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Abstract 
Damages caused by natural disasters, which were formerly considered the 

result of the force majeure and were irreparable, are now compensable with 

the help of special legal systems. In addition to compensating the victims, 

these systems seek to prevent and reduce the effects of natural disasters in 

order to better manage the unpleasant effects of these Calamities. The Law on 

the «Establishment of the Public Insurance Fund of Natural Disasters» is an 

attempt to respond to public demand for security by the combination of 

compulsory insurance and governmental support to compensate for natural 

disasters. Nevertheless, it seems because of the long approval process and 

disregarding of the legal principles and practical experience of other countries, 

the legislature has failed to achieve its goals. The disordered basis, inadequate 

compensation, incomplete coverage, inattention to necessary financial 

resources, and the neglecting of preventive duties, in addition to not satisfying 

the victims, do not reduce governmental charges either. In this article, in 

addition to critical reviews of the Public Insurance an alternative solution to 

maintaining the insurance framework has been proposed to maintain the 

supervisory and supportive role of the government and effectively compensate 

for the adverse effects of natural disasters with the help of national solidarity. 

Keywords: Natural Disaster, Solidarity, Public Insurance, 

Compensation, Prevention. 
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 طبیةي   حوادث   همگاني   بیمة   صندوق   در   خسارا    جبران   نظام 

 ایران   سمنان،   سمنان،   دانشگاه   خصوصی   حقوق   استادیار      علی قسمتی تبریزی 

 چکیده 
  پوش     ه   اهروز    شااا، هن   ت قن   تااهک   غیرقدبا   و   قدهر    قوۀ   انیجة   سدبقدع  که   رعیعن   حوا ث   از   ادشن   خسدهال 

  پنِ    ه     اگد ، ز د    خسدهل   جعرا    بر   یالو    هد اظدم   ا ش ی  شواا هن   ااادشنه   جعرا    قدبا   قداوان   خدص   هدب اظدم 
ی  کااا   ها ر ش   ها   بال د   ا ش   اده  وب   پیدهاهدب   بدنرب   احو   به   تد   هسناا   ایز   رعیعن   حوا ث   آثده   کده    و   پییایرب 

  انکده   سوب   از   اهایش   ه دلعة   به   پدسو    ه   تالشن   هاسند،   ا ش    ه   ایز   « رعیعن   حوا ث   هاادان   بیاة   یااوق   تأسیس »   قداو  
ی  گیر  هن   خاهش   به   رعیعن   بال دب   خسدهل   جعرا    براب   ها    ولنن   حاد ش   و   اجعدهب   بیاة   از   ت ییقن   که   اسش   یاوهن 

  کیوههد،     ار   یا ن   تجربة   و   حقوقن   ایول   به   توجدن بن   و   تصو ب   روالاِن  نرا اا   هسا هن   اظر به   ا ش   وجو    بد 
  توجدن بن   ادقص،   پوش    ادکدنن،   جعرا    هنینش،   هعادب ی  اسش   گذاشنه   ادکدم   خو    اهاا    به    سنیدبن    ه   ها   گذاه قداو  

  از   بدهب   کاا، اان   تأهیش   ها   قربداید    هضد ش   ا اکه   بر   یالو    پییایرااه،   تکدلیف   گذاشنش   هسکول   و   الزم   هدلن   هادبع   به 
  ایز   جد از ان   هاهکده   رعیعن،   حوا ث   هاادان   بیاة   اظدم   اقا   بر   یالو    حدضر   هقدلة    ه ی   اه  براان   ایز    ولش    وش 

  ادگواه   آثده   و   گر     حیظ   ایز    ولش   اتکد ن   و   اظدهتن   اق    بیاه،    دده وب   حیظ   ضاش   تد   اسش   شا    پییادد  
 ی شواا   تااهک   هؤثر   اب گواه به   ه ن،   هاعسنان   به   توسا   بد   رعیعن   حوا ث 

 .پیشگی ی  خسلر ،  جب ان همگلن ، بیمة  همبستگ ، طبیع ، حلةثةها  کلیدواهه
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 مقدمه
کر  و بیر،    رزهدان خیم رعیعش، هب ن به نعا آ هن اااششی رعیعش کده خو  ها هن 

آوهَ ، اهد تادد تادشدگرِ ا ش بدزب بو  تد باار   سشِ قضد بد حوا ث رعیعن  ه بر سرش هن 
اظده  ا ش   بد اق ِ  اسش که  نعدل  ا    بدز ارب  به  ها  اسش جدب خو   هاتن  هایعا  گر و 

کاای هنقدبالع  هدب خو   درۀ رعیعش ها هخاوش و قوایاِ بدزب آ  ها  گرگو  هن  خدلش 
بد حوا ثن هدیب  بیینر،  ههم هن رعیعش هم سکول خو  ها  بر تر و  شکاای هر  اا بیر 

بیان  هم هقدوهِ خیم آ  اسش  »بدز هم قربدان شا ، قدباِ پی   رعیعش هس ّط شا ، اهد بدز 
اان  قربدان  خو   اانخدب  به  آ هن  و  بر  وش  ایسش  ها  ز د   بدهِ  ادخواسنه  به  ب که  شو ، 

 1کیای« هن 
نر   د   بر  اثر حوا ث رعیعن، خسدهاتن اسش که  بو  و هر  ه هسش اخسنیش  هر  ه 

  ا  و جدهعه اسشی سدبقدع تر ش  غاغة ز د  هد، هدم   آ ا و تااهک آ گرو  ااسدان واه  هن 
شا، تر  اب اعو  که بد ا بر آها که از تقصیرِ   ارب ادشن اان اب به بده هن اگر حد ثه 

کر  و   اگد  هااه ب هن یداۀ قربدان بدقن باداای هر  اا احسدسدل یاوهن بد هصیعش 
به  و  ولش،  انرا   و  اور حنن  تعرین  ا ش  روه  اهد   عداه تالش  ه جعرا  خسدهل  اشناا، 

هد ادشن از احسد  بو  اه برخواسنه از یاالشی  ه برابر اگر اهروز  هیدهکش  ه تااهک ز د  
کااا، احسدسن هاد  حوا ث هخ  ها قربداید  و انکده یاوهن  واد  گذشنه قضدول اان 

گسیخنه اسش و ااصد ، اقنضدب  وجو   اه  که حد ثة ادهانظَر، یاالش اجنادین ها از هم  
   2تااهک آثده ادگواه آ  ها  اه ی

 
1. Mustapha Mekki, “La cohérence sociologique du droit de la responsabilité”, in 

Liber amicrum : Etudes offerts à Geneviève Viney, (L.G.D. J, 2008), n° 31-1. 

از   ادشن  که  اق یان  تغییرال  اثر  بر  و  هسناا  ااسدان  ایادل  غیرهسنقیمِ  هحصول  رعیعن  بال دب  از  بسیدهب  اهروز   العنه 

 اب هصو  از خ ر ایسشی    ار تقر عدع هیچ ها قه هااخالل بیرب و تغییر شیوۀ زااگن اسش،

Claude Tendil, “L’assurance au service de l’environnement”, Risques, N° 64, (2005), 

p. 12. 

2. René Savatier, “Vers la socialisation de la responsabilité et des risques 

individuels ?”, Recueil Dalloz, (1931), p. 9 ; Marcel Sousse, La notion de réparation 

de dommages en droit administratif français, (L.G.D.J, 1994), p. 38. 



 (1400زمستان )  |  37شماره   |  10  دوره |حقوق خصوصی    فصلنامه علمی پژوهش | 182

 

کر  که ا ش هیدوم، هنضاّشِ اوین بدوه  تیکر گذشنه، حد ثة رعیعن ها هصیعش ت قن هن 
اهد هنقدبالع ااا یة اهروز از تقا رگرا ن، گر زا  اسش و بدوه  اه  که   1به تقا رگرا ن بو ،

تادهنِ خ رال بد ا تحش پوش   هآ اا و جعرا  هاة خسدهال بد ا سر ع و کدها بدشار 
اه  جدهعه  ز د  لذا  بد ا  ب که  کاا  جعرا   برااایخنه،  که  ها  خسدهاتن  بد ا  که  تادد  ها  هد ن 

آاد  وقوع  از  هاداعش  اان توااد نِ  اااشنه  د  ها  پی د  ها  آادد  ایز توااسنه هخاا   ااد ا  بیان 
انزو  بر ا ش، توسعة اسنراد نِ ی وم رعیعن که از قر  بیسنم شال گرننه اسش،    2ترهیم کاای 

هدب رعیعن  اهکد  شادسد ن بدنر کرۀ هسکو  و ی ا حوا ث قدرب و برهسن ی ان پا ا  
بیانِ بیینر بد با دن اسش ا ش توااد ن پی   3 هایبیر هن و احنادل هخاا  و آثده آادد ها به  

 تر، هالزهه  اه ی تک یفِ پییایرب بیینر و هنقدبالع هسئولیش انزو  

قداو   اهایش،  نزا ااۀ  ه دلعة  ا ش  به  پدسو  اظدم  ه  هدب گذاها   ه کیوههدب هخن ف، 
تادیا   ا   تکایو(  و  هدهیش  هاظر  )از  ها  اه هنیدوتن  که  بدعو ِ  ااا  سنو ان  ه  نادهن 

ز د   )به   4  اگد   اهاایسراوششِ  ایز  هد  کیوه  از   ه  حاد ش  به  ایدز  تأخیر(  هغم 
تأسیس  شاگد ِ حوا ث رعیعن، احسدس و تأ یا شا  اسشی ال حة  ولش بد یاوا  » نراهوش 

تقا م هج س شا، اهد کوش     3/1390/ 3«  ه تده و  هاادان حوا ث رعیعن   ة یااوق بیا 
قداو     ولش  بن و  اادعد   شوهاب  ا را ال  بد  بدههد  یر  گذاه  هداای  از  و ثار   هه  اظر 

 ولش هخن ف و   3توقف و تر   هکرهِ ال حه بیش هج س و شوهاب اادعد  که هازهد  بد  
اوبة خو   ه تأهیش هرا  و ها  ه  وب قداو  تأثیر هاین  اشش،   وهۀ تقایان بو  و به   3

   5تصو ب شای  1399آبد     5 ه   سرااجدم ال حة  د شا  

 
1. Christophe Guettier, “Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et 

socialisation du risque”, Revue générale du droit des assurances, N° 3, (1997), p. 671 

et s.   

2. Responsabilité et socialisation des risques, Rapport du conseil d’Etat français, 

(2005), p. 218; Valérie Boccara, “Pour une socialisation du risque raisonnée”, Petites 

Affiches, N° 243, (2005), p. 4.  

3. Rudolph Enz, “Perspectives de la réassurance des catastrophes naturelles”, Risques, 

N° 42, (2000), p. 121. 

4. Mekki, op. cit. n° 31-1. 
گذاه به اتخدذ اظدم خدص  ی  ه بسیدهب کیوههد، هعاوالع تیا ا حوا ث رعیعن و ه دلعة انکده یاوهن  ه ترغیب قداو  5

  1982ژو یه   13، قداو   1981هدب هدیب زهسند  ، هنعدقب سیاجعرا  خسدهل حوا ث رعیعن هؤثر اسشی هرالع  ه نرااسه

به   رعیعن  بال دب  خسدهل  جعرا   خصوص  هسیا ه   Patrick Bidon, “Indemnisation des)  تصو ب 

catastrophes naturelles: de la naissance vers l’âge adulte, Risques”, N° 42, (2000), p. 
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به گذه زهد  و اخنعده آ   ه بوتة یاا   ایدز  هر  اا برهسنِ کدهآهابِ قداو  هذکوه 
 اه ، اهد تح یا ا ش هصوبه  ه پرتوب ایول ی ان و تجربة تقایان و یا ن   ار کیوههد  

، شد سنه  آ ااۀ جعرا  خسدهل حوا ث رعیعن ها هوشش سدز ی  ه ا ش هاسند   توااا ان هن 
)به  سپس  و  رعیعن  حوا ث  خسدهل  جعرا   اظرب  هعدان  هقاهندع  تجربة  اسش  یاوا   و 

یا ن( اظدم جعرا  خسدهل بال دب رعیعن  ه کیوه نرااسه ها ه دلعه ااو  تد هعادب هخندهِ  
گذاه ا را  قدبا ت عی  و برهسن بدشای از سوب   ار بد ا توجه  اشش که  ه اظدم  قداو  

جع و  و حاد نن  ایسش  قداوان  ها   تادد  خسدهل  تااهک  رعیعن،  حوا ث  خسدهل  را  
قداو   ها   ایز  راغِ  رعیعن  از حوا ث  پییایرب  به  ترغیب  لذا ضاش  هعاوالع  اسشر  گذاه 

هدب آ ، ها  پییایرااه هوه  برهسن یااوق بیاة هاادان حوا ث رعیعن و هحاو  ش 
 گر  یهن ن  اظر  ه اظدم جعرا  خسدهل بال دب رعیعن ایز برهس 

 . مبنای الزام به جبران خسارت ناشي از حوادث طبیعي 1
شو ،  هدب قداوان  ه حوا ث رعیعن به تااهک خسدهل هاحصر اان هر  اا آثده سیدسش 

