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تمامیت جسمانی  علل موجهه جرم،  اخذ برائت،  اذن درمان،  سوء درمان، عمل جراحی، :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
جرم امري است عمومی که نقش حاکمیتی دولت در آن 

حکم   تعیین کیفر،  وظیفه تعریف جرم،. به شدت پررنگ است
به هنگام تعریف یک رفتار . بدان و اجراي کیفر با دولت است

هاي متعدد و  این دولت است که از میان ارزش  به عنوان جرم،
گاهی متعارض موجود در جامعه و عرف، دست به انتخاب زده 

به هنگام . گیرد و برخی را تحت حمایت کیفري خود می

  :چکیده

گذار در مواردي پزشک را هاي زندگی اجتماعی است، لکن قانونضروریت هرچند درمان بیماري از طریق پزشکی یکی از
گذار به منظور کمک به درمان و پیشگیري از اینکه مسئولیت قانون. شود ضامن خساراتی دانسته که در ضمن درمان به بیمار وارد می

ک مسئول خساراتی که در نتیجۀ درمان ایجاد مانعی در جهت درمان نباشد، شرایطی را در نظر گرفته که در صورت رعایت آنها پزش
رغم اینکه براي بیمار ضروري هستند، لکن به واسطۀ اینکه پزشک در انجام آنها مقررات فنی و  ها علی اي از درمان پاره. شود نیست می

ق ایران، در صورتی که در حقو. شود یا قانونی را رعایت نکرده، سوء درمان محسوب شده و از این طریق بیمار متحمل خساراتی می
پزشک در درمان درست رفتار نکرده و سوء درمان داشته باشد، مطابق با قواعد عمومی مسئولیت، مسئول جبران خسارات وارده به 

و  باشدلکن شرایطی وجود دارد که در صورت رعایت آنها، ولو پزشک در درمان رعایت مقررات یا موازین را نکرده . باشد  بیمار می
در این پژوهش هدف مطالعۀ شرایط قانونی معافیت پزشک از مسئولیت ناشی از سوء . رمان داشته باشد، پزشک مسئول نیستسوء د

اذن به درمان، فقدان تقصیر و اخذ برائت در صورت   مشروعیت عمل جراحی و طبی،  بر اساس نتایج آن در صورت. درمان است
  .ورود خسارت پزشک مسئول نیست
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ازات براي رفتار جرم انگاري شده این ـزان مجـتعیین می
دهد و تعیین کیفر  دولت است که تناسب را تشخیص می

اجراي آن   ر فرد ناقض قانون و شیوهـم به کیفـحک. کند می
نتیجه اینکه اساساً تراضی . نیز از شئونات حاکمیت است

» جرم به مثابه یک خطاي عمومی«گیري  افراد در شکل
)Crime as a Public Wrong (توان  نقشی ندارد و نمی

توافق الف با ب براي ارتکاب جرم بر علیه او را زیر قاعده 
هرچند گاهی در برخی   دي اراده مورد پذیرش قرار داد؛آزا

موارد به صورت استثنایی امکان گذشت پس از ارتکاب جرم 
در بعد . )قانون مجازات اسالمی 104ماده ( وجود دارد

دیده تأثیري در مسئولیت  ن مسئولیت مدنی هم رضایت زیا
 تواند براي برائت از مسئولیت عامل ورود زیان نداشته و نمی
اي که قرارداد بین  به گونه. به این رضایت استناد نماید

نقش رضایت  1.اند دیده و عامل ورود زیان را نافذ ندانسته زیان
در ارتکاب جرم بر علیه تمامیت جسمانی افراد و ورود 
خسارت یکی از موضوعاتی است که معموالً مورد مناقشه در 

براي نمونه  .گذاري مختلف قرار گرفته استهاي قانون نظام
که در هر دو سلب حیات با  )Euthanasia( دوئل و مرگ آرام

گیرد به صورت تاریخی محل بحث  رضایت قربانی صورت می
. از حق یا بی حقی دولت براي مداخله در آن بوده است

به ورود زیان  ي مربوطهمچنین در مورد نافذ بودن قراردادها
  1.قبل از زیان اختالف نظر وجود دارد

توانند بر ایراد جرح و  نظر از اینکه آیا افراد می صرف
 365در نظام حقوقی ما ماده { قتل خودشان رضایت دهند

  : قانون مجازات اسالمی در این خصوص قابل بحث است
تواند پس از  در قتل و سایر جنایات عمدي، مجنی علیه می[

وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا 
توانند پس از فوت او،  اید و اولیاي دم یا وارثان نمیمصالحه نم

حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به 
با  ].شود محکوم می» تعزیرات«تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

این حال حتی اگر ظرف این ماده گنجایش اتانازي را داشته 
باشد، باز هم قتل ارتکابی از سوي پزشک از حیث جنبه 

میِ جرم قابل مجازات است، اگرچه به حکم قانونگذار با عمو
رضایت قربانی پس از جرح و پیش از فوت، حق خصوصی بر 

، آنچه در اینجا موضوع بحث }شود قصاص و دیه ساقط می
است جایی است که یک طرف این توافق پزشک یا جراح 

جایی که موضوع توافق، گرفتن جان بیمار به . باشد
قانونگذاران  از سوي پزشک باشد، برخی درخواست خود وي 
دانند ولو انگیزه پزشک رهانیدن بیمار از  رضایت را بی اثر می

قانون ایران در . درد و رنج ناشی از یک بیماري العالج باشد
این خصوص ساکت است و بعضی با استناد به برخی مواد 

زیرا . اند اعتبار دانستن چنین توافقی نمودهقانون سعی در بی
االصول انگیزه نقشی در ارتکاب جرم ندارد و هرچند  علی

اما  2.شرافتمندانه موجب تغییر عنوان مجرمانه نخواهد شد
تعهد بر درمان بیمار باشد با   هنگامی که موضوع رضایت،

ایراد جرح از سوي پزشک   جمع شرایط مندرج در قانون،
و  دیگر یک رفتار غیر قانونی نبوده و از جمله اعمال مجاز

دهد نه قبح فعلی  آنچه در این حالت رخ می. مورد نیاز است
دارد و نه قبح فاعلی و ارتکاب این رفتار از سوي قانونگذار 

قانون مجازات اسالمی  158ماده . موجه دانسته شده است
اعمال جراحی و طبی را از این دسته دانسته و آن را از کیفر 

ه طبق قانون جرم ارتکاب رفتاري ک...  »  :معاف کرده است
هر  -ج: ... شود در موارد زیر قابل مجازات نیست محسوب می

نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا 
یا نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین فنی و علمی و  ءاولیا

در موارد فوري اخذ رضایت . شود نظامات دولتی انجام می
: دارد ن نیز مقرر میهمین قانو 495ماده » .ضروري نیست

دهد موجب تلف یا   هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می«
ضامن دیه است مگر این که قبل از معالجه  ،صدمه بدنی گردد

برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم نشود و چنانچه اخذ 
برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت 

در صورت عدم قصور : تبصره. شود از ولی مریض تحصیل می
یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد 

این قانون  497طبق ماده» .هرچند برائت اخذ نکرده باشد
در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک «

براي نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی 
رفع مسئولیت از پزشک . »ه نیستضامن تلف و صدمات وارد

و جراح مستلزم جمع شرایط معافیت وي از مسئولیت ناشی 
از خود عملیات پزشکی و مسئولیت ناشی از نتایج عملیات 
پزشکی است که در ادامه به مطالعه این موارد خواهیم 

  .پرداخت

شرایط رفع مسئولیت ناشی از نفس عملیات  - 1
  پزشکی

 مشروعیت عمل جراحی یا طبی - 1-1
گذار براي جواز مداخله پزشک نخستین شرطی که قانون

در تمامیت جسمانی افراد وضع کرده مشروع بودن عمل 
در خصوص معناي مشروعیت نیز . جراحی یا طبی است



106  1399، سال 2و  1، شماره 28نشریه جراحی ایران، دوره 

گذاري و چندین فرض و احتمال از معناي لغوي، پیشینه قانون
به لحاظ واژگانی، مشروعیت . آید مطالعه تطبیقی به دست می

در زبان  Legitimacyلغوي شرع، برگردان واژه با ریشه 
و » اق با شریعت اسالمـانطب«از این رو . انگلیسی است

قانون مدنی آمده  217، آنگونه که در ماده »انطباق با قانون«
در مورد  3.تواند باشد است، معانی محتمل این اصطالح می

هاي یکی از شایعترین هدف«: نامشروع بودن گفته شده
قصد اضراربه دیگران یا صدمه زدن به مصالح  نامشروع

  4.»عمومی است
منظور از مشروعیت عمل جراحی و طبی در معناي لفظی 
نخست این است که عمل مذکور خالف شرع نباشد و منظور 
از مشروعیت عمل جراحی و طبی در معناي دوم این است که 

هیچ یک از دو معناي مذکور . عمل مذکور خالف قانون نباشد
صورت مصداقی قابل مطالعه نیست و در شرع و قانون  به

البته . اعمال جراحی و طبی به شکل موردي ممنوع نیستند
توانست همانند حقوق برخی کشورها، ذیل  گذار میقانون

انگاري اعمال جراحی  جرایم بر علیه تمامیت جسمانی به جرم
و طبی غیرقانونی براي مثال سترون کردن، ختنه کردن زنان، 

هاي  برداشتن بخشی از مغز بزهکاران اعتیادي، برخی جراحی
سکوت قانونگذار در این . زیبایی و مانند آن اقدام نماید

موضوع و ضرورت احتراز از نتیجه غیر منطقیِ قانونی بودن 
هر نوع عملیات جراحی و طبی، موجب تقویت استدالل به 

بی یعنی اعمال جراحی و ط: شود نفع تفسیر لفظی نخست می
  . نباید خالف شرع باشند

براي انطباق یا عدم انطباق اعمال جراحی و طبی با شرع 
ترین آنها  محتمل. باید به قواعد فقهی مرتبط مراجعه کرد

به این معنا که اصل بر مجاز بودن هر نوع : است» اصل اباحه«
عمل جراحی و طبی است مگر اینکه موجب ورود ضرر 

توان  اي تقویت این استدالل میبر. 5. معتنابه و شدیدي شود
به طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروري و پیشگیري از 

از سوي نمایندگان  19/5/93کاهش رشد جمعیت که در 
در ماده یک این . مجلس شوراي اسالمی ارائه شد اشاره نمود

عقیم سازي مانند وازکتومی، ... کلیه اقدامات : طرح آمده بود
مرتکب به مجازات مندرج در ماده  ممنوع و... توبکتومی و 

محکوم  1375مصوب ) تعزیرات( قانون مجازات اسالمی 624
شوراي نگهبان با این استدالل با ماده یک . خواهد شد

حکم پیشگیري دائمی از بارداري مورد «مخالفت کرد که
باشد و نظر مقام معظم  اختالف بین علما و مراجع عظام می

هاي مرد براي جلوگیري از  لولهرهبري آن است که اگر بستن 

افزایش جمعیت، با یک غرض عقالیی صورت گیرد و ضرر 
اي هم نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد و لذا  قابل مالحظه

اطالق منع در ماده مذکور از جهت شمول نسبت به مورد 
تجویزي در نظر مقام معظم رهبري خالف نظر ایشان و خالف 

توان از استدالل شوراي  اي که می نتیجه. »شرع دانسته شد
نگهبان در این موضوع گرفت این است که اصل الضرر موجب 

به عبارت دیگر در حالت کلی هر . گردد تقیید اصل اباحه می
گردد مگر  نوع عمل جراحی و طبی مشمول اصل اباحه می

اینکه به دلیل ایراد ضرر شدید و نامعقول دلیلی بر خالف 
  .ودشرع بودن آن اقامه ش

قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب سال  32ماده 
: شوند اعمال زیر جرم محسوب نمی«: مقرر داشته بود 1361

» .}باشد{ هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته - 2
از توجه به سابقه تاریخی ماده، دو احتمال متفاوت ممکن 

نخست ترادف مشروعیت و ضرورت؛ بر این : است شکل گیرد
و معنا  باشدمیلفظ  ،س آنچه در قانون جدید تغییر یافتهاسا

گذار از ضرورت به دوم تغییر نگرش قانون. یکی است
بر این اساس آنچه در قانون جدید تغییر یافته نه . مشروعیت

. تنها لفظ بلکه مبناي توجیه عمل جراحی و پزشکی است
تفاوت معنایی ضرورت و مشروعیت به لحاظ لفظی و باالخص 

جود نهاد اضطرار یا ضرورت به عنوان یک قاعده امتنانی و
شناخته شده در شرع، احتمال نخست را مردود و احتمال 

در نتیجه این تغییر حتی اعمال . داند دوم را صحیح می
کند  جراحی زیبایی غیر ضروري یا محض مشروعیت پیدا می

