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Civil liability of physicians in terms of Imami jurisprudence and Iranian law 

 

Abstract 

The present study has been conducted in relation to the civil liability of government employees 

in Iranian jurisprudence and law, in accordance with the Civil Liability Law, where 

government employees and their affiliated municipalities and institutions are harmed in the 

performance of their duties due to negligence or intentional harm. They are personally 

responsible for compensation. However, if the damage caused by their actions is not related to 

the defects of the equipment of the said departments and institutions, then the compensation of 

the damage is the responsibility of the relevant department or institution. In the field of 

medicine, the responsibility of the government is realized due to the actions of the employees 

when the damage is not documented and attributed to the action of the employee, it is due to 

the defect of the structure of the office or institution and the weakness of management and 

means of providing public services. Given that the shortcomings of the government 

organization are ultimately due to the poor performance of its officers and employees, and that 

it is human beings who decide on everything, the responsibility of the government for the 

actions of its employees can be indirectly under Article 1. Civil liability law. 
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 حقوق ایران  و امامیه فقه نظر از پزشکان  مدنی مسئولیت

 1جواد معبودی  
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   چكيده

مطابق قانون مسئولیت مدددنی انجام شده است ،    رانیکارکنان دولت در فقه و حقوق ا  یمدن  ت یمسئولپژوهش حاضر در رابطه با  

عمدددا ،   ایدد نتیجدده بددی احتیددا ی    در  ،و مؤسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفدده  ها  رداريآنجا که کارمندان دولت و شه

به اشخاص وارد نمایند شخصا  مسئول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده از عمل آنان نبددوده، مربددو    يضرر

وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربو  اسددت. در زمیندده   صبه نق

که زیان مستند و منسوب به عمل کارمنددد نبددوده، از   شود  یانی محقق مپزشكی هم مسئولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زم

 كددهنقص ساختار اداره یا مؤسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارائه خدمات عمومی، ناشی گردیده باشد. بددا توجدده بدده این

ا هستند که دربارة همدده زیددز ه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملكرد ناقص مأموران و کارمندان آن است و این انسان

قددانون   ١١توان مسئولیت دولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به  ور غیرمسددتقیم، تحددت نمددام مدداده    گیرند، می  تصمیم می

 مسئولیت مدنی قرار داد. 
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 ن مسألهبيا

ی است . حقوق خصوصی اصل مسددئله را مطددر  مددی کنددد و مسئولیت مدنی از مباحث مشترک بین حقوق عمومی و خصوص

حقوق عمومی آنرا به دولت تعمیم می دهد و اینكه آیا اساسا  دولت و کارکنان دولت به سبب انجام وظیفه ي خود اگر آسددیبی 

و سؤاالت  ص دولت است یا کارمند یا هر دو؟به کسی برسانند و باعث خسارتی شوند مسئول هستند یا نه ؟ آیا مسئولیت مخت

 .که در این مقاله در پی پاسخ به آن سئواالت اساسی هستیمبسیار دیگري که در این زمینه بی شک مطر  می شوند

 

، مبدداح ی پزشکاز دیدگاه فقها نیز از همان ابتدا به خا ر اهمیت این مسئله عالوه بر ذکر آداب و صفات  پزشک  مسئولیت مدنی

 بال خطا و اشتباهاتش با استفاده از احادیث و روایات پیددامبر(صو و اصددحابش بیددان کددردهدر ق پزشک را هم در مورد مسئولیت 

 .اند

 فقه در قرآن و روایات

به ذکر دو مورداکتفا  و مشتقات آن، کم و بیش همین معانی لغوي اراده شده است. براي م ال  نیز از کلمه فقه قرآن کریمدر

 :کنیممی

 و 44«(اسراء،ءٍ اِالَّیُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْفهم زیزهاي دقیق یا مخفی: »وَ اِنْ مِنْ شَیْ-١

 .یابیددددآندددان را در نمی ولدددی شدددما تسدددبیح گویددددمی تسدددبیحو هدددیی زیدددز نیسدددت مگدددر آنكددده شددداکرانه او را

فَلَْو ال نَفَرَ مِددنْ ُکددلِّ فِرْقَدد ٍ » .:م ال به کار رفته است. به عنوان«دیندر بصیرت»، به معنايآیات قرآنی و در بعضی روایاتفقه« در»

 و.١22«(توبه،مِنْهُمْ  ائِفَ ٌلِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ

 .اي از آنان گروهی رهسپار نشوند که دین پژوهی کنندزرا از هر فرقه

 و.2١3،ص١، ج ١403«(مجلسی ،فرماید: »ماعُبِداهللُ بِشَیءٍ اَفضَلَ من فقهٍ فی دینمیواکرم (ص  پیامبر-3

  .اسددددت نشددددده  پرسددددتشو عبددددادتخداونددددد بدددده زیددددزي برتددددر از بصددددیرت یددددافتن در دیددددن او

 و98و65(انعام، .، تعمّق و فهم عمیق به کار رفته است تدبّر کلمه »فقه« در قرآن کریم، به معناي

  فقه دراصطال 

ه ا ددالق رأي و اجتهدداد فقدد  باشددد، بدده علددم و اسددتنبا  احكددام شددر  از رويدر اصددطال  بنددابر اینكدده فقدده یددک علددم میفقه  

 .و289،ص4(فیروزآبادي،محمدبن یعقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددوب ،جشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددودمی

قه« فقط ف» ، فقط به »فقه االحكام« اختصاص یافته است و امروزه از کلمهفقها ، به خصوصعلما تدریج، در اصطال  کلمه فقه به

آید. به عبارتی علماي اسالم با الهام از برخی روایات، تعالیم اسددالمی هابه نمر میو مانند آن  حرامو  واجب مسائل عملی اسالم از

http://wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://wikifeqh.ir/تسبیح
http://wikifeqh.ir/روایات
http://wikifeqh.ir/آیات_قرآنی
http://wikifeqh.ir/بصیرت
http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/عبادت
http://wikifeqh.ir/پرستش
http://wikifeqh.ir/تدبّر
http://wikifeqh.ir/علما
http://wikifeqh.ir/فقها
http://wikifeqh.ir/واجب
http://wikifeqh.ir/حرام
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اند. آنان کلمه »فقه« را فقط در مددورد »احكددام و قددوانین عملددی عملی تقسیم کرده واحكام و قوانین اخالق، عقاید شرابه سه بخ

 در این خصوص، مواد زیر داللت دارد: اندبه کار برده«اسالم

 انون مدنی: ق ۲۲۱ماده   

اگر کسی تعهد اقدام به امري را بكند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسؤول خسارت  رف 

ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب مقابل است مشرو  بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا  به منزله

 ضمان باشد.

 ن مدنی: قانو ۲۲۲ماده   

تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد کدده خددود او ي فوق، حاکم میدر صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده

 ي مخارج آن محكوم نماید.عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه

 قانون مدنی:  ۲۲۶ماده   

تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد دیگر نمی در مورد عدم ایفاي تعهدات از  رف یكی از متعاملین،  رف

توانددد ادعدداي مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده،  رف، وقتی می

 ه است.خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرد

 پزشكان    مسئوليت مدنی

 بررسی مسئوليت پزشک تجویز کننده در حقوق ایران

 ایران و نمریه هایی در این رابطه را مورد بررسی قرار دهیم.  حقوق در  کننده تجویز در این مبحث سعی داریم مسئولیت پزشک

 مسئوليت پزشک در تجویز فرآورده های دارویی

 تنهددا عبددارتی بدده و باشددد می پزشک دار را دارویی هاي فرآورده مصرف دستور صدور و ویزتج  اجازه  که  شخصی  تنها  ایران  در

 ، شددامل  گیرنددد  می  قرار  بیمار  اختیار  در  پزشک  تجویز  بدون  و  ها  داروخانه  توسط  که  داروهایی  البته.  است   پزشک  کننده،  تجویز

