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چکیده
منظور از مخاطرات احتمالی درمان ،آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درماانی باه
معنای خاص بوده ،این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پای -
بینی نباشد .البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط باه ااایی اسات کاه ورود آن ،ناه نتیجاه
تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصایر بیماار .در ایان مقالاه ،دالیال قابییات اباران مخااطرات
احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه ،مورد تحییل قارار ررفتاه و
در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طارف ،پزشاک از بابات یناین مخااطراتی ،باه دلیال
رعایت موازین عیمی و رفتاار پزشاک متعاارف در شارای و او ااا و احاواِ خااص درماان،
مسؤوِ نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در ایان بااره پای بینای
رردد و از طرف دیگر ،در بحث ابران زیان ناروا به بیمار در این خصاوص ،از آنااایی کاه او
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نیز در ورود این زیان به خود دیار تقصایری نشاده ،منطقای اسات کاه قاانونراذار ایرانای باا
تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به ابران خسارت زیاندیدران اقادامات تروریساتی ،اارام و
حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلییی امکان ررفتن دیه از زیانزننده ممکن نیسات»،
از منافع بیمار حمایت کند؛ همانرونه که در حقوق فرانسه ینین زیانی از محل صندوق تضمینی
معینی با رعایت شرای و تشریفات ویژهای قابل ابران است.
واژگان کلیدی :مخاطرات احتمالی درمان ،مخاطرات ناشی از توسعه ،مساؤولیت مادنی پزشاک،
اقدامات درمانی ،ر ایت بیمار ،صندوق تضمینی

 .1مقدمه
در این مقاله ،منظور از مخاطرات احتمالی درمان ،مخااطراتی اسات کاه نااظر باه اقادامات
درمانی به معنای خاص باشد و ینین مخاطراتی نیز باید در هنگام انعقااد قارارداد درماان
بین پزشک و بیمار قابل پی بینی نباشاد .ماااِ رایار در باین اساتادان حقاوق مساؤولیت
مدنی پزشک و رویه قضایی فرانسه در این باره ،پرونده مربوط باه بیمااری هیدروسافالی
است [ ،1ص ]312؛ یرا که در پرونده باال شخصی که به بیماری هیدروسفالی مبات باود،
مورد عمییات درمانی قرار ررفت تا مایع نخااعی ا مزازی از بادن او خاارد راردد؛ منتهاا
ب فاصیه پس از اتمام فرایند عمییات درمانی ،قسمت پایین تنه بیمار به صاورت فیار کامال
در آمد [ ،2ص  .]187در این مااِ ،فیر رردیدن پاایین تناه بیماار مایتواناد نموناهای بارای
مخاطرات احتمالی ناشی از عمییات درمانی خرود مایع نخاعی ا مزازی از بادن بیماار باه
شمار آید؛ زیرا ینین مخاطرهای ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص است و در زماان
انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیماار نیاز قابال پای بینای نیسات .بناابراین ،پرسا
اساسی در این مقالاه آن اسات کاه دالیال قابییات اباران مخااطرات احتماالی درماان در
مسؤولیت مدنی پزشک ییست؟ برای پاسخ به این پرس  ،دالیل قابال اراماه در ایان بااره
در حقوق ایران و فرانسه محور بررسی قرار ررفته است.
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 .2مفهوم مخاطرات احتمالی درمان و ارتباا نن باا مخااطرات
ناشی از توسعه
ینانکه اشاره رردید ،مخااطرات احتماالی درماان ،دو ویژرای عماده دارد )1 :نااظر باه
اقدامات درمانی به معنای خاص است؛  )2در زمان انعقاد قرارداد درماان باین پزشاک و
بیمار قابل پی بینای نیسات [ ،3ص 158-152؛  ،4ص  .]9باهعناوان ماااِ ،روده بازر
بیمار در پی انجام عمییات کونولوسکوپی بهوسییه یک متخصص روارش ،ساورا مای-
شود و این منجر به ورم صفاق میشود کاه انجاام کیساتمی را الزم مایررداناد [ ،1ص
 .]313در این ماااِ ،ساورا شادن روده بازر بیماار و لازوم انجاام عیمیاات درماانی
کیستمی ،مصداقی از مخاطرات احتمالی درمان به حساب میآید؛ یرا که ینین مخاطره-
ای ،مربوط به اقدامات درمانی به معنای خاص است و نیز در هنگام انعقاد قارارداد باین
پزشک و بیمار قابل پی بینی نیست.
نکته مهمی که باید به آن تواه داشت این است که مخاطرات احتماالی درماان نمای-
تواند درخصوص لوازم و ابزارهای پزشکی مورد استفاده اهت درمان مطرح شاود .در
نظام حقوقی فرانسه و ایران ،مسؤولیت پزشک از دو زاویه قابل مطالعه اسات )1 :لاوازم
و ابزارهای پزشکی ،برای ماااِ اساتفاده از فارآوردههاای دارویای معیاوب و مشاتقات
خونی آلوده ،استفاده از پروتزهای عفونی ،ترزیق آمپوِ آلوده به ویارو

هپاتیات  Cو

مانند اینها؛  )2اقدامات درمانی باه معناای خااص .در حقاوق فرانساه ،اساتادان حقاوق
مسؤولیت مدنی و رویه قضایی آن رفتهاند :مساؤولیت مادنی پزشاک از بابات لاوازم و
ابزارهای پزشکی 1یک تعهد ایمنی به نتیجاه 2اسات و زیاانهاای ناشای از ایان لاوازم و
ابزارها نمونهای از کن

ناشی از شیء اسات کاه باه موااد مااده  1384قاانون مادنی

فرانسه ،صارف اساتفاده از فارآوردههاای دارویای معیاوب و مشاتقات خاونی آلاوده،
استفاده از پروتزهای عفونی و ترزیق آمپوِ آلوده به ویارو

هپاتیات  ،Cنقا

تعهاد
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1. instruments aux medicament
2. obligation de sécurité de résultat
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ایمنی به نتیجه پزشک در ایان بااره محساوب اسات [ ،5ص  .]24-23باه عباارت دیگار،
مطابق تعهد ایمنی به نتیجه ،پزشک متعهد است از لوازم و ابرازهاای پزشاکی صاحی و
عاری از هررونه آلودری استفاده کند و اساساا اساتفاده از لاوازم و ابزارهاای پزشاکی
معیوب و آلوده نق

تعهد شمرده میشود و پزشک برای رهایی از مساؤولیت ،صارف

اینکه اثبات کند دیار تقصیر نگردیده است کافی نیست ،بیکاه بایاد ثابات کناد کاه زیاان
ناشی از عمییات درمانی بهدلیل سبد خارای 1بوده است.
در عین حاِ در نظاام حقاوقی فرانساه ،مساؤولیت مادنی پزشاک از بابات اقادامات
درمانی 2یا معالجات تعهد به وسییه است و به هماین دلیال ،او بایاد مراقبات ،مواظبات و
احتیاط الزم را میحوظ قرار دهد و از شیوه معالجهای استفاده کند که در ماوارد مشاابه
به نحو متعارف از سوی پزشکان به کار میرود [ ،6ص  .]485-484باید در نظر داشات
که مبنای تعهد به وسییه ،این است که خسارات ناشای از اقادامات درماانی مصاداقی از
کُن

