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 تعریف مسئولیت و انواع آن:بخش اول: 

مسئولیت عبارتست از وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل      

یا ترک فعل پاسخگو قرار می دهد این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی 

از نقض قوانین موضوعه کیفري یا تخلف از قرارداد )اعم از مکتوب یاغیرمکتوب(و یا تخطی 

رفه اي و صنفی باشد. پزشک ممکن است بلحاظ رفتار معینی( و یا از موازین و مقررات ح

تخطی از موازین و مقررات حرفه اي و صنفی باشد. پزشک ممکن است بلحاظ رفتار معینی 

انتظامی( شود و یا تا جایی که همان  -مدنی -تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیتها )کیفري

قرار دهد. بطور مثال پزشکی که در صدور جواز دفن رفتار او در معرض جمیع این مسئولیتها 

رعایت دستورالعمل ها و ترتیبات محینه را نمی کند بدون شک از جهت تخلف از آن نظامات 

هیأت مدیره نظام  6/10/55تنها از نظر انتظامی مسئول است اما پزشکی که بی توجه به مصوبه 

بیهوشی عمومی باشد در مطب خود پزشکی به جراحی مهمی  نظیر عمل جراحی که مستلزم 

مبادرت می کند در صورت حصول هرگونه ضایعه اي می تواند موجب تعقیب کیفري تحت 

عنوان ایراد صدمه غیر عمدي در اثر بی مباالتی و مسئولیت مدنی از حیث ایجاد ضرر و زیان 

ر پا گذاشتن مادي )دارو و درمان ...( عالوه بر دیه و مسئولیت انتظامی از جهت تخلف و زی

نظامات مربوط به ممنوعیت این نوع اعمال در مطب قرار گیرد. نظر به اینکه تنها مسئله 

مسئولیت کیفري پزشک در حوصله این مقاله است توجه به این مطلب ضرورت دارد که جز 

اشخاصی که بلحاظ وضع دماغی و روحی و اهلیت خود از مسئولیت کیفري مبري هستند مانند 

ا اشخاصی که در حال ارتکاب جرم به جنون ابتال دارند و نیز اشخاصی که تحت اطفال و ی

اجبار یا اکراه )بنحوي که عادتاً تحمل آن ممکن نمی باشد( و یا بواسطه اضطرار مرتکب جرم 

می شوند یا اعمالی که واجد مجازات می باشند ولی ارتکاب آنها تحت شرایط معنی جرم 

و بعد قانون مجازات  49بل تعقیب و مجازات می باشند )مواد نیست و مرتکبین آنها غیرقا

اسالمی( و یا در مواردي که تعقیب امر جزایی و حتی اجراي مجازاتی طبق قانون شروع شده 

قانون آئین دادرسی کیفري دادگاه عمومی و انقالب( اصوالً هر  6می تواند موقوف شود )ماده 

 شخصی در قبال رفتار خود مسئول است.
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موارد زوال مسئولیت کیفري و معافیت از مجازات و مصونیتها در قوانین پیش بینی شده      

 -است چه همانطوري که علی االصول افراد ملت از هر قوم و قبیله اي از همه حقوق انسانی

اجتماعی و فرهنگی بطور یکسان از حمایت حقوقی برخوردارند و دولت  -اقتصادي -سیاسی

وق همه جانبه افراد و امنیت قضایی عادالنه را براي همه و بطور مساوي موظف شده است حق

اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی( این تساوي حکم  14بند  20-19تأمین نماید )اصول 

می کند هیچ کس جز در مواردي که قانون تعیین کرده است از تعقیب مصون نباشد و مزیتی 

مین اصل تساوي است که حتی مقام رهبري به عنوان بر دیگران نداشته باشد. به حکم ه

قانون  107باالترین مقام نظام در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است )ذیل اصل 

اساسی( و رئیس جمهوري که پس از مقام رهبري عالیترین مقام رسمی کشور است )اصل 

ون هیچگونه امتیازي برحسب ( از تعقیب مصون نبوده و در صورت نقص قوانین کیفري بد113

نوع جرایم ارتکابی می توانند در دادگاه هاي عمومی، نظامی، انقالب  مورد محاکمه قرار 

گیرند. با این همه به لحاظ بعضی منافع و مصالح سیاسی و اجتماعی و جایگاه ویژه بعضی از 

ا شرایطی اجازه داده منظور تأمین استقالل بعضی طبقات بطور استثنایی و مقطعی و به مشاغل و ب

شده است تعقیب کیفري بعضی از اشخاص به رعایت تشریفاتی از جمله صدور حکم تعلیق و 

سلب مصونیت قضایی آنها به دادگاه انتظامی موکول گردد )قانون تشکیالت عدلیه( یا 

   نمایندگان مجلس که در مقام ایفاي وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأي خود کامالً آزاد 

