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Abstract
Under theenforcing the law on damage, when patients are exposed to
damage and injury when acting or leaving action on health-related factors
such as physicians and laboratory officials, patients must take standard
action to mitigate the loss or claim. Otherwise they will lose the right to
defend themselves. The most important effect of this rule is that the
assignment of a claim against a loss is subject to a statutory or contractual
breach of the loss. The question is whether the main effect of the rule is the
alleged negligence for avoidable damages, or the exclusionary claim for
reducible damages? What is the nature of the action taken to counter the
loss? Should diligent efforts yield the desired result or is the standard effort
sufficient? The burden of proving damage or non-damage is either
disadvantageous or detrimental, and comparative study of other issues can be
very helpful in explaining the effects of the rule and its implementation.
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چکیذه
تِ هَخة لآذُ هماتلِ تا خؼاستٌّ ،گاهی وِ اص فٔل یا تشن فٔل َٓاهل هشتثي تا ػالهت اؿخاف
اص لثیل پضؿه ٍ هؼؤٍلیي آصهایـگاُ ،تیواساى دس هٔشم ٍسٍد خؼاست ٍ كذهِ لشاس تگیشًذ ،تیواساى
تایذ الذاهات هتٔاسفی سا تشای هماتلِ تا صیاى اًدام دٌّذ ٍ ،اال حك هٌالثِ خؼاستّای لاتل اختٌاب سا اص
دػت هیدٌّذ .هْن تشیي اثش اخشای لآذُ ایي اػت وِ اػتمشاس تىلیف هماتلِ تا صیاى تش ْٓذُ صیاىدیذُ
هٌَى تِ ًمن تْٔذی لاًًَی یا لشاسدادی اص خاًة صیاىصًٌذُ اػت .هؼألِ ایي اػت وِ آیا اثش اكلی
لآذُٓ ،ذم هؼؤٍلیت خَاًذُ ًؼثت تِ خؼاستّا ی لاتل اختٌاب اػت یا هحشٍهیت خَاّاى اص هٌالثِ
خؼاستّای لاتل تملیل؟ هاّیت الذام صیاىدیذُ تشای هماتلِ تا صیاى چیؼت؟ تایذ تالؽّای صیاىدیذُ
هٌتح تِ ًتیدِ هٌلَب گشدد یا وَؿؾ هتٔاسف وفایت هیوٌذ؟ تاس اثثات هماتلِ تا خؼاست یا ٓذم هماتلِ
تش ْٓذُ صیاىدیذُ لشاس هیگیشد یا صیاىصًٌذُ ٍ ،تشسػی هؼائل دیگش تِ كَست تٌثیمی هیتَاًذ دس تثییي
آثاس لآذُ ٍ اخشای آى تؼیاس هفیذ ٍالْ ؿَد.
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مقذمه
لآذُ هماتلِ تا خؼاست تِ ایي هٌٔی اػت وِ دس ؿشایي خاف ،ؿخلی وِ تش اثش الذام
صیاىتاس دیگشی هشس ٍ كذهِ دیذُ اػت ،تىلیف تِ واػتي اص آى هشس داسد .تىلیف تِ واّؾ تِ
ایي هٌٔاػت وِ لشتاًی ٓول غیش لاًًَی تایذ الذاهات هٔمَلی سا تشای خلَگیشی اص هشس تا خایی
وِ تِ ًَس هتٔاسف اهىاى داسد ،اًدام دّذ ،دس غیش ایي كَست ًویتَاًذ خؼاساتی سا وِ
هیتَاًؼت تِ ًَس هٔمَل اص آى اختٌاب وٌذ ،هٌالثِ ًوایذ.
ٌّگاهی وِ اص سفتاس ٓوذی یا غیش ٓوذی پضؿه ،پشػتاس ،هاها ٍ تِ ًَس ولی اؿخاف هشتثي
تا هٔایٌِ ،تـخیق ٍ دسهاى ،كذهِ ای تِ تیواساى ٍاسد ؿَد ٍ یا آًاى سا دس هٔشم ٍسٍد خؼاست
لشاس دّذ ،ؿخق صیاىدیذُ تایذ تالؽّای هٔمَلی سا دس خْت هماتلِ تا صیاى ٍ ونوشدى اص آثاس
سا اص دػت خَاّذ داد .اص دوتشیي هماتلِ تا خؼاست وِ لآذُای هٌاتك تا لَآذ ٓوَهی اػت،
ػِ لآذُ لاتل اػتٌتاج هیتاؿذ1 :ـ لآذُ اٍل :صیاىدیذُ تایذ الذاهات هٔمَلی سا تشای هماتلِ تا
خؼاساتی وِ ًاؿی اص خٌای ٓاهل ٍسٍد صیاى (خَاًذُ) اػت ،اًدام دّذٍ ،گشًِ ًویتَاًذ
خؼاسات لاتل اختٌاب سا ًلة ًوایذ؛ 2ـ لآذُ دٍم :چٌاًچِ خَاّاى (صیاىدیذُ) الذامّای
هٔمَلی تشای هماتلِ تا كذهِ ٍ صیاى اًدام دّذ ،حك هٌالثِ خؼاسات ٍاسدُ سا خَاّذ داؿت،
حتی اگش دس ًتیدِ الذاهات خَاّاى تشای هماتلِ تا صیاى ،هیضاى خؼاست تیـتش ؿَد؛ 3ـ لآذُ
ػَم :دس هَسدی وِ خَاّاى گام ّای هٔمَلی تشای هَاخِْ ٍ واػتي اص صیاى اًدام هیدّذ ٍ
هٌدش تِ هَفمیت ٍ هماتلِ تا خؼاست هیگشدد ،خَاًذُ هیتَاًذ اص ًتایح الذاهات خَاّاى تْشُهٌذ
ؿَد ٍ اٍ تٌْا تشای صیاىّای تملیل یافتِ ٍ یا ّواى خؼاستّای ٍالٔی ٍاسدُ هؼؤٍل خَاّذ تَد
(.)1
اخشای لآذُ هماتلِ تا خؼاست دس حمَق پضؿىی داسای آثاس حمَلی هْوی اػت ٍ هیتَاًذ
یاسی گش همٌي دس تمٌیي لَاًیي هٌاػة ٍ لوات دس كذٍس احىام ؿایؼتِ هثتٌی تش اًلاف ٍ
ٓذالت تاؿذ وِ دس ریل هَسد تشسػی لشاس هیگیشًذ.
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تعهذ سیاندیذه تزای مقاتله تا خسارت
هْنتشیي اثش لآذُ هماتلِ تا خؼاست ،لشاسگشفتي تاس هماتلِ تا خؼاست ٍ خلَگیشی اص ایداد
صیاى یا تَػِٔ آى تش دٍؽ صیاىدیذُ هیتاؿذٍ .ی هَُف اػت الذاهات هٔمَلی سا تشای
خلَگیشی اص هشس تیـتش ٍ ونوشدى َٓالة ٍ آثاس خؼاست اًدام دّذ .تْٔذ خَاّاى تِ ایي
كَست اػت وِ تایذ تِ ؿیَُای ٓول ًوایذ وِ هشػَم ٍ هتٔاسف اػتٓ .الٍُ تش ایي ،صیاىدیذُ
تایذ دس اتخار الذامّای هتٔاسف تا حؼي ًیت ٓول وٌذ ٍ تِ ًَس هثال دسهاًی هَسد اًتِاس سا تا
هشاخِٔ تِ پضؿىی ریكالح ٍ یا ػایش هشاوض دسهاًی پیگیشی وٌذ ( .)2تالؽّا ٍ الذامّایی وِ
صیاىدیذُ تشای هماتلِ تا خؼاست اًدام هیدّذ ،تایذ وافی ٍ دس حذ هتٔاسف ٍ هٔمَل تاؿذ ،دس
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

