ،بدین امر رضایت دهد یا بر
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باشد ،لیکن به لحاظ عدم تشخیص و درک صحیح ناشى از ناتوانى عقلى ،وى قادر
به تشخیص و اعالم رضایت به موقع نباشد .بنابراین به نظر مىرسد که در این
گونه موارد ضرورى است که اظهار نظر ولى یا قیم شرط جواز عمل طبیب قرار
گیرد یا رضایت آنها به رضایت صغیر یا غیر رشید منضم گردد ،آن گونه که در
برخى کشورها رایج

است11.

عالوه بر افراد صغیر ،مجانین نیز که به لحاظ فقدان قوه تمییز و فقدان اراده
محجور مىباشند ،رضایت آنان در معالجه و درمان فاقد ارزش قانونى است .بدیهى
است که در این گونه موارد نیز ،پزشك معالج باید رضایت ولى ،وصى یا قیم
ـ رضایت دیگران :طبیعتا فردى که اهلیت اعالم رضایت نسبت به انجام یك
عمل جراحى بر روى خود را دارد ،مىتواند بر اساس اذن دیگرى یا تجویز قانونگذار،
نسبت به انجام همان عمل بر روى فرد دیگرى نیز رضایت خود را اعالم کند.
چنانچه این رضایت توسط فرد دیگرى به وى داده شده باشد ،با توجه به اینکه
اصول اولیه وکالت مشمول آن خواهد شد ،مشکالت خاصى دربر نخواهد داشت.
مسأله اساسى این است که ولى یا قیم تا چه حد مجوز قانونى دارد تا نسبت به
اعمال جراحى که بر روى دیگران انجام مىگیرد رضایت دهد.
در مورد مجانین و معلولین ذهنى و بیماران روانى مسائل و مشکالت خاصى
وجود دارد که از نظر حقوقى در خور اهمیت بسیار است ،از جمله اینکه ،اوال بر
اساس چه معیارى مىتوان تعیین کرد که یك دسته از مردم بیمار روانى یا معلول
ذهنىاند؛ ثانیا در تعریف سودمندبودن معالجه و درمان این افراد اختالفنظر وجود

محمود عباسي

مجنون را کسب نماید.
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آنها قادرند رضایت بدهند و براى برخى دیگر باید قیم یا سرپرست قانونی آنها
تصمیم بگیرد .ماده  91قانون مجازات اسالمى ایران نیز مقرر مىدارد« :جنون در
حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد ،رافع مسؤولیت کیفرى است ».بنابراین
رضایت مجانین نیز همانند افراد غیر رشید و صغار فاقد نتایج حقوقى است ،لذا
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

ماده  91قانون مجازات اسالمى انجام اعمال جراحى نسبت به آنان را موکول به
اخذ رضایت از اولیای قانونى آنها نموده است ،مگر در موارد فورى که اخذ
رضایت ضرورى نیست.
ـ رضایت همسر :در نظام حقوقى ایران ،با توجه به اینکه از نظر قانونى موارد
عدم اهلیت احصاء گردیده و هیچ فردى را نمىتوان محجور نمود ،مگر به موجب
قانون .طبیعى است که رابطه زوجیت به معنى قیمومیت یکى بر دیگرى نیست و
زوجین در حدود مقرر شرعى و قانونى ،همانند قبل از ازدواج ،داراى اختیار و
آزادى ارادهاند ،اما به نظر مىرسد که در خصوص اعمال جراحى و طبى باید قائل
به تفصیل شد .در آن دسته از اعمال جراحى و طبى که در زندگى زناشویى مؤثر
یا حقوقى براى طرفین متصور است ،آزادى اراده زوجین محدود مىگردد و عالوه
بر رضایت فرد مورد عمل ،رضایت همسر نیز باید به آن ضمیمه گردد و در سایر
اعمال جراحى و طبى اصل آزادى اراده حاکم است و رضایت هر یك از زوجین
نسبت به اقدامات پزشکى نافذ است .به عنوان مثال ،در مواردى که سقط جنین
براى همسر جایز است طبیعتا باید با رضایت شوهر انجام شود .همچنین در موارد
مراجعه زن به پزشك جهت بستن لولههاى رحم از آن جهت که این امر مانع
بارورى وى مىگردد و متقابال در مورد عمل وازکتومى زوج نیز که مانع تولید مثل

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

دارد؛ ثالثا همه این افراد به لحاظ توانایى عقلى در یك سطح نیستند .برخى از

 / 01فصلنامه حقوق پزشكي

سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

نظر مىرسد که رضایت طرفین ضرورى است.
در جراحىهاى پیوند اعضا که به منظور قطع عضوى از اعضاى بدن همسر و
پیوند آن به فردى نیازمند صورت مىگیرد نیز رضایت همسر اعطاءکننده عضو
پیوندى ضرورى به نظر مىرسد.
 -2-2رضایت آگاهانه و آزادانه :زمانى که بپذیریم نسبت به یك عمل جراحى
باید رضایت قانونى بیمار را کسب کرد ،نکتهاى که اهمیت مىیابد این است که
تعیین کنیم براى پیشگیرى از انتساب مسؤولیت پزشکى چه نوع رضایتى الزم و
ضرورى است.
«آزادانه» باشد ،ولى به نظر مىرسد که این واژگان قدرى گمراهکننده است ،زیرا
رضایت در بسیارى موارد ناآگاهانه است ،ولى با این وجود ،تحت فشارهاى زیاد،
الزماالجرا مىگردد .به عالوه ممکن است در مواردى بیمار ،نسبت به رضایتى که
در مورد یك عمل جراحى اعالم مىکند ،کامال آگاهى داشته باشد ،ولى نسبت به
بىاطالعى از پیامدهاى نامطلوب آن واکنش نشان دهد .در هر صورت واژههاى
«آگاهانه» و «آزادانه» به یك نکته اساسى در سقوط مسؤولیت پزشکى اشاره دارد
که دستآویز مناسبى براى شروع یك بحث حقوقى جدید در تحلیل رضایت ـ
موضوع بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى ایجاد خواهد کرد.
ـ رضایت آگاهانه :براى اولینبار در سال  1131بود که انجمن پزشکان آمریکا
بر رضایت آگاهانه به مثابه یك حق اجتماعى ضرورى براى تواناساختن بیمار در
انتخاب درمان یا آزمایش ،حتى علیرغم تمایل پزشك تأکید ورزید( .عباسی1831 ،

محمود عباسي

قانونگذاران حقوق پزشکى بر این نکته تأکید دارند که رضایت باید «آگاهانه» و
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چنین رضایتى باید واجد اوصاف و شرایطى باشد که تأمینکننده نظر قانونگذار در
سقوط ضمان طبیب گردد ،زیرا رضایتى مؤثر در نظام است که عالوه بر قصد و
اراده داوطلبانه بیمار ،در نتیجه علم و اطالع از کم و کیف معالجه و پیامدهاى آن
حاصل شده باشد ،لذا باید گفت که عنصر آگاهى پیششرط و نقد «رضایت» است
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

و از آنجا که نحوه معالجه و درمان یك موضوع کامال تخصصى است ،این وظیفه
طرف آگاه ـ یعنى پزشك ـ است که اطالعات الزم و مکفى در اختیار بیمار قرار
دهد و آن گاه مبادرت به اخذ رضایتنامه از بیمار نماید .عدم انجام این وظیفه و
بىاعتبارى رضایتنامه ممکن است به مسؤولیت پزشك بینجامد .سؤالى که در
اینجا مطرح مىشود این است که «رضایت آگاهانه» به معناى واقعى آن ،چه وقت
محقق مىگردد؟
به نظر مىرسد که پاسخ به این سؤال به آسانى میسر نباشد ،زیرا این بحثى
طوالنى و اختالفى است .از زمانى که قاضى یکى از دادگاههاى کانادا اعالم کرد که
پزشك باید حسب نیاز ،ماهیت و اهمیت عمل جراحى و پیامدهاى احتمالى آن را
دریابد و اینکه آیا این عمل مىتواند وسیلهاى براى رفع مشکل باشد با بیمارش
صادقانه رفتار کند ،نیم قرن گذشته است ،اما همین قاضى در ادامه سخنانش
تأکید میکند که البته این بدان معنا نیست که پزشك باید بیمار را نسبت به
خطرات احتمالى هر عمل یا جزئیاتى که سبب ترس یا اضطراب او مىشود ،آگاه
کند .این گفته هنوز هم نقطه شروع خوبى است که مىتوان با استفاده از آن
میزان اطالعاتى که الزم است پزشك قبل از کسب رضایت بیمار افشا کند ،تعیین

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

ش ).رضایت به درمان موجب اباحه فعل طبیب در معالجه بیمار مىگردد .بنابراین
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ملزم به افشاى آن است تأثیر مىگذارد( .اسکیج 1833 ،ش ).این عوامل عبارتند از:
ـ قدرت درک و صالحیت بیمار در تصمیمگیرى پیرامون مسأله مورد نظر؛
ـ میزان عالقمندى بیمار در کسب اطالعات مربوط؛
ـ اهمیت شیوه عمل پزشك معالج؛
ـ خطرات و پیامدهاى عمل؛
ـ تأثیر احتمالى اطالعات بر روى بیمار.
مسأله مهم این است که عوامل گوناگون همیشه یك هدف را دنبال نمىکنند.
اغلب الزم است تا تشخیص دهیم که در شرایط خاص ،چه عامل یا مجموعه
مىیابد ،البته طبیعى است که پزشك در اعمالى که هدف آنها به نفع سالمتى
بیمار است و اعمالى که هدف آنها به نفع سالمتى بیمار نیست مرزى قائل شود و
متناسب با وضع خاص بیمار ،در خصوص افشای اطالعات مربوط به عمل و
مخاطرات و پیامدهاى آن تصمیم بگیرد.
بنابراین در خصوص چگونگى تحقق رضایت آگاهانه ،به نظر مىرسد که اگر
مالک را حداکثری بدانیم ،یعنى بیان تمامى اطالعات و آگاهیهاى مربوط به عمل
و درک کامل آنها از سوى بیمار ،تقریبا تحصیل رضایت آگاهانه امرى غیر ممکن
مىنماید و اگر مالک را حداقلى بگیریم ،یعنى اکتفا به امضای یك فرم ساده
رضایتنامه توسط بیمار اخذ رضایت آگاهانه به قدرى ساده مىشود که بیم نادیده
انگاشتن جوانب اخالقى و حقوقى مسأله مىرود.

