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A B S T R A C T 
It is unfamiliar to discuss about criminal liability for remote surgery as well as 
robotic surgery for those minds which are accustomed to dogmatism in medical 
criminal law, while the modern horizons in criminal responsibility of our 
surgical team lead us to explore the differential and specialized components of 
robotic and remote surgeries through re-thinking the traditional teachings on 
this issue. Thus, in this article, the author tries to explain the theoretical 
foundations governing criminal responsibility of the surgical team in robotic 
surgeries, regarding software disorders and hardware disorders disrupting the 
surgical process and cause harm to the patient and may lead to the death of 
patient, thus it should be considered separately and based on the consequences 
of each of these disorders, explain the differential criteria of criminal 
responsibility of the surgical team. The method of data collection has also been 
library-based and using the available resources. Although most researchers and 
experts agree on the effectiveness of using this technology to provide 
specialized services and enhance access to these services, however this method 
is a solution to overcome all problems related to the lack of financial and human 
resources in the health system. Rather, it should be regarded as a 
supplementary solution to solve the existing issues in providing high quality 
care.  
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نشریه حقوق و ، ایران حقوقی نظام در آن از ناشی کیفری مسولیت و دور راه از پزشکی ،نامداری صادق  ارجاع 
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 چکیده
 

 در که اذهانی براي روباتیك هايجراحی نیز و دور راه از هايجراحی از ناشی کیفري مسئولیت از سخن

 که است حالی در این. است نامأنوس امري اندگرفته خو اندیشیجرم به پزشكی جزاي حقوق ساحت

 رهگذر از که گرددمی رهنمون سمت بدین را ما جراحی تیم کیفري مسئولیت عرصه در نو هايافق

 از و روباتیك هايجراحی تخصصی و افتراقی هايمؤلفه موضوع این پیرامون سنتی هايآموزه در بازاندیشی

 نظري هايبنیان تبیین موازاتبه تا کوشدمی نوشتار این در نگارنده سان،بدین. نماییم واکاوي را دور راه

 و افزارينرم اختالالت خصوص در روباتیك، هايجراحی در جراحی تیم کیفري مسئولیت بر حاکم

 و آوردمی فراهم را بیمار به لطمه ایراد موجبات و ساخته مختل را جراحی روند که افزاريسخت اختالالت

 این از هریك از ناشی پیامدهاي فراخور به و گردیده تفكیك به قائل گردد، بیمار مرگ به منتهی بساچه

 هاداده و اطالعات گردآوري روش. نمایند تبیین را جراحی تیم کیفري مسئولیت افتراقی ضوابط اختالالت،

 مؤثر مورد در نظرانصاحب و محققان بیشتر اگرچه است بوده موجود منابع از استفاده و ايکتابخانه نیز

 نظراتفاق خدمات این به دسترسی افزایش و تخصصی خدمات ارائه براي آوريفن این از استفاده بودن

 نظام در انسانی و مالی منابع کمبود به مربوط مشكالت تمامی بر غلبه براي حلیراه روش، این اما دارند

 راه سر بر موجود مشكالت از بخشی رفع براي مكمل حلیراه عنوانبه باید بلكه. شودنمی محسوب سالمت

 . گیرد قرار موردتوجه باکیفیت، هايمراقبت ارائه

 اطالعات مقاله 

 1400خرداد  3 تاریخ دریافت:

 1400تیر  7 تاریخ پذیرش:

 1400تیر  7تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1010: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 ، کیفری خطای ، دور راه از پزشکی

 ، کیفری مسئولیت ، سببیت رابطه

 خطا بدون مسئولیت

  

 

 مقدمه

اجراي مشاغل پزشكی، بر قوانین و مقررات مربوط به 

اقدامات موافق موازین علمی و فنی پزشكان در انجام 

وظایفشان صحه گذاشته و تنها آنان را در موارد خاص مسئول 

هاي نوین طبابت همانند حال، ورود چهرهبااین. دانسته است

پزشكی از راه ، حقوق بیماران، مسؤولیت پزشك و اشخاص 

دستخوش تغییراتی نموده است ثالث را در کشورهاي پیشرفته 

بنابراین اگرچه این علم . که قوانین سنتی پاسخگوي آن نیست

گذاري در این زمینه در نظام پزشكی ایران نوپا است، قانون

گذاري در زیرا عدم قانون. مستلزم یك نظام قضایی پویا است

ناپذیري به همراه دارد، ) گونه مسائل عواقب جبراناین

 . (119 :1382اردبیلی،

پزشكی از راه دور اصطالحی جدید است که در 

هاي ارتباطی براي استفاده از اطالعات الكترونیك و فنّاوري

کنندگان درزمانی که فراهم آوردن خدمات و حمایت از مصرف

اي بین دو گروه خدمات گیرنده و خدمات دهنده وجود فاصله

راه دور ازجمله اهداف پزشك از . شودداشته باشد تعریف می
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بهبود مراقبت از بیمار، بهبود دسترسی و مراقبت پزشكی براي 

نواحی روستایی و محروم، دسترسی بهتر به پزشكان جهت 

مشاوره، در دسترس قرار دادن امكانات براي پزشكان جهت 

هاي هاي مراقبتهدایت معاینات خودکار، کاهش هزینه

فیایی و پزشكی، ایجاد خدمات مراقبت پزشكی )در سطح جغرا

وانتقال بیماران به مراکز درمانی جمعیتی وسیع(، کاهش نقل

پزشكی از راه دور شامل مشاوره از راه دور، آموزش . است

الكترونیكی پایش از راه دور، جراحی از راه دور، درمان 

امراض پوستی از راه دور، تصویربرداري التراسوند از راه دور، 

تالالت شناختی از راه دور شناسی از راه دور، درمان اخآسیب

است امروزه پزشكی از راه دور تا حدي پیشرفت کرده است 

. که امكان انجام جراحی از راه دور نیز به وجود آمده است

گیري از ارتباطات یعنی یك جراح حاذق در یك کشور با بهره

هاي فنی دقیق، این امكان را اینترنتی بسیار قوي و زیرساخت

وسیله اتاق جراحی در کشور دیگري، به یابد که در یكمی

: 1389ها، عمل جراحی انجام دهد، ) کریمی و همكاران،ربات

12) . 

تصور در جرم، از منظر اخالقی و شرعی با جرائم قابل

طور که بیان شد پزشكی از راه دور همپوشانی دارد؛ لیكن همان

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بنا برهاي حقوقی در نظام

قانون مجازات اسالمی نیز به آن  2گونه که در مادة )همان

شده است( هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در اشاره

شده است جرم محسوب قانون براي آن مجازات تعیین

به تعریف ي پزشكی از راه دور با جرم باتوجهرابطه. . شودمی

اخیر عموم و خصوص من وجه است به این معنی که 

هاي اشخاص از پزشكی از راه دور ادیقی از سوءاستفادهمص

به قانون فعلی جرم خواهد بود همانند شخصی که بنا باتوجه

تبحر خویش در وسایل  لهیوسبهبر دشمنی که با بیماري دارد 

که چنین خللی نحويجراحی الكترونیكی خللی وارد نموده، به

قانون مجازات  206به مادة باتوجه. منجر به فوت بیمار شود

اسالمی، وي مجرم به قتل عمدي عدوانی است و خصوصیتی 

در این مصداق وجود ندارد تا بتوان آن را از مصادیق قتل عمد 

 . (119: 1382اردبیلی، خارج نمود، )

قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت را  88ماده 

ملزم به طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت 

ي پنجم برنامه 39ي شهروندان ایرانی نموده و به دنبال آن ماده

تواند یكی ي آن گردیده است، امري که میدهندهتوسعه، ادامه

: 1388لطفی، هاي پزشكی از راه دور باشد، )از زیرمجموعه

11) . 

