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چکیده:
در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی قصور و تقصیر در حقوق کیفری و اهمیت آن در حرفه پزشکی در قانون مجازات اسالمی 2931
پرداخته وآنچه قابل توجه است و به آن اشاره شده تغییرات در قانون جدید عمدتاً به نفع پزشکان است و با تغییر برخی مبانی ،زمینه برای
تحدید ضمان پزشکان فراهم شده است .اما آیا واقعا جامعه ما با مشکل گستردگی ضمان پزشکان و محکومیت ایشان و در نتیجه عدم
تمایل به پزشکی و اعمال جراحی مواجه بوده؟ آیا با پزشکان فاقد تخصص علمی و عملی کافی ،برخورد مناسب صورت گرفته است؟
هرچند به نظر ما اصالح مقررات سابق و تغییر مبنای مسئولیت پزشک از خطر به فرض تقصیر ،اقدامی مثبت و منطبق با مبانی حقوقی و
واقعیات عملی تلقی می شود ،اما در کنار این تحول مثبت باید شاهد احکامی در جهت تامین بیشتر حقوق بیماران در برابر پزشکان غیر
مطلع می بودیم .و شاهد دقت مقنن به برخی ظرافتهای فقهی هستیم نظیر توجه به اصطالح «قصور» که در اکثر آثار فقهی به چشم
می خورد اما مقنن در قانون سابق بدان توجهی ننموده بود .بکارگیری این اصطالح که دارای بار معنایی خاص و دقیقی است و در این
مقاله به آن اشاره شده و دارای تاثیرات فراوان در جهت تامین حقوق بیماران در مواجهه با پزشکان فاقد تخصص و توانایی علمی است .اما
ضروری بود قانون جدید بصورت دقیقتر بدین موضوع میپرداخت و به بیش از ذکر یک کلمه اکتفا میکرد زیرا این احتمال وجود دارد که
این مقرره در سایه وضعیت عملی موجود و پیشینه ی تقنینی ،تفسیر شده و برخی گمان کنند که مقنن قصور را در معنایی همسان با
تقصیر بکار برده است.
در این مقاله به مفهوم قصور و تقصیر و همچنین تفاوت بین این دو کلمه هم از لحاظ واژگانی و هم از لحاظ حقوقی پرداخته و گناهی که
به قصور واقع شده با گناهی که به تقصیر واقع شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در ادامه به مفهوم دو واژه بی مباالتی و بی
احتیاطی در حرفه پزشکی و همچنین بررسی تحلیلی دو ماده  132و  532قانون مجازات اسالمی و نمونه هایی از تخلفات پزشکان و
مسئولیت های مدنی آنان در مداوای مریضان پرداخته شده است.
در تجزیه و تحلیلی که در مورد مسئولیت مدنی پزشکی صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که به طور کلی مبنای مسئولیت در دو نظریه
اصلی یعنی بر مبنای نظریه ی خطر و بر مبنای نظریه ی تقصیر نهفته است و باید مورد توجه بیشتر مسئولین در حوادث پزشکی که
منجر به مرگ بیمار می شود  ،قرار گیرد.
عدم اصالح شرایط موجود و نگرش های ایجاد شده ،بدون تردید پیامدهای سوئی به همراه خواهد داشت که از جمله آنها عدم پذیرش
بیماران پُر خطر و بدحال از سوی مراکز درمانی و پزشکان ،افزایش برخی هزینه ها از قبیل هزینه های اقدامات پاراکلینیکی برای
مستندسازی و غیره می باشد .پُرواضح است که در این میان بیشترین ضرر متوجه بیماران و نیازمندان خواهد شد.
کلیدواژه:قصور،بی مباالتی،حرفه ی پزشکی،بی احتیاطی
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مقدمه
زندگی حرفه ای با مجموعه ای از مقررات و قوانین بهم آمیخته است .در هر یک از مشاغل پذیرفته شده اجتماعی ،توفیق نصیب کسانی
می شود که علم و آگاهی بیش تری بر مقررات و قوانین حاکم بر شغل و حرفه و تخصص خود دارند و در پرتو این آگاهی می توانند با
مسائل طرح شده در محیط شغلی و اجتماعی درست برخورد کنند .به عبارت دیگر ،هرچند توفیق افراد با درجه دانش و تخصص آن ها
ارتباط دارد ،اما علم بر مقررات و قوانین حاکم بر شغل و حرفه ا ی که انتخاب می کنند ،عامل عمده در تعیین سرنوشت شغلی است .زیرا،
به آن ها اجازه می دهد تا از دیدگاه وسیع تری بر امور شغلی خود نگریسته و از قدرت پیش بینیِ بیش تری بهره مند شوند و آینده نگری
را بر سایر امتیازات علمی و تخصصی خود بیفزایند.
در دنیای امروز ،میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است .براساس این رابطه ،پزشک مکلف است در معالجه بیمار از تمام استعداد
و قابلیتهای خویش بهره بگیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند .گاه پیش میآید پزشک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش
عمل نمیکند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجهای متفاوت از نتیجه معمول حاصل میشود در این موارد مساله خطا ،تخلف ،قصور یا
تقصیر پزشک مطرح می شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است .بنابراین الزم است تا برای قضاوت در مواقعی که
حادثه ای غیر عمد توسط پزشکی در مداوای مریض پیش می آید اطالعات حقوقی مردم باالتر رفته تا اخقاق خق بهتر صورت بگیرد.
در هر جامعه قانون جزا یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و
آزادیهای فردی دارد .هر چند علت بسیاری از مشکالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی که به صورت پرونده به دستگاه قضایی ارائه
میشود ریشه در حوزه های دیگری دارد که می توان با فرهنگ سازی بسیاری از مشکالت را حل و فصل کرد ،اما بخشی از مشکالت
موجود ریشه در عدم آگاهی مردم و همچنین پزشک نسبت به مسائل حقوقی دارد.
