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 اعمال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي
 1عباس كريمي

  سيد محمد آذين
  چكيده

هاي مورد مطالعه در حوزه مسؤوليت  عنوان يكي از شاخه مسؤوليت مدني پزشك، به
زيرا از يك سو تقريباً تمامي . سزا برخوردار است مدني و حقوق خصوصي، از اهميتي به

گيرشان است، با پزشك سر و كار  هايي كه گريبان اريابناي بشر به ضرورت درمان بيم
دارند و از سوي ديگر، موضوع مطالعه و كار اطبا، نه يك شيء و كاالي هر چند ذي 
قيمت، كه كالبد، روان و ذهن بشري است كه واالترين سرمايه و ارزشمندترين دارايي 

رفه خطير مسؤوليت حقوق در برخورد با مسائل ناشي از اشتغال به اين ح. انسان است
كشد و لزوم اتخاذ تدابيري كه در عين توجه به ضرورت جبران  بزرگي را بر دوش مي

خسارت نارواي وارد بر بيمار، امنيت رواني و شغلي مناسبي براي فعاليت پزشك ايجاد 
مسؤوليت مدني در حقوق . سازد هاي تدوين حقوق پزشكي را دوچندان مي كند، دشواري
بر اين اساس، . از نظر غالب فقهي، مبتني بر نظريه اتالف و تسبيب است ايران به تبعيت
نتيجه . اند دانان مسؤوليت پزشك را نيز با تكيه بر اين دو قاعده توجيه نموده بيشتر حقوق

اين امر آن است كه پزشك در صورت مباشرت در ورود صدمه به بيمار در هر صورت 
در ورود زيان، تنها در موردي ضمان را بر  شود و در صورت تسبيب مسؤول شناخته مي

اما در واقع هر دو نتيجه غيرمنصفانه به نظر . عهده دارد كه مرتكب تقصير شده باشد
نمايد،  پزشكي كه با حسن نيت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خويش مي. رسد مي

مار شناخته چرا بايد به صرف مباشرت در درمان، ضامن صدمات احتمالي وارده به بي
شود؟ در مقابل، چرا در فرض ورود غيرمستقيم زيان، تنها پزشك مقصر را مسؤول 
 بدانيم و به صرف ايجاد شرايط و ظاهري فريبنده، بيماري را كه به اعتماد درمان و نتيجه 
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سپارد مستحق جبران خسارت ندانيم؟ به  گرفتن از معالجه، خود را به دست پزشك مي
توان يك مؤسسه عمومي بهداشتي مانند سازمان انتقال خون را به  يعنوان مثال آيا م

صرف اين كه تقصيري در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست 
  قربانيان اين حادثه ضامن ندانست؟رفتن سالمتي 

نويسندگان مقاله حاضر سعي دارند با ابتناي مسؤوليت مدني پزشك بر پايه قاعده 
هي غرور، در جهت رفع نتايج نامناسب ناشي از اعمال قواعد عمومي مسؤوليت مدني فق

در حوزه مسؤوليت پزشك برآمده و خاطر نشان شوند كه فقه اماميه، با برخورداري از 
ظرفيتي باال و غنايي درخور توجه، شايستگي پاسخگويي به معضالت خاص حقوق 

  .قاعده غرور داردر پزشكي از جمله مسؤوليت پزشك را با تكيه ب
 

  كليديواژگان 
  مسؤوليت مدني، مسؤوليت بدون تقصير، مسؤوليت پزشكي، غرور، ظاهر فريبنده

  
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  1387پاييز ،ششم، شماره دومسال                   ه حقوق پزشكيفصلنام/   15 

ذين
د آ

حم
د م

 سي
ي،
ريم

س ك
عبا

  

 اعمال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي

نظيري كه در زندگي انسان ها دارد ، همواره  دانش پزشكي به دليل اهميت كم
هاي مختلف علمي قرار  تماعي و دانشمندان حوزههاي مختلف اج مورد توجه گروه

هاست كه به دليل مسائلي كه در جريان  حقوق نيز يكي از اين گرايش. داشته است
مداوا و درمان بيماران ممكن است رخ دهد، به حوادث و پيشامدهاي طبي نگاه 

هاي  طبابت، در همه دوران. اي داشته و آن را از ديرباز مدنظر قرار داده است ويژه
عنوان همزادي براي انسان مراحل رشد و ترقي خود را پيموده و با  تاريخي، به

مسؤوليت . پله در جات تكامل را در نورديده است حركت روبه رشد بشري پله
شود از لوازم درمان  دار مي خطيري كه يك پزشك در مداواي بيمارانش عهده

اين مسؤوليت، . اند طبيب دوختهبدحاالني است كه تنها چشم اميد به دستان توانگر 
هاي حيات پزشكي، هميشه مورد توجه طبيبان و ساير اقشار  ترين سال از ابتدايي

، راه حلي را براي برخورد با پزشكان  جامعه قرار داشته و هر تمدن و نظام فكري
. شوند، برگزيده است خاطي و افرادي كه در درمان بيماران خود ناكام مي

شود و  مفهومي نوين در عرصه روابط اجتماعي محسوب نميمسؤوليت پزشكي، 
چه امروز اقتضاي پيشرفت و توسعه يافتگي حقوق  آن. ريشه در تمدن بشري دارد

در عرصه پزشكي است، تدوين نظامي عقالني براي شناسايي مسؤوليت مدني 
پزشك است؛ نظامي كه در عين  حفظ امنيت شغلي كساني كه جهت درمان 

  .حقوق بيماران را نيز تضمين كند زنند، رعايت به خطر دست مي همنوعان خود
تشخيص  اساسي اصل عنوان به ژرمني ـ رومي نظام تابع كشورهاي حقوق در آنچه

مسؤوليت مدني مورد شناسايي قرار گرفته، اثبات عنصر تقصير در ورود ضرر به 
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بدون تقصير اصل بر مسؤوليت مبتني بر تقصير است و مسؤوليت . ديده است زيان
  ).Penneau, 1996 , p.16. (گردد يا با فرض خطا، از موارد استثنايي تلقي مي

در نظام حقوقي ايران نيز كه برگرفته از فقه اماميه و در عين حال متأثر از 
حقوق روم است، در موارد اتالف، يعني در صورت ايراد مستقيم و بالواسطه 

الي شناخته شده است و اين در ح خسارت، درهرصورت مباشر ورود ضرر مسؤول
خصوص موارد تسبيب ، يعني خسارت غيرمستقيم، از گذار ايراني در است كه قانون

پيروي  ـ جا با نظام حقوقي اسالم همخواني دارد كه در اين ـ راه حل رايج غربي
رسد مسؤوليت پزشك نيز تابعي از  بنابراين در بادي امر به نظر مي. نموده است
  .لي باشدك همين قاعده

اين مقاله درپي آن است كه با بررسي اجمالي مفاد قاعده فقهي غرور، پيشنهاد 
كننده راه حلي مناسب براي معضالت پيش روي مسؤوليت پزشكان باشد؛ راه حلي 

گيرد، در موارد ضروري از  اي طبيب را درنظر مي كه مصالح حرفه كه در عين آن
رسد حقوق  به نظر مي. حمايت به عمل آورد خورده درمان ناكارآمد قربانيان فريب

هاي موجود در  تواند خأل ايران، با در اختيار داشتن منبع غني فقه اماميه، حتي مي
نظام هاي حقوقي غربي را با تفسيرهايي نوگرايانه از مفاد قواعد فقهي چون قاعده 

يكي از همين موارد، اعمال قاعده غرور در خصوص . پوشش بدهد "غرور"
تواند به حاكميت مطلق قاعده اتالف و  وليت مدني پزشك است كه ميمسؤ

تسبيب بر مسؤوليت طبيب پايان بخشيده و با انعطاف بيشتري، زمينه ساز تحقق 
  . ديدگان گردد عدالت و جبران خسارت زيان

قابليت اعمال قاعده غرور درخصوص  "اين مقاله در مبحث نخست خود كه 
، در بند اول به مطالعه قابليت اعمال قاعده در دارد امن "مسؤوليت مدني پزشكي 

در ذيل اين بند نيز مباني فقهي و مستندات . پردازد مورد اعمال فريبنده پزشكي مي
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در بند دوم از مبحث اول ، قابليت . قانوني اين قاعده مورد بررسي قرار گرفته است
نوان فرعي ظواهر اعمال قاعده غرور در مورد ظواهر فريبنده پزشكي، تحت دو ع

فريبنده پزشكي به طور عام و ظواهر فريبنده مؤسسات انتقال خون به نقد كشيده 
پس از بررسي اجمالي قابليت اعمال قاعده غرور در نظام مسؤوليت . شده است

مدني پزشكي، در مبحث دوم، آثار اعمال اين قاعده در اين حوزه در دو بند مطرح 
ال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي در بند اول آثار اعم. شود مي

شود كه خود، از دو بخش مقايسه دامنه اجراي دو قاعده  ناشي از اتالف مطالعه مي
اتالف و غرور و نيز دايره تاثير اجراي قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت ناشي 

در بند دوم، آثار اجراي قاعده غرور در . از اتالف پزشك تشكيل شده است
رچوب ضمان ناشي از تسبيب پزشك مورد مداقه قرار گرفته كه از دوبخش، چا

قاعده  مشابه بند اول اين مبحث تركيب شده با اين تفاوت كه مقايسه، ميان دو
تسبيب و غرور صورت گرفته و دايره اجراي قاعده غرور در قالب مسؤوليت 

شده است تا با در پايان نيز سعي . ناشي از تسبيب مورد بحث قرار گرفته است
  .ارائه تحليلي جامع، ماحصل بحث تحت عنوان نتيجه به خواننده عرضه گردد

  
  قابليت اعمال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي: مبحث اول

در اين مبحث، ابتدا از امكان اجراي قاعده غرور در موارد اعمال فريبنده پزشكي 
 ي قاعده در خصوص ظواهر فريبندهآيد و سپس، قابلبت اجرا سخن به ميان مي

