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A B S T R A C T 
Background: The civil liability of the physician is of high significance as one of 
the issues argued in the civil liability and private law. Civil liability in Iranian 
law, based on the majority of jurisprudence, is relied on the theory of loss and 
causation. Accordingly, most jurists have justified the physician’s liability by 
relying on these two rules. 
Materials and Methods: In this study, all articles published up to the winter 
2021 in Persian on the liability of the influential factors in surgery with view to 
jurisprudence teachings were reviewed. By searching databases, Quarterly 
Journal of Medical Law, Iranian Journal of Surgery, sid. ir, Quarterly Journal of 
Medical Jurisprudence and Civilica Publications, Quarterly Journal of Private 
Law Research, through keywords as civil liability, Islamic jurisprudence, 
commitment and liability of physician, medical error and criminal liability, these 
articles were obtained. It has also been derived from reliable scientific journals 
from the above-mentioned articles and websites. 
Findings: According to law historical course on physician’s liability in Iranian 
law, based on 2013 Penal Code, if the physician is not at fault in science and 
practice, there is no guarantee for him, even if he has not been acquitted 
(paragraph 1 of Article 495); indeed, the new penal code has adopted guilt basis. 
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 چکیده
 

 و حقثوق در حثوزه مسثئولیت مثدنی     موردبحث   های مقولهیکی از  عنوان به، مسئولیت مدنی پزشک زمینه:

، فقهثی  ازنظثر االث   سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از اهمیتی به ، خصوصی

ایثن   بثر  تکیثه بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با ، مبتنی بر نظریه اتالف وتسبی  است. بر این اساس

 .اند نمودهدو قاعده توجیه 

مسثئولیت   درزمینثه بثه زبثان فارسثی     1411تا پاییز  شده چاپکلیه مقاالت ، در این مطالعه :ها روشمواد و 

های فقهی بررسی قرار گرفتند. این مقثاالت از رریثج جسثتدو در    در جراحی با نگاهی به آموزه مؤثرعوامل 

فصلنامه فقه پزشکی و نشثریات  ، sid.ir، نشریه جراحی ایران، فصلنامه حقوق پزشکی، های ارالعاتیپایگاه

، فقه اسثالمی ، مدنینظیر مسؤولیت  هایی کلیدواژهبا استفاده از ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سیویلیکا

همچنثین از مدثالت معتبثر     .انثد  آمثده  دسثت  به کیفریمسئولیت  خطای پزشکی و، پزشکتعهد و مسؤولیت 

 است. شده استخراجهای فوق علمی از مقاالت و وب سایت

 موج  به، مسئولیت پزشک در حقوق ایرانبا توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب : ها یافته

هرچند ، در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد 1332مدازات  قانون

قانون مدازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته  درواقع(؛ 434 ی ماده 1 ی تبصرهنکرده باشد ) اخذبرائت 

 است.

 اطالعات مقاله 

 1311اسفند  22 تاریخ دریافت:

 1400 فروردین 20 تاریخ پذیرش:

 1400 فروردین 31تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1004: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

تعهد و ، فقه اسالمی، مدنیمسؤولیت 

، پزشکیخطای ، پزشکمسؤولیت 

 مسئولیت کیفری

  

 

 مقدمه

مسئولیت پزشک یکی از مباح  دشوار و پیچیده حقوق 

ربی  در نظام فقهی  معادل اصطالح ضمان پزشکی است و

حرفه . است و کیفریاست که دربرگیرنده مسئولیت مدنی 

، و تقدس بسیار باالیی برخوردار است پزشکی از منزلت

مطرح  دینی بر علومپیامبر بزرگ اسالم آن را مقدم  که روری به

یکی از . اهمیت حرفه پزشکی است دهنده نشاناین  و کند می

مهم پزشکان و بیماران بح  مسئولیت پزشکی  های داداه

فرآیند دادرسی این است  است و داداه اصلی دستگاه قضا در

مسئولیت متوجه چه کسی است و میزان ، درمان درروندکه 

در  .جراحی چقدر است گروهاز اعضای  کهر ی مسئولیت

که ارتباط بین  ای حرفهر  را از ، درمان بیماران، تبیشتر حاال

شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت  ای رابطه، پزشک و بیمار
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گروهی کشانده و بسیاری از عملیات ربی و  ای حرفهبه ، بوده

دستیاران ، پزشکان پزشکی متشکل از های گروهجراحی توسط 

 ای حرفهدر اندام عمل  هرکدامکه  ...و پرستاران و ها تکنسینو 

و این در حالی  پذیرد میصورت ، استقالل عمل دارند خود

 ای رابطهبدین ترتی   .شناسد نمیرا از قبل  ها آناست که بیمار 

، و این عمل یابد میانسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل 

و بیمار کماکان تابع اقتدار  نماید میررفین را مختل  توازن بین

 .ماند میقی پزشک با

و نظثام   گثذاری  قثانون مسائل پزشکی و ر  و قضا نیاز به 

حقوقی مناس  دارند و حقوق بیمار باید در قوانین دیده شثود  

 .ربقه اجتماعی و فرهنگی باشثد ، مذه ، نژاد، بیمار از هر سن

و بثه   سثاارد  مثی کامل به کادر پزشثکی   رور بهسالمت خود را 

جثان او   تواند میافلت از بیمار  ای لحظهو  کند میاعتماد  ها آن

را به خطر اندازد لذا بیماران انتظارات فراوانثی را از پزشثک و   

بنثثابراین ضثرورت قثوانین مثدونی کثثه    ؛ کثادر پزشثکی دارنثد   

 هثای  زمانو  ها مکانحقوق بیماران و پزشکان در  ی دربرگیرنده

 .گردد میمختلف باشد احساس 

 مبانی نظری -1

 مسئولیت -

و بثه   شثدن  واقثع مثورد سثؤال   ، به معنی پرسش، مسئولیت

 .(34: 1334، عمید). مفهوم تفکیک وظیفه آمده است

عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضثرر دیگثری   

که وی به وجود آورده است خواه ناشثی از تقصثیر خثود وی    

، )جعفثری لنگثرودی   .باشثد  ایدادشثده باشد یثا از فعالیثت او   

1334 :342). 

متثرادف بثا عبثارت     مسئولیتدر معنای فقهی و شرعی نیز 

را که مسئولیت بثر ممثه و    کسی است و شده گرفتهضمان بکار 

)زندیثه و   .نامنثد  مثی یثا ضثامن    مسثئول  گیرد میعهده او قرار 

 .(01: 1334، ادریسی

 مسئولیت پزشک

، عبثارت اسثت از مسثئولیت قضثایی    ، مسئولیت پزشثکی » 

در حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنثده درمثانی   ، قانونی

در رابطثه بثا   ، بیمار یا دریافثت دارنثده خثدمات درمثانی     برابر

اعم از عمدی و سثهوی در درمثان یثا    ، هرگونه کوتاهی و خطا

 .«اقدامات درمانی و افشاء اسرار و ارالعات پزشکی بیمار

 مسئولیت کیفری پزشک -

اسقاط حج به صلح و سثازش میسثر    1در مسئولیت کیفری

مسثئولیت تحقثج    در ایثن نیست )برخالف مسئولیت مدنی( و 

عمدی بودن عمل شرط تحقج جرم و مسئولیت است که بایثد  

توجه داشت که در مباح  حقوق پزشکی و در االث  اوقثات   

بثرای آسثی  رسثاندن بثه بیمثار وجثود       « قصد فعلی مدرمانه»

در  چراکثه  نیسثت ه آنثان  مسثئولیت متوجث   گونثه  این نداشته و

مدازات دیگثر و   تواند میقاضی ، صورت احراز قصد مدرمانه

بثرای مرتکث  در نظثر گرفتثه و احکثامی ماننثد        تثری  سنگین

 .نماید صادر ...قصاص و اعدام و

 مسئولیت مدنی -

عبارت است از تعهد و الزامی که شخص  2مسؤولیت مدنی

زیثان   کثه  ایثن اعثم از  ، به دیگری دارد واردشدهبه جبران زیان 

مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته بثه  

. او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد

در هر موردی که شخص موظف به جبثران خسثارت دیگثری    

 .در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است، باشد

 دیدگاه فقه امامیه -2

 ضرورت -

دارای دو جنبثه فثردی و    تثوان  میضرورت در بین فقها را 

همانا حفظ جان و  که آناجتماعی دانست از جهت جنبه فردی 

 سالمتی افراد است و از جهثت جنبثه اجتمثاعی آن نیثز لثزوم     

 چنثثین هثثمو  هسثثتوجثثود ربیثث  و حفثثظ سثثالمتی مثثردم  

ناشی از زندگی اجتمثاعی موجث  موجثه بثودن      های ضرورت

 .(43: 1303، )صحتی، وندش میعمل ربی  

حضرت امام در تحریرالوسثیله دربثاره پیونثد اعضثا میثت      

و آن اینکه پیوند اعضا میثت مسثلمانی بثه بثدن      اند دادهنظری 

مثرگ   در حثال انسثانی   که همیندیگری ممنوع اعالم شد ولی 

                                                           
1 Criminal liability 
2 Civil liability 



 

