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 پزشکی یتمسؤول سقوط بر آن تأثیر و برائت و رضایت هایبایسته

 1یعباس محمود

 چکیده

 که گرددمى تلقى پزشکى وقحق در مهم کردىیرو و نینو نگرشى تیرضا تئورى

 برخوردار خاصى تیاهم از پزشکى، تیمسؤول اساسى طیشرا از کىی نوانعبه  آن همطالع

 در دارد حق بالغى و عاقل فرد هر که دارد داللت نکته نیا بر «تیرضا تئورى» است.

بر  د.ریگب میتصم دارد، ضرورت ای شده هیتوص شیبرا که درمانى روش ای درمان مورد

 عمالاَ در وى قانونى یایاول ای ماریب از تیرضا اخذ به حا  یتصر قانونگذاراین اساس، 

 به طبى، و راحىج اعمال کلیه در را تىیرضا نیچن وجود و هنمود اشاره طبى و جراحى

که در نظام حقوقى نیکن با توجه به ایل ،است دانسته الزم ورىف و ضرورى موارد در جز

ت تعهد یماه مبینجه در اعمال جراحى و طبى ینت ه تعهد بهیت از فقه امامیما به تبع

ت اعمال یمار، مشروعیت از بیت پزشکى است، اخذ رضایپزشك و مبناى نظرى مسؤول

سقوط  تامهان راه و از علل ین فنى و علمى و نظامات دولتى پایمواز تیپزشکى و رعا

مار یپزشك مسؤول جبران خسارات جانى و مالى وارده به بو  ستیت پزشکى نیمسؤول

این  باشد. نموده حاصل برائت او یایاول ای ماریب از درمان شروع از قبل کهنیا مگر ،است

آن بر سقوط  ریو برائت و تأث تیرضا ی بحثتا به تفصیل به واکاو کندمیمقاله تالش 

 ی بپردازد.پزشک تیمسؤول

 

 کلیدی واژگان

 مسؤولیت پزشك، برائت، ضایت،ر
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 مقدمه

گردد کردى مهم در حقوق پزشکى تلقى مىین و رویت نگرشى نویتئورى رضا

خاصى  تیت پزشکى، از اهمیط اساسى مسؤولیکى از شرایعنوان به  آن هکه مطالع

ن نکته داللت دارد که هر فرد عاقل و بالغى یبر ا «تیتئورى رضا»ت. برخوردار اس

ا ضرورت دارد، یه شده یش توصیا روش درمانى که برایحق دارد در مورد درمان 

مار، ولو براى یدفاع بحرکت و بىعالوه وقتى قرار باشد بدن بىبه  د.ریم بگیتصم

مار با یرى است که شخص ب، کامال  ضروگیردب قرار یار طبیمدتى کوتاه، در اخت

، قانونگذارن علت هم یه باشد. به همشتت داین امر موافق بوده و به آن رضایا

عمال جراحى و طبى قانونى وى در اَ یایا اولیمار یت از بیحا  به اخذ رضایتصر

اعمال جراحى و طبى، به جز در  هیتى را در کلین رضایو وجود چن هاشاره نمود

 زم دانسته است.موارد ضرورى و فورى ال

ت پزشکى است یکى از موجبات اساسى سقوط مسؤولیمار یت بین رضایبنابرا

که نیکن با توجه به ایل ،م پرداختیح آن خواهیبه تشر مقالهن یاول ا بخشکه در 

جه در اعمال جراحى و ینت ه تعهد بهیت از فقه امامیدر نظام حقوقى ما به تبع

 تیت پزشکى است، اخذ رضایناى نظرى مسؤولت تعهد پزشك و مبین ماهیطبى مُب

ن فنى و علمى و نظامات دولتى یت موازیت اعمال پزشکى و رعایمار، مشروعیاز ب

ه که یرا فقهاى امامیز ،ستیت پزشکى نیسقوط مسؤول هان راه و از علل تامیپا

 یدگاه فقهایبرخالف د ،ران قرار گرفتهیى اقانونگذارنظرات و فتاوى آنان مبناى 

در صورتی که طى که ذکر شد یبودن شراگر مکاتب حقوقى با جمعیسنت و د اهل

هم پزشك را مسؤول جبران خسارات جانى  باز ،به بیمار صدمه و آسیبی وارد شود

دانند و معتقدند که پزشك ضامن جبران خسارت وارده مار مىیو مالى وارده به ب
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که قبل از شروع درمان نیرى هم نشده باشد، مگر ایحتى اگر مرتکب تقص ،است

دلیل این امر را باید در این نکته  او برائت حاصل نموده باشد. یایا اولیمار یاز ب

 زند در واقع فضای خطرآفرینیعمل جراحی میبه  جستجو کرد که وقتی پزشك دست

اقدامات او صدمه و آسیبی به بیمار وارد  هکه ممکن است در نتیج کندمیایجاد 

بنابراین  ،ناشده باقی بماندبایست جبرانت که هیچ ضرری نمیجهگردد و از آن

 نتیجه است.تعهد پزشك معالج تعهد به 

د و از یسات حقوقى جدیکى از تأسیه یتبع فقه امامبه  ب کهین ابراء طبیبنابرا

ز یران است، در نظام حقوقى ما امرى متمایى اقانونگذارستم یهاى خاص سمؤلفه

، مار در اعمال پزشکى استیت بیآثار متفاوتى نسبت به رضا مار و داراىیاز اذن ب

گردد و از ب در معالجه و درمان مىیفعل طب همار منحصرا  موجب اباحیاذن ب زیرا

له نبوده و فقط اذن در معالجه است که صحا هجیمار متوجه نتیجهت که اذن ب آن

 ان نسبت بهمار و عدم قتل اوست، مانع ثبوت ضمید به سالمت بیمشروط و مق

رو  نیگردد. از اشود، نمىمطلوبى که از طبابت حاصل مى ریناخواسته و غ هجینت

ط یت پزشك، عالوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدى و تفریبراى عدم مسؤول

مورد مطالعه قرار  همقالدوم  بخشل در یز ضرورت دارد که به تفصیاخذ برائت ن

عنوان استثنائات به  زشکى و استثنائات حکومتىهاى پتیرد و باالخره فوریگمى

 باشد.مى مقالهگفتار سوم  هت و برائت موضوع مورد مطالعیوارده بر اصل رضا

 

 ماریب تیرضا ـ الف

 جرم را افراد جسمانى تیتمام هیعل قانونى ریغ دیتع و تعرض گونه هر قانونگذار

 با که ىیاستثنا مواردى رد مگر ،داندمى مجازات قابل را آن مرتکب و نموده تلقى
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 اتیعمل ى،یاستثنا موارد نیا از کىی است. نموده زیتجو را آن طىیشرا حصول

 اذن ای ماریب تیرضا و است شده شمرده زیجا شروطى با که است طبى و جراحى

 2 بند در که باشدمى طبى و ىجراح اتیعمل جواز اساسى شروط از هیعلمجنى

 است. گرفته قرار قانونگذار حیتصر مورد اسالمى مجازات قانون 91 هماد

 تیرضا با که مشروع طبى ای جراحى عمل نوع هر» دارد:مى مقرر مزبور هماد

 علمى و فنى نیمواز تیرعا و هاآن قانونى ندگانینما ای سرپرستان ای ایاول ای شخص

 اخذ نیز فورى موارد در و شودنمی محسوب جرم «شود انجام دولتى نظامات و

ه یبا لحاظ قانون مدنى که متخذ از فقه امامدر ادامه  بود. نخواهد ضرورى تیرضا

ت یگردد مفهوم رضاز از آن مستفاد مىیت نیاست و مبانى فقهى و حقوقى رضا

 م.یدهان مورد مطالعه قرار مىحقوقداندگاه فقها و یمار را از دیب

 تیرضا مفهومـ 1

 و موافقت شدن،میتسل خشنودى، رخصت، اجازه، معنىبه  لغت در تیرضا

 لیتما عنىی 1هیعلمجنى ای ماریب تیرضا و ش.( 1838 )معین، تاس آمده خرسندى

 هاىیآزاد و حقوق هیعل قانون خالف تعرضى کهنیا به هیعلمجنى موافقت و قلبى

 ش.( 1831)اردبیلی،  رد.یگ انجام او

 تصرف حق زشکىپ چیه او، قانونى ندگانینما ای ماریب تیرضا بدون کلى طور به

 تیرضا اخذ امکان که فورى ىیاستثنا موارد در مگر ندارد، را ماریب روان و جسم در

 اصل و سابقه با حقوق خیتار در آن کلى بعد در تیرضا مفهوم نیبنابرا نباشد.

 مطرح پزشکى اعمال در امیاالمیقد از حقوقى هاىنظام تمامى در تیرضا ضرورت

ه یران متخذ از فقه امامیا هى موضوعین مدنى و جزایقوانکه نینظر به ا 2است. بوده
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اسالمى و  یدگاه فقهایمار نسبت به اعمال پزشکى را از دیت بیاست، مفهوم رضا

 :میدهل مورد مطالعه قرار مىیشرح ذ رانى بهیان احقوقدان

 انجام در پزشك نبودنمأذون اسالمى فقهاى: فقها دگاهید از تیرضا -1-1

 جبران مسؤول را وى مورد حسب و شناخته وى تیمسؤول موجب ار پزشکى اعمال

 و عامه فقهاى دگاهید است الزم نجایا در دانند.مى هید پرداخت ای وارده خسارت

 م.یده قرار مطالعه مورد باب نیا در را هیامام فقهاى

 هدربار عامه یفقها انیم رد که گفت توانمى کلى طور به: عامه فقهاى دگاهید

 دارد: وجود دگاهید دو معالجه به اذن

 ؛هستند بیطب ضمان به قائل اىعده ـ1

 .دارند اعتقاد ضمان سقوط به اىعده ـ2

 که: کنندمى استدالل اول هینظر طرفداران

 و اعضا رایز ست،ین زیجا او اذن بدون ماریب جسم براى بیطب اقدامات ـ1

ز یپس جا ،ستاو حق و شده كیتمل او به خداوند طرف از ماریب منافع و جوارح

 اشاره قرافى امام که همانطور کند. تجاوز ویبه حقوق  اوست کسى بدون اذن ین

ب ین ندهد، اقدامات طباذ پزشك به خود همار در معالجیه است، هنگامى که بکرد

 ش.( 1831شیخ مبارک، )آل  است. مذموم عمل كی ماریب هبراى معالج

 سبب ماریب ولى اذن بدون ای او اذن بدون ماریب همعالج براى پزشك اقدام ـ2

ك عمل حرام یون عمل او چ و شود لیتبد حرام به او مباح عمل که گرددمى

 طرفداران از قدامه ابن باشد. ضامن و مسؤول پزشك که ستا نیا آن هاست، الزم

 کسانى که به سقوط ضمان معتقد هستند عبارتست از: هو ادل است هینظر نیا
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 فهیشر هیآ که است تقوى و بر در تعاون قیمصاد از ماریب هجمعال در پزشك عمل ـ

 8«.دوانَ العَ َوَ َمَ ثالاَ ىل َعَ َنواعاوَ اتَ ل ََوَ َقوىالتَ وَ َرَ الب ََىل َعَ َنواعاوَ ت ََوَ » است: کرده اشاره بدان

 است ماریب به کمك ،طبابت عمل رد پزشك کوشش و سعى ىِینها هدف چون

 ندارد. ماریب به تعهدى قصد که شودمى ممعلو است، ریخ و خدا براى او تین و

 اثرى هیقض تیمشروع عدم و تیمشروع در ماریب اذن عدم ای ماریب اذن نیبنابرا

 نگرفتن در ندارد، تعدى قصد ماریب از اذن گرفتن در بیطب که همانطور و ندارد

 ندارد. را وى با خصومت قصد زین ماریب از اذن

 که زمانى بیطب پس ،اوست به احسان قصد به او با همکارى و ماریب مداواى ـ

 هم خداوند و کند کىین او به که است نیا او قصد کند،مى ماریب همعالج به اقدام

َنینحسَ المَ َىل َعَ َامَ » است: فرموده و نموده سلب کوکارانین از را تیمسؤول قرآن در
 کار زیرا، ندارد عقوبت كین کار قصد به کوکارین و ریخ فرد عمل عنىی «لیبسَ َنمَ 

گاه پزشکى  که هرنیمطلب ا هخالص است. دهیپسند و كین خود ذات در ریخ

مار برسد، یانى به بیکه ز یصورت د، دریاو نما همعالجبه  مار اقدامیبدون اذن ب

که پزشك معالج در کار خود متخصص و کار وى نیضامن و مسؤول است، ولو ا

)آل  ى هم از او سر نزده باشد.یار و خطیپزشکى باشد و تقص هموافق با اصول حرف

 ش.( 1831شیخ مبارک، 

 اساسى شرط ماریب تیرضا زین هیامام فقهاى دگاهید از: هیامام فقهاى دگاهید

 یایاول ای ماریب تیرضا اخذ عدم صورت در بیطب و است معالجه تیمشروع براى

شکى از نبودن پزشك در انجام امور پزمأذون (ق. 1111)نجفی،  باشد.مى ضامن وى

صورت پزشك  نیگردد و در ات پزشك مىیه موجب مسؤولیدگاه فقهاى امامید

 ا جبران خسارت وارده است.یه یمعالج حسب مورد مکلف به پرداخت د
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 تلف که را آنچه است ضامن بیطب» د:یگومى باره نیا در حلى محقق مرحوم

 طفلى کند معالجه ای نباشد عالم عنىی ،باشد قاصر اگر خود، نمودنعالج به کندمى

 حلی، )محقق «. باشد... داده اذن که را عاقلى و بالغ ای ولى اذن بدون را اىوانهید ای را

 ش.( 1812

 چیه باره نیا در که است معتقد عیشرا صاحب عبارت شرح در جواهر صاحب

 نظر نیا بر «حیالتنق» رینظ فقهى کتب از بعضى در حتى و افتهین مخالفى نظر

 د:یگواالفهام مىد ثانى در مسالكیشه ق.( 1111)نجفی،  .است شده جماعا ادعاى

 به درمان و جراحى بپردازد (در مورد حجر)ا ولى او یمار یب بدون اذن بیگاه طب هر»

