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:چكيده
و در حقوق ايران، دعاوي مسئوليت مدني پزشكي بر مبناي قواعد سنتي مـسئوليت مـدني حـل

و در اينشوفصل مي  هـاي حقـوقي كـه در نظـام در حالي. خاص وجود ندارديه قانون بارد

اين. چشمگير داشته استينظام مسئوليت مدني پزشكي تحوالت)به ويژه حقوق فرانسه( جهان

؛ن هر چه بيشتر خسارت وارد بر قربانيان حوادث پزشكي بـوده اسـت تحوالت به سمت جبرا 

در. هاي خاص جبران خسارت ايجاد شده اسـت به گونه اي كه به موجب قوانين خاص، نظام

در اين مقاله ضمن بررسـي سـير تحـول مـسئوليت. حقوق ما نيز مقتضاي تحول موجود است
از(مدني پزشكي در حقوق فرانسه  هـاي حقـوقي جهـان كـه ترين نظام ديدجبه عنوان يكي

و مبـاني تغييـر در نظـام،)قرابت بيشتر با نظام حقوقي اسالم دارد   تالش مي شـود ضـرورت

و ايجاد نظام خاص جبران خسارت ناشـي از حـوادث مسئوليت مدني پزشكي در حقوق ايران
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 مقدمه
ايـن. به خود ديده است بسيارهاي حقوقي جهان تحوالت مسئوليت مدني پزشكي در نظام

به ويژه در نظام حقوق  به عنوان يكي از مهميتحول هاي حقـوقي جهـان كـه ترين نظام فرانسه

ب  به نظام كامن ال، قرابت ي از اهميتويشتر با نظام حقوقي اسالم دارد در خور توجه بوده نسبت

. بسزا برخوردار است

 مسئوليت پزشكي در حقوق قديم فرانسه-1
به تبع حقوق رم باستان، شدت عمل به پزشكان اعمال بسياردر حقوق قديم فرانسه  نسبت

به طور مطلق مسئول زيان وارد بر بيمار بودند مي و آنها دنبـال آن سـخت گيريهـا، بـه به1.شد

و پزشـكان از موقعيـت اجتمـاعي  و جـزء طبقـاتومرور حرفة پزشـكي اال برخـوردار شـدند

به حساب آمدند  و اشراف جامعه و بطور كلي جوامع غربـي، به گونه؛برجسته كه در فرانسه اي

و افراد غير مذهبي نمي  و روحانيون بود  را فـرا توانستند ايـن حرفـه پزشكي تحت سلطة كليسا

 پزشكان خود را در برابر بيمار بـه هـيچ عنـوان،در آن زمان . ,no2,p.1 (WELSCH,2003( گيرند

كه پزشك هيچگاه تقـصيري مرتكـب نمـي مسئول نمي و اين انديشه حاكم بود و دانستند شـود

در قرن. ميالدي ادامه داشت18 اين وضعيت تا قرن.)WELSCH,2003,N.2,p.2( مسئوليتي ندارد 

كه در اثر تقصير. هاي فلسفي اين اقتدار پزشكان را از ميان برد انديشه 18 با وجود آن، بيماراني

مي  بي مباالتي پزشكان متحمل زيان و زيـان شدند، جرأت اقامهو ي دعوي عليه آنان را نداشتند

و.)WELSCH,2003,no2.p.2(مانـد وارد بر آنها بدون جبـران بـاقي مـي بـا تحـول قانونگـذاري

ي، تحول.م1810و قانون جزاي فرانسه در سال.م 1804صويب قانون مدني ناپلئون در سالت

از آن تـاريخ بـه.)DOLL ,1973,V.IV,no 330,p.20(عظيم در مسئوليت مدني پزشكي ايجاد شد

كه اصل كلي مسئوليت مدني، نسبت به زيان وارد بـر 1382رغم وضع ماده   قانون مدني فرانسه

و امكا  در عمـل هـيچ،داشتن اقامة دعواي مسئوليت مدني عليه پزشك مقصر را مقرر مي غير

به نتيجه نمي و در صورت اقامه اين وضعيت تا سال. رسيددعوايي عليه پزشكان اقامه نمي شد

ديوان كشور فرانسه با صدور رايي، مـسئوليت پزشـك.م1835در سال. ادامه داشت.م 1835

سن  كه پزشك در انجـام حرفـة خـود در فرض ارتكاب تقصير و اين انديشه را گين را پذيرفت

از آن تـاريخ بـه بعـد دادگاههـا.)DOLL,1973,n˚330,p.20(تابع هيچ مسئوليتي نيـست، رد كـرد 

و ماده  و بر مبناي مسئوليت غير قراردادي م فرانسه تحليل.ق1382مسئوليت پزشك را پذيرفته

ش.1 ر ص 1993محمد احمد سراج، ضمان العدوان في الفقه اسالمي،: براي مطالعه بيشتر . به بعد434،
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به رغم اينكه ديوان كـشور فرانـسه وجـود قـرارداد بـين.)مسئوليت مبتني بر تقصير( كردندمي

و بيمار را پذيرفته بود، دادگاهها كماكان مسئوليت پزشكي را بر مبنـاي غيـر قـراردادي،  پزشك

به آن علت بود كه در آن زمان تفكيك. كردندتحليل مي  به اعتقاد نويسندگان فرانسوي اين امر،

و تعهد بـه نتيجـه  به وسيله و پـذيرش) در تعهـدات قـراردادي(بين تعهد شـناخته نـشده بـود

ــك  ــراردادي پزش ــسئوليت ق ــوعي،م ــسئوليت ن ــه م ــصير( ب ــدون تق ــي) ب ــي م ــدمنته  ش

)PENNEAU,1996,p.8(.و تعهد به تعهد به وسيله به دنبال پذيرش تقسيم بندي تعهد قراردادي

ن  كه  انسوي مطـرح شـدم از سوي دموك حقوقدان شهير فر 1930 بار در سال خستينبه نتيجه

)WEILL,1971,no 389,p.403(،و معــروف1936 ديــوان كــشور فرانــسه در ســال  راي مــشهور

Mercier به صراحت بيان داشـت كـه و ضمن پذيرش مسئوليت قراردادي پزشك  را صادر كرد

و مسئوليت پزشك مبتني بر تقصير است اين. تعهد پزشك در برابر بيمار از نوع تعهد به وسيله

 -PORCHY-SIMON,2003) نه تنها در رويـه قـضايي فرانـسه مـورد تاييـد قـرار گرفـت ديدگاه

V.III,no7,p.5(بلكه حقوقدانان نيز از آن استقبال كردند؛ 
(MARTYet RAYNAUD,1988,T.1,p.658; PENNEAU,1996,p.8 ME‘METEAU,2003,p.371; 
SAVATIER,1951,TII,n � 275,p.376).  

