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Abstract 

In accordance with Article 2 of the Executive Bylaw of Organ 

Transplantation Law, diagnosis and confirmation of brain death shall be 

made by a neurologist, an internist, and an anesthesiologist. On the basis of 

the civil liability, those individuals who declare brain death; should 

indemnify the damages if they impose as a result of their diagnosis in this 

process. Islamic criminal law 1375 (1996) in article 319 was absolutely 

adjudged doctors accountable; however, Islamic criminal law 1392 (2014) in 

Article 495 has followed the theory of fault in doctors civil liability. 

Therefore, the doctor can defense not fault, proved third person fault and 

invoke assignment to external causes. Based on Articles 158, 495 and 496 of 

criminal law in 2014, when was obtained consent; if they meet technical and 

scientific criteria in brain death diagnosis in the government system in brain 

death diagnosis does not accept responsibility; but in spite of consent, if they 

do not comply technical and scientific standards and government 

regulations, they will be held accountable. 
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 اسلامی مجازات قانون به نگاهی با مغزی مرگکنندگان اعلام مدنی یتمسؤول

 2931 سال

 2یزدی خدیجه

 1پاجی غلامی علی

 چکیده

 تیمی عهده برقانون پیوند اعضا  ییاجرا نامهآیین 2 ماده موجب به یمغز مرگتأیید  و صیتشخ

 قانون 1 ماده موجب به .باشدمی یهوشیب وی داخل اعصاب، و مغز جراح ،ینورولوژ متخصص از متشکل

 جبران باید، کنند وارد خسارتی ،تشخیص در که صورتی در مغزی مرگ کنندگاناعلام مدنی یتمسؤول

 اما، دانستمی ضامن مطلق طور هب را پزشک ،713 ماده در 1731 سال اسلامی مجازات قانون نمایند.

 تقصیر فرض نظریه از 531 ماده در پزشکان مدنی یتمسؤول بیان در 1732 اسلامی مجازات قانون

 علت به انتساب و ثالث تقصیر اثبات تقصیر، عدم به دتوانمی دفاع مقام در پزشک لذا، است کرده پیروی

 مجازات قانون 534و 531 و 111 مواد مفاد موجب به رضایت حقوقی اثر طرفی از نماید. استناد خارجی

 دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت مغزی مرگ تشخیص عوامل که صورتی در 1732 اسلامی

 علمی و فنی موازین رضایت، وجود با چنانچه، اما ندارند یتی، مسؤولبنمایند مغزی مرگ تشخیص در را

 .نمایند جبران را وارده خسارت باید و بود خواهند، مسؤول ننمایند رعایت را دولتی نظامات و
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 مقدمه

، است داده اختصاص خود به جهان علمی مراکز در را زیادی هایچالش امروزه مغزی مرگ

 یاتیح اعضای از استفاده بحث ،شرفت علم پزشکی و رشد پیوند اعضاپی بازمان هم چراکه

 در بنابراین است. یافته یاژهیو تیاهم یپزشک نظر از اعضا پیوند جهت مغزی مرگ بیماران

 در تدابیر اتخاذ و آن اجرای چگونگی برای قوانینی، اعضا پیوند در تسریع جهت کشورها، اغلب

 مغزی مرگ افراد بدن اعضای از استفاده لایحه ایران، در است. شده تصویب پزشکی حقوق

 مجلس ،1733 سال در سرانجام .شد رد مجلس توسط که شد مطرح 1731 سال در باراولین

مسأله بسیار مهمی است،  مغزی مرگ اعلام و تشخیص رساند. تصویب به را آن اسلامی شورای

 زاتیتجه و متوقف یپزشک یدرمان مراحل است ممکن مغزی، مرگ صیتشخ یپ در کهچرا

 فرد به پیوند جهت او بدن از اعضایی یا شود جدای مغز مرگ دچار بیمار از یمصنوع تیحما

 است شده واقع مغزی مرگ آیا که امر، این تشخیص دلیل، همین به شود. خارج بدن از ،دیگر

 غیر و دشوار آن جبران ،خطا بروز صورت در زیرا، است برخوردار بالایی بسیار اهمیت از ؟خیر یا

 باشد.می ممکن

 و شناسایی را مغزی مرگ اعلام عوامل مدنی یتمسؤول که نداآن بر حاضر مقاله نویسندگان

 اسلامی مجازات قانون جمله از موجود قوانین و مقالات و کتب به مراجعه با لذا، نمایند تبیین

 است. شده تحلیل و بحث مغزی مرگکنندگان اعلام مدنی یتمسؤول 1732

 

 یمغز مرگ شرایط مفاهیم و تبیین

 خروج» موت ی،حقوق اصطلاح در (.1) باشدمی «موت و فنا ،یستین»ی معن به لغت در مرگ

 اصطلاح در امروزه (.2) است شده تعریف «یخودکش و قتل به ای یعیطب طور به بدن از روح

 دادندست از یا تنفسی و عروقی ،قلبی سیستم عملکرد برگشت قابل غیر دادندست از پزشکی

 مرگ دیگر، عبارت به .(7) شودمی گرفته نظر در مرگ معیار عنوان به مغزی عملکردهای تمام

 دستورالعمل یک دهما در (.5) است مغز اعمال تمام برگشت قابل غیر رفتنبین از نیز مغزی

 ـ کورتیکال مغزی هایفعالیت کلیه برگشت قابل غیر قطع  مغزی مرگ مغزی، مرگ تعیین

 و بالینی یهاهمشخص و شرایط با منطبق که زمانهم طور هب مغزی ساقه و کورتیکال ساب

 در (.1) شودمی تعریف ملحوظ یهاهتبصر رعایت با تبطمر بندهای در شدهعنوان پاراکلینیک
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 ساقه بیتخر با بنابراین .بیندمی آسیب ،دارد قرار آن در تنفس مرکز که مغز ساقه مغزی مرگ

 یاعضا رفتننیب از شامل ی،عقط مرگ و افتی خواهد انیپا زین یتنفسـ  یقلب تیفعال مغز،

 و یپزشک دانش شرفتیپ با انیم نیا در ، اما(4-3) گشت خواهد محقق انسان حیاتی

 ریسا مرگ تأخیرانداختن به امکان مکانیکی، تهویه دستگاه از استفاده و تکنولوژی از یریگبهره

