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 هاي آن  جلوهماهيت تعهدات پزشكي و بررسي 

  تطبيقيي  در پرتو مطالعه
  1حميدرضا صالحي
  2محمود عباسي

  چكيده
با مفروض دانستن تعهد به قول مشهور فقهاي اماميه از  پيرويبه ن رااينظام حقوقي در 

توصيفي ماهيت تعهدات  ـ ماهيت تعهدات پزشكي، به بررسي تحليلي عنوان نتيجه به
نظير اعضاي  هاي مورد اختالف اما رايج قارخي از مصدبپزشكي در  حرف صاحبان

هوشي، تضمين سالمتي  يند بياپزشكي، فر ياه مصنوعي، نقل و انتقال خون، آزمايش
و جراحي زيبايي پرداخته شده است و قانونگذار به تبع قول مشهور فقهاي اماميه به  بيمار

حقوقي برائت  -ر اعمال جراحي نهاد فقهيمنظور كاهش آثار و نتايج ضمان مترتب ب
نهادي كه با شرايطي مي تواند رافع مسؤوليت ناشي -قبل از عمل را تأسيس نموده است

هاي حقوقي و حتي در كشورهاي اسالمي كه  در اكثر نظام .از آثار و نتايج عمل گردد
ن تعهد به وسيله، با محور قراردادها برگرفته از فقه عامه است  بعضاً قوانين و مقررات آن

در برخي موارد خاص و بنابر داليل معقول و متناسب با ضروريات و نظم نوين حاكم بر 
تعهد به به  م با نظم و عدالت، ماهيت تعهد صاحبان حرف پزشكيأتوتوجه جامعه و 

و نقل نظر  شود لذا در اين مقاله ضمن شرح مختصري از پيشينه موضوع نتيجه تبديل مي
هاي آن با نگاهي  تالش شده است ماهيت تعهدات پزشكي و جلوه ،الفانموافقان و مخ

  .و تطبيقي مورد مطالعه قرار گيرداي  يسهمقا
  واژگان كليدي
 تضمين سالمتي بيمار ؛تعهد به وسيله ؛تعهد به نتيجه ؛ماهيت تعهد
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  تطبيقي ي هاي آن در پرتو مطالعه بررسي ماهيت تعهدات پزشكي و جلوه

 20/5/1936خ در مور 1»مرسيه«بعد از صدور رأي معروف به  دانان حقوق عموم
رابطه بين پزشك و  ديوان كشور فرانسه اتفاق نظر دارند كه اصوالً توسط ميالدي

ر، در ور راي مذكوبعد از صد )22، ص.م1996پينوآ، ( .ي استاددرارق اي بيمار، رابطه
نيس، ( .ه شدپذيرفتحرف پزشكي صاحبان وليت قراردادي ؤاكثر كشورها مس

هم  »ال  كامن«نظام حقوقي در  )431، ص.م1953ريپرت،  ـ و ورگ 63، ص.م1997
قرار بررسي  مورد وليت صاحبان حرف پزشكي كمتر از بعد قرارداديه مسؤچاگر

وليت ؤدر بسياري موارد مس )260، ص.م199ديكين،  ـماركسينيس ( است گرفته
نظام در  )288، ص.م1998و گروبف  كندي( .دانند پزشكي را ناشي از قرارداد مي

وليت ؤ، مسيوليت پزشكؤرسد كه اصل كلي در مس ايران به نظر ميحقوقي 
ذا التزام بدين لاصل در تعهدات قراردادي، تعهد به نتيجه است و  قراردادي است

 باره ي به همراه خواهد داشت و در اينيقراردادهاي درمان، نتايج سو در امر
آيا تعهد صاحبان  :ه بدان پرداخته نشده است؛ براي مثالد دارد كاالتي وجوؤس

اصل  يك از اين تعهدات وسيله؟ كدامبه حرف پزشكي، تعهد به نتيجه است يا 
چيست؟ آيا  آناهم استثتائات وارد بر اصل كدام است و دليل  است وكدام فرع؟

ن روند اييا احتمال تغيير آ ؟داردجامعه با نظم عمومي  ياين اصل و فرع ارتباط
 واهد داشت؟وجود خ

تيغ  مانندوليت ؤشود كه بر اين امر واقف شويم كه مس ميتر  پيچيدهله زماني أمس
نظير  ناگواريمنجر به عواقب  ،اي است كه در صورت اعمال نامناسب آن دو لبه

حرمتي به  طبابت، بي توقّف ،)109ص ،.ش.هـ1383 گوپتا، ـ شارما(پزشكي تدافعي 
 يطرحي نو در انداخت و با قرائت بنابراين بايد .ودش مي آن مثالانساني و اكرامت 

در چارچوب به عدالت را  دستيابيالتزام به نظم حقوقي و جديد و بيمارمحور 
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 د كهكرو هماهنگ اي تنظيم  گونه هاي حقوقي به قوانين و مقررات و ديدگاه
 .حقوق متقابل پزشك و بيمار تضمين گردد

از به دور ، حقوق تطبيقيگيري از مطالعات  با بهرهتا  سعي بر آن است بنابراين
، .ش.هـ1382جعفري لنگرودي، (جلوگيري از تحقيق مدار بسته با و تعصب و سليقه 
  .به پاسخ سؤاالت پيشين دست يابيم و افزودن بر غناي مطالب) 15ـ17صص

هاي ماهيت تعهدات  جلوهدر اين مقاله به بررسي موردي و مشروح  در نهايت
رسد كه برخي موارد  ذكر اين نكته الزم به نظر مي و پرداخته شده استشكي پز

 ؛و تضمين سالمتي بيمار ها تيمارستان ويژه ا بهه مهم مانند ماهيت تعهدات بيمارستان
، به لحاظ گستردگي مباحث آن از حوصله اين مقاله به معناي متعهد به نتيجه شدن
  .باشد ميخارج و نيازمند بحثي مستقل 

  
  اعضاي مصنوعي .1

دسامبر  13مورخ در رأي ) metz(متز  مانند دادگاه(فرانسه هاي  دادگاهبرخي از 
پزشك در حكم فروشنده دندان مصنوعي  ل معتقد بودند كه دندانيدر اوا ).م1951

