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Introduction With the advances in medical science, the world of law has also evolved. Because 
each medical achievement creates its issues, in which the law must also provide legal solutions 
to the newly created problems. Therefore, integrating the science of law with the medical 
sciences is necessary and inevitable. Tort law, as one of the legal strategy for dealing with 
medical negligence and malpractice, provided the rights for patients. The aim of the present 
study was to investigate the position of medical negligence in the light of tort rights. 
Conclusion In order to recognize a physician as responsible for medical negligence, it is 
necessary to prove three elements. First, a physician must have a legal obligation to patient 
care. Secondly, a physician must violate the legal obligation of care of the patient and the last 
element is the causal relationship between the violation of an obligation by a physician and 
the injury to the patient. The important matter about these elements is that the patient has to 
prove all three elements, otherwise, the physician will not be responsible for the negligence. 
Therefore, if the physician has performed the patient’s treatment process in accordance with 
the medical principles and required skills and the patient is unable to prove the negligence of 
the physician, then the physician will not be responsible for the negligence and harm to the 
patient may be due to the patient’s fault and negligence. It is known as collaborative negligence 
in tort law.
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تهران،  ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه ،یشناسو جرم یفر یحقوق کگروه 
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  چکيده
ر شود، زیرا هبا پیشرفت علوم پزشکی، دنیای حقوق نیز دچار تحول می مقدمه:

آورند که در چنین کدام از دستاوردهای پزشکی، مسایل خاص خود را پدید می
های قانونی حلمواردی نیز قانون باید برای حل مشکالت جدید ایجادشده، راه 

ی ضروری و ساختن علم حقوق با علوم پزشکی امر تعیین کند. لذا همگام
عنوان یکی از راهکارهای قانونی برای مقابله جرم بهناپذیر است. حقوق شبهاجتناب

ه است که تا حد امکان، ببا مسامحه و قصور پزشکی نسبت به بیماران ارایه شده 
 مسامحه جایگاه تامین حقوق بیماران پرداخته است. هدف این پژوهش، بررسی

  ود.جرم بشبه حقوق پرتو در پزشکی
انست، مسئول د دلیل ارتکاب مسامحهبرای آن که بتوان پزشک را بهگیری: نتیجه

ی که پزشک باید وظیفه قانونضروری است که سه عنصر به اثبات برسد؛ اول این 
باشد. دوم آن که نقض وظیفه قانونی مراقبت مراقبت نسبت به بیمار داشته 

 ابطه سببیت بین نقض وظیفهتوسط پزشک صورت گیرد و آخرین عنصر، وجود ر 
مذکور توسط پزشک و ورود آسیب به بیمار است. نکته حائز اهمیت در ارتباط با 
 عناصر مذکور این است که بیمار باید هر سه عنصر را به اثبات برساند، در غیر این
صورت، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. بنابراین اگر پزشک منطبق با اصول 

ارت الزم روند درمانی بیمار را انجام داده باشد و بیمار نتواند پزشکی و با مه
مسامحه وی را به اثبات برساند، مسئول آسیب وارده نخواهد بود و چه بسا ممکن 
است آسیب وارده بر بیمار در نتیجه تقصیر و مسامحه خود بیمار باشد که در 

  گرفته است.جرم تحت عنوان مسامحه مشارکتی مورد اشاره قرار حقوق شبه
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  مقدمه
ای از حقوق است که به موجب آن، شخصی جرم، شاخهحقوق شبه

 استو آسیب شده که در اثر اعمال و رفتار دیگری متحمل خسارت 
سازد که از وی جبران خسارت و آسیب وارده را مطالبه را قادر می

. اصل اساسی و بنیادین این شاخه از حقوق، انجام [1]کند
های مختلف بدون ایجاد خسارت و آسیب به دیگران است. فعالیت

جرم، وظیفه عدم آسیب به به عبارت دیگر، ارزش اصلی حقوق شبه
جرم، برخالف حقوق کیفری که توسط دولت شبه دیگری است. حقوق

دیده دنبال شود، توسط شخص آسیبریزی و مدیریت میپایه
شود و هدف اولیه آن جبران خسارت و آسیب وارده بر فرد می
واسطه هایی که بهدیده است و ضروری است که تمام هزینهزیان

	.2][است، جبران شوددیده تحمیل شده رفتار مرتکب بر زیان
ترین و جرم، یکی از مهمبا توجه به ماهیت و هدف حقوق شبه

 توان مطرح کرد، دعوی مسامحهبارزترین دعاوی که در این ارتباط می
است از "قصور در اعمال مراقبت الزم که توسط است. مسامحه عبارت 

شود و همچنین هر یک شخص معقول در شرایط مشابه اعمال می
تر از استاندارد قانونی برای حمایت پایین گونه اعمال و رفتاری که

جز از دیگران در برابر خطر ناشی از اعمال و رفتار غیرمنطقی باشد، به
	.[3]شوند"طور ارادی و تعمدی ارتکاب میاعمالی که به

یک دعوی قابل طرح در قالب مسامحه، شامل قصور در اعمال 
ین ال چنمراقبت معقول و منطقی نسبت به شخصی که وظیفه اعم

شود. همچنین علت اقامه دعوی بر است، میمراقبتی را داشته 
  .[4]مبنای مسامحه، ورود خسارت و آسیب است
ای است که های حرفهامروزه، مسامحه پزشکی یکی از انواع مسامحه

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حرفه پزشکی در آن دسته از 
و مهارت خاص دارد. مسئولیت هایی قرار دارد که نیاز به علم حرفه

ین تردار است، از ابتداییخطیری که پزشک در معالجه بیماران عهده
های حیات علم پزشکی، همیشه و در همه جا مورد توجه قرار سال

داشته و هر نظام حقوقی، راه حلی را برای برخورد با پزشکانی که در 
است. آنچه ده اند، برگزیدرمان و معالجه بیماران خود موفق نبوده

امروزه برای جامعه پزشکی مهم و ضروری است، تدوین نظام عقالنی 
برای شناسایی مسئولیت است. نظامی که عالوه بر ایجاد امنیت 
شغلی برای پزشکانی که در راستای درمان همنوعان خود به خطر 

زنند، رعایت حقوق بیماران را نیز تضمین کند. در رابطه با دست می
ر زمان درمان و معالجه بیمار، چنانچه پزشک مطابق مسئولیت د