 .(3) است شده فراهم کوتاه مدتی برای هیر و قلب چون بدن یاعضا

 دلیل به اما شود، خارج انسان بدن از روح که دهدمی روی زمانی مرگ اسلامی فقه نظر از

 مرگ هایشاخص مغزی مرگ بیماران در بدن از روح خروج زمان دقیق تعیین امکان عدم

 مغزی مرگ به مبتلا فرد پزشکی، دیدگاه از (.1) اندشده پذیرفته مرگ زمان تعیین برای مغزی

 فرد حیات از شانن ،بدن هایارگان از برخی عملکرد و قلب ضربان و گشته تلقی مرده

 تا کنندمی ایجاد مصنوعی تنفس ،دستگاه کمک با موقت طور هب پزشکان، رو ینا از .باشندنمی

 تهویه دستگاه از فرد جدایی با نهایت در، اما شود فراهم هاسلول حیات برای لازم اکسیژن

 در ولی ،است بالینی مغزی مرگ ابتدایی تشخیص (.3-1) ماندمی باز کار از نیز قلب مصنوعی

 تشخیص در دقت برای (.3) یابدمی ضرورت نیز پاراکلینیک هایروش از استفاده خاص موارد

 و درمان ،بهداشت وزارت 1733 مصوب اعضا پیوند قانون واحده ماده اجرای در مغزی مرگ

 و ضوابط و مغزی مرگ احراز شرایط ،نامهآیین مطابق دستورالعملی طی (11) پزشکی آموزش

 صورت مغزی مرگ اعلام وتأیید  نامهآیین این مطابق و است کرده ابلاغ را آن معیارهای

 .(11) گیردمی

 از کتبی اجازه کسب از پس ،اعضا پیوند برای مجهز هایبیمارستان واحده ماده این طبق

 بیمارانی یا شدهفوت بیماران سالم اعضای از ندتوانمی پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 موافقت یا بیمار وصیت شرط به باشد، ممسل خبره ناسانکارش نظر طبق بر آنان مغزی مرگ که

 ،دارد بستگی فوق اعضای یا عضو پیوند به حیاتشان ادامه که بیمارانی به پیوند جهت تمی یول

 در خبره کارشناسان توسط مغزی مرگ تشخیص قانون این 1 تبصره طبق .نمایند استفاده

 بهداشت، وزیر حکم با کارشناسان این .گیردمی صورت دولتی یهاهدانشگا مجهز هایبیمارستان

 قانون این 2 تبصره مطابق شوند.می منصوب سال چهار مدت به پزشکی آموزش و درمان

 عضو پزشکان 7 تبصره طبق و باشند پیوند تیم عضو نباید مغزی مرگ تشخیص هایتیم اعضای

 (.11) بود نخواهند دیه مشمول میت بر وارده جراحات جهت از تیم
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 مسلم آنان مغزی مرگ که بیمارانی یا شدهفوت بیماران اعضای پیوند قانون اجرایی نامهآیین

 نامهآیین این مطابق شد. تصویب وزیران هیأت توسط 1711 سال اردیبهشت 21 تاریخ در ،است

 و درمان بهداشت، وزارت توسط که است معیارهایی و ضوابط مطابق مغزی مرگ احراز شرایط

 ابلاغ درمانی مراکز به دستورالعمل یک قالب در واحده ماده ،7 تبصره اجرای در یپزشک آموزش

 مراجعه یدرمان مراکز ای کپزش به که یماریب شرایط هر با مصدومین یا بیماران است. شده

 کهی صورت در و رندیگیم قرار متخصص ای یعموم از اعم کپزش کی نهیمعا تحت بدواً کنند،

 انجام دتوانمی را یمقتض اقدام باشد، ماریب یمغز مرگ به معالج و نندهکنهیمعا پزشک صیتشخ

 درمان بهداشت، وزارت خاص هایبیماری و پیوند مدیریت مرکز به اعلام صرفاً اقدام نیا که دهد

 ای و شدهفوت مارانیب یاعضا وندیپ قانون واحده ماده موجب به که است پزشکی آموزش و

 درمان بهداشت، ریوز لهیوس به ،13/1/1733 مصوب ،است مسلم انآنی مغز مرگ که یمارانیب

 (.11) شوندیم تعیینی پزشک آموزش و

 

 یمغز مرگ اعلام

 که یمارانیب ای و شدهفوت مارانیب یاعضا وندیپ قانون اجرایی نامهآیین 2 ماده موجب به

 اشخاص لهیسو به یمغز مرگتأیید  و صیتشخ ،3/7/1711 مصوب ،است مسلم آنان یمغز مرگ

 کی ،اعصاب و مغز یجراح متخصص یک ،ینورولوژ متخصص کی که دیآیم عمل به لیذ

 یپزشکتأیید  مذکور ماده 7 تبصره مطابق طرفی از .یهوشیب متخصص کی و یداخل متخصص

 2 ماده 1 تبصره موجب به همچنین (.11) است لازم ماریبی مغز مرگ اعلام یبرای قانون

 مسلم آنان مغزی مرگ که بیمارانی یا شدهفوت بیمارن اعضای وندیپ نقانو یاجرا نامهآیین

 یدانشگاه مجهز یهامارستانیب در فقط یمغز مرگ صیتشخ 15/3/1711 مصوب ،است

 (.11) گرددیم انجام یدولت

 

 آن ییاجرا نامهآیین و اعضا پیوند قانون در یمغز مرگ کنندگاناعلام وظایف

 یمغز مرگ کنندگاناعلام برای را فییوظا و طیشرا آن ییاجرا امهنآیین و اعضا پیوند قانون

  :شودیم ذیل موارد شامل که است کرده بیان

 .نامه(یینآ 2 ماده 1 تبصره) یپزشک آموزش و درمان بهداشت، ریوز هیناح از لازم حکم داشتن ـ
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 .(نامهآیین 2 ماده 1 )تبصره باشد انتصاب مدت در نظر اظهار ـ

 مارستانیب ،شوندیم حاضر نظر اظهار یبرا که یمحل در نظرکننده ظهارا اعضای ـ

 .(نامهآیین 2 ماده 1 )تبصره باشد مجهز یدولت یدانشگاه

 .(نامهآیین 7 ماده ) دننباش اعضا وندیپ میت عضو ـ

 نظر اظهار اساس بر دتوانمین نهیمعا نیا و دینما نهیمعا را ماریب جداگانه دیبا عضو هر ـ

 بر کپزش کی عنوان به خود فیوظا به و شود حاضر ماریب نیبال بر شخصاً یعنی، باشد نگراید