محمود عباسي

عواملى بر دیگرى ارجحیت دارد .گاهى اوقات این مسأله پیچیدگى بیشترى
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پزشکان این وظیفه را نباید اتالف وقت تلقى نمایند .آنها باید با زبانى سلیس و
روان و درخور فهم بیمار ،اطالعات و آگاهیهاى الزم را در اختیار بیمار قرار دهند
و از بیان زبان تخصصى که بیماران قدرت درک و فهم آن را ندارند ،پرهیز نمایند و
از طرفى این وظیفه و رسالت سنگین بر دوش قضات است که به ظاهر رضایتنامهها
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

اکتفا ننمایند و در صورت ایراد اتهام از طرف بیمار ،به نحو مقتضى در این زمینه
تحقیقات کافى و وافى به عمل آورند که استقرار حق و تأمین عدالت در سایه
تیزبینى دقیق و نکتهسنجى قضات عادل متصور است.
ـ رضایت آزادانه :همانگونه که اشاره شد رضایت باید آزادانه باشد ،یعنى بیمار
با میل و اراده و طیب خاطر ،داوطلبانه قصد خود را نسبت به اعمال جراحى و
طبى اعالم نماید .بدین ترتیب رضایتى که تحت تأثیر اکراه ،اجبار ،فریب و نیرنگ
از بیمار اخذ شود ،فاقد ارزش و از عداد رضایتنامههاى قانونى خارج است.
به عنوان یك قاعده کلى ،معالجه پزشکى تنها با رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار
واجد اهلیت مشروع و مجاز است ،مگر در موارد اضطرارى که قانونگذار آن را
استثنا کرده است .این امر یکى از بارزترین مؤلفههاى مربوط به حقوق بیماران
است که تحت حمایت قانون قرار دارد و هر گونه درمانى که بدون رضایت انجام
شود به معناى تعدى و تجاوز به حقوق فردى تلقى مىشود.
عناصرى که به رضایت آزادانه بیمار خدشه وارد مىکند و اعتبار قانونى آن را
مخدوش مىنماید ،عبارت است از :اجبار ،اکراه ،خدعه و نیرنگ که به تشریح آن
مىپردازیم:
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اطالق مىشود که مجرم ،علیرغم برخوردارى از عقل و هوش متعارف در شرایطى
قرار مىگیرد که به ارتکاب جرم دست مىزند( .نوربها 1831 ،ش ).اجبار بر دو نوع
است :اجبار مادى و اجبار معنوى .اجبار مادى آن است که یك علت و عامل مادى
اراده مرتکب را زایل مىسازد و او را وادار به ارتکاب جرم مىکند که ممکن است
ریشه خارجى یا داخلى داشته باشد.
اجبار روانى آن چنان است که اراده فاعل تحت تأثیر یك علت خارجى که بر
روان او اثر مىگذارد از بین مىرود و یا هیجانات ،عواطف و احساسات درونى فرد
او را مجبور به ارتکاب جرم یا جرائمى مىکند .این اجبار نیز مىتواند ریشه داخلى
از بین مىبرد».
در حقوق مدنى «اجبار در صورتى محقق مىشود که کسى از طرف دیگرى
وادار به انجام فعل زیانبار شود .اجبار باید در اثر تهدیدى انجام گیرد که در دید
عرف و در شرایطى که رخ داده است ،قابل تحمل نباشد»( .کاتوزیان 1812 ،ش).

اتفاقا مصادیق بارزى از این گونه اجبارها را مىتوان در رابطه بین پزشك و بیمار
یافت .یکى از مثالهاى رایج آن مربوط به بیمارانى است که با درد شکم به پزشك
مراجعه مىنمایند و پزشك علت درد شکم را آپاندیسیت اعالم و تأکید میکند که
در صورت عدم انجام عمل جراحى ،پارگى آپاندیس ممکن است منجر به مرگ
بیمار گردد .در چنین وضعیتى که بیمار خود را بین مرگ و زندگى مىبیند،
طبیعى است که بالفاصله رضایت خود را نسبت به انجام عمل جراحى اعالم کند،
در حالی که اساسا چنین عملى ضرورت نداشته و پزشك صرفا به منظور سودجویى

محمود عباسي

و خارجى داشته باشد( .نوربها 1831 ،ش ).به عقیده حقوقدانان «اجبار اراده آزاد را
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عمل جراحى و نه به منظور رفع سریع درد شکم که به لحاظ ترس و نگرانى از
مرگ است .در نتیجه مىتوان گفت که پزشك با اظهارات خود راهى را پیش روى
بیمار نهاده که ناگزیر به انتخاب آن است.
گاهى اوقات پزشك مجاز است تا جایى که مىتواند بیمار را به پذیرش شیوهاى
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

که کامال به نفع سالمتى اوست ،تشویق و ترغیب نماید ،اما اگر این شیوه درمان
به نفع سالمتى بیمار نباشد ،احتمال اینکه پزشك به دلیل تحت فشار قراردادن
بیمار یا تحریك او به اعالم رضایت به نقض وظیفه قانونى و بىاعتبارى رضایتنامه
مأخوذه متهم گردد وجود دارد .بنابراین با توجه به اینکه هر انسان بالغ و عاقلى
حق دارد یقین کند که روى بدنش چه کارى انجام شود ،باز هم باید بر کسب یك
«رضایت آزادانه» تأکید کرد.
اکراه :اکراه در اصطالح حقوقدانان ،یکى از موارد فقدان رضا مىباشد .ماده
 111قانون مدنى مقرر مىدارد« :رضاى حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب
نفوذ معامله نیست ».ظاهرا عبارتپردازى ماده خالى از مسامحه نیست ،زیرا رضا
نمىتواند نتیجه اکراه باشد ،بلکه هر جا اکراه وجود داشته باشد ،رضا وجود ندارد،
لذا باید گفته شود «عقدى که فاقد رضاى متعاملین باشد ،غیر نافذ است ».براى
تحقق اکراه شرایطى الزم است:
1ـ اعمالى علیه شخص انجام گیرد که او را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین اگر
بیمار بدون آنکه عملى از ناحیه پزشك صورت پذیرد ،بترسد و فرم رضایتنامه
معالجه را امضا کند ،اکراه محقق نمىشود ،لذا نمىتواند به عدم نفوذ رضایت
خویش استناد کند.
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اثبات کرد ،پس اگر اعمالى انجام پذیرد که به طور معمول به اشخاص تأثیرى
ندارد ،ولى بر اثر ضعف بیش از حد ،طرف قرارداد تحت تأثیر قرار گیرد و در
نتیجه اقدام به قبول آن نماید ،قانونا اکراه حاصل نشده و قرارداد کامل و معتبر
خواهد بود.
8ـ اعمال انجامشده باید بر اشخاص طرف قرارداد تأثیر داشته باشد .بنابراین
اگر اعمال انجامشده در نوع مردم مؤثر باشد ،ولى به جهات خاصى در شخص طرف
قرارداد بىاثر باشد ،اکراه واقع نشده و قرارداد معتبر تلقى خواهد شد.
1ـ اکراه ناشى از حکم قانون نباشد .چنانچه کسى را تهدید کنند که فىالمثل
چنانچه شخص به این دلیل بترسد و رضایت بدهد ،عمل او صحیح است.
به هر حال رضایت بیمار باید از روى قصد ،اراده و داوطلبانه باشد و رضایتى که
فرد با اکراه و از روى تهدید یا در اثر عدم بیان واقعیات مىدهد ،هیچ گونه اثر
حقوقى بر آن مترتب نیست ،زیرا اصل استقالل و اراده بیمار را مخدوش مىکند.
بنابراین اکراه ،فشارى است که از خارج بر بیمار وارد مىشود ،یعنى اکراه قوه و
نیروى غیر قابل مقاومتى است که روى فرد تأثیر مىگذارد و او را به انجام عملى ـ
مثال امضاى فرم رضایتنامه ـ وادار مىسازد .به عبارت دیگر در اکراه اراده در
اختیار مُکرَه است.
فریبکارى :فریب و نیرنگ طبیب در جذب بیمار یکى دیگر از زمینههاى
بىاعتبارى و عدم نفوذ رضایتنامه بیمار مىباشد .به موجب ماده  9قانون مربوط
به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب سال 1881

محمود عباسي

اگر فالن دارو را مورد استفاده قرار ندادى ،تو را براى خدمت سربازى معرفى مىکنیم.
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سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهى تبلیغاتى که موجب
گمراهى بیماران یا مراجعین به آنها باشد ،ندارند.
همچنین به موجب ماده  1قانون طرز جلوگیرى از بیماریهاى آمیزشى و
بیماریهاى واگیردار مصوب « 1821پزشکان و یا متصدیان سایر فنون پزشکى که
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

به وسیله تبلیغات بىاساس باعث گمراهى بیمار آمیزشى مىشوند یا به وعدههاى
دروغ بیمار را از درمان صحیح بازمىدارند ،مانند اینکه معین کنند در مدت چند
روز بیمار را درمان کرده و یا با بستن پیمان یا انتشار آگهىهایى که مخالف اصل
پزشکى است بیمار را فریب دهند به حبس حنجهاى از دو ماه تا یك سال و یا به
پرداخت کیفر نقدى از  211تا  2111ریال محکوم مىشوند».
همانگونه که مالحظه مىکنیم نه تنها قانونگذار ایجاد تبلیغات بىاساس و
وعدههاى فریبندهاى که موجب گمراهى بیماران گردد را جرم تلقى و مرتکب یا
مرتکبین آن را قابل تعقیب و مجازات مىداند ،بلکه انعقاد قرارداد با بیمار یا اخذ
فرم رضایتنامه مبتنى بر وعدههاى فریبنده و تبلیغات گمراهکننده را نیز بىاعتبار
و فاقد ارزش قانونى مىداند.
 -2-3موضوع رضایت و انواع آن
ـ موضوع رضایت :یکى از مواردى که ممکن است موجب مسؤولیت پزشك
گردد این است که پزشك از حدود رضایت توافقشده تجاوز نماید و از حیطه
موضوع رضایت خارج گردد .طبیعتا رضایت بیمار به پزشك معین به منظور انجام
معالجه یا عمل جراحى مشخص مىباشد که الزم است پزشك عینا به همان
معالجه یا عمل اکتفا نماید .بنابراین اگر بیمار به چشمپزشکى مراجعه نماید که
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شکم و بدن او مداخله نماید و عمل دیگرى بدون اذن بیمار انجام دهد.
در مورد این موضوع که چنانچه پزشك به هنگام عمل جراحى معینى که
بیمار به آن رضایت داده است ،متوجه گردد که خطر بیمارى بزرگترى بیمار
مزبور را تهدید مىکند که جراحى آن ضرورتى اجتنابناپذیر است .به عنوان
مثال ،چنانچه بیمارى به علت درد شکم حاد به پزشکى مراجعه نماید و جراح با
تشخیص «پریتونیت »19مبادرت به عمل جراحى بیمار نماید و در حین عمل
متوجه «کانسر پیشرفته رودهها» گردد که نیاز به عمل جراحى دارد ،آیا جراح
مىتواند با رضایت قبلى مأخوذه از بیمار ،مبادرت به عمل جراحى کانسر رودهها
گردید آیا مسؤولیتى متوجه جراح است یا خیر؟
در این خصوص بین اندیشمندان حقوقى و پزشکى و همچنین بین مکاتب
مختلف حقوقى اتفاق نظرى وجود ندارد .با توجه به مراتب فوق ،به منظور ارائه
تفسیری منطقى از بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى ،باید بین اعمال جراحى
و درمانى فورى و ضرورى و اعمالى که جنبه فوریت ندارد و همچنین با توجه به
مفاد رضایتنامه بیمار قائل به تفصیل شد.
در خصوص انجام عمل دوم ،چنانچه عمل جراحى جنبه فوریت داشته باشد،
با توجه به تصریح ذیل بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى که مقرر مىدارد...« :
در موارد فورى اخذ رضایت ضرورى نخواهد بود» ،حتى اگر پزشك معالج هیچ گونه
رضایتى هم از بیمار اخذ نکرده باشد ،از مسؤولیت مبرى است ،لیکن در صورتی

