نظام جبران خسارت فرآوردههای خونی
مریم احمدی پرتوی
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فریدون نهرینی
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چکیده
امروزه استفاده از خون و مشتقات آن در تامین سالمت شهروندان جایگاه ویژ های دارد .بژا
وجود این ،طی سالهای اخیر بنا به آلودگیهای منتقله و در پژی آن ابژتالی افژراد نیازمنژد
خون ،به بیماریهای خطرناک و العالجی چون ایدز ،هپاتیت  .... ، C ،Bمصرف کننژدگان
را بر آن داشت که در مقام دادخواهی و احقاق حق روانه محاکم دادگستری شوند .بایژد در
نظر داشت که دولت ،در مقام اعمال حاکمیت و به عنوان متولی انحصاری تولیژد و توزیژ
فراوردههای خونی ،به تولید کاالهایی اقدام مینماید که ناامنی آنها اجتناب ناپذیر اسژت و
به همین لحاظ ،به رعایت تعهد ایمنژی و اراهژه اطالعژات و هشژدارهای الزم در زمینژه بژا

1

عوارض تاخیری طب انتقال خون به عموم مردم مکلف میباشد .در حژال حارژر ،مطژابق
قوانین موجود ،دکترین حقوق و رویه قضژایی ،سژازمان انتقژال خژون و مرکژه پژ وه

خون که تحت نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پهشکی در حال فعالیژت

هستند ،به علت عدم رعایت تعهد ایمنی به نتیجه و به رغم حاکمیتی بژودن عمژو و ظژاهر
ماده  11قانون مسئولیت مدنی در زمینه مصونیت دولت از جبران ررر در اعمال حاکمیژت،
به نحو تساوی به جبران خسارات جسمانی ،مژادی و معنژوی وارده بژه زیاندیژدگان ملژهم
هستند و احقاق حقوق این افراد از طریق محاکم حقوقی طبق صالحیت ذاتی این دادگاههژا و
نیه در قالب شکایت بر اساس صالحیت ارافی و استثنایی مراج کیفری امکان پذیر است.
واژگان کلیدی :مسئولیت مدنی ،فرآوردههای خونی ،جبران خسارت.

 . 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ،وکیو پایه یک دادگستری.
 . 2استادیار دانشگاه تهران ،وکیو پایه یک دادگستری
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پاالی

و

مقدمه
در گذشته دور ،به وی ه در میان اعژراب و در دوران جاهلیژت هی گونژه اسژتفادهای از
خون ،به جه آشامیدن رایج نبوده است .بسیاری از فقها با استناد به برخی آیات از قرآن
کریم مانند آیه  3سوره ماهده ،آیه  145سوره انعام ،آیژه  115سژوره نحژو (اسژماعیلی،
 :1373ص  ،)149در خصوص حرمت خون ،سنت و روایاتی کژه بژر حرمژت خژوردن
خون تأکید دارند و نیه اجماع و با توجه به عدم منفعت حالل عقالیژی بژرای خریژد و
فروش خون به لحاظ مالکیت نداشتن خون؛ داد و ستد و کاسبی با آن را "اکو مژال بژه
باطو" دانسته و به تحریم خرید و فروش خون فتوا دادهاند .امروزه با پیشرفت دانژ

و

استفادههای گوناگون از خون ،به وی ه خون انسان و فرآوردههای آن ،این مژاده نقژ

و

جایگاه وی ه و حیاتی یافته است .از این رو ،خرید و فروش آن از مصادیق اکو مال بژه
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باطو نخواهد بود .فقهژای کنفژرانا اسژالمی نیژه نژه تنهژا داد و سژتد خژون را جژایه
نمیدانند ،بلکه هدیه آن را به غیر از عوض مالی مشژرو کردهانژد .بنژابراین ،معیژار و
اینکه خرید و فروش خون برای خوردن حرام است ،هژی تردیژدی نیسژت .همننژین
باید گفت که صرف نجاست خون موجب حرمت خرید و فروش آن نیست و اشژکالی
ندارد که چیهی نجا باشد ،ولی خرید و فروش آن حرام نباشد .در چند دهژه گذشژته
شاهد پیشرفتهای چشمگیر در زمینه تامین محصوالت خژونی بژودیم؛ امژا آلژودگی و
بیماریهای ویروسی ناشی از فرآوردهها آن قدر شیوع داشته و شژمار ابژتال شژهروندان
افهای

یافته که بی تردید میتوان گفت حیات و سالمت بشر مدام بژا تهدیژد روبژه رو

است .به همین جهت ،تمهیدی اتخاذ گشته تا دولت در امر تولیژد و توزیژ مداخلژه و
نظارت نموده و با در دست گرفتن انحصاری روند تولید درصدد حمایت و محافظت از
سالمت و بهداشت شهروندان تحت سیطره خود برآید .براساس دیدگاهی که در گذشته
وجود داشت دولت به اقدام به هر نوع کاری مجاز بود و اگر از این رهگژذر زیژانی بژه

نظام جبران خسارت فرآورددههای خونی

مالک در جواز خرید و فروش خون ،داشتن مالیت و منفعت حالل عقالیی اسژت و در

اشخاص وارد میآمد ،به لحاظ تقژدس دولژت مسژکوت گژذارده میشژد؛ امژا امژروزه
تردیدی نداریم که دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی میتواند چژون
اشخاص حقیقی طرف حق و تکلیف واق شده و مسؤولیت مدنی داشته باشد .با توجه
به مطالب ذکر شده اهژداف ایژن تحقیژق عبارتنژد از )1 :تبیژین مبنژای مسژؤولیت غیژر
قراردادی دولت در تولید و توزی فرآوردههای خونی؛  )2تبیین لژهوم جبژران خسژارت
اشخاصی که بر اثر تهریق خون مبژتال بژه بیماریهژای ویروسژی ایژن فژراورده حیژاتی
شدهاند.

