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 ؟؛ معيار شخصي يا نوعيمباالتيمعيارهاي سنجش بي

 1نژادصادق منتي

 چكيده

، معيارهای شخصي و نوعي از جمله معيارهای مهم برای احراز در حقوق کيفری

. معيار شخصي احراز مسؤوليت کيفری صرفاً بر شخص مسؤوليت کيفری هستند

، معيار نوعي ر نقطه مقابل. دو ساختار ذهني او تمرکز دارد، ویژگي شخصي مرتكب

، بر نظر فرد مرتكببرای احراز مسؤوليت کيفری، بدون توجه به خصایص و نقطه

. بر همين اساس، نمایدمقایسة رفتار مرتكب با یك فرد معقول در شرایط وی تأکيد مي

شود که معيار این ، این سؤال مطرح ميمباالتي پزشكي در حقوق کيفریدر سنجش بي

؟ مطالعه در نظام حقوقي ایران و برخي اید معيار شخصي باشد یا نوعيسنجش ب

. به عبارت دهد که معيار غالب در این زمينه معيار نوعي استکشورهای دیگر نشان مي

ای باشد که از استانداردهای رفتاری که از دیگر در صورتي که رفتار پزشك به گونه

مباالتي تر باشد او مرتكب بيپایينیك پزشك معقول و متعارف در شرایط مشابه 

گردیده است، خواه او از منظر فردی حداکثر تالش را در انجام اقدامات پزشكي معمول 

 کرده یا نكرده باشد.

 

 کليدی واژگان

، ي و نوعي، معيارهای شخصمباالتي پزشكي، بي، مسؤوليت کيفریحقوق کيفری

 سازی معيار نوعيفردی
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 ؟؛ معيار شخصي يا نوعيمباالتيمعيارهاي سنجش بي

مباالتي کيفری از برانگيز و مورد مناقشه در زمينة بيیكي از موضوعات بحث

. در مباالتي استمباالتي پزشكي عبارت از معيارهای سنجش و ارزیابي بيجمله بي

مباالتي کيفری را با چه معيار یا معيارهایي این زمينه سؤال اساسي آن است که بي

. برای پاسخ به این سؤال علمای حقوق دهندسنجش و ارزیابي قرار مي مورد

. اعمال هر یك از معيارهای انددو معيار شخصي و نوعي را معرفي کرده کيفری

. مباالتي دارای نتایج و پيامدهای خاص خود استفوق برای سنجش و ارزیابي بي

های شخصي و نوعي را به در سطور ذیل ابتدا کلياتي از مباحث مربوط به معيار

گذاریم و در ادامه کاربرد هر یك از این معيارها را در سنجش بحث و بررسي مي

 کنيم.مباالتي پزشكي بررسي ميبي
 

 مبحث اول: کلياتي پيرامون معيارهای شخصي و نوعي

ترین معيارها در عرصة حقوق کيفری معيارهای شخصي و نوعي از کاربردی

مذکور در حداقل چهار مورد و زمينه در مقابل هم قرار  . معيارهایباشندمي

 (.625 ، ص0222جورج. پي. فلچر، ). گيرندمي

ـ معيار نوعي )عيني( معياری با کاربرد عمومي است اما معيار شخصي تنوع 1

شوند در نظر هوش و تربيت شخصي را که موجب تنوع رفتار مي ،شمار مزاجبي

 .گيردمي

، فكر که آیا عاملنظر از این)عيني( جنبه بيروني داشته و قطعـ معيار نوعي 0

نمایند اما معيار شخصي بر وضعيت ، عمل ميداده یا نهکرده کار درستي انجام مي

 .ذهني فرد تأکيد دارد



 

 

 6831، شماره دوم، پاییز اولسال                          شكيفصلنامه حقوق پز/   801

بي
ش 

نج
 س

اي
ره

عيا
م

تي
اال

مب
عي

 نو
 يا

صي
شخ

ار 
معي

؛ 
؟

 

طور مجرد و ( بر نفس غيرقانوني و خطا بودن عمل بهعينيـ معيار نوعي )3

 .نمایدي بر مقولة قابليت انتساب تأکيد ميانتزاعي تأکيد دارد و معيار شخص

ـ یك معيار زماني نوعي است که مبتني بر امور واقعي باشد و زماني شخصي 4

 .است که مبتني بر یك قضاوت و داوری ارزشي باشد

و به عبارت  «شخص مرتكب»نقطة اتكای معيار شخصي در حقوق کيفری 

، شخص زماني مسؤول تلقي معياراست و مطابق این  «همان شخص مرتكب»بهتر 

. تئوری انتخاب که کرده باشد «انتخاب»شود که ارتكاب عمل مجرمانه را مي

« علم و باور»و  «قصد»تئوری غالب و مسلط در حقوق کيفری است بر دو پایة 

(. 101، ص 1991؛ آندره اشورث، 00-19، صص1995)آر.ای.داف، فرد مرتكب قرار دارد. 

