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 چکيده

اساتید برجسته حقوق که متشکل از « گروه مسئولیت مدني اروپائي»، 5002در سال 

اصول مسئولیت مدني » اند، مجموعه موادی را با عنوانمسئولیت مدني در سراسر اروپا بوده

سازی قواعد و مقررات مسئولیت مدني در سطح اروپا تدوین کردند. با هدف هماهنگ« اروپائي

وآورانه بدیع و ن هااگرچه گروه اروپائي قصد نداشته تا اصولي را تدوین کند که در تمامي زمینه

هایي ارائه داده است. حلاند، راهبخش نبودهباشد اما در مواردی که قواعد ملي فعلي، رضایت

های نوین حقوق مسئولیت کوشد رویکردهای سنتي را به سمت رهیافتجهت که اصول ميازآن

الی معرفي مدني سوق دهد، حائز اهمیت بسیار است. در این پژوهش تالش شده است در البه

 کلي این اصول، حقوق مسئولیت مدني ایران نیز مورد بحث و بررسي قرار گیرد. 

 

 مبنای مسئولیت مدني، ضرر، تقصیر، رابطه سببیت، جبران خسارت.واژگان کليدی: 

  

_______________________________________________________________________________ 
 شیراز دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده علمی هیأت . عضو0



8  21شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 اروپائي گيری و هدف اصول. مقدمه: نحوه شکل1

گروهي از پژوهشگران را گرد هم آورد تا مسائل  1اسپایر، ژاپ1995در سال 

بنیادین حقوق مسئولیت مدني را به شکلي تطبیقي مورد بحث و بررسي قرار دهند. این 

اسپایر، استاد دانشگاه تیلبرگ هلند شکل گرفت، به گروه به مناسبت آنکه از سوی ژاپ

روه گ»با عنوان  ، شهرت یافت. گروه مزبور که در حال حاضر«گروه پژوهشي تیلبرگ»

 های مسئولیتازآنکه شرایط و محدودهشود پسشناخته مي« مسئولیت مدني اروپائي

ي اصول مسئولیت مدن»فرسا یعني تدوین مدني را بررسي نمود، کار بر روی طرح طاقت

را در دستور کار خود قرار داد. تعداد اعضای این  5«اختصار: اصول اروپائي(اروپایي )به

ها از استادان اروپائي بوده که عالوه بر داشتن تحصیالت فر بودند که اکثر آنن 50گروه 

اند. های مختلفي چون قاضي، مشاور حقوقي و وکیل خدمت کردهدانشگاهي در سمت

نویس قوانین ناظر به مسئولیت مدني در کشورهای همچنین بسیاری از اعضا، در تهیه پیش

منظور آنکه امر تدوین اصول مسئولیت مدني اند. بهشتهطور فعال همکاری دامتبوعشان، به

مرکز اروپایي » 1999اروپا در قالب یک موسسه صورت پذیرد، این گروه در اوایل سال 

را در وین )اتریش( بنیان نهاد. این مرکز همچنین،  3«مسئولیت مدني و حقوق بیمه

ام وق بیمه در دست انجهای تحقیقاتي دیگری را نیز در حوزه مسئولیت مدني و حقطرح

دارد و در حال حاضر، تحت حمایت مالي پژوهشگاه حقوق مسئولیت مدني آکادمي 

 کند. علوم اتریش، فعالیت مي

روش کار در تدوین این اصول بدین گونه بوده است که ابتدا موضوعات اساسي 

یج این اهایي جداگانه، مورد بررسي قرار گرفته و سپس نتحقوق مسئولیت مدني در طرح

یه و ای، تهشد. برای هر یک از این موضوعات هم از قبل پرسشنامهتحقیقات منتشر مي

_______________________________________________________________________________ 
1 Jaap Spier 

2 Principles of European Tort Law 

3 European Center of Tort and Insurance Law (ECTIL) 
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ل که مشتمل بر مسائ هاگردید. در پاسخ به این پرسشنامهمیان تمامي اعضا توزیع مي

های کشور های عملي بود، اعضا و یا میهمانان گروه، گزارشنظری و همچنین پرونده

های تطبیقي که توسط مدیران های، مبنای گزارشمودند. این گزارشنخود را ارائه مي

های تطبیقي، در یکي از گرفت. متعاقب آن، این گزارششد، قرار ميها، تهیه ميطرح

ي گردید، مورد بررسجلسات گروه با تمامي اعضا که حداقل سالي یک مرتبه، برگزار مي

ق اش، تلفینویس که وظیفهن تهیه پیش، کمیسیو5005گرفت. تا اینکه در سال قرار مي

ای جامع از اصول بر مبنای تمامي اقدامات های موجود و تهیه مجموعهنویستمامي پیش

هایت بندی نظرات کمیسیون، درنقبلي صورت پذیرفته بود تشکیل گردید. پس از جمع

 1، این اصول تدوین شد.5002در سال 

چه شبیه متن یک قانون است اما قصد ساختار و پالن اصول مسئولیت مدني اگر

نداشته تا همانند قانون نمونه عمل کند. هدف اولیه طراحي این اصول، ارائه چارچوبي 

سازی حقوق اروپا بوده است. چنین طرحي  کلي برای بهبود قوانین ملي و یکنواخت

 وسازی تدریجي هم در سطح ملي  توانست از بروز اختالفات بیشتر راجع به قاعدهمي

و سهم در سطح اروپا جلوگیری کند. در تدوین این اصول، تالش شده است تا از یک

وی شد و از سوضوح بیشتر نميدربردارنده شروط کلي و عام نباشد که لزوماً منجر به

ر بود؛ زیرا نظر به تفاوت قواعد مندرج ددیگر هم نیز نباید بسیار جزئي و تفصیلي مي

گردید. بنابراین، هدف یکنواخت سازی با شکست مواجه ميهای حقوقي مختلف، نظام

ع و های جامای از نظاماین اصول نباید به جزئیات پرداخته و صرفاً باید به ارائه مقدمه

_______________________________________________________________________________ 
1 European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law – Text and Commentary 

(2005). 
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 1،«نظام قابل انعطاف»پرداخت. به همین دلیل گروه از آغاز، از منسجم مسئولیت مدني مي

طور ا قواعد مندرج در این اصول در عمل و بهبنابراین اصراری بر آن نبود ت الهام گرفت؛

هایي را برای گسترش و بهبود چنین مستقیم اجرا شوند؛ بلکه هدف آن بود تا راهنمایي

ه نویسي را ارائه دهد کاصولي ارائه دهد. باید متذکر شد که گروه قصد نداشته تا پیش

پا، اعد فعلي مسئولیت مدني اروای که اساساً از قوانین و قوگونهبدیع و نوآورانه باشد؛ به

طورکلي، این اصول تالشي چه ازلحاظ محتوا و چه ازلحاظ ساختار، متفاوت باشد. به

سازی است و نه تغییر و تحول. بر همین اساس، احترام به مباني عمومي  برای یکنواخت

ر دهای حقوق فعلي، چه ناپذیر بوده است؛ چراکه نظامهای حقوقي، اجتنابتمامي نظام

 باشند. بنابراین، هدفسطح اروپا و چه خارج از آن، بیانگر تفکر و تجارب کشورها مي

البته این  آن بوده است که قواعد موجودِ ساخته شده با احتیاط، گسترش و توسعه یابند.

بدان معنا نیست که گروه، مبنای عمومي مسئولیت مدني را در تمامي موارد پذیرفته باشد؛ 

صول اند، این ابخش نبوده و ایراداتي داشتهکه قوانین ملي فعلي، رضایتلذا در مواردی 

 (.Koch, 2005, 126-128هایي ارائه کرده است )حلراه

 

 . قاعده مبنایي2

، به تعریف مسئولیت مدني پرداخته «قاعده مبنایي»اصول با عنوان  1-101ماده 

وارد نماید که قانوناً آن ضرر  هر شخصي که به دیگری ضرری»است. بر اساس این ماده: 

_______________________________________________________________________________ 
جای آنکه ای که معرف نظام قابل انعطاف باشد بهتوسط والتر ویبرگ اتریشی، توسعه یافت. قاعده« نظام قابل انعطاف. »0

ء شده را الزم بداند، فهرستی از عوامل گوناگون را ارائه فهرستی از شرایط مختلف را برشمارد و تحقق تمام شرایط احصا

دهد، توضیح و تبیین شده است. ها و مصالحی که مبنای نظام موردنظر را تشکیل میدهد که در آن فهرست، ارزشمی

وامل عداند در نظام قابل انعطاف، ضرورتی ندارد که تمام برخالف روش سنتی که تحقق تمام شرایط احصایی را الزم می

و شرایط در یک مورد خاص جمع آیند. کافی است که قدر و سهم هریک از عناصر گوناگون را با هم مقایسه نماییم و تأثیر 

واحوال دارند مالک اتخاذ تصمیم در این خصوص خواهد بود که آیا مصلحت و نفوذی که هریک از این عوامل در آن اوضاع

 ده اعمال گردد یا خیر.مبنایی آن قاعده تحقق یافته تا آن قاع
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 قانون مسئولیت مدني ایران نیز«. باشدبه او منتسب است، مسئول جبران ضرر وارده مي

به جان یا  ...هر کس بدون مجوز قانوني»در حکمي مشابه مقرر داشته است:  1در ماده 

ر مادی یا ای وارد نماید که موجب ضرسالمتي یا مال یا آزادی یا هر حق دیگر ... لطمه

 1-101ماده «. باشدمعنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي

ضرر »... در ادامه، مبنای انتساب ضرر به عامل زیان را در سه مورد بیان کرده است: 

ویژه نسبت داده شود به شخصي که )الف( مرتکب فعلي شده که تقصیر ممکن است به

آن ضرر شده است؛ یا )ب( یک فعالیت خطرناک غیرعادی  محسوب شده و منجر به ورود

طور تبعي موجب ورود ضرر مرتکب شده که موجب بروز آن ضرر شده است؛ یا )ج( به

درواقع این «. ی وظایف او باشدبه دیگری شده، مشروط بر آنکه، در چهارچوب دامنه

تبعي ناشي  مسئولیتسه مورد به مباني مسئولیت مدني یعني نظریه تقصیر، نظریه خطر و 

 اشاره دارند. از مالکیت اشیا، اموال و حیوانات و یا مسئولیت ناشي از فعل غیر

عمداً یا درنتیجه »برخالف قانون مسئولیت مدني که با آوردن اصطالحات 

نظرها، مسئولیت مدني در نظام حقوقي ما موجب گردیده علیرغم اختالف« احتیاطيبي

صیر توجیه گردد؛ اصول اروپایي، ضمن اینکه قانون را معیار بیشتر بر مبنای نظریه تق

 گرایانه قانون یعنيداند در ادامه به تبیین رویکرد جامعانتساب ضرر به عامل زیان مي

مواردی که قانوناً ضرر به عامل زیان منتسب است پرداخته و راه را برای بروز اختالفات 

 بسته است. 

 

 . ارکان مسئوليت مدني3

وم است که ارکان مسئولیت مدني یعني شرایط الزم برای اینکه شخص ملزم مرس

تقصیر یا فعل  -5ضرر  -دانند: ابه جبران خسارات وارده به دیگری باشد را سه چیز مي

-101بار. اصول اروپائي در مواد رابطه سببیت بین ضرر وارده و فعل زیان -3بار و زیان
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شاره کرده است. در زیر به توضیح این شرایط پرداخته به هر سه این شرایط ا 3-101و  5

 شود.مي

 

 1. ضرر1. 3

هرگونه لطمه )آسیب( مادی یا »ضرر را  5-101اصول اروپائي ابتدا در ماده 

تعریف کرده و سپس در مواد بعدی « غیرمادی، به منفعتي که مورد حمایت قانون است

در این ماده واجد دو نکته مهم است. به توضیح این شرط پرداخته است. اصول اروپائي 

 تردید تمامياولین مورد، تصریح به مادی یا غیرمادی بودن آسیب وارده است که بي

دهد؛ یعني موضوعي که در نظام مصادیق ضرر اعم از مادی و معنوی را پوشش مي

 راحتي مورد پذیرش قرارقانون مسئولیت مدني به 1حقوقي ایران علیرغم صراحت ماده 

یعني ضرر تنها  گیرد. مورد دوم آنکه، اصول باز هم قانون را مالک قرار داده است؛نمي

ود بجای که بهتر بنسبت به منافعي قابل جبران است که مورد حمایت قانون باشد، درحالي

که عرف، آن منفعتي که بدان تجاوز شده گرفت؛ یعني همینقانون، عرف معیار قرار مي

ار دهد کافي است؛ چراکه ممکن است قانون تمامي مصادیق منفعت را مورد حمایت قر

بیني این مورد در قوانین راجع به مورد حمایت را مشخص نکرده باشد. شاید پیش

مسئولیت مدني ایران موجب گردد تا در خصوص مسائلي چون از دست دادن فرصت 

 نظرها از بین بروند.النفع و حتي تفویت منفعت اختالفیا عدم

منافع مورد »، با عنوان 5-105نکته جالب آن است که اصول اروپائي در ماده 

ای ، میزان حمایت از حق را بسته به نوع آن حق، متفاوت دانسته است؛ عقیده«حمایت

شود و سرانجام در بخش پایاني راجع به پای آن دیده ميکه در سراسر این اصول رد

( 1»)تصریح شده است. مطابق این ماده: ضمانت اجراها و طرق جبران خسارت بدان 

_______________________________________________________________________________ 
1. Damage 
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میزان حمایت از یک حق با تفاوت نوع آن حق متفاوت است. هرچه ارزش یک حق 

تری برخوردار باشد، میزان حمایت از آن واالتر بوده و آن حق از تعریف و معنای روشن

ن ری( جان، تمامیت جسماني یا ذهني، شأن انساني و آزادی، از بیشت5حق بیشتر است. )

ای به حقوق اموال ازجمله اموال غیرمادی ( حمایت گسترده3میزان حمایت برخوردارند. )

( منافع اقتصادی صرف یا روابط قراردادی، از میزان 4)غیرملموس(، اعطا شده است. )

ویژه باید به قرابت میان عامل زیان و حمایت کمتری برخوردارند. در چنین مواردی، به

دانسته ضرر وارد خواهد آمد هي مرتکب از این واقعیت که او ميمتضرر و همچنین آگا

تر از منافع متضرر قرار دارد، توجه کافي مبذول اگرچه منافع او لزوماً از ارزشي پائین

واسطه ماهیت مسئولیت، تحت تأثیر ( همچنین ممکن است میزان حمایت به2داشت. )

سبت به آسیب عمومي در دیگر موارد، ای که یک منفعت ممکن است نگونهقرار گیرد؛ به

( در تشخیص میزان حمایت، منافع مرتکب 6تری برخوردار گردد. )از حمایت وسیع

. «ویژه آزادی عمل و اجرای حقوق و همچنین منافع عمومي باید مورد توجه قرار گیرندبه

 4ماده در ایران هرچند صراحتاً این مسئله عنوان نشده است اما در برخي مواد ازجمله 

 رد. نظر گی هایي را درتواند در میزان خسارت تخفیفقانون مسئولیت مدني، دادگاه مي

به یکي از شرایط ضرر یعني مشروعیت آن اختصاص یافته است.  5-103ماده 

خسارات راجع به اقدامات و یا منافعي که نامشروع تلقي »در این ماده آمده است: 

هایي که جهت جلوگیری از ورود ضرر صورت به هزینه «.شوند، قابل مطالبه نیستندمي

منظور جلوگیری از هایي که بههزینه: »5-104پذیرفته نیز توجه شده است. مطابق ماده 

ته تا آیند؛ البحساب ميپذیرند، جزء ضررهای قابل مطالبه بهخسارات بالقوه صورت مي

ثباتي هم توسل به معیار عادی از حیث ا«. ها معقول و متعارف باشدحدی که این هزینه

جهت اثبات ضرر توصیه شده است. همچنین در مواردی که تعیین میزان دقیق ضرر 

-102تواند میزان ضرر را تخمین زند. مطابق ماده بر است دادگاه ميغیرممکن یا هزینه
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ن اضرر باید مطابق با معیارهای شکلي عادی به اثبات رسد. در مواردی که اثبات میز: »5

. در «تواند میزان ضرر را تخمین زنددقیق ضرر بسیار مشکل یا پرهزینه است، دادگاه مي

قانون مسئولیت مدني است که  2ایران، قاعده مشابه در خصوص تخمین ضرر، ماده 

 طور تحقیقاگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدني به»... موجب آن: به

صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم  ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ

ابل ای از شرایط ضرر قذکر این نکته الزم است که اصول تنها به بیان پاره«. خواهد داشت

مطالبه اشاره کرده و از ذکر دیگر شرایط مثل، مسلم بودن، مستقیم بودن، شخصي بودن، 

 دداری کرده است. بیني بودن و اینکه قبالً جبران نشده باشد خوقابل پیش

 

 1. رابطه سببيت2. 3

بار و هم رابطه سببیت پرداخته هم به فعل زیان 3-101اصول اروپائي در ماده 

سبب عبارت است از هر اقدام و یا رفتاری ...که موجب ورود »موجب این ماده: است. به

اقع اصول، درو«. شدای که اگر آن اقدام نبود، آن ضرر وارد نميگونهضرر شده است؛ به

عرض آن طور مستقل متبار برشمرده است و بهعنوان ویژگي فعل زیانرابطه سببیت را به

شود. درواقع اقدام در صورتي نشده است؛ ویژگي که از فقدان آن، عدم ضرر حاصل مي

موجب مسئولیت برای شخص اقدام کننده است که علت ورود ضرر باشد. در مواردی 

شود تشخیص رابطه سببیت کار چندان زیان به دیگری ميکه یک عامل باعث ورود 

دشواری نیست. مشکل ناظر به حالتي است که بیش از یک عامل در ایجاد خسارت 

با  کند و سپساند. اصول اروپائي ابتدا موضوع تعدد اسباب را مطرح ميدخالت داشته

چند عامل فرض اینکه بیش از یک سبب موجب ورود خسارت شده است و درنتیجه 

_______________________________________________________________________________ 
1. Causation 



  21 ( و مقایسه آن با حقوق مسئوليت مدنی ایرانPETLاصول مسئوليت مدنی اروپائی )

2 

یت کند. به تبعزیان وجود دارد، میزان مسئولیت و روابط بین عامالن زیان را مشخص مي

 شود.از اصول، این دو وضعیت بررسي مي

 

 . تعدد اسباب1. 2. 3

سبیب صورت تمقصود از تعدد اسباب، آن نیست که عوامل مختلفي حتماً باید به

قصود آن است که عوامل متعددی در ورود و نه مباشرت موجب ورود زیان شوند؛ بلکه م

ها در طول هم یا در عرض یکدیگر اند. حال ممکن است نحوه مداخله آنزیان نقش داشته

رمستقیم صورت غیصورت مستقیم )مباشرت( موجب زیان شده باشد یا بهباشد یا عامل به

 های مختلف قائل به تفکیک شده است. )تسبیب(. اصول در حالت

 

 . تعدد اسباب در عرض یکدیگر1. 1. 2. 3

کنندگان در حدوث زیان، در اجتماع عرضي اسباب که فعل هر یک از مداخله

شود؛ هرچند مراتب دخالت عوامل ها اسناد داده ميتأثیر داشته است نتیجه به همه آن

(. 32: 1395 خر داشته باشند )صادقي، متفاوت باشد و یا در انجام فعل خود، تقدم و تا

موجب این مقرره: بیني کرده است. بهپیش 3-105اصول اروپائي این حالت را در ماده 

 زمان،تواند در یکتنهایي ميها بهدر موارد متعدد بودن اقدام، در مواردی که هر یک از آن»

 ماده«. شوددیده، تلقي ميعنوان سبب خسارت زیانباعث ورود ضرر شود، هر اقدام به

 عامل هرگاه دو یا چند»ات اسالمي جدید همین نظریه را پذیرفته است: قانون مجاز 256

برخي به مباشرت و بعضي به تسبیب در وقوع جنایتي تأثیر داشته باشند، عاملي که جنایت 

امن طور مساوی ضمستند به اوست ضامن است و چنانچه مستند به تمام عوامل باشد به

ثیر اوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفمي

 «. رفتارشان مسئول هستند...
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 . تعدد اسباب در طول یکدیگر2. 1. 2. 3

تعدد طولي اسباب ناظر به حالتي است که تأثیر یکي مقدم بر تأثیر دیگری ظاهر 

ی ازمان نباشند. در خصوص این وضعیت، برشود یا اسباب مؤثر در وقوع حادثه، هممي

ها تشخیص سبب واقعي ایراد خسارت، نظرات متفاوتي ابراز شده است که مهمترین آن

ها، سبب نزدیک، سبب متعارف یا مناسب و سبب مقدم در تأثیر است. نظریه برابری سبب

اصول اروپائي در خصوص این وضعیت، نظریه سبب مقدم در حدوث را پذیرفته است؛ 

ب ورود خسارت اضافي یا تشدید خسارت شده باشد. مگر آنکه اقدام عاملین بعدی موج

دیده ( اگر اقدامي بدون تردید و مسلماً موجب خسارت زیان1: »)3-104مطابق ماده 

توانست سبب ورود همان خسارت شود، مسئول تلقي تنهایي ميشود، اقدام بعدی که به

افي و یا تشدید وجود، اگر اقدام بعدی، منجر به ورود خسارت اض( بااین5شود. )نمي

( چنانچه ابتدائاً فعل زیانباری سبب ورود زیان 3) .شودخسارت شود، مسئول قلمداد مي

مستمری گردد و فعل زیانباری دیگری متعاقب آن رخ دهد که توان ورود آن زیان را 

داشته باشد، از زماني که سبب دوم رخ داده است هر دو عامل زیان در قبال خسارت 

 «. خواهند آمدمسئول به شمار 

قانون  236و  232قانون مدني و مواد  335در نظام حقوقي ایران با توجه به مواد 

جدید مجازات اسالمي، باید بین دو حالت قائل به تفکیک گردید. در حالت اجتماع 

 335اده تر باشد. مطابق ممباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر آنکه سبب از مباشر قوی

اه یک نفر سبب تلف مالي را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن هرگ»قانون مدني: 

که عرفاً نحویمال بشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به

صورت تسبیب در ورود زیان که تمامي عوامل بهاما درحالي ؛«اتالف مستند به او باشد

حالت نخست آنکه یک سبب عدواني و  اند، نیز دو حالت قابل تصور است.نقش داشته

سبب دیگر غیرعدواني است. چون در صورت اتالف به تسبیب شرط عدوان و تقصیر 
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ما ا شود که مقصر بوده است؛الزم است، در این فرض، خسارت به کسي نسبت داده مي

در فرضي که بیش از یک سبب مقصر و عدواني وجود دارد سببي که اقدام او زودتر در 

قانون جدید مجازات اسالمي  232باشد. ماده خسارت تأثیر داشته است ضامن ميورود 

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع »در این خصوص مقرر داشته است: 

صورت طولي دخالت داشته باشند کسي که تأثیر کار او در جنایتي به نحو سبب و به

همین  232ه البته ماد«. باب دیگر باشد، ضامن است...وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اس

توان آن را سبب مو دارد که ميدهد و نظریه جدیدی را بیان ميقانون، قاعده را تغییر مي

اگر عمل شخصي پس از نفر اول و با توجه »... خر در حدوث نامید. بر طبق این ماده: 

 شود انجامدمه زدن به دیگران ميبه اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب ص

 (. 191: 1393)صفایي و رحیمي، « گرفته باشد، نفر دوم ضامن است

 

 . اسباب مجمل3. 1. 2. 3

مقصود از سبب مجمل آن است که بیش از یک نفر در ورود خسارت نقش داشته 

یک موجب ورود زیان شده و یا درجه تأثیر هر یک از اما مشخص نیست اقدام کدام

بازی کودکان، توپ به بار در ورود زیان چه میزان است. مثالً در جریان توپال زیانافع

شکند اما مشخص نیست اقدام کدام کودک موجب شیشه مي پنجره همسایه خورده و

بین حاالت مختلف  3-102و  3-103شکستن شیشه شده است. اصول اروپائي در مواد 

د بار متعددیده واحد بوده ولي افعال زیانیانقائل به تمایز شده است. در فرض اول، ز

بار است. این وضعیت نیز دو حالت است و مشخص نیست ضرر ناشي از کدام فعل زیان

ها گیرد. در حالت نخست، این اطمینان وجود دارد که اقدام هر یک از آنرا در برمي

در : »3-103ه ماد 1تنهایي برای ورود ضرر کافي است. در این صورت، مطابق بند به

تنهایي برای ورود ضرر ها بهکه هر یک از آنبار، درصورتيموارد متعدد بودن افعال زیان
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ها درواقع سبب ورود خسارت است، دقیقاً یک از آنکافي باشد؛ اما این مسئله که کدام

مشخص نباشد، در این صورت، هر اقدام به نسبت درجه احتمال تأثیر آن اقدام در ورود 

در حالت دوم، برعکس این «. شوددیده، سبب آن خسارت محسوب ميبه زیانضرر 

تنهایي برای ورود ضرر کافي نیست. در ها بهاطمینان وجود دارد که اقدام هر یک از آن

بار، هرگاه این در موارد متعدد بودن اقدام )فعل( زیان: »3-102موجب ماده اینجا به

ها باعث ورود تمامي خسارت و یا بخش دام از آنکاطمینان وجود داشته باشد که هیچ

ها قابل انتساب است، به اند، افعالي که این خسارت به آنمعیني از آن خسارت نشده

 «. باشندنسبت مساوی مسئول جبران خسارات وارده مي

ماده  5موجب بند باشند. در این وضعیت بهدر فرض دوم، زیان دیدگان متعدد مي

دیده، این مسئله دقیقاً مشخص نباشد که ضرر صورت متعدد بودن زیان اگر در: »103-3

دیده، ناشي از کدام اقدام است، باآنکه این احتمال وجود دارد که آن وارد بر فالن زیان

عنوان سبب خسارت ها نشده است، آن اقدام، بهدیدهاقدام سبب خسارت تمامي زیان

جه احتمال آن اقدام در ورود ضرر به یکي از گان به نسبت دردیدوارد بر تمامي زیان

در فرضي هم که بخشي از زیان، ناشي از فعل خود «. شوددیدگان، محسوب ميزیان

دیده یا اشخاص یا اشیای تحت مسئولیت وی بوده لیکن درجه دخالت این اسباب زیان

د بر خود را دیده باید ضرر وارزیان»، 3-106موجب ماده در ورود زیان نامعلوم باشد به

 .«واحوال در چارچوب مسئولیتش، تحمل نمایدبه نسبت احتمال آن اقدام و سایر اوضاع

ود نظر وجدر نظام مسئولیت مدني ایران، بین حقوقدانان در این خصوص اختالف

دارد. فقها نیز برخي به قاعده قرعه استناد کرده و گروهي قائل به تنصیف مسئولیت بین 

رسد با استفاده (. به نظر مي19: 1393اند )افشار قوچاني و حسیني، عاملین محتمل شده

قانون جدید مجازات اسالمي، قاعده کلي، تقسیم  449و  444از وحدت مالک مواد 

مساوی مسئولیت بین اطراف علم اجمالي است؛ مگر آنکه علم اجمالي مستند به اقرار 
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یک از عاملین محتمل که بخواهد، باشدکه در این صورت صاحب حق اختیار دارد به هر 

 (.555: 1393مراجعه کرده و زیان وارده را مطالبه نماید )صفایي و رحیمي، 

 

 دیده. تقصير زیان3. 3

دیده خود نیز در ورود زیان مداخله داشته چنانچه زیان 1-101موجب ماده به

( 1)»ین ماده: موجب اباشد مسئولیت عامل زیان ممکن است ساقط شده یا کاهش یابد. به

مسئولیت ممکن است ساقط شده و یا کاهش یابد تا حدی که صرفاً با توجه به تقصیر 

دیده اگر او خود یکي دیده و یا عوامل دیگری که در ایجاد و کاهش مسئولیت زیانزیان

( در خصوص مطالبه خسارات ناشي از فوت 5از عوامل ورود زیان باشد، مؤثر است. )

( خواهد 1دیده در سقوط و یا کاهش مسئولیت بر طبق بند )ه زیانشخص، تأثیر مداخل

دیده در ورود خسارت، خسارت قابل مطالبه از سوی ( مداخله فعل کارگران زیان3بود. )

اصول اروپائي صراحتاً «. دهدتواند ساقط کرده و یا کاهش مي 1دیده را مطابق با بند زیان

ئولیت ساقط شده و در چه مواردی کاهش تعیین نکرده است که در چه مواردی مس

دیده در بروز خسارت منوط کرده است. یابد؛ بلکه آن را به میزان و درجه تقصیر زیانمي

وامل تنهایي یا به همراه دیگر عدیده بهدر نظام حقوقي ایران، بسته به اینکه تقصیر زیان

 ضي که متضرر سببیابد. در فرموجب ورود زیان شده است مسئله فروض مختلف مي

دیده در آسیب رساندن به اصلي و منحصر خسارت به شمار آید مانند موردی که زیان

مود. توان دیگری را مسئول قلمداد نخود عمد داشته باشد به دلیل قطع رابطه سببیت، نمي

-13قانون مجازات اسالمي جدید و رأی وحدت رویه شماره  234و  204مواد 

دیده همراه با تقصیر عامل زیان اما اگر تقصیر زیان نظر است؛ مؤید این 14/4/13651

_______________________________________________________________________________ 
تل گونه خالفی مرتکب نشده باشد و وقوع قچنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ» .0

 «هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نیست...
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قصد خودکشي ناگهان خود را جلوی موجب ورود ضرر شده باشد مثل آنکه عابری به

استناد کند بیندازد و زیان ببیند. در این حالت بهاتومبیلي که با سرعت غیرمجاز حرکت مي

قانون مسئولیت  14ماده  5و بند  4ماده  3قانون جدید مجازات اسالمي و بند  254ماده 

 (.516: 1393شود )صفایي و رحیمي، مدني، مسئولیت بین عامل زیان و متضرر تقسیم مي

 

 بار و ضرر واردهتشخيص رابطه سببيت بين فعل زیان .4. 3

بار و میزان معیارهای تشخیص انتساب اقدام زیان 3-501اصول اروپائي در ماده 

برای اینکه یک اقدام، ازنظر بخش »موجب این ماده: خص کرده است: بهمسئولیت را مش

شود، یا آیا این خسارت قابل انتساب به شخص است و یا به این فصل، سبب تلقي  1

 بیني خسارت برایچه میزان وی مسئول است، به عواملي همچون: )الف( قابلیت پیش

ر نظر داشتن نزدیکي زمان و یا مکان ویژه با دیک انسان متعارف در زمان آن اقدام، به

بار و آثار آن و یا میزان گستردگي خسارت در ارتباط با آثار عادی چنین اقدامي؛ اقدام زیان

)ب( ماهیت و میزان منافع مورد حمایت؛ )ج( مبنای مسئولیت؛ )د( حدود مخاطرات 

ظام در ن«. اردای که نقض شده است، بستگي دقاعده عادی زندگي و )ه( هدف پیشگیرانه

 دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بینحقوقي ایران، اثبات رابطه سببیت با زیان

حال، وجود رابطه استناد فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولي وجود دارد. بااین

شود. آنچه اهمیت دارد این است که کسي بیشتر با کمک گرفتن از عرف شناسایي مي

سئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفي موجود باشد )کاتوزیان، م

1344 :312). 