مقررات پزشکی و موازین فنی عمل نکرده باشد و به عبارت دیگر، 
هایی را که قانون بر عهده او قرار داده فاقد صالحیت بوده یا مراقبت

خوبی انجام ندهد، مسئول خسارت و آسیبی است که در است را به
  .شودنتیجه آن به بیمار وارد می

جرم و مسامحه پزشکی، شدن مفهوم حقوق شبهاینک و با مشخص
شود که اوالً مسامحه پزشکی در حقوق این سئوال مطرح می

جرم از چه جایگاهی برخوردار بوده و در چه موقعیتی امکان شبه
عی جرم در مواقاست؟ ثانیًا حقوق شبهبینی شده توسل به آن پیش

کارهایی را برای دفاع ه راهکه مسئولیتی متوجه پزشک نیست، چ
است؟ ثالثًا در مواردی که مسامحه پزشک به اثبات  اندیشیده

است، مکانیزم جبران خسارت و آسیب وارده بر بیمار، به چه رسیده 
  صورت است؟

برای پاسخ به این سئواالت، جستار حاضر به سه بند تقسیم 
اصر و عن است؛ در بند اول، به تبیین جایگاه مسامحه پزشکیشده

است. در بند دوم، جرم پرداخته شده متشکله آن در حقوق شبه
ضوابط و راهکارهای دفاع پزشک در برابر بیمار، مورد بررسی قرار 

گاه و در بند سوم، پس از اثبات مسامحه پزشکی است. آنگرفته 
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توسط بیمار، به مکانیزم جبران خسارت و آسیب وارده بر وی پرداخته 
  است.شده 
 رد پزشکی مسامحه جایگاه طور کلی، هدف این پژوهش، بررسیهب

	جرم بود.شبه حقوق پرتو
  

	عناصر مسامحه پزشکی و اثبات آن 
به ایجاد خسارت و آسیب 	که مسامحه پزشکی منجربا توجه به آن 
ترتیب که فقدان اعمال مراقبت استاندارد و  شود، بدینبه بیمار می

در درمان بیمار، سبب آسیب جسمی، مهارت معقول از سوی پزشک 
شود، بنابراین اثبات این امر منوط به آن روحی یا مرگ بیمار می

دقت مورد توجه و است که هر یک از عناصر مسامحه پزشکی به
	بررسی قرار گیرد.

ته ، بسیار مورد توجه قرار گرفاسالمیبحث مسئولیت پزشكی در فقه 
و قوانین  اسالمی قواعدی از اقواعد مسئولیت، آمیزه .است

شده از غرب است و در نهایت مطابق اصل چهارم قانون اقتباس
ه منافات نداشت سالمیاساسی باید راهی را برگزید که با قوانین ا

باشد، لذا بحث در این که اصول و قواعد حاکم بر درمان و مسئولیت 
مورد توجه قرار گرفته است. از از مسایلی است که  ،پزشکی چیست

به  توانمی اصول و قواعد حاکم بر درمان و مسئولیت پزشکیجمله 
ال ُتَضارَّ واِلَدٌة ِبَولَِدها َو الَمْوُلوٌد "به استناد آیه  ضرارالضرر و القاعده 

فرزندش ضرر به هیچ مادری نباید )، "٢٣٣ ، آیهبقره" (سوره لَُه ِبَولَِدهِ 
 و رقاعده غرو "؛زندبرساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان ب

َعَفاِء وَ به استناد آیه " قاعده احسان  وَال َعلَى اْلَمْرَضى  لَیَس َعلَى الضُّ
 امَ  و ََرُسوِلهِ  ِللَّهِ  َنَصُحوا ِإَذا َحَرجٌ  یْنِفُقونَ  َما َالیِجُدونَ  الَِّذینَ  َعلَى َال 

بر " )،٩١، آیه توبهه " (سوَرِحیمٌ  َغُفورٌ  َو اللَّهُ  َسِبیلٍ  ِمنْ  اْلُمْحِسِنینَ  َعلَى
که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی  ناتوانان و بیماران و آنان

نیست، آنگاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشند. بر افراد نیکوکار 
َهْل َجَزاُء و آیه " "هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است

ْحَسانُ  ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ مگر پاداش احسان )، "٦٠الرحمن، آیه " (سوره اْإلِ
قاعده اضطرار به استناد و تسبیب و  اتالف قاعده ؛"جز احسان است

َم َعلَیُكُم اْلَمیَتَة وَ "ِإآیه  َما َحرَّ َم وَ  نَّ َما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغیرِ  لَْحَم اْلِخْنزِیرِ وَ  الدَّ
 "ْثَم َعلَیِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیمٌ َال َعاٍد َفَال إِ  اللَِّه َفَمِن اْضُطرَّ َغیَر َباٍغ وَ 

 و خوك [خداوند] تنها مردار و خون و گوشت)، "١٧٣ (سوره بقره، آیه
رام ر شما حب شده برده آن بر غیرخدا نام] سربریدن هنگام[ كه را آنچه

گردانیده است [ولى] كسى كه [براى حفظ جان خود به خوردن آنها] 
ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نیست ناچار شود در صورتى كه 

هیچ ضرر و خسارتی ت"، اشاره کرد که زیرا خدا آمرزنده و مهربان اس
ثر عمد یا در اد. بنابراین هرگاه پزشک بهندانرا غیرقابل جبران نمی

اد ستنالبته ا .زیانی بر بیمار وارد نماید، ضامن است ،خطا یا جهل
پزشك هر چند باعث افزایش  قواعد حاکم بر مسئولیتآیات  به

ود، شاحتیاط و دقت در عمل نسبت به کارهایی که به وی واگذار می
لکن ترس از مسئولیت گاهی موجب عدم انجام و پرهیز  ،دگردمی

ود. شدنبال دارد می از کارهایی که مسئولیت حقوقی یا کیفری به
ت یدادن به مسئولبر اهمیت الوهیک نظام حقوقی کارآمد بایستی ع

 ،افراد، به آرامش روانی آنها نیز توجه کرده و با وضع قوانین و مقررات
آرامش شغلی برای صنوف مختلف فراهم آورد تا در صورت پیشامد 

  .حوادث ناخواسته و بدون تقصیر، فرد از مسئولیت بری شود
	وظیفه مراقبت پزشک نسبت به بیمار -۱

