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مقدمه
در 24/4/1383خيتاردرتهرانيعمومدادگاه 1060شعبهيسوازشدهصادريرأ
ودرمانبهداشت،وزارت(دولتهيعلشدهمطرحيدعواوهايليهموفبهموسومپرونده

وارديمعنوويمادخسارتجبرانخواستهبه) خونانتقالسازمانويپزشكآموزش
قابلبازتابمختلفجهاتازآنان،بازماندگاناييليهموفمارانيبازنفر 974 بهشده

ابعادرسديمنظربهموضوع،تياهمبهتوجهبا. داشتكشوريحقوقجامعهدريتوجه
. استشتريبيبررسونقدكندوكاو،ازمندينكماكانمزبوريرأمختلفيهابخشگوناگون
اعمالآن،دركهاستشدهادييرأازيكوتاهفرازنقدويبررسزيننوشتارنياموضوع

) تيحاكماعمالمقابلدر(يتصداعمالقيمصادازاصطالحاًمزبورپروندهدردولت
شدهاديپروندهدردولتيمدنتيمسئولبهحكمب،يترتنيابهظاهراًتااستشدهيتلق
: دارديممقرركهيمدنتيمسئولقانون 11مادهرياخقسمتمفادباآنتعارضثيحاز
منافعنيتأميبرأضرورتحسببركهياقداماتهرگاهدولتتيحاكماعمالدريول...«

پرداختبهمجبوردولتشود،يگريدضررموجبوديآعملبهقانونطبقياجتماع
. نباشدمواجهيقانونمانعومعذوربا،»...بودنخواهدخسارت
ذكربهتنهاابتدادرباشد،يممفصلاريبسبحثمورديرأكاملمتنكهآنجااز

باسپسوشوديماكتفانظرموردبحثبهورودنهيزمشدنفراهميبرايرأازيبخش
.شوديمنقدويبررسمزبوريرأازنظرموردفرازاختصارتيرعا

يفعلنقدويبررسكهشوداشارهنكتهنيابهاستالزم،ياصلبحثبهورودازقبل
احقاقدريرأنياتياهموارزشازيروچيهبهمشابه،ينقدهاريساوشدهادييرأ

دروكاهدينمدولتيمدنتيمسئولموضوعدرييقضاهيروتحولودگانيدانيزحقوق
.استمشكوربحثمورديرأصدوردرمحترميقاضغيبليسعحال،هر

كارگردش
باآنان،بازماندگاناييليهموفمارانيبازنفر 974 طرفازوكالتبههاخواهانليوك

خون؛انتقالسازمان. 2 ؛يپزشكآموزشودرمانبهداشت،وزارت. 1: هيعلدادخواستميتقد
يمدنتيمسئولبابازخسارتمطالبهودعوااقامهران،ياخونشيپاالوپژوهششركت. 3

استداللهاخواهانليوك،يبعدمدافعاتوحيلواودادخواستموجببه. استكردهدولت
ستميسنبودويشگاهيآزماويپزشكزاتيتجهدرنقصوبيع. 1: ليدلبهكهاستنموده



تصيتأثيبررس حاكمييدر ديتيا دولت اعمال 25/...يمدنتيمسئولتحققربودن

يهافرآوردهديتولبهمنجرتاًينهاكهرانياخونشيپاالوپژوهشمركزدرييزداروسيو
يپزشكآموزشودرمانبهداشت،وزارتازديتولپروانهاخذبدونكنستانتره،يانعقاد
يليتعطدستور. 3 ؛...ويخونيهافرآوردهعيتوزووارداتوديتولبرنظارتعدم. 2 ده؛يگرد
وزارتناظرمقاميسوازخونشيپاالوپژوهشمركزيانعقاديهافرآوردهديتولخط

ويليهموفمارانيباست،كارروشوزاتيتجهدرنقصوبيعوجودمثبِتكهبهداشت
وCتيهپاتودزياخطرناكيهاروسيوبهيخونيهافرآوردهوخونكنندگانمصرفگريد