در این راستا توجه بیشتراساتید ،دانشجویان  ،رسانه ها و ....به تحقیق  ،بررسی و اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی مردم به زبان ساده
و شیوا می تواند عالوه بر پیشگیری از برخی اشتباهات و فعالیت های ناخواسته که به خسران افراد منتهی می شود و از تعدد مراجعات به
مراجع قضایی جلوگیری کند .البته قوه قضاییه یکی از مهمترین قوای کشور است که همواره ملجاء و پناهگاه مردم بوده است .ولی افزایش
آگاهی مردم می تواند کمک موثری در کاهش جرایم و همچنین معرفی راه کارهای حقوقی برای مراجعه موثر به مراجع قضایی باشد.
در همین راستا در این نوشتار کوتاه بر آن هستیم تا به بررسی دو واژه قصور و تقصیر پرداخته و اهمیت مفهموم این دو واژه را در حرفۀ
پزشکی از لحاظ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار دهیم .همچنین تفاوت بین این دو کلمه هم از لحاظ واژگانی و هم از لحاظ حقوقی
پرداخته و گناهی که به قصور واقع شده با گناهی که به تقصیر واقع شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در ادامه به مفهوم دو واژه
بی مباالتی و بی احتیاطی در حرفه پزشکی و همچنین بررسی تحلیلی دو ماده  132و  532قانون مجازات اسالمی و نمونه هایی از
تخلفات پزشکان و مسئولیت های مدنی آنان در مداوای مریضان پرداخته شده است.
کلید واژه ها
قصور و تقصیر ،بی مباالتی ،بیاحتیاطی ،شبه عمدی ،خطای محض ،حرفۀ پزشکی ،تخلف ،مسئولیت های مدنی
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بررسی قصور و تقصیر در حقوق کیفری و اهمیت آن در حرفه پزشکی
مفهوم قصور و تقصیر
قصور :قصور در لغت به معنی عاجز گردیدن  ،فروماندن  ،کوتاه آمدن و  ...است .قصور در عمل به کاری گفته میشود که عامل (انجام
دهنده) اطالعات کافی از کار داشته و احتیاطات الزم را به کار برده باشد ولی به علت خطایی ،کار به خوبی انجام نشده و یا ناقص انجام
گرفته باشد .و در اصطالح حقوقی عبارت است از ترک یک قانون الزامی بدون این که مسامحه ای در آن شده باشد.بنابراین سهوی است.
قصور به معنای این است که کار یا وظیفه ای که به ما محول شده است را انجام ندهیم .زمانی این کلمه به کار برده میشود که فرد در
کاری که باید انجام میداده ،کوتاهی کرده است .در مختصرترین شکل میتوان آن را کوتاهی در انجام وظیفه تعریف کرد؛ وظیفه ای که
قانون گذار بر گردن کسی نهاده است (.آخوندی ،محمود .تهران ،2935ص).29
برای مثال قصوری که یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود مرتکب میشود یا قصوری را که یک نفر در مورد همسر خود میکند میتوان
در حقوق مدنی برای مفهوم قصور نام برد .در تربیت فرزند وظایفی بر عهده پدر یا مادر است و انجام ندادن این وظایف ،قصور نامیده
میشود .حتی در مسائل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته ایم که انتخاب نام بد برای فرزند هم نوعی قصور است .مجازاتی هم بسته به
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نوع قصوری که شکل گرفته در نظر گرفته میشود .برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود .اگر اصول رانندگی رعایت نشود،
قصوری صورت گرفته و تقصیری بر گردن راننده است و مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود که یا جریمه است یا مجازاتهای
شدیدتری که وجود دارد.
هر حرفه ای برای خودش اصول و مقرراتی دارد که تخطی از این اصول و مقررات به معنای قصور است .قصور در حرفه وکالت میتواند رخ
دهد یا برای یک پزشک سخن از قصور پزشکی به میان میآید .همینطور در مورد یک مهندس قصور در ساخت و ساز مطرح میشود.
قصور در مورد معلمان هم میتواند در امور تربیتی اتفاق بیفتد .هر حرفه ای برای خود ضوابطی دارد که اگر این اصول و ضوابط انجام
نشود ،به لحاظ حقوقی بحث از قصور و تقصیر به میان میآید.
تقصیر :تقصیر در لغت به معنای در کاری کوتاهی و خطا کردن است.همچنین به گناه و خطای عمدی نیز گفته می شود .قصور در لغت
به معنی عاجز گردیدن ،فروماندن ،کوتاه آمدن و ...است .در اصطالح حقوقی عبارت است از ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مسامحه
ای در آن شده باشد.امکان بروز قصور درتمامی مشاغل و فعالیت های اجتماعی از جمله کار پلیس وجود دارد (. .آخوندی ،محمود.
تهران ،2935ص).29
تبصره  9ماده  132قانون مجازات اسالمی مصادیق قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه را بیان کرده است .تبصره مذکور مقرر میدارد،
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت ،مقررات مربوط به امری ،قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن
مقررات رعایت میشد ،حادثه ای اتفاق نمی افتاد .قتل یا جرح در حکم "شبه عمد" خواهد بود ( قانون مجازات اسالمی .)2931،در لغت
به معنای در کاری کوتاهی و خطا کردن ،به گناه و خطای عمدی می باشد .تقصیر به عملی مربوط میشود که عامل آن اطالعات کافی در
کار نداشته و یا احتیاطات الزم را به کار نگرفته باشد.بنابراین عمدی است.
