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Medical Error and Its Proceeding in French Law

[1] Comment briser le silence qui entoure les erreurs médicales [2] Les erreurs médicales 
et le problème du risque médical [3] Les erreurs médicales, pas plus nombreuses mais de 
plus en plus coûteuses [4] l’erreur médicale responsabilité du professionnel de santé [5] 
Comparative study of physician civil liability in Iranian and French law [6] The evolution of 
the concept of medical fault and its implications in the French legal system [7] Place de 
l’erreur médicale dans le système de soins [8] Erreur médicale / Faute [9] Faute médicale : 
indemnisation du préjudice [10] The Perruche case and the issue of compensation for the 
consequences of medical error [11] Physician responsibility in the legal system of Iran and 
France [12] Changes in the principles of medical responsibility in French law [13] Patients’ 
Rights, Medical Error and Harmonisation of Compensation Mechanisms in Europe [14] 
French medical malpractice compensation since the act of March 4, 2002: liability rules 
combined with indemnification rules and correlated with several kinds of proceedings [15] 
French medical malpractice law and policy through American eyes: what it reflects about 
public and private aspects of American law [16] L’indemnisation par l’ONIAM [17] Analysis 
of the recoverability reasons of potential treatment risks regarding a doctor’s civil liability 
(Iran and France’s Legal Systems) [18] The necessity of changing the system of medical civil 
liability in Iranian law with regard to developments in French law [19] Medical malpractice 
and compensation in France, part I: the French rules of medical liability since the patients’ 
rights law of March 4, 2002 [20] Criminal responsibility for medical malpractice in France 
[21] Principes de responsabilité médicale et exercice en imagerie médicale [22] La 
responsabilité médicale [23] Medical accident liability and redress in English and French 
Law [24] Plainte et doléance [25] L’organisation du Conseil national [26] La juridiction 
ordinale

Introduction In French law, medical error proceeding has undergone many developments, 
and at present in this country a comprehensive medical compensation system is designed to 
address both patient rights and physician concerns about the costs of compensation. Contrary 
to traditional French law and the general classification of medical services in a public or 
private hospital, a new legal regime has been adopted since 2002 by accepting any fault for 
medical malpractice, regardless of whether the service provider was public or private, and 
an evolution in the concept of fault for medical liability was created in this country. In this 
development, new and varied methods of compensation in the event of a medical malpractice 
start from the friendly process of reconciliation between the parties through the Conciliation 
and compensation committees for medical accidents and continue until payment is made by 
the Guarantee Fund of The National Medical Accident Compensation Office. The legal and 
criminal responsibility of the physician has also been strengthened in the French legal system, 
and even the decisions of the last highest medical authority, the National Council of the College 
of Physicians, have been overseen by the French State Council. 
Conclusion Examination of French law on medical error and its remedies can be useful for the 
health system of Iran and many countries and can fix many problems.
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  PhD *ینینائ یمنوچهر توسل

  گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  BScی نینائ یپارسا توسل
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  چکيده
در حقوق فرانسه رسیدگی به خطای پزشکی تحوالت زیادی را طی کرده  مقدمه:

و امروزه یک نظام کامل جبران خسارت پزشکی در این کشور طراحی شده، 
های جبران خسارت صورتی که هم حقوق بیمار و هم نگرانی پزشک از هزینهبه

 بر تكلی مسئولی بندیتقسیم برخالف حقوق سنتی فرانسه و را رفع کرده است.
 با ٢٠٠٢ از سال دولتی یا خصوصی، بیمارستان پزشكی در خدمات حسب
 و پزشكی خدمات ارایه از ناشی دعاوی تقصیر در خصوص نوع هر پذیرش
 ،خدمات دهندهارایه موسسه بودنعمومی یا خصوصی نظر از صرف درمانی،
 تحول زمینه تقصیر مفهوم در تحولبا  شد و حقوقی جدیدی ایجاد رژیم
های جدید و در این تحول، روش آمد. فراهمکشور  این در پزشکی ولیتئمس

پیگیری و  دوستانه روند متنوع جبران خسارت در صورت بروز خطای پزشکی از
های مصالحه و جبران خسارت حوادث مصالحه میان طرفین از طریق کمیسیون

پزشکی شروع و تا پرداخت خسارت توسط صندوق تضمینی اداره ملی جبران 
خسارات حوادث پزشکی ادامه دارد. همچنین مسئولیت کیفری و انتظامی 

رین پزشک در نظام حقوقی فرانسه تقویت شده و حتی برای تصمیمات آخ
شورای دولتی مرجع عالی پزشکی یعنی شورای ملی نظام پزشکی نیز نظارت 

  .فرانسه در نظر گرفته شده است
بررسی حقوق فرانسه در زمینه خطای پزشکی و راهکارهای  گیری:نتیجه

تواند برای نظام سالمت ایران و بسیاری از کشورها مفید رسیدگی به آن می
  فع نماید.بوده و بسیاری از اشکاالت را ر 

  رتای، جبران خساخطای پزشکی، فرانسه، مسئولیت پزشکی، خطای حرفهها: کلیدواژه
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  مقدمه
دلیل خطای هزار نفر به۴۰۰براساس آمارهای غیررسمی، هرساله 

کنند و در اروپا بعد از سرطان و میپزشکی در جهان فوت 
روقی، خطای پزشکی سومین عامل فوت ع -های قلبیبیماری

. در فرانسه نیز آمارهای غیررسمی حاکی از ]1[شودمحسوب می
طبق . ]2[هزار فوت ناشی از حوادث پزشکی در هر سال است۵۰

گر معروف مسئولیت ، بیمهبرانشهشده توسط تحقیقات انجام
در فرانسه، در مورد اقدامات جراحی، پزشکان  مدنی پزشکان
برابر بیشتر از همکاران آمریکایی خود در زمینه خطرات فرانسوی سه

