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Abstract
Medical fertility faces many legal challenges, one of which is the
occurrence of misrepresentation in the treatment process, which has many
financial implications that are subject to ambiguities. These affects include
alimony, inheritance, and all kinds of damages. This study uses a descriptive
analytical method to explain any financial aspects of medical fertility and the
findings of this research are as follows; Alimony can be paid by the deceiver
because it has only material dimension. The inheritance of the child is due to
the development of medical fertility with different perspectives. Because
some believe that fraud in medical fertility leads to the illegitimacy of the
child and the inheritance is consequently ruled out. On the other hand, a
group also believes in the material support of the child and recognizes the
inheritance between the Receiver and the child. But it seems that the general
rules and principles of inheritance persist, and the child merely has an
inherited relationship with whom that the origin of child descends to them
and fraud does not affect much. Also, physical, material and spiritual
damages to the pasties are also compensable. Material damage in medical
fertility is compensable by paying the property. The spiritual damage to the
child and the pasties should be compensated as well. Physical damage that
affects the health of the mother or the child is usually compensated by the
payment of the damage, unless otherwise appropriately compensated. In
England, alimony and inheritance are not much challenged because the basis
is the fertility contract and the consent. All types of damages caused by
misrepresentation are also offset in this country.
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مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و
انگلیس
محسن صفری
فائزه آخوندی
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چکیده
آىّا ٍلَع تسلیؽ ٍ
چالفّای حمَلی تؿیاضی ضٍ تِ ضٍ اؾت وِ یىی اظ  

تاضٍضیّای پعقىی تا 

فطیةزضفطآیٌسزضهاىاؾتوِآحاضهالیهتؼسزیضاتِّوطاُزاضزٍتااتْاهاتیضٍتِضٍاؾت.ایيآحاض
ػثاضتٌس اظً :فمِ ،اضث ٍ اًَاع ذؿاضت .ایي پػٍّف تا ضٍـ تحلیلی تَنیفی تِ زًثال تثییي ّط یه اظ
تاضٍضیّایپعقىیاؾتٍیافتِّایتحمیكتسیيقطحاؾت؛ًفمِتَؾٍهسلِّؽ

اتؼازهالیتسلیؽزض 
لاتلپطزاذتاؾت،ظیطانطفاًتؼسهازیزاضز،زضحالیوِاضثَفلًاقیاظتسلیؽزضتاضٍضیپعقىی
تاضٍضیّای پعقىی هٌزط تِ

سگاُّای هتفاٍتی ضٍ تِ ضٍ اؾت .تطذی تط ایي تاٍضًس تسلیؽ زض 
تا زی 
هیقَزٍاضثًیعتِتثغآىهٌتفیاؾت.اظؾَیزیگطگطٍّیًیعلائلتِحوایت
ًاهكطٍعقسىَفل 

هیضؾسػوَهاتٍ
هیزاًٌس،اهاتًِظط 
هازیاظَفلّؿتٌسٍتَاضثضاتیياّساقًَسگاىٍَفلهحطظ 
آىّا
لَاػس ولی اضث ّوچٌاى پا تط راؾت ٍ َفل تٌْا تا وؿاًی ضاتُِ ٍضاحتی زاضز وِ ًؿة َفل تِ  
هیضؾس ٍ تسلیؽ ًیع زض ایي هیاى تأحیط چٌساًی ًساضزّ .وچٌیي ذؿاضات رؿواًی ،هازی ٍ هؼٌَی

تاضٍضیّای پعقىی تا

تسلیؽقًَسگاى ًیع تا حسٍزی لاتل رثطاى اؾت .ذؿاضت هازی زض 

ٍاضزُ تِ 
تسلیؽقًَسگاى تایؿتی تِ ًحَ

پطزاذت هال لاتل رثطاى اؾت ٍ ذؿاضات هؼٌَی ٍاضزُ تط َفل ٍ 
هیًوایس ،هؼوَالً تا
هُلَتی رثطاى گطزز .ذؿاضات رؿواًی ًیع وِ ؾالهتی هازض یا َفل ضا زضگیط  
ایيوِ تِ ًحَ هُلَب زیگطی اهىاى رثطاى ذؿاضت هحیا قَز .زض
هیقَز ،هگط  
پطزاذت هال رثطاى  
حمَقاًگلؿتاىپطزاذتًفمٍِاضثچٌساىتاچالفضٍتِضًٍیؿت،ظیطاهثٌا،لطاضزازتاضٍضیپعقىیٍ
ضيایتاؾتٍاًَاعذؿاضاتًاقیاظتسلیؽًیعزضایيوكَضلاتلرثطاىاؾت .
 .1زاًكیاضگطٍُحمَقذهَنیزاًكىسُحمَقٍػلَمؾیاؾیزاًكگاُتْطاى،تْطاى،ایطاىًَ(.یؿٌسُ
هؿإٍل) Email: safarimohsen@ut.ac.ir
.2واضقٌاؾیاضقسحمَقپعقىی،زاًكگاُتْطاى،تْطاى،ایطاى.
نوع مقاله :پػٍّكی

تاریخ دریافت مقاله1397/2/24:

تاریخ پذیزش مقاله1397/7/30:

 / 121فصلنامه حقوق پزشکی

سال دوازدهم ،شماره چهلوهفتم ،زمستان 3179

واصگان کلیدی
تاضٍضیّایپعقىی،تسلیؽ،اضثً،فمِ،ذؿاضتهازی،ذؿاضترؿواًی،ذؿاضتهؼٌَی 
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مقدمه
گطیثاىگیطظٍریيرَاىاؾتً،اتاضٍضیٍیاػسماهىاىتاضٍضی

یىیاظهؼًالتیوِاهطٍظُ
ضٍـّای تاضٍضی پعقىی زض چٌس زِّ اذیط تا اؾتمثال
تِ قىل َثیؼی اؾت .زض ّویي ضاؾتا  
چكنگیطیضٍتِضٍگطزیسُاؾت.ایيضٍـّاتٌاتطهثاًیهرتلفیتمؿینقسُاؾت.قیَُّای

ّوگَى (اؾتفازُ اظ گاهت ظٍریي زض اهط تاضٍضی ٍ ػسم زذالت ػاهل تیگاًِ) ٍ ًاّوگَى
(زذالت ػاهل تیگاًِ زض اهط تاضٍضی پعقىی ،اػن اظ اؾپطم ،تروه ،رٌیي ٍ یا ضحن رایگعیي)
چالفّای فمْی،

ضٍـّا 
تمؿینتٌسیّاؾت .تِ زًثال افعایف تِ واضگیطی ایي  

یىی اظ ایي 
ضٍـّای
حمَلی ٍ اذاللی هتؼسزی ًیع تِ ٍرَز آهسُ وِ تؼًاً ظٍریي ضا اظ تِ واضگیطی  
تْطُهٌسیاظًؼوتاٍالزهٌهطفًوَزُاؾت.
زضهاًیتطای 
تاضٍضیّای پعقىی ،رٌثِ غیط هالی ٍ هالی زاضز .آحاض غیط هالی

آحاض ًاقی اظ تسلیؽ زض 
اًَاعذؿاضترؿواًی،هازیٍهؼٌَیاؾت .
تاضٍضیّای پعقىی تِ ََض ولی ًیع پیطاهَى هَاضزی ّوچَى ًفمِ،

تایس اشػاى زاقت زض 
تاضٍضیّای پعقىی

اضثٍاًَاعذؿاضاتًاقیاظآىاتْاهاتیٍرَززاضز وِتاٍلَعتسلیؽزض
تاضٍضیّای

پطضًگتطذَاّسقس.زض پػٍّفپیفضٍؾؼی زاضینهیعاىتأحیطگصاضیتسلیؽزض

پعقىی تط لَاػس ػام ًفمِ ،اضث ٍ ذؿاضات ًاقی اظ تسلیؽ ضا هَضز اضظیاتی لطاض زّین.
تسیيتطتیة ضٍـ تحمیك ،تحلیلی تَنیفی ذَاّس تَز .فطيیِ تحمیك پیف ضٍ ایٌؿت ًفمِ

تاضٍضیّایپعقىیتاحسٍزیتالَاػسػامحاونتطًفمِهتفاٍتاؾت

َفلًاقیاظتسلیؽزض
تاضٍضیّای پعقىی تا لَاػس ػام حاون تط

ٍ زض هَضز اضث ٍ اًَاع ذؿاضات ًاقی اظ تسلیؽ زض 
ایيزٍحَظُّواٌّگیزاضز.تاتطضؾیّطیهاظایيهَاضززضازاهِتًِتایذهعتَضزؾتیافتین
وِزضازاهِتِتفهیلتَيیحزازُذَاّسقس .
تیقه زضنَضت ٍلَع تملة ٍ فطیة ػالٍُ تط حمَق َطفیي ػمس ،حمَق
الظم تِ شوط اؾت  
هیگیطزٍتِاًحایگًَاگَى
َفلًاقیاظآىٍاّساقًَسگاىًیعتََِضرسیتحتتأحیطلطاض 
ًساقتِاًس.تٌاتطایيحوایتاظ

آىّازضٍلَعتسلیؽًمكی
هیًوایس،زضحالیوِ 
آىّاضاهتًطض 

تاضٍضیّای پعقىی تایؿتی هس ًظط لطاض گیطز.