در هر صورت چه در مورد اول و چه در مورد دوم شخص عامل مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار میگیرد با این فرق که حکم و پاداش
عمل متفاوت خواهد بود.
تقصیر ممکن است سنگین یا سبک و یا بسیار سبک باشد .تقصیر سنگین مفهومی میانۀ تقصیر عمدی و خطاست؛ زیرا مرتکب نسبت به
نتیجه یقین ندارد و آن را نمیخواهد؛ ولی درجۀ احتمال افراد به مرحلۀ ظن میرسد .گاه نیز تقصیر به دلیل بیاعتنایی به ارزشی مهم
(مانند جان و شرافت انسان) سنگین محسوب میشود .این تقسیم در حقوق ما مبنایی ندارد؛ زیرا تقصیر به هر درجهای که باشد ،ایجاد
مسئولیت میکند .شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است ،نه درجۀ تقصیر .به همین دلیل چهبسا از لغزش و اشتباهی
کوچک ،مسئولیتی بزرگ به بار آید یا از بیمباالتی و تقصیری سنگین ضرری به بار نیاید و یا آنچه ایجاد میشود ،ناچیز و اندک باشد.
در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ،هرگاه برخی از اسباب حادثه زیانبار مقصر و برخی فاقد تقصیر باشند ،فقط آن اسبابی مسئول جبران
خسارت زیاندیده شناخته میشوند که مرتکب تقصیر شده باشند ،وگرنه اسباب بدون تقصیر از مسئولیت و جبران خسارت زیاندیده
معاف هستند .همچنانکه قسم اخیر مادة  993ق  .م  .ا  .در قرض «تصادف بین دو سوار و  ...اگر یکی از آنها مقصر باشد ،فقط مقصر
ضامن است» ،یا اینکه تقصیر و درجۀ آن را در تحقق مسئولیت سوارانی که با هم برخورد کردهاند و وسیلۀ نقلیه آنها خسارت دیده است
مؤثر نمیداند و معیار دیگری که همان انتساب عمل به سوار است ،برگزیده است .با وجود این تقصیر ،یک طرف را شرط انتساب برخورد و
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تصادم و در نتیجه شرط تحقق مسئولیت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بیتقصیر باشد قرار داده است و جبران خسارت فقط بر
عهدة سببی گذاشته شده است که مرتکب تقصیر یا تعدی عرفی شده است.
تفاوت قصور با تقصیر
تفاوت قصور با تقصیر در آن است که قصور به خطایی اطالق می شود که سهواً سرزند؛ درحالی که تقصیر به خطای عمدی اطالق
میگردد .بی مباالتی به چه معنایی است ؟ بی مباالتی مترادف قصور و به معنای بی تدبیری و نارسایی در دقت و توجه الزم است و از
نظر حقوقی عدم انجام کاری از روی سهل انگاری ،فراموشی و اهمال است (مهاجری ،علی ،2932،ص).52
به عبارت دیگر شخص بی مباالت ،کاری را که انجام دادن آن ضروری و الزم بوده و از طرف قانونگذار امر به انجام آن شده ،ترک نموده
است.
تفاوت بین تقصیر و قصور از لحاظ حقوقی
در صورتی که شخصی یک اجبار قانونی یا یک نهی قانونی را نقض نماید ،بدون این که مسامحه ای کرده باشد  ،مرتکب قصور شده است ،
به عنوان مثال اگر شخصی که تازگی به تابعیت کشوری در آمده باشد و از قوانین و مقررات آن کشور مطلع نبوده و به طور منطقی امکان
آگاهی او نیز متصور نباشد  ،او مرتکب قصور شده است.
لیکن اگر شخصی یک اجبار قانونی و یا یک نهی قانونی را نقض نماید در حالی که از موضوع آگاهی داشته و امکان و توانایی اجتناب از
نقض قانون را نیز داشته است  ،مرتکب تقصیر گردیده است  .بنابراین تفاوت اساسی قصور و تقصیر در امکان دسترسی به منبع آگاهی و
توانایی در رفع جهل می باشد .
مباحث حقوقی
* درباره نقش تقصیر در تحقق ضمان قهری اختالف نظر وجود دارد؛ یک نظر تقصیر را از ارکان تحقق مسئولیت مدنی دانسته و نظر دیگر
آن را بعنوان ابزاری برای احراز رابطه سببیت مینگرد و نه رکن مسئولیت .صرفنظر از این بحث مبنایی ،مقنن در مادهٔ  532ق .م .ا31 .
به بیان تأثیر عدم تقصیر در سقوط ضمان پرداخته است .در بخشی از مادهٔ  532آمده است« :هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام
میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ،ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از
معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود »...در تبصرهٔ  2نیز میگوید« :در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و
عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد ».این ماده بر خالف نظر مشهور فقها ،پزشک را در صورت عدم تقصیر
ضامن نمیداند.
* یکی از مسایل مهم این است که چه هنگام پزشک مقصر محسوب میشود؟ تبصرهٔ مادهٔ  252ق .م .ا 31 .در بیان مفهوم و مصادیق
تقصیر مقرر میدارد« :تقصیر اعم از بیاحتیاطی و بیمباالتی است .مسامحه ،غفلت ،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند
آنها ،حسب مورد ،از مصادیق بیاحتیاطی یا بیمباالتی محسوب میشود ».مفهوم تقصیر در قانون مدنی ،اعم از تعدی و تفریط است
(م329ق .م) .به نظر میرسد به لحاظ مصداقی تفاوتی بین تقصیر مدنی و کیفری نیست هرچند ممکن است از نظر حکم متفاوت باشند.
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مادهٔ  532ق .م .ا 31 .در خصوص ضمان پزشک یکی از مصادیق تقصیر را (عمل مخالف موازین و مقررات فنی) بیان کرده است]9[ .
