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مقدمه

 گردد ی می تلقی مهم در حقوق پزشکيکردین و روی نوی نگرشتی رضايا تئوری هی         نظر

 برخوردار یاصت خی ، از اهمیت پزشکی مسئولیط اساسی از شرایکیکه مطالعه آن به عنوان 

  .است

ا ی حق دارد در مورد درمان ین نکته داللت دارد که هر فرد عاقل و بالغیت بر ای رضايتئور

در واقع هر انسان . رد یم بگیه شده است یا ضررورت دارد ، تصمیش توصی که برایروش درمان

ر گرفته اند از  او در نظي که براید نسبت به هرگونه روش درمانی بایتیبالغ و عاقل و واجد اهل

 ضرب و جرح و ین عملیت او چنی است که بدون کسب رضایهی باشد و بدیقبل آگاه و راض

 يمار،ولو برای دفاع بی حرکت و بی قرار باشد بدن بیبه عالوه  وقت.  گرددیجرم محسوب م

 ن امر موافقیمار با ای است که شخص بيرد ، کامال ضروریب قرار گیار طبی کوتاه ، دراختیمدت

ماریا یت از بیحا به اخذ رضاین علت قانونگذار، تصریبه هم. ت داده باشدیبوده و به آن رضا

 یه اعمال جراحی را در کلیتین رضای اشاره نموده و وجود چنی و طبی در اعمال جراحياء ویاول

  . الزم دانسته استي و فوري ، به جز موارد ضروریو طب
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 است که به یت پزشکی سقوط مسئولیاز موجبات اساس یکیمار یت بین رضای          بنا برا

ه، یت از فقه امامیتبع هب ما ینکه در نظام حقوقیکن با توجه به ایم پرداخت ، لیح آن خواهیتشر

ت ی مسئولي نظريت تعهد پزشک و مبناین ماهی، مبی و طبیجه در اعمال جراحیتعهد به نت

 و ی و علمین فنیت موازی و رعایزشکت اعمال پیمار ، مشروعیت از بی است ، اخذ رضایپزشک

ه که ی اماميرا فقهایست ،زی نیت پزشکیان راه و از علل تامه سقوط مسئولی پاینظامات دولت

دگاه فقهاء اهل سنت و یران قرار گرفته  بر خالف دی اي قانونگذاري آنان مبناينظارت و فتاو

شک را مسئول جبران  که ذکر شد باز هم پزیطی با جمع بودن شرایگر مکاتب حقوقید

 دانند و معتقدند که پزشک ضامن جبران خسارت یمار می وارده به بی و جانیخسارات مال

مار ینکه قبل از شروع درمان از بی مگر ا، نشده باشديری اگر مرتکب تقصی باشدحتیوارده م

 از یکی هیب که به تبع فقه امامین ، ابراء طبیبنابرا. اء او برائت حاصل نمده باشدیا اولی

 یران است،در نظام حقوقی ايستم قانونگذاری خاص سيد و از مولفه های جدیسات حقوقیتاس

 یمار در اعمال پزشکیت بی نسبت به رضای آثار متفاوتيمار و دارایز از اذن بی متمايما امر

 گردد و از آن یب در معالجه و درمان میمار منحصرا موجب اباحه فعل طبیرا اذن بیز. است

د یجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است که مشروط و مقیمار متوجه نتیکه اذن بجهت 

 یر مطلوبیجه  ناخواسته و غیمار و عدم قتل اوست، مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیبه سالمت ب

ت پزشک ،عالوه بر وجود ی عدم مسئولينرو برایاز ا.  گرددی شود، نمیکه از طبابت حاصل م

  .ز ضرورت داردیط ، اخذ برائت نی و تفري عدم تعداذن در معالجه و

 ی افراد را جرم تلقیت جسمانیه تمامی علیر قانونی           قانونگذار هر گونه تعرض و تصرف غ

 که با وجود حصول ی داند مگر در موارد استثنائینموده و مرتکب آن را قابل مجازات م
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 است که ی و طبیات جراحی ، عملیرد استثنائن موای از ایکی. ز نموده استی آنرا تجویطیشرا

 جواز یه از شروط اساسی علیا اذن مجنیمار یت بیز شمرده شده است و رضای جایبا شروط

ح ی مورد تصری قانون مجازات اسالم158 باشدکه در بند ج ماده ی می و طبیات جراحیعمل

  .قانونگذار قرار گرفته است 

ر ی شود، درموارد زی که طبق قانون جرم محسوب ميرفتارارتکاب :  دارد یماده مزبور مقرر م

  :ستیقابل مجازات ن

ا یا سرپرستان یاء یا اولیت شخص ی مشروع که با رضایا طبی ی هر نوع عمل جراح-ج

در موارد .  شودی انجام می و نظامات دولتی و علمین فنیت موازی و رعاي ویندگان قانونینما

  .ستی نيت ضروری اخذ رضايفور

  .می دهیمار به معالجه و درمان را در دو فصل مورد مطالعه قرار میت بین رضایبرابنا

 مورد ی مختلف حقوقي آن در نظامهایقی تطبیت و بررسی رضایدر فصل اول ، مفهوم حقوق

ت و استثنائات وارده بر آن موضوع فصل دوم ی رضايهایژگیط و ویرد و شرای گیمطالعه قرار م

  . پردازدین مح آی باشد که به تشریم
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   آنیقیت و مطالعه تطبیمفهوم رضا: فصل اول 

  تیمفهوم رضا: مبحث اول

ه نشده ی علیت مجنی از رضای ، بحثی ملي مجلس شورا1304 مصوب یدر قانون مجازات عموم

ت ی موارد رضا1352 سال ی ، اصالحی قانون مجازات عموم42 ماده 4 و 2،3 يکن بندهایبود ل

   اختصاص داشت،ی و طبیات جراحی آن به عمل3 و 2 يدکه بندها کریرا مشخص م

  : داشتیماده مزبور مقرر م

  » شودیر جرم محسوب نمیاعمال ز

ا یاء یا اولیت شخص ی که ضرورت داشته باشد وبا رضایا طبی ی هر نوع عمل جراح-2...

  . انجام شودی و علمین فنیت موازی آنها و رعایندگان قانونیا نمایسرپرستان 

 که از یت نظاماتیت صاحبان حق و با رعای که به شرط رضایا طبی ی هر نوع عمل جراح-3

  .  ردی شود انجام گیب و اعالم میطرف دولت تصو
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 حذف و ی اسالمي مجلس شورا1361 قانون مزبور با اصالحات سال 43 ماده 3 ي          بندها

 ی قانون راجع به مجازات اسالم32ماده  2ق به بند ی تحقی قانون مزبور با اندک42 ماده 2بند 

  :ن شرح بودیدکه بدیل گردیتبد

ت ی که ضرورت داشته و با رضایا طبی یهر نوع عمل جراح:  شودیر جرم محسوب نمیاعمال ز

 و نظامات ی و علمین فنیت موازی و رعاي ویندگان قانونیا نمایا سرپرستان یاء یا اولیشخص 

  . نخواهد بودي ضروري موارد فورت دریاخذ رضا.  انجام شودیدولت

ل آن به واژه مشروع، در ی با حذف واژه ضرورت  و تبد1370رات در سال ییو باالخره پس از تغ

  :د ین نحو اصالح گردی بد158 در بند ج ماده 1392سال 

ا یا سرپرستان یاء یا اولیت شخص ی مشروع که با رضایا طبی ی هر نوع عمل جراح-ج

در موارد .  شودی انجام می و نظامات دولتی و علمین فنیت موازی و رعاي ویندگان قانونینما

  .ستی نيت ضروری اخذ رضايفور

ص ی تشخي را مشروع را لزوما ضروریا طبی یب قانونگذار هر نوع عمل جراحیت ترتیکه بد

  .داده است، گر چه ممکن است عکس آن صادق باشد

ران ی ایین جرایه در قوانی علیت مجنیاب رضا که در بيخچه ای با توجه به مراتب فوق و تار

ن و یه قرانی ، کلی اسالمي جمهوریان شد، از آنجهت که طبق اصل چهارم قانون اساسیب

 نداشته ین شرعی با موازیرتیا مغاین شرع باشد و یست منطبق با موازی بایمقررات مصوب م

ز از                              یت نی رضای و حقوقی فقهینه است و مبای که متخذ از فقه امامیباشد و با لحاظ قانون مدن
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دگاه فقهاء و یمار از دیت بیت ، مفهوم رضایف رضای گرددالزم است ضمن تعریآن مستفاد م