حمَق هازی ٍ هؼٌَی َفل ًاقی اظ تسلیؽ زض 
ضٍـّای تاضٍضی پعقىی ٍ ؾاتمِ لاًًَگصاضی زض ایي
زض حمَق اًگلیؽ تا تَرِ تِ اؾتفازُ اظ  

محسن صفری ،فائزه آخوندی

هیگیطز ٍ آحاض هالی هَاضزی هاًٌس ًفمِ ،اضث ٍ
هَاضزی ّوچَى ًؿةٍ ،الیت ٍ حًاًت ضا زضتط  
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ًوَزُاًس.
تاضٍضیّای پعقىی تطؾین  

هیضؾس ًظام حمَلی واضآهستطی ضا پیطاهَى 
حَظُ تِ ًظط  
ضٍـّای تاضٍضی پعقىی اؾت ٍ لَاًیي
تِ ػثاضتی ایي وكَض یىی اظ پیكگاهاى اؾتفازُ اظ  
هیتَاًستطایحلتطذیاظ
هیضؾسٍ 
تؿیاضیزضایيظهیٌِزاضاؾتوِتاحسٍزیراهغتًِظط 
تاضٍضیّایپعقىیزضتحمیكپیفضٍزض

ضاُگكاتاقس.تسیيرْتآحاضهالیتسلیؽزض
هؿائل 
زٍوكَضایطاىٍاًگلیؽهَضزهسالِلطاضگطفتِاؾت .
مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

آثار مالی تدلیس در باروریهای پششکی
1ـ توارث در صورت وقوع تدلیس در باروریهای پششکی 
اضث زض لغت تِ هؼٌای هاتطن ٍ هالی اؾت وِ اظ هتَفی تاظ هیهاًس .لاًَى هسًی اضث ضا
تؼطیفًىطزٍُفمٍهازُ867لاًَىهعتَضهمطضزاقتِ«:اضثتِهَتحمیمییاتِهَتفطيی
هیوٌس ».اضث زض انُالح حمَلی ػثاضتؿت اظ اًتمال لْطی زاضایی هتَفی تِ
هَضث تحمك پیسا  
ٍضحِ اٍ ( .)1زض ًظام حمَلی ایطاىَ ،ثك هازُ  861لاًَى هسًی ،هَرثات اضث زٍ اهط اؾت وِ
اضثتطی
ویضؾس ٍ  
تاضٍضیّای ّوگَى تطزیسی زض تَاضث تِ ًظط ً 

ػثاضتٌس اظً :ؿة ٍ ؾثة .زض 
هیقَز .
هاًٌسؾایطهَاضزػازیاؾتٍفطظًسٍ،لسَثیؼیٍقطػیظٍریيتلمی 
اضثتطیَفل اظ ٍالسیي ٍ ٍالسیي اظ َفل
تاضٍضیّای پعقىی ًاّوگَى ،پیطاهَى ًحَُ  

زض 
لاًَىهكرهیٍرَزًساضز،حتیزضلاًَىًحَُاّسایرٌیيتِظٍریيًاتاضٍضههَب،1383
ایيهؿألِهؿىَتهاًسُاؾت .
هیضؾس تٌْا ضاُ حل ایي هؿألِ ٍرَز حىن نطیح لاًًَی اؾت .تسیيهؼٌا وِ
تِ ًظط  
لاًًَگصاض وَزواى ًاقی اظ اّسای رٌیي ضا زض ضزیف فطظًساى ًاقی اظ هماضتت ٍالؼی ٍ َثیؼی
ظٍریي قٌاذتِ ٍ تطای وَزن ٍ ظٍریي ،حمَق ٍ تىالیف هتماتلی ّواًٌس پسض ٍ هازض ٍ فطظًس
اضثتطیضا هكرم ؾاظز ( ،)2الثتِ ایي ضاُ حل
هیقٌاؾس ٍ زض ًتیزِ هَيَع  
َثیؼی هكطٍع  
چالفّایی ضٍ تِ ضٍ اؾت ،حتی اگط لائل تاقین وِ ٍالؼیت ایيوِ فطظًس ًاقی اظ اّسا اؾت،

تا 
اضثتطی
شیًفؼاى پؽ اظ فَت پسض ٍ یا هازض هسػی ػسم  
هیهاًس ،ظیطا هوىي اؾت ؾایط  
هرفی  
ویتَاًسزضهَضزاضثوَزواىًاقی
فطظًسقًَسٍزضنسزوكفٍالؼیتتطآیٌس.تِػالٍُلاًَىً 
لاػسُای ضا تطذالف قطع ٍيغ ًوایس ٍ یا زض اضث ذَیكاى ًؿثی تسػتی ایزاز ًوایس.
اظ اّسا  
هیتَاى َفل ًاقی اظ اّسا ضا ؾثة تلمی ًوَزُ ٍ آى ضا زض
تطای رلَگیطی اظ تطٍظ ایي هؼًل  
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للوطٍی هَرثات اضث تِ ؾثة لطاض زاز .هازُ  864لاًَى هسًی ًیع تٌْا ؾثة تَاضث ضا ظٍریت
هیتطًسّ ،ط یه اظ
هیزاضز« :اظ رولِ اقرانی وِ تِ هَرة ؾثة اضث  
ًساًؿتِ اؾت ٍ همطض  
ظٍریي اؾت وِ زض حیي فَت زیگطی ظًسُ تاقس ».هازُ هعتَض رٌثِ حهطی ًساضز ٍ اقرال
هیتَاًٌساظَطیكؾثةاضثتثطًس.تطای
زیگطیـاَفالًاقیاظلماحههٌَػیًاّوگَىـًیع 
اضثتطیٍالسیيٍَفلٍرَزحىننطیحلاًًَی،يطٍضی
ضفغّطگًَِقثِْیاتطزیسزضهیعاى 
هیضؾسٍچٌیيياتُِلاًًَیذالفلَاػسحمَلیٍقطػیًرَاّستَز( .)3
تًِظط 
ایيوِ فطظًس ًاقی اظ لماح ههٌَػی ضا اظ رولِ ٍضاث ؾثثی تساًین ٍ اظ َطف زیگط
الثتِ  
آىّا زض ًظط تگیطین،
ؾْناالضثٍضاث ًؿثی ـ پسض ٍ هازض ٍ َفل َثیؼی ٍ ٍالؼی ـ ضا تطای  

ویضؾس،ظیطا اظ َطفی هوىي اؾت وِ َفل
تسٍى ٍرَز ًم نطیح لاًَى لاتل زفاع تِ ًظط ً 
ظٍزتط اظ ٍالسیي حىوی ذَیف فَت ًوایس .زض ایي نَضت اهَال َفل اؾت وِ تِ پسض ٍ هازض
ًویپصیطًس ،ازػایی ّن پیطاهَى اهَال
ّواىگًَِ وِ هؿإٍلیت ٍ تؼْسی زض هماتل َفل  
گاهت  ،
ٍاضثَفلًاقیاظتاضٍضیپعقىیًساضًس .
ناحةضحن ضا هازض انلی تلمی ًوایین،

زض اّسای رٌیي ٍ یا اّسای تروه ،اگط نطفاً 
هیتطز،اها اگط ناحة تروه هازض
ویقَز ٍ َفل اظ هازض ٍالؼی ذَیف اضث  
هكىلی ایزاز ً 
هیتَاىاظههالحِهیاىاّساوٌٌسگاىٍاّساقًَسگاىؾريتِهیاى
انلیتلمیقَز،زضایٌزا 
چاضُاًسیكیوطزُتاقٌس .
آٍضزوِلثلاظاّسا،ضارغتِایيهؿألِ 
ههالحِاًس

تاضٍضیّای پعقىی ًاّوگَى لائل تِ 

اضثتطیزض 
تطذی اظ فمْا ًیع تطای هؿألِ  
هیتَاى تا تَافك َطفیي تطَطف ًوَزّ ،طچٌس تَاضث
( .)4تط َثك ایي زیسگاُ چالف تَاضث ضا  
تِهؼٌایذالولوًِثاقس،الثتًِحَُههالحِ،تِػلتفمساىهمطضًٍُمنطیحلاًًَیهحل
اذتالفاؾتوِایيهؼًلتازذالتلاًًَگصاضلاتلضفغاؾت .
حال اگط لائل تِ زٍ هازضی ـ ناحة ضحن ٍ ناحة تروه ـ تاقین ،تَاضث هحل تحج
ایيوِهتَفی
هیتَاًٌساظیهًفطاضثتثطًس،رایقىیًیؿت،هاًٌس 
ایيوِزًٍفط 
اؾت«.زض 
هیضؾس زٍ هازض هیتَاًٌس اظ فطظًس ذَیف اضث تثطًس،
زاضای زٍ زذتط تاقس .زض ًتیزِ تِ ًظط  
هیگصاضًسیایههازض ،هحل تطزیس اؾت .تِ
ایيوِ اظ هاتطن هتَفی ؾْن زٍ هازض ضا وٌاض  
ٍلی  
هیضؾس ؾْن هازض فطو هكرم ٍ حاتتی زاضز وِ اهىاى ون ٍ ظیازوطزى آى ٍرَز ًساضز.
ًظط  
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ویقَز،ظیطاپسض ٍ هازض انلی زض اّسای رٌیي ٍ
هیضؾس ٍ حمی اظ َفل تًییغ ً 
حىوی اٍ  
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ایيوِ تِ
تسیيتطتیة تایؿتی ؾْن یه هازض ضا هیاى ذَز تِ ههالحِ تٌهیف ًوایٌس» (  .)5

یهؾَمتؼلكگیطزتاهیاىذَیفتمؿینًوایٌس،تطذالفًملطآىوطین()6
هزوَعهازضاى 
یهؾَمؾْنهازضهیاى
ًرَاّستَز،ظیطازضنَضتتؼسزظٍراتًیعچٌیياؾت.تِایيتطتیة 
ویتَاى تِ ػٌَاى تأؾیؽرسیسی زض فمِ تؼثیط
هیقَز ( ٍ )7اظ آى ً 
آى زٍ تِ تؿاٍی تمؿین  
ًوَز( .)8
هیتَاًس اظ زٍ هازض اضث تثطز ،لاتل تطضؾی اؾت .تِ هَرة هازُ
ایيوِ َفل  
اظ َطف زیگط  
مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