مگر اینکه طبق آنچه گفتیم با ضرر معتنابهی توأم باشد یا 
  . یل خاصی بر ممنوعیت آن رسیده باشددل

مطالعه تطبیقی شرط مشروعیت در حقوق خارجی نیز 
  ارائه معیار نوعی،  - الف: تأیید کننده سه سیستم است

براي مثال . ترکیبی از هر دو -برشمردن مصادیق، ج -ب
استفانی حقوقدان فرانسوي براي تبیین عمل جراحی زیبایی 

جام آن ـدف از انـرم به هـبه عنوان یک عامل موجهه ج
وید ـگ او در این خصوص می). ار نوعیـارائه معی( ر داردـنظ

ت ـرداندن سالمـور برگـایی به منظـراحی زیبـاگر ج
جسمی و روانی کسی باشد که صورتش آسیب دیده است، 

دف امري ـاما اگر ه ،کند رضایت فرد بیمار آن را توجیه می
د ـکننده نخواهجیهراحی توـسخیف و سبک باشد، عمل ج

در حقوق انگلستان، انواع خاصی از مداخالت جراحی  6.بود
 1861قانون جرایم علیه اشخاص مصوب  18ذیل بخش 

)Section 18 Offences Against the Person Act 1891 (
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برشمردن (شوند  فاقد مشروعیت و جرم محسوب می
برخی قوانین نیز به صورت خاص بعضی اعمال ). مصادیق

براي مثال . جراحی را نامشروع و غیرقانونی اعالم کرده است
توان به قانون معیوب کردن اندام تناسلی زنانه مصوب  می

. )Female Genital Mutilation Act 2003( اشاره کرد 2003
ون در شرح ممنوعیت چنین عملی گفته شده ـدر این قان

شود و با  دید میـی شـاست که این عمل موجب ضرر جسم
   ب سازگار نیستـراحی معقول و مناسـدرمان ج

  ).ترکیبی از هر دو معیار(

  رضایت بیمار - 1-2
دومین شرط براي توجیه نفس مداخالت جراحی و طبی 
. در تمامیت جسمانی افراد، رضایت بیمار به درمان است

حمایت از شخصیت انسان، اعم از جسمی و معنوي، در زمان 
مربوط به شخصیت است حیات یا بعد از آن از جمله حقوق 

بر . باشد که غیر قابل انفکاك از شخص و شخصیت انسان می 
اساس این حق ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض 
جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفري 

بدین جهت مداواي طبی یا عمل جراحی انسان اصوالً . است
معتبر است که  بدون رضایت او مجاز نیست و رضایت تا حدي

مداوا یا عمل برخالف موازین علمی و فنی نباشد و با رعایت 
شود انجام  نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعالم می

حق بنیادین افراد  گذار با شرط رضایت بیمار،قانون 7.گیرد
گیري در خصوص تمامیت جسمانی را به رسمیت  براي تصمیم

  .شناخته است
، »رضا«و » اجازه«، »اذن«توان میان  میدر حقوق ایران 

تفکیک دقیقی به عمل آورد؛ هرچند معموالً این مرزهاي 
دانان واژگانی به هنگام استفاده از آنها حتی در بیان حقوق

. اذن و اجازه هر دو به معناي اعالم رضایتند. شود رعایت نمی
رخصت مالک و یا کسی که در حکم «: اذن عبارت است از

اگر این رخصت . )تصرف( در تصرف و اثبات ید مالک است
شود و اگر رخصت بعد از  قبل از تصرف باشد اذن نامیده می

اذن در دو شکل ممکن  8.»شود تصرف باشد اجازه نامیده می
) اذن یا جواز تصرف بدون واسطه( اذن صریح :است واقع شود
رضایت بیمار در  ).جواز تصرف با واسطه( و اذن ضمنی

زشکی ممکن است به دو صورت حاصل شود؛ مداخالت پ
منظور از رضایت صریح . رضایت صریح و رضایت ضمنی

وضعیتی است که بیمار به صورت روشن و واضح به پیشنهاد 
پزشک پاسخ داده و اراده موافق خویش را بر انجام عملیات 

رضایت ضمنی یا  از مقصودهمچنین . دارد پزشکی ابراز می
 نشان خود عمل با را آن بیمار که تلویحی رضایتی است

 نچهچنابیمار  یتارض و اراده اعالم در واقع 10.دهد می
. د بودـغیرمستقیم باشد از مصادیق رضایت ضمنی خواه

 .مانند مراجعه به پزشک عمومی براي معاینه و تجویز دارو
گفتنی است چه در رضایت ضمنی و چه صریح از جانب بیمار 

  »رضایت آگاهانه«این رضایت بایستی از نوع 
)Informed Consent(  و با اطالع از کم و کیف وضعیت و

  .مداخله پزشک یا جراح باشد
در نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 

به تعیین افرادي پرداخته که  11/3/71مورخ  1830/7
: توانند رضایت به عمل جراحی دهند و مقرر داشته می
بیمار در صورت نداشتن سمت همسر و فرزند و بستگان «

. »را ندارند... حق دادن اذن اعمال جراحی  نمایندگی قانونی، 
بنابراین رضایت به عمل جراحی و طبی باید پیش از انجام آن 

اذن یک عمل حقوقی و ناشی از اراده است و . عمل داده شود
در اذن قصد . اذن دهنده باید قانوناً صالحیت داشته باشد

دارد یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقی انشاء وجود ن
بلکه فقط رفع مانع قانونی  ،کند به وجود اعتباري موجود نمی

گیرد که هنوز واقع  کند و اذن همیشه به فعلی تعلق می می
   3.نشده است

در اعتبار رضایت به عمل جراحی، عالوه بر اهلیت، اطالع 
لی است که به اهلیت کما«. کامل و دقیق بیمار الزم است

واسطۀ برطرف شدن نقص و قصور ناشی از کودکی، دیوانگی، 
همچنین بیمار  11.»شود سفاهت و فراموشی، حاصل می

بایستی اطالعات مورد نیاز و کافی از استلزامات جراحی، 
مزایا و معایب آن، خطرات احتمالی، پیامدهاي انجام ندادن 

. دریافت نمایدهاي جراحی را از کادر درمان  آن و جایگزین
بنابراین فردي که اهلیت حقوقی دارد اما از پزشک اطالعات 

آورد  درست و کافی در خصوص جراحی به دست نمی
به عبارت بهتر . تواند رضایت معتبري به جراحی بدهد نمی

یک رضایت زمانی معتبر است که با آگاهی بیمار از تأثیر 
 حق. اش ابراز شده باشد جراحی بر کیفیت زندگی

