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 چکیده

از    یناش  قیاشخاص حقیقی و حقو  یمدن   تیموضوع مسئولبا شیوع ویروس کرونا و انتقال این بیماری به افراد،  

. هدف از نگارش  دی مطرح گرد یبه صورت جد یم حقوقنظا در های مرتبط با آنو عدم رعایت پروتکل انتقال آن 

  ن یدر ا   قیتحق  روش.  نمایدبررسی  را    )کرونا(  رداریواگ  یهایمار یاز ب  یناش  یمدن  تیمسئول قاله آن است که  م  نیا

توص مبتن  یلیتحل-یف یمقاله، روش  تحل  ی و  قانومقررا   لیبر  این  .  استدانان  ق حقو  هایه دگای و د  ینت  انتقال  با 

ویژه  ،بیماری حقوقی  انتق   ازجملهای  مسائل  از  ناشی  مدنی  شدهال  مسئولیت  مطرح  کهآن  مهم  است    ن یتراز 

در مبنای مسئولیت مدنی این موضوع که به چه دلیل، عامل    .است  تیمسئول  یمبنا  نییموضوع تب  ،آن مسائل  

که    دارد  نیاز ا  تی مقاله حکا  نیا  هایه افتی .  شودبه دیگری را جبران کند، بررسی می   واردشدهن  باید زیا  بارزیان 

ناشی    عمل  اساس  برو مسئولیت اشخاص را  محض    تیرا بر اساس مسئول  دولت  تیولمسئ نظام حقوقی ایران،  در  

می خود  فعل  رعا  چراکه  ود.نم  لی تحلتوان  از  ضوابط    تی عدم  و  ا  یاشت بهد  شدهتعیینمقررات    جاد یموجب 

مسئوو  شده    راداف  یبرا  یفر یک  تیمسئول نظر  د  زین  یمدن  تیلاز  و  پرداخت خسارات   بر   باشد.می  هی مستلزم 

  11  ماده  ،1320  سال  رداریو واگ  یزش یآم  یهای مار یاز ب  یریقانون جلوگ  22ماده  ،  قانون مدنی  221ماده    اساس

اساس  2۹اصل    ی،مدن  تیقانون مسئول را به عنوان    توانیم،  یمجازات اسالم  قانون  4۹3ماده  و    یقانون  دولت 

ملزم به  را  و اشخاص حقیقی  ت  مجموع دولو در    خسارات وارده شناخت  نمسئول جبرار،  اشمب  زا  یسبب اقو

 دانست. از گسترش آن در داخل کشور    یریو جلوگکرونا    یماریمقابله با ب
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 مقدمه 

انسان در م امروز،  ابتال عدر جهان  بیماریرض  به  پیشرفت  گرفته قراری گوناگونی  ها  با وجود    که 

است. از ی گوناگون شدههاهای بسیاری موجب انتقال بیماریهای گسترده در حوزه پزشکی، زمینه

بیماری نوع  این  جدید  که  موارد  کرده    اخیراًها  پیدا  جشیوع  جامعه  سالمتی  چالش  و  با  را  هانی 

نموده،   اسنکرو ویروسمواجه  سال    ت.ا  کرونا  ،  2020در  کشورهای گسترده    طوربهبیماری  در 

با توجه به خطرات این بیماری برای جامعه، عالوه بر لزوم پیشگیری،    ،بنابراین  .یافت  شیوعتلف  مخ

با توجه به  است.    یربانیان آن ضرورتدوین قوانین مناسب در راستای سالمت جامعه و حمایت از ق

حقوقی،   حالت  قواعد  زیاع در  سهنادی  ارکان  باید  خسارت  دریافت  برای    مسئولیت   یگانهدیده 

  مسئولیت مدنی است که در تمامی نظام   عیارتماممدنی را اثبات نماید. چنین دعوایی یک دعوی  

تفاوت اندک  با  حقوقی  وجود  های  عینی،  هایی  و  )مقدادی   سختی بهامروزه    .( 68:  13۹6دارد 

مسئولیت مدنی  ن نقش نداشته باشد.  ئولیت مدنی در آت که مسفتوان یامیعی را  فعالیت اجتما

توان شروط و رابطه سببیت است که این سه شرط را می  بارزیانه رکن وجود ضرر، فعل  شامل س

-مت ضرورت دارد )قاسبرای تحقق مسئولی   حال  هر   در   ها  وجود آن  چراکهثابت مسئولیت نامید،  

مباحث مهم در دعوی مسئولیت لیت مدنی یکی از  ان مسئوکاثبات ار  ، بنابراین(.  72:  13۹5زاده،  

زیاناثبات    اصوالً  مدنی است که لذا در مسئولیت مدنی مبتنی بر    دیده است؛بر عهده زیان  ورود 

 ا به اثبات رساند.  او باید ورود ضرر و تقصیر خوانده و رابطه سببیت بین این دو ر ،تقصیر

که    یکسان   یقانون  تیکه مسئول  باشدمی  نیا  ت،ساآمده  دوجوه  که ب   سؤالیبا شیوع ویروس کرونا  

  یکرونا، سالمت   روسیبه و  یبا علم به داشتن عالئم ابتال  ای   کنندینم  ت یرا رعا  یداشتدستورات به

ا  ت یافراد جامعه را با رعا  گرید  ریگهمه  یماریب  ست؟یچ  ،نداندازیبه خطر م  تدستورا  نینکردن 

ب  شدهکرونا  دولت اعث  که  برا  یمختلف  امات اقد  ها است  ش  یرا  با  اعمال    کرونا  یماریب  وعیمقابله 

 فلسفه   . دراستبوده  ها بیماری  خ یاز تار  یهمواره بخش  تیمسئول  و   ت یعلدر خصوص  سؤاالت  د.  کنن

چگونگ  محتوای  درباره  علم، و  مورد  یابیدست  یاصطالح  در  دانش  وقا  به  سنت    کی،  عیارتباط 

دارد    یطوالن در(11  :2012،  2)فسیلوس وجود  تقان  .  مسئول  ماتیصمون،  به  ا  تیمربوط   ن یبه 

بستگ آد  یمسئله  که  خسارت    ک ی  ا یارد  باعث  خاص  خاص  ا یاقدام  د  یضرر  است  شده  ی گریبه 

است، بلکه    قانون جالب   یعلم برا  یدر فلسفه  تیگفتمان عل  تنهانه. اما  ( 835:  2005،  3)اوزونوف

عل  ابلمتق  طوربه درباره  به ویحقوق  تیبحث  برامدنی ق  در حقو  ه ژی،  ف  ی،  و    لسوفانیدانشمندان 

ب  دیمفنیز  علم   عمومنینابرااست.  بحث  عل  ی،  برا  یبرا  هم   تیدرباره  هم   ی دانشمندان، 

برادیتول هم  و  زاستبوده   موردتوجهدانان  حقوق   یکنندگان  هنجارها  نیا  رای،  بر  و    ی اخالق  یامر 

 .  (5: 2008و همکاران،  4د )اورسونگذاریم ریتأث یاحرفه
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در ها نفر  اردیلیبالقوه م  طوربها  هرسی این بیماری در این است که برخالف سایر بیماریت براهمی

  گذرد ای از شیوع آن نمیمدت طوالنیاست، این در حالی است که  دادهقرار    ریرا تحت تأثجهان  

اعث  د و ب انسریم   بیآسافراد    بدن   ی هابه سلول  کروناویروس  (.  3:  2020  ،5و کازادوال  یروفسکیپ )

:  2020و همکاران،    6)جیامورالس  شودیمفسی  به ویژه ریه و دستگاه تن  افراد  بدن  در  التهاب  دیتول

ا(.  ۹۹2-1000 ا  نیبر  م  یجهان   یجد  دی دته  کی  ن یاساس،  تدوین  شود  یمحسوب  نیازمند  و 

دنی،  متالش بر این است که ابتدا مفهوم مسئولیت  در پژوهش حاضر .استقوانین و مقررات جدید 

و   کرونا  یماریاز ابتال به ب  یرات ناشانواع خسانیز    درنهایتکان و مبانی نظری آن بررسی گردد.  ار

  و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. یجبران خسارت توسط اشخاص حقیق

 

 ارکان آنمسئولیت مدنی و 
مسئولیت   لغوی  نظر  کار  از  از  معنی  به  فعل  مدنی  مورد  شدهانجامو  است شواقع    سؤال،    دن 

و آن  شود  اخذه میز عمل خود مؤاست که انسان در آن احالتی    ،مسئولیت(.  2:  13۹6حسینی،  )

اختالل در قاعده است.  باشد   عمل یک  اخالقی  باشد  ،اگر قاعده  اگر حقوقی  اخالقی و    ، مسئولیت 

که در قانون ذکر شده باشد    شودقی به مسئولیتی گفته میمسئولیت حقوقی است. مسئولیت حقو

ت  و )جعفری  بل قادر  است  دینی  یا  اخالقی  پس53:  1388لنگرودی،  مسئولیت  عبارتی    ،(.  به 

شود که آن عمل یک اختالل در اخذه میؤمسئولیت حالتی است که در آن انسان از عمل خود م

قاعده نوع  به  توجه  با  که  است  ن  ،قاعده  انوامسئولیت  به  مییز  تقسیم  مختلفی  )عباسی،  ع  شود 

باشد،    یگریاز جبران خسارت د  ریدانان در هر مورد که شخص ناگزحقوق   ده یقع   هب  (. 22:  1388

او مسئول  ندیگویم برابر  از حقوق .  (67-40:  13۹0بهرامی،  )  دارد  ی مدن  تیدر  نیزبرخی  بر    دانان 

سازد،  دیده ملزم میجبران خسارت زیانرا به  زیان    واردکننده مجموع قواعدی که    این باورند که

 . (34: 13۹3)کاتوزیان،  شودمیه ی نامیدنمسئولیت مد

 نگی مسئولیت و جبران آن صحبت شده مکرر در خصوص چگو  طوربه  ق.م. های مختلف  در بخش

  ویژه چند قاعده را به این موضوع اختصاص داده است. عالوه بر طوربه 337تا  301است و در مواد 