هیتَاًستِ هَرثاتهتؼسزاظهتَفیاضثتطز،یؼٌیاظ ّطزٍهازضـ
865لاًَىهسًییه فطز 
ناحةضحنٍناحةتروهـاضثتثطز،الثتِایطازیوِزضایيتحلیلٍرَززاضز،آًؿتوِ
ویقَز،زضحالی
هیتطزٍیهاضثتلمیً 
فطظًساظزٍقرهیوِػٌَاىهازضٍالؼیزاضًس،اضث 
آىّا تٌهیف
اضثتطیزٍ هازض اظ فطظًس ،لائل تِ ایي قسین وِ یه اضث ضا تیي  
وِ زض فطو  
ًوایین .
ضٍـّای ًاّوگَى ،تَاضث تیي َفل ٍ ٍالسیي هحل هٌالكِ
زض نَضت ٍلَع تسلیؽ زض  
زضیافتوٌٌسُ ازػایی ًساقتِ تاقٌس ،چالف

اؾت .اگط تسلیؽ زض اٍناف فطػی تاقس ٍ ظٍریي 
زضیافتوٌٌسُ

ًویآیس.زضنَضتیّنوِتسلیؽزضاٍنافانلیتاقسٍظٍریي
رسیتٍِرَز 
اظ ًگْساضی َفل ذَززاضی ًوایٌس ،تَاضث هحل تحج اؾت .اگط زض اّسای رٌیي اّساوٌٌسگاى
آىّالطاضزّین،تَاضثتیياّساقًَسگاى
هطتىةتسلیؽقًَسٍحًاًتًٍگْساضیضاتطػْسُ 
هیزٌّسّ .وچٌیي اّساقًَسگاى
هیقَز ،ظیطا تِ هحى تَلس َفل ضا تحَیل  
ٍ َفل هٌتفی  
ًالمالرلمِهتَلسقسُاؾت.اظؾَیزیگط،
رٌیيؾالویضازضذَاؾتزازُتَزًسوِهؼیَبٍ 
ویقَز .
هیهاًسٍَفلاظٍرَزاٍهُلغً 
ناحةضحنتاتَرِتِضٍیِهَرَزهحطهاًِتالی 

ناحةضحنضاهازضٍالؼی َفلتلمیًوایینٍَفلاظٍرَزاٍهُلغٍهسػیقَز

اگطّن
ؾْناالضثَفل اظ اهَال هازض ضا
هیضؾس هسلِّؽ هؼازل  
وِ ٍاضث اٍؾت ،زض ایي نَضت تًِظط 
ؾْناالضثتمؿین
اضثتطیتِ ؾایط ٍضاث پطزاذت ًوَزُ تا هیاى ذَز تِ ًؿثت  
تایؿتی تؼس اظ  
ًوایٌس .
زض نَضت ٍلَع تسلیؽ زض اّسای تروه ،اگط اّساقًَسگاى َفل ضا پصیطا تاقٌس ،تَاضث
تطلطاض اؾت .اگط ّن تسلیؽ زض اٍناف انلی تاقس ٍ هٌزط تِ ػسم پصیطـ َفل پؽ اظ تَلس
قَز،پسضَفل،ناحةاؾپطمٍّوؿطناحةضحناؾت.الظمتِشوطاؾت،زضضحنرایگعیي
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هیافتس وِ ٍالسیي اظ پصیطـ َفل
اگط تسلیؿی اظ راًة ناحة ضحن ضخ زّس ،تِ ًسضت اتفاق  
آىّا اؾت ٍ نطفاً اظ زیگطی تطای پطٍضـ ًِ هاِّ َفل
ذَززاضی ًوایٌس،ظیطا ضٍیاى هتؼلك تِ  
گطفتِاًس .
ووه 
زض اّسای اؾپطم ًیع اگط تسلیؿی ضخ زّس وِ هٌزط تِ ػسم لثَل َفل اظ راًة
هیتطز .هازض َفل ًیع زض ایينَضتهكرم
اّساقًَسگاى گطززَ ،فل اظ ناحة اؾپطم اضث  
اؾتٍتَاضثتطلطاضاؾت،هگطزضایيفطوهازضَفلًرَاّس،فطظًساظاٍاضثتثطزٍاگطَفل
ؾْناالضث
هیضؾس هسلؽ تایس هؼازل  
هیتَاًس هسػی قَز .زضایينَضتتًِظط 
اٍ ضا تكٌاؾس  ،
هكرمقسى اهَال ٍ پؽ اظ تمؿین تطوِ تِ هٌظَض رثطاى ذؿاضت تِ ؾایط

هعتَض ضا پؽ اظ 
ؾْناالضث،هیاىذَزتمؿینًوایٌس .
ٍضاثپطزاذتًوایستاتًِؿثت 
تسیيتطتیة وِ
زض حمَق اًگلیؽ ًظام تَاضث تا ًظام حمَلی اضث ایطاى هتفاٍت اؾت  .
چَى زض حمَق اًگلیؽ افطاز تیكتط توایل زاضًس وِ اهَال ذَز ضا تا ٍنیت تِ زیگطاى ٍاگصاض
تْطُهٌس ّؿتٌس.زضحمَقاًگلیؽ
ًوایٌس،ایي وَزواىزضوٌاضزیگطفطظًساىاظٍنیت هَنی 
العامآٍضی ٍرَز زاضز وِ ّواى ٍضاحت ارثاضی اؾت ٍ
اذتیاض اهَال فطز تا ذَز اٍؾت،اهاهَاضز  
هیتایؿتهمساضیتطایّوؿطٍفطظًساىهتَفیاذتهالپیساًوایس( .)10

حالاگطزضایيهیاىتسلیؿیضخزّسٍٍالسیياّساقًَسُاظپصیطـَفلؾطتاظظًٌس،تِ
ایيوِ زض ضحن زیگطی ضقس ٍ
ًظطهیضؾستَاضث ًیع هٌتفی تاقس ٍ زض ًتیزِ َفل ًؿثت تِ  

ویقَز .
ًوَپیساًوَزُ،هُلغً 
ضٍیاىقٌاؾی
زضنَضتیوِهسلؽ ضيایت زّس ،تٌا تط ترف ( 18تٌس  )2لاًَى تاضٍضی ٍ  
هیتَاىهزَظاًزامتاضٍضیپعقىیضانحیحاضظیاتیًوَزٍضاتُِفطظًسٍپسضٍ
ههَب 2008
هازضلاًًَیضاتطلطاضزاًؿتٍاضثًیعتِتثغآىتطلطاضذَاّسقس .
2ـ نفقه در صورت وقوع تدلیس در باروریهای پششکی 
زض انُالح حمَلیً ،فمِ ػثاضت اؾت اظ تأهیي هراضد يطٍضی فطزی اػن اظ ذَضان،
پَقان ،هؿىي ٍ احاث هٌعل وِ اظ هٌظط لاًًَی تحت تىفل زیگطی اؾت ( .)11لاػسُ ولی
هیتاقس ٍ اگط پسض غایة تاقس ٍ یا فَت ًوَزُ ٍ یا
پیطاهَى ًفمِ َفل ایٌؿت وِ تط ػْسُ پسض  
فمیط تاقس ،پسض پسض ّط لسض تاال ضًٍس ،تایؿتی ًفمِ َفل ضا تپطزاظًس ٍ اگط ارساز پسضی ًیع
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هیتطًسٍ
آىّااضث 
ٍالسیيگیطًسٍُالسیيلاًًَیَفلهحؿَبقسُ(ٍ)9فطظًساىاّساقسُاظ 
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ًثاقٌس ٍ یا ًساض تاقٌس ،هازض ایي ٍظیفِ ضا تط ّسُ زاضز ٍ زض نَضت ًثَز ٍ یا فمط هازض تىلیف
االلطبفااللطب

پطزاذتًفمِاٍالزتطػْسُپسضٍهازضِهازضَفلٍّطلسضتاالضًٍسَ،ثكلاػسُ
تسیيتطتیةًفمِ َفل تِ تطتیة تطػْسُپسض ٍ ارساز پسضی،
اؾت (هازُ  1199لاًَى هسًی)  .
هازضٍؾپؽارسازٍرساتهازضیٍرساتپسضیاؾت .
لاًَىهسًیزضهازُ1204لاًَىهسًیههازیكًفمِذَیكاىضاتطقوطزٍُتوىيهٌفكٍ
هٌفكػلیِ قطٌ اؾتحماق ًفمِ الاضب ٍ زٍَطفِ اؾت .زض نَضت ٍلَع تسلیؽ زض
ٌ
ػسم توىي 
مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

تاضٍضیّای پعقىی هؿإٍلپطزاذت ًفمِ هوىي اؾت هتفاٍت تاقس وِ زض ازاهِ شیل ؾِ

اًَاع 
زؾتِ اّسای رٌیي ٍ تروه ،اّسای اؾپطم ٍ ضحن رایگعیي تطضؾی ذَاّس قس .اظ ؾَی زیگط
ًفمِ الاضب (َفل ًاقی اظ تسلیؽ زض هماتل پسض ٍ هازض حىوی ٍ َثیؼی) ًیع زض نَضت ٍلَع
تسلیؽتااتْاهاتیضٍتِضٍؾتوِلاتلتطضؾیاؾت .
الٌفمِاًس ٍ تا ٍرَز حىَهت ػطف ٍ ضٍیِ
ٍارة 
زض حمَق اًگلیؽ ًیع ظٍرِ ٍ فطظًساى  
لًایی زض حمَق ایي وكَض ،همطضات هَيَػِ ظیازی زض ضاتُِ تا ًفمِ ظٍرِ ٍ فطظًس تِ تهَیة
ضؾیسُاؾت.تطذالفحمَقایطاىًفمِوَزنزضحمَقاًگلؿتاىاهتیاظاتیتطًفمِظٍرِزاضز،
هیتَاى تِ زذالت ًْازّای حوایتگط ازاضی زض تطضؾی ٍ ٍنَل ًفمِ
اظ رولِ ایي اهتیاظات  
وَزن ٍ اػُای ٍنف ویفطی تِ ػول ٍالسیي هوتٌغ اظ پطزاذت ًفمِ اقاضُ ًوَز ( .)12زض
تاضٍضیّایپعقىیایيوكَضهؿإٍلپطزاذتًفمِزضنَضتتسلیؽٍترلف

لَاًیيهطتٌَتِ
اظهفازتَافكهكرمقسُاؾت .
 -2-1نفقه طفل در صورت وقوع تدلیس در باروریهای پششکی :زضنَضت ٍلَع
تسلیؽ ًیع هوىي اؾت اّساقًَسگاى ،اظ لثَل َفل ذَززاضی ًوَزُ ٍ زضایينَضتهؿإٍل
ًفمِزٌّسُ ،حوایت اظ حمَق هالی
هكرمًوَزى  

پطزاذت ًفمِ تایؿتی هكرم قَز .ػلت 
تاضٍضیّایپعقىیاؾت .