  ا   ه بال دب رعیعن، هؤثرتر ش و پرااو تر ش اثر  هدب شدروااا  آسیب اهد جعرا  ز د  
اظر از هسیر جعرا ،  ه اکرر ا ش هااخالل  شی یر  گذاه  ه ا ش یریه اس هااخ ة قداو  

 دبا توا  اید   ولش و قواب یاوهن  ه جعرا  خسدهل ها  دنشی  ولش  ههن قداوان هن 
تیدول باداا و خدهوشن اخنیده کاای بد وجو  ا ش، توااا  ه برابر آالم شدروااا ، بن که اان 

اهاا هدب  از  )که  جعرا   هسیر  و  تکایو  از  تأهیان  د    ندهغ  ادد هدب  و  بیاه  تد   ولنن 
هد و ادد هدب قداوان شو (، وجه تاد ز ا ش اظدم هدب جعرا  خسدهل وییی ها شدها هن یااوق 

 جعرا  خسدهل  ه هعادب آادد اسشی  
جسش  ایوالع  که  کر   توجه  به  بد ا  هاو   رعیعن  حوا ث  جعرا   ه  هعادب  وجوب 

 ا  اسش و  ه اظدهن که حد ثة رعیعن، حقّن    شادسد ن ح  جعرا  براب شدروااا  آسیب 

 
(، هصوبة  2/95/ 21پس از تغییر اسدسنِ ال حة  ولش  ه کایسیو  اقنصد ب و تصو ب اولیة هج س ) ه ا را  ایز    (ی  81

اظر  سدل  ه یحش هج س هسکول هداای به  3آها بو  و قر ب به  و س و شوهاب اادعد   ه هنشهذکوه بدههد بیش هج

تأثیر  بن  ، ه ااایزۀ تسر ع  ه تصو ب ا ش قداو   1398هدب ادگواه آغدز سدل  هسا پس از ا ش  وهۀ ننرل، سیالبهن

 اعو   بدشای  
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کاا سخش گینش از هعادب جعرا  ایز هانین  هسنقیم و پد ااه  ه برابر قواب یاوهن ا جد  اان 
 اسشی 

 «، مبنای جبران خسارت ناشي از حوادث طبیعي. »مسئولیت مدني 1-1
هدب اب که هسئولیش هاان ها  سندو زِ تااهک ز د  هقاهندع بد ا خدرراید  کر   ه ااا یه 

شاده ، هسئولیش ادشن از نعا )و ترک نعا( اشخدص حقیقن و حقوقن  حوا ث رعیعن هن 
 هاان ایسناای   ایسه، ادننِ هسئولیش ها اظر ایسشر ز را هخاا هدب رعیعن نن 

به واقع جاا ن بیر و رعیعش، کدهالع هصاوین اسش و اهروز  بی  از هر زهد    ارب، 
برقراه اسشی حنن نعدلیش  بیش نجد ع رعیعن و هنندههدب آ هن  هد ن که  ه  هاب ة هنقدب ن 

هن  ااجدم  ا اان  هاظوه  به  تدز  ظدهر  تدا اهدب  هن شو ،  بیر  براب   ایش    1آنر ااایاب 
ئولینن با دن اسش و تر  اب  ه آ  هوا ایسش  اگر هدااس  د سدزااۀ باد، ایولِ هس ّمِ هس 

هدب غیرهقدوم  ه برابر زلزله( هعادهب و هدااسن ها هید ش اکاا )هدااا سدخش سکواناد  
 د  ولش و هقدهدل یاوهن، تاابیرِ حقوقن، نان و الزاهدل پییایرااه  ه خصوص خسدهال  

هد(، اسعش به کده اعاااا )هدااا هجوز سدخش  ه هسیا هوه  اانظده ها به   هدب ق عن  د ز د  
کا خسدهال  د به اسعش تأثیر  ه وهو   د تیا اِ حد ثه، ضدهش و هنعدا به جعرا  خسدهال 

به   2هسناار  شو   ه واقع، یاوا  هعادب هسئولیش هاان  ه حوا ث رعیعن  د  هن لذا آاچه 
هاصر  از هواه ب اسش که اهکد  ضاد  قدرب  ه هاب ة حوا ث رعیعن و یاا اشخدص  

 یاوهن  د خصوین ا جد  شو ی  
یاوا  هاهکده هخندهِ برخن از او سااگد   ه حوا ث رعیعن،  اظر ة هسئولیش هاان به 

بدوه،  ولش ادظر   هد تعدااتن ها  ه بدب  به هسئولیش  ولش و قواب یاوهن اسشی  ه ا ش 
هد  سدزب تأسیسدل و سدخناد  پییایرب از وقوع خسدهال قدرب  اهاا و هاچایش بد ا هقدوم 

بر یدا   ها  آادد  اجرا نِ سدخش  اهوه  و  ها ر ش  به کسدان که  ها  رعیعن  بال دب  برابرِ   ه 
 3ی اهاا، تحایا ااد اا 

 
1. Mac-Alain Descamps, “Catastrophe et responsabilité”, Revue de sociologie 

française, N° 3, (1972), p. 379.   

2. Responsabilité et  socialisation des risques, op. cit. p. 218. 
(، ص  1387، )44ی السد ، هص ین، »اظر ه هسئولیش هاان  ه قعدل حوا ث رعیعن«، پژوه  حقوق و سیدسش، شاده    3

 به بعای  49(، ص 1388، )16، شاده   هدب حقوقنپژوه ر هاد  او ساا ، »هسئولیش هاان  ه قعدل حوا ث رعیعن«، 14
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هسئ ة قدبا برهسن  ه وه ة اخسش ا ش اسش که آ د اظر ة هسئولیش هاان، هعادب قدبا 
شو  و هاچایش آ د پذ رشن  ه تعدا  ولش به جعرا  خسدهلِ حوا ث رعیعن هحسوب هن 

  اگد  و ه دلعدل یاوهن  ه بال دب قدرب اسش ا ش اظر ه، پدسو ه  وبن به خواسنة ز د  
ولیش هاان  ه قعدل بال دب رعیعن، هسن زمِ توسعة هیدوم هسئولیش و به  د اه؟ لذا ت قنِ هسئ

هعادب »الزام  ولش اسعش به جعرا   د ترهیم ز د  واه  بر اشخدص«،  ه نقاا  هاب ة سععیش  
 1حقوقن اسشی 

»وقنن حد ثه  برخن   بدوه  به  هن هر  اا  هخ  هعادب  اب  ایسش شخصن  ه  هاکش   ها 
، اهد هیدومِ 2ا و به   ار سخش، پیدهاهدب هو اا  ها تحاا اکاا« گسنر ۀ ک اه، هسئول اعدش 

و   بده ز د   د جعرا  خسدهل ایسش  به هعادب تحاا  هعدو ِ و  قی ِ هسئولیش هاان یرندع 
رعیعن   حوا ث  از  ادشن  خسدهال  پذ راب  تقصیر  ولش،  باو   هسئولیش  ااا یة  حنن 

ن، هاب ة سععیش اسش که  ه ا ش حوا ث  ز را از ررنن هکش هکیشِ هسئولیش هاا   3شو راان 
هیقو   د یاوهدع غیرقدبا اثعدل اسش و از سوب   ار، الزام  ولش به تااهک ز د ، هاده  

   4بد هسئولیش هاان هالزهه اااه ی
هاچایش بد ا توجه  اشش بد وجو  ا اکه  ه پرتوب پییرنش  اا ، بسیدهب از حوا ث  

ا  نع هسناا بدز هم اغ ب بال دب رعیعن، قوۀ قدهر  هحسوب  بیان و قدب  د آثده آادد قدبا پی 
جد ن   به  ها   هعاوالع  هاان  هسئولیش  به  تاسّو  ویف،  ا ش  بد  اسش  با دن  شواای  هن 

 5بَرَ یاان 
ز د   خسدهلِ  تااهک  هاان  ه  هسئولیش  اثعدل،  نرض  بر  سوب    اگد  از   ار 

نوهب و هؤثر  ه ترهیمِ    یدز به تاابیرب حوا ث رعیعن ادکدهآها اسش  »قربداید  ا ش بال د ا 
اقدهة  یوب و هاهکدهب روالان و آالم خو   اهاار  ه حدلن  اثعدلِ هسئولیش هسن زم  که 

 
 ی  305(، ص  1385، )23، شاده  د  اجنادینهن ی هیندق زهگوش، »هسئولیش هاان  ولش  ه بال دب رعیعن«، 1

2. Louis Josserand, cité par François Ewald, “l’Etat providence”, (Paris, Bernard 

Grasset, 2001), p. 354. 

3. Jean-Marie Pontier, “Le législateur, l’assureur et la victime”, Revue Français Droit 

administratif, (1986), p.100. 
تر از هسئولیش هاان تصوه  ا ش اهر اذید   اهاا و تععیر هسئولیش هدلن ها یحیحبه  برخن از قدئ یش به ا ش ااا یه ایز  ی  4

که یِر  هسئولیش هدلن، هنضاّش الزام حقوقن  ولش و ح  قربداید  بال دب رعیعن  جد(ی  ه حدلنکااا )زهگوشر هاد هن

 ایسشی

5. Sousse, op. cit. p. 221 et s ; Geuttier, op. cit. p. 671 et s. 
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اسش  هصیعش   1پرهز اه  نروبسنة  کدهِ  از  گِرهن  اان و  که    2گید ار  اگد   اسش  بدنر  لذا 
   3وجوب هسئول برآهای« اخسش، ز د  ها جعرا  کر  و سپس  ه جسش 

 . »بیمه«، مبنایي برای جبران خسارات ناشي از حوادث طبیعي2-1
یاوا  تکایکن جدش ا اان  ه هقدبا خ رال  د جعرا  خسدهل  اظر از ا اکه بیاه به یر  

توااا هعاد ن براب تااهک که آ د بیاه هن   شو ،  ه هقدم حدضر، پرس  ا ش اسش شادخنه هن 
 ه پدسو بد ا گیش که هر اا قراه ا هدب خصوین بیاه  ه کیوههد ن    4خسدهال بدشا؟ 

رعیعن  حوا ث  بد  هواجده  هرسوم  ه  هاهکده  اسنرالید،  و  ا ندلید  ااا یس،  آهر کد،    هدااا 

به   5هسناا،  ه  وبن  کدهالع  شیوۀ  اخنیدهب  بیاة  هم  بدز  که  اان اظر  اهد  آاجد  از  ز را  هسار 

 
که بر اثر یواها هنعا  رعیعن و ااسدان،    1959 سدهعر    2نرااسه  ه    (Malpassetهرالع  ه ندجعة شکسنش سا هَ پسه )ی  1

ا اهب  هد نرااو خسدهل هاجر شا، بد وجو   یدوب هنعا   ه هراجع کییرب، هاان و  ایر و هی یو   423به کینه شا   

 ,Descamps هه به رول ااجدهیا، قربداید   ه اثعدل هسئولیش  ولش و هقدهدل یاوهن ادکدم هداااا )که بی  از  و

op. cit. p. 387  )  هوهخ هأب  حسب  هسئ ه  تق یا  دنش  1971هن    28و  پیاداکده  هسئولیش  به      شوهاب  ولنن، 

(https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007643328/) 

به  ی2 ایز  ا را   ز د  ه  هسناسو  تادد  اقدهة  یوب  ه حوا ث رعیعن،  سانن  ابددم  ه  روه  بد وجو   که  اسش    اگد  

قداوان  د  شواهب ایع  هسنااال  به  حکم  یاوه  به  بعضدع  وییی،  هقصر  یدلح،  دننش  خصوص  ا گد   یا ن  ه  هدب 

هنز د  هن  اگد   ا ش خصوص  شععه  ااجدهای  ه  اخیر  به  ا ادهه  شاده     15توا   به  ندهس  اسند   تجا ااظر   ا گد  

شیراز، بر هسئولیش هاان    1398اشده  کر  که  ه خصوص سیالب نروه  ش    12/99/ 25هوهخ    9909977120502546

 هعنان اسشی   

3. Jean-Louis Gazzaziga, “Les métamorphoses historiques de la responsabilité”, in 

Les métamorphoses de la responsabilité, (PUF, 1997), p.17 ; Olivier Gout, 

“Communication donné à la faculté de droit de saint Etienne”, Le 30 Avril 2004 in 

colloque intitulé “La victime et le droit”, Revue Droit civil, N° 10-11, (2004), n° 38.    