 د.ینما نظراظهار خود تخصص اساس

 (.11) (نامهآیین 2 ماده 2 )تبصره نظر اظهار مخصوص برگ امضای و مهر ل،یتکم تنظیم، ـ

 

 شرایط( و )مفهوم یمدن تمسؤولی

 در، اما است نشده فیتعر مجزا صورت به یمدن تمسؤولی قانون در اصطلاح، این که هرچند

 عمداً، یقانون مجوز بدون کس هر» که است آمده 1773 مصوب ،یمدن تمسؤولی قانون 1 ماده

 هر به ای یتجارت شهرت ای تیثیح ای یآزاد ای مال ای یسلامت ای جان به یاطیاحتیب جهینت در ای

 ضرر موجب که دینما وارد یالطمه ده،یگرد جادیا افراد یبرا قانون موجب به که گرید حق

 نیا (.12) «باشدیم خود عمل از یناش خسارت جبرانمسؤول  شود، یگریدی معنو ای یماد

 شود.یم شامل را جرمشبه و جرم عقد،شبه عقد، از یناش الزامات شقوق همه و است یکل ف،یتعر

 یمدن تمسؤولی که نمودند بیان مدنی یتمسؤول تبیین و تعریف در حقوقی نویسندگان برخی

 مستند عمل جهینت در که یانیز و ضرر جبران به شخص یقانون تعهد و التزام» از است عبارت

 (.17) «است شده وارد یگرید به او به

 او برابر در ندیگویم ،باشدی گرید به خسارت جبران از ریناگز شخص که مورد هر در

 یکس ای) شخص که یخسارت مقام در تؤولیمس ،یمدن تمسؤولی (.15) دارد یمدن تمسؤولی

 .است ،کندیم واردی گرید به یو حراست تحت یایاش ای است( شخص اداره ای مراقبت تحت که

 در را قرارداد از خارج و قرارداد از یناش تعهدات انجام از تخلف اثر بر شخص تمسؤولی نیهمچن

 (.2) گیردبرمی
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 پزشکانی مدن تمسؤولی

 قانون که است پزشک مدنی یتمسؤول امروز، حقوق در بحث مورد مهم مسائل از یکی

 اسلامی مجازات قانون در ، امااست ساکت آن به نسبت 1773 مدنی یتمسؤول قانون و مدنی

 بر مبتنی اصولاً پزشک مدنی یتمسؤول تطبیقی حقوق در .است یافته اختصاص آن به مقرراتی

 بیمار به وارده خسارت جبران به مکلف و مسؤول هنگامی پزشک یعنی ،است تقصیر نظریه

 کپزش تمسؤولی یمبان و اساس پس ،(11) باشد رسیده اثبات به او تقصیر که شودمی شناخته

 یو تمسؤولی تحقق و نییتب در که است لیدل نیهم به جادشده،یا یضررها نه است ریتقص

 را ضرر و ریتقص نیب بطهرا ضرر، ،یطب ریتقص عنصر سه وجودی مدن یهاتمسؤولی ریسا مانند

 مدنی، یتمسؤول عمومی قواعد با هماهنگی بر علاوه حل راه این (.14) اندشمرده یضرور و لازم

 (.11) است توجیه بلاق جامعه و بیمار مصلحت با

 

 پزشکان یتمسؤول در جدید و سابق مجازات قانون رویکرد

 و ضامن پزشک 722 و 713 ،41 ،13 مواد موجب به 1731اسلامی مجازات قانون اساس بر

 با را فقه در مشهور نظر ق.م.ا. 713 ماده» بود. ماریب مقابل دری درمان اعمال قبال درمسؤول 

 ،باشد متخصص و حاذق چه گری بیطب گاه هر» دهدمی قرار پزشک مسولیت مبنای تعبار این

 ای ضیمر اذن با چندهر ،کندمی صادر را آن دستور ای دهدیم انجام شخصاً که ییهاهمعالج در

 قضایی رویه .(13)« است ضامن ،شود یمال خسارت ای عضو نقص ای جان تلف باعث ،باشد او یول

 با پزشک یتمسؤول .بود پزشک یتمسؤول احراز در مشکلاتی دچار ماده این از استنباط در

 از کهاین ظلحا به دادرس برای موضوع این احراز و بود باقی همچنان بیمار از برائت اخذ وجود

 پزشکی، امر در دخالت با بایستیمی دیگر طرف از و بود محسن درمان در پزشک طرف یک

 اسلامی مجازات قانون در .ساختمی مواجه چالش با را دادرسی کند، جدا را پزشک تقصیر

 مواد در لذا، نمایند ترنزدیک فقهی موازین با را قانونی قواعد که شد امر این بر تلاش 1732

 ماده، این هایتبصره و 531 ماده در .است پرداخته پزشک یتمسؤول بیان به 533 و 534 ،531

 گردد، یبدن صدمه ای تلف موجب ،هددیم انجام کهی معالجات در کپزش گاه هر» :است آورده

 از قبل کهاین ای باشد یفن نیمواز و یپزشک مقررات مطابق او عمل آنکه مگر ،است هید ضامن

 لیدل به ضیمر از برائت أخذ چنانچه و نشود هم یریتقص مرتکب و باشد گرفته ائتبر معالجه
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 ممکن آن مانند و یهوشیب لیدل به او از برائت لیتحص ای و نباشد معتبر او، بودنمجنون ای نابالغ

 و علم در پزشک ریتقص ای قصور عدم صورت در شود.یم لیتحص ضیمر یول از برائت نگردد،

 خاصی ول از اعم ماریبی ول ،باشد نکرده أخذ برائت هرچند ،ندارد وجود مانض یوی برا عمل

ی ول بهی دسترس عدم ای فقدان موارد در است. یرهبر مقام که عامی ول و پدر مانند ،است

 مربوطه یهادادستان به اریاخت ضیتفو و یرهبر مقام از ذانیاست با هییقضا قوه سییر خاص،

 (.11) «دینمایم قداما بیطب به برائت یاعطا به

 که است هنمود وضع نحوی به را پزشک یتمسؤول با مرتبط مواد مقنن فوق قانون در

 لایحه این است. یتمسؤول از بریم ،است نکرده تقصیر که نماید ثابت بتواند پزشک چنانچه

 رهتبص در )ولی( تعریف» که است آمده شورا ایراد در و گرفت قرار نگهبان شورای ایراد مورد

