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  همقدم

) 3اخالق و مذهب، ) 2, عوامل اقتصادي) 1: مهم ترين نيروهاي سازنده حقوق را مي توان بدين گونه خالصه كرد    

  1.آرمان هاي سياسي واجتماعي

دو نيرويي كه بيگمان .در شكل گيري حقوق پزشكي دو عامل اخالق و مذهب نقش چشم گيري ايفا مي كنند    

بايد در زمره نيروهاي سازنده حقوق آورد؛ نيرويي كه هميشه كارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل ديگر غلبه 

ل اخالقي و مذهبي بيش از عوامل اقتصادي در ميان قواعد حقوقي موجود نيز بسيار است آنها كه به اصو. مي كند

  2.ارتباط دارد

 درماني خدمات دهندهيا  پزشكو كيفري  حقوقي، قانوني، قضاييمسئوليت پزشكي، عبارت است از مسئوليت    

دربرابر بيمار يا دريافت دارنده خدمات درماني، در رابطه با هرگونه كوتاهي و خطا، اعم از عمدي و سهوي در درمان 

  3.و اطالعات پزشكي بيمار يا اقدامات درماني و افشاء اسرار

سير تحولي حقوق « :در اين نوشتار بنيادي تحليلي سعي بر اين است كه به سوالهاي نگارنده كه شامل سوال اصلي  

حقوق پزشكي در ايران باستان شامل مباحثي بوده « : و سواالت فرعي» پزشكي در ايران چگونه بوده است؟

  .پاسخ داده شود» معاصر شامل چه مباحثي مي شود؟ حقوق پزشكي در دوران« و همچنين » است؟

براي تحرير اين مقاله ازروش كتابخانه اي استفاده شده است و منابع آن شامل كتب، مقاالت موجود در مجالت   

  .وسايت هاي حقوقي مي باشد

حقوق پزشكي در  تعريف مسئوليت پزشكي وانواع آن، عناوين مرتبط با: به طور اجمالي ، مسائل مورد بحث شامل  

دو بخش فقه پزشكي واخالق پزشكي ،حقوق پزشكي در ايران باستان ، و حقوق پزشكي در دوران معاصر مي 

  .باشد

                                                            

 .٣٢، ص١٣٨٧تهران،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران،شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت وششم،ناصر کاتوزيان،  -١

  .٣٣همان، ص ٢‐
  .٢٠١١اوت  ١٩ آزاد،مسئوليت پزشکی،ويکی پديا دانشنامه  - ٣

http://fa.wikipedia.org  
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  طرح مباحث كلي پيرامون حقوق پزشكي - الف 

   حقوق پزشكي -1

   ريف مسئوليتاتع - 1-1

      تعريف لغوي -1-1-1

  1.شدن و به مفهوم تفكيك وظيفه آمده استمسئوليت در لغت، به معني پرسش، مورد سؤال واقع    

  تعريف اصطالحي -2-1-1

در اصطالح؛ عبارت است از تعهد قانوني شخص به دفع ضرر ديگري كه وي به وجود آورده است خواه ناشي از   

   2.تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد

   درمعناي التين -1 -3-1

 پاسخگو بودن قرار ميگيرد كه از معناي responsibility مترادف عبارتدر معناي التين  مسئوليت  

(response)  تكليف قانوني شخص در عدم  در معناي حقوقي و مدني مسئوليت عبارتست از.مشتق ميشود

  3.وارد نمودن ضرر به ديگري بصورت مستقيم يا غير مستقيم 

   در معناي فقهي -4-1-1

كه مسوليت بر  مسووليت مترادف با عبارت ضمان بكار گرفته شده است و كسي رامعناي فقهي و شرعي نيز  در  

  4.ذمه و عهده او قرار ميگيرد مسوول يا ضامن مينامند

  قانوني اقسام مسئوليت  -2-1 

  مسئوليت كيفري -1-2-1

                                                            
 .٩۵،ص١٣٧۵تهران، انتشارات جاويدان، چاپ يازدهم ، ، فرهنگ عميد حسن عميد، - ١
  .۶۴٢ص،١٣۴۶ترمينولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سينا، چاپ اول، تهران، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ٢
  .١۴/١٠/١٣٨٩حميد خليلی فر، مسئوليت حقوقی پزشک،  - ٣

http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=386  

  .همان- ٤
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مرتكب مسؤوليتي است كه  همچنين. مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است   

قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي و  عمل مجرمانه عالوه بر عدم اطالع بايد داراي اراده سوء نيت يا

شخص مسؤول به . داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود نتيجه حاصل از جرم بايد وجود

   .برآيد بعالوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هممجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و  يكي از

  مسئوليت مدني -2-2-1

به ديگري دارد، اعم از اين كه  مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده   

تحت مالكيت يا به او و يا ناشي از اشياء و اموال  زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته

مدني دارد يا  در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت.تصرف او باشد 

  1.ضامن است 

     رابطه حقوقي بيمار و پزشك -3-1

تا زماني كه مشكلي در امر درمان ميان پزشك و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن    

نمايد و پزشك نيز طبق عرف و عادت  آيد و به شيوه متداول، بيمار به يك پزشك مراجعه مي صحبتي به ميان نمي

مراجعه به پزشك معين و پذيرش درمان و  كند؛ در حالي كه بر اين انتخاب و اقدامات پزشكي خود را شروع مي

معالجه بيمار از ناحيه پزشك آثار حقوقي و شرايطي حاكم است؛ چراكه در اثر اين رفتار متقابل يك قرارداد 

  2.شود  خصوصي به نام قرارداد درمان منعقد مي

  قرارداد معالجه -1-3-1

با هم است براي ) توافق يك يا چند اراده(و عرفي به معناي توافق دو يا چند نفر  عقد يا قرارداد در معناي عمومي   

كه فروشنده متعهد به ) بيع(انجام يك يا چند عمل مشخص و متقابل؛ اعم از مالي و غير مالي؛ مانند خريد و فروش 

در . كند و ارزش كاال را تعهد مي) ثمن(پرداخت مبلغ  دادن يك جنس معين با اوصاف مشخص شده و خريدار نيز

. هر قراردادي حداقل دو طرف وجود دارد و براي انعقاد قرارداد رضايت و توافق طرفين شرط الزم و ضروري است

                                                            
  .همان- ١
  .١۴/٠٨/٨٧ محمد زمان درياباری،مبانی مسئوليت حرفه ای پزشک، - ٢

http://bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=7156  
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شرايط ديگري هم براي صحيح بودن قرارداد الزم است؛ از جمله مشروعيت و قانوني بودن موضوع معامله و 

  1.اشتن طرفين براي انعقاد معامله همچنين اهليت د

مطابق اين قرارداد بيمار با حق انتخاب پزشك . پزشك و بيمار: در قرارداد درمان يا معالجه دو طرف وجود دارد   

نمايد و پزشك پس از اخذ رضايت بيمار براي معالجه و بعد از  معالج خود در شرايط عادي، به پزشك مراجعه مي

هر چند در عمل تمامي مراحل با يك . كند  ا در حوزه تخصص خود دانست، شروع به معالجه ميكه نوع بيماري ر اين 

العملي آثار و نتايج حقوقي و  رسد؛ اما از بعد حقوقي هر عمل و عكس مراجعه و معاينه و نوشتن نسخه به پايان مي

شود و اين  روابط پزشك و بيمار مي قانوني خود را دارد و از نظر قانوني يك قرارداد با ضوابط خاص خود حاكم بر

قرارداد تا مرحله پايان درمان يا انصراف بيمار از ادامه معالجه، آثار و نتايج حقوقي خود را به دنبال داشته و پس از 

    .تجويز دارو توسط پزشك خاتمه خواهد يافت

  

  ماهيت قرارداد معالجه  -

يا عدم مسؤوليت پزشكي، در حالتي كه ميان پزشك و بررسي ماهيت قرارداد معالجه، در تشخيص مسؤوليت   

ديدگاههاي مختلفي در مورد ماهيت قرارداد معالجه وجود . بيمار، رابطه قراردادي وجود ندارد، اهميت فراواني دارد

  :دارد كه عبارتند از

  نظريه اجاره بودن قرارداد معالجه •

صاحب حرفه، به ارائه خدمات ملتزم مي شوند قواعد عامه قائلين به اين نظر، معتقدند كه در كليه مشاغلي كه   

عقد اجاره حاكم است و مي افزايند قرارداد معالجه مانند قرارداد اجير خاص است كه در مدت معيني كه تعهد 

زيرا كه در عقد . به نظر مي رسد اين ديدگاه نادرست باشد. كرده، براي ديگري كار مي كند و مستحق اجرت است

در حالي كه در قرارداد معالجه، مدت درمان نامشخص . ت بايد معلوم باشد وگرنه، قرارداد باطل خواهد بوداجاره مد

  .از اين رو عقد معالجه، قواعد عامه اجاره حاكم نيست. است

  نظريه جعاله بودن عقد جعاله •

                                                            
 .حميد خليلی فر، مسئوليت حقوقی پزشک - ١
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ه است كه مجهول بودن عمل برخي فقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند كه قرارداد ميان پزشك و بيمار نوعي جعال  

ابن قدامه، استدالل آن دسته از افرادي كه شرط بهبودي ضمن عقد معالجه را به . يا مدت، در آن امكان پذير است

  .با اتكاي به جعاله بودن عقد معالجه، صحيح مي داند. دليل مجهول بودن شرط، باطل مي دانند

عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه   زيراكه در عقد جعاله، به نظر مي رسد كه عقد معالجه، جعاله نيز نباشد،

اما در قرارداد معالجه، پزشك قبل از ) قانون مدني 567مادة (متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد

معالجه، حق العمل خود را دريافت مي دارد و بر خالف قرارداد جعاله حصول نتيجه براي دريافت حق معالجه شرط 

  .يستن

  نظريه وكالت •

پوتيه، حقوقدان فرانسوي، عقيده داشت كه عقد بين پزشك و بيمار عقد وكالت است و هر بيمار واجب است كه   

ترولونج نيز معتقد بود كه امكان توصيف رابطه بين پزشك و بيمار . هديه اي به پزشك به عنوان حق الوكاله بدهد

در پاسخ به آنها . ك از جانب بيمار، وكيل است كه به درمان او بپردازدزيرا كه پزش. جز با عقد وكالت وجود ندارد

حال . الكاس، با رد وكالت بودن قرارداد معالجه، استدالل كرد كه از لحاظ حقوقي وكالت قائم به تفكر نيابت است

را به نام  چگونه ممكن است تصور شود كه پزشك، به نيابت از بيمار، وي را معالجه مي كند؟ پزشك حرفه خويش

  .خودش انجام مي دهد و در انجام آن، از آزادي كامل برخوردار است

افزون براين، موكل بايد خود بر انجام آنچه كه وكالت مي دهد ، قادر باشد ، در حالي كه كمتر بيماري يافت                

  .مي شود كه خودش بتواند به درمان خويش، مبادرت نمايد

  نظريه عقد نا معين •

توافق : ابراز شد كه مقرر نمود 1937اين ديدگاه نخستين بار در فرانسه، به موجب حكم صادره در سيزدهم ژوئيه   

حاصل شده ميان بيمار و پزشكي كه كمك، مساعدت و تالش خود را تقديم او مي دارد، قراردادي از نوع خاص 

