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 *1چشمستاره جعفر

       

 . ایران ارومیه، ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه حقوق، گروه  .1

 .63-57؛ صفحات1400تابستان ؛ دومشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهيچک

مقاله به  ایناست.  یافته مختلفیابعاد  نیز جزاییو  مدنیاز آن اعم از  ناشی هایمسئولیت کی،پزش هایحرفه وظایفبا توجه به گسترش  هدف:

 .پرداخته است تطبیقیاز منظر حقوق  بیماراندر قبال  غیرپزشککادر درمان  مدنی مسئولیت بررسی

و  ییهقوه قضا رسانیاطالع هایپایگاهموجود در  خارجیو  داخلی قوانیندرباره  حقوقیمطالعه مقاالت  ایندر : هامنابع اطالعات و داده

مقاالت  ی)برا 2021تا  2010 یدر محدوده زمان Google Scholar, Scopus, SID, Web of Scienceمعتبر از جمله  یمنابع اطالعات

مربوطه در  هایکلیدواژههمراه با  orو  and یبول یقرار گرفتند. از عملگرها ی( مورد بررسیمقاالت فارس ی)برا 1400تا  1390( و یسیانگل

 مقاالت استفاده شد جستجوی
 یدی، کلمات کلانجام شد 1400که در سال  یلیتحل -یفیتوص یمطالعه مرور یندر ا :مطالعه برایانتخاب  هایروش

مقاله و  250جستجو شد. در مجموع  هایگاهپادر  "یمدن یتمسئول"، "یایسهمقاحقوق "،  "یمارب"،  "پزشک"،  "یکارکنان پزشک"

قرار  یمورد مطالعه و بررس یکیکتاب الکترون 3مقاله و  23ورود و خروج  یارهایشد. پس از اعمال مع یابیباز یکیکتاب الکترون 5

 استخراج شد. یزشککارکنان پ یمدن یتمسئول یکل ین، قوانیتگرفت. در نها

. حقوقدانان ،از جبران خسارت یناش یاساس خطابر یکارکنان پزشک یمدن یتمسئول یرانا یدر نظام حقوق :نتایجمطالب و  ترکيب

بدون  یت، مسئولیردر قبال تقص یتمسئول ینفرانسه عالوه بر ا ینقواناند. یرفتهپذ یرا در قالب ضمانت اجبار یمدن یتمسئول یسیو انگل یکاییآمر

 .است یرفتهپذ یزرا ن یرتقص

 ینو در آخر یدمثال بزن یکاست که در صورت امکان  یناست. روش دوم ا ینیروش جبران خسارت ع یناول با توجه به نتایج :گيری نتيجه

 .یدرا از دست بده ینگی، نقدمرحله

 .مسئولیت، حقوق مدنی، کادر درمان، مطالعات تطبیقی، بیمار ها:کليدواژه

 مروری نوع مقاله:

 30/03/1400پذیرش مقاله:  25/03/1400اصالح نهایی:              20/01/1400 دریافت مقاله:

 .63-57 :7(2) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یقیاز منظر حقوق تطب یمارانپزشک در قبال ب یرکادر درمان غ یمدن یتمسئول. چشم جعفرستاره ارجاع:

 
  

  مقدمه:
 هایسیستم از بسیاری در بیماراندر قبال  کادر درمان مسئولیت

مسئولیت عبارتست از شرایط  .است برانگیز بحث متفاوت و حقوقی جهان

گو و وضعیتی که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل یا ترک فعل پاسخ

گویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی این پاسخ .دهدقرار می

از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرارداد و یا تخطی از موازین و 

به پنج دسته  یتمعموالً مسئول [.1]مقرارت حرفه ای و صنفی باشد 

 مدنی، جزایی قراردادی، قانونی، اخالقی، مسئولیتشود:  یم یبند یمتقس

که در این مطالعه به بررسی مسئولین مدنی پرداخته شده است. براساس 

شخصی که با دیگری درباره مسولیت مدنی،  William Prosser تعریف

قراردادی نبسته است ولی به  ،به عبارت دیگر. [2] ی قراردادی نداردرابطه

 ،باشدمی موظف به جبران خسارت ،دیگری خسارت وارد کرده است
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 چشمستاره                                                                                                                                        یماراندر قبال ب پزشکیرکادر درمان غ یمدن یتمسئول 