غیش ایي كَست خَاًذُ هیتَاًذ تا اػتٌاد تِ وَتاّی خَاّاى اص صیش تاس هؼؤٍلیت خثشاى خؼاست
ؿاًِ خالی وٌذ (.)3
اثش اكلی لآذُ هماتلِ تا خؼاست ،ایداد تْٔذ تشای صیاىدیذُ دس ساػتای اختٌاب اص صیاىّای
لاتل اختٌاب اػت .ایي اهش تْٔذی ٓوَهی اػت وِ تش ْٓذُ صیاىدیذُ تاس هیؿَد .تْٔذ
صیاىدیذُ تشای هماتلِ تا خؼاست ٍلتی هحمك ٍ هؼتمش هیؿَد وِ َٓاهل هشتثي تا تأهیي
ػالهت تیواس ٍ دسهاى اٍ هشتىة سفتاس صیاىتاس ؿًَذ .دسػت اػت وِ هٌاتك لآذُ ،صیاىدیذُ
هَُف تِ واػتي اص خؼاست هیؿَد ،اها تشخی هٔتمذًذ وِ ٍُیفِ صیاىدیذُ تِ واػتي اص
خؼاستً ،مٌِ اتىا ٍ هشوض ثمل لآذُ ًیؼت ،تلىِ ایي ٓذم هؼؤٍلیت خَاًذُ ًؼثت تِ خؼاست
لاتل اختٌاب اػت وِ اثش اكلی لآذُ هحؼَب هیؿَد ٍ ّوِ تحلیلّایی وِ اص هثاًی ایي
لآذُ هیؿَد ًیض تِ تحلیل ًفی هؼؤٍلیت خَاًذُ تَخِ داسًذ تا تَخیِ ٍُیفِ صیاىدیذُ تِ
واػتي اص صیاى ( .)4دس تشسػی ًِش هزوَس هیتَاى ایي ایشاد سا هٌشح ًوَد وِ غایت همشسات
هشتَى تِ هماتلِ تا خؼاست ،تشداؿتي هؼؤٍلیت اص سٍی دٍؽ ٓاهل حادثِ صیاىتاس ًیؼت ،تلىِ
حوایت اص ػشهایِّای ٓوَهی ٍ ًیض حفَ هٌافْ خَد صیاىدیذُ دس دسخِ اٍل لشاس داسدّ ،شچٌذ
وِ تِ تثْ آى ٓاهل صیاى ّن تْشُهٌذ هیؿَدٓ .ذم هؼؤٍلیت خَاًذُ یه سٍی ػىِ اػت ٍ
سٍی دیگش ػىِ هحشٍمؿذى صیاىدیذُ اص حك هٌالثِ خؼاست اػت .تِ تٔثیش دیگش ،لآذُ هماتلِ
تا خؼاست ،تْٔذ ٍ ٍُیفِای سا تش ْٓذُ صیاىدیذُ هیًْذ ٍ هواًت اخشای ٓذم اًدام تْٔذ ،اص
دػتدادى حك هٌالثِ خؼاست هیؿَد ،هوي ایيوِ ٓاهل صیاى ًیض حك اػتٌاد تِ ایي ٓذم
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اًدام تْٔذ ٍ وَتاّی دس هماتلِ تا خؼاست سا داسد ،ووا ایيوِ تِ تاٍس تشخی ،یىی اص ٌٓاكش تْٔذ
 Remedyاػتٍ ،لی  Remedyهٌحلش تِ ً Damageیؼت (.)5
تِ هٌَِس اػتمشاس تْٔذ هماتلِ تا خؼاست تش دٍؽ صیاىدیذٍُ ،هٔیت سٍاًی ٍ اًگیضُّای
ٓاهل ٍسٍد صیاى اثشی ًذاسد .ایيوِ ٓاهل ٍسٍد صیاى دس ًمن تْٔذ لاًًَی یا لشاسدادی ٓاهذاًِ
سفتاس ًوایذ یا غیش ٓوذی ،تأثیشی دس اػتمشاس تىلیف هماتلِ تا خؼاست تش ْٓذُ صیاىدیذُ ًخَاّذ
داؿت ٍ اٍ هَُف تِ هماتلِ تا خؼاست خَاّذ تَد (.)6
تعهذ ته وسیلهتودن تکلیف مقاتله تا سیان
لآذُ هماتلِ تا خؼاست یه لآذُ ٓامالـوَل دس صهیٌِ هؼؤٍلیت هذًی ،آن اص لْشی ٍ
هتْٔذلِ حك الضام هتْٔذ تِ اًدام تْٔذ سا ًذاسد ،الثتِ ًویتَاى گفت دس هماتل آى ،حك هتماتلی
ٍخَد ًذاسد ،چشاوِ هتْٔذلِ یا ّواى ٓاهل اٍلیِ ٍسٍد صیاى حك اػتٌاد تِ وَتاّی صیاىدیذُ سا
دس هماتلِ تا صیاى دس دَٓای خثشاى خؼاست خَاّذ داؿت .تِ تٔثیشی ،ایي ٍُیفِ ٍ تْٔذ
ٓوَهی سا هیتَاى الضاهات لاًًَی ًام ًْاد وِ هـتول تش اهش لاًًَگزاس تِ صیاىدیذُ دس هماتلِ تا
خؼاست هیتاؿذ ،اها تْٔذ صیاىدیذُ تِ هماتلِ تا خؼاست تْٔذ تِ ًتیدِ ًیؼت ،تلىِ تْٔذ تِ
ٍػیلِ اػت .اٍ هتْٔذ اػت وِ توام اتضاسّا ٍ ساُواسّا ٍ اهىاًات هَخَد ٍ دس دػتشع سا تِ ًَس
هتٔاسف ٍ هٔمَل تِ واس گیشد ٍ دس خْت خلَگیشی اص ٍسٍد صیاى ٍ یا خلَگیشی اص افضایؾ آى
وَؿؾ ًوایذ ٍ دس پایاى اهش اگش ًتیدِ هملَد تِ دػت ًیایذ ،هؼؤٍلیتی ًخَاّذ داؿت ،چشاوِ
ّیچ گًَِ تملیشی اص ًاحیِ ٍی ػش ًضدُ اػت.
صیاىدیذُ تایذ تالؽّای هٌٌمی ٍ هتٔاسف تشای ًیل تِ ایي هملَد وِ خلَگیشی اص تشٍص
خؼاست ٍ یا واػتي اص صیاى اػت اًدام دادُ تاؿذّ ،شچٌذ وِ دس حلَل ًتیدِ ًاوام تواًذ (.)7
تشای ایي هٌَِس ،تایذ یه اًؼاى هتٔاسف دس هَلٔیت صیاىدیذُ سا دس ًِش گشفت .یه اًؼاى
هتٔاسف چٌاًچِ تش اثش تـخیق ٍ تدَیض اؿتثاُ پضؿىی هتحول كذهات ٍ آػیة ؿَد ،تایذ تا
تَػل تِ ػایش سٍؽ ّای دسهاًی ٍ یا هشاخِٔ تِ ػایش پضؿىاى ٍ هشاوض دسهاًی ،اص تشٍص ٍ تَػِٔ
كذهات تیـتش خلَگیشی ًوایذّ .واى الذاهی سا تٌوایذ وِ ّش تیواس هتٔاسفی دس هَلٔیت اٍ آى
سا اًدام هیدّذ ٍ ػىَى سا پیـِ ًٌوایذ ٍ دلخَؽ تِ الاهِ دَٓا ٍ ویفش ٓاهل ًثاؿذ .ػؤالی وِ
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هٌشح هیؿَد ،ایي اػت وِ چمذس تالؽ ٍ وَؿؾ تشای هماتلِ تا صیاى وافی اػت؟ ؿاوی دس
اسائِ هذاسن الصم تشای هٌالثِ خؼاست ،هذاسوی سا دس ساتٌِ تا خؼاستی وِ تِ اٍ تحویل ؿذُ
اػت ،اسائِ هیًوایذ .آیا اٍ اص سٍی تٌثلی ٍ وَتاّی ٍ خؼتدَی ًاهٔمَل لادس تِ دسهاى ٍ هماتلِ
تا صیاى ًـذُ ٍ ّویي اهش صهیٌِػاص ٍسٍد خؼاست تیـتش گشدیذُ اػت یا ًِ؟
هؼألِ اػاػی ایي اػت وِ خَاّاى ًویتَاًذ تٔذ اص ایيوِ كذهِ دیذ یا دس هٔشم ٍسٍد
صیاى لشاس گشفت ،فمي دس خاًِ تٌـیٌذ ٍ ؿاّذ افضایؾ خؼاست تاؿذ .خَاّاى تایذ تالؽ
هٔمَلی ٍ لاًًَی سا تشای یافتي دسهاى خذیذ ٍ هشاخِٔ تِ َٓاهل دسهاًی اًدام دّذ .یىی اص
خٌاّای وادس دسهاًی ،تحَیض داسٍی اؿتثاُ ٍ دس ًتیدِ تاسداسی ًاخَاػتِ اػتٓ .ذم الذام تِ
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