 

 

 



  12 ( و مقایسه آن با حقوق مسئوليت مدنی ایرانPETLاصول مسئوليت مدنی اروپائی )

2 

 . تقسيم مسئوليت بين عوامل متعدد زیان5. 3

باشند، نحوه توزیع پس از احراز این موضوع که چند نفر مسئول ضرر وارده مي

قوقي های حانگیز است. در نظامحال بحث برمسئولیت بین ایشان از مسائل مهم و درعین

متعدد راهکارهای متفاوتي ارائه شده است که معیار تضامن، میزان تقصیر، میزان تأثیر 

(. اصول اروپائي 110: 1391باشد )خدابخشي، ها ميعمل و معیار تساوی از مهمترین آن

طه بین نحوه تقسیم مسئولیت، در راب – 9-105و  9-101مواد  –در دو ماده جداگانه 

متضرر و عوامل زیان و رابطه میان عوامل زیان با یکدیگر را جداگانه بحث کرده است. 

در رابطه میان متضرر و عوامل زیان اصل بر آن است که مسئولیت ایشان تضامني است؛ 

مگر آنکه مبنای متعارفي برای انتساب بخشي از خسارت به هر یک از اشخاصي که در 

اند، وجود داشته باشد که در این صورت توزیع مسئولیت دیده مسئولمقابل زیان

تنها استثنا مربوط  1باشد.ها ميصورت اشتراکي و با توجه به درجه تأثیر هر یک از اقدامبه

ماده  3موجب بند بار کارگران خود هست که بهبه مسئولیت کارفرما در قبال افعال زیان

مسئول خسارات وارده توسط  9-101 موجب مادهدر مواردی که شخص به»: 105-9

کارگر خویش است، باید تمامي خسارات را به نسبت سهم کارگر که در رابطه میان او و 

بدیهي است در مواردی که مسئولیت شخص «. دیگر عوامل زیان هست، پرداخت نماید

ه البها مطتواند تمامي خسارات را از هر یک و یا از تمام آندیده ميتضامني است، زیان

تواند بیش از میزان خساراتي را که متحمل شده، مطالبه نماید دیده نمينماید، اما زیان

(PETL, Art 9:101(2) اما در رابطه بین عوامل زیان، چنانچه مسئولیت ایشان در برابر )

شخصي که مسئولیت تضامني دارد، »، 9-105ماده  1موجب بند دیده تضامني باشد بهزیان

دیده مسئول هستند، مطالبه م خویش را از دیگر اشخاص که در برابر زیانتواند سهمي

، 9-105ماده  3استناد بند ، مگر در مورد مسئولیت ناشي از افعال کارگر که به«نماید

_______________________________________________________________________________ 
 (9-010ماده  3این امر را اثبات نماید )بند . شخصی که مدعی است، خسارت قابل تقسیم است، باید 0
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کارفرما باید تمامي خسارات را به نسبت سهم کارگر که در رابطه میان او و دیگر عوامل 

ای اندازهمیزان سهم هر یک از عوامل زیان، به»ست زیان هست، پرداخت نماید. بدیهي ا

است که صرفاً با توجه به نسبت مسئولیت هر یک از اشخاص در پرداخت خسارت و با 

در نظر گرفتن میزان درجه تقصیر و هر موضوع دیگری که در ایجاد و یا کاهش مسئولیت 

ر د«. تمامي خسارت باشدتواند برابر با ها، ارتباط دارد، تعیین خواهد شد. سهم ميآن

تعیین میزان مسئولیت هر یک از اشخاص مسئول، ممکن نباشد، هر »...صورتي هم که 

 PETL, Art) ««باشندها به نسبت متساوی مسئول جبران خسارات وارده ميیک از آن

موجب قانون یا (. نکته مهم اشاره به تعدیل این قاعده در مواردی است که به(2)9:102

قسمت  بیني شده است. این موضوع درترتیب دیگری برای تقسیم مسئولیت پیشقرارداد 

این اختیار، به هرگونه توافقي میان عوامل »... چنین آمده است:  9-105ماده  1اخیر بند 

زیان که میزان سهم هر یک در پرداخت خسارت تغییر کرده و یا هر مقرره قانوني و یا 

ارد ای ومقامي و یا بر مبنای دارا شدن بالجهت، خدشهمهرگونه حق مطالبه بر مبنای قائ

 «. کندنمي

در ایران، به دلیل اتخاذ معیارهای متفاوت توسط قانونگذار، تعیین معیاری واحد 

توان بر قانون جدید مجازات اسالمي مي 256استناد ماده پذیر نیست اما بهراحتي امکانبه

ر طور تساوی است؛ مگر آنکه درجه تأثیولیت بهاین عقیده بود که اصل بر تقسیم مسئ

فعل یا تقصیر یکي از عوامل زیان، بیشتر یا کمتر از دیگری بوده است که در این صورت 

ات این گردد. البته به استثنائمسئولیت بر اساس میزان مداخله یا تأثیر عمل تقسیم مي

قانون مسئولیت مدني، یعني  14قاعده نیز باید توجه نمود. از موارد این استثنا ماده 

اند؛ دیده است که مجتمعاً زیاني را وارد آوردهمسئولیت تضامني کارگران در برابر زیان

ها هرچند در روابط بین کارگران میزان مسئولیت با توجه به نحوه مداخله هر یک از آن

ني، آبي زمیتعیین خواهد شد. استثنا دیگر در خصوص برخورد میان وسایل نقلیه اعم از 
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قانون جدید مجازات اسالمي قرار گرفته است.  251یا هوایي است که موضوع ماده 

ر تقصیر باشد، شخص مقصموجب این ماده چنانچه یکي از دو نفر مقصر و دیگری بيبه

اما در فرضي که هر دو یا چند عامل که برخورد  مسئول است و دیگری مسئولیتي ندارد؛

 یک مقصر نباشند، هر دو ضامن بهده است، همگي مقصر بوده یا هیچها اتفاق افتابین آن

رخورد هرگاه در اثر ب»روند. منتها نحوه تقسیم مسئولیت بدین ترتیب است که: شمار مي

ب ببینند ها کشته شوند یا آسیدو وسیله نقلیه زمیني، آبي یا هوایي، راننده یا سرنشینان آن

راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و  انتساب برخورد به هر دو صورت در

سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک 

باشد های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه ميدیه راننده سومیکاز رانندگان مسئول 

ر شود و هرگاه یکي از طرفین مقصو به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه مي

 «.که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است ایگونهبهباشد 

 

 . انواع مسئوليت مدني4

 ، انواع مسئولیت مدني را تحت«مباني مسئولیت مدني» اصول اروپائي تحت عنوان

یر غسه عنوان کلي مسئولیت مبتني بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت ناشي از فعل 

بحث کرده است. نقطه مثبت اصول، آن است که مباني مهم مسئولیت مدني را با هم ارائه 

های حقوقي ازجمله ایران که اصل را مثالً مسئولیت کرده است؛ برخالف برخي نظام

ان استثنا در متون عنوصورت پراکنده و البته بهمبتني بر تقصیر قرار داده و دیگر مباني را به

بیني کرده است. شایان ذکر است اصول به دیگر انواع مسئولیت مدني ني پیشمختلف قانو

ازجمله مسئولیت ناشي از اشیا و حیوانات که خود طیف وسیعي از مسئولیت مدني را 

طور خاص توجهي نکرده است. در زیر این سه نوع مسئولیت مدني شود بهشامل مي

 شود. بررسي مي
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 تقصير . مسئوليت مبتني بر1. 4

ترین مبنای مسئولیت مدني طي مواد مختلفي، به شایع 4اصول اروپائي در بخش 

 یعني مسئولیت مبتني بر تقصیر اشاره کرده است. 

کارانه( معیار ، تقصیر به نقض عمدی یا غیرعمدی )مسامحه4-101موجب ماده به

ار مقرر شده رفتاری، ( معی1: »)4-105موجب ماده و به گرددمقرر شده رفتاری اطالق مي

ویژه به ماهیت و میزان منافع رفتار شخص متعارف در همان شرایط حادثه است که به

رود، ربط، میزان خطرناکي اقدام، مهارتي که از شخص مرتکب انتظار ميمورد حمایت ذی

ربط و بیني ضرر، ارتباط و اعتماد نزدیک و یا مخصوص میان اشخاص ذیقابلیت پیش

های پیشگیری و یا جایگزین، بستگي دارد. ها و روشدسترس بودن و هزینه همچنین در

واحوال تواند نظر به سن، ناتواني ذهني و یا جسمي و یا اوضاع( معیارهای فوق، مي5)

( 3ها را داشت، تعدیل شود. )توان انتظار سازگاری با آنالعاده که از شخص نميفوق

اند، به هنگام احراز معیار ته و یا ممنوع اعالم کردهقواعدی که رفتار خاصي را مقرر داش

 «. رفتاری مقرر شده، باید مورد توجه قرار گیرند

شود معیار مقرر شده رفتاری همان ضابطه نوعي تقصیر است که در مالحظه مي

راکه شود. چتعبیر مي« خروج از رفتار متعارف»یا « رفتار نامتعارف»حقوق ایران از آن به 

مقصود از تعدی، «. تقصیر اعم است از تفریط و تعدی»قانون مدني:  923ب ماده موجبه

موجب تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف و مراد از تفریط، ترک عملي است که به

 قانون مدني(.  925و  921قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است. )مواد 

اره بتني بر تقصیر به سه موضوع دیگر اشاصول اروپائي در زیر عنوان مسئولیت م

 103کند. اولین موضوع، وظیفه حمایت از دیگران در قبال ورود خسارت است. ماده مي

اصول، در چهار وضعیت، این وظیفه را برای شخص قائل شده تا از دیگری در برابر  4-

ر قبال وظیفه حمایت از دیگران د»موجب این ماده: ورود خسارت جلوگیری کند. به
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تواند وجود داشته باشد، اگر: قانون چنین مقرر بدارد و یا فاعل یک ورود خسارت، مي

موقعیت خطرناک را ایجاد و یا هدایت نماید و یا زماني که ارتباط خاصي میان طرفین 

سو و سهولت دفع آن خسارت وجود دارد و یا در مواردی که جدی بودن آسیب از یک

جازات قانون م»در ایران نیز «. ای وجود داشته باشدنین وظیفهاز سوی دیگر، نسبت به چ

، برای شخصي «1324مصوب  خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جاني

که دیگری را در معرض خطر جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک 

دار از وقوع خطر یا طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به مراجع یا مقامات صالحیت

تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران 

واحوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر شود و با وجود استمداد یا داللت اوضاع

 اند به اشخاصخودداری نماید و همچنین برای کساني که حسب وظیفه یا قانون مکلف

ده یا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند کمک نمایند از اقدام الزم دیآسیب

 بیني شده است. ها خودداری کنند، مجازات حبس پیشو کمک به آن

دومین موضوع انقالب بار اثبات تقصیر است. اصوالً در دعوای مسئولیت مدني، 

پیروز شود. این اصل در دیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید تا در دعوا زیان

ای است که خطر شدیدی را ایجاد کرده است، منقلب گونهمواردی که اقدام عامل زیان به

شده و مسئولیت عامل زیان مفروض است؛ مگر آنکه وی اثبات نماید خسارت وارده 

( بار اثبات تقصیر ممکن است در پرتو 1: »)4-501موجب ماده منتسب به او نیست. به

( شدت خطر بر طبق میزان 5که توسط اقدام کننده ایجاد شده، منقلب شود. )شدت خطر 

جدیت خسارت ممکن در چنین مواردی و همچنین احتمال اینکه چنین خسارتي ممکن 

بنابراین در مواردی که خوانده، یک خطر جدی  ؛«شوداتفاق افتد، تعیین مي است واقعاً

یت ییر کند و این امر عامل ارتباط، میان مسئولایجاد کرده، بار اثبات تقصیر ممکن است تغ

 (.Giesen, 2010: 24مبتني بر تقصیر سنتي و مسئولیت محض است. )
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در حقوق ایران، شدت و ضعف تقصیر در مسئولیت مدني اصوالً تأثیری ندارد، 

منتها در مواردی بین تقصیر سبک و سنگین یا تقصیر عمدی و غیرعمدی تمایز دیده 

تواند میزان خسارت ناشي قانون م.م دادگاه مي 4ماده  5موجب بند ی مثال بهشود. برامي

از غفلتي که از دید عرف قابل اغماض است را تخفیف دهد یا در برخي موارد، تقصیر 

قانون  590موجب ماده شود. برای مثال بهشدید و سنگین موجب تغییر ماهیت عمل مي

ری که نوعاً موجب جنایت باشد در حکم عمد به جدید مجازات اسالمي، انجام دادن کا

ار گذقانون بیمه، چنانچه خسارت از تقصیر عمدی بیمه 14موجب ماده آید. یا بهشمار مي

گر مسئول جبران آن نیست. در مواردی هم قانونگذار با توجه به ناشي شده باشد بیمه

 روض انگاشته و عامل زیانای برخي اشخاص، اماره تقصیر را مفموقعیت شغلي یا حرفه

را مکلف ساخته با اثبات عدم تقصیر، خود را از مسئولیت مدني برهانند. نمونه این مورد 

که شبیه انقالب بار اثبات تقصیر اصول اروپائي است، مسئولیت مدني پزشک در قانون 

 این قانون آمده است. بدین نحو که مبنای 492جدید مجازات اسالمي است که در ماده 

مسئولیت در این ماده تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ یعني قانون پزشک را 

 (141: 1391کند مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد )صفایي، مسئول فرض مي

ر مطرح شده است بیشت« مسئولیت اشخاص حقوقي»سومین موضوع که با عنوان 

جب ماده موناشي از عیب تولید اشاره دارد. بهکند و به مسئولیت نظریه خطر را تداعي مي

( شخصي که یک فعالیت پایدار را برای اهداف اقتصادی و یا 1»)اصول اروپائي:  505-4

ول کند، مسئکند و از نیروهای کمکي و یا تجهیزات فني استفاده ميای دنبال ميحرفه

شود؛ مگر يهرگونه آسیبي است که از نقص این شرکت و یا محصوالت آن حادث م

به هر « نقض( »5اینکه ثابت نماید که معیار متعارف رفتاری را رعایت کرده است. )

انحرافي از معیارهایي که به نحو متعارف از آن شرکت یا محصوالت و یا خدمات آن، 

واقعیت آن است که عنوان چشمگیر این ماده، مفهوم «. شودرود، گفته ميانتظار مي
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گونه که ممکن است باعث ترس تجار شود. در عوض، ند؛ آنکجدیدی را تداعي نمي

این مقرره، صرفاً خأل میان تقصیر و مسئولیت محض را در مواردی که ثابت شده منشأ 

ضرر در داخل شرکت بوده ولي معلوم نیست که آیا عامل انساني موجب این ضرر شده 

شکیالت قبیل فقدان ت و یا برخي وسایل فني و یا ضرر درنتیجه مشکالت درون شرکت از

ای ادهموجب هیچ مکند. اگر مسئولیت بهسازماني مرتب و منظم، ناشي شده است را پر مي

از این اصول محقق نشود، ممکن است شرکت ناچار باشد که خسارت متضرر را جبران 

که بر اساس آن، مسئولین،  4:505ی مندرج در ماده تواند امارهکند؛ اگرچه شرکت مي

اند را از اعتبار های الزم جهت پیشگیری از ورود خسارت مراعات نکردهحتیاطتمامي ا

ي بدون کند، ولبیندازد. درنهایت، هرچند در این مورد، تحمل بار اثبات تقصیر تغییر مي

شد بر ها قبل تالش ميبخشد. در ایران نیز تا مدتتردید وضعیت متضرر را بهبود مي

کنندگان جبران شود تا قهری، خسارات وارده به مصرفمبنای مسئولیت قراردادی یا 

اینکه با تصویب قوانین متعدد در این خصوص ازجمله قانون تجارت الکترونیکي مصوب 

 1316کنندگان خودرو مصوب (، قانون حمایت از حقوق مصرف49تا  33)مواد  1315

در راستای  ، تکالیف متعددی1311کنندگان مصوب و قانون حمایت از حقوق مصرف

 کنندگان، واردکنندگان وکنندگان برای تولیدکنندگان، توزیعحمایت از حقوق مصرف

بیني شده است؛ هرچند حقوق ایران در دهندگان خدمات پیشفروشندگان کاال و ارائه

کنندگان این زمینه دارای نقص جدی است. برای مثال، قانون حمایت از حقوق مصرف

ه به خریدار، مسئولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسئولیت کنندبا تعریف مصرف

یت کننده در قبال اشخاص ثالث را مسئولقراردادی مبتني دانسته، هرچند مسئولیت تولید

اند از کننده نتومدني تلقي نموده است و این تفکیک ناصحیح موجب شده است مصرف

 (.144: 1391الي، الزم برخوردار شود )ابد های قانونيحمایت
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 1. مسئوليت محض )مسئوليت بدون تقصير(2. 4

طي دو ماده به مسئولیت محض پرداخته است.  2اصول اروپائي در بخش 

اید، نمنظر این اصول، شخصي که مبادرت به یک فعالیت خطرناک غیرعادی ميازنقطه

ز آن اد و اطور مطلق مسئول خسارات مختص آن خطر است که توسط آن فعالیت، ایجبه

)الف( یک خطر » ناشي شده است. فعالیت در صورتي خطرناک و غیرعادی است که :

بیني و بسیار سنگین از خسارات را ایجاد کند، اگرچه در مدیریت آن تمامي قابل پیش

فته گ«. های الزم به اجرا گذاشته شود و )ب( آن فعالیت معمولي و مرسوم نباشداحتیاط

ترین چالش گروه بوده است. برخي از اعضا محض، بزرگشده است که مسئولیت 

اند یافتهستکلي د ها به یک شروط تقریباًکلي ارائه دهند. آناند تا یک معیار نسبتاً خواسته

؛ دهدای از مخاطرات را پوشش مياندازه کافي قابل انعطاف بوده و حجم گستردهکه به

 به ارزش و میزان آن خطرات مجاز بوده است؛ که هنوز، تعدیل این مسئله با توجهدرحالي

اما دیگران چنین رهیافتي را بسیار کلي پنداشته و به نفع یک مفهوم عملي یعني واگذاری 

اتخاذ تصمیم به قانونگذاران ملي، در خصوص مخاطراتي که عامل مسئولیت بدون تقصیر 

در تمامي موارد، تحت  اند. در نظر آنان، تنها خطرات مشخصي بایدبوده، استدالل کرده

، اکنون برای 2:101ای که ماده گونهپوشش قرار گیرند. استدالل اخیر نهایتاً غالب شد؛ به

ن را الزم دانسته است. ای« های خطرناک غیرمعموليفعالیت»تحقق مسئولیت محض، تنها 

ت ینماید که فعالویژه یک رهیافت مضیق است؛ چراکه این شرط را هم اضافه ميامر به

، صرفاً به 2:105ازآن، ماده پس«. موضوعي راجع به عرف عادی و معمولي باشد»نباید 

دیگر موارد خاص مسئولیت محض که ممکن است در سطح ملي موجود باشند، اشاره 

آورد که موارد دیگری از ذلک، ماده مذکور صریحاً این امکان را فراهم ميدارد. مع

_______________________________________________________________________________ 
1. Strict Liability 
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د دهد با مقایسه ایجاهای حقوق داخلي اجازه ميظاممسئولیت بدون تقصیر تا حدی که ن

 (.Koch, 2005, 134) گردد

من »این نوع مسئولیت بیانگر نظریه خطر است که در فقه نیز با توجه به قاعده 

سابقه دارد. مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمیني در مقابل « الغرمالغنم فعلیهله

ولیت محض است که برای تحقق مسئولیت، اثبات تقصیر ای از مسئاشخاص ثالث نمونه

آید؛ چراکه موارد معافیت از حساب نميحال مسئولیت مطلق نیز بهالزم نیست. درعین

 (. 39: 1314مسئولیت نیز وجود دارد )ایزانلو، 

 

 . مسئوليت ناشي از فعل غير3. 4

مسئولیت ناشي از در دو ماده جداگانه، از میان اقسام  6اصول اروپائي در بخش 

فعل غیر، تنها به مسئولیت ناشي از افعال صغار و مجانین و مسئولیت ناشي از افعال 

کارگران پرداخته و به دیگر انواع مسئولیت ناشي از فعل غیر چون مسئولیت ناشي از 

ای نکرده اشیا، حیوانات و امالک و همچنین مسئولیت دولت و مؤسسات عمومي اشاره

شخصي که مسئول مراقبت از صغار و یا اشخاص »، 6-101اده است. مطابق م

 شود، مگرالمشاعر است، مسئول خساراتي است که توسط این اشخاص وارد ميمختل

 ؛«اینکه ثابت نماید که معیارهای رفتاری مقرر شده برای نظارت را رعایت نموده است

رهای ید انجام معیابنابراین بر طبق این ماده، تقصیر سرپرست مفروض است و وی با

قانون  4موجب ماده رفتاری مقرر را اثبات نماید تا از مسئولیت رهایي یابد. در ایران به

زیرا سرپرست صغیر یا مجنون در صورتي  مسئولیت مدني عکس این قضیه صادق است؛

: 1312آبادی، ضامن است که تقصیر وی در نگاهداری یا مواظبت اثبات شود. )حسین

14) 
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مسئولیت کارفرما در قبال اعمال کارگران خود، اصول اروپائي بدون  در خصوص

ضرورت اثبات آن حکم کند، کارفرما را مسئول اینکه تقصیر را مفروض انگاشته یا به

خسارات وارده از ناحیه کارگر که در حین انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده، 

ارهای رفتاری مقرر شده را نقض کرده باشند. داند؛ البته مشروط بر آنکه، کارگران معیمي

(. معادل PETL, Art 6:102« )شودپیمانکار مستقل، کارگر قلمداد نمي» بدیهي است که:

قانون مسئولیت مدني است که کارفرما  15این ماده در نظام مسئولیت مدني ایران، ماده 

ه وی ثابت نماید تمام داند؛ مگر اینکهای وارده از ناحیه کارگر ميرا مسئول زیان

های مقرر، باز هم جلوگیری های الزم را به عمل آورده و یا با فرض رعایت احتیاطاحتیاط

 بود.از ورود زیان مقدور نمي

 

 1. دفاعيات5

ار یا بکننده و مشروع کننده فعل زیانمقصود از دفاعیات، عناوین و عوامل توجیه

ئولیت شود مساست که باعث مي« موجهه رافع تقصیرعلل »به تعبیر حقوقدانان ایراني، 

، با تحقق شرایطي 4-101مدني شخص ساقط شده یا کاهش یابد. اصول اروپائي در ماده 

 بیني کرده است. این عواملازجمله مشروع بودن اقدام عامل، سقوط مسئولیت وی را پیش

بر حمله غیرقانوني )دفاع )الف( دفاع از منافع مورد حمایت در برا ...»اند از: عبارت

پذیر نباشد؛ موقع امکانمشروع(؛ )ب( اضطرار؛ )ج( تحصیل کمک از مقامات رسمي به

پذیرد و یا )ه( اجازه دیده و یا مواردی که وی خطر آن آسیب را مي)د( رضایت زیان

اقدام غیرقابل »که خسارت ناشي از و همچنین درصورتي« قانوني همانند داشتن مجوز...

