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 مبنای مسئولیت مدنی پزشک 

 2931با نگاهی به قانون مجازات سال 
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 چکیده :

روزانه این علم دستاوردهای جدیدی را امروزه دانش پزشکی با پیشرفت های جدید رو به رو است . به طوری که 

کسب می کند که برای اجرایی شدن آنها الزم است بیماران در اختیار پزشکان قرار بگیرند در نتیجه این دستاوردها 

با جان آدمیان در ارتباط است پس پزشکی همانطور که شغل خطیر ، مهم و پر خطر است که ممکن است باعث 

دلیل پزشکان باید با خیال آسوده به مداوا بپردازند زیرا در این صورت همواره ترس از صدمه به انسان ها شود به 

مسئولیت را دارند که باعث می شود دانش پزشکی به بن بست کشیده شود و پیشرفتی نداشته باشد . به همین 

ایت بیماران ه با رضدلیل قانون مجازات جدید مبنای مسئولیت پزشک را بر تقصیر گذاشته است . یعنی پزشکانی ک

بدون بی احتیاطی و بی مباالتی اقدام به مداوا کنند مسئول نیستند مگر آنکه تقصیر آنها ثابت شود . همچنین در 

شرع مقدس اسالم راهی را پیش روی پزشکان گذاشته اند که آن برگه برائت است که باید پیش از اقدام به معالجه 

این حکم باعث عدم مسئولیت آنها نمی شود بلکه مسئولیت آنها را تقلیل می  از بیماران حکم برائت بگیرند البته

 کند. حال در این نوشتار در کوشش آن هستیم که جایگاه مسئولیت را نسبت به پزشکان مشخص نماییم .
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مسئولیت پزشک یکی از مباحث مهم در مسئولیت مدنی می باشد . امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و فناوری 

های جدید که از جهتی برای انسان ها و بیماران بسیار مفید است و باعث می شود که از بیماری آنها جلوگیری 

بنابراین پزشکان همواره در ر خطر باشد . شود و جان آنها حفظ شود اما از جهت دیگر به همان اندازه می تواند پ

استرس و ترس از مسئولیت آن هستند به همین دلیل قانون گذار باید راه حلی را پیش روی پزشکان قرار دهد تا 

این دانش متوقف نشود و بیش از پیش پیشرفت داشته باشد که این مهم ، در قانون مجازات جدید به آن پرداخته 

باز گذاشته است . یعنی قانون مجازات جدید از نظریه تقصیر پیروی می کند . در واقع  شده و دست پزشکان را

نظریه تقصیر بر اساس نظر فقهای غیر مشهور می باشد زیرا فقهای مشهور بر این نظر هستند که پزشک همواره 

ه ر بیمار یا اولیای آن بضامن است یعنی آنها نظریه خطر را قبول داشته اند و بر این عقیده بوده اند که حتی اگ

پزشک رضایت بدهند باز هم پزشک نسبت به اقداماتی که در رابطه با بیمار انجام می دهد ضامن است مگر اینکه 

 از بیمار برائت بگیرد که در این صورت فقها مطلقاً پزشک را ضامن نمی دانند .

هر چند حاذق و ماهر باشد و تمام سعی و یعنی در واقع نظر فقها بر این است که پزشک متعهد به نتیجه است 

اما نظر فقهای غیر  تالش خود را انجام دهد اما باید در نهایت آن بهبودی ای را که به بیمار قول داده بود برسد.

پزشک متعهد به وسیله است نه است که  مبنا مشهور و حقوقدانان و همچنین در مواد قانون مجازات جدید بر این

 در حین اقداماتش دچارتقصیر نشود ضامن نیست .نتیجه یعنی اگر 

 
 

 سواالت تحقیق :

حال در این نوشتار ما بر آن هستیم که با بررسی مواد قانونی جدید جایگاه مسئولیت پزشک را مورد بررسی قرار 

 دهیم.

 می شود عدم مسئولیت وی ثابت گردد؟و چه عواملی باعث  می باشد ؟اندازه چه میزان مسئولیت پزشک   -1

 مبنای مسئولیت پزشک فقط ناشی از تقصیر او است یا فراتر از آن ؟ -2

 ؟و آیا احسان مسقط ضمان پزشک است آیا قصد احسان در پزشک باعث می شود که او بری الذمه شود ؟ -3

 آیا اذن بیمار یا ولی او رافع مسئولیت پزشک است ؟  -4

 ق پزشک می شود ؟آیا با برائتی که بیمار به پزشک میدهد باعث عدم مسئولیت مطل -5
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 مفهوم مسئولیت :

 مفهوم لغوی مسئولیت : -الف

به معنی ضمانت ، ضمان ، تعهد ، مواخذه و موظف بودن به انجام کاری و واژه مسئولیت مسدر جعلی از مسئول 

( که این واژه در قرآن کریم نیز آمده است و به همین معنا می 11،ص1311)عباسی، متعهد بودن آمده است .

 « . اوفو بالعهد ان العهد کان مسئوالً»سوره اسراء  34باشد و آن آیه 

واژه مسئولیت کلمه ای جدید است زیرا در کالم فقهای قدیم و جدید از این کلمه استفاده نشده است بلکه آنها از 

فاده می کردند اما امروزه حقوقدانان به جای ضمان از کلمه مسئولیت استفاده می کنند در واقع کلمه ضمان است

که از هر کسی که در قبال کار ها و رفتار های او بتوان سوال کرد اطالق می شود مسئولیت کلمه ای عام است 

 . یم خواه این سوال ها را در زمینه پزشکی یا در زمینه دیگر علوم از آن فرد بپرس

 مفهوم استطالحی مسئولیت : -ب

به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این مسئولیت در اصالح فقهای اسالمی 

 (.21و خواه بر نفس انسان باشد یا مال او )همان ، ص ضرر ناشی از تقصیر شخص باشد یا ناشی از فعالیت او 

پس بنابراین مسئولیت همان ضمانی است که فقها در گذشته به کار می بردند که به  دو دسته مسئولیت کیفری 

و مدنی تقسیم می شود . در اصطالح حقوقی نیز مفهوم مسئولیت همانند مفهوم لغوی آن است یعنی در واقع 

آثار اعمال خود نیز متعهد باشد این تعهد تعهد ، تعهدی که هر فرد نسبت به رفتار های خود دارد و باید نسبت به 

 که نسبت به دیگری دارد و به دو قسم کیفری و مدنی تقسیم می شود .فرد می تواند مالی یا غیر مالی باشد 