بطور کلی میتوان گفت که هرگاه «پزشک بر طبق مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی و نظامات پزشکی و علوم روز ،رفتار نکرده»
(دارابپور ،2931 ،ص )232باشد ،مقصّر است .اما «چنانچه دستور مسلمی در کتب مرجع پزشکی وجود نداشته باشد پزشک به علم روز و
تجربه عملی خود و سایر متخصصین همان رشته ،اقدام خواهد کرد( ».دارابپور ،2931 ،ص)232
مقنن در تبصره  2م  532ق .م .ا 31 .از قصور و تقصیر علمی و عملی سخن میگوید .قاصر کسی است که نسبت به امری جاهل است
خواه به این دلیل که اصال موضوع را نمیداند و یا اینکه جهل مرکب دارد یعنی گمان میکند که میداند ولی در واقع نمیداند .اما مقصر
بخالف قاصر کسی است که هرچند میداند باید از حکم مطلع شود و دچار جهل مرکب نیز نیست اما با این وجود سوال نمیکند .به طور
خالصه قاصر کسی است که جهل و غفلتش بدلیل موجه است اما مقصر ،عذر موجه ندارد (عاملى-یاسین عیسى ،ص.)235
در خطا ،مُخطی ،عامد نیست و قصد نتیجه را ندارد (لنگرودی ،2933 ،ج ،9ص / 2323شاهرودی ،2933 ،ج ،9ص ،)533نظیر عابری که
در خیابان در حال قدم زدن است و بدون قصد لگد زدن ،پای وی با اجناس مغازهای برخورد کند و خسارت وارد کند که بر اساس قاعده
اتالف ضامن است .اما شخص قاصر ،عامد است (نجم آبادى ،2931 ،ج ،1ص )332و قصد فعل و نتیجه عمل خود را دارد نظیر پزشکی که
قصد شکافتن بدن بیمار و در آوردن تومور از بدن وی را دارد و از خطرات بریده شدن بیش از حد یک قسمت آگاه است اما بدون تقصیر
شکاف بیش از حدی به یک قسمت وارد میشود و بیمار لطمه میبیند .بنا بر این میتوان در بیان قصور عملی پزشک گفت که هرچند
پزشک از دانش کافی برخوردار است اما در اثر یک اشتباه به بیمار لطمه وارد میشود( ولیدی ،محمدصالح،2939 .ص).33
تفاوت گناهی که به قصور واقع شده با گناهی که به تقصیر واقع شده است:گناه به قصور:گناه به قصور گناهی را می گویند که انسان ،جاهل به حرمت عملی بوده و یا تحت تأثیر تبلیغات دیگران قرار گرفته ،وادار به عمل گناه
شده و یا مسائل دیگر که از اختیارش خارج بوده است .مانند جوانانی که غالبا تحت تأثیر جوّ حاکم قرار می گیرند مرتکب گناهی می
شوند یک چنین گناهانی که براساس علم و عقیده نیست بلکه یک عامل خارجی انسان را وادار به گناه می کند .یک چنین گناهی را
قصور می نامند .یعنی مغلوب تبلیغات مردم و یا خواهش آنها واقع شده یا به جهل خود مرتکب شده است .چنین گناهانی اگر چه موجب
کفاره می شود ولی انسان ،کافر به خدا نمی شود .مانند کودکی است که پدر و مادر خود را قدری به زحمت انداخته ولیکن دشمنی با آنها
ندارد.
گناه به تقصیر:اما گناه به تقصیر گناهی را می گویند که روی عمد و عناد و روی لج و لجبازی و بی اعتنایی به قانون خدا انجام می گیرد .یک چنین
گناهانی که به عمد و عناد است اثر روانی دارد .انسان را دشمن خدا و دین خدا می کند چنان وضعی بوجود می آورد که ضدّ دین خدا و
قانون الهی پرورش پیدا می کند .اگر این گناه به عمد و تقصیر تکرار شود نتیجه اش پیدایش دشمنی و عناد با خدا و اولیاء خدا خواهد
بود .دوست ندارد نام خدا و دین را بشنود و یا با اولیاء خدا و مجالس دینی ارتباط پیدا کند .نام خدا و دین را و یا نام پیغمبران را که می
شنود قیافه اش را بهم کشیده و ناراحت می شود .یک چنین مرض روانی دلیل غضب خدا و مجازات خداوند متعال است.
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ادلهٔ فقهی
* فقهای امامیه اجماع دارند که پزشک در صورت قصور و یا تقصیر ضامن است (عاملی ج23ص / 333اردبیلی ج25ص )113خواه به
لحاظ علمی فاقد صالحیت الزم باشد و یا در عمل مرتکب تقصیر شود( .نجفی ،ج59ص )55اختالف در فرضی است که پزشک مرتکب
قصور و تقصیر نشود و خسارتی به بیمار وارد شود .دیدگاه مشهور فقهای امامیه این است که طبیب را حتی در صورت داشتن صالحیت
علمی و رعایت احتیاط الزم و تالش برای درمان ،ضامن میدانند ولو مرتکب تقصیر نشده باشد( .سبزواری ،ج2ص)331
حتی برخی فقها ادعای اتفاق اصحاب بر ضمان پزشک را نمودهاند( .محقق حلی2521ج9ص )512مبنای دیدگاه ایشان این است که فعل
پزشک از اقسام شبه عمد است که قصد فعل نسبت به شخص معین را داشته ولی قصد قتل نداشته و لذا مستوجب دیه است( .شهید
ثانی ،2521 ،ج21ص )213تفصیل ادله و استداللهای ایشان بدین شرح است:
 -2تلف مستند به فعل پزشک بوده و مشمول قاعدهٔ اتالف (نجفی ،ج13ص )915و قاعدهٔ «ال یبطل دم امرء مسلم» (خون مسلمان
هدر نمیرود و ضمانآور میباشد) است( .اردبیلی ج25ص)113
 -1ضمان حتی با خطای محض تحقق مییابد و در خسارات حاصل از درمان که شبه عمد است به طریق اولی ضمان محقق میگردد؛
 -9این مورد مجرای اصل برائت نیست زیرا اصل هنگامی دلیل است که دلیل دیگری نباشد و در اینجا ما ادله متعدد (از جمله برخی
روایات که ذکر خواهد شد) برای ضمان پزشک داریم؛
 -5مشروع بودن عمل ،منافاتی با ضمان ندارد همانند زدن با هدف تأدیب؛
 -2روایتی دیگر از امیرالمومنین (ع) استناد میشود که حضرت میفرمایند« :مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَه مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ
ضَامِن» (حر عاملی ،ج13ص )131که اطالق آن داللت بر ضمان پزشک حتی در صورت عدم تقصیر دارد.