 و ارش آن، مراد آیا نیست مشخص و است مبهم ماده در ()خسارت از مقصود و است مبهم

 در کپزش ریتقص ای قصور عدم صورت در طبیب ضمان این بر علاوه آن غیر یا و است حکومت

 اعاده از پس ،(13) «است شرع موازین خلاف ،ماندمی ثابت برائت اخذ عدم فرض در عمل و علم

 آورده را تقصیر تصریح به که یک تبصره الحاق بر علاوه مجلس مجلس، به نگهبان شورا از لایحه

 نمود. تأمین را نگهبان شورای نظر نیز ماده در و است

 و احتیاطیبی است: نوع دو تقصیر 1732 اسلامی مجازات قانون 151 ماده تبصره موجب به

 یدولت نظامات تیرعا عدم و ارتمه عدم غفلت، مسامحه، مانند تقصیر موارد کلیه مبالاتی.بی

 ،باشد فعل ترک یا فعل کهاین از اعم رفتار هر و گیرندمی قرار فوق عنوان دو زیرمجموعه در

، مبالاتیبی و احتیاطیبی دارد: کلی عنوان دو تقصیر (.11) گیرد قرار تقصیر شمول در دتوانمی

 مانند» قید است. شده بیان مطلوبی حون به آن مصادیق نه و شده تعریف کلمه این قانون، دراما 

 بین از را انطباق قابل مصادیق انحصار ،1732 اسلامی مجازات قانون 151 ماده تبصره در «هاآن

 عرف و امارات به توجه با دادرس ناحیه از مورد حسب دتوانمی آن مصادیق شمول و است برده

 گردد. بررسی طبابت و پزشکی

 را پزشک تقصیر نیست، لازم دیدهزیان و کرده پیروی تقصیر رضف نظریه از قانون گفت باید

 این ،جهت این از .است کافی نموده طبابت به اقدام پزشک شود ثابت کهاین صرف .نماید ثابت

 خسارت جبرانمسؤول  پزشک که گرددمی فرض پس ،شودمی محسوب نوآوری یک مطلب

 بر اساس را درمان کند ثابت پزشک اگر )یعنی دکن ثابت را خود تقصیر عدم دتوانمی او، اما است
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 خسارت جبران از ،است داده انجام پزشکی موازین پایه بر عمل و پزشکی علم یهاهیافت آخرین

 )انتساب ثالث شخص است، بوده دیگری به عمل انتساب که نماید ثابت و اعلام یا است( یمبر

 نحوه حدودی تا یت،مسؤول احراز رد بنابراین است. خسارت جبرانمسؤول  خارجی( علت به

 نظر به 531 ماده تبصره متن به توجه با طرفی از است. نموده ترروشن قضات برای را رسیدگی

 جبرانمسؤول  که است هم ممکن .است دانسته تقصیر خفیف درجه را قصور مقنن ،رسدمی

 برای لازم علمی اطلاعات افزایش برای اقدامی امکان وصف با پزشک که چنانچه اما، نگردد

مثلاً  جهت به دادرس خسارت، ایراد صورت در نکند، کسب را لازم عملی تجربه یا ننماید طبابت

 فرایند یافتن و مطالعه عدم از ناشی است ممکن مهارت عدم این .بداند مقصر را او مهارت عدم

 هاییتسؤولم ترینمهم از نوعی به که پزشک تخصص نوع به توجه با زیرا ،باشد جدید علمی

 531 ماده به توجه با برائت تأثیر گردد.می جدی توجه او یتمسؤول میزان به است ایحرفه

 بر که است بیمار این نماید اخذ برائت پزشک اگر که است شکل این به 32 سال مجازات قانون

 اگر و کرده تقصیر پزشک کند ثابت باید «انکر من علی الیمین و للمدعی البینه» قاعده اساس

 اثرش برائت اخذ ،حال هر در .است نکرده تقصیر کند ثابت باید ،باشد ننموده اخذ برائت پزشک

 است. اثبات بار در

 دستور یا دهدمی انجام بیمار برای که است طبی اعمالمسؤول  پزشک اصولاً» بنابراین

 زمینه در تقصیر یهنظر پذیرش وجود این با (.21) «کندمی صادر پرستار یا بیمار به را آن انجام

 نه است وسیله به تعهد ،پزشک تعهد اصولاً که است فرض این بر مبتنی نپزشکا یتمسؤول

 موازین رعایت با را بیمار است متعهد قانون یا قرارداد موجب به پزشک یعنی ،نتیجه به تعهد

 قطعی درمان لیکن ،بندد کار هب او درمان یبرا را خود مهارت و کوشش و کند مداوا پزشکی

توان می هنگامی فقط را پزشک بنابراین .نیست او تعهد مورد و او اختیار در بیمار( )معالجه

 .(11) برسد اثبات به او تقصیر که شناختمسؤول 

 

 مغزی مرگ در یمدن تمسؤولی تفصیل

 مطابق دیبا شوند،یم یمغز مرگ اعلاممسؤول  که خبره کارشناسان و نیمتخصص از کی هر

 نوع هر که دارند نظر اتفاق فقها اگرچه ،ندیبنما را یاحرفه اصول تیرعا طبابت لمع یکل قواعد

 بیالطب انی عل متفقون الاصحاب» است ضامن او شود، وارد ماریب بر بیطب قیطر از که یخسارت
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 رخ که ریم و مرگ و تلف نوع هر است، بیطب به که یاعتماد اساس بر و «بعلاجه تلفهی ما ضمنی

 قانون (.21) دهد یگواه آن خلاف بر قرائن مگر کنند،یم یتلق یعمد ریغ عمل را آن دهد،یم

 به که است نموده بیان یتمسؤول برای شرایطی گذشت، که شرحی به اسلامی مجازات اخیر

 قواعد مجموع به توجه با مغزی مرگ خصوص در، اما کنیممی پرهیز تکرار از اختصار جهت

 .داد مطالعه مورد زیر یلذ شرحه ب را مطالبی توانمی

 انفرادی نحو به فن و علم اساس بر نظر اظهارـ 1

 مکلف شوند،یم منصوب بهداشت ریوز توسط که خبره کارشناسان و پزشکان از کی هر

 و ینورولوژ متخصص برند. کار به را یفن و یعلم یهاهافتی نیآخر خود تخصص برابر هستند

 کهاین عنوان با جداگانه را ماریب هستند مکلف کی هر یهوشیب و یداخل و اعصاب و مغز جراح

