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Abstract
A brief look at the variation and magnitude of medical errors necessitates that
compensatory ways be determined equitably and appropriate to the situations of the
society. In this regard, jurisprudential and legal inquiries to determine the
compensator for damages is very essential. The crucial matter in this regard is the
doctor's guarantee or non-guarantee. One factor that might have such effect is
obtaining letter of innocence from the patient, which has also been known as nonguarantee, or non-liability. According to a view, it is necessary to obtain letter of
innocence from the patient for not guaranteeing a physician. Other views consider
that the mere consent of a patient to receive medical treatment by the physician is
sufficient for not being a guarantee. They not only consider that it is necessary to
obtain letter of innocence from the patient but also maintain that there is no
jurisprudential arguments and legal support for that. The implementation of the first
view and consequently not guaranteeing the physician boosts the number of medical
errors and further fatalities. Moreover, establishing the validity of such an
innocence, which is, in fact, a condition of non-liability, has consequences.
Realization of the other view provides the best for both the patient and the
physician. Although famous jurists have not decreed on the recent opinion, it has
documented based on the opinion of some scholars such as Ibn Idris. The central
claim and idea of the current inquiry are to clarify and justify the lack of necessity to
obtain letter of innocence from a patient in the context of inaccuracy of the condition
of non-liability with a new look at jurisprudential and legal dimensions of the
physician's responsibility in a different statement and configuration.
Keywords: Consent, Permission, Innocence, Medical Error, Non-Liability
Condition.
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چكیده
نگاهی گذرا به تنوع و افزایش خطای پزهکی لزوم تعیین روشهای جبران خسارات ،بهنحو عادالنه ،متناسب با ههرای
جامعه را ناگزیر مینماید .در این مهم بررسیهای فقهی و حقوقی در تعیین جبرانکنندۀ خسارت ،بسیار جدی است .امر
تعیینکننده در این موضوع ،ضمان یا عدم ضمان پزهک است .از عواملی که میتواند یکی از این آثهار را داههته باههد،
گرفتن برائت از بیمار است .این مسئله با عناوینی وون هر عدم ضمان و ههر عهدم مسهئولیت نیهز بیهان مهیههود.
براساس یک دیدگاه ،اخذ برائت از بیمار بهمنظور عدم ضمان پزهک ،الزم است انگارهای دیگر صرفِ رضایت بیمار بهه
معالجه توس پزهک را برای عدم ضمان کافی دانسته و اخذ برائت را نهتنها ضروری ندانسته ،بلکه آن را برخهوردار از
پشتیبانی ادلة فقهی و توجیهات حقوقی نمیداند .اجرا و تحق نظریة اول و بهتبه آن ضهامن ندانسهتن پزههک ،سهبب
افزایش آمار خطاهای پزهکی و تلفات افزونتر است .عالوهبر این ،رأی به صحت این برائت ،کهه در واقه گونههای از
هر عدم مسئولیت است ،پیامدهایی دارد .تحق انگارۀ دوم در عمل ،صالح بیمار و پزهک را بهتر تأمین میکنهد .ایهن
نظر اگروه آرای مشهور فقها را بههمراه ندارد ،مستند به نظر برخی وهون ابهنادریهس اسهت .مهدعای کهانونی و ایهدۀ
محوری این جستار ،تبیین و مدلل نمودن عدم لزوم اخذ برائت از بیمار در کسوت نادرستی ههر عهدم مسهئولیت ،بها
نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت پزهک و با تقریر و صورتبندی دیگرگونه است.

