
ISSN: 1027-1457; Scientific Journal of Forensic Medicine. 2020;26(2):131-138

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2020, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attri-
bution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and 
Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Analysis of Patient Compensation Systems

[1] Arabic language (Lesan al-Arab) [2] Explaination of the benefits in describing the 
problems of the rules (Eizah al-favaed fi sharh moshkelat al-ghavaed) [3] Gardens of 
matters (Riyaz al-masael) [4] Mabsoot: dictionary terms of law [5] Civil liability (extra-
contractual obligations) [6] Criminal law (crimes against person) [7] Drivers’ liability 
assessment based on their degree of guilt [8] Civil liability (extra contractual obligations) 
[9] Islamic laws in halal and haram matters [10] Guidance of minds (Ershad al-azhan) [11] 
Writing the sentences (Tahrir al-ahkam) [12] Beautiful garden in the description of the 
radiance of Damascus (Al-rawzat al-bahiyah fi sharh al-lom’at al-Dameshghiyah) [13] 
Characteristics (Al-sara’er) [14] Total benefit and reason in the description of mind 
guidance (Majma al-faedeh va al-borhan fi sharh ershad al-azhan) [15] Defensive medicine: 
ethical or unethical? A case study of Tehran University of Medical Sciences Hospitals [16] 
Evaluating the medical malpractice system and options for reform [17] Experience and 
etiology of defensive medicine in view of residents in Mashhad University of Medical 
Sciences in 2016 [18] No-fault compensation systems [19] Medical-malpractice reform: Is 
enterprise liability or no-fault a better reform? [20] A no-fault compensation system for 
medical injury is long overdue [21] Assessment of medical liability systems with more 
emphasize on ethical challenges [22] No fault insurance systems in Polish law and in other 
European legal systems [23] Jurisprudential rules (Ghaved al-fiqhhiyeh) [24] Rules of 
Islamic jurisprudence: losing and harming are not in Islam [25] The unique of principles 
(Faraed al-osoul) [26] Sufficiency of principles (Kefayat al-osoul) [27] Revenue of the days 
(Avaed-al ayam) [28] The principle of “Lazara” [29] Treatises: on ijtihad and imitation (Al-
rasael: fi al-ijtehad va al-tghlid)

Introduction Compensation of patients in case of injury in the treatment process is one of 
the most critical issues in medical law. Besides compensating some problems, some systems 
have helped to improve the performance of medical staff, prevent from providing inadequate 
health care and harm to patients, and ensure the safety of patients. The purpose of this study 
was to investigate patient compensation systems, which was done by the descriptive-analytical 
method and by collecting information in the form of a library.
Conclusion The tort liability system, enterprise liability system, and the no-fault liability 
system are the most common physician legal liability systems globally. The tort liability system 
that is currently prevalent in Iran and many other countries has not successfully achieved 
the goals of compensation and deterrence for reasons such as lengthy litigation, difficulty in 
proving medical fault, and incomplete compensation for the patient. 
If the doctor is not at fault in the treatment process, but the patient suffers the damage caused 
by medical procedures, according to the rule of “la-zarar” in Islamic jurisprudence, the No-
fault system can be implemented, and the patient can be guaranteed and compensated. In 
this regard, medical law, such as labor and family law, can enact laws to protect the patients; 
because one of the examples of supporting a patient is compensating for the damage done to 
him if the doctor is not at fault.
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  چکيده
جبران خسارت بیماران در صورت ورود آسیب به آنان در فرآیند درمان از مقدمه: 

ها عالوه بر مباحث بسیار مهم در زمینه حقوق پزشکی است. برخی از سیستم
های مراقبت تن آنان از ارایهجبران خسارت به بهبود عملکرد کادر درمان، بازداش

بهداشتی نامناسب و ورود آسیب به بیماران و تضمین ایمنی بیماران کمک 
های جبران خسارت بیماران اند. هدف این پژوهش بررسی سیستمشایانی کرده

صورت یلی و با گردآوری اطالعات بهحلت -یفیروش توص بود که که با
  ای انجام شد.کتابخانه
سسیتم مسئولیت مبتنی بر تقصیر، سیستم مسئولیت سازمانی و گیری: نتیجه

های ترین سیستماز رایج (No‐fault)سیستم مسئولیت غیرمبتنی بر تقصیر یا 
مسئولیت حقوقی پزشک در دنیا هستند. سیستم مبتنی بر تقصیر که در حال 

لی مانند حاضر در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر رواج دارد به دالی
عدم جبران کامل ی و پزشک یراثبات تقص یدشوار  ی،دادرس آیندبودن فر یطوالن

ای یمار، در تامین اهداف جبران خسارت و بازدارندگی به گونهخسارات وارده به ب
  موفق عمل نکرده است.

در صورتی که پزشک در فرآیند درمان مرتکب تقصیری نشود؛ اما بیمار متحمل 
‐Noن با استناد به قاعده "الضرر" در فقه اسالمی سیستم تواآسیب شود، می

fault حکم به ضمان و جبران خسارت وارده به بیمار نمود. سازی کرد و را پیاده
با وضع  حقوق کار و حقوق خانواده مانند تواندیم یحقوق پزشکدر این راستا 

از  یکی زیراکه بیماران هستند بپردازد؛  تریفطبقه ضعبه حمایت از  ینقوان
از بیمار، جبران خسارت آسیب وارده به وی در صورت عدم  یتحما یقمصاد

  تقصیر پزشک است.
تقصیر، جبران خسارت، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت سازمانی،  ها:کلیدواژه

  مسئولیت غیرمبتنی بر تقصیر 
  

  ۰۵/۰۴/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:
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  مقدمه
کادر درمان هنگامی که آسیبی ناشی از اقدامات پزشکی  یتمسئول

شود کننده به مراکز بهداشتی و درمانی وارد به بیمار و افراد مراجعه
برانگیزترین موضوعات حقوقی در زمینه پزشکی یکی از چالش

های رایج است. سیستم مسئولیت مبتنی بر تقصیر یکی از سیستم
ن را زمانی که مرتکب تقصیری در دنیا است که پزشک و کادر درما

