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Responsibility of individuals for the transmission of infectious diseases 

 

 

Abstract 

The spread of infectious diseases is a threat to the health and safety of individuals in society. 

Therefore, controlling patients' behavior, limiting them and preventing the spread of the disease 

are considered as the most important issues in the field of medical jurisprudence. In order to 

control and prevent infectious diseases, it is necessary to pay attention to the civil and criminal 

responsibility of the transmitter. This research was looking for the main question: what is the 

jurisprudential-legal responsibility of transmitting a contagious disease? The findings of the 

research, which are written in a descriptive-analytical manner, indicate that the transmitter of the 

disease has civil and criminal responsibilities with conditions. Imami jurists have commented on 

the responsibility of someone who infects another with a contagious disease based on the 

principles of impermissibility, abuse or deviance, and attribution, and in spite of each of them, 

they have made the transmitter responsible for compensation. Regarding the responsibility of the 

government, it should be said: the government can, by resorting to its authority and powers, 

prevent the spread of infectious diseases to a large extent, and in case of negligence in performing 

its duties and responsibilities, should be responsible for compensating the victims. Hence the 

accepted responsibility is pure responsibility. 
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 چکیده

سالمت اشخاص در جامعه است. از اینرو کنترل رفتار بیماران، شیوع بیماری های مسری، تهدیدی علیه امنیت 

محدودسازی آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی شمرده می شود. در 

راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری 

حقوقی  منتقل کننده -پژوهش در جستجوی این سوال اصلی بود که مسئولیت فقهی ضروری است. این

تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که منتقل -بیماری مسری چیست؟ یافته های تحقیق که به شیوه توصیفی

قی، کننده بیماری مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی فقهی و حقو

درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری  مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از 

آنها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولت نیز باید گفت: دولتها با توجه به اقتدار 

با انجام تدابیری از همه گیری بیماری هایی که حاکمیتی که برای خود قائل هستند این امکان را دارند که 

ی خود دچار کوتاهی شوند، بصورت سریع سرایت میکند جلوگیری کرده و درصورتیکه در انجام این وظیفه

ملزم به جبران خسارات کلیه ی زیاندیدگان خواهند بود. از اینرو مسئولیت مورد پذیرش مسئولیت محض 

 است.

 

 ، ایران.91، مسئولیت مدنی، اپیدمی، کووید بیماری مسری کلمات کلیدی:
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 مقدمه

انسان تاثیر بسزایی اپیدمی بیماری های مختلف و گسترش آنها در سالهای اخیر بر تغییر رفتار و کنش های 

داشته و آثار متعدد اقتصادی سیاسی بر جای گذاشته است. از جمله بیماری های مسری در سالهای اخیر می 

ای است که  پدیده 91-کووید  توان به آنفلوانزای مرغی ، آنفلوانزای خوکی و ایدز اشاره کرد. لکن همه گیری

ای با این وسعت نداشته است.  پیشینه -یر از جنگ جهانی دومبه غ -آثار جانی و مالی و ابعاد و پیامدهای آن

انجامیده است  هاانسانجمع کثیری از  گیر شدن انسان و زمین انهزار کشتار به  بیماری گیری این  همهابعاد 

ها شغل و کسب و تجارت ختم شده  و تعطیلی بازارها و میلیون یها میلیون بیکاری ده افزون بر آن موجب 

 .رزیابی آثار آن به گذشت زمان نیاز دارداست که ا

همه گیری بیماری های مسری از ابعاد مختلفی قابل ارزیابی است. آنچه در پژوهش پیش رو مدنظر بوده  

 مسئولیت فقهی و حقوقی اشخاص در صورت انتقال بیماری به دیگری است. 

اشخاص در برابر آسیبهای وارده ناشی از  آنچه در ابتدای امر الزم به بررسی و دقیق است تبیین اصل مسئولیت

انتقال بیماری است. بررسی اصل مسئولیت اشخاص از این باب است که مبانی فقهی انتقال بیماری های 

 مسری منطبق بر یکی از مبانی خواهد بود.

