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 عادالنه یدادرس ۀسنج در کیپزش ری تقص انی قربان یدادخواه حق

حسن پوربافرانی
 

 دهیچک

 حقوق با یرتیمغا تنهانه هک است برخوردار یحقوق  از زین دیدهبزه  متهم، موازات به ی فرکی یهایدادرس در
  از . دارد وجود طرف دو هر مورد در سانیک حقوق، نیا و است کمشتر آن با موارد یبرخ در هکبل ندارد متهم
 با یقانون صالح دادگاه یدگ یرس بر حق است، عادالنه یدادرس یک نیمواز و اصول جزء هک حقوق نیا ۀجمل

 بر حق نیهمچن و دادگاه استقالل و یطرفیب گر،ید حقوق. است یحقوق نیمواز به آشنا دانحقوق حضور
 نبودن و است یضرور کیشا مورد در هم و متهم مورد در هم حقوق نیا تیرعا. است تأخیر بدون یدگ یرس
  ی ادیز بارزیان آثار هک شد خواهد ی دادگستر مراجع ردکعمل به نسبت شهروندان اعتماد سلب باعث هاآن 

 ،شدهاشاره  یارهایمع خصوصهب عادالنه یدادرس یارهایمع ای آ هک است آن مقاله نیا یاصل پرسش. دارد
 افتنی یبرا  مقاله نیا ر؟یخ ای شودیم تیرعا رانیا یفعل یفرکی حقوق در کیپزش ریتقص انیقربان به نسبت
 استقالل و یطرفیب ،ی دادگستر یهادادگاه توسط یدگ یرس اریمع سه ،یپژوهشسؤال  نیا به قیدق یپاسخ
 خواهد لیتحل کیپزش ریتقص یهاپرونده به یدگ یرس در ترتیببه را  متعارف زمان در یدگ یرس اصل و دادگاه

. کرد
 یقانون کیپزش ،کیپزش نظام سازمان ،کیپزش ریتقص ،یطرفیب عادالنه، یدادرس: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ت یبه متهم و رعا یدانحقوقخود ذهن هر هد، خودبی آیان میبه م 1عادالنه« یسخن از »دادرس یوقت

بودن دادگاه یو علن یطرفینجه، بکل، منع شکیر حق داشتن ویعادالنه در مورد او نظ یدادرس یاستانداردها
ه از قدرت و کب )دادستان( ی، مقام تعقیفرکیرا در امور یز ؛است یعین امر البته طبیشود. ایمعطوف م

حضور فعال دارد و  ی( در دادرسدیدهبزه جامعه )و از جمله  ۀندینما عنوانبهار برخوردار است، یانات بسکام
برابر با  یهاتیبهره است. لذا ضرورت حفظ توازن و داشتن موقعیازات بین امتیمتهم از ا یعنیطرف مقابل 

 دیدهبزه گر صحبت از حقوق یان دیاست. به ب  یدادستان در جهت دفاع از اتهام، در مورد او، محل بحث اصل
 یالمللنیندارد و اسناد ب  ی)دادستان(، چندان ضرورت  جامعه  ۀندیبه جهت حضور نما  یفرکی  یدر مقام دادرس

پاینوانسک ۶ ۀر مادیز نظیمربوطه ن ، یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیثاق بیم ۱۴ ۀحقوق بشر و ماد ییون ارو
 ین اسناد به معنیانکردن حیه تصرکاند. البته پرواضح است ح موضوع دانستهیاز از طرح صرینیخود را ب

مدار رامتکعادالنه و رفتار    یدادرس  یارهایت معیست و رعاین  دیدهبزه ن در مورد  ین موازیت ایبه رعا  یازینبی
عادالنه  ین مهم دادرسیه امروزه از موازکها سالح  یاست. در واقع اصل تساو یهم ضرور دیدهبزه در مورد 

: ۱۳۹۳، یاصلانیجیدارد )را  را هم در بطن خود دیدهبزه ر حق یزناپذیگر صورتبهاست، در ذات خود و 
 یاسیو س  یحقوق مدن  یالمللنیثاق بیم  ۱۴  ۀماد  ۷تا    2  یعدم صراحت بندها  رغمبهه  ک(. همچنان۱۴۱-۱۴۵

 
اما به دو دلیل   ؛توان به »منصفانه« هم ترجمه کرد « را می Fair» ۀ « است. واژFair Trial. معادل انگلیسی دادرسی عادالنه »1

برعکس حقوق  ، شکلی است و در این حوزه اواًل، قلمرو دادرسی عادالنه در حقوق کیفری   ؛ زیرا:تر است»عادالنه« مناسب  ۀ واژ
( است و این تشریفات،  Due Process of Lawکیفری ماهوی که نتیجه محور است، توجه عمده به رعایت تشریفات قانونی ) 

گر اجرای دقیق ضوابط و معیارها،  عدالت )گذاشتن هر چیز به جای خود(، بیان ۀ مشاهده است که چون واژمعیارهای عینی و قابل 
تر است. پذیری دارد، دقیق جای منصفانه که در ذات خود نوعی انعطاف عادالنه به ۀ بردن واژکارای کم و کاست است، بهبدون ذره 

های خشک قانونی فراتر رود و عدالت  چهارچوب تواند از شود که دادگاه می»انصاف« این معنا هم متبادر می   ۀ توضیح اینکه از واژ
در حالی که چنین چیزی در معیارهای دادرسی عادالنه مدنظر نیست و رعایت   ؛های قانونی نیز بیابدچهارچوب مدنظر را فراتر از 

عدالت کیفری، اجرای   ثانیًا، برای تحقق حس اعتماد عمومی به دستگاه  ؛دقیق تشریفات قانونی )شکل محوری(، اساس کار است
از جمله حقوق قانونی متهم و شاکی ممکن نیست.   ،عدالت باید محسوس و مشهود باشد و این مهم جز با رعایت دقیق معیارها

و متهم و حتی در مواردی چشمان    ،العموم و شاکی خصوصیاعم از مدعی ،  توضیح اینکه در حقوق کیفری با دو طرف یعنی شاکی
های جمعی مواجهیم و عدم رعایت دقیق ضوابط و معیارهای دادرسی عادالنه، ممکن است توسط یکی ق رسانهتیزبین مردم از طری

قضائیه گردد. در این مورد هم کاربرد ۀ شدن اعتمادمردم به قوطرفی دادگاه و در نتیجه سست دو یا جامعه، حمل بر عدم بی  از این 
انه حق مطلب  فمنصۀ  پذیرد، بهتر از واژرا نمی ها  آن ری نسبت به معیارها و انحراف از  که گفته شد، انعطاف پذیعادالنه که چنان   ۀ واژ

 کند.  را ادا می
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 یکدر    ین ماده در مورد حق دادخواهیا  ۱ت صدر بند  ی، اطالق و عمومدیدهبزه ت از حقوق  یحما  درخصوص
 1.است دیدهبزه ار و هم کطرف شامل هم بزهیدادگاه صالح مستقل و ب

 یدادرس  یارهایمع  یدر ترازو  کیر پزشیان تقصیه صحبت از حقوق قربانکست  یتعجب ن  یجا  یبه هر رو
و استقالل   یطرفیچون ب  ینیت موازیگر رعایز ندارد. به عبارت دیبا حقوق متهم ن  ید و تقابلی ان آیعادالنه به م

با حقوق متهم ندارد   یرتیمغا  تنهانه  یدادگاه صالح قانون  یدگ یا حق بر رسی  یدگ یا اصل سرعت در رسیدادگاه  
ست هاآن ک حقوق مشتر ۀ ده و متهم و از زمریدق انطباق حق بزه یسندگان از مصادی نو یر برخیه به تعبکبل

ر یعادالنه و سا  یدگان بر دادرسی دنسبت به حق بزه   یدیب امروزه تردین ترتی(. بد2۱۴:  ۱۳۹۱،  یاسد)سادات
ب ی خصوص پس از تصوهشورها بکاز  یاریبس یاز جمله در حقوق داخل ؛وجود ندارد یقانون یهاتیحما

ن حقوق مورد ی( ا۵۱۹8) 2استفاده از قدرتان سوءیدگان و قربانیدبزه  یعدالت برا  یادیاصول بن ۀیاعالم
کید (. در ۱۷8: ۱۳8۴از جرم سازمان ملل متحد،  یریشگینترل مواد مخدر و پک رۀ قرار گرفته است )ادا  تأ
کید 3و رفتار عادالنه یدگان به دادرسیدبزه  ین قطعنامه هم به مقررات دسترسیخود ا و حقوق مختلف  تأ

(.  ۱۱۷-۱2۱: ۱۳8۴؛ علم، 2۳۴-2۳۵: ۱۳۹۱، یو مقدس ینالیدگان مورد اشاره قرار گرفته است )زیدبزه 
آور ن قطعنامه الزامیو رفتار عادالنه است. البته ا یدگان به دادرسیدبزه  یسن سند در مورد دستریا ۷تا  ۴مواد 