 -3اجماع امامیه از مهمترین ادله قایلین به این نظر است .شهید ثانی (طاب ثراه) ادلهٔ مطروحه را برای اثبات ضمان پزشک کافی ندیده و
لذا اجماع را به عنوان دلیل اصلی برشمردهاند( .شهید ثانی ،2521 ،ج21صص)221-213
* دیدگاه دوم ،نظر فقهایی است که پزشک را در صورت عدم تقصیر ضامن نمیدانند( .عالمه حلی ،2511ج9ص )223بر اساس نظر ایشان
حتی اگر پزشک از بیمار برائت نیز تحصیل ننماید ،ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد و این دیدگاه مورد پذیرش مقنن در
ق .م .ا 31 .قرار گرفته است.
مستند فقهی ضمان پزشک در صورت قصور علمی را باید در اجماع فقهای امامیه جستجو کرد که در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت
که پزشک را در صورت «قصور» و یا تقصیر ضامن میدانند( .حلی ،2515 ،ج5ص )533بعالوه روایتی از طریق عامه نقل شده است مبنی
بر اینکه «مَن تَطَبَّبَ وَ لَم یُعلَم مِنه طِب فَهو ضامِن» (عمید زنجانی ،ص )93که هرچند در کتب روایی امامیه یافت نشد اما به نظر میرسد
مفاد آن مورد پذیرش فقهای شیعه است.
همچنین روایت دیگری از امیرالمومنین وجود دارد که در برخی آثار روایی ما با قیدی نقل شده است که این قید انتهای روایت ،همین
معنا را میرساند و روایت چنین است« :مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَه مِمَّنْ یَلِی لَهُ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَاهِراً» (نوری،
ج23ص )912آنچه مورد نظر ماست ،قید آخر روایت میباشد که حضرت علی (ع) میفرمایند که اگر طبیب ماهر نباشد ضامن خواهد بود.
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اطالق قید اخیر این روایت نشان میدهد که نداشتن مهارت و دانش کافی خواه قصوری باشد یا تقصیری ،بخودی خود سبب ضمان طبیب
است.
مفهوم دو واژه « بی مباالتی» و « بی احتیاطی » مترادف با قصور بی مباالتیبی مباالتی مترادف قصور و به معنای بی تدبیری و نارسایی در دقت و توجه الزم می باشد و از نظر حقوقی عدم انجام کاری از روی سهل
انگاری  ،فراموشی و اهمال است  .به عبارت دیگر شخص بی مباالت  ،کاری را که انجام دادن آن ضروری و الزم بوده و از طرف قانون گذار
امر به انجام آن شده  ،ترک نموده است.
 بی احتیاطیبی احتیاطی مترادف قصوری است که درنتیجۀ انجام فعل یا عملی صورت میپذیرد .به عبارت دیگر شخص بی احتیاط مرتکب عملی
شده که نباید آن را انجام میداده است و بدون توجه به نتایج آن عمل که عرفاً قابل پیش بینی بوده است آن کار را انجام داده و باعث
ضرر ،نقص عضو و ...فرد دیگری شده است.
بررسی تحلیلی ماده  132قانون مجازات اسالمی:
متن ماده  -132هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به
سبب آن ،جنایتی واقع شود ،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی ،شبه
عمدی ،یا خطای محض است ،مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار
وظیفه قانونی خود را ترک کند.
تبصره  9ماده  132قانون مجازات اسالمی مصادیق قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه را بیان کرده است .تبصره مذکور مقرر میدارد،
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت ،مقررات مربوط به امری ،قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن
مقررات رعایت میشد ،حادثه ای اتفاق نمی افتاد .قتل یا جرح در حکم "شبه عمد" خواهد بود.
قتل ها به دو دسته کلی عمد و غیرعمد و خود قتل غیرعمد نیز شبه عمد و خطای محض تقسیم می شوند .فوت بیمار ضمن معالجه و
درمان توسط پزشک ماهیتاً قتل شبه عمد محسوب می گردد .مجازات قتل شبه عمد در صورت تقصیر مرتکب دیه و حبس ( 2تا  9سال)
است.