کرونا(  از این رو فقهای امامیه بر اساس مبانی ذیل درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری  )مانند 

 آلوده می کند اظهارنظر کرده اند.

پیرامون مبانی فقهی مسئولیت اشخاص در برابر انتقال بیماری می توان از قواعد متعدد و متنوعی بهره گرفت. 

 آنچه در اینجا مورد تاکید است نحوه مسئولیت اشخاص بر طبق قواعد مذکور است.

شامل مسئولیت اشخاص حقوقی) دولت ، حکومت( نیز  از آنجا که مسئولیت اشخاص در برابر بیماری مسری

می شود به این مساله نیز اشاره خواهیم داشت. در این راستا سعی بر این است تا از مبانی سنتی مسئولیت 

مدنی دولت فاصله گرفته و مبنایی را برگزینیم که به واسطه آن جبران خسارت ناشی از بیماری مسری به 

 سهولت امکان پذیر باشد.

 مفاهیم-2

 بیماری مسری-2-1

در  (٢۰۲، ص٢، ج١624از پژوهشگران،  یجمع .)شود یقلمداد م یو تندرست یدر برابر سالمت یامر یماریب

بر اساس  ،یابیو ارز قیسهولت تحق یشده و برا یبند میها تقس یماریمختلف، ب یارهایبر اساس مع یپزشک

از انواع  یکیشوند.  یم یدسته بند هایماریب ...شأ، منبع و منبودن،  یرسم ر،یچون: شدت، تأث ییفاکتورها

و انتقال آن از شخص مبتال به اشخاص سالم است  تیبر اساس امکان سرا یماریب یها دسته بند یبند میتقس

  وجود دارد. یرسو غیرم یرسم یماریاساس دو نوع ب نیو بر ا

از شخص مبتال به فرد سالم وجود دارد و  یماریب که امکان انتقال عاملنوعی از امراض هستند  یمسر امراض

در  هایماریب نیشوند. هر کدام از ا یمبتال م یماریبه ب زیافراد سالم ن ایانتقال، فرد  یها نهیدر صورت وجود زم

 ( 291،ص9911دالوند ،، انیلحصاریم)شده است عیشا رانیدر کشور ا یخیمقاطع مختلف تار

 مبانی اصل مسئولیت اشخاص-3
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بررسی اصل مسئولیت اشخاص از این باب است که قواعد فقهی انتقال بیماری های مسری منطبق بر  یک یا 

چند مورد از مبانی خواهد بود. بر اساس فقه امامیه، اصل مسئولیت افراد در آسیبهای وارده به سایرین از سه 

 مبنا سرچشمه می گیرد:

 عدم جواز عمل-3-1

عمل غیرمجاز و نامشروعی باشد ضمان مطلقا ثابت است زیرا در این صورت هر گاه منشاء عمل زیانبار، 

 دوست،یعل عرف صدمه را به عامل غیرمجاز مستند می داند مگر آنکه حادثه به عامل قویتری منتسب گردد. )

 ( مستند فقها در این نظریه روایات است.64،ص9919 ؛یبا

 تعدی یا تفریط-3-2

و الضمان إنّما یدور وجوداً و عدماً مدار التفریط و »یح کرده و می گوید: آیت اهلل خوئی بدین مطلب تصر

  (ضمان و عدم وجود ضمان دائرمدار افراط و تفریط و عدم آن است.992، ص2ج، 9622خویی،« )عدمه.

 انتساب-3-3

مبنای سوم انتساب است. به این صورت که هر گاه صدمه و تلف به شخصی منتسب باشد ضمان ثابت خواهد 

احراز استناد و انتساب عمل به  هانیدر نگاه فقبود و هر گاه انتساب وجود نداشته باشد ضمان منتفی است. 