  .ردیحقوقدانان مورد مطالعه قرار گ

 آمده است يم شدن،موافقت و خرسندی،تسلي اجازه،رخصت،خشنودیت در لغت به معنیرضا
 بر ینکه تعرضیه به ای علی و موافقت مجنیل قلبی تمایعنی2ه ی علیا مجنیمار یت بیو رضا. 1

  .ردی او انجام گيهایه حقوق و آزادیخالف قانون عل

 حق تصرف در جسم و یچ پزشکی او، هیندگان قانونیا نمایمار یت بی بدون رضایبه طور کل

ن یبنا برا. ت نباشدی که امکان اخذ رضاي فوریمار را ندارد ، مگر در موارد استثنائیروان ب

 از ی حقوقي نظامهایخ حقوق با سابقه است و در تمامی آن در تاریت در بعد کلیمفهوم رضا

  . مطرح بوده است یت در اعمال پزشکیم ، اصل ضرورت رضاایم االیقد

ت یه است،مفهوم رضایران متخذ از فقه امامی موضوعه ایی و جزاین مدنینکه قوانینظر به ا

ل ی به شرح ذیرانی و حقوقندانان ایدگاه فقهاء اسالمی را از دیمار نسبت به اعمال پزشکیب

  .می دهیمورد مطالعه قرار م

  دگاه فقهاءیمار از دیت بیرضا: گفتار اول 

 شناخته و يت وی را موجب مسئولی ماذون نبودن پزشک در انجام اعمال پزشکی اسالميفقها

نجا الزم است یدر ا.  دانندیه میا پرداخت دی را مسئول جبران خسارت وارده يحسب مورد و

  .می قرار دهیه را مورد بررسی امامي عامه و فقهايدگاه فقهاید

                                                
 1659ص  ، 1376ن ، ی معی، محمد ، فرهنگ فارسن یمع.   1
 188زان ص ینشر م ، 1378چاپ دوم ، ، جلد نخست ، ی عمومي، حقوق جزای ، محمدعلیلیاردب .  2
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   عامهيقهادگاه فید: الف

  یا عمل جراحیمار یب واجب است که قبل از اقدام به معالجه بی عامه بر طبيدگاه فقهایاز د

 کند که پزشک هنگام دخل و تصرف یجاب می افراد ایت و آزادگیرا حریز. اذن او را کسب کند

گر تصرف ی در جسم انسان دیپس حق ندارد انسان. ت او را بدست آوردیمار رضایدر جسم ب

  .ردینکه قبال از او اجازه بگید، مگر اکن

 معتقد است که خداوند انسان را از نعمت اعضاء و جوارح و منافع آن بهره مند یامام قراف

ت او ی در آن حق تصرف ندارد ، مگر به رضای قرار داده است و کسی او در آن حقيساخته و برا

ا یق کند یا تحقیمار تصرف ی بست که در جسمیز نیر پزشک جایا غی ین بر پزشکیبنا بر ا. 

 در یر اقدامات پزشکیا ساید و ی نمایا جراحیا معالجه کند و یص دهد ی را تشخي ويماریب

 او اجازه داده یت ، ولیت او باشد و در صورت عدم اهلینکه با رضای انجام دهد، مگر آيمورد و

مار از پزشک یند، بمار را در معالجه کسب کیت بی که پزشک موفق شد رضایپس هنگام.باشد

امام ابو محمد بن قدامه معتقد است .1ت نموده استی سلب مسئولير عمدی غيشامدهایدر پ

 پزشک يمار برای بيرد ، مباشرت در قطع اعضایگمار اذن نیب در عمل معالجه از بیهرگاه طب

  2. شک ضامن استیمار، بیست و در صورت قطع اعضاء بدون اذن ، بیمشروح و حالل ن

                                                
 ، انتشارات 1381 ،چاپ دوم ،ین اسالم ،ترجمه محمد عباسیی در آیت پزشکیس بن محمد،حقوق و مسئولی ،قخ مباركیآل ش.   1

 153،صیحقوق
 538روت،صی م، ب1989ثه ،ی الحداضی ،المکتبه الر5،یابن احمد بن محمد،المغن...ابن قدامه ، ابومحمد عبدا– 2
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مار اقدام به یه معتقدند که اگر پزشک بدون اذن بنکه ائمه مذاهب اربعی        خالصه مطلب ا

  1.معالجه او کند ، ضامن است

  هی اماميدگاه فقهاید:ب

ب یو طبت معالجه است ی مشروعي  برایمار شرط اساسیت بیز رضایه نی اماميدگاه فقهایاز د

  2. باشدی ضامن مياء ویا اولیمار یت بیدر صورت عدم اخذ رضا

ت پزشک یه موجب مسئولی اماميدگاه فقهای  از دیماذون نبودن پزشک در انجام امور پزشک

  3.ا جبران خسارت وارده است یه یمکلف به پرداخت دنصورت پزشک معالج ی گرددو در ایم

  :دی گوین باره می در ایمرحوم محقق حل

 عالم یعنی کند به عالج نمون آن ، اگر قاصر باشد یب ضامن است آنچه را که تلف میطب«

 را که اذن داده یا بالغ و عاقلی ی را بدون اذن وليوانه ایا دیا  ریا معالجه کند طفلینباشد 

  »...باشد

 یچ نظر مخالفین باره هیع معتقد است که در ایصاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرا«

  ».4 اجماع شده است ين نظر ادعایح برایر التنقی نظی از کتب فقهی در بعضیافته و حتین

  :دی گوی در مسالک االفهام مید ثانیشه

                                                
 156 ص 1382 ،جلد هشتم ،انتشارات حقوقص،ی علوم پزشکيت در پژوهشهای ،محمود ،نقش رضایعباس– 1
 44،ص هق1404ه ،چاپ ششم ی ،کتابخانه اسالم42هر الکالم ،جلد واخ محمد حسن ،جیش– ینجف– 2
 1975 ،ص4 ،جيزدیع االسالم ،ترجمه ابوالقاسم ابن احمد ی،شرایمحقق حل– 3
 44،ص43،محمد حسن،جواهر الکالم،جینجف– 4
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مار از ی بپردازد و بیبه درمان و جراح)در مورد حجر( اویا ولیمار یب بدون اذن بیهرگاه طب«

  1». که ماذون باشد اختالف استی در صورتیول. ن برود ضامن است یب

ب ضامن هر آنچه که بواسطه مباشرتش یطب«:  تکلمه المنهاج معتقد است ی            مولف مبان

ا شخص ی اش مداوا کند، یا طفل را بدون اذن ولی باشد،اگر مجنون ی شود میدر معالجه تلف م

  2»...نکه اذن داده باشدی را بدون ایبالغ عاقل

 اگر در علم یمار به مداوا بپردازد،حتیکه بدون اذن بیب را در صورتیطب«ز ین)ره (ینیامام خم

  3» دانندی مهارت داشته باشد ضامن آنچه که تلف کرده میپزشک

ه ، قول مشهور بر یجه گرفت که در فقه امامی توان نتیه می امامين با توجه به آراء فقهایبنابر ا

 شود ، یمار وارد میجه معالجه و درمان به بی است که در نتییانهایب ضامن زین است که طبیا

 انجام ياء ویا اولیمار یط الزم را مبذول داشته باشد و معالجه و درمان به اذن بایهر چند که احت

  4. اجماع شده استي،ادعاين رایدرباره ا. شده باشد

  

  

  دگاه حقوقدانانیمار از دیت بیرضا:گفتار دوم
                                                

 ،جواهر یخ محمد حسن نجفین شی همچنیت ،قم چاپ سنگای ،کتاب د2،مسالک االفهام ج ی العاملین الجبلین الدی،زید ثانیشه - 1
 44 ،ص 42الکاله ،ج 

 221،ص اتیق،کتاب د  ه1396 ،2 تکمله المنهاج ،جی،ابوالقاسم،مبانییخو...ه ایآ– 2
 503،ص ، تهران1365ان ،یلی اسماعی ،موسسه مطبوعات2له ،جلد یرالوسیتحر ،ینیامام خم– 3
 110 ،ص10 ، شرح لمعه ،ج ید ثانیشه– 4
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  :  عبارت است ازیت در اصطالح حقوقیرضا

ا بعدا ی شودو یا االن انجام می که قبال واقع شده یک طرف ، عمل حقوقیه  بیل درونیتما -1

رد ، بر خالف ی گینده تعلق میرضا هم به زمان گذشته و هم به حال و هم به آ.انجام خواهد شد

ت رضا فرق یت قصد انشاء با ماهین ماهیبنابرا. ردی گیقصد انشاءکه فقط به زمان حال تعلق م

 ین تفاوت اساسیلت بر اه است دالی هم که متخذ از فقه امامی قانون مدن190ماده .  داردیقیحق