 سددوي  از  منتشددره  فهرست   اساس  بر  ما  کشور  در  هادارو  این  و  شوند  نمی  تلقی  تجویزي  و  است   اي  حرفه  کننده  توزیع  مسئولیت 

 و  جایگدداه  تبیددین  رابطدده،  ایددن  در  پزشک  مسئولیت    ر   از  هدف.  گردند  می  تعیین  پزشكی  آموزش  و  درمان  و  بهداشت   وزارت

 .باشد می  دارویی هاي فرآوده از  ناشی  خسارت جبران در  وي  مسئولیت  و  وظایف

 از بسددیاري زیددرا است  پزشک گردد، می تلقی مسئول دارویی هاي فراوده  از  شینا  خسارات  جبران  در  که  اشخاصی  از  یكی  یقینا

 تنهددا  پزشددک  و  نمایددد  مددی  بروز  روحی  و  جسمی  خاص  وضعیت   علت   به  برخی  با  ارتبا   در  دارو  از  ناشی  صدمات  و  عوارض

 هدداي واکددنش و ضعددوار از آگدداهی بددا و وي احتمددالی هدداي حساسیت  و بیمار وضعیت  از ا ال  و علم با که  است   اي  واسطه

 ضروري پزشک مسئولیت   نحوه  و  میزان  و  بیمار  و  پزشک  رابطه  نو   تبیین  لذا.  کند  می  دارو  تجویز  به  اقدام  دارویی  هاي  فرآورده

 ندددارد، وجددود اثددر  لحددا   بدده  تفاوتی  پزشكی،  اعمال  سایر  و  دارو  تجویز  میان  که  مواردي  در  است   ذکر  به  الزم.  رسد  می  نمر  به

 .است   گرفته قرار نمر مد  حاضر تحقیق در کلی  تصور به  پزشک اعمال

http://wikifeqh.ir/عقاید
http://wikifeqh.ir/اخلاق
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 بیمارستان  حقوقی  شخصیت   با  بیشتر  حقوقی  رابطه  امروزه.  است   قراردادي  خود،  قدیمی  و  مرسوم  شكل  در  بیمار  و  پزشک  رابطه

 یمددارب کدده مددورد ایددن در. پردازد می درمان به کارشناس یا شخصیت  آن از عضوي  عنوان  به  پزشک  و  شود  می  ایجاد  درمانگاه  و

 مددی  قرار  شناسد  نمی  را  او  حتی  که  پزشكی  معالجه  تحت   خاص،  درمانگاه  یا  بیمارستان  اعتبار  به  و  ندارد  پزشک  با  مستقیم  رابطه

 کدده رسددد مددی نمددر بدده اما. بیمارستان با قرارداد نه شود  بررسی  عمومی  قواعد   بق  بایستی  پزشک  مسئولیت   که  شده  گفته  گیرد،

 مستقیم  غیر   ور  به  ولیكن  نبسته  قرارداد  بیمار  با  مستقیما  او  زه  اگر  و  شود  می  تلقی  قراردادي  زنی  مورد  این  در  پزشک  مسئولیت 

 و اتدداق تحویددل بدده ملددزم بیمارستان متصدي که  وري همان. است  نموده استفاده  بیمارستان  و  بیمار  میان  منعقده  قرارداد  مفاد  از

 نمی و باشد می نیز حاذق پزشک یک توسط نمر مورد جراحی  عمل  انجام  به  متعهد  است،  منعقد  قرارداد  اساس  بر  مناسب   تخت 

 مسددئولیت  خددود تعهدددات حدددود در نیددز وي  و  نمددود  بررسی  آن  با  ارتبا   بدون  و  جدا  قرارداد  این  از  را  پزشک  مسئولیت   توان

 نماینددد مددی امضدداء و نمیمت درمان براي را بیمارستان خاص هاي فرم و مراجعه بیمارستان به افراد زه اگر  مضافا.  دارد  قراردادي

 از  ندداگزیر  نیددز  بیمددار  اسددت،  قرارداد   رف  بیمارستان  آن  با  که  خاصی  پزشک  توسط  جراحی  عمل  خا ر  به  موارد  بسیاري  در  اما

 نادیددده تددوان نمددی را مددورد ایددن در بیمار صریح قصد و انگیزه و باشد می درمان براي بیمارستان همان با  مستقیم  قرارداد  انعقاد

 پزشددک  از  بیمددار  و  شددود  می  تلقی  قرارداد  بر  موثر  عوامل  ار  نیز  پزشک  شخصیت   پزشكی،  و  درمانی  قراردادهاي  در  رازی.  گرفت 

 کنددد  می  انتخاب  را  پزشكی  که  بیماري.  ندارد  احتیا   و  کارآیی  انتمار  مشهور،  متخصص  پزشک  میزان  به  کار،  تازه  جوان  عمومی

 نیددز  اجددرت  مقادیر  در  اغلب   و  است   وي  سرمایه  و  شهرت  همان  این  و  داند  می  را  وي  مشهور  خدمات  و  صالحیتها  کلیه  معموال

 شود می تلقی  رفین صریح قصد مخالف اینكه بر عالوه موارد این در پزشک  مسئولیت   دانستن  قراردادي  غیر  لذا.  باشد  می  موثر

 .ندارد  قراردادي رابطه  مزایاي به  استناد از دیده زیان داشتن محروم  جز اي نتیجه

 نیددز  و  ضمنی  یا  و  صریح  تعهد  هیچگونه  که  جایی  در  مگر  است   قراردادي  بیمار  و  پزشک  رابطه  موارد،  اغلب   که  رسد  می  رنم  به

 حددال در پزشكی که حالتی م ل. باشد نداشته وجود دابطه  دانستن  قراردادي  غیر  براي  عرفی  ي  قرینه  و  احوال  و  اوضا   هیچگونه

 کدده  آنجددا  از  شددده  گفتدده  انگلیس  حقوق  در.  پردازد  می  وي  مداواي  به  جا  همان  در  و  روبرو  بدحالی  بیمار  با  خیابان  یک  از  عبور

 دکتددر بددا قراردادي صورت، این در آورند می  بدست   نسخه   ریق  از  را  داروها  معموال  قوي،  داروهاي  توسط  دیده  آسیب   بیماران

 دهددد تحویل معینی هزینه پرداخت  ازاي در  را  نسخه  در  شده  تعیین  داروهاي  است   موظف  قانونا  که  فروشی  دارو  یا  کننده  تجویز

بدده  کنددد مددی عمل خودسرانه صورت به که پزشكی مواد سایر یا بیمارستان داروهاي کننده عرضه یا پزشک یک اما ندارد،  وجود

 .شود می  شناخته  مسئول قراردادي، لحا 

 آیددا کدده شددده اخددتالف ولددیكن. است  رفتهگ  قرار توجه  مورد  مسئولیتی  لحا   به  آن،  ماهیت   از  سواي  پزشک،  توسط  دارو  تجویز

 یددا شددود مددی تلقددی خدددمات ارائدده برد، می کار به بیمار براي خود را دارو که مواردي  در  خصوصا  دارو  تجویز  در  پزشک  عمل

 کاال،  عرضه  و  خدمات  ارائه  موارد  بین  خسارت  جبران  و  مسئولیتی  لحا   به  که  شود  می  مشخص  جایی  در  بحث   اثر  کاال؟  عرضه

 منتسددب   شخصددی  بدده  خسددارتی  جا،  هر  در  زیرا  نیست   کاال  عرضه  یا  خدمات  ارائه  میان  فرقی  فقه،  در.  باشد  داشته  جودو  تفاوت

 فددروش در و ال کددامن در. دارد اساسی فرق خدمات ارائه و کاال عرضه میان غرب حقوق در اما. است  آن جبران مسئول  او  شود،

 کنندددگان عرضدده لذا.  ندارد  وجود  تعهدي  زنین  خدمات،  ارائه  در  ولی  گیرد  می  عهده  بر  آن  ایمنی  بر  ضمنی  تعهد  فروشنده  کاال،