ناپذیر )الف( نیروی طبیعت )فورس ماژور( یا )ب( فعل شخص بیني و مقاومتشپی

و و سسقوط مسئولیت به ارزش و اهمیت علل موجهه از یک»، باشد. بدیهي است «ثالث

_______________________________________________________________________________ 
1. Defences 
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(. اصول بدون ارائه PETL, Art 7:101 (2)« )شرایط مسئولیت از سوی دیگر بستگي دارد

اردی مسئولیت ساقط شده و در چه معیاری در خصوص این موضوع که در چه مو

در موارد »ماده اخیرالذکر اظهار داشته است که  3یابد تنها در بند مواردی کاهش مي

 «. تواند کاهش یابدغیرعادی، بجای سقوط، مسئولیت مي

در حقوق ایران، عالوه بر موارد فوق، اعمال حق، اکراه، اجبار و غرور نیز از موارد 

رود. منتها برخالف اصول اروپائي که بسته به مدني به شمار ميساقط کننده مسئولیت 

ارزش و اهمیت علل موجهه و شرایط مسئولیت و همچنین عادی یا غیرعادی بودن 

ظر از نبیني شده است، در حقوق ایران صرفشرایط، سقوط یا کاهش مسئولیت پیش

به نوع  ه با توجهاینکه سقوط و کاهش مسئولیت مستلزم تحقق شرایط مقرر است بلک

علل موجهه نیز، سقوط یا کاهش مسئولیت متفاوت است. مثالً در مورد اضطرار، اکثر 

اند که اضطرار هرچند رافع مسئولیت کیفری است اما فقها و حقوقدانان بر این عقیده

( یا در مورد اکراه، هرچند 41: 1346مسئولیت مدني همچنان پابرجاست )محقق داماد، 

دانند اما برخي معتقدند که مکرَه در ابتدا در قبال را در مسئولیت مدني مؤثر مي فقها اکراه

دیده مسئول است ولي پس از جبران خسارت حق مراجعه به اکراه کننده را دارد زیان

( بعضي دیگر از فقها برآنند که اساساً در صورت تحقق 535ه. ق:  1415)شهید ثاني، 

ابتدائي  صورتوجه مکره، حتي بههیچابطه سببیت ندارد بهاکراه چون ضرر با فعل مکره ر

(. یا در مورد غرور، 406ه.ق:  1414مسئول نیست مگر در مورد قتل )حسیني مراغي، 

ر خورده( در براباین عامل، مسقط مسئولیت مدني نیست؛ بدین معني که مغرور )فریب

دهنده( مراجعه به غار )فریب تواند پس از جبران زیاندیده مسئول است اما وی ميزیان

 (. 121ق:  . ه 1401نماید )بجنوردی، 
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 1. جبران خسارت6

صورت کامل جبران شود دیده بههدف مسئولیت مدني آن است که خسارت زیان

ده دیو تعادل و توازني که براثر ورود زیان به هم خورده است مجدداً برقرار شود و زیان

و بار اتفاق نیفتاده است. منتها غرامتي که به افعل زیان در وضعیتي قرار گیرد که گویي

های جبران شود نباید نه کمتر و نه بیشتر از ضرر وارد شده باشد. درنتیجه راهپرداخت مي

ای انتخاب گردد که این هدف محقق گونهخسارت و نحوه تعیین میزان خسارت باید به

ن خسارت به بیان قواعد و احکام تحت عنوان جبرا 10شود. اصول اروپائي در بخش 

صورت راجع به این موضوع پرداخته است. بر طبق این اصول، جبران خسارت، به

دیده است؛ بدین معنا که میزان مبلغي که اگر تخلف صورت پرداخت پول به زیان

ر دیده مسترد شود؛ مگگرفت، باید به زیاندیده در آن وضعیت قرار ميزیان گرفت،نمي

دیده اعاده وضع به حالت سابق را خواستار شود؛ البته در جای پرداخت پول، زیانآنکه ب

تحمل که برای طرف دیگر بسیار سنگین و غیرقابلصورت امکان و همچنین درصورتي

تر صورت نقدی یا اقساط هرکدام که مناسبتواند بهنباشد. بدیهي است پرداخت پول مي

به هنگام تعیین میزان خسارت قابل مطالبه، »د، منتها دیده است، صورت پذیربه حال زیان

بار تحصیل کرده است، باید لحاظ شود، واسطه وقوع حادثه زیاندیده بهمنافعي که زیان

 (.PETL, Art 10:103«. )مگر اینکه این امر با هدف آن نفع در تعارض باشد

ارت ه جبران خسدر ایران، جبران عیني یا اعاده وضع به حالت سابق، بهترین شیو

پذیر نیست، راهکار دوم یعني جبران است؛ منتها چون اعمال این شیوه همیشه امکان

گیرد. در این شیوه، معادل یا بدل خسارت از طریق دادن معادل مورد استفاده قرار مي

صورت نقدی و با پرداخت صورت غیرنقدی و با دادن مثل باشد و یا بهممکن است به

که با دادن مثل، جبران کامل خسارت محقق ت پذیرد. بدیهي است ماداميمبلغي پول صور

_______________________________________________________________________________ 
1. Remedies 
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قانون  3اما در عمل و بنا به اختیاری که ماده  رسد؛شود، نوبت به پرداخت پول نميمي

تواند شیوه و طریقه جبران مسئولیت مدني به دادگاه داده که بر اساس آن قاضي مي

ضیه معین کند، همچنین به دلیل سهولت شیوه واحوال قخسارت را با توجه به اوضاع

غرامت  عنوانجبران نقدی خسارت و مطلوبیت پول برای عموم افراد، غالباً مبلغي پول به

یکجا  صورتشود. حال این جبران نقدی ممکن است با پرداخت مبلغ معیني بهتعیین مي

ت الیل دیگر به پرداخو مقطوع صورت گیرد یا دادگاه به لحاظ وضع مالي فاعل زیان یا د

ستور دیده دصورت قسطي حکم کند و یا اینکه به پرداخت مستمری به زیانخسارت به

 (. 543: 1393دهد )صفایي و رحیمي، 

اصول در ادامه، خسارات قابل مطالبه را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده و 

مادی قابل مطالبه عبارت است خسارت : »10-501پردازد. مطابق ماده ها ميبه توضیح آن

دیده وارد شده است. خسارت مزبور بار در دارایي زیاناز کاهشي که در اثر حادثه زیان

 اما ممکن است این خسارت، شود؛االمکان بر اساس معیار شخصي تعیین ميقاعدتاً حتي

«. ودشمثال از طریق رجوع به قیمت بازار تعیین عنوانصورت نوعي بهاالقتضا بهعند

همچنین خسارات مادی به دو نوع صدمات جسماني و فوت و تلف و خسارت وارد بر 

( در موارد صدمات جسماني، ازجمله، 1: »)10-505شود. مطابق ماده اشیا تقسیم مي

آسیب به سالمت بدني و ذهني که باعث بیماری مسلمي شود، خسارت مادی عبارت 

عت(، کاهش قدرت کارایي )حتي اگر با تفویت است از: از دست دادن درآمد )تفویت منف

( در 5های درمان پزشکي. )های متعارف از قبیل هزینهمنفعت همراه نباشد( و هزینه

ته است پرداخصورت فوت، اشخاصي از قبیل اعضای خانواده که متوفي نفقه ایشان را مي

شده  د خسارات متحملتواننپرداخت، ميافتاد، نفقه ایشان را ميو یا اگر فوت اتفاق نمي

 «. دانرا مطالبه نمایند، البته تا حدی که در قبال فقدان آن، حمایت مالي را از دست داده
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( در صورت 1: »)10-503موجب ماده در خصوص خسارت وارد بر اشیا به

ء، میزان خسارت برابر است با ارزش آن شيء و یا شدن، تلف و یا خسارت به شيگم

ء دیگری را دیده قصد داشته تا شيبدین منظور، اینکه آیا زیانو  کاهش ارزش آن

دیده یاناما اگر ز تأثیر و بدون ارتباط است؛جایگزین آن نماید و یا آن را تعمیر نماید، بي

ء دیگری را جایگزین آن کرده و یا آن را تعمیر نموده باشد )و یا قصد این کار را شي

ای را که متحمل شده، مطالبه نماید؛ مشروط ن میزان هزینهتواند باالتریداشته باشد( او مي

( خسارت مربوط به محرومیت از 5بر آنکه صرف این هزینه، متعارف و معقول باشد. )

 «.النفع و از دست دادن کار نیز ممکن است مورد رأی قرار گیردمنافع ازجمله عدم

دیده متحمل صدمه ی موردی است که زیاناما خسارات غیرمادی و معنوی، ویژه

روحي و رواني و یا صدمه به شأن انساني، آزادی و یا دیگر حقوق مربوط به شخصیت 

ای دهدیتواند برای اشخاصي که رابطه نزدیکي با زیانگردد. این خسارت همچنین ميمي

نه کشنده، دیده، حکم داده شود. در ارزیابي این نوع  که آسیب کشنده و یا بسیار شدید و

واحوال قضیه، شامل شدت، مدت و تبعات و آثار مصیبت، باید رت، تمامي اوضاعاز خسا

رد گیمورد توجه قرار گیرد. درجه تقصیر عامل زیان تنها در مواردی مورد توجه قرار مي

دیده نقش داشته باشد. در موارد صدمات روحي و طور خاص در تألم خاطر زیانکه به

دیده و لطمه به سالمت بدني و ذهني ج و آزار زیانرواني، خسارات معنوی، بر اساس رن

شود. در ارزیابي میزان خسارت، )شامل خساراتي که برای اشخاصي که او، تعیین مي

شود( ای که آسیب شدید دیده، در نظر گرفته ميدیدهارتباط نزدیکي با متوفي و یا زیان

اقع شود. در ایران هرچند های نوعاً یکسان، مبلغ یکساني باید مورد حکم وبرای زیان

قانون مسئولیت  10و  1، 5، 1قانون اساسي، مواد  41برخي نصوص قانوني ازجمله اصل 

جبران ضرر معنوی  بر 1395قانون آئین دادرسي کیفری جدید مصوب  14مدني و ماده 

ریح شود تصآن استقبال کرده است. مالحظه مي ندرت ازداللت دارند، اما رویه قضائي به
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ول اروپائي به لزوم جبران خسارات معنوی و ذکر مصادیق و نحوه جبران آن از نقاط اص

 رود.قوت این سند به شمار مي

نکته جالب، توجه به وضعیت عامل زیان است که اگر جبران خسارت، وی را در 

: 10-401موجب ماده یابد. بهوضعیت نامساعدی قرار دهد، میزان خسارت کاهش مي

ستثنایي، اگر با توجه به وضعیت مالي طرفین، جبران کامل خسارت، بار در موارد ا»

 تواند کاسته شود. در خصوصسنگیني را برای خوانده به همراه داشته باشد، خسارت مي

اتخاذ تصمیم در این مورد، مبنای مسئولیت، قلمرو حمایت از منفعت و گستردگي 

قانون مسئولیت مدني ایران نیز در  4 ماده 5بند «. خسارت باید مورد توجه قرار گیرند

حکمي مشابه مقرر کرده است: چنانچه جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستي 

 تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.واردکننده زیان شود، دادگاه مي

 

 گيرینتيجه

ای راجع به موضوعات ، مواد نمونه5002در سال « گروه مسئولیت مدني اروپائي»

ت. این نام گرف« اصول مسئولیت مدني اروپائي»ولیت مدني تدوین کرد که مختلف مسئ

سازی حقوق اروپا در زمینه مسئولیت مدني وضع شده است، اصول که با هدف هماهنگ

های حقوقي مختلف، در مواردی تالش کرده است ضمن احترام به مباني عمومي نظام

ایي ارائه دهد. در این اصول، مسئولیت هاند، پیشنهادنبوده بخشکه قواعد فعلي رضایت

اني مسئولیت عنوان مبمبتني بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت ناشي از فعل غیر به

عنوان ارکان آن معرفي شده است. اگرچه بار و رابطه سببیت بهمدني و ضرر، فعل زیان

ق شده؛ اما ضرر به هرگونه آسیب مادی یا غیرمادی به منافع مورد حمایت قانون اطال

میزان حمایت از حق بسته به نوع حق متفاوت است؛ هراندازه حق مهمتر باشد میزان 

لت ورود عنوان عحمایت از آن نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس. اصول از رابطه سببیت به
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شود. در همین ضرر بحث کرده است؛ یعني عاملي که از فقدان آن عدم ضرر حاصل مي

شود. اصول اروپائي بین تعدد عرضي و طولي اسباب اسباب مطرح ميرابطه موضوع تعدد 

قائل به تفکیک شده است. در تعدد عرضي، هر اقدام مسئول قلمداد گردیده است و در 

تعدد طولي، نظریه سبب مقدم در وجود مورد پذیرش قرار گرفته است؛ مگر آنکه اقدام 

شده باشد. در مواردی هم که  عاملین بعدی موجب ورود خسارت اضافي یا تشدید آن

یک، موجب بیش از یک نفر در ورود خسارت نقش داشته اما معلوم نیست اقدام کدام

یر ها، البته به نسبت درجه تأثورود زیان شده است، قاعده کلي، مسئول شناختن تمامي آن

 الًآن اقدام در ورود خسارت است. نحوه تقسیم مسئولیت میان عوامل متعدد زیان هم اصو

تضامني است؛ مگر آنکه مبنای متعارفي برای انتساب بخشي از خسارت به هر یک از 

دیده مسئولیت دارند، وجود داشته باشد که در این صورت، اشخاصي که در مقابل زیان

در مواردی  ها است.صورت اشتراکي و با توجه به تأثیر هر یک از اقدامتوزیع مسئولیت به

شود. سئولیت ممکن نیست، مسئولیت به نسبت مساوی تقسیم ميهم که تعیین میزان م

دیده اعاده پذیرد؛ مگر آنکه زیانصورت نقدی صورت ميجبران خسارت هم اصوالً به

 وضع به حالت سابق را خواستار گردد. 

ن نتیجه توان چنیبا تطبیق این اصول با قواعد و مقررات مسئولیت مدني ایران، مي

های ین ادعا که اصول اروپائي، رویکردهای سنتي را به سمت رهیافتگرفت علیرغم ا

نوین حقوق مسئولیت مدني حرکت داده است، اما نظام مسئولیت مدني ایران به دلیل 

ي بر تر و مبتنتر، تحلیليهای عمیق دیني و فقهي، نظامي منطقيمندی از اندیشهبهره

هاست ها و بعضاً عدم انسجام آنو تشتت نظریهضعف، پراکندگي معیارتر است. تنها نقطه

رتفع توان این نقیصه را نیز مدادن ساختار تقریباً جامع اصول اروپائي، مي که با الگو قرار

 نمود. 
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Abstract 

In 2005, "European Group on Tort Law", which are consists of 

leading professors of tort law throughout Europe, were published set 

of articles titled as “Principles of European Tort Law” with the aim of a 

Europe-wide harmonization of tort law. Although the group did not 

intend to produce a draft which is so creative and innovative, but to 

the extent that current national rules are not or are no longer 

satisfactory, new solutions had to be found. The Principles are very 

important, because try to merge these traditional approaches with a 

modern perspective on how the law of torts should develop in the 

future. In this study, tried to amidst the general introduction of these 

principles, also discussed and examined Iranian tort law.  
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 چکيده

و  کندطرف یک دادرسي عادالنه و منصفانه را اعمال ميدستگاه قضایي مستقل و بي

شود اما دستگاه مي تأمینحقوق مردم چه از ناحیه حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمین و 

رزشمندی از مفاهیم بسیار ا یکي منصفانه را تضمین نماید.قادر نیست دادرسي  تنهایيبهقضایي 

شود، مفهوم عدالت است. عدالت در ابعاد فلسفه، حقوق و فقه به آن بسیار توجه مي ازنظرکه 

توان در بحث عدالت مطرح کرد هایي که ميگیرد و یکي از قسممختلف مورد بحث قرار مي

انون ک ویکي از مباني تضمین عدالت قضایي همانا استقالل وکیل و ضایي استعدالت ق مسئله

استقالل وکیل دادگستری امری بدیهي است و دخالت و هرگونه اقدام جهت نقض  وکال است.

و لرزان نمودن اساس برخورداری از یک دادرسي عادالنه است. استقالل وکیل  عدالتيبيآن عین 

، اصحاب دعوا را هدایت مندقانونان را تهدید و تعقیب، محاکم را به عدالت جان داده، متجاوز

منظم و آرماني در پي نخواهد داشت.  ایجامعهجز برپایي  اینتیجهکه  کندميو قانون را اجرا 

حقوق بشری احترام نهاده، دستگاه قضا و بالطبع آن حکومت  الملليبیندر این صورت به اسناد 

 .ارزشمند خواهد شد الملليبیندر این زمینه معتبر و آرای محاکم در سطح 

 

  دادرسي عادالنه  ضرورت، کانون وکال، وکیل، استقالل، واژگان کليدی:

_______________________________________________________________________________ 
 رئیس کانون وکالی دادگستری منطقه فارس . مدرس دانشگاه و0
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 مقدمه

همگان های بشری حق تساوی و برخورداری و آزادی مؤثرترین حقوق از اساسي

از همه حقوق و حمایت قانوني و تضمینات الزم برای حق دفاع وعدم تبعیض در 

و انجام محاکمات علني در نزد  دارصالحیتدادخواهي در نزد محاکم  حق وها دادرسي

در  طرف و با رعایت مقررات برای انجام دادرسي منصفانه است.های مستقل و بيدادگاه

عادالنه و انجام دفاع از حقوق طرفین دعوی حضور وکالی  هایادامه برای تحقق دادرسي

المللي های وکالی دادگستری مستقل در کنار نهادهای قضایي داخلي و بینمدافع و کانون

شکل نهادینه به خود گرفت. در همه کشورها وکالی دادگستری با استقالل تثبیت شده 

و در چارچوب قوانین و نظامات  ذارگقانوندر قالب نهاد صنفي گرد هم آمدند تا در کنار 

د ای صنفي خویش را تنظیم و خوحقوقي کشور مقررات حاکم بر رفتار و استقالل حرفه

همبستگي از حقوق صنفي خویش در  با وبر اجرای صحیح آن مقررات نظارت کنند 

از جانب مقامات دولتي و سایر مجریان  ویژهبهتعرض و دخالت و نفوذ  هرگونهمقابل 

و کنوانسیون آمریکایي  1920کنوانسیون اروپایي حقوق بشر  ني جلوگیری کنند.قانو

ای و مجموعه قواعد رفتار حرفه 1911و منشور آفریقایي حقوق بشر  1969حقوق بشر 

همچنین در بیانیه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد پیرامون  1911وکالی اروپایي 

که موسوم به بیانیه هاوانا بوده استقالل  1990جرم و رفتار با متخلفان  پیشگیری از

رای المللي بای وکال مورد تأکید قرار گرفته و اعالم شده که در سطوح ملي و بینحرفه

دسترسي به عدالت و تأمین رفتار، اعاده وضع، جبران خسارت و معاضدت منصفانه برای 

ی یک حرفه قربانیان جرم باید انجام شود و همه اشخاص از خدمات حقوقي از سو

در مقررات اساسنامه اتحادیه ( 1394)بوجاری،  .حقوقي مستقل برخوردار شوند

های وکالی جهان و متحد کردن کانون منظوربهکه  1954المللي وکالی دادگستری بین

شده است ارتقای مباني اساسي حرفه  تأسیسو نهادهای تخصصي آنان  دانانحقوق



  11 وکانون وکالضرورت استقالل وکيل 
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راستای دفاع از موکالن مورد  آزادی وکالی دادگستری دروکالت دادگستری و استقالل و 

همچنین از اهداف اساسنامه کانون وکالی دادگستری  .توجه قرار گرفته است

های وکال و مجامع حقوقي در ضمن پیگیری بسط روابط میان کانون 1944الملليبین

ها، هرشت سراسر جهان، توسعه خدمات حقوقي و کمک به پیشرفت حقوق در زمینه تمام

ایجاد وحدت رویه در وضع قوانین وکالتي و تالش برای اجرای عدالت بین مردم سراسر 

 همان( ) استها جهان با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان

 

 مفهوم استقالل وکيل  گفتار اول:

استقالل در لغت به معنای ضابط امر خویش بودن است. مفهوم حقوقي استقالل 

شود. از باب نمونه قضات دادگستری به رسته سازماني و کارکردی خالصه مينیز در دو 

آیند يحساب مجهت مدیریت سازماني و رسته اداری، کارمند سیستم قضایي )دولتي( به

باشند. منظور از استقالل به معنای لحاظ ابراز نظر و رأی، دارای استقالل مي لکن به

ت. از سوی دیگر باید در نظر داشت که استقالل ساختار سازماني و عملکرد، هر دو، اس

گیرد و نه نظارت. به عبارت بهتر، نظارت بر عملکرد از شئون در مقابل دخالت قرار مي

بنابراین وابستگي سازماني موجبي برای وابستگي در عملکرد  آید؛استقالل به شمار مي

کند. ع وابسته تبدیل ميبوده و وکیل مدافع را به یک وکیل مدافع دولتي یا وکیل مداف

، معني عام آن هر استوکیل دارای دو مفهوم عام و خاص  (25،1393)حبیبي درگاه،

شخصي است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد که این داخل در 

بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن )وکیل دادگستری( شخصي است دارای 

در امور قضایي نایب دیگری  تواندميآن  موجببهستری که پروانه رسمي وکالت دادگ

 گذارانونقاست که نیابت و اختیار باید از طرف  بدیهيشده و یا طرف مشورت قرار گیرد. 

داده شود. از طرفي باید  ایمداخلهبه رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایي و 
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ن حقوقي دانست که موکل وی جانشین موکلش شناخت و دارای هما عنوانبهاو را 

ل دفاع و مراح هایشیوهداراست )مگر در موارد استثنایي( و از طرف دیگر باید وی را در 

دن و خارج از ضوابط بو فراقانونيدادرسي آزاد و مستقل گذاشت. منظور از این استقالل، 

قانوني فرا ایهنامهآیینوکیل و نهاد وکالت نیست، بلکه منظورمان نبود مراجع، قوانین و 

. چه وکالت دادگستری خود قانوني است )قوانین مختلف راجع به وکالت( و است

ه ب یابيدستابزاری که وکیل برای گام برداشتن در مسیر اجرای عدالت و  ترینمهم

دادرسي عادالنه نیاز دارد، نام همین قانون را به خود گرفته است و آن چیزی جز 

 (. 4،1390زارع نژاد، قالل کانون وکالی دادگستری)الیحه است نیست« استقالل»

های بررسي تطبیقي نظام حقوقي کشورهای پیشرفته نشان از آن دارد که کانون 

ه آفرین در ارائعنوان یک نهاد مدني، دارای هویتي مستقل و نقشوکالی دادگستری به

 تنها نافيل نهنماید. این استقالخدمات عمومي حقوقي به شهروندان، ایفاء وظیفه مي

شود نظارت متقابل نبوده بلکه سند مشروعیت عملکرد سیستم قضایي نیز استدالل مي

 همان(  )حبیبي درگاه،

 

 کانون وکال گفتار دوم: نمودهای استقالل وکيل و

 صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکال -1

های استقالل وکیل دادگستری، اخذ مجوز و پروانه یکي از جهات و زیرساخت

وکالت از سوی کانون وکال با امضاء و تنفیذ رئیس کانون وکال است. لذا وکیل دادگستری 

تحدیدی و بدون اجبار به اخذ صالحیت یا مجوز انجام کار از  هرگونهبایستي بدون 

کرد خویش بپردازد. این روی آزادانه به اشتغال حرفهسوی نهادی غیر از کانون وکال بتواند 

از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با دولت بالروس مورد تأیید قرار 

 هحالی»ابراز نمود:  گونهاینگرفت. کمیته حقوق بشر در این خصوص نگراني خود را 
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ادگستری یر دکه به وز 1994/ مي/3های وکال مصوب دولت در خصوص فعالیت

صالحیت صدور پروانه وکالت را اعطا و وکال را وادار به عضویت در هیئت متمرکز 

ردد که گ؛ تأکید مينمایدميتحت کنترل وزارتخانه نموده، استقالل کانون وکال را زایل 

اجرای صحیح عدالت کیفری و ابقای  منظوربهاستقالل کانون وکال و قوه قضائیه 

. همچنین کمیته مزبور (Un doc,GAO) «.انون ضروری استدموکراسي و حکومت ق

گری بازن ازجملهمقرر نمود که دولت متعاهد )بالروس( بایستي تمامي اقدامات مقتضي 

 نظرمالاع هرگونهتضمین استقالل وکال از  منظوربهقانون اساسي و سایر قوانین عادی را 

این خصوص کمیته حقوق بشر سیاسي و سایر فشارهای خارجي دیگر اتخاذ نماید. در 

( 1990توجه دولت متعهد را به اسناد مباني اصولي نقش وکال در سازمان ملل متحد )

در جمهوری عربي لیبي »جلب کرده است. کمیته حقوق بشر همچنین اظهار داشته: 

 شانایحرفههای جدی نسبت به استقالل وکال در اجرای آزادانه و مستقل وظایف تردید

ه در استخدام و سلطه حکومت باشند، وجود داشت. لذا کمیته در این راستا به بدون اینک

میثاق  14که اقدامات مقتضي در جهت رعایت کامل ماده  نمایدميدولت لیبي توصیه 

المللي حقوق مدني و سیاسي و اصول مقرر در مباني اصولي نقش وکال در سازمان بین

ترتیب، بدون شک وابستگي وکال به  بدین.( I bid. Para, 134)«ملل متحد اتخاذ نماید.

و موردی، ضربه متقابلي  جزئي صورتبه هرچندگانه از قوای سه هرکدامهیئت حاکمه و 

کنوانسیون اروپایي حقوق  6میثاق و ماده  14به تضمینات دادرسي عادالنه مقرر در ماده 

 ( 1393شعباني،) بشر وارد خواهد آورد.

 

 آميز تجمعات مسالمتحق شرکت در نشست و  -2

المللي و تأکید بر استحقاق وکال به در این خصوص عالوه بر وجود اسناد بین

یکي از جهات استقالل وکال، دیوان اروپایي حقوق بشر نیز رعایت  عنوانبهچنین حقي 
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های متعاهد مورد پذیرش آمیز حتي در مورد وکال را از سوی دولتحق تجمع مسالمت

دیوان  در پرونده ازلین علیه دولت فرانسه، (91،1311)راسخ، داده است. و تأکید قرار

اروپایي حقوق بشر به مشروعیت استحقاق وکیل فرانسوی به اجرای حق تجمع 

آمیز رسیدگي نمود. وکیل مزبور به جهت شرکت در تظاهرات مرتبط با برخي مسالمت

ه ال مورد توبیخ کتبي قرار گرفتدر فرانسه از سوی نهاد نظارتي کانون وک دادهرخحوادث 

 ,Cadiet, Loïcet Emanuel Jeuland, 2013, Droitjudiciaireprivé, Paris) بود.