 انواع مسئولیت :

 مسئولیت اخالقی : -2

یت مسئولنهفته شده است زیرا تمام هرگاه واژه مسئولیت را به کار می بریم در واقع در آن جنبه اخالقی 

ها بر مبنای اخالق و مذهب گرفته شده است . چون اخالق است که می گوید در صورت ضرر رساندن به 

و همین طور ما در اسالم قائده ای دیگری باید جبران خسارت کنیم و باید نسبت به آن متعهد باشید 

ولیت برساند . در واقع مسئ یعنی هیچ کس نباید به دیگری ضرر« ال ضرر و ال ضرار»داریم که بیان می کند 

اخالقی آن است که قانون گذار برای آن مجازاتی در این دنیا در نظر نگرفته است زیرا مسئولیت اخالقی 

مسئولتی است که بین انسان و وجدانش یا بین انسان و خدا وجود دارد . ضمانت اجرای چنین مسئولیتی 
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اجرای اخروی است یعنی ممکن است در آخرت مورد  تنها تاثیر وجدانی و درونی است ، در واقع ضمانت

ورت انسان صعقاب قرار بگیرد . در مسئولیت اخالقی حتماً الزم نیست مثل سایر مسئولیت ها فعلی از 

بگیرد بلکه همین که فرد نیت به عملی را داشته باشد برای او مسئولیت اخالقی می آورد به طوری که 

ی مسئولیت اخالقی شامل اعمال پنهانی و آشکار ما می شود در این یعن« االعمال بالنیات»می گویند 

 برای فرد ندامت و پشیمانی به همراه دارد. صورت 

 :مسئولیت کیفری  -1

مسئولیت کیفری در اصطالح یعنی نوعی الزام شخص به تحمل عواقب و نتایج رفتار مجرمانه 

قانون مجازات اسالمی تعریف  2( و همچنین مسئولیت کیفری را می توان با توجه به ماده 2اش)ولیدی،ص

ب هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسو»کرد

پس در واقع مسئولیت کیفری آن است که باید از طرف قانون گذار یک فعل یا ترک فعلی را « می شود

به عنوان جرم مشخص شود و بیان شود تا بتوان با توجه به آن مجرم را مجازات کردزیرا در غیر این 

ه ارع حکیم بصورت عقاب بال بیان صورت می گیرد که عقاب بال بیان هم قبیح است و عمل قبیح از ش

دور است . حال باید به این موضوع توجه کرد که در مسئولیت کیفری تنها فقط عمل آن فرد شرط نیست 

بلکه آن فرد باید در حین ارتکاب به آن جرم قصد ونیت به انجام آن عمل را نیز داشته باشد و دیگر اینکه 

وییم اشته باشد یعنی در واقع بتوانیم بگبین عمل مرتکب شده و آثار و نتیجه آن یک رابطه سببیت وجود د

 .به خاطر آن فعل مرتکب بوده است که این نتیجه و اثر 

 مسئولیت مدنی : -9

مسئولیت مدنی آن است که هر کسی که به دیگری ضرر وارد کند باید جبران خسارت کند دیگر توجه 

ه ید به جبران خسارت فرد زیان دیدنمی کنند که آیا قصد و نیت به انجام آن عمل را داشته یا نه ؟ بلکه با

برآید . در واقع مسئولیت مدنی شخصی است یعنی برای دفاع از حقوق شخصی انجام می گیرد که در 

این حالت فرد می تواند ببخشد و موضوع را فیصله دهد اما در مسئولیت کیفری برای دفاع از جامعه و 

اسالح مجرم است که در این صورت جز در موارد  برقراری نظم و جلوگیری از توسعه آن عمل مجرمانه و

منجبر به فیصله دادن به آن موضوع نمی شود یعنی حتی اگر خاص گذشت و بخشش شاکی خصوصی 

شاکی خصوصی هم نداشته باشد دادستان می تواند اقامه دعوی کند اما در مسئولیت مدنی تنها اقامه 

 .دعوی به دست شاکی خصوصی است 

 مسئولیت پزشکی :

ما ما ابا بررسی در کتب فقها و حقوقدانان متوجه می شویم که آنها تعریفی خاصی از مسئولیت پزشکی نکرده اند 

می توانیم با توجه به مفهوم لغوی و اصطالحی مسئولیت ، یک تعریفی از مسئولیت پزشکی داشته باشیم . همان 
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طور که گفتیم مسئول کسی است که بتوانیم از او سوال بپرسیم پس هرگاه از هر کسی که در هر حیطه و شغلی 

او را مورد مواخذه قرار داد پس او مسئول به هد مشغول است و بتوان نسبت به فعلی که در آن حیطه انجام می د

ی م، مسئولیت قضائی و .... پس در اینجا هم آن شغل و حیطه است مثالً مسئولیت مهندسی ، مسئولیت معماری 

توانیم پزشک را نسبت به عملش مورد سوال قرار دهیم . بنابراین مفهوم مسئولیت را با قید پزشکی همراه می 

 می شود مسئولیت پزشکی.کنیم و در نتیجه 

مسئولیت پزشکی مانند دیگر مسئولیت ها هم شامل مسئولیت مدنی می شود هم جزایی . در کالم فقها در گذشته 

 و آنها هم هر دو را با هم مورد بررسی قرار داده اند .از مسئولیت پزشکی به ضمان طبیب یاد کرده اند 

 الزم است که آنها عبارتند از : برای بوجود آمدن مسئولیت پزشکی سه شرط اساسی

 رابطه سببیت -3وجود خسارت  -2خطای پزشکی  -1

 پس می توانیم مسئولیت پزشکی را اینگونه تعریف کنیم :با توجه به موارد ذکر شده 

الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم و خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد کرده 

( پس بنابراین با توجه به این تعریف می توانیم نتیجه بگیریم این جرم و خطایی که 24، ص1311 است )عباسی ،

مفاد قرارداد بین پزشک و بیمار است یا خسارت ناشی از نقض یک پزشک انجام می دهد در نتیجه عدم اجرای 

آن  هفتار پزشک می شود کوع رتکیف قانونی . همان طور که در تعریف بیان شده اقدامات پزشکی پس شامل هر ن

 که آن جرم و خطا می تواند در نتیجه رفتار قبل از درمان باشد یا در حین درمان باشد و یا پس از عمل جراحی

  بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی پزشک باشد .