عقد معالجه را از جمله عقود نامعين شمرد كه آثار  قانون مدني،مي توان) 10(در حقوق ايران نيز با وجود ماده .است

عقد معالجه، مبتني بر احسان است و بر . آن براساس قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مي گردد

همين اساس از جمله عقود مسامحه اي محسوب مي گردد؛ زيرا عوضي كه در مقابل درمان پرداخت مي گردد 

به عبارت ديگر، اجرتي كه پزشك مي گيرد، اجرت ارائه خدمات پزشكي . اري بسيار ناچيز استنسبت به شفاي بيم

اكنون كه ماهيت قرارداد معالجه، . است و اجرت درمان نيست؛ زيرا كه درمان، قابل تقويم به پول نمي باشد
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شد و يا قرارداد مشخص شد، اين پرسش را مطرح مي كنيم كه در صورتي كه قرارداد پزشكي وجود نداشته با

پاسخ به اين پرسش با استناد به قاعده . پزشكي به عللي باطل باشد، مسؤوليت پزشك چه حالتي پيدا مي نمايد

بدين شرح . مشخص مي گردد» كل ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده و كل مااليضمن بصحيحه اليضمن بفاسده«

تعدي و تفريط پزشك، مستوجب ضمان نيست؛ كه عقد معالجه، چون مبتني بر احسان است، در صورت عدم 

بنابراين در حالتي هم كه قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشك با قصد احسان و جهت نجات جان بيمار، به مداواي 

به همين جهت است كه . او اقدام مي كند و در حين معالجه، مرتكب تقصير نيز نشده باشد، ضامن نخواهد بود

تقدند در اثبات تقصير پزشك، تفاوتي نمي كند كه مسؤوليت او قراردادي باشد يا اينكه برخي از حقوقدانان، مع

  1 .ت خطاي پزشك، برعهده بيمار يا متضرر از عمل استااثب ل،در هر حا. مسؤوليت او را قهري فرض كنيم

  مسئوليت پزشكي -4-1

در . مسئوليت پزشكي يكي از مسائل اساسي حقوق پزشكي است كه در رابطه پزشك و بيمار مطرح مي شود   

واقع، رابطه پزشك و بيمار به منزله عقدي است كه ميان آن دو منعقد گشته و به موجب اين رابطه حقوقي، پزشك 

ه نفعي عايد وي مي گردد، واجد تكاليفي به عنوان بازيگر فعال اين رابطه، در برابر خدمات علمي خود همانگونه ك

  .است كه در ادبيات حقوقي به مسئوليت تعبير مي گردد

ياد مي شود، مقصود گستره معنايي حقوقي اين واژه است كه آثار و » مسئوليت«بدين سان، زماني كه از    

اندازه تواناييها و قابليت  در اين راستا، پزشك در حيطه تخصص خويش و به. پيامدهاي حقوقي نيز به همراه دارد

هاي علمي اش، بر وفق نظامات مقرر وظيفه دارد ضمن عنايت به حفط اسرار اين رابطه و عدم افشاي آنها، در 

از سوي وي، موجب تحقق مسئوليت حقوقي و كيفري » خطا و قصور«درمان و معالجه بيمار همت گمارد و هرگونه 

مار و پزشك رابطه اي حقوقي برقرار مي گردد، مسئوليت پزشك در اين در واقع، زماني كه ميان بي. خواهد بود

زمينه تبلور مي يابد و ضمانت اجراي قصور و خطا در مسئوليت نپزشكيِ ناشي از اين رابطه ، موجب ظهور و بروز 

  2.برحسب مورد مي گردد» مسئوليت حقوقي و كيفري«

                                                            
  .٨/١/١٣٨٧ محمد زمان درياباری،ماهيت قرارداد معالجه، - ١

http://daryabary.persianblog.ir  
  :، به نقل از سايتتعريف مسئوليت پزشکی - ٢

land.ir-http://law  
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اين . اعمال پزشكي زياني متوجه اشخاص حقيقي گرددمسئوليت مدني هنگامي مطرح مي شود كه در نتيجه    

مسئوليت با جبران ضرر و زيان وارد شده قابل جبران است وپزشكان هنگامي كه به واسطه قصور پزشكي محكوم 

شوند ، شخصا يا با توجه به اين كه قبال خود را در مقابل مسئوليت مدني بيمه نموده اند، از طريق شركتهاي بيمه 

يعني اينكه در اين نوع از مسئوليت ، جبران ضرر وزيان و صدمات . ران خسارت اقدام مي نمايندنسبت به جب

در مسئوليتهاي جزايي يا كيفري ضرر و زيان ناشي . جسماني وارد به بيمار از طريق پرداخت پول امكان پذير است

مثال صدور گواهي . رر شده استاز اعمال پزشكي متوجه شخص نيست ، بلكه جامعه در مقابل اينگونه اعمال متض

خالف واقع يا اينكه پزشكي اقدام به عمل سقط جنايي كند وزائو نيز فوت كند كه در اين حالت فرد هم از نظر 

  1.جزايي مسئول است و هم در مقابل اولياي دم و بستگان متوفيه مسئوليت مدني دارد

  موجبات مسئوليت پزشك -1-4-1

  : اند بندي كرده  اينگونه دستهموجبات مسئوليت پزشك را   

ـ 6ـ تخلف از اذن بيمار؛5ـ ندانستن اصول حرفه پزشكي؛ 4ـ مخالفت با اصول حرفه پزشكي؛3ـ خطا؛2ـ عمد؛1 

     .ـ افشاي اسرار بيماران10ـ معالجات ممنوع؛9ـ ترك معالجه؛8ـ فريب؛7تخلف از اذن ولي بيمار؛ 

واع جنايات پزشك، اثبات اينكه آيا اين جنايات سبب ايجاد براين موضوع مسئوليت پزشكي بررسي انبنا   

شود يا خير، بيان چگونگي اثبات آن عليه پزشك و ذكر اثاري كه بر اين اثبات مترتب است،  مسئوليت براي او مي

د دانند و بنابراين نخست باي اي مي بعضي ديگر از حقوقدانان مسئوليت پزشك را از اقسام مسئوليت حرفه. باشد مي

قبالً گفته شد كه مسئوليت انواع مختلفي دارد، اينك از ديدگاه ديگر ممكن . اي را تعريف كنيم مسئوليت حرفه

است مسئوليت با توجه به حرفه شخص و در بين صنف خاصي مورد نظر باشد، در اين صورت چنانچه فردي از آن 

به همين ترتيب در . شود ، با او برخورد ميحرفه مرتكب اعمالي بر خالف اخالق، عرف يا مقررات آن حرفه گردد

حرفه پزشكي مجموعه قواعد و مقرراتي وجود دارد كه رعايت آنها از طرف پزشكان الزم است و در صورت تخلف 

اي  باشد، مسئوليت حرفه اين مسئوليت را كه ناشي از تقصير انضباطي مي. شود مجازاتهايي بر متخلفين اعمال مي

  . گويند مي

                                                            
  .٢٧،ص١٣٨٩کيانی، پزشکی قانونی برای دانشجويان رشته حقوق،انتشارات سمت،چاپ هفتم،تهران،مهرزاد  -فرامرز گودرزی - ١
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اش مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني يا  اي شود كه با توجه به نتيجه ست فردي مرتكب خطاي حرفهممكن ا  

در مواردي هم امكان دارد كه داراي مسئوليت توام جزايي و مدني باشد . تنبيه انضباطي براي او در نظر گرفته شود

  1 .با عالوه بر اينها از نظر انضباطي نيز مسئول شناخته شود

  مرتبط با حقوق پزشكيعناوين  -2

  اخالق پزشكي  -1-2

  رابطه اخالق وحقوق      -1-1-2

از آنجا كه تقريبا تمام مفاد حقوقي ،اخالقي هستند ويا به شكلي ، غايت آن ها به اخالق مي رسد و از طرف ديگر   

حقوق مي تواند حامي اخالق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمايتي از هريك در مقابل ديگري مي تواند 

  2.در پيشبرد اهداف كاربردي ، موثر باشد 

برخالف نظر بعضي از فالسفه حقوق در باب . وحقوق ارتباط تنگاتنگ و غير قابل اجتنابي با هم دارند اخالق     

اخالق پزشكي و حقوق پزشكي نيز 3 .جدايي قانون از اخالق ، به طور واضحي حقوق رسوب تاريخي اخالق است

صحيح اين ارتباط و استفاده بجا از  شناخت. ازجمله مقوله هايي اند كه از اين ارتباط بهره برده  و خواهند برد 

لطافت اخالق و اجبار حقوق مي تواند بسياري از مسائل نو ظهور در حوزه سالمت را كه مسائلي حساس اند ، 

  4 .مراقبت كند 

  مسئوليت اخالقي -2-1-2

                                                            
  :به نقل از سايتمسئوليت پزشکی، - ١

http://andishehaiehoghughi.blogfa.com  
  

سال  ٢و١اجرايی اخالق پزشکی، فصلنامه اخالق در علوم وفناوری، شماره های محمد امامی، حقوق پزشکی و ضمانت  -اميد آسمانی - ٢
  .١٩، ص١٣٨٩پنجم، 

 
     .٢٧/١/٨۶ ، جايگاه حقوق اسالمی در نظم حقوقیناصرکاتوزيان،  - ٣

808.aspx-http://hoghough85.blogfa.com/post  

  .١٣٧۶، ١١مجله مکتب اسالم، شماره ،اخالق وحقوقداوود الهامی، - ٤
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مسئوليت اخالقي عبارتست از مسئوليتي كه قانونگذار به بيان و ايجاد آن نپرداخته و به معني مسئوليت عرفي،    

در مسئوليت قانوني، انجام فعل و ورود .اخالقي و اجتماعي پزشك، از ديدگاه دين و هنجارهاي دورني وي است

آن است كه مواردي در قانون اپيش بيني ضرر، شرط تحقق مسئوليت است برخالف مسئوليت، مسئوليت حقوقي 

دارد در كيفري و مدني وجهه مشترك آن نقض قرارداد است و ) كيفري و مدني(شده و ضمانت اجراي قانوني 

  1.درخواست نمود دادگاهتوان آن را از  مي

زيرا، هر چند مسؤوليت اخالقي، . مسؤوليت اخالقي و حقوقي، ضمانت اجراي آن دو استيكي از تفاوتهاي     

به عالوه، ممكن . ضمانت اجراي قواعد اخالق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غير ممكن است

  2.است حدود خصوصيات موضوعات قوانين، با حدود و ويژگي هاي موضوعات اخالقي متفاوت باشد

در صورتي كه مسؤوليت قانوني » .كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته« :در معني مسؤوليت اخالقي مي گويند   

  دو نوع  اين. كه در قانون پيش بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد هر نوع مسؤوليتي است

فردي را محكوم سازند، در  قضايي ممكن استچرا كه مقامات صالحيت دار . مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد

مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه  حالي كه وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن

  :علت اين امر اين است كه. بشناسد او نزد وجدان خويش خود را گناهكار

به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي قوانين مستلزم علم  اوالً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي   

  . را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است شود كه قانون آن

  . تعلق دارند نه به مقاصد و نيات ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال  

بطور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده اعمالي مي شود كه  ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل  

  . زشتي كه به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمĤل مجازات نيست باشد بنابراين هر عمل
                                                            

  .ويکی پديا دانشنامه آزاد، پيشين ١ ‐
  
  :به نقل از سايت ،)١(حقوق اسالمي ضمان پزشك در فقه و - ٢

-1-------http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1769:
13&Itemid=115-35-10-28-10-catid=81:1388&  

