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Abstract
Advances in science and its developments in today's world for the better production
of goods have led to the development of new theories and solutions that may also pose
risks in the products offered to consumers, but current human knowledge can not
recognize it. While the present study proves that the advancement of science
simultaneously leads to the discovery of defects and dangers of these goods, and legal
knowledge should provide appropriate coverage to compensate for the damages
caused by them. Therefore, the issue of coverage of damages due to development risks
is one of the most challenging issues in the field of civil liability that has been studied
in most legal systems, but in Iranian law and jurisprudence, the risk of technology
development and liability has remained silent. Therefore, the nature and
characteristics of development risk with a descriptive and analytical method are
studied in detail in this article and the possibility of covering such risks in a restorative
and preventive manner in the form of compulsory insurance, compensation guarantee
fund, punitive damages, issuance of prohibition agreements, and The application of
the precautionary principle has also been proven.
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پییرنش ی م و تحوالل آ

ه ایدب کاوان براب تولیا بدنر کدال هوجب ررو اظر دل و هاهکدههدب جا اب

شا که ه ییش حدل هاکش اسش ه هحصوالتن که به هنقدضید یرضه هنشو خ راتن ها بهوجو آوه ،
اهد اا

نع ن بیرب توا شادخش آ ها اااشنه بدشای ه حدلنکه ه دلعة حدضر ثدبش هنکاا پییرنش ی م

همزهد هوجب کیف ییب و خ رال کدالهدب هزبوه ایز هنشو و اا
براب جعرا خسدهال ادشن از آادد پی بیان کااه لذا هسئ ة پوش

حقوق هم بد ا پوش هدب هادسعن

خسدهال ادشن از خ رال توسعه اهروز

گرننه ،لیکش ه قواایش هوضویه ا را و هو ة قضد ن خ ر توسعة نادوهب و هسئولیش ادشن از آ هسکول
هداا اسشی از ا شهو هدهیش و اوید
گرننه و اهکد پوش

خ ر توسعه بد هوش توییین و تح ی ن ه ا ش هقدله هوه ه دلعه قراه

ا ااواه خ رال به شیوۀ ترهیان و پییایرااه ه قدلب بیاة اجعدهب ،یااوق تضایش

خسدهال ،تأ ه خسدهال تاعیدن ،یاوه قراههدب هاع تکراه یاا و بهکدهگیرب ایا احنیدرن ایز به اثعدل
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مقدمه
اگر بخواهیم وضعیش جواهع جددان ها از اظر هواا تکدها یاعش هوه توجه قراه باهیم
بد ا اینرا کایم که جواهع از لحدظ یاعنن به هردبة ااسدان که پد به یریة وجو هنگذاه ،
هاییه ه حدل تحوّل و حرکش به سوب توسعه اسشی پییرنش یاعنن برخال ی وم ااسدان
بر پد ة تجربة آزهد و خ د یوهل هنگیر و ه بسد ه ا ش آزهد و خ دهد ضرههد ن
به بده بید ای براب هردل شد ا از زهد سدخش اولیش هواپیاد تد به اهروز کسدان بو ااا که ه
آزهد هواپیادهدب سدخنه شا جد خو ها از سش ا ااا د به ی ش سقو هواپیاد
خسدهاتن به آادد واه شا اسش د براب هردل سدزاا اهو بعا از آزهد یدل هنعا ه
خصوص ترکیعدل بهکده گرننه شا ه آ هن توااا و اهوب هؤثر براب ههد بیادهب
خدص بیدبا ،اهو ن که هاکش اسش خو یواهض ادشادخنه اب براب هصر کاااشنه
ابدشا و به بید ار سدخش کدالهدب پییرننه و هناوع به هاد ااااز که بدیث تسر ع
اهوه و آسد یدهّه هن گر ه هقدبا به هاد ااااز ایز هاکش اسش ااسد از بدبش
خ رال ادشادخنة ا ش کدالهد ه هعرض خ ر قراه گیر و هنحاّا خسدهل گر ه بادبرا ش
کن از هسدئ ن که ه خصوص هسئولیش ادشن از کدالهدب خ رادک هوه توجه
ااا یاااا حقوق قراه گرننه هسئ ة خسدهاتن اسش که از ا ش پییرنشهد براب اشخدص
ا جد هنشو ه راکه خ ر ال توسعه ضرههدب هسنقیم و میرهسنقیم ها بر بااة حیدل بیر
واه سدخنه و هوجب تدا ا سالهش جدهعه هن شو که ه اکرر اظدمهدب حقوقن
هاهکدههدب ترهیان و پییایرااه جدش پوش خسدهال ادشن از خ رال ی م که به ترتیب
شدها بیاة اجعدهب هحصول ،تأسیس یااوق تضایش خسدهال ،پر اخش خسدهال تاعیدن
به ز د

ا  ،یاوه سنوه هاع توقّف و به کدهگیرب ایا احنید هن بدشا ،ااا ییا شا

اسش ی
ه شیوۀ ترهیان ها

جعرا خسدهل از ز د

اگد خ رال توسعه بو  ،لیکش ه

اوع وم که به هاهکدههدب پییایرااه هیدوه اسش ها پییایرب از وقوع ضره د
ج وگیرب از ا اهه بو و و اوع ح ّ شخصن اسش که براب هاع د توقّف ضره ه حقوق
خصوین براب اشخدص ا جد شا اسشی ا گد هدب اهوپد ن و آهر کد ن براب ایا به
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اهاا

پییایرااه اقاام به یاوه سنوه هاع توقّف 1و به کدهگیرب ایا احنید ااو ااا

که بعا از تعییش هدهیش و و ژگن هدب خ ر توسعه ،پوش

خسدهال ادشن از خ رال

هذکوه برهسن خواها شای

 .1مفهوم و ماهیت خطر توسعه
ه ا ش باا اخسش هیدوم خ ر توسعه و سپس هدهیش آ هوه ه دلعه قراه هنگیر ی

 .1-1مفهوم خطر توسعه
هاظوه از خ ر توسعه ،ییب خ رادکن ه تولیا بو که بر اسدس س ح اا ی ان هوجو
ه زهد وهو و د تولیا کدال به بدزاه قدبا شادسد ن اعو اسش ،ولن بعاهد بد پییرنش ی م
و نش کیف هنگر ی حقوق ااد تعده ف اسعندع کسدان از خ ر توسعه اهائه ااو ااای ه
هادبع نقدن ایز نقدد هعنقااا اگر نقاا اا الزم ه اثر قصوه د تقصیر شخص سعب
خسده ل بدشا ه هسئول بو او بحث ایسش و ه ا ش بده ا یدب اجادع شا اسش 2و ایز
ه هد  7سنوهالعاا هسئولیش پذ رب هحصوالل (هصوب  25جوالب  1985اتحد ه
اهوپد) ایز هقره شا اسش اگر تولیاکااا اثعدل ااد ا وضعیش ی م و اا نان ه زهدان
که هحصول ها واه بدزاه هنکاا بهگواه اب ایسش که اقص هحصول ها کیف ااد ا از
هسئولیش هعّرا هنشو ی 3العنه هقصو از اثر هعد کااا بن گادهن شخص تولیاکااا اعو
و اشده به ا ش اسش که اا هوزِ تولیا ه س ح یدلن ایز قد ه به تاییز ییب و هنع آ
اعدشای 4ه تده و حقوق ایز رعیب بد ا ه حاّ تجربه هد و هع وهدل هعاول ه زهد خو به
5
هااواب بیاده اقاام ااد ا و بیینر از آ هسئولینن اااه ی
1ی کن از شیو هدب قضد ن جعرا خسدهل ه حقوق ااا یس یاوه سنوه هاع توقف د تکراه یاا ی یه خواااگد

هقصر اسش که بد کان هسدهحه ه اظدم حقوقن ا را سنوه هوقش ادهیا هنشو (یید ن ،سیاحسیش] ،هسئولیش هاان
ت عیقن[ ،د

وم ،تدرا اانیدهال شدر اا  ،1399 ،ص)537ی

2ی هوسوب بجاوه ب ،سیا هحاا [ ،هسئولیش حقوقن و کییرب پزشو] [ ،هج ه هنیش]  ،شاده  ،1381 ، 14 ،ص 15ی
3. Ivaylo, Yosifov,[ Development Risk Defense Under Article 7 (E) Of The Product
Liability Directive– The Inevitable Clash Of Negligence And Stict Liability
Theories[ Proceedings Of University Of Ruse], volume 56, book 7, 2017.p41.
4ی کدتوز د  ،ادیر[ ،هسئولیش هاان ادشن از ییب تولیا ] ،تدرا اانیدهال اایاد تدرا  ،1390 ،ص47
5ی اجین ،شیو هحاا حسش[ ،جواهر الکال م ]  ،ج ا ،43د

وم ،بیرول ،ایر بیرول سال  1404ق ،ص50ی
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بادبرا ش بد تولیا کدالهدب ناّن و پیچیا و به جدش اقص ی وم و ناو و ییوب ادشادخنه
آادد خسدهال نراوا و بعضدع میر قدبا جعراان به انرا جدهعه واه گر ا که به لیا یام
اهکد اسناد به هاب ة قراه ا ب ،اان توا بر هعادب ایول و قوایا حقوقن ه ا ش هوه
نرض ضاد ااو ی بر هایش اسدس ه اکرر اظدم هدب حقوقن اید اقص ی وم و ناو از
یواها هانع هسئولیش شادخنه شا که پذ رش ا ش اوع ندع و هواجده گینش ز د اگد
ه برابر یدحعد کدالهد و خاهدل او ش که اهاب اهکدادل هدلن بسیدهب ه ندع از خو
هسناا ،هوجب تضییع حقوق هنضره ش گر ا که ه یوهل اقدهة یوب از رر
خواهد بر هعادب وجو

ایش خ رب به خوااا ح

ا شا اسش تد به ندع هعنان بر

خ رال توسعه اسناد ااو و خو ها ه برابر خواهد بربالذهه سدز ی

1

به هوجب ا ش ندع 2اگر تولیاکااا ثدبش ااد ا س ح ی م و نشآوهب ه زهد تولیا
نرآوه بهگواه اب اعو که بنوا ییب ها کیف ااو  ،ه برابر ز د هدب ادشن از ییب
هسئول ایسشی ا ش خ رهد بیینر ه نرآوه ه دب اهو ن ،یاد ع بیوشیاید ن ،تراه خنههد و
هدااا آ هخ هن هاه ز را ه ا ش یاد ع خ رهدب ادینه ادشادخنه تادد بد اسنید از نرآوه
ه گذه زهد پا ااه هن شواای هوا شیاید ن هدااا هوا انزو ان به مذا ،لوازم بدااشنن
او ش و آنشک هد ایز هاکش اسش اثر ز د بده پی بیان ادپذ رب اشنه بدشا که ه تعر ف
خ ر توسعه بااجای هاچایش بد ا گیش خ ر توسعه اوین ییب ادینه ه نرآوه اسش که
ایوالع تولیاکااا و هصر کااا هاادم اسنید  ،ارالین از آ اااه ه 3بادبرا ش ییبهدب
آشکده نرآوه حنن اگر و ژگن خ رادکن اشنه بدشا از ق اروب خ ر توسعه خدهج بو
4
و ضاد آوه ایسناای
5
هیدوم خ ر توسعه ه باا «ث» ههااو شاده  85/374اتحد ة اهوپد (هصوب 25
جوالب  )1985به یاوا کن از یواها هانع هسئولیش تولیاکااا گاجداا شا 6و به هروه
1ی ها ب ،ید ق[ ،هسئولیش هاان تولیاکاااگد و نروشااگد کدال]  ،د

