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 Purpsoe: Complaints related to medical malpractice and professional misconduct 
of medical professionals and related fields is one of the most important concerns of 
the Iranian medical community today. The role of fault in liability-based liability is 
a condition for the realization of civil liability, and in absolute liability, it causes 
the injured party to find another way to file a lawsuit, and in liabilities that the 

legislator presumes to be guilty, the injured party basically needs Proof of guilt for 
claiming no damages. In the common law system, civil liability does not have a 
unique basis. A study of this legal system shows that sometimes the courts have 
ruled on the basis of absolute responsibility and in some cases they have considered 
the existence of fault necessary to fulfill the responsibility. Now the question arises 
in the research that "What are the Quranic and legal arguments for the responsibility 
of physicians and paramedics in the two legal systems of Iran and common law?" 
Therefore, the purpose of this study is to study and analyze the Quranic and legal 

arguments of the responsibility of physicians and paramedics in the two legal 
systems of Iran and common law, because the Iranian legal system is based on 
jurisprudence, Quran and religious evidence. The Qur'an is very important in this 
regard. 
Materials and Methods: This research has been carried out by the method of 
library studies and in a descriptive-analytical manner, which has been obtained and 
analyzed by referring to the Holy Quran and legal arguments. 
Findings: The results show that the Church's ban on harming others and oppress 

others indicate such verses "I Yfl less apt Dvana Vzlma Fsvf Nslyh Nara and 

minerals less apt Ali Ali Ysyra" (An-Nisa ': 30) and "La  تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدهَا َوََل
 Derived from the verse "the sanctity of .(Al-Baqarah: 233)” َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدهِ 

oppression" requires the discovery of the status of "guarantee"; because the 
prohibition of oppression is associated with the removal of the effects of 
oppression. In other words, just as oppression is forbidden, it is necessary to 
eliminate it and its effects, and this means that the occupier is obliged to compensate 

the injured party. 
Conclusion: From a legal point of view, the most important and common factor 
that leads to the condemnation of the medical staff and the obligation to compensate 
for damages is non-compliance with scientific principles and standards, ie the 
expected treatment standards, which are also determined by the medical and 
paramedical community. He does. In common law, the doctor's liability is based on 
fault, but with regard to the doctor's damages to the patient, it should be borne in 
mind that UK law requires that damages be investigated, both within and outside 

the contract. Damage to another. The present study is an analytical and descriptive 
method based on library studies and its purpose is to present the responsibility of 
physicians and paramedics, negligence and violations and compensation in the 
medical and paramedical system in the two legal systems (Iran and Kamen La) is. 
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 و همکاران  آبادی علی احمدپور مریم  100

 و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل

 ال کامن و ایران حقوقی نظام در پیراپزشکان

  ،1آبادی علی احمدپور مریم
 دانشگاه ارومیه، واحد خصوصی، حقوق گروه دکتری، دانشجوی

  .ایران ارومیه، اسالمی، زادآ
 

  ،*2قلعه گورچین شیدایی مهدی
 ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه ، استادیار

 .(مسئول یسندهنو) ایران
 

 3قیاسی رضا
 ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه استادیار،

 .ایران
 

 چکیده
 غلینشا ای حرفه تخلفات و پزشکی قصور به مربوط شکایات: هدف
 امروز مهم های دغدغه از یکی وابسته، های رشته و پزشکی حرفه

 تقصیر ایران موضوعه درحقوق هرچند است، ایران پزشکی جامعه
 اردد مدنی مسئولیت در که نقشی اما نیست مسئولیت منحصر مبنای
 قصیر،ت بر مبتنی های مسئولیت در تقصیر نقش. نیست انکار قابل

 باعث مطلق، های مسئولیت در و است مدنی مسئولیت تحقق شرط
 در و بیاید دعوی اقامه جهت دیگری راه دیده زیان تا شود می

 داند، می رامفروض خوانده تقصیر گذار قانون که هایی مسئولیت
. اردند خسارت مطالبه جهت تقصیر اثبات به نیازی اصوال دیده زیان

 العهمط با. ندارد منحصری مبنای مدنی مسئولیت نیز ال کامن نظام در
 مسئولیت اساس بر ها دادگاه گاه شود می دیده حقوقی نظام این در

 تحقق برای را وجودتقصیر نیز مواردی در و اند داده رای مطلق
 وهشپژ فراروی پرسش این اکنون. اند کرده تلقی ضروری مسئولیت

 رد پیراپزشکان و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله» که است
 پژوهش هدف رو این از «چیست؟ ال کامن و ایران حقوقی نظام دو
 انپیراپزشک و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله که است آن
 چه نماید تحلیل و بررسی ال کامن و ایران حقوقی نظام دو در را

 شرعی دلها و قرآن فقه، بر مبتنی و برگرفته ایران حقوقی نظام اینکه
 بسزایی اهمیت از خصوص این در قرآنی ادله بررسی رو این از است

 .است برخوردار
 شیوه به و ایکتابخانه مطالعات روش با پژوهش این :هاروش و مواد

 و کریم قرآن به مراجعه با که است شده انجام تحلیلی ـ توصیفی
 تحلیل و تجزیه مورد و آمده دست به الزم اطالعات حقوقی ادله
 .است گرفته قرار

 رب کریم قرآن از آیاتی که دهدمی نشان تحقیق هاییافته :هایافته
 داللت دیگران به کردن ظلم و دیگران به رساندن ضرر ممنوعیت

 هِنُصْلِی فَسَوْفَ وَظُلْمًا عُدْوَانًا ذَلِكَ یَفْعَلْ وَمَنْ»شریفه آیات مانند دارد
 بِوَلَدِهَا وَالِدَةٌ تُضَارََّ لَا »و( 30:نساء)«یَسِیرًا اللََّهِ عَلَى لِكَٰ  ذَ وَکَانَ نَارًا
 «کردن ظلم حرمت» آیه از مستنبط(. 233:بقره)«بِوَلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا

 اب ظلم ممنوعیت زیرا است؛ «ضمان»وضـعی حکـم کشـف مسـتلزم
ه. دارد مالزمـه ظلم آثار زدودن  که همانگونه دیگـر، عبـارت ـب

 به این و میباشد الزم آثارش و آن میانبردن از است، ممنوع ظلم
  .اسـت زیاندیده خسارت جبران به متصرف ذمه اشتغال معنـای
 هک عاملی ترین شایع و ترین مهم نیز حقوقی نظر از: گیری نتیجه
 گردد می خسارت جبران به الزام و معالج کادر محکومیت به منجر
 درمانی استانداردهای همان یعنی علمی موازین و اصول رعایت عدم

 و پزشکی جامعه عرف نیز را استانداردها این که است انتظار مورد
 ك،پزش مسئولیت ال کامن حقوق در. کند می تعیین  پیراپزشکی

 برابر رد پزشك که خساراتی با رابطه در اما است، تقصیر بر مبتنی
 لزوم انگلستان حقوق که داشت نظر در باید است مسئول بیمار

 منوط قرارداد از خارج در هم و قرارداد قلمرو در هم زیان، تحقیق
 هب حاضر تحقیق.باشد شده وارد دیگری به خسارتی که است آن به

 و باشد یم ای کتابخانه مطالعات بر تکیه با توصیفی و تحلیلی روش
 و قصور ، پیراپزشکان و پزشکان مسئولیت آن ارائه از هدف

 ونظامد در پیراپزشکی و پزشکی نظام در خسارت جبران و تخلفات
 .باشد می( ال کامن و ایران) حقوقی

 
 قوقح پیراپزشکان، پزشکان، مسئولیت، مُبیّن آیات: کلیدی واژگان

 .خسارت جبران مدنی، مسئولیت ال، کامن ایران،
 

 18/06/1400تاریخ دریافت: 
 27/08/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولdrmehdi.sheidaei@gmail.com 

 مقدمه
حقوق مسئولیت مدنی یکی از حوزه هایی است که مقدمتا به این 

ل مسئله می پردازد که آیا خسارت در قبال زیان دیده، توسط فاع
مسئولیت مدنی به وضعیتی اطالق  .زیانبار باید جبران شود یا خیر

می شود که یك شخص یا گروهی از اشخاص به خاطر فعل یا ترک 
خطرناک به دیگران خسارتی وارد می  فعلشانن یا با انجام اعمالی

 (.1کنند و در اثر آن ملزم به جبران خسارت می گردند.)
مسئولیت مدنی به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ 
مسئولیت زمانی قراردادی است که شخص قرارداد صحیحی را که با 

 آن خسارتی بهنقض کند و در نتیجه  طرف دیگر منعقد کرده است
؛ اما اگر فردی با نقض یك تعهد قانونی موجب ضرر و وردبار آ

( که 2زیان به دیگر افراد جامعه شود، مسئولیت قهری خواهد بود )
ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد و هرکدام از این ها 

( در مورد مسئولیت 3می توانند به شکل مثبت یا منفی رخ دهند.)
ادی قلمداد شود یا قانونی آثار مدنی پزشك هم این مساله که قرارد

متفاوتی خواهد داشت که در نوشتار حاضر در دو نظام حقوقی ایران 
 و کامن الو، مورد بررسی خواهد گرفت.

رابطه ی حقوق و پزشکی از دیرباز محل بحث و نظر بوده است و 
منابع بسیار کهنی که در این زمینه وجود دارد از جمله کد حمورایی 

بقراطی، ارتباط متقابل این دو حوزه را به خوبی نشان و سوگند طب 
می دهد و امروزه هم کهه در خصوص رفتار پزشکان و پیراپزشکان 
و مسئولیت آن ها قوانین و مقررات بسیاری چه در قوانین داخلی 
کشورها و چه در عرصه های بین المللی همچون اعالمیه ژنو، 
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 101   ...و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل  
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ده لی اخالق پزشکی وضع شهلسینکی، اسلو، توکیو و قانون بین المل
 (4است.)