َفلًاقیاظتسلیؽزض
تا تَرِ تِ ضٍیىطز لاًًَگصاض ایطاى ،اًفاق الاضب تاتؼی اظ ٍرَز ضاتُِ ًؿثی هیاى هٌفك ٍ
هٌفكػلیِاؾت.تِػثاضتیًؿة،فالسحمیمتقطػیٍلاًًَیاؾتٍتاتحمكًؿةػطفیًیع،

هییاتس .لاًًَگصاض ایطاى ،نطفاً تیي اّساوٌٌسُ ٍ فطز حانل اظ
آحاض ًؿة تِ غیط اظ تَاضث رطیاى  
هیزاًس .تٌاتطایي تىلیف تِ اًفاق تا تحمك قطایٍ هیاى ایكاى
رٌیي اّساییً ،ؿة ضا راضی  
ٍرَززاضز.هازُ3لاًَىًحَُاّسایرٌیيتِظٍریيًاتاضٍض،هرهَلهمطضاتلاًَىهسًیزض
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تاب اًفاق الاضب ًویتاقس ،اها تؼْس اّساقًَسُ تِ پطزاذت ًفمِ وَزن حانل اظ رٌیي اّسایی
تط تىلیف ٍالسیي غًتیىی همسم اؾت ٍ تا ارطای آى ٍ ذطٍد وَزن اظ ٍيؼیت ًساضی ٍ فمط،
هیقَز(.)14
تؼْساّساقًَسگاىهٌتفی 
تاضٍضیّای

زض ازاهِ تِ تطضؾی ٍيؼیت ٍ هؿإٍلپطزاذت ًفمِ َفل ًاقی اظ تسلیؽ زض 
پعقىیشیلؾِػٌَاىاّسایرٌیيٍتروه،اّسایاؾپطمٍضحنرایگعیيذَاّینپطزاذت .
ً-2-1-1فمَِفلًاقیاظتسلیؽزضاّسایرٌیيٍتروه:تطاؾاؼهازُ3لاًَىًحَُ
اّسای رٌیيً ،فمِ تطػْسُاّساقًَسگاى اؾت،ظیطاػالٍُ تط ایيوِ ناحثاى رٌیي ًاقٌاذتِ
ًویپصیطًس .
ّؿتٌستِّیچٍرِتؼْسیـاظرولِتؼْسهالیـزضلثالَفل 
هیپطزاظًس.
ظٍداّساقًَسُتِػٌَاىپسضحىویٍلاًًَیَفلٍؾپؽرسپسضیًفمِاٍضا 
زلیلایيحىنًیعهازُ 3لاًَىًحَُاّسایرٌیياؾت.زضنَضتفمساىٍیاػسماؾتُاػت
وِاٍ هازض ضياػی هحؿَب گطززً ،فمِ تط ػْسُ اٍ لطاض ًرَاّس گطفت .فطو زیگط آًؿت وِ
ًویذَاّسزض هماتلَفلهتؼْس تاقس،تًِظط
يوِاّساوٌٌسُ 
َفلزٍهازضزاضز .تا تَرِتِای 
هیضؾسػازالًٍِهٌهفاًِآًؿتوِهازضاّساقًَسًُ،فمِضاپطزاذتًوایس.اگطناحةتروه

ناحةضحنچٌیي ًثاقس ،تطای حوایت اظ حمَق َفل ،ناحة

زاقتِ تاقس ٍ 

اؾتُاػت هالی 
تروههلعمتِپطزاذتًفمِهیقَز .
حال اگط زض اّسای رٌیي تسلیؽ زض اٍناف فطػی تاقس ٍ ظٍریي اّساقًَسُ َفل ضا
هیپطزاظًسّ.وچٌیياگطحًاًتَفلضاتپصیطًس،اها پطزاذتًفمِضاتط
تپصیطًسً،فمِاٍضاًیع 
هیگیطز .اگط تسلیؽ زض اٍناف اؾاؾی ػمس تاقس ٍ
ػْسُ ًگیطًسً ،فمِ تط ػْسُ هسلؽ لطاض  
اّساقًَسگاىحًاًتَفلضاًپصیطًسً،فمِهاًٌسحًاًتتطػْسُهسلؽلطاضهیگیطز.اگطّن
هؼیَبقسىرٌیيٍلثلاظ4هاُهٌزطتِؾمٍاٍگطززً،فمِظى

ًالمالرلمِیا
تسلیؽتاػج 
هیگیطز .
تالثلاظ4هاُتطػْسُهسلؽلطاض 
ویتَاًس هكوَل
ػسم ارطای تؼْس اّساقًَسُ تِ پطزاذت ًفمِ وَزن حانل اظ اّسا ًیع ً 
هازُ  624لاًَى هزاظات اؾالهی قَز ،ظیطا زض اػوال لَاًیي ویفطی تایس تِ لسض هتیمي اوتفا
ًوَز .لسض هتیمي زض هَيَع تحج ،اًفالی اؾت وِ ؾثة آى لاًَى تاقس ٍ هَاضزی چَى ًفمِ
هیتاقس ،اظ قوَل آى ذاضد اؾت (.)14
ظٍرِ زض اظزٍاد هَلت وِ هثٌای تؼْس اضازُ َطفیي  
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ناحةضحنضاهازضَفلتلمیًوایینً،فمِتطػْسُاٍلطاضذَاّسگطفتٍزضنَضتی

هالی،اگط
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تاضٍضیّای پعقىی

تسیيتطتیةيطٍضی اؾت وِ يواًت ارطای ػسم پطزاذت ًفمِ وَزن زض 

هكرمقَز.
ً-2-1-2فمِ َفل ًاقی اظ تسلیؽ زض اّسای اؾپطم:زض اّسای اؾپطم تِ اّساقًَسگاى وِ
تاضٍضیّایپعقىیاؾت،ناحةتروهٍضحنهؼوَالًٍاحساؾتوِهازض

یىیزیگطاظالؿام
ناحةضحنپسضظاّطیَفلاؾت ٍ پطزاذتًفمِتطػْسُاٍلطاض

هیقًَسّ.وؿط
َفلتلمی 
ًویذَاّس هؿإٍلیت هالی تط ػْسُ زاقتِ تاقس ٍ ًاقٌاذتِ
هیگیطز ،ظیطا اّساوٌٌسُ هؿلواً  

مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

هیتَاىزضایيهَضزًیعاظهازُ3
هیقَزٍهحطماٍؾت .
تسیيتطتیةَفلضتیثِاٍتلمی 
اؾت .
لاًَى ًحَُ اّسای رٌیي تِ ظٍریي ًاتاضٍض ٍحست هالن گطفت ٍ ٍظیفِ اًفاق تِ َفل ضا تط
ػْسُپسضحىویاٍگصاضز .
حال اگط تسلیؿی زض اّسای اؾپطم ضخ زّس ٍ هٌزط تِ تسلیؽ زض اٍناف فطػی گطزز ،تِ
ػٌَاى ًوًَِ تسلیؽ زض اٍناف ذاًَازگی ٍ یا اذاللی ناحة اؾپطم ٍ یا اّساقًَسگاى،زض ایي
هیتَاًٌس تِ ایي اهط ضيایت زٌّس ٍ آؾیثی تِ حمَق َفل ٍاضز ًكَز .اظ ؾَی
نَضتَطفیي  
زیگط ،اگط تسلیؽ زض اٍناف اؾاؾی تاقس ٍ اؾپطم اظ اتتسا هؼیَب تَزُ تاقس ٍ یا ناحة اؾپطم
ایيوِ لطاض تط لماح اؾپطم ٍ تروه ظٍریي (لماح
زاضای اذتالالت قسیس غًتیىی تاقس ٍ یا  
ّوگَى) تَزٍُ ،لی تؼوساً اؾپطم تیگاًِ تَؾٍ وازض زضهاى اؾتفازُ گطزیسُ تاقس ،زض نَضت
اهتٌاعاّساقًَسگاىاظلثَلَفل،پطزاذتًفمِ،هاًٌسحًاًتتطػْسُهسلؽذَاّستَز.اگط
هیتَاًٌس ًفمِ َفل ضا اظ هسلؽ هُالثِ
ّن اّساقًَسگاى ًگْساضی ٍ حًاًت َفل ضا تپصیطًس  ،
ًوایٌس .
ناحةضحنتطایهست

ً-2-1-3فمَِفلًاقیاظتسلیؽزضضحنرایگعیي:زضایيضٍـ
هیزّسٍ پؽاظایيهستازػاییًؿثتتِرٌیيًساضزٍپؽاظتَلس،
9هاُرٌیيضاپطٍضـ 
تطهیگطزاًس .زض ایي نَضت زض هست ظهاى تاضزاضیً ،فمِ رٌیي ضا تِ
اٍ ضا تِ ناحثاى ًُفِ  
ناحةضحنپطزاذتًوَزٍُحتیّعیٌِّایهطارؼِتِپعقه،ضفتٍآهسٍذَضاناٍضاًیع