ارت تأکيد دارند که تحميل مسؤوليت کيفری بر افرادی که قادر به افرادی مثل ه

، ناعادالنه اندشود نبودهاجتناب از رفتاری که منجر به تحميل مسؤوليت کيفری مي

در رویكرد فوق، خواستن امر مجرمانه، محصول  (.101، ص1999)اچ.گروس، . است

مدار تعبير  ویكرد تمایلشود و به همين جهت از آن به رانتخاب فرد دانسته مي

یكي از نتایج مهم این تئوری آن است که (. 013، ص 1314فلچر، ). شده است

ها در حيطة شوند که انجام آنآور تلقي مي، صرفاً رفتارهایي مسؤوليتبراساس آن

چه خارج از کنترل فرد قرار دارد و ناشي آن ،. مطابق این رویكردکنترل فرد باشد

در خصوص پایة دوم این تئوری  آور نخواهد بود.مسؤوليت ،اتفاق باشد از شانس و

باید گفت شخص صرفاً در قبال آن دسته از رفتارهای خود  «علم و آگاهي»یعني 

نژاد، منتي)مسؤول و پاسخگوست که بر پایة علم و آگاهي شكل گرفته باشند. 

اگر نقطة اتكاء معيار شخصي  .، معيار نوعي قرار دارددر نقطة مقابل (.9، ص1392

نقطة ، در معيار نوعي ، معياری فردی استو معيار مسؤوليت شخص مرتكب باشد

 .، معياری اجتماعي استاتكاء و معيار تحقق مسؤوليت
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 مباالتي پزشكي با معيار شخصي محضبند اول: سنجش بي

هني نيز تعبير شده ها از آن به معيار ذکه گاه در برخي موقعيتدر معيار شخصي )

، تمام توجه معطوف به همان فردی است ، برای سنجش و اریابي یك مقوله(است

سازی و توسل به که در معرض قضاوت و داوری قرار دارد و از هرگونه شبيه

مراد از معيار : »گوید. دکتر محمود نجيب حسني ميشودگرایي اجتناب ميفرض

ه از فرد در یك زمان معين با رفتاری است که عادتًا شد، مقایسه رفتار صادرشخصي

تر از احتياط و مراقبتي باشد . پس اگر این رفتار کمزده استاز همان فرد سر مي

«. شودزند ... خطا به وی نسبت داده ميکه عادتاً در چنين شرایطي از وی سر مي

، مبنای تمام شخصيدر اعمال معيار  (.699)شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص 

. به عنوان مثال در های فرد اعم از مثبت و منفي است، خصایص و ویژگيهاداوری

که آیا پزشك مورد بحث مرتكب یك موضوع پزشكي برای قضاوت در مورد این

اش مبنای قضاوت و داوری ، همان پزشك خاص و توانائي و ناتوانيغفلت شده یا نه

، برای رفع مسؤوليت از شخص کافي عمال معيار مورد بحث. در حوزة اگيردقرار مي

است که او از تمام ظرفيت و توان خود استفاده نموده و همة تالش علمي و عملي 

تر از استاندارد پذیرفته ، خواه چنان تالش و کوششي پایينخود را به کار برده باشد

تي باالتر از این شده برای افراد معقول و متعارف در آن رشته باشد و خواه ح

نظر دارای توانایي فردی و شخصي . به عنوان مثال، اگر پزشك مورداستاندارد باشد

، اما او تمام توان باالتر از استاندارد تعریف شده برای افراد معقول و متعارف باشد

باالتر از  حال همين اندازه از تالش علميعلمي خود را به کار نبرده باشد با این

ارد معقول و متعارف مراقبت پزشكي یا در آن سطح باشد، چنين پزشكي استاند

بحث . در نقطة مقابل اگر پزشك موردشود، مسؤول تلقي ميمطابق معيار شخصي

دارای توان و ظرفيت علمي معمولي باشد، رفتار چنين پزشكي مادام که در حد و 
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ورد توقع از افراد معقول و تر از استاندارد ماش باشد ولو پایيناندازة توان شخصي