پزشکی این است  نخستین اقدام در اقامه دعوی مرتبط با مسامحه
که پزشک باید در قبال بیمار، مسئولیت مراقبت داشته باشد و 

شود را ناشی از مسامحه توان هر آسیبی که به بیمار وارد مینمی
. شودپزشک دانست و وجود این وظیفه توسط قانون تعیین می

که ممکن است در شرایطی  رغم آنهمچنین باید توجه داشت علی
دود وسیله دادگاه محشده توسط قانون، بهتعیینمسئولیت مراقبت 

 دادگاه پزشکی مسامحه دفاعیات به توجه یا حذف شود (که با
دارد)، اما در زندگی امروزی  را اختیاری چنین کنندهرسیدگی
های زیادی وجود دارند که در آنها مسئولیت مراقبت موقعیت

پزشک و بیمار  که روابط بین. از زمانی [5]مفروض انگاشته شده است
شود، مسئولیت مراقبت پزشک نسبت به بیمار ایجاد برقرار می

شود. بنابراین هنگامی که پزشک، اقدامات درمانی را نسبت به می
 شود و از آنکند، رابطه بین پزشک و بیمار ایجاد میبیمار آغاز می

زمان است که وی یک وظیفه قانونی در جهت اعمال مراقبت نسبت 
اری انگدارد و هر گونه تخطی از این وظیفه، مسامحه و سهلبه بیمار 

. البته باید توجه داشت که این مسامحه و قصور [6]شودقلمداد می
جرم فراتر رود و منجر به تحقق جرم تواند از دایره حقوق شبهمی

	عمدی بشود.
وظیفه مراقبت در قصور پزشکی مترادف است با مفهوم تعهد پزشکی 

، که این وظیفه مراقبت شامل: الف) وظیفه نسبت به بیمار
برخورداری از دانش و مهارت؛ ب) وظیفه احتیاط در تشخیص و 

گیری از کوشش، مراقبت، دانش و مهارت درمان؛ و ج) وظیفه بهره
طور که گفته شد، وظیفه . همان [7]شوددر روند معالجه و درمان می

ار پزشکی برقر مراقبت به محض شروع درمان توسط پزشک یا گروه 
ل ای برای اعماشود، اما در مقابل باید توجه داشت که هیچ وظیفهمی

 نای های پزشکی نسبت به همه بیماران وجود ندارد (منظورمراقبت
 او رماند تحت که بیمارانی قبال در فقط پزشک مسئولیت که است
 زشکپ با درمانی رابطه که بیمارانی قبال در و است متصور هستند
و ضروری است که مدعی  بود) نخواهد متصور مسئولیتی ندارند

وجود وظیفه مراقبت برای پزشک و وجود رابطه درمانی بین پزشک 
	.[7]و بیمار را که الزمه ایجاد وظیفه مراقبت است، اثبات نماید

	نقض وظیفه مراقبت توسط پزشک -۲
ی تدومین عنصر مورد بررسی این است که آیا پزشک مسئولیت مراقب

است، نقض کرده یا خیر. این عنصر شامل را که بر عهده داشته 
بررسی این موضوع است که آیا نقض وظیفه مورد ادعای بیمار در 

است. در واقع، نکته حائز عنوان مسامحه در نظر گرفته شده قانون به
بایست در زمان انجام اقدامات اهمیت این است که پزشک می

انونی الزم را برای اعمال مراقبت رعایت کند. درمانی، استانداردهای ق
باشد و تواند ادعای مسامحه پزشکی را داشته بیمار همیشه می

های پزشکی را در روند معالجه و درمان پزشک نیز وظیفه دارد مراقبت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی گانیمحمدرضا گلپا ۷۶
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بیمار، اعمال نماید و نقض آن باعث مسئولیت وی خواهدشد و 
، با علم پزشکی طی کندچنانچه پزشک روند درمانی بیمار را منطبق 

. دادگاه عالی انگلستان، در یکی از آرای [7]مسئولیتی نخواهد داشت
است که اشتباه و مسامحه در موارد خاص با وجود خود تصریح کرده 

استفاده از مهارت و مراقبت مناسب رخ خواهد داد؛ و قانون خطراتی 
خته شناالنفسه در عملیات پزشکی وجود دارد، به رسمیت را که فی

است که اگر پزشکی که، دادگاه بر این نظر بوده  است. توضیح آن
اشد، بدار، مرتکب مسامحه شده بدون صالحیت یا پزشکی صالحیت

  مسئول قلمداد خواهد شد.
از  شود،در ارتباط با نقض وظیفه مراقبت، چندین سئوال مطرح می

قبت جمله: معیار مراقبت استاندارد چیست؟ معیار تعیین مرا
توان میزان مراقبت استاندارد را تعیین استاندارد چیست؟ چگونه می

. باید توجه داشت که نقض وظیفه مراقبت رخ نخواهد داد، [5]کرد؟
مگر آن که پزشک نتواند وظیفه مراقبت استانداردی که قانون تعیین 

است، را رعایت کند. اسناد و مدارک مربوط به روند درمانی  کرده
مهمی را در اثبات این که آیا پزشک مراقبت استاندارد  بیمار، نقش

کند. معیار اتخاذشده برای تعیین است یا خیر، ایفا میرا اعمال کرده 
جرم، معیار انسان معقول مسامحه پزشکی در حقوق شبه

(Reasonable	man) شود است که یک معیار عینی محسوب می
 نیست، مسامحه بحث به محدود متعارف و معقول انسان (کاربرد
 یا دیگری از مال نگهداری به متعهد شخصی که در هر مورد بلکه
د). گیر قرار می استفاده مورد مقایسه الگوی عنوانبه باشد، آن اداره

بر این اساس، معیار اساسی برای تشخیص مسامحه پزشک این 
است که آیا عملکرد وی در شرایط مربوطه، معقول بوده است یا خیر. 

