
  مسعود امرايي فرد از شعبه يك مجتمع قضايي شهيد بهشتي : نمونه راي قاضي شجاع 

نفر از خواهان ها در دادگاه بدوي حقوقي صادر گرديده است و تا مرداد ماه سال يكهزار و سيصد و نود ويك    822براي  
  .راي دادگاه اجرا گرديده است 110راي در دادگاه تجديد نظر پس از رد خسارت معنوي  تاييد و تا همان تاريخ  227

با وكالت آقاي علي صابري به نشاني تهران خ كارگر شمالي تقاطع       خانم /آقاي: خواهان
  4ط  13اميرآباد  14منام ك گبزرگراه شهيد 

   :خواندگان

 مكالوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي همگي به نشاني شهرك غرب ميدان صنعت بلوار فرحزادي خ ف.  1
  جنوبي خ سيماي ايران جنب دبيرستان ابوريحان 

  اتوبان شيخ فضل اله نوري تقاطع همت –سازمان انتقال خون ايران . 2

  مطالبه خسارت: خواسته

به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و  فوقخواهان دادخواستي به خواسته   -گردشكار 
تشكيل است  زيرمقرر دادگاه به تصدي امضا كننده /  شريفات قانوني در وقت فوق العاده ثبت به كالسه فوق و جري ت

  .و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد

  

  راي دادگاه
وزارت بهداشت،درمان و  – 1دادخواستي به طرفيت     خانم /در اين پرونده آقاي علي صابري بوكالت از آقاي

و معنوي و هزينه درمان سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادي  -2آموزش پزشكي 
با جلب نظر كارشناس تقديم گذشته ، حال و آينده دراجراي مسئوليت مدني دولت با احتساب كليه خسارات دادرسي 

دادگاه عمومي  1059و  1060اده است كه به استناد پرونده هاي متشكله در شعب چنين توضيح د دادگاه نموده و اجماالً
تهران عيب و نقص وسايل و تجهيزات و همچنين ابزار اداري دولت در توليدات داخلي و واردات فرآورده هاي خوني 

به استفاده از اين فرآورده دياليزي ناچار / تاالسمي / محرز است و موكل به دليل ابتالي مادرزادي به بيماري هموفيلي 
ايدز مبتال گشته و اين امر /  Bهپاتيت /  Cهاي بوده كه بر اثر آلوده بودن فرآورده هاي دريافتي به ويروس هپاتيت 

موجب تحميل هزينه درماني از زمان ابتال تا كنون و براي آينده بر موكل گرديده است لذا ضمن تقاضاي صدور حكم بر 
نه يه پرداخت زيانهاي مادي وارده بر جسم در قالب تعيين ديه و ارش و نيز الزام به پرداخت هزمحكوميت خواندگان ب



هاي مربوط به درمان گذشته و آينده موكل تقاضاي صدور حكم به پرداخت خسارت معنوي به الزام خواندگان به 
  .رسي مورد استدعاستت داداعذرخواهي رسمي در جرايد يا به هر نحو مقتضي و نيز حكم به پرداخت خسار

ماهوي تقسيم  قالب ايرادات شكلي و دفاعياتاعيان خود را در دو دفاع در برابر خواسته خواهان دف خواندگان در مقام
  :كه اهم آنها عبارتند از. در بيان ايرادات شكلي به مواردي اشاره نمودندبندي و اجماالً 

بعدي دادرسي معلوم و مشخص نيست لذا تقاضاي تعيين بهاي مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل  – 1 
  .خواسته مي شود

خواهان با توجه به  -3وكالتنامه پيوستي قيد نشده است لذا دعواي وكيل قابليت استماع ندارد  رقم حق الوكاله در -2
مي بايستي دعوي       استفاده از فرآروده هاي خوني در محدوده دانشگاه پزشكي  ظبه لحا        مقيم بودن در 

تقديم نمايد بنابراين اين دعوي توجهي به خواندگان ندارد و خصوص ماهيت شهرستان  خود را در حوزه قضايي آن
  :دعوا نيز دفاعياتي را مطرح نموده كه عمده دفاعيات مذكور اجماالً به اين شرح است

ديوانعالي كشور به لحاظ  20يفري صادره در شعبه دعاوي قبلي در خصوص اين پرونده قابليت استناد ندارد و راي ك  -1
هر كدام  1060صادره از شعبه  1052الي  78مغايرت با اصول حقوقي و شرعي نقض گرديده است و دادنامه هاي شماره 

  .تناد نداردسبراي همان دعوا بين طرفين الزم االجرا مي باشد و قابليت ا

ان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دريافت خون مي نمايند ران تحت نظر پزشكابا توجه به اينكه بيم – 2
  .طرفين وي مطرح شود بهيستي بر اساس مسئوليت پزشك معالج بالذا دعوا مي 

كيت  1375جزء بيماريهاي ناشناخته بوده بطوريكه در سال  Cچون بيماريهاي ويروسي من جمله بيماري هپاتيت  – 3
د استفاده قرار گرفته لذا افراديكه قبل از سال وردر كشورهاي پيشرفته م Cشخيص هپاتيت آزمايشگاهي مربوط به ت