 تقسیم بندی مسئولیت مدنی :

به مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که به آن مسئولیت قانونی نیز گفته می شود  مسئولیت مدنی

تقسیم می شود . حال به تبع مسئولیت مدنی ، این نوع تقسیم بندی در مورد مصادیق مختلفی از جمله مسئولیت 

رسی تعهد پزشک را مورد بر . ابتدا این دو نوع مسئولیت را تبیین و تشریح کرده سپسپزشکی نیز صادق است 

 .قرار می دهیم 

 مسئولیت خارج از قرارداد : -الف

هر گونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می شود. 

طریق تراضی مسئولیت خارج از قرارداد بر خالف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از 
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ممنوع است در فقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند )جعفری لنگرودی ، 

 (.143، ص  1341

این  درهمان گونه که از تعریف مشخص است مسئولیت قانونی آن است که بین اشخاص قراردادی صورت نگیرد 

صورت در اثر نقض وظیفه قانونی باعث شود خسارتی به دیگری وارد شود در نتیجه ضامن خسارت وارده به دیگری 

است . حال در بررسی مسئولیت پزشک عده ای قائل به این هستند مسئولیت پزشک از نوع مسئولیت خارج از 

در متن قرارداد گنجانده نشود یا اینکه ک و بیمار قرارداد است زیرا ممکن است که تمام موارد مورد توافق بین پزش

اصالً قراردادی بین آنها صورت نگیرد مثالً در مواردی که بیمار اورژانسی به بیمارستان انتقال داده می شود که 

امکان و فرصت اخذ برائت و رضایت از آنها نیست در این صورت پزشک موظف است که سریعاً به امور آن رسیدگی 

هر نوع عمل »هم به این موضوع اشاره شده است قانون مجازات اسالمی سابق  151طوری که در ماده کند به 

جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی با رعایت موازین فنی و 

پس در این ماده هم ذکر شده  «علمی و نظامات دولتی انجام می شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست

هیچ گونه قراردادی بین آنها است که در صورت اورژانسی و فوری اخذ برائت و رضایت الزم نیست پس در نتیجه 

نیست حال اگر در این صورت بیمار دچار صدمه و خسارت شود به شرط اینکه پزشک مرتکب تقصیر باشد در این 

یم که اگر رابطه پزشک و بیمار یک رابطه قهری و خارج از قرارداد . پس نتیجه می گیرصورت پزشک ضامن است 

 باز هم پزشک در صورت تقصیر ضامن است . باشد 

صورت جا دارد درباره واژه تقصیر کمی توضیح دهیم . تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی 

 (175، ص  1341دادن آن عمل گویند .)جعفری لنگرودی ، 

قانون مدنی( همچنین در قانون مجازات درباره مصادیق تقصیر  153یر اعم از تعدی و تفریط است)ماده تقص

 صحبت کرده که تقصیر اعم از بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی .

احی ، مراقبت های بعد از حال اگر ثابت شود که پزشک در اقدامات پزشکی خود اعم از معالجه ، درمان ، عمل جر

جبران عمل دچار تقصیر شود در این صورت ضامن است و ضامن زیان های مادی و معنوی بیمار است و باید 

 خسارت کند و آن هم به دلیل نقض قانونی و تعهد قانونی که نسبت به بیمار داشته است .

 مسئولیت قراردادی : -ب

مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود )اعم از عقود معین و غیر معین( تعهدی را پذیرفته باشد و به علت 

و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد 

ریف واضح است این که باید بین دو طرف ( هماهنطور که از تع144، ص 1341. )جعفری لنگرودی ، کند 
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قرارداد،حال در مصداق ما پزشک و بیمار قراردادی وجود داشته باشد که در صورت تخلف از این قرارداد دو طرف 

ضامن باشند . اما باید به این نکته توجه کرد که از جمله عناصر سازنده مسئولیت قراردادی این است که باید رابطه 

و ضرر وجود داشته باشد . یعنی در اینجا باید یک رابطه سببیت بین خسارت وارده و عدم  سببیت بین تخلف

بر عهده مدعی است یعنی در اینجا باید بیمار اجرای مواد قرارداد را احراز کرد که در این صورت اثبات این مورد 

 ثابت کند که پزشک مرتکب تقصیر شده است .

ه متعهد به نتیج هد به چه چیزی می شود ؟عر مسئولیت قراردادی پزشک متاما این نکته حائز اهمیت است که د

ب برای فهم بهتر مطلاست یا متعهد به وسیله که در این صورت شرایط اثبات مسئولیت قراردادی متفاوت است 

 الزم است که درباره تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله کمی توضیح داده شود .

 تعهد به وسیله : -2

در امور پزشکی تعهد به وسیله آن است که پزشک تمامی تالش و سعی خود را انجام دهد تا به نتیجه 

مطلوب و سالمتی بیمار برسد اما اگر هم نرسید در صورتی که هیچ کوتاهی نکرده باشد مشکلی ندارد و 

ند و حصول در واقع پزشک همین که تمام اقدامات الزم و ضروری پزشکی را انجام دهد کفایت می ک

 ( 13نتیجه شرط تعهد نیست. )عباسی، ص 

در این صورت بیمار یا مدعی باید اثبات نماید که پزشک در حین اقدامات خود دچار تقصیر شده است . 

اکثر حقوقدانان و برخی از فقها از جمله ابن ادریس حلی بر این عقیده هستند که تعهد پزشک تعهد به 

پزشک حاذق و ماهر باشد و موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را وسیله است یعنی در صورتی که 

ت یازی به اخذ برائرعایت کند و معالجه وی با اذن بیمار یا ولی یا سرپرست قانونی بیمار باشد دیگر ن

نیست که برای این سخن خود دالیلی را دارند از جمله اینکه بخواهیم پزشک را ضامن بدانیم در این 

صورت باعث می شود که علم پزشکی محدود بماند و پزشکان ما جرات نوآوری در این علم را نداشته 

ها ی برند ، بیمار دچار ضرر شود آنباشند زیرا اگر در فنون جدید پزشکی که نسبت به یک بیماری بکار م

نهایت فن و دانش خود را بکار بردند تا به نتیجه مطلوب ضامن می شوند در صورتی که باید گفت آنها 

نباید دچار باز خواست شوند . دیگر اینکه نظر آنها بر این است که پزشکان ما برسند حال که نرسیده اند 

ود و در آخر مهم ترین دلیل آنها مانع ضمان طبیب می ش در واقع فردی محسن هستند و احسان پزشک