در این کشور قربانیان  .]3[گیرندجراحی مورد بازخواست قرار می
خطای پزشکی و بستگان آنها تحت شرایط خاص قابل جبران 

ای ولیت حرفههستند و هر گونه خطای پزشکی لزومًا مشمول مسئ
شود و برای اثبات خطای پزشک منجر به های پزشکی نمیمراقبت

  مسئولیت پزشکی باید ارزیابی تخصصی انجام شود. 
در فرانسه نظام مسئولیت پزشکی با رویه قضایی در رای مشهور 

متحول شد. در این رای به  ۱۹۳۶مه  ۲۰مرسیه در دادگاه لیوان در 

ك براساس اثبات تقصیر از طرف ماهیت قراردادی مسئولیت پزش
وی و خسارات وارده به بیمار و رابطه علت و معلولی بین آنها 

کند که تعهد مراقبت ناشی از قرارداد اشاره شد. این رای تصریح می
شود، یک تعهد به وسیله پزشکی که پزشک براساس آن متعهد می

مار است. لذا پزشک باید تمام اقدامات ممکن را برای معالجه بی
خود انجام دهد و این تعهد از تعهد به نتیجه متمایز است و این 

. نکته ]4[بدان معنی است که پزشک متعهد به معالجه بیمار است
 تا هادادگاه فرانسه، حقوق درقابل توجه در این رای این بود که 

 قهری را پزشک مسئولیتالذکر و صدور رای فوق 1936 سال
شناختن مسئولیت پزشک این دلیل قهری .کردندمی توصیف

 او چون ،باشد قراردادی فقط پزشک مسئولیت اگر کهتوجیه بود 
 تحقق معنی به عدم تحقق نتیجه، شده بیمار درمان به ملتزم
 این از ماژورفورس اثبات با دبای پزشک پس. است قراردادی تقصیر

 حقوق استادانانتقاد  سنتی مورد رویه این. یابد رهایی مسئولیت
 درمان پزشک تعهد موضوعکردند که آنها استدالل می زیرا ،بود
 ،دیگر بیان به ؛شود درمان تا است او از راقبتم بلکه نیست، بیمار
 افتنیبهبودن نتیجه، در است وسیله به تعهد زمره در پزشک تعهد
 ضفر  بر تقصیر، این و نیست )قراردادی تقصیر( عهد نقض بیمار
با پذیرش  سرانجام،. شود ثابت باید باشد، داشته قراردادی ریشه که

 مسئولیت که پذیرفت رویه قضایی در رای مرسیه هاانتقاداین 
 را خود مطلوب نتیجهو بیماری که  دارد قراردادی ریشه پزشک
  .]5[کند ثابت را خود پزشک تقصیر باید دیده خسارت و نگرفته

تعهد به وسیله در روابط تفکیک تعهد به نتیجه و  با رای مرسیه
در این داند. پزشک را یک رابطه قراردادی می -رابطه بیمار ،قراردادی

که پزشک متعهد به اجرای  شدهکید ای بر این نکته ترا
ی علمی موجود هاین دادههای دقیق، جدی و منطبق با آخرمراقبت

ول قانونگذار نیز با تبعیت از تح. درمان است در زمان اجرای قرارداد
 با عمومی قانون سالمت L-١١٤٢-١در ماده  در رویه قضایی یادشده

ولیت ئیقی از مسعنوان اصل و ذکر مصادپذیرش نظریه تقصیر به
عنوان استثنا، تعهدات پزشک را در بسیاری از موارد نوعی به

. در حال حاضر به نظر ]6[در نظر گرفتهمچنان تعهد به وسیله 
ه تحول در ویه قضایی فرانسه زمینرسد هم قانونگذار و هم رمی

اند و رسیدگی به خطای مفهوم تقصیر پزشکی را فراهم کرده
پذیر پزشکی و جبران خسارت ناشی از آن به طرق مختلف امکان

  است. 
 خطای به هدف این مطالعه مروری، بررسی چگونگی رسیدگی

  فرانسه بود.  حقوق در پزشکی
 هایسایت و مقاالت ب،وجو در کتاطالعات مورد نیاز با جست

ای و به روش کتابخانه فرانسه پزشکی نظام سایت و معتبر
  آوری شد.جمع

  

  خطاهای پزشکی در قوانین فرانسه 
 پزشک یا کادر درمانی گفته شود عمل یا تصمیمبه  خطای پزشكی

یک این خطا  ندارد. طابقتكه با استانداردهای مراقبت سالمت 
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ها و دلیل استراتژیاست که بهاتفاق نامطلوب برای بیمار 
بخشی نامناسب های تشخیص، درمان، پیشگیری و توانروش

خطای براساس دایرةالمعارف پزشکی فرانسه . ]7[افتداتفاق می
یک تشخیص اشتباه، یک روش مداخله درمانی پزشکی به مفهوم 

یا حتی انتخاب یک درمان اشتباه است که مسئولیت پزشک یا 
. خطای پزشکی با ]8[سازددرمان را مطرح می سازمان بهداشت و

خطای پزشکی نوعی غفلت تقصیر پزشکی متفاوت است، زیرا در 
پزشکی نوعی  تقصیردر در حالی که  ،سهو وجود داردناشی از 
گر پزشک ااراده قبلی در آن دخالت دارد.  که ی استعمدکوتاهی 

 مهارت ومباالتی، عدم احتیاطی، بیهنگام معالجات، مرتکب بی
در برابر خسارات جانی  موارداین  در شود عدم رعایت نظامات فنی

خطاهای پزشکی در نظام . و بدنی وارده به بیمار مسئول است
گیرد که طیف متعددی از خطاها را در بر می ]1[حقوقی فرانسه

  ترین آنها عبارتند از:مهم
که جراح  ایعنوان مثال وسیلهمباالتی: بهانگاری یا بیهلس -الف

  گذارد.دلیل فراموشی جا میدر بدن بیمار به
اطالعات به بیمار: پزشک در مورد منع مصرف  فقدان ارایه -ب

داروهای ممنوعه و خطرات ناشی از یک عمل جراحی به بیمار 
  هشدار نداده باشد.

