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 چکيده

 پزشک مدنی مسئولیت یا ضمان امروز، حقوق و فقه در بحث مورد مباحث از یکی

 به دانندنمی ضامن درمان از ناشی خسارات قبال در را پزشک فقها از بعضی که است

 از دهد،می انجام مریض روی بر که را فعلی و است جامعه امین پزشک اینکه دلیل

 باعث او شمردن همچنین و« سبیل من المحسنین علی ما »و است؛ احسان روی

 مشهور مقابلدر  .است جامعه مصلحت خالف واین شودمی درمان از پزشکان امتناع

 تسبیب، اتالف، همچون قواعدی به و هستند پزشک محض مسئولیت به قائل فقها

 .کنندمی تمسک سکونی روایت و مسلم امرئ یبطل ال قاعده الضرر،

 ولی است؛ ساکت پزشک مسئولیت به نسبت 1339 مدنی ومسئولیت مدنی قانون در

 داده قرار محض مسئولیت مشهور از تبع به را پزشک مسئولیت1375 مجازات قانون

 طور به نه البته شود،می مبرا مسئولیت از آمده 60 ماده در که برائت تحصیل با که

 .بود خواهد خسارت جبران به مکلف وی تقصیر، اثبات با فرض این در بلکه کامل،

 یعنی پذیرفته تقصیر مبنای بر را پزشک مسئولیت اسالمی مجازات جدید قانون البته

 برای را فایده این برائت وتحصیل برسد اثبات به او تقصیر عدم مگر است ضامن طبیب

 .کند می جابجا را اثبات بار که دارد طبیب

 .برائت از ضمان محض، مسئولیت  تقصیر، مدنی، مسئولیت :يديکل اژگانو
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  یحيی ميرعلی

 دکترای فقه و حقوق جزا و جرم شناسی

 

 :مسئولنام نویسنده 

 یحيی ميرعلی

 

 ضمان پزشک در قانون مجازات اسالمی
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 مقدمه
 صورت در دارند وظیفه وانسانها است پزشکی بوده برخوردار مردم بین باالیی ومنزلت تقدس از تاریخ طول در که کارهایی از یکی

 ال حدیث ویا التهلکه الی بایدیکم تلقوا وال جمله از قران در یاتید آوجو امر این دلیل کنند مراجعه پزشک به معالجه جهت امراض به ابتال

 است حرام او امتناع و دهد قرار درمان و مداوا تحت را او بیمار مراجعه صورت در دارد شرعی وظیفه پزشک هم طرفی از و باشد می ...ضررو

 کننده وارد ماید(ن معالجه از امتناع یعنید ) کن ترک را مجروحی طبیبی اگر:فرموده عیسی حضرت که کرده نقل صادق امام از ابان چهنچنا

 ،1362 لینی،)ک.است ان طالب او مثل معالجه کننده ترک و داشته مجری فساد قصد جرح ی کننده وارد شخص که چرا است شریک جرح

245) 

 خود چه هر تا بگذاریم باز را پزشکان دست ما که شود می باعث تقدس و اهمیت این آیا که است این شود می مطرح که سوالی

 مسئولیت، صورت در  نه؟ یا بدانیم مسئول را نهاآ باید آیا دیگر عبارتی به شویم قائل ومرزی حد نهاآ برای باید یا دهند انجام دانند می صالح

 چیست؟ پزشک مسولیت محدودیت و مبنا

 مدنی مسئولیت ،1361 سال به دیات قانون تصویب از قبل کشور در که میباشد هم حقوق مهم مباحث از پزشک مدنی مسئولیت

 .بود شده مقرر 1339 مدنی مسئولیت قانون در تقصیر مبنای بر پزشک

 تقصیر مبنای با که یافت اختصاص موضوع این به ماده چند 1370 مجازات قانون در آن دنبال به و 1361 دیات قانون در لکن

 موجب به پزشک یعنی نتیجه؛ به تعهد نه است وسیله به تعهد اصوال پزشک تعهد که است فکر این بر مبتنی تقصیر نظریه .نداشت سازگاری

 فقط را پزشک بنابراین نیست؛ او اختیار در بیمار دادن شفا لیکن کند؛ مداوا پزشکی موازین یتارع با را بیمار است متعهد داد قرار یا قانون

 باشد، تقصیر بدون و محض مسئولیت پزشک، مسئولیت اگر دیگر طرفی از .برسد اثبات به او تقصیر که شناخت ولؤمس توان می هنگامی

 از برائت شرط صورت در آیا است، پزشکی علم پیشرفت مانع این و زندب دست خطرناک هایجراحی و هامعالجه به کندنمی تأجر پزشک

 شناخت؟ مسئول را او توان می تقصیر، اثبات با یا است معاف مسئولیت از کلی طور به پزشک ضمان،

 .کنیم می بررسی والیحه مجازات قانون بویژه حقوق در سپس و فقه در را مسؤلیت این مبنای ابتدا بحث وضوح برای

 

  شيعه و سنت اهل فقه در طبيب ضمان-نخست بخش

 بحث را سنت اهل فقه در طبیب ضمان ابتدا در که اند پرداخته مباحثی به پزشک ضمان به راجع خود کتب در شیعه عظام فقهای

