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 Civil liability is one of the most important issues in all occupations. 

Meanwhile, due to the fact that medical profession is related to the physical 

and mental condition of individuals from one perspective, and on the other 

hand, a part of medical obligations has moral aspects and public conscience, 

the importance of this issue in medical profession is doubled. This issue has 

not been neglected in the knowledge of jurisprudence and in the basics of 

Shiite jurisprudence, there are two views regarding the responsibility of the 

physician with the phrase "doctor's guarantee". Some jurists consider a skilled 

and knowledgeable physician as a guarantor despite his innocence, but others 

believe that in this case the doctor is not a guarantor and their reason is based 

on innocence principle. In this qualitative article, using descriptive-analytical 

method and with collecting information in the form of libraries and 

documents, jurisprudential and legal views on civil liability of physicians and 

guaranteeing the disciplinary, criminal and legal implementation of medical 

violations will be examined. One of the most important results of this research 

is that in Islam, the goodwill of the doctor has been mentioned and the doctor 

intends to cure the patient, and if he makes an unintentional mistake, although 

he may be morally responsible, he is not responsible for compensation, 

because the emphasis of the Holy Quran in the words "and we are the best of 

the best" and "is the retalition of the best anything but the best" is a testimony 

to the subject of good faith and intention of the doctor. There is a difference of 

opinion among the jurists regarding the responsibility of the physician, and the 

Islamic Penal Code has accepted the basis of the physician's guilt, even if this 

presumption is contrary and can be proven otherwise. 
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 چکیده

مسئولیت مدنی از جمله مباحث مهمی است که در خصوص تمامی مشاغل 
وجود داردن در این میان با توجه به اینکه حرفه پزشکی از یک منظر با شرایط 
جسمی و روحی افراد در ارتباط است و از طرف دیار بخشی از تعهدات 

های اخمقی و وجدان عمومی جامعه است اهمیت این پزشکی حائز جنبه
ن این موضوع در دانش فقه نیز مورد گردد یمدوچندان  موضوع در حرفه پزشکی
در مبانی فقه شیعی در خصوص مسئولیت پزشک با  غتلت قرار نارفته است و

هر و دو دیدگاه وجود دارد، برخی از فقیهان، پزشک ما« ضمان طبیب»عبارت 
که در  معتقدنداما برخی دیار ؛ دانندحاذق را با وجود عدم تقصیر نیز ضامن می
ها مبتنی بر اصل برائت استن در این این حالت پزشک ضامن نیست و دلیل آن

 صورت بهو گردآوری اطمعات  مقاله کیتی با کاربست روش توصیتی د تحلیلی
ی در خصوص مسئولیت مدنی های فقهی و حقوقو اسنادی دیدگاه ایکتابخانه

پزشکان و ضمانت اجرای انتظامی، کیتری و حقوقی تخلتات پزشکی مورد 
توان به این چند مبحث نتایج این پژوهش می نیتر مهمبررسی قرار خواهدن از 

حسن نیت پزشک مارد شده است و قصد  موضوعاشاره کرد که در دین اسمم 
خواسته مرتکب گردد از نظر پزشک بهبودی بیمار است و اگر تقصیری نا

اخمقی گرچه ممکن است مسئولیتی داشته باشد ولی او مسئول جبران خسارت 
و « و ما علی المحسنین من سبیل»کریم در عبارت  قرآن دیتأکنیستن چرا که 

گواهی بر موضوع حسن نیت و قصد پزشک « هل جزاء اتحسان ات احسان»
زشک اختمف است و در قانون استن در میان فقها در خصوص مسئولیت پ

مجازات اسممی مبنای تقصیر پزشک پذیرفته شده است، هرچند که این تقصیر 
 متروض و خمف آن قابل اببات باشدن

مسئولیت مدنی، مسئولیت کیتری، ضمانت اجرایی، تخلتات  کلیدواژه ها:
 پزشک

 16/1/1911  :تاریخ دریافت
 21/9/1911  :تاریخ پذیرش

 ل:نویسنده مسئو*
 

 مقدمه
ای استن یکی از پزشکی از جمله مشاغل حساس در هر جامعه

ابعاد حساسیت این حرفه این است که برخی از پزشکان به 
مسئولیت مدنی حرفه خویش که در حقوق و فقه تعریف شده 
است آشنا نبوده و ممکن است این ناآشنایی در آینده باعث شکایت 

گردد و مراج  قضایی آنان  علیه پزشکان یا مراکز درمانی مربوطه
 را به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم نمایندن

این مسأله ممکن است دیار پزشکان را از رغبت به معالجه 
بیماران دارای ریسک بات دور نماید و باعث انتخاب طبابت 
احتیاطی توسط ایشان گردد و دانشجویان پزشکی را از ادامه راهی 

کندن مضافاً اینکه این مسأله با ماهیت  که در پیش دارند منصرف
علم پزشکی که در حال توسعه و پیشرفت فنی و علمی است در 

ایحال گرددن علی ها آنتضاد بوده و ممکن است موجب ترک شغل 

در بسیاری موارد حمایت  1912قانون مجازات اسممی موصب 
 زیادی از پزشکان نموده و در عین حال برای خاطیان، حتی برائت

 نیز اخذ نموده باشند، مجازات در نظر گرفته استن
و  1912ای در سال ترین مرج  بیمهعالی عنوان بهشورای عالی بیمه 

نامه با تصویب قانون مجازات جدید، شرایط عمومی بیمه زمان هم
ها نامهمسئولیت پزشکان را تصویب نمود و به نسبت دیار بیمه

جام داد تا بتوانند با حمایت های زیادی را از این قشر انحمایت
های خارناک را انجام دهند و چنانچه به خسارت بیمه، درمان
ی آن جهت جبران خسارت استتاده نمایندن ایاز مزابرخورد کردند 

بخش دیاری از مسئولیت پزشکان در حالت تخلف، ضمانت 
 ضمانت در اخمق و حقوق میان مرز اجراهای آن استن لذا

 قهری اجرای ضمانت اخمقی حکمن است هتتهن دو این اجراهای
ن است برخوردار قهری اجرای ضمانت از حقوقی حکم اما ندارد
 گیرند می خود به واقعی چهره هناامی تنها حقوقی احکاماصوتً 
 نباشند اجرا ضمانت دارای که

علم پزشکی در فرهن  و متون اسممی نیز از اهمیت و ارزش 
ا جایی که واژه طبیب معادل فارسی باتیی برخوردار بوده است ت

یکی از صتات پروردگار )نننواهلل الابیب( در  عنوان به« پزشک»
اسمم در نظر گرفته شده استن همچنین در متون و مبانی فقهی و 
اسممی فراگیری حرفه طبابت به نوع واجب کتایی است و بر 
ا این تمام افرادی که توانایی انجام آن را دارند وجب شده استن ب

اهمیتی که طبابت در فقه اسممی دارد، موضوع ضمان طبیب یا 
 مسئولیت ناشی از اقدامات وی، مورد توجه فقها قرار گرفته استن

 کیتری، قواعد و حقوقی قواعد به قواعد حوزه تتکیک سان به
 ایناصوتً  و است متتاوت هم دسته دو این اجراهای ضمانت
 دسته دو این بین فاصل خط هک است اجرا ضمانت نوع در تتاوت
 یرسان خدمات ضرورت دیار، سوی ازن است حقوقی احکام از