واژگان کلیدی
اذن ،برائت ،خطای پزهکی ،رضایت ،هر عدم مسئولیت.
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 .1مقدمه
ارائة خدمت به بیمار از سوی پزهک ،از رواب خدماتی موجود و البتهه حیهاتی در جامعهه
است؛ از یک سو مانند خدماتی است که سایر مشاغل ارائه مهیکننهد ،از دیگرسهو از سهایر
خدمات به گونة بارزی ،متمایز است ،زیرا بیمار از میهزان و وگهونگی خهدماتِ مهوردنظر
مطل نیست و پزهک ،خود ،تعیینکنندۀ کیفیت خدماتی است که به بیمار میدهد .از جمله
مسائل مهم حقوقی و فقهی حوزۀ پزهکی ،مسئولیت مدنی پزهکان است.
مفروض دانستن یا اثباتهده تلقی کردنِ تقصیر ،تعیین میکند که مسئول خسارات کیسهت
و مشخص میکند وه فردی مکلآ است خسارات را بپردازد .این مهم ،خود ،در جابهجایی بار
ارائة دلیل و اثبات ،نقش و تأثیر دارد .از سال  1339تقصیر مبنای مسئولیت مدنی بود و در مورد
پزهکان نیز قابل انطباق و عمل بود .از سال  1361با تصویب قانون دیهات و بعهدها در قهانون
مجازات اسالمی در سال  ،1375موادی به تصویب و اجرا رسید کهه بها مبنهای تقصهیر (رویهة
پیشین) سازگار نبود .قانون مجازات اسالمی جدید (مصوب  )1390که در سهال  1392قابلیهت
اجرا پیدا کرد ،به همان مبنای مهورد عمهلِ از سهال  ،1339برگشهت .انگهارۀ تقصهیر در حهوزۀ
مسئولیت پزهک ،حاکی از تعهد پزهک بهوسیله است نه تعهد وی به نتیجه .متفرع و مترتب بر
آن ،پزهک فق در صورت و در فرض تقصیرِ اثباتهده ،مسئولیت دارد (نه در فرض و حالت
دیگری) (رک :صفایی .)1391 ،قانون مجازات اسالمی 1370در مادۀ  319مقرر داهت « :هرگاه
طبیب گروه حاذق و متخصص باهد در معالجههایی که هخصاً انجام میدهد یا دسهتور آن را
صادر میکند هروند با اذن مریض یا ولی او باهد باعث تلآ جان یا نقص عضو یا خسهارات
مالی هود ضامن است» .همانطورکه از این ماده برمیآید ،قانونگذار مبنای مسئولیت پزههک را
محض و بدون تقصیر قرار داده است .برای تعدیل آن درجایی دیگهر در مهادۀ 60آورده اسهت:
«ونانچه طبیب قبل از هروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نمهوده
باهد ضامن خسارت جانی یا مالی نقص عضو نیست و در مهوارد فهوری کهه اجهازه گهرفتن،
ممکن نباهد ،طبیب ،ضامن نیست» .قانون مجهازات اسهالمی جدیهد در مهادۀ  489و در مقهام
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اصالح مواد پیشین آورده است« :هرگاه پزهک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلهآ یها
صدمه بدنی گردد ،ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطاب مقررات پزههکی و مهوازین فنهی
باهد ،یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باهد و مرتکب تقصیری هم نشود و ونانچه برائت از
مریض به دلیل ناباله یا مجنون بودن او معتبر نباهد و یا تحصیل برائت از او بهدلیل بیهوهی و
مانند آن ممکن نگردد ،برائت از ولی مریض تحصیل میهود» .در تبصهرۀ آن آمهده اسهت« :در
صورت عدم قصور یا تقصیر پزهک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هروند برائت
اخذ نکرده باهد» .در مادۀ مذکور ،مبنای تقصیر در مسئولیت پزهک پذیرفته هده است ،آن هم
نه تقصیر اثباتهده ،بلکه تقصیر مفروض .به این معنا که پزهک اصوالً مسئول زیانههای وارده
به بیمار است ،مگر اینکه عدم تقصیر او ثابت هود و پزهک میتواند عدم تقصیر خود را ثابهت
کند .به دیگر سخن ،اصل این است که پزهک ،مسئولِ زیانهای وارده است ،مگر آنکهه بتوانهد
تقصیر نداهتن و مآالً عدم مسئولیت و ضمان خود را اثبات کند .اخذ برائهت از ضهمان (ههر
عدم مسئولیت) ،بار اثبات را جابهجا میکند ،بدینمعنا که اگر برائت اخذ ،نشده باهد ،بار اثبات
عدم تقصیر بر عهدۀ پزهک و در صورت اخذ برائت ،وظیفة اثبات تقصیر بر دوش زیهاندیهده
است.
مسئلة قابلیت تحریر دوگانه دارد؛ نخست اینکه فرض بهر ایهن باههد کهه ههر عهدم
مسئولیت ،نادرست و ناموجه است ،اما بحث این باهد آیها ههر برائهت در عنهوان ههر
مسئولیت ،موضوعاً وارد است یا نه؟ بدیهی است در این حالت بحث ،صغروی است؛ یعنی
اختالف بر سر این خواهد بود که آیا هر برائت از مصادی هر عدم مسئولیت است یها
اینگونه نیست و این دو عناوینی مغایر هم هستند؟ گونة دوم صورتبندی مسئله آن اسهت
که بگوییم هر ِ برائت ،مصداقاً در عنوان هر عدم مسئولیت ،داخل است ،اما بحهث ایهن
باهد که هر عدم مسئولیت ،بهسبب مبانی و آثار ،موجه و مدلل است یا نهه؟ مها ههیوه و
روش دوم را مالک قرار میدهیم .هروند صورتبندی تقریر نخست ،پاسخ خاص خهود را
میطلبد  ،اما دقت کافی ممکن است ما را بهه ایهن نتیجهه برسهاند کهه تحریهر محهل نهزاع
(صورتمسئله) ،بهصورت نخست (صغروی بودن بحث) خالی از قوت نباهد.
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بهنظر میرسد الزمه و نتیجة اخذ برائت از پزهک ،مخالفت با برخهی مهوازین فقههی و
حقوقی مانند لزوم اجرای تعهد و اسقا ما لم یجهب خواههد بهود .عهالوهبهر آن حتهی در
صورت پذیرفتن هر عدم مسئولیت ،صحت آن منو به ضهوابطی ماننهد قصهد درسهت،
معقول بودن هر  ،عدم مخالفت با قوانین حمایتی است که قرارداد بهین پزههک و بیمهار،
فاقد برخی از این ضواب است .افزونبر آن عدم ضمان پزهک در برابر معالجة بیمار را در
پی خواهد داهت که خود سبب میهود در قدم نخست ،دقهت پزههک ،کمتهر ههود و در
نتیجه خطاهای پزهکی افزایش یابد و در گام دوم بار اثبات دعوا و اثبات وقوع تقصهیر بهر
دوش بیمار باهد .درحالیکه تحصیل رضایت بهصورت آگاهانه مهیتوانهد مهان مسهئولیت
پزهک ،بهصورت مطل باهد .ازاین رو آیا الزم دانسهتنِ اخهذ برائهت در حقهوق ایهران بها
مصلحت بیمار ،سازگار است؟ گفتنی است پیشفرض ما این است که اخذ برائت ،گونههای
از هر عدم مسئولیت است .طبیعی است اگر مانند پارهای از صهاحبنظهران (ههاهرودی،
1423ق ،ج )63 :2برائت را به «اذن» ،تحویل و تأویل کنهیم یها ماننهد برخهی پژوهشهگران
(پوراسماعیلی )60 :1389 ،آن را به معنای «رضایت» بیمار «بها ههرای آگاهانهه و آزادانهه»
بدانیم ،هم مسیر و هم نتیجة اخذهده ،متفاوت خواهد بود.
دیدگاه مواف اخذ برائت ،برای ضامن نبودن پزهک،گرفتن برائت را الزم میداند ،یعنی
اگر پزهک برائت نگیرد ،ضامن است .مخالآ لزوم اخذ برائت نیز قائل است بهرای ضهامن
نبودن پزهک،گرفتن برائت ،الزم نیست؛ یعنی الزم نیست پزهک ،برائت بگیهرد تها ضهامن
نباهد ،بلکه اگر پزهک ،برائت هم نگیرد ،ضامن است .معنای این سخن این است کهه اگهر
برائت هم بگیرد ،ضامن است.
به دیگر سخن ،مخالفت با لزوم برائت یعنی برائت الزم نیست؛ یعنی بها اخهذ برائهت ههم،
پزهک ضامن است .پس به طری اولی بدون گرفتن برائت هم ضامن است؛ یعنهی ایهن گهروه
مطلقاً پزهک را (از نظر برائت ،نه از نظر تقصیر) ،ضامن میدانند (وه برائت اخذ ههود و وهه
نشود)؛ یعنی برای ضامن ندانستن پزهک ،برائت نقشی ندارد .بنابراین دیدگاه مخالآ بها لهزوم
برائت ،به بیحاصل و بینتیجه بودن برائت ،تأویل و تحویل میهود؛ یعنی وه برائهت باههد و
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وه نباهد ،نتیجه یکسان است .در این نوهتار ،عالوهبر بیحاصلی هر برائت ،نادرستی آن در
نظر و مشکل داهتن آن در عمل ،دنبال میهود .افزودنی است که بحث بر سر ضهامن دانسهتن
پزهک و اسباب آن نیست ،بلکه نگاه ما این است که برائت از آن جهت که نوعی از (یا همان)
هر عدم مسئولیت است ،وه حکمی دارد و وه وضعیتی پیدا میکنهد؟ بهدینسهبب در ایهن
جستار ،تالش هده است پس از بررسی مفاهیم مهرتب  ،پاسهخی درخهور و فراخهور بهه ایهن
پرسشها داده هود :اخذ برائت ،از ابعاد و جهات مختلآ ،وه ایراد و اههکاالتی دارد؟ وهرا از
لحاظ نظری و تئوری از مبانی فقهی و حقوقی قویم و مسهتحکم ،برخهوردار نیسهت؟ وگونهه
برائت گرفتن از بیمار (هر عدم ضمان) که گونهای از (یا همان) هر عدم مسئولیت اسهت،
با ادله و مبانی فقهی و حقوقیِ مورد استناد ،همخوانی و هماهنگی نهدارد؟ آیها از نظهر عملهی،
سبب افزایش تلفات ناهی از خطاهای پزهکی نمیهود؟ سرانجام پیشنهادی متناسب و سازگار
با نظام ِفعلی درمانی ،پزهکی و سازگار با وضعیت حقوقی و اجتماعی ایران ارائه میهود.
 .2برائت و سازههای مفهومی مشابه
وندین واژه و اصطالح وجود دارد که بررسی مفهومی و پی بردن به وجوه هباهت و تمایز
آنها ،تعیینکنندۀ فرایند و میثر در تبیین بحث و نتیجه خواهد بود.
 .1 .2برائت

این واژه به معنای رهایی ،خالصی ،وارهیدگی ،بیزاری از ویهزی ،تخلهص ،پهاک ههدن از
عیب و تهمت و نیز خالص هدن از قرض بهکار رفته اسهت .واژههناسهان ،اصهل «بهرء» و
«براء» و «تبرّی» را به معنای کنارهگیری و بیزاری از هر ویزی که مجهاورت و همراههی بها
آن ،خوهایند نباهد ،میدانند (راغب1412 ،ق .)57 :برائت در حقوق نیز بها معنهای لغهوی،
انطباق دارد و سازگار است ،وراکه در این علم آنگاه که از برائت ذمهه یها برائهت کیفهری،
تعبیر میهود ،خالص هدن و رهایی اراده هده است .ممکن است برائهت را خالصههههدۀ
اصل برائت دانست .در هر صورت برائت در این بحث ،به معنای این است که در صهورت
مرگ یا وخامت حال بیمار ،پزهک در برابر وی ،مسئولیتی نداهته باهد.
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 .2 .2مسئولیت

مسئولیت ،مقابل برائت است .واژۀ مسئولیت ،به معنهای مهورد پرسهش واقه ههدن اسهت.
معموالً ناظر بر تفکیک وظیفه در آنچه انسان عهدهدار آن است ،بهکار میرود (عمید،1357،
ج .)95 :11در اصطالح تعهد قانونی هخص به دف ضرری است از دیگری کهه وی بهه او
وارد میآورد؛ خواه ناهی از تقصیر او باهد یها از صهرف فعالیهت وی (عمیهد ،135 ،ج:11
 .)95بنابراین مسئولیت را میتوان وضعیتی دانست که ههخص را مطهاب قهانون در مقابهل
فعل یا ترک فعل ،پاسخگو قرار میدهد .عالوهبر این منشأ تعهد پزهک ،تنها ناهی از انعقاد
قرارداد با بیمار نخواهد بود ،بلکه نظامات هغلی و قانون نیز از عوامل تعیهینکننهدۀ حهوزۀ
مسئولیت پزهک بههمار میرود.
 .3 .2اذن

