
 اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي

 
  خواهرضا وطن

  چكيده
اگر بخواهيم يكي از . برخي از نيازهاي بشري، بي بديل و غير قابل اجتناب هستند

توان گفت ترين نيازهاي حياتي انسان را نام ببريم، بدون شك ميترين و ضرورياصلي
هاي گذشته افراد صرفاً بر در زمان .تكه امور پزشكي و دارويي از مهمترين اين نيازهاس

-اساس ذوق و عالقه و استعداد شخصي خود مبادرت به انجام امور پزشكي و دارويي مي

. نمودند و اشتغال به اين امور نياز به مدرك و يا تخصص و يا تحصيالت خاصي نداشت
گسترش امروزه با پيشرفت جوامع انساني و تحول زندگي افراد و با  با اين حال،

ها، اشتغال به اين روزافزون علوم مختلف و ايجاد مراكزي همچون مدارس و دانشگاه
بلكه بعد از پايان تحصيالت نيز  ،فنون نه تنها نيازمند تحصيالت آكادميك گرديده است

هاي پزشكي و دانش آموختگان رشته .استمقررات مدون و خاصي به تصويب رسيده 
بر دارا بودن شرايط مقرر در قانون و واجد صالحيت بودن،  كه عالوه انددارويي ملزم

 ،ي تحصيلي و تخصصي خود نمايندي رشتهي رسمي اشتغال در زمينهاقدام به اخذ پروانه
در حال حاضر اين  .شوددر غير اين صورت هرگونه اشتغال آنها غيرقانوني محسوب مي

ي فرادي كه بدون اخذ پروانهاالجرا است و امقررات در اكثر كشورهاي جهان الزم
اعم از اين كه  ؛نماينداشتغال اقدام به دخالت غيرمجاز در امور پزشكي و يا دارويي مي

داراي مسئوليت مدني و يا كيفري و  ،نباشند داراي تحصيالت و يا تخصص الزم باشند يا
بدون (قانوني نيز از اين مقوله مجزّا نيست و هرگونه اشتغال غير ايران. يا هر دو هستند
كشور نيز واجد وصف اين در امور پزشكي و دارويي در ) ي رسميداشتن پروانه

 .شوندمجرمانه بوده و مرتكبين اين نوع از جرايم به مجازات مقرر در قانون محكوم مي
تكرار اين گونه جرايم نيز موجبات تشديد مجازات مرتكبين آن را فراهم  عالوه بر اين،

  .آوردمي
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  كليديواژگان 
تشديد  ؛پيشگيري ؛جرم ؛قوانين كيفري ؛اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي 

  . مجازات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

طن
ا و

رض
واه

خ
  

 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/  121

  اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي
انسان از روز اول زندگي با درد و رنج همراه بوده و براي رفع اين دردها و 

اولين فردي كه توانسته هاي وافري نموده است و بديهي است آالم خود تالش
نجم آبادي، (است از خود و ديگري رفع درد نمايد، اولين طبيب بشر بوده است

قديم مقررات خاصي در مورد  روزگارانبا توجه به اين كه در  ).10، ص1371
فلذا اولين طبيب بشر و ساير  ،امور پزشكي و دارويي تنظيم و تنسيق نگرديده بود

ز زمان جهت مبادرت به امور پزشكي نياز به مجوز اطباي شاغل در آن برهه ا
-ولي امروزه قانونگذاران نه تنها اخالق پزشكي را مورد تأكيد قرار ؛خاصي نداشتند

بلكه به منظور حفظ جان و سالمت جسم و روان مردم و برقراري نظم و  ،اندداده
آرامش اجتماعي و در راستاي حفظ حرمت و شئون حرف پزشكي، قوانين 

اند و متخلفين صوصي را در جهت نظارت بر امور پزشكي و دارويي وضع نمودهمخ
  . انداز اين مقررات را داراي مسئوليت كيفري دانسته

ي رسمي جهت اشتغال به امور پزشكي و ، لزوم اخذ پروانهيكي از اين مقررات
 به نحوي كه اقدام به انجام امور پزشكي و دارويي و تأسيس ؛باشددارويي مي

ي رسمي از مرجع قانوني ذيربط كه في الحال مؤسسات پزشكي بدون اخذ پروانه
باشد، عملي مجرمانه در ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

  .محسوب شده و مرتكب، مستحق مجازات است
تواند در مورد طبيب شرط نمايد كه در حد از نظر شريعت هم ولي امر مي

هاي الزم برخوردار باشد و همچنين بوده و از شايستگيخاصي از علم پزشكي 
 ).122، ص1382ايماني، (ولي امر اقدام به معالجه ننمايد يبدون اجازه

در جوامع امروزي دخالت در امور پزشكي وداوريي نه تنها در بين برخي از 
هاي پزشكي، توسط برخي از بلكه با توجه به تنّوع تخصص ،افراد عادي رايج است
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رسد و نظر بر اغلين اين حرف نيز اين گونه اقدامات غيرمجاز به منصه ظهور ميش
هاي ديگر آن علم نيز رشته ي پزشكي دراين كه اشتغال متخصص يك رشته

فلذا همين امر موجبات تعدد و  ،شوددخالت غيرمجاز در امور آن رشته محسوب مي
  .تكثّر آماري اين جرم را فراهم آورده است

در جهت اشتغال به اين امور ممكن است كه چه بسا مرتكب جرم در هرچند 
اقدام  ،مثالً ؛ي ديگري را نيز انجام دهدراستاي نيل بر مقصود خود اقدامات مجرمانه

ي رسمي ديگري و استفاده از آن و يا جعل عنوان نمايد همچنين به جعل پروانه
ي و دارويي منجر به ممكن است كه اشتغال غيرقانوني يك فرد به امور پزشك

