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  چكيده
از آنجايي كه سلطه ي انسان بر جسم و روان خود ، امري عقاليي است ، بنابراين در 
قلمرو پزشكي نيز پزشك براي انجام اقدامات درماني حق تصرف در تن و روان بيمار را ندارد مگر از 
خود بيمار و يا نمايندگان وي تحصيل اذن نموده باشد ولي در مواردي كه انجام اقدامات درماني 

رت و فوريت دارد و امكان تحصيل اذن از بيمار و هم چنين امكان دسترسي به نمايندگان وي ضرو
به نظر اقدام به درمان مي نمايد. وجود ندارد ، در چنين شرايطي پزشك به اذن شرعي ( قانوني ) 
به قاعده ي اضطرار استناد نمود، مي رسد براي عدم مسئوليت پزشك در چنين مواردي مي توان 

ن معنا كه اضطرار موجب رفع حرمت از اصل عمل مي شود . بدين ترتيب در ذيل به بررسي بدي
  .اضطرار و شرايط آن در اقدامان درماني پرداخته خواهد شد

 
 .تحصيل اذن بيمار و نمايندگان وي ، مسئوليت پزشكي ، اضطرار :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 بر انسان زيرا ، گيرد قرار او موقعيت در حقوقي لحاظ از اينكه مگر ، ندارد را ديگري روان و تن در تصرف حق و امكان كس هيچ
 " دايره و .)23آن،ص ايجاد سبب و بيمار و پزشك ي رابطه حقوقي ،ماهيت1390اخوي، (سادات است مسلّط خويش جسم و مال ، امور

 و پزشك قرارداد حقوقي مباني ،تحليل1390اخوي، (سادات.  دارد شمول نيز انسان روان و تن بر " اموالهم علي مسلّطون الناس
و فقهاء نيز بر اين ) 9/502 ،.ق.ه 142(كليني،( " كُلَّها امورَهُ المومنِ اِلَي فَوَّضَ-عَزََّوَجلَّ – اهللا اِنَّ " زيرا روايت شده است كه .)23بيمار،ص

 بر سلطنت بلكه.  نيست اشكالي ، خود بر انسان سلطه در و اوليه سلطنت مقابل در است خاص اعتبار ، خود بر انسان تسلط "اعتقادند كه 
 (موسوي.  " دارند تسلط هم خويش نفس بر ، خود اموال بر سلطه همانند مردم بنابراين.  مال بر سلطنت بر مقدم و است عقاليي امري نفس

  .)50البيع،ص ،كتاب.ق.ه 1418خميني،
 امور در كه است اي بيگانه اقدام همچون او اقدام ، باشد نداشته نيابت و صالحيت پزشكي اقدامات انجام در پزشك چنانچه پس 

 كه مواردي در كه است اين ، ديگري جانب از يافتن صالحيت ي فلسفه زيرا.  گردد او ضمان موجب تواند مي و است كرده تصرف ديگري
 از ، دارد را توانايي اين كه شخصي ، ندارد...  و علمي و فني هاي مهارت فقدان ي واسطه به را كاري انجام در مباشرت عملي امكان اصيل
 بدون پزشك اقدام نيز قانون ظاهر بنابر و). 27و22بيمار،ص و پزشك قرارداد حقوقي مباني ،تحليل1390اخوي، سادات. ( كند اقدام او جانب
 پزشك دخالت مشروعيت موجب ، درمان به بيمار اذن ترتيب بدين.  )15،ص1392بني، آقابابايي و (ساريخاني.  بود خواهد جرم بيمار اذن
  . )63 ،ص1377تبار، . (جعفري شود مي درماني اقدامات در

  آن پرداخته مي شود . شرايط و اضطرار قاعده پزشكي و بررسي در اضطرار جايگاه با توجه به آنچه ذكر شد در ذيل به بررسي
  پزشكي در اضطرار جايگاه بررسي - 1
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 2ظفرقندينفيسه،1 آبادي حسين داستاني وجيهه
  .خصوصي حقوق ارشد كارشناسي دانشجوي 1
  .شاهد دانشگاه پزشكي اخالق دانشيارگروه 2
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 امكان كه مواردي در و بيمار شخص از بايست براي مشروعيت اقدامات درماني و به تبع آن عدم مسئوليت پزشك مي مي دانيم كه
 وي از نمايندگي به جايگزين اشخاص از بايد ، ندارد وجود...  و اغماء بيهوشي ، ، جنون ، صغر همچون داليلي به بيمار خود از اذن تحصيل
 اذن نفع ذي از اشخاص بايست مي نيز كند وارد لطمه ديگران حقوق به است ممكن كه درماني اقدامات برخي در البته.  نمود اذن تحصيل
 به جراحي عمل به اقدام ، زن رضايت با پزشك ، سزارين عمل از پس اگر مثال براي. )109،ص1388شيباني، و (ساالرزايي.  شود گرفته
 ديگر و (پارساپور.  كرد اذن تحصيل نيز همسرش از بايست مي ، شود زن ناباروري موجب كه اي گونه به ، نمايد بارداري از جلوگيري منظور