 که کند می ایجاب هم ملت به مربوطه یها سازمان و دولت
 ارائه به مسئول فرد کردن وادار برای اجراها ضمانت ازای  دسته
 داشته وجود تکالیتش بهینه انجام به دولتی با عمومی خدمات
 انتظامی اجراهای ضمانت را اجراها ضمانت از هدست این باشند،
 ننامند می
 در اجراها ضمانت انواع این از یک هر بررسی به مقاله این در
هم از  تخلف از انجام وظایف بر مبنی پزشک مسئولیت با راباه

 نپردازیمنظر قانونی و هم فقهی و اسممی می
 

 عوامل ضمان پزشک از منظر فقهی: اول مبحث
ید پزشکی که مهارت نداشته باشد یا بدون یا در کار بدون ترد

خود دچار خاایی شود از نظر اکثر فقها شیعه با استناد به متون 
ولی آنچه بررسی پیرامون [ 22]شودن دینی و قرآنی ضامن شناخته می

آن حائز اهمیت است، در خصوص وضعیت طبیبی است که با 
هناام معالجه وجود مهارت و تخصص کافی و بدون اینکه به 

بیمار کوتاهی و تقصیر از او سر زده باشد، در کار خود توفیقی به 
دست نیاورد و در نتیجه، بیمار جان خود را از دست دهد یا دچار 

شودن در این باره آنچه در میان فقهای شیعه از گذشته  عضونقض 
مشهور بوده این است که پزشک یاد شده ضامن نیستن شیخ متید، 

ابن براج، سمر، عممه حلی، شهید اول و بانی، محمد  شیخ طوسی،
 [22]اندنحسن نجتی و دیاران در این مورد پزشک را مسئول دانسته

اند، برای اببات ادعای خویش مارد ساخته[ 12]دتیلی که فقها 
 باشد:خمصه به شرد ذیل می طور به
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 قاعده اتمف د 1
د او مباشرت داشته، از آنجایی که پزشک در اتمف بیمار یا جر

بنابراین باید به مقتضای قاعده اتمف او را ضامن دانستن بدیهی 
است دستور به معالجه و مداوا را نباید از مصادیق مباشرت در 
اتمف تلقی کرد، بلکه از مصادیق تسبیب است، مثل اینکه پزشک 
دارویی را برای بیمار تجویز کند و بیمار بودن آگاهی از نت  و 

آن دارو را مصرف کندن ولی در هر صورت ماابق با نظر  ضرر،
است و بیمار در چنین مواردی  پزشکمشهور، جنایت منسوب به 

 حکم وسیله را داردن
 قیاس اولویت د 2

-با این توضیح که در فرض خاای محض که فعال قصد نتیجه زیان
بار را ندارد، وی مسئول پرداخت دیه است؛ بنابراین به دتلت 

ت در فرض مسأله که پزشک قصد فعل را داشته باید او را اولوی
ضامن شناختن در واق ، عمل طبیب یک نوع جنایت شبه عمد 

شود که در آن شخص با وجود اینکه قصد تلف یا محسوب می
دیاری را ندارد، ولی چون قصد فعل را داشته، باید او را  آسیب

 ضامن شناختن
 سلمانجلوگیری از به هدر رفتن خون م د 9

 در این خصوص اقتضا دارد که طبیب ضامن شناخته شودن
 معتبره سکونی از امام صادق د 4

من تابب او تبیار فلیأخذ البرائه من ولیه و ات »از امام علی )ع(: 
که ماابق آن هرکس به امر طبابت یا بیااری « فهو له ضامن

نمایدن بپردازد، باید از ولی امر بیمار، مالک حیوان، برائت حاصر 
 [15]در غیر این صورت ضامن استن

 اجماع فقیهان شیعه د 5
اند و قائل به ضمان برخی از فقها در این مسأله ادعای اجماع کرده

و حتی شهید  [11]اندن نموده« تخمف»اند و تعبیر به پزشک شده
لمعه عمده دلیل را اجماع دانستهن ابن زهره در کتاب بانی در شرد

نیز ادعای اجماع را « نکهه النهایه»و محقق حلی در « غنیه النزوع»
اجماعی که در اینجا اشاره شد، تنها توسط ابن زهره [ 5]اندنپذیرفته

رسد در میان فقها طرفدار و محقق حلی نقل شده است و به نظر می
بسیاری ندارد؛ زیرا این اجماع مدرکی است و حجیت آن به اببات 

 نرسیده استن
سکونی برخی از فقیهان معاصر با استناد به عبارت در مورد معتبره 

اتسمم در آخر که محدث نوری از کتاب دعائم« لم یکن ماهراً»
اند استدتل مشهور را به آن روایت افزوده است، تمش کرده

مخدوش نمایند؛ زیرا در این صورت معنی حدیث آن خواهد بود 
باشد مسئول  که اگر طبیب در کار خود تخصص و مهارتی نداشته

است، ولی واقعیت این است که قا  نظر از این که سند روایت با 
مضمون فوق معلوم نیستن عمل نکردن مشهور به متاد آن، روایت 

سازد در مورد استدتل به اجماع باید گتت اعتبار میمزبور را بی
که اوتً با وجود مخالتت ابن ادریس با دیدگاه مشهور، اصوتً چنین 

وجود ندارد و بانیاً فر فرض که مخالتت ابن ادریس در  اجماعی
رسد که اجماع مزبور تأبیر باشد، به نظر میتحقق اجماع بی

کنندگان دتیلی مدرکی است؛ زیرا احتمال دارد که مدرک اجماع
باشد که در بات بدان اشاره شدن در این صورت اجماع یاد شده 

 تواند دلیل محسوب شودننمی
لمعه معتقد است که پزشک از مال خودش در شردشهید بانی 

مسئول خسارتی است که در ابر معالجه او به جان و عضو بیمار 
زیرا تلف مستند به عمل اوست و خون انسان  استوارد شده 

رود هرچند موارد احتیاط را رعایت کرده و مسلمان نیز هدر نمی

این موارد در  تمش خود را کرده باشد و بیمار هم اذن داده باشد و
 ماریبعدم ضمان نقشی ندارندن در مورد بری کردن پزشک توسط 

یا ولی او قبل از معالجه، شهید بانی معتقد است برائت دادن بیمار 
لمعه اصل را سبب عدم ضمان پزشک استن شهید بانی در شرد

ضمان پزشک قرار داده است و مسئولیت پزشک را با ادعای 
اهلل خویی همچنین آیت[ 12]ز کرده استن مالق احرا طور بهاجماع 
آورده است که: پزشک ضامن اعمالش « المنهاجتکمله»در مبانی 

است و اصل بر ضمان اوست و اگر پزشک بدون اذن بیمار یا ولی 
ای و تخصصی تقصیر و کوتاهی او عمل نموده یا در رفتار حرفه

و عمل نموده داشت که حتماً ضامن است و اگر با اذن بیمار یا ولی ا
و تقصیری هم از او سر نزده باشد، ولی اعمال او منجر به صدمه به 
عضو گردید یا باعث مرگ شد دو نظر است که اقوی این است که 
باز هم پزشک را ضامن بدانیم و دلیلی برای عدم ضمان پزشک 
وجود ندارد و اذن داده شده باری معالجه است نه اتمف و در این 

