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  يت مدني پزشكيمسؤولحقوق بيماران و
  1مصطفي نصيري

  مريم بياتي
  چكيده

توسعه تمدن بشري، توجه به  نيز و رشد فكري بشر پيشرفت فرهنگ و اثر امروزه در
ها در  اي كه سعي دولت گونهه ب اهميت بيشتري برخوردار گرديده، از حقوق بيماران نيز

  پذير حمايت بيشتري به عمل آورند. وامع مختلف بر آنست كه از اين قشر آسيبج
 سؤاالتي مطرح بوده و، علم حقوق نيز همواره در ارتباط با اين موضوع در حوزه

 اند. توانايي خويش درصدد پاسخ به اين سؤاالت برآمده صاحبنظران حقوقي به فراخور
 مقابل خطاي جامعه توان از حقوق بيماران در ميچگونه كه  اين از الت عبارتنداين سؤا

 عهدهه ب، پزشكي حمايت نمود؟ آيا تعهد پزشكان، ازنوع بوسيله بوده واثبات تقصيرآنان
 هيچ چيز جز اثبات قوه اين تعهد، از نوع تعهد به نتيجه بوده و كه اينبيمار است؟ يا 

  يت رها سازد؟مسؤولتواند پزشك را از  مين، قاهره
نوع تعهد به نتيجه دانسته و براي رهايي  تعهد پزشك را از، فقها مشهور، فقه در حوزه
در قانون  قانونگذارنمايند.  ميپيشنهاد  يت، تحصيل برائت از بيمار رامسؤولپزشكان از 

مواره باقي است ولي اين سؤال ه، مجازات اسالمي نيز از همين نظر پيروي نموده است
تواند از  ميپزشك نباشد، چه بايد كرد؟ آيا پزشك نيز  يكه اگر بيماري حاضر به ابرا

ترديدي نيست كه در  درمان بيمار خودداري ورزد؟ بدون شك پاسخ مثبت خواهد بود و
در حقيقت ابزاري كه  حقوق بيمار در معرض تضييع قرار خواهد گرفت و، اين صورت

 كار خواهد رفت.ه ابداع گرديده، عليه او ب اي حمايت ازحقوق بيمارحقوق ايران، بر در
هاي  گيري از انديشه با بهره موازين حقوقي و بدين جهت نگارندگان با تكيه بر اصول و

درصدد پاسخ به سؤاالت مذكوربرآمده ، نگاهي جديد به موضوع صاحبنظران حقوق و با
براي  وسيله بداند وه كي را، ازنوع تعهد بپزش تعهدات جامعه، برآنند كه چنانچه مقنن و
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تحميل شرط برائت به  استفاده از اضطرار آنان و ءحمايت از بيماران وجلوگيري از سو
تأمين  تواند حقوق بيماران را مفروض انگارد، اين امر بهتر مي ، تقصير پزشك راها نآ

روي دوش بيمار  ، ازاستبار اثبات تقصير كه امر دشواري  ،اين صورت هم نمايد. در
گناه نيز  پزشك بي كه اينتسهيل خواهد شد و هم  جبران خسارت او شده و برداشته

وسيله اجراي عدالت   بدين يت معاف گردد ومسؤولاز ، گناهي خويش تواند با اثبات بي مي
  عمل آيد.ه رغبتي پزشكان به اين حرفه ممانعت ب از بي تأمين گرديده و

  
  واژگان كليدي

  به وسيله؛ تعهد به نتيجه؛ تقصير مدني؛ حقوق بيمار؛ تعهديت مسؤول
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  يت مدني پزشكيمسؤول حقوق بيماران و

 محسوب جامعه  يك ضروري و نياز مورد مشاغل زمره در پزشكي حرفه
كه بيماران بعد از درگاه الهي چشم به پزشكاني دارند كه با سعي و  چرا ؛شود مي

كوشند تا  مي ،به اخالق پزشكي و قانون و الزامات صنفيبندي  همتي وافر و پاي
هاي مهم پزشكان  امروزه يكي از دغدغهدرد دردمندان را تسكين و تشفي بخشند. 
  رفتن يا آسيب آيا از بين كه اينيعني  ؛و بيماران، بحث ضمان و عدم ضمان است

 ديدن بيمار مستوجب ضمان است و پزشك بايد پاسخگوي خسارات ناشي از
 توان مي ،ازاينرو مبراست؟ يتمسؤول از درمان مقام در او معالجه باشد يا آنكه

يت پزشك، از پيچيدگي خاصي برخوردار است: از يك سو، مسؤولكه  گفت
هاي صنفي و  يت منوط به اثبات تقصير پزشك باشد، تعصبمسؤولهرگاه اين 

برسد و پزشك  پيچيدگي تحقيق و نقص علم، مانع از آن است كه دعوا به نتيجه
يت بگريزد و احساس ايمني كند؛ از مسؤولتواند در پناه اين موانع از  مي احتياط بي

سوي ديگر، اگر لزوم تقصير انكار شود، رغبت به اين حرفه مفيد و ضروري 
جهت  دهد. بدين مي دست از را ابتكار و تجربه توان پزشكي دانش و يابد مي كاهش

  درنظر گرفته شود. ،بيمار وهم مصلحت پزشكبايد راهي يافت تا هم مصلحت 
با توجه به حساسيت امر طبابت و ارتباط آن با جان آدمي، قانونگذار نيز چنين 

اي را ناديده نگرفته و براي آنكه اعمال پزشكان در اقليم جان مريضان  شاخصه
بخشيدن به  دهي و سامان دستخوش تعدي و تفريط نگردد و از طرفي در جهت نظم