طای تشخیص شدید: پزشک در رادیولوژی بیمار شکستگی خ -ج
  واضحی را نبیند.

از حد مصرف  ن: به بیمار داروهای نامناسب یا بیشخطای درما -د
داده شود یا با عدم کنترل پزشکی به حساسیت جدی بیمار توجه 

  نشود.
طای فنی مانند استفاده نادرست از ابزار معاینه از قبیل سرنگ خ -ه

  ]9[و غیره
  

  تحول مفهوم تقصیر در نظام پزشکی فرانسه
فرانسه" هر کس با رفتار "قانون مدنی  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۲طبق مواد 

انگاری باعث صورت عمدی یا از روی سهلنادرست خود، به
 قانونگذار. ]10[رساندن به دیگری شود باید آن را جبران کندآسیب

از را دامنه تقصیر پزشکی  ١٩٩٤در اولین گام در سال  فرانسوی
که شامل (شده مصادیق و عناوین شناختهو محدود به قالب سنتی 
توجه به مقررات و  عدم و مباالتیاحتیاطی، بیرت، بیعدم مها
تر مراتب گستردهبه را ایمنی دامنه تعهد کرد وخارج بود)  نظامات

قانون سالمت  ١٤٢-١-١ در مادهدر نظر گرفت و از موارد یادشده 
دسته از اقدامات و اعمال  موارد استناد به تقصیر را در سه عمومی،
اقدامات تشخیصی و درمانی  ،نهعمال پیشگیراشامل ا پزشکی
ترین تحول در مهمتوان گفت که . بنابراین می]6[قرار دادبینی پیش

حقوق پزشکی فرانسه پذیرش تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر 
پس از . همچنین ]11[پزشک و تعدیل و رفع نواقص آن است

 و كشور عالی دیوان قضایی ، رویه٢٠٠٢مارس  ٤ تصویب قانون
 موسع از تفسیر با رسیدگی فرجامی عنوان مرجعبه دولتی شورای
 دادند تا توسعه توجهی قابل شكل به را آن دامنه سنگین، تقصیر

آور ضمان شد،نمی تلقی سنگین سابق در كه تقصیرهایی برخی
در این  به اختالفات و تاسیس را حقوقی واحدی رژیم شود و تلقی
 و مسئولیت گسترش بیمه با دیگر، طرف از دهد و پایان مورد

 عدم در صورت وارده خسارت خسارت، ملی جبران صندوق تاسیس
عنوان به حقوق بیماران جبران و پزشك تقصیر احراز
  . ]12[پزشكی رعایت شود خدمات كنندگانمصرف

  

	ورت بروز خطای پزشکیصهای جبران خسارت در روش
 تقصیر خطای پزشکی یا قربانی را خود در فرانسه بیماری که
 متخصص به ابتدا اندتو، میداندمی رسانیپزشکی یا عدم اطالع

 دوستانه، روند یک ایجادبا  یا مرکز درمانی مراجعه کند یا بهداشت
 اختالف این اگر. نماید پیگیری خود را برای جبران خسارت شروع

 اندتومی وی، توجه باشد قابل وارده خسارت یا باشد داشته ادامه
 به توافق در صورت عدم و موسسه یا پزشک مسئولیتگر بیمه به

 وها رویه بهداشت فرانسه بخش، وجود این با .کند مراجعه دادگاه
 جبران و بخشیدن به دادرسیبرای سرعت را نهادهای خاصی
های مقرر کرده است. رسیدگی در کمیسیون خسارت قربانیان
روال  .هاستحوادث پزشکی یکی از این روش مصالحه و جبران

 ه هزینه کارشناسیها از نظر هر گونرسیدگی در این کمیسیون
  .کامًال رایگان است

  ن خسارت حوادث پزشکیهای مصالحه و جبراکمیسیون - الف
قربانی یک حادثه پزشکی که دچار خسارت جدی شده است  

های مصالحه و جبران خسارت حوادث کمیسیونتواند به می
. خسارت، زمانی ]13[راجعه کنددر منطقه خود م )CCI(پزشکی 

٪ ۲۴شود که ناتوانی دایمی قربانی بیش از جدی یا شدید تلقی می
ماه متوالی یا ناتوانی موقت  ۶یا ناتوانی موقت او برای کار حداقل 

ماهه باشد. همچنین خسارت ۱۲ماه طی یک دوره  ۶برای کار در 
گیری، قربانی یک حادثه جدی پزشکی باید ناشی از یک عمل، پیش

تشخیص یا یک عمل درمانی بوده و عمل پزشکی مورد نظر پس از 
انجام شده باشد. بنابراین، اقدامات مربوط به  ۲۰۰۱سپتامبر  ۴

جراحی زیبایی مشمول این قانون نیستند و به احتمال زیاد در 
این کمیسیون  معرض جبران خسارت قرار نخواهند گرفت.