  .  )29،ص1385نويسندگان،
 بايست مي پزشك ، ندارد جايگزين وجود اشخاص يا بيمار از اذن تحصيل امكان 2فوريت و 1ضرورت صورت در كه مواردي ولي در 

 به تكليف پزشك ، صورت اين در ترتيب بدين ، دارد وجود اضطرار حالت ، مواردي چنين در 3، نمايد اقدام)  قانوني(  شرعي اذن موجب به
 از و بود نخواهد خود اقدامات متعارف عواقب مسئول ، پزشكي نظامات و فني و علمي موازين رعايت درصورت و ندارد برائت و اذن تحصيل

 خود جاي از بيمار فك ، دندان كشيدن اثناء در چنانچه ، مثال طور به) 46،ص1390آذر، شقاقي. ( باشد مي معاف مدني و كيفري مسئوليت
 باشد اضطرار حالت از مصداقي تواند مي ، كند بيمار فكّ انداختن جا به اقدام ، او اذن بدون  ، بيمار هوشي بي حالت در پزشك و رود در
 مجازات قانون 623 ماده(  باشد نشده دميده آن در روح هنوز كه مادر جان نجات براي جنين سقط مانند يا) 65تبار،پيشين،ص جعفري(

 مجازات قانون 167 ماده در اضطرار علت به ، بيماري درمان براي يا مرگ از نجات براي ضرورت مقدار به خمر شرب يا)  تعزيرات اسالمي
 و يا چنانچه .)120،ص1390ساوالني، از نقل به 258 عمومي،ص جزاي حقوق هاي گلدوزيان،بايسته. ( نبود مجازات قابل ، سابق اسالمي
 تواند مي باشد داشته فوريت دوم جراحي اگر بداند جراحي به نياز كه گردد بيمار در ديگري بيماري متوجه جراحي عمل هنگام به پزشك
.  كند تجاوز اوليه اذن حدود از تواند نمي نباشد فوريتي اگر اما كند جراحي به مبادرت او قانوني اولياء يا بيمار از رضايت اخذ بدون

  .   )192و249،صص1389حجتي، از نقل به 302و301،صص 3عمومي،جلد جزاي (محسني،حقوق
 و تورات در . نمود استناد اضطرار ي قاعده به توان مي پزشك مسئوليت عدم براي رسد مي نظر به صورت اين در ، حقيقت در

 داند مي منتفي را مضطر شخص مسئوليت نيز حمورابي قانون 134 ماده و است شده اشاره مضطر شخص مسئوليت عدم نيز به انجيل
.  است شده واقع نيز اسالم حقوق نظام قبول مورد كه است عقلي اي قاعده ولي نيست تاسيسي اي قاعده ، اضطرار ي قاعده اگرچه بنابراين

  .)45،ص1381زراعت،(
  آن شرايط و اضطرار قاعده بررسي- 2

 ، االضطرار ":  است شده تعريف چنين العرب لسان در و) 1371معين،( است آمده درماندگي و ناچاري معناي به لغت در اضطرار
 ص منظور ابن العرب لسان. ( " اليه الجي اي الشيء الي اضطر و االضطرار لمصدر اسم الضروره و ، امر اليه اضطره قد و الشيء الي االحتياج

 اِثمَ  فَال العادٍ وَ  ٍباغ غَيرَ اضطُرَ فَمَن " كه است آمده بقره سوره 173 آيه در) 113نويسندگان،پيشين،ص ديگر و ساالرزايي از نقل به 486
 الضَرورات " قاعده چنين هم و "...  اليه اضطروا ما وَ ...  ، الخَطا:  ِتسَعه اُمَتي عَن رُفِعَ ":  فرمايند مي) ص(پيامبر  نيز رفع حديث در.  " عليه
 را بزرگتر ضرر دفع ، قانونگذار كه معنا اين به)  فاسد به افسد دفع(  اصطالح و. )175و174،صص1،جلد1387(اردبيلي، " المَحظورات تُبيحُ
 منظور به ، اسالم حقوق نظام در قواعد اين.  بود خواهد اجتماعي نفع ، اضطرار مبناي صورت اين در كه پذيرد مي كوچكتر ضرر مقابل در

 نجات براي اگر) 114نويسندگان،پيشين،ص ديگر و ساالرزايي. ( است گرديده وضع اجتماعي و فردي زندگي گشايش و موانع برداشتن
 زاده،بي حبيب. ( ايم كرده محروم حقوقش تمام از را انساني يكباره كه باشد مي معنا بدين ، نشود داده اقدامي ي اجازه شخصي زندگي
  .)60تا،ص

 بايد خطر عبارتي به ،)  نباشد احتمالي خطري(  باشد واقعي و الوقوع قريب يا موجود بايد خطر كه است اين اضطرار شرايط جمله از
 نباشد ديگري راه ، ضرورت دفع براي و) 49،ص1385زاده، حسين و جعفرپور. ( باشد عضو يا نفس تلف معرض در كه باشد نحوي به و شديد