  .گيرد پزشكي مورد بررسي قرار مي
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  قابليت اعمال قاعده غرور درخصوص اعمال فريبنده پزشكي: بند اول
نخست به مطالعه مباني فقهي قاعده غرور و ارتباط آن با اعمال فريبنده طبي 

ي كشورمان وقپردازيم  و سپس، موارد اثرگذاري و اندراج قاعده را در متون حق مي
  .از نظر خواهيم گذراند

  
  مباني فقهي قاعده غرور و اعمال فريبنده پزشكي: الف

براي آنكه بتوان به بررسي جايگاه اعمال متقلبانه پزشكي در قاعده غرور دست 
قاعده غرور از . زد، ابتدا بايد با مفهوم غرور و مفاد اجمالي قاعده آشنا گشت

فقهيان در ابواب گوناگون فقهي بدان تسك  قواعد شناخته شده فقهي است كه
اند و در مواردي كاربرد دارد كه شخصي به واسطه قول يا فعل شخص  جسته

بر اساس اين قاعده، چنين . ديگري متحمل خسارت گشته و متضرر شده باشد 
. شخصي حق دارد به باعث زيان رجوع نموده و غرامت خود را از وي مطالبه نمايد

  .)283،صق 1411مكارم ،(
المغرور يرجع الي  "عبارتي كه به عنوان معرّف اين قاعده شهره گشته ، جمله 

است و طبعاً غار به كسي اطالق  "فريب"غرور در لغت به معني . است " من غرّه
شود كه با رفتار و گفتار خود زمينه فريفته شدن ديگري را فراهم آورده باشد و  مي

مشهور فقيهان عبارت قاعده را اصطيادي  .مغرور شخص فريب خورده را نامند
اما از سوي بعضي از ايشان نيز ادعاي . )449ق ، ص1421الموسوي الخميني ، (دانند  مي

كه محقق كركي در كتاب  شده است، چنان) ص(انتساب اين كالم به رسول اكرم 
مي  را به پيامبر اسالم نسبت "المغرور يرجع الي من غرّه  "جامع المقاصد ، عبارت 

. صاحب جواهر نيز به اين عبارت به عنوان حديث نبوي استناد جسته است. دهد
بايد بر آن بود كه عدم اندراج اين روايت در كتب حديث معتبر . )145، صق1404(
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اند رواياتي كه بدون ذكر در  كند، زيرا فراوان ضرري بر اعتبار قاعده وارد نمي
ياد شده است و همين امر، اطميناني را  ها هاي حديث، در منابع فقهي از آن كتاب

  .)97ق، ص1413شيرازي، ( كند كند حاصل مي به خبر كفايت ميكه براي اعتماد 
چه در اين مقام براي ما اهميت دارد آن است كه عبارت ذكر شده، بهترين  آن

. نص موجود براي انتقال مفهوم قاعده غرور و دربردارنده اجمالي مفاد غرور است
ت براي آشنا شدن بيشتر با مفهوم قاعده ، چند مثال مشهور كه در منابع مناسب اس

در موردي كه : فقهي به عنوان مجاري قاعده غرور معرفي گشته است ذكر گردد 
پدري دختر صغير خود را كه مبتال به بيماري برص است ، بدون اعالم به مرد در 

ليس و فريفتن داماد خصوص اين مشكل، به عقد وي در آورد ، پدر به دليل تد
رد تكليفي براي پرداخت باشد و م خود ضامن پرداخت مهرالمثل به دختر خود مي

  .)596، صق1409حرّ عاملي، ( مهر ندارد
شهادت نادرست در محضر دادگاه نيز از مصاديق بارز اعمال قاعده است كه در 

ص امري كسي كه به نادرست در خصو. روايات نيز مكرراً بدان اشاره گشته است
كه پيش از اجراي حكم خطا، از شهادت  دهد، در صورتي به زيان متهم شهادت مي

اش نيست اما اگر پس از اجراي حكم به اشتباه خود  خود بازگردد ضماني بر عهده
عنوان  به. )383ق، ص1407كليني، (، ضامن خسارت وارد شده خواهد بود اذعان كند

مداً به ناحق شهادت داده باشد، مصداق شهادت مثال در مورد اتهام زنا، اگر شاهد عا
تلقي شده و پس از احراز عمد در شهادت دروغ، به حد قذف محكوم  "زور"
اما اگر شاهد صرفاً از روي اشتباه و سهو به خطا شهادت داده باشد، در . شود مي

ت در صورت اجراي حكم حدي به ديه محكوم شده و براي هميشه از اداي شهاد
  .گردد ه محروم ميمحضر دادگا
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حال كه به اجمال با مفهوم قاعده در فقه اماميه آشنا شديم، به بررسي جايگاه 
مسؤوليت مدني . پردازيم آن در مسؤوليت مدني پزشكي ناشي از اعمال فريبنده مي

پزشك بر اساس اعمال قاعده غرور به تازگي و توسط نويسندگان قواعد فقه مورد 
هايي از اعمال پزشكي به عنوان مصداق قاعده،  كر مثالذ. مطالعه قرار گرفته است

گيري  امري جديد و حاصل تالش ذهني نويسندگان فقه براي توجيه مناسب سخت
پيش از اين هرگاه سخن از مسؤوليت مدني . شرع نسبت به مسؤوليت پزشك است

شد و ضمان  آمد، ذهن فقيهان متوجه قاعده سببيت و اتالف مي پزشك به ميان مي
مطالعه دامنه . گرفت بيب در اين چارچوب بود كه مورد تجزيه و تحليل قرار ميط

ث اجراي قواعد تسبيب و اتالف و آثار آن بر نحوه اجراي قاعده غرور را به مبح
  .سازيم دوم اين مقاله موكول مي

پزشكي كه داروي خاصي را با علم به مضر بودن آن به بيمار خود توصيه 
وجود عنصر علم به اضرار . شود جراي قاعده محسوب ميكند، قدر متيقن ا مي

سازد زيرا چنين حالتي، حكايت از  بعدي، مسؤوليت پزشك را اجتناب ناپذير مي
دهنده، هم از  فريب عمدي بيمار در جريان درمان خود دارد و طبعاً پزشك فريب

 ظامسوي وجدان آگاه، هم از سوي نظام اخالقي و فكري جامعه و هم از سوي ن
  .حقوقي مورد نكوهش قرار دارد

مسؤوليت چنين پزشكي امري بديهي است و ميان فقيهان هيچ معارض و 
، رابطه ميان غار و مغرور، از نظر عقلي و منطقي و  به ديگر سخن. مخالفي ندارد

،  حالت نخست. دو به واقع ، در چهار صورت منحصر است نسبت به علم و جهل آن
طبعاً اين حالت از قاعده غرور . به واقع عالم هستند كه هر دو نسبتموردي است 

موضوعاً خارج است زيرا فريب كسي كه نسبت به واقع امر آگاهي دارد، اساساً 
حالت دوم، يعني عالم بودن زيان ديده و جاهل بودن غار نيز به طريق .  منتفي است
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كه تعبير  " تخودكرده را تدبير نيس "المثل  ضرب. اولي از عموم قاعده خارج است
ديگري از قاعده اقدام است، خروج اين فرض را از موارد اعمال قاعده توضيح 

در فرض سوم، مغرور جاهل به واقع و فريب دهنده آگاه به آن است و در . دهد مي
نتيجه تدليس صورت گرفته توسط غار، رنگ و صبغه عمدي و آگاهانه به خود 

هاي  دهد و بهترين مثال اعده را تشكيل مي، قدر متيقن اجراي ق اين فرض. گيرد مي
در اين بند نيز بر آنيم تا . گيرد ارائه شده از قاعده در همين حوزه قرار مي

، بيمار خود را به كام  مسؤوليت پزشكي را مورد مطالعه قرار دهيم كه آگاهانه
كند و با فريب و تدليس عمدي وي، زمينه را براي ايراد خسارت  خطر روانه مي

مسؤوليت چنين شخصي مورد اتفاق فقهيان است و هيچ ترديدي . آورد هم ميفرا
فرض چهارم موردي است كه غار و مغرور هر دو نسبت به . در آن وجود ندارد

واقع امر ناآگاه باشند كه بررسي تفصيلي آن را به بند دوم همين مبحث موكول 
در حالت اخير  كنيم كه ضمان پزشك كنيم و فقط به همين اندك اكتفا مي مي

گروهي غرور را منحصر به مورد علم شخص تدليس . مورد اختالف فقيهان است
دانند و عده اي صرف تحقق اوضاع و احوال فريبنده را براي مسؤوليت  كنده مي

، بجنوردي( حقيقت نداشته باشد   لمي نسبت بهدانند، هرچند كه وي ع غار كافي مي
  .)441ق، ص1417اي،  و مراغه 278ق، ص1419

اي از فقيهان بزرگ معاصر در تقويت نظري كه غرور را منوط به علم  عده
،  "غرور"، عناوين  داند فريب دهنده به حقيقت امر و عمد وي در فريفتن مغرور مي

، مفيد  ، لغوي و شرعي آن را با در نظر گرفتن معاني عرفي "خدعه"و  "تدليس"
 دانند ن را تفسير كننده ديگري ميااند و هركدام از اين واژگ يك معنا دانسته

بينند كه جامعه  ايشان بناء عقال را بر اين مي. )451ق، ص1421الموسوي الخميني، (
  داند كه عالماً عامداً اقدام به اضرار غير نموده باشد كسي را مسؤول عمل خود مي
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به اش منجر  داند توصيه بنابر اين پزشكي كه مي. )227ق، ص1416فاضل لنكراني، (
گرداند و با اين  گردد و خسارتي غيرضروري را متوجه بيمار مي نتيجه نامناسبي مي