  .مبتال شده باشند در خصوص آنها مسئوليتي متوجه خواندگان نمي باشد Cقبالً به بيماري هپاتيت  1375

اثبات شود در ثاني مي اوال رابطه عليت و سببيت في مابين عمل وارد كننده و ضرر مي بايستي حتماً و قطعاً  – 4
بايستي مشخص شود كه علت ابتال خواهان به بيماري، ناشي از اقدامات كاركنان و اشخاص حقيقي كه در مرحله انتقال 
خون اقدام نموده بوده، يا منوط به نقص وسايل بوده است لذا با توجه به احتمالي وظني بودن ادعا دعوا قابليت 

  .رسيدگي ندارد

يفري هيچگونه دليل و مدركي مبني بر نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگرديده و در پرونده ك – 5
نيز با توجه به اينكه هر گاه دولت اقداماتي را بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آورد و 

  .موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود



مطالبه خسارت معنوي جزء ضرورتهاي كه در قانون پيش بيني و مقرر گرديده نمي باشد لذا مطالبه آن فاقد  – 6
  .وجاهت قانوني است

قانون مسئوليت مدني مربوط به زماني  10ي در جرايد با توجه به مدلول ماده مالزام خواندگان به عذرخواهي رس – 7
خصي يا خانوادگي خواهان اثبات شود كه در مانحن فيه چنين امري قابل شات ه به حيثيت و اعتبارماست كه ورود لط

دادگاه با عنايت به استناد وكيل خواهان به محتويات . انتساب به اشخاص حقوقي نبوده و منطقاً متصور نمي باشد
روسهاي هپاتيت و ايدز پرونده كيفري متشكله در خصوص ابتال تعداد كثيري از بيماران هموفيلي و تاالسمي به انواع وي

و نيز محتويات پرونده هاي حقوقي و دادنامه هاي صادره در اين خصوص پس از بررسي دادنامه هاي صادره و اخذ 
نادي مالحظه تعب صادره كننده آراء موصوف و اعالم قطعيت آنها با مطالعه دقيق در مفاد دادنامه هاي اسشاستعالم از 

تغيير يافته است  1060به  1413 از كه بعد ها عنوان شعبه 76/1413/350سه پرونده مي نمايد كه در دادگاه وقت كال
وهش و پااليش پژسازمان انتقال خون و نيز مركز  انجام تحقيقات گسترده از مسئولين پس از طرح موضوع شكايت و

مجهز بودن پااليشگاه انتقال خون ايران و وزارت بهداشت به نوعي عدم ويروس زدايي از فراورده هاي خوني، عدم 
به سيستم ويروس زدايي مناسب، عدم پيش بيني سيستم ويروس ) SENكمپاني (خون خريداري شده از كشور آلمان 

ت اخذ رو فاكتورهاي انعقادي عليرغم ضرو نتقال خون براي توليد فرآورده هازدايي، عدم اخذ پروانه، از سوي سازمان ا
ت بر انجام وظايف قانوني سازمان انتقال خون از طريق اداره كل نظارت بر دارو، پروانه عدم نظارت صحيح وزارت بهداش

فه توسط مسئولين ذيربط را از عدم وجود مسئول فني الزمه در سازمان انتقال خون و سهل انگاري در انجام وظي
سترده توسط مرجع انجام تحقيقات از متهمين پرونده اخذ نظر كارشناسان پزشكي قانوني، انجام تحقيقات گ طريق

 379انتظامي گزارش سازمان بازرسي كل كشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 
ديوانعالي كشور صرفنظر از  20مبني بر محكوميت كيفري عده اي از متهمين مي نمايد كه پس از اعتراض به آن شعبه 

ي توليد برروي محصوالت خصوص عدم برچسب زني وفق نظر شورا دراينكه بي مباالتي سازمان انتقال خون را 
توليدي با قيد بي مباالتي منجر به عواقب خطرناك پذيرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوي سازمان انتقال 

ويي و ره يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارصخون براي توليد فرآورده هاي خوني به موجب منطوق تب
ضروري دانسته و ايراد نمايندگان حقوقي سازمان و وكالي  23/1/67شاميدني الحاقي در تاريخ آمواد خوردني و 

اد موسسه نياز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با اين استدالل كه صرف صدور پروانه خوداري جمتهمين را به اينكه اي
كه بدون آن نميتوان شركت را تابع آنها نمود نپذيرفته دادنامه را از از عواقب و تبعات و رعايت مقررات و قوانين است 

واجد اشكال تشخيص ... مين محرز نبوده و شرايط احراز معاونت نيز فراهم نيست و هاين لحاظ كه سوء نيت خاص مت
نهايتاً پس از عرض دادگاه صادر كنند راي منقوض ارجاع مي نمايد كه  داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم

به لحاظ مرور زمان پرونده كيفري متشكله منجر به صدور قرار  284طي دادنامه  1387در سال  1057ارجاع به شعبه 
 363محاكم تجديد نظر استان تهران طي دادنامه شماره  46عتراض وكيل شكات شعبه اكه با . موقوفي تعقيب مي شود

يدگي ماهيتي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض اعاده مي دهد اين ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رس