دهد، هرچند آمده از این مطالعه نشان میدستنتایج به

د ناشی از دور درمانی، در بسیاري از موارد، جرائم جدی

ي نوینی از جرائم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به چهره

جز وضع رسد براي حمایت از حقوق بیماران راهی بهنظر می

قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرائم که در 

علت اصلی عدم . گیرد وجود نداردمحیط مجازي صورت می

ایران در پزشكی از راه دور، عدم تكافوي مقررات نظام حقوقی 

پزشكی از راه دور،  دهندغناي قانونی در دو زمینة تشكیل 

بنابراین . یعنی پزشكی و فناوري اطالعات و ارتباطات است

الزم است براي رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت 

اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد، بدین ترتیب که 

ي این رشته مجرمانهی مصادیق نیبشیپ با گذارقانونابتدا 

)همانند جعل عنوان پزشكی( به وضع قوانینی جامع بپردازد و 

ي هادادهي ذخیره، پردازش و انتقال نحوهي، انامهنییآسپس در 

شده و مسائلی نظیر محرمانگی، سالمت اشخاص تعیین

 . تبیین گردد. . . دسترسی، مالكیت و

 از راه دور یپزشک فیتعر

اطالعات  فنّاوري قیاز طر یاستفاده از اطالعات پزشك

 تیارتقاء وضع باهدف یمراقبت درمان منظوربهو ارتباطات 

دیگر مرز مشخصی میان علوم وجود  امروزه. ماریسالمت ب

اند علوم جاي گرفته حدفاصلفراوانی در  هايتخصص. ندارد

 که سالمت الكترونیك و پزشكی از راه دور) پزشكی از راه

این علم را  تواننمیدر نگاه کلی . هاستآندور ( ازجمله 
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در حوزه فناوري اطالعات  صرفا  مختص علوم سالمت یا 

 . (16: 1388، )لطفی،دانست

 1920نخستین بار در سال  ،واژه پزشكی از راه دور

متنوعی از  هايجنبهاین واژه براي توصیف . بكار گرفته شد 

پزشكی از  انجمن. رودمیپزشكی از راه دور بكار  هايمراقبت

:  کندمیچنین تعریف  را دور، پزشكی از راه بریتانیا دورراه 

که فاصله، فاکتور مهمی  درجاییارائه خدمات درمانی 

با استفاده از  ايحرفه، توسط متخصصان شودمیمحسوب 

اطالعات و ارتباطات براي تبادل اطالعات صحیح  آوريفن

با  قیقات،و تح هابیماريتشخیص، درمان و پیشگیري  ینهدرزم

خدمات درمانی  يدر زمینهاز جدیدترین دستاوردها  گیريبهره

پزشكی از راه . افراد سالمت بیشترهر چه  تأمیندر راستاي 

 هايمراقبتدر  ايتازهیا پزشكی از راه دور روش  دور

بهداشتی، تشخیصی و درمانی است که با فرایندهاي 

واژه پزشكی از راه . شودمیو ارتباطی پشتیبانی  الكترونیكی

یا سالمت الكترونیك حدود پانزده سال پیش در کنار  دور

الكترونیك و غیره  دولت همچون پست الكترونیك، هاییواژه

از  استفاده دوراز پزشكی از راه  منظور. به کار گرفته شد

فناوري ارتباطات و اطالعات در پزشكی است با این هدف که 

بتوان خدمات پزشكی را از راه دور و بدون نیاز با ارتباط 

 ترینمهم. نمود  ارائهبیمار و پزشك  رودررويمعمول و 

الكترونیكی ،  هايمشاوره در دورکاربرد پزشكی از راه 

مصنوعی و اطالعاتی بیماران، هوش  هايبانك تهیه آموزش،

 ، ) الهیدرمانی نیز کاربرد دارد هايسیستمپشتیبانی مدیریت 

 . (83: 1389منش،

یا پزشكی از راه دور انتقال  منظور از پزشكی از راه دور

الكتریكی و خودکار کردن  هايسیگنالاطالعات از طریق 

 پزشكی خدمات بالینی و گرفتن مشاوره با کمك تجهیزات

 دورمنظور از پزشكی از راه  رکلیطوبه.  الكترونیكی است

از فناوري ارتباطات و اطالعات در پزشكی است با این  استفاده

دور و بدون نیاز به  راه ازهدف که بتوان خدمات پزشكی را 

کرد که این امر  ارائهارتباط معمول و رودرروي بیمار و پزشك 

 هايسیگنال یامستلزم انتقال متن، تصویر، صوت، ویدئو و 

ملل متحد از پزشكی از راه  سازمان. الكتریكی است شدهلتبدی

 کندمیپایش وضعیت سربازان حافظ صلح استفاده  براي دور

، اما شوندمیهرچند سربازان پیش از اعزام، معاینه پزشكی 

بومی مناطق و یا حوادث  هايبیماريدر معرض  بازهم هاآن

 هدف،  ارتباط از راه دور، در مناطق هايزیرساخت. هستند

و  ENTاز طریق  توانندمی، سربازان درنتیجهو  اندیافتهتوسعه

، آزمایشگاهی، اولتراسوند و یا تله کنفرانس ارتباط داشته باشند

 . (43: 1388)آموزگار،

پزشكی  هايتشخیصمحدوده خدمات شامل پزشكی، 

جراحی  يهاتخصصسپس براي  ECGو دندانپزشكی، نتایج 

 هابیماريپوستی و دیگر  هايبیمارياعصاب، ارتوپدي، 

 . (13: 1390پور، ، ) پارساگسترش خواهد یافت

  پزشك یفریک تیمسؤول

عنوان یكی از حرف مهم و حساس، حرفه پزشكی به

همواره در تمام جوامع بشري موردتوجه عموم مردم و 

ضرورت حفظ . کشورهاي مختلف بوده است گذارانقانون

و منزلت امر طبابت و همچنین ضرورت حفظ  شأنقداست، 

 گذارانقانونحیات و سالمت جسمانی و روانی آحاد مردم، 

کشورهاي مختلف را به وضع قواعد و مقررات خاصی در 

ایران  گذارقانون. است داشتهواي مسئولیت کیفري پزشك نهیزم

نبوده و در راستاي اعمال  مستثناي کلی قاعدهنیز از این 

ي پزشكی و برخورد قانونی با حرفهنظارت کیفري بر 

پزشكانی که اصول اخالقی و انسانی را رعایت ننموده و از 

مقررات و قواعد . موازین فنی و علمی پزشكی تخطی نمایند

ی نیبشیپخاصی را در قوانین جزایی و سایر قوانین مرتبط، 

 1392مصوب  یمجازات اسالم قانون 495 ماده. نموده است

 دهدیکه انجام م یهرگاه پزشك در معالجات: »داردیمقرر م

است مگر آنكه  هیگردد، ضامن د یصدمه بدن ایموجب تلف 

 کهنیا ایباشد  یفن نیو مواز یعمل او مطابق مقررات پزشك

هم نشود  يریقبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقص

مجنون بودن  اینابالغ  لیبه دل ضیاز مراخذ برائت  چهو چنان
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و  یهوشیب لیبرائت از او به دل لیتحص ایاو، معتبر نباشد و 