Litec.)  و علیرغم عدم خشونت یا  کنندگاناجتماعوی به لحاظ امتناع از همکاری با

ه ای وکال شناخته شد بتمرد از سوی او به لحاظ اینکه رفتارش مخالف با تعهدات حرفه

نقض ماده  ناداستبه مزبورو کتباً توبیخ گردید. وکیل  لحاظ ارتکاب تخلف انتظامي، رسماً

کایت ش کنوانسیون اروپایي حقوق بشر، شکایتي به دیوان اروپایي تسلیم کرد. دیوان 11

یک قانون خاص که حق شرکت  عنوانبهکنوانسیون اروپایي حقوق بشر  11را مطابق ماده 

کنوانسیون که حق آزادی بیان  10آمیز را تضمین و توجه به ماده در اجتماعات مسالمت

اصل تناسب اقتضا دارد که »را تبیین نموده، مورد بررسي قرار داد. دیوان اشعار داشت: 

آزاد از طریق  عقیدهکنوانسیون اروپایي و ابراز  11ماده  5ط مقرر در بند توازن بین شرای

الفاظ، حرکات یا حتي سکوت از جانب اشخاصي که در خیابان، معابر یا سایر اماکن 

نمایند برقرار باشد. تعقیب یک موازنه عادالنه نبایستي منتج بدین گردد عمومي تجمع مي

انضباطي و شغلي از ابراز صریح عقاید خویش که یک وکیل از ترس ضمانت اجراهای 

در خصوص چنین حوادثي بهراسد. لذا در این پرونده، حداقل، ضمانت اجرای مزبور 

 11رسد و بنابراین ماده علیه آقای ازلین در یک جامعه دموکراتیک ضروری به نظر نمي

 ( Ezelinvp 20)«کنوانسیون اروپایي نقض گردیده است.
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 ن حق آزادی بيا -3

 مثابهبهوکال »نماید: مباني اصولي نقش وکال )سازمان ملل متحد( مقرر مي 53اصل 

 هاآن ویژهبهسایر شهروندان حق آزادی بیان، شرکت در احزاب و مجامع را دارا هستند. 

حق دارند در خصوص مباحث عمومي، مسائل مرتبط با قانون، اجرای عدالت و ارتقاء 

 10حق آزادی بیان در ماده  (Ibid,p 23) «ه نمایند.حمایت از حقوق بشر مداخل

ر در دیوان اروپایي حقوق بش کنوانسیون اروپایي حقوق بشر نیز تصریح گردیده است

قض خصوص یک وکیل سوئیسي ن پرونده اسکوپفر علیه دولت سوئیس مقرر نمود که در

در لوزرن  لکنوانسیون اروپایي حقوق بشر صورت نگرفته است. اسکوپفر وکی 10ماده 

مطبوعاتي از اقدامات رئیس و دو منشي دادگاه در  اجالسدر یک  ازآنکهپسسوئیس 

اطاله دادرسي یک پرونده مربوط به موکلش انتقاد نمود از سوی نهاد نظارتي وکال در 

دیوان . ای محکوم گردیدفرانک جزای نقدی به لحاظ نقض اخالق حرفه 200 لوزرن به

ها یک موقعیت مرکزی در اجرای جایگاه ویژه وکال به آن»: نمود اروپایي حقوق بشر مقرر

گران بین جامعه و دادگاه اعطاء نموده و اینکه چنین موقعیتي عنوان میانجيعدالت به

نماید. با در نظر کانون وکال وضع مي یبه رفتار اعضا های مرسومي را راجعمحدودیت

تني در موقعیت مب هاآنکه نقش ت عدال دگانکننتضمین عنوانبهها گرفتن اینکه، دادگاه

با  وهعالبهبر حکومت قانون بنیادی است، بایستي از اعتماد عمومي برخوردار باشند. 

رود تا در انتظار مي هاآنتوجه به نقش کلیدی وکال در این حوزه، مسلم است که از 

ا ابقا نمایند. لذاجرای عدالت سهیم باشند و اعتماد عمومي را نسبت به مراجع قضایي 

 Eur. Court)«کنوانسیون علیه وکیل مزبور صورت نپذیرفته است. 10نقض ماده 

HR1991 ,p10 ) 
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 حقوق بشر کانون وکال و گفتار سوم: رابطه استقالل وکيل و

مفهوم دادرسي عادالنه، حمایت  برتکیههای کیفری و اقامه دادرسي ههدف عمد

های بنیادین در جوامع بشری است این هدف و تضمین از حقوق بشر و ارتقای آزادی

ردیده گ قوانین داخلي کشورها نیز متبلور المللي وآن با مباني دادرسي عادالنه در اسناد بین

مظاهر  ادالنه وطور خاص به مفهوم دادرسي عالمللي معتبری که بهازجمله اسناد بین. است

 ,summers, sarah) ه، کنوانسیون اروپایي حقوق بشر است.های آن پرداختو جلوه

fair trial, 2007,p 97.4)ها، طرفي قضاتِ محاکم و دادستان، عالوه بر استقالل و بي

حفاظت از حکومت قانون در  منظوربهوکالی دادگستریِ مستقل، رکن اساسي دیگر 

 ند.های بنیادین هستضمین در حمایت کافي از حقوق بشر و آزادیجوامع دموکراتیک و ت

المللي به این نقش وکال در پرتو اسناد بین (52،1311)حبیب زاده، کرامتي، شهبازی نیا، 

. )شعباني، همان( همچنین این اندابزار تحقق آن صحه گذارده عنوانبهدادرسي عادالنه 

ي نقش وکال که از سوی هشتمین کنگره سازمان موضوع در نهمین بند دیباچه مباني اصول

مورد  19901ال ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و برخورد با مجرمین در س

در »: ورزدميپذیرش و تصویب قرار گرفت، مدنظر قرار گرفته است. این دیباچه تأکید 

دی، های اقتصاهای بنیادین از منظر جنبهجهت حمایت کافي از حقوق بشر و آزادی

 ها مستحق آن هستند، دستیابي مؤثراجتماعي، فرهنگي، مدني و سیاسي که تمامي انسان

قوقي که از سوی نهاد وکالتي مستقل، فراهم شده باشد، ضروری به خدمات ح

المللي مربوطه بایستي اذعان داشت که لذا، در تفسیر اسناد بین (.Ibid,preface)«است.

در فراهم آوردن : ای، وکال بایستي، اوالًر وظایف حرفهانجام مؤث توانایي در منظوربه

ه و المللي، کامالً مجاز بودي و بینتمامي تضمینات دادرسي عادالنه متأثر از قوانین داخل

_______________________________________________________________________________ 
1. Basic principles on the role of law yers, eighth united nations congress on the prevention 

of crime and treatment of offenders,Havana, 27 August to 7 September 1990. 

Un.doc.A/conf, 144/28 
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دار و در ها را خدشهها و فشارهایي که ممکن است استقالل آناز تمامي مضیقه ثانیاً:

در نظام عدالت کیفری . باشند نماید، رها های بنیادین، متزلزلآزادی برپایي حقوق و

ات، محرومیت و طرد از ضرورت دارد که وکال نیز آزادانه و فارغ از دغدغه تعلیق، مجاز

امي، نظ سوی صاحبان قدرت، در انتخاب موکل و گزینش دعاوی اعم از سیاسي، امنیتي،

عاب، تهدید، آزار، لذا تحدید عملکرد وکال از طریق ار 1.مجاز باشند...  و کیفری، مدني

ادالنه ع ای است به برپایي دادرسيبیني لطمهحمله فیزیکي، اکراه و سایر موارد قابل پیش

های بنیادین. تضمینات شکلي )آیین دادرسي( متعدد، نقض حقوق بشر و آزادی درنتیجهو 

ع الملل به وکال اجازه خواهد داد که منافالمللي و حقوق بینبرشمرده در اسناد بین

 های مدني و کیفری نمایندگي نمایندموکلینشان را به طریق کارآمد و مستقل در دادرسي

 ( 1390،19محسني، )کریمي، ...

 

 گيرینتيجه

ها باید از همه امور وکالت و کانون اداره در با توجه به ضرورت استقالل وکیل،

بوده بهره گرفت و به مفاد اساسنامه و  االجراالزم هاآنالمللي که مفاد اسناد حقوقي بین

المللي المللي وکالی دادگستری و کانون وکالی دادگستری بینهای اتحادیه بینبرنامه

الیحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری و مقررات  موجببهتوجه بیشتر کرد. 

تن با داش در جهت منافع صنفي و جمعي وکال حرکت کرده و صرفاًمربوطه داخلي باید 

از ظرفیت همه اعضای کانون در جهت رشد علمي دانش  استفاده وهای مدون برنامه

وکالت و پیشرفت عملي جامعه وکالی دادگستری اقدام کرد. در انجام امور ضمن حمایت 

به نظارت مستمر و بازرسي  خواهيزیادهو  قانونيبيکامل از وکال در قبال هر تعدی و 

_______________________________________________________________________________ 
1. See:Lawyer Advise and Client Autonomy:Mrs.Jones’scase,In: Ethics in practice,Oxford 

university press,2003,p 165 .Procedural Safeguards .-  
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و با هر رفتار مغایر با راستي و درستي و عدم رعایت نظامات و  بر امور وکال پرداخت

ن وکالت و ناپاکي جهت حفظ سالمت نهاد أرفتار خالف ش هرگونهقوانین و همچنین با 

 کرد. برخوردوکالت 

 

 منابع

(. استقالل 1311و قاسم کرامتي و شهبازی نیا، مرتضي ) محمدجعفرزاده، حبیب .1

قي، های حقوق تطبیا مطالعۀ تطبیقي، در: مجلۀ پژوهشقضایي در نظام قضایي ایران ب

 .4، شمارۀ 14دانشگاه تربیت مدرس، دورۀ 

(، مصونیت قضایي دادرسان و وکالی 1314زاده، محمدجعفر و اسدی، فرشته )حبیب .2

دادگستری در نظام حقوقي ایران، در: فصلنامۀ حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسي 

 .4شمارۀ ، 31دانشگاه تهران، دورۀ 

 (، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي، تهران، دراک.1311راسخ، محمد ) .3

کنندۀ عملکرد دموکراتیک در (، اصول تضمین1312غمامي، مجید و محسني، حسن ) .4

های دادرسي مدني، در: مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم دادرسي و اصول مربوط به ویژگي

 .44سیاسي دانشگاه تهران، زمستان، شمارۀ 

(، سابقۀ تاریخي کانون وکالی دادگستری، در: وکالت، 1334) حسینقليکاتبي،  .5

 مجموعه مقاالت، تهران، انتشارات آبان.

(، اصل آزادی دفاع در دادرسي مدني، در: 1390کریمي، عباس و محسني، حسن ) .6

 .3، جلد 1پژوهشنامۀ حقوق کیفری، دانشگاه گیالن، شمارۀ 



 

  1332. بررسي رابطه استناد و نقش عدوان در قانون مجازات اسالمي 3

 جایگاه رابطه استناد در نظریه عمومي جرم و بررسي ترک فعل در رابطه استناد -دومقسمت 

 1غالمرضا قناعت

 

 

 

 چکيده

ترین بخش در تشخیص عامل ضامن در بروز حوادث و خسارات احراز رابطه استناد مهم

فقط یک عامل انساني در وقوع جرم یا خسارت دخالت دارد، تشخیص رابطه  کهيهنگام. است

استناد یا بهتر بگوییم برقراری رابطه علت و معلولي بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله، کار 

شوند اثبات این رابطه پیچیده ای را حادث ميچندین عامل، نتیجه کهيهنگامدشواری نیست. اما 

 حالت متصور است:  5گردد. زماني که فقط یک عامل انساني موجب نتیجه گردیده است مي

نتیجه؛ با یک فعل واحد به وقوع پیوسته است. در این حالت احراز رابطه علیت یا استناد  -اول

مباشرت؛ با دست، طناب، کارد یا تفنگ دیگری را از  صورتبهشخصي  ای است. مثالًکار ساده

که چاهي را بر سر ای گردد. مانند اینسببیت موجب حدوث واقعه صورتبهپای درآورد و یا 

عامل؛ با چند فعل مرتکب حدوث نتیجه شده است. در این حالت  -راه کسي حفر کند. دوم

عامل است ولي چون افعال متعدد بوده، تشخیص فعل گرچه بدون تردید نتیجه منتسب به همین 

یا افعالي که نتیجه را تولید کرده در تعیین میزان مسئولیت فاعل اهمیت دارد. در این حالت 

 اختالف ماهوی افعال ارتکابي از جهت عنصر رواني موجب تغییر ماهیت جرم خواهد بود. 

. عوامل مختلف به دو صورت در ستااجتماع چند عامل  صورتبهحالت دیگر مداخله عوامل 

ند عرضي. این عوامل یا مباشر صورتبهطولي یا  صورتبهکنند، یا اجتماع مي باهمبروز نتیجه 

اند یا ترکیبي از سبب و مباشر. شرط چون در حدوث نتیجه مؤثر نیست و ضماني ندارد یا سبب

_______________________________________________________________________________ 
 شناسی. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم -وکیل دادگستری. 0
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ي در بروز نتیجه اجتماع عرض صورتبهعوامل  کهيدرصورتلذا از حوزه بحث ما خارج است. 

کنند، همزماني در تأثیر دارند. توجه داشته باشید که همزماني در تأثیر، لزوماً همزماني در حدوث 

و کنند تقدم و تأخر در تأثیر )طولي در حدوث معلولي اجتماع مي صورتبه. وقتي عوامل ستین

عدوان داشته باشد. بنابراین  دانیم کهنه لزوماً در حدوث( دارند. سبب را در صورتي ضامن مي

پرداختن به مبحث عدوان در رابطه استناد، از مباحث مهم تشخیص عامل ضامن در حدوث 

 .استاضرار 

 1395قانون مجازات اسالمي  256سببیت یا مباشرت در ماده  صورتبهاجتماع عوامل 

نداریم ولي در  1340آمده است. اجتماع عوامل در طول یا در عرض هم را در قانون مجازات 

رغم ایراداتي که دارد از موارد آمده و علي 1395به بعد قانون مجازات اسالمي مصوب  232ماده 

 گذاری جدید است. مثبت قانون

   رابطه استناد، عرف، عدوان، عامل عرضي، عامل طولي. واژگان کليدی:
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 جایگاه رابطه استناد در نظریه عمومي جرم -فصل دوم

خواهیم با بررسي رابطه استناد به دو سؤال مهم زیر پاسخ در این قسمت مي

 بدهیم: 

 . آیا رابطه استناد در رکن رواني مطرح است یا در رکن مادی جرم؟1

 که در افعال. آیا عدم مشروعیت فعل از ارکان تحقق رابطه استناد است یا این5

کب را ضامن دانست؟ به بیان دیگر آیا توان رابطه استناد را احراز و مرتمشروع نیز مي

 یرمجاز غیر عدواني وجود دارد؟غفعل مجاز عدواني یا فعل 

قبالً گفتیم که رابطه استناد منحصر به بحث حقوق جزا و یا جنایات نیست بلکه 

 در حقوق مدني هم مطرح است. 

 

 بررسي رکن مادی و رواني جرم -مبحث اول

نداشته باشد؟ پاسخ این سؤال منفي است و آیا جرمي وجود دارد که رکن مادی 

توان به تر این است که بگوییم اصوالً منفي است. این سؤال را ميالبته کمي محتاطانه

که آیا جرمي وجود دارد که در آن، صرف قصد صورتي دیگر مطرح نمود و آن این

 مجرمانه مورد مجازات قرار گیرد؟ یعني واکنش در ازای فعل نباشد؟ 

واهیم در پاسخ به سؤال باال به جرائمي اشاره نماییم که تباني رکن اصلي اگر بخ

 36ماده « ث»، بند 1340ق.م.ا.  645و  611و  610و  249دهد )مواد را جرم تشکیل مي

کنیم که جرم تباني هم، مستلزم اقداماتي مادی است ( مشاهده مي1395ق.م.ا.  341و ماده 

توان این نتیجه را گرفت که صرف نیت تباني )تا به يم درواقعتا مشمول مجازات گردد. 

 یست. نیي برای اعمال مجازات کافي تنهابهمنصه ظهور و انجام عملي نرسد( 

 باشند. الجمله، جرائم یا اصوالً هر جرمي دارای رکن مادی ميفي

خواهیم به این نتایج مهم برسیم که اوالً: تمامي جرائم دارای از بحث فوق مي
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که قابلیت مجازات داشته باشد باید ادی هستند. ثانیاً: نتیجه هر جرمي برای اینرکن م

دو پدیده  ارتباط بین برقرارکنندهظهور خارجي و مادی داشته باشد. ثالثاً: رابطه استناد که 

، خود نیز مادی خواهد بود. پایه رابطه استناد، مجموعه آثار مادی استمادی فعل و نتیجه 

درپي دگرگون شده تا در پایان به گونه يپاً از فعل سرچشمه گرفته، است که مستقیم

بنابراین رابطه استناد طبیعت مادی داشته و محل بحث آن ؛ شودگر مينتیجه جرم جلوه

 در رکن مادی جرم است.

توجه داشته باشید که در مبحث فوق، قصد و اراده را با هم خلط نکنید. مقوله 

یرا ممکن است اراده باشد ولي قصد موجود نباشد. قصد، زاست؛ قصد از اراده جدا 

 ای خاص است. انصراف اراده به انجام فعل با انگیزه میل به نتیجه

 

 مسئوليت کيفری در رابطه استناد -مبحث دوم

در بحث رابطه استناد، مطرح کردن مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری منتفي است 

ي شده مستند به فعل چه کسي است؟ بنابراین ارتباط زیرا بحث ما این است که نتیجه واقع

به مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. بدیهي است درباره مسئولیت کسي 

شود ولي شرط احراز رابطه چنین استنادی، گوییم که نتیجه به او اسناد داده ميسخن مي

رقراری نیست که برای بگونه اینیعني ؛ قابلیت در پذیرش تبعات و آثار فعلش نیست

رابطه استناد، مرتکب حتماً واجد مسئولیت کیفری باشد. مثالً، وقتي شخصي سنگي به 

سنگ  کنندهابپرتشکند و این شکستن را به ای بزند، شیشه در اثر اصابت سنگ ميشیشه

دهیم. دیگر مهم نیست که مرتکب بالغ، عاقل، قاصد، مختار است یا مجنون یا نسبت مي

که مرتکب دارای مسئولیت کیفری باشد و مستحق مجازات اما برای این؛ غیرممیز صغیر

د مسئولیت که واجي برای اینطورکلبهباید بتوان او را واجد مسئولیت کیفری دانست ولي 

از  نظرفصرکه بتوان گفت این عمل از او سر زده است )ینحوبهای باشد به چنین نتیجه
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که قبالً هم  طورهماناحراز رابطه استناد نیاز داریم چون  مستحق مجازات بودنش(، به

گفتیم بحث رابطه استناد بحث صرفاً حقوق کیفری نیست بلکه هم در حقوق کیفری و 

 آورای )ولو ضمانبخواهیم بدانیم نتیجه هر جاهم در حقوق مدني و حتي فراتر از آن، 

شود از مباحث رابطه مربوط مي ای به چه کسي یا چه فعليهم نباشد(، امری یا پدیده

 گیریم. استناد کمک مي

 

 بررسي نظرات قائلين ارتباط رابطه استناد به رکن رواني -مبحث سوم

ي های، گروهاستدر مقابل این اعتقاد که جایگاه رابطه استناد در رکن مادی جرم 

 کنیم.مخالفت کرده که نظر دو گروه متفاوت را بررسي مي

 

 بررسي نظر گروه اول، قائلين به جایگاه استناد در رکن رواني جرم -گفتار اول

 اند.ایراد مختلف گرفته 5به این استدالل )مادی بودن رابطه استناد( 

دانند که گروهي به این استدالل جایگاه رابطه استناد را در رکن رواني جرم مي

این گروه معتقدند که  یرمادی است.غظهور فعل متوقف بر اراده است و اراده نیز امری 

کنند که ماهیت فعل )اعم از ایجابي، فعل واقعاً امری مادی نیست و چنین استدالل مي

. حرکت عضوی 1جزء اساسي است:  5یرعمدی و غیره( حداقل دارای غسلبي، عمدی، 

 . اراده. 5شخص و سلوک رفتاری که ظهور عیني در عالم خارج دارد. 

شود به فعل و فعل اسناد داده ه نتیجه اسناد داده مياین گروه در واقع معتقدند ک

آید و مين به وجودای گیرند که اگر اراده نباشد، نتیجهشود به اراده و چنین نتیجه ميمي

 گیرد. گیرند که رابطه استناد در حوزه رکن رواني قرار ميمتعاقباً نتیجه مي

ر حذف نماییم، دیگر به آن فعل که اگر اراده را از رفتابه این اندقائلاین گروه 

رت که طوفان کسي را از بلندی پمانند این؛ شود بلکه یک اتفاق استانساني گفته نمي
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 شود که ظهورکند. در این حالت فعلي از کسي سر نزده است زیرا فعل وقتي واقع مي

عني ، مگیرند که فعل بدون ارادهچنین نتیجه مي و عیني و خارجي، برآمده از اراده باشد

 فعل ندارد. 

 ارادی است و یک عنصر رابطه سببیت -این گروه معتقدند که فعل، حرکتي اندامي

یعني اراده، عنصر مشترک میان ؛ شود. اراده نیز همزمان، پایه رکن معنوی استشمرده مي

 رابطه سببیت و قصد جرم است. 

نباشد بدون اراده در رکن رواني چیست؟ قصد متکي بر اراده است. اگر اراده 

ف انصرا آن راخواهیم قصد را تعریف کنیم، شود. وقتي ميشک رکن رواني محقق نمي

اراده به انجام امری با عمل به ماهیت آن امر و با علم به تأثیرات و نتایج مترتب بر آن 

خواهیم سخن از عمد به میان آوریم، اراده یک مبنای نماییم. وقتي ميامر تعریف مي

د اراده بای بازهمگردد که کنیم، مشاهده ميکه سخن از فعل مييهنگامت و اساسي آن اس

بنابراین اراده جزئي از فعل است و فعل بدون اراده، فعل نیست ؛ مدخلیت داشته باشد

 بنابراین اراده عنصر مشترک میان فعل و قصد است. ؛ بلکه یک اتفاق است

رسند که اراده همزمان هم جه ميالذکر خود به این نتیاین گروه از استدالل فوق

شود و هم جزئي از فعل که داخل در رکن مادی است ای از عنصر رواني شمرده ميپایه

و این بدان معناست که اراده عنصر مشترک میان رابطه سببیت و قصد جرم است و متأثر 

معیار  که گیرنداز همین ضرورت ارادی بودن فعلي که نتیجه مستند به آن است، نتیجه مي

یر مدار ضمان، فعل ارادی است. عنصر دادر تشخیص رابطه سببیت، رکن رواني است. 

مشترکي بین فعل و قصد وجود دارد و بر این اساس این گروه معتقدند که رابطه سببیت 

 توان داخل در رکن رواني هم توجیه نمود. را مي
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 پاسخ به گروه اول -گفتار دوم

انند ددر پاسخ به ایراد این گروه که اراده را عنصر مشترک بین فعل و قصد مي

 کنیم: ها را رد ميچنین استدالل و نظر آن

در بحث رابطه استناد به دنبال اسناد نتیجه هستیم به فعل. تمایل اراده به نتیجه، 

 ی خارج شود. داخل در رکن مادی نیست که رابطه استناد متکي بر این اراده از رکن ماد

همان حرکت عضوی( جزئي )این موضوع را که تمایل اراده به وجه مادی فعل 

پذیریم که فعل باید ارادی باشد. قبول داریم وقتي کسي یعني مي؛ پذیریماز فعل است مي

اما وقتي سخن از ؛ دهدکند، با اراده و خواست خود این عمل را انجام ميرانندگي مي

ن آمده را مستند به فعل کنیم و ای به وجودخواهیم نتیجه آید، ميان ميرابطه استناد به می

 دهیم. استناد را به وجه مادی فعل یعني همان حرکت عضوی انجام مي

ای است که بین رابطه همآنیک بحث قبل از بحث احراز رابطه استناد داریم و 

متعلق به مرتکب  فعل شخص و نتیجه وجود دارد. موضوع این است که آیا این فعل،

عنصر  5ینجا ایعني در ؛ هست یا نیست؟ شرط تعلق فعل به شخص، ارادی بودن آن است

. این 5. فعل، حرکت عضوی شخص باشد. )وجه مادی قضیه( 1اساسي الزم داریم: 

شود نه حرکت برآمده از اراده باشد. درست است که در مواردی این رابطه مختل مي

ي فعل به اراده مختل و مخدوش منسوب است. اگر این اختالل، که از بین برود، یعناین

کند. تمام باشد و این اختالل به اراده قبلي شخص بازنگردد مشابه حالت اجبار را پیدا مي

 گوییم شخص مالک فعلش نیست. در این صورت مي

 هخیزد، منظور لزوماً ارادای که فعل از آن برميشود، ارادهوقتي سخن از اراده مي

واني در رکن ر آنچهینجا )بحث رابطه استناد( با اانساني و آگاهانه نیست. مفهوم اراده در 

آن شخص مالک فعلش  موجببهای که یعني اراده؛ شود، متفاوت استمطرح مي

 دنظرمکه قصد معتبری که در رکن رواني يدرحالتواند اراده حیواني هم باشد گردد، ميمي
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د( در مبحث استنا موردنظراما در این اراده )؛ و معرفت و علم استاست، مبتني بر آگاهي 

 نیازی به علم و آگاهي نداریم. 

توان گفت: حیواني به انسان صدمه زد، زلزله او را به به همین دلیل است که مي

ه در کنیم کاش زد. یادآوری ميبازیپایین پرت کرد، کودکي در بازی، سنگي به سر هم

. سلوک )حرکت عضوی: گاوی شاخ 1جزء اساسي موجود است:  5ل، تبیین ماهیت فع

ادی یرارغ. ارادی بودن )گاو اراده کرد که شاخ بزند.( اگر در اثر زلزله، گاو حرکتي 5زد.( 

ه: توان گفت کینجا نمياکند و لیز بخورد و شاخش در بدن کسي فرو برود، دیگر در 

و اتفاقاً این جزء در حوزه رکن رواني  ینجا یک جزء فعل مفقود استاگاو شاخ زد. در 

 گیرد. قرار نمي

، با اجزایي که برای استما  مدنظرای که در مبحث رابطه استناد بنابراین اراده

توان این اراده را در رکن رواني تکوین رکن رواني الزم داریم متفاوت است. لذا نمي

. این اراده مشترک استکن مادی آورد بلکه این اراده قبل از رکن رواني و حتي قبل از ر

یاز موردناما اجزای ؛ است بین انسان و حیوان و نیاز به آگاهي و علم و معرفت ندارد

 برای تکوین رکن رواني، مخصوص انسان است. 

توان این نتیجه را گرفت که در اسناد نتیجه به فعل، اراده از استدالل فوق مي

شي ندارد. انصراف اراده آدمي به تحقق نتیجه یاز در تکوین رکن رواني( هیچ نقموردن)

در پي فعل واقع شده، در حوزه رکن رواني است که برای تبیین رابطه استناد، به این اراده 

 نیازی نداریم. 

 ستادر احراز رابطه استناد هدف این است که دریابیم آیا واقعاً نتیجه، ثمره فعل 

باشد خواه قاصد نباشد. در واقع بحث ما،  یا نه؟ خواه مرتکب در تحقق این نتیجه قاصد

 شود. رکن رواني( دور مي موردنظربا یک واسطه و فاصله، از اراده )

د کننبحث ما راجع به نتیجه و حرکت عضوی است. گروه مخالف، استدالل مي
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 ایپذیریم اما بیان کردیم ارادهکه این حرکت عضوی، برآمده از اراده است و ما نیز مي

رکن  یجه آن را ازدرنتثبوت ضمان الزم داریم مشترک است بین انسان و حیوان  که برای

 رواني خارج کردیم. 

