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بیمة مسؤولیت مدنی مشاغل پزشکی؛ چالشها ،ضرورتها و
فرصتها
1

حمیدرضا صالحی

چکیده
بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان ،نوعی خاص از بیمههای مسؤولیت مدنی
است .امروزه بیمهنامههاى خدمات پزشکى در کشورهاى پیشرفته ،حالت تخصصى پیدا
کردهاند و شرکتهاى بیمه در هر مورد فقط خسارتهایى را که موضوع بیمهنامه است،
تحت پوشش قرار مىدهند و حرف پزشکی و وابسته براى تأمین بیمهاى کامل مسؤولیت
خود ،در برخى موارد ،ناچار هستند که مسؤولیت حرفهاى خود را با انعقاد چندین
بیمهنامة مسؤولیت ،بیمه کند .به همین دلیل ،با گستردهشدن دامنة مسؤولیت پزشکى،
برخى از کشورها در صدد برآمدهاند تا آن را اجبارى نمایند .در ایران آمارها حاکی از آن
است که در طى سالهای  1938-81به طور متوسط فقط حدود  %39از پزشکان
بیمهنامة مسؤولیت مدنی را اخذ کردهاند .در این نوشتار ضمن بیان کلیاتی در خصوص
بیمة مسؤولیت حرف پزشکی و مصادیق تحت پوشش این نوع از بیمهها ،اهم استثنائات
بیمة مسؤولیت حرف پزشکی که در این قبیل موارد بیمهگر تعهدی به جبران خسارات
وارده ندارد بررسی شده و عنداللزوم پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.
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مقدمه
امروزه در کشورهای مترقی جهان کمتر کسی است که به نحوی با بیمه

1

سروکار نداشته باشد .فیالواقع ،بیمه از اصول اولیة اقتصاد و الزمة قطعی اجرای
برنامههای اقتصادی ،تولیدی و اجتماعی شده است 3.مبرهن است که با کثرت
تعداد حوادث که مولود زندگی پیچیده در تمدن امروز بشر است ،جبران زیان و
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

صدمات ناشی از این حوادث و در نتیجه ،تعمیم مقررات بیمه ،بیش از پیش مفید
و ضروری به نظر میرسد و هر قدر در باب این مسألة اجتماعی که اهمیت فراوان
دارد بحث و مطالعة بیشتری صورت گیرد ،نتایج بهتر و درخشانتری عاید جامعه
خواهد شد.

9

در واقع ،هدف از بیمه این است که بعد از توجه خسارت به بیمهگذار،
بیمهگر در مقام جبران این خسارت برآید و با پرداخت غرامت بیمهگذار ،وضعیت
او را به موقعیت قبل از وقوع حادثه خسارتزا برگرداند (بابائی ،1983 ،ص135؛

کریمی ،1933 ،ص39؛ ایزدپناه ،1931 ،ص .)23در این مقاله سعى شده است تا در حد
امکان ،بیمة 2مسؤولیت حرفهاى پزشکان که یکى از اصلىترین شاخه بیمههاى
مسؤولیت مدنى در قسمت اختیارى است 5بررسى

شود.

مبحث اول :کلیات و تعاریف
در این قسمت بعد از توضیح مختصری درخصوص تاریخچة بیمههای
مسؤولیت مدنی ،به تعریف این نوع بیمه پرداخته شده است.
گفتار اول :تاریخچة بیمههای مسؤولیت
بیمههاى مسؤولیت در آغاز براى جبران خسارتهاى سنگین ناشى از
پیشرفت صنایع و گستردگى حرفه و فن به وجود آمد .لذا این نوع بیمهها بیش از
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هر چیز با نظریة خطر مرتبط هستند .در آغاز ،از بیمههاى مسؤولیت انتقاد مىشد
و آن را موجب معاف شدن اشخاص از مسؤولیت مىدانستند و اعتقاد داشتند که
این بیمهها هدف اساسى مسؤولیت مدنى را که پیشگیرى از خسارت است از بین
مىبرد و اشخاص در روابط اجتماعى خود ،رعایت احتیاط را نخواهند کرد.
مخالفان ،این نوع بیمه را مخالف با نظم عمومى و اخالق حسنه و مشوق افراد به
سهلانگارى و بىمباالتى مىدانستند 3.قرارداد بیمة مسؤولیت ،سرانجام به موجب
رأى اصداری در اول ژانویه  1825محکمة استیناف پاریس ،رسماً معتبر شناخته
شد ،مشروط بر اینکه خسارات عمدى را تحت پوشش قرار ندهد (

Jourdain,

.)1994, p141
نقش مؤثر و مطلوب بیمه در جبران خسارات ،بعضی از اندیشمندان حقوق را
به نقش حقوق مسؤولیت مدنی که ابزار سنتی جبران خسارات به شمار میرود،
مسؤولیت مدنی در مورد جبران بخش عظیمی از خسارات مالی و همچنین تعیین
بار نهایی جبران خسارات (بعد از پرداخت بیمهگر 3به زیاندیدگان) نفی شود
(بابایی ،1981 ،ص )31و به افول مسؤولیت فردی 8بینجامد.
با پیشرفت سریع جوامع و ایجاد حرفهها و شغلهاى مرتبط با صنایع و
فنآورىهاى نوین و نیز توجه فراوان به اصل جبران همة خسارات 3،امروزه
محدودة بیمههاى مسؤولیت ،گسترش بسیاری یافته است و تمامى خطرهایى که
بیمهگذار به سبب مسؤولیتش متحمل مىشود ،بیمه مىکنند .در این مورد
تفاوتى نمىکند که مسؤولیت بیمهگذار به دلیل تخلف از مفاد یک قرارداد باشد یا
ناشى از الزامات خارج از قرارداد .بیمهنامههاى مسؤولیت مدیران باشگاههاى
ورزشى ،مسؤوالن بیمارستآنها ،مهندسان معمارى و حملونقل نمونهاى از

حمیدرضا صالحي

مشکوک کرده بود .با این وجود ،مالحظات آنها باعث نشد که جایگاه حقوق
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بیمههاى مسؤولیت مبتنى بر قرارداد است و بیمة مسؤولیت سرپرست خانواده،
نگهدارى حیوانات ،اشیا و ...نیز معموالً مبتنى بر الزامات خارج از قرارداد هستند
(.)Lambert, 1995, p 470
معاالسف ،در میان انواع بیمههای مسؤولیت ،بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای
پزشکان که میتواند نقش به سزایی در جبران خسارت 11زیاندیدگان ناشی از
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

فعالیتهای حرفة پزشکی در فرآیند درمان داشته باشد ،رشد قابل مالحظهای
نداشته است .عنوان «بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان» را اولینبار ،شرکت
سهامى بیمة ملى در نوزدهمین کنگرة پزشکى در شهریور  1923در رامسر مطرح
و بر ضرورت بیمة مسؤولیت پزشکى تأکید کرد (امیرابراهیمى ،1951 ،ص.)111

گفتاردوم :تعریف بیمة مسؤولیت مدني
بیمة مسؤولیت مدنی ،به بیمهشده در مقابل اشخاص ثالث برای جبران
خسارتهای ناشی از فعل و فعالیت افراد ،بنگاهها و سازمانها براثر خطا ،غفلت،
قصور یا اشتباه در حدود شرایط مندرج در بیمهنامه تأمین میدهد 11.در واقع ،این
نوع بیمه ،بیمهشده صاحبان حرف پزشکی و وابسته را در مقابل مطالبة خسارت
از طرف دیگران بیمار یا اقربای او تحت پوشش قرار

میدهد.

13

از نظر حقوقی ،بیمة مسؤولیت مدنی ،عقدی است که به موجب آن بیمهگر
در ازای دریافت حق بیمة مقرر از بیمهگذار ،متعهد 19است در صورت تحقق خطر
موضوع بیمه ،خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند .در واقع ،بیمة
مسؤولیت مدنی ،نوعی قرارداد به سود ثالث است که بر پایة آن بدهکاری ناشی از
تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمهگذاران ،مورد تعهد و تضمین بیمهگران
قرار میگیرد .مبرهن است که این تعریف نشانگر رابطة حقوقی میان طرفین

 / 131فصلنامه حقوق پزشكي سال هشتم ،شماره بیستونهم ،تابستان 3131

قرارداد بیمه ،یعنی بیمهگر و بیمهگذار است؛ در حالی که بیمه به یک یا چند
رابطة حقوقی خالصه نمیشود .به عبارت دیگر ،این تعریف جنبة حقوقی بیمه را
نشان میدهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی (ضوابط آماری) بیمه را منعکس
نمیکند .در واقع ،فعالیتهای بیمهگری ،سازمان دادن به تعاون و همیاری
اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارتها و تأمین سرمایة الزم است؛
به همین جهت ،تعریف جامعتری مورد نیاز است.
از نظر فنی ،بیمة مسؤولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایة آن،
مؤسسة بیمهگر ،اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت
خود ممکن است در مقابل دیگران مسؤول مدنی واقع شوند (بیمهگذاران) ،در ازاء
دریافت وجهی (حق بیمه) ،به منظور جبران خسارت زیاندیدگان بیمه میکند و
مجموعه خطرهائی را مطابق موازین آماری به عهده میگیرد .این تعریف هم
بیمه مسؤولیت مدنی را مشخص میکند (محمود صالحی ،1933 ،ص 91به بعد).