از  یر برخیاما به تعب؛ شورها داردک ی فرکیان گذارقانون یو الگو برا  ی، اخالقیارشاد ۀست و تنها جنبین
را محور یز ؛شودیسازمان ملل محسوب م ییاست جنایدر س یعطفۀ ب آن نقطی ان »تصودانحقوق

اران کمقابله با بزه یو چگونگ یارکنترل بزهکن عمدتًا بر یش از این سازمان تا پیا ییجنایاسیس یراهبردها
د یبا  که  ناچن( و آن۳:  ۱۳8۴،  یابرندآبادیاستوار بوده است« )نجف  یفرکی  فراینددر    هاآنت از حقوق  یو حما
ران یا یفرکیا در حقوق ی ه آکن اساس، پرسش مقاله آن است یشده است. بر اینم دیدهبزه به حقوق  یتوجه

ن مقاله در یاست ا  یهیر؟ بدیا خیشود  یت میرعا  کیر پزشیان تقصیعادالنه در مورد قربان  یدادرس  یارهایمع
کیده کبل ؛4ستیعادالنه ن یاصل دادرس یارهایمع یمقام برشمار  یهادادگاه یدگ یار رسیمقاله بر سه مع تأ

ن ین بحث ایدر زمان متعارف است. همچن یدگ یو رس یطرفی، اصل بیمنبعث از قانون اساس ی دادگستر
ه یعل کیاز اعمال پزش یناش یرعمدیاعمال غ یانگارر جرمینظ ،کیپزش یفرکیحقوق  یمقاله مسائل ماهو

 یعنی ،کیپزش  یلکش ی فرکیه مسائل حقوق  کبل  ؛ستین  کت پزشیمار و اصل مسئول یمنافع بیا  و  ا عضینفس  

 
طرف »... هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او عادالنه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بی میثاق:  ۱طبق بند  .1

حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختالفات راجع به حقوق و الزامات   ۀ ربارتشکیل شده، طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه د 
 « .  او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید...

1. Fair Treatment    
2. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of crime and Abuse of Power, 

General Assembly, Resolution 40/34, 29 November 1985.    
؛ قربانی، 2۹- ۵2:  ۱۳۹۶؛ کوشا و پاک نیت،  ۴۷۱- ۶2۳:  ۱۳۹۳: )پرادل و دیگران،  ص؛ نکبرای مطالعه مفصل در این خصو  .4

 (.  22۱- 2۵۰: ۱۳۹2؛ فضائلی،  2۵۰-22۱: ۱۳۹۰
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شده در حقوق هیتعب یلکن راستا مقررات شیا در ای آ اینکهاست و  کیو تخلفات پزش جرائمبه  یدگ یرس ۀنحو
 ر؟ یا خیعادالنه است  یدادرس یران مطابق با استانداردهایا ی فرکی

 یفرکین حق را حقوق یبه اشناسد اما راه وصول یت میرا به رسم ی، حقیاست حقوق ماهو یهیبد
 ی فرکیماندن حقوق میعق ۀمثابند، بهکن ییناهموار تع یراه یلکش ی فرکیند. اگر حقوق کین مییتع یلکش

  ی از دردها یه دردکاغذ است ک یرو ی، صرفًا مطالبیماهو یفرکین حالت حقوق یاست. در ا یماهو
گر در راه احقاق یدیکمل کم یلکو حقوق ش یوه حقوق ماهکن اساس است یند. بر همکیرا دوا نم دیدهبزه 

ل وجود موانع ین افراد به دلیا یبرا یلکاند و اگر عبور از قلمرو حقوق شکیر پزشیان تقصیحق مطلوب قربان
 ه،نندکیدگ یمقام رس یطرفیو ب یدگ یداشتن، وجود مراحل متعدد رسیمال ۀنی بودن، هزبرر زمانینظ، متعدد

شود. آنچه یه همانا احقاق حق است، نائل نمکبه هدف خود  کیپزش یماهو یفرکیل باشد، حقوق کمش
ر یا مسی ند آکیه مشخص مکعادالنه است  یدادرس یارهاین راستاست، معیسره از ناسره در ا ۀنندکنییتع
ر. یا خیاست  ین حقوقیمطلوب و مطابق با مواز ی ریمس کیر پزشیان تقصیشده نسبت به قرباننییتع یلکش
 یهااد پروندهیه با توجه به ازدکنیاز جمله ا ؛شود ی گریتواند منجر به سئواالت دین پژوهش میا یهاافتهی

 یهااد پروندهیدر صورت اثبات، از عوامل ازد، کیپزش یلکش ی فرکیحقوق  یا نابسامانی ، آ1کیر پزشیتقص
 طلبد.یگر مید یه البته خود مجالک ریا خیهست  کیر پزشیاز تقص یناش

 یدادگستر یهادر دادگاه یدگ یار رسیعادالنه و مع یدادرس یسه مبحث ابتدا به بررس یدر ادامه ط
ز به بحث از یم. در مبحث سوم نیپردازیم یطرفیار اصل بیعادالنه و مع یپرداخته و سپس به بحث دادرس

 م پرداخت. یخواه  کیر پزشیان تقصیآسان و در زمان متعارف نسبت به قربان  یگ دیار رسیعادالنه و مع  یدادرس

  یدادگستر  یهادادگاه  یدگیار رسیعادالنه و مع ی. دادرس۱
عادالنه هم  یتحقق دادرس ۀت قانون است. الزمیمکحا یاساس یهاهیاز پا یکیعادالنه  یمفهوم دادرس

ات یاکبه ش یدگ یدار رسن قوه، عهدهیآن مستقل باشد. ا یاجزا ان و ک ار یه تمامکاست  یاقضائیه ۀوجود قو
جلب طرفانه باعث  یق و بیمستقل، دق  یهایدگ یآن، رس  یاست و با توجه به نقش داور  یو مدن  ی فرکیاعم از  

 جرائماز جمله    ،یبه هر جرم  یدگیه رسکاست    یهین اساس بدیشود. بر ایشهروندان به آن م  یاعتماد عموم
است.  ی دادگستر یهاآنان با دادگاه کیر پزشیماران و احراز تقصیه بیان علکمنافع پزشیا و ا عضیه نفس یعل

ثاق یم ۴۱ ۀ، ماد2حقوق بشر یجهان ۀیاعالم ۱۰ ۀحقوق بشر از جمله ماد یاو منطقه یالمللنیاسناد ب

 
با   ۱۳۹۵های قصور پزشکی در سال »رسیدگی به پرونده  :سایت سازمان پزشکی قانونی کشور  ۱۳۹۶/ ۱/۳طبق گزارش مورخ  .1

 درصدی مواجه بود.«  )بیست و هفت و دو دهم(  2۷.2رشد 
دادگاه مستقل... رسیدگی   ۀوسیله دعوایش به »هر کس با مساوات کامل حق دارد ک :جهانی حقوق بشر ۀاعالمی ۱۰ ۀطبق ماد  .2

 « . حقوق و الزامات او... اتخاذ تصمیم نماید ۀبشود و چنین دادگاهی دربار
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پاینوانسک ۶ ۀماد ۱و بند  1یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیب کیدن حق یبر ا 2حقوق بشر ییون ارو دارند.  تأ
قانون  ۱۵۶ح اصل یو نص صر است دانسته یرا حق مسلم هر فرد یهم دادخواه یقانون اساس ۳۴اصل 
 جرائمم در مورد  کو صدور ح  یدگ یگانه مرجع رسیرا    یدادگستر  یهاآن دادگاه  تبعبهه و یقضائ ۀز قوین  یاساس

 یدیچ تردین خصوص هیداند و در ایماران میب علیهان کپزش یرعمدیو غ یعمد جرائماز جمله  ،یابکارت
 ست. ین

 یدادگستر یهادادگاه یواقع یدگ یرس یعنین امر، یا ای ه آکن قسمت از مقاله آن است یپرسش مهم در ا
ه کر؟ پرواضح است یا خیشود یمراعات م کیر پزشیان تقصیقربان درخصوص یمنبعث از قانون اساس

ده شده و مورد یشن ییدر مراجع قضا کیر پزشیان تقصیت قربانیاکنسبت به ش ییمراجع قضا یدگ یرس
 یث قانون اساسیچه از ح  یشود، نقص قانونیه اشاره مک  گونهنان خصوص همیرد و در ایگیقرار م  یگ دیرس

از جمله  ،هادهاز پرون یه در مورد برخکح ندارد یبه توض یازین نیهم وجود ندارد. همچن یو چه قانون عاد
ن یه اکن مقاله آن است  یا  یمدعا  یضرورت دارد. ول   یارشناسک  ۀیاوقات اخذ نظر  یگاه  کیپزش یهاپرونده