اذن در لغت به معنای علم ،رخصت و اباحه ،استماع و فرمهان آمهده اسهت (عمیهد:1389 ،
 .)89گاهی اذن ،به اعالم رخصت و رضایت پیش از عمل ،اما اجازه ،به ابرازِ رضایت پهس
از عمل گفته میهود .معنای اصطالحی ،متأثر از معنای لغوی است .مهیتهوان اذن را اباحهة
فعل و قول ممنوع دانست یا آن را برطرف کردن من و حجری تلقی کهرد کهه بها اسهباب،
مختلآ ثابت هده است .اذن همچنین به معنای ساق کردن ح یا برطهرف کهردن مهانعی
است که قانونگذار بر آن اثری ،مترتب میکند (هاهرودی1423 ،ق ،ج .)273 :8برخهی اذن
را اجازه و رخصت مالک (یا فردی که در حکم مالک است) به تصرف در مال و اثبات یهد
بر آن مهیداننهد (مراغههای1418 ،ق ،ج .)506 :2از تعهاریآ ونهین برمهیآیهد کهه اذن در
اصطالح به معنای اجازه ،اعالم رضایت و اباحه است .اگر اعالم رضایت ،پیش از تصهرف،
داده هود« ،اذن» نام میگیرد و اگر پس از تصرف باهد ،به«اجازه» نهامبردار اسهت .بنهابراین
میتوان اذن را انشای رضایتِ قانونگذار (یا مالک یا فردی که قانون ،رضایت او را کارگر و
میثر دانسته) به یک یا وند فرد معین و مشخص یا غیرمعین برای انجام عمهل حقهوقی یها
تصرف دانست .در نتیجه ،اذن ،گونه ای اعالم رضایت (کهه واجهد جنبهة انشها نیهز اسهت)
بهصورت صریح یا ضمنی ،توس هخص ِمح یا دارندۀ سمت ،به دیگری برای انجام کهار
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یا تصرفی است .از همین رو اذن به درمان به معنای مجاز دانستن و اباحة درمان است .اذن
با مراجعة بیمار به پزهک محق میهود .از همین رو نمیتوان برای آن ههرای و ضهواب
خاصی درنظر گرفت .کسب آگاهیها و موارد الزم بر عههدۀ بیمهار اسهت .امها در برائهت،
پزهک ،آگاهیهای الزم را به بیمار میدهد .این خود از وجوه تمایز اذن و برائت

است.

افزونبر آن اذن مربو به رضایت برای عمل ،اما برائت ،ناظر بر نتیجة عمل اسهت .بهه
همین دلیل ،پزهک نمیتواند رضهایت بیمهار بهه معالجهه را ،ابهزار توجیهه بهیمههارتی یها
بی احتیاطی خود قرار دهد (طاهری ،1376 ،ج .)371 :2به همین سهبب در صهورت احهراز
کوتاهی پزهک ،اذن و برائت ،راف مسئولیت او نخواهد بود.
 .4 .2رضایت

واژۀ رضایت به معنای خرسندی بهاطنی ،پسهندیدگی ،میهل و موافقهت ،ذکهر ههده اسهت
(ابنمنظور1414 ،ق ،ج 323 :14؛ عمید .)573 :1389 ،رضایت در امهر درمهان بها رضهایت
به عنوان یکی از هرای اساسی صحت قرارداد و حتی قرارداد معالجه ،متفهاوت مهینمایهد؛
وراکه رضایت به درمان ،رضایتی است که دخالت پزهک در درمهان را مشهروع مهیسهازد
(جعفری تبار .)69-63 :1377 ،رضایت ،گاه ،صریح و گاه ضمنی است .رضایت صریح ،آن
است که بیمار با گفته یا نوهته (مانند سند عادی یا رسمی) و بدون هیچگونه ابههامی ابهراز
میدارد .رضایت آگاهانه ،این است که پزهک پس از بیان اطالعات الزم دربارۀ نوع درمهان
و پیامدهای آن از بیمار میگیرد و درصورتیکهه پزههک ،آگهاهیههای الزم را ندههد و بهه
درمان بپردازد ،رضایت اخذهده ،ناآگاهانه است.
با این توضیح ،معلوم می هود اوالً :اذن از خانوادۀ رضایت و از مصادی آن بوده و بهین
آنها ،نسبت منطقیِ عموم و خصوص مطل  ،برقهرار اسهت؛ ثانیهاً :اذن ،کاههآِ خهارجی و
بیرونی (مُظهِر) رضایت است و بدون اذن ،رضایت ،صورت خهارجی بهه خهود نمهیگیهرد
(جعفری لنگهرودی ،1380،ج )19 :2؛ ثالثهاً :رضهایت بیشهتر از برائهت در برطهرف کهردن
مسئولیت ،نقش و تأثیر دارد .ازآنرو که برائت گونهای از هر ِ عهدم مسهئولیت اسهت ،در
اعمال خطایی و ناخواسته ،خود را نشان میدهد ،نه در اقدامات عمهدی و در حکهم عمهد.
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عامل زیهان را در اقهدامات اخیهر از مسهئولیت ،معهاف نمهیسهازد .امها رضهایت ،قهدرت
معافیت سازی دارد .مستند این ادعا در فقه و حقوق ،قاعدۀ اقدام است که طب آن هر کهس
به ضرر خود اقدامی کند ،در مورد اقدام وی ،کسی به نف او مسئولیت مدنی ندارد .این امر
موجب معافیتِ کامل زیانزننده از مسئولیت میهود ،حتی اگر زیاندیده ،بهعمد به پیشهواز
خطر رفته باهد .در نتیجه میتوان گفت در حقوق پزهکی ،رضایت آگاهانه ،عدم مسئولیت
پزهک را در پی دارد.
برخی رضایت را ناظر بر مسهئولیت کیفهری و برائهت را مربهو بهه مسهئولیت مهدنی
میدانند (جعفری تبار .)65 :1377 ،به همین سبب میتوان اصهلیتهرین فایهدۀ اذن را مبهرا
ساختن پزهک از انتسابِ جرم و مسئولیت کیفری ،در صورت تلآ و نقص عضو دانسهت.
پس اذن همان اباحة تصرف است و بر پایة آن پزهک میتواند به درمان بپردازد .اسهتداللی
در قالبِ قیاس اولویت ،لزوم وجود اذن را مدلل میکند؛ با این توضیح که به لحهاظ مبهانی
فقهی ،تصرف در مال دیگران ،بدون اذن مالک (یا کسی که در حکم مالهک اسهت) ،ههرعاً
ناروا و عقالً قبیح است (الیجوز الحد انیتصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه) .از سهوی دیگهر،
روهن است که مصلحت حف جان و نفس از مصلحتِ مال باالتر است .نتیجه آنکه وقتهی
تصرف ِبدون اذن در مال دیگران ،روا نباهد ،به طری اولی ،تصهرف در جسهم بیمهار و در
معرض خطر قرار دادن آن ،بدون اذن وی جایز نیست و نیازمند اذن بیمار است.
 .3شرطِ عدم مسئولیت (شرط عدم ضمان)
هر عدم مسئولیت ،هرطی است که به موجب آن ،مسئولیت ناهی از عدم اجرای قرارداد یها
تأخیر از آن پیش از اینکه تخلآ از قرارداد ،رخ دهد و خسارت پیدا ههود ،اسهقا و سهلب
هود .در مسئلة رابطة پزهک و بیمار ،برائت از مصهادی ههر عهدم مسهئولیت اسهت ،زیهرا
برائت یعنی عدم مسئولیت پزهک در برابر زیان احتمالی ناههی از درمهان .آنگهاه کهه پزههک
هنگام قرارداد معالجه یا خارج از قرارداد از بیمار خود برائهت مهیگیهرد ،بهدینمعناسهت کهه
پزهک در صورت پدید آمدن خسارت و تحق ارکان مسهئولیت ،در قبهال بیمهار ،مسهئولیت
نداهته باهد .بنابراین میتوان گفت ابراء پزهک آن است که بیمار یا اولیای وی قبل از درمان،
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ذمة پزهک را نسبت به پیامدهای احتمالی درمان مبرا سازند .پهس برائهت یعنهی ههر عهدم
مسئولیت (هر عدم ضمان) .به همین دلیل محور فرایندی (هکل و مسهیر) بحهث ،بررسهی
هر عدم مسئولیت است؛ یعنی برائت از آن جهت که مصداق یا همان هر عدم مسهئولیت
است ،محل بحث و گفتوگو و جای نقض و ابرام اسهت .بنهابراین مبهانی صهحت و بطهالن
برائت با عنوان همین هر و با همین نام ،هایان توجه است .عدهای آن را صهحیح و جمعهی
آن را باطل میدانند و هر دسته ،ادلهای بر مدعایِ خود اقامه میکنند.
 .1 .3انگارۀ صحت شرط عدم مسئولیت

