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Abstract 
On the threshold of 2020; the world was faced 
with a dangerous and pervasive phenomenon 
called the coronavirus or Covid-19. The virus 
led to severe damage to private individuals and 
legal entities. In addition to various social, 
cultural, and economic dimensions, it also has 
legal aspect. In the present study, an attempt has 
been made to explain the various aspects of civil 
liability of private individuals resulting from the 
coronavirus and the factors that relieve 
individuals of responsibility by examining 
Imamiyah jurisprudence and domestic law. In 
jurisprudential and legal sources, several 
principles have been considered for the civil 
liability of individuals, including waste, 
causation, harmlessness and premonition, and so 
on. The people are responsible not only 
intentionally but also for any negligence in 
following the medical instructions in a situation 
where we face the risk of Corona epidemic in 
the country. But in some circumstances, 
responsibility can be transferred from the 
transferor according to jurisprudential rules such 
as charity and action. 

Keywords: Civil Liability, Outbreaks and 
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  چکیده
به  يجهان با پدیده خطرناك و فراگیر شمسی 1399سال  آستانه در

. این ویروس رو شده ب رو 19- موسوم به کوویدونا نام ویروس کر

خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد 

وه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و الاي که ع مسئله آورد.

است. در پژوهش حاضر  اقتصادي، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار

ابعاد  خلیو حقوق دا در فقه امامیهتالش شده است با بررسی 

مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماري 

کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. 

متعددي براي مسئولیت مدنی  در منابع فقهی و حقوقی مبانی

نظر گرفته  در از جمله اتالف، تسبیب و الضرر، و غیره اشخاص

غفلت و سهل انگاري در  نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونهکه  شده

 هاي بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماري رعایت دستورالعمل

باشیم اشخاص داراي مسئولیت باشند، لیکن  کرونا در کشور مواجه

در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون 

  احسان و اقدام قابل انتقال است.

یروس، و انتقال کروناو عیوشی، مدن یتمسئول: واژگان کلیدي
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  مقدمه
در بازار غذاهاي  1الریه اري شبیه ذاتبروز یک بیم) 1398اوایل دي ماه ( 2019دسامبر  سی و یکم در

جهانی گزارش شد که این سازمان و  به سازمان بهداشت دریایی هانان شهر ووهان استان هوبی کشور چین
نامگذاري کردند. سازمان بهداشت جهانی در  SARS-CoV-2ها آن را  بندي ویروس المللی طبقه کمیته بین

معرفی و با ادامه روند بیماري  2019-روس را کروناویروس نوینمیالدي این وی 2020دوازدهم ژانویه سال 
، 1399، گنجی و همکاران( نامگذاري کرد 19-این بیماري را رسماً کووید، 2020در یازدهم فوریه سال 

با  2020ه یخ سی ام ژانویدر تار یسازمان بهداشت جهان، روسین ویا یدلیل شیوع و گسترش جهان به ).11
عنوان فوریت بهداشت عمومی با نگرانی  د را بهیروس جدیگیري کروناو وع و همهیش يا هیانیانتشار ب

نه  يدیدر سراسر جهان اعالم نمود که تهد یبهداشت عموم يت اضطرارین عامل وضعیالمللی و ششم بین
 این بیماري از 2020رود و در تاریخ یازدهم مارس  یتمام کشورها به شمار م يبلکه برا، نیچ يفقط برا

  ).433، 1398، توکلی و همکاران( اعالم شد) دنیاگیري( طرف سازمان بهداشت جهانی به صورت پاندمی
هایی مثل  شیوع بیماري، که قریب به پانصد میلیون قربانی گرفت 1980کن شدن آبله در سال  بعد از ریشه

جود این در پایان دهه دوم قرن الملل دامن زد. با و هاي جدي را در جامعه بین مرس و... نگرانی، سارس، ابوال
براي کمتر کسی این امر ، بیست و یکم که سرعت پیشرفت علم و فناوري به حد اعجاب انگیزي رسیده است

المللی  به عامل تهدید حیات افراد تبدیل شود و بحرانی بین 19- قابل تصور بود که ویروس جدیدي به نام کووید

                                                     
1- pneumonia 
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اي از موارد  هاي جدیدي از آن شناسایی خواهد شد خوشه گونه، زمانکه با پیشرفت  19- را ایجاد کند. کووید
  ها تا حد کشندگی را دارد. رود و توانایی آلوده نمودن انسان عفونت شدید تنفسی به شمار می

مت جامعه و الکرونا و تبعات گوناگون آن بر سویروس ل کشور شیوع ائمسین تر مهم یکی ازامروزه 
هاي  همراهی بخش رغم به. ي انتقال این ویروس استالها به واسطه سرعت با به خطر افتادن جان انسان

اصول بهداشتی از شاهد نادیده گرفتن ، ها و نکات بهداشتی وسیعی از جامعه در خصوص رعایت پروتکل
، به کرونا را دارند الئم ابتالکه به نحوي ع افراد بدون عالئم و همچنین افراديبرخی افراد از جمله  طرف

. قوانین و نظام حقوقی در هر جامعه به دنبال هدایت رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ستیمه
 از جلوگیري منظور به  برقراري نظم عمومی و عدالت است که در این راستا ضمانت اجراهایی در قوانین

نیازي نیست  براي تحقق مسئولیت مدنی به نصوص قانونیاست.  شده یبین پیش آن جبران و خسارت ورود
همین اندازه که فعل یا ترك فعل منجر به ورود خسارت به ، بلکه براي تعیین مصادیق خطا و تقصیر

خواه فعل یا ترك فعل مزبور ؛ کافی است، کند همتعارف جلوادیگري شود و این خسارت در نظر عرف ن
  ).241، 1387، انیزدانی( خواه ناشی از نهی قانون نباشد؛ دمورد نهی قانون قرار گرفته باش

قانون . ها وجود دارد موارد متعددي براي ملزم نمودن این افراد به رعایت دستورالعمل داخلیدر قوانین 
 12، 9، 7، 6در مواد  11/03/1320مصوب هاي واگیردار  هاي آمیزشی و بیماري طرز جلوگیري از بیماري

نیز  1375مصوب ) تعزیرات( میالجازات اسقانون م کتاب پنجم 688 ادهم وع پرداخته وبه این موض 22و 
مسئولیت . آنچه که مسلم است براي مسئولیت قانونی اشخاص در ارتباط با بیماري کرونا قابل استفاده است

و دیگران رابطه قراردادي  فعل زیانبار چراکه میان مرتکب؛ ناقالن ویروس کرونا از نوع غیرقراردادي است
بلکه ؛ ندارد ردي و عدم انتقال ویروس به افراد دیگر مبناي قرارداديو رعایت بهداشت ف نبودهموجود 

تحقق مسئولیت  بنابراین براي؛ نوعی مسئولیت اجتماعی است که هر شخص در مقابل دیگران دارد
از انتشار  يریدر جلوگ یوتاهکو  يا سهل انگاری 19-دیووکیا غیرعمدي  يعمد انتشارقراردادي رغی
 سببیترابطه  و ورود ضرر، فعل زیانبار بایددر حقوق ، يگرید یت مدنیر مسئولمانند ه، روس کرونایو

ورود خسارت تقارن داشته با صرفاً چراکه اگر فعل ناروایی ؛ عمل زیانبار و ورود ضرر احراز شود میان
  .باشد این رکن مسئولیت مدنی کامل نیست

» هاي واگیردار مبتال به بیماري نی بیمارانمسئولیت مد«اي به بررسی  در مقاله) 1393( یزدانیان و ثقفی
هاي واگیردار و قبل از شیوع کروناویروس نگارش شده  پرداختند. این مقاله در خصوص کلیه بیماري
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مسئولیت کیفري و مدنی ناقالن ویروس «نیز در تحقیقی با عنوان ) 1398( است. اسحاقی و همکاران
مدنی را مورد بررسی قرار داده و مسئولیت مدنی  به صورت کلی هر دو مسئولیت کیفري و» کرونا

 اي دیگر را محمودي اشخاص حقیقی به صورت مفصل مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین مقاله
» شهروندان از) 19-دیخاصه کوو( رداریماري واگیفري کتمان بیمدنی و ک تیمسئول«با عنوان ) 1399(

نیز در انتقال و شیوع این بیماري نقش دارد که در این مقاله  عوامل دیگري، نگاشته اما عالوه بر کتمان
امکان سنجی رفع «نیز در تحقیقی به ) 1399( مورد بررسی قرار نگرفته است. هوشمند فیروزآبادي