محمود عباسي

نماید؟ و اگر طبیب مبادرت به عمل جراحى کانسر نمود و خطرى متوجه بیمار
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بیمار دو حالت قابل تصور است:
1ـ چنانچه طبیب قبل از عمل جراحى ،رضایت بیمار مبنى بر انجام عمل
دیگرى غیر از عمل جراحى توافق شده یا بسط و گسترش آن به ناحیهاى بیش از
محل عمل مورد توافق اخذ نموده باشد و رضایت بیمار نیز واجد اوصاف و شرایط
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

قانونى باشد ،طبیب مىتواند بر اساس مفاد رضایتنامه بیمار اقدام نماید و از این
حیث مسؤولیتى متوجه وى نیست که معموال این امر رویه جارى اطبا است.
2ـ در صورتیکه طبیب ،رضایت بیمار مبنى بر انجام عمل دوم یا بسط و
گسترش آن به ناحیهاى بیش از محل عمل توافقشده اخذ نکرده باشد ،حق ندارد
از حدود رضایت اولیه تجاوز نماید و بدون اخذ رضایت مجدد از بیمار به چنین
عملى دست بزند.
در دیگر اعمال و اقدامات پزشکى که طبیب جهت معالجه و درمان بیمار انجام
مىدهد نیز وضع به همین نحو است و طبیب مکلف است در چارچوب رضایتنامه
بیمار و معالجه و درمان توافق شده عمل نماید ،زیرا همانگونه که گفتیم یکى از
اوصاف و ویژگیهاى رضایت ،آزادى قصد و اراده بیمار ،نه تنها در امضای رضایتنامه،
بلکه آزادى در انتخاب پزشکى معین و برگزیدن شیوهاى مشخص در درمان است
و طبیعتا فرض بر این است که بیمار به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع ،شرایط
روحى و جسمى خود ،کمى درد و کممخاطرهبودن شیوه درمان یا هر دلیل دیگرى،
پزشکى معین یا شیوه مشخصى از درمان و معالجه را پذیرفته

است11.

سؤال دیگرى که در اینجا مطرح مىشود این است که چنانچه پزشکى در
حین عمل جراحى آپاندیسیت که با رضایت قبلى بیمار انجام مىشود ،متوجه
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این حیث شکایتى نداشته است و مبادرت به برداشتن سنگهاى کیسه صفرا یا به
لحاظ کثرت سنگها ،مبادرت به برداشتن کیسه صفراى بیمار نماید و در نتیجه
منتهى به آبسه محل کیسه صفرا گردد ،در حالیکه مسأله جنبه فوریت نداشته و
پزشك رضایت بیمار را اخذ ننموده ،آیا مسؤولیتى متوجه پزشك معالج مىباشد
یا خیر؟ با توجه به مفهوم مخالف بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى ،در
مسؤولبودن پزشك معالج تردیدى نیست ،البته الزم به یادآورى است که فقدان
مسؤولیت پزشك در اعمال و اقداماتى که مبتنى بر رضایت بیمار مىباشد به معنى
سلب کلى مسؤولیت پزشکى در انجام عمل جراحى نیست و چنانچه پزشکى
و سهلانگارى در انجام وظیفه به لحاظ بىاحتیاطى ،بىمباالتى ،عدم مهارت یا
عدم رعایت نظامات دولتى گردیده باشد ،یا عمل جراحى وى فاقد مشروعیت
باشد ،طبیعتا مبرى از مسؤولیت جزایى نیست ضمن اینکه الزمه مبرىبودن از
مسؤولیت مدنى در اعمال جراحى و طبى ،اخذ برائت از بیمار است.
ـ انواع رضایت :یکى دیگر از مباحثى که در باب رضایت بیمار باید به تحلیل و
تشریح آن پرداخت ،شکل و نوع رضایتنامه و آثار حقوقى مترتب بر آن در اعمال
و اقداماتى است که پزشك انجام مىدهد .سؤالى که مطرح مىشود اینست که چه
نوع رضایتى از نظر قانونى معتبر است؟ آیا شکل خاصى از رضایت مورد نظر
قانونگذار است یا اینکه رضایت در اعمال جراحى و طبى محدود به شکل خاصى
نبوده و اعالم رضایت به هر صورت اعم از کتبى یا شفاهى ،صریح یا ضمنى معتبر
است؟

محمود عباسي

مبادرت به اخذ رضایت از بیمار نموده باشد و در انجام عمل جراحى مرتکب قصور
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به پزشك اختیار مىدهد تا نسبت به معالجه بیمارى خاص وى اقدام نماید.
رضایت صریح مىتواند مکتوب یا شفاهى باشد .رضایتنامه امضاشده بیمار مثالى
از این نوع رضایت است .بیمارى که به صورت کتبى یا شفاهى اعالم نماید که
طبیب نسبت به عمل جراحى شکستگى پا یا دیسك کمر وى اقدام نماید ،اذن و
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

رضایت وى نسبت به اعمال جراحى مزبور صریح و مطلق تلقى مىشود.
رضایت ضمنى :رضایت ضمنى 13یا تلویحى رضایتى است که بیمار آن را با
عمل ،رفتار یا گفتار خود نشان دهد و عرف و عادت بر آن داللت داشته باشد،
مانند اینکه بیمارى به پزشك اجازه دهد که پزشك آپاندیسیت وى را عمل نماید
و در حین عمل جراحى ،پزشك به چربیهاى زیادى برخورد نماید و یا تورمى را
مشاهده کند که چنانچه جهت انجام آن اقدامى نکند ،عالوه بر رنجهاى بعدى،
بیمار باید مخارج زیادى جهت عمل جراحى مجدد بپردازد ،هرچند که در اینجا
اذن بیمار نارساست ،اما شکى نیست که عمل جراحى در برداشتن چربیهاى زائد
و از بینبردن تورم آن جهت ادامه زندگى و بقاى سالمتى بیمار است .بنابراین باید
گفت که عمل پزشك اذن ضمنى تلقى مىگردد« .فقهاء در معتبربودن این اذن و
سقوط مسؤولیت از پزشك تصریح کردهاند( ».آل شیخ مبارک 1831 ،ش).

در رضایت ضمنى حتما بیمار باید به عمل یا گفتار ،رضایت خود را اعالم
نماید« .در نظام حقوقى کامنال ،سکوت به معنى اعالم رضایت نیست»( ،مارشال،

 1832ش ).ولى در نظام حقوقى ایران در صورتی که سکوت مبین معناى رضایت
باشد ،وافى به مقصود است .به عنوان مثال چنانچه جراحى پس از معاینه آزمایشات
اولیه بیمار ،تاریخى جهت انجام عمل جراحى وى تعیین نماید و بیمار نیز بدون
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سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

شود ،رفتار او داللت بر رضایت وى مىنماید.
به عنوان مثال ،مراجعه به یك کلینیك یا بخش اورژانس ،نوعى رضایت ضمنى
جهت معالجه و درمان روتینى است که به طور معمول از چنین مکانهایى انتظار
مىرود ،ولى باید توجه داشت که مراجعه بیمار به مطب یا کلینیك به معنى
رضایت به انجام هر عمل غیر معمولى نیست و انجام هر عملى خارج از مسائل
معمول نیاز به رضایت ضمنى یا صریح دارد.
«بیمارى با عفونت دستگاه تنفسى فوقانى به بخش اورژانس مراجعه مىکند،
پس از پرسش در مورد تاریخچه بیمارى وى ،معاینهاى روتین به عمل مىآید .اگر
رضایت بیمار برونکوسکوپى انجام دهد ،چون انجام این اعمال فراتر از رضایت
ضمنى است که از بیمار در هنگام ورود به اورژانس گرفته است ،تجاوز به حقوق
بیمار محسوب شده و این افراد مسؤول صدمات وارده به بیمار مىباشند( ».مارشال،
 1832ش).

رضایت کتبى :رضایت بیمار اعم از رضایت صریح یا ضمنى ،مىتواند کتبى یا
شفاهى باشد .رضایتنامه امضاشده بیمار جهت انجام هر گونه اعمال و اقدامات
پزشکى نمونهاى از رضایت کتبى است ،هرچند رضایت شفاهى نیز از نظر قانونى
همانند رضایت مکتوب از ارزش و اعتبار یکسانى برخوردار است ،ولى مزیت اساسى
رضایت مکتوب در این است که در صورت بروز مشکل و انکار بیمار زودتر قابل
اثبات میباشد.