بدین ترتیب سواالتی در این تحقیق ارائه شده است که به نحو احسن 
در متن تحقیق به آن پرداخته شده است و این سواالت عبارتند از: 
مصادیق قصور پزشکان و پیراپزشکان  در حرفه پزشکی کدامند؟ 

و  چه مسئولیتی در عدم رعایت نظامات دولتی توسط پزشکان
ی پزشکی است؟ مسئولیت پزشك در پیراپزشکان متوجه حرفه

 اعمال دستیارش به چه نحوی می باشد؟
هدف از این تحقیق بررسی مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی پزشکان 

 ای پزشکی، شیوه رسیدگی وو پیراپزشکان ، قصور و تخلفات حرفه
ران و نظام پزشکی در دونظام حقوقی )ایی جبران خسارت در نحوه

های تحقیق وجود درد که به  . سؤاالتی در چالشاستکامن ال( 
 نحواحسن در مقاله به آن پرداخته شده است و عباررتند از: 

مصادیق قصور پزشکان و پیراپزشکان در حرفه پزشکی  .1
 کدامند؟

چه مسئولیتی در عدم رعایت نظامات دولتی توسط  .2
 ی پزشکی است؟پزشکان و پیراپزشکان متوجه حرفه

مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان در اعمال دستیارش به  .3
 چه نحوی می باشد؟

 فاهیمم -1
 مسئولیت مدنی -1-1
 حقوق ایراندر  -1-1-1

 عبارت حقوقی، مسئولیت  از ای شاخه عنوان به مدنی مسئولیت
 دیگری به شده وارد زیان جبران به شخص که الزامی و از تعهد است
 عمل مسئول یا شخص عمل اثر در مذکور اینکه زیان از اعم دارد

 ای مالکیت تحت اموال و از اشیاء ناشی یا و او به وابسته اشخاص
 هشد شناخته واقعیت یك عنوان به این از دیرباز. (5) باشد او تصرف

. (6) نماید جبران بایستی  وارد کند ضرری دیگری به کس هر که
 تعهدات انجام از تخلف اثر در شخص مسئولیت کند است چنین هم

 خسارت جبران به موظف شخص که موردی هر .  درقرارداد از ناشی
قه، ف در .است ضامن یا دارد مدنی اومسئولیت  برابر در باشد دیگری

 مسئولیت اعم نوع دارد که ضمان هراینگونه بیان می ضمان  معنی
 ایفای طریق از . که( 7) است مسئولیت کیفری و از مسئولیت مالی

 هب باید ولی. گرددمی زایل او یدرباره کیفر اجرای تعهد مسئول یا
لیت مسئو از تر وسیع ضمان استعمال موارد که داشت نکته توجه این

 ی واژه تواننمی معاوضی ضمان و عقدی ضمان مثالً در. است
 (. 8برد ) به کار مسئولیت را

مسئولیت مستلزم داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد 
آگاه و مسئول آن است. بنابراین مسئولیت شخص  کارهای خویش

ای طبیعی و موافق نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده
مل حقوقی قاعده است. مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم ع

 (.9نیست )
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی، نقش حساس 

ق افراد و در نتیجه تنظیم روابط و مهمی را در مطالبه و استیفای حقو
 کند.  اجتماعی و حقوق بازی می

 حقوق کامن الدر  -1 -2-1
در حقوق کامن ال مسئولیت مدنی یك خطای مدنی است که بیشتر 

شود و علیه اشخاص )اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی( مطرح می
(. در این نظام حقوقی اصطالح 11دهد )کمتر علیه دولت ها رخ می

مسئولیت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا 
 (.11شود )نامیده مییا حقوق خطاها 

 تقصیر -1-2

 در حقوق ایران -1-2-1

 تـقصیر برای مشخصی تعریـف در حقوقدانان دانیم می همانطورکه
 دانـسته "نامشروع فعل ارتکاب" را آن برخی نـدارند، نظر اتَّفاق

 یك وقوع شرایط در متعارف رفتار از تجاوز" را آن گروهی و اند
 عملی ترک" آنرا نیز ای عده و(  13) و( 12) اند کرده بیان "حادثه

 آن انجام از که عملی ارتکاب" یا "آنست انجام به ملزم شخص که
 (.8. )اند کرده تعریف "است شده منع

 در حقوق کامن ال -1-2-2

به گفته ی جیمز بارایمز، استادهاروارد، در حقوق کنونی، معیار 
عمل کردن به »به جای معیار غیر اخالقی « رفتار معقول»اخالقی 

 نشسته است. « مسئولیت خود
در مورد غفلت و بی مباالتی، نفع عمومی نیز در این است که، هرکس 

، تجاوز از معیار رفتاری که الزمه پرهیز از اضرار به دیگران است
 کند مرتکب تقصیر می شود، و باید مسئول باشد.

در مورد تعریف تقصیر بنابراین اختالف و گفتگو بسیار است. ولی 
آنچه که در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان 

 آن است.« اصواب بودنن»می دهد 
 پزشك و پیراپزشکان مسئولیتمبنای  -2

 شهرت از که تقصیر و خطر نظریه دو اجمالی تشریح به ابتدائاً
 اصل و منتخب نظریه توضیح به آن متعاقب و برخوردارند تریبیش

 .است شده پرداخته زمینه این در( مقرر)

 نظریات ارائه شده -2-1

 نظریه ایجاد خطر -2-1-1
 و مموسو تقصیر بدون مسئولیت به که خطر ایجاد نظریه اساس بر
 اصلی ارکان از خطا است، تقصیر نظریه بر مقدم تاریخی لحاظ از

 جبران باید آورد، بار به زیانی شخصی که همین و است مسئولیت
 انتساب مهم، و خطا، یا باشد صواب رفتارش اینکه از اعم نماید،
 ریهنظ این طرفداران او، تقصیر نه است زیان فاعل به شده ایجاد ضرر

 ائهار از دیدهزیان مدنی، مسئولیت ارکان از تقصیر حذف با معتقدند
 یدعوا نهایت در و شودمی معاف زیان عامل تقصیر اثبات برای دلیل

 .رسدمی مطلوب نتیجه به وقت اسرع در خسارت جبران
 رد تقصیر درنظرگرفتن بدون خسارت جبران نظام اجرای نظریه
 کیپزش اخالق جهانی کنگره دومین در بار اولین... .  پزشکی، مسائل

 ودندب موقعیتی اولین اجباری، هایواکسیناسیون. شد مطرح فرانسه در
 پزشکی فعل یك از حاصل خسارات جبران رژیم گذاران،قانون تا

 ایجاد پزشکی، زیست تحقیقات آن، از بعد و نهند بنا را تقصیر بدون
 .نمودند برجسته را رژیمی چنین تشکیل و
 نظریه تقصیر -2-1-2
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 و همکاران  آبادی علی احمدپور مریم  102

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 هب را مقصر سرزنش و کندمی تداعی ذهن به را گناه معنی تقصیر
 است، داشته ذهن در که افکاری یا داده انجام که اعمالی انجام جهت

 از مدنی، مسئولیت هاینظریه در تقصیر ذالك، مع. دارد همراه به
 شده استعمال دیگری معانی در و گرفته فاصله آن اخالقی معنای
 ردهک نقض را ایقاعده یا تکلیف تعهد، که فعلی ترک یا فعل: است
 غیرقانونی نقض معقول، و محتاط انسان مثل نکردن عمل نظیر است
 .ذلك امثال و دیگران مشروع اعتماد دادن فریب سایرین، حق

 نظریه برگزیده در دو نظام حقوقی ایران و کامن ال -2-1-3

در قرن نوزدهم دادگاه ها در حقوق کامن ال سعی کردند تا حقوق 
( Law of tort( را به حقوق خطا )Law of Tortsخطاها )

تبدیل کنند که یکی از این روش ها گسترش و تقویت قلمرو بی 
 د.ه یك اصل کلی برای مسئولیت بواحتیاطی یا تقصیر و تبدیل آن ب

در کامن ال اصل واحدی مبنای مسئولیت قرار نگرفته است همان 
طور که مسئولیت مبتنی بر تقصیردر همه موارد پذیرفته نشده است، 

تقصیر هم جایگزین آن نشده است. به نظر می رسد  مسئولیت بدون
که در کامن ال در موارد غفلت و بی احتیاطی اساس مسئولیت بر 
تقصیر بنا شده است، و در موارد خاص از جمله نگهداری اشیای 
خطرناک یا اقداماتی که کارشناسی ویژه ای نیاز دارد، مسئولیت 

 بدون تقصیر پذیرفته شده است. 
حتیاطی در حقوق کامن ال به مفهوم خودداری از انجام غفلت و بی ا

کاری است که انسانی متعارف و معقول در آن شرایط انجام می داد 
و نیز انجام کاری که انسانی معقول و متعارف در آن شرایط انجام 

در حقوق نوشته است. جز این که  1نمی داد و تقریبا معادل تقصیر
 شامل تقصیر عمدی نمی شود.

 و 495 مواد در 12 اسالمی مجازات اما در حقوق ایران، قانونو 
 ماده در گذار قانون. پردازد می پزشك مسئولیت موضوع به 497
 فرض پزشك برای پردازد می پزشك ضمان بررسی به که 495

 هک معالجاتی در پزشك هرگاه زیرا است گرفته نظر در تقصیر
 است دیه ضامن گردد بدنی صدمه یا تلف موجب دهد می انجام
 ...باشد فنی موازین و پزشکی مقررات مطابق او عمل که آن مگر

 واعدق به ، پزشك مدنی مسئولیت با رابطه در گذار قانون بنابراین
 برای صیرتق فرض گرفتن نظر در با و برگشته مدنی مسئولیت عمومی
 است برگزیده مدنی مسئولیت تحقق برای را تقصیر مبنای ، پزشك

 لبتها گردیده پزشك تعهد ماهیت بودن وسیله به تعهد به قائل لذا و
 زشكپ تقصیر اثبات ، پزشك و بیمار بین دعوای در که این دلیل به
 کیی دیگر طرف از و است مشکلی امر آن بودن تخصصی به توجه با
 یتسبب ی رابطه احراز مدنی مسئولیت تحقق روی پیش مشکالت از

 رد پزشك برای تقصیر فرض نوعی گذار قانون رو همین از باشد می
 وازینم کلیه اینکه مگر است دیه ضامن پزشك که است گرفته نظر
 نقانو واقع در.  باشد گرفته کار به بیمار معالجه جهت در را فنی

 به اما داند می مسئول بیمار مقابل در را پزشك همچنان گذار
 از را خود تقصیری بی اثبات با که داده را امکان این نیز پزشك

 . برهاند مسئولیت

 مبنای قرآنی مسئولیت پزشکان

_________________________________ 
1 - Fault 

انسان ها مطالعه و بررسی آیات قرآن کریم حاکی از آن است که 
انجام می دهند مسئول هستند. یکی در قبال اعمال و رفتارهایی که 

از رفتارهایی انسانی تصرف در جان و مال دیگران است. پزشکان و 
در  وپیراپزشکان به نوعی در جان و سالمت افراد تصرف می کنند 

این میان اگر بر خالف ضوابط شناخته شده علمی و پزشکی عمل 
ت صراح نمایند این رفتار آنها مصداق تصرف ظالمانه می شود که به

خداوند قرآن کریم حرام و ممنوع و برای وی مسئولیت آفرین است. 
 متعال در قرآن کریم می فرماید:

 عَلَى لِكَٰ  ذَ وَکَانَ نَارًا نُصْلِیهِ فَسَوْفَ وَظُلْمًا عُدْوَانًا ذَلِكَ یَفْعَلْ وَمَنْ»
 (30نساء:«)یَسِیرًا اللََّهِ