 که ینحو به بپردازند، صیتشخ به و نهیمعا خود یشخص تخصص اساس بر ،است ماریب صرفاً

 نامهآیین 2 ماده 2 تبصره مطابق رایز باشد، نداشته یو نظر دری اثر چیه گرانید نظر اظهار

 تمسؤولی درتوان مین نیبنابرا .(1) ندینما نظر هاراظ جداگانه یستیبا پزشکان واحده، ماده یاجرا

 در و مستقل نظر اظهار دری همگ و شد قائل یطول تمسؤولی مذکور نیمتخصص یبرا یمدن

 یک صورت به متخصصین این به آن اجرایی نامهآیین و اعضا پیوند قانون بود. خواهند هم عرض

 نیز را اعضا پیوند تیم یتمسؤول و رپرستیس آنان برای نیز و است نکرده نگاه واحد پزشکی تیم

 .است نداده قرار

 ظاهری شرایط رعایت عدم اجرای ضمانتـ 2

 از خارج در نظر اظهار و یپزشک آموزش و درمان بهداشت، ریوز هیناح از لازم حکم نداشتن

 هر ضمان موجب که است مواردی جمله از تشخیص برای ظاهری شرایط سایر و انتصاب مدت

 شود.می فرض صلاحیت بدون تشخیص در دخالت زیرا ،است متخصص یا کارشناس

  درمانی اقدام و مغزی مرگ اعلام در اظهار تفاوتـ 3

 چنانچه هستند، گریهمد عرض در پزشکان از کی هر کهاین و اول بند مطالب به توجه با

 تمسؤولی قانون 1 ماده موجب به شوندی مغز مرگ اعلام صیتشخ در ریتقص یا قصور مرتکب

 از قانون این انتظار و اعضا وندیپ قانون واحده ماده منظور آنچه هستند.مسؤول  ،یمدن

  ر؟یخ ای است شده واقعی مغز مرگ ایآ کهباشد می موضوع نیا صیتشخ ،است نامبردگان
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 به آنان دارند، را کارشناس حکم و دهندنمی انجام را درمان کار پزشکان این ،جهت نیا از

 رسالت بشر اتیح حفظ به اسلام نیمب نید اتتأکید نیهمچن و یانسان هر هیاول ترسال جهت

 دهد ادامه خود اتیح به که ندینما تلاش ،است دهینرس یمغز مرگ به ماریب که یزمان تا دارند

ی مغز مرگ صیتشخ به چنانچه اما کنند، یتجرب و یعلم سفارش زین پزشکان گرید به ای

 مصداق ستند،ین معالجه مقام در پزشکان این چون گفتتوان می نمود. خواهند اعلام دندیرس

 ماده در قانونگذار هدف و منظور رایز رند،یگینم قرار 32 سال یاسلام مجازات قانون 531 ماده

 نهیمعا دهند، انجام کارشناس پزشکان یستیبا ،نامهآیین مطابق آنچه و است ماریب معالجه 531

 قواعد باب از است ممکن البته ،درمان نه است یمغز مرگ صیتشخ یبرا نهیمعا نیا و است

  گردند.مسؤول  تسبیب و اتلاف

 مأموری نوع به شوند،یم گمارده کار به بهداشت ریوز ابلاغ با چون فوق نیمتخصصی طرف از

 ماریب نیبال بر ربطیذ مراجع اعلام با خود تیمأمور مدت در دارند تیمأمور و شوندیم محسوب

 اندنموده سوگند اتیان کپزش عنوان به سابقاً  زیرا ،کنند نظر اعلام و ندینما نهیمعا شده، اضرح

 ندارد،ی مقررات (سوگند )اتیان موضوع این پیرامون زین نامهآیین و قانون ندارند. سوگند بهی ازین

 و باشند داشته را شهادت طیشرا دیبا کهاین باشند. داشته استدلال خود نظر اعلام یبرا دیبا اما

 ولو ،ردیگ قرار حکم منشأ ندتوانمی ،ستندین شهادت طیشرا یدارا که یفن کارشناسان نظرات ایآ

 با» نمودند، انیب تقلید معظم مراجع ازی کی پاسخ در نشود. حاصل علم آنان هینظر از کهاین

 اتیجنا در هاآن قول از ظن حصول با یول ،ستین حجت شرعاً  هاآن قول شهادت، طیشرا نبودن

 (.21) «کند حکم خود علم به دتوانمی شرع حاکم علم، حصول با و شودیم محقق لوث

 حیتوضی ادا یبرا پزشکان» زیرا است، نظر اعلام نوعی هم و شهادت هاآن نظر رسدمی نظر به

ی ستیبا (.22) «شوندیم دعوت ینیبال یهاهپروند مندرجات هیتوج ای خود مارانیب وضع درباره

 با فن و علم هیپا بر خاص، رشته و تخصص اساس بر سپس ،بپردازد هاهدیشن و هاهدید انیب به

 این با بپردازند. ریخ ای است شده واقع یمغز مرگ ایآ کهاین صیتشخ به یشغل تجربه به توجه

 جهت این از و هستند کپزش که جهت کی از ،یمغز مرگ اعلام کارگروهِ اقدامِ تیاهم ،وجود

 موجبات یهمگ دارد،ی ختگیآمدرهم شهادت با یجهت از حتی ،پردازندیم یکارشناس کار به که

 شد. خواهد هاآن تمسؤولی گسترش
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 درباشند می متخصص پزشکی که جهت این از مغزی مرگکننده اعلام متخصصین بنابراین

 الینب بر پزشکی تخصص با حداقل زیرا ،شوند واقعمسؤول  است ممکن شرایط جمع صورت

 کار یک در هاآن نوعانهم تلاش متعارف باید آنان تلاش .شوندمی حاضر مغزی مرگ بیمار

 وصف با (32 اسلامی مجازات قانون 531 ماده از )استنباط باشد دادند انجام آنان که درمانی

 ارتکاب صورت در ندارند، یتمسؤول ،باشد فوت موجب پزشکی علم نقص چنانچه تلاش

 زمانی احتیاطیبی .خواهند خسارت جبرانمسؤول  مغزی مرگ اعلام در مبالاتیبی احتیاطی،بی

 و لازم احتیاط رعایت بدون ،است بارزیان و خطرناک که را کاری شخص که پیونددمی وقوع به