رفه، احكامي را وضع نموده كه گاه مرز افراط را چنان درنورديده كه اين ح
داند كه در  بالمنازع كليه اعمالي مي مسؤولپزشك را حتي به فرض عدم تقصير 

و با اين حركت گل قانون مجازات اسالمي)  319(ماده روند معالجه بيمار معمول داشته 
چراكه آنان به محض بروز هر خسارتي بدون آنكه  ؛شكوفاند از گل بيماران مي
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توانند مدعي جبران خسارت شوند و از  مي ،محتاج اثبات تقصير پزشك باشند
قانون  322كه حكم تفريطي ماده ؛ چراپايد سويي اين سرخوشي بيماران ديري نمي

 كورسوي اميد آنان را خاموش نموده و آنان را در، مذكور و اخذ برائت از بيماران
دادن برائت  كند و قانونگذار به صرف بره اعمال (حتي قصورآميز) اطبا اسير مينچ

اش معاف نموده و  هاي مدني ناشي از اعمال طبي يتمسؤولبه پزشك، وي را از 
بيمار نيازمند را بيش از پيش در ورطه ناخوشي روحي حاصل از چنين اغماضي 

  برد. فرو مي
اينان در جهت . اميه اقتباس گرديده استاين احكام از نظر مشهور فقهاي ام

اين سؤال  ، امانمايند يت، تحصيل برائت از بيمار را پيشنهاد ميمسؤولرهايي اطبا از 
چه بايد كرد؟ آيا پزشك  ،پزشك نباشد يماري حاضر به ابرايباقيست كه اگر ب

شك پاسخ مثبت است و  تواند از درمان بيماري خودداري ورزد؟ بي نيز مي
حقوق بيمار در معرض تضييع قرار خواهد  ،نيست كه در اينصورت ترديدي

گرفت و در واقع ابزاري كه در حقوق ايران (به تبعيت از نظر مشهور فقها) براي 
اين حق عليه وي به كار خواهد رفت. بنابر، حمايت از حقوق بيمار لحاظ گرديده

راهي ميانه را  نمود و ميافراط وتفريط خودداري  آن بود كه قانونگذار از
در اينجا اين پرسش مطرح  حقوق بيماران نيز بهتر تأمين گردد. تا گزيد برمي
توان از حقوق بيماران در مقابل خطاي جامعه پزشكي  گرددكه چگونه مي مي

بوده و اثبات تقصير آنان به » به وسيله«حمايت نمود؟ آيا تعهد پزشكان از نوع
بوده و چيزي به جز » به نتيجه«از نوع تعهداين تعهد  كه اينعهده بيمار است يا 

 يت برهاند؟مسؤولتواند پزشك را از  نمي ،اثبات قوه قاهره

توجه به مشكالت مذكور، نگارندگان با نگاهي نو به موضوع و با اتكا بر  با
نظران علم  هاي صاحب حقوقي و با استعانت از انديشه - اصول و موازين فقهي
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ت مطروحه و ارائه راهكاري كارگشا در جهت رفع حقوق، درصدد پاسخ به سؤاال
 اند. اين مشكل و حمايت بيشتر از حقوق بيماران برآمده

  
  يتمسؤولمفهوم و انواع  ـ الف
 مفهوم با ابتدا كه آنست بهتر اطبا مدني يتمسؤول بحث به ورود از قبل

  و انواع آن آشنا گرديم:» يتمسؤول«
 مسؤولدار و  است كه انسان، عهدهدر لغت به معناي آن چيزي » يتمسؤول«

و در اصطالح حقوقي (مدني) تعهد قانوني شخص ) 1040، صش.1384 معين،(آن باشد
به رفع ضرري است كه به ديگري وارد نموده، خواه ضرر ناشي از تقصير خود او 

» يتمسؤول«باشد يا از فعاليتش ناشي شده باشد. در اصطالح فقها نيز به جاي لفظ 
(جعفري  است.يت كيفري و مدني مسؤولكه اعم از  ،كار رفتهه ب» ضمان«لفظ 

  )418و  624ش.، صص  1376لنگرودي، 
تواند انواع مختلفي داشته باشد؛ از قبيل  يت بسته به خواستگاهش ميمسؤول

  يت حقوقي:مسؤوليت اخالقي و مسؤول
يتي است كه قانونگذار متعرض آن نشده است. نظير مسؤول :يت اخالقيمسؤول

، ش. 1376(جعفري لنگرودي،  .يت انسان در مقابل خود يا خداوند يا ديگريمسؤول
يتي دروني و شخصي بوده كه فاقد مسؤوليت اخالقي مسؤولبه بياني ديگر ) 642ص 

بايست  ضمانت اجراي حقوقي است و تنها در محكمه وجدان است كه شخص مي
قي قابل مطالبه از يت اخالمسؤول ؛ لذاپاسخگوي بايدها و نبايدهاي عملكردش باشد

  دادگاه نيست.
يت اخالقي) مأخذي مسؤوليت حقوقي (برخالف مسؤول:يت حقوقيمسؤول

و بالتبع ضمانت اجراي آنهم قانوني  )643، ص ش.1376 (جعفري لنگرودي،قانوني دارد 
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 مسؤوليت حقوقي، شخص را در مقابل ديگران مسؤول(مدني و كيفري) است. 
و » يت مدنيمسؤول«توان به دو دسته عمده  حقوقي را مي يت؛ لذامسؤولنمايد مي
  تقسيم نمود:» يت كيفريمسؤول«

يتي است كه براي مرتكب جرمي از جرايم مصرح مسؤول :يت كيفريمسؤولـ 
 از يكي به مرتكب شخص آن، واسطه به و است شده قرارداده قانون در

هاي مقررشده قانوني خواهد رسيد؛ ضمن آنكه خسارات وارده به مدعي  مجازات
يت مدني مسؤوليت كيفري را همانند مسؤولجبران نمايد.  بايدخصوصي را هم 

  توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نيز در آن مفروض است.  مي
زياني يت، تعهد نسبت به جبران ضرر و مسؤولاين نوع از  :يت مدنيمسؤولـ 

است كه در اثر عمل (خواه عمدي يا غيرعمدي) شخص (يا افراد وابسته به او) يا 
شود و متعاقب آن شخص نسبت به  تحت اختيار وي به ديگري وارد مي ياشيا

يت مسؤولموظف به جبران بوده و اصطالحاً در مقابل متضرر،  ،خسارت ايجادشده
  مدني دارد.

