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  چكيده

دهد عالوه بر عدم تفكيك ماهيت حقوقي رابطه  ها نشان مي اي از نوشته مالحظه پاره
پزشك و بيمار از آثار حقوقي آن، در درون تعهد به عنوان اثر حقوقي مترتب بر ماهيت 

) م.ق 683مستنبط از مالك صدر ماده (تعلق مورد تعهد او نيز بين مورد تعهد پزشك و م
مورد تعهد را بايد ذيل ماهيتي كه  ـ به نظر ما اوالً. آميختگي عجيبي رخ داده است همدر

تقسيم تعهد به نتيجه و وسيله را كه  ـ ثانياً. به عنوان اثر بر آن مترتب است تحليل كرد
ري دادن آن به متعلق مورد تعهد كه تابع ناظر به مورد تعهد است تنقيح كرد و از تس

  .نظام ديگري است احتراز نمود
  

  كليدي واژگان
  قي، مورد تعهد، متعلق مورد تعهدماهيت حقوقي، آثار حقو
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  منبع، مورد و متعلق مورد تعهد: اي پزشك تعهد حرفه

: مفهوم به صورت طولي تأكيد كرديم هاي پيشين بر لزوم تبيين سه در نوشته
آثار  ـ3سبب ايجاد اين رابطه و  ـ2ماهيت حقوقي رابطه پزشك و بيمار،  ـ1

گفتيم كه برخي بالفاصله به تحليل آثار حقوقي اين . حقوقي مترتب بر اين رابطه
اند و با توجه به آن، سبب ايجاد اين  رابطه يعني تعهدات پزشك و بيمار پرداخته

  .اند تعهدات را عقد نامعين دانسته
خصوص ماهيت حقوقي رابطه و سبب ايجاد آن بيان دگاه خود را درتفاوت دي

در اين مقال، درصدد تبيين نگاه خود به آثار حقوقي مترتب بر اين رابطه . مكردي
گفتيم كه تعهد پزشك در مقابل بيمار به درمان، از آثار حقوقي مترتب بر . هستيم

چند به سود و رفي هرپزشك قبل از انجام هر تص. ماهيت حقوقي يعني نيابت است
مصلحت بيمار، از منظر حقوق كه به استقالل و شخصيت انسان توجه دارد، نيازمند 

 أاذن را منش. يافتن نيابت از او و اقدام از جانب اوست، منشأ اين نيابت اذن است
شود ولي نه اراده  نيابت دانستيم و گفتيم كه اين اذن با اراده بيمار حاصل مي

ا استقالل و شخصيت پزشك نيز اقتضا دارد كه نيابت براي او به يكجانبه او، زير
اين است كه نيابت ناشي از اذن، براي پزشك . اراده يكجانبه ديگري حاصل نشود

گردد  نيز همانند وكيل، محصول قراردادي است كه في مابين او و بيمار منعقد مي
 ،1391 سادات اخوي،(نه ايقاعي كه محصول اراده انشايي و يكجانبه بيمار باشد 

 ،1386 شهيدي،(شود  بر ماهيت حقوقي ناشي از قرارداد آثاري مترتب مي. )29ص
پس پزشك نيز . مترتب بر اين ماهيتند حقوق و تعهدات طرفين آثار. )44ص

شود و بيمار متعهد  همانند وكيل، با يافتن نيابت، متعهد به انجام مورد نيابت مي
  .مند نشود هاست از اين خدمات بالعوض بهر
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آثار مترتب بر ماهيت رابطه پزشك و بيمار  ،حقوق و تعهدات طرفينحال كه، 
ال ؤهستند و با توجه به اين كه نيابت را ماهيت رابطه حقوقي آنان دانستيم اين س

) حقوق و تعهدات(ثار آيد تا آ پديد مي) نيابت(آيد كه كجا اين ماهيت  پيش مي
  بر آن مترتب شود؟

عنوان ماهيت حقوقي فقط به اذن  هاصلي اين است كه آيا نيابت ب الؤدر واقع س
ال منفي است ؤترديد پاسخ به اين س شود؟ بي حاصل مي) در قالب قرارداد(شخص 

پس بايد . زيرا در مواردي تحصيل آن ناممكن و اقدام به درمان، ضروري است
بتوان از حقوق شود تا  موجب چه اسبابي، نيابت حاصل مي ديد در چه مواردي و به

  و تعهدات مترتب بر اين ماهيت سخن گفت؟
. ال اساسي در حقوق پس از منبع ايجاد تعهد، موضوع تعهد استؤعالوه س هب

) م.ق683صدر ماده (تعهد، موردي دارد و متعلقي، در پزشكي نيز همانند وكالت 
ام ال كرد مورد نيابت و تعهد پزشك چيست؟ متعلق مورد تعهد او كدؤتوان س مي

قانون مجازات اسالمي ناظر به  319گونه است كه ادعا شده ماده  است؟ آيا آن
توان با تحليل متكي بر مباني  يا مي )66ص ،1377 تبار، جعفري(مورد تعهد است 

گرانسنگ حقوقي و فقهي برخالف نظر مشهور، اين ماده را محكوم به افراط نكرد 
  .و ناظر به متعلق مورد تعهد دانست

، )بخش اول(ا طي سه بخش از لزوم تبيين تعهد ذيل منبع ايجاد آن در اينج
و سپس از  )بخش دوم(تنقيح تقسيم مورد تعهد و آثار عملي مترتب بر اين تقسيم 

  .گفت خواهيم سخن)سوم بخش(آن  براساس ا.م.ق 319ماده  تحليل و تعهد مورد متعلق
  

  ذيل منبع ايجاد آنلزوم تبيين تعهد پزشك  ـ بخش اول
اند كه چنانچه قرارداد صحيحي بين پزشك و بيمار وجود  برخي چنين پنداشته

 پوريان، شجاع(نداشته باشد براي پزشك هيچ تعهدي در خصوص درمان وجود ندارد 
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بدين معنا كه  ،چنانچه منظور، تعهد در مقابل الزام و تكليف باشد. )151ص ،1389
رود، تعبير درستي  ارداد به كار مياصطالح تعهد، در قرارداد و الزام، خارج از قر

اي در حقوق پزشكي، فقط در فرض  ولي در هر صورت اصطالح تعهد حرفه. است
گونه كه گفتيم  همان. رود وجود قرارداد صحيح فيمابين پزشك و بيمار به كار نمي

شود  حتي در فرض وجود قرارداد نيز،  قرارداد درمان براي ايجاد تعهد منعقد نمي
تعهدات، مسبوق به مفهوم ديگري يعني جواز تصرف است كه از آن به بلكه اين 

نيابت، ماهيت حقوقي ناشي از قرارداد است و تعهدات، آثار . نيابت تعبير كرديم
  .مترتب بر اين ماهيتند

گوييم هرگاه نيابت براي پزشك ايجاد شد تعهد هم  از همين جاست كه مي
ست كه چه زماني و چگونه نيابت پس همه بحث اين ا. شود براي او حاصل مي
شخصي كه از  ي هاراد. يابد؟ مهمترين منبع نيابت، اراده است پزشك تحقق مي

هم او كه نائب، شأن خود را در اقدام از او . شود جانب او و در مقام او اقدام مي
اما حقوق اراده او را به تنهايي . در قرارداد درمان، اين شخص، بيمار است. گيرد مي

اگر ايجاد حق براي ديگري بدون توافق . داند ايجاد نيابت پزشك كافي نمي براي
او ممكن نيست ايجاد موقعيتي همانند نيابت براي ديگري هم بدون اراده او ميسر 

. شود پيوندد و نيابت از آن حاصل مي پس اراده بيمار و پزشك به هم مي. نيست
ب نيابت دانستيم تا در تقسيم اين است كه اذن را منشأ نيابت و قرارداد را سب

گيرد جانبه قرار آن هم دوهاي حقوقي، در زمره اعمال حقوقي، اسباب ايجاد پديده
  .)29، ص1390 سادات اخوي،(

هنگامي كه قرارداد سبب ايجاد ماهيت حقوقي نيابت شد آثار حقوقي بر اين 
رفين پديد اين آثار عبارتند از حقوق و تعهداتي كه براي ط. ماهيت بار مي شوند

كه آثار مترتب بر  بدون اين. نقش اراده در قرارداد، خلق اين ماهيت است. آيند مي
سان  بدين .)46،ص1386 شهيدي،(، ضرورتاً متعلق اراده واقع شده باشند اين ماهيت
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است كه آثار، يعني حقوق و تعهدات مترتب بر قرارداد، محدود به آن چيزي 
اند بلكه همه آثاري كه عرف و قانون بر  ردهشود كه طرفين بدان تصريح ك نمي

همچنان كه در وكالت، . شوند سازند قراردادي محسوب مي قرارداد مترتب مي
گونه است كه وكيل به موجب  اين. دهد موكل به وكيل نيابت در تصرف مي
ويژه عرف و  حدود تعهد وكيل را به. شود قرارداد به انجام مورد نيابت متعهد مي

  .كند ن ميقانون تعيي
اي پزشك در زماني كه قرارداد وجود  گوييم تعهدات حرفه اين است كه مي

تعيين حدود و  1.دارد هرچند تماماً ارادي نيستند ليكن همگي، قراردادي هستند
ثغور اين تعهد قراردادي با تفسير اراده مشترك طرفين، مراجعه به عرف بويژه 

اما مسأله اساسي اين . آيد بعمل مي اي، و نيز مقررات قانوني عرف خاص و حرفه
منحصراً مترتب بر ) هرچند عرفي و قانوني(اي  است كه آيا تعهدات حرفه

هاي قرارداديند و آنچنان كه گفته شده بدون انعقاد قرارداد درمان، پزشك  ماهيت
  !گونه تعهدي برابر بيمار ندارد؟ هيچ

كسي مال ديگري را در اگر . ال مشابه، مثبت استؤدر حقوق اموال پاسخ به س
معرض خطر ببيند هيچ تعهدي براي حفاظت از مال ديگري و پيشگيري از تضييع 

مال ديگري كرد نه تنها  ولي چنانچه با وجود شرايطي اقدام به اداره. آن ندارد
بلكه حق دارد هزينه انجام ) شود يد او ضماني، تلقي نمي(عهده او نيست ضماني بر

حقوقدانان نهادي را كه موجب شده صاحب مال، . بخواهد شده براي اين اداره را
آن را .اند ناميده اي شود نهاد اداره مال غير بدون اراده خود متعهد به پرداخت هزينه

  .)165، ص1374كاتوزيان،( ندا مشمول قاعده احسان دانسته و به رفع ضمان حكم داده
  :رسد مال غير، دو نكته مهم به نظر مي ي خصوص نهاد ادارهدر
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 ،گردد ط فوق، مجاز به تصرف در مال ديگري ميـ اين كه شخص با شراي1
گرديده ) مالكانه(است كه جايگزين اذن شخصي ) شرعي(مسبوق به اذن قانوني 