  دی نمایم

در ماده . ز آمده استی قصد انشاء ني ، به معنای رضا در قانون مدنیعالوه بر مفهوم فقه-  2

 ي ، که از حقوق فرانسه اقتباس شده است در واقع قصد انشاء و رضا با معنای قانون مدن199

که نزذ فقهاء یدر حال.ز مطرح شده استی خاص از اکراه نيب شده و فرض رضای آن ترکیفقه

  1. از اکراه باشدی تواند ناشیست و هرگز رضا نمیرضا با اکراه قابل جمع ن

 تواند موثر باشد که اراده کننده       ی میمان زی است ولی هر عمل حقوقير بنایاراده اگر چه ز

ن یان هم از مقدمات تکویمحاسبه سود و ز.  داشته باشد یجاد آن عمل حقوقیبه ا» ت یرضا« 

. ندی گزی مي کند و اال دوریند اراده میش ببی را به منفعت خويانسان هر گاه امر. اراده است 

 که تحت یکس.  اراده است ي است همانا آزادن محاسبه و سنجش نفع و ضرریاما آنچه الزمه ا

 معتبر ی کند ، اراده اش به لحاظ حقوقی اقدام  میا داخلی ی ، خارجيا معنوی يفشار ماد

ن اراده مکره اثر یبنابرا. اراده کننده است» ت یرضا«ر اراده ی تاثي برایشرط اساس.نخواهد بود

                                                
 336،ص ،تهران1378 حقوق ،گنج دانش،چاپ دهم ،ينولوژی ،محمد جعفر ،ترميلنگرود – 1
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آثار .ر از قصد است ی غيزید گفت که رضا چیبا.ر نافذ استیا به عبارت بهتر غی و 2 نداردیقانون

 فقدان رضا یچنانچه فقدان قصد سبب بطالن قرارداد ول.ک متفاوت است یآنها و فقدان هر 

  .سبب عدم نفوذ قرارداد است

را ی است زي و جاريت جرم ساری در ماههی علیت مجنیر رضایدر حقوق جزا اصل عدم تاث

ه ی علی است و اراده مجنی شود و مربوط به نظم عمومین آمره محسوب میقانون جزا از قوان

 که یه به ارتکاب افعالی علیت مجنین ، رضایبنابر ا. د آوردی آن پدي در اجرایست خللیقادر ن

  . اثر استیقتل و ضرب و جرح ب زند، مانند یب می او آسیت جسمانیات ، سالمت و تمامیبه ح

ن یر ببخشد، گاه ایت جرم تاثیه در دو حال ممکن است بر ماهی علیت مجنی            رضا

 االصول ین حال، جرم علیدر ا. کندیل میل دهنده جرم را زای از عناصر تشکیکیت یرضا

ت شرط ین رضای ماندگاه، ای نمیه عمل مجرمانه باقی توجي برايابد و اساسا موردی یتحقق نم

  . از اجازه قانون و عرف استیالزم و اباحه ناش

ه بدون آنکه ی علیت مجنیه به عنوان شرط اباحه عمل،گاه رضای علیت مجنیدر خصوص رضا

ن صورت یدر ا.  شود یت از مجازات میر و معافیل کند، سبب تقصی از عناصر جرم را زایکی

ر مرتکب و نه علت تامه آن محسوب یت عمل و عدم تقصیه شرط مشروعی علیت مجنیرضا

  . گرددیم

 کشور ما نسبت به مداخله يفری بر اجازه قانون است که در مقررات کیت عمل مبتنیمشروع

  1. صراحتا صادر شده استیات ورزشیمار و عملیب در درمان بیطب
                                                

  ،تهران1370زان ، ی،نشر الم4هم ،ج  ،چاپ دید حسن،حقوق مدنی ،سیامام– 2
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شتر ناظر ی بیین جزایه در قوانی علیت مجنی از حقوقدانان معتقدند که بحث رضای         برخ

ت صرفا شرط عدم ید و رضای زدایت را از اصل عمل می است که قانون رنگ مجرميبه موارد

ح قانونگذار در بند ج یا تصرین ، آیبنا برا. 1 گرددی میتحمل مجازات با توجه به مسائل قانون

 مشروع که با یا طبی یهر نوع عمل جراح «نکه ی بر ای ، مبنی قاون مجازات اسالم158ماده 

 و ی و علمین فنیت موازی و رعاي ویندگان قانونیا نمایا سرپرستان یاء یا اولیت شخص یرضا

 یت است که هر گاه کسین واقعین ای شود مبیجرم محسوب نم» شودی انجام میتنظامات دول

ت خود عمل پزشک را ی اعالم نموددر واقع با رضای انجام عمل جراحيش را برایت خویرضا

ت عمل                     یا اذن و اراده قانونگذار است که سبب مشروعیو . گرداندیه میموجه و قابل توج

 توان آنرا در دو دسته یده که می ارائه گردی مختلفينهاینجا دکترید؟ در ا گردی میپزشک

  :خالصه کرد

د ی در جرم نبودن اقدامات پزشکان و جراحان ندارد و تاکيریت ، تاثی معتقدند که رضایگروه

ب و جراح یت عمل مجرمانه طبی در ماهيریه تاثی علیت مجنی االصول رضای کنند که علیم

 آنرا از عوامل موجهه جرم ییه قضایا رویم قانونگذارو ی اوقات تصمی گاهیلنخواهد داشت ، و

ر مرتکب و نه یت عمل و عدم تقصیه شرط مشروعی علیت مجنین رضایبنا برا. شناسدیم

 بر اجازه قانون است که در مقررات یت عمل مبتنی گردد و مشروعیت تامه آن محسوب میعل

                                                                                                                                              
 190و189زان ،ص صی،نشر الم1378،جلد نخست،چاپ دوم،ی عمومي ،حقوق جزای ،محمد علیلیاردب – 1
 318 تهران ص1372ن،چاپ ششم ،یرات دادآفر،انتشای عمومينه حقوق جزاینوربها ، رضا،زم – 1
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 صراحتا صادر شده یات ورزشیمار و عملیدر درمان بب ی کشور ما نسبت به مداخله طبيفریک

  2.است

 باشد و نفع و یمار نمیت بی جرم نبودن عمل پزشک رضاين باورند که مبنایگر بر ای دیگروه

 باشدو بلکه يگریده جواز مصدوم کردن دیت صدمه دی دهد که رضایمصلحت اجتماع اجازه نم

ن قاعده یبنابرا. گران در امان  باشدین است که جان هر فرد از تجاوز دیماع در امنفعت اجت

به .  رودین نمیده از بیت صدمه دی مرتکب با وجود رضاییت جزاین است که مسئولی بر ایکل

نجا معلوم یب است، از ای عدم تعقيده مبنایت صدمه دین استدالل که رضای ای ارزشیعالوه ب

 یت داشته باشد و موقعی که فوريمار هم در مواردیت بیک بدون رضا پزشی شود که گاهیم

.  باشدید حق دست زدن به آنها را دارا می نمایجاب می را ایمار اقداماتی بیکه وضع مزاج

 ين است که او به علت داشتن مدرك دکتری مشروع بودن عمل پزشک ايل برایت دلیبهتر

  .عمل کرده است

  تیضا ریقیمطالعه تطب: مبحث دوم

ت ی از اهمی مختلف حقوقيرفته شده در نظامهایک اصل مسلم پذیت به درمان به عنوان یرضا

 مختلف يت به درمان وجه مشترك نظامهایگرچه اصل لزوم رضا.  بر خوردار است یخاص

ت با توجه به ی رضايهایژگیط و ویتها و جوازها و شرایزان محدودیاما استدالل م. استیحقوق

  . متفاوت استیخاص هر نظام حقوق ي و مبادیمبان

  
                                                

 190ن ،صیشی ،پی ،محمد علیلیاردب– 2
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   حقوق کامن الو: گفتار اول 

رامون ی پیکامن الو است،قواعد خاص-یه قضائی بر روی آنها مبتنی نظام حقوقيدر کشورها

 1914در سال » ت نامه جوس کاردوز ی رضايتئور«ت به درمان وجود دارد که بر اساس یرضا

  .ن شده استیی تبيالدیم

د ید چه باین نمایی حق دارد که تعیتیهر انسان عاقل و بالغ و واجد اهل«ه ین نظریبه موجب ا

  1».در مورد بدن او انجام شود

 در مورد مشاهد  مار حق دارد کهی ، نه تنها بی حقوقينه هایر در زمی اخيشرفتهایبا توجه به پ

 نسبت به ی علم و آگاهي حق داد که از رويد به ویت بدهد بلکه باینه و لمس بدنش رضایو معا