به عنوا  به عنوان يك اصل19ن مبناي مسئوليت پزشكي از اواسط قرن بدين ترتيب، تقصير

كه تقـصير1835به اعتقاد نويسندگان فرانسوي از سال. در حقوق فرانسه پذيرفته شد به بعد م

به عنوان مبناي مسئوليت پزشكي پذيرفته شد، تا اواسط قرن بيستم ميالدي، مـسئوليت پزشـكي

و شناخت مسئوليت قـراردادي در حقوق فرانسه تحوالت مهم نداشته اس  و البتـه تعهـد بـه(ت

مي) وسيله پزشك توان تنها دست آورد اين دوره دانست كه با وجود آنكه از مدتها قبل ايـن را

.دكراين امر را تاييد.م1936 ديوان كشور فرانسه در سال،امر در دكترين شناخته شده بود

آ-2 و مراحل در حقوق فرانسه تحول نظام مسئوليت مدني پزشكي ن
و. تقصير به عنوان تنها مبناي مسئوليت مدني پزشـكي بـود20تا اواسط قرن بـا گـسترش

و   صورت گرفتري چشمگييها در علم پزشكي نيز پيشرفت20 در قرن فناوريپيشرفت علم

شديهاي درمانو روش از. پيچيده ابداع و وسـايل مختلـف در فنـاوري بـا اسـتفاده و ابزارهـا

كه در گذشته العـالج تلقـي مـي جري چه زمينه درمان بسياري از بيماريها شـدند، ان معالجه اگر

و بسياري از معلوليتها با استفاده از   امـا ايـن امـر؛انـد جديد قابل درمان شده فناوريفراهم شد

و حـوادث پزشـكي افـزايش كه اعمال پزشكي نسبت به گذشته خطرناك تر شده موجب شده

و ناشي از تقصير پزشكي نيستند حوادثي. يابند مـثالً.كه هيچ ارتباطي با بيماري شخص ندارند

و در اثر انجام عمل پزشكي، شخص براي هميشه فلج مي  در چنين وضعيتي نظام سنتي ....شود

و، زيرا در بسياري موارد؛مسئوليت مدني، پاسخگو نيست   پزشك معالج مرتكب تقـصير نـشده
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و. است يا دست كم اثبات آن مشكل به دليل پيچيـدگي اعمـال پزشـكي هـاي روشبه عالوه،

و عكس العمل  و ارتباط آن با بدن انسان كه دائماً در معرض تحوالت هاي فيزيولوژيك درمان

و عمـل پزشـكي بـسيار  غير قابل پيش بيني قرار دارد، اثبات رابطه سببيت بين زيان ايجاد شده

و مشكل است  .ة تغيير نظام سنتي مسئوليت مدني پزشكي مطـرح شـد بدينسان، انديش. پيچيده

و تحول مسئوليت مدني پزشكي در حقوق فرانـسه در دو مرحلـه)و كـشورهاي غربـي( تغيير

 در مرحله نخست اين تحول در راستاي اصالح نظـام سـنتي مـسئوليت مـدني:صورت گرفت 

و حفظ. پزشكي بود به عنوان مبنـاي بدين معنا كه با حفظ نظام مسئوليت مدني پزشكي تقصير

 سـپس.مسئوليت پزشكي، ابتداء در مـوارد اسـتثنايي مـسئوليت نـوعي پزشـكي پذيرفتـه شـد 

و روية قضايي تالش دند با استفاده از ابزارهايي كـه در اختيـار داشـتندكرانديشمندان حقوقي

.نندك اثبات آن را تسهيل،دهكرشرايط مسئوليت مدني را تعديل 

م و تصويب قانون خـاص، نظـام در مرحله بعد با  خـاص بـراي جبـرانيداخله قانونگذار

اي كه صرفنظر از مسئوليت مدني شخص به گونه؛خسارت ناشي از حوادث پزشكي ايجاد شد

و خسارت وارد بر  و يا ديگران، زيان ايـن مراحـل را بـه اجمـال. قرباني جبـران شـود پزشك

مي  ك بررسي و در پايان نتيجه خواهيم گرفت ه در نظام حقوقي ما نيز ضرورت دارد چنـين كنيم

و ابزار اين تحول نيز فراهم است و مقتضي .تحولي صورت گيرد

 پذيرش مسئوليت نوعي پزشكي به طور استثنايي:بخش نخست
 قلمرو مسئوليت نوعي پزشكي-3

ي:داردتعهد پزشك در برابر بيمار دو جنبه واو سـوك از متعهـد اسـت بيمـار را معالجـه

در. جديد به وي وارد نـشودي از سوي ديگر بايد تالش كند در جريان معالجه زيان؛ندكمان در

و نظام سنتي مسئوليت مدني پزشكي، تعهد پزشك در هـر دو زمينـه از نـوع تعهـد بـه وسـيله

و فنـاوري ولي با افزايش حوادث پزشكي در نتيجة پيـشرفت. مسئوليت او مبتني بر تقصير بود 

بـراي( تعهد ايمني از نوع تعهد به نتيجهيدرماني پيچيده، موضوع پذيرش نوعهاي روش ابداع

به زيان  و در نتيجـه پـذيرش مـسئوليت نـوعي) هاي ناشي از معالجه حفظ ايمني بيمار نسبت

و در موارد خاص مسئوليت نـوعي پزشـك، نـسبت بـه و به طور استثنايي  براي پزشك، مطرح

ب زيان كه در جريان معالجه بـدين معنـا كـه در مـوارد. شد، پذيرفتـه شـده بيمار وارد مي هايي

و انجام عمل پزشكي ايمني بيمار را حفـظ  خاص، پزشك معالج متعهد است در جريان معالجه

و اگر بيماري او را درمان نمي كر به او وارد نكندده در اين موارد هرگاه در اثر. كند، زيان جديد

. پزشك مسئول است، هر چند مرتكب تقصير نشده باشدمعالجه زياني به بيمار وارد شود،



 155 ... ضرورت تغيير نظام مسئوليت مدني پزشكي در حقوق ايران با نگاهي به تحوالت ايجاد شده در

و تنهـا در مـوارد خـاص) تعهد ايمني پزشـك( مسئوليت نوعي پزشك بـه طـور اسـتثنايي

به عنوان قاعده  و هيچ گاه و كلـي مطـرح نـشد اي پذيرفته شد .)PENNEAU,1996,p.67( عـام

و مـسئوليت نـوعي پزشـكي پذيرفتـه كه تعهد ايمني و مواردي  تقريبـاً در تمـام، شـد مصاديق

�  LAMBERT-FAIRE,1996, n( هاي حقوقي يكسان استنظام 600,p.681(.مطالعة تفـصيلي ايـن

و نيـاز بـه  و دكترين از حوصله ايـن مقالـه خـارج اسـت، و بررسي تحول روية قضايي موارد

مي. مقاالت متعدد ديگر دارد به اختصار اين موارد بررسي .شوداما

و توليدات بهداشتي-لفا  مسئوليت ناشي از نقص وسايل پزشكي
و ابزاري استفاده و در نتيجـه آن بـه بيمـاركهرگاه پزشك در راستاي معالجه از وسايل نـد

 زيرا او بايد ايمني اين، هر چند مرتكب تقصيري نشده باشد؛اي وارد شود، مسئول است صدمه

البته براي ايجاد مسئوليت شـرايطي . JOURDAIN, D.2000, Juris,p.117)( وسايل را تضمين كند

كه عبارتند از  و: الزم است و زيـان ايجـاد شـده رابطـة اوالً، بين استعمال وسيله ابزار پزشـكي

و اسـتفاده از  سببيت وجود داشته باشد؛ ثانياً، بين اجراي تعهد پزشـك دائـر بـر معالجـه بيمـار

و ابزار در راستاي معالجه مورد اسـتفاده.ارتباط مستقيم وجود داشته باشد دستگاه، يعني وسيله

كه در نتيجة كاربرد پروتز در بدن انسان.قرار گيرد  همچنين پزشك مسئول هر نوع زياني است

به او وارد شود، مگر اينكه وجود حادثه خارجي را ثابت كند  ممكن است
(ME‘METEAU,D.1976,chron.,P.10;TOURNEAU,2003,n �4246,p.882;TERRE‘,SIMLE‘Ret 
LEQUETE,1999, n  � 564,p.534). 