 امری به اقدام مبالاتیبی از منظور دهد،می انجام تفریط و افراط از پرهیز و توجهیبی روی از

 عدم غفلت یا مبالاتیبی منشأ کهاین از اعم ،باشد نموده اقدام آن به بایستنمی مرتکب که است

 و عرف یا نظامات یا ادامه یا مقررات یا قانون رعایت عدم یا تجربه عدم یا مهارت عدم و اطلاع

 وردهآ 21/1/1731 مورخ 24 شماره دادنامه در کشور عالی دیوان 24 شعبه .(27) «باشد عادت

 انگاریسهل و قصور که گرددمی ضمانت سقوط موجب مواردی در جراحی عمل ازهاج» که است

 .(25) «باشد نشده انجام

 

 کارمندان یتمسؤول و بهداشت وزارت وظایف

 است. شده نهاده بهداشت وزارت عهده به اعضا پیوند قانون موجب به یادار امور انجام

 تا: است موظف بهداشت وزارت

 کند. نیمع یا تأسیس را خاص یهایماریب و وندیپ تیریمد مرکز ـ

 کند. اعطا اعضا وندیپ مجوز دولتی، دانشگاهی مجهز یهامارستانیب به ـ

 د.ینما صادر را آنان ابلاغ و شناسایی را خبره کارشناسان ـ

 دهد. قرار یمغز مرگ صیتشخ مرکز اریاخت در و هیته رای مغز مرگتأیید  و نییتع برگه ـ

 رای قانون اقدامات ،یول موافقت ای ماریب تیوص رامونیپی مغز مرگ صیختشزمان هم ـ

 دارد. معمول

 وی مغز مرگ صیتشخ از اعم مربوطهی هاهنیهز خصوص در قانون اجرای در لازم اقدام ـ

 بنماید. اعضا وندیپ
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 داردیم اشعار که یمدن تمسؤولی قانون 11 ماده موجب به محوله فیوظا به توجه با

 ای عمداً فهیوظ انجام مناسبت به که هاآن به وابسته اتمؤسس و هایشهردار و دولت انکارمند»

 وارده خسارات جبرانمسؤول  شخصاً ،ندینما وارد اشخاص بهی خساراتی اطیاحتیب جهینت در

 ادارات وسائل نقص به مربوط و نبوده آنان عمل به مستند وارده خسارات گاه هر یول ،باشندمی

 است مربوطه همؤسس ای اداره عهده بر خسارت جبران صورت نیا در باشد، مزبور اتمؤسس و

 تا یمغز مرگ صیتشخ فهیوظ که بهداشت وزارت کارمندان از کی هر چنانچه (.21) «و...

 چنانچه و باشند پاسخگو شخصاً دیبا شوند خسارت مرتکب عمداً دارند، عهده بر را اعضا وندیپ

 با که قانون یاجرا یبرا مارستانیب زیتجه عدم جمله از بهداشت وزارت لیوسا نقص جهینت در

 داده قرار وندیپ و صیتشخ یاجرا محل یدانشگاه یدولت مجهز یهامارستانیب قانون، به توجه

  بود. خواهد خسارت جبرانمسؤول  دولت ،دیآ وارد یخسارت شده،

 خسارت که صورتی در مغزی مرگ تشخیص موضوع با مرتبط اعضای از یک هر نتیجه در

 در یا عمد به کهاین مگر ،نیستندمسؤول  اصولاً برائت اصل رعایت با نباشد آنان فعل به منتسب

 ،باشد تباشرم با اقدام چنانچه مذکور موارد از یک هر در که شوند شناختهمسؤول  تقصیر اثر

 به و باشد انیبیمارست عوامل به منتسب تقصیر کهاین مثل ،گرددمی بررسی مباشرت یتمسؤول

 مذکور عوامل همه به منتسب یتمسؤول یا باشد نداشته انتساب حیث از ارتباطی متخصصین

 به بارزیان عوامل از یک هر یتمسؤول انصاف و عدالت موازین طبق بر صورت این در که باشد

 است. بارزیان فعل و تقصیر در نانآ دخالت میزان

 

 مغزی مرگ تشخیص یاتأیید  در یقانون یپزشک نظر تأثیر

 امور در نظر اظهار کشور، یقانون یپزشک سازمان لیتشک قانون 1 ماده 2 و 1 بند موجب به

 دستور به یکینیپاراکل و یشگاهیآزما امور انجام و یشکاف کالبد آن، یکارشناس و یقانون یپزشک

 ریسا و هییضاق قوه به وابسته یهاسازمان ادارات استعلامات به پاسخ و ییقضا صلاحیذ مرجع

 نامهآیین 2 ماده 7 تبصره مطابق (.24) است یقانون یپزشک سازمان فیوظا از یدولت یهاهدستگا

تأیید » است مسلم آنان یمغز مرگ که یمارانیب ای شدهفوت مارانیب یاعضا وندیپ قانون یاجرا

 تبصره در ادشدهی مخصوص برگه ریز در مربوط، یهاتمسؤولی و فیوظا طهیح در یقانون کپزش

  است: توجه قابل بحث چند مذکور نامهآیین به توجه با «است یضرور فوق ماده ،2
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 هیناح از محوله امورتأیید  صرفاً ای دارد یمغز مرگ صیتشخ تمسؤولی یقانون یپزشک ایآـ 

 دارد؟ عهده بر را قانون با آنان انطباق یا بهداشت وزارت و متخصص پزشکان

 در کهاین به توجه با و دارد را بهداشت ریوز هیناح از ابلاغ اخذ به ازین یقانون یپزشک ایآـ 

 ریوز ابلاغ موجب به دیبا ،دهندیم یمغز مرگ صیتشخ که یکارشناسان یاعضا وندیپ قانون

 ست؟ین قانون خلاف فوق شرح به نامهآیین بیتصو ایآ ندینما نظر اظهار

 در یافهیوظ ،یقانون یپزشک یبرا اعضا وندیپ قانون در کهاین به توجه با گفت دیبا پاسخ در

 وضع دارتیصلاح مقامات که یمقررات» :است آمده نامهآیین تعریف در و است نشده گرفته نظر

 وضع هیمجر قوه طرف از وضع ثیح از» هانامهآیین همچنین (.2) «گذارندیم اجرا معرض در و

 مصوبات مخالف که است یصورت در آن راعتبا و ندستین یخاص فاتیتشر ازمندین و دنشویم

 کند یخوددار هامیتصم گونهنیا یاجرا از دیبا دادگاه تنها نه صورت نیا در نباشد. مجلس

 را آن ابطال یادار عدالت وانید از دارد حق زین نفعیذ هر (،24) (یاساس قانون 131 )اصل

 (.21) «بخواهد

 شده بیان نامهآیین در و نیامده قانونی پزشکی یهتأیید یا اخذ قانون در که جهت آن از

 به پاسخ گرید یطرف از اما است، قانون با تعارض در ینوع به نظر، به فوق نامهآیین است،

 یپزشک حضورتوان می است،ی قانون یپزشک سازمان وظایف از یدولت یهاهدستگا استعلام

 هیتوج ،است دولتی هایانبیمارست یمغز مرگ صیتشخ انجام محل کهاین جهت از را یقانون

 1 تبصره به توجه با .خیر یا دهد یمغز مرگ صیتشخ دیبا یقانون یپزشک ایآ کهاین نمود.