اصل برائت است زیرا ما در اینجا شک داریم که پزشک ضامن است یا نه پس اصل را بر برائت پزشک می 

گذاریم البته در موردی پزشکی که تمام اصول علمی را به کار بده باشد پس در این صورت پزشک ضامن 

 .ثبات شودنیست مگر اینکه تقصیر وی ا
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در واقع هنگامی که بیماری را پزشک معالجه می کند گاهی ممکن است که بر اثر معالجه و درمان پزشک 

 بیمار دچار ضرر شود ، آیا این دلیل بر این است که پزشک دچار تقصیر شده است ؟ 

کی ه است : پزشعلما گفته اند که این باعث صحت ادعای بیمار نمی شود . امام ابو محمد بن ابی زید گفت

هند امه دکه بیماران را معالجه می کند باعث می شود که بعضی از بیماران زنده بمانند و به زندگی خود اد

: پزشکی که بیماران را درمان می نماید ضامن دفع بیماری یا و بعضی نیز می میرند و اضافه کرده است 

برند پس جایز نیست مرگ آنها را به پزشک  مرگ آنها نیست زیرا بیماران میان مرگ و زندگی به سر می

لیل با دنسبت دهیم و احتمال می رود که مرگ بیمار به دلیل عمل پزشک نباشد پس الجرم بیمار باید 

سئولیتی ندارد و ضامن نخواهد واضح و روشن ثابت نماید که از ناحیه پزشک متضرر شده است و پزشک م

 (223، ص 1377بود .)آل شیخ مبارک ، 
 

 تعهد به نتیجه : -1

منظور از تعهد به نتیجه این است که موضوع تعهد پزشک ، انجام عملی معین به منظور دستیابی به نتیجه 

مطلوب باشد به عبارت دیگر موضوع تعهد پزشک تعهد به حصول نتیجه است و اجرای تعهد تنها با تحقق 

 (15نتیجه حاصل می شود  . )عباسی ، ص 

ک و بیمار قراردادی صورت می گیرد ، این قرارداد برای رسیدن به نتیجه مطلوب در واقع وقتی بین پزش

می خواهد که به سالمتی و بهبودی است پس بیمار هنگامی که خود را در اختیار پزشک قرار می دهد 

و آن نتیجه ای که پزشک به آن گفته بود و آن را در قرارداد ذکر کرده بود . پس تعهدی کامل دست یابد 

و در اینجا همین که به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردند تعهد به نتیجه است پزشک به بیمار می دهد  که

دلیلی بر مسئول شناختن پزشک است نیازی به اقامه دلیل از سوی بیمار نیست . این نظر اکثر فقهای 

ئول می داند امامیه بوده است که در صورت رضایت بیمار هر چند پزشک حاذق و ماهر باشد آن را مس

مگر اینکه پزشک از بیمار برائت بگیرد که در این صورت به طور مطلق می گویند پزشک ضامن نیست 

قانون مجازات سابق هم بر این مبنا بوده یعنی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانسته اما قانون مجازات 

این تغییر باعث دادن آزادی عمل  کهجدید تحقق پیدا کرده و در واقع از نظر غیر مشهور پیروی کرده 

 در واقع بر اساس قانون جدیدو اینکه با خیال آسوده به معالجه بپردازند .  بیشتر به پزشکان شده است

اگر پزشکی در حین معالجه اگر بی احتیاطی و بی مباالتی نکرده باشد و دچار خطا شود و آن نتیجه 

 لیتی متوجه او نمی شود .مطلوب بیمار دست پیدا نکند ضامن نیست و مسئو

 قواعد حاکم بر عدم مسئولیت :
 

 احسان : –الف 
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هر گاه کسی به »یکی از مواردی که باعث می شود ضمان از بین برود احسان است . احسان به این معناست که 

)محقق داماد ، « انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود ، عمل این شخص تهعد آور نیست 

» این موضوع پرداخته است که  به 515( به طوریکه حتی در قانون مجازات اسالمی در ماده 147، ص  1311

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال ، جان ، عرض یا ناموس او 

الزم است ، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی 

سوره توبه استفاده کرده ایم به طوریکه خداوند می فرماید  11ما از آیه برای اثبات قاعده احسان « ، ضامن نیست

)ما علی المحسنین من سبیلٍ( حال برخی گفته اند که منظور از سبیل در این آیه فقط مجازات اخروی است اما 

م هم عد ما می توانیم به مطلق بودن آیه اشاره کنیم یعنی سبیل در اینجا هم به معنی عدم مجازات اخروی است

مجازات دنیوی . یعنی در واقع سبیل در اینجا به معنی عدم مواخذه است که این عدم مواخذه هم ناظر به حکم 

 .تکلیفی است و حکم وضعی پس در واقع محسن ضامن نیست 

حال باتوجه به قاعده احسان آیا می توانیم بگوئیم پزشک ، که در واقع شغلش کمک رسانی به دیگران است و 

ری می کند که باعث می شود جان یک انسان حفظ شود پس او هم محسن است پس بنابراین پزشک نسبت رفتا

به خساراتی که به بیمار وارد شود ضامن نیست زیرا چون قصد کمک رسانی به بیماران را داشته است به طوریکه 

که در جهت حفظ جان ،  آمده ) کسی که با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری کند 515حتی در ماده 

 : . در پاسخ باید بگوئیم برای اینکه قاعده احسان بر قرار شود به دو راه احتیاج داردضامن نیست ( 

رکن فعلی : یعنی باید عملی را انجام دهد که در نهایت موجب سود رساندن به دیگران شود مثال وقتی  -1

نسبت به پاره شدن لباس بیمار ضامن نیست زیرا پزشکی برای عمل جراحی لباس بیمار را پاره می کند او 

 . عمل او در نهایت به نفع بیمار است

 بدین معنا که تنها هدفشرکن معنوی : یعنی اینکه محسن باید انگیزه احسان به دیگران را داشته باشد  -2

 فقط کمک کردن به دیگران بوده است .