 . کنیم می بررسی را امامیه فقه در طبیب ضمان ادامه ودر کنیم می

 سنت اهل فقه در طبیب ضمان مبنای-الف

 .اند گذارده تفاوت متخصص غیر و متخصص پزشک میان طبیب ضمان در تسنن اهل فقهای

 

  جاهل پزشک

 زیرا گردد؛ می تلقی مسئول بداند چیزی طبابت زا اینکه بدون بپردازد، بیماران درمان به و کند معرفی پزشک را خود فردی، چناچه

 می شمار به تقصیر او عمل تصدی صرف به لذا. ندارد امکان آگاهی بدون نآ به وتصدی است شده قلمداد طبابت اول نرک دانایی و خالقیت

 فهو ذلک قبل طب منه یعلم لم و تطبب من »:فرمودند که است ادعا این موید که پیامبراست از حدیثی و دارد دنبال به را او ضمانت و آید

 «ضامن

 خسارت ورود به منجر او طبابت چه.آورد می ضمانت کردن طبابت صرف و است مطلق ،مسئولیت جاهل طبیب مسئولیت بنابراین

 (11ص ،1414 سراج،) .نیاورد ببار خسارت وچه بشود

 محجور فردی چنین عمومی مصالح حفظ دلیل به حتی کند مداوا را بیماران ونباید است ممنوع طبابت به اشتغال از فردی چنین

 الرحیلی، وهبه ) .بیفتد خطر به مردم مال و جان مبادا تا کند جلوگیری طبابت به افراد گونهاین اشتغال از باید وحاکم است شده دانسته

 (449-450صص ،1405

 

 متخصص پزشک

 برای باری زیان نتایج، پزشک اقدام ویا سپارد جان ، پزشک فعل اثر بر بیمار ولی بپردازد بیمار مداوای به متخصص پزشک چناچه

 دانند، می تقصیر را پزشک مسئولیت  مبنای که شود می استفاده نهاآ کلمات از شود نمی شناخته مسئول پزشک باشد داشته پی در بیمار

 :دارند اختالف پزشک مسئولیت عدم علت در تسنن اهل فقهای وجود، این با

 :دانند می ساقط دلیل دو به را پزشک مسئولیت عدم علت :حنفیان
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 ضرورت اجتماعی-1

 او ولی یا بیمار اذن-2

 به بندی پای وبا علمی اصول رعایت با پزشکی چهنچنا بنابراین گرداند، می بری مسئولیت از را او پزشک به اذن دادن با بیمار زیرا

 (521 ص ، 1405 عوده،) .نیست مسئول پزشک بمیرد، بیمار بیمار یاان نتیجه ودر کند مداوا را بیماری مقررات،

 اصالح وی قصد و دهد می انجام علیه مجنی اذن با را فعلش او که است آن شافعیان نظر به طبیب از مسئولیت رفع علت: شافعیان

 عمل از مسئولیتش و شود می مباح طبیب بر عمل باشند داشته اجتماع شرط دو این وقتی ندارد را وی به اضرار قصد و است مریض وبهبود

 مشغولند؛ طبابت علم در که کسانی قول و نظر با موافق داده انجام مداوا عنوان به پزشک چهآن که است صورتی در این گردد، می منتفی

 (63ص ،قه1393 شافعی،) .باشد

 منجر او وعمل باشد الزم مهارت و تخصص دارای اگر پزشک معتقدند و دارند شافعی فقهای نظر موافق ای عقیده هم آنها : حنبلیان

 خود اگر که گونههمان و است انجامیده عضو نقص یا تلف به که داده انجام را مباحی فعل زیرا نیست؛ مسئول گردد، عضو نقص یا تلف به

  شمار به ومسئول ضامن پزشک نیز جا این در . نیست ضامن حکم اجرای مامور یا ضارب بمیرد، حد اجرای اثر بر محکوم

 (521ص ه، 1405 محمد، ابو.)اید نمی

 از اذن وجود دومی و اسالمی حاکم و شارع طرف از اذن وجود اولی دانند می چیز دو در را پزشک مسئولیت عدم سبب: مالکیان

 که گردد می موجب پزشک به بیمار واذن است پزشکی یحرفه به اشتغال مشروعیت و اباحه موجب شرع اذن زیرا او؛ ولی یا بیمار طرف

 بود نخواهد پزشک بر مسئولیتی شوند جمع اذن دو آن که هنگامی پس دهد انجام او برای است مریض صالح و مصلحت چه هر پزشک

 129) ص ،[تا بی] حسین، شیخ ) .نکند خطا فعلش ودر ننماید مخالفت طبابت فن اصول با طبیب که مادامی

 :است ذیل شرایط حصول به منوط حاذق پزشک مسئولیت عدم مبنای سنت، اهل میان در رسد می نظر به

 شارع اذن(الف

 او ولی یا بیمار اذن(ب

 .باشد وماهر متخصص پزشک(ج

 .است مسئول پزشک نباشد موارد این از یکی اگر بنابراین

 

 اماميه فقه در طبيب ضمان -ب

 اهل مانند شیعه فقهای که گفت باید را نکته این جاهل پزشک مورد در والبته اند پرداخته مبحث این به فقهی کتب در شیعه فقهای