يت كيفري مسؤولاست برخالف  يت مدني، متضرر شخص خصوصيمسؤولدر 
يت مدني گسترده مسؤولكه متضرر هم شخص خصوصي و هم اجتماع است. قلمرو 

دانستن كسي نيازي به وجود عنوان خاصي در قانون نيست.   مسؤولبوده و براي 
عمل  بايد ها تبودن جرايم و مجازا  يت كيفري كه وفق اصل قانونيمسؤولرغم ه ب

  از عناوين مصرحه در قانون باشد. موافق يكي ،مرتكب
يت مسؤولنام نظريه خطر (يا ه يت مدني متشكل از دو نظريه بمسؤولمبناي 

  است:» نظريه تقصير«يت نوعي) و مسؤولبدون تقصير يا 
 ،حتي اگر شخصي تقصير هم نكرده باشد ،موجب نظريه خطره ب ـ بند يك

وفق چنين ديدگاهي، جبران خسارات وارده ناشي از عمل خويش است.  مسؤول
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وجود رابطه عليت  بايدرساننده نداشته و تنها  متضرر نيازي به اثبات تقصير زيان
ميان ضرر وارده و فعل ضرر رساننده را اثبات نمايد. وجه تسميه اين نظريه از آنجا 

متعاقباً محيط خطرناكي را براي  ،شود كه هركس به فعاليتي بپردازد ناشي مي
پس شخص او  ؛آورد كه چون منتفع از آن محيط، خود اوست ديگران فراهم مي

  ه از چنين محيطي را جبران نمايد.هاي برخاست نيز بايد زيان
شناخته  مسؤولبراساس نظريه تقصير، در برابر خسارت وارده شخصي  ـ بند دو

تقصير  بايدديده  شود كه مرتكب تقصير شده باشد. ضمن آنكه شخص زيان مي
  آورنده زيان را به اثبات رساند.  وارد

يت مسؤولقانون  1چنانكه ماده  ،در حقوق ايران، اصل بر نظريه تقصير است
  مدني نيز مبتني بر چنين اعتقادي شكل گرفته است. 

يت ناشي از قرارداد يا مسؤوليت قراردادي (مسؤوليت مدني به دو قسم، مسؤول
يت خارج از قرارداد يا ضمان لمسؤويت غيرقراردادي (مسؤوليت عقدي) و مسؤول

 شود: قهري) تقسيم مي

تعهدي است كه در نتيجه تخلف (خواه عمداً يا  يت قراردادي:مسؤول ـ نخست
براي  ؛ لذاشود در اثر خطا) از مفاد قراردادهاي خصوصي براي اشخاص ايجاد مي

يتي عالوه بر بروز خسارت، بايد قراردادي صحيح نيز وجود مسؤولپيدايش چنين 
داشته باشد. ضمن آنكه احراز رابطه عليت ميان خسارت وارده و تخلف متعهد را 

يت قراردادي، الزام به جبران خسارت مسؤولالوصف  نيز نبايد ناديده گرفت. مع
يا نحوه انجام تعهد است كه به  ي قرارداد يا تأخير در اجراي آنناشي از عدم اجرا

اجراي آن گويند.  وءيا س جام تعهدآن خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير در ان
يت قراردادي (عقدي) ريشه در يك قرارداد (اعم از معين يا مسؤولمحرز است كه 

 بات عهدشكني خوانده دعوي كافيست.نامعين) دارد. در تعهد قراردادي اث
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  تعهدات قراردادي به دو دسته تقسيم شده است:
تعهداتي كه ناظر به انجام كاري معين و يا نتيجه خاصي است.  تعهد به نتيجه:ـ 

يت متعهد به جبران زيان مسؤولنظر منجر به  در اينجا عدم حصول نتيجه مورد
قوه  ،مگر آنكه نامبرده بتواند ثابت نمايدكه علت عدم انجام تعهد ،باشد وارده مي

  قاهره بوده است.
به تهيه مقدمات و تمهيدات عملي تعهداتي است كه مربوط  تعهد به وسيله:ـ 

باشد. در چنين  ميمعين يا رعايت احتياط و ارائه كوشش در انجام كاري خاص 
اثبات  بلكه ،نگرديده تلقي متعهد خطاي ،مطلوب نتيجه حصول عدم ،تعهداتي

از  ناشي وظايف انجام در مراقبت عدم و احتياطي بي اثبات به منوط تقصير مشاراليه
  باشد. قرارداد مي

يت قانوني كه فاقد مسؤولهر  يت غيرقراردادي (ضمان قهري):مسؤول ـ دوم
يت غيرقراردادي گويند كه در مسؤولرا  ،يت قراردادي باشدمسؤولهاي  مشخصه

بلكه اين، قانون است  ،نمودن خود به امري را ندارد آن، شخص ضامن قصد ملتزم
يت غاصب در مقابل مالك مسؤولكند. نظير  يت را به وي تحميل ميمسؤولكه 