پرداخته اما قواعد فقهی دیگري عالوه » هاي همه گیر در پرتو قاعده تحذیر مسئولیت مدنی ناقالن بیماري
صوص قابل بررسی است که در این مقاله بدان اشاره نشده است. در این نوشتار سعی بر بر تحذیر در این خ

آن است مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی در شیوع و انتقال کروناویروس مورد 
  بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  کروناویروس؛ 2هاي واگیردار بیماريشناسی  مفهوم -1
، از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم با انسانها  آن هایی است که انتقال يگیردار بیماروا يها يبیمار از منظور

از موارد جدید این  ).9، 1391، فوالدبند( شوند اشیاء و... بوده و در سطح جامعه به سرعت منتشر می، حیوانات
کرونا است. ؛ جه نمودهجهانی را با چالش موا ها که اخیراً شیوع پیدا کرده و سالمتی جامعه ينوع بیمار

ژه و خاص یو يارهایات و معیخصوص، ها یژگیبا و ير و مسریواگ يها يماریاز جمله ب 19- دیووک يماریب
دار و با  پوشش، اي دار تک رشتهRNA3هاي  ها جزء ویروس کروناویروس ).144، 1399، فر احسانی( است
 و تاجی شکل هستند و همین شکل فضایی هاي برآمده داراي شکلی کروي با شاخه، نانومتر 80- 120قطر 
شده است. ریشه این اسم برگرفته از واژه  4دلیل نامگذاري این خانواده ویروسی به نام کروناویروسها  آن

، همکاران و گنجی( باشد می گرداکلیل و لوستر، هاله، به معناي تاج κορώνη یا کلمه یونانی 5التین کرونا
ویروس «مترادف واژه کروناویروس در فارسی  ).118، 1386، حییم( و) 89، 1399، طاهري( و) 12، 1399
که در زیر میکروسکوپ ) شکل عفونی ویروس( ها این واژه به مشخصه ظاهري ویریون. است» دار تاج

اي از سطح بزرگ و پیازدار داشته و یادآور تصویري از یک  اشاره دارد که حاشیه، شود الکترونی دیده می

                                                     
2- Communicable Disease 

  اسید ریبونوکلئیک -3
4- Coronaviruses 
5- corona 
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  خانواده بزرگی از، هاي کرونا در اصطالح علم پزشکی ویروس 6.ا تاج خورشیدي استتاج سلطنتی ی
دلتا و گاما تقسیم ، بتا، و به چهار گروه آلفا ها را بیمار کنند ناتوانند حیوانات و انس ها هستند که می ویروس

و  یانسان يها يماریو ب پستانداران را آلوده کردهعمدتاً ها  روسیآلفا و بتا کروناو یطور کل شوند. به می
حال  نیبا ا؛ کنند میپرندگان را آلوده عمدتاً ها  روسیگاما و دلتا کروناو، . در مقابلکنند میجاد یا یوانیح

  ).434، 1398، توکلی و همکاران( ندیز آلوده نمایتوانند پستانداران را ن یمها  آن از یبعض
تر  نسبت به نوع اولیه مقاوممعموالً که  شود یمهاي کرونا شناخته  از جهش جدیدي گونههرچند وقت 

با باالترین آمار مرگ و  19-ترین نوع ویروس جهش یافته کووید تهاجمیتا به حال تر هستند.  و مسري
سپس آرام شده و دوباره به ، روز ریه فرد را درگیر کرده چهارمعموالً  که استکروناي دلتا  نوعاز ، میر

در . تر از سایرین هستند هاي کرونا بسیار خطرناك  دلیل این سویه از جهشهمین  بهد. کن بدن حمله می
اسید  اده ژنتیکی موجود در ویروس کرونا که بهمباید گفت ، مورد دلیل جهش ویروس کرونا

کند. سرعت تکثیر  هاي بدن حمله خود را آغاز می پس از چسبیدن به سلول، مشهور است 7ریبونوکلئیک
 8تغییر پروتئین اسپایک هرگونه تغییري مانند. باالتر از نوع اولیه ویروس کرونا استها بسیار  این ویروس

ها به صورت   هشود. هنوز تمامی گون باعث جهش ویروس کرونا می فراینددر این  موجود در این ویروس
با نام پزشکی  نمونه سویه جدید کرونا عنوان به .اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد کامل شناسایی نشده

B.1.1.529  در جنوب آفریقا شناسایی شده است. وزیر بهداشت بلژیک نیز از شناسایی نخستین مورد ابتال
دهد که سنبله پروتئین ویروس  اطالعات ارائه شده نشان میبه سویه جدید کرونا در این کشور خبر داد. 

هاي  گذاري واکسنتأثیراست میزان بنابراین ممکن ، جهش است سی و دوکرونا در سویه جدید داراي 
سازمان بهداشت جهانی سویه جدید کرونا را تولید شده کرونا را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. 

 کرده است وبندي  طبقه کننده پنجمین نوع جهش یافته کرونا از زمان ظهور این ویروس دانسته و نگران
رونا که در آفریقاي جنوبی شناسایی شده اختصاص را به سویه جدید ویروس ک »میکرونوا«حرف یونانی 

گونه اومیکرون پذیري  هنوز جزئیاتی در مورد میزان انتقالبهداشت جهانی که سازمان  با وجود این. داد
هاي عفونی معتقد هستند که میزان  اما گروهی از متخصصان بیماري، ویروس کرونا ارائه نکرده است

  9ونه دلتا است.درصد بیشتر از گ پانصدسرایت آن 
                                                     
6- https: //www.asriran.com/fa/news/710716 
7- RNA 

  کند. بخشی است که ویروسی را به بدن انسان وصل می -8
9- www.imna.ir/news/538331 
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زیادي به صورت نهان در بدن افراد باشد و سبب نسبتاً تواند مدت  طبق گفته محققان کروناویروس می
بر اساس گزارش  ).92، 1399، طاهري( بدون این که فرد عالئمی از خود نشان دهد، انتقال بیماري شود

)، باالي سی و هشت درجهعموالً م( شامل تب 19-ه کوویدیاولعالئم ، مرکز کنترل و پیشگیري بیماري
دردهاي ، درد عضالنی، هاي مکرر همراه با لرز تکان، لرز، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، خستگی، سرفه

کاهش یا از بین رفتن حس بویایی و ، فراموشی، گیجی، گلودرد، سردرد، عصبی تا تشنج و سکته مغزي
. اسهال و استفراغ عالئم نادري است که از این شود یدار مینفس پد یو پس از چند روز تنگچشایی است 

ها با منشأ حیوانی است. اگرچه با توجه به نوپا بودن این ویروس عالئم دقیق و  نظر مشابه سایر کروناویروس
 کامل این بیماري مبهم است ولی با گذشت زمان عالئم جدید و متفاوتی در حال آشکار شدن است

با توجه به نبود درمان استاندارد و  ).14، 1399، گنجی و همکاران( و) 292، 1399، جهان پیما و همکاران(
بهترین راه در شرایط حاضر در قدم اول پیشگیري از مبتال شدن با ، 19-واکسن قطعی مؤثر براي کووید

استفاده از ، در صورت مبتال شدن افراد، رعایت نکات بهداشتی اعالم شده از منابع موثق و در قدم دوم
ها پیدا شده و در دست آزمایش است. اما  هاي مؤثري است که توسط پزشکان و میکروبیولوژیست روش

  ).92، 1399، طاهري( فعالً درمان قطعی وجود ندارد

  عناصر مؤثر در شیوع و انتقال کروناویروس -2
، روس استسرعت باالي انتقال این وی، اهمیت باالیی برخوردار باشد از باعث شده ویروس کرونا که آنچه

، ها برنامه، مسابقات ورزشی، ها مغازهبسیاري از ، ها دانشگاه، مدارس، مدت شیوع این ویروسبه طوري که در 
تعطیل شدند تا امکان انتقال این ویروس از افراد مبتال به سایرین تا حد محدود یا ها و سایر تجمعات  همایش

وزارت این ویروس که در این راستا گیري  و همه . با توجه به قدرت سرایت بسیار باالممکن کاهش یابد
به عدم خروج اشخاص داراي عالئم ابتال به ویروس کرونا از منزل هاي مختلف  بهداشت نیز بارها در آموزش

شان تشدید شد  اگر عالئم توصیه و اعالم نمودهاي عمومی  ناحضور در محل کار و سایر مک و خودداري از
 عالئم داراي یا کرونا ویروس به مبتال در این راستا غفلت افراد، ه مراجعه کنندهاي مشخص شد نابه بیمارست