منجر به نقص عضو و يا فوت يك بيمار  ،مثالً ؛ي ديگري هم بشودي مجرمانهنتيجه
ي مجازات مرتكبين آنها با  شود و با وجود اين كه هريك از اين جرايم و نحوه
اين مقال صرفاً به  ولي در ،رعايت مقررات تعدد جرم مستلزم بحث و بررسي است

هاي مرتبط با موضوع پرداخته شده تبيين برخي از پرونده ذكر تاريخچه، تعريف و
هاي مقرّر ي اين جرم، مرجع رسيدگي، مجازاتو پس از بيان اركان تشكيل دهنده

ي راهكارها و گيري و ارائهدر قانون و مباحث مرتبط با آنها، اقدام به نتيجه
كالم از  يگيري از اطالهشود و در جهت جلوپيشنهاداتي درخصوص موضوع مي

بحث در مورد جرايم ديگري كه به نوعي از مقدمات و يا از نتايج جرم اشتغال 
  .شود غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي هستند، اجتناب مي

  
  ي قانونگذاري موضوع مورد مطالعه درحقوق ايرانتاريخچه )الف

-جرم ور پزشكي بدون اخذ پروانه رااولين قانوني كه در ايران اشتغال به ام

 1ي باشد كه وفق مادهشمسي مي 1290انگاري نموده است، قانون طبابت مصوب
هيچ كس در ايران حق اشتغال به هيچ يك از فنون طبابت و «اين قانون 
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نامه گرفته و به ثبت مگر آن كه از وزارت معارف، اجازه ؛دندانسازي را ندارد
   ».وزارت خارجه رسانيده باشد
اين قانون پيش بيني  10يال غيرقانوني به طبابت در مادهمجازات مرتكبين اشتغ

هركس برخالف مقررات فوق به شغل طبابت مشغول « بدين شرح كه .شده بود
س و در نوبت به چهارماه حبشود و در نوبت دوم شود، در نوبت اول اخطار مي

  ».خواهد شدمحكوم س به يك سال حبسوم 
-توجهي به سطح تحصيالت و تخصصنه الذّكر هيچ گوهرچند در قانون فوق

ولي اين امر با عنايت به كمبود  ،هاي پزشكي شاغلين به امور پزشكي نشده بود
نياز مبرم جامعه به خدمات اين قشر  پزشك تحصيلكرده در آن برهه از زمان و

ي طبابت نامهباشد و در واقع در اين قانون صدور اجازهفرهيخته قابل توجيه مي
اين قانون تا . هاي پزشكي نبوده استحصيالن مدارس و يا دانشكدهالتمختص فارغ

االجرا بود تا اين كه در اين سال قانون راجع به مقررات در ايران الزم 1334سال 
 3ي پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني به تصويب رسيد و مطابق ماده

اروسازي و دندانپزشكي ي رسمي پزشكي، دهركس بدون داشتن پروانه(اين قانون 
اقدام به  ،به فنون مزبور اشتغال ورزد و يا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداري

ي خود را به يا پروانه ،نمايد 1تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده 
ي ديگري را مورد استفاده قرار دهد، بالفاصله ديگري واگذار نموده و يا پروانه

اي از شش ماه تا دو وزارت بهداري تعطيل و به حبس جنحه محل كار او از طرف
  .)سال و پرداخت غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد

، ي قانوني، اشتغال به امور پزشكيبا وجود اين كه وفق نص صريح اين ماده
ي مخصوص از وزارت بهداري جرم داروسازي و دندانپزشكي بدون داشتن پروانه

ولي از آن  ،شودتلقي شده و مرتكب آن به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي
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اجتماعي برخي از  قباحتاين ماده نامتناسب بوده و  جهت كه مجازات مقرر در
شدند و قانونگذار تكليف آنها را اعمالي كه افراد در اين ارتباط مرتكب مي
ني بود فلذا قانونگذار در سال ي قانومشخص نكرده بود، شديدتر از جرايم مصرحه

ي آن و جايگزين نمودن چند اين قانون و حذف تبصره 3ي با اصالح ماده 1374
هاي قانوني ها و پيش بيني چند جرم جديد، نارساييتبصره و با تشديد مجازات

   ).92، ص1379عباسي، ( مذكور را مرتفع نمود
اصالحي در جهت با وجود اين كه تشديد مجازات حبس در اين قانون 

 1379ولي متأسفانه در سال ،پيشگيري از وقوع اين جرم بسيار بازدارنده بود
را مورد اصالح قرار داد و در اقدامي  بحث شدهقانون  3يقانونگذار مجدداً ماده

هاي عجيب و غيركارشناسانه مجازات حبس را به طور كلي از رديف مجازات
  .مقرر در اين قانون حذف نمود

الحال دركشور ما الزم كه في 10/12/1379قانون اصالحي مصوب  3 يماده
هركس بدون داشتن «: داردباشد مقرر ميها مياالجرا و مستند قانوني دادگاه

اروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، ي رسمي به امور پزشكي، دپروانه
رمان و هايي كه به تشخيص وزارت بهداشت، د، مامايي و ساير رشتهفيزيوترابي

يا بدون اخذ پروانه از  ؛اشتغال ورزد ،شونددار محسوب ميآموزش پزشكي پروانه
نمايد  1ي وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده

ي ديگري را مورد استفاده يا پروانه ؛ي خود را به ديگري واگذار نمايديا پروانه
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد بالفاصله محل كار او 

تا پنجاه ميليون ) 000/000/5(ي نقدي از پنج ميليون تعطيل و به پرداخت جريمه
و در صورت تكرار به جريمه تا صد  محكوم خواهد شد) 000/000/50( ريال
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هركدام كه ( ي مكشوفهيا دو برابر قيمت داروها)  000/000/100(ميليون ريال  
  ).766، ص1385جهانگير، (»محكوم خواهد شد )دبيشتر باش