گر مراجع یند و به عبارت دکرا عوض  یارشناسکو مرجع  ییمرجع قضا یه جاکد چنان باشد یاستعالم نبا
ان و ابالغ کپ نظر پزشیتا  ین امضاء برا یماش  ی، نوعییرا در صدر نشانده و مقامات قضا  کیپزش  یارشناسک

 کیتخلف پزش یهاپرونده ۀدر مورد هم ییه امروزه مراجع قضاکم یدانیم یکض باشند. نیبه مر هاآن 
سازمان نظام  یانتظام یدنظر و عالی، تجدی« اعم از بدویانتظام یهاهیئت» یارشناسکبالاستثناء نظر 

 ۀی ن مطلب، رویمستند ا 3.نندکیرا استعالم م یقانون کیز پزشک« مرا کیپزش یهاونیسیمکا »ی کیپزش
ها ن پروندهیننده به اکیدگ یاران رسیها و داداز بازپرس یبا استعالم شفاه یه به راحتکموجود است  ییقضا

ه، ی ن روید. ای آی، به دست ماست ردهکصحبت  اهآناز  یه نگارنده هم با تعدادکننده، کیدگیا قضات رسی
ز یارجاع پرونده ن یدادسراها برا  ۀشود. بهانیرار مکت دائماستثناء  ینانوشته، بدون مورد یسان قانونهب

ه کن مورد چنان است یدر ا یافراط ی  محورارشناسک ۀیبودن موضوع است. روحیارشناسکو  یتخصص
داشته باشند و  کیپزش جرائمبه  یدگ یرا در رس ید نقش اصلیبا یقانون اساسه طبق ک ییمراجع قضا ییگو

، اصل قرار کیپزش  ی، فرع و مراجع انتظاماست  دانسته  ییت قضایمکدار اعمال حارا عهده  هاآن   یقانون اساس
 عنوانبه یقانون اساس ۱۵۶ه اصل کرا  ییت قضایمک، اعمال اصل حاییرند. در واقع مراجع قضایگیم

 
قانون مدنی در   موجببه المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم به آن ملحق شده و مقرراتش میثاق بین  ۱۴ ۀدر ماد  .1

»... هر کس حق دارد به اینکه دادخواهی او... در یک دادگاه صالح... طبق قانون  مده است:  االجراست، آحکم قانون داخلی و الزم
 « . ..رسیدگی بشود.

پایی حقوق بشر:  ۶ ۀماد  ۱طبق بند  .2 ای منصفانه، علنی و در مهلتی معقول  »هر کس حق دارد به دعوایش به گونه کنوانسیون ارو
 «.  ن قانونی ایجاد شده باشد، رسیدگی شود...طرف که طبق موازیتوسط دادگاهی مستقل و بی

یه آن است که نظری .3 از جمله  ها، انشود و در مراکز استکارشناسی کمیسیون پزشکی استعالم می  ۀظاهرًا در محاکم تهران رو
 بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی.  هیئتاصفهان نظر 
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ن اصل یبه ا  یجفا  یه نوعکنند  کیان واگذار مدانحقوقریتر به غهرچه تمام  ی، به آنان سپرده به راحتدانحقوق
د؛ ی آیشمار مهعادالنه هم ب یرسداصل دا  یارهایرفتن از معه فرا کنیهم هست. افزون بر ا یمهم قانون اساس

ده یدیحقوقان خبره و آموزشدانحقوقس آن  أ ه در رک  یمنبعث از قانون اساس  یهاار، دادگاهین معیرا مطابق ایز
 ؛ستین  یارشناسک  ۀیعدم اخذ نظر  یمدع  یسک  ی. از طرفهاآنر  یباشند نه غ  یدگ یدار رسد عهدهیقرار دارند با

مرجع ر خارج از توان یص تقصیه تشخکضرورت دارد  یزمان یارشناسکارها، نظر ین معیمطابق هم یول 
با همان سواد  کیر پزشیق تقصیاز مصاد یاریص بسیه تشخک یدر حال ؛باشد یتخصص یو امر ییقضا

مارستان یش به بیشه در پایرفتن شبه جهت فرو کیودکمورد  یکاست. مثاًل در  یافک یرتخصصیغ یعموم
ل با عفونت و درد سا یکه پس از کدهد یه میق، دستور بخیدق ۀنیاورژانس بدون معا کرده و پزشکمراجعه 

ض، دادسرا پرونده را به یمر یایت اولیاکشوند. با شیشه در محل جراحت می، متوجه وجود شکودک یپا
ن اساس یداند! بر اینم کرا متوجه پزش ی ریگونه تقصچیه هیئتن یه اکدهد ی ارجاع م یانتظام یبدو هیئت

 یدر مراحل بعد کیخاص، شا ۀن پروندیه در اکنینظر از اصرف 1.ندکیب صادر میدادسرا هم قرار منع تعق
را  یز ؛ستین یارشناسک ۀیبه اخذ نظر ین پرونده ضرورتیه در اکن است یته اک، نباشد دهیبه حق خود رس

رد، کیه میاقرار به صدور دستور بخ کپزش اینکهن پرونده به صرف یمحرز است. در ا کپزش یمباالت یب
ه خود اذعان به آن کاست  کر پزشیاحراز تقص مهمرا یز وجود داشت؛ جلب به دادرسیصدور قرار  امکان

ست یارشناس نکبه اخذ نظر  یازین یخارج یحقوق ۀا واقعیبا احراز عمل  یارشناسکموارد  یدارد و در تمام
معالج ابزار  کپزش که یا(. در پرونده۴-۵: ۱۳۹۵، ینیرحسی؛ م۱۰۰: ۱۳۹۵، قضائیه)پژوهشگاه قوه 

 یبرا  یچه ضرورته، هم داشت یو خود اقرار به عمل جراح باشدض جا گذاشته یم مرکرا داخل ش یجراح
ردن  کو سردرگم  یرحقوقیبه مراجع غ  هاآن شهروندان و ارجاع    یجاد مزاحت برا یر پرونده و ایردن مسکیطوالن

 وجود دارد؟  هاآن 
 یه قانون اساسکپرونده را    یکدر    یریگمیتصم  یمورد نقش اصلیارجاعات بن  یه اکآن است    ییته مبناکن
ه همگام با قانون ک  یسپارد. در حالیم  یرحقوقیمرجع غ  یکبه   است،  گذاشته  ییمرجع قضا  ۀبر عهد  یو عاد
 دارد و فقط در ییاز مرجع قضا یدگ یندارد و انتظار رس یچ ابهامینه هین زمیز در این یقانون عاد ،یاساس

ز یارشناس را جاکنه است، ارجاع امر به ین زمیدر ا ،یسازنه قاعده، استثناء یانگر نوعیه بک یموارد ضرور
 یهاهیئت»: ۱۳8۳ران مصوب یا یاسالم یجمهور کیقانون سازمان نظام پزش ۱۴ ۀطبق ماد 2داند.یم

خود را نسبت   یو تخصص  یارشناسک  یموظفند نظر مشورت  هانااز شهرست  یکهر    کینظام پزش  یانتظام  یبدو

 
 دسترسی در: سایت تخصصی خبری تحلیلی دادنگار، قابل نقل از وب  .1
 . 2۴/۵/۱۳۹۶؛ تاریخ مشاهده: ۱۳۹۵/ ۹/8تاریخ انتشار  /http://dadnegar.com.پزشکی - تقصیر- پرونده- نمونه/

هرگاه بازپرس راساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری  : »۱۳۹2کیفری    یقانون آیین دادرس  ۱۵۵ۀ  طبق ماد   .2
  بدوی انتظامی نظام پزشکی باشد و  هم هیئت« الزم نیست کارشناس . کند...ا صادر می بداند قرار ارجاع امر به کارشناسی ر

 تواند از سازمان پزشکی قانونی باشد. می
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ار یدر اخت کیصاحبان مشاغل پزش فۀاز حر یبه اتهام بزه ناش یدگ یمربوط به رس یهااز پرونده یکبه هر
ل به قاعده ین استثناء تبدیا کیه در امور پزشک یدر حال «.شهرستان مربوطه قرار دهند یها و دادسراهادادگاه

ه اقتدار کد چنان باشد  یر باین مسیدر ا  ی دادگستر  یهااها و دادگاهدادسر  یدگ یست. رسیه درست نکشده است  
مورد پرونده در مراجع یدادن بشکا یبودن امر یچون تخصص ییهابه بهانه ییمراجع قضا یو نقش اصل

، کیر پزشیتقص یهاه در پروندهکن احساس وجود دارد یرنگ نشود. به هر حال امروزه ام ک، یارشناسک
 ۀو ماد یقانون اساس ۱۵۶ه خالف اصل کاند ه قرار گرفتهیدر حاش یی، اصل و مراجع قضایارشناسکمراجع 

 یهات یاز ظرف نکردنو استفاده یارکمکخصوص  نیرسد در ایاست. به نظر م کیقانون نظام پزش ۴۱
ب  ،ییجز در موارد استثنا، هاتوسط دادسراها و دادگاه یمناسب قانون  قابل مشاهده است.  یبه خو