محمود عباسي

یك فیزیوتراپیست به انجام درناژ وضعیتى مبادرت ورزد و یا یك پزشك بدون

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

اینکه صریحا رضایت خود را اعالم نموده باشد ،سر موعد براى انجام عمل حاضر
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است و به شکل خاصى از رضایت اشاره ندارد ،لیکن با استناد به مواد  11118و
 21111قانون مدنى که اعالم اراده اشخاص را به هر شکلى اعم از کتابت و الفاظ و
اشارات و هر عمل دیگرى که مبین قصد و رضاى آنها باشد ،جایز مىداند ،به نظر
مىرسد که رضایت مورد نظر قانونگذار در بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى،
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

محدود به نوع و شکل خاصى نبوده و هر نوع رضایتى اعم از کتبى ،شفاهى ،صریح
یا ضمنى را دربر مىگیرد .برخی از حقوقدانان به صراحت این نظر را تأیید کردهاند.
(آقایینیا 1892 ،ش).

به هر حال «شخصى که مورد عمل جراحى یا طبى قرار مىگیرد باید رضایت
خود را ابراز کند و یا آن گونه که قانون مىگوید اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان
قانونى آنها به عمل رضایت دهند» برخى حقوقدانان معتقدند که« :این رضایت
علىاالصول باید کتبى باشد( ».نوربها 1831 ،ش).

به نظر مىرسد که این نظریه کامال قابل دفاع است ،زیرا علیرغم اینکه این
امر شیوه مرسوم اطبا و مراکز درمانى است که قبل از هر گونه عمل جراحى و
طبى مبادرت به اخذ رضایتنامه از بیمار مىنمایند ،ولى متأسفانه بسیارى از این
رضایتنامهها فاقد اوصاف و شرایط رضایتنامههاى قانونى است .الزم است به
شرایط قانونى اخذ رضایت از بیمار به ویژه رضایت مبتنى بر ارائه اطالعات و
آگاهیهاى الزم با رضایت آگاهانه که از حقوق مسلم بیماران تلقى مىگردد توجه
بیشترى مبذول گردد.
رضایت شفاهى :همانگونه که اشاره شد رضایت شفاهى همانند رضایت کتبى
از ارزش و اعتبار قانونى برخوردار است؛ با این تفاوت که اثبات رضایت کتبى آسانتر
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قانون مجازات اسالمى در خصوص چگونگى و نوع اخذ رضایت از بیمار ساکت

 / 11فصلنامه حقوق پزشكي

سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

از بیمار خصوصا در حضور شاهد معتبر همان ارزش رضایت مکتوب را داراست.
معموال خاطرات از حافظه فراموش مىشود ،ولى نوشته با تاریخ باقى مىماند.
بیمارستانها و مراکز درمانى معموال به یك فرم رضایتنامه احتیاج دارند که این
امر رویه معمول این مراکز محسوب مىشود .یك ایده خوب براى این گونه مراکز
و پرسنل بهداشتى و درمانى این است که یادداشتى روى کارت بیمار بگذارند و
توضیحات ارائهشده به بیمار و رضایت وى را بر روى آن ثبت کنند .در ضمن مىتوان
اسامى شهود را نیز جهت اطمینان در یادداشت قید کرد.
معموال هنگام مراجعه بیمار به مطب پزشك یا دیگر مراکز درمانى ،فرض بر
یك فرم یا یادداشت امضاشده توسط بیمار مورد نیاز مىباشد .باید توجه داشت
هنگامى که به رضایت کتبى بیمار نیاز است ،نباید به رضایت شفاهى بیمار اکتفا
کرد.
ـ اثبات رضایت :هرچند امروزه رابطه پزشك بیمار یا رابطه مراکز درمانى و
بیماران به گونهاى است که از تمامى بیماران یا اولیا ،سرپرستان و نمایندگان
قانونى آنها در اعمال جراحى و طبى کتبا رضایت اخذ مىشود که این امر رویه
معمول این گونه مراکز تلقى مىگردد و در این صورت اختالف و اعتراض مفهوم
چندانى ندارد ،ولى در صورت بروز اختالف ،با توجه به اینکه رضایت بیمار شرط
اباحه عمل طبیب محسوب مىگردد و مشروعیت قانونى عمل پزشك منوط به
کسب رضایت از بیمار یا اولیا و سرپرستان و نمایندگان قانونى آنها است« ،اغلب
صاحبنظران حقوقى بر این عقیدهاند که اثبات رضایت بر عهده طبیب است و

محمود عباسي

رضایت ضمنى و شفاهى بیمار است ،ولى گاهى اوقات رضایت مکتوب به صورت
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رضایت او بر اساس فریب و تقلب از ناحیه طبیب بوده و یا رضایت در اثر عدم
آگاهى از خطرات و پیامدهاى معالجه اعطاء شده ،اثبات آن بر عهده بیمار است».
(فائقالجوهری ،بیتا)

بنابراین با توجه به مراتب فوق ،در صورت بروز اختالف بین پزشك و بیمار
مبنى بر وجود یا عدم رضایت ،با توجه به اینکه رضایت شرط اباحه عمل پزشك
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

در اعمال جراحى و طبى است و اعمال جراحى و طبى قانونى پزشك با عدم
رضایت زیر سؤال مىرود و از این حیث مسؤولیت وى را منتفى نمىسازد؛ ثانیا
عقالیى نیست که از بیمار انتظار داشته باشیم امر عدمى را اثبات نماید ،در حالی
که پزشك در اثبات رضایت مىتواند از قرائن و اوضاع و احوال استفاده کند ،حتى
از سکوت بیمار پس از آگاهىدادن به او در اثبات رضایت کمك بگیرد.
بنابراین نظریهای که معتقد است اثبات رضایت عهده طبیب است و اثبات عدم
رضایت عهده بیمار ،نظریهاى قابل دفاع و منطقى و منطبق با موازین شرعى و
قانونى است.
ب ـ ابراء طبیب
1ـ مفهوم برائت
در تعریف حقوقى برائت گفتهاند« :برائت خالىبودن ذمه شخص معین از تعهد
را گویند ،خواه اساسا ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول
نشود یا مشغول نشده و فارغالذمه شود( ».جعفری لنگرودی 1831 ،ش ).و در تعریف
فقهى آن آمده است« :اسقاط ذمه غیر ،خواه ذمه مالى باشد یا غیر مالى مانند حق
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«ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند».
«ابراء عمل حقوقى تبعى است ،لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق
دین واقع شود ،بدون موضوع و بىاثر است( ».حر عاملی 1238 ،ش).

بنابراین با توجه به تعاریف فوق مىتوان گفت که ابراء طبیب آن است که بیمار
یا اولیای قانونى وى قبل از درمان ،ذمه طبیب را نسبت به پیامدهاى احتمالى
عمل جراحى و طبى مبرى سازند .در این خصوص ماده  11قانون مجازات اسالمى
مقرر مىدارد« :چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحى از مریض یا
ولى او برائت حاصل نموده باشد ،ضامن خسارت جانى ،یا مالى یا نقص عضو نیست
همچنین به موجب ماده  822قانون مزبور« :هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن
قبل از شروع به درمان از مریض یا ولى او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید،
عهدهدار خسارت پدیدآمده نخواهد بود».
 -1-1مبانى برائت :فقهاى امامیه ،طبیب را در صورتی که قبل از معالجه و
درمان بیمار ،ابراء شود ،مبرى از مسؤولیت شناخته و او را به واسطه خسارتى که
در نتیجه معالجهاش وارد شده ،ضامن نمىدانند.
این موضوع که عمدتا در مباحث مربوط به دیات که بخشى از حقوق جزاى
اسالمى است مورد مطالعه قرار مىگیرد ،بر این مبنا استوار است که اگر طبیب،
ختّان یا حجّام در جریان معالجه و مداواى بیمار سبب اتالف یا خسارتى گردند
ضامن بوده و محکوم به پرداخت دیه مىباشند .فقهاى امامیه به منظور رفع
مسؤولیت طبیب و سقوط ضمان وى تمهیداتى اندیشیدهاند که ابراء طبیب قبل از

محمود عباسي

و در موارد فورى که اجازهگرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست».
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ضمان طبیب ،دو نظریه مطرح شده است که مىتوان آن را تحت دو عنوان
«نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت» و «نظریه مشهور فقهاى امامیه» مورد مطالعه
قرار داد.
ـ نظریه مشهور فقهاى امامیه :مشهور فقهاى امامیه بر این عقیدهاند که ابراء
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

طبیب موجب سقوط ضمان وى مىگردد .آنها به روایت سکونى استناد مىکنند

که امام صادق (ع) به نقل از امیرالمؤمنین على (ع) فرمودهاند« :من َتطبب َاوتبیطرَ
فلیاخذ َالبرائة َمن َولیة َوالا َفهو َضامن؛ کسى که طبابت یا بیطارى مىنماید باید از
ولى بیمار برائت بگیرد والّا ضامن است ».شهید اول در این باره معتقد است قول
نزدیكتر به صواب عدم ضمان طبیب است ،اگر ذمه او قبل از درمان ابراء شده
باشد( .عاملی نبطی جزینی 1111 ،ق).

محقق حلى در شرایعاالسالم( ،محقق حلی 1812 ،ش ).ابن براج طرابلسى در
المهذب( ،مروارید 1111 ،ق ).شیخ محمدحسن نجفى در جواهرالکالم( ،نجفی1111 ،

ق ).آیتا ...خوئی در مبان تكملةالمنهاج (خویی 1811 ،ق ).و امام خمینى در
تحریرالوسیله (خمینی ،بیتا) ابراء قبل از درمان طبیب را موجب صحت عمل وى و
از موجبات سقوط ضمان دانستهاند ،بلکه در مسالكاالفهام ادعا شده که این نظر
قول مشهور فقها و در الغنیه ادعاى اجماع بر این نظر شده است( .نجفی 1111 ،ق).

بنابراین ابراء طبیب به عنوان عامل توجیهکننده سقوط ضمان ،اوال مبتنى
است بر خبر سکونى از ابى عبدا( ...ع) به نقل از أمیرالمؤمنین على (ع) که مبناى
قول مشهور فقها قرار گرفته است؛ ثانیا ابراء طبیب شرطى است که ضمن قرارداد

استفاده از خدمت طبیب مطرح مىشود .به مقتضاى قاعده «المؤمنونَعند َشروطهم»
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و بیمار به موجب این شرط متعهد مىشود که در صورت وقوع حادثهاى در حین
عمل ،خسارتى از طبیب مطالبه ننماید؛ (نجفی 1111 ،ق ).ثالثا نیاز و احتیاج
مردم به طبیب و خوددارى اطبا از معالجه ،در صورت مطالبه خسارت ،ضرورتى
است که توجیهکننده لزوم تشریح ابراء طبیب است ،زیرا «اگر امکان ابراء طبیب
وجود نداشته باشد ،هیچ طبیبى از ترس ضمان و مسؤولیت بعدى کسى را معالجه
نخواهد

کرد21».