 از و بپردازد پزشکی به که کسی مثل فرمودند ایشان هک پردازند می پیامبر از نقل به احادیثی به و دانند می مسئول را جاهل پزشک سنت

 .است باشد،ضامن نیاموخته را ان پیش،دانش

 سوره در خداوند همچنین.کند زندانی را جاهل پزشکان و فاسق علما که کند می موظف را اسالمی حاکم ع علی حضرت همچنین

 توجه با لذا....و علم به لک لیس ما تقف وال فرماید می 38 یهآ اسرا سوره در ویا شیئا الحق من یغنی ال الظنَّ اِنَّ:فرماید می 36 ایه یونس

 .است مسئول جاهل پزشک عقال بنا و وروایات یاتآ به

 برای را ایوادله اند شده او ضمان به قائل جاهل پزشک دانستن مسئول با عدهای است، اختالف ومتخصص حاذق پزشک مورد در اما

 .آوریم می را گروه دو هر مستندات و ادله اکنون دانند،نمی ضامن را پزشک آنها، ادله از انتقاد با ایعده مقابل در اندنموده ابراز خود

 آنها نظریات نقد و مشهور غیر دیدگاه -الف

 گواهی کسب و آموزشی مختلف ادوار طی از پس پزشک که صورتی در: که معتقدند که کرد اشاره ادریس ابن به توان می گروه این از

 کند، درمان را خود بیماران واخالقی؛ فنی ومقررات اصول رعایت وبا بپردازد پزشکی شغل به رسمی مقامات و قانون ی اجازه با تخصصی نامه

 :زیرا نیست، خسارت مسئول پزشک ببیند، ای صدمه پزشک معالجه اثر در بیمار ولی

 به و او ولی یا بیمار از طبیب اجازه و اذن واخذ پزشک در الزم ومهارت شایستگی وجود صورت در یعنی است؛ برائت بر اصل :اوالً

 ضامن پزشک یعنی کنیم می جاری را برائت اصل صورت دراین خیر؟ یا است ضامن او آیا که آید می پدید شک فنی موازین تمام گرفتن کار

 .نیست

 می اعالم پزشک، به بیمار نفس در دخالت اجازه او بستگان یا بیمار طرف از پزشک اذن و اجازه کسب با :او ولی یا بیمار اذن :ثانیاً

 ).است نموده اقدام بیمار اجازه با چون نیست مسئول او بمیرد اگر پس کند پیدا شفا یا بمیرد بیمار است ممکن او عمل صورت در که شود

 (520ص ،[تا بی]مامقانی،
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 هو ما کل» شده گفته چهچنان باشد آور ضمان نبایستی مجاز و شرعی مباح کار و داده اذن درمان به شارع وعقل شرع اذن: ثالثاً

 565) ص ق، ه1417 خمینی،«.) ضمان ففیه فیه، ماذون غیر ماهو وکل الجله تلف ما ضمان فیه لیس شرعا ماذون

 کلیه سنگ به که را خود فرزند که اسحاق بن احمد روایات مثل. دارد پزشک مسئولیت عدم بر داللت که ائمه از روایاتی وجود: رابعاً

 را او ای عده و بود اومرده و بود کرده جراحی خودش تشخیص به بنا نداشته وجود جراحی جز راهی نظرخود به و کرد معالجه بوده مبتال

 :نوشتند پاسخ در حضرت که داد شرح او به را وقع ما و نوشته نامه عسکری حسن امام به ناچاراً ایشان که کردند قلمداد فرزندش خون شریک

 (191-191. )کلینی، پیشین، صصای داده انجام تو که بود همان در او واجل است بوده معالجه تو زیراهدف نیست چیزی شما بر که

 و هستم آشنا پزشکی علم به که مردعربم من کردم عرض صادق امام به :گوید می بوده ءاطبا از که حسن بن اسماعیل روایت یا

 سوزانیم؟ می آتش با و شکافته را زخم ما: کردم عرض ندارد، مانعی فرمودند حضرت گیرم، نمی هم معاینه پول و است عربی من طبابت

 بمیرد، است ممکن: کردم عرض. ندارد مانعی: فرمود کنیم؟ می تجویز سمی داروهای بیماران برای ما :کردم عرض نیست، باکی: فرمود

 ( 193-194صص پیشین، کلینی،) .بمیرد ولو: فرمودند

 .دانند می تقصیر را پزشک مسئولیت مبنای که شود می معلوم اند آورده شیعه فقهای از بعضی که که روایاتی این از

 بیان ایراداتی هستند پزشک مسئولیت به معتقد که گروهی اما است، طبیب ضمانت عدم موید داردکه وجود نیز دیگری روایات

 تقصیر مثل داریم دالیل وجود به یقین که جایی تا گویند می برائت اصل خصوص در مثالً :کنیم می اشاره اآنه از برخی به که اندنموده

 باید بیمار اذن خصوص در یا رسد، نمی برائت مثل عملیه اصول به نوبت لفظیه ادله وجود با یعنی نیست؛ برائت اصل برای جایگاهی پزشک

 .را اتالف نه داده اجازه را معالجه صرفاً اذن دادن با بنابراین نیست؛ اتالف در اذن معالجه، در اذن که گفت