دادگاه بدواً ايرادات شكلي مطرح شده از سوي خواندگان به نحوه طرح دعوي و عدم تعيين دقيق مبلغ خواسته و رقم 
نايت به عدم امكان حق الوكاله از سوي وكيل خواهان و نيز عدم صالحيت محلي دادگاه را وارد ندانسته چرا كه اوالً با ع

قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن  3ماده  14تعيين ميزان خواسته، دعوي بر اساس تجويز بند 
نجائيكه زير مجموعه آدر موارد معين بطور صحيح طرح گرديده و ثانياً دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور از 

بوده و مبنا و منشاء طرح دعوي خواهان، قصور صورت گرفته از سوي  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور
خواندگان مطرح در دادخواست تقديمي بوده نه دانشگاه هاي علوم پزشكي مستقر در استانهاي كشور ضمن اعالم 

ه به به دعوي مطروحه دفاعيان و ايرادات ماهيتي از سوي خواندگان را نيز وارد ندانسته كخود در رسيدگي  صالحيت
  .ترتيب ذيل به بيان علت رد ايرادات وارده مي پردازد

در خصوص ايراد خواندگان به اينكه دادنامه هاي سابق الصدور از دادگاه عمومي تهران اوالً به علت نقض دادنامه  – 1
خصوص خسارات صادره قبلي در  ءديوانعالي كشور و ثانياً به اين دليل كه هر كدام از آرا 20دره توصط شعبه اكيفري ص

مادي و معنوي مورد تقاضاي خواهانها ديگر قابليت استناد ندارد چرا كه راي صادره صرفاً بين طرفين همان دعوي الزم 
االجرا مي باشد قابليت توجه ندارد زيرا هر چند دادنامه كيفري صادره از حيث مجازات تعيين شده براي متهمين تقض 

ر به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بي مباالتي منجر به عواقب خطرناك را به ديوانعالي كشو 20گرديده اما شعبه 
برروي محصوالت و عدم اخذ پروانه توليد فرآورده هاي خوني محرز دانسته است و نقض  بسچلحاظ عدم الصاق بر

براي احراز بزه  عدم احراز سوء نيت خاص متهمين و عدم حصول شرايط قانوني ظدادنامه معترض عنه صرفاً به لحا
دت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللي در مبناي قصور وحمعاونت به لحاظ عدم وجود 

خواندگان ايجاد ننموده بلكه به نوعي بي مباالتي آنها را مورد تاييد قرار داده است و در خصوص دادنامه هاي حقوقي 
معنوي خوانها، هر چند استدالل خواندگان در اينكه آثار هر راي صرفاً بر صادره در خصوص تعيين خسارات مادي و 

رسد و ليكن آنچه كه در كليه اين پرونده ها قابل اعتنا بوده  طرفين همان راي قابل پذيرش مي باشد درست به نظر مي
خواندگان در انجام  مذكور است اين مبنا كه عبارتست از بي مباالتيطرح دعاوي و مشترك مي باشد مبنا و منشاء 

خواهانها به بيماريهاي خاص و يا به عبارت روشن تر و صحيح تر مورد استفاده در راي وظايف قانوني منجر به ابتال 
  .ديوانعالي كشور بي مباالتي منجر به عواقب خطرناك 20ه عبصادره از ش

ت وي مطرح شود نيز صحيح بنظر نمي ايراد به اينكه دعوي مي بايستي بر اساس مسئوليت پزشك معالج و بطرفي -2
درمان غلط رسد چرا كه آنچه محرز و مسلم است اين امر مي باشد كه منشاء ورود خسارت به خواهان تشخيص يا 

پزشك معالج نبوده چرا كه و در جامعه پزشكي جاي ترديدي وجود ندارد كه بيماران هموفيلي و تاالسمي براي ادامه 
كننده خون  تياج به دريافت خون و يا فرآورده هاي خوني داشته و اينكه مريض دريافحيات خود در زمان خاص احت

ضوابط خون و فرآورده هاي خوني بوده نه تشخيص  بدونآلوده به ويروس خاصي مبتال مي گردد ناشي از تهيه غلط و 
يز از وظايف پزشك معالج پزشك در مورد لزوم دريافت خون از ناحيه بيمار كه تهيه و در اختيار قرار دادن خون ن

  .نيست



آزمايشگاهي  كيت 1375جزء بيماريهاي ناشناخته بوده بطوريكه در سال  Cايراد به اين مطلب كه بيماري هپاتيت  -3
مبتال به  1375راديكه قبل از سال فدر كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا ا Cبه تشخيص هپاتيت  مربوط

باشند در خصوص آنها متوجه خواندگان نمي باشد نيز وارد بنظر نميرسد چرا كه اوالً بر اساس  شده Cبيماري هپاتيت 
نظريه پزشكي قانوني كه بر اساس مدارك ارائه شده از سوي خواهان و سابقه بيماري وي تهيه و ارائه گرديه خواهان از 

شده است ثانياً دليلي بر اينكه مبتال به اين بيماري گرديده و درمان وي از همان تاريخ شروع     سال 
مبتال گرديده از سوي خواندگان ارائه نگرديده چرا كه اثبات اين امر با  Cبه ويروس هپاتيت  1375نامبرده قبل از سال 