« . شودیم لیتحص ضیمر یمانند آن ممكن نگردد، برائت از ول

 يپزشك در علم و عمل برا ریتقص ایدر صورت عدم قصور 

 ، )میرضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نكرده باشد يو

 . (98: 1392محمدصادقی،

در  کند،یکه دستور آن را صادر م یدر معالجات پزشك

ضامن است مگر آنكه مطابق ماده  یصدمه بدن ایصورت تلف 

 یعمل او مطابق مقررات پزشك یعنی. قانون عمل کند نیا 495

قبل از معالجه برائت گرفته باشد  کهنیا ایباشد  یفن نیو مواز

هرگاه  ،در موارد مزبور نیچنهم. هم نشود يریو مرتكب تقص

پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه  ای ضیمر

به دستور عمل کند، پزشك  نیو باوجودا شودیو تلف م

 لیکه تحص يالزم به ذکر است در موارد ضرور. ستیضامن ن

طبق مقررات  ض،ینجات مر يبرائت ممكن نباشد و پزشك برا

وارده  تصدما ایضامن تلف  یکس ،دیاقدام به معالجه نما

است که ممكن  یاز جرائم یكی نیاسقاط جن جرم. ستین

 نیا لیدر صورت فراهم کردن وسا. مرتكب شود یاست پزشك

قانون  624داروفروش مطابق ماده  ایماما و  ب،یجرم توسط طب

شده و مستحق اشخاص مجرم شناخته نیا یمجازات اسالم

 نیکشورها ا یدر برخ کهیدرحال نیبنابرا. شوندیمجازات م

موضوع  نیشده است، در قانون ما ااجازه داده نیجنسقط

است که ممكن است  يگریاسرار جرم د يافشا. ممنوع است

از قانون تخلفات  یدر بخش. دهد يپزشك رو ياز سو

قانون  648اسرار مطابق ماده  يپزشكان آمده است که افشا

چراکه اطبا، جراحان،  شودیجرم محسوب م یمجازات اسالم

حرفه  ایبه مناسبت شغل که  یکسانو همه وشانماماها، داروفر

 ،یاز موارد قانون ریهرگاه در غ شوندیخود محرم اسرار م

سال  كیروز تا  كیاسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و 

 الیر ونیلیو پانصد هزار تا شش م ونیلیمكیبه  ایحبس و 

 یموارد و تخلفات نیا یبررس اما. شوندیم محكوم ينقد يجزا

 ای یذکرشده است بر عهده دادگاه عموم نیکه در قوان

 یدگیرس تیمراجع صالح نیاست و ا ینظام پزشك يهاگروه

 ن،یبنابرا. را دارا هستند یو برخورد با تخلفات جامعه پزشك

تخلفات و جرائم وجود  نیبرخورد با ا يبرا يمرجع واحد

در  یتخلف پزشك كیبه  یدگیرس یتندارد و ممكن است ح

 . ردیقرار گ يدادگستر ریغ یدگیمرجع رس كیدستور کار 

 مفهوم جرائم دور درمانی

تعریف  ياگونهعلماي حقوق کیفري هر یك جرم را به

، اغلب از يتعاریف با تمام ژرفكاو هر یك از این. اندکرده

براي . است خاصی ملهم بوده يهانظري مكتب يهاشیگرا

نمونه مكتب عدالت مطلق، جرم را هر فعل مغایر اخالق و 

تعریف کرده، یا بنا به تعریف گاروفالو، جرم عبارت  عدالت

کردن  دارحهیاخالقی بشر، یعنی جر است از تعرض به احساس

بنیادي، نوع خواهانه  آن بخش از حس اخالقی که احساسات

: 1382اردبیلی، ، )شودیقت و درستكاري را شامل میعنی شف

128) . 

از یك دید کلی، جرم شامل رفتاري است مخالف نظم 

را در معرض مجازات یا اقدامات  اجتماعی که مرتكب آن

جرم رفتار  درواقع. دهدیتأمینی، تربیتی و درمانی قرار م

به جهت . مخالف نظم اجتماعی یك انسان علیه جامعه است

تواند در قبال هر فردي که داراي حاالت نمی جامعه اینكه

العمل نشان دهد، بنابراین عكس خطرناك است خودسرانه

کیفر است  گذار براي تعیین اعمالی که مستلزم اعمالقانون

جزائی یا جرم  دهیازنظر حقوقی و قضایی پد. کندیمداخله م

ا رفتاري است مخالف نظم اجتماعی که قانون آن ر مبتنی بر

دانسته و اعمال یك مجازات یا  و مستوجب کیفر ینیبشیپ

 ، )است اقدام تأمینی را نسبت به مرتكب آن تجویز نموده

 . (65: 1382کاتوزیان،

که مغایر با  شودیاز دیدگاه اسالم، افعالی جرم تلقی م

این افعال در قرآن . باشد یتعاليباری احكام یا اوامر و نواح

. . . اثم، جناح و مختلف از قبیل سوء، سیئه، يهانام کریم به

 جناح که موضوع حدود و تعزیرات اسالمی است. مذکور است

شامل هر فعلی ولو آنكه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی 

بنابراین از . شودیخصوص مرتكب گردد نیز م مفسده آن عاید
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رفتار خالف مصالح و منافع  این دیدگاه جرم عبارت است از

قضایی  منظور پیشگیري از آن مراجعدي و اجتماعی که بهفر

 ، )ناشی از قدرت و حاکمیت، احكام الهی و کیفري تعیین کنند

 . (92: 1358گرجی،

به تعریف فوق، اگر جرم تعدي در نظام حقوقی، باتوجه

شرعی تلقی شود، مفهوم عامی به دست  به اصول اخالقی و

دهد و تعدي قرار می یدکه آزادي اشخاص را مورد تهد دیآیم

 و ما کنّا » لیكن بنا بر آیاتی همانند. قضات را به همراه دارد

عقاب  قبح » و اصولی همچون 1. «معذبین حتی نبعث رسوال

گذار، جرم تنها فعلی، جرم است که توسط قانون« بال بیان

با استناد به  » عبارت. مجازات تعیین شود قلمداد و براي آن

« نماید معتبر حكم قضیه را صادر يمنابع معتبر اسالمی یا فتاوا

نیز درصدد بیان آن نیست که هر  2قانون اساسی 167در اصل 

آراء فقها نامشروع تلقی شده، جرم است، بلكه  عملی که در

اصل در تعیین مصادیق و  به اینقاضی تنها حق دارد باتوجه

قانون  عنوانها را بهاید، نه آنكه آنمفاهیم به منابع رجوع نم

مورداستفاده قرار دهد و صرفا  این منابع در تفسیر قانون کمك 

 . دینمایم

ی رفتار پزشك در قانون مجازات کنندههیتوجموارد 

  1392اسالمی مصوب سال 

 ازلحاظقوانین جزایی را  1392گذار در سال قانون

ی قرار موردبررسماهوي  ازلحاظشكلی و عناوین جزایی و 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  158ماده . داده است

عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتكاب  داردیماذعان 

شود، در موارد زیرا رفتاري که طبق قانون جرم محسوب می

ارتكاب رفتار  کهیدرصورت –قابل مجازات نیست : الف 

ارتكاب رفتار  کهیدرصورت _ب . یا اجازه قانون باشد حكمبه

ارتكاب  کهیدرصورت –پ . براي اجراي قانون اهم الزم باشد

                                                             
 15سوره مبارکه اسراء، آیة شریفة 1 

بیابد و اگر  نهقاضی موظف است کوشش کند حكم هر دعوا را در قوانین مدو2 

معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و  يمنابع معتبر اسالمی یا فتاوا نیابد با استناد به

از رسیدگی  نه،اجمال یا تعارض قوانین مدو سكوت یا نقص یا يبه بهانه تواندینم

 . به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد

باشد و امر مذکور خالف  صالحيذرفتار به امر قانونی مقام 

اقدامات والدین و اولیاي قانونی و  –ت . شرع نباشد

 هاآنیا حفاظت  بیتأد منظوربهسرپرستان صغار و مجانین که 

اقدامات مذکور در حد  کهنیاوط بر شود، ، مشرانجام می

 –ث . و محافظت باشد بیتأدمتعارف و حدود شرعی 

 کهنیاعملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروطیت بر 

سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این 

هر نوع عمل  –ج . مقررات هم مغایرت موازین شرعی نباشد

ضایت شخص یا اولیاء یا جراحی یا طبی مشروع که با ر

سرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین فنی و 

در موارد فوري اخذ . شودعلمی و نظامات دولتی انجام می

جزء  158در ماده  ذکرشدهمصادیقی . رضایت ضروري نیست

 صورتبهاین علل در قانون سابق . علل موجهه جرم هستند

پراکنده آمده بود و در قانون جدید ذیل یك ماده تجمیع شده 

عبارت مناسبی براي این « عبارت قابل مجازات نیست»است 

این عبارت براي عوامل سقوط  معموال عوامل نیست زیرا 

براي علل « جرم نیست» و عبارت  رودیممجازات به کار 

 . ردیگیمقرار  مورداستفادهموجهه جرم، 

یی از تنهابهمال طبی و عملیات ورزشی رضایت در اع

بلكه یكی از اسباب و شرایط علت  ستینعلل موجهه جرم 

مثال  در اعمال طبی باید موازین فنی و . دیآیم حساببهموجهه 

علمی نیز رعایت شود و در عملیات ورزشی قواعد و مقررات 

 . مربوط به آن ورزش رعایت گردد

رضایت مربوط به تفاوت دارد زیرا  باگذشترضایت »