است. در قانون  هدات اشاره شدهنجام تعای از عدم  نیز خسارت ناش  ق.م.  230تا    226در مواد    ،این

  ی (. ماده56:  13۹2)باریکلو،    استیدی در این خصوص بیان شدهجد  هایمسئولیت مدنی عرصه

مسئولیت    16 معنوی،  خسارت  قبیل  از  موضوعاتی  به  نیز  قانون  مجنون،    سرپرستاین  و  صغیر 

در  ی اسالمی ایران نیز  ی جمهورس، قانون اسااست. عالوه بر اینرفرما پرداختهدولت و کا  مسئولیت

. در مسئولیت مدنی الزم  استمسئولیت اشخاص پرداخته  به اصل  50و    4۹،  43،  42،  40اصول  

اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد، برخالف مسئولیت   در هر مورد خاص  قانوننیست  

در   وقتی میکیفری که  تنها  دانست که  آن  را مسئول  را    رگذاقانونتوان شخص  تلقی  مسئول  او 
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ر کنار یکدیگر، ارکان مسئولیت مدنی را شکل  سه عنصر اصلی د  (. ۹:  13۹5نموده باشد )ساعی،  

 و رابطه سببیت است.  بارزیاندهند که شامل وجود ضرر، فعل می

است،    ترین رکن مسئولیت مدنی وجودمهم:  وجود ضرر-الف نداشته   چراکهضرر  تا ضرری وجود 

ا تغییر  ی رگ توانند مسیر زندها میای جبران خسارت نیست. بیماریولیت برئباشد، صحبت از مس

فکار پریشان در افراد گردند.  پذیری و همچنین اآسیب، افزایش  نفساعتمادبهدهند و باعث کاهش  

های باالی درمان و عوارض دارویی و  ینهمراجعات به پزشک و هز  توانمیی این مشکالت  به تمام

، نتایج  (. در همین زمینه1113-1121:  2003،  7)اولیویرا  را افزود  ت زندگییهمچنین کاهش کیف

موجب از دست دادن شغل افراد و   8ی وی اچ آ   مسریان داد که آلودگی به بیماریِپژوهشی نش

باید    هر ضرر واردشده(.  46:  1384فرهادی،    متارکه مبتالیان با همسرشان شده است )مسعودی و

ر  نیز در ه  کنندهرسیدگیتحقق شرایطی نیاز است و دادگاه    ،ضرر  دنرکجبران شود، برای جبران  

شرایط را بررسی و پس از احراز این شرایط حکم به جبران خسارت داده شود.   دقیقاًموردی باید  

  ، مستقیم بودن ضرر، قابل پیش توان شامل مسلم و قطعی بودن ضررترین این شرایط را میمهم

 (. 57: 13۹4ضرر دانست )شفیعی، روع بودن شم ضرر و   ءبینی بودن ضرر، لزوم بقا

عملی است که یا به صورت فعل مثبت    بارزیاناست. فعل    بارزیانفعل    ، رکن دوم  زیانبار: فعل-ب

یا  دیواری را تخریب می  عمداً شخص    که اینکند، مثل  ظهور می بکند    ه صورت فعل ممکن است 

. همه موارد استارک شدهدر سراشیبی په  یلی کباتوممنفی ظاهر شود مانند نکشیدن ترمز دستی  

است   اعمالی  از  جبران خسارت  فوق  به  عامل  مدنی  مسئولیت  شرایط  سایر  تحقق  در صورت  که 

  انی زم  بارزیانفعل    (. عامل 7:  13۹0دهقان و همکاران،    ؛1۹:  1387زاده،  گردد )قاسممحکوم می

ستناد داشته باشد و این امر او ابه    بارزیانمسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل  

است   آورمسئولیتن باشد، در فرضی که ضرر معلول آ  بارزیانل ست که فعدهنده این ویژگی انشان

او نی  مسری(. فردی که مبتال به یک بیماری  ۹1:  13۹2)باریکلو،     تبع بهز  است، روابط خانوادگی 

مب  خوشدست  ،آلودگی و شخص  خواهد گشت  بایدتتغییراتی  همسرش   ال  به  را  خویش  بیماری 

ی به حکم قرارداد یا قانون یا حتی عرف، موظف به انجام کاری باشد  هر جا انسان  چراکهاطالع دهد. 

خ آن  اثر  در  و  کند  خودداری  آن  از  وو  او  فعل  ترک  بین  آید  بار  به  رابط  سارتی  ضرر،   یه ورود 

می مسئول  و شخص  شده  برقرار  خصسببیت  در  حتی  و  فردی  وباشد  حرفه  ص  حکم  به  که  نیز 

بین ترک    ،آید زیانی به بار می  درنتیجهدهد و  انجام نمیباشد و  موظف به انجام کاری میخویش  

 (. ۹3: 13۹0مسئول است )بهرامی،  شود و شخصت ایجاد میسببی  یرر، رابطهفعل او و ورود ض

دارد.  سببیت    یرابطه سببیت:    یرابطه -ج عرفی  معنایی  حقوق،  عرف    معنی  نیبددر  هرگاه  که 

ای بداند، ظاهر بر آن است که میان آن  نتیجه حادثه  میان دو چیز رابطه برقرار کند و رخدادی را

حادثه    یرابطه دو   یک  وقوع  در  گوناگونی  اسباب  که  مواردی  در  است.  موجود  ،  مؤثرندسببیت 

بدانیم    مؤثررا  اب  اسب  ههم  کهایناست یا    واسطه  دونبیا کافی یا    مؤثرکدام سبب    کهاین تشخیص  
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و ایراد ضرر، رابطه   شده انجامثابت شود که میان فعل    باید   دارد و وجود    دقیقی های  یا خیر، بحث

یک فعل و احراز عامل    ،که عامل ورود زیان(. در صورتی74-73:  1382)پروین،    یت وجود داردعلّ

ب رابطه واحد  احراز  نمی  یاشد،  دشوار  زیان  د  نماید.سببیت  متعددصورتی    راما  عوامل  در  که  ی 

  ، عامل اصلی و مسئول واقعیانتساب زیان به    ، ضرر هستند  ایجاد حادثه دخالت دارند و سبب ورود 

به عنوان ضرر،   کرونا. وجود بیماری(۹:  13۹1طاهری،  ؛  1۹:  1387زاده،  قاسم)است  کاری دشوار  

خص به  وقایع و آلودگی شان این  یسببیت م  یرابطهبار و  ن فعل زیانک این بیماری به عنوااشترا

اقامه برای  کرونا  آلودهدعوای    یویروس  علیه شخص  بیماریمسئولیت  خود  فعل  با  که  به   را  ای 

 خواهد بود.  دیگری منتقل نموده است، ضروری

 

 مبانی مسئولیت مدنی
-ق قوح  یبه اعتقاد برخ  .است  تیمسئول  یمبنا  نییموضوع تب  ، یمدن   تیمسائل مسئول  نیتراز مهم

  ی مسئله، مبنا  ن ید داشته باشد، اوجو  یمناقشه در حقوق خصوصمسئله واقعاً قابل  ک ی»اگر  ان  دان

  نتریمرا مه  یمدن  تیمسئول  یموضوع مبنا  یبرخ(.  10:  1۹82،  ۹و لو تورن ت« )اس  یمدن  تیمسئول

حقوق خصوص  همسئل مسئول  (. 27:  1۹72،  10استراک )  «اندهدانست   ،یدر  مبنای  این  در  مدنی  یت 

عامل فعل  به چه دلیل ضوع که  وم زیان    بار زیان،  دی  واردشده باید  را جبران کند، بررسی  به  گری 

)باریکلو،  می زیان45:  13۹2شود  گاهی  ولی  است،  قراردادی  مسئولیت  گاهی  مسئول،  (.  و  دیده 

ر  یرابطه قانون یکی  ندارند، ولی  زیان دیگری قرار میقراردادی    زاده،دهد )قاسما مسئول جبران 

لزوم تحمل ضرر از   گرید  یو برخ  یگرید   انیسبب به ز  بال  شدن  دارا  تیممنوع   یبرخ(.  24:  1387

مبنا  یسو را  مقصر  اساس78-5۹:  13۹1،  بادینی)  اند دانسته   تی مسئول  یشخص  بر  »اصل    (. 

ضرر بزند و در صورت   یگریخود به د  هایتیفعال  یدر اجرا  دینبا  کسهیچجبران کامل خسارت«،  

با بررسی مبانی  (.  56:  1385ادیب،  )  دیخسارت وارده را جبران نما  د یبا   کان ماالیحت  ،ورود خسارت

 بار را توجیه نمود.اندازی دست یافت و علت مسئولیت عام فعل زیانتوان به چشمو نظریات می

نظریهقدیمیتقصیر:    ینظریه-الف دترین  که  خصوص  ای  شده  ر  ارائه  مدنی  مسئولیت  مبنای 

پذیر  امکاناسایی آن به راحتی  نباشد. تقصیر یک عنصر معنوی است که شصیر میقاست، نظریه ت

اند و اریف مختلفی از تقصیر ارائه دادهدانان مشهور تاکنون تع(. حقوق ۹3-۹2:  13۹0نیست )راعی،  

بیان کرده را  اختالمباحث متعددی  از  نشان  که  بین حقوق اند  است.  ف  تعاریف ای  ازجملهدانان  ن 

اس اتقص  کهاین از    تعبارت  از  را »خودداری  با وجود  نیر  عملی  آن فعل توانایی صجام  دادن  ورت 

(. برای تشخیص تقصیر، رفتار انسانی متعارف را باید  175:  1388،  لنگرودی  جعفریاست« )دانسته 

ان و کاری که  نظر گرفت  بام شدهجدر  باید  را  انساناست  رفتار  نمود.    ا  مقایسه    اساس  برمتعارف 

عهدهی میدر صورتتقصیر    ینظریه  بر  را  قرار    ی توان مسئولیت جبران  آن شخص کسی  داد که 

  ءشی از فعل شخص باشد یا فعل اشیاکند که مسئولیت نامرتکب تقصیری شده باشد و تفاوتی نمی

 
9 Le Tourneau 
10 Strack 
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 ی(. نظریه31:  13۹2تقصیر است )حیاتی،  یا فعل غیر، در تمامی این مصادیق مسئولیت مبتنی بر  