 

0140تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

ولیت ئموضوع مس. در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است یعنی

 های بسیار دور مطرح بوده وهتاز گذشدر قبال بیماران  کادر درمان

  ای کهن دارد.پیشینه

کادر ره مورد نیاز بشر است و است که هموا علومیپزشکی علوم 

همواره جایگاه واالیی در میان اقشار مردم داشتند و دلیل آن نیز  درمان

بدین سبب . [3] ندادر ارتباطها آناین است که با سالمت و حیات انس

متعهد بوده و تمام توان  و امور پزشکی باید متخصص شاغل در اشخاص

شکیل تخود را برای حراست از سالمت بیماران قرار دهند. از بدو 

به عنوان یکی از  تمامی کادر درمانهای بشری و مطرح شدن مدنت

نظیم و نظارت تی را برای ساماندهی و تگذاران مقرراطبقات جامعه، قانون

  اند.دوین کردهتبر فعالیت پزشکان 

که  دارندحقوقی و قی اللیت اخئومس قبال بیماران در کادر درمان

تمامی . [4] ی مدنی و کیفری خواهد داشتلیت حقوقی خود جنبهئومس

ـادر درمان حین انجام وظایف  ممکن استاعم از پزشک و غیرپزشک  ک

ـار وارد سازند که نهایخود  ه بیم ـالی ـب ـا م  ایجاد موجب اًتضررهای جانی ی

ـادر قسیمت طبق .[5] شودمیها آنبرای مسئولیت  ی، ک بندی کـل

ه دو گـروه پزشـکان و کادر درمانی غیرپزشک ـانی ـب )پرستار،  درم

مسئولیت کادر  ،به طور کلی شود.بندی میقسیمتکنسین اتاق عمل، ...( ت

: مسئولیت جزایی که شودبه دو گروه تقسیم می درمان مثل سایر افراد

مسئولیت مدنی که بعد  و گیردرا در برمی ر جنبه کیفری موضوعتبیش

بیمار  درمان و معالجهوظیفه اصلی پزشـک . جبران خسارت و مالی دارد

ر نظـرتبه دس خصوص پرستارانه ب سایر کادر درمانیاست   ور و زـی

در خصوص مسئولیت مطالعات بیشتری  قبالًکنند. عمل می پزشکان

ـام گرف خصوص  ولی در [6،7]است  ـهتمدنی و کیفری پزشـکان انج

مطالعات کمی  در قبال بیماران مسئولیت مدنی کادر درمانی غیـرپزشک

ولیت مدنی کادر ئدر این مطالعه به بررسی مس ،وجود دارد. از این رو

درمانی غیرپزشک در قبال بیماران از منظر حقوق تطبیقی ایران و دیگر 

 . کشورها پرداخته شده است

 

 : هامواد و روش

مقایسه قواعد  هدف با 1400 سال در مروری صورت به مطالعهاین 

مسئولیت مدنی کادر درمان غیرپزشک در قبال بیمار در قانون ایران و 

دیگر کشورها انجام شده است. برای گردآوری اطالعات از سیاهه وارسی با 

های دانشگاهی کید بر معیارهای ارائه شده در استانداردهای کتابخانهأت

های مورد استفاده در علم حقوق استفاده شد. این اطالعات ایران و روش

جمله  از رسانی قوه قضاییه و منابع اطالعاتی معتبرهای اطالعدر پایگاه

Web of Science ،SID  ،Scopus  ، Google Scholar از  استفاده با

 ،"کادر درمان"های هژبه همراه کلیدوا orو  and عملگرهای بولی

 جستجو مورد "مسئولیت مدنی" ،"حقوق تطبیقی" ،"بیمار" ،"پزشک"

لیف مقاالت اتگلیسی بین أدر جستجوی پیشرفته تاریخ ت .گرفت قرار

برای مقاالت  1400تا  1390های و سال 2021تا  2010های سال

 فارسی محدود گردید. 

