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در  ايجاد خطر ناروا و تحقق يافته بهبودي بيمار وتفويت فرصت 
  پرتو مطالعه تطبيقي

  1حميدرضا صالحي
 عباسي محمود

  چكيده
كه اگرچه فقها  يابيم درمي مدني حرف پزشكي مسؤوليت و مبناي با مداقه در ماهيت

نظريه از دست دادن فرصت بهبودي يا شفاي بيمار را مطرح و بررسي صراحت به 
در خصوص مفهوم ضرر و معيار عرفي كه براي  ها از فحواي عبارات آن ولياند،  دهنكر

كه  با عنايت به اين و اين امر به وضوح هويداست اند، بيني كرده پيش سنجش امر ضرري
داند و در نتيجه از دست  ها را ارزشمند مي در حال حاضر، عرف جامعه اين قبيل فرصت

 ،اين قبيل موارد رد فقه اسالمياز منظر  بنابراين ،كند را نوعي ضرر تلقي مي دادن آن
از اين حيث  ،حرف پزشكي كه سبب تفويت فرصت بهبودي بيماران خود شوند

يا  ناشي از مرگ مسؤوليتماهيتاً منصرف از  مسؤوليتخواهند داشت و اين  مسؤوليت
نظام حقوقي ، در حقوق كشورهاي اسالمي .باشد مي آنو امثال  معلوليت يا تشديد بيماري

 نحويبه  اين نظريه را در حقوق پزشكي ،فرانسه نظام حقوقيدر  خصوصاًو  ال كامن
كه  به طوري ؛متعددي صادر شده است و بر مبناي آن آراي دانند مي قابل اعمالگسترده 

مدني در زمينه رابطه سببيت و مسلم بودن ضرر  مسؤوليتانگيز  يكي از مباحث بحث بر
 ظريه دراين نرسد   در حقوق موضوعه ايران به نظر مي. رد بوده استدر اين قبيل موا

را فرصت از دست رفته يا ايجاد  كه آن نظر از اين ، صرفمسئوليت مدني حرف پزشكي
 و احكام مذهبي و با اصول كلي حقوقي قابليت اجرا دارد خطر ناروا و تحقق يافته بدانيم،

  .داردن مغايرتينيز 
  

  واژگان كليدي
صاحبان حرف  ؛تخسار جبران ؛بيماربهبودي  تفويت فرصت ؛مدني يتمسؤول

  بيمار ؛پزشكي و وابسته
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بهبودي بيمار و ايجاد خطر ناروا و تحقق يافته در تفويت فرصت 
  پرتو مطالعه تطبيقي

  
  1فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت    آمد طبيب بر سر بيمار خويش ليك

  
حصول به منفعت يا  دست دادن فرصتاز  از كشورها ي برخيحقوقنظام در 

اند و از  ، ضرر شناختهنظر از درجه احتمال ورود خسارت اجتناب از ضرر را قطع
البته ميزان  اند، نفسه نوعي ضرر تلقي كرده في هايي را فرصت دست دادن چنين

 )281، ص1، ج.ش1387كاتوزيان، ( .دانند ضرر را تابع درجه احتمال ورود آن مي
منزله حق يا مالي است كه  فرصت حصول منفعت يا دفع ضرر به ،يگرت دعبار به

وابسته به درجه احتمال يا  ،شود و ارزش اين حق مي مسؤوليتتلف آن باعث 
مثالً جراحي كه  .اصابت امكان به هدف آن است و حسب مورد متغير خواهد بود

با تفسير كند و يا طبيبي كه  در موعد مقتضي دستور جراحي الزم را صادر نمي
يا بيماري او را  كند او را سالم معرفي مي ،از تصاوير پرتو نگاري بيمار اشتباه خود

وخامت بيماري تشديد شود و به  ،خيرأسبب اين ت دهد و به ميبه موقع تشخيص ن
تر،  را از درمان به موقع، ارزان بيمار نهايتدر  و او نيز سرايت كند يساير اعضا

با اجتماع شرايطي كه  ،كندمحروم  تر و صعوبت كم تر شتر و با موفقيت بي آسان
د مدني خواه مسؤوليت، خواهيم گفتسخن  درباره آندر متن مقاله به تفصيل 

 گرفته مورد بررسي قرار بخشدر اين مقاله موضوع مورد بحث در سه  .داشت
و توجيه قابل جبران بودن بهبودي بيمار فرصت  ويتتفمفهوم  به گفتار اول .است

 فرصت«ت ناشي از اترديد در قابل جبران بودن خساربه دوم  پرداخته و بخش نآ
 از لحاظ رابطه سببيت و قطعي بودن و ارزشمند بودن و توجيه آن» از دست رفته

در  در نهايتو  ر يا اقرباي او اختصاص داده شدههاي از دست رفته بيما فرصت
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و  اسالمي در فقه بيمار ديبهبوتفويت فرصت  مطالعه تطبيقي نظريهسوم به  بخش
پرداخته شده  ال موضوعه ايران، فرانسه و برخي كشورهاي اسالمي وكامن حقوق
  .است

  
  مفهوم تقويت فرصت بهبودي بيمار و توجيه قابل جبران بودن آن: بخش اول

  بهبودي بيمارفرصت  تفويت مفهوم. 1
اهيم مشابه نظير مفهوم از دست دادن فرصت و تفاوت آن با مف در ابتدا الزم است

ترديدي كه در قابل جبران  أوم ايجاد خطر بررسي شود و به منشالنفع و مفه عدم
بيني  پيشدر اين خصوص  كه ييها حل ت وجود دارد و راهادانستن اين نوع خسار

  .شده بپردازيم
گاهي شخص در موقعيتي قرار دارد كه امكان تحصيل منفعتي در آينده و يا 

تواند از گسترش آن  وع خسارتي را دارد و يا حداقل ميفرصت جلوگيري از وق
آورد، مثالً بيمار هنوز فرصت براي درمان و اقدامات الزم را دارد  به عملممانعت 

از  مسألهدليل تقصير صاحبان حرف پزشكي اين فرصت از بين برود،  ولي اگر به
راجعه بيماري به پزشك م :كه مانند اين ؛مطرح خواهد شد ،دست دادن فرصت

موقع  را صحيح و يا به علت قصور يا اشتباه، بيماري يا نوع آن اما پزشك به ،نمايد
اشتباه بوده است و اگر  بعداً معلوم شود كه تشخيص، وجود با اينتشخيص ندهد، 
شد و  نبود، بايستي بيماري يا نوع آن صحيحاً تشخيص داده مي... قصور پزشك و

گرفت و احتمال درمان  مان صحيح قرار مياالصول بيمار تحت فرآيند در علي
توت،  ( .كه اكنون اين احتمال منتفي شده است بيماري وجود داشت، در حالي

نظر است وردم ،عنوان زيان و خسارت چه به در اين قبيل موارد آن )314، ص.م1997
نه آن  ،و در قابليت جبران آن بحث است، نفس همين فرصت از دست رفته است

ثل فوت يا معلوليت بيمار و يا نفع نهايي كه احتمال تحصيل آن ضرر نهايي م
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واقع غيرقابل تحصيل شده در ... و وجود داشته ولي با تقصير يا اشتباه پزشك
از آن  كه انتظار مورد نفع رفتن بين از با نبايد را رفته دست از فرصت بنابراين .است

را با ضرر نهايي كه در اثر از  نو يا آاشتباه كرد  ،كنند مي 2»عدم النفع«تعبير به 
  )109، ص.م1992، ژوردن( .دانست يكي ،شود مي واقع آن از اجتناب فرصت رفتن  دست

 ،گرفت طور قطع گفت كه اگر بيمار تحت درمان قرار مي توان به البته نمي
زيرا  ؛يافت، بلكه فقط احتمال آن وجود داشته است شد و بهبود مي حتماً معالجه مي

را تعيين  وقت دقيق آن ،توانيم مات از امور الهي است كه ما جزماً نميحيات و م
لكن مسلم است كه چنين فرصتي از دست رفته  ؛)161، ص .م1987الحسيني، ( نماييم

لذا است،  است و تقصير صاحبان حرف پزشكي هم سبب از بين رفتن آن بوده
  :كنند مي، تقسيم ي از دست دادن فرصت را به دو قسمنويسندگان حقوق

  فرصت تحصيل منفعت: الف
با آن تفاوت اساسي دارد كه پرداختن بدان از  ،النفع ت با عدمهدر عين شبا

  3.حوصله اين بحث خارج است
  4فرصت اجتناب از ضرر: ب

ولي  ،در اين قبيل موارد، بيمار فرصت دارد تا از وقوع ضرر جلوگيري نمايد
مثالً در اثر . شود اين فرصت مي تقصير صاحبان حرف پزشكي باعث از بين رفتن

شاباس، ( .دهد تقصير پزشك، بيمار فرصت معالجه و شانس بهبودي را از دست مي
  )131، ص.م1991

النفع و ضرر بر  تا حدودي به تفاوت بين عدم شده يادتفاوت بين فروض 
هايي  ها تفاوت دو مفهوم، در احكام آن رغم برخي تشابهات بين اين گردد و علي مي
النفع تاحدي  ود دارد، مثالً در قابل جبران بودن خسارت ناشي از عدموج

ست ا الظاهر قول مشهور قائل به اين نظر وجود دارد و در فقه اسالمي، علي اختالف
حتي  )129، ص.ش 1390صالحي، ( .ذا قابل جبران نيستل، يستالنفع ضرر ن كه عدم
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ز دست رفته تقريباً اجماع در حقوق فرانسه هم كه در قابل جبران بودن فرصت ا
. م1965مارس  16 ،شعبه يك مدني( .را پذيرفته است وجود دارد و رويه قضايي نيز آن

  ).م1990ژانويه  10و 
تر است و  جبران خسارت در فرض فرصت اجتناب از ضرر، بسيار سهل ،ذاه مع

 دانان اين كشور وجود دارد و حتي تري در اين خصوص بين حقوق نظر كم اختالف
دانان، نظريه از دست دادن فرصت را در فرضي كه بيمار فرصت  برخي از حقوق