، شده برای آن فعاليت باشدمتعارف یا استانداردهای واحد و یكسان تعریف

. بدیهي است تكيه بر این معيار مطابق با اقتضای حرفة آور نخواهد بودمسؤوليت

 .باشدای است نميپزشكي که مستلزم رفتار منطبق با استانداردهای حرفه

 تي پزشكي با معيار نوعي محضمباالبند دوم: سنجش بي

، انصراف نگاه و توجه مباالتي با اعمال معيار نوعينقطة اتكای اصلي در سنجش بي

. این فرد فرضي از فرد مرتكب و معطوف نمودن توجه به یك فرد فرضي است

. تعبير شده است «انسان معقول و متعارف»در حقوق کيفری و حقوق شبه جرم به 

ر اصل در حقوق شبه جرم مطرح شده است، ریشه در پروندة این مفهوم که د

، انسان معقول . در این پرونده قاضي گریردارد 1933مشهور هال عليه بروکلند در 

. از نظر او دهدو متعارف را فردی دانسته که کارهای متعارف و روزانه را انجام مي

، عصر با لباس آستين هاین فرد کسي است که در خانه به مطالعة روزنامه پرداخت

کردن چمن محوطة منزلش دارد و به کوتاه ميزني را برکوتاه ماشين چمن

 (.131، ص0223موران، ). پردازدمي

، مفهومي ثابت با این حال باید توجه داشت که مفهوم انسان معقول و متعارف

از نظر بحث . این مفهوم گاه در حوزة امور عادی و عمومي و و تغييرناپذیر نيست

شود و گاه در سطح و حوزة امور تخصصي حاضر در حوزة غفلت عادی مطرح مي

. در حوزة گيردای مورد بحث قرار ميو از نظر بحث حاضر در حوزة غفلت حرفه

، یك فرد دارای دانش و ، انسان معقول و متعارف مورد قياسایغفلت حرفه

، رفتار یك كي با معيار نوعيمباالتي پزش. در سنجش بيمهارت پزشكي است

پزشك را با رفتار یك انسان معقول و متعارف در این حوزه یعني با یك پزشك 

دهند. رفتار چنين پزشكي طور مجرد و نوعي مورد مقایسه قرار ميمتعارف به
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ها و استانداردهای مرسوم در علم پزشكي را شود که رویهزماني معقول دانسته مي

، شاکي باید نشان دهد که مباالتي پزشكي. برای اثبات بيرعایت نموده باشد

نياز برای رفتار مورد نظر بوده  تر از استاندارد مراقبت مورد، پایيناقدامات متهم

. استاندارد مراقبت قابل اعمال برای حرفة پزشكي همان است که توسط مك است

معيار بوالم شناخته  اعالم شد و به عنوان 1969نایر در پرونده بوالم در سال 

شده توسط  چه یك پزشك مطابق رویة پذیرفته. مطابق این قاعده، چنانشودمي

جمعي از افراد مسؤول در حرفة پزشكي که در آن مورد خاص مهارت دارند عمل 

مالكولم خان، ميچل رابسون، کریستينا )شود. مباالتي تلقي نميکرده باشد، مرتكب بي

، به ویژه معيار نوعي محض معياری منظور از معيار نوعي (.166، ص 0220اسویت، 

های شخصي فرد مورد ها و ویژگي، هيچ یك از جنبهاست که در هنگام اعمال آن

سنجش و ارزیابي رفتار فردی جا برای . در اینگيرد، مورد توجه قرار نميقياس

اقدام به خلق  (ارشناس، داور یا کقاضيگر )فرد مقایسه (مثالً یك پزشكخاص )

یك انسان فرضي و خيالي نموده و برای این فرد اقدام به ایجاد استانداردهای 

نماید تا رفتار واقعي فرد مورد ارزیابي را با این فرد فرضي حداقلي رفتاری مي

تر از آن استانداردهای رفتاری . در صورتي که رفتار این فرد، پایينمقایسه نماید

که آن فرد از منظر شخصي و فردی تمام دانيم ولو آنمباالت ميبي باشد، او را

که به هر دليلي امكان عملي انطباق توان و تالش خود را به کار برده باشد و یا این

 .با آن استانداردهای حداقلي را نداشته باشد

 شدهمباالتي پزشكي با معيار نوعي شخصي بند سوم: سنجش بي

، شد به هنگام اعمال معيار نوعي، برای ارزیابي رفتار افرادگونه که گفته همان

های فردی کساني که در صدد سنجش و ارزیابي بدون توجه به خصایص و ویژگي

پارچه و یكسان برای همگان ایجاد ، یك مدل رفتاری یكها هستيمرفتار آن
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توجه به  . پس عدمسنجيمنموده و رفتارهای افراد مختلف را بر اساس آن مدل مي