هم . باشد زند، مسؤول عمل فريب كارانه خود مي حال به اين پيشنهاد دست مي
پردازد،  عنوان مثال جراحي بيمار خود مي چنين طبيبي كه به مباشرت به درمان و به

ب عمل خود آگاهي دارد و با اين حال دست كه از نتايج سوء و نامناس در صورتي
  .گردد دارد، ضامن خسارات وارده تلقي مي از عمل بر نمي

  
  متون حقوقي ناظر به قاعده غرور و اعمال فريبنده پزشكي: ب

، نص صريحي در خصوص مسؤوليت ناشي از اعمال  كه در حقوق كشورمان با اين
حظه مواد متعددي از قوانين و بيني نشده است، اما با مال فريبنده پزشكان پيش

را در نظام قانوني ايران مسلم دانست كه   توان اين امر ، مي هاي مرتبط نامه آيين
، از اسباب مسؤوليت دانسته  غرور در فرض وجود عمد و آگاهي از سوي پزشك

  : پردازيم ن مقررات مياينك به ذكر برخي از اي. شده است
قانون  499ضمان پزشك را بيان مي دارد ، ماده  ترين ماده قانوني كه حكم مهمـ 1

  :دارد است كه مقرر مي 1390مصوب  مجازات اسالمي جديد
دهد موجب تلف يا صدمه بدني  هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي"

كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني  گردد، ضامن ديه است، مگر آن
ائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و كه قبل از معالجه بر باشد يا اين

چه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا  چنان
برائت از ولي هوشي و مانند آن ممكن نگردد،  تحصيل برائت از او به دليل بي

 .شود مريض تحصيل مي
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ل براي وي در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عم .1تبصره 
  .ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نكرده باشد

ولي بيمار، اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام  .2تبصره 
در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با . رهبري است

به اعطاء هاي مربوطه نسبت  استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان
  ."كند برائت به طبيب اقدام مي

چند هنوز براي داوري در خصوص سوگيري رويه قضائي در اجراي اين  هر
گذار  ماده بسيار زود است، اما نص قانون، حكايت از تغيير بنيادين در نگرش قانون

، مسؤوليت مطلق به 1به حكايت تبصره . نسبت به مسؤوليت پزشك دارد
چه مفسران حقوقي، تعهد پزشك به  صير بدل گشته و آنمسؤوليت مبتني بر تق

اين،  بنابر. خواندند و بر آن نقدها داشتند، ديگر تعهد به وسيله است نتيجه مي
كه برائت اخذ كرده يا نكرده  اعم از آن ـ پزشك در صورت ارتكاب تقصير

ل ضامن خسارات وارد بر بيمار است و در صورتي كه فرآيند درمان، به شك -باشد
  1.مند و متعارف صورت گرفته باشد، ضامن نيست ولو برائت نگرفته باشد نظام

 :داشت اشعار مي 1370اسالمي مصوب قانون مجازات  319پيش از اين، ماده 

هايي كه شخصاً انجام  ، در معالجه ، طبيب گرچه حاذق و متخصص باشد هرگاه" 
ريض يا ولي او باشد ، باعث كند، هرچند با اذن م را صادر مي دهد يا دستور آن مي

همان قانون  321ماده  ".تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است
مفاد اين ماده . نيز قاعده مشابهي براي مسؤوليت بيطار و دامپزشك وضع نموده بود

مار ، حكايت از نگاه ويژه مقنن به سالمت بي كه بسيار سخت گيرانه وضع شده بود
  .ليف ملي داشتعنوان يك تك به
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هرگاه طبيب يا بيطار و مانند "  ، قانون مجازات اسالمي سابق 322براساس ماده 
آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل 

ترتيب حكم افراطي ماده  بدين ".دار خسارت پديد آمده نخواهد بود نمايد، عهده
توانست با  الظاهر پزشك مي زيرا علي. ي شده بودبا اين قاعده تفريطي خنث 319

؛ شرطي كه  دار خسارت نشود ها برهد و عهده تحصيل برائت از بيمار از همه ضمان
شد كه  اما بايد تفسيري از ماده ارائه مي. تحميل آن بر بيمار مضطر بسيار ساده بود

ا نيز كه در عين حمايت از حقوق حقه پزشك دلسوز و نيكوكار، مصالح بيمار ر
برد تأمين  به سر مي و به نوعي در اضطرار  نامناسب جسمي يا روحي  در شرايط 

در نتيجه بايد پذيرفت كه هرگونه تقلب و تدليس و سوء استفاده از اعتماد . كند
معتبر را غير برد و آن ين مي، اثر شرط برائت ياد شده را از ب بيمار به پزشك

قانون جديد نيز به روشني قابل برداشت است  499اي كه از ماده  سازد؛ نتيجه مي
  .)383، ص1385، كاتوزيان(

كه بنا بر دو قانون قديم و جديد، ارتكاب هرگونه  به هر روي، هنگامي
، به طريق اولي همه اشكال  تقصيري از سوي پزشك با مسؤوليت وي توأم گشته

  .ي گردد، بايد از اسباب ضمان تلق فريب كاري و تدليس عمدي از سوي او
كه  ، هرگونه اضرار را اعم از آن 1339قانون مسؤوليت مدني مصوب  1ماده ـ 2

داند و فريفتن بيمار و سوء  احتياطي باشد قابل جبران مي عمدي يا در نتيجه بي
معالجه عمدي وي با استفاده از اعتماد ايجاد شده، از مصايق بارز ايراد خسارت 

  .گيرد قرار مي 1م حكم ضمان ماده موشود و بدين جهت در ع عمدي تلقي مي
اي شاغالن  آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه 4ماده  ـ3

نوع بيماري او  يهم افشاء اسرار بيمار و هم افشا هاي پزشكي و وابسته،  حرفه
جهت . داند را در غير موارد مصرحه قانوني تخلف محسوب و قابل مجازات مي
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سر الزم است فردي كه شخصيت او نيز مورد نظر  احراز تخلف افشاء
گذار بوده است سري را كه موظف به حفظ آن بوده با سوء نيت و عالماً  قانون

و نيز نظريه  4توان با عنايت به ماده  البته موارد زير را مي. عامداً فاش كند
از استثنائات وارد بر قاعده  1352هيأت مديره نظام پزشكي مركز در سال 

شهادت  ـ اعالم بيماري هاي واگير؛ ـرضايت صاحب راز؛  ـ:  داري دانستراز
حفظ  ـتصميم بيمار به ارتكاب جرم؛  ـاعالم والدت و وفات؛  ـنزد محاكم؛ 

 .)64، ص1383عباسي، (مصالح مهم ديگران 

نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات شاغالن حرف پزشكي مقرر  آيين 8ماده  ـ4
  :  دارد مي

رعب و هراس در بيمار با تشريح وخامت بيماري يا وخيم جلوه دادن ايجاد " 
تواند به نحو مقتضي بستگان بيمار را در جريان  بيماري ممنوع است و پزشك مي

ي ممكن است پزشك ".خطرات و وخامت و عواقب احتمالي بيماري قرار دهد
بيمار خود از نظر گرفتن قواعد اخالقي و نداي وجدان، بخواهد با ترساندن بدون در

، زمينه مناسبي را براي اصرار بر ادامه درمان مورد  اش وضعيت جسمي يا روحي
چنين رفتارهايي نه . نظر خود يا تحصيل وجوه به عنوان حق درمان فراهم آورد

تنها از نظر انتظامي قابل تعقيب و از نظر اخالقي به شدت مذموم است، از نقطه نظر 
ها و مبالغ خرج شده براي ادامه  ليت نسبت به هزينهحقوقي نيز باعث ايجاد مسؤو

خسارات و لطمات جسمي و روحي وارد شده به قرباني . اين درمان تصنّعي است
  . باشد نيز از سوي پزشك متقلب قابل جبران مي

گردان و مخدر  تجويز داروهاي روان ": د دار نامه اشعار مي همين آيين 9ماده  ـ5
  "......اعتياد درآيد ممنوع استاي كه به حالت  گونه به
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، وي  گاه با استفاده از اعتماد بيمار به خود قطعاً يك پزشك با حسن نيت هيچ
اي است مبني  چنين رفتاري خود اماره. دهد را در معرض اعتياد و نابودي قرار نمي
  .گردان ر به مواد افيوني يا روانبر سوء نيت پزشك در آلوده كردن بيما

ر از مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي، وابسته به دولت و خيريه جذب بيما " ـ6
، پلي كلينيك و پاراكلينيك خصوصي، به منظور  به مطب شخصي يا بيمارستان
نامه انتظامي رسيدگي به  آيين 12اين حكم ماده  ".استفاده مادي ممنوع است

تالش پزشك براي قانع كردن بيمار . تخلفات شاغالن حرف پزشكي است
سبت به انتقال از يك نهاد درماني عمومي به محلي خصوصي، مصداق روشني ن

پزشك عامداً و با آگاهي نسبت به امكانات . گردد از فريفتن وي محسوب مي
، بدون در نظر گرفتن مصالح وي و فقط براي  موجود در محل پذيرش بيمار

د توصيه كرده ، انتقال وي را به مركز درماني متبوع خو تأمين منافع مادي خود
، تدليس و  چنين عملي. نمايد و گاه به اجبار او را وادار به اين جابجايي مي

غرور تلقي شده و هرگونه خسارتي كه از اين رهگذر متوجه بيمار گردد، بر 
البته بايد در نظر داشت كه توصيه جابجايي بيمار از . عهده پزشك متقلب است

، از حكم  تر مركز مورد نظر طبيب بروي حسن نيت و به دليل امكانات مناس
از طرفي قيد . مذكور و مسؤوليت ناشي از غرور موضوعاً خارج است 8ماده 

عمومي بودن مركز نخست و خصوصي بودن مركز دوم كه در ماده به چشم 
ندارد و چه بسا   خورد تأثيري در اعمال مفاد قاعده غرور و ضمان پزشك مي