 «ولى در صورتى که مأذون باشد اختالف است. ،ن برود ضامن استیمار از بیو ب

 هواسط هب که آنچه هر امنض بیطب» است: معتقد المنهاجهتکمل مبانى مؤلف

 اذن بدون را طفل ای مجنون اگر باشد،مى ،شودمى تلف معالجه در مباشرتش

)خویی،  «. باشد... داده اذن کهنیا بدون را عاقلى بالغ شخص ای کند، مداوا اشولى

مداوا  مار بهیکه بدون اذن ب یصورت ب را دریز طبین (ره) نىیم خماما ش.( 1811

ه که تلف کرد آنچهاگر در علم پزشکى مهارت داشته باشد ضامن  بپردازد، حتى

 (تا، بیخمینی). دانندمىاست 

 ه،یامام فقه در که گرفت جهینت توانمى هیامام فقهاى یآرا به توجه با نیبنابرا

 و معالجه هجینت در که است ىیهاانیز ضامن بیطب که است نیا بر مشهور قول

 و معالجه و داشته مبذول را الزم اطیاحت که هرچند ،شودمى وارد ماریب به درمان

 ابن نظر به توجه بدون رأى، نیا درباره باشد. شده انجام ماریب اذن به درمان

 ابن رایز (تابیعاملی،  جبل؛ .ق 1111 )طباطبایی، ،است شده اجماع ادعاى سیادر

 درمان و لجهمعا در را الزم کوشش و باشد آگاه که یصورت در را بیطب س،یادر
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 عدم و ذمه برائت بر داللت اصل، که است معتقد و داندنمى ضامن دهد انجام

 راه نیا در و است ماریب درمان و معالجه به موظف شرعا  بیطب و دارد اشتغال

 اوست هعهد بر بلکه است، نشده متعهد ماریب بهبودى و جهینت حصول به نسبت

 نیا ریغ در دارد، معمول ماریب همعالج ورمنظ به متعارف حدود در را الزم سعى که

 و معالجه از اطبا امتناع و طبابت باب سد وجبم وى شمردن مسؤول صورت

َنیالمحسنَعلىَما» هقاعد بنابر شیخو لعف در بیطب کهنیا مضافا   گردد.مى درمان

 ىکین و احسان ماریب مورد در خود درمانى اقدامات با و بوده محسن «لیسبَمن

َلّاا  ََحسانَ ا َ الَزاءَ جَ َلهَ » ؟است کوکارىین و احسان جز کوکارىین پاسخ ایآ و کندمى

 ساقط طبابت فعل تیمشروع و اذن وجود لیدل به ضمان نیبنابرا «؟حسانا َ ال

 (تابی ،ابن ادریس) ندارد. ضمان باشد مجاز شرعى نظر از که عملى و گرددمى

 نیچن پزشك، ضمان عدم به نیقائل لیدال رد با مشهور نظر نیموافق مقابل در

 رایز است، مسؤول ماریب عضو ای نفس تلف به نسبت بیطب که اندکرده استدالل

 اشتغال لیدل وجود با برائت اصل به تمسك نیبنابرا اوست. فعل به مستند تلف

 اذن ماریب اذن عالوه به شود،نمى جارى اصل موارد نیا در رایز است، بالوجه ذمه

 تلف، ضمان سقوط در وى اذن رو نیا از تلف. در نه و است درمان و معالجه در

 تیمسؤول چنانکه هم ندارد، وجود منافاتى زین ضمان و اذن نیب و نبوده مؤثر

 شده رفتهیپذ گردد،مى وى بر تیجنا موجب گرىید کردنادب قصد به که کسى

 تیب مسؤولز در بایران نیا قانونگذارح است که یالزم به توض (.ش 1811)خویی،  است.

 روى کرده است.یه پیپزشك از نظر مشهور فقهاى امام

 عبارت حقوقى اصطالح در تیرضا: انحقوقدان دگاهید از تیرضا -2-1

 از: است
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 انجام االن ای شده واقع قبال  که 1حقوقى عمل طرف، كی به درونى لیتما ـ1

به زمان حال که فقط  ءشانبرخالف قصد ا رضا شد. خواهد انجام بعدا  ای و شودمى

 قصد تیماه .ردیگمى تعلق ندهیآ به هم و حال ،گذشته زمان به ،ردیگتعلق مى

 متخذ که هم رانیا مدنى قانون 111 هماد دارد. قىیحق فرق رضا تیماه اب شاءنا

 9د.ینمامى اساسى تفاوت نیا بر داللت است هیامام فقه از

 آمده زین 1شاءنا قصد ناىمعبه  مدنى قانون در ،فقهى مفهوم بر عالوهرضا  ـ2

 واقع در ،است شده اقتباس فرانسه حقوق از که مدنى قانون 111 هماد در است.

 زین اکراه از خاص رضاى فرض و بیترک آن فقهى معناى با رضا و شاءنا قصد

 رضا هرگز و ستین جمع قابل اکره با رضا ،فقها نزد که یحال در است. شده مطرح

 ش.( 1831)جعفری لنگرودی،  باشد. اکراه از ناشى تواندنمى

 که باشد مؤثر تواندمى زمانى ولى ،است حقوقى عمل هر ربناىیز اگرچه اراده

 انیز و سود همحاسب باشد. داشته حقوقى عمل آن جادیا به «تیرضا» کنندهاراده

 ندیبب شیخو منفعت به را امرى گاه هر انسان است. اراده نیتکو مقدمات از هم

 و نفع سنجش و محاسبه نیا هالزم آنچه ، اماندیگزمى دورى والّا ندکمى اراده

 خارجى معنوى، ای مادى فشار تحت که کسى است. اراده آزادى همانا است ضرر

 اساسى شرط بود. نخواهد معتبر حقوقى لحاظ به اشاراده کند،مى اقدام داخلى ای

 ای ندارد قانونى اثر هکرَمُ هاراد نیبنابرا است. کنندهاراده «تیرضا» اراده ریتأث براى

 است. نافذ ریغ بهتر عبارت به

 و سارى ،جرم تیماه در هیعلمجنى تیرضا ریتأث عدم اصل جزا حقوق در

 است عمومى ظمنبه  مربوط و محسوب آمره نیقوان از جزا قانون ، زیرااست جارى

 تیرضا نیرابناب آورد. دیپد آن اجراى در خللى ستین قادر هیعلمجنى هاراد و
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 بیآس او جسمانى تیتمام و سالمت ات،یح به که افعالى ارتکاب به هیعلمجنى

ه در دو حال ممکن یعلت مجنىیرضا است. اثربى جرح و ضرب قتل، مانند زند،مى

 هدهندلیکى از عناصر تشکیت ین رضایگاه ا ؛ر ببخشدیت جرم تأثیاست بر ماه

ابد و اساسا  موردى یاالصول تحقق نمىعلى ن حال، جرمیکند. در ال مىیجرم را زا

ناشى  هحت شرط الزم اباین رضایماند. گاه، اه عمل مجرمانه باقى نمىیبراى توج

 قانون و عرف است. هاز اجاز

 تیرضا گاه عمل، هاباح شرط نوانع به هیعلمجنى تیرضا خصوص در

 و ریتقص رفع سبب کند، لیزا را جرم عناصر از کىی کهآن بدون هیعلمجنى

 تیمشروع شرط هیعلمجنى تیرضا صورت، نیا در شود.مى مجازات از تیمعاف

ت عمل یمشروع گردد.مى محسوب آن هتام علت نه و مرتکب ریتقص عدم و عمل

 همداخل فرى کشور ما نسبت بهیقانون است که در مقررات ک همبتنى بر اجاز

)اردبیلی،  ر شده است.صراحت صادبه ات ورزشى یمار و عملیب در درمان بیطب

 ش.( 1831

 ىیجزا نیقوان در هیعلمجنى تیرضا بحث» که معتقدند انحقوقدان برخى

 و دیزدامى عمل اصل از را تیمجرم رنگ قانون که است مواردىبه  ناظر شتریب

)نوربها،  «.گرددمى قانونى مسائلبه  توجه با مجازات تحمل عدم شرط صرفا  تیرضا

قانون مجازات اسالمى،  91 هماد 2در بند  قانونگذارح یا تصریآن یبنابرا (ش. 1831

جراحى  ش را براى انجام عملیت خویگاه کسى رضا ت است که هرین واقعین ایمب

 ها اذن و ارادی دگردانمى هت خود عمل پزشك را موجیاعالم نمود در واقع با رضا

هاى نیا دکترنجیگردد؟ در ات عمل پزشکى مىیاست که سبب مشروع قانونگذار

 را در دو دسته خالصه کرد: توان آنکه مىاست ده یمختلفى ارائه گرد
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 جراحان و پزشکان اقدامات نبودنجرم در رىیتأث تیرضا که معتقدند گروهى

 عمل تیماه در رىیتأث هیعلمجنى تیرضا االصولعلى که کنندمى دیتأک و ندارد

 هیرو ای قانونگذار میتصم اوقات گاهى ولى داشت، نخواهد جراح و بیطب همجرمان

 که موردى مانند (ش. 1831)صانعی،  شناسد.مى جرم هموجه عوامل از را آن ىیقضا

 انیجر در و ورزدمى مبادرت جراحى عمل به ماریب هاجاز و تیرضا با جراحى

 در باشد. هداشت وجود ماریب مرگ بر اىمجرمانه قصد آنکهبى ،ردیممى ماریب عمل

 را عمدى ریغ قتل تیمحکوم که است قانونگذار ضمنى هاجاز نیا ى،مورد نیچن

 به دیبا جراحى عمل که ساخت خاطرنشان دیبا البته ،کندمى نفى جراح براى

 ای عمومى نظم با مخالف هدفى ای پزشکى هتجرب براى مثال  نه باشد درمان رخاط

 ش.( 1831)نوربها،  حسنه. اخالق

 فرىیک مقررات در که است قانون هاجاز بر مبتنى عمل تیمشروع نیبنابرا

 صراحت به ورزشى تایعمل و ماریب درمان در بیطب مداخله،به  نسبت ما کشور

ن باورند که نفع و مصلحت یگر بر ایگروهى د (.ش 1831)اردبیلی،  است. شده صادر

گرى باشد. یکردن دده جواز مصدومیدت صدمهیدهد که رضااجتماع اجازه نمى

 هعلت داشتن درجه ن است که او بیبودن عمل پزشك ال براى مشروعیلن دیبهتر

 ش.( 1899اسماعیلی، )ملك دکترى عمل کرده است.

 شترىیب گونىهم اول گروه تئورى که رسدمى نظر به فوق، مراتب به توجه با

 توانمى جهینت در دارد، پزشکى نیمواز و جزا حقوق بر حاکم قواعد و اصول با

 به را ماریب تیرضا اسالمى، مجازات قانون 91 هماد 2 بند در نگذارقانو که گفت

 است. شناخته طبى و جراحى اعمال هیتوج باعث نسبى طور
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 جراحى اعمال که حقوقى اعمال صحت در تیرضا تیاهم به توجه با نیبنابرا

 از را ماریب تیرضا عدم که هیامام فقهاى دگاهید و آنست بارز قیمصاد از طبى و

 مجازات قانون 91 هماد 2 بند به مستندا   نیچنهم و دانندمى بیطب ضمان مبانى

 اعمال در او قانونى یایاول ای ماریب از تیارض اخذ عدم که گفت توانمى اسالمى

 به اطبا، ىیجزا تیمسؤول همتشکل عناصر ریسا همانند تواندمى طبى و جراحى

 انحقوقدان برخى چنانکه هم گردد. تلقى پزشکى تیمسؤول مبانى از کىی عنوان

 جراح مرگ، وقوع صورت در و خوانده قانونى ریغ را تیرضا بدون جراحى عمل زین

 ش.( 1813)روحانی،  اند.دانسته میتصم سبق بدون قاتل حکم در را

 تیرضا طیشرا ـ2

 هارائ پى در که است تىیرضا آن از منظور که «3آگاهانه تیرضا» اصطالح اگرچه

 به آن هاىپیامد و شیآزما ای و درمان نوع به راجع خاص اطالعات رشته كی

 مفهوم رامونىیپ مباحث اما نمود، بروز و ظهور 91 هده در ،گرددمى حاصل ماریب

 به هشتاد هده ابتداى از د.یگرد آغاز 1132 سال از ماست نظر مورد امروزه آنکه

 م.یهست ماریب و پزشك هرابط اخالقى و حقوقى ارهاىیمع در میعظ تحولى شاهد بعد

 دو نیا که ىیسزاه ب ریتأث و آمده دیپد پزشکى حقوق و اخالق در که تحولى با

 یامضا رفصِ گرید که است عىیطب نهاده، ماریب و پزشك هرابط بر اساسى هرشت

 هنیزم در الزم هاىیآگاه و اطالعات هارائ بدون ماریب توسط «نامهتیرضا فرم»

 اىنامهتیرضا جهینت در باشد. مارانیب حقوق هنندکنیتأم تواندنمى جراحى عمل

 باشد: لیذ طیشرا و اوصاف واجد که است معتبر قانونى نظر از

 داوطلبانه خاطر، بیط و اراده ،لیم با ماریب عنىی ،باشد آزادانه دیبا تیرضا ـ1

 که تىیرضا جهینت در 3د.ینما اعالم طبى و جراحى اعمال به نسبت را خود تیرضا
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 آن بر قانونى اثر گونه چیه ،شود اخذ و... رنگین ،بیفر ،اجبار ،اکراه ریثتأ تحت

 .بود نخواهد مترتب

 خاص اطالعات رشته كی هارائ پى در ماریب عنىی، باشد انهآگاه دیبا تیرضا ـ2

 کرده اعالم را خود تیرضا آگاهانه آن، مدهاىایپ و شیآزما و درمان نوعبه  راجع

 اطالعات با توأم و ناآگاهى روى از و قصد فقدان از اشىن رضایت جهینت در باشد.

 1.بود خواهد الزم اعتبار فاقد ناقص

 مجنون ،ریصغ تیرضا نیبنابرا 11باشد. قانونى تیاهل واجد دیبا دهندهتیرضا ـ8

 .است قانونى ارزش فاقد مست و

 شود. ابراز آن با مقارن ای طبى و جراحى عمل از قبل دیبا ماریب تیرضا ـ1

 داشت نخواهد عمل هیتوج رب تامى ریتأث شود ابراز عمل از سپ که تىیرضا نینابراب

 تیرضا باشد. حکم اجراى موقوفى ای مجازات فیتخف موجبات از تواندمى تنها و

 به توجه با لذا ،باشد نیمع زمانى مدت به محدود تواندمى زین زمانى نظر از ماریب

 تیاهل آگاهانه، و نهآزادا تیرضا از اعم تیرضا هاىیژگیو و طیشرا فوق مراتب

 م.یدهمى قرار مطالعه مورد بند چند در را آن انواع و تیرضا موضوع و دهندهتیرضا

 تیرضا اعالم در ماریب تیاهل -1-2

 ،است فاءیاست تیاهل ت،یاهل زا مراد نجایا در که است هىیبد: تیاهل مفهومـ 

 11.باشد دارا را خود مدنى قحقو اجرای ستگىیشا شخص که معنى این هب

 قانون 211 هادم موجببه  که شودمى محقق صورتى در قانونى تیاهل نیبنابرا

 باشد. دیرش و عاقل بالغ، شخص مدنى،

 قراردادها و است عمومى نظم به مربوط قواعد ،حجر و تیاهل به جعرا نیقوان

 تیاهل اعطاى راضى،ت با تواننمى محجورى چیه به شود. آن اجراى مانع توانندنمى
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 او مرگ با و شروع انسان متولدشدن زنده با حقوق دارابودن براى تیاهل نمود.