 .ندارند محض  مسئولیت  خدمات،
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 بدده.  خدددمات  ارائدده  هددم  و  دارد  وجود  کاال  عرضه  آنها  در  هم  که  است   قراردادهایی  نو   از  پزشكی  قرارداد  که  گفت   توان  می  کال

 قددانونی  تعریددف  نحددوه  توسط  حتی  دارد  امكان  پزشكی  هاي  زمینه  رد  تولید  مسئولیت   قلمرو  که  است   این  بر  عقیده  خا ر،  همین

 گیرد  قرار تاثیر تحت   خاص کاالي  یا  ماده یک

 بررسی نظرهای توجيه ای مسئوليت و معافيت پزشک

 پژوهددان  دانش  تمایل  اي  نتیجه  حرف،  این  صاحبان  بر  مسئولیت   تحمیل  که  زرا  ندارد  مسئولیتی  اصوال  پزشک  که  معتقدند  برخی

 براي پزشک معافیت  خصوص در اخیر نمر توجیه راستاي در. داشت  نخواهد پی  در  عمومی  سالمت   تهدید  نتیجتا  و  شغل  این  به

 مختلفددی نمرهاي پزشكی، اعمال سایر یا و جراحی عمل یک اینجام یا دیگران شده تولید داروي تجویز از ناشی  خسارت  جبران

 و  اظطددرار  عادت،  و  عرف  و  قهري  ضمان  زون  نمریاتی  آنان،  معافیت   جیهتو   براي  پزشكان  مسئولیت   عدم   رفداران  و  شدن  بیان

 در و بددوده استناد قابل نیز پزشک شناختن مسئول براي نمریات همین که است  این توجه جالب  نكته. اند  نموده  مطر   را  احسان

 .رود می  کار به هم پزشكان بر  مسئولیت  تحمیل  توجیه

 در قددراردادي که است  این حق زیرا شود می تحمیل او بر قانون براساس و است  قهري ، بیب  ضمان  که  شده  گفته  رابطه  این  در

 قطعددا و شددده تقصددیر مرتكددب  نكنددد، عمددل قرارداد  بق  بیب  اگر که زرا نیست  میان  در  وارده  خسارات  و  صدمات  خصوص

 که شر   بدین.  آید  می  شمار  به  مسئولیت   هرگونه  از  وي  معافیت   موارد  از  یكی  پزشک  عمل  بودن  قانونی  آنكه  حال.  است   ضامن

 شخصددی  متوجدده  ضددرري  وي،  اقدام  ي  نتیجه  در  زنانچه  لذا  نماید  می  بیمار  معالجه  به  اقدام  قانون  مجوز  و  اجازه  با   بیب   زون

. نیسددت   او  متوجدده  مسددئولیتی  دهد،  قرار  قرنطینه  در  را  شخصی  بیماري،  سرایت   از  جلوگیري  منمور  به  پزشكی  زنانچه  م ال  شود

 بالجبددران معندداي بدده عمددل یددک انجددام در قددانونی مجوز اال و است  درمان الینفک  جزء  که  است   ضررهایی  بر  ناظر  قفو   عقیده

 براي  وي  حرفه  که  هدفی  با  موافق  که  دهد  انجام  را  اعمالی  تواند  نمی  پزشک  و  نیست   عمل  آن  از  ناشی  ناروي  خسارات  گذاردن

 کدده اسددت  بدیهی و دهد انجام را خطرناکی جراحی عمل تواند نمی ارتمه و  تجربه  کسب   براي  م ال.  نباشد  است   شده  ایجاد  آن

 مصددالح  حفدد   جهددت   بدده  و  باشددد  عمل  آن  انجام  ي  الزمه  ضرر،  اینكه  مگر  باشد  دیگري  به  اضرار  مجوز  تواند  نمی  قانونی  هیی

 .شود  تحمیل عموم

 شغلشان  انجام  در  که  هستند  ضررهایی  براي  مسئولیت   از  معاف  عادت،  و  عرف  براساس  پزشكان:  معتقدند  برخی  اینكه  رغم  علی

 شوند   می مرتكب 

 نیددت  سددوء  فاقددد  و  محسددن  پزشک  حال  هر  در  که  است   بدیهی.  باشد  می  احسان  قاعده  به  استناد  پزشک،  معافیت   دیگر  دالیل  از

 بیمددار الجددهمع به انسانی اي انگیزه و هدف با رشته، این خاص دشواریهاي رغم علی او که است  این بر اصل  زیرا  شود  می  تلقی

 حقددوق تضددییع جددز اي نتیجدده گسددتردگی  این  با  قاعده  این  پذیرش  البته.  شود  شناخته  مسئول  نباید  جهت   همین  به  و  پردازد  می

 انجددام در عمد اثبات و پزشكی فاحش قصور  خصوص  در  را  آن  بایستی  و  ندارد  دنبال  به  را  نیت   حسن  داراي  و  دفا   بی  بیماران

 مقصود نفع یا بیشتر ضرر از پیشگیري  به  منجر  اتالف  اگر  که  داشت   توجه  باید  و  نمود  تعدیل  حسنه  اخالق  و  قانون  خالف  عمل

 .شد نخواهد مبرا مدنی  مسئولیت  از شخص و  است   بوده احسان هم  تو  اینجا در که  شود می معلوم نگردد

 مقددررات  با   رفی  از  است   واجهم  عمل  در  پزشک  که  معنا  بدین  شده  تلقی  مسئولیت   از  پزشک  معافیت   موارد  از  یكی  نیز  اضطرار

 نجددات و بهبددودي راه تنهددا او تشددخیص به که جرحی ضرورت با دیگر  رف  از  و  خسارات  و  ایراد  و  جر   منبع  بر  دایر  قانونی

 مگددر  نیسددت   آن  عواقددب   مسددئول  پزشک  اضطراري،  حالت   وجود  اثبات  صورت  در  قاعده،  این  اساس  بر  لذا.  بود  خواهد  مریض

 در  یا  کند  تجویز  اشتباهی  داروي  بیماري،  تشخیص  وجود  با  اینكه  م ل.  باشد  شده  شغلی  خطاهاي  از  ییك  مرتكب   عمل  در  اینكه
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 وسددایل  کلیدده  جراحی،  عمل  از  قبل  یا  باشد  ننموده  دارد  ضرورت  معالجه  فن  و  پزشكی  نمر  از  که  را  الزم  دقت   بیماري  تشخیص

 از رهددایی بددراي زیددرا. گددردد مددی تلقددی مضطر نوعی پزشک، ابلمق  در  نیز  بیمار  که  داشت   توجه  باید.  باشد  نكرده  آماده  را  الزم

. ندددارد را آن گددزاف هزیندده جملدده از درمان شرایط پذیرش و پزشک به اعتماد جز اي زاره شده، او ارامش مخل که  اي  بیماري

 را  دیگددري  خسددارت  موجبددات  اضددطرار،  نتیجه  در  کسی  زنانچه  و  نشده  محسوب  اراده  عیوب  از  اضطرار  عمومی،  قواعد  مطابق

. ندددارد وجددود خسارت از  معافیت   و  عمل  انجام  در  اضطرار  میان  اي  مالزمه  هیی  و  آید  بر  آن  جبران  عهده  از  بایستی  آورد  فراهم

 .دارد را  است  وضعی حكم  یک که  خسارت مطالبه حق دیده  زیان اضطرار، حاالت  کلیه در

 پزشک قصور  مصادیق و معيار

 ارائدده  قصددور  تبیین  براي  معیاري  بعبارتی،  و  گردند  تعیین  پزشک  قصور  مصادیق  تا  ت اس  ضروري  پزشک  بر  مسئولیت   تحمیل  در

 از  ناشددی  ضددرر  زیست؟  پزشک  شغلی  خطاي  تحقق  تشخیص  معیار  براینكه  مبنی  شوند  می  مطر   سوالهایی  راستا،  این  در.  شود