می باشند نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می کنند یا آرایی که در مقام 

قانون اساسی و ماده   86ایفاي وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توقیف کرد )اصل 

که نمایندگان سیاسی مقیم در کشور  ( همچنان79قانون آئین نامه داخلی مجلس مصوب  75

مام مصونیتها و مزایا برخوردارند )قانون مربوط به قرار داد وین درباره روابط خارجی از ت

( و یا وکالي دادگستري که در مقام دفاع از موکلین خود از مصونیتهاي قضات 1344سیاسی 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام(. 1369باید استفاده نمایند. )تبصره سوم ماده واحده 

جایگاه معافیت و مصونیت پزشک و صاحبان دیگر  دراینجا ممکن است سوال شود     

حرف پزشکی کجاست. پاسخ این خواهد بود معافیت پزشک از تعقیب کیفري همین است که 
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چنانچه در اقدامات طبی و درمانی رفتارش موافق موازین فنی و ضوابط علمی باشد صدماتی 

سمانی او تصرف می کند که در رهگذر این اقدامات به بیمار وارد می کند و در تمامیت ج

غیرقابل تعقیب است در حالیکه انجام این اقدامات از ناحیه غیر پزشک جرم و متضمن 

مسئولیت کیفري و از مصادیق انواع قتل یا ایراد صدمه خواهد بود یا در مواردي که پزشک با 

      روعی رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان قانونی آنها مبادرت به عمل جراحی یا طبی مش

ه اصول علمی و رعایت نظامات دولتی صورت می گیرد که می کند و این اقدام او با مالحض

قانون مجازات اسالمی( یا  59ماده  2در این صورت قابل تعقیب و مجازات نمی باشد )بند 

مواردي که پزشک قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار یا اولیاء او تحصیل برائت 

عبارتی به پزشک اجازه داده شده است با توجه به تخصص و ه همان قانون( ب 60ی کند )ماده م

صالحیت بتواند در مقام درمان بیمار را در معرض آسیب قرار دهد در حالیکه این امر حتی با 

 رضایت بیمار توسط اشخاص دیگر جرم و مستوجب مسئولیت است.

 :انواع مسئولیتبررسی 

 :ی و خارج از قراردادمسئولیت قرارداد

عبارت است از تعهدي که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی براي اشخاص حاصل 

می شود و مسئولیت خارج از قرارداد، عبارت است از این که قرارداد شخصی وجود ندارد در 

     این مورد یک طرف به علت فعل یا ترک فعل به عمد یا به خطا ضرر و زیانی به دیگري 

  .می زند

الزمه عدم انجام تعهد در قرارداد طلب خسارت از ناحیه خسارت دیده است و متعهد 

مسئولیت قراردادي دارد. و عنوان خسارت مذکور نیز عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد 

است. در مسئولیت خارج از قرارداد شخص از متعهدهاي عمومی و قانونی سرپیچی کرده است 

 .ري زده استو ضر

 :مسئولیت اخالقی و حقوقی

مسئولیت اخالقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده و تنها ضمانت 

اجراي درونی و وجدانی دارد فقط وجهه مسئولیت در برابر خدا یا خود انسان یا وجدان اوست 
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است با وجود تمکن و ضمانت اجراي حقوقی ندارد. مثالً کسی که شاهد غرق شدن شناگري 

از کمک، کمک نمی کند در این جا فقط وجدانش شرمسار است و مسئولیت قانونی ندارد در 

مسئولیت قانونی، انجام فعل و ورود ضرر، شرط تحقق مسئولیت است برخالف مسئولیت 

اخالقی مسئولیت حقوقی آن است که مواردي در قانون احصا شده و ضمانت اجراي قانونی 

دنی( دارد در کیفري و مدنی وجهه مشترک آن نقض قرارداد است و می شود از )کیفري و م

 .دادگاه مطالبه کرد

 مسئولیت اخالقی

اخالق که از آن به حکمت عملی تعبیر می شود مجموعه اي از بایدها و نبایدهاست، آن      

. اخالق پایه چه مربوط به ارزش است باید باشد و آن چه در مقابل آن قرار دارد، نباید باشد

هاي فلسفی اصول قانون است و این دو )قانون و اخالق( با هم وسایل تنظیم روابط افراد با 

یکدیگرند و چگونگی رفتار آن ها با هم را ساماندهی می کنند. بر این اساس، در بعد مسئولیت 

اخالقی  هم جنبه ي اخالقی و هم قانونی آن مطرح می شود. چرا که مسئول بودن عملی حقیقتاً

 است.