شوند و در نتیجه این تقصیر آسیبی به بیمار وارد آید، مسئول 
داند. هدف اصلی این سیستم جبران خسارت واردآمده به بیمار می

و جلوگیری از عملکرد اشتباه پزشک و سایر کادر درمان است. به 
این صورت که در سطح نظری در هنگام واردآمدن آسیب، بیمار 

واند از پزشک یا فرد مقصر شکایت کند و از این طریق هم آسیب بت
وارده به او جبران شود و هم از خطای پزشکان در آینده جلوگیری 

شود؛ اما در سطح عملکرد این سیستم نتوانسته موفقیتی به دست 
ها و مطالعات حاکی از افزایش روزافزون خطاهای آورد و گزارش

در  (WHO) ازمان بهداشت جهانیسعنوان مثال پزشکی است. به
كـه  یافراد %۱۰تخمین زده است كه  ۲۰۱۸گزارشـات خود در سال 

علـت خطاهای بـه گیرندیهای پزشكی قرار منظر مراقبت تحـت
طبق گزارش  ینبینـد. همچنپزشكی قابل پیشگیری، آسیب مـی

 عهدر حال توس یحوادث ناخواسته در کشورها یزانسازمان م ینا
منجر  %۳۰هستند و  یشگیریآنها قابل پ %۸۳است که  %۸حدود 

در  یزن یپزشک یدوسوم خطاها یباً و تقر شوندیم یماربه مرگ ب
  افتند.یکشورها اتفاق م ینا

دو مدل  مسئولیت غیرمبتنی بر تقصیر و یسازمانمسئولیت 
که در حال حاضر  هستندبرای سیستم مبتنی بر تقصیر  یاصالح

در  سیستم دو ینااند. با موفقیت اجرا شده در بسیاری از کشورها
ئولیت مس یقت،در حق. هستند مشترک هایژگیاز و یاریبس

یر بر تقص یرمبتنیغ سیستم شالودهو  اساساز  یبخش سازمانی
(No‐fault) مورد یرتقص سازمانی، یتمسئول .دهدرا تشکیل می 

را  یتکند، اما مسئولیرا حفظ م یربر تقص یمبتن سیستم در یازن
. اصالحات سازدول میآن مح های مشابهسازمان یا یمارستانبه ب

No‐fault قدم فراتر از نظام  یک یازمورد ن یربا حذف تقص
   .گذاردیم سازمانی

رسالت اصلی این پژوهش، پاسخگویی به این سئواالت است که 
های جبران خسارت موجود در دنیا چه اهدافی را دنبال سیستم
رتی که پزشک مرتکب تقصیر شود کدام یک از این کنند؟ در صومی

ها به نحو موثرتری از عهده جبران خسارت برخواهند آمد؟ سیستم
های اصالحی جایگزین سیستم مبتنی بر تقصیر که در آیا سیستم

اند، قابل آمیزی اجرا شدهصورت موفقیتبسیاری از کشورها به
ها در ای این سیستمای بر سازی در ایران هستند؟ آیا مبانیپیاده

  فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟ 
شناسی تقصیر پرداخته شده است، بر این اساس ابتدا به مفهوم

های جبران خسارت بیمار سپس مسئولیت پزشک و انواع سیستم
اند تا کارآمدی با یکدیگر مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

معیارهایی مانند چگونگی و میزان  ها بایا ناکارآمدی این سیستم
جبران خسارت، میزان بازدارندگی و یادگیری از خطاهای پزشکی و 

  غیره سنجیده شوند.
های جبران خسارت لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیستم

یلی و با گردآوری اطالعات حلت -یفیروش توص بیماران بود که با
  ای انجام شد.صورت کتابخانهبه

  

  شناسی تقصیرمفهوم
دلیل اهمیتی که شناخت مفهوم تقصیر در تعیین مسئولیت به

پزشک دارد در این مبحث به تبیین مفهوم تقصیر از نظر لغوی و 
  شود. اصطالحی پرداخته می

ُر،رَ صَّ قَ  یشهاز ر یمصدر عرب یرتقص به  که در لغتاست  یرقصتَ  ، ُیَقصِّ
در  .[1]زدن آمده استچرتکردن و یکار کردن، اهمالیسست یمعن
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خود به کار  یلغو یهمان معنابیشتر در  یرتقص	یفقه اصطالح
ناخن  یااز مو  یکردن مقدار همچون کوتاه یمعان ست، امارفته ا

در مراسم حج است و  یواجب از واجبات من ینکه سوم
 مسافر یبرا یچهاررکعت یخواندن نمازها یکردن و دورکعتکوتاه
که پزشک  یزمان یب،در بحث ضمان طب. فقها شده است یانب نیز

که با وجود علم و  ینا یانداشته باشد  یدر حرفه خود مهارت کاف
مانند  یعباراتفقها کند  یدر معالجه و طبابت کوتاه یمهارت کاف

  اند.کار بردهه برا  [3	,2]"العالج یف صراً قا"و  ی المعرفه"قاصرًا ف"
کوتاهی و مسامحه فرد در در اصطالح حقوقی تقصیر به معنی 

فعل یا ترک فعلی که باعث خسارت و آسیب به فرد دیگری 
شود به کار رفته است؛ برخی تقصیر را خودداری از انجام عملی می

 .[4]انددادن آن عمل تعریف کردهبا وجود شایستگی و توانایی انجام
که  بیان شده است یدجد یمفهوم یرتقص یدر حقوق امروز برا

به  یرتقصشود. یم یدهنامنیز  یمدن یردارد و گاه تقصی عجنبه نو
برخالف رفتار  یکه فرد رفتار  شودزمانی محقق می یدمفهوم جد

یکسان و اوضاع و احوال  یطمتعارف در شرا معقول و شخص یک
  .[5]داشته باشد

ای دارد؛ چرا که ماهیت تقصیر در حقوق پزشکی نیز جایگاه ویژه
توان به صرف ای است که نمیبسیاری از تعهدات پزشکی به گونه