ن ید و ای دهد ،انتخاب نمایص می وجود دارد آنرا که مناسبتر تشخید روش درمانینکه چندیا

  .ت آگاهانه استیاساس رضا

 یکی ، یش از انجام معالجات پزشکیت خود،پیمار در اعالم رضای بی و اخالقی          الزام حقوق

 یجاد چارچوبیت با ایشرط رضا.است2» ياصل استقالل و خود مختار « ين نشانه هایاز بارزتر

رند،استقالل یم بگیهانه تصم خود آگای درمانيرامون مراقبتهای توانند پیکه در آن افراد م

ت ین چارچوب ، درمان بدون رضای به ایابی دستيدر ابتدا برا.  شناسد یت میافراد را به رسم

ت فرد را ی توانند صالحی که مي به وضوح، مواردییه قضایو رو.  اعالم شده استیر قانونیغ

  . دهدیت مشخص کنند، نشان میجهت رضا

                                                
 114 ،ص1381ب ،چاپ اول ،ی ،نشر طبیهن عباسیت پرستاران ،ترجمه مین،حقوق و مسئولیستا ،جانیف – 1
 41،ص1381،چاپ دوم ،ی ،انتشارات حقوقی،ترجمه محمود عباسیندا،حقوق پزشکینت،بلیب– 2
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 یت معتبر قبلینه  و درمان را بدون رضایموما انجام هر گونه معا         در انگلستان ، قانون ع

در :ن عوامل الزم استیمار معتبر شناخته شودچندیت بی آنکه رضاي داند ، برایمار ممنوع میب

ت ید در مورد رضایمار بایمار داده شود و بی به بید اطالعات کافی بايشنهادیمورد معالجات پ

ت انجام ی که بدون رضایمعالجات.  کار را داوطلبانه انجام دهدنیت داشته باشد و ایدادن اهل

  .  گرددی میمار تلقی به حقوق بي ، به عنوان تعدیراز موارد استثناء قانونیگرفته باشد، به غ

 کامن الو یستم حقوقی باشد ، اما در سیا کتبی یح شفاهی ، صریحیت ممکن است تلویرضا

  1. استي ضروری از نظرقانونی جراحيجام عملها انيت آگاهانه و امضاء شده برایرضا

  ی ژرمن– یحقوق روم: گفتار دوم 

 شوند و بیشتر شامل ی دموکرات اداره م–برال ی مدرن و لی که با نظام حقوقیدر کشورهائ

  .قتر پرداخته شده استیت به طور کاملتر و دقی است،به مسئله رضای غربي اروپايرهاکشو

مار یه خاص است و حق بیک توجیازمند ی نینگونه کشورها هرگونه مداخله پزشکی           در ا

رد و هر گونه ی گی او نشات ميت او از حق استقالل و خودمختاریدر محترم شمردن رضا

  . شودی می تلقي ويارد شود تجاوز به حقوق فردمار وی که به بیبیآس

 که ی فدرال آلمان ، هر گونه اقدام پزشکي محقق و محرز در جمهوری قضائيه هایبر اساس رو

 یرد، خسارت بدنیده بگی نادیب جسمانی از آسيری ، جهت جلوگيمار را در مورد آزادیحق ب

ا ی نه تنها در حقوق ، احکام یپزشکمار نسبت به معالجات یت بین رضایبنابر ا. گرددی میتلق

                                                
 66 ،ص1381،چاپ دوم ی،انتشارات حقوقیجانیماران،ترجمه باقر الری حقوق بیقینت،مطالعه تطبیورس و پینن،گیل– 1
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ن آرا یبر اساس ا.ان شده استی هم بین مقامات قضائی باالتريهایریم گین ، بلکه در تصمیفرام

ت ی قابل اجرا است که رضایمار تنها در صورتیت بیها ، درمان در صورت رضایریم گیو تصم

ن مداخله ی کامل نسبت به ایاه او و آزادانه و با آگینده قانونیا نمایمار یتنها توسط خود ب

  2. داده شده باشدیپزشک

.  داندی قراردادها مي از تئوریت آگاهانه را بخشیس ، اصل رضاید نظر پاری تجدیدادگاه عال

ت ی است که توافق در آن از اهمیک نوع قرارداد پزشکیمار ، یان پزشک و بین رابطه میبنابر ا

ز ی نی پزشکيرامون قراردادها در مورد قراردادهای پیفاد قانون مدن بر خوردار است  و میاساس

ن و تعهد را در مورد قراردادها ی که اصول دی قانون مدن1147مصداق دارد، خصوصا ماده 

  . کندیمشخص م

گر از حق ی دیا هرگونه اقدام پزشکیمار قبل از معالجه یت از بیدر هلند ، الزام به کسب رضا

 کشور مزبور ، اعمال هرگونه ی قانون اساس11بر اساس اصل . ردی گینشات م او یکیزیت  فیامن

  . برخوردار باشدیه و اساس قانونین حق ، الزم است تا از پای در مورد ایتیمحدود

  یستیالیحقوق سوس: گفتار سوم

 است، نگاه یستیالی سوسيده های آنها متاثر از ای که نظام حقوقی شرقي اروپايدر کشورها

ن اواخر با ین حال که در ایدر ع.  است یشتر معطوف به جلب منافع اجتماعیذار بقانونگ

 دموکرات –برال ی لی حقوقي ، جنبش اقتباس از نظامهایستیالی سوسیف افکار حقوقیتضع

  . گرفته استیفزون
                                                

 54ن،صیشیپ– 2
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 ي ضروریمارستان و انجام عمل جراحیمار جهت انتقال او به بیت بی          در مجارستان رضا

 ي محدودیا از سالمت روانیت باشد و یا بزرگسال فاقد اهلیر یمار صغیچنانچه ب. است 

چ ین خطر به هید کند و ایمار را تهدیات بی حیب الوقوعی که خطر قریا زمانیبرخوردار باشد و 

ت ی ، رضای انجام عمل جراحيبرا.ستیمار نیت بی به اعالم رضای رفع نشود، لزوميگریق دیطر

ا از یت الزم هستند و ی که فاقد اهليا افرادیر یدر مورد افراد ضغ.  استيرمار ضروی بیکتب

  1.ت خواهند دادیشاوند آنها رضای برخوردادند ، خوي محدودیسالمت روان

 دهد تا درمان ین اجازه را می به پزشکان ا1950 اکتبر 28در لهستان ، قانون مربوط به طبابت 

 کند ین قانون پزشک را ملزم نمیمواد ا. ندی آغاز نمایف شده قانونیط تعریمار را تحت شرایب

ت ی جلب رضاي برایچگونه الزام قانونین هیبنابر ا. مار را کسب کندیت بی رضایطیتا در هر شرا

د تا  او را ی نمای مراجعه می به پزشکيماری بین است که وقتیرا فرض بر ایز. مار وجود نداردیب

 قانون مزبور تنها عمل 17بر اساس ماده . ش را اعالم کرده است یخومعالجه کند  موافقت 

  2.مار داردیت بیاز به رضای نیجراح

  

  

  

                                                
 61همان ،ص– 1
 63همان،ص– 2
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  ت و استثنائاتی رضايهایژگیو: فصل دوم

ت ی اعم از مشروعیط مقرر قانونی            همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد،عالوه بر شرا

ط سقوط یب که از شرای و ابراء طبی و نظامات دولتی و علمین فنی موازتی ، رعایاعمال پزشک

 یچ پزشکی ، هي ویندگان قانونیا نمایمار یت بی ، بدون رضای است ، بطور کلیت پزشکیمسئول

سر یمار میت از بی که اخذ رضایمار را ندارد مگر در موارد استثنائیحق تصرف در جسم و روان ب

  .نباشد

 بر ین دو رشته اساسی که ایر بسزائید آمده و تاثی  پدیاخالق و حقوق پزشک که در ی با تحول

مار یت نامه توسط بیگر صرف امضاء فرم رضای است که دیعیمار نهاده ، طبیرابطه پزشک و ب

ن کننده ی تواند تامی نمی و طبینه عمل جراحی الزم در زميهایبون ارائه اطالعات و آگاه

 معتبر است که واجد اوصاف و ی از نظر قانونيت نامه ایجه رضایدر نت. ماران باشد یحقوق ب

  :ل باشدیط ذیشرا
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ت یب خاطر ، داوطلبانه رضایل و اراده و طیمار با می بیعنی.د آزادانه باشدیت بایرضا:           الف

ر ی که تحت تاثيت نامه ایجه رضایدر نت.دی اعالم نمای و طبیخود را نسبت به اعمال جراح