و ظلم تصرف های  در این آیه به صراحت به کسانی که با عدوان
ظالمانه میکنند وعده جهنم داده میشود و وعده جهنم در ادبیات 

 فقهی مساوی با حرمت و ممنوعیت عمل است.-قرآنی
اشاره می کند  در آیه ای دیگر بر گونه ای دیگر از تصرف ظالمانه

 و می فرماید:
 نارا طُونهِمب فی یأْکلُونَ إِنَّما الْیتامی ظُلْماً أَموال یأْکلُونَ  الَّذینَ ان»

 (10نساء:«)سعیراً لونسیص و
 در توضیح این آیه شریفه باید به چند نکته توجه داشت:

ین منظور از خوردن مال یتیم فقط صرف خوردن مال نیست در ا-1
بلکه خوردن مصداق بارز تصرف است و لذا منظور حرمت هرگونه 

 (13)تصرف است.
فقها مطلق تصرفات  با الغای خصوصیت از حرمت تصرف یتیم،-2

 .(14) ظالمانه را با استناد به این آیه ممنوع دانسته اند
« ضمان»وضعی حکم کشف مستنبط از آیه حرمت تصرفات ظالمانه 

 به . دارد مالزمه ظلم آثار زدودن با ظلم ممنوعیت زیرا است؛

 آن بردن میان از است، ممنوع ظلم که گونه همان دیگر عبارت

 به متصرف ذمه اشتغال معنای به این و باشد می الزم آثارش و

ر دنتیجه پزشکان و پیراپزشکان در  .است زیاندیده خسارت جبران
واعد را رعایت نمیکنند در جان و مواردی که نظامات پزشکی و ق

مال دیگران تصرف ظالمانه کرده اند و رفتار آنها مشمول حکم 
 حرمت و مسئولیت مدنی و ضمان هستند. 

 مسئولیت پزشك و پیراپزشکانماهیت  -3

 ؛است آن بودن بعدی دو حرفه ای مسئولیت های ویژگی های از یکی
 ایترع را علمی و فنی موازین خود معالجه بیمار در پزشکی که وقتی

 طرف یك از می شود، بیمار به ضرر ورود موجب و نمی نماید
 ولیتمسئ و است ننموده عمل خود قراردادی تعهدات به پزشك

 آمره مقررات نقض پزشك عمل دیگر طرف از و دارد قراردادی
 ولیتمسئ بسا چه و قهری ولیتمسئ و شود می محسوب نیز شغلی

 در جراح یا پزشك اساسی تعهدات و تکالیف. دارد بدنبال کیفری
 و آنها بین قراردادی چه است، یکسان پزشکی فعالیت انجام حین
 بوسیله و بیهوشی حال در بیمار آنکه یا باشد داشته وجود بیمار

 قیتال. باشد شده آورده پزشکی فوریتهای مورد در ناشناسی، شخص
 او هک ولیتیمسئ با معالجه انجام جریان در پزشك قانونی مسؤولیت
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 103   ...و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 ار سوال این کند می پیدا خود بیمار مقابل در معالجه قرارداد طبق
 قهری؟ یا است قراردادی پزشك ولیتمسئ که نماید می مطرح

 قهری بودن -3-1
 تمسؤولی قراردادی بودن مقابل در که مسؤولیت پزشك قهری بودن

 تعهد را آن انجام پزشك که آنچه است معنا این به می گیرد، قرار
 واندنمیت و نیست و ستد داد قابل امر این و است بیمار درمان می کند،
 نای ویژگی دیگر آن، بر مضاف. گیرد قرار قرارداد و معامله موضوع

 عهده بر پزشك، تقصیر اثبات بار که است آن مسؤولیت نوع
 ودخ تعهد که کند اثبات ندارد نیازی پزشك و بود زیاندیده خواهد

 پزشکی موازین و اصول رعایت دیدگاه، با این. است نکرده نقض را
 نمی گنجد. قراردادها حیطه در پزشکی، اخالق تعهدات به الزام و
(15) 
 بودنقراردادی  -3-2

 پزشك تقصیر بین رابطه علیت احراز و صحیح قرارداد یك وجود
 مسئولیت قراردادی تحقق شرط زیاندیده و خود تعهد نقض بر مبنی

 ارتکاب معنای به قرارداد، هر از ناشی تعهد اجرای عدم پس است،
 هر در قراردادی، مسؤولیت اثبات. است قراردادی یك خطای

 رمنظ این از. است متفاوت قرارداد، آن مفاد تعهدات به منوط قرارداد
 هب تعهد و نتیجه به تعهد: تقسیم کرده اند شاخه دو به را تعهدات

 ماا .است معین نتیجه فراهم آوردن بر ناظر نتیجه به تعهد .وسیله
 هب رسیدن برای تهیه وسایل راه در کوشش بر ناظر وسیله، به تعهد

 عمل شده تعهد به نشود، محقق نتیجه اگر حتی است، نتیجه
 (16.)است

 ماهیت قابل انطباق در دو نظام -3-3
 نظریات از کدام هراما  در حقوق ایران هر دو نظریه طرفدارانی دارد

 نهائی داوری ولی دارد خود همراه را حقیقت از ای پاره گفتگو مورد
 :است نکته چند به توجه مستلزم

 تفعالی طبیعت الزمه که است تکالیفی دارای پزشك -1
 نیز عمل در. نباشد یا باشد قراردادی رابطه اینکه از اعم اوست های

 یا قرارداد محدوده در وارده خسارت کنیم تعیین که است مشکل
 طی در پزشك اصلی تکالیف زیرا. است پیوسته بوقوع آن از خارج
 قرارداد عدم یا وجود صورت دو هر در خود ای حرفه فعالیت اجرای

 حد از خارج های فعالیت به نسبت است ممکن البته. مشابهند
 وجود دو آن بین قراردادی بیشتر، خدمات وارائه پزشك متعارف

 تنسب ولی آورد، بار به قراردادی مسؤولیت آنها نقض و باشد داشته
 که جائی و بوده قبل از قرارداد که موردی نمیتوان غلط معالجه به

 عبارت به(. 17)شد قائل تفاوت است نداشته وجود قراردادی هیچ
 دهش مشخص قانون بموجب پزشك قراردادی تکالیف محتوای دیگر
 كپزش تعهد باشد؛ نمی طرفین صریح اراده و توافق از ناشی و است

 اربیم اسرار حفظ و دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت به
 قرارداد وجود حالت در پزشك که هستند قانونی صریح احکام... و
 ضمانت با آنها رعایت عدم و باشد می آنها رعایت به ملزم آن عدم یا

 .است شده معین انضباطی تنبیه یا مجازات قانونی اجرای
 دهش ایجاد قانونی موقعیت در را خود توانند می فقط بیمار و پزشك

 درست اداره برای قانونگذار که را نظمی ندارند حق ولی دهند قرار
 می ایجاد تردید این لذا. زنند هم بر است دیده ضروری آنها روابط

 یانحصار بطور پزشك مسؤولیت که هست نیازی واقعاً آیا که شود
 شود؟ بندی دسته قهری و قراردادی قالب دو از یکی در
 هک شود می بیشتر زمانی تمایز به نسبت تردید و شك -2

 وردم شد بحث قبلی گفتار در که مسؤولیت دو جداسازی عملی آثار
 هرابط خاص طبیعت بدلیل شد، گفته چنانچه. گیرد قرار مطالعه
 مجس سالمتی و شخصیت به مربوط حقوق با که بیمار و پزشك
 تمسؤولی دو پایه بر که ها تفاوت از بسیاری دارد، ارتباط انسانی

 خطای اجرای ضمانت که «دیه» حقوق نهاد. باشد می یکسان شد بنا
 دارد؛ گانه دو ماهیتی است بیمار جسم بر وارده خسارات در پزشك

 مانع تا دارد کیفری جنبه و است ملحوظ آن در عمومی حقوق هم
 دشو بیمار جان اتالف و جرح و قتل و احتیاطی بی جرم ارتکاب از
 می داده ضرر جبران منظور به و دیده زیان خصوصی حقوق همه و

 کیفری و مدنی مسؤولیت میان قاطعی مرز که حقوقی درنظام. شود
 قراردادی و قهری مسؤولیت به مدنی مسؤولیت تقسیم و ندارد وجود

 دارد، اهیمت مسؤولیت باب در فقه در آنچه و ندارد جایگاهی
 و قراردادی مسؤولیت میان فرقی و است دیده زیان خسارت جبران
 یا باشد قرارداد نقض از ناشی خواه مسؤولیت آثار و نیست قهری
 تالش است، همانند دو هر بر حاکم قواعد و یکنواخت قهری ضمان

 های نظام از یکی به پزشك مسؤولیت الحاق و اثبات جهت در
 .نیست ضروری قهری یا قراردادی مسؤولیت دوگانه

 وجود پزشك مدنی و کیفری مسؤولیت بین که هایی شباهت -3
 در ه بوی خسارت، جبران در کیفری دادگاه که اختیاری و دارد

 نتیجه دارد، مجرم به دادن کیفر مقام در دیه پرداخت به حکم
 نموده شبیه و نزدیك هم به را مدنی مسؤولیت و کیفری دادرسی

 از که را ای نتیجه همان تواند می دیده زیان که ای گونه به است؛
 این اب. آورد بدست نیز کیفری شکایت از آورد بدست مدنی دادرسی

 اند جداگانه موضوع دو مدنی مسؤولیت و کیفری مسؤولیت همه،
 مدنی مسؤولیت هدف: طلبد می را حقوق مبحث از جدا زمینه دو و

 ریکیف امور در رسیدگی است؛ خطاکار دادن ازکیفر تر گسترده
. یردگ می قرار بررسی مورد اشخاص نیات و دارد شخصی جنبه بیشتر

 یزتمی قابلیت اینکه بدلیل مست و صغیر و مجنون دلیل همین به
 لیتمسؤو در عکس بر و باشند می مبری کیفری مسؤولیت از ندارند
 چهره و داده دست از را خود اخالقی و شخصی مفهوم خطا مدنی
 ونمجن لذا و است خطا تمیز معیار متعارف انسانی رفتار و دارد نوعی

(. مدنی قانون 1216 ماده) کنند می پیدا مسؤولیت مست و وصغیر
 نآ به رسیدگی صالحیت و دارد ای ویژه تشریفات کیفری دعوای
 . است جزائی های دادگاه با دعوی

 است شده زیان ضررو متحمل پزشك خطای اثر بر که بیمار حق
 دادگاه در تبعی بطور خسارت مطالبه که چند هر دارد، مدنی ماهیت

 و مباالتی بی و احتیاطی بی جرم به رسیدگی ضمن در جزائی های
 قانون 616 و 158 مواد موضوع علمی و فنی موازین رعایت عدم