توجه به ادعاي خواندگان به عهده آنها مي باشد و دادگاه نمي تواند بر مبناي احتماالت مطروحه از سوي خواندگان 
  .تسري دهد 1375واهان را به بيماري مذكور به قبل از سال الي ختزمان اب

الم صورت گرفته از كميسيون پزشكي قانوني و جوابيه واصله از آن مركز كه در تكميل نظريه كارشناسي ثالثاً استع
ال بيمار ارائه شده حكايت از اين امر دارد كه در حال حاضر هيچگونه راه حل قطعي و يقيني براي احراز دقيق زمان ابت

ندارد نهايتاً اينكه تنها را حل قابل اعتماد و اطمينان براي دادگاه براي احراز زمان ابتال بيمار به  Cهپاتيت به ويروس 
كه گزارش كارشناس حكايت از ابتال بيمار به ويروس پس . آزمايش صورت گرفته با نتيجه مثبت مي باشد نويروس اولي

  .دارد 1375از سال 

حه در خصوص عدم احراز رابطه عليت و سببيت در اين پرونده از سوي خواندگان قابليت توجه ندارد دفاع مطرو -4
قطعيت يافته استنادي قصور خواندگان در انجام وظايف قانوني منجر به آلوده شدن خواهان  ءچرا كه با استناد آرا

ه مواردي براي احراز قصور خواندگان محرز از مطالعه آراء مذكور بدست مي آيد اين است كمحرز مي باشد و آنچه كه 
با توجه به تحقيقات گسترده صورت گرفته در پرونده كيفري باقي نمانده كه داليل اين قصور  يگرديده و جاي ترديد

  :عبارتند از 

  زدايي دم وجود سيستم صحيح و مناسب ويروسع –الف 

  رده هاي خوني و فاكتورهاي انعقادي انتقال خون براي توليد فرآوعدم اخذ پروانه از سازمان  –ب 

بر روند توليد و ) اداره كل نظارت بر دارو(آموزش پزشكي بهداشت و درمان عدم نظارت صحيح و درست وزارت  –ج 
  توزيع خون و فرآورده هاي خوني و انعقادي

مجدد براي احراز عدم برچسب زني بر روي محصوالت توليدي و در اين پرونده لزومي به طي مراحل و تحقيقات  -د
  .قصور خواندگان به نظر نمي رسد

ها و ناسالم بودن داروهاي تهيه شده نيز صحيح بنظر نمي رسد چرا كه در تحقيقات هانكار وجود نقص دستگا -هـ 
صورت گرفته در پرونده كيفري بخصوص گزارشهاي تهيه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور و مرجع انتظامي و 



ن خريداري شده صرفا يك خط توليد بدواين مطلب باقي نمانده كه دستگاه  رتهمين جاي ترديدي داقارير صريح م
ديگر  يوجود سيستم ويروس زدايي بوده و هيچگونه سيستم كاملي براي اين امر تهيه و راه اندازي نشده است از طرف

يج بدست آمده خط پااليش خون پس از با توجه به مفاد آراء استنادي و در نظر داشتن تحقيقات صورت گرفته و نتا
مي گردد و در اين مدت از دستگاه مربوط بدون  به دستور وزارت بهداشت تعطيل 76ل در سا 75شروع به كار در سال 

  .كه اين امر خود داللت كامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط مي باشد. وجود سيستم ويروس زدايي استفاده شده است

ان به اينكه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و براي تامين منافع جامعه و طبق قانون بوده ديگر ايراد خواندگ -6
د ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمي باشد نيز در اين پرونده و در اين موضوع قابليت استناد ولذا در صورت ور

احت ذكر شده عدم وجود مسئوليت دولت به قانون مسئوليت مدني به صر 11و اتكا را ندارد زيرا همانطور كه در ماده 
زماني بر ميگردد كه اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانين و منطبق با مقررات و ضوابط موجود مي باشد و بديهي 
است كه خروج از چارچوب مقررات و قوانين نه تنها براي دولت بلكه براي كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ايجاد 

مود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه كه در سابق آمد محرز مي باشد لذا نمي تواند از ضمان خواهد ن
اعيه تقديمي بند از سوي خواندگان در لوايح دفمعافيت مقرره در اين ماده برخوردار شود در ثاني با آوردن اين 

د دولت را به خواهان پذيرفته ولي در صدد مالحظه مي شود كه خواندگان به نحو ضمني ورود ضرر ناشي از عملكر
  .موجه و قانوني جلوه دادن آن بوده اند كه با استدالل فوق اين دفاع قابليت توجه ندارد

هزينه علي ايحال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق الذكر دعوي خواهان را براي مطالبه خسارت وارده بر جسم و 
قر تشخيص داده از آنجائيكه روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه هاي درماني صورت گرفته وارد و مست

نجائيكه تعيين آاماميه بر اساس تعيين ديه و ارش مي باشد و از سوي ديگر با عنايت به فني تخصصي بودن موضوع از 
ه با صدور قرار و تشخيص نوع و ميزان خسارت وارده بر نفس از تخصصهاي كارشناس پزشكي قانوني بوده لذا دادگا

كارشناسي موضوع را با توجه به اهميت خاص آن و ويژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگيري از تضييع حقوق 
از سه تن از كارشناسان پزشكي احتمالي طرفين و صدور نظريه اي كامالً كارشناسانه و تخصصي به كميسيون مركب 