ق،يطرنياازوشدهمبتالهمزمانطوربهكشندهروسيودوبهيموارددروBتيهپات
ويمادخسارتنوعدوهاخواهانليوك. اندشدهياگستردهانيزورنجمتحملهاخواهان

.استكردهمطالبهيمعنو

1:دادگاهيرأازيكوتاهبخشمتن

نيابهرادادگاهسابقه،نيايبررس:هيقضدرمطروحهيفريكپروندهمستنداتوسابقه
:كهاستدهيرسانجهينت

بودههيتهقابلوداشتهوجودايدندرالزميتكنولوژموردنظرزماندركهنيارغميعل.1
؛...استبودهيخونيهافرآوردهازييزداروسيوستميسفاقدخونانتقالسازماناست،

بوده؛دهينگرداخذمزبورمقرراتبرخالفيفرآوريبراديتولپروانه. 2
اند؛نشدهاعماليدرستبهالزميهانظارت. 3
وجودروزآنطيشرادرآنرفعامكانكهيادارستميسيكلضعفليدلبهجهينتدر...
يمدنتيمسئولچارچوبدرتوانديمموضوعلذااست،شدهحاصلمذكورخسارتداشته،
.رديگقراريبررسموردرانيمديفرديهاتيمسئولصرفاًنهودولت

سوابقيبررسبهدادگاهيرأمقدمهو) د(و) ج(و) الف(يبندهادراستذكرانيشا
دزياروسيووBتيهپاتوCتيهپاتبهمارانيبشدنآلودهازيريشگيپيهاراهوكشف

كـه  دهيـگردمطـرح  تهـران  يعمومدادگاه 1060شعبهدر 76 /35 شمارهبهيفريكپرونده،يحقوقيبردعوامقدم.1
يدعـوا . گرفتنـد  قـرار  محاكمـه  مـورد  كننـدگانمـصرف  بهآلودهخونباارتباطدردولتانيمتصدازيتعدادآن،در

يفـريكنيمحكـوم  ازريـغياشخاصـ  ودولـت  هيعلوستينجرمازيناشانيزوضرريدعوابحث،مورديحقوق
واقـع  يحقـوق  يدعـوا  دردادگـاه  استنادوتوجهمورديفريكپروندهدرشدهانجامقاتيتحقكنيلاست،شدهمطرح
.استشده
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قيتطبيبررستاًينهاويپزشكآموزشودرمانبهداشت،وزارتفيوظاجهان،سطحدر
صدوربهريزشرحبهسپسوپرداختهجهانيكشورهاگريددرمذكورپروندهمشابهموارد
استخراجاسنادخصوصبهپرونده،مستنداتاساسبردادگاه«:استنمودهمبادرتحكم
همهدردولتحاضرعصردركهنكتهنيابهنظرامعانبا...ويفريكپروندهازشده

شبرديپيبراوكنديمدخالتكشورشهروندانيجمعيزندگ،ياقتصاد،ياجتماعيهانهيزم
نياجهينتدرديترديبرد،يگيمكاربهياريبسيمادويفنيابزارهاوهالهيوسشيهابرنامه

خوددركبرآمدبابلكهاشتباه،بهدولتكههستامكاننياشهيهمجانبههمهيهادخالت
جبرانديباهاانيزنيااخالقوحقوقمنطقويعلمنظرازلذاگردد،خطامرتكبطيشرااز

مختلفيهاعرصهدرراياريبسلطماتونيسنگهاانيزكهيموارددرخصوصبهشود،
دستور 335 و 328مواددربيتسبواتالفدريمدنقانونآنچه. آورديمواردشهروندانبه

.استيرفتنيپذويحتميامرده،يدانيزخسارتجبرانكهاستآنانگريباست،داده
باارتباطدرآناعمالوگردديماعمالقهراًمردمهمهباارتباطدريحقوقمناسباتنيا

كصدياصلآن،هيسادركهاستيمنطقهماننيا. استدهيگرديضرورزيندولتومردم
تظلماتواتيشكابهيدگيرسجهتيوانيدوگرفتهشكلياساسقانونسوموهفتادو