بد ا به  و اکنه توجه  اشش  اخسش ا اکه هرا  از بیاه  ه هقدم حدضر، هاصر  از هیدوهن اسش که  ه    ه ا ش هقدل ی  4

گر  هدب برخن او سااگد  حقوق یاوهن،  ولش به هردبة بیاهشو ی  ه حقیقش بر پد ه آهوز  حقوق یاوهن اسنعادل هن

  هد کااا  تسدوب شدروااا   ه برابر ا ش هز اههدب اجنادین و تضایشکااا  هادنع و هز اهتقسیمخ رال اجنادین اسش که  

(ی Paris, Gallica, 1927, p. 466) ,Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, T 3)  سشا

دهاا که اشکدل آ  )بیاه خصوین،  اااکاااۀ ایدز ا اان هنو تأهیشب اجنادین   قراه ا  ةبه هازل ها  بیاه   وم، هر اا برخن،  

 ,”François Ewald, “la société assurancielle, Risquesتأهیش اجنادین وییی( تقدبا و تیدوتن اااهاا )

N° 1, (1990), p. 5 et s. ،) هدب بدزهگدان و خصوین اسشی  اب، تأکیا بر بیاه ه بحث هعاد  د ها   بیاهاهد 

5. Guettier, op. cit. p. 671 et s. 
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  1کاا ایسش، بر اشش ااسد  از خ ر، هاییه واقعن و هنادسب بد خ رب که او ها تدا ا هن 
 2کااای بسیدهب از قربداید  بدلقو  از بیاة اخنیدهب، اجنادب هن 

اب قراه ا ب و اانیدین  اه ی  از ررنن بیاة خصوین غدلعدع  ه حوا ث رعیعن، خصیصه 
اب، هسناا جعرا  خسدهل بدشا هعادب تعدا، النزام پیییانِ  واقع هاادهن که توان  بیاه  ه  

از رر    ار بد  3یاسش  ۀ یوض گر هعنان بر ا ابیاه  غراهش  ررنیش  ه قراه ا  بیاه اسش و
پی  به  رعیعن،  بیان توجه  سوااح  از  بسیدهب  اعو    که هعاوالع  پذ ر  آهدهب  و  ارالیدل 

تکراهپذ رب  و حد ثه ها هعیش کاا و براب برآوه  تکدلیف ررنیش بیاه قدبا اسناد  بدشا،  
گذاه، به اسعشِ وجو  اااه ی هاچایش لزوم تادسب یوضیش، هسن زم ا ش اسش که هر بیاه 

که   ه حدلن   4ها تأ  ه کاای   شا  اب هیخص و از قعا تعییشسدهل هوه  اانظده، ح  بیاه خ 
هاچایش   اسشی  ادهاکش  ز د   و حجم  برآوه  خ ر  زلزله(،  )هدااا  رعیعن  سوااح  اکرر   ه 

بیاه کر    گسنرۀ خسدهاتن که  ه پن حوا ث رعیعن هخ هن   ها اغ ب  اد  اسش که 
گذاها  خدهج  بر نرض اهکد ، ح  بیاة آ  گزا  و از یداۀ بیاه   سدز  و آادد ها  شواه هن 

گر ادتوا  از ا یدب تعداال    اگد ، بیاه خواها بو ی هضد  بر ا اکه بد شاده ز د  هصیعش 
روه سانن حوا ث رعیعن، غیرقدبا بیاه ااادشنه   ایش اسش که به   5قراه ا ب خواها بو ی

 6شواایهن 
 
 

 
1. Jean Flory, “La perception du risque de la route”, Risques, N° 39, (1999), p. 106.  

شو  که  ه نقاا  ایا هاعسنان و اعو  حاد ش  یام اقعدل به بیاه و غیرقدبا بیاه بو   حوا ث رعیعن هوجب هن  ی2

هی یده     1بخین به ایدزهدب هینر د  خو  باهاای هرالع  ه زلزلة ترکیه تادد  ثر و هضد شؤگرا  انواااا پدسو ه ولنن، بیاه

از   خسدهل    25 وهو  اسش  توسط،  واه   هی یده   وهو  شا   تااهک   serge Magnan, “Solidarité et)  بیاه 

catastrophes naturelles”, Risques, N° 42, (2000), p. 90 ی) 

3. Florence Millet, La notion de risque et ses fonctions en droit civil, (Fondation 

Verenne, 2001), N° 401.   

4. Le principe de la proportionnalité de la prime au risque    

5. Pierre Picard, “Les frontière de l’assurance, Risques”, N° 4, (2000), p. 73 ; Grégory 

Maitre, La responsabilité à l’épreuve de l’analyse économique du droit, (L.G.D.J, 

2005), n° 352. 

6. Catherine Caillé, “Assurances de dommages”, Répertoire de droit civil, Dalloz, 

(1997), n° 19.   
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 همبستگي در جبران خسارت حوادث طبیعي . مبنای 3-1
کااا که پدسو به آ ، هسن زم یاوا  »خ رب اجنادین« ت قن هن هعاوالع بال دب رعیعن ها به 

اهروز  اق  قراه ا ب و حنن    1تاسّو به ایا هاعسنان و اجنادین کر   خ رال اسشی 
کاراگ شا  اسشی   هدب جعرا  خسدهل حوا ث رعییعن، ایول بیاة اانیدین  ه اکرر اظدم 

بیاه  ها  خ رال  بیینر  که  اسش  هااخ ة  ولش  ها ِ  به  اهر  هن ا ش  از    2سدز پذ ر  و 
گیر ر اهد گذاه تکایو بیاه ها  ه خاهش هن کدهای  ه واقع قداو  هدب بیاه هن هحاو  ش 

 هداایاان   3هاواه  به ها  ِ بیاه وند اه
جاعن  ه هواجده بد خ رال و کده  آثده    اب بد ا توجه  اشش که هر  اا بیاه شیو  

کاا، اهد هعنان بر ها قن نر ب و برخواسنه از سو  شخصن اسشی  اده  وب آادد ها  اعدل هن 
گذاه بد بیاه ااا و هسنقا از  کا ار هسناای  اایرا ب گر  هم آها   گذاها  به یوهل بیاه 

 ب، قراه ا  هاعقا  و اها ۀ ررنیش هعادب ا ش ا اانِ نر   خر  و پر اخش ح  بیاه، اهایش هن 
  4گر ایز تجدهب و هعنان بر ها   بدزاه اسشی بیاه اسش اه ایا هاعسنانی هنقدبالع یاا بیاه 

بیاه  اجنادین ها هن ا ش اارش هحاو ،  سش  از  گر  ه تضایش خ رال  بسیدهب  و  باا  
ایز از جعرا  خسدهل هحروم هن  ا  قربداید ِ حوا ث رعیعن ها  اجد اسش که گسنرش کاای 

ااا  ها که بیاه ایا  ، اجدزۀ جعرا  خ راتن ها هن هاعسنان  ه وهاب ها   بیاة خصوین 
پذ ر اعو اای ایا هاعسنان اقنضدب هااخ ة  ولش از رر   ترهیم هسنقیم خسدهال   د بیاه 

   5 د تادیا هاهکدههدب حاد نن و جعراان ها  اه ی 
تیدول بدشار  و  یالو   توااا  ه برابر پیدهاهدب ساایشِ حوا ث رعیعن بن  ولش اان 

ااا   اگد  و جاعینن که باو  بیاه بو  ، قاهل یاوهن  ه برابر هصیب شدروااا  بر اانظده  
ایدننه  ها  هادسعن  بیاة  به  د  که  تک یف  ا ش  یدا   اه ی  بر  هدان  تک یف  بد  ااا،  سانن  روه 

هاچایش بر    6شا، اهروز  بد هاعسنان ه ن گر  خوه   اسشی هاا هسدان اجرا هن سیدسش ا 
 

1. Michel Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, (L.G.D.J, 1993), 

p. 506 et s ; Philippe Le Tourneau, et Loïc Cadiet, Droit de la responsabilité et des 

contrats, (Dalloz, 2002), n° 186 et 238.   

2. Pontier, op. cit. p. 103; Patrick Thourot, “L’assurance et les grandes sinistres 

catastrophiques”, Risques, N° 48, (2001), p.49. 

3. Bernard Pignerol, “Responsabilité et socialisation du risque”, AJDA, (2005), p. 

2211.    

4. Millet, op. cit. n° 403 et s.  

5. Sousse, op. cit. p. 141 et s.  

6. Responsabilité et  socialisation des risques, op. cit. at 241.  
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بو ،  واقعه  هر  به  قدئم  و  هوه   به  هوه   هقاش،  حاد ننِ  هااخالل  که  گذشنه  خال ِ 
اب واحا و جدهع  ه حوا ث رعیعن برآهااا تد هم از  وجوب هقره  گذاها   ه جسش قداو  

   1  اگد   ه برابر  ولش تسجیا گر  یو هم ح  ز د    تععیض هید  قربداید  اجنادب شو  
شو   »انزو  بر هاعسنان ه ن  ه خصوص بال دب رعیعن به اشکدل هنیدوتن برقراه هن 

نعدلیش  دده وب  اظدم بیاه   بااب  تأهیش  گرا ،  و  تادیا  هنکیّاِ  خدص،  قداوان  هدب 
که از آادد به یاوا   ددهها   هدب جعرا  خسدهل  هاعسنان هسناای  ه ا ش هید ، یااوق 

هد اغ ب شو ، اقین اسدسن  ه پدسو به ایدز قربداید   اهاای یااوق بیاه و هاعسنان  د  هن 
شواای هاچایش هیدهکش  بد ت یی ِ ایول هسئولیش و هاعسنان، به هکدایزم بیاه هنوسا هن 

روه هسنقیم(،  به    ولش  ه تأهیش هدلن یااوق  د کسرب احنادلن آ  )از رر   هدلیدل  د 
   2تج ّن هاعسنان  ه هواجده بد آثده بال دب یاوهن اسشی

. مطالعه مبنای جبران خسارات ناشي حوادث طبیعي در حقوق فرانسه و 4-1
 ایران 

بد وجو  ا اکه قداو  »تأسیس یااوق بیاة هاادان حوا ث رعیعن« یاوا  بیاة هاادان ها  
اب از ابددم اسشی قعا از پر اخنش به  هخنده آ   ه هدله بر جعیش خو    اه ، لکش هعادب  

قداو   ااواة  هقد سه،  جدش  اسش  شد سنه  هذکوه،  ها  قداو   یریه  ا ش  نرااسه  ه  گذاهب 
هالحظه و برهسن کر  تد بد توجه به هیدهیم هیدبه و تجدهب یا ن  ه حقوق خدهجن، اهکد   

اذید  بد ا  هر اا  آ ای  نراهم  بیینر  تحقی   و  اظدم ت عی   خسدهل،     اشش  جعرا   هدب 
 3ااا و هقد سة هید  آادد آسد  ایسشیهحصول تده و و هیدهیم حقوقن هنیدول 

 
 

 
1. Pontier, op. cit. p. 103. 

هدب هخن  ن )هدااا ژاپش  ه  توا   ه اسپداید و ه اا هالحظه کر ی هاچایش گد  اظدمااواة جعرا  خسدهل  ولنن ها هن

گرا   ه جعرا  خسدهل بال دب رعیعن هیدهکش ه  ولش و بیاهشو  کخصوص زلزله و ب ژ و و آلاد ( هیدها  هن

 (ی .Guettier, op. cit اهاا )

2. Responsabilité et  socialisation des risques, op. cit. p. 246.   

3. Edwige Belliard, “Résumé de rapport 2005 du conseil d’Etat: Responsabilité et 

socialisation du risque”, La semaine Juridique, N° 12, (2005), p. 544.    
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 . قانون جبران خسارت قربانیان بالیای طبیعي در حقوق فرانسه 1-4-1
اب با ع از جعرا  خسدهال حوا ث رعیعن  ، ااواه1 ه نرااسه   1982ژو یه    13قداو  هوهخ  
گذاه  ، هاوز هم شدلو ۀ خو  ها حیظ کر   اسشی قداو 2وجو  ایالحدل هکرهاسش که بد  

شو ی  نرااسه، ررحن او  ه انکاا که به اذید  بسیدهب ااا یاااا  ااواة هونقن هحسوب هن
گرا   اخ ن و خدهجنِ ا ش اظدم قداوان، ایدلش و هیخصة  وگداة آ  ها که خرق  سند   

   3یکااانان اسش، وجه تاد ز آ  ت قن هنهاهکدههدب هرسوم بیاه و هاعس 
 ه ا ش کیوه، حقن براب ه دلعة جعرا  خسدهل قربداید  بال دب رعیعن    1982تد قعا از  
اان بهشادخنه  و  تصو ب  شا  خدص  رعیعن  سداحة  هنعدقب  و  که  هوه ب  قواایش  جز 

هدب  ولنن  بسناا و کاورَرنن بر اان  ، ولش   هسئولیش  اگد   ه نقاا   ز د   4، گر  اهن
هد   یرندع   اگد  اااشش و هسدیالن و ااد  ش بو ی  ولش،  ِ ان  ه برابر هصیعشئایز جز

ن اعو اا و اهکد  هراجعه   اگد  ایز یدحب حّقبرخواسنه از تعداب اخالقن بو ی هنقدبالع ز د 
گرا  ایز یااتدع از تضایش خ رال  ای بیاهگرب از  ولش ها اااشنا به قواب یاوهن و ه دلعه
   5یاب ایز  ه ا ش خصوص اعو اب گسنر  کر اا و پوش  بیاهبال دب رعیعن اجنادب هن

گذاه بد اانخدب خو  تحش پوش   که بیاه  6اب و اخنیدهب اسش ، اظدهن بیاه1982قداو   
او ، جعرا  خسدهل بال دب رعیعن،  گیر ی از هاادم تصو ب ا ش قدبیاة بال دب رعیعن قراه هن

هسن زم ااعقد  قع ن  و قراه ا  بیاه خسدهال واه  بر اهوال اسشی ا ش بیاة اهوال، بد پر اخش  
گذاه، به خسدهال ادشن از بال دب رعیعن ایز گسنرش  اب هدزا  و اجعدهب توسط بیاهح  بیاه

 
1. Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de 

catastrophes naturelles.  