امامیه اجماع وجود دارد و اگر برائت قبل معالجه  مورد بین فقهای
ضامن نیست بلکه دیه هم نخواهد داشت در  تنها نهوجود داشت 

 که دیدم نظر  طور همان [6]این مورد هم اجماع وجود داردن 
اهلل خویی در این خصوص با نظر شهید بانی ماابقت دارد و هر آیت

دانند هرچند ار میدو فقیه پزشک را ضامن رفتارش در قبال بیم
که عمل پزشک با اذن بوده و هیچ تقصیری هم مرتکب نشده 
 باشدن مار در مورد اخذ برائت پزشک از بیمار قبل از معالجهن

امام خمینی در تحریرالوسیله بر این اعتقاد است که طبیب وقتی 
ضامن است که در عمل کوتاهی کرده باشد و یا با داشتن حذاقت و 

ن اجازه ولی طتل اگر بیمار طتل قاصر و بدون دقت در عمل بدو
و اگر بالغ است، معالجه کرده باشد و اما چنین  اجازه خود بیمار

اش طبیبی که هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه
اند ضامن نیست، لکن اقوی آن آسیبی به مریض برسد برخی گتته

 [7]است که ضمان مالی داردن 
 

 زشک در فقهعدم مسئولیت پ
چنانچه پزشک حاذق و  اعتقادندبرخی از فقهای امامیه بر این 

ماهر باشد و موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را رعایت نماید 
و معالجات وی با اذن بیمار یا ولی یا سرپرست قانونی بیمار باشد، 
ای به دیار نیازی به اخذ برائت نیستن در نتیجه چنانچه صدمه

ضمانی در کار   شودای باعث مرگ وی شود یا معالجه بیمار وارد
ابن ادریس »نیستن این دسته از فقها که در رأس آنان، فقیهی چون 

اهلل اهلل سید محمد ( از قدما و آیت912 تا/بی9)حلی، « حلی
در کتاب التقه، از معاصرین به عدم ضمان پزشک [ 9]شیرازی

 اندنرا مارد کرده حاذق محتاط معتقدندن این گروه دتیل ذیل
الف( مقتضای اصل برائت: باید گتت پزشک متخصص که با اذن 

ها و کند و در این راستا از تمامی مهارتبیمار یا ولی او معالجه می
ای نسبت به جبران خسارت گیرد، وظیتهتجربیات خویش بهره می

 نداردن
یر کننده مسئولیت پزشک است، در غب( اذن بیمار یا ولی او ساقط

 امر درمان متعذر یا مختل خواهد شدن صورتاین 
بنابراین به ؛ ج( درمان بیمار عملی است که شرعاً جایز است

تواند مسئولیتی را در پی نمی« مقتضای الجواز الشرعی ینافی الضمان»
 داشته باشدن

گوید به امام صادق )ع(: د( روایات: اسماعیل بن حسن متابب می
السمم: إنی رجل من العرب ولی بالاب بصر هقلت ألبی عبداهلل علی»

و طبی طب عربی و لست آخذ علیه صتدا قال: ت بأس: عرض کردم 
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که من مردی عرب هستم که با طب عربی آشنایی داشته و از 
گیرم؛ امام )ع( فرمود اشکالی نداردن گوید بیمارانم دستمزد هم نمی

 با آتش به امام )ع( گتتم که جراحت را شکافته و آن را 
سوزانم، امام )ع( فرمود: اشکال نداردن گوید به امام )ع( گتتم من می
خورانم و های گیاهی اسمحیقون و غاریقون به بیمارانم میدارو

اما )ع( فرمود هرچند بمیرند مانعی نداردن در ؛ ممکن است بمیرند
روایتی دیار، یونس بن یعقوب از امام صادق )ع( از مردی سؤال 

کند که ممکن خوارند یا رگی را قا  میه دارویی را میکند کمی
است به درمان بیمار بیانجامد یا او را به همکت برساندن امام در 

تواند رگ را قا  و دارو را به بیمار پاسخ فرمودند که می
 [15]«بخوراند

هد( قاعدة احسان: بر اساس این قاعده اگر کسی کاری انجام دهد 
به سود دیاری است، هرچند که به طور  که عرفاً پسندیده و

ما علی المحسنین من »اتتاقی زیانی را به او برساند، به مقتضای آیه 
 چنین فردی مسئول نیستن[ 1] (11سوره مبارکه توبه، آیه )«سبیل
 

 کیتری اجرای ضمانت: دوم مبحث
 فاعل صورتی درن است سوءنیت و قصد بر مبتنی کیتری، مسؤولیت
 هناامین گردد تلقی جرم او فعل که گردد می ازاتمج زیانبار فعل
 و عام سوءنیت) یمعنو عنصر دارای که است جرم عمل یک

 عمل آن باید نیز قانون بعموهن باشد عنصر مادی و( خاص سوءنیت
 عموه کیتری، مسؤولیت درن بداند مجازات مستوجب و جرم را
 حالی در شود می متضرر جرم وقوع از نیز جامعه علیه، مجنی بر
 ناست خصوصی شخص یک متضرر مدنی، مسؤولیت در که

 ارتکابی عمل که است مسؤول کیتری لحاظ از پزشک هناامی
 مجازات مستوجب را آن نیز قانون و باشد سوءنیت با توأم او،
 نبداند
 کیتری تیمسؤول احراز شرایط: اول بند
 عامل دو وجود مستلزم روانی عنصر نظر ازها  مجازات اجرای
 نتیو مسئول جزائی تقصیر یا مجرمانه قصد: ستا
 ارتکاب قصدو به  اطمع و علم با که کس هر دیار عبارت به
 شود، نمی شناخته مجرملزوماً  دهد، انجام راای  مجرمانه عمل جرم،
 هم خصوصیانی و صتات دارای باید مجرمانه، قصد بر عموه بلکه
 جزائی قوانینن دانست منتسب او به را مجرمانه عمل بتوان که باشد
 مرتکب که صورتی در و شناسد می« مسئول غیر» را اشخاص برخی
 قلمداد مسئول جزائی نظر از باشند شده همای  مجرمانه عمل
 فعل ترک یا فعل به و باشد عاقل و بالغ باید مرتکبن کنند نمی

 باشدن آگاه خود مجرمانه
 قصد با( دیما عنصر) مجرمانه عمل که است تزم جرم تحقق برای
 به؛ باشد گرفته صورت جزائی خاای یا( سوءنیت) جرم ارتکاب
 واق  جرمی( جزائی خاای) مجرمانه قصد بدون دیار عبارت
 نشود نمی
 رسد می نظر به محرز و مسلم مذکور شرایط وجود امر بادی در
 برخی نیقی ن بهدارد عهده را پزشکی امر یک تصدی که فردی زیرا
 عین درن دارد را عقل و بلوغ مانند حقوقی مسئولیت عام شرایط
 مسئولیت تحقق برای فوق شرایط احراز که نمود توجه باید حال
 پزشکی اگر مثالطور  ن بهاست ضروری پزشکی حرف باب در

 نتیجه در و نماید خویش بیمار برای دارویی تجویز به مبادرت
مً ن مثدارد مسئولیت پزشک شرایای تحت، ببیند بدنی آسیب بیمار
 به مراجعه بان باشد نموده درمان و تجویز در مسامحه و اهمال
 را یاطیاحت یب نیز قضایی که رویه یابیم می در قضایی محاکم آرای