بهيمدنتيمسئولقانون 11ماده. گردديمسيتأسيدولتيهانهادوهاسازمانازمردم
نظرامعانبادادگاهلهذا،...نمودههمواردادگاهاظهارنظريبراراراهآن،يينهافرازخصوص

  :كهنيابه
هاخواهانانيز. 3 است؛ژهيوهاخواهانانيز. 2 است؛مسلمهاخواهانانيز. 1

دادگاه...(د،ينمايمجبرانقابلريغت،ينهادرونيسنگعرفصيتشخدرويرعاديغ
...)دينمايمحكمصدوربهمبادرت

:باشديمريزشرحبهيمعنوخسارتبارابطهدردادگاهيرأازيبخش
خساراتبارابطهدرينيمعزانيمواريمععمالًكشورموجودنيقواندركهآنجااز...«
 5 و 3 و 2 و 1 موادوياساسقانون 40و،164،167اصلفيتكلبهست،ينموجوديمعنو
 2 ماده 3 بندبهنظرامعانباوياسالممجازاتقانون 477مادهويمدنتيمسئولقانون 11و
حكميمدنقانون 9 مادهحسببركه 1354 مصوبياسيسويمدنحقوقيالمللنيبثاقيم

ودرمانوزارت(شدهانجامفعلدردولتبودنيمتصدبهتوجهبا....داشتهراكشورهرقانون
مواردجملهازشدهانجاماعمالكهنكتهنياو) رانياخونانتقالسازمانويپزشكآموزش
،يقانونيپزشكهينظردرشدهينيبشيپويمادخساراتبرعالوهباشد،ينمتيحاكماعمال



تصيتأثيبررس حاكمييدر ديتيا دولت اعمال 27/...يمدنتيمسئولتحققربودن
الضرر«قاعدهوعقلحكمبه...ويزندگبهديامكاهشجبراندررايمعنوخسارتپرداخت

واسالمنيدازمنبعثيشرعفيتكلمهمترهمهازواتالفوبيتسبقاعده،»الضرارو
خسارتجبرانلزوملهذا...است،دهيگردقائليانسانكرامتيبراميكرقرآنكهيارزش
»...ودانستهيقطعرايمعنو

دادگاهيرأرياخفرازنقدويبررس
يدعوادردولتاعمالچنانچهكهفرضنيااساسبرظاهراًدادگاه،يرأرياخفرازدر
يمدنتيمسئولقانون 11مادهرياخقسمتدرمذكورتيحاكماعمالقيمصادازمطروحه

حيتصرخوديرأدرداشت،نخواهدشدهوارديهاخسارتجبرانبهيفيتكلدولتباشد،
. استبودهيمتصدشدهواقعفعلدردولتكهكنديم

:استيبررسونقدقابلجهتچنداز،يرأازبخشنيامفاد
ظاهراً،يرأدر» ...شدهواقعفعلدردولتبودنيمتصدبهتوجهبا«مبهمعبارت)الف

يتيرحاكميغپرونده،نيادردولتاعمالكردنيتلق»يتصد«ازدادگاهكهاستآنازيحاك
نياچراكهنياخصوصدرياستداللچيهحالنيابا. استگرفتهجهينترااعمالنيابودن

درزينمزبوراعمالبودنيتيرحاكميغنيبنابرااست؛ندادهارائهكرده،يتلقيتصدرااعمال
اعمال«ازمذكورفيتعرچنانچهكهآنحيتوض. استماندهيباقليدلبدونييادعاحد

13071مصوبدولتوافرادنيبيدعاومرجعنييتعقانونواحدهمادهكيتبصرهدر»يتصد

يابيارزيقانونمالكبحث،موردپروندهدرمذكورانباريزحادثهوقوعزمانبهتوجهبارا
،)حادثهوقوعزماندريتصداعمالفيتعربرحاكمقانون(ميبدانيتصداعمالفيتعر