 کیفر، مقام در ها دادگاه و پذیرد می صورت اسالمی مجازات
 دیه پرداخت به تعزیری مجازات بر عالوه را کار خطا پزشك
 تشناخ. باشند بیمار مدنی خسارات پاسخگوی تا نمایند می محکوم
 که شد خواهد باعث دیه مطالبه در بیمار حق برای مدنی ماهیت

 واندبت بیمار کیفری، زمان مرور شمول یا جنون یا فوت از پس حتی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             5 / 13

http://quranmed.com/article-1-522-fa.html


 و همکاران  آبادی علی احمدپور مریم  104

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 کیفری ماهیت اگر که صورتی در نماید، مطالبه را خود خسارت
 موقوف مذکور عوامل از کدام هر حدوث با دعوی باشد، داشته

 .شد خواهد
 یك نیز قهری و قراردادی مسؤولیت میان گانگی دو -3

 قهری و قراردادی مسؤولیت گانگی دو ایران حقوق و است واقعیت
 مسؤولیت به مدنی قانون 230 تا 226 و 221 مواد و است پذیرفته را

 مدنی قانون بعد به 308 درمواد و است یافته اختصاص قراردادی
 عامل میان خسارت ورود از قبل اینکه. است شده مطرح قهری ضمان
 داشته جود و قراردادی رابطه( بیمار) دیده زیان و( پزشك) زیان
 ضمان از را آن که کند می اعطا مسؤولیت به را هایی ویژگی باشد،
 پزشکی حرفه خاص طبیعت. سازد می جدا ماهوی ای گونه به قهری

 قانونگذار که است شده باعث انسان، جسم سالمتی با آن تماس و
 ،است قرارداد وجود به مسبوق بیمار و پزشك رابطه که مواردی در
 بیمار، جان نجات ضرورت حکم به پزشك که مواردی خالف بر

 تقصیر دلیل اثبات بار از را بیمار نماید، می شروع را او درمان
 تقصیر اماره را بیمار به خسارت ورود صرف و نماید معاف پزشك
 قانون 319 ماده) گردد پزشك مسؤولیت موجب و قرارداد پزشك

 پایه بر 1370 مصوب مجازات قانون گرچه(. اسالمی مجازات
 قانون 495 ماده تصویب با مقنن ولیکن بود پزشك محض مسئولیت
 گناهی بی اثبات جهت خاطی پزشك به دفاع فرصت 92 مجازات

 است قراردادی رابطه یك چارچوب در همچنین. است داده را خود
 از را پزشك که دارند مقرر را شرائطی میتوانند طرفین که

 البق در فقط برائت شرط بینی پیش. نمایند معاف ویژه مسؤولیت
 درباره اساسی تفاوت وجود. است تصور قالب قراردادی رابطه یك

 کاتن قراردادی رابطه در برائت شرط بینی پیش امکان و دلیل اثبات
 را پزشك قراردادی مسؤولیت نظریه پذیرش که هستند اساسی
 اجرای حین در پزشك برای الزامی تکالیف وجود. نماید می هموار
 شناختن قراردادی در مانعی بیمار، برابر در خود قراردادی تعهد

 بودن قهری یا قراردادی ضابطه. نماید نمی ایجاد پزشك مسؤولیت
 کردن تعیین در طرفین توانایی آنها، نقض مسؤولیت و تعهدات
 است این ضابطه بلکه نیست، آنها اراده با مطابق تعهدات محدوده

 وجود نیز مسؤولیتی و تعهد هیچ نداشت وجود قرارداد اگر که
 اربیم با او اراده توافق پزشك الزامی تکالیف همه پایه و نداشت

 هب تعهدات از بسیاری کنونی حقوق در. است درمان به شروع برای
 نگذشته عقد طرف دو اندیشه در که حالی در شود می منسوب عقد

 عنوان به را قانون و عادت و عرف مدنی، قانون 220 ماده و است
 رسد یم بنظر ترتیب بدین. است گرفته درنظر طرفین اراده مکمل
 مسؤولیت انکار و است غالب بیمار و پزشك رابطه قراردادی وجه
 غالب که است نظری همان این و است بیهوده پزشك دادی قرار
 .اند پذیرفته دنیا حقوقی های نظام

 معنا بدین پزشك قراردادی مسؤولیت نظریه پذیرش -4
 بیمار درمان به مبادرت پزشك که مواردی همه در که نیست

 وارد یخسارت بیمار به و شود تقصیر مرتکب که صورتی در مینماید،
 بیمار و پزشك بین که هنگامی: است قراردادی او مسؤولیت آید،
 نقض نتیجه در و باشد داشته وجود آوری الزام و صحیح داد قرار

 ینقوان و شغلی عادات و عرف از منشعب بیشتر که قراردادی تعهدات

 قراردادی او مسؤولیت شود وارد بیمار به خسارتی باشد، می آمره
 موارد مانند -قرارداد وجود بدون پزشك که مواردی در و است

 نتیجه در و مینماید بیمار درمان به شروع به مبادرت -اورژانسی
 تمسؤولی شود وارد بیمار به خسارتی قانونی یا شغلی تعهدات نقض

 پزشك مسؤولیت در اصلی کردن بنا صدد در چنانچه. است قهری او
 است، قراردادی مسؤولیت پزشك، مسؤولیت در کلی اصل باشیم،

 خود مطلوب پزشك بیمار، که است این ظاهر و معمول بطور زیرا
 نماید درمان را او که نماید می قبول نیز پزشك و نموده انتخاب را
 ممکن یزن استثناناً و گردد می منعقد فیمابین قراردادی ترتیب بدین و

 الزامات حکم به و قرارداد وجود بدون و اورژانسی شرائط در است
 رب چنانچه و شود بیمار درمان از ناگزیر پزشك ای حرفه و قانونی

 آید وارد بیمار به خسارتی علمی و فنی موازین رعایت عدم اثر
 .است قهری او مسؤولیت

 دش مدعی می توان گیری نتیجه عنوان بهال هم  کان حقوقی نظام در
 وجود زیادی مدنی مسئولیت های هم هنوز ، که این علی رغم که

 ایمبن و اساسی اصل اما هستند مطلق مسئولیت بر مبتنی که دارد
 در. تاس تقصیر بر مبتنی حقوقی، نظام این در شده پذیرفته اصلی
 از که درمانی اقدامات با رابطه در مبنا این نیز پزشك با رابطه

 رد که تحوالتی با اما. است قبول مورد می افتد، افتاد وی ناحیه ی
 وقیحق پرونده های آمار افزایش به ویژه و افتاده اتفاق پزشکی علم

 میاقدا در حقوقی دکترین پزشکان علیه بر بیماران جانب از مطرح
 یمارانب ایمنی دربرابر پزشك که تعهداتی با رابطه در تایید، مورد

 به تعهد نوعی دارد آنها به جدید عارضه ای ورود از جلوگیری و
 ن هازیا این با رابطه در بیمار و شده اند قائل پزشك برای را نتیجه
 غفلت از ناشی او بر وارده خسارت که نماید ثابت است کافی

 هب ملزم را پزشك بتواند تا است بوده ایمنی اش تامین در پزشك
 .نماید خود به وارده زیان های برابر در پاسخ گویی

 حوزه ی در گرفته صورت تحوالت با گفت می توان بنابراین
 الدرقب پزشك تعهد انگلستان، حقوق در پزشك مدنی مسئولیت

 یك می شود؛ تقسیم قسمت دو به انگلستان حقوق در  بیماران
 تعهدی و دارد بیمار درمان قبال در پزشك که است تعهدی قسمت

 در وی تعهد که حالی در و دارد عهده بر بیمار ایمنی قبال در که
 در كپزش تعهد قبال در است، تقصیر مبنای بر بیمار درمان با رابطه
 و كپزش برای را نتیجه به تعهد نوعی ها دادگاه بیمار، ایمنی برابر

 .اند گرفته نظر در درمانی موسسات
 ارکان مسئولیت پزشك و پیراپزشکان-4
 حقوق ایراندر  -4-1
 خطای پزشکی -4-1-1

 بیمه موضوع اساسی عنصر که – پزشکی خطای مصادیق بررسی
 ممفهو مطالعه بدون -دهدمی تشکیل را پزشکی مسئولیت هاینامه

 میسر رود می کار به پزشکی خطای سنجش برای که معیارهایی و
 .است امور این مطالعه گفتار، این اصلی هدف. نیست

 پزشکی خطای سنجش معیار و مفهوم( الف
 .شوند می قائل تفکیك عادی خطای و شغلی خطای میان حقوقدانان

 حرفه، یك در که است الزاماتی و موازین از تخلف ای حرفه خطای
 اصول از تخلف عادی خطای ولی. دهد انجام را آن باید فن صاحب
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 105   ...و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 داشته خطاکار ی حرفه به ربطی کهآن بدون است عمومی قواعد و
 هک است این معمولی خطای از شغلی خطای تفکیك ی ثمره. باشد
 ردک رجوع حرفه صاحبان عرف به باید شغلی خطای تشخیص برای
 برای عمومی معیار. سنجید عام عرف با باید را عادی خطای ولی

 یك( تقصیر از ناشی یا باشد عقد از ناشی خطا خواه) خطا سنجش
 متعارف رفتار از خروج و باشد می مردم عموم از متعارف شخص

 رفتار با او عمل پزشك، خطای مورد در. شود می محسوب خطا
 .شود می سنجیده متعارف پزشك یك
 تشخیص در عادی خطای از شغلی خطای تفکیك دیگر ی ثمره

 راگ که شرح بدین. است مسئولیت هاینامهبیمه شمول عدم یا شمول
 به خسارت پرداخت به ملزم را او عام، عرف آنکه دلیل به پزشك

 که شود معلوم بعد و نماید پرداخت را وارده خسارت داند می بیمار
 است دانسته نمی مسئول مورد این در را او پزشکان، خاص عرف
 (15.)نماید مطالبه را پرداختنی وجوه بیمه، شرکت از تواند نمی

یر را که همان تعب« تقصیر»پزشك  قراردادی مسؤولیت در قانونگذار
 ضروری را«  عدم رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتیمدنی 
 « را تعهد اجرای عدم یا نتیجه نیامدن بدست صرف و است دانسته
 هک خود مشروع طبی عمل در پزشکی چنانچه. است ندانسته کافی

 یدولت نظامات و علمی و فنی موازین شود، می انجام بیمار رضایت با
 یمارب شفای و بهبودی همانا که نتیجه نیامدن بدست نماید، رعایت را

 اعم ولیتیمسئ گونه هیچ و نمیگردد پزشك ولیتمسئ باعث است،
 ..ندارد بدنبال کیفری و مدنی از
 در احتیاط رعایت مصالح، به بنا نیز قانونگذار اثباتی، مرحله در اما