ػمي خٌیي ٍ یا تِ فشصًذخَاًذگی ػپشدى ًفل اص خاًة صى تاسداس تِ هٌٔی وَتاّی دس هماتلِ
تا صیاًی ًاخَاػتِ ًیؼت ،چشاوِ الذام صیاىدیذُ تایذ هٔمَل ٍ لاًًَی تاؿذ.
ّوچٌیي صیاىدیذُ تایذ تِ لحاٍ هالی تَاى هماتلِ تا خؼاست سا داؿتِ تاؿذٍ .لتی وِ هماتلِ
تا خؼاست ٍ خلَگیشی اص ایداد صیاى ٍ یا گؼتشؽ آى هؼتلضم كشف ّضیٌِ ٍلَ هتٔاسف هیتاؿذ،
اًلاف ایي اػت وِ صیاىدیذُ ًذاس ٍ ًاتَاى ،تىلیفی تشای اًدام ٍُیفِ هماتلِ تا خؼاست ًذاسد.
فشم وٌیذ صیاىدیذُ تش اثش خٌای پضؿه خشاح هتحول آػیة خؼوی ؿذُ اػت ٍ تایذ ّش چِ
ػشیْتش تا هشاخِٔ تِ هشاوض دسهاًی ٍ ػایش هتخللیي ،تي تِ ٓول خشاحی فَسی تذّذ .تا
هشاخِٔ تِ چٌذ تیواسػتاى ٍ هشاوض دسهاًیّ ،وِ آىّا خَاّاى پشداخت ّضیٌِّای دسهاى ٍ
خشاحی ٍ تؼتشی هیؿًَذ .هلذٍم هَسد ًِش ها آُ دس تؼاى ًذاسد وِ تا ًالِ ػَدا وٌذ ٍ هالی
ّن تشای فشٍؽ ٍ تِ دػتآٍسدى ٍخِ ًمذ ًذاسد .تِ ّش دسی هیصًذ تا تا لشموشدى ٍ...
ّضیٌِّای دسهاى سا فشاّن ػاصد ،اها وؼی تِ فشد دسهاًذُ یاسی ًویسػاًذ ٍ ّویي تأخیش تآث
ٓفًَت ٓوَی اص تذى ؿذُ ٍ تِ ًاچاس لٌْ هیگشدد .سٍا ًیؼت وِ ایي صیاىدیذُ دسهاًذُ ،اص
حك هٌالثِ خؼاست ًیض دس هاًذ ٍ حمَق ایي تیاًلافی ٍ ًآذالتی سا تشًویتاتذ .چٌیي فشدی
لاتل ػشصًؾ ًیؼت ،چشاوِ ّیچ الذاهی وِ هتووي وَتاّی ٍ تیهثاالتی دس هماتلِ تا صیاى تاؿذ
اًدام ًذادُ اػت .اكالً هوىي اػت تیواس تتَاًذ ّضیٌِ ٓول سا سا تأهیي وٌذ ،اها خشاخی هدذد
هَفمیتآهیض ًثاؿذ ،دس ایي كَست صیاىدیذُ هشتىة وَتاّی دس هماتلِ تا خؼاست ًـذُ اػت ٍ
ٓالٍُ تش هٌالثِ خؼاسات ٍاسدُ ،حك داسد ّضیٌِ ٓول خشاحی ًاهَفك سا ًیض تؼتاًذ.
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ایي اهش لآذُای هٌاتك تا ٓمل ٍ هٌٌك ٍ اًلاف هیتاؿذ ٍ تاسوشدى تىلیفی ًاهتٔاسف ٍ
دؿَاس تش ْٓذُ صیاىدیذُ تیگٌاُ اص ؿأى ٍ حىوت لاًًَگزاس تِ دٍس اػت .هادُ  53لاًَى
هؼؤٍلیت هذًی اػتشالیا دس ایي صهیٌِ همشس هیداسد وِ «خَاّاى تایذ دسهاى پضؿىی ًَّ خاكی
سا دس پیؾ تگیشدٍ ،لیىي اٍ هاهي هَفمیت دسهاى اًتخاتی ًیؼت» ،چشاوِ دسهاى خیلی اص
تیواسیّا ٍ ًتیدِ آى ًاهٔلَم اػت .ایي هادُ ًـاًگش تِ ٍػیلِتَدى تْٔذ صیاىدیذُ تشای هماتلِ
تا صیاى ّؼت ،ووا ایيوِ لاًَى تیوِ ایشاى ًیض تْٔذات صیاىدیذُ سا تِ ٍػیلِ هیداًذ .تٌاتشایي
تیواس صیاىدیذُ هلضم تِ تشداؿتي گامّای لْشهاًاًِ دس تالؽ تشای واّؾ خؼاساتؾ ًیؼت،
تلىِ تایذ فمي الذاهات هٔمَل سا تشای اًدام آى هٔوَل داسد .اص ایي سٍ یه تیواس تْٔذی تِ
پزیشؽ دسهاىّا ٍ خشاحیّای ًاؿٌاختِ یا تا سیؼه تاال ٍ هلشف داسٍّای خذیذ ًاؿٌاختِ
اختٌاب سا اص خَاًذُ تخَاّذ .ایيوِ الذامّا ٍ تالؽّای هتٔاسف صیاىدیذُ تِ ًتیدِ هملَد
هٌتْی ًگشدد ،وَتاّی دس هماتلِ تا صیاى هحؼَب ًـذُ ٍ ٍی سا اص هٌالثِ واهل خؼاست هحشٍم
ًویػاصد ،حتی اگش دس خْت هماتلِ تیفشخام تا خؼاست ،هتحول ّضیٌِّایی ًیض ؿذُ تاؿذ،
حك داسد آى سا اص ٓاهل ٍسٍد صیاى تؼتاًذ ،هٌَى تِ ایيوِ ّضیٌِّای اًدامؿذُ ّن هتٔاسف ٍ
هٔمَل تاؿذ .هادُ  15لاًَى تیوِ ایشاى ،هاّیت الذاهات صیاىدیذُ ٍ تِ ًَس ولی تىلیف ٍی سا
الذام تِ ٍػیلِ هیداًذ ٍ ًِ الذام تِ ًتیدِ .كشف هتٔاسفتَدى الذام خَاّاى وفایت هیوٌذ ٍ
هشٍستی ًذاسد وِ الذاهاتؾ هٌتح تِ ًتیدِ ؿَد .ایي هادُّ ،ضیٌِّایی سا وِ صیاىدیذُ تشای
هماتلِ تا خؼاست هتحول هیؿَد ،تش ْٓذُ تیوِگش هیگزاسد .هخاسخی وِ تیوِگزاس تشای
خلَگیشی اص تَػِٔ خؼاست هیًوایذ تش فشم وِ هٌتح تِ ًتیدِ ؿَد تِ ْٓذُ تیوِگش خَاّذ
تَد .لاتل ٍكَلتَدى ایي ّضیٌِّا تذیي دلیل هشٍسی اػت وِ هَلٔیت هتوشس سا تِ هَلٔیت
اٍلیِ پیؾ اص ًمن تْٔذ ًضدیه هیػاصد .ایي هادُ خلَكیت خاكی ًذاسد ٍ لاتل تؼشی تِ
ػایش هَاسد هـاتِ هیتاؿذ.
آسادی خواهان در مقاتله تا خسارت و روشهای مقاتله
دس ایٌدا اصادی خَاّاى دس الذام تِ واػتي اص صیاى ٍ یا ٓذم الذام اص خاًة اٍ ٍ ًیض آصادی
خَاّاى دس اًتخاب سٍؽّای هماتلِ تا صیاى هَسد تشسػی لشاس هیگیشد.
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1ـ آسادی خواهان در اقذام ته کاهص خسارت
دسػت اػت وِ ٍُیفِ هماتلِ تا خؼاست تش ْٓذُ صیاىدیذُ لشاس گشفتِ ،لیىي دس الذام تشای
هماتلِ تا خؼاست ٍ یا ٓذم هماتلِ تا آى هخیش اػت .تؼاى ّش هتْٔذی هیتَاًذ تلوین تِ هماتلِ
تگیشد ٍ اص ٍسٍد صیاى خلَگیشی وٌذ ٍ یا ّیچ الذاهی دس ساػتای هماتلِ اًدام ًذّذ ٍ دس ًْایت
حك هٌالثِ خؼاسات لاتل اختٌاب سا اص دػت تذّذ .اص ایي سٍ خَاًذُ حك ًذاسد الضام خَاّاى سا
تشای هماتلِ تا صیاى اص هحىوِ تخَاّذّ ،شچٌذ وِ حك اػتٌاد تِ وَتاّی خَاّاى دس هماتلِ تا
خؼاست سا داسدّ .وچٌیي خَاّاى دس اًتخاب ؿیَُّای هماتلِ تا صیاى آصاد ٍ هختاس اػت ٍ
خَاًذُ ًویتَاًذ اٍ سا هلضم تِ تشگضیذى سٍؽ خاف ًوایذ ٍ حتی دس كَستی وِ خَاًذُ سٍؿی
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