اين و او را ضامن عيوب مخفي دندان و تعهدش را تعهد به نتيجه  هنتيجدر است و 
و تلقّي  باطلدانستند كه تخلف از آن، قرارداد را  به ميبيع را مشروط به شرط تجر

كرد  ايجاد مشكل مي بيمارپزشك را در صورتي كه به هر دليل اين دندان براي 
) 394، ص.م1978الدين زكي،  جمال و 90، ص.م1998 ،الشورابي( .دانستند ضامن مي

طرف دو تعهدات  گفتند بايد به مجموع مي وداشتند ن به اين رويه انتقاد دانا حقوق
توان عقد را تجزيه كرد و جهت تعيين ماهيت آن به برخي از  توجه شود و نمي

و ) 394، ص.م1978الدين زكي،  جمال و 94، ص.م1987ابوجميل، ( .عناصر آن توجه نمود
گيرد با ماهيت انساني قرارداد  زيه عقد كه با معيار اقتصادي صورت مياين تج
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وابسته و ) 857، ص.م1975و كورنپروبوست،  212، ص.م1956، ساواتير( درمان تغاير دارد
  .عقد به شرط تجربه صحيح نيست كردن

اف ناستيمانند دادگاه (اين كشور هاي  دادگاهانتقادات، برخي از  ي اين در نتيجه
با  منعقدهقرارداد تعهد دندانپزشك را با درنظر گرفتن  ).م24/5/1952مورخ  در ونژدي

پزشك را از دو بعد پزشكي و  وليت دندانؤرسي قرار دادند و مسبيمارستان مورد بر
  االصول تعهد به فني مورد بررسي قرار دادند كه در مورد اول تعهد پزشك را علي

 و 233، ص.ق.هـ1430الجميلي، ( كردند وسيله و در مورد دوم تعهد به نتيجه معرفي
اثبات سبب خارجي  كه پزشك در اين حالت فقط با) 52، ص.ق.هـ1429الحياري، 

 يدر برخي از آرا )85، ص.م1994ارتيمه، ( .وليت رهايي يابدؤتوانست از مس مي
ديوان عالي  يآرا و از جمله) .م1967و مارس  .م1956تجديد نظر، دسامبر  آراي(ديگر 

تعهد پزشك در ساخت عضو مصنوعي را تعهد  .م1979ـ1977هاي  فرانسه در سال
، .ش.هـ1389شجاعپوريان،  و 223، ص.ق.هـ1430الجميلي، ( .معرفي نمودند ،به وسيله

مستند اين آرا اين بوده است كه وصف معالجه و تركيب دندان از جمله  )165ص
اعمال طبي فني است كه در آن عنصر احتمال وجود دارد لذا التزام طبيب، تعهد به 

 هاي هزينه به جهدر حقوق ايران با تو) 140، ص.م1985عبدالرحمن، ( .وسيله خواهد بود
پزشكي و افزايش  خصوصاً دندان مصنوعي ياعضا ارائه خدمات آور سرسام

شيخ آزادي و (اين حرف  صاحبان روزافزون ميزان نارضايتي و شكايت بيماران عليه
پزشك  ، تعهد دندانپزشكيرسد كه در بعد  به نظر مي) 172، ص.ش.هـ1386همكاران، 
د بود و در بعد فني مانند پروتز مناسب و اپالنيس ساز، تعهد به نتيجه خواه و دندان
  .تعهد به وسيله خواهد بود ،برخالف بعد پزشكي اين اعمالآن و امثال 

نامه تأسيس البراتور پروتزهاي دنداني و  آيين .ش.هـ1/12/1377در مورخ 
 كهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد ي در آن به تصويب وزير شاغالن فن
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هيأت وزيران، طي قانوني و تصويب آن توسط توجه و طي تشريفات به دليل عدم 
قانون ديوان عدالت اداري  25 ي د به مادهاستنبا ا .ش.هـ18/1/1381نظريه مورخ 

 .ش.هـ30/4/1382ب س مورخ  57111/1نامه  چه فعالً مطابق بخشو اگر طل شداب
پوشي مسؤوالن  چشممباالتي غيرقابل  اين بي اماشود  معاونت سالمت اقدام مي

سازان تجربي در قانون تعيين  كه براي دندان غيرمنطقيبه عالوه شرايط مربوط 
وضع شده است و با  .ش.هـ22/2/1364سازان تجربي مصوب  وضع شغلي دندان

» رسيدن به عدالت است ،به ويژه حقوقهدف علوم انساني «كه  عنايت به اين
اقل در امور فني مربوط به تهيه و رسد كه حد به نظر مي )33، ص.م1972راولز، (

  .اندركاران مربوط، تعهد به نتيجه باشد مصنوعي، تعهد دست يساخت اعضا
  

  انتقال خون .2
خوئي، (اند  بيع و انتقال خون داده ي بارهاز نظرات مختلفي كه فقها در گذشته

ن در اين بحث به ماهيت تعهد متصديان اي ،)38تا، ص خميني، بي و 54ص، .ق.هـ1428
  .پردازيم مي حرف

دانان، تعهد پزشك به دريافت يا تزريق خون سالم و سازگار با گروه  حقوق
اند كه تعارضي ميان تعهد پزشك كه  اند و گفته خوني بيمار را تعهد به نتيجه دانسته

تعهد به وسيله است و تعهد تضمين ايمني خون وجود ندارد زيرا بيمار از خون اهدا 
اين انتظار معقول را دارد كه با اهدا يا تزريق اما  ع شفا ندارديا دريافت شده، توق

عبدالرحمن، ( .خون، دردي به او اضافه نشود يا سبب تشديد بيماري او نگردد
 )161، ص.ش.هـ1389شجاعپوريان،  و 75ـ76، صص.م1987ابوجميل،  ؛110، ص.ش.هـ1985