وم،تدرا ایر هیزا  ،1396 ،ص104ی

2. Development risk defence
3. Whincup ,Michel,Sales[ Law And Product Liability] ,[Published by Gower
House] ,England,1999. P135.
4. Faure, Michael; Wibisana, Andri, (2008),[ Liability incase of Damage Resulting
from GMOS],[an Economic loss Cauesd],2008,P21
5. Development Risk
6. Duncan, Fairgrieve, [Product Liability in Comparative Perspective], London:
[Cambridge University Pres], 2005, p 168.
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زهد

ه قواایش کیوههدب هخن ف هصوب گر ا ،ولن ه قواایش اخ ن ا ش کیوههد

تیدول وجو

اه ی براب هردل رع بخ

«ث» از باا  8هد  4حقوق هصر

هکیوه ااا یس ،براب اسناد به ندع توسعة خ ر ،تولیاکااا بد ا اید
ی م و اا

ااا یس

1

ها که وضعیش

ه زهد یرضة کدال اد اعو که هر تولیاکاااۀ کدال ن ،از هاد اوع و
2

ویف ،بنوااا ییب ها کیف ااد ا ،اهد بر اسدس باا «ث» از سنوهالعاا اتحد ة اهوپد ه
هسئولیش تولی ا الزم اسش خوااا براب اسنید از ا ش ندع ثدبش کاا که وضعیش اا
بهگواه اب اعو که وجو ییب ها تیخیص هاه لذا ا هنشو سنوه العاا به یزب
که به یوهل ییان قدبا کیف اسش اظر اه  ،ولن ه قداو حاد ش از حقوق هصر
کاااگد ااا یس 3نقط به یزب که از تولیا کاااۀ و اوع خدص از هحصوالل اانظده
هن هو توجه هن ااد ا ،بهروهب که ا ش هوضوع ه اوشنههدب حقوق ااد ااا یسن اظیر
5
«ک رک» 4ایز که از ای الو بدالتر ش س ح اا اسنید ااو  ،هیدو اسشی
ه قداو هسئولیش تولیا آلاد ایز ندع خ ر توسعه پذ رننه شا  ،اهد به شیو اب
هحاوتر به ا ش اهر پر اخنه اسشی رع ا ش قداو تولیاکااا و کدالب هعیوب بد ا ثدبش
ااد ا که ییب بد احنسدب بدالتر ش وضعیش ی ان و اا ناّن ه زهد یرضة کدال بهروه
ییان قدبا کیف اعو اسش ( عان اا یاعش خدین هالک ایسش)ی بههرحدل ا ش اا
بد ا قدبا س نرس بدشا و ندع هیدبه ا ش ه هسئولیش هاان آلاد ایز وجو اه ی ه قداو
هسئولیش تولیا آلاد  ،ندع خ ر توسعه پذ رننه شا  ،اهد ه هو ة قضد ن آلاد ه پروااۀ
ب رب هعاان ،ا گد ا ش ندع ها هاحصراع ه هرح ة رراحن قدبا ایادل ااسش و براب
کیییدل سد ر هراحا هرا ت ولیا و هاهااد ن و کانرل بر تولیا ا ش ندع ها قدبا ایادل
ااااسشی ی ن همم ا ش اهر ،تیخیص ا ش هسئ ه و تیکیو بیش کیییدل ی ان و هرح ة تولیا

1. Consumr Purchass Act.
2ی اقیعن ،سیا ابولقدسمه شیرواان خا جه ،زاهرب ،هحاثه ] ،برهسن هواا تکده ن هعادب هسئولیش تولیاکاااگد و

یرضهکاااگد کدال هحقوق ااا سند  ،سدل  2015و هقد سه آ بد حقوق ا را [ ] ،اا

هدلیه[  ،سدل اول ،شاده 4

 ،1397،ص57ی
3 CPA
4. Clark
5. The state of the art
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و هرح ة رراحن هاوز ه ا گد هدب آلاد هحا بحث اسش که هید کیییدل ی ان بعاب
ه هرح ة رراحن و د تولیا نرق وجو اه ی

1

 .1-2ماهیت خطر توسعه
هاظوه از خ ر توسعه ،ییب خ رادکن ه تولیا بو که بر اسدس س ح اا ی ان هوجو
ه زهد وهو و د تولیا کدال به بدزاه قدبا شادسد ن اعو اسش ،ولن بعاهد بد پییرنش ی م
و نش کیف هن گر ی هاکش اسش تر ا گر که خ ر توسعه هدهیندع کن از هصااقهدب
قوۀ قدهر اسش و از خو ایدلنن اااه و تح یا آ تادد بر پد ة قوایا یدم هربو به قوۀ
قدهر هاکش اسش ،اهد بد ا گیش که لزوم وجو هکش خدهجن بو

به یاوا شر اسناد

به قوۀ قدهر هوه اتیدق اسشی خ ر توسعه ه نرآوه هد هدااا اهوهد ایز بهروه ک ن
پی بیان ادپذ رااه بادبرا ش وجو خ ر توسعه ه نرآوه ها اان توا قوۀ قدهر ت قن کر ی
ه واقع ه جد ن که خ ر شادخنه شا  ،ولن کیف ادپذ ر بدشا ،قوۀ قدهر هحسوب
اانشو ه ز را پی بیان پذ ر اسش و هجد ن که خ ر ادشادخنه بدشا شرا ط اسناد به قوۀ
قدهر نراهم ایسشه ز ر ا ییب نرآوه هایأ اخ ن اه و هع ول اسعدب اخ ن نرآوه
اسش و سعب خدهجن ه اهر خیا ایسشی
برخن ایز خ ر توسعه ها سنة خدین از ییب رراحن ق ااا ااو ااا و خ رهدب
توسعه ها خ رهدب ذاتن نرآوه ااسنه ااا که بد توجه به بدالتر ش س ح اا ها ه
زهد رراحن ،آ زهد و به جر د گذاشنش هحصول کیف ادپذ ر و گر زادپذ ر بو و
ندقا ا اان بدشا که قداوادع هن توا از آ اانظده اشش 2،لیکش بد ا گیش ا ش و هناد ز از
هم هسنااه را که ه خ ر توسعه و کدال اهاب ییب توسعه ،ه دب بد اا الزم براب
آ اسش ،بدا شوجو هارا بد ی یب ال ایکن ایز هسش که هوبههو شا بد آ اجنادبادپذ ر
اسش و نقط ه آ اا هوشش هن شو ه عان تولیاکاااگد آهد ۀ پذ رش هسئولیش براب
اشنعد ه تولیا هسناا ،اهد از اند هسئولیش براب ییوب میرقدبا شادخش و ییوب توسعه
هن ترساا ،ولن ه ییب ،تولیا کدال ها ع بد اا هقره براب آ ایسش ،هرا کدالب یقیان

1ی یعاالدن و یکدئن ،سایه ] ،هسئولیش هاان ادشن از نعدلیشهدب اهو ن[  ،تدرا اانیدهال هجا ،1391 ،ص222ی
2ی بزهگادر ،او ]،هسئولیش هاان تولیاکاااگد کدال {،،هج ه حقوقن ا گسنرب[ شاده  ،1385، 54ص55ی
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که به انیجة ه وبن ارسیا د کدال ن بد بر سب اشنعد ه به هایش لیا خ ر توسعه د ییب
تولیا هنیدول اسشی

 .2ویژگيهای خطر توسعه
 .2-1مطابقت با استانداردهای صنعتي
خ ر ادشن از و کدالب هعیوب ه یوهتن هربو به توسعه خ ر خواها بو که کدالب
هزبوه ه دب بد اسنداااه هدب یاعنن زهد خو سدخنه شا بدشای 1هاظوه اسنداااه هدب
یاعنن ،شیو و هنا هیخصشا اب اسش که یاوهدع ه یاعش هربو به سدخش کدالب
هوه اظر و کدالب هیدبه آ هوه اسنید قراه هن گیر ی ا ش هعیده ها بهوسی ه شیو هدب
اهائه شا از رر سدزهد هدب اسنداااه هن توا شادخش و ه یوهل یام وجو ایش
سدزهد هد ن بد ا هو ة هنااول و هنعده سدزااگد آ اوع کدال براب شادسد ن
اسنداااه هدب یاعنن هوه اسنید قراه گیر ه بادبرا ش ه یوهتن که هنا اسنید شا ه
سدخش کدال دنش شو  ،بد ا ایش خ راتن ها از خ ر ادشن از توسعة یاعنن ت قن کر ی
هن توا گیش اولیش پرواا اب که ه خصوص یام ت دب کدال بد اسنداااه هدب یاعنن
2
ه هاب ه بد خ ر توسعة ی م ،ه آهر کد ه رو شا ،یواب « ِب ی یه شرکش بدهبر-کُ اش»
سشی ه آ پرواا  ،به هاادم اصب و هب کیو ن هب سقو کر و « ب» به شال
هصاوم شا و بعااع ی یه «بدهبر» اقدهة یوب کر و اسناالل ااو که و تاابیر ا اان
هنتوااسش و هن بد سش اسعش به هب تدیه هن شا ،اهد خوااا اثعدل کر که ه خصوص
هب هذکوه از و ررو اسنداااه ب که یاوهدع ه یاعش هزبوه و ه زهد هربوره
اسنید هن شا  ،کده گرننه شا اسش و بد ا ش اسناالل ا گد به ایع خوااا هأب ا و
ایش اظدده اظر ااو «ررحن که به روه هنعده سدلم اسش و ید تدع ه یاعش بهکده
هنهو نن الایسه خر ا و نروش کدالب سدخنه شا از ایش ررحن تقصیر اانبدشای»
بد ا ش وجو ا ش اکنه بهاظر هن هسا که ه حقوق آلاد یر هید ش اسنداااه
هوجب تعرب تولیاکااا از هسئولیش هاان اان شو ی ه ا ش اظدم حقوقن اا عدق بد