شوند، ندارد  وجب مسئولیت مدنی میمزم جهت توجیه تمام مواردی که  یت الکفا   اییهتنبه تقصیر  

(. مطابق ماده  26:  1380،  پیریخواجه تواند به عنوان مسئولیت مدنی مورد قبول واقع شود )و نمی

ی  ل بیماری به غیر، موجب ایجاد مسئولیت مدن و نظریه تقصیر، صرف تقصیر بیمار و انتقا  ق.م.م  1

 (. 33: 137۹یردار است )یزدانیان، بیماری واگتال به ببیمار م

در  ییه نظر:  طرخ  ینظریه -ب ایتالیا  تحققی  مکتب  از  سرچشمه  بارهخطر  کیفری  مسئولیت  ی 

مجازات    اساس  براست.  گرفته مکتب،  شده  صرفاًاین  دانسته  اجتماعی  )کاتوزیاضرورت  ن،  است 

 زیضرر آن را ن  باید  کند،یل ماصح  یسود  یاز امر  یخطر، هرکس  یهیبر اساس نظر(.  186:  13۹3

 ینظریه(.  3۹3:  13۹1امامی،  )شود  یم  دهینام  زیخطر در برابر انتفاع ن  متحمل گردد که اصطالحاً

نیز  های آن را  برد، زیاناین موضوع است که هر شخصی که سود کاری را می   یخطر بازگوکننده

،  ی قبلیر است و برخالف نظریهضر  رودد ووشچه معیار مسئولیت محسوب میحمل کند. آنباید ت

و تقصیر  نظریه،  این  زیان  در  عمل  بلکه صرف  ندارد،  مسئولیت  در  نقشی  تقصیر  عدم  برای  یا  بار 

 (.5۹: 13۹0پور، تحقق مسئولیت مدنی کافی است )داراب

به:  ضمح  تیمسئول  یهینظر-ج توجه  از   یاریبس،  ریتقص  نظریه  اثبات  هاییدشوار  با 

اثبات رسانند.    دولت  تیمسئول  ر،یبه جز تقص  مبانی   اساس  بر   تا   اند هنمود  تالشان  نداحقوق  را به 

 ت یمسئول  یهینظراست.  دهش  شنهاد یپ   دانانحقوق   یبرخ  یمحض از سو  تیمسئول  یهینظر  روازاین 

فلسف افکار  حاصل  مواجهحقوق   یمحض،  در  پ دانان  با  بشر  یها شرفت یه  پ   یدانش   نشددهیچیو 

در   ت،یسبب  یه بر رابط  دیو تأک  یمدن  تیاز مسئول   ریبا حذف عنصر تقصکه    است  یاع مروابط اجت

محض   تی(. مسئول78-5۹:  13۹1،  و همکاران  ادینیب)  است  دهیدان یجبران خسارت ز  لیتسه  یپ 

و صرف   ستیبار نانیفعل ز  ای  انیزدر عامل    ریاثبات تقص  ای  وجودبر    یاست که مبتن  یتیمسئول

اثبات فقدان رابطه  کندیم  تی مسئول  جادیآن امل  اع   یضرر برا   رادیا و    تیسبب  یو خوانده جز با 

در    هرچند(.  ۹-8:  138۹کاتوزیان،  )   معاف شود  تیاز مسئول  تواندیقاهره نم  یانتساب ضرر به قوا

نوعی و عینی را مرادف هم به  لق،  طمدانان ایرانی، مسئولیت محض،  این خصوص برخی از حقوق 

 .  11کرد  اختالف باید پرهیزاز این  برند، ولی کار می 

 

 بیماری کرونا  به از ابتال ی انواع خسارات ناش
بس رسم  یاریدر  به  موارد  ز  ت یاز  ز  واردشده  انیشناختن  عنوان  قابل  یانیبه   ی مطالبه  تیکه 

 یاکه نمونه  میبرس  ده یدانیاحقاق حق زاست تا به جبران خسارت و    یاخسارت دارد، خود مرحله

 
است و حتی احراز رابطه    ورود خسارت تنها شرط الزم برای مسئول شناختن خوانده و عینی،  در مسئولیت مطلق    11

توان شدیدترین نوع مسئولیت  . بنابراین، این نوع مسئولیت را میسببیت میان فعل او و ورود زیان نیز حذف شده است

ای  ( نمونه ق.م.  631و    4۹3،  310( و کسی که در حکم غاصب است )مواد  ق.م.  315صب )ماده  نام نهاد. مسئولیت غا

ایرا  حقوق  در  مطلق  مسئولیت  اجتماعی،  از  اخالقی،  مبانی  متعددی همچون  مبانی  بر  نیز  مسئولیت محض  است.  ن 

 اقتصادی و فقهی استوار است. 
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ا عدم  یمعنوارات  ها خسنایز  نیاز  د نالو  بر  مازاد  تحقق    یبراکه    میاست. گفت  هیفع و خسارات 

جبران    یتا برا  د یبه بار آ  ی انیز  دی با  گری. به عبارت د استوجود ضرر الزم    ،در همه حال  تیمسئول

  ی ما از ضرر و اقسام آن است. هر جا که نقص  فیشود، اما آنچه مهم است تعر  جادیا  تیآن مسئول

ام اودر  مسلم  ا یشود    دجایال  برود    یمنفعت  دست  سالمت  ای از  عواطف   شهرت،  تیثیح  ،به  و 

-یم   جاد یا  ی مدن  تیجبران آن مسئول  یبرا  یی ها انیضرر به بار آمده و ز  د، یوارد آ  یاشخص لطمه

ا(.  244-241:  13۹3)کاتوزیان،  شود   ب ه  ک  یشخص  ، انیب  نیبا    مسلماً است،  مبتال شده  یماریبه 

بز ا  تیاما وضع  ،استشده  یگرمتحمل ضرر  از است که ممکن    ایگونه به  یماریب  نیخاص  است 

که    یبه نحو  ،دینما  یرا سپر  یطوالن   یکامل شخص دوره  یماریب  یآن تا مرحله  روسیابتال به و

ب  یآگاه  چیه باشد.   یماریاز  نداشته  وارد شده زیان  خود  زیانقا  در  های  و معنوی لب  مادی  های 

 گیرند. جای می

وارد شود.   یان به مبتال ی الضرر م ،بیماریکه به صرف ابتال به   دیآ یم ش یپ   کم ی: ماد یهاانیزالف(

پزشک به  یم  دیتأک  یدانش  مبتال  اول  بیماریکند شخص  تواند  می  ،است  یماریب  هیکه در مراحل 

  د کن عا  د ادنتوایمبتال نم  فرد  بنابراین،.  را دارد  ش یهاتیالادامه فع  یی و توانا  باشد   کردن  قادر به کار

ناتوان  روسیو انجام کار  هاآن  یباعث  ناش  درنتیجه  شده است و  هادر  از   یاو درآمد  را  از کار خود 

توانا و  داد  نخواهد  امور    یی دست  نخواهد ش   اشزندگیانجام    اما (.  80:  13۹2)میرصانع،    دمختل 

پذ   نیا  د یبا را  اولآن  رغمیعل ه  ک  رفتیسخن  مراحل  در  شخص  کار    ییتوانا   اکرون  یماریب  هیکه 

برای جلوگیری از  یو  همکاران  یاز سو  ممکن است  که  یبه سبب طرد اجتماع   اما   خواهد داشت،

فرد به سبب   ی . پس گاهردیالشعاع قرار گتحت  ی ممکن است کار و  رد، یگیصورت م  شیوع بیشتر

البته در موایباشد، از دست میبع درآمدش م شغل خود را که من  بیماری، ابتال به   که    یدردهد. 

  ن یا  .استتر  به فرد گسترده  ردشده وا  ی ماد  یهاانیاست، زدهیکامل خود رس  یبه مرحله  یماریب

 . ودش  یریگتحوالت چشم  خوشدست  افراد  ی اجتماع   ی از رفتارها  یاریاست که بسامر باعث شده

  و عوامل   باشند   مبتال به این بیماریتوانند  ینفر م  نیچند  نشان داده است که  گیرهمه  یماریب  نیا

بدون    یروسیو خود  اطراف  در  ب  یانشانه  ا یعالئم    گونههیچرا  عوامل  دهند   یکیولوژیاز    گسترش 

 (. 2: 2020)عزتی و همکاران، 

از وجود بی:  معنو  یهاانیزب( فرد    یدیخسارت شد  ، کرونا  یماریصرف اطالع  به روح و روان  را 

که عالوه بر تحمل مشکالت و    ند یبیم  یرامیکه او خود را در برابر ب. چه آندی نمای وارد ممبتال  

ن  یدیشد  یهاتیآالم آن، محدود   زمینه   دررا    یاگسترده  تیو محروم  یخانوادگ  یدر زندگ  زیرا 

باشد که    ایگونهبهها  انیز  نیممکن است شدت ا.  دی نمایم  لیتحم  یبر و  یو روح  ی ماد  یهالذت

بفر به  را  نما   روانی-یروح  یهایمارید  ضرر  دیمبتال  ز  به  را  ی بدن  و  باشد.  داشته    یاهانی دنبال 

قسم کسر  یمعنو دو  به  روح  تی ثیح  را  و صدمات  اعتبار   تسلی   یبرا  اصوالًاند.  کرده  میتقس  یو 

ز  خاطر عنوان ک  یمبلغ   ، دهیدانیشخص  ز  ی مدن  فریبه  زانیاز  به  و  اخذ    ی م  هیتأد  دهی دانیزننده 

 (. 57۹-578: 13۹1ی، گردد )امام
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 ماری کرونایباز  ی شاجبران خسارت ن
 سرزمینی   فراابعاد گسترده و  شود.  بررسی می  وناکر  یماریاز ب  یجبران خسارت ناشدر این بخش،  

پ   سؤال  نیا  یماریب  نیا آ  کشدیم   شیرا  تعهددولت  ا یکه  اصوالً  جبران   یریشگیپ   یبرا  یها  و 

دست    ی ع مشرو  تیلکه شخص به فعا  یدر »موارد.  دارند   یی هاتی فعال  نیچن  یخسارت آثار فرامرز