ك به تشويق بيمار براي مراجعه به مركزي ، اقدام پزش كه در شرايط خاصي
عنوان مثال مركز  ، نوعي غرور تلقي گردد؛ به ، خود دولتي براي مداوا

مركز دولتي و اي كه بيمار را پذيرفته مجهز به وسايلي باشد كه  خصوصي
  .عمومي فاقد آن است
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ه از ، هرنوع تبليغات گمراه كنند آيين نامه انتظامي موصوف 14به موجب ماده ـ 7
از قيد . ، براي شاغالن حرف پزشكي ممنوع است هاي عمومي طريق رسانه

توان به خوبي تأثير غرور و فريب بيمار  مندرج در متن ماده مي "كننده گمراه "
  .ؤوليت و ارتكاب تخلف مشاهده كردرا در مس

 هاي پزشكي مقرر انتظامي رسيدگي به تخلفات شاغالن حرفه  نامه آيين 15ماده ـ 8
اي  حرفه و فني مطالب تشريح و پزشكي هاي گزارش و مقاالت انتشار " : دارد يم

  ".است ممنوع تبليغاتي وسايل طريق از باشند داشته كننده گمراه تبليغاتي جنبه كه
ها از  ن هايي، نشر آ درخصوص مسؤوليت ناشي از انتشار چنين اخبار و گزارش

ف فريفتن آگاهانه ديگري براي طريق وسايل ارتباط جمعي ضرورتي ندارد و صر
،  ، حتي اگر شفاهاً صورت گرفته باشد تبعيت از راهكار درماني مورد نظر پزشك

عنوان مثال، پزشكي كه با استناد به گزارشي  به. گردد آور قلمداد مي ضمان
شود و با  ساختگي مدعي كشف دارويي شفابخش براي درمان نوعي از سرطان مي

گرداند،  هاي هنگفت براي مداوا مي ادار به صرف هزينهاين حيلت، بيمار را و
  .است گشته متحمل قرباني كه است يهاي هزينه پرداخت و ها خسارت جبران مسؤول

از "همين آيين نامه حق ندارند  16هاي پزشكي بر اساس ماده  شاغالن حرفهـ 9
عناوين علمي و تخصصي كه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

هايي  استفاده از عناوين تخصصي در زمينه  ".نرسيده است استفاده كنند پزشكي
كه پزشك فاقد مجوز درماني است متأسفانه به امري رايج بدل گشته و بارها 

، با درج عناوين ويژه بر  شاهد آن بوده و هستيم كه پزشكي غيرمتخصص
چنين . كند هاي مختلف متخصص معرفي مي ، خود را در زمينه سردر مطب خود

، از موارد فريب بيماران محسوب  اقداماتي عالوه بر امكان تعقيب انتظامي
  .ها قابل جبران است ت ناشي از آنگردند و خسارا مي
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آنچه گفته شد بخش كوچكي از مواردي است كه يك پزشك ممكن است 
را به خود جلب كرده و او را  اي گردد كه اعتماد بيمار مرتكب اعمال فريبنده

را داريم عدم  اما چيزي كه در اين مقاله قصد پرداختن به آن. سازد متضرر
دقت در  با. اختصاص حكم ضمان ناشي از غرور به فريفتن آگاهانه و عمدي است

برخي از اين موارد، سخني از عمد در  يابيم كه در ميمفاد قوانين پيش گفته در
چه بسا پزشكي . مده استفريب و يا آگاهانه بودن اقدام گمراه كننده به ميان نيا

كند با شناساندن خود  بدون سوء نيت و حتي با خيرخواهي و قصد نيكي، سعي مي
به عنوان متخصص اطفال و جلب اعتماد بيمار و خانواده او، سبب نجات كودك را 

هم چنين افشاء سرّ از تخلفاتي دانسته شده كه براي . از درد و رنج فراهم آورد
شود، اعم از  اما هرسرّي كه افشا مي. سوء نيت همراه باشد تحقق، بايد عمدي و با

كه عمداً علني شده باشد يا در نتيجه بي مباالتي پزشك، ممكن است خسارتي  آن
هنگفت به عرض و حيثيت بيمار وارد آورد كه عمدي يا ناآگاهانه بودن افشا 

،  دان بپردازيمپس آنچه كه سر آن داريم تا ب. تواند در آن تأثيري داشته باشد نمي
بررسي مسؤوليت پزشك در مواردي است كه عمل پزشك همراه با سوء نيت 

ور نيست اما وي شرايطي را فراهم آورده كه با مالحظه آن هر فرد متعارفي مغر
  .افتد گردد و به اشتباه مي مي
  

  قابليت اعمال قاعده غرور در خصوص ظواهر فريبنده پزشكي: بند دوم
طور عام و كلي از منظر فقه و  ، ابتدا اين قابليت را به قسمت در اين بند، در دو

اي در مورد قابليت اعمال اين  دهيم و سپس بحث ويژه حقوق مورد مطالعه قرار مي
  :ه مراكز انتقال خون خواهيم داشتقاعده در خصوص ظواهر فريبند
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  امع طور قابليت اعمال قاعده غرور در خصوص ظواهر فريبنده پزشكي به: الف
جا كه قاعده غرور ريشه در فقه اسالمي دارد و حقوق ايران نيز منبعث و  از آن

تأثير گرفته از حقوق مذهبي است، با توجه به فقدان نص قانوني صريح در 
خصوص مورد، بايد تالش نمود با بررسي قابليت جبران خسارت با استناد به اين 

مل ضرر را فراهم نموده، موضع اي موجبات تح قاعده در مواردي كه ظاهر فريبنده
  .ايران را در اين زمينه بازشناختنظام حقوقي 

آيا قاعده غرور به فرضي :  فقه اماميه اين سؤال همواره مطرح بوده است كه در
اختصاص دارد كه غار يا شخص فريب دهنده به موضوع علم دارد و قاصداً دست 

در آن اوضاع و احوال   يرد كهگ زند يا هر موردي را فرا مي به اغراء ديگري مي
صورت  كه اين فريب با آگاهي منجر به فريفته شدن مغرور گردد، اعم از اين

  ؟ گرفته باشد يا ناآگاهانه
اند و هر گروه  نويسندگان فقه در پاسخ به اين سؤال به دو دسته تقسيم شده

  : گردد ه ذيالً به اجمال بيان مياند ك اي مستند ساخته نظرات خود را به ادله
گروهي از فقيهان معتقدند كه ظاهر آن است كه صدق غرور كه به معني ـ 1
نسبت به ) ، پزشك در موضوع بحث ما(ه و نيرنگ است، در فرضي كه غار خدع

رسد؛  نتايج نامناسب تجويز و توصيه و درمان خود ناآگاه است، مشكل به نظر مي
با اعتقاد به اثربخشي داروي  توان طبيب حاذقي را كه چگونه مي: عنوان مثال به

كند مسؤول و غار پنداشت ولو  را به وي پيشنهاد مي تجويز شده در عالج بيمار، آن
كه پس از استعمال دارو كشف گردد كه اين درمان براي بيمار مضر بوده و  آن

ايشان معتقدند كه حسن نيت پزشك مانع از آن   پزشك مرتكب اشتباه شده است؟
داد و از اين باب مسؤولش  وي لقب مدلّس و نيرنگ باز است كه بتوان به

ق، 1390و حكيم،  293ق، ص1411و مكارم،  225ق، ص 1416فاضل لنكراني،  ( پنداشت
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البته از نظر اين مؤلفين الزم نيست كه پزشك . )178ق، ص1421و مصطفوي،  273ص
الن كند واقع را به بيمار فريب خورده اعاي شمول حكم ضمان حتماً امري غيربر

بلكه صرف آگاه بودن طبيب از شرايط و خطر ناشي از اقدام مورد نظرش و 
.  كند سكوت در برابر اين امر براي حصول مسؤوليت ناشي از فريب كفايت مي

علم پزشك به واقع امر، جهت تحقق تدليس و تقلب مستلزم اين نيست كه تدليس 
فريبنده به وضعيت و شرايط  و غرور را از عناوين قصديه بدانيم، بلكه علم شخص

رغم حسن نيت در درمان  امري است مجزا از قصد فريب و چه بسا كه پزشكي علي
برد و موجب اضرار  داند عالج تجويز شده ره به جايي نمي ، بدان جهت كه مي بيمار

فاضل لنكراني، ( ور ضامن جبران خسارات قلمداد شود، از باب غر گردد به بيمار مي
  .)225ق، ص1416
اي ديگر از قواعد نويسان بر اين نظرند كه غرور اختصاص به مورد علم  عدهـ 2

در كتب فقه و قواعد، اين بحث نوعاً در فرضي مورد بررسي . شخص فريبنده ندارد
نسبت به واقع امر ) خورده و فريبنده شخص فريب(قرار گرفته كه هردو طرف 

در شرح مطلب به   )279و 278ق، ص1419(محقق بجنوردي . غافل بوده باشند
 :شود سك شده است كه ذيالً نقل مياستدالالت زيبايي متم

ويژه  گردد به ممكن است ادعا شود كه عنوان غار به شخص جاهل اطالق نمي" 
درصورتي كه مرتكب اشتباه شده باشد و تصورش بر اين بوده باشد كه در عملي 

پس كشف گردد كه اقدام وي دهد براي مغرور نفعي وجود دارد و س كه انجام مي
عنوان مثال پزشكي كه دواء خاصي را با تصور نافع بودن براي  به: مضر بوده است

گردد كه مضر بوده  ، معلوم مي كند و پس از استفاده از آن بيمارش تجويز مي
ممكن است ادعا شود چنين مواردي در نزد عرف فريفتن و خدعه در اضرار . است

گفته شد  ـ در كتاب قواعد فقه نويسنده ـ اما پيشتر. ودش به ديگري محسوب نمي
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كه اراده كردن و قصد نمودن عنوان يك فعل اثر و اهميتي در صدق عنوان آن 
، عمل وي ضرب  اگر كسي ديگري را مضروب ساخت: عنوان مثال عمل ندارد؛ به