  .است
برد متعهد به حفاظت  پس از تصرف، شخصي كه در مقام احسان به سر مي ـ2

بلكه بايد آن را تا رساندن  تواند مال را رها كند گردد و نمي مال غير مي) اداره(
  .اداره كند) يا نماينده يا قائم مقام او(مال به مالك 

ترديد نگاه حقوق توام با احترام و البته احتياط  خصوص نفس و جان انسان بيدر
خصوص ه همه شرايط و لوازم اين نهاد درمجال پرداختن ب. و حزم بيشتري است

گفت در مواردي و با شرايطي كه از  توان اما به اختصار مي ،جان انسان نيست
جان انساني در معرض  هرگاه جسم و ،م قابل استنباط است.ق 306مالك ماده 
و البته گرفتن اذن  ـاي كه اقدام جهت حفظ آن ضروري باشد  گونه خطر باشد به

پزشك  ـپذير نباشد  امكان) قراردادي، قانوني و قضايي(از بيمار يا نمايندگان او 
گونه  در اين. ختار، كه متعهد به اقدام در حد ضرورت و فوريت استنه تنها م

 .)151، ص1389محقق داماد، ( شود نيابت پزشك به اذن قانون ايجاد مي ـموارد، اوالً 
پس پزشك . شود همانند قرارداد، آثار يعني تعهدات بر اين ماهيت بار مي ـثانياً 

به انجام اقدامات الزم جهت  همانند جايي كه نيابت به اذن شخص دارد متعهد
اين تعهد نيز در حدود عرف و قانون است و برخالف نيابت ناشي از . درمان است

قرارداد كه تا سرحد مذكور در قرارداد، گسترده است، در حد ضرورت و فوريت، 
يعني پزشك متعهد است بيمار را به حالت عادي برگرداند و براي . ماند محدود مي

  .اذن و نيابت كسب كند) او ي يانماينده( ماني از خود بيماربقيه اقدامات در
شود  بار مي) اذن شخص(اي پزشك كه بر قرارداد  به نظر ما بين تعهدات حرفه

گردد از چهار جهت تفاوت وجود  اي كه بر اذن قانون مترتب مي و تعهدات حرفه
  :دارد
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قانوني را تحميل  از حيث مورد تعهد كه اذن قانون فقط تعهدات عرفي و ـ اوالً
  2.رارداد نيز متضمن تعهداتي باشدكند ولي در اذن شخصي ممكن است ق مي

از حيث حد تعهد، زيرا تعهد مترتب بر نيابت قراردادي تا آنجا كه  ـ ثانياً
يابد ولي تعهد مترتب بر نيابت قانوني، از مرز  دهد ادامه مي قرارداد اجازه مي

تا رساندن بيمار به حالت عادي يا كسب اذن  ضرورت و به تعبيري اداره بيماري
  .رود از نمايندگان او فراتر نمي

كه محسن فقط استحقاق ) م.ق 306ماده (برخالف نهاد اداره مال غير  ـ ثالثاً
دريافت هزينه دارد و نه اجرت، در اينجا پزشك كه به موجب اذن قانون، متعهد 

هاي صرف شده، مطالبه  زينهتواند عالوه بر ه به انجام مورد نيابت است مي
دليل آن نيز روشن  .)109، ص1389محقق داماد، (را نيز بنمايد ) تعرفه(المثل  اجرت

، 1374كاتوزيان، (است زيرا قصد تبرع كه در مدير فضولي موافق با ظاهر است 
  .در اينجا وجود ندارد )198ص

تب بر تفاوت اذن شخص و اذن قانوني فقط به حدود تعهدات متر ـ رابعاً
به نظر مي رسد اذن شخصي، به خودي خود . شود ماهيت حقوقي محصور نمي

ولي در اذن شرعي، اذن ) ا.م.ق 319ماده . (عاملي براي رفع ضمان پزشك نيست
 .)12ص ،1386 موسوي بجنوردي،( گذار به تصرف، رافع ضمان نيز هست قانون

ضماني است كه به قاعده احسان مستلزم رفع هرگونه  «:گويد صاحب عناوين مي
ذيل ماده  .)474ص ق،1418 حسيني مراغي،(» ثابت است وليت،ؤموجب قواعد عام مس

اينكه چرا اذن قراردادي، مستلزم رفع ضمان نيست . مؤيد همين معناست. ا.م.ق 60
اي به دنبال دارد موضوع مقاله ديگري است ولي به  ولي اذن قانوني چنين نتيجه

با اذن ) ضمان بالمباشره و بالتسبیب(د عام ضمان در فقه قواع: توان گفت اختصار مي
ولي آنچه موجب تخصيص ) به موجب قاعده احسان(خورد  شرعي تخصيص مي

در حوزه ابدان ) يد اماني(شود  در حوزه اموال مي) مالكانه(ضمان با اذن شخصي 
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 از آنجا كه مباحث مربوط به ضمان غير از مباحث مربوط به تعهد! راهي ندارد
كنيم و تفصيل بحث را به مقاله ديگر  است از پرداختن بيشتر به آن خودداري مي

  .كنيم موكول مي
  

  بخش دوم ـ مورد تعهد پزشك
پزشك در سايه نيابت در درمان، متعهد به انجام اقدامات الزم جهت درمان بيماري 

ه شرايط طور طبيعي اجزاي اين اقدام، در هر بيماري و بيمار و بسته ب به. گردد مي
طور كلي درمان بيماري، مورد تعهد  ليكن مرسوم است به. متفاوت خواهد بود

ال اساسي در بستر يكي از تقسيمات تعهد كه حسب ؤپزشك خوانده شود و اين س
آيد مطرح گردد كه آيا تعهد پزشك، تعهد به وسيله است يا  مورد آن به عمل مي

مان، شفا و بهبودي بيمار مفروض نويسندگان، نتيجه را در قرارداد در 3نتيجه؟
اند كه پزشك به بيش از درمان و انجام اقدامات و  انگاشته و جملگي نظر داده

ولي . كند هاي الزم، تعهدي ندارد، او نتيجه درمان را تعهد نمي اعمال تالش
جهت، مستقيم اين مسأله را به مسئوليت پزشك در خسارات وارده به بيمار  بي

اي تقرير شده كه گويا تعهد  گونه به 319ماده  اند كه يجه گرفتهمرتبط ساخته و نت
به نظر آنان به موجب اين ماده، ! پزشك را از وسيله به نتيجه تغيير داده است

وليت ؤپزشك، تعهد به نتيجه دارد و عدم تحقق نتيجه، نشانه عدم انجام تعهد و مس
وليت ؤتواند از مس هم نميتقصيري  اند پزشك با اثبات بي حال برخي گفته. او است

رهايي پيدا كند و بايد فقدان رابطه سببيت را با انتساب خسارت به عامل ديگري 
وليت پزشك را ؤاند مس و برخي تالش كرده .)191ص ،1368 كاتوزيان،( اثبات كند
خالف ساير موارد تعهد به وسيله ولي بر. مبتني بر تقصير تحليل كنند همچنان
. بار اثبات تقصير را برعهده پزشك دانست ن با تفسير موسعتوا اند كه مي گفته

  .)300ص ،1389 پوريان، شجاع(
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طور مطلق  توان مانند گذشته تعهد پزشك را به كه هنوز مي اين ـ به نظر ما اوالً
تقسيم تعهد به وسيله و نتيجه  ـ ثانياً. ناظر به تمهيد وسيله دانست قابل تأمل است

و بايد ابتدا آن را در درون تعهد و در ذيل مباحث ناظر به مورد تعهد است 
وليت مرتبط ؤموضوع قرارداد و اجراي آن تفسير كرد و سپس به مباحث مس

عالوه هر چند اين تقسيم مĤالً به يكي از اجزاي مسووليت مربوط  هب. ساخت
 319ماده  ـ ثالثاً. وليت را بر آن مترتب كردؤولي نبايد همه مباحث مس ،شود مي
  .ا ناظر به مورد تعهد اعم از وسيله يا نتيجه نيست.م.ق
  

مورد تعهد پزشك، تمهيد وسيله است يا : الف ـ تنقيح ماهيت تعهد پزشك
  تحصيل نتيجه؟

هنگامي  4.ترديد هدف قرارداد تحصيل نتيجه حاصل از اجراي مورد تعهد است بي
مقابل آن تعهد به كه احياناً در (له  كه مورد تعهد انتقال مالي است منظور متعهد

هنگامي . تحصيل نتيجه يعني تحقق مالكيت وي بر آن مال است) دادن مالي دارد
كه مورد تعهد، حمل كااليي است منظور متعهد له رسيدن كاال به مقصد مورد نظر 

الوكاله به وكيل دادگستري  و هنگامي كه موكل حاضر به پرداخت حق. است
اما واقعيت اين است كه منظور . ويش استشود هدف او تحصيل حكم به نفع خ مي

متعهد له از اجراي تعهد مقابل كه احياناً او را به پرداخت عوض آن نيز تحريك 
در قرارداد پزشكي هم، منظور بيمار . كرده، هميشه مورد تعهد متعهد نيست

تحصيل بهبودي كامل است و احياناً به همين منظور حاضر به پرداخت هزينه 
ال در بستر رابطه حقوقي اين است كه آيا مورد تعهد ؤولي س شود درمان مي

  ؟پزشك نيز تحصيل همين منظور است
ال ؤهمه س: ال ديگري استؤدر حقوق تعهدات، پاسخ به اين پرسش در گرو س

اي  گونه اين است كه آيا تحقق منظور متعهد له در اختيار و كنترل متعهد هست به
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او باشد يا آنچه در حوزه اقتدار اوست انجام  كه تحصيل نتيجه منظور، مورد تعهد
تواند به تحقق نتيجه منظور  هاي متعارف و اقدامات الزمي است كه مي تالش

متعهدله بيانجامد بدون اينكه تحقق نتيجه مورد تعهد او باشد؟ در حالت اول، مورد 
پس هرگاه منظور او حاصل شد مورد ،تعهد، تحصيل نتيجه منظور متعهد له است 

تعهد انجام يافته است واال انجام هرگونه تالشي بدين منظور مادام كه به تحقق 
در حالت دوم مورد تعهد، تحصيل . نتيجه نيانجاميده به معني انجام مورد تعهد نيست

هر كس به آنچه كه عرفاً براي او مقدور است ملتزم :زيرا  ؛نتيجه منظور نيست
 ،مربوط است متعهد كنترل و اراده از خارج ليعوام به نتيجه تحقق كه زماني و شود مي