 تا(بی )انصاری، است. اصل خالف زین گرانید بر تیوال شود.مى تمام

 مجازات قانون 91 هماد 2 بند در قانونگذار نظر مورد «شخص تیرضا» نیبنابرا

 باشد. رشد و عقل ،بلوغ عنىی ،رضا تیاهل واجد که است شخصىرضایت  اسالمى،

 مطرح «هاآن قانونى ندگانینما ای و سرپرستان ،ایاول» تیرضا صورت نیا ریغ در

 .یمپردازمى آن حیتشر به که شودمى

 عى،یش فقهى اتینظر از تیتبع به ران،یا حقوقى نظام در: کودکان تیرضاـ 

 و است قمرى تمام سال 1 دختران براى و قمرى تمام سال 19 پسران بلوغ سن

 هماد 1 هتبصر طبق .ندارد وجود فاءیاست تیاهل و رشد سن براى مشخصى مالک

 شرعى بلوغ حد به که است کسى طفل از منظور» اسالمى: مجازات قانون 11

 برای و مالى امور در ران،یا محاکم که است حیتوض به الزم ،«باشد دهینرس

 در و دانندنمى عمل مالک را شرعى وغبل سن تنها حقوق، ریسا از مندىبهره

 مالى امور در تصرف جهت ،باشند داشته سن سال 13 از ترکم افراد که یصورت

 ای نیوالد صورت نیا ریغ در ند.ینما افتیدر رشد حکم محکمه از ستیبامى خود

 12ند.ینما اعالم را خود تیرضا ستیبامى ،دارند عهده را هاآن سرپرستى که افرادى

 احراز به منوط را خود مالى حقوق و اموال در بالغ فرد تصرف رانیا گذارقانون

 جان و جسم به نسبت خواهدمى که ماتىیتصم خصوص در اما ،18داندمى او رشد

 عواقب و آثار به توجه با امر نیا و داندمى کافى را شرعى بلوغ سن ،ردیبگ خود

 بسا چه ،است تأمل محل دارند طبى و جراحى اعمال برخى که تىیاهم و موضوع

 دنبال به دیرش ریغ فرد كی براى نامطلوبى عوارض و آثار است ممکن که اعمالى

 بر ای دهد تیرضا امر نیبد آن، نامطلوب عوارض به توجه بدون او و بشد داشته
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 داشته ضرورت دیرش ریغ کودکى براى که پزشکى اقدامات و اعمال بسا چه عکس،

 قادر وى عقلى، ناتوانى از ناشى حیصح درک و صیتشخ عدم لحاظ هب کنیل باشد،

 نیا در که رسدمى نظر به نیبنابرا نباشد. موقع به تیرضا اعالم و صیتشخ به

 قرار بیطب عمل جواز شرط میق ای ولى نظر اظهار که است ضرورى موارد گونه

 در که گونه آن گردد، منضم دیرش ریغ ای ریصغ تیرضا به هاآن تیرضا ای ردیگ

 11است. جیرا کشورها برخى

 اراده فقدان و زییتم هقو فقدان لحاظ به که زین نیمجان ر،یصغ افراد بر عالوه

 هىیبد است. قانونى ارزش فاقد درمان و معالجه در آنان تیرضا باشند،مى محجور

 میق ای وصى ،ولى تیرضا دیبا معالج پزشك ز،ین موارد گونه نیا در که است

 د.یمان کسب را مجنون

 كی انجام به نسبت تیرضا اعالم تیاهل که فردى عتا یطب: گرانید تیرضاـ 

 ،قانونگذار زیتجو ای گرىید اذن اساس بر تواندمى ،دارد را خود روى بر جراحى عمل

 کند. اعالم را خود تیرضا زین گرىید فرد روى بر عمل همان انجام به نسبت

 کهنیا به توجه با ،باشد شده داده وى به گرىید فرد توسط تیرضا نیا چنانچه

 داشت. نخواهد دربر خاصى مشکالت ،شد خواهد آن مشمول وکالت هیاول اصول

 به نسبت تا دارد قانونى مجوز حد چه تا میق ای ولى که است نیا اساسى مسأله

 دهد. تیرضا ردیگمى انجام گرانید روى بر که جراحى اعمال

 خاصى مشکالت و مسائل روانى مارانیب و ذهنى نیمعلول و نیمجان مورد در

 بر اوال  که،نیا جمله از است، اریبس تیاهم خور در حقوقى نظر از که دارد وجود

 معلول ای روانى ماریب مردم از دسته كی که کرد نییتع توانمى ارىیمع چه اساس

 جودو نظراختالف افراد نیا درمان و معالجه سودمندبودن فیتعر در ا یثان ؛اندذهنى
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 از برخى ستند.ین سطح كی در عقلى ىیتوانا لحاظ به افراد نیا ههم ثالثا  ؛دارد

 هاآن یقانون سرپرست ای میق دیبا گرید برخى براى و بدهند تیرضا قادرند هاآن

 در جنون» دارد:مى مقرر زین رانیا اسالمى مجازات قانون 91 هماد رد.یبگ میتصم

 نیبنابرا «است. فرىیک تیمسؤول رافع ،اشدب که درجه هر به جرم ارتکاب حال

 لذا است، حقوقى جینتا فاقد رصغا و دیرش ریغ افراد همانند زین نیمجان تیرضا

 به موکول را آنان به نسبت جراحى اعمال انجام اسالمى مجازات قانون 91 هماد

 اخذ که فورى موارد در مگر است، نموده هاآن قانونى یایاول از تیرضا اخذ

 ست.ین ضرورى تیرضا

 موارد قانونى نظر از کهنیا به توجه با ران،یا حقوقى نظام در: همسر تیضارـ 

 وجبم به مگر ،نمود محجور تواننمى را فردى چیه و دهیگرد احصاء تیاهل عدم

 و ستین گرىید بر کىی تیمومیق معنى به تیزوج هرابط که است عىیطب .قانون

 و اریاخت داراى ازدواج، از قبل همانند ،قانونى و شرعى مقرر حدود در نیزوج

 قائل دیبا طبى و جراحى اعمال خصوص در که رسدمى نظر به اما اند،اراده آزادى

 مؤثر ىیزناشو زندگى در که طبى و جراحى اعمال از دسته آن در شد. لیتفص به

 عالوه و گرددمى محدود نیزوج هاراد آزادى است، متصور نیطرف راىب حقوقى ای

 ریسا در و گردد مهیضم آن به دیبا زین همسر تیرضا عمل، مورد فرد تیرضا رب

 نیزوج از كی هر تیرضا و است حاکم اراده آزادى اصل طبى و جراحى اعمال

 نیجن سقط که مواردى در مثال، عنوان به است. نافذ پزشکى اقدامات به نسبت

 موارد در همچنین شود. انجام شوهر تیرضا با دیبا عتا یطب است زیجا همسر براى

 مانع امر نیا که جهت آن از رحم هاىلوله بستن جهت پزشك به زن همراجع

 مثل دیتول مانع که زین زوج وازکتومى لعم مورد در متقابال  و گرددمى وى بارورى
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 به است تصور قابل مرد و زن براى متقابلى حقوق کهنیا به توجه با گردد،مى وى

 است. ضرورى نیطرف تیرضا که رسدمى نظر

 و همسر بدن اعضاى از عضوى قطع منظور به که اعضا وندیپ هاىجراحى در

 عضو هاعطاءکنند همسر تیرضا زین ردیگمى صورت ازمندین فردى به آن وندیپ

 رسد.مى نظر به ضرورى وندىیپ

 جراحى عمل كی به نسبت میریبپذ که زمانى: آزادانه و آگاهانه تیرضا -2-2

 که ستا نیا ابدیمى تیاهم که اىنکته کرد، کسب را ماریب قانونى تیرضا دیبا

 و الزم تىیرضا نوع چه پزشکى تیمسؤول انتساب از رىیشگیپ براى میکن نییتع

 است. ضرورى

 و «آگاهانه» دیبا تیرضا که دارند دیتأک نکته نیا بر پزشکى حقوق انقانونگذار

 ، زیرااست کنندهگمراه قدرى واژگان نیا که رسدمى نظر به ولى ،باشد «آزادانه»

 اد،یز فشارهاى تحت وجود، نیا با ولى ،است ناآگاهانه موارد ارىیبس در تیرضا

 که تىیرضا به نسبت مار،یب مواردى در است ممکن عالوه به گردد.مى االجراالزم

 به نسبت ولى ،باشد داشته آگاهى کامال  کند،مى اعالم جراحى عمل كی مورد در

 هاىواژه صورت هر در دهد. نشان واکنش آن نامطلوب هاىپیامد از اطالعىبى

 دارد اشاره پزشکى تیمسؤول سقوط در اساسى هنکت كی به «آزادانه» و «آگاهانه»

 ـ تیرضا لیتحل در دیجد حقوقى بحث كی شروع براى مناسبى زیآودست که

 د.کر خواهد جادیا اسالمى مجازات قانون 91 هماد 2 بند موضوع

 کایآمر پزشکان انجمن که بود 1131 سال در بارنیاول براى: آگاهانه تیرضاـ 

 در ماریب تواناساختن براى ضرورى اجتماعى حق كی هثابم به آگاهانه تیرضا بر

 1831 )عباسی، د.یورز دیتأک پزشك لیتما رغمیعل حتى ش،یآزما ای درمان انتخاب
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 نیبنابرا گردد.مى ماریب همعالج در بیطب فعل هاباح موجب درمان به تیرضا ش.(

 در قانونگذار نظر هکنندنیتأم که باشد طىیشرا و صافاو واجد دیبا تىیرضا نیچن

 و قصد بر عالوه که است نظام در مؤثر تىیرضا ، زیراگردد بیطب ضمان سقوط

 آن هاىپیامد و معالجه فیک و کم از اطالع و علم هجینت در مار،یب هداوطلبان هاراد

 است «تیرضا» نقد و شرطشیپ آگاهى عنصر که گفت دیبا لذا، باشد شده صلحا

 هفیظو نیا است، تخصصى کامال  موضوع كی درمان و معالجه هنحو که جاآن از و

 قرار ماریب اریاخت در مکفى و الزم اطالعات که است ـ پزشك عنىی ـ آگاه طرف

 و فهیوظ نیا انجام عدم د.یمان ماریب از هنامتیرضا اخذ به مبادرت گاه آن و دهد

 در که الىؤس نجامد.یب پزشك تیمسؤول به است ممکن نامهتیرضا اعتبارىبى

 وقت چه آن، واقعى معناى هب «آگاهانه تیرضا» که است نیا شودمى مطرح نجایا

 ؟گرددمى محقق

 بحثى نیا ، زیرانباشد سریم آسانى به سؤال نیا به پاسخ که رسدمى نظر به

 که کرد اعالم کانادا هاىدادگاه از کىی قاضى که زمانى از است. اختالفى و طوالنى

 را آن احتمالى هاىپیامد و جراحى عمل تیاهم و تیماه از،ین حسب دیبا پزشك

 مارشیب با باشد مشکل رفع براى اىلهیوس تواندمى عمل نیا ایآ کهنیا و ابدیدر

 سخنانش هادام در قاضى نیهم ، امااست گذشته قرن مین ،کند رفتار صادقانه

 به نسبت را ماریب دیبا پزشك که ستین معنا بدان نیا البته که کندیم دیتأک

 آگاه ،شودمى او اضطراب ای ستر سبب که اتىیجزئ ای عمل هر احتمالى خطرات

 آن از استفاده با توانمى که است خوبى شروع هنقط هم هنوز گفته نیا کند.

 نییتع کند، افشا ماریب تیرضا کسب از قبل پزشك است زمال که اطالعاتى زانیم
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 پزشك که اطالعاتى بر ارىیبس عوامل که دهدمى نشان موارد نیا بررسى ، زیراکرد

 ن عوامل عبارتند از:یا( ش. 1833)اسکیج،  گذارد.مى ریتأث است آن افشاى به ملزم

 ؛نظر وردم مسأله رامونیپ رىیگمیتصم در ماریب تیصالح و درک قدرت ـ

 ؛مربوط اطالعات کسب در ماریب عالقمندى زانیم ـ

 ؛معالج پزشك عمل هویش تیاهم ـ

 ؛عمل هاىپیامد و خطرات ـ

 .ماریب روى بر اطالعات احتمالى ریتأث ـ

 کنند.نمى دنبال را هدف كی شهیهم گوناگون عوامل که است نیا مهم مسأله

 مجموعه ای عامل چه خاص، طیشرا در که میده صیتشخ تا است الزم اغلب

 شترىیب دگىیچیپ مسأله نیا اوقات گاهى دارد. تیارجح گرىید بر عواملى

نفع سالمتى  ها بهعى است که پزشك در اعمالى که هدف آنیالبته طب ،ابدیمى

ست مرزى قائل شود و یمار نینفع سالمتى ب ها بهمار است و اعمالى که هدف آنیب

عمل و  اطالعات مربوط به یصوص افشامار، در خیمتناسب با وضع خاص ب

 .بگیرد میهاى آن تصمپیامدمخاطرات و 

 اگر که رسدمى نظر به آگاهانه، تیرضا تحقق چگونگى خصوص در نیبنابرا

 عملبه  مربوط هاىیآگاه و اطالعات تمامى انیب عنىی م،یبدان یحداکثر را مالک

 ممکن ریغ امرى آگاهانه تیرضا لیتحص با یتقر مار،یب سوى از هاآن کامل درک و

 هساد فرم كی یامضا به اکتفا عنىی م،یریبگ قلىحدا را مالک اگر و دینمامى

 دهیناد میب که شودمى ساده قدرى هب آگاهانه تیرضا اخذ ماریب توسط نامهتیرضا

 رود.مى مسأله حقوقى و اخالقى جوانب انگاشتن
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 است. قانونى فیتکل و هفیوظ كی معالج پزشك توسط ماریب به دنیبخشیآگاه

