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مشاوره حقوقی

دست بیماران ودامان نظام پزشکی

چه مواردی را می توان «ضمن عقد» شرط کرد؟
آیــا مـیدانــیــد ع ــاوه بــر شــروط
چاپی در عقدنامه ،چه مواردی
را مـ ـیت ــوان بــه عــنــوان شــرط
ضمن عقد ازدواج تعیین کرد؟
به گــزارش خبرگزاری میزان،
امـــروزه در قبالههای ازدواج،
دوازده شــرط بـهصــورت چاپی
نوشته شده است که از آ نها بهعنوان شروط ضمن عقد
ازدواج یاد میشود .بهعنوان مثال ،در عقدنامهها ذکر شده
است که زن در صورت بدرفتاری شوهر ،اجازه طالق دارد.
البته باید این بدرفتاری به حدی باشد که ادامه زندگی را
برای خانم غیرقابل تحمل کند .همینطور اگر مرد دچار
جنون شــود ،زن میتواند با مراجعه به دادگ ــاه ،طالق
بخواهد یا اینکه ،چنانچه زوج ،زندگی خانوادگی را بدون
عذر موجه ترک یا  6ماه متوالی بدون دلیل موجه غیبت
کند ،زن میتواند طالق خود را بگیرد و  . ...اما غیر از این
موارد ،زوجه می تواند شروط دیگری نیز برای زوج تعیین
کندکهمهمترینآنها،شرطمسکنواشتغالاست.هنگام
وقوع عقد ،سردفتر وظیفه دارد که شروط دوازدهگانه را
یکبهیک برای دو طرف بیان کند و معنای هریک را بهطور
مفصل توضیح دهد تا آ نهــا بتوانند با شناخت دقیق و
آگاهی کامل ،هرکدام از این شروط را که مایل باشند،
امضا کنند.شروط تکمیلی از نظر تعداد ،فراوان هستند و
انواع مختلفی دارند؛ پس نمیتوان به آسانی همه آنها را
پشت سر هم فهرست کرد .به عبارت دیگر ،موارد گوناگونی
وجودداردکهمیتوانبهعنوانشرطتکمیلیدرعقدتعیین
کرد؛ مثل حق خروج از کشور بدون اجازه شوهر ،تحصیل
و اشتغال که از اولویتهای زنان امروز جامعه ایرانی است؛
اینها م ــواردی هستند که جایی در میان نوشتههای
چاپی عقدنامهها ندارند و خانمها میتوانند به فراخور
وضعیت خانوادگی ،علمی و اجتماعی خود ،هریک را که
میخواهند ،در عقدنامه بگنجانند .طبق قانون ،طرفین
عقد میتوانند هر شرطی را که مخالف «هــدف اصلی
ازدواج» نباشد ،تعیین و آن را در سند ازدواج درج کنند.
گفتیم «هدف اصلی» ،اما بهراستی مقصود اصلی از ازدواج
چیست؟ هدف اصلی عقد ازدواج ،همان رابطه زناشویی
میان زوجین است .پس طرفین نمیتوانند شرطی کنند
که براساس آن ،برای مدت طوالنی یا حتی برای همیشه با
یکدیگر رابطه زناشویی نداشته باشند .با این حال ،شروط
بسیاری وجود دارد که خالف هدف اصلی عقد نیست و
افراد میتوانند آنها را در عقد قید کنند .بهعنوان مثال،
زن میتواند شرط کند نصف همه اموالی که در زندگی
مشترک بهدست آوردهاند ،متعلق به او باشد .همینطور
است شروط دیگر ،اعم از حق حضانت فرزندان پس از طالق
برای خانم ،حق اشتغال و  . ...در اینجا به صورت ویژه به
دو شرط حق مسکن و حق اشتغال میپردازیم.براساس
قوانین ما ،اختیار تعیین محل زندگی زوجین ،با مرد است.
مرد است که تعیین میکند زن و شوهر در کدام شهر ،کدام
محله و کدام خیابان زندگی کنند .ماده  ۱۱۱۴قانون
مدنی اذعان میکند که زن باید در منزلی که شوهر تعیین
میکند ،زندگی کند ،مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن
داده شده باشد .درواقع ،شوهر باید اقامتگاه مشترک را
معین و زن هم از خواست و اراده او تبعیت کند.
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پزشکی حرفهای شریف ،مقدس و در عین حال حساس
است .پزشکان با سالمت مردم سر و کار دارند و کوچک
ترین سهلانگاری یا غفلت آن ها می تواند به بهای جان
یک انسان تمام شود .تردیدی نیست که بخش مهمی از
جامعه پزشکی کشور را ،افرادی دلسوز ،متعهد ،خدوم
و وظیفهشناس تشکیل میدهند که بــرای کمک به
همنوع ،از هیچ اقدامی دریغ نمیورزند و برای نجات جان
بیماران ،سر از پا نمیشناسند .اما در میان پزشکان هم،
مانند هر صنف دیگری ،میتوان افرادی را یافت که به هر
دلیلی ،کارشان را درست انجام نمیدهند و افزون بر وارد
کردن ضررهای مالی و گاه جسمی و جانی به بیماران ،به
حیثیت جامعه پزشکی نیز ضربه میزنند .بدیهی است
که برخورد با چنین افرادی ،ضروری است و باید ضمن
توقف فعالیت یا دست کم هشدار به آن ها ،مانع از تداوم
رویکردهای پرمخاطرهشان شد.
▪مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی

مطابق قانون ،سازمان نظام پزشکی ،مرجع رسیدگی به
تخلفات صنفی پزشکی است .به این معنا که اگر پزشکان
یا دیگر فعاالن عرصه پزشکی ،در انجام وظایف قانونیشان
کوتاهی کنند و این کوتاهی به شکایت بیمار یا ولی او یا
نماینده قانونیاش منجر شود ،سازمان نظام پزشکی،
ضمن بررسی موضوع شکایت ،درباره صحت و ُسقم اتهام
تخلف ،اظهار نظر و رأی مقتضی را صادر میکند .با این
حال ،رسیدگی سازمان نظام پزشکی به تخلفات پزشکی،
تنها با شکایت بیمار آغاز نمیشود .مطابق ماده  30قانون
نظام پزشکی ،دادســرای انتظامی سازمان ،افــزون بر
شکایت بیمار ،در صورت تحقق یکی از این موارد نیز ،به
تخلفات پزشکی رسیدگی میکند -1«:اعالم تخلف از
مراجع قضایی -اداری -2 ،اعالم تخلف از طرف هیئت
مدیره ،شورای عالی و ریاست سازمان[نظام پزشکی]،
 -3شکایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
 -4درباره تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و
هیئت های انتظامی پزشکی رسیده است -5 ،ارجاع از
طرف هیئت بدوی انتظامی پزشکی».

پیش از اقدام به شکایت ،ادله محکمه
پسند و قابل ارائه به هیئتهای
انتظامی نظام پزشکی یا دادگاههای
صالح را ،جمع آوری کرده باشید.
مراجعه شما به این مراجع قانونی،
بدون در اختیار داشتن مدارک اثبات
کننده ادعا ،هم وقتتان را میگیرد و
هم ،بر حجم پروندههای ورودی این
مراکز میافزاید و رسیدگی به دیگر
شکایتها را به تأخیر میاندازد