به این توضیحات حرفه پزشکی که دارای دستمزد های گزاف است به طوریکه در بیمارستان ها تا حال با توجه 

؟ همانطور که در مبالغ درمان دریافت نشود اقدام به کاری نمی کنند در این صورت هم انگیزه احسان وجود دارد 

گیرد این دستمزد او با قید شده شخص با انگیزه احسان پس آیا در مورد پزشکی که دستمزد می  515ماده 

احسان منافات ندارد ؟ در این میان نظرات مختلف است برخی معتقد اند که هر گاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد 

کاری برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود ضامن 

برخی دیگر می گویند که احسان قصدیه نیست فقط کافی است ( اما  141، ص  1311خواهد بود )محقق داماد ، 

 .( 15، ص  4که حسن فعل داشته باشد ، هرچند که قصد احسان ندارد ) بجنوردی ، ج
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در واقع احسان از عناوین قصدیه اما باید بگوئیم که آنچه در احسان اهمیت دارد نیت و قصد فرد محسن است 

 (123الغطا ، ص بوده و بدون نیت ممکن نیست .)کاشف 

فردی که کاری خیرخواهانه انجام می دهد در واقع از نیت او این کار برانگیخته شده است . موقعی که فردی قصد  

و نیتی نداشته باشد عملی از او سر نمی زند فرد محسن که انگیزه کمک به دیگری را دارد در واقع می خواهد 

ساند . حال در اینجا آیا پزشکان ما فقط قصد کمک رسانی به بیماران ضرری را از او دفع کند یا سودی را به او بر

ما را دارند یا انگیزه مالی دارند ؟ در پاسخ شاید بتوان گفت ممکن است فردی قصد کمک رسانی را داشته باشد 

اما باید بگوئیم  اینها که با هم منافات ندارنداما نمی خواهد تبرعاً آن کار را انجام دهد در ازای آن پول می خواهد 

چرا منافات دارند اگر کسی که فقط قصدش کمک به دیگران است منتظر آن نیست که اول دستمزد خود را بگیرد 

و پس از آن اقدام به درمان کند چرا در مواقعی که بیمارانی که توانایی مالی ندارند وقتی به بیمارستان ها مراجعه 

س از اینجا معلوم می شود که پزشکان ما تنها قصد احسان ندارند بلکه می کنند کسی آنها را پذیرش نمی کنند پ

انگیزه مالی هم برای آنها اهمیت دارد در نتیجه نمی توانیم به خاطر دو انگیزه در پزشک مسئولیت را از او بری 

 قاعده احسان را رافع مسئولیت پزشک نیست .کنیم پس 

را مورد بررسی قرار دهیم  12قانون مجازات اسالمی سال  417ه برای کامل تر شدن بحث الزم بذکر است که ماد

در موارد ضرروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای مریض »به طوریکه که در ماده بیان شده است که 

می توانیم برای توجیه این ماده « طبق مقررات اقدام به معالجه نماید ، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست 

. یست در واقع از مصادیق احسان استوئیم که در موارد ضرروری که تحصیل برائت ممکن نباشد پزشک ضامن نبگ

یعنی در مواقع اورژانسی هنگامی که بیمار وارد بیمارستان می شود پزشک مربوطه با قصد احسان و کمک رسانی 

به مداوای بیمار می پردازد پس در صورتی که طبق مقررات اقدام به معالجه کند آن پزشک ضامن نیست اما این 

ز مصادیق احسان است؟ آیا باز هم اپس از مداوا پزشک هزینه درمان را دریافت کرد نکته حائز اهمیت است که اگر 

در اینجا همانطور گفتیم با گرفتن دستمزد از قاعده احسان خارج می شود پس علت عدم ضمان در اینجا چیست؟ 

ای پزشکی به جهت ضرورت ه»هم در این رابطه صحبت کرده که می گوید قانون مجازات اسالمی  571در ماده 

پس همان طور که مشاهده می کنید در این ماده قید به جهت ضرورت آمده است « باشد دیه یا ارش ندارد 

هم قید در مواقع ضروری ذکر شده است پس بنابراین این موضوع هیچ ربطی به نیت  417همانطور که در ماده 

الجه بیماران بپردازند زیرا در غیر این در واقع در مواقع ضروری پزشکان مکلف هستند که به معپزشک ندارد 

اینصورت خود دچار مشکل می شوند . زیرا طبق وظیفه قانونی خود مکلف اند که مقابله به خطر کنند و نمی 

( پس در اینجا به دلیل ضرورت دست پزشکان  152توانند از ایفای وظیفه قانونی خود امتناع نمایند ) تبصره ماده 

اینکه مبادا از ترس ضامن بودن اقدام به معالجه نکنند و منتظر بماند تا اول اخذ برائت کنند و  را باز گذاشته اند تا
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ر اگهمانطور که از نظر شرعی هم تاخیر در عمل جراحی برای کسب اجازه بستگان بیمار بعد به مداوا بپردازند 

با بررسی در مواد قانونی ر نتیجه ( پس د 1، ص  1315خطر فوت بیمار در میان باشد جایز نیست ) خامنه ای ، 

 متوجه می شویم که قاعده احسان رافع مسئولیت پزشک نیست . 

 اذن  –ب 

یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده اذن بدین معناست اعالم رضای مالک یا نماینده قانونی او 

برای انجام دادن یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا است 

برخی در استعماالت اذن از کلمه اجازه استفاده می کنند که (  24، ص  1341استعمالی . ) جعفری لنگرودی ، 

ازه آن است که بعد از صدور فعل شخص این اشتباه است . اذن آن است که رخصتی قبل از انجام عمل باشد اما اج

 آیا اذن بیمار یا ولی او رافع مسئولیت پزشک می شود یا خیر ؟ اجازه می دهد حال در رابطه بحث ما 

در اینجا ما بیان داشتیم ولی او ، بله درمواردی که بیمار صغیر یا مجنون باشد یا در صورتی که بیمار دچار بیهوشی 

بدهد . حال در رابطه با سوال  ه باشد در این موارد ولی او باید اذن به مداوای بیمار راباشد که توان صحبت نداشت

در واقع نظر مشهور فقها بر این است که اذن بیمار رافع مسئولیت پزشک نیست و باال نظرات مختلفی وجود دارد 

ز خود را به کار بسته و ا پزشک ضامن است به طوریکه شهید ثانی میفرماید اگرچه احتیاط کرده و نهایت تالش

( اما در این میان نظرات مخالف هم  141، ص  1311. ) شهید ثانی ، بیمار خود اذن گرفته باشد ضامن است 

متخصص بوده و تالش خود را به کار بسته باشد ضامن وجود دارد از جمله نظر ابن ادریس که می گوید پزشک اگر 

خاطر آنکه با اذن بیمار به مداوا کردن او ضمان ساقط شده است و به خاطر و به نخواهد بود به خاطر اصالت برائت 