كه به بيمار ارائه مـي به دارو يا توليدات بهداشتي ديگر ي، نـوع كنـد همچنين پزشك نسبت

و مـسئول زيـاني اسـت كـه از ناحيـه مـصرف آن بـه بيمـار وارد  شـود مـي تعهد ايمنـي دارد

)WELSCH, 2003, n  � 416,p.277; MÉMETEAU, 2003,p.405(مي تواند بـه توليـدهر؛  چند بعداً

ا.(MAZEAUD , 2001, Juris, p.2236)كندكننده رجوع ط با زيان ناشي از عيب توليدابرتالبته در

به طور خاص مقرراتي در حقوق فرانسه بـه تـصويب رسـيده و توليدات بهداشتي به طور عام

به طور عام اسـتكه در مورد مسئوليت ناشي از عيب1998مه19از جمله قانون. است  توليد

و قانون 1986در مادهو  در خـصوص 1998 ژوئيـه1 قانون مدني فرانسه گنجانده شده است؛

و سرانجام قانون  كه مسئوليت نوعي 2002 مارس4مسئوليت ناشي از عيب توليدات بهداشتي؛

به زيان ناشي از توليدات بهداشتي مقرر �  PORCHY- SIMON,2003,V.III n( اسـت داشتهنسبت

54 ets.p.14(.و عيـب اوالً،: براي ايجاد مسئوليت ناشي از توليد بايد كاالي توليدي داراي نقص

.باشد؛ ثانياً، بين نقص توليد وزيان ايجاد شده رابطه سببيت وجود داشته باشد
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 مسئوليت ناشي از انتقال خون آلوده.ب
ا كه مسئوليت نوعي پزشكي پذيرفته شده هـاي ناشـي از انتقـال زيـان،ستيكي از مواردي

و عرضه فرآورده. خون آلوده است  هاي خوني متعهدند خوني را عرضـه سازمانها يا مراكز تهيه

به نتيجه اسـت كنند و اين تعهد آنها از نوع تعهد بـه عبـارت.كه از هر نوع آلودگي بري باشد

 هرگـاه در نتيجـه انتقـال خـون،بنابراين. كنند آنها بايد ايمني خون ارائه شده را تضمين،ديگر

 مگـر اينكـه ثابـت كنـد عامـل؛آلوده به شخصي زيان وارد شود، سازمان مزبور مـسئول اسـت

به او دانست كه نمي توان منتسب  ,JCP. JOURDAIN,1995(خارجي سبب آلودگي خون بوده

II,22467,p.288(.در و غير قابـل كـشف بـودن آن زمـان مطابق رويه قضايي، عيب داخلي خون

هـاي انتقـال عالوه بـر سـازمان در جريان انتقال خون. شودانتقال، عامل خارجي محسوب نمي 

م  پزشك معالج يا بيمارستاني كه در آنجـا خـون بـه( كن است عوامل ديگر دخيل باشندمخون

و بررسي آنهـا از مجـال ايـن) بيمار تزريق شده  كه مسئوليت هر يك تابع ضوابط خاص است

1.تمقاله خارج اس

)Infection Nosocomiale(هاي بيمارستاني مسئوليت ناشي از آلودگي.ج
و مراكـز و معالجـه بـه پزشـك به منظـور درمـان كه كه همواره افرادي را يكي از خطراتي

مي  و وسايل پزشكي است كنند، تهديد مي درماني مراجعه و ابزار بـه.كند آلودگي محيط درمان

و سالمت   در حقـوق،شـوند بيماراني كـه در مراكـز درمـاني بـستري مـي منظور تضمين ايمني

و دكترين نوع و مراكز درماني مقرر داشته استيفرانسه رويه قضايي . تعهد ايمني براي پزشك

 بر مبناي آن هرگاه بيمار در حين بستري به آلودگي جديد مبتال شود مركز درمـاني يـا پزشـك

مي(  مگر آنكه ثابـت كننـد عامـل؛مسئول است) شوددر فرضي كه بيمار در مطب پزشك مبتال

و صرف اثبات عدم تقصير در گنـدزدايي محـيط درمـان، خارجي سبب اين آلودگي بوده است

از آنجـا كـه.)JOURDAIN,1999,p.841;WELSCH,2003, n  �435,P295(رافع مسئوليت آنها نيست

دگي در محيط بيمارستانكه ثابت شود اين آلو استشرط مسئوليت پزشك يا مركز درماني اين 

به بيمار اماره اي تاسيس  به بيمار وارد شده است، روية قضايي در جهت كمك كهكريا مطب د

 ساعت بعد از پذيرش بيمـار در بيمارسـتان عالئـم ابـتالء بـه بيمـاري48گاهبه موجب آن هر

مي،آشكار شود به بيمـار وارد شـد فرض و آلـودگي شود كه اين آلودگي در محيط بيمارستان ه

.)WELSCH,2003 ,n �435,p295(بيمارستاني است

ش.1 و علوم سياسـي دانـشگاه تهـران،»مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده« محمود كاظمي،:ر ، مجله دانشكده حقوق

ص3، شماره 1386 فصلنامه حقوق ،138.
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 ساير موارد مسئوليت نوعي.د
 ديگر نيز مسئوليت نـوعي پزشـكي پذيرفتـه شـده اسـت كـهيموارددر در حقوق فرانسه

:شودفهرست وار ذكر مي

و در مورد زيان-1  هاي ناشي از واكسيناسيون اجباري، در حقوق فرانسه، ابتدا رويه قضايي

كه در سال 1964سپس در سال به تصويب رسيد  نيـز1985و1975هـاي قانوني در اين زمينه

 قانون سالمت عمومي، بـدون از بـين رفـتنL.311-9در حال حاضر مطابق ماده.دشاصالح

و تــضمينات عمــومي، دولــت مــسئول زيــان  هــاي ناشــي از آن دانــسته شــده اســتراه حلهــا

)LAMBERT-FAIVRE,1996, n  �601,p.682(.

