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مقدمه
پزشکی یکی از مباحث پیچیده و دشوار مسؤولیت

هاي بشري، از بدو تشکیل تمدن. حقوق پزشکی است
قانونگذاران، مقرراتی را براي ساماندهی و تنظیم نظارت 

ها در جبران آنمسؤولیتبر فعالیت پزشکان و کیفیت 
در قانون مجازات . اندخسارت بیماران در نظر گرفته

را به این واديار م، قانونگذ1370سالاسالمی مصوب
و نبودکه با مبناي تقصیر سازگار بودامر اختصاص داده 

به نظر . پزشک با هم تعارض داشتندمسؤولیتب در با
که سیستم این بودعلت اصلی این تعارض ،رسدمی

از طرفی :مبتنی استن بر دو شیوهقانونگذاري ایرا
رفی دیگر قوانین عسوي و از ؛مورد نظر بودنظرات فقهی 

اقتباس شدهاز کشورهاي اروپایی در اغلب مواردکه 
-در نتیجه، ضرورت ایجاب می.اندعمل قرار گرفتهمورد 

، که قوانین موضوعه و باالخص قوانین جزایی کامالً کرد
در . صریح و روشن باشد و از تفاسیر متعدد به دور باشد

مقررات ، 1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب
مسؤولیتپیشین اصالح گردیده و مبناي تقصیر را در 

پزشک پذیرفته است و به طور معمول تعهد پزشک را 
به گیرد، یعنی پزشک بر عهده  می. داندتعهد به وسیله می

با رعایت موازین را موجب قرارداد یا قانون، بیمار 
پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را براي درمان 

بیمار در اختیار ) شفا دادن(بندد؛ لیکن درمان قطعیبه کار
او و مورد تعهد او نیست؛ بنابراین پزشک را فقط هنگامی 

.شناخت که تقصیر او ثابت شودمسؤولتواند می
مبناي در زمینۀیالؤمقاله سبه هر حال در این

که باشدکیفري پزشک به شرح ذیل مطرح میمسؤولیت
.قابل بحث است

باشد، یا کیفري پزشک مبتنی بر تقصیر میمسؤولیتآیا 
محض و بدون تقصیر پذیرفته شده است؟مسؤولیت

در 1370سالقانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب
، 320، 319، 60و مواد 295و بند ب ماده 59ماده 2بند 
کیفري پزشک و روابط وي با مسؤولیت، به 322و 321

، قانونگذار سه 59ماده 2در بند . ستبیمار پرداخته ا

شرط رضایت بیمار، مشروعیت عمل طبی و رعایت 
موازین فنی، علمی و رعایت نظامات دولتی را براي جرم 

به عقیده اکثر . شناختن فعل پزشک منظور نموده است
کیفري مسؤولیتعلماي حقوق، عوامل موجهه جرم، هم 

وقتی شخصی برد و مدنی را از بین میمسؤولیتو هم 
در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگري مثالً

توان او را به پرداخت خسارت محکوم نمودشود، نمی
فقط جرم نبودن عمل 59مادة2ید گفته شود، بند شا.)1(

کند و گانه بیان میپزشک را در صورت اجتماع شرایط سه
مسؤولیتمنافاتی ندارد که همان عمل موجب تحقق 

قانون 319ةماددرقانونگذارکه د، کما اینمدنی شو
اي به تقصیر یا عدم تقصیر پزشک ننموده اشارهمذکور
وضمنی ةمطلق نیز اشارمسؤولیتاین به عالوه بر. است

در ظاهر تعهد پزشک را از تعهد به مواظبت و سعی و 
تبدیل به خودداري از اضرار) تعهد به وسیله(تالش 

وسیله پزشک تا بدین) 3(نموده است) تعهد به نتیجه(
ۀهایی باشد که به طور مستقیم یا به وسیلضامن تمام زیان
.آورددیگران به بار می

مسؤولیتپزشک، مسؤولیتاز نظر مشهور فقها 
چرا که رفتار متعارف و غیر ،محض و بدون تقصیر است

آور دانسته است، در حالی مقصرانه پزشک را نیز ضمان
کند که پزشک فقط در مصلحت اجتماعی اقتضا میکه 

، تا پزشکان ول شناخته شودؤت ارتکاب تقصیر مسصور
بتوانند با رعایت موازین مسؤولیتبدون نگرانی از 

اگر . پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردازند
که ظاهراً مستند به عمل -به صرف ایراد خسارت به بیمار

ول باشد، ؤاثبات تقصیر، وي مسو بدون-پزشک است
شکان چه بسا این وضعیت موجب تشویش و نگرانی پز

ها شود که این امر از در جهت اعمال وظایف خطیر آن
هاي یک سو مانع پیشرفت علمی پزشک و درمان بیماري

جامعه و از سوي دیگر به زیان بیماران وشودسخت می
.است
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یت فقهاي امامیه، از نظر علماي اهل سنت همگام با اقل
است، زیرا به نظر آنان تقصیربرمبتنیپزشکمسؤولیت

شود و تا وقتی که پزشک در ضمان و اذن با هم جمع نمی
انجام فعل مأذون فیه بوده و آن را بر وجه صحیح و 
طریقه متعارف انجام دهد و سعی و تالش خویش را به 

معروفکتابدر. نخواهد داشتمسؤولیتکار بندد، 
پزشک": این خصوص چنین آمده استدرجواهرالکالم

یاکند،کوتاهیاگراست،معالجهازناشیتلفضامن
اواذنبدونرابالغییاولی،اذنبدونرامجنونییاطفل