( برخی فقها از  ١۸، ص 62ج  ،9646)نجفی، رود  یدر تحقق ضمان به شمار م یضرور یفاعل آن امر

)نجفی، ، مرحوم نجفی در جواهرالکالم1(961، ص94ج ، 9694عاملی، )جمله شهید ثانی در الروضه البهیه

، سبزواری در مهذب 3(96رشتی،بی تا ، ص )،مرحوم رشتی در کتاب الغصب2(922، ص69، ج9646

، 1(.949، ص9641) کاشانى، ، کاشانی در کتاب الدیات4(991، ص21، ج9699) سبزوارى، االحکام

                                                           
و یجب حفظ البعیر المغتلم أی الهائج لشهوة الضراب، و الکلب العقور و شبههما على مالکه فیضمن ما » 1

إذا علم بحاله و أهمل حفظه، و لو جهل حاله، أو علم و لم یفرط فال ضمان. و فی إلحاق الهرة  یجنیه بدونه 

 «الضاریة بهما قوالن من استناد التلف إلى تفریطه فی حفظهما، و عدم جریان العادة بربطها. و األجود األول
ة على قدر الحاجة و إن غلب على إنما الکالم فیما یفهم من المصنف و غیره من عدم الضمان مع عدم الزیاد» 2

ظنه التعدی بناء على إرادة العلم منه بل و مطلق الرجحان بل و مع الشک لصدق اإلتالف علیه و لو بتولید فعله 

فإنه فرق بین نسبة الفعل و بین نسبة اإلتالف، نعم لعله کذلک مع عدم ظن التعدی « أتلف»و إن لم یصدق علیه 

بعد اإلذن شرعا فی فعل المالک فی ملکه ما شاء فی الحال المزبور کما سمعته فی  و إن زاد على حاجته لألصل

الحفر و وضع الحجر و البناء و نحوها، مع أنه قد یتوقف فیه مما عرفت و من النسبة المزبورة التی مقتضاها 

دة و إن اتفق تخلف الضمان مطلقا إال أن النص و الفتوى على عدمه بما جرى منها مجرى أفعال العقالء فی العا

ذلک و حصل التلف به على نحو التلف بباقی الشرائط، بخالف اإلتالف بها على جهة التولید بحیث یسند التلف 

إلى فعله عادة، نعم لیس الزیادة على قدر الحاجة مطلقا کذلک. و لعل األقوى الثانی مع فرض تحقق النسبة عرفا 

 «کما أن األقوى األول مع عدمه.

لسّبب و ان کان ضعیفا فى التأثیر فى االتالف الموجب للضّمان بالنّسبة الى المباشرة اال ان الشّارع جعله انّ ا» 3

مع ضعفه و مدخلیّة الناقصة تمام المؤثر فى التّضمین فیکون صورة اجتماعهما کتعاقب االیادى فى اقتضاء 

 «یة مضمنا مستقالالتخبیر او کاتالف المغصوب فى کون کلّ من االتالف و الید العاد
لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقى آخر ماال أو شخصا فی النار لم یضمن مؤججها )لألصل، بعد عدم تحقق » 4

على  -التسبب منه.(، بل الضمان على الملقی )الستناد التلف حینئذ إلى السبب القریب دون البعید، فیقدم المباشر
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، امام خمینی در 2(91، ص2،ج 9691بجنوردى،  ).سیدحسن موسوی بجنوردی در القواعد الفقهیه

، به این مساله اشاره کرده اند و ضمان را در صورتی که انتساب 3(.649، ص2جتحریرالوسیله )خمینی،بی تا ، 

 است که در این باره وارد شده. ک وجود داشته باشد ثابت دانسته اند. مستند این قول روایات فراوانی

 مبانی فقهی مسئولیت اشخاص در برابر انتقال بیماری مسری -4

پیرامون مبانی فقهی مسئولیت اشخاص در برابر انتقال بیماری مسری می توان از قواعد متعدد و متنوعی بهره 

 گرفت. که عبارتند از:

 قاعده محافظت از خود-4-1

سالمت دیگران در برابر بیماریهایی که خطر جانی و یا ضرر شدیدی داشته  حفظ سالمت خود و مراقبت از

کعبی،موجود در سایت:   )است.« وجوب حفظ نفس»  این مسئله قاعده  باشد، واجب شرعی است. دلیل عمده

https://iqna.ir/fa/news/3884304در شیوع لحاظ با- است نیز ممکن ( در مورد بیماری های مسری 