تولید فرآوردههای خونی و اشخاص مرتبط با آن
"خون" ماده مقدسی است که قداست آن از دوران اساطیری تژا بژه امژروز پابرجاسژت.
جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام با تمام فجای و کشتارهای بیرحمانهاش این فرصژت
را به دست داد که با تهریق خون ،جان ههاران مجروح جنگی نجات یابژد و از آن پژا
انیستیتوهای انتقال خون و تهیه فرآوردههای خونی برپا گردید و بیمارستانها بژه ایجژاد
بخ های انتقال خون مجهه گردیدند (نوری .)1380 ،از آنجا که خون یک ماده سژاده
نیست و حاوی آنتی ژنهژا و آنتژی بادیهژای متنژوع ،پروتئینهژای گونژاگون و سژایر
عناصری میباشد که هر کدام از آنها میتواننژد باعژو واکژن

نژامطلوبی در شژخ

گیرنده شوند؛ باید تجویه هر فرآورده متناسب با نیاز بیمار باشد (همژان ،صژ

.)4-5

هر ماده درمانی تهیه شده از خون انسان فرآورده خونی نامیده میشود از خون میتژوان
انواع فرآوردههای خونی با کاربردهای درمانی متفاوت بژه دسژت آورد .از آنجژایی کژه
انتقال خون در واق پیوند بافت از یک اهدا کننده به یک گیرنده میباشد ،احتمال انتقال
عفونت ناشی از انتقال خون و ایجاد پاسخهای ایمونولو یکی به سلولهای غیرخودی و
یا پروتئینهای پالسمایی برای گیرنده همژواره وجژود دارد (همژان ،ص  .)82سژازمان
جهانی بهداشت توصیه می کند که تمام خونهای اهدایی بایستی از نظر  ،HIVهپاتیت
 Bو هپاتیت  Cغربالگری شوند .بسیاری از کشورها ،مکانیهم آزمایشژی قابژو اطمینژان
ندارند ،که این به دلیو کمبود نیرو ،فقژدان خژدمات آزمایشژگاهی ابتژدایی ،تجهیژهات
آزمایشگاهی با کیفیت پایین و نیه جم آوری نامرتژب خژون میباشژد (ادیبژی مطلژق،

 :1386ص  .)156در ایژژران پژژی

از سژژال  1324انتقژژال خونهژژای پراکنژژده در

بیمارستانهای مختلف انجام میشد؛ ولی در این مژورد شژواهد قابژو اعتمژادی وجژود
ندارد .در زمینه تهیه فرآوردههای خون ،مرکه خون ارت

از سال  1340به بعد به تهیژه

فرآوردههای سلولی و پالسمایی در حد محدود اقدام کرد و در همین سالها بود که بژا
همکاری انستیتو پاستور ایژران ،اقژدام بژرای پژاالی

پالسژما و تهیژه فرآوردههژای آن

صورت گرفژت ( .)http://www.irarticles.com/article.phpبژا تاسژیا سژازمان
انتقال خون ایران در سال  1353کوش های چند ساله به ثمر رسید و انتقژال خژون ،در
ایران قانونمند شد .در سال  1358در پی تجدید نظر کلژی در بودجژه کشژور ،سژازمان
انتقال خون به عنوان یژک دسژتگاه دولتژی وابسژته بژه وزارت بهژداری در آمژد و تژاب
مقررات عمومی دولت شد .در خرداد ماه  1363اساسژنامه سژازمان انتقژال خژون ایژران
تصویب شد و سازمان انتقال خون به عنوان تنها متولی تامین خون و فرآوردههای خونی
ایران درآمد .قبو از سال  ،1387مرکه پ وه

و پاالی

خون به عنوان زیر مجموعهای
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از سازمان انتقال خون عهده دار تولید فرآوردههای خونی بوده است؛ اما در سال ،1387
مستقو از سازمان انتقال خون گردید.
( .)http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspxتولیژژدات ایژژن
شرکت به دو دسته داروهای مشتق از پالسما و معرفهای آزمایشگاهی به صورت محدود
تقسیم میشژود ( .)http://www.ibto.behdasht.gov.ir/index.aspxدر حژال حارژر،
سازمان انتقال خون در ایران باالترین و تنها مرج تصمیم گیری در زمینژه تژامین و توزیژ
خون و فرآوردههای خونی سالم در سطح کشور است و تمامی تصژمیم گیریهژا در زمینژه
فرآوردههای خونی مستقیما به این سازمان مربو است (محمدخانی :1386 ،ص .)98

مسؤولیت مدنی و نظام جبران خسارت
"مسؤولیت" را در حقوق مدنی اینگونه تعریف کردهاند" :تعهد قانونی شژخ