 13و  .م12/4/1995نسه مورخ ي ديوان عالي فراأر(متعددي  يفرانسه در آرا هاي دادگاه
تعهد  ،).م1954دسامبر  17و  .م28/11/1991استيناف پاريس، مورخ  دادگاهو  .م2001فوريه 
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اند و پزشك شاغل در اين كار را  نتيجه دانسته راكز انتقال خون را تعهد ايمنيم
، .ش.هـ1430الجميلي،  و 74ص  ،.م1992عبدالظاهر حسين، ( .اند متعهد به نتيجه دانسته

  )229ص
اي انتقال خون را  عده. دو نظريه وجود دارد باره در اين »وال  كامن«حقوق در 
اي ديگر آن را  وليت محض هستند در حالي كه عدهؤو معتقد به مس نددان ميبيع 

 .ورزند وليت محض در اين موارد امتناع ميؤاز قبول مس دانند و ارائه خدمات مي
دانان سابقاً بر اين باور  در فرانسه هم برخي حقوق )127، ص.ش.هـ1375جعفري تبار، (

تورنيو،  1165ان ( .بودند كه تعهد پزشك در اين قبيل موارد، تعهد به وسيله است
هاي  وردهادانان، تضمين سالمت فر رسد اين دسته از حقوق به نظر مي .)م1979

يكسان  )تعهد به وسيله(با تعهد اصلي پزشك  استخوني را كه تعهد به نتيجه 
طور كه بيان شد اين دو تعهد به ظاهر متناقض، متعارض نيستند و  همان .پنداشته اند

در فرانسه . ستمدعااين ي كه بعداً در اين خصوص صادر شد گواه صحت يآرا
مبتاليان به ايدز از طريق  .م1991دسامبر  31مطابق قانون جبران خسارت مصوب 

هم خون  خيرخواهانهوردارند و افرادي كه انتقال خون، از فرض قانوني سببيت برخ
وليت محض مؤسسه مسؤ از امتيازات اگر ضرري بر آنها وارد شود كنند اهدا مي

عمومي اين كشور و سالمت قانون بهداشت  6649 ي دولتي مقرر در ماده
دانان، اجرايي شدن مفاد اين  برخي از حقوق اما )29، ص1996پينوآ، ( برخوردارند

كه رابطه قراردادي هم  دانند و در مواردي آميز نمي مل چندان موفقيتدر عرا مواد 
ديده و پزشك يا مؤسسه انتقال خون يا پزشك متخصص وجود نداشته  بين زيان

ضار را قراردادي فرض  و رابطه مضرور و باشد از شرط به نفع ثالث استفاده،
  ).50، ص.ق.هـ1426الحياري،  ؛74، ص.م1992عبدالظاهر حسين، ( .نمايند مي
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بدين نحو وجود  باره قضايي در اين يچه مقررات و آرا در حقوق داخلي، اگر
در  گذار نوناق ولي) 162، ص.ق.هـ1419امجد،  ؛به بعد 7، ص.ش.هـ1382بودان، (ندارد 
هاي آميزشي و واگيردار  قانون طرز جلوگيري از بيماري 14 و 13 و 12 مواد

نشان داده  باره حساسيت خود را در اين ،)بعديبا اصالحات  .ش.هـ11/3/1320مصوب (
 4 ي ماده 2و  1 هايو بند مزبورقانون  23و  22 ي گذشته از اين در دو ماده .است
ريزي كشوري پيشگيري از عفونت ايدز و كنترل آن،  نامه شوراي عالي برنامه آيين

و  هايي را جهت پيشگيري و كنترل عفونت مقرر نموده است تصميمات و برنامه
، مدير عامل سازمان انتقال خون هم يكي ياد شدهقانون  8 ي ماده 13به موجب بند 

  .استمبارزه و پيشگيري از عفونت ايدز اين از اعضاي كارگروه كشوري 
خالء  ،ايجاد صندوقي براي جبران خسارت قربانيان ايدز ي بارهدر با اين وجود

كه  و با عنايت به اين )3ص ،.ش.هـ1382عباسي، ( در ايران وجود دارد گذاري نوناق
درياباري، (وابسته، اجباري نيست مشاغل اي صاحبان حرف پزشكي و  بيمه حرفه

بعد از صرف وقت و هزينه و طي  ديده زيانكه  احتمال اين) 8، ص.ش.هـ1381
رود كه  انتظار مي گذار نونااي نرسد بسيار است لذا از ق دادرسي به نتيجه تشريفات

  .در اسرع وقت و به نحو احسن مرتفع نمايد مذكور را ءخال
هاي آلوده به  بار اين موضوع در كشور ما كه با ورود خون با توجه به سابقه رقت

رسد كه مقنن ايراني و  شد به نظر مي ها ويروس ايدز، منجر به آلودگي هموفيلي
عهد تبا منوط به  ،ديوان عالي كشور بايد جهت جبران خسارت اين بيمارانويژه  به

وليت بدون خطا ؤ، در اين قبيل موارد متمايل به مسموضوعبه نتيجه دانستن اين 
هاي حقوقي  كه انتقال خون در نظام اين جامانسر. )105، ص.ش.هـ1388عباسي، ( .شود

كه در برخي از كشورها براي  يخوردار است تا جايپيشرفته از اهميت خاصي بر
وليت مطلق ؤمس ي ناشي از انتقال خون،ها براي جبران زيان جلب اعتماد عمومي،
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و  70، ص.ش.هـ1388محمدي،  و عباسي، شكر امرجي( .اند بيني كرده دولتي را پيش
  )101ص ،.ش.هـ1386 ،آذين و كريمي

  
  هوشي بي .3

تا  هوشي هم تعهد به نتيجه است زيرا در غير موارد اورژانسي تعهد متخصص بي
 ادراري بيمار اطمينان حاصل نكنندي و كه از سالمت قلب و دستگاه تنفس هنگامي
كه از  هوشي را به دليل اين در يك مورد متخصص بي. كنند هوش نمي بيوي را 

كرده  بيمارهوشي  خالي بودن معده بيمار اطمينان حاصل نكرده و مبادرت به بي
و حتي  هسبب فوت بيمار شده بود متعهد به حصول نتيجه دانستو در نتيجه  بود