هیًوایس.تِػثاضتزیگط،ناحةًُفِزضانلتایؿتیّعیٌِّایراًثیضا
زضایيهستتأهیي 
ضحنپیفتیٌی


ناحة
تطػْسُگیطز.لاًَى،ػطفٍلطاضزاز،تىلیفیاظرْتپطزاذتًفمِتطای
ناحةضحناظ ایي

ًىطزُ ٍ زض نَضت تطزیس زض ایي هَضز انل ػسم ،لاتل ارطاؾت ٍ تىلیفی تط 
رْتتاضًیؿت .
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ایيوِ ًفمِ زض ایي زٍضاى هتؼلك تِ ویؿت ،اذتالف ًظط ٍرَز زاضز،اهاتِ
الثتِ پیطاهَى  
هیتَاى اؾتٌثاٌ ًوَز وِ ًفمِ تِ ظى هُلمِ،
ًظطهیضؾستا تَرِ تِ هازُ  1109لاًَى هسًی  

هیقَزّ.وچٌیي ًفمِ هست حول تطای رٌیي ،اذتهال تِ حول زض هست
تطای رٌیي زازُ  
ػسُ َالق تائي یا فؿد ًىاح ًساضز .تِػثاضتزیگط ،زض ّط هَضزی ًیع وِ ًؿة هكطٍع تاقس،
تاضٍضیّای پعقىی ٍ ضاتُِ ظٍریت چِ ٍرَز زاقتِ یا ًساقتِ تاقس ،حك ًفمِ رٌیي

هاًٌس 
ٍرَززاضز .
تسیيتطتیةًفمِ هست حول زض ضحنرایگعیيتطای رٌیي اؾت ٍ پسض حىوی اظ تاب ًفمِ

هیزّس( .)15زیسگاُ فَق هثتٌی تط ایي اؾت وِ اگط رٌیي زض
الاضب ،تِ فطظًس ذَیف ًفمِ  
ناحةضحن اظ راًة پسض َفل تؼلك

ًفمِای ًیع تِ 
ضحن رایگعیي پطٍضـ پیسا ًویًوَز  ،
ًویگطفتٍػلتپطزاذتًفمِاظراًةپسض،رٌیيزضضحناؾت .

ًٌوایسٍزضهماتلرثطاىذؿاضتهازی،هؼٌَیٍّوچٌیيًفمَِفلضاهُالثًِوایس.اگطّن
تسلیؽزضاٍنافانلیتاقس،هسلؽتایؿتیهزوَعذؿاضاتهازیٍهؼٌَیهسلؽضارثطاى
ًالمالرلمِاؾت.زضنَضتیوِزضضحن
آىّاپطزاذتًفمَِفلهؼیَبٍیا 
ًوایسوِیىیاظ 
رایگعیي ًیع هسلؽ (ناحة ًُفِ) اظ ًگْساضی َفل ذَززاضی ًوایس ،حًاًت َفل تط ػْسُ
هسلؽلطاضذَاّسگطفت .
ضٍـّای
 -2-2نفقه اقارب در صورت وقوع تدلیس در باروریهای پششکی :زض  
هیتَاىاظًفمِپسضٍهازضٍیاالاضبنؼَزیَفلؾري
تاضٍضیپعقىیشیلتحجًفمِالاضب 
تِهیاىآٍضز(هازُ1196لاًَىهسًی).زضلماحّوگَىپسضٍهازضَفلهكرمّؿتٌسٍزض
آىّاؾت .اتْاهی
نَضت توىي هالی َفل (فطظًس) ٍ ًیاظ پسض ٍ هازض ٍ یا ارساز ،هلعم تِ اًفاق  
تاضٍضیّایپعقىیهوىياؾتضخزّس،پیطاهَىلماحًاّوگَىاؾت .

وِشیلًفمِالاضبزض
زض اّسای اؾپطم پسض َثیؼی ٍ پسض حىوی زٍ ًفط هیتاقٌس .زض ایي ًَع اظ اّسا تِ ًظط
هیضؾسناحةاؾپطمّیچگًَِازػاییًؿثتتَِفلًساضز.تِػثاضتزیگط،نحیحاؾتوِ

هیتاقس،اها تا اّسای اؾپطم ضاتُِ هالی ضا تا َفل
پسض ٍالؼی ٍ َثیؼی َفل ،ناحة اؾپطم  
ذاًَازُای وِ زض آى پطٍضـ پیسا

هیزاًس .اظ ؾَی زیگط َفل ذَز ضا زض 
ًاقی اظ اّسا هٌتفی  
هیًوایسٍتؼْسذَیفضاهؼٌازاضاضظیاتیهیوٌس.تِػثاضتزیگطزضهماتل
وطزُاؾت،تؼطیف 

محسن صفری ،فائزه آخوندی

هیتَاًسحكفؿدذَیفضااػوال
حالاگطتسلیؿیزضاٍناففطػینَضتگیطز،هسلؽ 
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هیقَز.حالاگطتسلیؿیضخ
هازضٍپسضحىویذَیفزضنَضتتحمكقطایٍهلعمتِاًفاق 
زّسٍاّساقًَسگاىیاظٍداّساقًَسُفطظًسضاًپصیطًس ،پطزاذتًفمِالاضبهٌتفیاؾت،الثتِ
اؾتسالل هعتَض تطذالف ظاّط هازُ  3لاًَى ًحَُ اّسای رٌیي تِ ظٍریي ًاتاضٍض اؾت وِ نطفاً
پیطاهَى ٍظایف ٍ تىالیف اّساقًَسگاى تهطیح زاضز ٍ زض هَضز پطزاذت ًفمِ تَؾٍ فطظًس زض
نَضت تحمك قطایٍ ؾاوت اؾت ،گَیی وِ ٍظیفِ پطزاذت ًفمِ یىؿَیِ اؾت ٍ ایي اّسا
قًَسگاىّؿتٌسوِتایؿتیًفمِضاپطزاذتًوایٌس .
مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

زض اّسای تروه ،زضنَضتیوِناحة ضحن ٍ یا ناحة تروه ضا هازض انلی َفل تلمی
ًوایین،العامتِاًفاقهحمكاؾت،الثتِتاتَرِتِضٍیِوًٌَیحاونتطاّساوِناحةتروه
تیذثط اؾت ،هؼوَالً هكىلی پیطاهَى العام تِ اًفاق َفل ًؿثت تِ
ًاقٌاذتِ ٍ َفل اظ اّسا  
هیتَاًس
ًویگطزز.تاایيحالزضفطيیّنوَِفلًؿثتتٍِالؼیتهُلغقَز ،
ٍالسیيایزاز 
هثتٌی تط تؼْسات اذاللیً ،فمِ هازض حىوی ضا پطزاذت ًوایس .زضنَضت ٍلَع تسلیؽ ًیع زض
نَضتیوَِفل زض ذاًَازُ اّساقًَسگاى پطٍضـ یاتس ،هلعم تِ اًفاق تِ پسض ٍ هازض (ٍ ارساز)
ویتَاًسهإحطٍالغقَز .
ذَاّستَزٍتسلیؽً 
زض اّسای رٌیي ًیع زضنَضتیوِپسض ٍ هازض حىوی ضا پسض ٍ هازض لاًًَی تلمی ًوایین،
ناحةضحنضا هازض تلمی ًوایین ،العام تِ

آىّا تساًین .اگط ّن 
هیتَاًین َفل ضا هلعم تِ اًفاق  

هیقَزٍَفلذَزضاهلعم
ناحةضحنًیعپسضحىویَفلهحؿَب 

اًفاقهؿلناؾت.قَّط
هیًوایس.هًافاًآًىِظٍریياّساوٌٌسًُیعًؿثتتِرٌیي
تِاًفاقتِپسضحىویذَیفتلمی 
ًویذَاٌّس ذَز ضا زض
ّواىگًَِ وِ اّساوٌٌسگاى  
ویتَاًٌس ازػایی ًوایٌس .تِ ػثاضت زیگط  
ً 
هماتلرٌیيهتؼْسًوایٌس،هؼمَلآًؿتوِتَلؼیاظَفلًساقتِتاقٌس.حالاگطتسلیؿیضخ
آىّا ًیع تِ
زّس وِ هٌزط تِ رسایی َفل اظ اّساقًَسگاى گطزز ،العام تِ اًفاق َفل ًؿثت تِ  
ًاقٌاذتِتَزىهٌتفیاؾت .

تثغ
تاظهیگطزز ٍ هؼوَالً
زض ضحن رایگعیي ًیع َفل پؽ اظ تَلس هزسزا تِ آغَـ ذاًَازُ  
ناحةضحنرایگعیي،تطایاًٍاقٌاذتِاؾت.اگطّناظٍرَزاٍهُلغقَزٍاٍضاهازضذَیف

هیتَاًسذَزضاهلعم تِاًفاقاٍ ًوایس.حالاگط زضایي فطوًیعتسلیؿیضخزّس،
تلمیًوایس  
آىّاگصقت .
هیپصیطًسوِقطحًحَُالعامتِاًفاق 
ناحثاىرٌیيیاَفل،حًاًتاٍضا 
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زض حمَق اًگلیؽ ًیع اظ هیاى الاضب تٌْا فطظًس اؾت وِ هؿتحك زضیافت ًفمِ اظ ٍالسیي
تسیيتطتیةتطذالف لاًَى هسًی ایطاىً ،فمِ الاضب زض اًگلیؽ ،پطزاذت ًفمِ
هیتاقس  .
ذَیف  
ویگیطزً .فمِ َفل ًاقی اظ
پسض ٍ هازض ٍ ّط چِ تاالتط ضٍز (هازُ  1196لاًَى هسًی) ضا زضتط ً 
اّسا ًیع زض اًگلؿتاى تط ػْسُ پسض ٍ هازض لاًًَی اٍ ـ وِ ّواى اّساقًَسگاى ّؿتٌس ـ لطاض
هیقًَسٍ
هیگیطز.تِػثاضتزیگط،ظٍریياّساقًَسُتاپصیطـَفل،پسضٍهازضلاًًَیتلمی 

ٍظیفِپطزاذتًفمِضاتطػْسُزاضًس .
حالاگطتسلیؿیضخزّسٍاّساقًَسگاىهسلؽٍالغقًَسٍضيایتزٌّسوَِفل،فطظًس
آىّا تاقس ،تایؿتی ّعیٌِ ظًسگی اٍ ٍ ًفمِ ( )Maintenanceاٍ ضا پطزاذت ًوایٌس .زض ػیي