 در آیددا زیسددت؟ دارویددی هدداي فددرآورده بددا رابطه در پزشكان اعمال خصوص  در  خطا  مصادیق  است؟  معنا  زه  به  پزشكی  فعل

 یددا اسددت  مسددئول پزشددک شددود فوت موجب  یا نموده تسریع را فوت این نیز دارو تجویز و  باشد  جتمی  بیمار  فوت  که  صورتی

 و  شددود  مددی  تلقی  ضرر  بیمار،  بهبودي  فرصت   و  نموده   والنی  را  درمان  مدت  متعدد،  داروهاي  تجویز  با  پزشک  زنانچه  و  خیر؟

 آیددا  ببینددد  آسددیب   بیمددار  و  کددرده  تجددویز  دارو  او  بددراي  پزشک  ولیكن  باشد  نداشته  احتیاجی  دارو  تجویز  به  بیمار  که  صورتی  در

 خیر؟ یا  شود می  او  متوجه  مسئولیتی

 پزشک شغلی خطاء تشخيص معيار

 کدده نمددود تبیددین تددوان می پزشک خطاهاي تشخیص معیار اعمال با لذا است  تقصیر ارتكاب پزشک، مسئولیت  مبناي که آنجا  از

 .باشد می  مسئولیت  فاقد و درمان و مداوا روند  بیعی نتیجه کدامیک و آمیز تقصیر  پزشكان اعمال از یک کدام

 واقعی  یا شخصی معيار(  الف

 هیی  زیرا.  شود  می  تلقی  وي  خطاي  تشخیص  معیار  او  تخصص  و  پزشک  روحی  و  جسمی  وضعیت :  نمریه معتقدند  این   راحان

 بددراي  نبایددد  بنددابراین.  دهددد  انجام  را  کاري  خویش  روحی  و  جسمی  شرایط  و  تخصص  و  مهارت  از  بیشتر  که  نیست   متعهد  کس

 و علددم بددا نبایددد نیددز پزشک  که  است   این  اهمیت   حائز  نكته  البته.  شود  مالمت   بوده،  وي  استطاعت   از  خارج  که  امري  انجام  عدم

 دارو  دوره  انجام  توان  که  پزشكی:  م ال   ور  به.  یدنما  درمان  قبول  و  بیمار  پذیرش  به  اقدام  عملی،  انجام  در  توانایی  عدم  به  ا ال 

 بددا  و  شددده  فاحش  قصور  مرتكب   نماید  می  دوره  شرو   و  دارو  آن  تجویز  به  اقدام  مسئله  این  به  علم  با  و  ندارد  را  خاصی  درمانی

 .شود می تلقی  مسئول نیز  برائت  شر   وجود

 

 مجرد و  نوعی معيار( ب

 رفتددار پزشددک، خطددا معیار: دارند می بیان و اند آورده روي مجرد یا نوعی معیار به پزشک مسئولیت   تشخیص  براي  دیگر  برخی

 قددرار آن در پزشددک کدده خاصددی شددرایط گددرفتن نمر در با آگاهی و مهارت و علمی توان و رده و گروه همان از  خوب  پزشكی

 و احددوال و اوضددا  قددراردادن نمددر در کدده داشددت  توجه باید. است  بیشتري  رفداران داراي اخیر نمریه البته که باشد  می  گرفته

 یددک هددیی که دارد آن از حكایت   امر  این  و  است   شخصی  معیار  اعمال  بلكه  نیست   نوعی  معیار  ي  زمره  در  پزشک  خاص  شرایط

 .رسد نمی نمر  به  کافی پزشک قصور تشخیص در  تنهایی به  معیارها این از
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 عرفی معيار( ج

 مالک   یعنی.  دانند  می  آن  متعارف  و  شایع  فنون  اجراي  را  پزشكی  علم  قواعد  درست   اجراي  زمینه  در  پزشک  برائت   معیار  اي  عده

 کدده داشددت  انتمددار پزشددک از تددوان نمددی زیددرا است  مشابه شرایط در محتا  پزشكی متعارف عمل پزشک،  مسئولیت   تشخیص

 باید  دارد  انتمار  او  از  عرف  که  کارایی  سنخ  و  تخصص  تناسب   به  پزشک  هر  از  و  برد  کار  به  را  علم  جهان  در  ممكن  شیوه  بهترین

 .داند نمی را متخصصان ي  شیوه  که  گرفت   خرده توان نمی  عمومی پزشک به یعنی  داشت   توقع

 متخصددص،  کارشناسددان  و  پزشددكی  کمیسددیون  به  پزشكان  قصور  به  مربو   دعاوي  ارجا   با  امروزه  که  گفت   بایستی  کلی   ور  به

 زمددان فنددی دانددش و علمددی وضددعیت  نیز و پزشک امكانات  و  ایطشر  روحی،  و  جسمی  وضعیت   یعنی  فوق  معیارهاي  از  ترکیبی

 .گیرد می قرار  پزشک خطاي تشخیص مالک  انتمار مورد  و متعارف اعمال نیز و درمان انجام

 پزشک قصور  مصادیق

 درمان به بيمار نياز عدم و تشخيص در خطاء(  الف

 صدددمات  بدده  منجددر  کددافی  تجریه  و  تبحر  عدم  ت جه  به  معموال  که  است   پزشكی  خطاهاي  ترین  عمده  از  یكی  تشخیص  در  خطا

 از کلددی قاعددده و شددوند اشددتباه دزددار بیماریها عالئم علت  به  احیانا  نیز  پزشكان  ماهرترین  اما.  گردد  می  بیمار  به  ناپذیري  جبران

 اجتهاد ازهاند به پزشک که مادامی ندارد مجازاتی تشخیص، در خطا که  بوده  این  پزشكی  قضایاي  مورد  در  قضاوت  روزگار  اولین

 .باشد داده انجام را خود تعهد  خویش،

 وي بددراي پزشددک،  نادرسددت   تشخیص  خا ر  به  و  نداشته  احتیا ی  خاص،  درمان  یا  و  خون  یا  دارو  تزریق  به  بیمار  که  فرضی  در

. باشد  یم  نیز  پزشک  متوجه  آن  مسئولیت   که  است   بدیهی  بیند،  می  آسیب   بیمار  دارو  عیب   اثر  در  و  شود  می  تزریق  و  تجویز  دارو

 مسئولیت   و  شود  می  محاسبه  خسارت  وقو   در  وي  دخالت   تناسب   به  و  است   تقصیر  بر  مبتنی  امور  این  در  پزشک  مسئولیت   البته

 .گرفت  نادیده توان نمی را معیوب  داروي توزیع در  کننده توزیع و تولید در  کننده تولید

  درمان و بهبودی شانس بردن بين از( ب

 کدده پزشكی عبارتی،  به.  دانست   مسئول  را  پزشک  بایستی  ببرد  بین  از  را  بیمار  شفاي  براي  حقیقی  فرصت   پزشكی،  خطاي  زنانچه

 خسددارت  کلیدده  مسددئول  نمایددد  مددی  جبران  قابل  غیر  و  تكرار  قابل  غیر  جراحی  عمل  به  اقدام  الزم،  تبحر  و  تخصص  وجود  بدون

 رفته  دست   از  فرصتی  آیا  که  امر  این  احراز  براي  البته.  ست ا  برده  بین  از  را  بیمار  بهبودي  شانس  زون  باشد  می  زمینه  این  در  وارده

 .گرفت  نمر در را  بیماري  پیشرفت   درجه و  بیمار  حالت  و  وضعیت  همچنین و  امور  بیعی سیر و  علمی اصول  باید خیر  یا

 داروي  کددس  هددر: »  آمددده  مدداده  این  در.  است   گرفته  قرار  توجه  مورد  د  و  پ.ا.ق  ١8  ماده  «و»  بند  در  درمان  شانس  دادن  دست   از