بودن اشتغال به پزشكي، ي قانوني اصالحي عالوه بر مجرمانهدر اين ماده
داروسازي و دندانپزشكي بدون داشتن پروانه، برخالف قانون سابق، اشتغال 

. جرم تلقي گرديده است غيرمجاز به امور آزمايشگاهي، فيزيوترابي و مامايي نيز
تشديد شده و براي  ،گونه جرايم جازات جريمه نقدي مرتكبين اينهمچنين م

در نظر  هاي شديدتريمجازاتنمايند، افرادي كه اقدام به تكرار اين نوع جرايم مي
گرفته شده است و با توجه به مشكالت عديده ي موجود در زمينه ي دارو در 

صادرات و  واردات، اين ماده، قانونگذار صراحتاً 5و  3، 1،2كشور در تبصره هاي
خريد و فروش غيرقانوني دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي بدون اخذ مجوز از 

موزش پزشكي را جرم محسوب نموده و به مجازات آوزارت بهداشت، درمان و 
اصالحي و ضبط داروهاي مكشوفه به نفع  3ي مرتكبين به شرح مندرج درماده

ذار با آگاهي كامل از موضوع، راههاي دولت حكم داده است و بدين وسيله قانونگ
فرار از قانون توسط مرتكبين اين گونه جرايم را مسدود نموده است و موجبات 

ي خود مجازات افراد سودجويي كه خريد و فروش غيرقانوني دارو را شغل و حرفه
  .قرار مي دهند فراهم آورده است

  
  تعريف اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي )ب

در قوانين سابق و الحق مرتبط با موضوع و در هيچ يك از مقاالت و كتبي 
كه در آنها به اين موضوع پرداخته شده است،تعريفي از آن ارائه نشده است و 
صرفاً يكي از اساتيد فرهيخته كه ايشان اولين متخصص حقوق پزشكي در ايران 

مورد مطالعه آورده  هستند، در يكي از مقاالت تأليفي خود در تعريف موضوع 



 

 

ويي
دار

 و 
كي

زش
ور پ

ه ام
ي ب

انون
يرق

ل غ
تغا
اش

 

 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/  126

ي غيرمجاز مداخله(است كه منظور از اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي 
تصدي متقلبانه مشاغل پزشكي و دارويي توسط افراد ) در امور پزشكي و دارويي

  ).الف 1375عباسي، (حصول شرايط قانوني الزم مي باشد  فاقد صالحيت بدون
  
  هاي مرتبط با موضوع  بررسي تعدادي از پرونده )ج

هاي متعددي در مورد دخالت افراد فاقد صالحيت در امور پرونده ،تا به حال
هاي ايران تشكيل گرديده است كه به چند مورد از پزشكي در دادسراها و دادگاه

هاي موجود در وفق يكي از پرونده. ها به نحو اختصار اشاره مي شودهاين پروند
سابق،  2دادگاه كيفري  129ي و دارويي سابق و شعبه دادسراي ويژه ي پزشك

ها به عنوان متخصص سال فردي كه باالترين سطح تحصيالت وي ديپلم بوده است،
-ويژه درمانگاهتهران مبادرت به تأسيس شهر هاي صرع، ميگرن و آسم در بيماري

سرا و هاي همين دادهمچنين بر اساس يكي ديگر از پرونده. ي تخصصي نموده بود
سابق، يك فرد فاقد صالحيت با ملبس شدن به لباس  2دادگاه كيفري  129ي شعبه

مقدس پزشكي رياست بزرگترين بيمارستان خاورميانه در تهران را برعهده گرفته 
بود و ايشان به جهت اشتغال غيرقانوني خود و به منظور حفظ موقعيت شغلي كه به 

كارمندان بيمارستان را هم موجه تلقي نموده دست آورده بود، اَعمال خالف قانون 
به نحوي كه داروهاي مورد ابتياع از شركت هاي داروسازي جهت مصرف  ؛بودند
كننده رسيده و جهت درمان بيماران مراجعهرستان، در بازار آزاد به فروش ميبيما

عباسي، (شده استبه بيمارستان از داروهاي تاريخ مصرف گذشته استفاده مي
در هر دوي اين پرونده ها متهمين پس از تحقيق و محاكمه در  ).97ص ،1379

دادسرا و دادگاه ذيصالح صدرالبيان به مجازات قانوني جرايم ارتكابي محكوم 
  .     شدند
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ي هاي متشكله در خصوص موضوع مورد مطالعه، پروندهيكي ديگر از پرونده
مطابق آن فردي به جهت  باشد كهتهران مي2دادگاه كيفري 183موجود در شعبه 

اشتغال به دندانپزشكي بدون داشتن پروانه تحت تعقيب قرار گرفته و حسب 
ي جرايم پزشكي و دارويي براي ايشان كيفرخواست اصداري از دادسراي ويژه

تقاضاي مجازات شده بود كه دادگاه هم پس از رسيدگي و با توجه به گزارش 
ان تهران و گزارش بازرسين بهداري و اي بهداشت و درمان استسازمان منطقه

اقرارصريح متهم، بزه انتسابي را نسبت به وي محرز و مسلّم دانسته و مشاراليه را با 
قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي به مجازات مقرر در اين  3ي استناد به ماده

  ).125، ص1382ايماني، (قانون محكوم نمودند
- رسيدگي قرار گرفته است، در شعبه اخيراً مورد هايي هم كهدر يكي از پرونده

ي اول دادگاه جزايي شهريار برحسب كيفرخواست اصداري از شعبه 102 ي
بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اين شهرستان، يك دانشجوي ترم آخر 