 که است برشمرده پزشک جزایی مسئولیت مبانی از یکیعنوان  به
 4/  11 - 176 شماره رویه وحدت رأی به نمونهعنوان  به ذیل در
 شودن می اشاره کشور عالی دیوان 2 شعبه از صادره 12/ 
 به توانایی جهت از خود که آمپولی تزریق در پزشک اقدام
 یقین طور به عمل موق  در توجه عدم یا و تتین خط خواندن
 با و آن غیر یا شود تزریق باید که است دارویی همان دانسته نمی
 یاطیاحت یب نوع یک خود نموده، تزریق به اقدام وصف این

 مرگ یا صدمه به شدن منتهی صورت در که شود یم محسوب
 [11]«کندن می ایجاد را مرگ یا صدمه عمدی غیر جرم کسی،
 قاضی و دادگاه برای باشد می مشهود قضایی رویه در کهطور  همان
 یاطیاحت یب متهم پزشک ناحیه از که این صیتشخ ضاباه پرونده
 ریهنظ و فن اهل و خبرگان عرف خیر، یا است گرفته صورت
 وای  حرفه امور در که چرا باشد، می پزشکی امور در کارشناسان
 عرف و نظامات موازین، به باید پزشکی امور مثل تخصصی مسائل
 و متخصص نظر به چنانچه و کرد مراجعه حرفهآن  مسلم

 باید بود، پزشک گرفته صورت موازین این از تجاوزی کارشناسان
 از ناشی مذکور تجویز است ممکن همچنین نشود شناخته مقصر
 چنین در است طبیعین باشد اکراه یا و تهدید چون شرایای وجود
 بابت کیتری مسئولیتمثمً  قانونی یها مسئولیت برخی فرضی
 [16]نشود نمی
 
 پزشک کیتری مسئولیت حدود: دوم بند
 خمف نظرهای اظهار موضوع پزشکی امر با مرتبط جرائم از یکی
 در جامعه در موجود مؤسسات وها  ستااهدن باشد می پزشکان واق 
بر اساس  تا دارند پزشکی مسائل واقعیت از اطمع به نیاز مواردی
 موارد برخی درن نمایند اقدام پزشکان توسط صادره گواهی
طور  ن بهنمایند اظهارنظر می واق  خمف بر پزشکی امر متصدیان
 شکپز نزد وظیته نظام خدمت از فرار برای مشمول فرد مثال
 پزشکی اقدامهرگونه  و معاینه بدون نیز مزبور پزشک و رود می

 فرد بیماری بودن العمج مهم، بر مبنی گواهی صدور به مبادرت
 موازین از موارد عدول که مسائلی از این دستن نماید می مذکور
 جرم و نموده ناامنی احساس جامعه یابد و می افزایش پزشکی
 [4]شودن می نااریا جرم پزشکی خمف گواهی صدور
 اسممی مجازات قانون 591 ماده در را موضوع نیز ماگذار  قانون
 تصدیق طبیبهرگاه »  مذکور ماده اساس برن است نموده ینیب شیپ
 در خدمت از معافیت برای شخصی درباره واق  خمف بر نامه
 بدهد قضایی مراج  به تقدیم برای یا وظیته نظام با رسمی ادارات
 ریال میلیون دوازده تا سه به یا سال دو تا ماه شش از حبس به

 مزبور نامه تصدیق؛ و هرگاه شد خواهد محکوم نقدی جزای
 ضبط و استرداد بر عموه گرفته انجام وجهی یا مال اخذواساه  به
 محکوم گیرنده رشوه برای مقرر مجازات به، جریمهعنوان  به آن
 ن«گردد می
 بوده محدود فوق ماده جرم روقلم شود می ممحظه کهطور  همان
 به شود مرتکب را جرم این مادی عنصر که کس هر که به نحوی
 ماده موضوع جرم بنابراین؛ ندارد کیتری مسئولیت 591 ماده استناد
 رفتار و نموده ینیب شیپ را خاص کیتری مسئولیت نوع یک مذکور
 مادهصراحت  ن بهباشد می انتساب قابل خاصی افراد به مجرمانه
 جرم، مرتکب که است این جرم تحقق شرایط از یکی مذکور
 خمف گواهی صدور به مبادرت طبیب غیر اگر پسن باشد طبیب
 که نکته این درکن اگرچه شود نمی 591 ماده مشمول نماید واق 
 ارائه بر مبنی تعهدانش نقض با پزشکی است ممکن چاونه
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 معدود جزو اام است دشوار اندکی گردد ماده این مشمول اطمعات
 که را اطمعاتی با پزشک برخورد نحوه بحث به که است مواردی
 نکند می مشخص دارد اختیار در
 سر افشاء پزشکی امر متصدیان با مرتبط جرائم از دیار یکی
 درانحصاراً  مذکور جرم که داشت توجه باید وجود این بان باشد می
 فلسته یراز [16]ننیست تصور قابل وابسته حرف و پزشکی عالم
 خصوصی اسرار از حمایت و دفاع سر افشاء جرم انااری جرم
ن کنند می بازگو را اسرار آن مواردی در وناچار  به که است افرادی
 دارند، خصوصیتی چنین قضاوت و وکالت، پزشکی چون یمشاغل
 641 ماده درصراحت  به پزشکی امر متصدیان کیتری مسئولیت

 و ماماها و اطباء»  641 ادهم اساس برن است شده ینیب شیپ
 خود حرفه یا شغل مناسبت به که کسانی کلیه و داروفروشان
 را مردم اسرار قانونی، موارد از غیر درهرگاه  شوند می اسرار محرم
 یک به یا حبس و سال یک تا روز یک و ماه سه به کنند افشاء
 محکوم نقدی جزای ریال میلیون شش تا هزار پانصد و میلیون
 ن«وندش می
 شغل به که اسممی مجازات قانون 591 ماده جرم خمف بر

 و جراحان از بر اطباء عموه 641 ماده در داشت اختصاص طبابت
 یادشده پزشکی امر متصدیانعنوان  به نیز داروفروشان و ماماها
 پزشکی امر متصدیان نوع جام  الذکر اخیر واژگانن اگرچه است
 شغل مناسبت به که کسانی کلیه»  تعبار به توجه با ولی باشد نمی
به  فوق ماده حکم جامعیت «شوند می اسرار محرم خود حرفه یا

 این در اما گردد می تضمین پزشکی امر متصدیان تمام پوششلحاظ 
 ممکن چاونهواقعاً  اینکه تشخیص قبل، جرم سان به هم جرم
 ارتکاب به بیمار به اطمعات ارائه بر دال پزشک تعهد نقض است
 نشود منجرای  حرفه اسرار افشای جرم
 

 حقوقی اجرای ضمانت: سوم مبحث
 شامل را اجراها ضمانت از مجموعه دو حقوقی اجرای ضمانت
 را قراردادی غیر مسئولیت ی،قرارداد غیر و قراردادی شود؛ می

 آنجا از پزشک مدنی مسئولیت از بحثن گویند می مدنی مسئولیت
 اقدام قرارداد وجود بدون شکپز است ممکن که یابد می ضرورت
 به تعهد است ممکن ابنا این در و نماید بیمار معالجه و معاینه به