که شخصي مالک دهیم. برای ایناراده را به رابطه بین شخص و فعل دخالت مي

فعلش باشد باید فعل را ارادی انجام دهد. در مواردی که این رابطه مخدوش است، مانند 

ای وجود ندارد و نتیجه را به شخص مجبور بور است، چنین رابطهزماني که مرتکب، مج

بنابراین در احراز ارتباط بین فعل و شخص به اراده نیاز داریم و نه در ؛ دهیماستناد نمي

احراز رابطه استناد بین فعل و نتیجه زیرا این دو حوزه )رابطه شخص و فعل، رابطه فعل 

 هم ندارند.  و نتیجه یا همان استناد( ارتباطي به

برای برقراری رابطه استناد نیازی نیست که هم قصد فعل باشد و هم قصد نتیجه. 

 ارادی صرفبهدهیم و نه به اراده انجام آن یا نتیجه را به حرکت عضوی فعل اسناد مي

 به حرکت عضوی همآنشود ولي نتیجه به فعل )بودن فعل. فعل به اراده اسناد داده مي

 شود.یاز در کن رواني( اسناد داده ميموردنل و نه اراده یا وجه مادی فع

ماست غیر از قصد جرم است. قصد جرم یا  موردنظرای که در رابطه استناد اراده

ر ای که مترتب بر آن است به عناصمنصرف شدن اراده به انجام فعل با التفات به نتیجه

رک بین انسان و حیوان است. این ما، اراده مشت موردنظری مختلفي نیاز دارد. ولي اراده

شود و عمل انسان را از یک اتفاق نوع اراده امکان تملک فعل را برای انسان موجب مي

کند. سببیت اراده برای فعل از حیث طبیعت و قواعد حاکم بر آن، با و حادثه متمایز مي

 سببیت فعل برای حصول نتیجه جداست. 

 ل از رکن رواني و قبل از رکن مادی است.یاز در رابطه استناد، قبموردناراده 

شود )خواه عمدی باشد پذیریم فعلي که از انسان خارج و موجب ضرر ميمي

یرعمدی( اگر ارادی نباشد یک اتفاق است. زماني که فعل شخصي به اراده او غخواه 
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 يبنابراین اگر اراده از بین برود، فعل ارتکاب؛ اسناد داده نشود شخص مالک فعلش نیست

که زلزله باعث پرت شدن کسي بر روی دیگری و منجر به یک اتفاق است )مانند این

حادثه گردد( ولي اگر اراده مخدوش باشد )کامالً از بین نرود( در چنین حالتي فعل؛ 

ها در ها اراده دارند ولي اراده آنمنتسب به فاعل است مانند فعل دیوانه یا کودک. این

زی باالتر از آن است. به خاطر همین نوع اراده است که ماده سطح اراده حیواني یا چی

هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن »گوید: قانون مدني مي 1516

نماید. یراز مال خود ميغبهو صغیر یا مجنون را موظف به جبران خسارت وارده « است.

قانون  1516تعارضي با ماده  1مدني قانون مسئولیت 4البته توجه داشته باشید که ماده 

خسارت(  واردکنندهتواند از هر دو ضمان )هم سرپرست و هم دیده ميیانزمدني ندارد و 

 برای جبران خسارت خود استفاده کند. 

 

 گروه دوم، قائلين به تفصيل در انتساب رابطه استناد به رکن رواني -گفتار سوم

گروهي دیگر از قائلین به انتساب رابطه استناد به رکن رواني قائل به تفصیل 

پذیرند که جایگاه رابطه استناد در رکن مادی است هستند. این گروه در جرائم عمدی مي

ولي در جرائم غیرعمدی که به خطای جزایي نیاز است، جایگاه رابطه استناد را در رکن 

 دانند. رواني مي

این گروه چنین است که در جرائم غیرعمدی، نتیجه به خطای  علت استدالل

رکن رواني است لذا در جرائم  یشود و خطای جزایي از اجزاجزایي اسناد داده مي

 دانند. غیرعمدی جایگاه رابطه استناد را رکن رواني مي

_______________________________________________________________________________ 
 برحسب قرارداد به عهده او یاقانوناً  یرصغ یامواظبت مجنون  یا یکه نگاهدار یکس»قانون مسئولیت مدنی:  7ماده  .0

 کهیدرصورت و باشدیم یرصغ یامجنون  یهوارده از ناح یانمواظبت مسئول جبران ز یا یدر نگاهدار یردر صورت تقص باشدیم

جبران خواهد شد و درهرصورت  یانز یرصغ یا ونوارده را نداشته باشد از مال مجن یاناز ز یقسمت یااستطاعت جبران تمام 

 «نباشد. یانکننده زجبران یکه موجب عسرت و تنگدست یردصورت گ یبه نحو یدبا یانجبران ز
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عنوان یادآوری در نظر داشته باشید که از مصادیق خطای جزایي همان به

 مباالتي، عدم رعایت نظامات دولتي و عدم مهارت است. بياحتیاطي، بي

که به این گروه ایراد گرفته شود که این موارد، امور مادی هستند و چگونه هنگامي

دهند که موارد چهارگانه خطای جزایي دهید پاسخ ميها را در رکن رواني جرم قرار ميآن

ي و عدم مهارت(، توجه به احتمال مباالتي، عدم رعایت نظامات دولتاحتیاطي، بي)بي

یعني در رانندگي با سرعت غیرمجاز، ؛ حدوث نتیجه ناشي از این نحوه از عمل است

قوع بیني احتمالي وبیني تصادم و صدمه به غیر وجود دارد و همین پیشاحتمال و پیش

ني احادثه کافي است که خطای جزایي و نتیجتاً جرائم غیرعمدی را به یک امر ذهني و رو

 متصل کنیم. 

گیرد بخش ذهني و غیرمادی این گروه معتقدند آنچه در جزء رکن رواني قرار مي

یک رفتار )مثالً رانندگي( است. حرکت توأم با  آنکهخطای جزایي است و نه وجه مادی 

بیني و احتمال بروز خطر و نتیجه از خطای خطای جزایي یک امر مادی است ولي پیش

 است.  جزایي، یک امر ذهني

 

 پاسخ به گروه دوم -گفتار چهارم

کند که که قانون تصریح ميکنیم: هنگاميدر پاسخ به این گروه چنین استدالل مي

در جرائم غیرعمدی باید نتیجه حاصل، مستند به خطای جزایي باشد مرادش اسناد به 

دم احتیاطي، عمباالتي، بيوجه مادی خطای جزایي است یعني فعل مادی که توأم با بي

دوث ح احتمالبهکه نتیجه مستند باشد است نه این مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتي

کند بلکه خود بیني وقوع خطای جزایي را جریمه نميگذار احتمال و پیشامر. قانون

حادثه مادی توأم با خطای جزایي )مثالً رانندگي با سرعت غیرمجاز( را جریمه و مجازات 

است و نه به وجه معنوی  نماید بنابراین بازگشت نتیجه به وجه مادی خطای جزایيمي
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 یا رواني آن. 

د، ي سوار ماشینش شهرکسکه این محضبهاگر سخن این گروه را بپذیریم، باید 

قوای قانوني او را جریمه نمایند! زیرا احتمال ارتکاب رانندگي او با خطای جزایي وجود 

ه همه ما کرغم ایندارد! حال خود ببینید که این سخن تا چه حد غیرمنطقي است. علي

دانیم در رانندگي احتمال وقوع حادثه وجود دارد، ولي تا خطایي به منصه ظهور مي

 نرسیده و واقعیت عیني و مادی نیابد، قابل جریمه و مجازات نخواهد بود. 

بنابراین چه در جرائم عمدی و چه در جرائم غیرعمدی، اسناد نتیجه به فعل است 

بیني وقوع فعل. چگونه امکان دارد که بین نتیجه و شو پی احتمالبه؛ و نه قصدبهو نه 

احتمال بروز حادثه رابطه برقرار کرد؟! چنین چیزی امکان ندارد. این کار در واقع نوعي 

 قصاص قبل از جنایت است. 

ست با هم احتیاطي امنکر این موضوع نیستیم که نتیجه و اثر فعلي که همراه با بي

 رنتیجهدن گفت نتیجه، معلول این فعل است و فعل هم مؤثر که بتواینحوبهرابطه دارند 

تواند است ولي صرف احتمال )در جرائم غیرعمدی( یا قصد )در جرائم عمدی( نمي

ای بشود بلکه باید فعل اثر کند و ظهوری خارجي و عیني و مادی بیابد تا منجر به نتیجه

 ای حاصل شود. نتیجه

 به وجودهستند که این شک را  های بخصوص وقوع جرمبعضي از حالت

آورند که ممکن است برای احراز رابطه استناد به رکن رواني یا معنوی نیاز داشته مي

جرائم نیز داخل در رکن  رسیم که اینها را در ادامه بررسي و به این نتیجه ميباشیم. آن

 ونتاکنم است، مادی هستند. در واقع به این ادعا که جایگاه رابطه استناد رکن مادی جر

 ای وارد نیامده است. خدشه
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 بررسي ترک فعل در رابطه استناد  -فصل سوم

توان گفت که جنایت اصوالً به ترک توجه داشته باشید که حداقل در جنایت، مي

جنایت  1395،5ق.م.ا.  495و ماده  13401ق.م.ا.  316ماده  موجببهشود زیرا واقع نمي

 دهد یا به تسبیب. یا به مباشرت رخ مي

 

 بررسي ترک فعل از منظر مواد قانوني -مبحث اول

بتوان  کهکند و برای اینصرف ترک فعل )نسبت به نتیجه( کسي را ضامن نمي

کسي را ضامن جبران خسارتي دانست حتماً به فعل نیاز داریم. جرائم مقید به نتیجه 

 شوند. شوند و حتماً به فعل واقع ميميترک واقع ن صرفبهمادی، 

 از:  اندعبارتدالیل این ادعا )جنایت اصوالً جرم فعل است( 

. دلیل عقلي و استدالل منطقي: جنایت امری وجود است و ترک امری عدمي 1

 تواند ناشي از ترک باشد. است. وجود منبعث از عدم نیست. لذا جنایت، نمي

 اند. ره در جنایت، صحبت از فعل مثبت کردههموا 4و فقه 3گذار. قانون5

و ترک نه مصداق مباشرت است  2شود یا بالتسبیب. جنایت یا بالمباشره واقع مي3

 و نه مصداق سببیت. 

ها در ادامه کنند. با آوردن تعدادی از آن. مخالفان این ادعا مصادیقي را مطرح مي4

_______________________________________________________________________________ 
به اجتماع مباشر و سبب موجب  یا یببه تسب یاکه به مباشرت انجام شود اعم از آن یتجنا»: 0371ق.م.ا.  306ماده  .0

 « ضمان خواهد بود.

حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد،  یجهاست که نت یهد یاموجب قصاص  یدر صورت یتجنا»: 0390ق.م.ا.  490ماده  .0

 « ها انجام شود.به اجتماع آن یا یببه تسب یاکه به نحو مباشرت م از آناع

 . 0390ق.م.ا.  490و ماده  0371ق.م.ا.  306. ماده 3

الموجود و یترتب علیه و الیستند الی انماالموجود انما ینشأ من: »6، ص 0المنهاج، ج . سید ابوالقاسم، خوئی، مبانی تکمله4

 « امر عدمی.

 . 0390ق.م.ا.  490و ماده  0371ق.م.ا.  306ماده  .0
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کنیم که این جرائم، لي اصالح ميها نقش دارد وکه ترک در آنبحث، ضمن قبول این

ورده آ به وجودکه صرف ترک فعل آن جنایات را به ترک هستند نه این مشروطجرم فعل 

 باشد. 

 یق،غرنجاتبه این نکته توجه کنید که صرف عدم اقدام  4برای تبیین بیشتر بند 

ه ن بعلت مرگ غریق نیست. یا صرف غذا ندادن زندانبان به زنداني و صرف شیر نداد

حقق گشت مانع تبچه، علت مرگ زنداني و بچه نیست. فعلي که ترک شده، اگر انجام مي

که این ترک مؤثر در حدوث نتیجه باشد. صرف ترک هیچ مدخلیتي شد نه ایننتیجه مي

 در حدوث نتیجه ندارد بلکه ترک فعل، شرط است برای ثمره تأثیر امر سابق. 

گونه رها کردن کودک بدون آب اینثر کردن شیر ندادن به بچه شرط است برای ا

 و غذا. 

غذا ندادن به زنداني شرط است برای اثر کردن این نحوه مراقبت )آب و غذا 

 ندادن( از زنداني.

گونه دعوت کردن مردم به اینیق شرط است برای اثر کردن غرنجاتعدم اقدام 

روند زیرا بر این آب مي یق به سمتغرنجاتسمت آب. در واقع مردم به اعتماد حضور 

آید و این ها ميها رخ دهد، شخص ماهری به کمک آنباورند که اگر مشکلي برای آن

ي یق(، مسبوق است به فعلغرنجاتیق )عدم اقدام غرنجاتکه تأثیر ترک فعل یعني این

شود از برای اثر کردن فعل مسبوق. علت یق، شرط ميغرنجاتدیگر و در واقع ترک فعل 

یق، اعتماد مردم به حضور و کمک او در صورت بروز حادثه است نه غرنجاتولیت مسئ

 صرف ترک فعل او. 

ای در حین رانندگي با عابری مواجه گردد و ترمز نکند و ایجاد صدمه اگر راننده

و خسارت نماید، ترمز نکردن علت حادثه نیست. آنچه موجب حادثه شده راندن است 

 تأثیر این نحوه از راندن در حدوث نتیجه، ترمز نکردن است. نه ترمز نکردن اما شرط 



  11 2191بررسی رابطه استناد و نقش عدوان در قانون مجازات اسالمی 

9 

امر  یي سبب باشد بلکه همواره در کنارتنهابهتواند گاه نميیچهبنابراین ترک فعل 

شود. امر دیگری که آن امر یا علت )مباشر( و یا سبب است، موجب حدوث حادثه مي

 را هست کند.  تواند نیستآوردن ندارد و نمي به وجودعدمي، قابلیت 

 ینجا جنایت است( مشروطاسببیت سبب یا علیت علت در حدوث معلول )که در 

که صرف ترک فعل، علت نتیجه باشد و این موضوع در تمام به ترک فعل است، نه این

 کند. های فوق صدق ميمثال

عنوان مثالي دیگر، در نگهداری حیوان وحشي و عدم مواظبت و نبستن او، به

نحوه  کند بلکه فعلفعل و عدم مواظبت از حیوان نیست که تولید جنایت ميصرف ترک 

شود و به منصه نگهداری حیوان وحشي )که بدون مواظبت است( مسبب جنایت مي

 1ظهور رسیدن این فعل، مشروط است به مواظبت نکردن یا مهار نکردن حیوان وحشي.

 رط است از برای ضمانت ودر واقع سبب اصلي، فعل سابق است و ترک فعل کنوني ش

سببیت و شرط سبب شدن این است که تارک عدوان داشته باشد و شرط عدوان داشتن 

 این است که بداند این نحوه از نگهداری امکان خطر دارد و مواظبت نکند. 

ممکن است در بدو امر تصور  13955قانون مجازات اسالمي مصوب  592در ماده 

_______________________________________________________________________________ 
و اگر  یدآن را حفظ نما یدبا داندیرساندن آن را م یبکه خطر حمله و آس یوانیصاحب هر ح» :0371ق.م.ا.  307ماده  .0

ر که خط یوانو اگر از حال ح باشدیدار معهده یوانخسارت گردد صاحب ح یاموجب تلف  یانگاردر اثر اهمال و سهل

حفظ آن را نداشته باشد و در  ییتوانا یکه آگاه باشد ولآن یادر آن هست آگاه نباشد  یگرانرساندن به د یانحمله و ز

که توقف  ییهادر محل یهرگاه شخص» :0390ق.م.ا.  000و ماده « .یستدار خسارتش ننکند عهده یاو کوتاه ینگهدار

رار دهد در آن ق یالغزنده یزچ یاها مستقر سازد محل یلقب ینرا در ا یوانیح یاو  یءش یا یدتوقف نما یست،ها مجاز ندر آن

 یاف شخص متوق یند،بب یخسارت مال یافوت کند  یالغزش مصدوم شود  یاها در اثر برخورد بدون توجه به آن یگریو د

بر با که عامگر آن باشدیو خسارات م یهراه را لغزنده کرده است، ضامن د یارا مستقر نموده  یوانح یا یءکه آن ش یکس

 دار خسارتبلکه عهده گیردیفقط خسارت به او تعلق نمصورت نه ینوسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در ا

 « .باشدیم یزوارده ن

را که قانون بر عهده او  یخاص یفهوظ یاگرفته و که انجام آن را برعهده یفعل یهرگاه کس»: 0390ق.م.ا.  090ماده  .0

حاصل، به او  یتانجام آن فعل را داشته باشد جنا ییواقع شود، چنانچه توانا یتیگذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنا
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داری انجام فعل ترک شده را مطلق صرف عهده طوربهگذار در این ماده، کنیم که قانون

آن،  و به سبب»... داند ولي با دقت در عبارات ماده برای اِسناد جنایت به تارک کافي مي

ممکن  یعني؛ یابیم که رابطه استناد را الزم شمرده و نه کافييدرم...« جنایتي واقع شود 

ترک، جنایتي واقع شود و ممکن است جنایتي واقع نشود. پس رابطه است به سبب 

 داری نیاز داریم تا تارک را ضامن بدانیم. سببیت را نیز عالوه بر عهده

عنوان جرمي گذار در شرایط خاصي ترک فعل را بهرغم مطلب فوق، قانونعلي

در  عامل جنایت که ترک فعل راداند بدون آنمستقل قابل تعقیب کیفری و مجازات مي

 نظر بگیرد. 

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع  واحدهماده موجببه

. هرکس شخص یا اشخاصي را در معرض خطر 1» 2/3/1324مخاطرات جاني مصوب 

جاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری 

دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون صالحیتبه مراجع یا مقامات 

اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا داللت 

ای بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه واحوالاوضاع

حکوم خواهد شد. در این مورد اگر تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال م

بس توانسته کمک مؤثری بنماید به حمرتکب از کساني باشد که به اقتضای حرفه خود مي

صد هزار ریال محکوم ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکجنحه

 خواهد شد. 

ن شخص مسئوالن مراکز درماني اعم از دولتي یا خصوصي که از پذیرفت

های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر دیده و اقدام به درمان او یا کمکیبآس

_______________________________________________________________________________ 
دادن را  یرکه ش اییهدا یاکه مادر محض است، مانند این یخطا یا ی،عمدشبه ی،و حسب مورد عمد شودیمستند م

 « خود را ترک کند. یقانون یفهپرستار وظ یاپزشک  یاندهد  یرک را شگرفته است، کودبرعهده
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شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط شده محکوم مي

 ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نامهموجب آیینبه

ا دیده یاند به اشخاص آسیبیا قانون مکلف. هرگاه کساني که حسب وظیفه 5

ها اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند کمک نمایند از اقدام الزم و کمک به آن

 ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. خودداری کنند، به حبس جنحه

احتیاج مراکز درمان فوری  تناسببهها . دولت مکلف است در شهرها و راه3

رژانس( و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و )او

 فراهم نماید.

. مأمورین انتظامي نباید متعرض کساني که خود متهم نبوده و اشخاص 4

 رسانند بشوند. دیده را به مراجع انتظامي یا مراکز درماني ميآسیب

جلس شورای ملي در جلسه روز قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب م

یک هزار و سیصد  خردادماهدر جلسه روز دوشنبه پنجم  1324ماه یبهشتارد 16 شنبهسه

ریف جعفر ش -و پنجاه و چهار شمسي به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا

 «امامي

 

شرط ضمان تارک،  1395،1قانون مجازات اسالمي  214ماده  5موجب تبصره به

او به فعل ترک شده است. برای ضامن دانستن تارک، وظیفه مواظبت و  مکلف بودن

_______________________________________________________________________________ 
 کسیچگردد، ه یبو موجب آس یدبه وجود آ یو زلزله مانع یلمانند س یهرگاه در اثر علل قهر: »0390ق.م.ا.  004ماده  .0

را به  یزیمانند آن، چ یا یلها را داشته باشند و اگر ستمکن برطرف کردن آن یاشخاص یاگرچه شخص  یست،ضامن ن

دار شود، عهده یبدهد که موجب آس رقرا یبدتر یدر جا یااول  ینامناسب مانند جا ییآن را جا یهمراه آورد ولکن کس

 .یستقرار دهد ضامن ن یترمناسب یدر جا یننامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابر یاست و اگر آن را از جا یهد

 .یستضامن ن یزتر نبه حالت مناسب یتوضع ییردهندهبه وجود آمده باشد تغ یط شخصهرگاه مانع مزبور توس 0 تبصره

قصور  یا ریحوادث را بر عهده دارند، در صورت تقص گونهینرفع آثار ا یااصالح  یتکه مسئول ییهادستگاه یاافراد  0 تبصره

 « .باشندیضامن م یفه،وظقابل استناد در انجام
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علیه باید موجود باشد. صرف وجود تکلیف و ترک تکلیف يمجننگهداری نسبت به 

شود که تارک ضامن گردد. ترک فعل مکلفي که مسبوق به امر سابق باشد موجب نمي

 ست.ا موردادعاموضوع  کنندهثابتآور است که این نکته ضمان

 

 بررسي ترک فعل از منظر حقوقدانان اسالمي -مبحث دوم

با توجه به نظریات حقوقدانان اسالمي و موارد قانوني جنایت ناشي از ترک فعل 

 : 1در موقعیت و شرایط ذیل ممکن است از باب تسبیب موجب ضمان مرتکب آن شود

که  وری استاول: ترک فعل باید مسبوق به فعلي باشد که گاه تعهد بر انجام ام

که در صورت ترک اجرای تعهد یطوربهتواند منتهي به جنایت گردد توجهي بدان ميبي

عرفاً سبب وقوع جنایت را تارک فعل قلمداد کنند. ترک فعل خودداری راننده از ترمز 

کردن در موقع ضرورت، رابطه علیت جنایت و فعل سابق )به حرکت درآوردن خودرو( 

بوق زیرا تفریط وی مس؛ مسئولیت مربي شنا نیز در همین راستاستسازد. را مخدوش نمي

پذیرش تعلیم و یا  مجردبهاست بر تعهد مراقبت از شاگردان به هنگام آموزش، زیرا 

ها در آب، مانند آن است که حیات شاگرد را به خود وابسته کرده است که حفاظت از آن

 این خود در واقع نوعي فعل است. 

 ؛یرقانوني و عدواني بوده و برخالف تعهدات مرتکب باشدغباید دوم: ترک فعل 

رو ینزااتواند تسبیباً موجب ضمان گردد. بنابراین یک ترک فعل مباح و مشروع هرگز نمي

ثبوت مسئولیت جزایي در جنایات ناشي از ترک فعل منوط به توانایي مرتکب بر انجام 

ت در صورت عدم تمکن در انجام تعهداتي است که آن را پذیرفته است. بدیهي اس

 یجه ترک آن ضامن نخواهد بود. درنتوظایف خود و 

که اگر ترک فعل مسبوق به فعل شخصي غیر از تارک باشد در صورتي مضافاً این

_______________________________________________________________________________ 
 . 61، ص هجدهمی، جرائم علیه اشخاص، چاپ محمدهادصادقی،  .0
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وی ضامن است که همراه با ترک فعل و متأثر از آن، عوامل نویني حادث شود که موجب 

ل که بتوان جنایت را به این عامیطوربهردد قطع رابطه استناد جنایت به مرتکب فعل گ

تمکن در  رغمبهکه جاني دیگری را در آب افکند و غریق مانند آن؛ جدید نسبت داد

نجات خویش، خود را در زیر آن نگاه داشته اقدام به خروج ننماید و فوت کند. در این 

اگرچه اولي با علیه خود موجبات مرگ خویش را فراهم ساخته است زیرا يمجنموارد 

پرتاب وی در آب شرایط قتل او را ایجاد کرده است اما عرفاً مرگ ناشي از عوامل 

علیه بازگشت دارد و در جدیدی است که فراتر از فعل جاني بوده و به اقدامات مجني

 1حقیقت مرگ مستند به خود مقتول است.

روج عمداً در چنین اگر فردی دیگری را در آتش اندازد و وی با قدرت بر خهم

اقي نیست زیرا مرگ به سبب ب کنندهپرتابگونه ضماني بر عهده آن بماند تا بمیرد هیچ

علیه اگر مجني چراکهماندن در آتش که عامل جدید و امر نویني است حادث شده است 

شد فقط به کرد و پس از سقوط در آن بالفاصله خارج ميماندن در آتش را اراده نمي

شد. گردید که ناشي از فعل جاني )پرتاب کردن( محسوب مييصدماتي دچار م

که جراحات دیگری که با اراده مقتول و به سبب ترک فعل خروج از آتش ایجاد يدرحال

 اند قتل را موجب شده است. شده

لیه عیجه اقدام اولي جاني واقع شده باشد هرچند مجنيدرنتکه مرگ، يدرصورتاما 

مان و معالجه خویش کوتاهي نماید اگر با ترک فعل وی سبب ترک مداوا کرده و در در

جدیدی که مؤثر در وقوع جنایت است ایجاد نشده باشد، موت مستند به این ترک فعل 

شود زیرا قتل از آثار جراحتي است که مرگ مقتضي آن نبوده و جاني مسئول شناخته مي

حدوث مرگ است. پس اگر مانع  یگر اقدام به مداوا در واقع ایجاد مانعدعبارتبهاست. 