 بودن مرتبط ،سال تألیفاز معیارهای انتخاب مقاالت برای مطالعه، 

فقط چکیده  کهتی مقاالت بودند. مقاال متون به دسترسی موضوع، به

 بهو همچنین مطالعات تکراری و غیرمرتبط  قابل دسترس بودها آن

با در نظر گرفتن  شدند. گذاشته مطالعه کنار پزشکی حقوقی از حیطه

مقاله  250معیارهای ورود و خروج از کل مقاالت یافت شده که به تعداد 

کتاب الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.  3مقاله و  26کتاب بود،  5و 

ی به دست آمده هاداده های یافت شده،مقاالت و کتاب مطالعه از پس

هدف مطالعه بررسی و تحلیل شد و یک سری قواعد کلی درباره  براساس

مسئولیت مدنی کادر درمان استخراج گردید. در مرحله بعد این قوانین 

 .یسه گردیدائیات بیشتر با قوانین حاضر در کشورمان مقکلی با جز

 

 :هایافته

کتاب بازیابی شدند که بعد از انجام  5مقاله و  250در مطالعه حاضر 

کتاب  3مقاله و  26 خروج و ورود معیارهای براساسغربالگری 

 (.1گرفتند )نمودار  قرار مطالعه و الکترونیکی مورد بررسی
  

 
 فلوچارت غربالگری انتخاب مقاالت و کتب -1نمودار 
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 1400تابستان ، دومدوره هفتم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

 

 کشور مشخص شد که اخیراً مقاالت این مرور و بررسیبراساس 

های اندیشیده و گام تدابیری کادر درمان سئولیتم ه زمین فرانسه در

برداشته است. در  بیماران حقوق بیشتر چه هرظ حف بلندی به منظور

 تحوالتی 1392 مصوب اسالمی مجازات قانونیب تصو با اگرچه ما کشور

 نواقص هنوز اما شد ایجاد کادر درمان مسئولیتبا  مرتبط قوانین زمینه در

 از خسارت جبران بیماران، حقوق حفظ همچونقانونی ق خالهای و

 مسئولیت پذیرش در موجود نواقص رفع حادثه،بروز  هنگام در بیماران

 و ضرورییرغ مواد برخی وجود و برائت نهاد ابقاو  تقصیری کادر درمان

به دست  ی. طبق قواعد کلاست بررسی و بحثقابل  قانون این در تکراری

مسئول و مکلف به جبران  کادر درمانی هنگامی یقیآمده در حقوق تطب

بر که تقصیر او به اثبات رسیده  شودخسارت وارده به بیمار شناخته می

. [8] مبتنی بر نظریه تقصیر است کادر درمانیمسئولیت مدنی این اساس 

این قواعد کلی به جزئیات با مقایسه در میان کشورهای مختلف توضیح 

 .شودداده می

همان وظیفه درمان به عنوان یک تعهد  مدنی کادر درمان مسئولیت

 در هم پزشکی، جامعۀ به مردم عموم مراجعۀ علت به وباشد قانونی می

 توجه جلب جامعه اقشار سایر بین در هم و علم حقوق متخصصان میان

 که است فرانسوی معادل ترجمه ،"مدنی مسئولیت" .[9،10]است  نموده

 استفاده آن از "ایران دانانحقوق" و شده است وارد "ایران حقوق" در

 قدمت وجود با ایران، در مدنی مسئولیت بر نظام حاکم .[11]کنند می

است. در مسئولیت  بوده همراه هایینشیب فراز و با اش،هشتاد ساله تقریباً

هر کس به دیگری  "مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است

 [.12] "خسارت زند، باید آن را جبران کند

شود. مسئولیت مدنی به دو دسته قهری و قراردادی تقسیم می

مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی فرد اشاره دارد، لیکن  مسئولیت