 دیبا یقانون یپزشک نظر اظهار» داردیم اشعار که یقانون یپزشک سازمان لیتشک قانون 1ماده

 و یعلم تملاحظا و کمدار بر یمبتن و ناتیمعا و مشهودات شرح متضمن و روشن مستدل،

 که رسدیم نظر به «.باشد یکاف یریگجهینت و دیجد یهاروش از استفاده با و یشگاهیآزما

 نه باشد یمغز مرگ صیتشخ به یمنته افتهی انجام اعمال با قانون انطباق فهیوظ یقانون یپزشک

 کنندگانماعلا ناحیه از یافتهانجام عمل نوع انطباق قانونی پزشکی وظیفه دیگر عبارت به ص،یتشخ

 که است نهیمعا مستلزم صیتشخ رایز ،باشدمی طبابت عرف و پزشکی موازین با مغزی مرگ

 دهند،ینم انجام معالجه چون بنابراین دهد.ینم انجام معالجه مورد این در یقانون یپزشک

 شد. قائل صیتشخ در یتمسؤولی یقانون یپزشک یبراتوان مین
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  زیان ادعای در مدنی یتمسؤول دعوای ارکان رعایت

 .نیست جدا مدنی یتمسؤول کلی ارکان از مغزی مرگکنندگان اعلام مدنی یتمسؤول ارکان

 یا و منتخب کارشناسان ناحیه از مغزی مرگ ناصحیح تشخیص که بار زیان فعل اولاً بنابراین

 و... هزمج غیر بیمارستان یا باشند، نداشته ابلاغ که کارشناسانی مانند تشخیص نادرست فرآیند

 به منجر آن از پس که است مغزی مرگ غلط تشخیص همان که ضرر ورود ثانیاً ؛باشدمی

 فعل بین علیت رابطه ثالثاً ؛شد خواهد بیمار مرگ به منتهی که شودمی حیاتی اعضای برداشتن

 که است نادرست انتخاب و تشخیص ،علت مغزی مرگ موضوع در است. ضرر ورود و بارزیان

 شد. خواهد او بدن حیاتی اعضای برداشتن با بیمار رگم به منتهی

 

 مغزی مرگکنندگان اعلام مدنی یتمسؤول در عضو اهدا به رضایت اثر

 یا گرددمی انجام مغزی مرگ به دچارشدن از قبل اشخاص وسیله به عضو اهدای به رضایت

 انجام قانونی ندگاننمای یا سرپرستان و اولیا وسیله به دتوانمی اخیر صورت در آنکه از بعد

 اسلامی مجازات قانون 534 و 531 ،111 مواد مفاد موجب به رضایت این اثرحقوقی پذیرد.

 دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت مغزی مرگ تشخیص عوامل که صورتی در 1732

 دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رضایت، وجود با چنانچه، اما ندارند یتیمسؤول بنمایند، را

 بود. خواهندمسؤول  ،نکنند رعایت را

 

 گیرینتیجه

 مجازات قانون برخلاف پزشکان مدنی یتمسؤول بیان در 1732 اسلامی مجازات قانون

 نظریه از 531 ماده در .دانستمی ضامن مطلق طور هب را پزشک 713 ماده در که سابق اسلامی

 تقصیر نیست لازم دیدهزیان فرد نونقا این مطابق بنابراین .است کرده پیروی تقصیر فرض

 کند،می تیاکف است نموده طبابت به اقدام پزشک شود ثابت کهاین صرف .نماید ثابت را پزشک

 آخرین اساس بر درمان کند ثابت پزشک یعنی ،کند ثابت را خود تقصیر عدم تواندمی پزشک اما

 از او ،صورت این در .است ادهد انجام پزشکی موازین پایه بر عمل و پزشکی علم یهاهیافت

 برائت پزشک اگر که است این در 531 ماده توجه با برائت تأثیر است. یمبر خسارت جبران

 ثابت باید «انکر من علی الیمین و للمدعی ینهالب» قاعده اساس بر که است بیمار این ،نماید اخذ
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 که کند ثابت باید ،باشد ننموده اخذ برائت پزشک اگر و است کرده تقصیر پزشک که کند

 است. اثبات بار در اثرش برائت اخذ ،حال هر در .است نکرده تقصیر

 پیوند انجام و مغزی مرگ تشخیص محل و آنان تعداد و یمغز مرگ کنندهاعلام اشخاص

 اختیار قانونی مقامات از غیر به مرجعی هیچ و شودمی تعیین قانون موجب به انحصاراً اعضا

 دیبا ،شوند خسارت مرتکب عمداً  مغزی، مرگ اعلام عوامل چنانچه حال .ندارند نظر اظهار

 ،شوند یمغز مرگ اعلام و صیتشخ در ریتقص یا قصور مرتکب چنانچه، اما باشد پاسخگو شخصاً

 تمسؤولی آنان یبراتوان مین ولی هستند،مسؤول  یمدن تمسؤولی قانون 1 ماده موجب به

 مغزی مرگ اعلام عوامل باشند.می مستقل نظر ظهارا در آنان همه چراکه ،شد قائل یطول

 نیا و دیآ وارد یخسارت آنان یاطیاحتیب جهینت در و باشند بهداشت وزارت کارمندان از چنانچه