قانوني ارجاع داده تا كميسيون مربوطه در خصوص بيماري حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظريه مشورتي از 
متخصصين مورد نياز چون متخصص ويروس شناسي و عفوني و داخلي و خون و با در نظر داشتن كليه جوانب امر و 

ي صورت گرفته نظريه تخصصي خود را اعالم نمايد كه كميسيون مربوطه در ميزان پيشرفت بيماري و نتيجه درمانها
/ خواهان مبتال به بيماري تاالسمي: چند بند به تفصيل نظريه كارشناسي خود را ارائه نموده و اجماالً چنين اعالم داشته

ي بطور مكرر بوده و از از بدو تولد بوده كه براي ادامه حيات مجبور به اخذ خون و فرآورده هاي خون/ هموفيلي 
آنجائيكه متولي تامين خون و فرآورده هاي خوني سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت مي باشند لذا احراز دريافت 

از سازمان مربوطه با ترديدي مواجه نبوده و هر چند راههاي انتقال ويروس هپاتيت و ايدز متفاوت مي باشد اما  نخو
ويروس از طريق خون و فرآورده هاي خوني است كه با توجه به اعالم سازمان انتقال خون يكي از عمده راههاي انتقال 

انجام گرفته است و  67از سال  HIVو براي  75از مرداد سال  Cآغاز انجام تست غربالگري آزمايشگاهي هپاتيت 



 75شد كه خواهان قبل از سال  چنانچه با استناد به دالئلي كه احراز آنها بر عهده مقام محترم قضايي مي باشد محرز
به  75به ويروسهاي فوق آلوده گرديد بديهي ست كه قصوري بر عهده خواندگان نيست و چنانچه نامبرده بعد از سال 

  :ويروس آلوده شده باشد هزينه ارش ضايعا به شرح ذيل است

  .ريال       ميزان هزينه درماني تحميلي بر خواهان معادل -1

درصد ديه كامل انسان مي باشد و در حال حاضر عارضه وي     ده بر بيمار ارش عارضه حادث ش -2
  .نيافته است/ بهبود يافته 

نظريه مذكور پس از وصول به طرفين ابالغ گرديد كه در مهلت مقرر قانوني مصون از هر گونه ايراد و اعتراض باقي 
شناسي واصله گردد ارائه نگرديد و عمده مطالب مانده است و ايراد موثر و موجهي كه موجب ورود خدشه بر نظريه كار

  :ارائه شده از سوي خواندگان در مقام اعتراض به نظريه كارشناسي اجماالً به اين شرح بوده كه

  .كميسيون مربوطه از نظر متخصصين خون در نظريه خود استفاده ننموده  -1

ده هاي خوني فاقد قطعيت و جزميت بوده و ظني و خون و فرآور قاز طري Cهپاتيت اعالم ابتال خواهان به ويروس  -2
  .احتمالي است

  .احراز زمان ابتال خواهان به ويروس به دادگاه محول گرديد -3

با وجود تعيين ارش علت تعيين هزينه هاي درماني ادعا نشده معلوم نيست و با وصف تعيين ارش تعيين هزينه  – 4
با عنايت به آنچه كه در مقدمه راي آمده و با در نظر داشتن دالئل ارائه  درمان مغاير موازين قانوني مي باشد دادگاه

شده بخصوص در نظر داشتن مفاد و محتويات پرونده هاي استنادي اعتراض واصله را موجه و وارد تشخيص نداده چرا 
بوطه محول گرديده و كه اوالً تشخيص استفاده از متخصصين الزم در ارائه نظريه پزشكي امري بوده كه به كميسيون مر

آنچنان كه از مفاد نظريه واصله بر مي آيد اوالً در اينكه خواهان مبتال به مرضي بوده كه به اجبار ادامه حيات نامبرده 
منوط به اخذ خون از خوانده رديف دوم بوده و از طرفي ديگر دليلي بر اينكه خواهان از راه ديگري آلوده به ويروس 

ائه نگرديده و محتويات پرونده هاي استنادي و گزارش سازمان بازرسي به اندازه اي در آلوده شده بوده ار Cهپاتيت 
بودن خونهاي دريافتي از سوي خواهان اقناع كننده مي باشد كه جايگاهي براي استفاده از متخصص خون براي بررسي 

ال به بيماريها ساليان متمادي تكه از زمان اباين امر كه خون دريافتي آلوده بوده يا خير باقي نمي ماند صرف نظر از اين
حيث آلوده بودن يا  ازيدي نيست دو بررسي خوني كه به خواهان تزريق شده و در تزريق شده آن جاي تر دگذر مي

خون و يا تزريق نبودن در حال حاضر امكان پذير نمي باشد ثانياً هر چند يكي از راههاي انتقال ويروس از طريق 
وجود دارد اما در اين جا از ... ز و دو اي Cخوني مي باشد و راههاي ديگري براي ابتال به ويروس هپاتيت فرآورده هاي 

بين راههاي ممكن آنچه كه وقوع ايجاد علت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ايرادي نداشته دريافت 