دارد  یراد جدیاند، اکر پزشیبه تقص یدگ یدار رسان عهدهکه خود پزشکنیسندگان ای از نو یر برخیبه تعب
ز را یمحور شده و قضات همه چارشناسکه کاست  ییقضا ۀی به رو یراد جدیاز ا یهم ناش یراد جدین ایو ا

قائل است؛ هم  یات گستردهیخودش صالح یارشناس هم برا کدهند و یارشناس ارجاع مکبالفاصله به 
زان آن یر و میه در همه امور، احراز تقصک یزان آن؛ در حالیدهد و هم راجع به میمرأی  ریراجع به نفس تقص

 ۀ ارشناس است )پژوهشگاه قوکت دادگاه، نه ی( است در صالحی)نه موضوع یمکح یه امرکنیبا توجه به ا
د شرح آنچه واقع شده را یصرفًا با ،ان هستندکن مورد پزشیه در اکارشناس ک(. در واقع ۱۰۰: ۱۳۹۵، قضائیه

ق شده و مدت زمان عمل چقدر بوده یبه او تزر ییبوده و چه داروها یض در چه حالتیگزارش دهد. مثاًل مر
ه کنیر؟ اما ایا خیشده مناسب بوده است زی تجو یا عمل جراحیشده قیتزر ین حاالت داروهایدر ا اینکهو 

 ییه صرفًا توسط مقام صالح قضاکاست  یمکح ی امر ،زان آن چقدر بودهیا میهم واقع شده  ی ریتًا تقصینها
است  یمکنه ح و یموضوع یارشناس امرکت یصالح ۀه محدودکنیرد. به هر حال اید صورت گیبا

 یمل جدأت یجاآن از  ییقضا ۀی است و عدم متابعت رو یهیروشن و بد ی (، امر۴-۵: ۱۳۹۵، ینیرحسی)م
 دارد. 

توان پاسخ یم یسطح صورتبهه کاست  ین مطلب ضروریا یادآورین قسمت از بحث، یان ایدر پا
صادر  کیر پزشیتقص یهاپرونده درخصوصرا  ییم نهاکه حکهستند  یین مراجع قضایتًا ایه نهاکگفت 

یی مراجع قضا مکح یه نداند مبناکست کیه اشاره شد، ک همان طوراما  ؛است یمطلب درستن ینند و اکیم
ن قسمت از بحث یمقاله در ا  یفرع  ۀین اساس فرض یان است. بر اکتوسط پزش  شدههمان نظرات صادر  اصوالً 

ه کنیا ، با توجه بهکیر پزشیتقص یهابه پرونده یدگ یرس درخصوصران یا ینیتقن ییاست جنایه سکآن است 
را  یداده، اما نقش برجسته و محور کیپزش ی، به مراجع انتظامیارشناسکر موارد یرا همانند سا ینقش فرع 

س آن، کبر ع کهان ریا ییقضا ییاست جنایاما س ؛ح و درست استیگذاشته، صح یباق ییمراجع قضا یبرا 
قانون سازمان  ۴۱ ۀخصوص مادهو ب یارشناسکو مواد مربوط به  یقانون اساس ۱۵۶گرفتن از اصل با فاصله

 ه قرار دادهیداده و خود را در حاش کیرا به مراجع نظام پزش ییو مبنا یمحور و ی، نقش اصلکینظام پزش
ات مقنن ی ه منوکنین اساس با توجه به ایست. بر ایعادالنه ن ین دادرسی، درست نبوده و منطبق بر موازاست



 ۱398پاییز  / ۱07مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۴8 

در عالم خارج محقق  یلکش یفرکیر از حقوق ین تفسیرده با اکان یب یماهو کیپزش یفرکیه در حقوق ک
با  یهماهنگ یهم در راستا یلکش ی فرکیدر حقوق  ی ه بازنگرکبل ییقضا ۀی اصالح رو تنهانهشود، ینم

 دارد. یفور و یعادالنه ضرورت جد ین دادرسیمواز

 ی دگی مرجع رس یطرفیعادالنه و اصل ب ی. دادرس2
ا  ی یاعم از مرجع اصل ،نندهکیدگ یمرجع رس یطرفی، اصل بییقضا یدگ ین هر رسیادیاز اصول بن یکی

و  یحقوق مدن یالمللنیثاق بیم ۱۴ ۀحقوق بشر و ماد یجهان ۀیاعالم ۱۰ ۀاست. در ماد یارشناسکمرجع 
ان، استقالل و دانحقوقاز  یکیر یاست. به تعبح شده ین حق هم تصری، به وجود اشدر که قباًل ذک یاسیس
ق مهم ین حال از مصادیم است و در عکاستوار و مح یاصل یحقوق یهاها در همه نظامدادگاه یطرفیب

معمواًل  یطرفیگفته شده است: »ب یطرفیح بی(. در توضCassese, 2008: 379ن بشر است )یادیحقوق بن
رد باشد و خواه نسبت به فرد، یکده و رویعق یک، خواه نسبت به یدارانبا جی یداورشیاشاره دارد به عدم پ

ه ک ییهادارد، در قضاوت یستینیمیف ید افراطیه عقاک یمثال... شخص یا قوم خاص... برا یگروه، حزب 
ن ی. ا.(2۴2:  ۱۳۹2،  یگردد« )فضائلیم  یداورشیا اتهامات زنان است، دچار پیف یالکمربوط به حقوق و ت
پایه بنا به اعتقاد دکبرخوردار است  یتیاصل از چنان اهم ه در مورد کنیحقوق بشر به محض ا ییوان ارو

ضامن  یطرفیرا اصل بیز ؛د از موارد رد محسوب شودیوجود آمد، باهد معقول بیو ترد کدادگاه ش یطرفیب
و  یدهند )آشوریها از خود نشان مدادگاه، شهروندان نسبت به یکراتک دمو ۀجامع یکه در کاست  یاعتماد

توانند به ی»قضات نمهم آمده است:  ی فرکی یالمللنیوان بید ۴۰ ۀماد 2(. در بند ۳۳۳: ۱۳8۳گران، ید
د یترد  ۀ . دقت در واژد قرار دهد«یرا مورد ترد  هاآن استقالل  یا  ناسازگار بوده    هاآنف  یه با وظاکبپردازند    یتیفعال

  ی د در مواردیاست و با تأثیرت و یا داور هم واجد اهمی یقاض یطرفینسبت به ب کش یه حتکدهد ینشان م
ه کن است  یاسؤال رد. ک یهم وجود دارد، از ارجاع پرونده به او خوددار یو یطرفینسبت به ب کش یه حتک
 یار مهم دادرسین معیا  کیپزشر  یان تقصیقربان  علیهان  که نفس، عضو و منافع پزشیعل  جرائمبه    یدگ یا در رسی آ

 گردد. یت میرعا یطرفیب یعنیعادالنه 
ظاهر امر  یگردد. آریت نمی ظاهر آن رعا رغمبهن خصوص یدر ا یطرفیه بکن مقاله آن است یه ایفرض

ه کطرف است یب یین مرجع قضایتًا ایاست و نها یدگیدار رسطرف، عهدهیب ییه مرجع قضاکن است یا
ست؟ یبر چ  یطرف مبتنیب  یین مرجع قضایا  ییم نهاکه حکن است  یاسؤال  ند. اما  کیصادر مرا    ییم نهاکح
 ۀیبر نظر ی( غالبًا مبتنییقضا ییاست جنایموجود )س ییقضا ۀی م بر حسب روکن حیه اکن است یا جز ای آ
ا ی« کیدنظر وابسته به »سازمان نظام پزشیو تجد یاعم از بدو کیپزش یانتظام یهاهیئت یارشناسک
ه کان هستند کن پزشیها اهیئتن ی« است و در ایقانون کیوابسته به »سازمان پزش یقانون کیون پزشیسیمک

حداقل  یطرفیار بیا معی ن صورت آینند و در اکیم یاظهارنظر ماهو کر پزشیا عدم تقصیر ینسبت به تقص
 یدنظر« و »عالی« و »تجدیبدو هیئتخصوص در مورد »هن شبهه بیست؟ اید نیو محل ترد زا شبهه
مًا یمستق کیسازمان نظام پزش یاعضا اینکهبا توجه به  کیوابسته به سازمان نظام پزش یدنظر« انتظامیتجد
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ان عضو کن پزشیا یت فردیث شخصیرا از حیز ؛تر استیقو یلیخ ،شوندیان انتخاب مکتوسط خود پزش
ا در گذشته یه کنند ک یو تخصص یارشناسکاظهارنظر  یموردقرار است نسبت به  هکها هستند هیئتن یا

ن اساس در اظهارنظر ینند. بر ایبینده می ا خود را در معرض اتهام مشابه در آی اندداده  انجامرات  کخود آن را به
عت انسان است و چندان یطب یضاتن البته مقیپردازند و ایبه دفاع از خود م ینوعبه ییخود گو یارشناسک