«باید افزود که بعضى از متأخرین 22مسؤولیت مطلق پزشك را محدود به موارد
مباشرت او در اتالف کردهاند و فرضى را که بیمار پیشنهاد پزشك را با اعتماد به
نظر خود به اخبارى که درمان را به احتمال سالمت مباح مىداند استناد کردهاند.
مواد  811و  822قانون مجازات اسالمى به این بحث پایان بخشیده و پزشك
را مسؤول زیانهاى ناشى از درمان مىداند ،هرچند حاذق و مأذون باشد« ،ولى
ابراء بیمار یا ولى او پیش از درمان ،این مسؤولیت را از بین مىبرد( ».کاتوزیان،
 1812ش).

ـ نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت :نظریه «اسقاط حق قبل از ثبوت» آنکه یکى
از مصادیق «ابراء َما َلمیجب» و منسوب به ابن ادریس مىباشد بر این مبنا استوار
است که ابراء طبیب قبل از معالجه را موجب سقوط ضمان نمىداند ،زیرا این امر
به معنى اسقاط حق قبل از ثبوت آن است! (مرتضیعاملی 1812 ،ش).

طرفداران این نظریه که اقلیتى از فقهاى امامیه را تشکیل مىدهند با نظریه
مشهور فقهاى امامیه مخالفت ورزیده و استدالل مىکنند که اوال روایت سکونى

محمود عباسي

حذاقت او از روى عقل و اختیار مىپذیرد در قلمرو این ضمان نمىدانند و بر تأیید
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گفته شده اگر طبیب از ولى بیمار اخذ برائت ننمود ضامن مىباشد ،داللت بر این
مطلب مىنماید که زمان اخذ برائت بعد از جنایت مىباشد و لفظ «ولى» در
روایت نیز محل تأمل است ،زیرا تا زمانى که خود بیمار هست کسى به سراغ
«ولى» نمىرود تا دیگرى را نسبت به چیزى که حق او نیست برى نماید28؛ ثانیا
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

این عده از فقهاء صرف مورد نیازبودن طبابت را براى تشریع حکم و رجوع به ابراء
کافى ندانسته و عالوه بر این معتقدند که خبر سکونى نیز ضعیف مىباشد ،زیرا
سکونى در طریق آن قرار داشته و از این نظر سند روایت ضعیف است؛ (محمدی،

 1811ش ).ثالثا مهمترین دلیل طرفداران این نظریه در بىتأثیرى ابراء طبیب این
است که مىگویند ابراء ذمه پزشك ،اسقاط حق قبل از ثبوت آن است که این
صحیح نمىباشد.
فقها در پاسخ به اشکاالت فوق ،گفتهاند« :احتمالى که بعضى از فقها و بر
مبناى آن مصداق خبر سکونى را ابراء بعد از جنایت مىدانند احتمالى ظاهرى
بوده و خبر سکونى بعد از آنکه منجر به قول فقها گردیده و مشهور فقها بدان
استناد جستهاند از نظر شرعى معتبر بوده و مىتواند مبناى صدور حکم قرار گیرد
و ابراء ذمه پزشك اگر به عنوان شرطى در ضمن عقد گنجانیده شود جایز مىباشد،
هم چنانکه اسقاط خیار حیوان و مجلس و مانند آنها در ضمن عقد جایز است،
زیرا بر اساس آیه شریفه «المؤمنونَعندَشروطهم» ،مؤمنین مکلفند که به شروطشان
وفادار بمانند ،لذا اگر در ضمن عقد اجازه طبیب ،اسقاط ضمان شرط شده باشد
شرعا جایز بوده و هیچ گونه منافاتى با اجازه وى ندارد .به عالوه وجود نیازى که
جامعه به طبابت و معالجه و درمان دارد براى ردکردن نظر ابن ادریس و طرفداران
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که مشهور فقها در تأیید نظریه خویش به آن استناد کردهاند مطلق است و اینکه
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حق قبل از ثبوت آن نمىباشد( ».نجفی 1111 ،ق ).ضمن اینکه براى اسقاط حقى
ثبوت قطعى آن الزم نیست ،بلکه همین اندازه که زمینههاى ثبوت فراهم گردد
مىتوان آن را ساقط کرد و در مورد مداواى بیمار نیز زمینههاى ثبوت حق حاصل
است ،هرچند قبل از اقدام به مداوا باشد( .مکارم شیرازی 1819 ،ش).

 -1-2ماهیت برائت :قانونگذار ایران ،به تبع نظر مشهور فقهاى امامیه ،ابراء
طبیب را مبناى سقوط ضمان دانسته و منظور از ضمان ،مطلق ضمان اعم از
کیفرى و مدنى نیست ،بلکه منظور ضمان مالى و مدنى است ،زیرا برائت مانع
تحقق جرم یا مجازات مجرم نمىباشد .بیمارى که طبیب معالج خود را از
طبیعت اعمال و اقدامات پزشکى است ،مبرى مىنماید.
«بنابراین در ماهیت حقوقى برائت باید گفت که در واقع برائت یکى از مصداقهاى
شرط عدم مسؤولیت است و تا زمانى نافذ خواهد بود که پزشك در انجام اعمال
خود مرتکب تقصیر نشده باشد( ».کاتوزیان 1812 ،ش ).در واقع مراد از عبارت« :ضامن
خسارت جانى ،یا مالى یا نقض عضو نیست» در ماده  11قانون مجازات اسالمی
همان نتایج زیانبارى است که از طبیعت اعمال و اقدامات پزشکى ناشى مىشود،
البته منظور نتایج زیانبار و خسارتهایى است که در نتیجه خطاى پزشکى حاصل
شده باشد و رابطه سببیتى بین خطاى ارتکابى و مباشر عمل وجود داشته باشد.
همانگونه که مالحظه مىگردد ،برائت طبیب در هر دو ماده  91و  822قانون
مجازات اسالمى ،مانع تحقق مسؤولیت شناخته شده است ،اما سؤالى که در اینجا
مطرح مىشود این است که آیا طبیب مىتواند در مقابل هر گونه خسارتى که در

محمود عباسي

مسؤولیت مبرى مىنماید در حقیقت پزشك را از نتایج زیانبار عملش که ناشى از
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نظر وى کافى بوده و ابراء ذمه پزشك قبل از مبادرت به معالجه و مداوا ،اسقاط
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استناد نماید؟ به نظر مىرسد که پاسخ این سؤال با توجه به اصول کلى حاکم بر
حقوق جزاى پزشکى به ویژه بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى منفى است.
بنابراین شرط اساسى رفع مسؤولیت کیفرى پزشك با توجه به ماده مذکور مشروط
و مقید است به:
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

1ـ مشروعیت عمل جراحى یا طبى.
2ـ رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى.
8ـ رضایت بیمار.
در صورتیکه هر یك از شرایط فوق محقق نباشد ،بدیهى است که نمىتوان
پزشك را از مسؤولیت کیفرى مبرى دانست ،زیرا این اصول کلى بر همه اعمال و
اقدامات پزشکى حاکمیت دارد و شرط برائت نیز تا زمانى مؤثر و نافذ است که
پزشك در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و خطایى نشده باشد و تنها در این
صورت است که برائت قبل از درمان ،رافع مسؤولیت مدنى طبیب مىباشد.
«از آنچه درباره مفهوم شرط برائت در فقه گفته شده این نتیجه به دست مىآید
که شرط برائت از نظر ماهیت و آثار یکى از مصادیق «شرط عدم مسؤولیت» در
حقوق است»( .جعفری لنگرودی 1811 ،ش ).شرط برائت به معنى معافشدن از ضمان
ناشى از احتمال خطر است و باعث مىشود تا طبیب را از اثبات احتیاط به وسیله
خود و انتساب خطر به عامل خارجى معاف کند .با وجود چنین شرطى ،بیمار یا
بازماندگان او باید بىمباالتى و عمد پزشك را مطابق قواعد عمومى ثابت کنند
وگرنه طرفى از دعوى خسارت نمىبندند ،ولى اثر شرط برائت از این فراتر نمىرود
و به ویژه در مورد تقصیرهاى سنگین و عمد اثرى ندارد .براى مثال ،هرگاه معلوم
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نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیمار وارد کرده ،به برائت قبل از عمل بیمار
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خود و وسایل الزم را نکرده «شرط برائت» او را از نتایج تقصیر مصون نمىدارد.
(کاتوزیان 1833 ،ش).

ایرادى که به قانونگذار ایران وارد است از جمله در مسأله «رضایت» و «برائت»
این است که نتوانسته بین نظریات حقوق جدید و فقه امامیه سازگارى ایجاد کند.
از یك طرف در ماده  91قانون مجازات اسالمى که از قواعد عرفى قانونگذارى
تبعیت مىکند قانونگذار رضایت بیمار را یکى از علل موجهه جرم و مسؤولیت
کیفرى دانسته و سخنى از ابراء طبیب به میان نیاورده و از طرفى در ماده 11
همان قانون که متخذ از فقه امامیه ،بلکه ترجمه متون فقهى است لزوم اخذ برائت
از بیمار جهت رفع مسؤولیت مدنى پزشك را ضرورى دانسته است.
صورت رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى ،با وجود رضایت بیمار ،اعمال
پزشکى ،جرم محسوب نمىشود ،فلذا مسؤولیت کیفرى پزشك منتفى خواهد شد
و با وجود ،برائت طبیب قبل از عمل ،مسؤولیت مدنى وى نیز از بین خواهد رفت.
«پس به اختصار باید گفت :نه مسؤولیت پزشکى که به اذن بیمار به درمان او
پرداخته است مطلق است و نه شرط برائت یکسره از او رفع مسؤولیت مىکند.
تفاوت مهم دو فرض در این است که در موارد عادى نتیجه نامطلوب درمان به
عهده پزشك است ،مگر اثبات شود که به فعل او ارتباط ندارد ،ولى در فرض دوم،
اماره قانونى انتساب تلف به فعل پزشك از اثر مىافتد و بیمار باید آن را به بىمباالتى
پزشك نسبت دهد( ».کاتوزیان 1812 ،ش).