از    یک یبه    د یبااست  که به بار آمده    یخسارتن وجود  با ایهستند.    گناهیو او هر دو ب   ده ی دانیزده، ز

ز  لیآن دو تحم اتفاق،  با  ی ول  ، است  ده یرا برگز  ده ید انیشود.  را جبران کند.    یعدالتیب   د یحقوق 

از کس  تیالکه به فع  یکس از آن سود برد  برا  یفع ه و ندنکر  چیکه ه  یپرداخته تا   ی نبرده است، 

شا  لیتحم )کاتوز  ترسته یضرر  ا14:  1383  ان،یاست«  ا  نیا  ترمهم  یمسئلهما  (.  که    ن یاست 

باشد    یتواند بخش خصوصیکه م  ت یفعال  یبر متصد  د یبدون خطا با  تیمسئول  ا یمطلق    تیمسئول

حقوق    ونیسیاست؟ کم  را داده  ت یفعال  نیاعدتاً اجازه انجام اشاء که قدولت من  بر  ا یشود    لیتحم

سال    المللنیب تصو  2006در  با  فعال  یناش  یفرامرز  ان یز  صیتخص  سینوشی»پ   بیو    ی هاتیاز 

کرد که    ررخود مق  4در اصل    س ینوشیپ   ن یپرسش پاسخ دهد. ا  ن یخطرناک« تالش کرد تا به ا

ت عدم  راما دولت منشاء در صو  ،است  بوده  تیفعال  یه متصدجبران خسارات متوج  هی اول  تیمسئول

. با توجه به 12دارد خسارت  جبران    یراب  یی و غا  هیثانو  تیمسئول  دگان،یدانی ز  مؤثرو    یبران کاف ج

ا  یناش  یاقتصاد  هاینابسامانیو    کروناتلفات    یحجم باال است که    ادیچنان زخسارات    ن یاز آن، 

با    قیو حقو  قیقیبا این وجود در داخل کشورها، اشخاص ح.  ردداتوان جبران آن را ن   ،یمتصد  چیه

فع  میالیتانجام  خود  و های  مادی  خسارت  زمینه  را   توانند  بیماری  این  انتقال  طریق  از  معنوی 

 فراهم نمایند. 

در جوامع    کهاینبا توجه به تحوالت اجتماعی و  :  یقیحق  اشخاصتوسط    خسارتجبران  (الف

و در حال گسترش میشده  یکنونی مشاغل تخصص بهاند  هر  مقتضای    باشند، خسارت و آسیبی 

ایجاد می و شفیعی،  شود )رجبتخصص  از72:  13۹8زاده  در    (.  فرد  است یک  رو، ممکن  همین 

شغل و محیط کار خود مرتکب اشتباه و خسارتی گردد که ایجادکننده مسئولیت مدنی باشد و در  

سی  رباید به بر  ،. بر همین اساسشیوع یابدی متعددی  اهمباالتی، بیماریصورت انجام هرگونه بی

 خت. ها پردادهنده بیماری و تعیین مسئولیت مدنی آنل انتقالعوام

مسئول    یو جان   یشود در مورد خسارات بدنیبه او نسبت داده م  یماریکه انتقال ب  انیعامل ز  فرد

قتل نفس و در صورت ادامه  هیدباشد که در صورت فوت فرد مبتال  ی فرد مبتال شده م هیپرداخت د

  یی کارا  یماریاو که در اثر ب  یاعضا   یارافتادگ ارش، خسارات از ک  ای   هید  زانیم  او با محاسبه  اتیح

را از دست داده پرداخت خواهد شدخود  او  به  ست که فعل شخص  ا  یدر صورت  باتیترت  نیا.  اند 

مطابق با    ،محض باشد  یخطاشخص    نیکه فعل ا  یشبه عمد باشد. در صورت  ا ی  یان عمدی عامل ز

. در تمام  ندیبرآ  هیاز عهده پرداخت د  دی او با  یعاقله  ،یزات اسالمنون مجااو مقررات ق  یفقه اسالم
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  ی ارش که تنها خسارت بدن  ای  هیدر کنار د  ست،اوارد شده  ماریکه بر شخص ب  یموارد خسارات  نیا

 (. 263: 13۹3 ان،ی)کاتوزد جبران گرد د یاب باشد، یم  دیدهزیان

  را شامل تمام   هیدارد که د  لیتما  ی عال  وانی. د است  نیز این مسئله صادق   یمعنو  یهاانیدر مورد ز

  دارند حکم به جبران   یشتریب  ل یتما  ی و مدن  یفریک  یهادادگاه  اما ،  بداند   یو معنو  یماد  یهاانیز

  مبنای د  رسبه نظر می.  (85:  13۹2صانع،  ؛ میر71-57:  138۹،  بدهند )کاتوزیان  یخسارت معنو

با  حقوقی را  کرونا  بیماری  مدنی  نظ  مبتنی  دیمسئولیت  و    یریهبر  دانست    این   اساس  برتقصیر 

تبیین به  عوامل   نظریه،  مسئولیت  مبنای  پرداخت.  مذکور  عوامل  مدنی  مسئولیت  آثار  و   ارکان 

انتقال عوامل  از جانب  تقصیر  ارتکاب  بیماری کرونا،  بیماری کرونا میانتقال  و دهنده    مدعی  باشد 

  عمل عوامل انتقال این بیماری و پیدایش بین    علیت  یه اثبات رابط  ی از عهده  د بایچنین انتقالی  

خ در  )ساعی،  بیماری  برآید  متضرر  اشخاص  یا  رویه 65:  13۹5ود  در  مب  ی(.  ایران،    نایقضایی 

  صوص. در همین خباشدتقصیر می  یهای خطرناک، نظریهدهندگان بیماریمسئولیت مدنی انتقال

  از شعبه دادگاه   صادر شده  30/11/138۹ه  خمور  8۹0۹۹70226101060شماره    رأیتوان به  می

  نمود که عدم ویروس زدایی و عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر  تهران اشاره  ی عمومی حقوق

   .(65:  13۹5)ساعی،  13انجام وظایف قانونی سازمان را از مصادیق نظریه تقصیر دانسته است 

ضوابط  کرونا  یماریب  وعیش ا  یبرا  یموجب شد،  ام شوعالا  یماریب  نیمهار  عدم   نید.  بر    ضوابط 

اشخاص، ممنوع  ا  تیتجمع  انجام  و  بهداشتسفر  مناسب  نیهم  در.  شتدا   دیتأک  یقدامات    راستا، 

قانون  یبرخ  است مواد  مسئول  یاز  به  مدن  ی فریک  تی مربوط  رعا  یو  عدم  صورت  در    تیاشخاص 

  و   یفریک  یاهت یئول سها، اشخاص از مآن  یتا با بازخوان  گرددمرور    نهپیشگیراو    یمقررات بهداشت

  ی های مار یاز ب  یری طرز جلوگ  قانون  22در ماده  .  ندمقررات، آگاه شو  نیا  تیاز عدم رعا  ی ناش  ی مدن

 یکه مانع اجرا  یآمده است »اشخاص  ده،یرس  بیبه تصو  1320خرداد    11که در    ریو فراگ  یزشیآم

  اروز ت  8به    شوند،  رردایواگ  یهایماریاز ب  یکیدر اثر غفلت، باعث انتشار    ایشوند    یمقررات بهداشت

تأد  2 ا  یکیبه    ایو    لایر  500تا    51و    یبیماه حبس  در ماده  د«.  شونیمحکوم م  فری دو ک  نیاز 

شده    حیتصر  ده،یرس  بیبه تصو  1375خرداد    3که در    راتیبخش تعز  یقانون مجازات اسالم  688

اقدام »هر  عموم  هیعل  دیتهده  ک  یاست  ممنو  یبهداشت   ... شود  مرتکب  دباشیم  عشناخته    ن،یو 

قوان طبق  شد  نیچنانچه  مجازات  مشمول  تا    یردتیخاص  حبس  به  محکوم    کینباشند،  سال 

ش در  د«خواهند  در    ن یا  یاصالح  یتبصره.  که  تأ   1376مرداد    1۹ماده  نگهبان    یشورا  د ییبه 

تهد  نکهیا  صیاست که »تشخشده  حیتصر  ،دیرس مزبور  عموم  هیعل  د یاقدام  آلودگ  یبهداشت    ی و 

م  ستزیمحیط آ  شودی شناخته  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عهده  بر  پزشک....  در ت«.  اس   یموزش 

  28توجه شود که در ماده    دیبا  زین  یماده قانون   نیدر ا  شدهبینیپیش  ینقد  یجزا   زانیرابطه با م

 
های خونی، عدم تجهیز پاالیشگاه خون خریداری شده از کشور  از فراوردهاین رای صادر شده، عدم ویروس زدایی    13

ویروسآلم سیستم  به  فراوردهان  تولید  برای  پروانه  اخذ  عدم  مناسب،  فاکتزدایی  و  خونی  انعهای  عدم  ورهای  قادی، 

حسوب شده  انون سازمان انتقال خون از مصادیق تقصیر خواندگان موظایف ق   نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام 

 است. 
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اسالم تصو  13۹2که در سال    یقانون مجازات   ی جزا  زانیم  لیتعد  یبرا  یباتی ترت  ده،یرس  بیبه 

است و   وزیرانیئت هکه البته مستلزم مصوبه    شدهبینیپیش  ینک مرکزشاخص با   بر اساس  ینقد

  مصوب سال   یقانون مجازات اسالم  4۹3در ماده ت. اسدهیبه انجام رس ز یخصوص ن نیدر ا  یاقدامات 

از آن، مانع از تحقق   یناش  جهینت  مرتکب و رفتار    انی م  یاست که »وجود فاصله زمانآمده  ،13۹2

  ا یموجب قصاص    کشنده که حسب مورد،  یماریاز انتقال عامل ب  ی فوت ناشنند  . ماستین  تیجنا

  ایموجب قصاص    یدر صورت  تیاست که »جناقانون آمده  نیهم  4۹2در ماده    نی است«. همچن  هید

 ای  بی تسب  ایز آنکه به نحو مباشرت  حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. اعم ا  جهی است که نت  هید

آن اجتماع  انجابه  شها  احکام    نکهیا  جهی نتود«.  م  به  توجه  در  گذارقانونبا  دهه   که  چند  طول 

ا  گذاریقانون تأک  نیدر  مورد  رعا  دیخصوص  عدم  است،  بهداشت  تی بوده  ضوابط    یمقررات  و 

کرونا    یماریب  مبارزه بادر خصوص    ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یاز سو  شدهتعیین

ا موجب  م  راداف  یبرا  یفریک  تیلمسئو  جادیاوالً؛  و  پ   تواندیشده  در  را  حبس    داشته   یمجازات 

ثان در   تواندیبوده و م  هیمستلزم پرداخت خسارات و د  زین  هیو د  یمدن  ت یاز نظر مسئول  اً؛یباشد. 