عدم حصول نتیجه مطلوب متعهد را مسئول جبران خسارات وارده 
با الهام از دیده تقصیر را نیز اثبات کند. دانست بلکه الزم است زیان

 یرفتار  یگفت در اصطالح پزشک توانیشده، مارایه یفتعار
و درمان بوده، اما  یصاست که پزشک قادر به تشخ یرمشمول تقص

و مقررات  ینمواز یتو عدم رعا مباالتییب ی،احتیاطدلیل بیبه
  .[6]شودیم یماربه ب یبصدمه و آس یرادباعث ا ی،فن
  

های حقوقی مسئولیت مسئولیت پزشک و انواع سیستم
  پزشک

 یدر عرصه روابط اجتماع جدیدی مفهوم ،پزشک یتمسئول
 یریخط یتدارد. مسئول بشری	در تمدن یشهو ر شودیمحسوب نم

ییاز ابتدا شودیدار معهده یمارانب معالجه و درماندر  پزشککه 
هر تمدن و بوده است و مورد توجه  ی،پزشک یاتح هایسال	ترین

که در  یافرادپزشکان و با  برخورد	یرا برا یراه حل ی،نظام فکر 
 یاز. آنچه نشدند، برگزیده استدچار شکست می یماراندرمان ب
 ییشناسا یبرا هاییسیستم یناست، تدو یپزشک جامعه	امروز
 یشغل امنیت	حفظ ینکه در ع هاییسیستم ؛است یتمسئول
  .[7]کند ینتضم یزن را	یمارانحقوق ب یترعا پزشکان،

های حقوقی مختلفی در دنیا تمدر رابطه با مسئولیت پزشک سیس
ها عبارت از پاسخگویی در یستمسعمده این  اهداف وجود دارند که

برابر افرادی که با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی 
های وارده به آنان، تامین اند و جبران خسارت آسیبدیدهآسیب

دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی ایمنی بیماران، بازداشتن ارایه
  د. داده هستناز ورود آسیب به بیماران و یادگیری از خطاهای رخ

در این مبحث سه نوع سیستم مسئولیت که در حال حاضر در دنیا 
گیرد تا مشخص شود که رواج بیشتری دارند مورد بررسی قرار می

ها در تامین این اهداف بهتر عمل کدام یک از این سیستم
  اند. کرده

  

  سیستم مبتنی بر تقصیر
های رایج در زمینه سیستم مبتنی بر تقصیر یکی از سیستم

ئولیت پزشک است که در حال حاضر در ایران و بسیاری از مس
شود. در این کشورهای دیگر از جمله ایاالت متحده اجرا می

مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده  یپزشک هنگامسیستم 
. در باشد یدهرس اثبات او به یرشود که تقصیشناخته م یماربه ب

است؛ به این  واقع مبنای سنجش مسئولیت پزشک نظریه تقصیر
صورت که عملکرد پزشک با آنچه یک پزشک معقول و محتاط در 

شود و در صورتی که دهد مقایسه میهمان شرایط انجام می
غیرمعیاربودن مراقبت پزشکی که او انجام داده است ثابت شود، 
وی مسئول جبران خسارت وارده به بیمار است در غیر این صورت 

  .[8]مسئول نیست
پزشک یت سبت به مسئولن یمدن یتمسئول قانون و یمـدنقـانون 

 بـه آن وادیم یدر قانون مجازات اسالم یساکت است؛ ول
 یتمسئول ۱۳۷۰ یاست. در قانون مجازات اسالم یافته اختصاص

از فقهای  یاز قول گروه یرویپزشک، به پ تقصیر بـدون یامحض 
حقوقدانان قرار بود که مورد انتقاد بسیاری از شده  یرفتهپذ یهامام

شرط برائت از  یرششده با پذیادقاعده  که چنـد هرگرفت؛ زیرا 
 بود، اما تحصیلشـده  یلتعـد یت)شـرط عـدم مسـئول(ضـمان 

 د؛ر کیطور کامل معاف نمبه یتبرائت از ضمان، پزشک را از مسئول
وی مسئول و مکلف به  یر،تقص اثبات با یزفرض ن یندر اچرا که 

  .جبران خسارت بود
عدول  این قاعده از ۱۳۹۲مصـوب  یمجازات اسالم یدقانون جد

به  امااست؛  یرفتهپزشک پذ یترا در مسئول یرکرده و مبنای تقص
مفروض  یرقانون تقص یندر ا یتمبنای مسئول که رسـدینظـر مـ

را  زشکپ کـه قـانون یمعنـ ینشـده؛ بـداثبـات یراست، نه تقص
  او به اثبات برسد. یرکه عدم تقص ینکند، مگر ایمسئول فرض م

 هاییانکه پزشک اصوالً مسئول ز یدآیبر م ینماده چن یناز ا
 یااو اثبات شود  یرکه عدم تقص ینا مگر است، یماروارده به ب

در  یتپزشک را از مسئولکه اخذ برائت نیز  برائت اخذ کرده باشد
جا جابه را کند و فقط بار اثباتیمعاف نم یرصورت اثبات تقص

که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار  یمعن ینبد ید،نمایم
بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات  تقصیر اثبات عدم

  است. یدهدیانبر عهده ز یرتقص
 ینا بر یپزشکان مبتن یتمسئول ینهدر زم یرتقص یهنظر یرشپذ

وسیله است نه تعهد به  والً تعهد پزشک تعهد بهفکر است که اص
 یمارقانون متعهد است ب یاپزشک به موجب قرارداد  یعنی یجه؛نت

مداوا کند و کوشش و مهارت خود را  یپزشک ینمواز یترا با رعا
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او و مورد وظیفه  یماربی قطع درمان گیرد؛ اماکار ه برای درمان او ب
مسئول  توانیم یپزشک را فقط هنگام ینبنابرا یست.تعهد او ن

  او به اثبات برسد. یرشناخت که تقص
در صورتی که پزشک مهارت نداشته باشد یا بدون در فقه امامیه 

اذن بیمار یا ولی او اقدام به درمان کند یا در کار خود مرتکب 
؛ اما 9]‐[11تقصیری شود، فقها اجماع دارند که پزشک ضامن است