، اما کندیمقبل از ارتكاب جرم است و وصف مجرمانه را زایل 

گذشت مربوط به بعد از ارتكاب جرم است و دعواي عمومی 

با رضایت محقق  گذشتقابلجرائم  معموال . دینمایمرا اسقاط 

 گذشتقابلاما در مواردي هم ممكن است جرمی  شوندینم

اگر در زمان . نداشته باشدي ریتأثباشد اما رضایت در آن 

ارتكاب جرم و قبل از پایان آن رضایت داده شود احكام 

 . (274: 1392، ) زراعت،«. رضایت بر آن مترتب خواهد بود
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همچنین سه شرط مشروع بودند عمل، رضایت بیمار یا 

نماینده او و رعایت موازین فنی و نظامات باید مجتمعا  وجود 

به اعتقاد ». ئولیت پزشك گرددداشته باشد تا موجب عدم مس

حفظ تعادل روحی و  منظوربهي اعمال جراحی زیبایی که اعده

بهبود روانی فرد انجام گیرد نوعی درمان تلقی شده و خالف 

 . (191، )اردبیلی،پیشین: «ستینشرع 

رضایت  کهنیاو رضایت داراي شرایطی است ازجمله 

یوب نباشد، قبل دهنده باید اهلیت داشته باشد، رضایت وي مع

 . با آن باشد زمانهماز ارتكاب جرم یا 

اداره  11/3/73-1830/7به تقریر نظریه مشورتی 

شرایط عمل فوریت دارد به عهده  کهنیاحقوقی، تشخیص 

پزشك معالج است که در صورت شكایت براي احراز فوریت 

از سازمان نظام پزشكی، یا پزشكی قانونی کسب نظر  توانیم

ي ندارد ااشارهطبیب بودن  شرطبه 158مچنین ماده و ه. کرد

به این شرط اشاره « رعایت موازین فنی و علمی» اما عبارت 

و . استناد نماید علتنیابه تواندینم رپزشكیغدارد بنابراین 

یكی از موارد مبهم، انجام عملیات پزشكی براي زیبایی است 

در  رسدیمبه نظر . زیرا در مشروع بودن آن تردید وجود دارد

باید به فلسفه این تجویز توجه داشت که همان معالجه و  نجایا

بنابراین عملیات زیبایی هم اگر در این راستا باشد . درمان است

مشمول این ماده خواهد بود مانند عملیاتی که براي برداشتن 

 . ردیگیمانگشت اضافی صورت 

ی قانون مجازات اسالم 295ي مادهو همچنین در 

یا وظیفه  گرفتهانجام، هرگاه کسی فعلی که 1392مصوب 

خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترك کند و به 

سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را 

شود و حسب مورد داشته باشد جنایت حاصل، به او مستند می

مادر یا  کهنیاعمدي، شبه عمدي یا خطاي محض است، مانند 

است، کودك را شیر ندهد  گرفتهبرعهدهي که شیر دادن را اهیدا

این  -1. یا پزشك یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند

اختصاص -2ماده با این حالت در قانون سابق وجود نداشت 

ترك  -3. جسمانی بدون ایراد نیست جرائمحكمی این ماده به 

 دهدینمكی جنایات را تشكیل مطلق، رفتار فیزی صورتبهفعل 

 قراردادهاقانون یا  موجببهشود بلكه باید فعلی که ترکیب می

 -4. بر عهده مرتكب بوده و مرتكب، مسئول انجام آن باشد

وظیفه اخالقی انجام فعل براي تحقق شرط موضوع این ماده 

ي باشد و منظور از قراردادي افهیوظ، بلكه باید کندینمکفایت 

عمدي یا شبه عمدي  -5. عقد مكتوب و رسمی نیست قرارداد،

ي فعل مثبت است و هامالكیا خطاي محض بودن ترك فعل 

کشتن بیمار،  قصدبهپس اگر پرستار . تفاوتی با آن ندارد

داروهاي بیمار را به وي ندهد و بیمار فوت کند مرتكب قتل 

ی کرده باشد، قتل شبه اطیاحتیبعمدي شده است، و اگر 

 . نجام داده استعمدي ا

شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشك در قانون 

  1392مجازات اسالمی مصوب 

، 496، 495ي مادهو  158ي مادهج  دربندگذار قانون

همگی از قانون  306و مواد  295ي مادهو همچنین  497

مجازات اسالمی، حسب مورد به شرایط و ضوابط حاکم بر 

شرایط و ارکان تحقق  توجیه رفتار پزشك و همچنین بر

 158ي مادهج  دربندکه . مسئولیت کیفري وي پرداخته است

قانون فوق شرایط و ضوابط حاکم بر توجیه اعمال جراحی و 

طبی را بیان نموده است، که هر یك از شرایط معنون به شرح 

 . رندیگیمو بررسی قرار  موردبحثذیل 

 مشروع بودن اعمال جراحی یا طبی  -1

و برداشتن عضو و  قطعا اما درباره اعمال جراحی که 

شود، استناد به ماده مذکور در قانون پیوند آن منتهی می

مقررات کیفري در این خصوص . مجازات اسالمی دشوار است

نجات  درراهزیرا، باید بتوان به انسانی که . به تغییراتی نیاز دارد

جازه داد عضوي انسانی دیگر، سخاوتمندانه گام گذاشته است ا

 . (140: 1351از اعضاي خود را ببخشد،)معتمد،

ي علم پزشكی از خطرهاي این نوع هاشرفتیپ ژهیوبه

کاسته و سالمت دهندگان عضوي را  روزروزبه هایجراح

درباره شرعی بودن بعضی از اعمال  باآنكه. کرده است نیتأم

جراحی یا طبی اقوال مختلف است، نسبت به حرمت بعضی 



 

 