ي اشتغال به كار دوستش، به پزشكي كه با جعل كارت نظام پزشكي و پروانه
نموده است، به اتهام در يك درمانگاه فعاليت ميعنوان پزشك كشيك شب 

اشتغال غيرقانوني در امور پزشكي  و همچنين از بابت جعل و استفاده از سند 
ي مجعول ي پزشكسال حبس و ابطال كارت و پروانه3مجعول در مجموع به 
 ).11،ص 1388، روزنامه ايران(محكوم گرديده است

  
  زشكي و داروييصوراشتغال غيرقانوني به امور پ )د

مي توان 10/12/1379قانون اصالحي مصوب 3يدر حالت كلّي با توجه به ماده
ي آنها به نوعي از صور جرم گفت كه قانونگذار اَعمال مجرمانه مختلفي را كه همه

در اين ماده ي  ،شونداشتغال غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي محسوب مي
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نص صريح اين ماده صرف ارتكاب هر يك  قانوني پيش بيني نموده است و وفق
از صور مذكور در آن جهت محكوميت مرتكب به مجازات متعين در قانون كافي 

  :اين صور عبارتند از. باشدمي
  ي رسمياشتغال به امور پزشكي بدون داشتن پروانه -1
 ي رسمياشتغال به امور داروسازي بدون داشتن پروانه -2

 ي رسمينپزشكي بدون داشتن پروانهاشتغال به امور دندا - 3 

 ي رسمياشتغال به امورآزمايشگاهي بدون داشتن پروانه -4

 ي رسمياشتغال به امور فيزيوتراپي بدون داشتن پروانه -5

 ي رسمياشتغال به امور مامايي بدون داشتن پروانه -6

اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي بدون اخذ پروانه از وزارت  -7
  شت، درمان و آموزش پزشكيبهدا

  ي رسمي خود به ديگريواگذاري پروانه -8
  ي رسمي ديگرياستفاده از پروانه -9

واردات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  - 10
  پزشكي
صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش  - 11
  پزشكي
اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش خريد و فروش دارو بدون  - 12
  پزشكي
  خريد و فروش غيرقانوني دارو توسط هر يك از شاغلين حرف پزشكي - 13
خريد و فروش غيرقانوني دارو توسط مسئولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع  - 14

  و فروش دارو
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خريد و فروش غيرقانوني تجهيزات و ملزومات پزشكي توسط هر يك از  - 15
  ين حرف پزشكيشاغل

خريد و فروش غيرقانوني تجهيزات و ملزومات پزشكي توسط مسئولين  - 16
  مراكز ساخت اين تجهزات و ملزومات 

  خودداري از توزيع و ارائه ي خدمات - 17
  اخالل در نظام توزيع دارويي كشور - 18
خريد و فروش كليه ي فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده، ويتامين ها  - 19

ه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي اعالم و ك... و 
  .منتشر مي گردد

هاي مربوط به جرايم قانون اصالحي، مجازات 3يماده 5ضمناً وفق تبصره ي 
مرتبط با داروهاي انساني كه به شرح فوق الذكرّ مرقوم گرديد به داروهاي دامي 

  .جري خواهد بودنيز تسرّي پيدا نموده و در مورد آنها نيز م
ي قابل ذكر در خصوص صور اشتغال غيرقانوني به جرايم پزشكي و نكته

ي متهمين به باشد كه جهت صدور حكم محكوميت دربارهدارويي اين مورد مي
قانون اصالحي بايستي عمل متهم با يكي  3يارتكاب يكي از جرايم مندرج در ماده

و در غير اين صورت عمل وي مشمول از مصاديق مندرج در اين ماده منطبق باشد 
ي قانوني ديگري نتوان حكم بر اين ماده نخواهد بود و اگر با استناد به ماده

اين گونه موارد حكم  ي قانوني درتنها حكم شايسته ،محكوميت متهم صادر نمود
مثالً اگر فرد يا افرادي اقدام به ساختن دندان مصنوعي بنمايند، ؛ برائت خواهدبود

قانون اصالحي  3ي يشان دخالت در امور دندانپزشكي نبوده و مشمول مادهعمل ا
زيرا اين عمل صرفاً يك نوع كار فني است و با آنچه كه مورد .نخواهد بود 1379

 ).176، ص1385آموزگار، (نظر مقنّن است فرق دارد
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ي قضائيه نيز در يكي از نظرات مشورتي خود بر همين ي حقوقي قوهاداره
وده و صرف عمل ساختن دندان را براي تحقّق جرم مذكور در قانون كافي عقيده ب
در اين مورد چنين 5/1/1364 - 9/7ي اي به شمارهاين اداره در نظريه. داندنمي

صرف ساختن دندان مصنوعي بدون انجام اعمالي در رابطه : اظهار نظر نموده است
- يا آماده كردن ساير دندانندان و با شخص بيمار از قبيل قالب گيري يا كشيدن د

هاي موجود براي گذاشتن يا نصب دندان مصنوعي دخالت در امر دندانپزشكي 
شود و از آن جهت قابل تعقيب نيست و رويه هم اين است كه دندان محسوب نمي

دهد و قالب را براي كردن دندان هاي پايه را انجام ميساز قالب گيري و مهيا
-دهد و دندانپزشك آن را نصب ميشك تحويل ميساختن، مجدداً به دندانپز

  ).1377شهري و ستوده جهرمي، (نمايد
  
 
  اركان تشكيل دهنده  ي جرم  )هـ

 ،جهت تحقّق اين جرم و در نتيجه صدور حكم داير بر محكوميت مرتكب آن
بايستي فرد مورد نظر بدون داشتن پروانه رسمي به يكي از امور پزشكي و دارويي 

تواند يك فرد عادي و يا يك ون اشتغال ورزد و اين فرد مياحصايي در قان
پزشك و يا از افراد ديگر شاغل در ساير حرف پزشكي باشد و از عبارت 