  جبران خسارات وارده ناشي از غصب.نسبت به 
يت غيرقراردادي، شخص از الزامات قانوني و عمومي سر باز زده و مسؤولدر 

 )9، ص ش.1371(كاتوزيان، . زند در نتيجه آن به ديگري ضرر مي

  
 يت مدني پزشكمسؤولماهيت  ـ ب

  ضروري است:توجه به نكات زير ، يت پزشكمسؤولدر مورد 
يتي دوگانه است. در واقع مسؤوليت پزشك، مسؤولدر ابتدا بايد دانست كه  .1

ديگر،  عبارت به است. آن بودن  بعديدو اي، حرفه يتمسؤول مهم اصول از يكي
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در  اي، غيرحرفه عادي افراد مانند كه ييها تيمسؤول بر عالوه اي، حرفه يك فرد
نرساندن به حقوق ديگران حين كار  آسيبي الزم، مبني بر ها ترعايت مراقب

به اقتضاي موقعيت شغلي و اعتمادي كه مشتريان وي به مهارت و  ،دارد
 ارجاع او به را خدمتي يا كار انجام اعتبار، همين كارداني او دارند و به

مضاعفي را در قالب قرارداد خدمت، براي رعايت حداكثر  يتمسؤول نمايند، مي
  پذيرد. جام آن ميمهارت فني خود در ان

نمايد كه چنين شخصي  را در ذهن ايجاد مي سؤالاين ، يتمسؤولتالقي اين دو 
يت دارد؟ و چنانچه از اعمال او خسارتي مسؤولدر قبال مشتريان خود چند نوع 

ديده با توجه به شرايط و آثار ويژه هر  متوجه مشتريان وي گردد، شخص زيان
تواند  مي ها نقراردادي، در قالب كداميك از آي قهري و ها تيمسؤوليك از 

  خسارات خود را مطالبه نمايد؟
يت، مزايا و معايب خود را دارد و مسؤولكدام از اين دو نوع استفاده از هر

آيا در اين موارد  كه اينممكن است به سود يا زيان بيمار باشد. در  ،برحسب مورد
دو نظريه ارائه  ؟،ردادي استفاده نمايديت قهري يا قرامسؤولتواند از  ميديده  زيان

ديده تنها  زيان ،گرديده است: بعضي معتقدند با توجه به وجود قرارداد ميان طرفين
در مقابل برخي بر اين ، يت قراردادي استناد نمايدمسؤولتواند به قواعد  مي

 ،يت قراردادي يا قهري مخير استمسؤولديده در استفاده از قواعد  زيان باورندكه
ديده بتواند يكي از  نظر نويسندگان، از نظر اصول هيچ مانعي ندارد كه زيانه ولي ب

دو مبنايي را كه براي اثبات حق خويش دارد، برگزيند. اين امر با اراده قانونگذار 
ديده را از تضميناتي  زيرا وجود قرارداد، نبايد زيان ؛و نظم عمومي منافاتي ندارد
  محروم سازد. ،اضرار به غير انديشيده است كه قانون براي جلوگيري از
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هنگامي كه طبيب بدون رضايت بيمار اقدام به  رسد نظر ميه ب، با اين وجود
نمايد، همانند وقتي كه بيمار به اراده خويش به پزشك مراجعه  معالجه وي مي

نكرده باشد (مانند زماني كه پزشك به مداواي بيماري كه بيهوش نقش بر زمين 
يت پزشك، قهري است و اال اگر ميان بيمار و طبيب، مسؤولپردازد)  مي ،افتاده

يت پزشك، قراردادي خواهد بود. البته در مسؤول ،قراردادي صحيح منعقد شده باشد
صاحب «يت پزشك نپرداخته و تنها مسؤولفقيهان چندان به نوع ، فقه اماميه

(نجفي،  . دانسته است نوع قرارداد ميان پزشك و بيمار را قرارداد اجاره» جواهر
يت قراردادي از قهري مسؤولشايان ذكر است كه گاه تشخيص  )47، صق. 1404

آسان نيست و اين امر ناشي از ترديد در طبيعت رابطه حقوقي است كه منبع تعهد 
  )9ش.، ص 1371(كاتوزيان، . شده است

 متعهد است كه به معالجه فرد بيمار پرداخته تا وي درمان گردد.پر پزشك. 2
 به دست او نبوده و (شفاي بيمار) درمان واضح است كه در اين كار، نتيجه

 در وحتي نگرديده معالجه بيمار ،پزشكي هاي كوشش رغم علي كه ستا ممكن
 سؤال اين فرض، اين در حال گردد. ازكارافتادگي يا فوت دچار، اثر بيماري

است؟  مسؤولنشدن بيمار  شود كه آيا چنين پزشكي در قبال درمان مي مطرح
يت مسؤولاينجا  هاي حقوقي كشورهاي پيشرفته، در در پاسخ بايد گفت در نظام

طبيب مبتني بر تقصير است.به بيان ديگر، تعهد وي به درمان بيماري، از نوع 
 نيافتن بيمار، بنابراين در صورت شفا. »تعهد به نتيجه«بوده نه » تعهد به وسيله«

دانند. در فقه اماميه  ميپزشك را جز در صورت ارتكاب تقصير ضامن ن اصوالً
اين حالت اتفاق نظر وجود دارد و جز در فرض ارتكاب تقصير، پزشك  نيز در
  يتي در قبال عدم حصول نتيجه معالجه ندارد.مسؤول
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هاي الزم را معمول  قبت و احتياطپزشك متعهد است در طول درمان نيز، مرا .3
نمايد تا زيان جديدي متوجه بيمار نگردد. بديهي است كه چنانچه در اثر 