و-2 فرضـي كـه شـخص مـورددر،پزشكي روي بدن انـسان-تحقيقات زيست آزمايش

),LAMBERT-FATVRE.1996,n  �604,p.687;.MÉMETAU آزمايش داراي نفع مستقيم نباشد

2004,p.425) 

از-بخش دوم  اصالح نظـام سـنتي مـسئوليت مـدني پزشـكي بـا اسـتفاده
 ابزارهاي قانوني

حلر-4 و دكترين اه  هاي مختلف روية قضايي
براي جبـران قربانيـان ناشـي از حـوادث) به طور استثنايي(پذيرش مسئوليت نوعي پزشكي

مي. پزشكي كافي نبود  كه در اثر حادثه پزشكي به بيمـار زيـان زيرا بسياري از موارد اتفاق افتاد

و از موارد مسئو وارد مي  ليت نوعي پزشكي نيز بـه حـساب شد كه ناشي از تقصير پزشكي نبود

 رويـة قـضايي بـا مـساعدت دكتـرين در راسـتاي اصـالح نظـام سـنتي،بر اين اساس. آمدنمي

وي ديگريمسئوليت مدني پزشكي گامها و در جهـت تعـديل نظـام مـسئوليت مـدني برداشت

د تسهيل اثبات شرايط آن، راه حل   ايـن راه حلهـا در سـه جهـت شـكل.ادهاي مختلف را ارائه

از»رابطة سببيت« تعديل مفهومو تسهيل اثبات آن؛» تقصير« تعديل مفهوم:اندگرفته و اسـتفاده

.»تعهد ايمني« تاسيس

آن-مبحث اول و تسهيل اثبات  تعديل در مفهوم تقصير
روية قضايي فرانسه در جهت تسهيل جبران خسارات ناشي از حوادث پزشكي از يك سـو

به نظريه هاي مختلف اثبـات آن را تـسهيل، سوي ديگرازومفهوم تقصير را متحول   با تمسك

.كرد
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 تحول مفهوم تقصير-الف

و امكان اثبات در رويه قضايي با تغيير در مفهوم تقصير پزشكي، قلمرو آن را گسترش داده

در اين راستا، پزشك در فـرض ارتكـاب هـر.دآورمسئوليت پزشكي مبتني بر تقصير را فراهم 

شدنوع تقصي  هر چند تقصيراو بسيار سبك بود؛ر در برابر بيمار مسئول شناخته
(SARGOS,2000 ,p.191; VINEY, 1998 ,n˚ 599,p.590; MARTYet RAYNAUD, 1989,T. 2,n˚

(248.p.671 
به جاي معيار شخصي بكـار گرفتـه شـد به عالوه براي ارزيابي تقصير پزشكي معيار نوعي

)WELSCH,2003, n˚ 248,p.167(.در گامي ديگر رويه قـضايي از مفهـوم تقـصير تفـسير وسـيع

بي مهارتي دانست كـه از سـوي پزشـك، در جريـان عمـل پزشـكي كرده، آن را شامل هر نوع

مي  و.)SARGOS,2000,p.191(گرفتصورت  قابل ذكر است كـه از لحـاظ نظـري بـين تقـصير

و نمي هربي مهارتي تفاوت وجود دارد  زيـرا تعريـف؛وع بي مهارتي را تقـصير دانـستن توان

.تقصير بر آن صادق نيست، چه، اين نوع اشتباهات ممكن است از هر فرد متعارف سرزند

 تسهيل در اثبات تقصير-ب

به عنوان مدعي بايد تقصير پزشك را ثابت مي و غالبـاًه اين امر مشكل بود،كردچون بيمار

 رويـة قـضايي فرانـسه بـا تمـسك بـه. واي بيمار رد مـي شـد به دليل عدم امكان اثبات آن، دع

بـه زيـان» تقصير مجـازي« هاي مختلف از جمله ايجاد اماره تقصير يا استفاده از نظرية راه حل

هـاي آلـودگي«هـاي ناشـي از رويه قضايي فرانـسه، از جملـه در مـورد زيـان.دكرديده كمك 

د» بيمارستاني ميكه بيمار در جريان بستري  1996ابتـدا در سـالد،وشر بيمارستان به آن مبتال

به آلودگي.دكراماره تقصير ايجاد به موجب آن هرگاه بيمار در جريان بستري در مراكز درماني

ش راويا بيماري جديد مبتال د، مركز درماني يا پزشك مسئولند مگر اين كه عدم تقـصير خـود

ك  ب p.1471 ،(SARGOS,1999(ندنثابت عدها مسئوليت نوعي مراكز درمـاني در چنـين مـوردي؛

.شدمقرر 

»تقـصير مجـازي«روش ديگر كه روية قضايي در اين راستا از آن بهره جسته است نظريـة

)Faute virtuelle(درآن مفهوم اين نظريه،.است كه هرگاه با توجه به نوع زيان ايجاد شده  است

و احوال، دادگاه بـه ايـن نتيجـه اثر عمل پزشكي يا شدت و بطور كلي با نظر گرفتن اوضاع  آن

كه اگر از ناحيه پزشك تقصيري صورت نمي گرفت، وقـوع چنـين زيـاني، غيـرممكن يـا برسد

ــود، فــرض مــي  ــادر ب ــسيار ن شــود كــه پزشــك مرتكــب تقــصير شــده اســت دســت كــم ب

)MÉMETEAU,2003,p.175(.و به ماهيت حقوقي اين نظريه اينكه آيا يك قاعـده مـاهوي راجع

مي  كه مبناي مسئوليت را تغيير كه صرفاً بار اثبات را تغييـر است دهد يا يك اماره حقوقي است

به در حالي. دهد اتفاق نظر وجود ندارد مي كه برخي آن را يك قاعده ماهوي مبتني بر استدالل
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كه اگر هيچ تقـصيريبه؛دانندمي)Raisonment Contrari(منطقي روش قياس استثنايي  اين بيان

مي شد لكن زيان واقع شده است زيان واقع نمي،صورت نگرفته بود كه تقـصير پس نتيجه شود

 برخــي ديگـر آن را امــاره قـضايي بــه حــساب.(PENNEAU,1973,p.4)صـورت گرفتــه اسـت 

.)JOUREBRAHEMIAN,2000,p.761( آورندمي

س-مبحث دوم  ببيت تعديل در رابطة
به طور معمول دشوار.ترين ركن مسئوليت مدني است رابطة سببيت از مهم  اثبات اين امر

به خـسارات ناشـي از حـوادث پزشـكي دشـوارتر.است اما اثبات آن به ويژه در دعاوي راجع

، به گونه. است به اعتقاد نويسندگان فرانسوي كه دعاوي مطالبه خسارت عليه پزشـكان%75اي

د  ميو مراكز به دليل عدم امكان اثبات رابطه سببيت رد به منظور تـسهيل در اثبـات.شودرماني

كه استفاده از روش اثبـاتي نفـي« رابطة سببيت روية قضايي فرانسه تمهيداتي را انديشيده است

و تقسيم(»ساير اسباب  و«و نظرية) برهان سبر از دسـت دادن«و نظرية» شرايط برابري اسباب

ا» فرصت .ين راستا بوده استدر

)Preuve par exclusion(»نفي ساير اسباب« روش اثباتي-الف

به منظور مساعدت به ويژه در مورد قربانيان ناشي از انتقال خون آلوده رويه قضايي فرانسه

كه در مـوردي. ده استكرزيان ديده در اثبات رابطة سببيت از اين روش استفاده  با اين توضيح

به  ميكه فردي به بيماري وي خون تزريق و به دنبال آن، آثار ابتال هاي ايدز يا هپاتيـت در شود