ش یخود گرا  یعت انسانیطب یه به مقتضاکرا  ین افرادید چنیه قانون نباکست. مهم آن است یل سرزنش نقاب
ار خود، به دفاع از کنسبت به اتهام هم یارشناسکدر قالب نظر  یداشته و به نوع یداورشیبه تعصب و پ

 یاه چاره کراد شود ین است اکن مطلب ممیبگمارد. راجع به ا یار قضاوت و داورکپردازند، به یشتن می خو
ن یست. پاسخ اینظر نن خصوص صاحبیشان، در ایجز ا ی گریس دکست و  یان نکجز ارجاع پرونده به پزش

 ۀبه شرح فوق به شدت محل خدشه است، بهان یا شخصیا صنف یمرجع  یطرفیب یه وقتکراد آن است یا
 ین اساس اقتضایاست. بر ا یراد همچنان باقیست و اصل ایراد نیا ۀنندکبودن امر برطرفیتخصص
تعداد انتخاب شده و عالوه بر آن در جمع پر هاآنن یترطرفیشان بین ایه حداقل از بکآن است  یخردورز

م شود و اعتماد مرد کیر پزشیتقص  یبه قربان یبخشنانیرا هم قرار داد تا باعث اطم  یگرینظران دآنان صاحب
 یرهایمانند تقص ،کیر پزشیموارد تقص ۀص همیه تشخکنیاز ا نظرصرفعالوه، هدار نشود. بز خدشهین

 یحقوق  ی باشد، امر  کیپزش  ی ه امرکنیقبل از ا  کیر پزشیتقص  یندارد، بررس  یاهژی از به تخصص وین، نیسنگ
از  یت مدنیحقوق مسئول  ۀ نظر در حوزا صاحبی کیپزش یفرکیان متخصص حقوق دانحقوقاست و 

ن یز در ایر فرانسه نیشورها نظکگر ید  ۀشوند و تجربین حوزه محسوب میطرف اینظر و بارشناسان صاحبک
 یستند و قشرهایان نکان پزشیمنحصرًا از م کیر پزشیارشناسان تقصکه کماست  یرو یخصوص جلو

 صورتبهان که پزشکن امر یل هستند. ایز دخیمه نیندگان بیان و نمادانحقوقنظر همچون مختلف صاحب
رد یکو رو یطرفیچون عدم ب یاز مباحث نظرصرفباشند،  کیر پزشیتقص یدار بررسد عهدهینبا یانحصار

 یه اگر بررسکنیدارد. از جمله ا یادیز یهااست و پشتوانه یمعقول و منطق ی نفسه امری، فیقیحقوق تطب
ر آنان ین است تفسکمم یباشد، با توجه به عدم سواد حقوق انکپزش ۀفقط بر عهد کیر پزشیص تقصیتشخ

ن کا مفهوم قانون باشد. مثاًل ممیاماًل خالف منطوق که کت چنان باشد یب و رابطه علیاز قواعد اتالف، تسب
را جزء  کیر پزشی، موارد محرز تقصیو تعصب صنف یدر امر تخصص شدنغرق شان به جهت یاست ا

م کح ،شودیماند و به آن عمل نمین مین صورت آنچه بر زمیبه حساب آورند! در ا یعوارض عمل جراح
منجر به تعارض  یین آرا یاز چن ییت مراجع قضاینامطلوب است و در صورت تبع ی ه امرکقانون است 

 خواهد شد.  ینیتقن ییاست جنایبا س ییقضا ییاست جنایس
 یعنی  ؛قرار گرفته است  یه در مقام داورکاست    کین سازمان نظام پزشی، ایزمانث ساین از حیافزون بر ا

و  کت از پزشیآن حما ۀنامآیینح یجاد آن، بنا به تصریا یاصل ۀان است و فلسفکه منبعث از پزشک یسازمان
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بلند  یصدا ان را با کت از پزشیخود حما ۀنامآیینه در ک ین سازمانیو چن 1است کیپزش ۀمعجا نأحفظ ش
ر یا فقدان تقصیوجود  یو استقالل در مقام قضاوت برا  یطرفیب ۀبئبدون شا یتواند مرجعیند، نمکیاد میفر

در  یه وقتکنین خودش است. شاهد مثال اأآن حفظ ش یاول و اساس ۀرا دغدغیز ؛زان آن باشدیا می کپزش
وزارت  یشد، سخنگومطرح  یاسیس یهااز چهره  یکینسبت به  کیر پزشیبحث تقص ۱۳۹۶ماه سال ید

ه ی رده و ضمن گالکن مورد را رد یدر ا کیپزش یوتاهکموضوع، هرگونه  یبهداشت قبل از طرح پرونده و بررس
، یگاه علمیخود از جا یصنف ۀفیخواست بر اساس وظ  هاآن از  کیپزش ۀو جامع کیاز سازمان نظام پزش

ن یبه طرح چن  یرادیه اکپرواضح است    2.نندکت و دفاع  یحما  یمقتض  نحوبه  یرانیان اکو تعهد پزش  یتخصص
 نان سازمیاست. به هر جهت ا ین مرجعیشدن چنشناخته یارشناسکراد در مرجع یه اکبل ؛ستین یاظهارات

گاه یوزارت بهداشت، دفاع از جا یر سخنگویان و به تعبکپزش یت از حقوق صنفیاش حمایصنف ۀفیوظ که
ه کرا دارد  یدنظر انتظامیو تجد یبدو یهاهیئتان است، در درون خود کو تعهد پزش ی، تخصصیعلم

 ییخود را به مراجع قضا  یارشناسکرده و نظر  ک  یان داورکر پزشیا عدم تقصیر  یاند نسبت به تقصقانونًا موظف
و  یبدوهای هیئتبودن یارشناسکرا هم بر مرجع  یگریب دیتوان عیه مکن اساس است ینند! بر اکاعالم 

ه اصل ک یدر حال ؛هاستهیئتن یرد و آن عدم استقالل اکوارد  کیدنظر وابسته به سازمان نظام پزشیتجد
نار هم، کشدن در رکذ رغمبهه کعادالنه است  یدادرس یارهایاز مع یکی یطرفینار اصل بکاستقالل هم در 

- ۱۹۷ :۱۳88؛ صابر، ۱8۱: ۱۳۹2، ی؛ فضائل۵2۶-۵28: ۱۳۹۳گران، ی)پرادل و د اندگر متفاوت یدیکاز 
ه استقالل ک  یدام از دو طرف؛ در حالک  یکاز    یدگیمرجع رس  یدارعدم جانب  یعنی  یطرفیدر واقع ب  .(2۰2

 فقدان هر دو  ۀبئشد، شاان  ی. بنا به آنچه بیدگ یبر مرجع رس  یا سازمانیا مقام  یقدرت    یعدم فشار از سو  یعنی
وابسته به سازمان نظام  یانتظام یهاهیئتبودن ینسبت به مرجع داور ،و عدم استقالل یطرفیعدم باصل، 

عدم استقالل نسبت به  ۀشائبان وجود دارد. هرچند کر پزشیاظهارنظر نسبت به تقص درخصوص کیپزش
 ۀ وابسته به قو یث سازمانیاز ح هاآنرا یز ؛وجود ندارد یقانون کیز پزشکوابسته به مرا  کیپزش یهاونیسیمک

 اند. هیقضائ
 ۀ ؛ پژوهشگاه قو2۱۴: ۱۳8۹، یه همگان نسبت به آن اذعان دارند )عباسکل کن مشیحل اراه اینکهاما 
توان اشاره  یمختصر م صورتبهن حال یطلبد. در عیم ایست، بحث جداگانهی(، چ۱۰۰: ۱۳۹۵، قضائیه

 یهاهیئت و  کیمان نظام پزشزن خصوص سا یه اساسًا در اکل آن است کن مشیآمدن بر احل فائقه راه کرد ک

 
های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی  ای شاغلین حرفهانتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه  ۀنامینی آ ۀدر مقدم .1

پزشکی و حمایت از حقوق    ۀشورای عالی سازمان نظام پزشکی، عبارت »حفظ شئون جامع  ۱۳۹۰جمهوری اسالمی ایران مصوب  
  ۀاز عبارت »حمایت از حقوق بیماران«، ذکر شده که نشان ای پیش های پزشکی«، از لحاظ رتبه ای شاغلین حرفه صنفی و حرفه 

ین  یت اولی بر دومی از دیدگاه تدو  کنندگان آن است. اولو

 /http://www.isna.ir/news/96102715100قابل دسترسی در:   .2
 .۱۳۹۶بهمن   ۱۶؛ تاریخ مشاهده: ۱۳۹۶دی  2۷تاریخ انتشار: 
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ان و آموزش ک، خود با استخدام پزشیقانون ۀحی ال ۀق ارائیه از طریقضائ ۀده گرفته شوند و قویموجود در آن ناد
ا یل دهد کیگر است، تشید یهاارشناسان رشتهکر آنچه در مورد یمستقل نظ یارشناسک یهاونیسیمک هاآن 