به استناد قواعد اتالف و تسبیب ،هرکس خود یا افراد وابسته به او یا اموال و
دارائیهای او موجب ورود زیان به دیگری شود ،ضامن جبران آن است .ممکن
است جبران این زیان برای مسؤول مقدور نباشد یا در صورت اقدام به جبران،
موجبات اعسار او فراهم شود .در حالت اول ،زیاندیده به خسارت نمیرسد و در
حالت دوم ،مسؤول ،به خاطر مسؤولیت اقدام غیرعمدی ،دارائیهایش به طور
جدی مورد تهدید قرار میگیرد .در هر دو حالت ،عدالت اجتماعی حکم میکند
که چارهای اندیشیده شود .اینجاست که بیمه میتواند با ارائة شیوههای نوین،
مانع بیعدالتی شود .بیمة مسؤولیت اجباری طوری طراحی میشود که هم از
زیاندیده حمایت میکند و هم از مسؤول؛ یعنی فرد با خرید بیمهنامة مسؤولیت و

حمیدرضا صالحي

مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمیگیرد و هم عناصر تشکیلدهندة
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در ازاء پرداخت حق بیمه 12،جبران خطر احتمالی 15آینده را به بیمهگر منتقل و
در هنگام بروز خسارت ،بیمهگر ،برابر مفاد بیمهنامة مسؤولیت ،در قبال زیاندیده،
متعهد و نسبت به پرداخت خسارت اقدام مینماید .در این صورت ،بیمهگر در کنار
مسؤول (عامل ورود زیان) ،عالوه بر حمایت مالی ،فشارهای روحی و روانی ناشی
از بروز حادثه که بر مسؤول وارد میشود را نیز تا حد معتنابهی تقلیل میدهد.
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

بیمههای مسؤولیت مدنی ،علیالخصوص اقسام اجباری آن باید فرهنگسازی
شوند تا عموم مردم از مزایا و محاسن آن مطلع شوند و عندالزوم از آن استفاده
نمایند.
مبحث دوم :بیمة مسؤولیت مدني حرفهای پزشکان
طبیب و جراح ،علیالقاعده در صورت اشتباه در تشخیص بیماری یا خطا در
عمل جراحی و قصور در دفع عفونت و امثالذلک ،در مقابل بیمار یا اقربای او
مسؤول شناخته میشوند .داروسازان نیز در صورت اشتباه خود و افراد تحت
سرپرستی خود از قبیل دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه در ترکیب داروها
در مقابل بیمارن مسؤول شناخته خواهند شد .مدیران بیمارستآنها و مراکز
درمانی هم در صورت ورود خسارت به بیماران یا اشخاص ثالث که ناشی از خرابی
ساختمآنها ،تأسیسات ،وسایل و دستگاهها،آسانسورها و حتی تقصیر و خطای
کارکنان و پرستاران تحت مدیریت ،علیاالصول مسؤول شناخته خواهند شد .کلیة
این مسؤولیتها قابل بیمه شدن هستند .به دلیل نیازهای روز ،دامنة اجبار بیمة
مسؤولیت مدنی به مشاغلی نظیر پزشکی و پیراپزشکی که در صورت بروز ،افراد،
خانواده و حتی جامعه را دچار بحران مینمایند ،ضروری به نظر میرسد .صاحبان
حرف پزشکی و وابسته نیز مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب اشتباه و
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خطای شغلی 13شوند و گاهی با وجود تالش بسیار ،اقدامات آنها به خسارتهای
جسمانی ،روانی یا فوت بیمار منجر میشود و در نتیجه با ادعای خسارت
زیاندیده (بیمار یا اقربای او) مواجه و ملزم به جبران خسارات آنها میشوند .اگر
پزشکان ،مسؤولیت خود را در مقابل دیگران بیمه کنند ،چنانچه ضمن فعالیت
شغلی خود مسؤول شناخته شوند ،با بیمة مسؤولیت ،خسارت وارده را بیمهگر
جبران خواهد کرد 13.در کشور ما با وجود این نوع بیمه ،فقط عدة معدودی از
مشاغل پزشکی ،مسؤولیت مدنی خویش را بیمه میکنند .این قسمت ،در پی
شناخت مشکالت و موانع موجود این رشته در ایران و بررسی و شناسایی عوامل
مؤثر بر گسترش آن در جامعه و عنداالقتضاء ،ارائة راهکارهایی جهت بهبود آن
میباشد.

امروزه ،بیمة مسؤولیت پزشک اهمیت فراوانى در جوامع متمدن دارد .آمار
حاکى از خطرهاى بزرگى است که پزشکان با آن روبهرو هستند .زیانهاى مادى
حرف پزشکی به دلیل مسؤولیت آنها ،موجب خسارتهاى مادى زیادى براى
آنها مىشود .معهذا ،بسیارى از آنها به دلیل بىاطالعى از قوانین و مقررات
حاکم بر حرفة خود نمىتوانند از حقوق حقة خود دفاع نمایند (دریاباری،1981 ،

ص .)33موضوع بیمه در بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان عبارت است از:
جبران مسؤولیت مدنی بیمهگذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی
که منجر به ورود صدمات جسمانی ،روانی یا فوت اشخاص ثالث

شود.

گفتار اول :مفهوم بیمة مسؤولیت پزشک
بیمة مسؤولیت پزشک ،مسؤولیت زیان مالى ناشى از فعل و ترک فعل

حمیدرضا صالحي

تلفات و زیانهایى که در بیمارستآنها و درمانگاههاى خصوصى به بار مىآید،
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بیمهگذار را که طبق قانون مسؤول شناخته مىشود ،جبران مىکند .به عبارت
دیگر ،تأمین بیمهاى شامل جرح و صدمة بدنى و خسارتهاى مادى (زیانهاى
ناشى از عدم مراقبت ،ترک درمان ،اشتباه در ارائة خدمات پزشکى ،تجویز نابهجاى
دارو و نظایر آن) است ولى شامل مسؤولیت شخصى بیمهگذار که جزء فعالیت
حرفهاى او نیست نمىشود .لذا ،اگر پزشک به دلیل بىاحتیاطى در رانندگى،
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

مرتکب ،قتل غیرعمدى شود ،بیمهگر بیمة مسؤولیت حرفهای ،در مورد پرداخت
خسارت وارده به اولیاى دم زیاندیده تعهدى ندارد و ملزم به پرداخت این خسارت
نیست.
امروزه بیمهنامههاى خدمات پزشکى در کشورهاى پیشرفته ،حالت تخصصى
پیدا کردهاند .براى مثال ،بیمهنامههاى مسؤولیت حرفهاى داروخانهها ،دو نوع
مسؤولیت خاص (مسؤولیت کاال و حرفه) را تحت پوشش قرار مىدهند .بیمة
مسؤولیت حرفهاى بیمارستان ،خسارتهاى ناشى از غفلت و قصور در ارائة خدمات
پزشکى و بیمارستانى ،آلودگى اتاق عمل ،اعمال جراحى ،خدمات دندانپزشکى،
تهیه دارو ،ارائة دارو و همچنین زیانهاى ناشى از مرگ ،کالبد شکافى ،اضطراب
روحى و ...را جبران مىکند .حتى بیمهنامة خدمات فیزیوتراپى و رادیولوژى نیز
وجود دارد که خسارتهاى ناشى از اعمال فوق را تحت پوشش قرار مىدهد.
بنابراین ،شرکتهاى بیمه در هر مورد فقط خسارتهایى را که موضوع بیمهنامه
است ،تحت پوشش قرار مىدهند و بیمهگذار براى تأمین بیمهاى کامل مسؤولیت
خود ،در برخى موارد ،ناچار است مسؤولیت حرفهاى خود را با انعقاد چندین
بیمهنامة مسؤولیت ،بیمه کند (کریمى ،1939 ،ص .)911به همین دلیل ،با گسترده
شدن دامنة مسؤولیت پزشکى ،برخى از کشورها درصدد برآمدهاند تا آن را اجبارى
نمایند .دالیلى که موجب طرح و بسط اندیشة مارالذکر مىشود ،عمدتاً ناظر به
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حفظ ثروت ملى و پیشگیرى از اختالفات و دعاوى است .خسارتهاى کالن،
عالوه بر آنکه صاحبان اموال را متضرر و گاهى از هستى ساقط مىکند ،موجب
انهدام قسمتى از ثروت ملى مىشود .از این رو ،صاحبان برخى از حرفههاى مهم،
ملزم به بیمه مىشوند.

18

مضافاً بر اینکه با توسعة روابط بین افراد در مراکز پر جمعیت ،دعاوى و
اختالفات و مسائل بغرنج قضایى افزوده مىشود .در مورد پزشکان ،این مسأله نمود
بیشترى دارد ،زیرا یکى از مشاغلى که بیشترین مراجعهکننده را دارند ،حرف
پزشکى و وابسته است و در صورتى که آنها مسؤولیت خود را بیمه کرده باشند،
بیمهگر ،متعهد به جبران خسارت است و بدین ترتیب حجم دعاوى مطروحه در
محاکم تقلیل مییابد .برخی از نویسندگان معتقدند یکى از موانع گسترش
بیمههاى مسؤولیت به کار گرفتن نظریة تقصیر در مسؤول شناختن اشخاص
مسؤولیت متقاضیان بیشترى خواهد داشت (جبارى ،1923 ،ص .)23لکن در کشور
ما با وجودى که در مورد پزشکان ،تا چندی پیش علیالظاهر نظریة خطر اعمال
مىشد 13،تمایل چندانی براى قراردادهاى بیمة مسؤولیت پزشکى وجود نداشته
است (دریاباری ،1981 ،ص )33و این هم دالیلى دارد که در خاتمه به برخی از
مهمترین آنها پرداخته شده است.

31

اطالعات جمعآورى شده از منابع آمارى شرکتهاى بیمه و آمارهاى سازمان
نظام پزشکى در طى سالهای  1938-81نشاندهندة این واقعیت است که به
طور متوسط فقط حدود  %39از پزشکان ،بیمهنامة مسؤولیت مدنی اخذ کردهاند

31

و در حقیقت فاصلة زیادى بین ظرفیتهاى بالقوه و بالفعل این رشته وجود دارد
(جعفرزاده ،1981 ،ص.)33

حمیدرضا صالحي

است .این قبیل افراد معتقدند اگر مسؤولیت مبتنى بر نظریة خطر باشد ،بیمههاى
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بیمهنامة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان معموالً برای مدت یک سال صادر
میشود ،ولی صدور بیمهنامه برای مدت کمتر یا بیشتر از یکسال بالمانع است و
در این خصوص برطبق تعرفههای موجود عمل خواهد

شد.

در مورد خطرهای مورد تعهد بیمهگر در بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای
پزشکان ،بیمهگر با توجه به شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد ،متعهد به جبران
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

خسارتهای مربوط به معالجات و اعمال جراحی بیمهگذار است به شرط اینکه
در مدت اعتبار بیمهنامه انجام گیرد و در همین مدت به بیمهگر اعالم شود،

33

معهذا چنانچه حداکثر پس از سه سال از تاریخ پایان مدت بیمه خسارتی اعالم
شود که با توجه به دالیل و مستندات قانونی ،انتساب آن معالجات و اعمال
جراحی انجامگرفته در مدت اعتبار بیمهنامه محرز باشد ،بیمهگر نسبت به آن
متعهد خواهد

بود.