مسؤولیتاز عبارات فوق مبناي تقصیر در ".کندمعالجه
اند ط است، هرچند گروهی از فقها گفتهپزشک قابل استنبا

پزشک در فرض مأذون بودن و عدم تقصیر هم که 
.)4(ول استؤمس

حقوقدرکهاستحلیراهتقصیربرمبتنیمسئولیت
تعهدفرانسه،حقوقمثالً در.استشدهپذیرفتهتطبیقی
راتقصیراصوالًوآوردهشماربهوسیلهبهتعهدراپزشک

بهفرانسهتمیزدیوان.دانسته انداومبناي مسئولیت
به درمانتعهدپزشککهاست،کردهاعالمصراحت

رااواستکردهتعهدبلکهندارد،بیمار) دادنشفا(قطعی
داده مطابقکهمداواییبلکههرگونه مداوا،نهکند،مداوا
پزشک کهاستمعنیبداناین.باشدعلمیمسلمهاي
کهرادرمانیراه هايباشد،دقیقومراقبومواظبباید
رویه.بردکاربهومی رود بشناسدکاربهمشابهموارددر

دربارهبیماربهرسانیاطالعتعهدفرانسهقضائی
پزشکتعهداتازرادرمانیاعمل جراحیخطرهاي

و اثباتتقصیرنوعیکهراتعهدایناجرايعدمودانسته
کردهتلقیمسئولیتموجباست،بیمارعهدهبرآن

).5(است
، 1392سالمصوبمجازات اسالمی جدیدقانوندر 

مسؤولیتدر باب 497تا495و مواد 158بند ج ماده 
کنندگان سیاست کلی تدوین. پزشک تدوین شده است

ن و ابر رقت مجازات مرتکبقانون جدید مجازات اسالمی
و در عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوي جزایی 

مجازات اسالمی مصوبتعارض مواد قانون مجموع رفع

به طوري که در بند . )6(قرار داده شده است1370سال
هر نوع عمل جراحی یا طبی : داردمقرر می158ةج ماد

مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا 
نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین فنی و علمی و 

ذ در موارد فوري اخ،شودنظامات دولتی انجام می
.رضایت ضروري نیست

: داردمقرر می1392سالمصوب.ا.م.ق495ةدر ماد
دهد موجب تلف میهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام

یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او 
مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل 
از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود 

اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون و چنانچه 
و به دلیل بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از ا

بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض 
.شودتحصیل می

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم -1ةتبصر
هر چند برائت اخذ ،و عمل براي وي ضمان وجود ندارد

.کرده باشدن
مسؤولاین ماده چنین صراحت دارد که پزشک اصوالً 

هاي وارده به بیمار است، مگر این که عدم تقصیر او زیان
در این فرض نیز در . اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد

است که مرتکب مسؤولیتصورتی پزشک معاف از 
فوق موادبه دیگر سخن، از سیاق . تقصیر نشده باشد

تقصیر قابل استنباط ةمبناي فرض تقصیر یا به تعبیري امار
، اثبات تقصیر مسؤولیتکه براي احراز است؛ بدین معنی 

تواند عدم تقصیر خود را مبنی الزم نیست، ولی پزشک می
بر این که مقررات پزشکی و موازین فنی را کامالً رعایت 

احتیاطی نشده است، اثبات گونه بیکرده و مرتکب هیچ
هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و . نماید

خود را شرط نموده باشد، مسؤولیتدم به عبارت دیگر ع
.)7(زیان دیده خواهد بودةبار اثبات تقصیر بر عهد

در مسؤولیتبنابراین، شرط برائت از ضمان، پزشک را از 
کند و فقط بار اثبات را صورت اثبات تقصیر معاف نمی

نماید، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ جا میبهجا
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عدم تقصیر بر دوش پزشک و در نشده باشد، بار اثبات
ة زیان دیده صورت اخذ برائت، بار اثبات تقصیر بر عهد

قانون جدید 495ةماددر"تقصیر"ۀکاربرد کلم.است
پزشک مبتنی بر تقصیر مسؤولیتدلیل بر آن است که 

است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که 

مسؤولیتکه در بدیهی است .خالف آن قابل اثبات است
بدون تقصیر یا محض، اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهد 

قانون جدید نیز مؤید قبول مبناي 495ةتبصره ماد.بود
.تقصیر در این قانون است
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Correlation of Practitioners,s Criminal Responsibility in Islamic Penal
Code Act 2013 with Islamic Penal Code 1991

Shahnaz Behmanesh Nia1*, Amir Dibaee 2, Omid Ghassemi 3

Abstract
physician  in order  to  carry out  their professional  duties  may
be committed  by  an   act  or omission  in  contrary   to  the
dignity  and  violation  of  individuals  and  disruptive in social
order. The  legislature  considers  these  action  as  a  crime  and
must  be  punished.
Doctor’s  criminal  responsibility  in the Islamic criminal  law
act of 1370 follows  statemen’s  from Shiite religious  groups,
as  pare  and  without  fault  of  the  Doctor, s  responsibility.
Fortunately, the  new Islamic criminal law act of 1392/2/1
penal  code  has not  been  run  yet, previous  regulations  has
been modified  and fault  based  on  physician responsibility has
adopted. So  in order for a relives himself doctor relief  from
responsibility, should  be  proved  his/her  own innocence  by
former  way (cutting  the  causation  relations)

Keyword: Doctor, Fault, Mere responsibility, Criminal
responsibility.
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