با وجود مهارت و تخصص کافی، با اذن بیمار  در صورتی که پزشک
هنگام معالجه قصور و تقصیری از او یا ولی او و بدون این که به

سر زده باشد، در معالجه و درمان موفقیتی به دست نیاورد و در 
نتیجه بیمار دچار نقص عضو شده یا جان خود را از دست دهد، در 

روهی از فقها که میان فقهای شیعه اختالف نظر وجود دارد. گ
توان گفت مشهور فقهای امامیه هستند، با استناد به دالیلی می

مانند قاعده اتالف، قیاس اولویت، روایات، اجماع و جلوگیری از 
هدررفتن خون مسلمان، نظریه مسئولیت محض را پذیرفته و به

	,3]معتقدند که پزشک در این صورت نیز ضامن است 11,	 . در [12
و قایل  گاه گروه دیگری از فقها به مخالفت برخاستهمقابل این دید

به مسئولیت مبتنی بر تقصیر هستند؛ چرا که اوالً به مقتضای 
اصل برائت، پزشک متخصص که با اذن بیمار یا ولی او، وی را 

ها و تجربیات خود را کند و در این راستا تمام مهارتمعالجه می
ان خسارت ندارد. ثانیاً اذن ای نسبت به جبر گیرد، وظیفهبه کار می

کننده مسئولیت پزشک است، در غیر این بیمار یا ولی او ساقط
صورت امر درمان متعذر یا مختل خواهد شد. ثالثًا درمان و معالجه 
بیمار امری است شرعًا جایز که به مقتضای "الجواز الشرعی ینافی 

  .[14	,13]تواند مسئولیتی در پی داشته باشدالضمان" نمی
  

  یل سیستم مبتنی بر تقصیرو تحل یهتجز
 یچه در سطح نظر  اگر یربر تقص یمبتن یستمس یهدف اصل

دهندگان پزشک و ارایه یراز تقص یدهدیبآس یمارانجبران خسارت ب
انگارانه آنان بوده از اقدامات سهل یریو جلوگ یخدمات بهداشت

 یبیآس ی،انجام اقدامات پزشک ینحدر  اگر به این صورت که است
 یقطر ینو از ا کند یتپزشک شکا زا بتواند یمارب ید،وارد آ یماربه ب

پزشکان  یبعد یو هم از خطا شودیجبران م یمارب یبهم آس
 یها حاکاما در عمل مطالعات و گزارشآید، یبه عمل م یریجلوگ
فرآیند  ین کهعالوه بر ا یستمس ینرا در ایاست؛ ز یگرید یزاز چ
 النیو طو یرگوقت ینه،پرهز یارجبران خسارت بس یبرا یدادرس

. گیردیطور کامل صورت نمبه یزن یماراناست جبران خسارت ب
و  یراناز جمله ا فمختل یدر کشورها یاریبس یقاتتحق ینهمچن

موجب  یستمس ینا یریکارگکه به دهدینشان م ایاالت متحده
دهندگان ارایه یرپزشکان و سا یندر ب یتدافع یپزشک یشافزا

که  ینامر عالوه بر ا ینکه ا شودیم یو درمان یخدمات بهداشت
 یاضاف هایینههز یلباعث تحم اندازدیرا به خطر م یمارانب یمنیا
  .15]‐[17شودیم یمارانبه ب یادیز
دادن ازدست ی،خاطر ترس از دادرسبه یزپزشکان ن یگرد یسو از

به  یشترب یبترس از آس یحت یادارشدن شهرت شغل، خدشه

درمان رخ  ینرا که در ح یپزشک یاز خطاها یاریبس یمارانب
و  یمارامر مانع از جبران خسارت ب ینا کنند ونمیگزارش  دهد،یم

ینده از آنها در آ یریجلوگ برای هدادرخ یاز خطاها یادگیری
  . شودمی

در عمل در  یربر تقص یمبتن یستمکه س رسدیبه نظر م بنابراین
با شکست  یادگیریو  یاهداف جبران خسارت، بازدارندگ ینتام

 یا ایاالت متحدهمانند  ییمواجه شده است و تجربه کشورها
 یجادا یقصور پزشک یستمدر س یکه اصالحات اساس ییکشورها
  باشد. ین مطلببر ا ویدیم تواندیکردند، م

  

  یسازمان یتبر مسئول یمبتن یستمس
های اصالحی برای مدلشکی سازمانی یکی از پز  یتمسئول

 یبهداشت مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. در این سیستم مراکز
که توسط پزشکان یا  یپزشک یخطاهابرخی از  یتمسئول یدرمان

دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد شده را سایر ارایه
. به عبارت [18	,16]گیرندر عهده میب آنها یجابه این افراد یاهمراه به
 از آن یقسمت یا یطور کلبه یتمسئول سازمانی، یتدر مسئولر دیگ
برداشته شده و به  های بهداشتیدر مراقبتهنده د ارایهافرا از
نوع از  ینا .شودیواگذار م سایر مراکز درمانی یا هایمارستانب

یت ابتدا توسط طرفداران اصالح سیستم مبتنی بر تقصیر در مسئول
مطرح شد؛ اما اجرای این ایده در آن  متحدهایاالت در  ۱۹۷۰سال 

 یاالتا یهاول یهایمارستانبرسید؛ زیرا زمان بسیار بعید به نظر می
احسان و کمک  یتپزشکان با نکه  ندبود یریهسسات خومتحده م
که  یدها ها اینپرداختند و دادگاهیطبابت مبه نوعان در آنجا به هم
باشد را  پزشکانگارانه سهلاقدامات مسئول یریه خ یمارستانب یک
 توسط یالدیم ۱۹۹۳در سال این طرح مجددًا  .کردندمیرد 
در نظام  یاصالحات کل اههمر به ایاالت متحدهجمهور وقت یسرئ

؛ ت واقع شدفسرعت مورد مخالسالمت آن کشور مطرح شد که به
دانستن انحصاری مسئولبا بودند  معتقدچرا که مخالفان 