ناشی از فعال شامرده مایشاود و بار اساا

مااده  1382و  1383قاانون مادنی

فرانسه ،مبتنی بر تقصیر است [ ،7ص ]90؛ بناابراین ،در اقادامات درماانی یاا معالجاات،
صرف عدم حصوِ نتیجه مطیوب درمان تقصیر نیست ،بیکه بیمار بایاد تقصایر پزشاک
را در این خصوص اثبات کند [ ،6ص  484و  .]486با واود این ،در نظام حقاوقی ایاران
به طور قاطع نمیتوان رفت :مسؤولیت پزشک از بابت لوازم و ابزارهاای پزشاکی ،تعهاد
ایمنی به نتیجه است و

روری مینماید ،قانونگذار در این زمیناه بارای پزشاکان تعهاد

ایمنی به نتیجه مقرر دارد .به دیگر سخن ،از آناا که در حقاوق ایاران «دادر

مجاری

قانون است ،نه مواد آن» [ ،8ص  ]227به اتکای استحسان نمیتوان باه منظاور حمایات
از منافع بیمار ،مسؤولیتی را برای پزشک از بابت لوازم وابزارهاای پزشاکی باه وااود
آورد که در مقررات قانونی ایران پی بینی نشده است .وانگهی در کشور فرانسه ،ع وه
بر برداشت خاص رویه قضایی تحات رهنماود اساتادان حقاوق و زیار پوشا

تفسایر
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1. cause étrangère.
2. lʼacte médical.
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قضایی از مواد  1382تا  1384قانون مادنی در زمیناه تعهادات پزشاک در برابار بیماار،
قوانینی همچاون قاانون مصاوب  4ماار

 ،2002قاانون مصاوب  30دساامبر  2002و

قانون بهداشت عمومی ساِ ( 2002ماده  ،)1142-1برای پزشاک در لاوازم و ابزارهاای
پزشکی ،بهویژه عفونتهای بیمارساتانی ،تعهادات ایمنای نتیجاه و در اقادامات درماانی
تعهدات ساده به احتیاط و هوشیاری 1ایجاد کرده است [ ،1ص.]323-314
البته مسؤولیت پزشک از بابت اقدامات درمانی در نظاام حقاوقی ایاران ماال حقاوق
فرانسه ،یک تعهد ساده به احتیاط است که از ماده  495قانون مجازات اسا می مصاوب
 1392/2/1قابل برداشت است؛ با این تفاوت که در حقاوق ایاران ،قانونگاذار یاک «امااره
قانونی نسبی» درخصوص ارتکاب تقصیر پزشک به دلیل اقادامات درماانی باه رسامیت
شناخته است تا بیمار در دعوای مسؤولیت مدنی پزشک با دشواریهاای اثباات تقصایر
او در انجام ینین اقداماتی روبهرو نگردد .پس بر عهده پزشک است که خ ف این امااره
قانونی را مبنی بر ایان کاه در انجاام عمییاات درماانی ماوازین فنای و مقاررات عیمای و
نظامات دولتی را رعایت کرده و دیار تقصیر نشده است ،اثبات کند [ ،9ص .]149-148
نکته مهمی که از نظر استادان حقوق فرانسه و ایران دور مانده و بایاد باه آن توااه
داشت این است که مخاطرات احتمالی درمان یه ارتباطی با مخاطرات ناشی از

توساعه2

دارد؟ با باور برخای از حقوقادانان فرانساوی درخصاوص ایان مفهاوم [ ،10ص -680
 ،]681باید در تعریف مخاطرات ناشی از توسعه در قیمرو پزشکی رفت :مخاطراتی است
که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص است و در زمان انعقاد قرارداد درماان باین
پزشک و بیمار قابل پی بینی نیسات .البتاه مخااطرات ناشای از توساعه باهدلیال نقاص
اصوِ درمان از لحاظ موازین عیمی و فنی در هنگام معالجه قابل طرح است .فرض کنی
در ساِ  1947بیماری به عیت تزریق داروی بیهوشی در اثنای عمل فیر میشاود و پاس
از رذشت زمان (ما ساِ  )1954کاشف به عمل مایآیاد کاه دلیال فیار رردیادن یناین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. simple obligation de prudence et diligence
2. risques de développemment
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بیماری ،عیوب ازمی و غیرقابل پی بینی در آمپوِ تزریقای باوده کاه باا لحااظ ساط
در وقت تزریق ( ،)1947قابییت پای بینای نداشاته اسات [ ،11ص  .]232در ماااِ

دان

باال ،فیر شدن بیمار از بابات تزریاق داروی بیهوشای ،نموناهای از مخااطرات ناشای از
توسعه است؛ یرا که ینین مخاطرهای مربوط به لاوازم و ابازار پزشاکی ،یعنای تزریاق
آمپوِ بیهوشکننده است که در هنگام انعقاد قرارداد درماان باین پزشاک و بیماار قابال
پی بینی نیست و عیت آن ه پیشرفت عیا و فنااوری از زماان تزریاق یناین آمپاولی
است.
نتیجه مهمی که از این تحییل ررفته مایشاود ایان اسات کاه در مخااطرات احتماالی
درمان ،شیوه انجام اقادامات درماانی و لاوازم و اباراز پزشاکی از حیاث تکنیاک و عیا
پزشکی دارای خطر نیست و این مخاطرات و آسیدها ،ناشی از پیچیدری سیسات بادنی
بیمار ،احتمالی بودن نتیجه پزشکی ،تردیدها و نارساییهای دان

بشار و مانناد ایانهاا

است .با واود این ،مخاطرات ناشی از توسعه ،خطری است کاه برحساد تکنیاک و عیا
روز در زمان استفاده ابراز و لوازم پزشکی یا فرآوردهها و مشاتقات خاونی و دارویای
ناشناخته بوده و این خطر ناشی از ساختار شیء (عید) است کاه باا رذشات زماان ،آن
عید در نتیجه توسعه شرای عیمی و فنی شناخته میشاود؛ هماانروناه کاه در پروناده
مربوط به بیماری هیدروسفالی ،که شرح آن در مقدمه مقاله رذشت ،فیر رردیادن پاایین
تنه بیمار به صورت کامل ،بهعناوان یاک مخااطره احتماالی درماان ،مایتواناد باه دلیال
پیچیدری سیست بدنی ،احتمالی بودن نتیجه بیماری و مانند اینها باشد؛ در حالی کاه در
مااِ تحویل خون آلوده به ویرو

ایذر توس مراکز انتقاِ خون کاه در هنگاام تحویال

عید آن قابل تشخیص نباشد ،بعدها در اثر پیشرفت قواعاد و اصاوِ عیمای عیاد فاوق
اثبات میشود.
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 .3دالیل قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان
در این مبحث ،رفتگو از این است که در نظام حقوقی ایران و فرانسه دالیل توایه قابییات
ابران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک ییست و ایان دالیال از یاه
اهاتی قابل نقد هستند .در ذیل اه این دالیل مورد بررسی قرار ررفته است.