هاي اعالمی مسئولین  برخالف درخواست و کنند میکه دستورات بهداشتی را رعایت ن ویروس این به ابتال
روس وی شیوعموجب اندازند  می خطر به را جامعه وها  آن بهداشتی و زیستی امنیت و تردد شهروندان بین

مسئولین حفظ سالمت  عنوان به داشتن وظیفه قانونی رغم بهگردید. در ادامه اشخاصی که  کشورکرونا در 
ن کوتاهی و غفلت آا علم به ابتالي فرد یا شهر در پیشگیري و جلوگیري از شیوع ب بهداشت افراد و جامعه
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  باشند. از عوامل مؤثر در شیوع و انتقال کروناویروس می کردند
از  ین حال برخیباشد. با ا ینیبال عالئم ياست که فرد دارا یروس زمانیت وین مقدار سرایشتریب

گران هستند. عمده دلیل شیوع این ینیز قادر به انتقال عفونت خود به د ینیبال ماران قبل از ظهور عالئمیب
گنجی و ( هاي خفیف بیماري است بیماري انتقال آن توسط افراد ناقل و فاقد عالمت یا با عالمت

و ) ا دو متریقدم  کمتر از شش( تماس مستقیم فرد به فرد، ریقات اخیج تحقیطبق نتا ).14، 1399، همکاران
آلوده از  یترین راه انتقال این ویروس در جامعه است. قطرات تنفس شایع، استنشاق قطرات تنفسی آلوده

مار قرار یفرد ب یکیکه در نزد يافراد ینیب ایط منتشر شده و در دهان یا سرفه فرد مبتال در محیق عطسه یطر
  ).441، 1398، توکلی و همکاران( شود یمنتقل مها  آن هیداخل ر سپس به، دارند فرود آمده

حفظ ، که هدف نهایی در نظام حقوقی مسئولیت در امور عمومی مانند امراض مسري با توجه به این
 ها به درستی محقق و اجرا شود ولی مردم لیتاگر سایر مسئو، حداکثري سالمت و جان شهروندان است

تا حد زیادي اهداف کنترلی با ، با تدابیر درمانی و پیشگیرانه هماهنگ نباشند) مبتالیان و غیرمبتالیان(
با  کهشهروندان هستند ، ها و تدابیر اتخاذي مجري اصلی سیاست، شکست مواجه خواهد شد. در واقع

  سازند. می نگ همگانی پیشگیري را اجراییفره، هاي فراگرفته توجه به آموزش

  مبانی مسئولیت مدنی افراد مبتال به کروناویروس -3
ملزم به جبران زیان وارده به دیگران هستند مسئول بوده و ناقالن ویروس کرونا طبق قواعد مسئولیت مدنی 

؛ زاد بر دیه باشدپرداخت خسارت ما مدنیپرداخت دیه و در بخش  در بخش کیفري تواند می این زیانکه 
ت معنوي وارده بر اشخاص نیز طبق قواعد مسئولیت اافتادگی و خسار از کار، هاي درمان چراکه هزینه

مسئولیت ناشی از انتقال بیماري تنها  ).12، 1398، اسحاقی و همکاران( دوبایست پرداخت ش میمدنی 
لذا مبانی مطرح در باب . شود می ز شامللع از بیماري خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیمخصوص بیمار مط

بیمار «و » بیمار غیرمطلع از بیماري خود« هاي واگیردار در دو فرض مسئولیت مدنی بیماران مبتال به بیماري
  شود. مطرح می »مطلع از بیماري خود

 اطالع از بیماري خود مسئولیت بیمار ناقل بی - 1- 3

کس نباید سبب اضرار به  که هیچ از جمله این؛ عهداتی دارندافراد جامعه نسبت به یکدیگر تدانیم که  می
توان با مبانی اتالف و تسبیب  از این رو مسئولیت بیماران اخیر را می ).300، 1387، یزدانیان( دیگري شود

  .ات نمودبثایا به عبارت دیگر نظریه تقصیر 
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  قاعده اتالف -1- 3- 1
 باطل کردن و هالک کردن آمده، کردن به معناي نابوددر لغت ؛ »تلف«شه یف مصدر باب افعال از رالتا

به این قاعده  یت مدنیاثبات ضمان و مسئول هان در موارد مختلف جهتیفق ).137، 1387، رازي( است
هو لَه ضامنیالغ منْ اَتلَف مالَ«با عبارت  اند و جسته کتمس غیر را از بین ببرد یا  مالکسی  اگربه معناي » رِ فَ

و ) 3، ق1401، بجنوردي( اند عنوان نموده، است ضامن، مصرف کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد
را  11شوري سوره مبارکه 40و  10سوره مبارکه بقره 194نند آیات شریفه براي این قاعده دالئلی ما

ن یان ادله ندارد. همیبه ب يازین، ه اتالف موجب ضمان استکن یا اثبات هکاند  گفته نیچن آن در اعتبار و
و خون مسلمان  عرض، عمل، ه مالکند ک ین میداللت بر ا یفراوان ضرورت و نصوص، ه بناي عقالک
همچنین  ).434، ق1417، یمراغ( بر قاعده داللت دارد، ردکضرر وارد  توان به آن یحترم بوده و نمم
  توان اشاره نمود. نیز می 12قانون مدنی 328مستند قانونی به ماده  عنوان به

د که در هر دو صورت باش می) به تسبیب( رمباشريیو غ به مباشرتبه دو صورت  در معناي اعم فالات
 برخی. جداي از معناي اعم قاعده و این که د خسارت را جبران کندیضامن بوده و با کننده شخص تلف

ب را از قاعده یحقوقدانان قاعده تسباز اري یبس، دانند از مصادیق قاعده اتالف میب را یقاعده تسب علما
اتالف بالمباشره است  تنها، آید اند. بنابراین آنچه در این قسمت با عنوان قاعده اتالف می ف جدا کردهالات

 ).392، 1374، امامی( شود اي است که موجب تلف مال می فعل مثبت بدون واسطه؛ فالاند که ات و گفته
شخص مصاب به به مباشرت بدین نحو است که انتقال  از طریق 19-دیووکردار یماري واگیبه ب اليابت

مثالً . کند  ویروس کرونا مبتال می را به دیگري شخص، ویروس کرونا به صورت مستقیم و بدون واسطه
و از  کند یا با وي روبوسی می گیرد  را در آغوش می یا وي ناقل بیماري مسري کرونا با کسی دست دهد

به بیماري  ایشانکند و منجر به ابتالي  ویروس شخص نخست به شخص دوم سرایت می، این تماس بدنی

                                                     
ینَ:       الشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ والْحرُمات قصاص فَمنِ اعتَدي علَیکم فَاعتَدوا علَیه بِمثْلِ ما  -10 تَّقـالْم ع مـ وا أَنَّ اللَّـه لَمـاعو اتَّقُـوا اللَّـهو لَیکمي عتَداع
هاي حرام قرار دهید که اگر حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید. هر که به سـتم بـر شـما     هاي حرام را در مقابل ماه ماه

  دست دراز کند او را از پاي در آورید به قدر ستمی که به شما رسانده است، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.
: و جزا -11 مینَ ال ا یحبّ الظَّ نَّه لَ ی اللَّه إِ لَ ع رُه فَأَج لَح ص ا وأَ منْ عفَ ا فَ لُه اء سیئَةٍ سیئَةٌ مثْ زَ ج ي بدي، مانند آن، بدي است. پس هر که درگذرد و

  دارد. و نیکوکاري کند، پاداش او بر عهده خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی
: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روي عمد تلف کرده باشد یا 328ماده  -12

  اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. بدون عمد و 
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دانست که در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت را باید مباشر تلف  کننده تلف ي. در موردگردد
تلف از لوازم آن کار است که ، مورد يها نوعاً یا برحسب خصوصیت چنانکه بتوان گفت، مستقیم باشد

 به ).49، 1379، یزدانیان( ده تلف الزم استیز ارتباط فاعل با پدیدر عمل و تحقق انتساب و ن تیفاعل
هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت  در پدید آمدن نوع ضمان به، اتالف موجب اطالقات ادله قاعده

، شده يدیگر خسارت مالی یا جانی به موجب خویش عمل با که این رو شخص ناقل کرونا ندارد. از
عامداً چنین کرده یا بدون قصد از  اعم از این که عالماً، و ملزم به جبران خسارات وارد شده است ضامن