قداو     .1995نوه ه    2و    1992ژو یه    16،  1990ژوئش    25ی از جا ه  ه ایالحدل   2 به پییادد     1982ژو یه    13ابنکده 

 ه هوا    1985اول  2ادهه گر   که هنعدقب آ یشبر هن نرااسه(، ااد اا  پدهلاد  Jean- Hugues Colonnaکولواد )

L.125-1 هد تاقیح شای به بعاِ قداو  بیاه 
3. Bidon, Patrick, “Indemnisation des catastrophes naturelles: de la naissance vers 

l’âge adulte”, Risques, N° 42, (2000), p. 87.   

 کر ی  اظدهن و ژ  هقره هن 1964ژو یه   10خسدهل بال دب کیدوهزب، قداو  ی العنه  ه خصوص جعرا   4

5. Guettier, op. cit. 

ایاه 6 هسنقیم  بیاة  هنضاّشِ  و  قداو   ا ش  او سااگد ،  برخن  تععیر  به  با ی  اسشی  الزاهنِ    ش یوهلاجعدهب  بیاة  که 

بیاه به  رعیعن  بال دب  از  ادشن  پیواا هنخسدهال  اسش  اب  شد ع  بسیده  اهد  ه یاا  ایسش،  اجعدهب  ااعقد ش  که  خوهَ  

(Mekki, op. cit. n° 31-1 ی) 
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اب  اهوال، بخ  یاا  ةلذا بد توجه به نراگیرب و ضر بِ ایوذ بدالب قراه ا هدب بیا ر دباهن
 از شدروااا  تحش پوش  بیاة تععن بال دب رعیعن هم هسناای  

برخن ااد ااگد  که )به تق یا از ب ژ و( به   ةاب  ه برابر ررو اولی اانخدب ا ش شیوۀ بیاه
ن  د هدلیدل اضدنن بر قراه ا هدب بیاه بو اا، جعرا   سیِس یااوقن ه ن بد هادبع یاوهأ  اعدل ت

گر   ه حقیقش هر اا  ولش به ایع بیاه  1ی  ا  ها  ه بر  اه تر ز د تر و کدهاخسدهل سر ع
اهد ا ش اظدم بیاة اخنیدهب، پیوااب اسنواه بد ایا هاعسنان  اه  و   ،اییان کر   اسش یقب

  2 کااز حیظ هنگر ایاق   ولش ها  ه برابر بیاه
لذا هر اا    رگر، ه زم به تضایش تععنِ بال دب رعیعن  ه هوضوع بیاه اسشسو بیاهاز  و  -

حوا ث رعیعن    اهد تضایش ه سو  ،گذاه اخنیدهب اسشااعقد  قراه ا  هنعوع بیاه، براب بیاه
 گر الزاهن اسشی براب بیاه

وش  اضدننِ حوا ث رعیعن، به یوهل  از سوب   ار،  ولش ارخ ح  بیاه ها  ه قعدل پ  -
بیینر  د کانر هیخص هن کسد    هعرض خ ر  براب کسدان که  ه  بیاه  ارخ ح   و  ااد ا 

    3ی کااهسناا، تیدوتن اان
ب یة رعیعن از  هاچایش شر  جعرا  خسدهل بیاه  - گر، هاو  به شادسد ن و ایالم وضعیش 

از  اا وز ر و اانیده آ   ه هوزادهة هسان  ا  سوب  ولش و  ه قدلب تصایم شوها ن هنیکّ
 اسشی

ادد ش  - بدالب خسدهال،     ه  به شال خ رال و حجم  توجه  ها    4تواااگر هنبیاهبد  خو  
به تضایش   هسنظدر  اوبة خو   به  قراه  ها که  اتکد ن،  بیاة  هرکزب  تحش تضایِش یااوق 

هدب سانن  توسط هکدایزم   ولش اسشی  ه واقع  ولش، تضایش خ راتن ها بر یدا  گرنش که
   5ی شاااجعرا  اان  هسئولیشبیاه  د 

 
1. Guettier, op. cit.  

2. Responsabilité et  socialisation, p. 253 ; Guettier, Ibid. 

3. Magnan, op. cit. p. 90.   

توااا به   ار گر هنی یااوق هرکزب بیاه اتکد ن، هیچ ااحصدهب  ه زهیاة پوش  اتکد ن بال دب رعیعن اااه  و بیاه 4

 .Guettier, opهد هنکن بدشای العنه یااوق هذکوه تادد بیاه اتکد ن اسش که هسنظدر به تضایش  ولنن اسش )بیاه

cit.ی) 

5. Magnan, op. cit. p. 91.   
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که  با ش  هااخ ة  ولش  و  سد   کر   خ رال  اجنادین  ه ن  تج ّهصااق  هاعسنان  ن 
بد ا ش بید  که ا ش اظدم تضایش اجنادین، تعدا ادشن از    2  اب تکای ن  دنشهیخصه  1اسش 

اان  هسئولیش ها حذ   ها احنادلن  ا ش  و  و  ا ش  کاا  بخصوص  از  کا اراای  هسنقا     
واس ة نعا و ترک نعا )هدااا نروگذاشنش تکدلیف پییایرب از حد ثه(  هتوااا بهن  هسئولیش

 3ی   اگد  هحق  و بد اقدهة  یوب، اثعدل شو  ولش و ادد هدب یاوهن  ه قعدل ز د 
هسدیال به قربداید   هاچایش اق  هکاا قداو  نوق به ا ش هعان اسش که ااا یة اهاا  و  

اجرا هنحیظ هن هوه   و حسب  نوهب آسیب»شو    گر    و  اسدسن  ایدزهدب    اگد   اوالع 
اسش و یااتدع از سوب  ولش   1982هدااا غذا، سرپاد  وییی کادکد  خدهج از  ده وب قداو  

ذا اشخدین که  گر  ی ثدایدع اظر به ا اکه قداو   د شا  هعنان بر بیاه اخنیدهب اسش، لهن  تأهیش 
اکر   هاعقا  ها  هعدو   بیاة  هسنااقراه ا   هحروم  قداو   حاد ش  از  هاد   لیا    ،ااا  به  اهد 

   4یتوا  اشخدص سدهن  د هقصر ها باو  جعرا  گذاششهاعسنان و هسدیال یاوهن اان
 سیس صندوق بیمة همگاني حوادث طبیعي« أ. مبنای قانون »ت2-4-1

ا را   ه هعاد و از هاظر    هو کر  ساننِ حقوق  بُعا اظرب، ندقا  بد حوا ث رعیعن از  هواجده 
آهیز بو   اسشی هوو قواایش هنعا   ه زهیاة جعرا  خسدهل سوااح  یا ن، هوه ب و تععیض

  دم از ااا یة اهاا ب و هسدیال یاوهن اسشی  رعیعن ایز هُ
 ا   ا ش ها هنسیس یااوق بیاة هاادان حوا ث رعیعن، او ا أهر  اا تصو ب ال حة ت 

که کینیعد  ها سیدسنن  ِگر آها  اسش و ایدز اهایش شدروااا  بدنر و بیینر از پی  پدسو  
 ا   خواها شا، اهد هسیر روالانِ تصو ب ا ش هصوبه  ه هج س و تغییر هکره آ ، اهاا   

  ی هاچایش بد وجو  ا اکه یاوا  بیاة هاادان بر کر  و اظدم ه  وب جعرا  خسدهل ها ابنر 
اظدم هنعا ،  د آوه  هوا   پرهاگ  ولش  ه  اق   قداو  و  و    تدهکِ  بیاه  هخن  ن اسش که 

 
1. Millet, op. cit. n° 461. 

2. Guettier, op. cit. 

3. Guettier, Ibid. 

توا   تر  ا اان یم اانظده هسدیال )ولو ادکدنن(  ولش بو اا و بن 1982ی  ه واقع شدروااا  قعا از تصو ب قداو    4

ااا ها باتر از  اارب اکر   اخنیدهب، آ اا  بد تصو ب قداوان که ذاتدع حاد نن اسش وضع کسدان که بد یام پذ رش بیاة  

 aux victimes deآ ای هرالع هاوز هم، یااوقن تحش یاوا هد از ررق هنیدوتن به یاا هنقعا کر ی ا ش هسدیال

sinistres et calamité  Le fonds de secours  هدب هد ب بال دب رعیعن هیدهکش  اه ی ه جعرا  ز د 
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اهد تح یا و تاقی  بیینر، اید  از ادهادهاانِ هعاد ن  ه ا ش    ،هاعسنان ها  ه هم آهیخنه اسش 
  قداو   اه ی   

هسهدم ت  ة  ئ تر ش  اسشی  أقدبا  هاادان  بیاة  بو    اجعدهب  قداو ،  ا ش  خصوص  ها  ه 
گذاه ت و حدع ا ش الزام ها ایالم و بیاه ها به یِر   اشنش اایعدب قداوان برق به   اا قداو هر

هدب شخص ثدلث،  اهد بد توجه به ا اکه برخال  بیاه  ،کااهدب هسکوان، تحایا هنسدخناد 
  هدب اهوال،  اور عداه و اخنیدهب هسناا ا ش پوش  اجعدهب بیاه، توجیدن حقوقن ایوالع بیاه

توااا به  سندو ز حاد ش از  اظر از تحا ا اها ۀ ررنیش که هنیر  1یو حنن اقنصد ب اااه 
ن اسش(  ئاب )که ادقص و جزبد ا توجه  اشش که تحا اِ پوش  بیاه  2، گذاه توجیه شو بیاه

ن )جز کدسنش از بده تعدا احنادلنِ  به اهدکش هسکوانِ  اهاب اایعدب قداوانِ برق،  لیا هوجدّ
 یااوق( اااه ی 
هد ن از اق   ولش و هیدهکش بو جة یاوهن، اق  هاعسنان ها  ه ا ش  هنقدبالع هگه

کاای تصو ب حااکرر ح  بیاه توسط هج س و تصو ب حااکرر تعدا  هصوبه پرهاگ هن
ز هحا بو جة یاوهن  سرهد ة اولیه یااوق ا  تأهیش(،  2ش وز را  )هد    ئ یااوق از سوب هی 

هدلن پوشِ  اتکد ن    تأهیش (، هیدهکش  ولش  ه  4پد ه )هد      ة(، سدم  ولش  ه ح  بیا3)هد    
(، 6(، اق   ولش  ه ویول ح  بیاة سدم هدلکد  و تخصیص آ  به یااوق )هد    5)هد    

بیا بیاة اتکد ن آ  )هوا     ةاق  هسنقیم   هیش وأ(، ت7و    5هرکزب  ه اظدهل بر یااوق و 
(،  8بده )هد   پر اخش خسدهال هدزا  بر هادبع پوش  اتکد ن توسط  ولش  ه حوا ث ندجعه

 
شو ی ی ش یااۀ ا ش  گرا  هوه  اانقد  واقع هنگذاه ب که غدلعدع توسط خو  بیاههب، اه تادد از سوب بیاهاجعد  هدبهبیای   1

توسط  هخدلیش هقرهال  وضع  و  هاب ة   ولشهد،  خدلش  بیاه ،  ه   ,Geneviève Viney)  اسش  ررنیش 

Introduction à la responsabilité, 3 éd, (L.G.D.J, 2007), n° 62ادخیاو ب  ه خصوص   (ی ا ش 

گرا  ایز بد ا  ه برابر واگذاهبِ برخن از  هدب جعرا  خسدهل هضدیف اسش  یالو  بر ادهضد نن شدروااا ، بیاهیااوق

هدب خو  به یااوق، تس یم شواای سرااجدم  ولش ایز بد تقعاِ بده ادد ن جعرا ، هجعوه به پذ رش  هد و یالحیشنعدلیش

هحاو  شضعف و  )هد  اسش  خو     Jean-Luc Boissieu, cité par Responsabilité etهدب 

socialisation des risques, p. 323 ی) 

کاا و  گر از تضایش خ رال اده  وبن که برا   پرهز اه هسناا، اهنادع هنی  ه یوهتن که بیاه اخنیدهب بدشا بیاه2

(ی العنه یام اقعدل  Viney, op. cit, n° 62اب ها کده   ها )هتوااا هر شررن ها  ه قراه ا  بااجداا و تضایش بیا هن

توااا توجیدن براب اجعدهب بو    هدب اخنیدهب و هیدهکش ادکدنن  ه تأهیش هادبع هدلن یااوق ایز هنشدروااا  به بیاه

 بیاة هاادانِ حوا ث رعیعن  ه ا را  ت قن شو ی  
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هی  توسط  به یااوق  هربو   و ضوابط  هقرهال  )هد    ئتصو ب  وز را   هاچایش  15ش  و   )
(، یعغة  ولننِ ا ش  10ااد ااگد  حدکایش  ه اهکد  یااوق )هد      و اق  برجسنةحضوه  

 کااایهن رهاگپهوسسة یاوهن غیر ولنن ها 
بیان  سسه یاوهن غیر ولنن و پی  ؤ یاوا  ههغم تصر ح به هدهیش یااوق، بهبه ه واقع 