 .1-3عدم ارتبا خسارت ناشی از مخاطرات احتمالی درمان باا نتیهاه
عمل جراحی
به عنوان مقدمه باید رفت :از امیه عوامل مواهه فعل زیانبار در حقوق فرانساه و ایاران
«حک یا ااازه قانون» 1است [ ،12ص 420؛  ،13ص 491؛  ،14ص 60؛  ،15ص .]170در
واقع ،ینانچه کسی به حک یا ااازه قانون ،زیانی به دیگری وارد آورد ،مسؤولیت مدنی
نخواهد داشت .بهعنوان مااِ ،سید مالکیت باه حکا یاا اااازه قاانون و در راه مصاال
عمومی یا توقیف مدیون به مواد حک یا ااازه قاانون و باا رعایات تشاریفات قاانونی
باعث مسؤولیت نیست؛ همانرونه که در اقدامات درمانی ،از آناایی که پزشک به حکا
یا ااازه قانون و با رعایت شرای قانونی (داشتن دان

و مهارت یک پزشاک متعاارف

در شرای و او ااا و احاواِ معالجاه) باه بیماار خساارت وارد مایکناد ،در برابار او
مسؤوِ شناخته نمیشود.
باید تواه داشت که عدم مسؤولیت پزشاک درخصاوص

ارر و زیاانی اسات کاه

ناشی از اقدامات درمانی باشد و نیز با نتیجه آن ارتبااط داشاته باشاد [ ،1ص 167؛ ،16
ص  .]822-821به تعبیر روشنتار ،مساؤولیت نداشاتن پزشاک در معالجاات نااظر باه
مخاطرات مسای درماان اسات و ایان مخااطرات ،دو ویژرای عماده دارناد :اوِ ایانکاه
مخاطرات ناشی از اقدام درمانی است؛ دوم اینکه مخاطرات در زمان انعقاد قرارداد باین
پزشک و بیمار ا به دلیل ارتباط آن با اقدامات درمانی ا قابل پی بینای اسات .باهعناوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. lʼordre ou de la permission de la loi
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مااِ ،شخصی به منظور پیوند کییه به پزشک مرااعه میکند و پزشک از بابات شاکافتن
بدن بیمار یا درد سیست بدنی بیمار تا مدتی بعد از پیوند ،به شرط عدم تجاوز از رفتاار
متعارف در شرای و او اا و احواِ عمل ،معاف از مساؤولیت اسات؛ زیارا مخااطرات
باال ناشی از اقدام درمانی است و با آن ارتباط دارد.
بر همین اسا  ،پزشک از بابت مخاطرات احتمالی درماان مساؤوِ اسات :در واقاع،
ینین مخاطراتی از مصادیق

رر و زیان ناشی از اقدامات درمانی مورد توافاق نیسات

و با نتیجه آن ،یعنی موفقیت یا عدم مؤفقیت درمان ،ارتبااطی نادارد [ ،2ص  .]187بارای
مااِ در بیماری هیدروسفالی ،بیمار برای درمان بصلالنخاا به پزشک راوا مایکناد و
ب فاصیه پس از عمل اراحی ،پایین تنه او به حالت فیر کامل در مایآیاد .در ایان ماااِ،
درمان بصلالنخاا بیمار با هدف رفع بیماری هیدروسفالی مورد توافق قرار ررفته اسات
و پزشک از بابت مخاطرات ناشی آن اقدام مسؤوِ نیست؛ اما فیر رردیادن کامال پاایین
تنه بیمار ،بیارتباط با اقدام درمانی بصلالنخاا است و اساساا در نتیجاه درماان ماؤثر
نیست؛ زیرا ممکن است بصلالنخاا بیمار به صورت صحی درمان شود و در عین حاِ
پایین تنه بیمار فیر نگردد.
در تأیید دلیل نخست میتوان رفت :اذن قانونگذار در انجام اقدامات درماانی از امیاه
عوامل مواهه فعل زیانبار است و میدانی که عوامل مواهاه فعال زیانباار اازء قواعاد
استانایی حقوق مسؤولیت مدنی به شمار میآیند که تفسایر موساع آنهاا روا نیسات و
تنها با تحقق شرای مذکور هریک از عوامل مواهه میتوان باه آنهاا اساتناد کارد .باه
عبارت دیگر ،این عوامل ،استانایی بر قاعده کیی الزام فاعل زیان به ابران خسارت وارد
به زیاندیدهاند .پس پزشک از ابران خسارت ناشی از اقادامات درماانی معااف خواهاد
شد که در راستای انجام عیمیاات درماانی و مارتب باا نتیجاه آن باشاد؛ در حاالی کاه
مخاطرات احتمالی درمان ارتباطی با عمییات درمانی ندارد و درخصوص این مخااطرات،
به مواد قاعده کیی الزام فاعل زیاان باه اباران خساارت وارد باه زیااندیاده ،پزشاک
موظف به تدارک خسارت وارد به بیمار است.
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باید افزود که دلیل اوِ در نظام حقوقی ایران از بناد «د» مااده  158قاانون مجاازات
اس می مصوب  1392/2/1قابل برداشت است :در واقع ،فعل زیانبار اقدامات درمانی در
صورتی از عوامل مواهه فعل زیانبار باه حسااب مایآیاد کاه خساارت وارد باه بیماار
ارتباط مستقی با عمییات درمانی و نتیجه آن داشاته باشاد .بناابراین ،اقادامات درماانی
منجر به مخاطرات احتمالی درمان که اصوال ارتباط مستقی با عمییات درماانی و نتیجاه
آن ندارد ،از عوامل مواهه فعل زیانبار نیست و پزشک از بابت ایان مخااطرات مساؤوِ
است.
نقدی که می توان بر این نظر وارد دانست ایان اسات کاه پزشاک اصا نتیجاه عمال
اراحی را به عهده نگرفته است تا پس از وقوا مخااطرات احتماالی درماان بتاوان ادعاا
کرد که پزشک از بابت مخاطرات احتمالی درمان مسؤوِ است .در واقع ،پزشاک مطاابق
مفاد قرارداد درمان و قانون تعهد کرده است که با رعایات مقاررات ،ماوازین پزشاکی و
احتیاط الزم ،بیمار را مورد اقدامات درمانی قارار دهاد و در ایان خصاوص تعهادی باه
نتیجااه درمااان بااه عهااده نگرفتااه اساات تااا از باباات ورود مخاااطرات احتمااالی درمااان،
مسؤولیتی متواه او شود.

 .2-3عدم احراز ارتبا شناخته شده بین مخاطرات احتماالی درماان و
وضعیت پیشین بیمار
پی

از تبیین دلیل دوم ،باید یادآور شد کاه در نظاام حقاوقی فرانساه ،باه موااد ر ی

دیوان عالی کشور در ساِ  ،1936اصل کیی در مسؤولیت مادنی پزشاک ایان اسات کاه
مسؤولیت پزشک مبنای قاراردادی دارد [ ،17ص 396؛  ،5ص 8-7؛  ،18ص 62؛  ،19ص
 .]146-142بر مبنای اصل کیی مذکور ،بین مخاطرات احتمالی درمان و و عیت پیشاین
(قبل از عمییات درمانی) بیمار ارتباط شناخته شدهای واود ندارد و پی بینی نمایشاود
که و عیت سابق بیمار منجار باه ایان خساارت راردد .پاس بیماار اذنای درخصاوص
مخاطرات احتمالی درمان به پزشک نداده است [ ،2ص .]187
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در واقع ،مبنای دلیل دوم این است که یون مسؤولیت پزشک ماهیت قاراردادی دارد،
او از ابران خسارات ناشی از اقدامات درمانی که از ااند بیمار مأذون در انجام آنهاا
باشد ،میتواند معاف شود؛ به ویژه آنکاه پزشاک از بیماار اهات مخااطرات ناشای از
درمان برامت اخذ میکند .حاِ این سؤاِ به ذهن میآید که آیا اذن در درماان یاا برامات
تحصییی شامل مخاطرات احتمالی ه میشود یا خیر؟ در نظام حقوقی ایران ،سؤاِ باال
درخصوص ماده  495قانون مجازات اس می و در حقوق اسا م ،درخصاوص روایات
«من تطبد او تببطر فییأخذ البرامه من ولیه واال فهو

اامن» [ ،20ص 599؛  ،21ص 234؛

 ،22ص  ]26قابل طرح است؛ زیرا در ماورد الازام پزشاک باه تحصایل برامات از بیماار
درخصوص مخاطرات درمان بر اسا