 حقوق حفظ و معلومات کسب برای هشدار مردم، مال و جان
 رعایت عدم»یا همان  پزشك تقصیر اثبات به قادر که بیماری
 عمومی قواعد برخالف نیست،« و علمی و نظامات دولتی فنی موازین

 موجبب: کرد برقرار بیمار و پزشك بین تعادلی دعوی، اثبات ادله در
 یدادرس طی در دعوی اصحاب از یکی که وقتی اثباتی، عمومی قواعد
 تاس مکلف گیرد، قرار مقابل طرف انکار مورد که کند می ادعایی
 را وی و قانع را دادرس وجدان تا کند ثابت را خود ادعای صحت
 توانست نخواهد دادرس واال دهد حکم او نفع به که سازد وادار
 ترتیب بدین. بدهد اثر ترتیب آن به بداند محرز را خواهان ادعای

 ماده) نماید اقامه را آن اثباتی دلیل باید باشد امری مدعی کس هر
 به نیاز است امری منکر که کسی عکس بر و مدنی( قانون1257
 دعیم که بنابراین بیمار. است( کافی نفی را )نافی ندارد دلیل ارائه

 بار تحمل و نماید ارائه را آن اثباتی دلیل باید است پزشك تقصیر
  .است بیمار بعهده دلیل

 پزشکی خطای عمومی مصادیق -4-1-2
 تشخیص مرحله -1

 طور به را بیماری شده انجام آزمایشات به توجه با باید پزشك
 .نماید تجویز را آن با متناسب داروی سپس و دهد تشخیص صحیح
 در و هستند هم شبیه «اگزما» و پوستی قارچی هایبیماری از بعضی

 رددگ می اشتباه دچار تشخیص در نباشد مجرب پزشك که صورتی
 قارچی هایبیماری اگر مثال. شود می بیماری تشدید موجب که

 داروی و شود داده تشخیص «اگزما» اشتباه به پوستی

 نتیجه رد و گردد می تشدید بیماری شود تجویز «کروتیکواستروئید»
 . بود خواهد ضامن پزشك

 هک است صورتی در پزشك، ضمان که دارند اعتقاد فقها از برخی
 شتباها احتمال با بیمار اگر اما. باشد شده مغرور طبیب قول به بیمار،

 ای بخورد را دارو خودش دارو، تجویز و بیماری تشخیص در پزشك
 نیز فقها از دیگر ای عده( 18. )نیست ضامن پزشك کند تزریق

 رد اطمینان ایجاد و قاطعیت با پزشك، که موردی در که معتقدند
 براساس نماید، دارو نوشیدن به امر را او بیماری، بهبودی به بیمار
 (19.)است ضامن غرور قاعده

 معالجه در خطای -2
. کند رعایت را پزشکی مسلم اصول باید بیمار معالجه در پزشك

 مودهن تبعیت طب فن اساتید نظریه از معالجه انتخاب در پزشك اگر
 گردد ینم محسوب خطا او توفیق عدم نگردد نایل موفقیتی به و باشد
 ولی .است نرسیده کمال حد به که است پزشکی علوم در نقص بلکه
 خطایی است، شده متروک اطبا بین که جراحی عمل یا مطالعه انجام
 محکمه 1904 سال در. شود می پزشك مسئولیت به منجر که است

 رایب زیرا کرد؛ محکوم خطئی قتل اتهام به را پزشکی لیون، جنحه ی
 40 محلول در کوکائین کلید از گرم 2 با را او جراحی عمل اجام

 فوت بیمار نتیجه در و نمود بیهوش( درصد 5 نسبت به یعنی) گرمی
 از کیی کتاب که داشت ابراز خود گناهیبی اثبات در پزشك. نمود

 رای دادگاه سرانجام و است داده قرار عمل مالک را خویش اساتید
 .داد او برائت به
 جراحی عمل در خطا -3

 یتمام از باید عمل حین در کند می جراحی عمل به اقدام که پزشکی
 اطالعات و باشد داشته آگاهی بیمار به متعلق ضروری اطالعات

: است مرحله سه دارای جراحی، عمل. آورد دست به را او به مربوط
 کمك به نیاز که است جراحی عمل برای آمادگی اول، مرحله
 متخصص کار بودن کامل شرط. دارد بیهوشی پزشك از گرفتن

 خارج بیهوشی حالت از جراحی از پس بیمار که است آن بیهوشی
 کامل طور به متخصص پزشك و است واجب و الزم شرط این. شود
 یطتفر یا افراط از ناشی که زیانی قبال در وی. باشد می آن به ملزم
 این در. است جراحی عمل مرحله  دوم، مرحله. است ضامن باشد

 علمی اصول با مطابق جراحی عمل انجام به ملزم پزشك مرحله،
 . است

 رضایت اخذ عدم -4-1-3
 از رضایت اخذ درمان به شروع از قبل پزشك ی وظیفه مهمترین

 محسوب پزشکی خطای یك بیمار، از رضایت اخذ عدم. است بیمار
 رخط به بیمار جان که است جایی تا رضایت قلمرو البته. شود می

 . نیفتد
 در کامن ال -4-2

عبارتند از: وجود ضرر، عناصر مسئولیت مدنی درحقوق انگلستان، 
ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروع و رابطه سببیت  باید به میزان، نوع 
خسارت و عرف توجه کنیم. به ویژه از این جهت که عرف نقش 
مهمی در حقوق کامن لو دارد،لذا عامل عرف و نقش آن در مسئولیت 
 مدنی دارای نقش ویژه ای است. اعمالی که از مصادیق ورود ضرر و
لذا عاملی در تحقق مسئولیت مدنی هستند، در حقوق کامن لو متعدد 
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 و همکاران  آبادی علی احمدپور مریم  106

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

، سلب 1و متفاوت است افعالی مانند تعدی به حقوق و اموال افراد
 آسایش مردم، ایراد جراحت غیر عمدی و غیره.

ورود ضرر ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد بر طبق حقوق 
ده، شود و زیان دیمیانگلستان، ضرر مستقیم، سبب مسئولیت مدنی 

در این موارد نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان ندارد. چیزی که ما 
 در بحث اتالف درحقوق کشورمان پذیرفته ایم.

البته به عنوان یکی از نتایج تحوالت اخیر، در حال حاضر توجه و 
 یگیرد. در قضیهتمرکز اصلی بیشتر به ماهیت عمل خوانده قرار می

رای داده شده که در خصوص تجاوز غیر عمدی « التینگفاولر علیه »
خوانده به مال یا حق خواهان، خواهان باید وقوع تقصیر را ازجانب 
خوانده اثبات نماید اما باید در نظر داشت که در حقوق انگلستان 
در تمام موارد به منظور تحقق مسئولیت مدنی نیازی به اثبات تقصیر 

رهایی از مسئولیت کافی است که . پزشك برای 2زیان دیده است
اثبات کند نسبت به بیمار، مراقبت معقول را انجام داده است. اثبات 

 باشد.تقصیر پزشك بر عهده زیان دیده می
اگر یك عمل مادی به میزان الزم تنظیم و بالفاصله باشد بدون نیاز 
به اثبات وقوع ضرر، تحت عنوان تعدی به اموال یا حقوق قابل تقلب 
قضایی است. همچنین در مواردی که عمل زیانبار منجر بر وقوع 
خساراتی غیر عمدی قابل پیش بینی باشد، امکان طرح دعوا تحت 

 از جانب خوانده امکان پذیر است.« ارتکاب تقصیر » عنوان 
با این حال اگر عمل زیان بار با قصد ورود ضرر همراه  باشد اما قصد 

نباشد تعدی رو حقوقبا اموال افراد مصداق مزبور به آن اندازه مستقیم 
 پیدا کند، باز هم امکان اقامه دعوا وجود دارد.

به منظور آن که ورود ضرر محقق نشود، باید عمل خوانده، یك 
عمل ارادی و شامل یك فعل) درمقابل ترک فعل( باشد بنابر این در 

دهد یا اثبات ورود ضرر، خوانده از روی عمد عملی انجام می
دارد که از دید قرآن، منجر به صدور یك صدمه اهاراتی بیان میاظ

سئولیت گردد و لذا از این نظر مو خسارت جسمی به خواهان می
 شودمدنی محقق می

تقصیر به عنوان یکی   :3(ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروع)تقصیر( 2
از مصادیق شبه جرم، عبارت است از نقض تکلیف فرد مقصر 

خصوص لزوم اعمال مراقبت منطقی در قبال زیان )خوانده( در 
تواند و می  باشد، 5یا اهمال 4دیده)خواهان(،ممکن است ناشی از خطا

خسارت شخصی)آسیب جسمانی( خسارت مالی یا هر آن چه که 
قابل طبقه بندی است را در  6تحت عنوان خسارت اقتصادی خالص

 باشد.آسیب روانی و روحی  بربگیرد و حتی ممکن است شامل
ه شود کدرمسئولیت مدنی، الزام به اعمال مراقبت منطقی، سبب می»

در صورتی که مراقبت منطقی صورت نگیرد، فرد مرتکب تقصیر 
ا رود که آیشود. قاعده مزبور برای تشخیص این مسأله به کار میمی

در قضایای تحت رسیدگی، تکلیفی برای اعمال مراقبت منطقی وجود 
 داشته است یا نه؟

_________________________________ 
1 Trespass                                             
2-Fowler Vlanning,Hc,1959 
3 - Negligence 
4- Misfeasance 

به منظور اینکه بتوانیم احراز نماییم که در مسئولیت مدنی ناشی از 
گیرد باید قرار داد، چه منافعی تحت نظام مسئولیت مدنی قرار می

چند شرط داشته باشد: اول اینکه باید قابلیت پیش بینی داشته باشد، 
ف باشد از طرثانیا یك توالی عرفی بین طرفین رابطه ضروری می

ی بایست منطقیف به اعمال مراقبت بر خوانده، میدیگر تحمل تکل
 و منصفانه نیز باشد.