دهد،يمانجامافراداعمالمشابهحقوق،نظرنقطهازدولتكهاستياعمال،يتصداعمال«
آنجاازاساسنيابر،»آنامثالواستجارهواجارهومستغالتوامالكفروشوديخرمانند

تقابلنهيقربهاست،ندادهارائهيفيتعرتيحاكماعمالازشدهاديقانوندرقانونگذاركه
يهاتيفعالمشابهكهدولتاعمالازدستهآن،»تيحاكمويتصد«اصطالحدونيبيمفهوم

.شوديمخواندهتيحاكماعمالست،ينيخصوصاشخاص
يفريكپروندهمستنداتوسابقهبهراجعيرأ) الف(بندمفادبهتوجهباب،يترتنيبد
يهانظارت«نكهياجملهازخواندگانياداريرهايتقصبهآندركهبحثموردموضوع

يولاستشدهنسخ 1309مصوبدولتواشخاصيدعاوبهراجعقانون 10مادهلهيوسبهمزبورواحدهماده .1
.استكردهحفظرا 1307سالقانوندريتصداعمالازمذكورفيتعرآن،يهاتبصرهوقانوننيا 4 ماده
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اخذمربوطمقرراتبرخالفيفرآوريبراديتولپروانه«و»اندنشدهاعماليدرستبهالزم
آموزشودرمانبهداشت،وزارتفيوظابهتوجهبانيهمچنشده،اشاره»بودهدهينگرد
كهخونانتقالسازمانفيوظازينوآنبرنظارتودارووارداتباارتباطدريپزشك
يفيككنترلوعيتوزويخونيهافرآوردهديتولخون،يآورجمعيانحصارتيمسئول

ديتأكآنبريدرستبهزين) بندج(شدهصادريرأدروداردعهدهبررايخونيهافرآورده
يخصوصاشخاصكهستينياعمالمشابهوجهچيهبهمزبوراعمالكهنياواستشده

اعمال«راپروندهدردولتاعماليحقوقيمبناچهبردادگاهستينمعلومدهند،يمانجام
است؟كردهيتلق»يتصد

يفرهنگوياجتماع،ياقتصادتوسعهچهارمبرنامهقانون 135مادهدركهاستذكرانيشا
.استشدهانيبيحصرصورتبهآنقيمصادوفيتعر»يتيحاكمامور«،1383مصوبكشور

يهابخشدرنظارتويزيربرنامه،يگذاراستيس«مزبور،135مادهالفبند 1جزءدر
ازيريشگيپ«شدهادي 135مادهالفبند 11جزءدرو،»يفرهنگوياجتماع،ياقتصاد

امورقيمصاداز،»دهيچيپيهابحرانويعيطبحوادثآثاركاهشومقابلهر،يواگيمارهايب
هرگونهبدونيرأكنندهصادرمحترمدادگاهحالنيابا1.استشدهمحسوبيتيحاكم

ازراشدهاديپروندهدردولتاعمالالذكر،فوقمقرراتونيقوانبهيااشارهواستدالل
رياخقسمتباصادرهيرأتعارضثيحازظاهراًتااستكردهيتلقيتصدامورقيمصاد
اعمالدرخساراتجبراندردولتفيتكلعدمبريمبنيمدنتيمسئولقانون 11ماده

،2اندكردهاشارهحقوقدانانيبرخكهگونههمانامانباشد،وارديرادياواشكال،يتيحاكم
قانون 4ماده(يرأصدورزماندرموجوديقانوننيموازاساسبركهاستنياتيواقع

توسعهچهارمبرنامهقانون 135 مادهو 1309مصوبدولتواشخاصيدعاوبهراجع
وزارتژهيوبهشدهاديپروندهخواندگانفيوظاازياريبس) 1383مصوب...ياقتصاد

آثـار  ويبررسـ  ونقـد  ،يتيحـاكم  اعمـال  ويتـصد  اعمالبهدولتاعمالكيتفكهينظرمالحظهيبرا. 1
اعمـال  وتيـحاكماعمـال  هينظرريتأثبريتأمل«زاده،يتوازنعباس: ك.ررانيايحقوقنظامدرآنيحقوق
ـ  يهاسازمانبرحاكميحقوقميرژبريتصد سـال  ،51شـماره  پـژوهش،  ومجلـس  هينـشر،»...ويدولت