 .تي اگر عمدي در زدن نداشته باشدشود، ح تلقي مي

تن عبارت است از ترغيب يك شخص به ارتكاب فعل اين اغراء و فريف بنابر 
البته عناوين قصديه . كننده نسبت به اين ضرر جاهل باشد نبار هرچند ترغيب زيا

شوند؛ مثالً تعظيم كه از چنين عناويني  بدون قصد كردن عنوان خود محقق نمي
اما بايد دانست . شود ، به صرف خم شدن و برخاستن بدون قصد محقق نمي است
خالصه . باشد اغراء و فريفتن در زمره عناويني كه قصد در آن معتبر است، نمي كه

كالم آنكه اگر كسي، ديگري را با ترغيب نسبت به ارتكاب عمل يا هرنحو 
ديگري، به ضرر بيندازد مشمول قاعده غرور است، حتي اگر نسبت به ورود ضرر 

ر سخن فريفته شدن خود به ديگ ".ناآگاه باشد بلكه نفع مغرور را خواسته باشد
، حكم  پزشك نسبت به اوضاع و احوال، مانع از آن نيست كه در برابر بيمار

تر  فريبنده را به خود بگيرد، اگر چه صدق عنوان اغراء در اين فرض كمي پوشيده
  .)441ق، ص1417اي،  مراغه(علم غار است  از فرض

پايه  نخست نيز بيانصاف اين است كه نظر دوم را ارجح بدانيم هرچند نظر 
قاعده غرور را بايد با توجه به مفاد عقلي حكم، با معياري عقلي بررسي و . نيست

عرف جامعه، امروزه، امور تكليفي و حكمي را از امور وضعي منفك . تفسير نمود
، ضمان و لزوم جبران خسارت را با  هاي دور داند و ديگر هم چون گذشته مي

هاي مبتني بر  دامنه مسؤوليت. سنجد واب نميمالك مكافات و جزاي عمل ناص
هاي بدون تقصير چندان گسترده گشته كه ديگر هيچ  فرض تقصير و مسؤوليت

و نه  ـ هاي پيش، براي مسؤول دانستن مرتكب از نظر حقوقي چون سده كس، هم
روز به روز از اخالقي بودن . نهد به عنصر معنوي رفتار وي وقعي نمي ـ كيفري



 

 

  1387پاييز ،ششم، شماره دومسال                   فصلنامه حقوق پزشكي/   32

كي
زش

ي پ
مدن

ت 
ؤولي

مس
ب 

چو
چار

در 
ور 

 غر
عده

ل قا
عما

ا
  

شود و بر ضرورت جبران خسارت قربانيان اضرار  نظام مسؤوليت مدني كاسته مي
كه فقه به حقوق مجالي چنين مساعد براي بنيان  حال. گردد تري مي تأكيد بيش

ظري كه با حقايق نهادن ضمان پزشك بر اساس غرور داده است، چرا با گزينش ن
هاي حقوقي جهان تغاير دارد، فرصتي مغتنم را  عملي و سمت و سوي غالب نظام

ع و احوال فريبنده از دست براي تضمين جبران خسارت بيماران متضرر از اوضا
  بدهيم؟

دشواري اثبات آگاهي پزشك از وقوع خسارت يكي ديگر از داليلي است كه 
القاً قبيح است كه به غار اجازه داده شود تا در اخ. كند نظر برگزيده را تقويت مي

خسارت  پس ديوار بلند حاشا، فقط با انكار علم خود به ايراد خسارت، از جبران
  .بيماري ناآگاه پنهان شود

تر  هاي مترقي حقوقي نيز همسو تفسير موسع قاعده غرور ما را با نظام
دار نظام كهن  ن پرچمدرست است كه هم چنان در فرانسه، به عنوا. گرداند مي

، اصل بر مسؤوليت مدني مبتني بر تقصير است و تنها ضرري قابل  ژرمني ـ رومي
، حادث شود  احتياطي مرتكب مباالتي يا بي جبران دانسته شده كه بر اثر بي

Penneau, 1996 ,P.59) (اي براي  هاي اخير، گرايش قابل مالحظهاما در سال
 . شود صير و بدون تقصير در اين كشور ديده ميهاي با فرض تق پذيرش مسؤوليت

عنوان مثال اگر رابطه سببيت ميان اقامت بيمار در يك بيمارستان و ايراد به
). Penneau, 1996,. P.63(، جبران ضرر الزامي است خسارت به وي احراز گردد

اين مسؤوليت ناشي از خدشه به اعتمادي است كه بيمارستان براي بيمار ايجاد 
هم چنين در . و پس از ورود ضرر، رنگ و بوي فريب به خود گرفته است هكرد

هاي علمي حاصل شده در مواردي كه زيان وارد شده، در قياس با ميزان پيشرفت
رشته پزشكي، بسيار غيرقابل توجيه باشد يا اين زيان نسبت به محل پذيرش و 
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كند و  ض تقصير مياقامت بيمار شگفت آور باشد، حقوقدان فرانسوي حكم به فر
. تقصيري خود را به اثبات برساند اين پزشك يا نهاد بهداشتي است كه بايد بي

)Penneau, 1996, P.61  .(  شايد بتوان فلسفه وضع اين قاعده را لطمه به اعتمادي
دانست كه بيمار نسبت به پزشك يا بيمارستان پيدا كرده؛ اعتمادي كه پاسخي در 

خسارت هنگفتي كه به بيمار وارد شده ، تنها به سببي  خور دريافت نكرده و با
  .براي فريفتن وي تبديل شده است

  
قابليت اعمال قاعده غرور در خصوص ظواهر فريبنده مؤسسات انتقال خون : ب
  طور خاص به

اي است كه  كند، پرونده آنچه ضرورت طرح جداگانه اين مبحث را توجيه مي
. شهرت يافت " پرونده بيماران هموفيلي "به  اخيراً در محاكم ايران مطرح شد و

محاكم ايراني براي حكم به جبران خسارت توسط سازمان انتقال خون ايران نسبت 
به لطمه جبران ناپذيري كه به بيماران هموفيلي نيازمند خون وارد آمده بود به 

ادعا  دليل اين امر نيز آن بود كه سازمان انتقال خون با طرح اين. مشكل برخوردند
كه در زمان دريافت خون آلوده از اهداكنندگان، مجهز به وسايلي نبوده كه بتواند 
آلوده نبودن خون را به ويروس ايدز تأييد كند، خود را از مسؤوليت مدني ناشي از 

از سويي ديگر، اساس و . دانست آلودگي بيماران هموفيلي به ويروس ايدز مبرا مي
بر تقصير بنا شده است و بنا  ـ در موارد تسبيب ـ پايه مسؤوليت در حقوق ايران

سازمان انتقال خون . ، بار اثبات تقصير با خواهان جبران خسارت است براصل كلي
نهايتاً با ابتكار . ايران نيز با طرح اين ادعا خود را قاصر معرفي كرد و نه مقصر

صادر شد اما سؤالي ، رأي به نفع قربانيان مبتال به هموفيلي  عمل قضات فهيم پرونده
پاسخ ماند اين بودكه چرا نظام حقوقي مسؤوليت مدني ناشي از تسبيب  كه بي
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ت را هايي كه نتواند تاب اجراي عدال ؛ پايه هاي تقصير بنا شود پزشك، بايد بر پايه
  .در چنين مواردي داشته باشد

اسب و حلي من ، راه تر ازآن ارائه گشت ، با تفسير موسعي كه پيش قاعده غرور
سازماني كه به تنهايي . گذارد عادالنه را در اين خصوص فراروي قاضي ايراني مي

رود، قطعاً در نظر  دار وظيفه خطيري چون انتقال خون در ايران به شمار مي عهده
از اعتبار خاصي برخوردار است و همه  ـ اعم از اهداكننده و اهداشونده ـ مراجعين

طرات آلوده بودن خون يا تجهيزات دريافت يا اي از خ گونه واهمه بدون هيچ 
تواند  وقتي يك پزشك به تنهايي مي. كنند تزريق خون، به اين سازمان مراجعه مي

چنان اطميناني در قلب بيمارش ايجاد كند كه موجبات فريفته شدن وي فراهم 
گردد، چگونه يك سازمان پرطمطراق عمومي اين اعتماد عمومي را جلب نكند ؟ 

كردن مسؤوليت سازمان انتقال خون و ساير نهادهاي بهداشتي معتبر بر  با بنا
توان بدون ضرورت  در ارائه خدمات، مي  استفاده از اعتماد و اطمينان مراجعين
فراموش نكنيم كه قاعده غرور يكي از . اثبات تقصير حكم بر ضمان نمود

قانون  167و  4ل نظامي كه بر اساس اصو.  هاي ارزنده نظام حقوقي ماست دارايي
پس نبايد راه حل ارائه شده . كند اساسي ، يكي از منابع غني خودرا فقه معرفي مي
مسؤوليت ناشي از غرور، نهادي .  را طريقي برگرفته از حقوق غربي قلمداد كرد

اند و  كه مكرراً نوشته رغم آن كنون علي قرن كه تا 14است با قدمتي نزديك به 
گذار  ونويژه قان دانان و به اقعي كلمه مورد استفاده حقوقايم به معناي و خوانده

  .ايراني قرار نگرفته است
اگرچه بحث در مورد مسؤوليت سازمان انتقال خون به ميان آمد، اما مورد 

، آزمايشگاه  ، بيمارستان ، اعم از درمانگاه درماني ـ  هر نهاد بهداشتي. مخصص نيست
مومي به جذب مشتري اقدام كند، مشمول و يا حتي مطب، كه با جلب اعتماد ع
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گوي بيماران  بايد پاسخ شود و در صورت بروز زيان  قاعده غرور شناخته  مي
حتي مرتكب تقصيري چه نسبت به ايراد خسارت ناآگاه بوده و  مراجع باشد، اگر