39

با توجه به اینکه عوارض بعضی از اعمال جراحی و معالجات پزشکی (در
صورت وجود) بعد از گذشت چندسال مشخص خواهد شد ،باید بیمهنامة فوق به
صورتی ارائه شود که خسارتهای قابل استناد ،به مدت اعتبار بیمهنامة تحت
پوشش باشند .با توجه به بررسی پروندههای خسارات معوقه ،مشخص شده است
که مدت پیشبینی شدة فوق متناسب نیست (شباهنگ ،1983 ،ص )39لذا پیشنهاد
میشود این مدت به فراخور نوع معالجه و عمل جراحی یا با تأیید سازمانهای
ذیربط مبنی بر اینکه عوارض به وجودآمده مربوط به عملی است که در مدت
اعتبار بیمهنامه صورت گرفته است قابلتغییر باشد ،زیرا در این صورت است که
میتوان ادعا کرد که مسؤولیت مدنی بیمهگذار در مدت اعتبار بیمهنامه ،تحت
پوشش بیمه بوده

است.
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مبحث سوم :موضوع بیمة مسؤولیت پزشکى و استثنائات آن
بیمهنامههاى مسؤولیت پزشکى ،خطرهاى پزشکى را تحت پوشش قرار
مىدهند .معموالً مصادیقِ خطرِ پزشکىِ تحتِ پوششِ بیمهنامههاى مذکور ،به
موارد مذکور در قرارداد محدود است .در این قسمت موضوع بیمهنامه و موارد
استثناى آن مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول :موضوع بیمة مسؤولیت پزشک
نفع بیمهاى،

32

مبناى اساسى بیمههاى مسؤولیت ،از جمله بیمهنامة

مسؤولیت پزشکى است .مادة  2قانون بیمة ایران در این خصوص مقرر داشته
است« :موضوع بیمه ممکن است مال باشد ،اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالى
یا هر نوع مسؤولیت حقوقى ،مشروط بر آنکه بیمهگذار ،نسبت به بقاى آنچه
که از وقوع آن ،بیمهگذار متضرر مىگردد».
از سیاق اصطالحات «مال»« ،حق مالى» و «مسؤولیت حقوقى» که در ماده
به کار رفته است چنین برمىآید که نفع بیمهاى به بیمههاى زیان -که بیمة
مسؤولیت پزشکى نیز در زمرة آن است -اختصاص دارد و در بیمههاى اشخاص،
مسألة لزوم نفع بیمهاى مطرح نیست (ایزدپناه ،1931 ،ص )23لذا نفع بیمهاى باید
وجود داشته باشد تا بیمه موضوعیت پیدا کند .منطقاً هم شخصى که تحقق خطر
به او زیانى نمىرساند ،درصدد تحصیل پوشش بیمه برنمىآید 35.اگر حرف پزشکی
هم مسؤولیت خود را بیمه مىکنند به این علت است که احتمال دارد در آتیه
محکوم به پرداخت وجهى در مقابل زیاندیده شوند.

حمیدرضا صالحي

مىدهد ،ذىنفع باشد و همچنین ممکن است ،بیمه براى حادثه یا خطرى باشد
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گفتار دوم :مصادیق خطرهای پزشکى
خطرهاى پزشکى که در بیمهنامههاى مسؤولیت پزشکى تحت پوشش قرار
مىگیرند ،براساس مادة  3شرایط عمومى بیمهنامة مذکور عبارت است از :بیمة
مسؤولیت مدنى حرفهاى بیمهگذار در قبال اشخاصى که به علت خطا ،اشتباه،
غفلت یا قصور بیمهگذار در تشخیص ،معالجه ،مداوا ،اعمال جراحى و به طور کلى
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

امور پزشکى دچار صدمات جسمانى یا روانى شوند یا فوت کنند.
خطاى نسخهنویسى ،خطاى تشخیص و درمان ،خطاى رادیولوژى،
رادیوتراپى ،فیزیوتراپى ،خطاى سرایت بیمارىهاى واگیردار مانند هپاتیت ،ایدز
و _...خطاى جراحى ،بیهوشى ،زنان و زایمان ،پارهکردن رحم در حین کورتاژ،
پارگى روده در اعمال جراحى و تجویز بیش از میزان مجاز دارو ،انجام ندادن
آزمایشهاى الزم و معمول قبل از عمل جراحى ،رادیوگرافى نکردن قفسة سینه،
به کار نبردن پرتونگارى براى تکمیل درمان طبى یا جراحى در سرطان ،معاینه
نکردن قلب و نگرفتن نوار قلبى قبل از بیهوشى ،ضد عفونى نکردن وسایل
معالجه که موجب سرایت بیمارى واگیردار مىشود ،خودکشى فردى در
بیمارستان که در نتیجة اهمال مراقبان رخ دهد و امثالذلک ،همگى از مصادیق
قصور پزشکی مادة  3شرایط عمومى بیمهنامههاى مسؤولیت پزشکى خواهند بود.
لذا اگر قصور پزشکى به بروز خسارت منجر شود و فرد مقصر ،مسؤولیت خود را
بیمه کرده باشد ،بیمهگر ،براساس تعهد خویش ،در مورد جبران خسارات ،اقدام
خواهد

کرد.

گفتار سوم :استثنائات بیمة مسؤولیت

پزشک26

استثنائاتی که در قرارداد بیمه وجود دارد یا استثنائات قانونیاند یا منشأئى
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قراردادى دارند .در حقوق فرانسه ،جرایم نقدى (کیفرى ،مالیاتى ،مدنى و )...و نیز
معامالت قاچاق ،قمار و شرطبندى و خسارتهاى عمدى ،به طور قانونى ،از موارد
تحت شمول بیمهنامهها خارجاند .در حقوق ایران نیز خسارتهایى که به عمد به
دیگرى وارد مىآید و جرایم کیفرى ،تحت پوشش بیمه درنمىآیند (مشایخى،

 ،1923ص .)393علیالظاهر اگر پزشک با علم به عوارض خطرناک یک دارو ،عالماً و
عامداً آن را براى بیمار تجویز کند ،بیمهگر تعهدى به جبران خسارت وارده ندارد.
البته در برخی موارد اجباری بیمة مسؤولیت ،علیالخصوص در حوادث رانندگی،
حتی در صورت عمد بیمهگذار ،باز هم بیمهگر مکلف به جبران خسارات شده ،اما
از آنجائی که تقصیر عمدی خارج از قلمرو بیمة مسؤولیت است ،در مرحلة بعدی،
بیمهگر حق رجوع به بیمهگذار را خواهد داشت (کاتوزیان؛ ایزانلو ،1983 ،ص.)23

درست است که امکان رجوع بیمهگر به بیمهگذار مفهومی جز بطالن عقد ندارد،
هم مورد الگوبرداری صحیح واقع شود تا بیمار یا اقربای او را در برابر خسارات
عمدی حرف پزشکی و وابسته نیز حمایت کند ،اما بعد از جبران خسارت
زیاندیده ،مسلماً بیمهگر حق رجوع به افراد مسبب حادثة زیانبار را خواهد
داشت .ذیالً به شرح اهم استثنائات این بیمه پرداخته شده است:
الف :خسارتهاى عدمالنفع
خسارت عدمالنفع از استثنائات بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشک است که
هیچ توجیهى براى آن نمىتوان یافت .به نظر میرسد یکى از دالیل بىتوجهى
صاحبان حرف پزشکی و وابسته در ایران به بیمهنامة مسؤولیت ،همین گستردگى
موارد استثناى تحت شمول آن باشد.

33

حمیدرضا صالحي

لکن پیشنهاد میشود این الزام قانونی در بیمهنامه های حرف پزشکی و وابسته
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ب :معالجه یا عمل جراحى خارج از تخصص بیمهگذار
هرگاه پزشک بدون داشتن تخصص ،جراحى کند و عمل وى به بروز خسارت
به بیمار منجر شود ،بیمهگر هیچ مسؤولیتى در قبال او نخواهد داشت .تشخیص
اینکه معالجه یا عمل جراحى خارج از تخصص بیمهگذار بوده است یا خیر،
برعهدة داورانى است که به توافق بیمهگر و بیمهگذار انتخاب مىشوند (صالحی،
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

 ،1931ص.)918

ج :معالجه و اعمال جراحى خارج از ضوابط پزشکى یا برخالف قوانین
جارى
این مورد ،یکى دیگر از استثنائات تعهد بیمهگر است 38.اولین ایرادى که بر
آن وارد است نامشخص بودن و ابهام عبارت «خارج از ضوابط پزشکى» است .لذا
بهتر بود تعریفى از مفهوم ضوابط پزشکى ارائه داده میشد تا در هنگام ایفاى
تعهد ،بیمهگذار دچار سرگردانى نشود .البته معموالً شرکتهاى بیمه از هر راهى
براى شانه خالى کردن از ایفاى تعهدات استفاده مىکنند و یکى از آنها ،به کار
بردن عبارتهاى کِشدار و مبهم است تا بتوانند با استناد به آن و تفسیرى که از
کلمات به نفع خود مىکنند ،از پرداخت خسارت امتناع ورزند .از آن جائی که
حرف پزشکی و وابسته ،افرادى تحصیلکرده و با اطالع هستند ،اکثراً متوجه
مقصود بیمهگران مىشوند و به همین دلیل است که کمتر پزشکى حاضر به انعقاد
قرارداد بیمة مسؤولیت مىشود ،چون نفع بیمهاى قابل مالحظهای در آن وجود
ندارد (صالحی ،1931 ،ص.)913

د :خسارات ناشي از تابشهاى یونیزهکننده یا رادیواکتیو
امروزه پرتودرمانى یکى از مهمترین ابزارهایى است که براى درمان به کار
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مىرود و بسیارى از بیماران ترجیح مىدهند به جاى ابزارهاى سنتى معالجه از
روشهاى جدید که مستلزم استفاده از تابشهاى یونیزهکننده ،رادیواکتیو یا انرژى
هستهاى است ،استفاده شود ،زیرا روشهاى فوق موجب سرعت در روند بهبود
اشخاص مىشود .بنابراین اگر سرعت در روند بهبود بیمار ،ضرورت محسوب شود،
موضوع بیمة مسؤولیت پزشک خواهد بود وگرنه از استثنائات به حساب مىآید .در
اینجا نیز کلمة «ضرورى» ابهام دارد و در هنگام بروز اختالف ،بیمهگر مىتواند به
استناد غیرضرورى بودن به کار گرفتن ابزار فوق ،از ایفاى تعهد شانه خالى کند.
بهتر بود تا مالکهاى مدنظر بیمهگر ،که موجب ضرورت استفاده از ابزارهاى فوق
مىشود ،ذکر مىشد تا از سوءاستفادهها یا سوء تعبیرهای احتمالى جلوگیرى شود
(صالحی ،1931 ،صص.)931-913