  .شود اند ملتزم نمي متعهد، به چيزي جز انجام اموري كه مقدمه و وسيله نيل به نتيجه
عالوه از شرايط مورد تعهد، مقدور بودن آن است و زماني كه امري  هب

تحت اقتدار شخص نيست تعهد به آن، تعهد به امر نامقدور و باطل ) اي نتيجه(
پس مالك تقسيم مورد تعهد به وسيله و  .)288ص ،1386 شهيدي،( شود سوب ميمح

امري كه سير متعارف امور به . است "امكان متعارف و مقدور بودن آن"نتيجه 
هرچند وقايع و امور  ـ كند تعهد به نتيجه است تحصيل آن توسط متعهد حكم مي

تحصيل  احوال، و اوضاع و شرايط حسب كه امري و ـ شود آن تحقق از مانع استثنايي
  .گردد مي محسوب وسيله به تعهد شود مي مربوط متعهد توان و اراده از خارج اموري به آن

يكي تعهد وكيل : آورند مرسوم است كه براي تعهد به وسيله دو مثال مي
دادگستري است كه در دادرسي، اثبات رويداد سبب حق را با ارائه داليل آن 

ن است او وظيفه خود را در طرح دعوي يا دفاع از آن به ممك. گيرد برعهده مي
كم وكاست انجام  نفع موكل با تكيه بر توان علمي و فني خود به نحو متعارف و بي

اما از آنجا كه صدور حكم توسط دادرس و حسب اقناع وجدان او به عمل  ،دهد
جاكه صدور از آن. نجامدجه يعني صدور حكم به نفع موكل نيآيد، به تحصيل نتي مي

شود مورد تعهد وكيل اعمال متعارف  حكم به دست وكيل نيست گفته مي
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هاي علمي و فني جهت اثبات حق موكل است هر چند نتيجه اين تالش،  تالش
مورد تعهد وكيل، اموري است كه تحت اقتدار و . تحصيل حكم به نفع او نباشد

در حوزه اختيار و ) دادرس(اختيار اوست و نه اموري كه مربوط به ديگري 
شود عدم صدور حكم به نفع موكل به معني عدم  اين است كه گفته مي. اوست

  .انجام مورد تعهد وكيل نيست
گفته شده است . اند مثال ديگر تعهد به وسيله را تعهد پزشك معرفي كرده

انتظار بهبودي و شفا داشتن از پزشك از نگاه ... مصدر شفا جاي ديگري است
به رغم همه . بينانه است نگاه برخي غير علمي و غير واقعبرخي كفر و از 

هايي كه در علم پزشكي و مهندسي پزشكي حاصل شده، هنوز ادعاي  پيشرفت
بيني و در  گزافي است اگر گفته شود كنترل بيماري و شفاي بيمار قابل پيش

هنوز هم پزشك متعهد به آن چيزي است كه به او . حوزه اقتدار پزشك است
توان انتظار داشت  از پزشك تنها مي. توان از او انتظار داشت شود و مي ميمربوط 

كه تمام توان علمي و فني خود را با استفاده از تجهيزات موجود به كار گيرد تا 
حتي از ديدگاه (نگاه متعارف . در جهت رفع بيماري و بهبود بيمار گام بردارد

تمهيد وسايل كنترل و رفع  مورد تعهد پزشك را) اي و خاص پزشكي عرف حرفه
پذيرفته شده است . داند بدون اينكه او را مأخوذ به تحصيل نتيجه كند بيماري مي

هاي علمي و فني، پزشك را جز به انجام اقدامات الزم جهت  كه هنوز محدوديت
  .داند درمان متعهد نمي

در ادبيات حقوقي ما رايج شده است كه دكترين و رويه قضايي فرانسه به 
اند در حالي كه فقهاي ما  عنوان مورد تعهد پزشك روي آورده ناسايي وسيله بهش

گذار ايران هم به  قانون. اند به جز ابن ادريس، تعهد پزشك را تعهد به نتيجه دانسته
 عباسي،(! حكم به همين معنا داده است. ا.م.ق 319تأسي از فقه و به موجب ماده 

  .)62ص ،1389
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هيچ توجهي به . ا.م.ق 319كه نه فقها و نه ماده  در بخش سوم خواهيم گفت
همه جا صحبت . اند مورد تعهد و نقض تعهد و احياناً مسووليت ناشي از آن نداشته

از خسارات وارده به متعلق مورد تعهد است خواه سبب آن، نقض عهد و عدم انجام 
  !باشدمتعلق آن خسارتي وارد شده  مورد تعهد باشد يا به رغم اجراي تعهد به

  :رسد دو نكته است آنچه ذكر آن در اين بخش الزم به نظر مي
تعهد پزشك فقط نسبت به يك نتيجه معين يعني بهبودي و شفا، تعهد به  ـ اوالً

وسيله است ولي برخي از اقداماتي كه پزشك براي تشخيص و درمان متعهد به 
يات در يست با جزاين اقدامات ممكن ا. انجام آن است از نوع تعهد به نتيجه است

همچنان كه ممكن است به موجب قانون يا عرف  ،قرارداد درمان ذكر شده باشد
  .انجام آن الزم يا ضروري باشد

خواهيم تعهدي همانند تعهد پزشك را در درون  توضيح آنكه هنگامي كه مي
ه ابتدا بايد معلوم كنيم كه اين تعهد را نسبت ب، دهيم اين تقسيم مورد بررسي قرار

ي همانند بهبودي گيريم؟ اگر تعهد پزشك را نسبت به امر نظر ميه امري درچ
توان گفت اين تعهد نسبت به شفاء، كه در حوزه  نظر بگيريم ميكامل يا شفاء در

يعني نه شفاء، مورد تعهد . شود اقتدار پزشك نيست تعهد به وسيله محسوب مي
ولي در غالب مواردي . او پزشك است و نه عدم تحصيل آن، نشانه عدم انجام تعهد

ممكن است  ،گردد ميوسيله محسوب  كه تعهد پزشك نسبت به اين نتيجه، تعهد به
نسبت به امر معين ديگري، تعهد به نتيجه تلقي شود و عدم تحقق آن امر، 

موضوع  نتيجه، عنوان به خود امر آن :ديگر عبارت به ؛باشد تعهد انجام عدم دهنده نشان
  .شود هر چند هنوزنسبت به امر بهبودي بيمار، وسيله باشدتعهد پزشك محسوب 

در مثال تزريق خون آلوده هنوز هم تعهد به تزريق خون، نسبت به بهبودي 
وسيله است و عدم تحصيل آن به رغم تزريق خون، حكايتي از  كامل بيمار، تعهد به

ن سالم است ترديد مورد تعهد پزشك، تزريق خو اما بي. عدم انجام مورد تعهد ندارد
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ي بيماري جديد حكايت از تزريق خون آلوده كند ها و اگر چيزي همانند نشانه
گردد كه پزشك  ميمعلوم  )58ص ،1389 عباسي،() ها پرونده موصوف به هموفيلي(

عنوان استثنا بر وسيله  ههمه مواردي كه ب. به مورد تعهد خود عمل نكرده است
نمونه بارز آن، تعهد . اين قبيل است از ،گردد ميبودن مورد تعهد پزشك نقل 

گونه  تعهد پزشك در اين. پزشك در جراحي زيبايي است كه جنبه ترميمي ندارد
، اساساً نظري به امر بهبودي ندارد زيرا بنا به فرض، شخص دچار بيماري ها جراحي

. كند مييا نقص و ايرادي در عضو نيست بلكه صرفاًجهت تغييري مطلوب اقدام 
چنانچه تعهد پزشك را در . ك نيز ايجاد وضعيتي جديد در عضو استتعهد پزش

نظر بگيريم تعهد بي ترديد تعهد به نتيجه خصوص ايجاد اين وضعيت منظور، در
  .مورد تعهد پزشك است است و عدم تحقق آن، نشانه عدم ايفا

شود تعهد پزشك، تعهد به تمهيد وسيله  ميال ؤرسد هنگامي كه س ميبه نظر 
ال، تعهد نسبت به ؤتحصيل نتيجه؟ بالفاصله بايد پرسيده شود كه مورد ساست يا 

چه امري است؟ نسبت به بهبودي كامل؟ كه بايد گفت در غالب موارد، تعهد 
پزشك به وسيله است زيرا اين امر در حوزه اقتدار او نيست و حتي اگر تصريح به 

رد تعهد پزشك در اما نسبت به امور ديگري كه مو 5.آن نيز بشود صحيح نيست
عنوان مثال در  به. باشد تعهد ممكن است تعهد به نتيجه محسوب شود مياقدام معين 

ين عضومصنوعي به بهبودي ساخت اعضاي مصنوعي، هرچند ممكن است نصب ا
ولي اين بدان معنا ) دهنده عدم ايفاي مورد تعهد نيست كه نشان(نجامد بيمار ني

نتوان گفت پزشك تعهد خود  ،ي كار نكرددرسته نيست كه اگر عضو مصنوعي ب
مورد تعهد پزشك اگر تحصيل بهبودي نبوده، دست كم ناظر  6.را انجام نداده است

پس اگر . به ساخت و نصب عضو مصنوعي با كاركرد مورد نظر بوده است
ول است اما اگر اين ؤدستگاه، نقصي داشت و بيمار خسارت ديد پزشك مس
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اري نداشت و به بهبودي نيانجاميد به خودي خود دستگاه با بدن بيمار سازگ
  .حكايتي از عدم انجام تعهد ندارد

ذيل  )210، ص1383( از همين جا به نكته نغزي كه مرحوم استاد دكتر شهيدي
كننده حدود  ماهيت موضوع تعهد تبيين": بريم كه مياند پي  اين تقسيم تذكر داده

است كه برعهده گرفته است و در تعهد است و متعهد ملتزم به اجراي موضوعي 
اين زمينه ممكن است موضوع تعهد ماهيتاً وسيله رسيدن به امر ديگري باشد يا 
اينكه خود همين موضوع تعهد در عين حال نتيجه چيز ديگري محسوب گردد كه 

  ".كارگيري وسيله يا وسايلي ناشي شده باشد از به
بهبودي كامل، وسيله  هر تعهد پزشك خود موضوعي دارد كه نسبت به امر

اي است كه از اجراي تعهد انتظار  شود ولي همان موضوع معين نتيجه ميمحسوب 
دشواري اصلي در تشخيص . رود و بايد براي تحصيل آن وسايلي را تمهيد كرد مي

در واقع تبيين اين موضوعات، مسأله  7.)213ص ،1383 شهيدي،( اين موضوعات است
همه . گاه عرف و گاه قانون به آن اشاره دارداصلي است كه گاه قرارداد، 