  .هم نشده باشد
كي آور پزش تواند اهميت حمايت از قربانيان اعمال زيان يك مطالعه تطبيقي مي

 Le Code de( در فرانسه، براساس قانون بهداشت عمومي . را بيشتر نمايان سازد

la Santé Publique ( ،در سه مورد ذيل مسؤوليت بدون تقصير برقرار شده است
بدين معنا كه صرف اثبات ورود خسارت ناشي از اين اقدامات، بيمار را قادر 

  :سازد تا خسارت خود را از دولت مطالبه كند مي
واكسيناسون اجباري؛ اگر در جريان واكسيناسيون اجباري، شخص آلوده ـ 1

  .)10ماده  1بند ( ند خواهان جبران زيان وارده بشودتوا به يك بيماري جديد شد مي
؛ اگر شخصي خود را در خدمت چنين  شناختي و بيولوژيك تحقيقات زيستـ 2

داشت  دامات بدون هيچ چشمكه اين اق ، مشروط بر آن هايي قرار داده باشد پژوهش
  ).209ماده  ( ته باشد ، بايد جبران خسارت گرددمادي صورت گرف

جا كه مكلف  ، از آن هاي انتقال خون در كشور فرانسه ؛  سازمان انتقال خونـ 3
، مسؤول جبران ضرر وارد شده به كساني  اند هاي اهدايي بوده به تصفيه مناسب خون

  )668ماده  (  .اند ون لطمه خوردههستند كه از جريان انتقال خ
).(Penneau , 1996, P.66-67 

هاي حقوقي پيشرفته از شود كه انتقال خون در نظامچه گفته شد روشن ميازآن
جا كه براي جلب اعتماد عمومي، در برخي  سزايي برخوردار است، تا آناهميت به

مطلق دولتي هاي ناشي از انتقال خون مسؤوليت  كشورها براي جبران زيان
  .بيني شده است پيش
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  آثار اعمال قاعده غرور در چارچوب مسؤوليت مدني پزشكي: مبحث دوم
در اين مبحث به آثار اجراي قاعده در مسؤوليت مدني پزشكي ناشي از اتالف و 

تفاوت حكم ميان ضمان ناشي از اتالف و تسبيب كه از . پردازيم تسبيب مي
د، باعث شده تا اين دومورد جداگانه مورد شو مختصات فقه اسالمي محسوب مي

  .بررسي قرار گيرد
  

سؤوليت مدني پزشكي ناشي از چارچوب م آثاراعمال قاعده غرور در:   بند اول
  اتالف

، ابتدا به مقايسه حدود و گستره اجراي دو قاعده فقهي  اين بند در دو بخش مستقل
با درنظر گرفتن قاعده غرور و اتالف پرداخته و سپس حدود اجراي قاعده غرور 

  :گيرد اتالف مورد مطالعه قرار مي
  

قاعده غرور و اتالف در مسؤوليت مدني  هاي اجراي دو مقايسه دامنه:  الف
  پزشكي

:  دارد قانون مدني حكم كلي ضمان ناشي از اتالف را چنين بيان مي 328ماده 
،  اناصل در حقوق اير ".....هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است "

كه قائل به ضمان غير شويم، بايد به ادله  مسؤوليت مباشر تلف است و براي آن
االصول  با توجه به عموم اين قاعده در حقوق ايران، بايد علي. مثبته استناد بجوييم

مسؤوليت پزشكي را كه به مباشرت و مستقيماً باعث تلف يا نقص عضو و يا 
مصداق بارز رفتاري است كه عمل جراحان . جرحي شده است محرز دانست

براي آنكه اتالف موجبات مسؤوليت . تواند از موارد اتالف مستقيم تلقي گردد مي
  : بايد حائز شرايط ذيل باشد مرتكب را فراهم آورد،
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درنتيجه عمل پزشكي كه . خسارت و زيان بايد مستقيماً وارد شده باشدـ 1
نمايد، از مصاديق  توصيه مياستعمال دارو يا انجام جراحي خاصي را تجويز و 

شود، زيرا آنان مستقيماً و بالمباشره در ايراد خسارت دخالت  اتالف محسوب نمي
  .روند  ي از اسباب آن به شمار ميندارند و تنها يك

ماده . االصول ارتكاب تقصير در مسؤوليت تلف كننده تاثيري ندارد عليـ 2
شرايطي از اسباب  ، اتالف را در هر قانون مدني به پيروي از نظر غالب فقهي  328

به ديگر سخن براي تحقق مسؤوليت ناشي از تلف مستقيم مال . شمارد ضمان برمي
تقصيري مرتكب نيز  ، اثبات تقصير ضرورتي ندارد و حتي اگر بي يا جان ديگري

  .يابد از قيد مسؤوليت خالصي نمي صادر شود،
آن است كه قواعد حقوقي را بايد چه بايد در اين مورد بدان توجه داشت  اما آن

اي از اصول يكپارچه حقوقي دانست كه به كمك يكديگر تفسير و  به مثابه زنجيره
درنظر گرفتن يك قاعده، بدون توجه به ساير اصول و نظامات . شوند تأويل مي

. شود گذار مي حقوقي سبب تحريف حقوق و دور افتادن از اهداف مورد نظر قانون
  .، قاعده احسان است عداز اين قوايكي 

غالب فقيهان، در مقام تعيين حدود مسؤوليت پزشك متلف به اصل كلي رجوع 
به عقيده مشهور . اند كرده و وي را درهر شرايطي ضامن خسارات وارده دانسته

ايشان معتقدند . تواند از ضمان وي جلوگيري كند فقها، حاذق بودن پزشك نيز نمي
ود كه درمان يا انجام عمل جراحي است عامد جا كه پزشك در فعل خ از آن
، عمل وي  را اراده نكرده اي است كه او آن باشد، اما مرگ يا نقصان بيمار نتيجه مي
شود و به دليل نخواستن نتيجه از قصاص معاف  محسوب مي "شبيه به عمد"
ق، 1421شهيد اول، ( گردد، اما به سبب مباشرت در اضرار ، ضامن ديه است مي
  .)447و  446ص
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، بر اين عقيده رفته "السرائر"اما در مقابل، ابن ادريس حلّي در كتاب ارزشمند 
چه پزشك حاذق و توانمندي پس از كسب اجازه از بيمار يا ولي او  است كه چنان

يند مبادرت به درمان يا جراحي وي نمايد و اين ميان بيمار جان دهد يا آسيبي ب
وي در اثبات . )به بعد 320ق، ص1410بن ادريس، ا( توان پزشك را ضامن دانست نمي

قاعده . است "قاعده احسان"،  نظر خود ادله جالبي را مطرح كرده كه يكي از آنها
احسان را بايد از موانع بزرگ قول به ضمان پزشك متلف در برابر بيمار خود 

ما علي المحسنين من "پزشك در امر درمان بيمار خود محسن است و . دانست
كند اين است كه آيا در شرع  سؤالي كه ابن ادريس مطرح مي. )91توبه، ( " سبيل

برگرفته از  (توان پاسخ داد؟  انور جز اين است كه هر احساني را جز با احسان نمي
پس چگونه است كه ) هل جزاء االحسان الّا االحسان:  60، الرحمن ،  قرآن

ت پزشك با حسن به مسؤوليگيرند و  نويسندگان اين حكم قرآني را ناديده مي
  رانند؟ نيت حكم مي

رغم مخالفت  چنان قاطع و قوي است كه توانسته علي استدالالت ابن ادريس آن
حقيقت آن است كه بايد نظام حقوقي . ها به حيات خود ادامه دهد نظر غالب، قرن

 ، احسان از در اين كل آسماني. اسالم را به عنوان يك كل مورد ارزيابي قرار داد
جايگاه رفيعي برخوردار است و طبابت به عنوان شغلي مقدس مورد احترام قرار 

چگونه ممكن است كه چنين نظامي حكم به مسؤوليت مطلق پزشك . گرفته است
ارت همراه گشته ارجي قائل بدهد و براي حسن نيت وي كه با ذكاوت و مه

   نشود؟
عبارت ديگر اتالف با ترك به . اتالف حتماً بايد همراه با ارتكاب فعل باشدـ 3

، بايد اقدام  براي نابود كردن مال يا صدمه به جان ديگري. پذيرد فعل صورت نمي



  1387پاييز ،ششم، شماره دومسال                   ه حقوق پزشكيفصلنام/   39 

ذين
د آ

حم
د م

 سي
ي،
ريم

س ك
عبا

  

عث تلف تواند با ، نمي و عمل مثبتي صورت گيرد و صرف خودداري از انجام عمل
  .واسطه گردد مستقيم و بي

يت مدني ، براي ارزيابي حدود و دامنه اعمال قاعده غرور در مسؤول برابر  در
  :، توجه به نكات زير ضرورت داردپزشكي

به نوعي . گردد غرور، نوعاً به نحو غيرمستقيم سبب ورود ضرر به مغرور ميـ 1
اي از عنوان تسبيب دانست و به قول يكي از  توان غرور را زير مجموعه مي

. )281ق، ص1411مكارم، (نويسندگان معاصر، معني غرور، همان معني تسبيب است 
  .وارد افتراق غرور و اتالف دانستتوان از م امر را مياين 
، فريب خوردن شخص بر اثر اقدامات  چه در تحقق غرور ضرورت دارد آنـ 2

كه نسبت  كند، اعم از آن و اوضاع و احوالي است كه شخص غار براي او ايجاد مي
ير به تقص. )179، صق1410، طباطبايي يزدي( ايراد خسارت آگاه باشد يا ناآگاهبه 

معناي مصطلح حقوقي كه در باب تسبيب جهت ايجاد مسؤوليت الزم است، در 
  .و ضمان ناشي از آن تأثيري نداردشكل گيري اعمال فريبنده 

تر بيان شد حتي ممكن است با سكوت آگاهانه غار نيز  كه پيش غرور چنانـ 3
شرايط  ، طرف مقابل را نسبت به جا كه وي با سخن نگفتن خود شكل بگيرد؛ آن