 د. قصاص را هم فراهم کن طیشرا یفروض خاص، حت

مسئول  :لتط دوتوس  خسارتجبران  ب( از  مسئول  تیمقصود  عمل    ایا  خط  زا  یناش  تی دولت، 

  ی تحت کنترل او انجام م  لیبا وسا  ندهیامستخدم، نم  قیدولت از طر  لهیاست که به وس  ینامشروع 

مسئول  ران،یا  یحقوقنظام  در  (.  144:  13۹7  ،یموتمنی)طباطبائ  شود عام  قواعد    ، ی مدن  تیطبق 

  نیبر ا  یهاگو  ق.م.  328و    335راستا مواد    نیبماند و در هم  ینشده باق جبران   دینبا  یضرر  چیه

 یو معنو  یجبران خسارات ماد  ،ی مدن  تیاز قواعد مسئول  ی هدف اصل  که اینمدعاست. با توجه به  

دولت   کارمندان  و  دولت  مستثن  نیااز  است،  ن  باشندینم  یقاعده  دولت  عنوان   تواندیم  زیو  به 

، رانیا  یحقوق  در نظام .  (105-6۹:  1388تمی و بهادری،  سر)  مسئول جبران خسارت شناخته شود

سئولیت مدنی دولت در نظر برای بررسی ممحض    تیخطر و مسئول  ر،یتقص  ییمبنا  یه یظرن  سه

 گرفته شده است. 

قانون مسئول  یر:تقص  یهینظر-الف  یبه عنوان مبنا  ریتقص  یه ینظر  133۹مصوب    یمدن  تیدر 

  رشیذ(. با پ381-368:  13۹3رستمی و همکاران،  )  ته استقرار گرف  موردپذیرش  ی مدن  تیمسئول

اعمال  تیول مسئ  اصل انجام م  یدولت در قبال  تأ   هیظرن  نیاول  دهد،یکه  با  دییمورد   یهینظر  دیرا 

تقص  ریتقص دادن  نسبت  منظر حقوق  ری دانست.  از  دولت  در   ستین  حیصح  ی امر  یبه  آنچه  هر  و 

م به دولت نسبت داده  افراد وارد    یاست که توسط مستخدمان دولت  ین ایز  شود،یعامل خارج  به 

را    ق.م.م  11ده  مادولت،    تیدر باب مسئول  دگاهید  نیبه ا  نی(. قائل53:  138۹زرگوش،  )  گرددیم

  ی با اشکاالت متعدد  دگاهید  نی ا  رشیاند. پذگرفته  نظرخود در    دگاهید  رشیپذ  یمبنا برا  نیترمهم

ا است؛ چه  بس   نکهیمواجه    د،ی نمایم   تیفعال  ،یدولت  التیتشک   ای که دولت    ییهااز حوزه  یاریدر 

اثبامکا تقصن  بس  ریات  در  و  ندارد  ن  یاریوجود  موارد  اثبات  دیدهزیان  یرسدست  زیاز  ادله    ، ی به 

مأمور  باشدینم  ریپذامکان به  محدود  مدارک  و  اسناد  از  اطالع  در  بنابراین،    .است  ی دولت  نیو 

در  (.  2۹4-2۹3:  1387زاده،  مقاس )  اثبات را ندارد  تیقابل  زین  رمتعارفیغ   یضررها  از موارد  یاریبس
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که بر اساس آن بتواند    یبه مستندات  اندگ یدانی ز  یدسترس  ،کرونابیماری  از    یناش  تیمسئول  باب

موارد، سازمان مزبور    شتریدر ب  کهایندشوار است؛ مضافاً    اریرا به اثبات برسانند، بسدولت    ریتقص

، کارا  دولتب  بادر  ریتقص یهیاذعان نمود که نظر  توانمیپس،  است.ده نش یریاساساً مرتکب تقص

 نیست.

فعال  یافراد:  رخط  یه ینظر-ب به  پ   پردازندیم  یتیکه  مح  رامونیو  ا  یخطرناک  طیخود   جادیرا 

  ی مزبور مبتن  یهیمتحمل شوند. نظر  زیرا نمحیط پیرامون    از خطر  ی ناش  تیمسئول  د یبا  کنند، یم

اساس عنصر  دو  که    یبر  ز  اندعبارت است  ورود  رابطه  انی از  احراز  ا  بنابراین،  ؛تیسبب  یو    ن یدر 

ت.  دولت را مسئول دانس  توانیدو رکن مزبور م   ثبات صرف ا  و به  ستین  یازی ن  ریاثبات تقص  دگاه ید

نقطه قوت است،   یدارا  داند،یشرط نم  ،یمدن  تی را در اثبات مسئول  ری که تقص  یاز جهت  هینظر  نیا

م  اما نظر  نظر  رسد یبه  موارد  یهیکه  در  فقط  را  ت یقابل  یمزبور  ناشداراست    اتکا  از   ی که 

ز  ی انتفاع   ی هاتیفعال تقص  تی مسئول   یبرا  یهیتوج  گونهچیه  رایباشد؛  ناش  یریبدون  از   ی که 

نم  یرانتفاعیغ   ی هاتیالفع ارائه  به  (.  35:  138۹زرگوش،  )  دهدیاست،  توجه  اقدامات    کهاینبا 

انتفاع  ردپذیینهاد صورت م  نی ا  یقانون  فیوظا  یاستادر ر  دولت  تصورقابلنهاد    نیا  یبرا  زین  یو 

، ناکارآمد جلوه  انتقال بیماری کرونااز    یدولت ناش  تیمسئول  یخطر به عنوان مبنا  یه ینظر  ،یستن

 نماید. یم

سو   تیمسئول  یه ینظر:  ضمح  تیمسئول  یهینظر-ج از    شنهاد یپ   دانانحقوق   یبرخ  یمحض 

فلسف  و   است   هدش افکار  پ حقوق   ی حاصل  با  مواجهه  در  بشراند  یاهتفشریدانان  پ   یش    ده یچیو 

 ت،یبر رابطه سبب  دیو تأک  یمدن  تیاز مسئول   ریر تقصاست که با حذف عنص  یروابط اجتماع   نشد

  ی کی(.  36-1۹:  13۹3همکاران،  و    بادینی)  است  دهیدانیزناشی از  جبران خسارت    لیتسه  یدر پ 

ضمانت مسئول  یاهااجراز  خسارات  ی مدن  تی مهم،  جبران  اثر  یو  در  که  به  بیماریانتقال    است   ،

به   ت،یمسئول   نیا  یبرا  یاسبمن  یمبنا  د،یبا  روازاین.  دآییاشخاص وارد م بتواند  انتخاب شود که 

ز  نیبهتر ممکن،  ز  انیشکل  به  دعاو  دگانیدانیوارده  و  جبران  برا   تیمسئول  یرا    شان یا  یرا 

بر اساس    کهناینخست  یم:  مواجه هست  یاساس   رادی، با دو اق.م.م   11ماده  ر اعمال  د.  دینما  لیتسه

تفک  یتیحاکم  فیو وظا  یگریتصد   فیوظا  انیم  یدباماده    نیا )  کیدولت،  -طباطبایی قائل شد 

ادولت  درنتیجه(.  414-412:  13۹7موتمنی،   با  عمده  ل یتحل  ن ی،  از جبران خسارت    یدر  موارد 

انب دولت ارده از جکه خسارت و  صورتی   دردولت،    تیدر باب مسئول  کهاینم  دود.  معاف خواهند بو

دولت را مسئول دانست و مأمور مزبور از  توانیباشد، نم یمأمور دولت  بارانیز از عمل ینباشد و ناش

شعاریان و  )  ، مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد به ویشده  محول  ف یباب عدم انجام تکال

عادالن  تریمنطق  هرچند(.  22:  138۹جباری،   چن  نای  ترهو  در  که  دولت   زی ن  یموارد  نیاست 

خود   یرجوع به کارکنان خاط  حقشود و سپس    یتلق   دهیدانیمسئول جبران خسارت در مقابل ز

در باب جبران خسارت، در هر حال جبران خسارت بر  »،  با ایان وجود باید گفت کهرا داشته باشد.  