يت پزشك نسبت ، مسؤولآيد ديگري بر مريض وارد صدمه اقدامات پزشكي،
 گونه صدمات ممكن است در اثر اين گردد. مطرح مي به اين قبيل تضررات نيز

گير بيمار گردد. هرگاه به نحو مطلق از  دامنتجويز دارو يا اعمال جراحي 
 از هايي زيان به نسبت وي يتمسؤول منظور آيد، ميان يت طبيب سخن بهمسؤول
به حقوق موضوعه  ست. اختالفاتي هم كه در فقه وجود داشته وا دست اين
گونه  نيتسري يافته، ناظر به ا قانون مجازات اسالمي) 323و  319، 60(مواد
  اول، اختالف نظري وجود ندارد. دسته يها نزيا خصوص در وگرنه ،ستها نزيا

گونه كه در روايت   همان البته حذاقت و خبرگي از لوازم امر طبابت است و
لم یکن بالطب معروفاً فهو ضامن،  و َب بَّ طَ من تَ «منقول از رسول اكرم (ص) آمده 

بدون آنكه در اين باب دانشي  ،ورزد كس كه به امر پزشكي مبادرت مي  يعني آن
، بنابراين در هر دو صورت )15، ص 10(كنز العمال، ج  ».است مسؤول ،آموخته باشد

دنبال ه ضمان او را ب تقصير تلقي گرديده و مباالتي وي، عدم مهارت پزشك يا بي
از  را پزشكي چنين تواند مين نيز برائت شرط كه اي گونه هب داشت، خواهد
حتي بر اين امر  باره اتفاق نظر دارند و نيز در اين فقها 1بخشد.يت رهايي مسؤول

پنداشتن آن،كمتر به بررسي آن   مسلم واسطهه شايد ب ادعاي اجماع شده است و
  )...و 363؛ خميني، ص596، ص ق.ه. 1404؛ طباطبايي، 44، ص ق.ه.1404(نجفي، اند.  پرداخته

با ، حاذق چنانچه پزشكي متبحر وگردد كه  ميحال در اينجا اين سؤال مطرح 
همه احتياطات الزم پزشكي و نهايت  ،در حدود تخصص خويش رضايت بيمار و

هاي او مؤثر واقع  لكن تالش ،عمل آوردهه سعي خويش را جهت مداواي بيمار ب
در  آيا، جديدي بر وي وارد آيد بلكه صدمه ،و مريض نه تنها بهبود نيافته نشده
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در  تعهد او چه ماهيتي دارد؟ اصوالً باشد يا نه؟ و ميامن اين صورت نيز پزشك ض
  وجود دارد. پاسخ به اين سؤال بين فقيهان اختالف نظر

اين  پزشك را در، احترام خون مسلمان اتالف و مشهور، با استناد به قاعده
را به او نسبت داد. به باور اين  هرچند كه نتوان تقصيري؛ اند فرض ضامن دانسته

به طريق  ،يت استمسؤولارتكاب قتل به صورت خطاي محض موجب  وقتي، عده
زيرا پزشك حداقل  ؛هاي ناشي از معالجه است آسيب قتل و مسؤولاولي، پزشك 

 ؛نخواهد داشت در اين امر قصد انجام فعل را داشته است. رضايت بيمار نيز تأثيري
نيز، منافاتي با  جواز عمل پزشك. رضايت وي به انجام معالجه بوده نه اتالف زيرا

كه در ، همانند زدن كودك به خاطر تأديب وي ،بودن آن ندارد آور ضمان
  دنبال خواهد داشت.ه زننده را ب يت صدمه، مسؤولصورت ورود صدمه به وي

يت مسؤولتوان پزشك را از  مي بيمار، اخذ برائت از با تنها اين دسته، به اعتقاد
. وي در كار خويش مرتكب تقصير نشده باشد كه اينمشروط بر  بخشيد؛ ييرها

قانون  319ماده  )283، ص ش.1381شهيد اول،  ؛393شهيد ثاني،ص  ؛270عاملي، ص (حسيني
 .مجازات اسالمي از همين نظر پيروي كرده است

كه  بر اين نظر وارد است، اينست كه: معلوم نيست به نظر نگارنده ايرادي كه
اگر در ضمان ناشي . اند برائت را از اثر انداخته حالت اخير، شرط در، چرا مشهور
وجود تقصير مانع از  چگونه است كه در اين حالت، تقصير نقشي ندارد، از اتالف،

ويژه اگر توجه نماييم كه در ه ب تأثير شرط برائت گرديده است؟ آفريني و نقش
يي اوجود تقصير هم كار (برائت) با يتمسؤولشرط عدم  قلمروي حقوق نيز،

نظر ديگري كه بعد از  گردد. مياعمال عمدي، مانع از تأثير آن  صرفاً و داشته
 ست كه درا بين فقها گرايش بيشتري به آن وجود دارد، آن در صاحب جواهر،
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توان  ميتسبيب ن ا توجه به قاعدهب زيرا ؛اين فرض هيچ ضماني وجود ندارد
  .تقصيري را به پزشك نسبت داد

بوده و داللت  يت اومسؤولعالوه بر آنكه اصل برائت هم مستلزم عدم ضمان و 
بر برائت ذمه و عدم اشتغال وي دارد. به بيان ديگر، طبيب شرعاً موظف به مداواي 
بيمار بوده و در اين راه به حصول نتيجه بهبودي وي متعهد نشده است، بلكه بر 

در غير  ،ر معالجه بيمار معمول دارداوست كه سعي الزم را در حد متعارف به منظو
شمردن طبيب موجب سد باب طبابت و امتناع اطبا از درمان   مسؤولاينصورت 