 و سلیس زبانى با دیبا هانآ ند.ینما تلقى وقت اتالف دینبا را فهیوظ نیا پزشکان

 دهند قرار ماریب اریاخت در را الزم هاىیآگاه و اطالعات مار،یب فهم ورخدر و روان

 و ندینما زیپره ،ندارند را آن فهم و درک قدرت مارانیب که صىتخص زبان انیب از و

 هانامهتیرضا ظاهر به که است قضات دوش بر نیسنگ رسالت و فهیوظ نیا رفىط از

 نهیزم نیا در مقتضى نحو به مار،یب طرف از اتهام رادیا صورت در و ندیننما اکتفا

 هیسا در عدالت نیتأم و حق استقرار که آورند عملبه  وافى و کافى قاتیتحق

 ست.ا متصور عادل قضات سنجىنکته و قیدق نىیزبیت

 ماریب عنىی باشد، آزادانه دیبا تیرضا شد اشاره که گونههمان: آزادانه تیرضاـ 

 و جراحى اعمال به نسبت را خود قصد داوطلبانه خاطر، بیط و اراده و لیم با

 رنگین و بیفر ،اجبار اکراه، ریتأث تحت که تىیرضا بیترت نیبد د.ینما اعالم طبى

 است. خارج قانونى هاىنامهتیرضا عداد زا و ارزش فاقد ،شود اخذ ماریب از

 ماریب آگاهانه و آزادانه تیرضا با تنها پزشکى همعالج کلى، هقاعد كی عنوان به

 را آن قانونگذار که اضطرارى موارد در مگر است، مجاز و مشروع تیاهل واجد

 مارانیب حقوق به مربوط هاىمؤلفه نیبارزتر از کىی امر نیا است. کرده استثنا

 انجام تیرضا بدون که درمانى گونه هر و دارد قرار قانون تیحما تحت که است

 شود.مى تلقى فردى حقوق به تجاوز و تعدى معناىبه  شود

 را آن قانونى اعتبار و کندمى وارد خدشه ماریب هآزادان تیرضا به که عناصرى

 آن حیتشر به که رنگین و خدعه ،اکراه اجبار، از: است عبارت ،دینمامى مخدوش

 :یمپردازمى
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 حالتى به تیمسؤول رافع علل از کىی عنوانبه  اجبار جزا حقوق در: اجبار

 طىیشرا در متعارف هوش و عقل از برخوردارى رغمیعل مجرم، که شودمى اطالق

اجبار بر دو نوع  ش.( 1831)نوربها،  زند.مى دست جرم ارتکاب به که ردیگمى قرار

ك علت و عامل مادى یست که ا ار معنوى. اجبار مادى آناست: اجبار مادى و اجب

کند که ممکن است سازد و او را وادار به ارتکاب جرم مىل مىیمرتکب را زا هاراد

 ا داخلى داشته باشد.یخارجى  هشیر

 بر که خارجى علت كی ریتأث تحت فاعل هاراد که است چنان آن روانى اجبار

 فرد درونى احساسات و عواطف جانات،یه ای و رودمى نیب از گذاردمى اثر او روان

 داخلى هشیر تواندمى زین اجبار نیا کند.مى ىجرائم ای جرم ارتکاب به مجبور را او

آزاد را  هاجبار اراد»ان حقوقدان هدیعق به (ش. 1831)نوربها،  باشد. داشته خارجى و

 «.بردن مىیاز ب

 گرىید طرف از کسى که شودمى محقق صورتى در اجبار» مدنى حقوق در

 دید در که ردیگ انجام دىیتهد اثر در دیبا اجبار شود. بارانیز فعل انجام به وادار

 (.ش 1812)کاتوزیان،  .«نباشد تحمل قابل ،است داده رخ که طىیشرا در و عرف

مار ین پزشك و بیب هتوان در رابطگونه اجبارها را مى نیق بارزى از ایاتفاقا  مصاد

مارانى است که با درد شکم به پزشك یج آن مربوط به بیهاى راکى از مثالیافت. ی

کند که ید میت اعالم و تأکیسیند و پزشك علت درد شکم را آپاندینمامراجعه مى

مرگ  س ممکن است منجر بهیدر صورت عدم انجام عمل جراحى، پارگى آپاند

ند، یبو زندگى مىن مرگ یمار خود را بیتى که بین وضعیمار گردد. در چنیب

ت خود را نسبت به انجام عمل جراحى اعالم کند، یعى است که بالفاصله رضایطب

 ىیمنظور سودجوه ن عملى ضرورت نداشته و پزشك صرفا  بیکه اساسا  چن یحال در
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اساس ضرورت  مار نه بریت بینجا رضاید. در اینمان اقدامى مىیمبادرت به چن

لحاظ ترس و نگرانى از ه ع درد شکم که بیسرمنظور رفع به  عمل جراحى و نه

ش روى یتوان گفت که پزشك با اظهارات خود راهى را پجه مىینت مرگ است. در

 ست.ا ر به انتخاب آنیمار نهاده که ناگزیب

 اىوهیش رشیپذ به را ماریب تواندمى که ىیجا تا است مجاز پزشك اوقات گاهى

 درمان هویش نیا اگر ، امادینما بیترغ و قیتشو اوست، سالمتى نفع به کامال  که

 دادنقرار فشار تحت لیدل به پزشك کهنیا احتمال نباشد، ماریب سالمتى نفع به

 هنامتیرضا اعتبارىبى و قانونى هفیوظ نقض به تیرضا اعالم به او كیتحر ای ماریب

و عاقلى که هر انسان بالغ نین با توجه به ایبنابرا دارد. وجود گردد متهم مأخوذه

ك ید بر کسب یهم با ن کند که روى بدنش چه کارى انجام شود، بازیقیحق دارد 

 د کرد.یتأک «ت آزادانهیرضا»

 هماد باشد.مى رضا فقدان موارد از کىی ان،حقوقدان اصطالح در اکراه: اکراه

ا اکراه موجب یاشتباه  هجینت رضاى حاصل در» دارد:قانون مدنى مقرر مى 111

رضا  ، زیراستیپردازى ماده خالى از مسامحه نظاهرا  عبارت «.ستیه ننفوذ معامل

 ،رضا وجود ندارد ،بلکه هر جا اکراه وجود داشته باشد د،اکراه باش هجیتواند نتنمى

براى  «نافذ است. رین باشد، غیعقدى که فاقد رضاى متعامل»د گفته شود یلذا با

 طى الزم است:یتحقق اکراه شرا

 اگر نیبنابرا دهد. قرار ریتأث تحت را او که ردیگ انجام شخص هیعل اعمالى ـ1

 هنامتیرضا فرم و بترسد رد،یپذ صورت پزشك هیناح از عملى آنکه بدون ماریب

 تیرضا نفوذ عدم به تواندنمى لذا ،شودنمى محقق اکراه کند، امضا را معالجه

 .کند استناد شیخو



 

 

 6831، شماره سوم، زمستان اولسال                      / فصلنامه حقوق پزشكي  11

 

ود
حم

م
 

سي
عبا

 

 را اکراه بتوان تا باشد مؤثر سالم صاشخا در عادتا  دیبا شدهانجام اعمال ـ2

 رىیتأث اشخاص به معمول طوربه  که ردیپذ انجام اعمالى اگر پس ،کرد اثبات

 در و ردیگ قرار ریتأث تحت قرارداد طرف حد، از شیب ضعف اثر بر ولى ندارد،

 معتبر و کامل قرارداد و نشده حاصل اکراه قانونا  د،ینما آن قبول به اقدام جهینت

 بود. خواهد

 نیبنابرا باشد. داشته ریتأث قرارداد طرف اشخاص بر دیبا شدهانجام اعمال ـ8

 طرف شخص در خاصى جهات به ولى ،باشد مؤثر مردم نوع در شدهانجام اعمال اگر

 شد. خواهد تلقى معتبر قرارداد و نشده واقع اکراه باشد، اثربى قرارداد

 المثلفى که کنند دیتهد را کسى هچنانچ نباشد. قانون حکم از ناشى اکراه ـ1

 .میکنمى معرفى سربازى خدمت براى را تو ندادى، قرار استفاده مورد را دارو فالن اگر

 است. حیصح او عمل بدهد، تیرضا و بترسد لیدل نیا به شخص چنانچه

 که تىیرضا و باشد داوطلبانه و اراده ،قصد روى از دیبا ماریب تیرضا حال هر به

 اثر گونه چیه دهد،مى اتیواقع انیب عدم اثر در ای دیتهد روى از و اهاکر با فرد

 کند.مى مخدوش را ماریب هاراد و استقالل اصل رایز ست،ین مترتب آن بر حقوقى

 و قوه اکراه عنىی شود،مى وارد ماریب بر خارج از که است فشارى اکراه، نیبنابرا

 ـ عملى انجام به را او و گذاردمى ریتأث فرد روى که است مقاومتى قابل ریغ روىین

 در اراده اکراه در گرید عبارت به سازد.مى وادار ـ نامهتیرضا فرم امضاى مثال 

 است. هکرَمُ اریاخت

 هاىنهیزم از گرید کىی ماریب جذب در بیطب رنگین و بیفر: کارىبیفر

 قانون مربوط 9 هموجب مادبه  باشد.مى ماریب هنامتیرضا نفوذ عدم و اعتبارىبى

 1881دنى مصوب سال یى و مواد خوردنى و آشامیمقررات امور پزشکى و داروبه 
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ى و صاحبان فنون پزشکى و داروسازى و یك از مؤسسات پزشکى و داروی چیه

غاتى که موجب ین قانون حق انتشار آگهى تبلیاول ا هر مؤسسات مصرح در مادیسا

 .اشد، ندارندها بن به آنیا مراجعیماران یگمراهى ب

 و زشىیآم هاىیماریب از رىیجلوگ طرز قانون 1 هماد موجببه  همچنین

 که پزشکى فنون ریسا انیمتصد ای و پزشکان» 1821 مصوب رداریواگ هاىیماریب

 هاىهوعد به ای شوندمى زشىیآم ماریب گمراهى باعث اساسبى غاتیتبل هلیسوبه 

 چند مدت در کنند نیمع کهنیا مانند ،رنددابازمى حیصح درمان از را ماریب دروغ

 اصل مخالف که ىیهاآگهى انتشار ای مانیپ بستن با ای و کرده درمان را ماریب روز

 به ای و سال كی تا ماه دو از اىحنجه حبس به دهند بیفر را ماریب است پزشکى

 .«شوندمى محکوم الیر 2111 تا 211 از نقدى فریک پرداخت

 و اساسبى غاتیتبل جادیا قانونگذار تنها نه میکنمى حظهمال که گونههمان

 ای مرتکب و تلقى جرم را گردد مارانیب گمراهى موجب که اىبندهیفر هاىوعده

 اخذ ای ماریب با قرارداد انعقاد بلکه داند،مى مجازات و بیتعق قابل را آن نیمرتکب

 اعتباربى زین را کنندهگمراه غاتیتبل و بندهیفر هاىوعده بر مبتنى نامهتیرضا فرم

 داند.مى قانونى ارزش فاقد و

 آن انواع و تیرضا موضوع -3-2

 پزشك تیمسؤول موجب است ممکن که مواردى از کىی: تیرضا موضوعـ 

 هطیح از و دینما تجاوز شدهتوافق تیرضا حدود از پزشك که است نیا گردد

منظور انجام  ن بهیه پزشك معمار بیت بیعتا  رضایطب گردد. خارج تیرضا موضوع

نا  به همان یباشد که الزم است پزشك عا عمل جراحى مشخص مىیمعالجه 

د که یپزشکى مراجعه نمامار به چشمین اگر بید. بنابرایا عمل اکتفا نمایمعالجه 
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پزشك حق ندارد در  ه کند، چشمیوى را جراحى و تخل هنا و فاسدشدیچشم ناب

 مار انجام دهد.یگرى بدون اذن بید و عمل دیاشکم و بدن او مداخله نم

 که نىیمع جراحى عمل هنگام به پزشك چنانچه که موضوع نیا مورد در

 ماریب ترىبزرگ مارىیب خطر که گردد متوجه است، داده تیرضا آن به ماریب

 عنوانبه  است. ریناپذاجتناب ضرورتى آن جراحى که کندمى دیتهد را مزبور

 با جراح و دینما مراجعه پزشکى به حاد شکم درد علتبه  ارىمیب چنانچه مثال،

 عمل نیح در و دینما ماریب جراحى عملبه  مبادرت «19تیتونیپر» صیتشخ

 جراح ایآ دارد، جراحى عملبه  ازین که گردد «هاروده شرفتهیپ کانسر» متوجه

 هاودهر کانسر جراحى عملبه  مبادرت مار،یب از خوذهأم قبلى تیرضا با تواندمى

 ماریب متوجه خطرى و نمود کانسر جراحى عمل به مبادرت بیطب اگر و د؟ینما

 ر؟یخ ای است جراح متوجه تىیمسؤول ایآ دیگرد

 مکاتب نیب همچنین و پزشکى و حقوقى شمندانیاند نیب خصوص نیا در

 همنظور ارائبه  مراتب فوق،به  با توجه ندارد. وجود نظرى اتفاق حقوقى مختلف

ن اعمال جراحى ید بیقانون مجازات اسالمى، با 91 هماد 2منطقى از بند  تفسیری

به  با توجه همچنینت ندارد و یفور هو درمانى فورى و ضرورى و اعمالى که جنب

 ل شد.یمار قائل به تفصینامه بتیمفاد رضا

 باشد، داشته تیفور هجنب جراحى عمل چنانچه دوم، عمل انجام خصوص در

 ...» دارد:مى مقرر که اسالمى مجازات قانون 91 هماد 2 بند لیذ حیتصر به توجه با

 گونه چیه معالج پزشك اگر حتى ،«بود نخواهد ضرورى تیرضا اخذ فورى موارد در

 یصورت در کنیل، است مبرى تیمسؤول از باشد، نکرده اخذ ماریب از هم تىیرضا
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 از قبلى همأخوذ هامنتیرضا مفاد به توجه با نباشد، نیب در ضرورتى نیچن که

 است: تصور قابل حالت دو ماریب

 عمل انجام بر مبنى ماریب تیرضا جراحى، عمل از قبل بیطب چنانچه ـ1

 از شیب اىهیناح به آن گسترش و بسط ای شده فقاتو جراحى عمل از ریغ گرىید

 طیشرا و اوصاف واجد زین ماریب تیرضا و باشد نموده اخذ توافق مورد عمل محل

 نیا ازو  دینما اقدام ماریب هنامتیرضا مفاد بر اساس تواندمى بیطب باشد، ونىقان

 است. اطبا جارى هیرو امر نیا معموال  که ستین وى متوجه تىیمسؤول ثیح

 و بسط ای دوم عمل انجام بر مبنى ماریب تیرضا ب،یطب کهیصورت در ـ2

 ندارد حق باشد، کردهن اخذ هشدتوافق عمل محل از شیب اىهیناحبه  آن گسترش

 نیچن به ماریب از مجدد تیرضا اخذ بدون و دینما تجاوز هیاول تیرضا حدود از

 بزند. دست عملى

 انجام ماریب درمان و معالجه جهت بیطب که پزشکى اقدامات و اعمال گرید در

 هنامتیرضا چارچوب در است مکلف بیطب و است نحو نیهم به وضع زین دهدمى

 از کىی میگفت که گونههمان ، زیرادینما عمل شده توافق درمان و همعالج و ماریب

 نامه،تیرضا یامضا در تنها نه مار،یب اراده و قصد آزادى ت،یرضا هاىیژگیو و اوصاف

 است درمان در مشخص اىوهیش دنیبرگز و نیمع پزشکى انتخاب در آزادى بلکه

 طیشرا موضوع، بر حاکم والاح و اوضاع به ماریب که است نیا بر فرض عتا یطب و

 گرى،ید لیدل هر ای درمان هویش بودنمخاطرهکم و درد کمى خود، جسمى و روحى

 11است. رفتهیپذ را معالجه و درمان از مشخصى هویش ای نیمع پزشکى

 در پزشکى چنانچه که است نیا شودمى مطرح نجایا در که گرىید سؤال

 متوجه شود،مى انجام ماریب لىقب تیرضا با که تیسیآپاند جراحى عمل نیح
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 از قبال  ماریب که یحال در گردد، ماریب صفراى هسیک در متعددى هاىسنگ وجود