ی انجام که قربانی برا تواند در موارد استثناییهمچنین می
ای یا در شرایط زندگی خود دچار اختالالت شدید های حرفهفعالیت

 طور کلیها بهاین کمیسیون جدی شود، به موضوع رسیدگی کند.
حل و فصل اختالفات بین  دو ماموریت مهم دارند: اول،

كنندگان خدمات پزشكی و متخصصان درمان از طریق مصرف
جبران خسارت به  تعیین یک میانجی؛ دوم،مصالحه مستقیم یا با 

شده در قربانیان حوادث پزشکی که شدت آن باالتر از آستانه تعیین
  وزیر است.نخست ۲۰۰۳آوریل  ۴فرمان 

در هر منطقه یک یا چند کمیسیون مصالحه و جبران خسارت 
وجود دارد. کمیسون صالح برای رسیدگی کمیسیونی است که در 

، تشخیص یا مراقبت منشأ خسارت انجام حوزه وی عمل پیشگیری
اگر کمیسیون مصالحه و جبران خسارت حوادث شده است. 
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پزشکی، تقاضای خسارت متقاضی را صحیح تشخیص دهد، 
کننده جبران خسارت را مشخص و در این صورت با دو پرداخت

  شود: رو میگزینه روبه
 ولیتشدن پزشک و احراز مسئر صورت مقصر شناختهد -گزینه اول

شرکت بیمه یا فعال بخش بهداشت که مسئول شناخته شده،  وی:
  گیرد.پرداخت خسارت را بر عهده می

اداره ملی  ر صورت بروز حادثه پزشکی بدون مقصر:د -گزینه دوم
  دهد.جبران خسارت پزشکی پرداخت خسارت را انجام می

ن دریافت نظر کمیسیون مصالحه برای ارایه کننده از زماپرداخت
ماه فرصت دارد که خسارت  ۴جبران خسارت به متقاضی  پیشنهاد

را پرداخت کند. اگر وضعیت سالمت قربانی پس از اولین اعالم 
جبران خسارت بهبود نیابد، کمیسیون ممکن است مجبور شود 

ماه فرصت دارد تا  ۲کننده نظریه جدیدی صادر کند. سپس پرداخت
ارت ارایه دهد. در صورت پیشنهاد جبران خسارت را به قربانی خس

گر یا اداره ملی جبران خسارت عدم جبران خسارت توسط بیمه
تواند از تصمیم آنها به قاضی دادگستری پزشکی، قربانی می

ماه پس از دریافت درخواست و  ۶شکایت کند. کمیسیون ظرف 
مدارک، باید نظر خود را در مورد دالیل خسارت، ماهیت و میزان 

  . ]14[پزشک یا موسسه اعالم نماید خسارت و مسئولیت
ماه است. اگر  ۱۲میانگین زمان صدور نظریه توسط کمیسیون 

نظریه کمیسیون منجر به پیشنهاد جبران خسارت شود، براساس 
گر یا به اداره ملی جبران خسارات حوادث شرایط، پرونده به بیمه
دم ارایه پیشنهاد توسط عشود و در صورت پزشکی ارسال می

گر یا اداره فوق، ممکن است تصمیم آنها نزد قاضی بیمه
  .]15[دادگستری مورد اعتراض قرار گیرد

  داره ملی جبران خسارات حوادث پزشکیا -ب
های یاتروژنیک و اداره ملی جبران حوادث پزشکی، بیماری

یک موسسه عمومی است  (l'ONIAM) های بیمارستانیعفونت
در رابطه با حقوق بیماران و کیفیت  ۲۰۰۲مارس  ۴که طبق قانون 

سیستم بهداشت و درمان ایجاد شده است. ماموریت این اداره 
صورت دوستانه، سریع و دهی سیستم جبران خسارت بهسامان

 الذکر وفوققانون . ]16[رایگان برای قربانیان حوادث پزشکی است
- ١ مواد ٢٠٠٢ العمومی س بهداشتو قانون  ٢٠٠٢مبر دسا ٣٠قانون 
ی استادان حقوق و رویه هاکه بر مبنای نظریه ١١٤٢-٢٢ و ١١٤٢

ی تقصیر استفاده لاز قاعده ک اندع شدهضقضایی این کشور و
بران خسارت جی نوین هابه شیوه قوانیناین همچنین  اند.کرده
 و پزشک ثابت نشودتقصیر  هزیرا در صورتی ک ،اندداشته جهتو

تواند پس بیمار می ناشی از تقصیر پزشک نباشد، پزشکیمخاطرات 
از صندوق را بران خسارت خود در این باره جیند خاصی آاز طی فر 

بران خسارت ناشی از جی لاداره م"تضمینی معینی تحت نظارت 
این صندوق سازمانی جدا از . ]17[مطالبه کند" پزشکی ثحواد
تواند با مراجعه دیده میر است که بیمار خسارتگهای بیمهشرکت

به آن جبران خسارت شود و بخشی از بودجه آن توسط دولت، 
شود. این بخشی توسط پزشکان و بخشی توسط بیماران تامین می

براساس قانون سالمت عمومی برای جبران  ۲۰۰۲صندوق از سال 
دیده زیانمقامی تواند به قائمبینی شده و میحوادث پزشکی پیش

پس از پرداخت به مسئول یعنی پزشک یا مرکز درمانی مراجعه 
  .]18[کند

به هر کسی که خود را قربانی قصور  ۲۰۰۲مارس  ۴طبق قانون 
نفع داند یا نماینده قانونی وی یا سایر افراد ذیپزشکی می

توانند برای جبران خسارت به اداره ملی جبران حوادث پزشکی می
گران صورت امتناع از جبران خسارت توسط بیمه مراجعه کنند. در

تواند از اداره ملی جبران و قبل از مراجعه به قاضی، قربانی می
حوادث پزشکی درخواست جبران خسارت کند. اگر اداره این تقاضا 
گر را بپذیرد، خسارت قربانی را جبران و سپس آن را از بیمه

خسارت امتناع کند،  انکند. اما اگر این اداره از جبر درخواست می
  جعه کند.تواند به قاضی دادگستری مراقربانی می