  . بر آن مترتب نخواهد بودیچگونه اثر قانونیاخذ شود ، ه...رنگ و یب و نی اجبار و فراکراه و

ک رشته اطالعات خاص راجع به نوع ی ارائه یمار در پی بیعنی.د آگاهانه باشدیت بای رضا-ب

ت یجه رضایدر نت.ت خود را اعالم کرده باشدی آن ، آگاهانه رضايامدهایش  و پیدرمان  و آزما

  . و توام با اطالعات ناقص فاقد اعتبار الزم خواهد بودی نا آگاهيقدان قصد و از رو از فیناش

 که یتین رضایبنابرا.ا مقارن با آن ابراز شودی ی و طبید قبل از عمل جراحیمار بایت بیرضا-ج

 تواند از موجبات یه عمل نخواهد داشت و تنها می در توجیر تامیپس از عمل ابراز شود تاث

  . حکم باشدي اجرایا موقوفیات ف مجازیتخف

لذا با توجه به مراتب .ن باشدی تواند محدود به مدت زمان معیز می نیمار از نظر زمانیت بیرضا

ت دهنده ، و یت رضایت آزادانه و آگاهانه ، اهلیت اعم از رضای رضايهایژگیط و ویفوق شرا

ر چند مبحث مورد مطالعه ن استثنائات وارده بر آن را دیت و انواع آن و همچنیموضوع رضا

  .می دهیقرار م
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  تی رضايهایژگیو: مبحث اول

  تیمار در اعالم رضایت بی اهل–گفتار اول 

  تیمفهوم اهل: الف

 یعنیت در انعقاد قراردادها و از جمله در موضوع مورد مطالعه ی           در خصوص شرط اهل

 یرا با توجه به مفهوم مخالف آن بهتر من اصطالح یح است که ایت به درمان ، الزم به توضیرضا

 خود یف و اعمال حقوق قانونی وارد شدن حق و تحمل تکلي برای کسیعنی.توان شناخت

  .ر نباشدیا صغیه و یت دارد که مجنون ، سفیصالح

 یستگی که شخص شاین معنیبد. فاء استیت استیت ، اهلینجا مراد از اهلی است که در ایهیبد

 ، هر انسان، متمتع از حقوق ی قانون مدن958به موجب ماده . ارا باشد خود را دیحقوق مدن

ن امر، ی اينکه برای تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر ایچکس نمیکن هی است ، لیمدن

 ی محقق می در صورتیت قانونین اهلیبنابر ا.  حق داشته باشديت اجرایا اهلیفاء یت استیاهل

  .د باشدی ، شخص بالغ ، عاقل و رشی قانون مدن211شود که به موجب ماده 

دن  و در ی رسيبلوغ در لغت به معنا.  ، بلوغ ، عقل و رشد استیت قانونیط اهلین شرایبنابرا

ت ین زمان ، عادتا  شخصین آمده است که در ایدن به سن معی رسي به معنایاصطالح حقوق

 گردد و یاحراز رشد از حجر خارج م رسد و با یز میرد و انسان  به قدرت تمی گیفرد شکل م

  .دی تواند مستقال در اموال و حقوق تصرف نمایم
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 جهت احراز رشد ی اسالمي مجلس شورا61 قبل از اصالحات سال ی قانون مدن1209         ماده 

بنابر » د استیر رشیجده سال تمام نباشد، در حکم غی هي که دارایهر کس« : افراد مقر داشت

 با اصالح ی سال تمام بود ول18 پسر و دختر ي ، سن بلوغ برای اصالح قانون مدنش ازین تا پیا

 ي سال تمام قمر9 و در دختر ي سال تمام قمر15 سن بلوغ در پسر 61 در سال یقانون مدن

  .سن بلوغ اماره رشد است.ن شدییتع

:      داردی مقرر م افراد بالغی در خصوص تصرفات قانونی قانون مدن1210 ماده 2           تبصره 

  »  توان به او داد که رشد او ثابت شده استی می را که بالغ شده است در صورتيریاموال صغ« 

ل یم و تعدیا و قدرت تنظیح قضای درك صحیتوانائ. ت ، عقل است یط اهلیگر از شرای دیکی

ط و ین شرای که واجد ای بنام عقل است و به کسیرفتار و کردار افراد مربوط به قوه مستقل

  . شودیاوصاف باشد عاقل گفته م

 قدرت ي شود که دارای گفته مید به کسیرش.اد شده رشد استیو باالخره مکمل دو شرط 

محجور .  شودیه  گفته می که رشد نکرده سفیبه کس.ش باشدی خوی اداره امور مالي برایکاف

  . شودید گفته می رشرین و افرا غیک از صغار، مجانی است که به طور مطلق به هریعنوان

  ت کودکانی رضا-ب

 تواند در ی که از آن به بعد شخص میا سن قانونی در مورد سن بلوغ ی مختلف حقوقينظامها

                    ی سال را مالك قرار م18 کشورها سن یبرخ.  کند اختالف نظر دارند يریم گیامور خود تصم
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ن کننده یی تعی فرد ، سنيشتر کشورها برایب در ی سالگ16اما . سل را21 سن یدهند و برخ

  .است

 ي سال تمام قمر15 ، سن بلوغ پسران یعی  شیات فقهیت از نظریران، به تبعی ایدر نظام حقوق

فاء یت استی سن رشد و اهلي برای است و مالك مشخصي سال تمام قمر9 دختران يو برا

ر حقوق ، ی از ساي به منظور بهره مندیلران ، در امور مایالزم به ذکر است محاکم ا. وجود ندارد

 سال سن داشته                        18که افراد کمتر از یو در صورت.  دانندی را مالك عمل نمیتنها سن بلوغ شرع

ر یدر غ. ندیافت نمایست از محکمه حکم رشد دری بای خود میباشند ، جهت تصرف در امورمال

ت خود را اعالم یست رضای بای آنها را به عهده دارند میرست که سرپيا افرادین ینصورت والدیا

  .ندینما

  :گرانیت دی رضا-ج

 به آنها یا فراموشیهوش هستند و ی که بیا کسانین ی مانند مجانيگریعالوه بر کودکان ، افراد د

د ی است و پزشک بایت آنها فاقد ارزش و اعتبار قانونیزند و رضای دهد ، فاقد قوه تمیدست م

ن یهمچن. دیم آنها را کسب نمایا قی یت ولیز ، رضایماران نینگونه بیاز درمان و معالجه اقبل 

 است که الزم است مورد توجه ی مهمی واجد نکات حقوقیز از نظر قانونیت زن  شوهر نیرضا

  .ردیقرار گ

 ی خود را دارد مي بر رویک عمل جراحیت نسبت به انجام یت اعالم رضای که اهليعتا فردیطب

 يگری فرد ديز قانونگذار ، نسبت به انجام همان عمل بر رویا تجوی يگریتواند بر اساس اذن د

 داده شده باشد با ي به ويگریت توسط فرد دین رضایچنانچه ا. دیت خود را اعالم نمایز رضاین
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.  در بر نخواهد داشت یمشکالت خاص.ه وکالت مشمول آن خواهد شدینکه اصول اولیتوجه به ا

 ی دارد تا نسبت به اعمال جراحیم تا چه حد مجوز قانونیا قی ین است که ولی ای اساسمسئله

  . ت دهدیرد رضای گیگران انجام می ديکه بر رو

  ت آزادانه یت آگاهانه و رضای رضا–گفتار دوم 

  ت آگاهانه یرضا: الف

نه ی را در زم الزميها یمار مکلف است قبل از عمل ،اطالعات و آگاهی          پزشک معالج ب

مار یت نامه از بیمار بگذارد  و آنگاه مبادرت به اخذ رضایار بی آن را در اختيامدهای و پيماریب

ت یت نامه ، ممکن است به مسئولی رضاي اعتباریفه عالوه بر بین وظیعدم انجام  ا.دینما

 يبه معنا» ت آگاهانه یرضا« ن است که ی شود اینجا مطرح می که در ایسوال. نجامدیپزشک ب

  . گرددی آن ، چه وقت محقق میواقع

زان ین سوال به میرا پاسخ به ایسر نباشدزی مین سوال به آسانی رسد پاسخ به ایبه نظر م

 يارین عوامل بسیمار افشاء کند و همچنیت بی که الزم است پزشک قبل از کسب رضایاطالعات

ن عوامل عبارتند یا.1 گذارد ی مری آن است تاثي که پزشک ملزم به افشای اطالعاتيکه بر رو