طبيب در فعل خويش، محسن است و با اقدامات درماني  كه اينشود و مضافاً  مي
شمرد:  مسؤولتوان  نمايد و نيكوكار را نمي خود درباره بيمار نيكي و احسان مي

بنابراين، ضمان ». هل جزاء الاحسان الا الاحسان«و » سنین من سبیلما علی المح«
) 373ص، (ابن ادريسشود.  به دليل وجود اذن و مشروعيت فعل طبابت ساقط مي

(الحر العاملي، وسائل رواياتي نيز درجهت اثبات ايننظر از معصومين نقل شده است. 
 حنبلي، (حنفي، چهارگانه فقه عامهمذاهب  در )53الكليني،ص ؛134، باب 17الشيعه، ج 
 )538؛ابن قدامه،ص46 1ص، م.1999(البغدادي،. شافعي) نيز همين نظر وجو دارد مالكي،
ه حالتي كه ب مباشر در معالجه بوده و اي هم با تفكيك بين موردي كه پزشك، عده

 بر اين باورند كه در حالت نخست،، نمايد ميبيمار را معالجه ، طور غيرمستقيم
وي از  كه اينمگر  پزشك بدون تقصير هم ضامن است؛ اتالف حاكم بوده و قاعده

تسبيب حكفرما بوده و  ولي در حالت اخير قاعده بيمار برائت تحصيل نمايد،
 49،صصق.ه.1404(نجفي، يت دارد.مسؤولدر صورت ارتكاب تقصير  پزشك صرفاً

رشتي،  ؛520مامقاني، ص ؛ 49، صش.1365خويي،  ؛188ص، ق.ه. 1405خوانساري، ؛46و
  )339و  246صص



  1390هجدهم، پاييز  ، شمارهپنجمسال     پزشكيحقوق/  فصلنامه 54 

كي
زش

ي پ
مدن

ت 
ؤولي

مس
 و 

ران
يما

ق ب
حقو

 

  نتيجه
قانون  319نيز عيناً از آن در ماده  كه قانونگذار، براساس ديدگاه مشهور فقها

پزشك معاف  بيمار از آوردن دليل تقصير ،مجازات اسالمي تبعيت نموده است
پزشك است كه بروز حادثه را به علت خارجي (قوه قاهره)  عهده بر بوده و
يت مطلق و محض براي مسؤوليعني لحاظ  ،دهد. اعتقاد به چنين باورينسبت 

تمايلي افراد به  ي غيرقابل جبراني به جامعه رسانده و سبب بيها نپزشك، زيا
كسب دانش پزشكي و اشتغال به طبابت و عالج بيماران كه حكمي الهي و اخالقي 

 و  مرگ و ها بيماري رآما و افتاده خطر به بيماران جان نتيجه، در و شود مي،است
رود. بدين جهت براي جلوگيري از آثار سو اين  مير به طرز ناخوشايندي باال مي

تواند  و تعديل چنين حكم شديد و افراطي، مشهور فقها معتقدند كه پزشك مي نظر
يت خود، قبل از انجام معالجه از بيمار يا ولي او برائت اخذ كند مسؤولبراي رفع 

شهيد اول، ( .باشد نمي مسؤولجز در فرض ارتكاب تقصير  كه در چنين صورتي
  )363؛ خميني، ص 46ق.، ص ه.1404نجفي، ؛ 313ص ؛ حلي،283ص

در  به صراحت، رغم اخذ برائت علي البته ضمان پزشك در صورت تقصير و
 ،حال با اين. از فحواي سخن آنان قابل استنباط است ، اماكالم اكثر فقها نيامده

يت پزشك مقصر مسؤولاندكه اخذ برائت، رافع  برخي از فقها به صراحت نظر داده
الصالحين،  ؛ خوئي، منهاج370، صق.ه.1409؛ حسيني شيرازي، 603(طباطبائي يزدي، ص. نيست

  )100ص
مالم «برخي ديگر ازفقها، اخذ برائت قبل از درمان را از مصاديق اسقاط 

، يت پزشك باشدمسؤولتواند مؤثر در سقوط  يدانستهومعتقدند كه اين امر نم»یجب
عالوه بر استناد به روايات  ،)اما مشهور در تأييد نظر خويش47، ص ق.ه.1404نجفي، (

) وعموم قواعد وفاي به عهد، به نياز 24، باب 19الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج وارده(
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كه ضرورت  دانند مي انكار غيرقابل ضرورتي را آن و نموده تمسك طبابت به مردم
سازد. به باور اينان، وقتي پزشك بداند كه اگر به درمان بيمار  را مدلل مي »ابرا«

در حالي كه بيمار محتاج  ؛كند از طبابت امتناع مي ،بپردازد، از ضمان رهايي ندارد
  )48ـ49 ، صصق.ه.1404نجفي، اوست. (

قانون مجازات اسالمي  322در ماده ، قانونگذار ايران نيز با پيروي از همين نظر
هرگاه پزشك قبل از انجام درمان، از بيمار يا ولي او برائت اخذ «مقرر نموده كه 

. »خسارت وارده بر بيمار نيست (هرچند مرتكب تقصير شده باشد؟!) مسؤولكند، 
ظاهر ماده كه به صورت ناشيانه و به نحوي  ، اماالبته قسمت اخير در ماده نيامده

درتفسير اين  ،حال اين با نمايد. تدوين گرديده، چنين حكمي را تأييد مي مطلق
 تقصير پزشك باشد. كننده  تواند توجيه نمي گفته شده كه اخذ برائت،، ماده