 به ای صفرا هسیک هاىسنگ برداشتن به مبادرت و است نداشته تىیشکا ثیح نیا

 جهینت در و دینما ماریب صفراى هسیک برداشتن به مبادرت ها،سنگ کثرت لحاظ

 و نداشته تیفور هجنب مسأله کهیحال در گردد، صفرا هسیک حلم هآبس به منتهى

 باشدمى معالج پزشك متوجه تىیمسؤول ایآ ننموده، اخذ را ماریب تیرضا پزشك

 در اسالمى، مجازات قانون 91 هماد 2 بند مخالف مفهومبه  توجه با ر؟یخ ای

 فقدان که است ادآورىی به الزم البته ،ستین دىیترد معالج پزشك بودنمسؤول

 معنىبه  باشدمى ماریب تیرضا بر مبتنى که اقداماتى و اعمال در پزشك تیمسؤول

 پزشکى چنانچه و ستین جراحى عمل انجام در پزشکى تیمسؤول کلى سلب

 قصور مرتکب جراحى عمل انجام در و باشد نموده ماریب از تیرضا اخذ به مبادرت

 ای مهارت عدم مباالتى،بى اطى،یتاحبى لحاظه ب فهیوظ انجام در انگارىسهل و

 تیمشروع فاقد وى جراحى عمل ای باشد، دهیگرد دولتى نظامات تیرعا عدم

 از بودنمبرى هالزم کهنیا ضمن ستین ىیجزا تیمسؤول از مبرى عتا یطب باشد،

 است. ماریب از برائت اخذ طبى، و جراحى اعمال در مدنى تیمسؤول

 و لیتحل به دیبا ماریب تیرضا باب در که احثىمب از گرید کىی: تیرضا انواع ـ

 اعمال در آن بر مترتب حقوقى آثار و نامهتیرضا نوع و شکل پرداخت، آن حیتشر

نست که چه یشود اسؤالى که مطرح مى دهد.مى انجام پزشك که است اقداماتى و

نظر  ت موردیا شکل خاصى از رضایتى از نظر قانونى معتبر است؟ آینوع رضا

ت در اعمال جراحى و طبى محدود به شکل خاصى یکه رضانیا ایاست  نگذارقانو

ضمنى معتبر  یاح یصر ،ا شفاهىیت به هر صورت اعم از کتبى ینبوده و اعالم رضا

 است؟
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 ماریب آن موجببه  که است تىیرضا مطلق ای 13حیصر تیرضا: حیصر تیرضا

 د.ینما اقدام وى خاص مارىیب هعالجمبه  نسبت تا دهدمى اریاخت پزشك به

 مثالى ماریب شدهامضا هنامتیرضا باشد. شفاهى ای مکتوب تواندمى حیصر تیرضا

 که دینما اعالم شفاهى ای کتبى صورتبه  که مارىیب است. تیرضا نوع نیا از

 و اذن د،ینما اقدام وى کمر سكید ای پا شکستگى جراحى عملبه  نسبت بیطب

 شود.مى تلقى مطلق و حیصر ورمزب جراحى اعمال به نسبت وى تیرضا

 با را آن ماریب که است تىیرضا حىیتلو ای 13ضمنى تیرضا: ضمنى تیرضا

 ،باشد داشته داللت آن بر عادت و عرف و دهد نشان خود گفتار ای رفتار ،عمل

 دینما عمل را وى تیسیآپاند پزشك که دهد اجازه پزشك به مارىیب کهنیا مانند

 را تورمى ای و دینما برخورد ادىیز هاىیچرب به كپزش جراحى، عمل نیح در و

 بعدى، هاىرنج بر عالوه نکند، اقدامى آن انجام جهت چنانچه که کند مشاهده

 نجایا در که هرچند، بپردازد مجدد جراحى عمل جهت ادىیز مخارج دیبا ماریب

 زائد هاىیچرب برداشتن در جراحى عمل که ستین شکى اما نارساست، ماریب اذن

 دیبا نیبنابرا است. ماریب سالمتى بقاى و زندگى هادام جهت آن تورم بردننیب از و

ن اذن و یفقهاء در معتبربودن ا» گردد.مى تلقى ضمنى اذن پزشك عمل که گفت

 ش.( 1831)آل شیخ مبارک، « .اندح کردهیت از پزشك تصریسقوط مسؤول

 اعالم را خود تیرضا ،گفتار ای عملبه  دیبا ماریب حتما  ضمنى تیرضا در

)مارشال،  ،«ستین تیرضا اعالم معنىبه  سکوت ،الکامن حقوقى نظام در» د.ینما

 تیرضا معناى نیمب سکوت که یصورت در رانیا حقوقى نظام در ولى (ش. 1832

 شاتیآزما هنیمعا از پس جراحى چنانچه مثال عنوانبه  است. مقصود به وافى ،باشد

 بدون زین ماریب و دینما نییتع وى جراحى عمل انجام جهت خىیتار مار،یب هیاول
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 حاضر عمل انجام براى موعد سر باشد، نموده اعالم را خود تیرضا حا یصر کهنیا

 د.ینمامى وى تیرضا بر داللت او رفتار ،شود

 ضمنى تیرضا نوعى اورژانس، بخش ای كینیکل كی به مراجعه مثال، عنوان به

 انتظار ىیهامکان نیچن از معمول طوره ب که است نىیروت درمان و هجمعال جهت

 معنى به كینیکل ای مطببه  ماریب همراجع که داشت توجه دیبا ولى رود،مى

 مسائل از خارج عملى هر انجام و ستین معمولى ریغ عمل هر انجام به تیرضا

 دارد. حیصر ای ضمنى تیرضا به ازین معمول

 ،کندمى مراجعه اورژانس بخش به انىفوق تنفسى دستگاه عفونت با مارىیب»

 اگر د.یآمى عملبه  نیروت اىنهیمعا وى، مارىیب هخچیتار مورد در پرسش از پس

 بدون پزشك كی ای و ورزد مبادرت تىیوضع درناژ انجام به ستیوتراپیزیف كی

 تیرضا از فراتر اعمال نیا انجام چون دهد، انجام برونکوسکوپى ماریب تیرضا

 حقوق به تجاوز است، گرفته اورژانس به ورود هنگام در ماریب از که است ضمنى

)مارشال،  «باشند.مى ماریب به وارده صدمات مسؤول افراد نیا و شده محسوب ماریب

 ش.( 1832

 ای کتبى تواندمى ضمنى، ای حیصر تیرضا از اعم ماریب تیرضا: کتبى تیرضا

 اقدامات و اعمال گونه هر امانج جهت ماریب هامضاشد هنامتیرضا باشد. شفاهى

ز از نظر قانونى یت شفاهى نیهرچند رضا ،است کتبى تیرضا از اىنمونه پزشکى

اساسى  تیولى مز ،کسانى برخوردار استیت مکتوب از ارزش و اعتبار یهمانند رضا

مار زودتر قابل ین است که در صورت بروز مشکل و انکار بیت مکتوب در ایرضا

 .باشدمیاثبات 
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 ساکت ماریب از تیرضا اخذ نوع و چگونگى خصوص در اسالمى مجازات ونقان

 و 11811 موادبه  استناد با کنیل ،ندارد اشاره تیرضا از خاصى شکل به و است

 و الفاظ و کتابت از اعم شکلى هر به را اشخاص هاراد اعالم که مدنى قانون 11121

 نظربه  داند،مى زیجا ،دباش هاآن رضاى و قصد نیمب که گرىید عمل هر و اشارات

 اسالمى، مجازات قانون 91 هماد 2 بند در قانونگذار نظر مورد تیرضا که رسدمى

 حیصر ،شفاهى ،کتبى از اعم تىیرضا نوع هر و نبوده خاصى شکل و نوع به محدود

 اند.کرده یدیان به صراحت این نظر را تأحقوقدانبرخی از  رد.یگمى دربر را ضمنى یا

 ش.( 1892 ا،نی)آقایی

 تیرضا دیبا ردیگمى قرار طبى ای جراحى عمل مورد که شخصى» حال هر به

 ندگانینما ای سرپرستان ای ایاول دیگومى قانون که گونه آن ای و کند ابراز را خود

 تیرضا نیا» که: معتقدند انحقوقدان برخى «دهند تیرضا عملبه  هاآن قانونى

 ش.( 1831 وربها،)ن «باشد. کتبى دیبا االصولعلى

 نیا کهنیا رغمیعل رایز است، دفاع قابل کامال  هینظر نیا که رسدمى نظر به

 و جراحى عمل گونه هر از قبل که است درمانى مراکز و اطبا مرسوم هویش امر

 نیا از ارىیبس متأسفانه ولى ،ندینمامى ماریب از نامهتیرضا اخذ به مبادرت طبى

 به است الزم .است قانونى هاىنامهتیرضا طیشرا و افاوص فاقد هانامهتیرضا

 و اطالعات هارائ بر مبتنى تیرضا ژهیو به ماریب از تیرضا اخذ قانونى طیشرا

 توجه گرددمى تلقى مارانیب مسلم حقوق از که آگاهانه تیرضا با الزم هاىیآگاه

 گردد. مبذول شترىیب

 کتبى تیرضا همانند فاهىش تیرضا شد اشاره که گونههمان: شفاهى تیرضا

 ترآسان کتبى تیرضا اثبات که تفاوت نیا با ؛است برخوردار قانونى اعتبار و ارزش از
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 شفاهى تیرضا اخذ که رسدمى نظر به گردد. خود تیرضا منکر تواندنمى ماریب و است

 داراست. را مکتوب تیرضا ارزش همان معتبر شاهد حضور در خصوصا  ماریب از

 ماند.مى باقى خیتار با نوشته ولى ،شودمى فراموش حافظه از طراتخا معموال 

 نیا که دارند اجیاحت نامهتیرضا فرم كی به معموال  درمانى مراکز و هامارستانیب

 مراکز گونه نیا براى خوب هدیا كی شود.مى محسوب مراکز نیا معمول هیرو امر

 و بگذارند ماریب کارت روى ادداشتىی که است نیا درمانى و بهداشتى پرسنل و

 توانمى ضمن در کنند. ثبت آن روى بر را وى تیرضا و ماریب به شدهارائه حاتیتوض

 کرد. دیق ادداشتی در نانیاطم جهت زین را شهود اسامى

 بر فرض درمانى، مراکز گرید ای پزشك مطب به ماریب همراجع هنگام معموال 

 صورت به مکتوب تیرضا اوقات ىگاه ولى ،است ماریب شفاهى و ضمنى تیرضا

 داشت توجه دیبا باشد.مى ازین مورد ماریب توسط امضاشده ادداشتی ای فرم كی

 اکتفا ماریب شفاهى تیرضا به دینبا است، ازین ماریب کتبى تیرضا به که هنگامى

 کرد.

 و درمانى مراکز هرابط ای ماریب پزشك هرابط امروزه هرچند: تیرضا اثباتـ 

 ندگانینما و سرپرستان ،ایاول ای مارانیب تمامى از که است اىگونه به مارانیب

 هیرو امر نیا که شودمى اخذ تیرضا کتبا  طبى و جراحى اعمال در هاآن قانونى

 مفهوم اعتراض و اختالف صورت نیا در و گرددمى تلقى مراکز گونه نیا معمول

 شرط ماریب تیرضا کهنیا هب توجه با اختالف، بروز صورت در ولى ندارد، چندانى

 به منوط پزشك عمل قانونى تیمشروع و گرددمى محسوب بیطب عمل هاباح

 اغلب» است، هاآن قانونى ندگانینما و سرپرستان و ایاول ای ماریب از تیرضا کسب

 و است بیطب هعهد بر تیرضا اثبات که انددهیعق نیا بر حقوقى نظرانصاحب
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 که دینما ادعا ماریب چنانچه حال نیع در مار،یب هعهد بر تیرضا عدم اثبات

 عدم اثر در تیرضا ای و بوده بیطب هیناح از تقلب و بیفر بر اساس او تیرضا

 «است. ماریب هعهد بر نآ اثبات شده، اعطاء معالجه هاىپیامد و خطرات از آگاهى

 تا(بی الجوهری،)فائق

 ماریب و پزشك نیب الفاخت بروز صورت در فوق، مراتب به توجه با نیبنابرا

 پزشك عمل هاباح شرطرضایت  کهنیا به توجه با ت،یرضا عدم ای وجود بر مبنى

عدم ا بپزشك  قانونى طبى و جراحى اعمال و است طبى و جراحى اعمال در

 ا  یثان ؛سازدنمى منتفى را وى تیمسؤول ثیح نیا از و رودمى سؤال ریزت یرضا

 یحال در د،ینما اثبات را عدمى امر میباش داشته رانتظا ماریب از که ستین ىیعقال

 حتى ،کند استفاده احوال و اوضاع و قرائن از تواندمى تیرضا اثبات در پزشك که

 رد.یبگ کمك تیرضا اثبات در او به دادنآگاهى از پس ماریب سکوت از

 عدم اثبات و است بیطب هعهد تیرضا اثباتکه معتقد است  ایهینظر نیبنابرا

 و شرعى نیمواز با منطبق و منطقى و دفاع قابل اىهینظر مار،یب هعهد تیرضا

 است. قانونى

 

 بیطب ابراءب ـ 

 برائت مفهوم ـ1

 تعهد از نیمع شخص هذم بودنخالى برائت» اند:گفته برائت حقوقى فیتعر در

 مشغول اول از گرید نیمع شخص مقابل در شخص هذم اساسا  خواه ند،یگو را

 فیتعر در و ش.( 1831)جعفری لنگرودی،  .«شود الذمهفارغ و نشده ولمشغ ای نشود

 حق مانند مالى ریغ ای باشد مالى هذم خواه ر،یغ هذم اسقاط» است: آمده آن فقهى
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 کند:ف مىین تعریقانون مدنى، ابراء را چن 231 هماد ش.( 1831)کاتوزیان،  «.قصاص

 «.نظر کند ار صرفیه اختن است که دائن از حق خود بیابراء عبارت از ا»

 تحقق از شیپ ای نید سقوط از بعد اگر لذا ،است تبعى حقوقى عمل ابراء»