-، همين اين امر مستفاد ميقانون ذكرگرديده 3يكه در صدر ماده» هركس«

بنابراين اگر يك پزشك عمومي . شودي عموم ميزيرا از اين عبارت افاده ؛گردد
اقدام هريك از آنها مصداق بارز اشتغال  دام به دندانپزشكي نمايد و يا بالعكس،اق

غيرقانوني در امور پزشكي است و حتّي اگر فردي تخصص الزم را داشته باشد ولي 
بدون داشتن پروانه رسمي و اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

عمل وي نيز فاقد وجاهت  مايد،ي تخصصي خود نپزشكي اقدام به اشتغال در رشته
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زيرا قانونگذار صراحتاً اشتغال به هريك از  ؛باشدقانوني بوده و قابل مجازات مي
ي رسمي از مراجع قانوني ذيربط امور پزشكي و دارويي را منوط به اخذ پروانه

ي نموده است و تحصيالت عاليه و تخصص مرتكب مانع از شمول حكم اين ماده
مجازات وي نخواهد داشت و حتّي بر  قانوني نسبت به وي نبوده و تأثيري در

قانون مارالذّكر صراحتاً واردات، صادرات و  3ي الحاقي به ماده 1ي اساس تبصره
نيز بدون اخذ مجوز از ) داروسازان(خريد و فروش دارو براي متخصصين اين امر

سوب شده و مرتكب آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم مح
اصالحي و ضبط داروهاي مكشوفه به نفع دولت محكوم  3ي مجازات مقرّر درماده

  .مي شود
ي رسمي در يك حال سئوال اين است كه آيا يك فردي كه داراي پروانه

ي ديگر پزشكي هم فعاليت نمايد يا تواند در يك رشتهتخصص پزشكي است، مي
تخصص امور آزمايشگاهي كه داراي مجوز براي انجام خير؟ به عنوان مثال فرد م

اي كه پروانه آيا مي تواند در غير رشته ،هايي در آزمايشگاه خود مي باشدآزمايش
مبادرت به انجام آزمايش نمايد و اقدامات ديگري همانند  براي آن صادر شده،

  را انجام دهد يا خير؟... خريد و فروش سرم، خون و
عان نمود كه اين گونه اقدامات نيز از مصاديق اشتغال اذ بايد ،در جواب

 3ي شود و مفهوم صريح مادهغيرقانوني به امورپزشكي و دارويي محسوب مي
باشد و حتّي اگر يك اين قانون نيز مؤيد اين ادعا مي 8و 7قانون اصالحي و مواد 

ي نهپزشك يا دندانپزشك و يا ساير شاغلين حرف پزشكي و وابسته داراي پروا
ولي به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي نظام پزشكي به محروميت  ،رسمي باشند

در اين صورت نيز اگر در مدت  ،ي خود محكوم شده باشندحرفه فعاليت در از
با توجه به اين كه  ،محروميتشان اقدام به اشتغال در امور پزشكي و دارويي نمايند
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فلذا عمل  ،شونده و صالحيت محسوب ميدر اين مدت آنها به نوعي فاقد پروان
آنها از مصاديق اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي بوده و چنين افرادي مستحق 

  .قانون اصالحي هستند 3ي مجازات متعين درماده
يكي ديگر از اركان تحقّق جرم اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي و دارويي 

رمجاز بودن و خارج از وظيفه و ي مرتكب و علم وي به غيسوءنيت مجرمانه
كه اين علم هم در اكثريت قريب به  ،باشدتخصص بودن عمل ارتكابي خود مي
در ضمن هر چند كه ممكن است در برخي . اتفاق مرتكبين اين جرم وجود دارد

اشتغال موارد مرتكب سوءنيت مجرمانه نداشته باشد ولي صرف علم وي به 
  .حكوميت مشاراليه كافي استغيرقانوني خود جهت صدور حكم م

، مدير بيمارستان يرقانوني به امور پزشكي و داروييدر برخي از موارد اشتغال غ
با وجود اين كه مستقيماًً دخالتي در انجام عمل مجرمانه نداشته نيز و يا درمانگاه 

ها ي بيمارستانزيرا بر اساس مقررات مربوط به اداره ؛شوداست، مسئول شناخته مي
ها، مدير بايد  افرادي را به كار گمارد كه در كار خود متخصص و رمانگاهو د

  ).124- 123، صص1382ايماني، (متبحر باشند
مورد مسئوليت مدير بيمارستان در مورد اعمال پزشكي غيرقانوني كارمندان  در
هايي كه در آنجا به توان به اين مثال اشاره كرد كه در يكي از بيمارستانمي ،خود
شد، ودكان براي انجام الكتروآنسفالوگرافي، داروي آرام بخش تجويز ميك

نمود و شناخت كاملي نسبت به پرستاري كه به جاي پرستار اصلي انجام وظيفه مي
ي كار و اثرات آنها نداشت، اشتباهاً يك داروي آرام بخش بسيار داروها و شيوه

رانيد و اين اشتباه وي قوي را كه موارد مصرف ديگري داشت، به يك كودك خو
موجبات خواب عميق و مسموميت آن كودك را فراهم آورد و پس از يك روز 
منجر به مرگ وي شد و با وجود اين كه پدر آن كودك در شكايت خود صرفاً 
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پزشك را مسئول معرفي نموده بود ولي در جريان رسيدگي به پرونده، مدير 
ز مسئوليت ستاران بود نتوانست اي شيفت كار پربيمارستان كه تنظيم كننده

زيرا ايشان با به كارگيري پرستار فاقد صالحيت  ).97، ص1382عموئي، (بگريزد
و تخصص الزم در امر پزشكي مربوطه، موجبات اشتغال غيرقانوني پرستار و در 