_______________________________________________________________________________ 
 . 001، ص 0. امام خمینی )ره(، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج 406، ص 0شهید ثانی، مسالک، ج  .0
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که اختیاراً ایجاد نشود اثر )مرگ( مستند به مقتضي بوده، رابطه وجود نداشته باشد یا آن

  1علیت بین فعل جاني و قتل، برقرار و او ضامن خواهد بود.
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 1332 اساس قانون مجازات اسالمي مصوب

 1داریوش بابایي دکتر

 5درفش اسماعیل

 

 

 

 کيدهچ

 والًاص. هستند آشنا به آن کمتر مردم عموم است که مواردی از پزشک یکي مسئولیت

اختیارشان قرار در  را کهای ورقه مطالعه بدون درماني مراکز مراجعه به امبیمار و همراهانش هنگ

لجه معا پیش از هرگونه «برائت» و «رضایت» اخذ لزوم بر قانون مواد در. کنندمي، امضا گیردمي

 باید معالجه نوع هر قانون مجازات اسالمي 121 ماده ج بند مطابق، سویک شده است. از تأکید

قانون  492اساس قسمت دوم ماده بر ، دیگر سوی از و؛ شخص یا ... وی باشد رضایت با

یک  بصرهت مجازات اسالمي پزشک باید قبل از معالجه برائت گرفته باشد. عالوه بر این بر اساس

ان می درنتیجه. باشد نکرده اخذ برائت هرچند، داندمي منتفي ضمان پزشک حاذق را 492 ماده

 نامشخص و تکلیف برائت اخذ در مورد لذا. وجود دارد ناهماهنگي آن تبصره و مزبور ماده متن

 دن ازش معاف برای پزشکان که شده سبب و نشده تبیین درستينهاد به دو هر همچنین قلمرو

آورند. مشهور فقهای امامیه برای عدم ضمان طبیب، لزوم اخذ  روی هر دو اخذ به مسئولیت

المي اند. قانون مجازات اسدانستهبرائت از بیمار را مطرح نمودند و تعهد پزشک را تعهد به نتیجه 

نظر مشهور را تعدیل نموده است.  492ماده  1وسیله نزدیک شده و با تقریر تبصره به تعهد به

صور بلکه تنها شرایط و بار اثبات عدم ق، ننمود فرض تقصیر منتفي در را مسئولیت، برائت اخذ

_______________________________________________________________________________ 
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج . 0

 وق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی یاسوجدانشجوی دکتری حق. 0
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از  حلیل لزوم اخذ رضایت و برائتیا تقصیر را دگرگون نمود. نوشتار حاضر بر آن است تا به ت

 بپردازد.  95ها در فقه و قانون مجازات اسالمي بیمار توسط پزشک و تعیین قلمرو آن

 

  رضایت، برائت از ضمان، تقصیر.  پزشک،، مدني مسئولیت واژگان کليدی:



  11 پزشک مسئوليت برائت در رفع رضایت و فقهی و حقوقی نقشبررسی 

1 

 مقدمه. 1

قانون مجازات اسالمي در راستای حفظ کرامت انساني افراد بر لزوم اخذ رضایت 

برائت از بیمار یا ولي او پیش از اعمال جراحي و طبي در کنار رعایت موازین فني و  و

ان ج کید کرده است. احترام به کرامت انساني و حرمت جسم وأعلمي و نظامات دولتي ت

با گرفتن رضایت و  ،معالجه، هرگونه فوری موارد از در غیرکه  کنداشخاص ایجاب مي

در حقوق ایران در مورد مسئولیت « برائت»و « رضایت» ،«اذن»برائت باشد. سه نهاد 

مار را تواند بیپزشک اصوالً با توسل به یکي از این سه نهاد، مي. دارند کاربرد پزشک

در « اذن»از هر سه مفهوم  40مصوب  قانون مجازات اسالميگذار در قانون. کند درمان

استفاده نموده و این در  60ده در ما« برائت»و  29 ماده 5در بند « رضایت»، 319 ماده

از مفهوم  121)ج( ماده  تنها در بند 95. حالي است که در قانون مجازات اسالمي

استفاده و از « برائت» مفهوم از 494آن و ماده  1و تبصره  492و در ماده « رضایت»

 «ذنا» نموده است و شاید به این دلیل بود که دو کلمه خودداری« اذن»پرداختن به کلمه 

تنها از مفاهیم رضایت و برائت  ،را مترادف دانسته و برای پرهیز از ابهامات« رضایت» و

را  اذن شیعه فقهای، معالجه برای مریض و رضایت اذن در مورداستفاده نموده است. 

 مگر گردد،نمي دیه سقوط موجب اذن که و معتقدند دانندمي قصاص حق مسقط فقط

 نبی در نظر این. نماید حاصل برائت مورد این در ریضم از درمان از قبل طبیب آنکه

ها قانوني بر لزوم آن وادکه در م« رضایت»و « برائت» نهاد . دواست مشهور شیعه فقهای

شده، دقیقاً در راستای احترام به حقوق اشخاص و تأکید پیش از هرگونه اقدام پزشکي 

ده و نش درستي تبییننهادها به حال، قلمرو هر یک از اینکرامت ذاتي آنان است. بااین

 وهر ددر قانون به اخذ  های مقررپزشکان برای معاف شدن از مسئولیت سبب شده که

تنها از نه 95در سال . ا ها اکتفا نکنند. با تصویب قانون مدنيروی آورده و به یکي از آن

 121اده م (ج)ابق بند سو، مطها نیز افزوده شد. از یکها کاسته نشد، بلکه بر دامنه آنابهام
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قانون مجازات اسالمي هر نوع عمل جراحي یا طبي مشروع باید با رضایت شخص یا 

اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانوني وی و رعایت موازین فني و علمي و نظامات دولتي 

، پزشک در معالجاتي مذکور قانون 492باشد؛ و از سوی دیگر، بر اساس قسمت دوم ماده 

قبل از معالجه برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض  ،دهد بایدجام ميکه ان

 بیهوشي و لیلد به او و یا تحصیل برائت از نباشد یا مجنون بودن او، معتبر به دلیل نابالغ

شود. در موارد فقدان یا عدم مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولي مریض تحصیل مي

یس قوه قضائیه با استیذان از مقام معظم رهبری و تفویض ئ، ردسترسي به ولي خاص نیز

گذار ننماید. درواقع، قانوهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مياختیار به دادستان

در فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری، صرفاً بر اخذ رضایت صحه گذاشته و شرط 

موجبات ضمان، تحصیل برائت را مربوط به آنکه در فصلگیرد، حالبرائت را نادیده مي

است که مقرر  492ماده  1برانگیزتر تبصره اما نکته چالش ؛داندقبل از معالجه الزامي مي

 برای وی ضمان وجود علم و عمل در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در» دارد:مي

ه هایي کو ابهامها رغم پرسشتبصره مذکور به« ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد. 

توجه و بیشتر منطبق با اصول و موازین حقوق کیفری است، انگیزد، از جهاتي قابلبرمي

که اثبات ازآنجامذکور، تبصره لذا زیرا مبنای مسئولیت کیفری یا عمد است یا تقصیر؛ 

 متن ماده ترجیح داشته و با داند، برضروری ميرا برای ضمان پزشک  تقصیر و قصور

تحقق جرائم غیرعمدی را منوط  قانون مجازات اسالمي که 144 ر ازجمله مادهمواد دیگ

 1بصره همه، ابهام بین تبه احراز تقصیر مرتکب کرده است، همسویي بیشتری دارد. بااین

ضایت ر تبیین شرایط تأثیر اخذ در این پژوهش، پس از. شود باید برطرف 492و متن ماده 

ولیت مدني، مورد ئعنوان تنها راه معافیت پزشک از مسها بهبرائت، لزوم یا عدم آنو 

ای مستدل و ها به نتیجهآن يگیرد تا با نقد مباني فقهي و حقوقمي تحلیل و بررسي قرار

آیا اخذ برائت از بیمار تنها راه رهایي  :یابیم کهدست تمستند در خصوص این سؤاال



  11 پزشک مسئوليت برائت در رفع رضایت و فقهی و حقوقی نقشبررسی 

1 

درمان جزئیات را برای بیمار آیا لزومي دارد پزشک جهت پزشک از مسئولیت است؟ 

 بیان کند؟ آیا رضایت باید آگاهانه باشد؟

 

 . علل موجهه جرم در خصوص مسئوليت پزشک2

دیده با رعایت شرایط مقرر قانوني حکم قانون رضایت بزهکه به استمواردی 

دیده گاه موجب زوال ارکان رضایت بزه. شناخته شده است« علت موجهه جرم»عنوان به

قانون  در 1شود. شود و گاه تحت شرایطي از علل موجهه جرم محسوب ميجرم مي

 ، علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری مجموعاً تحت عنوان95مجازات اسالمي 

 به عوامل 122 الي 146این میان از مواد  در 5. اندمطرح شده« موانع مسئولیت کیفری»

ظاهراً با لحاظ دکترین  129الي  126 و 125 موادرافع مسئولیت کیفری مربوط بوده و 

که در نصوص قانوني جدید درحالي ؛باشندحقوق جزا در ردیف علل موجهه مي

گذار به جرم نبودن رفتارهای ارتکابي تحت عواملي که ازلحاظ علمي علل موجهه قانون

ین تحت ا که رفتار ارتکابي مواردی تمامست و در اشاره نداشته ا ،شوندجرم نامیده مي

(، حکم قانون، اجرای 124و  126(، دفاع مشروع )مواد 125 ماده) عوامل اعم از؛ اضطرار

قانون اهم، امر آمر قانوني، تنبیه متعارف صغار و محجورین، عملیات ورزشي قانوني و 

( 129و  121انه ماده گشرعي، عمل جراحي یا طبي مشروع با اخذ رضایت )بندهای شش

، «قابل مجازات نیست»و یا « شودمجازات نمي»گذار از عبارت شوند، قانونواقع مي

استفاده کرده و تصریح بر جرم نبودن رفتار ارتکابي تحت این علل به دلیل زایل شدن 

_______________________________________________________________________________ 
 موارد در دیدهبزه رضایت. 0. اضطرار یا ضرورت. 4. مشروع دفاع. 3. قانونی آمر امر. 0. قانون حکم. 0:شامل اسباب این. 0

 . قانونی خاص

 کننده زایل؛ اسباب این. 0. هستند خارجی و عینی اسباب؛ اسباب این. 0:از اندعبارت اسباب این هایویژگی ترین. مهم0

 نیز جرم شرکای و معاونان وضع به نسبت اسباب این. 3. شوندمی جرم تشکیل از مانع بنابراین و بوده جرم قانونی عنصر

 مدنی یتمسئول، مرتکب مجازات نفی بر مضاف و مجرمانه رفتار شدن دانسته مباح با اسباب این تحقق موجببه. 4. مؤثرند

 . گرددمی منتفی، باشد شده تصریح قانون در که استثنا موارد در جز
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صرفاً  تحقیقلذا در این  (114-112ص، 1395، زاده عظیمعنصر قانوني نداشته است. )

 پردازیم. مي (پزشک )مسئولیت121بند ج ماده  به تحلیل

 

 . رضایت و برائت در درمان3

برائت از او به پذیرش و رضایت  تحصیلتوان بدون هیچ بیمار عاقلي را نمي

 . در صورتدرمان پزشکي واداشت

ه رضایت و برائت را گرفت شروع به درمان ، پزشک باید قبل ازمعالجهتمایل به  

جز پزشک و در زمان ها توسط فردی بهبرائت نامهو  هانامهموارد رضایتاغلب  باشد. در

 توسط جراح یا پزشکباید و برائت،  که گرفتن رضایتدرحالي. شودپذیرش اخذ مي

موفقیت درمان هم تا حدودی به بیمار توضیح داده  انجام شود و احتمال معالج بیمار

 شود. 

 

 دیده(. رضایت بيمار )بزه4

، 1310. )معین،آمده استاجازه و رخصت خشنودی،  لغت به معنای رضایت در

 یک عمل حقوقي طرفبهي شخصي تمایل قلب ست ازا و در اصطالح عبارت( 1629ص 

 شاان قصد و برخالف شد یا بعداً واقع خواهد ،شودکه سابقاً انجام شده یا اآلن انجام مي

سه زمان، حال، گذشته و آینده هر شامل رضایت  گیرد،را در برمي حال زمان فقط که

 موافقت رضایت بیمار؛ یعني تمایل قلبي و (332ص، 1312، . )جعفری لنگرودیشودمي

د. شونهای او انجام ایشان مبني بر اینکه تعرضي برخالف قانون علیه حقوق و آزادی

 زا، درماني اقدام هرگونه به از تن دادن قبل بیمار که است مدرکي امضای نامه؛رضایت

 آگاهي پزشک معالج، توسط آن و خطرات جایگزین درماني هایراه، عمل خطرات کلیه

 آن فادم در دقت لذا، شده شناخته رسمي و قانوني سند یک عنوانبه نامهرضایت. یابدمي
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ه، رضایت دارا برای تأثیر اساسي . شرطاست اهمیت بسیار حائز آن قانوني نکات رعایت و

اثر قانوني ندارد.  1مفاد مواد قانون مدني بنابراین اراده مکره بر اساس ؛ه کننده استدارا

قانون مدني که حتي در  190رضایت مطرح در کار درمان با رضایت مطرح در ماده 

قرارداد معالجه نیز باید وجود داشته باشد متفاوت است؛ چراکه منظور از رضایت به 

سازد. رضایت بیمار، ان مشروع ميدرمان رضایتي است که دخالت پزشک را در درم

توان ترین اصلي است که در هر درمان باید در نظر گرفته شود و نمينخستین و اساسي

اش مورد درمان و یا جراحي قرار داد. بیمار را بدون رضایت خود و یا سرپرست قانوني

کن مکه تأخیر در درمان منجر به صدمه و تلف شود و گرفتن رضایت مالبته درصورتي

قانون مجازات اسالمي اقدام به درمان یا جراحي  494استناد ماده تواند بهنباشد، پزشک مي

ن گردد؟ قانونماید. آیا رضایت بیمار سبب مشروعیت فعل طبیب و عدم ضمان او مي

مجازات از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومي است و رضایت بیمار تنها 

دهد. رضایت بیمار شرط اباحه، مشروعیت عمل به پزشک مي اجازه معالجه و درمان را

و نیز عدم تقصیر مرتکب و نه علت تامه آن است. مشروعیت عمل مبتني بر اجازه قانون 

است که در مقررات کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب در درمان بیمار و عملیات 

 ( 190، ص1312ورزشي صراحتاً آمده است. )اردبیلي، 

جایز  121موجب بند )ج( ماده گذار عمل پزشکان در درمان بیماری را بهقانون

طورکلي رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان و یا نمایندگان قانوني او به دانسته است. به

از  تنهایي سبب برائت طبیببخشد. لیکن، این رضایت بهاعمال پزشک مشروعیت مي

یعني اعمال جراحي یا طبي باید اوالً؛ در  ست؛بار عمل جراحي یا پزشکي نیآثار زیان

حدود تخصص پزشک و با رعایت موازین فني و علمي آن رشته انجام یابد. ثانیاً؛ جراح 

زیرا هرگاه پزشک در اعمال جراحي یا  احتیاطي نگردند؛گونه بيیا پزشک مرتکب هیچ

_______________________________________________________________________________ 
  «ندارد قانونی اثر نیست معامله نفوذ موجب، اکراه یا اشتباه درنتیجه حاصل رضای: »قانون مدنی 099 . ماده0
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. به من استطبي مرتکب تقصیر شود، هرچند از طرف بیمار رضایت داشته باشد، ضا

ضایت کلي این است که ر هقاعدعبارتي عالوه بر رضایت، باید برائت نیز اخذ کرده باشد. 

دیده در ماهیت جرم موجب اباحه یا علت رضایت بزه تأثیراصل عدم  استناددیده بهبزه

اما این قاعده استثنائاتي نظیر حذف یکي از عناصر متشکله جرم و  ؛موجهه جرم نیست

 مواد مصرحه نیز دارد. رضایت دامنه و حکم قانون درعنوان شرط اباحه بههرضایت ب یا

در  ه بیمارک جایي، بلکه در نیسترضایت بیمار  به داشته و صرفاً محدود مفهوم وسیعي

 ییابا اخذ رضایت از اول وضعیت حیات نباتي است یا به سن رشد و بلوغ نرسیده، نیز

 معتبر نامهرضایت و باشد باید معتبر رضایت رنتیجه. دیابدقانوني وی این مهم تحقق مي

 1. دارد را خود قانوني شرایط

 

 طرفين قرارداد درمان . شخصيت1. 4

 خود شخص ،جز در موارد ضرورت دهنده رضایت شخصیت از اصوالً منظور

. است( زن رحم لوله بستن مورد در جز) شوهر یا و پدر مثل دیگری شخص نه بیمار،

نداشته باشد و یا در وضعیت مناسبي جهت  را دادن رضایـت اهـلـیت بیـمار خود لذا اگر

_______________________________________________________________________________ 
 بودن داوطلبانه. 3. دهنده رضایت شعور و عقل احراز. 0. دهنده رضایت قانونی سن احراز. 0:معتبر نامهرضایت شرایط 0

 و امضاء ثبت، کتبی رضایت اخذ. 0. باشد آن هنگام به یا و درمان از قبل باید رضایت زمان. 4. باشد مشخص رضایت

 را نامهرضایت تا باشد بالغ و عاقل باید بیمار. وی قانونی ولی یا بیمار از رضایت اخذ. 6. دهنده رضایت اثرانگشت ترجیحاً

 در بیمار شخص. آگاهانه رضایت اخذ. 7. دهد انجام را کار این است الزم او قیم یا ولی صورت این غیر در. نماید تنظیم

 نوع، آن سیر، بیماری کامل جریان در باید بیمار قانونی نمایندگان یا سرپرستان یا اولیاء صورت این غیر در و امکان صورت

. فهم قابل و روشن، ساده زبان به نامهرضایت تنظیم. 1. گیرند قرار آن خطرات و عوارض و آن عواقب و بیهوشی و جراحی

 فهم زا خارج که پزشکی غامض مسئله نباید و باشد مردم عامه فهم قابل و روشن و ساده باید نامهرضایت نوشتن طرز

 فشار یا و تهدید بدون رضایت اخذ. 9. باشد بیمار یا پزشک از خاصی تعهد یا قید به مقید یا و شود ذکر آن در باشد عامه

 را ایترض، خویش خط به و آزادانه باید دهنده رضایت شخص و گردد اخذ فشار یا تهدید و زوربه نباید نامهرضایت. باشد

 خصش باید، نباشد رسمی زبان به آشنا یا بوده سوادبی دهنده رضایت اگر. شاهد امضای ثبت. 01. نماید امضاء و نوشته

 خود ایامض به را او اثرانگشت و برساند او مهر و اثرانگشت به و نوشته را نامهرضایت، باشد روشن او هویت که معتبری

 (36ص، 0391 کیانی،-گودرزی. )نماید تأیید
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 رضایت دتوانمي او قانوني نماینده یا سرپرست یا قیم یا ولي شخص اخذ رضایت نباشد،

 پزشک به در خصوص طرف رضایت بیمار باید گفت، در برخي مواقع بیمار. دهد

 پزشک اگر لذا. خواهدمي او از را خود کند و تنها معالجهمي مراجعه معیني و مشخص

 ماتصد مسئول مذکور پزشک بپردازد، او معالجه بدون رضایت مجدد بیمار به دیگری

 آن از لقب بیمار و بوده بیمار مهم برای رضایت طرف پزشک است؛ زیرا شخصیت وارده

قانون مدني درزماني که شخصیت  501 ماده. است دوم نداده معالج پزشک به ایاجازه

 توان ازداند. پزشک اولیه را ميطرف علت عمده عقد بوده باشد، قرارداد را صحیح نمي

 باب تسبیب ضامن دانست. 

 

 دهنده رضایت . اهليت2. 4

قانون مدني به اهلیت طرفین اشاره نموده است.  190گذار در بند دوم ماده قانون

ا باشد. لذ رضایت دادن رشد( در -عقل -بلوغ) قانوني یتاهل دارای باید دهنده رضایت

 ندب)نیست،  الزم رضایت اخذ که ضروری و فوری موارد و صغیر، جز در سفیه مورد در

 . گرفت رضایت او قیم یا از ولي باید (121 ماده ج

. دهد انجام را درمان خواهدمي که شود گرفته کسي توسط باید اصوالً رضایت

 ( 546ص، 1311، زراعت)

 ستا معالجه روش یک قبول به آگاهانه رضایت دادن بیماران، حقوق تریناساسي

 پذیرش و ستنی دیگری به انتقال قابل و بوده معالج پزشک مستقیم بر عهده وظیفه این که

 در اکثر. اردد بر عهده را رضایت این کتبي ثبت بیمار مستقیم مراجعه در زمان بیمارستان

 سن بیمار به چنانچه. مدنظر است سال 11 سن به رسیدن قانوني بلوغ، پزشکي کتب

 يقانون نمایندگان از صورت این غیر در، بیمار از خود باشد رسیده تمام سال 11قانوني 

 هاآن ولي از باید( سفیه، صغیر، مجنون)در محجورین . گردداخذ مي رضایت بیمار
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ند هر باید همان ذهني، و بیماران افتادگان عقب رضایت از. شود گرفته و برائت رضایت

 یميق، باید ماندگيعقب شدید موارد در تنها. شود درمان گرفته از قبل دیگری شخص

. قانون مجازات اسالمي 121 بند )ج( ماده در گذارقانون. گیری نمایدتصمیم هاآن جایبه

 5صره همچنین در تب. است نموده تصریح هاآن قانوني نمایندگان به اولیا، سرپرستان و یا

 عام که مقام ولي پدر و مانند است، خاص ولي اعم از بیمار ولي»گوید: مي 492ماده 

 ا استیذانب قوه قضائیه رئیس، خاص ولي به دسترسي عدم یا فقدان در موارد. است رهبری

 اقدام بطبی به برائت اعطای به مربوطه هایدادستان به اختیار رهبری و تفویض مقام از

  1«. نمایدمي

 

 رضایت . موضوع3. 4

 یاولیا یا از بیمار پذیرش هنگام در معموالً و دارند مختلفي انواع هانامهرضایت

، جراحي عمل و معالجه نامهرضایت؛ شامل هانامهرضایت این برخي از. شوندمي اخذ وی

 اطالعات از استفاده نامهاجازه، عضو قطع اجازه میل شخصي، با ترخیص نامهرضایت

 رضایت باید در حدود پزشک است. عالوه بر این نامه برائت و اجازه و بیمار پرونده

 گرتجاوز کند. لذا ا بیمار اقدام به درمان کند و نباید از حدود توافق شده، با شده توافق

، باشد کرده مراجعه پزشکدندان به هادندان از یکي ترمیم یا کشیدن برای بیمار

 ندهرچ، نماید ترمیم یا کشیده را دومي دندان مریض اجازه بدون تواندنمي پزشکدندان

 عمل هنگام به پزشک که است ممکن گاهي. باشد داشته معالجه به دومي نیاز دندان

 روطمش نجات وی که بردمي رنج دیگری بیماری مخفي از بیمار که گردد متوجه جراحي

 گرددمي متوجه، آپاندیسیت عمل هنگام به جراح مثالً. است زمینه این در جراحي عمل به

_______________________________________________________________________________ 
 ماده 0 بند در مذکور، طبی و جراحی اعمال مورد در قانونی نمایندگان از منظور، قضاییه قوه حقوقی ادارۀ نظریۀ . مطابق0 

 داشتن با وکیل، قیم، وصی، پدری جد، پدر» اند ازعبارت( جدید قانون 001 ماده «ج» بند) 0371 مصوب. ا. قانون مدنی 09

 ( 314ص، 0390، کارخیران. )«اوست با صغیر زندگی هزینۀ تأمین و حضانت که صغیری مادر، مالی اختیارات
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 اآی حال. گیرد قرار جراحي عمل مورد باید که دارد وجود بزرگي غده بیمار شکم در که

 آیا در؟ نماید دوم مبادرت جراحي عمل انجام قبلي به رضایت بدون تواندمي طبیب

قانون مدني  190 گذار در مادهقانون؟ است پزشک مسئول، ایجاد خطر و مبادرت صورت

موضوع معین که مورد معامله است را یکي از شرایط صحت معامله قرار داده است. البته 

 حالت بین که است بهتر این ولي؛ است اختالف پزشکان و حقوقدانان بین مورد این در

ست ا مکلف پزشک، دارد فوریت دوم اگر عمل. گذاشت فرق فوری غیر حالت و فوریت

 موجب و ورزد مبادرت دوم عمل انجام به بیمار نجات برای 121ماده استناد بند ج به

 از ناشي خطرات مسئول، دوم عمل نبودن فوری صورت در و گرددنمي او مسئولیت

 . بود خواهد عمل

 

 رضایت . انواع5

 ایدب رضایت، باشد داشته امکان فوریت عدم دلیل به رضایت اخذ کهدرصورتي

 آن هنگام به یا و درمان از قبل

قانون مجازات  121 ماده ج بند استنادبه، باشد داشته فوریت اگر درمان اما باشد؛

 رضایت لذا. نیست ضروری رضایت اخذ اسالمي،

 رضایت انواع مختلفي. گردد مخففه کیفیات اعمال موجب، تواندمي فقط بعدی

 نظیر؛ رضایت ضمني و صریح،

اختصار آگاهانه، غیرآگاهانه، کتبي، شفاهي و رضایت در جموارد خاص دارد. به

 پردازیم. ها ميبه تحلیل اهم آن

 

 (ابرازی یا اظهاری) صریح تلویحي( و رضایت) ضمني . رضایت1. 5

رضایت ممکن است صریح یا ضمني باشد. در صورت دوم باید رضایت به درمان 
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 خود ملع و رفتار با را آن بیمار که است ي، رضایتيموردنظر تعلق گیرد. رضایت ضمن

 عمل خویش آزادی و اراده بر اساس و عملي و ضمني صورتبه بیمار. دهدمي نشان

 هایاندرم و هاتشخیص اکثر و دیگر پزشکان میان از پزشک یک انتخاب مثالً؛ کندمي

 ردمو در تنها ضمني رضایت این حالبااین. است رضایت نوع این اساس بر پزشکي

 شامل را بردارینمونه مانند تراختصاصي معاینات و بوده صادق بالیني اولیه اعمال

 . شودنمي

 است بهتر شفاهي رضایت. است شفاهي و کتبي صورت به دو رضایت صریح

 لذا. اشدنب اعتراضي جای مشکل بروز صورت در تا شود گرفته ثالثي شخص حضور در

 رضایت، خون گرفتن مثل خاص اقدامات انجام یا و معاینه هرگونه انجام از قبل باید

 و یمارستانب در بستری زمان در بیشتر کتبي رضایت. شود گرفته شفاهي طوربه بیمار

 مشکالت از جلوگیری سبب است و جراحي نظیر درماني و تشخیصي اعمال انجام

 . شد خواهد بعدی احتمالي

 

 غيرآگاهانه رضایت و آگاهانه . رضایت2. 5

 ضعیتو از را بیمار باید پزشک. باشد آزادانه و آگاهانه باید بیمار رضایت اصوالً؛

 او برای را درمان از ناشي احتمالي و جانبي اثرات و خطرات و سازد آگاه خود سالمت

 يزمان خصوصاً پزشک مداخله ماهیت و نوع به، اطالعات دادن به الزام ماهیت. کند بیان

 میزان مورد در. دارد بستگي، است عمده آزمایش یک یا جراحي عمل مداخله این که

 پزشکان ربیشت معیارهای مختلفي وجود دارد. لذا ،بدهد بیمار به باید پزشک که اطالعاتي

 . کنندمي بسنده بیمار توسط ورقه یک به امضای صرفاً، آگاهانه از رضایت
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های الزم رضایتي است که پزشک پس از گوشزد کردن آگاهي 1رضایت آگاهانه،

 ،1319گیرد. )پور اسماعیلي، درباره نوع درمان و پیامدهای احتمالي ناشي از آن مي

 (546ص، 1311، زراعت. )شود گفته بیمار به معالجه باید تبعات این رضایت، ( در26ص

 

دهد های الزم را به بیمار نميرضایتي است که پزشک آگاهي رضایت ناآگاهانه،

و به معالجه و درمان بیمارمي پردازد. مثالً چنانچه پزشک بدون دادن آگاهي الزم از 

( درواقع 26، ص1319عوارض سزارین اقدام به سزارین بیمار نماید. )پوراسماعیلي، 

 باشد؛ لذا پزشک باید عواقب صورت آگاهانه گرفته شدهرضایت هنگامي مهم است که به

 بیني ناشي از درمان را به بیمار گوشزد کند تا بیمارو خطرات احتمال طبیعي و قابل پیش

ها، آزادانه و آگاهانه به درمان و معالجه رضایت دهد. متأسفانه در قانون بر پایه این آگاهي

ر وضع نشده مجازات اسالمي جدید مقرراتي در خصوص اخذ رضایت آگاهانه از بیما

بنابراین  شود؛ای است که امروزه چندان بهایي به آن داده نمياست و این مهم مسئله

 ضرورت قوانین و مقررات منسجمي در این خصوص باقي است. 