ويني و  ( .اند دانسته طور قطع قابل اعمال به ،دهد معالجه و حيات را از دست مي
توان گفت كه فرض از دست دادن  ميبنابراين با مسامحه  )77، ص.م1974ژوردن، 

جتناب از ضرر با مفهوم ايجاد تشابه دارد و فرض فرصت ا ،النفع فرصت با عدم
  5.شبيه استخطر 

 بعدتفاوت بين از دست دادن فرصت و ايجاد خطر اين است كه در ايجاد خطر 
 از پذيرش و اعمال آن، تمام زيان وارده بر بيمار و يا بعضاً اقرباي او جبران

اما در  ؛زيرا معلوم مي شود كه سبب زيان، تقصير گروه درمان بوده است ؛شود مي
شود  نتيجه اعمال نظريه از دست دادن فرصت، تمام زيان وارده بر بيمار جبران نمي

از زيان نهايي هم  جزييتوان گفت  و ارتباطي با زيان نهايي ندارد و حتي مي
زيان ناشي از فرصت از دست رفته  ،شود چه جبران مي شود، زيرا آن محسوب نمي

 ولي ،تر از زيان نهايي است كمعتاً است كه مستقل از زيان نهايي است و طبي
  )85، ص.م1974ن، ژورد ويني؛( .ي از آن استيتوان گفت جز نمي

رسد كه در ارزيابي ميزان اين  نظر مي تذكر اين مهم ضروري به لذا يادآوري
تقصير پزشك،  مثالً زماني كه در اثر ؛شود خسارت، به زيان نهايي هم توجه مي

فوت كند، اگر پزشك  در نهايتدست دهد و  بيمار فرصت معالجه و درمان را از
بدين معني كه تقصير  ،بدانيم مسؤولرا از باب اعمال نظريه از دست دادن فرصت 

او تنها فرصت معالجه را از مريض گرفته است، وي ملزم به جبران تمام خسارت 
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شود با  وارده بر مريض يعني فوت نيست و خسارتي هم كه به بيمار پرداخت مي
ماهيتاً متفاوت است و  ،)زيان نهايي(شود  كه بابت مرگ پرداخت ميخسارتي 

فقط براي فرصت از دست رفته است،  ،ي از آن نيست و در واقع اين خسارتيجز
گيرد و با عنايت به آن  نظر قرار مي ددر ارزيابي آن، زيان نهايي هم م بنابراين

  )196-197، صص .ش 1380كاظمي، ( .گيرد ارزيابي خسارت صورت مي
از  فرانسه اگر تقصير، اطالع ندادن يا هشدار ندادن باشد، بعضاً محاكم

توانسته مانع ورود  گيري مناسب در اين زمينه را كه مي دادن فرصت تصميم دست
كه جراح نسبت به خطرات ناشي  اند، مانند مواردي زيان شود را قابل جبران دانسته

به استناد و حتي در برخي موارد  داطالع كافي نداده باش ،از جراحي به بيمار
عهده حرف  سازي بيمار را هم به اثبات تعهد به آگاه اين كشور، 6م.ق 1315ماده

  )1997فوريه  25و  1997اكتبر  14 شعبه يك مدني،( .پزشكي گذاشته است
  
 تفويت فرصت و جبران خسارت .2

ناحيه  صرف وقوع خطا از كه به اين استمدني  مسؤوليتقواعد عام اقتضاي 
صاحبان حرف دانستن  مسؤول، براي و ورود ضرر به بيمار يپزشكحرف صاحبان 
كافي نباشد، بلكه شايسته است كه ضرر وارده به بيمار در نتيجه تقصير و  پزشكي
وجود آمده باشد و بين خطا و ضرر  هب و وابستهصاحبان حرف پزشكي خطاي 

 مسؤوليت در صورتي )344-343صص، .م2001ممتو، ( .رابطه سببيت وجود داشته باشد
مگر  ،كه اين رابطه موجود باشد شود ميمحقق  و حرف وابستهپزشكان و جراحان 

در برخي موارد استثنائي كه يا رابطه سببيت مفروض است و يا در اثبات آن 
يا اقرباي او  بيمارالبته در بسياري از موارد اگر . آيد عمل نمي سختگيري چنداني به

به خويش را نيز  هرا اثبات و ضرر واردصاحبان حرف پزشكي اشتباه و يا  تقصير
خطاي و  تقصيرنوعي رابطه سببيت بين  ،قانون ،در اين قبيل موارد ،دناثبات نماي
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در اين موارد . داند مفروض مي را به بيمار هو ضرر واردصاحبان حرف پزشكي 
 رهاييبراي زشكي صاحبان حرف پشود و  بيمار از اثبات رابطه سببيت معاف مي

لي مبني بر نفي رابطه سببيت ارائه نمايند و يا اثبات ضرر را ياز ضمان، بايستي دال
 منتسب 7قاهره قوه همانند نيست پيشگيري و بيني پيش كه قابل خارجي سبب به

  .سازند
و  مسؤوليترويه قضايي هم از اين رابطه غافل نمانده است و بلكه جوهره 

عالقه . داند مي رابطه سببيت ن مستقل و قائم به ذاترك را شاكله وجودي آن
همين اساس  رابط و حد واصل بين دو ركن تقصير و ضرر است، بر ،سببيت
نيست و تنها وصفي از  مسؤوليتتوان گفت كه اين رابطه ركني از اركان  نمي

گواه  )397، صق.ه1430الجميلي، ( .مدني است مسؤوليتن اساسي اوصاف دو رك
براي ) صاحبان حرف پزشكي و وابسته(عليه  دعا آن است كه مدعيصحت اين م

د و يا ننماي االصول از طريق نفي اين رابطه اقدام مي ، عليمسؤوليتاز بار  رهايي
د كه در اين ننماي  و پيشگيري را اثبات ميبيني  غيرقابل پيش 8خارجيِوجود سبب 

و بالتبع،  شود مي منتفي ،طور كلي تقصير و عالقه سببيت در آن زمان به ،حالت
  .خواهد شد موضوع سالبه به انتفاء افراد نيز مسؤوليت

 9ديده خسارت زيانمدني، جبران  مسؤوليتهاي وجودي دعواي  يكي از فلسفه
 1384 باديني، ( .است از وقوع ضرر حالت اوليه قبل به حد امكان او در وضع اعاده و
براي پذيرش چنين دعوايي، خواهان  )103ص ،.ش 1383باديني،  -به بعد 317، ص.ش

اثبات نمايد و در ثاني  مسؤوليت عنوان ركن اساسي بايد اوالً وجود ضرر را به
و ضرر ايجاد شده ) صاحبان حرف پزشكي(بار خوانده  رابطه سببيت بين فعل زيان

 مسؤوليتتقصير خوانده هم شرط احراز ايجاد  ،را نيز ثابت نمايد و در برخي موارد
  10)343، ص.م2001ممتو، : به نقل از 338توله، ص( .اثبات گرددآن نيز بايستي است كه 

باشد و  ثر ميؤمواردي وجود دارد كه تقصير خوانده به نوعي در ايجاد ضرر م
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توان گفت كه تقصير او سبب وقوع  نميبا اين وجود كند،  را تسهيل مي وقوع آن
توان قطعاً ادعا نمود  زيرا نمي ،باشد كم شرط الزم آن مي زيان بوده است و يا دست
كه معناي سببيت چنين  در حالي. شد ضرر هم واقع نمي ،كه هرگاه تقصير وي نبود

 .شود سبب مي دبدين معنا كه عدم آن موجب عدم وجو ؛اقتضايي دارد
مثالً اگر در اثر تقصير پزشك و عدم تشخيص دقيق و  )186 ، ص.ش 1380كاظمي،(

امكان  در نهايتفرصت معالجه و درمان و  بيمار، آن ثالبه موقع نوع بيماري و ام
تقصير  اًقطع  توان بهبودي و زنده ماندن را از دست بدهد، در اين قبيل موارد نمي

خوانده را سبب وقوع زيان نهايي دانست و اثبات نمود كه هرگاه پزشك مرتكب 
قرار تحت درمان بيمار داد و  شد و بيماري شخص را تشخيص مي تقصير نمي

گشت و از مرگ يا معلوليت  مي در اثر فرآيند درمان، سالمتي او باز ،گرفت مي
چه مسلم است اين است كه در اين قبيل موارد، تقصير  آن ولييافت،  نجات مي... و

نبوده اگرچه سبب آن  ،شته استي دخالت دايخوانده به نوعي در تحقق زيان نها
  )161، ص.م1987الحسيني، ( .باشد

اين  ،شود كه اظهارنظر در اين رابطه با احتياط صورت گيرد باعث ميچه  آن
ها با  ها مربوط به آينده هستند و اثر آن است كه از يك طرف اين نوع فرصت

معنا كه بايستي زمان بگذرد و فرد اين فرصت را  بدين ،شود مرور زمان مشخص مي
مثالً بيمار بايد  ؟رشود يا خي مي محققگردد كه آيا مقصود  روشنتجربه كند تا 

 فلذا پذير هست يا خير؟ د كه آيا درمانتحت درمان قرار گيرد تا معلوم شو
مضافاً  ،رسد بيني از اين جهت كه به آينده مرتبط است، مشكل به نظر مي پيش
نيست و اصوالً با  ميسرالقاعده  ها هم علي كه تكرار دوباره اين قبيل فرصت اين

رفتن فرصت معالجه و فوت بيمار، اين  و از دستتقصير صاحبان حرف پزشكي 
از طرف ديگر يك  )13، ش.1974بره، ( .روند االبد از بين مي ها تقريباً الي فرصت

دسته عوامل خارجي هستند كه در اين رابطه نقش اساسي دارند و در تحقق يا عدم 
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و حدت  سزايي دارند، مثالً نوع بيماري، شدت ثير بهأها ت تحقق اين قبيل فرصت
ثر واقع ؤدر امكان م... ها و هاي فيزيولوژيكي بدن و حساسيت العمل آن، و عكس