نظر اظهار  یبرا   اینکهبرجسته و مهم    ۀتکد و نیفزا ایب  ی دادگستر  یارشناسان رسمکانون  کف  یفه را به وظاین وظ یا
ان متخصص حقوق دانحقوقان  ینصف اعضاء از م  حتماً   هاآنزان  یان و مکر پزشیا عدم تقصیر یدر مورد تقص

توان یان باشند. مکان پزشیگر از میو نصف د یت مدنینظر در حقوق مسئول ا صاحبی کیپزش ی رفکی
را اغلب یز بهره جست؛ زیار نکارشناسان حوادث ک( از دانحقوقو  کزان پزشیمتر از مکمعدود ) صورتبه
 هاآننفر از  یکدهد و وجود حداقل یدارند، رخ م ییارفرماک یه حالت نوعک هانامارستین حوادث در بیا
ار هم هست.  کمرتبط با حوادث  یهاونیسیمک ۀتجرب ۀنندکرده و منتقل کقت را هموار یدن به حقیز راه رسین

ها را ، دادگاهیاتواند با صدور بخشنامهیم قضائیه ۀ هم تا زمان اصالح قانون به شرح فوق، قو یدر وضع فعل
سازمان نظام  یانتظام یهاهیئت« و »یقانون کیز پزشک»مرا  یعنیموجود،  ۀنی ن دو گزیه از بکند کملزم 

 کیز پزشکمرا  یعنیشتر است، یب یگریاش، نسبت به دیطرفیل بحتماه اک ی«، فقط از آن مرجعکیپزش
هرچند ، آن هم یه است و اعضایقضائ ۀوابسته به قو یبه نوع یث سازمانیرا از حیز ؛ندکاستفاده  یقانون
ن بخشنامه خواسته شود تا یه در اکوجود ندارد  یچ منع قانونیشوند. هین نمییان تعکتوسط پزش ،اندکپزش

 یت مدنیا حقوق مسئول ی  کیپزش  یفرکیمتخصص حقوق    دانحقوق  یکون،  یسیمکعضو    کهر پزش  یبه ازا 
را به تجربه ثابت شده است یز  ؛ستین ی، قاضدانحقوقنجا منظور از  یحضور داشته باشد. در ارأی    هم با حق

ا یند کیت نمک ها شرهیئتن یا در جلسات ایها به جهت عدم فرصت هیئتن یا یه معمواًل عضو قاضک
 ست.ین مؤثرت او ک شر

 ی دگی عادالنه و اصل سرعت در رس ی. دادرس3
 یمدن یهاین امر شامل دادرسیدانند. ایمرا الزم  تأخیربدون  یدادرس انجام یادیز ی اسناد حقوق بشر

ت، یار عدالت است )اسمکان ۀل موجه، اغلب به منزلیند و دشوار، بدون دلک ییقضا فرایندشود. یز مین
ن که ممک  ییتا جا  یدگ یان رسیه جرکعادالنه آن است    یدادرس  یهیط بدیاز شرا   یکی(. در واقع  ۳2۳:  ۱۳8۷

نسبت  ،اربرد داردکشتر در مورد حقوق متهم یب هرچندن امر ی(. اCassese, 2008: 387ع باشد )یاست، سر
دنبال بهو    آمریکاخاطر است. در حقوق  یه او دنبال تشفک  یخصوص وقتهمال مطلوب است؛ بکهم    دیدهبزه به  

دادگاه  یدگ یه جلسات رسکحق دارد  دیدهبزه : »گفته شده است 2۰۰۴مصوب  دیدهبزه ب قانون حقوق ی تصو
ها بیآس  یتر به بررسعیبتواند سر ی فرکیل شود. هر قدر دستگاه عدالت  کیمعقول تش  تأخیرسرعت و بدون  به

: ۱۳8۷، ی)هاشم رده است«ک کمکده یدب بزه یاهش آسکزان به یبپردازد، به همان م دیدهبزه  یازهایو ن
دفاع از خود ندارد و دادگاه موظف   یمتهم برا   یهم با حق آمادگ  ی( منافاتیدگ یع در رسین حق )تسری(. ا۱۰2

ن یتضم یبرا  یدگ یع در رسی(. اصل تسر۱۰۳: ۱۳8۷، ید )هاشمین دو حق تعادل برقرار نماین ایاست ب
 یرفتن ادله از جمله فراموشنیبن است منجر به ازکناروا مم یهاتأخیررا یز ؛ننده داردکنییتع ی، نقشیدادرس

 یشخص ی ریگعدالت باعث انتقام یدر اجرا  تأخیرن است کمم یحت(. ۳۳۶: ۱۳۹2، یشهود گردد )فضائل
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پاینوانسک ۶ ۀماد ۱ در بند 1.شوداز متهم  کیشا ه به کس حق دارد ک»هر حقوق بشر آمده است:  ییون ارو
 یعدالت برا  یادیاصول بن ۀیاعالم ۵ ۀ. در قسمت اول مادشود...« یدگ یمعقول... رس یش... در مهلتیدعوا 

، یو ادار  ییقضا  یارهاکود سازی»در صورت لزوم باز آمده است:  یاستفاده از قدرت نان سوءیدگان و قربانیدبزه 
ع، عادالنه، ارزان و یه سرک یر رسمیا غی یرسم یهایق دادرسیبتواند از طر دیدهبزه ت شوند تا ی جاد و تقویا

 یدگ ین اصل در رسیا ای ه آکن قسمت از مقاله آن است ی. پرسش ابپردازد« یدسترس هستند، به دادخواهقابل 
ز الزم یش از هر چیال، پؤن سیپاسخ به ا یر؟ برا یا خیشود یمراعات م کیر پزشیان تقصیات قربانیاکبه ش

مار یم. بیبپرداز کیر پزشیتقص یهابه پرونده یدگ یرس ۀنحو درخصوص ی دادگستر یهادادگاه ۀی است به رو
ند کیم یط کیر خود را از مراجعه به سازمان نظام پزشیا مسی :دو راه ندارداین از  یکیمودن یجز پ یاچاره 

 . یعموم یر مراجعه به دادسراهایه از مسکا آنی
قانون  ۴۰ یال ۳۰نند، مطابق مواد ک یط کیر خود را از سازمان نظام پزشیدم او مس یایا اول یمار یاگر ب

و به فرض  2دادسرا ۀ، عالوه بر مرحل۵2/۱/۱۳8۳ران مصوب یا یاسالم یجمهور کیسازمان نظام پزش
 یعال یهاهیئت« و »یدنظر انتظامیتجد هیئت، »3«ینتظاما یبدو هیئت» ۀد سه مرحلیت در آن بایموفق

 یگرید  ۀمرحل  ۴۱۳8  ین قانون، الحاقیا  ۰۴  ۀماد  یالحاق  ۀ ن، تبصریرا پشت سر گذارند. افزون بر ا  4«یانتظام
هم گفته است:  ۰۴ ۀخود مادها اینعالوه بر  5. دنظر استان استین مراحل افزوده و آن دادگاه تجدیرا هم بر ا

دنظر یو تجد یبدوهای هیئت یقطع یران آرا یا یاسالم یجمهور کیل سازمان نظام پزشکس ی»چنانچه رئ
مجدد  یدرخواست بررس یعال هیئتدنظر یتواند از تجدمی ص دهد،یاستان را خالف قانون تشخ یانتظام

آمده،   ۴۰  ۀاز آنچه در ماد  نظرصرفه  کشود  ین اوصاف مالحظه می. با ااست«  یقطع  یعال  هیئترأی    د.ینما
دنظر( یو سه تجد یبدو یک) یعاد ۀدادسرا، چهار مرحل ۀها، مقنن بعد از مرحلن پروندهیبه ا یدگ یرس یبرا 

 
 :۱۳8۴ ،کاپتین، هنریک و نیکل، مارک مالچ: ک)ندیدگی رساندن خطر انتقام و بزه اقلحددیده در بهتوجه به بزه تأثیردر مورد   .1

۴۷.) 
نفع یا  شکایت شاکی ذی  -»دادسرای  انتظامی در موارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است: الفاین قانون:  ۳۰ ۀطبق ماد  .2

سرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از  د »دااین قانون:  ۳۱ ۀنیز طبق ماد   «.  سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار...
مدارک و سوابق مربوطه و استعالم از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر  ۀتحقیق از شاکی، مالحظ

تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در صورتی که عقیده به 
 « .نماید معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی ارسال می 

بدوی انتظامی سیزده نفرند، که جز یک نفر که قاضی دادگستری است، بقیه   هیئتاین قانون تمامی اعضای  ۳۵ۀ طبق ماد  .3
 اند.پزشک 

های عالی انتظامی هم جز یک نفر که قاضی است، بقیه  هیئت های تجدیدنظر و هیئت بدوی انتظامی اعضای  هیئتیه شب .4
 اند.پزشک 