در برخي معالجات که ممکن است به حقوق دیگران لطمه بزند، بهتر است 

 مختلف، موارد در رضایت( 546، ص1311رضایت از افراد ذینفع گرفته شود. )زراعت، 

 هیچ برای معموالً ،دارد. مثالً در مورد زوجین را خود به مخصوص و مشخص قواعد

 در فرد توانایي بر روی عمل نحوه در مورد ولي، نیست همسر الزم رضایت شخصي

 خود ترضای اعضا، پیوند و طبي جنینسقط و رحمي هایلوله بستن، فرزند داشتن مورد

 شوهر و نز عبارتي به. آید حاصل نیز او همسر رضایت باید و نیست کافي تنها متقاضي

_______________________________________________________________________________ 
 شرح. 3. هاآن انتظار مورد عواقب و استفاده مورد فرایند از مناسبی شرح. 0. وضعیت تشریح. 0: آگاهانه رضایت . شرایط0

 به که جراحی یا پزشکی معالجات از بیمار ساختن مطلع. 0. بیمار سؤاالت به پاسخگویی پیشنهاد. 4. انتظار مورد منافع

 (30ص، 0391، کیانی-گودرزی)نیست.  دیگری به انتقال قابل و بوده پزشک مستقیم عهده
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 رضایت فوری در موارد جزبه کودکان درمان یا برای 1. دهند عمل به رضایت باید دو هر

 قبل از والدین رضایت مدرک ورزشي گروه یا دانش آموزان برای. است الزامي والدین

 غالباً هک است خفیفي صدمات به درمان والدین بر رضایت دال فرم این و شودمي گرفته

 موارد در. است شرط والدین دوباره رضایت جدی صدمات پس در مورد. رودانتظار مي

 برخوردار زیادی شمول از بودن اورژانسي چون ولي 5نیست؛ الزم رضایت اخذ اورژانس

 و نیست هوشیار بیمار کهدرصورتي. شود رعایت موارد سری یک است بهتر است،

 قاماتم اطالع به مراتب است بهتر ندارد، وجود وی یاولیا اطالع برای نیز کافي فرصت

 سه حضور با در غیر این صورت،. گردد اخذ آن جهت مجوزی و شود رسانده قضایي

 سپس و شود داده توضیح آن در موارد اورژانس و شود تنظیم ایجلسهصورت پزشک

 ،باشد نفر سه از کمتر درماني در مرکز حاضر پزشکان تعداد اگر. شود شروع درمان

 یا يپزشک کادر و پرسنل سایر حضور با را فوق جلسهصورت تواند،مي معالج پزشک

 که اورژانسي خیلي موارد در (32ص، 1390، کیاني-گودرزی. )نماید تهیه پرستاری

_______________________________________________________________________________ 
 نز جان اگر لذا. شودنمی کار این به راضی شوهر، جراحی عمل بودن حتمی لزوم همچنین و زن رضایت وجود با . گاهی0

 وردم این در. نماید جلب را قانونی مقامات موافقت، خود ادعای طرح و دادسرا به رجوع با تواندمی، باشد خطر در او آینده یا

 اقدام به یازن کهدرصورتی قانونی پزشکی نظر کسب از پس و نموده ارجاع قانونی پزشکی به را موضوع است موظف دادسرا

، گذاردمی اثر ازدواج از ناشی حقوق روی بر درمانی اقدامات که مواردی در طورکلیبه. نماید صادر را الزم دستور، باشد فوری

 قطع، نسیتج تغییر، سازیعقیم، هیسترکتومی، جنینسقط؛ نظیر مواردی شامل و است الزامی نیز بیمار همسر رضایت اخذ

 (36ص، 0391، کیانی-گودرزی. )باشدمی... و پیوند، عضو

 انونیق نمایندگی سمت نداشتن صورت در بیمار بستگان و فرزندان و همسر: ق. ح. ا 30/6/0371 – 7/0104: شماره نظریه

 ( 314ص، 0390، کارخیران. )ندارند را معالج پزشک برائت و جراحی اعمال اذن دادن حق

 هک شودمی اطالق پزشکی اعمال از مواردی به پزشکی هایفوریت: »داردمی مقرر پزشکی هایفوریت قانون یک ماده 0

 عضو نقص یا جانی خطرات باعث، نیاید عمل به فوری اقدام چنانچه و قرارداد درمان و رسیدگی مورد سریعاً را بیماران باید

 از ناشی صدمات. 4 هازایمان. 3 هاسوختگی. 0 هامسمومیت. 0؛ شد خواهد درمان غیرقابل یا و عالجالصعب عوارض یا و

 هایبیماری تشنجات. 1 هاخفگی و شدید تنفسی اختالالت. 7 اغما. 6 قلبی و مغزی سکته. 0 نقلیه وسایل سوانح و حوادث

 شمول در که مواردی سایر –00. دارند خون تعویض به نیاز که نوزادانی هایبیماری –01 هامننژیت مانند خطرناک عفونی

 (36ص، 0391، کیانی-گودرزی) «. گیردمی قرار یک ماده تعریف
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 مصوب اسالميقانون مجازات  121 ماده ج استناد بندنیست به کاری هیچ برای فرصت

 نمایند.  بیمار جان حفظ و درمان به اقدام رضایت اخذ بدون است موظف پزشک 95

 اخذ فوری موارد . در1:دارد وجود نامهرضایت خصوص در استثنا دو بنابراین

  ضروری نیست: نامهرضایت

 ریضم نجات برای و پزشک نباشد ممکن برائت تحصیل که ضروری موارد در. 5

 ماده. )نیست وارده صدمه یا تلف ضامن کسي باشد کرده معالجه به اقدام مقررات طبق

 . دارد وسیعي مفهوم فوریت 1(قانون مجازات اسالمي 494

برای استناد پزشک به حالت ضرورت بدون اخذ رضایت و برائت، وجود سه 

. وجود خطر شدید جاني که اثبات آن بر عهده خود پزشک است و 1شرط الزم است:

. بیمار قادر به اجازه 5گیرد. اختالف، نظریه پزشکي قانوني مالک قرار مي در صورت

. تا زماني که ضرورت باقي است، رضایت و برائت الزم نیست. )موسوی 3دادن نباشد. 

 رضایت صرف 5نیست.  الزم رضایت اخذ موارد متعددی ( در340، ص1310بجنوردی،

 492 قسمت اول ماده گردد. طبقنمي پزشک مسئولیت رفع موجب معالج درمان به بیمار

_______________________________________________________________________________ 
 معالجات و جراحی اعمال به اقدام فنی و علمی موازین رعایت با فوری موارد در: ق. ح. ا 7/0/0360 -/7/63:شماره نظریه 0

 – 7/0131: شماره نظریه( 313ص، 0390، کارخیران. )است بالاشکال صغیر قهری ولی از رضایت اخذ بدون طبی

 ،کارخیران. )است بیمار معالج پزشک با پزشکی و جراحی اعمال در ضروری و فوری موارد تشخیص: ق ح. ا 00/3/0370

 (314ص، 0390

 رنظای و پرورشگاه، زندان به ورود هنگام زندانیان و متهمین متداول معاینات. 0 نامه الزم نیست:. در موارد زیر اخذ رضایت0

 عمومی بهداشت ازلحاظ آموزاندانش ایدوره معاینات. 3. غذائی صنایع پرسنل و کارکنان بهداشتی ایدوره معاینات. 0. آن

، شوندمی خارج یا وارد هوائی و خاکی و آبی مرزهای از که مختلف کشورهای به مسافران و مهاجران معاینات. 4. مدارس در

 استخدامی متداول معاینات. 0. مسری هایبیماری وجود مواقع در هاقرنطینه و کشورها ورودی مبادی در یا و عزیمت از قبل

 نظر از فرد سالمت اعالم و معاینه. 7. بدحال و اورژانسی بیماران و مصدومان متداول معاینات. 6. ازدواج و خدمت حین

. اماالری و سل مثل امراضی و هابیماری شدن گیرهمه موارد در بهداشت وزارت به اعالم جهت مسری هایبیماری به ابتال

 حین در یا و گزینش هنگام ورزشکاران معاینات. 9. قضائی امر به قانونی پزشک توسط مصدومان یا متهمان معاینه. 1

 و فوری، ضروری موارد در. محاکم و قضایی مراجع دستور به معاینه و قانونی پزشکی معاینات. 01. ورزشی هایتیم بازی

 (36-37ص، 0391، کیانی-گودرزی. )باشدنمی الزم رضایت اخذ اورژانس
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دهد و همچنین مي انجام خود که هایيمعالجه در باشد، حاذق هرچند طبیب ا. قانون مدني

 ولي یا مریض اذن با هرچند کندصادر مي را آن دستور در معالجاتي که 496مطابق ماده 

و  صدمات ضامن شود مالي خسارت یا عضو نقص یا جان تلف باعث اگر او باشد،

 . است وارده خسارات

 

  رضایت قانوني . عنصر3. 5

هر نوع عمل جراحي یا »: داردمقرر ميمجازات اسالمي  قانون 121 ماده)ج(  بند

طبي مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانوني وی و رعایت 

رد فوری اخذ رضایت ضروری شود. در مواموازین فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي

ها به بحث رضایت اشاره شده، یکي که در آن مذکورماده از  بنداین بر اساس  «نیست. 

ارکان در بحث درمان توسط پزشک وجود رضایت است.  ترینترین و اصولياز اساسي

که در بسیاری از امور حقوقي و معامالت و قراردادها بحث رضایت در کنار  گونههمان

 در بحث پزشکي و ارتباط ،ای به شمار رفتهعقل و بلوغ از شرایط اصلي و عامه و پایه

 بیمار و پزشک، عنصر رضایت نقش کلیدی و مجوز عمل و اقدام شمرده شده است. بند

عنوان معالجه و درمان تصرف در نفس دیگران بهدر مقام بیان شرایط جواز  121ماده  )ج(

که  قرار داده است موردتوجهاز نتیجه احتمالي آن را  نظرصرفبوده و نفس فعل طبابت 

در این صورت اقدام پزشک و یا عمل جراحي در صورتي مشروع است که با رضایت 

پزشکي  ایبیمار صورت گرفته باشد و یا ولي و یا سرپرستان بیمار و با شرط عدم خط

 ؤثرمبا این وصف رضایت و اذن مستفاد از قانون در مشروعیت فعل طبیب یعني معالجه 

بوده و پزشک در برابر صدمات احتمالي مسئول است. لذا پزشک بدون ضمیمه نمودن 

رضایت بیمار یا ولي یا سرپرستان او مجاز به اقدام نبوده و در صورت اقدام ضامن است. 

مه بایستي یک ارتباط منطقي همراه با حفظ اعتماد متقابل بین نابرای گرفتن رضایت
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نامه برای اقدامات غیرقانوني و گرفتن رضایت پزشک و بیمار وجود داشته باشد،

مسئولیت پزشک در جریان اقدامات درماني از جنین معتبر نیست. غیراخالقي نظیر سقط

 دو حال خارج نیست. 

 

 عل طبابت و جراحي: الف. مسئوليت پزشک نسبت به نفس ف

گذار اجازه تصرف و جواز مشروعیت پزشک در قانون 121ج( ماده ) استناد بندبه

نظر از نتایج احتمالي آن موردتوجه قرار داد. لذا عنوان معالجه، صرفنفس دیگران را به

هر نوع معالجه که با رضایت بیمار یا ولي او و بدون خطای جزایي انجام نگردد، ضمان 

ست. درنتیجه رضایت بیمار منحصراً در مشروعیت فعل طبیب )معالجه( مؤثر بوده آور ا

 گردد. و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي

 

 ب. مسئوليت پزشک نسبت به جنایات ناشي از درمان:

گذار در خصوص جنایات ناشي از درمان در قانون مجازات اسالمي قانون 

در خصوص جنایات بالمباشره و  492کرده و در ماده ازنظر مشهور عدول  95مصوب 

در خصوص جنایات بالتسبیب مقرراتي وضع نموده و به نظریه تقصیر  496در ماده 

نزدیک و از نظریه خطای محض یا مسئولیت بدون تقصیر عدول کرده است. ولي بار 

ده است که واثبات تقصیر و یا اثبات عدم تقصیر را منوط به گرفتن یا نگرفتن برائت نم

مروز هایي را که اپردازیم. برخي از فقهای اسالمي طبابتدر قسمت دوم به تشریح آن مي

گیرد، از مصادیق دستور به معالجه قلمداد نویسي صورت ميبه نحو متعارف و با نسخه

اینکه  ( نتیجه294، ص1316اند. )امام خمیني، کرده و در این موارد ضمان را بعید نشمرده

بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب، یعني معالجه مؤثر بوده و به صدمات رضایت 

 شود. اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي
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 برائت . اخذ6

که شرط اباحه عمل است و تنها اجازه معالجه  در حقوق ایران عالوه بر رضایت

 شخص ذمه دنبو خالياست، برائت نیز باید از بیمار یا ولي او گرفته شود. برائت به معني 

 مشغول دیگر از اول معین در مقابل شخص شخص ذمه اساساً خواه. است از تعهد معین

 (101ص ،1312جعفری لنگرودی،. )ذمه شودالو فارغ شده مشغول یا نشود

. است جنجالي و اختالفي، ارزش با مباحث پزشکي دارای حقوقي، ازنظر

 تقصیر مبنای 95 قانون مجازات اسالمي در ایران گذارقانون

 مفروض یرتقص؛ قانون این در مسئولیت مبنای اما، پذیرفته پزشک مسئولیت در را

 تقصیر دمع اینکه مگر، کنیممي فرض مسئول را پزشک یعني ؛شده اثبات تقصیر نه است

  (125، ص1391صفایي، . )برسد اثبات به او

 در پزشک هرگاه قانون مجازات اسالمي 492اصل بر این است که مطابق ماده 

 است؛ مگر دیه گردد، ضامن بدني صدمه موجب تلف یا دهد،مي انجام که معالجاتي

 عدم و بوده فني موازین و پزشکي مقررات مطابق او عمل کند که ثابت پزشک اینکه

 هدهع بر ضماني صورت این در. نماید ثابت را خود عمل و علم در تقصیر عدم یا قصور

 هم صیریتق و مرتکب باشد گرفته برائت معالجه از قبل پزشک اگر یا. نیست پزشک

. کنند ابتث پزشک را تقصیر او دم یاولیا یا بیمار، اینکه مگر نیست خسارت ضامن، نشود

 چیزی یعني برائت موضوع باید؛ اوالً 1:برائت تحصیل در که داشت توجه باید حالدرعین

 رطش نوعي برائت شرط چون؛ ثانیاً. باشد معین و روشن کندمي قبول را آن مریض که

 به سبتن برائت تحصیل و است معتبر غیرعمد تقصیرهای درباره است، مسئولیت عدم

 924 ماده. )است بالاثر و باطل، بوده عمومي نظم برخالف آن حکم در و عمدی اضرار

_______________________________________________________________________________ 
 . « کند نظرصرف اختیار به خود حق از دائن که است این از عبارت ابراء: »قانون مدنی 019 ماده .0

 . «باشد داشته اهلیت ابراء برای متعهدله که شودمی تعهد سقوط موجب وقتی ابراء: »قانون مدنی 091ماده 
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  (قانون مدني

 یند از تحقق پیش یا دین از سقوط است. لذا اگر بعد تبعي حقوقي عمل ابرا

و ا مورث، مدیون از مرگ پیش اگر وارثي مثالً. اثر استو بي موضوع بدون ،شود واقع

 یحتوض با معالجه قبل حال اگر پزشک. بردنمي از بین را طلب اقدام این ابرا کند، را

 یو مسئولیت رفع موجب برائت این آیا ،نماید احتمالي از بیمار اخذ برائت خطرات

 ؟گرددمي

مسئولیت پزشک از معماهای زمان ما است؛ تیغي است دو لبه که اگر با مهارت 

سو، هرگاه این مسئولیت منوط به رساند. از یکبه کار گرفته نشود، صدمه فراوان مي

های صنفي و پیچیدگي تحقیق و نقص علم مانع از آن است تقصیر پزشک باشد، تعصب

یزد. تواند با این موانع از مسئولیت بگرو مي احتیاطکه دعوا به نتیجه برسد و پزشک بي

از سوی دیگر، اگر لزوم تقصیر انکار شود، رغبت به این حرفه مفید و ضروری کاهش 

بات دهد. بهتر این است که اثیابد و دانش پزشکي توان تجربه و ابتکار را از دست ميمي

 شود او تقصیری نداشتهکه احراز گناهي پزشک بر عهده خود او قرار گیرد ولي همینبي

 ( 140-141، ص 1314توان نهاد. )کاتوزیان، گناه را بر گردن او نمي

 

 برائت نامه. 1. 6

 ،ماربی اگریعني  ؛پزشک از پرداخت خسارات احتمالي ناشي از درمان است یابرا

 در گردید،ي دچار عوارض

یست. ن مقصر ،کرده باشد عملپزشک بر اساس موازین فني و علمي  کهدرصورتي

 برائت باید از کساني اخذ شود

که در صورت وقوع خسارت حق تعقیب دارند و همانند رضایت، باید منجر  

 ( 546، ص1311باشد. )زراعت، 
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 عیتوض این در و نیست معتبر، باشد مجنون یا نابالغ که مریض از برائت اخذ

( ریپد جد یا پدر) خاص ولي از اعم؛ مریض ولي. شودمي تحصیل مریض ولي از برائت

مبنای ضمان، تقصیر است و  (1. قانون مدني 492 است. )ماده( رهبری مقام) عام ولي یا

تواند ذمه پزشک را مشغول سازد. اگر در جایي که تقصیر نباشد، عدم اخذ برائت نمي

قرار است پزشک از باب احسان به درمان بیمار مشغول شود و مرتکب تقصیری هم 

اخذ برائت این است ( 510، ص1312یگر محملي ندارد. )اردبیلي، نشود، گرفتن برائت د

 که پزشک قبل از شروع به درمان، خطرات احتمالي را به بیمار یا ولي او تذکر دهد و

رائت ب نماید تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد. با اخذ کتباً برائت اخذ

مقام  صالحیت خود بتواند در تخصص و اساس شود تا بربه پزشک اجازه داده مي

 احتمالي و هایآسیبمعرض  تشخیص یا درمان بیمار را با توجه به موازین علمي در

 ،گردد يطبي قرار دهد. چنانچه بیمار در طي درمان دچار عوارض هایروشالزم با 

 مقصر نیست.  ،پزشک بر اساس موازین علمي و فني عمل کرده باشد کهدرصورتي

معني معاف شدن از ضمان ناشي از احتمال خطرات است و باعث شرط برائت به 

وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارج معاف شود تا طبیب را از اثبات احتیاط بهمي

ابت و عمد پزشک را ث مباالتيبيبا وجود چنین شرطي بیمار یا بازماندگان او باید . کند

ود و رلي اثر برائت از این فراتر نمي. وبندندنميرفي از دعوی خسارت کنند وگرنه طُ

  (141-145، ص1314)کاتوزیان، در مورد تقصیرهای سنگین و عمد اثری ندارد.  ویژهبه

 

  برائت و رضایت تفاوت. 7

 ای عضو نقص، مرگ بروز صورت در، باشد گرفته رضایت فقط پزشک اگر

 پدید خسارت دارعهده، باشد هم گرفته را برائت ولي اگر است ضامن، مالي خسارت

 سقوط موجب پزشکي قصور عدم صورت در که است برائت اصل تنها. نیست آمده



  91 پزشک مسئوليت برائت در رفع رضایت و فقهی و حقوقی نقشبررسی 

1 

 از پزشک کردن معاف در بیشتری نقش برائت با مقایسه در رضایت. شودضمان مي

 لیتمسئو عدم شرط نوعي برائت اینکه به توجه با زیرا؛ است ترعام و دارد مسئولیت

 مسئولیت از را زیان عامل و ندارد آیي کار عمد حکم در و عمدی اقدامات در، است

 ضمان ثبوت مانع و بوده طبیب فعل اباحه موجب منحصراً سازد. رضایتنمي معاف

 متوجه ترضای زیرا گردد؛نمي، است شده حاصل طبابت از که ناخواسته نتیجه به نسبت

 روازاین .بیمار است سالمت به مشروط که است معالجه در اذن فقط و نبوده حاصله نتیجه

 اخذ تفریط، و تعدی عدم و معالجه در رضایت وجود بر عالوه مسئولیت عدم برای

  (192ص، 1346، صادقي. )دارد ضرورت نیز برائت

 

 اماميه فقه در پزشک ی. ابرا8

بدون شک در فقه شیعه پزشکي که مهارت نداشته باشد یا بدون اذن بیمار یا ولي 

معالجه کند یا در کار خود مرتکب قصور یا تقصیری شود، به اجماع فقهای او اقدام به 

 (44، ص1404شود. )نجفي، شیعه ضامن شناخته مي

اما آنچه دارای اهمیت است بحث پیرامون طبیبي است که با وجود مهارت و 

تخصص کافي و بدون تقصیر هنگام معالجه در کار خود موفق نشد و درنتیجه، بیمار 

چار نقص عضو گردد. در این مورد آنچه از گذشته میان فقیهان شیعه مشهور تلف یا د

بود این است که طبیب ضامن نیست. شیخ مفید، شیخ طوسي، عالمه حلي، شهید اول و 

، 1404اند. )همان، ثاني، صاحب جواهر و ... در این خصوص پزشک را ضامن دانسته

 ( 46، ص43ج

 نظامات و فني موازین رعایت رغمبه کهتيدرصور بیمار به نسبت پزشک اقدامات

 به اقدام از قبل پزشک اگر ولي. بود خواهد ضمان موجب جنایت شود به منتهي دولتي

نماید، پزشک ضامن نیست. مشهورترین نظریه در بین فقهای  اخذ برائت بیمار از درمان
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ود، شوارد ميامامیه این است که پزشک مسئول زیان ناشي از معالجه است که به بیمار 

هرچند تقصیری مرتکب نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد و 

سبت ن فقه طورکلي درگذار در قانون مجازات قدیم از این نظر پیروی کرده بود. بهقانون

 : دارد وجود نظریه سه پزشک ضمان خصوص به

 

 ذ برائتدر صورت عدم اخ اول. مسئوليت پزشک غيرمقصر نظریه

 براثر و بپردازد معالجه به او ولي یا بیمار رضایت با پزشک هرگاه مطابق این نظر

 و اشدب نشده تقصیری مرتکب ضامن است، هرچند زیاني برسد پزشک بیمار به معالجه

 مایدن اخذ برائت معالجه از قبل او ولي یا از بیمار اینکه مگر، باشد نیز ماهر خود کار در

  1. است ضامن تقصیر صورت در فقط حالت این در که

 در طبیب ضمان عدم به قائل، است امامیه فقهای مشهور نظر همان این نظر که

 روریض پزشک به مردم نیاز و احتیاج معتقدند گروه این. باشندمي برائت اخذ صورت

گر به ا که بداند پزشک وقتي زیرا، کندمي توجیه را بیمار از برائت اخذ لزوم که است

 ،کرد نخواهد و درمان طبابت، رهایي ندارد از ضمان بپردازد بیمار و معالجه درمان

 از روایتي اساس بر اینان( 490ص، 1414،ثاني شهید. )او است نیازمند بیمار کهدرحالي

، ندک دامپزشکي یا طبابت هر کس فرمودند( ع) امیرالمؤمنین» :فرمودند که( ع) صادق امام

 بابتط ضرورت و نیز . «بود خواهد ضامن صورت این در غیر ،گیرد برائت او ولي از باید

 این بر عالوه. انددانسته کافي «یجب لم ما اسقاط» قاعده گرفتن نادیده برای، جامعه در

_______________________________________________________________________________ 
. قاعده اتالف؛ چون پزشک مباشر تلف بوده است و در اتالف 0اند از: طرفداران نظریه بدون تقصیر پزشک عبارت. دالیل 0

ع( در باب ضمان ) . روایت سکونی از امام علی3تقصیر شرط نیست. عدم هدر رفتن خون مسلمان )ال یطل دم امرءٍ مسلم(

ختان را ضامن جرح  (ع) علی امام صادق )ع( که فرمودند امام طبیب در فرض عدم اخذ برائت و روایت نوفلی از سکونی از

. قیاس اولویت. در مورد خطای محض فاعل قصد نتیجه زیانباری را 0. اجماع فقیهان شیعه 4دانست. وارد بر طفل می

ت. )شهید انسندارد، ولی مسئول پرداخت دیه است. لذا، به داللت اولویت چون پزشک قصد فعل را داشته باید او را ضامن د

 ( 44، ص43، ج0414( )نجفی، 011، ص01، ج0401ثانی، 
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 قالیيع تعهدی که برائت شرط به است، متعهد بیمار «شروطهم عند المؤمنون» مقتضایبه

، نجفي. )ننماید طلب پزشک از چیزی جنایت وقوع صورت در و نموده عمل است،

 (44-41 ص، 45ج، 1404

 اوایفت از ولي؛ است فقها مشهور نظر بر مبتني پزشک محض مسئولیت قاعده

 پزشک ولیتشود. مسئمي استنباط تقصیر مبنای، پزشک در مسئولیت فقها از دیگر برخي

 برائت اخذ لزوم آن رفع جهت اینکه تا ندارد محکمي مباني مقصر غیر و مأذون، حاذق

 مودهن رفتار علمي موازین طبق بر، بیمار رضایت اخذ با پزشک که موردی. گردد مطرح

 دلیل هب و نیست اتالف قاعده اجرای محل است، شده وارد زیان بیمار به تقصیر، بدون و

 پزشکي ینچن به متلف عنوانبه استناد، پزشک فعل و ضرر میان سببیت رابطه وجود عدم

  (125ص، 1391، صفایي. )است منتفي

 

دوم. عدم ضمان پزشک غير مقصر حتي در صورت عدم اخذ برائت. )نظریه  نظریه

 ابن ادریس(

 کار در اینکه بر عالوه و بپردازد او معالجه به بیمار اذن با کهدرصورتي پزشک

 تقصیری مرتکب بوده، ماهر خود

مطابق این نظریه که توسط ابن ادریس مطرح شده و  1. نیست ضامن، نشود هم

_______________________________________________________________________________ 
. اصل بر برائت ذمه است؛ در جایی که در اصل ضمان طبیب تردید 0: از اندادریس عبارت ابن نظریه طرفداران . دالیل0

، رائرالس، ادریس ابن)زیرا عدم ضمان موافق اصل است.  داریم، طبق اصل برائت باید حکم به عدم ضمان طبیب کنیم؛

. وقتی بیمار به معالجه رضایت 3( 009، ص04، ج0406. اذن بیمار مسقط ضمان پزشک است. )مقدس اردبیلی، 0 (373ص

مقتضای الجواز الشرعی »و جواز شرعی با ضمان آور بودن آن منافات دارد و به  گردددهد، معالجه مباح و مشروع میمی

. طرفداران این نظریه در رد استدالل مشهور که به 4(071، ص01د. )عاملی، مفتاح، جپزشک مسئولیتی ندار« الضمانینافی

اند منظور از این روایت جایی است که بیمار محجور بوده و صالحیت رضایت استناد کرده گفته( ع) روایت منقول از علی

ازحد مجاز بریده مرتکب تقصیر بیش. در خصوص روایت سکونی درباره ضمان ختان معتقدند چون 0دادن را نداشته باشد. 