سا تِ اٍ پیـٌْاد وٌذ ،خَاّاى هیتَاًذ پیـٌْاد اٍ سا سد ًوایذ .خَاًذُ ًویتَاًذ هٔیاسّا ٍ
همیاعّای واّؾ خؼاست سا وِ تایذ یه خَاّاى سٓایت ًوایذ ،تَكیف ٍ یا تٔییي وٌذ.
صیاىدیذُ گاّی الصم اػت دسهاىّای خایگضیي سا تشگضیٌذ ٍ گاُ دیگش خَدؽ هَهَّ تْٔذ سا
اًدام دادُ ٍ یا تا یاسیگشفتي اص ػایش سٍؽّا ،اص ایداد صیاى ٍ یا گؼتشؽ آى خلَگیشی وٌذ .دس
ّش كَست ،اختیاس اًدام تْٔذ هماتلِ تا صیاى ٍ ویفیت ٍ ًحَُ اخشای آى تا صیاىدیذُ اػت ٍ
ٓاهل سفتاس صیاى تاس حك ًذاسد خَاػتِ خَد سا تش اٍ تحویل ًوایذ .یىی اص ؿیَُّای هماتلِ تا
صیاى ،هتَػلؿذى تِ سٍؽّای خایگضیي ٍ دسهاىّای هٌاػة دیگش هیتاؿذ .الصم اػت وِ
ساُّای هماتلِ تا صیاى هتٔاسف ٍ هتٌاػة تاؿذ .تشای هثال ،هٔوَل ایي اػت وِ ؿخق صخوی ٍ
هلذٍم تِ پضؿه ٍ هشاوض دسهاًی هتٌاػة خْت هذاٍای خَد هشاخِٔ وٌذ ٍ تَػل تِ دسهاىّای
خایگضیي هثل ًة ػَصًی ،هاػاط دسهاًیً ،ة ػٌتی ٍ یا دسهاىّای دیگش تؼتگی تِ ًثیٔت ٍ
ؿذت كذهِ ٍ خشاحت داسد .اػتفادُ اص دسهاىّای خایگضیي تِ خای خؼتدَی دسهاى پضؿىی
فَسی ٍ هٌاػة هیتَاًذ ًاهٔمَل تاؿذ ٍ هٌدش تِ واّؾ دس همذاس خؼاسات لاتل هٌالثِ ؿخق
صیاىدیذُ گشدد (.)2
دس پشًٍذُ ())Holland v.Green Mountain swim club, Inc, 470 p.2d61 (Colo.App.1970
دادگاُ اػتیٌاف سأی دادگاُ تذٍی سا هثٌی تش ایيوِ خَاّاى ًثایذ الضاهاً خؼاساتؾ سا واّؾ
تذّذ ،تلىِ كشفاً تایذ الذامّای هٔمَل سا تشای ونوشدى صیاى اًدام دّذ ،تأییذ ًوَد .سٍیِ
لوایی ولَسادٍ پیـٌْاد هیوٌذ وِ تِ ًَس ولی دس هَاسدی وِ خَاّاى تا دٍ یا چٌذ سٍیىشد ٍ
ؿیَُ واّؾ هتٔاسف خؼاست سٍ تِ سٍ هیؿَد ،خَاًذگاى ًویتَاًٌذ دستاسُ سٍؽ ٍ سٍیىشد
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اًتخابؿذُ آتشام ًوایٌذ ،چشاوِ خَاّاىّا دس تـخیق ٍ اًتخاب ؿیَُّای هماتلِ هخیش
ّؼتٌذ (.)8
ٍُیفِ صیاىدیذُ تشای هماتلِ تا خؼاست ،تَػل تِ ؿیَُّای هتٔاسف اػت ٍ اًدام هٔاهالت
ٍ الذاهات خایگضیي هیتَاًذ دس ایي ساػتا هٌشح گشددً .ىتِ لاتل تأهل ایي اػت وِ سٍؽّای
خایگضیي تایذ هتٔاسف تاؿذ تا دس هٌِش هشاخْ لاًًَی هماتلِ تا خؼاست هٔمَل للوذاد گشدد ،دس
غیش ایي كَست هماتلِ تا خؼاست تا ؿیَُّای ًاهتٔاسف هَسد لثَل ٍالْ ًـذُ ٍ ػثة هٔافیت
خَاًذُ اص توام یا تخـی اص صیاىّای ٍاسدُ خَاّذ ؿذ ،چٌاًچِ الذام تشای دسهاى خایگضیي
هتٔاسف ٍ هٔمَل تاؿذ ،پشداخت تواهی ّضیٌِّا تش ْٓذُ ٓاهل ٍسٍد صیاى اػت ٍ صیاىدیذُ حك
داسد آى سا اص صیاىصًٌذُ هٌالثِ ًوایذ .تا ٍحذت هالن اص هادُ  238لاًَى هذًی ایشاى ،دس اًدام
هٌالثِ ًخَاّذ تَد.
تِ ًَس ولی ،هیتَاى گفت وِ صیاىدیذُ دس الذام تِ هماتلِ تا صیاى ٍ یا ٓذم هماتلِ آصاد اػت
ٍ ٓاهل صیاى ًویتَاًذ اٍ سا هلضم تِ ایي واس ًوایذ ،تِ اهافِ ایيوِ دس تٔییي ؿیَُّای هماتلِ تا
خؼاست ًیض واهالً كاحة اختیاس اػت ٍ چٌاًچِ سٍؽ اًتخاتی تِ واػتي اص صیاى هٌتْی ًـَد،
دس كَست هتٔاسفتَدى الذاهات صیاىدیذُ ٍی ّیچ هؼؤٍلیتی ًخَاّذ داؿت ٍ حك داسد تشای
هٌالثِ خؼاسات ٍاسدُ ٍ ًیض ّضیٌِّای كشفؿذُ تشای هماتلِ ًافشخام تِ خَاًذُ هشاخِٔ ًوایذ.
2ـ امتناع خواهان اس پذیزفتن پیطنهاد خوانذه یا دیگزان
چٌاًچِ اهتٌاّ خَاّاى اص پزیشفتي پیـٌْاد خَاًذُ تشای هماتلِ تا صیاى ّوشاُ تا دالیل هَخِ
ٍ هٔمَلی تاؿذ ،اهتٌاّ ٍی ،وَتاّی دس هماتلِ تا صیاى هحؼَب ًخَاّذ ؿذ .فشم وٌیذ تیواس
یه هشد خَاًی اػت وِ تِ ٓلت تـخیق تَهَس هغضی تحت ٓول خشاحی سصوـي تَدُ لشاس
گشفتِ ٍ ػپغ تِ دلیل ػشدسد ٍ حالت تَّْ هدذداً تِ پضؿه هشاخِٔ هیوٌذ .تا اًدام
تلَیشتشداسی هـخق هیؿَد وِ تش اثش تیدلتی پضؿه خشاح لؼوتی اص تَدُ تالی هاًذُ اػت
ٍ پضؿه هٔالح اٍ سا تِ خشاحی هدذد خْت سصوـي واهل تَهیِ هیًوایذ ،اها ًىتِ هْن
ایٌداػت وِ سیؼه ٓول خشاحی هدذد تؼیاس تاال هیتاؿذ ٍ احتوال فلحؿذى اًذامّا ٍخَد
داسد ٍ دس كَست تيًذادى تِ ٓول ًیض احتوال هتاػتاص تؼیاس هحتول هیتاؿذ .هیضاى سیؼه
خشاحی دٍم هیتَاًذ هاًْ سغثت تیواس تشای پزیشؽ خشاحی تاؿذ ،اها دس هَاسدی وِ اهتٌاّ تِ
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دالیل ًاهَخِ ٍ ًاهٔمَل كَست گیشد ،صیاىدیذُ حك هٌالثِ خؼاست سا ًخَاّذ داؿت .تشای
هثالٌّ ،گاهی وِ پضؿه یا دیگش ٓشهِوٌٌذگاى اهش دسهاى ٍ هشالثت پضؿىی ،ؿخق هلذٍم سا
تِ سٓایت فشایٌذ دسهاًی ٍ یا خشاحی ٍ ...تَكیِ هیوٌٌذ ،ؿخق آػیةدیذُ ًویتَاًذ اص دسهاى
تدَیضؿذُ اهتٌاّ ٍسصد ٍ یا تَكیِّای پضؿىی ٍ ػایش َٓاهل دسهاًی سا ًادیذُ تگیشد ٍ ػپغ
تشای ًتایح حاكلؿذُ ٍ یا ؿشایي هٌتح اص وَتاّی خَد دس سٓایت تَكیِّای دسهاًی ادٓای
خؼاست ًوایذ .فشم وٌیذ تیواس خاًن وٌْؼالی اػت وِ تِ ٓلت خًَشیضی سحوی تِ پضؿه
هشاخِٔ هیًوایذ ٍ تا تـخیق احتوالی تذخیوی سحن تحت ٓول خشاحی ّیؼتشوتَهی لشاس
هی گیشد .دٍ سٍص تٔذ اص خشاحی ،تِ دًثال دسد پْلَ ٍ حالت تَّْ ٍ اػتفشإ هدذداً تِ پضؿه
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

هشاخِٔ ٍ ًی تشسػیّای تِ ٓولآهذُ پاسگی حالة حیي خشاحی اٍل تِ خاًش خٌای پضؿىی
تـخیق دادُ ؿذُ ٍ هدذداً واًذیذ خشاحی تشهین حالة لشاس هیگیشد .سیؼه خشاحی هدذد
هٌاتك اػتاًذاسدّای ٓلن پضؿىی تؼیاس پاییي اػت ٍ خٌشی خذی تیواس سا تْذیذ ًویوٌذ ،اها
دس كَست ٓذم اًدام خشاحی تشهیوی احتوال ًاسػایی ولیِ صیاد اػت .اگش یه ؿخق هٔمَل ٍ
هتٔاسف هحتاى هیتَاًؼت تا ٓولوشدى تِ تَكیِّای پضؿىی خلَی صیاىّا ٍ كذهات ٍاسدُ سا
تگیشد ٍ وَتاّی دس اًدام تَكیِّا ٍ دسهاىّا هٌدش تِ ٓذم تْثَدی ٍ یا ؿذتیافتي كذهِ
ؿَد ،خؼاسات لاتل هٌالثِ ؿخق صیاىدیذُ واّؾ خَاّذ یافت (.)2
تیواساى هوىي اػت دالیل هَخِ ٍ هٔمَلی تشای اهتٌاّ اص لثَلوشدى پیـٌْادّای ٓاهلیي
خٌاواس دسهاًی داؿتِ تاؿٌذ اص لثیل1 :ـ ٓذم اًویٌاى تِ تَاًاییّای َٓاهل دسهاى دس تـخیق
كذهِ ٍ هـىل هَخَد ٍ سفْ آىّا ،چٌاًچِ پضؿه خشاح پیـٌْادی هثٌی تش خشاحی هدذد
تیواس ٍ تشهین كذهات تَػي خَدؽ اسائِ ًوایذ ،تیواس هىلف تِ لثَل ًیؼت ()9؛ 2ـ تشدیذ
هَخِ دس هَسد ایي هَهَّ وِ پیـٌْاد كَستگشفتِ تِ حذ وافی هـىل ایدادؿذُ سا تشًشف
خَاّذ وشد یا خیش ؟ ایي احتوال ّؼت وِ تِ ٌَٓاى یه ساُ حل هَلتی خؼاسات هـَْد ٍ
ػٌحی سا تپَؿاًذ ،اها دس سفْ ٍ ٓالج هـىالت اػاػی ٓمین تواًذ؛ 3ـ دس هَاسدی وِ ؿخق
خَاًذُ پیـٌْاد دسهاى ٍ سفْ هـىل هٔمَلی سا تِ كَست خضئی ٍ دس تشخی لؼوتّای تذى
اسائِ هیوٌذ ،خَاّاى هیتَاًذ پیـٌْاد هٌشحؿذُ سا سد ًوایذ ،چشاوِ آى هتووي سفْ كذهات
ٍاسدُ ٍ دسهاى تیواس ًیؼت.
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الثتِ ًاگفتِ ًواًذ وِ تشخی اص ًَیؼٌذگاى حمَلی دس آهشیىا تش ایي تاٍسًذ وِ اگش خَاّاى اص
پزیشفتي پیـٌْادّای تَأم تا حؼي ًیت خَاًذُ تشای خلَگیشی اص خؼاست تیـتش ٍ واّؾ
صیاىّا تِ ًَس ًاهٔمَل اهتٌاّ ًوایذً ،ویتَاًذ تشای خؼاست اهافی تحویلؿذُ تٔذ اص اهتٌاّ
ًاهَخِ هٌالثِ خؼاست ًوایذ .تشخی ّن هٔتمذًذ دس كَستی وِ حادثِ صیاىتاس ًاؿی اص فٔل یا
تشن فٔل ٓوذی ٓاهل ٍسٍد صیاى تاؿذ ،چٌیي فشم هیؿَد وِ پیـٌْادّای تٔذی ٍی
آهیختِ تا حؼي ًیت ٍ ساػتگَیی ًیؼت ٍ خَدداسی صیاىدیذُ دس سدوشدى پیـٌْاد ٍی هٔمَل
ٍ هٌٌمی خلَُ هیًوایذ (.)9
دس حالت ًثیٔی تِ ًفْ صیاىدیذُ اػت وِ پیـٌْاد هٌاػة ٓاهل صیاى سا تپزیشد ٍ اص
گشداب صیاى سّایی یاتذ ،اها صیاىدیذُ هدثَس تِ لثَل پیـٌْاد ٍی ًیؼت ٍ هیتَاًذ خَدؽ
ٍسٍد صیاى حیثیت ٍ آتثاس ٍ ؿأى صیاىدیذُ سا ًـاًِ سفتِ اػت ،چٌاًچِ هماتلِ تا صیاى هؼتلضم
تحمیش یا وؼش حیثیت خَاّاى تاؿذً ،ثایذ اًدام ؿَد (.)6
هادُ  53لاًَى هؼؤٍلیت هذًی اػتشالیا دس ایي صهیٌِ همشس هیداسد وِ خَاّاى تایذ دسهاى
پضؿىی ًَّ خاكی سا تایذ دس پیؾ تگیشد ٍ اگش خَاًذُ پیـٌْاد خاكی سا تشای واّؾ كذهِ ٍ
خؼاست تِ خَاّاى هیدّذ ،تایذ تِ كَست وتثی ٍ هٌاتك لاًَى الذاهات كذهات ؿخلی هلَب
 2002تخؾ  26اًدام دّذ .هؼألِ هْن وِ لاتل تأهل اػت ایيوِ آیا خَاًذُ دس پیـٌْاد خَد
هثٌی تش اًدام دسهاى پضؿىی خاف ،پشداخت ّضیٌِّای هشتًَِ سا ًیض پیـٌْاد وشدُ اػت یا
خیش ،پغ اگش ّضیٌِّا سا پشداخت ًىٌذ ٍ خَاّاى ّن تِ پیـٌْاد اٍ تَخْی ًٌوایذ ،دادگاُ ًثایذ
اهتٌاّ اٍ سا حول تش وَتاّی دس هماتلِ تا خؼاست للوذاد ًوایذ.
3ـ اضتثاه خواهان در انتخاب روش مناسة تزای مقاتله تا ضزر
ّشگاُ خَاّاى تشای هماتلِ تا صیاى ،هتَػل تِ یىی اص سٍؽّای هماتلِ تا خؼاست گشدد ٍ
الذاهی سا اًدام دّذ وِ ّش فشد هتٔاسفی دس هَلٔیت صیاىدیذُ آى سا اًدام هیداد ٍ تٔذاً واؿف
تِ ٓول آیذ وِ خَاّاى دس سٍؽ اًتخاتی ٍ یا الذام هَسد ًِش تِ خٌا سفتِ ٍ هَفمیتی دس هماتلِ
تا صیاى تِ دػت ًیاٍسدُ اػت ،ایي اهش تأثیشی تش خثشاى خؼاست ٍاسدُ تِ ٍی ًذاسد ٍ ًویتَاى
ًتیدِ سا هملَد داًؼت .تْٔذ صیاىدیذُ ،تْٔذ یه اًؼاى هتٔاسف اػت ٍ ّش اًؼاى هتٔاسفی
هوىي اػت دس ٓولىشد خَد دچاس اؿتثاُ ٍ لغضؽ ؿَدّ .وچٌیي اگش ثاتت ؿَد وِ الذام
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الذام تِ الذاهات خایگضیي ٍ هماتلِ تا خؼاست ًوایذ ،تِ ٍیظُ اگش لثَلًوَدى پیـٌْاد ٓاهل
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هتٔاسف صیاىدیذُ اؿتثاُ تَدُ ٍ تِ اكٌالح تْتشیي ساُ حل ًثَدُ اػت ،ایي اهش تأثیشی تش
خثشاى خؼاست ٍی ًذاسد ٍ ًویتَاى اٍ سا هملش داًؼت (.)10
هتٔاسفتَدى الذام خَاّاى تایذ تش هثٌای ؿشایي هَخَد هَسد تشسػی لشاس گیشد ًِ ،تش هثٌای
ًتایدی وِ حاكل هیؿَد .خَاّاى هتْٔذ تِ تالؽ هتٔاسف تشای خلَگیشی اص هشس اػت ٍ
هتْٔذ تِ ًتیدِ ًیؼت ( .)11كاحة لَآذ االحىام هیًَیؼذّ« :شگاُ فشدی ،دیگشی سا دس
آتؾ افىٌذ ٍ اٍ تشای خشٍج اص آتؾ ،چاسُای ًذاؿتِ تاؿذ ،خض ایيوِ خَد سا دس آتگاّی وِ دس
وٌاس آى ٍخَد داسد پشت وٌذ ٍ دس ًتیدِ دس آب غشق ؿَد .دس ایيوِ چِ وؼی هاهي اػت،
اختالف ًِش اػت .لَل الشب ایي اػت وِ ؿخق اٍل هملش اػت ( .)12اص ایي فشّ تِ خَتی تش
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