توان بـه صـورتو نمي)دهستنهايي كه از طريق خون قابل انتقال بيماري(شود وي آشكار مي 

ميكرقطعي ثابت  كه منشاء ابتالي وي، خون آلوده است، با وجود دو شرط، فرض شـود كـهد

كه آن را در اختيار بيمار يا سبب ابتالي وي انت  و سازمان انتقال خون قال خون آلوده بوده است

از.بيمارستان يا پزشك قرار داده است، مسئول است   ثابت شود ظهور-1: اين دو شرط عبارتند

و ابتالي بيمار بعد از تزريق خون به بيمار بوده است؛  هـيچ سـبب يـا عامـل-2عالئم بيماري

و به آن بيماري وجود نداشـته يـا ثابـت نـشده باشـد ديگر براي ابتالي  ,JOURDAIN,2001(ي

p.889(.هاي ماهوي فرانسه به عنوان امـاره قـضايي متـداول استفاده از اين روش ابتدا در دادگاه

وي با صدور رايي نـوع 2001بود ولي ديوان كشور فرانسه در سال   امـاره قـانوني ايجـاد كـرد

.P.889 JOURDAIN,2001,(1(دكرملزم وي از آن هاي ماهوي را به پيردادگاه

رش.1 و ايران، و مباني آن در حقوق اسالم مسئوليت مدني ناشي« محمود كاظمي،: راجع به امكان استفاده از اين روش اثباتي

و علوم سياسي، سال،»از انتقال خون آلوده ص3،ش1386مجله دانشكده حقوق ،138.
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و شرايط«ه استفاده از نظري-ب La(»برابري اسباب theorie de I’ equivalence des conditions(

كه چند عامل ظاهري در وقوع زيان دخالت دارند، تعيين سبب اصـلي حادثـه از در فرضي

و در عين حال دقيق است  بـراي» سـبب متعـارف« است كـه نظريـه مدته1.مسائل بسيار مشكل

مي  كه زيان ديده در اثر حادثه رانندگي. گيردتعيين سبب اصلي مورد استفاده قرار اما در فرضي

به بيمارستان منتقل مي  و و يـا سـاير مصدوم شده و در بيمارسـتان در اثـر عمـل جراحـي شود

و زيان مي  در،شوداعمال پزشكي متحمل خسارت بـبه منظور تسهيل هجبران خـسارت وارده

به نوعي در وقوع زيان دخيل بوده اند مسئول شناخته مـي كه و عواملي شـوند وي تمام اسباب

 ضمن رايي، 1993 بار ديوان كشور فرانسه در نخستين. از جمله، عامل حادثه رانندگي استكه 

را، ضمن صدور رايي عامل تـصادف راننـ 2000سپس در سال.به اين نظريه رجوع كرد دگي

و بستري شـدن در بيمارسـتان،  به دنبال تصادف نيز مسئول نابينايي چشم مصدومي دانست كه

و عامل حادثه را نيز باره در ايني راي جديد2001همچنين در سال. واقع شده بود   صادر شد

 دانـست كـه مـصدوم حادثـه راننـدگي درcمسئول زيان ناشي از ابـتالء بـه بيمـاري هپاتيـت

به دنبال تزريق خون، به آن مبتال شده بودبيمارستان .GOUT,2002,II,10198,p.228)(و

)Théorie de Ia perte de chance(»از دست دادن فرصت« استفاده از نظرية-ج

به موقع تشخيص نمي كه پزشك، بيماري شخص را و فرصت معالجـه را از در فرضي دهد

مي  كه پزشك با بيمار  قصور در انجام تعهد اطـالع رسـاني بـه بيمـار، گيرد، همچنين در فرضي

و در اثر انجام عمـل پزشـكي بـه بيمـار خطرات احتمالي انجام معالجه را به او اطالع نمي دهد

مي  به تارهاي صوتي بيمار زيان وارد شـده(شود زيان وارد مثالً در نتيجه عمل جراحي حنجره

مي  امكان اثبات رابطة سببيت بين تقـصير،)دهدو او براي هميشه قدرت تكلم خود را از دست

و زيان ايجاد شده وجود ندارد   زيرا نمي تـوان گفـت هرگـاه بـه بيمـار اطـالع رسـاني. پزشك

به وي وارد نمي مي به طور قطع از انجام عمل پزشكي منصرف شده، زياني بـه ايـن.شدشد او

 بر مبناي نظريـه از دسـت دادن فرصـت، بخـشي از اما. دليل زيان وارد بر او قابل جبران نيست 

 بدين بيـان كـه.(PORCHY-SIMON,2003.V.III,n �65,p.17)زيان وارد بر قرباني قابل جبران است

بر اين اساس، بـر مبنـاي. پزشك با تقصير خود فرصت اجتناب از زيان را از بيمار گرفته است

و كه احتمال خودداري بيمار از معالجه 2.جود داشته است، پزشك مسئول استميزان درصدي

ج:ش.ر:براي مطالعه بيشتر.1 .215، شماره 385،ص1دكتر كاتوزيان، ضمان قهري

ش: براي مطالعه بيشتر.2 و علـوم»نظريه از دست دادن فرصت در مسئوليت مدني«محمود كاظمي،:ر ، مجله دانشكده حقـوق

ش 1380سياسي، سال ص53، . به بعد185،
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 ايجاد تعهد ايمني براي پزشك-مبحث سوم
چه بيشتر خسارت وارد بر بيمـار كه رويه قضايي در جهت جبران هر ايجـاد راه حل ديگر

كه پزشك در كنار تعهد اصـلي كـه. تعهد ايمني براي پزشك بودي پذيرش نوع،دكر بدين معنا

ا  و بايد  تعهـد ايمنـييو از نوع تعهد به وسيله است، نـوع كندو را معالجه در برابر بيمار دارد

به بيمار وارد نشود؛ اين تعهد ايمني از نوع تعهد و زيان جديد كه صدمه و بايد تالش كند دارد

 عام براي پذيرش چنين تعهدي براي پزشـكايالبته رويه قضايي هيچگاه قاعده.به نتيجه است 

ه قضايي بر مبناي تعهد ايمني پزشك را مسئول زيان وارد بر بيمـار مواردي كه روي. ايجاد نكرد

كه قـبالً بررسـي دانست در واقع همان مواردي هستند كه مسئوليت نوعي پزشك پذيرفته شده

و يـا)  (welsch,2003, n˚417,P.278روددر مورد پروتزهايي كه در بدن بيمار بكار مـي:شد تهيـه

.JOURDAIN)...و P.151,2001( دارويي-ارائه هر نوع محصوالت بهداشتي

 ايجاد نظام خاص جبران خسارت ناشي از حوادث پزشكي-بخش سوم
 ضرورت ايجاد نظام خاص جبران خسارت-5

و دكترين در فقدان قانون راه حل كه روية قضايي به منظور جبران زيـانيهايي هـاي خاص

) مبتنـي بـر تقـصير(م مسئوليت پزشكي ناشي از حوادث پزشكي پيشنهاد كرده بود، با حفظ نظا 

و مشكل را به طور كامل حل نمي  انديـشة ايجـاد نظـام،بر اين اساس. كردجنبه ترميمي داشت

به ويژه اينكه قبالً در مورد قربانيان. خاص جبران خسارت ناشي از حوادث پزشكي مطرح شد