، وسيله است ولي در استثنا ذكر شده نسبت به امر شفاهايي كه به عنوان  مثال
ماند بلكه  ميمحدود به اين استثناها هم ن. باشد ميحدود موضوع خود ناظر به نتيجه 

اشد از كه به موجب قرارداد، عرف يا قانون الزم ب) فعل يا ترك فعلي(هر اقدام 
  .نوع تعهد به نتيجه است

تعهد وكيل  :عنوان مثال به ؛گونه است ساير موارد تعهد به وسيله نيز همين
دادگستري تعهد به وسيله است، اما امور معيني كه براي تحصيل نتيجه الزم است 

خواهي يحه دفاعيه، تجديدنظرمانند تقديم دادخواست، حضور در دادگاه، ارائه ال
پس هرگاه در انجام اين . اند ر آن از نوع تعهد به نتيجهيو نظا ظرف مهلت مقرر

امور اختالف شود اين تعهدات، موجود انگاشته شده و بار اثبات انجام آن برعهده 
  8.وكيل دادگستري است
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توان از اقدامات بسياري  ميگونه است و  در امور پزشكي نيز وضعيت همين
رسد كه تعهد پزشك به انجام  مير سخن گفت كه چنان متعارف و ضروري به نظ

بيشترين كمكي كه مباحث اخالق پزشكي . گردد ميآن تعهد به نتيجه محسوب 
يات تعهد پزشك به يتواند انجام دهد اين است كه جز ميدر كد حقوق بيمار 

بداند كه ) و حتي پزشك(اي تبيين كند تا بيمار  درمان را به صورت عرف حرفه
مان بيماري انجام چه امور و اقداماتي الزم است تا تعهد در مسير و تالش براي در

آنچنان كه (ناظر به اين امور به تعهد به نتيجه تبديل شود و بار اثبات وجود آن 
  .براي بيمار تسهيل شود )خواهيم گفت

امروزه چنانچه در انجام تعهد توسط پزشك اختالف شود برعهده بيمار است 
الزم و مورد ) ن درماني به منظور تشخيص يا معالجهاقدام معي(كه اثبات كند امري 

گذاردن . تعهد پزشك بوده است تا سپس بار اثبات انجام يا نقض آن مطرح شود
بار اثبات وجود تعهد به امرمعيني بر دوش بيمار، از تكاليف دشواري است كه 

بديهي است او براي احراز امور خاصي كه پزشك . كند ميبرعهده بيمار سنگيني 
در تمهيد وسيله، متعهد به انجام آن بوده بايد با پزشكان مشورت كند و ظاهراً 
! تجربه نشان داده كه چنين انتظاري از همكاران حرفه اي خوانده بيهوده است

  .)59، ص1377جعفري تبار، (
در بخش دوم نشان خواهيم داد كه مسأله اصلي در تعهدات به وسيله و تفاوت 

نتيجه، در معلوم بودن تفضيلي مورد تعهد در تعهد به نتيجه  اصلي آن با تعهدات به
پس متعهدله ابتدا بايد وجود . و معلوم بودن اجمالي آن در تعهد به وسيله است

بار . تعهد به امري را اثبات كند تا سپس مسأله انجام يا نقض اين تعهد مطرح شود
دله است كه اثبات ترديد بر دوش متعه اثبات وجود تعهد در دعاوي مسووليت بي

  .آن در تعهد به نتيجه آسان و در تعهد به وسيله دشوارتر است
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در تعهد به وسيله انگاشتن تعهد پزشك نسبت به امر بهبودي كامل و  ـ ثانياً
برخالف گذشته نبايد به طور مطلق تعهد پزشك را ناظر . شفا نيز نبايد مبالغه كرد

را ) رفع بيماري(نست و تحصيل نتيجه به تمهيد وسيله و انجام تالش متعارف دا
هايي كه به  امروزه به رغم همه اعتراف. خارج از حوزه اقتدار پزشك دانست

و تحصيل نتيجه منظور بيمار  ها معالجه برخي از بيماري ،شود ميمحدوديت علم 
در . بيني با توجه به سير متعارف امور نيست خارج از دسترس و غيرقابل پيش

كه چنانچه همه چيز سير عادي خود را طي كند و مانع خاصي  گونه موارد اين
نبايد مورد تعهد را ، مطرح نشود، معالجه بيماري و تحصيل بهبودي قابل انتظار است

در چنين مواردي تعهد ناظر به نتيجه است و عدم تحصيل . تمهيد وسيله انگاشت
كه خالف آن ثابت مگر اين ،نتيجه يعني بهبودي، حكايت از عدم اجراي تعهد دارد

فورس (بيني و غيرقابل احتراز  يعني اثبات شود عاملي خارجي، غيرقابل پيش. شود
  .مانع از تحصيل نتيجه شده است) ماژور

  
  تقسيم مورد تعهد به وسيله و نتيجه) اثر عملي(ب ـ فايده 

مرسوم است كه تقسيم تعهد حسب مورد آن به وسيله و نتيجه، به مباحث 
  9.گردد مي مسووليت مرتبط

و گاه  )155ص  ،1389 شجاع پوريان،( در اين ميان گاه اين تقسيم به اجراي تعهد
اين تقسيم و اهميت آن  )65ص ،1389 عباسي،(به تقصير قراردادي مرتبط شده است 

  )211ص ،1383شهيدي،(! توسط يكي از بزرگان حقوق مدني يكسره انكار شده است
اين تقسيم اهميت . وليت اغراق شده استؤسبه نظر ما در نقش اين تقسيم در م

طور مستقيم به مباحث اثبات اجرا  عملي دارد ولي اثر آن برخالف نظر مشهور به
شود و به ويژه هيچ ارتباطي با مسأله اثبات تقصير يا عدم آن  مييا نقض مربوط ن

بار در تسهيل  همچنانكه پيش از اين گفتيم به نظر ما اثر اين تقسيم صرفاً! ندارد
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وليت، بار اثبات وجود ؤمتعهدله كه هميشه در مباحث مس. اثبات وجود تعهد است
در اثبات تعهد هنگامي كه مورد آن وسيله است كار  10تعهد را بردوش دارد

  !دشوارتري در پيش دارد تا آنجا كه تعهد ناظر به تحصيل نتيجه معين است
هيل اثبات وجود تعهد در طي سه بند نظر خويش را در تأثير اين تقسيم درتس

و عدم تأثير آن در جابه ) دو(، عدم تأثير آن در جابه جايي بار اثبات اجرا )يك(
  :كنيم ميتبيين ) سه( جايي بار اثبات تقصير يا عدم آن 

  
  يك ـ اثر تقسيم به وسيله و نتيجه در تسهيل اثبات وجود تعهد

نتيجه در لزوم معلوم بودن ي بنيادين تعهد به وسيله و ها به نظر ما يكي از تفاوت
در تعهد به نتيجه، مورد تعهد به . تفصيلي يا كفايت علم اجمالي به مورد تعهد است

اين كه متعهد بايد به انجام چه اموري اقدام كند به تفصيل و با . تفصيل معلوم است
ور ام انجام هب ناظر تعهد وسيله، به تعهد در كه حالي در. است معلوم طرفين نزد جزئيات

  !به منظور دستيابي به امر معلوم و معين است) به علم تفصيلي(نامعين و نامعلوم 
توان دريافت كه چرا متعهدله در استناد  مياگر اين معني به درستي تصور شود 

وليت ناشي از نقض آن را خواسته است موقعيت ؤبه تعهدي كه اجراي آن يا مس
  .متفاوتي در تعهد به نتيجه و وسيله دارد

شود، بار  مياز امور واضح حقوقي اين است كه هرگاه به وجود تعهدي استناد 
كند و چون در مباحث  ميعهده كسي است كه به آن استناد اثبات وجود تعهد بر

كند هم اوست كه بايد  ميوليت، اين متعهدله است كه نقض تعهد را ادعا ؤمس
ه مورد تعهد، تحصيل هنگامي ك! مقومات آن از جمله وجود تعهد را اثبات كند
تر از موردي است كه تعهد ناظر  نتيجه معيني است اثبات آن براي متعهدله راحت

اين كه برخي . براي تحصيل نتيجه معين است) تمهيد وسايل(به امور نامعين 
اند تعهد به وسيله در قرارداد همانند تعهد خارج از قرارداد است و هنگامي كه  گفته
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شود متعهد در اين دو وضعيت، موقعيت يكسان  ميز نقض مطالبه خسارت ناشي ا
وليت خارج از ؤزيرا مس 11.اشاره به همين معني است )59ص ،1377 تبار، جعفري(دارد 

 قرارداد در گرو احراز تقصير است كه خود منوط به اثبات امري است كه انجام
قصير بر و چون اثبات ت. آن به موجب قانون يا عرف الزم است) يا عدم انجام(

عهده مدعي خسارت است پس اثبات آن امري كه احراز تقصير در گرو اثبات 
در تعهد به وسيله نيز اثبات امري كه مورد تعهد است . آن است نيز برعهده اوست

موقعيت يكسان مدعي خسارت در اين . باشد مي) مدعي خسارت( لهعهده متعهدبر
  .دو مورد ناشي از ضرورت اثبات اين امور است

و نه (ال شود اين تفاوت در تسهيل بار اثبات و دشواري آن ؤچنانچه س
گوييم به همان معلوم بودن تفضيلي مورد  ميگردد  ميبه چه بر) جابجايي بار اثبات

  !تعهد در تعهد به نتيجه و معلوم نبودن تفصيلي مورد تعهد در تعهد به وسيله
وليت ناشي از نقض ؤمس همچنانكه معلوم است اثبات وجود تعهد فقط به مساله

وجود تعهد آغاز مباحث مربوط به آثار عقد است و تا مسأله . شود ميمربوط ن
شود كه  مينقض عهد و تعهد به جبران خسارت ناشي از آن، امور بسياري مطرح 

ولي در صورت طرح دعوي نسبت به آن، بار اثبات . به نوبه خود اصالت دارد
  .گيرد ميمتعهد له قرار نگونه بر دوش  وجود تعهد به همين

عنوان نمونه در تعهد وكيل دادگستري هنگامي كه دعوي مربوط به استحقاق  به
ال اصلي اين است كه آيا وكيل مورد تعهد ؤس ،شود ميالوكاله طرح  دريافت حق

خود را ايفا كرده است يا خير؟ چنانچه وكيل موفق به اخذ حكم به نفع موكل 
اخذ  :زيرا ؛گفت وكيل تعهد خود را انجام نداده است توان مين ،خويش نشده باشد
شود مورد تعهد  ميكه مالحظه همچنان. مورد تعهد او نبوده است حكم به نفع موكل،

پس در . وكيل، امر معيني نيست تا بتوان ادعاي انجام يا عدم انجام آن را كرد
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ت كند تا سپس الوكاله چه كسي بايد مورد تعهد را اثبا دعوي مربوط به مطالبه حق
  جرا و استحقاق اجرت آن مطرح شود؟مسأله ا