هیآیذ وِ ّشگاُ الذام خَاّاى هتٔاسف تاؿذ ٍ حتی اگش تِ افضایؾ هشس ّن هٌدش گشدد ،تملیش
هحؼَب ًویؿَد ٍ حك خثشاى خؼاسات اهافی سا ًیض داسد.
جثزان هشینههای مقاتله تا خسارت
دس ٍالْ هشس ٍ صیاًی وِ تایذ اختٌاب ؿَد (هشس ٍ صیاى لاتل اختٌاب (ٍ ))Avoidable Loss
هشس ٍ صیاًی وِ دس حمیمت اص آى اختٌاب ؿذُ اػت (هشس ٍ صیاى اختٌابؿذُ ())Avoided Loss
هیتَاًذ هَسد تحث لشاس تگیشد .دس ٍالْ تٌْا واّؾ ٍالٔی خؼاست ،خؼاست لاتل اختٌاب هیتاؿذ.
صیاىدیذُ تایذ الذامّای هٔمَل الصم سا تشای واّؾ خؼاست اًدام دّذ ٍ چٌاًچِ دس ایي
ساػتا وَتاّی ًوایذ ،حك هٌالثِ خؼاست ًخَاّذ داؿتٌّ .گاهی وِ هـخق گشدیذ وِ آیا
صیاىدیذُ دس هماتلِ تا خؼاست تِ ؿىل هٔمَل سفتاس وشدُ اػت یا خیش ،تایذ دٍ هَهَّ سا دس
ًِش داؿت1 :ـ اٍل ،ایيوِ هؼؤٍلیت اثثات ادٓای ٓذم هماتلِ ٍ وَتاّی صیاىدیذُ دس واػتي اص
صیاى تِ ْٓذُ ٓاهل ٍسٍد صیاى اػت .ایي اهش دس پشًٍذُ Roper v Johnson (1873) I, R8CP

) 167 (CPهٌشح گشدیذّ .وچٌیي دس پشًٍذُ ػلَاًا یاوام ٍ داًـگاُ ٌّذ غشتی اهتٌاّ هلذٍم
اص دسهاى پضؿىی تشای واػتي اص خشاحات ٍ كذهات خؼوی ٍاسدُ تش دٍؽ ٓاهل صیاى لشاس دادُ
ؿذ؛ 2ـ دٍم ،هؼألِ هْن تشای خَاّاى (صیاىدیذُ) ایي اػت وِ اػتاًذاسد هٌٌمیتَدى ،یه
هٔیاس دلیك ًیؼت .هٌٌك تشای ایي هَهَّ تِ تْتشیي ؿىل تَػي لشد هههیالى دس پشًٍذُ
 Banco de Portugal v Waterlow (1932) AC 452 (HL)506اسائِ گشدیذ« :ؿخلی وِ
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لشاسداد سا ًمن وشدُ ٍ ػثة هـىل ؿذُ اػتً ،ثایذ تا ًشف دیگش دس یه تشاصٍ ٍصى ؿَد»
(.)13
ّشگاُ دس اثش تالؽ صیاىدیذُ ٍ هماتلِ اٍ تا خؼاست ،تِ ولی اص تشٍص صیاى خلَگیشی ؿَد،
دیگش اٍ ًویتَاًذ تاتت آىّا غشاهتی اص خَاًذُ هٌالثِ وٌذّ ،شچٌذ ایي اهش دس اثش آوال
فذاواساًِ ٍ خاسج اص حذ هتٔاسف ٍی ایداد ؿذُ تاؿذ ٍ تا الذام هتٔاسف لاتل اختٌاب ًثاؿذ .تا
خلَگیشی اص ایداد خؼاست ،هَخثی تشای ادٓای خؼاست اص صیاىصًٌذُ ٍخَد ًذاسد (.)14
ّضیٌِّا ٍ خؼاساتی وِ خَاّاى دس ساػتای هماتلِ تا صیاى هتحول هیؿَد ،تایذ خثشاى ؿَد.
گاّی هماتلِ تا خؼاست هوىي اػت ػثة خؼاست دیگشی ؿَد وِ ایي ًَّ خؼاسات سا خؼاسات
تثٔی یا خٌثی  Incidental Lossگَیٌذ .خؼاست تثٔی یا خٌثی ،خؼاستی اػت وِ یا ّوشاُ یا
سا تِ ٍهٔیت پیؾ اص ًمن تْٔذ ًضدیه وٌذًَ ،سی وِ اگش تْٔذ لاًًَی یا لشاسدادی ًمن
ًویؿذ ،ؿخق صیاىدیذُ دس آى ٍهٔیت لشاس هیگشفت .لاتل ٍكَلتَدى خؼاسات تثٔی تا
اكَل ٓذالت ٍ اًلاف ًیض ػاصگاس هیتاؿذ .لاتل ٍكَلتَدى چٌیي ّضیٌِّایی ،اًگیضُ هثثتی تِ
صیاىدیذُ هیدّذ تا تشای هماتلِ تا خؼاست گام تشداسدٍ .ی ایي اًویٌاى سا ًیض وؼة هیوٌذ وِ
ٍهٔیتؾ دس ًتیدِ هماتلِ تا خؼاست ٍخینتش ًویؿَد ( ECDC Environmental , lc New
York Marine and General Insurance co 1999 us dise LEXIS 15268,6-7
) .) (SDNYدس ایي پشًٍذُ ،دادگاُ همشس داؿت« :الصم ًیؼت وِ خَاّاى الذاهات ؿاق ٍ