 ولش    نعدلالعنه حضوه  توا  اق   ولش  ه آ  ها ااکده کر ی  (، اان9شخصیش هسنقا )هد    
به هعدهک  اهرب  بیاه،  ا ش  اان ه  بیاه  هسا واظر  به  ااحصده  یااوق گرب حوا ث رعیعن 

ب  ولش به سر آها  اسشی  زهد  بیاة اجعدهب بد تصاّاهروز ،  ز را    ر هذکوه ندقا توجیه اسش
ااا یه  ه هاادهن که اظدم سوسیدلیسنن از اظر سیدسن  ه اوج بو  و هااخ ة   ا ش   ه واقع 

اهد بد ا اذید  کر    1، شا، ررنااهاان  اششنزا ااۀ  ولش بد توجیه حقوق اجنادین ترو   هن
اانک بیاهه  ولش  ا ش یریه،  توااا  ااحصدهب  ولش  ه  هااخ ة  بدشار  را که  گر خوبن 

کاای هاچایش تصاب ا ش اهوه براب  ولش هز اة بیینرب  هقدبش  ه ا ش هشنه ها حذ  هن
  اه  و الادد ه کدهکر  ادهادسب، بدیث ادهضد نن بیینر هخدرعد  خواها شای 

پرهاگ  ولش، بد تحق  و اجراب ایا هاعسنان هالزهه  هسا ا ش اق   اظر هنهضدندع به
 2  گذاه به ضوابط ا ش ایا، توجدن اااشنه اسشاااه  و قداو 

کم(  ه  ایعد  ا ش بیاة اجعدهب، ها قن ایسشی بد توجه به ا اکه ) سشاز  کسو گز اِ  ذب  -
جعرا  خسدهل    سیس یااوق بیاة هذکوه، بخ  یااۀ هادبع هدلن و بدلنععأساوال آغدز ِش ت 

یاوهن  حد ثه بو جة  از  بیاههن  تأهیش  اگد   پوش   ااحصده  سدخناد شو ،  به  هدب  اب 
  اگد  احنادلن  هسکوان )که اایعدب برق  اهاا( هوجب تععیض و ترجیح بالهرجح ز د 

 اسشی  
هنادسب بد هیزا     2ا ش تععیض  ه خصوص حااکرر تعدا یااوق ایز که به هوجب هد      -

شو  ایز وجو   بیاه، خ رپذ رب و شدرب و هوسند ن بو   واحاهدب هسکوان تعییش هنح  
هادبع هدلن و    تأهیش  اه ی بد ا یاد ش  اشش که حسب ایا هاعسنان، هیزا  هیدهکش  ه  

ایع بیاه  ب  ه ایاِ تانع  د سقفِ اسنحقدق ذبتأثیرگذاه اسش،  خ ر احنادلن که هنوجه بیاه
 شو ی لذا اقض ا ش اهر، ادنن هعادب هاعسنان ت قن هن راااه 

 
1. Savatier, op. cit. p. 12.  

ی برخن از ا ش هواه ، هنوجه ال حه و حنن هصوبدل اولیة هج س ایسش و بعا از تغییراتن که جدش تأهیش اظر شوهاب  2

 اادعد  ااجدم شا ، به قداو  واه  اسشی  
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بیاهاز   ار سوب، ضدب ة    - ایول  بد  اه  قداو   ا ش  بیاه  ه  ایا  ح   بد  اه  ت دب   اه   اب 
ز را حسب ها   بیاه، ارخ ح  بیاه ایوالع بد ا شخصن و حسب شال خ رِ    ر هاعسنان

تیدول از اهزش  شا  بدشا و هنقدبالع  ه ها   هاعسنان، بنبیاه  ءهوه  تضایش و اهزش شن
 گیر یاهوال هوه  تضایش بد هیدهکش  کسد  هر م یوهل هن

کم،  روااا   د  سشاجراب ایا هاعسنان  ه گسنرۀ ه ن هسن زم ا ش اسش که هاة شد
هن ااادشنه  اجنادین  که  هخدرعد ِ خ رب  احو  کسد ، یاوم  به  آ   آثده  تااهک  شو   ه 

اب )و  ه  ، پوش  بیاه1گذاه بد اد  ا  ااادشنِش ا ش ضدب ه،  ه هد    هیدهکش کااای قداو 
خیز واقع   ااا که  ه هادر  خ رهد ن هن  ة ح  بیاه( ها هنوجه سدخناد أانیجه تک یف ت
توا   ه کیوه، سراغ گرنش که  پوشن از ا ش حقیقش که کانر جد ن ها هنهسناای بد  یم

 ه هعرض خ رال رعیعن اعدشاا، تیکیو هادر  حسب خ رپذ رب و تواتر وقوع حوا ث  
که به هعدنیش بعضن از ایا بیاة تک یین  د تق یا و انزا   ح  بیاه هاجر شو ، بد هیدوم 

هادند هنهاعسنان  ها قهل  اه ی  اواه  که  ه  ها  شدروااب  کمتوا   تعرض  اب  از  خ ر 
بده هصیعشِ هم از هیدهکش  ه کییا   ادحیهحوا ث قدرب هصو  اسش،  اب  وران که  ه 

 کاا، هعد  کر ؟پرخ ر سدکش اسش و به اوبة خو  براب پییرنش کیوه تالش هن

 ث طبیعي. اهداف مطلوب در نظام قانونيِ مواجهه با حواد2
اظدمهر  اا ها  جعراان هدم بال دب رعیعن اسشتر ش ه  وب  ه  قداوان  اعد ا    ،هدب  اهد 

لذا ضاش برهسن کدهکر  جعرا     راسعش به کدهکر  پییایرااة قداو   ه ا ش حوا ث غدنا بو 
سیس یااوق بیاة هاادان حوا ث رعیعن«  ه پییایرب ایز ه دلعه  أقداو  »ت  تأثیرخسدهل،  

 خواها شای  

 . کارکرد جبراني1-2
هن هضد شآ د  پدسخن  اانظده  هاادان  بیاة  از  از  توا   ادشن  خسدهال  جعرا   ایدز  به  بخ  

اظدم توسط  خسدهال  کدها  جعرا   آ د  سخش  به   ار  رعیعن  اشش؟  جعرا   حوا ث  هدب 
رع بال دب  هنصوّ خسدهل  اهاا   یعن  که  توجه  اشش  بد ا  اسش؟  و    هسئولیشه  هاان 
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ا برقراهبِ  قی  تعد لن اسش که  هاان هنکّی  هسئولیشکه  اای  ه حدلنهسن هاعسنان هنیدول
  1ی گسیخنه شا ، اانظده ا ش ها  از هاعسنان  شواه اسشبده از همواس ة نعا ز د به

هاان ایز )حنن اگر کدهالع هعنان   هسئولیشهدب جعرا  خدهج از اهروز  اظدم جو ، بد ا ش و
بر بو جة یاوهن بدشاا( ه نزم به ترهیمِ تد حا هاکش خسدهال هسناا و تحول یاوهن آادد  
 ه   ار کیوههد ایز تالش  ه تحق  جعرا  کدها ز د  اسشی با دن اسش ا ش تک یف،  ه  

 ایع بدشا، بیینر اسشی هدب ذب   احنادلن  د گرو ن بر هیدهکش قربدایدهد ن که هنکّ قعدل اظدم
هدلن یااوق، هواه  تحش پوش  بیاة    تأهیش بد ا ش ا ضدو، ضاش تذکده و برهسنِ هادبع  

 خواها شای    برهسنهدب آ  هاادان و گسنرۀ جعرا  خسدهال و هحاو  ش

 . نحوة تأمین ماليِ جبران خسارات ناشي از حوادث طبیعي 1-1-2
اجنادین از اظرییی حوا ث و سوااح به یوهل   تأهیش و  اسدسن، »برخوه اهب از  قدا 29ایا 

هن ت قن  هاادان  ها حقن  غیر «  و  هک ّبیاه  » ولش  که  هحا  کاا  از  قواایش  رع   اسش  ف 
از هیدهکش هر م، خاهدل و حاد ش هدلنِ«   هآهاهدب یاوهن و  هآهاهدب حدیا  هدب 

به  کاای  ه ا ش خصوص بد ا توجه  اشش که    أهیشت و انرا  کیوه  هوه  اظر ها براب  و
قداو   هغمِ هحروهیش،  از  حاد ش  شعدههدب  و  ااقالب  از  برااایخنه  بد    احسدسدل  اسدسن 

  اگد  حوا ث ها بدلجا ه به  ولش تحایا اکر   و هاهکدهب  هوشاااب، بده حاد ش از ز د 
ضاداش اجرا اسش و ح  ه دلعة   ایا نوق به تادد ن، ندقا هاچایش ت ییقن ها برگز ا  اسشی 

لذا تحق  ا ش ایا هاو  به    2ر آوه هسنقیان براب شدروااا   ه برابر  ولش به اههغد  اان
 بیان اینعده هدلن و ضوابط الزم  ه قواایش ید ب اسشی تصو ب و پی  

پراکاا  هقرهال  به  3 ه کاده  اوین هجاا هسناا،  به  و  ک ن  هنعدهض،  بعضدع  یاوا   که 
قداو  تاظیم بخین از هقرهال هدلن  ولش    10اب که شاول بیینرب  اه ، بد ا از هد    هقره 

 
1. Bost-Lagier, Véronique, “Réparation intégrale et solidarité”, Petites affiches, N° 

187, (2005), p. 16.  

هدب ادشن از  بر هاعسنان و برابرب هااد   ه هقدبا هز اه  1946 ه نرااسه ایز بد وجو  ا اکه هقاهه قداو  اسدسن    ی2

توا  به یِر  قداو  اسدسن  یواب ترانعن ه دلعة غراهش ررو  اظر شوهاب  ولنن اانکاا، بههصد ب یاوهن تصر ح هن

 (ی Le Tourneau, op. cit. n° 187ااو  )

 نجا  و امداد جامع طرح(،  1370)  قانون کمیته ملي کاهش اثرا  باليای طبیةي. مقرراتي مانند  3

قانون ساختار نظام جامع وزار  رفاه و  (، 1387قانون تشکی  سازمان مديري  کشور )(، 1382) کشور

( اجتماعي  اظدم  هسیدسش(،  1383تأمین  و    هوه  هدب ک ن  رعیعن  از سوااح  ادشن  خ رال  و کده   پییایرب 
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هد، پییایرب،  آگدهنبراب پی  »ا   ه ولش اجدز  هن  (  د  کر  که به1380/ 27/11هصوب  )
  ا  از حوا ث غیرهنرقعه از جا ه سیا، زلزله،  سیباهاا هسدان، بدزسدزب و اوسدزب هادر  آ

هدب نراگیر هحصوالل کیدوهزب و  سرهدز گن، تار ، روند ، پییروب آب  ه د، آنش
دزهد  ها ر ش س ایهدب  اهن، اینعده هوه  ایدز ها  ه لوا ح بو جه سدالاه هاظوه ااد اپیاهن

کااا که سدم  د  به رر قن تعییش هن  اگهدب بالیوض ها براب پر اخش خسدهلکاو   یییو
هدب  اینعده اقااهدل بیاه  ه جعرا  خسدهل ادشن از حوا ث غیرهنرقعه  د شا  اسعش به کاو

هدب بالیوض حذ  اب کدها به تاه   کاوبالیوض، سدالاه انزا    دبا و بد پوش  بیاه
غیرهنرقعه از جا ه خیکسدلن،   ه یوهل وقوع حوا ث  »  هاچایش  ولش هجدز اسش « .شواا

انزا     هحا  از  ها  سدل  هر  یاوهن  بو جه  از  هعد ل  و  هیا  تد  آادد  هدااا  و  سیا 
 « 1ییی ایتأهیش و هز اه ااد  یییگر ا  خزااهتاخوا 
هو  و  بیان اینعده هدلن، ا ش هقره  ایز از سیدسش هسدیال و احسد  نراتر اانهغم پی  به

  اگد  حوا ث قدرب اااه ی هاچایش بد ا توجه  آوهب  ه برابر آسیب ش الزام ولش هیچ  ِ
هد ضروهب و الزهة بقدب هدلن و  هدلن هز اه  تأهیش  اشش که هر اا هیدهکش اشخدص  ه  

هدب بالیوض  کدهآهاب سیسنم جعرا  خسدهل اسش، اهد از سوب   ار، حذ  کدها کاو
بیاه بیاهایز هاکش ایسشی  ه واقع هااد  تحش پوش   ایسناا و حنن اگر  اب اجعدهب  اب 

هدااای  ه ا ش هاسند  هحروم  د هسنران هن  ،اببدشا، برخن به یاا  د ادخواسنه از پوش  بیاه
ضاش تعا ا ا ش ها  غیرقدبا  سنرس و    (،1398قداو  ها ر ش بحرا  کیوه )  19هد    

النیدول  هدب بالیوض و هدبهکاو   ه قدلبو پر اخش اینعده هوه  ایدز    تأهیشالزام  ولش »به  
بداکن  تسدیالل  کدههز   و  جدشیییسو   خسدهل  ،  هادر   انرا   بدزسدزب  بدزتواان  و    ا  