در حرفۀ پزشکی قصور به ترک یک قانون الزامی توسط پزشک یا یکی از صاحبان حرف پزشکی ،که درنتیجه اقدامات تشخیصی و درمانی
آنان موجبات خسارت جانی و مالی بیمار فراهم شود ،اطالق می شود .مانند عمل جراحی بیمار توسط پزشک معالج بدون انجام آزمایش
های اولیه الزم.قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است و تقصیر به خطای عمدی
گفته می شود (مهاجری ،علی ،2932،ص.).52
طبق ماده  11قانون مجازات اسالمی  2931مقام قضایی مختار بود با لحاظ برخی شرایط مجازاتها را تخفیف داده یا به مجازاتی مناسب
تر به حال متهم تبدیل کند .هرچند در قانون مجازات اسالمی  2931سهولت گذشته در تبدیل مجازات وجود ندارد ،اما با توجه به
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تغییرات صورت گرفته در نظام مجازات های تعزیری ،به ویژه از حیث درجه بندی و افزوده شدن برخی شرایط از جمله لزوم اخذ رضایت
شاکی برای صدور حکم به مجازات جایگزین ،امکان تبدیل حبس به دیگر ضمان تاجراها ،د وار شده است .به رغم اینکه حکم ماده 323
تعزیرات ،عام بوده و به صنف خاصی مربوط نیست ،لکن برای پزشکان و کادر درمان با توجه به نوع کار و ماهیت حرفه آن ها ،چالش های
بیشتری ایجاد نموده است .هرچند بخشی از دغدغه های اخیر ناشی از عدم توجه دقیق به سایر مواد قانونی می باشد ،ولی برخی از این
نگرانی ها بجا بوده و الجرم عمل طبابت را با مخاطرات جدی مواجه می کند.
مادهٔ  532ق .م .ا 31 .در خصوص ضمان پزشک یکی از مصادیق تقصیر را (عمل مخالف موازین و مقررات فنی) بیان کرده است.بطور
کلی میتوان گفت که هرگاه «پزشک بر طبق مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی و نظامات پزشکی و علوم روز ،رفتار نکرده» (دارابپور،
 ،2931ص )232باشد ،مقصّر است .اما «چنانچه دستور مسلمی در کتب مرجع پزشکی وجود نداشته باشد پزشک به علم روز و تجربه
عملی خود و سایر متخصصین همان رشته ،اقدام خواهد کرد( ».دارابپور ،2931 ،ص)232
در حرفۀ پزشکی قصور به ترک یک قانون الزامی توسط پزشک یا یکی از صاحبان حرف پزشکی ،که درنتیجه اقدامات تشخیصی و درمانی
آنان موجبات خسارت جانی و مالی بیمار فراهم شود ،اطالق می شود .مانند عمل جراحی بیمار توسط پزشک معالج بدون انجام آزمایش
های اولیه الزم.قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است و تقصیر به خطای عمدی
گفته می شود (مهاجری ،علی ،2932،ص .)52.5زیان توزیع و تقسیم شود .پس از سویی ،تحمیل خسارت بر یک یا دو نفر ترجیح
بالمرجح است و از سوی دیگر با عدالت سازگار نیست؛ زیرا نادیده گرفتن تأثیر خطای زیاندیده در وقوع خسارت به مثابهگذاردن بار گناه
دیگری بر دوش شریک فرد زیاندیده است که مطابق نص صریح قرآن ممنوع است و هرکس باید بار خطای خود را بر دوش کشد.
در قانون مجازات اسالمی  2931تالش شده تا از سویی دایرهٔ ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته
است .مقنن در اولین گام با عدول از نظریهٔ خطر ،نظریهٔ فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است .در گام بعدیِ حمایت از پزشکان ،اخذ
رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است .و در سومین گام ،آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان
پزشک میداند .تحول جدید دیگر را میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهٔ احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک
تلقی کرد.
البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان ،صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز
در کنار تقصیر علمی و عملی ،سبب ضمان پزشک میشود .این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفتهای
علمی و روشهای درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی میشود .شاید بتوان این مقرره را نقطهٔ عطف قانون جدید در جهت حمایت از
بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتری بیان میشد
در موارد فوق امور پزشکی از ظرافت خاص و مهمتری برخوردار است و به همین علت است که این حکم داده شده است  :طبیب ضامن
است اگرچه حاذق باشد .در حقیقت پزشک ضمانت داده است که زیان مالی و زیان جانی و زیان درمانی به بیمار وارد نکند .پزشک برای
تشخیص و درمان بیمار از مراتب یازدهگانه زیر میگذرد و در هر یک از مراتب گفته شده میتواند هم قصور داشته و هم تقصیر و آنها
عبارتند از:
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. 2دانش پزشکی
.1مالقات با بیمار
.9معاینات بیمار
.5تشخیص بیماری
 .2نسخهنویسی
.3آزمایش های تکمیلی
 .3مراجعات بعدی
 .3توانائی پذیرش بیمار
 .3جلب بیمار به مطب
.21ارتباط مالی بیمار و پزشک
.22پاراکلینیکها
نمونه هایی از انواع تخلفات پزشکان:
- 2به کار نبردن حداکثر تالش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران
- 1سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانونی
- 9افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری
- 5پذیرش بیمار بیش از حدود توان معاینه و درمان
- 2انجام اعمال خالف شئون پزشکی
- 3تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران
- 3ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار

ترک فعل نیز تقصیر محسوب شده و سبب ضمان پزشک است .مادهٔ  132ق .م .ا  31در همین خصوص مقرر نموده است که «هرگاه
کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن ،جنایتی واقع
شود ،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی ،شبه عمدی ،یا خطای محض
است ،مانند اینکه ...پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند ».لذا اگر پزشک در زمان کار به استراحت بپردازد و سبب تلف بیمار
شود ،ضامن میباشد (عمید زنجانی ،ص.)213
مسئولیت های مدنی پزشکی
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نتیجه احراز مسئولیت پزشک جبران خسارت است که بعضا در قالب پرداخت دیه است و بعضا هم در قالب پرداخت ارش  .به معنای اعم
دیه میزان خسارتی است که در شرع اسالم مشخصا از طرف شارع مقدس تعریف و تعیین گردیده است  .مثل دیه فلج کردن دست یا
ناشنوا شدن یک گوش در اثر پارگی پرده آن .