ًالتفشػایی تشای واػتي خؼاست اًدام دّذ یا حتی الذامّای اًدامؿذُ هَفمیتآهیض تاؿذ،
فمي وافی اػت وِ تالؽّایؾ هتٔاسف تاؿذ».
خَاًذُ تایذ تواهی ّضیٌِّای هٔمَلی سا وِ صیاىدیذُ دس تالؽ تشای پیؾگیشی اص تشٍص
تیواسی ٍ یا خلَگیشی اص ػشایت آى هتحول ؿذُ اػت ،كشف ًِش اص ایيوِ تالؽّای صیاىدیذُ
هَفمیتآهیض تاؿذ یا ًِ ،خثشاى ًوایذ ( ،)15اگشچِ هادُ  495لاًَى هداصات اػالهی هلَب
 1392همشس هی داسد وِ پضؿه دس كَست اخز تشائت اص تیواس هاهي ًخَاّذ تَد ،لیىي هٌاتك
تثلشُ  1ایي هادُ تشائت دس كَستی هؤثش اػت وِ دس خشیاى دسهاى هشتىة تملیش ًـَد .دس ها
ًحي فیِ ،تملیش خَاًذُ دس ًمن تْٔذ هٌدش تِ اػتمشاس تْٔذ هماتلِ تا خؼاست تش ْٓذُ خَاّاى
گشدیذُ اػت ٍ تِ تثْ آى ّضیٌِّا ی هماتلِ تا صیاى اص خَاًذُ لاتل هٌالثِ خَاّذ تَدّ .وچٌیي
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هشتثي تا خؼاست اكلی هیتاؿذ .لاتل ٍكَلتَدى ایي ّضیٌِّا تِ ایي خاًش اػت وِ صیاىدیذُ
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ّضیٌِّا ی هتٔاسف هشٍسی تشای دسهاى تیواس اص لثیل پشػتاسی ،فیضیَتشاپی ،پضؿىی ،حول تا
آهثَالًغّ ،ضیٌِ پشػتاس خاًگی ٍ ػایش ّضیٌِّا تایذ دس هحاػثِ خؼاست ٍ خثشاى ّضیٌِّا
لحاٍ گشدد ،اها اگش صیاىدیذُ ٓلیسغن اهىاى هماتلِ تا صیاى تا ّضیٌِّای ون ٍ دس دػتشعتَدى
تیواسػتاىّا ٍ ػایش هشاوض دسهاًی دٍلتی تِ كَست هٌاػة ،تِ تیواسػتاىّای خلَكی ٍ گشاى
لیوت هشاخِٔ ًوایذ ٍ هخاسج صیادی سا تتشاؿذ ،ایي ّضیٌِّای اهافی لاتل خثشاى ًیؼت .دس
هَاسدی وِ هشاخِٔ تِ هشاوض دسهاًی خلَكی هشٍست داسد ،تایذ تواهی ّضیٌِّا اص خولِ ّضیٌِ
ّتل ،تیواسػتاى خلَكی ٍ ّشیٌِ سفت ٍ آهذ ٍ ...تایذ لاتل هٌالثِ اص خَاًذُ تاؿذ .تخؾ (2)4
لاًَى اكالح لاًَى كذهات ؿخلی اًگلؼتاى دادگاُّا سا هلضم هیوٌذ وِ دس تٔییي هٔمَلتَدى
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

ّضیٌِّا ،تِ اهىاى تْشُ هٌذی ٍ دػتشػی تیواس تِ ػشٍیغ هلی ػالهت سا هَسد تشسػی لشاس
دٌّذ (.)9
تایذ هٔمَلتَدى ّضیٌِّا ی هماتلِ تا صیاى تا لحاٍ َٓاهل هختلف ػٌدیذُ ؿَد .تشای هثال
اگش سًٍذ دسهاى تَػي یه پضؿه هتخلق تدَیض ؿَدّ ،ضیٌِّای هشتَى تِ آى ًیض هٔمَل
تلمی خَاّذ ؿذ .دس هَسدی وِ تیواس ًیاص داسد ،دس یه هحل دسهاًی دس وٌاس خاًَادُ هَسد
هشالثت پضؿىی ٍ دسهاًی لشاس گیشد ،اًتخاب هشاوض ٍ َٓاهل دسهاًی پشّضیٌِتش هیتَاًذ هٌٌمی
خلَُ ًوایذ .هٌاتك ًِش دادگاُّای اًگلیغ دس پشًٍذُ Cunningham v Harrisson. 1992,

ّ ،PIQR Q1, Q8ضیٌِّای پشػتاسی خاًگی ٌّگاهی هٔمَل ٍ لاتل هٌالثِ تـخیق دادُ
هیؿَد وِ ؿخلیت ٍ ٍهٔیت سٍحی ٍ خؼواًی خَاّاى ًَسی اػت وِ هاًذى ٍ تحت
هشالثتتَدى اٍ دس خؤی غیش اص هحیي خاًگی ًاهٌاػة ٍ دؿَاس هیتاؿذٍ .لتی وِ خَاّاى
ؿىل خاكی اص دسهاى ٍ هشالثت سا وِ تؼیاس گشاىتش اص ػایش گضیٌِّا دس یه تخؾ خلَكی
اػت ،تشخیح هیدّذ ،تایذ تاس اثثات هٔمَلتَدى ّضیٌِّای هماتلِ تا خؼاست سا تِ دٍؽ تىـذ.
اسخاّ تِ واسؿٌاع دس ایي ساػتا هیتَاًذ تؼیاس هؤثش ٍالْ ؿَد .ایي پشًٍذُ هزوَس ،دادگاُ ػایش
خایگضیي ّای هشالثت اػاػی سا سد ًوَد ٍ هشالثت توام ٍلت تَػي ٍالذیي خَاّاى ٍ ًیض تَػي
افشاد حشفِ ای سا دس خاًِ هَسد تأویذ لشاس داد .دس سٍیِ لوایی اًگلیغ پزیشفتِ ؿذُ اػت وِ
ّضیٌِ هشالثت ٍ دسهاى خاًگی تیواس دس هَاسدی وِ هشٍسی اػت ،اص ٓاهل صیاى لاتل هٌالثِ
هیتاؿذّ ،شچٌذ وِ ّضیٌِ هشالثت خلَكی گشاىتش تاؿذ.
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دس تشخی وـَسّا هثل اًگلؼتاى ػیؼتن ػالهت هلی ٍخَد داسد وِ خذهات تْذاؿتی ٍ
ػالهتی سا تا حذ صیادی تِ سایگاى دس اختیاس ّوگاى لشاس هیدّذ .حاال فشم وٌیذ ؿخلی وِ
تش اثش خٌای َٓاهل هشتثي تا ػالهتی آػیة دیذُ اػت تِ خای هشاخِٔ تِ هشاوض دٍلتی ٍ
ٓوَهی تِ هشاوض دسهاًی خلَكی هشاخِٔ ًوایذ ٍ ّضیٌِ صیادی سا ّن هتحول ؿَد .هٌاتك
تخؾ ( 2)4اص لاًَى  1948اًگلؼتاى ،الصم اػت تفاٍتّا دس اػتفادُ اص خذهات دسهاًی ٓوَهی
ٍ دسهاىّای خلَكی ٍ ویفیت دسهاى ٍ هشالثت پضؿىی آى دٍ هَسد تشسػی لشاس تگیشد.
تفاٍتّا دس صهیٌِ هذت صهاًی وِ تیواس هیتَاً ذ ػشیٔاً خذهات دسهاًی سا دسیافت ًوایذ ،لذست
اًتخاب تیواس دس خلَف صهاى ٍ هىاى دسهاى ،آػَدگی حاكل اص وادس ٍ هشوض دسهاًی تشای
تیواس ٍ اهیذ تخـی تیـتش تشای اٍ ٍ ًیض احتواال دسخِ هحشهاًگی ٍ ساحتی دس هحًَِ هشوض
تاؿذ .اص ایي سٍ ّضیٌِّای كشف ؿذُ ّن اص خَاًذُ لاتل هٌالثِ خَاّذ تَد .تایذ ٍهٔیت تیواس
تِ حالت لثل اص خٌای پضؿىی آادُ ؿَدًَ ،سی وِ اگش ایي خٌای پضؿىی اتفاق ًویافتاد
تیواس دس آى ؿشایي لشاس هیگشفت (.)16
كشف هشاخِٔ تیواس صیاىدیذُ تِ هشاوض دسهاًی خلَكی تِ خای هشاوض دسهاًی ٓوَهی ٍ یا
دٍلتی دلیل تش غیش لاتل هٌالثِتَدى ّضیٌِّای تحویلؿذُ اص خَاًذُ ٍ هخالف لآذُ هماتلِ تا
خؼاست ًیؼت ،چٌاًچِ دسهاى تخؾ خلَكی هٌافْ صیادی سا تشای تأهیي ػالهتی تیواس تِ
دًثال داؿتِ تاؿذّ ،ضیٌِّای كشفؿذُ ًاهٔمَل ًخَاّذ تَد .دادگاُّا دس اسصیاتی ًیت خَاّاى
دس ادٓاّایؾ تشای هٌالثِ ّضیٌِّا ی پضؿىی الصم تشای هماتلِ تا خؼاست پضؿىی دلیك ّؼتٌذ.
دس ػال  ،1948وویؼیَى حمَلی اػىاتلٌذ لاتل هٌالثِتَدى ّضیٌِّای دسهاًی تیواس دس تخؾ
خلَكی سا ػثة ایداد خؼاستّا ی هوآف تـخیق دادُ ٍ ًاهٔمَل داًؼتِ تَد ٍ آتماد
داؿت ٍلتی وِ خذهات دسهاًی ٓوَهی اسصاى دس دػتشع تیواس ٍخَد داسد ،هشاخِٔ اٍ تِ
تخؾّای دسهاًی خلَكی ٍ كشف ّضیٌِّای صیاد هٔمَل ًیؼت .اگش تیواس اص اهىاًات ٍ
خذهات دسهاًی هلی اػتفادُ ًوایذ ،حك هٌالثِ خؼاست دسهاى خلَكی سا ًخَاّذ داؿت (.)9
تش اػاع لاًَى ػالهت ایشلٌذ هلَب  ،1970هحاون ایشلٌذی خَاّاى سا دس هٌالثِ خؼاست
تشای ّضیٌِّای دسهاى هحك ًوی داًٌذ ،دس هَاسدی وِ خذهات پضؿىی ٍ دسهاًی ٍ تیواسػتاًی
دس ٓول تش اػاع لاًَى هضتَس تِ سایگاى دس دػتشع تیواس لشاس داسد .دس اٍاخش ػال  1970دیَاى
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دسهاًی ٍ ػایش َٓاهل هیتَاًذ تَخیِوٌٌذُ هشاخِٔ صیاىدیذُ تِ یه هشوض دسهاًی خلَكی
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ٓالی واًادا همشس ًوَد ّش ّضیٌِای وِ تشای تما یا تْثَدی ػالهت خؼوی یا سٍحی ٍ رٌّی
تیواس آػیةدیذُ الصم تاؿذ ،هٔمَل تلمی خَاّذ ؿذ ٍ تِ خاًش ّضیٌِّا ٍ گشاى تَدى دػتشػی
تِ ایي خذهات غیش هٔمَل تـخیق دادُ ًخَاّذ ؿذ ٍ دس ًتیدِ خَاّاى حك داسد ایي ّضیٌِّا
سا اص خَاًذُ هٌالثِ ًوایذ ٍ دادگاُّا ًیض تایذ دس هحاػثِ خؼاست تِ خثشاى ایي ّضیٌِّا حىن
تذٌّذ .تش اػاع همشسات ایاالت هتحذُ آهشیىا ،خَاّاىّا دس هٌالثِ ّضیٌِّای هٔمَل ٍ هشٍسی
تشای دسهاى دس خْت واػتي اص هیضاى كذهات خٌای پضؿىی ٍ یا خلَگیشی اص تشٍص ٍ گؼتشؽ
آىّا هحك ّؼتٌذ ( .)6الصم تِ روش اػت وِ تٌْا خؼاساتی تِ خَاًذُ هٌؼَب هیگشدد وِ
صیاىدیذُ تِ ًَس هتٔاسف اهىاى اختٌاب اص آى سا ًذاؿتِ اػتّ .شگاُ دس اثش خٌای خَاًذُ یا دس
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