بژر رفژ

ررری که به دیگری وارد کرده است؛ خواه این ررر ناشی از تقصیر خژود وی باشژد یژا
ناشی از فعالیت او شده باشد ".در فقه در همین معنی ،لفظ "رمان" به کار بژرده شژده و
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به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقو درآمد و دارای مسؤولیتها ،وظایف و تعهژداتی

معنی آن هر نوع مسؤولیت ،اعم از مسؤولیت مالی و مسژؤولیت کیفژری اسژت (جعفژری
لنگرودی :1380 ،ص  .)642واژه مسؤولیت در زبان عربژی مصژدر جعلژی از "مسژؤول"
است که در آیات و احادیو اسالمی به معنی مورد بازخواست و مجازات واق شژدن بژه
دلیو انجام دادن یا خودداری ورزیدن از انجام دادن کاری به کار رفته است و به این معنی
با دو اصطالح "تکلیف" و "اهلیت" در اصول مترادف است (بژادینی :1384،صژ
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 ")28و "رمان" نیه در حقوق اسالم ،به معنی برعهده گرفتن ،ملتهم شدن و کفیژو شژدن
آمده است که "معنی آن هر نژوع مسژؤولیت ،اعژم از مسژؤولیت مژالی و کیفژری اسژت"
(جعفری لنگرودی .)1380 ،انسان موجودی آزاد و مختار آفریده شده است .این اختیار و
فرماندهی عقو باعو شده که انسان نسبت به اعمژال و رفتژار خژوی
بتوان وی را مورد سؤال و سرزن

پاسژخگو باشژد و

قرار داد (دالوند :1386 ،ص  .)17معادل فارسژی ایژن

عبارت "پاسخگویی" است که معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی وارح و روشن اسژت
و ابهامی ندارد .در اصطالح حقوقی نیه این عبارت از معنای لغژوی آن دور نشژده اسژت؛
زیرا مسؤولیت عبارت از پاسخگویی شخ

در قبال اعمالی است که عرفژا بژه او اسژتناد

داده میشود کژه رژمانت اجژرای قژانونی آن برحسژب نژوع مسژؤولیت متفژاوت اسژت
(باریکلو :1385 ،ص  .)22در مژورد مسژؤولیت قژراردادی1و مسژؤولیت قهژری2میتژوان
گفت اشتراک میان این دو ور حقوقی در تدارک خسارت زیژان دیژده اسژت و آن کژه
خسارت به او منتسب است ،باید درصدد جبران خسارت زیان دیده برآید و اثبات تقصژیر
در هی یک از این دو ورعیت شر نیست (جعفری تبژار :1389 ،ص " .)77مسژؤولیت
قراردادی" عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای
اشخاص ایجاد میشود (صفری :1377 ،ص  )13و میتوان گفت مسژؤولیت ،در صژورتی
قراردادی است که شرایط ذیو فراهم باشد :مسؤولیتی که پی

از انعقاد قرارداد بژه وجژود

می آید ،نوعی مسؤولیت قهری است (کاتوزیان :1386 ،ص  )72همننین در صورتی کژه

1. Responsabilite contractuelle Contractual Liability
2. Responsabilite delictuelle Civil Liability

عمو زیانبار پا از اتمام قرارداد باشد و یا قرارداد باطو باشد ،مسؤولیت قراردادی نیست
(حسینی ن اد :1377 ،ص  .)17نقض قرارداد ممکن است بژه صژورت تژرک فعژو یعنژی
انجام ندادن تعهد یا انجام دادن فعو با تاخیر و یژا خژارا از چهژارچوب شژرایط و مفژاد
قراردادی باشد (جعفری لنگرودی :1378 ،ص  .)643گاهی ممکن است تعهژداتی مطژابق
قانون ،عرف و یا شرو رمنی بر متعهدله قرارداد تحمیو شود که نقض هر یک از آنهژا
نیه به مسؤولیت قراردادی منجر خواهد شد (شهیدی :1383 ،ص  .)32مطابق ایژن شژر
خسارت باید ناشی از نقض قرارداد یا به عبارتی تخلف قراردادی باشد .البته مژیدانیم کژه
اگر خسارت ناشی از قرارداد نباشد ،مسؤولیت قهری با احراز شرایط آن ،موجژود خواهژد
بژژود (ژوردن :1386 ،ص ژ

 .)17-18از لحژژاظ حقژژوقی تنهژژا اشژژخاص حقیقژژی دارای

مسؤولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی ،اعم از اشژخاص حقژوقی حقژوق خصوصژی و
حقوق عمومی بر خالف این اعتقاد که چون اراده مستقلی ندارنژد ،در قبژال اعمژال خژود
مسؤول هستند؛ زیرا ایژن پدیژدههای معنژوی اراده خژود را از طریژق نهادهایشژان ماننژد
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هیأتها ،شوراها و مدیران نشان میدهند .بنژابراین ،اعمژالی کژه انجژام میدهنژد قابلیژت
تقصیر تغییر کرده؛ رفته رفته تقصیر ،مفهوم اخالقی خود را از دست داده و در قرن حارر
مفهومی اجتماعی و نوعی 1یافته و بهترین مالک آن در نظر گرفتن یک شخ