داروهاى خوابآور
مثالً در صورتى که پزشک ،درمان بیمار را منوط به تزریق مرفین بداند و در
اثر یک شوک ناگهانى بیمار بمیرد ،خسارت ناشى از آن را بیمه متقبل نمىشود.
در حالی که در بسیارى از معالجات ،پزشکان ناچارند که به بیمار ،برخى مواد
مخدر تزریق کنند .همچنین ممکن است پزشک تشخیص دهد براى زنده ماندن
یک بیمار معتاد به الکل که در حال بیهوشى به سر مىبرد تزریق مسکرات الزم
است .اگر این معالجات مؤثر واقع نشود و پزشک مسؤول شناخته شود ،بیمهگر
تعهدى به جبران خسارت نخواهد داشت 33.در این مورد نیز ،هیچ توجیهى وجود
ندارد ،مگر اینکه فرض نماییم شرکتهاى بیمه به دلیل تعهد بسیار زیادشان به
احکام شرعى به کارگیرى مسکرات و موادمخدر را به طور مطلق حرام مىدانند و

حمیدرضا صالحي

هـ :مسؤولیت ناشى از استفاده از مسکرات یا استعمال مواد مخدر یا
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نمىخواهند قائممقام مسؤولى باشند که از دیدگاه آنان مرتکب فعل حرام شده
است!؟ انگیزه هرچه باشد موجب شده است تا بیمهنامههاى مسؤولیت پزشکى در
حال حاضر ،جزئى از ادبیات بیمهاى محسوب شود .با توجه به مراتب آنفالذکر،
بازنگرى دقیق و اساسى در شرایط عمومى بیمهنامههاى مسؤولیت ،اجتنابناپذیر
است .به عبارت دیگر ،تا منافع پزشک در انعقاد قرارداد فوق ،تأمین نشود ،کمتر
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

پزشکى حاضر به انعقاد قرارداد بیمهنامة مسؤولیت مىشود .بیمهنامة مسؤولیت
پزشک اکنون به صورت یکسویه تنها منافع صرف بیمهگر را مدنظر دارد و بر
همین اساس ،موفقیت چندانی نداشته

است.

مبحث چهارم :موانع توسعة بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان
هرچند که بیمة مسؤولیت مدنى حرفهاى پزشکان نقش مهمى در جبران
خسارتهاى ناشى از حوادث پزشکى دارد ،معاالسف هنوز ظرفیتهاى بالقوة
زیادى براى رشد این رشته وجود دارد که شرکتهاى بیمه باید با شناسایى موانع
توسعة این رشته در این زمینه فعالیت خود را گسترش دهند.

91

عوامل

درونسازمانى و برونسازمانى متعددى در این زمینه دخیل هستند که در این
قسمت سعى مىشود با توجه به تحقیقات مختلف انجام گرفته به برخى از
مهمترین معضالت عدم توسعة این رشته اشاره شود که عبارتند

از:

الف :عوامل فرهنگى
نه تنها در رابطه با بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان بلکه در رابطه با اکثر
رشتههاى بیمه ،متأسفانه در شرایط کنونى مردم نقش بیمه را به عنوان یکى از
ابزارهاى جبران خسارتها حس نکردهاند و بنابه دالیل متعددى ،فرهنگ بیمه در
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قشر وسیعى از مردم گسترش پیدا نکرده است .تقدیرگرایی و اعتقاد به قضا و
قدر 91،گذشت و فداکاری مردم ایران ،ناآگاهی و بیاطالعی قشر وسیعی از آنها و
حتی پزشکان از مسائل و قوانین مسؤولیت پزشکی و امثالذلک ،بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر نحوة رشد بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان اثر گذاشته است
و تغییر هرکدام از این عوامل ،تأثیر بهسزایی بر رشد این رشته از بیمه خواهد
داشت (عاملی ،1983 ،ص.)189

ب :عامل بازاریابى و تبلیغات نامناسب
بدیهى است که براى افزایش تقاضاى خرید بیمههاى مسؤولیت حرفهاى
پزشکان ،حتماً باید با توجه به خصوصیات این رشته و خطرهایى که جامعة
پزشکى را تهدید مىکند ،مزایاى خرید این بیمهنامه به قشر پزشکى معرفى و در
جنبة بازرگانى قضیه ،بودجههاى الزم در امر تبلیغات این رشته را در نظر گیرند و
به توسعة فرهنگ بیمه کمک کنند .عدم استفاده از کارکنان با تجربه و با مهارت
کافى در قسمتهاى مربوط به فروش بیمههاى مسؤولیت حرفهاى پزشکان نیز
یکی از دالئل عمدة این مشکل است (عاملی ،1983 ،صص .)183-188پیشنهاد
میشود در نشریات داخلی دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی و رشتههای وابسته،
نحوة عملکرد ،فواید و مزایای بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان برای اطالع
منتشر شود .بالشک این اقدام ،تأثیر چشمگیری در جهت معرفی ،رشد و گسترش
این رشته از بیمه خواهد داشت.

93

حمیدرضا صالحي

این رابطه به اندازة کافى تبلیغات شود .شرکتهاى بیمه الزم است با توجه به
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ج :مشکالت مربوط به تصفیة خسارت
نه تنها بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان بلکه در اکثر رشتههاى مسؤولیت
به دلیل جنبههاى حقوقى این رشته ،معموالً براى پرداخت خسارت باید در نظر
دادگاه ،حادثة موردنظر احزار شود که بهطور طبیعى باعث شده است مدت زمان
الزم براى تصفیة خسارت در این زمینه زیاد شود .این موضوع باعث مىشود تمایل
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

براى خرید این بیمهنامه کاهش یابد (جعفرزاده ،1981 ،ص .)31بهتر است در این
زمینه همکارى بین صنعت بیمه و قوة قضاییه تقویت شود .فرآیند پرداخت
خسارت بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان_ همانند سایر انواع بیمهها_ به
این صورت است که پس از رسیدگی و احراز مسؤولیت بیمهگذار از طرف مقامات
ذیربط ،بیمهگر نیز تعهد بیمهای خود را بررسی میکند و در صورت تحقق خطر
موضوع بیمه ،طبق شرایط بیمهنامه ،خسارت زیاندیده را جبران میکند (عاملی،
 ،1983ص.)188

مادة  3قانون بیمة فرانسه در این باره مقرر داشته است« :بیمهگذار در مورد
بیمة مسؤولیت مدنى ،نمىتواند شناسایى مسؤولیت و سازش با زیاندیده را که
بدون مطلع نمودن بیمهگر انجام شده است ،به حساب او بگذارد و اگر بدون
آگاهى و کسب موافقت بیمهگر ،وجهى بپردازد ،یا خود را مسؤول بداند ،حق
مطالبة خسارت را نخواهد داشت» .لذا ،پزشک پیش از کسب موافقت کتبى
بیمهگر ،نباید نسبت به پرداخت غرامت به بیمار شتاب کند زیرا ممکن است
کارشناسان بیمه ،پزشک را مسؤول حادثه ندانند 99.البته در مواردی که مسؤولیت
بیمهگذار با توجه به اسناد و مدارک ارائهشده از نظر بیمهگر محرز باشد ،بیمهگر
میتواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیصالح ،با تحصیل موافقت
بیمهگذار و مدعی یا مدعیان ،در خصوص پرداخت و تصفیة خسارت اقدام کند .به
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عبارت دیگر ،بیمهگران در صورت کسب توافق بین پزشک و بیمار یا ولی آنها
میتوانند با رأی سازمان نظام پزشکی ،سازمان پزشکی قانونی یا هر مرجع
جایگزین دیگر ،قبل از صدور رای دادگاه ،غرامت وارده را جبران کنند ،در غیر این
صورت ،حکم صادره از مراجع قضایی مالک عمل قرار خواهد

گرفت.

د :مشکالت مربوط به تعرفة بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان
استفاده از یک تعرفة ثابت براى محاسبة حق بیمه 92در این رشته منطقى
نیست و طبیعى است که باید با همکارى سازمان نظام پزشکى و صنعت بیمه ،با
توجه به یافتههاى طرحهای کاربردى ،خطرات موجود در این رشته طبقهبندى
شوند و با توجه به عواملى از جمله تخصص ،مهارت ،تجربه و سایر موارد،
تعرفههاى این رشته تخصصى شود .زیرا اوالً ،تواتر خطر تخصصهاى مختلف
که تازه فارغالتحصیل شده است علیاالصول با یک جراح مجرب فرق مىکند و
باید از نظر تعرفه فرق داشته باشند؛ همچنین است بین یک پرستار و یک جراح
متخصص .مضافاً بر اینکه در نظر گرفتن حق بیمه به اندازة معقول ،موجب تمایل
بیشتر پزشکان به بیمهنامههاى مسؤولیت مىشود .النهایه اینکه در نظر گرفتن
تخفیفهاى ویژه براى صاحبان حرف پزشکی و وابسته که در طول مدت قرارداد
بیمه ،مرتکب فعل زیانبار نشدهاند نیز مىتواند به بهبود وضعیت بیمههاى
مسؤولیت پزشکى کمک کند (دریاباری ،1981 ،ص.)38

ه :اخذ گواهى برائت از مسؤولیت از بیمار
متأسفانه پزشکان کشور با توجه به حرفهاى که دارند خود را کمتر در قبال
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پزشکى فرق مىکند؛ ثانیاً ،تجربة پزشک در این میان اهمیت زیادى دارد .جراحى
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بیماران مسؤول قلمداد مىکنند .البته ضعفها و خألهای موجود در قوانین نظام
پزشکى یا در صورت وجود قوانین ،عدم اجراى درست آن به این موضوع بیشتر
دامن مىزند .شاید بتوان گفت یکى از دالیل عمدة عدم توسعة این رشته ،مربوط
به این موضوع باشد که متأسفانه پزشکان و علیالخصوص جراحان تصور مىکنند
که با اخذ این گواهى دیگر هیچ مسؤولیتى در قبال بیماران ندارند (جعفرزاده،
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

 ،1981ص )39در صورتى که بنابه نص صریح قوانین چنانچه پزشک در حین
عملیات خود باعث زیان جسمى یا نقص عضو بیمار شود در صورت تقصیر ضامن
خواهند بود ،حتى اگر معالجه بیمار با اجازة وى یا ولى بیمار باشد (صالحی.)1939 ،