موافقان برائت و هر عدم مسئولیت با استناد و به کمک ادله و مبانی فقهی و حقوقی ایهن
هر را صحیح میدانند و تالش بر مدلل بودن مدعای خود دارند.
 .1 .1 .3ادله و مبانی فقهی
 .1 .1 .1 .3روایت :طرفداران نظریة صحت هر عدم مسئولیت برای اثبات مدعای خهود
به روایت استناد میکنند .سکونی گزارش میدهد امام صهادق(ع) از امیرالمهیمنین(ع) نقهل
کرده است« :هر کس طبابت میکند یا به معالجه حیوان میپردازد ،از ولیش برائت اخذ کند
وگرنه ضامن است» (حر عاملی1409 ،ق ،ج .)260 :20اینان میگوینهد ایهن روایهت ،اخهذ
برائت را که نوعی هر عدم مسئولیت است ،مشروع و مجاز میدانهد .البتهه برخهی فقهها،
بهدلیل واژۀ «ولی» در روایت ،آن را ناظر به صغیر و مجنون میدانند .با ایهن بیهان کهه ایهن
افههراد مجنههون و صههغیرند کههه دارای«ولههی»هسههتند ،نههه اهههخاص رهههید و افههراد عاقههل
(ابنادریس1410،ق ،ج .)373 :3این گروه ضعآ سندی حدیث (بهدلیل وجود سهکونی در
نقل حدیث) را ونین پاسخ میدهند که عمل مشهور ،ضعآ سند را جبران مهیکنهد؛ یعنهی
آنگاهکه متن و مفاد روایت مورد پذیرش فقهیان قرار گرفت و به آن عمل هد ،ضعآ سند،
جبران هده و ضعیآ ،تلقی نمیهود .بنابراین میتوان گفت روایت ،ناظر بهر اخهذ برائهت
کلی و عام است؛ یعنی از کلیت ،همول ،فراگیری و عمومیت آن میتوان استنبا کهرد ههر
صاحب حرفه ای از جمله پزهک (که بهطور منصوص ذکر هده است) ،میتواند در ضهمن

  638پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،2تابستان 1400

قرارداد معالجه و برای رف مسئولیت احتمالی خود ،برائت بگیرد (ههیرازی1409 ،ق ،ج:90
80؛ محق اردبیلی1416 ،ق ،ج .(230 :14
 .2 .1 .1 .3قاعدۀ المومنون عند شروطهم :برای اثبات صحت ههر عهدم مسهئولیت
پزهک ،میتوان به قاعدۀ هرو یعنی المومنون عند شروطهم ،استناد و اسهتدالل کهرد .مفهاد
این قاعده تجویز میکند هروطی که من عام یا خاصی از ناحیة هارع ندارند ،قابل انهدراج
در عقد هستند .پزهک (به عنوان یکی از طرفین عقد) نیز مهیتوانهد در ضهمن عقهدی کهه
متضمنِ ارائة خدمات است ،تبری از مسئولیت (برائت و عدم ضمان) را هر کنهد .ههر
برائت (هر عدم ضمان) در مبانی و ادلة فقهی ،سائه و جایز همرده هده اسهت ،بنهابراین
آوردن آن در ضمن عقدِ ارائة خدمات درمانی و طبابت ،بهیاههکال اسهت .متفهرع بهر آن،
طرفین باید به آن ،ملتزم و پایبند باهند.
اهکال و ایراد اساسی که فرا روی صاحبان این دیدگاه است ،ناهماهنگی و نهاهمخوانی
هر برائت و هر عدم مسئولیت با قاعدۀ «عدم جواز اسقاط و ابراء مالم یجب» است .بهه
نظر موافقان ،هر عدم مسئولیت ،موجب اسقا و ابراء مالمیجب نمیهود ،وراکه هرطی
است که زمینة اجرای آن فراهم هده است .به دیگر سخن ،هر عدم ضمان پزهک ،ابهراء
از دینی است که سبب آن ایجاد هده و بنابراین نمیتواند «ابراء و اسقا مالم یجب » تلقی
هود ،زیرا خود قرارداد پزهکی ،موجد تعهداتی است که نقض آنهها بهه مسهئولیت پزههک
منجر میهود و همین ،سبب مسئولیت است و وقوع زیان ،هر ایجاد مسهئولیت اسهت و
ابراء هم از دینی صورت گرفته است که سبب آن ایجاد هده اسهت .ایهن هماننهد آن دینهی
است که سبب آن ایجاد هده و میتوان آن را ضمانت کرد .البته صاحب جواهر ایهن مهورد
را از مصادی اسقا مالم یجب نمیداند .وی میگوید« :این امهر از مصهادی ابهراء قبهل از
ثبوت ح (دین) نیست .بلکه اذن در امری است که مقتضی عدم ثبوت ح است» (نجفی،
1404ق ،ج)48 :43؛ یعنی وقتی بیمار برائت میدهد ،حقی ثابت نمیهود تا با موارد بعدی
رف هود .بلکه برائت را اذنی میداند که اقتضا میکند ذیحه نبهودن بیمهار در مطالبهة از
پزهک .به دیگر سخن ،اصالً مقتضی مطالبه ،وجود نهدارد .بنهابراین از ایهن نظهر ،آن را بها
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مشکلی مواجه نمیبیند .برخی روایت را نصی میدانند که اجتهاد (تمسک به ابراء و اسقا
مالم یجب) در مقابل آن روا و صحیح نیست (هاهرودی1433 ،ق ،ج.)63 :2
مییدی هم بر ادعای موافقان ،وجود دارد .یکی از احکام خاصِ معامالت ،خیار اسهت.
درحالیکه پارهای از خیارات ،مدتی بعد از معامله ،تحق مییابهد ،امها مهیتهوان در ضهمنِ
قرارداد ،آنها را اسقا کرد ،وراکه با انجام معامله ،زمینة آن فهراهم ههده اسهت .بهه همهین
سبب میتوان به گونة ضمنی آن را اسقا کرد .اخذ برائت توسه پزههک از بیمهار یعنهی
هر عدم مسئولیت (هر عدم ضمان) نیز همین وضعیت و حالت را دارد ،یعنی زمینهه و
مقدمات آن فراهم هده است.
 .3 .1 .1 .3ضرورت و مصلحت :دلیل دیگری کهه ایهن نظریهه را پشهتیبانی مهیکنهد،
ضرورت و مصالح جامعه است ،وراکه با توجه به نیاز اساسی ،فراگیر و حیاتی عموم مردم
به امر مهم درمان و طبابت و از سویی لزوم فرا گرفتن این حرفه و انجام معالجهة بیمهاران،
اینکه پزهک مسئول عواقب و زیانهای ناهی از معالجه باهد و راههی بهه رههایی نداههته
باهد ،تمایل و رغبت به حرفة پزهکی را کم خواهد کرد و این بهرخالف نیهاز و مغهایر بها
مصالح جامعه است.
این دلیل با تقریر دیگری ذیل عنوان نفی عسر و حرج قرار میگیرد .اگر افراد از تهرس
و خوف مسئو ل و ضامن هدن ،سراغ حرفة پزههکی نرونهد ،جامعهه بها فقهدان یها کمبهود
پزهک ،روبهرو هده و این موجب اختالل امور و عسر و حرج در زندگی مهردم مهیههود.
محق حلی با این عبارت «ألن العالج مما تمس الحاجة إلیه فلهو لهم یشهرع اإلبهراء تعهذر
العالج» نکتهة مهذکور را بیهان مهیکنهد (محقه حلهی1408 ،ق ،ج .)232 :4ایهن دلیهل بها
صورتبندی دیگری با عنوان اصل انصاف و عدالت ،قابل بیان است؛ یعنی اصل عهدالت و
انصاف ،اقتضا نمیکند از یک سو پزهک ،ملزم به طبابت و معالجة بیمهار بهوده و از طهرف
دیگر ضامنِ نتایج زیانبار آن باهد.
 .4 .1 .1 .3قیاس اولویت :رضایت مجنیعلیه را میتوان با ابرای مریض ،قیهاس کهرد.
اگر مجنیعلیه قبل از مرگ ،جانی را از قصاص نفس ،عفهو کنهد ،ضهمان از جهانی سهاق
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میهود .پس به طری اولی در فعل مباحی مانند معالجه اگر بیمار قبهل از بهروز خسهارت،
پزهک را ابراء کند ،حکم به جواز داده میهود .قبل از آنکه مجنهیعلیهه فهوت کنهد ،حه
قصاص وجود ندارد ،تا قابل عفو و برائت باهد .اما در این حالت مجنیعلیه میتوانهد او را
عفو کند؛ یعنی وقتی در امر مهمی مانند قصاص ،ابراء قبل از تحق موجب قصاص ،اهکال
ندارد ،بهطری اولی در امر درمان ،ابراء و برائت،کارگر و میثر است.
 .5 .1 .1 .3اصل آزادی اراده :این اصل ونین توصیآ میهود که آدمی در افعال و تهرک
آزاد است ،جز در موارد الزامات هرعی و قانونی .به دیگر سخن ،هرگاه عقدی واق هود و بهه
جهتی از جهات در نفوذ ارادۀ متعاقدین ،هک ههود ،اصهل آزادی اراده ،منعهی بهرای نفهوذ آن
نمیبیند .البته اصل آزادی اراده در مفهوم اعم خود محدود به قرارداد نیسهت ،بلکهه ایقاعهات و
سایر افعال غیرحقوقی را در برمیگیرد .مادۀ  10قانون مدنی ،بر اصل آزادی قهراردادی تأکیهد و
تأیید کرده است .بنابراین آزادی اراده ،اصلی مسلم تلقی هده اسهت و جهز در مهوارد و موانه
قانونی ،ارادۀ اهخاص ،بر سرنوهت پیمانههای ایشهان ،حهاکم اسهت (کاتوزیهان ،1388 ،ج :1
 .)144نتیجة مهم اصل آزادی اراده آن است که اهخاص میتوانند قراردادهای خهود را بها ههر
عنوان و با هروطی که مایل باهند ،منعقد ساخته و نتایج و آثهار آن را بههدلخهواه ،معهین کننهد.