متعژارف و

محتا در آن اوراع و احوال است .امروزه رویه قضایی و دکترین و برخی قژوانین بژرای
اشخاص حقوقی مسؤولیت کیفری شناختهاند کژه بژه صژورت انحژالل ،مصژادره امژوال،
جریمه ،نشر حکم و ...متصور است .لذا منطقی نیسژت کژه مسژؤولیت کیفژری اشژخاص
حقوقی را بپذیریم و مسؤولیت مدنی آنهژا را دور از ذهژن بژدانیم .حژداقو از راه قیژاس
میتوان چنین نتیجهای گرفت (اکبری :1384 ،ص

 .)17-18بنژابراین ،تمژامی اشژخاص

حقوقی ،در صورت اررار مسؤول جبران زیانهای وارده میباشند و از ایژن لحژاظ بژین
شخ

طبیعی و حقوقی تفاوتی نیست (صفایی و قاسم زاده :1380 ،ص

.)170-171
1. In abstracto
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انتساب به آنها را دارا است .توجه به این نکته ،مهم است که در دورههای زمژانی ،معژانی

ارکان مسؤولیت مدنی
موروع مسؤولیت مدنی ،جبران ررر یا خسارت است و تا زمژانی کژه رژرر محقژق نشژود،
مسؤولیت مدنی سالبه به انتفای موروع است لذا وجود رژرر ،شژر مورژوعی مسژؤولیت
مدنی است .ررر عبارت است از هر کاستی و نقصانی که بر مال یا حژق مژالی یژا جسژم یژا
حیثیت و شهرت یا عواطف شخصی به طور ناروا و ناخواسته و به تعبیری "من غیر حق" از

طرف دیگر وارد شود (ناهینی :1418 ،ص  .)378از نظرحقوقی ،هر ررری قابو جبران نیست،
بلکه ررری قابو جبران است که دارای شرایط خاصژی باشژد و در صژورت جمژ شژرایط
میتوان انتظار جبران خسژارت را داشژت (مهمژان نژوازان :1388 ،ص  .)83رژرر بژدنی یژا
جسمانی عبارت است از هر نوع لطمه و کاستی که بر تمامیت جسمانی شخ
نوع ررر مخت

شخ

حقیقی اسژت (بژاریکلو :1385 ،ص )69؛ زیژرا شژخ

وارد آید .این
حقژوقی

وجود عینی ،واقعی و ملموس نداشته و وجژود آن اعتبژاری اسژت .از آن جژا کژه در حقژوق
اسالم ،نظام جبران خسارت بدنی از نظام جبران خسارت مالی جدا گردیده و با لحاظ مژواد 1
و  5ق.م.م  ،برخی قواعد فقهی ،مانند بنای عقال ،قاعده الررر ،نفی حژرا و تسژبیب و رویژه
قضایی موجود؛ خسارت مازاد بر دیه قابو جبران است و نباید دیه را مبلغ مقطوعی تلقی کژرد
که در صورت اثبات ورود ررر بیشتر ،زیاندیده نتواند جبران آن را تقارا نماید و بایژد گفژت
اثبات شی نفی ماعدا نمیکند (بادینی :1384 ،صژ

)341-342 ،336 ،332؛ بلکژه حکمژت

مقدار و مبلغ مقطوع (محمدپور :1376 ،ص  ،)52دیه گویژای حژداقو میژهان رژرر اسژت و
نسبت به مازاد آن بر اساس قواعژد فقهژی و قژانون میتژوان بژه جبژران خسژارت حکژم داد
(کاتوزیان :1386 ،ص  .)290همان گونه که زیاندیده در مواردی میتواند هم از طریق بیمژه و
هم از طریق نظام مسؤولیت مدنی تقارای جبران خسارت کند و این امر بژا اصژو منژ چنژد
وسیله جبران ررر مغایر نیست .در صورت اثبات ورود ررر بی

تر ،مطابق قواعد مسؤولیت

مدنی ،زیاندیده میتواند جبران خسارت مازاد بر دیه را از عامو زیان تقارژا بنمایژد (بژادینی،
 :1387ص  61و کاتوزیان :1371 ،ص

 )26-28و این با "هدف مسؤولیت مدنی کژه هژی

زیان ناروایی نباید جبران نشده باقی بماند (اخوی و کاشانی :1380 ،ص  ")56نیژه سژازگاری
دارد و نباید آن را جبران خسارت مضاعف1زیاندیده پنداشت.

1. Double recovery compensation

جبران خسارت زیان دیدگان
با توجه به امکانات و مناب مالی بسیاری که دولژت در اختیژار دارد ،سژهم فراوانژی در
زمینه جبران خسارت خواهد داشت .در مواردی که حاکی از مسؤولیت داشتن دولتها
در قبال خسارات اشخاص است ،دولتهژا بژه بهانژههای مختلژف از جبژران خسژارت
متضررین استنکاف کردهاند و به همین علت اصلی تحت عنوان اصژو "جبژران دولتژی
خسارت" تأسیا و به کار گرفته شژده اسژت (آشژوری :1376 ،صژ

 39و .)80-81

دین مبین اسالم در موارد متعدد به رمان بیت المال و هدر نرفتن خون مسلمان تأکیژد
کرده است .در متون فقهی نیه موارد متعددی را میتوان یافت که پرداخت خون بهژا بژه
عهده بیت المال یا امام نهاده شده است .به عبارتی ،دولت به عنوان شژخ