 اطالق حرف این ولی نیست، اور ضمان باشد مجاز شرعاً که کاری موارد از خیلی در چه اگر گفت باید شرعی اذن خصوص در یا

 ولی هست، مجاز که دارد وجود مواردی زیرا: ندارد اطالق حرف این ولی نیست، اور ضمان ولی هست مجاز که دارد وجود مواردی زیرا ندارد؛

 روایاتی یا دارد، ضمان گردد عضو نقص یا تلف به منجر اگر ولی است جایز شرعاً زدن که ومعلم پدر توسط فرزند زدن مثل است ورآضمان

 .دارد وجود پزشک مسئولیت خصوص در

 

   نظریاتشان نقد و مشهور دیدگاه-ب

 طبابت امر در چه اگر است، ضامن پزشک باشد داشته پی در را بیمار بدنی زیان یا فوت پزشک، طبابت گاه هر قائلند فقها مشهور

 (45ص ،43ج ،[تا بی] نجفی، ،12ق،ص ه1418 سینی،ح363.ص ،4ج پیشین، خمینی،. )باشد او یاولی بیمار اذن با نیز معالجه و حاذق

 :است شرح این این به مشهور دالیل مهمترین از برخی

 البرائه فلیاخذ تبیطر اَو تطببَّ من: »فرمودند که صادق امام از سکونی روایت مثل است گردیده نقل ائمه از که روایاتی استنادبه-1

 (195ص ،19 ج ،[تا بی] عاملی، حر شیخ«. )ضامن له فهو اال و ولیه من

 .است ضامن وگرنه جوید برائت حیوان صاحب یا بیمار او ولی از درمان، از پیش باید میپردازد دامپزشکی یا پزشکی به کسی هر یعنی

 حضرت یعنی «غالماً حشفه قطع ختاناً ضمنًّ علیاً اِنًّ: »فرمودند که شده وارد صادق امام از نقل به سکونی توسط دیگری روایت در یا

 .دانستند ضامن بود بریده را پسری حشفه که را گریختنه پزشک

 .است برائت اخذ مسئولیت از رهایی راه تنها و شود می استفاده پزشک مطلق مسئولیت روایات این از

 و ضرر، ال تسبیب، اتالف، همچون قواعدی است مسئول خود اعمال قبال در او و دارد پزشک مسئولیت بر داللت که فقهی قواعد-2

 خود جان فردی او، عمل از که جایی در پزشک مسئولیت عدم زیرا رود؛ هدر به نباید مسلمانی هیچ خون یعنی مسلم امرئ دم الیبطل قاعده

 .باشد مسئول خود اعمال درقبال پزشک که است الزم آن از جلوگیری برای میگردد مسلمانی خون رفتن هدر باعث دهدمی دست از را

 (14ص  پیشین، نجفی، ).است مسئول پزشک که دارند اجماع فقها که ومعتقدند اند کرده تمسک اجماع به فقها از بعضی-1

 این از و میکنند جستجو مشهور غیر نظریات رد در شد ذکر که گونههمان را خود دالیل عمده فوق بردالیل عالوه فقها مشهور -1

 یا نیست برائت اصل اعمال برای جایی باشد داشته وجود ذمه به اشتغال که جایی تا میکنند ایراد مثال میکنند، تقویت را خود نظریات طریق

 خودی به اذن و خویش اتالف به نه دهد می اذن خود مداوای به بیمار و نیست اتالف در اذن درمان در اذن نویسند می بیمار اذن خصوص در

 ندارد وجود آن بودن آورمسئولیت و عمل یک بودن شرعی و قانونی میان منافاتی که کنند می ایراد همچنین نیست ضمان مسقط خود

 وارد مشهور نظر به هم انتقاداتی البته بگیرد، برائت مگر باشد می خود اعمال مسئول صورت هر در پزشک معتقدند گروه این اینکه نتیجه.

 یا است مستحب یا معالجه برای پزشک به بیمار رجوع همچنین اند، کرده تضعیف را او بعضی و است مذهب سنی سکونی اینکه مثل است

 (74-76صص پیشین،  شیرازی،) .گردد ضمان موجب تواند می است شارع مطلوب که امری چگونه واجب
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 ضمانی فقیهان و قاضیان خطای که گونههمان است قضاوت و فقاهت مثل طبابت زیرا دارد؛ منافات بودن اور ضمان با شرعی جواز یا

 شیرازی،) .گردد پرداخت المال بیت از آن تحقق صورت در متضررحتی زیان و نباشند خود عمل ضامن بایستی هم طبیبان ندارد دنبال به

 (76پیشین،ص

 محسن وطبیب سبیل من المحسنین علی ما :فرماید می خدا اینکه بر عالوه است گردیده بیان یمک افراد طرف از ادعا مورد اجماع یا

 .نیست ضامن بخورداو فردی یا جامعه به ضرری او عمل از اگر حتی است

 

 نتيجه

 به دانند می ضامن را پزشک که مشهور دیدگاه که صورت این به کرد، جمع غیرمشهور و مشهور نظر دو میان بشود شاید البته