الجميلي، ( .اند يات بيمار دانستهدست رفتن فرصت حان خسارت ناشي از حكم به جبر
  )به بعد 200، ص.ش.هـ1380كاظمي،  و به بعد 421، ص.ق.هـ1430

در  .م11/12/1984و  .م10/6/1980ديوان عالي كشور فرانسه هم در مورخ 
هوشي تا به هوش آمدن كامل بيمار  بيمتخصص ده است كه تعهد كرمقرر  باره اين
، .ش.هـ1387عباسي، (دامه دارد و او بايد تا اين مرحله بيمار خود را همراهي كند ا

دانان فرانسوي هم تعهد  حقوق ؛)174ـ175، صص.ش.هـ1389شجاعپوريان،  و 57ص
و تعهد او را به دانند  بيمار ميهوشي را تعهد به درمان و حفظ  متخصص بي

، .ش.هـ1387به نقل از كاتوزيان،  469مالوري و انس، ش ( .سازند محدود نمي ،مواظبت
  )161ص

 .ش.هـ6/10/1355ها مصوب  مصوبه مربوط به اعمال غيرمجاز در مطب 1در بند 
هوشي عمومي توأم باشد،  هيأت مديره نظام پزشكي مركز، كليه اعمالي كه با بي

هاي پزشكي و  همچنين اعمالي را كه آنستنزي الزم داشته باشد در مطب
لذا در حقوق داخلي هم با توجه به خطير  ،نوع اعالم نموده استپزشكي، مم دندان
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تعهد رسد  به نظر مينسبت بدين امر،  گذار نوناهوشي و حساسيت معقول ق بودن بي
  .هوشي، تعهد به نتيجه باشد متخصص بي

  
  پزشكي هاي آزمايش .4

تشخيصي پزشكي مثل آزمايش  هاي با پيشرفت روزافزون پزشكي، آزمايش
پزشك آزمايشگاه بايد آزمايش  بنابراين ؛اي دقيق دارد ور معمول نتيجهخون به ط

ول ؤرا به درستي و با نهايت دقت انجام دهد و به صرف ارائه نتيجه نادرست، مس
با استفاده از ابزار و وسايل مدرن  )334، ص.م2001ممتو، ( .شود شناخته مي

كه  اين هنتيجدر ست و آزمايشگاهي، درصد اشتباه بسيار محدود يا منتفي شده ا
، .ق.هـ1426الحياري، ( .تعهد به نتيجه خواهد بود طبيعتاً، اين حرفهتعهد شاغالن 

ابتدا در در فرانسه هم اگرچه  )165، ص.ش.هـ1389شجاعپوريان،  و 49ـ50صص
، تعهد پزشكان آزمايشگاه را در خصوص اعالم خالف واقع سرطان بيمار ها دادگاه

) 232، ص.م1999منصور،  و 86، ص.م1951االبراشي، ( ،اند دانسته يتعهد به وسيله م... و
هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرانسه در  .م2000نوامبر  18بعد از آن در  ولي
 تشهر »پروش«در نمود كه به پرونده از اهميتي صيراي جنجالي و حا باره اين

، .م2002و جوردين،  270، شماره .م2000ممتو،  ،32، ص.ش.هـ1382عباسي، ( يافته است
فراواني را در خصوص پرداخت غرامت به  هاي كه بعد از آن بحث )892ص

دنيا آمده است در ميان ه والن آزمايشگاه بؤكودك معلولي كه در نتيجه اشتباه مس
، .م2001و كيسر،  489ـ492ص، ص.م2001آبرت، ( .دكردانان اين كشور ايجاد  حقوق

علت ابتال ه قصد سقط جنين خود را ب) پروش يكالن(در اين پرونده مادر  )1892ص
كند و در  را سالم معرفي مي جنين به اشتباها ه ه داشته است اما آزمايشجبه سرخ

معلول به دنيا  ،كه نوزاد نمايد اما بعد از آن نتيجه مبادرت به سقط جنين خود نمي
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د از يك ند و بعك والن آزمايشگاه ميؤآيد مبادرت به طرح شكايت عليه مس مي
ر وصدمبادرت به ، ديوان عالي كشور فرانسه بدين شرح نيدادرسي جنجالي و طوال

  :نمايد رأي مي
كه تقصير پزشك و آزمايشگاه مانع آن شد كه خانم پروش به منظور  جا از آن«

تواند جبران  جلوگيري از تولد يك نوزاد معلول، سقط جنين كند كودك مي
وجود آمده است  علت تقصير مذكور بهه كه بناشي از اين معلوليت را  خسارت

اين رأي وحدت رويه براي اولين بار، جبران خسارت را عالوه بر » .مطالبه نمايد
جبران خسارت  ،پدر و مادرتا در صورت فوت  كردوالدين، براي اطفال نيز صادر 

با گونه جبران خسارت را در تضاد  دانان اين برخي از حقوق با اين وجود. قطع نشود
اين  »آنتي پروش«فرانسوي با وضع قانون موسوم به  گذار نوناق. دانستند اخالق مي

تواند از جبران خسارت ناشي  هيچ كس نمي« :رأي را نسخ نمود و مقرر داشت كه
به  زياديو مخالفان فراوان  هاي اين قانون بحث» .مند شود از تولد خويش بهره

تصويب آن را تحت فشار و تهديدات  فريبي و و برخي آن را عوامهمراه داشت 
  )35، ص.ش.هـ1382عباسي، ( .دانند هاي سودجو مثل بيمه و پزشكان مي گروه

يكي از معضالت بزرگ جامعه پزشكي در  اختصاص به فرانسه ندارد و ،اين مهم
از شود و در حقوق داخلي اين مقوله با توجه به حرمت سقط جنين  دنيا محسوب مي

و ) به بعد 157، ص.ق.هـ1410عالمه طهراني، (اي اعالم بسياري از علم سوي
كند كه از  ميتر  پيچيدهله را أوجود دارد، مس باره هاي ديگري كه در اين محدوديت

رسد كه در حقوق ايران هم  به نظر مي بنابراين ؛خارج است گفتارحوصله اين 
ر موارد استثنايي بايد تعهدات اين قبيل پزشكان را تعهد به نتيجه دانست مگ قاعدتاً