. به گفته اریك ، جوهره معيار نوعي استهای فردی و شخصي افرادویژگي

های بين مردم را به نفع ایجاد یك تفاوت طور سنتيبه ،، حقوق کيفریکالوین

که بر اساس آن تمام افراد متهم مورد سنجش قرار  استاندارد واحد ارزیابي

ين سرسختي و عدم انعطافي که جوهرة بدون شك چن .گيرد، نادیده ميگيرندمي

ترین کارکرد دستگاه قضا و داوری یعني نيل به عدالت معيار نوعي است با اساسي

هایي برای کاستن از همخواني نداشت و همين امر موجب شد تالش

، برای . چنين بود که در گذر زمانناپذیری معيار نوعي صورت پذیردانعطاف

های فردی ، گرایش به سمت پذیرش برخي از ویژگيعينمودن معيار نوعادالنه 

. شاهد هستيم 1991. نمونة بارز این رویكرد را در پروندة کمپلين در به وجود آمد

جنس  فرد معقول و متعارف کسي است که هم»در این پرونده لرد دیپالك گفت: 

رگان در . در پروندة مو(49، ص 0221کميسيون حقوقي، )». و هم سن متهم باشد

هایي فراتر از پروندة کمپلين برداشته شد و اکثریت مجلس اعيان گام 0221

در سنجش و ارزیابي ... تمام خصایص فردی متهم ... باید ) »انگليس مقرر داشتند: 

 ....«( مورد توجه و مالحظه قرار گيرند رفتار فرد مرتكب

ر مرتكب با اعمال با تحوالت فوق، دست کم در حال حاضر برای سنجش رفتا

. به عنوان مثال، گيرد، دو خصيصة جنس و سن مورد توجه قرار ميمعيار نوعي

رفتار یك مرتكب زن با سن پایين با رفتار فردی فرضي که هم جنس و هم سن 

رغم تحوالت و علي .شوداو باشد یعني با یك زن هم سن و سال خود سنجيده مي

عيار نوعي صورت گرفته، در خصوص موضوع سازی متطوراتي که در حوزة فردی

مباالتي یا عدم بحث این نوشتار یعني سنجش رفتار یك پزشك برای احراز بي

گونه که در سطور فوق آمد انجام سازی معيار نوعي آن، قابليت فردیمباالتيبي
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. به عبارت دیگر رفتار یك پزشك مرد را ممكن است با رفتار یك شدني نيست

بالعكس و نيز رفتار یك پزشك جوان را ممكن است با رفتار یك  پزشك زن و

. دليل این امر آن است که در حوزة امور پزشك مسن مورد مقایسه قرار داد

کند نه شخص معيار نوعي به صنف و سنخ حرفه توجه مي (و نه عموميتخصصي )

 1919ر . قاضي ماستيل در دعوای ویلشر عليه اسكس دعامل و متصدی آن حرفه

تكليف مراقبت نه به یك فرد بلكه به پستي که متصدی آن شده »استدالل کرد 

با این حال این به  (59، ص1315کاتوزیان، جنيدی و غمامي، )». شوداست مربوط مي

، معيار نوعي (خطای پزشكيمباالتي پزشكي )معنای آن نيست که در حوزة بي

در این حوزه، معيار نوعي سنجش  .کماکان همان معيار نوعي محض است

سازی گرایش داشته است که عبارت مباالتي به شكل دیگری به سمت فردیبي

که از جمله مباحث مهم در مقولة اعمال » شرایط و موقعيت مشابه»است از مقوله 

که در تعریف معيار نوعي گفته شد موضوع اصلي در . توضيح اینمعيار نوعي است

ست از مقایسة رفتار فردی واقعي با رفتار فردی معقول و متعارف اینجا عبارت ا

سازی معيار نوعي در حوزة سنجش فرضي در شرایط و موقعيت مشابه او. فردی

مباالتي پزشكي هم دقيقًا به وجود همين عبارت و شروط مندرج در آن بر بي

سنجش آن مباالتي پزشكي و . امروزه قاعدة مسلط و رایج در خصوص بيگرددمي

با معيار نوعي آن است که فعاليت یك متخصص پزشكي با یك شخص هم شأن 

. گيردمورد مقایسه قرار مي» همان جامعه یا جامعه مشابه»و هم جایگاه وی در 

. چنين دیدگاهي الذکر در دعوای نووی عليه کيشاووکي به کار رفتدیدگاه فوق

ها دهد که محدودیتکاهد و اجازه ميميناپذیری غيرمعقول معيار نوعي از انعطاف

مباالتي پزشكي مطابق معيار نوعي مورد توجه و امكانات یك جامعه در سنجش بي

 .قرار گيرد
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توان از منظر دیگری مورد بحث را مي سازی معيار نوعي در حوزةهمچنين فردی