112 

1400 تابستان،  2،  شماره 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

براي مثال، اعمال جراحی که . گر قول قطعی وجود دارددی

یمي و جلوگیري از بارداري دائمی صورت سازسترونقصد 

، چون خالف شرع است ولو با رضایت نیجنسقطو یا  ردیگ

همین حكم درباره . گرددیممجنی علیه باشد جرم محسوب 

ي ریگجهینتاعمال جراحی یا پزشكی که صرفا  جنبه آزمایش و 

علمی دارد نیز جاري است و رضایت مجنی علیه از پزشك یا 

 . کندینمجراح رفع تقصیر 

قانون  158ي ماده، بند ج 1392گذار در سال قانون

قانون راجع به  59ي ماده 2مجازات اسالمی را جانشین بند 

البته این تغییر که . نموده است، 1370مجازات اسالمی مصوب 

 158ج ماده  دربندشود: محسوب نمیعبارت اعمال زیر جرم، 

مشروعیت آن اعمال  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

است، اعم از آنكه اعمال جراحی یا طبی که ضرورت داشته یا 

به  1392گذار در سال شاید بتوان گفت که قانون. نداشته باشد

مطابقت  صرفا کار بردن هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع 

البته . موازین شرعی را مدنظر قرار داده است اعمال مذکور با

باید اذعان نمود که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع این 

درمان و نجات جان  قصدبهاست که جراح یا پزشك عمل را 

، در وارد آوردن جراحات و گریدعبارتبه. بیمار انجام دهد

 . صدمات به بیمار حسن نیت داشته باشد

ل جراحی یا طبی مشروع این عم هرگونه شرطشیپ 

درمان و نجات جان  قصدبهاست که جراح یا پزشك عمل را 

، در وارد آوردن جراحات و گریدعبارتبه. بیمار انجام دهد

بنابراین، اگر ثابت . صدمات به بیمار حسن، نیت داشته باشد

داشته و  تیسوءنشود پزشك در اعمال خود نسبت به بیمار 

منفعت او را در درمان ملحوظ نداشته است، اعمال او شرعا  

داشتن حسن نیت در امور . حرام و موجب مسئولیت است

اعمال پزشك ممكن است، با . یی کافی نیستتنهابهپزشكی 

براي . باشد ولی شرع آن را اجازه نداده باشد توأمحسن نیت 

ف ممكن نیست با مثال، آیا بارور کردن زن که از طریق متعار

ي باروري مصنوعی شرعی است؟ تشخیص شرعی هاروش

بودن اعمال طبی و جراحی با کیست ؟ آیا رشته اعمال جراحی 

ضرورت حیاتی  گونهچیه براثر)پالستیك ( زیبایی که ظاهرا  

مبتنی نیست شرعی است؟ در مورد پیوند اعضاي انسان و قطع 

 تواندیمیا جراح عضو انسان تندرست دیگر تكلیف چیست ؟ آ

چشم سالمی را به انسان نابینا پیوند بزند و او را از نعمت 

بینایی برخوردار سازد؟ اگر شرع با احیاي دوباره اعضاي بدن 

 اهداکنندهانسان مخالفتی ندارد، درباره نقص عضو سالم انسان 

» گفت؟ آیا عمل جراح مجرمانه، و مشمول عنوان  توانیمچه 

قانون مجازات اسالمی (  386)ماده « وي جنایت عمدي بر عض

عضوي مشمول  اهداکنندهیا شرعی است و با رضایت  است

 ؟ گرددیم 158عمومات بند ج ماده 

باید متذکر شد که در روزگار  هاپرسشدر پاسخ به این 

ما قلمرو اعمال جراحی یا طبی مشروع بر مبناي ضرورت 

ورت تنها به است، و این ضر افتهیتوسعهحفظ حیات انسان 

امروزه، . تدابیر درمانی به معنی مصطلح آن محدود نیست

ي انسانی از مقوله جسم هاییتوانامفهوم درمان و باز یافتن 

، به رونیازا. فراتر رفته و روان انسان را نیز شامل شده است

حفظ تعادل  منظوربهاعمال جراحی زیبایی که  رسدینمنظر 

و گاه نوعی درمان  ردیگیمروحی و بهبود روانی فرد انجام 

در مورد خالف شرع بودن . شود خالف شرع باشدتلقی می

شود اعمال جراحی که به تغییر جنسیت زن یا مردم منتهی می

 . هم تردید است

 اخذ برائت از بیمار یا ولی او  -2

به کار طبابت مشغول  گذارقانونطبیب که با اجازه 

به صالح او است  آنچهاست با اذن بیمار اختیار درمان و 

، نباید مادام که مرتكب تقصیر نشده و یا از مقررات این ابدییم

ي احتمالی ضامن هاانیزحرفه سرپیچی نكرده است در قبال 

گذار در قانون. در کار طبابت اهتمام نخواهد ورزید وگرنهباشد 

ابراء ذمه طبیب را پیش از شروع درمان مقرر کرده و  495ماده 

روشن نكرده است که اگر قرار است پزشك از باب  بارهنیدرا

احسان به درمان بیمار مشغول شود و مرتكب تقصیري هم 

، اگر جراح یا همهنیباانشود چه نیازي به اخذ برائت دارد؟ 

برائت نامه اخذ کرده باشد و  پزشك پیش از درمان از بیمار
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قصور و یا تقصیر پزشك به مرگ  براثرعمل جراحی یا طبی 

بیمار و یا نقص اعضاي او بینجامد، باید همواره ثابت شود که 

تلف جان یا نقص عضو مستند به اعمال جراحی یا طبی بوده 

، «جراح یا پزشك ضامن نخواهد بود وگرنهاست 

 . (280: 1392)اردبیلی،

قانون مجازات اسالمی  322و  60نین در مواد و همچ

طبیب در صورت تحصیل برائت قبل از درمان  کهنیامبنی بر 

یا جراحی ضامن نخواهد بود منصرف از موردي است که 

ی یا عدم رعایت موازین مباالتیبی یا اطیاحتیبطبیب مرتكب 

شود و عدم مسئولیت او صرفا  در موردي فنی و علمی می

اقدام  الوصفمعازین علمی و فنی را رعایت کرده است که مو

 . او موجب تلف جان یا صدمه به مریض شده باشد

قانون  616و ماده  59ماده  2به بند بنابراین باتوجه

ی یا عدم رعایت مباالتیبی یا اطیاحتیبمجازات اسالمی هرگاه 

موازین فنی و علمی موجب تلف جان یا صدمه مریض شود 

واهد بود هرچند قبل از معالجه، برائت حاصل طبیب مسئول خ

تحصیل برائت، عدم دقت در  گریدعبارتبه. نموده باشد

 . دینماینممعالجه را توجیه 

رضایت  کهنیارضایت داراي شرایطی است ازجمله 

دهنده باید اهلیت داشته باشد، رضایت وي معیوب نباشد، قبل 

و به تقریر نظریه . با آن باشد زمانهماز ارتكاب جرم یا 

اداره حقوقی، تشخیص  73/  3/ 11 – 7/ 1830مشورتی 

شرایط عمل فوریت دارد به عهده پزشك معالج است که  کهنیا

از سازمان نظام  توانیمدر صورت شكایت براي احراز فوریت 

 . پزشكی، با پزشكی قانونی کسب نظر کرد

رعایت موازین فنی و علمی در جریان جراحی  -3

 ی یا طب

شود که بر عمل جراحی و طبی به عملی گفته می»

معالجه و درمان بیمار صورت  منظوربهاساس موازین طبی و 

به یك معنا  نجایااین دو عمل در  رسدیمو به نظر  ردیگیم

آن  استعملیات پزشكی جزء علل موجهه  کهنیاعلت . باشد

مطابقت عمل . است که مصلحت اجتماعی چنین اقتضایی دارد

با موازین طبی و نیز رضایت مجنی علیه جز در موارد 

 . (275، )زراعت،پیشین: «ضروري، شرط این علت است

هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با 

 هاآنرضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی 

و رعایت موازین فنی و علمی انجام شود جرم محسوب 

ي ندارد ااشارهطبیب بودن  شرطبه 158ماده اگرچه . شودنمی

به این شرط اشاره « رعایت موازین فنی و علمی»اما عبارت 

. استناد نماید علتنیابه تواندینم رپزشكیغدارد بنابراین 

چنانچه مریض به علت تزریق آمپول دیكلوفناك با تجویز 

پزشك، مصدوم گردد و پزشك قانونی پزشك معالج و تزریق 

برائت مریض قبل از  کهیدرصورتاعالم کند  ریتقصیبرا  کننده

و اگر  استپزشك معالج مسئول  بازهممعالجه اخذ نشده باشد 

باشد رعایت موازین فنی و علمی،  اخذشدههم برائت 

ضرورت دارد، ظاهر آن است که رضایت و رعایت موازین 

 . فراهم باشد توأمان صورتبهباید 

اداره  71/ 3/ 11- 7/ 1830نظریه  موجببههمچنین 

حقوقی، همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن 

سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن اعمال جراحی و برائت 

 1/62/ 7- 7/ 63نظریه  موجببهبه پزشك معالج را ندارند و 

آن اداره، چنانچه اولیا یا سرپرستان قانونی در حال حیات 

ضور نداشته یا دسترسی به آنان نباشد و انجام باشند ولی ح

عمل جراحی یا طبی براي ادامه حیات یا حفظ سالمت صغیر 

فوریت داشته باشد اخذ رضایت از ولی قهري یا سرپرست 

 . قانونی ضروري نخواهد بود

 مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی

مسئولیت کیفري و مسئولیت مدنی نهادهایی هستند که 

مسئولیت  ترواضحبه عبارت . شوندیمقانون مطرح  ظرازن

. قانونی اعم از مسئولیت کیفري و مسئولیت مدنی است

ي از اصطالح خارجی اترجمهاصطالح مسئولیت قانونی، 

legal responsibility  است که هم در امور مدنی و هم

اصطالح مسئولیت قانونی . شوددر حقوق کیفري استعمال می
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 اسالمی مترادف با ضمان است، )جعفريدر فقه 