کند که مسئول حوادث پزشکی این اداره معموًال زمانی دخالت می
گر مسئولیت جبران خسارت را بر مشخص نباشد یا موسسه بیمه

عهده نگیرد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود مسئول جبران 
تواند در گر از جبران خسارت این اداره میخسارت یا خودداری بیمه
   .]19[روند ارجاع دخالت کند

این مرجع در فرصت چهارماهه پس از ارجاع پرونده به آن باید 
پیشنهاد خود را برای جبران خسارت به قربانی حادثه پزشکی ارایه 

دیده یک ماه فرصت دارد پیشنهاد را قبول و غرامت را دهد. زیان
قبول پیشنهاد خودداری و به دادگاه برود. اداره ملی دریافت یا از 

تواند خسارات قربانی جبران خسارات حوادث پزشکی همچنین می
  یک حادثه پزشکی را در دو مورد زیر نیز جبران کند:

ر صورت عفونت بیمارستانی و در نتیجه ناتوانی دایمی جزئی د -
  ٪ یا مرگ۲۵بیش از 

هداشت و بمل یک متخصص در صورتی که خسارت ناشی از ع -
  .]20[درمان خارج از محدوده فعالیت معمول وی باشد

  

	مسئولیت کیفری پزشک در نظام حقوق فرانسه 
مسئولیت کیفری پزشک نیاز به پیگرد قانونی و رای دادگاه کیفری 

انگاری بالینی ممکن است به آن دارد و در فرانسه در موارد سهل
رسیدگی کیفری امکان ارسال . البته قبل از ]9[متوسل شوند

گر و رسیدن به یک مصالحه دوستانه تا زمان اظهارنامه به بیمه
محاکمه کیفری وجود دارد. در حقوق فرانسه جرایم در قانون جزا 

 اندشده جرم و جرم ذکرخالف، شبه به ترتیب اهمیت در سه دسته
تعداد بسیار کمی از جرایم مختص عمل پزشکی هستند که اکثر  و
نها برای پزشک همانند هر شهروند دیگر قابل مجازات است. با آ

توجه به مسئولیت کیفری پزشکان، جرایم مقرر در قانون مجازات 
عنوان مثال شود؛ بهبیشتر در مورد آنها خالف یا تخلف نامیده می

فروشی خدمات پزشکی، و مفهوم جرم بیشتر در مورد قتل و گران
  .]21[رودتجاوز به کار می

 شده ذکر پزشکان رایمی که در قانون مجازات فرانسه در موردج
 یا ایجاد، )مجازات قانون 226-13 ماده( اسرار نقض از عبارت
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 عدم ،)مجازات قانون 441-7 ماده( دروغین یهاگواهی از استفاده
 قتل، )مجازات قانون 223-6 ماده( خطر معرض در شخص به کمک

 ماده( اخالق پزشکی نقضو  )مجازات قانون 226-1 ماده(غیرعمد 
  .]22[هستند )جزا قانون 22-222

ای از جرایم ادعاشده علیه صدمات جسمی غیرعمد بخش عمده
های ناشی ها یا جراحتدهند که شامل قتلپزشکان را تشکیل می

انگاری یا عدم رعایت مقررات مواد مباالتی، سهلدقتی، بیاز بی
  . ]23[ات فرانسه استمجاز قانون  ۲۰- ۲۲۲و  ۱۹-۲۲۲، ۶-۲۲۱

پزشک ممکن است برای اعمالی که مستقیمًا و شخصًا مسئول یا 
تعقیب  مباالتی موردانگاری یا بیدلیل سهلمعاون آنها باشد به

پیگیری کیفری هم مجازات کیفری پزشک و هم جبران  قرار گیرد.
رسیدگی کیفری با شکایت مستقیم . دنبال دارد خسارات وارده را به

شود. بنابراین ربانی یا بستگان وی یا توسط دادستان شروع میق
دنبال مجازات کیفری پزشک مسئول اگر قربانی خطای پزشکی به

ترین خسارت خود باشد، دو گزینه برای وی وجود دارد؛ یا به نزدیک
ژاندارمری یا کالنتری شکایت کند یا درخواست خود را به دادستان 

   .]21[عمومی ارسال نماید
او در  در اصل پیگیری قانونی متعلق به دادستان عمومی است.

ها و تحقیقات پلیس تصمیم مورد پیگیری شکایات، محکومیت
تواند بدون اقدام بیشتر، مجرم را مستقیمًا به دادگاه گیرد و میمی

ارجاع یا از قاضی تحقیق درخواست تحقیقات نماید. تحقیقات 
عات پزشکی با درنظرگرفتن براساس دستورالعمل در مورد موضو

در جریان تحقیقات،  کند.پیچیدگی معمول پرونده ادامه پیدا می
   .]22[دستور عدم پیگیری یا ارسال به دادگاه صالح صادر خواهد شد
تواند با پزشک با رعایت دو شرط "نیازدرمانی" و "رضایت" می

مصونیت از مجازات، اعمال پزشکی را روی بدن بیمار انجام دهد. 
 مقرر فرانسه ۲۰۱۹نوامبر  پزشکی اخالق قانون ۳۷های ماده بند
 وضوحبه را خود شیوه درمان تا هستند ملزم پزشکان که داردمی
شخص مورد اعتماد، اقوام  و بیمار که کنند حاصل اطمینان و بیان

در هر حال رضایت آگاهانه . هستند از این شیوه آگاه او یا نزدیکان
 رضایت کسب اهمیت .]2[بیمار یکی از شرایط پیگیری درمان است