در عرض  ،در تحقق زيان نهايي ترديد بدون ،اين عوامل. شدن معالجه اثر دارند
 مسؤولشناسايي كنند و تعيين سبب و به تبع آن  تقصير خوانده ايفاي نقش مي

  )124، ص.م1986؛ ممتو، 13ش، .م1974بره، ( .نمايند زيان را دشوار مي
اين است كه تقصير ابتدايي گروه درمان باعث از بين رفتن  ،چه مسلم است آن

توان گفت كه سبب وقوع زيان نهايي و يا عدم  فرصت شده است؛ هرچند نمي
 ،و وابستهصاحبان حرف پزشكي ترديد، تقصير  بدون. تحصيل منفعت شده است

ن فرصت د و اگر بپذيريم كه نفس همينشو ه ميموجب از بين رفتن فرصت معالج
ها  آن مسؤوليتشود و  كامل مي مسؤوليتاركان از دست رفته نوعي ضرر است، 

هذا در تعيين ميزان خسارت  مع )به بعد189، ص.ش 1380كاظمي، ( .احراز خواهد شد
صاحبان حرف زيرا اگرچه تقصير  ؛ثر استؤقابل پرداخت، تحقق ضرر نهايي م

نبوده ) بيمار... مثل فوت يا معلوليت و(سبب واقعي ضرر نهايي ، وابستهپزشكي و 
. شرايط تحقق و امكان ورود اين ضرر را فراهم كرده است ،ترديد بدونولي  ،است

  )2، ش.م1974بره، (
باشد يا  ها قابل جبران مي كه آيا از دست رفتن اين قبيل فرصت در خصوص اين
حل كلي  ر وجود دارد و در اين خصوص دو راهنظ دانان اختالف خير؟ بين حقوق

  :پردازيم ارائه شده است كه اختصاراً بدان مي
كه ضرر قابل جبران بايد مسلم و  با توجه به اين: دارد كه ديدگاه اول بيان مي .1

قطعي باشد و رابطه سببيت هم بايد وجود داشته باشد، در اين قبيل موارد چون 
شرايط ايجاد  بنابراين 11النفع محتمل، عدمان آن محتمل است و فقد ،تحصيل نفع
وجود ندارد و در فرصت اجتناب از ضرر اگر چه ضرر بعداً به وجود  مسؤوليت

كند يا  فوت مي در نهايتمثالً بيمار (و بالفعل است 12ضرر مسلمآيد، اما تحقق  مي
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هذا وجود رابطه سببيت بين تقصير صاحبان حرف پزشكي و  مع) شود معلول مي
توان  در اين قبيل موارد نمي در نهايتي نيست و عرر ايجاد شده، مسلم و قطض

 )129-132 ص، ص.ش 1390، صالحي( .حكم به جبران خسارت صادر نمود

نفس فرصت از دست رفته نوعي ضرر است و : دارد كه ديدگاه دوم بيان مي .2
رصت بايد جبران شود و در فرض فرصت اجتناب از ضرر، بين از دست رفتن ف

 در واقع. معالجه و تقصير صاحبان حرف پزشكي، قطعاً رابطه سببيت وجود دارد
بايستي بدون توجه به ضرر نهايي، ضرر را محدود به همان فرصت از دست رفته 

در ارزيابي اين  ).159ص، .م1987الحسيني، (.را قابل جبران بدانيم و نتيجتاً آن نماييم
يا % 30كه بررسي شود كه مثالً  جاي اينفرصت براي تعيين ميزان خسارت، به 

عدم اطمينان نسبت به وقوع ضرر نهايي وجود دارد، تكيه بر اين باشد كه % 40
اطمينان نسبت به وقوع ضرر وجود دارد، پس به همان نسبت وقوع % 70يا % 60

  )4، ش.م1974بره، ( .ضرر مسلم و قابل جبران است
است كه قدمت چنداني ندارد، حتي  اما مسلم است كه اين امر موضوع جديدي

از طرح آن بيش از چند  »لوئيزيانا«هاي حقوقي خارجي مانند   در برخي از نظام
بايستي  فلذا. گذرد و بالطبع در نظام حقوقي ما هم سابقه چنداني ندارد سال نمي

هاي  مزين به جلوهرا  ضمن يافتن مبنايي قويم در قواعد سنتي حقوق داخلي، آن
  تياحقوق مدني، ضرور با قواعد سنتيتا در عين پيوند با  نمود وليتمسؤجديد 

چندان  نوين زندگي اجتماعي را نيز مرتفع نمايد كه اين امر سختي كار را دو
تري صورت گيرد و براي  نظر با حزم بيش زيرا در اين رابطه بايد اظهار ؛نمايد مي

عاري از تمايل و  يقيِحقوق تطب هاي گيري از آموزه با بهرهحل اين نقيصه، 
تعصب، خصوصاً حقوق فرانسه كه عالوه بر سنخيت با حقوق داخلي، قدمت 

عمل آيد، البته به تناسب  تري نيز در اين موضوع دارد، كمال استفاده به بيش
  .ودنيز استفاده ش ال از حقوق كشورهاي اسالمي و كامن ،موضوع
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  ويت فرصتفتي از ت ناشاترديد در قابل جبران بودن خسار: بخش دوم
كه بايستي بين  مضافاً اين ؛بايد مسلم باشد ،كه ضرري قابل جبران باشد براي اين

چه باعث ترديد در  آن. ضرر و تقصير خوانده رابطه سببيت وجود داشته باشد
دو  خصوص خسارت ناشي از فرصت از دست رفته شده است، ترديد در وجود اين

. ه مخالفين نظريه، در اين موارد وجود نداردمدني است كه به عقيد مسؤوليتشرط 
فرصت اجتناب (چه در هر دو فرض  آن )125، ص.م1986؛ ممتو، 903، ص.م1987، وكر(

اين است كه برخورداري از  ،باشد ميمشترك ) از ضرر و فرصت تحصيل منفعت
عبارتي به واقعيت پيوستن آن محتمل است و  فرصت و ثمربخش بودن آن و به

اما در . ماند شد، زنده مي طور قطعي گفت كه مثالً اگر مريض معالجه مي هتوان ب نمي
پزشكي بسيار مبتالبه است، وجود  لئمسافرض فرصت اجتناب از ضرر كه در 
الً شرح مختصري از آن ترديد است كه ذي رابطه سببيت در جبران خسارت مورد

 سك به قاعده كليبا تم ال كامننظام حقوقي در  قبلتا چندين سال  .خواهد آمد
، .م1999فركلتون، (  .دانستند فرصت از دست رفته را قابل جبران  نمي سببيت،
  )203، ص.م2002؛ رابسن، سوئيفت، ؛ ملكولم243-239، صص.م1996؛ جنز، 8-5صص

فرصت % 49مثالً اگر صاحبان حرف پزشكي و وابسته موجب از دست رفتن 
 ؛نبود ها آنوليتي متوجه ؤگونه مس هيچ از اين جهت ،ندشد يا حيات بيمار مي شفا

شد  يا حيات بيمار مي شفافرصت % 51ها سبب از دست رفتن  لكن اگر تقصير آن
الواقع به خاطر نتايج سوء همين اصل  في. دانستند تمام خسارات مي مسؤولها را  آن
بود كه محاكم به سمت پذيرش نظريه از دست دادن فرصت » يا همه يا هيچ«

  )256-255، صص.م1996؛ جنز، .م1999ر، هارم( .ندمتمايل شد
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  رابطه سببيت ويت فرصت وفت. 1
  

  سبب مپرس كه چرخ از چه سفله پرور شد
  13بي سببيسته بخـشي او را بهان كـه كام                           

  

در اثر تقصير ديگري فرصت اجتناب از ضرر را از دست  يكه شخص در فرضي
شود، ظاهراً در تحقق ضرر و مسلم بودن آن  متحمل ضرر مي يتدر نهادهد و  مي

اين حالت در خطاهاي پزشكي . بالفعل واقع شده است ،چون ضرر ؛ترديدي نيست
 مثالً در اثر تقصير پزشك، مريض فرصت معالجه را از دست. بسيار شايع است

بت نمود كه توان ثا نمي با اين وجود ،شود مي... كند يا معلول و دهد و فوت مي مي
 شد و بيمار تحت معالجه و درمان قرار هرگاه پزشك مرتكب تقصير نمي

لوليت فوت يا مع در نهايتشد و  ثر واقع ميؤدرمان م قريب به يقين، ،گرفت مي
ترديد در وجود رابطه  لحاظدر اين قبيل موارد به  فلذا .پيوست به وقوع نمي... و

توان گفت كه براي رفع اين  ارد و ميد خوانده ترديد وجود مسؤوليتدر  ،سببيت
حقوق پزشكي، نظريه از دست  لئمساخصوصاً در  ،)اثبات رابطه سببيت(ل شكم

دانان اين  البته غالب حقوق 14)315، ص.م1997توت، ( .اند مطرح كردهدادن فرصت را 
، .م1996جنز، ( .اند رابطه سببيت مطرح و بررسي نموده فروض را در مبحث

  ).272ـ238صص
  

  به عنوان ضرر مستقل تفويت فرصت .2
  

  15بي جرس استعمر چون كاروان           فرصت از دست مي رود هشـدار
  

دهد، هرگاه تحصيل  كه شخص فرصت تحصيل منفعت را از دست مي در فرضي
النفع  و از باب عدم 16ضرر مسلمتفويت آن نوعي  ،نفع در آينده مسلم و قطعي باشد

ويت آن ضرر فاه تحصيل نفع در آينده محتمل باشد، تاما هرگ ؛قابل جبران است
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صالحي، ( .رسد قابل جبران نباشد بلكه ضرر احتمالي است و به نظر مي ؛مسلم نيست
عنوان ضرر مستقل  رفته را به اما اگر نفس فرصت از دست )130-132، صص .م1390

شرايط قابل زيرا كليه  ؛تلقي كنيم در قابل جبران بودن آن نبايد ترديد روا داشت
  .وجود دارد) مسؤوليتشرايط الزم براي ايجاد (جبران بودن آن 
از لحاظ موضوع ضرر، با ) از دست دادن فرصت(اين نوع ضرر  با اين وجود