ماده  495و روایت باال ،باید به این سؤاِ پاساخ

داد که آیا ینین برامتی مخاطرات احتمالی درمان را ه در بر میریرد یا ناه؟ باه عباارت
دیگر ،محدوده این برامت تنها مخااطرات مسای درماان را شاامل مایشاود یاا هرروناه
مخاطرات اع از مسی و احتمالی؟ زیارا از امیاه قواعاد و اصاوِ مساؤولیت مادنی در
حقوق فرانسه و ایران تیقی ر ایت زیاندیده 1یاا پاذیرش مخااطرات 2باهعناوان یکای از
عوامل مواهه فعل زیانبار است و بیمار نیز عم با دادن برامت ،ر ایت خاود را نسابت
به مخاطرات درمان اع م میکند.
به نظر میرسد که مخاطرات احتمالی درمان نمیتواند مُتعیَّق ر اایت بیماار یاا قیاد
اراده او در اذن به پزشک در انجام عیمیاات درماانی باشاد؛ یارا کاه ایان مخااطرات در
زمان اعطای اذن نوعا بهوسییه بیمار قابل پی بینی نیست و از آناایی که باا و اعیت
پیشین ارتباط ندارد ،مآال بیمار نسبت به آن مخاطرات آراهی نادارد تاا محادوده برامتای
که پزشک میدهد شامل آن نیز شود .به بیان دیگر ،قیمارو ر اایت بیماار درخصاوص
مخاطرات مسی درمان محرز است و در زمیناه مخااطرات احتماالی درماان ،بار مبناای
اصاال عاادم اذن در درمااان ،پزشااک درخصااوص ینااین مخاااطراتی مااأذون نیساات و
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1. lʼacception des risques
2. le consentment de la victim
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مسؤولیت مدنی دارد.
البته در پاسخ به این استدالِ نیز میتوان بیاان داشات کاه انتسااب عرفای خساارت
ناشی از مخاطرات احتمالی درمان به اقدامات درمانی ،شرط مسؤولیت مادنی پزشاک از
بابت ینین مخاطراتی است؛ در حالی که مطابق این دلیل مخاطرات احتمالی درمان سبد
ناشناخته دارند و عرفا آنها باه فعال زیانباار پزشاک ،یعنای اقادامات درماانی ،قابییات
انتساب ندارند .بدین ترتید از آناایی که مخاطرات احتمالی درمان بیارتباط با عمییاات
درمانی است ،این دلیل مسؤولیت مدنی پزشک را در برابر مخاطرات باال ثابت نمیکند.

 .3-3نشأت مخاطرات احتمالی درمان از یک فعال بایارتباا باا اقادام
درمانی مورد توافق
ینانکه رفته شد ،در نظام حقوقی فرانسه مساؤولیت مادنی پزشاک از منظار قاراردادی
مورد مطالعه قرار میریرد [ ،5ص  .]7در واقع رویه قضایی فرانسه سااِهاا مساؤولیت
مدنی پزشک را غیرقراردادی تیقی میکرد و دادراهها بی

از یک قرن در ایان خصاوص

با یکدیگر اخت ف داشتند تا اینکاه دیاوان عاالی کشاور در ر ی  20ماه  1936صاراحتا
مسؤولیت پزشک را قراردادی اع م کرد و به اخت فنظر دادراهها خاتماه داد .بناابراین،
تنها عمییات درمانی مورد توافق از عوامل مواهه فعل زیانبار به حساب میآیاد .نارفتاه
نماند که سه شرط اساسی برای اینکه عمییات درماانی از عوامال مواهاه فعال زیانباار
شمرده شود این است که )1 :ینین عمییاتی مطابق مفاد قرارداد صورت ررفته باشاد؛ )2
پزشک معالر نسبت به دان

فنی و اصوِ درمان آراه باشاد؛  )3پزشاک درماانکنناده

موازین و مقررات پزشکی یا احتیاط و رفتاار پزشاک متعاارف در شارای و او ااا و
احواِ خاص درمان را رعایت کرده باشد [ ،23شماره .]26
ولی خسارت ناشی از مخاطرات احتمالی درمان ،برای مااِ فیر پایین تناه بیماار باه
طور کامل در پرونده هیدروسفالی ،از یک فعل بیارتباط با اقدام درمانی مورد توافق باه
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واود آمده است [ ،2ص  ]187و ارر این فعل صورت نمیررفت ،ینین و عیتی باه باار
نمی آمد؛ یرا که در پرونده باال فعال درماانی ماورد توافاق باین پزشاک و بیماار انجاام
عمییات درمانی خرود مایع نخاعی ا مززی از بدن بیمار است ،حاِ آنکاه انجاام یناین
عیمیاتی همراه با مخاطرات احتمالی درمان ،تو م با فیر پایین تناه بیماار باه طاور کامال
است و این صورت از عمییات درمانی ،مورد توافق بین پزشک و بیمار نیسات .بناابراین،
با لحاظ ماهیت تعهد قراردادی پزشک ،او به مو وا تعهاد خاود ،یعنای انجاام عمییاات
درمانی بدون ورود مخاطرات احتماالی درماان باه بیماار ،عمال نکارده اسات و در ایان
خصوص مسؤولیت مدنی دارد.
مااِ دیگر :در یک عمییات درمانی قطع یک رره کویک واقع در غده تیرویید ،به عیات
ناشناختهای ،به یک پیچیدری استانایی منجر میشود و به یک عصد بررشتکننده بیمار
آسید میرساند .در این مااِ ،آسید دیدن یک عصد بررشتکنناده بیماار از مصاادیق
مخاطرات احتمالی درمان ناشی از قطع یک رره کویک واقع در غاده تیروییاد محساوب
میشود که پزشک از بابت آن مسؤوِ است؛ زیرا اقدامات درمانی ماورد توافاق در ایان
عمییات بین پزشک و بیمار قطع یک رره کویک واقع در غده تیرویید است؛ اماا آنچاه در
عمل انجام شده ،قطع یک رره کویک واقع در غده تیرویید همراه با آساید رسااندن باه
یک عصد بررشتکننده بیمار است که ینین عیمیات درماانیای ماورد توافاق پزشاک و
بیمار نیست و پزشک در این باره مسؤولیت دارد.
این نکته را ه باید در نظر داشت که در نظاام حقاوقی ایاران ،دلیال ساوم از قواعاد
عمومی قراردادها قابل استنباط است .زیرا در فرض قبوِ قراردادی بودن ماهیات تعهاد
پزشک ،فعل زیانبار او از بابت اقدامات درمانی به این شرط از عوامل مواهه به حسااب
میآید که ینین فعیی مطابق مفاد قرارداد درمان صورت ررفته باشد .لذا مطیاد اخیار از
مصادیق این قاعده کیی در حقوق تعهدات قراردادی میباشد که شاخص متعهاد موظاف
است در اارای تعهد ،مفاد قرارداد را محترم شمارد .با وااود ایان ،در بحاث مخااطرات
احتمالی درمان ،پزشک قاعده باال را در انجام عمییات درمانی نق
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مخاطراتی فاقد مبنای قراردادی است.
در مقام نقد دلیل سوم باید رفت که اقدام درمانی مورد توافاق باین پزشاک و بیماار،
انجام اقدامات درمانی توس پزشک با رعایت موازین ،مقررات عیمی و احتیااط اسات و
در بحث مخاطرات احتمالی نیز پزشک با لحاظ مفهوم مخاطرات احتماالی درماان ،کاام
به مفاد اقدام درمانی مورد توافق پایبند بوده است .از سوی دیگر ،مساؤولیت قاراردادی
پزشک محدود به خسارتی است که قابل پی بینای و در قیمارو انتظاار اطاراف قارارداد
باشد؛ حاِآنکه در این فرض ،صرفنظر از غیر قابل پی بینای باودن یناین مخااطراتی،
پزشک در اارای مفاد قرارداد کام از روی حسننیت عمل کرده است.