مهمترین دلیل فقهی این اصل ،آیة  1سورۀ مائده است« :یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود .»...مفاد
آیه این است که وفای به هروه عرفا عنوانِ عقد بر آن صادق باهد ،واجب است .معنای وفهای
به عقد نیز عبارت است از عمل بر طب مقتضای آن .حکم موجود در این آیه ،هامل معهامالت
و قراردادها و هرو مندرج در این قراردادها میهود .با توجه به عمومیت آیة هریفه نسبت به
همة عقود و قراردادها میتوان ونین استنبا کرد که هر قراردادی (با همهه ههرو منهدرج در
آن) که در عرف ،مصداق عقد دانسته هود ،معتبر و الزمالوفاسهت .قهرارداد رفه مسهئولیت از
پزهک نیز تحت همین عنوان قرار میگیرد.

 .1 .2 .1 .3مؤیداتی از قوانین موجود
 .1 .1 .2 .1 .3مادۀ  386قانون تجارت
قانون تجارت کشور اگروه عدم مسئولیت کلی متصدی حملونقل را نپذیرفتهه ،ذیهل مهادۀ
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 386آمده است« :طرفین قرارداد میتوانند بر میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمهت
مالالتجاره تواف کنند» .بنابراین متصدی حملونقل میتواند با تعیین مبله کمی ،خهود را از
قید مسئولیت رها کند .بهعبارت دیگر ،هر کاهش مسئولیت ،مورد قبول واق هده است.
 2 .1 .2 .1 .3مادۀ  381قانون تجارت
در این ماده مقرر هده است« :اگر عِدل بندی عیب ظاهر داهته باهد و متصدی حملونقهل
بار بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باهد ،مسئول آواری خواهد بود» .بنابراین متصهدی
حمل ونقل در صورتی مسئولِ آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئولیت ،قبهول
کرده باهد .مفهوم مخالآ آن ونین است که در صهورت قبهولی بها قیهد عهدم مسهئولیت،
مسئولِ آواری نخواهد بود.
 .3 .1 .2 .1 .3مادۀ  230قانون مدنی
این ماده بیان میدارد« :اگر در ضمن معامله هر هده باهد که در صورت تخلآ ،متخلآ
مبلغی بهعنوان خسارت تأدیه نماید ،حاکم نمیتواند او را بیشتر یا کمتر ازآنچه ملهزم ههده
است ،محکوم کند» .بنابراین قبول وجه التزام ،پذیرش هر ِ عدم مسئولیت تلقی میهود .با
تعیین وجه التزام ،متعهد ،خود را از مسئولیت بیشتر ،معاف میکند و از این نظر نوعی هر
عدم مسئولیت همرده میهود .با وجود تفاوت بین ههر عهدم مسهئولیت و وجهه التهزام،
درحالیکه میزان خسارتی که وارد میهود از مبله وجه التزام بیشتر باهد ،بها عنهوان ههر
عدم مسئولی ،انطباق دارد.
 .4 .1 .2 .1 .3مادۀ  436قانون مدنی
در این مادۀ قانونی آمده است« :اگر بای از عیوب مبی  ،تبری کرده باههد بهه اینکهه عههدۀ
عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروهد ،مشتری در صورت ظهور عیب ،ح
رجوع به بای را نخواهد داهت» .در این ماده ،امکان سلب مسئولیت عیوب ،کاال پیشبینهی
هده است؛ یعنی مادۀ مذکور ،هر عدم مسئولیت را صحیح دانسته است.
 .5 .1 .2 .1 .3مادۀ  448قانون مدنی
طب این ماده« :سقو تمام یا بعضهی از خیهارات را مهیتهوان ضهمن عقهد ههر نمهود»،
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درصورتی که طرفین معامله سقو خیارات را هر کنند ،در واق مسئولیت خود را در این
زمینه ،سلب کرده اند .بنابراین ،هر سقو تمام یا برخی از خیارات ،گونهای از هر عدم
مسئولیت است.
 .6 .1 .2 .1 .3مادۀ  752و  754قانون مدنی
در مادۀ 572آمده است« :صلح ممکن است یا در مورد رف تنازع موجود و یا جلهوگیری از
تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واق هود» .بنابراین وقوع تنازع ضرورتی نهدارد و
اگر زمینة ایجاد دعوا باهد ،با انعقاد صلح از بروز نزاع پیشگیری میهود .هر کردن عهدم
مسئولیت ،گونهای از صلحِ مشروع است .همانگونهکه مادۀ  754هر صلحی را نافذ میداند،
بهجز صلح بر امری که غیرمشروع باهد .در مهواد بهاال ،صهحت ههر عهدم مسهئولیت در
حالتهایی مورد پذیرش قرار گرفته است که عقد برای اموری مادی صورت پذیرد و آنچه
هر میهود عدم مسئولیت در قبال مال است .ازاین رو قانونگذار برای جلوگیری از نهزاع
احتمالی ،استثنائاتی را پذیرفته است.
 .2 .3انگارۀ ناروایی شرطِ عدم مسئولیت