 بازماندددن موجب  عمل این و برساند فروش  به  دیگر  داروي  جاي  به  را  دارویی  یا  و  گذشته  آن  استعمال  مدت  که  دارویی  یا  فاسد

 جنددایی  حددبس  فروشددنده  مجددازات  گردد،  فوت  به  منتهی  نشدن  معالجه  نتیجه  در  و  باشد  اصلی  داروي  استعمال  از  کننده  مصرف

 از یكددی  نقص  یا  و  فقدان  یا  دائم  مرض  به  منجر  ولی  نگردد  فوت  به  منجر  که  صورتی  در  و  است   سال  ده  تا  سال  دو  از  دو  درجه

 .«بود خواهد  اي جنحه حبس  سال سه تا یک  فروشنده مجازات گردد کننده مصرف  اعضاء  یا و  حواس

 مجالت و ها روزنامه در  شده ارائه روش  اساس بر دارو  تجویز ( ج

 بدده تنهددا بایسددتی ثالث  اشخاص  دخالت   و  بیمار  خطاي  نیز  و  دیگر  عوامل  با  پزشک  خطاي  تجمیع  موارد  کلیه  در  که  است   بدیهی

 بددراي  را  خاصددی  عددالج  راه  پزشكی  مجله  در  معتبري  پزشک  م ال.  دانست   وي  متوجه  را  مسئولیت   پزشک،  دخالت   درجه  تناسب 
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 روش نددو  ایددن علددت  بدده بیمددار و کنددد مددی  تجویز  خود  بیمار  براي  را  مداوا  روش  آن  دیگري  پزشک  و  کرده  ارائه  بیماري  یک

 بیمددار بدده درمددان روش آن  تجددویز  علت   به  او  زیرا  بود  نخواهد  مسئول  اول  پزشک  موارد،  این  در.  شود  می  صدمه  دزار  معالجه،

 در نزدیددک سددبب  ناظریدده به ناظر اخیر  راي.  است   دیگران  آسیب   مسئول  روش،  آن  کارگیري  به  با  دیگر  پزشک  بلكه  نزده  صدمه

 کدده شددود  ادعا  یا  شده  منتشر  تایید  مورد  علمی  و  معتبر  هاي  روزنامه  و  مجالت  در  شده  ارائه  روش  زنانچه  اما  ست ا  اسباب  تعدد

 بدده اقدام دیگر پزشک متعارف و معقول اعتمادي  وجود  بخا ر  و  شده  منتشر  معتبر  پزشكی  سوي  از  روش  نیز  و  است   تایید  مورد

 نمددر بدده منصددفانه غیر دوم پزشک به مسئولیت  کل توجه است، عیب  يدارا مذکور روش آنكه حال باشد  نموده  روش  آن  تجویز

 یددک  حددد  در  تنهددا  شددده  ارائه  روش  اگر  البته  دانست؛  مسئول  را  آنها  مختلف،  عوامل  دخالت   درجه  تناسب   به  بایستی  و  رسد  می

 .نباشد تئوري و نمریه

 بدده عمددوم آگدداهی بددراي عمومی، االنتشار ک یر تمجال  و  ها  روزنامه  در  که  است   حالتی  کشور  در  مورد  این  شایع  و  مشابه  موارد

 آن علمددی نددام ذکر با خاص دارویی مصرف تاثیر به بین آن در و گردد می ورزیده اهتمام آن عالئم  و  خاص  بیماري  یک  تشریح

 متخصددص پزشک  به  دارو  این  مصرف  و  بیماري  تشخیص  در  بایستی  حتما  شود  توصیه  خواننده  به  آنكه  بدون  شود  می  اشاره  نیز

 عالئددم اساس بر او که تفكر این با نماید  اشاره  مورد  داروي  مصرف  به  اقدام  منتشره  مطالب   براساس  فردي  اگر  حال.  کند  مراجعه

 را ناشددر بایسددتی دهد، تغییر را خود قبلی داروهاي و داشته بیماري  این  وجود  از  قبلی  ا ال   یا  داراست   را  بیماري  این  شده،  ذکر

 خودسددرانه درمان و بیماري  تشخیص  در  نیز  بیمار  قصور  البته.  نمود  تلقی  مسئول  کامل  ا العات  و  ها  هشدار  درج  عدم  جهت   به

 امددري منتشددره، مطالب  به بیمار اعتماد که صورتی در البته نیست  وي شناختن مسئول مانع اما است  موثر ناشر  مسئولیت   میزان  در

 .باشد منطقی و  الوقو  متحمل

 دارویی های فرآورده طبيعی  عوارض از جلوگيری  عدم( د

 ادامدده  کدده  فرضددی  در  و  نیسددت   آور  مسئولیت   بیماري،  از  ناشی  صدمات  و  دارویی  هاي  فرآورده   بیعی  عوارض  که  است   بدیهی

 بدده. شددمرد  زیان  مسئول  خطر  همان  نكردن  بر رف  دلیل  به  توان  نمی  را  پزشک  دارد  دنبال  به  را  شدن  فلج  یا  مرگ  خطر  بیماري،

 را  او  جراحددی  و  است   حتمی  جراحی  عمل  از  خودداري  صورت  در  او  مرگ  که  شود  مبتال  سر ان  ماريبی  به  کسی  اگر  م ال   ور

 بدده او تا دهد ا ال  بیمار به را عمل در توفیق احتمال بایستی  پزشک  البته.  نیست   مسئول  پزشک  نماید،  فوت  بیمار  و  نموده  عمل

 ناآگدداه  بیمددار  که  زجري  و  بیهوده  هاي  هزینه  درباره  او  ئولیت مس  سبب   تواند  می  تكلیف  این  اجراي  از  خودداري.  بپردازد  انتخاب

 .بشود  است   کرده تحمل

 نایرا قحقو  رد  یبهداشت  و یپزشك  هحوز رد نمستخدمی لاعما عتب  هب ت دول یمدن  ت مسئولی

 مادهي.  است   پرداخته  پزشكان  مدنی  مسؤولیت   به  ًصراحتا  مجازات اسالمی  قانون  322  و  3١9  مواد  ایران،  کنونی  حقوق  در

 قانون  3١9  مادهي.  شود  مبرا  ضمانی  هرگونه  از  بیمار،  از  برائت   أخذ  با  تا  میدهد  اجازه  پزشک  به  ازاتمج  قانون  60و  322

 حاذق  گرزه   بیبی  هرگاه: «میدارد  مقرر  و  میداند  ضامن  مدنی  مسؤولیت   لحا   از  حال،  هر  در  را،  پزشک  بهصراحت   مجازات

 باشد،  او  ولی  یا  مریض  اذن  با  زند  هر  میکند،  صادر  را  آن  دستور  یا  میدهد  انجام  ًشخصا  که  معالجهاي  در  باشد  متخصص  و

 .است   ضامن شود، مالی  خسارت یا عضو  نقص  یا جان  تلف  باعث 

 ضمان طبيب در فقه شيعه-

 مشهور  فقهای  دیدگاه  ادلهی
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 وایات،ر  این  جملهي  از.  است   اجما   و  روایات  جستهاند،  استناد  آن  به  خود  دیدگاه  بیان  براي  فقها  مشهور  که  ادله  مهمترین

 باید  میکند،  اقدام  حیوان  یا  انسان  معالجهي  به  که  کسی: «  میکند  نقل  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین  از  که  است   سكونی  روایت 

 جلدد ق،. ه ١403 الشریعه مسائل تحصیل إلی الشیعه وسائل. م عاملی حر(  «.بود  خواهد  ضامن  وگرنه  بگیرد،  برائت   بیمار  ولی  از

 ضامن  بود،  بریده  الزم  مقدار  از  بیش  و  کرده  ختنه  را  کودکی  که  »شخصیو:   (  علی  امام  از  دیگر  یت رواو.  39١  -69١  ص  ،9١