 . (244: 1382لنگرودي،

ی موارد ضمان، اعم از ضمان قراردادي یا طورکلبه

و اتالف  حیتسبدو قاعده  موجببهقهري در فقه اسالمی 

و تساهل هرگونه مسئولیتی اعم از کیفري و مدنی  شدهرفتهیپذ

ی در زمان قدیم که مبناي حقوق کیفري انتقام خصوص. است

بوده )دوره انتقام خصوصی( مسئولیت کیفري و مسئولیت 

یممدنی از هم جدا نبوده و این دو مسئولیت باهم مخلوط 

 . (12: 1370، )کاتوزیان،اندشده

ولی با پیشرفت علم حقوق و تغییر و تحول در حقوق 

مفهوم مسئولیت کیفري و مسئولیت  جیتدربهمدنی و کیفري، 

هرچند که روابطی بین این . رفتحقوقی از یكدیگر فاصله گ

 باهماز جهات مختلفی  الوصفمع. دو مسئولیت وجود دارد

موجد هر دو  تواندیمیك عمل واحد  بعضا  اندمتفاوت

فریب بیمار توسط پزشك  مثالعنوانبه. مسئولیت باشد

. اخذ وجوه ناحق که هر دو مسئولیت را به دنبال دارد منظوربه

همچنین ممكن است احراز مسئولیت کیفري منوط به احراز 

ي هادادگاهقانون آیین دادرسی  13امر حقوقی باشد، ماده 

»  داردیممقرر  1378عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 

هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است 

به امري که رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت 

قرار اناطه صادر و به  استتشریفات دیگر آیین دادرسی 

مكلف است ظرف یك ماه  نفعيذشود، طرفین ابالغ می

موضوع را در دادگاه صالح پیگیري و گواهی آن را به دادگاه 

ارائه و یا دادخواست الزم به همان دادگاه تقدیم  کنندهیدگیرس

دامه داده و در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ا. نماید

 3. «تصمیم مقتضی خواهد گرفت

ي دیگر اینكه، ممكن است تصمیم دادگاه کیفري رابطه

ي وقوع جرم، مستند یك دعوي مدنی و ضرر و زیان درباره

ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قرار گیرد که در این صورت، 

                                                             
مصوب   یفريو انقالب در امور ک یعموم يهادادگاه یدادرس یینقانون آ 3

 1392و انقالب  یعموم يهادادگاه یلهمراه با قانون تشك 28/6/78

حكم دادگاه کیفري در دادگاه حقوقی اعتبار امر مختومه دارد 

ي جزایی امر جنبهاگر دادگاه کیفري در مورد  گریدعبارتبه

مطروحه، قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع جرم 

به  جهتنیازامتهم را  تواندینمصادر نماید دادگاه حقوقی 

پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از وقوع همان جرم 

نیز ذکر شد بین  قبال  که  گونههمان وجودنیباا. محكوم نماید

. یی وجود داردهاتفاوتمسئولیت کیفري و مسئولیت مدنی 

قانون جدید مجازات اسالمی نسبت به قانون سابق  ازآنجاکه

ي قانون خألهاو  هاچالشیكی از  شكیباست  افتهیتحول

قانون  158که مطابق ماده . جدید بحث مسئولیت پزشك است

حكم سابق است هر همان  قا یدقکه  1392مجازات اسالمی 

نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا 

یا سرپرستان قانونی وي و رعایت موازین فنی و علمی و 

بنابراین . شود قابل مجازات نیستنظامات دولتی انجام می

زمانی که پزشك با رعایت همه موازین فنی و بدون  اصوال 

احی مشروع و قانونی تقصیر و با کسب رضایت بیمار عمل جر

را نسبت به وي انجام دهد قابل مجازات نیست و مسئولیتی از 

البته در مقابل این نظر باید گفت که . جهت پرداخت دیه ندارد

در نظام کیفري ایران و در بخش جنایات این نوع قتل  اصوال 

« قابل مجازات است»شود لذا مقصود ازشبیه عمد محسوب می

که . کیفري ندارد اما دیه را باید بدهد این است که مسئولیت

این دیدگاه در پرداخت دیه با فرض عدم تقصیر تاکنون پایه و 

اساس بوده است لذا پزشك براي رفع مسئولیت خود از بیمار 

ي احادثهکه در صورت وقوع  گرفتیمیا همراهان او برائت 

وضعیت در قانون  متأسفانهدیگر پزشك ضامن نباشد لكن 

مطابق ماده  سوكاز ی. متعارض در آمده است صورتبهجدید 

احسان و  زهیباانگقانون مجازات اسالمی چنانچه هر کس  510

کمك به دیگري رفتاري را که جهت حفظ جان و مال و 

عرض و ناموس او الزم است انجام دهد و همان عمل موجب 

صدمه یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و 

امن نیست بنابراین طبق این ماده باید گفت که نكات ایمنی ض

ضامن نیست و نیازي به گرفتن برائت ندارد  ریتقصیبپزشك 
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 495اما از سوي دیگر مسئولیت کیفري پزشك مطابق ماده 

دیگري  صورتبه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

بر . سازدیماست که متعارض بوده و کار را دشوار  شدهانیب

پزشك ضامن است مگر اینكه مرتكب تقصیر  اصوال  این اساس 

شده باشد یا پیش از درمان برائت گرفته باشد و مقصر هم 

باید گفت که پزشك در فرض تقصیر ضامن  رونیازانباشد 

است و اخذ برائت جایی است که پزشك مقصر باشد زیرا در 

فرض عدم تقصیر پزشك ضامن نیست و برائت نیز الزم نیست 

  4. (495ماده  1)تبصره 

 شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشك

ي وقوع هیپادر حقوق جزا اساس مسئولیت کیفري بر 

جرم استوار است و شرایط الزم براي تحقق مسئولیت کیفري 

رفتار مرتكب وصف  که یزمانبه عبارتی تا . پزشك است

مجرمانه نداشته باشد، براي رفتار مرتكب در قانون مجازاتی 

باشد اصوال  بحث مسئولیت کیفري مرتكب نیز تعیین نشده 

 تواندیمي جرم متشكلهي گانهسهمنتفی است و عناصر 

. ي شرایط الزم براي تحقق مسئولیت کیفري باشدازجمله

شرایط عمومی و مورد لزوم براي  میدانیمي که طورهمان

ي جرم ) گانهسهتحقق مسئولیت کیفري مشتمل بر عناصر 

عنصر قانونی، عنصر مادي، عنصر روانی یا معنوي ( و فقدان 

تحقق مسئولیت کیفري مانند علل و یا عوامل موجهه یا 

 استي جرم و همچنین علل رافع مسئولیت کیفري کنندههیتوج

و براي تحقق مسئولیت کیفري پزشك )مسئولیت در معناي 

 . (61: 1385زاده،واقعی و بالفعل ( است، )حاجی

ي پزشكی که اساس مسئولیت حرفهناشی از  جرائم

یمي آن استوار است، به سه دسته تقسیم هیپاکیفري پزشك بر 

 :شوند

جرائم عمدي علیه تمامیت جسمانی و  -1

 روانی اشخاص در جریان امور طبی یا جراحی 

                                                             
4 . www. bornanews. ir 

ي علیه تمامیت رعمدیغجرائم  -2

جسمانی و روانی اشخاص در جریان امور طبی یا 

 جراحی 

ي حرفهجرائم مغایرت با شئون  -3

پزشكی، ازجمله : افشاي اسرار بیمار، صدور 

ي رمز، تبلیغات نسخهگواهی خالف واقع، صدور 

 . . . و فریب بیمار و کنندهگمراه

ي اول، پزشك در جریان امور طبی یا دستهدر جرائم 

شود که منجر به مرتكب امري می تیسوءنجراحی عمدا  و با 

ایراد صدمات جسمانی یا روانی یا نقص عضوي مرگ بیمار یا 

مثال اگر پزشك آمپولی به بیمار تزریق  طوربه. شودبیمار می

نماید که حاوي مواد شیمیایی کشنده باشد و یا پزشك عمدا  

ي اکسیژن متصل به بیمار لولهدر جریان امور طبی یا جراحی 

عمدا  را قطع نماید و یا پزشك در جریان امور طبی یا جراحی 

ي بیمار را قطع کند، بنابراین در این دسته از جرائم رفتار هیکل

، رکن مادي جرم انجام گریدعبارتبهمجرمانه، پزشك یا 

که منجر به قتل  تیسوءنعملیات است، از رویه عمد و با 

ي جسمانی یا روانی یا نقص عضو بیمار صدمهبیمار یا ایراد 

 . شودمی

و  تیسوءن گونهچیهشك ي دوم، پزدستهدر جرائم 

. ي در جریان امور طبی یا جراحی نداردامجرمانهقصد 

ی، عدم مباالتیبی، اطیاحتیبمسئولیت کیفري پزشك به خاطر 

مهارت و عدم رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی در 

عنصر معنوي  درواقع. جریان معالجه و مداواي بیمار است

 . جرائم تقصیر جزایی یا خطاي جزایی است گونهنیا

یب -1از:  اندعبارتمصادیق تقصیر یا خطاي پزشكی 

عدم رعایت موازین  -4عدم مهارت  -3ی مباالتیب -2ی اطیاحت

فنی، علمی پزشكی و نظامات دولتی بیان خواهد شد ضمنا  

ي سوم نیز براي دستهالزم به یادآوري است که در جرائم 

ي عالوه بر اژهیوکیفري پزشك، تحقق عناصر  تحقق مسئولیت

 . ي جرم، ضروري استمتشكلهي عمدي گانهسهعناصر 
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قتل عمدي، یكی از  رازیغبهي اول، دستهدر جرائم 