 باشد.  ضرر معرض در -منطقه

 قاعده وظیفه محافظت از جان دیگری-4-2

در مساله بیماری مسری نیز حضور فرد بیمار در اجتماعات یا حتی حضور بیمار در کنار اعضای خانواده 

موجب به خطر افتادن جان دیگران شده از این رو طبق این قاعده الزم است تا زمان بهبودی خود را از 

 ،94، ج9646نجفی،  )تا بدین وسیله از به خطر افتادن جان دیگران جلوگیری شوددیگران دور نگه دارد 

 (.6٣٣ص

 حرمت همکاری بر پلیدی و تعدی قاعده -4-3

این قاعده با توجه به محتوا و ساختار مضمونی آن، قابلیت تطبیق بر قاعده حرمت همکاری با پلیدی و تعدی: 

بر اساس این قاعده، کسانی که با  .و نقش افراد در این انتشار را دارد مسری بیماری موضوعی همچون

رفتارهای نسنجیده و خارج از چارچوب اصول بهداشتی )همچون حضور در اجتماعات(، روند اجتماعی 

                                                                                                                                                               

ت الجنایة بفعله التولیدی یکون ضامنا لألموال )لصحة انتساب و هو الملقی فی المقام.(، و لو وقع -السبب

اإلتالف إلیه، کما فی کل سبب تولیدی، مثل إذا سرت النار إلى محل فیه األموال.(، و کذا األنفس إن لم یکن 

عمد فی البین أو لم یکن الفرار منها و إال ففیه القصاص )لتحقق موضوع القصاص فی کل منهما، و أما لو لم 

کن کذلک یکون من شبه العمد، و تکون الدیة من ماله، کما تقدم، و مع الخطأ المحض فعلى العاقلة، فتجری ی

ما عن علی  -أو على ما إذا لم یکن الشخص قادرا على الفرار -األقسام الثالثة فی المقام، و یحمل على العمد

شعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، انه قضى فی رجل أقبل بنار فأ»علیه السّالم فی معتبرة السکونی: 

 «قال: یغرّم قیمة الدار و ما فیها، ثمَّ یقتل(.
أن یبنى من أساس غیر ثابت و لو فی ملکه فانهدم، فإن تلف به الغیر فی ملکه فال ضمان علیه ألنّه ورد بغیر » 1

من اآلجر أو الحدید أو الخشب أو  إذن، و أمّا إن تلف به من فی الطریق أو فی غیر ملکه بسبب سقوط مسالحه

 «غیرها فالظاهر ضمانه أیضا کما ذهب إلیه العلّامة فی القواعد
أنّ کون التسبیب موجبا للضمان مستفاد من تلک الروایات التی ذکرنا، فال بدّ من الحکم بالضمان فی صدق » 2

 ما أخذ موضوعا للضمان فی تلک الروایات، من دون أن ینجرّ إلى القیاس
و الظاهر اعتبار إبراء المریض إذا کان الظاهر براءة الطبیب و نحوه من البیطار و الختّان باإلبراء قبل العالج،» 3

بالغا عاقال فیما ال ینتهی إلى القتل، و الولی فیما ینتهی إلیه، و صاحب المال فی البیطار، و الولی فی القاصر، و ال 

 «لقتل، و األحوط االستبراء منهماتى فیما ینتهی إلى ایبعد کفایة إبراء المریض الکامل العقل ح
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بخشند، چنانچه آگاه از کار خود باشند، رفتارشان مصداق تعاون  را شکل یا عمق می مسریگسترش بیماری 

  .آید به حساب می "عدوان" و "اثم"بر 

 قاعده منع اضرار به دیگری-4-4

در مورد بیماری های مسری نیز شخص بیمار نمی تواند به تصور آزادی رفت و امد و در حالی که می داند 

بیمار است در اجتماعات حضور یابد و به واسطه سرایت بیماری موجبات ضرر جسمی یا حتی روحی 

، 9919زیرا طبق این قاعده ضرر رساندن به دیگران ممنوع است ) یزدانیان، ثقفی، دیگران را فراهم آورد. 