ضررهاي مادي، جسماني، از  :مانند ،ضرري معمول و متعارف موضوعات
ين نيست اما اين تفاوت ظاهري مانع از ا ؛متفاوت است آنكارافتادگي و امثال 

عقل . كه فرصت، عرفاً داراي ارزش نباشد و از بين رفتن آن ضرر محسوب نشود
ها ارزش قائل است، لذا به همين جهت است كه  و عرف براي امثال اين فرصت

هاي زيادي را  ها هزينه اشخاص حاضرند در برابر برخورداري از اين نوع فرصت
رغم گفته گروه  علي ،اك استمتحمل شوند، مثالً كسي كه داراي بيماري خطرن

دانند، در عين حال تالش دارد تا مورد  بهبودي وي را ناچيز مي احتمالپزشكي كه 
طرز عمل  ،واقع در. پردازد را نيز مي آور آن هاي سرسام معالجه قرار گيرد و هزينه

 نفسه هاي بيمه نيز مبتني بر همين انديشه است كه فرصت و شانس في شركت
و صرف وجود احتمال در به واقعيت  ).م1995، ؛ المبر.م1981بوت، ( 17ارزشمند است

گرداند و مانع از قابل  را كامالً موهوم و فرضي نمي رسيدن فرصت و تحقق آن، آن
آور  عنوان قراردادي مشروع و الزام وجود و شناخت بيمه به .جبران بودن آن نيست

حصول به منافع  نشانه آن است كه حقوق براي احتمال ورود ضرر و فرصت
. عنوان عوض حق بيمه موضوع قرارداد قبول دارد را به ل است و آنئارزش مالي قا

برد و  الواقع وجود احتمال، واقعيت از دست دادن امكان منفعت را از بين نمي في
  )281ص ،.ش 1387كاتوزيان،( .را ضرري بدانيم نخواهد بود كه آن اينمانع از 

دانان و قضات اين  مورد توجه و استقبال حقوق اين موضوع در حقوق فرانسه
؛ وكر، 107، ص.م1970؛ لوتورنو، 73، ص.م1973ويني؛ ژوردن، ( .كشور قرار گرفته است



  1391سال ششم، شماره بيستم، بهار             فصلنامه حقوق پزشكي/   24 

ت 
رص

ت ف
فوي

ت
 در

فته
ق يا

حق
و ت

وا 
 نار

طر
د خ

جا
و اي

ار 
 بيم

دي
هبو

ب
… 

اگر بپذيريم كه نفس از دست رفتن فرصت ضرر است،  ،بنابراين ).903، ص.م1987
، زيرا واقعيت پيوستن آن اثري در ماهيت امر ندارد وجود احتمال در تحقق و به

اين خصوص ديوان  در 18.خسات موجود است و جبران مسؤوليتتمام شرايط 
خود، زيان ناشي از فرصت از دست رفته را  يعالي كشور فرانسه در برخي از آرا

يك زيان مسلم و مستقيم دانسته و بيان داشته است كه در هر موردي كه فرصت 
ميزان اين  و است جبران ابلق آن از ناشي خسارت ،برود بين از منفعت يك تحصيل
  )1990ژوئن  6مورخه  حكم. (باشد نمي آن از جزيي تر است و كم زيان نهايي از خسارت
است كه براي اين كه نفس از دست رفتن  يادآوري اين نكته ضروري ،النهايه

اي كه موجب  كارانه الزم نيست عمل تقصير ،فرصت، ضرر مستقل به حساب آيد
 .بار باشد زيان ،نظر از آن فرصت  نفسه و با قطع است، فياز بين رفتن آن شده 

االصول بحث از رابطه سببيت و احراز آن فرع بر وجود ضرر است، لذا در  علي
كه در نفس وجود ضرر، ترديد باشد، ديگر نوبت به بحث از رابطه سببيت  مواقعي
ظر محقق به ن ظاهراًرسد و چون در بحث فرصت اجتناب ضرر وجود ضرر  نمي
شود و از اين جهت در قابليت جبران آن  بحث از رابطه سببيت مطرح مي ،رسد مي

  )202، ص .ش 1380كاظمي، ( .مناقشه وجود دارد
ت شده تي كه از سببينظر از تعاريف متنوع و بعضاً متعارض و متشتّ صرف
توان  اين است كه عملي را مي باشد ميمشترك   ريفاتعچه در تمام اين  است، آن

اي كه   ب دانست كه دست كم وجود آن براي تحقق ضرر الزم باشد، به گونهسب
و 1387پور،  ؛ قربان.ش 1389هونوره،  - هارت ( .عدم آن باعث عدم تحقق ضرر گردد

  )به بعد 54، ص.ش 1385
با توجه به اين مفهوم از سببيت، در فرضي كه شخص فرصت اجتناب از ضرر 

صاحبان حرف پزشكي و ضرر ايجاد  تقصيرتوان بين  دهد، نمي را از دست مي
توان بين تقصير طبيب و فوت يا  نمي :مثالً ؛شده، رابطه سببيت را احراز نمود
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كه اگر طبيب مرتكب  زيرا اثبات اين ؛رابطه سببيت را احراز كرد بيمارمعلوليت 
فقدان (شد  كرد يا معلول نمي مريض فوت نمي ،)فقدان سبب(شد  تقصير نمي

بنابراين تقصير پزشك سبب وقوع ضرر . رسد يباً محال به نظر ميتقر ،)مسبب
بسط و توسعه نظريه از  أمنشگفت كه مبنا و بتوان قاطع   سشايد با ضر. نيست

دست دادن فرصت خصوصاً در مورد خطاهاي پزشكي، حل مشكالت مرتبط با 
بيمار (ديده  صعوبت اثبات رابطه سببيت بوده است كه بار اثبات آن برعهده زيان

  )203ص  ،.ش1380كاظمي، ( .است) يا اقرباي او
اند تا مفهوم جديدي از  دانان براي رفع اين معضل سعي نموده برخي از حقوق

رابطه سببيت ارائه دهند كه تركيبي از قانون سببيت و قانون احتماالت است كه 
ر از برخي ديگ ).13، ش.م1974بره، (.آن از حوصله اين مقاله خارج است تفصيل
حل  از فرصت از دست رفته، راهناشي  18تاجبران خساردانان براي توجيه  حقوق
بدين توضيح كه اشكال در وجود رابطه . اند تري را عرضه كرده تر و معقول ساده

ديده را همان زيان  شود كه ضرر و خسارت وارده بر زيان جا ناشي مي سببيت از آن
ما اگر نفس فرصت از دست رفته را ضرر بدانيم، ا) ...فوت، معلوليت و (نهايي 

زيرا مسلم است  ،ماند تلقي كنيم، ترديدي در وجود و احراز رابطه سببيت باقي نمي
عبارت  هب. سبب از دست رفتن فرصت معالجه شده است... كه تقصير پزشك و

بدين  ؛ديگر در اين صورت رابطه سببيت به مفهوم كالسيك خود موجود است
نظر از  صرف. رفت ر پزشك نبود، فرصت معالجه نيز از بين نميمعنا كه اگر تقصي

يا مادي، زيرا در هر صورت بدانيم  19ضرر معنويكه فرصت از دست رفته را  اين
نظر  صرف(اين ضرر داراي ارزش مادي و يا قابل تقويم و تبديل به ارزش مادي 

 )194، ص.م1380كاظمي،  :به نقل از 452مارتي و رينُد، ص( .است) از داليل انجام اين امر
كه  براي اين :نمايد گونه اظهار مي فرانسوي در اين خصوص اين اندان يكي از حقوق

با تمسك به عدم وجود و يا احراز رابطه سببيت، بين ضرر نهايي و تقصير 
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م نگردد، محاكم براي رفع اين طور كلي از دريافت خسارت محرو پزشك، بيمار به
يني ضرر، يعني مرگ يا تشديد وخامت بيماري كه وجود تقنيني، از مفهوم ع خأل

نظر نمودند و  رابطه سببيت بين آنان و تقصير طبيب محرز و مسلم نيست، صرف
از ضرر ) به معناي كمتر از لحاظ مادي(تر  يك مفهوم تجريدي و انتزاعي و پايين

دارد، بدين  اند كه قطعاً با تقصير طبيب رابطه سببيت مارالذكر را جانشين آن ساخته
  )199،ص.م1974ويني؛ ژوردن، ( .است داده قرار خطر معرض در را بيمار وي تقصير كه معنا

و در حقوق لوئيزيانا هم  ال در حال حاضر در حقوق فرانسه و نظام حقوقي كامن
در حقوق كشورهاي اسالمي  ).125، ص.م1986ممتو، (.اين نظريه پذيرفته شده است

صادر شده رد قبول واقع شده و بر مبناي آن آراي متعددي هم اين نظريه نسبتاً مو
  )به بعد 399ق، ص .ه1430الجميلي، ( 20.است

  
  فرصت تفويتاز ناشي  21قطعيت زيان. 3

جبران خسارت، مستلزم يك شرط ماهوي مثبت و اساسي، يعني حتميت خسارت 
قي از لحاظ اخال ،از طرف ديگر، مشروعيت منفعتي كه به آن آسيب رسيده. است
هايي  هدف از قطعيت زيان، جلوگيري از جبران زيان. ز اهميت بسياري استيحا

لذا به حكم عقل، صرف وقوع پيوستن آن وجود دارد،  بهاست كه صرفاً احتمال 
  )1964مه  11شعبه يك مدني، . (خطر وقوع يك خسارت، قابل جبران نيست

د، بلكه تنها حتميت آن البته نيازي به اين نيست كه زيان در واقع رخ داده باش
همين كه تحقق زيان در آينده مسلم باشد و عقالً و  ،در نتيجه ،بايد محرز شود

رسد در قابل جبران بودن  عرفاً دنباله مسلم و مستقيم وضعيت فعلي باشد، به نظر مي
هاي درماني آينده و محروميت از  مثالً هزينه؛ آن نبايستي ترديد جدي روا داشت