پس برخالف اتالف كه . رسد به سودي مي كند و از اين ره  خاصي دچار غرور مي
 .دهد تنها با عمل مثبت قابل طرح است ، غرور با ترك فعل نيز رخ مي

  
  اتالف از ناشي پزشكي مدني مسؤوليت چارچوب در غرور قاعده تأثير دايره: ب

همزمان مجراي قاعده غرور و توان تصور نمود كه  موارد و مصاديق متعددي را مي
به عبارت ديگر شرايطي فراهم شده باشد كه هم براساس قاعده . اتالف باشند

، شخص فريب  اتالف بتوان متلف را ضامن دانست و هم به موجب قاعده غرور
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طبعاً در چنين فرضي بايد مزاحمت اجراي اين دو حكم را به . دهنده را مسؤول
ش از همه، در فقه اسالمي به اين مسأله توجه شده پي. نحوي عقاليي برطرف نمود
هاي منطقي، به حكمي عادالنه دست  اند تا با ارائه راه حل و نويسندگان تالش كرده

گردد كه ذيالً بيان  ه ميماحصل غور در آراي فقيهان در سه نظر خالص. يابند
  :شود مي

ت مستقيماً گروهي از محققان بر اين باورند كه به استناد برخي رواياـ 1
ي اصل بر اجرا. دهنده مراجعه نمود توان براي جبران خسارت به شخص فريب نمي

، در نتيجه  ، دليلي بر معطل ماندن آن وجود نداردقاعده اتالف است و در اين مورد
جا كه مراجعه به  از آن  دهنده نفع به فريب بايد گفت مراجعه مستقيم شخص ذي

باشد،  كه تلف صورت گرفته است، ممنوع مي شود، در جايگاهي سبب محسوب مي
واسطه متضرر به غار  يو بناي عرف و عقال حاكي از رجوع ب  چه ظاهر ادله اگر

، و نجفي 294ق، ص1373و غروي نائيني،  403ق، ص1418مصطفي خميني، ( داشته باشد
براين نظر در صورتي كه پزشكي انجام عمل جراحي خاصي را  بنا. )145، صق1404
ادرست و با جلب اعتماد بيمار به وي تجويز كند و متخصص ديگري آن عمل به ن

را اجرا نمايد، بيمار نبايد براي مطالبه خسارتش مستقيماً به پزشك نخست رجوع 
توان چنين حقي را براي پزشك متلف شناسايي كرد كه به خاطر  كند و تنها مي

ديه خسارات بيمار فريب خوردن از پزشك اول، براي جبران زياني كه از تا
  .ع كند متحمل شده، به وي رجو

، قول غالب فقهاي اماميه بر اين است كه در چنين فرضي  در برابر اين نظرـ 2
. ديده وارد آمده است ، مشتركاً ضامن خسارتي هستند كه به زيان غار و مغرور

ند بر اين قول رفته و مرحوم عاملي نيز در كتاب ارزشم "قواعد"عالمه حلّي در 
كه اين  جالب آن. )230ق، ص1419( گذارد بر اين نظر صحه مي "مفتاح الكرامه"
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عقيده نه تنها در ميان اماميه كه در ميان كل مذاهب اسالمي نيز قول مشهور 
دهنده يا فريب  ديده در رجوع به فريب شناخته شده است و بر اين اساس فرد زيان

افت غرامت به غار رجوع كرد، كه براي دري خورده مختار است اما در صورتي
كه مغروري كه خسارت متضرر را  ديگر حق رجوع به متلف را ندارد در حالي

. تر از مباشرت، به غار مراجعه نمايد تواند از باب تسبيب قوي منجبر ساخته مي
و  463، ص ق1414،  و براي ديدن نظرات مشابه رك عالمه حلي 291، ص ق1411،  مكارم(

  .)226ـ225صق، ص1414، كركي
، بايد بر آن بود كه بيمار  بر پذيرش اين نظر ، بنا در مثالي كه در فوق آمد

تواند به  خسارت خورده هم حق رجوع به پزشك مشاور خود را دارد و هم مي
پزشك جراحي كه به مباشرت تلف را حادث ساخته رجوع كند، با اين تفاوت كه 

ب غروري كه از سوي همكار مشاورش تواند من با ، مباشر تلف مي در حالت اخير
  .، مبلغ پرداختي را از وي دريافت نمايد صورت گرفته

، فرض ديگري  االسالم تأليف دانشمند ارجمند محقق حلّي در كتاب شرائعـ 3
كه مباشر تلف در  نير مطرح شده و آن ضمان انحصاري غار است بدون آن

ن باب كه حركتي جسورانه در گرچه اين قول از اي. مسؤوليت دخالتي داشته باشد
شود، شايسته تقدير است اما  رهايي از تفكر سنتي ضمان مباشر تلف محسوب مي

در ميان فقيهان طرفدار قابل ذكري نيافته و تنها شافعي در نظر قديم خود بر اين 
براساس اين نگاه، در مثال ياد شده، تنها . )230ق، ص1419عاملي، ( باور بوده است
است كه جراحي را تجويز نموده و بر پزشك جراح ضماني  پزشكي مسؤول

  .نيست
اند جاي بحث و تأمل  رسد، نظر دوم كه مشهور فقيهان بر آن رفته به نظر مي

مانند (اين نظر در مواردي كه تقصير نقشي در مسؤوليت ندارد . تر دارد بيش
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فعل مباشر الف و كه غرور رابطه عرفي ميان ات منطقي است، مشروط بر آن) اتالف
توان هر  به ديگر سخن در صورتي مي. )319، ص1385كاتوزيان ،( تلف را قطع نكند

دو شخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست كه فريب غار چنان 
عنوان  به. اغراءكننده نباشد كه رابطه سببيت ميان فعل متلف و متضرر را قطع نمايد

كند  دار، دارويي را به وي توصيه ميمثال در موردي كه پزشك با فريب زن بار
گردد، اگر اين دارو توسط خود زن ناآگاه يا يكي از  كه سبب سقط حملش مي

بستگانش تهيه شده و به وي خورانده شود، ظاهر تلف حمل توسط زن يا كسان 
در حالي كه عرف، بناي عقال و هم چنين وجدان عدالت خواه هر انساني . اوست

د كه چنين زني در مسؤوليت با پزشكي كه وي را فريفته پذير اين امر را نمي
در نتيجه بايد در پذيرش نظر دوم قائل به تفصيل ميان موردي شد . مشترك باشد 

كه رابطه عليت عرفي ميان عمل متلف و زيان وارده به دليل غرور قطع شده و 
  .دهد تالف را به سبب آخر نسبت ميحالتي كه هم چنان عرف ا

  
ثار اعمال قاعده غرور درخصوص مسؤوليت مدني پزشكي ناشي از آ: بند دوم
  تسبيب

، دامنه  شود كه در بخش نخست اين بند نيز مانند بند پيشين به دو بخش تقسيم مي
گيرد و در دومين بخش  قاعده تسبيب و غرور مورد مطالعه قرار مي اجراي دو

قاعده تسبيب  دايره تأثير غرور در مسؤوليت مدني پزشكي با درنظر گرفتن
  .شود ارزيابي مي
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هاي اجراي دو قاعده غرور و تسبيب در مسؤوليت مدني  مقايسه دامنه: الف
  پزشكي

ماهيت . توان غرور را نوعي تسبيب دانست تر گفته شد مي چنان كه پيش هم
، ذاتاً با مباشرت در اضرار تنافي دارد و  فريفتن ديگري براي ايراد خسارت به وي

نويسندگان فقه نيز بر اين امر اذعان دارند و . كند ن سببيت پيدا ميلزوماً عنوا
اما .)87، ص ق1359،  آل كاشف الغطاء(اند  غرور را شبيه به تسبيب و نوعي از آن دانسته
، ضرورت فريفته شدن شخص در  سازد آنچه اين دو عنوان را از يكديگر متمايز مي

تقصيركارانه اي موجبات مسؤوليت كه در تسبيب هر عنوان  غرور است، در حالي
  . آورد را فراهم مي

اي از تسبيب است كه تقصير در آن به شكل فريفتن عمدي  غرور نوع ويژه
كه اين  رغم آن البته علي. شود مغرور و يا ايجاد شرايط فريبنده توسط غار متجلي مي

با طرح اي از نويسندگان  اند، پاره نظر را اكثر فقيهان به همين شكل پذيرفته
مير فتاح مراغه اي در كتاب . اند هاي قابل توجهي در آن تشكيك نموده اشكال

آن چه از كالم فقيهان برداشت "   : نويسد چنين مي )442ق، ص1417(عناوين الفقهيه 
شود و مغرور مباشري ضعيف  شود آن است كه غار سبب اتالف محسوب مي مي

اما . گيرد ن بر عهده سبب قرار مياست و هرگاه سبب اقوي از مباشر باشد، ضما
كه اگر اين استدالل صحيح  نخست آن:  اين سخن از دو جهت محل انتقاد است

و   اش عدم ضمان مغرور است، زيرا وي تلف كننده حقيقي نبوده است باشد، الزمه
اين در حالي است كه نظر مشهور فقيهان بر ضمان مشترك غار و متلف است و 

اين استنتاج با . اخت، حق رجوع به فريب دهنده را داردمتلف فقط پس از پرد
كه ضعف مباشر كه موجب  دوم آن .......ادعاي ضعف در مباشرت سازگاري ندارد

يابد كه متلف، هم چون يك كودك  گردد در مواردي مصداق مي ضمان سبب مي
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ار ، مكره بدون اختيار و حيوان به مثابه ابزاري در دست سبب قر غيرمميز، مجنون
، بالغ و مختار است پس چگونه  ، مغرور شخصي عاقل در مورد بحث. داشته باشد