 هرچند كه توسط بيمار بري شده باشد. ضامن است؛، بنابراين پزشك مقصر
  )113ص ،1ي قضايي، مسائل قانون مجازات اسالمي، ج ها تمجموعه نشس(

اخذ برائت از بيمار، كه به عنوان راهكاري براي رهايي  ،رسد به نظر مي
چنان كه  آن ،بيني شده است در فقه و مواد قانوني ما پيش يتمسؤولپزشكان از 

و به اميد  اضطرار واسطهه ب چراكه بيمار بنابر احتياج و ؛بايد به نفع بيماران نيست
راهي  نمايد و بيماري، ذمه پزشك را بري مينجات خويش از مرگ يا تبعات سوء 

مورد پذيرش  »تعهد به نتيجه«فوق، نظريه متروك متأسفانه در مواد  جز اين ندارد.
يت پزشك در قوانين ايران بسيار مسؤولوضعيت  ،به هر حال قرار گرفته است.

ذمه پزشك را از خسارت نامطلوب است و بيماران به ناچار و از روي احتياج، 
ترين اصول  ، بديهيها ناگر پزشك معالج آ كه ايننمايند، غافل از  مي احتمالي بري

و موازين پزشكي را رعايت نكند و وضعيت او را بدتر از گذشته كند، طرفي از 
طبق نظر غالب حقوقدانان، تعهد پزشك، تعهد  ، امادعواي خسارت نخواهند بست
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رد ضرر و زيان ناشي از اقداماتي در مو، دانستن پزشك  مسؤولبه وسيله بوده و 
رسد. اين كار از نظر  مياساس دانش و فن پزشكي انجام داده، موجه به نظر نكه بر

اخالقي و اجتماعي نيز مذموم است و علم پزشكي را در چارچوب دانش زمان 
كند. رويه  ميقدرت ابتكار و نوآوري را از پزشكان سلب  سازد و ميمحصور 

نيز از اين نظر تبعيت كرده و تعهد پزشك را تعهد به وسيله  قضايي اكثر كشورها
داند. بنابراين چنانچه پزشك در انتخاب روش و وسيله، عرف پزشكي و اصول  مي

  نيست. مسؤول ،اي را مراعات كرده باشد و موازين حرفه
توان تعهد پزشك در حقوق ايران را نيز از نوع تعهد به  مي ،با اين تفاصيل

يت مسؤوليت قراردادي و هم براساس مسؤول هم برمبناي، بنابراين برشمرد.وسيله 
يت پزشك مسؤول(عدم درمان بيمار) موجب  قهري، صرف عدم حصول نتيجه

يت است و بار اثبات تقصير نيز مسؤولنبوده و احراز تقصير پزشك، شرط 
  ديده است. القاعده با زيان علي

ب موارد دشوار است، در بيشتر با وجود اين، چون اثبات تقصير در غال
ريزي  اي پايه گونه يت پزشك بهمسؤولهاي حقوقي تمايل بر اين است كه  نظام

تا او را به دقت و مواظبت بيشتري وادار  ،شود كه تنها بر تقصير او استوار نباشد
در حقوق ايران، براي رفع اين مشكل و حمايت بيشتر از حقوق بيمار در  سازد.

توان تقصير  مي، الج و برداشتن بار اثبات تقصير از عهده او (بيمار)برابر پزشك مع
پزشك را در وقوع خسارات وارده به بيمار مفروض دانسته و به صرف وقوع 

يت دانست. البته فرض تقصير پزشك، در مسؤولخسارت به بيمار، پزشك را 
دليل عدم ه توان پزشك را ب ميمحدوده پيشرفت علم روز پزشكي است؛ در نتيجه ن

 جبران مسؤول نيافته، آن بر درماني راه ،روز پزشكي مداواي بيماري كه علم
 دانست. وارده يها تخسار
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 عنوان با كه اسالمي مجازات قانون 319 ماده گونه  افراط حكم نه الوصف مع
متعهد به نتيجه ، يت محض پزشك، مشاراليه را در برابر بيمارانمسؤولنمودن  

قانون مذكور كه  60 و 322قابل پذيرش است و نه حكم تفريطي مواد  ،گرداند مي
شده بيمار   يت بري دانسته و باعثمسؤولبه صرف اخذ برائت، پزشك را از 

سبب  اين وضعيت نيز نبرد. 319درمانده هيچ سودي از حكم مقرر درماده 
يده انتقادهاي شديدي از سوي اساتيد حقوق، نسبت به مواد قانوني مذكور گرد

  )193و  189، صص ش.1376كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، (است. 
ديده (بيمار) قرار گيرد، به  چنانچه اثبات تقصير پزشك بر عهده زيان ،وانگهي

اين كار برنيامده و  ممكن است از عهده دليل عدم تبحر وي در امور پزشكي،
بيشتر از حقوق  موجبات تضعيف حقوق وي فراهم آيد. بنابراين براي حمايت

را در  تقصير پزشك، مقنن بيماران و رفع چنين مشكالتي، شايد بهتر آن باشد كه
مفروض  بروز مخاطرات جديد براي وي) (اعم از عدم بهبودي بيمار و هر حال
وي عدم  كه اينمگر  ضامن بداند، را و به محض بروز خسارت، پزشك انگاشته

مشكل اثبات تقصير هم از عهده  صورت  بدين. تقصير خويش را مدلل سازد
  برداشته خواهد شد. ،ديده زيان
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 ها نوشت پي

مربوطه را رعايت يا مقررات مباالتي نموده احتياطي يا بيچنانچه طبيب در روند معالجات خود، بيـ 1
 مسؤولعملش در حكم شبه عمد بوده و شخصاً ، ننمايد و نيز در صورت نداشتن تخصص الزم