توالی فاسدی و پیامدهای غیرقابل پذیرش دیدگاه نخست ،میتواند مهمترین دلیل درسهتی
سخن و مدعای دیدگاه دوم باهد .نظریة پیشین بهگونهای است که نتایج و لوازمی دارد کهه
نمیتوان به آنها ملتزم هد .با ابطال و نادرست بودن لوازم آن نظریه ،صواب و صائب بهودن
نظریة دوم ،رخنمایی میکند .البته ادلة مستقل و قوی برای اثبات مقصود اقامه میهود.
 .1 .2 .3روایت معروفی که موافقان به استناد میکنند ،بهه جههت سهند ،ایهراد دارد .در
زنجیرۀ سند این روایت ،سکونی و نوفلی قرار دارند که مورد نقد عالمهان رجهالی هسهتند.
سکونی دارای مذهب هیعه نیست و از عامه روایت کرده و نوفلی هم ،علیرغم تشهی  ،در
پایان زندگی ،مسیر غلو را طی کرده است (محق اردبیلی1416 ،ق ،ج229 :14؛ ههید ثانی،
1414ق ،ج  .)228 :15ههید ثانی با عبارت« :االولی االعتماد علی االجماع ال علهی الروایهه
لضعآ سندها بالسکونی» بر این مسئله تصریح دارد (ههید ثانی1403 ،ق ،ج110 :10؛ نیهز
ر.ک :اردبیلی1416 ،ق ،ج  .)226-228 :15صرفنظر از اهکال یادههده کهه ممکهن اسهت
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ههرت عملی این ضعآ را جبران کند ،در مورد داللت و مفاد حهدیث ،نکهاتی قابهل ذکهر
است:
نخست :احتمال دارد مراد معصوم(ع) یکی از این سه گزاره باهد« :پزهک بایهد قبهل از
درمان و طبابت از«ولی» مریض ،برائت بگیرد» .گزارۀ دوم «:پزههک بایهد قبهل از درمهان و
طبابت از ولی مریض ،اذن بگیرد» .سومین گزاره« :پزهک باید قبهل از درمهان و طبابهت از
ولی مریض ،کسب رضایت کند» .با وجود احتماالت مختلآ ،تصلب بر یک معنا ،با منطه
علمی و روهمند مجتهدانه ،سازگار نیست .هروند گهزارۀ دوم و سهوم مهیتوانهد از قهوت
برخوردار باهد ،یعنی ممکن است منظور این باهد کهه پزههک بهدون اجهازه و اذن ولهی،
خودسرانه مبادرت به طبابت و درمان نکند؛ یعنی هر اساسی ورود به درمان بیمار ،اذن و
رضایت «ولی» او است .اگر اینگونه باهد ،با برائهت مصهطلح و مهوردنظر ،تفهاوت دارد و
مدعای موافقان را به کرسی اثبات نزدیک نمیکند.
دو :اخذ برائت یا اذن ،وهههرا از «ولی» باهد و نه از خود بیمهار؟ احتمهاالت مختلفهی
قابل تصور است :یک احتمال این است که علت ذکر واژۀ «ولی» این است که مورد سهیال
و پاسخ امام(ع) جایی است که بیمار ،صغیر و مجنون است .طبیعی است کهه «ولؤی» بایهد
تصمیم بگیرد ،نه صغیر و مجنون  .احتمال دیگهر ایهن اسهت کهه امهام(ع) قهدر مشهترک را
گفتهاند ،زیرا ولی و اختیاردار حیوان ،مالک آن است و «ولیِ» انسان در برخی موارد (صهغر
و جنون) ،هخص دیگری غیر از خود انسان است .احتمال سوم این است که «ولی» معنای
عام دارد« .ولی» یعنی هر کسی که باید در مورد مسئلة طبابت و درمهان ،تصهمیم بگیهرد .از
همین رو هم هامل خود انسان (وراکه هر فردی بر خودش والیت دارد) و هم ههامل ههر
فرد دیگری هم که در برخی حاالت« ،ولی» انسان است ،میهود و هم مالک حیهوان را در
برمیگیرد .بنابراین به معنای«ولی» اصطالحی نیست که متبادر از آن ،فهرد دیگهری (غیهر از
خود فرد) است.
سه :آنچه موضوع برائت پزهک قرار میگیرد ،ذمهای است که در صورت فوت مریض،
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محق میهود .حال تا زمانی که مریض فوت نشده باهد ،دینی ایجاد نمیهود تها ههخص
بتواند دیگران را از پرداخت آن بری سازد .افزونبهر آن ،بیمهار در صهورت فهوت« ،ولهی»
خودش نیست تا بتواند برای بعد از مرگش ،تصمیم بگیرد .مریض ،مجاز نیست پزههک را
از حقوق دیگران (وارثان) بریالذمه کند ،زیرا در صورت فوت ،والیت بهر حه و حقهوق
ناهی از عملکرد نادرست پزهک به وارثان میرسد .در نتیجه ،مجموع ابهامات و تردیدهای
ذکرهده ،این اجازه را میدهد که روایت از همار ادلة موافقان خارج هود .البته نمیتوان از
قدر متیقن وشمپوهی کرد .بهنظر میرسد قدر متیقن این است که فیالجملهه و اجمهاالً در
برخی حاالت ،پزهک ،ضامن نیست .اما اینکه برائت به کدام معنا باهد؟ و پزهک در کهدام
حالت ها ،ضامن است؟ و اینکه «ولی» وه کسهی اسهت؟ معلهوم نیسهت و روایهت از ایهن
جهات ،دوار اجمال است .نتیجه ،بیبهره بودن موافقان از مفاد روایت مذکور برای ادعهای
خود است.
 .2 .2 .3از پیامدهای دیدگاه اول (هر عدم مسئولیت) ،اختیاری ههدن اجهرای تعههد
است .در حالت هر ِ عدم مسئولیت ،گویا فرد درحالیکه در قرارداد ،به انجام فعل یا ترک
فعل ،متعهد میهود ،همچنین می تواند هر کند که نسبت به انجام تعهد ،مسئولیتی نداهته
باهد .بدیهی است در این صورت ،تعهد ،ماهیت و جوهرۀ خود (التزام) را از دست میدهد
و اختیاری میهود .در نتیجه ،هر  ،خالفِ مقتضای عقد خواهد بود .به تعبیر دیگر ،ههر
کردن عدمِ مسئولیت توس فرد متعهد با نتیجة تعهد (که پیدایش تکلیآ ،همراه با ضهمانت
اجراست) همخوان و سازگار نیست و مآالً این تعهد ،مفهوم حقهوقی و ماهیهت خهود را از
دست میدهد.
 .3 .2 .3عارضة دیگر هر عدم مسئولیت یا هر برائت ،ابراء و اسقا مها لهمیجهب
است .مشهور فقهیان ،اسقا ما لمیجب را باطل دانسهتهانهد (انصهاری1411 ،ق ،ج)145 :3
ازآن رو که هر عدم مسئولیت را نیز اسقا مالم یجب میدانند ،نتیجه میگیرنهد کهه ایهن
هر (عدم مسئولیت) نیز باطل است .هیخ انصاری میگوید« :فال یقبل اإلسقا و لهذا لهو
أبرأه المشتری من الضمان لم یسق » (انصاری ،ق ،1411ج .)145 :3این پیامهد و سهخن را
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میتوان در قالب یک قیاس منطقی بیان کرد :هر عدم مسئولیت ،یک نوع «ابهراء واسهقا
مالم یجب» است و «اسقا و ابراء مالم یجب» باطل است .پس هر برائت و عدم ضمان،
باطل است.
 .4 .2 .3مخالفت و ناس ازگاری ب ا نظ م عم ومی :یکهی از پیامهدهای ههر عهدم
مسئولیت ،مخالفت و ناسازگاری با نظم عمومی است کهه از اههداف بسهیار مههمِ وضه و
اجرای قوانین است .مسئولیتی که در نتیجة تقصیر برای اهخاص بهوجود مهیآیهد بها نظهم
عمومی ،ارتبا نزدیک دارد .به بیان دیگر ،قوانین مربهو بهه مسهئولیت ِمرتکهب تعهدی و
تفری  ،از قوانین امری بهحساب میآید .به همهین دلیهل نمهیتهوان از طریه قراردادههای
خصوصی از اجرای این قوانین سر باز زد و مسئولیت را از بین برد یا از آن کاست (امامی،
 ،1374ج.)172 :1
 .5 .2 .3اص