1ی ها ب ،ید ق] ،هسئولیش هاان تولیاکاااگد و نروشااگد کدل [ ،د
. Day. V. Barber-colman (1956).2

وم تدرها ایر هیزا  ،1396 ،ص106ی
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اسنداااه هد و یر

یاعش اگر ه لیا اولیه براب اتخدذ وظییه هراقعش الزم و هنعده

سوب تولیاکااا اسش ،اهد حکم خدص و لیا ق عن یام ه سئولیش تولیاکااا ایسشی

از
1

 .2-2عملي نبودن طراحي بيخطر
خوااا ه یوب هعنان بر هسئولیش ادشن از خ ر توسعة کدال ،یرندع زهدان هنتوااا به
خ رال توسعه اسناد کاا که رراحن بن خ ر از کدال ،یاالع هاکش اعدشاه بادبرا ش ه
یوهل اهکد رراحن ا اشتر بد ا سدزاا ها هسئول ز د هدب ادشن از یام ااجدم ا ش نعا
ااسشی العنه الزم به اشده اسش که هاظوه از رراحن بنخ ر ،بن ند ا سدخنش کدال ایسشه
ب که هاظوه رراحن اسش که باو ل اه ز

به سو هااب کدال و باو اضدنه شا بی

از حا بر هز اة سدخش کدال ،هاکش بدشای رراحن اد هسش کدال سعب هنشو که کدال براب
2
اهاا هاظوه ،از ا اان ه وب برخوه اه اعدشای
ه خصوص ا اکه هعیده براب وجو و ررو بن خ ر یسش ،قدیاۀ هعیان اانتوا
اهائه ا و بد ا ه هر هوه ا هس به تادهن اوضدع و احوال و از جا ه اا هوجو ه
زهد تس یم کدال توجه ااد ا و آ ها ب د تادهن شرا ط خدصّ خو  ،هوه هقد سه قراه های

 .2-3نامعلوم و غیرقابل کشف بودن خطر
برخن خ رال هع وم اسش که به یوهل بدلقو ه کدال وجو اه  ،اهد قدبا کیف ایسشی
ای الو میرقدبا کیف اشده اب ضاان بر خ رب اه که هع وم اسش و د گاد هنهو
که ه کدال وجو اه  ،اهد یاالع اه خ ر و اه وسی ة حذ آ قدبا کیف ایسشی 3ا ش
یوهل از خ ر ها هن توا ه کدالهد ن که از اظر سدخش هعیوب هسناا هیدها کر ی ه
جد نکه به وسی ة کانرل کیین و د تکایوهدب آزهد شاۀ ار کیف خ ر هاکش
بدشا ،اسناالل هبدهۀ میرقدبا کیف بو

خ ر اسد سدع میرها قن خواها بو  ،اهد خ ر

ادشن از ییب ها زهدان که هم ادهع وم اسش و هم اهکد کیف آ وجو اااه بد ا هربو
به توسعة خ ر ااسشی

1ی یعاال دن ،سایه] ،هسئولیش ادشن از نعدلیشهدب اهو ن[ ،د اول( ،تدرا اانیدهال هجا ،1391 ،ص 222ی
2ی جعیربتعده ،حسش] ،هسئولیش هاان کالهد[ا ،تدرا ایر ااد هعدیر ،1396 ،ص93
3 Clark Alistair, Product liability ،(London: Sweet and Maxwell, 1989). P 160.
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 .3پوشش خسارات ناشي از خطر توسعة علوم
ه اکرر اظدم هدب حقوقن ،براب جعرا خسدهال ادشن از خ رال توسعه و حاد ش از
ز د اگد ه اهکدههدب ترهیان و پییایرااة هنعا ب ااا ییا و ه رو شا اسش که ه
ز ر به آ اشده هنگر ی

 .3-1صندوق تضمین خسارت
اهروز ه اهوپد و آهر کد کن از هدمتر ش شیو هدب جعرا خسدهل ادشن از خو ،
نرآوه هدب خوان ،هوا اهو ن د مذا ن و واکسش هعیوب که هنأثر از خ ر توسعة ی م
هسناا ،ا جد یااوق هدب تضایش خسدهل اسش که ضاش برآوه یاالش توز عن که
بیداار گروهن شا هسئولیش اسش ،بر اهاة اوآوهبهد ایز هن انزا ای ا ش یااوقهد که
ام ب تادد خسدهاتن ها پوش هن هاا که ه کیوه هنعوع هخ ا بدشاا ،گدهن هدم ه
هسیر جعرا خسدهل ز د اگد بهشاده هنهو ی
قعا از اجراب سنوهالعاا اهوپد ن هاجع به ییب تولیاال ،ه ناالاا و آلاد
یااوق هد ن براب خسدهال ادشن از هوا اهو ن ا جد شا و ه ااا یس ایز یااوقن
براب جعرا خسدهل ادشن از ندجعة اهوب «تدلن وهیا» 1تأسیس شای یااوقهد ه جد ن
اهایش اهااکه خسدهل واه بی از اها ن شخص هسئول بدشاه ز را ه ا ش اوع
یااوق هد ه یوهتن که خسدهل واه بی از اها ن شخص هسئول بدشا ،خسدهلهدب
هدزا بر سقف هسئولیش قدبا جعرا اسشی
ااواه اب از هواه ا جد یااوق هدب جعرا خسدهل ،ه خصوص یواهض ادشن از
واکسش تزه قن بو بهروهب که ه کیوه آلاد بر اسدس هد  60قداو هربو به حاد ش
ه برابر ییواشهد  2ه جد ن که خسدهل پس از واکسیادسیو هخ ها ،مراهش پر اخش
هن شو به شر ا اکه واکسیادسیو به توییة هقدهدل هح ن یدلح بدشای ه ا شیوهل
به یر اثعدل احنادل هاب ة سععیش هید واکسیادسیو و خسدهل ،ولش مراهش
هنپر از ی

1ی ا ش اهو توسط شرکش کانگروانندل به یاوا
کو کد

ه هحم هد ها هر

اهوب ضاّ اسنرس و تدوع تولیا گر ا که بد هصر

آ بسیدهب از

د بد اقص یضو هنولا شااای

(2 Law concerning protectionagainst infections (Infektionsschutzgesetz
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ه کیوه نرااسه ایز به هوجب قداو هاجع به حقوق بیاده و اواان سیسنم بدااشش
و سالهش هصوب  ،12002لزوم تأسیس ایش یااوقن از سوب قداو گذاها ا ش کیوه
هوه تصر ح واقع شای 2هاچایش ه جدش جعرا خسدهال بیادها هعنال به و روس ا از و
هپدتیش ث که ادشن از خ ر توسعة ی م بو و هاجر به قربدان شا هزاها ایر از هر م
نرااسه گر ا ،یااوق و ژ اب بد ها هاعسنان ه ن 3رع هد  47قداو  31سدهعر
 1991بد یاوا یااوق جعرا خسدهال ولنن د خصوین بهوجو آهای ه ا ش کیوه ه
یوهتن که ه انیجة اانقدل خو آلو  ،شخص هعنال به و روس ا از گر از هحا یااوق
خدین که به ا ش هاظوه تأسیس شا جعرا خسدهل هن شو ی بو جة ا ش یااوق از هحا
بو جة یاوهن تأهیش هن گر

تد شدکید به خو آلو

خسدهال واه ها ه دنش ااد اای
هو کر پر اخش خسدهال از رر

بنواااا باو توسا به ا گد

یااوق هذکوه به  2شکا اسش ه شکا اول

بیاده به یوهل کدها به و روس ا از هعنال شا اسش که ه ا ش یوهل پس از ق عیش
ابنالب شخص به بیادهب ا از ،یااوق ه رن  2سدل و ه سه نعة هنوالن هع غ تعییششا
توسط ا گد ها به حسدب بیاده واه ز هن کاای ه شکا وم شخص هاوز هعنال به بیادهب
ا از و هپدتیش ث ایسش ،اهد آزهد یدل پزشکن ااد داار وجو ا ش و روس ه با شخص
اسش ،ولن و روس درۀ واقعن خو ها اید ااا و نعدل ایسشی

 .3-1-1صندوق تضمین خسارت در نظام حقوقي ایران
حقوق ا را هنأثر از آهوز هدب نقدن ،هالهد پی از اظدم هدب پییرننة اهروزب ادد ب
تحش یاوا بیش الادل ها براب جعرا برخن خسدهال باان ه زهدان که به ررق هعاول
قدبا جعرا اعدشا پی بیان کر بو ی یالو بر ا ش ادد  ،از سدل  1347ادد ب تحش یاوا
«یااوق تأهیش خسدهل هدب باان»تأسیس شا اسش که به اوین هکاا بیشالادل هحسوب
شا و جعرا برخن خسدهل هدب باان ها بر یدا اه ی

1 the Law relative to the rights of the sick and the quality of the health system
2ی کر اناید ،سحر ،کر اناید ،هر م] ،اهکد ساجن ا جد یااوق تضایش خسدهل حوا ث پزشکن[] ،نص ادهه حقوق
پزشکن[ ،سدل واز هم ،شاده

داو ددهم ( ،)1397ص 108ی

3ی اولوآ ،ژا کدله ]،حقوق هصر [ ،ترجاه هجیا ا ب ،د اول (تدرا اانیدهال هیزا  ،)1393 ،ص 279ی
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یااوق تأهیش خسدهل هدب باان به هوجب هد  10قداو بیاة اجعدهب هسئولیش هاان
اهااگد وسد ا اق یه هوتوهب زهیان هصوب  1347تأسیس شای هد  10قداو ایالو
قداو بیاة اجعدهب هصوب  1387ایز لزوم وجو یااوق تأهیش خسدهل هدب باان ها هوه
تأکیا قراه ا و اهاة هسئولیش آ ها گسنرش ا و ه قداو بیاة اجعدهب خسدهل
واه شا به شخص ثدلث ه اثر حوا ث ادشن از وسد ا اق یه  1395ایز ه هواضع هخن ف
به هسئولیش یااوق اشده شا اسشی 1ا ش یااوق اهاب شخصیش هسنقا بو و باو
تیر یدل جعرا خسدهل هنااد ا 2،بهروهب که وا یدلن کیوه به تده و 1393/7/22
ه هأب وحال هو ه شاده  734به ا گد اخنیده ا اسش تد یااوق ها باو ایدز به
تقا م ا خواسش ه هقدبا ز د