 اه  که سدزهد  ها ر ش بحرا  تادیاال الزم ها  «، هقره هن  ا  از حوا ث و سوااحآسیب

 
ااا،  (، توجه تصر حن  د ت و حن به جعرا  خسدهل  اشنه1398(، قداو  ها ر ش بحرا  کیوه )1394)  حوا ث غیرهنرقعه 

 کر  هسناای  جز یدل تأهیش اینعده و احوۀ هز اه ، تر از هاهاهد یاوهدع ندقا اکدل الزم و هدم

و غعده،    سوزب، گر آت »  زو  ، بد ان1393( هصوب  2قداو  تاظیم بخین از هقرهال هدلن  ولش )  28ی باا »م« هد    1

نوق  گر ا  هد    ، تاخوا  «گیر ااسدان و  اهن و حیدل وح  و ها ر ش خیکسدلنهدب هاهپییروب آب  ه د، بیادهب

به سه  هیا   به  و  هیا    قداو (  12)  هد    هوضوع  اینعدهال   و ها  ها  بحرا  کیوه  ها ر ش  سدزهد     انزا   تیکیا 

  های  هن
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اب اتخدذ  گواهبهبیاه حوا ث  ه هوه  پوش  بیاه  خر ا  تیو   و کاو هر م براب    به هاظوه
 .کده   دبا ب بالیوض هدپوش  کدها بیاه، هیزا  کاو تد بد ااد ا

قداو    بیاة هاادان حوا ث رعیعن، هاهکدهب ها برگز ا  أت  ه هر حدل  سیس یااوق 
  تأهیش گذاها  از رر   پر اخش ح  بیاه، النزام  ولش  ه  اسش که  ه کاده هیدهکش بیاه

یالو  بر   1ی هاا، حیظ کااهدلنِ یااوق بیاه و کسرب احنادلن هادبع ها ایز به احوب ضدب ه
سدم ح     2، شو هن  تأهیش یاوا  کاو از هحا بو جة یاوهن  سرهد ة اولیه یااوق که به

قداو  تاظیم( هسنقیادع به حسدب یااوق    10ه هد    بیاة  ولش  ه ابنااب هر سدل )از هحا اینعد
سدله،  سدم  ولش  ه نرا ااب     4هد      1شو ی بد ا توجه  اشش که حسب تعصرۀ  پر اخش هن

االجا به   دبا و هیزا  هیدهکش هدلکد   ه پد د  ا ش ضرباسعش به سدم هدلکد  کده  هن
  دبای  او   هیا انزا   هن

ا ش قداو ، حسدب و ژ  حوا ث رعیعن توسط بیاة    5به ا اکه حسب هد    هاچایش بد توجه  
بیاه پی   بیان شا ،  ولش هوظف اسش  واز    هیا از  هرکزب  ه هقدمِ پوش  اتکد ن 

( ها  ه هقدم هیدهکش  ه 1380قداو  تاظیم بخین از هقرهال هدلن  ولش )  10اینعده هد    
  3یش ااد او پر اخ تأهیشپد ه،  ة تضایش اتکد ن بیا

ندجعه حوا ث  ا ش،  ه  بر  یوهتنانزو   کدنن  بده  ه  اتکد ن  پوش   و ژۀ  حسدب  که 
و پر اخش هیزا  کسرب اسش )هد     تأهیشش وز را ،  ولش هوظف به ئاعدشا، بد تصو ب هی 

 (ی 8
هدلن بیاة هاادان ادکدنن اسش و هیدهکش    تأهیش هسا که هادبع  اظر هنبد وجو  ا ش به

ا ش خسدهال گسنر   اسش و  ه    ه آ   کاااگد  از ررنن، حجم  ادقص هسناای  ه واقع 
توا  به هادبع و یوا ا یااوق بساا  کر ی از یوهل وقوع بال دب رعیعن بزه ، ق عدع اان

اشخدص   هیااه  د  هنعا ِ  رر    ار،  پییایرب،  هدان  ه  تکدلیف  یاوهن  و  خصوین 

 
 گذاهب اسشی یااوق  ه تأهیش هادبع  هآهاب خو ، هجدز به سرهد ه 13تد  11هوا  هاچایش حسب ی 1

ی ا ش سرهد ة اولیه که  ه ال حة  ولش ایز به هیزا  پداصا هی یده  ه دل پییادد  شا  بو ، پس از گذشش  و  هه و  2

 سقو  ندح  اهزش پول، به هایش هیزا   ه قداو  حیظ شا  اسشی   

بدزسدزب،    (، که گسنرۀ پییایرب،1393و    1380قواایش تاظیم )هصوب    28و    10ی اظر به تکدلیف وسیع  ولش  ه هوا   3

شو ، ا ش ااراان وجو   اه  که کسر سدم ح  بیاه  ولش )حسب هدب هنعا ب ها شدها هناوسدزب و خسدهال بخ 

هد   هیا بدبش پوش  اتکد ن بیاة حوا ث رعیعن از اینعده هوا  نوق، به کده  سدم بقیه بخ  12( و اخنصدص 4هد   

 هاجر شو ی 
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 2ی آوه اسش، ضاد هسئولیشرع  قوایا یاوهن    و تقصیر آادد   1کدهِ  حوا ث قدرب  اهاا
یرنه ایسش شد سنه بو  سدان از هادبع هدلن  به، هقرو هسئولیشبد توجه به ا اکه اقدهة  یواب  

شا تد ضاش انزا    هآهاهدب  هن  تأهیش بد هیدهکش اشخدص خصوین و یاوهنِ غیر ولنن  
 وال  بدلقو  هاجر شو ی ئ پییایرب بیینر هسروه غیرهسنقیم به احنید  و هسنقیم یااوق، به

 ای و گسترة جبران خسارات . پوشش بیمه 2-1-2
 ایالف( گسترة پوشش بیمه 

ادکدنن و  ه ییش حدل، هعدم اسشی  ه واقع پوش    بیاة هاادان هحاو ،  شاولِ یااوق 
نه با دن  شو ی العکه اایعدب برق  اهاا ها شدها هن  3هدب هسکوان خ رال، یرندع سدخناد 

اهد اگر هالک قداو     4،هدب  ولنن هاصر  از تک یف بیاة هاادان نوق هسناااسش سدخناد 
آسیب از  کدهخداهحاد ش  تجدهب،  بادهدب  اسنرادب  شو   ااادشنه  توجیدن    اگد   ییی  و  هد 

  5یاااه 

 
وب و سیا از سوب سدزهد  هواشادسن، اخنیدهال گسنر   وزاهل ایرو حسب قداو   بیان وضعیش جی هرالع تک یف پی  1

الزاهدل وزاهل کیوه  ه پییایرب از سیا )هد      ،قی توز ع ید الاه آب(  29و هد    2هد     3)تعصر     توز ع ید الاة آب 

و الزم جدش حیظ شدر از سیا و  هسئولیش شدر اهب  ه اتخدذ تاابیر هوثر (، قداو  پییایرب و هعدهز  بد خ رال سیا  1

)باا   )هد    قی شدر اهب  55هد      14حر    ای دب هجوز سدخش  هد    قی شدر اهب  111هد(،  پاجم    168هد،  برادهه  قی 

قی اظدم    34سدزهد و حسش ااجدم خاهدل )هد    وتوسعه(، هسئولیش اظدهل شدر اهب و اظدم هدااسن بر کیییش سدخش

 ی (سدخناد  هدااسن و کانرل 

2. Geuttier, op. cit. 

قداو  ها ر ش بحرا  کیوه ه زم به اتخدذ تاابیر هقره   13هدب  ولنن و قواب یاوهن حسب باا »چ« هد    ی  سناد   3

به اق   ولش  ه بیاة هاادان حوا ث  جدش بیاة اهوال هاقول و غیرهاقول خو   ه برابر حوا ث هسناای هاچایش اظر  

 ی   ها بیاه کاارعیعن، ادهعقول اسش که  ولش )ولو غیرهسنقیم( اجزاب خو 

  قداو  بیاه هحصوالل کیدوهزب ی جعرا  خسدهل هحصوالل کیدوهزب و  اهن بر اثر حوا ث رعیعن ایز به هوجب   4

 شو ی  یااوق بیاة کیدوهزب ااجدم هنبد ایالحدل بعاب( توسط  1362)هصوب 

 ال ا هوجه از پوش  حاد نن حوا ث  گد   ه   ار کیوههد برخن یاو   د هادر ، بخدرر وجو  قواایش خدص  د ی  5

نرااسه به  لیا ا ش بو  که    1982هدب هدوهاء  ه د از شاول قداو   هرالع اسنرادب هوقش  پدهتاد   ااا،رعیعن هسنران شا  

گذاها   ه ا ش هادر   ه هاادم تصو ب ا ش قداو ، کم و ایادل قداو   ه ا ش اواحن، سعب حاد ش کانرب از  شاده بیاه

  1399قداو    1هد     2(ی بد ا انزو  که تعصر  Pontier, op. cit. p. 107شا )بر اا، هنکه سدبقدع از آ  بدر  هن  آاچه 

 بیان کر   اسشی  هدب غیرهسکوان ها پی ایز اهکد  تعایم تاه جنِ بیاه به سدخناد 
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هوجو   هدب اب نقط ادظر به بادب هسکوان شا  اسش و سد ر  اها نپوش  بیاه هاچایش 
اب هادزل و اظر به ا اکه  ه حدل حدضر  گیر ی بد وجو  اهزش سرهد ه ه سدخناد  ها  هبراان

واحاهدب هسکوان تحش پوش  اجعدهب بیاة حوا ث گدز و برق هسناا، هادسب بو  هقاش  
کر  تد یالو  بر ج وگیرب از  بیاة اجعدهب سدخناد  )بد پوش  خ رال هنعا ( ها هقره هن

 حوا ث نراهم آوهَ ی   ةهد، تضایش جدهعن  ه برابر هاتینش بیاه
جز سدولش ویول ح  بیاه از رر   قعوض برق،  برق، به  1هاچایش  اشنش اایعدب قداوان 

  ح  بیاه و هنقدبالع   ه توجیدن براب گسنراایا   نر حاد نن قداو   اه ؟  ه خصوص تع ّ
برق   اایعدب  ایسش که هالک،  ایز هیخص  بدر جعرا  خسدهل  واحاهدب  از  اسش  د  هاا 

اایعدب؟  ه واقع  ه هواه ب که از  و اایعدب و به بید  یرنن از  و کانوه،  اا واحا 
گیر   د  کااا، هیخص ایسش به هر کاام از آادد جعرا  خسدهلِ هسنق ن تع   هناسنید   هن

هسنقا اسش؟ هاچای به  و واحا  ادظر  تادد  قداو ، جعرا  خسدهل  اگر  و  رع  ظدهر  ش 
هازل،  اا کانوه  اشنه بدشا و بدلنعع  اا ح  بیاه  ها، سقف غراهش  ه دننن آ   قاه  

 خواها بو ؟
اهز دبن   ا اکه  باو   هسکوان،  واحا  براب  برق«  »اایعدب  یِر   اشنش  به  بیاه  اجعده 

یا کدهگیرب باد  اشنه بدشار بد اههیخصن از باد  د اسنعالهن از کدهبرب و تصایم هدلو  ه ب 
گذاه بد ا از حیظ  هسای  ه واقع به هوجب ا ش ایا، بیاهاظر هنایز هغد ر به  2«اب »ایع بیاه

هوضوع بیاه هانیع  د از خسدهل به آ  هنضره گر  ی با دن اسش  ه یوهتن که هدلو قصا  
 ه دنش  تخر ب سدخناد   اه   د تخر ب سدخناد  نرسو   به سو  او بدشا، وقوع حد ثه و  

بیاه »ایع  بد هیدوم  بیاة هاادان و    ،اب« سدزگده ایسشاحنادلن جعرا  خسدهل  به  اهد اجعده 
 گیر ی باو  ضدب ه، اهکد  برهسن ا ش اهر ها اد  ا  هن

بد ا توجه  اشش که اظر به هدهیش حاد نن بیاة پد ة حوا ث رعیعن، یام ا یدب تعداال  
عع آ  اپر اخنش ِح  بیاه  د واه ز اکر  ِ ح  بیاه  ه دننن    ة قعض برق و به تأگذاه  ه تبیاه

 
ه خاهدل برق، هخدبرال، آب و ندضالب و  ی قیا »قداوان« براب اایعدب برق، زا ا اسشر ز را  ه ادد هدب هنکیا اها 1

گدز، اایعدب هیدوهن خدص  اه  و ا جد  اایعدب یرندع  ه یالحیش سدزهد  هربوره اسش و به اسنید   غیرقداوان از  

سوء خاهدتن،  هن ایش  ارالق  وییی  شعکه  اینن  ه  ا جد   شعکه،  ترهیاه  شعکه،  از  هجدزال  اسنید    قداو   گر  ی  ه 

 گد  غیرهجدز از آب، برق، ت یش و گدز ایز تععیر »اسنید   غیرهجدز« ذکر گر  ا  اسشی کااااسنید   

2. Intérêt d'assurance 
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به حسدب خزااه ایرو  وزاهل  اانتوسط  جعرا    اهب کا کیوه  از  اهنادع  هسناسو  توااا 
 خسدهل توسط یااوق بیاه بدشای 