 ماده ۸ بند براساس که است حدی تا این کشور حقوق در آگاهانه
 که صورتی در ،۱۹۹۲مصوب  فرانسه مجازات ۶۸۴-۹۲ قانون ۲۲۳
 تحقیقات و هاآزمایش جوانب امر در رابطه با از را بیمار پزشک
 ۳ به ننموده و رضایت وی را در این رابطه جلب نکند، آگاه پزشکی
  .ودشمی محکوم جریمه هزار یورو۴۵ و حبس سال

های تعلیقی یا شده علیه پزشک شامل مجازاتهای اعمالمجازات
های جایگزین، محرومیت از برخی مجازاتتعلیق مجازات زندان، 

حقوق و ممنوعیت از عمل پزشکی است که در این حالت موضوع 
 تابلوی در یار  لصاقاو درج در مطب یا  مشمول اعالم عمومی

  خواهد بود. محل پزشكی نظام اعالنات
  

  مسئولیت انتظامی پزشک در نظام حقوقی فرانسه
انگاری در انجام وظیفه، سهل شاملتخلف انتظامی پزشکی 

(در حقوق ایران موازین شرعی  نکردن موازین علمی و قانونیرعایت
شود)، افشاکردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال هم اضافه می

کننده و خالف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه
ی، ارایه های پزشکعدم رعایت نرخ مصوب تعرفه دادن بیمار وفریب

جای داروی اصلی، برخورد نامناسب با بیماران، داروهای مشابه به
عدم پذیرش بیماران اورژانسی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی و 

شود. چنانچه تخلف انتظامی پزشکان و کادر پزشکی آن می رینظا
دیدگی جسمی و روحی و نقص عضو بیمار منجر به قتل، آسیب

های غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازاتصورت عمدی یا به
 .مندرج در قوانین جزایی برخورد خواهد شد

تقصیر انتظامی پزشک به مفهوم هر گونه نقض قوانین اخالق 
پزشکی است. این تقصیر بیش از آن که نقض یک قاعده قانونی 

. این تقصیر در اصل مربوط ]19[باشد، نقض یک قاعده اخالقی است
ای پزشک است و فعالیت زندگی خصوصی وی را حرفهبه فعالیت 
هر کد اخالق پزشکی فرانسه " ۱۰۹ماده گیرد . براساس در بر نمی

پزشكی كه نام او در نظام پزشکی فرانسه ثبت شود متعهد است 
براساس سوگند و تعهد كتبی به این کد احترام بگذارد". در 

شود. وت میقطاران خود قضاپزشک توسط هممسئولیت انتظامی، 
های انتظامی عبارتند از: هشدار، توبیخ، در فرانسه مجازات

ممنوعیت موقت یا دایم از انجام وظایف پزشکی در بخش عمومی 
 ۳و اجتماعی، ممنوعیت موقتی برای انجام عمل پزشکی (حداکثر 

ر کیفری یا سای-اقدامات انتظامی مستقل از اقدامات مدنیسال)، 
دادگاه اداری  دگاه اداری صالح در نظر گیرد.اقدامات انتظامی که دا

صالح برای رسیدگی به مسئولیت انتظامی پزشک، شورای 
ای نظام پزشکی است، لیکن شروع به رسیدگی یک پرونده منطقه

  ممکن است از طریق شورای بخش نظام پزشکی انجام شود.
  م پزشکیشوراهای بخش نظا - الف

بخش نظام پزشکی  در کشور فرانسه در هر بخش، یک شورای
رییس، دبیر کل و وجود دارد که شامل یک رییس و چند نایب

البدل است که از دار و چند عضو اصلی و علیمقام او و خزانهقائم
شورای بخش نظام شوند. بین پزشکان همان بخش انتخاب می

پزشکی قدرت انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان را 
ا شامل تضمین اخالق پزشکی، بررسی وظایف این شور ندارد. 

ها، بررسی قراردادها، اعطای آوری کمکصالحیت پزشکان، جمع
مجوز افتتاح دفاتر ثانویه و غیره است. شورا پس از دریافت 
ای شکایت علیه پزشک باید آن را با نظر موجه به شورای منطقه

  ارسال کند.  (CDPI)نظام پزشکی مرحله اول 
شود و ابتدا در بیمار یا پزشک انجام می شکایت عمومًا توسط

شورای بخش محل ثبت نظام پزشکی پزشک مورد نظر مطرح 
ابتدا به دو طرف پس از ثبت شکایت شورای بخش  شود. رییسمی

وی از کند. دهد و امکان توافق را بررسی میپیشنهاد مصالحه می
 زمان ثبت شکایت برای تشکیل جلسه مصالحه یک ماه زمان دارد.

یابد. در صورت عدم توافق، در صورت مصالحه، شکایت پایان می
رییس شورای بخش باید شکایتی را به شورای انتظامی مرحله اول 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی نینائ یپارسا توسلو  ینینائ یتوسلمنوچهر  ۱۱۸
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ای نظام پزشکی ارسال کند و مرجع اخیر باید یا شورای منطقه
ماه از تشکیل شکایت رای خود را صادر نماید. ریاست این  ۶ظرف 

  .]24[شورا با یک قاضی دادگستری است
  ای نظام پزشکیطقهشوراهای من -ب

ای مرحله اول رسیدگی در هر منطقه فرانسه یک شورای منطقه
به  ۲۰۱۹ای نظام پزشکی در سال وجود دارد. تعداد شورای منطقه

ای نظام شوراهای منطقهشورا در کل فرانسه رسیده است.  ۳۲۰
 پزشکی از طرف دولت مسئولیت رسیدگی به کلیه شکایات علیه
پزشکان در رابطه با نقض تعهدات کد اخالق پزشکی را بر عهده 

ها قابل تجدید نظر در بخش انتظامی تصمیمات این شورادارند. 
های اجرایی از زمان صدور فرمان شورای ملی نظام پزشکی است.