طبق ماده 2این آییننامه ،پزشک
در رسیدگی به وضع بیمار ،نباید به
موقعیت اجتماعی و سیاسی یا وضعیت
دینی ،نژادی و ملیتی وی توجه داشته
باشد .به دیگر سخن ،پزشک حق ندارد
بین بیماران فقیر و ثروتمند فرقی
بگذارد و عمده توجه خود را به بیماران
ثروتمند معطوف کند .با متخلفان
از این موضوع ،مطابق ماده  37این
آییننامه برخورد خواهد شد
بنابراین ،در صورتی که از تخلفات صنفی یک پزشک ،اعم
از مهارت وی در معاینه و تجویز دارو و همچنین ،تخلفات
احتمالی درباره هزینههای پزشکی تحمیل شده از سوی
وی ،شکایتی دارید ،باید آن را در سازمان نظام پزشکی
مطرح کنید .سازمان ،پس از بررسی موضوع و دقت در
شواهد ارائه شده ،حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
این حکم ،از سوی طرفین دعوا ،قابل تجدیدنظرخواهی
در هیئتهای تجدید نظر استانی است .با این حال ،باید
توجه داشت که موارد تخلفات پزشکی ،تنها به این امور
محدود نمیشود .گاه پیش میآید که بر اثر قصور پزشکی،
ضررهای جانی و مالی به بیمار وارد میشود .رسیدگی به
شکایات مربوط به چنین ضررهایی ،در صالحیت سازمان
نظام پزشکی نیست .در این گونه موارد باید شکایت را از
طریق دادگاههای صالح قوه قضاییه پیگیری کنید .قانون
گذار با توجه به اهمیت این موضوع ،مواردی را در قانون
مجازات اسالمی پیشبینی کردهاست.به عنوان نمونه،
شاغالن به حرفههای پزشکی ،موظف اند اسرار بیمار را
حفظ کنند و تنها زمانی مجاز به افشای این اسرار هستند
که دادگاه صالح ،رسم ًا و بر اساس قانون ،از آن ها چنین
چیزی را بخواهد .حال اگر ،فردی در جامعه پزشکی در
زمینه این مسئولیت خطیر خود کوتاهی کرد ،بیمار یا
نماینده قانونی وی میتواند با ارائه ادله محکمه پسند
در دادگاه صالح ،محاکمه و مجازات فرد خاطی را تقاضا
کند .مطابق ماده  648قانون مجازات اسالمی« ،اطبا
و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به
مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند ،هرگاه
درغیر موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند ،به  3ماه و
یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و  500هزار تا
 6میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی
که مطابق قوانین و مقررات ،پزشکان مکلف به گزارش
بیماری هستند ،مشمول جرایم فوق نمی شوند».
▪چه تخلفاتی در نظام پزشکی بررسی میشود؟

بر اساس تبصره یک ماده  28قانون نظام پزشکی ،تمام
پزشکان و شاغالن حرفههای پزشکی ،مکلف اند موازین

شرعی و قانونی را رعایت کنند؛ به این معنا که عملکرد
آن ها نسبت به بیماران ،افزون بر رعایت موارد پیشبینی
شده در قانون ،باید منطبق با موازین شرعی نیز باشد و از
آن عدول نکند .عمده تخلفات قابل بررسی ،در «آییننامه
انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین
حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسالمی ایــران» پیشبینی شده است .طبق
ماده  2این آییننامه ،پزشک در رسیدگی به وضع بیمار،
نباید به موقعیت اجتماعی و سیاسی یا وضعیت دینی،
نژادی و ملیتی وی توجه داشته باشد .به دیگر سخن،
پزشک حق نــدارد بین بیماران فقیر و ثروتمند فرقی
بگذارد و عمده توجه خود را به بیماران ثروتمند معطوف
کند .با متخلفان از این موضوع ،مطابق ماده  37این
آییننامه برخورد خواهد شد.
در صورتی که این اقدام پزشک باعث وارد آمدن آسیبی
به بیمار فقیر شــود که به وی ،قانون ًا حق شکایت در
دادگاههای صالح را بدهد ،بیمار میتواند با مراجعه به این
دادگاهها ،شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی
کند.پزشک در هیچ صورتی ،حق تحمیل هزینههای
اضافه درمان به بیمار را نــدارد .او حق ندارد بیمار را از
مراکز دولتی و خیریه ،به مرکز خصوصی و مطب هدایت
کند؛ مگر آنکه درمان ،با توجه به امکانات موجود ،تنها
در این مراکز ممکن باشد .در این صورت نیز ،پزشک حق
تحمیل این اقدام را به بیمار نخواهد داشت(.مواد  7و 13
آییننامه) از سوی دیگر ،پزشک باید تعرفههای مصوب
سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را رعایت کند.
پزشکانی که به اصطالح «زیر میزی» دریافت میکنند،
در صورت اثبات تخلف ،ممکن است به  3ماه تا یک سال
محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی محکوم شوند و
در صــورت تکرار این تخلف ،امکان لغو پروانه فعالیت
آن ها وجود دارد(.مــاده  13آییننامه) بر اساس ماده 8
آییننامه،پزشکانحقندارندباتشریحغیرواقعیوضعیت
بیمار ،او را بترسانند .این اقدام نیز ،میتواند در صورت
اثبات ،مجازاتهایی را برای متخلف در پی داشته باشد.
پزشک موظف است تنها به درمان آن دسته از بیمارانی