.100تا 51 صصزدهم،يس
مسالين(،8 شماره،يحقوقيهاپژوهشمجله،»يليهموفمارانيبپروندهيبررس«،يفيسجمالديس. 2

استدالليولموافق،مزبورمحترمحقوقدانيريگجهينتبانگارندهكهاستيگفتن. (288ص�)1384دوم
)دانديممناقشهقابلرانهيزمنيادرشانيا
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فعلدرنكهيابهدادگاهاشارهنيبنابراواستبودهيتيحاكمفيوظاجملهاز،...بهداشت
تيحاكماعمالجملهازشدهانجاماعمالوبودهيمتصدصرفاًدولتشده،واقع

.ستينكنندهقانعباشد،ينم
واعمالكهاستآنباشد،يموارديرأازبخشنيابهكهيترمهماشكالاما)ب

يتلقيتيحاكمفرضدر،يليهموفمارانيبپروندهدرمذكوريدولتيهادستگاهفيوظا
يعني،يمدنتيمسئولقانون 11مادهرياخقسمتدرمذكورحكممشموللزوماًزينشدن
.شودينمدگانيدانيزبهواردهانيزوضررخسارتجبرانازتيمعاف

ازدولتتيمعاف1يمدنتيلوئسمقانون 11مادهرياخقسمتاساسبركهآنحيتوض
ومحدود،يتيحاكماعمالازيناشاشخاصبهواردهيهاانيزقبالدرخسارتپرداخت
عملانجاموياجتماعمنافعنيتأمضرورتديق. (استيطيشراووديقاجتماعبهمنحصر

ضرورتنيا،ياجتماعمنافعنيتأموضرورتديقدونيبكهاستيگفتن).قانونطبقبر
يعنيكند؛يممشخصراضرورتجهت،ياجتماعمنافعنيتأمديقاست؛مبناكهاست
سرازويتيحاكمعملنوعكهنياصرفاما. استياجتماعمنافعنيتأمضرورت،منشأ

خسارتجبرانازتيمعافيبرازينشودانجامياجتماعمنافعنيتأممنظوربهوضرورت
عبارتبه. باشدقانونبامنطبقديبامزبوريتيحاكماعمالانجامنحوهبلكهست،ينيكاف

»قانونطبق«ديقم،يكننييتبراموضوعيعمومحقوقاتيادباساسبرميبخواهاگرگر،يد
كهاستيعمومحقوقدرتيصالحعامقواعدبرناظرموصوف، 11مادهرياخقسمتدر

رياخقسمت«مزبوريتيحاكماعمالنيبنابرا2.استيادارريتقصاحرازضابطهآننقض
ويقانونفاتيتشروضوابطتيرعاباومربوطيدولتمقامتيصالحچهارچوبدرديبا»ماده
.شودانجاممربوطمقرراتونيقوانريسا

بـه  وابستهمؤسساتوهايشهردارودولتكارمندان«: يمدنتيلوئسمقانون11مادهكاملمتن. 1
نـدينماوارداشـخاص  بـه  يخـسارت  ياطياحتيبجهينتدرايعمداًفهيوظانجاممناسبتبهكهآنها

آنـان  عمـل  بـه  مـستند  واردهخساراتهرگاهيول. باشنديمواردهخساراتجبرانولئسمشخصاً
برخسارتجبرانصورتنيادرباشد،مزبورمؤسساتواداراتليوسانقصبهمربوطونبوده
بـر  كـه  ياقـدامات  گاههردولت،تيحاكماعمالمورددريول. استمربوطهموسسهايادارهعهده

شـود،  يگـريدضررموجبوديآعملبهقانونطبقياجتماعمنافعنيتاميبرأضرورتحسب
.»بودنخواهدخسارتپرداختبهمجبوردولت