  



گب  |١٢  Www.HaghGostar.ir                                                     منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر |ر

 

  : صورتي كه در مسؤوليت اخالقي در  

 اوالً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخالقي است؛  

 ؛»االعمال بالنيات«ت اخالقي است چنانچه مي گويند ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤولي  

  ثالثاً ـ مسؤوليت اخالقي بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد؛   

پشيماني يا  مسؤوليت اخالقي به دنبال خود مكافات اخالقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا رابعاً ـ  

  1.دانسان دست مي ده يعني اجراي تكليف يا تخطي از آن بهندامتي كه بر اثر اطاعت امر وجدان 

  فقه پزشكي  -2-2

 تاثير فقه بر علم حقوق  -1-2-2

كند؛ هر چند  ساله ارتباط حقوق با فقه اسالم، رابطه قهري فقه و حقوق را در بالد اسالمي توجيه مي 1400سابقه   

را قبول نمي كند اما بسياري از مسايل طرح شده در كه طبع حقوق جديد بسياري از مباحث موجود در كتب فقهي 

تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد  گيرند، مي فقه كه از عرف و عادات الهام مي

  2.سهم به سزا داشته باشند

قانون , ي انقالب اسالميپس از پيروز. ايران بوده است حقوق اسالمي از ديرباز يكي از منابع مهم نظم حقوقي در  

حقوقي را در  رسمي حقوقي اسالمي را به صحنه زندگي آورد و ساير نهادهاي اساسي جمهوري اسالمي به طور

را در زمره  قانون اساسي حقوق اسالمي 167اصل , به عالوه). اصل چهارم قانون اساسي(آرمان قرارداد  خدمت اين

حقوق اسالمي نه , بدين ترتيب .قاضي را موظف به اجراي آن ساخت منابع رسمي و تكميل كننده قوانين آورد و

در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد , را نيز اداره مي كند نظام حقوقي كشور, تنها معايار وضع قانوني عادالنه است

                                                            
  .همان - ١

  :به نقل از سايت، )فقه(اسالم حقوق - ٢

view=category&id=48&Itemid=61http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&  
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تحاد هدف قانون اساسي جمهوري اسالمي اين است كه ا. زمره منابع حقوقي است استناد قرار مي گيرد و در

  1. مذهب را تحقق بخشد حقوقي و

  مپزشكي از منظر اسال  -2-2-2

شوند و با عمل  همه از تركش مجازات مي. شود و واجب كفايي است اي شرعي محسوب مي پزشكي يك وظيفه

  2.گردد  از ديگران ساقط مي, بعضي به آن

انساني و رسالت اخالقي و مسؤوليت يك ضرورت اجتماعي و , عالوه بر اينكه پزشكي يك مسؤوليت ديني است  

  .باشد عقلي نيز مي

  اجرت پزشك •

بلكه . اي نيست كه به وسيله آن ثروت اندوزي كرد و به خاكستر دنيا دست يافت پزشكي حرفه, از نظر اسالم   

اي كه صاحبش قصد دارد از آن به پول  چون هر حرفه, رسالتي است انساني و مسؤوليتي شرعي در درجه اول است

. رساند اي مي اش او را به پول قانع كننده ن معاملهاگر قانع شود كه اي, مختار است كه با اين يا آن معامله كند, برسد

قطعا اين . تواند با او معامله نكند مي, تواند گرسنگي و احتياجش را برآورده سازد واگر دريافت كه اين معامله نمي

قطعاً  -همانطور كه قبالً ذكر شد  -چون كسي كه از درمان مجروحي دست بكشد , شود ها شامل حال پزشك نمي

حق آن را ندارد كه در درمان تعلل , و براي گرفتن مزد يا زيادي آن يا به هر علتي ديگر. زخم زننده است شريك

  .كند

چون در اين صورت بيشتر پزشكان سربار , آنچه ذكر كرديم به معناي اين نيست كه پزشك اصال نبايد مزد خود را بگيرد   

جداي از نبوغ و ابداع كه در . تر مردم به فراگيري اين علم روي نياورندشود بيش ديگران خواهند بودو ديگر اين كه باعث مي

توان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادت  بلكه مي, در نهايت انسانيت را از يك عنصري مهم, آورند آن به وجود نمي

                                                            
  .جايگاه حقوق اسالمی در نظم حقوقیناصرکاتوزيان،  - ١

  

  :به نقل از سايت،حکام اسالم درباره مسئوليت پزشکیا  - ٢

http://www.sibtayn.com:   
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بينيم امام حسن  ن ميبراي همي. محروم خواهد كرد, هاي مختلف كمال و عظمت بخش انسانيت و پيش برنده آن به پله

  .دهد يك كمد لباس و پنجاه دينار مي, به پزشكي كه حضرت نزد او حجامت كرده بود) السالم عليه(عسكري 

  زنداني ساختن پزشكان نادان   •

واجب است دانشمندان فاسد و پزشكان نادان را   بر امام«: نقل شده است كه فرمودند) السالم عليه(از امام علي    

  ».زنداني نمايد

  

شود و  هاي مريض منجر مي بيشتر به افزايش درد و رنج, زيرا اشتغال نادان در امر پزشكي, بله واجب است    

, و همان طور كه علماي فاسد. كشاند به خطرات زيادي مي) اگر نگويي زندگي بسياري را(اش را  آسايش و آينده

كنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا  ميها را فاسد  پزشكان نادان نيز بدن, كشانند دين را به فساد مي

  . واجب است, پس جلوگيري از آنان و ايستادگي در مقابل آنان با تمام قدرت, ربايند مي

  ضمانت پزشك نادان   •

, عقالً, فاسد نمايند, اگر نادانان به مداواي مريض بپردازند و آنچه را بايد اصالح كنند, عالوه بر آنچه گفته شد   

همانطور كه , كه اگر اين كار منجر به مرگ شد) اي بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شده 0شرعاً مسؤولند  عرفاً و

بلكه در تنقيح , متداول است) بدون خالف در آن(و اين امر بين فقها . بايد ديه خطا را ضمانت كرد, معلوم است

علماي غير , در اين امر» .در درمان خود استبه اجماع فقها ضامن فساد , پزشكي كه دانش كمي دارد«: آمده است

  .نير به طور اجماع بر آن متفق القولند  )عليهم السالم(شيعه اهل بيت 

چه , افزون بر مسؤوليت شرعي, اگر كسي به پزشكي آگاه باشد و در اداي كاري كه بر عهده اوست كوتاهي كند   

اش كوتاهي نكند و  اگر پزشك در انجام وظيفهو امن استض, برائت از مريض يا وليش گرفته باشد يا نگرفته باشد

اگر مريض , پزشك با هوش و ماهري باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يكي از اعضاي بدنش از كار بيفتد

يا مريض بالغ باشد و پزشك از او اجازه برائت از , كوچك يا ديوانه باشد و پزشك از ولي امرش اجازه گرفته باشد

  .در اين صورت او ضامن نيست, گرفته باشدضمانت 
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كسي كه به پزشكي يا دامپزشكي : فرمود) السالم عليه(اميرمؤمنان علي «: از ابي عبداهللا روايت شده است كه فرمودند   

جبران شده , البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور» .بايد از ولي اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است, اشتغال يافت

بلكه اين به معناي اجازه , بلكه ادعاي اجماع بر اين روايت شده است و اين به معناي برائت قبل از اثبات حق نيست, ستا

پزشك به درمان , عالوه بر اين كه اگر اجازه داده نشود, كند عدم اثبات حق را شود كه اقتضا مي گرفتن در چيزي تلقي مي

  1.كند مريض اقدام نمي

  ق و مذهبتفاوت حقو -3-2-2

  : منشا قوانين مذهبي احكام الهي است

فقه اماميه از چهار منبع قران وسنت و اجماع وعقل سرچشمه مي گيرد، ولي منبع اصلي حقوق قانون است و    

  .دادرس بايد در مرحله نخست به متن و مفاد قوانين پاي بند باشد

با وجود اين در جايي كه قانون ناقص يا مجمل است ، دادگاه مي تواند به طور مستقيم به قواعد مذهبي استناد    

  .كند

و فرض ) قانون اساسي 72اصل ( وانگهي، چون مجلس شورا نبايد قانوني برخالف احكام مذهب اماميه وضع كند    

يچ گاه از قواعد مسلم اين مذهب تجاوز نمي كند ، در مواردي اين است كه قوه مقننه اين دستور را به كار بندد و ه

كه قانون هيچ حكمي ندارد و از مواد موجود در قانون نيز نمي توان استنباط ديگري كرد ، دادرس اختيار دارد و 

  .بايد قواعد مذهبي را به عنوان روح قانون مورد استناد قرار دهد

وانگهي، . به همين جهت نمي تواند به پايداري احكام شرع باشد : يرد قانون از عقل ناقص بشري سرچشمه مي گ   

از ديدگاه مذهبي ، اجتماع بايد خود را متناسب با قواعد الهي سازد؛ در حالي كه حقوق يا بخش مهمي از آن نتيجه 

نوني اوضاع اجتماعي ملت هاست و قانونگذار عاقل ودلسوز آن است كه در دستور هاي خود نيازمندي هاي ك

  .جامعه را هرچه بيشتر مراعات كند

                                                            
  .همان - ١
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به بيان ديگر ، با اينكه حقوق هاي مذهبي يكسره تابع ضرورت هاي اجتماعي نمي شود وتنها در چهارچوب    

معيني امكان تحول و تغيير دارد ، چون شيوه زندگي دايم در حال دگرگوني است ، قواعد حاكم بر آن نيز خواه و 

حقوق نقش هدايت كننده خود را از دست نمي دهد ، ولي از حركت نيز باز نمي ايستد و . ناخواه تغيير مي يابد

  1.مي گشايد» حوادث واقعه « شرعي و اجتهادهاي نو بستر اين حركت را در ميان امور مباح 

  معاصردوران و باستانايران حقوق پزشكي در -ب

  باستان ايرانقوانين وضمانت اجراهاي حقوق پزشكي در   -1

     پزشكي در ايران باستان - 1-1

يك پزشك بايد نيك آموخته و در فن خود مهارت كامل داشته باشد، از ويژگي داروها كامالً آگاه بوده و پيوسته در پي    

همچنين پزشك بايد . به شكايت بيمار گوش كند و در شناسايي و افتراق دردها استاد باشد. كامل كردن دانش خود باشد

  .، نجيب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشدشيرين زبان

هر يك داراي يك اسب تندرو باشند تا در هنگام . محل زندگي، وضع لباس و خوراك پزشكان بايد خوب، كافي و تميز باشد  

طبقه  مزد پزشك بستگي به. پزشك بايد به مقدار زياد دارو و وسايل همراه خود داشته باشد. خطر به كمك بيمار بشتابند

حق درمان پادشاه و خانواده سلطنتي يك . پرداختند اجتماعي بيمار داشت و مردم حق درمان را بنا به ميزان توانايي خود مي

درشكه چهار اسبه، روساي لشكري، استاندار و فرمانداران درشكه يك اسبه، بازرگانان يك شتر، كشاورزان يك گوسفند و يا 

يك پزشك هرگز نبايد براي مزد بيشتر دوره درمان را . شدند تنگ دست، رايگان درمان ميهاي رايج و مردم  معادل آن سكه