، استقالل پزشک توسط موارد خطای پزشکی درها یمارستانب
پس از  با وجود اینها. [19]یابدیکاهش م یرانها و مدیمارستانب

توجه پزشکان و  مورد یشترب ل این سیستمگذشت چند سا
 یرا ط یطوالن یریال مسکامن حقوق درو  حقوقدانان قرار گرفت

در  الکامنیی قضا یهرو ای که امروزه شاهد هستیم کهبه گونه کرد
   است. سازمانی یتولئاز مس یحاک یاز آرا پر یحقوق پزشک

 یستمس یقانون یها و هنجارهایرساختز ی،سازمان یتمسئول
بر  یهمچنان مبتن ئولیتمس ه ورا حفظ کرد مبتنی بر تقصیر

های یا سازمان یمارستانرا به ب یتمسئول است؛ ولی یرتقص اثبات
 یستمس یکتحت ال وق کامنحقدر  کرده است. ولآن مح مشابه
دهنده ارایه ین کهنظر از اصرف هایمارستانب ی،سازمان ئولیتمس

د، نکار مستقل باشیمانپ یا خدمات بهداشت و درمان، کارمند
 یستمس در واقع در این. [19]ی هستندپزشک خطاهایهمه  ئولمس
 وقرار دهند  یبها را تحت تعقیمارستانب نهات دارنداجازه  یمارانب

با  هستند. یتاز مسئولمصون دهندگان ارایهپزشک و سایر 
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 و تقصیر قصور یهاها، پروندهیمارستانبه ب یتمحدودکردن مسئول
و بیماران و شاکیان با یک  شوندیساده م یطور محسوسبه یپزشک

  رو هستند.متهم روبه
در قوانین موضوعه ایران مقررات صریحی در خصوص مسئولیت 

و  یتدقت در ماه ها وجود ندارد لکن باانسازمانی بیمارست
 ینکه ا توان دریافتمی هاسازمانی بیمارستان یتولئمس یعتطب
یست ن از فعل غیر یناش یتولئجز مس یزیواقع چ یت درولئمس

که در قانون مجازات اسالمی، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی 
موادی مانند و سایر قوانین به آن توجه شده است. با عنایت به 

دارد: که بیان می ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب  ١٤٢ماده 
ثابت است  یتنها در صورت یگریعلت رفتار دبه یفریک یتولئمس"

در رابطه با  یاباشد  یگریول اعمال دئمس یطور قانونکه شخص به
قانون  ١٢"، یا ماده شود یرمرتکب تقص یگری،د یرفتار ارتکاب یجهنت

که مشمول قانون  یانیکارفرمادارد: "نی که اشعار میمسئولیت مد
طرف کارکنان  از که هستند یکار هستند مسئول جبران خسارات

 مناسبت آن وارد بهیا انجام کار  ینکارگران آنان در ح یا یادار 
"، امکان تبیین مسئولیت سازمانی در موارد خطای است شده

ین چن یدنبا ینا وجود ابپزشکی و ورود آسیب به بیمار وجود دارد. 
 و سایر در خصوص پزشکان یمارستانب یتولئکه مس پنداشت

 یشخو یاثبات ادعا یبرابیمار و  است مطلق یتیولئکارکنان مس
 یدبا بلکه بیمار. یر نداردبه اثبات تقص یازیو مطالبه خسارت ن
تقصیر پزشک یا سایر  از یداده، ناشرخ یباثبات کند که آس

به  یاقامه دعو عالوه بر این است. دهندگان در امر درمانارایه
پزشک  یریکارگاست که به یرپذامکان یهنگام یمارستانب یتطرف
 یا یمارستانپزشک و ب ینبا وجود قرارداد کار ب یمارستاندر ب
 یدبا ینهمچن .احراز شود یمارستاننسبت به ب یو یحقوق یتتبع

انجام کار  یندر ح دیدهیمار آسیبکه خسارات وارده بر ب ودشاحراز 
  به مناسبت آن بوده است. یاتوسط پزشک 
و مراکز  بیمارستان زمان ی به این دلیل که در آندر فقه اسالم

وجود نداشته است از  ی،کنون یفبا ساختار و وظا یدرمان
به . اما است یامدهن یانبه م یمارستان سخنیب یمدن یتولئمس
و  در خصوص قصور یمارستانب یابتین یتولئمس رسدمی نظر

 قاعدهمانند  یفقه یبا مبان پزشکی پزشکان در انجام اعمال تقصیر
قاعده "من له الغنم فعلیه الغرم" یکی . مطابقت داشته باشد"غرم" 

از قواعد مسلم فقهی است که براساس این قاعده هر کس که غنم 
رت نیز بر عهده او خواهد بود. و منفعت برای اوست، غرم و خسا

این قاعده در بحث مالزمه بین نماء و درک اموال در کالم برخی از 
حسب لفظ به  اگرچه قاعده بهشود. به عبارت دیگر فقها یافت می

قاعده  یقدر واقع از مصاد ، اماغرم از غنم است یتتبع معنی
طرف و  یکو نمائات اموال از  ین منافعاست که در آن ب ترییکل

برقرار شده  یگر مالزمهخسارت و نقصان وارده به اموال از طرف د
 خسارت و ینتالزم ب "الغرم یهمن له الغنم فعل"معنی قاعده . است
خسارت  ،د مال شرعًا برای اوستیکه فوا یپس هر کس است. فایده

قاعده در باب  یناستناد به ا. او خواهد بود عهده بر یزآن مال ن
ادله  ییدعنوان تابه یط خاصشخص منتفع در شرا یمدن یتمسئول
  یرد.قرار گ یرشتواند مورد پذمی یمدن یتمسئول

بنابراین در بحث ما برای پیداکردن مسئول جبران خسارت باید 
دنبال کسی بود که منفعت و فواید حاصله نصیب او شده است. به

چون سود و منافع حاصل از اقدامات بهداشتی و درمانی بیشتر 
شود، لذا اگر خسارتی نیز ها و مراکز درمانی مینصیب بیمارستان

در اثر این اقدامات به وجود آمد آنان مسئول جبران خسارت 
  هستند.