ل:گویا قانونگذار ،اصل را بر صهحیح نبهودنِ ههر عهدم مسهئولیت

گذاهته و پسازآن اقدام بهه اخهراج و اسهتثنا کهردن مصهادیقی از آن کهرده اسهت .وجهود
استثنائات ،دال بر آن است که در مواردی غیر از آنچه استثنا ههده ،ههر عهدم مسهئولیت،
پذیرفته نیست .منط طراحی و تأسیس اصل و ذکر استثنا ،دلیل محکمهی اسهت بهر اینکهه
هر عدم مسئولیت ،صحیح نیست ،وراکه قانونگذار در مقام بیان قاعده و ذکر اسهتثنائات،
فق وند مورد خاص را استثنا کرده است .بنابراین اصل را بر عدم صحت هر مسهئولیت
دانسته است .به همین دلیل دیدگاهی که مدعی استثناست و میگوید ههر برائهت ،اسهتثنا
هده است ،نیازمند دلیل است ،نه دیدگاهی که معتقد به اجرای اصل اولیه اسهت .از همهین
رو اخراج و استثنای موارد دیگر (بهجز مواردی که ذیل دیدگاه مواف  ،استثنابودنشهان ذکهر
هد) ،از همولِ اصل عدم صحتِ هر عدم مسئولیت ،نیازمند دلیل ویهژه و خهاص اسهت.
در نتیجه ،استثنائات این اصل و قاعهده را نمهیتهوان بهه سهایر مهوارد تسهری داد و مجهاز
نخواهیم بود آن را دلیلی بر صحت هر عدم مسئولیت بدانیم.
 .6 .2 .3عدم تحقق ضوابط نفوذ شرط :هر ههرطی کهه قهرار اسهت در معهامالت و
قراردادها ذکر هود ،باید دارای ضوابطی باهد .هر عدم مسئولیت نیهز بایهد آن ضهواب و
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قواعد را دارا باهد .دقت نشان میدهد که برخی از این ضواب  ،در هر برائت (هر عدم
مسئولیت) ،وجود ندارد .این گونه قرارداد که متضمن هر عدم مسئولیت است ،مانند سایر
موارد باید همراه قصد و عدم اکراه باهد .همچنین آلوده بهه سوءاسهتفاده ،فریهب و اضهرار
عمدی نباهد و قوانین امری را نیز نقض نکند .در غیر این صهورت ،نافهذ نیسهت .اخهالق،
نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترلکننده و حاکم بر هر عدم مسئولیت بههههمار
میروند.
 .1 .6 .2 .3قصد هر عدم مسئولیت ،زمهانی مهیثر و کهارگر اسهت کهه مهورد قصهد
(مقصود) طرفین بوده و هر دو از آن آگاه باهند .در غیر این صورت ،هر عدم مسهئولیت
در قالب ایقاعِ هر عدمِ مسئولیت تنها با ارادۀ مدیون یا متعهد اسهت .یکهی از مههمتهرین
موارد ،حالتی است که متعهد در تعهد به نف ثالث و در قبال عهدم انجهام آن ،ههر عهدم
مسئولیت یا تحدید مسئولیت میکند .در این موارد ،ثالث نمیتواند اجهرای تعههد بهه نفه
خود را مطالبه کند و هر تحدید مسئولیت یها عهدم مسهئولیت در قبهال ثالهث را نادیهده
انگارد ،زیرا در این صورت ،گویا فرد به تعهدی ناخواسته ،پایبند و ملتزم میهود.
 .2 .6 .2 .3معقول بودن و رعایت اصل قسط :هر عدم مسهئولیت بایهد منصهفانه و
معقول (قابل تصور به گونة هفاف) باهد .از مهمترین هاخصهای معقولیت آن اسهت کهه
معنای واضح داهته و معلوم باهد و بهطور خهاص (و نهه کلهی و مهبهم) مشهخص ههود.
بنابراین معافیت با تعابیری کلی و مبهم مانند «هرگونه ضرر» یا «هرگونه عیب» ،فاقد ویژگی
معقولیت است ،وراکه زمینة سوءاستفاده از ح را فراهم میآورد و موجب بیعدالتی و بهر
هم خوردن تعادل قرارداد میهود و به فریب و تعدی بهطهرف دیگهر معاملهه مهیانجامهد.
عالوهبر این عقال در هرای عادی به زیان سهالمت خهود ،ههر عهدم ضهمان نمهیکننهد.
خردمندان در موارد و قراردادهایی که مربو به جسم ،جان ،سالمت و حیات آدمی باههد،
بسیار دقی  ،حسابهده و بااحتیا عمل میکنند .بهنظرمهیرسهد اگهر ههر عهدم ضهمان
بهگونه ای غیرمعقول و بدون مالحظة مبنا و اصل عهدالت و ناسهازگار بها قسه و انصهاف
باهد ،غیرنافذ است .در مسئلة اخذ برائت از بیمار که نوعی هر عدم مسئولیت اسهت ،در
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واق بیمار برخالف میل قلبی و درونی که همانا حف سالمت جسم و جهان اسهت ،عمهل
کرده است .در نتیجه اینگونه عمل کردن از روش عاقالن ،فاصله دارد و بنای خردمندان آن
را برنمیتابد.
 .3 .6 .2 .3علم به عیب :فروهندۀ حرفهای نسبت به عیوب ،عهالم ،فهرض مهیههود،
وراکه زمانیکه هخص به گونة حرفهای در زمینهای فعالیت میکنهد ،بهدون آگهاهی کامهل
نباید اقدام کند .نتیجة مترتب بر همانندی فروهندۀ حرفه ای به هخص عهالم بهه عیهب ،آن
است که هرو کاهش یا اسهقا مسهئولیت او باطهل اسهت؛ یعنهی ارائههدهنهدۀ خهدمات
(پزهک) و گیرندۀ آن (بیمار) از کم و کیآ دقی عیب و مقهدار وقتهیکهه بایهد صهرف آن
هود ،آگاه نیستند.
 .7 .2 .3خطای پزشکی
یکی از مشکالت و پیامدهای الزم دانستن اخذ برائت و صحیح دانستنِ هر عدمِ مسهئولیت،
افزایش خطاهای پزهکی است .به همین سبب بررسی این مقوله در قالب تعریآ و آمارههای
مختلآ ،بایستگی و لزومِ بیشتری پیدا کرده و مدعای ما را به کرسی ا ثبات نزدیکتر میسازد
و آن را پذیرفتنیتر میکند .خطای پزهکی ،به گونههایی مختلآ ،تعریآ هده است .از جمله
قصور خدمت یا ارتکاب عمل اهتباه در برنامهریزی یا اجرا که بهطور بالفعل یا بهالقوه ،سهبب
نتیجة ناخواسته میهود .این تعریآ بهطور مشهخص ،حیطههههای کلیهدی علهل خطها را در
برمیگیرد .در برخی موارد خطای پزهکی ،کوتاهی در اجرای کامل اقدامات برنامهریزیههده
یا استفاده از روش اهتباه برای رسیدن به یک هدف دانسته میهود .براسهاس متهون حقهوقی
کشور ما نیز خطای پزهکی اینگونه ،قابل تعریآ است :اقدام یا عدم اقدام پزهک که موجب
تحمیل خسارت جسمی ،مالی یا معنوی به بیمار هود .البته تنوعِ خطاها ،بسیار اسهت .بههنظهر
میرسد تعاریآ موجود ،از جامعیت و مانعیت الزم بیبهرهانهد .تعریهآ خطهای پزههکی بهه
تخطههی و تخلههآ از انجههام یههک وظیفههه کههه مسههتقیماً منجههر بههه آسههیب هههود (معیههری و
دیگران .)1398،با توجه به درنظر گرفتن عناصر و میلفههای تخطی ،وظیفه ،رابطهة سهببیت و
آسیب ،بهنظر میرسد تعریفی بهتر و مناسبتر باهد.
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 .1 .7 .2 .3واقعیت از زبان آمار :آمارها حاکی است خطاهای پزهکی ،مشکل بهزرگ
طب و درمان امروز دنیا محسوب میههوند .تنهها میهزان مهرگومیهر حاصهل از خطاههای
پاتروژنیک (مرگومیرهای پاتروژنیک ،مردنهایی است که با عملکرد و درمان پزهک ایجاد
میهوند ،حتی اگر بهدرستی تجویز هده باهند) رقمی بین  230تا  284هزار مورد در سهال
هستند و از رقم پیشین خود ( 225هزار مورد در سال ) بیشتر اسهت .از همهین رو پهس از
علل دیگر ،خطاهای پزهکی سهومین علهت مهرگومیهر در آمریکاسهت .در رتبهة وههارم،
مرگومیر ناهی از سکته های مغزی قرار دارد که از نظر آماری ،فاصلة بسیار زیادی با عامل
سوم یعنی خطاهای پزهکی دارد .ساالنه بیش از  225هزار مرگ بهعلت اهتباه پزهکان تنها
در آمریکا رخ میدهد .از این تعداد  12هزار مورد فق بهعلت انجام جراحیهای غیرضرور
است .حدود  7هزار مورد از اینها ناهی از تجویز اهتباه داروست .بیش از  80هزار مورد از
آمار مذکور بهعلت بروز عفونتهایی است که پزهکان از طری درمان یا مهداخالت خهود
در بیمارها بهوجود آوردهاند .باله بر  106هزار مورد از این آمار ناههی از عهوارض جهانبی
داروهاست .بهعبارت دیگر حتی در زمانی که پزهک داروی مناسهب تجهویز مهیکنهد ،در
بسیاری از موارد بهعلت عوارض جانبی این داروها ،بیمار فوت میکند .در مجمهوع ،تمهام
ایههن مههوارد سههبب  225هههزار مههورد مههرگ پاتروژنیههک در آمریکهها مههیهههوند (

John T.