 ( 009، ص04، جلد 0406شده و خارج از این مبحث است. )مقدس اردبیلی، 
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پردازد، به نظریه ابن ادریس معروف است، پزشکي که با رضایت بیمار به معالجه او مي

مسئول زیان وارده بر او نیست. الزم به ذکر است که ابن ادریس نخستین فقیهي است که 

و پس از او  (343، ص3ج، 1411، ادریس ابن با نظر مشهور مخالفت نموده است. )حلي

 ( 311، ص13مقدس اردبیلي به این مخالفت ادامه دادند. )محقق اردبیلي، ج

، 9، ج1409برخي از فقهای معاصر نیز دیدگاه او را تقویت نمودند. )شیرازی، 

 ( 311ص

 از ضمان موجبات آمدن وجود به و معالجه از قبل برائت اخذ معتقدند گروهي

 بموجبه. است بوده آن سقوط از قبل حق اسقاط درواقع و «یجب لم ما اسقاط» مصادیق

 ؤثرم تواندنمي درمان از قبل پزشک یابرا، است شده منسوب ادریس ابن به که رأی این

 (44ص، 45ج، 1363، نجفي. )گردد قلمداد وی مسئولیت سقوط در

 اعدهق نیز و «است آن لوازم در اذن شيء در اذن»قاعده  به استناد رسد بابه نظر مي

. انستد پزشک مسئولیت رافع، برائت اخذ به نیاز بدون را بیمار رضایت بتوان، «اقدام»

 مودهن آگاه آن احتمالي پیامدهای و درمان کیف و کم از را بیمار، پزشک اینکه به مشروط

 . باشد داده رضایت خویش معالجه به نسبت، امور این به توجه با بیمار و باشد

 

 نظریه سوم. تفکيک ميان مباشرت و عدم مباشرت طبيب در معالجه. 

 ینب این نظر که نخستین بار توسط صاحب جواهر در قرن سیزدهم مطرح شده و

 جهمعال را بیمار غیرمستقیم طوربه که موردی و است معالجه مباشر پزشک که موردی

باشر معالجه است ضامن بر اساس این نظر وقتي پزشک م 1. است به تفکیک قائل کندمي

_______________________________________________________________________________ 
. پزشک مسبب محسوب شده و در 0 :از اندعبارت طبیب مباشرت عدم و مباشرت میان تفکیک نظریه طرفداران . دالیل0

توان میاولی از باب اقوی بودن سبب از مباشر نطریقضمان ناشی از تسبیب، تقصیر مسبب شرط ایجاد مسئولیت است و به

. در این مورد اگر پزشک از باب تسبیب ضامن نباشد، 0( 049، ص0360ب(، ) خویی)باره مسئول دانست. پزشک را دراین
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است هرچند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبالً برائت اخذ کرده باشد. )مسئولیت 

کند طور غیرمستقیم مثل تجویز دارو بیمار را معالجه مينوعي( اما درجایي که پزشک به

 (49، ص1404)تسبیب( ضامن نیست، مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. )همان، 

 :است آمده چنین پزشک ضمانت خصوص در کالمالجواهر معروف کتاب در

 دونب را مجنوني یا طفل یا کند کوتاهي اگر، است معالجه از ناشي تلف ضامن پزشک»

؛ امنیافته امور اختالفي این از یکهیچ در. کند معالجه او اذن بدون را بالغي یا ولي اذن

 هک است چیزی ضامن، اجماع برحسب، دانشکم پزشک که است آمده تنقیح در بلکه

 کپزش: »است آمده( اردبیلي ارشاد شرح) برهانالمجمع در «کند. مي تلف معالجه براثر

، هن یا باشد حاذق اینکه از اعم، کند کوتاهي اگر، است خود عالج از ناشي تلف ضامن

 نهمچنی؛ نیست بارهدراین اختالفي ظاهراً و؛ نه باشد یا او یا ولي بیمار سوی از مأذون

 1404 همان،. « )است ضامن کند معالجه ولي اذن بدون را مجنوني یا طفل هرگاه، پزشک

 قوقح پزشک با تقصیر بدون و محض مسئولیت رسد نظریهبه نظر مي( 42 و 44صص، 

 هایعمل و معالجه شهامت و نیست و جرئت سازگار اجتماعي مصلحت و تطبیقي

 درمان و پزشکي علم پیشرفت گیرد و همچنین مانعمي پزشک از را بزرگ جراحي

 . است کرده عدول قاعده این از جدید مجازات قانون لذا. شودمي سخت هایبیماری

 

 تطبيقي حقوق در پزشک مسئوليت. 3

 قصیرت نظریه بر مبتني اصوالً پزشک مدني مسئولیت کشورها اغلب حقوق در 

 رسیده اتاثب به او تقصیر که است خسارت جبران به مکلف هنگامي پزشک یعني؛ است

 بنایم را تقصیر اصوالً و است وسیلهبه تعهد، پزشک تعهد، فرانسه در حقوق. باشد

_______________________________________________________________________________ 
رت شدلیل دیگری برای ضمان او وجود ندارد و دالیل ارائه شده از سوی فقها در مورد مباشرت پزشک است و مورد غیر مبا

 ( 046گیرد. )رشتی، االجاره، صنمیرا در بر
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 اعمال و معالجات و پزشکي هایآزمایش؛ مورد در البته. دانندمي پزشک مسئولیت

 ثباتا و کرده تلقي نتیجه به تعهد را پزشک تعهد فرانسه قضایي رویه ،ساده جراحي

 سئولیتم برای کافي را ضرر تحقق و نتیجه حصول عدم صرف و ندانسته الزم را تقصیر

  (146-144، صص1391صفایي،. )است دانسته

 

  1332برائت در قانون مجازات اسالمي مصوب . 11

نامه انتظامي، قانون خاصي در خصوص حقوق جز قانون و آییندر حقوق ایران به

 95پزشکان وجود ندارد. در قانون مجازات اسالمي مصوب پزشکي و میزان مسئولیت 

(، جنینسقط) 122ماده (، واقع خالف گواهي اعطای) 440 ماده»تنها چند ماده محدود؛ 

در خصوص حرفه پزشکي وجود دارد. ولي در خصوص « (اسرار افشای) 144 ماده

( و در 121 مادهج( ) مسئولیت پزشکي تنها در فصل دوم، موانع مسئولیت کیفری )بند

( قانون مجازات اسالمي 494و  496، 492کتاب دیات، مبحث موجبات ضمان )مواد 

قانون مجازات اسالمي و تبصره یک  492 به مسئولیت پزشک پرداخته است. ماد جدید

 هک معالجاتي در پزشک دارد: هرگاهآنکه حاوی اساس مسئولیت پزشک است؛ مقرر مي

 او عمل آنکه مگر است، دیه ضامن، گردد بدني صدمه یا تلف دهد، موجبمي انجام

 و باشد تهگرف برائت معالجه از قبل اینکه یا باشد، فني موازین و پزشکي مقررات مطابق

 بودن نمجنو یا نابالغ دلیل به مریض از برائت اخذ چنانچه و هم نشود تقصیری مرتکب

 برائت، ددنگر آن ممکن مانند و بیهوشي دلیل به از او برائت تحصیل یا نباشد معتبر، او

 در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در. 1 تبصره. شودمي تحصیل مریض ولي از

 . باشد نکرده اخذ برائت هرچند وجود ندارد ضمان وی برای عمل و علم

گذار در قانون جدید، از نظام مسئولیت مطلق پزشک در قانون قبلي عدول قانون

ظاهر مبنای تقصیر را در این مسئولیت پذیرفته است. چراکه تبصره نخست ماده کرده و به
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مزبور، مسئولیت بدون تقصیر پزشک را رد کرده و در صورت عدم ارتکاب تقصیر علمي 

دهد، بدون اینکه اخذ برائت را برای حکم مي و عملي، رأی به عدم مسئولیت پزشک

الزم بداند. این امر تحولي عظیم در حوزه مسئولیت مدني پزشک است که در قانون 

دانان برآنند که؛ برائت ( برخي حقوق14، ص1394جدید اعمال گردیده است. )عامری، 

زشک باید پ تنهایي رافع مسئولیت نیست ونیز باید شرایط رضایت را داشته باشد و به

 ( 42، ص1311رعایت موازین فني را کرده باشد. )زراعت، 

یرا ز برائت در قانون جدید تنها قادر به رفع مسئولیت بدون تقصیر پزشک است؛

قانون مجازات اسالمي در اصل چنین مسئولیتي متوجه پزشک  492مطابق صدر ماده 

 از بلق اینکه یا باشد نيف موازین و پزشکي مقررات مطابق او نیست. چراکه اگر عمل

که نشود، مسئولیتي ندارد. لذا هنگامي هم تقصیری مرتکب و باشد گرفته برائت معالجه

مسئولیتي متوجه پزشک نباشد، نیازی به اخذ برائت از بیمار یا ولي او نیز وجود نخواهد 

داشت. عالوه بر این مطابق تبصره یک ماده مذکور در صورت عدم تقصیر پزشک در 

م و عمل، پزشک از مسئولیت معاف است هرچند برائت اخذ نکرده باشد. لذا علیرغم عل

، عمالً تأثیری در عدم مسئولیت پزشک از جنبه 492بیني تحصیل برائت در ماده پیش

اما از جنبه اثباتي این امر متفاوت است. برخي حقوقدانان بر آنند  ثبوتي نخواهد داشت؛

فرض تقصیر یا به تعبیری اماره  492نای مسئولیت در ماده که؛ به لحاظ جنبه اثباتي، مب

تقصیر است، اما نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خالف آن قابل اثبات 

های وارده به بیمار است، مگر اینکه عدم تقصیر یعني پزشک اصوالً مسئول زیان است؛

 از را پزشک بیمار ضمان از برائت شرط او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در

، 1391صفایي، . )تقصیر از ناشي هایزیان از نه کرده بری معالجه از ناشي خسارت

 زا برائت تحصیل که شودمي استنباط مجازات قانون 492 و 494 مواد ( از149-120ص

، غیرعمدی چه و باشد عمدی چه، تقصیر ارتکاب صورت در مسئولیت رافع ضمان
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  1. نیست

، نیست پزشک احتیاطيبي مجوز ضمان از برائت حقوقدانان برآنند که شرطبرخي 

، تقصیر ثباتا استناد کند و این شرط به تواندنمي پزشک، تقصیر ارتکاب صورت در یعني

از  عافیت ضمان از برائت شرط از مقصود اگر. نماید تقاضا را وارده خسارت جبران

 باطل و عمومي نظم برخالف شرط این، تقصیر باشد ارتکاب فرض در حتي مسئولیت

اتوزیان، شد. )ک قائل تفاوت سبک و سنگین تقصیر بین خصوص این در نباید و است

  (354، ص1344

 

 دیگری  توسط اقدام و پزشک سوی از دستور . صدور1. 11

 ؛5سبب، اصطالحي است که از سوی فقها و حقوقدانان اسالمي مطرح شده است

بنابراین باید منشأ آن را در تاریخ فقه بررسي کرد. اولین بار این کلمه توسط فقهایي 

همچون ابن براج و شیخ طوسي به کار رفت. دستور به مداوا و معالجه از مصادیق 

مباشرت در ارتکاب جرم نیست، بلکه از مصادیق تسبیب است که در مورد مسئولیت 

 ( 545-543، ص1311وجود ندارد. )زراعت،  نظرپزشک نسبت به چنین موردی اتفاق

 دستور انجام آن که معالجاتي در پزشک»قانون مجازات اسالمي:  496مطابق ماده 

 امنض بدني صدمه یا تلف صورت در نمایدصادر مي را آن مانند و پرستار یا به مریض را

 «. نماید عمل قانون این( 492) ماده مطابق آنکه مگر است،

 ت واس دستور اشتباه بداند که مریض یا پرستار هرگاه، موارد مزبور . در1 تبصره

ضامن نیست،  پزشک شود و باوجوداین به دستور عمل کند،و تلف مي صدمه موجب

ز، در فرض تسبیب نی. بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است

_______________________________________________________________________________ 
 قانون مدنی. ا: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.  494 . ماده0

قانون مدنی. ا: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد  490 ماده .0

 ها انجام شود. اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن
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ی مسئول شناختن او که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت ثابت شود، براهمین

کافي است، مگر اینکه پزشک دالیلي بیاورد که نشان دهد علت ورود ضرر امری خارج 

مباالتي های پزشکي و طبع خاص و بيبیني متعارف، ازجمله نقص تجربهاز توان و پیش

( لذا در 141، ص1314بیمار و ناخوشي پنهان داشته از پزشک، بوده است. )کاتوزیان، 

 پزشک، کند ثابت را تقصیر خود پزشک عدم اگر. 1زشک ضامن نیست. موارد زیر پ

 ،و تقصیر او ثابت نشود نموده اخذ برائت مراجعه از قبل پزشک اگر. 5. نیست ضامن

 نجاما آن را، بودن دستور اشتباه به پرستار با علم یا اگر مریض. 3. نیست پزشک ضامن

ن مجازات . قانواست پرستار یا بیمار خود به مستند خسارات و ضامن نیست پزشک، دهند

دیدگاه بینابیني را برگزیده و بیشتر به دیدگاه مخالفان برائت نزدیک شده  جدیداسالمي 

حالت پزشک ضامن نیست.  قانون مذکور، در یکي از این دو 492است. بر اساس ماده 

 نکهایکه عمل وی مطابق مقررات پزشکي و موازین فني باشد و دیگر  درجایينخست 

پزشک قبل از مراجعه برائت گرفته و مرتکب تقصیری هم نشده باشد. با وجود تصریح 

به عدم ضمان در قسمت نخست ماده مزبور در صورت رعایت موازین فني و مقررات 

پزشکي، در قسمت دوم آن بر اخذ برائت، حتي با وجود عدم تقصیر که ظاهراً به معني 

شود. در تبصره یک ماده مي تأکیدفني است،  همان رعایت مقررات پزشکي و موازین

ت اخذ شود، حتي اگر برائفقدان قصور و تقصیر موجب رفع مسئولیت از پزشک مي نیز،

آن  آن، بر 1و تبصره  492گذار با تقریر قسمت نخست ماده نکرده باشد. ظاهراً قانون

ان پزشک ائت، ضمبوده تا ضمن تعدیل نظر مشهور فقهای امامیه مبني بر لزوم تحصیل بر

 جدید، را در صورت نداشتن برائت مفروض بداند. درواقع، قانون مجازات اسالمي

 ، پزشک را مکلف کرده تا برای رهایيروازایننگرفتن برائت را دلیل بر ضمان دانسته و 

در  492آنکه قسمت دوم ماده از مسئولیت کیفری عدم قصور یا تقصیر را ثابت کند، حال

و شرط مسئولیت را وجود تقصیر و  گذاردميت بر عدم ضمان صحه فرض اخذ برائ
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داند. واژگان بکار رفته در تبصره ادعای مزبور را تقویت اثبات آن از سوی مدعي مي

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود »نماید؛ مي

 را قبل از عبارت« اثبات»کلمه  ذارگقانوناگرچه « ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد. 

در تبصره بکار نبرده، اما سیاق عبارات و روح حاکم بر تبصره « عدم قصور یا تقصیر»

دهد که در فرض نگرفتن برائت، اماره بر تقصیر و مسئولیت است و پزشک باید نشان مي

رده و کخالف آن را ثابت نماید. تحصیل برائت بار اثبات و اماره تقصیر را دگرگون 

کند. مي عادی ضوابطبار تابع شرایط و مسئولیت پزشک را در صورت وقوع نتایج زیان

ن کارایي گمان ایوسیله، کارایي مهمي قائل شویم، بياگر برای نظریه تعهد به نتیجه و به

برای مرحله اثبات است، زیرا اگر تعهد پزشک را از نوع تعهد به نتیجه بدانیم، چنانچه 

ر دلیلي بهبود نیابد پزشک ضامن است و اثبات تقصیر او از جانب بیمار الزم بیمار به ه

 که پزشک در علم و عملوسیله بدانیم، درصورتينیست؛ اما اگر تعهد را از نوع تعهد به

حاذق بوده و مرتکب تقصیر هم نشود ضامن نیست و ضمان متوقف بر اثبات تقصیر از 

( به نظر 156-154ص ،1316ی بجنوردی، علیه و بیمار است. )موسوجانب مدعي

وسیله نزدیک شده و نظریه تقصیر را در گذار در قانون جدید به تعهد بهرسد قانونمي

 مسئولیت پزشک پذیرفته است. 

 

  گيرینتيجه. 11

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه تعهد پزشک در معالجه و امور درماني تعهد . 1

نداشتن برائت، در قبال خطرها و پیامدهای احتمالي، حتي به نتیجه است. لذا در صورت 

 محکمي يمبان با وجود فقدان قصور یا تقصیر باید پاسخگو باشد. ولي این مسئولیت

ا ب پزشک که موردی. گردد مطرح بیمار از برائت اخذ لزوم آن رفع جهت اینکه تا ندارد

 طایخ و تقصیر بدون و هنمود رفتار علمي و فني موازین طبق بر، بیمار رضایت اخذ
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 ودوج عدم دلیل به و نیست اتالف قاعده اجرای محل شده است، وارد زیان بیمار به، وی

. است منتفي کيپزش چنین به متلف عنوانبه استناد، پزشک فعل و ضرر میان سببیت رابطه

ماده  1این دیدگاه را تعدیل کرده و با تقریر تبصره  95قانون مجازات اسالمي مصوب 

 وسیله نزدیک شده است. به تعهد به 492

 لحتمص، شده مطرح بیمار از برائت اخذ لزوم توجیه برای که مبنایي ترینمهم. 5

 به، دباش معالجه از ناشي هایزیان مسئول پزشک اگر که استدالل این با. است اجتماعي

، بیمار از برائت اخذ لزوم لذا. کندمي خودداری بیماران معالجه از، ضمان از ترس سبب

ر ولي به نظ. است شده مطرح، خویش تقصیر بدون مسئولیت از پزشک رهایي جهت

 تر است، چونرسد حکم به عدم ضمان پزشک متخصص و ماهر عقالئي تر و منطقيمي

عالجه بیمار نخواهد شد و این خودداری با توجه به پزشک در صورت ضمان حاضر به م

 نیاز پزشک، موجب عسر و حرج خواهد شد. 

، «اقدام» قاعده نیز و «است آن لوازم در اذن شيء در اذن» قاعده به استناد با. 3

 مشروط. دانست پزشک مسئولیت رافع، برائت اخذ به نیاز بدون را بیمار رضایت توانمي

 و اشدب نموده آگاه آن احتمالي پیامدهای و درمان کیف و کم از را بیمار، پزشک اینکه به

 . باشد داده رضایت خویش معالجه به نسبت، امور این به توجه با بیمار

 مسئولیت عدم در تأثیری عمالً 95 قانون مجازات اسالمي در موجود برائت. 4

 پزشک تقصیر اثبات بار تواندمي اثباتي جنبه از تنها و ندارد ثبوتي جنبه لحاظ به پزشک

 نيف و علمي موازین رعایت اثبات بار، برائت اخذ عدم صورت در یعني؛ کند جابجا را

 اتاثب بار، نماید اخذ برائت معالجه از قبل اگر و است پزشک عهده بر( تقصیر عدم)

 نظریه و دهش نزدیک وسیلهبه تعهد به درواقع. است وی یاولیا یا و بیمار عهده بر تقصیر

 . است پذیرفته پزشک مسئولیت در را تقصیر

 ایدب یعني، باشد آگاهانه بایستمي او ولي یا بیمار جانب از صادره رضایت. 2
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درواقع هدف از اخذ رضایت آگاهانه کاهش . شود گوشزد آنان به معالجه عواقب

ت و سمسئولیت پزشک نیست، بلکه هدف از آن کمک به بیمار در اخذ بهترین تصمیم ا

 ای کتبي است ممکن درمان بدون رضایت بیمار عواقب قانوني خواهد داشت. رضایت

 مراجع دنز در را آن بتوان که باشد شکلي به باید رضایت اخیر فرض در. باشد شفاهي

 ذاخ رضایت عاقل شاهد دو حضور در حداقل است ضروری لذا. کرد اثبات دیگر صالح

 ننموده بینيپیش خصوص این در مقرراتي قدیم قانون همانند 95 مجازات قانون. شود

 بینيشپی لذا. شودنمي داده آن به بهایي چندان حاضر حال در متأسفانه که ایمسئله. است

 . است ضروری خصوص این در منسجم مقرراتي

مسئولیت  که تواند اخالقي یا حقوقي باشدمسئولیت پزشک در قبال بیماران مي. 6

 رفتنگ تحصیل امکان که فرضي در مدني و کیفری خواهد داشت. لذاحقوقي خود جنبه 

 الزم ،باشد نداشته قرار جدی خطر در بیمار و باشد داشته وجود او ولي یا بیمار از اجازه

 مکانا که... و  غیرمترقبه حوادث، رانندگي سوانح مانند فوری موارد در، بنابراین است؛

 و است قرار جدی خطر معرض در بیمار جان و ندارد وجود ایاجازه چنین تحصیل

 ریضرو برائت تحصیل بالطبع و رضایت اخذ، نکند کوتاهي درمان امر در هم پزشک

 . بود نخواهد ضامن پزشک و نبوده

 زا باید برائت، کرد حاصل برائت بیمار شخص از توانمي که مواردی جزبه. 4

 . دارند تعقیب حق، خسارت صورت وقوع در که شود اخذ کساني

 باید، بزند لطمه نیز دیگران حقوق به است ممکن که معالجات از برخي در. 1

 زن رضایت اب باید پزشک، سزارین عمل از پس مثالً. شود گرفته نیز ذینفع افراد رضایت

 ارک این چنانچه. کندمي اقدام مجدد بارداری از جلوگیری منظوربه او هایلوله بستن به

 . شود تحصیل نیز همسر رضایت باید شود زن شدن عقیم به منجر

 هک گرفت نتیجه توانمي مدني قانون و اسالمي مجازات قانون مواد در دقت از. 9



  211 پزشک مسئوليت برائت در رفع رضایت و فقهی و حقوقی نقشبررسی 

1 

 ؤثرم معلق و مشروط رضایت و باشد شرط و قید بدون و منجز باید برائت و رضایت

 . نیست

 رائتب تحصیل، شود تقصیر مرتکب بیمار معالجه هنگام به پزشک چنانچه. 10

 قوعو به که جرحي یا قتل و کرد نخواهد مسئولیت سلب وی از درمان به شروع از پیش

 و بوده عمد شبه حکم در قانون مجازات اسالمي 591 ماده( پ) بند مطابق، پیوسته

 . است دیه پرداخت مستلزم
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 نابعم

، چاپ سیزدهم، تهران، نشر 1312، 1اردبیلي، محمدعلي، حقوق جزای عمومي، جلد .1

 میزان

سئولیت ها در مبررسي مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن پوراسماعیلي، علیرضا، .2

  23-40، صص 19، تابستان5، شماره5پزشک، مطالعات فقه و حقوق اسالمي، سال

 گنج انتشارات، شانزدهم چاپ، حقوق ترمینولوژی، محمدجعفر، لنگرودی جعفری .3

 تهران، 1312، دانش

 ، قم1411، 3االسالمي، جلدالسرائر، مؤسسه النشرحلي ابن ادریس،  .4

 نشر و تنظیم مؤسسه، دوم چاپ، 5جلد، ترجمه تحریرالوسیله ،اهللروح سید، خمیني .5

 تهران، 1316(، ره) خمیني امام آثار

، ققنوس، 1311، تهران، کنوني حقوق نظم در اسالمي مجازات قانون، عباس، زراعت .6

 شمشاد چاپ، سوم چاپ

، 1410، 10شرح اللمعه(، چاپ اول، انتشارات داوری، جلد) البهیهالروضهثاني،  شهید .7

 قم 

 ،بیروت1409محمد، الفقه، جلد نهم، چاپ دوم، دارالعلوم،  شیرازی، سید .8

 ، چاپ اول، تهران، نشر میزان46صادقي، محمدهادی، جرائم علیه اشخاص، پاییز .3

قانون  ه الیحه جدیدحسین، مبنای مسئولیت مدني پزشک با نگاهي ب صفایي، سید .11

 1391های حقوق قضایي، پژوهشي دیدگاه-علمي-10مجازات اسالمي، فصلنامه 

 ، تهران 141-126صص

حقوقي لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب -عامری، پرویز، نقد مباني فقهي .11

مسئولیت از پزشک، مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره دوم، 

  1394تابستان
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، 95عظیم زاده، شادی، کمک حافظه حقوق جزای عمومي، چاپ ششم، آذرماه .12

 دوراندیشان، تهران

 شماره ایران اسالمي جمهوری رسمي روزنامه اسالمي، چاپ مجازات قانون .13

 تهران، 1395/ 3/ 6 -19143

 ، تهران1346قانون مدني، مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ اول،  .14

، شرکت سهامي 1314، چاپ پنجم، 5ردادها، جلدکاتوزیان، ناصر، قواعد عمومي قرا .15

 انتشار، تهران

، 1ترین مجموعه محشای قانون مجازات اسالمي، جلدکارخیران، محمدحسین، کامل .16

 ، انتشارات راه نوین، تهران1395چاپ اول، 

، 1390کیاني، مهرزاد، پزشکي قانوني، انتشارات سمت، چاپ هشتم،-فرامرز گودرز، .17

 تهران 

 تهران، 1310، امیرکبیر انتشارات، دوم جلد، فارسي فرهنگ، محمد، معین .18

االذهان، الفائده و البرهان في شرح ارشاد، مجمع1416احمد  موال محقق اردبیلي، .13

 مؤسسه نشر اسالمي، قم  ،14جلد

، نشر 1... ، چاپ محمد، مجموعه مقاالت فقهي، حقوقي موسوی بجنوردی، سید .21

 ، تهران1310عروج، تابستان

 نشر، اول هفتم، چاپ جلد، حقوقي... ، فقهي مقاالت مجموعه، _________ .21

 تهران، 1310عروج، تابستان

، چاپ 43االسالم، جلدالکالم في شرح شرائعنجفي، شیخ محمدحسن، جواهر .22

 ، المکتبه اسالمیه، تهران 1404ششم،

  



218  21شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 



219  22شماره  -مجله علمی تخصصی کانون وکالی منطقه فارس 

 

 

 آرای انتظامي

 

 

 

 

 اند. آرا به ترتیب تاریخ )از قدیم به جدید( مرتب شده

 

دادگاه شعبه سوم صادره از  11/2/1392مورخ  60موجب دادنامه شماره به .1

استناد ، بهاله علویحبیب. سید 1 انانتظامي کانون وکالی دادگستری منطقه فارس، آقای

قانون  21ماده  4و بند نامه الیحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری آیین 14ماده 

به دو سال محرومیت از شغل وکالت با احتساب ایام تعلیق و درج در روزنامه ، وکالت

نامه نآیی 14استناد قسمت اخیر ماده اله زارعي بهروح. آقای 5رسمي و مجله کانون و 

قانون وکالت، به سه سال  21ماده  4الیحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری و بند 

محرومت از شغل وکالت با احتساب ایام تعلیق و درج در روزنامه رسمي و مجله کانون 

  اند.شده محکوم

دادگاه شعبه پنجم صادره از  31/2/1392مورخ  16موجب دادنامه شماره به .2

ماده  3و بند  13ماده با استناد به وکیل دادگستری،  رضا مالئي، آقای انتظامي قضاتعالي 

نامه الیحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری محکوم به توبیخ با درج در آیین 46

 روزنامه رسمي و مجله کانون شده است. 

دگاه داشعبه پنجم صادره از  12/6/1392مورخ  454موجب دادنامه شماره به .3

 10و  1عالي انتظامي قضات، آقای ابوالفضل یوسفي وکیل دادگستری، با استناد به بند 

قانون  21ماده  4نامه الیحه قانون استقالل قانون وکالی دادگستری و بند آیین 10ماده 

یک درجه تخفیف، به توبیخ با درج در روزنامه رسمي و مجله کانون  با اعمالوکالت و 

  محکوم شده است.
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