بيني  كه نتايج آن را دقيق پيشاست كه علم به آن حد نرسيده  هايي مانند آزمايش
هاي مناطق محروم و روستاها كه  كه در آزمايشگاه ها كند يا برخي از آزمايش



 
سي

عبا
ود 

حم
ي، م

الح
 ص

ضا
در
حمي

 
  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   49

تواند با عنايت به  شود كه در اين موارد قاضي مي امكانات محدودي دارند انجام مي
  .در پرونده، تعهد پزشك را تعهد به وسيله تلقي نمايد اوضاع و احوال موجود

  
  تضمين سالمتي بيمار .5

است  از تضمين سالمتي بيمار، تعهد به شفاي بيمار نيست بلكه مقصود آن منظور
 داروهاادوات و وسايل و  يا استفاده از يند درماناكه صاحبان حرف پزشكي در فر

در معرض بيماري  بيمار را ،يطبه علت ضدعفوني نكردن وسايل يا محو نيز 
ضررهاي ). 339، ص.م2001و ممتو،  225، ص.ق.هـ1430الجميلي، ( .ديگري قرار ندهند

يند درمان ندارد و جدا از ي با فرالامكر كه ارتباط مستقيم و ه به بيماشد وارد
است موضوع تعهد صاحبان حرف پزشكي،  )به معني دقيق كلمه( عمليات پزشكي
اي  فني و حرفه هاي ويژگييند درمان يا اضرر ناشي از فر اما استتعهد به نتيجه 

الجميلي، ( .است تعهد به وسيله آن نهفته است، اصوالً كه عنصر احتمال در
  )176ـ177، صص.ش.هـ1389شجاعپوريان،  و 226، ص.ق.هـ1430

ل مرتبط و يتفكيك مسا برايدانان و قضات فرانسوي، معيارهايي را  حقوق
كه اقدامات پزشك يا  اند و خالصه آن يند درمان انجام دادهاغيرمرتبط با فر

يند درمان باشد تعهد به اكه مرتبط با مفهوم سنتي و دقيق فر بيمارستان در مواردي
وسيله و در باقي موارد تعهد به نتيجه خواهد بود زيرا يك نوع شرط ضمني در 

ر بستري شدن در بيمارستان يا استفاده از قرارداد درمان اين است كه در اث
 .نگردد اضافهدردي به دردهاي بيمار ... امكانات آن نظير البسه و ادوات و

و ساواتير، آي بي به  21ـ131ص ،1985 عبدالرحمن، ؛53، ص.م1978الدين زكي،  جمال(
  )218، ص.م1956پيكواينات، 

 رأيي كهاز جمله  ؛متعددي در اين خصوص صادر شده است يدر فرانسه آرا
جراح را مكلف به استرليزه كردن و سالم بودن ادوات و ابزارهاي مورد استفاده در 
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 نيزديگري  يدر آرا) .م13/2/1961مورخ  ،رأي محكمه ليون( .جراحي دانسته است
حريق به بيماران وارد  ي است كه در نتيجه شده بيمارستان مسئول خساراتي دانسته

، ها دادگاه ،در اين آرا) .م1953نوامبر  26و  .م1962دسامبر  20مورخ  يآرا( .شده است
پزشكي و  ي اساس حكم خود را بر تفكيك بين خدمات طبي و وابسته به حرفه

ندارد گذارده است  دانش پزشكيو  هساير خدمات ارائه شده كه ارتباطي با حرف
نهايتاً شوراي و ) .م131ـ132، صص1985عبدالرحمن،  و 102ـ103، صص.م1980عمران، (

، تعهد پزشك براي تضمين سالمتي بيمار را .م1993 الدولتي فرانسه در س
 )281، ص.م2005عباسي، ( .كه وي متعهد به شفاي بيمار شده باشد پذيرفت، بدون اين

اي پزشك را به دليل عدم رعايت اصول بهداشتي و  در حقوق داخلي هم در پرونده
ي يجراحي كه سبب از دست رفتن بينا ايمني و عوارض عفوني ناشي از عمل

دادنامه (نمود  نايكاشه به شد خسارات واردبيماران شده بود محكوم به پرداخت 
به نظر  بنابراين ؛)دادگاه جزايي اهواز 107شعبه  .ش.هـ15/9/84مورخ  84ـ1043شماره 

 هاي هفرانسه، تعهد صاحبان حرفنيز همانند نظام حقوقي رسد در حقوق ايران  مي
  .استتعهد به نتيجه  زشكي، در اين قبيل موارد، اصوالًپ

  
  جراحي زيبايي .6

كه هدف از آن شفاي بيمار از درد جسماني نيست  اي جراحي زيبايي به جراحي
هاي  و در برابر جراحي )92، ص.م1992 روژه، آربوس و كاستاليوال،( معروف شده است

 و 37، ص.م1995الفضل،  ؛2ص ،.م2008شيعاوي، ( .گيرد درماني يا عادي قرار مي
در خصوص شرعي يا غيرشرعي  عامهفقهاي اماميه و ). 165، ص.ش.هـ1387كاتوزيان، 

الرويه االسالميه (را مطلقاً حرام  برخي آن. ها اختالف نظر دارند بودن اين نوع جراحي
اي ديگر  و عده )212، ص.ش.هـ1382به نقل از محسني،  466لبعض الحمارسات الطبيه، ص 
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ناديه،  ؛168ـ169، صص.ش.هـ1389شجاعپوريان، ( .دانند ي مجاز ميهاي با وجود شرط
  )228ـ261، صص.ق.هـ1431قزمار،  و 14، ص.م2008

  :كنند هاي زيبايي را به دو دسته تقسيم مي جراحي
در ... هاي ضروري يا ترميمي كه جهت مرتفع ساختن نقص عضو و جراحي .1

مانند  ،سازد ظاهر بيمار را هم زيباتر مي ،الگيرد و در عين ح بيمار صورت مي
ها  اين نوع جراحي. شود صورت او اسيد پاشيده مي جراحي پالستيك فردي كه به