باید توجه نمود که برخی روابط خاص، منتج به یك تکلیف قانونی 
شوند به نحوی که اگر بی توجهی یکی از طرفین رابطه منجر به می

ورود خسارت طرف دیگر رابطه گردد، به طرف زیان دیده، حق 
 .طرف دیگر را خواهد دادت علیه اقامه دعوی جبران خسار
شناخته شده،  7«اصل مجاورت»ای به نام در حقوق انگلستان قاعده

شما باید مراقبت منطقی » که بر طبق آن بحث بر سر آن است که 
هایی که از دید ها یا ترک فعلرا با هدف جلوگیری از تحقق فعل

مجاور شما شما، منطقاُ و عموما منجر به ورود خسارت به افراد 
شوند معمول دارید. حال از نگاه حقوق چه کسی مجاور با من به می

باشد که به رسد پاسخ شامل افرادی میرود؟ به نظر میشمار می
طورمستقیم و بالواسطه، آن قدر تحت تاثیر عمل من قرار گیرند که 
بطور منطقی ملزم باشم متاثر شدن ایشان ازعمل را در زمانی که به 

 اندیشیم،ارند. میهایی که در مقام ثبوت وجود دو  ترک فعلها فعل
 «محتمل بدانیم

اهمیت این قاعده، بدان جهت است که سبب شد تقصیر مستقال به 
عنوان یك شبه جرم مورد شناسایی قرار گیرد و مبانی الزم برای 

های جدید در رویه توسعه مفهوم تقصیر از طریق دعاوی و موقعیت
 د.قضایی ایجاد شو

یکی دیگر از شرایط لزوم جبران خسارت در مسئولیت مدنی حقوق 
ن حتی . بنابر ایبینی باشدسارت قابل پیشانگلستان این است که خ

اگراز اوضاع و احوال قضیه چنین برآید که تکلیف به مراقبت محقق 
باشد، اما اگر این امر ثایت باشد، اما اگر این مراقبت محقق میمی

-یب به خواهان در اثر عمل خوانده، غیر قابل پیششود که ورود آس

 بینی بوده است، رای را به نفع خواهان صادر نخواهد شد.
قی بینی، توالی و منصفانه و منطای قابلیت پیشبنابر این در هر قضیه

بودن، شروط الزم برای احراز تکلیف مزبور هستند و ماهیت 
 خسارت هیچ تاثیری در این فرضیه ندارد.

لو، از خود های کامنی پزشکان باعث شده برخی دادگاهحرفهنوع 
سعه صدر بیشتری در احراز رابطه قراردادی بین رابطه پزشك و 
بیمار را در مقایسه با سایر موارد در نظر بگیرند و حتی در جایی 
که بیمار انتظار معقول و متعارفی برای مورد معالجه قرار گرفتن 

بنی بر این که پزشك عمالًشروع به خود، یا اعتقادی متعارف م
ها، تمایل دارند، تا وجود درمان وی خواهد کرد، داشته باشد، دادگاه

 پزشکی رامفروض بگیرند. –یك رابطه بیمار 
تواند صریح، ضمنی و یا می رضایت و اذن بیمار به انجام معالجه

تواند شفاهی یا کتبی شاهد حال باشد. در حالت اول این اذن نیز می

5 - Nonfeasance 
6 - Pure Economic Loss 
7 Neighbor Principle 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 13

http://quranmed.com/article-1-522-fa.html


 107   ...و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

با این حال صرف رضایت بیمار سبب برائت پزشك نخواهد  باشد
شد، برای آن که رضایت بیمار دارای اثر گردد رعایت شرایط زیر 

 باشد:الزم می
رضایت و اذن باید جهت انجام اعمال جهت انجام اعمال جراحی -1

 گذار صورت گیرد. مشروع و مورد پذیرش قانون

 دارای صالحیت صادر گردد. رضایت و اذن باید از سوی فرد  -2

توانند نسبت به عدم سال به باال می 16در حقوق انگلستان تنها اطفال 
گیری نمایند در صورتی که بیمار صغیر یا یا عدم معالجه تصمیم

مجنون باشد، اذن ولی و در صورتی که فرد در اغماء باشد اذن وراث 
 شود.جایگزین اذن بیمار می

عی و بدون اعمال نفوذ ناروا صورت گرفته این رضایت باید واق -3
 باشد. 

با این وجود در انگلستان پزشك هیچ تکلیفی به دادن اطالعات 
کامل مربوطه به بیماری ندارد، بلکه دادن اطالع و چگونگی آن به 

   صالح دید پزشك گذاشته شده.
اذن بیمار در برائت پزشك وقتی کارساز است و موجب برائت  -4

شودکه همان پزشك مورد نظر بیمار طبابت را صورت دهد وی می
 و با رضایت وی شخص دیگر جایگزین پزشك معالج شود. 

های مرجع شرط مهم و آخر آنکه پزشك بر اساس کتاب -5
پزشکی که در زمان طبابت مرجعیت دارند، اقدام به معالجه و 

اند) برسجراحی بیمار کرده باشد و بتواند این امر را نیز به اثبات 
9 .) 

ارائه  یکه خدمات درمان یاز پزشکان و اشخاص تیدر مورد شکا
به صورت محرمانه مورد بهره  نینمود که قوان انیب دیدهند، با یم

ود اعتقاد وج نیقرار گرفته و به شدت به محرمانه بودن قوان یبردار
ا از نباشد ام ماریکنند ب یم تیکه شکا یاگر شخص نیدارد بنابرا

 یمجوز خود را برا دیرا مطرح کند با یتیبخواهد شکا ماریطرف ب
ه ک یشخص قیارائه شده از طر اریاخت ایوکالت( و  یکار به نوع نیا

 یماریبه واسطه ب ماریکه ب نیمرتبط به آن است را ارائه دهد مگر ا
اعتراض خود  Marchاساس مؤسسه  نیضعف تأتوان باشد. بر ا ای

در حدود چهل  و دینما یمطرح م یرا در طول مدت سه روز کار
 تیاسشه، با توجه به اهم افتیمورد نظر قابل در جهینت یروز کار

 رانمایکه ب یاشخاص: در صورت نیو حفظ حقوق ا مارانیفراوان به ب
 نیتوانند ا یهستند م یتاراض قیطر نیبه دست آمده از ا جهیاز نت

 یاگر حت انگلستان مراجعه کنند و NHSامکان وجود دارد که به 
باشد، قدم  اوردهیرا به دست ن یکاف تیهنوز رضا ماریب تیهادر ن
 سیودولت )سر هیمردم عل اتیبه شکا یدگیارتباط با سؤال رس یبعد

مجدد موضوع  یبررس یمهم برا نیاست و ا یو پارلمان یبهداشت
 یررسمیغ یها تیشکا قیاساس اگر از طر نی. بر اردیگ یصورت م

کننده نتواند  تیشوند شکا یم دهینام «یررسمیحل اختالف غ»که 
 یرسم تیشکا قیبرسد، حق خواهد داشت که از طر جهیبه نت

تواند از  یصورت گرفته م یها تیاقدامات الزم را انجام دهد. شکا
 .ردیتلفن صورت گ یکیپست الکترون قیطر

سازمان »تحت عنوان  دینهاد جد كی، 2012به موجب قانون سال 
 مراکز سیو تأس مارانیبه منظور ارتقاء منافع ب« سالمت دبانید
 دبانید یشد. مراکز محل سیتأس یسالمت به صورت محل دبانید

 تیدارند حما تیکه نسبت به وضع خدمات شکا یسالمت از کسان
مربوط به کیفیت  یها یتواند نگران یکند و م یم یبانیو پشت

 گزارش نماید.ه بان سالمت انگلیس خدمات را به سازمان دید
واند ت یگاه نم چیه یپزشک دیرسد که سوء رفتار شد یبه نظر م -
اخته از تخلفات شن یباشد بلکه شامل پاره ا ینقلت ساده پزشک كی

باشند که  یبرخوردار م ییباال تیباشند که از درجه اهم یشده م
 مؤثر باشد اریشخص بس یو شغل یاجتماع گاهیتوانند در جا یم

 متعاالن یگرفته، از طرف پزشکان اصوال به ادعاهاصورت  اقدامات
 یرسم تیشود اگر چه مصون یم یآنها منتف هیعل ییو جزا یمدن

 یتعداد ادعاها ر،یچهار دهه اخ ایدرباره آنها وجود ندارد و در سه 
 . افتهی شیها در انگلستان افزا كینینقلت کل یبرا یمدن

 یو غفلت در انگلستان از سو یتوجه به گسترش سهل انگار با
 The یط یو درمان یبه خدمات بهداشت یدگیپزشکان اداره رس

National Health Service Littaliota 

Authority  درخواست سهل  4652، تعداد 2009/ 2011در سال
 2009/  2008نمود که ده درصد نسبت به سال  افتیدر یانگار

که  تسیاز لطف ن ینکته خال نیدهد. البته ذکر ا ینشان م ار شیافزا
را نشان  یریچشمگ شیافزا 1990پزشکان از سال  یفریک یریگیپ
 .مسئله به ندرت قابل مشاهده بوده است نینتقد و قبل از آن ا یم
 پزشکان و پیراپزشکان اقسام مسئولیت -5
 مسئولیت کیفری -5-1
 در حقوق ایران -5-1-1

که پزشك مسلط ای در پزشکی، خطا عبارت است از نقص وظیفه
بر کار خود نیست به بیمارش در انجام مراقبت از او داشته که منجر 
به ورود خساراتی اعم از جانی، مالی و ... شده است. به طور کلی 

ی عمل زشك به تعهد خود جامه-توان گفت که هر گاه پمی
 .است نپوشاند. دچار خطای پزشکی شده

دعاوی پزشکی و پیراپزشکی عمدتاً در زمینه مسایل درمانی است 
که بیمار به علت عدم حصول نتیجه درمانی مطلوب و علیرغم صرف 
هزینه گزاف، متحمل نقص عضوی و یا خسارت مالی و جانی شده و 
برای دریافت غرامت اقدام به شکایت می کند، با این حال هر 

پزشکی به علل دیگری نظیر پزشکی ممکن است عالوه بر خطاهای 
عدم رازپوشی پزشکی، صدور گواهی خالف واقع، عدم رعایت 
قوانین و مقررات حاکم بر حرفه پزشکی و مواردی دیگر به دادگاه 

 (.20احضار شود)

پزشکان از نظر قانونی مسئول خطاهای خود هستند، بنابراین اگر 
رعایت غفلت، عدم مهارت و سهل انگاری آنان در درمان و عدم 

نظامات دولتی و موازین پزشکی، باعث خسارت و ضرر بیماران 
گردد. باید به جبران آن بپردازند و از این رهگذر نیز امکان دارد، 
عالوه بر پرداخت جریمه نقدی یا خسارت مادی، محکومیت جزایی 

 (. 21، 20نیز پیدا کنند )
یمار ب پزشکی این است که راپزشکانیپزشکان و پمبنای دعوی قصور 

متعاقب کوتاهی در استاندارد مراقبت های پزشکی و درمانی ارایه 
شده آسیب ببیند و یا متحمل ضرر و زیان گردد. به عبارتی دیگر این 
مراقبت ها یا کافی نبوده و یا مطلوب نبوده است. .و اگر بیمار بتواند 
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 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

این کوتاهی در استاندارد مراقبت های درمانی را اثبات نماید، 
 ضامن پرداخت خسارت مالی به بیمار خواهد بود  پزشك

عنوان می کند  1392 مصوب اسالمی مجازات جدید قانون 495ماده 
هرگاه پزشك در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمۀ 
بدنی گردد ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات 