 ننقض گردد هم پزشک سوی از ارائه اطمعات
 نظریه دون است خسارت جبران به تعهد معنای به مدنی، مسؤولیت
 و خار نظریه دهند می تشکیل را مدنی مسؤولیت مبانی که مرسوم
 تتریط و تعدی به تقصیر، از فقها، میان درن باشند می تقصیر نظریه
 گرددن می یاد
 ریشهن باشد می معنا این متضمن مدنی، قانون 159 تا 151 مواد و
 توان می «العزم الغنم فعلیه له من» قاعده در را خار نظریه فقهی
 رساننده زبان تقصیر باید دیده زیان تقصیر، نظریهن بر اساس یافت
 و صنعتی انقمب وقوع با که) خار به نظر در اما؛ کند بابت را

 جهت ،(گرفت قرار توجه مورد اروپا، در خسارت گسترش
 تقصیر اببات به نیازی دیده زیان مدنی، دعاوی طرد در سهولت
 و ضرر میان علیت راباه وجود باید تنها و ندارد رساننده زیان
 کس هر خار، نظریهبر اساس  [14]نبرساند اببات به را رسان ضرر
 به وجود دیاران برای خارناکی محیط بپردازد، فعالیتی به
 از ناشی زیان باید شود می منتت  محیط این از که کسی و آورد می
 از نظریه این که گویند می خار نظریه هوادارانن کند جبران را آن

 مسؤول که بداند کس هر اگر زیرا است، سودمند اقتصادی دیدگاه
 شود می ناگزیر است، تقصیر از عاری اعمال حتى یشخو اعمال نتایج

 است شده گتتهمتقابمً  ولین گیرد پیش در محتاطانه رفتاری
 ابتکارات و استعدادها شدن شکوفا از تقصیر، بدون مسؤولیت
 ایستند، می باز فعالیت از اشخاص نتیجه درن کاهد می شخصی
 زیانبار تصادیاق لحاظ از این و دهند می ترجیح را خار یب کارهای
 شناختن مسؤول در که گتت باید مناسب یبند جم  یک درن است
 موردنظر همواره باید اخمقی اصول و اجتماعی یها ضرورت افراد،
 ضمانت و پزشک قراردادی مسئولیت باب در اما؛ گیرد قرار
 اول است؛ مارد عنوان دو یرسان اطمع تعهد از تخلف اجرای
 قرار فسخ یا انحمل امکان دوم و یمارب به وارده خسارات جبران
 درباره خسارت جبران که است یادآوری به تزم البتهن داد

 جبران یعنی عناوین این است مارد هم قرارداد از خارج مسئولیت
 تعهد یک را پزشک تعهد چه قرارداد، انحمل امکان و خسارت
ن هستند مارد عقد، ضمن شرط یک چه و بدانیم ابتنایی شرط یا
 آیا که کند نمی فرقی بیمار به وارده خسارت جبران بحث در لذا

 غیر قراردادین یا باشد قراردادی مسئولیت یک پزشک مسئولیت
 یرسان اطمع تعهد از که پزشکی برای قراردادی مسئولیت تحقق
 که است قراردادی مسئولیت ایجاد عام قواعد تاب  کند می تخای
 قراردادی مسئولیت اببات براین ادد قرار وجود ،: اولازاند  عبارت
 راباه احراز و است ضروری امری قرارداد، اببات و وجود
 قراردادی مسئولیت ارکان از یکی خوانده و خواهان میان قراردادی
 اگر و باشد باید قرارداد طرفین مورد در فقط راباه این و است
 ضرری است قرارداد از خارج که دیاری شخص به قرارداد طرف
 بین علیت راباه دوم،؛ و بود نخواهد قراردادی مسئولیت این ند،بز

 قرارداد، و وارده خسارت بین بایدن داد قرار اجرای عدم و خسارت
 اجرای عدم نتیجه در خسارت گتت بتوان که باشدای  راباه چنان
 بیمار، و پزشک بین قرارداد در مثال برای آمده است؛ بار به تعهد
 ورود باعث باید پزشک سوی از یرسان عاطم تعهد انجام عدم

 منتتی قراردادی مسئولیت تحققوگرنه  باشد شده ضرر و خسارت
 استن
 علت بدین زیانبار فعل در قانون خمف قید دارند عقیده برخی
 عمدطور  به یا ینیب شیپ عدم لحاظ به شخصبسا  چه که است
 نیست، قانون من  مورد عملش چون ولی شود خسارت موجب
 مسئولیت ارکان از رکن دومین کرد، قلمداد مسئول را او توان نمی
 در ایران، مدنی قانون در ضرر ورود ازعبارت است  یقرارداد ریغ
 اصلی رکنعنوان  به خسارت و ضرر وجود ازای  ماده هیچ

 آن از مواردی در اما است نیامده میان به نامی مدنی مسئولیت
 است رفته بکار خسارت مهکل 227 و 226 مواد و 221 ماده نظیر
 سکوت و خسارت واژه از تعریف ذکر عدم نظر به حیث این از و

 برخی در [11] ناست بوده امر بداهت دلیل به خصوص این در قانون
 1216 ماده در چنانکه است استخراج قابل این معنا قانونی مواد از
 ضرر باعث رشید غیر مجنون یا صغیرهرگاه : »است شده مقرر
 آمده نیز مدنی دادرسی آیین قانون 522 ماده در و «است ضامن شود،
 را جهت این باید خواهان وارده خسارت ماالبه خصوص در: »است
 ریتأخ یا تعهد انجام عدم از ناشی بمفاصله وارده زیان که نماید بابت
 دادگاه صورت این غیر در است بوده خواسته تسلیم عدم یا و آن در
 2 و 1 مواد در همچنین «کرد خواهد رد را خسارت ماالبه دعوی
 ناست شده اشاره ضرر وجود به مدنی مسئولیت قانون
 بتواند دیده زیان اینکه برای رو نیازا باشد قاعی و مسلم باید ضرر
 اببات را ضرر باید نماید، ماالبه زیان عامل از را خویش خسارت
 را کسی توان نمی احتمال اساس بر و عدم اصل ماابق که چرا کند
 که است این جبران قابل ضرر شرایط از یکی لذا و شناخت مسئول
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 بودهدرخور تأمل  آنچه حالن باشد قاعی و مسلم مذکور ضرر
 اتتاق کهای  حادبه ابر دربعداً  و نشده ایجاد هنوز که است ضرری
 دارند عقیده برخی ارتباط این در [2]نآید می وجود به است افتاده
 قراردادی چه و قهری مسئولیت در چه آینده رضر جبران لزوم که
 ضرر و آینده ضرر بین تتکیک با نیز برخی و [1]ناست متصور
 را محتمل ضرر و دانند می جبران قابل را اول نوع از ضرر محتمل،
 جبران قابل نیست، محقق آینده با حال در وجود خسارت که
 زیانبار عمل بین علیت راباه ازعبارت است  رکن سومینن دانند نمی
 و ضرر بین که شود احراز باید مسئولیت تحقق برای ضرر، ورود و
 ناشی فعل آن از ضرر یعنی دارد، وجود سببیت راباه زیانبار فعل
 در حادبه آن باید شود سببای  حادبه اینکه برای البتهن است شده
 بدون که شود احراز یعنی باشد ضرر تحقق ضروری شرایط زمره
 [11]ن شود مین واق  ضرر آن
 قانون 921 ماده در که چنان است استخراج قابلای  راباه چنین
 و است آن ضامن کند، تلف را غیر مال کس هر: است آمده مدنی
 کرده تلف عمد روی از اینکه از اعم بدهد را آن قیمت یا مثل باید
 در که است آن از حاکی ماده این در دقت عمده بدون یا باشد
 علیت راباه مباشر کار و تلف بین باید تمفا تحقق برای عرف
 این وجود نیز مرقوم قانون 191 ماده درن باشد داشته وجود مستقیم
 قسمتن است گرفته قرار دیتأک مورد مستقیم غیرصورت  به راباه
 جبران مسئول را شخص که نیز مدنی مسئولیت قانون 1 ماده اخیر
 این 2 ماده اول قسمت و است دانسته خود عمل از ناشی خسارت
 ورود موجب عملش که صورتی در را زیان ورود عامل که قانون
 لزوم گویای است کرده قلمداد مسئول شود معنوی یا مادی خسارت
 نباشد ضرر می و زیان ورود عامل بین سببیت راباه
ن است تقصیر یقرارداد ریغ مسئولیت ارکان از رکن چهارمین
 نیز ایران حقوق در و است مدنی مسئولیت مبانی از یکی تقصیر
 در آید حساب می به مسئولیت مهم یها پایه از یکیعنوان  به حداقل
 تقصیر بر مبتنی را مسئولیتاصوتً  مدنی مسئولیت قانون 1 ماده
 بی نتیجه در یاعمداً  شخصی اگر ماده این اساس برن است داده قرار