  .باشند از كار افتادگي از اين قبيل ضررها مي علت درآمد به
رسد كه حتميت الزم، تنها يك قطعيت  البته تذكر اين مهم ضروري به نظر مي
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كند و درجه اين احتمال هم  نسبي است، بنابراين يك احتمال معقول كفايت مي
ممكن است بر حسب نوع خسارت متفاوت باشد و حتي در برخي از موارد رويه 

توانند فرض را بر تحقق زيان از دست رفته  ا دكترين حقوقي ميقضايي و ي
ن عالي كشور فرانسه در يكي از ديوا )198-199، صص.ش 1385ژوردن، ( .گذارند

 .نفس از دست دادن فرصت را نوعي ضرر حتمي قلمداد كرده است ،آراء خود
  ).م1965ارس م 16شعبه يك مدني، (

ي ئگواه صحت مدعاي ما آرا. دشه باشدي قابل خأاين ر رسد البته به نظر مي
اي از دست دادن  مثالً در پرونده. است كه متعاقباً از ديوان مذكور صادر شده است

شعبه . (ساله را قابل جبران ندانسته است 9يابي به شغل براي كودك  فرصت دست
  ).م1983نوامبر  9دوم مدني، 

ردار است، مثالً تري برخو ديوان كشور فرانسه از وجاهت بيش ي اخيرأر
داليلي از  به  سپارد و بنا خود را به تيغ جراحان مي ،سالگي 120بيماري كه در سن 

حين عمليات جراحي فوت نمايد، به  آنسازي كافي بيمار و امثال  قبيل عدم آگاه
رسد از باب جبران خسارت ناشي از دست دادن فرصت بهبودي و يا زنده  نظر مي

اين امر منافي با جبران  با اين وجودطالبه خسارت نمود، توان م ماندن بيمار نمي
باشد  نمي ،كه ناشي از حكم قانون است ،ساير خسارات وارده به بيمار يا اقرباي او

ور ط لكن همان ؛و در قابل جبران بودن اين دسته از خسارات ترديدي وجود ندارد
از دست دادن  هاي فعلي، شايد عرف با توجه به طول عمر انسان ،كه بيان شد

البته داوري . فرصت زنده ماندن براي اين قبيل معمرين را ضرر به حساب نياورد
و با توجه به شرايط حاكم بر آن جامعه صورت  آن منطقهدر اين موارد با عرف 

اي با توجه به متوسط طول عمر  بدين معنا كه ممكن است در جامعه ؛خواهد گرفت
چنيني هم در قابل جبران بودن ضرر ناشي  موارد اينباالي افراد آن جامعه، حتي در 

، .ش 1390صالحي، ( .ترديد جدي وجود نداشته باشد ،از دست دادن فرصت
  )140ـ141صص
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البته الزم به تذكر است كه برخي از نويسندگان فرانسوي انتقادات بسياري بر 
كه به نظر  اند ها بيان داشته كه برخي از آن جاييتا  ؛اند اين نظريه وارد كرده

شود  در برابر خسارات مي مسؤوليترسد يك تقصير، بدون داشتن سبب، موجد  مي
بدون تقصير،  مسؤوليتاند كه بعد از  ال را مطرح كردهوار اين سؤ و طعنه

، .م1973؛ شاباس، 123، ص.م1970ساواتيه، ( ؟بدون رابطه سببيت خواهد بود مسؤوليت
2441(  

  
  بهبودي بيمارفرصت  تمطالعه تطبيقي تفوي: سوم بخش

از بررسي مشروعيت و نفوذ نظريه تفويت فرصت بهبودي يا  بعدبخش در اين 
، به تبيين جايگاه و حدود و ثغور نظريه عامهو فقه  اماميهي بيمار در فقه شفا
الذكر در حقوق موضوعه ايران و كشورهاي خارجي نظير فرانسه، استراليا و  مار

  .هيم پرداختبرخي از كشورهاي اسالمي خوا
  
  فرصت در حقوق كشورهاي خارجي تفويتنظريه  .1

اي مورد توجه  در حقوق كشورهاي خارجي، اين نظريه در سطح بسيار گسترده
در فرانسه در  ،عنوان مثال ها قرار گرفته است، به دكترين و رويه قضايي آن

 23و در دكترين حقوقي 22صادر شدههاي اخير آراء زيادي در اين خصوص  سال
و  2001ممتو، (  .اي مورد بررسي قرار گرفته است طور جدي و قابل مالحظه نيز به
در حقوق بلژيك هم اين نظريه ) 13، ش.م1974؛ بره، 22ص و 346-343صص ،.م1997

  )346، ش.م1997نيس، ( .پذيرفته شده است
دانان در مورد خطاي پزشكي اين حق را  هم حقوق ال در نظام حقوقي كامن

اند كه او براي فرصت از دست رفته معالجه، تقاضاي  براي بيمار به رسميت شناخته
جبران خسارات ناشي از  در استراليا اگر چه در برخي دعاوي،. جبران خسارت كند
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، اما اين نظريه تحت شرايطي شده اعمال آن محدود ه وشددست دادن فرصت رد 
دانان اين كشور، خواهان  قبول واقع شده است و حقوقورد يه قضايي متوسط رو

 .پزشكي هستند مسايلدر  خصوص هبتر اين نظريه،  تر و سهل پذيرش هر چه بيش
  24)55، ص.م2010والش، (

كشورهاي اسالمي نيز غالباً در رويه قضايي يا دكترين حقوقي اين نظريه را 
الجزاير ، )به بعد 400ق، ص.ه1430الجميلي، ( اند و در كشورهايي نظير عراق پذيرفته

نيز  )160، ص.م1987الحسيني، ( و لبنان 26سوريه، 25مصر، ،)166ص ق،.ه1429الحياري،(
  .دانند فرصت را يك ضرر قابل جبران مي تفويت

  
  عامهفرصت در فقه  تفويتنظريه  .2

باشد و اين خير داشته أكه اگر طبيب براي نجات بيمار ت اعتقاد دارند هفقهاي عام
خير أخير سبب پيشرفت بيماري يا مرگ بيمار شود، قاضي محكمه بايد علت تأت

يا در حال  ،را بررسي نمايد كه مثالً طبيب از راه دور براي طبابت آمده است
اين . معذور بوده است ،به موقع حضورجراحي بيمار ديگري بوده است كه طبعاً در 
اين  اند و در قابل پذيرش معرفي شده قبيل معذورات از طرف فقهاي اهل سنت

وليتي متوجه پزشك ؤقبيل موارد در صورت پيشرفت بيماري يا مرگ بيمار، مس
خيري كه به زيان أ، يعني تمسؤوليتزيرا اصل آن است كه ذمه او از  ؛نخواهد بود

 ،منجر شده است -از دست دادن فرصت زنده ماندن و يا فرصت بهبودي -  بيمار
اي دال بر تقصير پزشك در حاضر  نهكه بيمار يا اقرباي او بي اين مگر ؛بري باشد

موجه در عمليات درمان عليه او اقامه  خير غيرأشدن به موقع بر بالين بيمار يا ت
، ق.ه1403زرقا، ( .خواهد بود مسؤولحيث  نمايند كه در اين صورت طبيب از اين

  )199-200، صص.ش 1389آل شيخ مبارك،  :، به نقل از59ص
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  فرصت در فقه اماميه تفويتنظريه  .3
عنوان ضرر پذيرفته  النفع در فقه از سوي فقهاي عظام به عدم ظاهراًكه  اين  به نظر

در فقه، ترديدهاي جدي  نظريه تفويت فرصتنشده است، در خصوص پذيرش 
رسد كه در خصوص  تذكر اين مهم ضروري به نظر مي ،با اين وجود. وجود دارد
چه مورد اشكال است و سبب مخالفت فقها شده است،  لنفع در فقه، آنا مفهوم عدم

و در صورت جمع ساير  ،النفع مسلم عدم النفع محتمل است وگرنه در خصوص عدم
بعضي  و است شده پذيرفته آن بودن جبران قابل ظاهراً مورد، اين در الزم و مقرر شرايط

، .ش 1390صالحي، ( 27.اند دهش موارد اين رضعمت صراحتاً ن،أالش عظيم از فقهاي
در فقه اماميه در برخي موارد از دست دادن فرصت تحصيل منفعت ضرر 
محسوب شده است؛ مثالً اگر عامل در عقد مضاربه اقداماتي انجام داده باشد كه 
 ،احتمال تحصيل سود در آن باشد و مالك قبل از اتمام آن اقدام به فسخ عقد نمايد

هر چند كه در ساير  ؛دانند المثل مي د فقها عامل را مستحق اجرتدر اين قبيل موار
، 26ج ق،.ه1402 نجفي،( .اند چنين حقي را براي او به رسميت نشناخته ،موارد فسخ

در اين حالت ضرر  ،نماييماگر نفس از دست دادن فرصت را ضرر تلقي  )389ص
كه  نايت به ايناز طرف ديگر و با ع .بالفعل است نه محتمل و مربوط به آتيه
بر  هذا معتواند هر حكمي را جعل نمايد،  تشريع در اختيار شارع است و او مي

 واقع در، امور ماهوي و تكويني قابل جعل و تشريع نيستند، اس تعاليم شرع انوراس
بدين معنا كه اگر اسباب  ؛رفع و وضع تكويني تابع همان اسباب تكوين است

در شرع يك . شود و گرنه معدوم خواهد شد د ميحتماً مسبب موجو ،موجود باشند
داريم، اما اين كه موضوع » الضرر و الضرار في االسالم«كبراي كلي به نام 

غه و لّعلم ال بايستي با استعانت از عرف و لذا ؛ضرري چيست در شرع نيامده است
، موسوي بجنوردي( .را مشخص و تحديد حدود نمود مصاديق و محدوده آن ،كذالك

  )63ـ70، صص.ش 1384
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كه چه چيزي  اند كه براي تعيين اين گونه ابراز عقيده نموده برخي از فقها اين
بايد به عرف مراجعه نمود و بر اين اساس  ،ضرر است و چه چيزي ضرر نيست