توان با  ميالوكاله باشد آيا  حال اگر وكيل، مدعي انجام كار و استحقاق بر حق
استناد به همين تقسيم گفت عدم تحصيل حكم به معني عدم انجام تعهد نيست پس 

بات الوكاله است مگر اينكه موكل خالف آن را اث وكيل مستحق دريافت حق
اگر ادعاي نقض تعهد و مطالبه خسارت از سوي . به نظر ما پاسخ منفي است! كند؟

بايست اموري را كه وكيل با عدم انجام آن مرتكب نقض  ميشد هم او  ميموكل 
ولي حال كه وكيل مدعي انجام اموري است كه او را مستحق كرد،  مياثبات  ،شده

كند تا چنين اثبات ) نجام آنها راو ا(بايد آن امور را  ،كند ميدريافت اجرت 
  .استحقاقي احراز شود

اگر پزشك : توان همين اختالف را مطرح كرد ميدر قرارداد پزشكي نيز 
و استحقاق دريافت اجرت ) به رغم عدم بهبودي بيمار(مدعي انجام مورد تعهد 

 ،شدباشد و بيمار با ادعاي عدم انجام مورد تعهد حاضر به پرداخت هزينه درمان نبا
بار اثبات مورد تعهد پزشك برعهده كيست تا سپس بار اثبات انجام يا عدم انجام 

شود  ميي حقوقي طرح چنين اختالفي مالحظه نها آن مطرح شود؟ هرچند در نوشته
، چرخد ميوليت و ادعاي خسارت از سوي بيمار ؤو همه مباحث حول محور مس

بايست پاسخ، لزوم پرداخت هزينه درمان از  ميبا استناد به همين تقسيم  ولي ظاهراً
مگر اينكه او اثبات كند چه اموري برعهده پزشك بوده است و  ،سوي بيمار باشد

  .پزشك از انجام آن امتناع كرده است
ال فوق ؤبدون اينكه در مقام پاسخ به س ،ترند برخي از حقوقدانان كه اصولي

ر در انجام تعهد يا نقض آن، به طور كلي در اختالف بين پزشك و بيما به ،باشند
. اند ظهور استناد كرده و ادعاي اجراي تعهد از سوي پزشك را موافق ظاهر دانسته

االصول  ال فوق از سوي آنان نيز عليؤبنابراين پاسخ به س )212ص ،1383 شهيدي،(
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بايد اين باشد كه ظاهر، حكايت از اجراي تعهد پزشك و استحقاق او بر هزينه 
  .د مگر اينكه خالف آن از سوي بيمار اثبات شوددرمان دار

اينكه در دعاوي . به نظر ما هيچ ظهوري، حكايت از اجراي تعهد پزشك ندارد
وليت بار اثبات برعهده پزشك نيست به اين دليل است كه بيمار، مدعي است ؤمس

پس او بايد در وهله اول، اثبات كند . و بايد اركان دعوي خويش را اثبات كند
بايست در تمهيد وسيله به آن اقدام  ميو (بوده  ك به چه امر يا اموري متعهدپزش

تا پس از آن، مسأله اختالف مربوط به اجرا يا ) كرده است مييا از آن احتراز 
به علم (كه چون مورد تعهد پزشك تمهيد وسيله است و معلوم . نقض مطرح شود

به همين جهت همچنان . دكن مينيست بيمار تكليف دشواري را تحمل ) تفصيلي
امر يا اموري كه انجام آن در (كه خواهيم گفت همين كه بيمار، وجود تعهد 

را اثبات كرد اين برعهده پزشك است كه انجام آن را ) تمهيد وسيله الزم بوده
كند مگر اينكه به  مياثبات كند و هيچ ظهوري ادعاي او را مبني بر اجرا تأييد ن

ولي در دعوي مطالبه . د او ناظر به ترك فعل باشدشرحي كه خواهد آمد تعه
پس او بايد  ،شود مياين پزشك است كه مدعي محسوب ) هزينه درمان(اجرت 

طور طبيعي منوط به اثبات اموري است كه  اجراي تعهد خود را اثبات كند كه به
بديهي است نظر نهايي در خصوص اينكه امور . در تمهيد وسيله انجام گرفته است

كند يا امور ديگري الزم بوده كه انجام نشده  ميام يافته در تمهيد وسيله كفايت انج
  .با دادرس است

  
  ر جابجايي بار اثبات اجرا يا نقضدو ـ عدم تأثير اين تقسيم د

ؤوليت، هميشه بر دوش برخالف وجود تعهد كه بار اثبات آن در دعاوي مس
يا نتيجه باشد متعهدله در اثبات له است و حسب اين كه تعهد ناظر به وسيله متعهد

آن كار دشوار يا راحتي خواهد داشت، مسأله اجرا يا نقض و بار اثباتي آن هميشه 
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سب مورد بين متعهد و بلكه بار اثبات اجرا يا نقض، ح، له نيست بر دوش متعهد
اين است كه جابجايي  ،ولي آنچه توجه به آن اهميت دارد. شود ميجا  بهمتعهدله جا

هنگامي . شود مير اثبات به هيچ عنوان به تقسيم تعهد به وسيله و نتيجه مربوط نبا
كه بين متعهد كه مدعي اجراي تعهد است و متعهد له كه مدعي عدم اجراي تعهد 

اختالف نظر وجود دارد جايجايي بار اثبات دعوي صرفاً ناظر به  ،است) نقض(
رد تعهد به فعل و ترك فعل تقسيم ديگري از مورد تعهد است و آن تقسيم مو

  !است) فعل مثبت يا منفي ـانجام يا عدم انجام (
با توجه به اين كه ادعاي او از  ـ هرگاه مورد تعهد، ناظر به فعل باشد متعهد له

ترك  ـ عدم اجرا(نيازي به اثبات نقض  ـ پشتيباني اصل عدم برخوردار است
  .را اثبات كند) فعل(تعهد  متعهد است كه بايد اجراي ندارد بلكه اين) فعل

اين متعهد له است كه بايد ادعاي ، اما هنگامي كه تعهد ناظر به ترك فعل است
اثبات كند و متعهد كه  ،نقض عهد را كه مستلزم انجام فعلي توسط متعهد است

نيازي به ، او معتضد به اصل عدم است) اجراي تعهد توسط(ادعاي ترك فعل 
در هر مورد ظاهري برخالف اين اصل، وجود داشته باشد  كه مگر اين. اثبات ندارد

  .)68، ص1382كاتوزيان، (
نظر از اين كه تعهد را ناظر به نتيجه يا  پس در رابطه پزشك و بيمار صرف

) به منظور تشخيص يا معالجه( وسيله بدانيم، چنانچه بيمار مدعي باشد كه اقدامي
هرچند بار اثبات ) نقض(و نشده است  )تعهد به انجام فعل(شده  ميبايست انجام  مي

تعهد  :زيرا ؛اما بار اثبات نقض آن را بر دوش ندارد ،وجود تعهد را بر دوش دارد
انجام (در اين مورد ناظر به فعل است و به اقتضاي اصل عدم، اثبات تحقق آن 

  .بر دوش پزشك است) فعل
فت و پزشك گر ميبايست انجام  ميولي چنانچه بيمار مدعي شود كه كاري ن

عالوه بر اين كه بايد اثبات كند احتراز از انجام آن كار  ،آن را انجام داده است



  1392بهار ،سال هفتم، شماره بيست و چهارم      فصلنامه حقوق پزشكي/   32 

وي
 اخ

ات
ساد

ن 
حس

د م
سي

 

، )اثبات وجود تعهد ناظر به ترك فعل(معين، در درمان بيماري ضروري بوده 
  )اثبات نقض. (امر اقدام كرده استبايست اثبات كند كه پزشك به انجام آن  مي

جا اثر عملي تقسيم تعهد به وسيله و ي حقوق پزشكي هر كها پس در نوشته
  ...!نتيجه به مباحث اجرا و نقض مربوط شده ناشي از تسامح است

  
  سيله و نتيجه در بار اثبات تقصيرسه ـ عدم تأثير تقسيم تعهد به و

پس از آن كه معلوم شد تعهد به انجام امري وجود داشته است و نقض آن نيز 
متعهد نتوانست انجام تعهد را اثبات كند يا در  يعني در تعهد به فعل،(اثبات گرديد 

ال اساسي مطرح ؤاين س) تعهد به ترك فعل، متعهدله انجام فعل را اثبات نمود
شود كه آيا نقض عهد به متعهد منسوب است يا خير؟ برخي از اساتيد اين  مي

اند كه آيا متعهد در عدم اجراي تعهد مقصر است  گونه مطرح كرده پرسش را اين
اند كه عدم انجام تعهد به معني تقصير قراردادي است  ا خير؟ در پاسخ نيز گفتهي

اثبات عدم تقصير نيز بر دوش متعهد است كه با . مگر اينكه خالف آن اثبات شود
تقصيري خود را  بي) و شرايط ديگر فورس ماژور( اثبات وجود عامل خارجي

  .)66، ص1383شهيدي، ( اثبات كند
شويم  مين مسأله با استاد بزرگ دكتر كاتوزيان هم داستان اما ما در طرح اي

. وليت قهري، ركن مستقلي نيستؤوليت قراردادي برخالف مسؤكه تقصير در مس
. كند ميوليت قراردادي احراز رابطه سببيت بين متعهد و نقض عهد كفايت ؤدر مس

سبب  كافي است احراز شود وليت نوعي خارج از قرارداد،ؤدر واقع همانند مس
ري در همه اقسام وليت قهؤاين سببيت برخالف مس. نقض عهد، متعهد بوده است

گذار اين گاه تعهد نقض شد فرض قانونپس هر 12.گذار استآن، مفروض قانون
 13.كه خالف آن اثبات شود مگر اين ،است كه سبب اين نقض، متعهد بوده است

نيز فورس ماژور است  بار اثبات خالف بر دوش متعهد است و تنها راه اثبات آن
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شود كه متعهد سبب عدم  ميدر واقع با اثبات فورس ماژور، احراز ) م.ق 227ماده (
  .)174ص ،1368 كاتوزيان،(! انجام تعهد نيست نه اينكه فقط مقصر نباشد
وليت پزشك مطرح شود پس از اثبات ؤدر رابطه پزشك و بيمار هرگاه مس

نقض آن توسط پزشك،  ـ2بات مورد آن و وجود تعهد با اث ـ1: اين دو امر يعني
بر ب نقض تعهد بوده است يا خير؟ بناشود كه آيا پزشك سب ميال مطرح ؤاين س