هان یمثال فق يست. براین ر شرطیدر ضمان اتالف تقص نیحاصل آمده باشد. بنابرا يا یجهعمل وي چنین نت
ت برقرار یآنان مسئول يبرا یلکر ندانسته و به طور یرا مشروط به اثبات تقص کو دامپزش کمسئولیت پزش

  ).322، 1362، نجفی( اند ردهک
رو فقها در  نیا از، شود ز میینسان ناختصاص به مال ندارد و شامل جان و اعضاي بدن اقاعده اتالف 

) 53، ق1403، مقدس اردبیلی( قصاص)، 330، ق1410، شهید ثانی( و) 187، 7ج، ق1387، طوسی( اتید
به این قاعده به وفور ) 44، 1362، نجفی( و) 232، 4ج، ق1408، محقق حلی( و ضمان پزشک مقصر

مباحث کیفري در مبحث مدنی که بحث از جداي از ؛ بیمار، در صورت تحقق اتالفاند و  تمسک جسته
و ت معنوي وارده بر اشخاص اخسار، افتادگی از کار، هاي درمان هزینه؛ پرداخت خسارت مازاد بر دیه

، به دیگري استه یا نقص وارد خسارات مسئولباشد  سایر خسارات وارده بر بیمار و اطرافیان وي می
  یر نیز نشده باشد.هرچند به بیماري خود عالم نباشد و مرتکب تقص

  قاعده تسبیب -1- 3- 2
فقهی و حقوقی  اعدواز ق) 160، ق1432، ایروانی( ا سبب اقوي از مباشریب یف به تسبالا اتیب یقاعده تسب

با عنوان  یعموم يا قاعده وآن را انکار کرده ) 52، 1362، نجفی( است که برخی مانند محمدحسن نجفی
اد یان اصطکو عدم ام یفقه هب در ادلیبگروه نبود عنوان سبب یا تس ل اینیعمده دل .یردذپ یب را نمیتسب
بعضی مانند  ).83، 1390، طباطبایی لطفی و روشنی( است یت مدنیاز روایات پراکنده مسئول یکل هقاعد
) 12، ق1401، بجنوردي( دمحمد بجنورديیو س) 435، ق1417، مراغی( مراغیحسینی دعبدالفتاح یس

و برخی مانند  دانند و آن را از مصادیق قاعده اتالف میف ارجاع داده الاعده اترا به ق قاعده تسبیب
 اند رفتهیقاعده مستقل فقهی پذ عنوان بهرا  صراحتاً قاعده تسبیب) 319، ق1391، صدر( دمحمدباقر صدریس

تلف  يشخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برا که درصورتی«: اند و در تعریف این قاعده آورده
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زند  دست می يکار او را تلف به تسبیب گویند. یعنی مسبب به کار، و تمهید مقدمه کندسازي  کردن سبب
ولی بین ؛ دهد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز رخ نمی، سازد که زمینه ارتکاب را آماده می

تی است که از این راه به بار آن کار و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد. بنابراین مسبب ضامن خسار
  ).159، 1386، کاتوزیان( »آمده است.

شود که   سبب می الفشخص مانند این که  »وحدت عامل سرایت بیماري«در بحث تسبیب با دو حالت 
که فردي بیماري را  مانند این »تعدد اسباب سرایت بیماري«و  شخص ب به شخص ج ویروس را انتقال بدهد

بیماري ؛ وده و اشخاص دیگري مانند کادر درمان یا سایر افراد ناقل حاضر در بیمارستانبه دیگري منتقل نم
باشیم که در این مقاله به بحث در خصوص وحدت عامل سرایت  وي را تشدید نموده باشند مواجه می

  .تعدد اسباب به علت محدودیت در حجم مطالب میسر نگردیداز بیماري خواهیم پرداخت و بحث 
ه از شخص کن اندازه یست و همیقصد اضرار الزم ن عمد و، ب نیز همانند قاعده اتالفیتسب در قاعده

توان به استفتائی از  است. در این باره می یافکوارد شود  يگریبه د ناقل بیماري کرونا ضرر و خسارتی
 ودش میکه باعث سرایت بیماري شخص توجهی و سهل انگاري  بی در خصوصآیت اهللا مکارم شیرازي 

هاي واگیردار و  چنانچه بر اثر سهل انگاري افراد مبتال به بیماري«و در پاسخ به این پرسش که  اشاره نمود
آیا ، این بیماري به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، عدم توجه به رعایت بهداشت

شود  ناك منتهی به مرگ میاین کار سبب ابتالي به بیماري خطر که درصورتی«: اند فرموده» ضامن هستند؟
گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن  دیه تعلق می

 نید الزم است. همچنیترد بدون) ناقل کرونا( فعل مسبب احراز انتساب خسارت به یول 13»را باید بپردازد.
ت و یدر هر حال مسئول؛ ستین تالف و تسبیب شرطاز دو قاعده ا یکچ یدر ه مکعلم به موضوع و ح

  به وجود خواهد آمد. ضمان
واسطه وجود دارد و فعل یا اتالف  ه در تسبیب برخالفکب در آن است یتفاوت اتالف و تسب اما

ه در ک ن استیقاعده ا ن دویگر ای. تفاوت دغیرمستقیم به متضرر رسیده است اي به گونه، ترك فعل مضر
ورود  فعل هم كبا تر یب حتیدر تسب که درحالی، عل مثبت موجب ورود خسارت استشه فیاتالف هم

ف یلکفه و تیه انجام آن فعل وظکشود  یتلق تواند سبب یم ییفعل هم در جا كان متصور است. تریز
باشد. مانند عدم التزام عملی فرد ناقل کرونا نسبت به ماندن در خانه و حضور وي در  يا قراردادی یقانون

                                                     
13- https: //www.makarem.ir/main.aspx 
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هاي پزشکان و ستاد ملی مقابله با  چنانچه ناقل بیماري برخالف توصیه یا جتماع که تکلیفی قانونی استا
و همین ترك فعل منجر به سرایت بیماري  یا فاصله اجتماعی را رعایت نکند کرونا از ماسک استفاده نکند

 بیدر تسب یست ولیت نیولجاد مسئیا ر شرطیدر اتالف تقص نی. همچنشود شخصبه دیگري و نهایتاً زیان 
رده کر یه در فعل خود تقصکمسئول است  یدر صورت، شده يگریه سبب تلف مال و اضرار دک یسک

 ).157، 1396، محقق داماد( شود در نظر عرف عدوان و خطا باشد ینسبت داده م مسبب ه بهک یباشد و فعل
شود مسئول  به دیگري ال بیماري خودبنابراین بیمار ناقل هر زمان که مرتکب تقصیر گردد و سبب انتق

هاي واگیردار به  متعارف بودن انسان در زمینه بیماريو  پرداخت صدمات وارده مادي و معنوي خواهد بود
  ).76، 1389، بادینی( گردد میزان احتیاط و توجهش به ایمنی دیگران باز می

  قاعده الضرر -1- 3- 3
و  در مسائل فقهی و حقوقی دارد اي زیاديهه کاربردکاست از قواعد مهم و اساسی  ییکقاعده الضرر 

 .باشد قاعده قابل توجیه میاین دم ایراد صدمه به آنان با عتعهد بیماران به حفظ سالمت دیگران و 
نظرات و ، مفاد قاعده الضررمعناي ضرر و در مورد . باشد روایات و عقل می، مدرکات این قاعده آیات

  از حوصله این مقاله خارج استها  آن که بررسی همه بیان شده هاي مختلفی هدیدگا
آخوند ( و) 25، ق1405، شریعت اصفهانی( و) 49، 1375، نراقی( و) 460، ق1419، انصاري(

توان استنباط کرد  می ها دیدگاهاز مجموع این  ).41، ق1410، موسوي خمینی( و) 268، ق1431، خراسانی
خسارت به دیگران  ایراداضرار به غیر و ، وم قلمداد شدهکه ضرر و زیان در اسالم غیرمشروع و مذم

سازد. به همین جهت  عامل زیان را مکلف به جبران آن می و شود موجب ضمان و مسئولیت مدنی می
، قاعده الضرر اگرچهه است. به آن توجه کرد چهل امقانون اساسی در برخی از اصول خود از جمله اصل 

یکی از . نسبی است و متغیر مکان حسب زمان وبر هاي آن  اما مصداق، است تغییرناپذیر اي ثابت و قاعده
. براي مثال انجام اعمال مستحبی هاي بیماري زا است دوري از موقعیت مصادیق آن پیشگیري از بیماري و

نه ، نظیر حضور در مجامع چنانچه به نظر کارشناسان بهداشتی با احتمال عقالئی سرایت بیماري مواجه باشد
 رغم بهنها از استحباب برخوردار نیست بلکه با حرمت جدي و اکید رو به رو خواهد بود. بنابراین ت

هرگاه حسب نظر کارشناسان ، استحباب مؤکد و فضیلت نماز جماعت و عبادت در مشاهد مشرفه
احتمال عقالئی باشد که حضور در این اماکن مقدس سبب ضرر به خود یا اضرار به دیگران ؛ بهداشت

گیرد و بنابر نظر  نه تنها مستحب نیست بلکه در برخی فروض عبادت مورد نهی شارع قرار می، شود می
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لذا چنانچه ثابت شود که تماس  14گردد. بسیاري از فقیهان بزرگ باطل و اعاده یا قضاي آن واجب می
ارده شخص ناقل ضامن کلیه خسارات و، شخص موجب اضرار و سرایت بیماري کرونا به دیگري شده

 است حتی اگر ناقل غیرمطلع از بیماري خود باشد.