 همانو. (گردانید«

 جهت   بدان  آن  به  تمسک  دانستهاند،  خویش  دلیل  محكمترین  را  آن  و  کرده  استناد  نیز  اجما   به  فقها  مشهور  که  است   ذکر  به  الزم

عاملی (  است   کرده  تصریح  مطلب   این  به  »لمعه  شر «  در  ثانی  شهید  که  گونههمان.  است   ضعیف  ذکرشده  روایات  سند  که  است 

 به منتهی  بیب  معالجهي که صورتی در: «میفرماید لمعه متن در اول شهیدو. 0١١، ص 0١ه. ق، جلدددددددد   ١4١0(شهید ثانیو 

.» باشد مریض اذن به لجهمعا و  باشد  کرده  را  احتیا   و  کوشش  و  سعی  نهایت   گرزه  است،  ضامن  عضو شود  نقص  یا  جانی  تلف

 ءابرا  درمان  از  قبل   بیب   ذمهي  که  صورتی  در  اماو  2۷4،    ۷92، ص  2جلد    ١386مكی عاملی (شهید اولو م. اللمعه الدمشقیه،  (

 و.همان(  اوست  ضمان عدم صواب،  به نزدیکتر قول است  معتقد اول شهید  باشد، شده

«میفرماید  »المنهاج  تكمله«  در  خویی  اهلل  آیت   در(  بیمار  اجازهي  بدون  عالج،  براي  بالمباشره  خود  آنزه  به  بت نس   بیب : 

 داشته  اجازه  اگر  همزنین  و  است   ضامن  میدهد،  انجامو  بیمار  کودکی  یا  جنون  صورت  در(  او  ولی  یاو  بیمار  بودن  عاقل  صورت

 که  قولی  و  است   انضم  به  قائل  که  قولی  دارد،  وجود  قول  دو  هم نباشد  داشته ومقصر  اجازه  اگر  و  است   ضامن  باشد  مقصر  و

خویی الف. مبانی تكمل  المنهاج. » ( است  برقرار صورت هر در ضمان و است  مقدم  اول  قول  مورد  این  در.  نیست   ضمان  به  قائل

 و  است   بوده  همعقیده  مشهور  فقهاي  با  پزشک  مسؤولیت   درخصوص  علیه نیز  اهلل  رحمه    خمینی  امامو.  .89-99ص    2۷۷مسأل   

 مشهور  فقهاي  نمریات  تأیید  در  ایشان.  است   شده  حاصل  وي  اقدامات  از  که  میداند  صدماتی  و  خسارت  ضامن  را  حاذق  پزشک

 مأذون  اینکه  ولو   باشد،  قاصر  عمل  و  علم  در  که  صورتی  در  مینماید،  تلف  معالجه  بهواسطهي  که  را  آنزه  پزشک: «میفرمایند

 داراي  عمل  در  و  عالم  اگرزه  کند،  معالجه  او  ودخ  اذن  بدون  را  بالغی  شخص  یا  او  ولی  از  اذن  بدون  را  قاصري  شخص  یا  باشد

 ضامن:  گفتهاند  بعضی  بدهد  اذن  است،  حاذق  عمل  و  علم  در  که  پزشكی  به  او  ولی  یا  مریض  اگر.  است   ضامن  باشد،  اتقان

 و505-565،ص 2ه. ق، جلد  ١425الموسوي الخمیندی. تحریدرالوسدیله.  ... ». (مالش در  اوست  ضمان  اقوي ولی  نیست،

 کردن   ی  بدون  افرادي  موارد  از  بسیاري  در  زیرا  است،  داشته  عقلی  مبناي  بیشتر  گذشته  در  مشهور  قول  که  میرسد  بهنمر

مشهور  بنابر(  مطلق  مسؤولیت   بنابراین،.  میکردند  اقدام  درمان  امر  به  تجربه  بر  تأکید  با  بیشتر  و  الزم  آموزشهاي   راو   قول 

 نیامده  میان  به  ماهر  غیر  یا  ماهر  پزشک  از  ذکري  مشهور  قول  در  زون.  پنداشت   احتیا    ایجاد   براي   اهرمی   بهعنوان   میتوان

. نیست   مسؤولیت   رافع  بیتقصیري  اثبات  آنها  نمر  حسب   بر.  است   شده  داده  آنها  مطلق  مسؤولیت   به  حكم  مطلق  به ور  بلكه

  بابت   امر  که  امروزه.  ندارد  نیهمخوا  باشد  ماهر  پزشک  که  جایی  در  جمله  از  دیگر  دالیل  با  و  است   اصل  خالف  نمر  اظهار  این

 ضمن.  ندارد  پی  در  نیز  را  فاسدي  تالی  هیی  و  نیست   سختگیري  این  به  نیازي  دارد  مجوز  اخذ  و  آموزشی  دورههاي   ی  به  نیاز

 بر  اثبات  صورت  در  که  است   باز  ماهر  غیر  پزشک  مسؤولیت   براي  راه  ولی  داد  ماهر  پزشک  ضمان  عدم  به  نمر  میتوان  اینکه

 نمر  مقصر  غیر  پزشک  مسؤولیت   عدم  بهو  غیرمشهور(  امامیه  فقهاي  اقلیت   مقابل  در.  شود  مجازات  قراردادها  مومیع  قواعد   بق

 .میشود  بیان که کردهاند  استناد ادلهاي  به خصوص این در و دادهاند

 مشهور غير  فقهای  دیدگاه  ادلهی
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 این نمریه  از  نیز  دیگر  برخی  و  شیرازي  حمدم  سید  اهلل  آیت   فقهاي معاصر  از  است،  ادریس  ابن  مشهور  غیر  فقهاي  سردمدار

 . کردهاند  پیروي

 :است  ذیل  بهشر  که کردهاند  استناد ادلهاي  به  گروه این

 عقل و  شرع اذن

 عملی  هر:  شده  گفته  که  آنجا  تا  باشد،  آور  ضمان  نباید  است،  شر  مبا   نمر  از  که  کاري  و  داده  اذن  درمان  به  مقدس  شار 

(است   ضمان  داراي  باشد،  نامشرو   و  مجاز  غیر  آنزه  هر  و  ندارد  ضمانی  باشد،   مشرو  و  جایز  شر   نمر  از  که الموسوي . 

 ضمان عدم به حكم براي ادریس ابن دالیل از یكی شر  اذنو. 505-565،ص 2ه. ق، جلد  ١425الخمینددددی تحریدرالوسددددیله. 

 .است  پزشک

 او  ولی یا بيمار اذن

 در  اذن  ءشی  در  اذن«  فقهی  قاعدهي  بر  انطباق  قابل  که  است   غیرمشهور  تنداتمس  از  یكی  معالجه  براي  او  ولی  یا  بیمار  اذن

 یا بیمار از پزشک که اذنی باو. .592ص  ١384محمدي الف. مبدددددددددانی استنبا  حقوق اسالمی، ( میباشد »است  نیز آن لوازم

 نمیتوان  ًعرفا  و  میآید  بهشمار  آن  لوازم  و  اسباب  ءجز  و  است   اذن  این  در  داخل  بیمار،  نجات  عدم  و  صدمه  میگیرد  او  بستگان

 این  در  ادریس  ابن.  است   اصل برائت   مشهور  غیر  فقهاي  استناد  مورد  دلیل  برائت شاخصترین  اصل  -3.  دانست   مسؤول  را  او

 میشود؛  ساقط  مریض  اذن  با  ضمان  و  نیست   ضامن  برائت   اصل  بهدلیل  کند،  کار  جدیت   و  علم  با   بیب   اگر: «دارد  عقیده  باب

موسوي بجنوردي سم. مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و .» (ندارد  بهدنبال  را  ضمان  که  است   جایز  فعلی  عالج  زون

  بابت   حرفهي  که(  حسن  بن  اسماعیل  روایت :  جمله  از  میکنند  تأیید  را  اصل  این  نیز  روایاتیو.  358، ص  ١380اجتماعی.  