های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ  »آراء قطعی هیئت طبق  این تبصره:  .5
 ستان است.« قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر ا



 / پوربافرانی  عادالنه یدادرس  نجۀس در یپزشک  ریتقص انیقربان یدادخواه  حق

 

۵3 

توان یه مکن اساس است یاست. بر ا داربرنهی بر و هزار زمانین مراحل بسیا یه طکرده است ک ینیبشیرا پ
 یفرکین حقوق یم، ایستیمواجه ن یل جدکبا مش کیپزش یماهو ی فرکیه در حقوق کنیا رغمبهشد  یمدع

 یفرکیه حقوق  ک  ییند. گوکیار ناهموار میمار به حقوقش را دشوار و بسیراه وصول به  کاست    کیپزش  یلکش
د یشود. به این مراحل مختلف بایمار میب  یبرا   یماهو  ی فرکیه سد راه تحقق حقوق  کاست    یابه گونه  یلکش

شود یموفق م مارین مراحل تازه بیا یتمام یرد. چون با طکرا هم اضافه  یعموم یهامراحل دادسرا و دادگاه
 یهان ایوصول ز یبرا  یند و هنوز راهکاخذ  کیرا از سازمان نظام پزش کپزش یو انتظام یت صنفیومکمح

 یفرکی یهاو دادگاه یعموم یسرادر دا ید مسیخود با یدن به حقوق مالیرس یرا ببه خود ندارد و  شدهوارد
خود را از  حق ر احقاقیمس کیر پزشیتقص یقربانمار یب اگر بین ترتیبد ند.ک یدنظر را هم طیو تجد یبدو

ش خواهد داشت و مراجع یرا در پ یفرسا و طوالنطاقت یارک ،ندکشروع  کینظام پزش یدادسرا 
و عدم استقالل  یطرفیعدم ب ۀشائبه کند ی ار طرف اوکشغل و همت او هم عمدتًا همیاکننده به شکیدگ یرس

 وجود دارد.  هاآن هم در مورد 
ن صورت ینند. در اک  یتوانند طیهم م  یعموم  یت خود را از دادسرا یاکر شیدم او مس  یایا اول یمار  یاما ب
ت یاکه به محض وصول شکاند ل ین روش متمایمعمواًل به ا 1شور، جز تهرانکسراسر  یهانااست یدادسراها

قانون سازمان نظام  ۴۱ ۀپرونده را مستند به ماد ،زان آنیا می کیادر پزشکا ی کر پزشینفس تقص درخصوص
ن یا ۀیدهند و با اخذ نظرارجاع  کیسازمان نظام پزش یانتظام یبدو هیئتر شد، به کذ ترپیشه ک کیپزش

 یانتظامدنظر  یتجد  هیئتسب نظر  کن مجددًا به  یاز طرف   یکیو در صورت اعتراض  گیری کنند  تصمیم  هیئت
ه کشود  یهم دنبال شود. مالحظه م  یانتظام  یدنظر عالیتجد  هیئت  ۀتواند تا مرحلین اعتراض میو ا  بپردازند

 یوخم و حتچیر هم پرپین مسی، اشدمیشروع  کیق سازمان نظام پزشیر از طریمس یه طک یمانند روش قبل
موظف است  3کیقانون نظام پزش ۱۴ ۀماد ۀ طبق تبصر یبدو هیئت هرچندن یافزون بر ا 2. است داربرنهی هز

 هانااز است یها در برخهیئتاز این  ی، عماًل برخکند« خود را به دادسرا اعالم یظرف دو ماه نظر »مشورت
. ورزندنمیهم به اظهارنظر مشورتی کارشناسی خود مبادرت  یشتر مدت زمان قانونیا بیمعمواًل تا سه برابر 

 یار مهم دادرسین معیر پرونده، به اینشدن سیو قطع ییمراحل اعتراض و نها یب با توجه به فراوانین ترتیبد
 

ی  .1 غالب آن است که به محض وصول شکایت، دادسرا پرونده را برای تشخیص تقصیر پزشک و میزان آن   ۀ در دادسرای تهران رو
تواند در صورت اعتراض طرفین تا چند مرحله  دهد که می به کمیسیون پزشکی مستقر و وابسته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می

 فرات بیشتر ارجاع گردد. های دارای ن به کمیسیون 

بدوی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار    هیئتبرای طرح موضوع در ها ان از جمله در حال حاضر سازمان نظام پزشکی برخی است .2
عالی تجدید   هیئتتجدید نظر مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال و برای طرح موضوع در  هیئتریال و برای طرح موضوع در 

 کند. میلیون ریال مطالبه می  نظر مبلغ چهار

های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر »اعالم نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئت قانون مذکور:  ۴۱ ۀماد  ۱ ۀ طبق تبصر .3
  صاحبان مشاغلۀ  های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرف ها و دادسراهای ذیربط پیرامون پرونده ها به دادگاه ن ایک از شهرست

 « .نمایند، بگذرد ها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست میپزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاه 
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 یسیالمثل انگلضرب  یکه بنا به ک یشود. در حالینم یهم توجه یدگ یاصل سرعت در رس یعنیعادالنه 
ان یات قربانیاکبه ش  یدگ ینو در رس  یازمند طرحین اساس نیار عدالت است. بر اکعدالت، ان  یدر اجرا   تأخیر
ا مطلق یت محض یهان، اصل مسئول یه بر اساس نظر اغلب فقکاست  ین در حالیم. ایهست کیر پزشیتقص
ه ک( 2۱۳: ۱۳۹۶ ،یرفته شده )پوربافرانیض پذیبه مر شدهمنافع واردیا و ه نفس، عضیات علیدر جنا کپزش
ه است و عالوه یل پرداخت دکا نشده باشد، ملزم به جبران آن به شیر شده یب تقصک ه مرتکناعم از آ کپزش

دانسته شده است.  یهم موجب ضمان و که قصور پزشکر یتقص تنهانههم  یث مقررات قانونیبر آن از ح
« را هم کی«، »قصور پزشکیر پزش ی»تقص، مقنن عالوه بر کیپزش ی فرکیه در قلمرو حقوق کنیح ایتوض

همانند حالت  کپزش یمباالت یا بی یاطیاحتیب ۀداند. در قصور، درجیان مکت پزشیموجب ضمان و مسئول 
ت سرزنش یجه متهم، قابلیست و در نتیر نی(، چشمگ۱۳۹2  یقانون مجازات اسالم  ۱۴۵  ۀماد  ۀر )تبصریتقص

 ۀماد  ۱  ۀ ن اساس در تبصرین حال باز هم ضامن است. بر ایدر ع  یول   ؛ر داردیهم نسبت به حالت تقص  ی مترک
در علم و  کر پزشیا تقصی»در صورت عدم قصور : است هم گفته شده ۱۳۹2 یقانون مجازات اسالم ۴۹۵

 تنهانه، هاآنان و ج هاانسان یت سالمتیمقنن با توجه به اهم ییگو  «. ضمان وجود ندارد... یو یعمل برا 
 ی مترکار یه درجات بسکه »قصور« را هم کدهد یل مکیرا تش یرعمدیغ جرائم ۀهم ین روانک ه رکر« ی»تقص

در صورت وجود  یان دانسته و حتکپزش یرعمدیغ جرائم ین روانک ت سرزنش را دارد، ریو قابل کیاز خطرنا
ن یو ا ینظر غالب و حداقل مشهور فقه نیداند. حال ایت میمسئول  یرا ضامن و دارا  کقصور هم پزش

. مینکسه  یمقا  کیر پزشیاز تقص  یناش  جرائمبه   یدگ یرس  یشده برا هیتعب  یلکرا با روند ش  یرد قانون ماهویکرو
 یادیتا حدود ز  کیپزش  یماهو  یفرکینابسامان، حقوق    یلکش  یفرکین حقوق  یه با اکرفت  ید پذیسان بانیبد

د یبا کهنامقنن در عالم خارج چن هاآن از  یرویهان و به پیات فقی ست و منوین ی گریز دیاغذ چکبر  یجز نقش
 شود.ید محقق نمیو شا

 نتیجه
ه در ک یفرکیدر حقوق  تنهانهه کاست  یاصحاب دعو ی و حقوق بشر یهیعادالنه از حقوق بد یدادرس
 یفرکیدر حقوق    کیر پزشیان تقصیعادالنه در مورد قربان  ین دادرسیت شود. موازید رعایهم با  یحقوق مدن

 کیر پزشیاز تقص یناش جرائمبه  یدگ یدار رسظاهرًا عهده قضائیه ۀه قوکشود. درست است  ی ت نمیران رعایا
وجود دارد،  کیر پزشیتقص یهاه در مورد پروندهک یافراط یمحورارشناسک ۀیاما با توجه به روح ؛است