  

  یسازمان یتبر مسئول یمبتن یستمسیل و تحل یهتجز
 یستمس یبرا یراه حل اصالح یکعنوان به یسازمان مسئولیت

جبران خسارت منصفانه، بهبود  یارتقا منظوربه یربر تقص یمبتن
 یبهداشت یهامراقبت یستمدر س یادار  ییو کارآ ینیبال یفیتک
جبران  یر،حفظ شرط تقصهر چند این سیستم با شد.  یشنهادپ

که  کندمی محدود ییها و ادعاهایببه همان نوع آس را خسارت
 یستمس اما در موفق هستند مبتنی بر تقصیر یستمتحت س
 یبرا یشتریب بهتر و امکان جبران خسارت یسازمان یتمسئول

 ؛ زیراوجود دارد اندیدهد یبآس یپزشک یکه در اثر خطاها یمارانیب
اندازه پزشکان ترس از تعقیب و  بهدلیل این که به هایمارستانب

صورت دیدن شهرت و اعتبار خود را ندارند بهدادرسی و آسیب
ان خسارت بیماران و به جبر  کردهادعاها را حل و فصل  یثرتر وم
 یاقتصاد یثطور معمول از حبه هایمارستانبپردازند. همچنین می

یمار ب ینسبت به پزشکان هستند و برا یمساعدتر  یتدر وضع
بهتر و مطالبه خسارات  یبرا یمارستان، مراجعه به بدیدهآسیب
  . تر استمناسب
 یشتریب یزهها انگیمارستانبه ب یسازمان یتمسئول سیستم

و علل وقوع  یپزشک یدرباره خطاها یشتریتا اطالعات ب دهدیم
 یکاهش خطاها یاذف ح یبرا یریند و تدابنک یآور آنها جمع

 یبرا یشتریب یزهانگ یمارستانب ین،. عالوه بر انماینداتخاذ  یپزشک
و  پزشکان یریکارگناکارآمد و به و کارکنان حذف پزشکان یااصالح 
 را در فرآیند درمان یرتاث یشترینامر ب ینتر دارد که امجرب کارکنان
  خواهد داشت. یمارانب بهتر

از  یگرپزشکان د ها،یمارستانبه ب یتکردن مسئولبا محول همچنین
هراس  یرندرا بر عهده بگ یتشخصًا مسئول ین کهو ا یفریک یبتعق
 یشبه حرفه خو توانندیم یشتریبا آرامش خاطر ب و ندارند
درمان  یرا برا یشتخصص و تجربه خو یغول شوند و تماممش
 یزن یمارانو درمان ب یکه به بهبود یامر  یرند،به کار گ یمارانب
 و تحت کنترل خواهد گرفت ی راتدافع یپزشک و ک خواهد کردکم

 هایتواند منجر به مراقبتیم یتدافع یاز آنجا که پزشک
قرار  یشترب یبرا در معرض خطر آس یمارانشود که ب یغیرضرور 

 یمنیاو افزایش  ی موجب بهبودتدافع یدهد، کاهش پزشک
  .شودمی یمارانب
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  No‐faultسیستم غیرمبتنی بر تقصیر یا 
‐Noمدل اصالحی دیگر برای سیستم مبتنی بر تقصیر، سیستم 

fault  در  سپس و ۱۹۷۴در سال  یوزلندبار در ن یناولاست که برای
و در حال حاضر در بسیاری از  شد یمعرف ۱۹۷۵سوئد در سال 

  .[20	,18]وجود داردنروژ، فنالند، دانمارک و فرانسه جمله از کشورها 
در طرح اولیه سیستم غیرمبتنی بر تقصیر که در زمینه تصادفات 

که عبارت بودند از؛ شد یم یدبر پنج اصل تاک رانندگی بود
ت، اصل انصاف و داللت آن بر جامعه در تصادفا یتمسئول
در تصادفات، لزوم بهبود و  یدهدرساندن به همه افراد صدمهیاری
زمان ممکن، لزوم جبران خسارت  ینتردر کوتاه انمجروح یبازتوان
 ییبودن مراحل اجرارثوو م آییو کار  یصدمه واقع یمبنا بر

 یتمسئول یمهاز محل درآمد ب یزطرح ن ینا یمنابع مال .مربوطه
باعث  یجتدرقانون سپس به ین. توسعه اشدیم ینخودرو تام

جراحات، آسیب  یناز ا یکیشد و  یپوشش همه انواع جراحات بدن
  .[21]وارده به بیمار در اثر خطای پزشکی است

یماران و صدمات وارده به بها آسیبجبران خسارت  این سیستم به
به  یازنزد و پردادرنظرگرفتن تقصیر میبدون  در فرآیند درمان،

دهندگان خدمات ارایه سایر یاپزشک  یافتن یها برادادگاه
 یماروارده به ب یبخاطر آسخسارت به یافتدر یبرا مقصر یبهداشت
فرآیند  یط یمارانکه به ب یآن ضرر  یجابهو  بردیم ینرا از ب
و پس از پرکردن فرم  ییاجرا -یادار  یمجار  یقاز طر رسدیدرمان م

 هیات بازبینیدر  یماردرخواست ب یو بررس یمارمربوطه توسط ب
آن و  یزانم یب،وجود آسسیستم  یندر اولی  .[19]شودیجبران م
به اثبات  یدبا یبآس یجادسازمان و ا یاعمل پزشک  ینب یرابطه عل
  .[22]برسد
جبران خسارت بر مفهوم قابل  یالگوها کشور  برخی از در

دچار  در فرآیند درمان که یمارانیبیعنی  ؛بودن استوار استاجتناب
 د کهنکن ید ثابتبا جبران خسارت دارنددرخواست و  شده یبآس

پزشک دچار  ین کهاست نه ابوده قابل اجتناب  آسیب وارده
جبران  سیستم، ینطراحان ا است؛ زیراشده  ی و تقصیرانگار سهل
 دانندمی برینهرا گران و هز یام صدمات حاصل از خدمات پزشکتم

اجتناب  یرقابلغ ین،درمان نبوده و همچن یجهرا که نت تیو صدما
 یندر ا .[19]اندخارج کرده fault‐No باشند از قانون جبران خسارت