ا هحکوم کاای

3

ه سدل  1383ایز ه پرواا خو هدب آلو (هوسوم به هاونی نها) ،یا اب بد ا یدب
آلو شا به و روس ا از و هپدتیش ب و ث از رر ه دنش خو و نرآوه هدب خوان،
بهررنیش وزاهل بدااشش و ههد و آهوزش پزشکن ،سدزهد اانقدل خو ا را و شرکش
پژوه و پدال خو  ،ررو یوب ااو اا که هاجر به یاوه هأب هحکوهیش خواااگد
4
یوب به پر اخش خسدهل هد ب و هعاوب ه شععة  1060ا گد یاوهن تدرا گر ا
که ه هرح ة اجراب هأب هقره گر ا یااوقن جدش پر اخش خسدهال قربداید تیکیا
5
گر ی

1ی اان ،هدابه بدراهپوهب ،هسول{ ،ه دلعه ت عیقن اظدمهدب جد از ش پر اخش خسدهلهدب باان ه حقوق ا را

و ااا سند { ،نص ادهه پژوه

ت عیقن اسالم و مرب ،،وه  ،7شاده ( 1سدل) ،1399ص 65ی

2ی کدظان ،هحاو ] ،ضروهل تغییر اظدم هسئولیش هاان پزشکن ه حقوق ا را بد اادهن به تحوالل ا جد شا ه
حقوق نرااسه[] ،نص ادهه حقوق اایکا حقوق و ی وم سیدسن[ ،وه  ،41شاده  ،)1390( 2ص 164ی
3ی کدتوز د  ،ادیره هحسش ،ا زاا و ]،الزامهدب خدهج از قراه ا[  ،ج ا سوم ،د

اول تدرا اانیدهال گا

اا ،

 ،1396ص456ی
4ی یعدسن ،هحاو ه شکر اهرجن ،ا وبه هحااب ،سایرا]،ه دلعه ت عیقن هسئولیش ادشن از خو هدب آلو

ه اظدم

حقوقن ا را و نرااسه[] ،نص ادهه حقوق پزشکن[ ،سدل سوم ،شاده هینم ( ،)1388ص64ی
5ی کدظان ،هحسشه هوشش ،هحااه هوز بددان ،شجدع] ،هسئولیش هاانِ ا را خسدهل هعاوب ادشن از بیادهبهدب ا از
و هپدتیش ه اثر اانقدل خو آلو
( ،)1393ص 153ی

بد اادهن به پروااۀ هاونی نهد[] ،نص ادهه حقوق پزشکن[ ،سدل هینم ،شاده ،30
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بادبرا ش هقنضدب ا جد یااوق خسدهل ه اظدم حقوقن ا را هوجو بو و از ررنن
هداعن براب آ وجو اااشنه و ا جد اظدم خدص جعرا خسدهل بد هعدان نقدن ایز هادندل
اااه ه به روهب که ا ش هوضوع ه نقه اسالهن ایز سدبقه اشنه که از آ جا ه هنتوا به
ادد ضاد یدق ه و ضاد جر ر و جعرا خسدهل از بیش الادل اشده کر ی 1پس بد اهعد اظر
به هعدان نقدن و ظرنیش هدب قداوان هوجو اهکد تأسیس یااوق تضایش خسدهال جدش
جعرا کدها خسدهال ز د اگد خ رال توسعة ی م هیّسر بو و به یاوا ادد تکای ن
ه هواه ب که تحایا خسدهل ،حنن بر بیاه گرهد شواه اسش د پوش
خألهد ن هوبههوسش هنتوا از ز د

هسئولیش بد

اگد خ رال توسعه جعرا خسدهل کر ی

 .3-2بیمة اجباری محصول
اهروز قواایش خدین ه زهیاه هدب گوادگو  ،بیاة اجعدهب هنصاّ د ها هقره اشنهااای برابر
هد  4-3قداو هسئولیش هحصول اروژ ،تولیاکاااگد و واه کاااگد نرآوه هدب
اهو ن بد ا یضو و ائنال هسئولیش ادشن از نرآوه اهو ن بدشاا که آسیبهدب
ادشن از ا ش نرآوه ها بیاه هن ااد ای حنن اگر ا ش آسیب هد ادشادخنه بدشاا 2ا ش ائنال
هسئول تحصیا بیاة اجعدهب نرآوه هدب اهو ن اسشی بر اسدس هد  3-3هاد قداو
ایز ،اگر نرآوه ۀ اهو ن هیچ ییعن اااشنه بدشا ،بدزهم بیاه گرا هسئول هسناای برابر هد
 2قداو هسئولیش هحصول ناالاا اهوهد از شاول ا ش قداو هسنران هسناای لیا ا ش اهر
وجو اظدم بیاة خدین اسش که خسدهل ادشن از ا ش اهوهد ها پوش هن های ه ناالاا
خسد هل ادشن از هوا اهو ن بد ررو بیاة جاعن ایاه اخنیدهبِ خدص جعرا هنشو که
خ ر توسعه ها هم پوش هن های تولیا و واه ال هوا اهو ن ،تحش پوش بیاة جاعن
خسدهل ادشن از اهوسش که خ ر توسعه ها هم هبرهن گیر ی ا ش سیسنم بیاه و ررو
بیاه جاعن اسش که بد توان تولیا کاااگد و واه کاااگد اهوهد و پا شرکش بیاة
یاا که ائنال بیاة هوا اهو ن ناالاا ها تیکیا هن هاا به وجو آهای یدوب هربو
به بیاه از ا ش ائنال ه رو هن شواا که خسدهل خ ر توسعه ها ایز جعرا هنکاایشر
1ی خاابخین ،یعااهلل ]،هعدان و هیدهیم بد سنه بیاه و هسئولیش هاان[ ،ج ا اول ،د

وم تدرا اانیدهال جااا،

 ،1393ص241ی
2. Lodrup,Peter[Product liability in Norway], [Journal of consumer policy], Vol. 14
(1991), p 13.
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ه دنش خسدهل آ اسش که ز د
بیاه اسش و بیاه گر ائنال

ا حقوق

ها به بیاهگر اانقدل های 1شرکش ،اهااۀ

بیاه اهو ن ناالاا اسشی بیاه هاچایش خو  ،نرآوه هدب

خوان و وسد ا هو هحان ج وگیرب از آبسنان ها هبرهنگیر ی 2بد توجه به قداو
هسئولیش هحصول  22/1994اسپداید ،ولش هن توااا براب ز د ادشن از هحصول هعیوب،
بیاة هسئولیش هاان ها اجعدهب کاا ،ولن ا ش بیاه هاوز اجعدهب ایا اسشی برابر هد 30
قداو هسئولیش هحصول هصوب  1984ا ش کیوه ایز ولش هن توااا براب ز د ادشن از
هحصول هعیوب سیسنم بیاة اجعدهب هسئولیش هاان و براب پوش

ک ن د جزئن هر

و

آسیب جسادان و یااوق تضایان تأسیس کاا ،ولن ولش اسپداید از ا ش اخنیده خو
اسنید

اااو اسشی ه آلاد بر اسدس هد

 84قداو

اهوهد ،3شخصن که هحصولن

اهو ن به بدزاه آلاد اهائه هن کاا بد ا هسئولیش خو ها از شرکش بیاة آلادان بیاه ااد ا
د تأ یا ه اب از پوش خسدهل توسط و هؤسسه اینعدهب ه آلاد د اتحد ة اهوپد
تحصیا کاای هؤسسه اهو ن بد ا براب یدوب احنادلن هسئولیش تضایش ها که هنتوااا
تعداال قداوان خو ها هبدهۀ سقف هدلن هسئولیش برآوه سدز ی
اان توا اانظده اشش که ه کیوههدب گوادگو بیاة اجعدهب شکا و اواخنن
بایر و د کدهکر کسدان اشنه بدشای وضعیش هنیدول هدلن هؤسسدل بیاه ،وضعیشهدب
هناد ز بیاه اب کدالهدب گوادگو و تیدولهدب اقنصد ب کیوه هد ایا به ا ش و اواخنن
ها شواه هن سدز ی هضدندع ا اکه ه برخن از هواه هاکش اسش بیاة اجعدهب تکدنوب ایدز
تولیا کاااگد ها اکاا و بیاه هدب سانن ایز خسدهال هصر کاااگد ها پوش ااهای ه
ا ش یوهل ضروهب اسش هقاش بد ندی ه گرننش از بیاه هدب سانن و ابااع بیاة ه سوِ
خ رهدب توسعه ،ضاش ا جد تواز هسئولیش بیش یرضهکاااگد و هصر کاااگد کدال،
بدیث توز ع اجنادین خسدهل ایز شو ی

. Wilhelmsoon., TECHNICAL ,[ product liability in finland-a Maximalist version 1
of the products liability directive.journal of consumer], [ springer -polisy]1991.p.22
. ROSSELLI f., [Analysis of the Economic Impact of the Development Risk Clause 2
]Study for ,[ as provided by Directive 85/374/EEC on Liability for Defective Product
71. ،70 ،p.p69 theEuropean Commission Contract No] ETD/2002/B5,(2014),
Ibid,p.79)) section 84 of the Drug Act3
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 .3-2-1بیمة اجباری محصول در نظام حقوقي ایران
حیظ تادهیش جسان اشخدص به یاوا هانن اسدسن ،قداو گذاه ها به اجعدهب کر بیاه
برااایحنه اسش تد ایروب از سش هننه براب بدز دنش خو از هاععن قوب سیراب شو ی ه
ا شگواه از بیاههد براب ا اکه ز د

ا بد ایسده و د باحسدبن یدها وهو ضره هواجه

ایو  ،قداو اجدز ا اسش که ز د ا به روه هسنقیم به بیاه گر هجوع ااد ا و ه ا ش
ها ایدزب به خدلش بیاهگذاه اااه  1و بیاه گذاه ها ه پوش اهاینن از خ رهدب احنادلن
نعدلیش هدب اقنصد ب قراه هن های 2قداو گذاه ا را ه سدل  1347ه جدش حاد ش از
ز د اگد حوا ث هااااگن اقاام به وضع قداو بیاة اجعدهب هسئولیش هاان اهااگد
وسد ا اق یة هوتوهب زهیان ه هقدبا اشخدص ااو که قداو هذکوه ه سدل  1387و سپس
ه سدل  1395ه جدش حاد ش بیینر از ز د اگد حوا ث هااااگن تغییر کر و بر
ضادل اجراب یام تحصیا بیاه ادهه انزو شا 3،اهد ا ش قداو تادد قداوان ایسش که بیاة
اجعدهب ها هقره هنااد ای هاد روه که ه هد  13قداو هسئولیش هاان ایز براب کدهنرهد
تک یف تحصیا بیاه ادهه ها براب خسدهل واه به وسی ة کدهگرا ا جد ااو اسش 4و
قداو تأهیش اجنادین هصوب  1354ایز بیاه ها براب ک یة انرا ب که به هر یاوا ه هقدبا
ه دنش هز د حقوق کده هن کااا اجعدهب ااو اسشی به هوجب تعصر  3هد واحاۀ
اجدزۀ حاا و اسنعادل اس حه به اادعداد هس ح هصوب تیرهد  1350ایز بداوهد و هؤسسدتن
که از ا ش قداو اسنید هنکااا هوظف ااا اادعداد حدها سالو خو ه برابر حوا ث
ادشن از ااجدم وظییه و هاچایش هسئولیش هاان آادد ه قعدل اشخدص ثدلث که ادشن از
ااجدم وظییه هذکوه بدشا ،از شرکش سددهن بیاه ا را بیاه ااد اای 5ه هد  3قداو
حاد ش از هصر کاااگد خو هو هصوب  1386ایز ه یوهتن که وسی ة اق یه بیاه بدشا