تنها ) ب(بوده يات خواهان منوط به اخذ خون ادامه ح) الف(نده رديف دوم است چرا كه اخون توسط خواهان از خو
 سمتولي تامين خون و فرآورده هاي خوني سازمان انتقال خون مي باشد و دليلي بر وقوع راههاي ديگر در انتقال ويرو

ه لحاظ عدم امكان عقلي و عملي اثبات رابطه سببيت و عليت بارائه نگرديده لذا با استفاده از برهان نفي ساير اسباب 
ن يكي از راههاي ابتال با عنايت به قطعيت تزريق خون با نفي ساير راههاي امكان ابتال و قرار دادن آن به عنوان بي

 يت به جوابيه واصله از پزشكي قانونيقرينه قابل اعتنا نظريه كارشناسي واصله عاري از ايراد بنظر ميرسد ثالثاً با عنا
آلوده شدن بيمار به ويروس از حيث علمي امكان نبوده و هيچگونه راه پيرو استعالم صورت گرفته تعيين زمان دقيق 

عيين دقيق زمان آلودگي وجود ندارد ديگر ايراد خواندگان به اينكه احراز زمان ابتال به دادگاه محول تحل علمي براي 
گيرد زمان انجام اولي بقرار  گرديده نيز وارد به نظر نمي رسد چرا كه آنچه مي تواند مالك تعيين زمان ابتال براي دادگاه

آزمايشي است كه داللت بر ابتال بيمار به ويروس دارد كه اين امر نيز مورد توجه كميسيون پزشكي قانوني قرار گرفته 
تعيين ارش جايگاهي براي تعيين ميزان هزينه هاي تحميل شده  است و نهايتاً اينكه ايراد خواندگان به اينكه با وجود

ت نيز وارد نمي باشد زيرا كه اوالً ديه يا ارش خسارتي مي باشد كه به لحاظ جنايت بر نفس يا مادون آن براي بيمار نيس
تعلق ميگيرد به عبارت ساده تر ميزان ديه يا ارش بر اساس ميزان و نوع جراحت است نه بر اساس ميزان هزينه هاي 

است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم يا متوفي ارت وارده بر جسم سدرماني و تعيين ديه و ارش صرفاً از باب خ
  .يا لحاظ ورد صدمه

بر اين قرار از طرف ديگر عقال و شارع هيچكدام عدم جبران خسارت بر مال ديگر را تجويز ننموده بلكه مبناي آنها 
ه بر جسم شخص د جبران نشده باقي بماند و يقيناً بايستي بين آن خسارت و صدمه اي كياگرفته كه هيچ ضرري نب

وارد مي شود و آن خسارتي كه به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبيل از كار افتادگي موقت يا دائم و تحمل هزينه 
شود تفاوت گذاشت زيرا همانطور كه گفته شد ديه يا ارش عوض نفس است نه  وارد مي... هاي درماني و معالجه و 

  .عوض خسارت بر مال به سبب صدمه

از قوائد متعددي چون قاعده الضرر و قاعده نفي عسر و حرج و نيز قواعدي چون اتالف و تسبيب مي  از سوي ديگر
شد نه تنها  توان نتيجه گرفت كه عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه كه ديه و ارش ناميده مي

ايحال دادگاه نظريه كارشناسي را با اوضاع  علي. ين قانوني ندارد بلكه عين انصاف و عدالت استزمغايرتي با شرع و موا
و احوال محقق و مسلم قضيه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض  معترضين با در نظر داشتن كليه دالئل فوق الذكر 
بخصوص مفاد و محتويات دادنامه هاي استنادي نظريه پزشكي قانوني و عدم ارائه هر گونه دفاع موثر و موجه از سوي 

حه را به طرفيت هر دو خوانده موصوف با عنايت به احراز قصور آنها از حيث نقص در تجهيزات رومط خواندگان دعوي
توليد و تهيه خون و فرآورده هاي خون بخصوص عدم وجود سيستم ويروس زدايي مناسب و عدم حضور مسئول فني 

و درست قانوني بر اعمال خوانده و نيز عدم اخذ پروانه توليد و تهيه براي خوانده رديف دوم و عدم نظارت صحيح 
بر مسئوليت خواندگان مذكور به جبران خسارت وارده به  عقيدهنده رديف اول وارد دانسته با ارديف دوم از سوي خو

 يقانون مجازات اسالمي و نظر فقها 365و  336اد حاكميت اصل عدم تضامن و نيز منطوق مو ظنحو تساوي به لحا



ه تحو تساوي در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حكم بر محكوميت خواندگان را اماميه بر تقسيم مسئوليت ب
درصد ديه كامل از باب ارش و لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به     به پرداخت 

به همان سبب به نحو ريال بابت هزينه هاي درماني تحميل شده تاكنون بر خواهان            يا ايدز نيز Cويروس هپاتيت 
نمايد و در خصوص مطالبه هزينه هاي درماني آينده از سوي خواهان توجهاً به عدم امكان  تساوي صادر و اعالم مي

تعيين آن در اين زمان و از طرفي اعالم خواندگان مبني بر انجام عمليات درماني براي مبتاليان بصورت رايگان در 
 2ه دادگاه دعوي را در اين خصوص قابل استماع تشخيص نداده مستنداً به ماده ده طي لوايح مختلف ارئه شده بنآي