گیرد، در رد معقول پزشک در قلمروی مسامحه قرار نمیعملک
شود و پزشک در که عملکرد نامعقول وی مسامحه تلقی میحالی 

  مقابل بیمار مسئول است.
  رابطه سببیت -۳

از  علیت واژه با در مقایسه سببیت احراز رابطه سببیت (اصطالح
 شهرت دانانحقوق در زبان علیت. است برخوردار بیشتری جامعیت
عنوان یکی از اجزای ندارد) بین رفتار و نتیجه مجرمانه به چندانی
رت بار و خسادهنده عنصر مادی جنایات و نیز میان فعل زیانتشکیل

عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی مبتنی بر یک الزام واردشده به
ه ویژ قانونی است. اما مشکل در طریقه احراز این انتساب است، به

کنند. دی که چند عامل در وقوع جنایت یا خسارت مداخله میدر موار 
، معیار "اگر....نبود" را برای احراز رابطه سببیت کولمندر حقوق 
شد، شده محقق نمیاند؛ به این معنی که اگر فعل واقعپیشنهاد داده

ای موارد آمد. این ضابطه گرچه در پارهخسارت یا جنایت پدید نمی
برای تمامی موارد دخالت عوامل متعدد راه حل ندارد کاربرد دارد، اما 

صورت مثبت نیز در وقوع نتیجه موثر و الزم است که فعل مرتکب به
  .[8]باشد

بنابراین سومین عنصر عبارت از این است که آیا نقض وظیفه 
که، مسامحه  است یا خیر. توضیح اینقانونی، باعث آسیب شده 

اقبت و نقض وظیفه مراقبت، شامل پزشکی عالوه بر وجود وظیفه مر 

. بیماری که [5]عنصر مهم دیگری تحت عنوان رابطه سببیت است
است، باید اثبات کند که خسارت و  مدعی مسامحه پزشک شده

آسیبی که بر او تحمیل شده، ناشی از نقض وظیفه قانونی توسط 
منظور موفقیت در اثبات دعوی مسامحه پزشکی، پزشک است. به

ت که ارتباط سببی بین مسامحه و آسیب وارده برقرار ضروری اس
باشد و بیمار باید از مدارک و مستنداتی بهره گیرد تا بتواند  شده

طور مستقیم در احراز نماید که خسارت و آسیب وارده بر وی به
  است. آمیز پزشک بوده نتیجه رفتار مسامحه

و ل از تزریق دارعنوان نمونه، در دعوایی که پزشک تست دوز را قببه
اه بود، دادگبه بیماری که دارای سابقه آسیب مغزی بود، انجام نداده 
دهنده آن اتهام مسامحه را با این استدالل که شواهد و مدارک نشان

گرفت، خطر آسیب مغزی است که حتی اگر تست دوز نیز انجام می
 همچنان وجود داشت، رد کرد. بنابراین الزم است آسیب وارده بر

باشد و اگر بنا بر علل دلیل مسامحه پزشک ایجاد شده بیمار به
 توان آن را ناشی از مسامحهطبیعی، آسیبی وارد شود، نمی

	Health	Area	Tameside	Vs	Hyde. یا در دعوی [9]دانست

Authorityدلیل ناراحتیعلت اقدام به خودکشی به، یک بیمار به 
عرض ر ابتال به سرطان در مشدید از تشخیص اشتباه پزشک مبتنی ب

بود که دادگاه پزشک را مقصر تشخیص داد،  خطر مرگ قرار گرفته
به این دلیل که اقدام به خودکشی بیمار ناشی از اشتباه پزشک 

	.[9]استبوده 
ای که نباید از نظر دور داشت این است که آسیب وارده باید نکته

معنی که در  باشد. بدین توسط قانون به رسمیت شناخته شده
های روانی، قابل مسامحه پزشکی صرف خسارات مالی یا آسیب

که خسارت یا آسیب وارده بر بیمار جبران نخواهد بود مگر آن 
	Vs	Mعنوان نمونه در دعوی باشد. بهوسیله قانون شناسایی شده به

Newham	Longon	Borough	Council دادگاه مقرر داشت که ،
قابل جبران نیست زیرا قانونگذار آن را جزء  آسیب روانی مورد ادعا،

	.[9]استهای قابل جبران به رسمیت نشناخته آسیب
  مسئولیت اثبات مسامحه -۴
طور کلی، بار اثبات مسامحه و تقصیر بر عهده شاکی است. قانون، به

د دانمدارک و مستندات قوی را برای اثبات مسامحه پزشک الزم می
علیه پزشک را منطبق با شرایط مقرر قانونی و بیمار باید ادعای خود 

مطرح نماید. بنابراین بیمار باید وظیفه قانونی، نقض آن وظیفه و 
را  توان پزشکآسیب ناشی از مسامحه پزشک را اثبات نماید و نمی

دلیل خطراتی که ذاتًا در روند درمانی بیماری وجود دارد مقصر به
های انست که مراقبتتوان پزشک را مقصر ددانست. زمانی می

  باشد.قانونی مقرر را نقض کرده 
پذیر راحتی امکاناثبات تقصیر در همه موارد، بهالف) فرض تقصیر: 

نیست و در برخی موارد مشکل است و در نتیجه با عدم احراز آن 
گذار در بعضی عدالتی صورت گیرد. بنابراین قانونامکان دارد بی

قصیر یا مسئولیت مرتکب را مفروض طور صریح یا ضمنی تموارد به
انگاشته است. از جمله این قوانین، قانون جلوگیری از فساد اداری 

جرایم  قانون و ۱۹۹۰ مصوب غذایی امنیت قانون ،۱۹۱۶ مصوب
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  میالدی است.  ۲۰۰۳جنسی مصوب 
بر عهده بیمار است.  شد اثبات ادعای مسامحهطور که گفته همان 

ید دادگاه را قانع کند که شواهد و مدارک بدین معنی که بیمار با
مورد ارتکاب مسامحه کافی است. فرض تقصیر بار اثبات 	وی در

دارد هرگاه آسیبی کند. به این نحو که مقرر میدعوی را دگرگون می
و  بر بیمار وارد شود، فرض بر این است که پزشک مرتکب مسامحه

ز ا ات مسامحهاست و در این صورت بار سنگین اثبتقصیر شده 
آسانی دعوایش را ثابت خواهد شود و او بهدوش بیمار برداشته می

 به است، شده تقصیر فرض پزشک برای هم ایران حقوق کرد. در
 دستور یا دهدمی انجام که معالجاتی در پزشک هرگاه دلیل همین
ت، اس دیه شود، ضامن بدنی صدمه یا تلف موجب کندمی صادر را آن
باشد.  فنی موازین و پزشکی مقررات مطابق او عمل آن که مگر

 ودوج پزشک عمل و علم در تقصیری که شود ثابت اگر بنابراین
 ۴۹۵ م(باشد  نگرفته برائت هر چند نیست مسئول است، وی نداشته
 است،ای مرتکب نشده . پزشک اگر مدعی باشد که مسامحه)ق.م.ا

معیارهای زیر برای اعمال آن باید این نکته را ثابت کند. همچنین 
  ضروری است:

) علت آسیب باید ناشناخته یا غیرقابل تشخیص باشد و اگر علت ۱
	آسیب مشخص باشد امکان استناد به فرض مزبور وجود ندارد.