1ی کدتوز د  ،ادیر ]،الزامهدب خدهج از قراه ا [ ،ج ا اول تدرا اانیدهال اایاد تدرا  ،1395 ،ص562
2ی کدتوز د  ،ادیر ،پیییش ،ص123ی
3ی یید ن ،حسیشه هحیان ،حعیباله] ،هسئولیش هاان ت عیقن[ ،د

وم ،تدرا اانیدهال شدر اا  ،1399 ،ص

571ی
4ی کدتوز د  ،ادیره ا زاا و ،هحسش] ،الزامهدب خدهج از قراه ا [ ،ج ا سوم (بیاه هسئولیش) ،تدرا گا
ص 19ی
5ی یدلحن ،جداع ن هحاو ] ،حقوق بیاه[ ،تدرا اانیدهال بیاه هرکزب ا را ، 1381 ،ص 302-300ی

اا ،1396 ،
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و هیزا تعدا بیاه گر هم اجدز ها ،جعرا ک یة خسدهال ادشن از ییب تولیا ه رول
هال ضاداش ،بریداۀ بیاه گر هوضوع قداو بیاة اجعدهب قراه اه  1و هد  2قداو بیاة
وسی ة اق یه سخش هنگو ا و هاچایش تعصر  2هد  2قداو

اجعدهب هم که از بیاه کر

2

هم ا ش ااا یه ها تقو ش هنااد ای ه سدل هدب اخیر ایز د اجراب تحول اظدم سالهش ه
هد  6آ یش ادهه اجرا ن باا «الف» هد  70قداو برادهه پا سدله شیم توسعة اقنصد ب،
اجنادین و نرهاان هصوب  1398ایز خداواههدب ا راان ها هک ّف به بیاه ااو خو کر
اسشی
هر اا بیاة اجعدهب تضایان براب ارایاد از جعرا خسدهال احنادلن اسش ،لیکش کن
از اانقد هدب یاا واه بر بیاة اجعدهب ا ش اسش که هوجعدل سدا ااادهب انرا هسئول
ها به وجو آوه و ارایاد از جعرا خسدهل توسط ادد بیاه از قش آاد براب ج وگیرب
از بروز خسدهل هن کدهای هاچایش اسنید از ا ش هوش هسن زم اثعدل هسئولیش بیاهگذاه
بو  ،اهرب که ه پده اب از هواه هیکا و حنن میرهاکش اسشی هحدلنکه ها

از

ا جد اظدم خدص جعرا خسدهل حاّ هیکالل ادشن از یواب هسئولیش هاان و احقدق
حقوق ز د ا بو که بیاة اجعدهب ه ایا به ها نوق تونی اااان ایدننه اسش،
لیکش ه پدسو به هانقا ش بد ا گیش ،بیاه جعرا کاااۀ ضره و ز د یااب اعو و اداچه
یاا تولیاکااا ه تولیا و توز ع کدالب هعیوب اثعدل گر اان توا توسط بیاه جعرا
خسدهل ااو ی هضدندع ا اکه هنتوا بد وضع قواایش و هقرهال و تعییش هجدزالهدب قداوان،
احنادل سوءاسنید و سداااادهب بیاه گذاه ه هواه قصوه ندح
ا  3و آ ها ه اظدم حقوقن ا را بهکده بسشی

و یااب ها کده

 .3-3خسارت تنبیهي
کن از هدمتر ش شیو هدب ترهیان خسدهل ادشن از خ رال توسعة ی م ،پر اخش
خسدهال تاعیدن به ز د

اگد ا ش اوع خسدهال اسش ،بهروهبکه ا گد هدب آهر کد

1ی اوهک بخنیدهب ،حساع ن] ،هعدان و ایول هسئولیش هاان حوا ث خو ه[و ،تدرا ایر ی ان کدل  ،1391 ،ص294ی
2ی کدتوز د  ،ادیره ا زاا و ،هحسش ،پیییش ،ص421ی
3ی یعاالدن ،سایه ،پیییش ،ص212ی
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بدههد بدههد ه هسئولیش ادشن از تولیا به خسدهل تاعیدن حکم ا ااای 1خسدهل تاعیدن
مراهنن اسش که ا گد ه یوهتن که ا را ضره ادشن از تقصیر یااب د تقصیر ساایش
د تقصیر سو آوه ز د زااا بدشا ،به هاظوه تاعیه و هجدزال هاان تعییش کر و به ز د

ا

پر اخش هن شو ی ا ش اوع خسدهل جاعة پی گیرااه ایز اه ی
ه ا ش شیو خوااا بد ا هع غن ها به یاوا خسدهل به جدش بن احنیدرن ه هننده خو
به خواهد پر اخش ااد ا ،العنه برخن ایز هعنقاا ا خسدهال تاعیدن اوین ضاداشاجراب
هاان اسشی 2ه اظدم حقوق آهر کد ایز خسدهل تاعیدن که خسدهال یعرلااایز 3ادهیا
هن شو  ،ه حدل حدضر بحث و هیدجرال ز د ب ه هید حقوق ااد آهر کد بهها ااااخنه
بهروهب که برخن از ا دالل آ ها حذ

د بر هقااهب از آ که قدب یش یاوه هأب اه

سرپوش گذاشنهااای
ه ا ش اظدم حقوقن هو ة قضد ن بد به کده گرننش ا ش وسی ة تاعیدن هوان بو بهاحوب
که ه یواب آکدسند ی یه شرکش هوااا 4ه سدل  1983خواهد هاادم هااا هوتوه
سیک ش هوااا و به ی ش خرابن رخ یقب آ یاهه هنبیاا و از ا گد جعرا خسدهل
خو ها بر هعادب هسئولیش هحض تولیاکااا هنخواها که هیئش هاصیه خوااا ها به 175
اله خسدهل هحکوم هن کاای ه ا ش هأب اسناالل شا اسش خسدهل تاعیدن وسی ة
هییاب براب هجدزال اَیادل خال قداو و اخالق و هداعن براب تولیاکااا از اتخدذ
تصایمهدب اقنصد ب به هاظوه نراه از جعرا ییوب هحصول اسشی
هاچایش ه پرواا «گر مشدو ی یه نُوه  » 5هیئش هاصیه کدلییراید شرکش نوه ها به
پر اخش  125هی یو اله خسدهل تاعیدن هحکوم کر ه ز را شرکش نوه اقص حدیا از
ی م و تکاولوژب به کده هننه ه سدخش خو هو ها از جدش هقدوهش ه برابر تصد م تغییرب
ااا بو و بد تح یا سو و ز د خو ا اان ااسد هد ها اد ا گرننه بو ی

6

 1قدسم زا ،هوو اله]،تح یا حقوقن خ ر توسعه ه حقوق اهوپد[،آهر کد و ا را  ،د اول ،تدرا  ،اانیده شرکش
سددهن اانیده،1393 ،ص332
2. Curcio, Andrea A., Painful publicity- an alternative punitive damage sanction,
1996, p.342.
3. Exemplary Damages.
4. Acosta v. Honda Motor Co.
5 Grimshaw v. Ford Motor Co.
6. Handerson. [Coping with the time dimension in product liability],[ Published By:
California Law Review], Vol. 69, No. 4 Jul., 1981 P.P.931-933.
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العنه ه ا ش اظدم حقوقن وجو می ش د بن هعدالتن براب یاوه حکم به خسدهال تاعیدن
کدنن ایسش و ا گد هد زهدان از ا ش حربه اضدنن اسنید هن کااا که یاا د سوءاینن ها
ه خوااا یوب احسدس کااا د ااکده ح ّ خواهد ها به یاا احراز ااد اای ا ش هضاو
ه هد  3294قداو هاان کدلییراید ایز هقره شا اسشی

1

ه اظدم حقوقن ا را ایز ،خسدهل تاعیدن اوین مراهش پولن اسش که خوااا به خدرر
شیوۀ ااجدم نعا ز د بده یالو بر خسدهل جعراان ه و ا هسن هاان بد ا به حکم
ا گد به خواهد بپر از ی

2

ه حقوق اخ ن ا را ادد ب هسنقا بد یاوا خسدهل تاعیدن پی بیان ایا اسش ،بد
ا ش وجو ادد هدب حقوقن هیدبدن وجو اهاا که ه هواه ب هن تواااا جد از ش خسدهل
تا عیدن شا و جدب خدلن ا ش ادد حقوقن ها تد هاادم اقااهدل تقایان ه اظدم حقوقن ا را
پُر کااا ،اهد هیچ و از ا ش ادد هد اان تواااا جد از ش واقعن ادد خسدهل تاعیدن
گر ااکه از آ جا ه هنتوا به هد  109قداو آ یش ا هسن هاان ،هد  27قداو ایسده،
تعصر  1هد  10هکره قداو تا و آپدهتاد هد و قداو ایالو قداو یالحیش ا گسنرب
جادوهب اسالهن ا را براب هسیاگن به یدوب هاان ی یه ولشهدب خدهجن هصوب
 1379اشده ااو .