آنکه معالجه فعلی است که شرعاً جایز است پس نباید ضمان را در پی داشته باشد . ) همان ( در پاسخ به این 

د و بیمار می رو کنار با وجود دلیل بر اشتغال ذمهاستدالل شهید میفرماید این سخن ناتمام است زیرا اصالت برائت 

 . ) همان (منافاتی با ضمان ندارد اذن در معالجه داده است نه اذن در اتالف و جائز بودن فعل 

انون مجازات قبلی ، مبنای قانون هم نظر مشهور فقها بود بطوریکه که در ق 1312تا قبل از اصالح مجازات در سال 

هرگاه پزشکی هر چند حاذق و متخصص باشد ، در معالجه هایی که »هم مقرر داشته است که  311در ماده 

شخصاً انجام می دهد و یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض و ولی او باشد ، باعث تلف جان یا 

نون مجازات قبلی و نظر مشهور فقها بر پایه نظریه خطر در واقع قا« نقص عضو یا خسارت مالی شود ، ضامن است 

نظر فقهای مشهور بر این است که ما برای این استدالل خود روایاتی داریم که شاهد بر مطلب ما هستند آنها است 

به روایتی استناد می کنند مبنی بر اینکه حضرت علی )ع( ختانی که حشفه پسری هنگام جراحی بریده بود ضامن 

 ( 215، ص  21حر عاملی ، ج « ) ان علیاً )ع( ضمناً ختاناً قطع حشفتاً غالم  »است 
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به استدالل آنها نقد کرد و گفت که روایتی را که به آن استدالل کرده اید بر پایه تقصیر است نه خطر اما باید 

ده نه و بیش از حد بریدچار تقصیر شده یعنی در واقع بی احتیاطی و بی مباالتی کرده است یعنی در اینجا ختان 

وارد کرد او ضامن باشد در اینجا چون دلیل ما کامل به مریض  ه طبیب آسیبی را در حین مداوااینکه به صرف اینک

 نیست و ما هم شک داریم بر اینکه طبیب ضامن است یا خیر حکم به برائت می کنیم . 

ا وقتی طبیب حاذق و ماهر با علم و تمام سعی و درست است که بیمار اذن در مداوا نه اذن در خسارت و اتالف ام

خساراتی به مریض وارد شده نه از تالش خود در صدد این بوده که مریض را مداوا کند اما در حین عمل و مداوا 

سر کوتاهی و بی مباالتی پزشک بلکه ممکن است در حین مداوا خسارتی به مریض وارد شده همان طور که ممکن 

ارد نشود مریض هنگامی که رضایت به عمل جراجی و معالجه می دهد در واقع رضایت به است هیچ خسارتی و

 . خطرات احتمالی آن هم می دهد 

به همین دلیل در قانون مجازات جدید نسبت به این نظریه اصالحاتی صورت گرفته است که شاهد آن هستیم به 

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا » در بند ج آمده است که  151طوریکه در ماده 

نظامات دولتی انجام می شود قابل مجازات و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین علمی و فنی 

قابل مجازات نیست را می توانیم اینگونه معنی کنیم که در واقع پزشک ضامن نیست . یعنی در صورتی « نیست 

در صورتی که پزشک دچار تقصیر نشده باشد پزشک ضامن نیست. که بیمار یا اولیای آن اذن به معالجه داده باشند 

ماده جدید با عرف و اخالق و مذهب همخوانی بیشتر داشته باشد زیرا در این صورت دست  به نظر می آید که این

که علوم پزشکی پیشرفت بیشتری داشته باشد و ترس از ضمان نداشته باشند پزشکان باز است و باعث می شود 

ی آنها باشد ی و بی احتیاطالبته باید تاکید کرد که خساراتی که به بیماران وارد می کنند نباید ناشی از بی مباالت

 . که در این صورت ضامن هستند 

 :  برائت –ج 

پزشکی یکی از مشاغل پر خطر است به طوریکه امکان دارد که پزشک در حین اقدامات پزشکی از جمله تشخیص، 

معالجه ، درمان ، تجویز دارو و عمل های جراحی دچار اشتباه شود به طوریکه زیان هایی که به بیمار وارد می 

روی از با پیهستند بنابراین قانون گذار  شود غیر قابل جبران باشد به همین دلیل همواره پزشکان دچار استرس

فقه امامیه نسبت به این موضوع چاره ای را اندیشیده است تا پزشکان ما با آرامش خاطر بیشتری اقدام به درمان 

 بیماران بپردازند که آن شرط برائت قبل از درمان است .

چنانچه »آمده است که  15در قانون مجازات اسالمی قبلی هم این موضوع ذکر شده بود به طوری که در ماده 

طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ، ضامن خسارت جانی یا 
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نکه و دیگر ای« طبیب ضامن نمی باشد مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد

هرگاه طبیب و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض »همین قانون دوباره تکرار شده است که  322در ماده 

 «.یا ولی او یا از صاحب حیوان در امور دامپزشکی برائت حاصل نماید عهده دارد خسارت پدید آمده نخواهد بود

ین است که هرگاه قبل معالجه بیمار پزشک از او برائت بگیرد ضامن نیست به طوری همچنین نظر فقها هم بر ا

که شهید ثانی می فرماید و اگر بیمار ذمه او را از جنایت پیش از وقوع آن بری کرده باشد نزدیک به ثواب آنکه 

 ( .141، ص  14ذمه او بری می شود )شهید ثانی ، ج 

قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد  415ید بپردازیم به طوری که در ماده حال باید به بررسی قانون مجازات جد

مگر آنکه عمل هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است »که 

 شود.ن رفته باشد و مرتکب تقصیر همیا اینکه قبل معالجه برائت گاو مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد 

نسبت به برائت پزشک صحبت شده اما نوشته شده در همانطور که مالحظه می کنید در قانون مجازات جدید 

صورت عدم تقصیر پزشک ضامن نیست حال در اینجا یک سوالی پیش می آید و آن این است که فرق بین برائت 

تقصیر نشود ضامن نیست در  و رضایت چیست ؟ چون ما در رضایت هم گفتیم که در صورتی که پزشک دچار

اینجا هم همین را قانون بیان داشته پس فایده برائت چیست ؟ اگر برائت هم گرفته نشود که نتیجه باز همان می 

شود یعنی در صورتی که فقط بیمار رضایت به درمان داشته باشد و پزشک هم دچار تقصیر نشده باشد او ضامن 

 نیست .