و  وسيلههباين نظريه ابتدا.دچنين نظامي ايجاد شده بو .... حوادث ديگر، نظير حوادث رانندگي

 مطـرح شـد1966المللـي اخـالق پزشـكي در آندره تنك، استاد شهير فرانسوي در كنگره بـين

)VINEY, 1997,p.31(.بعدها اين نظريه از سوي ساير نويسندگان از جمله شاگرد او آقاي جـان

را. پنو مورد حمايت قرار گرفت  و جان پنو در رسالة دكتري خـود ايـن نظريـه دوبـاره مطـرح

و بـه ويـژه80به دنبال آن در دهه.)VINEY,1997,p.31(دكرتاسيس صندوق تضمين را توصيه 

و طرح90دهه د كه همگي بـر ضـرورت ايجـادش ارائه بارههاي متعدد در اين ميالدي مقاالت

، كنفرانسي در زمينه حوادث پزشـكي 1997 در سال.ندانظام خاص جبران خسارت تاكيد كرده

و مقاالت زيادي ارائه  اين انديشه در كـشورهاي ديگـر نيـز مطـرح1.دشدر پاريس برگزار شد

و در برخي از كشورها مقررات به تصويب رسيده استيشده در فرانسه سـرانجام ايـن2. خاص

و در  به نتيجه رسيد به حقوق بيمـار«، قانوني تحت عنوان2002 مارس4تالشها قانون راجع

 
رش.1 .VINEY,L’indemnisation des accidens médicaux, L.G.D,G 1997:براي ديدن اين مقاالت

 بـه خصوص خاص در ايني، مقررات1996و در سوئد در سال 1992، در دانمارك در سال 1978 در كشور فنالند در سال.2

ش(تصويب رسيده است ).VINEY,1997,p.57:ر
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و سالمتو چگونگي سيس و تحول» تم بهداشت  چشمگير در نظام مسئوليتيبه تصويب رسيد

اين قانون جبران حوادث پزشكي را تحت شرايطي بر مبناي همبستگي ملي.دكرپزشكي ايجاد

و بدين منظور صندوق .دش خاص به عنوان صندوق تضمين خسارت تاسيسيپذيرفت

در كنار نظام مسئولي-6 آنت مدني نظام خاص جبران خسارت  يا به جاي
و اينكـه نظـام پزشـكي در خصوص رابطة نظام خاص جبران خسارت با مسئوليت مـدني

راشوجبران خسارت جايگزين نظام مسئوليت مدني د يا نظام مسئوليت مدني هم حيات خـود

و راه حـل ديـدگاه،و اين دو در كنار يكديگر مكمل هم باشند كردهحفظ هـاي هـاي متفـاوت

و در كشورهاي مختلف از هر دو روش استفاده شده استمختلف وج  برخي معتقدنـد.ود دارد

.VINEY,1997,p.114)( كه با ايجاد نظام جبران خسارت، نظام مسئوليت مدني بايد از بين بـرود 

توان گفت، اگر هدف از ايجاد نظام خاص جبران خسارت حمايـت از در توجيه اين ديدگاه مي

و تسهي  و تسريع و اختيـار زيـان،هاي او باشدل جبران زيان قرباني  بقاي نظام مسئوليت مـدني

ايـن.ديده يا در برخي موارد الزام او به اقامة دعواي مسئوليت مدني با اين هدف منافـات دارد

و جبـران روش خود دو نوع است؛ در يك نوع آن، نظام مسئوليت مـدني كـالً از بـين مـي  رود

 امـا در نـوع ديگـر،.ي حق اقامه دعوي عليه عامل زيان را ندارد كننده خسارت هم به قائم مقام 

به قائم مقامي از زيان ديده حق دارد عليه عامل زيان دعـواي مـسئوليت جبران كننده خسارت

ــدمــدني اقامــه  ــوع اســت. كن و نيوزلنــد از ايــن ن ــران خــسارت در كــشور ســوئد نظــام جب

)DUFWA,1997,P.57(.از اقامه دعواي مسئوليت مدني مـورد انتقـاد روش محروميت زيان ديده

و برخي آن را منافي حقوق اساسي زيان ديده دانسته اند  به عـالوه. حقوقدانان قرار گرفته است

و حق اقامه دعوا در دادگـستري مـي كه مسئوليت مدني توانـد داشـته باشـد قدرت بازدارندگي

كه اين روش مورد توجه قرار نگيرد  . ,P.114 (VINEY,.1997(موجب شده

كه نظريه ايجاد نظـام خـاص جبـران خـسارت در انتقادات وارد بر روش اول موجب شده

مي.كنار نظام مسئوليت مدني مطرح شود  رسد حفظ نظام مـسئوليت مـدني پزشـكي در به نظر

به مصلحت تر باشد  زيرا اين امر نه تنها هـدف اصـلي نظـام.كنار نظام خاص جبران خسارت

مي خاص جبران خسارت  و وظايف نظام مـسئوليت مـدني،كندرا برآورده  موجب نفي اهداف

و وظايف مسئوليت مـدني اسـت، همچنـان نيز نمي و عامل بازدارندگي كه يكي از اهداف شود

مي  و نوع حفظ در خـصوص. شـود مصونيت قضايي بي مورد براي پزشكان ايجاد نمـييشود

مي  به نظر به مرجـع خـاص جبـرانسا رسد، بهتر آن نحوة جمع دو نظام، كه زيان ديده ابتدا ت

و اگر زيان او جبران نشد، به مراجع قضايي جهت اقامه دعواي مـسئوليت كندخسارت مراجعه

و] از طريق نظام خاص[ چون استفاده از روش جبران خسارت. مدني داللت شود هم آسان تر
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نظـام خـاص در كنـار نظـام ايجاد(در نظام حقوقي فرانسه روش دوم.هزينه تر است هم كم

و) مسئوليت مدني  پذيرفته شده است ولي در آنجا ظاهراً زيـان ديـده بـين مراجعـه بـه دادگـاه

 JOURDAIN,LAUD,PENNEAU,PORCHY,2003, n(مرجع خاص جبران خسارت مختار است

 �147, p.112 (.