 .نتيجه مرگ آن كودك را فراهم آورده است

: لعه قابل ذكر استي ديگري در مورد شرايط تحقّق جرم مورد مطادو نكته
ي جرايم به عادت و مستلزم تكرار است و با ي اول اين كه اين جرم در زمرهنكته

توان مداخله كننده را مجرم دانسته و يك بار اقدام به دخالت در امور پزشكي نمي
مجازات نمود و اصوالً مرتكب، زماني قابل مجازات است كه از لحاظ عرفي بتوان 

انوني را به وي منتسب نمود و اين امر مستلزم تكرار اين اقدام عنوان اشتغال غيرق
البتّه در مواردي كه نيت مرتكب، انسان . باشدغيرمجاز از جانب مرتكب مي

نوع خود باشد، حتّي اگر اين اقدام دوستانه و در جهت كمك به نجات جان هم
و اسناد اين  غيرقانوني پزشكي توسط وي تكرار شده باشد، باز هم امكان انتساب

پزشكي كه براي نجات جان افراد و يا بيماراني اقدام  ،مثالً ؛جرم به وي منتفي است
هايي مي نمايد كه در تخصص پزشكي وي نيست، هر به انجام اعمال و جراحي

چند اين عمل را تكرار نموده باشد، باز از جهت اشتغال غيرقانوني به امور پزشكي 
) سوء نيت مجرمانه(در اين  مورد عنصر معنوي جرم  زيرا ؛مستحق مجازات نيست

  .سازدي اعمال وي را زايل ميمفقود است و اين امر وصف مجرمانه
باشد كه اين اين امر مي ،ي ديگر قابل ذكر در خصوص جرم موردبحثنكته

ي خاصي نيست و صرف اشتغال جرم از جرايم مطلق بوده و مقيد به نتيجه
ي اين اقدام غيرمجاز، شكي و دارويي بدون توجه به نتيجهغيرقانوني به امور پز

آورد و اگر موجبات تحقّّق جرم و در نتيجه امكان مجازات مرتكب را فراهم مي
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ي ديگري هم شود، مرتكب عالوه بر ي مجرمانهقانوني منجر به نتيجهاين اقدم غير
مانه اين اشتغال ي مجرقانون اصالحي به مجازات نتيجه 3مجازات مقرر در ماده ي 

  .شودغيرقانوني خود نيز محكوم مي
پزشك عمومي اقدام به جراحي قلب نموده و در نتيجه موجبات  مثالً اگر 

مجازات اشتغال  مرگ بيمار را فراهم آورد، در اين صورت ايشان عالوه بر
 616غيرقانوني به امور پزشكي به ديه ي مقتول و مجازات حبس مندرج در ماده ي

زيرا عمل  ؛نيز محكوم خواهد شد) يك تا سه سال حبس( مجازات اسالميقانون 
وي عالماً و عامداً در مخالفت با قانون بوده و عالوه بر دارا بودن وصف مجرمانه 

 .باشداز نظر علم پزشكي نيز غيرقابل توجيه و فاقد وجاهت قانوني مي

  
  مرجع رسيدگي به جرم )و

ح در قانون مربوط به مقررات امور مصرًرسيدگي به اين جرم و ساير جرايم 
و ساير جرايم  1334پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال

مندرج در قوانين و مقّررات حاكم بر قصور و سهل انگاري پزشكان در انجام 
قانون فوق الذّكر در  3ي وظايف مقرر قانوني تا قبل از تصويب قانون اصالح ماده

-ها شعبههاي عمومي بود و حتّي در برخي از شهرستاناها و دادگاهصالحيت دادسر

اي از دادسراي عمومي و يكي از شعبات دادگاه ي ويژهي خاصي و در تهران ناحيه
ماده  29/1/1374تا اين كه درتاريخ  ؛به اين امر اختصاص يافته بود 2كيفري
تصويب مجلس شوراي الذّكر به فوققانون  3ي اي مبني بر اصالح مادهواحده

رسيدگي به جرايم موضوع اين  ي مزبور،ماده واحده 6ي اسالمي رسيد و تبصره
هاي انقالب اسالمي قرار داد  و  در واقع  قانونگذار  قانون را در صالحيت دادگاه

اصالح اين قانون، صالحيت ديگري را بر صالحيت هاي قبلي دادگاه انقالب  با
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و در  1381نيز با توجه به احياي دادسراها در ايران ازسال  الحالاسالمي افزود و في
نتيجه تلفيق دادسراهاي عمومي و انقالب، يكي از اين دادسراها تحت عنوان 

اي از دادگاه دادسراي ويژه ي رسيدگي به جرايم پزشكي و دارويي و شعب ويژه
  .نمايندانقالب در تهران به اين گونه جرايم رسيدگي مي

  3 يم به ذكر است كه صرفاً به جرايم مندرج در قانون اصالح مادهالبتّه الز
هاي در دادگاه 29/1/1374مصوب ... قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و

شود و رسيدگي به ساير جرايم مندرج در اين قانون و انقالب اسالمي رسيدگي مي
خارج هستند،  ي مذكورقانون مجازات اسالمي كه از شمول قانون اصالح ماده

ضمناً قانونگذار هر چند مجدداً . باشدهاي عمومي ميهمچنان در صالحيت دادگاه
ولي در اين  ،بيني نمودالحاقات و اصالحاتي را در اين قانون پيش 1379 در سال

اصالحات هم هيچ گونه تغييراتي در مورد صالحيت مراجع رسيدگي كننده به اين 
سيدگي به جرم موضوع مورد بحث همچنان در جرايم به عمل نيامده است و ر