 تاثیری در حال پزشکان دارد ؟  پس با این وجود اخذ برائت چه

در پاسخ به این اشکال برخی نظریه ی جابه جایی بار دلیل را پذیرفته اند به طوری که بیان داشته اند که اثر 

شروط عدم مسئولیت تنها منحصر به محدود کردن مسئولیت جبران خسارت یا معافیت از آن نمی باشد ممکن 

 (425جایی بار دلیل باشد )شجاع پوریان ، ص است منظور شروط عدم مسئولیت جا به 

شرط برائت به معنی معاف شدن از مسئولیت ناشی از تقصیر نیست بلکه هدف از آن تقلیل مسئولیت پزشک از 

 ) همان (مسئولیت مفروض به مسئولیت مبتی بر تقصیر است 

رائت شک است اما در صورتی که ببه عبارت دیگر در صورتی که برائت گرفته نشود بار اثباتی عدم تقصیر بر پز

گرفته شود با اثباتی تقصیر پزشک بر عهده بیمار است . پس در نهایت باید گفت که درست است که در ظاهر 

و در مسئولیت پزشک تغییری حاصل نمی شود و  یک پزشک نمی شود گرفتن برائت باعث عدم مسئولیت مطلق

ا تنها فایده آن این است که با وجود برائت ظاهر بر این است همچنان تقصیر پزشک شرط ایجاد مسئولیت است ام

پزشک تقصیر ندارد و خسارت وارده به بیمار ناشی از تقصیر پزشک نیست در اینجا باید خود بیمار اثبات کند که 
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تقصیر پزشک است . چنانچه اثر شرط برائت محدود به جا به جایی مدعی و منکر است )شجاع که خسارت ناشی از 

 (. 433، ص1311پوریان ،

ن است اینویسنده گان حقوق مدنی هم به این نتیجه رسیده اند به طوریکه بیان داشته اند اثر مهم شرط برائت 

که پزشک را از ضمان مفروض در قانون معاف می کند و در صورتی مسئول قرار می گیرد که زیان دیده بتواند 

 ( . 315،ص 1371ا در اعمال قواعد ثابت کند ) کاتوزیان ، تقصیر نا متعارف و غیر قابل اقماض پزشک ر

ر حالت اول اما دپس باید در نهایت بگوئیم نه رضایت بیمار و نه برائت او باعث سلب مسئولیت از پزشک نمی شود 

را  تی و به طوری کلی تقصیر پزشکنتیجه اثباتی بر عهده پزشک و در حالت دوم بیمار یا اولیای او باید بی مباال

 .ثابت کنند 

ی وجود دارد برخی می گویند اخذ برائت می تواند به طور خصوصی از بیمار نظرات مختلفبرائت درباره نحوه گرفتن 

و یا به طور عمومی و از طریق رسانه های عمومی و نصب تابلو در بیمارستان به نحوی و ضمن یک قرارداد باشد 

اما می توانیم به کالم این بزرگوار نقدی وارد   (.111،ص 1421مکارم ، که بیمار یا ولی وی از مفاد آن مطلع شود )

کنیم که ما رابطه پزشک و بیمار را یک رابطه قراردادی در نظر گرفتیم و در نتیجه اگر رابطه آنها قراردادی است 

د و شروط آن پس باید این قرارداد مهم مثل دیگر عقود همچون بیع،اجاره و .... در یک برگه ضبط و تنظیم شو

هم در قرارداد قید شود تا اگر طرفین دچار خسارت شدند با توجه به آن برگه بتوانند جبران خسارت کنند نه 

 اینکه به صورت عمومی باشد و با نصب تابلویی در بیمارستان .

ی گفت در برخ اما در مورد اینکه امروزه برگه برائت به صورت جداگانه از هر بیمار گرفته می شود باید سخنی را

موارد دیده می شود که بیمار هنگامی که می خواهد وارد اتاق عمل شود برگه برائت به او داده می شود و او ناچار 

به امضاء است حال در این شرایط که در واقع برگه برائت به صورت یک قرارداد اکراهی است یعنی ناچار است 

برائت را امضاء کند در غیر این صورت عمل جراحی صورت نمی  هنگامی که بخواهد  عمل جراحی انجام دهد برگه

گیرد آیا در این شرایط هم این برائت اثر دارد ؟ در واقع در شرایطی که بیمار و همراهان او اضطرار به امضاء دارند 

شاید اصالً میل باطنی آنها به امضاء آن برگه نباشند اما ناچار هستند که امضاء کنند تا بیمار هرچه سریعتر وارد 

 ن برگه از نظر شرعی صالحیت دارد؟اتاق عمل شود آیا در این شرایط هم که در اکثر مواقع هم اینگونه است آیا ای

مزمان با انتقال بیمار به اتاق جراحی ، چند برگ را برای اخذ برخی از حقوق دانان معتقد اند در بعضی از موارد ه

برائت پزشک به او تقدیم می کنند و به امضاء و ضرب انگشت بیمار می رسانند . این برگ ها معموالً چاپی است 

اینگونه اقدامات در بسیاری از موارد برائت محسوب نمی شود چون قصد انشاء چنین مطلبی از مریض مضطر با 

اهی الزم و اختیار نبوده و احتمال تدلیس و تقلب و سوء استفاده از اضطرار بیمار فراوان است )داراب پور ، آگ

 (. 115، ص  1315
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و دیگر اینکه اگر بعد از جراحی و درمان ضرری متوجه بیمار شود که ناشی از تقصیر پزشک باشد ، حال این بیمار 

زیان دیده باید به دنبال اثبات تقصیر پزشک هم باشد . در این شرایط خود بیمار دچار ضرر های مادی و معنوی 

باشد تا حق خود را مطالبه کند . آیا اصالً در این شرایط است اما برای اثبات حق خود باید در پیچ و خم دادگاه نیز 

کمسیون های پزشکی به راحتی حق را به بیمار می دهند ؟! باید قانون گذار نسبت به این موضوع که بیماران 

بسیاری مبتالبه آن هستند چاره ای بیاندیشد تا شاید حق بیمار ضایع نشود . زیرا در این صورت باعث می شود 

کان ما با بی احتیاطی و بی مباالتی اقدام به معالجه کنند چون می دانند که راه اثبات تقصیر آنها به ساده که پزش