وقوع  لرا از احتما یماراندرمان بسایر کادر پزشکان و  هاکشور 
مخصوص  یهافرم یلکرده و در تکم اهآگ یخسارت پزشک

 هایمارستانها و بدرخواست جبران خسارت که در همه درمانگاه
و از این طریق نقشی فعال در 	کنندوجود دارند کمک می

 یمال ین. منبع تامهای جبران خسارت دارندگیری درخواستشکل
 یمارانب خسارت جبران یمهها صندوق بدرخواست ینا یبرا

 ی خطایهاینهپرداخت هز یبرا fault‐No ستمیس .[21]است
 یستمساین  رابطه یندر او  داردنیاز ها یمارستانبه ب یپزشک

  خواهد بود. یسازمان یتمشابه مدل مسئول
 No‐faultدر قوانین ایران و فقه به سیستم جبران خسارت 

ای نشده است اما با استناد به برخی از قواعد فقهی مانند اشاره

 -که مبنای مواد متعددی در حقوق ایران است -الضررقاعده 
ها تعیین نمود و این توان مبنایی برای این نوع سیستممی

	سیستم را در مراکز بهداشتی و درمانی قابل اجرا دانست.
قاعده "الضرر و الضرار فی االسالم" که از حدیث نبوی اقتباس شده 

واب فقه جاری از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر اب
شود و شکی نیست که نفی ضرر و ضرار، از اموری است که می

عالوه بر آن که مواردی از آیات قرآن و بسیاری از روایات بر آن 
. ضرر در این [23]کندداللت دارند، عقل نیز مستقًال به آن حکم می

شود که شامل ضرر معنوی قاعده حمل بر معنای عرفی آن می
وحی یا لطمه واردکردن به موقعیت اجتماعی، و های رمانند آسیب

  .[24]شودرساندن به جان و مال افراد میضرر مادی مثل آسیب
ترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعده الضرر ترین و مهماساسی

ها یکسان نیستد. برخی از فقها آن را است که در این زمینه دیدگاه
ن نفی موضوع ، گروهی نفی حکم به لسا[25]نفی حکم ضرری

و  [28]برخی نهی ضرر ،[27]ای نفی ضرر غیرمتدارک، عده[26]ضرری
  اند. دانسته [29]بعضی هم آن را از احکام حکومتی

 

موضوع اصلی که مورد مناقشه و بحث است این است که آیا با 
توان حکم به جبران خسارت بیماری نمود استناد به این قاعده می

که در فرآیند درمان بدون این که پزشک و سایر کادر درمان مرتکب 
تقصیری شده باشند دچار آسیب شده است و این آسیب نیز در 

  نتیجه درمان بوده است؟ 
 

اکثر فقها کاربرد این قاعده را فقط در مقام نفی حکم  اگر چه
دانند، نه جعل حکم، اما در بسیاری از مسایل فقهی به ضرری می
بودن قاعده "الضرر" اشاره شده است. مانند جایی که جنبه اثباتی

کسی انسان آزادی را حبس کند در نتیجه مقدار کاری از او فوت 
با استناد به قاعده "الضرر" قایل  شود که بسیاری از فقها در اینجا

  .[3]به ضمان حابس هستند
برخی از فقها در این که قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم 

) در ١دهند که عبارتند از: شود دالیل قابل قبولی را ارایه میمی
توان شود، امر عدمی را میمواقعی که عدم حکم موجب ضرر می

زگرداندن عدم ضمان به برائت ذمه به امر وجودی بازگرداند مثل با
توان داللت ) با تنقیح مناط و الغای خصوصیت می٢یا ضمان، 

قاعده "الضرر" بر عدمیات را پذیرفت؛ زیرا هیچ خصوصیتی برای 
"وجود" و "عدم" در آنچه که خداوند بر بندگان منت نهاده و ضرر را 

آید دست می ) از قاعده "الضرر" به٣از آنان نفی کرده وجود ندارد، 
که هیچ ضرری از ناحیه شارع بر کسی یا هیچ ضرری از ناحیه 

خاطر شود و اگر در موردی بهمکلفان نسبت به یگدیگر وارد نمی
عدم جعل حکم، ضرری به شارع یا مکلفان استناد داده شود، 
واجب است که ضرر را با این قاعده نفی کنند؛ چرا که در عنوان 

ه "الحکم ضرری" تا بخواهیم در مورد این دلیل "الضرر" گفته نشد
کند یا نه صحبت کنیم؛ که آیا این قاعده بر امور عدمی صدق می

  .[23]بلکه مالک، صدق نسبت اضرار به شارع یا مکلفان است
بنابراین با پذیرش این نظریه که قاعده "الضرر" توان اثبات حکم 

حکمی، خواه ضمان و جبران خسارت را دارد، چنانچه از عدم وجود 
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حکم تکلیفی و خواه حکم وضعی، ضرر و زیانی متوجه کسی شود 
که آن ضرر از مصادیق اتالف و تسبیب نیز نباشد، با استناد به 

توان حکم به جبران خسارت و اثبات ضمان نمود. قاعده الضرر می
پس هر گاه در فرآیند درمان و در نتیجه آن آسیبی به بیمار وارد 

کادر درمان مرتکب تقصیری شده باشند با  شود بدون این که
توان به اثبات استناد به این قاعده عالوه بر نفی حکم ضرری می

حکم ضمان و جبران خسارت وارده به بیمار اقدام کرد، اگر چه 
ها یا سایر مراکز پذیرش این نظریه سبب شود که بیمارستان

د؛ اما هایی شونبهداشتی و درمانی یا حتی دولت متحمل هزینه
تواند مانعی شود تا خسارتی غیرقابل جبران باقی این امر نمی
توان صنعت بیمه را منظور حل این معضل نیز میبماند. به

المال برای جبران خسارت گسترش داد یا دولت وجوهی را از بیت
  این افراد در نظر بگیرد. 