محمود عباسي

به نظر مىرسد که بهترین شیوه جمع بین این دو ماده این است که بگوییم در
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شود که جراح هنگام عمل رعایت احتیاطهاى پزشکى و نظافت و آمادگى جسمى
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و مسؤولیتهاى ناشى از نقض آنها احساس مىشود تا این قانون به همراه اخالق
و عرف بتواند زمینه ایجاد «حقوق پزشکى» مناسبى را در یکى از حساسترین
روابط انسانى و اجتماعى فراهم آورد.
 -1-3شرایط برائت :ابراء طبیب توسط بیمار همانند رضایت ،یکى از اعمال
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

حقوقى است که باید داراى همان شرایط و اوصافى باشد که قانونگذار براى رضایت
برشمرده است .بنابراین برائت در صورتى از ارزش و اعتبار قانونى برخوردار است
که واجد شرایط ذیل باشد :ابراءکننده داراى اهلیت قانونى باشد؛ برائت آگاهانه و
آزادانه باشد؛ برائت قبل از عمل جراحى و طبى ابراز شود.
ـ اهلیت ابراءکننده :ابراءکننده باید همانند رضایتدهنده اهلیت قانونى داشته
باشد ،یعنى بالغ و عاقل و رشید باشد .بنابراین از آن جهت که ابراء طبیب توسط
بیمار یکى از اعمال حقوقى است که نتیجه آن مىتواند تصرف در امور مالى باشد،
به نظر مىرسد که بیمار جهت ابراء طبیب باید رشید باشد ،لذا افراد صغیرى که
رشد آنها احراز نگردیده ،فاقد اهلیت قانونى هستند .در صورتی که بیمار صغیر یا
مجنون باشد ،طبق ماده  11قانون مجازات اسالمى باید از ولى آنها برائت گرفت.
ـ چگونگى برائت :برائت باید آگاهانه و آزادانه باشد .برائتى آگاهانه تلقى مىشود
که در پى ارائه یك رشته اطالعات دقیق علمی راجع به معالجه و درمان و در
نتیجه علم و آگاهى از کم و کیف معالجه و پیامدهاى آن حاصل شده باشد .بنابراین
برائتى که از روى ناآگاهى و توأم با اطالعات ناقص یا اشتباهى اخذ شده باشد ،فاقد
اعتبار قانونى است.
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باید افزود که نیاز به قانونى درباره رابطه پزشك و بیمار و مفاد تعهد دو طرف
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داوطلبانه ،پزشك معالج را نسبت به پیامدهاى ناگوار اعمال جراحى و طبى و
مخاطرات آن ابراء نماید .در نتیجه برائتى که تحتتأثیر اکراه ،اجبار ،فریب ،نیرنگ
و ...حاصل شده باشد ،هیچگونه اثر قانونى بر آن مترتب

نیست21.

ـ زمان برائت :برائت از بیمار باید قبل از عمل جراحى و طبى حاصل شود .مواد
 11و  822قانون مجازات اسالمى به این شرط تصریح کردهاند:
سؤالى که در اینجا مطرح مىشود این است که چگونه ممکن است حقى که
هنوز ایجاد نشده ،آن را ساقط کرد ،مطلبى که دستاویز برخى فقها از جمله ابن
ادریس در مخالفت با قول مشهور فقها گردیده و اخذ برائت قبل از معالجه را
همانگونه که در مبحث «مبانى برائت» اشاره شد ،مرحوم صاحب جواهر در
توجیه نظر مشهور فقهاء« ،برائت را مانعى در تحقق حق مىداند نه اسقاط حق
قبل از ثبوت آن ،بنابراین اشکالى در این فرض باقى نمىماند .عالوه بر اینکه در
تأیید سقوط ضمان مىتوان برائت را به عنوان یك شرط در عقد اجاره طبیب در
نظر گرفت ،یعنى شرط ضمن عقد الزم ،که در این صورت برائت شرطى است از

قبیل شرط سقوط خیار حیوان و مجلس و مانند اینها که تحت عنوان «المؤمنونَ
عندَشروطهم» قرار گرفته و الزمالوفا مىباشد( ».نجفی 1111 ،ق).

و نکتهاى که در پایان این بحث الزم است مورد تأکید قرار گیرد ،این است که
هرچند برائت قبل از عمل طبق قانون مجازات اسالمى رافع مسؤولیت مدنى است،
ولى این امر به معنى معافیت پزشك از مسؤولیت ناشى از خطاى پزشکى و
مصادیق آن ،بىاحتیاطى ،بىمباالتى ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتى

محمود عباسي

«اسقاط حق قبل از ثبوت آن» پنداشتهاند.
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همچنین برائت باید آزادانه باشد ،یعنى بیمار با میل و اراده و طیب خاطر،
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«باید دانست که ایجاد مسؤولیت براى کسى که به جسم صدمه مىزند وسیلهاى
براى جلوگیرى از بىمباالتى و هشدارى براى رعایت احتیاط است .از بینبردن این
وسیله ،بخشى از تضمین اجتماعى حقوق مربوط به شخصیت را از بین مىبرد و از
این لحاظ خالف نظم عمومى است.
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

به عالوه در مواردى که شخص به عمد باعث ورود خسارت مىشود یا آگاهانه
دست به اعمالى مىزند که در نظر عرف در حکم عمد است شرط برائت نمىتواند
از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد ،زیرا در جامعه منظم هیچ کس حق
ندارد در پناه قراردادى که به سود خود تحصیل کرده است در ضررزدن به دیگران
آزاد باشد و از نمونههاى بارز تجاوز به نظم عمومى است( ».کاتوزیان 1812 ،ش).

 -1-4استثنائات رضایت و برائت :حالت ضرورت و اضطرار و مسؤولیت
کیفرى ناشى از آن ،یکى از مسائلى است که از گذشتههاى دور تاکنون ذهن
حقوقدانان را به خود مشغول داشته است .در حال ضرورت و اضطرار دو دسته
عوامل ،انسان را وادار به ارتکاب جرم مىنماید .دسته اول عواملى هستند که
معموال انسان در پیدایش آنها تأثیرى نداشته و ناشى از قواى طبیعت مىباشد،
مانند سیل ،طوفان ،زلزله و آتشسوزى و ...که آنها را

فورسماژور29

یا «قوه

قاهره» مىگویند .دسته دیگر عواملى است که مربوط به انسان است و ناشى از
ضرورتهاى دفاع از نفس مانند حالت ضرورتى 21که طبیب براى نجات جان مادر
ناگزیر به سقط جنین وى گردد( .محسنی 1839 ،ش).

برخى صاحبنظران عقیده دارند ،یك دکترین کلى ضرورت وجود دارد که به
موجب آن ،عدم انجام اقدامات ضرورى براى نجات جان بیمار و بهبودى وى ،به
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نیست ،زیرا پذیرش چنین شرطى با نظم عمومى و اخالق حسنه منافات دارد و
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جرم به دیگرى وارد مىشود( .اسکیج 1833 ،ش ).دکترین ضرورت بر پایه رضایت
تلویحى بیمار یا بر پایه «فرضیه اضطرار» استوار است .چه بر اساس یك رضایت
تلویحى ،فرض بر این است که بیمار درست همانگونه که در حالت عادى براى
نجات خود از آسیبهاى شدید جسمانى رضایت مىدهد ،عالقمند است که
پزشك وى را نجات دهد( .بینت 1839 ،ش).

نکتهاى که حائز اهمیت است اینکه در حالت ضرورت و شرایط اضطرارى،
اقدامات صورتگرفته باید به گونهاى باشد که پزشك متعارفى در شرایط مشابه،
همان اقدامات را انجام مىداد .به عبارت دیگر ،مسألهای که در حالت ضرورت و
آرى ،انجام عمل در زمانى مناسب صورت گرفته است؟ به عالوه ،شرایط خاص
بیمار را نیز باید به گزینه فوق افزود.
الزم به توضیح است که دکترین ضرورت یا تئورى اضطرار در حقوق جدید از
دیدگاه برخى صاحبنظران در کنار نظریات دیگرى چون نظریه عرف و عادت،
نظریه رضایت بیمار ،نظریه اجازه قانون به عنوان مبناى نظرى توجیه معافیت
پزشك در نفس اعمال و اقدامات پزشکى مورد مطالعه قرار گرفته( ،بینت1833 ،

ش ).ولى به هر حال حالت ضرورت یا اضطرار در قانون مجازات اسالمى به عنوان
یکى از شرایط استثنایى مسؤولیت جزایى مورد مطالعه قرار مىگیرد و در مباحث
مربوط به حقوق جزاى پزشکى نیز به عنوان یکى از استثنائات وارده بر شرط
رضایت و برائت در اعمال جراحى و طبى محسوب مىگردد( .نوربها 1831 ،ش.؛
محسنی 1839 ،ش).