ته باشد برائت گرف پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه
و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه اخذ برائت از مریض به 
دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او 
به دلیل بی هوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض 

 تحسین می شود 
ت ه مسئولیکاربرد کلمه تقصیر در این ماده نشان دهنده این است ک

 پزشك مبتنی بر تقصیر است.
که مسئولیت  1375بدیهی است که بنا بر قانون مجازات اسالمی 

بدون تقصیر را پذیرفته، اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهد بود. در 
حالی که در قانون مجازات اسالمی جدید پزشك می تواند با اثبات 

 عدم تقصیر خود، حکم برائت از دادگاه بگیرد.
ی ای براشرط برای انجام امور پزشکی داشتن صالحیت حرفه اولین

ای آشنایی متعارف با اصول این امور است منظور از صالحیت حرفه
 تتحصیال اطالعات، بودن دارا و پزشکی ۀو موازین علمی و فنی حرف

 و پزشکی یهارشته از یك هر به اشتغال برای کافی علمی رتبۀ و
 .است پزشکی به وابسته

شرط دیگر برای انجام امور پزشکی، کسب مجوز قانونی برای انجام 
 کار معین است 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد »ماده یك 
 دارد:مقرر می 29/3/1334مصوب « خوردنی و آشامیدنی

ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، »
آزمایشگاه، پلی کلینیك، مؤسسات فیزیوتراپی، آسایشگاه، 

های داروسازی، داروخانه، هیدروتراپی، البراتوار، کارخانه
درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان، به هر نام و عنوان باید با اجازه 
وزرات بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات 

های مربوط نامهمزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آئین 
 «باشند.می

همانطور که بیان شد قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی امور 
ایجاد مؤسسه پزشکی بدون اخذ  1367بهداشتی و درمانی مصوب 

پروانه را جرم دانسته و بین افراد متخصص و غیرمتخصص فرق 
گذاشته است. ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ 

باشد و ر واقع نوع خفیف تر تخلف مندرج در ماده یك میپروانه د
 لذا مجازات آن نیز خفیف تر است.

مصوب « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» 2ماده 
ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص »دارد: مقرر می 1367

بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکومی 
 دد:گرمی

 تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. -مرتبه اول
عالوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان  -مرتبه دوم

 یکصد هزار ریال تا یك میلیون ریال.

عالوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یك  -مرتبه سوم
 میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه بنفع دولت.

در این جرم نیز صرف تأسیس مؤسسه پزشکی بدون اخذ پروانه 
شود و با اشتغال به این امور یا مداخله در آن بدون جرم تلقی می

 گردد.ایجاد یك مؤسسه جرم محقق نمی
مصوب « قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» 4ماده 

 دارد:مقرر می 1367
ر احتیاج به منظور سودجویی ... ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد ب»

 «گردد.های زیر محکوم میجرم محسوب شده و متخلف به مجازات
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر  4ماده 

 دارد:می
ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا »

نرخهای اعالم دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از 
شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم 

 گردد.محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می
 گردد.زیر محکوم می

رر مق« قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» 8صدر ماده 
 دارد:می

 سایر و کشیك پزشك و فنی مسئول توسط پزشکی ۀترک مؤسس»
 یا و مطب غیرموجه تعطیل مقرر، ساعات در تخصصی درهایکا

 نپذیرفتن و پزشکی نظام سازمان اطالع بدون پزشکی مؤسسۀ
درمان و آموزش  بهداشت، وزارت که بیمه بیماران از درصدی

 نماید جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای پزشکی تعیین می
 توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. -مرتبه اول
جریمه نقدی بمیزان  -عالوه بر مجازاتهای مرتبه اول -مرتبه دوم

 یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.
 .نیف مسئول پروانه لغو دوم، ۀعالوه بر مجازاتهای مرتب -مرتبه سوم

قانون تعزیرات حکومتی »این عنوان تخلف نیز برای اولین بار در 
این  5. ماده به تصویب رسید 1367امور بهداشتی و درمانی سال 

 یهارفهح صاحبان و متخصصین ۀبکارگیری کلی»دارد: قانون بیان می
 هداشت،ب وزارت از کار قانونی مجوز فاقد که پیراپزشکی و پزشکی
 محسوب جرم پزشکی مؤسسات در باشند، پزشکی آموزش و درمان

 . شودمی محکوم زیر مجازاتهای به متخلف و شده
بمیزان یکصدهزار تا پانصدهزار ریال، جریمه نقدی  -مرتبه اول

 توبیخ کتبی ودرج در پرونده پزشکی.
 عالوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی. -مرتبه دوم
 .تأسیس پروانه لغو دوم، ۀعالوه بر مجازاتهای مرتب -مرتبه سوم

 مقرر درمانی و بهداشتی امور حکومتی تعزیرات قانون 7 ةماد
 مؤسسات ای درحرفه صالحیت فاقد افراد کارگیریب»: داردمی

 محکوم زیر مجازاتهای به متخلف و شده محسوب جرم پزشکی
 .شد خواهد

جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یك میلیون ریال،  -مرتبه اول
 توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

 مسئول فنی.عالوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه  -مرتبه دوم
 .تأسیس پروانه لغو دوم، ۀعالوه بر مجازاتهای مرتب -مرتبه سوم
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 109   ...و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب  8صدر ماده 
ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و »دارد: مقر می 1367

پزشك کشیك و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر، ... جرم 
 ...«.گردد های زیر محکوم میمجازاتمحسوب شده و متخلف به 

هرگونه دخل و تصرفی که در صورت حساب تنظیم شده برای بیمار 
صورت گرفته باشد، به طوری که به نوعی قلب حقیقت شده باشد 

 شود.مشمول این عنوان واقع می
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب  4ماده 

 دارد:بیان می 1367
ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا »

دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعالم 
 شده از ناحیه وزارت 

 در کامن ال -5-1-2
در رابطه با تقصیر معیار تقصیر خوانده، معموال به الزام خوانده به 

شود و این سبب -جه میاعمال مراقبت منطقی در مسئولیت مدنی، تو
شود که در صورتی که مراقبت منطقی صورت نگیرد، فرد می

 قصیر شود.مرتکب ت
تقصیر و معیار رفتار متعارف در هر موضوع خاص شرایط جداگانه 
ای دارند و برای تشخیص متعارف بودن رفتار یه سری استانداردهای 

 مواقعی که نوعحداقلی و حداکثری  برای آن تعیین شده است  مثال 
-فعالیت خوانده از جمله اعمالی است که فعالیت پر خطر تلقی می

 رسد.شود، اعمال حدباال ازاستاندارد به نظر می
 ظامن صورت دو به خسارت میزان و پزشکی انگاری سهل تعیین نظام

 ادعای طرح حق شاکیان .جایگزین است های یاروش و ها دادگاه
 سوی از محاکمه برای دادگاه به پزشکی های انگاری سهل معتبر
 که چندی مطالعات به توجه با حال این با. را دارند منصفه هیئت

 از %5حدود  در تنها است، شده انجام قصور ادعاهای مورد در
 یا و دادگاه از خارج آنها بقیه. رسند می دادگاه به قصور ادعاهای

 به که موارد از نیمی از بیش .شوند فصل و حل محاکمه از پیش
. رسد می حکم به منصفه هیئت حضور از قبل نیز رسند می دادگاه
 می ارسال نظر تجدید دادگاه به محاکمه از پس از ادعاها ٪2 حدود

 یا و شده و فصل حل ادعاها از ٪ 43 حدود در کلی، طور به. شود
 .شوند می فصل و حل شاکی به خسارت از بخشی جبران با

 محاکمه رود، می محاکمه به پزشکی قصور مورد یك که هنگامی
 با حتی. گیرد می منصفه صورت هیئت یك توسط همیشه تقریبا

 و علت و مراقبت استاندارد مورد در بیشتر پیچیده علمی شواهد
 هر اینکه مگر شود نمی داده رای قاضی یك پرونده توسط معلول،

 یپوش منصفه چشم هیئت حق از داوطلبانه طور به متهم و شاکی دو
 آن انجام به حاضر ندرت به شاکیان که است چیزی این کنند،
 اردمو برخی انگلستان، و کانادا دو کشور هر در حال، این با. هستند
 منصفه هیئت بدون قاضی یك از قبل دادگاه یك توسط قصور

 .است شده تصمیم گیری

 مسئولیت انتظامی پزشکان و پیراپزشکان -5-2
 در حقوق ایران -5-2-1

 یصتخص لیاست و به دل یامر سازمان نظام پزشک نیا صیمرجع تشخ
متخصصان مربوطه استفاده  یبودن موضوع از نظرات کارشناس

مجرمانه  نیاز عناو یکیخواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن 
 با آن برخورد خواهد شد. عدم ینباشد فقط به عنوان تخلف انتظام

 یو شغل یاو حرفه یصنف و مقررات یو قانون یشرع نیمواز تیرعا
 حرف شاغالن لهیوس به یقانون فیوظا درانجام یانگارو سهل

با  و متخلفان شود یمحسوب م تخلف ،یپزشک به و وابسته یپزشک
 حسب و تعدد و تکرار آن، یارتکاب عمل و ضعف شدت به توجه

 شوند: یم محکوم ریز یمجازات ها مورد به
 نظام رهیمد ئتیدر حضور ه یشفاه خیتوب ای تذکر 

 .محل یپزشک
 یپزشک نظام در پرونده با درج یکتب خیتوب ای اخطار 

 .محل
 نظام هیو نشر یپزشک نظام در پرونده با درج یکتب خیتوب 

 .محل یپزشک نظام در تابلو اعالنات یرأ الصاق ای محل یپزشک
 از  و وابسته یپزشک یهاحرفه به از اشتغال تیمحروم
 .تخلف ارتکاب در محل سال 1تا  ماه 3
 از  و وابسته یپزشک یهاحرفه به از اشتغال تیمحروم
 کشور. در تمام سال 1تا  ماه 3
 1از  شیاز ب یپزشک یهاحرفه به از اشتغال تیمحروم 

 کشور. تمامدر  سال 5تا  سال
 و وابسته یپزشک یهاحرفه به از اشتغال دائم تیمحروم 

 کشور. در تمام
نرخ مصوب تعرفه  تی: عدم رعالیاز قب یموارد یانتظام تخلفات

برخورد  ،یاصل یدارو یمشابه به جا یارائه داروها ،یپزشک یها
 یاورژانس مارانیب رشیعدم پذ ماران،یبا ب ینامناسب کادر پزشک

 یرا شامل م یپزشک ینداشتن امکانات ضرور ،یتوسط مراکز درمان
 است. یظاماز نوع انت زیشود که مجازات ها ن