 نیست ماذون پزشک است صورتی در دانند نمی ضامن را پزشک که مشهور غیر دیدگاه و نیست ماذون پزشک که کنند می حمل صورتی

 . واقعی نه است لفظی نزاع آنها بین نزاع یعنی

 غالب در چون دانند؛ می مسئول را ماذون پزشک ظاهرا اما اند نگفته سخن اذن از فقها که است درست شود گفته است ممکن البته

 . کنند می اقدام معالجه به بیمار اذن با پزشکان موارد

 وجود پزشکی نظام که زمان این در باشدمخصوصاً نمی صحیح اند شده قائل مطلق مسئولیت پزشک برای فقها اینکه رسد می نظر به

 هیچ اگر و است ضامن بوده اتالف در موثر او تقصیر این و بوده مقصر پزشک داد تشخیص اگر کند، می بررسی کارشناسی هیات و دارد

 بار است درست سکونی روایت که شدیم قائل اگر تقصیر عدم و تقصیر در نشد داده تشخیص اگر اما نیست، ضامن باشد نداشته تقصیری

  .بگیرد برائت باید مسئولیت از رهایی برای پزشک ضعیف؛یعنی از خاطرحمایت به گذاشته طبیب عهده بر را اثبات

 حقوق در پزشک مدنی مسئولیت-دوم بخش

 حقوق در پزشک مدنی مسئولیت مبنای(الف

 اسالمی مجازات قانون در پزشک مدنی مسئولیت مبنای(الف

 319 ماده .است دامپزشک و کننده وختنه پزشک مسئولیت به مربوط 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 321 تا 319 مواد

 .است کرده پیروی مشهور نظر از ترتیب این به و دانسته درمان از ناشی زیانهای مسئول را پزشک

 آن دستور یا دهد می انجام شخصاً که هایی معالجه در باشد، متخصص و حاذق چه گر طبیبی گاه هر:»دارد می مقرر 319 ماده

 «.است ضامن شود مالی خسارت یا عضو نقص جان، تلف باشد،باعث او ولی یا مریض اذن با چند هر کند، می راصادر

 طور به که باشد هاییزیان ضامن پزشک تا است کرده( نتیجه)اضرار از خودداری به تبدیل را پزشک مواظبت به تعهد مواد این مفاد

 (780ش ،4ج قراردادها، عمومی قواعد رک ) .آورد می بار به دیگران وسیله به یا مستقیم

 ضرر ورود و طبیب فعل بین علیت ی رابطه فنی قواعد اجرای و  است داده انجام را الزم احتیاطهای که پزشکی شامل ماده این البته

 (781ش ،.)هماناست خارج ضمان این قلمرو از کند می منسوب علم نقص یا طبیعت  به را آن و سازد می قطع را

 وجود به اشکالی باشد واحد سبب که جایی در البته .است الزم وصدمه پزشک فعل بین سببیت ی رابطه جرم تحقق برای بنابراین

 مشکل بس کاری بیمار خسارت و پزشک اقدام میان علیت ی رابطه احراز صورت آن در باشند متعدد اسباب که است زمانی مشکل آید نمی

 .است

 انتساب قابل عرفاً چه آن .باشد می عرف داوری علیت، ی رابطه تشخیص در اصلی مالک که بگیرد قرار غفلت مورد نباید هم نکته این

 این متخصصان نظریی یعنی خاص عرف به باید پزشکی جمله از تخصصی مسائل خصوص در البته است، مسئولیت موجب است متهم به

 .کرد مراجعه حرفه

 اسالمی مجازات قانون365 ماده طبق نشود احراز دقیق طور به کدام هر مسئولیت و باشند داشته دخالت عامل چند که جایی در

 .بود خواهند خسارت پرداخت دار عهده مساوی طور به همه

 ناشی  معنوی خسارات پس، .دهد می تشکیل را دیه ارکان آنچه است؛یعنی مالی خسارت و عضو ونقص جان تلف به ناظر 319 ماده

 شدت از ای اندازه تا تفسیر این با تواند می قضایی رویه شود اثبات قاعده مطابق او تقصیر که است پزشک ی عهده بر صورتی در درمان از

 خارج الزامات).کند نزدیک عدالت به را آن و بکاهد 319 ماده

 در ولی،. کند می صادر را آن دستور یا(جراحی مانند)است درمان مباشر پزشک که است فرضی ا.م.ق319 ماده ضمان از متیقن قدر

 حل راه پزشک اعتماد دلیل به و زند می دست انتخاب به خود بیمار و کند می توصیه را آن دارویی بودن مفید به ظن با پزشک که موردی

 .است اصل خالف و دشوار آن پذیرفتن بندد می کار به را شده توصیه
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 می کسی هر را اهمیت این به ای حرفه که بود همراه منطق این با طبیبان با سختگیری قدیم عهد در که افزود باید را نکته این

 .بود احتیاط رعایت و معلومات کسب  لزوم برای هشداری پزشک مطلق ضمان و سازد خود ی پیشینه توانست

 و است رفته بین از منطق آن کنند، رعایت را حرفه این خاص نظام و بگذرانند را ویژهای ی دانشکده باید پزشکان که امروز ولی

 .کرد محدود تفسیر باید را 319 ماده لذا استعدادهاست شدن شکوفا از جلوگیری و ابتکار قدرت رفتن دست از باعث سختگیری