و ترك افشاي کتمان از طرفی میان فقها در خصوص شمول این قاعده نسبت به امور عدمی از قبیل 
، ق1418، نیینائ( نیین نائیمحمدحس ماننداز فقها برخی . نظر استف اختال 19- دیماري مسري کوویب

 محقق( دمصطفی محقق دامادیگر مانند سیولی برخی د؛ دانند ري نمیجا در امور عدمی این قاعده را) 420
  .دانند آن را جاري می) 146، ق1432، روانییا( روانییباقر اشیخ محمدو ) 205، 1396، داماد

  )مسئولیت ناشی از کتمان بیماري( مسئولیت بیمار ناقل مطلع از بیماري خود - 2- 3
چراکه وجود  .نیتی در انتقال بیماري خود به دیگران ندارد سوءمطلع که بیمار فرضی است در این مبحث 
رض با این ف. این نوشتار استدهد که خارج از  نیت این مبحث را به مباحث کیفري سوق می عنصر سوء

. از آن جا شود خود به دیگري می احتیاطی سبب انتقال بیماري نیت و به دلیل اهمال و بی بیمار بدون سوء
هاي  شخص ناقل با عطسه کردن یا سرفه یا نفس، تواند از راه تنفس صورت گیرد روس میانتقال این وی که

تواند دیگران را مبتال کند و فرد گیرنده نیز از راه تنفس و مراودات عادي که  معمولی و غیرارادي می
ر تنفس بر اثبراي مثال پذیرد. حال در جایی که  ند آن ویروس را میباش می ارادي اموري ضروري و غیر

محل خود ؛ پزشک یا دیگري سرایت نماید، ربیماري کرونا در خواب یا بیهوشی به پرستا، شخص ناقل
هاي جسمی بر  بحث است ولی آنچه مسلم است پذیرش نظریه عدم ضمان نائم در مورد ورود خسارت

حقوقدانان  فقها و تأکیددیده که مورد  با اصل لزوم جبران خسارت و لزوم تدارك شخص زیان؛ دیگران
توان به نظریه فقهی ضمان  باشد می در این خصوص که از موارد فقدان قصد فعل می .است همخوانی ندارد

  ).14، 1399، هوشمند فیروزآبادي( جست تمسک» ج بالضماناالخر«المال بر اساس قاعده فقهی  بیت
مورد  واگیردار مبت� به بیماريمطلع نظریات مطرح درباره مسئولیت مدنی بیمار در ادامه 

تسبیب و �ضرر که در مبحث قبل ، . �زم به ذکر است قواعد ات�فبحث قرار خواهد گرفت
لذا به جهت ، نماید ناقل مطلع از بیماري خود نیز صدق می مورد بررسی قرار گرفت در خصوص

  گردد. ري میخودداها  آن اختصار از ذکر مجدد

                                                     
14- https: //behdasht.gov.ir  
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  قاعده غرور -2- 3- 1
، بجنوردي( ردیگ حقوقدانان براي ضمان قرار می واعدي است که مورد استناد فقها وقاعده غرور از جمله ق

صدور عملی از شخصی که  در«: را چنین تعریف نموده است رورغ دکتر محقق داماد ).141، ق1401
این  باعث گول خوردن شخص دیگري شود و ضرر و زیانی متوجه او گردد شخص نخست به موجب

و » مغرور«شخص دوم را » غار«اول را  ید از عهده خسارت وارده برآید. شخصقاعده ضامن است و با
 صدق غرور همین که شخص در ).212، 1396، محقق داماد( »گویند.» غرور«قاعده حاکم بر این دو را 

که غار را مسئول  مغرور به ترغیب و تشخیص غار عملی را انجام دهد که متضمن ضرر باشد کافی است
 يفعل جاهل باشد. لذا اگر کسی به قصد فریب دیگر به ترتیب ضرر بر آن د که خود غار همبدانیم هرچن
جهل مغرور  حقیقت را بپوشاند ولی ثابت شود که منشأ زند که واقع را وارونه جلوه دهد و يدست به کار
را  صشخ توان آن جهل مغرور نداشته نمی در ياثر اقدام فریب کارانه این شخص بوده و يامور دیگر

حال مدلول قاعده غرور این است که مغرور نسبت به  هر به ).145، ق1401، يبجنورد( ضامن دانست
تواند به غار مراجعه کرده و بر غار نیز الزم است خسارت  خسارات وارده از ناحیه قول یا فعل غار می

  .مغرور را جبران کند
 به قاعده غرور استناد نمود. در این قاعده اگر انتو افراد ناقل بیماري واگیردار از نظر فقهی می درباره

بیماري را به دیگري منتقل ، یا حتی ناشی از جهل باشد و ثابت شود که فرد ناقل عمدي؛ انتقال بیماري
رابطه سببیت است و  نکته احراز این مسئولیت اثباتین تر مهم کرده از نظر مدنی مسئول است. لیکن

شخصی عامل انحصاري بیمار شدن فرد بیمار شده یا در بیماري یا آسیب اثبات گردد فرد م که درصورتی
ماري را یب نیماري مسري از او ایبه ب الشخصی که با کتمان فرد مبتآن فرد مسئول است. ، داشته تأثیروي 
است رجوع  کننده مار کتمانیکه همان ب تواند به غار مغرور بوده و می، ندیب کند و ضرر می افت مییدر

توانند به  اي وي مییاول، ردیماري بمیب کننده افتیاگر شخص در افت کند.یخودش را در و خسارت کرده
توانند  می) 230، 1394، علیان نژادي( مراجعه کنند و اگر او هم مرده باشد طبق فتواي فقها دهنده انتقال فرد

  شد.با که جاي بسط این موضوع در مباحث کیفري می 15افت کنندیه دریاز مال او د

                                                     
اي بـه آن   : شخص مبتال به ایذر و مانند آن، دیگـري را بـه گونـه   622اهللا العظمی مکارم شیرازي، سؤال  مطابق با فتاواي حضرت آیت -15

پس از مدتی سبب صدمات یا مرگ وي خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنی علیه فوت کنـد دیـه مجنـی     بیماري آلوده کرده که نوعاً   
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  تحذیر هقاعد -2- 3- 2
گذار در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی است. اگر تأثیرقاعده تحذیر یکی از قواعد 

هشدار ، خطري متوجه دیگري گردد، کسی پیش از اقدام به کاري که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن
، کند و خود را در معرض خطر قرار دهدتوجهی  مخاطب یا شنونده به هشدار وي بی، دهد و با وجود این

تواند رافع مسئولیت باشد  این قاعده می ).163، ق1401، بجنوردي( مسئولیتی نخواهد داشت دهنده هشدار
به طوري که در موقعیت ؛ و مصادیقی غیرقابل احصاء دارد و ضمان را از ذمه مکلفان و اشخاص بردارد

کاربرد پراي سالمتی جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد احتمال خطر و تهدید بره مکانی ک ی وزمان
، پزشک، ها شرکت، دولت دتواند شخص حقیقی یا حقوقی مانن می دهنده هشدار سبر این اسا است.