یعنی در واقع با وجود برگه برائتی که از بیماران گرفته اند درست است که دست آنها باز می گی ممکن نیست 

باید این را هم در نظر گرفت که بسیاری از پزشکان شود و با خیال راحت می توانند به مداوای بیمار بپردازند اما 

 از این برگه سوء استفاده کرده و به راحتی باعث ضرر مالی و معنوی بیمار می شوند . 
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 نتیجه گیری :

در این نوشتار اول به ماهیت مسئولیت پرداختیم تا برایمان روشن شود که مسئولیت پزشک چیست و به این 

تعهد او نسبت به تمام رفتار های صادره از او می باشد و ثانیاً این موضوع را نتیجه رسیدیم که مسئولیت پزشک 

ست یا قهری؟ که از بررسی از کتب فقهی و مورد بررسی قرار دادیم که آیا مسئولیت پزشک مسئولیت قراردادی ا

ک بیان نکرده اند که مسئولیت پزشمواد قانونی به این نتیجه رسیدیم که قانون گذار و فقها به صورت مستقیم 

کدام است زیرا اگر هر دو صورت باشد باالخره برای پزشک مسئولیتی دارد اما با توجه به مواد قانونی که رضایت 

در عدم مسئولیت پزشک شرط می داند متوجه می شویم که قانون گذار مسئولیت قراردادی پزشک را و برائت را 

تقویت می کند . و دیگر اینکه حال اگر مسئولیت پزشک قراردادی باشد آیا تعهد پزشک تعهد به نتیجه است یا 

وردیم که تعهد پزشک تعهد این را بدست آوسیله ؟ که این مطلب هم روشن شد با اینکه در کالم فقهای مشهور 

را  این است که تعهد پزشکبه نتیجه است اما آنچه که منطقی تر و عقالنی تر است و با موازین فقهی تطابق دارد 

تمام تالش و سعی و کوشش خود را انجام دهد که قانون تعهد به وسیله بگیریم . البته در صورتی که پزشک 

همچنین قانون مجازات  و تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانسته است . مجازات جدید هم تابع این مطب شده است

جدید بر مبنای نظریه ی تقصیر است . برخالف آنچه که در قانون مجازات قبلی وجود داشته یعنی در قانون 

مجازات قبلی به طور کلی ضامن می دانسته یعنی چه دچار خطا شده باشد چه دچار تقصیر ضامن است . اما در 

نون مجازات جدید در صورتی که تقصیر پزشک ثابت شود او را ضامن می داند و دیگر اینکه نسبت به ضمانت قا

  پزشک هم چاره ای اندیشیده است که آن شرط برائت است .

قانون گذار برای آسایش پزشکان شرط برائت را در قرارداد پزشک و بیمار پذیرفته است به طوریکه هرگاه بیمار 

ه به این البته نبپذیرد باعث می شود که جنبه تقصیری از دوش پزشک برداشته شود ان شرط برائت را قبل از درم

در اینجا هم در صورت اثبات تقصیر پزشک می توان او معنا که برگه برائت باعث سلب مسئولیت پزشک می شود 

یل می گردد .بدین ترتیب برائت باعث را مجازات کرد . اما تنها فایده برائت این است که باعث جا به جایی بار دل
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صلب مسئولیت پزشک نمی شود همان طور که اگر پزشکی دچار بی مباالتی و بی احتیاطی نشده باشد حتی اگر 

   . برگه برائت هم نگرفته باشد او ضامن نیست و مسئولیتی نسبت به بیمار ندارد 

 پیشنهاد :

در این نوشتار ما به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین پزشک و بیمار یک رابطه قراردادی است و این قرارداد  - 1

همانند دیگر عقود مهم و خطیر است . یعنی همانطور که در عقود دیگر مثل وکالت ، بیع ، اجاره و .... قانون گذار 

اساس آن را بیان کرده الزم است که در این قرارداد به طور مفصل و صریحاً در مورد آن صحبت کرده و شرایط و 

هم قانون گذار به طور مفصل درباره آن صحبت کند و صریحاً نسبت به آن تعین و تکلیف کند تا مبادا حق بیمار 

یا پزشک ضایع شود . زیرا امروزه به دلیل شیوع بیماری های فراوان و همچنین پیشرفت علوم پزشکی رابطه پزشک 

مثل قبل نیست و روزانه میلیون ها بیمار و پزشک با هم در ارتباط هستند پس بنابراین الزم است که و بیمار 

مفهوم و نقض خطای پزشکی ، نوع تکلیف تعهدات قانون گذار رابطه بین آنها از جمله نحوه جبران خسارت بیمار و 

ندارد  شکان جنبه درمانیبیماران به پز پزشکی)تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه( به خصوص امروز که فقط مراجعه

به دلیل عمل های زیبایی می باشد . و در آخر اینکه در این مسئله فقط اکتفا به قواعد عمومی  مراجعه آنها بلکه

قرارداد ها و مسئولیت مدنی برای تنظیم روابط پزشک و بیمار کافی نیست باید قواعدی خاص که متناسب با 

 ( 447، ص 1311ریف و انسانی باشد تدوین گردد . )شجاع پوریان ، پیشرفت های این حرفه ش

آنچه که امروزه ما بیشتر مبتالبه آن هستیم شکایت بیماران از پزشکان است یعنی در واقع مشکل اصلی ما  -2 

 بیشتر به نفع پزشکان صحبت کرده است و صحبتی در جامعه احقاق حق بیماران است اما در قانون مجازات جدید 

درباره بیماری که دچار ضرر های مادی و معنوی شده است به میان نیامده است . به همین دلیل قانون گذار باید 

 .نسبت به این موضوع تجدید نظری انجام دهد و مواد قانونی و تبصره هایی را برای بیماران شاکی در نظر بگیرد 

ی فروانی در عرصه به وجود آمده که بیماران به آنها زیرا امروزه به دلیل پیشرفت های پزشکی ، عمل های زیبای

روی می آورند اما نتیجه مطلوب را به دست نمی آورند در واقع در اینجا هدف و مراجعه بیمار به پزشک فقط جنبه 

و برای جراحی زیبایی به پزشک مراجعه کرده پس قانون گذار باید درمانی نبوده بلکه بیمار در اینجا سالم است 

به این استثنائات و این عمل های زیبایی هم چاره ای بیاندیشد زیرا هدف از این عمل ها رسیدن به نتیجه  نسبت

 سعی و تالش پزشک جهت درمان بیمار.مطلوب است نه فقط 
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