به عبارتی ،شرط عدم مسؤولیت در مورد خسارات وارد به شخص ،فقط تا آن حد
میتواند مؤثر باشد که مسؤولیت نوعی را به مسؤولیت مبتنی بر تقصیر تقلیل دهد
(ایزانلو ،1983 ،صص )313-318لذا در صورت برائت نیز حرف پزشکی مسؤول جبران
خسارات تقصیری خود هستند و در نتیجه بیمهگر هم نمیتواند به شرط برائت
برای رفع مسؤولیت خویش استناد کند (کاتوزیان؛ ایزانلو ،1983 ،ص.)339

95

و :عدم ارائة پوشش کافى شرکتهاى بیمه در مسؤولیت حرفهاى
پزشکان
با توجه به شرایط عمومى بیمهنامة مسؤولیت مدنى حرفهاى پزشکان،
بیمهگر تعهدى در مقابل پرداخت خسارتهاى معنوی 93و عدمالنفع 93نخواهد
داشت و این نشاندهندة عدم ارائة پوشش کافى بیمهگذاران و جبران زیاندیدگان
است .خسارتهاى معنوى که از مهمترین عامل گسترش بیمههاى مسؤولیت در
جهان است در حقوق ایران نیز به موجب مادة  1ق.م.م تأیید شده است .علیرغم
تصریح به قابل جبران بودن این نوع خسارت در یکی از مهمترین قوانین یعنی
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قانون اساسی،

98

محاکم معموالً از صدور حکم به جبران آن امتناع میورزند

(صفایى ،1951،ص .)531معاالسف ،خسارات معنوى در ایران مورد توجه محاکم قرار
نمىگیرند و طریقة جبران آن فقط به اقداماتى مانند عذرخواهى ،درج ندامت در
روزنامه و نظایر اینها خالصه مىشود و عمالً پرداخت خسارت معنوى چندان
شایع نیست ،در حالى که در بسیارى از کشورهاى جهان ،خسارت معنوى ،قابل
تقویم به پول است،

93

و بیشتر اشخاص به دلیل هراسى که از مسؤول

شناختهشدن به دلیل وارد کردن خسارت معنوى به اشخاص دارند ،به بیمهنامة
مسؤولیت روى مىآورند 21.مثالً در آمریکا هیچ پزشکى جرأت تأسیس مطب و
مبادرت به امور پزشکى را ندارد ،مگر اینکه مسؤولیت خویش را به سبب احتمال
ورود خسارات مادى و معنوى به دیگران ،بیمه کرده باشد ،زیرا مبلغى که براى
جبران خسارت معنوى باید پرداخت کند ،بسیار گزاف است و او بدون بیمهنامه،
را به دلیل اهمیتى که به حقوق انسانى در آن کشورها داده مىشود میدانند
(دریاباری ،1981 ،ص.)31

مادة  13شرایط عمومى بیمهنامة مسؤولیت پزشکى با وقوف کامل به این
مسأله ،اشعار داشته است« :این قرارداد منحصراً در محدودة جغرافیایى جمهورى
اسالمى ایران معتبر بوده و بیمهگر در خصوص مسؤولیت حرفهاى بیمهگذار در
خارج از محدودة مذکور هیچگونه تعهدى ندارد» .لذا اگر پزشک طرف قرارداد
بیمهگر ایرانى در کشورى مانند آمریکا یا فرانسه ،به پرداخت خسارت معنوى
ناشى از معالجاتش محکوم شود ،بیمهگر دوراندیش! ایرانى مسؤولیتى متقبل
نخواهد شد 41.در قانون مجازات فرانسه ،در صورتی که پزشکان از کمکرسانی به
افراد نیازمند درمان خودداری ورزند یا به دلیل عدم مهارت ،بیاحتیاطی و
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شاید تمام زندگى خود را باید صَرف پرداخت خسارت معنوى کند .برخی این امر
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بیمباالتی ،موجب مرگ بیمار یا از کارافتادگی کامل بیش از سه ماه بیمار شوند،
قابل مجازات خواهند بود و مسؤولیت کیفری (و به تبع آن جزای نقدی) آنها،
تخصصاً از مواردی که بیمههای مسؤولیت پزشکی در فرانسه تحتپوشش قرار
میدهند ،خارج است ( .)Lambert, 1995, p467بیمهنامههای مسؤولیت پزشکی در
ایران نیز مجازاتهای نقدی را تحت پوشش قرار نمیدهند و در صورتی که
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

بیمهگذار ملزم به پرداخت جزای نقدی شود ،بیمهگر تعهدی به جبران خسارت
نخواهد داشت .البته حرف پزشکی در مورد دیه ،به دلیل ماهیت خاص آن ،تحت
پوشش قرارداد بیمه قرار میگیرند .به نظر میرسد محدود کردن موارد اسقاط
حق بیمهگذار به دریافت خسارت ،یکى از عوامل مؤثر در گسترش بیمههاى
مسؤولیت پزشکى است .هرچقدر شرایط سقوط حق بیمهگذار به دریافت خسارت،
موسعتر و کشدارتر و مفاد بیمهنامه مبهمتر و دو پهلوتر باشد از اعتماد حرف
پزشکی و وابسته به بیمهگر براى انعقاد قرارداد بیمة مسؤولیت پزشکى میکاهد.
ز :بىتوجهى به اخذ پوشش کافى در قبال خسارتهاى وارده به
بیماران
باید توجه داشت که خطرهاى پزشکى خیلى وسیع است و در صورت اعمال
درست قانون و تحت پیگرد قانونى قرار دادن متخلفان ،ممکن است حداکثر زیان
وارده به بیمار در بعضى موارد ،بسیار بیشتر از یک دیة کامل باشد .مثالً اگر در
اجراى عمل جراحى مربوط به سیستم مغز و اعصاب ،چشم بیمار نیز دچار آسیب
شود ،در این رابطه میزان خسارت مىتواند بیش از دیة کامل باشد .معاالسف،
آنچه از مفاد بیمهنامههای مسؤولیت پزشکان برمیآید این است که بیمهگر
تعهدی به جبران کامل خسارات مازاد بر دیه ندارد .مضافاً بر اینکه «در صورتی
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که بیمهگذار از سوی مراجع قانونی ذیصالح به پرداخت دیه محکوم شود ،تعهد
بیمهگر در خصوص میزان خسارت ،محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین
نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات 23میباشد».

29

ح :عدماطالع پزشکان از شرایط عمومى بیمههاى مسؤولیت مدنى
با توجه به حقوقى بودن موضوع ،حتماً باید با اجراى مجموعه برنامههاى
آموزشى ،علیالخصوص گنجاندن واحدهاى درسى مرتبط براى پزشکان در طى
دورة تحصیل ،آنها را با مسؤولیت خود آشنا کرد و شرکتهاى بیمه نیز در هنگام
عقد قرارداد ،شرایط عمومى آن را به خوبى و به زبان ساده تهیه و به بیمهگذاران
توضیح دهند.

22

جامعه
شاید بتوان گفت که در بین موانع مشخصشده یکى از مهمترین موانع
برونسازمانى عدم توسعة مطلوب این رشته ،مربوط به عدم اصالح

25

قوانین

موجود در این زمینه و نقش قوة قضائیه در دفاع از اشخاص زیاندیده است.
طبیعى است که هرچه سیستم حقوقى و قضایى یک کشور در دفاع از اشخاص
زیاندیده توسعه یافتهتر باشد ،افراد در حرفههاى مختلف خود را مسؤول دانسته و
مىدانند که در صورت تخلف ،تحت پیگرد شدید قانونى قرار خواهند گرفت .در
جامعهاى که افراد آن احساس مسؤولیت بیشترى داشته باشند طبیعتاً بیمههاى
مسؤولیت نیز به نحو جدىتری مطرح خواهند شد (.صالحی ،1931 ،صص.)123-151

حمیدرضا صالحي

ط :اصالح نشدن قوانین مرتبط با حرف پزشکى متناسب با مقتضیات
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ی :کمبود امکانات و تجهیزات پزشکي
به نظر برخی از نویسندگان ،کمبود بیمارستانهای استاندارد و مجهز در
سطح وسیعی از جامعه یکی دیگر از دالئل عدم موفقیت بیمههای مسؤولیت
پزشکان است ،بهطوری که فقدان تجهیزات خاص در بیمارستانها همیشه
مستمسکی برای جراحان و پزشکان است تا اتهامات خود را متوجه مسؤوالن
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