  .افزايش دهد

دليل اين امر . بابلي سنجيده است» حمورابي«با فرمان پرآوازه ) تاريخ پزشكي ايران(قوانين پزشكي ايران باستان را الگود   

                  2.شدند  تعيين حق درمان، دادن جواز كار به پزشكان و مجازات پزشكاني بود كه مرتكب خطا مي

  وظايف پزشكان  -2-1

آمده است، كه وي ناگزير بود ازحال بيمار كامال بازجويي نمايد وتشخيص دقيق بيماري را درباره وظايف پزشك «  

طبيب مي بايست بر بالين بيمار حضور يافته وساعاتي چند كه بر « . »بدهد و تشخيص را بر درمان مقدم بدارد
                                                            

  .۶۴ص مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران،ناصر کاتوزيان،   - ١
  :، به نقل از سايت  ؟ پزشکی ايران باستان چه می دانيد هموطنان از  - ٢

http://bedonemarzha.mihanblog.com/post/148  
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بايست قبل از شامگاهان اگر مرض بعد از ظهر به فردي عارض شده بود طبيب مي . بالين اوست وي را معامله كند

نزد وي برود و اگر عصر بر بالين بيمار طلبيده مي شد همان شب به درمان او اقدام نمايد، اما اگر بيمار شامگاهان 

احتياج به طبيب داشت چنين به نظر مي رسد طبيب مي توانست عيادت مريض را به صبح موكول كند ودر حقيقت 

  » .ل است آزاد بوداز رسم عيادت شبانه كه امروز متداو

وظيفه يك پزشك با وجدان آن است كه اثر داروهايي را كه تجويز مي كند روز به روز در بيمار به دقت مالحظه «    

بر طبيب بوده كه از ناتوانان روزانه در . كند، سعي كند داروي بهتري بيابد و آن را جانشين داروي قبلي سازد

آنان نهايت سعي را مبذول دارد وبا مرض چنان در مبارزه افتد ، كه گويي با  ساعت معين بازديد نمايد و در درمان

  » .دشمن خود پنجه نرم مي كند

در كتاب . اينان در برابر زحماتي كه روي زمين متحمل مي گردند ، در آسمان به آنان پاداش داده مي شود«   

سط پزشك انجام مي گيرد ، شادي مي كنند؛ ونديداد آمده  كه جميع كائنات از پيشگيري از اشاعه مرض كه تو

لذا وقتي بزرگان و . بدين لحاظ قبول چنين مسئوليت هاي سنگيني موجب زيادي حقوق واجب آنها بوده است

افراد عادي مبتال به بيماري مي گرديدند و بهبود حاصل مي نمودند موظف بودند حق الزحمه ي طبيب را 

  1».بپردازند

  ن پاره اي از قواني -3-1

داروهايي .در مورد كساني كه موجبات سقط جنايي را فراهم مي كردند ، شديدترين مجازاتها اجرا مي گرديد «   

طال يا احتماال يك ( ، شائته ) شاهدانه(بنگ : آن ها عبارتند از . كه موجب سقط مي گردند در اوستا ذكر شده اند

ولي ) خراب مي كند           چيزي كه ميوه را ( ، فراسپاته  )چيزي كه مي كشد( ،غنه ) نوع گياه يا مايع زرد رنگ 

در سقط جنين مرد وزن به يك اندازه خطاكار شناخته » .هيچ يك از اين ها را نمي توان به طور قطعي باز شناخت

همچنين زني كه عمل سقط را انجام مي داد يا كسي كه داروهاي سقط كننده را در اختيار او مي . مي شدند

  .ت همگي مقصر قلمداد مي گشتندگذاش

                                                            
اخالق وتاريخ پزشکی ،دوره مجله ،نگاهی به جايگاه پزشکان در ايران باستان و قانون حمورابی  ،عباسعلی سلطانی - فاطمه کراچيان ثانی - ١

  .٣٨،ص٩٠،فروردين  ٢چهارم؛ شماره
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در قوانين ، سقط جنين منع مي شد و جنبه هاي ديني وعلمي با هم شمرده مي گشت ؛ بنابراين ، مجازات اقدام    

  .به سقط همان مجازات قتل عمد بود و عليه آن از طرف موبدان و پزشكان توأما مبارزه مي گرديد

آيا سقط جنين در مراحل اوليه ي بارداري هم ممنوع بوده؟ كامال معلوم نيست زيرا در استا چنين آمده كه روح «    

كساني كه به طور حرفه اي اقدام به سقط جنين . پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداري در جنين حلول مي كند

از بانوان بارداري كه بي سرپرست مانده اند نيز قوانيني  درباره مراقبت.»مي كردند عمومع از ميان زنان بودند

حتي سگ ها نيز از اين مراقبت . موجود است كه مقررات مربوط به منع  و نهي سقط جنين را تكميل مي كنند

اه زن وخواه سگ به بر مؤمنان واجب است كه به هر موجود بارداري خواه دوپا و خواه چهارپا ، خو« محروم نيستند 

  1».شم بنگرنديك چ

  قوانين وضمانت اجراهاي حقوق پزشكي دوران معاصر -2

  مسئوليت كيفري وجزايي پزشكان -1-2

مقاله تخلفات وجرايم پزشكي ( يكي از موارد مورد بحث درحقوق پزشكي معاصر، تخلفات و جرايم پزشكي است   

 ).ميري مقدم:  

ماده قانوني به بحث نظام حقوقي مسئوليت پزشكي  4در قوانين مادر و اصلي نظام حقوقي ايران در مجموع    

   .قانون مجازات اسالمي 322و  319، 60و مواد  59ماده  2بند : ماده عبارتند از 4اين . اشاره دارند

     :متن اين مواد به ترتيب زير است    

  :شود محسوب نمياعمال زير جرم  <: 59ماده    

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و  -2-... 1

-. ... >3   .در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود. و نظامات دولتي انجام شود رعايت موازين فني و علمي 

درمان با اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن چنانچه طبيب قبل از شروع <: 60ماده 

  >.خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نيست

                                                            
  .٣٩همان،ص - ١
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دهد يا دستور  هايي كه شخصاً انـجام مي هـرگـاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه<: 319مـاده    

كند؛ هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نـقص عضو يا خسارت مـالـي شـود،  آن را صادر مي

  >.ضــامــن است

به درمان از مريض يا ولي و يا از صاحب حـيـوان  هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع<: 322ماده    

  >.دار خسارت پديد آمده نخواهد بود بـرائـت حـاصـل نـمـايـد، عـهده

  1.وجود دارد  مواد ديگري هم در رابطه با امور پزشكي در قانون مجازات اسالمي 

  :در حقوق جزاي پزشكي سه دسته اساسي از جرايم پزشكي  مورد مطالعه قرار مي گيرد كه عبارتند از    

  .جرايم خاص پزشكي، جرايم مغاير با شئون پزشكي و تخلفات انتظامي پزشكي

  .در ذيل هريك به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد

  جرايم خاص پزشكي -1-1-2

  صدمات ناشي از اعمال پزشكي •

موازين علمي و  باشند، در صورت رعايت عدم پزشكان و صاحبان حرف پزشكي معالج كه داراي اجازه طبابت مي  

انگاري و يا قصور  برحسب ميزان و درصد سهل) بطور جمع و يا هر يك از آنها بطور جداگانه(فني و نظامات دولتي 

  .يا ديه او خواهند بود انجام شده، مسوول پرداخت خون بهاي بيمار

و با رعايت موارد فوق الذكر انجام گردد و قبل از  هر نوع درمان و عمل جراحي مشروع كه با انگيزه شفاي بيمار  

به استناد بند . مباالتي انجام نگيرد احتياطي و بي شده باشد و هيچ گونه بي آن رضايت بيمار و يا اولياي وي اخذ

و يا اولياي وي  گذار رضايت بيمار كه قانون 1370اسالمي مصوب  قانون مجازات 322و ماده  60و ماده  59 دوم ماده

از بيماران و يا اولياي آنها در مورد  را شرط صحت عمل پزشك و يا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه

ور مسلم است كه اگر پزشك و يا جراح از اخذ رضايت نامه مذك غيراورژانسي، پزشكان را بري الذمه خواهد نمود

                                                            
  .١١/٠٢/٨٩،جستاري در مسئوليت پزشکي حميد خليلی فر، - ١

65.aspx-http://yahyaelyasi.blogfa.com/post  
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 نيز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر (Informed consent) كه بايستي آگاهانه

قانون مجازات عمومي  42ماده  الذكر از بند سوم عالوه بر موارد قانوني فوق. باشد قانوني قابل تعقيب و مجازات مي

جراحي يا طبي كه با رضايت صاحبان حق و با  لتوان استنباط كرد كه هر نوع عم نيز مي 1352اصالحي سال 

مجرمانه خواهد بود و بدين ترتيب نه تنها پزشك مسووليت كيفري  رعايت نظامات دولتي انجام شود فاقد وصف

  1.مسووليت مدني نيز منتفي خواهد بود نخواهد داشت، بلكه

  مواد قانوني مربوطه

  : دارد قانون مجازات اسالمي در بخش ديات چنين مقرر مي   

  . شود عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني: 294ماده   

  : شود كه يكي از آن، مورد زير است ديه در مواردي پرداخت مي: 295ماده   

شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را  به طور خطاي شبه عمد واقع مي قتل يا جرح يا نقص عضو كه   

عليه نداشته باشد مانند آن كه كسي  شود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني كه نوعاً سبب جنايت نمي

طبيبي مباشرتاً  شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا را به قصد تاديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي

  . بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت او شود

مباالتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب  احتياطي يا بي هرگاه بر اثر بي: تبصره   

افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حكم  اي اتفاق نمي شد حادثه يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي

  : دارد قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنين مقرر مي. شبه عمد خواهد بود

جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان : 316ماده   

  . خواهد بود

                                                            
تابستان  ؛تزکيه قسمت سوم؛ طب و (Consent) نامه بيمار رضايت  (Medica Law) حقوق پزشكيشهريار اسالمی تبار، - ١

  .۴١،ص١٣٨٠
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  . مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد: 317ماده

تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود : 318ماده   

ي در آن شد، مانند آن كه چاهي بكند و كس مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي

  . بيفتد

دهد يا دستور آن را  هايي كه شخصاً انجام مي هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه: 319ماده   

كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن  صادر مي

  . است

ردن بيش از مقدار الزم موجب جنايت يا خسارت شود، ضامن است گرچه هرگاه ختنه كننده در اثر ب: 320ماده   

  . ماهر بوده باشد

هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب : 321ماده   

  . خسارت شود، ضامن است

شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب  و مانند آن قبل از) دامپزشك(هرگاه طبيب يا بيطار : 322ماده 

  . دار خسارت پديد آمده نخواهد بود حيوان برائت حاصل نمايد، عهده

مورد زير  59ماده: شود چنين آمده است را شامل مي 62تا  49همچنين در باب حدود مسئوليت جزايي كه مواد   

  . شود جرم محسوب نمي

كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت  هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع   

  .  شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي

  چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد : 60ماده
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ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گفتن ممكن نباشد طبيب ضامن 

  1).قوانين و مقررات جزايي(باشد  نمي

 قتل ترحم آميز •

انگليسي به فارسي به  در فرهنگ فارسي از تانازي يا مرگ شيرين سخني به ميان نيامده است ولي در فرهنگ    