ه هو ة قضد ن ایز ا گد هدب ا را یاوه حکم به پر اخش خسدهل تاعیدن ااو ااا،
به روهب که ه سدل  1384شععة سوم ا گد حقوقن تدرا  ،ولش آهر کد ها به خدرر
کو تدب  28هر ا  1332به پر اخش و هی یده اله خسدهل تاعیدن هحکوم کر ی هاچایش
ه پرواا اب ار به خدرر شیاید ن شا کن از هاوراد  ،ولش آهر کد ها به پر اخش
و هزاه هی یده ه دل هحکوم ااو ه 3لیکش ی ن همم یاوه آهاب هذکوه بد ا گیش یاوه
حکم به پر اخش خسدهل تاعیدن بد توجه به قداو یالحیش اگسنرب جادوهب اسالهن
ا را براب هسیاگن به یدوب هاان ی یه ولش هدب خدهجن ،نقط ه یدوب بیشالا ن و
آ هم به یوهل اقاام تالنن جو داه ی یه ولش هنخدیم اهکد پذ ر بو و اانتوا از
1ی کدتوز د  ،ادیر ،پیییش ،ص 171ی
2ی کدتوز د  ،ادیر ،ا زاا و ،هحسش ،پیییش ،ص 19ی
3ی اهابپوه ،هدر ا ه س دان ،سعیا] ،ن سیه حقوقن و هدهیش خسدهل تاعیدن[] ،هج ه حقوقن بیشالا ن[ ،شاده ،52
( ،)1394ص76ی
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هقرهۀ هذکوه ه هوابط خصوین و یدوب اخ ن اسنید کر ه 1لذا اگر ه خسدهل
تاعیدن ه حقوق ا را ندقا هعادب قداوان اسش و برگرننه از اظدم کدهشال هنبدشا 2،اهد بد
ا ش اسناالل اان توا اظدم حقوقن اخ ن ا را ها از ظرنیش هد و نوا ا آ بناصیب ااو
و ضروهل یاوه احکدم قضد ن هعان بر هحکوهیش به پر اخش ا ش خسدهل ه حقوق
اخ ن ا را احسدس هن شو که شد سنه اسش ادد خسدهل تاعیدن توسط کنر ش شادسد ن
شا و به وسی ة هحدکم به هسایش شادخنه شو ه 3راکه اهز دبن و تعییش هیزا خسدهل بر
یداۀ قدضن بو و بهاظر هنهسا که ا گد هد ه هوه اهتکدب تقصیر یااب د تقصیر
ساایش از سوب یاا ز د بده گرا

به آ

اهاا که هع غن بی

از هیزا خسدهل واقعن

براب جعرا ضره تعییش ااد اا و ا ش انزو بر هواه ب اسش که تعییش خسدهل تاعیدن ه
قواایش خدص پی بیان شا اسشه 4بادبرا ش بد ایالو قواایش حقوقن و بدر گیرب از ثارال
خسدهال تاعیدن هن توا آ ها ه جعرا خسدهال ادشن از خ رال توسعة ی م قدبا ایادل
ااسشی

 . 3-4قرار منع و توقّف عمل (دستور موقت)
کن ار از هاهکدههدب پییایرااه براب حاد ش از ز د اگد خ رهدب توسعه ،تسدیا
یاوه قراههدب هاع 5اسش تد از ا ش ها ا گد هد بد ها ر ش پی سنداة خ ر از وقوع د
گسنرش آ ج وگیرب کااای ا گد هد بد ا اخنیده وسیعن اشنه بدشاا که هبدهۀ خ ر
جاّب احنادلن د خ رهدب ه شر هخ ا قراه هاع تولیا ید ه ااد اای اگر ه خ رهدب
توسعه خ رهدب ادشادخنه اب هسناا ،ولن اداچه شواهاب ه سش بدشا که خ ر شا اب
ه شر وقوع اسش د احنادل هعقولن از وقوع آ بدشا و سدزاا اقاامهدب احنیدرن
1ی اساب ،حعیبه ل ین ،ی یرضده بدشکو  ،هظیر ] ،هدهیش و هعدان خسدهل تاعیدن و ادد هدب حقوقن هیدبه ه نقه و
حقوق ا را [] ،پژوه هدب نقدن[ ،وه  16شاده  ،1399، 4ص 679ی

2ی هقدان ،هحاا] ،بدز اهااگن بههردبه توجه به ایول اخالقن ه خسدهل تاعیدن[] ،هج ه اخالق ز سنن ،و ژ ادهه حقوق
بیر و حقوق شدروااب[  ،1398 ،ص 365ی
3ی قدسان حدها ،یعدسه خسروب ،ی نه آقدبدبد ن ،ندیاه] ،خسدهل تاعیدن ه حقوق ا را [] ،هج ه حقوقن ا گسنرب[،
شاده  ،،139 ، 81ص 183ی
4ی یید ن ،سیا حسیشه هحیان ،حعیباله ،پیییش ،ص515ی
5. Injunction
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هادسعن هدااا هیااه هن ااجدم ااها ،یاوه قراههدب هاع تولیا و نعدلیش هنتوااا اق
پی گیرااه اب ا ید کااه بهروهب که کن از و ضاداش اجراب قضد ن ه حقوق هسئولیش
هاان ااا یس سنوه توقّف و هاع تکراه یاا اسشی ا ش ضاداشاجرا سدخنهوپر اخنة
ا گد هدب ااصد

اسش و به هایش جدش به اخنیده ا گد و به یالحا ا او هوه حکم

قراه هن گیر ی به ار سخش اگر حکم به پر اخش مراهش ضاداش اجراب کدنن براب
خ دب خوااا بدشا ،سنوه توقیف و هاع تکراهیاا ید ه اخواها شای سنوه توقّف و
هاع تکراه یاا ه هواقعن ید ه هن شو که یاا تقصیرآهیز هسنار و قدبا تکراه بدشای
ا ش سنوه به لحدظ اظرب ه هاة اسعدب هسئولیش هاان اهکد یاوه اه و به شکا و
نرم قراه و سنوه ا گد اس ش که به شخص خدین خ دب هن گر و او ها ازااجدم ا
د ا اهة ااجدم یاا خدین هااوع هنکاا د به او سنوه هن ها تد یاا خدین ها ااجدم
1
های

 .3-4-1انواع قرار منع و تکرار عمل
سنوه توقّف و هاع تکراه یاا ها از و جدش تقسیم ااو اااه از ورر

سنوه ا گد

مدلعدع ادظر به هااوییش ااجدم یاا از سوب خوااا اسش و از او خواسنه هنشو تد کدهب
ها ااجدم ااهای به یاوا هردل خوااا از تولیا کدال د اهوب خدص خو اهب هنااد ا ،اهد
گد ا گد از خوااا هن خواها کدهب ها ااجدم های ا ش سنوه اهروز هبدهۀ هاة ااواع
ز د هد به و ژ آسیب به هادنع بدزهگدان پذ رننه شا اسش و اظدمهدب حقوقن شیو هد ن ها
وضع ااو ااا که اجدز هن هاا از ز د هد ن که هاوز هخ ااا ااا ،اهد قر بالوقوع هسناا
پییایرب شو ی 2هرالع باد ن ها که هداع بدر بر خواهد از اوه و هوشاد ن شا اسش
تخر ب ااد اه بادبرا ش از ا ش جدش سنوه ا گد به سنوه هااوییش و سنوه تعداآوه
تقسیم هن شو که اوع اخیر بد ا هارا سنوهالعاا خدص بدشا تد خوااا قیقدع از تک یی
آگدهن دبای به یالو ا گد براب یاوه سنوه تعداآوه به هز اة ااجدم یاا و هننده
خوااا توجه هنکاا و اداچه خوااا هننده ادهعقول و ادهنعدهنن اااشنه اسش و ااجدم یاا

1. Brayan A. Garner-[Blacks law Dictionary], Eighth Edition-[Thomson westwest
publishing co]. united state of America- P 800.
2ی ژه  ،پدتر س] ،ایول هسئولیش هاان[ ،ترجاه هجیا ا ب  ،د وم ،تدرا اانیدهال هیزا  ،1385 ،ص 46ی
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هوجب تحایا هز اه ز د ب بر او هن شو  ،سنوه تعداآوه ید ه اان گر
خوااا بد رراحن و هحدسعة هادنع خو

هار آاکه

اقاام ااو بدشای

از سوب ار سنوه هاع و توقّف یاا هاکش اسش ه اانددب ا هسن به ایع خواهد
ید ه گر ی بد آاکه به یوهل هوقّش بدشا اثر سنوه اخیر آ اسش که تد اتادم هسیاگن،
به یوهل هوقّش خوااا یا ن ها هرتکب ایو و از ااجدم آ خو اهب ااد ای بهروه
رعیعن اداچه سنوه هوقش ید ه گر خواهد بد ا هنعدا شو که اگر ه ایا یوا
تونی ایدنش خسدهلهد و هز اه هدب خوااا ها پر اخش کاای کن از هواه کدهبر یاوه
سنوه هاع و تکراه یاا به یوهل هوقّش پرواا هدب هنو حرهش هدااگده اسشه ز را
وقنن جا ه اب به یوهل یاوهن هانیر گر

هیچ گد خسدهال به یوهل کدها جعرا

اخواها شای ه ییش حدل ا گد هد هن اااا که بد ا از آزا ب بید ایز حاد ش ااد اا و به
هایش لیا یاوه سنوه و تکراه یاا به یوهل هوقّش ه ا ش هواه ااا ز د ایسشی
شد د ذکر اسش که ه هواه بسیده اد هب سنوه هاع و تکراه یاا هاکش اسش به
شکا قراه تأهیان و پی از وقوع یاا ید ه گر و خواهد بد ا ثدبش ااد ا اوالع احنادل
وقوع خسدهل هدم بسیده ز د اسش و ثدایدع ا ش احنادل قر بالوقوع هن بدشای هرالع خواهد
از اانیده ه عن که هوجب هنو حرهش او هن شو پی از اانیده آگدهن دننه و قراه
تأهیان هعان بر یام اانیده آ ه ب ها هخواسش هن کاا که العنه یاوه قراه هزبوه پس
از تصو ب قداو حقوق بیر ه سدل  1998بسیده سخشتر شا اسشی

 . 3-4-2عدم جایگزیني دستور منع و تکرار عمل با حکم به پرداخت غرامت
ه هواه ب که ا گد هن توااا سنوه هاع توقّف و تکراه ها ید ه ااد ا و خوااا ایز
حدضر به پر اخش مراهش به جدب پذ رش سنوه هاع و توقّف تکراه یاا اسش ،ا گد هد
اان تواااا از یاوه سنوه هاع خو اهب ااد اای بهیعدهل ار ا گد هد تالش هنکااا
تد تصایم گیرب آادد هاجر به خر ا قداو توسط ثروتاااا ایو و حقوق اق حاد نن
خو ها ه هقدبا ثروتاااا و انرا نقیر بهروه کسد ا ید کااه بادبرا ش ا گد اانتوااا
اجدز تکراه و ا اهة یاا تقصیر آهیز ها باها تادد به ا ش لیا که یدها قد ه و خواسنده
پر اخش مراهش براب جعرا خسدهتن اسش که بهبده هنآ ای
1ی یید ن ،سیا حسیشه هحیان ،حعیباله ،پیییش ،ص 518ی