ف ظاهر  خال  یریتفس  نیچن  ی. ول دیمراجعه نما  بارانیبه عامل ز  تواند یم  عهده دولت بوده و دولت 

 . ( 362: 13۹6« )امیرحسینی و مبین، تماده مزبور اس
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ایرانحقوقنظام  در   امر  یاگر کس، »ق.م.  221بر طبق ماده  ،  ی  به  اقدام  بکند    یتعهد  تعهد    ای را 

مشروط   سارت طرف مقابل استکند در صورت تخلف مسئول خ   یخوددار  یکه از انجام امر  دینما

ا تصر  نکهیبر  و    حیجبران خسارت  تصر  ای شده  منزله  به  عرفاً  و    حیتعهد  قان  ای باشد  ون بر حسب 

مصوب   رداریو واگ  یزشیآم  یهایماریاز ب  یریقانون جلوگ  22به استناد ماده  «.  موجب ضمان باشد

در اثر غفلت باعث انتشار  ا ی  شوندیم یمقررات بهداشت یکه مانع اجرا ی»اشخاص 1320خرداد  11

به    ا یو    ی نقد  مهیجر  ای   ی بیبه هشت روز تا دو ماه حبس تأد  ندشویم   دارریواگ  یهایماریاز ب  یکی

 11بحث پرداخته است. در ماده    نیبه ا  نیز  ق.م.م    11ماده  .  شوندیمحکوم م  فریک  ود  نیاز ا  یکی

و تنها در موارد  شده  رفتهیپذال آن در اعم ی به عنوان اصل کل ضمان شخص مستخدم   ،  قانون نیا

تند به عمل  مس  ههرگاه خسارت واردت.  مزبور دولت را مسئول اس   اصل  برتثناء  با ورود اس  یخاص

صورت جبران خسارت   نیدر ا  ،مزبور باشد  مؤسساتادارات و    لی ها نبوده و مربوط به نقص وساآن

و  ...  از   یبرخوردار»:  نیز  قانون اساسی  2۹  اصل. طبق  است  مرتبط با آنسسه  ؤاداره و م  ی بر عهده

درمان   یاشتبهد  دماتخ  به  ازین مراقبتها  یو  غ   همیب  صورت  به  یپزشک  یو    ی همگانی  حق  ،رهیو 

که  است  محل   ن یقوان  طبق  است   موظف  دولت،  از   حاصل  یدرآمدها  و  یعموم  یدرآمدها  از 

ق طب  «. کند  نیافراد کشور تأم  کی  کی  یرا برا  فوق   یمال  یهات یو حما  ، خدماتمردم  مشارکت

رفتار مرتکب و    انیم  ،یله زمانوجود فاصنیز »  13۹2قانون مجازات اسالمی مصوب سال    4۹3ماده  

کشنده،    یماریاز انتقال عامل ب  یمانند فوت ناش   ستین  تیاز آن، مانع از تحقق جنا  یناش  جهینت

ا  است.   هید  ا یکه حسب مورد موجب قصاص   )  ن یحکم  ماده  و  ا4۹214ماده  قانون در مورد    ن ی( 

جا  هیکل مجموع  .  است  یرجرائم  ماده    بردر  جلوگق   22ماده  ،  ق.م.  221اساس  از   یریانون 

،  1368ی سال  قانون اساس  2۹اصل  ،  ق.م.م   11  ، ماده 1320  سال  رداریو واگ  یزشیآم  یهایماریب

مجازات قانون  4۹3ماده  و   1375مصوب  نده بازدار یهاو مجازات راتیتعزقانون   604و  532ماده 

اقو  توانیم ،  13۹2  مصوب  یاسالم به عنوان سبب  را  خسارات   نبرا مسئول جر،  از مباش  یدولت 

 دانست. ی کرونا ماریمجموع ملزم به مقابله با بو در  وارده شناخت

از مباشر،    یدولت را به عنوان سبب اقو  توانی، م ی مدن  تی مسئول  ی بر اساس قواعد عمومبنابراین  

 ت   /50۹  یشماره  یمصوبه توان به  یین خصوص مدر ا  .شناخت  شدهخسارات وارد  نمسئول جبرا

که    وزیرانهیئت05/01/13۹۹مورخ    57531 نمود  اصل  اشاره  استناد  وهشتم  یس  و  صدیکبه 

 دستورالعمل   مقابله با کرونا،   یمصوبات ستاد مل   یو در اجرا  رانی ا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس

توان همچنین می  است.  رگرفتهب  ا را درکرون  ی ماریب  وعیاز ش  یناش   یاضطرار  یاعتبار  دیطرح خر

بدوی دیوان عدالت اداری   15شعبه    31/01/13۹2مورخه    ۹20۹۹70۹01500028شماره    رأیبه  

که در    رأینمونه    نیا  اختصاص داشته است.  کارافتادگی   از  زانیو م   یمارینوع باشاره نمود که به  

ادار  وانید  یبدو  15  شعبه موضو  یعدالت  درباره  است  صالحصادرشده  موضوع   وان،ید  تیعات 

ادار  ت،یصالح مخالف،    ،یپزشک  ونیسی کم  ،یمراجع  امر،    یتخصص  ،کارافتادگی  ازمفهوم  بودن 

 
حاصله    جهیاست که نت  هی د ای موجب قصاص   یصورتدر  ت یجنا : 13۹2قانون مجازات اسالمی مصوب سال  4۹2ماده  14

 ود.به اجتماع آنها انجام ش  ای  بیبه تسب ا یاشرت  به نحو مبمستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه 



 

 

 

 
  ( صابری مجداحمد  )   ....جبران خسارت های ناشی از  در  مسئولیت مدنی باز پژوهشی مبانی                33

 

  ۹1موضوع ماده    ی پزشک  هایکمیسیون  هینظر.  باشدمی  یاجتماع   نیتأم  ،یپزشک  ونیسیکم  هینظر

تأم ب  ی اجتماع   نیقانون  نوع  م  یماریدر خصوص  دل  ،کارافتادگی   از  زانیو    ی فنو    یتخصص  ل یبه 

قضا نظر  امعان  قابل  رانمو  نیا  .15باشد ینم   یی بودن،  شعبه    ینه  در  عدالت    وانید  یبدو  15که 

صالح  یادار موضوعات  درباره  است  صالح  وان،ید  تیصادرشده  ادار   ت،یموضوع   ،یمراجع 

ازکارافت  ، یپزشک  ونیسیکم مخالف،  نظر  ی تخصص  ، یادگ مفهوم  امر،    ، یپزشک  ونیسیکم  هیبودن 

 . باشدیم ی جتماع ا نیتأم

سهوی چه  و  عمد  صورت  به  چه  اشخاص  نقش  خصوص  می  در  بیماری  انتقال  رأدر  به  ی  توان 

تهران   07/01/13۹1مورخه    ۹10۹۹022610002۹  یشماره حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 

مسئو مبنای  خواندگان،  تقصیر  که  نمود  آناشاره  مدنی  استلیت  شده  اعالم  :  13۹5)ساعی،    ها 

  وان ید  8عبه  ش  27/0۹/13۹2مورخه    ۹20۹۹70۹0680  یی شمارهان به رأ تونین میمچه  .(66

مورد    کشور  یعال در  که  نمود  ب  یابتالاشاره  به  در طالق B   تیهپات  یماری زوج  وکالت  تحقق   و 

ر  نیااست.   شعبه    یأنمونه  در  صادرش  ی عال  وانید  8که  دربارهدهکشور  موضوعات    ن یا  یاست 

احتمال    هرچند.  عسر و حرج  ،یمسر  یماریلت در طالق، بعقد، وکا  باشد: طالق، شرط ضمنیم

  رد، یگیو انتقال خون صورت م  یتماس جنس  قیزوج به زوجه، که از طر  B  تیهپات  یماریب  تیسرا

 ن یاز ا  یریجلوگ  یبرا  ایدبزوج    یوجود دارد و از طرف  تیکم است امّا ازآنجاکه احتمال سرا  اریبس

ت  یهاواکسن  یماریب را  آزماو مر  قیزرالزم  و  نظر    طیشرا  نیبنابرا  ، شدبا  ی بادیآنت   ش یتب تحت 

شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، تطابق دارد و موجب تحقق وکالت در    3موجود با بند  

خواه فرجام   هیحه از ناحخواسته در حدود اعتراضات مطرودادنامه فرجام.  شودیزوجه م  یطالق برا

به ماده    قض بوده و و اشکال مستوجب ن  رادیفاقد ا   ی رأ  ،ی مدن  یدادرس  نییقانون آ  370مستنداً 

   .16گردیدخواسته ابرام فرجام

به   توجه  اجمال  یچگونگ  یدرزمینه   قیعم  یخألهابا  مرور  کرونا،  با    خاص مقررات    یِمواجهه 

خاص و    یماریب  کیبه    وجودضوابط م  همحدود بودن گستر  انگریب  ران،یدر ا  هایماریاز ب  گونهاین

  یهادستگاه  انیم  ناسازگاریو  و روزآمد نبودن    یاجرا در سطح مل  یمقررات موجود برا  یِکارآمدنا

کرونا،    روس یو  وعیاز ش  ش یتا پ   رسدی، به نظر م روسیو  نیا  وعیش   ی هاهشیفارغ از رت.  ربط اسیذ

ز قانون طر 1320در سال  یدر کشور رخ داده است و حت باز ریاز د یامراض مسر وعیش باوجودآنکه
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  ی هایماریاداره مبارزه با ب  1328و در سال    بیتصو  رداریو واگ  ی زشیآم  یهای ماریاز ب  یریجلوگ

بهدا  ریواگ وزارت  بهدهیگرد  تأسیس  یردر  و  ن  کهآنرغم  است  سال  زیدولت  طول  گذشته    انیدر 

مسر  درزمینه  یمصوبات امراض  کردهص  یکنترل  حقوقادر  نظام  نگرش  امراض   رانیا  یاست،  به 

  گذاری تمقررای  هوی ش  لیه دلب ت.  اسبودهمحدود    یهرخداد با گستر  کی  یمثابهبه  صرفاً  دارریواگ

  ی لیتعط  یه نحو  ازجمله  ده ی ابعاد مختلف پد  خصوص  در کرونا،    روسیموصوف، در زمان گسترش و

مقررات موجود از    ،یی و قضا  یاس یس  ،یادار  ، یآموزش  ،یمراکز تجار  تیفعال  یهویش  رییتغ  ا یموقت  

  ل وازات گذر زمان، دستورالعم، به م ءخال  نیا  لیبرخوردار نبوده و به دل  یکاف  تیولو شم  یبخشاثر

  یو قوه  هصادر شد   هییو قضا  هی مجر  یقوا  یاز سو  هایی هنامو بخشکرونا    ی ستاد مل  یاز سو  هایی 

 . یدمواجه گرد یبا مانع بهداشت زین  ی(قانون اساس 71صل ای )ن یتقن  تیانجام مسئول یمقننه برا

  11بند  )   آن است  نیکلف به تأمجامعه است و دولت م  یضرور  یازهایبهداشت از ن  کهایننظر به  

 ریواگ  یهاو آفت   ها یماریاز ب  یریشگیو کنترل و پ   (رانیا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس  3اصل  

حاکم  ازجمله مد  8ه  ماد  بند ک)  است  یتیامور  کشور  تیریقانون  به   (1386مصوب    یخدمات 