اند براي تخفيف درد آنها بكار رفته است واژه  العالج مرگ يا قتل كساني كه دچار مرض سخت ومعاني مرگ آسان، 

اكنون به معناي بيمار كشي طبي يا سريع در مرگ محتضر و در مواردي هم به  هاي فارسي اوتانازي در نوشته

مطلوب،  ن، مرگ خوب، مرگشود به هر حال آتانازي به معني مرگ شيري آرام و آسان به كار برده مي معناي مرگ

 2.گيرد مورد استفاده قرار مي...قتل ناشي از ترحم 

  آتانازي چيست؟ -

به معناي  thanasia راحت و به معناي خوب و ( Euthanasia )واژه آتانازي كه ريشه آن از اصطالح يوناني   

باشد آتانازي يك اصطالح  مييا مرگ راحت  مرگ گرفته شده است و در معناي تحت الفظي به معناي مرگ خوب

توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوي اين واژه  معاني مختلفي را مي عمومي است كه بر اساس زمينه مورد استفاده

به  گيرد كه كمترين ميزان رنج و عذاب را برايش اي صورت مي كه در آن مرگ بيمار به شيوه بيانگر عملي است

  3.تانازي انواع مختلفي داردهمراه داشته باشد بنابراين آ

  آتانازي انواع  -

خواهد تا او را به كام مرگ بفرستد يا در اين  مي شود كه فرد از ديگري به مواردي اطالق مي: آتانازي داوطلبانه - 1

  .راه به او كمك كند

                                                            
 پيشينمسئوليت پزشکی، - ١

  
  .١٣، ص ١٣٨۶تهران، حق مرگ در حقوق کيفری، نشر هستی نما، مسعود مظاهر تهرانی، -٢

 ١١،ص١٣٨۶تهران، ،،مسائل اخالقی وحقوقی قتل ترحم آميز، انتشارات مجد  ، محمد رضا الهی منش -شهريار اسالمی تبار -٣
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شود وقتي  بيمار انجام مي شود كه اتانازي بدون اعالم رضايت و نظر فرد يا به مواردي اطالق مي:  غيرداوطلبانه - 2

هايي كه به بهبود وضع بيمار كمكي  مورد قطع درمان گيري نباشد خانواده يا خويشان در خود فرد قادر به تصميم

  .كنند مي كند تصميم گيري نمي

 .به زندگي بيمار صورت گيرد شود كه اقدام خاصي براي پاياندان به مواردي اطالق مي: مستقيم - 3

هاي حياتي مراقبت از بيمار در  ها و يا دستگاه كه درمان شود به مواردي اطالق مي: ير مستقيمآتانازي غ - 4

  1.شوند كند كنار گذاشته مي وضعيت بيمار نمي شرايطي كه هيچ كمكي به بهبود

  قتل مرتبط با آتانازي در قوانين مجازات اسالمي  -

  .كنيم نشده است ولي موارد مشابه قيد شده را بيان مي مجازات اسالمي ذكر بحث آتانازي به صراحت در قوانين   

 :قانون مجازات اسالمي 268ماده    

شود و اولياي دم  عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس«    

  ».نمايند توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمي

اين رو كسي كه با انگيزه خيرخواهانه،  از آنجا كه براي مرتكبين جرم قصد يكي از مباحث مهم عمومي است از    

براي رهايي از درد و رنج در اين موارد مداخله كند نسبت به  دلسوزي و ترحم و اجابت درخواست بيمار العالج

رسد  تخفيف مجازات خواهد بود به نظر مي طمع و انتقام مرتكب قتل شود مشمول – كسي كه با انگيزه حرص

قتل ترحم آميز  شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولي از ديدگاه مقررات ايران نيز مشمول همين قانون مي آتانازي

فقهي حقوق اسالم، قتل عدواني در همه  گيرد و با توجه به مباني هاي ممنوعه قرار مي در تقسيم بندي انواع قتل

 2.كند رضايت مجني عليه حرمت عمل را زايل نمي باشد در هر حال و مجرمانه مي اشكال آن ممنوع

 سقط جنين  •

  دوران حيات جنيني مورد حمايت قانون گذار  - 

                                                            
  . همان - ١
  .٢٠١١-١٠- ۴،اتانازی فرجی،سحر  - ٢

http://www.blogylaw.com/forum/printthread.php?tid=1047  



گب  |٢۴  Www.HaghGostar.ir                                                     منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر |ر

 

و لقد خلقنا  "سوره مومنين  15 تا 12قانون گذار در تدوين قانون ديات با توجه به آيات قرآن كريم به ويژه آيه     

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا  ثم جعلنا نطفه في قرار مكيناالنسان من سالله من طين 

   " .ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارك اهللا احسن الخالقين المضغه عظاما فكسونا العظام لحما

 اده و درحمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاكيد قرار د و همچنين نظريات فقها ،   

شرح زير پيش بيني  قانون ديات براي متوقف ساختن هر يك از مراحل حيات جنيني ديه معيني را به 194ماده 

  :نموده است

 . دينار است 20: روز مستعد نشو و نما مي شود  40مدت  ديه اسقاط نطفه اي كه در رحم مستقر شده و به 

  . دينار است 60: گوشت درآمده استمضغه كه به صورت  ديه اسقاط جنين در مرحله 

   .دينار است 40: كه به صورت خون بسته درآمده است  ديه اسقاط جنين در مرحله علقه

 . دينار است 80: كه به صورت استخوان در آمده است  ديه اسقاط جنين در مرحله عظم

 . دينار است 100: استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح  ديه اسقاط جنيني كه گوشت

مشخص  قانون گذار در تدوين مواد مربوط بالصراحه مبدا حيات جنيني را كه از آن حمايت مي كند با اينكه   

، از تاريخ انعقاد نطفه  نكرده است ولي طبق ضوابط عرفي ، دوران حيات جنيني ، كه اولين دوره حاملگي است

  .ماه و نيم طول خواهد كشيد 4شروع شده و مدت آن 

قرار داده است، معلوم  قانون مدني كه مبدا حيات را از تاريخ انعقاد نطفه 875و  852با استفاده از مواد  همچنين  

گذار قرار گرفته است ،از تاريخ انعقاد نطفه در  ميشود كه دوران حيات جنيني كه اسقاط آن مورد حما يت قانون

   . مرحله قبل از دميدن روح در آن به پايان ميرسدجنين و  رحم شروع شده و تا زمان تكامل فيزيكي

 زيستن مورد حمايت قانون گذار دوران حيات قابل  - 

   : ميدارد قانون ديات كه مقرر 200با توجه به حكم ماده    

براي اسقاط جنين بعد از حلول روح و  سقط جنين قبل از پيدايش روح ، كفاره ندارد و كفاره و همچنين ديه كامل  

اگر زن  ": قانون تعزيرات مبني بر اينكه  91قانونگذار در ماده  ش حيات خواهد بود ، و همچنين تصريحپيداي
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بنمايد ،  به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين حامله براي سقط جنين

 ".ودش " قصاص "د ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد باي

قانونگذار بعد از اتمام دوران حيات جنيني  ميتوان نتيجه گرفت كه مبدا اسقاط حيات قابل زيستن مورد حمايت  

طفل خواهد بود كه از نظر عرفي نيز اين مرحله در دومين دوره  و از زمان حلول روح در جنيني تا زمان تولد

  1.طول خواهد كشيدتا روز تولد طفل  ماهگي 7حاملگي يعني از 

 سقط جنين توسط طبيب و ماما يا داروفروش  - 

كنند، گرچه از نظر قانوني مجاز به  هرگاه طبيب يا ماما يا داروفروش و يا اشخاصي كه به اين عناوين اقدام مي  

ت آنها ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنين نمايند يا وسايل سقط جنين را فراهم سازند مجازا مداخله در اين حرفه

در اين صورت تفاوتي ندارد كه اين اشخاص . حبس از دو تا پنج سال و پرداخت ديه است. ا.م.ق) 624(طبق ماده 

با توجه به وضعيت شغلي و . مباشرت به ارتكاب سقط جنين نمايند يا صرفاً وسايل سقط جنين را فراهم سازند

اين تشديد مجازات . ه ساير شقوق تشديد نموده استمهارت آنها، قانونگذار ميزان مجازات حبس آنها را نسبت ب

گيرد و از طرفي  ها توسط اين اشخاص صورت مي رسد؛ زيرا اكثر قريب به اتفاق سقط جنين مقطعي به نظر مي

سهولت ارتكاب سقط جنين توسط آنها و دسترسي به وسايل و ابزار و حتي مكان مناسب براي ارتكاب اين عمل و 

از طرفي، به قول مرحوم دكتر پاد، . نمايد تر قانونگذار را موجه مي ظار آنهاست، برخورد شديدنفع مادي كه در انت

  2.اين افراد قسم خورده اند به موجب آن بايد حافظ نسل باشند، نه قاتل آن

  پيوند اعضاء •

 مرگ مغزي وپيوند اعضاء - 

                                                            

  :، به نقل ازسايتيا سقط حمل بررسي احكام سقط جنين -١

-41-12-http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1759: 
Itemid=11513&-35-10-28-10-37&catid=81:1388  

   
  ٣٧١،ص١٣۵٢، تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سومجرائم نسبت به اشخاص، - جلد اول،حقوق کيفری اختصاصی ابراهيم پاد، -٢
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گفته  مغز شود در اصطالح پزشكي بيماري دچار آسيب غير قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه در صورتي كه  

آسيب گسترده به مغز،  اين بيمار در واقع شخصي است كه به علت. مي شود كه بيمار دچار مرگ مغزي شده است

تواند صحبت كند، حس كند، حركتي انجام دهد،  يعني نمي.هرگز قادر به ايجاد ارتباط با محيط پيرامونش نيست

  .بكشد سببيند و در نهايت به طور طبيعي نف

 موضع گيري هاي متفاوت - 

مرگ مغزي از جهت تصرف در بدن، موضع گيري  فقهاي عظام نسبت به مسأله پيوند اعضا در بيماران مبتال به  

بدين ترتيب برخي از فقها بر . دو حكم اوليه و ثانويه نمود مي يابد هاي متفاوتي دارند كه ثمره آن ها در قالب

و  حال و غير قابل اسقاط بودن آن ها تأكيد نموده اند و جز در حالت ضرورت احكام در همه وجوب رعايت اين

. ثانويه را جواز دانسته اند يعني در واقع حكم اوليه را حرمت و حكم.اضطرار، پيوند اعضا را جايز نمي شمارند

سقاط آن ها در برخي شموليت برخي از اين احكام و قابليت ا دسته اي ديگر از فقها با قائل شدن به نبود اطالق و

  1 .اعضا را جواز دانسته اند موارد، حكم اوليه پيوند

  مواد قانوني مربوطه  - 

بيمارستانهاي مجهز براي پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبي از وزارت بهداشت درمان و آموزش  -ماده واحده   

پزشكي ميتوانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره 

ه بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا مسلم باشد ، بشرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند ب

.اعضاي قوق بستگي دارد استفاده نمايند  

تشخيص مرگ مغزي توسط كارشناسان خبره در بيمارستانهاي مجهز دانشگاههاي دولتي صورت  - 1تبصره   

.ندسال منصوب ميشو 4اين كارشناسان با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مدت . ميگيرد  

.اعضاي تيمهاي تشخيص مرگ مغزي نبايستي عضويت تيمهاي پيوندكننده را داشته باشند - 2تبصره     