حقژوقی از

اموال و دارایی خود در جهت جبران خسارات وارده بایژد اقژدام کنژد .در قژدیمیترین
متون فقهی این نظریه که در صورت دخالت چند سبب در ایجاد ررر ،حکم به تساوی

9

مسؤولیت داده میشود (سراا :1410 ،ص )189؛ به این صورت آمده است :هرگژاه دو
نفر عمدا با هم تصادم کنند و هر دو بمیرند ،هر کدام مسؤول نصف دیژه طژرف مقابژو
داشتهاند" (قاری عبدالعهیه ابن براا :1991 ،ص  .)156صاحب جواهر نیه در موردی کژه
دو سبب در ایجاد خسارت دخالت دارند ،معتقد است مسؤولیت به طور مساوی تقسیم
میشود و هر کدام مسؤول نصف خسارت است (نجفی :1402 ،ص .)63

رویه قضایی در نحوه جبران خسارت معنوی توسط دولت
عالوه بر خسارات مادی و تامین ههینههای درمان بیماران ،ررر و زیانهژای معنژوی و
روانی ،اگرچه غیر قابو جبران مینماید؛ بنا به تشفی خاطر بیماران از آن بحو میشژود
ونیه از آن حیو که "عمده مبنای قانونی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی فعلژی
ایران اصول 167و  171ق.ا  ،مواد 698و  58ق.م.ا ،مواد  2، 8، 9، 10و  1ق.م.ا و بند 2
ماده  9ق.آ.د.ک مصوب  (1290قابو اجرا در محاکم نظامی) اسژت و در سژایر قژوانین
چون قانون تجژارت در مژورد سژوس اسژتفاده از اسژم تجژارتی ،قژانون ثبژت عالیژم و
اختراعات ،قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمنژدان ،قژانون مطبوعژات و قژانون
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است که باید از ترکه هر کدام پرداخت شود"؛ زیرا هر دو در ایجاد سبب مرگ دخالت

مدنی جلوههایی از خسژارت معنژوی وجژود دارد" (نجفژی فتژاحی :1384 ،ص .)161
بحو ررورت جبران خسارت معنوی (قاسژم زاده ،1387 ،صژ

 )85-84کژه تعیژین

معیار و میهان آن به عهده منصب قضا است ،مطرح میشود .اگرچژه مورژوع زیانهژای
معنوی اموری غیر مادی و غیر محسوس است و جبران مژالی آن تژا حژدی بژا قواعژد
اخالقی منافات دارد؛ از آنجایی که ررر معنوی به تحقیق واق گشته ،پژا بژال جبژران
ماندن آن خالی از اشکال نیست (پروین :1380 ،ص  .)183قانونگذار دو روش مادی و
غیر مادی را جهت جبران ررر معنوی مورد نظر قرار داده و به عنوان یک قاعده کلژی،
ماده  3ق.م.م مقرر میدارد" :دادگاه میهان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجژه
به اوراع و احوال قضیه تعیین میکند . ".طبق این ماده طریق جبران خسارت در اختیار
قاری است؛ رمن آن که ماده  10همین قانون راهی دیگر و جبران غیر مالی خسژارت
را از طریق الهام به عذر خواهی و درا حکم در جراید و امثال آن مقژرر داشژته کژه بژا
توجه به صراحت این ماده ،جبران مالی و غیر مالی خسارت معنوی به صورت توامژان
قابو صدور حکم هستند.

اقامه دعوا مسؤولیت مدنی و مرجع صالح
در هر سیستم حقوقی ،برای طرح دعوا و تعیین صالحیت ،مرج  ،تشریفات و قواعژدی
تمهید شده است .در کشور ما اصو  34ق .ا مقرر میدارد" :دادخواهی حژق مسژلم هژر
فرد است و هرکا میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید .همه
افراد ملت حق دارند این گونه دادگاههژا را در دسژترس داشژته باشژند و هژی کژا را
نمیت وان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد من کرد ".اما بژرای
طرح دعوا طبق ماده  1آ.د.م رعایت اصول و تشریفاتی رروری است .از جمله مباحژو
مهم در این زمینه صالحیت ذاتی اسژت ،زیژرا زیژان دیژده بژرای دادخژواهی و جبژران
خسارت خود ناگهیر از طرح دعو است؛ ولی صژالحیت مرجژ رسژیدگی بژه دعژوای
مسؤولیت مدنی دولت دارای اهمیت است .در ایژن زمینژه دو شژیوه بژرای زیژان دیژده
ممکن است متصور باشد؛ نخست طرح دعوای حقژوقی رژمان قهژری و دوم شژکایت
کیفری و مطالبه ررر و زیان ناشی از جرم .درفقه در اثبات امر قضاوت شژده اسژتدالل