 

4 

1400 بهار،  1،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

باشد قطع عضثو مثرده مسثلمان و پیونثد آن بثه انسثان جثایز        

 .(323: 1411، )خمینی .است شده شمرده

صاح  جثواهر نیثز مباشثرت پزشثک در امثر معالدثه و       »

برای حفظ نفوس محتثرم دانسثته و معتقثد     ای مقدمهدرمان را 

است که اگر ممکن نباشد تا پزشثک قبثل از درمثان خویشثتن     

بیمثاران متعثزر    و مثداوای از مسئولیت نمایثد معالدثه    رامبدی

 .(123 :42ج ، 1414، )ندفی .«خواهد شد

بیماران را  و مداوایشرایع االسالم معالده محقج حلی در »

ابثراء ممثه پزشثک مشثروع      الزم دانسته و معتقد است که اگثر 

، «نباشد معالده و مداوای بیماران با مشکلی مواجه نخواهد شد

 .(133: 1411، )حلی

 (پزشک ذمهبرائت )ابراء  -3

در تعریف لغوی ابثراء آقثای دکتثر لنگثرودی چنثین بیثان       

اختیثاری بسثتانکار از رلث      پوشثی  چشثم )حقوقی( »: اند کرده

ممثه مثالی باشثد یثا ایرمثالی       خیرخواه ممه)فقه( اسقاط  .خود

 .(2: 1333، )جعفری لنگرودی، «.مانند حج قصاص

گفت که ابراء ممه پزشک بدین معنی است  توان می بنابراین

پزشثک را در خصثوص    ...که بیمار و یا اولیاء او قبل از درمان

 .تلف شدن مبری کننداحتمال 

، فقهای امامیه آن است که با ابراء ممثه پزشثک   مشهورقول 

که محقج حلی در مختصر النافع و شرایع  شود میضمان ساقط 

شثثثیح محمدحسثثثن ندفثثثی در ، ...شثثثهید اول در، االسثثثالم

ه النهثاج و امثام   ملث خثویی در مبثانی تک   ...آیت ا، جواهرالکالم

ایشثثان  .ایثن نظثثر هسثثتند خمینثی در تحریرالوسثثیله قایثثل بثثه  

امر ، معتقدند که اگر ابراء ممه پزشک از مسئولیت مشروع نباشد

ادعثای   تأییثد و برای  شود میدرمان و معالده با اشکال مواجه 

 .انثد  جستهخویش به روایت السکونی از امام صادق )ع( استناد 

البته درمیان فقها افرادی نیز هستند که به عثدم سثقوط ضثمان    

چثون اسثقاط   » گوید میابن ادریس که  ازجملهند پزشک معتقد

، 1414، )ندفی، «شود میحج قبل از ثبوت آن است پس بدی ن

 .(43 :42ج 

که او به عثدم سثقوط ضثمان پزشثک معتقثد       بینیم میپس 

نظراست که چون اسقاط حج قبثل از ثبثوت آن    بر ایناست و 

جایز نیست لذا ابرا ممه پزشک نیز موج  سثقوط ضثمان وی   

این عده از فقها صرف موردنیاز بثودن ربابثت یثا     .نخواهد بود

بودن دلیل برخالف آن را برای تشریع حکم و جواز ابراء کافی 

معتقدند که خبر السثکونی نیثز ضثعیف     بر اینو عالوه  نداشته

 .چون سکونی راوی آن است تهس

صاح  جواهر در پاسح بثه ایثن اشثکاالت بثه ایثن      »ولی 

 .(43پیشین: ، )ندفی. «اند کرده اشارهموارد 

چون مشهور فقها بدان )خبر سکونی( استناد  -

د توانو  موی شرعی معتبر بووده و   ازنظر اند کرده

 .مبنای صدور حکم قرار گیرد

شورطی در   عنووان  بوه ابراء ذمه پزشک اگور   -

بور  ضمن عقد گنجانیده شوود جوایز اسوت و    

« المومنوون عنود شوروطهم   »آیه شریفه  اساس

کوه بوه شروطشوان وفوادار      اند مکلف مؤمنین

، بمانند لذا اگر در ضومن عقود اجوازه طبیو     

اسقاط ضمان وی شرط شده باشد شرعاً جوایز  

 .منافاتی با اجازه وی ندارد گونه هیچبوده و 

ی جامعوه بوه طبابوت و    و دیگر اینکه نیواز  -

نظر  رد کردنبرای  ها اینکه تمام ، معالجه دارد

 .این ادریس و طرفداران وی کافی است

 اذن پزشک در معالجه -4

برخی از فقها نظر دارند که امن بیمار و یا ولثی او موجث    

که اقدامات پزشک موجه تلقی گثردد و موجث  رفثع     شود می

پزشثثک در حرفثثه خثثود  کثثه درصثثورتی .مسثثئولیت وی گثثردد

رضثایت از   اخذمهارت کافی داشته و با رعایت کلیه جوان  و 

ررفداران این نظریثه معتقدنثد کثه     .بیمار یا ولی او اقدام نماید

مقثررات   بثاروح  و موافثج امن بیمار به ربی  عملی جایز بوده 

از فقها معتقدند که اگر پزشثکی مثاهر    ای دسته» .هستاسالمی 

امن داده باشد و درمان منتهثی بثه تلثف شثود     بوده و بیمار هم 

امن سثاقط   واسثطه  بثه که ضامن نیست چثون ضثمان    شده گفته



 

 
 

5 

 

1400 بهار،  1،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

دیگر از فقهثا بثر    ای دسته .«زیرا شرعاً کار جایزی بوده شود می

 هرچنثد لثذا   .امن در اتالف نیست، این باورند که امن در عالج

 پزشک در مداوا کردن مأمون بوده ولی اگر در جریثان معالدثه  

 اش بیمثاری چیزی را تلف کند ضامن است زیثرا او در درمثان   

بودن عملی در شثرع   و جایزدر تلف کردن او  و نهمأمون بوده 

منافاتی نداشته و اگر مرتکث    گونه هیچبا مسئولیت مرتک  آن 

، )ندفثی  .عمل مشروعی موج  اتالف شود ضامن خواهد بود

 .(43: 42ج ، پیشین

شثرایط دیگثر باعث      بثاوجود دسته که ابتدائاً امن بیمار را 

ولی بعداً با استناد به دلیل اشثتغال ممثه    اند دانستهسقوط ضمان 

پزشک در علثم ربابثت    که درصورتیضمان حتی  ادلّهو ارالق 

وی را ضثامن  ، مهارت کافی داشته و در عمل نیز کارآمد باشثد 

شثهید اول در  ، سثالم در شرایع اال حلیمحقج  .اند کردهقلمداد 

 ...ه المنهثاج و آیثت ا  ملث خثویی در مبثانی تک   ...آیثت ا ، جمعه

 .ررفداران این نظر هستند، خمینی در تحریرالوسیله

کثه   انثد  کثرده حضرت امام خمینی در تحریرالوسثیله بیثان   

در  کثه  درصثورتی ، نماید میپزشک آنچه را که به معالده تلف »