                                                            
  :، به نقل ازسايتو خريد و فروش اجزاى بدن پيوند - ١

-31-12-iew=article&id=2301: http://www.hoghooghdanan.com/index.php?option=com_content&v
13&Itemid=115-35-10-28-10-21&catid=81:1388  
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1.دپزشكان عضو تيم از جخت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گردي - 3تبصره    

.مسلم است كه تخلف از اين قوانين موجب مسئوليت كيفري كادر پزشكي مي گردد   

  جرايم مغاير با شئون پزشكي -2-1-2

جرايم مغاير با شئون  شغلي و حرفه اي پزشكي از جمله جرايمي است كه نمي توان آنها را همانند جرايم خاص    

پزشكي داراي ماهيت صرفا پزشكي دانست و در زمره جرايمي كه در نتيجه اقدامات پزشكي واقع مي گردند به 

جرايم مغاير با شئون شغلي و حرفه اي برخي از مهم ترين جرائمي كه مي توان آن را در حوزه . حساب آورد

  :پزشكي مورد مطالعه قرار داد عبارتند از

 افشاء اسرار بيماران •

در دنياي پزشكي، مقوله اعتماد و اطمينان ميان بازيگران فعال آن يعني بيمار و پزشك يكي از بنيادهاي وزين   

حقوقي و پزشكي ، -چنين هنجاري اخالقي.  پايداري و ماندگاري اين رابطه و سناريوي درماني به شمار مي آيد

-سابقه ديرينه اي در تاريخ داشته و در نوشتگان گذشتگان نيز به كرار بر آن تاكيد گرديده و در ادبيات حقوقي

از اين رو ، به لحاظ . پزشكي امروزي نيز در قالب اسناد تقنيني داخلي و بين المللي بدان صحه گذاشته شده است 

ذير اين مقوله چه در عرصه پزشكي و چه برآيندها و بازتاب هاي آن در فراگرد اجتماعي ، اهميت انكارناپ

پزشكي ، از گستره -قانونگذاران به عرصه تدبيرانديشي وارد شده و براي حمايت از اين قاعده و هنجار اخالقي

هنجاري «پزشك به مثابه را از سوي » پزشكي-اخالقي«حقوقي بهره گرفته و با تعيين شرايطي ، نقض اين هنجار 

به اين بيان كه اهميت اين مقوله تا بدانجاست كه هر . پنداشته و بدان وصف كيفري بخشيده است » حقوقي

اسرار بيماران را افشاء نمايند ، جرم بوده و  - خارج از موارد استثنايي كه باز هم مقنن معين مي نمايد -پزشكي كه 

قانون  648ين راستا ، مقنن كيفري كشورمان نيز با درك اين مهم در ماده در ا. واجد مجازات مقرر خواهد بود 

مجازات اسالمي ، ضمن جرم انگاري افشاي اسرار بيماران ، كيفر سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا يك 

                                                            
  :، به نقل ازسايتقانون پيوند اعضای بيماران فوت شده يا بيمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است - ١

2715.aspx-http://www.irshafa.ir/post  
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خود  ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي را براي كليه كساني كه به مناسبت شغل و يا حرفه

  1.محرم اسرار مي شوند و در غير از موارد قانوني آن را افشا مي نمايند ، مقرر نموده است

  صدور گواهي  خالف واقع پزشكي •

يكي از وظايف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود، اين است كه بنابه تقاضاي بيمار خود، اقدام به   

برخي بيماريها و نواقصي كه افراد به آن . ص عضو او بنمايدصدورگواهي در خصوص وضعيت سالمت، بيماري يا نق

. بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند "مي گردد تا از انجام وظايف و تكاليفي كه قانونا  مبتال هستند، موجب

بنابراين بيمار حق دارد از پزشك خود گواهي بخواهد و پزشك هم بايد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و 

متأسفانه يكي از روش هاي غيراخالقي براي فرار از انجام تكاليف . گواهي الزم را براساس واقعيت صادر نمايد

اقدام به جعل گواهي  "خود شخصا ءفرد متخلف براي رسيدن به مقصود سو. قانوني، تمسك به عذر بيماري است

ك او را راضي به صدور چنين گواهي نامه اي مي براي خود مي نمايد يا اينكه با مراجعه به پزش  نامه به نام پزشك

اين نوع گواهي هاي خالف به جهت آثار سوئي كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زيان دولت يا اشخاص . نمايد

 .حقيقي يا حقوقي ديگر گردند، جرم شناخته مي شوند

ي براي معافيت خود يا شخص يا توسط ديگر "هركس شخصا«: قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد 538ماده   

ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از 

  ».شش ماه تا يك سال يا سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

موارد مذكور در ماده فوق، از مهمترين و شايع ترين دالئلي است كه فردي براي اخذ گواهي خالف واقع به پزشك   

بدين لحاظ است كه قانون گذار براي جلوگيري از صدور چنين گواهي هايي كه نتيجه آنها ممكن . مراجعه مي نمايد

، ارتكاب آن را توسط پزشكان بطور مستقل 538ر ماده است ايراد خسارت به دولت يا اخالل در امور باشد، عالوه ب

هرگاه «: قانون مجازات اسالمي 539مطابق ماده . پيش بيني و مجازات شديدتري را براي آنان در نظر گرفته است

طبيب تصديق نامه برخالف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي 

                                                            
  :، به نقل از سايتاسرار بيماران افشای - ١

.ac.ir/SiteDirectory/ComportmentResearch/Pages/asrar.aspxhttp://www.sbmu  
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اجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم تقديم به مر

  ».خواهد شد

اما اين جرم در فصل پنجم . جرم صدور گواهي خالف واقع توسط پزشك، به جرم شهادت كذب شباهت دارد  

جرم صدور گواهي خالف واقع . ستآورده شده ا» جعل و تزوير«كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي تحت عنوان 

  1.توسط پزشك در واقع از انواع جعل معنوي مي باشد

 خودداري از كمك به مصدومين •

كمك كردن به ديگران بيش از آنكه واجد جنبه حقوقي و قانوني باشد ، داراي جنبه اخالقي است و انسانها مكلف اند در هر    

 .ي اجتماعي چنين امري را ميطلبدحال به هم نوع خود كمك كنند، زيرا طبع زندگ

بسيار ضروري است ، چراكه در صورت مخدوش ) معنوي  –مادي  –قانوني (براي احراز يك جرم وجود سه ركن ،    

  .بودن هر يك از اين سه ركن ، جرمي صورت نپذيرفته است و فرد را نميتوان مجرم قلمداد كرد 

 5/3/1354خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ماده واحده قانون مجازات :ركن قانوني 

.          

عدم ) ج استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك،) ب قرارداشتن اشخاص در معرض خطر جاني،) الف:ركن مادي 

  توجه خطر نسبت به كمك كننده و ديگران

و  "بنابراين مرتكب بايد عالما. عمدي است  جرم خودداري از كمك به مصدومين از جرايم:ركن معنوي يا رواني 

  .مرتكب جرم مذكور گردد "عامدا

نكته اي كه در اين خصوص قابل توجه است اينكه ، صرف خودداري از كمك به شخص مصدوم جرم بوده و قابل   

د كمك ، مجازات مي باشد و نيازي به حصول نتيجه مجرمانه ، يعني فعليت يافتن خطر جاني بر روي فرد نياز من

  .نيست ، كه ممكن است فوت و يا آثار غيرقابل جبران ديگري باشد

                                                            
  :به نقل ازسايت ،قوانين صدور گواهی های پزشکی - ١

12.aspx-http://khatony.blogfa.com/post  



گب  |٣٠  Www.HaghGostar.ir                                                     منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر |ر

 

  مجازات جرم خودداري ازكمك به مصدومين براي پزشكان  - 

اگر مرتكب ، از افرادي باشد كه به اقتضاي حرفه خود بتواند، كمك موثري نمايد ، اما از انجام آن خودداري كند ،    

باشد اما از كمك نمودن به مصدوم يا مصدومان خودداري كند،مجازات  همانند پزشكي كه شاهد وقوع تصادفي

براي احراز و . ( حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال تعيين شده است

  ).انتساب اين اتهام به پزشكان ، جلب نظر شوراي انتظامي پزشكي ضروري است

ف يا قانون مكلف به كمك نمودن به اشخاصĤسيب ديده و يا اشخاصي كه در معرض هرگاه كساني ، حسب وظي   

خطر جاني قرار دارند ، باشند، اما از انجام چنين كاري خودداري نمايند ، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال 

اورژانسي امتناع  پزشك اورژانس بيمارستان از كمك نمودن به بيمار  به عنوان مثال ، چنانچه. محكوم ميگردند

  1.نمايد، به مجازات مذكور محكوم خواهد شد

 تبليغات گمراه كننده و فريب بيماران •

، 1334قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و موارد خوردني و آشاميدني مصوب سال  5به موجب ماده    

هيچ يك از موسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون مختلف پزشكي و داروسازي حق انتشار آگهي تبليغاتي 

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آن ها بوده و يا به تشخيص وز

خالف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد، هم چنين استفاده از عناوين مجعول و خالف حقيقت روي 

تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده را ندارند، متخلفين براي بار اول به پرداخت مبلغ پنج 

ريال و براي دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و يا به حبس از  هزار ريال تا بيست هزار

  .يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد

قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي  4وجود دارد، ماده  "فريفتن بيمار"مورد ديگري كه در قوانين تحت عنوان   

به موجب اين ماده، پزشكان يا متصديان ساير فنون . مي باشد 1325هاي واگيردار مصوب سال آميزشي و بيماري 

پزشكي كه به وسيله تبليغات بي اساس باعث گمراهي بيمار آميزشي شوند يا با وعده هاي دروغ بيمار را از درمان 

باز دارند مانند اين كه معين  صحيح باز دارند مانند اين كه معين كنند در مدت چند روز بيمار را درمان صحيح

                                                            
  :به نقل ازسايت،خودداری از کمک به مصدومين - ١

2.aspx-http://haqbaran.blogfa.com/post  
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كنند در مدت چند روز بيمار را درمان كرده و يا با بستن پيمان يا انتشار آگهي هايي كه مخالف اصل پزشكي است 

ريال محكوم مي  2000ريال تا  200بيمار را فريب دهند به حبس از دو ماه تا يك سال و يا به پرداخت كيفر نقدي از 

آن است كه مورد اخير فقط ناظر به بيماري هاي آميزشي است بنابراين گمراه ساختن و  نكته قابل توجه. شوند

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و  5فريب دادن شخصي كه بيماري وي آميزشي نباشد مشمول مقررات ماده 

   1.مي باشد 1334دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 

 كيتخلفات انتظامي پزش -3-1-2

. مسؤوليت انتظامي پزشك پزشكان ملزم به نظامات طبي و پرهيز از امور خالف شأن و حيثيت پزشكي مي باشند   

آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه هاي پزشكي و وابسته مي  14مادة 

ر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق رسانه جذب بيمار، به صورتي كه مخالف شؤون پزشكي باشد؛ همچنين، ه«:گويد

تبليغ تجاري كاالهاي . هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي، ممنوع است

پزشكي و دارويي، از سوي شاغالن حرفه هاي پزشكي، همچنين نصب عالمات تبليغي كه جنبه تجاري دارند در 