کردهاند که در برخی از آیات قرآن کریم ،از جمله آیژه  36سژوره احژهاب چنژین آمژده
است که اگر خدا و رسول او نسبت به امری قضاوت نمایند ،هی مؤمن و مؤمنهای حق
ندارد برخالف آن قضاوت کنند ،بنابراین ،امر قضاوت شده یک اصو ثابژت و غیرقابژو
تغییر میباشد (حبیبی :1384 ،ص " .)62حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفژری ایجژاب
میکند که از طرح مجدد دعوای کیفری خودداری شود؛ امژا ایژن حاکمیژت مژان از آن
نیست که متضرر از جرم ،دعوای ررر و زیژان ناشژی از جژرم را متعاقژب بژر تصژمیم
مراج کیفری اقامه کند" (آشوری :1386 ،ص

.)236-237

موانع قانونی مسؤولیت مدنی دولت
در مسؤولیت قهری مواردی وجود دارد که رابطه سببیت میان فاعو زیان زننژده و زیژان
وارده از بین رفته ،یعنی در ارکان مسؤولیت خلو به وجود میآید و یا مسؤولیت مژدنی
بنا به عللی منتفی میشود .این اسباب معافیت از مسؤولیت مدنی ممکن است ناشژی از
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عوامو توجیه کننده عمو زیانبار یا بر اثر دخالت اسباب خارجی باشد .از جمله قواعدی
که در استنبا احکام فقهی نق

بسهایی دارد ،قاعده "کو حرام مضطر الیه ،فهو حالل"

است( .)http://www.hawzah.net/Hawzah/Articlesبنا بژه مفژاد ایژن قاعژده ،در
فرری که شخ

برای دف ررر ،ناگهیر به دیگری زیان وارد سژازد ،ایژن پرسژ

در

میان است که آیا در چنین فرری که "ارطرار" نام دارد ،مسؤولیت مژدنی زیژان زننژده
منتفی خواهژد شژدغ غهالژی میگویژد" :کلیژه محرمژات  ،بژه هنگژام رژرورت ،مبژاح
میگردند" و نیه گفته شده که ررورتها ،موان قانونی را از بین میبرند" (گلسژتانی،
 :1386ص )241؛ چرا که به موجب حدیو رف  ،آثار  9چیه از امژت اسژالمی برداشژته
شده است؛ اما این گونه نیست که هر کا به دیگری زیان وارد سازد ،به استناد ارطرار
انتظار سلب مسؤولیت داشته باشد ،بلکه در ارطرار شرایطی چون وجود خطر یا قریب
الوق بودن آن ،رروری و متناسب بودن اقدام و عمو ارتکابی برای رف خطر و فقژدان
طریقه بهتر برای دف خطر ... ،اهمیت دارد که در صورت تحقق آنها مسژؤولیت مضژطر
زایو خواهد شد (توسلی جهرمی :1382 ،ص  )65این که آیژا یژک انسژان متعژارف در
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است که از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و بژا نژام قاعژده ارژطرار شژهرت یافتژه

رویارویی با چنین خطر و تهدیدی به ایراد چنژین خسژارتی اقژدام مینمژود یژا خیژر؛
نگرش مهمی است که میتوان در حقوق فرانسه مشاهده کرد .بررسی رویژه قضژایی در
نشان میدهد آرای قابو ذکری که به تبیین مرزهای مفهومی اعمژال حاکمیژت و تصژدی
کمک نماید ،صادر نشده و بدین لحاظ ،به وی ه فقدان رای وحدت رویه ،هنژوز معلژوم
نیست دادگاهها چه اعمالی را در شمار اعمال حاکمیت تلقی میکنند .رای هیژاٌ عمژومی
دیوان عالی کشور در سال  1348از موارد استثنایی به شمار میآیژد کژه طبژق آن تغییژر
تابعیت از اعمال حاکمیت دولت تلقی گردیده و در نتیجه رسیدگی به دادخواست ترک
تابعیت فقط در صالحیت هیئت وزیران اعالم شده است (ابوالحمژد :1370 ،ص .)824
دادنامه  78الی  1052شعبه  1060دادگاه عمژومی تهژران  ،1383/4/24 -یژا همژان رای
معروف هموفیلیها ،با امعان نظر مبنی بژر ایژن کژه "در عصژر حارژر دولژت و حتژی
سازمانهای عمومی در همه زمینههای اجتماعی ،اقتصادی ،زنژدگی جمعژی شژهروندان
کشور دخالت میکند و برای پیشبرد برنامهها و ابهارهای فنی و مادی بسژیاری بژه کژار
میگیرد"؛ از لهوم فعالیت و مداخله گسترده دولت صحبت میکند که خود به آن واقف
است و به لحاظ احتمال ایراد زیان به اشخاص از نظر علمی و منطق حقوقی و اخژالق
از لهوم جبران این خسارات و مسؤولیت دولت سخن میگوید .اشاره دادگاه بژه اینکژه
دولت صرفا متصدی بوده و اقدام دولت در تولید خارجی و عرره آن از جملژه اعمژال
حاکمیت نمیباشد ،قان کننده نیست و به اعتقاد برخی استادان " ظاهرا اشاره به تصدی
گری دولت برای اجتناب از معافیت دولت از پرداخت خسارت به موجب قسمت اخیر
ماده  11ق.م.م صورت گرفته است" (سیفی :1384 ،ص  .)288گژاهی زیژان زننژده بژه
منظور معافیت و رهایی از مسؤولیت به صورت جههی یا کلی ادعژا میکنژد کژه عامژو
دیگری ،به نحو موثر در ایجاد خسارت تاثیر داشته و میان عامو مهبور با خسارت رابطه
سببیت وجود دارد که این عامو یا سبب خارجی نامیده میشود .به دیگر سژخن ،سژبب
خارجی حادثهای است که رابطه سببیت بین فعو زیانبار و خسارت ثابت شده را قط و
یا دست کم آن را سست میکند .اگر رابطه سبب خارجی با خسژارت بژه حژدی قژوی
باشد که موجب قط رابطه سببیت بین فعو زیان زننده و خسارت شود ،خوانده به طور