 قانون مجازات اسالمي). 295ماده  3پرداخت ديه است (تبصره 

  
  فهرست منابع

  ، بيروت، دار احياالتراث العربي5تا)، ج ابن قدامه،المغني ـ (بي
  ، قاهره، دارالسالم1م.)، مجمع الضمانات، ج 1999ـ ( البغدادي،ابي محمد بن غانم بن محمد
ش.)، ترمينولوژي حقوق، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج  1376جعفري لنگرودي، محمدجعفر ـ ( 

  دانش
ش.)، از آستين طبيبان (قولي در مسؤوليت مدني پزشكان)، مجله دانشكده  1377تبار، حسن ـ ( جعفري

   86تا  55، 41هران، شماره حقوق و علوم سياسي دانشگاه ت
 ، بيروت، دارالعلوم57ق.)، الفقه، ج 1409حسيني شيرازي، سيدمحمد ـ (

 ، مؤسسه آل البيت10تا)، مفتاح الكرامه في شرح القواعدالعالمه، ج حسيني عاملي، سيدمحمدجواد ـ (بي

، قم، مؤسسه 3الفتاوي، ج تا)، السراير الحاوي لتحرير  حلي،ابي جعفرمحمدبن منصوربن ادريس حلي ـ (بي
  النشر االسالمي

 جا، منشورات ، بي2تا)، قواعداالحكام، ج حلي، حسن بن يوسف بن علي بن مطهر؛ عالمه حلي ـ (بي
  الرضي

  ، قم، دفتر انتشارات اسالمي4تا)، ترجمه تحريرالوسيله، ج ا... ـ (بي خميني، سيدروح
، چاپ دوم، قم، مؤسسه 6ي شرح مختصرالنافع، جالمدارك ف ق.)، جامع 1405خوانساري، سيدمحمد ـ (

 اسماعيليان

ش.)، مستند العروه الوثقي، االجاره، تقرير شيخ مرتضي بروجردي، قم،  1365خويي، سيدابوالقاسم ـ (
 انتشارات لطفي

 الصالحين(المعامالت)، الجزء الثاني، الطبعه الرابعه تا)، منهاج خويي، سيدابوالقاسم ـ (بي

 ا...،كتاب الغصب، چاپ قديم حبيبرشتي، ميرزا 

اي پزشك، مجله انديشه صادق، شماره  ش.)، مباني مسؤوليت حرفه 1381زمان درياباري، سيدمحمد ـ (
  139تا 7،126و6
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، 12ش.)، آيا پزشك ضامن است؟ (قسمت اول)، ماهنامه دادرسي، شماره  1377اله ـ ( طاهري، حبيب
 13تا  10

 24، 13آيا پزشك ضامن است؟(قسمت دوم)، ماهنامه دادرسي، شماره  ش.)، 1378اله ـ ( طاهري، حبيب
 29تا 

 ، قم، مؤسسه آل البيت2المسائل في بيان االحكام بالدالئل، جق.)، رياض 1404طباطبايي، سيدعلي ـ ( 

 ، تهران، مكتب العلميه االسالميه2تا)، العروه الوثقي، ج طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم ـ (بي

 ، چاپ قديم 2الدين بن علي (شهيد ثاني)،روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج  ينالعاملي، ز

، 17تا)، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج  العاملي، شيخ محمدبن حسن (شيخ حر عاملي)، (بي
 بيروت، داراحياء التراث العربي

اخالق وحقوق پزشكي)، چاپ اول، ش.)، مسؤوليت پزشكي(مركز تحقيقات 1388عباسي،محمود ـ (
 تهران، انتشارات حقوقي

  ش.)، مسؤوليت مدني وكيل، چاپ اول، تهران، نشر گندم1377قهرماني، نصراهللا ـ (
  ، چاپ دوم، تهران، شركت سهامي انتشار4ش.)، قواعد عمومي قراردادها، ج1376كاتوزيان، ناصر ـ ( 
، چاپ پنجم، 2و1هاي خارج از قرارداد(ضمان قهري)، ج الزامش.)، حقوق مدني، 1376كاتوزيان،ناصر ـ (

  تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 ش.)، وقايع حقوقي، چاپ اول، تهران، نشر يلدا1371كاتوزيان، ناصر ـ (

 6الكليني، محمدبن يعقوب، الكافي، ج 

 تا)، مناهج المتقين، قم، مؤسسه آل البيتمامقاني، شيخ عبدا... ـ (بي

 1هاي قضايي (مسائل قانون مجازات اسالمي)، ج  نشست مجموعه

 ش.)، فرهنگ فارسي معين، (يك جلدي)، چاپ هفتم، تهران، انتشارات معين1384معين، محمد ـ (

ش.)، اللمعه الدمشقيه، 1381(شهيداول) ـ ( الدين الدين محمدبن جمال ابي عبدا... شمس العاملي، مكي
 ، چاپ هفدهم، قم، انتشارات دارالفكر2)، ج(ترجمه علي شيرواني و محسن غرويان

ش.)، ضمان پزشك در فقه و حقوق اسالمي(قسمت اول)، فصلنامه نداي  1383ميرهاشمي، سرور ـ (
 138تا  116، 33صادق، شماره 

ش.)، ضمان پزشك در فقه و حقوق اسالمي(قسمت دوم)، فصلنامه نداي  1383ميرهاشمي، سرور ـ (
  83تا  68، 35و 34صادق، شماره 

، الطبعه السادسه، 43ق.)، جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، ج 1404نجفي، شيخ محمدحسن ـ (
 طهران، مكتبه االسالميه
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