  .باشدصالحيت دادگاه انقالب اسالمي مي
مورد مرجع رسيدگي به جرم اشتغال  بحث برانگيزي درمطروحة يكي از موارد 

باشد كه برخي از مصوبات مجمع اين امر مي ،يرقانوني به امور پزشكي و داروييغ
 13/7/1373و درماني مصوب ي امور بهداشتي تشخيص مصلحت نظام در زمينه

و اصالحات  1334مصوب سال... منطبق با قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي
در اين مورد، بحث بر سر اين است كه درصورت تعارض بين اين . باشدبعدي مي

دو مصوبه و قانون كداميك از آنها و مĤالً كداميك از مراجع قانوني، صالح به 
مورخ  4575ي مارهي شن مورد شوراي نگهبان در نظريهدر اي. باشدرسيدگي مي

درپاسخ به استعالم رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اين كه  3/3/1372
تكليف چيست و  اگر تعارضي بين مصوبات مجمع و قوانين عادي حاصل شود،
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در مقام تعارض بين مصوبات (حاكم كدامند؟ چنين اظهارنظر نموده است كه 
يص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات كشور، مصوبات مجمع مجمع تشخ

-سالمي نمياتشخيص مصلحت نظام حاكم است و قوانين صادره از مجلس شوراي 

  .)تواند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نقض يا رد، فسخ يا ابطال نمايد
 3ي قانون اصالح ماده 3يبا اين استدالل در مقام تعارض بين مقررات ماده
مجلس  19/1/1374مصوب ... قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و

شوراي اسالمي و مقررات قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 
ي ي مجلس الحق بر مصوبهمجمع تشخيص مصلحت نظام عليرغم اينكه مصوبه

سالمي ي مجلس شوراي اي مجمع حاكم بر مصوبهمجمع است، مصوبه
  .)64ب، ص1375عباسي، (است

  
  مجازات مرتكبين جرم  )ز

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي  3ي ماده(در قانون سابق 
سه نوع مجازات براي مرتكبين جرم اشتغال غيرقانوني در امور  )1374اصالحي 

 - 1:ها عبارت بودند ازپزشكي و دارويي پيش بيني شده بود كه اين مجازات
ي نقدي از پنج جريمه -3حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال - 2تعطيلي محل كار

  ميليون تا پنجاه ميليون ريال
نمود هم مجازات حبس ضمناً در صورتي كه فردي اقدام به تكرار اين جرم مي

ي نقدي وي تشديد شده و مشاراليه به حبس از دو تا ده سال و و هم جريمه
يون تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي پرداخت جريمه از پنج ميل

- گرديد و با وجود اين كه مجازاتمحكوم مي) هركدام كه بيشتر باشد(مكشوفه 

بسيار مناسب و بازدارنده  ،هاي مقرر در اين قانون علي الخصوص مجازات حبس
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 ولي متأسفانه قانونگذار ،بود و نقش مؤثري در پيشگيري از وقوع اين جرم داشت
بدون  )قانون فعلي الزم االجرا در كشور(1379درسال 3ي ي بعدي مادهدر اصالحيه

افزايش جزاي نقدي مقرر در قانون قبلي، مجازات حبس مقرر در آن را هم به طور 
كلي حذف نمود و وفق اين ماده مرتكب صرفاً به پرداخت جزاي نقدي از پنج 

شود و محل كار وي هم بالفاصله ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي
گردد و در صورت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل مي

هاي مكشوفه تكرار جرم هم به جريمه تا صدميليون ريال يا دو برابر قيمت
  .محكوم خواهد شد) هركدام كه بيشترباشد(

جزاي ي حبس مقرر در قانون سابق و عدم افزايش هاعالوه برحذف مجازات
نقدي، يكي از ايرادات اساسي وارده به اين ماده در خصوص مجازات مرتكبين، 

ي قانوني در عدم پيش بيني حداقل مصرّح در مورد جزاي نقدي مقرر در اين ماده
بدين شرح كه قانونگذار مجازات مرتكب را در . باشدتكرار جرم مي خصوص

ن نموده  است و با اين صورت تكرار تا يكصد ميليون ريال جزاي نقدي تعيي
وصف در واقع قانونگذار حداقل  مجازات را ذكر ننموده است و با توجه به اين 

فرض  »يك« كه در موارد عدم تعيين حداقل مجازات جرمي، ميزان حداقل آن
تكراركنندگان اين جرم فلذا حداقل جزاي نقدي مقرر در اين قانون براي  ؛شودمي

ي تشديد مجازات ان مجازات به عنوان حداقل با فلسفهباشد و اين ميزيك ريال مي
به نظر نگارنده ضرورت دارد . مرتكبين در موارد تكرار جرم منافات كامل دارد

مرقوم در قبل از يكصد ميليون ريال را از اين ماده حذف  »تا«كه قانونگذار حرف 
جزاي نقدي كند و يا حداقلي را كه با تكرار اين جرم تناسب داشته باشد، براي 

  .مقرر در اين ماده تعيين نمايد
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نكته ي قابل ذكر ديگر در مورد مجازات مرتكبين اين گونه جرايم اين است 
شود و اين امر در ماده كه مرتكب به هر دو مجازات مندرج در قانون محكوم مي

ضمناً مجازات دخالت داروسازان . ي قانوني مربوطه مورد تصريح قرار گرفته است
ي ماده 1ي ر دارويي بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط نيز وفق تبصرهدر امو

باشد مي) مجازات فوق االشعار(اصالحي 3يقانون مارالذكّر مشمول مجازات ماده 5
 8و 6،7ولي متخلفين از مواد  ؛و مرتكب به هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد

ه و يا انجام دهندگان آزمايش در غير دارندگان آزمايشگاه بدون پروان(اين قانون 
مشمول مجازات صدرالبيان نبوده و ...) اي كه مرتكب داراي پروانه است ورشته