 جراحی عمل نوع هر: نیست جرم زیر اعمال: دارد می مقرر ا.م.ق59 ماده 2 بند کند می تایید را ا.م.ق319 ماده هم ا.م.ق 59 ماده

 در .شود انجام دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت و قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیا یا شخص رضایت با که مشروع طبی یا

 خسارت وجود ی اماره نیست مجازات تنها دیه ولی ندارد هم دیه که است این نبودن جرم معنی. بود نخواهد ضروری رضایت اخذ یفور اردوم

 قانون که آید نمی بر این از بیش 59 ماده از یعنی: آن از ناشی عضو نقص نه است جراح عمل به ناظر 59 ماده رسد می نطر به لذا هست هم

 ضمان سبب و نباشد جرم اتالف این که ندارد  منافاتی یعنی است؛ حاکم 319 ماده آمد بار به خسارتی اگر ولی داند، نمی جرم جراحی عمل

 .باشد هم

 اتالف شامل هم ماده این.است پذیرفته را تقصیر بدون یا محض مسئولیت قانونگذار ظاهراً و نیامده تقصیر از سخنی 319 ماده در

 به ناظر« کند می صادر را آن دستور »عبارت و است اتالف به ناطر«دهد می انجام شخصاً» عبارت .گیرد می بر در را تسبیب هم و شود می

 .است تسبیب

 یا باشد قاصر عمل و علم در چه دانند می ضامن حال هر در را پزشک که است امامیه فقهای مشهور نظر بر مبتنی ا.م.ق 319 ماده

 (505 ص [،تا بی] خمینی، ) .نه یا باشد او ولی یا مریض سوی از ماذون چه حاذق

 .شود می استفاده مسئولیت در تقصیر مبنای آن از که دارند دیگری قول فقها از بعضی گذشت که طور همان البته

دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی، هر چند هر گاه بیطار و » ق.م.ا راجع به پزشک است که مقرر می دارد: 121ماده 

 «.با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود  ضامن است

 از این ماده هم مسئولیت محض دامپزشک استفاده می شود.

 عنیی چه گذشت، مسئولیت پزشک ودامپزشک در قانون مجازات اسالمی مسئولیت محض است ومبتنی بر تقصیر نیست؛بنا بر آن

ق.م.ا مبتنی بر تقصیر 123کافی است که زیان دیده رابطه سببیت بین ضرر و عامل زیان را ثابت کند؛ البته مسئولیت ختنه کننده در ماده 

 است.

هر گاه ختنه کننده، در اثر بریدن بیش از مقدار الزم، موجب جنایت شود ضامن است، اگر چه ماهر »ماده مزبور چنین مقرر می دارد:

یعنی بریدن بیش از مقدار الزم تجاوز از عرف پزشکی است. بنابراین، ختنه کننده ای که از رفتار متعارف تجاوز کرده، مرتکب  «.دبوده باش

 تقصیر شده و بدین علت ضامن است.

قط پزشک فقانونگذار مسئولیت محض را پذیرفته در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که  ق.م.ا 121تا  119با توجه به مواد 

مار یدر صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد،تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند به معالجه بیماران بپردازند. اگر صرف ایراد خسارت به ب

 بدون اثبات تقصیر، باعث مسئولیت پزشک شود جرات کارهای بزرگ از پزشک سلب می شود و این به زیان بیماران و جامعه است.

ت مبتنی بر تقصیر راه حلی برای رهایی از این مشکل است. مثالً در حقوق فرانسه تعهد پزشک را تعهد به وسیله به شمار مسئولی

دیوان فرانسه به صراحت اعالم کرده است که پزشک تعهد به درمان قطعی)شفا  آورده و اصوالً تقصیر را مبنای مسئولیت او دانسته اند.

د کرده است او را مداوا  کند، نه هر گونه مداوا بلکه مداوایی مطابق داده های مسلم علمی باشد. این بدان معنی بلکه تعه دادن(بیمار ندارد،

است پزشک باید مواظب باشد، راههای درمانی را که در موارد مشابه به کار می رود بشناسد و به کار برد. رویه قضایی فرانسه تعهد اطالع 

ی عمل جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک دانسته و عدم اجرای تعهد را که نوعی تقصیر و اثبات آن بر عهده رسانی به بیمار درباره خطرها

البته در مورد آزمایشهای پزشکی ومعالجات و اعمال جراحی ساده، رویه قضایی فرانسه تعهد  بیمار است موجب مسئولیت تلقی کرده است.

ات تقصیر را الزم ندانسته و صرف عدم حصول نتیجه و تحقق ضرر را کافی برای مسئولیت شناخته پزشک را تعهد به نتیجه تلقی کرده و اثب

 tree)واست.