  :از

 رامون مسئله مورد نظری پيریم گیمار در تصمیت بیقدرت درك و صالح-1

  مار در کسب اطالعات مربوطی بيزان عالقمندیم-2

                                                
 70،تهران،ص1381،چاپ دوم ،ی ،انتشارات حقوقیخی ،ترجمه بهرام مشایج،حقوق،اخالق پزشکیکیا.یج.يد– 1
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  عالجوه عمل پزشک میت شیاهم-3

   عمليامدهایخطرات و پ-4

  ماری بي اطالعات بر رویر احتمالیتاث-5

اغلب الزم است .  کنندیک هدف را دنبال نمیشه ین است که عوامل گوناگون همیمسئله مهم ا

. ت داردی ارجحيگری بر دیا مجموعه عواملیط خاص ، چه عامل یم که در شرایص دهیتا تشخ

   .ابدی ی ميشتری بیدگیچین مسئله پی اوقات ایگاه

مار است و اعمال که ی بی که هدف آنها به نفع سالمتی است که پزشک در اعمالیعی البته طب

مار در ی قائل شود و متناسب با وضع خاص بيست مرزیمار نی بیهدف آنها به نفع سالمت

  . کنديریم گی آن تصميامدهایخصوص اقشاء اطالعات مربوط به عمل و مخاطرات و پ

 ي رسد که اگر مالك را حداکثریت آگاهانه ، به نظر می تحقق رضایر خصوص چگونگن دیبنابرا

مار ، ی بي  مربوط به عمل و درك کامل آنها از سويهای اطالعات و آگاهیان تمامی بیعنیم ، یبدان

 یعنیم ، یری بگید و اگر مالك را حداقلی نمایر ممکن می غيت آگاهانه امریل رضایبا تحصیتقر

 ی ساده ميت آگاهانه بقدریمار ، اخذ رضایت نامه توسط بیک فرم ساده رضایامضاء اکتفاء به 

  . رودی مسئله می و حقوقیده انگاشتن جوانب اخالقیم نادیشود که ب

ن یپزشکان ا. استیف قانونیفه و تکلیک وظیمار توسط پزشک معالج یدن به بی بخشیلذا آگاه

ث و روان و در حدود فهم ید به زبان ثلیها باآن. ندی نماید اتالف وقت تلقیفه را نبایوظ



25 

 که یان زبان تخصصیمار قرار دهند و از بیار بی الزم را در اختيهایمار،اطالعات و آگاهیب

  .ندیز نمایماران قدرت درك و توان فهم آنرا ندارند پرهیب

  :ت آزادانهی رضا-ب

ر ، داوطلبانه قصد خود را نسبت ب خاطیل و اراده و طیمار با می بیعنید آزادانه باشد یت بایرضا

ب و یر اکراه،اجبار و فری که تحت تاثیتیب رضاین ترتیبد. دی اعالم نمای و طبیبه اعمال جراح

  . خارج استی قانونيت نامه هایمار اخذ شود فاقد ارزش و از عداد رضایرنگ از بین

 آنرا مخدوش یعتبار قانون کند و ایمار خدشه وارد میت آزادانه بی که به رضاي            عناصر

  رنگ یاجبار  ، اکراه و خدعه و ن: د ، عبارت است از ی نمایم

  اجبار-1

 شود که مجرم ، ی اطالق میت به حالتی از عل رافع مسئولیکیاجبار به عنوان « در حقوق جزا 

رد که به ارتکاب جرم ی گی قرار میطی  از عقل و هوش متعارف در شرايرغم برخورداریعل

  1».زندیدست م

  ي و اجبار معنوياجبار ماد:اجبار بر دو نوع است

 سازد و او را وادار یل می ، اراده مرتکب را زايک علت و عامل مادی آنست که که ياجبار ماد

  . داشته باشدیا خارجی یشه داخلی کند که ممکن است ریبه ارتکاب جرم م

                                                
 344،صی عمومينه حقوق جزاینوربها رضا،زم– 1
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 که بر یک علت خارجیر ی آنچنان است که اراده فاعل تحت تاثيا معنوی یجبار روان           ا

 فرد،او را مجبور یجانات ، عواطف و احساسات درونیا هی رود و ین می گذارد از بیروان او اثر م

  . داشته باشدیا خارجی یشه داخلی تواند ریز مین اجبار نیا. کندی میمیا جرایبه ارتکاب جرم 

 وادار به انجام فعل يگری از طرف دی شود که کسی محقق میاجبار در صورت « یمدندر حقوق 

 که رخ داده یطید عرف و در شرایرد که در دی انجام گيدید در اثر تهدیاجبار با. انبار شودیز

  »است قابل تحمل نباشد

د و او مار را تحت فشار قراردهی تواند بی مين مسئله که پزشک تا چه حدیتاکنون نسبت به ا

مار را تحت                               ی شود تا بی که پزشک مجبور میطیا در شراید و یت نمایق به اعالم رضایرا تشو

د ین نکته تاکید به ای صورت نگرفته ، الجرم بایق و قابل توجهیق دقیفشار قرار دهد ، تحق

 در یک پزشک معقول و منطقی  را کهينگونه موارد پزشک ملزم است تا هر کاریکرد که در ا

  .دهد ، انجام دهدیط مشابه انجام میشرا

  اکراه-2

 مقرر ی قانون مدن195ماده .  باشدی از موارد فقدان رضا میکیاکراه در اصطالح حقوقدانان ، 

  »ستیجه اشتباه و اکراه موجب نفوذ معامله نی حاصل در نتيرضا«: داردیم

جه اکراه باشد و ی تواند نتیرا رضا نمیز. ست یامحه ن از مسی ماده خاليظاهرا عبارت پرداز

 ي که فاقد رضايعقد«د گفته شودیلذا با.بلکه هر جا اکراه وجود داشته باشد رضا وجود ندارد

  ».رنافذ استین باشد، غیمتعامل
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  : الزم است یطی تحقق اکراه شرايبرا

مار بدون آنکه ین اگر بی بنابرا.ر قرار دهدیرد که او را تحت تاثیه شخص انجام گی علاعمال -الف

 یت نامه را امضاء کند، اکراه محقق نمیرد ، بترسد و فرم رضایه پزشک صورت پذی از ناحیعمل

  .شود

  .د عادتا در اشخاص سالم موثر باشد تا بتوان اکراه را اثبات  کردی اعمال انجام شده با-ب

  شته باشدر داید بر اشخاص طرف قرارداد تاثی اعمال انجام شده با-ج

  .  از حکم قانون نباشدی اکراه ناش-د

 اکراه قوه و یعنی شود ، یل میمار تحمی است که از خارج بر بين اکراه فشاری            بنابر ا

 ي مثال امضا– ی گذارد و او را به انجام عملیر می فرد تاثي است که رویر قابل مقاومتی غيروین

  .ار مکره استیگر در اکراه اراده در اختیعبارت د سازد به ی وادار م–ت نامه یفرم رضا

  يبکاری فر-3

ت ی و عدم نفوذ رضاي اعتباری بينه هایگر از زمی دیکیمار ، یب در جذب بیرنگ طبیب و نیفر

  :ب و آثار مترتبه بر آن معتقدندیرنگ طبی در باره خدعه و نی اسالميفقها. باشدیمار مینامه ب

ر ی مانند قرص و شربت ، چه مضر و چه غینی معيخواهد دارو یمار میب از بی که طبیزمان« 

 کند که یدوار می امیمار را به نوع درمانیبکار، بیل آنکه پزشک فریمضر مصرف کند به دل

 منفعت است، مرتکب يد و داراین نوع معالجه مفی قبوالند که ایست و به او می در آن نيریخ
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 کند که پزشک یت جامعه و عامه مردم اقتضاء مجه مصلحیدر نت.مار شده استیب بیغرور و فر

  ».دی که باعث اتالف و اضرار شده است ، ضامن باشد و جبران خسارت نمايبکاریبه سبب فر

  ت و انواع آنیموضوع رضا:گفتار سوم

  تیموضوع رضا: الف 

ن است که پزشک از حدود یت پزشک گردد ای که ممکن است موجب مسئولي از مواردیکی

مار به یت بیعتا رضایطب. ت خارج شودیطه موضوع رضای و از حيق شده تجاوز نمات توافیرضا

 باشد که الزم است پزشک ی مشخص میا عمل جراحین به منظور انجام معالجه یپزشک مع

د              ی مای مراجعه میمار به چشم پزشکین اگر بیبناب ا. دیا عمل اکتفاء نماینا به همان معالجه  یع

ه کند ، چشم پزشک حق ندارد در شکم و ید و تخلی نمای را جراحينا و فاسد ویابکه چشم ن

  .مار انجام دهدی بدون اذن بيکریبدن او مداخله کند و عمل د

ت یمار به آن رضای که بینی معین موضوع که چنانچه پزشک به هنگام عمل جراحیدر مورد ا

 آن ی کند که جراحید میمزبور را تهدمار ی بي بزرگتريماریداده است ، متوجه شود که خطر ب