عرض  علیه  صادق  امام  به:  میگویدو  داشت  «کردم  السالم   و  است   عربی  رویهي  به  من   بابت   و  هستم  بعر  از  مردي  من: 

: فرمودند.  میسوزانیم  آتش  با  و  شكافته  را  زخم  ما:  کردم  عرض.  ندارد  مانعی:  فرمودند  حضرت  آن.  نمیگیرم  نیز  درمان  هزینهي

 ماربی  است   ممكن:  کردم  عرض.  ندارد  مانعی:  فرمودند.  میکنیم  تجویز  سمی  داروهاي  بیماران  براي  ما:  کردم  عرض.  نیست   باکی

 ١93، ص 8جلد  ١389کلینی الف . اصول کافی،  .» (ندارد مانعی بمیرد  ولو : فرمودند حضرت. بمیرد هم

 اجازه و اخذ اذن پزشک در الزم توانایی و  مهارت  وجود  صورت  در  یعنی  است؛  بري  اشتغال  از  پزشک  ذمه  برائت   اصل  مبناي  بر

 صورت،  این  در  شود،  او  به  خسارتی  ورود  به  منجر  بیمار  معالجهي  امر  اگر  فنی،  موازین  تمام  گرفتن  بهکار  و  او  ولی  یا  بیمار  از

  بیب   ذمهي  بودن  بري  به  برائت،  اصل   بق  خیر؟  یا  آورده  بهبار  که  است   خسارتی  مسؤول  و  ضامن  پزشک  آیا  که  داریم  شک

 برائت   حیوان  صاحب   ای  او  ولی  از  باید  کند،  دامپزشكی  یا   بابت   که  کسی: «میگوید  مورد  این  در  ادریس  ابن.  میشود  حكم

ه. ق، ١4١0ابن ادریس حلی م. کتاب السددددرائر، . (است  ضامن شود، وارد آسیبی یا صدمه او فعل با که صورتی در گرنه و گیرد،

 و..3جلد 

 

 وظيفه    ارتباط زمانی ميان وقوع ضرر و انجام

گرفته باشد. اگددر   ري و خدمت عمومی انجاممعناي این شر  این است که عمل زیانبار باید در هنگام انجام دادن فعالیت ادا

 وظیفه زیانی را وارد نماید، شخصددا  مسددئول جبددران آن مددی کارمندي که در ایام مرخصی و یا در خارج از اوقات اداري و انجام

انددد،   هها در خارج از ساعات اداري در مراکزي که خود تأسددیس نمددود  م ال برخی از کارکنان درمانی بیمارستان  عنوان  باشد. به

 هاي شخصی خود به ویزیددت و مددداواي بیمدداران مددی باشند. یا پزشكانی که در مطب   پذیراي بیماران و ارائه خدمت به آنها می



 

3819 

 

 

ت 
ولی

سئ
م

 
نی

مد
 

ان 
شک

پز
  از 

ظر
ن

 
قه

ف
 

میه
اما

 و 
ان 

ایر
ق 

قو
ح

 

 
قددانون   ١2و    ١١پردازند. اگر در حین اقدام خود ضرري متوجه بیماران نمایند، شخصا  مسئول جبران خسارت بوده مشمول ماده  

اید دید اثبات این شر  در دعواي مسئولیت مدنی بر عهده کیست؟ زیاندیده باید ثابت کنددد کدده باشند. اما ب  مسئولیت مدنی نمی

وظیفه بوده است یا اینكه دولت یا بخش خصوصی باید خالف این امر را به اثبددات برسدداند؟کارکنان   کادر درمانی در حال انجام

ساعات کشیک موظفی خددود  بددق برنامدده یددا بددر حسددب  درمانی که در استخدام بیمارستان اعم از خصوصی یا دولتی است، در

عنوان کارمند یا کارگزار بخش خصوصددی در خدددمت بیمارسددتان میباشددد،   مورد، هنگام فراخوانی در موارد اورژانسی یا نیاز، به

یم، با ایددن توضددیح روبرو هست «امارة مأموریت »بهویژه زمانی که خود شخصا  از این عنوان استفاده نموده باشد. بنابراین ما با یک 

وظیفه محسوب میگردد و زیاندیددده  که هر عملی که کادر درمانی در ساعات فعالیت اداري انجام دهد، همزمان و مرتبط با انجام

  جوید و بیمارستان باید خالف آن را به اثبات برساند.   .    در برابر دادگاه از این اماره سود می

 

 عمومی  ارتباط عمل با هدف و وسيله خدمت 

 وظیفدده بدده بددار مددی انجام هایی که از اعمال کادر درمانی بیمارستان در هنگام  توجه به این نكته ضروري است که تمام زیان

آید، موجب مسئولیت بیمارستان (اعم از دولت و بخش خصوصیو نخواهد شد. عالوهبر آنكه عمل خسارتبار بایددد همزمددان بددا 

عمل خطاکارانه و وسیله انجامآن، با خدمت اداري، یكی از شددرایطی اسددت کدده بایددد بددراي   انجاموظیفه باشد، ارتبا  میان هدف

منمددور رسددیدن بدده  قصد ارائه خدمت و اجراي وظیفدده و بدده مسئول دانستن بیمارستان وجود داشته باشد. به این معنا که باید به

ه مناسب براي حصول این نتیجه صددورت پذیرفتدده هدف کادر درمانی که همان کمک به درمان بیمار است و با بهكارگیري وسیل

باشد. زنین عملی یک عمل اداري است و اگر کارکنان درمانی در حین انجام آن مرتكددب خطدداي حرفهدداي گردنددد، بیمارسددتان 

(اعم از دولتی و بخش خصوصیو باید جبران خسارت را به عهده گیرند. مگر اینكه عدم تناسب خطاي کارکنان فوق با هدف و 

 قدري فاحش باشد که شائبه عمد در اضرار به میان آید.     یله متعارف انجام عمل، بهوس

 

 تجزیه و تحليل

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان جزء در مواردي که قراردادي فیمابین بیمارستان و بیمددار وجددود دارد تددا 

 یدددددت تعهددددددات و حددددددي اسدددددت کددددده مربدددددو  بددددده نقدددددص وسدددددایل اداري بیمارسدددددتان و عددددددم رعا

ها یكسان نبوده، بددا توجدده بدده نددو  بیمارسددتان ازنمددر مالكیددت،   ي بیمارستان  هاي ایمنی باشد، مسئولیت مدنی در همه  احتیا 

هاي عمومی باید گفددت، بیمارسددتانی اسددت کدده توسددط یكددی از نهادهدداي  مسئولیت نیز در آنها متفاوت است. درباره بیمارستان

 ها خود دو نو  هستند:  انی مردم تأسیس و اداره میشود. این بیمارستانحكومت براي رفع نیازهاي درم

 هاي عمومی دولتی که توسط دولت تأسیس و اداره میشوند. درکشورما اک ر بیمارستان  هاي وابسته به سازمان  بیمارستان  -١ 

 گیرند.    ها ازنمر مالكیت در این دسته قرار می

هاي متعلق به نیروهاي نمامی و انتمددامی و سددایر  علوم پزشكی و همچنین بیمارستان  هاي  هاي وابسته به دانشگاه  بیمارستان

هددا تحددت  باشند. ازنمر مسئولیت مدنی، این بیمارسددتان هاي وابسته به دولت می  ها مانند وزارت نفت و... بیمارستان  وزارتخانه

ق. م. م  ١١ضددرر و زیددان وارد شددود مطددابق مدداده  ها به کسی باشند و در صورتی در این بیمارستان ق. م. م می  ١١شمول ماده  

 گردد.  رفتار می
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نكته مهمی که در ارتبا  با مسئولیت بیمارستان باید به آن اشاره کرد این است که بیمارستان شخصددا   پاسددخگوي خطاهدداي 