نمايد و در خصوص شق ديگر خواسته  قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعالم مي
معنوي وارده به خواهان مبني بر مطالبه خسارت معنوي صرف نظر از اينكه وكيل خواهان در مقام مطالبه خسارت 

موكل خود از ذكر مصاديق وارده اين نوع خسارت خودداري ورزيده است و هر چند از خسارت معنوي در تعاريف ارائه 
ان بزرگ تعريف جامع و مانعي به لحاظ گستردگي وجوه متعدد اين مهاي حقوقي مختلف و كالم حقوقدانشده در نظا

وان گفت اين نوع خسارت به نحوي در برگيرنده كليه خسارات وارده بر ه است اما اجماالً مي تدارت ارائه نگرديسخ
آزادي و حيثيت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات وعواطف خانوادگي و مذهبي، ملي و بعد غير مالي آفريده فكري، 

د ورشتر ممي باشد اما آنچه كه در خسارت معنوي ناشي از آسيب و صدمه جسماني بي... هنري، علمي و صنعتي و 
توجه قرار مي گيرد عبارت است از درد و رنجي كه در نتيجه از دست دادن سالمتي جسمي پديد مي آيد و در فرض 

اي جسمي وارده بر بيمار به لحاظ آلوده شدن به هايدز عالوه بر درد و رنج/  Cموضوع ابتال خواهان به بيماري هپاتيت 
د كه شايد به نوعي از درد و رنج ناشي از خود بيماري روح و روان ويروس مذكور يك وجه ديگر قابل توجه مي باش

وشن تر خسارت معنوي وارده ناشي از صدمه جسماني داراي ربيمار را تحت تاثير جدي خود قرار مي دهد  به عبارت 
  .باشد دو وجه مي

  .مار داردتالمات و درد و رنجهاي جسمي ناشي از ايجاد صدمه كه ارتباط مستقيمي با جسم بي: الف

دارد چرا كه شخص ) بيمار(تالمات روحي و رواني ناشي از صدمه كه ارتباط مستقيمي با زندگي اجتماعي مصدوم : ب 
جديد تحمل نمايد  يو رنجهائي كه بايد به لحاظ حدوث بيمار هاده عالوه بر دردآلوده شده به ويروس در فرض اين پرون

برخورد ديگر اعضا خانواده و اجتماع را با خود و موقعيتهاي اجتماعي و  بايستي آالم روحي و رواني ناشي از تغيير
عاطفي عديده اي كه به سبب اين بيماري از دست مي دهد تحمل نمايد چرا كه يقيناً پس از ابتال شخص به ويروسهائي 

شخص مذكور  چون هپاتيت و ايدز جامعه و حتي اعضا خانواده و بستگان نسبي و سببي شخص در مراودات خود با
د روي شخص بيمار مطرا نشان ميدهند كه گوئمي آوردند و تغيير رفتارهاي محسوس و ملموس  لاحتياط هايي به عم

جامعه است زندگي شخص بيمار تحت تاثير شديد اين مرض قرار مي گيرد بطوريكه بعضاً كانون گرم خانواده به سبب 
و فعاليت كاري و علمي و زندگي جمعي را از دست مي دهد و چه  اين بيماري متالشي مي گردد شخص روحيه ادامه كار

را نيز از دست بدهد ... بسا موقعيتهاي خوب و خاص اجتماعي و خانوادگي چون ازدواج، استخدام، پيشرفت علمي و 
خواهان به ناشي از ابتال اوال اينكه در ورود خسارت معنوي . لذا با عنايت به مراتب فوق چند امر قابل توجه مي باشد



در اينكه اين ضرر نبايستي جبران نشده باقي بماند " ويروس اعالمي در حد اعلي و اكثري خود جاي ترديدي نيست ثانيا

ي مورد تاكيد قرار گرفته و هم آثار بجاي در اديان اله همنيز ابهامي و ايرادي وجود ندارد چرا آه جبران خسارت معنوي 
لزام به جبران اين خسارت دارد نظامهاي حقوقي مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت ين كهن حكايت از انمانده از قوا

موضوعه ايران نيز از اين قابل تصور آن را يكي از حقوق مسلم افراد جامعه مي دانند كه حقوق  جوهمعنوي در كليه و
ح به جبران خسارت معنوي به تصري 1339قافله عقب نمانده بطوريكه در مواد يك و دو قانون مسئوليت مدني مصوب 

تاكيد داشته است و مبناي مسئوليت را تقصير قرار داده است موارد متعدد ديگري نيز در قوانين موضوع ايران وجود 
دارد كه به نوعي تصريح در لزوم جبران خسارت معنوي داشته از جمله اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي 

ران خسارت مادي و معنوي ناشي از تقصير قاضي پرداخته است قواعد فقهي جمهوري اسالم ايران كه به لزوم جب
متعددي نيز قابليت استناد و اتكا براي لزوم جبران خسارت معنوي داشته كه مهمترين اين قواعد همان قاعده معروف 

معنوي را مورد  شود كه جبران خسارت وب ميسباشد بناي عقال نيز از منابع مهمي مح الضررو الفرارفي االسالم مي
ورود خسارت معنوي وارده به تفصيلي كه در فوق آمده و در جهت و علي ايحال دادگاه با احراز . تائيد قرار داده است