های ناشی از نقض تعهد قراردادی مربوط قراردادی به جبران خسارت

  [.13] شودمی

حقوقی در آمریکا مسئولیت مدنی را در قالب ضمان قهری  علمای

اند. این مفهوم در انگلستان نیز نفوذ کرده ولی قانون فرانسه همراه پذیرفته

یر را نیز که ناشی از با این مسئولیت ناشی از تقصیر، مسئولیت بدون تقص

تمامی کادر درمان در هر مقام و موقعیتی  [.1] پذیرفت ،آور بودعمل زیان

باشند. اگر در صورت غفلت، عدم در قبال بیمار، مسئول خطاهای خود می

یند درمان و عدم رعایت موازین پزشکی آانگاری در فرمهارت یا سهل

ران خسارت وارده ملزم به جب ،باعث ایجاد خسارت به بیمار شوند

 باشند. می

 یهرابط" و ،"ضرر ورود" ،"بارزیان فعل" رکن سه دانانحقوق

 معرفی ضمان گیریشکل اسباب را موصوف" فعل و ضرر میان سببیت

 شده وارد تا زیان باشد، نشده وارده خسارتی اعتقاد بر این است تا. اندکرده

 یهرابط دو این میان نتوان تا و باشد، نگرفته نشئت شخصی عمل از

  [.14] گیردنمی شکل مسئولیت کرد، احراز را سببیت عرفی

 خسارت مطالبه در اساسی شرط بارزیان فعل بار: وقوعزیان فعل وقوع

[. برای مثال، اشتباه در تجویز دارو، 15مدنی است ] مسؤولیت از ناشی

اشتباه در زمان تزریق دارو استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته، یا 

تواند بیمار را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه موجب خسارت یا می

 باید خسارتی :است معتقد نویسندگان از یکی. خطر غیرقابل جبران شود

اداری  تقصیر و آیدمی بار به بیمارستان عمومی خدمات نتیجه در که را

 درمان از است، مأمور آن عدقوا اجرای در کادر درمان و شودمی محسوب

: شناخت باز دارد، ارتباط کادر درمان به مستقیم طور که به مراقبتی و

 و کادر درمان به دوم گروه و است تنها بیمارستان نخست گروه مسؤول

 طبق نظر [. 14] شودمربوط می بیمارستان و کادر درمان به گاه

 ثباع را جراحی عمل انجامدر  پزشکو کوتاهی  قصور دیگر نویسندگان

 ارایه در بیمارستان کم کاری حال عین در و دندانمی وی مسئولیت ایجاد

 ارائه تغذیه مناسب، ارائه بیمار، از عیادت متعارف همانند و معمول خدمات

 توجه [. باید16] دندانمی بیمارستان ضمان موجب را مناسب داروهای

: دارد متعددی اشکال کادر درمانمربوط به  بارزیان فعل که داشت

 یا بیمار درمان ناقص اجرای آن، در تأخیر یا بیمار درمان خودداری از

 [. 17] است درمان در قصور اقسام از شکل نادرست به آن درمان

است  عرفی ضرر دارد، وجود مدنی مسئولیت در که ضرری: ضرر

 شخص به که است بدنی و معنوی مادی، یصدمه دیگر عبارت [. به18]

 نامتعارف وارده ضرر کندمی قضاوت که است عرف اینجا در. شودمی وارد

 طیف و باشد گسترده بسیار تواندمی عرف قضاوت البته. نه یا نارواست و

 نظام قالب در که ضرری برای دلیل همین به. بگیرد بر در را وسیعی

 [. 8،15کردند ] بیان را مشخصاتی نمود، جبران توانمی مدنی مسئولیت

 ضرر وقوع در تسبیب از تحول آخرین در 1392اسالمی  مجازات قانون

 مقرر مزبور قانون 506 ماده که طوری به است آورده به میان سخن

 مصدومیت یا شدن تلف سبب که است آن در جنایت تسبیب": داردمی

 که طوری به نشود جنایت مرتکب خود مستقیماً و آورد فراهم را دیگری

 هرگاه اساس، این بر. "شدنمی جنایت حاصل او رفتار فقدان صورت در

 خواهند مسئول گمانبی کادر درمان باشد کاهلی نتیجه در بیمار زیان

 درمان، آغاز در تأخیر بیمار نتیجه مصدومیت یا مرگ مثال طور به .بود
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 فراهم عمل و اتاق آماده نبودن جراحی، عمل برای وسایل بودن نامناسب