مسئولیت الزمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهاي خویش آگاه      

است و در قبال آن مسئول می باشد. از نظر اسالم انسان آزاد و مختار آفریده شده است و حق 

انتخاب دارد و به واسطه ي اختیار مسئولیت دارد و اگر در دنیا مطابق احکام الهی عمل نماید به 

ح و رستگاري می رسد. از آن جا که دین اسالم یک مکتب غایت گرا و وظیفه گراست و فال

غایت نهایی در کارهاي اخالقی رستگاري و قرب الهی است و در چارچوب فوق اخالق 

پزشکی قرار دارد، بنابراین پزشکان و پرستاران مکلف به رعایت تقوي و مسئولیت در قبال 

ن متغیرها می تواند بهترین ضمانت اجرایی اصول و موازین خود، خدا و جامعه هستند. ای

 .اخالقی در حرفه ي پزشکی باشد

با وجود ارتباط نزدیک اخالق و حقوق در این زمینه، در نظام کنونی بین مسئولیت      

 اخالقی و مدنی تفاوت وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد:
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ان و احساس گناه است و بیش تر جنبه ي مسئولیت اخالقی، به معنی شرمساري وجد -1

شخصی دارد. از داوري هاي عمومی به دشواري می توان قاعده ي ثابتی به دست آورد و بر 

طبق آن از نظر اخالقی کسی را محکوم و مسئول شناخت. مفهوم این مسئولیت نیز هیچ گاه از 

زنش باشد. وانگهی، خدا تقصیر جدا نیست. باید شخصی به کار نکوهیده دست زند تا قابل سر

و جدان شخص هیچ گاه کاري را که با حسن نیت انجام داده است مذمت نمی کند و ارزش 

هر عمل را بر مبناي نیت مرتکب معین می سازد )انما االعمال بالنیات(. ولی، مسئولیت مدنی 

مفهوم چهره ي نوعی و اجتماعی می یابد و معیارهاي کلی پیدا می کند لذا تقصیر نیز از 

اخالقی خود فاصله می گیرد. مثالً راه یافتن فکر ناشایسته در مغز انسان از نظر اخالقی ناپسند 

است. برعکس در جهان حقوق تا فکري جنبه ي بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداري از 

 کاري تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی به بار می آورد.

ئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. لیکن در پیشگاه در مس -2

اخالق همین که وجدان متأثر و شرمسار شود یا توده ي مردم کاري را ناشایسته ببینند، 

 مسئولیت به وجود می آید، هرچند که زیانی به دیگري نرسیده باشد.

هم تفاوت کلی دارد: در مسئولیت مدنی، از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو نوع مسئولیت با  -3

زیان دیده می تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند؛ ولی 

مسئولیت اخالقی را نمی توان در دادگاه طرح کرد و داوري درباره ي آن به دولت و مأموران 

 آن سپرده نشده است.

ق متفاوت است، جایی که از خطاي ناچیز از نظر قلمرو نیز گاه احکام حقوق و اخال -4

زیانی بزرگ به بار می آید حقوق در مسئول شناختن مرتکب تردید نمی کند، در حالی که 

 اخالق آن را عادالنه نمی بیند و تناسب بین درجه ي تقصیر و میزان مسئولیت را الزم می داند.

انونی شخص به رفع ضرري مسئولیت از نظر اصطالح حقوقی )مدنی( عبارت است از تعهد ق 

که به دیگري وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وي باشد یا ناشی از فعالیت 

او شده باشد؛ در )فقه( براي همین معنی لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع 

است از مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفري است. مسئولیت مدنی عبارت 
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مسئولیت در مقام خسارتی که شخص )یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است( یا اشیاء 

تحت حراست وي به دیگري وارد می کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام 

  اشعار  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  1تعهدات ناشی از قرارداد. در این راستا ماده ي 

هرکسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه ي بی احتیاطی به جان یا سالمت یا مال می دارد: 

یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجاري یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد 

گردیده، لطمه اي وارد نماید که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود، مسئول جبران 

از نظر حقوقی مسئول به کسی می گویند که خطاکار  .ود می باشدخسارت ناشی از عمل خ

 است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند.