  

‐Noسیستم غیرمبتنی بر تقصیر یا تجزیه و تحلیل 

fault  
عنوان راه حل دیگری برای جبران سیستم غیرمبتنی بر تقصیر به

خسارت بیمارانی که در سیستم مسئولیت مبتنی بر تقصیر به 
 یراثبات تقص یدشوار  ی وبودن فرآیند دادرسیطوالندالیلی مانند 

شدند ارایه شد؛ چرا که در نمیخسارات  جبران طور کاملی، بهپزشک
یند معالجه و درمان دچار آسیب جدی موارد بسیاری بیمار در فرآ

دلیل این که نتوانسته بود تقصیر پزشک را ثابت کند شد اما بهمی
یا این که پزشک مرتکب تقصیری نشده است، آسیب وارده به او 

ماند و فرد عالوه بر تحمل درد و رنج ناشی از بدون جبران باقی می
  د. شهای زیادی را نیز متحمل میآسیب وارده، هزینه

در رابطه با هدف جبران خسارت سیستم بدون تقصیر، مطالعات 
اند که این سیستم نسبت به سیستم مبتنی بر تقصیر و نشان داده

مسئولیت سازمانی جبران خسارت بهتری خواهد داشت؛ زیرا در دو 
سیستم اخیر برای جبران خسارت نیاز به اثبات تقصیر است و تنها 

در به اثبات تقصیر باشند جبران خسارت ای که قادیدهافراد آسیب
خواهند شد. هر چند مسئولیت سازمانی در حل و فصل دعاوی 
مربوط به تقصیر و قصور پزشکی و جبران خسارت بیمار عملکرد 
بهتری نسبت به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارد، ولی در مقایسه با 

 خوبی عملدر برآوردن هدف جبران خسارت به No‐faultسیستم 
  کند. نمی
 بازدارندگی و هدفتقصیر در تامین  غیرمبتنی بر یستمس

کند؛ زیرا این می عملنیز بهتر  یمارانبه ب یبآسورود از  جلوگیری
 یناش یهایباز آس یعیوس یفها را مسئول طیمارستانبسیستم 

را به یافته آنان داند و این مسئولیت افزایشمی یاز مراقبت پزشک
 یاز جمله خطا یپزشک یکاهش خطا یبرا یشترب یهاراه یافتن
و به همین خاطر آنان را وادار  کندیم یقتشو یانگار از سهل یناش
دهندگان در مورد ایمنی سازد تا با جدیت بیشتر به آموزش ارایهمی

 .[19]های بهداشتی کافی و مناسب بپردازندبیمار و ارایه مراقبت
چون ترسی از مسئولیت و دادخواهی دهندگان یهارا همچنین

آسانی آن را ندارند در صورتی که اشتباه یا خطایی مرتکب شوند به
کنند که این خود موجب شناسایی خطاهای پزشکی، گزارش می

‐Noیستم س شود.مدیریت و در نتیجه کاهش آنها در آینده می

fault یتمسئول یستمنسبت به س پزشکی تدافعی نیزکاهش  در 
یک قدم جلوتر است؛ زیرا این سیستم فشار مسئولیت  ینسازما

سازمانی بیش از مسئولیت را از کادر درمان برای جبران خسارت 
دارد. به همین خاطر آنان ترس کمتری از ادعاهای قصور و برمی

های غیرضروری و پرهزینه را برای تقصیر پزشکی دارند تا مراقبت
  محافظت از خود تجویز کنند. 

  

  گیرینتیجه
سیستم مسئولیت مبتنی بر  ١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصوب 

تقصیر پزشک را به تبعیت از فقه امامیه پذیرفته است. این قانون 
برداشته است،  ١٣٧٠هر چند گام موثری نسبت به قانون مجازات 

 ایاالت متحدهو  یراناز جمله ا فمختل یدر کشورها یقاتتحقاما 
 یفرآیند دادرس ین کهعالوه بر ا یستمس ینادر که  دهدینشان م

 ،است النیو طو یرگوقت ینه،پرهز یاربس بیمار جبران خسارت یبرا
بر این  شود.نیز می پزشکان یندر ب یتدافع یپزشک یشموجب افزا

پزشکی حقوق  یدستاوردها یناز آخر تواندیم یرانحقوق ااساس 
مند هبهر ین های اصالحی جایگزدر زمینه استفاده از سیستمجهان 

در تامین ایمنی بیماران به گونه موثری  ی آنهاساز یشود و با بوم
عمل نماید. سیستم مسئولیت سازمانی در مواردی که پزشک در 

ها و مراکز بهداشتی و درمانی مرتکب تقصیر شود بیمارستان
" و همچنین با الغرم یهمن له الغنم فعلتواند با قاعده فقهی "می

قاعده "مسئولیت ناشی از فعل غیر" مطابقت داشته باشد و به 
طور به هایمارستانبجبران خسارت بیماران بپردازد؛ چرا که 

است که  یو منطق شوندیمند ماز خدمات پزشکان بهره یاعمده
نظر  یربه عالوه پزشکان ز بر عهده گیرند.از آن را  یخسارت ناش

 طوری بهول به کار هستند و اگر چه از لحاظ فنمشغ هایمارستانب
 آناناز اعمال  یاریبس یاما از لحاظ ادار  کنند،عمل می مستقل

  .شودیانجام م یمارستانتحت نظارت ب
همچنین در صورتی که پزشک در فرآیند درمان مرتکب تقصیری 
نشود، اما بیمار متحمل ضرر و آسیبی ناشی از اقدامات پزشکی 

با استناد به قاعده "الضرر" در فقه اسالمی سیستم  توانشود می
No‐fault حکم به ضمان و جبران خسارت سازی کرد و را پیاده

 مانند تواندیم یحقوق پزشکوارده به بیمار نمود. در این راستا 
طبقه به حمایت از  ینحقوق کار و حقوق خانواده، با وضع قوان

 یتحما یقاز مصاد یکی زیراکه بیماران هستند بپردازد؛  تریفضع
از بیمار، جبران خسارت آسیب وی در صورت عدم تقصیر پزشک 

تواند وجوهی برای پرداخت است. عالوه بر این دولت نیز می
  خسارت به بیمار در این موارد در نظر بگیرد. 
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