بپردازد که دورههای تخصصی مربوط به درمان امراض
آن ها را گذرانده باشد .پزشکان عمومی ،نمیتوانند در
امــور تخصصی که خــارج از صالحیت آن هاست ،ورود
کنند و موظف اند بیمار را به پزشکان ذیصالح ارجاع
دهند .بنابراین ،اقدام برخی پزشکان عمومی در ورود به
فعالیتهای تخصصی مانند پوست ،مو و  ...بدون مجوز
مراجع ذیصالح ،تخلف محسوب میشود .بیماران نیز،
باید هنگام مراجعه به پزشک ،این موارد را مد نظر قرار
دهند تا گرفتار دردسر نشوند .امروزه برخی از پزشکان،
با توجه به رونــق طب مکمل ،اعــم از طب سنتی ،طب
سوزنی  ... ،و اقبال عمومی مردم به آن و به اصطالح،
گرم شدن بازار چنین درمانهایی ،به حوزه طب مکمل
ورود کردهاند .طبق ماده  33آییننامه ،تنها پزشکانی
حق استفاده از طب مکمل برای درمان بیماران خود را
دارند که دورههای آموزشی ویژه آن را گذرانده و مدرک
مورد تأیید وزارت بهداشت را اخذ کرده باشند .متخلفان،
حسب مورد ،ممکن است به ممنوعیت اشتغال به حرفه
پزشکی ،تا پنج سال ،محکوم شوند .این محرومیت ،مانع
از طرح شکایت بیمار در مراجع ذیصالح قضایی به دلیل
وارد آمدن صدمات مالی و جانی نیست و او میتواند برای
احقاق حق خود ،اقدامات قانونی الزم را انجام دهد.
▪توجه به چند نکته مهم

پیش از آنکه بخواهید شکایت از نحوه عملکرد یا تخلف
پزشکان را در مراجع ذ یصــاح ،اعم از سازمان نظام
پزشکی و دادگاههای صالح مطرح کنید ،ابتدا مطمئن
شوید که اقدام پزشک ،مصداق تخلف محسوب میشود.
به یاد داشته باشید که نمیتوان قانون مجازات را تفسیر
ُم َو ّسع کرد؛ به دیگر سخن ،تخلف صورت گرفته باید با
نص قانون منطبق باشد .همچنین ،باید پیش از اقدام
به شکایت ،ادله محکمه پسند و قابل ارائه به هیئتهای
انتظامی نظام پزشکی یا دادگــا ههــای صالح را ،جمع
آوری کرده باشید .مراجعه شما به این مراجع قانونی،
بدون در اختیار داشتن مدارک اثبات کننده ادعا ،هم
وقتتان را میگیرد و هم ،بر حجم پروند ههای ورودی
این مراکز میافزاید و رسیدگی به دیگر شکایتها را به
تأخیر میاندازد.