 حقوق کامن ال -5-2-2
 نیدر انگلستان که توسط پارلمان ا 1859مصوب  یقانون پزشک

را  یپزشک یعموم یبود که شورا یقانون دیرس بیکشور به تصو
در  ینییتع یتهاینمود. محکوم جادیو کنترل پزشکان ا میتنظ یبرا

 1983مصوب  یاز قانون پزشک 35C( 2در بخش ) یقانون اصالح
 یدر زندگ یپزشک امباشد. اصوال سازمان نظ یقابل مالحظه م

قت که تعلیق مو نیکند و اما نظر به ا ینم یپزشکان دخالت یخصوص
شود، مطرح نمودن آن  یمحسوب م ینیسنگ فریهر پزشك ک

 لیپزشك به دو دل كیاز  ییرسد. اصوال بازجو یبه نظر م یضرور
وع ن نی: ایپزشک دیاتهام به سوء رفتار شد -. الفردیگ یصورت م

ست و ا رفتهیفرد صورت پذ كیکه توسط  تاس یتیشکا ت،یشکا
ه اداره و مؤسس كی ایپزشك طرح نموده و  كیاست که  یتیشکا ای

در ارتباط است ادعانامه صادر  یکه با سازمان نظام پزشک یرسم
وزارت  یتوان به واحدها ینموده است. از ادارات و مؤسسات م

م، نام ینمود انی( که بNHS) یبهداشت یسازمان خدمات مل یبهدار
 .برد
 ایکه پزشك، بزهکار  یتوسط دادگاه: زمان یاخطار قانون -ب

 یدر حال مست یآن رانندگ نیتر عیشناخته شود که شا تکاریجنا
، برابر قانون، دادگاه خانواده و 1970است. در انگلستان تا سال 

را که متهم به زنا با زن  یدادگاه طالق موظف بود که هر پزشک
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 و همکاران  آبادی علی احمدپور مریم  110

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

طالق حاضر شده باشد را به  دگاهشده و همراه زن در دا یشوهردار
 نیمذکور به بعد ا خیاز تار یول دینما یمعرف یسازمان نظام پزشک

از  که یفقط در موارد یو سازمان نظام پزشک دادگاه لغو شد فهیوظ
 گرفته |صورت  تیسازمان شکا نیبه ا مایمستق دهید انیطرف ز

در سازمان نظام  یدهد. به طور کل یقرار م یدگیباشد، مورد رس
 یدگیکه در مرحله رس نیقابل مالحظه است و آن ا یروند یپزشک

 ری. در غشده و ممکن است موضوع رد شود یموارد بررس یمقدمات
 هتیگردد و کم یارسال م یمخصوص تهیصورت پرونده به کم نیا

هده ( را بر عیقی)تحق یمقدمات یدادرس هیشب یکه کار یفریموارد ک
 ر؟یخ ایپرونده به دادگاه برود  دیبا ایکه آ دینما یدارد معلوم م

 یم انیاقدام در برابر موضوع مطرح شده ب یسر یفریموارد ک تهیکم
 دیانم یکند، با اتهام را قبول م یدارد: با اتهام را وارد ندانسته و رد م

 کند و با اتهام را مهم یم تیاخطار به پزشك کفا كیفقط به  یول
 یاطانضب تهیدر کم یدگیرس ستهیکه آن را شا داندیو قابل توجه م

وابق س یتمام تهیکم نیفرستد. در ا یداده و آن را به آنجا م صیتشخ
 یتهایو محکوم ییو جزا ییجنا یها تیمحکوم لیاز قب اتیو شکا

قرار  یمورد بررس یشود اما تنها در صورت یمطرح م یجنس میجرا
ه باشند. بر داشت یصنفو مسئله  یبا کار پزشک یکه ارتباط رندیگ یم
ام تام فرد از دفتر نظ ایکه آ ردیبگ میتصم دیبا تهیاساس کم نیا

 قیدر حال تعل نیمع یتنها مدت ایحذف شود؟  شهیهم یبرا یپزشک
 ضیتعو یمدت یآن برا یاجرا یحکم صادر شود ول ایبه سر برد؟ و 

 (.22) شود؟

 
 نتیجه گیری 

شکایات مربوط به قصور پزشکی و تخلفات حرفه ای شاغلین حرف 
پزشکی و رشته های وابسته، یکی از دغدغه های مهم امروز جامعه 

متخصصان پزشکی قانونی، سازمان پزشکی ایران است، که اگر چه 
های پزشکی قانونی، نظام پزشکی و انجمن پزشکان قانونی ایران با 
برگزاری همایش ها و کنفرانس های بازآموزی تحت عنوان 

، گام های مهمی برای تبیین آن و آگاه کردن "پزشك و قانون"
شاغلین رشته های مختلف پزشکی برداشته اند، ولی هنوز بسیاری از 

ضای جامعه پزشکی اطالعات الزم و کافی از این امر ندارند. اع
مجازات های خطیری که برای مرتکبین قصور پزشکی پیش بینی 
شده، تعدد مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی، افزایش عوامل 
تحریك کننده بیماران، افزایش بی رویه تعداد پزشکان همراه با 

بیماران و فعال شدن  افزایش جمعیت کشور، ارتقای سطح آگاهی
وکال و مشاورین حقوقی که به موضوع شکایت از پزشکان و 

 پیراپزشکان شده است.
سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی با بازنگری در شرح وظایف 
مصوب تخصص های مختلف این رشته توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن های علمی مربوطه و 

تانداردهای فنی و علمی مربوط به هر یك از خدمات تدوین اس
پزشکی و نیز تعیین و اجرای تعرفه های درمانی مناسب و مشخص، 
نظارت بر کیفیت و بهای مواد مصرفی و گسترش نظارت بر نحوه 
ارائه خدمات پزشکی می تواند باعث کاهش میزان نارضایتی بیماران 

هم ترین و شایع ترین و کاهش شکایات آنان گردد. با این همه، م

عاملی که منجر به محکومیت کادر معالج و الزام به جبران خسارت 
گردد عدم رعایت اصول و موازین علمی یعنی همان استانداردهای می

درمانی مورد انتظار است که این استانداردها را نیز عرف جامعه 
ر دپزشکی و پیراپزشکی  تعیین می کند و ازمصادیق بارز و شایع آن 

حوزه خدمات پزشکی و پیراپزشکی  عدم ثبت و ضبط دقیق و 
مستند وضعیت بیمار قبل و بعد از ارایه خدمات درمانی، انتخاب 
طرح درمان غلط، و خودداری از ارجاع بیماران دشوار و پیچیده به 
متخصصین مربوطه است. بنابراین اگر دندانپزشك به دنبال اخذ 

مان عالوه بر اخذ رضایت نامه و شرح حال دقیق، از اقدام به در
برائت نامه، اقدامات تشخیصی ضروری را انجام داده، وضعیت بیمار 
به صورت مستند ثبت نماید و براساس آن یك طرح درمان قابل 
قبول و قابل دفاع علمی به بیمار پیشنهاد کند؛ فواید و مضار احتمالی 

هایی را انجام  طرح درمان انتخابی را به بیمار توضیح دهد و درمان
دهد که از نظر توان علمی و عملی و تخصی از عهده وی برآید و 
همچنین در صورت لزوم با سایر متخصصین مربوطه مشورت و 
موارد پیچیده را به متخصصین و اساتید فن ارجاع نماید، می توان 
انتظار داشت که در مقابل طرح دعاوی احتمالی بتواند به خوبی از 

اع نموده و از هر محکمه ای پیروز و سربلند خارج عملکرد خود دف
 گردد.

ر است، اما د ریبر تقص یپزشك، مبتن تیمسئول کامن الدر حقوق 
در  دیمسئول است با ماریکه پزشك در برابر ب یرابطه با خسارات

هم در قلمرو  ان،یز قینظر داشت که حقوق انگلستان لزوم تحق
به  یوط به آن است که خسارتقرارداد و هم در خارج از قرارداد من

انگلستان در بحث  ینظام حقوق هوارد شده باشد. البت یگرید
شده است. با تحوالت صورت  یپزشك دچار تحوالت یمدن تیمسئول

-یپزشك در حقوق انگلستان، م یمدن تیمسئول یگرفته در حوزه
 در حقوق انگلستان مارانیشد که تعهد پزشك در قبال ب یمدع توان

است که پزشك در  یقسمت تعهد كی شودیم میبه دو قسمت تقس
د بر عهده دار ماریب یمنیکه در قبال ا یدارد. و تعهد ماریب درمانقبال 

 ریتقص یبر مبنا ماریدر رابطه با درمان ب یکه تعهد و یو در حال
 ینوع ها¬دادگاه مار،یب یمنیاست، در قبال تعهد پزشك در برابر ا

 .ندادر نظر گرفته یپزشك و موسسات درمان یرا برا جهیتعهد به نت
به عنوان  یگریاز ترک جان د یناش یمدن تیدر رابطه با مسئول

آن را  نظام حقوقی ایران ،یمدن تیخاص مسئول قیاز مصاد یکی
ز ا یکینمود است .  دیآن ترد رشیدر پذ نظام کامن الو  رفتهیپذ

در رابطه با تعهد پزشك  یگریخاص  ترک نجات جان د قیمصاد
 یدیوجود دارد. ترد یقرارداد یرابطه نیطرف نیب یمساله وقت نیدر ا

بدون وجود هر گونه  یکرد اما وقت توانینم تیمسئول نیدر وجود ا
قدام ا ازمندیکه ن کندیبرخورد م یماریپزشك با ب ،یرابطه قرارداد

زند و -یاقدام سر باز م نیبه نجات است و پزشك از ا یفور
نمود  دیترد دیپزشك نبا تیدر مسئول شودیوارد م ماریبه ب یخسارت
زشك پ یبرا یفریاز بعد ک ترینیسنگ فتکلی گذارقانون یو حت

در حقوق  یترک کننده نجات مصدوم در نظر گرته است. از طرف
ات نج یترک کننده تیمسئول رشیعدم پذ رغمیعل زیانگلستان ن

 نیطرف نیکه رابطه خاص ب یدر رابطه  با کسان تیمسئول نیا ،یگرید
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 111   ...و پزشکان مسئولیت حقوقی و قرآنی ادله تحلیل  
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ود بتوان وج دیشده که شا رفتهینرسان وجود دارد پذ یاریو  یقربان
 احراز نمود. یرابطه خاص را در رابطه با پزشك و قربان نیا

در این میان توجه به مبانی قرآنی مسئولیت مدنی پزشکان و 
زشکان از اهمیت بسزایی برخوردار است و بابررسی های انجام پیراپ

شده مشخص گردید به صراحت آیاتی از قرآن کریم بر مسئولیت 
 و اعمال آنان رفتارهان در صورتی که مدنی پزشکان و پیراپزشکا

 داللت می نماید. خالف ضوابط شناخته شده علمی و پزشکی باشد
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