، عدول عي. راست است که در معيار نویعني از جنبة سلبي آن مورد توجه قرار داد

شده برای افراد نوعي جامعه معيار فرد مرتكب یك عمل از استانداردهای تعيين

گيرد اما از جنبة سلبي قضيه ممكن قرار مي و مدني ـتحميل مسؤوليت کيفری ـ 

فردی های شخصي خاص و منحصر بهها و صالحيتاست فردی که دارای توانایي

های فردی را کاماًل به کار نگرفته است نایيبوده و در رفتار ارتكابي خود این توا

عمل آمده توسط او های بهشده و مراقبتهای اعمالحتي اگر همان ميزان از توانائي

. بر این شود، مسؤول تلقي ميباالتر از استانداردهای رفتاری متعارف و معمول باشد

ك اساس به عنوان مثال پزشك متخصصي که معلومات او بيش از یك پزش

که احتياط و مراقبتي را که از یك پزشك متخصص معمولي است به بهانة این

در هر  .شودکار بسته است موجب رفع مسؤوليت از او نميرود بهمعمولي انتظار مي

مباالتي پزشكي باید از افراط و سازی معيار نوعي در بحث بيحال در خصوص فردی

جا باید توجه داشت که در . در اینتتفریط اجتناب نمود و جانب اعتدال را گرف

. یك متصدی حرفة های درمان وجود داردای از شيوهعلم پزشكي تنوع و گستره

شده درماني پزشكي در انتخاب یك شيوة درماني از ميان دو یا چند شيوة شناخته 

های توان او را برای انتخاب یك شيوه از ميان شيوهمجاز بوده و از این لحاظ نمي

، پزشك وظيفه دارد خود را با دانانبه اعتقاد برخي حقوق .ق مورد سؤال قرار دادفو

های علم پزشكي منطبق نماید اما نيازی نيست که دانشي فراگير از پيشرفت

های مطروحه حلهای اخير علم پزشكي داشته باشد و تكليفي ندارد تمام راهپيشرفت

از  .که استاندارد و رویه مورد عمل باشدندر مجالت پزشكي را به کار گيرد، مگر ای

گونه که در پرونده آمده است برخي اشخاص حسب طبيعتشان طرف دیگر همان

کنند توسط شير کنند هر راهي را که طي ميطور افراطي بزدل هستند و تصور ميبه
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بيني امور تر بوده از پيش. دیگران دارای طبيعت و مزاج شجاعانهمحاصره شده است

. اما گيرندباکانه حتي آشكارترین خطرها را نادیده ميطور بيکوتاهي کرده یا به

( انساني است که عاری از خصایص افراد به ویژه در حرفة پزشكيانسان معقول )

 .باشدبيش از حد جسور و بيش از حد ترسو نمي

 

 مباالتي پزشكي در حقوق تطبيقيهای سنجش بيمبحث دوم: معيار

 ول: آمريكابند ا

نظر دارند که ، علمای حقوق این کشور در یك مسأله اتفاقدر نظام حقوق آمریكا

احتياطي عادی که در مسؤوليت شبه جرم مسؤوليت کيفری چيزی بيش از بيدر 

که این چيز اضافي چيست امری مورد اختالف . اما اینباشدمطرح است مورد نياز مي

 ترخطر بزرگ»تر ممكن است عبارت از یك اند این چيز بزرگ؛ برخي گفتهاست

اند این چيز . گاهي گفتهجرم باشداحتياطي موضوع شبه یعني درجة باالتری از بي»

توسط مرتكب باشد و نهایتًا شاید ترکيبي « لزوم درك ذهني خطر»تر شاید بزرگ

چندان  «مباالتيبي»، در خصوص مقولة بر خالف مقولة فوق .از این دو مدنظر باشد

 تيمباالشود که بيمباالتي گفته مينظری در بين نيست چرا که در تعریف بياختالف

باری است که منطبق با الگوی رفتاری مورد توقع از افراد عبارت از انجام عمل زیان

با توجه به تعریف فوق و نيز با عنایت به مادة  .محتاط و دوراندیش جامعه نيست

مباالتي در معنای عام و قانون جزای نمونه باید گفت معيار احراز بي 20/0( 0)