 انجبر مسئول کند وارد خسارت دیاری به( تقصیر) احتیاطی
 شخص متوجه مسئولیتی تقصیر ارتکاب بدون و است خسارت
 ضرورتی( شخصی عنصر) فاعل تمیز عدم و تمیز تقصیر، در نیست،
 توجه متعارف شخص رفتار و نوعی عنصر به بایستی بلکه ندارد
 و معقول انسانی رفتار باید تقصیر تشخیص برای رو نین ازاشود
 متعارف انسانی رفتار و عرف از پیروی و گرفت نظر در را محتاط
 [17]ناست احتیاط تزمه
 
 خسارت جبران: اول بند
 عدالت شود، می وارد دیاری بر شخصی سوی از خسارتی که زمانی
 جبران دیده زیان پر واردشده خسارت تمامی که کند می اقتضا
 این بهن است حقوقی قواعد سری یک کننده ایجاد فرآیند اینن شود
 فلذا برن شود می گتته مدنی مسئولیت قواعد حقوقی، قواعد از دسته
 297و بر اساس ماده  تعهد انجام باب در حقوقی عام قواعد طبق
 توان می ندهد، انجام را تعهد خود میل به متعهد که صورتی قنم در
 را قرارداد اجرای به متعهد اجبار قانونی، مقامات به مراجعه با

 جمله از تعهد وضوعم ولی نبود ممکن اجبار اگر شدن خواستار
 تواند می حاکم آید عمل به دیاری توسط تواند می که است اموری
 متعهد از را آن مخارج و نموده اجرا را تعهد دیاری توسط
 ننماید اخذ متخلف

 قابل دیاری توسط فعل نه و بود ممکناجبار  به که صورتی در
ن اشتد خواهد را قرارداد فسخ حق خواهان یا له متعهد بود، انجام
 در پزشک اگر که است این نماید می بروز حوزه این در که تتاوتی
 وارد بیمار به خسارتی و باشد کرده قصور بیمار به اطمعات ارائه
شود  نمی مارد تعهد این انجام به او اجبار بحث دیار باشد آمده
 نننیابد ادامه طرفین قرارداد مار
 شده وارد له متعهد هب خسارتی تعهد، اجرای عدم نتیجه در هرگاهن

 را خسارت جبران کرده و مراجعه دادگاه به تواند می وی باشد،
 ننماید ماالبه
 خسارت دریافت طیشرا مدنی، قانون 227 و 226 مواد از مستنبط
: موعد انقضاء( 1 از؛اند  عبارت قراردادی مسئولیت به استناد در
 که واهدبخ را تعهد اجرای عدم خسارت تواند می وقتی له متعهد
 تواند می وقتی له متعهد ضررا ( تحقق2نباشد شده تمام قرارداد وقت
 قرار اجرای عدمواساه  به نماید اببات که نماید خسارت ادعای
 خسارت: تعهد اجرای عدم( 9ن است شده وارد او به خسارتی داد،
 متعهد اختیار در که زلزله مثل نباشد، خارجی عوامل از ناشی
 یا قرارداد طبق خسارت جبران: خسارت رانجب لزوم( 4ن نیست
 پزشک تعهد درباره که رسد می نظر بهن باشد تزم قانون یا عرف
 که چرا نباشد طرد قابل ارکان این تمام بیمار به یرسان اطمع بر
 یکی از تخای نه است قرارداد انجام از تخلف به مربوط بحث این
 شروط از تخلف اجراهای ضمانت به استنادن داد قرار شروط از
 نرسد به نظر می تر حیصح داد قرار
 عقد، ضمن در شرط: هرگاه داردمی مقرر مدنی قانون 297 ماده
 شده شرط انجام به ملزم که کسی نتی، یا ابباتأ باشد فعل شرط
 تواند می معامله طرف تخلف، صورت در و بیاوردجا  به را آن باید
؛ بنماید شرط ایوف به اجبار تقاضای نموده رجوع حاکم به

 او نت  به شرط که کسی فعل، شرط از تخلف صورت در بنابراین،
 درخواست را شرط انجام به متعهد الزام دادگاه، از باید بوده، ابتدا
 به شرط که متعهد، کسی الزام بودن ممکن غیراببات  از پسن کند
 به را شرط متعهد، از غیر شخصی لهیوس به تواند یم بوده،، او نت 
 غیر صورت درن کند ماالبه متعهد از را آنی  هزینه و برساند جامان

 خرج به تعهد اجرای - متعهد الزامحل ) راه دو این بودن ممکن
 خواهد را اختیار این بوده اونت   به شرط که کسی آنااه( متعهد
 تخلف خیار» همان فسخ اختیار اینن کند فسخ را قرارداد که داشت
 را شرط تخلف خیار احکام مدنی قانون 444 مادهن است«  شرط از
 حالتی چنین در و است داده ارجاع قانون این 245 الی 294 مواد به
 نگردد می مارد گتته پیش مباحث که است
 تا است نزدیک فعلشرط  به بیشتر راباه این در پزشک تعهد
شرط  به مربوط مقررات به استناد لذا نتیجه شرط و صتت شرط
 از قدم اولینن شد گتته کهطور  ن همانرسدمی ظربه ن تر حیصح فعل
 در که است متعهد اجبار همانا خسارت جبران برای اقدام مراحل
 به نظر اجرا قابل غیر یرسان اطمع در پزشک تعهد با راباه
 نرسد می
 بیان فوق مادهن است زمینه این در قانونی متن اولینن منق 292 ماده 
تخلف  صورت در که باشد شده شرط معامله ضمن در اگر: دارد می

 را او تواندنمی حاکم نماید تأدیه خسارتعنوان  به مبلغی متخلف
 از آنچهن کند محکوم است شده ملزم آنچه از کمتر یا و بیشتر به