 ش.( 1238)حر عاملی،  «است. اثربى و موضوع بدون ،شود واقع نید

 ماریب که است آن بیطب ابراء که گفت توانمى فوق فیتعار به توجه با نیبنابرا

 احتمالى هاىپیامد به نسبت را بیطب هذم درمان، از قبل وى قانونى یایاول ای

 اسالمى مجازات قانون 11 هماد خصوص نیا در سازند. مبرى طبى و جراحى عمل

 ای ضیمر از جراحى اعمال ای درمان شروع از قبل بیطب چنانچه» دارد:مى مقرر

 ستین عضو نقص ای مالى ای جانى، خسارت ضامن باشد، نموده حاصل برائت او ولى

 «.ستین ضامن بیطب نباشد ممکن گرفتناجازه که فورى ردموا در و

 آن مانند و طاریب ای بیطب گاه هر» مزبور: قانون 822 هماد موجببه  همچنین

 د،ینما حاصل برائت وانیح صاحب از ای او ولى ای ضیمر از درمان به شروع از قبل

 «.بود نخواهد آمدهدیپد خسارت دارعهده

 و معالجه از قبل که یصورت در را بیطب ه،یامام فقهاى: برائت مبانى -1-1

 که خسارتى هاسطو به را او و شناخته تیمسؤول از مبرى ،شود ابراء ،ماریب درمان

 دانند.نمى ضامن ،شده وارد اشمعالجه هجینت در

 جزاى حقوق از بخشى که اتید به مربوط مباحث در عمدتا  که موضوع نیا

 ،بیطب اگر که است استوار مبنا نیا بر ،ردیگمى قرار مطالعه مورد است اسالمى

 گردند خسارتى ای اتالف سبب ماریب مداواى و معالجه انیجر در حجّام ای ختّان

 رفع منظور به هیامام فقهاى باشند.مى هید پرداخت به محکوم و بوده ضامن

از  قبل بیطب ابراء که انددهیشیاند داتىیتمه وى ضمان سقوط و بیطب تیمسؤول
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 سقوط در برائت ریتأث هدربار هیامام فقهاى انیم از هاست.آن هجمل از معالجه

 عنوان دو تحت را آن توانمى که است شده مطرح هینظر دو ب،یطب ضمان

 مطالعه مورد «هیامام فقهاى مشهور هینظر» و «ثبوت از قبل حق اسقاط هینظر»

 داد. قرار

 ابراء که انددهیعق نیا بر هیماما فقهاى مشهور: هیامام فقهاى مشهور هینظر ـ

 کنندمى استناد سکونى تیروا به هاآن گردد.مى وى ضمان سقوط موجب بیطب

َطریاوتبَتطببَمن» اند:فرموده )ع( على نیرالمؤمنیام از نقل به (ع) صادق امام که

 از دیبا دینمامى طارىیب ای طبابت که کسى ؛ضامنَفهوَوالاَةیولَمنَالبرائةَاخذیفل

 قول است معتقد باره نیا در اول دیشه «است. ضامن والّا ردیبگ برائت ماریب لىو

 شده ابراء درمان از قبل او هذم اگر است، بیطب ضمان عدم صواب به تركینزد

 ق.( 1111)عاملی نبطی جزینی،  باشد.

 در طرابلسى براج ابن (ش. 1812)محقق حلی،  ،االسالمعیشرا در حلى محقق

 1111)نجفی،  ،جواهرالکالم در نجفى محمدحسن خیش (ق. 1111وارید، )مر ،المهذب

 در نىیخم امام و (ق. 1811)خویی،  تكملةالمنهاج مبان در خوئی ا...تیآ (ق.

 و وى عمل صحت موجب را بیطب درمان از قبل ابراء (تابی ،خمینی) لهیرالوسیتحر

 نظر نیا که شده ادعا اماالفهمسالك در بلکه اند،دانسته ضمان سقوط موجبات از

 ق.( 1111)نجفی،  است. شده نظر نیا بر اجماع ادعاى هیالغن در و فقها مشهور قول

 مبتنى اوال  ضمان، سقوط کنندههیتوج عامل عنوانبه  بیطب ابراء نیبنابرا

 مبناى که (ع) على نیرالمؤمنیمأ از نقل به (ع) عبدا... ابى از سکونى خبر بر است

 قرارداد ضمن که است شرطى بیطب ابراء ا یثان؛ است گرفته قرار هافق مشهور قول

 «شروطهمَعندَالمؤمنون» هقاعد مقتضاى به .شودمى مطرح بیطب خدمت از استفاده
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 دینمامى شرط را تیمسؤول از تبرى ش،یخو خدمت هارائ قرارداد ضمن در بیطب که

 نیح در اىحادثه وعوق صورت در که شودمى متعهد شرط نیا موجب به ماریب و

 اجیاحت و ازین ثالثا  (ق. 1111؛ )نجفی، دیننما مطالبه بیطب از خسارتى عمل،

 ضرورتى خسارت، همطالب صورت در معالجه، از اطبا خوددارى و بیطب به مردم

 بیطب ابراء امکان اگر» ، زیرااست بیطب ابراء حیتشر لزوم هکنندهیتوج که است

 معالجه را کسى بعدى تیمسؤول و ضمان ترس از بىیبط چیه باشد، نداشته وجود

 21«.کرد نخواهد

 موارد به محدود را پزشك مطلق تیمسؤول 22نیمتأخر از بعضى که افزود دیبا»

 به اعتماد با را پزشك شنهادیپ ماریب که را فرضى و اندکرده اتالف در او مباشرت

 دییتأ بر و دانندنمى مانض نیا قلمرو در ردیپذمى اریاخت و عقل روى از او حذاقت

 اند.کرده استناد داندمى مباح سالمت احتمال به را درمان که اخبارى به خود نظر

 پزشك و دهیبخش انیپا بحث نیا به اسالمى مجازات قانون 822 و 811 مواد

 ولى» باشد، مأذون و حاذق هرچند داند،مى درمان از ناشى هاىانیز مسؤول را

)کاتوزیان،  «.بردمى نیب از را تیمسؤول نیا درمان، از شیپ او ولى ای ماریب ابراء

 ش.( 1812

 کىی آنکه «ثبوت از قبل حق اسقاط» هینظر: ثبوت از قبل حق اسقاط هینظر ـ

 استوار مبنا نیا بر باشدمى ابن ادریس به منسوب و «جبیلمَماَابراء» قیمصاد از

 امر نیا رایز داند،نمى ضمان طسقو موجب را معالجه از قبل طبیب ابراء که است

 ش.( 1812، عاملیمرتضی)! است آن ثبوت از قبل حق اسقاط معنىبه 

 هینظر با دهندمى لیتشک را هیامام فقهاى از تىیاقل که هینظر نیا طرفداران

 سکونى تیروا اوال  که کنندمى استدالل و دهیورز مخالفت هیامام فقهاى مشهور
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 کهنیا و است مطلق اندکرده استناد آن به شیخو هینظر دییتأ در فقها مشهور که

 نیا بر داللت باشد،مى ضامن ننمود برائت اخذ ماریب ولى از بیطب اگر شده گفته

 در «ولى» لفظ و باشدمى تیجنا از بعد برائت اخذ زمان که دینمامى مطلب

 راغس به کسى هست ماریب خود که زمانى تا ، زیرااست تأمل محل زین تیروا

 ا یثان ؛28دینما برى ستین او حق که زىیچ به نسبت را گرىید تا رودنمى «ولى»

 ابراء به عجور و حکم عیتشر براى را طبابت ازبودنین مورد صرف فقهاء از عده نیا

 رایز باشد،مى فیضع زین سکونى خبر که معتقدند نیا بر عالوه و ندانسته کافى

)محمدی،  ؛است فیضع تیروا سند نظر نیا از و داشته قرار آن قیطر در سکونى

 نیا بیطب ابراء رىیتأثبى در هینظر نیا طرفداران لیدل نیترمهم ثالثا  ش.(  1811

 نیا که است آن ثبوت از قبل حق اسقاط پزشك، هذم ابراء ندیگومى که است

 باشد.نمى حیصح

 بر و هافق از بعضى که احتمالى» اند:گفته فوق، اشکاالت به پاسخ در فقها

 ظاهرى احتمالى دانندمى تیجنا از بعد ابراء را سکونى خبر مصداق آن مبناى

 بدان فقها مشهور و دهیگرد فقها قول به منجر کهآن از بعد سکونى خبر و بوده

 ردیگ قرار حکم صدور مبناى تواندمى و بوده معتبر شرعى نظر از اندجسته استناد

 باشد،مى زیجا شود دهیگنجان عقد ضمن در رطىش عنوان به اگر پزشك هذم ابراء و

، است زیجا عقد ضمن در هاآن مانند و مجلس و وانیح اریخ اسقاط چنانکه مه

 شروطشان به که مکلفند نیمؤمن ،«شروطهمَعندَالمؤمنون» هفیشر هیآ اساس بر زیرا

 باشد شده شرط ضمان اسقاط ب،یطب اجازه عقد ضمن در اگر لذا، بمانند وفادار

 که ازىین وجود عالوهبه  ندارد. وى هاجاز با منافاتى گونه چیه و بوده زیجا شرعا 

 طرفداران و سیادر ابن نظر ردکردن براى دارد درمان و معالجه و طبابت به جامعه
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 اسقاط مداوا، و معالجهبه  مبادرت از قبل پزشك هذم ابراء و بوده کافى وى نظر

 حقى اسقاط براى کهنیا ضمن ق.( 1111نجفی، ) «.باشدنمى آن ثبوت از قبل حق

 گردد فراهم ثبوت هاىنهیزم که اندازه نیهم بلکه ست،ین الزم آن قطعى ثبوت

 حاصل حق ثبوت هاىنهیزم زین ماریب مداواى مورد در و کرد ساقط را آن توانمى

 ش.( 1819)مکارم شیرازی، . باشد مداوا به اقدام از قبل هرچند ،است

 ابراء ه،یامام فقهاى مشهور نظر تبعبه  ران،یا قانونگذار: برائت تیماه -2-1

 از اعم ضمان مطلق ضمان، از منظور و دانسته ضمان سقوط مبناى را بیطب

 مانع برائت ، زیرااست مدنى و مالى ضمان منظور بلکه ست،ین مدنى و فرىیک

 از را خود معالج بیطب که مارىیب باشد.نمى مجرم مجازات ای جرم تحقق

 از ناشى که عملش بارانیز جینتا از را پزشك قتیحق در دینمامى مبرى تیمسؤول

 د.ینمامى مبرى ،است پزشکى اقدامات و اعمال عتیطب

 هاىمصداق از کىی برائت واقع در که گفت دیبا برائت حقوقى تیماه در نیبنابرا»

 اعمال انجام رد پزشك که بود خواهد نافذ زمانى تا و است تیمسؤول عدم شرط

ضامن »عبارت: مراد از در واقع  ش.( 1812)کاتوزیان،  «باشد. نشده ریتقص مرتکب خود

قانون مجازات اسالمی  11 هدر ماد «ستیا نقض عضو نیا مالى یخسارت جانى، 

 ،شودمىعت اعمال و اقدامات پزشکى ناشى یبارى است که از طبانیج زیهمان نتا

حاصل  خطاى پزشکى هجینت ى است که دریهار و خسارتباانیج زیالبته منظور نتا

 ن خطاى ارتکابى و مباشر عمل وجود داشته باشد.یتى بیسبب هشده باشد و رابط

 قانون 822 و 91 هماد دو هر در بیطب برائت گردد،مى مالحظه که گونههمان

 نجایا در که سؤالى ، امااست شده شناخته تیمسؤول تحقق مانع اسالمى، مجازات

 در که خسارتى گونه هر مقابل در تواندمى بیطب ایآ که است نیا شودمى مطرح
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 ماریب عمل از قبل برائت به کرده، وارد ماریب به خود اقدامات و اعمال هجینت

ن سؤال با توجه به اصول کلى حاکم بر یرسد که پاسخ انظر مى به د؟ینما استناد

 انون مجازات اسالمى منفى است.ق 91 هماد 2ژه بند یوبه  حقوق جزاى پزشکى

 مشروطمذکور  هبا توجه به مادفرى پزشك یت کین شرط اساسى رفع مسؤولیبنابرا

 د است به:یو مق

 .طبى ای جراحى عمل تیمشروع ـ1

 .دولتى نظامات و علمى و فنى نیمواز تیرعا ـ2

 .ماریب تیرضا ـ8

 تواننمى هک است هىیبد نباشد، محقق فوق طیشرا از كی هر کهیصورت در

 و اعمال ههم بر کلى اصول نیا رایز ،دانست مبرى فرىیک تیمسؤول از را پزشك

 که است نافذ و مؤثر زمانى تا زین برائت شرط و دارد تیحاکم پزشکى اقدامات

 نیا در تنها و باشد نشده ىیخطا و ریتقص مرتکب خود اعمال انجام در پزشك

 باشد.مى بیطب مدنى تیمسؤول رافع درمان، از قبل برائت که است صورت

 دیآمى دستبه  جهینت نیا شده گفته فقه در برائت شرط مفهوم هدربار آنچه از»

 در «تیمسؤول عدم شرط» قیمصاد از کىی آثار و تیماه نظر از برائت شرط که

 ضمان از شدنمعاف معنىبه  برائت شرط ش.( 1811)جعفری لنگرودی،  .«است حقوق

 هلیسو به اطیاحت اثبات از را بیطب تا شودمى باعث و است رخط احتمال از ناشى

 ای ماریب شرطى، نیچن وجود با کند. معاف خارجى عامل به خطر انتساب و خود

 کنند ثابت عمومى قواعد مطابق را پزشك عمد و مباالتىبى دیبا او بازماندگان

 رودنمى فراتر نیا از برائت شرط اثر ولى، بندندنمى خسارت دعوى از طرفى وگرنه

 معلوم هرگاه مثال، براى ندارد. اثرى عمد و نیسنگ رهاىیتقص مورد در ژهیو به و
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 جسمى آمادگى و نظافت و پزشکى هاىاطیاحت تیرعا عمل هنگام جراح که شود

 دارد.نمى مصون ریتقص جینتا از را او «برائت شرط» نکرده را الزم لیوسا و خود

 ش.( 1833)کاتوزیان، 

 «برائت» و «تیرضا» مسأله در جمله از است وارد رانیا قانونگذار به که دىرایا

 کند. جادیا سازگارى هیامام فقه و دیجد حقوق اتینظر نیب نتوانسته که است نیا

 ىقانونگذار عرفى قواعد از که اسالمى مجازات قانون 91 هماد در طرف كی از

 تیمسؤول و جرم هموجه علل از کىی را ماریب تیرضا قانونگذار کندمى تیتبع

 11 هماد در طرفى از و اوردهین انیمبه  بیطب ابراء از سخنى و دانسته فرىیک

 برائت اخذ لزوم است فقهى متون هترجم بلکه ه،یامام فقه از متخذ که قانون همان

 است. دانسته ضرورى را پزشك مدنى تیمسؤول رفع جهت ماریب از

 در مییبگو که است نیا ماده دو نیا نیب عجم هویش نیبهتر که رسدمى نظر به

 اعمال مار،یب تیرضا وجود با دولتى، نظامات و علمى و فنى نیمواز تیرعا صورت

 شد خواهد منتفى پزشك فرىیک تیمسؤول فلذا شود،نمى محسوب جرم پزشکى،

 رفت. خواهد نیب از زین وى مدنى تیمسؤول عمل، از قبل بیطب برائت وجود، با و

 او درمان به ماریب اذن به که پزشکى تیمسؤول نه گفت: دیبا ختصارا به پس»