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :قبل از ازدواج ،هیچ توافقی بر سر محل سکونت
با همسرم نداشته ام .مدتی پس از عروسی ،در اداره
یکی از شهرهای استان استخدام شدم و ناچار باید به
این شهر نقل مکان کنم .اما پدرخانمم مدعی است که
من قانون ًا حق بردن همسرم را ندارم و باید هر جایی که
مایل است ،برای او خانهای تهیه کنم .آیا این ادعا درست
است؟ چه کار باید بکنم؟
پاسخ :در نکاح دائم یکی از تکالیف مرد تهیه مسکن برای
همسر خود اســت .در مقابل ،مرد حق دارد محل زندگی
مشترکراتعیینکند.درصورتیکهطرفینقب ً
الدربارهتعیین
محل یا سایر شرایط مسکن با یکدیگر توافق دیگری کرده
باشند ،بر اساس آن توافق عمل خواهد شد .بنابراین ،همسر
شما باید با پیروی از شما در منزلی که تهیه میکنید زندگی
کند .اگر پس از تهیه مسکنی که متناسب با شأن همسرتان
است،ایشانحاضربهسکونتدرآننشد،ابتدابامیانجیگری
بزرگان ،سپس با ارسال اظهارنامه از ایشان بخواهید که به
منزلمشترکنقلمکانکند.درصورتیکههمسرتانبازهم
حاضرنشدبهمنزلیکهتهیهکردهایدنقلمکانکند،بهدادگاه
خانوادهمحلسکونتایشانمراجعهوعلیههمسرتاندعوای
الزامبهتمکینطرحکنید.درصورتاحرازصحتادعایشما،
دادگاهحکمالزامبهتمکینصادرمیکند.اثرعملیحکمالزام
به تمکین ،در این است که در صورت اجرا نکردن آن ،همسر
شما حقی برای دریافت نفقه نخواهد داشت .به عبارت دیگر،
شوهرنمیتواندبرایاجرایحکمالزامبهتمکین،زنرابدون
رضایت وی و با توسل به قوای قهریه (مث ً
ال نیروی انتظامی) به
سکونت در محلی مجبور کند« .زن باید در منزلی که شوهر
تعیین میکند سکنا نماید ،مگر آن که اختیار تعیین منزل به
زندادهشدهباشد(».ماده 1114قانونمدنی)اگرزنازمرد
اطاعت (اصطالح ًا تمکین) نکند ،از حق نفقه محروم خواهد
شد .نفقه (یا مخارج متعارف زندگی) یکی از حقوق مالی زن
است .حق دریافت نفقه مشروط به تمکین و اطاعت زن از مرد
است.برخالفمهریهکهدرهرصورتبهزنتعلقمیگیرد.زن
درصورتتمکیننکردنازمرد(یااصطالح ًانشوز)حقدریافت
نفقهراازدستخواهدداد.هرگاهزندگیزنباشوهردرخانه
مشترک برای زن خطر جانی ،مالی و حیثیتی در پی داشته
باشد،زنمیتواندمسکنجداگانهتهیهکندیاازمردبخواهد
کهبرایاومسکنجداگانهتهیهکند.بهعنوانمثال،درصورتی
کهشوهربهزنفحاشیکندیااوراکتکبزندیاافرادنابابرابه
خانهبیاورد،قاضیحکمتمکین(بازگشتزنبهخانهشوهر)
صادرنخواهدکرد.دراینفرض،تازمانیکهشرایطنامناسب
باقیباشد،زندربازگشتبهخانهمعذوراستونفقهاوبرعهده
شوهراست .ماده ۱۱۱۵قانونمدنیبیانمیکند«:اگربودن
زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا
شرافتی برای زن باشد ،زن میتواند مسکن علیحده اختیار
کندودرصورتثبوتمظن هضررمزبور،محکمهحکمبازگشت
بهمنزلشوهرنخواهددادومادامکهزندربازگشتنبهمنزل
مزبورمعذوراستنفقهبرعهد هشوهرخواهدبود».
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