محمود عباسي

اضطرار باید مشخص شود این است که آیا انجام این عمل الزم بوده یا نه و اگر
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مثابه بىتوجهى به منافع قابل جبران خسارتى است که در نتیجه ارتکاب یك
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الله َغفور َرحیم» و روایت «رفع َعن َا ّمتى َالخطاء َوالنسیان َوَ ...و َما َاضطروا َالیه» و
همچنین قاعده فقهى «الضروراتَتبیحَالمحظورات» ارتکاب جرم در حال ضرورت و
عمل پزشك در نتیجه اضطرار موجه شناخته شده و مواد  91و  11قانون مجازات
اسالمى نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است ،پزشك را در حالت
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد،
مبرى از مسؤولیت شناخته است.
بنابراین اضطرار و ضرورت از استثنائات وارده بر اصل رضایت و برائت بیمار در
انجام اعمال جراحى و طبى محسوب مىشود و پزشك معالج در صورت اقتضاى
قطعى حالت ضرورت و اضطرار مسؤول عواقب متعارف اقدامات خود نیست ،لذا با
توجه به مراتب فوق استثنائات وارده بر اصل رضایت و برائت را در دو بند تحت
عنوان1 :ـ فوریتهاى پزشکى؛ 2ـ استثنائات حکومتى مورد مطالعه قرار مىدهیم.
ـ فوریتهاى پزشکى :با وجود اشاره قانونگذار به موارد فوری در ذیل بند 2
ماده  91قانون مجازات اسالمی و قسمت اخیر ماده 11قانون مارالذکر ،اما قانون
مزبور تعریف و ضابطه و معیارى براى شناخت موارد فورى و اورژانس به دست
نداده است .با این وجود ماده  1آییننامه اجرایى قانون مجازات خوددارى از کمك
به مصدومین و رفع مخاطرات جانى مصوب  1811/3/19فوریتهاى پزشکى را
بدین شرح تعریف کرده است« :فوریتهاى پزشکى به موارد از اعمال پزشکى
اطالق مىشود که بایستى بیماران را سریعا مورد رسیدگى و درمان قرار داد و
چنانچه اقدام فورى به عمل نیاید باعث خطرات جانى ،نقص عضو یا عوارض
صعبالعالج و یا غیر قابل جبران خواهد شد» (شیخ صدوق ،بیتا) و ماده  2آییننامه
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به موارد مسمومیتها ،سوختگىها ،زایمانها ،صدمات ناشى از حوادث و سوانح و
وسایل نقلیه ،سکتههاى قلبى و مغزى ،خونریزیها و شوکها ،اغماء ،اختالالت
تنفسى شدید و خفگىها ،تشنجات ،بیماریهاى عفونى خطرناک مانند مننژیتها،
بیماریهاى نوزادانى که نیاز به تعویض خون دارند ،اشاره کرد.
اما همانگونه که از بند  12ماده مزبور مستفاد مىگردد مصادیق فوریتهاى
پزشکى محدود و منحصر به بندهاى یازدهگانه فوق نخواهد بود و مصادیق مصرح
در ماده  2آییننامه یادشده تمثیلى است و هر نوع بیمارى دیگرى که به اتخاذ
عمل سریع جهت پیشگیری از خطرات جانى ،نقص عضو و یا آسیبهاى غیر قابل
بنابراین فوریتهاى پزشکى یکى از مصادیق ضرورت و اضطرار محسوب مىگردد
که درنگ و تأخیر در معالجه و درمان ،به منظور کسب رضایت و برائت از بیمار یا
اولیای قانونى وى باعث مخاطرات جانى یا صدمات غیر قابل جبرانى بر بیمار خواهد
شد .در نتیجه «پزشکان موظفند در صورت مشاهده چنین بیمارانى ،آنچه که در
توان دارند به کار برند ،در غیر اینصورت متخلف محسوب و به حبس از شش ماه
تا سه سال محکوم خواهند شد »23.سؤالى که در اینجا مطرح مىشود این است
که مرجع تشخیص فوریتهاى پزشکى کیست؟
در پاسخ باید گفت که قانونگذار اشارهاى به مرجع تشخیص فوریتهاى پزشکى
ننموده ،ولى از عبارت «کلیه بیمارستانها ،اعم از دولتى و غیر دولتى  ...و نیز
درمانگاهها و سایر مؤسسات درمانى  ...مکلف به پذیرش بیمارانى که مشمول
فوریتهاى پزشکى هستند ،مىباشند» مندرج در ماده  1آییننامه اجرایى قانون

محمود عباسي

جبران نیاز داشته باشد ،در زمره فوریتهاى پزشکى است.

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

مزبور نیز ،به احصای مصادیق فوریتهاى پزشکى پرداخته که از آنجمله میتوان
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مىگردد که باید افراد متخصص و صاحبنظرى در این مراکز درمانى حضور داشته
باشند که بتوانند بیماران نیازمند به فوریتهاى پزشکى را تشخیص داده و
مبادرت به پذیرش آنها نمایند .بدیهى است که این متخصصین نمىتوانند کسى
جز پزشکان باشند .از طرفى عرف جامعه که در اینجا عرف خاص جامعه پزشکى
بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

است ،این مطلب را به ذهن متبادر مىسازد که تشخیص فوریتهاى پزشکى در
صالحیت کسانى است که در این رشته تخصص و به این امور اشتغال دارند .یکى
دیگر از مطالب حائز اهمیت در فوریتهاى پزشکى این است که چنانچه در نتیجه
اقدامات پزشکی ،صدمهاى به بیمار وارد گردد ،با توجه به اینکه قانونگذار اخذ
رضایت و برائت در موارد ضرورى را الزم ندانسته آیا مسؤولیتى متوجه پزشك
است یا خیر؟
الزم به توضیح است که طبق بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى در صورتى
اعمال جراحى و طبى جرم محسوب نمىشود و پزشك معالج از مسؤولیت کیفرى
مبرى است که واجد شرایط ذیل باشد:
1ـ مشروعیت عمل جراحى و طبى.
2ـ رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى.
8ـ رضایت بیمار.
و طبق ماده  11قانون مزبور ،در صورتی که عالوه بر شرایط مقرر در بند 2
ماده  ،91پزشك از بیمار برائت حاصل نموده باشد از مسؤولیت مدنى نیز مبرى
است .در فرض مسأله معنونه که از موارد فوریتهاى پزشکى است و طبق تجویز
مقنن ،ضرورت اخذ رضایت و برائت از بیمار منتفى است ،قاعدتا سایر شرایط

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

مجازات خوددارى از کمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانى چنین مستفاد

 / 11فصلنامه حقوق پزشكي

سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

اعمال جراحى و طبى که براى همه اعمال پزشکى ضروى است ،در آن دسته از
اعمال پزشکى که پزشك رعایت موازین فنی و نظامات دولتی را نموده مسؤولیت
کیفرى و هم مسؤولیت مدنى پزشك منتفى است ،اما در اعمال پزشکى که این
موازین و نظامات رعایت نشده مسؤولیت کیفرى پزشك به قوت خود باقى است و
مسؤولیت مدنى وى ساقط است ،زیرا اوال صدمه وارده در نتیجه عدم رعایت
موازین فنى و علمى یا نظامات دولتى بوده است ،که وجود هر یك از آنها جهت
عدم سقوط مسؤولیت کیفرى کافى است؛ ثانیا رضایت در اعمال جراحى و طبى
همانگونه که قبال اشاره کردیم شرط اباحه عمل و مشروعیت قانونى انجام عمل
رضایت بنابر تصریح بند  2ماده  91قانون مجازات اسالمى ساقط است ،سقوط
رضایت به معنى محورى جهت انجام خطاى پزشکى در عمل نیست؛ ثالثا با توجه
به تصریح قسمت اخیر ماده  11قانون مزبور ،شرط اخذ برائت منتفى است ،فلذا از
حیث ضمان مالى ،پزشك معالج مسؤولیتى ندارد.
ـ استثنائات حکومتى :عالوه بر موارد اورژانسى و فورى ،برخى حاالت دیگر
وجود دارد که قانونگذار بنا بر مصالحى از جمله حفظ نظام جامعه و تندرستى
افراد آن ،پزشکان را مکلف مىنماید تا اقداماتى را نسبت به افراد جامعه و احتماال
بیماران به جا آورند بدون اینکه نیازى به اخذ رضایت از فرد داشته باشند ،حتى
در صورت مخالفت او نیز پزشکان باید اقدام درمانى خود را انجام دهند.
به عنوان مثال ،به موجب ماده  9قانون طرز جلوگیرى از بیماریهاى آمیزشى
و واگیردار مصوب  1821و اصالحات سال  ،1813در مواردى که حالت بیمار و

محمود عباسي

جراحى و طبى است ،در اینجا که مورد از موارد فوریتهاى پزشکى است و شرط

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 19:19 +0430 on Sunday April 21st 2019

سقوط مسؤولیت به قوت خود باقى است .بنابراین عالوه بر پیششرط مشروعیت

 / 12فصلنامه حقوق پزشكي

سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

تا برطرفشدن خطر واگیرى در یکى از بیمارستانها تحت درمان قرار گیرد و در
خصوص درمان بیماریهاى آمیزشى صغیر یا سفیه یا مجنون که از وظایف قانونى
ولى یا قیم آنها محسوب مىگردد ،ماده  1قانون مزبور برای مسامحه ولی یا قیم
مجازات مقرر

مىدارد23.

بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

بنابراین قانونگذار در اینگونه موارد نه تنها اخذ رضایت بیمار را شرط الزم
معالجه ندانسته ،بلکه مجازات کسى که اوامر قانونگذار را اجرا نکند ،به عنوان
ضمانت اجراى معالجه و درمان بیماریهاى آمیزشى قرار داده است.
همچنین این وضعیت در مورد واکسیناسیونهاى اجبارى ،واکسن ضد کزاز
قبل از ازدواج در مورد بانوان ،معاینه دانشآموزان ،مسافران و تهیهکنندگان مواد
غذایى ،دارویى و بهداشتى و ...سارى و جارى است .همانگونه که مىدانیم از
گذشتههاى دور مبتالیان به بیمارى جذام را از جامعه دور مىکردند و این افراد
مىبایست ادامه زندگى خود را در مکانهاى خاصى بگذرانند .در حال حاضر نیز
دولت مىتواند با توجه به ضرورت حفظ سالمتى جامعه ،محدودیتهایى را نسبت
به مبتالیان به بیماریهاى مسرى و خطرناک اعمال نماید.
یکى دیگر از استثنائات وارده بر اصل رضایت بیماران در معالجه و درمان ،در
مورد متهمان و محکومان مىباشد که در جریان رسیدگى به اتهام آنها یا
گذرانیدن دوران محکومیت الزم است تحت معاینه قرار گیرند و از نتایج آن
مقامات قضایى را مطلع گردانند .در چنین مواردى پزشکان به دستور مقامات
قضایى و سایر مقامات صالحیتدار قانونی اقدام مىنمایند و مخالفت فردى که
تحت معاینه یا معالجه قرار مىگیرد در آن تأثیرى ندارد .از دیگر مواردى که
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کیفیت واگیرى بیمارى موجب نگرانى باشد بهدارى مىتواند بیمار را ملزم کند که
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 1838ش).

این رویه معمول همه کشورهاست که براى حفظ ترکیب نیروهاى نظامى خود
در برابر دشمن و جلوگیرى از فرار آنها از صحنه نبرد ،تدابیر خاصى مىاندیشند
و به منظور درمان و معالجه آنها و یا معالجه مجروحان جنگى بر اساس ضوابط
خاصى عمل مىنمایند که معموال مبتنى بر رضایت بیمار نیست ،حتى ممکن
است براى نظامیانى که در زمان جنگ به منظور فرار از خدمت ،خود را معالجه
نمىنمایند مجازاتهایى در نظر بگیرند.
بنابراین در این گونه موارد که خواست و اراده بیمار تأثیرى در معالجه و درمان
ندارد و از استثنائاتى است که پزشك نیازى به اخذ رضایت و برائت از بیمار ندارد
همان مقررات فوریتهاى پزشکى را در باب ضمان و مسؤولیت پزشك جارى
دانست ،با این تفاوت که در اینجا اراده قانونگذار جانشین رضایت و برائت بیمار
مىگردد و در نتیجه پزشك مسؤولیتى نسبت به خسارات وارده نخواهد داشت.