 که است اختصاصی یها یژگیو گتت توانمی شرط این هایویژگی
 :ازاند  عبارت یها یژگیو اینن است دارا ایران حقوق در پدیده این
 که معنی بدینن است شرط مبلغ بودن مقاوع ویژگی اول
 مبلغ و کرده آن در دخالتی داشت نخواهد حق دادگاه وجه چیه به
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 در را بازرسی نوع هر التزام وجه شرطن دهد افزایش یا و کاهش را
 در حال همه در مبلغ این دیار، عبارت به؛ داند یم ممنوع باره این
 استشمام آن از ایذاء و اجحاف بوی و شده قیتل خسارت ایران حقوق
 بنابراین؛ باشد داشته آن تعدیل در دادگاه مداخله به نیاز تا شود ینم
 باشد هم واقعی خسارت از بیشتر یا و کمتر بسیار توافقی مبلغ اگر
 خسارت مبلغ نه داشت، خواهد را آن استحقاق فقط متضرر باز
 شرط مبلغ و ندارد وجود دو ینا بین هیچ ارتباطی که چرا را، واقعی
 نباشد هم واقعی خسارت میزان از متتاوت تواند یم

محض  به و جریمه نه و است خسارت مبلغ این اینکه همچنین
 کلیه دارای باید و شده قراردادی خسارت جانشین تخلف وقوع
 از که آنچهاستثناء  به قراردادی خسارت به مربوط شرایط
 تواندنمی دادگاه و باشد است قیتواف خسارت خاص یها یژگیو

 استدتل توجیه این بان کند تعیین آن یجا به را دیاری خسارت
 که موردی درخصوصاً  تخلف جریمه نوعی را مبلغ این که آنانی
ن شود می رداند  دانسته نشده وارد متعهدله به خسارتی تخلف ابر در

 فتخل وقوعمحض  به متضرر که است آن شرط این دیار ویژگی
 تعهد واق  درن کند می پیدا را آن در مندرج مبلغ دریافت استحقاق
 قولی بر بنا که است فرعی تعهد یک توافقی خسارت پرداخت به
 ،عموه ن بهشود می اصلی تعهد جانشین تخلف وقوعمحض  به

 به نیاز که قراردادی( مسئولیت) خسارات عمومی قاعده برخمف
 ورود اببات به نیازی متضرر ااینج در دارد، خسارت ورود اببات
 کتایت را او تخلف اببات صرف و نداشته را خویش به خسارت
 میزان اببات خسارت، ورود اببات لزوم عدم بر عموهن کند یم

 در را تکلیتی شرط، مبلغ ماالبه و ندارد لزومی نیز وارده خسارت
 [12]ننماید نمی ایجاد متضرر برای جهت این
 این بر و است مسئولیت ایجاد شرط یرتقص قهری مسئولیت در
 از تقصیر ارتکاب اًیبان خود بر وارد زیاناوتً  باید دیده زیان اساس
 اببات به را دو آن میان سببیت راباه بالث و زیان عامل سوی
 تعهد انجام عدم صرف قراردادی مسئولیت در آنکه حال برساند،
 به نظرن ندارد بباتا به نیاز حیث این از و تقصیر ارتکاب بر اماره
 در گشته مسئولیت منشأ آن اجرای از تخلف که تعهدی اینکه

 قهری مسئولیت در و عقد از ناشی تعهد یک قراردادی مسئولیت
 اختمف با لذا باشد می قانون حکم از ناشی و قانونی تکلیف یک
 یکدیار از ماهوی به طور دو آن مسئولیت، نظام دو بینمنشأ  در
 از یک هر به مربوط قواعد توان اصوتً نمی رو نیازا نباشند می جدا
 در قانونی من  هیچن اگرچه داد سرایت دیاری به را مسئولیت دو

 ندارد وجود دیده زبان سوی از مسئولیت مبنای انتخاب خصوص
 قرارداد عقد به اقدام که شخصیاوتً  که امر این لحاظ با اما
 قواعد و گذارد می کنار را قهری مسئولیت رژیم حاًیتلو کند می

 عقد طرف با خویش روابط بر را قراردادی مسئولیت به مربوط
 ضمان به مربوط قواعد جدایی به توجه با اًیبان و سازد می حاکم
 و موجود قوانین متن در قراردادی مسئولیت ویژه قواعد از قهری
 زیان برای رسد می نظر به طرفین، روابط تعادل حت  دلیل به نیز
 وی و ندارد وجود مسئولیت دو میان انتخاب در اختیاری دیده
 [19]نکند معین را مسئولیت رژیمدلخواه  به تواند نمی
 
 قرارداد انحمل: دوم بند

 انتساخ، فسخ،ن باشد داشته تواند می متتاوتی علل عقد یک انحمل
 از یکی فوت مدت، انقضاء بامن، فاسخ، شرط تحقق ،(اقاله) تتاسخ
 صوری عقد، موضوع شدن انتتاء سالبه جایز، عقود رد متعاقدین
 ممکن پزشک و بیمار بین قرارداد انحمل فاسد، عقد عقد، بودن

 تعهد به که جایی تان گردد منحل فوق علل از یک هر به است
 وقوع قابل انحمل موارد شود، می مرتبط پزشک یرسان اطمع
 از یکی وتف فاسخ، شرط تحقق یا انتساخ فسخ، از؛اند  عبارت
 نمتعاقدین
 فسخ -1
 در شود، می گتته نیز تعهد قرارداد یا ارادی انحمل آن به که فسخ 

 به داد قرار به حقوقی دادن پایان از است عبارت حقوقی اصامد
 نبالث شخص با قرارداد طرف دو از یکی وسیله
 با قانونی علت به آن از ناشی تعهدات یا تعهد ازاله حقیقت در فسخ
 است عقد انهدام أن موضوع که است آن بدون یا رضایت و اراده
 باشد، رضایت با الارفین بین اختمف مورد اراده نقش چنانچه حال
 و یابد می تنتیذ خصوصی قرارداد با که گویند انتساخ با اقاله بدان
 دادگاه سوی از بایستی فسخ به امر باشد رضایت بدون چنانچه
 فسخ زیرا گویند یکارفه اراده با هیکارف فسخ بدان و گردد تجویز
 دو اراده با و است اقاله یا انتساخ موضوعش باشد طرفه دو چنانچه
 پذیردمی انجام طرف
 از آنرا توان می رسانی اطمع به پزشک تعهد به بحث ارتباط برای
 به آن تلقی میرسد به نظر دانست شرط تخلف یا شرط خیار نوع
 در باید شرط خیار که چرا شدبا تر صمد به شرط تخلف عنوان
 شودن درج عقد و قرارداد
 به وابسته و ندارد عقد در درج به احتیاجی شرط تخلف خیار ولی
 خیار ولی باشد مدت دارای باید شرط خیارن باشد می متعهد عمل
 تراضی و توافق نتیجه شرط خیارن ندارد قیدی چنین شرط تخلف
 درن است قانونی کمح نتیجه شرط، تخلف خیار ولی است طرفین
 تعهدات طرفین از یکی معوض، قراردادهای در که صورتی
 صریحی و عام حکم مدنی قانون در نکند، اجرا را خود قراردادی
 فسخ را معوض عقد بتواند آن استناد به له متعهد که ندارد وجود
 چنینن نماید آزاد شده متقبل متقابم که تعهداتی از را خود و کند
 از تخلف بمن، تأخیر خیار جمله از خاص موارد در فسخی حق
 قرار قبول مورد مزارعه و اجاره تتلیس، خیار عقد، ضمن شروط
 این به فقهی نظریات و قانونی مواد تحلیل از توان ن میاست گرفته
 از طرفین از یکی معوض، قراردادهای در چنانچه که رسید نتیجه
 و کند فسخ را املهمع تواند می دیار طرف سربازند، تعهد انجام
 حقوق مقررات طبقن نماید آزاد خود تعهدات انجام از را خود
 به متعهد اجبار که کرد فسخ را قرارداد توان می صورتی در ایران،
 ننباشد پذیر امکان تعهد، انجام
 به را پزشک نتواند که دارد را قرارداد فسخ حق صورتی در بیمار
 پزشک تعهد اگرن نماید جبورم رسانی اطمع باره در تعهدش انجام
 تزم اینکه بدون آنااه بدانیم بنایی شرط یک را رسانی اطمع به
 به ذکری قرارداد در رسانی اطمع باره در پزشک تعهد از باشد
 بیمار به آن از تخلف و است متعهد بدان پزشک باشد، آمده میان
 است این است توجه شایان که دیاری نکته [17]ندهد می فسخ حق
 در که چرا دارد، تزم عقود به اختصاص قرارداد، فسخ بحث که
 عقد کند، اراده که زمان هر تواند می طرفین ازهرکدام  زیجا عقود
 باشد می تعهد و قرارداد انحمل طرفه کی انشای فسخ، زند هم بر را
 طور به طرف کی اینکه یعنی است، ایقاع نوعی ایراء مانند و