ارش یا حکومت جبران خسارتی است که از طرف شارع مقدس تعیین نگردیده و از طرف حاکم با جلب نظر کارشناس و خبره تعیین می
گردد  .مثل آسیب های مغزی  ،از کارافتادگی بخشی از یک عضو (.در تعریف ارش نیز گفته شده تفاوت ارزش عضو سالم نسبت به معیوب
و ناقص ).
نکته قابل توجه اینکه در بعضی مواقع خسارت وارده به یک شخص مادی و جسمی نیست و ممکن است بیمار در اثر معالجه نادرست
دچار آسیب حیثیتی یا روحی و روانی گردد؛ که در این صورت نیز مطابق مبانی مسئولیت مدنی ؛ قاعده الضرر و اطالق قانون در جبران
خسارت ناشی از قصور پزشکی ؛ این نوع خسارت ها نیز قابل مطالبه خواهد بود  .هر چند که ممکن است از نظر حقوقی با تعریف ارش
انطباق کامل نداشته باشد .
شاید این سئوال مطرح شود که اساسا بار اثبات دعوا با چه کسی است .به عبارتی در اختالف میان پزشک و بیمار چه کسی مدعی است و
چه کسی مدعی علیه به عبارتی ادله اثبات یک دعوای پزشکی چگونه بکار گرفته می شوند  .برای تبیین این موضوع مهم الزم است
گریزی به مبانی مسئولیت مدنی و تئوری های مطرح شده داشته باشیم .
بطور کلی مبنای مسئولیت در دو نظریه اصلی خالصه می شود:
 -2نظریه تقصیر
 -1نظریه خطر
هر یک از این دو نظریه آثار و تبعات متفاوتی در اثبات مسئولیت و تعیین مسئول در پی دارد.
بر مبنای نظریه تقصیر:
در صورت ورود ضرر اصل بر این است که پزشک مسئول نیست مگر اینکه بیمار بتواند قصور و خطای پزشک را ثابت کند .بعبارتی ورود
ضرر الزاما به معنای قصور و خطای پزشک و بالنتیجه مسئولیت پزشک نیست بر این مبنا تعهد پزشک تعهد به وسیله است یعنی چنانچه
پزشک در بکار گیری وسایل و مقدمات و ابزار معالجه صحیح عمل کرده باشد صرف نظر از اینکه نتیجه در مان چه باشد مسئولیتی
نخواهد داشت (.بادینی ،حسن(،))2935
بر مبنای نظریه خطر:
مطابق نظریه خطر یا مسئولیت بدون خطا اصل بر این است که چنانچه ضرری وارد شود پزشک مرتکب تقصیر و خطا شده است مگر
اینکه ثابت شود هیچگونه قصوری واقع نگردیده است  .در این حالت تعهد پزشک به بیمار یک نوع تعهد به نتیجه است چرا که در صورت
عدم بهبودی بیمار یا بروز عوارض ،چنین فرض می شود که پزشک به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است (.کاتوزیان ،ناصر()2935
در حالت اول مدعی بیمار است و باید ثابت کند قصور واقع گردیده در حالت دوم مدعی پزشک است و باید ثابت کند قصوری مرتکب
نشده است یا به عبارتی کلیه اقدامات الزم را جهت بهبودی بیمار انجام داده است.
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( این مطلب اثبات ما عدم نیست که امکان پذیر نباشد بلکه اثبات صحت فعل است که نتیجه آن ؛ احراز عدم قصور است )
در بعضی از مذاهب اسالمی از جمله مذهب شافعی قول بیمار را مقدم می دانند ( نظریه خطا )
و بعضی از مذاهب از جمله حنابله قول پزشک را با سوگند مقدم می دانند (نظریه تقصیر )
در اکثر سیستم های حقوقی دنیا با توجه به تعریفی که از رابطه قراردادی و حقوقی بیمار دارند حاکمیت با نظریه تقصیر است .یعنی
پزشک متعهد به وسیله است .نه نتیجه و مطابق قراداد پزشک مکلف است که مراقبت های پزشکی صحیح و کارشناسی را نسبت به
بیماران اعمال کند صرفنظر از نتیجه ای که حاصل می شود  .لکن در سیستم حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه از نظریه دوم یعنی
تعهد پزشک تعهد به نتیجه است تبعیت می گردد (.امامی ،حسن()،)2933
و در صورت بروز ضرر  ،پزشک می بایستی ثابت کند کلیه اصول و موازین پزشکی را رعایت کرده است  .البته در وضعیت فعلی و با توجه
به پیشرفت های علمی و پزشکی بوجود آمده این موضوع در تصمیم نهایی مراجع قضائی نمی تواند داشته باشد .اعمال نظریه های فوق در
جاهایی می تواند گره گشا باشد که امکان اظهار نظر علمی و دقیق نسبت به پدیده یا عوامل بروز خسارت وجود نداشته باشد در حالی که
در یک اختالف پزشکی براحتی با اخذ نظر خبره و انجام آزمایشات علمی می توان ثابت کرد که پروسه معالجه صحیح بوده یا خیر و
عوارض و ضرر بوجود آمده ناشی از اقدام پزشک است یا مربوط به عوامل دیگری همچون وضعیت فیزیکی و جسمی فرد  .و بهر حال احراز
و اثبات تقصیر بر عهده مرجع رسیدگی کننده به شکات و نظریه های علمی و کارشناسی است .