، نظر تقصیر پذیرفته نشده است؛ اگر چه در حقوق تطبیقی و در 1134با توجه به توضیحات روشن شد که در قانون مجازات اسالمی 

 ه ی تقصیر می تواند به عنوان بهترین مبنا برای مسئولیت پزشک باشد.فقه مورد توجه واقع شده است که معلوم می شودنظری

 ق.م.ا دو راه حل پیشنهاد شده است:119برای تعدیل ماده 

یک راه حل که برخی حقوقدانان پیشنهاد کرده اند این است که بین اتالف وتسبیب تفکیک قائل شویم و بگوییم در اتالف، طبق 

ت. اما در تسبیب که معموالً مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، در مورد پزشک اماره تقصیر شده شده به عبارت قانون، مسئولیت بدون تقصیر اس
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ش، 1131مفروض است ولی اثبات عدم تقصیر امکان دارد.)کاتوزیان،  119دقیق تر اماره تقصیر وجود دارد؛ یعنی تقصیر پزشک با توجه به ماده 

 (.191-119صص

با اثبات اینکه کلیه احتیاطات الزم را به کار برده یا وضع جسمی بیمار یا نقص علم پزشکی سبب خسارت  چنان چه پزشک می تواند

 عدم تقصیر خود را ثابت و از خود رفع مسئولیت کند. شده،

وتسبیب قائل نشده، بلکه به صراحت  سازگاری ندارد زیرا این ماده تفاوتی بین اتالف 119اشکال این نظر آن است که با اطالق ماده 

 هم اتالف و همتسبی را مشمول حکم واحدی قرارداده است.

راه حل دیگر آن است که مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر مفروض بدانیم؛ یعنی پزشک را در صورت ایراد خسارت ناشی از معالجه 

و به اثبات برسد. که این تقصیر هم با قواعد عمومی مسئولیت مدنی و هم مستقیم یا صدور دستور معالجه مسئول بشناسیم مگر عدم تقصیر ا

 با مصلحت جامعه سازگار است.

 

 ب(مبنای مسئولیت پزشک در قانون جدید مجازات اسالمی 

 قانون 119در قانون جدید مجازات اسالمی مسئولیت محض مورد پذیرش واقع نشده و مبنای تقصیر مورد قبول واقع شده است. ماده

دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می»جدید مقرر می دارد: 

که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنان چه برائت از مریض به دلیل مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا این

 ود.شلغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل مینابا

 «.در صورت عدم قصور و یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد-1تبصره

واند عدم تا اماره تقصیر قابل استنباط است؛ یعنی برای مسئولیت اثبات تقصیر الزم نیست؛ ولی پزشک میاز این ماده فرض تقصیر ی

 که ثابت کند که مقررات پزشکی وموازین فنی را کامالً رعایت کرده ضامن نیست.تقصیر خود را ثابت کند، چنان

مبتنی بر تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده بلکه تقصیر دلیل بر این است که مسئولیت پزشک  119کاربرد کلمه تقصیر درماده 

توان ثابت کرد. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر موثر نخواهد بود. تبصره مفروض که خالف آن را می

 قانون جدید نیز موید قبول مبنای تقصیردر این قانون است. 119ماده

 دارد:بینی کرده که مقرر میرا پیش 122ار برای رهایی از مسئولیت ماده البته گذشت که قانونگذ

هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار » 

 «.خسارت پدید آمده نخواهد بود

ای باید تفسیر شود که مانع از این تفریطی خنثی شده است. بنابراین به گونه 122با ماده  119شود حکم افراطی ماده مشاهده می

مباالتی خود را آزاد ببیند؛ چرا که اگر تحمیل مسئولیت مطلق بر پزشک به دلیل گرفتن قدرت ابتکار زیانبار باشد، آزاد شود که پزشک در بی

است. برای برقراری اعتدال میان منافع پزشک و بیمار باید تفسیر محدود شود، به این گذاردن او در ارتکاب هر بی احتیاطی نیز ناروا و ناپسند 

 ترتیب که :

ی پیامدهای درمان یا جراحی به بیمار داده باشد و رضای بیمار در پذیرش شرط برائت در صورتی نافذ است که آگاهی الزم درباره (1

 ائت باید روشن و معین باشد.او بتواند با آگاهی و اختیار خطر را بپذیرد. موضوع بر

شرط برائت در این زمینه نوعی شرط عدم مسئولیت است. پس، درباره اضرار عمدی یا آنچه که در حکم عمد است، )مانند جا  (2

گذاردن چاقوی جراحی در شکم بیمار یا عمل جراحی در حال مستی( بر خالف نظم عمومی و بی اثر است. هیچ کس و از جمله 

در قرارداد خود با دیگران جواز اضرار به عمد یا ارتکاب هر گونه بی مباالتی را به دست آورد وآسوده خیال  از  تواندپزشک نمی

 ق.م(934کند.) ماده تحمل مسئولیت به دلخواه رفتار کند. اخالق ونظم عمومی چنین رفتاری را تحمل نمی

ر تواند برای اعمال غیشود. پزشک نمیست و به همین انجام میتحصیل برائت تنها برای اعمالی موثر است که برای بیمار مفید ا (1

 مفید یا خطرناک از بیمار رضایت بگیرد، هر چند که به منظور پیشرفت تحقیقات علمی باشد.الزامات

ذار برای قانونگکند؛ یعنی اخذ برائت پزشک از بیمار فقط بار اثبات بر عهده زیان دیده خواهد بود و شرط برائت بار اثبات را جابجا می