پزشکی و درمانی کشور نمائید و خود را تبرئه کنند (شباهنگ ،1983 ،ص.)83

نتیجه و پیشنهادات
امروزه بیمه مسؤولیت پزشکی اهمیت فراوانى در جوامع متمدن دارد .آمار
تلفات و زیانهایى که در بیمارستانها و درمانگاههاى خصوصى به بار مىآید،
حاکى از خطرهاى بزرگى است که حرف پزشکی با آن روبهرو هستند .معاالسف،
در میان انواع بیمههای مسؤولیت ،بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان که
میتواند نقش به سزایی در جبران خسارت زیاندیدگان ناشی از فعالیتهای حرفة
پزشکی در فرآیند درمان داشته باشد ،رشد قابل مالحظهای نداشته است؛ زیرا
یکى از مشاغلى که بیشترین مراجعهکننده را دارند ،حرف پزشکى و وابسته است
و در صورتى که آنها مسؤولیت خود را بیمه کرده باشند ،بیمهگر متعهد به
جبران خسارات خواهد بود و بدین ترتیب اوالً ،دغدغة خاطری برای صاحبان
حرف پزشکی از این حیث حادث نخواهد شد؛ ثانیاً ،محاکم نیز با وجود بیمه بودن
مسؤولیت مدنی حرف مذکور ،بسیار راحتتر حکم به جبران خسارات صادر
خواهند نمود؛ ثالثاً ،این امر باعث خواهد شد خواهانی که با طی هفت خان پر پیچ
و خم دادرسی موفق به تحصیل حکم به جبران خسارات وارده به خود شده است،
با اعسار احتمالی یا ادعایی خوانده مواجه نشود .با بسط دامنة مسؤولیت پزشکى،
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برخى از کشورها درصدد برآمدهاند تا بیمة مسؤولیت حرف پزشکی را اجبارى
نمایند .دالیلى که موجب طرح و بسط اندیشة مارالذکر مىشود ،بیشتر ناظر به
حفظ ثروت ملى و پیشگیرى از اختالفات و دعاوى است .خسارتهاى بزرگ،
عالوه بر آنکه صاحبان اموال را متضرر و گاهى از هستى ساقط مىکند ،موجب
انهدام قسمتى از ثروت ملى مىشود .از اینرو ،صاحبان برخى از حرفههاى مهم،
ملزم به بیمة مسؤولیت خود مىشوند.
متاسفانه بیمهنامة مسؤولیت حرفهاى پزشکان ،تمامى مواردى که به نحوى
منجر به مسؤولیت پزشک براساس نظریة تقصیر مىشود را از تحت پوشش بیمه،
خارج نموده است و عمالً مسؤولیت بدون تقصیر را بیمه مىکند که آن نیز در
اکثر موارد تحصیل حاصل است .به عبارت دیگر ،تا منافع حرف پزشکی در انعقاد
قرارداد بیمة مسؤولیت تأمین نشود ،کمتر حاضر به انعقاد قرارداد بیمة مسؤولیت
منافع صرف بیمهگر را مدنظر دارد و به نظر میرسد از این حیث با شکست مواجه
شده است.
.با توجه به اینکه عوارض بعضی از اعمال جراحی و معالجات پزشکی بعد از
گذشت چند سال مشخص میشود ،پیشنهاد میشود بیمهنامة مسؤولیت به
صورتی ارائه شود که خسارتهای قابلاستناد ،به مدت اعتبار بیمهنامه تحت
پوشش باشند .با ملحوظ قرار دادن پروندههای خسارات معوقه ،مبرهن شده است
که مدت مقرر حداکثر بعد از سه سال از تاریخ انتهای مدت بیمه متناسب نیست،
لذا پیشنهاد میشود این مدت به فراخور نوع معالجه و عمل جراحی یا با تایید
سازمانهای ذیربط مبنی بر اینکه عوارض حادثشده مربوط به فرآیندی است
که در مدت اعتبار بیمهنامه صورت گرفته است ،قابل تغییر باشد ،زیرا در این

حمیدرضا صالحي

خواهند شد .بیمهنامة مسؤولیت حرف پزشکی اکنون به صورت یکسویه تنها
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صورت است که میتوان مدعی بود که مسؤولیت مدنی بیمهگذار در مدت اعتبار
بیمهنامه ،تحت پوشش بیمه بوده است .شرایط بیمهنامههای مسؤولیت مدنی
حرف پزشکی نیز باید اصالح شوند؛ مثالً میبایست مثل قانون بیمة اجباری ،بیمار
یا اقربای او را در برابر خسارات عمدی حرف پزشکی و وابسته نیز حمایت کند،
لکن بعد از جبران خسارت زیاندیده ،بیمهگر حق رجوع به افراد مسبب حادثة
بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

زیانبار را داشته باشد .همچنین پیشنهاد میشود بیمة مسؤولیت مدنی آن دسته
از صاحبان حرف پزشکی مانند پزشکان و جراحان متخصص ،متخصصان زیبایی،
دندانپزشکان و امثالذلک که هم از تموّل بیشتری برخوردارند و هم به خاطر
موقعیت کاری آنها ،بیشتر از سایر حرف پزشکی و وابسته ،درگیر پروندههای
قصور در محاکم میشوند به رویکردی اجباری تبدیل شود .در مرحلة بعد و با
تعیین تعرفههای بیمهای متناسب و مبتنی بر نظام «جایزه و جریمه» 23قدم به
قدم و همگام با زمینهسازی بنیادی و اصولی ،در راستای اجباریکردن بیمة
مسؤولیت مدنی کلیة حرف پزشکی و وابسته اقدام نمود .معهذا به نظر میرسد
اجباریکردن بیمة مسؤولیت برای کلیة صاحبان حرف پزشکی و وابسته در شرایط
فعلی اقتصادی کشور ،نه امکانپذیر و نه صحیح است .زیرا عالوه بر فرهنگسازی،
نیاز به اقتصادی مترقی و پویا دارد .لذا در حال حاضر ،اجرا یا حتی پیشنهاد
اجرای این امر نیز ،حداقل برای گروه پیراپزشکان و پزشکان عمومی ،بسیار مشکل
به نظر میرسد .النهایه اینکه به طور کلی در این وادی میبایستی با احتیاط و
وسواس بیشتری سلوک کرد؛ تا با اتخاذ تصمیمات نسنجیده ،یکجانبه،
غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن ،سبب باال رفتن نجومی
هزینههای درمان نشویم؛ تا هم گروه پزشکی و وابسته مأیوس نشوند و موجب
خالیشدن دانشکدههای پزشکی نشویم .اینطور نشود که بعد از مدتی با صرف
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هزینههای مادی و معنوی گزاف و بعضاً غیر قابل جبران ،نگاهی به گذشته
بیندازیم و ببینیم که خواستیم منافع بیماران را رجحان بخشیم و حفظ نمائیم،
معاالسف با افراط و تفریطهای نظری و عملی نه تنها دردی از دردهای آنها
نکاستیم ،بلکه سبب تزاید مشاکل آنها شدیم؛ چه فرمودهاند:
ترک این مرحله بيهمرهي خضر مکن

ظلـمات است بتـرس از خطر گمراهي

حمیدرضا صالحي
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بیمة مسؤولیت مدني مشاغل پزشكي؛ چالشها ،ضرورتها و فرصتها

پينوشتها
 -1قانون بیمه مصوب اردیبهشت  ،1913بیمه را به صورت «عقدی که به موجب آن یک طرف تعهد
می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ،در صورت وقوع یا بروز حادثه ،خسارت وارده را
جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد» و همچنین«متعهد را بیمهگر ،طرف تعهد را بیمهگذار ،وجهی را
که بیمهگذار به بیمهگر میپرازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه» تعریف کرده است.
 -3به نظر میرسد مترقیترین نظریهها و رژیمهای مسؤولیت مدنی زمانی در برگیرندة فواید و آثار
اجتماعی است که با تکنیک مترقی بیمه تلفیق و همراه شود ،لذا تنها با وضع اصول و قوانین مسؤولیت
مدنی نمی توان مشکالت اجتماعی ناشی از حوادث و خطرهای زندگی را حل کرد ،بلکه وجود یک
پشتوانه و اعتبار مالی برای اجرای مؤثر این اصول ضروری به نظر میرسد.
 -9برخى از علماء «ضمان جریره» را همان بیمة مسؤولیت مىدانند که در مورد پزشکان نیز اعمال
مىشده است .به عبارت دیگر ،آنها ریشة بیمة مسؤولیت را در آیین اسالم و فقه اسالمى جستوجو
کردهاند .ر.ک :مطهرى ،مرتضى .)1985(.بررسى فقهى مسألة بیمه ،تهران :انتشارات صدرا.
4
- Assurance.
 -5از بین انواع بیمههای مسؤولیت که در ایران وجود دارند ،موارد ذیل به حکم قانون اجباری هستند:
1ـ بیمة مسؤولیت کارفرمایان؛ 3ـ بیمة مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل
اشخاص ثالث؛ 9ـ بیمة اجباری مسؤولیت مدنی نگهبانان مسلح بانکها و گارد صنعت نفت.
 -3برای مطالعة بیشتر در خصوص تأثیرات بیمه بر مسؤولیت مدنی ر.ک :عبداهلل ،خدابخشی شلمزاری
 .)1981(.تأثیر بیمه بر حقوق مسؤولیت مدنی ،پایاننامة کارشناسیارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه
تهران.
7
- Assureur.
8
- Déclin de la responsabilité individuelle.
 -3مادة  1123قانون مدنی فرانسه موسوم به «اصل جبران کامل خسارت» است.
Article 1149:"Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de
la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et
modifications ci-après".
10
- Réparation ou indemnisation.
 -11براساس مادة  5شرایط عمومى بیمهنامة مسؤولیت پزشکى ،بیمهگر ،متعهد است در صورت احراز
مسؤولیت بیمهگذار حداکثر ظرف مهلت  15روز پس از دریافت اسناد و مدارک موردنیاز ،براى پرداخت
خسارت و هزینة دادرسى متعلق ،اقدام کند.
 -13برای اطالع بیشتر ر.ک :محمد ،حیدری ( )1981بیمههای مسؤولیت ،تهران ،بیمه ایران.
13
- Débiteur.
 -12ضمانت اجراى عدم ایفاى تعهدات بیمهگر ،عالوه بر اسقاط حق مطالبة خسارت ،فسخ عقد بیمه
است .مادة  113تصویبنامه دسامبر  1398فرانسه ،به بیمهگر حق مىدهد که با اخطار یک ماهه،
بیمهنامه را فسخ و حق بیمه را متناسب با بقیة مدت مسترد کند .طبق مادة  11شرایط عمومى بیمهنامة
مسؤولیت پزشک ،بیمهگر و بیمهگذار مىتوانند با اعالم کتبى یک ماهه ،براى فسخ بیمهنامه اقدام کنند.
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حمیدرضا صالحي