) شواهد و مدارک باید حاکی از این باشد که آسیب وارده در نتیجه ۲
	است. و غفلت بوده مسامحه

روند  باشد وترل وضعیت را در اختیار داشته بایست کن) پزشک می۳
	.[10]طور کامل زیر نظر او انجام گیرددرمانی بیمار به
بودن خسارت و آسیب، بدین مستقیمبودن خسارت: ب) مستقیم

معنی است که هیچ علت دیگری در تحقق خسارت دخالت 
توان باشد، زیرا پیچیدگی وقایع چنان است که هیچ گاه نمینداشته 

ای را تنها منحصر به یک عامل دانست، بلکه برای احراز وقوع حادثه
بودن ضرر، وجود یک رابطه سببیت عرفی بین فعل شرط مستقیم

کند. بنابراین خسارت و آسیب وارده بر بار و ضرر کفایت میزیان
طوری بیمار در نتیجه مسامحه پزشکی باید بدون واسطه باشد، به

د، هیچ شآمیز پزشک انجام نمیتار مسامحهکه بتوان گفت که اگر رف
  شد.آسیب و خسارتی هم به بیمار وارد نمی

مطابق نظریه حاکم در حقوق کیفری، ج) مسئولیت نیابتی: 
که  شودمسئولیت فقط نسبت به شخص یا اشخاصی تحمیل می

. معموالً در ساختار جرایم و [11]عناصر جرم را ایجاد کرده باشند
قق دو موضوع بنیادی ضرورت دارد: یکی عنصر مسئولیت کیفری تح

مادی و دیگری عنصر روانی یا تقصیر. بدیهی است چنانچه هر یک 
از بنیادهای ذکرشده در رفتار مرتکب محقق نباشد، ساختار جرم و 

  در نتیجه مسئولیت کیفری شکل نخواهد گرفت.
 شود کهبا این وجود، در برخی موارد مسئولیت متوجه شخصی می

اهر در فرآیند پیدایش جرم دخالت مستقیم ندارد. بنابراین در ظ
 شود، منظور مسئولیتیزمانی که صحبت از مسئولیت نیابتی می

خاطر رفتار ارتکابی دیگری تحمیل است که در مورد یک شخص به
طور صریح یا ضمنی مقرر دارد که رفتار شود. چنانچه یک قانون بهمی

است، مستخدم یا کارمند انجام شده باری که توسط یک کارگر، زیان
ینی بعنوان عمل کارفرما فرض شود، مسئولیت نیابتی را پیشبه

 ار  نیابتی مسئولیت شکل دو به کیفری است (در قوانینکرده 
 خاص و صریح شکل به گذارقانون موارد در برخی اند؛کرده بینیپیش
 عراج قانون از جمله است، قرار داده مسئول نیابتی طوربه را کسی
 لشک نیابتی، دیگر مسئولیت شکل. ۱۹۶۴ مصوب پروانه صدور به

 حرازا را آن قانونی تعابیر و کلمات براساس محاکم که است ضمنی
 خود توسط هم که" فروختن" همچون هاییواژه از جمله کنند،می

است). به عبارت دیگر،  انجام قابل دیگران طریق از هم و شخص
ای که خدمه انجام داده دلیل رفتار مجرمانهکارفرما بهنمودن مجازات

. اعمال مسئولیت نیابتی [12]است، مصداق مسئولیت نیابتی است
بر افراد عمدتًا مستلزم وجود نوعی رابطه بین طرفین است. با توجه 
به این که پیدایش و توسعه مسئولیت نیابتی محصول توسعه 

ت، غالباً چنین مسئولیتی های پرخطر اسجوامع و پیدایش موقعیت
 کند که از جمله به رابطههای صنفی تجلی پیدا میدر عرصه فعالیت

	.v	Collinsتوان اشاره کرد. در قضیه گروه پزشکی و بیمار می

Hertfordshire	County	Council هنگام عمل جراحی، بیمار ،
دلیل تزریق اشتباه دارو توسط یکی از اعضای تیم جراحی، جان به
 دلیلد را از دست داد. خانواده بیمار، سرپرست تیم جراحی را بهخو

تزریق اشتباه توسط یکی از اعضای تیم جراحی مورد شکایت قرار 
	Wilsheداد. همچنین در قضیه  v.	 Essex	 Area	 Health	

Authority یک کودک در اثر مسامحه پزشکی بینایی خود را از ،
ای هکودک در بخش مراقبت دست داد. قضیه از این قرار بود که یک

ویژه بستری شده بود، پزشک معالج پس از مشورت با پزشک ارشد، 
دلیل اعمال اکسیژن بیش اقدامات الزم را انجام داد که در نتیجه به

از حد به کودک، وی به نابینایی دچار شد. پزشک ارشد مسئول 
  قلمداد شد، زیرا که پزشک معالج تحت نظر او اقدام کرده بود.

با توجه به اصول حاکم بر مسئولیت نیابتی، یک بیمارستان هم در 
قبال مسامحه ارتکابی توسط افرادی که به موجب قرارداد با 

شود. بیمارستان وظیفه انجام خدمات درمانی دارند، مسئول تلقی می
که در بیمارستان و طی روند درمانی، آسیبی به بیمار بنابراین زمانی 

ارستان است که باید ثابت کند آسیب واردشده بر وارد شود، این بیم
بیمار ناشی از مسامحه پزشکان بیمارستان یا خود بیمارستان نبوده 

  است.
  