رهایی  اند منتهی پزشک برایکه بعضی از فقها طبق روایت سکونی فتوا دادهی طبیب گذاشته چنانحمایت از افراد ضعیف بار اثبات را بر عهده

 شود.تواند برائت بگیرد که در این صورت باراثبات عوض میاز مسئولیت می

تواند با اثبات عدم تقصیر، از خود رفع مسئولیت کند؛ لیکن در صورت اخذ برائت از بنابراین در صورت عدم تحصیل برائت پزشک می

تواند با اثبات تقصیر پزشک، او را مسئول و ضامن خسارت وارده بشناسد. این نظر با با مبنای ی بیمار است که میضمان بار دلیل بر عهده

 ز خسارات ناشی از معالجه بری کرده است نه از زیانهای ناشی از تقصیر.خوانی دارد. البته شرط برائت از ضمان پزشک را اتقصیر هم
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 (333، ص 1111اند. )فاضل لنکرانی، برخی از فقهای معاصر به این قاعده تصریح کرده

 (34،ص 1112همچنین برخی حقوقدانان این نظر مورد قبول آنها واقع شده است.)گلدوزیان، 

ائت فقط درباره اضرار عمدی یا آنچه در حکم عمد )تقصیر سنگین( باشد، مانند جا گذاردن اما برخی حقوقدانان معتقدند شرط بر

 (121، ص1131چاقوی جراحی در شکم بیمار یا عمل جراحی در حال مستی، بر خالف نظم عمومی و بی اثر است.)کاتوزیان، 

ود؛ شیمار مفید باشد و به همین هدف انجام میایشان همچنین معتقد است تحصیل برائت تنها برای اعمالی موثر است که برای ب

ی پیامدهای درمان یا جراحی به دانند که آگاهی الزم دربارهعالوه بر این که ایشان رضای بیمار در پذیرش شرط برائت را در صورتی نافذ می

 بیمار داده شود و او بتواند با آگاهی و اختیار بپذیرد.)همان(

اید این است که تحصیل برائت از ضمان رافع مسئولیت در صورت ارتکاب قانون جدید مجازات بر می 119به هر حال آنچه از ماده 

 تقصیر، چه عمدی باشد چه غیر عمدی نیست.
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 گيرينتيجه
 توان نکات زیر را به عنوان نتیجه ذکر کرد:از آن چه گفته شد می

دانند اما در مورد پزشک متخصص فقهای اهل تسنن پزشک ماهر  را مسئول فقهای شیعه و سنی پزشک جاهل را مسئول می-1

دانند. اما فقهای شیعه در مورد پزشک متخصص اختالف دارند، مشهور فقها قائلند اگر طبابت پزشک دانند و مبنای مسئولیت را تقصیر مینمی

کنند اما برخی از فقهای شیعه ی همچون روایات، اجماع فقهاو قواعد فقهی تمسک میپزشک ضامن است و به ادله زیانی را در پی داشته باشد

 دانند البته شاید بشود گفت که نزاع بین آنها لفظی است و امکان جمع بین آنها وجود دارد.طبابت پزشک متخصص را موجب ضمان نمی

مشهور فقهای امامیه است؛ ولی از اقوال و فتاوای برخی از فقها در مسئولیت پزشک، قاعده مسئولیت محض پزشک مبتنی بر نظر -2

شودو البته تقصیر ممکن است ناشی از عدم مهارت یا بی احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ولی او باشد که در هر حال مبنای تقصیر استنباط می

. به هر حال نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با حقوق تطبیقی و آیدتجاوز از رفتار متعارف پزشکی است و تقصیر به شمار می

کند و مانع پیشرفت علم پزشکی های بزرگ را از پزشک سلب میمصلحت اجتماعی سازگار نیست؛ زیرا جرات و شهامت معالجه و جراحی

 شود. به همین جهت در قانون جدید نظر دیگری اتخاذ شده است.می

ی تقصیر را پذیرفت، به عبارت دیگر تقصیر پزشک را مفروض توان در تفسیر ماده مزبور امارهقانون مدنی، می 119 برای تعدیل ماده-1

تواند عدم تقصیر خود را برای معافیت از مسئولیت ثابت کند. دانست و در این صورت بیمار نیاز به اثبات تقصیر نخواهد داشت ولی پزشک می

ه این کمنطبق با مصلحت جامعه است مبنای مسئولیت پزشک تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات شده، چنانبنابراین تفسیر که معقول و 

 مبنا از قانون جدید مجازات قابل برداشت است.

هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد، این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مباالتی وی نیست، یعنی در صورت ارتکاب -1

تواند با اثبات تقصیر، جبران خسارت وارده را تقاضا نماید. این نظر با تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند و بیمار می، پزشک نمیتقصیر

 مصلحت اجتماعی هم سازگار است.

یرفته شده ذدر قانون مجازات اسالمی، ظاهراً مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مسئولیت محض و بدون تقصیر پ-4

است؛ یعنی پزشک ضامن هر گونه خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند به فعل مستقیم یا غیر مستقیم پزشک باشد.لیکن در قانون 

 جدید مجازات اسالمی مبنای تقصیر پذیرفته شده است، هر چند که این تقصیر مفروض و خالف آن قابل اثبات است.
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