کامو از مسؤولیت معاف خواهد شد؛ اما اگر فقط رابطه موصوف را سست کند و معلوم
شود که خسارت دارای دو سبب متفاوت است ،نق
مسؤولیت است (شرافت پیما :1386 ،ص

سبب خارجی محدود کردن دامنه

.)82-95

نتیجه گیری
در گذشته صحبتی از فواید خون نبود و مردم می پنداشتند که خژون بژه دلیژو ماهیژت
نجا آن ،خود هی کاربرد و منفعت عقالیژی نژدارد؛ امژا رفتژه رفتژه و بژا توجژه بژه
تحوالت جامعه امروزی و دوران صژنعتی شژدن عصژر حارژر و ارتقژای جایگژاه ایژن
محصول انسانی در علم پهشکی ،حرمت داد و ستد آن گرد فراموشی گرفته و منژاف آن
در نجات جان آدمی محو بحو و مداقه است؛ زیرا فرآوردههای خونی جدا از خواص
درمانی ،ممکن است موجب ایراد خساراتی مهلک شوند که بروز این خسژارات نژوین،
اما دردناک و ناگوار از دیدگاه زیان دیده بسیار رنج آور بوده و هر شخصی را به فکژر
جبران خسژارات ناشژی از آن مژی انژدازد .بایژد گفژت کژه بژه رغژم نقژ
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سژازنده و

پیشرفتهای علم پهشکی در زمینه تهیه و انتقال فرآوردههای خونی و تاثیر حیاتی ایژن
تهریق خون نیاز مبرم پیدا میکنند؛ به لحاظ آن که دوری جستن از عوارض و نا ایمنژی
مشتقات خونی ناممکن بوده و به نحوی غیر قابو اجتناب میباشژد ،بژروز خسژارات و
لطمات بسیار سنگین وارده به شخ

زیان دیده موجب پیوند عمیق و ناگسستنی طژب

پهشکی و علم حقوق گردیده است؛ زیرا این حقوق است که از خالل تژدوین قژوانین،
قواعد و اصول خود باید ارکان مسؤولیت مدنی را بازگو و اعژالم نمایژد کژه خسژارت
شخ

زیان دیده بر اثر عامو زیژان چگونژه بایژد جبژران شژود .بژرخالف اقژدامات و

عملکرد صرفا مقتدرانه و تحکمانه دولت که در گذشته وجود داشت و اندیشههای عدم
مسؤولیت دولت؛ امروزه شاهد فعالیتها و اعمال سودمند و مفید این شخصیت حقوقی
حقوق عمومی در زمینههای مختلف هستیم؛ چرا که اشخاص حقوقی نیه مانند اشخاص
حقیقی میتواند مورد حق و تکلیف واق شوند و مداخله ایژن اشژخاص در زمینژههای
مختلف تجاری ،صنعتی و پهشکی حقوق و مسؤولیتی را برای این پدیژدههای انتهاعژی
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محصوالت در استمرار زندگی بیماران تاالسمی ،هموفیلی و یا کسانی که به هر علتی به

می طلبد .بنا به اهمیت حفظ حیات بشری و به منظور تژامین سژالمت و منژاف آحژاد
جامعه ،مطابق قانون اساسی و قژوانین عژادی ،تولیژد و توزیژ فرآوردههژای خژونی در
صالحیت انحصاری سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ،درمان و آمژوزش پهشژکی
به عنوان باالترین و تنها مرج تامین خون قرار گرفته است که از ایژن رهگژذر ممکژن
است خسارات بسیار سنگینی به اشخاص نیازمند به خون و مصرف کنندگان وارد آیژد.
اما این که دولت به عنوان یک شخ