آنچه گفته شد پس از احراز دو مقدمه اول، سببيت پزشك در نقض عهد مفروض 
شود عدم  مياست مگر اينكه پزشك با اثبات عاملي كه فورس ماژور محسوب 

  .د به خود را اثبات كندب نقض عهقابليت انتسا
برخي از نويسندگان كه به جاي مسأله سببيت پزشك در نقض عهد، مسأله 

جهت به  تقسيم تعهد به وسيله و نتيجه را بي ،اند تقصير او را مورد توجه قرار داده
اينان در تحليل . اند تقصيري پزشك و بار اثبات آن مرتبط ساخته تقصير يا بي

ا كه بتوان سببيت پزشك را بدون تقصير او تصويركرد نهايي خود وجود فرضي ر
  .)59ص ،1377 تبار، جعفري(اند  بدون مثال يافته

قابليت انتساب (وليت تنها به سببيت متعهد و نقض ؤله سببيت در مسأاما مس
بلكه اين مفهوم چهره ديگري نيز دارد و آن  ،شود ميمحدود ن) نقض عهد به متعهد

توضيح آنكه پس از . نقض عهد و خسارت وارده استاثبات رابطه سببيت بين 
بايد ثابت شود كه خسارت ناشي ) له متعهد(اثبات تحمل خسارت توسط زيان ديده 

عالوه بر اثبات رابطه سببيت  :به عبارت ديگر؛از نقض تعهد قراردادي بوده است
نيز  بين متعهد و عدم انجام تعهد بايد رابطه سببيت بين نقض عهد و ورود خسارت

له است و برخالف آنچه  بار اثبات اين رابطه سببيت نيز بر عهده متعهد. ثابت شود
تقسيم تعهد به وسيله و نتيجه در جابجايي بار اثبات اين رابطه تأثيري  ،گفته شده

در رابطه پزشك و بيمار نيز اثبات اينكه نقض تعهد پزشك سبب ورود . ندارد
است و تمهيد ) له متعهد(خسارت يعني بيمار خسارت به بيمار شده برعهده مدعي 
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هيچ ) شفا(وسيله انگاشتن مورد تعهد پزشك يا ناظر دانستن تعهد او به نتيجه 
البته همچنان . تأثيري در تسهيل اثبات اين رابطه يا جابجايي بار اثبات آن ندارد

ق يي كه فقها و اساتيد حقوها توان از مباني حقوقي و نمونه ميكه روش ماست 
اند استعانت جست و با مفروض انگاشتن اين رابطه سببيت در  مدني ذكر كرده

  14.بيمار را در اثبات اين ركن همراهي كرد) اماره قضايي(اي موارد  پاره
توان گفت چنانچه پس از انجام اقدامي از سوي  ميدر رابطه پزشك و بيمار 

م نيست ناشي از پزشك و در فاصله اندكي، خسارت غيرعادي وارد شد كه معلو
شود كه اين خسارت ناشي از  مينقض عهد پزشك است يا امر ديگري، فرض 

نقض عهد پزشك است مگر اينكه خالف آن توسط پزشك و با انتساب آن به امر 
  .)70ص ،1389 عباسي،( ديگري اثبات شود

البته بايد توجه داشت اثبات رابطه سببيت بين نقض عهد پزشك و خسارت 
هاي مطالبه  مار كه بار اثبات آن بر دوش بيمار است از ديگر دشواريوارده به بي

يا ترك (در واقع غير از اثبات خود تعهد، بار اثبات سببيت فعل . خسارت است
پزشك در ورود خسارت از مواردي است كه بيمار را با دشواري در طرح ) فعل

يل مطرح ي به همين دلتعهد ايمني را برخ. كند ميوليت مواجه ؤدعوي مس
  15.اند كرده

  
  .ا.م.ق 319بخش سوم ـ تفكيك مورد تعهد از متعلق مورد تعهد، ماده 

وليت پزشك، نگاشته شده ؤويژه مس مالحظه آثاري كه در حقوق پزشكي و به
اند كه مورد تعهد پزشك را تحصيل  دهد كه چگونه فقيهان متهم شده مينشان 

ني انجام اقدامات الزم درماني محسوب نتيجه يعني شفاي بيمار و نه تمهيد وسيله يع
به غير از ابن ادريس كه ضمان : شود كه ميبه كرات اين تعبير مشاهده . اند كرده

 ،داند ميپزشك را در قبال خسارات وارده به بيمار، در صورت تقصير پزشك 
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دانند خواه  ميقاطبه فقيهان، پزشك را ضامن هرگونه خسارت وارده به بيمار 
به  )64ص ،1389 عباسي،(ميان مرتكب تقصيري شده يا نشده باشد  پزشك در اين

نظر آنان قانون مجازات اسالمي نيز به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه به موجب 
پزشك را در قبال خسارات وارده به بيمار هرچند مرتكب تقصير نشده  319ماده 

  16!نتيجه است داند و اين به معني ناظر داشتن تعهد پزشك به ميباشد مسوول 
گذار قانون مجازات اسالمي معطوف به ونبه نظر ما نه نگاه فقيهان و نه نظر قان
اصوالً فقهاي اماميه در مباحث ضمان  17.تعهد پزشك و مورد آن نبوده است

همه جا . اند وليت قراردادي و خارج از قرارداد نداشتهؤنگاهي به تفكيك مس
يا (بدون اينكه فعل  ،اند رت كردهصحبت از مباشرت يا تسبيب در ورود خسا

  .مرتكب را در مقام نقض عهد عمومي يا تعهد قراردادي تصور كنند) ترك فعل
فقهاي اماميه اساساً نظري به تعهد پزشك، مورد آن، : توان گفت ميرو  از اين

اند كه آيا  ال نكردهؤبه همين جهت، هيچ جا س. اند نقض يا اجراي آن نداشته
رد تعهد او بوده عمل كرده و موجب خسارت شده يا بدان عمل پزشك به آنچه مو

به همين دليل هرگاه پزشك هيچ اقدامي نكند . نكرده و بيمار خسارت ديده است
در نظام حقوقي . اند فقيهان صحبتي از ضمان به ميان نياورده ،و بيمار بهبود نيابد

حادث شده  آنان درست نيز همين است زيرا ضمان، ناظر به خسارتي است كه
است نه خسارتي كه قبالً وجود داشته و رفع نشده است پس هنگامي كه صحبت 

شود هنوز صحبت از خسارتي نيست كه در نتيجه فعل يا ترك  مياز عدم بهبودي 
ولي همين كه بيمار خسارت جديدي ديد حكم به ضمان . فعل حادث شده باشد

اين كه هيچ توجهي به اين اند بدون  داده) در صورت مباشرت يا تسبيب(پزشك 
امر كنند كه آيا پزشك تعهد خود را انجام داده و با وجود اين، بيمار خسارت 
ديده يا اين كه پزشك به تعهد خود قيام نكرده و بيمار با خسارت جديدي مواجه 

توان گفت فقها، اصالً به امر بهبودي بيمار به عنوان  مياين است كه . شده است
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اند تا تعهد به آن را وسيله يا نتيجه تحليل كنند  وجه نداشتهمورد تعهد پزشك ت
بلكه به خسارات جديد وارده به بيمار توجه كرده و آن را در قالب مباحث ضمان، 

  !كاري كه به غايت، درست است ولي كافي نيست 18.اند تبيين كرده
ها گوييم فق مياگر بخواهيم به زبان دقيق حقوقي، به تبيين مسأله بپردازيم 

اند بلكه هميشه به متعلق  گاه به تعهد، مورد آن، انجام يا نقض آن نظري نداشته هيچ
  .اند ارات وارده به آن توجه كردهمورد تعهد و خس

در وكالت بين مورد تعهد وكيل و  :توانيم بگوييم ميدر مقام مقايسه و تقريب 
عنوان مثال، شخصي  به) م.ق683ماده ( .اند متعلق مورد تعهد او قائل به تفكيك شده

اتومبيل در اختيار وكيل قرار گرفته . وكيل است كه اتومبيل ديگري را بفروشد
مورد تعهد، عمل حقوقي بيع است كه وكيل متعهد به انجام آن است و . است

اگر وكيل مرقوم، تأخير در فروش اتومبيل كند . اتومبيل، متعلق مورد تعهد است
ه قيمت نفروشد و از اين راه به موكل خسارت وارد يا اتومبيل را نقد نفروشد يا ب

. گوييم در نتيجه عدم انجام مورد تعهد خسارت به موكل وارد شده است ، ميشود
اما . وليت به شرح پيش گفته استؤمطالبه اين خسارت منوط به اثبات اركان مس

 در اين صورت. اگر اتومبيل خسارتي ببيند، متعلق مورد تعهد خسارت ديده است
بلكه  ،ط نقض مورد تعهد نيستيمسووليت وكيل نسبت به اين متعلق، با احراز شرا

) يد اماني( وكيل به اقتضاي امانت،. ر مدار مفهوم ديگري به نام امانت استيدا
مگر اين كه تعدي و تفريط  ؛ول خسارات وارده به متعلق تعهد و امانت نيستؤمس
  19.او ثابت شود) تقصير(

مورد تعهد پزشك، درمان و متعلق  20.تعهد پزشك است انسان، متعلق مورد
اگر مطالبه  ،حال اگر بيمار خسارتي ببيند. مورد تعهد او، تن و روان بيمار است

 الذكر ط سابق، بي ترديد بايد شرايبشود) درمان(خسارت از باب نقض مورد تعهد 
ورد تعهد اما اگر مطالبه خسارت از باب متعلق م ،وليت قراردادي اثبات شودؤمس



  

 

  1392بهار ،سال هفتم، شماره بيست و چهارم       فصلنامه حقوق پزشكي/   37

رفه
د ح

تعه
 

ك
زش

ي پ
ا

 :
هد
 تع
ورد

ق م
تعل
و م

رد 
 مو

بع،
من

  

بشود كه در اختيار پزشك بوده است در اين صورت برخالف وكالت، مفهوم 
بنابراين بايد بدنبال  .)كند ميهمچنانكه يد ضماني صدق ن( كند ميامانت صدق ن

عنوان ضمان بالتسبيب يا  ههمان كه در فقه ب. وليت بودؤقواعد عمومي مس
  .شود ميبالمباشره خوانده 

وليت پزشك را در فقه و قانون مجازات اسالمي ؤ، مساين است كه به نظر ما
انسان متعلق مورد تعهد و در  21.نبايد به مباحث تعهد و نقض آن مرتبط ساخت

يم يكند تا بگو ميدر مورد پزشك يد اماني صدق ن. اختيار پزشك بوده است
. وليت او نسبت به متعلق مورد تعهد او منوط به اثبات تعدي و تفريط استؤمس