قداو  اسش   ایا   هیخص  حاد نن،  اظدم  و  بیاه  گسنرۀ  قی ِ  سوب   ار  از  از  گذاه 
که یااوق، ه زم به جعرا   و  ه حدلن  1هسعوق به سدبقة قداوان ایسش   گو ا کههیدهیان هن

(ر  ه حوا ث  1هدب هسکوان ادشن از حوا ث رعیعن اسش )هد    بخین از خسدهل سدخناد 
بده، هاکش اسش  ولش تعدا هسنقیان  ه جعرا  کسربِ هدلن  اشنه بدشا )هد    رعیعن ندجعه

 (ی 8
هعادب حد ثه   بید   »زلزله، سیا، روند ،  هر  اا  ه  به ذکر هصد    شد ع آ   عان  ایز 

یدیقه، ساایان بر ، هاا  زهیش، ه زش کو  و  ه دلرز « بساا  شا  اسش، اهد بدنر بو   
ااو ی انزو  بر ا ش  هدب آ  ها بید  هنهقاش، حد ثة رعیعنِ هیاول بیاه ها تعر ف  د و ژگن

هرالع )به اسنرادب سقو  بداش(    ، شواه اسش ه برخن هصد     د شا ، یاق حد ثة رعیعن  
ادشن از یام بر  اثر  ساایان بر  حنن اگر سعب تخر ب سدخناد  شو ،  اه  هوبن اسش 

هدب ز د ب  ه هاادم جعرا  خسدهل ا جد   هسنقیمِ حد ثة رعیعنی ا ش بید  تاری ن  شواهب
هدب  ص ایسش که آ د شکد کاا که ادشن از ابددم هصد    و توسعة آادد اسشی هرالع هیخ هن

اب  ااسش  شو  ها ایز بد ا هیاول پوش  بیاهکه بر اثر نروایسش زهیش ا جد  هن  سدخناد 
  د خیر؟

بد وجو  بااهشِ هیدوم حد ثه و ندجعه  هدلن ا ش تیکیو  ه  2هاچایش  بده  به  بد یاد ش   ،
کااا    اشش که هیخصة تعییش هد ضروهل  اششی بد ا توجه  قداو  حدضر، تعر ف قداوان آ 

پیدهاهدب هو اا   هک هن بد ا جد  خسدهال  ندجعه، شال حد ثه اسش که حسب  شو  و 
  ر هو هد ب، جسان و هواان  ه انرا  ز د   د هحیط ز سش، از آسنداة تحاا نر ب نراتر هن

 
ادهه  ی العنه  ه برخن هصوبدل  ولنن، حسب هوه  تعده ین از ا ش یعدهال  د هیدهیم هیدبه به یاا آها  اسشی هرالع آ یش1

( غیراظدهن  بسی   و  ه ن  آهد گن  قداو   رعیعن  25/11/55اجرا ن  هدم  »هو اا هدب  ها  غیرهنرقعه  سوااح  و  حوا ث   ،)

پی  هنغیرقدبا  هنبیان«  یوهل  اشخدص  هااخ ه  »باو   که  کیوه   ااا  اجدل  و  اهاا   جدهع  ررو  هاچایش  گیر «ی 

رآها  (  ه هقدم هیدهیم »بحرا « و »بحرا  ه ن« ب86/ 25/10( و قداو  تیکیا سدزهد  ها ر ش بحرا  کیوه )17/1/82)

پر از  که یالو  بر برخن ا را ال، ( ایز به تعر ف »هخدرر « و »بحرا « هن7/5/98و قداو  ها ر ش بحرا  کیوه )   ااا

  ه هقدم حدضر قدبا اسناد  ایسناای

،  3، شاده   اایادهه حقوق اقنصد بقسانن تعر زب، ی ن، »حد ثه و ندجعه  برهسن تحول خ رال و جعرا  آادد«،  ی ن  ی  2

 ی به بعا 88ص (، 1392)
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یدهب  ه تعییش  توااا هعایسه( اانلذا ندجعه از خو ِ هو اا  هجزا اسش و سرشادهب اسعدب )نن
قن  اه  و هسن زم ا ش اسش که   ه قداو  حدضر ایز ندجعه هیدوم هضیّ   1ی حد ثه  د ندجعه بدشا

  ه هادر  هسکو ، خسدهل هاایشِ هد ب به بده آوه ی  
قداو  حدضر هیچ تیکیکن از هاظر کیییش و شال خسدهل ایز ااجدم ااا   اسشی هس ادع 

بیان و الجرم قدبا بیاه  هد، قدبا پذ رش، قدبا پی  ق یمشادهب از خسدهال  ه برخن هادر  و ا
هسناا، با دن اسش هاادهن که بنوا  از خسدهل هحناا بد  وهااا ین نر ب هقدب ه کر ،  

شا هناسو  خ رال  کر    اجنادین  به  هادسب  راعد ا  ز د لذا  براب  تادد  که  بو   هدب  تر 
بد ا    ،ای  ه حقوق نرااسه ایز خسدهل به بده آها شاسنراد ن و ادهانظَر، حاد نن و ژ  تادیا هن

غیرارهدل بدشا تد تحش پوش  اظدم جعرا  خسدهل بال دب رعیعن قراه گیر ی به   ار سخش،  
کاا که خسدهل واه  ، اهکد  بیاه  گذاه نرااسه هاعسنان ها  ه جد ن هکاا بیاه هنقداو 

 2یاااهعاول ها اااشنه
  ر کاا که خسدهل بد ا »ادشن از حد ثة رعیعن« بدشاه تصر ح هنگذاقداو   ،از سوب   ار

اهد وجو  هاب ة سععیش بیش   ،لذا هر  اا لزوهن اااه  که حد ثة رعیعن، یدها ااحصدهب بدشا
 3ی حد ثة رعیعن و خسدهل ضروهب اسش

 ب( گسترة جبران و فرایند تدارک خسارت 
بر  هعاوالع اظدم هعنان  به  هاعسنان، هحاو  شهدب جعرا  خسدهل  بد توجه  هد ن  اهاا که 

ظدیر هاعسنان گر   و    اهد وقنن بیاه  ش،کاعو  بو جه و هادبع هدلن  ولش قدبا توجیه اس
گذاه  قدبا  ایعد ِ احنادلن تحایا شو ، جعرا  خسدهلِ ادقصِ بیاهتک یفِ بیاه بر خو  ذب

ااوق ها تادد هع و  به بیاة پد ه و  ، تعدا ی1399قداو     1حدل هد    پذ رش ایسشی بد ا ش 
   ااا و حااکرر ا ش جعرا ِ هدب هدلن ادشن از حوا ث رعیعن« هن»جعرا  بخین از خسدهل

 
1. Millet, op. cit. n° 472. 

گذاهب ا ش کیوه، شر  جعرا  خسدهل بال دب کیدوهزب ایز که بد تاسو به بو جة یاوهن تااهک   ه سدبقة قداو ی  2

، ذکرب از ا ش قیا به هید  ایدوه   بو  و بد هأب هوهخ  1982 ، ا ش اسش که »بیاه ادشاان« بدشاای هر  اا قداو   شو هن

شار اهد سرااجدم قداو   شوهاب  ولنن، شال یدها رعیعن براب تعدا جعرا  خسدهل کدنن شار   هن  1990 سدهعر    12

هد  هج شا ( تصر ح کر  که تادد خسدهال »غیرقدبا    بیاهقداو   L. 125-1هد      3)که  ه باا    1992ژو یه    16هوهخ  

 (یCaillé, op. cit. n° 28بیاه«، هیاول اظدم جعرا  خسدهل بال دب رعیعن هسناا ) 

3. Caillé, op. cit. n° 29.    
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 ها که بد لحدظ ح  بیاه، هیزا  خ رخیزب و شدرب  اب احدله هنادههغیرکدها ها ایز به آ یش 
 هسای  ش وز را  هنئهی ، به پییادد  یااوق و تصو ب بو   هادر  کیوه د هوسند ن 

 1ی العنه تحا ا جعرا  به خسدهال هد ب، هعقول و  ه کیوههدب   ار هم هعاول اسش
 د آسیب جسادان ادشن از نعا غیر بدشا،    2یالو  بر ا ش با دن اسش  ه یوهتن که نول 

هدلن،   ز د گر  ر اهد کدسنش از تعدا جعرا  هاان ااجدم هن  هسئولیشه دلعة غراهش بر هعادب 
به کم بیاة اجعدهب هنهاجر  بیاة    3شو ی تصر ح هد    اثر و حنن لغو بو  ِ  به اهکد  خر ا 

ایز گِ بدشا که    ز را  رگید ارهن از هیکا اانتکای ن  اگر قراه بر خر ا پوش  اخنیدهب 
 3ی گذاهب اعو ایدزب به ا ش تیر یدل و قداو 

هرتعط بد شادسد نِ ح  بر غراهش اسش، تعییش     ه گسنرۀ جعرا  خسدهل ئ هاچایش  و  هس
اهزش سدخناد ، ز رباد،    تأثیربه    لذا بدنر بو  قداو   اسشرگذاه    قداو أ ه ش   ایزضوابط آ   

هید شِ ضوابط    تأثیرپذ رب  ه هیزا  جعرا  خسدهل، تصر ح و به  اوع سدز ، شال آسیب
دل حدضر یام توجه به هیزا  خسدهل واه     ه ح  4یکر پییایرااه  ه  هیا نرااییز اشده  هن

کاا و  ثر  ه جعرا  ز د ، غراهشِ بیاه ها به پر اخش هع غن هق وع تعا ا هنؤهدب هو هالک
 شو ی    اگد  به تسدوب تقسیم هن ها که بیش حد ثهبه اوین کاو اهاا ب تازل هن

و  قداو  اسش  اکر    توجدن  ایز  خسدهل  جعرا   آ یش  به  پر اخش  گذاه  هد ش  به  تادد 
بیاة هرکزب اشده   اه  )هد     العنه به7غراهش توسط یااوق و اظدهل  هسا که  اظر هن(ی 

یف به   الزام هقره بر جعرا  خسدهل توسط یااوق ظر   و هینه از وقوع حد ثه، اوین تک
به رول    هدب شا ا که اقااهدل اهاا بز را  ه شرا ط بحراان هدااا زلزله  ر ر اسشاهر هنعسّ

 
   هدب نرااسهیقداو  بیاه L. 125-1هد   باا سوم هدااا ی 1

تیر    23هدااا هصوبة  شو ،    اگد   د بدزهدااگد  آادد هعدلغن از سوب  ولش پر اخش هنی العنه گد   ه هقدم ترضیة ز د 2

براب کاو    ،هی یو  ه دل(  200هی یده  ه دل )به ازاب هر ایر نوتن هع غ    44بد اخنصدص اینعده   هیئش  ولش که  1400

هد ن که  ه اثر وقوع ااواع هخدررال رعیعن رن  بدزهدااگد  خداوا    از  ایر 220 بالیوض و پر اخش   ه و تسکیش آالم 

 شای  یز زا  خو  ها از  سش  ا اا، هوانقش  1398به و ژ  سیالب نروه  ش هد  سدل  99 لغد ش پد د  97  ساوال

هج س، اضدنه و هنعدقعدع ایز حیظ    2/95/ 21هحاو  ش جعرا  و اخنیده بیاة تکای ن،  ه ال حه  ولش اعو  و  ه هصوبة ی  3

 شای  

العنه  ه هصوبدل اولیه هج س )که پس از برگیش از شوهاب اادعد  ایالو شا(، به تأثیر »هیزا  خ رخیزب ها قه و  ی 4

گر و ح  بیاه تصر ح و  ه ییش حدل تأکیا  ، بنان«  ه سقف تعدا بیاهاوع سدخناد  ایم از خینن، آجرب، اسک ش ن زب

 شا  بو   »س ح ز ربادب سدخناد  تدثیرب  ه ح  بیاه پد ه و سقف تعدا یااوق اااه ی« 
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تدیه  هن و  هادزل  خسدهل  اهز دبن  جدش  هحا  اهز دبد   ه  و  کدهشادسد   حضوه  ااجدها، 
 هسنااال آ ، ایدز به هد ش بیینرب  اه ی  

شکد دل   به  اشده   هرالع  اسشی  هداا   هعدم  هغیول  د  قداو ،  هنعا ب  ه  هواه   هاچایش 
را  خسدهل هیخص ایا   احنادلن و احوۀ هسیاگن به اینراضدل ادشن از یا کر  اظدم جع 

بیاة هاادان،   ا اکه یااوق  به  کاار  هاان ها این اان  هسئولیشاسشی از رر    ار اظر 
ز د  تکای ن  اهکد   یواب  و  خسدهل  کیییش  بدز دنش  براب  یااوق  جداییان    ا   د 

پر اخنن ی یه هقصرا  احنادلن )که بعضدع از اشخدص یاوهن و  ولنن هسناا(، قدبا برهسن  
 ی  اسش

خیر احنادلن  أو ت  1اب  ه هد    سدله براب پوش  بیاهبیان هد ش  والادد ه بد توجه به پی  
هدب آ ، گسنرۀ زهدان اجراب قداو  اسعش به حوا ثن که  ادهه ه اجراب قداو  و تصو ب آ یش 