 .)،James2013.البته این آمارها عم ماجرا را مشخص نمیکنند ،وراکه این اطالعات ،تنها
بیماران بستری در بیمارستانهاست .درحالی که این عوارض در موارد درمهان سهرپایی نیهز
امکان بروز دارند .به همین سبب با افزودن بیماران سرپایی به این موارد ،آمار افزایش پیهدا
خواهد کرد .گفتنی است اطالعات مزبور ،تنها ناظر بر فهوت اسهت .بسهیاری از اههتباهات
پزهکی ،موجب معلولیت ،ناتوانی ،وخامت حال یا ناخوهی بیشتر بیمار میهوند .اگر ایهن
اهتباهات نیز به موارد پیشین ،اضافه هوند ،آمارها افزایش وشمگیری مییابد .بنهابر اعهالم
انجمن پزههکی آمریکها ،مهرگ سهالیانه  44تها  98ههزار بیمهار در اثهر خطاههای پزههکی
بیمارستانها (تا  195هزار نفر در برخی آمارها) و آسیب جدی  500هزار نفهر و خسهارت
 37/6میلیون دالر که  17میلیون آن قابل پیشگیری است .هر سال  160هزار خطهای اههتباه
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اطالعات هخصی در آزمایشگاهها و ICUها اتفاق میافتهد .در یهک دههه ،مهرگههایی کهه
بهسبب تداخالت پزهکی ایجاد هده است ،تقریباً  8میلیون مورد اسهت کهه بیشهتر از کهل
کشتههای است که آمریکا در همة جنگها داهته است .حدود 7000بیمار هرساله بههعلهت
دستخ های نامرتب و در ههم و بهرهم مهیمیرنهد 5/7 .میلیهون جراحهی و درمهانههای
غیرضروری در سال انجام میگیرد .بیش از نیمی از جمعیت آمریکها درمهانههای پزههکی
غیرضروری دریافت میکنند که برابر  50000نفر در روز است 42 .درصد مردم مسهتقیماً از
طری اهتباهات پزهکی یا دارویی تحت تأثیر قرار میگیرنهد (  .)،John T. James,2013در
کشور ما آمار مدونی در دست نیست .اما بهنظر میرسد که میزان خطاهای پزهکی به دالیل
مختلآ بسیار باال باهد .افزایش پروندههای ارجهاعی ههکایت مهردم از پزههکان بهه نظهام
پزهکی ،نشان این ادعاست .براساس آمار اعالمی ،هکایتهای ناهی از خطاههای پزههکی
ساالنه  5تا  10درصد افزایش مییابد .میزان پروندههای رسهیدگیههده در کمیسهیونههای
مرتب در سال  1390حدود  2100هکایت و این میزان در سال  1391با افهزایش  5تها 10
درصد  2300پرونده رسیده است و در سال  1393نیز در همین حهدود در حهال رسهیدگی
بوده است (روزنامة وطن امروز ،همارۀ  ،1369یکشنبه  29تیر .)1393
برآوردها نشان میدهند در کشورهای توسعهیافته به ازای ههر ده بیمهار ،یهک بیمهار در
طول دریافت خدمات مراقبتی در بیمارستان صدمه دیده است که دامنة وسیعی از خطاها یا
حوادث هدید ممکن است سبب بروز صدمه هده باههد .در کشهورهای در حهال توسهعه،
احتمال صدمه به بیمار در بیمارستان بسیار بیشتر است .خطر احتمالی عفونتهای اکتسهابی
در بیمارستان در برخی از این کشورها حدود  20برابر بیشتر از سایر کشورهاست .با دقهت
در این آمارها و توجه به خسارتهای جانی و جانبی برخاسته از خطاهای پزهکی بههنظهر
میرسد در بری دانستن پزهک از مسئولیت باید با وسواس و حساسیت بیشتری عمل کرد،
حتی اگر این اخذ برائت صرفاً فایدۀ جابهجایی بار اثبات دلیهل را داههته باههد .کاسهتن از
خطاهای پزهکی که آمارها گویای فراوانی ،تعدد ،تکثر و تنوع آن است ،راههای گونهاگونی
دارد .یکی از این راهها توجه دادن پزهکان به بیاثر بودنِ اخذ برائت از بیماران است .البتهه
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این مهم ،مصوبة مراج قانونی را میطلبد .بدینترتیب الزم مهینمایهد بهه اخهذ برائهت از
ضمان بهعنوان هر عدم مسئولیت ،نگاهی نقادانه داهت.
 .8 .2 .3مصلحت جان
اهتمام بسیار جدی هارع به حف جان و نفس بسیار روهن و بهدیهی اسهت .حفه جهان
انسان مورد توجه و عنایت ویژۀ هارع مقدس است .این اهتمهام بهه حفه جهان و حیهات
آدمی تا آن اندازه است که احکامی مانند نارواییِ اضرار به نفهس ،عهدم جهواز خودکشهی،
حرمت قتل دیگران ،لزوم دیه و قصاص را وض و تشری فرموده اسهت .اخهذ برائهت کهه
نتیجة آن ،افزایش خطاهای پزهکی و سهلانگاری در تحفه بهر سهالمت وزنهدگی انسهان
است ،با اهتمام ویژۀ هارع و هریعت و با مبانی مسهلم ،روههن و بهدیهی و مقاصهد دیهن
اسالم و هریعتِ عنایتکننده به سالمت آدمیان ،سازگار نیست.
 .4نتیجهگیری
در جریان طبابت و درمان ،گرفتن اذن از بیمهار ،نههاد رضهایت ،نههادی کهافی و وافهی بهه
مقصود است ،وراکه رضایت هم اذن را در برمیگیرد و هم نسبت به برائت در معافیهت از
مسئولیت ،تأثیر و نقش بیشتری دارد و عامتر است .هروند تنهها عامهل رفه مسهئولیت بهه
گونة مطل نیست .ازاینرو نهتنها لزومی برای اخذ برائت از بیمار وجود ندارد ،بلکه دیدگاه
و انگارۀ لزوم اخذ برائت (هر عدم مسئولیت) به دالیل مختلآ از قوت و قهدرت نظهری
و تئوریک ،برخوردار نیست .افزونبهر آن در عرصهة عمهل ،مشهکالتی (از جملهه افهزایش
خطای پزهکی) را ایجاد میکند .ادلة لزوم اخذ برائت از بیمار ،ناکافی اسهت و نمهیتوانهد
مدعا را اثبات کند و از پشتیبانی این دیدگاه ،قاصر و ناتوان است.
برای حمایت از اموال افراد ،اصل بر نادرستی و پذیرفته نشهدنِ ههر عهدم مسهئولیت
است .به طری اولی آنجا که پای سالمت ،حیات و مرگ انسان در میان اسهت و موضهوع،
جان آدمی باهد ،هر عدم مسئولیت ،ناپذیرفتنیتر است .کهم ههدن مسهئولیت پزههک و
نداهتن بار اثبات دلیل (از بیم محدود هدن وسعت عمل پزهک) و بهتبه آن عهدم تمایهل
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وی به معالجة بیماران ،ادلة غیرمسهاعدند ،زیهرا بهرای مسهئول نشهدن پزههک ،نمهیتهوان
مسئولیت بیمار را بیشتر کرد .عدالت و انصاف ما را به اتخاذ ونین موض نظری و عمل بهه
ونین رفتاری مجاز نمینماید .افزونبر آن ،اثبات عدم تقصیر برای پزهک بسیار آسانتهر از
اثبات تقصیر پزهک معالج از سوی بیمار است .برای تعدیل مسئولیت پزهک و حمایهت از
بیمار ،طراحی نظام های خاص جبران خسارت ناههی از حهوادث پزههکی ماننهد صهندوق
تضمین ،راهکار مناسبی است .این امر با روحیة اخالقمدار و عاطفهگرای جامعهة اسهالمی،
سازگارتر است.
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