 کند.مى تیمسؤول رفع او از کسرهی برائت شرط نه و است مطلق است پرداخته

 به درمان نامطلوب هجینت عادى موارد در که است نیا در فرض دو مهم تفاوت

 دوم، فرض در ولى ندارد، ارتباط او فعل به که شود اثبات مگر است، پزشك ههدع

 مباالتىبى به را آن دیبا ماریب و افتدمى اثر از پزشك فعل به تلف انتساب قانونى هامار

 ش.( 1812)کاتوزیان،  «دهد. نسبت پزشك
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 طرف دو تعهد مفاد و ماریب و پزشك هرابط هدربار قانونى به ازین که افزود دیبا

 اخالق همراه به قانون نیا تا شودمى احساس هاآن نقض از ناشى هاىتیمسؤول و

 نیترحساس از کىی در را مناسبى «پزشکى حقوق» جادیا هنیزم بتواند عرف و

 آورد. فراهم اجتماعى و انسانى روابط

 اعمال از کىی ت،یرضا همانند ماریب توسط بیطب ابراء: برائت طیشرا -3-1

 تیرضا براى قانونگذار که باشد اوصافى و طیشرا همان داراى دیبا که است حقوقى

ن برائت در صورتى از ارزش و اعتبار قانونى برخوردار است یبنابرا است. برشمرده

 و آگاهانه برائت؛ باشد قانونى تیاهل داراى ابراءکننده ل باشد:یط ذیکه واجد شرا

 .شود ابراز طبى و جراحى عمل از قبل برائت؛ باشد آزادانه

 داشته قانونى تیاهل دهندهتیرضا دهمانن دیبا ابراءکننده :ابراءکننده تیاهل ـ

 توسط بیطب ابراء که جهت آن از نیبنابرا باشد. دیرش و عاقل و بالغ عنىی باشد،

 باشد، مالى امور در تصرف تواندمى آن هجینت که است حقوقى اعمال از کىی ماریب

 که رىیصغ افراد لذا، باشد دیرش دیبا بیطب ابراء جهت ماریب که رسدمى نظر به

 ای ریصغ ماریب که یصورت در هستند. قانونى تیاهل فاقد ده،ینگرد احراز هاآن شدر

 گرفت. برائت هاآن ولى از دیبا اسالمى مجازات قانون 11 هماد طبق باشد، مجنون

 شودمى تلقى آگاهانه برائتى باشد. آزادانه و آگاهانه دیبا برائت: برائت چگونگى ـ

 در و درمان و معالجه به راجع علمی دقیق تاطالعا رشته كی هارائ پى در که

 نیبنابرا باشد. شده حاصل آن هاىپیامد و معالجه فیک و کم از آگاهى و علم هجینت

 فاقد ،باشد شده اخذ اشتباهى ای ناقص اطالعات با توأم و ناآگاهى روى از که برائتى

 است. قانونى اعتبار
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 خاطر، بیط و اراده و لیم با ماریب عنىی ،باشد آزادانه دیبا برائت همچنین

 و طبى و جراحى اعمال ناگوار هاىپیامد به نسبت را معالج پزشك داوطلبانه،

 رنگین ،بیفر ،اجبار ،اکراه ریتأثتحت که برائتى جهینت در د.ینما ابراء آن مخاطرات

 21ست.ین مترتب آن بر قانونى اثر گونهچیه باشد، شده حاصل و...

 مواد شود. حاصل طبى و جراحى عمل از قبل دیبا ماریب از برائت: برائت زمانـ 

 اند:کرده حیتصر شرط نیا به اسالمى مجازات قانون 822 و 11

 که حقى است ممکن چگونه که است نیا شودمى مطرح نجایا در که سؤالى

 ابن جمله از فقها برخى زیوادست که مطلبى کرد، ساقط را آن ،نشده جادیا هنوز

 را معالجه از قبل برائت اخذ و دهیگرد فقها مشهور قول با تمخالف در سیادر

 اند.پنداشته «آن ثبوت از قبل حق اسقاط»

 در جواهر صاحب مرحوم شد، اشاره «برائت مبانى» مبحث در که گونههمان

 حق اسقاط نه داندمى حق تحقق در مانعى را برائت» فقهاء، مشهور نظر هیتوج

 در کهنیا بر عالوه ماند.نمى باقى فرض نیا در شکالىا نیبنابرا آن، ثبوت از قبل

 در بیطب هاجار عقد در شرط كی عنوان به را برائت توانمى ضمان سقوط دییتأ

 از است شرطى برائت صورت نیا در که الزم، عقد ضمن شرط عنىی گرفت، نظر

َالمؤمنون» عنوان تحت که هانیا مانند و مجلس و وانیح اریخ سقوط شرط لیقب

 ق.( 1111)نجفی،  «.باشدمى الوفاالزم و گرفته قرار «شروطهمَعند

 که است نیا ،ردیگ قرار دیتأک مورد است الزم بحث نیا انیپا در که اىنکته و

 است، مدنى تیمسؤول رافع اسالمى مجازات قانون طبق عمل از قبل برائت هرچند

 و پزشکى خطاى از ناشى تیمسؤول از پزشك تیمعاف معنى به امر نیا ولى

 دولتى نظامات تیرعا عدم و مهارت عدم مباالتى،بى اطى،یاحتبى آن، قیمصاد
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 و دارد منافات حسنه اخالق و عمومى نظم با شرطى نیچن رشیپذ ، زیراستین

 اىلهیوس زندمى صدمه جسم به که کسى براى تیمسؤول جادیا که دانست دیبا»

 نیا بردننیب از است. اطیاحت تیرعا راىب هشدارى و مباالتىبى از رىیجلوگ براى

 از و بردمى نیب از را تیشخص به مربوط حقوق اجتماعى نیتضم از بخشى له،یوس

 است. عمومى نظم خالف لحاظ نیا

 آگاهانه ای شودمى خسارت ورود باعث عمد به شخص که مواردى در عالوه به

 تواندنمى برائت شرط است عمد حکم در عرف نظر در که زندمى اعمالى به دست

 حق کس چیه منظم هجامع در ، زیرابکاهد خسارت جبران به نسبت او تعهد از

 گرانید به ضررزدن در است کرده لیتحص خود سود به که قراردادى پناه در ندارد

 ش.( 1812توزیان، )کا «.است عمومى نظمبه  تجاوز بارز هاىنمونه از و باشد آزاد

 تیمسؤول و اضطرار و ضرورت حالت: برائت و تیرضا استثنائات -4-1

 ذهن تاکنون دور هاىگذشته از که است مسائلى از کىی آن، از ناشى فرىیک

در حال ضرورت و اضطرار دو دسته  است. داشته مشغول خود به را انحقوقدان

اول عواملى هستند که  هدست د.ینماعوامل، انسان را وادار به ارتکاب جرم مى

 ،باشدعت مىیاشته و ناشى از قواى طبدرى نیها تأثش آنیداین در پمعموال  انسا

 هقو»ا ی 29ماژورها را فورسسوزى و... که آنل، طوفان، زلزله و آتشیمانند س

ملى است که مربوط به انسان است و ناشى از اگر عوید هند. دستیگومى «قاهره

ى نجات جان مادر ب برایکه طب 21هاى دفاع از نفس مانند حالت ضرورتىضرورت

 ش.( 1839)محسنی،  ن وى گردد.یر به سقط جنیناگز

به  که دارد وجود ضرورت کلى نیدکتر كی دارند، دهیعق نظرانصاحب برخى

 به وى، بهبودى و ماریب جان نجات براى ضرورى اقدامات انجام عدم آن، موجب
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 كی تکابار هجینت در که است خسارتى جبران قابل منافع به توجهىبى همثاب

ت یرضا هین ضرورت بر پایدکتر ش.( 1833)اسکیج،  شود.مى وارد گرىید به جرم

ت یك رضایاساس  استوار است. چه بر «اضطرار هیفرض» هیا بر پایمار یحى بیتلو

گونه که در حالت عادى براى مار درست همانین است که بیحى، فرض بر ایتلو

است که  عالقمنددهد، مىت ید جسمانى رضایهاى شدبینجات خود از آس

 ش.( 1839)بینت،  پزشك وى را نجات دهد.

 اضطرارى، طیشرا و ضرورت حالت در کهنیا است تیاهم حائز که اىنکته

 مشابه، طیشرا در متعارفى پزشك که باشد اىگونه به دیبا گرفتهصورت اقدامات

 و ضرورت حالت در که ایمسأله گر،ید عبارتبه  .دادمى انجام را اقدامات همان

 اگر و نه ای بوده الزم عمل نیا انجام ایآ که است نیا شود مشخص دیبا اضطرار

 خاص طیشرا عالوه،به  است؟ گرفته صورت مناسب زمانى در عمل انجام آرى،

 افزود. فوق هنیگز به دیبا زین را ماریب

 از دیجد حقوق در اضطرار تئورى ای ضرورت نیدکتر که است حیتوض به الزم

 عادت، و عرف هینظر چون گرىید اتینظر کنار در نظرانصاحب برخى دگاهید

 تیمعاف هیتوج نظرى مبناى عنوان به قانون اجازه هینظر مار،یب تیرضا هینظر

 1833)بینت،  ،گرفته قرار مطالعه مورد پزشکى اقدامات و اعمال نفس در پزشك

عنوان به  زات اسالمىا اضطرار در قانون مجایحال حالت ضرورت  ولى به هر (.ش

رد و در مباحث یگى مورد مطالعه قرار مىیت جزایى مسؤولیط استثنایکى از شرای

کى از استثنائات وارده بر شرط یعنوان  ز بهیمربوط به حقوق جزاى پزشکى ن

ش.؛  1831 )نوربها، گردد.ت و برائت در اعمال جراحى و طبى محسوب مىیرضا

 ش.( 1839محسنی، 
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َفانَلاعادَوَباغَریغَاضطرَفمن» هفیشر هیآ هیپا بر زین اسالمى هاىفق هشیاند در

 و «هیالَاضطرواَماَوَو...َانیوالنسَالخطاءَاّمتىَعنَرفع» تیروا و «میرحَغفورَالل ه

 و ضرورت حال در جرم ارتکاب «المحظوراتَحیتبَالضرورات» فقهى هقاعد همچنین

 مجازات قانون 11 و 91 مواد و شده شناخته موجه اضطرار هجینت در پزشك عمل

 حالت در را پزشك است، آن با منطبق ای هیامام فقه از متخذ که زین اسالمى

 باشد، نداشته وجود ماریب از برائت و تیرضا اخذ امکان که اضطرار و ضرورت

 است. شناخته تیمسؤول از مبرى

 در ماریب برائت و تیرضا اصل بر وارده استثنائات از ضرورت و اضطرار نیبنابرا

 اقتضاى صورت در معالج پزشك و شودمى محسوب طبى و جراحى اعمال انجام

 با لذا ،ستین خود اقدامات متعارف عواقب مسؤول اضطرار و ضرورت حالت قطعى

 تحت بند دو در را برائت و تیرضا اصل بر وارده استثنائات فوق مراتببه  توجه

 م.یدهمى قرار مطالعه مورد حکومتى استثنائات ـ2 ؛پزشکى هاىتیفور ـ1 عنوان:

 2 بند ذیلبه موارد فوری در  قانونگذار هبا وجود اشار :پزشکى هاىتیفور ـ

 قانوناما  ،مارالذکر قانون 11هماد ریاخ قسمت و اسالمی مجازات قانون 91 هماد

 دستبه  اورژانس و فورى موارد شناخت براى ارىیمع و ضابطه و فیتعر مزبور

 کمك از خوددارى مجازات قانون ىیاجرا هنامنییآ 1 هماد با این وجود است. نداده

 را پزشکى هاىتیفور 19/3/1811 مصوب جانى مخاطرات رفع و نیمصدوم به

 پزشکى اعمال از موارد به پزشکى هاىتیفور» است: کرده فیتعر شرح نیبد

 و داد قرار درمان و دگىیرس مورد عا یسر را مارانیب ستىیبا که شودمى اطالق

 عوارض ای عضو نقص جانى، خطرات باعث دیاین عمل به فورى اقدام چنانچه

 هنامآیین 2 هماد و (تابی )شیخ صدوق، «شد خواهد جبران قابل ریغ ای و العالجصعب
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توان جمله میپرداخته که از آن پزشکى هاىتیفور قیمصادبه احصای  ز،ین مزبور

 و سوانح و حوادث از ناشى صدمات، هامانیزا، هاسوختگى، هاتیومممسبه موارد 

 اختالالت ،اغماء، هاشوک و هایزیخونر، مغزى و قلبى هاىسکته، هینقل یلوسا

 ،هاتیمننژ مانند خطرناک عفونى هاىیماریب ،تشنجات ،هاخفگى و دیشد تنفسى

 ، اشاره کرد.دارند خون ضیتعو به ازین که نوزادانى هاىیماریب

 هاىتیفور قیمصاد گرددمى مستفاد مزبور هماد 12 بند از که گونههماناما 

 مصرح قیمصادو  بود نخواهد فوق هگانازدهی بندهاى به منحصر و محدود پزشکى

 اتخاذ به که گرىید مارىیب نوع هر و است لىیتمث ادشدهی هنامنییآ 2 هماد در

 قابل ریغ هاىبیآس ای و عضو نقص جانى، خطرات از پیشگیری جهت عیسر عمل

 است. پزشکى هاىتیفور هزمر در ،باشد داشته ازین جبران

 گرددمى محسوب اضطرار و ضرورت قیمصاد از کىی پزشکى هاىتیفور نیبنابرا

 ای ارمیب از برائت و تیرضا کسب منظور به درمان، و معالجه در ریتأخ و درنگ که

 خواهد ماریب بر جبرانى قابل ریغ صدمات ای جانى مخاطرات باعث وى قانونى یایاول

 در که آنچه مارانى،یب نیچن همشاهد صورت در موظفند پزشکان» جهینت در شد.