گاه از نظر عرفي احراز نمود كه عنوان ضرر صادق  اند كه فقيه هر اعالم داشته
برخي  28.موضوع تفاوتي ندارددر حكم  ـ دن آنكم يا زياد بوـ  است، مقدار ضرر

توان در اثبات، صحت  مي ،اند از فقهاي معاصر نيز در تعريفي كه از ضرر ارائه داده
مكارم الشيرازي، ( .و مشروعيت نظريه از دست دادن فرصت در فقه استفاده نمود

  )به بعد 84، صق.ه1427
و براي تعيين كه مفهوم ضرر يك مفهوم عرفي است  روشن شدحال كه 

ـ  رسد فرض متنازع فيه موضوع ضرري بايستي به عرف مراجعه نمود، به نظر مي
زيرا اين قبيل  ،داند را عرف ضرر مي ـ ضرري بودن از دست دادن فرصت

ها عرفاً ارزشمند و قابل تقويم به ارزش مادي هستند، بر همين مبناست كه  فرصت
 ـ گزاف بعضاً ـ دي و معنويهاي ما در برابر آن هزينه ،اشخاص حاضرند
كه  مثالً بيماري كه فرصت معالجه و درمان را دارد، صرف اين ؛مصروف دارند

براي او حائز اهميت و شايد در برخي موارد داراي  ،تحت فرآيند درمان قرار گيرد
خاطر،  با طيب بنابراين، باشدتسلي خاطر سبب رواني و معنوي و  مهم آثار بسيار

شود، اگرچه ثمر بخش بودن فرآيند  گزاف درمان را متقبل مي هاي بعضاً هزينه
  .باشد) نه يقيني(الحصول  درمان محتمل
حتي در برخي موارد با وجود  ،كه اين نوع ضرر در عرف مسلم است النهايه اين

در عين حال باز نفس فرصت و برخورداري فرد  ،كه نتيجه نهايي ممتنع است اين
كه  القاعده وي از اين و علي استداراي ارزش معنوي  از آن، نوعي ترضيه خاطر و

كه به نتيجه  ولو اين ،مسرور است ،كند در راه رسيدن به مطلوب خويش تالش مي
 .گردد محسوب مي نيز چنين فرصتي نوعي ضرر معنوي لذا ؛مطلوب دست نيازد

كه در فقه اماميه فروعي مطرح و  مضافاً اين )219-220صص  ،.ش 1380كاظمي، (
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اند كه فرصت تحصيل منفعت كه در اثر تقصير خوانده تفويت شده،  بررسي شده
با  بنابراين )376 - 389، صص 26 ق، ج.ه1402نجفي، ( .قابل جبران دانسته شده است

كه نفس تفويت فرصت تحصيل  توان گفت درباره اين موضوع مياندكي دقت 
اختالف  ،رسد نظر مينظر چنداني نيست و به  شود، اختالف سود، ضرر محسوب مي

  .باشد مي مسؤوليتدر قابل جبران بودن اين ضرر، از جهت ساير شرايط 
  
  حقوق موضوعه ايران در 29فرصت تفويتنظريه  .4

و فقدان رويه قضايي و جايگاه اين موضوع در فقه و  گذار با توجه به سكوت قانون
اشكالي وجود   تانه تنها در قابليت جبران اين نوع خسار ،اين كه از لحاظ فقهي

توان اين نظريه  رسد كه مي موافق اصول و قواعد فقهي است، به نظر مي ، بلكهندارد
 ،دانان ايراني هم در برخي فروض البته برخي از حقوق. را در حقوق ايران پذيرفت

مان به نظم و أهايي را براي حصول تو اند و راه حل دانسته قابل قبولاين نظريه را 
و در خصوص خطاهاي  )48، ص.ش 1383كاتوزيان، ( اند كرده عدالت پيشنهاد

نفسه  حرف پزشكي فيصاحبان اند كه خطاهاي  اين چنين تعبير كرده پزشكي
بسيار  ،كه به ورود ضرر منتهي شود آورند كه احتمال اين خطراتي به وجود مي

ف خطاهاي حر شود كه بين معلوم مي ،اگر اين احتمال تحقق يابد لذا؛ زياد است
پزشكي و وابسته و ورود ضرر به بيمار يا اقرباي او رابطه سببيت بر قرار است و 

توان در اين قبيل موارد حرف مزبور را به استناد خطايي كه منجر به ايجاد ضرر  مي
  )285، ص.ش 1387كاتوزيان، ( .دانست مسؤولاند،  و موقعيت خطري براي بيمار شده

بر مبناي از  نيز المثل عامل جعاله مورد اجرتدر   30،م.ق 565 ادهالبته مقرره م
متعهد به دادن اجرت يا ( ،فسخ جاعلزيرا  ؛دست دادن فرصت قابل توجيه است

از  ،كرده است نظر را دنبال مي فرصت حصول عاملي كه كار يا هدف مورد) شاپاد
ميزان ارزش كاري كه از دست رفته، معياري براي سنجش و  در واقعبرد و  بين مي
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مبناي التزام جاعل به  ،در اين موارد .ويم خسارات ناشي از اين اقدام استتق
المثل، قرارداد اجاره نيست؛ جبران زيان وارده به عامل و نوعي  پرداخت اجرت

  )152، ش2ج ،.ش 1386 كاتوزيان،( .مدني است مسؤوليت
كه يكي  جايي رسد كه از آن ضروري به نظر مي نكتهذكر اين ت ،با اين وجود
وجود ضرر  بايد القاعده است، علي خسارتمدني، جبران  مسؤوليتاز اهداف مهم 

اثبات گردد و در فرض فرصت از دست رفته، غالباً  مسؤوليتعنوان ركن ركين  به
شود كه تعيين ضابطه آن هم با  از دست دادن آن نوعي ضرر مسلم محسوب مي

فرصت از دست رفته  بر همين اساس اگر در برخي موارد، عرف،. باشد عرف مي
شود و طبعاً  فقدان آن، ضرر محسوب نمي ،ترديد بدونرا داراي ارزش ندانست، 

  .وليتي را هم ايجاد نخواهد نمودؤمس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1391سال ششم، شماره بيستم، بهار             فصلنامه حقوق پزشكي/   34 

ت 
رص

ت ف
فوي

ت
 در

فته
ق يا

حق
و ت

وا 
 نار

طر
د خ

جا
و اي

ار 
 بيم

دي
هبو

ب
… 

  نتيجه
از  ،از منظر عرف ارزشمند باشد انبراي بيمار كه استفاده از موقعيتي در مواردي

ضرر مسلمي است كه  ،توسط صاحبان حرف پزشكي بين بردن اين موقعيت
ابهام در تقويم ميزان خسارات نيز در اصل ارزشمندي فرصت  .بايستي جبران شود

طور كه در  همان ؛موجد ترديد جدي نخواهد بود ،و امكان از دست رفته بيمار
ممكن است  .خسارات معنوي نيز اين قبيل ايرادات مانع از شناخت آن نبوده است

هاي معنوي مسلمي  زيان ،براي بيمار يا اقرباي او ها محروم ماندن از برخي موقعيت
نيز به همراه داشته باشد كه در قابل جبران بودن اين قبيل خسارات نيز ترديد 

  .جدي وجود ندارد
زيرا  ؛تفاوت قائل شد ،رفالنهايه بايستي بين منافع بالقوه و منافع احتمالي ص

ل جبران بودن آن ترديدي نحوي است كه عقل و عرف در قاب منافع بالقوه به
رسد كه ميزان احتمال حصول به منافع بايستي در  به نظر ميبا اين وجود،  .دنندار

 ،در اين قبيل موارد لذا ؛مقتضي ايجاد منفعت باشد ،از منظر عرفحدي باشد كه 
سير طبيعي امور را برهم زند و حصول به منفعت را منتفي  احتمال وجود مانعي كه

بع در قابل جبران بودن آن و بالطكند  القوه منفعت را احتمالي نميجود بنمايد، و
قابل جبران است كه به ظن قوي يا يقيناً  فرصتي .خدشه و خللي وارد نخواهد كرد

در  .به كسب منفعت يا دفع ضرر منتهي شود و نتيجه ضروري آن محسوب شود
 اند هداد از دست باي اويا اقر بيمار كهچه  آنبين تمام موارد بايستي تالش نمود تا 

د و طبعاً در باشبرقرار  توازند تعادل و نكن عنوان خسارات دريافت مي چه به و آن
اين داوري عرفي، درجه احتمال ايجاد موانع، ميزان خسارت قابل پرداخت به بيمار 

  .را تقليل خواهد داد
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  ها پي نوشت

  .پروين، اعتصامي، مثنويات و غزليات -1
 PERTEو در حقوق فرانسه تحت عنوان  LOSS OF PROFITال از آن تحت عنوان  در حقوق كامن -2

DE PROFIT رشته  د و در حقوق داخلي هم در اين خصوص مقاالت مفيد و متعددي بهشو بحث مي
النفع  فوت منفعت يا عدم). تا بي.(علي سامت، محمد: تحرير درآمده است، براي اطالع بيشتر بنگريد به

پوراميني،  - 53-76. مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. در حقوق ايران و اسالم
مهر و آبان . 8س. 47ماهنامه ش. النفع در فقه و حقوق موضوعه بررسي عدم). 1383.(حسين محمد

83 .80-76. 

است  يادآوري الزم به. 191 ،1380محمود، كاظمي، : تر در اين خصوص بنگريد به براي اطالع بيش -3
ر بسيا انكه اينجانب» نظريه از دست دادن فرصت در مسئوليت مدني« ثمينكه ايشان عالوه بر مقاله 

م، در زمينه ساير مباحث حقوق پزشكي نيز داراي مقاالت ارزشمندي هستند اي هاز آن استفاده نمود
امينيان مدرس، محمد : ك.همچنين ر -خالي از لطف نخواهد بود پژوهشگرانها براي  كه مطالعه آن

-229، 43توضيحاتي پيرامون تفويت منافع و عدم النفع، مجله حقوقي دادگستري، شماره ). 1382.(
225.  