حالَثكترفیهلاًَىؾال ٍ،)16(1991السیي تِنَضتهكتطنهلعمتِپطزاذتًفمِ
فطظًساى ذَیف ّؿتٌس .ترف  1هازُ  55لاًَى ًیع وَزن ضا تؼطیف هیًوایس وِ تایؿتی ظیط
حائعاّویتآًؿتوِػثاضت«فطظًسذاًَازُ»هؼٌایػاهیزاضزٍفطظًسهكتطنظٍریيٍغیط
هیگیطز .
تاضٍضیّایپعقىیضازضتط 

ّنذَىاظرولَِفلًاقیاظ

زضنَضتیوًِاقیاظتسلیؽٍالسیيحايطتًِگْساضیَفلًثاقٌسٍتِزًثالآىًفمِاٍ
ضاًیعپطزاذتًٌوایٌسًْ،ازّایحوایتیتایسًگْساضیاٍضاتپصیطًس،اهاّعیًٌِگْساضیَفلٍ
هیتاقس .
ًفمِاٍتطػْسُهسلؽ 
3ـ خسارات ناشی اس تدلیس در باروریهای پششکی 
تاضٍضیّای پعقىی هوىي اؾت هٌزط تِ ٍضٍز ذؿاضاتی تِ هسلؽ ٍ یا َفل

تسلیؽ زض 
ًاقیاظتسلیؽقَز.زض ّویيضاؾتاالظماؾتاًَاعذؿاضاتاظرولِرؿواًی(تسًی)،هازی
ٍهؼٌَیهَضزتطضؾیلطاضگیطز .
فطیةذَضزُ ًیع اػوال حك
ًىتِ حائع اّویت آًؿت وِ زض ایي ًَع تسلیؽ ایطازی ًساضز  ،
تسلیؽوٌٌسُ هُالثِ ًوایس.

فؿد ًوَزُ ٍ ّن ذؿاضت رؿواًی ،هازی ٍ هؼٌَی ذَیف ضا اظ 
تسیيتطتیةچِلطاضزازتاضٍضیپعقىیفؿدٍیاتاَلقَز،هٌافاتیتاهُالثِذؿاضاتًاقیاظ

تسلیؽًساضزٍذؿاضتًاقیاظهؿإٍلیتلطاضزازییاغیطلطاضزازیتایؿتیرثطاىقَز .
تسیيتطتیة«ّطگاُ هسیَى تؼْس لطاضزازی ،اظ رولِ لطاضزاز تاضٍضی پعقىی اظ اًزام تؼْس

اهتٌاع ًوایس ٍ تِ َطف هماتل ذؿاضتی ٍاضز آیس ،هىلف تِ رثطاى ذؿاضت اؾت ٍ ایي تىلیف

محسن صفری ،فائزه آخوندی

 16ؾال توام تاقس ٍ اظزٍاد ًىطزُ تاقس ٍ یا ظیط 19ؾال توام ٍ زض حال تحهیل تاقسً .ىتِ
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هؿإٍلیت لطاضزازی ًام زاضز .تٌاتطایي هؿإٍلیت لطاضزازی ػثاضتؿتاظ العام ػْسقىي تِ رثطاى
تسیيتطتیة
پیواىقىٌی .هثٌای تؼْس ًیع لعٍم رثطاى يطض ًاضٍاؾت»(  .)17

ذؿاضت ًاقی اظ 
تایؿتی ًاقی اظ ًمى ػْس یىی اظ َطفیي ،يطض ًاضٍایی تِ تاض آهسُ،تاقس تا تتَاى اظ هؿإٍلیت
لطاضزازیؾريتِهیاىآٍضز .
اگط ذؿاضتی ًاقی اظ تسلیؽ تِ رٌیي یا َفل ًاقی اظ اّسا ٍاضزگطزز ،تِػلتآًىِ تا رٌیي
هیگطزز.
ویقَز ًَع هؿإٍلیت ،غیط لطاضزازی تلمی  
تِ نَضت هؿتمین لطاضزازی هٌؼمس ً 
مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

تسیيتطتیةهؿإٍلیت هسلؽزض تطاتط َفل ،تاتغ لَاػس يواى لْطی ٍ هؿإٍلیت غیط لطاضزازی

هیتَاى اظ هؿإٍلیت غیط
اؾت ٍ اضتثاَی تِ لطاضزاز ٍالسیي تا وازض زضهاًی ًساضز (  ٍ )18
لطاضزازیوازضزضهاىٍیایىیاظَطفیيلطاضزازًؿثتتِرٌیيٍیاَفلًاقیاظتسلیؽزض
تاضٍضیّای پعقىی ؾري تِ هیاى آٍضز .تِ ػثاضت زیگط «زض نَضت ترُی ٍ تزاٍظ تِ حك

هیًوایسوِاهیيهٌهَب
تىَیيٍتىاهلَفلاظؾَیَطفیيلطاضزاز،اٍتِػٌَاىحالخیرلَُ 
شینالحلاًًَیزضهماماؾتیفایحكٍیتطذَاٌّسآهس»( .)19
یاهطارغ 
تیقه غیط
اگط ّن لطاضزاز تاضٍضی پعقىی ضا اظ اتتسا تاَل تساًینًَ ،ع هؿإٍلیت هسلؽ  ،
لطاضزازی اؾت .فطو زیگط هؿإٍلیت غیط لطاضزازی آًؿت وِ لطاضزاز تاضٍضی نحیح هٌؼمس
قسُ،اهاذؿاضتتِتاضآهسًُاقیاظًمىتؼْسلطاضزازیًثاقس .
پیفتیٌیيواًت
ّوچٌیيتسلیؽ،ػوسیٍتاؾَءًیتّوطاُاؾتٍهؿإٍلیتویفطیٍ 
ارطایویفطیزضایيهَاضزحائعاّویتاؾت.راهؼِپعقىیزضضاؾتایاضائِذسهاتتْساقتی
تاضٍضیّای پعقىی وِ تِ

ـ زضهاًی تایؿتی هَضز اػتواز افطاز راهؼِ لطاض گیطز .تِ ٍیػُ زض 
هیقَز ٍ الظم اؾت تِ هطاتة اّویت هًاػفی تطای آى
افعایف ًیطٍی اًؿاًی راهؼِ هٌتْی  
لائلتاقین .
تیاحتیاَی،
زض اًگلؿتاى ،لَاػس ػام هؿإٍلیت هسًی تحت ؾِ ػٌَاى هؿإٍلیت ًاقی اظ  
هیقَز.زضزًٍَعهؿإٍلیتاذیط،تِتطتیةلهس
هؿَؤلیتًاقیاظػوسٍتسٍىتمهیطهُطح 
ظیاىتاض اّویت زاضز .هؿإٍلیت ًاقی اظ ػوس زض
(ػوس) ٍاضزوٌٌسُ ظیاى ٍ نطف اضتىاب ػول  
ایٌزالاتلتطضؾیاؾتوِتیكتطضیكِاذاللیزاضزٍلاػسُولیزضآىػسمايطاضاؾت(.)20
زض ایي ًَع هؿإٍلیت ٍرَز ػوس (ؾَء ًیت) يطٍضت زاضز ٍ قرم ٍاضزوٌٌسُ ظیاى هؿإٍل
پیفتیٌی)ًٍعزیىیاؾتوٍِاضزآهسُاؾت(.)21
تواهیذؿاضاتزٍض(غیطلاتل 
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 -3-1انواع خسارت ناشی اس تدلیس در باروریهای پششکی :تسلیؽ تِ ََض ولی
ظیاىّایًاقیاظتسلیؽزض
ایيوِ 
فطیةذَضزُگطزز.تطای 
ظیاىّاییتِ 
هیتَاًسهٌزطتِتطٍظ 

آىّا ضا تِنَضتهزعا
تاضٍضیّای پعقىی تِنَضتهكرم تؼییي قَز ،تایؿتی ّط یه اظ  

ظیاىّای هسلؽ زض ایي لثیل
هَضز هسالِ لطاض زّین .هیعاى حؿاؾیت ٍ اّویت رثطاى  
لطاضزازّاتِهطاتةتیكتطاظلطاضزازّایزیگطاؾت،ظیطاحمَقرٌیيٍیاَفلًاقیاظتسلیؽ
تاضٍضیّای پعقىی هوىي اؾت تا اًتراب قیَُ رثطاى ذؿاضت هتعلعل ٍ تًییغ قَز .زض

زض 
تًِظطهیضؾس .