 .4-3عدم مالزمه رضایت بیمار با پذیرش مخاطرات احتمالی درمان
باید دانست که از امیه قواعد و اصوِ مسؤولیت مدنی در حقوق فرانساه و ایاران تیقای
ر ایت زیاندیده در پذیرش مخاطرات بهعنوان یکی از عوامل مواهه فعل زیانبار اسات
[ ،24ص 269؛  ،25ص 191-190؛  ،26ص  .]333-330پس این سؤاِ به ذهن میآید کاه
ر ایت بیمار به اقدامات درمانی به معنای پذیرش مخاطرات احتمالی درمان ه است یا
نه؟
در و عیت کنونی حقوق فرانسه ،پزشک باید درخصوص مخاطرات شادید اقادامات
درمانی که به بیمار پیشنهاد میدهد یا بیماار آن را درخواسات مایکناد ،باه او درسات،
وا

و به صورت متناسد هشدار دهد ،اع از اینکه مخاطرات باال متعارف باشاند یاا

استانایی .1از سوی دیگر ،بیمار باید در یک و عیت کام آزاد و آراهاناه و باا ارزیاابی
مخاطرات عمییات درمانی نسبت به آن ر ایت دهد یا مخالفت کناد [ ،3ص  .]87-83باه
این ترتید در حالت هشدار پزشک در مورد مخاطرات احتمالی درمان باه بیماار اصاوال
ر ایت او به این مخاطرات تعیق میریرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. risques normalement et exceptionnel
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باا وااود ایان ،بایاد توااه داشات کاه مطاابق رویاه قضاایی فرانساه ،پزشاک ها
درخصوص ارامه اط عات به بیمار (یعنای سااختمان ماادی آن) و ها دربااره درساتی
اط عات ارامه شده به بیمار (یعنی ساختمان مفادی یا معنوی آن) ،تعهاد باه نتیجاه دارد
[ ،2ص  ]201-197و از این رو ،در صاورتی مایتاوان رفات ر اایت بیماار نسابت باه
درمان م زمه با مخاطرات احتمالی آن دارد کاه ساه شارط در ایان خصاوص پای

از

اقدام به عیمیات درمانی واود داشته باشاد )1 :هشادار پزشاک در رابطاه باا مخااطرات
احتمالی درمان به بیمار؛  )2درستی اط عات ارامه شده در این باره به بیمار؛  )3پاذیرش
تو م با عی و آراهی مخاطرات احتمالی درمان به وسییه بیمار .خ صه آنکاه منظاور از
پذیرش مخاطرات در حقوق فرانسه پذیرش تو م با عیا و آرااهی نسابت باه مخااطرات
درمان از طرف بیمار است.
ولی در مخاطرات احتمالی هیچیک از این شرای سهرانه قابل احاراز نیسات و دلیال
آن ه طبیعت خاص مخاطرات احتمالی درمان است .برای مااِ ،در عمل اراحی زبیایی
برداشت یربی ا افی شکمی ،اراح نارزیر میشود کاه باه ااای یاک بارش ،دو بارش
شکمی انجام دهد .در ایان ماااِ ،بارش یربای ا اافی شاکمی ،از مصاادیق مخااطرات
احتمالی درمان است و در صورتی پزشک میتواند ادعا کناد از بابات ایان مخااطره باه
دلیل انجام وظیفه آراهسازیاش در قباِ بیمار مسؤولیت ندارد که ااتماا شرای بااال را
ثابت کند .البته اصوال احراز شرای باال در مخااطرات احتماالی درماان دشاوار اسات و
نمیتوان به سادری پذیرفت کاه صارف هشادار پزشاک درخصاوص مخااطرات درماان
م زماه بااا ر ااایت بیمااار بااه پااذیرش مخاااطرات احتمااالی آن ها دارد .لااذا در ینااین
شرایطی ،معافیت پزشک از مسؤولیت در مخاطرات احتمالی درمان ،بههیچوااه معقاوِ
نخواهد بود.
همچنین در نظام حقوقی ایران نمیتوان رفت :پزشاک باه صارف هشادار نسابت باه
مخاطرات درمان به بیمار ،از بابت مخاطرات احتمالی درمان مبرا باشاد؛ یارا کاه یناین
هشداری درخصوص این مخاطرات م زمهای با پاذیرش آن باهوساییه بیماار نادارد و
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برای مسؤوِ قیمداد نشدن پزشک در این باره احاراز شارای ساهراناه ماذکور ها در
حقوق ایران الزم است .وانگهی انصاف حک میکند که درخصوص مخااطرات احتماالی
درمان ،پزشک تنها از بابت هشدار در مورد آنهاا در قبااِ بیماار معااف از مساؤولیت
نشود ،بیکه این هشدار باید به صورتی انجام شده باشاد کاه بیماار فرصات موافقات یاا
مخالفت با عیمیات درمانی داشته و هشدار به طور خاص در زمینه مخاطرات احتمالی به
واود آمده بعد از درمان باشد .در واقع برای هر درمان مایتاوان اقساام روناارونی از
مخاطرات احتمالی را تصور کرد که برخی از آنها بیمار را از هستی سااق مایکنناد و
بعضی از آنها خسارات ازمی به بیمار وارد میکنناد .بناابراین ،قابال قباوِ نیسات کاه
پزشک درخصوص مخاطرات احتمالی درمان به طور کیی ،بدون اینکاه باه فارد خااص
اتفاق افتاده آن پس از درمان اشارهای داشته باشد ،هشدار دهد و پاس از درماان ،ادعاا
کند که به مواد انجام وظیفه آراهسازیاش نسبت به مخاطرات احتمالی در برابر بیماار
مسؤوِ نیست؛ زیرا ینین هشداری به طور کیی نمیتواند بیمار را نسابت باه مخااطرات
باال به طور درست ،دقیق و متناسد آرااه ساازد تاا او فرصات موافقات یاا مخالفات باا
اقدامات درمانی را داشته باشد.
حاِ برای روشن شدن کاستیهای این دلیل میتوان رفت که دلیل کییرویی پزشاک
در انجام وظیفه هشداردهی نسبت باه مخااطرات احتماالی درماان ایان اسات کاه یناین
مخاطراتی در زمان انعقاد قرارداد بین پزشک و بیمار قابل پی بینای نیساتند تاا پزشاک
بتواند نسبت به آنها به طور خاص و دقیق به بیماار هشادار دهاد .همچناین قابال ذکار
است که از امیه عوامل مواهه فعل زیانبار در حقاوق فرانساه و ایاران «اااازه قاانون»
اساات [ ،12ص 420؛  ،13ص 491؛  ،14ص 60؛  ،15ص ]170و «اقاادامات درمااانی» ه ا
مصداقی از ااازه قانون به حساب میآید که با اماع شارای خاصای ،پزشاک از بابات
خسارت ناشی عیمیات درمانی وارد به بیمار مسؤولیت مدنی ندارد .بنابراین ،پزشک باه
شرط داشتن دان

و مهارت یک پزشک متعارف در هنگام معالجاه در هماان شارای و

او اا و احواِ درمان در برابر بیمار مسؤوِ شناخته نمایشاود؛ مشاروط بار ایانکاه
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رر و زیان ناشی از اقدامات درمانی و با نتیجه آن ارتباط داشته باشد .لاذا مایتاوان
قامل بر این بود که اذن قانونگذار در ینین فرو ی ،ااایگزین اذن بیماار شاده ،موااد
ر اایت بیمااار بااه اقاادامات پزشاک معااالر ماایرااردد و در نهایات ایاانکااه امااع اذن و
مسؤولیت ،با لحاظ مطالد باال ممکن نخواهد بود.