قانون مذكور،  3جام امور خالف شأن پزشكي و ارتكاب اعمالي كه براساس مادة ان» .محل كار آنها، مجاز نيست

همين قانون تحميل مخارج  7همچنين براساس ماده . موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي گردد، ممنوع است

ت غير ضروري به بيماران ممنوع است و ايجاد رعب و هراس در بيمار با وخيم جلوه دادن بيماري، موجب مسؤولي

  :قانون مذكور، مجازاتهاي انتظامي را برشمرده است كه عبارتند از 3ماده . انتظامي مي گردد

ب ـ اخطار يا توبيخ كتبي با درج در . تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل –الف   

ه نظام پزشكي محل يا الصاق ج ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشري. پرونده نظام پزشكي محل

هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا   د ـ محروميت از اشتغال به حرفه. رأي در تابلوي اعالنات نظام پزشكي محل

هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در   هـ ـ محروميت از اشتغال به حرفه. يكسال در محل ارتكاب تخلف

ز ـ . هاي پزشكي و وابسته از يكسال تا پنج سال در تمام كشور  ال به حرفهو ـ محروميت از اشتغ. تمام كشور

الزم به ذكر است كه محكوميت هاي » .هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور  محروميت دائم از اشتغال به حرفه

                                                            
  :نقل از سايت به،سالمت، رسانه، قانون/تبليغات پزشكي در گذار يكصد سال قانونگذاري - ١

77.aspx-http://editoryjc.blogfa.com/post  
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است كه  بديهي. قابل تبديل به جزاي نقدي از پانصد هزار تا دو ميليون ريال است» ج«و » ب«، »الف«بندهاي 

   1.پرداخت اين وجوه را نيز بيمه نامه هاي مسؤوليت حرفه اي پزشكان تحت پوشش قرار نمي دهند

  

 مسئوليت مدني پزشكان -2-2

  ماهيت و اركان مسؤوليت مدني پزشك -1-2-2

دو نظريه مرسوم كه مباني مسؤوليت مدني را تشكيل . مسؤوليت مدني، به معناي تعهد به جبران خسارت است  

 951در ميان فقها، از تقصير، به تعدي و تفريط ياد مي گردد و مواد . مي دهند نظريه خطر و نظريه تقصير مي باشند

مي » من لَه الغنم فعليه العزم«ريشه فقهي نظريه خطر را در قاعده . قانون مدني، متضمن اين معنا مي باشد 953تا 

كه با وقوع (اما در نظريه خطر . تقصير زيان رساننده را ثابت كند براساس نظريه تقصير، زيان ديده بايد. توان يافت

، جهت سهولت در طرح دعاوي مدني، زيان )انقالب صنعتي و گسترش خسارت، در اروپا، مورد توجه قرار گرفت

ثبات ديده نيازي به اثبات تقصير زيان رساننده ندارد و تنها بايد وجود رابطه عليت ميان ضرر و ضرر رسان را به ا

براساس نظريه خطر، هر كس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناكي براي ديگران به وجود مي آورد و كسي . برساند

هواداران نظريه خطر مي گويند كه اين نظريه . كه از اين محيط منتفع مي شود بايد زيان ناشي از آن را جبران كند

ند كه مسؤول نتايج اعمال خويش حتي اعمال عاري از از ديدگاه اقتصادي سودمند است، زيرا اگر هر كس بدا

ولي متقابالً گفته شده است مسؤوليت بدون تقصير، . تقصير است، ناگزير مي شود رفتاري محتاطانه در پيش گيرد

در نتيجه اشخاص از فعاليت باز مي ايستند، كارهاي بي . از شكوفا شدن استعدادها و ابتكارات شخصي مي كاهد

در يك جمع بندي مناسب بايد گفت كه در مسؤول . ح مي دهند و اين از لحاظ اقتصادي زيانبار استخطر را ترجي

  .شناختن افراد، ضرورتهاي اجتماعي و اصول اخالقي بايد همواره موردنظر قرار گيرد

  2.تقسيم مي شود) مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت قهري( مسؤوليت مدني، به دو شعبه مهم   

                                                            
  .٩/٧/١٣٨٧،مسئوليت کيفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی ايران محمد زمان درياباری، ١  ‐  

http://daryabary.persianblog.ir/post/21  
  .٢٠١١آوريل ٢۵،مباني وارکان مسؤوليت حرفه اي پزشك محمد زمان درياباری، - ٢

http://www.bih.ir   
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هنگامي پزشك مسؤول خسارات وارده شناخته مي شود كه ميان خطاي او و فعل زيانبار، رابطه عليت وجود   

  1.رابطه عليت ميان خطاء و ضرر، يا به مباشرت است يا به تسبيب. داشته باشد

  خطاوقصور پزشكي  -2-2-2

  پزشكيي خطا •

برخي نيز معتقدند اصوال عنوان خطاي پزشكي عنواني .در تعريف خطاي پزشكي نظرات مختلفي وجود دارد    

قصور : نادرست است به هر حال، در تعريفي كه مورد قبول است، خطاي پزشكي را به اين صورت بيان مي كنند

ا بالقوه باعث يك نتيجه ناخواسته مي خدمت يا ارتكاب عمل اشتباه در برنامه ريزي يا اجرا كه به طور بالفعل ي

را دربرمي ) قصور يا ارتكاب، برنامه ريزي و اجرا(اين تعريف به طور مشخص حيطه هاي كليدي علل خطا . شود

  .گيرد

قصور پزشكي مترادف غفلت و خطايي است كه از روي سهو سر زند و در مقابل تقصير است كه به خطاي عمدي   

كه (نداشتن مهارت ) 3بي احتياطي، ) 2بي مباالتي، ) 1: دسته تقسيم مي شود4به  قصور پزشكي. گفته مي شود

  2.رعايت نكردن نظامات دولتي) 4و .) دسته نداشتن مهارت علمي و عدم مهارت عملي تقسيم مي شود 2خود به 

  انواع قصور پزشكي •

  بي احتياطي - 

 به عبارت ديگر غفلت از جنس ترك است و بي احتياطي در مقابل غفلت به كار مي رود در اصطالح حقوقي بي   

بايد آن پيش بيني يا  احتياطي از جنس فعل، كه عبارتست از ارتكاب عملي از روي ترك پيش بيني و حزم كه حقاٌ

بنابراين بي احتياطي ، سهل انگاري در درمان مي  .حزم رعايت مي شد يعني توقع آن عرفاٌ از فاعل عملي مي رفت

   .ارتكاب فعل است نبه هاي وجودي مثبتباشد كه داراي ج

قابل پيش بيني  "تحت شرايط خاص، عرفا براي تشخيص بي احتياطي ، بايد به دنبال آن بود كه عمل واقع شده    

  زمان و مكان مي توانسته آن را پيش بيني كند يانه؟ بوده است يا خير و آيا يك شخص محتاط مطابق عرف
                                                            

     .همان - ١
  :، به نقل از سايتخطای پزشکی چيست؟ - ٢

http://www.aftabir.com  
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فعلي انجام مي شود كه عليرغم آنكه قصد درمان وجود دارد ولي پزشك توجه كافي در  نابراين در بي احتياطيب   

ضرر جسماني يا  درمان يا آزمايشات الزم مبذول نداشته يا مرتكب اشتباه گرديده كه در نتيجه آن موجب امر

و انجام آنها جزو طرح شد  نبايد انجام مي به عبارت ديگر كار يا كارهايي انجام شده كه. رواني به بيمار مي گردد

   .درماني نبوده است

احتياطي، عرف است و در خصوص پرونده هاي پزشكي، عرف افراد متخصص و خبره واجد  ضابطه تشخيص بي   

شكم،   تزريق يا تجويز  پارگي رحم در حين كورتاژ، جا گذاشتن وسايل جراحي يا گاز در داخل.اعتباراست  اثر و

 بيماري كه مشكل قلبي داشته و فشار خون او نيز داروهايي كه حاوي آن مي باشند، بهداروهاي آدرنرژيك و يا 

باالست ، كشيدن دندان سالم به جاي دندان معيوب بيمارويا بستن حالب درحين عمل هيستركتومي از مثالهاي 

  .احتياطي است قصورازنوع بي

   بي مباالتي -

را از ناحيه عمل خود به غير مي كند ولي معذالك القيدي  د ضررعبارت است از اينكه فاعل عمل پيش بيني ورو   

 كند مانند راننده اي كه با وجود ناقص بودن اتومبيل با احتمال اين كه ان شاء اهللا به خرج مي دهد و احتياط نمي

  .طوري نخواهد شد به حمل مسافر يا كاال مبادرت كند 

 انجام شود و پزشك از انجام اعمالي كه در مواجهه با بيمار و بيماريفعلي است كه بايد  بنابراين بي مباالتي ترك   

دندانپزشكي قبل از بي  مانند آنكه متخصص. او جزو اعمال پذيرفته شده و ضروري بوده اند، غفلت نموده است

اشد از نظر سابقه حساسيت دارويي نگرفته ب شرح حال الزم را حسي بيمار كانديد عمل جراحي دندان نهفته عقل،

مشاوره هاي الزم را در مورد بيمار مبتال به ناراحتي قلبي انجام نداده  و يا متخصص جراحي قبل از انجام جراحي،

در اثر شوك  آزمايشات قبل از عمل را بررسي نكرده و تمهيدات ويژه بيمار را درنظر نگرفته و بيمار يا نتيجه

آسپيراسيون و غيره دچار آسيب جسمي  ر ارگانهاي بدن و ياآنافيالكتيك يا عارضه قلبي يا انتشار عفونت به ساي

  .شده و يا فوت كرده باشد

  عدم مهارت -
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آشنايي متعارف به اصول و  عدم مهارت يكي از مصاديق چهارگانه خطا در امور كيفري است و عبارتست از عدم  

 .رت استمصداق عدم مها بي اطالعي كافي از حرفه معين. دقايق علمي و فني كار معين

است كه به عهده مي گيرد و عدم مهارت ، ناتواني او  مهارت يك طبيب، كارآيي و توانايي او در انجام وظيفه اي   

عدم مهارت . امور تخصصي پزشكي و جراحي و رشته هاي وابسته به آن مي باشد يا فقدان كارآيي وي براي انجام

بهره وري كافي از  عدم. باشد و يا علمي و حاكي از بي سوادي عملي و ناشي از تازه كاري يا بي تجربگي مي تواند

   .قصور پزشكي باشد دانش پزشكي، به هر صورت نمي تواند عذر موجه يا رافع مسئوليت براي

و توضيح مي دهد كه پزشك مذكور با انتشار  در پرونده اي، شخصي عليه پزشكي اقدام به طرح شكايت مي كند   

زيبايي معرفي كه با همين وصف فردي به ايشان جهت انجام عمل  جرايد، خود را جراح متخصصكارت و آگهي در 

 ولي پس از عمل صدمات زيادي به فرد وارد مي شود كه با اخذ نظريه كميسيون پزشكي زيبايي مراجعه مي نمايد

گرفته و در حال حاضر  قانوني، اعالم مي شود كه بيمار توسط پزشك، تحت عمل جراحي زيبايي پلك و ابرو قرار

مذكور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشك معالج  داراي جوشگاههاي دو طرف باال و بين ابروها است و كليه عوارض

مهارت در انجام چنين اعمال جراحي مرتكب قصور شده و تحت پيگرد  بنابراين پزشك مذكور به دليل عدم. است