در صورت فسخ از طرف بیمهگر ،حق بیمة مدت استفادهشده از بیمهنامه ،به صورت روز شمار و در
صورت فسخ از طرف بیمهگذار ،به صورت کوتاه مدت محاسبه و باقیماندة حق بیمه مسترد خواهد شد.
15
- Aléatoire.
 -13خطای شغلی خطایی است که در هنگام انجام دادن حرفة معین از نقض اصول و قواعد موضوعی و
متعارف هر شغل به وجود میآید .برای مثال خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی ،مهندس و معمار
در ترسیم نقشة مهندسی و غیره به وجود میآید .میتوان گفت خطای شغلی خطایی است که صاحبان
مشاغل در هنگام اجرای شغلشان اگر از روش فنی متعارف ،مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز کنند،
مرتکب میشوند .جانعلی محمود ،صالحی ،همان ،ص _93محمدجعفر ،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی
حقوق ،ص.323
 -13بیمة مسؤولیت برخالف شرط عدم مسؤولیت ،مسؤولیت را تأکید مىکند و در صدد نفى آن
برنمىآید ،زیرا هدف از بیمة مسؤولیت ،ابقاى مسؤولیت در ذمة مسؤول است و بیمهگر آن را تضمین
مىکند ،در حالى که در شرط عدم مسؤولیت ،ذمة مسؤول ،از پرداخت خسارت برى مىشود بدون آنکه
شخص دیگرى ،قائممقام مسؤول در پرداخت خسارت باشد .به عبارت سادهتر ،در صورت اعمال شرط
عدم مسؤولیت ،زیاندیده به تنهایى بار مسؤولیت را متحمل مىشود ،برخالف بیمة مسؤولیت که براى
زیاندیده حق رجوع به بیمهگر وجود خواهد داشت .سیاوش ،شجاعپوریان .)1939( .مسؤولیت مدنی
ناشی از خطای شغلی پزشک ،چاپ اول ،تهران :انتشارات فردوسی ،ص.393
 -18ر.ک :الن ،پاول  .)1981(.بیمههای مسؤولیت ،ترجمه :علیاکبر ،ریسه ،چاپ بیمة مرکزی ایران.
 -13البته نگارنده بر این باور است که در حقوق پزشکی ایران علی االصول مبنای مسؤولیت مدنی همان
نظریه تقصیر نوعی است و برخی موارد مانند اعضای مصنوعی ،نقل و انتقال خون ،تعهد بیمارستانهای
روانی ،بیهوشی و امثالذلک به عنوان استثنای بر اصل مورد بررسی قرار میگیرند .برای مزید اطالع در
این خصوص ر.ک :صالحی ،حمیدرضا؛ عباسی ،محمود  .)1931(.بررسی ماهیت تعهدات پزشکی و
جلوههای آن در پرتو مطالعة تطبیقی ،فصلنامة حقوق پزشکی ،سال پنجم ،شمارة  ،13بهار.58-93 ،31
 -31ر.ک :دریاباری ،سید محمد زمان  .)1981(.مبانی بیمة مسؤولیت پزشک در حقوق ایران و فقه
امامیه با مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه ،پایاننامه کارشناسیارشد حقوق خصوصی و معارف اسالمی،
دانشگاه امام صادق (ع).
 -31آمار مربوط به تعداد کل پزشکان و پزشکان بیمهشده در سطح کشور با توجه به منابع آمارى
سازمان نظام پزشکى مشخص شده است .الزم به توضیح است که منظور از تعداد کل پزشکان عبارت
است از :جمع پزشکان اعم از عمومى ،متخصص و دندانپزشک .در سالهاى  1938-81درصد پزشکان
فعال بیمهشده به ترتیب  33/8 ،13/3و  33/8درصد بوده است ..برای مزید اطالع ر.ک :مرکز تحقیقات
بیمهاى بیمة مرکزى ایران  .)1933(.بررسى بازار بالقوة بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان.
 -33بیمهگذار مىبایست بالفاصله بعد از اطالع از هرگونه ادعاى خسارت در خصوص مسؤولیتهاى
موضوع بیمهنامة مسؤولیت پزشکى ،مراتب را کتباً به بیمهگر اعالم نماید و پس از آن نیز در حدود
امکانات با بیمهگر همکارى کند .به استناد مادة  15قانون بیمه ،بیمهگذار باید در صورت وقوع حادثه در
اولین زمان ممکن و منتهى در ظرف ( )5روز از تاریخ وقوع حادثه ،بیمهگر را مطلع کند ،در غیر این
صورت ،بیمهگر ،مسؤول نخواهد بود ،مگر اینکه بیمهگذار ثابت کند که به واسطة حوادثى که خارج از
اختیار او بوده ،اطالع به بیمهگر ممکن نبوده است .به نظر میرسد اجبار بیمهگذار به اینکه وقوع
خسارت را به فوریت به بیمهگر اعالم نماید ،براى این است که قبل از محو آثار و عالیم بقایاى خسارت،
رسیدگى به خسارت و اطالع از چگونگى وقوع آن براى بیمهگر امکان داشته باشد ،حال آنکه تأخیر در
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اعالم خسارت ،امکان هرگونه رسیدگى منطقى و مؤثر را از بیمهگر سلب مىکند .زیرا مرور ایام احتما ًال
آثار خسارت را اگر بهطور کامل محو و زاید نکند ،الاقل این آثار را تضعیف مىکند .النهایه اینکه ضمانت
اجراى عدم اطالع به موقع خسارت ،بعضاً تاحد محرومیت بیمهگذار از دریافت خسارت است .یکی از
دالئل این امر به خاطر اهمیت حسن نیت در قراردادهای بیمه است .جهت مزید اطالع ر.ک :احسان،
حیدری .)1983(.بررسی تئوری حسن نیت در قراردادهای بیمه ،پایاننامه کارشناسیارشد حقوق
خصوصی ،دانشگاه شاهد.
 -39آییننامة شمارة  93شورای عالی بیمه .البته در برخی از بیمهنامههای مسؤولیت مانند بیمة سامان
مدت بیشتری برای این امر پیشبینی شده است -5-3 « :تعهدات بیمهگر منحصر به مسؤولیت حرفهای
بیمهگذار در مدت اعتبار بیمهنامه میباشد مشروط به اینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف چهار سال
پس از انقضاء بیمهنامه به بیمهگر اعالم شده باشد».
24
- Le principe de L'intérêt assurance.
 -35نفع بیمهای بکی از داعیههای مهم بیمهگذار در انعقاد قرارداد بیمه است .برای اطالع بیشتر در این
زمینه ،عالوه بر منابعی که قبالً معرفی شده است ر.ک :عارفه ،مدنى کرمانى .)1981( .حقوق بیمه ،چاپ
اول ،انتشارات مجد؛ اوترویل ،ژان فرانسوا  .)1983(.مبانی نظری و عملی بیمه ،ترجمه :عبدالناصر،
همتی؛ علی دهقانی ،چاپ دوم ،بیمة مرکزی ایران.
 -33در بیمه نامههای بیمة مسؤولیت ایران ( مربوط به پیراپزشکان) استثنائات به شرح ذیل میباشد:
«مادة پنجم :استثنائات :خسارات معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمهگر خارج است -1 :خسارات
ناشی از جنگ ،انقالب ،شورش ،اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل؛  -3هر نوع خسارتی که منشاء آن
تشعشعات یونیزهکننده رادیواکتیو و انرژی هستهای باشد ،مگر اینکه استفاده از این قبیل موارد جهت
معالجة بیماری ضروری باشد؛  -9خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمهگذار.
 -33نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که به طور کلی در ایران بیمههای عدمالنفع توسعة چندانی
نیافته است که یکی از مهمترین دالئل این بی مهری ،مشکالت مربوط یا منتج از قوانین و رویة قضایی
معرفی شدهاند .برای اطالع بیشتر در این خصوص ر.ک :محمد ،عابدپور .)1981(.علل عدم توسعة بیمة
عدمالنفع در ایران ،مجلة تازههای جهان بیمه ،آبان  ،81شمارة  ،59صص .331-332جهت مطالعة
تفصیلی عدمالنفع در حیطة حقوق پزشکی و فقه اسالمی_ تشیع و تسنن_ و حقوق موضوعة ایران ر.ک:
پایان نامه نگارنده ،صص.133-199
 -38مادة  8شرایط عمومى بیمهنامههاى مسؤولیت پزشکى.
 -33بند 3/5آییننامة شمارة  93مصوبة شورای عالی بیمه.
 -91برای مطالعة تفصیلی این مبحث ر.ک :رضا ،شباهنگ  .)1933(.بررسی نارساییهای بیمة مسؤولیت
مدنی حرفهای پزشکان در ایران ،پایاننامه کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم اداری و
مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
 -91باید آزاده کسـی را خواندن کـه گرفتار در این عالم نیست
هر چه خواندیم نگشتیم آگه درس تقدیر به جز مبهم نیست پروین اعتصامی
 -93جهت مطالعة تفصیلی این قبیل موانع توسعة بیمههای مسؤولیت مدنی در ایران ر.ک :محمدیفر،
یوسف  .)1981(.ارائة راهکارهایی جهت افزایش فروش بیمههای مسؤولیت ،پایاننامة کارشناسیارشد
مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی.
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حمیدرضا صالحي