2. Wade, William,, Administrative Law , Ninth Edition ,Oxfoard, p. 35.
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وموصوف 11مادهدر»ضرورت«ديقتياهمبهتوجهبااستمناسبنجايادر. 1
موضوعبهيشتريبليتفصباكند،يمجادياييقضاويحقوقريتفسلحاظازكهيتيظرف

. گردداشاره»ضرورت«ديقازنگارندهموردنظرريتفسبهوشودپرداخته
تناسبآنيلغومفهومبااضطراروضرورتياصطالحمفهوم،يحقوقلحاظاز. 2

تيوضعدونيمابيشخصكهروديمكاربهييجادراضطراروضرورتمعموالًودارد
موضوعدرضرورتديقخصوصدر).ضرركمتر(كندانتخابرايكيديباناچار،يضرر
ديباضرردونيبدولتييگوزين) يتيحاكماعمالدردولتيمدنتيلوئسم(بحثمورد

راهچيهظاهراً،يخاصموارددرياجتماعمنافعنيتأميبرايعنيند؛يبرگزناچاربهرايكي
دادندستازنجايادر. نداردوجوداشخاصيبرخايشخصبهانيزورودجزيگريد

ضررورود(كوچكترضررباسهيمقادركهاستيبزرگترضررهمانواقعدراجتماع،منافع
بهبرقسازماناستممكنمثالعنوانبه. شوديميتلقيضرورآندفع،)نيمعاشخاصبه

برققطعبهريناگزبرق،يروينرهيذخضرورتوشهروندانتوسطبرقمصرفاديازدعلت
نيا. شوندخسارتدچارياعدهسببنيبدوشودروزشبانهازيساعاتدرشهرازيقسمت
وجوددولتيبراشتريبيروينزيتجهامكانيگريدبيترتچيهبهكهيصورتدرعمل

در»المحظوراتحيتبالضرورات«يعقلقاعدهطبقمبنا،نيابر.استيباشد،ضرورنداشته
حددروموقتطوربه) ياجتماعمنافعنيتأم(بزرگترضرردفعمنظوربهوخاصطيشرا

1.گردديممجازاست،ممنوعاصوالًكهافرادبهانيزوروردضرورت،

 11مادهدر»يضروريتيحاكمعمل«ازمنظوركهبودآنبرتوانيمنيبنابرا. 3
عرفاًمربوط،خاصتيوضعباحادثهطيشرادرمتعارفطوربهكهاستيعملموصوف،

. نشودافتيآنازريغبهنظر،موردياجتماعمنافعنيتأميبرايگريدترمناسبراهچيه
خطرناكيهايماريبجنگ،رينظياضطرارطيشرادردولتكهياقداماتازيبرخنيبنابرا
دهد،يمانجامياجتماعميعظيهاانيزدفعايمنافعنيتأميبراآنرينظاوزلزلهردار،يواگ

.استهمراهاشخاصيبرخبهريناپذزيگروناخواستهيهاانيزورودبابعضاً
خسارت،جبرانازتيمعافآندركهيمدنتيمسئولقانون 11مادهحكمبيترتنيابه

ذكرآنمورددرزين»ضرورت«ديقبلكهاست،نشدهانباريزعملبودنيتيحاكمبهمنوطتنها
ازيناشويياستثناحكمكي)خسارتجبرانازتيمعاف(حكمنياكهاستآنازيحاكشده،

1. (Necessity) knows no Law
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ديباقنيمتقدرمواردبهتنهازينيياستثناحكمنيااعمالدرنيبنابراواستياضطرارطيشرا
ازيناشخساراتجبراندردولتفيتكلعدمكهبودآنبرديبااساسنيابر. شوداكتفا

تعذرينوعباعملدرآنهاجبرانكهاستييضررهابرناظرنوعاً،يضروريتيحاكماعمال
يروينيسازرهيذخيبراموقتطوربهبرققطعبهمربوطمثالدركههمچنان. استمواجه
عدمويگستردگبهتوجهباعملدرشهروندان،بهشدهواردياحتماليهاانيزجبرانبرق،