در ». در مادة قانوني فوق آمده است: نوعي استخاص آن در حقوق آمریكا معيار 

مباالتي عمل کرده است که ، هنگامي شخص با بيارتباط با عنصر مادی یك جرم

تواند بایست نسبت به خطری اساسي و غيرموجه که در رفتار او وجود دارد یا ميمي

 شدتي برخوردارچنان ماهيت و . این خطر باید از آن، آگاه بوده باشداز آن ناشي شود
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، با توجه به ماهيت و هدف رفتار وی و شرایط و بيني آنباشد که کوتاهي در پيش

، انحرافي شدید از مراقبتي باشد که اوضاع و احوالي که برای او شناخته شده بوده

گونه که همان». آوردیك انسان معقول و منطقي در آن شرایط معموالً به عمل مي

 ... انحرافي شدید»و نيز عبارت  ...«... آگاه بوده باشدبایستمي»رت شود عبامالحظه مي

 «آورداز مراقبتي باشد که یك انسان معقول و منطقي در آن شرایط معموالً به عمل مي

 گذارد که معيار قابل عمل در کشور آمریكا معيار نوعي است.تردیدی باقي نمي

 بند دوم: انگليس

مواره بر این نكته تأکيد شده که مسؤوليت کيفری باید در نظام حقوقي انگليس ه

. وجود این اصل کلي در نظام حقوقي این کشور مبتني بر عنصر رواني ذهني باشد

های مبتني بر معيارهای نوعي و عيني جنبه محدود و استثنایي سبب شده مسؤوليت

( ، مسامحه و غفلتالاهممباالتي )، بي. به همين دليل در حقوق این کشورداشته باشند

پایة عامي برای تحميل مسؤوليت کيفری جز در مورد جرایم رانندگي بدون توجه و 

دانان دقت الزمه و قتل غيرعمدی نيست. با وجود این در نظام حقوقي انگليس حقوق

مباالتي عبارت از قصور از انطباق با بي»اند: مباالتي گفتهاین کشور در تعریف بي

. کميسيون حقوقي انگليس نيز در تعریف مشابهي «ای عيني مراقبت استاستاندارده

، مهارت افتد که فرد از اعمال مراقبتمباالتي زماني اتفاق ميبي»چنين آورده است: 

با «. آورد قصور ورزدیا بصيرتي که یك انسان معقول در شرایط وی به عمل مي

انگليس سنجش و ارزیابي توجه به توضيحات فوق روشن است در نظام حقوقي 

. در پذیردمباالتي در معنای عام و خاص آن منطبق با یك معيار نوعي صورت ميبي

نتيجه اگر مشخص شود رفتار یك فرد پزشك دارای انحراف از استانداردهایي باشد 

مباالتي که از یك پزشك در شرایط وی مورد انتظار است رفتار او مبتني بر بي

 .شودارزیابي مي
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 بند سوم: فرانسه

ال که مصادیق متعددی برای خطا شامل در نظام حقوقي فرانسه بر خالف نظام کامن

بيني شده که هر کدام دارای مباالتي و مانند آن پيش، بيپروائي، بياحتياطيبي

شود. در این ، چنين تكليفي دیده نميباشندهای مختص به خود ميعناصر و ویژگي

است و تمایزی بين « خطا»جرایم غيرعمدی منحصر به عنصر  کشور عنصر رواني

قانون  101-3. در این کشور مادة مباالتي و غفلت دیده نشده استاحتياطي و بيبي

. تغييراتي در قانون کيفری سابق ایجاد نموده است 0222ژوئيه  12کيفری مصوب 

د مراقبت معمول را کر، این شخص مرتكب بود که باید ثابت ميمطابق قانون قبلي

به عمل آورده و مرتكب خطا نشده است اما در قانون جدید، مسؤوليت اثبات دليل 

. به عبارت العموم یا شاکي خصوصي قرار گرفته استعهدة مدعيطور کامل بربه

، خطا هنگامي وجود خواهد داشت که ثابت شده باشد دیگر مطابق قانون اخير

-3در مادة « معمول»از لفظ  .به کار نبرده استهای معمول را مرتكب مراقبت

آید که در این کشور نيز معيار سنجش انواع قانون کيفری فرانسه چنين بر مي 101

 مباالتي نه یك معيار شخصي بلكه معيار نوعي است.خطا و از جمله بي

 بند چهارم: مصر

 دانان مصری نظير جندی عبدالملك در خصوص مسؤوليت پزشكان وحقوق

. از نظر این اندجراحان و معيارهای احراز آن قائل به پذیرش معيار نوعي بوده

که مستلزم داشتن مدرك علمي ، تصدی به حرفة پزشكي عالوه بر ایندانانحقوق

است در کنار آن الزم است فرد پزشك آگاه به اصول و فنون پزشكي بوده و 

پاسخ به این مسأله که آیا فالن  . به نظر این عده برایممارست کافي داشته باشد

پزشك یا جراح مرتكب خطا شده یا نه باید دید که آیا یك پزشك هم کفو او 

؟ او به درستي شود یا خيرکه جهد و تالش فراواني دارد مرتكب چنين عملي مي
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گونه جهلي است که برای هر ( آنپزشكيگوید که اگر جهل به اصول فن )مي