وليت مدني ؤكند تابع قواعد عمومي مس را عرف هم تأييد مي كه ضرورت آن
تعهد به وسيله  ،تعهد جراحاصوالً رسد در اين موارد  پزشك است و به نظر مي

، .م2001و كلمنت،  6، ص.م1993؛ هارچاوس رامو، .ش.هـ1387عباسي،  و كرامرجيش( .باشد
  )57ص
كه هدف آن بهبود و درمان بيمار نيست بلكه  2يجراحي زيبايي غيرضرور .2

مانند  ،شود پرستي درخواست مي و تجمل زيباييشيفتگي به ، به دليل هوس صرفاً
ن، سفيد كردن يا برنزه كوچك كردن بيني، بزرگ يا كوچك كردن سينه و باس

، .م2003عبدالهفيد، () ليپوساكشن(رفع چروك صورت يا بدن  و كردن پوست
دانان معتقدند تعهد پزشك در اين حالت تعهد به نتيجه  حقوق عمومكه  )131ص

بودراند، جراحي ( )6، ص.م1993و هريچاوكس رامو،  9، ص.م1996پنيو، (. خواهد بود
هاي  دادگاه يدر برخي از آرا .)166، ص.ش.هـ1387، پالستيك به نقل از كاتوزيان

تعهد ) .م1962ژوئن  5استيناف پاريس، مورخ  مانند رأي دادگاه( فرانسهمحاكم 
و روژه، آربوس  771، ص.م1995بن چابان، (. اند جراح پالستيك را تعهد به نتيجه دانسته

ميان اين دو  شخصمبعضي از نويسندگان، تعيين مرز  )125، ص.م1992و كاستاليوال، 
و از نظر آنان تعهد جراح زيبايي تعهد  اند بعيد دانسته يانوع عمل جراحي را مشكل 

شجاعپوريان،  و 48، ص.م1995الفضل،  ؛67ـ68، صص.م1987ابوجميل، ( .به وسيله است
  ).170ـ171، صص.ش.هـ1389
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ين، كوبر(به يك صنعت شده است  تبديلكه جراحي پالستيك  به اين لذا با توجه
ي مثل پيدايش موج ينظران عوارض سو و به عقيده برخي از صاحب )116تا، ص بي

هاي  و هزينه) 10ص ،تا كونگارد بالك، بي(به همراه دارد  را سم جهانييجديد فمين
هاي شخصيتي داوطلبان انجام جراحي زيبايي از  آور چنين اعمالي و ويژگي سرسام

هاي  جراحي كه اصوالً و اين )11، ص.ش.هـ1383بندي،  قلعه و ساروي(يك طرف 
شوند كه تعهد جراح زيبايي را  ها عامل ديگر سبب مي ده وفانتزي ضروري نيستند 

ل موافقان و يدانان با طرح دال برخي از حقوق. در دسته دوم و تعهد به نتيجه بدانيم
ا شرايط سختي ر لذا اند مخالفان، صراحتاً نظر خود را در اين خصوص ابراز نكرده

و در بسياري از ) 166، ص.ش.هـ1387كاتوزيان، ( اند ل شدهيبراي جراحان پالستيك قا
د ها را  د آنموارد هم تعه؛95ـ96، صص.ق.هـ1431قزمار، ( .اند به نتيجه دانستهتعه 

  .)19ص ،.ش.هـ1387 عباسي، و شكرامرجي و 755ص ،.م1984اورفلي، 
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  نتيجه
پزشكي در  هاي هحرفصاحبان گرچه تعهد شكي ابررسي ماهيت تعهدات پز در

تعهد به وسيله  اصوالً »وال  كامن«حقوقي  اكثر كشورهاي اسالمي، فرانسه و نظام
است برخي از اعمال طبي كه علم در آن پيشرفت بسياري كرده است و تقريباً 

پزشكي مربوط، كنترل قابل توجهي در تخصص خود  هاي هتوان گفت حرف مي
يند درمان دارند و عوامل ديگر نقش بسزايي ندارند به نظر ابيمار و فر نسبت به بدن

 ياه مانند اعضاي مصنوعي، آزمايش ،تعهد به نتيجه است قاعدتاًها  رسد تعهد آن مي
و در برخي اعمال ديگر هم به دليل سنگين بودن  ؛هوشي پزشكي، انتقال خون و بي

هاي فانتزي  ها مثل جراحي نجام آنو بعضاً فقدان عامل ضرورت در ا 3هزينه درمان
كه استثنايي  ضمن اين ؛تعهد به نتيجه خواهد بود اصوالً پزشك، تعهد زيباييو 

د و ي حصري ندار هاي حقوقي جنبه بودن ماهيت تعهدات پزشكي در ديگر نظام
در ماهيت تعهدات  كه در آتيه كاهش يا افزايش يابد يا حتي خود اصل احتمال اين

 .كند وجود دارد تغيير ،پزشكي

تعهد  ،تعهد پزشك اصوالً گاه فقهاي اماميهيددپيروي از در نظام حقوقي ايران به 
هر چند كه  ؛استوار است انباين م رگذار اسالمي ب به نتيجه است و ديدگاه قانون

دانان تعهد پزشك  متأخر و اكثريت حقوقبرخي از فقهاي اقليتي از فقهاي متقدم و 
دانند و بر اين اعتقادند كه در موارد استثنايي و برخي  ه وسيله ميتعهد ب را اصوالً

 .تنستوان تعهد پزشك را تعهد به نتيجه دا پزشكي ميوضوعات نوظهور م
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  52ش
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سي

عبا
ود 

حم
ي، م

الح
 ص

ضا
در
حمي

 
  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   55

                                                                                                                                            
اسالمي، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات مباني استنباط حقوق  ،).ش.هـ1382( ـ محمدي، ابوالحسن

  دانشگاه تهران
  مقاالت. 2

احكام فقهي ايدز، مجله تحقيقات اسالمي، تلخيص و ترجمه مجموعه  ،).هـق1417( ـ امجد، محمد
مجله مجمع ، 4، ج 9 مقاالت ارائه شده به همايش مجمع الفقه االسالمي در ابوظبي، مندرج در ش