ًتیدِ الذام خَاّاى هٌافٔی ٓایذ اٍ ؿَد ،دس هحاػثِ ًْایی خؼاست ،ایي همذاس اص هیضاى
خؼاست لاتل هٌالثِ وؼش هیؿَد ( .)17دس ًِام واهيال گفتِ ؿذُ ّشگاُ ؿخق لثل اص أًماد
لشاسداد ٍ یا تٔذ اص آى تِ ًَس هؼتمل خؼاسات ًاؿی اص ًمن لشاسداد سا تیوِ وٌذ ٍ تٔذ اص ًمن
لشاسداد اص تیوِگش چیضی تگیشد ،ایي همذاس اص هیضاى خؼاست لاتل دسیافت اٍ وؼش ًویؿَد ،چَى
ایي ٍخِ هؼتمل اػت ٍ دس ٍالْ ًَٓی ػشهایِگزاسی اػت (.)14
دس اسصیاتی ٍ هحاػثِ خؼاسات ًاؿی اص ْٓذؿىٌی خَاًذُ ،تایذ ّش ًَّ هٌفٔت پَلی وِ
خَاّاى تِ دػت آٍسدُ اػت یا تِ ٌَٓاى ًتیدِ الذام هتٔاسف اًدامؿذُ دس ساػتای واّؾ
خؼاست تحلیل خَاّذ وشد سا تایذ دس تٔییي ًْایی خؼاست دس ًِش داؿت ،حتی اگش هٌفٔت
ٓثاست اص یه ًتیدِ غیش لاتل اختٌاب الذام خَاّاى تاؿذ ،تایذ لحاٍ گشددّ .وچٌیي خَاًذُ
تایذ ثاتت وٌذ وِ خَاّاى هٌافٔی سا اص ًشیك الذاهات هماتلِ تا خؼاست تِ دػت آٍسدُ اػت.
ّذف اص لآذُ هماتلِ تا خؼاست ،لشاسدادى خَاًذُ دس یه ٍهٔیت ًاخَاًوشداًِ ًیؼت تا
هدثَس تِ پشداخت خؼاست تِ صیاىدیذُای ؿَد وِ الذام هتٔاسفی سا اًدام ًذادُ اػت ،تلىِ
غشم ایي اػت خایی وِ ؿخق تالؽّای هٔمَلی سا تشای هماتلِ تا صیاى اًدام هیدّذ ،حمَق
ایي تالؽّا سا هحتشم هیؿواسد ٍ ّیچ هأًی تشای خَاّاى دس هٌالثِ خثشاى خؼاست ٍ
ّضیٌِّای هماتلِ تا خؼاست ًویتیٌذ ،اها اگش صیاىدیذُ دس خلَگیشی اص ایداد یا تَػِٔ صیاى
وَتاّی ًوایذ ًؼثت تِ صیاىّایی وِ لاتل اختٌاب تَدُاًذ ،حك هٌالثِ خؼاست ًذاسد .دس فشهی
وِ خَاّاى دس ساػتای هماتلِ تا خؼاست وَؿؾ هتٔاسفی سا تِ واس ًویگیشد ،تِ ًَس هٔوَل
خؼاسات لاتل اختٌاب هٌتؼة تِ اٍ تَدُ ٍ ساتٌِ تیي آىّا ٍ تملیش خَاًذُ لٌْ هیؿَدٍ ،لی
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اگش ثاتت ؿَد وِ ػثة ایي خؼاست تملیش خَاّاى ٍ خَاًذُ ّش دٍ اػت ،خَاّاى تٌْا ًؼثت
تِ تخـی اص خؼاسات لاتل اختٌاب اص خثشاى خؼاست هحشٍم هیؿَد (.)18
همشسات ایالت والیفشًیا ،خَاّاى سا دس كَست وَتاّی دس هماتلِ تا خؼاست اص هٌالثِ خؼاست
هٌْ هیػاصد () .)Torts §1624 at 1139 (10th ed. 2005تیواس تایذ تالؽ هٔمَل ٍ هتٔاسفی
تشای هماتلِ تا خؼاسات ایدادؿذُ تِ ٍػیلِ تملیش پضؿه اًدام دّذ ٍ ّضیٌِّای كشفؿذُ سا
هیتَاًذ هٌالثِ وٌذ .لاًَى حوایت اص تیواساى آهشیىا دس خلَف پشداخت ّضیٌِّای پضؿىی دس
هَاسد للَس پضؿىی اص تیواس حوایت هیوٌذ ٍ ٍی تشای هٌالثِ ّضیٌِّا ٍ خؼاستّای ٍاسدُ
هحك خَاّذ تَد.
الثتِ ایيوِ خَاّاى تِ كَست ٓوذی تا صیاى هماتلِ ًىٌذ ٍ اص هٌافْ لآذُ هماتلِ تا خؼاست
هیؿَد ،هوىي اػت ایي آػیةّا تآث واّؾ تـخیق ٍ اسادُ ٍ وٌتشل اٍ ؿَد ٍ ّویي تش
تلوینگیشی تشای هماتلِ یا ٓذم هماتلِ تا خؼاست اثشگزاس تاؿذ ،چشاوِ افشاد داسای ػٌَح
وٌتشل هتفاٍتی دس ٍهٔیتّای ٓادی ٍ غیش ٓادی ّؼتٌذ ٍ ٓذم هماتلِ تا صیاى ًویتَاًذ هَخثی
تشای اص دػتسفتي لذست هٌالثِ خثشاى خؼاسات ٍاسدُ تاؿذ ( .)15تِ تٔثیش دیگش ٍهٔیت سٍاًی
صیاىدیذُ سا تایذ دس هماتلِ یا ٓذم هماتلِ تا خؼاست دس ًِش داؿت.
تار اثثات مقاتله تا خسارت
اص آًدا وِ خَاّاى دس ًمن تْٔذ ًمـی ًذاؿتِ ،اكل تش ایي گزاؿتِ ؿذُ وِ ّشگًَِ
الذاهی سا وِ ٍی هٔوَل هیداسد ،هٌٌثك تا ٍُایف لاًًَی ٍی تَدُ ٍ وؼی وِ ادٓای خالف
اكل هیًوایذ (یٌٔی خَاًذُ) ،تایذ ادٓای خَد هثٌی تش ٓذم اًدام ٍُایف هماتلِ تا خؼاست یا
وَتاّی خَاّاى دس اًدام آى سا تِ اثثات تشػاًذ .اٍ تایذ ثاتت ًوایذ وِ خَاّاى تِ ٌَٓاى یه
اًؼاى هتٔاسف دس اًدام ٍُایف خَد للَس داؿتِ یا الذاهات ٍی ًاهتٔاسف ٍ ًاهٔمَل تَدُ اػت.
دس ایي كَست ،آى همذاس اص خؼاسات سا وِ لاتل هماتلِ تَدُ اػت ،دس اسصیاتی خؼاست لاتل
پشداخت تِ خَاّاى هٌَِس ٍ اص آى وؼش خَاّذ گشدیذ ( ٍ )19خَاًذُ دَٓا تایذ ثاتت وٌذ وِ
خَاّاى الذاهات هتٔاسفی تشای هماتلِ تا خؼاست اًدام ًذادُ یا ایي الذاهات وافی ًثَدُ ٍ یا
ّضیٌِّای خشجؿذُ ًاهتٔاسف تَدُ اػت ،اها اثثات هخاسخی وِ تشای هماتلِ تا خؼاست تِ تاس
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ًیض هٌتفْ گشدد ،لاتل اًتماد هیتاؿذٌّ .گاهی وِ خَاّاى هتحول آػیةّای سٍاًی ٍ ٓاًفی
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آهذُ اػت ،تش ْٓذُ خَاّاى هیتاؿذ ،صیشا فشم تش ایي اػت وِ خَدداسی هتْٔذ اص اًدام تْٔذ
ٍ دس حمیمت فشاّنػاختي هٌـأ ٍسٍد خؼاست اص ػَی هتْٔذ تحمك یافتِ اػت ٍ هتْٔذلِ
هَُف تِ اًدام ٓولی دس ایي هَسد ًثَدُ اػت .دس ایي ٍهٔیت اكلٓ ،ذم دخالت ٓاهل دیگش
هيخولِ ٓول هتْٔذلِ دس افضایؾ خؼاست اػت وِ یه ٓاهل هَُف اػت ،هگش ایيوِ تحمك
ایي ٓاهل اثثات ؿَد (.)20
اكل تش ایي اػت وِ الذاهات خَاّاى دس واػتي اص خؼاست ،هتٔاسف تَدُ اػت ،هگش ایيوِ
خالف ایي اهش ثاتت ؿَد .وؼی وِ هذٓی خالف اكل اػت ،خَاًذُ هیتاؿذ ،لزا تایذ تشای اثثات
ادٓایؾ دلیل اسائِ وٌذ ( ،)21الثتِ هتٔاسفتَدى یه الذام ،هٌَى تِ اًالّ اص ؿشایي ٍ اٍهاّ ٍ
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