1
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العنه وقنن که خ د بسیده اد یز و کو و و د هوقّنن اسش حکم به پر اخش مراهش
بهجدب سنوه ه اع و توقّف تکراه یاا ید ه هن شو ی هاچایش وقنن که سنوه توقّف
تکراه یاا ه قعدل خوااا ظدلاداه بدشا د حکم به پر اخش مراهش کدنن بدشا ،ا گد هد
از یاوه سنوه هاع و تکراه یاا خو اهب هنکااای
ه قداو آ یش ا هسن هاان نرااسه ایز به قضدل اخنیده پذ رش یدوب پییایرااه ا
شا تد اقاام هدب حیدظنن و پییایرااه ها براب خسدهال جاب آ اا بهکده گیراا ،بهروهب
که یراحندع به قدضن ا هسن اخنصدهب 1یالحیش ک ن براب اخذ تاابیر احنیدرن د
اقااهدل الزم جدش ج وگیرب از ضره قر ب الوقوع ای د کر اسشی 2ا ش هقرهال بسیده
هدم هسنااه ز را اهروز قضدل هن تواااا تصایادل قضد ن براب ج وگیرب از ضره ه
3

هوضویدل سالهش ،هحیط ز سش و اهایش اتخدذ ااد اای
سنوهالعاا  27/98اهوپد ایز که ه جوالب  1998اجرا ن شا به اشخدص حقوق
خصوین اجدز ه دلعة قراه هاع ها ا اسشی هاچایش قداو تجدهل هاصیداه ه آهر کد
اخنیده ررو یواب هاع تولیا ه برابر سدزااگد کدالهدب بن کیییش و میراسنداااه ها ا
اسشی

 . 3-4-3قرار منع و توقّف عمل در نظام حقوقي ایران
هر اا ه اظدم حقوقن ا را

سنوه هاع و توقّف تکراه یاا پی بیان ایا اسش ،لیکش

ایش اخنیدهب ها هنتوا بد توجه به هوا  3و  8قداو هسئولیش هاان د هقرهال سنوه
هوقّش براب ا گد قدئا شای 4هاچایش هد  61قداو اجراب سیدسشهدب ک ن ایا 44

2ی یید ن ،حسیشه هحیان ،حعیباله] ،هسئولیش هاان ت عیقن[ ،د

1. Juge des referes
و ،تدرا اانیدهال شدر اا  ،1399 ،ص 518ی

3ی ااصدهب ،هداب ] ،برهسن ت عیقن هسئولیش هاان ادشن از آلو گن هحیط ز سش ه حقوق ا را و اتحد ه اهوپد[،
پد د ادهه وه کدهشادسن اهشا اایاد قم ( اایکا حقوق) ،ایمسدل وم سدل  ،1382-1381ص 109ی
4ی هد  3قداو هسئولیش هاان « ا گد هیزا ز د و رر قه و کیییش جعرا آ ها بد توجه به اوضدع و احوال قضیه تعییش
خواها کر ی جعرا ز د ها به یوهل هسنارب اان شو تعییش کر هار آاکه ها و تأهیش هقنضن براب پر اخش آ
باها د آاکه قداو آ ها تجو ز ااد ا»ی
هد  8قداو هسئولیش هاان «کسن که ه اثر تصا قدل د اانیدهال هخدلف واقع به حیریش و اینعدهال و و هوقعیش
ارب ز د واه آوه هسئول جعرا آ اسشی شخصن که ه اثر اانیدهال هزبوه د سد ر وسدئا هخدلف بد حسشایش
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قداو اسدسن ایز وجدن از سنوه هوقّش ها پی بیان کر اسش ،بهروهبکه ه ا ش هد
به شوهاب هقدبش اخنیده ا شا اسش که بههاظ وه هاع ایادل ضاّهقدبنن سنوه الزم ها
ید ه ااد ای 1بر هعادب باا سوم ا ش هد شوها هن توااا بد سنوه به توقّف هر هو ة ضاّهقدبنن
د یام تکراه آ به ایالو هننده بااد اقنصد ب سش بزاا و برهعادب باا  9ا ش هد  ،شوها
بد اسنید از ا ش ضاداش اجراب هنندهب عان س نوه به بااد د شرکش جدش یام نعدلیش
2
ه و زهیاة خدص د ه ها قة آزا ب بااد ادقض ها هحاو ااد ای
از ار ادد هدب هیدبه سنوه هوقّش هد  20قداو حاد ش از حقوق هصر کاااگد
اسش ،که قداو گذاه ه جدش حاد ش از حقوق هصر کااا  ،تولیاکاااگد ها ه زم به
تعایر  ،ایالو و هنع ییب از هحصول کر اسشه 3بادبرا ش سنوه به توقیف اهوال ،الزام
خوااا به ااجدم اهرب ،هاع خوااا از ااجدم به اهرب که گد ادظر به ایادل و تصرّندل حقوقن
اسش و گدهن به اَیادل هد ب هرتعط اسش ،بیینر ش و ها تر ش اوع قراه سنوه هوقش ها
تیکیا هن ها 4که حجم یظیان از تصایادل ا گد هد و وا یاالش ا اهب ها به خو
اخنصدص ا اسشی
ی ن همم ا اکه ه حقوق اخ ن سنوه هوقش یرندع اق

پییایرب و بدز اهااگن

اشنه ،قدبا جاع بد سد ر شیو هدب جعرا خسدهل اسش و یاوه ایش سنوهب ه حقوق
ا را هنتوااا سرآمدزب براب ادد هیدبه قراه هاع توقیف و تکراه یاا بدشا ،لذا اظر به
پی بیان آ ه اظدم حقوقن ا را به کدهگیرب سنوه هوقش جدش جعرا خسدهال ادشن
از خ ر ی م اهکد پذ ر و قدبا اجرا اسشی
هینر دا

کم و د ه هعرض از بیش هننش بدشا هنتوااا هوقو

شا یا یدل هزبوه ها خواسنه و ه یوهل اثعدل

تقصیر ،ز د واه ها از واه کااا ه دلعه ااد ا».

1ی ههعرب ،ابراهیم] ،تح یا و اقاب بر ابعد ضاداشاجراهدب هقدبنن ه ق ارو هدلکیشهدب نکرب[] ،نص ادهه تحقیقدل
حقوقن[ ،شاده، 1397،83ص 189ی
2ی س یان ،نضه ]،حقوق هقدبش و هسئولیش هاان ادشن از اقض قوایا آ [ ،د

اول ،تدرا اانیدهال هجا،1398 ،

ص 171ی

3ی ههضدان ،هعصوههه دقوتن ،ابراهیم] ،تأه ن ه ضاداشاجراب حقوق هصر کااا ه پرتوب هو ه قضد ن[] ،نص ادهه
ی ان و پژوهین نقه و تده و تاا [ شاده  ،1394 ،45ص 90ی

4ی سادهن ،یعااهلله کر ان ،یعدس] ،هدهیش سنوه هوقش و و ژگنهدب آ ه حقوق نرااسه[] ،تحقیقدل حقوقن ت عیقن
ا را و بیشالا ا[ ،سدل  ،11شاده  ،1397 ،42ص157-153ی
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 .3-5بهکارگیری اصل احتیاط
ای الو ایا احنیدرن 1اخسنیشبده ه ایالهیة کایرااس بیشالا ن ه دب شادل ه سدل
 1978بهکده هنش و از سدل  1990ه اساد بیش الا ن حیدظش از هحیط ز سش ااو دنشی
بد ا اکه ه آمدز از ایا احنید

ه حقوق هحیط ز سش و حقوق بدااشنن هوه اسنید

قراه گرنش ،اهد کمکم ا ش تاد ا به وجو آها تد ه هر هو ه ب که احنادل بروز خسدهتن
ساایش و جعرا ادپذ ر ه آ اا وجو اه  ،به اسناد ا ش ایا ،از حاوث آ ج وگیرب
شو ی به هایش سعب ،ه بحرا هدب اقنصد ب ،به هاظوه ها ر ش و سدهد بخییا به اظدم
اقنصد ب و بداکن ایز به ا ش ایا اسناد هن شو ی براب هردل ه وا قضد ن جدهعة هینرک
اهوپد و ه یواب هاجع به جاو گدوب که ه سدل  1998هوه هسیاگن قراه گرنش،
ایا احنید توسط ا ش هرجع هوه اسناد قراه گرنشی سدزهد تجدهل جددان ایز ه
هوانقش ادهة هاجع به اقااهدل بدااشنن و سالهش گیدهن ،به ولش هدب یضو اجدز ا ،
اقااهدل الزم ه هاسندب ایا احنید هعاول اهاای ه قداو هحیط ز سش نرااسه ایز ا ش
هوضوع پی بیان شا اسشه به روهب که ه هد  110-1ا ش قداو هقره شا اسش که
«یام ارایاد ادشن از ا هدب ی ان وناّن هوز اعد ا اتخدذ تاابیر و هؤثر و هنادسب براب
پی گیرب از ز د هدب ساایش و میرقدبا جعرا براب هحیط ز سش ها که هنتوا هز اة
اقنصد ب قدبا قعولن ها یر آ کر به تأخیر بیاااز »ی
2
هاچایش ا ش ایا به حاّب توسعه دننه که ه بحث ا اان اشخدص ایز کدهبر اه ی ی ه
ا ش ایا که به وهااا ین و پی سنن اظر اه  ،خ ر وقوع ز د د احنادل وهو ز د
قر بالوقوین هن هو و هایش اهر براب اقدهة یوب هسئولیش کید ش هن کاای اهروز شد ا
پذ رش ایا احنید بنوااا از ها بدال بر

اانظدهِ هید ش احنید  ،بدیث احیدب هجا

هسئولیش ادشن از تقصیر شو ه راکه از لحدظ ی ان هاکش اسش اسعش به خ رال و
نعدلیش تر اهد ن وجو اشنه بدشای
ه قداو هحیط ز سش نرااسه هقره شا اسش که نقاا اا ی ان اعد ا هداع
به کدهگیرب اقااهدل هؤثر و هادسب براب پییایرب از آسیب هدب جاّب و میرقدبا جعرا
شو ی از ا شهو هدلکد نعدلیش هدب حدوب خ رهدب جاّب و برگیش ادپذ ر براب
1. Precautionary principle
2ی ژه  ،پدتر س ،پیییش ،ص 47ی
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هحیطز سش هک ّفااا که اق ااهدل هؤثر و هبر اهااۀ هز اة اقنصد ب قدبا قعول و هادسب
براب پییایرب از وقوع خسدهل به کده گرننه و هسئولیش ادشن از آ ها بر یدا گیراای
کن از پرواا هدب هعرونن که ا گد هأب به به کدهگیرب ایا احنید

1

ا  ،هربو به

آایوالازاب هرمن اسش که ه آ پرواا  ،ا گد ا اهب ا ندلید پس از ااراان اسعش به
اانقدل ا ش بیادهب به ااسد  ،به قرا یاه کر بوق او هدب هوجو ه زهیشهدب کیدوهزب
2
هأب ا ه ا ش تصایم ا گد بر هعادب ایا احنید ید ه شای