 هاي جبران خسارت روش-7
: داردهاي مختلف وجود روش،در خصوص نحوه جبران خسارت

به دو نوع تقسيم مي كه و بيمـه مـستقيم: شودروش بيمه تاسـيس صـندوق؛بيمه مسئوليت

و ارزيابي هر يك از اين روشها نياز به مقاالت. دولت بوسيلهجبران خسارتو تضمين بررسي

و مجالي ديگر مي به اجمال. طلبدخاص داشته مي اما در اينجا .شوداين روشها بررسي

م-الف  سئوليت ناشي از حوادث پزشكي بيمه
. هاي بيمه، بيمه كنند بر مبناي اين روش، پزشكان ملزم هستند مسئوليت خود را نزد شركت

ا و سازمان دهي اين روش ديدگاهابرتدر كه مجـال بررسـيط با نحوه هاي مختلف وجود دارد

به عنوان اقدام1.آن نيست  ان حرفـي كـه از سـوي صـاحب بسيار احتياطي در مواردي اين روش

مي،براي اشخاص ثالث خطر سازند  و در مواردي نيـز به طور اختياري مورد استفاده قرار گيرد

قـانون( است؛ مانند بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري كردهقانونگذار آن را اجباري 

و)1387و اصالحيه 1347 مـ ....، بيمه مسئوليت كارفرمايان سئوليت ايرادي كـه بـر روش بيمـه

اسـت؛) پزشك(كه استفاده از اين روش مستلزم اثبات مسئوليت بيمه گذار است وارد است اين 

كه در  و حتي غير ممكن است پاره امري كـه هـدف از ايجـاد نظـام در حالي. اي موارد مشكل

پذيرش مـسئوليت. خاص جبران خسارت، حل مشكالت ناشي از دعواي مسئوليت مدني است 

و نظام  دهـد مـستقيماً بـه بيمـه گـربه زيان ديده اين امكـان را مـيكه» اي مستقيم دعو«نوعي

مي،كندمراجعه  چه آن اشكال را تا حدودي تعديل ؛بـرد كند ولي آن را كامالً از بـين نمـي اگر

به عالوه اين امر موجـب بـروز اشـكاالت. زيرا در هر حال مسئوليت بيمه شده بايد ثابت شود

و افزايش حـق بيمـه بيمه مي هاي اقتصادي براي شركت  ضـمن اينكـه باعـث آثـار سـوء(شود

.)346،ص1383ايزانلو،(كند اين مشكل را حل نمي) شودمي

 ،رسـالة دكتـراي حقـوق خـصوصي،»نظام جبران خسارت در بيمه مسئوليت«دكتر محسن ايزانلو،: بيشتر رش براي مطالعه.1

و علوم سياسي، تهران ش 1383اسفند: دانشكده حقوق .10ص،9،
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 بيمه مستقيم بيمار-ب
كه شخصي كه در معرض زيان قرار دارد . بيمه شود) بيمار(منظور از بيمه مستقيم اين است

به زي به محض اثبات ورود زيان ، بيمـه گـر متعهـد اسـت،)بيمه شده(ان ديده مطابق اين روش

او؛خسارت او را جبران كند  خواه اين خسارت ناشي از تقصير عامل زيان، خواه بدون تقـصير

و اداره. ايران خسارت مانند بيمه بدنه اتومبيل در نظام بيمه. باشد در خصوص نحوه ساماندهي

و اينكه حق بيمه را بايد زيان ديده احت  هـاي مالي بپردازد يـا عـامالن زيـان، روش اين نوع بيمه

كه بررسي آن مجالي ديگر مي  از.طلبدمختلف وجود دارد  كه بين جبـران اين لحاظاين روش

و مسئوليت مدني تفكيك مي و داراي امتيازات ديگر نيـز هـست خسارت ؛كند قابل تائيد است

كه اگر حـق. اما داراي ايراداتي است  رجـوع بيمـه گـر عليـه عامـل اشكال عمده آن اين است،

و اگـر آن را را نپذيريم، نوعي مـصونيت نـاروا بـراي پزشـكان ايجـاد مـي) پزشك(زيان شـود

مي  و دادرسي از در حـالي.شـود بپذيريم، موجب ايجاد جريان جديد اقامه دعوي كـه هـدف

بريانتقاد ديگر. ايجاد نظام خاص جبران خسارت از بين بردن جريان طويل دادرسي است  كه

ميا آن وارد است، اين كه داراي ضمانت اجرايي نيست؛ چگونه د كـر توان بيمـار را ملـزم ست

به او وارد شود، خود را بيمـه براي جبران خساراتي كه ممكن است در آينده در نتيجه معالجه

.)PENNEAU,1997,P.38 LARROUMET,1999,P.36( كند

 ايجاد صندوق تضمين-ج
 ايـن روش. دو روش قبـل موجـب شـده تـا روش ديگـر پيـشنهاد شـود انتقادات وارد بر

مي» صندوق تضمين خسارت« ويمنظور از صندوق تضمين، ايجـاد سـازمان. شودناميده  جـدا

زيان ديده با اثبـات. هاي بيمه است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است مستقل از شركت

به او وارد شده اسـت بـه آن  و بـدون تـشريفات، جبـران كـرده صـندوق مراجعـه اينكه زياني

و سازماندهي آن از جمله تامين بودجه،.شودخسارت مي به ساختار صندوق، نحوة اداره راجع

و ديدگاه  و شـرايط روشها كه بر حسب مـورد بـا مطالعـه كارشناسـي هاي مختلف وجود دارد

مي  آ1.دكرتوان آن را تعيين موجود ن از طريـق پرداخـت حـق ممكن است بخـشي از بودجـه

و بخشي ديگر و مراكز درماني، بخـشي نيـز بطـور.دشو دولت تامين بوسيلهعضويت پزشكان

كه بستري مي ميغيرمستقيم از بيماراني ˚ VINEY,1997,n(شودشوند اخذ 28,P.43(.

به.1 ش ر .N:براي مطالعه بيشتر راجع به روشهاي مختلف ايجاد صندوق تضمين JOUREBRAHEMIAN, n  � 743, 
P.512. ets..
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كه عامل آن ناشناخته يا در حقوق فرانسه، قبالً در مورد زيان  هاي ناشي از حوادث رانندگي

به ويـروس). 1966(ورشكسته بود، چنين صندوقي ايجاد شده بود بعدها در مورد قربانيان مبتال

به آن مبتال شده بودند  و سرانجام،)1991 دسامبر31قانون(ايدز كه در نتيجه انتقال خون آلوده

روش ايجاد صندوق تضمين پذيرفتـه) 2002 مارس4قانون(در مورد قربانيان حوادث پزشكي

و تعيين قلمرو نظام جبـران خـسارت.شد و ارزيابي هر يك از روشها تعيـين مفهـوم( بررسي

.بايد در مقاله مستقل بررسي شود) حادثه پزشكي

 نتيجه
و معالجه-1 به نتيجه درمان ، مبتني بر تقصير است)بهبودي بيمار( مسئوليت پزشكي نسبت

آ و موضوع تحول اما نسبت بـه.ن نيز مطرح نبوده استو در اين زمينه هيچ بحثي وجود ندارد

و در جريان معالجـه ممكـن اسـت بـه بيمـار وارد شـود، زيان كه در نتيجة عمل پزشكي هايي

و مباحـث بسيار مسئوليت پزشكي تحوالت  هرگـاه. مطـرح اسـتريابـس به خود ديـده اسـت

ا مي شود منظور اين جنبه از مسئوليت پزشكي به طور مطلق مطرح .ستمسئوليت پزشكي

به ويـژه حقـوق فرانـسه، نظـام مـسئوليت مـدني در نظام-2 هاي حقوقي پيشرفته جهان

ايـن تحـوالت در دو مرحلـه صـورت. به خود ديده اسـتريابس تحوالت20قرن پزشكي در 

ابتدا، رويه قضايي با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار داشت در جهـت هـر چـه بيـشتر: گرفته

و  كه در برخـي مـوارد بـر مبنـاي.ارد بر بيماران گام برداشت جبران شدن خسارت به اين معنا

به نتيجه(اراده ضمني نوعي تعهد ايمني او) از نوع تعهد و را بـه براي پزشك در نظـر گرفـت