 ،بر این اساس .باشد...  و بیمار درمان برای نکردن الزامات درمانی

 ضرر: اول :کندمی پیدا متمایز فرض چند کادر درمان مدنی مسؤولیت

 ضرر، و کوتاهی در وظیفه کادر درمان است نتیجه در بیمار به شده وارد

 مورد حسبکادر درمان  حالت، این در. استها آن از یکی به مستند تنها

 کاهلی و پزشک کوتاهی نتیجه در بیمار به وارده ضرر :دوم .است ضامن

کادر درمان  و پزشک که ایگونه است به کادر درمان غیرپزشک

 حالت این در. اندنقش داشته ضرر وقوع در مشارکت به و توأماً غیرپزشک

کاهلی کادر درمان  ،نخست: شد تفکیک به قائل صورت دو بین باید

 است شده بیمار ضرر به منجر مساوی طور به پزشک قصور و غیرپزشک

و  پزشک قصور ،دوم. دارند مسئولیت مساوی طور به هر دو این حالت در

 شده بیمار ضرر به منجر نامساوی طور به کادر درمان غیرپزشک کاهلی

 کاهلی یا است دیگری از بیش پزشک قصور که درجه ایگونه هب است

 یک هر ،حالت این در. است قصور کادر درمان غیرپزشک از کمتر پزشک

 .دارند مسؤولیت کوتاهی خود و کاهلی میزان به توجه با آنان از

 مفهوم قانون و عرف در ضرر وقوع که است این ضرر شرایط از یکی

 دارای و متأهل شخصی خواهان ایپرونده در :باشد داشته بر را در زیان

 عمل منظور همین به و نداشت فرزند داشتن به تمایلیو  بود فرزند چهار

کادر درمان . داد انجام خوانده در بیمارستان را بارداری از جلوگیری

 و است شده انجام با موفقیت جراحی عمل که بودند گفته وی به مسئول

 اندکی لیکن. همسرش نیست و وی توسط بارداری از جلوگیری به نیازی

 خواسته کادر درمان به طرفیت به را دعوایی وی. شد باردار همسرش بعد

 زایمان اقامه از ناشی رنج و درد برای همسرش به وارده زیان و ضرر مطالبه

 خسارت خسارتی، چنین که دلیل این به را وی دعوای دادگاه. نمود

باید به این نکته اشاره  [.17،19] نمود رد نیست، مدنی موضوع مسؤولیت

شود که در فرض مذکور مسئولیت مدنی پزشک از باب قاعده تسبیب و 

 گر است و عمالًبه عنوان مباشر بیشتر از کادر درمان زیر نظر پزشک جلوه

های تخصصی و عمومی آثار قانونی درمان ناشی از فعل پزشک در جراحی

ر محاکم تخصصی و کادر درمان غیرپزشک به صورت مجزا به خصوص د

  شوند.بررسی می

 خسارتی و ضرر بین باید: ضرر و بارزیان فعل میان سببیت رابطه احراز

 سببیت یرابطه زده سر شخصی از که باریزیان فعل و شده ایجاد که

 زیانی مسئول کس هیچ که است معقول و منطقی این. باشد داشته وجود

 وجود راحتی به بتوان که این البته. [20] نیست نشده، ناشی او فعل از که

 مختلفی عوامل زیرا. نیست آسانی کار داد، تشخیص را سببیت یرابطه

 ،دیگر عبارت به. باشند داشته نقش خسارت ورود در است ممکن

 موارد این در. اندشده خسارت ورود به منجر متعددی هایسبب

 دیده،زیان خسارت که آن برای است شده پیشنهاد مختلفی هایحلراه

 [.21]نماند  باقی جبران بدون

 مطالبه اساسی شرط ضرر و اربزیان فعل میان سببیت رابطه احراز

 چند هر نیز غیر فعل از ناشی مسؤولیت مورد در"[. 22]خسارت است 