ي جهینتشروط دیگر تحقق مسئولیت کیفري پزشك، حصول 

پزشك وقتی مسئول اعمال  ترواضحبه عبارت . مجرمانه است

ي جسمانی یا روانی یا نقص مهصدکه  استارتكابی خود 

البته . باشد جادشدهیاي عمل او نسبت به بیمار، جهیدرنتعضو 

 گرفتهانجاماگر جرم منظور پزشك واقع نشود، چنانچه اقدامات 

. شودهمان جرم می مجازات بهمحكومجرم باشد، پزشك 

ي جهینتهرگاه پزشك شروع به قتل عمد بیمار نماید، ولی 

مجرم تلقی  بازهمي وي محقق نشود، پزشك ارادهمنظور بدون 

 . و مسئولیت کیفري خواهد داشت

ي دستهقانون مجازات اسالمی در جرائم  613ماده  

شود، به به تقصیرات پزشكی یاد می هاآناز  درواقعدوم که 

ي بودن جرم ارتكابی، فرض شروع به جرم رعمدیغلحاظ 

ي مجرمانهرم، قصد براي تحقق شروع به ج چراکه. منتفی است

قبلی براي ارتكاب جرم )عنصر معنوي ( ضرورت دارد، 

 . (347: 1382)گلدوزیان،

ي مجرمانه، جهینتبنابراین در این دسته از جرائم، وجود 

ي شروط تحقق مسئولیت کیفري است و وجود این ازجمله

، گریدعبارتبه. شرط نشانگر مقید بودن این نوع جرائم است

 ستیبایمسئولیت کیفري پزشك محقق گردد، براي اینكه م

 شدهحادثصدمات جسمانی یا روانی یا قطع عضو در بیمار 

 . باشد

ي جرائم عمدي هستند و باید ازجملهي سوم نیز دسته

ي آن استوار است، هیپاکه مسئولیت کیفري بر  هاآنتحقق 

قصد . حسب مورد شرایط و ضوابط خاص حاکم است

، گریدعبارتبه. دهدیمرا تشكیل  هاآنمجرمانه عنصر معنوي 

براي تحقق جرم و تحمل مسئولیت کیفري بر پزشك مجرم، 

، عمد و قصد افتهیانجامالزم است که پزشك در ارتكاب بزه 

ي دوم، دستهالزم به یادآوري است که در جرائم . داشته باشد

 . ودخطاي جزایی جایگزین عمد و قصد خواهد ب

 

 

ي شرایط دیگر براي تحقق مسئولیت کیفري ازجمله

 :استپزشك، قابلیت انتساب 

 اسناد یا انتساب مادي  -1

 اسناد یا انتساب معنوي  -2

از  عبارت استاسناد یا انتساب مادي در حقوق جزا،  

 . (4: 1374صانعی، انتساب جرم به فاعل معین، )

ي فرعی تجزیه رابطهي خود به دو نوبهبهاسناد مادي 

شود، یكی را اسناد بسیط خوانند و آن عبارت از انتساب می

توجه به اتهام به  گریدعبارتبهفعل مجرمانه به فاعل است و 

يگردآورشخص معین بر اساس قرائن و اماراتی که علیه او 

دیگري را اسناد مزدوج نامند که عالوه بر اسناد . است شده

ي فاعل مجرمانهمانه، به فعل ي مجرجهینتبسیط بر انتساب 

براي اینكه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر ». شوداطالق می

ینمفاعل تحمیل شود، تنها اسناد و یا انتساب مادي کفایت 

ي خاص ذهنی بین فاعل و رابطه، بلكه الزم است که اوال  : کند

ي ذهنی مزبور از قواي رابطهثانیا  : . عمل مجرمانه برقرار شود

دو امر یادشده عناصر . م عقلی و روانی فاعل برخاسته باشدسال

مرتكب را مستحق تحمل  جهیدرنتاسناد معنوي را تشكیل داده، 

جزء اول انتساب . «. سازدیمتبعات جزایی رفتار مجرمانه، 

 چراکه. شودمادي به شرح مذکور به آیین دادرسی مربوط می

یا شاکی خصوصی براي اثبات دخالت  کنندهبیتعقمقام 

قرائن و اماراتی و دالیلی  ستیبایمپزشك در عمل انتسابی، 

دال بر انتساب بزه انتسابی به پزشك را گردآوري نموده و به 

اما جزء دوم، اسناد یا انتساب مادي به . دادگاه ارائه نماید

ي انتساب و سببیت رابطهاحراز . شودحقوق جزا مربوط می

ي مجرمانه، براي قاضی جهینتي پزشك و مجرمانهرفتار  میان

از  ستیبایمقاضی دادگاه . دادگاه امري الزم و ضروري است

ي مجرمانه به جهینتگوناگون، انتساب  مؤثرمیان علل و عوامل 

به معیارها و ضوابط مشروح ي پزشك را باتوجهمجرمانهرفتار 

بدیهی است . در حقوق جزا در باب سببیت احراز نماید

 مؤثري مجرمانه جهینتچندین عامل، در حصول  کهیدرصورت

 . ي سببیت مشكل خواهد بودرابطهباشند، احراز 
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ي دیوار منزل خود گلدانی بر رومثال  اگر شخص الف 