های ، شعب انتظامی به ریاست یک قاضی دادگاه۲۰۰۷مارس  ۲۵
ای نظام شوراهای منطقه اتاق انتظامی شود.اداری تشکیل می

تواند مستقیمًا یا به درخواست مقاماتی مانند وزیر پزشکی می
ها ای سالمت، دادستان یا فرماندار، انجمنبهداشت، سازمان منطقه

های پزشکان یا یک شورای بخش نظام پزشکی به یا اتحادیه
  شکایت رسیدگی کند.

ی نظام اپس از ثبت شکایت در اتاق انتظامی شورای منطقه
پزشکی این شورا ابتدا سعی خواهد کرد که طرفین را آشتی دهد. 
شکایت شاکی یا قربانی خطای پزشکی به پزشک مورد نظر ابالغ 

ای براساس اسنادی که به وی شود. سپس یک مشاور منطقهمی
کند و پس از شنیدن نظرات طرفین و ابالغ شده گزارشی تهیه می

پرونده دسترسی دارد و از وی شاهدان، پزشک مورد شکایت به 
تواند در شود که دفاع کتبی خود را ارایه کند. وی میدعوت می

طول تحقیقات و در جلسه دادرسی به کمک یک همکار یا یک 
وکیل در جریان دادرسی باشد. در صورت عدم مصالحه بین طرفین، 

ای یک نسخه از کل پرونده را برای هر اتاق انتظامی شورای منطقه
نماید در یک بازه زمانی از طرفین ارسال و از آنها دعوت مییک 

مشخص دفاعیه خود را ارایه کنند و این دفاعیه برای طرف دیگر 
شود. سپس تاریخ رسیدگی تعیین و طرفین و وکالی ارسال می

شوند. جلسات رسیدگی علنی است مگر این که آنها دعوت می
است دیگری داشته رییس شعبه انتظامی یا یکی از طرفین درخو

تصمیم شورا در مدت یک ماه پس از جلسه رسیدگی  باشد.
شود. این تصمیم با نامه سفارشی به طرفین عمومی منتشر می

ای بهداشت، ابالغ و شورای ملی نظام پزشکی، آژانس منطقه
شوند. از دادستان عمومی و وزارت بهداشت نیز از آن مطلع می

روز فرصت دارند تا نسبت به  ۳۰زمان دریافت تصمیم، طرفین 
درخواست تجدید نظر باید تصمیم شورا تقاضای تجدید نظر كنند. 

  به شورای ملی نظام پزشکی در پاریس ارسال شود.
مراتبی بخش انتظامی شورای ملی این شورا تحت کنترل سلسله
ای تواند تمام تصمیمات شورای منطقهنظام پزشکی است که می

  اصالح یا لغو کند. نظام پزشکی را تایید،
  شورای ملی نظام پزشکی - ج

بخش انتظامی شورای ملی نظام پزشکی که مرجع تجدید نظر 

 ۸عضو اصلی و  ۸شامل  ای نظام پزشکی استشوراهای منطقه
البدل است كه از بین اعضای شورای ملی نظام پزشکی عضو علی

  . ]21[شودانتخاب و رییس آن توسط وزیر دادگستری تعیین می
عضو  ۵۶شود که عضو تشکیل می ۵۸از  شورای ملی نظام پزشکی
ای نظام پزشکی انتخاب و یک عضو توسط شوراهای منطقه

شده توسط آکادمی ملی پزشکی و یک مشاور منصوب از تعیین
شود (دستورالعمل شماره طرف وزیر دادگستری، به آنها اضافه می

بخش ای، تار حرفهاین شورا در چهار بخش اخالق و رف ).۲۰۱۷-۱۹۲
بخش و  های پزشکیبخش آموزش و مهارت، ایحرفه اعمال

  .]25[دهدهای خود را انجام میفعالیت سالمت عمومی
  شورای دولتی  -د

این شورا که هم مشاور دولت فرانسه و هم باالترین دادگاه اداری 
است تقریبًا وظایفی مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران دارد. 

 علیه شهروندان دعاوی به رسیدگیترین وظایفش ز مهمیکی ا
های اداری است. لذا در بین دادگاه دولتی هایدستگاه و مقامات
 علیه مردم دعاوی به رسیدگی قضایی مرجعو آخرین ترین عالی

تلقی  دولتی هایسازمان دعاوی همچنین و دولتی نمسئوال
در  کیپزششورای ملی نظام شود. تصمیمات بخش انتظامی می

تصمیمات با ماهیت اداری صورت سوء استفاده از قدرت در مورد 
و تصمیمات با ماهیت قضایی قابل تجدید نظر در شورای دولتی 

قواعد فرانسه است. رسیدگی در این شورا شکلی است و رعایت 
  .]26[شودو وارد مسایل ماهوی نمیحقوقی بررسی شده 

  
  گیرینتیجه

در فرانسه برای اثبات خطای پزشک منجر به مسئولیت پزشکی 
باید ارزیابی تخصصی انجام شود. از زمان صدور رای مشهور مرسیه 

تعهد مراقبت ناشی از قرارداد پزشکی  ۱۹۳۶در دادگاه لیوان در سال 
یک تعهد به وسیله شناخته شد که متمایز از تعهد به نتیجه است 

اقدامات ممکن را برای معالجه بیمار  شود تمامو پزشک متعهد می
خود انجام دهد و در این صورت مسئولیت وی متفاوت خواهد 

در ماده  در رویه قضایی،تحول این قانونگذار نیز با تبعیت از بود. 
١١٤٢-١ -L بسیاری  تعهدات پزشک را در ٢٠٠٢ قانون سالمت عمومی

ترش حوزه در نظر گرفت و با گساز موارد همچنان تعهد به وسیله 
مسئولیت نوعی رسیدگی به خطای پزشکی، جبران خسارت ناشی 

پذیر و بدین طریق تعادلی در دعاوی از آن را به طرق مختلف امکان
  بین بیمار و پزشک در زمینه خطای پزشکی فراهم نمود.