4- LA CHANCE D'EVITER UNE PERTE. 
 .193-1380،197كاظمي، : ك.براي مقايسه اين مفاهيم ر -5

6-Article 1315: Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le 
fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

7- FORCE MAJEURE. 
8- CAUSE ÉTRANGÈRE. 
9- VICTIME. 

كه تعهدات صاحبان حرف پزشكي و وابسته، تعهد به نتيجه باشد، صرف ورود  البته در مواردي -10
. خواهد شد دهياد شخسارت به بيمار يا اقرباي او تقصير تلقي خواهد شد و سبب مسئوليت افراد 

صالحي، حميدرضا؛ عباسي، : با مشخصات گانك به مقاله نگارند.براي اطالع بيشتر ر(
هاي آن در پرتو مطالعه تطبيقي، فصلنامه بررسي ماهيت تعهدات پزشكي و جلوه). 1390.(محمود

كه تعهدات صاحبان حرف  لكن در صورتي .58-39، 90، بهار16حقوق پزشكي، سال پنجم، شماره
ي و وابسته، تعهد به وسيله باشد در اين قبيل موارد بيمار يا اقرباي او حسب مورد بايستي پزشك

كه در برخي موارد  ها صادر شود، مگر اين ها را اثبات نمايند تا حكم به مسؤوليت آن تقصير آن
ها بايستي براي  فرض بر تقصير صاحبان حرف پزشكي و وابسته شده باشد كه در اين موارد آن

صالحي، ك به مقاله .تر در اين زمينه ر براي اطالع بيش. (ز از مسؤوليت خويش دليل بياورندگري
ماهيت تعهدات پزشكي در پرتو مطالعه ). 1389.(حميدرضا؛ فالح، محمدرضا؛ عباسي، محمود

 .131-152، 89، پاييز14تطبيقي، فصلنامه حقوق پزشكي ، سال چهارم، شماره
النفع محتمل و تمايز آن با مصاديق مشابه مانند تفويت  ص مفهوم عدمدر خصو تربراي اطالع بيش -11
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النفع در حقوق ايران و  خسارت عدم). 1381( .الدين اصغري آقمشهدي، فخر: منافع بنگريد به

اصغري -77-94. 81بهار. 29شماره. مجله نامه مفيد. 1980المللي كاال مصوب كنوانسيون بيع بين
. 15شماره. 2سال. مجله قضاوت. النفع در حقوق ايران خسارت عدم. )1383.(الدين آقمشهدي، فخر

14-10. 
12- DAMNUM EMERGANS. 

 .64حافظ، ديوان اشعار، غزل شماره  -13
14- SI L’ON EST INCAPABLE D’ETABLIR LE LIEN DE CAUSALITE 

ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE FINAL, CELA NE SIGNIFIE 
PAS QUE LA FAUTE N’A PAS CAUSE D’AUTRES DOMMAGES, PAR 
EXEMPLE LES SOUFFRANCES MORALES ENDUREES PAR LE 
PATIENT QUI DEBUTE, DEJA AVEC QUELQUES LONGUEURS DE 
RETARD, UN COMBAT CONTRE LE CANCER. 

 .پروين، اعتصامي، مثنويات و غزليات -15
16- PERTE SUBIE- DAMNUM EMERGANS. 

 -100، 1381درياباري،  -به بعد 17جوهريان، بي تا، : تر در اين خصوص بنگريد به براي اطالع بيش -17
فی حین . أي أن یکون حالاً قد وقع فعلاً، فلا یکون افتراضیاً أو احتمالیاً : ان یکون الضرر محققاً 

یجوز ان یکون الضرر مستقبلاً، بمعنی أنه لم یقع في الحال ولکنه محقق الوقوع فی المستقبل، 
وث ضرر للمریض جزاء خطا الطبیب، غیر أن نتائج الضرر لم تظهر الا بعد فترة، فهذا النوع کحد

کما تثار هنا مسألة تفویت . من الضرر یعتبر فی الحکم الضرر المحقق، فیترتب المسئولیة و التعویض
اتته فرصة الفرصة، حیث أقر الفقه و القضاء معاً، تحقق الضرر بصدده اذا ثبت فعلاً أن المریض قد ف

بسبب خطا الطبیب، کتقدیم الطبیب لتقریر طبي سلبي عن صحة الشخص المتقدم له لاتمام ملف 
توظیف، فلا یوظف الشخص، فیتضح فیما بعد ان الشخص معافی، فهنا نقول ان فرصة التوظیف 
احتمالیة اي ان قبول الشخص فی الوظیفه احتمالي، ولکن تفویت فرصة تقدیم الملف الکامل هو 

. المسئولیه الجزائیه الطبیه). ٢٠٠٨( حملیل، صالح .الضرر المحقق الذی تقوم علیه المسئولیة
جامعه مولود معمری تیزی . قسم الحقوق. ادرار کلیه الآداب و العلوم الانسانیه. دراسه المقارنه

  .١١. الجمهوریه الجزائریه الدیمقراطیه. وزو
 -انتشارات دانشكده امور اقتصادي. چاپ دوم. جلد اول. بيمه اموال و مسؤوليت). 1377.(كريمي، آيت

  :بنگريد بهبه زبان فرانسه  .انتشارات سمت. چاپ اول. حقوق بيمه).1382.(بابايي، ايرج
BOUT, ROGER (1981) LE DROIT DES ASSURANCES, 1ER ÉDITION, 

PARIS, PRESSE UNIVERSITAIRE DE FRANCE. ET VOIR AUSSI: 
LAMBERT, YVONNE (1995) DROIT DES ASSURANCES, 9E ÉDITION, 

PARIS, DALLOZ. 
18- REPARATION. 
19- DOMMAGE MORALE. 

: تر بنگريد به براي اطالع بيش. ه مورد بررسي قرار گرفته استصالفر اين نظريه تحت عنوان فوات -20
. القاهره. د االولمكتبه فؤا. مسئوليه االطّباء و الجراحين المدنيه). 1951.(زكي  االبراشي، حسن

. مشكالت المسئوليه المدنيه). 1978.(الدين زكي، محمود  جمال -194. دارالنشر للجامعات العربيه
 .376-371. مطبعه جامعه القاهره: القاهره. طبعه االولي
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21- CERTITUDE DU DOMMAGE. 
22- voir dans ce sujet: Cour de cassation, 1er civ, 18 janvier 1989, Bull, civ, I, 

N19_ Cour de cassation, 1er civ, 16 juillet 1991, Bull, civ, I, N248_ Cour de 
cassation, 1er civ, 7juin 1988, Bull, civ, I, N180_ Cour de cassation, 1er 
civ,10 janvier 1990, Bull, civ, I, N10_ Cour de cassation, 1er civ, 27 mars 
1973, Bull, civ, I, N 15_ et voir également: Cour de cassation, 1er civ, 2 mai 
1978, Bull, civ, I, N167_ Cour de cassation, 1er civ, 7 juin 1989, Bull, civ, I, 
N230.voir également:Souplet, Isabelle.(2002). La perte de la chance dans le 
droit de la responsabilité médicale, thèse de DEA, Université de Lille2. 

: ك به.توانند جهت مطالعه اجمالي برخي از اين آراء ر منداني كه به زبان فرانسه آشنايي ندارند مي عالقه
ترجمه و تحقيق مجيد .(تحليل رويه قضايي فرانسه در زمينه مسؤوليت مدني). 1386.(ژوردن، پاتريس 

هاي صفحات متعددي  در زيرنويس. 1385ژوردن، : مچنين بنگريد بهه .انتشارات ميزان. چاپ اول). اديب
 .به برخي از اين آراء اشاره شده است

در اين كشور مباحث بسيار جالب و در خور توجهي در اين باره صورت گرفته است كه شرح و  -23
براي ا ه اين قسمت به برخي از آنبا اين وجود در  ،ها از حوصله اين مقاله خارج است تفصيل آن

  .شود آشنايي محققان و عالقه مندان اشاره مي
PREVOST, P-R .(1983). LA PERTE DE CHANCE EN RESPONSABILITÉ 

MÉDICALE. THÈSE LILLE.(MÉDECIN). 79 PAGES. HANSON, J-N 
.(1981). LA PERTE D'UNE CHANCE DE SURVIE. THÈSE 
LILLE.(MÉDECIN). 80 PAGES. CHATELAIN, C .(2002). LA THÉORIE 
DA LA PERTE DE CHANCES EN DROIT HOSPITALIER. THÈSE 
LILLE.350 PAGES. 

24  - The decision of the High Court in Tabet v Gett has been widely interpreted 
as a definitive statement that the common law in Australia does not allow a 
plaintiff to obtain compensation on the basis of a loss of chance action. 
However, there are a number of comments in the judgment which indicate 
that there may be some situations where a plaintiff may be able to be 
successful on a loss of chance action or at least be able to rely upon an 
alternative action to obtain compensation where previously they may have 
been able to rely on a loss of chance action. Some of these possible 
situations include actions based on increased risk, a contractual claim for a 
loss of chance, and a loss of a chance action in particular situations. See: 
Greg Walsh and Anna Walsh(2010) Tabet v Gett: The end of loss of chance 
actions in Australia?, School of Law, University of Notre Dame, Australia, 
Medical Law Department, 18 JLM 50, p55. 

الشرح القانون  الوافي في). 1992.(سليمان، مرقيس: لبحث حول هذا الموضوع يراجعللمزيد من ا -25
، 1380كاظمي، :به نقل از 147-146: قاهره.  1ج. في الفعل الضار.  في االلتزامات. المدني المصري

222. 