گیري در خصوص مرگ و زندگی بیماري که اهلیت عام  تصمیم
دارد متعلق به خودش است و پنهان کردن اطالعات از بیمار و 

ري اعضاي خانواده به جاي وي رضایت را ـگی تصمیم
در یک پرونده مرتبط در حقوق . دوش خواهد کردـمخ

انگلستان، بیمارِ داوطلب جراحی گلو به حرفه خوانندگی 
دادگاه در این مورد چنین عنوان کرد که اگر . دمشغول بو
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عوارض جراحی حتی کمتر از یک درصد موجب خشن شدن 
صدا شود، انجام آن از سوي پزشک قابل اغماض نیست و باید 

  12.به بیمار اطالع داده شود
هرچند رضایت معتبر نقطه شروع مداخالت جراحی 

است،  شود و اصل بر جراحی به صورت داوطلبانه محسوب می
اما در برخی موارد استثنایی جراحی به صورت غیرداوطلبانه 

یعنی در جایی که به دلیل وضعیت بیمار، . شود انجام می
امکان اخذ رضایت وجود ندارد و یا رضایت داده شده 

هنگامی که بیمار اهلیت عام براي . شود اعتبار تلقی می بی
ت و یا در اعالم رضایت ندارد؛ براي مثال طفل یا مجنون اس

همان لحظه فاقد اهلیت شده است براي مثال در بیهوشی و 
و یا به دلیل پیش آمدن یک وضعیت فوري برد   کما به سر می

امکان اخذ رضایت وجود ندارد، یا رضایت افراد دیگر 
شود و یا اینکه پزشک بدون نیاز  جایگزین رضایت بیمار می

  . نماید به اخذ رضایت اقدام به جراحی می

   ضایت اولیاء بیمارر - 1-3
بنا بر تصریح قانون  13.پدر و جد پدري است» ولی قهري«

نمایندگان «و » سرپرستان«، »اولیا«مجازات اسالمی، رضایت 
تواند جایگزین رضایت وي شده و مداخالت  بیمار می» قانونی

قانون  158بند ج مادة ( جراحی و طبی را توجیه کند
کسی است که بر دیگري منظور از ولی ). ازات اسالمیـمج

دم والیت است، قانون ـا که اصل بر عـوالیت دارد؛ از آنج
ر در پدر و جد پدري ـولی قهري را منحص 1181مدنی در ماده 

ون به ـدانسته که بر طفل صغیر و طفل غیر رشید و مجن
شرط اتصال عدم رشد و جنون به صغر به شرح مندرج در 

از طرف پدر و جد  وصی منصوب. والیت دارند 1180ماده 
وع پدر، جد ـگذار مجمپدري نیز بر طفل والیت دارد و قانون

ل ـوب از سوي آنها را ولی خاص طفـپدري و وصی منص
بنابراین مادر و جد ). قانون مدنی 1194ماده (نامیده است 

شود و ولی عام نیز به تصریح  مادري ولی طفل محسوب نمی
ولی بیمار اعم از ولی ( ، مقام رهبري است495ماده  2تبصره 

. )پدر و ولی عام که مقام رهبري استمانند خاص است 
قانون آیین  304منظور از طفل نیز طبق تبصره یک ماده 

دادرسی کیفري کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده 
باشد؛ بلوغ شرعی با ظاهر شدن یکی از عالئم سه گانه 

ر در ماده گذاقانون. شود جسمی، جنسی و سنی احراز می
قانون مجازات اسالمی، از بین عالئم مذکور، معیار سن را  147

سال تمام قمري  15و پسران را در  9برگزیده و دختران را در 

ساله  9هرچند که بنا به ظاهر قانون دختر . بالغ دانسته است
توانند  شوند و می ساله بالغ و رشید محسوب می 15و پسر 

الی خود تصرف نمایند، لکن مستقالً در اموال و حقوق م
بایستی توجه نموده که این مواد مربوط به امور مالی 

 1210مادة  2در تفسیر این مواد بایستی به تبصرة . باشند می
وم این تبصره در مواردي ـمطابق مفه. قانون مدنی توجه نمود

شود که  ردي میـت جسمانی فـوال و وضعیـکه تصرفی در ام
ا پشت سر گذاشته، بایستی رشد این وغ رـبه تازگی سن بل

در نتیجه براي جراحی این افراد در . ت شودـراد ثابـاف
توان به اجازة آنها استناد نمود که رشد آنها ثابت  صورتی می
  .شده باشد

قانون مسئولیت مدنی منظور از  7بر اساس ماده 
سرپرست کسی است که نگهداري یا مواظبت از مجنون یا 

کودکان . باشد برحسب قرارداد به عهده او می صغیر قانوناً یا
کنند تحت  سرپرستی که در مراکز بهزیستی زندگی می بی

قانون  3به حکم ماده . سرپرستی نهادهاي مذکور قرار دارند
سرپرست و بدسرپرست، کلیه اتباع  حمایت از کودکان بی
توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان  ایرانی مقیم ایران می

ن قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با مشمول ای
در مورد مجانینی که در . حکم دادگاه صالح برعهده گیرند

توان گفت که  می ،شوند هاي روانی نگهداري می آسایشگاه
هاي مذکور هستند؛  آنها تحت سرپرستی مسئوالن آسایشگاه

این افراد ممکن است قیم فرد تحت سرپرستی هم باشند و یا 
حضانت نوعی از سرپرستی در . اینکه قیم فرد دیگري باشد

قانون مدنی است که با نگهداري و مواظبت از طفل عجین 
: قانون مدنی 1168ماده ( شده و بر عهده پدر و مادر است

در ). نگهداري از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است
صورت جدایی آنها، حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر 
خواهد بود و بعد از آن تا زمان رشد با پدر خواهد بود و پس 

مگر اینکه با وجود  ،شود از آن فرد از تحت حضانت خارج می
حجور باشد که حضانت بلوغ همچنان به علت جنون یا سفه م

گذار حضانت، والیت و قانون. کند و والیت پدر ادامه پیدا می
سرپرستی را در امور مالی دانسته و قوانین مربوط به 
قیمومت، والیت و حضانت درخصوص مسایل مربوط به درمان 

 . و تصرف در جسم ساکت هستند

 رضایت نمایندگان قانونی بیمار - 1-4
نماینده قانونی مفهومی اعم از اولیا و سرپرستان و 

مفهوم نماینده قانونی شامل . باشد دربردارنده ایشان نیز می
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کلیه کسانی است که اجازه تصرف در امور بیمار را دارند از 
قبیل پدر و جد پدري، وصی تعیینی از جانب ایشان، قیم، 
 مادري که حضانت طفل به وي واگذار شده و سرپرستان