وليت ؤگردد كه بين مس ميوليت در فقه برؤوليت به قواعد عمومي مسؤمساين 
خواه رابطه طرفين مبتني (قراردادي و خارج از قرارداد تفكيك نكرده و همه جا 

وليت در صورت قابليت انتساب زيان به عامل ؤبه مس) بر قرارداد باشد يا خير
  .اند حكم داده) خواه مستقيم يا غيرمستقيم(

رخالف آنچه ادعا شده در همه مواردي كه پزشك، خوانده دعوي بنابراين ب
به ) مالي يا بدني(قابليت انتساب زيان  ،گيرد ميوليت از سوي بيمار قرار ؤمس

مهم نيست آنچه پزشك انجام . پزشك، بايد از سوي مدعي خسارت اثبات شود
هم است در مقام اجراي تعهد يا نقض آن بوده بلكه آنچه م) يا ترك كرده(داده 
بالمباشره و (كه زيان وارده به متعلق مورد تعهد، قابل انتساب به پزشك  اين

باشد و بار اثبات اين رابطه سببيت، برعهده ) مستقيم يا بالتسبيب و غيرمستقيم
كار آساني است و در ضمان بالتسبيب ) اتالف(بيمار است كه در ضمان بالمباشره 

نانكه در جاي خود بيان شده گاه رابطه رسد زيرا همچ ميكار دشواري به نظر 
  .)107ص ،1389 محقق داماد،(منوط به اثبات تقصير است ) قابليت انتساب(سببيت 

طلبد اما برخالف آنچه گفته شده  مياي  ا، خود تحليل جداگانه.م.ق 319ماده 
كند و نه تعهد به  ميرا تضمين ) شفا(نظري به تعهد به نتيجه ندارد نه نتيجه درمان 
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 ،1377 تبار، جعفري( ندارد نيز محض ؤوليتمس از حكايتي .كند مي ايجاد اضرار عدم
وليت در حوزه خسارات مالي و بدني ؤبلكه اجراي قواعد عام فقهي مس .)78ص

بيمار براي مطالبه خسارت وارده به خود بايد اثبات كند زيان . وارده به بيماراست
 لكن اوالً. پزشك است) يا ترك فعل(عل بالمباشره يا بالتسبيب قابل انتساب به ف

معيار، اين نيست كه فعل يا ترك فعل پزشك در مقام اجراي تعهد يا نقض آن  ـ
در مواردي كه دخالت پزشك بالمباشره است مانند موارد  ـ ثانياً. بوده است

اتالف، منوط به تقصير نيست ولي، مواردي كه پزشك بالتسبيب در ايراد خسارت 
زيرا مطابق . وليت پزشك منوط به اثبات تقصير اوستؤترديد مس بيدخالت دارد 

اتالف يا زيان بالمباشره منوط به تقصير مرتكب نيست ولي  قواعد عام مسووليت،
پس ذيل ماده . در تسببيب، قابليت انتساب زيان، منوط به اثبات تقصير عامل است

ت يا مبتني بر وليت پزشك، نوعي در صورت مباشرؤممكن است مس. ا.م.ق 319
  .تقصير در صورت تسبيب باشد

فقط ناظر به خسارات جديد . ا.م.ق 319نظر داشت كه ماده عالوه بايد در هب
پس اگر . اما تعهد پزشك ناظر به انجام تالش به منظور رفع بيماري است. است

وليت ناشي ؤبدان توجهي ندارد در حالي كه تعهد و مس 319بيماري رفع نشود ماده 
در نتيجه نقض عهد باقي عمدتاً متوجه همين بيماري و خسارتي است كه  از آن

مباالتي  توان آنچه را پزشك در نتيجه بي مين .)322ص ،1373 كاتوزيان،( مانده است
  ...ول خسارات جديد بودؤباقي گذارده رها كرد و فقط به دنبال مس

ه در خصوص جبران ا دچار افراط نشده بلك.م.ق 319رسد نه تنها ماده  ميبه نظر 
ال اساسي هنوز باقي است كه بر سر ؤس. تمام خسارت، مرتكب تفريط گشته است

) چند به هزينه او و توسط ديگرانهر(اجراي اختياري يا اجباري آن  تعهد پزشك،
چه  ،وليت ناشي از نقض آن كه به باقي ماندن وضعيت سابق بيمار انجاميدهؤو مس
  !آمد؟
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  نتيجه
پس هر كجا پزشك نيابتي . ، از آثار مترتب بر نيابت استتعهد به درمان. 1

ماهيت حقوقي ناشي از . يابد ميجهت درمان يافت تعهد به انجام مورد نيابت نيز 
درمان نيابت است و تعهد به انجام اقداماتي كه جهت درمان الزم است از  قرارداد

تند ولي همگي اين تعهدات قراردادي هس. آثار حقوقي مترتب بر اين نيابت است
مفاد قرارداد به  به همين دليل در تفسير آن بايد عالوه بر .ناشي از اراده نيستند

از آنجا كه منبع نيابت فقط . تمسك جست اي نيز مقررات قانوني و عرف حرفه
در كليه مواردي كه حسب  ،نيابت است أبلكه اذن قانون نيز منش ،قرارداد نيست

 ،يابد ميزشك به اذن قانوني نيابت در درمان ضرورت و فوريت و در حد آن، پ
گونه موارد نيز تعهدات پزشك را بايد به  در اين. شود ميمتعهد به انجام آن نيز 

موجب عرف خاص و قانون تشخيص داد ولي توجه داشت كه اين اذن و تعهدات 
مترتب بر آن در حدود اداره بيماري و رفع حالت ضرورت است و بايد در اولين 

  .عرفي، به اذن شخص روي آورد فرصت
. مورد تعهد پزشك درمان است كه از آن به تعهد به وسيله تعبير شده است .2
نظر از ترديدي كه در اطالق اين عنوان وجود دارد و فقط بايد آن را نسبت  صرف

متعارف امور  سير به توجه با را پزشك بايد امروزه .دانست وسيله به تعهد شفا امر به
  .بيني بودن نتيجه درمان، در  بسياري از موارد مأخوذ به نتيجه دانست يشو قابل پ

بار اثبات . وليت اغراق شده استؤگفته شد كه در ارتباط اين تقسيم با مس. 3
ولي در تعهد به نتيجه،  ،است) در اينجا بيمار(وجود تعهد هميشه بر دوش متعهدله 

پس اگر نتيجه معيني مورد . تر است مورد تعهد، معين و اثبات وجود آن آسان
تر است تا موردي كه تعهد به امور نامعين جهت  تعهد باشد اثبات وجود آن راحت

اثبات وجود هر  ،از آنجا كه آن نتيجه، مورد تعهد نيست. نيل به نتيجه معين باشد
تعهد به امر معيني در تمهيد وسيله بر دوش متعهد است كه در قرارداد درمان بر 
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بيمار بايد اثبات كند پزشك جهت درمان، به چه امر . نمايد ميسنگين  دوش بيمار،
اين است كه . معيني ملتزم بوده است تا سپس مسأله اجرا يا نقض آن مطرح شود

) نه شفا(اي پزشك و تبديل كردن آنها به نتيجه  گفتيم تبيين جزئيات تعهد حرفه
ن كمكي است كه در خواه در سايه عرف خاص، رويه قضايي يا دكترين بيشتري

توان به بيمار نمود و بار اثبات وجود  مياخالق پزشكي و ذيل كد حقوق بيمار 
  .تعهد را براي او تسهيل كرد

كه (وليت مانند اجرا يا نقض ؤگفته شد كه اين تقسيم در ساير اركان مس .4
بار اثبات آن حسب اينكه تعهد به فعل يا ترك فعل باشد بر دوش متعهد يا 

، سببيت متعهد در نقض و سببيت نقض در ورود خسارت، هيچ )ه استمتعهدل
ي حقوقي به نحو متشتت، بار اثبات همه اين اركان ها جايگاهي ندارد و در نوشته

  .بيهوده به اين تقسيم منسوب گرديده است
تعهد پزشك را تعهد به . ا.م.ق 319از آنجا كه نويسندگان در تحليل ماده  .5

كه تقسيم (گفته شد كه اين ماده هيچ ارتباطي با مورد تعهد  ،اند نتيجه معرفي كرده
بلكه در خصوص متعلق مورد تعهد  ؛ندارد) تعهد به وسيله و نتيجه، ناظر به آن است

خواه اين خسارت در مقام اجراي تعهد رخ داده  ،و خسارات وارده به آن است
ن در فقه يعني وليت در اين ماده حول مبناي عام ضماؤمس! باشد يا نقض آن

يعني قابليت انتساب عرفي زيان به پزشك كه در صورت . مباشرت و تسبيب است
لتسبيب بودن مبتني مستقيم و بالمباشره بودن، نوعي و در صورت غيرمستقيم و با

  .بر تقصير است
وليت نسبت به متعلق مورد تعهد است كه برخالف مورد ؤاين ماده در تبيين مس

گونه  كند و از اين رو دچار هيچ مينت در خصوص آن صدق ننيابت در اموال، اما
اما حقوقدانان از آن جهت كه به تبعيت از فقها تعهد پزشك، . افراطي نشده است

الزام به اجراي آن و ضمان ناشي از نقض آن را رها كرده و يكسره به دنبال 
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وسيله و ول آن هستند و اين ماده را ذيل تعهد به ؤخسارات جديد و شناسايي مس
  ...اند اند دچار تفريط شده نتيجه تحليل كرده

رسد بايد نظام حاكم بر مورد تعهد را از نظام حاكم بر متعلق آن  ميبه نظر 
 .وليت پزشك بر اين تمايز مبتني استؤحقوق اسالم به ويژه در مس. تفكيك كرد

به همين جهت ممكن است پزشك به جهت انجام تعهد خود به درمان، مستحق 
! ول شناخته شودؤولي به جهت قابليت انتساب زيان جديد مس ،زينه درمان باشده

  .امري كه جمع آن در خسارات ناشي از نقض مورد تعهد قابل تصور نيست
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  ها نوشت پي

تفاوت ماهوي ) هزينه درمان(بديهي است بين تعهد پزشك به درمان و تعهد بيمار به پرداخت اجرت . 1
تعهد پزشك، قراردادي و مترتب بر خود قرارداد درمان است ولي تعهد بيمار يا به موجب : وجود دارد

شك ندارد و حق حبس ايجاد به همين جهت رابطه عوض و معوض با تعهد پز( شرط قراردادي است 
تعهد . همان گونه كه در وكالت، چنين است. يا ضمان ناشي از استيفا از عمل غير است) كند نمي

وكيل ناشي از قرارداد وكالت است ولي تعهد موكل به پرداخت اجرت يا ناشي از شرط است يا ناشي 
ارداد وكالت، عقدي ذاتاً مجاني است و از استيفاء پيش از اين نيز گفتيم كه قرارداد درمان، همانند قر