علم و عمل قاصر باشد ولو اینکه مأمون باشثد یثا شثخص تثا     

حدی را بدون امن از ولی او یا شخص بالغی را بدون امن خود 

عالم و در عمل محکم باشد ضامن است  اگرچهاو معالده کند 

مریض یا ولی او به پزشکی که در علثم و عمثل حثامق     و اگر

ی اقثوی  ضثامن نیسثت ولث    انثد  گفتثه است امن بدهد بعضی ما 

 .(333 :4ج ، 1333، )خمینی، «ضمان اوست درمانش

 در جراحی مؤثرمسئولیت مدنی عوامل  -2

کار تیمی مبتنی بر قراردادی است که بین گروهی از  اصوالً

 ...شثود  مثی تثدوین   با یکثدیگر افراد برای ایفاء وظایف مرتبط 

پزشکی مبتنی بر چنین قراردادی است که رثی   کارگروهعموماً 

نسثبت   هثایی  مسئولیتآن هر یک از ررفین قرارداد تعهدات و 

امثروزه ماهیثت خثدمات پزشثکی      .پذیرنثد  مثی مقابل  ررف به

خثدمات سثالمت    روز بثروز در حال تغییر است که  ای گونه به

مراقبثت سثالمت ارائثه     گثروه  توسط بهارائه توسط فرد  جای به

و ماهیت قراردادهای شثفاهی و کتبثی بثین مثددجو و      شود می

 صثورت  بثه خدمات پزشکی از شکل سنتی فردی  کنندگان ارائه

که در اال  مثوارد   هرچند .قرارداد فرد با سازمان درآمده است

ممکن است فردی به نماینثدگی از سثازمان در انعقثاد قثرارداد     

 اسثت کثه   ای گونثه  بثه امثا ماهیثت خثدمات    ، نقش داشته باشد

توسط افراد مختلفی محقج  شده ارائهمختلف خدمت  های بخش

 خثوبی  بثه ایثن تحثول    مقتضثای  بهاما مباح  حقوقی ؛ گردد می

حداقل در مباح  حقوقی از جنبه فقهی  .تغییر پیدا نکرده است

و اصول بر مبنثای رابطثه فثرد پزشثک و      ها مثالو عرفی عمده 

متقابثل در   روابثط . شثود  مثی بیمار تبیین و حتی آمثوزش داده  

مختلفثی   هثای  جنبثه خدمات پزشکی از  کننده ارائه های زمانسا

بثا سثازمان    گروهاز ررفی هر یک از اعضاء  .است بررسی قابل

تعهدات سازمان نسبت  عمدتاًکه  کنند میروابط متقابلی برقرار 

از ررفثی کارمنثد   ، هستمالی  های پرداختبه کارکنان ناظر به 

 عمثدتاً کثه   پذیرد مینیز نسبت به سازمان تعهدات و مسئولیتی 

عمثومی   هثای  صثالحیت و  ای حرفه مای باصالحیتدر ارتباط 

 عنثثوان بثثهسثثازمان بثثا مثثددجو  کثثه هنگثثامیاز ررفثثی  .اسثثت

این قثرارداد بثرای   ، کند میخدمات قرارداد منعقد  کننده دریافت

آن ارائثه   تثرین  مهثم کثه   کنثد  میهمه کارکنان الزاماتی را ایداد 

البتثه تعهثدات    .اسثت  ای حرفهخدمات در قال  استانداردهای 

چثه بثه    هثا  هزینثه پرداخت  صورت بهمددجو نسبت به سازمان 

تحقثج   ای بیمثه شکل فردی )آزادی( و چه بثه شثکل پوشثش    

 .یابد می

 ز اعمال پزشک متخصصمسئولیت مدنی ناشی ا -

هرگاه پزشک در »: دارد میا که مقرر . م. ق 434مطابج ماده 

، موج  تلف یا صدمه بثدنی گثردد   دهد میمعالداتی که اندام 

و مطثابج مقثررات پزشثکی و     عمالًضامن دیه است مگر آنکه 

موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالده برائت گرفتثه باشثد و   

برائت از مثریض بثه    اخذمرتک  تقصیری هم نشود و چنانچه 

معتبر نباشد و یا تحصیل برائثت  ، دلیل نابالغ یا مدنون بودن او

برائثت از ولثی   ، از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد

اصل بر عثدم ضثمان پزشثک اسثت     ، «شود میصیل مریض تح

، شرایطی همچثون  باوجودصدمه بدنی  مگر در صورت تلف یا
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برائت قبثل   اخذموازین فنی و یا ، عدم رعایت مقررات پزشکی

حال اگر پزشک با رعایت مقررات و مثوازین   .از شروع معالده

برائت مرتک  تقصیر گردد مطابج قسمت اخیر این  اخذفنی و 

اگر فثردی جهثت اندثام     مثال عنوان بهمسئول است  بازهمماده 

جراحی به پزشک متخصص مراجعه نماید و او با اندام تقصیر 

محرز مانند عدم استفاده از مکان مناس  جهت جراحی باعث   

برائثت   اخثذ تلف یا صدمه بدنی گردد مسئول است حتی اگثر  

 .نموده باشد

در »: دارد مثی کثه چنثین مقثرر     434مثاده   1مطابج تبصثره  

علم و عمل بثرای وی   صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در

 رثور  همان .«نکرده باشد اخذبرائت  هرچندضمان وجود ندارد 

در صورت عثدم تقصثیر   ، که از ظاهر تبصره ماده فوق پیداست

برائثت   اخذیا قصور از جان  متخصص هرچند که از متقاضی 

ننموده باشد مسئولیتی متوجثه جثراح نیسثت کثه ایثن امثر از       

باع  گسترش دامنه عدم مسئولیت پزشک و از ررفثی   سو یک

مطثابج  . گثردد  میعلم پزشکی  های پیشرفتممکن است باع  

، در مثوارد مزبثور  »: دارد مثی که چنین مقرر  433ماده  1تبصره 

است و موجث    هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه

، بثه دسثتور عمثل کنثد     بثاوجوداین و  شثود  مثی صدمه و تلف 

مسثتند بثه خثود     و خسثارت پزشک ضامن نیست بلکه صدمه 

این تبصره نیثز دامنثه عثدم مسثئولیت     . «مریض یا پرستار است

مثال: اگثر   رور به، پزشک را به نحوی دیگر گسترش داده است

داروی فردی جهت جراحی به متخصص رجوع نماید و بدانثد  

و با دسثتور و   گردد میبیهوشی باع  صدمه بدنی یا تلف وی 

تدویز پزشک از آن دارو استفاده نماید پزشثک در قبثال تلثف    

 .جان یا صدمه بد نی وارده به وی مسئولیتی ندارد

 

 

 پزشکی گروهمسئولیت مدنی ناشی از اعمال  -

پزشثکی در   گثروه در بسیاری از منابع پزشکی به مسئولیت 

در ایثن   موردتوجثه عمثده موضثوع    .خثوریم  برمیمقابل بیمار 

جنسی و قثدرت  ، مسئولیت مراقبت کامل و بدون تبعیض سنی

رعایثت   خثوبی  بثه ارمینان از اینکثه حقثوق بیمثار     .مالی است

و خثدمات پزشثکی بثا رعایثت اخثالق حسثنه ارائثه         شود می

در  .از ارکثان اساسثی و مهثم نظثام سثالمت اسثت      ، گثردد  می

تعاریف رایج حقوقی و فقهی به لحاظ ماهیثت تثاریخی ارائثه    

ناظر به رابطه پزشثک و   عمدتاًروابط حقوقی ، خدمات پزشکی

در منثثابع حقثثوق پزشثثکی مبثثاحثی در  هرچنثثد .بیمثثار اسثثت

اما این موضوعات ، شده درجپزشکی  گروهخصوص مسئولیت 

ه متناس  با وسعت کار تیمی خدمات سالمتی توسعه پیدا نکرد

پزشکان به دلیل کار تخصصی و تمثاس محدودشثان بثا    . است

، دارنثد  بر عهده درمانی گروهمسئولیت اصلی را در  بااینکهبیمار 

بثه  » امثا ؛ یابنثد  نمثی با بیمثار را   عیار تمامامکان ارتباط کامل و 

پرسثتار و بیمثار سثاردن نقثش همثاهنگی       لحاظ ماهیت رابطه

 هثای  برنامثه تثا   دهثد  مثی پزشکی به پرستار این امکان را  گروه

؛ «الگوهثثای اخالقثثی مناسثثبی پثثیش بثثرود بثثر اسثثاسدرمثثانی 

 .(33: 1302، )عباسی

 دستیاران جراح -

، مسثئولیت سثایر همکثاران جثراح    ، مثوارد زیثر   استثنای به

پزشثکی اسثت    گثروه سرپرسثت   عنوان بهمتوجه پزشک معالج 

 درسثتی  بثه در اجثرای وظثایف    هثا  آنکثه   شثود  میزیرا تصور 

 .کرده است مباالتی بیراهنمایی نشده و مسئول در این مورد 

دارای صالحیت و شرایط قانونی مقرر  که درصورتی -الف 

در دایثره   هثا  آن هثای  اقثدام خطاهای ناشی از اعمثال و  ، نباشند

 .گیرد میپزشکی قرار ن گروهمسئولیت سرپرست 

هثر یثک از    هثای  اقثدام مسئولیت ناشثی از اهمثال و    -ب 

پزشثکی کثه دسثتورات جثراح یثا متخصثص        گثروه همکاران 

 .هاست آنبیهوشی را اجرا نکنند متوجه 

سثایر همکثاران و    های اقداممسئولیت ناشی از خطا و  -ج 

 هسثت  هثا  آنپزشکی که از وظایف و اختیارهای قثانونی   گروه

 .هاست آنمربوط به خود 

ی و در امثور پزشثک   کثه  درصثورتی ، مدیر مؤسسه پزشثکی 

درمانی رابطه سببیتی بین صدمه و خسثارت وارده و عمثل وی   

 .نیستنیاید مسئولیتی متوجه وی  به دست
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پزشثکی مسثئولیت مثدیر     گثروه گفت در  توان می درنتیده