 ماه شش از حبس به و محسوب متخلف صورتنیا ریغ در برند، کار به دارند توان

ن است یشود انجا مطرح مىیسؤالى که در ا «23.شد دنخواه محکوم سال سه تا

 ست؟یاى پزشکى کهتیص فوریکه مرجع تشخ

 پزشکى هاىتیفور صیتشخ مرجع به اىاشاره قانونگذار که گفت دیبا پاسخ در

 زین و ... دولتى ریغ و دولتى از اعم ها،مارستانیب هیکل» عبارت از ولى ،ننموده

 مشمول که مارانىیب رشیپذ به مکلف ... درمانى مؤسسات ریسا و هادرمانگاه

ى قانون یاجرا هنامنییآ 1 همادمندرج در  «باشندمى ،هستند پزشکى هاىتیفور
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 مستفاد نیچنن و رفع مخاطرات جانى یمصدومبه  مجازات خوددارى از کمك

 داشته حضور درمانى مراکز نیا در نظرىصاحب و متخصص افراد دیبا که گرددمى

 و داده صیتشخ را پزشکى هاىتیفور به ازمندین مارانیب بتوانند که باشند

 کسى توانندنمى نیمتخصص نیا که است هىیبد ند.ینما هاآن رشیپذ به مبادرت

 پزشکى هجامع خاص عرف نجایا در که جامعه عرف طرفى از باشند. پزشکان جز

 در پزشکى هاىتیفور صیتشخ که سازدمى متبادر ذهن به را مطلب نیا است،

 کىی ارند.د اشتغال امور نیا به و تخصص رشته نیا در که است کسانى تیصالح

 هجینت در چنانچه که است نیا پزشکى هاىتیفور در تیاهم حائز مطالب از گرید

 اخذ قانونگذار کهنیا به توجه با گردد، وارد ماریب به اىصدمه ،یپزشک اقدامات

 پزشك متوجه تىیمسؤول ایآ ندانسته الزم را ضرورى موارد در برائت و تیرضا

 ر؟یخ ای است

 صورتى در اسالمى مجازات قانون 91 هماد 2 بند طبق هک است حیتوض به الزم

 فرىیک تیمسؤول از معالج پزشك و شودنمى محسوب جرم طبى و جراحى اعمال

 باشد: لیذ طیشرا واجد که است مبرى

 .طبى و جراحى عمل تیمشروع ـ1

 .دولتى نظامات و علمى و فنى نیمواز تیرعا ـ2

 .ماریب تیرضا ـ8

 2 بند در مقرر طیشرا بر عالوه که یصورت در زبور،م قانون 11 هماد طبق و

 مبرى زین مدنى تیمسؤول از باشد نموده حاصل برائت ماریب از پزشك ،91 هماد

 زیتجو طبق و است پزشکى هاىتیفور موارد از که معنونه مسأله فرض در است.

 طیشرا ریسا قاعدتا   است، منتفى ماریب از برائت و تیرضا اخذ ضرورت مقنن،
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 تیمشروع شرطشیپ بر عالوه نیبنابرا است. باقى خود قوت به تیمسؤول قوطس

آن دسته از  در است، ضروى پزشکى اعمال ههم براى که طبى و جراحى اعمال

 تیمسؤول که پزشك رعایت موازین فنی و نظامات دولتی را نموده پزشکى اعمال

که این  زشکىپ اعمال در ، امااست منتفى پزشك مدنى تیمسؤول هم و فرىیک

 و است باقى خود قوت به پزشك فرىیک تیمسؤولموازین و نظامات رعایت نشده 

 تیرعا عدم هجینت در وارده صدمه اوال  ، زیرااست ساقط وى مدنى تیمسؤول

 جهت هاآن از كی هر وجود که است، بوده دولتى نظامات ای علمى و فنى نیمواز

 طبى و جراحى اعمال در تیرضا ا یثان؛ است کافى فرىیک تیمسؤول سقوط عدم

 عمل انجام قانونى تیمشروع و عمل هاباح شرط میکرد اشاره قبال  که گونههمان

 شرط و است پزشکى هاىتیفور موارد از مورد که نجایا در است، طبى و جراحى

 سقوط است، ساقط اسالمى مجازات قانون 91 هماد 2 بند حیتصر بنابر تیرضا

 توجه با ثالثا ؛ ستین عمل در پزشکى خطاى انجام جهت ىرمحو معنى به تیرضا

 از فلذا ،است منتفى برائت اخذ شرط مزبور، قانون 11 هماد ریاخ قسمت حیتصر به

 ندارد. تىیمسؤول معالج پزشك مالى، ضمان ثیح

 گرید حاالت برخى فورى، و اورژانسى موارد بر عالوه: حکومتى استثنائات ـ

 تندرستى و جامعه نظام حفظ جمله از مصالحى بر بنا قانونگذار که دارد وجود

 احتماال   و جامعه افراد به نسبت را اقداماتى تا دینمامى مکلف را پزشکان آن، افراد

 حتى ،باشند داشته فرد از تیرضا اخذ به ازىین کهنیا بدون آورند جابه  مارانیب

 دهند. انجام را خود درمانى اقدام دیبا پزشکان زین او مخالفت صورت در

 زشىیآم هاىیماریب از رىیجلوگ طرز قانون 9 هماد موجببه  مثال، عنوان به

 و ماریب حالت که مواردى در ،1813 سال اصالحات و 1821 مصوب رداریواگ و
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 که کند ملزم را ماریب تواندمى بهدارى باشد نگرانى موجب مارىیب رىیواگ تیفیک

 در و ردیگ قرار درمان تحت هامارستانیب از کىی در رىیواگ خطر شدنبرطرف تا

 قانونى فیوظا از که مجنون ای هیسف ای ریصغ زشىیآم هاىیماریب درمان خصوص

ولی یا قیم  هبرای مسامح مزبور قانون 1 هماد ،گرددمى محسوب هاآن میق ای ولى

 23دارد.مى مقررمجازات 

 الزم شرط را ماریب تیرضا اخذ تنها نه موارد گونهنیا در قانونگذار نیبنابرا

 عنوان به ،نکند اجرا را قانونگذار اوامر که کسى مجازات بلکه ندانسته، معالجه

 است. داده قرار زشىیآم هاىیماریب درمان و معالجه اجراى ضمانت

 کزاز ضد واکسن اجبارى، هاىونیناسیواکس مورد در تیوضع نیا همچنین

 مواد کنندگانهیته و مسافران آموزان،انشد هنیمعا بانوان، مورد در ازدواج از قبل

 از میدانمى که گونههمان است. جارى و سارى و... بهداشتى و ىیدارو ى،یغذا

 افراد نیا و کردندمى دور جامعه از را جذام مارىیب به انیمبتال دور هاىگذشته

 زین حاضر حال در بگذرانند. خاصى هاىمکان در را خود زندگى هادام ستیبامى

 نسبت را ىیهاتیمحدود جامعه، سالمتى حفظ ضرورت به توجه با تواندمى دولت

 د.ینما اعمال خطرناک و مسرى هاىیماریب به انیمبتالبه 

 در درمان، و معالجه در مارانیب تیرضا اصل بر وارده استثنائات از گرید کىی

 ای هاآن اتهام به دگىیرس انیجر در که باشدمى محکومان و متهمان مورد

 آن جینتا از و رندیگ قرار نهیمعا تحت است الزم تیمحکوم دوران دنیگذران

 مقامات دستور به پزشکان مواردى نیچن در گردانند. مطلع را ىیقضا مقامات

 که فردى مخالفت و ندینمامى اقدام یقانون دارتیصالح مقامات ریسا و ىیقضا

 که مواردى گرید از ندارد. رىیتأث آن در ردیگمى قرار معالجه ای نهیمعا تحت
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 )گودرزی، است. نظامى افراد درمان و معالجه برشمرد، استثناء عنوانبه  توانمى

 (ش. 1838

 خود نظامى روهاىین بیترک حفظ براى که کشورهاست ههم معمول هیرو نیا

 شندیاندمى خاصى ریتداب نبرد، صحنه از هاآن فرار از رىیجلوگ و دشمن برابر در

 ضوابط اساس بر جنگى مجروحان همعالج ای و هاآن همعالج و درمان نظورم به و

 ممکن حتى ،ستین ماریب تیرضا بر مبتنى معموال  که ندینمامى عمل خاصى

 معالجه را خود خدمت، از فرار ورظنم به جنگ زمان در که انىینظام براى است

 رند.یبگ نظر در ىیهامجازات ندینمانمى

 درمان و معالجه در رىیتأث ماریب هاراد و خواست که موارد گونه نیا در نیبنابرا

 ندارد ماریب از برائت و تیرضا اخذ به ازىین پزشك که است استثنائاتى از و ندارد

 و برد نام برائت و تیرضا اصل «حکومتى استثنائات» نوانعبه  آن از توانمى

 جارى پزشك تیمسؤول و ضمان باب در را پزشکى هاىتیفور مقررات همان

 ماریب برائت و تیرضا نیجانش قانونگذار هاراد نجایا در که تفاوت نیا با دانست،

 داشت. نخواهد وارده خسارات به نسبت ىتیمسؤول پزشك جهینت در و گرددمى
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 هانوشتپی

1. Contentment du malade ou contentment de la victim 

های علوم ایت در پژوهشش.(. نقش رض 1832. )، محمودعباسیجهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: . 2

 مباحث حقوق پزشکی، بخش اول.: انتشارات حقوقی، جلد هشتم سلسله تهرانپزشکی. 

 .2. مائده: 8

عمل حقوقی در یك معنای وسیع عبارتست از هر عملی )فعل یا ترک فعل( که موضوع یك اثر . 1

 .132ص  حقوق. ینولوژی(. ترمش. 1831. )، محمدجعفریلنگرود یجعفر :قانونی، باشد

و  ـ قصد طرفین1برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: »قانون مدنی:  111به موجب ماده . 9

 «ـ مشروعیت جهت معامله.1ـ موضوع معیّن که مورد معامله باشد؛ 8ـ اهلیت طرفین؛ 2ها؛ رضای آن

مبین قصد و رضا انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که »قانون مدنی:  118به موجب ماده . 1

 «باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

7. Informed Consent 

ایقاع عملی »گردد.  بنابراین که رضایت یك عمل حقوقی و در واقع نوعی ایقاع تلقی مینظر به این. 3

شود. بدون منشأ اثر حقوقی می است قضایی و یك طرفی که به صرف قصد انشاء و رضای یك طرف

، جعفری لنگرودی :به نقل از« که تأثیر یك طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.این

 .111 (. ترمینولوژی حقوق. صش. 1831. )محمدجعفر

قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله و قرارداد  111به موجب ماده . 1

 است.

قانون مزبور، اهلیت طرفین را نیز یکی دیگر از شرایط اساسی صحت هر معامله و قرارداد  111ماده . 11

 داند.می

تواند کس نمى قانون مدنى، هر انسان، متمتع از حقوق مدنى است، لیکن هیچ 193 هموجب ماده ب. 11

 یا اهلیت اجراى حق داشته باشد. که براى این امر، اهلیت استیفاحقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این

اگر اطبا و بیطارها بدون اذن »حبیب از فقهای اهل سنت از امام علی )ع( روایت کرده است که  ابن. 12

(. ش. 1833. )محمودعباسی، به نقل از: « یا مملوک نمایند، ضامن هستند. ولیّ اقدام به معالجه طفل

 .119ص ی. انتشارات حقوق: تهرانحقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین اسالم. 

خود عقالیی  غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی»قانون مدنی:  1213ماده . 18

 «.نباشد
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، مبحث رضایت محمود عباسیمترجم (. راهنمای حقوق پزشکی. ش. 1832ر.ک.: مارشال، دیوید. ). 11

 .83کودکان، ص 

15. Peritonitis 

جراحی  قاعده کلی این است که رضایت بیمار به عملنگ معتقد است: وق جروشی مؤلف رساله حق .11

 .مستند به اعتماد خاص به پزشکی است که با وی جهت انجام عمل جراحی به توافق رسیده است

17. Express Consent 

18. Implied Consent 

ن قصد و رضا مبیه عملی که انشاء معامله ممکن است به وسیل»قانون مدنی:  118به موجب مادة . 11

 «مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ،باشد

آن انشاء  هوسیل اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به الفاظ،»دارد: قانون مزبور مقرر می 111 هماد. 21

کند که طرف دیگر  باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول ،نمایندمعامله می

 «.قصد انشاء آن را داشته است والّا معامله باطل خواهد بود

 .(ق. 1111. )، محمدحسننجفی .«الحاجةَاله،َفلوَلمَیشرعَالابراءَتعذرَالعلاجولانَالعلاجَمّماَتمسَ». 21

 .111(. مسالك. جلد دوم، ص تا)بی؛ ر.ک.: شهید ثانی. 13الکالم. ص جواهر

 الکالم است.هرمنظور صاحب جوا. 22

گردد، پس اگر بیمار عاقل و اند مراد از ولی کسی است که امری به وی ارجاع میبرخی فقها گفته. 28

ا... بالغ باشد خود وی ولی خویش است و اگر کودک یا مجنون باشد، اذن و اجازه ولی او الزم است. )آیت

 .(222، ص . جلد دومتکلمةالمنهاج(. مبانی ش. 1811. )، ابوالقاسمخویی

 مشروح برائت آگاهانه و آزادانه بیمار همان است که در باب رضایت آگاهانه و آزادانه بیمار ذکر گردیده. 21

: تهرانش.(. رضایت به درمان.  1832)محمود.  ،عباسیجهت مطالعه تفصیلی موضوع رجوع شود به: 

 .مباحث حقوق پزشکیانتشارات حقوقی، جلد یازدهم سلسله 

25. Force Majeure 

26. Etat de Necessities 

قانون مجازات خودداری از کمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  هواحد ماده 2بند . 23

9/8/1891. 

قانون مجازات خودداری از کمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  هواحد ماده 2بند  .23

9/8/1891. 
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La notion du consemtement et l’acquittement en droit de la 

responsabilité medicale 
Mahmmoud Abbasi 

Abrége 
La recherche du consentement du patient est un ancien principe, à 

la fois juridique et éthique, qui se fonde sur le principe du respect de 

l’intégrité corporelle du patient. Le respect de cette exigence par le 

corps médical a varié au cours des temps, comme l’illustre l’évolution 

récente. Le consentement du patient ou de ses représentants est la 

cause de justification des démarches du médecin et de la diminution 

de sa responsabilité. Le médecin sera responsable si son traitement se 

termine par un échec, même en cas de permission, parce que la 

permission d’entreprendre en médecine ne peut justifier un échec. En 

effet, le médecin est autorisé à traiter le patient et non à le détruire. La 

légitimité d’une action sur le plan religieux ne fait pas disparaitre la 

responsabilité du contrevenant. Même dans le cas d’une action 

religieusement licite, le médecin demeure responsable de la perte du 

patient. Le consentement du patient, accompagné des conditions 

religieuses, fait disparaître ou diminuer la responsabilité, mais en cas 

d’acquittements. D’après cette règle, si un médecin obtient 

l’autorisation a priori de son patient avant le traitement et lui cause 

non-intentionnellement un dommage pendant le traitement, il ne sera 

pas responsable. Donc, l’acquittement avant le traitement, justifie 

l’exonération de la responsabilité du médecin. L’acquittement du 

médecin an été défini comme suite en jurisprudence canonique: 

suppression de la responsabilité, qu’elle soit financière, ou bien non-

financière, tel que le droit du talion. Selon cette définition, 

l’acquittement du médecin implique que le patient ou SES 

représentants le disculpent a priori du dommage qu’il pourrait causer. 
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