اين  9ي مجازات خفيف تري نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و طبق ماده
قانون در اين مورد مرتكب در بار اول به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي 

شود و در صورت تكرارجرم، در بار دوم عالوه بر محكوميت محكوم مي نقدي
  .ي مربوطه نيز تعطيل خواهد شدمرتكب به پرداخت جزاي نقدي، مؤسسه

از نظر شريعت هم شخص غيرِپزشك در مقابل عمل خود مسئول است و دليل 
من تطبب و لم يعرف «: فرماينداست كه مي) ص(آن هم فرمايش پيامبراكرم

اگركسي طبابت كند درحالي  )422ق، ص1414ابن شعيب، (»ب فهو الضامنالط
  .ضامن است كه آشنايي با طب ندارد،

 
  نتيجه

... قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و 3ي هر چند با اصالح ماده
قانون متقن و  قابل اعتنايي در مورد موضوع مورد  1379 و 1374هاي در سال

هاي متعدد و مشددي در مورد مرتكبين اين گونه ديده و مجازاتمطالعه تدوين گر
ولي لزوم اجراي قاطع اين قانون  ،كنندگان آن پيش بيني شده استجرايم و تكرار

و اعمال حتمي و قطعي مجازات قانوني در مورد اين دسته از مجرمين و عدم 
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آنها با توجه به آثار ها در مورد استفاده از مقررات تخفيف، تبديل و تعليق مجازات
 ؛مخرّب اين جرايم و ارتباط مستقيم آنها با سالمت عمومي محسوس و محتوم است

ي برخي از افراد عادي كه با جعل عناوين پزشكي و تا بدين وسيله از سوءاستفاده
نمايند و از سود جويي برخي از شاغلين حرف دارويي سالمت مردم را تهديد مي

دانش، بينش و مهارت كافي و وافي و بدون رعايت پزشكي كه بدون داشتن 
ي را به مخاطره افكنده و در موارد نظامات دولتي، سالمت جسماني و روحي افراد

شوند، جلوگيري به عمل آمده و موجبات تأمين هم سبب سلب حيات آنان مي
به نظر نگارنده در . ي پزشكي كشور نيز فراهم گرددآرامش و امنيت رواني جامعه

ت برون رفت از مشكالت موجود و در راستاي پيش گيري از وقوع جرم مورد جه
بحث و ساير جرايم مشابه آن، توجه قانوني و عمل به پيشنهادات و راهكارهاي 

  :ذيل الذّكر راهگشا و مثمرثمر خواهد بود
دادگاه انقالب و يا (لزوم تعيين صالحيت براي يكي از مراجع رسيدگي  )الف

اين دو مرجع بين در موارد تعارض صالحيت ) حكومتي سازمان تعزيرات
  .رسيدگي

هاي جرم شناختي مستقل و ويژه در مورد مسايل ضرروت انجام پژوهش )ب 
  .شخصيتي مرتكبين اين گونه جرايم

 3ي قبل از عبارت يكصد ميليون ريال در متن ماده »تا«حذف حرف  )ج
و يا 10/12/1379مصوب... اصالحي قانون مربوط به مقررات پزشكي، دارويي و

تعيين حداقل متناسب براي جزاي نقدي متعين در اين ماده در مورد مرتكبيني كه 
  .نماينداقدام به تكرار جرم موضوع اين ماده ي قانوني مي



 

 

ويي
دار

 و 
كي

زش
ور پ

ه ام
ي ب

انون
يرق

ل غ
تغا
اش

 

 1388 پاييز،دهم، شماره سومسال           پزشكيحقوقفصلنامه/  140

قانون  3يتشديد مجازات مرتكبين و پيش بيني مجازات حبس همانند ماده )د 
كبين جرم اشتغال غيرقانوني به امور در مورد مرت 1334و قانون سال 1374اصالحي

  .پزشكي و دارويي به دليل تهديد جدي سالمت جسمي و روحي مردم
هاي اطّالع رساني عمومي كافي و وافي و تبيين اين گونه جرايم و مجازات )ـه

هاي ديداري و شنيداري و ساير وسايل ارتباط آنها براي مردم از طريق رسانه
  .جمعي
ين فعلي حرف پزشكي با وظايف قانوني آنها و قوانين و آشنا نمودن شاغل )و

هاي مرتبط با شغل آنها در نظام مقررات موجود در مورد تخلفات، جرايم و مجازات
ها، ، همايشهاهاي بازآموزي، سمپوزيومحقوقي ايران از طريق برگزاري دوره

  ... ها و كنگره
و مقررات مرتبط با گنجاندن يك يا چند واحد درسي در مورد قوانين  )ز

هاي گروه پزشكي كه اين امر ي رشتهحرف پزشكي در سرفصل دروس كليه
مسلماً در مورد پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم پزشكي از جانب دانشجويان، 
فارغ التحصيالن و شاغلين حرف پزشكي در آينده بسيار مؤثر و كارساز خواهد 

  .     بود
هاي ي مخصوص و غيرقابل جعل در صدور پروانهلزوم استفاده از كاغذها )ح

رسمي اشتغال به امور پزشكي و دارويي به جهت اين كه در برخي از موارد، جعل 
ها با توجه به قابليت جعل آنها آغازگر اين نوع اشتغال غيرقانوني بوده و اين پروانه

راي اين و محتوم است كه اج آوردفراهم ميدر مواردي هم موجبات تسهيل آن را 
طرح در پيشگيري از حدوث اين جرم نقش بنيادين و غيرقابل انكاري خواهد 

  .  داشت
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  ياداشت شناسه مؤلف

رضا وطن خواه؛ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، مدرس دانشگاه، عضو انجمن علمي حقوق 
پزشكي ايران و پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
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