قانونگذار ما ضمن تبعیت و بیان این نظریه (تعهد به نتیجه ) جهت تلطیف مسآله و احترام به رابط قراردادی خصوصا حمایت از امنیت
شغلی پزشکی والبته با پیروی از مبانی فقهی مکانیزمی بنام اخذ برائت از بیمار قبل از معالجه را پیش بینی کرده است  .این نهاد حقوقی
که با اخذ رضایت از بیمار هم بعضا به اشتباه مترادف و جابجا بکارگرفته می شود موجب می گردد با فرض اخذ برائت بار اثبات تقصیر
منقلب شود.
یعنی پزشک در صورت اخذ برائت مسئول زیان ها و صدمات وارده به بیمار نیست مگر اینکه بیمار ثابت کند پزشک مرتکب تقصیر شده
است .در غیر اینصورت بروز زیان  ،ظاهر در تقصیر پزشک دارد و این پزشک است که باید ثابت کند قصوری اتفاق نیفتاده است (.محقق
داماد ،مصطفی())2935
فرق برائت و رضایت هم این است که اساسا رضایت شرط الزم جهت ورود به معالجه است و اقدامات پزشک بدون رضایت اولیه فاقد
وجاهت قانونی و شرعی بوده و به منزله صدمه بدنی عمدی به بیمار است که درصورت شکایت ،پزشک تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
مگر اینکه شرایط استثنایی که قبال اشاره شد اخذ رضایت دادن در معالجه را منتفی سازد .
بررسی تحلیلی ماده  532قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 2931
«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و
موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ
بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن برائت از ولی مریض تحصیل میشود».
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در بخش ذیل ماده که پزشک به دلیل اخذ برائت قبل از عمل ضامن نیست بحثی نداریم زیرا در تایید و مطابق نظر فقها و قانون سابق
است اما به صدر ماده که رعایت موازین فنی را هم سبب عدم مسئولیت پزشک می داند باید بیشتر توجه شود زیرا فقه شیعه آشکارا در
صورت وقوع تلف ناشی از درمان ،پزشک را مسئول می داند هرچند که وی رعایت مسائل فنی را کرده باشد اما قانون جدید آورده است «
 ...پزشک ضامن دیه است مگر عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و  »...که در این مورد قانون جدید با نظر مشهور و
اجماعی فقهای شیعه تعارض دارد.
اما از متن ماده که بگذریم در تبصره یک این ماده بار دیگر بر این نظر تاکید موکد شده است و یک گام به جلو برداشته شده :
«در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد» به عبارت دیگر از
جمع ماده و تبصره آن چنین نتیجه ای به دست می آید که پزشک اگر قصور نداشته باشد و موازین فنی را رعایت کرده باشد چه از بیمار
یا ولی او برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ضامن نیست و این که تکلیف بیمار زیان دیده از عمل جراحی چه خواهد شد مبهم باقی
مانده است.
پس از بررسی ریشه فقهی مساله ضمان پزشک در قبال بیمار و مرور نظرات اساتید جزایی در این مورد باید دید ریشه های این ماده و
تبصره آن که به نوعی با تعارض در اجماع فقهای شیعه می باشد با چه استدالل و نظر حقوقی مطرح و تصویب گردیده است .زیرا بدین
ترتیب بیمارانی که به دلیل عمل جراحی یا مداوای پزشک دچار نقص عضو یا هر نوع صدمه ای شده اند راه دشواری را برای مطالبه
خسارت از پزشک معالج خود پیش روی خواهند داشت و پزشک معالج صرفاً با رعایت موازین فنی و علمی ،مسئولیتی نخواهد داشت حتی
اگر بیمار قبل از عمل برائت پزشک را امضاء نکرده باشد.
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نتایج مقاله:
ماده  323قانون تعزیرات از مهم ترین مواد برای موارد قتل غیرعمد ناشی از تقصیر مرتکب است .با وجودی که ماده مزبور عمومیت داشته
و به همه افراد و اصناف و مشاغل و حوادث (غیر از تخلفات رانندگی) تسری می یابد ،اما در بین جامعه پزشکان و افراد دخیل در درمان
بیماران به دلیل ماهیت و طبیعت کار درمان ،که همواره تابع انگیزه احسان و نیکوکاری است ،سبب بروز نگرانی هایی شده است .عدم
روشن شدن موضوع و تداوم این دغدغه ها ،می تواند نتایج زیان باری را برای بیماران و به تبع آن برای خانواده ها و حتی مسؤوالن به بار
آورد .پس از بیان برخی کلیات ،پیامدهای کیفری و راهکارهای قانونی الزم باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا شاید به تبیین موضوع و
کاهش نگرانی های اخیر در خصوص توجه اتهام به جامعۀ پزشکی مددی برساند.
با این حال ،با توجه به ارتباط تنگاتنگ امر طبابت با جان انسان ها و درمان آالم بیماران ،الزم است در راستای کاهش دغدغه ها و نگرانی
ها ،ضمن توجه به آموزش صحیح مواد قانونی ،تمهیدات الزمی اندیشیده شود و یا اینکه با الحاق یک تبصره به ماده  323قانون تعزیرات،
مجازات های مناسب تری غیر از حبس ،مانند محرومیت از طبابت به مدت معین ،برای پزشکان خاطی و مقصر به عنوان مجازات اسالمی
پیش بینی گردد .عدم اصالح شرایط موجود و نگرش های ایجاد شده ،بدون تردید پیامدهای سوئی به همراه خواهد داشت که از جمله
آنها عدم پذیرش بیماران پُر خطر و بدحال از سوی مراکز درمانی و پزشکان ،افزایش برخی هزینه ها از قبیل هزینه های اقدامات
پاراکلینیکی برای مستندسازی و غیره می باشد .پُرواضح است که در این میان بیشترین ضرر متوجه بیماران و نیازمندان خواهد شد.
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