 دولت ،باشد مارستانیب زیتجه عدم جمله از بهداشت وزارت لیوسا نقص به مستند خسارت

 فهیوظ ،قانون این در مدنی(. یتولمسؤ قانون 11 )ماده بود خواهد خسارت جبرانمسؤول 

 نهباشد می یمغز مرگ صیتشخ به یمنته افتهی انجام اعمال بر قانون انطباق یقانون یپزشک

 انجام نهیمعا مذکور مورد در یقانون یپزشک که است نهیمعا مستلزم صیتشخ رایز ص،یتشخ

 یتمسؤولی یقانون یزشکپ یبراتوان مین دهند،ینم انجام نهیمعا چون ،جهت نیا از .دهدینم

 شد. قائل صیتشخ در



 5931تم، پاییز وهشسال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكی 515 

 

جه
دی

خ
 

لی
 ع

ی،
زد

ی
 

می
غلا

 
جی

پا
  

References 

1. Amid H. Amid dictionary. 35th ed. Tehran: Amir Kabir publication; 2007. 

p.1078. [Persian] 

2. Jafari Langarudi MJ. Law Terminology. Tehran: Gange Danesh 

publication; 1998. p. 644, 697. [Persian] 

3. Timby BK. Caring for the terminally ill. In Fundamental nursing skills 

and concepts. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott William & 

Wilkins; 2009. p.822. 

4. Morton PG, Fontaine DK. Essentials of critical care nursing. Philadelphia: 

Lippincott Williams and Wilkins; 2012. p.322. 

5. Determination of brain death protocol. 2001. Available at: 

http://www.nafase-javid.ir. Accessed May 11, 2015. 

6. Menikoff J. Law and Bioethics, an Introduction. Washington, D.C: 

Georgetown University Press; 2001. p.443. 

7. Sotode H, Kalhornia Golkar M. Brain death from nature to Juridical-legal 

effects. Iran J Med Law 2012, 6(22): 113-150. [Persian] 

8. Abbasi Z, Peyman A. Brain death and organ donation in Iran. Iran J Med 

Law 2012, 6(20): 43-54. [Persian] 

9. Vaez Tabassi A. Evaluation of brain death after brain trauma by nuclear 

medicine techniques. Shefaye Khatam 2013; 1(2): 7-11. [Persian] 

10. Organ Transplant Act of patients who died of brain death was approved 

2000/4/6. Available at: http://rc.majlis.ir. Accessed April 12, 2015. [Persian] 

11. Executive Regulations of organ transplant act of patients who died of 

brain death was approved. 2002. Available at: http://rc.majlis.ir. Accessed 

April 12, 2015. [Persian] 

12. Farji H. Broker in Iranian law, analysis of Broker Civil liability. Tehran: 

Khorsandi Publication; 2007. p.19. [Persian] 

13. Katouzian N. Requirements out of the contract: forcible Liability. Tehran: 

Tehran University Press; 2007. Vol.1 p.46. [Persian] 

14. Safai SH. Basis of Civil Liability of Physicians with a Glance at the New 

Bill for Islamic Penal Code. Judicial Law Views 2012; 17(59): 141-156. 

[Persian] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_Amid
http://www.bookdepository.com/publishers/Lippincott-Williams-and-Wilkins
http://www.ijmedicallaw.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-11-efcb6a5.pdf
http://www.ijmedicallaw.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-11-efcb6a5.pdf
http://www.ijmedicallaw.ir/browse.php?mag_id=5&slc_lang=en&sid=1
http://www.ijmedicallaw.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Abbasi
http://www.ijmedicallaw.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Peyman
http://www.ijmedicallaw.ir/files/site1/user_files_dbc6fd/admin-A-10-1-3-79b0d8d.pdf
http://www.ijmedicallaw.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=en&sid=1
http://www.ijmedicallaw.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=en&sid=1
http://www.shefayekhatam.ir/browse.php?mag_id=2&slc_lang=en&sid=1
http://www.jlviews.ir/files/site1/user_files_0e3870/marzieah_m-A-10-24-6-6630f3c.pdf
http://www.jlviews.ir/files/site1/user_files_0e3870/marzieah_m-A-10-24-6-6630f3c.pdf


 5931وهشتم، پاییز سال دهم، شماره سی                        / فصلنامه حقوق پزشكی 511 

 

لام
 اع

نی
مد

ت 
ولی

سؤ
م

جاز
ن م

انو
ه ق

ی ب
گاه

ا ن
ی ب

غز
گ م

مر
ن 

گا
ند

کن
ل 

سا
ی 

لام
اس

ت 
ا

59
31

 

15. Qhasemzadeh SM. Principles of civil liability. Tehran: Mizan 

publication; 1999. p.214. [Persian] 

16. Katouzian N. Justification and criticism of jurisprudence. Tehran: Dad 

Gostar publication; 1998. p.378. [Persian] 

17. Islamic Penal Code. 2013. Available at: http://www.rrk.ir. Accessed April 

12, 2015. [Persian] 

18. Guardian Council research center. 2013. Available at: http://www.shora-

rc.ir. Accessed April 12, 2015. [Persian] 

19. Yazdi KH, Gholami Paji A. Responsibilities of nurses with at the Islamic 

Penal Code. The fourth congress of medicine and the judiciary; 2013. 

[Persian] 

20. Sobhani J. Conformity Medical Affairs with Law Holy Shariah. The first 

national congress of medical affairs with law holy Sharia. Tehran: 

Teimourzadeh Publication; 1998. Vol.1 p.144. [Persian] 

21. Hojjat H, Talati MH. In medical religious commandments and medical 

jobs. Qom: Buostan Ketab; 2009.p.135. [Persian] 

22. Goudarzi F. Legal Medicine. Tehran: Einstein; 1991. p.59. [Persian] 

23. Dehghan Nayyeri N, Negarandeh R, Yazdi K. Ethical and civil 

responsibility of nurses in the law of Iran. Iranian Journal of Medical Ethics 

and History of Medicine 2011; 4(4): 1-10. [Persian] 

24. Elahimanesh M. Criminal law and medical Violation. Tehran: Majd 

Publication; 2008. p.45. [Persian] 

25. Civil liability law. 1960. Available at: http://www.rrk.ir/. Accessed April 

12, 2015. [Persian] 

26. The law establishing the Legal Medicine Organization. 1993. Available 

at: http://www.lmo.ir. Accessed May 11, 2015. [Persian] 

27. Constitution Act of Islamic Republic of Iran. 1979. Article 170. [Persian] 

28. Katouzian N. Introduction of law and study of Iranian legal order. 17th 

ed. Tehran: Bahman Borna Publication; 1991. p.134. [Persian] 