بیمارستان و سایر همکاران پزشک در دایره محدودی اسثت و  

مسئولیت متوجه پزشثکان معثالج اسثت و نبایثد      رورمعمول به

پزشثکان معثالج و سثایر همکثاران      های اقدامفراموش نمود که 

، )شثفیعیان ، هسثت در راسثتای بهبثود و سثالمتی بیمثار      ها آن

 .(32پیشین: 

 متخصص بیهوشی -6 

و  پرداخثت  مثی به عمل جراحثی   تنهایی بهجراح  درگذشته

، شثد  مثی چنانچه اقدامات او مندر به ایراد صدمه یا مرگ بیمار 

امثا امثروزه   ؛ ست مسثئول تلقثی شثود   توان میتنها کسی بود که 

آنچثه در وهلثه   . اسثت  پیثداکرده عمل جراحی ماهیت گروهی 

بیمار بثرای   درواقعاین است که  شود مینخست به مهن متبادر 

ورت ضثرورت  و در صث  کند میمعالده خود به پزشک مراجعه 

خواه ، بیمار را معالده کند شود میپزشک متعهد ، عمل جراحی

در ایندثا  ، توافج و قرارداد او با بیمار کتبی باشد خثواه شثفاهی  

 و اهمیت است: توجه قابلدو فرض 

 عمل جراحی بدون حضور متخصص بیهوشی -

مواردی وجود دارد کثه جثراح بثدون حضثور متخصثص      

کثه در مثوارد اورژانثس     نمثود  مثی بیهوشی اندام بثه جراحثی   

بثوده   ایر اورژانثس هرگاه مورد  .نیستمسئولیت متوجه جراح 

و الزم اسثثت اقثثدام درمثثانی در حضثثور متخصثثص بیهوشثثی  

باعث  ندثات بیمثار باشثد در ایثن       توانثد  مثی صورت گیرد و 

این وضعیت . پزشک جراح را مسئول شناخت توان میصورت 

سثت بثه عمثل    که جراح بدون حضثور متخصثص بیهوشثی د   

جراحی بزند قبالً بسیار شایع و رایثج بثود امثا امثروزه نثادر و      

ممکن است یک جثراح بثه هثر دلیثل      هرحال به .کمیاب است

بدون حضور متخصثص بیهوشثی مبثادرت بثه عمثل جراحثی       

، در این صورت آیا مسئولیتی متوجه وی هست یثا خیثر   .نماید

حی مندثر  گفت که عملیات جرا توان می سؤالدر پاسح به این 

در ایثن  ، به مرگ یا ایراد صدمه و خسارتی نسبت به بیمار شود

: یثک  مثثال  عنوان به .صورت در مسئولیت جراح تردیدی نیست

بیمار شدیداً روانی که قبالً از بیمارستان روانی فرار کرده اسثت  

بالفاصثله او را بثه بیمارسثتان    ، نمایثد  میمبادرت به خودکشی 

که با شوک الکتریکثی و   گیرد میپزشک تصمیم ، کنند میمنتقل 

وی را به هوش آورد اما اقدامات وی نتیدثه   احیاگراناقدامات 

در ایندثا پزشثک معثالج از    ، کنثد  مثی و بیمثار فثوت    دهد مین

و ندثات بیمثار    احیثاگران متخصص بیهوشی جهثت اقثدامات   

 کند میقاضی پرونده در رأی خود استدالل . کمک نگرفته است

کفایثت   چنینثی  ایثن ات پزشثک معثالج در مخثاررات    که اقدام

، و پزشثک بایثد از متخصثص بیهوشثی کمثک بگیثرد       کند مین

 .گردد میوی مسئول مرگ بیمار تلقی  درنتیده

 عمل جراحی با همکاری متخصص بیهوشی -

گاه اقدام درمانی بین جراح و متخصص بیهوشثی مشثترک   

است و الزم است به کمک یکثدیگر بثرای بهبثود بیمثار تثوان      

اگثر نظریثه   ، تا بثه نتیدثه مطلثوب برسثند     کاربندندخود را به 

داشته باشد که مرگ بیمثار ناشثی    تأکیدکارشناسی بر این نکته 

 هثای  اقثدام پزشکی است و اگر آمیختگثی   گروه احتیاری بیاز 

باشد که نتوان بین وظثایف جثراح و    ای گونه بهدرمانی پزشکی 

اگر  .هر دو مسئول هستند، متخصص بیهوشی تفکیک قائل شد

حادثه مرگبار به بیمارستان منتقثل شثود و    درنتیده یکبیماری 

مشکل حاد تنفسی و خونریزی مغزی داشته باشثد و اقثدامات   

بیمثار   درنهایثت به دنبال نداشته باشد و  ای نتیدهپزشکی  گروه

فوت کند مسئولیتی که متوجثه جثراح یثا متخصثص بیهوشثی      

؛ دربثاره اقثداماتی   گیرد میقرار  موردبررسیاست در دو محور 

که بین جراح و متخصص بیهوشی مشترک است و الزم اسثت  

هماننثد   کاربندنثد توأماً جهت بیهوشی بیمار تثوان خثود را بثه    

شی از خونریزی شدید مغزی که باید بالفاصله ایست تنفسی نا

نسبت به احیای بیمار از رریج اتصال وی به دستگاه تنفسثی و  

ربیعتثاً همثاهنگی و   ، گذاشتن لوله تخلیه خونریزی اقدام کثرد 

همکاری تنگاتنگی بین جراح و متخصص بیهوشی الزم اسثت  

حثال بیمثار وخثیم     هرچنثد ، تا منتهی به نتیده مطلثوب شثود  

 تأکیثد اما اگر نظریه کارشناسی بر این نکتثه  ؛ باشد شده گزارش

پزشثکی   گثروه  احتیثاری  بیداشته باشد که مرگ بیمار ناشی از 

پزشثکی   احیثاگران است چنانچه آمیختگی و امتثزاج اقثدامات   
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وظایف و تعهدات جراح  باشد که نتوان تفکیکی بین ای گونه به