 .5-3تدارک خسارت ناشی از مخاطرات احتمالی درمان براساس قاعاده
الضرر
مطابق این دلیل ا که مبناای حقاوق اسا می دارد و مشاابه مفهاوم آن را نمایتاوان در
حقوق فرانسه یافت ا پزشک موظف است خسارت ناشی از مخاطرات احتماالی درماانی
را ابران کند .با واود این ،الزم است که ارتباط قاعده ال رر با ادله روایی مرباوط باه
برامت پزشک در عمییات درمان در فرض اخذ برامت از بیمار یا ولی او در فقه امامیاه یاا
لزوم دان

فنی پزشک برای برامت او از بابات مخااطرات درماان در فقاه اهال سانت را

مورد مطالعه قرار دهی  .البته قبل از ورود به بحث ارتباط قاعده ال ارر باا ادلاه روایای
برامت پزشک در عمییات درمان تذکر این نکته بیمناسبت نیست کاه در فقاه امامیاه ،بار
مبنای روایت «من تطبید و تبیطر فییأخذالبراءَه من ولیّه ،واال فهاو

اامن» ،پزشاک باه

شرط اخذ برامت از بیمار یا ولی او ،از بابت مخاطرات درمان از مسؤولیت معاف خواهد
بود .البته در فقه اهل تسنن ،بر عکس فقه امامیه ،در مبحث مربوط به مساؤولیت پزشاک
معموال به اای شرط لزوم تحصیل برامات از بیماار باهوساییه او ،از لازوم تخصاص و
دان

فنی پزشک در عیمیات درمانی برای رفاع مساؤولیت او ساخن رفتاه شاده اسات.
دیاات آن ،باابی تحاتعناوان «بااب فایمن

وانگهی ،در کتاب «سنن ابیداود» ،یعنی بخ

تطبد بزیر عی [فأعنت]» واود دارد که در آن حدیای مستند به پباامبر (ص) دیاده مای-
شود که مقرر میدارد« :ایما طبید تطبید عیی قوم الیعرف له تطبد قبل ذلک فأعنت فهاو
امن»؛ بنابراین ،مطابق فقه اهال سانت ،تخصاص و دانا
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درمانی میتواند اایگزین شرط تحصیل برامت از بیمار بهمنظور رفع مسؤولیت او شود
[ ،20ص 599؛  ،21ص 234؛  ،22ص 26؛  ،27ص 11؛  ،28ص 195؛  ،29ص .]581-580
بنابراین ،پاسخ به ارتباط قاعده ال ارر باا ادلاه روایای برامات پزشاک در عمییاات
درمان ،ع وه بر داشتن انبه عیمی ،از بعد عمیی ه قابال توااه اسات؛ زیارا ارار رفتاه
شود که قاعده ال رر بر ادله روایی باال حاک است ،پزشک از بابت مخااطرات احتماالی
درمان مسؤوِ نخواهد بود .اما در فرض حکومت ادله روایی مربوط باه برامات پزشاک
در فرایند درمان بر قاعده ال رر ،پزشاک باه دلیال ایان مخااطرات مساؤولیت نخواهاد
داشت .البته برای دستیابی به پاسخ سؤاِ دشوار باال فر یههاای متعاددی قابال طارح
است:
فر یه اوِ) حکومت ادله روایی مربوط به برامت پزشک در فرایند درمان بار قاعاده
ال رر؛ فر یه دوم) حکومت قاعده ال رر بر ادله روایی مربوط باه برامات پزشاک در
فرایند درمان.
به مواد فر یه اوِ ،روایات فراوانی درباره برامت پزشک در فرایند درمان وااود
دارد که بر قاعده ال رر حااک اسات و از ایان روایاات اساتنباط مایشاود کاه ماوارد
مسؤولیت پزشک در قباِ خسارات ناشی از درمان ،همان مواردی است که در نصوص
روایی بیاان شاده اسات و ساایر

اررها از پزشاک قابال مطالباه نیسات .در واقاع در

مسألهای فردی از امام عییهالس م درباره اباران خساارات ناشای از اقادامات درماانی
میپرسد و امام پاسخ میدهد که ارر پزشک قبال از درماان از بیماار یاا ولای او برامات
ررفته یا دان

فنی درماان را داشاته باشاد ،او درخصاوص ایان خساارات مساؤولیتی

نخواهد داشت ،همه اهات مسأله را ،اع از مخاطرات مسی و احتمالی ناشی از درماان،
در نظر ررفته است و ارر غیر از این موارد مسؤولیت پزشک ،که در متون روایای آماده
است ،موارد دیگری واود داشت ،امام (ا) آنها را بیان مایکارد .بادینترتیاد ،روایاات
مربوط به برامت پزشک در محموِ قاعده ال رر بهعنوان دلیل محکوم به نحاو تضاییق
تصرف میکند و دایره حک آن دلیل را محدود میسازد و این حکومت مواد مایشاود
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تا امکان استناد به قاعده ال رر در اباران مخااطرات احتماالی درماان وااود نداشاته
باشد.
افزون بر این ،براسا

اط ق دالیل روایی مربوط به برامت پزشک در فرایند درماان،

ی او یاا داشاتن دانا
پزشک به شرط اخذ برامت از بیماار یاا ولا ّ

فنای درماان از بابات

خسارات ناشی از درمان از مسؤولیت معاف خواهد بود ،اع از اینکه یناین خسااراتی
از امیه خسارت ناشی از مخاطرات مسی درمان باشد یا خساارت ناشای از مخااطرات
احتمالی درمان.
لکن به نظر می رسد که استناد به اطا ق روایاات بااال بارای اثباات عادم مساؤولیت
پزشک از بابت مخاطرات احتمالی درمان ناتمام است؛ زیرا وقتی میتاوان باا اساتناد باه
اط ق این روایات ،ادعا کرد ک ه الازام پزشاک باه پرداخات خساارات ناشای از اقادامات
درمانی ،محدود به موارد مصرح در متون روایی است که تقیید آنها در هنگاام صادور
ممکن باشد ،در حالی کاه در ادلاه روایای نااظر بار مساؤولیت نداشاتن پزشاک ،شاارا
مقوالتی را به عنوان موارد مسؤولیت پزشاک درخصاوص خساارات ناشای از درماان
معرفی کرده است و در مورد دیگار

اررها ،باا توااه باه رشاد پیچیادری روزافازون

رواب ااتماعی ،بیانی ندارد .با واود این ،باید تواه داشت که در حقوق اسا می دلیال
روایی مبنی بر عدم مسؤولیت پزشاک در قبااِ مخااطرات احتماالی وااود دارد کاه در
ادامه به آن اشاره خواهد شد.
در عین حاِ ،براسا

فر یه دوم ،پزشاک از بابات خساارات ناشای از مخااطرات

احتمالی درمان مسؤولیت مدنی دارد؛ زیرا به استناد قاعده ال رر پزشک به دلیل یناین
مخاطراتی مسؤوِ است .در واقع ،قاعده ال رر عییالقاعده به نحاو معاارض و مخاالف
عمومات دیگر عمل میکند و بر آنها غیبه مییابد [ ،30ص  .]221لذا از آناایی که حکا
ثابت ناشی از ادله روایی برامت پزشک در معالجات به نحو عموم واود دارد و و برخی
مصادیق آن (عدم مسؤولیت پزشک از بابت مخاطرات احتمالی) حک
براسا