 .گيرد قانوني قرار مي

  :عدم مهارت در جرائم پزشكي عبارتند ازنمونه هاي ديگر    

ناتواني .شود بكار گيري تكنيك صحيح در تراش دندان و تهيه پروتز نامناسب كه باعث ضرر و زيان بيمار عدم  

صحيح در اعمال جراحي، ارتوپدي و  عدم بكارگيري تكنيك. مقابله با عوارض حاصله در حين درمان دندانپزشكي

تخصص كه منجر به ايجاد عوارض و آسيب يا ضرر و زيان  انجام اقدامات خارج از حيطه. ساير زمينه هاي تخصصي

   .به بيمار گردد

   نظامات دولتي عدم رعايت -

ضمانت اجرا داشته باشد خواه به  منظور از عدم رعايت نظامات دولتي رعايت نكردن هر دستوري است كه   

  .صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه
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شرايط معافيت  قانون مجازات اسالمي نيز رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي از 59ماده  2بند  در  

بديهي است در امور پزشكي، نظامات  . پزشكان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحي يا طبي دانسته شده است

هداشت ، درمان و آموزش پزشكي، بخشنامه العمل هاي وزارت ب شامل قوانين، آيين نامه هاي نظام پزشكي، دستور

        .سازمان نظام پزشكي مي باشد هاي مراكز علمي و درماني و

بيماران اورژانس، تجويز داروهاي ممنوعه، افشاي اسرار  عدم پذيرش:  مثالهايي از عدم رعايت نظامات دولتي  

بيمار، ايجاد رعب و هراس در بيمار با تشريح غير ، تحميل مخارج غير ضروري به )به جز به موجب قانون( بيماران 

پزشكي نظامات و  بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل .وخامت بيماري، تبليغات گمراه كننده واقعي

  1. بايد پاسخگو باشند مقررات راجع به حرفه خود را رعايت ننمايند، داراي مسئوليت بوده و

  خسارتمسئوليت مدني وجبران  -3-2-2

همانطور كه حقوقدانان مبرزي همچون دكتر كاتوزيان تذكر داده اند ديه تاسيس حقوقي است كه تفكيك   

مسئوليت كيفري و مدني در آن لحاظ نشده و اين تقسيم بندي در نظامهاي حقوقي نوين مطرح شده است و لذا از 

مسئوليت مدني و جبران خسارت را  برخي لحاظ داراي ماهيت مسئوليت كيفري است و از نظري ديگر طبيعت

همين امر در مورد تفكيك بين خسارات اقتصادي و غير اقتصادي ناشي از خسارات جاني نيز صادق است و . دارد

ديه ما به ازاي مقطوعي است كه در مورد ايراد خسارت جاني با توجه به نوع : اين تقسيم در ديه لحاظ نشده است 

. ردي و اجتماعي و كاري مصدوم و يا صدمات عاطفي به اطرافيان او مقرر شده استصدمه و صرف نظر از موقعيت ف

بنابراين حقوقداناني كه براي توجيه امكان مطالبة ضرر ما زاد بر ديه، با تكيه بر تكنيكهاي تفسير قانوني، به جمع 

( اند نوين قضايي پرداختهاحكام ديه با ديگر احكام راجع به جبران خسارات جاني در قوانين ملهم از نظامهاي 

و لذا ديه را فرض حقوقي براي حداقل ميزان ) مشخصاً قانون مسئوليت مدني و قانون آيين دادرسي كيفري سابق

ضرر كه پرداخت آن نياز به اثبات ضرر وارده ندارد و تنها عالوه بر اين ميزان را بايد ثابت كند، به نظر راه صوابي 

منطقي كامالً جداي از منطق حقوق نوين مسئوليت مدني، كه در ايران در قانون تاسيس ديه بر . نپيموده اند

مسئوليت مدني منعكس گرديده، تكيه دارد و لذا با استفاده از صرف تكنيكهاي تفسير قانوني نمي توان احكام 

                                                            
  .١۶/١١/١٣٨٧،مقررات انتظاميپزشكي ، قوانين موضوعه و  خطاهاي  ،حميد رضا دانش پرور - ١

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=search&search_author=Dr_H_Daneshparv
ar  
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ني نوين جمع و آنرا، كه در قانون مجازات اسالمي بيان شده، با احكام جبران خسارات مادي و معنوي مسئوليت مد

و مشخصاَ ناسخ و منسوخ قوانين، وقتي جايز و ممكن است كه منطق   استناد به اصول لفظي تفسيري،. تلفيق نمود

اين گونه تفاسير و جمع بين احكام جز به عدم انسجام در . مشتركي بين احكام قانوني مختلف وجود داشته باشد

تجربه سالها عملكرد نظام حقوقي ما در اين باره . ر نخواهد شدنظام حقوقي و عدم دستيابي به راه حل قطعي منج

از ديدگاه صرف منطق .و ادامه تعارضات و آشفتگي ها شاهد عيني ناكارآمد بودن راه حلهايي از اين نوع است

 حقوقي، به نظر با تصويب قانون مجازات اسالمي و ديات محملي براي استناد به قانون مسئوليت مدني وجود ندارد

 )اقتصادي يا غير آن(و لذا در مورد خسارات جاني حكم قانون صرفاً به پرداخت ديه است و حكم به ديگر خسارات 

ولي پذيرش اين ). باشد راه حلي كه مورد تاييد اكثر فقهاي معاصر نيز مي(ناشي از صدمات جاني منتفي خواهد بود 

عنوان مثال هزينه هاي درمان يكي از اقالم عمده ضررهاي ب. رسد راه حل در بسياري موارد غير عادالنه به نظر مي

پيشرفتهاي علم پزشكي سبب شده بسياري از امراض و صدمات كه تا . رود ناشي از خسارات جاني به شمار مي

ولي هزينه استفاده از اين امكانات نوين . نمود قابل ترميم و بهبودي شود مدتي پيش غير قابل عالج و بازگشت مي

. كند كه در بعض موارد از اصل ديه تعيين شده افزون است زينه هاي قابل توجهي را بر بيمار تحميل ميپزشكي ه

در پي خسارت جاني، مصدوم ممكن است براي مدت كوتاه  .مورد ديگر خسارات از كارافتادگي موقت يا دائم است

. نمود از دست بدهد بطور منطقي تحصيل مي يا طوالني از كار و فعاليت باز ماند و اجرت منافع كاري اين مدت را كه

اين ضرر معموالً معادل قسمت عمده اي از ديه تعيين شده براي صدمه جاني مربوطه است و بسته به شخص و 

نظام حقوقي كه اين واقعيات را، كه عمدتاً امور مستحدث و جديد زمان ما .تخصص كاري او بسيار مختلف است

دهد و تنها با تكيه بر منطق و حقوق سنتي خود پاسخي به آنها دهد، در نظر عقال شود، مد نظر قرار ن محسوب مي

صرف نظر از بحث ديه، در فقه اماميه احكامي وجود دارد كه . شود محكوم به ناكار آمدي و غير عادالنه بودن مي

درمان و تلف منفعت لزوم تعديل نظراتي را كه از اين واقعيات صرف نظر نموده و ضررهاي وارد ناشي از هزينه 

لزوم حفظ نفس و نجات از هالك در موقعيت مختلف از . نمايد كاري را مطلقاَ غير مضمونه مي خوانند آشكار مي

لذا در مواردي كه نجات نفس و رفع عيب و نقص با پرداخت هزينه هاي پزشكي . اوجب واجبات شمرده مي شود

ولي اين هزينه و ضرري است كه . مارد و به درمان بپردازدگردد شخص مكلف است كه به اين امر همت گ ميسر مي

در اين شرايط با اعتقاد به آنكه تاسيس ديه در اصل به عنوان مبلغي . جاني موجبات و سبب آنرا فراهم آورده است

قطعي براي جبران كليه خسارات لحاظ شده و تقسيم بندي خسارات اقتصادي و غير اقتصادي ناشي از خسارات 
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در آن لحاظ نشده و يا نظر به تعيين حداقل قابل پرداخت نبوده است، بلكه تنها براي رفع مشكالتي كه  جسماني

   1.بايست پاسخ مناسبي به آنها بدهد در زمانه ما ايجاد شده و خواه نا خواه نظام كارآمد حقوق مسئوليت مدني مي

  نتيجه گيري

مسئوليت به معني موظف بودن به انجام دادن « :است فرهنگ فارسي معين مسئوليت اين چنين تعريف شدهدر  

  ».امري است

پس مسئول كسي است كه تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد كه اگر از اداي آن سرباز بزند از او باز خواست   

  .مي شود

  :آقاي جعفري  مسئوليت جزايي را اين چنين تعريف كرده است    

مرتكب جرمي از جرائم مصرع در قانون را گويند و شخص مسئول به يكي از مسئوليت : مسئوليت جزايي«     

متضرر از جرم، اجتماع است بر خالف مسئوليت مدني كه متضرر از عمل . مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد

ف مورد بر خال(          مسئول، افراد مي باشند در مورد مسئوليت كيفري اسقاط حق به صلح و سازش مسير نيست

شرط تحقق جرم و مسئوليت است ) يعني قصد نتيجه( و در مسئوليت جزايي علي االصول عمد) مسئوليت مدني

اصطالح . بر خالف مسئوليت مدني كه در قانون ما حتي وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نيست

  2.مسئوليت جزايي در مقابل مسئوليت مدني قرار مي گيرد

در قوانين جزايي ومدني ايران براي .نيز مسئوليت به  بخش كيفري ومدني تقسيم مي گردددر حقوق پزشكي   

  .هريك از اين دو قسم ضمانت اجراهايي در نظر گرفته شده است 

البته درگذشته اين قوانين وضمانت اجراهاي آن ها بسيار ابتدايي وساده ومحدود بودند واينطور به نظر مي رسد   

اما در گذر زمان از آن جا حقوق رسوب اخالق .ري بيشتر اين قوانين اخالق پزشكي بوده استكه پشتوانه شكل گي

  . در گذر زمان است اين قوانين و ضمانت اجراها وسعت وشمول بيشتري پيدا كردند

                                                            
  :جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئوليت مدنی ايران، به نقل از سايت - ١

33-46-13-21-09-1389-32/270-00-00-07-06-1389-http://www.vakil.net/index.php/maghalat/24  

 
  :،به نقل از سايت)مسئوليت(پايان نامه - پروژه درسی - ٢

http://poroje65.blogfa.com/page/masuliat1.aspx  
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م حقوق و اخالق ، با وجود همبستگي و ارتباط كامل ، مفهومي يگانه نيست كه با دو نام آورده مي شود؛ دو مفهو  

ر كنار قواعد جداگانه است كه از پاره اي جهات با هم تفاوت دارد و همين تفاوت هاست كه لزوم وضع قوانين را د

  1.اخالقي نشان مي دهد

ايران پس از ورود اسالم ، به خصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي فقه وقوانين مذهبي نقش به سزايي در  در  

  .ايفا مي كنندشكل گيري قوانين 

حتي در كشورهايي كه حكومت مذهب رسمي ندارد و . مذهب يكي از مهم ترين نيروهاي سازنده حقوق است   

 167اصل ( ر عقايد مذهبي را در تدوين و اجراي قانون انكار نمي كنندثحقوق را به كلي از مذهب جدا ساخته اند ، ا

  2).قانون اساسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .۶٠، صعلم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران،مقدمه ناصر کاتوزيان،  - ١
   .۶٢همان،ص  - ٢
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