به  16، 629ش. القسمه الثاني. مصادر االلتزام. الجزء االول. النظريه العامه لاللتزام. وحيد الدين سوار -26
  .222. 1380كاظمي، : نقل از

کثمره البستان و نماء سائر  -و اّما ما هو بالقّوه... لا ریب فی صدق الضرر بالمالیّات: فنقول«-27
فهو کذلک، فاّن طریان ما یوجب عدم حصول هذه  - الاملاک و منافعها المتجّدده علی التدریج
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: ک.برای اطلاع بیشتر ر. »راً، والتسبیب له اضراراً المنافع مع کون الّشان حصولها عادة یعّد ضر

قم . الطبعه الثالثه. مجلد الاول. العناوین). ۱۴۲۹.(الحسینی المراغی، السید میر عبد الفتاح 
الجزء . القواعد الفقهیه. ناصر، مکارم الشیرازی -  ۳۰۸. موسسه النشر الاسلامی: المشّرفه
  ».90-84.الاول

در خصوص مفهوم فقهي ضرر . 21. مكتبه بصيرتي: قم المقدسه. عوائد االيام ).1408.(نراقي، احمد -28
چه كه قدر متيقن بين همه تعاريف است، مفهوم عرفي  اما آن. در فقه، نظرات مختلفي بيان شده است

چه كه انسان  مثالً در تقريرات ميرزاي نائيني، ضرر را عبارت از فوت آن. بودن ضرر وارده است
النفع را هم در  البته ايشان عدم. اند خواه نفس باشد يا عرض يا جوارح معرفي كرده واجد آن است،

. اند كه مقتضي آن كامل باشد، رجوع به عرف را براي جبران اين قبيل خسارات پذيرفته صورتي
آخوند خراساني و شيخ اعظم انصاري نيز در خصوص مفهوم خسارت، تعاريفي مشابه تعريف 

تر در خصوص تعاريف لغوي، فقهي و حقوقي مفهوم  براي اطالع بيش. اند كرده الذكر استعمال فوق
بررسي خسارت معنوي و قابليت جبران آن با تكيه بر ). 1389.(مسعودي، راضيه: ك.خسارت ر

. دانشگاه شاهد: تهران. نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي پايان. شناسي هاي دانش روان يافته
  .15ـ27

29- PERTE D'UNE CHANCE. 

كه عمل به اتمام نرسيده است، هر يك از  جعاله تعهدي جايز است و مادامي :قانون مدني 565ماده  -30
المثل عمل عامل  توانند رجوع كنند، ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد، بايد اجرت طرفين مي
 .را بدهد

 

  فهرست منابع
  منابع فارسي )الف

ترجمه محمود ( حقوق و مسؤوليت پزشكي در اسالم، )1389(ـ آل شيخ مبارك، قيس بن محمد 
 انتشارات حقوقي: تهران ،چاپ دوم ،)عباسي

المللي  خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين، )1381( ـ اصغري آقمشهدي، فخر الدين
  77ـ94 ،81بهار ،29شماره ،مجله نامه مفيد ،1980كاال مصوب

 ،2سال ،مجله قضاوت ،النفع در حقوق ايران خسارت عدم، )1383(ـ  لدينا اصغري آقمشهدي، فخر
  10ـ14 ،15شماره

 ،)به كوشش حسن برازان( كليات ديوان اختر چرخ ادب پروين اعتصامي، )1384( ـ اعتصامي، پروين
 انتشارات سنبله ،چاپ اول

 ،مجله حقوقي دادگستري ،فعتوضيحاتي پيرامون تفويت منافع و عدم الن، )1382( ـ امينيان مدرس، محمد
  225ـ229 ،43شماره 
  انتشارات سمت ،چاپ اول ،حقوق بيمه ،)1382(ـ  بابائي، ايرج



  1391سال ششم، شماره بيستم، بهار             فصلنامه حقوق پزشكي/   39 

سي
عبا

ود 
حم

ي، م
الح

 ص
ضا

در
حمي

  

                                                                                                                                                               
 ،66شماره  ،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران، هدف مسئوليت مدني، )1383(ـ باديني، حسن 

 55ـ113

  شركت سهامي انتشارنشر : تهران ،چاپ اول ،فلسفه مسؤوليت مدني، )1384(ـ باديني، حسن 
. 8س ،47ماهنامه ش ،بررسي عدم النفع در فقه و حقوق موضوعه، )1383(ـ  پوراميني، محمدحسين

  76ـ80
 11ـ26 ،فصلنامه صنعت بيمه ،بيمه حوادث ناشي از كار، )تا بي( ـ جوهريان، محمد ولي 

 ،)زويني و قاسم غنيتصحيح محمد ق(ديوان اشعار  ،)1371( ـ الدين محمد حافظ شيرازي، خواجه شمس
  انتشارات اقبال ،چاپ دوازدهم

 ،3شماره ،17سال ،فصلنامه صنعت بيمه ،بيمه مسؤوليت پزشك، )1381( ـ درياباري، سيد محمد زمان
 67ـ100 ،67شماره مسلسل

ترجمه ( اصول مسؤوليت مدني همراه با آراي ديوان عالي كشور فرانسه ،)1385(ـ ژوردن، پاتريس 
 مجد انتشارات ،پ دومچا ،)مجيد اديب

ترجمه و تحقيق مجيد ( تحليل رويه قضايي فرانسه در زمينه مسؤوليت مدني، )1386(ـ ژوردن، پاتريس 
 انتشارات ميزان ،چاپ اول ،)اديب

مجله دانشكده حقوق و  ،فوت منفعت يا عدم النفع در حقوق ايران و اسالم ،)بي تا(ـ سامت، محمدعلي 
 پ.53ـ76 ،علوم سياسي دانشگاه تهران

 ،مفهوم تقصير و تاثير آن در مسؤوليت مدني ناشي از فرآيند درمان،)1390( ـ صالحي، حميدرضا
 دانشگاه شاهد: تهران ،نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي پايان

ماهيت تعهدات پزشكي در پرتو  ،)1389( ـ عباسي، محمود و صالحي، حميدرضا؛ فالح، محمدرضا
  131ـ152، 14حقوق پزشكي، سال چهارم، شماره مطالعه تطبيقي، فصلنامه

هاي آن در پرتو  بررسي ماهيت تعهدات پزشكي و جلوه ،)1390( ـ عباسي، محمود و صالحي، حميدرضا
  58ـ39، 16مطالعه تطبيقي، فصلنامه حقوق پزشكي، سال پنجم، شماره

مجله حقوقي  ،مدنيتقصير و رابطه سببييت در نظام مسؤوليت ، )1385(ـ  مهدي پور، امير قربان
 11ـ36 ،54شماره ،دادگستري

مطالعه تطبيقي در ، مفهوم و نقش تقصير در نظام مسئوليت مدني ايران، )1387( ـ پور، امير مهدي قربان
نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي و معارف  پايان: تهران ،فقه اماميه و نظام حقوقي كامن ال

 مدانشگاه امام صادق عليه السال ،اسالمي

 شركت سهامي انتشار ،چاپ هفتم، دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي ،)1383( ـ كاتوزيان، ناصر

 ،چاپ هفتم ،2جلد. صلح ـ ها مشاركت ،حقوق مدني، دوره عقود معين، )1386( ـ كاتوزيان، ناصر
  انتشارات گنج دانش: تهران

انتشارات  ،چاپ هشتم ،جلد اول ،اعد حقوقيهاي خارج از قرارداد، قو الزام ،)1387( ـ كاتوزيان، ناصر
 دانشگاه تهران
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مجله دانشكده حقوق و  ،نظريه از دست دادن فرصت در مسؤوليت مدني ،)1380( ـ كاظمي، محمود

  185ـ228. 53شماره  ،علوم سياسي تهران
 قتصاديانتشارات دانشكده امور ا ،چاپ دوم ،جلد اول، بيمه اموال و مسؤوليت ،)1377( ـ كريمي، آيت

هاي دانش  بررسي خسارت معنوي و قابليت جبران آن با تكيه بر يافته، )1389( ـ مسعودي، راضيه
 دانشگاه شاهد: تهران، نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي پايان ،روانشناسي

  انتشارات سمت ،چاپ اول ،بخش جزايي ،فقه تطبيقي، )1384( ـ موسوي بجنوردي، سيد محمد
نشر  ،چاپ اول ،)نيا ترجمه حسين آقائي( سببيت در حقوق ،)1389(ـ  هونوره، توني ـ هارت، اچ ال اي

  ميزان
  

  منابع عربي )ب
دارالنشر : القاهره ،مكتبه فؤاد االول ،مسئوليه االطّباء و الجراحين المدنيه، )1951( ـ االبراشي، حسن زكي
  للجامعات العربيه

مطبعه جامعه  :القاهره ،طبعه االولي ،سئوليه المدنيهمشكالت الم ،)1978( ـ جمال الدين زكي، محمود
 القاهره

دارالثقافه : عمان ،الطبعه االولي ،الخطاء في المسئوليه الطبيعه المدنيه، )ق.ه1430( ـالجميلي، اسعدعبيد 
  للنّشر و التّوزيع

قم  ،الطبعه الثالثه ،مجلد االول و الثاني ،العناوين ،)ق.ه1429( ـالحسيني المراغي، السيد مير عبد الفتاح 
 موسسه النشر االسالمي: المقدسه

المسئوليه المدنيه عن االخطاء المهينه، الطبيب، المهندس المعماري، ، )1987( ـالحسيني، عبدالطيف 
 الشركه العاليه للكتاب: بيروت ،الطبعه االولي ،والمقاول، المحامي

 ،ادرار كليه اآلداب و العلوم االنسانيه ،راسه المقارنهد ،المسئوليه الجزائيه الطبيه ،)2008( ـ حمليل، صالح
 الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه ،جامعه مولود معمري تيزي وزو ،قسم الحقوق

دارالثقافه للنشر : عمان ،الطبعه االولي ،المسئوليه المدنيه للطبيب، )ق.ه1429( ـالحياري، احمدحسن 
  والتوزيع

ثالثون قاعده فقهيه عامه تجري في مختلف ابواب  ،القواعد الفقهيه، )ق.ه1427( ـمكارم الشيرازي، ناصر 
 )ع( مدرسه االمام علي بن ابي طالب ،الطبعه الثانيه: قم المقدسه ،الجزء االول و الثاني ،الفقه

داراحياء : بيروت. 26و 42. 43ج ،جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، )ق.ه1402( ـ نجفي، محمدحسن
 لعربيالتراث ا

 مكتبه بصيرتي: قم المقدسه ،عوائد االيام، )ق.ه1408( ـنراقي، احمد 
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