 .و متخصص بیهوشی ایداد کرد

 مسئولیت کیفری پزشک در جراحیارکان تحقق  -7

هرگاه پزشک در جریان امور ربی یا جراحثی و در حالثت   

 سثوءنیت اختیثار و آگثاهی عمثداً و بثا     ، عادی و متعارف عقل

مرتک  فعلی شود که مندر به مرگ یا ایراد صدمات جسثمانی  

مدثرم تلقثی و مسثتحج    ، و روانی یا نقص عضثو بیمثار شثود   

عمثدی   جثرائم بنثابراین در  ؛ مدازات مقرر قانونی خواهد بثود 

عنصر معنوی در  عنوان بهقصد مدرمانه ، ناشی از حرفه پزشکی

جثرم )عنصثر قثانونی و عنصثر      دهنده تشکیلکنار سایر عناصر 

رکن اصثلی تلقثی   ، مادی( برای تحقج مسئولیت کیفری پزشک

الزم به یادآوری است که برای وقوع جرائم مغثایر بثا    .شود می

افشثاء  ، صدور گواهی خالف واقع جملهازشئون حرفه پزشکی 

عمثومی   گانثه  سثه عالوه بر لزوم وجود عناصر  ...اسرار بیمار و

لکن در  .جرم وجود شرایط و ضوابط خاص نیز ضروری است

علیه تمامیت جسمانی و روانثی اشثخاص در    ایرعمدیجرائم 

و قصثد   سوءنیت گونه هیچپزشک ، جریان امور ربی یا جراحی

یان امور ربثی یثا جراحثی نثدارد و خطثای      در جر ای مدرمانه

 .شود میجزائی موج  تعقی  کیفری پزشک 

 1332قانون مدازات اسالمی مصثوب سثال    434ماده  .1

 دهثد  مثی هرگاه پزشک در معالدثاتی کثه اندثام     دارد میمقرر 

مگر آنکثه  ، ضامن دیه است، موج  تلف یا صدمه بدنی گردد

عمل او مطابج مقررات پزشکی و موازین فنی باشثد یثا اینکثه    

قبل از معالده برائت گرفته باشد و مرتک  تقصیری هم نشثود  

یا مدنثون بثودن    نابالغبرائت از مریض به دلیل  اخذو چنانچه 

او معتبر نباشد و یا تحصثیل برائثت از او بثه دلیثل بیهوشثی و      

 .شثود  مثی ولی مریض تحصیل مانند آن ممکن نگردد برائت از 

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علثم و   – 1تبصره 

نکثرده   اخثذ عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائثت  

ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پثدر   – 2تبصره  .باشد

در مثوارد فقثدان یثا عثدم      .و ولی عام که مقام رهبثری اسثت  

از مقثام   اسثتیالن قضائیه بثا   رئیس قوه، دسترسی به ولی خاص

مربورثه نسثبت بثه     هثای  دادسثتان رهبری و تفویض اختیار به 

 .نماید میاعطای برائت به ربی  اقدام 

مقثرر   1332قانون مدازات اسالمی مصثوب   433ماده  .2

پزشک در معالداتی که دستور اندام آن را به مریض یا  دارد می

در صورت تلثف یثا صثدمه     نماید میپرستار و مانند آن صادر 

ایثن قثانون عمثل     434بدنی ضامن است مگر آنکه مطابج ماده 

در موارد مزبثور هرگثاه مثریض یثا پرسثتار       – 1تبصره  .نماید

و  شود میبداند که دستور اشتباه است و موج  صدمه و تلف 

پزشثک ضثامن نیسثت بلکثه     ، به دستور عمل کنثد  باوجوداین

تبصره  .ض یا پرستار استصدمه و خسارت مستند به خود مری

در معالدات پزشثکی   ایدادشدهدر قطع عضو یا جراحات  – 2

 .شود میاین قانون عمل  434ربج ماده 

مقثرر   1332قانون مدازات اسالمی مصثوب   433ماده  .3

در موارد ضروری که تحصیل برائثت ممکثن نباشثد و     دارد می

نماید ربج مقررات اقدام به معالده ، پزشک برای ندات مریض

از مفهثوم مثواد    .کسی ضامن تلثف یثا صثدمات وارده نیسثت    

که ارکان و شرایط میثل بثرای تحقثج     گردد میمذکور استنباط 

 .مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران ضروری است

 در عمل جراحی یا طبی احتیاطی بی -

خطای انسانی است که پیامد کثار خثود را در    احتیاری بی»

فعل او با الگثوی   دیگر عبارت به .کند مین بینی پیشوضع خاص 

الگثوی  ، منطبثج نیسثت   بثین  پثیش رفتاری انسان دوراندیش و 

را از مدمثوع رثرز تلقثی و     هثا  انسانمتعارف و انتزاعی رفتار 

 خطثایی  احتیثاری  بثی » ؛«استنباط کثرد  توان میانتظارات جامعه 

در  احتیثاری  بثی  ؛«شثود  مثی است که یک شخص مرتک  آن ن

یعنی افلت از جنس ترک اسثت و  ؛ رود میت به کار مقابل افل

از جنس فعل که عبارت است از ارتکاب عملثی از   احتیاری بی

یثا حثزم    بینثی  پیشباید آن  حقاًو حزم که  بینی پیشروی ترک 

. رفثت  مثی یعنی توقثع آن عرفثاً از فاعثل عمثل      شد میرعایت 

 .(431: 1332، گلدوزیان)

پثس بثدین ترتیث  چنانچثه پزشثک یثا جثراح یثا سثثایر          

متصدیان مشاال وابسته به پزشکی توجه کافی را بر درمثان یثا   
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آزمایش مبذول نداشته یا مرتکث  اشثتباه یثا تعثدی و تفثریط      

ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار  ها آنعمل  درنتیدهگردند و 

طالث   بثا توجثه بثه م    .اند شده احتیاری بیمرتک  ، ایداد شود

البته مراجع  .عرف است احتیاری بیتشخیص  ی ضابطه، مذکور

مربوره به اتهام بزه ناشی از  های پروندهقضایی در رسیدگی به 

علمی یا فنی  ی جنبهصاحبان مشاال پزشکی که بیشتر  ی حرفه

رویثه   بثر اسثاس  ، داشته و به معلومات مخصوص نیثاز دارنثد  

 هثای  دادگثاه قانون آیین دادرسی  03جاریه و نیز به استناد ماده 

موضثوع را بثا    1301عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

یات در اظهارنظر بر اساس، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی

بثه   عنه مشتکیپزشک  احتیاری بییا عدم  احتیاری بیخصوص 

بره هنگامی دعوت به عمثل  از اهل خ .کنند میاهل خبره ارجاع 

آنان از جهت علمی یا فنی و یثا معلومثات    اظهارنظرکه  آید می

، مهنثثدس، داروسثثاز، مخصثثوص الزم باشثثد از قبیثثل پزشثثک

چنانچه در جرائم مخل امنیثت  ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف

و یا خالف نظم عمومی اهل خبره بدون عثذر موجثه حضثور    

قاضثی جلث  خواهثد     حکم به ،نیابد و من به الکفایه هم نباشد

 .شد

 در جریان عمل جراحی یا طبی مباالتی بی -

ترک فعل و  صورت به احتیاری بیو افلت نوعی  مباالتی بی

 .خودداری از اندام عملی است که اندام آن شرط احتیاط است

ترک تکلیفی است که مقتضای پیشثگیری   مباالتی بیمقصود از 

اگر کسی به هر دلیلی از ادای ، از نتایج ناخواسته مدرمانه است

مأخوم به ، آن جرمی واقع شود ی درنتیدهتکلیف اافل بماند و 

پزشثکی اسثت کثه ربثج      مبثاالت  بیبنابراین پزشک ؛ آن است

موازین علمی و فنی پزشکی ملزم بثه اندثام کثاری نسثبت بثه      

قثانون   .بیمار بثوده و آن را تثرک کثرده و اندثام نثداده اسثت      

یکی  عنوان به مباالتی بیاز  1331سال مدازات اسالمی مصوب 

 333)تبصثره مثاده    .از مصادیقی تقصیر جزایی نامه برده اسثت 

قانون فوق  234ماده  3همچنین تبصره  (قانون مدازات اسالمی

و سایر مصادیج خطثای   مباالتی بی براثر، قتل یا ضرب یا جرح

جزایی را قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد دانسته است 

 ی واسطه به ایرعمدیقانون فوق برای مرتک  قتل  313اده و م

مدثازات حثبس از   ، و سایر مصادیج خطای کیفثری  مباالتی بی

 ی ناحیهیک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از 

مثواد   ی کننده تهیهاگر »برای مثال:  .اولیای دم تعیین نموده است

اهمثال در   براثثر ی خوراکی و آشامیدنی یثا آرایشثی و بهداشثت   

سندش و به کار نبردن ترکیباتی کثه در سثاختن مثواد مثذکور     

 مبثاالتی  بثی مرتک  ، موج  بیماری با آسیبی گردد، الزم است

آوردن  جثا  بهاز اندام دادن فعلی که ، دیگر عبارت به .شده است

بنابراین پزشثک  ؛ «آن شرط احتیاری بوده خودداری کرده است

پزشکی است که ربج موازین علمی و فنی پزشثکی  ، مباالت بی

تثرک کثرده    آن راملزم به اندام کاری نسبت به بیمار بوده ولی 

: عدم تهیثه اسثباب و لثوازم و    مثال عنوان به .و اندام نداده است

آالت جراحثثی و عثثدم تمیثثز و پثثاک کثثردن آن در عملیثثات   

نثوار قلبثی قبثل از     برنداشثتن قبلثی و   ی معاینثه عدم ، جراحی

الزم قبل از عملیات جراحثی   های آزمایشعدم اندام ، بیهوشی

 .پزشکی است مباالتی بیاز مصادیج بارز ، موارد دیگر ها دهو 

 عدم مهارت در جریان عمل جراحی یا طبی -

اموری اسثت کثه نیثاز بثه      ازجملهعملیات جراحی یا ربی 

ارالعات و توانثایی کثافی   ، ظرافت خاص دارند و عدم مهارت

مندر به ورود ضثرر و زیثان بثه بیمثار     ، علمی پزشکعملی و 

 .خواهد شد و نهایتاً مسئولیت کیفری به دنبثال خواهثد داشثت   

پزشک باید در اندام اعمال جراحثی یثا ربثی حثامق و مثاهر      

مخصوصثاً پزشثکان   ، بودن پزشثک  کار تازهو  تدربگی بی .باشد

علمثی دچثار    ازنظثر را  ها آنمواردی است که  ازجملهعمومی 

نداشتن مهارت به دو صثورت مثادی و معنثوی    » .کند میاشتباه 

نداشتن ورزیثدگی و تمثرین   ، است؛ عدم مهارت مادی یا بدنی

مسثتلزم توانثایی    هثا  آنکافی در اموری است که اندام صحیح 

عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلثج یثا   ، خاصی است

از  ای رشثته در  ربیبی کثه  .نسبی در شغل و حرفه مربوط است

هدایت بیمار به نزد متخصص  جای بهر  ارالع کافی ندارد و 

دست به درمان یا عمثل   انگاری سهلبا ، برای آزمایش و تدربه

باع  مثرگ یثا نقثص عضثو بیمثار       درنتیدهو  زند میجراحی 
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و در ایثن اقثدام    هسثت ضثامن عثدم مهثارت خثود     ، شثود  می

: 1303، )گلثدوزیان  «.شثود  می احتیاری بیفرض بر  ایرماهرانه

134). 

قثانون   333 ی مثاده و  234 ی مثاده  3در تبصثره   گذار قانون

 عنثوان  بثه عدم مهثارت را   1331مدازات اسالمی مصوب سال 

: مثثال  عنوان به .یکی از مصادیقی خطای کیفری مکر نموده است

در  چنثان  آنرحم زنی بینوا را  ای تدربه بیدر یک مورد جراح »

کثه وارد قسثمتی از روده    اش داده بثود حین کورتثاژ ربثی تثر   

و دهانثه زخثم کثه در عمثج رحثم جثای داشثت         شده کوچک

جراح مذکور دیواره روده را با بقایای جفثت و جنثین   ، پوشاند

قثوس   درنتیدثه اشتباه گرفته و با پنس آن را بیثرون کشثیده و   

تازه در این مرحله بثود   .بزرگی از روده کوچک وارد مهبل شد

که جراح به خطای خود پی برد و سراسیمه یکثی از اسثاتید را   

خبر کردند و او ناچار آن قوس روده را که سوراخ شده بثود و  

سیاه شده بود را برداشت  تقریباًقرار گرفتن  فشار تحتبه علت 

ولی هنوز بیمار در بیمارستان  .و زخم را بخیه زده و ترمیم کرد

ه علت عفونت لگن ناچار شد رحم خود را نیز بثردارد  بود که ب

و زن جوان عالوه بر از دست دادن جنینثی کثه بثرای بثار اول     

و رحم خود را نیز از دسثت داد و بثرای همیشثه از     حامله بود

 .(24: 1333، گودرزی) .«نعمت مادری محروم شد

در مرحلثثه تشثثخیص و درمثثان بیمثثاری توسثثط پزشثثک و 

وشی و عمثل جراحثی ممکثن اسثت بثه      بیه ی مرحلههمچنین 

بثی  خطاهثایی اتفثاق   ، پزشک تدربگی بیلحاظ عدم مهارت و 

، هسثت مراحثل معالدثه    تثرین  مهمتشخیص از  ی مرحله .افتد

اگر تشخیص نوعی بیماری توسط پزشک به لحثاظ   که روری به

بثا تدثویز    بسثا  چثه ، اشثتباه باشثد   تدربگثی  بثی عدم مهارت و 

جدید بشثود کثه از    های بیماریداروهای اشتباهی موج  بروز 

تعبیثر   آیند میپزشک به وجود  وسیله بهکه  هایی بیماریبه  ها آن

پزشثک  ، تشخیص نوعی بیمثاری  ی مرحلهبنابراین در ؛ شود می

اولیه و الزم پیرامثون تشثخیص نثوع     های آزمایشباید از انواع 

استفاده نموده و از سرعت و کوتثاهی در تشثخیص و   ، بیماری

بعضثی از   ی مطالعثه ر معاینه و سرسثری انگاشثتن   عدم دقت د

 وتحلیثل  تدزیهبیمار را  حال شرح .خودداری نماید های آزمایش

خثود تطبیثج داده تثا از هرگونثه      های آموختهنموده و ساس با 

پزشثثک بایثثد در مواقثثع  .خطثثای در تشثثخیص مصثثون بمانثثد

از تدویز هر نثوع دارویثی اجتنثاب    ، نوع بیماری تشخیص عدم

بیماران را جهت مراجعه به پزشک متخصص دیگثری   نموده و

پزشثک  ، ارشاد و راهنمایی نماید بعد از تشخیص نوع بیمثاری 

حاکم بر قضثیه   واحوال اوضاعباید با رعایت کلیه جوان  امر و 

، سثن و جنسثیت بیمثار   ، شدت و ضعف نوع بیمثاری  ازجمله

روش معالده  ...قدرت تحمل و حاالت روحی و روانی بیمار و

انتخثثاب رریثثج و روش  .رمثثان مناسثثبی را انتخثثاب نمایثثدو د

لکثن رریثج و روش   ، معالده و درمان حج پزشک معالج است

بر پایه علم و دانش پزشثکی مسثلم و نثوین     بایست میمعالده 

در مراحل بیهوشی و عمل جراحثی نیثز اصثول و     .استوار باشد

ضوابط خاص پزشکی وجود دارد که پزشک ملزم بثه رعایثت   

 تدربگثی  بیبه لحاظ  ها آنو در صورت عدم رعایت  هاست آن

 مسئول خطای ناشی از اعمال ارتکابی خثویش ، و عدم مهارت

 .هست

عدم رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا  -

 طبی

یکثی از   عنثوان  بثه رعایثت نظامثات دولتثی را     گثذار  قانون

منظثور از نظامثات    .مصادیج خطای کیفری مکثر نمثوده اسثت   

، نامثه  تصثوی  هثر نثوع مقثررات کلثی اعثم از قثانون       ، دولتی

و دستورالعمل دارای ضمانت اجرایی است  نامه بخش، نامه آیین

بثرای   دار صالحیتیا مقامات  گذار قانون حکم بهکه رعایت آن 

اصناف و صاحبان حثرف  ، موسسه و کانون، ارگان، عموم مردم

 .خاص الزامی است

 :شوند میاساسی تقسیم  دودستهبنابراین نظامات دولتی به 

و همثه افثراد    دارد مینظامات عثام کثه جنبثه عمثو     –الف 

برقراری نظم و امنیت عمثومی و حفثظ منثافع     منظور بهجامعه 

 امور اخالقی نامه آیین مانند؛ جامعه ملزم به رعایت آن هستند

، موسسثه ، نظامات اختصاصثی کثه صثرفاً بثه ارکثان      –ب 

 .شود میاصناف و صاحبان حرف خاصی مربوط 



 

 
 

11 

 