تعنوان گ ا  یحول حقوقام نخست  در چهارچوب   موجود  یعرصه، مناسب است نظام حقوق  نیدر 

بازشناسیتمسئول  یالگو  کی شناسا  یمحور،  با  تا  موجود،    های چالش   و   هافضع  ییشود  نظام 

  (، جرمری)واگ  یامراض مسر  وعی کنترل ش  یخصوص انجام شود. معموالً برا  نیاصالحات الزم در ا

عمد  تیسرا  یِانگار غ  یدادن  مسئول  یمدع   ریو  تحقق  و  جبران   یفریک  تیآن  و  مجازات  و 

انتقال ب  یناش  یات جسمانخسار مانند قانون  )  خاص  نیدر گوشه و کنار قوان  گران،یبه د  یماریاز 

ب  یر یطرز جلوگ ابواب  به)  م عا  نیو قوان  (1320مصوب    رداریو واگ  یزشیآم  یهایماریاز  خصوص 

 ه یاقدام عل  یانگارجرم  مورد  در  راتیقانون تعز  688ماده    ای   و  یقانون مجازات اسالم  اتی قصاص و د

 وعیش  ییامکان شناسا  زی)قراردادها( ن  یاست. از منظر حقوق خصوص  دقابل استنا  ی(هداشت عمومب

واگ  ۀگسترد تأث  ریامراض  و  ماژور  فورس  عنوان  ا  ریبه  بر  قراردادتعهدا  یفایآن  عنا   یت  به    تیبا 

 . تقابل استناد اس ( .م.ق   22۹و  227مواد  مله ازج) نیعمومات مندرج در قوان

ا  ت،یمسئول همچن  ،ندارد  کننده جبران   ثرصرفاً  ن  رانهیشگی پ   ی ژگیو  نیبلکه  .  کشدیم   دک ی  زیرا 

توجه  ت ید، نهاجبران با او خواهد بو تیخسارت، مسئول یداری بداند که با پد  یاگر طرف  ،دیگربیانبه

(.  51:  1383  ان،یکند )کاتوز  یخسارت خوددار ورود    از  و مراقبت خود را به کار خواهد گرفت تا

 ی ر یشگیپ   یبرا  یترو قدرت افزون  اریاخت  یخصوص  یهابا طرف  اس یها در قکه دولت  است  یعیطب

فرامرز  ای خسارات  وضع  یناش   یکاهش  دارنفوق   یهات یاز  خطرناک  محض   تیمسئولد.  العاده 

و    ییقضا  هیقرار دارد. رو  نیدکتر  وردحمایتمالعاده خطرناک  ها در صورت وقوع حوادث فوق دولت

   (.722-720: 2018و همکاران،   17)سندس  شودیم  دهید تیمسئول  نیبه سود ا زین یدولت

ا  یواجد تبعات مثبت و منف  توأمان  تواندیم  1۹-د یکوو  ن،یبنابرا کمک    تواندیم  یماریب  نیباشد. 

در حقوق   یشتریب  ی ضاخطرناک، فالعاده  ها در خسارات فوق محض دولت  تیمسئول  مد تا نظاکن

ا  یهاءخال  رغم یعل   ند. ک  دایپ   المللنیب و  ناش  یبرا  تیمسئول  راداتیموجود  از   یجبران خسارت 

 
17 Sands 



 

 

 

 
  ( صابری مجداحمد  )   ....جبران خسارت های ناشی از  در  مسئولیت مدنی باز پژوهشی مبانی                35

 

  و   نیاز دکتر  تأسیآن با    رامونیپ   یحقوق  افتهی با استمداد از قواعد انسجام  توانی، مبیماری کرونا

به    یدادگستر  یالملل نیب  وانید  یآرا  ییقضا  هیرو مترقپرداخت خسنسبت  اصل  عنوان  به   یارت 

 ت اقدام نمود.  متضمن نقض عهد و جبران خسار 

به وجود آمده است که نشان از مسئولیت مدنی  الملل  در سطح بین  قراردادیدر این زمینه قواعد  

قواعد قراردادی ناشی از کرونا در خصوص   240در بخش دوم از ماده  .  است  کرونادر برابر شیوع  

ها برای  ن به اجارهچنین آمده است: »مالکین مجاز به خاتمه داد  18د اجاره ل قراردامحدودیت انحال

ساختمان  یا  که    صرفاً نیستند،    1۹زمین  اساس  این  اجارهبر  اجارهاشخاص  در نشین،  را  خود  بهای 

و عدم    کرونا  ویروس. ارتباط بین شیوع بیماری  اندده نکرای از ماه آوریل تا ماه ژوئن پرداخت  دوره

همچنین در بخش سوم   .«20دنشان داده شو  نامهاجارهبخشی در متن  رضایت  طوربه  داخت بایدپر

وام قانون  به  مربوط  قواعد  خصوص  وام   21در  قراردادهای  با  رابطه  »در  است:  شده  آورده  چنین 

از  مصرف قبل  که  واممنعقد    2020مارس    15کنندگان  شخص  خصوص  در  است،  دهنده،  شده 

تا    2020ل  آوری  1د و اصل مال، این موارد مذکور در دوره زمانی  های سوختها و بازپرداپرداخت

افتد و مهلت پرداخت به مدت سه ماه از تاریخ مقرر به تعویق افتاده  به تعویق می  2020ن  وئژ  30

کننده به دلیل از دست دادن درآمد  مصرف است که اعمال قابلالبته این قاعده در صورتی   «.22است 

ش چهارم این قواعد  در بخیوع بیماری کرونا رنج برده باشد.  ده ناشی از شالعافوق   ناشی از شرایط

چنین بیان شده که دولت فدرال مجاز است به    23قراردادی در خصوص جواز صدور ابزارهای قانون 

به تعویق   2020سپتامبر    30حداکثر تا تاریخ  وسیله ابزارهای قانونی، حق عدم اجرای تعهدات را  

زیادی  اگر  زجملها.  بیندازد تعداد  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی  که  گردد  شرکت  مشخص  و  از  ها 

آن میزان  کارمندان  به  است.  تأثیرتحت    توجهیقابلها  قرار گرفته  کرونا  همچنین دولت    بیماری 

، ازآنپسوجود دارد و حتی    کرونا  ویروساری  فدرال مجاز است که تا زمانی که اثرات نامطلوب بیم

اقتصادی وارد عمل نماید نی را براابزار قانو بهبود وضعیت اجتماعی و  با توجه به این قواعد  .  24ی 

 
18 Restrictions on the termination of leases and usufructuary leases 
19  Premise=a house or building, together with its land and outbuildings, occupied by a business  

or considered in an official context. 
20 the right to enjoy the use and advantages of another's property short of the destruction or waste 

substance its of. 
21 Rules relating to the law concerning loans 
22 As regards consumer loan agreements which were concluded before 15 March 2020, claims on 

the part of the lender to repayment and payments of interest or of the principal which are due in 

the period from 1 April 2020 to 30 June 2020 are granted a deferral of payment for a period of 

three months as from the due date if the consumer suffers a loss of revenue due to the 

extraordinary circumstances which have arisen as a consequence of the spread of the COVID-19 

pandemic which means that it is unreasonable to expect the consumer to make the contractually 

agreed payment. 
23 Authorisation to issue statutory instruments 
24  The Federal Government is authorised, by way of statutory instrument not requiring the 

approval of the Bundesrat, 1. to extend the duration of the right to refuse performance pursuant 

to section 1 until no later than 30 September 2020, 2. to extend the restriction as to terminations 

set out in section 2 (1) and (3) to outstanding payments arising in the period from 1 July 2020 

and no later than 30 September 2020, 3. to extend the period set out in section 3 (1) until 30 

September 2020 and the extension of the contract term set out in section 3 (5) to up to 12 months 
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تا    ،گرفتهشکلحقوقی   است  ب  یهمکارنیاز  و   یامنطقه  ییهمگرا  جادیا  یبرا  یالمللنیمشترک 

  ها ت یاز ظرفو تصویب قوانین،    کرونا   ویروسبیماری  مبارزه با    یدر راستاشکل بگیرد و    یالمللنیب

 . بیماری کرونا استفاده گرددمقابله با  یدر راستا یانتبارات جهو اع 

 

 گیرینتیجه
توان و استناد به آن می  نبا توجه به پیامدهای خطرناک و ناگوار بیماری کرونا با بررسی متن قوانی

  هایی را در نظر گرفت. ، مسئولیتمسئولیت مدنی با توجه به مبنای برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 است.آن مطرح شده  سئولیت مدنی ناشی ازدر خصوص علیت و م  سؤاالتیرونا،  بیماری ک  با شیوع

برا  نیترمهم آلودگبیماری  وعیشو    جادیا  یشرط الزم  علاستموجود بودهی  اهی،  به    تی. موضوع 

های مسری همچون انتقال بیماری  چراکه.  است  مدنی   تیعنوان نقطه شروع بحث در مورد مسئول

  یحجم باالا  ب.  داده استسالمت جامعه را در معرض خطر قرار    نهایت درشخاص و  کرونا، سالمت ا

 ردآن را ندا  خسارات  توان جبران  ، یمتصد  چیه،  از آن  یناش اقتصادی    هاینابسامانیو    کروناتلفات  

توانند زمینه خسارت مادی و معنوی از میهای خود  اشخاص حقیقی و حقوقی با انجام فعالیت  و

،  این بیماریانتقال    باشد که درآنچه مهم است، این میرا فراهم نمایند.    ین بیماریتقال اطریق ان

می گرفته  نظر  در  شخص  یک  برای  که  میمسئولیتی  باشد.  شود،  خود  فعل  از  ناشی  تواند 

ایران، مبنای مسئولیت مدن  کهجاییازآن  انتقالدر رویه قضایی  بیماریی  های خطرناک،  دهندگان 

 ت یمسئول  دجایموجب ا  شدهتعیینو ضوابط    یمقررات بهداشت  تی رعا   عدم   ،باشد نظریه تقصیر می

م  راداف  یبرا  یفریک و  پ   تواندیشده  در  را  حبس  باشد  یمجازات  مسئولیت   .داشته  خصوص  در 