توان ، علم آن پزشك را نميکند وجود داشته باشددرت ميکسي که به آن فن مبا

آور دانست. دکتر جالل ثروت نيز با بياني دیگر تأکيد خطا و در نتيجه مسؤوليت

که پزشك اصول علم پزشكي را رعایت نموده باشد فعل او عاری نموده که مادامي

شایع و رایج  ، همان فنونشود. بدیهي است منظور از اصول علمياز خطا فرض مي

که باید از فنون شایع پزشكي . فرد پزشك عالوه بر ایندر علم پزشكي است

، متعارف و ای عمل نماید که یك پزشك معقولگونهاستفاده نماید الزم است به

 .نمایدمحتاط در شرایط وی عمل مي

 مباالتي پزشكي در حقوق ايرانمبحث سوم : معيارهای سنجش بي

گونه تفكيك و تمایزی بين اجزای ایران همانند فرانسه هيچدر نظام حقوقي 

. در قانون شودمتشكلة خطا به عنوان عنصر رواني جرایم غيرعمدی دیده نمي

، مباالتي، بياحتياطيمجازات اسالمي در مواد مختلفي به مصادیقي از خطا شامل بي

. از شاره شده است، عدم رعایت مقررات مربوط به امری و مانند آن اعدم مهارت

( قانون مجازات 515( و مادة )096( مادة )3توان به تبصرة )جمله این مواد مي

( قانون مجازات اسالمي جدید آمده است: 144. در مادة )اسالمي اشاره نمود

و در تبصرة « تحقق جرایم غيرعمدی منوط به احراز تقصير مرتكب است ... »

، . مسامحهمباالتي استاحتياطي و بيقصير اعم از بيت»ذیل این ماده مقرر شده که: 

از مصادیق  ها، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتي و مانند آنغفلت

 .«شودمباالتي محسوب مياحتياطي یا بيبي

هرگاه پزشك در معالجاتي »قانون جدیدالتصویب آمده است:  (499در مادة )

که ، ضامن دیه است مگر آنصدمه بدني گردددهد موحب تلف یا که انجام مي
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که قبل از معالجه برائت عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازین فني باشد یا این

 ...«.باشد و مرتكب تقصيری هم نشود گرفته 

ي به آن هستيم این است که معيار احراز یگوجا در پي پاسخسؤالي که در این

در پاسخ به این سؤال باید گفت در نظام  ؟ستمباالتي پزشكي در ایران کدام ابي

، همانند سایر مصادیق حقوقي ایران معيار پذیرفته شده برای سنجش رفتار مرتكب

، ، با سكوت قانون. در نظام حقوقي ایران، معيار نوعي استاحتياطيخطا نظير بي

این زمينه بر  معيار احراز خطا را معيار نوعي دانسته است و دررویه قضائي ایران 

 .نقش عرف و عادت به عنوان عنصر مقوّم معيار نوعي تأکيد و تصریح شده است

آمده بود که: ( 319، در مادة )در زمان حاکميت قانون مجازات اسالمي سابق

هایي که شخصاً انجام هرگاه طبيبي اگرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه»

هرچند با اذن مریض یا ولي او باشد باعث کند را صادر ميدهد یا دستور آنمي

( همين 52در مادة )«. تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالي شود ضامن است

چه طبيب قبل از شروع چنان»قانون در موضع متفاوت دیگری آمده بود که: 

درمان یا اعمال جراحي از مریض یا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن 

و در سوی « فرض ضمان»تفریط که در یك سوی آن این افراط و «. نيست

شود ناشي از تالش نافرجام مقنن در دیده مي« قيد و شرطبرائت بي»دیگر آن 

پيوند مباني فقهي و حقوق عرفي بود. دکتر کاتوزیان با توجه به نتایج ناروائي که 

ن مجازات ( قانو319آمد قائل به این بودند که باید مادة )از فرض ضمان به بار مي

 .اسالمي را به نحو مضيق تفسير کرد

( قانون مجازات اسالمي جدید هم فرض ضمان 499امروزه با تصویب مادة )