1400 بهار،  1،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

سثازمان نظثام   ، مدلس شورای اسثالمی ، در مورد پزشکان

، سازمان پزشکی قانونی کشور، پزشکی جمهوری اسالمی ایران

و  وزیثران  هیئثت ، درمان و آمثوزش پزشثکی  ، وزارت بهداشت

ضوابط و مقثررات خاصثی   ، سایر مراکز علمی و درمانی کشور

ریثان  بثرای پزشثکان در ج   هثا  آنکه رعایثت   اند نمودهرا وضع 

 ی واحثده  مثاده : مثال عنوان به .عمل جراحی یا ربی الزامی است

مدلس شورای  11/3/04درمانی مصوب  جنین سقط گذار قانون

سقط درمانی با تشخیص سثه پزشثک و    .دارد میاسالمی مقرر 

پزشکی قثانونی مبنثی بثر بیمثاری جنثین کثه بثه علثت          تأیید

بودند موج  جرح مثادر اسثت و    الخلقه ناقصیا  افتادگی عق 

قبثل از  ، باشثد  تثوأم یا بیماری مادر که با تهدید جانی مثادری  

و مدازات و  هستبا رضایت زن مداز  (چهار ماه)ولوج روح 

متخلفین از اجثرای   .مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود

مقثرر در قثانون مدثازات اسثالمی      مدازاتیمفاد این قانون به 

دسثتورالعمل اجرایثی قثانون فثوق نیثز       .شثد  محکوم خواهنثد 

با عنایت به  .نموده است بینی پیشضوابط و مقررات خاصی را 

درمانی رعایت نظامات میل  جنین سقطدر ، مذکور ی واحده ماده

 .توسط پزشک مباشر ضروری است

 ،تشخیص قطعی سه پزشک متخصص -1

 ،پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین تأیید -2

 الخلقوه  نواقص یا  افتادگی عق جرح مادری به علت  -3

 ،بودن جنین

 ،باشد توأمبیماری مادر که با تهدید جانی مادر  -4

 ،سقط قبل از ولوج روح -2

 .( استرضایت زن )خانم باردار -6

و آن این است که اگر عثدم   شود میدر ایندا مطرح  سؤالی

رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا ربثی توسثط   

منفی در سالمتی بیمثار نداشثته و    تأثیر گونه هیچ، پزشک معالج

 بازهمعوارض جسمانی یا روانی ایداد ننماید آیا پزشک معالج 

گفت  توان میپاسح  در مسئولیت کیفری خواهد داشت یا خیر؟

 ی رابطهتحقج مسئولیت کیفری پزشک وجود  شرایط الزم برای

علیت بین عدم رعایت نظامات دولتی و عوارض جسثمانی یثا   

در بیمار ضروری اسثت و در فثرض    ایدادشدهعوارض روانی 

 ای صثدمه ، عدم رعایت نظامات دولتی ی واسطه بهمذکور چون 

 ی رابطثه به جسم و یا روان بیمار وارد نشثده اسثت تثا احثراز     

 گونثه  هثیچ بنثابراین پزشثک معثالج    ؛ طرح گرددعلیت مذکور م

برای تحقج مسئولیت کیفثری   .مسئولیت کیفری نخواهد داشت

پزشک وجود رابطه علیّت بین عدم رعایثت نظامثات دولتثی و    

در بیمثثار  ایدادشثثدهعثثوارض جسثثمانی یثثا عثثوارض روانثثی 

ضروری است و در صورت احراز رابطه علیّت پزشثک معثالج   

 .مسئولیت کیفری خواهد داشت

 طبیعت تعهدات پزشک در عملیات جراحی -8

در خصوص ربیعت تعهدات پزشک در عمثل جراحثی دو   

 نظریه ارائه گردیده است:

 وسیله بهتعهد -

ضثثروری تثثابع قواعثثد عثثام   3معتقدنثثد جراحثثی ترمیمثثی

نی اسثت و تعهثد پزشثک در ایثن مثوارد تعهثد       مسؤولیت مد

 منظثور  بثه  ایرضثروری است امثا در اعمثال جراحثی     وسیله به

، دانثیم  مثی تعهد پزشثک را تعهثد بثه نتیدثه     ، حمایت از بیمار

 .(41: 1331، کاظمی)

تحلیثل   رسثد  مثی به نظر ، باوجوداینبرای مالحظه نظرات 

مزبور خالی از اشکال نیست و تفکیک میان جراحی ضروری و 

ممکن است ربج عرف  چراکه، جراحی ایرضروری ناروا است

 پذیر امکان رورقطع بهپزشکی در جراحی ضروری اجرای تعهد 

باشد و در جراحی ایرضروری بر ربج اصول متعارف پزشثکی  

، بنثابراین  ؛ایفاء تعهد جنبه احتمالی به خود بگیثرد و بثرعکس  

تعیین ضابطه کلثی در ایثن خصثوص دشثوار اسثت و در هثر       

( باید به داوری عثرف  ایرضروریموردی )جراحی ضروری و 

 .مراجعه نمود

 تعهد به نتیجه -

تعهد پزشک در عمل جراحثی زیبثایی تعهثد بثه      شده گفته

جراحثی را   گونثه  اینبرخی معتقدند: عرف کنونی  .نتیده است

ولثی مسثئولیت پزشثک در چنثین حثالتی       بینثد  نمثی نامشروع 

                                                           
 .هستهر نوع جراحی زیبایی  منظور از جراحی ترمیمی، 3



 

 