 ها اسشی  أبعا از ااقضدب ا ش هد ش اتیدق انند  ، قدبا ت

 . کارکرد پیشگیری2-2
آادد   یر  آثده  رعیعن  د کده   وقوع حوا ث  از  پییایرب  بر  هنعا ب که  قواایش  از  اظر 

اظدمأت آثده  کیا  اهاا،  ا ش  کده   به  اسعش  اعد ا  ایز  حوا ث  ا ش  خسدهل  جعرا   هدب 
ا ش کدهکر ، تک یین بر   تأهیش نرااسه جدش    1982اده  وب غدنا بدشاای هرالع قداو   د شاۀ  

اب که بد ا توسط   ولش گذاشنه اسش که هادر   ه هعرض خ ر و تاابیر پییایرااه  ۀیدا
تد حسب هوه  سدخش و    1شواا ها هیخص کااسسدل یاوهن اجرا  ؤهد و هادد هد، گرو 

 شا   ه ا ش هادر ، هااوع  د بد هید ش ضوابط بدشای  احااث هجا  بادب تخر ب
هد جدب گرننه اسش   به بعا قداو  بیاه  L.125-1هاچایش حسب ا ش قداو  که  ه هوا   

قدبا تااهک هسناا که یدها تعییش  یعن »شاتن  کاااۀ رع ه اظدم جعرا  هذکوه، خسدهاتن 
قداو  واقع  ایو ی«  ه  خسدهل  از  هداع  پییایرااه  اقااهدل  و  بدشا  گذاه  غیرهعاول  اشنه 

 
واس ة  « هقره شا و بهLes plans d'exposition aux risques naturels;PERی ا ش اهر  ه ابناا تحش یاوا  » 1

اج هوااع  قداو   برخن  )  1985نوه ه    2را ن، حسب   Les plan de prévention des risques naturelsبد 

prévisibles; PPR)    جد از ش شای  ه اهایش ا ش ضوابط، هایش بس اسش که از هاد  هاادم تصو ب قداو  گینه

 د ا ایا  اسش شا که اگر اهاا  پییایرااه و پال  هربو  به هادر  هحق  ایو ، قداو  به اهاا  خو  اهن

Noël Lesage, “Les inondations: à chacun sa responsabilité”, Petites affiches, N° 50, 

(1994) . 
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گذاه ها بد هاعسنان بپر از  و یاقه ها جد از ِش جعرا   احنیدرن بیاهخواها هز اة بناان
بیاه هاسند  ا ش  ااد ای  ه  هنخسدهل  ضوابط گرا   که  اهوالن  خسدهل  جعرا   از    تواااا 

هار ا اکه احااث باد قعا از اانیده    1، ااا، اهنادع کاااها هید ش اکر    PPRپییایرااه هقره  ه  
 پال  هذکوه بدشای 

انزو  بر ا ش  ه حقوق نرااسه، خسدهل به بده آها  بد ا اسنراد ن و غیرارهدل بدشا تد تحش  
گذاه ا ش کیوه  قداو پوش  اظدم جعرا  خسدهل بال دب رعیعن قراه گیر ی به   ار سخش،  

بیاه هن هکاا  ها  ه جد ن  ز د هاعسنان  از  کاا که  اهکد  هصو   اشنش خو     اگد ، 
  تأثیر بد وجو  ا ش تاابیر، او سااگد  ا ش کیوه    2یااارر   قراه ا  و بیاه هعاول ها اااشنه

ه  د غیرآگدهداه، قوایا  ااادهاا و هعنقااا که هدلکد  آگدهداپییایرااة ا ش قداو  ها ادکدنن هن
اان هید ش  ها  پییایرب  بیاه  رکاااهنعده   خسدهل خو  ،    گذاهِز را  از جعرا   ه ائش 

   3ی حسدسینن به هکد  سدخش  د هصدلح باد اااه 
از سوب   ار، واقعدع هیخص ایسش س ح قدباِ قعولِ پییایرب  یسش و آ  ها بد ا از  ه  

گد   ه  ال ا نان  د هز اة بدالب آ ، احنادل خ ر ها هیچکسن اانظده  اشش؟ با دن اسش که ب 
ند ا  کر ی اازوا   -لذا براب س ح قدبا پذ رشِ پییایرب بد ا هز اه  رتوا  به ییر هسدایااان

لذا    رکدهااهد از هند  انرا  هم هن  ، هاگیرب، هر  اا احنادل خ ر ها کده  هنو سخش
ثر و هعقول اسش که آسد   اشخدین که  ؤپییایرب خ رال از لحدظ اجنادین هاادهن ه

   4ی باااا، انزا    هاکده هنآ  ها به
 ه حقوق ا را   ه هقرهال هنعا  به تک یف قواب یاوهن  ه پییایرب از حوا ث رعیعن  

  ار، هکرهال    یدانباهد  ه هجاوع ا ش هنو  )که یاوهدع به    ،و آثده آ ، تصر ح شا  اسش
هدب ک ن ها باو  لحدظ  کااا(، »به اساد ب آههدان شعیه هسناا که سیدسشقع ن ها تکراه هن

 5ی«کاااهدب یا ن و اجرا ن، بید  هنواقعیش

 
1. Philippe Vesseron et Pascal Doward, “Prévention et solidarité”, Risques, N° 42, 

(2000), p. 98.   

2. Caillé, op. cit, n° 28.   

3. Gollier, Christian, Robinson Crusoé, “L’assureur et le petit père du people”, 

Risques, N° 42, (2000), p. 102. 

4. Gollier, op. cit. p. 103. 
، هدب حقوق ت عیقنپژوه احااب، خ یا، »هعدان و سدزوکدههدب پییایرب  ولنن از حوا ث رعیعن«،    حسشر بد  ان،  ی  5

 ی 47(، ص 1390) 3شاده   
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  هدب سیس یااوق بیاة هاادان، نریش هادسعن بو  تد هقاش سیدسشأکه قداو  ت  ه حدلن
کاا   یا یدتن  ها  سدب   و  پییایرااة  یاوهن  ادد هدب  براب  هیخصن  تکدلیف  تادیاِ  بد  و 

و شدر اهب هرا شوهاهدب شدر  از  خصوین  هدلکد ،  و  اظدهل  نعدال  یریة سدخش،  هد، 
اب ه اوس و توا  ایداهلیکش اان ،بده حوا ث رعیعن پییایرب کااهخاا   د پیدهاهدب ز د 

 هوثر از ااا یة پییایرب ها  ه ا ش قداو  سراغ گرنشی  
(، تکدلیف پییایرب  1316قداو  بیاه )هصوب    15و    14از سوب   ار هر اا حسب هوا   

  ، گذاه اسشو کده  خسدهل،  ه ضاش قراه ا  و هاادم بروز خ ر و پس از آ ، هنوجه بیاه
بیاه ا ش تعدا  به  النیدتن  قداو  حدضر  اااه اهد  اه  ر گذاها   هقاش  بیش سیدسش  لذا ایوالع  تادد 

ب که اهاا  پییایرااه ها به بوتة اجادل سپر      ، پییایرب، تعد لن برقراه اسدخنهجعراان و  
 اسشی

 گیرینتیجه
  هسئولیش از ررنن گو ن    رسدلید   هاز، جعرا  خسدهل ادشن از حوا ث رعیعن ادهاکش بو  

بیاه ادشاان بو اای از سوب   ار،  به  هاان و بال دب رعیعن از اضاا  و جاع  ایز تش  گرا  
اانپو بیاهش   ایش خ راتن  بیاه ا اا  د ح   بر  وش  گذاشناا که  گذاه هناب گزا  

شادخش و  یرنه اعو ی هنقدبالع حدکایش ایز  ه ا ش حوا ث، تعداب براب خو  اانبههقرو 
 اق  خو  ها به تصاّق و احسد  تازل  ا   بو ی  

»ت تالش   أقداو   رعیعن«،  هاادان حوا ث  بیاة  قداو سیس یااوق  گذاه  ه  رهاادمِ 
کوش   ا ش  هدحصا  اهد  اسش،  قدرب  هخاا هدب  هقدبا  اهایش  ه  ایدز  به  هد،  پدسو 

هسای  ه حقیقش قداو  حدضر، تابیر جدهعن  ه برابر حوا ث رعیعن  اظر اانبخ  بههضد ش
ز د  توجه  شو ی هقاش بی  از آاکه به  هد اانایسش و شدها هاة اشخدص، اهوال و نعدلیش

آهیز اخنیده کر   اسشی    ا  یاد ش  اه  و از ا ش هو هاهکدهب تععیض اشنه بدشا به ز د 
خواها به تاه  ، بخین از هز اة خو   ه  هاچایش  ه ااد  هخدرعد  ا ش قداو ،  ولش هن

سه  جعرا  بال دب رعیعن ها کم کاا و بر  وش شدروااا  بییکاای العنه هر اا ا ش کده، نن ای 
برگز ا    هادسب  سدخندههدب  و  حیظ  حقوقن،  ایول  حااقا  بو   الزم  ولن  اااه   اشکدلن 

قداو ِهن هن  شای  برآوه    ها  هرا   ولش  کدهالع  اه  هحدضر  اه  ههدان  و  آالم  ؤکاا  بر  ثر 
یااوق بیاة هاادان به جعرا  بخین از خسدهال،    هسئولیش  اگد  اسشی تحا ا  هصیعش

توااا از تکدلیف اهاا بِ خو   گید ا و هنقدبالع  ولش اان  اگد  اانرهن از کده حد ثهگِ
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شواا  د شاده ز د ب از شدرواااان که هیاول بیاه  شاگدان که جعرا  کدها اان ه قعدل بیاه
 ایسناا، شداه خدلن کاای 

گسنرۀ حوا ث رعیعن  ه کیوه هد هناوع و حجم خسدهال بسیده بدال و تحایا تااهک  
 ه رراحنِ اظدم  آثده هاة آادد، از توا  هر شخص خصوین و یاوهن خدهج اسشی  کدهاِ  

خسدهلِ  جعرا   هید     هعقول  هادهاان  ا جد   رعیعن،  و    هسئولیشحوا ث  بیاه  هاان، 
هدب خدص تااهک ز د ،  تر ش ضروهل قعا از ا جد  شیو لذا هدم  رهاعسنان ضروهب اسش

گذاه، هحدکم، بیاه و یااوق جعرا  خسدهل اسشی   دننش تعد لن ها قن هید  هااخ ة قداو 
بیان  د خسدهاتن که قدبا پییایرب هسناا  د هاادهن که  با دن اسش  ه حوا ثِ قدبا پی  

گر ) د جعرا  از هحا بو جة    ا  بدشا، الزام به بیاه و تعدا بیاهتابیرب ز د ز د  هنوجه بن
وال  احنادلن هاجر  ئ   ا  و هسنیدرن بیینر ز د احاب هعکوس  اه  و به بنیاوهن(، انیجه

جدب بیاة نراگیر از هسیر یااوق و  ه ییش حدل، پوش  ادکدنن  هلذا بدنر بو  ب  ر خواها شا
اجعدهب، بد اهکد     ة ن خسدهال،  ولش یرندع پوش  حوا ث رعیعنِ غیرهنعده  ها به بیائو جز

جدب یااوق  ههدب بیاه بکر ی جد از ان شرکشواگذاه هن  هدب بیاهشرکش  ة هیدهکش ها
توسط   قراه ا   ااعقد   هاادم  هقره  ه  پییایرااه  الزاهدل  به  توجه  و  اظدهل  هاادان،  بیاه 

انزا    بیاه )بد تاابیرب هرا  تاعیه یام هید ش آادد  ه زهد  جعرا  احنادلن  گر و هاچایش 
 کاایر هننرااییز( ها هیسّ
ا ش هاس  تعییش ضوابط اجرا ن آ    ه  بیاه،  ااعقد   به  الزام  بد  ه ن  به هاعسنان  ند، توسا 

توسط  ولش و هحدسعة ح  بیاه بد توجه به اهزش اهوالِ  ه هعرض خ ر به ارخ واحا وییی  
وراد  هیدهکش  اشنه بدشاای  ه هرح ة بعا  شدروااا   ه هصدئب هم  ةشو  تد ها هحق  هن

بیاهایز هیدهکش  ولش  ه یااوق   بر یا کر   اظدهل  اتکد ن و  اظدم   د پوش   بقدب  هد، 
هدلن ا ش یااوق    تأهیش کاای هاچایش  ه هسیر  جعرا  خسدهلِ حوا ث رعیعن ها تضایش هن

اتکد ن هن بیاة  هس د  براب هقصرا   د  پی  ئ توا  تکدلیین  به  ه زم  احنادلن که  بیان و  وال  
 ااا، هقره کر ی    ج وگیرب از هخاا   د کده  آثده حد ثه بو

توااا آثده  گذاها  به ااعقد  قراه ا ، بدنر هنهدب بیاه و الزام بیاههااخ ة هسنقیم شرکش
شوم و ادگواه بال دب رعیعن ها ها ر ش و جعرا  ااد ای  ه ادد ش  ولش ایز اق  اظدهتن و 

بو جة یاوهاتکد ن خو  ها حیظ هن تد حوا ث رعیعن  ه سد ة حاد ش  بیاهکاا  پذ ر ن، 
 بدشاای   
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