 (.91ص

 قاعده دفع ضرر محتمل-4-5

اصل سرایت و انتقال بیماری مسری ممانعت به عمل آید و مدلول  زمقتضای دفع در قاعده مزبور آن است که ا

اساس، هر رفتاری که محتمل  این ت است؛ برسرای زاصلی این قاعده مسدودکردن راههای انتقال و پیشگیری ا

 که در دانش حقوق، تولید قاعده الزام آنجاز در سرایت بیماری است به مقتضای قاعده باید مدفوع تلقی شود. ا

 گیرد، مدفوع داشتن یک رفتار در این دانش در قامت منع آن رفتار درمی آور در قالب امر و نهی صورت می

جهت وجوب دفع ضرر  آن برخیزد، عقل به زیز هر رفتاری که احتمال مفسده و ضرر اآید. در ادبیات اصولی ن

نهی رفتار است و نهی  زدهد وجوب ترک رفتار نیز عبارت دیگری ا محتمل حکم به وجوب ترک رفتار می

 (961، ص9911.) احسانی فر، نیز اقتضا و ظهور در ممنوعیت رفتار دارد

 انتقال بیماری مسری مسئولیت کیفری اشخاص در برابر-5

به طور کلی، بیماری حاصله از انتقال عوامل واگیردار، ممکن است کشنده یا غیر کشنده باشد که از تأثیر سبب 

آید که با توجه به این شقوق، طیفی از  یا علت نوعاً یا نسبتاً کشنده و یا سبب یا علت غیر کشنده، به وجود می

 . یافتجرائم در این قلمرو ارتکاب خواهند 

تواند منجر به مرگ فرد مبتال و  می یی کههای مربوط به انتقال بیماریهای واگیردار، تمامی رفتارها در پرونده

 کننده نوع قتل عنصر روانی مرتکب می ، اما عامل تعیینمسئولیت کیفری میباشد محکومیت مبتالکننده شود

ر روانی این اعمال بوده که مبین نوع قتل و در باشد. در واقع آنچه که از اهمیت برخوردار است بررسی عنص

 دهنده این بیماریها خواهد بود.  کننده نوع واکنش قانونگذار در برابر انتقال نتیجه تعیین

 مسئولیت دولت در برابر خسارات ناشی از بیماری مسری-6

می دولت است و  ولت متولی اصلی سالمت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهدهد

های مرتبط با آن را پذیرفته و  کلیه هزینهآنفلوآنزا، و... هایی مانند بیماری کرونا،  در زمان شیوع بیماری ستبای

دولت متولی تأمین امنیت و سالمت عمومی شهروندان زیرا  .و نسبت به شیوع آن پیشگیری کند نمایدپرداخت 

است، هیچ ا ه و سیاستگذاری، هدایت و نظارت در این حوزه یا دست کم تأمین زیرساختهای الزم برای آن

های امنیت یا سالمت وجود نداشته و به همان  دلیل روشنی به منظور محدود کردن دولت به یکی از جنبه

میزان که دولت متولی تأمین سالمت جسمی شهروندان است، نسبت به سالمت روانی، اعتقادی و اخالقی 

ها، مسئولیت دولت به معنای سلب اختیار شهروند یا  چند در هیچ یک از این حوزهایشان نیز مسئول است هر

 .عدم امکان خدشه به سالمت نفس از سوی شهروند نخواهد بود

همه در زمان بروز ، تولیدکنندگان و...  ، بازاریان، اصنافهر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصیاز این رو  

های آن از  بایست هزینه می و بر عهده دولت است  جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی بر اساسکرونا  گیری
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، داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران های خزانه محل درآمدهای عمومی که در حساب

پرداخت  بازاریان، کارخانجات تولیدی و سایر نهادهایی که  به واسطه بیماری مسری مشمول خسارت شده اند

های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری را به کارفرمایان  دولت کلیه هزینها لذشود 

 .کنندمی دهند یا تجهیزات را در کارگاه فراهم می پرداخت کند و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار 