ازكهداشتتوجهديبايطرفاز. ستينسريمآن،رينظا...وخسارتزانيمقيدقيابيارزامكان
توانديمحداكثرانبار،يزيتيحاكمعملبودنيضرور،ييقضاعدالتويحقوقمنطقلحاظ
بهواردهخساراتجبرانعدمبايامالزمهوكندهيتوجرادولتيسوازريتقصارتكابعدم

قانون 11مادهرياخقسمتدرمذكورحكمنيبنابرا. نداردمواردهمهدررادگانيدانيز
يكنونروزگاردرزين»بودنخواهدخسارتپرداختبهمجبوردولت...«بريمبنيمدنتيمسئول

تيرعاجملهازودولتيمدنتيولئسمقلمروومفهومدرشدهجادياتحوالتبهتوجهباديبا
.شودريتفسخاصموردهراقتضائاتويعموميهانهيهزمقابلدرهمگانيتساواصل

تيولئسمقانون 11مادهرياخقسمتدر»ستينخسارتجبرانبهمجبوردولت«ريتعب
ز،يننكردهاستفاده»باشديممعافخسارتجبرانازدولت«ريتعبازقانونگذارنكهياويمدن

كردريتفسياگونهبهدينبارامزبورعبارتكهاستآنمسلمقدر. رسديمنظربهتأملقابل
. باشددولتيبراخسارتجبرانعدمايجبراندرضابطهبدونارياختينوعآن،الزمهكه

حـسب  كهاستآنرسد،يمنظربهديتأكقابلبحثنياجهينتعنوانبهآنچهيروهربهاما
درمـؤثر  عواملوليدالبهراجعشدهصادريرأمتندرشدهمطرحيهايريگجهينتوحاتيتوض
يبـرا  يتيحـاكم  اعمـال  انجـام  دراضطراروضرورتلهئسماساساًدگان،يدانيزبهخسارتورود

چيهـ  االصـوليعلـ  نكـهياازميبگـذر  اسـت؛  نبـوده  مطرحخواندگانتوسطياجتماعمنافعنيتأم
سـالمت  واتيـحنيتـضم  بلكـه  مراقبـت،  ونيتـأم  مـصلحت  بـا  معارضهتوانياجتماعمنفعت
كـه  كـرد  تـصور  تـوانيمـ  چگونـه . ندارداستآنهاياديبنحقوقازكهراافراديروانويجسمان
ميمـستق  طوربهيخاصياجتماعمنافعنيتاميبراضرورتبابازتيحاكماعمالمقامدردولت

ـ  ويجـسمان  سـالمت  واتيـحسـلب  بـه  مجـاز  ينوعبهميمستقريغاي ازيريـكثجمـع  يروان
اتيـمحتوحـسب ! باشـد  نداشـته  واردهيهاانيزخسارتجبرانبههميفيتكلوشدهشهروندان

زمـان  دركـه  نيـارغمبه«كهاسترساندهجهينتنيابهرادادگاهسوابق،ازيبخشيبررسپرونده،
فاقـد  خـون  انتقـال  سـازمان  است،بودههيتهقابلوداشتهوجودايدندرالزميتكنولوژنظر،مورد
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ـ  وديـتولتوقـف  بـه  اقـدام  ودادهيمليتحومردمبهكهاستبودهييزداروسيوستميس اعـالم  اي
...انـدنـشده  اعماليدرستبهالزميهانظارتاست؛ننمودهكنندگانمصرفبهيروسيومخاطرات

طبـق  خـود  يتيحـاكم  فيوظـا  بـه  دولتيليهموفمارانيبپروندهدرواقع،دروگريدعبارتبه«
ـ  آن،جـهينتدرو...)ويكافودرستنظارتعدم(نكردهعملقانون دادهرخيانـسان  فاجعـه  كي
انـصاف،  وعدالتياقتضابهوپروندهموضوعبرحاكميحقوقنيموازاساسبرنيبنابراواست

دولـتازكهاستياقدامنيكمتر،يتيوضعنيچندردگانيدانيزيمعنوويمادخساراتجبران
.داشتانتظارتوانيم