منتفي شده است و هم به تردیداتي که در خصوص مسؤوليت پزشك مقصری که 

. نص صریح مادة از بيمار یا اوليای او برائت اخذ نموده بود پایان داده شده است
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حكایت از آن دارد که اخذ برائت و عدم مسؤوليت منصرف به عدم  اخيرالذکر

تقصير است. به عبارت دیگر اخذ برائت قبل از درمان به موارد خطای پزشكي 

 -54( دیوانعالي کشور در دادنامة شمارة 05. البته قبالً شعبة )کندتسری پيدا نمي

ازه عمل جراحي در اج»همين مطلب را چنين تصریح نموده بود که:  02/1/1392

« انگاری انجام نشده باشدگردد که قصور و سهلمواردی موجب سقوط ضمانت مي

ای شاغلين نامة انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهآیين( 3و ) (0در مواد )

های پزشكي بر انجام تالش حداکثری و رعایت نظامات دولتي صنفي و حرفه

. شكي نيست معيار چنين تالش و ی تأکيد شده استانگارای و پرهيز از سهلحرفه

مراقبتي و به عبارت دیگر معيار ارزیابي فرد شاغل در یك حرفة پزشكي باید 

. به این معنا که باید بررسي شود آیا رفتار آن معياری نوعي و غيرشخصي باشد

پزشك مطابق با رفتاری که از یك پزشك در اوضاع و احوال مشابه انتظار 

، مواردی نظير . منظور از اوضاع و احوال مشابهود مطابقت داشته است یا خيررمي

، ، وسایل و امكانات پزشكي در دسترس، ابزارعمومي یا متخصص بودن پزشك

. به گفتة آقای نظر و امثال آن استاصول و فنون پزشكي رایج در مكان مورد

، ای درست قواعد علم پزشكيدر زمينه اجر« معيار برائت پزشك»دکتر کاتوزیان 

؛ یعني کار پزشكي متعارف و محتاط در اجرای فنون شایع و متعارف آن است

توان انتظار داشت شرایطي که درمان یا عمل جراحي انجام شده است و از او نمي

توان گفت از هر . حتي ميکه بهترین شيوة ممكن در جهان علم را به کار برد

سنخ کارایي که عرف از او انتظار دارد باید انتظار پزشك به تناسب تخصص و 

. داندتوان خرده گرفت که شيوه متخصصان را نميداشت و بر پزشك عمومي نمي
 (.306، ص1394کاتوزیان، )
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 نتيجه

احراز مسؤوليت کيفری در جرایم عمدی و غيرعمدی با هم متفاوت است. در 

کان مسؤوليت کيفری مبتني بر فعل ، کمارغم برخي استثنائات، عليجرایم عمدی

و انفعال ذهني شخص مرتكب است و تحقق یا عدم تحقق علم و عمد هنوز با 

. اما در جرایم غيرعمدی که مبتني بر شودمعيارهای شخصي و ذهني سنجيده مي

باشند احراز مسؤوليت با معيارهای غيرفردی یعني مبتني بر عوامل عيني مي« خطا»

 ،مباالتي، بياحتياطيشامل بياز جمله معيارهای مهم در احراز خطا ). و بيروني است

، مفهوم انسان معقول و . نقطة اتكای این معيارعدم مهارت و...( معيار نوعي است

، رفتار مباالتي پزشكي. در این موارد به عنوان مثال برای سنجش بيمتعارف است

شود. به عبارت ط وی سنجيده ميپزشك با یك پزشك معقول و متعارف در شرای

مباالتي مهم نيست که پزشك مورد بحث از منظر فردی چه ، برای تحقق بيدیگر

ميزان جهد و تالش نموده بلكه مهم این است که یك پزشك نوعي که دارای آن 

. دليل کرده استسطح از دانش و تخصص پزشكي آن فرد است چگونه عمل مي

ای ارد حداقلي مراقبت ناظر و مرتبط با شغل و حرفهاین امر آن است که استاند

. به های فردی افرادکند نه خصایص و ویژگياست که شخص به آن مبادرت مي

های مختلف برای خردسازی معيار نوعي یعني هایي که در عرصهرغم تالش

دخالت برخي عناصر شخصي نظير سن و جنس در محاسبة معيار نوعي صورت 

سازی معيار ای و تخصصي نظير حرفة پزشكي فردیهای حرفهعاليتگرفته اما در ف

 .نوعي تاکنون راه به جایي نبرده است
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