عایددت تعهدددات و باشد، مگر در صورت وجود نقص در وسددایل اداري بیمارسددتان و عدددم ر  کادر درمانی و مسئوالن خود نمی

 ور عام بیان شد، مانند مسلم بودن ضددرر، وجددود   هاي ایمنی که عالوه بر شرایط کلی که براي تحقق مسئولیت مدنی به  احتیا 

رابطه بین فعل زیانبار و زیان وارده و...، براي تحقق مسئولیت مدنی دولت و بخش خصوصی شددرایط خاصددی نیددز بایددد وجددود 

 ز: اند ا  داشته باشد که عبارت

ها با انجددام آن ضددرري را بدده   وظیفه: فعل زیان باري که کادر درمانی بیمارستان  ارتبا  و مناسبت فعل زیانبار با انجام -1

کنند باید با وظیفه محول به آنها مرتبط باشد. بدین معنی که کارکنان فوق در اثناي اشتغال بدده درمددان بددا سددایر   دیگران وارد می

 که ناشی از ارائه خدمت باشد.    هاي به بار آورند وظایف حرف

عنددوان کددارگزار شددخص   خطاي کارمند حین انجام کار قاعدتا  یک تقصیر شغلی محسوب میشود. ازآنجاکه کادر درمانی بدده

قددانون  ١١نماید باید خطاي شغلی آنها منتهی بدده مسددئولیت شددخص حقددوقی گددردد. ولددی مدداده    حقوقی (بیمارستانو انجام می

اي عمدي و غیرعمدي کارمند تفاوتی قائل نشده   را نپذیرفته است. در این ماده، قانونگذار میان خطاي حرفهمسئولیت مدنی این  

و در هر دو مورد او را شخصا  مسئول جبران خسارت دانسته است. حتی خطاي حرفهاي که در این مدداده ذکرشددده تأکیدددي بددر 

احتیا ی خود خسارتی را متوجه دیگددري   صی که در اثر عمد یا بیهر شخ  ١موجب ماده    همان قانون است، زیرا به  ١مفاد ماده  

آور بدده  نماید مكلف است خسارت وارده را جبران نماید. بر این اساس هر شخصی، زه کارمند دولت باشد یا نباشد، عمل زیان

، بنابراین میتوان گفت: اوال : قیددد باید زیان وارده را جبران کند ١وظیفه یا غیر آن انجام دهد، درهرحال مطابق ماده   مناسبت انجام

باشد. این   ، درهرحال مسئولیت بر عهده کارمند می١اثري ندارد، زیرا بهموجب ماده    ١١وظیفه» در صدر ماده    «به مناسبت انجام

را نپذیرفته   قید زمانی اثر دارد که در صورت ارتبا  عمل با وظیفه اداري مسئولیت بر عهده دولت قرار گیرد، اما قانونگذار ما آن

قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت شخصی کارمندان دولت نسبت به خطاهدداي اداري آنددان را گسددترش داده و  ١١است. ثانیا : ماده 

 در واقع مسئولیت مدنی نسبت به اعمال کارکنان خود را پذیرا نگشته است.   

یابد که زیددان مسددتند و منسددوب بدده  ی تحقق میبر اساس بند دوم ماده فوق، مسئولیت دولت نسبت به جبران خسارت زمان

عمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا مؤسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارائدده خدددمات عمددومی، ناشددی گردیددده 

ا هدد  ناقص مأموران و کارمندان آن اسددت و ایددن انسددان  که نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملكرد  باشد. با توجه به این

 ددور غیرمسددتقیم،   مسئولیت دولت را نسبت به اعمال کارکنان خددود، بدده  توان  گیرند، می  زیز تصمیم می  هستند که دربارة همه

را در عمددل   ١قلمددرو بنددد    ١١مدداده    2مدنی قرار داد و رویه قضایی میتواند با گسترش بنددد    قانون مسئولیت   ١١تحت نمام ماده  

 محدود سازد.

 ددرف دولددت، بهتددر و  باشد و در این میان ازیددک  دیده می  به مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیانآنجاکه قواعد مربو     از

شددود و  عنددوان کددارگزار دولددت محسددوب مددی  تر میتواند این خسارت را جبران نماید و از  رف دیگر زون کارمند، به  راحت 

دامنه مسئولیت دولت را گسددترش داده و تددا قاعدتا  باید جبران خسارت توسط دولت صورت پذیرد شایسته است رویه قضایی،  

توان مصداقی از نقص وسایل محسددوب نمددود.  را می «اعمال مدیران بیمارستان»حد ممكن از مسئولیت کارمند بكاهد. همچنین  

 عنوان م ال اگر در سیستم برق اضطراري بیمارستان نقصی ایجاد شود مدیریت وظیفه دارد بدون فوت وقت، سریعا  نسبت بدده  به

رفع نقص اقدام نماید. اگر مدیریت بیمارستان اهمال نماید و نقص را سریع رفع ننماید و به علت قطددع بددرق سراسددري و عدددم 
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 هاي بیمارستان از کار بیفتد و بیماري که تحت عمل جراحی است یا بیماري که در بخش مراقبت   وجود برق اضطراري، دستگاه

 مارستان را مسئول قلمداد نمود.  هاي ویژه بستري است فوت نماید، باید بی

 

 

 

 

 نتيجه گيری

از آنجا که خسارات دولتی ممكن است ناشی ازخطاي اداري یا خطاي شخصی کارمند باشددد و دیدددگاه مسددئولیت شخصددی 

دولت از زیان دیده در برابر خطاهاي شخصی کارمند به درستی حمایت نمددی کنددد در کنددار مسددئولیت شخصددی دولددت کدده در 

اداري مطر  می شود، مسئولیت تبعی نیز براي دولت مفروض است به دلیل الف: حمایت از زیان دیده در قبددال صورت خطاي  

خطاهاي شخصی کارمندان دولت زیرا گاهی میزان خسارات وارده به قدري گسترده است کدده زدده بسددا در صددورت مسددئولیت 

ب: پیچیدگی مسددئله تشددخیص کارمنددد خددا ی ج: عدددم  کارمند خا ی به تنهایی زیان دیدگان از جبران خسارات محروم شوند

قانون مسئولیت مدددنی بددین  ١2و    ١١تفاوت بین دولت به عنوان یک کار فرما با دیگر کارفرمایان و رفع تبعیض ناروایی که ماده  

و خالد بددن ولیددده  دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما با دیگر کارفرمایان قائل شده د: روایت راجع به ماجراي قبیله بنی جذیمه

گري برقرار است. از ایددن هاي مختلف مسؤولیت دولت، غالبا در امور تصدي  روایت راجع به ماجراي ماعز. مضاف براین  جنبه

هاي مسؤولیت، مكمل جبران شود. اما در امور حاکمیتی، این جنبدده در برخددی قددوانین، هماننددد جبددران شود با بیمه  رو سعی می

قانون مسؤولیت مدنی بیان شددده اسددت کدده در مددورد  ١١ک مردم وجود دارد. در برخی موارد مانند: ماده خسارت در تملک امال

عمل آیددد و موجددب ضددرر اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت براي تامین منافع اجتماعی  بق قانون به

این اهتمام وجود دارد که خسارتی بدددون جبددران بدداقی   دیگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، اما امروزه

 هاي اجتماعی عدم جبران، به مراتب باالتر از خسارت فردي است. نماند. زیرا هزینه

الزم به ذکر است در صورت خطاي اداري که مسئولیت شخصی دولت مطر  می شود این مسئولیت نهایی اسددت و دولددت 

ا ندارد اما در مسئولیت تبعی دولت در دو صورت خطاي کارمند در مقام انجام وظیفه یا پس از پرداخت حق مراجعه به کارمند ر

به سبب وظیفه دولت در قبال خسارت وارده مسئولیت دارد اما این مسئولیت نهایی نیست و فقط به جهت حمایت از زیان دیده 

 است و در صورت اثبات خطاي کارمند حق رجو  به او را دارد.
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