ایيهیاىحوایتلاًًَگصاضيطٍضی
تاضٍضیّایپعقىی هٌزطتِتطٍظّطؾًَِعذؿاضتهالی،هؼٌَی

هوىياؾتتسلیؽزض
تسیيتطتیةهواًؼتی ٍرَز ًساضز وِ رثطاى ایي ؾِ ذؿاضت تا ّن اظ ؾَی
ٍ رؿواًی گطزز ٍ  
ظیاىزیسُ هُالثِ قَز ٍ ًَع تمهیط زض تسلیؽ ،تی قه ػوسی اؾت ٍ تمهیط غیط ػوسی

زض حمَق اًگلیؽ ًیع اظ تؼْسی وِ زض لطاضزاز تِ ًفغ زیگطی تِ ٍرَز آهسُ ،تِ ایي قىل
هیقَز وِ هتؼْس ػْسقىي تایس تواهی ذؿاضات ًاقی اظ ػْسقىٌی ذَز ضا رثطاى
حوایت  
ظیاىزیسُ تِ قطایُی
ایيوِ ذؿاضت تِ قىل واهل رثطاى قَز ،تایس ٍيؼیت  
وٌس ( .)22تطای  
تاظگطززوِلثلاظًمىػْساظآىتطذَضزاضتَزُاؾت،یؼٌیتٍِيؼیتیوِلطاضزازلَتذَز
ضا حفظ وطزُ ٍ هتهَض اؾت وِ توام حمَق ٍ هعایای ًاقی اظ آى زض پطتَی ػول تِ تؼْسات
حانل قَز ( .)23تٌاتطایي ذؿاضت رؿواًی ،هازی ٍ هؼٌَی ّن زض ایي ًظام حمَلی هَضز
هیگیطز.
هُالثِلطاض 
 -3-1-1ذؿاضت رؿواًی (تسًی) ٍ ًحَُ رثطاى آى:هٌظَض اظ ذؿاضت رؿواًی یا يطض
تسًی ،ظیاى ٍاضز تط رؿن اًؿاى اؾت .يطض تسًی گاّی هَرة ّعیٌِّای هالی ،هاًٌس ّعیٌِ
هیقَز ٍ گاّی تطویثی اظ يطض هازی ٍ
هؼالزِ اؾت ،گاّی فمٍ تِنَضتزضز ٍ ضًذ ظاّط  
تیآًىِ
هیتیٌس  ،
تسیيتطتیةػوستاً ؾالهت ٍ تواهیت رؿوی قرم نسهِ  
هیتاقس  .
هؼٌَی  
هٌزط تِ فَت قَز .زیِ ٍ اضـ ًیع شیل ذؿاضات تسًی (رؿواًی) لاتل تطضؾی اؾتّ ،طچٌس
ذؿاضت رؿواًی شیل ذؿاضت هازی اؾت ،تا ایي حال تا تَرِ تِ اهىاى آؾیة ٍاضزُ تط رؿن
هسلؽٍیاَفلٍاّویتایيًَعذؿاضت،آىضاتِنَضتهزعاتطضؾیهیوٌین .

محسن صفری ،فائزه آخوندی
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ٍضٍزایيذؿاضتزضنَضتیاؾتوِ ًاقیاظتسلیؽ،رٌیيلثلاظ4هاُؾمٍقَزٍیا
ناحةضحنؾمٍگطزز،حتیهوىياؾتتِنَضتذَزتِ

تؼساظآىزضنَضتتؼاضوتاراى
ذَزی رٌیي ًاقی اظ تسلیؽ ؾمٍ قَز .زض ایي هَاضز تِ رؿن ذاًوی وِ رٌیي ضا حول
هیقَز.
ًوَزُ،هؿلواًآؾیةٍاضز 
هیتَاى فطٍيی اظ تسلیؽ ضا پیفتیٌیًوَز وِ رٌیي ٍ َفل هتحول ذؿاضت
ّوچٌیي  
ًالمالرلمٍِیاهؼیَبهتَلسقَز،زضحالیوِاگطتسلیؿی
رؿواًیقًَسَ.فلهوىياؾت 
مطالعه تطبیقی آثار مالی تدلیس در باروریهای پزشکی در حقوق ایران و انگلیس

اًؿاىّایؾالنزیگط،ظًسگیػازیٍػاضیاظتیواضی
هیتَاًؿتهاًٌس 
ًویزاز  ،
زضلطاضزازضخ 
هازضظازیضازاضاتاقس.تٌاتطایيهوىياؾتگاهتاّسایی ًالل تیواضیغًتیىیتِرٌیيقَزٍ
هیقَز .تطذَضزاضیاظؾالهترؿویٍضٍاًی
َفل،تیواضهتَلس گطزز وِيطضرؿواًیتلمی  
ػوسُایاظآىتٍِیػُلثلاظتَلسهطتٌَتِپسضٍهازضاؾت .
حكوَزناؾتوِترف 
تسیيتطتیة ّط وؽ تِ ایي حك هؿلن وَزن لُوِ ٍاضز آٍضز ،هؿإٍل رثطاى ذؿاضت

ایيگًَِهَاضزًوایٌسُلاًًَیحول(پسض،رسپسضیٍ،نی،اهیيٍیا
رؿواًیٍیهیتاقس.زض 
اّساقًَسگاى) تِ ًوایٌسگی اظ اٍ حك الاهِ زػَی ٍ هُالثِ رثطاى ذؿاضت ٍاضزُ ضا زاضز ٍ اگط
ًوایٌسُ لاًًَی رثطاى ذؿاضت رؿواًی ٍاضز تط َفل ضا هُالثِ ًٌوَزَ ،فل پؽ اظ ضؾیسى تِ
تیواضیّای

هیتَاًس تطای اؾتیفای حمَلف الاهِ زػَی ًوایس ّوچٌیي اهىاى اًتمال 
ؾي تلَؽ  
ناحةضحنرایگعیيتِرٌیيیاَفلّ،طچٌستًِسضتٍرَززاضز.اگطذاًنزضزٍضُ

ػفًَیاظ
تاضزاضیذًَطیعیزاقتِتاقسٍیاٌّگامظایواىذًَطیعینَضتگیطز،اهىاىاًتمالتیواضیّای
ػفًَیًظیطایسظتِرٌیيیاَفلٍرَززاضز( .)24
 -3-1-2ذؿاضت هازی:ذؿاضت هازی ،ذؿاضتی اؾت وِ تِ اػیاى ٍ هٌافغ ٍ حمَق اهَال
هیتاقٌس،ذؿاضت
هیقَز.تِػثاضتزیگط،ذؿاضاتیوِتََِضهؼوَللاتلتمَینتِپَل 
ٍاضز 
هیقَز ( .)25ذؿاضت هازی ًیع اظ رولِ ذؿاضاتی اؾت وِ زض لالة ٍرِ ًمس اظ
هازی ًاهیسُ  
ظیاىّای هلوَؾی ّؿتٌس وِ نطفاً
اهَال یىی اظ َطفیي لطاضزاز اظ زؾت ضفتِ اؾت ٍ يطض ٍ  
رٌثِهازیزاضًسٍحتیاضتثاَیتاؾالهتیٍحیاتقرمًساضًس .
تاضٍضیّای پعقىی ذؿاضات هازی نطفاً رٌثِ هالی زاقتِ

هوىي اؾت شیل تسلیؽ زض 
تاقٌسٍیارٌثِهالیزضتطذیهَاضزغلثِزاقتِتاقس.تِػٌَاىًوًَِتسلیؽزضضحنرایگعیي
ٍیػگیّای الظم هطتىة

ناحةضحنزض احطاظ قطایٍ ٍ 

ػوستاً زاضای ذؿاضت هازی اؾت .اگط 
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هیقَز.اظرولِّعیٌِّایًاقیاظ
تسلیؽقَز،هلعمتِرثطاىذؿاضتهالیناحثاىرٌیي 
ناحةضحنٍؾایطّعیٌِّایراًثی(اظرولِ

هطارؼِتِپعقهٍهؿتوطیهاّاًِپطزاذتیتِ
تسیيتطتیةّعیٌِّای پعقىی ـ زاضٍیی
ًفمِ حول) تایؿتی تِ ناحثاى رٌیي تطگطزاًسُ قَز  .
تاضٍضیّای پعقىی تِ ََض حتن ،زض نَضت ٍلَع تسلیؽ

ظیاىّای هالی اؾت وِ زض 
اظ رولِ  
لاتلهُالثِاؾت.
تاضٍضیّای پعقىی:

 -3-1-3ذؿاضت هؼٌَی ( )Moral Damageهطتٌَ تِ تسلیؽ زض 
رطیحِزاضقسى

يطضهؼٌَیظیاىًاقیاظتزاٍظتِحمَقغیطهالیاقرالاؾتٍػثاضتؿتاظ«
اضظـّا وِرٌثِهؼٌَیزاضًس»(.)26تؼطیفهعتَضراهغًیؿت،ظیطا
لُوِذَضزىتِتؼًی 
ٍ 
تسیيتطتیة
ویگیطز  .
لُوِظزى تِ ػَاَف ٍ احؿاؾات ٍ زضز ٍ ضًذ ضا زضتط ً 
ظیاىّای ًاقی اظ  

لُوِظزى تِ اػتثاض ٍ حیخیت قرم یا تِ نَضت زضز
ذؿاضت هؼٌَی هوىي اؾت ًاقی اظ  
احؿاؾات،هاًٌسغنٍاًسًٍُاقیاظلتلیىیاظذَیكاىًعزیهایزازقَز( .)27
تمؿینتٌسی ولی تطضؾی ًوَز :یىی وؿط حیخیت ٍ

هیتَاى شیل زٍ 
ػوستاً يطض هؼٌَی ضا  
تاضٍضیّای پعقىی لؿن اٍل چٌساى ٍرْی ًساضز.

اػتثاض؛ زیگطی نسهات ضٍحی ـ ضٍاًی .زض 
تاضٍضیّای پعقىی ٍرَز زاضز ٍ زض لَاًیي ٍ

ػلت ایي هؿألِ آًؿت وِ انل هحطهاًگی زض 
همطضاتًیعتهطیحگطزیسُاؾت .
تا تَرِ تِ ضٍیىطز لاًًَگصاض ایطاى شیل انل  171لاًَى اؾاؾی ،هازُ  13لاًَى رسیس
هزاظات اؾالهی ههَب  ٍ 1392هَاز  8-10،1-2لاًَى هؿإٍلیت هسًی ٍ ّوچٌیي هازُ 14
پیفتیٌیقسُاؾت .
لاًَىآییيزازضؾیویفطیرسیسرثطاىيطضٍذؿاضتهؼٌَی 
ویتَاى اظْاض ًظط زلیمی
ظیاىزیسُ ً 
تا ایي حال پیطاهَى اضظیاتی ذؿاضات هؼٌَی ٍاضزُ تِ  
ویقَز آى ضا تیپاؾد
زاقت ٍ لاتلیت اضظیاتی آى تا ٍاحس پَلی زقَاض اؾت ٍ زض ػیي حال ً 
یگصاضین،
هُالثِزاًؿتيذؿاضاتهؼٌَیه 