از،طور نوعي مسئول جبران خسارت بيمار دانست  ،»اماره تقـصير«و در موارد ديگر با استفاده

و»نفي ساير اسباب«،»تقصير مجازي«يا نظرية امكان اثبات شرايط مسئوليت مدني پزشـك ...،

و رابطه سببيت( در گامي ديگر، قانونگـذار فرانـسه بـا تـصويب قـانون.دكررا تسهيل) تقصير

به ايجاد نظام خاص جبران خسارت، در كنار نظام مسئوليت مدني  به ايـن.دكر، مبادرت خاص

خ كه با ايجاد صندوق تضمين، سارات وارد بر بيمـار، ناشـي از حـوادث پزشـكي را قابـل معنا

البتـه در فـرض وجـود. خواه پزشك يا مركز درماني مـسئول باشـد، خـواه نـه؛جبران دانست 

مي مسئول، بعداً  به مسئول مراجعه ايجـاد ايـن.كند صندوق تضمين به قائم مقامي از زيان ديده

قربانيـان همـه شـود كـه ت، موجـب مـي نظام كه در اكثر كشورهاي خارجي صورت گرفته اس 

. حوادث پزشكي جبران خسارت شوند

ا-3 به اينكه در نظام حقوقي دري، قـانون يـران با توجه و بـاره خـاص مـسئوليت پزشـكي

و دادگاهها بر مبناي نظام سنتي مسئوليت مدني، دعـاوي پزشـكي  حوادث پزشكي وجود ندارد

و  مي را حل و تغيير نظامفصل به نظر مـي كنند، اصالح . رسـد مسئوليت مدني پزشكي ضروري
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به ويژه اينكه با افزايش قربانيان ناشي از حـوادث پزشـكي بـر مبنـاي نظـام مـسئوليت مـدني،

مي  :در اين وضعيت دو راه حل پـيش رو قـرار دارد. مانندبسياري از قربانيان بدون جبران باقي

و دك كه رويـه قـضايي از جملـه تـرين در سـاير كـشورها يك راه حل اين است كه مسيري را

طي كرده  حل،اندفرانسه و با استفاده از راه هاي تكميلي، نظام مسئوليت مدني را اصـالح برويم

طي اين مسير فراهم است. كنيم و توشه بـر» تعهـد ايمنـي«از جمله اسـتفاده از تاسـيس. ابزار

ا.ق356و 220مبناي مواد  از.ت سازگار اس يرانمدني با منطق حقوق همچنين امكان اسـتفاده

و راه حل  در جهت جبـران خـسارت بيمـار... هاي ديگر از جمله اماره تقصير، فرض مسئوليت

و بر مبناي اصول حقوقي قابل توجيه است  چنانكه رويه قضايي در پرونده موسوم. وجود دارد

و بعداً  كه خون گرفته ) هپاتيـت-ايدز(ي آثار بيماري ويروس به هموفيلي ها در مورد اشخاصي

و تقسيم(در آنها آشكار شده است با استفاده از برهان نفي ساير اسباب كه) سبر با اين استدالل

مي« شود كـه خـون تزريـق شـده آلـوده چون منشاء ابتالء به بيماري آشكار نشده است، فرض

 در دستگاهريابسهاي موجب تشكيل پرونده اين امر. رابطة سببيت را محرز دانسته است» است

و مشكالتشقضا )خوانده دعـوي( وزارت بهداشت،به همين دليل. يار ايجاد كرده استبسده

كه در مرحله پيـشنهاد بـاقي مانـده پيشنهاد ايجاد صندوق جبران خسارت را مطرح كرده است

كه با ايجاد نظام خاص جبران خسارت، قربانيان حوادث پزشكي. است راه حل ديگر اين است

.ان خسارت شوندجبر

مي-4 طي به نظر به مسيري كه ديگران طي سالها و در نهايـت بـه عـدم كـرده رسد، رفتن

كه ما از تجربه ديگران اسـتفاده. اند، به صالح نباشد كردهكفايت آن اعتراف عاقالنه تر آن است

چه كرده طي نكنيم كـن اسـتمم. آزمودن دوبارة تجربه ديگران خطاست،و راه رفته را دوباره

به نظر مشهور فقها، پزشك مسئول زيان وارد بر بيمار است   بنـا بـراين مـي؛گفته شود با توجه

و در واقـع آنچـه در توانيم بر مبناي مسئوليت نوعي، پزشك را مسئول حوادث پزشكي بـدانيم

به آن رسيده اند، ما از قبل داشته ايم؟ نظام از نظـر امـا صـرف! هاي حقوقي جهان بعد از سالها

.)287ص،4ش، 1389كـاظمي، فـصلنامه حقـوق،:رش(ي محكـم اسـتوار نيـستياينكه قول مشهور بر مبنا 

و مباني حقوقي سازگار است به لحاظ اجتماعي؛پذيرش مسئوليت نوعي پزشك نه با قواعد  نه

توانـد آثـار ايـن پزشـك مـي» اخـذ برائـت«به ويژه اينكه با پذيرش جـواز. استبه مصلحت

مي.عي را از بين ببرد مسئوليت نو  كه همين دغدغهبررسي متون فقهي ثابت هـاي اجتمـاعي كند

كه فقها را بر آن داشت تا جواز  را بـرخالف منطـق حقـوقي تـشريع» اخذ برائـت« بوده است

1.كنند

فاالقرب الصحه، لمسيس الحاجه الي مثل ذلك، اذ الغني«: مي نويسد» اخذ برائت« شهيد ثاني در شرح لمعه در توجيه جواز.1

ال مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضروره اليـه، فوجـب فـي الحكمـه، تـشريع  و اذا عرف الطبيب انه عن العالج
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مي-5 شـود ضـمن حفـظ بنابراين به رغم امكان استفاده از ابزارهاي روية قضايي، پيشنهاد

به عنوان ابـزار سـنتي جبـران خـسارت نظام مسئوليت مدني  واصـل تقـصيري بـودن[ پزشكي

به عنوان قاعده  ، نظام خاص جبران خسارت ناشي از حوادث پزشكي ايجـاد]مسئوليت پزشكي

؛ چنانكه در نظام  هاي حقوقي پيشرفته جهان شود تا قربانيان اين حوادث جبران خسارت شوند

مقتضاي اين امر در نظام حقـوقي مـا موجـود.استچنين نظامي ايجاد شده) از جمله فرانسه(

و ايجاد نظام خاص جبران خسارت با مباني فقهـي  است؛ از طرفي مانعي براي آن وجود ندارد

كه از جملـه مـي. نيز منافات ندارد  تـوان زيرا اين موضوع در فقه اسالمي نيز سابقه داشته است

خ» ضمان جريره«و» ضمان عاقله«نهاد  تمام ايـن. سارت از بيت المال را نام بردو حتي جبران

و اينكـه. نهادها مبتني بر انديشة توزيع خسارت است  در خصوص نوع نظام جبـران خـسارت

اما ايجاد صندوق تضمين خـسارت.دكرچه روشي ترجيح دارد، بايد در مقاله جداگانه بررسي 

.نسته شده استبهترين روش براي جبران خسارت قربانيان ناشي از حوادث پزشكي دا
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