حقوقی میتواند برای جبران خسارت مسؤولیت

مدنی داشته باشد یا نه؛ با توجه به این مسئله که تامین محصوالت خژونی جژهو اعمژال
حاکمیتی است؛ همواره محو بحو و نهاع بوده است .از آن جا که قانون مالک و معیژار
مشخصی جهت تفکیک و تمییه اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی به دست نداده اسژت،
ناگهیر هستیم با مشخصههایی که استادان علم حقژوق بیژان نمودهانژد ،قژانون مژدیریت
خدمات کشوری ،قانون تعیین مرج داوری بین افراد و دولت ،رویه قضایی و به لحاظ
آن که مطابق اساسنامه سازمان انتقال خون متولی تامین خون هی گونه مابه ازای مژادی
دریافت نمیکند و خدمات این سازمان کامال رایگان و تبرعی اسژت و سژایر اشژخاص
حق مداخله در پروسه تولید و توزیعی را ندارند (به ایژن علژت کژه ایژن وظیفژه حژاهه
اهمیت در صالحیت انحصاری دولت میباشد)؛ با توجه به به موارد مذکور پیشین عمو
مهبور را حاکمیتی تلقی کنیم .به رغم این عمو حاکمیتی دولت ،مطژابق آرای صژادره از
محاکم دادگستری و قوانین موجود تردیدی نیست که در حال حارر دولت نیه میتواند
مسؤولیت مدنی داشته باشد و سازمان انتقال خون که سازمانی دولتی است نیه از احراز
ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی مستثنا نیسژت و در صژورت تحقژق شژرایط مسژؤولیت
مدنی به جبران خسارت وارده به زیان دیده ملهم خواهد بود؛ ولی باید در نظژر داشژت
که مسؤولیت دولت در این زمینه مسؤولیت محض به لحاظ عیب است و رویه قضژایی
حکایت از آن دارد که نهادهای مقتدر دولتژی چژون اداره آگژاهی ،سژازمان بازرسژی و
پهشکی قانونی پا از مدتهای مدیدی آن هم بنا به تکلیف مرج قضژایی بژه لحژاظ
پرونده کیفری مطروحه به احراز نق

وسایو سازمان انتقژال خژون و فقژدان مجژوز از

وزارت بهداشت موفق شدند و زیان دیده را چه توانی در اثبات تقصیر دولت استغ به

نظر میرسد به لحاظ تحوالت مسؤولیت مدنی دولت و از آن جژا کژه مفژاهیمی ماننژد
تقصیر نیه صرفا در احراز رابطه سببیت کاربرد دارند باید به ایژن امژر قاهژو شژویم کژه
متولی تولید ،به رعایت قوانین ،روابط و استانداردهای موجود مطابق اساسنامه سژازمان
انتقال خون ،قانون تشکیالت و وظژایف بهداشژت ،درمژان و آمژوزش پهشژکی ،قژانون
مربو به مقررات امور پهشکی و دارویی ،ملهم بوده و تعهدی به نتیجه در بژاب ایمنژی
محصوالت تولیدی خود دارد؛ زیرا بیمار با اعتماد به این نهاد مقتدر که از امکانات مالی
و وی های نسبت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برخژوردار اسژت ،انتظژار دریافژت
خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را دارد و این حژداقو انتظژار شژخ

نیازمنژد

است که بدون توق به بهبودی کامو و رهایی از بیماری سابق خود به بیماری جدیژدی
مبتال نشود .البته تعهد ایمنی و تعهد به نتیجه سازمان به امکانات ،پیشرفت علم پهشژکی
و کشف ویروسها و عوارض انتقال خون در یک بازه زمانی تولیژد و عررژه محژدود
میشود و از دولت و اشخاص دیگر نمیتوان تکلیفی ماالیطاق انتظژار داشژت و چنژین
امری را بر او تحمیو کرد و به علت آننه در آینده پی

خواهد آمد و قابو پژی

بینژی

بینی بودن و مسلم بژودن اسژت.

به هرحال؛ در صورت انتقال ویروس و بروز عوارض تاخیری عفونتها و ویروسهای
 HBV,HCVیا  HIVکه دوره کمون یا پنجرهای را گذراندهاند ،مسئله جبران خسژارت
پی

خواهد آمد؛ چه آن که دولت با تمسک بژه مژاده  11ق.م.م خژود را از مسژؤولیت

معاف میداند و زیان دیده که مبتال به بیماری شده و در یک حالت مرگ تدریجی قژرار
گرفته ،خود را مستحق جبران خسارت اعم از مادی ،مالی و معنوی میداند و چه بسا از
دیدگاه او خسارات مازاد بر دیه و چنین تمهیدی ،ورعیت سژابق او را اعژاده نمیکنژد.
باید در نظر داشت که دولت در جهت اعمال حاکمیتی خود ،به مثابه یک حکمران نیک
و عادل باید عمو کند و به نظر میرسد ماده  11این قانون با توجه بژه اصژول 22 ،40و
 171ق .ا  ،قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،مصژوب  ،1388قژانون تشژویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی ،مصوب 1381و میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسژی،
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نبوده ،به مسؤولیت حکم نمود؛ بدان سبب که چنین رویدادی از لحاظ عرفی و مفهومی
ررر نبوده و فاقد شرایط مهم ررر از جمله قابو پی
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مصوب 1354که بر قانون مسؤولیت مدنی  1339موخر است ،رعایت حقوق شهروندی
و حفظ حق حیات ،قواعد مسلم فقهی الررر ،من له الغنم فعلیه الغرم ،الیبطو و تحذیر
باید تعدیو و تفسیر گردد و فرض عدم مسؤولیت دولت به موارد و موان قانونی ،نظیژر
فورس ماژور ،تقصیر زیان دیده و اراهه اطالعات و هشدار نسبت به خطرات و عوارض
انتقال خون از طریق رسانههای گروهی محدود شود تا زیان دیده بژه لحژاظ صژالحیت
ذاتی مراج حقوقی دادگاه صالحیت دار در صدد احقاق حق خود برآید؛ رمن آن کژه
در صورت شکایت کیفری حق مطالبه ررر و زیان ناشی از جرم برای متضرر محفژوظ
است که این دادگاهها به جهت صالحیت استثنایی و ارافی خژود بژه رسژیدگی صژالح
خواهند بود.
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