 تئوري صورت اين در) 122ساوالني،پيشين،ص. ( است خطر دفع يا و اجتناب راه تنها آن انجام كه معنا بدين) 284ق،ص.ه1402عوده،. (
 از بنابراين.  باشد شده شغلي خطاي مرتكب مگر نباشد آور مسئوليت اضطراري و فوري موارد در پزشك اقدام كه شود مي موجب اضطرار

 باشد مي خود فعل از ناشي خسارت ضامن متلف(  اتالف ي قاعده با و شود مي عمل اصل از حرمت رفع موجب اضطرار اماميه فقهاي نظر
   .)141،ص4،جلد1389داماد، محقق. ( ندارد منافاتي)  باشد نشده يا باشد شده تقصير مرتكب خواه

 تشخيص موجه ضرورت استناد به ندارد وجود رضايت اخذ امكان كه شخصي به پزشكي خدمات فوري ي ارائه نيز انگليس حقوق در
 تامين بر مبني قراردادي بيمارستان با پزشك حقيقت در نيز اورژانسي موارد در كه شود مي گفته كه تفاوت اين با البته.  شود مي داده

.  نمايد پزشك عليه دعوي طرح به اقدام تواند مي نفع ذي ثالث شخص عنوان به بيمار جهت بدين ، دارد را اورژانسي بيمار به نسبت خدمات
  ).23برمينكهام،پيشين،ص(



  114-116، ص 1395فروردين ، 3جلد ،  10، شماره علوم انساني اسالمي
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

 مي حقوقي اورژانسيِ حالت از بيمار نمودن خارج به ناظر تعهد و در نهايت بايد گفت كه در چنين موارد اضطراري و اورژانسي مورد
.  شود انجام الزم مقدار به بايست مي ضرورت دفع ، ديگر عبارت به.  شود رفع موجود خطر كه اي اندازه تا يعني باشد

 رفع كه معناست بدين نيز " بِقَدِرها تَقِدرُ الضرورات "قاعده . شود مي مسئوليت موجب ضرورت حد از تجاوز زيرا. )284(عوده،پيشين،ص
.  شود قطع بايد نيز زيانبار فعل ، عذر شدن برطرف با و است جايز اضطراري فعل انجام ، موجود تهديد و خطر تناسب به و اضطرار حالت

 . " نيست جايز آن بر زياده و كند اكتفاء ضرورت مقدار به بايد مضطر " كه فقهاء معتقدند) 114،پيشين،ص نويسندگان ديگر و ساالرزايي(
  .  )181،صفحه2(موسوي الخميني،تحريرالوسيله،جلد

  بحث ونتيجه گيري:
 وجود وي نمايندگان و بيمار از اذن تحصيل امكان كه فوريت و ضرورت موارد در كه گرديد تبيين حقوقي و فقهي گرانسنگ مباني بر اتكاء با

 توان مي و باشد مي معاف مسئوليت از پزشك اين و  شود مي پزشك توسط درماني اقدامات مشروعيت موجب)  قانوني(  شرعي اذن ، ندارد
 ضرر دفع ، اضطرار حالت در كه معنا بدين.  است شده مطرح موانع برداشتن براي ، حقيقت در كه دانست اضطرار ي قاعده را آن مستند
  .  است شده پذيرفته كوچكتر ضرر مقابل در بزرگتر

 ، نشود انجام درماني اقدام اگر كه اي گونه به باشد واقعي و الوقوع قريب ، شديد خطر كه است هنگامي پزشكي در اضطرار رسد مي نظر به
 اينكه مگر گردد مي پزشك مسئوليت از معافيت و عمل اصل از حرمت رفع موجب اضطرار صورت اين در.  باشد تلف معرض در عضو يا نفس

   باشد شده خطا و تقصير مرتكب درماني اقدامات انجام در پزشك

 مراجع

 Emergency    
 Urgency  
 پزشك ، ضروري و فوري موارد تشخيص مرجع " كه كند مي بيان 11/3/1371- 1830/7 شماره مشورتي نظريه و 

 نظر كسب قانوني پزشكي يا پزشكي نظام سازمان از توان مي فوريت احراز براي شكايت صورت در كه باشد مي معالج
  قضاييه قوه حقوقي اداره 11/3/1371- 1830/7 شماره مشورتي نظريه "...  كرد

 ولي باشند حيات حال در قانوني سرپرستان يا اولياء چنانچه...  " 7/1/1362- /63/7 شماره مشورتي نظريه موجب به 
 فوريت سالمت حفظ يا حيات ي ادامه براي طبي يا جراحي عمل انجام و نباشد ها آن به دسترسي يا نداشته حضور
   "... بود نخواهد ضروري قانوني سرپرست يا قهري ولي از رضايت اخذ باشد داشته