  

های جبران خسارت در در قوانین فرانسه پس از این تحوالت، روش
خسارت  جبران و دادرسی و صورت بروز خطای پزشکی توسعه

قربانی خطای  بیشتری پیدا کرد. در همه موارد سرعت قربانیان
پزشکی باید دلیل خسارت مادی یا معنوی و کلیه مدارک پزشکی 

 دوستانه، روند یک ایجاد با مصالحه یا تواندرا ارایه نماید. وی می
پیگیری برای جبران خسارت را شروع کند و در این مرحله به نظر 

عنوان یکی از گری در حقوق پزشکی را بهرسد فرانسه میانجیمی
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های جایگزین حل و فصل دعاوی پذیرفته و عملی کرده روش
  است. 

به  تواندقربانی حادثه پزشکی که دچار یک خسارت جدی شده می
قه خسارت حوادث پزشکی در منطهای مصالحه و جبران کمیسیون

های مصالحه و خود مراجعه کند و به همین دلیل کمیسیون
بینی شده حوادث پزشکی در تمام مناطق فرانسه پیش جبران

تواند در ها رایگان و قربانی میاست. رسیدگی در این کمیسیون
ای یا گر حرفهبخش نبودن نتیجه به دادگاه، بیمهصورت رضایت
تقصیر پزشک ثابت  در مواردی که نیز مراجعه کند. موسسه پزشکی

 تواندمیبیمار  نباشد، ویناشی از تقصیر  پزشکی خسارت و نشود
از صندوق تضمینی معینی تحت نظارت  رابران خسارت خود ج
نماید و مطالبه " پزشکی ثبران خسارت ناشی از حوادجی لاداره م"

  این یکی از تحوالت جدید در حقوق پزشکی فرانسه است. 
دنبال تعقیب کیفری پزشک مسئول اگر قربانی خطای پزشکی به

ترین ژاندارمری یا کالنتری تواند به نزدیکخسارت خود باشد، می
شکایت کند یا به دادستان عمومی مراجعه نماید. در رسیگی 

تواند مانع و "رضایت بیمار" میکیفری وجود دو شرط "نیازدرمانی" 
 پزشکی اخالق قانوناز مجازات پزشک شود. به همین دلیل در 

برای  خود شیوه درمان به توضیح ملزم پزشکان فرانسه ۲۰۱۹نوامبر 
های وی هستند، وگرنه با جریمه آگاهانه رضایت کسب بیمار و

تعلیق مجازات زندان،  های تعلیقی یاسنگین مانند مجازات
های جایگزین، محرومیت از برخی حقوق و ممنوعیت از اتمجاز 

  عمل پزشکی مواجه خواهند شد.
هر  در مسئولیت انتظامی پزشک، به تقصیر انتظامی وی به مفهوم

در مسئولیت شود. گونه نقض قوانین اخالق پزشکی توجه می
ها شود و مجازاتپزشک توسط پزشکان قضاوت میانتظامی، 

عبارت از هشدار، توبیخ، ممنوعیت موقت یا دایم از انجام وظایف 
پزشکی در بخش عمومی و اجتماعی، ممنوعیت موقتی برای انجام 

اقدامات انتظامی مستقل از سال) و  ۳عمل پزشکی (حداکثر 
ای نظام شوراهای منطقهیفری است که از طریق ک -اقدامات مدنی
عنوان دادگاه اداری صالح برای رسیدگی به مسئولیت پزشکی به

از طرف دولت  شوراهاشوند. این گیری میانتظامی پزشک تصمیم
مسئولیت رسیدگی به کلیه شکایات علیه پزشکان در رابطه با نقض 

و درخواست تجدید نظر  تعهدات کد اخالق پزشکی را بر عهده دارند
ید به شورای ملی نظام پزشکی در پاریس از تصمیمات آنها با

اند تمام تصمیمات شوراهای توشورای اخیر می ارسال شود.
تصمیمات  و کند.اصالح یا لغ ای نظام پزشکی را تایید،منطقه

در صورت سوء استفاده از  شورای ملی نظام پزشکیبخش انتظامی 
تصمیمات با ماهیت اداری و تصمیمات با ماهیت قدرت در مورد 

ضایی قابل تجدید نظر در شورای دولتی فرانسه است که باالترین ق
  دادگاه اداری فرانسه محسوب و رسیدگی آن شکلی است. 

های متعدد رسیدگی به در حقوق پزشکی فرانسه وجود شیوه
های جایگزین مانند مصالحه و خطای پزشکی و استفاده از روش

سارت در کنار های متعارف جبران خگری و همچنین شیوهمیانجی

ای طراحی پیگیری مسئولیت کیفری و انتظامی پزشک به گونه
شده که هم حقوق قربانی خطای پزشکی و هم مسئولیت پزشک 

تواند برای نظام گیرد و از این نظر میدر موارد متعدد را در بر می
  حقوق پزشکی ایران نیز کارساز باشد. 

  
  است. نشده ارشگز  نویسندگان توسط موردی تشکر و قدردانی:
  است. نشده گزارش نویسندگان توسط موردی تاییدیه اخالقی:
  است. نشده گزارش نویسندگان توسط موردی تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده منوچهر توسلی نائینی سهم نویسندگان: 
(نویسنده  ینیپارسا توسلی نائ)؛ %٧٠شناس/پژوهشگر اصلی (مقاله/روش

  )%٣٠شناس/پژوهشگر اصلی (دوم)، نگارنده مقاله/روش
  است. نشده گزارش نویسندگان توسط موردی منابع مالی:
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