تسیيتطتیةزضایيپػٍّف،انلضازضلاتل
گصاقت .
تاضٍضیّای پعقىی

ویتَاى ذؿاضات هؼٌَی ضا زض هؿألِ تسلیؽِ حازثقسُ زض 
تِ ٍیػُ آًىِ ً 
هیًوایٌس وِ اهىاى
ضٍـّای تاضٍضی پعقىی اؾتفازُ  
ظٍدّایی اظ  
وتواى ًوَز .اظ ؾَی زیگط  ،
تاضٍضی َثیؼی ضا ًساضًس ٍ تِ اًساظُ وافی تحت فكاض رؿوی ٍ ضٍحی لطاضگطفتِ ٍ تِ ػثاضتی
آىّاضاتاتسلیؽزضپطٍؾِزضهاًی،تیكتطتحتفكاضلطاضزاز .
قسُاًسًٍثایؿتی 
آؾیةپصیط 
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تاضٍضیّای

ًىتِ حائع اّویت تطای تَریِ هُالثِ ذؿاضات هؼٌَی ًاقی اظ تسلیؽ زض 
ظیاىّای هؼٌَی غیط ههطح زض لَاًیي تا تَرِ تِ انل  167لاًَى
پعقىی آًؿت وِ «زض ولیِ  
اؾاؾی،لايیتایؿتیحىنتِرثطاىذؿاضاتهؼٌَیضاتاتَرِتِلاػسُ اليطضتسّس»(.)28
هیقَز ،حساوخط تالـ تطای تكفی ذاَط
ٌّگاهی وِ ؾري اظ رثطاى ذؿاضت هؼٌَی  
ظیاىزیسگاى تایس نَضت پصیطز ًِ ،آًىِ تِ هؼٌای ٍالؼی ترَاّین ولیِ ذؿاضات هؼٌَی

تیتطزیس همسٍض ًیؿت،
ظیاىزیسُ ضا رثطاى ًوایین ٍ يطض هؼٌَی تِ ولی اظ تیي تطٍز .ایي هْن  
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ایيگًَِذؿاضاتتًِحَیًیؿتوِتتَاىولیِذؿاضاتآىضااظتیيتثطین .
ظیطاهاّیتٍشات 
واهيال اظ رولِ اًگلیؽ تؼطیف ذؿاضت هؼٌَی هَضز ػٌایت حمَلساًاى
زض ًظام حمَلی  
زؾتزازى تَاًایی ٍ اؾتؼساز تالمَُ یا تالفؼل ،اظ
ناحةًظطاى زضز ضًذ ،اظ  

تَزُ اؾت .تطذی 
زاًؿتِاًس(ٍ)29تطذی

تْطٍُضیاظلصاتظًسگاًیضاذؿاضتهؼٌَی
زؾتزازىتؼازلٍلسضت 

زیگط ذؿاضت ٍاضز تط تسى هاًٌس يطب ٍ رطح ،تْسیس تسًی ،تاظزاقت غیط لاًًَی ،ایزاز تطؼ ٍ
قَنٍیاذؿاضتٍاضزتطههالحٍهتؼلماتغیطتسًی،هاًٌسقْطتٍاػتثاضضاذؿاضتهؼٌَی
تاضٍضیّای پعقىی زض نَضت ٍلَع تسلیؽ هیتَاى رثطاى ذؿاضت هؼٌَی

ًاهیسُاًس ( .)30زض 

هیتاقس .
()Non-Pecuniary Lossesضاهُالثًِوَز()31وِلاتلتمَینتِپَلًیع 
نتیجهگیزی
تاضٍضیّای پعقىی شیل ؾِ ػٌَاى لاتل تطضؾی اؾت:

آحاض هالی هْن ًاقی اظ تسلیؽ زض 
تًِظطهیضؾستطٍضاحتتأحیطگصاض

تاضٍضیّای پعقىی

ٍضاحتً،فمٍِاًَاعذؿاضات.تسلیؽزض
هیقَز ٍ زض ایي هَضز
ًیؿت .تِػثاضتزیگطاظ آًزا وِ ٍضاحت تِ زًثال ًؿة نحیح ایزاز  
ًؿة ضا نحیح ٍ َفل ضا ٍلس هكطٍع تلمی ًوَزین،تِ زًثال آى ٍضاحت ّن تطلطاض اؾتَ .فل
هیتَاًٌساظَفلاضث
آىّاًیع 
هیتَاًساظپسضٍ هازضَثیؼیذَزاضثتثطزٍ 
ًاقیاظتسلیؽ 
تثطًس،الثتِزضنَضتیوِاّساوٌٌسگاى ًؿثت تِ َفل ازػایی ًساقتِ تاقٌس ،هتماتالً َفل اظ
اضثتطیَفل ـالثتِ ًِ
تسیيتطتیةتْتط اؾت تطای حوایت اظحك  
ًوییاتس  .
آىّا اَالع  
ٍرَز  
تِ هؼٌای زلیك ولوِ ـزض تسٍ تَلس ٍ یا تِنَضتقطٌ يوي لطاضزاز تاضٍضی (تِ ػٌَاى ػمس
الظم)،هلىیٍیاهمساضیاظزاضاییاّساقًَسگاىضاتاهیعاىؾْنیىیاظفطٍوَثمِاٍلـتِ
یهؾَمهاتطن
نَضتتمطیثیـتًِاماٍهٌتملًوَزٍُیاهؼازلایيهیعاىضاتًِفغَفلاظ 
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ٍنیتًوایٌس،تاتؼساًوؿیًتَاًسهسػیقَزوِاٍزضزاضاییپسضٍهازضلاًًَیذَیفؾْوی
ًساضز ،الثتِ زض نَضتی وِ انل هحطهاًگی حاون تاقس ،تؼیس اؾت اّساقًَسگاى ترَاٌّس اظ
ویقَز.
تسیيتطتیةتطایتَاضثًیعهكىلیحازثً 
اّساییتَزىفطظًساىؾرٌیتِهیاىآٍضًس .

هیتَاًس اظ ّط زٍ هازض زض نَضت
تًِظطهیضؾسَفل  

زضنَضتیوِلائل تِ زٍهازضی تاقین ،
ؾْناالضث
ػلن تِ اّسا اضث تثطز ،الثتِ زضایي نَضت هسلؽ تایؿتی اظ اهَال ذَیف هؼازل  
َفلضاتِؾایطٍضحِهسلؽپطزاذتًوایس .
پطزاذت ًفمِ َفل ًاقی اظ تسلیؽ اظ آًزا وِ نطفاً رٌثِ اهطاض هؼاـ زاضز ٍ ًفمِ الاضب
هیگیطزٍاٍهَظفاؾت وِزضلالةرثطاىذؿاضتًفمِ
هیقَز ،تطػْسُفطیثىاض لطاض 
تلمی 
َفل ضا پطزاذت ًوایس .احتوال زاضز زض نَضت پصیطـ پطزاذت ًفمِ اظ ًاحیِ هسلؽ،
اّساقًَسگاى(هسلؽ)حًاًتَفلًاقیاظتسلیؽضاتپصیطًس .
وٌس .ایي ذؿاضات زض لالة هؿإٍلیت لطاضزازی ٍ یا غیطلطاضزازیلاتل پیگیطی اؾت .ذؿاضات
رؿواًی ،هؼٌَی ٍ هازی زضنَضت تِ ٍرَزآهسى ،لاتل هُالثِ اؾت .ذؿاضت رؿواًی وِ
هؼیَبقسى

الرلمِقسى ٍ یا 

هوىي اؾت ًاقی اظ تسلیؽ تِ َفل ٍاضز قَز ،زض لالة  
ًالم
لاًًَیاـ هُالثِ ًوایس .تا ایي حال هؼوَالً

هیتَاًس آى ضا اظ هسلؽتَؾٍ ًوایٌسُ 
اؾت وِ  
هُالثِاظراًةاّساقًَسگاى(هسلؿاى)زضهَاضزیوِتهوینتًِگْساضیَفلتگیطًس،نَضت
هیگیطز.ذؿاضتهازیًیعزضلالةپطزاذتّعیٌِّایزضهاىٍزاضٍٍؾایطذسهاتزضهاًیـ

تاضٍضیّای

آؾیةّاٍفكاضّایضٍحیـضٍاًیضازض

ذؿاضتّایهؼٌَیًیعوِ

تْساقتیاؾت.
الرلمِقسىرٌیيضاتِ

هیقَز،تایؿتیرثطاىگطزز،تٍِیػُاگطهؼیَبٍ 
ًالم
پعقىیقاهل 
هیگطزز .زضنَضتیوِ
ّوطاُ زاقتِ تاقس ،ذؿاضت هؼٌَی تِ وَزن ًاقی اظ تسلیؽ ًیع ٍاضز  
تسلیؽ هٌزط تِ ؾمٍ رٌیي گطزز ،فكاض ضٍحی ـضٍاًی اّساقًَسگاى ٍ زضز ٍ ضًذ تاضزاضی ٍ
اهیس تِ زاقتي فطظًسی ؾالن ًیع ذؿاضت هؼٌَی اؾت وِ تایؿتی زض حس تَاى ٍ تِ هٌظَض
تكفیذاَطرثطاىگطزز .
ػالٍُتطرثطامذؿاضتوِتایؿتیحتواًنَضتپصیطزٍتاحساهىاىرثطاىگطزز،يواًت
ارطای اًتظاهی ٍ ویفطی هإحطی تطای رلَگیطی اظ ٍلَع تسلیؽ ًیاظ اؾت وِ تَؾٍ لاًًَگصاض
تاضٍضیّای پعقىی زض ًظط گطفتِ قَز تا هیعاى ٍلَع تسلیؽ زض اًَاع آى

فطیةزٌّسُ زض 
تطای  

محسن صفری ،فائزه آخوندی

تاضٍضیّای پعقىی هوىي اؾت ذؿاضات هتؼسزی ًیع تِ هسلؽٍ َفل ٍاضز

تسلیؽ زض 
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تِ حس الل هوىي تطؾس .تِ واضگیطی ًْازّای ًظاضتی واضآهس ًیع تطای رلَگیطی اظ ّط گًَِ
تًِظطهیضؾس .

تاضٍضیّایپعقىیيطٍضی

فطیةٍتسلیؽزض
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