شود و در حین عبور را طوري بگذارد که عادتا  ساقط می

شخص ب گلدان به سر وي بیفتد و او را از ناحیه سرو کتف 

سپس مجروح را براي مداوا سوار یك دستگاه . مجروح نماید

ي خودرو به لحاظ رانندهخودرو به رانندگی ج نمایند، 

 رمجازیغو با سرعت  باعجلهجراحت شدیدتري شخص ب 

رانندگی نموده و در بین راه با جدول کنار خیابان برخورد 

کرده و شخص ب از خودرو به بیرون پرت شده و 

شخص ب را با . شودو دست وي مصدوم می سروصورت

پس از معاینه،  دینمایمخودروي دیگري به بیمارستان هدایت 

که نیاز به عمل جراحی از  دهدیمپزشك معالج تشخیص 

عمل برده و عمل جراحی  اتاقمجروح را به . ي سر داردهیناح

بعد از مدتی محل جراحی به لحاظ کوتاهی . دهندیمرا انجام 

ی نمودن وسایل جراحی عفونت نموده و ضدعفون پزشك در

پزشك قانونی علت فوت را عفونت . دینمایمشخص ب فوت 

در این . کندیممحل جراحی تشخیص داده و جواز دفن صادر 

ي سببیت کار آسانی نیست و قضات مراجع رابطهاحراز  مسئله

ي رانندهخطاي صاحبان دیوار و  ریتأثمیزان  اندموظفقضایی 

ي مجرمانه، جهینتو و پزشك معالج را در حصول خودر

 . تشخیص دهند

 یریگجهینت

دهد، هرچند آمده از این مطالعه نشان میدستنتایج به

جرائم جدید ناشی از دور درمانی،  در بسیاري از موارد،

است، ولی به  ي نوینی از جرائم قدیمی با همان ماهیتچهره

جز وضع بیماران راهی بهرسد براي حمایت از حقوق نظر می

و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرائم که در  قوانین

علت اصلی عدم . گیرد وجود نداردمی محیط مجازي صورت

 مقررات نظام حقوقی ایران در پزشكی از راه دور، عدم يتكاپو

پزشكی از راه دور،  دهندهلیغناي قانونی در دو زمینة تشك

بنابراین . اطالعات و ارتباطات است یعنی پزشكی و فناوري

زمینه به جهت  الزم است براي رفع نقایص قانونی در این

اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد، بدین ترتیب که 

این رشته  يمصادیق مجرمانه ینیبشیگذار با پقانون ابتدا

به وضع قوانینی جامع بپردازد و  )همانند جعل عنوان پزشكی(

 يهاانتقال داده ذخیره، پردازش و ي، نحوهياامهننییسپس در آ

شده و مسائلی نظیر محرمانگی، سالمت اشخاص تعیین

مجموعه  بامالحظه. تبیین گردد. . . مالكیت و دسترسی،

و  سوكمقررات مربوط به امور پزشكی و دارویی کشور از ی

شود قانون مجازات اسالمی از سوي دیگر مالحظه می

سیاست کیفري هماهنگ و  كیاز كی متصدیان امر پزش

قوانین و  مقررات  کهیدرحال.  کنندینممنسجم تبعیت 

ي علم پزشكی نموده و براي هاشاخهاختصاصی توجه به تنوع 

تعیین تكلیف نموده است، در  حیتصربهبه تفكیك و  هاآنهمه 

مقررات کیفري موضوع مسئولیت کیفري پزشكی به این مهم 

 سالمتبهگردد قانون مربوط پیشنهاد می. توجه نشده است

اساس ادبیات اختصاصی خود تدوین تا امكان  کشور بر

تا نظم  شدهفراهمهماهنگی الزم در اجراي قوانین پزشكی 

تضمین  شیازپشیبو بهداشت جامعه  سالمتبهعمومی مربوط 

تر قانون جدید به توجه است، عنایت دقیقآنچه قابل. گردد

از تحوالت جدید از نظرات  كیچیدر ه. نظرات فقهی است

فقهی عدول نشده بلكه گاه ازنظر مشهور پیروي شده)نظیر اخذ 

برائت( و گاه ازنظر غیر مشهور)مانند سقوط ضمان در صورت 

به لحاظ نظري، این یكی از نقاط قوت تقنین . عدم تقصیر(

ملی، به -جدید است که در سایه پیشینه و مبانی حقوق دینی

جامعه پرداخته  ياحكامی باهدف رفع معضالت امروزوضع 

گونه که اشاره شد، تغییرات در قانون جدید عمدتا  همان. است

به نفع پزشكان است و با تغییر برخی مبانی، زمینه براي تحدید 

اما آیا واقعا  جامعه ما با مشكل . شده استضمان پزشكان فراهم

عدم  جهیدرنت گستردگی ضمان پزشكان و محكومیت ایشان و

تمایل به پزشكی و اعمال جراحی مواجه بوده؟ آیا با پزشكان 

فاقد تخصص علمی و عملی کافی، برخورد مناسب صورت 

گرفته است؟ هرچند به نظر ما اصالح مقررات سابق و تغییر 

مبناي مسئولیت پزشك از خطر به فرض تقصیر، اقدامی مثبت 

شود، اما در تلقی می و منطبق با مبانی حقوقی و واقعیات عملی
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بیشتر  نیکنار این تحول مثبت باید شاهد احكامی در جهت تأم

البته در . میبودیحقوق بیماران در برابر پزشكان غیر مطلع م

قانون جدید تا حدي به این موضوع توجه شده است و شاهد 

هاي فقهی هستیم نظیر توجه دقت مقنن به برخی ظرافت

خورد اما کثر آثار فقهی به چشم میکه در ا« قصور»اصطالح به

این  يریکارگبه. مقنن در قانون سابق بدان توجهی ننموده بود

اصطالح که داراي بار معنایی خاص و دقیقی است و در این 

 نیفراوان در جهت تأم راتیبه آن اشاره شد، داراي تأث پژوهش

حقوق بیماران در مواجهه با پزشكان فاقد تخصص و توانایی 

تر صورت دقیقاما ضروري بود قانون جدید به. استعلمی 

پرداخت و به بیش از ذکر یك کلمه اکتفا بدین موضوع می

کرد زیرا این احتمال وجود دارد که این مقرره در سایه می

ي تقنینی، تفسیر شده و برخی وضعیت عملی موجود و پیشینه

كار گمان کنند که مقنن قصور را در معنایی همسان با تقصیر ب

ي رسد جامعه ما بیش از این مقررهبه نظر می. برده است

مواردي از . مختصر به حمایت از بیماران نیازمند است

مباالتی سبب هاي جراحی وجود دارد که پزشك با بیعمل

بعالوه گاه پزشكانِ دارايِ شهرت، . شودصدمه به بیمار می

ند ولی شوند که بیمار را تحت عمل جراحی قرار دهمتعهد می

یكی از دستیاران جراحی)دانشجویان مقطع تخصص جراحی( 

نمایند و این بدان دلیل است که پزشك گاه اقدام به عمل می

در   اعمال نخواهد شد و یدرستاین تصور را دارد که قانون به

صورت ورود خسارت به بیمار، ضمانی متوجه وي نیست و یا 

مشكالت . تتوجه نیسحتی در صورت ضمان، چندان قابل

اخالقی و علمی از این قبیل، در بخشی از جامعه پزشكی به 

گونه که اشاره شد در قانون سابق، همان. خوردچشم می

مبتنی بر  -بر اساس ظاهر مواد قانونی-مسئولیت پزشك 

ي فرض تقصیر و یا حتی ي خطر بود اما در عمل نظریهنظریه

ون فعلی، ظاهر مواد اما در قان. گردیدي تقصیر اعمال مینظریه

گونه که اشاره شد، ي فرض تقصیر )یا آنقانونی مبتنی بر نظریه

پرسش این است که آیا مراجع . است«( فرض قصور و تقصیر»

قضایی این بار نیز یك پله پایین آمده و با پذیرش نظریه 

تقصیر، بار اثبات تقصیر را بر عهده بیمارِ متضررِ بدونِ پشتوانه 

 يدهندهصیهاي پزشكی قانونیِ تشخآیا کمیسیونگذارند و می

 نیعمل خواهند کرد که حقوق بیماران تأم ياگونهتقصیر، به

ها نیازمند گذر زمان است که بررسی آن یمسائل هانیشود؟ ا

اما آنچه کمبود آن . دهیاست و هنوز موعد نقد وضعیت فرانرس

دقیق جامعه قبل از تصویب  یازسنجیشود، فقر ناحساس می

گونه که گفتیم، ما بیش از نیاز به تحدید همان. قانون بوده

ضمان پزشكان، محتاج به تقویت بنیادهاي علمی و بخصوص 

اخالق پزشكی در جامعه پزشكی هستیم که در قانون جدید 

هرچند با . مجازات اسالمی توجه جدي به این امر نشده است

امكان داشت بگوییم  70. ا. م. ق 319ي تفسیري دیگر از ماده

ي فرض تقصیر(را پذیرفته لذا ي تقصیر )نظریهاین ماده اماره

نمود پزشك عدم تقصیر خویش را ثابت می کهیدرصورت

از مسئولیت حتی در  70ا . م. ق 319ضامن نبود، زیرا در ماده 

گفت اما ظاهر ماده و سوابق صورت عدم تقصیر سخن نمی

دانان)براي مثال رجوع کنید به ره پیك، قوقفقهی و نظر ح

مسامحه در تعبیر . ي خطر بودپذیرش نظریه دی( مؤ92ص

که صرف مقصر نبودن کافی نیست بلكه پزشك  جهتنیازا

توان این حالت را برزخی بین درواقع می. نباید قاصر نیز باشد

نظریه خطر و تقصیر دانست زیرا صرف ایجاد محیط خطرناك 

پزشك نیست بلكه قصور یا تقصیر نیز الزم است شرط ضمان 

اما از دیگر سو مقصر نبودن، سبب رفع ضمان نخواهد بود 

 . بلكه پزشك نباید قاصر نیز باشد
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