 به ضرر انتساب لکن شده پذیرفته کارفرما به فعل کارگر مسؤولیت انتساب

 ناشی هایزیان به نسبت کارفرما تا مسؤولیت گردد ثابت باید کارگر فعل

 عدم و متعدد وقایع دخالت گمانبی [.23] "گردد محرز کارگر فعل از

 واقع در گردد؛ سببیت رابطه قطع موجب ممکن است خوانده تقصیر

 خوانده تقصیر از غیر متعددی وقایع ناشی از است ممکن خوانده خسارت

 قطع ضرر پیدایش و بارفعل زیان میان علیت رابطه حالت این در باشد

 موجب تواندمی بارزیان فعل وقوع در مختلف اسباب دخالت .گرددمی

 به که عنوان این با تواندمیها آن و گردد کادر درمان کاهش مسئولیت

 مسئولیت اند،شده بیمار خسارت موجب مختلفی زیاد اسباب احتمال

  [.17]جبران خسارت محدود نماید  در را خود

 

 گيری:نتيجهبحث و 

طبق قواعد کلی به دست آمده در این مطالعه مروری که با مقایسه 

محتوی مقاالت فارسی و انگلیسی مربوط به مسئولیت مدنی کادر درمانی 

کادر  غیرپزشک در قبال بیماران در قوانین ایران و دیگر کشورها، هنگامی

مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته  درمانی

 باشد. شودکه تقصیر او به اثبات رسیده می

وانین ـئولیت طبق قوانین ایران، ـق دنی کادر درمان دو مس  هـدف ـم

ـلی د اص ران: دارـن ـارت جـب  [.24]بازدارندگی  و پیشـگیری و خس

کنند: بندی میدسته تقسیمدانان ایرانی مسئولیت مدنی را به دو حقوق

عموم [. 25] مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

 نقش معمول طور به مدنی مسئولیت دانان بر این باور هستند کهحقوق

 پیگیری کیفری حقوق توسط هدف این زیرا آموز نداردو عبرت تنبیهی

ی شـودمی ـئولیت مدنی در وـل  به است ممکن که رددا مواردی وجود مس

 مسلماً هاخسارت گونه این و شود داده حکـم «تنبیهـی هایخسارت»

د آموزعبرت و بازدارنده نقش در نظام حقوقی آلمان و فرانسه  [.26] دارـن

مسئولیت مدنی کادر درمان بیشتر از بعد قرارداد بین او و بیمار بررسی 

در تبیین مسئولیت مدنی کادر درمانی غیرپزشک، هر دو [. 1]شده است 
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تواند مورد توجه قرار گیرید. از یک طرف به طور معمول بیمار مبنا می

د که ممکن است ورود ضرر و زیان قرارداد صحی و درمانی با بیمار دار

ناشی از عدم رعایت تعهدات ضمنی قرارداد بوده و ایجاد مسئولیت نماید 

به طور کل در نظام حقوقی ایران اگر صدمه غیرعمدی بدنی یا قتل  [.27]

باشند مصدوم یا اولیای دم متوفی مستحق دیه می ،غیرعمدی واقع گردد

داخت خواهد شد. در حقوق مدنی پرها آنکه دیه به عنوان خسارت به 

ایران به صراحت درباره مسئولیت مدنی کادر درمان غیرپزشک مقرراتی 

نیامده است. اما از آنجا که قانون مدنی بر پایه فقه اسالمی تدوین یافته 

است، چنانچه پیرامون کادر درمان و مقررات حاکم بر اعمال و اقدامات 

ای یافت شود، باید مطابق مقررهکادر درمان غیرپزشک در قوانین خاص 

آن عمل نمود و در صورت عدم وجود، به مقررات عام قانون مدنی مراجعه 

  کرد.