بنگريد .( گيرد دهد هيچ عوضي قرار نمي مي) يا بيمار به پزشك(در مقابل نيابتي كه موكل به وكيل 
  )33،ص1390سادات اخوي،تحليل مباني حقوقي قرارداد پزشك و بيمار،: به 

د كند اگر تعهد پزشك ناظر به توانست تفاوتي بنيادين ايجا اينكه قرارداد متضمن تعهداتي باشد مي. 2
اما چون غالباً قرارداد پزشكي هم . گرديد بود يا تعهدات او به طور صريح و جزيي تبيين مي نتيجه مي

چيزي جز اشاره به همان كليات انتظارات بيمار نيست و ناظر به تمهيد وسيله است تفاوت اساسي بين 
  .شود جهت مالحظه نمي تعهدات مترتب بر اذن قانوني يا قراردادي از اين

گيرد با شرط فعل كه در  برخي از نويسندگان تعهد به وسيله را كه در مقابل تعهد به نتيجه قرار مي. 3
مقابل شرط نتيجه قراردارد خلط كرده و از اين تقسيم به تقسيم تعهد به وسيله يا فعل در مقابل تعهد به 

خلطي آشكار كه بي ترديد منظور نويسنده آن )155،ص 1389شجاع پوريان، . ( نتيجه ياد كرده اند
  .كنند گمراه كننده است نيست ليكن براي دانشجوياني كه به آن استناد مي

ايشان از حق آلي .اين تقسيم را از استاد بزرگ حقوق مدني، دكتر جعفري لنگرودي،عاريت گرفته ام. 4
  ) 67،ص1363ي، وصيت و ارث، جعفري لنگرود: بنگريد به.( و حق اصالي يا عالي سخن گفته اند

تواند مورد تعهد باشد و لذا تعهد نتيجه نسبت به آن صحيح نيست ولي برخالف آنچه  امر نامقدور نمي. 5
تضمين نتيجه ايرادي ندارد زيرا همان گونه كه ) 159و158،ص1389نقل از شجاع پوريان،(گفته شده 

ست تا ايراد فوق وارد شود بلكه متعهد، تعهد دانيم در تضمين نتيجه، تحصيل نتيجه مورد تعهد ني مي
  .جبران كند) هرچند به صورت وجه التزام(كند اگر نتيجه مورد نظر حاصل نشد خسارت حاصله را  مي

وليت ؤبا تعمد از ارتباط دادن مباحث مورد تعهد و ناظر بودن آن به وسيله و نتيجه به مباحث مس. 6
  .مستقيم اين بحث را اثبات خواهيم كرد متعاقباً عدم ارتباط. كنيم احتراز مي

توان از جهتي و نسبت به موضوعي وسيله و تعهد مربوط به آن را تعهد به  هاي تعهدات را مي موضوع". 7
وسيله و نسبت به موضوع ديگر و از جهت ديگر آن را به نتيجه و تعهد راجع به آن را تعهد به نتيجه 

و تشخيص مورد هر تعهدي بايد موضوع آن را مشخص كرد به اين جهت براي تعيين ... محسوب كرد
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( "...گردد و مشخص كردن موضوع هر تعهدي با تشخيص ماهيت موضوع و توابع آن تعيين مي

  )213،ص1383شهيدي،: بنگريد به
اگر باغي به عاريه داده شده باشد هرچند تعهد امين به نگهداري از باغ تعهد به : در وديعه گفته اند. 8

است اما در مورد سم پاشي، دادن كود، و نظائر آن كه عمل معيني است و عرف آن را الزم وسيله 
داند و همچنين اموري كه مودع انجام آن را خواسته است تعهدات ناظر به اين امور، تعهد به نتيجه  مي
  ) 48،ص1364كاتوزيان،: بنگريد به.( اند

شناختن پزشك كافي است و نيازي به اقامه دليل در تعهد به نتيجه، عدم حصول نتيجه جهت مسوول . 9
  )65،ص1389عباسي،: بنگريد به.( باشد از سوي بيمار كه مدعي عدم انجام تعهد است نمي

متعمدانه وجود هميشگي بار اثبات وجود تعهد بر دوش متعهدله را به دعاوي مسووليت اختصاص . 10
كند  متعهد عوض اجراي تعهد را مطالبه مي داديم زيرا به نظر ما در دعاوي ديگر همانند جايي كه

  !شود داستان، متفاوت مي
ولي ما آن را به وجود . در اين نوشته وضعيت مشابه مدعي زيان به بار اثبات تقصير مرتبط شده است. 11

  .و دشواري يكسان سنگيني بار اثبات آن بر زيان ديده مرتبط دانستيم) احراز موضوع(تعهد 
غصب، داستان ديگري است كه چون ضمان ناشي از آن برمبناي استيالء است و بديهي است مسأله . 12

نه ايراد ضرر، هر كجا استيالء ثابت باشد مسووليت، برقرار است هرچند هيچ تقصيري يا حتي سببيتي 
  )158،ص 1374كاتوزيان،: بنگريد به.(وجود نداشته باشد) بين فعل غاصب و زيان وارده(
،ص 1363جعفري لنگرودي،حقوق تعهدات،. (فرض را فرض خطا دانسته اند برخي از اساتيد اين. 13

به تعبير ايشان تخطي قدر مشترك مسووليت قراردادي و (اين نظر بر مبناي لزوم تقصير است ) 289
به نظر ما سببيت مفروض مطرح است كه آن هم فقط وجه مشترك مسووليت قراردادي ) قهري است

عي است مسووليت محض در غصب داستان ديگري دارد كه در آنجا طبي. باشد و مسووليت محض مي
  .اساساً نيازي به سببيت نيست نه اينكه سببيت مفروض باشد

  :گويند به عنوان نمونه استاد دكتر كاتوزيان در مثالي مي. 14
ظاهر اين است كه خرابي . رساند شود و به جان و مال جمعي آسيب مي فرض كنيم امارتي خراب مي "

بنابراين . نتيجه عيب فني به وجودآمده است و معمار ومهندس در اين راه بي احتياطي كرده انددر 
كافي است كه مالك خراب شدن ساختمان و زيانهاي ناشي از آن را اثبات كند ولي اگر معمار يا 

ه توان مربوط ب مهندس مدعي است كه عامل خارجي در اين خرابي دخالت داشته است و حادثه را نمي
  )368ص ،1374كاتوزيان،: بنگريد به ( "كار او كرد بايد وجود اين عامل را اثبات كند 
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در فرض تعهد ايمني، هرگونه خسارت وارده در دوره وجود اين تعهد، منسوب به نقض عهد و قابل . 15

مله از ج. فرضي كه در تضمين ايمني، اثبات خالف آن نيز امكان ندارد. شود مطالبه از متعهد فرض مي
سلطه پزشك برتصرف در جسم بيمار در مقابل اين تعهد را  ": 1966رأي دادگاه روان فرانسه مورخ 

شجاع : نقل از ( ".گذارد كه بيمار در طول اقامت بايد از هر بيماري سالم بماند بردوش پزشك مي
  )177ص ،1389پوريان، 

نتيجه از نظر ايشان بهبودي و شفا نيست و دهد  البته استاد دكتر كاتوزيان تعبيري دارند كه نشان مي. 16
در واقع ايشان دو تعهد براي پزشك . نتيجه اي را كه مورد تعهد پزشك است عدم اضرار دانسته اند

تصور كرده اند تعهد به درمان كه تعهد به وسيله است و تعهد به عدم اضرار به بدن بيمار كه تعهد به 
هر چند ايشان از تبديل تعهد به مواظبت پزشك ) 320، ص 1374كاتوزيان،: بنگريد به. (نتيجه است

توان از دو تعهد براي  كنند كه در اين صورت نمي صحبت مي) نتيجه ( به تعهد به خودداري از اضرار 
. رسد زيرا تعهد به عدم اضرار تعهدي عمومي است اين نظر قابل نقد به نظر مي. پزشك صحبت كرد

  .حبت كردتوان از تعهد ايمني پزشك ص مي
) خارج بودن از حوزه اقتدار متعهد (در اين گونه موارد، نتيجه از نظر فقيهان به جهت نامقدور بودن . 17

  .تواند مورد تعهد پزشك باشد نمي
معالجه منجر به تلف نفس يا نقص ... اگر  ": به اين عبارت از مرحوم صاحب جواهر توجه كنيم. 18

) 285،ص1394نجفي،( "مباشرت در اتالف ضامن است  عضوگردد گفته شده است پزشك به دليل
معالجه منجر به تلف نفس يا عضو گرديده است و صحبتي از  -1در اين عبارت دو نكته واضح است 

  .اتالف است و نه اجرا يا نقض تعهدضمان به دليل مباشرت در  -2عدم انجام تعهد نيست 
تعهد به حمل، نسبت به كاالي مورد حمل م در خصوص مسووليت م.ق 516مثال ديگر حكم ماده . 19

هرچند تعهد ناظر به حمل كاال تعهد به نتيجه است ولي خسارت وارده به كاال در قالب انجام يا . است
شود بلكه مسووليت متصدي حمل و نقل نسبت به كاال بعنوان متعلق  نقض تعهد به حمل تحليل نمي

نظام )  386ماده ( قانون تجارت . شود كند تبيين مي مورد تعهد كه مفهوم امانت نسبت به آن صدق مي
  .حاكم برمورد تعهد را به متعلق مورد تعهد را تسري داده است

در قرارداد درمان، انسان طرف قرارداد و در عين حال متعلق مورد تعهد ناشي از قرارداد است نكته . 20
: بنگريد به.(م است.ق214ل ماده مفعولي كه ناشي از برخي ابهامات در تبيين مورد معامله و تحلي

  )276ص  ،1386 شهيدي،
كاظمي، .(اند برخي به اين تفكيك توجه داشته ولي آن را ناشي از طبيعت دوگانه تعهد پزشك دانسته. 21

اينان در مورد تعهد پزشك به درمان و خسارت ناشي از نقض آن، باتوجه به ناظر ) 276، ص 1389
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گفته شد اين تقسيم هيچ ارتباطي با . آن بر تقصير را طبيعي انگاشته اندبودن آن به وسيله، مبتني بودن 

اما در مورد تعهد . مبتني بودن مسووليت بر تقصير يا عدم آن و حتي جابجايي بار اثبات آن ندارد
را با تحليلي مواجه كرده اند كه ما در مورد اين ماده به  319پزشك به عدم ايراد زيان به بيمار ماده 

ولي به اجمال گفتيم كه تحليل مسووليت پزشك ذيل . در مقاله ديگري سخن خواهيم گفت تفصيل
  .هيچ ارتباطي با تعهد پزشك به درمان ندارد 319ماده 
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