	دفاعیات مسامحه پزشکی
طور که بیان شد، در رابطه بین بیمار و پزشک، این بیمار است همان 

مانند وظیفه قانونی، نقض وظیفه  که باید وجود عناصر مسامحه
قانونی و رابطه سببیت بین نقض وظیفه و آسیب وارده را به اثبات 

صورت، دعوی مسامحه وی رد خواهد شد. اما در برساند، در غیر این 
موفق هم  بعضی مواقع، حتی اگر بیمار در اثبات عناصر مسامحه

بشود، ممکن است پزشک مسئول قلمداد نشود. این مورد زمانی 
اساس دفاعیات قانونی، از خود سلب افتد که پزشک بر اتفاق می
تواند می یرز دفاعیات به استناد با پزشک بنابراین کند. مسئولیت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی گانیمحمدرضا گلپا ۷۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                                  طبقرآن و  یپژوهش-ینامه علمفصل

  ، مبرا سازد:خود را از مسئولیت ناشی از ارتکاب مسامحه
  مسامحه مشارکتی -۱

دیده از مراد از مسامحه مشارکتی فعل یا ترک فعل شخص آسیب
است. به این  مسامحهکننده است که محرک یا تسهیل مسامحه

 از جانب مرتکب معنی که رفتار وی باعث کمک به ارتکاب مسامحه
شود و اگرچه فرد مرتکب مقصر است اما رفتار و آسیب به خود می

 دیده نیز در بروز و پرورش مسامحهمحابانه یا جاهالنه فرد آسیببی
	.[13]موثر بوده است

سامحه مشارکتی است. نکته حائز اهمیت، استثنائات مربوط به م
های بسیاری در جهت کاهش نتایج های اخیر، تالشدر سال

ها و ناخوشایند مسامحه مشارکتی از طریق اعمال محدودیت
ر است برای اثبات تاثیاستثنائات صورت گرفته است و مقرر شده 

، رفتار وی باید علت نزدیک به دیده در وقوع مسامحهرفتار آسیب
واسطه رفتار مرتکب، فرد که اگر بهتوضیح این بروز آسیب باشد. 

دیده بترسد یا تمرکز خود را از دست بدهد و در تالش برای آسیب
نجات خود از آسیب، دچار صدمه بشود رفتاِر وی مشارکت در 
مسامحه نخواهد بود. همچنین اگر رفتار مرتکب باعث شود که فرد 

یرعادی از خود بروز دیده در معرض خطر قرار گیرد و رفتاری غآسیب
 شود، هیچ مسئولیتی از باب مسامحه دهد و باعث ارتکاب مسامحه

. بنابراین دفاع براساس مسامحه مشارکتی زمانی [13]نخواهد داشت
شود، قابل اعمال احتیاطی عمدی تلقی میکه رفتار مرتکب بی

  نیست.
ند، های پزشک توجه نکدر رابطه بیمار و پزشک، اگر بیمار به توصیه

های پزشک از بیمارستان مرخص شود مانند این که برخالف توصیه
یا برای ادامه روند درمانی به بیمارستان مراجعه نکند، مسامحه وی 

، Defence	of	Ministry	v.	Badgerاست. در قضیه  تفکیکقابل 
شید، کبیماری که با آگاهی از خطر آسیب به سالمتی خود سیگار می

مسئول شناخته شد. عالوه بر این، قصور در به جهت سرطان ریه 
بیان شرح حال کامل بیماری به پزشک یا عدم پیروی از دستورات 
پزشک تا پایان دوره درمان، باعث مشارکت بیمار در ارتکاب مسامحه 
پزشکی خواهد شد. بنابراین در برخی موارد نتایج حاصله از مسامحه 

ار است. ی از قصور بیمپزشکی ناشی از قصور پزشک نیست، بلکه ناش
مسئولیت آسیب وارده در این موارد کامالً قابل تفکیک است از 

 است و بار اثبات مسامحه شده مواردی که پزشک مرتکب مسامحه
  از جانب بیمار بر عهده پزشک است.

  عدم رعایت حداقل استانداردهای قابل قبول از نظر علم پزشکی -۲
نظرات متفاوتی در ارتباط با  ای در مرحله عمل شاملاگر حرفه

استانداردهای قابل قبول باشد، هر فردی که حداقل استانداردهای 
قابل قبول را رعایت کند، صالحیت انجام آن را دارد و نیاز نیست که 
از باالترین سطح مهارت برخوردار باشد و همین که مهارتی در سطح 

 ین که حداقلباشد، کافی است. به بیان دیگر، هممعمولی داشته 
باشد، صالحیت انجام مهارت الزم برای انجام عمل مورد نظر را داشته 

  آن را دارد و نیاز نیست از سطح باالیی از مهارت برخوردار باشد.
ه ک بود خواهد وارده آسیب مسئول زمانی پزشک ارتباط، این در

تر از سطح استانداردهای قابل قبول پزشکی باشد. اقدامات وی پایین
بیان شد که قانون خطرات  U.P	of	State	v.	Mittal	A.S.در قضیه 

غیرقابل اجتنابی که در یک عمل جراحی وجود خواهد داشت را 
های الزم آسیبی رغم اعمال مراقبتاست و اگر علی شناسایی کرده

  نخواهد بود.وارد شود، پزشک مسئول 
  مندانه خطرپذیرش رضایت -۳

پذیرش خطر به این معنی است که اگر کسی با آگاهی خطری را 
است و بنابراین قبول کند، در حقیقت به ضرر خود اقدام کرده 

مستحق دریافت خسارت بابت آسیب وارده نیست. بر این اساس، 
ارت کند که خواهان از خطری که موجب ایجاد خسخوانده ادعا می

است، آگاه بوده و این خطر را آگاهانه پذیرفته است و اگر این شده 
. این [14]شودادعا به اثبات برسد، خوانده از جبران خسارت معاف می

دیده با اقدامی گیرد که زیانقاعده در مواردی مورد استناد قرار می
د پذیر شود را میدهد در واقع خسارتی که به وی وارد میکه انجام می

ی تواند نسبت به خسارتو نسبت به آن رضایت دارد و در نتیجه نمی
  .[5]است، شکایت کندکه به وی وارد شده 

هایی که این دفاع در آن مورد برخی از نویسندگان با بررسی پرونده
اشاره قرار گرفته است، عقیده دارند که پذیرش خطر در سه بخش 

  قابل بررسی است:
دهد این است که خواهان خود رضایت می ) مقصود از پذیرش خطر۱

  خوانده از تعهدی که در مقابل وی دارد، بری شود.
) خواهان با اراده خود و با علم به این که خوانده از او در مقابل ۲

 طور صریح یا ضمنیبندد و بهکند، با او قرارداد میخطر حمایتی نمی
  دهد.به تقصیر خوانده رضایت می

صورت اهی از خطر ناشی از تقصیر خوانده، به) خواهان ضمن آگ۳
	.[15]پذیردرا میداوطلبانه آن 