قانون مجازات اسالمی  2جنبه ي دیگر مسئولیت، کیفري است که به موجب ماده ي      

ن هرفعل و ترک فعلی که در قانون بر آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود، چو

مجازات نوعی واکنش جامعه است در مقابل اشخاص که قواعد جامعه و نظم آن را رعایت 

نمی کنند. پس براي کسی که مجازات می شود مجازات، مسئولیت کیفري در قبال نقض 

مقررات اجتماعی است. در این مورد می توان به افشاء اسرار بیمار اشاره کرد که مطابق ماده ي 

سالمی اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه ي کسانی که به قانون مجازات ا 648

مناسبت شغل یا حرفه ي خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم 

را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال جزاي 

  .نقدي محکوم می شوند

 عریف مسئولیت مدنیت

 "تعهدات "کتاب راهنماي قانون مسئولیت مدنی اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به    

مسئولیت مدنی را به عنوان اصطالح بکار رفته براي یک دسته گوناگون  وکم وبیش غیر 

مرتبط از خطاهاي مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه براي آن 

 در قالب دعواي خسارت را فراهم خواهد ساخت.دادخواهی 

عالوه بر خسارات، در طیف محدودي از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت   

وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، براي مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب براي دفع 
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مر، یا حتی جایی که صرفاً متجاوز را جایز می شمارد. عالوه بر آن، در مورد یک خطاي مست

بیم تهدید آسیب  وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیري از ادامه یا تهدید آسیب 

 وزیان را صادر میکنند.

 اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

     قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که براي یک شخص اتفاق    

د بر عهده شخص دیگري گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، می افتد باید یا نبای

از قبیل هزینه هاي پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. 

به علت فقدان امکانات بهتر براي عواقب ونتایج غیر مالی از  خسارت را همچنین ممکن است،

 قبیل درد پرداخت نمود.

چهار مبناي احتمالی را  (، گالنویل ویلیامز1951) "اهداف قانون مسئولیت مدنی "در مقاله    

براي مسئولیت هاي مدنی مختلف در نظر گرفته است : تسکین وتسلی، عدالت، بازدارندگی و 

جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از 

ف آن با اهداف مربوط به  مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار فعل زیانبار عمدي و اختال

غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث)مسئولیت محض( تأکید کند. پس از انتشار مقاله او مکتب 

 تحلیلگران اقتصادي حقوق رشد کرد چرا که بر تشویق و بازدارندگی تأکید داشتند.

مسئولیت کیفري از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی  مسئولیت کیفری:

تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم 

سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیري است که صاحب نظران جزایی بر این 

ي وصف خاص و مرهون حالت ویژه اي باورند که مسئولیت کیفري در برابر جرم در گرو

است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقالً ناممکن می نماید عنایت به 

همین وصف خاص که از آن به )اهلیت جزایی( تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه 

ز دو نهاد در جرم مسئولیت کیفري است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفري موجودیتی متمایز ا

و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومی خود اختصاص 

دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط « جرم و مجازات»داده 
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 جزا بهمی گردد حقوق « تحمیل»و دیگري به مرتکب « صادر»پیدا می کنند یکی از مرتکب 

صدور »صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو تعیین و تحویل شرایط و او

اینکه  کهبر وي امکان پذیر می شود « تحمیل مجازات»از سوي دیگر  از مرتکب و« جرم

بر هم انطباق کامل « تحمیل مجازات»با شرایط ضروري براي « صدورجرم»شرایط الزم براي 

 ندارد.

 :و مدنیمسئولیت کیفری 

مسئولیت کیفري عبارت است از ارتکاب جرمی که در قانون تصریح شده است. در این نوع 

مسئولیت مرتکب، باید اراده و قصد مسئولیت داشته باشد. یعنی رابطه علیت بین عمل ارتکابی 

و جرم و خسارت وجود داشته باشد تا بتوان عمل را به او منتسب کرد. شخص مسئول، عالوه 

ات قانونی ملزم به جبران خسارت هم می باشد. مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و بر مجاز

الزام شخص به جبران زیان وارده به دیگري چه زیان و اراده در اثر عمل خود شخص یا 

اشخاص وابسته به او یا ناشی و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. هرگاه شخص مسئول 

 .م مسئولیت مدنی داردجبران خسارتی باشد می گویی

 :تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری

درکیفري مجازات مجرم جهت جلوگیري از بی نظمی و دفاع از جامعه و اصالح مجرم -1

 .است و در مدنی جبران خسارت شخص است

تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده است اما  -قصاص -درکیفري مجازات از قبیل دیات-2

 .به جبران خسارت استدرمدنی فاعل ضرر، ملتزم 

 .درکیفري وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه الزامی است در مدنی اثبات آن الزم است -3

مباالتی  منبع مسئولیت کیفري، قانون است اما در مدنی هرکسی برخالف حق یا بر اثر بی -4

 .خسارت بزند باید جبران کند

 مسئولیت انتظامی یا حرفه ای
براساس قراردادهاي حرفه اي در انجمن ها و اتحادیه ها و سازمان مسئولیتی که اشخاصی 

 .فکر و صنف خویش دارند هاي هم