ارائه مبنائي براي جبران خسارت معنوي وارده ناشي از صدمه جسماني و تساوي آن براي كليه انسانها بدون در نظر 
بر اين مطلب كه اوالً كليه افراد بشر از جايگاه انسان به ما هو انسان داراي حيثيت  داشتن موقعيتهاي اعتباري با تاكيد

. و اعتبار و ارزش و شأن همساني بوده و بر اساس آموزه هاي ديني كسي را بر كسي ديگر برتري نيست مگر بر تقوي
در نظر داشتن سن و موقعيتهاي علمي و ن آن بدون وثانياً از آنجائيكه در فقه اماميه براي خسارات وارده بر نفس و ماد

عيتهاي آن، ديه به ميزان مشخص تعيين و اعالم گرديده در موارديكه ديه تعيين اجتماعي و تأهل و تجرد و ساير موق
نشده موضوع را تحت عنواني به نام ارش قرار داده است در مي يابيم كه بر خالف مقررات جاريه در نظامهاي حقوقي 

در نظر مي گيرند اين موارد در ... در تعيين خسارات وارده بر جسم موارد چون شغل و سن و علم و غير اسالمي كه 
از اين امر در خصوص خسارت معنوي نيز لحاظ قرار دادن  تتعيين خسارت بر نفس جايگاهي ندارد علي ايحال به تبعي

ات شرعي و اسالمي تدوين رره مقوق موضوع آن در چارچوب و حيطموارد اين چنيني بخصوص در كشور ما كه حق
توان براي افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعي و اكتسابي حيثيت و  گرديده با اين مشكل مواجه است چرا كه نمي

ار هستند ثالثاً در خصوص اعتبار و ارزش واالتري قائل شد و همه انسانها در برابر ميز عدالت از حقوق واحد برخورد
با توجه به دو وجه اعالم شده سابق اين امر قابليت توجه بيشتري دارد چرا كه نمي توان گفت  خسارت معنوي بر جسم

درد ناشي از يك صدمه جسمي در يك شخص بي سواد كمتر از درد يك شخص پزشك يا استاد دانشگاه مي باشد 
يگر من باب مثال شخصي كه در يقيناً آالم ناشي از صدمات جسمي در كليه افراد به يك اندازه و ميزان است از طرف د

ان گفت كه تو يك روستا موقعيت اجتماعي و خانوادگي خود را به لحاظ ابتال به يك بيماري خاص از دست مي دهد نمي
شخص شاغل در يك پست مهم و يا داراي  يكاز لطمه روحي و رواني مي باشد كه به  مه وارده به وي كمترلط

جايگاه اجتماعي يك شخص بي سواد در بين قوم و قبيله خود به مراتب باالتر از  شود چه بسا تحصيالت عاليه وارد مي
و ترجيح هر كدام از آنها بر . باشد... جايگاه يك شخص جوان با تحصيالت عاليه در يك جامعه دانشگاهي و عملي و 

  .ديگري يك ترجيح بالمرجع خواهد بود



اري بر تعيين ميزان خسارت وارده معنوي به نسبت خسارت وارده بر علي ايحال اين دادگاه با نفي تاثير موضوعات اعتب
جسم به داليل فوق الذكر و با در نظر داشتن اين مطلب كه هر چند براي تعيين خسارت معنوي هيچگونه مبنا و ميزان 

دادگاه با  مشخصي در هيچ نظام حقوقي ارائه نگرديده و تشخيص و تعيين اين امر به قاضي دادگاه محول گرديده اين
تكيه بر مباني فوق الذكر و در جهت ارائه يك مبناي مشخص براي تعيين خسارات معنوي ناشي از خسارات وارده بر 
جسم و تفكيك خسارت معنوي مذكور به دو قسمت خسارت معنوي ناشي از دردها و رنجهاي مستقيم و خسارت 

كه نمي توان گفت درد  لي مصدوم و با اين استدالجسمي و آالم روحي و رواني مرتبط با زندگي اجتماعي و شخص
ناشي از دست دادن يك عضو يا يك صدمه جسمي و نيز آالم رواني مرتبط با آن كه ممكن است تا ابد با شخص همراه 

ندارد كه اين ميزان آالم رواني را بيشتر از آنچه كه بر  ارده بر جسم است و نيز دليلي وجودباشد كمتر از خود صدمه و
شود تصور نمود لذا با مالك و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس براي تعيين ميزان خسارت  فس خود انسان وارد مين

معنوي خواهان را مستحق براي دريافت خسارتي به ميزان ارش تعيين شده براي صدمه جسمي وارده تشخيص داده 
درصد    محكومين خواندگان را به پرداخت ميزان مستنداً به مواد يك و دو و سه قانون مسئوليت مدني حكم بر 

ايضاً دادگاه مستنداً به . ديه مرد مسلمان به نحو تساوي از باب خسارت معنوي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد
قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله  519و  515مواد 

حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد  دراساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوي واحد اجراي احكام وكيل بر 
اين رأي حضوري ظرف . بديهي است اجراي مفاد دادنامه مذكور منوط به پرداخت هزينه دادرسي مربوطه مي باشد

  31/3/88 -ب. دمدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان مي باش
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