در نتیجه تخلف از در اکثر موارد و مسئول شناختن عامل زیان  16باشد ...و شهرداري، مسئول آزمایشگاه
متعارف و قابل فهم ، به نحو صریح) هشدار( ضرورت و الزام اعالم وجود خطر. تعهد غیرقراردادي است

با نوع خطر و  دهنده وسایل هشدارتناسب ، لزوم تقدم هشدار بر ورود زیان، بودن هشدار براي مخاطبان
، لزوم بلوغ و عقل هشدار گیرنده، قرار ندادن هشدار گیرنده در معرض خطر)، بنا به تشخیص عرف( محیط
، بجنوردي( به ایجاد خسارت دهنده لزوم جهل هشدار، اطالع یافتن مخاطب هشدار از تحذیر لزوم

از شرایط اساسی براي استفاده از قاعده تحذیر و احراز عدم ) 174، 1394، زراعت( و) 166، ق1401
  باشد. می دهنده مسئولیت هشدار

ها با توجه به وظیفه ذاتی که در  لتدومعموالً هاي واگیردار  با توجه به این که زمان شیوع بیماري
نمایند  هاي همگانی می اقدام به تحذیر از طریق رسانه، خصوص بهداشت جامعه و سالمت شهروندان دارند

حال مسئله مهم این است که ، آورند هایی را براي جلوگیري از گسترش بیماري به وجود می و محدودیت
فع ضمان عامل انتقال زیان باشد یا خیر؟ آیا فاعلیت شخص تواند را تحذیر دولت و نهادهاي حاکمیتی می

، تواند باشد؟ در مورد ناقل غیرمطلع ي در رفع ضمان وي دارد یا اینکه فاعل تحذیر هر کس میتأثیرمحذر 
توان در صورت وجود شرایط تحذیر چه به صورت عام از طرف دولت و چه به صورت خاص از  می

ذیر را جاري و وي را از مسئولیت معاف نمود. در نتیجه قاعده تحذیر جانب ناقل یا دیگران قاعده تح

                                                                                                                                 
علیه و یا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانی، در هر کدام از فروض عمد و شبه عمـد و خطـاي محـض بـر عهـده چـه کسـی اسـت؟         

  دارند. جواب: هرگاه ناقل سبب مرگ باشد از اموال او بر می
  )، قاعده تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی1396ر.ك: حسین قربان، ( -16
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از  دقیقاًقابلیت جاري شدن دارد. هرچند در مسئله کرونا تشخیص ناقل بودن افراد و احراز سرایت بیماري 
عالم به خطر در صورت ، مفهوم مخالف قاعده تحذیریک شخص به شخص دیگر دشوار است. ولی بنا بر 

شخص ناقل ، بنابراین در سرایت بیماري واگیردار؛ استمسئول ، به دیگرانرسانی  اطالع عدم هشدار و
احتیاطی و به علت عدم وجود دو شرط از شرایط قاعده تحذیر که  مطلع از ناقلیت خود در صورت بی

» خود بودن فعل و رفتارآمیز  عدم جهل عامل زیان به مخاطره«و » لزوم عدم تقصیر عامل زیان«عبارتند از 
تواند با استناد به قاعده تحذیر مسئولیت خود را رفع نماید. در نتیجه اشخاص بیماري که  ضامن است و نمی

توانند به استناد تحذیر مرتکب تقصیر شوند و در مواردي تکلیف به  باشند نمی از بیماري خود مطلع می
  ).105، 1399، هوشمند فیروزآبادي( تحذیر خاص نیز دارند

  ءنظریه تکلیف به افشاجاهل و  ارشاداعده وجوب ق -2- 3- 3
بخشی جاهل در اموري که مفسده و مصلحت  آگاهی جاهلبر  عالم) مالعا( داارش قاعده وجوببر اساس 

بر وظیفه شرعی  عالم موظف است بنا و ی استیزم کفاواجب و ال؛ طیصورت وجود شرا وجود دارد در
، ق1417، مراغی( باشد جاهل را ارشاد نماید ي میا خود در اموري که متضمن مصلحت یا مفسده

ضمانت بنابراین عالم به بیماري کرونا وظیفه داشته سایر افراد را از بیماري خود آگاه نموده و   ).380
جاد حقی به نفع جاهل نسبت به یموارد ا جاهل توسط عالم در برخیسازي  فه آگاهیاجراي تخلف از وظ

  ).35، 1393، ثقفیو  انیزدانی( تعالم اس
به صراحتی در خصوص تکلیف  داخلی هرچند که در قوانینبا توجه به نظریه تکلیف به افشاء نیز 

از ، باشد موجود می ءافشاي بیماري بر عهده بیماران قرار نگرفته اما نظریاتی از فقها درباره تکلیف به افشا
اش مطلع  پزشک خود را از بیماري؛ قبیل مسئولیت بیمار مطلع به بیماري خود که به عمد یا تقصیر

قواعد فقهی ارشاد و  17).172، 1386، فومنی بهجت( گردد می  نماید و سبب انتقال بیماري به پزشک نمی
اهمال در تکلیف افشاي بیماري از مصادیق تقصیر بنابراین  .باشند می  ي بر این تکلیفتأییدتحذیر نیز مهر 

از باب تسبیب ، گردد فعل سبب انتقال بیماري به غیر میمحسوب شده و بیماري که به دلیل این ترك 
  ).36، 1393، یزدانیان و ثقفی( مسئول است

                                                     
): بیماري مبتال به بیماري مسري و مهلک (مانند ایدز) است و پزشک معالج را عمداً یا غفلتاً از 3932سرایت بیماري به پزشک (مسئله  -17

کنـد. آیـا بیمـار مسـئولیتی دارد؟ جـواب: اگـر       شود و فوت مییکند و پزشک در جریان معالجه، مبتال به آن مرض مآن مرض آگاه نمی
  سرایت مرض معلوم بوده است، بیمار ضامن دیه پزشک است.
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  قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت -2- 3- 4
شود و براي همه موارد  کتمان علم و... می )،یگواه( قت شامل کتمان شهادتیکتمان حقممنوعیت قاعده 
توان به  در اثبات این قاعده می ).116، 1398، محمودي( قت استفاده کردیکتمان حق توان از عنوان می

ن «حدیث نبوي  عاًکملما نافع اللّه ُ  تَم ه مألج هندیعالق ن نارٍیوم جامٍ م ةِ بِل1386، ریشهري محمدي( 18»ام ،
ن یو عقل اشاره نمود. ا 20آل عمران سوره مبارکه 71، 19بقره سوره مبارکه 146و  42آیات شریفه )، 39

را ط خاص یت شرایقاعده کتمان حکم شرعی و موضوعات خارجی داراي حکم شرعی با رعا
لی ین ضرر خیاحتمال او  گر استیردار ضرر متوجه به اشخاص دیماري واگیدر کتمان ب .گیرد دربرمی

 19-کوویدماري یاساس دارنده ب نیا بر. شود هاي بزرگ و حتی مرگ می بیرا موجب آسیز؛ قوي است
ن سبب ي آافشا عدم. کند و کتمان آن ممنوع است ءهت دفع ضرر مظنون از شهروندان آن را افشاد جیبا

  ).44، 1399، محمودي( ضمان خواهد شد

 تعهد به ایمنینظریه  -2- 3- 5

هرکس در جامعه حق دارد که سالم و «؛ کس حق دارد در جامعه به فعالیت بپردازدهر در عین حال که 
 يموال خود سود برد. این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجراایمن زندگی کند و از ا

مسئولیت مدنی تجاوز متجاوز است. همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند و ، این حمایت
و ما  آن جبران شود  کننده ایمنی سایرین را به خطر نیاندازند. همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف

این امر در خسارات  ).208، 1386، کاتوزیان( »نامیم. الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی می
جا  نیمنی در ایمقصود از ا ).16، 1390، یزدانیان( نظریه تعهد به ایمنی مطرح شده است عنوان بهبدنی 

 فتندیمعرض خطر ن منافع او در اموال و، آن انسان که دراست تی یوضع به معنايهمان برداشت عرفی آن 
شود دلیل  صدمه به این حق تضمین شده که مطابق نظریه تضمین حق مطرح می ).29، 1392، خشنودي(

                                                     
  هر کس از دانشی سودمند برخوردار باشد و آن را مخفی نگه دارد، در روز قیامت خداوند بر او لگامی از آتش زند. -18
19- لِ واطقَّ بِالْبوا الْحلَا تَلْبِسونَ: و حق را به باطل درنیامیزید، و حقیقت را (با آن که خود مـی ولَمتَع أَنْتُمقَّ ووا الْحینَ      تَکتُمدانیـد) کتمـان نکنیـد. الَّـذ