ت ین نکته توجه داشت که چنانچه عمل دوم جنبه فورید به ایر است بای اجتناب ناپذیضرورت

در « داردی  که مقرر می قانون مجازات اسالم158ح بند ج ماده یداشته باشد با توجه به تصر

ر یدر غ.  باشد ی نمماریت از بیاز به اخذ رضاین»ستی نيت ضروری اخذ رضايموراد فور

مار یت مجدد از بید و بدون اخذ رضایت نامه تجاوز نمایب حق ندارد از حدود رضاینصورت طبیا

  . دست بزندین عملیبه چن
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  ت ی انواع رضا-ب

ت نامه  و آثار ید به آن پرداخت ، شکل و نوع رضایمار بایت بی که در باب رضای از مباحثیکی

منظور ازشکل و نوع .  دهدی است که پزشک انجام میاقدامات مترتب بر آن در اعمال و یحقوق

  .ت استی بودن رضایح و ضمنیا صری بودن و یا شفاهی ی آن ، کتبیا چگونگیت یرضا

  :مار چهار حالت متصور استیت  بی اعالم رضايبرا

  حیت صریرضا-1

  یت ضمنیرضا-2

  یت کتبیرضا-3

  یت شفاهیرضا-4

  : پردازدیح آن میکه به تشر

 دهد تا یار میمار به پزشک اختی است که به موجب آن بیتیا مطلق رضایح یت صریرضا-1

 یا شفاهیتواند مکتوب یح میت صریرضا. د ی اقدام نماي خاص ويمارینسبت به معالجه ب

  . باشدیت مین نوع رضای از ایکیمار یت نامه امضاء شده بیرضا.باشد

 یرا با عمل و رفتار و گفتار خود نشان ممار آن ی است که بیتی رضایا ضمنی یحیت تلویرضا-2

  دهد و عرف و عادت بر آن داللت داشته باشد، 
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ا ی ی تواند کتبی ، میا ضمنیح  یت صریمار اعم از رضای بیت کتبیرضا : یت کتبیرضا-3

 نمونه یمار جهت انجام هر گونه اعمال و اقدامات پزشکیت نامه امضاء شده بیرضا.  باشدیشفاه

ت مکتوب از ی همانند رضایز از نظر قانونی نیت شفاهیهر چند رضا. استیتبت کی از رضايا

ن است که در یت مکتوب در ای  رضایت اساسی مزی بر خوردار است ، ولیکسانیارزش و اعتبار 

  .مار زودتر قابل اثبات استیصورت بروز مشکل و انکار ب

 از ارزش و یت کتبیرضا همانند یت شفاهیهمانگونه که اشاره شد رضا : یت شفاهیرضا-4

 یمار نمی آسانتر است و بیت کتبین تفاوت که اثبات رضای برخوردار است ، با ایاعتبار قانون

مار خصوصا در ی از بیت شفاهی رسد که اخذ رضایبه نظر م. ت خود گرددیتواند منکر رضا

  .ت مکتوب را داراستیحضور شاهد معتبر همان ارزش رضا

  تیاثبات رضا: ج

 ی و شفاهیت کتبیا رضای یح و ضمنیت صریت اعم از رضاینکه ، انواع رضای    با توجه با ا        

ن ی شود که در صورت بروز اختالف بین سوال مطرح می است ، ای ارزش و اعتبار قانوني، دارا

 یت به عهده چه کسیمار اثبات رضای بیندگان قانونیاء و سرپرستان و نمایا اولیمار یپزشک و ب

  است؟

 است که از يماران به گونه ای و بیا رابطه مراکز درمانیمار یهرچند امروزه رابطه پزشک و ب

 کتبا ی و طبی آنها در اعمال جراحیندگان قانونیاء و سرپرستان و نمایا اولیماران و ی بیتمان

ن صورت اختالف ی گردد و در ای مینگونه مراکز تلقیه معمول این روی شود که ایت اخذ میرضا

مار یت بینکه رضای در صورت بروز اختالف ، با توجه به ای ندارد،ولی اعتراض مفهوم چندانو
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 عمل پزشک منوط به کسب یت قانونی گرددو مشروعیب محسوب میشرط اباحه عمل طب

اغلب صاحب نظران «  آنهاست یندگان قانونیاء و سرپرستان و نمایا اولیمار یت از بیرضا

ت بر عهده یب است و اثبات عدم رضایت بر عهده طبیه اثبات رضاده اند کین عقی بر ایحقوق

ه یب و تقلب از ناحیت او بر اساس فرید که رضایمار ادعا نماین حال چنانچه بیمار ، درعیب

 معالجه اعطاء شده، اثبات آن يامدهای از خطرات و پیت در اثر عدم آگاهیا رضایب بوده و یطب

  .مار استیبر عهده ب

  تیتثنائات رضااس–مبحث دوم 

رفته شده است که ی پذی و پزشکیک اصل حقوقین مسئله به عنوان ی کشورها ، ایدر تمام

ست یان خواست و اراده خود نیمار قادر به بی که بی و زمانی و اورژانسيط ضروریپزشک در شرا

  . بپردازديمار ، به معالجه و درمان ویت بی تواند بدون رضای، م

ط اضطرار ، اقدامات صورت ینکه در حالت ضرورت و شرایت است ای که حائز اهمي  نکته ا

 یط مشابه ، همان اقدامات را انجام می در شرای باشد که پزشک متعارفيد به گونه ایگرفته با

ن است که ید مشخص شود ای که در حالت ضرورت و اضطرار بايگر ، مسئله ایداد، به عبارت د

 مناسب صورت گرفته ی ، انجام عمل در زمانير و اگر آریا خین عمل الزم بوده است یا انجام ایآ

  .نه فوق افزودید به گزیز بایمار را نیط خاص بیا نه؟به عالوه شرایاست 
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  ی پزشکيتهایفور: گفتار اول 

مار در یت بی که ناظر بر رضای قانون مجازات اسالم158ر بند ج ماده ی             در قسمت اخ

» . نخواهد بوديت ضروری اخذ رضايدر موارد فور...« باشد آمده است ی می و طبیاعمال جراح

 و اورژانس بدست نداده ،اما ي شناخت موارد فوري براياریف و ضابطه و معیقانون مزبور تعر

 ین و رفع مخاطرات جانی از کمک به مصدومي قانون مجازات خودداریین نامه اجرای آئ1ماده 

  :ف نمود استین شرح تعری را بدی پزشکيتهای فور15/8/1364مصوب 

عا یماران را سری بیستی شود که بای اطالق می از اعمال پزشکي به مواردی پزشکيتهایفور«

،نقص ید باعث خطرات جانیای به عمل ني و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوریدگیمورد رش

  1».ر قابل جبران خواهد شد یا عوارض صعب العالج و غیعضو 

  : را به شرح ذبل احصاء نموده استی پزشکيتهایق فوریز ، مصادین نامه مزبور نی آئ2و ماده 

 تهایمسموم -١

  هایسوحتگ -٢

 مانهایزا -٣

 هی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیصدمات ناش -۴

 ي و مغزی قلبيسکته ها -۵

 ها و شوکهایزیخونر -۶

 اغماء -٧

                                                
 199 صی و داروئین و مقررات پزشکیوانمجموعه ق– 1
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 یو خفگد ی شدیاختالالت تنفس -٨

 تشنجات -٩

 تهای خطرناك مانند مننژی عفونيهایماریب -١٠

 ض خون دارندیاز به تعوی که نی نوزادانيهایماریب -١١

 .ردی گیک قرار میف ماده ی که مشمول تعرير مواردیسا-12

 محدود و ی پزشکيتهایق فوری گرددمصادی ماده مزبور مستفاد م12همانگونه که از بند 

ن ی آئ2ق مصرح در ماده ی ،مصادیا به عبارتی.ق نخواهد بودازده گانه فوی يمنحصر به بندها

 از يریشگیع جهت پی که به اتخاذ عمل سريگری ديماری است و هر نوع بیلیاد شده تمثینامه 

 يتهایاز داشته باشد در زمره فوریر قابل جبران نی غيبهایا آسی ،نقص عضو و یخطرات جان

  . استیپزشک

  یاستثنائات حکومت: گفتار دوم 

گر وجود دارد که قانونگذار بنابر ی حاالت دی ، برخي             عالوه بر موارد اورژانس و فور

 ید تا اقداماتی نمای افرا آن ، پزشکان را مکلف می از جمله حفظ نظام جامعه و تندرستیمصالح