 هب  .املعدر  همل است نعدر تقصیر  تمستلزم اثبا هلیت محض، نئومسبا عنایت به مطالب مطرح شده، 

یب در عجود و ه، بلک دطی از معیار رفتار انسان متعارف باشخماً تومل، لزعزم نیست التنها  هدیگر، ن تبارع

 ع، توزیتاصلی جبران خسار اهدافاز در موضوع پژوهش امل نیز شرط نیست. عخصلت، منش یا انگیزه 

مبستگی اجتمامی هتقسیم شود،  هنالادع دبای عمنافو مزایا  هک همان گونهاست. بیماری مسری  ضرر ناشی از

 عی خطرناک توزیالیا کا هان از حادثدمن نیز میان بهرهزندگی اجتماعی ناشی از  تخسارا هک دکن اقتضا می

 چنین هدفی با مسئولیت محض دولت ممکن می شود. گردد

رویه نظام حقوق بین الملل می باشد. آنچه موید این دیدگاه است، مصادیقی از قبول مسئولیت محض در 

شود. قضیه داوری تریل اسملتر به آلودگی یک کارخانه  قضایی و دولتی نیز به سود این مسئولیت دیده می

شد که باعث ایراد خسارتی به کشاورزانی در آمریکا شده بود. با توافق دو  گری در شهر تریل مربوط می ریخته

از جمله این سوال پرسیده شد که آیا کانادا متعهد به ممانعت از وقوع دولت، موضوع نزد داوری مطرح و 

اگر هرگونه خسارتی...چه به واسطه  اعالم کرد: خسارات در آینده است؟ داوری درباره این سوال صراحتاً

تقصیر کارخانه چه با وجود رعایت رژیم پیشگیری در آینده پدید آید، غرامت باید بابت چنین خساراتی 

به این ترتیب، داوری، مسئولیت کانادا را مسئولیتی محض تلقی کرده بود. دیوان دعاوی اتمی  .ت شودپرداخ

جزایر مارشال میان آمریکا و جزایر مارشال نیز بدون آن که به احراز تخلف یا قصور آمریکا در انجام 

های متعلق به  سرزمیناش ورود کند، این کشور را به پرداخت مبلغی بابت خسارات وارده به  های اتمی آزمایش

شوروی در خاک کانادا، این  166جزایر مارشال محکوم کرده است. همچنین پس از سقوط ماهواره کاسموس 

العاده  های فوق ها در مورد فعالیت کشور در تالش برای دریافت غرامت از شوروی اعالم کرد که دولت

آژانس  9114رنوبیل شوروری سابق در سال پس از انفجار نیروگاه اتمی چ .خطرناک، مسئولیت محض دارند

ها خواست که روش حقوقی مناسب جبران خسارات  المللی انرژی اتمی در قالب کارگروهی از دولت بین

. پاسخ برخی از آید، پیشنهاد دهند العاده خطرناک به شمار می ناشی از رویدادهای اتمی را که نوعاً فعالیت فوق

ها است. دست آخر آن که  ن برقراری نظامی از مسئولیت محض برای دولتز جمله خود شوروی مبیّدولتها ا

کنوانسیون مسئولیت بابت خسارات ناشی از اجرام آسمانی و معاهده اصول  در حوزه حقوق کنوانسیونی نیز

هایی است که در  ها در زمینه فعالیت نیز گویای مسئولیت محض دولتحاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضا 

 .الملل نیست بنابراین، مفهوم مسئولیت محض، مفهومی غریبه در حقوق بین .شود ای جو انجام میفض

اقتصاد را وسیله، نه هدف دانسته و همانطور  ،قانون اساسی در مقدمهشاین ذکر است  در باب تکلیف دولت، 

ی اولی و بر آن تأکید شده از اصل دوم و غالب بندهای ذیل اصل سوم مذکور افتاده، کرامت انسان 4که در بند 

است. مالحظه ارزش و کرامت نوع بشر نیز بر اساس آموزههای دینی اسالم و حتی سایر ادیان ابراهیمی 