احَال هَهَٓی خَاّاى اػت وِ ایي اهش تِ ٍیظُ دس سٍاتي التلادی ٍ لشاسدادی دؿَاس اػت
( .)22اثثات ایيوِ خَاّاى دس خلَگیشی اص خؼاست یا گؼتشؽ آى وَتاّی وشدُ اػت ،تش ْٓذُ
خَاًذُ دَٓاػت ،صیشا اٍ هذٓی اػت وِ خَاّاى دس الذام هتٔاسف تشای خلَگیشی اص هشس
وَتاّی وشدُ اػت ٍ تِ ٓثاستی هشتىة تملیش ؿذُ اػت ٍ چَى اهاسُای تِ ًفْ اٍ ٍخَد ًذاسد،
اٍ تایذ تِ ٌَٓاى هذٓی ،تملیش خَاّاى سا ثاتت ًوایذ (.)23
ادٓای خَاًذُ ًؼثت تِ وَتاّی خَاّاى دس ٓذم هماتلِ تا خؼاست یه دفاّ هثثت دس ًِش
لاًَى ٍ حمَق ًیؼت .خَاًذُ تایذ الذامّای هثثتی سا تشای اثثات ادٓا ٍ دفاّ اًدام دّذٓ .الٍُ
تش ایي ،تاس اثثات دفاّ تش ْٓذُ خَاًذُ اػت .ایي هَهَّ تِ ایي هٌٔی اػت وِ خَاّاى هدثَس
ًیؼت ثاتت وٌذ وِ الذاهات هٔمَل ٍ هتٔاسفی تشای واّؾ خؼاساتؾ اًدام دادُ اػت ،تلىِ تِ
خای آى خَاًذُ تایذ اثثات ًوایذ وِ خَاّاى ایي الذاهات سا اًدام ًذادُ اػت .لاهی هیلش
ّواًٌذ لاهی ؿاسج دس ایٌذیاًا دس پشًٍذُ  Clark v.MetroHealth Foundation Incاُْاس
ًوَد وِ تِ خاًش ایيوِ خَاًذُ دفاّ هثثتی سا اص وَتاّی خَاّاى دس واّؾ خؼاسات ٍ هماتلِ تا
صیاى اثثات ًوایذ ،خَاًذُ تایذ اثثات وٌذ :اٍل ،خَاّاى دس آوال تالؽّای هٔمَل تشای واػتي
اص خؼاساتؾ وَتاّی وشدُ اػت؛ دٍم ،ایي احتوال هٔمَل ٍخَد داؿت وِ خَاّاى تا اتخار ٍ
اًدام تالؽّای هٔمَل تتَاًذ تا صیاى هماتلِ ًوایذ (.)24
هٌاتك هادُ  55-7E-3ایالت ٍیشخیٌیا دادگاُ یا ّیأت طٍسی خؼاست ٍاسدُ تِ خَاّاى سا تِ
همذاس هٌافْ تِ دػتآهذُ دس ساػتای هماتلِ تا صیاى یا تِ همذاس َٓایذ لاتل تحلیل اص ًشیك تالؽ
هٔمَل تَػي خَاّاى ،واّؾ خَاّذ داد ٍ تاس اثثات فمذاى تالؽ هٔمَل ٍ هتٔاسف تش ْٓذُ
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خَاًذُ اػت .خَاًذُ تایذ اثثات ًوایذ وِ خَاّاى وَؿؾ هتٔاسفی سا تشای هماتلِ تا خؼاست
اًدام ًذادُ اػت (.)25
نتیجهگیزی
اثش اكلی لآذُ هماتلِ تا خؼاست ،ایداد تىلیف تشای صیاىدیذُ دس ساػتای هماتلِ ٍ اختٌاب
اص صیاىّای لاتل اختٌاب اػت .ایي اهش تْٔذ ٍ تىلیفی ٓوَهی اػت وِ تش ْٓذُ صیاىدیذُ تاس
هیؿَد .تْٔذ صیاىدیذُ تشای هماتلِ تا خؼاست ٍلتی هحمك ٍ هؼتمش هیؿَد وِ َٓاهل هشتثي
تا تأهیي ػالهت تیواس ٍ دسهاى تیواس هشتىة سفتاس صیاىتاس ؿًَذ .ایيوِ ٓاهل ٍسٍد صیاى دس
ًمن تْٔذ لاًًَی یا لشاسدادی ٓاهذاًِ سفتاس ًوایذ یا غیش ٓوذی ،تأثیشی دس اػتمشاس تىلیف
ٍهٔیت سٍاًی صیاىصًٌذُ تأثیشی تِ حال صیاىدیذُ ًخَاّذ داؿت.
هادُ  15لاًَى تیوِ ایشاى ،هاّیت الذاهات تیوِگزاس صیاىدیذُ ٍ تِ ًَس ولی تىلیف ٍی سا
الذام تِ ٍػیلِ هیداًذ ٍ ًِ الذام تِ ًتیدِ .كشف هتٔاسفتَدى الذام خَاّاى وفایت هیوٌذ ٍ
هشٍستی ًذاسد وِ الذاهاتؾ هٌتح تِ ًتیدِ ؿَد .ایي هادُّ ،ضیٌِّایی سا وِ صیاىدیذُ تشای
هماتلِ تا خؼاست هتحول هیؿَد ،تش ْٓذُ تیوِگش هیگزاسد .هخاسخی وِ تیوِگزاس تشای
خلَگیشی اص تَػِٔ خؼاست هیًوایذ ،تش فشم وِ هٌتح تِ ًتیدِ ؿَد ،تِ ْٓذُ تیوِگش خَاّذ
تَد .لاتل ٍكَلتَدى ایي ّضیٌِّا تذیي دلیل هشٍسی اػت وِ هَلٔیت هتوشس سا تِ هَلٔیت
اٍلیِ پیؾ اص ًمن تْٔذ ًضدیه هیػاصد .ایي هادُ خلَكیت خاكی ًذاسد ٍ لاتل تؼشی تِ
ػایش هَاسد هـاتِ هیتاؿذ.
صیاىدیذُ دس الذام تشای هماتلِ تا خؼاست ٍ یا ٓذم هماتلِ تا آى هخیش اػت ٍ خَاًذُ حك
ًذاسد الضام اٍ سا اص هحىوِ تخَاّذّ ،شچٌذ وِ حك اػتٌاد تِ وَتاّی خَاّاى دس هماتلِ تا
خؼاست سا داسد ،چٌاًچِ اهتٌاّ خَاّاى اص پزیشفتي پیـٌْاد خَاًذُ تشای هماتلِ تا صیاى ّوشاُ تا
دالیل هَخِ ٍ هٔمَلی تاؿذ ،اهتٌاّ ٍی ،وَتاّی دس هماتلِ تا صیاى هحؼَب ًخَاّذ ؿذ ،اها دس
هَاسدی وِ اهتٌاّ تِ دالیل ًاهَخِ ٍ ًاهٔمَل كَست گیشد ،صیاىدیذُ حك هٌالثِ خؼاست سا
ًخَاّذ داؿت.

منصور خاکپور ،مظفر باشکوه ،علیرضا لطفی

هماتلِ تا خؼاست تش ْٓذُ صیاىدیذُ ًخَاّذ داؿت ٍ اٍ هَُف تِ هماتلِ تا خؼاست خَاّذ تَد.
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تٌْا خؼاساتی تِ خَاًذُ هٌؼَب هیگشدد وِ صیاىدیذُ تِ ًَس هتٔاسف اهىاى اختٌاب اص آى
سا ًذاؿتِ اػتَٓ .اهلی ّواًٌذ الذاهات ًاهـشٍّ ،الذاهات خالف ًِن ٓوَهی ٍ وؼش وشدى
هٌافْ حاكلِ اص هماتلِ تا خؼاست اص صیاىّای ولی هیتَاًذ هاًْ هٌالثِ ّضیٌِّای هماتلِ تا
خؼاست گشددّ .شگاُ دس اثش خٌای خَاًذُ یا دس ًتیدِ الذام خَاّاى هٌافٔی ٓایذ اٍ ؿَد ،دس
هحاػثِ ًْایی خؼاست ،ایي همذاس اص هیضاى خؼاست لاتل هٌالثِ وؼش هیؿَد .ادٓای خَاًذُ
ًؼثت تِ وَتاّی خَاّاى دس ٓذم هماتلِ تا خؼاست یه دفاّ هثثت دس ًِش لاًَى ٍ حمَق
ًیؼت .خَاًذُ تایذ الذامّای هثثتی سا تشای اثثات ادٓا ٍ دفاّ اًدام دّذٓ .الٍُ تش ایي ،تاس اثثات
دفاّ تش ْٓذُ خَاًذُ اػت .ایي هَهَّ تِ ایي هٌٔی اػت وِ خَاّاى هدثَس ًیؼت ثاتت وٌذ
آثار اجرای قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکی

وِ الذاهات هتٔاسفی تشای واّؾ خؼاساتؾ اًدام دادُ اػت ،تلىِ تِ خای آى خَاًذُ تایذ اثثات
ًوایذ وِ خَاّاى ایي الذاهات سا اًدام ًذادُ اػت .تشسػی تٌثیمی آثاس لآذُ هماتلِ تا خؼاست
دس حمَق پضؿىی هیتَاًذ هثیي هؼؤٍل یت تیواساى ٍ اؿخاف هشتثي تا هٔایٌِ ،تـخیق ٍ
دسهاى تیواساى دس اهش ػالهت ٍ ًیض یاسیگش لاًًَگزاس دس تمٌیي لَاًیي ؿایؼتِ ٍ لوات دس كذٍس
احىام ٓادالًِ ٍ هٌلفاًِ تاؿذ .اهیذ وِ فشؿتِ ٓذالت تالّای ٓذل خَد سا تش ؿاًِّای ها
تگؼتشاًذ.

9911  پاییز، شماره پنجاهوچهارم،سال چهاردهم
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