12 

1400 بهار،  1،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

از جراحی عادی استقبال بسیاری از خطرهثا را مبثاح    تر سنگین

 زیثرا ؛ اسثت « ضثرورت »چنثین   دیربثاز و عقل سلیم از  کند می

عامل اعمالی را کثه الزمثه پیشثرفت و سثالمت اسثت تدثویز       

 .(130: 1334، )کاتوزیان .کند می

 هثای  جراحثی برخی نیز معتقدند کثه تعهثدات پزشثک در    

زیبایی تعهدات شبه عینی است و فرض بر این است که اندثام  

. اسثت  مثوردنظر عمل جراحی منوط به تحقج نتثایج خثاص و   

 .اندیشه مزبور خالی از اشکال نباشد رسد میبه نظر  باوجوداین

 هثثای پیشثثرفتعلثثم پزشثثکی  درزمینثثهاخیثثر  هثثای سثثالدر 

نخسثتین اندثام    های شیوه .صورت گرفته است ای مالحظه قابل

 .متداول تغییثر فراوانثی کثرده اسثت     های شیوهعمل جراحی با 

ربیعت خثود ممکثن    برحس اندام عمل جراحی ، باوجوداین

حثامق   هرچنثد  -است مندر به موفقیت نگردد و پزشثک هثم  

پثیش از اندثام عمثل جراحثی موفقیثت آن را       تواند مین، باشد

 .دعرف نیز از وی چنین انتظاری ندار .تضمین کند

 گیری نتیجه

در میان  ای ویژهعلم پزشکی و امر ربابت جایگاه و منزلت 

و ارتقثثاء سثثطح  تثثأمین، حفثثظ .جوامثثع بشثثری داشثثته و دارد

که این  هسترسالت عظیم علم ر  و ربابت ، سالمت جامعه

قبثل   بایسثت  میعلمی ر  و ربابت  شأنحفظ قداست و ، امر

از عمثثوم مثثردم از سثثوی صثثاحبان حرفثثه پزشثثکی حفثثظ و   

هثم  ، بنابراین رعایت اصثول اخالقثی پزشثکی   ؛ نگهداری شود

حافظ قداست امر ربابت بوده و هم حافظ سالمت جسمانی و 

، عدم رعایت اصثول اخثالق پزشثکی    .هستروانی آحاد مردم 

موازین فنی و علمی پزشکی و سایر قواعثد و مقرراتثی کثه در    

اسثت از سثوی صثاحبان     شده تعیینمدازات  ها آنن برای قانو

 .حرف پزشکی جرم محسوب و مسئولیت کیفری به دنبال دارد

تثاریخی بسثیاری    ی سثابقه موضوع مسئولیت کیفری پزشک از 

متعددی به  های نگرشبرخوردار بوده و اقوام و ملل مختلفی با 

کشثورهای مختلثف نیثز     گذاران قانون .اند نمودهموضوع توجه 

ی مسئولیت کیفری پزشثک   ٔ  درزمینهقواعد و مقررات خاصی 

مسئولیت کیفری پزشک که مفهومی متفاوت از  .اند نمودهوضع 

مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی پزشثک  ، مسئولیت اخالقی

نظثام   .اسثت  قرارگرفتثه ایثران نیثز    گذار قانون موردتوجه، دارد

، ئولیت کیفثثری پزشثثک  ی مسثث  ٔ  درزمینثثه جزایثثی ایثثران  

علت ایثن امثر   ، دارد فردی منحصربه های ویژگیخصوصیات و 

آن جسثتدو   گیثری  شثکل را باید در پیشینه و سوابج اقتباس و 

 مکرشثده مصثادیج   1332در قانون مدازات اسالمی سال  .نمود

جزء علل موجهه جرم هستند که در قثانون سثابج    140در ماده 

میثل یثک مثاده    ، پراکنده آمده بود و در قانون جدید صورت به

عبثارت   «قابثل مدثازات نیسثت   »عبارت  ؛ وتدمیع شده است

ایثن عبثارت بثرای     معموالًمناسبی برای این عوامل نیست زیرا 

و عبثارت جثرم نیسثت     رود مثی عوامل سقوط مدازات به کار 

در برخثی   .گیثرد  مثی قثرار   مورداستفادهبرای علل موجهه جرم 

رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نماینثدگان   ازجملهد موار

علمثای  ، برائثت نتوانسثته اسثت و لثذا     و هثم در  ها آنقانونی 

 مثؤثر رضایت مدنی علیثه را   گاه هیچحقوق و نیز رویه قضایی 

در ماهیت جرم نشناخته و آن را از عوامل موجهه جرم قلمثداد  

در مواردی که رضثایت مدنثی علیثه اسثتثنائا سثب        .اند نکرده

تقصیر مرتک  نثه بثه اعتبثار اثثر     ، شود میمعافیت از مدازات 

بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از ، کننده عامل مذکور زایل

دارای آثار حقثوقی مشثابه    درهرحالکه  گردد میمدازات رفع 

ت رضایت مدنی علیثه در ماهیث   تأثیرهمچنین اصل عدم  .است

رفتاری که متوجه حیات مدنی علیه است بر ایثن پایثه اسثتوار    

اسثت کثه از جانث  پروردگثار      ای ودیعثه است که نفس انسان 

انسان مالک نفثس   اصوالًمتعال در وجود او نهاده شده است و 

 اولثی  رریثج  بثه خود نیست تا بتواند آن را از خود سل  کند و 

قتل نفثس  ، این دلیلبه  .این اختیار را به دیگری تفویض نماید

 رود مثی بنا به درخواست و اعالم رضایت مقتول جرم به شمار 

و تقاضثثای بیمثثار و بثثرای رهانیثثدن او از درد و رنثثج جانکثثاه 

کیفری قتل عمثد بثه شثمار     های نظامدر اال   یابد میارتکاب 

همین حکم درباره پزشکی که با اجثازه و رضثایت زن    .رود می

همکثاری مدنثی    .جاری است کند میجنین او را سقط ، حامله

 .نوعی معاونت تلقی کرد توان میعلیه را در ارتکاب جرم حتی 
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ناشثی از اجثازه قثانون و     ای اباحثه گاه این رضایت شرط الزم 

دربثاره شثرعی بثودن بعضثی از اعمثال       باآنکثه عرف اسثت و  

نسبت بثه حرمثت بعضثی    ، جراحی یا ربی اقوال مختلف است

اعمثال جراحثی کثه    ، برای مثثال  .دیگر قول قطعی وجود دارد

صثورت   دائمثی و جلثوگیری از بثارداری    سازی سترون قصد به

چثون خثالف شثرع اسثت ولثو بثا       ، جنثین  سثقط و یا  گیرد می

همین حکثم   .گردد میرضایت مدنی علیه باشد جرم محسوب 

درباره اعمال جراحی یا پزشثکی کثه صثرفاً جنبثه آزمثایش و      

نیز جاری است و رضایت مدنثی علیثه    علمی دارد گیری نتیده

امن بیمار یثا   رورکلی به .کند میاز پزشک یا جراح رفع تقصیر ن

اولیاء یثا سرپرسثتان قثانونی او بثه اعمثال جثراح یثا پزشثک         

این امن به معنثی برائثت ربیث  از    ، لیکن .بخشد میمشروعیت 

اکثثر فقیهثان امامیثه بثر      .عمل جراح یا ربی نیست بار زیانآثار 

بثدون  ، که اگر اعمال ربی  مباشر در درمان باشد اند عقیدهاین 

 .انثد  شثده به استناد قاعده اتالف قائثل بثه ضثمان    ، حصول امن

اعمال جراح یا ربیث  جثرم نیسثت و قصثاص      دیگر عبارت به

موج  دیثه و ضثمان مثالی    ، 434ولی به استناد ماده ، شود مین

در این ماده شروری را بیان نموده که عاری  گذار قانون ؛ واست

کثه هرگثاه    شثود  مثی از این ماده چنین استنباط  .از ابهام نیست

پزشک در درمان بیمار مطابج مقررات پزشکی و مثوازین فنثی   

تلف  که اینرفتار کرده باشد و تقصیری مرتک  نشده باشد ولو 

 ؛ وضثامن نیسثت  ، باشثد  واردشدهیا صدمه بدنی ضمن درمان 

 اخذفرض دیگر این است که قبل از درمان از بیمار برائت نامه 

کرده و مقررات پزشکی و موازین فنی را رعایت نمثوده باشثد   

همچنین اعمثال جراحثی    ؛ وکه در این فرض هم ضامن نیست

یا ربی باید در حدود تخصص پزشک و با رعایت موازین فنی 

زشثک  و علمی آن رشثته اندثام یابثد و ضثمن آن جثراح یثا پ      

 .نگردد مباالتی بییا  احتیاری بی گونه هیچمرتک  
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رسثی خطاهثای پزشثکی در    بثر  .(1333) .علیرضثا ، کاهثانی . 0
آموزشثی سثازمان   ، معاونثت امثور پژوهشثی    ،پرسثتاری رشته 

 .پزشکی قانونی کشور

قثثانون مثثدنی در نظثثم  محشثثای .(1334) .ناصثثر، کاتوزیثثان. 3

 .4ج  .میزان، تهران، کنونی حقوقی

حقوق جزای اختصاصی: جرائم  .(1303) .ایرج، گلدوزیان. 11

، امثوال و مالکیثت  ، شخصثیت معنثوی  ، علیه تمامیت جسمانی
 .چاپ دهم، دانشگاه تهران، تهران، آسایش عمومیامنیت و 

محشای قانون مدازات اسالمی:  .(1332) .ایرج، گلدوزیان. 11
 .1332 بر مبنای قانون مصوب

، 1، جلثثد پزشثثکی قثثانونی  .(1333) .گثثودرزی، فرامثثرز . 12

 .انیشتین، چاپ اول انتشاراتتهران،
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1400 بهار،  1،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

 مقاالت

مبنثای مسثئولیت و    .(1314) .فرهثاد  ،ادریسی، الهام ،زندیه. 1

حقثوق   دانشثنامه  .جراحثی زیبثایی و ترمیمثی    های مشروعیت

 .4 ش سیاست.

به نقل ، حقوق و مسئولیت پرستاران. »(1304) .جانین، فیستا. 2

مقاله مسئولیت تیم پزشثکی در اعمثال   ، از دکتر محمود عباسی

، دوره جدیثد ، سثال هفتثادم  ، مدله حقوقی دادگسثتر  «جراحی

 .44شماره 

ضرورت تغییثر نظثام مسثئولیت    » .(1331)محمود. ، کاظمی. 3

در  ایدادشثده با نگاهی به تحوالت ، مدنی پزشکی حقوق ایران

 .2ش ، 41دوره ، حقوقی دانشگاه تهران، «حقوق فرانسه

 نامه پایان

مسثئولیت کیفثری پرسثتاران در    » .(1304) .خدیدثه ، اکبری. 1

کارشناسی ارشد دانشثگاه آزاد اسثالمی واحثد     نامه پایان، «ایران

 .تهران مرکز

مسئولیت کیفری پزشکان ناشثی از  » .(1303) .فرشاد صحتی. 2

دانشگاه ، کارشناسی ارشد نامه پایان، «و تخلفات پزشکی جرائم

 آزاد اسالمی واحد تهرانسر مرکز

 منابع عربی (ب

علثثی ترجمثثه ، تحریرالوسثثیله .(1333)هلل.  روح ا، خمینثثی. 1

 .موسسه اسماعیلیان، 4ج ، اسالمی

موسسثثه ، 2ج ، تحریرالوسثثیله .(1411) .روح اهلل، خمینثثی. 2

 .اسماعیلیان

ترجمه ابوالقاسثم بثن   ، شرایع االسالم .(1411) .محقج حلی. 3

 .4ج ، احمد یزدی

و  42ج ، جثواهرالکالم  .(1414) .شثیح محمدحسثن  ، ندفی. 4

 .کتابخانه اسالمیه، 3چ ، 43
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