ارری اسات کاه

قاعده ال رر ،شموِ آن حک عام (ادلاه روایای برامات پزشاک) نسابت باه آن
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مصداق (عدم مسؤولیت پزشک از بابت مخاطرات احتمالی) از بین مایرود و در نتیجاه،
پزشک از بابت مخاطرات باال مسؤولیت دارد .ممکن است رفته شاود کاه در پنااه قاعاده
ال رر نمیتوان به ابران خسارت ناشی از مخاطرات احتمالی درمان بهوساییه پزشاک
حک داد .در واقع ،استنباط پرداخت این خساارت از قاعاده ال ارر ،از آثاار شارعی آن
نیست ،بیکه از آثار عقیی یا عادی مترتد بر قاعده ال رر است که معتبر نیست و نهایات
استفادهای که میتوان از این قاعده کرد ،لزوم ابران
پرداخت ینین

ارر زیاندیاده اسات و اساتنباط

رری در نتیجه قاعاده بااال قابال اثباات نیسات .بناابراین ،در صاورتی

پرداخت خسارت ناشی از مخاطرات احتمالی درمان باهوساییه پزشاک از آثاار شارعی
لزوم ابران زیان ،به استناد قاعده ال رر است که نص قانونی (شرعی) به اباران ایان
خسارت از طرف پزشک واود داشاته باشاد ،در حاالی کاه مساؤولیت پزشاک در ایان
خصوص از طریق دلیل عقیی  -و نه دلیل شرعی -ثابت میشود.
مه ترین انتقادی که بر مطید باال وارد به نظر میرسد این اسات کاه قاعاده ال ارر
در فقه اس می ازء اصوِ نیست تا نتواند آثار (مُابتات) عقیی و عادی آن را اثباات کناد
و در هر حاِ ،این قاعده آثار عقیی و شرعی خود را ه ثابت میکند .بدینسان م حظاه
میشود که در پناه قاعاده ال ارر ،مایتاوان باه تادارک خساارت ناشای از مخااطرات
احتمالی درمان به وسییه پزشک حک داد.
فر یه اوِ ،از حیث حفظ حقوق پزشک در انجام اقدامات درماانی مناساد باه نظار
میرسد؛ اما یهبسا موارد زیاد مخاطرات احتمالی درمان و بدون ابران ماندن آنها از
بابت انجام ینین عمییاتی ،از ارزش این فر ایه بکاهاد .بارعکس ،فر ایه دوم ،اباران
رر زیاندیده را به نحو مطیوب تأمین میکند .با واود این ،افزای

موارد اقامه دعاوای

مسؤولیت از بابت ینین مخاطراتی و تولیاد نگرانای در پزشاک و کاساتن از دقات او در
انجام عیمیات درمانی ،از اشکاالت فر یه دوم است و بط ن آن دور از ذهن نیست.
وانگهی در اایی میتوان به قاعده ال ارر اساتناد کارد کاه حکمای بارخ ف آن از
طرف قانونگذار مبنی بر عدم ابران خسارت معینی واود نداشته است؛ در حالی کاه در
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بحث مخاطرات احتمالی درمان ،روایاتی در کتد معتبر روایی حقاوق اسا م دیاده مای-
شود که پزشک را از بابت خسارت ناشی از ینین مخاطراتی معااف از مساؤولیت مای-
داند :در واقع ،بر اسا

روایت احمد بن اسحاق که مقرر مایدارد« :فرزنادی داشات کاه

دیار بیماری سنگ کییه یا ماانه میرردد .به همین دلیل به من [احماد بان اساحاق] رفتاه
شد که باید اقدام به درمان سنگ کییه فرزندت کنای کاه نتیجاه آن مؤفقیاتآمیاز نباود و
منجر به فوت او رردید؛ پس به من رفته شد که تو مسؤوِ خون فرزندت هستی و نایار
رردیدم نامهای به امام حسن عسگری (ا) بنویس و حک مسأله را از ایشان اویا شوم.
حضرت در اواب این سؤاِ فرمودند :تکییفی برعهده شما به خااطر آنیاه انجاام دادی
نیست ،هدف تو معالجه بود ،ولی اال او در آن بوده که انجام شاده اسات» [ ،31ص 53؛
 ،32ص  .]496زیرا در روایت باال ،که مر از مصادیق مخاطرات احتمالی درماان اسات
و احتمالی بودن نتیجه پزشکی را میرساند ،پزشک را از بابت مخاطرات احتمالی درمان
مسؤوِ نشناخته است.
بنابراین ،نهایت استفادهای که میتوان از قاعده ال رر در این باره کرد این است کاه
باید خسارت ناشی از مخاطرات درمانی ابران شود؛ منتها به دلیل واود روایات خاص
در زمینه عدم مسؤولیت پزشک در این بحث ،بایاد راهکاار دیگاری بارای تادارک زیاان
بیمار درخصوص مخاطرات احتمالی درمان یافت.
به هر حاِ ،فر یه اوِ منطقای تار و باا عادالت ااتمااعی ها ساازرارتر باه نظار
میرسد و برای اینکه خسارت بیمار در این باره بدون ابران باقی نماند ،باه قانونگاذار
پیشنهاد میشود که صندوقی را با عنوان «صندوق تضمینی مربوط به ابران خساارت
زیاندیدران اقدامات تروریستی ،ارام و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یاا باه هار
دلییی امکان ررفتن دیه از زیانزننده ممکن نیست» تأسیس کناد تاا ایان خساارت ها از
محل صندوق باال ابران رردد .البته الزم به ذکر است که ،مطابق ماده  255قاانون آیاین
دادرساای کیفااری مصااوب  1393/12/4اشخاصاای کااه در اریااان تحقیقااات مقاادماتی و
دادرسی بدون دلیل قانونی بازداشت شدهاند و از سوی مرااع قضایی ه  ،حکا بَرامات
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یا قرار منع تعقید درخصوص آنها صادر شده است ،میتوانناد اباران خساارت ایاام
بازداشت خود را از دولت مطالبه کنند .به همین اهت ،ماده  260قاانون یااد شاده اعا م
میکند« :به منظاور پرداخات خساارت مو اوا مااده ( )255ایان قاانون ،صاندوقی در
وزارت دادرستری تأسیس میشود که بوداه آن هر سااِ از محال بودااه کال کشاور
تأمین میرردد .این صندوق زیر نظر وزیر دادرستری اداره میشود .» . . .در عاین حااِ
اشکالی که به این مواد وارد به نظر میرسد این است که یه فرقی بین خسارت ناشی از
بازداشت غیرقانونی و سایر موارد خسارتهای ناروای وارد به زیااندیاده وااود دارد
که از لحاظ قانونی مورد اوِ قابل ابران است؛ اما دیگر مورد آنها قابل تادارک نیسات.
به دیگر سخن ،پرداخت
دیگر منجر به تبعی