  الفقه
وليت مدني پزشك، مجله دانشكده ؤاز آستين طبيبان، قولي در مس ،).ش.هـ1377( ـ جعفري تبار، حسن

  41حقوق و علوم سياسي تهران، ش 
داللت هاي حرف پزشكي براي نظم جامعه، مجله جامعه شناسي  ،).ش.هـ1384(ـ جواهري، فاطمه 

  2، ش6ايران، دوره 
  7 و 6زشك، مجله انديشه صادق، ش اي پ وليت حرفه، مباني مسؤ).ش.هـ1381(ـ محمد  درياباري، سيد
ويژگي هاي شخصيتي داوطلبان انجام جراحي  ،).ش.هـ1383( ـ بندي، مير فرهاد قلعه ، ساروي، مريم
  4، ش9ي، مجله انديشه و رفتار، سزيباي

ناشي از جراحي زيبايي، فصلنامه  مدني وليتؤسم ،).ش.هـ1387( ـ عباسي، محمودشكرامرجي، ايوب، 
  اره چهارم، سال دومشمپزشكي، حقوق 

نحوه رسيدگي به قصور و  ،).ش.هـ1386( ـ كياني، مهرزاد ،قرباني، محمدحسن ، شيخ آزادي، اردشير
  3، ش13علمي پزشكي قانوني، دوره اي دندانپزشكي در ايران، مجله  تخلفات حرفه

  44ت، ش قضاو وليت مدني، ماهنامهؤمس ، ارزش هاي نو و تحوالت).ش.هـ1386(ـ  كاتوزيان، ناصر
گذاري، نشريه داخلي كانون وكالي  اهميت ذاتي قانون و فنون قانون، ).ش.هـ1377( ـ كاتوزيان، ناصر

  24دادگستري، ش 
وليت مدني، مجله دانشكده حقوق ؤنظريه از دست دادن فرصت در مس ،).ش.هـ1380(ـ كاظمي، محمود 

  53ي تهران، شو علوم سياس
 ليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده، مجله دانشكده حقوق ووؤمس ،).ش.هـ1384( ـ كاظمي، محمود

 3، ش37علوم سياسي تهران، دوره 
وليت مدني ؤاعمال قاعده غرور در چارچوب مس ،).ش.هـ1386( ـ آذين، سيد محمد، عباس كريمي،

  حقوق پزشكي، س اول، ش دوم پزشكي ، فصلنامه
نا مترجم،  سم نوين را شكل خواهد داد؟، بييي فمينمصنوع يآيا زيباي، )بي تا( ـ كونگارد بالك، جنيفر

  53مجله سياحت غرب، ش 



 

لوه
و ج

ي 
شك

 پز
ات

هد
 تع
يت

ماه
ي 
رس
بر

 
لعه

مطا
تو 

 پر
 در

 آن
اي

ه
 ي 

قي
طبي

ت
  

  1390بهار ، شانزدهم  شماره،پنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/  56

                                                                                                                                            
آن روي سكه صنعت جراحي زيبايي مصنوعي، بي نا مترجم، مجله سياحت  ،)تا بي(ـ كوبرين، ساندرا 

  62ش  غرب،
  
  عربي )ب
  ها كتاب. 1

ه فؤاد الاول، القاهره، ، مکتبة، مسئولیة الاطّباء و الجراحین المدنی.)م۱۹۵۱(الابراشی، حسن زکی ـ 
  دارالنشر للجامعات العربیه

الخطاء الطّبی فی القانون المدنی الاردنی، عمان، الجامعه  ،).م۱۹۹۴( ـ ارتیمه، وجدان سلیمان
  ةالاردنی

  ةالعربی ةالخطاء الطّبی، القاهره، دارالمدنی ،).م۱۹۸۷( ـ ابوجمیل، وفاحلی
 ةالاولی، القاهره، مطبع ة، طبعةالمدنی ةت المسئولیمشکلا ،).م۱۹۷۸( ـ جمال الدین زکی، محمود

  القاهره ةجامع
الاولی، عمان،  ة، الطبعةالمدین ةالطبیع ةالخطاء فی المسئولی ،).ق.هـ۱۴۳۰(ـ عبید  الجمیلی، اسعد

 دارالثقافه للنّشر و التّوزیع
 ةعمان، دارالثقافالاولی،  ةللطبیب، الطبع ةالمدنی ةالمسئولی ،).ق.هـ۱۴۲۹(ـ لحیاری، احمدحسن 
 للنشر والتوزیع

المعارف  ةو المستشفیات، القاهره، مشا ةالاطّباء و الصیادل ةمسؤلی ،).م۱۹۹۸(ـ الشورابی، عبدالحمید 
  ةبالاسکندری

الالتزام بضمان الاسلامیه و تطبیقاته فی بعض العقود، القاهره، دار  ،).م۱۹۸۰(عمران، محمدعلی 
  ةالعربی ةالنهض
  ةجدید ةروی ةالزام الطبیب و اثره علی تحدید مسئولی ةطبیع ،).م۱۹۹۲( ـ ن، محمدعبدالظاهر حسی

  الزقازیق، مصر ةللاطّباء، جامع ةالمدنی ةالمسئولی ،).م۱۹۸۵(ـ عبدالرحمن، محمد عادل 
 ة، عمان، دارالثقافةالثانی ة، الطبعةالتجمیلی ةالجراح يف ةالطّبیع ةالمسئولی ،).م۱۹۹۵(الفضل، منذر 
  رو التوزیعللنش

 للنشر ةالاولی، عمان، دارالثقاف ةللجراح التجمیل، الطبع ةالمدنی ةالمسئولی ،).ق.هـ۱۴۳۱(قزمار، نادیه 
  و التوزیع

  یالاسلام النشر ة، قم، مؤسس۲ و ۱ تحریر الوسیله، ج ،)تا بی( ـ الموسوی الخمینی، سیدروح الله
  لاسکندریه، درالجامعه الجدید للنشرالمسئولیه الطبیه، وا ،).م۱۹۹۹(ـ منصور، محمدحسین 