مهنَاءرِفُونَ أَبا یعکم رِفُونَهیع الْکتَاب مو آتَینَاهلَمیع مهقَّ وونَ الْحلَیکتُم منْهإِنَّ فَرِیقًا مگونه که  ایم، همان نَ: کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) دادهو
  دانند. ) می دارند و خودشان (هم شناسند؛ و مسلماً گروهی از ایشان حقیقت را نهفته می شناسند، او (محمد) را می پسران خود را می

20- ونَ الْحم کتُ اطلِ وتَ الْب سونَ الْحقَّ بِ لْبِ م تَ ابِ ل کتَ : أَهلَ الْ مونَ لَ ع م تَ نْتُ آمیزیـد و حقیقـت را    اي اهل کتاب، چرا حـق را بـه باطـل در مـی     قَّ وأَ
  دانید؟ کنید، با این که خود می کتمان می
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 تأکیدت یز بر حق امنین 21بیست و دوم قانون اساسیکافی براي جبران و تعیین ضمانت اجراست. اصل 
آحاد  ف عمومییتکل عنوان بهمت آنان المنی اشخاص جامعه و اجتناب از لطمه به سیحفظ ا .کرده است
 دنظر استان تهران در دادنامهیبه طوري که دادگاه بدوي و تجد، نظر گرفته شده ی دریه قضایمردم در رو

 بوده به پرداخت مبلغی وجه دي ضدبهداشت عمومییاحب سگ را به جهت نگهداري آن که تهدص 22اي
  ).47، 1399، يمحمود( ه استري محکوم کردیاز حبس تعز نقد بدل

لذا بیمار مبتال به بیماري  .مطالب بیان شده همگی بیانگر حفظ ایمنی و عدم اضرار به افراد جامعه است
؛ سبب انتقال بیماري گردد مسئول خواهد بود که درصورتیمسري موظف به حفظ سالمت دیگران بوده و 

ا بر اساس قاعده الضرر در نظام حقوقی ایران بنابراین اگر نظریه تعهد به ایمنی ر .نباشد خواه مقصر باشد یا
  یب قابل اثبات است.سببپذیریم مسئولیت بیمار بدون توسل به قاعده اتالف و ت

  مبانی رافع مسئولیت مدنی ناقل -4
زیان دیده  وصورت اضرار به غیر بر مدار دو شخص زیان رساننده  توان گفت حکم وضعی ضمان در می
مسئولیت مدنی ناقل بیماري ؛ . هرچند اصل کلی و اولیهآورد را به وجود میمسئولیت مدنی  که باشد می

واگیردار در قبال سایر اشخاص بوده لیکن در شرایطی این مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قاعده 
  شود. احسان و اقدام مرتفع می

  قاعده احسان - 1- 4
لی انجام دهد که در واقع سودمند قلمداد خدمت به دیگران عم هبه انگیز شخصیاگر مطابق قاعده احسان 

که مجازات و عقاب  از هر نوع مسئولیتی اعم از این، اما موجب ورود ضرر و خسارت به آنان شود، شود می
سودمند بودن ماهیت عمل از «، »قصد احسان فاعل«عناصر مهمی از جمله  23باشد. می باشد یا ضمان مالی مبرا

 در تشکیل مفاد احسان دخالت دارند و در صورت عدم» از جانب فاعلعدم ارتکاب قصور «و » نظر عرف
عنوان احسان و محسنانه بودن فعل فاعل آن خدشه دار خواهد شد. بنابراین اگر  صدق، وجود هر کدام

، ق1401، بجنوردي( مترتب نخواهد شد بر او ضمانی، دنمو خسارتی وارد شخصی با حفظ این سه شرط

                                                     
  حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند. -21
  28/08/1391مورخه  910997026960069شماره  -22
ی ما -23 لَ نْ عنینَ مس حم  سبیل: بر نیکوکاران (معذور) هیچ مؤاخذه و سرزنشی نیست. الْ
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ه قاعدن که قاعده احسان در مواردي جاري است که ضمان مطرح باشد و این روشن است ای آنچه ).33
مسقط ضمان است. لذا اگر شخصی قصد احسان داشته باشد و عمل او طبق موازین عقلی و عرفی احسان 

فقط به ، گونه تقصیر و تسامحی نیز در سنجش و بررسی عمل خود بدون هیچ کننده اقدام محسوب شود و
اقدام نموده باشد ولی اتفاقاً قصد او با واقعیت منطبق نگردد ، به دیگري و یا دفع ضرر از اوقصد جلب منفعت 

  ).88، 1384، مصطفوي( ضامن نیست، لیه ضرري برسدا و در اثر عملش به محسنٌ
در تعارض است قواعد اتالف و تسبیب است که در حل این  که قاعده احسان با آن از جمله قواعدي

دانند و برخی نیز قائل بر تساقط این قواعد هستند  برخی قاعده احسان را بر قواعد مذکور حاکم می تعارض
در نتیجه ؛ از قاعده احسان و اتالف و قاعده احسان و تسبیب است تساقط هر یک یزکه نظر مورد اختیار ن

 میان نباشد باید به اصول کلی دیگري مراجعه نمود که کارآمدترین اصل در در مواردي که ترجیحی در
اصغري ( آید به شمار می زیان فاقد مسئولیت کننده در نتیجه وارد موضوع مورد بحث اصل برائت است و

 مبتال شخص اگرتوان نظر داد  مطابق نظر برخی از علما می ).114، 1398، قمشهدي و اصغري آقمشهديآ
اگر ضرر عمل ، یابد حضور عمومی اماکن در هم نوع به کمک و احسان قصد به واگیردار بیماري به

، بجنوردي( شود عقالً چنین شخصی محسن محسوب نمی، شخص بیشتر یا حتی مساوي منفعت آن باشد
د بیمار ش بیان که گونه همان و پنداشت محسن توان می را شخص در غیر این صورت این) 40، ق1401

را به اشخاص در معرض ضرر اطالع داده و احتیاطات بیماري خود مبتال به امراض واگیردار موظف است 
دم رعایت این به کار بندد و در صورت عبه دیگران الزم را در جهت پیشگیري از انتقال بیماري خود 

  تکالیف مصون از مسئولیت نخواهد بود.

  قاعده اقدام - 2- 4
آگاهی عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان  شخصی با توجه و قاعده اقدام بدین معناست که هرگاه

بدین معنا  .نخواهد بود دیگري است مسئول خسارت شخص زیان که کننده وارد، به مال یا جان او گردد
 و) 301، 1396، داماد محقق( ن رفتن جان یا مالش شده استیقدام خود موجب از ببا ا که شخص

یا  به اجسام و سطوح ملوث به ویروس کرونا نزدیک شده مانند این که شخص ).105، ق1401، بجنوردي(
زند و سپس دستان   ي که آلوده به این ویروس است دست میا گیره به دست، شود به محیط آلوده وارد می

هاي پزشکی مرتبط با  ماند یا توصیه  زند و در دام کرونا گیر می  می خود بینی یا دهان، را به چشم خود
یکی از مسقطات ضمان و اسباب معافیت  عنوان بهاین قاعده د. گیر  جلوگیري از شیوع کرونا را نادیده می
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مال مسلمان و قاعده طریق متزلزل ساختن مبانی ضمان همچون احترام  ازاز مسئولیت مدنی است که 
در مقابل دعواي جبران  شود و وارده می ان فعل زیانبار و خسارتیت میانتفاء رابطه سبب الضرر موجب

  شود. خسارت به آن استناد می
از شرایط رفع ضمان از دیگري و مسئولیت مدنی عامل زیان به موجب قاعده اقدام این است که ورود 

باعث که الیهی  منتقلٌ. بنابراین خود کرده استناد داشته باشدبه به ضرر اي که اقدام  زیان دیده به خسارت
که  آگاهی و اختیار داشته باشد یا این، خود شده باید نسبت به زیانبار بودن اقدامش علمبه سرایت بیماري 

جایی که  پس .قدرت جلوگیري از تشدید ضرر را داشته باشد تا بتوان زیان را به خودش مستند نمود
ها و هشدارهاي پزشکی مجبور به حضور در  برخالف توصیه الیه براي تهیه مایحتاج خود ص منتقلٌشخ

وجود دارد نباید ضمان شخص ها  آن اجتماع و برقراري ارتباط با اشخاصی است که احتمال ناقل بودن
. همچنین نقش هم منتفی دانستاالفالیه و به موجب حاکمیت قاعده االهم  ناقل را به موجب اقدام منتقلٌ