 بنابراین زن و شوهري که طفلی را مطابق قانون. فرزندخوانده
سرپرست و بدسرپرست حمایت از کودکان و نوجوانان بی

اند نیز نماینده  به فرزندخواندگی پذیرفته 1392مصوب 
توانند به مداخله پزشکی در  قانونی وي به حساب آمده و می

زات با توجه به مقررات قانون مجا. جسم وي رضایت دهند
افراد دیگر حق اعالم  }495و ) بند ج( 158مواد {اسالمی 

البته . رضایت براي مداخله پزشک را نخواهند داشت
راهکاري را براي جبران  495قانونگذار در تبصره دو ماده 

خالء فقدان یا عدم دسترسی به این دسته رضایت دهندگان 
ولی بیمار «جایگزین پیش بینی نموده و ابراز داشته است؛ 

لی عام که مقام رهبري اعم از ولی خاص است مانند پدر و و
دم دسترسی به ولی خاص، رییس ـدر موارد فقدان یا ع. است

ار ـري و تفویض اختیـذان از مقام رهبـقوه قضاییه با استی
دام ـب اقـربوطه به اعطاء برائت به طبیـهاي مبه دادستان

  .»نمایدمی

شرایط جراحی بدون رضایت بیمار یا سرپرست  -5- 1
  بیمار

ن مجازات اسالمی اخذ رضایت در قانو 158بند ج ماده 
به این صورت که در . موارد فوري را ضروري ندانسته است

منظور . موارد فوريِ عمل جراحی اخذ رضایت ضروري نیست
. با عرف است یتفور یصتشخ. از فوریت، فوریت درمان است

اگر عرف پزشکی عمل جراحی را فوري تشخیص بدهد 
ت در انجام عملیات فوری. مشمول عنوان فوریت خواهد شد

پزشکی قبل از عمل جراحی و در حین جراحی ممکن است 
ممکن است پزشک در زمان مراجعه بیمار به . مطرح باشد

مرکز پزشکی متوجه فوریت امر شده و بدون اخذ رضایت از 
بیمار یا رضایت دهندگان جایگزین وي اقدام به انجام 

ار قبل از همچنین ممکن است از بیم. عملیات پزشکی نماید
آغاز مداخله رضایت الزم کسب شده باشد اما از آنجایی که 
این رضایت صرفاً براي مداخله در محدوده خاصی از بدن 

باشد، در حین عمل جراحی متوجه شود که  توسط پزشک می
قسمت دیگري از بدن بیمار نیز دچار مشکل و نیازمند 

یت در این وضعیت نیازي به اخذ رضا. مداخله فوري است
توان از  این موضوع را می. باشد قبلی براي انجام اقدامات نمی

» در موارد فوري اخذ رضایت ضروري نیست«مفهوم عبارت 

اما در صورتی . ا استنباط نمود.م.ق 158مقرر در بند ج ماده 
که مشکلی در قسمتی دیگر از بدن بیمار وجود داشته و 

رفع این  پزشک در حین عملیات جراحی متوجه آن شود ولی
عارضه فوریت نداشته و همچنین در چارچوب رضایت اخذ 
شده از بیمار نباشد، اجازه مداخله براي درمان ندارد و در 

مبناي توجیه . صورت اقدام مسئولیت کیفري خواهد داشت
عمل پزشک در موارد فوري، همان قاعده ضرورت یا اضطرار 

ر حقوق است که به عنوان یک عامل مانع مسئولیت کیفري د
همه کشورها و از جمله ایران و نیز یک قاعده امتنانی در فقه 

براي توجیه عمل پزشک شرایط قاعده ضرورت  14.ریشه دارد
قانون مجازات  152یا اضطرار به شرح مندرج در ماده 

اسالمی، از قبیل فعلی یا قریب الوقوع بودن خطر، شدت خطر 
   15.رددو تناسب خطر با آسیب وارده بایستی لحاظ گ

رعایت موازین علمی و ( عدم تقصیر پزشک - 6- 1
  ) فنی

اخذ رضایت از بیمار یا کسان وي صرفاً براي توجیه 
مداخله پزشک در جسم بیمار بوده و به منزله اجازه پزشک 

به . اي و فنی نیست براي هرگونه سوء اقدام یا رفتار غیرحرفه
دیگر سخن شرط رضایت بیمار در عرض عدم تقصیر پزشک  

ار داشته نه در طول آن و پزشک وظیفه دارد در عین حال قر
نماید، تمامی  که براي درمان اقدام به اخذ رضایت از بیمار می

موازین علمی و فنی مربوطه را رعایت نموده و مرتکب تقصیر 
 158گذار براي تبیین این موضوع در بند ج ماده قانون. نشود

و در » امات دولتیعلمی و نظ ،رعایت موازین فنی«از عبارت 
عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین «از جمله  495ماده 

براي رعایت موازین علمی و . استفاده کرده است» فنی باشد
باید شایستگی علمی و ) پزشک( کنندهفنی فرد مداخله

این صالحیت با گذارندن . عملی این کار را داشته باشد
ذ پروانه طبابت هاي تحصیلی و آموزشی مربوط و اخ دوره

قانون مربوط به مقررات امور  3مطابق ماده . شود کسب می
 1334پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 

وب ـرم محسـمداخله غیرمجاز در کار پزشکی و دارویی ج
عالوه بر داشتن مجوز طبابت، براي انجام اعمال . شودمی

با تخصص  دامات بایستیـجراحی یا طبی، این قبیل اق
 به عبارت بهتر پزشک. پزشک ارتباط مستقیم داشته باشد

حق ندارد ) ولو اینکه توانایی عملی انجام آن را داشته باشد(
در اموري دخالت نماید که در محدوده تخصص و پروانه 

براي فرار از مسئولیت پزشک در عمل . طبابت او نباشد
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امی دهد وي مکلف است تم جراحی یا طبی که انجام می
وي . موازین فنی و علمی مربوط به آن عمل را رعایت نماید

مکلف بوده خود را از نظر علمی به روز نگه داشته و از آخرین 
ها در حوزه دستاوردهاي علمی در زمینه درمان بیماري

تخصصی خود آگاهی کسب کرده و در عملیات درمانی 
 آنکه از قبل پزشک. نداشته باشد مباالتی احتیاطی یا بی بی