مکتوم و پوشیده نیست. اهمیت و ارجحیت سالمت و کرامت آدمی با مداقه در این اصول به خوبی معلوم و به 

شود، حق سالمت ارجحیت بر حق فعالیت اقتصادی دارد همین دلیل وقتی تعارضی بین این دو حق ایجاد می 

این حقیقت با رجوع به مقدمه قانون اساسی که اقتصاد را وسیله می داند نه هدف، برجسته می شود. اسقاط 

حق در قواعد حقوقی در صورت تعارض نیز امری بعید و ناشناخته نیست. در تعارض حق فعالیت و حق 

ه حیات و سالمت ارجحیت دارد و این استنتاج با رجوع به اصول موصوف حیات و سالمت، تردیدی نیست ک
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مخصوصا در -ی که با بیماری مسری روبرو هستیم در نتیجه در شرایط .و مبانی شریعت مستند و مستدل است

تکلیف دولت )حاکمیت( اعالم و تعیین شرایط   -فعلی که با یک خطر جدی، پاندمیک مواجه هستی شرایط 

دولت مکلف است روابط اجتماعی جامعه را متناسب با شرایط بحران  .ر هر مرحله و سطح استاضطراری د

تعیین و ضمانت اجرای کافی برای تخلف از تصمیمات را در نظر بگیرد و اینکه رویه موجود به نظر ارجحیت 

 (. 999،  ص9911ت) فیض آبادی،فعالیتهای اقتصادی بر سالمت عمومی اس

 نتیجه گیری-7

ر راستای تبیین مسئولیت اشخاص، ابتدا اصل مسئولیت اشخاص در برابر آسیبهای وارده ناشی از انتقال د -9

بیماری بررسی شد. بررسی اصل مسئولیت اشخاص از این باب است که مبانی فقهی انتقال بیماری های 

ذیل درباره مسئولیت کسی  اپیدمی منطبق بر یکی از مبانی خواهد بود. از این رو فقهای امامیه بر اساس مبانی

که دیگری را به بیماری  )مانند کرونا( آلوده می کند اظهارنظر کرده اند. بر اساس فقه امامیه، اصل مسئولیت 

 افراد در آسیبهای وارده به سایرین از سه مبنا سرچشمه می گیرد:

 عدم جواز عمل: هر گاه منشاء عمل زیانبار، عمل غیرمجاز و نامشروعی باشد ضمان مطلقا ثابت است.  -الف

 تعدی یا کوتاهی-ب

انتساب: طبق این مبنا هر گاه صدمه و تلف به شخصی منتسب باشد ضمان ثابت خواهد بود و هر گاه -پ

 انتساب وجود نداشته باشد ضمان منتفی است.  

نی فقهی مسئولیت اشخاص در برابر انتقال بیماری می توان از قواعد متعدد و متنوعی بهره پیرامون مبا-2

گرفت که عبارتند از: قاعده وظیفه محافظت از نفس دیگری، قاعده حرمت همکاری بر پلیدی و تعدی، قاعده 

 منع اضرار به دیگری، قاعده دفع ضرر محتمل.

شده است،  یگریموجب خسارت به د ،یماریب کیانتقال  که فرد با یخسارت در موارد نییتع یراب -9

کشنده و فوت فرد مبتال شده، عامل  یماریب یدر انتقال عمدقابل تصور است:  گوناگون انتقال  یحالت ها

کشنده و با نبود قصد قتل، عمل شبه عمد بوده ریغ یماریب یدر موارد انتقال عمد و سزاوار قصاص نفس است

 ضمح یخطا عمل انجام شدهعمل ناخواسته،  کی ندیجهل و در فرا یاز رو یماریل بدر صورت انتقا زیو ن

 در نظر گرفته میشود.