ت از فرد ی به اخذ رضايازینکه نیماران بجا آورند بدون ایرا نسبت به افراد جامعه و احتماالت ب

  1. خود را انجام دهندید اقدام درمانیز پزشکان بای در صورت مخالفت او نیداشته باشند و حت

                                                
 138 تهران ،ص1370،چاپ چهارم،ی،انتشارات روزنامه رسمی قانونی،فرامرز،پزشکيگودرز- 1
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ردار یواگ و یزشی آميهایماری از بيری قانون طرز جلوگ5           به عنوان مثال ، به موجب ماده 

 يماری بيریت واگیفیمار و کی که حالت بي ، در موارد1347 و اصالحات سال 1320مصوب 

 در يریمار را ملزم کند کهتا بر طرف شدن خطر واگی تواند بی مي باشد بهداریموجب نگران

ا یر ی صغیزشی آميهایماریو در خصوص درمان ب. رد یمارستانها تحت درمان قرار گی از بیکی

 قانون مزبور مقرر 6 گردد ماده یم محسوب میا قی ی ولیف قانونیا مجنون که از وظایه  یسف

 يهایماریوانه مکلف است که در درمان بیا دیه یا سفیر یا سرپرست صغی یول«. داردیم

ا ی یچنانچه ول.  باشند اقدام کنندیوانه که تحت سرپرستس آنها میا دیه یا سفیر ی صغیزشیآم

ا محجور به حال یر ی صغيمارید و بیل درمان مسامحه نمایودن وساسرپرست در فراهم نم

 از يفر نقدیا به کیک ماه و یا سرپرست به حبس از هشت روز تا ی ی بماند ، ولیت باقیسرا

  ». شودیال محکوم میپنجاه تا پانصد ر

لجه ندانسته ، مار را شرط الزم معایت  بینگونه موارد  نه تنها  اخذ رضاین قانونگذار در ایبنا بر ا

 معالجه ودرمان ي که اوامر قانونگذار را اجرا نکند به عنوان ضمانت اجرایبلکه مجازات کس

  . قرارداده استیزشی آميهایماریب

 ، واکسن کزار قبل از ازدواج ي اجباريون هایناسیت در مورد واکسین وضعین ای             همچن

 و یی ، داروییه کنندگان مواد غذایافران  و تهنه دانش آموزان ، مسیدر مورد بانوان ، معا

  . استي و جاريسار...  ویبهداشت

 در معالجه و درمان ندارد و از يریمار تاثینگونه موارد که خواست و اراده بین ، در ایبنابرا

 توان از آن به عنوان یمار ندارد میت از بی به اخذ رضايازی است که پزشک نیاستثنائات
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 را در باب ضمان و ی پزشکيتهایت نام برد و همان مقررات فوری صل رضایاستثنائات حکومت

ت ین رضاینجا اراده قانونگذار جانشین تفاوت که در ای دانست، با ايت پزشک جاریمسئول

  . نسبت به خسارت وارده نخواهد داشتیتیجه پزشک مسئولی گرددو در نتیمار میب
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  جه ینت
 ، عموما یت در معالجات پزشکیجه گرفت که اصل رضای توان نتیآنچه گفته شد ماز              

 ی اعمال مین حق در سطح ملیو ا بنا نهاده یت شخصی مختلف ، بر اسا حق امنيدر کشورها
ل ی را تشکي و اداریی ، جرایه و اسا مواد قانون مدنی ، پایت شخصیبه عالوه ، حق امن. شود
  . دهدیم

 را وضع نمودند که الزام به ینیماران ، قوانی بیرامون حقوق عمومیها پ از کشوریدر برخ
ماران در ی از حقوق بيدر اکثر کشورها ، موارد محدود.ز در خود گنجانده استیت را نیرضا

ن حقوق از جمله الزام به ی در شناخت ایار مهمیدادگاه ها نقش بس.  شودی مطرح میادگاه مدن
  .فاء کرده اندیت ایرضا

الزم است تا تفاوت .  شودی می تلقيمار قرارداین پزشک و بی از کشورها ، رابطه بيار یبسدر 
ک قرارداد با یت به عنوان الزمه انعقاد یم ، رضایت قائل شوین دو نوع رضاین ای بيعمده ا
ست که ین معنا نیت نوع اول بدیرضا.. بر اسا قرارداد تفاوت داردیک عمل جراحیت از یرضا
مار یبر عکس ، ب.  را انجام دهد ی دهد تا هر نوع مداخله پزشکین اجازه را میزشک امار به پیب
  .  شود اعالم کندی که اتخاذ میمیت خود را نسبت به هر نوع تصمید رضایبا

 اخذ یدر موارد خاص مانند اعمال جراح.ست یت نامه نیاز به فرم خاص رضایدر اکثر موارد ن
به ( ماری توان از رفتاربیز می را نی معمولينسبت به عملهات یرضا.  استی الزامیت کتبیرضا
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در تمام کشورها پزشک . استنباط کرد) ق آمپولیعنوان مثال ، دراز کردن دست جهت تزر
ت خود را اعالم کند، معالجه ی تواند رضایمار نمی که بیط اورژانس ، زمانیمجاز است در شرا
رفته شده است ی پذی و پزشکیک اصل حقوقین ن مسئله به عنوایظاهرا ا.خود را انجام دهد

  . را انجام دهدیمار ، اعمال جراحیت بی تواند بدون رضایکه پزشک در موارد اورژانس ، م
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  منابعفهرست 

   1376ن ،چاپ پنجم ،ی معین،محمد ،فرهنگ فارسیمع-

  زان ی، نشر الم 1378 ،جلد نخست ،چاپ دوم ،ی عمومي ،حقوق جزای، محمد علیلیاردب-

 ،جلد هشتم مباحث حقوق ی علوم پزشکيت در پژوهشهای ، محمود ،نقش رضایعباس-
  ، تهران1382 ،ی ، چاپ اول ،انتشارات حقوقیپزشک

ن اسالم ، ترجمه محمد یی در آیت پزشکیس بن محمد،حقوق و مسئولیخ مبارك ،قیآل ش-
   ی ،انتشارات حقوق1381 ،چاپ دوم ، یعباس

اض ی ،المکتبته الر5،جلد یابن احمد بن محمد،المغن... ابو محمد عبداابن قدامه ،-
  روتی  م ، ب1989ثه،یالحد

  ق ،. ه1404ه ، چاپ ششم ی ، کتابخانه اسالم42خ محمد حسن ، جواهر الکالم ،ج ی، شینجف-

   4 ، جلد يزدیع االسالم ،ترجمه ابوالقاسم ابن احمد ی ،شرایمحقق حل-

  ات ،ی، کتاب الد2 ، مسالک االفهام ، ج ی العاملیالجبلن ین الدی ،زید ثانیشه-

  ق ،نجف اشرف. ه1396 ،2 تکلمه المنهاج ، ج ی ، ابوالقاسم ، مبانییخو.. ت ایآ-

   تهران1365ان ،یلی اسماعی ، موسسه مطبوعات2له ، جلد یر الوسی، تحرینیامام خم-

   ،10، شرح لمعه ،جید ثانیشه-

  ، تهران 1378گنج دانش ،  چاپ دهم،  – حقوق ينولوژیترم،محمد جعفر ، ي لنگروديجعفر-

   ، ، تهران1370زان ،چاپ دهم ،ینشر الم  ،4 ،چاپ دهم ،جید حسن ،حقوق مدنی ، سی امام-

   تهران1372ن ، چاپ ششم ، یانتشارات دادآفر  ،ی عمومينه حقوق جزاینوربها ، رضا،زم-
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   ، تهران1371، ، گنج دانش ،چاپ چهارم ، ، جلد اول ی عموميز ، حقوق جزای ، پروی صانع-

ب ، چاپ اول ی ، نشر طبیهن عباسیت پرستاران ، ترجمه مین ، حقوق و مسئولیستا ، جانیف-
،1384  

  1381،چاپ اول ،ی ، انتشارات حقوقی، ترجمه محمود عباسیندا ، حقوق پزشکینت ، بلی ب-

 ی ،انتشارات حقوقیجانیمه باقر الرماران ،ترجی حقوق بیقینت،مطالعه تطبیورس و پینن ، گیل-
  1381،چاپ دوم ،

،چاپ دوم ی ،انتشارات حقوقیخی ، ترجمه بهرام مشایج ، حقوق ،اخالق پزشکیاسک.یج .يد-
  ، تهران1381، 

   تهران 1370 ، چاپ چهارم ،ی ،انتشارات روزنامه رسمی قانونی ،فرامرز، پزشکيگودرز-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