  مقاالت .2
  ة، مجله رابطه القضاةالتجمیلی ةالطبیب فی الجراح ةبحث فی مدی مسئولی ،).م۱۹۸۴(ـ اورفلی، سمیر 



 
سي

عبا
ود 

حم
ي، م

الح
 ص

ضا
در
حمي

 
  1390بهار ، شانزدهم  ، شمارهپنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/   57

                                                                                                                                            
مولود معمری نیزی  ةالتجمیل، جامع ةللطبیب فی الجراح ةالمدنی ةالمسئولی ،).م۲۰۰۸(ـ شیعاوی، وفا 

  ۲۴وزو، کلیه الحقوق العدد 
 ۲۲الحقوق، العدد  ةمولود معمری تیزی وزو، کلی ة، جامعةالطبی ةالمسئولی ،).م۲۰۰۸(ـ یه، محمد ناد

  ۲۳و 
  انگليسي )ت
  ها كتاب. 1

Hunt,martin (2000) A Level and As Level Law, London ,swet & maxwell 
kennedy, Ian and Grubb, Andrew(1998)principle of medical law ,New York, 

Oxford University Perss 
Brazier ,Margaret(1992) Medecine ,patient and The law ,penguim book 
Markesinis ,b.s, and Deakin s.f(1999)Tort law ,New York ,Oxford 

University Press  
Rawls ,John(1972) A theory of justice ,Harvard University Press 

  مقاالت. 2
Berwind ,Victor (2001) Medical negligence, Review Unuversity of Pretoria, 

Johansbourg,pp130-157 
Krauss ,Michel (2004) The Tort of Medical Malpractice, Tort Reform in 

N.C, North Carolina 
Nemie ,Puteri (2009)Mediating Medical Negligence Claims in Malysia, an 

Opinion for Reform, Kualalumpur, International Islamic University 
Malysia 

  فرانسوي) ث
  ها كتاب. 1

Abbasi, Mahmoud (2005), Etude Comparative de la me’dicine en droit 
Iranian et francais, these en Droit de la Me’dicine, n’versite’ de la 
Sorbonne. 

Abdelhafia, Ossoukine(2003) Traite de droit médical, Publication du 
laboratoire de recherche sur le droit et les nouvelles technologies 

Clément, Cyril(2001) La responsabilité du fait de la missionde soins 
des établissements  publics et prive de sante, les études hospitalières  
édition 

Hanouz,M.M_Hakem,A.R(1992) Précis de droit médical, Alger/ office des 
publications l’université de Ben Aknoun 

Kornproobst(1957) La responsabilité  médicale, 1e  édition, Paris, Sirey 
Le Tourneau , Philipe(1979) La responsabilité civile, Paris, Dalloz, Tome 1 

et 2, 6e édition, Paris, Dalloz 
Montador (1979)La responsabilité des services publics hospitaliers, Pari 
Peneau, Jean(1996) La responsabilité du médecin, 2e édition, Paris, Dalloz 
Peneau, Jean(1996) Evolution du droit de la responsabilité médicale, Gazette 



 

لوه
و ج

ي 
شك

 پز
ات

هد
 تع
يت

ماه
ي 
رس
بر

 
لعه

مطا
تو 

 پر
 در

 آن
اي

ه
 ي 

قي
طبي

ت
  

  1390بهار ، شانزدهم  شماره،پنجمسال    فصلنامه حقوق پزشكي/  58

                                                                                                                                            
Rouge, Daniel_Arbus,Louis_Costagliola,Michel(1992)Responsabilité 

médicale de la chirurgie a  l’esthétique, Ar nette, paris 
Savatier,René_Auby, Jean maire et Pequigont,Henri(1956)Traite de droit 

médical, édition technique, Paris 
Savatier,René(1956)Traite de droit médical, Paris, Sirey   
Mémeteau ,Gérard (2001)Cours de droit médical ,Bordeaux ,Edition 38, Les 

études Hospitalières 
 مقاالت. 2

Aubert,J.L(2001)Indemnisation d’une  existence  handicapée qui selon le 
choix de la mère, n’aurait pas du etre, Dalloz 

Ben Chabane ,Hanifa(1995)Le contrat médical met a la charge du médecin 
une obligation de moyen ou de résultat, Revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, N 4, Volume 33 

Evin,C(2003)Les nouvelles responsabilités médicales depuis la loi du 4 mars 
2002, Revue générale de droit médical, N10_2003, pp9_24 

Guigue, Jean(2006) La loi du 4 mars 2002 : retentissement en matière de 
responsabilité médicale, d ُassurance et d ُexpertise, Revue française du 
dommage corporel, 2006_2, pp81_90 

Harichaux Ramu, Michel (1993) La responsabilité du médecin, Juriste 
classeur civil, responsabilité civil, fascicule 440_2, Article 1382 a 
1386, édition technique 

Jourdin ,Patrice(2002)Loi anti_preuch :une Loi de mogogique, Dalloz 2002, 
N 11 

Kayser, Pierre(2001) Un arret de l’a ssemble pleniere de la cour de cassation 
sans fondement juridique, chroniques responsabilité civile, Dalloz 
2001, N 24 

Mémeteau. Gérard (200) L’ action de vie dommageable, Juriste classeur 
pénal 2000. 

  مؤلف ي يادداشت شناسه
عضو پيوسته انجمن علمي حقوق پژوهشگر مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي،  :ا صالحيحميدرض

  باشگاه پژوهشگران جوان واحد كاشان عضوپزشكي ايران، 
  

   Salehi _Hamid1202@yahoo.com:نشاني الكترونيكي
 رييس مركز تحقيقات ؛علوم پزشكي شهيد بهشتي مدير گروه حقوق پزشكي دانشگاه :محمود عباسي

  دبير انجمن علمي حقوق پزشكي ايران الملل پزشكي و مدير گروه حقوق بين ،اخالق و حقوق پزشكي
  

  Dr.abbasi@sbmu.ac.ir: نشاني الكترونيكي
 25/5/1389: مقاله دريافتتاريخ 

 15/8/1389: تاريخ پذيرش مقاله