 کیپزش  یارشناسکهمان نظرات    هاآنام  کنداشته و اصواًل اح  یادیو بن  یان نقش اصلین میدر ا  ییمراجع قضا
ه کاست  یارشناسانک یطرفیشود و آن عدم بیان میهم ع ی گریب دی، عیادیب بنین عیاست. از توجه به ا
خصوص اگر ه ارشناسان بکن یشود. ا یم یسی بازنو  ییم مرجع قضاکدر قالب ح هاآن  یاصواًل نظر مشورت

شور  ک یهانااست ۀه ظاهرًا جز در تهران در همکباشند  کیدنظر سازمان نظام پزشیو تجد یبدو یهاهیئت
را مقررات و قوانین یز شود؛میاضافه  یطرفیب بیب عدم استقالل هم به عیل است، عکن شیمعمواًل به هم

ن یت ای ارشناس حضور دارد، اولوکدر مقام داور و  کمار و پزشین بیب یه در دعوا کسازمان نظام پزشکی 
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ر یاز تقص دیدهزیان حمایت از است تا  قرار داده کو پزش کیمعه پزشجا نأت از شیشتر حمایسازمان را ب
 یگر دادرسین دیاز مواز  یکیعالوه  هند. بکیم  تأییدرا    مربوطه هم آن  ۀنامنیی ه اشاره شد آک  همان طورو    کپزش

دنظر یمتعدد تجد یهم به جهت وجود نهادها یث زمانیو متعارف از ح تأخیربدون  یدگ یرس یعنیعادالنه 
به  یدگ یرس یه شهروندان اعتماد خود را برا کشود یوب باعث مین عیشود. ایها لحاظ نمیدگ ین رسیدر ا

ماران یان نسبت به سالمت بکپزش  یتواند منجر به تجریگر میاز دست بدهند و از طرف د کیپزش جرائم
 ییو قضا  ییگذاران جنااستین، بر سیند مردم و جامعه است. بنابرایبیان میز  که  آنه از هر دو جهت،  کشود  

 یا بخشیا دولت  ی قضائیه  ۀه قوکن مقاله آن است  یشنهاد اینه دراندازند. پین زمیدر ا  ییه طرح نوکفرض است  
 یریارگ کر بهکبه ف یا طرحیحه ی( در قالب الییو قضا یون حقوقیسیمک یخصوص اعضاهندگان )بیاز نما

ن یگر باشند. ایدر موارد د  یارشناسکر  ی، نظیقانون  کیارشناسان پزشکارشناس تحت عنوان  کان مستقل  کپزش
انون ک در  یارشناسک ۀا در قالب توسعیرد یصورت گ قضائیه ۀمستقل توسط قو صورتبهتواند ی م ارک
 یونیسیمکا  ی  هیئته هر  ک  ورزیدد غفلت  یته نباکن نیان از این میشود. در ا  انجام  یدادگستر  یارشناسان رسمک
ان دانحقوقآن را  ینصف اعضا بایدشود، یل مکیتش کیر پزشیدر مورد تقص یارشناسکاظهارنظر  یه برا ک

ان که پزشکل دهند تا ضمن آنکیتش یت مدنیا حقوق مسئول ی کیپزش یفرکی، حقوق کیحقوق پزش ۀرشت
توان از یان مین میز دفع شود. در این یطرفیب بیرند، عیموضوع شده و از آن فاصله نگ یقانون یمتوجه مبان

 یمترکز با تعداد یار نکحوادث  یهاونیسیمکارشناسان کر ینظ ،گرید یهاحوزه  یارشناسک یهاتیظرف
ت و ضرورت یو به جهت فور  ین قانون یب چنی رد. تا زمان تصوکاستفاده    کو پزش  دانحقوق  ینسبت به اعضا

 یهای از دادگستر یابخشنامه یتواند طیم کیر پزشیان تقصیدر جهت حفظ حقوق قربان قضائیه ۀامر، قو
وابسته به سازمان   یهاهیئتاز   کیپزش  یهادر مورد پرونده  یارشناسکه استعالم نظر  کشور بخواهد  کسراسر  

 ؛دهند انجامشور ک یقانون کیز سازمان پزش کها را از مرا ن استعالمیرده و منحصرًا اکرا متوقف  کینظام پزش
به  ییگووجود دارد و در پاسخ قضائیه ۀاش به قویآن به جهت وابستگ یطرفینسبت به ب یمترک ۀرا شائبیز

نسبت به آن  قضائیهتوسط قوه  یشتریان نظارت بکه امکدارد. مضافًا  ی مترک تأخیرهم  ییاستعالمات قضا
 است. یب عدم استقالل هم در مورد آن منتفین اساس عیوجود دارد و بر ا
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 ش.  یهانلو، چاپ اول، تهران: نشر گراکی، ترجمه فاطمه  قوق بشرح یالمللن یقواعد ب(، ۱۳8۷. م. )ک ت، رونا. یاسم ▪

 ش. ی، چاپ اول، تهران: نشر گرا م مساوات، انصاف و عدالتی حقوق بشر و مفاه(، ۱۳8۳گران )ی ، محمد و د یآشور ▪

 .یانتشارات خرسند ، چاپ اول، تهران: اروپا یشورا  یفرکیحقوق  (، ۱۳۹۳ورستنز، گئرت و فرملن، گرت ) کپرادل، ژان،  ▪

 .  ۱۳۹۵، قضائیهز مطبوعات و انتشارات قوه ک ، چاپ اول، مر(۴) ییقات قضایتحق(، ۱۳۹۵)  قضائیهپژوهشگاه قوه   ▪
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۵۶ 

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.  (یه اشخاص )صدمات جسمانیجرائم عل(، ۱۳۹۶، حسن )یپوربافران ▪

، چاپ دوم، تهران:  یابرندآباد  ین نجف یحس ی، ترجمه عل ییاست جنایبزرگ س یهانظام (، ۱۳۹۳)  یری ، میدلماس مارت ▪
 زان. ینشر م

پژوهش ، «دیده و متهمهای بزه ترازی حقبازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم»(، ۱۳۹۳رایجیان اصلی، مهرداد ) ▪
 .  ۷، شماره 2، دوره حقوق کیفری

مجله تحقیقات  ،  «دیده بر امنیت و اطالع رسانی در فرایند کیفریحق بزه »(،  ۱۳۹۱زینالی، امیرحمزه و مقدسی، محمدباقر )  ▪
 . ۱۴۷،شماره ۱۵، دوره  حقوقی دانشگاه شهید بهشتی

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت. یالمللن یب یفرکی یهای در دادرس دیدهبزه حقوق (، ۱۳۹۱ال )ی، لیاسدسادات ▪

و اسناد   ۱۳۹2دیده در قانون آیین دادرسی کیفری  توازن میان حقوق متهم و بزه »(،  ۱۳۹۶کوشا، جعفر و پاک نیت، مصطفی )  ▪
 .  ۹۷، شماره 8۱، دوره مجله حقوقی دادگستری، «المللیبین

 ، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.  یالمللن یب یفرکیوان ید ین دادرسییآ(، ۱۳88صابر، محمود ) ▪

 نا. یس  کیحقوق پزش  مؤسسه ی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقکیت پزشیمسئول(، ۱۳8۹، محمود )یعباس ▪

 زان. ینشر متهران: ، چاپ اول، یالمللن یدر اسناد ب ی دادگستر(، ۱۳8۴علم، محمود، ) ▪

مطالعات و   مؤسسهتهران: ، چاپ سوم، یالمللن یب ی فرکیمات ک عادالنه در محا ی دادرس(، ۱۳۹2، )ی،مصطفیفضائل ▪
 شهر دانش.  یحقوق  یهاپژوهش 

 ، چاپ اول، تهران: نشر حقوق امروز. حقوق بشر ییمنصفانه در دادگاه اروپا یدادرس  (،۱۳۹۰، )ی، عل یقربان ▪

روز، چاپ اول، تهران:  یپ یر سماواتی، ترجمه امعدالتدگان و یدجرم، بزه، (۱۳8۴)  ،کل، ماریکو مالچ ن یکن، هنریاپتک ▪
 ان.  یلیانتشارات خل 

 . ، شماره دوم و سوم 2، دوره فصلنامه آراء ، «وظیفه کارشناس: کارشناسی یا قضاوت؟ »(،  ۱۳۹۵میرحسینی، مجید ) ▪

  ، «دگان و عدالتیدجرم، بزه ، »کل، ماریکو مالچ ن  یک ن، هنریاپتکباچه بر: ی د  (، در۱۳8۴ن )یحسی ، علیابرندآباد  ینجف ▪
 ان.  یلی روز، چاپ اول، تهران، انتشارات خلیپ یر سماواتیترجمه ام

ین حقوق بزه »(، ۱۳8۷هاشمی، سیدمیثم ) ▪ ، «2۰۰۴دیده مصوب دیدگان در آمریکا در پرتو قانون حقوق بزه تحوالت نو
 .۷، شماره ۱۳8۷، دوره فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
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