سیستم قضایی ایران با عنایت به رویکرد کلی بیشتر پیرو نظریه 

که سیستم مسئولیت  تقصیر و جبران خسارت است و با عنایت به این

وقی برخوردار نیست، هنوز بدون تقصیر از جایگاه مناسبی در مباحث حق

لذا در حال حاضر  ،بلوغ الزم برای پذیرش مسئولیت بدون تقصیر را نیافته

 در [.28]ای جز پیروی از سیستم مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست چاره

د انگلستان، مدنی کادر درمان مسئولیت حقوق ـام قواـع ـئولیت ع  مس

دنی ـئولیت» ،«احتیاطیبی از ناشی مسئولیت: »سـه عنوان تحـت ـم  مس

ـئولیت بدون» و« عمـد از ناشـی   [.18]شود می مطرح «تقصیر مس

 جبران کامل طور به ضرر که است این مدنی مسئولیت اصلی هدف

 ورود از قبل وضعیت در دیدهزیان شود تالش ممکن حد تا و شود

 که گونههمان خسارت جبران یشیوه اولین بنابراین. گیرد قرار خسارت

 صورت در مثل دادن شیوه، دومین. است خسارت عینی جبران شد، بیان

 .است دیده زیان به نقدی وجه دادن آخر یهلمرح در و امکان

 وزارت تشکیل قانون 15 مواد مجموع و خاص قوانین مطابق

 به رسیدگی انتظامی نامهآیین 1 ماده و آموزش پزشکی و درمان بهداشت،

 امور قانون یا و های پزشکیحرفه ینلشاغ ایحرفه و صنفی تخلفات

 توان اینمی 1334 مصوب آشامیدنی و خوردنی مواد و دارویی و پزشکی

 خاص، به معنای پزشک عالوه بر "پزشک" واژه که نمود استنباط طور

 این که صورتی در و شودمی شامل نیز را آن به کادر درمان وابسته سایر

ها آنلذا  .بود خواهند ضامن خسارت گردند، یا صدمه ایجاد موجب افراد

یند درمان، از هر گونه تالش متعارفی دریغ ننمایند. مبنای آباید در فر

ها آنبار به مسئولیت مدنی کادر درمان، قابلیت استناد عرفی فعل زیان

 . باشدمی
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Abstract 
 

Introduction: Due to the expansion of the duties of the medical profession, the resulting 

responsibilities, both civil and criminal, have taken on different dimensions. This study aimed to 

investigate the civil liability of non-physician medical staff towards patients from the perspective of 

comparative law . 

Information sources or data: In this study, Law articles about internal and foreign laws in the 

information databases of the judiciary and reputable information sources such as Google scholar, Scopus, 

SID, Web of Science during 2010 to 2021 (for English articles) and 1390 to 1400 (for Persian articles) 

were investigated. Boolean operators of or and were used along with the relevant keywords in the article 

search . 

Selection methods for study: In this descriptive-analytical review study conducted in 1400, the 

keywords "medical staff", "physician", "patient", "comparative law", "civil liability" were searched in 

valid databases. A total of 250 articles and 5 e-books were retrieved. After applying the inclusion and 

exclusion criteria (year of authorship, relevance, access to article texts and non-duplication), 23 articles 

and 3 e-books were studied and reviewed. Finally, the general rules of civil liability of medical staff were 

extracted. 

Combined content and result: In the Iranian legal system, the civil liability of medical staff is based 

on fault with the effects of compensation. American and British legal experts have accepted civil liability 

in the form of coercive guarantees. But French law, in addition to this liability for fault, also accepted 

liability without fault, which resulted from a harmful act. 

 

Conclusion: The main purpose of civil liability is to compensate the damage in full and try to put the 

victim in a position before the damage occurs. Therefore, the first method of compensation is objective 

compensation. The second method is to give a parable if possible, and in the last step, to give a loss of 

cash. 
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