 .3-5-1اصل احتیاط در نظام حقوقي ایران
هر اا ه حقوق اخ ن ه اصوص قداوان و هو ة قضد ن به یوهل هسنقیم از ایا احنید
سخش اااان به هید ایدها اسش و اااک هعدحث ه روحه ها نقط ه ق اروب حقوق
بیشالا ا هحیطز سش هن دبیمی 3هع الویف ه ذ ا ایا پاجدهم قداو اسدسن که هقره
هن اه «نعدلیش هدب اقنصد ب و میر آ که بد آلو گن هحیط ز سش د تخر ب میرقدبا
جعرا آ هالزهه پیاا هن کاا هااوع اسش» ،به احو میرهسنقیم لزوم به کدهگیرب اقااهدل
احنیدرن ها ه ااجدم نعدلیش هد ن که بدیث وهو آثده ز د بده بر هحیط ز سش اسش هنذکر
هنشو ی 4باا  3-1هد  1قداو ا اان ز سنن هصوب  1388/5/7ایز ه تعر ف ا اان ز سش
5
بد به کده بر یعدهاتن اظیر «پییایرب» و «آثده سوء احنادلن» اللش بر ایا احنیدرن اه ی
از ا ش هو بد توجه به ایدز اسدسن جدهعه ا را به پییایرب از وقوع خ رهدب هظاو و
هاچایش بد توجه به وجو زهیاه و هعادب نقدن براب احنید (قدیا ک ّاد حکم به العقا
 1ا زاا و ،هحسش]،ه دلعه ت عیقن کدهکر هدب وگداة ایا احنید

ه هسئولیش هاان[ ]،ه دلعدل حقوق ت عیقن[،

وه  ،10شاده  ،1398، 2ص 407ی
.1هاد ،ص416ی
3ی حیدتن ،ی ن یعدس] ،هیدوم ایا احنید و جد اد آ

ه هسئولیش هاان[] ،پژوهیادهه حقوق اسالهن[ ،سدل پداز هم،

شاده وم ،1393 ،ص 204ی

4ی هوسوب ،سیا نضااهلل ،آهشپوه ،ی یرضد] ،جد اد ایا احنیدرن ه حقوق بیشالا ا هحیطز سش[ ]،نص ادهه
ه دلعدل حقوق یاوهن[ ،وه  ،45شاده  ،1394 ،2ص 169ی

5ی اد هب ،بدده] ،ایا احنیدرن ه هسئولیش هاان ه حقوق ا را و ه دلعة ت عیقن آ

ه حقوق کدهشال[  ،پد د ادهه

وه کدهشادسن اهشا ،هاهااد کنر حسش بد ان ،اایکا حقوق واحا تدرا هرکزب اایاد آزا اسالهن ،1389،ص
71ی
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حکم به الیرع) و قدیاۀ یق ن حکم وجوب نع ضره هحناا 1،شد سنه اسش هوا ب از
قداو هسئولیش هاان به بید هیدوم ایا د شا و لزوم هید ش آ اخنصدص ا شو ه
راکه توسعه و تح یا بیینر ا ش ایاِ حقوقن ه ق اروب حقوق هسئولیش هاان ،هنتوااا
سرآمدز تحوّلن او ه یریة قداو گذاهب و هو ة قضد ن بدشا ه بادبرا ش بد ایالو قداو
هسئولیش هاان ،اجراب ایا احنید بهیاوا کن از شیو هدب جعرا خسدهل خ ر توسعة
ی م ه حوز هدب سالهش یاوهن ،هحیط ز سش و حاد ش از هصر بالهداع اسشی

نتیجه
سدخش کدالهدب پییرننه و هناوع به هاد ااااز که بدیث تسر ع ه اهوه و آسد یدهه
هن گر ه هقدبا به هاد ااااز ایز هاکش اسش ااسد از بدبش خ رال ادشادخنة ا ش کدالهد
ه هعرض خ ر قراه بایر و هنحاا خسدهل گر ی ا ش خسدهال اند ادگواهب بر
وضعیش سالهش و اقنصد جواهع گذاشنه که جعرا آ ه پرتوب قوایا هسئولیش هاان
ااکده ادپذ ر اسشی هاد گواه که بید شا ،اکرر اظدمهدب حقوقن شیو هدب هنعا ب ه
جدش پوش
ز د اگد

خسدهال خ ر توسعة ی م ه رو کر ااا که هن توا بد توسّا به آادد از
خسدهال هذکوه حاد ش کر  ،بهروهب که پذ رش و بهکدهگیرب

هاهکدههدب ترهیان جاعن هدااا بیاة اجعدهب و تأسیس یااوق تضایش خسدهل ادشن از
خ رال توسعه بد هیدهکش یاعش و ولش هنتوااا از ز د اگد خ رال توسعه
حاد ش کر و هاجر به تواز قاهل هید تولیاکاااگد و هصر کاااگد کدال گر ی
العنه ه کاده شیو هدب ترهیان ،هاهکدههدب پییایرااه ایز هن توااا ضاش پییایرب از وهو
ز د  ،از ز د اگد جعرا خسدهل کااه راکه پییایرب از وهو ز د بدنر از جعرا
ز د واه شا اسش و به یعدهل ار پییایرب بدنر از ههد بو و حقوق هسئولیش هاان
بد و ژگن بدز اهااگن که اه  ،اشخدص ها به پدسااشش احنید و هاع از ااجدم یاا ز د بده
نرا هنخوااای
ه حقوق اخ ن ایز به کدهگیرب هر و از شیو هدب جعرا خسدهل قدبا ایادل اسش،
بهروهب که تععیة یااوق تضایش خسدهل ه کاده بیاة اجعدهب هسئولیش ه هواقع تعسّر
شرکشهدب بیاه اب از پر اخش خسدهل ،به یاوا جد از ش بیاه قدبا ایادل ه اظدم
1ی حیدرن ،ی ن یعدس ،پیییش ،ص194ی
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حقوقن ا را اسشی هاچایش ز د

اگد خ رال توسعه ه لواب بیاة اجعدهب هسئولیش،

جعرا خسدهل شا و اهکد نعدلیش هدب خ رادک تولیاکاااگد نراهم هنگر

ی

پر اخش خسدهال تاعیدن ایز به یاوا سوهیش شیوۀ جعرا خسدهال خ ر توسعة ی م هحسو
هنشو ی هر اا ا ش هوش به لیا یام پی بیان یر ح آ

ه اظدم حقوقن ا را  ،به شکا

نع ن قدبا اجرا اعو  ،لیکش ه جدش بدر گیرب از ثارال خسدهل تاعیدن و تجربة
هونقیش آهیز حقوق مرب و اق پییایرااة آ  ،ه یوهل رراحن قوایا بدز اهاا و
توسعة ق اروب آ  ،خسدهل تاعیدن قدبا اجرا اسشی
یاوه سنوه هوقّش ایز به یاوا هاهکده پییایرااه جدش پوش

خسدهال خ ر ی م

ه هواقع وقوع خ رال احنادلن هعقول به یاوا اقااهن حیدظنن ه حقوق اخ ن
اهکد پذ ر و قدبا ایادل بو و هن توااا اق هدان ه پییایرب از تدا اال جاّب ا ید
کاای از سوب ار ی ن همم یام حکم قداو گذاه به ایا احنید  ،هادااا خسدهل تاعیدن
هن توا

ه پرتوب ایالو سدخندهب قواایش و پی بیان آ

ه هقرهال اخ ن و ترسیم

ده وب آ  ،ایا احنید ها هوه حکم قراه ا ی
لذا از هج اوع هعدحرن که ه برخوه بد خسدهال ادشن از خ ر توسعه بهیاا آها،
اسناندج هنشو که شیو هدب پوش خسدهال احصدشا  ،وسی ة هادسب و ه وبن براب
هقدب ه بد خ رال ادشادخنه اسش و هن توااا گدم هدان ه قضدز ا ن و جعرا خسدهل
ز د اگد اسش بدشای
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کدتوز د  ،ادیره هحسش ،ا زاا و ]،الزامهدب خدهج از قراه ا [ ،ج ا سوم ،د اول (تدرا اانیدهال
گا اا )1396 ،ی
کدتوز د  ،ادیر] ،هسئولیش هاان ادشن از ییب تولیا[( ،تدرا اانیدهال اایاد تدرا )1390 ،ی
کدظان ،هحسشه هوشش ،هحااه هوز بددان ،شجدع] ،هسئولیش هاانِ ا را خسدهل هعاوب ادشن از
بیادهبهدب ا از و هپدتیش ه اثر اانقدل خو آلو  ،بد اادهن به پروااۀ هاونی نهد[] ،نص ادهه
حقوق پزشکن[ ،سدل هینم ،شاده  ،)1393( ،30یص 147-181ی
کدظان ،هحاو ] ،ضروهل تغییر اظدم هسئولیش هاان پزشکن ه حقوق ا را بد اادهن به تحوالل
ا جد شا ه حقوق نرااسه[ ]،نص ادهه حقوق اایکا حقوق و ی وم سیدسن[ ،وه  ،41شاده
 ،)1390( 2یص 151-168ی
کر اناید ،سحر ،کر اناید ،هر م] ،اهکد ساجن ا جد یااوق تضایش خسدهل حوا ث پزشکن[]،
نص ادهه حقوق پزشکن[ ،سدل واز هم ،شاده داو ددهم ( ،)1397یص95-115ی
هوسوب بجاوه ب ،سیا هحاا] ،هسئولیش حقوقن و کییرب پزشو[ ]،هج ه هنیش[ ،شاده 14
( ،)1381یص5-34ی
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،[ ]جد اد ایا احنیدرن ه حقوق بیشالا ا هحیطز سش، ی یرضد، آهشپوه، سیا نضااهلل،هوسوب
ی167-179 یص،)1394( ،2  شاده،45  وه،[]نص ادهه ه دلعدل حقوق یاوهن
] ایا احنیدرن ه هسئولیش هاان ه حقوق ا را و ه دلعة ت عیقن آ ه حقوق، بدده،اد هب
 اایکا حقوق واحا، هاهااد کنر حسش بد ان، پد د ادهه وه کدهشادسن اهشا،[کدهشال
)ی1389( ،تدرا هرکزب اایاد آزا اسالهن
] برهسن هواا تکده ن هعادب هسئولیش، هحاثه، زاهرب، خا جه، سیا ابولقدسمه شیرواان،اقیعن
 و هقد سه آ بد حقوق2015 تولیاکاااگد و یرضهکاااگد کدال هحقوق ااا سند سدل
ی67-51 یص،)1397( 4  شاده،سدل اول،[ ] اا هدلیه،[ ا را
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