 تا را بشناسد بیماري ماهیت باید بگیرد، جراحی به تصمیم
 مناسب ،دهد می انجام شرایط آن در که کاري شود مطمئن
 گردشی هايسیستم تمام از باید عالوه بر آن، جراحان. است
 داشته لنفاوي اطالع غدد و ها ریه ها، شریان همانند بدن،

 اطالعات جراحی مسائل سایر به نسبت عالوه به باشند،
 قبل تا کنند اعمال الزم را و مالحظات باشند داشته عمومی 

 به جراحی و ابزارهاي وسایل شده، جراحی قسمت بستن از
 تنظیم در همچنین و کنند خارج بیمار بدن از را رفته کار

 ناحیه از شده تهیه گزارشات مطالعه یا از عمل بعد گزارشات
    16.آورند عمل به کافی دقت درمانی کادر سایر

 تقسیم بخش دو به را آن فقدان و پزشکی مهارت برخی
 تجربه نداشتن مادي، مهارت فقدان. معنوي و مادي کنند می

 و ورزیدگی چابکی، فاقد پزشک یعنی است جراحی در امر
 مهارت فقدان و باشد درمان یا جراحی امر در کافی تمرین
 و فنی و علمی معلومات و اطالعات نداشتن به را معنوي
 17.اند کرده تعریف درمان یا جراحی براي الزم هايتوانایی

 او باید پزشک، و مراقبت مهارت بودن متعارف تشخیص براي
 قرارداد؛ به توجه وي مورد سنخ هم پزشکان قالب در را

 نسبی پزشکی را در تقصیر نوعی مفهوم دیگر عبارت
 توجه با پزشکان، عملکرد بین زیادي هاي تفاوت زیرا دانست،

 خطاکارانه ارزیابی در و کرد مشاهده توان متعدد می عوامل به
 جامعه، جغرافیاي اقتصادي وضعیت پزشک، یک عمل بودن
 و عملی ،علمی امکانات) روستا یا شهر( پزشک خدمت محل

 در .داد قرار توجه مورد عوامل را از دیگر بسیاري و تخصص
 معیار تواندمی او، نوعی اوصاف با لحاظ پزشک هر رفتار واقع

  16.شود تلقی وي تقصیر عدم یا تقصیر مالك و
موضوع رعایت مقررات فنی و موازین علمی در تمام 

نماید چه  مواردي که پزشک اقدام به مداخله پزشکی می
مواردي که از قبل از بیمار اخذ رضایت و برائت کرده باشد، 

نبوده ضروري و چه در موارد فوري که اخذ رضایت ممکن 
هرگاه پزشک در اعمال جراحی یا طبی مرتکب . باشد الزم می

تقصیر گردد ولو از طرف بیمار مأذون بوده باشد ضامن 
بایستی توجه داشت پزشک حتی اگر خود اقدام به  18.است

مداخله مستقیم در درمان ننموده و در این راستا دستوراتی 
در نموده باشد را براي پرستار یا دیگر کادر پزشکی صا

هرچند که تحت شرایطی ممکن است براي پرستار یا شخص 
اقدام کننده نیز مسئولیت کیفري برقرار گردد اما در هر حال 
مسئولیت کیفري ناشی از عدم رعایت موازین فنی و علمی 

). قانون مجازات اسالمی 496ماده (متوجه پزشک خواهد بود 
ارستان در قبال در حقوق انگلستان مسئولیت پزشک و بیم

   19.کادر درمان پذیرفته شده است

  اخذ برائت - 1-7
یکی دیگر از شروط معافیت پزشک براي » برائت«اخذ 

در اصطالح حقوقی برائت . انجام اعمال جراحی یا طبی است
خواه . خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد است«عبارت از 

اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول 
در امور جراحی و  3.»نشود یا مشغول شده و فارغ الذمه شود

طبی، منظور از برائت این است که بیمار یا اولیاء قانونی وي 
قبل از درمان، ذمه پزشک را نسبت به پیامدهاي احتمالی 

مبري ) که ناشی از تقصیر نیست( عمل جراحی و طبی
اخذ برائت . یا بعد از ورود خسارت او را بريء نمایند 20.سازند

در کنار اخذ رضایت در زمره شرایط رفع مسئولیت کیفري 
گذار در گیرد و از این رو قانون پزشک مورد بررسی قرار می

ا به موضوع اخذ برائت با این عبارت که .م.ق 495ماده 
قبل از معالجه برائت . دهد پزشک در معالجاتی که انجام می«

افرادي که امکان  درباره. اشاره داشته است» .گرفته باشد
این مهم را در  495گذار در ماده دادن برائت را دارند قانون

شرایطی که بیمار اهلیت داشته باشد به خود وي واگذار کرده 
و در صورتی که محجور بوده یا به دلیل بیهوشی و ماننده آن 

» ولی«تحصیل برائت از بیمار ممکن نباشد آن را بر عهده 
این ماده در  2قانونگذار در تبصره . مریض قرار داده است

اشاره داشته که منظور از ولی هم ولی » ولی«توضیح واژه 
است که در ) مقام رهبري( خاص مانند پدر و هم ولی عام

مواردي که بیمار ولی خاص نداشته یا به وي دسترسی نباشد 
ولی عام از طریق رییس قوه قضاییه و تفویض اختیار به 

براي اعطاء برائت به طبیب اقدام  هاي مربوطه دادستان
بر اساس این ماده، دیگر اشخاص از قبیل مادري که . کند می

حضانت طفل را بر عهده دارد، قیم یا حتی سرپرستان توانایی 
شرط برائت صرفاً . قانونی براي اعطاء برائت را نخواهند داشت

در موضوع اثبات بار تقصیر و نه اصل مداخله پزشک تاثیر 
و تنها با ( به دیگر سخن پزشک ولو بدون اخذ برائت. دارد
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تواند مبادرت به  می) اخذ رضایت و رعایت سایر شرایط
عملیات طبی یا جراحی کرده و در صورت بهبودي بیمار هیچ 

اما اگر  ،گونه مسئولیت کیفري و مدنی براي وي ایجاد نگردد
معالجات پزشک موجب نقص یا تلف بیمار شود آنگاه موضوع 

تواند پزشک را ناچار  ذ برائت یا عدم آن اهمیت یافته و میاخ
اثبات تقصیر پزشک به  از اثبات عدم تقصیرش نموده یا بار

 495تبصره یک ماده . بیمار یا اولیا قانونی وي تحمیل گردد
در صورت «ا به صراحت این موضوع را بیان داشته است؛ .م.ق

راي وي عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل وي ب
بنابراین . »ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد

در فرضی که پزشک قبل از اقدام به معالجه برائت اخذ نموده 
و در نتیجه اقدامات پزشکی، بیمار دچار صدمه بدنی یا فوت 
شده باشد اثبات تقصیر یا قصور پزشک بر عهده بیمار یا 

رائت اخذ نشده باشد بار اما اگر ب ،باشد اولیاء قانونی او می
اثبات با پزشک است که بایستی ثابت نماید که در جریان 

  .اقدامات درمانی مرتکب تقصیر یا قصوري نگردیده است

بررسی مسئولیت پزشک در صورت فقدان شرایط  -2
 معافیت از مسئولیت

 مسئولیت ناشی از نتایج عملیات پزشکی  - 2-1
مار وارد خساراتی که در نتیجۀ درمان ممکن است به بی

قانون  289ماده ( عضو و یا منفعت است  شود آسیب به نفس،
تواند  و بر اساس قصد و نیت مرتکب می) مجازات اسالمی

عمد یا غیر عمد باشد و نوع غیرعمدي آن به شبه عمدي و 
 292و  291، 290مواد ( خطاي محض قابل تقسیم بندي است

ر تقصیر خسارات پزشکی که در اث). قانون مجازات اسالمی
تواند خسارت بر  دهد غیرعمدي هستند و می پزشک رخ می

یعنی یا منجر به مرگ بیمار شود یا : نفس و مادون نفس باشد
منجر به ایراداتی کمتر از مرگ، مانند قطع عضو، از کار 

مانند از دست رفتن  - افتادن عضو، زائل شدن منفعت عضو 
سد و مانند شنوایی بدون اینکه به خود عضو گوش آسیبی بر

به صورت مطلق اعم از عمدي و غیر » جرم«. ها باشد آن
پاسخ » مجازات«عمدي رفتاري است که با واکنشی به نام 

داده خواهد شد؛ مجازات در حقوق کیفري ایران بر چهار 
در مقابل جنایات غیر . قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر است

است و عمدي پزشکان، حد و قصاص ماهیتاً خارج از موضوع 
باید در میان دیه و تعزیر به تعیین کیفر نتایج سوء درمان 

کلیه جرایم به دلیل برهم زدن نظم جامعه داراي . اقدام کرد
یک بعد عمومی هستند؛ اما برخی جرایم عالوه بر جنبه 

عمومی، به دلیل ایراد ضرر به بزه دیده، یک جنبه خصوصی 
فرد زیان دیده نیز دارد که مجازات آن قابل گذشت از سوي 

گذار قانون مجازات رغم اینکه قانون علی. از جرم است
دیه را یکی از اقسام چهارگانه مجازات  14اسالمی در ماده 

همان قانون، دیه را مالی دانسته است که  17آورده، در ماده 
در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضا و 

گذار بیانگر ر بیان قانوناین تفاوت د. شود منافع مقرر می
ماهیت دوگانه دیه است که از یک سو مجازات و از سوي 
دیگر ضمان مالی دانسته شده است؛ بدون اینکه بخواهیم 
وارد اختالف نظرات موجود در این زمینه شویم، قول غالب را 

کنیم که کفه را به نفع ضمان مالی بودن دیه  اختیار می
بندي واکنش علیه نتایج تقسیمدر نتیجه در . کند سنگین می

  .ایم سوء درمان، دیه و مجازات را از یکدیگر جدا کرده
قانون مجازات  145منظور از تقصیر طبق تبصره ماده 

مباالت  بی. مباالتی است احتیاطی و بی اسالمی اعم از بی
کند که فرد محتاط آن  کسی است که اقدام به انجام کاري می

شود که  تیاط نیز به کسی گفته میاح بی. دهد را انجام نمی
 کند؛ ترك می ،کاري را که یک فرد محتاط باید انجام دهد

  این تفکیک بر مبناي مالکی صورت گرفته است که {
گذار قانون راجع به مجازات اخاللگران در صنایع نفت قانون

قانون مذکور چنین مقرر  8ایران ارائه داده است؛ تبصره ماده 
ر از بی مباالتی اقدام به امري است که منظو«: داشته است
به عبارت  }»بایست بدان مبادرت نموده باشد مرتکب نمی

جز اینکه اولی یک  ،دیگر این دو در ماهیت تفاوتی ندارند
مسامحه، غفلت، عدم . نوع فعل و دومی ترك فعل است

مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیز حسب مورد از 
شود و با فعل  مباالتی محسوب میاحتیاطی و بی  مصادیق بی

  . دهند یا ترك فعل رخ می

  مرجع تشخیص تقصیر  -2-2
 نباشد مجرمانه عناوین از یکی متضمن پزشک تخلف اگر

شد و  خواهد برخورد آن با انتظامی تخلف عنوان به فقط
 مرجع رسیدگی به آن سازمان نظام پزشکی خواهد بود که به

 متخصصان کارشناسی نظرات از موضوع بودن تخصصی دلیل
 مواردي انتظامی پزشکی تخلف .شد خواهد استفاده مربوطه

 تجویز پزشکی، هاي تعرفه مصوب نرخ رعایت نکردن:قبیل از
 کادر نامناسب مواجهه اصلی، داروي جاي به مشابه داروهاي
 توسط اورژانسی بیماران پذیرش عدم بیماران، با پزشکی
 شامل را پزشکی ضروري تجهیزات نداشتن درمانی، مراکز
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اما در  .است انتظامی نوع از مجازات این تخلفات .شود می
 مرجع ،صورتی که اقدامات پزشک جنبه مجرمانه داشته باشد

 دادسرا از اعم قضایی مراجع آن مجازات تعیین و جرم احراز
 نظام در هم مورد این در البته. است کیفري هاي دادگاه و

 سازمان قانون 3 مادة ط ح، ز، بندهاي وفق ایران حقوقی
 یاد موضوع تشخیص در محاکم 1382 مصوب نظام پزشکی

 کنند ولی می پزشکی استعالم نظام سازمان از معموالً شده
 در آنان گناهی بی یا و پزشکی کادر قصور یا و تقصیر تعیین
 تخلف چنانچه. است رأي کننده صادر قاضی عهده بر نهایت

 مجرمانه عناوین از یکی متضمن پزشکی کادر و پزشکان
 و غیرعمدي یا عمدي از اعم عضو نقص و جرح یا فوت مانند
 آن مرتکب با باشد، آن مانند و ضوابط خالف بر جنین سقط
 قانون خصوص به جزایی قوانین در مندرج هاي مجازات برابر

 مورد حسب که شد، خواهد برخورد اسالمی مجازات
 وحتی دیه پرداخت و نقدي جزاي و حبس مانند هایی مجازات