د، کنبنابراین بیماری که با آگاهی کامل خطر آسیب را قبول می
مستحق جبران خسارت آسیب وارده نیست و پزشک برای سلب 
مسئولیت از خود نیازمند اثبات این مساله نیست که بیمار ملزم به 

طقی بوده است، بلکه صرف اثبات این مساله که اعمال مراقبت من
بیمار در راستای منافع شخصی خویش، از خود مراقبت منطقی به 
عمل نیاورده است و در آسیب واردشده بر خود شریک است، کفایت 

کند. این موضوع شامل یک توافق ارادی بین بیمار و پزشک است می
های احتمالی یبشود که از آسکه به موجب آن، بیمار متعهد می

ناشی از اقدامات پزشک آگاه است و نسبت به انجام آن رضایت دارد 
که این امر سبب سلب مسئولیت پزشک از آسیب واردشده به بیمار 

شود. اما باید توجه داشت که پذیرش خطر توسط بیمار به این می
معنی نیست که اگر پزشک مراقبت استاندارد را رعایت نکند و مرتکب 

شود، مسئول نخواهد بود. پس بنابراین بیماری که رضایت  همسامح
دهد، راضی نیست که با آسیب ناشی از به شروع روند درمانی می

 وسطت قانونی وظیفه انجام عدم که رو شود (زیرامسامحه پزشک روبه
 نتفیم برائت اخذ با تواندنمی اساساً  باشد جرم متضمن اگر پزشک
در  نیست). برائت اخد بر ناظر بحث این که داشت توجه باید. شود

، بیمار رضایت به Hospital	Malar	v.	Rajan	Lakshmiقضیه 
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کردن تومور مغزی داده بود، ولی پزشک با تشخیص سرطان خارج
رحم عالوه بر تومور مغزی، رحم او را هم خارج کرد که در نتیجه، 

  پزشک مسئول شناخته شد.
	کمبود تجهیزات پزشکی -۴

در رابطه با مراقبت استاندارد، کمبود تجهیزات پزشکی و درمانی در 
مد نظر است نه در زمان رسیدگی دادگاه. عالوه  زمان وقوع مسامحه

دلیل عدم استفاده از تجهیزات مورد اگر به بر این ارتکاب مسامحه
نیاز پزشکی باشد و چنانچه این تجهیزات در زمان نیاز، در دسترس 

گیرد. در قضیه مسئولیتی بر دوش وی قرار نمی پزشک نباشد،
Thakore	v.	Noshir	M.	Shroll استفاده از تکنولوژی لیزر منجر ،

بایست به آسیب در بینایی بیمار شد. بیمار ادعا کرد که پزشک می
ه دلیل آن ککرد. اما بهاز تکنولوژی الزک برای درمان وی استفاده می

 ر از تکنولوژی روز استفاده کردهپزشک برای معالجه و درمان بیما
بود و از آنجا که تکنولوژی مد نظر بیمار در زمان معالجه فراگیر نبوده 

  است، دعوی وی توسط دادگاه رد شد.
  

  جبران آسیب وارده ناشی از مسامحه پزشکی
ایجاد خسارت و آسیب در جوامع بشری، امری غیرقابل اجتناب 

ری تحت عنوان جبران خسارت است، لذا برای رفع این معضل راهکا
است. هدف در جبران خسارت، برقراری مجدد تعادل بینی شده پیش

و توازنی است که بر اثر ورود آسیب به هم خورده و قراردادن 
بار دیده به هزینه مرتکب آسیب، در موقعیتی که اگر فعل زیانآسیب

ین در رادیده در آن موقعیت قرار داشت. بنابیافت، آسیبارتکاب نمی
اغلب مواردی که ادعای آسیب و زیان مطرح است، جبران خسارت 

  شود.انجام می
ترین هدف جرم، جبران خسارت و آسیب واردشده مهمدر حقوق شبه

 جبران جرم اهداف متعددی (از جملهاست. در واقع حقوق شبه
 ی)گناهبی اثبات بازدارندگی و مجازات، ضرر و زیان، توزیع خسارت،
 دیده، جبرانکند، اما هدف اصلی در ارتباط با آسیبیری میرا پیگ

در همین 	.[5]خسارت وی است و سایر اهداف جنبه فرعی دارند
ارتباط، جبران خسارت ممکن است شامل جبران خسارت عام و 
جبران خسارت خاص یا هر دو باشد. توضیح این که، جبران خسارت 

آنها را در نتیجه ارتکاب گذار شود که قانونعام شامل خساراتی می
جرم مفروض انگاشته است مانند درد و رنج ناشی از آسیب شبه

طور دقیق قابل واردشده. آشکار است که میزان چنین آسیبی به
تشخیص و تعیین نیست، اما دادگاه برای تعیین میزان آسیب وارده 

های مشابه که در گذشته و تعیین میزان جبران خسارت از پرونده
گیرد. در مقابل، جبران خسارت خاص، ق افتاده است، بهره میاتفا

دیده مدعی آنها است و باید در شود که زیانهایی میشامل آسیب
  .[16]دادگاه به اثبات برسد

	restitutio)سابق"  وضعیت به بنابراین طبق اصل "اعاده in	

integrum) بیماری که در اثر مسامحه پزشک متحمل آسیب ،
ود. بازگردانده ش است، باید به وضعیت قبل از ارتکاب مسامحهشده 

به همین منظور، آسیب وارده در مسامحه پزشکی که شامل آسیب 

جسمی و آسیب روحی و روانی است، متفاوت است از جبران 
 راحتی قابلهخسارت نسبت به اموال. جبران خسارت در مورد اخیر ب

 شودارزیابی و محاسبه است، اما در آسیبی که به بیمار وارد می
ای از موارد جبران ارزیابی و محاسبه آن دشوار است و حتی در پاره

آسیب غیرممکن است. بر این اساس، جبران آسیب وارده در 
قابل  هایپذیر است: یکی آسیبمسامحه پزشکی به دو صورت امکان

های غیرمالی. همچنین بیماری که و دیگری آسیبتقویم به پول 
های مالی شده، مستحق جبران کلیه خسارات و متحمل آسیب

تا زمان رسیدگی در دادگاه  های وارده از زمان وقوع مسامحهآسیب
 تواند درآمدی را که در نتیجه مسامحهاست. عالوه بر این، بیمار می