 منابع

 قرآن کریم-

، ابعاد فقهی و حقوقی بیماریهای واگیر خطرناک و سریع االنتشار از منظر قاعده 9911احسانی فر، احمد، -

 46وجوب دفع ضرر محتمل، حقوق اسالمی، شماره 

 ،القواعد الفقهیة ، چاپ اول، قم، نشر الهادی.9691بجنوردى، سید حسن ،  -

، بررسی فقهی حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر با تاکیر بر قانون مجازات 9919حاجی ده آبادی،احمد،-

 .44، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شماره9912اسالمی 

 حریرالوسیله، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم.خمینی،سیدروح اهلل، بی تا، ت-

 ، مبانی تکمله المنهاج، چاپ اول، قم، موسسه احیاء آثار امام خوئی.9622خویی، سیدابوالقاسم، -

 رشتی،میرزاحبیب اهلل، بی تا، کتاب الغصب، نرم افزار فقه اهل بیت علیهم السالم.-

 4از انتقال بیماری جنسی، فصلنامه فقه پزشکی، شمار ، ضمان ناشی9914روشن، محمد، صادقی، محمد،-

 1و1
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، اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس در اسالم، 9912سلطانی، عباسعلی،کراچیان ثانی، فاطمه، -

 .9پژوهشهای فقهی، شماره

فصلنامه و تئوری آشوب،  91، بازخوانی سیاست جنایی پیشگیرانه در پرتو پاندمی کووید9911شاملو، باقر، -

 .14تحقیقات حقوقی، شماره

، مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران)باتاکید بر مخاطره 9911شریفی،محسن،-

 91جانی اشخاص(،آموزه های حقوق کیفری، شماره

 ، تهران، میزان.29، جرایم علیه اشخاص،چاپ9916صادقی، محمدهادی،-

 .األحکام، تهران، دار الکتب اإلسالمیه بیتهذ ،9641، (یطوس خیمحمد بن حسن؛)ش ،یطوس-

للکالنتر(، -، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه)المحشی9694عاملی، زین الدین بن علی)شهید ثانی(،-

 چاپ اول، قم، کتابفروشی داوری.

 ۰١-۰۰ مارهش تیضمان، فقه اهل ب اریمع،9919،  ینعلیحس ؛یبا ؛ابوالقاسم  دوست،یعل-

، مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس، مجله حقوق اسالمی، 9911علی محمدی، جورکویه، -

 . 46شماره

، بررسی مسئولیت افراد و دولت در قبال خسارتهای ویروس کرونا، فصلنامه 9911فیض آبادی، الهام، -

 .6رهیافتهای نوین در مطالعات اسالمی، شماره

تهران: شرکت  چاپ دوم،حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مـدنی،،9911کاتوزیان، ناصر،  -

 سهامی انتشار

،  کتاب الدیات ، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 9641کاشانى، حاج آقا رضا مدنى، -

 مدرسین حوزه علمیه قم.

انقالب درباره حفظ سالمت خود و دیگران، موجود در کعبی، عباس، بررسی ابعاد فقهی بیانات رهبر معظم -

 سایت:
https://iqna.ir/fa/news/3884304 

 .دارالکتب االسالمیهتهران، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری، کافی،  ،9641لینی، محمد بن یعقوب،ک -

 مبلغی، احمد، فقه مقابله با ویروس کرونا، موجود در سایت:-

 فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر ، 9944معین، محمد، -

 ،جرائم علیه اشخاص، تهران، میزان.9916میرمحمدصادقی، حسین،  -

، تاریخچه بیماری های عفونی باکتریایی شایع در ایران، مجله 9911، مصیبدالوند،اکبر،  انیلحصا ریم -

 .2میکروب شناسی پزشکی ایران، شماره

جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث ، 9646نجفی، محمدحسن، -

 العربی.

 ، کرونا ویروس جدید، چاپ اول، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران.9911هادی، مهدی، -

)ویروس کرونا 91، دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال به ویروس کووید9911هونگ، جانگ ون، -

 ن بذرافشان و همکاران، شانگهای، انتشارات علم و فنآوری شانگهای.جدید(، ترجمه امی

، مسئولیت مدنی بیماران مبتال به بیماری های واگیردار، آموزه های فقه 9919یزدانیان، علیرضا، ثقفی، مریم، -

 .94مدنی، شماره