. داشت خواهد بر در را پزشکی حرفه به اشتغال از محرومیت
بایستی توجه داشت که میان قصور و تقصیر پزشک در انجام 

 »پزشکی تقصیر« در: ود داردـاوت وجـمعالجه و درمان تف
 ،دارد تـدخال آن در قبلی اراده و است نهفته دـعم یـنوع
 روي از که دارد ودـوج غفلت نوعی »پزشکی قصور« در اما

. دارند مجازات هر دو هر صورت در ولی افتد می اتفاق سهو
 مباالتی، بی احتیاطی، بی که دارد مصادیقی پزشکی تقصیر
 را آن مصادیق دولتی، نظامات نکردن رعایت و مهارت نبود

 مصوب اسالمی مجازات قانون در قانونگذار. دهد می تشکیل
 را جزایی خطاي همان یا پزشکی تقصیر مصادیق 1392 سال

 و مهارت نبود و داند می »مباالتی بی« و »احتیاطی بی« شامل
 مباالتی بی و احتیاطی بی ذیل دولتی، نظامات نکردن رعایت

  .گیرند می قرار

 مجازات  - 2-3

هایی  در صورتی که نتایج ناشی از درمان سوء به آسیب
کمتر از مرگ منتج شود، هیچ مجازاتی غیر از دیه در قانون 
پیش بینی نشده و در واقع بهتر است بگوییم که جنبه 

این در حالی . عمومی جرم در قانون مجازات دیده نشده است
ار است که اگر جنایات غیر عمدي بر اثر حوادث رانندگی یا ک

رخ دهد عالوه بر دیه مجازات تعزیري نیز در پی خواهد 
هنگامی که جنایت غیرعمدي پزشک متوجه نفس . داشت

  بیمار شده و به مرگ منتهی گردد، عالوه بر پرداخت دیه،
تعزیرات مستوجب یک تا سه سال حبس  616طبق ماه 

تواند با وجود شرایطی مانند  خواهد بود؛ این حبس می
 38مندرج در ماده (وجود جهات تخفیف گذشت شاکی و 

، نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار )قانون مجازات اسالمی
ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت فرد، با 
  صالحدید قاضی به جایگزین حبس تبدیل شود 

  ). قانون مجازات اسالمی 68ماده (

  گیري نتیجه
ترین  مهمتعدي به تمامیت جسمانی افراد یکی از 

جرایمی است که در قوانین کیفري مختلف اعم از شرعی، 
در . عرفی و موضوعه با کیفرهاي سنگین مواجه شده است

هاي اصلی جامعه است،  جرایم مهم که بازتابی از ارزش
دیده به ارتکاب جرم نقشی ندارد و   االصول رضایت بزه علی

ران، به اما در حقوق کیفري ای. جرم داراي جنبه عمومی است
طورت خاص و استثنایی با جمع شرایطی از این رفتار 

از آنجا که نفس عملیات پزشکی و . زدایی شده است جرم
طبی، تالش براي بهبود وضعیت بیمار و درمان بیماري است 
قانونگذار ایران، اقدامات پزشک را که مستلزم مداخله در 

ار، تمامیت جسمانی افراد است، با جمع شرایط رضایت بیم
مشروعیت و ضرورت درمان و رعایت موازین علمی و فنی 

رضایت از سوي فردي مورد پذیرش قرار . اجازه داده است
گیرد که توان اعالم رضایت را داشته باشد و با اطالع کامل  می

بر رضایت فرد . از تأثیرات درمان بر وي به دست آمده باشد
پزشک فاقد اهلیت و فرد ناآگاه اثري مترتب نیست و 

مشروعیت درمان به معناي عدم . مسئولیت خواهد داشت
االباحه قائل  ممنوعیت شرعی درمان است که با پذیرش اصاله

به مباح بودن کلیه اعمال پزشکی هستیم، مگر اینکه به دلیل 
ضرورت درمان . ایراد ضرر غیرمعقول با ممنوعیت مواجه شود

ها  ولیه آنشود که هدف ا مانع از انجام عملیات جراحی می
درمان و بهبود فرد نیست؛ هرچند با گسترده کردن مفهوم 
درمان به حل مشکالت روحی افراد، اعمال جراحی زیبایی 
نیز مباح خواهند بود مگر اینکه با قاعده الضرر تزاحم پیدا 
کند که در این صورت ممنوع خواهد بود و پزشک مسئولیت 

  . خواهد داشت
ود حتی با ـوء درمان خک براي آثار سـمسئولیت پزش

ر اینکه وي ـجمع کلیه این شرایط برقرار خواهد بود، مگ
اید که در انجام عمل جراحی و طبی کلیه موازین ـاثبات نم

ی را رعایت نموده و مرتکب خطاي جزایی یا ـفنی و علم
تأثیر اخذ برائت پیش از انجام عمل . تقصیر نشده باشد
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کردن بار اثبات ندارد و ري جز جا به جا ـجراحی و طبی تأثی
پیامدهاي سوء . تواند از پزشک مقصر رفع اتهام نماید نمی

ک خطاکار که مرتکب قتل غیرعمد شده ـدرمان براي پزش
است، پرداخت دیه از حیث جنبه خصوصی جرم و حبس از 

ومی جرم است؛ حبسی که ـیک تا سه سال براي جنبه عم
دمات ـام خـجزاي نقدي، انـتواند از سوي قاضی به ج می

هاي حبس متناسب با  زینـعامه المنفعه یا سایر جایگ
  .وضعیت فرد تبدیل شود
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Although medical cure diseases is one of the necessities of social life, the legislator has in some cases 

considered the physician to be responsible for damages that occur to the patient during treatment. In order 
to facilitate treating and to prevent being liability a barrier to treatment, the legislator has considered the 
conditions in which the physician is not liable for damages resulting from treatment. Some treatments, 
although necessary for the patient, are considered maltreatment by the physician in failing to comply with 
technical or legal requirements, and may result in patient hurt. In Iranian law, the physician, in accordance 
with general rules of responsibility, is liable to compensate the patient for damages if she fails to receive 
proper treatment. However there are situations where the physician is not responsible even she does not 
adhere to the rules or standards for treatment and even she has malpractice. The purpose of this study is to 
examine the legal requirements for physician's exemption from liability for medical malpractice. According 
to its results, the physician is not responsible if the practice was legitimate, there was consent for treatment, 
lack of fault and obtaining an acquittal. 

Key Words: Malpractice, Surgery, Consent for Treatment, Obtaining an Acquittal, 
Justification Defenses, Physical Integrity 
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