رر ناروای زیاندیده «در مواردی و نپرداختن آن در ماواردی

بین زیاندیدران خواهد شد .از لحاظ هادف اباران خساارت یاه

فرقی بین بازماندران این افراد واود دارد؟ هر دو به ابران خسارت نیااز دارناد» [،33
ص  .]605بنابراین ،تأسیس صندوقی با عناوان «صاندوق تضامینی مرباوط باه اباران
خسارت زیاندیدران اقدامات تروریستی ،ارام و حوادثی که عامل آن مشخص نیسات
یا به هر دلییی امکان ررفتن دیه از زیانزننده ممکن نیست» تأسیس نماید تا ینین زیاان-
هایی ،از امیه مخاطرات احتمالی درمان ،از محل این صندوق ابران شاود ،منطقایتاری
به نظر میرسد ،34[ .ص .]23-20
در خاتمه ،نکته االد تواه در حقوق فرانسه این است که ارریه استادان مساؤولیت
مدنی و رویه قضایی آن مشابه مباحث اصولی مربوط به قاعده ال رر را در مخااطرات
احتمالی درمان مطرح نکردهاند؛ منتها در این مو وا به نتایجی دست یافتهاند کاه کاام
با مفاد قاعدۀ مزبور و متون روایی مربوط به برامت پزشک از بابت مخاطرات درمان در
صورت اخذ برامت از بیمار یا ولی او یا داشاتن دانا

فنای درماان در حقاوق اسا می

سازرار است و تزاح بین اارای دو حق را ،یعنی پزشک و بیماار ،از باین باردهاناد؛ در
واقع به مواد قوانین فعیی نظام حقوقی فرانسه ،همچون قانون مصوب  4مار

،2002

قانون مصوب  30دسامبر  2002و قانون بهداشت عمومی ساِ ( 2002ماواد  1142-1و
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 ،)1142-22در صورتیکه مخاطرات احتماالی درماان ناشای از تقصایر پزشاک باشاد،
پزشک موظف است مسؤولیت

را از بابت خسارت ناشی از ینین مخاطراتی بیمه نماید

تا ابران آن از محل بیمه صورت پذیرد؛ لیکن ارر مخااطرات احتماالی درماان ناشای از
تقصاایر پزشااک نباشااد یااا در نتیجااه عفوناات بیمارسااتانی باشااد ،پزشااک از باباات ایاان
مخاطرات مسؤوِ نیست و بیمار میتواند پس از طای فرایناد خاصای اباران خساارت
خود در این خصوص را از صندوق تضامینی معینای تحات نظاارت «اداره میای اباران
خسااارت ناشاای از حااوادی پزشااکی» (Office national d’indemnisation des
)) accidents médicaux (ONIAMتقا ا کند [ ،1ص  317و .]323-321

 .4نتیههگیری و پیشنهادها
بهعنوان نتیجه تحییل دالیل قابییت ابران مخاطرات احتمالی درمان در مساؤولیت مادنی
پزشااک (نظااام حقااوقی ایااران و فرانسااه) ماایتااوان رفاات :مخاااطرات احتمااالی درمااان،
مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خااص باشاد و یناین مخااطراتی
نیز باید در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیماار قابال پای بینای نباشاد .در
واقع ،در این مخاطرات با واود رعایت موازین و مقاررات درماان و احتیااط باه وساییه
پزشک ،خسارتی به بیمار وارد میشود که انتظاار نمایرود کاه از فعال درماانی ماورد
اقدام ینین خسارتی به واود آیاد .بناابراین ،تحییال دقیاق بحاث دالیال قابییات اباران
مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک نشان میدهد که در آن ااارای دو
حق با ه تزاح دارند :یکی ،عدم مساؤولیت مادنی پزشاک باه دلیال اقادامات درماانی،
مشروط بر اینکه موازین عیمی و رفتار پزشک متعارف در شارای و او ااا و احاواِ
خاص درمان را رعایت کند و دیگری ،لزوم ابران خسارت ناشی از مخاطرات احتماالی
وارد به بیمار بهعنوان یکی از مصاادیق

ارر نااروا؛ زیارا مفهاوم مرساوم مخااطرات

احتمالی درمان ناظر به اایی است که ورود ایان مخااطرات ،ناه نتیجاه تقصایر پزشاک
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است و نه نتیجه تقصیر بیمار .البته قوانین فعیی حقوق فرانسه ،از امیه قانون مصاوب 4
مار

 ،2002قانون مصوب  30دساامبر  2002و قاانون بهداشات عماومی سااِ 2002

(مواد  1142-1و  - )1142-22که بر مبنای نظریههای استادان حقاوق و رویاه قضاایی
این کشور و ع شدهاند -برای ساازراری باین ااارای حاق پزشاک و بیماار در بحاث
مخاطرات احتمالی درمان ،از قاعده کیی تقصیر اساتفاده کاردهاناد؛ یاه اصاوال از امیاه
کارویژههای نظریه عمومی تقصیر ،از یک سو ،اصل لزوم ابران

ارر بیماار از طارف

پزشک در صورت ارتکاب تقصیر ،و از سوی دیگار ،اصال ااارای عمییاات درماانی باه
وسییه پزشک به شرط عدم تقصیر ،است .همچنین قوانین رفته شده در ایان بحاث بارای
تفکیک بین اارای دو حق باال ،به شیوههای نوین ابران خسارت ها توااه داشاتهاناد؛
زیرا در صورتی کاه مخااطرات احتماالی درماان ناشای از تقصایر پزشاک باشاد ،او را
موظف می دانند تاا مساؤولیت خاود را از بابات یناین مخااطراتی بیماه کناد تاا اباران
خسارت بیمار از محل آن انجام شود و ارر مخاطرات مزباور ناشای از تقصایر پزشاک
نباشد ،بیمار میتواند پس از طی فرایند خاصای اباران خساارت خاود در ایان بااره از
صندوق تضمینی معینای تحات نظاارت «اداره میای اباران خساارت ناشای از حاوادی
پزشکی» 1مطالبه کند .با واود این ،در نظام حقوقی ایران ،مقررات ویاژهای درخصاوص
عدم مسؤولیت پزشک از بابت مخاطرات احتمالی درمان یافت نمایشاود .باه هار حااِ،
روری به نظر میرسد که بحث مخاطرات احتماالی درماان از دو زاویاه ،یعنای ها از
منظر حقوق پزشک و ه حقوق بیمار مطالعه شود که در این مقاله نکته باال مورد توااه
قرار ررفت .بنابراین ،با لحاظ مطالد مذکور به قانونگذار پیشنهاد میشود که:
1ا در ماده  496قانون مجازات اس می که در مقام بیاان مبناا و شارای مساؤولیت
مدنی پزشک است ،بین مسؤولیت او از بابت اقدامات درمانی به معنای خاص و لاوازم و
ابراز پزشکی تفاوت رذارد و تعهد پزشاک را درخصاوص اقادامات درماانی باه معناای
خاص تعهد ساده به احتیاط و درباره لوازم و ابراز پزشکی تعهد ایمنی باه نتیجاه اعا م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Office national d’indemnisation des accidents médicaux: ONIAM
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کند.
2ا در بحث مسؤولیت مدنی پزشک بهطور صری مفهوم مخاطرات احتماالی درماان
را مورد اشاره قرار دهد و پزشک را از بابت ینین مخااطراتی ،باه ایان دلیال کاه آنهاا
ناشی از تقصیر او نیستند ،معاف از مسؤولیت بداند.
3ا در بحث ابران زیان ناروا به بیمار از بابت مخاطرات احتمالی ،از آناا کاه او در
ورود این زیان به خود دیار تقصیری نگردیاده اسات ،باا تأسایس «صاندوق تضامینی
مربوط به ابران خسارت زیاندیدران اقدامات تروریستی ،ارام و حوادثی که عامال آن
مشخص نیست یا به هر دلییی امکان ررفتن دیه از زیاانزنناده ممکان نیسات» از مناافع
بیمار حمایت کند.
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