 -99در بیمهنامههای بیمة مسؤولیت مدنی پیراپزشکان شرکت سهامی بیمة ایران آمده است« :مادة
چهارم :تعهدات بیمهگذار -3 :بیمهگذار حق ندارد بدون موافقت بیمهگر در مورد مسؤولیتهایی که طبق
این بیمهنامه مورد تأمین میباشد ،تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر
اینکه انجام این اقدام قبالً مورد موافقت بیمهگر قرار گرفته باشد» .همچنین در مادة  3شرایط عمومی
بیمهنامة مسؤولیت پزشکان شرکت سهامی بیمة سامان ،در قسمت وظایف و تعهدات بیمهگذار مقرر
شده است :بیمهگذار موظف است 3-5 .بدون موافقت کتبی بیمهگر اقرار به مسؤولیت خود ننموده و یا
متعهد جبران خسارت نشود ،در غیر این صورت بیمهگر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
مادة  3512قانون مدنی کبک نیز در این زمینه مقر داشته است« :مصالحه میان بیمهگذار و زیاندیده،
بدون رضایت بیمهگر ،در برابر بیمهگر قابل استناد نمیباشد».
34
- Prime.
 -95حتی ایشان از این هم فراتر رفته و در بیانی که شوق حصول به عدالت در آن به وضوح موج میزند
اظهار داشتهاند که مانند فرض ابراء ،هر کجا که بیمهگذار از بیمة مسؤولیت بهرهمند است ،منظور از درج
شرط عدم مسؤولیت این است که او در معرض مطالبه قرار نگیرد ،دفاعی که جنبة شخصی داشته و
بیمهگر از استناد به آن محروم است .همان ،ص.332
36
- Dommage morale.
37
- Gain manqué.
 -98اصل  131قانون اساسی مقرر میدارد « :هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم
یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ،در صورت تقصیر ،مقصر
طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران میشود ،و در هر
حال از متهم اعادة حیثیت میگردد» .همچنین ر.ک :م 58.ق.م.ا مصوب  1931و عموم و اطالق م 1.ق.
م .م مصوب .1993
 -93برای مزید اطالع در خصوص خسارات معنوی و چالشهای آن ر.ک :مهراب ،دارابپور .)1983(.
شمایی از خسارت معنوی و راهکارهای رفع بیتوجهی به آن ،مؤسسة حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،
ص 32به بعد .فرهاد ،پروین  .)1983 (.خسارات معنوی در حقوق ایران ،انتشارات ققنوس ،چاپ دوم.
 -21یکی از قواعد اختصاصى مربوط به بیمههاى مسؤولیت ،خارج بودن خسارت معنوى از تحت شمول
بیمه نامه است .شاید این امر به علت آن است که مبلغى که محاکم براى جبران خسارتهاى معنوى
تعیین مى کنند متغیر است و اصوالً مالک خاصى براى تعیین خسارت معنوى وجود ندارد ،در حالى که
سایر خسارات ،اصوالً قابل پیشبینى هستند .البته قاطبة حقوقدانان داخلی و خارجی از خسارتهاى
معنوى ،با وجودى که تحت پوشش بیمهنامههاى مسؤولیت قرار نمىگیرند ،حمایت کردهاند .برای اطالع
بیشتر در این زمینه به زبان فرانسه ر.ک:
Voir dans ce sujet: Roger, Bout, 1981, Le droit des assurances, 1er édition,
Paris, Presse universitaire de France, p69_Et voir aussi: Yvonne, Lambert,
Op. Cit.
 -21اینجاست که این سؤال بدیهی و مهم به ذهن متبادر میشود که اصوالً بیمه در ایران چه
پوششهایی را برای بیمهگذاران درنظر گرفته است؟ برای مزید اطالع در این خصوص ر.ک :آسوده ،سید
محمد؛ ایثاری ،بهزاد؛ دستباز ،هادی؛ لؤلؤیی ،عباس؛ منوچهری ،هوشنگ ( )1931میزگرد بیمة ایران،
بیمه در ایران؛ در خدمت بیمهگر یا بیمهگذار؟ مجلة حسابدار ،شمارة  31و  ،33دی ،31صص.33-12
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 -23مادة  333قانون مجازات اسالمى مصوب  1931مقرر مىداشت« :دیه قتل مرد مسلمان یکى از امور
ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آنها مخیر مىباشد و تلفیق آنها جایز نیست-1 :
یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلى الغر نباشند؛  -3دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلى الغر
نباشند؛  -9یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلى الغر نباشند؛  -2دویست دست لباس سالم از
حلههاى یمن؛  -5یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعى طال به وزن
 18نخود است؛  -3ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن  13/3نخود نقره
است .تبصره :قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضى طرفین یا تعذر همه آنها پرداخت
مىشود .تبصره :بر اساس نظر حکومتی ولی امر ،دیه اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران به اندازه دیة مسلمان تعیین میگردد».
 -29بند  5/1/1آییننامة شورای عالی بیمه.
 -22شرکتهای بیمهای که در زمینة بیمههای حرفهای مسؤولیت پزشکان فعالیت دارند غالباً
بیمهنامههای مختلفی ارائه میدهند .لذا همة پزشکان و حرف وابستهای که با آنها همکاری میکنند
باید با خرید بیمهنامه ،اصول بیمه و انتخاب بیمهنامه آشنا باشند و مواردی را که باید آنها برای تهیة
حرفهای پوشش مسؤولیت مدنی خود بدانند مشخص باشد .برای اطالع بیشتر در این خصوص ر.ک:
زهرا ،دهنوی  .)1983(.ارزیابی بیمهنامة مسؤولیت پزشکان ،مجلة تازههای جهان بیمه ،بهمن ،83
شمارة  ،38صص .333 - 332
45
- Amélioration.
46
-Bonus_malus.
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ویراست دوم .تهران :انتشارات میزان.
صفایى ،سید حسین  .)1951(.حقوق مدنى  .تعهدات .نشر مؤسسة عالى حسابدارى.
کاتوزیان ،ناصر؛ ایزانلو ،محسن  .)1983(.مسؤولیت مدنی .بیمة مسؤولیت مدنی .جلد  .9چاپ اول.
انتشارات دانشگاه تهران.
کریمی ،آیت  .)1933(.بیمة اموال و مسؤولیت .جلد اول .چاپ دوم .انتشارات دانشکدة امور اقتصادی.
محمود صالحی ،جانعلی  .)1933(.حقوق زیاندیدگان و بیمة شخص ثالث .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
مدنىکرمانى ،عارفه  .)1981(.حقوق بیمه ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات مجد.
مشایخى ،همایون  .)1923(.مبانى و اصول حقوق بیمه .مؤسسة عالى حسابدارى تهران.
مطهرى ،مرتضى  .)1985(.بررسى فقهى مسألة بیمه .انتشارات صدرا.
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ب:مقاالت و جزوات
آسوده ،سید محمد؛ ایثاری ،بهزاد؛ دستباز ،هادی؛ لؤلؤیی ،عباس؛ منوچهری ،هوشنگ  .)1931(.میزگرد
بیمة ایران ،بیمه در ایران؛ در خدمت بیمهگر یا بیمهگذار؟ مجلة حسابدار ،شمارة  31و ،33
دی.33-12 ،31
امیرابراهیمى ،جهانگیر  .)1951(.بیمة مسؤولیت حرفهاى پزشکان ،مجلة نظام پزشکى ،سال دوم ،شمارة
 1و .12-11 ،3
ایزدپناه ،مسیح  .)1931(.حقوق بیمه ،جزوة درسی دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه شهید بهشتی،
سال تحصیلی .33-31
بابایی ،ایرج  .)1981(.مسؤولیت مدنی و بیمه ،مجلة پژوهش حقوق و سیاست .سال سوم .شمارة چهارم.
 33تا .33
جعفرزاده ،علی  .)1981(.فرصتها و چالشهای رودرروی بیمة مسؤولیت حرفهای پزشکان در صنعت
بیمة کشور .مجله صنعت بیمه .شمارة  .38زمستان  32 .81تا .81
جعفریتبار ،حسن  .)1933(.از آستین طبیبان ،قولی در مسؤولیت مدنی پزشکان .مجلة دانشکدة
حقوق و علوم سیاسی تهران .شمارة  81 .21تا .55
دارابپور ،مهراب  .)1983(.شمایی از خسارت معنوی و راهکارهای رفع بیتوجهی به آن .مؤسسة حقوق
تطبیقی دانشگاه تهران.
دریاباری ،سید محمد زمان  .)1981(.بیمة مسؤولیت پزشک .فصلنامة صنعت بیمه .سال  .13شمارة .9
شمارة مسلسل 111 .33تا .33
دهنوی ،زهرا  .)1983(.ارزیابی بیمهنامة مسؤولیت پزشکان .مجله تازههای جهان بیمه .بهمن .83
شمارة  332 .38تا .333
شباهنگ ،علیرضا  .)1983(.بررسی نارساییهای بیمة حرفهای پزشکان در ایران .فصلنامة صنعت بیمه.
سال  .13شمارة  .1بهار .81شمارة مسلسل 35 .35تا .33
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صالحی ،حمیدرضا؛ فالح ،محمدرضا؛ عباسی ،محمود  .)1983(.ماهیت تعهدات پزشکی در پرتو مطالعة
تطبیقی ،فصلنامة حقوق پزشکی ،سال چهارم ،شمارة  ،12پاییز.191-153 ،83
صالحی ،حمیدرضا؛ عباسی ،محمود  .)1931(.بررسی ماهیت تعهدات پزشکی و جلوههای آن در پرتو
مطالعة تطبیقی ،فصلنامة حقوق پزشکی ،سال پنجم ،شمارة  ،13بهار.58-93 ،31
عابدپور ،محمد  .)1981(.علل عدم توسعة بیمة عدمالنفع در ایران .مجلة تازههای جهان بیمه .آبان
 .81شمارة  332 .59تا .331
عاملی ،آنژال  .)1983(.نقش اطالعرسانی و تبلیغات در شناسایی صحیح بیمة مسؤولیت مدنی برای
بیمهگذاران ،پژوهشنامة اقتصادی ،شمارة  ،3تابستان.131-131 ،83
کریمی ،نسرین  .)1983(.تأثیر شرط برائت در رفع مسؤولیت از پزشک .مجلة دانشکدة حقوق و علوم
سیاسی تهران .سال  .93شمارة  .1بهار  81 .83تا .53
مرکز تحقیقات بیمهاى بیمة مرکزى ایران  .)1933(.بررسى موانع توسعة بیمة مسؤولیت مدنى و ارائة
راهکارهاى مناسب جهت توسعة آن.
مرکز تحقیقات بیمهاى بیمة مرکزى ایران  .)1933(.بررسى بازار بالقوة بیمة مسؤولیت حرفهاى

پزشکان.

ج:پایاننامهها
حیدری ،احسان  .)1983(.بررسی تئوری حسننیت در قراردادهای بیمه .پایاننامة کارشناسیارشد
حقوق خصوصی .دانشگاه شاهد.
خدابخشی شلمزاری ،عبداهلل  .)1981(.تأثیر بیمه بر حقوق مسؤولیت مدنی .پایاننامة کارشناسیارشد
حقوق خصوصی .دانشگاه تهران.
دریاباری ،سید محمد زمان  .)1981(.مبانی بیمة مسؤولیت پزشک در حقوق ایران و فقه امامیه با
مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه .پایاننامة کارشناسیارشد حقوق خصوصی و معارف اسالمی.
دانشگاه امام صادق (ع).
شباهنگ ،رضا  .)1933(.بررسی نارساییهای بیمة مسؤولیت مدنی حرفهای پزشکان در ایران ،پایاننامة
کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
صالحی ،حمیدرضا  .)1931(.مفهوم تقصیر و تاثیر آن در مسؤولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان.
پایاننامة کارشناسیارشد حقوق خصوصی .دانشگاه شاهد.
محمدیفر ،یوسف  .)1981(.ارائة راهکارهایی جهت افزایش فروش بیمههای مسؤولیت .پایاننامة
کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی .دانشگاه شهید بهشتی.
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Medical Professional Civil Liability Insurance; Challenges,
Necessities and Opportunities
Hamid Reza Salehi
Abstract
Medical Professional Civil Liability Insurance is a special type of the
civil liability insurances. Nowadays, medical services insurance
policies have been specialized in developed countries and insurance
companies in each case cover only the damages which are the subjects
of the insurance policy. In such countries, in order to arrange the
comprehensive cover insurance for their professions, medical
professionals and medical-related professionals should in some cases
inevitably insure their professional liabilities by purchasing several
liability insurances. Thereby, by expanding the scope of medical
liabilities, some countries have decided to make this insurance
compulsory. In Iran, according to the prepared statistics, only an
average of about 23% of the physicians have gotten the civil liability
insurance during the years 1999-2001. In this study, beside presenting
some generalities about Medical Professional Liability Insurance and
also providing some instances which are under the cover of this type
of insurance, the most important exceptions of this Insurance in which
the insurer is not responsible of the incurred damages have been
studied and in case of need some recommendations have been put
forward in this area.
Keywords
Civil Liability, Medical Professional, Professional Liability
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