توانست به آن که در آینده میبهره مانده و درآمد و منافعی از آن بی
. البته محاسبه این نوع خسارت امری [16]دست یابد را مطالبه کند

مشکل است، زیرا هیچ روشی برای آن که مشخص شود چه میزان 
درآمد و منافع نصیب او خواهد شد، وجود ندارد. به هر صورت، هدف 

جه یکردن درآمدی است که در نتاز چنین جبران خساراتی، جایگزین
است و دادگاه میزان آن را تعیین بهره شده ، بیمار از آن بیمسامحه
  شود.جا به بیمار پرداخت میطور یککرده و به
های دیگری تحت عنوان آسیب غیرمالی در نتیجه مسامحه آسیب

ایی هپزشک ممکن است به بیمار وارد شود. اگرچه که چنین آسیب
رد و رنج بیمار از مصادیق شود لیکن دبه طریق مالی جبران می

	v	Allenعنوان نمونه، در قضیه . به[16]های غیرمالی استآسیب

Bloomsbury مسامحه پزشک در انجام عمل وازکتومی باعث ،
بارداری ناخواسته مادر شد که در نتیجه جبران خسارت مادر از جهت 
درد و ناراحتی بارداری ناخواسته صورت گرفت. از دیگر مصادیق 

دادن رفاه" اشاره کرد. توان به "ازدستن خسارت غیرمالی میجبرا
 طوربردن از زندگی (بهتدلیل ناتوانی در لذکه بیمار به توضیح این

کردن)، مستحق جبران خسارت ورزش یا رفتنراه در ناتوانی مثال
، بیمار به مدت سه سال در حالت Kaye	v.	Wiseاست. در قضیه 

که وی در این مدت نتوانسته بود از برای آن  برد،سر میبیهوشی به 
عنوان جبران مند شود، دادگاه مبلغی را بههای زندگی بهرهلذت

  خسارت وی تعیین کرد.
شود که جبران خسارت مسامحه پزشکی در به هر روی مالحظه می

است است و تاکید شده بینی قرار گرفته جرم مورد پیشحقوق شبه
پوشی شود. با این وجود، باید از آن چشمکه تحت هیچ شرایطی ن

جرم وارد است آن است که ایرادی که در این زمینه به حقوق شبه
های وارده وجود دارد که مشکالت عملی در پرداخت پول برای آسیب

ها توان به عدم تقویم مالی بعضی آسیباز جمله این مشکالت می
خسارت، ناعادالنه، شود این مکانیزم جبران اشاره کرد که باعث می

	. [5]ناکارآمد و غیردقیق به نظر برسد
  

  گیرینتیجه
جرم از یک سو خود را موظف به حمایت از حقوق حقوق شبه

داند و از سوی دیگر برای کسانی که با اعمال و رفتاِر دیده میزیان
شوند، و در نتیجه باعث ورود آسیب می خود مرتکب مسامحه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی گانیمحمدرضا گلپا ۸۰

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                                                                  طبقرآن و  یپژوهش-ینامه علمفصل

ن جرم ایاست. در واقع، حقوق شبه کردهبینی پیشاجرایی  ضمانت
، آسیبی به وی وارده شده امکان را برای کسی که در نتیجه مسامحه

مورد جبران خسارت و  کند که از سوی مرتکب مسامحهفراهم می
های مختلفی که برای جرم حرفهآسیب قرار گیرد. در حقوق شبه

چه اگر مرتکب فعالیت نیاز به مهارت و توانایی خاص دارند، چنان
ها، شوند که از جمله این حرفهشوند مسئول قلمداد می مسامحه

حرفه پزشکی است. بنابراین چنانچه یک پزشک طی دوره درمانی 
شود، در مقابل آن بیمار مسئول خواهد  یک بیمار، مرتکب مسامحه

  بود.
ت، مسئول دانس دلیل ارتکاب مسامحهبرای آن که بتوان پزشک را به

ید که پزشک بااست که سه عنصر به اثبات برسد؛ اول این  ضروری
ر، باشد. دومین عنصوظیفه قانونی مراقبت نسبت به بیمار داشته 

آن که نقض وظیفه قانونی مراقبت توسط پزشک صورت گیرد و 
آخرین عنصر، وجود رابطه سببیت بین نقض وظیفه مذکور توسط 

 ئز اهمیت در ارتباط باپزشک و ورود آسیب به بیمار است. نکته حا
عناصر مذکور این است که بیمار باید هر سه عنصر را به اثبات 

صورت، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.  برساند، در غیر این
بنابراین اگر پزشک منطبق با اصول پزشکی و با مهارت الزم روند 

ه بدرمانی بیمار را انجام داده باشد و بیمار نتواند مسامحه وی را 
اثبات برساند، مسئول آسیب وارده نخواهد بود و چه بسا ممکن 
است آسیب وارده بر بیمار در نتیجه تقصیر و مسامحه خود بیمار 

جرم تحت عنوان مسامحه مشارکتی مورد باشد که در حقوق شبه
  اشاره قرار گرفته است.
شده واضح است که مسامحه پزشکی معیاری با توجه به مطالب ارایه

که آیا روند درمانی بیمار گیری در مورد این برای تصمیماست 
است یا خیر. بنابراین مسامحه پزشکی بخشی از  خوبی طی شدهبه

عدم موفقیت درمان بیمار است که جبران خسارت برای آن در نظر 
های مختلف پزشکی برای است. در این شرایط، جنبهگرفته شده 

گیرد. برای رسیدن به این ار میمورد بررسی قر  رسیدگی به مسامحه
هدف، باید توجه بیشتری در زمینه مسامحه پزشکی در مواردی که 
باید جبران خسارت و آسیب وارده به بیمار پرداخت شود، صورت 
پذیرد. در واقع، هدف از جبران خسارت در مسامحه پزشکی، 

 در آن بازگرداندن بیمار به وضعیتی است که قبل از ارتکاب مسامحه
  قرار داشته است.
 جرم در مجموع بسیاری از ضوابطکه گرچه قانون شبه نکته پایانی آن

و سازوکارهای مسامحه پزشکی را مورد توجه قرار داده است، اما 
آنچه اهمیت دارد، شیوه اجرای این مقررات و میزان پایبندی به 

تواند نقش مهمی شده در قانون است که میاصول و ضوابط مطرح

ت، اسدچار آسیب شده  تامین حقوق بیمار که در نتیجه مسامحهدر 
  باشد.داشته 
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