را دولت    ریاساس آن بتواند تقصکه بر    یبه مستندات  دگانیدانیز  یدسترس  ،)نظریه تقصیر(دولت  

، کارا  دولتباب  در    ریتقص  هیاذعان نمود که نظر  توانمیلذا  ،  ستدشوار ا  رایبه اثبات برسانند، بس

و    رد پذیی نهاد صورت م  ن یا  یقانون   فیوظا  یدر راستا  اقدامات دولت   که اینبا توجه به  باشد.  ینم

، دولت  تیمسئول  یبه عنوان مبنانیز  خطر    هیظرن  باشد،ینم  تصورقابلنهاد    نیا  یبرا  زین  یانتفاع 

مناکارآمد   نظریه مسئولیت محض  ماید.نیجلوه  این و  نظر  اختالف،  نیز  در خصوص  با  دارد،  جود 

، در هر حال جبران خسارت بر عهده دولت بوده و  ناشی از کارکنان  در باب جبران خسارتوجود  

م ز  بعداً  تواند یدولت  عامل  نما  بارانیبه  بردیمراجعه  بنابراین،  ماده    .    22ماده  ،  ق.م.  221اساس 

با   یریجلوگقانون   واگ  یزشیآم   یهای ماریز  ماده1320  سال  رداریو  قانون    2۹اصل  ،  ق.م.م   11  ، 

قانون    4۹3ماده  و    1375مصوب    بازدارنده  یهاو مجازات   راتیتعزقانون    604و    532، ماده  یاساس

اسالم را  توانیم،  13۹2مصوب    یمجازات  اقو  دولت  عنوان سبب  مباش  یبه  جبرار،  از    ن مسئول 

 
where it is to be expected that social life, the economic activity of a large number of enterprises 

or the gainful employment of a large number of persons will continue to be significantly 

adversely affected as a consequence of the COVID-19 pandemic. (2) The Federal Government is 

authorised, by way of statutory instrument requiring the approval of the Bundestag and not 

requiring the approval of the Bundesrat, to extend the periods set out in subsection (1) beyond 30 

September 2020 if the adverse effects continue to exist even after the statutory instrument 

referred to in subsection (1) has entered into force. 
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و  ی کرونا  ماریبا ب  ملزم به مقابلهو اشخاص حقیقی را  مجموع دولت  و در    تارده شناخخسارات و

 دانست. از گسترش آن در داخل کشور  یریجلوگ
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 نابع و مراجع م
 ات میزان، چاپ دوم، تهران.، انتشاراصول مسئولیت مدنی (. 1385ادیب، مجید )

 پ چهاردهم، تهران.المیه، چا، جلد اول، انتشارات اسحقوق مدنی(. 13۹1) حسن سیدامامی، 

)نیمب؛  نیام  ،ینیرحس یام ناش  یمدن   تیمسئول  ی مبان  یواکاو(. »13۹6، حجت  عرضه    ی دولت  از 

تحقیقات انتقال خون «، فصلنامه پژوهشی مرکز  هیو فقه امام  رانیا  یآلوده در نظام حقوق  یهاخون 

 . 366-355، زمستان، صفحات 4، شماره 14ایران، جلد 

( حسن  »13۹1بادینی،  تجا  ی ناش  یمدن  تیمسئول  یقیتطب  یرسبر(.  نامشروع  رقابت  ی«،  راز 

 . 78-5۹، زمستان، صفحات 4، شماره 42فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 

«، مجله  قیو مصاد  یمحض؛ مبان  تیمسؤول. »(13۹1بادینی، حسن؛ شعبانی، هادی؛ رادپور، سجاد )

 . 36-1۹ ان، صفحات، بهار و تابست1، شماره 3حقوق تطبیقی، دوره 

 شارات میزان، چاپ چهارم، تهران.، انت(. مسئولیت مدنی13۹2باریکلو، علیرضا )

 ، انتشارات میزان، چاپ دو، تهران.حقوق مدنی و مسئولیت مدنی (. 13۹0بهرامی، حمید )

 ، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران.خسارت معنوی در حقوق ایران(. 1383هاد )پروین، فر

 چاپ اول، تهران. ، انتشارات گنج دانش، ترمینولوژی حقوق (. 1388دجعفر )، محمرودیلنگ جعفری

( افسانه  فرانسه«، 13۹6حسینی،  و  ایران  حقوق  در  آن  تطبیقی  مطالعه  و  مدنی  »مسئولیت   .)

، دانشگاه  ن ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانینوی  های پژوهشکنفرانس  

 ر. بردی شوشتکار-دولتی علمی

 ، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران.نی حقوق مدنی و مسئولیت مد(. 13۹2عباس )حیاتی، علی 

مللی ال، انتشارات بینحقوق مدنی: موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن(.  1380پیری، عباس )خواجه

 الهدی، چاپ اول، تهران.

، انتشارات مجد، چاپ دوم،  اداز قرارد  های خارجحقوق مدنی: مسئولیت(.  13۹0پور، مهراب )داراب

 تهران. 

(. »نگاهی به مسئولیت اخالقی و مدنی پرستار  13۹0گارنده، رضا؛ یزدی، خدیجه )دهقان، ناهید؛ ن 

 .10-1، تابستان، صفحات 4، شماره 4 در حقوق ایران«، مجله اخالق و تاریخ پزشکی، دوره

،  2لنامه معرفت حقوقی، سال  دالت«، فص(. »تقصیر در مسئولیت مدنی و ع 13۹0راعی، مسعود )

 .101-80، پاییز، صفحات 1شماره 

)رجب بهاره  شفیعی،  علیرضا؛  انتقال  13۹8زاده،  از  ناشی  حقیقی  اشخاص  مدنی  »مسئولیت   .)

با  بیماری حقو  تأکیدهای مسری  پژوهش بر  مجله  انگلیس«،  سال  ق  حقوقی،  ،  3، شماره  3۹های 

 . 85-67تابستان، صفحات 

و بهادررستمی،  )لی؛  علی  پژوهشنامه حقو1388ی،  دولت«،  دوره  (. »مسئولیت مدنی  اسالمی،  ق 

 . 105-6۹، بهار و تابستان، صفحات 2۹، شماره 10

راه در    انیمتصد  یمدن  تیمسئول(. »13۹3رستمی، ولی؛ صادقی، حسین؛ سلیمانیان، حمیدرضا )

 . 381-363ت ییز، صفحا، پا3، شماره 44ی«، فصلنامه حقوق خصوصی، دوره تصادفات رانندگ
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( عموم  دولت  ی مدن  تیمسئول(.  138۹زرگوش، مشتاق  اصول  یمبان  ،یقواعد  میزان،  و  انتشارات   ،

 چاپ اول، تهران.

و واگیردار در حقوق خطرناک    های (. »مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری13۹5ساعی، امین )

ه حقوق، رشته حقوق خصوصی، ی، دانشکد ال«، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزایران و کامن

 . نامه کارشناسی ارشدپایان

( منصور  جباری،  ابراهیم؛  پلیس (.  138۹شعاریان،  مدنی  اول،  مسئولیت  چاپ  فروزش،  انتشارات   ،

 تهران. 

( بهاره  »مسئو13۹4شفیعی،  بیماری(.  انتقال  از  ناشی  انسانی  عوامل  مدنی  مسری لیت  های 

در   تطبیقی  مطالعه  با  کشورخطرناک  دانشکده    حقوق  کار،  عالی  آموزش  موسسه  انگلستان«، 

 نامه کارشناسی ارشد.  تکمیلی، رشته حقوق خصوصی، پایان تحصیالت

 ، چاپ سوم، قم. ، جلد دوم، انتشارات دفتر اسالمیحقوق مدنی(. 13۹1اهلل )طاهری، حبیب

)  ،یموتمنیطباطبائ دادرس  تیحاکم(.  13۹7منوچهر  و  چند    یقیتطب  یادار  یقانون  کشور  در 

 تهران. ، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ بیست و یکم،بزرگ

 ، انتشارات حقوقی، چاپ سوم، تهران.مجموعه مقاالت حقوق پزشکی(. 1383عباسی، محمود )

 ، انتشارات میزان، چاپ پنجم، تهران.انی مسئولیت مدنیمب(.  1387) مرتضی  سیدزاده، قاسم

قراردادها  الزام(.  13۹5)  مرتضی   سید زاده،  قاسم بدون  مدنی  مسئولیت  چاپ  و  میزان،  انتشارات   ،

 دهم، تهران.

ناصر ) ، چاپ  انتشار  یشرکت سهام   ،یحقوق   عی: وقایحقوق مدن  یدوره مقدمات (.  1383کاتوزیان، 

 هفتم، تهران.

 ، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران.اعمال حقوقی(. 138۹ناصر )کاتوزیان، 

( ناصر  مدنی مالزا(.  13۹3کاتوزیان،  مسئولیت  قرارداد  از  خارج  انتشهای  اول،  جلد    دانشگاهارات  ، 

 تهران، چاپ سیزدهم، تهران.

نشده در  عبابت اعمال من  یالمللن یب  تیمسئول(.  13۹5کرافورد، جیمز؛ پله، آلن؛ اولسون، سیمون )

،  ، چاپ اولمجمع علمی و فرهنگی مجد ، یمیکر  امکیو س یحداد یترجمه مهد ،المللنیحقوق ب

 تهران. 

( علی  فرهادی،  مژگان؛  »میزا1384مسعودی،  وی (.  آی  اچ  افراد  از  خانواده  اجتماعی  حمایت  ن 

 . 47-43، تابستان، صفحات 34، شماره 7مثبت و مبتالیان به ایدز«، سال 

محم )مقدادی،  مجتبی  عینی،  به  13۹6دمهدی؛  ابتالی  احتمال  از  ناشی  مدنی  »مسئولیت   .)

پزشکی، سال  ایران و    بیماری در حقوق  پا42، شماره  11آمریکا«، فصلنامه حقوق  ییز، صفحات  ، 

65-82 . 

دهنده بیماری ایدز«، دانشگاه آزاد  (. »مسئولیت فقهی و حقوقی انتقال13۹2)  احمد  سیدمیرصانع،  

 نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده علوم انسانی، رشته فقه و حقوق اسالمی، پایاناسالمی واحد 
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