اي براي اتالف درنظر گرفت؟ پس بايد سبب ديگري  را در حكم وسيله  توان او مي
  ".اتالف را موجب ضمان غار دانست غير از

توان چنين پاسخ گفت كه دليل حكم به ضمان مشترك غار  ايراد نخست را مي
االصول بايد تنها سبب اقوي از مباشر را ضامن  كه علي رغم آن ، علي و مغرور

تر وي  ديده و تأمين مالي مناسب دانست، شايد تضمين هرچه بيشتر حقوق زيان
ضمان تضامني در حقوق ايران و فقه، امر . باشد براي جبران قطعي خسارتش مي

در . جاري استبديعي نيست و در مورد تعاقب ايادي در غصب نيز چنين حكمي 
ضمن، امكان رجوع بعدي مغرور به غار مفاسد ناشي از حكم به تضامن را زائل 

  .دهد كند و بار جبران ضرر را نهايتاً بر عهده مقصر حقيقي قرار مي مي
كه سببي اقوي از مباشرتلقي گردد  لزوماً براي آن. ايراد دوم نيز قابل رد است

اختيار در دست سبب  اي بي ن وسيلهضرورت ندارد كه ثابت شود مباشر هم چو
گاه در اثر . قرار داشته كه اساساً در چنين موردي سبب اقوي در حكم مباشر است

به مسبب  شود كه بايستي تلف را غرور چنان نقش مباشر اتالف ضعيف مي
جهل مباشر اتالف به شرايط و . )319، ص1385،  كاتوزيان( نسبت داد) مغرور كننده(

    .اي مهم جهت ضعيف تلقي نمودنش محسوب مي شود ، خود قرينهاوضاع و احوال
ممكن است گفته شود كه در برخي موارد فريفتن و غرور ديگري همراه با 
اتالف و مباشرت در ايراد ضرر است و در نتيجه ماهيت سببيت خود را ازدست 

ريب در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه در چنين فروضي نيز اغراء و ف. دهد مي
عنوان مثال پزشكي   به. شود ديگري سببي مستقل از اتالف و اضرار به وي تلقي مي

كند و سپس به دليلي خود، عهده  كه تزريق دارويي را به بيمار خود سفارش مي
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كه شرايط اطمينان بخشي را براي وي فراهم  ، در صورتي شود دار اجراي آن مي
آسيب به سالمت او شده باشد، هم از  آورده و اين اقدام منجر به تضرر بيمار و

پس اتالف . باب تسبيب ناشي از غرور و هم از باب اتالف مسؤول عمل خود است
و تواند در يك شخص جمع گردد  امري مستقل از اغراء است اما اين هر دو مي

  .مسؤوليت وي را انحصاري گرداند
  
  تسبيب از ناشي پزشكي مدني مسؤوليت چارچوب در غرور قاعده تاثير دايره: ب

، تعدد اسباب در ايراد خسارت  جا كه غرور را به نوعي تسبيب دانستيم از آن
مجالي ديگر   طرح تفصيلي موضوع. دهد موضوع اين بخش از بحث را تشكيل مي

چه در اين مقاله بايد بدان پرداخت نقش عدوان و علم وعمد شخص  طلبد اما آن مي
در مقام تشخيص سبب مسؤول در ميان . مغرور كننده در فريفتن ديگري است

عمد . اسباب متعدد، اولويت با شناسايي سبب عدواني به عنوان ضامن خسارت است
تواند منشا اثر باشد، كه در  و علم به اضرار نه تنها در حوزه حقوق كيفري مي

در . حيطه حقوق خصوصي و مسؤوليت مدني نيز نابخشودني و قابل مجازات است
ردي كه يكي از اسباب ورود خسارت را فريب و اغراء تشكيل دهد، نتيجه در موا

در صورت عامدانه بودن اين عمل و يا دست كم آگاهي غار به وارد شدن زيان، 
عهده اين سبب بر ساير اسباب ضمان تقدم خواهد داشت و بار مسؤوليت بر

  .گيرد مغروركننده جاي مي
شود و به عبارت ديگر عامدانه  كه غرور بدون قصد و علم قبلي واقع در صورتي

را در رديف ساير اسباب ورود خسارت درنظر گرفت و  و آگاهانه نباشد، بايد آن
با پذيرش يكي از نظريات شناسايي سبب مسؤول، يك يا چند سبب از اين 

البته بايد درنظر داشت كه برخالف ساير . مجموعه عوامل را مسؤول حادثه شمرد
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مستلزم ضمان دانسته شود، نيازمند مدخليت تقصير  كه اسباب، غرور براي آن
، جهت اثبات غرور  نيست و صرف ايجاد اوضاع و احوال اعتمادساز براي مغرور

تر تفصيالً بيان شد، در مواردي كه  بديهي است هم چنان كه پيش 2.كند كفايت مي
ي پزشكي همراه با حسن نيت در كنار ساير اسباب قرار گيرد، به ويژه در صورت

وقتي . كه مرتكب تقصيري هم نشده باشد، نبايد به مسؤوليت وي حكم نمود
احسان قدرت اسقاط ضمان مطلق ناشي از اتالف را دارد، پس به طريق اولي 

مرتكب نشده از ضمان مصون  تواند سببي را كه تقصيري نيز در ايراد خسارت مي
   .دارد
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  و پيشنهادات نتيجه
عي شد تا با نگاهي نو به مسؤوليت مدني پزشك در حقوق در اين مقاله س

، به عنوان  ايران، مبنايي كهن هم چون قاعده غرور، با بازبيني و روشن نگري
هدفي كه نويسندگان مقاله . اساس ضمان طبيب مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد

مواردي را بيشتر به توجه به اين قاعده ترغيب كرد، دشواري اثبات تقصير در 
درماني ديگري صرفاً به دليل قصور در  ـ است كه بيمارستان يا هرنهاد بهداشتي

. گردند مي بيمار به زيان ورود سبب ، درمان جهت ضروري تجهيزات يا اي حرفه دانش
جا كه در اعمال قاعده غرور و ضمان ناشي از آن، اثبات تقصير به مفهوم  از آن

 و احوال وضاع وشدن شخص بر اثر ا فريفتهاصطالحي آن ضرورتي ندارد و صرف 
 تواند مي مبنا اين كند، مي كفايت وي مسؤوليت براي كننده مغرور شخص اعمال

كشورهاي رومي  غالب حقوقي نظام در .كند توجيه خوبي به را پزشك مدني مسؤوليت
گذار و يا رويه قضايي به  ژرمني براي گسترش دامنه مسؤوليت پزشك، قانون ـ

و ) La Faute Assumée( "تقصير مفروض"  ز مفاهيمي همچونناچار ا
. استفاده كرده استResponsabilité Sans Faute) ( "مسؤوليت بدون تقصير"

رغم گستره  بهره جستن از قاعده غرور در تبيين مسؤوليت مدني پزشك، علي
هاي  دگيپيچي از دهد، مي قرار بيماران اختيار در وي ضمان به استناد براي كه مناسبي

آنچه بيان گشت، تنها . تئوري تسبيب و مسؤوليت ناشي از تقصير در امان است
شي از پزشكي توان براي مسؤوليت مدني نا اي اجمالي به چارچوبي بود كه مي اشاره

  .ترسيم و تبيين نمود
رسد پافشاري گروهي از حقوقدانان و انديشمندان ديني بر ضرورت  به نظر مي

رجوع فريب خورده به وي، با توجه به روند جهاني حمايت  علم غار جهت امكان
ديده و نوعي شدن جبران خسارت، مستلزم حركت برخالف اهداف  بيشتر از زيان
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دين مبين اسالم به عنوان يكي از سردمداران طرح . بنيادين مسؤوليت مدني باشد
و حكم نظريه مسؤوليت نوعي و مطلق، به جبران زيان عنايت خاصي مبذول داشته 

اما از آنجا كه حقوق مفهومي . به ضمان ناشي از اتالف نيز مؤيد همين امر است
توان رفتار يك پزشك را بدون در نظر  منفك از اخالق متعارف نيست، نمي

قاعده احسان نيز بر . آور تلقي نمود اش، ضمان گرفتن قصد و انگيزه خيرخواهانه
راين بايد پزشك را در مواردي كه همين مبناي اخالقي و عرفي بنا گشته و بناب

مصون از تحمل بار رفتارش عاري از هرگونه تقصير و اقدام نوعاً فريبنده باشد، 
  .مسؤوليت دانست
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  ها نوشت پي

قانون جديد مجازات اسالمي داللت بر آن دارد  501البته ممكن است ادعا شود كه مفهوم مخالف ماده . 1
 ": اين ماده مقرر مي دارد . رهايي پزشك از مسئوليت ضروري استكه همچنان اخذ برائت براي 

در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام 
اما در هر صورت، اين تفاوت در . "به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست

نخواهد داشت و شايسته بحثي  ـ ئوليت مبتني بر غرورمس ـبرداشت، تاثيري بر موضوع بحث ما 
 .مستقل است

، 1385براي مطالعه بيشتر در خصوص تئوري هاي مختلف انتخاب سبب مسؤول رك كاتوزيان ،. 2
 .به بعد 461ص

  
  منابعفهرست 

  منابع فارسي) الف
  قرآن كريم
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  ها قوانين و آيين نامه) ج

  شاغالن حرفه هاي پزشكي و وابسته آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي
  1390قانون جديد مجازات اسالمي مصوب 
  1370قانون سابق مجازات اسالمي مصوب 

 ن مدني قانو
  قانون مسؤوليت مدني

  
 

  يادداشت شناسه مؤلفان
 

و عضو هيأت مديره  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد حقوق خصوصي دانشكده  :عباس كريمي
  )نويسنده مسؤول(انجمن علمي حقوق پزشكي ايران 

 abbas.karimi.p@gmail.com:نشاني الكترونيك
  

و پژوهشگر مركز تحقيقات  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران :سيد محمد آذين
  اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  

  azinlawyer@gmail.com :نشاني الكترونيك
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