محمود عباسي

مىتوان از آن به عنوان «استثنائات حکومتى» اصل رضایت و برائت نام برد و
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مىتوان به عنوان استثناء برشمرد ،معالجه و درمان افراد نظامى است( .گودرزی،
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1. Contentment du malade ou contentment de la victim
 .2جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به :عباسی ،محمود 1832( .ش .).نقش رضایت در پژوهشهای علوم
پزشکی .تهران :انتشارات حقوقی ،جلد هشتم سلسله مباحث حقوق پزشکی ،بخش اول.
 .8مائده.2 :
 .1عمل حقوقی در یك معنای وسیع عبارتست از هر عملی (فعل یا ترک فعل) که موضوع یك اثر
قانونی ،باشد :جعفری لنگرودی ،محمدجعفر 1831( .ش .).ترمینولوژی حقوق .ص .132

بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

 .9به موجب ماده  111قانون مدنی« :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است1 :ـ قصد طرفین و
رضای آنها؛ 2ـ اهلیت طرفین؛ 8ـ موضوع معیّن که مورد معامله باشد؛ 1ـ مشروعیت جهت معامله».
 .1به موجب ماده  118قانون مدنی« :انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا
باشد ،مثل قبض و اقباض حاصل گردد ،مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
7. Informed Consent
 .3نظر به اینکه رضایت یك عمل حقوقی و در واقع نوعی ایقاع تلقی میگردد .بنابراین «ایقاع عملی
است قضایی و یك طرفی که به صرف قصد انشاء و رضای یك طرف منشأ اثر حقوقی میشود .بدون
اینکه تأثیر یك طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد ».به نقل از :جعفری لنگرودی،
محمدجعفر 1831( .ش .).ترمینولوژی حقوق .ص .111
 .1به موجب ماده  111قانون مدنی ،قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله و قرارداد
است.
 .11ماده  111قانون مزبور ،اهلیت طرفین را نیز یکی دیگر از شرایط اساسی صحت هر معامله و قرارداد
میداند.
 .11به موجب ماده  193قانون مدنى ،هر انسان ،متمتع از حقوق مدنى است ،لیکن هیچ کس نمىتواند
حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه براى این امر ،اهلیت استیفا یا اهلیت اجراى حق داشته باشد.
 .12ابن حبیب از فقهای اهل سنت از امام علی (ع) روایت کرده است که «اگر اطبا و بیطارها بدون اذن
ولیّ اقدام به معالجه طفل یا مملوک نمایند ،ضامن هستند ».به نقل از :عباسی ،محمود 1833( .ش.).
حقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین اسالم .تهران :انتشارات حقوقی .ص .119
 .18ماده  1213قانون مدنی« :غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی
نباشد».
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کودکان ،ص .83
15. Peritonitis
 .11روشی مؤلف رساله حقوق جنگ معتقد است :قاعده کلی این است که رضایت بیمار به عمل جراحی
مستند به اعتماد خاص به پزشکی است که با وی جهت انجام عمل جراحی به توافق رسیده است.
17. Express Consent
18. Implied Consent
 .11به موجب مادة  118قانون مدنی« :انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا
باشد ،مثل قبض و اقباض حاصل گردد ،مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
 .21ماده  111قانون مزبور مقرر میدارد« :الفاظ ،اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء
معامله مینمایند ،باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر
قصد انشاء آن را داشته است والّا معامله باطل خواهد بود».
جواهرالکالم .ص 13؛ ر.ک :.شهید ثانی( .بیتا) .مسالك .جلد دوم ،ص .111
 .22منظور صاحب جواهرالکالم است.
 .28برخی فقها گفتهاند مراد از ولی کسی است که امری به وی ارجاع میگردد ،پس اگر بیمار عاقل و
بالغ باشد خود وی ولی خویش است و اگر کودک یا مجنون باشد ،اذن و اجازه ولی او الزم است( .آیتا...
خویی ،ابوالقاسم 1811( .ش .).مبانی تکلمةالمنهاج .جلد دوم ،ص ).222
 .21مشروح برائت آگاهانه و آزادانه بیمار همان است که در باب رضایت آگاهانه و آزادانه بیمار ذکر گردیده
جهت مطالعه تفصیلی موضوع رجوع شود به :عباسی ،محمود 1832( .ش .).رضایت به درمان .تهران:
انتشارات حقوقی ،جلد یازدهم سلسله مباحث حقوق پزشکی.
25. Force Majeure
26. Etat de Necessities
 .23بند  2ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب
.1891/8/9
 .23بند  2ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب
.1891/8/9

محمود عباسي

« .21ولانَالعلاجَم ّماَتمسَالحاجةَالهَ،فلوَلمَیشرعَالابراءَتعذرَالعلاج ».نجفی ،محمدحسن 1111( .ق.).
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الف ـ فارسی:
اردبیلی ،محمدعلی 1831( .ش .).حقوق جزای عمومی .تهران :انتشارات میزان ،جلد نخست ،صص
.133-111
اسکیج ،دیجی 1833( .ش .).حقوق ،اخالق و پزشکی .مترجم محمود عباسی و بهرام مشایخی ،تهران:
مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا ،صص .11 ،31

بایستههای رضایت و برائت و تأثیر آن بر سقوط مسؤولیت پزشكي

آقایینیا ،حسین 1892( .ش .).بررسی تحلیل ماده  12قانون مجازات عمومی .پایاننامه دکتری،
دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،ص .119
آل شیخ مبارک ،قیس بن محمد 1831( .ش .).حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسالم .مترجم
محمود عباسی ،تهران :انتشارات حقوقی ،چاپ دوم ،صص .111 ،193-191 ،198
بینت ،بلیندا 1839( .ش .).حقوق و پزشکی .مترجم محمود عباسی ،تهران :انتشارات حقوقی ،چاپ دوم،
ص .98
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر 1811( .ش .).حقوق تعهدات .تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول،
چاپ دوم ،ص .828
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر 1831( .ش .).ترمینولوژی حقوق .تهران :انتشارات گنج دانش ،صص ،2
.881 ،113
روحانی ،فؤاد 1813( .ش .).قتل در قانون انگلستان .مجموعه حقوقی .سال دوم ،شماره چهل و هفتم،
ص .23
صانعی ،پرویز 1831( .ش .).حقوق جزای عمومی .تهران :کتابخانه گنج دانش ،چاپ چهارم ،ص .283
عباسی ،محمود 1831( .ش .).حقوق پزشکی (مجموعه مقاالت) .تهران :انتشارات حقوقی ،جلد پنجم،
ص .93
کاتوزیان ،ناصر 1812( .ش .).مسؤولیت مدنی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،صص ،891 ،813 ،212
.839 ،833
کاتوزیان ،ناصر 1831( .ش .).ایقاع .تهران :نشر یلدا ،چاپ اول ،ص .898
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چهارم ،ص .132
گودرزی ،فرامرز 1838( .ش .).پزشکی قانونی .تهران :انتشارات انیشتین ،ص .31
مارشال ،دیوید 1832( .ش .).راهنمای حقوق پزشکی .مترجم محمود عباسی ،تهران :انتشارات حقوقی،
ص .89
محسنی ،مرتضی 1839( .ش .).دوره حقوق جزای عمومی .تهران :انتشارات گنج دانش ،جلد سوم ،چاپ
اول ،صص .293 ،291
محقق حلی ،ابوالقاسم نجمالدین 1812( .ش .).شرایع االسالم .مترجم ابوالقاسم احمد بن احمد یزدی،
تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،جلد چهارم ،چاپ سوم ،صص .1139 ،818
محمدی ،ابوالحسن 1811( .ش .).حقوق کیفری اسالم (دیات) .تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول،
ص .18

مکارم شیرازی ،ناصر 1819( .ش .).آیا طبیب ضامن است؟ .مجله درسهایی از مکتب اسالم .شماره دهم.
ملكاسماعیلی ،عزیزاهلل 1899( .ش .).مسئولیت پزشك .ماهنامه شهربانی .شماره چهارصد و نودم ،ص .23
نوربها ،رضا 1831( .ش .).زمینه حقوق جزای عمومی .تهران :انتشارات گنج دانش ،چاپ ششم ،صص
.811 ،821 ،813 ،811
ب ـ عربی:
ابن ادریس ،محمد( .بیتا) .سرائر .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ص .81
انصاری ،مرتضی( .بیتا) .کتاب المکاسب .جزء اول ،ص .198
جبلی عاملی ،زینالدین (شهید ثانی)( .بیتا) .شرح لمعه .قم :کتابفروشى داورى ،جلد دهم.
جبلی عاملی ،زینالدین (شهید ثانی)( .بیتا) .مسالك االفهام .قم :چاپ سنگی ،مکتبه بصیرتی ،جلد دوم،
ص .111
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عاملی نبطی جزینی ،شمسالدین (شهید اول) 1111( .ق .).اللمعة الدمشقیه .تهران :دارالناصر ،چاپ
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La notion du consemtement et l’acquittement en droit de la
responsabilité medicale
Mahmmoud Abbasi
Abrége
La recherche du consentement du patient est un ancien principe, à
la fois juridique et éthique, qui se fonde sur le principe du respect de
l’intégrité corporelle du patient. Le respect de cette exigence par le
corps médical a varié au cours des temps, comme l’illustre l’évolution
récente. Le consentement du patient ou de ses représentants est la
cause de justification des démarches du médecin et de la diminution
de sa responsabilité. Le médecin sera responsable si son traitement se
termine par un échec, même en cas de permission, parce que la
permission d’entreprendre en médecine ne peut justifier un échec. En
effet, le médecin est autorisé à traiter le patient et non à le détruire. La
légitimité d’une action sur le plan religieux ne fait pas disparaitre la
responsabilité du contrevenant. Même dans le cas d’une action
religieusement licite, le médecin demeure responsable de la perte du
patient. Le consentement du patient, accompagné des conditions
religieuses, fait disparaître ou diminuer la responsabilité, mais en cas
d’acquittements. D’après cette règle, si un médecin obtient
l’autorisation a priori de son patient avant le traitement et lui cause
non-intentionnellement un dommage pendant le traitement, il ne sera
pas responsable. Donc, l’acquittement avant le traitement, justifie
l’exonération de la responsabilité du médecin. L’acquittement du
médecin an été défini comme suite en jurisprudence canonique:
suppression de la responsabilité, qu’elle soit financière, ou bien nonfinancière, tel que le droit du talion. Selon cette définition,
l’acquittement du médecin implique que le patient ou SES
représentants le disculpent a priori du dommage qu’il pourrait causer.
Des mots clés
Consentement, Acquittement, Médecin, Responsabilité