 به نیازی اینکه بدون نماید، اعمال را خود فسخ حق تواند می مستقل
 باشدن دیار طرف رضایت
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 انتساخ -2
 عمل به نیاز بدون عقد، که معنا بدین است قهری انحمل انتساخ
 حق و رود می بین ازخود  خودبه طرفین، قصد یا اضافی حقوقی
 اعتبار به را عقد ماندن انتساخ نمی باقی دادگاه یا طرفین برای انتخاب
 اول،ن کنند می تقسیم گروه سه به دارد آن در اراده که قشین

ن است عقد طرفین صریح اراده از ناشی مستقیم طور به که انتساخی
 یا گونه به ولی است،گذار  قانون حکم از ناشی که انتساخی دوم،
 اجرا را عقد طرفین متروض و ضمنی اراده ،گذار قانون که است
 ولی است، گذار قانون حکم از یناش که انتساخی سوم، کند، می
 همه انحمل مانند است، تراضی و اراده پایااه تأمینآن  هدف

 [17]نمتعاقدین از یکی حجر با فوت صورت در زیجا قراردادهای
 فاسخ شرط تحقق را انتساخگانه  سه موارد این از اول مورد
 هر عقود طرفین که دارد آن اقتضای اراده حاکمیت اصلن دانند می
 طرفین فلذان دهند قرار خود قرارداد مورد را قانون ماابق افقتو
 را آن زدن برهم امکان دارند، را عقود ایجاد توان کهگونه  همان
 عقود زدن هم بر جهت است مکانیسمی انتساخ و باشند می دارا نیز
 ناست توجیه قابل منق 12 ماده و اراده حکومت راستای در که
 
 طرفین از یکی فوت -9
ن گردد می منتسخ عقد کند، فوق طرفین از یکی اگر جایز عقود در
 این بر نتیجه بیمار و پزشک قرارداد ماهیت باب در اول فصل در
 عقد یک حال عین در و است اجاره از نوعی قرارداد این که شد
 فوت با نشود تلقی تزم اجاره فوق داد قرار اگر حتین است اذنی
واساه  به عقد که چرا گردد می خمنتس عقد هم باز طرفین از یکی

 به منجر آنان از یک هر فوت و است شده منعقد شخصیت طرفین
 منتسب فوت این و کند فوت بیمار اگر حالن گردد می عقد انتساخ
 گتته پیش اجراهای ضمانت باشد پزشک یرسان اطمع عدم به

 صورتی در اما باشد، پاسخاو باید پزشک و کند می پیدا جریان
 علت به یا بیماری از غیر عللی به درمان، انجام ابنای در اربیم که
 نماید، فوت نباشد پزشک قصور به منتسب که بیماری همان
 چون باشد نمی خویش آینده عمل اجرت دریافت مستحق، پزشک
 نشود می منتتی اوست درمان که عقد موضوع بیمار فوت با
 
 گیرینتیجه

خصوص مسئولیت مدنی های صورت گرفته در از کلیات بررسی
پزشک و ضمانت اجرای انتظامی، کیتری و حقوقی پزشکان نتایج 

 ذیل حاصل گشتن
مسئولیت مدنی پزشکی در اکثر موارد مبتنی بر تقصیر نیست، بلکه 
مسئولیت محض و بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ یعنی پزشک 

خسارتی است که به بیمار وارد شود و مستند به  هرگونهضامن 
اما در قانون جدید ؛ مستقیم یا غیرمستقیم پزشک باشد فعل

مجازات اسممی مبنای تقصیر پذیرفته شده است، هرچند که این 
 تقصیر متروض و خمف آن قابل اببات استن

دین مبین اسمم نیز با وض  قوانین منصتانه و عادتنه درصدد جبران 
ی که از های احتمالی به حیات انسانی برآمده استن پزشکخسارت

روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود موجبات آسیب یا 
گرددن در فقه مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می

اسممی پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض 
و ما علی »دهد، از روی احسان است؛ آیه مبارکه قرآن انجام می

؛ بنابراین «اتحسان الدا اتحسان هل جزاء»و « المحسنین من سبیل
در قبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی نداردن فقهای شیعی، 

به درمان  موظفاند که طبیب شرعاً گاهی چنین استدتل کرده
بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی 
متعهد نیست؛ بلکه بر اوست که سعی تزم را در حدود متعارف 

معالجه بیمار معمول داردن در غیر این صورت مسئول  منظور به
شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از 

 گرددندرمان می
در خصوص ضمانت اجرای کیتری باید ارکان جرم از جمله عنصر 
معنوی آن احراز شده باشد و در کنار آن عنصر مادی جرم پزشک 

پزشک در قانون تصریح شده باشدن  نیز اببات گردد و عمل تخلف
مسئولیت پزشک از لحاظ کیتری که همراه با سوء نیست است 
دارای شرایای از جمله: شرایط احراز مسئولیت کیتری، مشخص 

 شدن حدود مسئولیت پزشک در قانون استن
اما ضمانت اجرایی حقوقی در خصوص عدم پایبندی پزشک به 

رت را در پی خواهد های مختلف جبران خساتعهداتش جنبه
 ریغاینجا ضمانت اجرا دارای دو جنبه قراردادی و  درداشتن 
ی بودن همچنین قاعده مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر نظر قرارداد

مشهور فقهای امامیه است، ولی از اقوال و فتاوی برخی دیار از 
شودن البته تقصیر مبنای تقصیر استنباط می پزشکفقها در مسئولیت 

احتیاطی یا عدم اذن بیمار یا ست ناشی از عدم مهارت یا بیممکن ا
رفتار متعارف پزشکی است  ازولی او باشد که در هر حال تجاوز 

 ندیآ یمو تقصیر به شمار 
رسد که نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک به نظر می

با حقوق تابیقی و مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرأت و 
گیرد ی بزرگ را از پزشک میجراحهای و عمل شهامت معالجه

 شودنهای سخت میو مان  پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماری
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