چراکه نفی مسئولیت هشداردهنده در صورتی ؛ قاعده اقدام در تحقق قاعده تحذیر نیز انکارشدنی نیست
فرار و زمان داشتن تحذیرشونده و امکان عمل وي است که تحذیرشونده متوجه هشدار شده باشد و امکان 

باشد و از سوي دیگر آسیب چنین امري محقق نشده  که درصورتیوجود داشته باشد. اساس تحذیر  بر
دیده نسبت به خطرناك بودن مکان آلوده به بیماري کرونا علم نداشته باشد و به آن مکان نزدیک شود و 

توان  مفاد قاعده اقدام نسبت به آسیب دیده قابل اجرا نیست و بر مبناي قاعده تحذیر نمی، آسیب ببیند
لذا  ).178، 1389، حکمت نیا( از مسئولیت مبرا دانست ،هشداردهنده را که به نحو مؤثر هشدار نداده است

اي که از هشدارها و تحذیرهاي پزشکی مطلع شده و امکان عمل به مفاد تحذیر را داشته و با این  دیده زیان
به موجب قاعده مرتکب تقصیر شده و وجود خود را در معرض سرایت بیماري قرار داده و بیمار شده 

اما مخاطب تحذیري که از تحذیر مطلع نشده یا در تزاحم میان ضرر ، گیرد ق نمیاقدام خسارتی به وي تعل
جانب اجتناب  الهم و به شیوه عقالهم فااال ناشی از عمل نکردن به تحذیر و ضررهاي دیگر مطابق قاعده

  ).86، 1399، هوشمند فیروزآبادي( باشد از سایر ضررها را گرفته مستحق دریافت خسارت می
ده است که استناد ید انیصورتی سبب ضامن خسارت ز ب دریدر قاعده تسبدانیم  ه میک طور همان

ضامن خواهد  مباشر، بودن استناد اضرار به مباشرتر  ا قويیباشد و در صورت تساوي تر  اضرار به او قوي
ار ردیماري واگیخصی از بش که درصورتی حال ).57، 1362، نجفی( و) 501، ق1403، اردبیلی مقدس( بود

استناد اضرار به شخص ، ماري شودیببه همان  الک شده و مبتیع داشته باشد و به او نزدالگر اطیفرد د
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رو  نیا از، ماري استیب دهنده از استناد آن به فرد انتقالتر  ماري که همان مباشر باشد قويیب کننده افتیدر
ماري ضمانی یب دهنده فرد انتقال ماري است ویش به آن بیخوالي ماري مسئول ابتیب کننده افتیشخص در

اساس اگر  نیهم بر ).46: 1393، ثقفیو  انیزدانی( ر استیرا شرط ضمان تقصیز؛ به وي ندارد نسبت
ماري را یب ماري علم داشته باشد و همانیب نیردار بپردازد و به ایماري واگیبه ب بتالپزشکی به معالجه فرد م

  ).172، 1386، فومنی تجبه( به وي ندارد چ ضمانی نسبتیمار هیفرد ب، افت کندیدر
الیه به معناي نادیده گرفتن نقش ناقل نیست و چنانچه ناقل نیز  قابل ذکر است ضمان به موجب اقدام منتقلٌ

الیه بیماري مسري در انتقال و بروز خسارت تقصیر داشته باشد و شخص زیان دیده در بروز  عالوه بر منتقلٌ
هاي بهداشتی مبنی بر ضرورت استفاده  یک به توصیه  که هیچ مؤثر نباشد مانند اینخسارت بر خود به تنهایی 

باید در این موارد اقدام ؛ و ماسک نزده باشند از ماسک جهت جلوگیري از سرایت بیماري توجه ننموده باشند
 خود تیاطیاح بی الیه بیماري را مسقط بخشی از ضمان ناقل دانست و عامل زیان در حدود تقصیر و منتقلٌ
الیه خواهد بود. این حکم در جایی که شخص زیان دیده در ورود  ول جبران خسارت شخص منتقلٌئمس

براي مثال ، خسارت به خود نقشی نداشته و اقدامی ننموده اما در جلوگیري از تشدید زیان به خود نقش داشته
  ).16، 1399، فیروزآباديهوشمند ( به موقع جهت درمان خود اقدام ننموده نیز جاري خواهد بود

  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و ضمان ناشی از شیوع و انتقال بیماري کرونا -5
وي و یزي که احتمال ضرر اعم از دنید انسان از هر چین است که بایقاعده وجوب دفع ضرر محتمل امفاد 

 دفع وجوب  قاعدهمستند  ).306، ق1421، مصطفوي( ز کندیگري در آن بدهد پرهیدیا اخروي به خود 
باید به نحوي عمل کرد ، دارد در جایی که بیم تحمل ضرر وجود دارد مقرر میو  است عقل محتمل ضرر

 رفتار ارتکاب در ها انسان همه اصوالً  اگرچه ).195، 1393، حیاتی( که از وقوع آن ضرر جلوگیري شود
تواند در مواردي به علت تعارض با  می را محدود نماید اما این آزاديها  آن کسی حق ندارد و  آزادند خود

فقها دفع آن ضرر را ؛ دهد حقوق دیگران محدود گردد و در مواردي که شخص احتمال ضرري را می
. با اند بیان نموده اند و این ضرورت اجتناب را تحت عنوان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل واجب دانسته

از ابتال یا  هبه جز معدود افرادي ک قابل بیان است که ت مدنیعلم ناقل بیماري بر مسئولی تأثیردر نظر داشتن 
 بیماري ناقلیت به وهم یا ظن جامعه افراد غالب، دارند کرونا اطمینان مسري ناقل بودن خود به بیماري

رامون حرمت و یپ ییچ گفت و گویباشد ه ینیقیو  یقطع؛ خاص يرفتار یط يماریاگر انتقال ب .دارند
ه در ک است چالش عمده آن نکل ).146، 1399، احسانی فر( دیآ یبه وجود نم يارن رفتیت چنیممنوع
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خصوص ناقلیت خود یا انتقال بیماري طی رفتار  در شخص اطمینانی یاجتماع يب به اتفاق رفتارهایقر
ت هر یبر ممنوع یین رفتارها محتمل است. شواهد موجود در ادله روایا یط يماریو انتقال ب نداردرا خود 

برود توجه داشته و به صرف ناچیز و کم  از آن يماریبه انتقال ب یه احتمال عقالئکفتار عامل انتقال ر
) ضرر یا پیامد زیانبار( محتمل کرد چراکه نظر صرفتوان از آن  اهمیت بودن احتمال یک واقعه نمی

راین حتی اگر گردد. بناب یعنی هم به احتمال و هم محتمل توجه می، ممکن است خطیر و شدید باشد
الیه وجود  احتمال انتقال بیماري کرونا ضعیف باشد ولی چون از انتقال این بیماري خطر مرگ براي منتقلٌ

 اقتضاء اجتناب از ضرر و رفتار زیانبار حتی با درصد احتمال بسیار پایین را دارد و؛ دارد این شدت محتمل
است در رفتار و افعال خود محدود به احتیاط در عدم شخصی که مبتال به بیماري کرونا یا ناقل این بیماري 

  اضرار به خود و دیگران است.
بن  یعل: باشد یم يماریانتقال ب يها ردن راهکاین قاعده در مسدود  ياجرا کننده تأییدذیل نیز  روایت

واقع شده ه در آن وبا ک ینیتواند از سرزم یا انسان میآ: دینما یپرسش م) ع( اظمکامام  جعفر از برادرش
ه در ک يوبا در مسجد هکند کتواند از شهر محل وقوع وبا فرار  یم یتا زمان: دهند یند؟ امام پاسخ مکفرار 
خواند وبا  یدر آن نماز م ه شخصک يان نمازگزاران مسجدیخواند واقع نشده باشد و اگر در م ینماز م آن

م عدم اجازه خروج از کح ).431، ق1409، یاملع حر( ت فرار از شهر را نداردیصالح شخص واقع شود
 يه احتمال ابتالکل است یدل افته به آنیوع یمنطقه محل اقامتش ش در يمسر يماریب هک یشهر به شخص

ز یگران نیروس به دین ویوجود داشته و با خروجش از آن منطقه احتمال انتقال ا يمارین شخص به بیا
ه مطابق کاست  ین ضرر محتملیگردد. ا یم يرت بزرگروس در مساحت یوجود دارد و سبب انتشار و

  ).159، 1399، احسانی فر( جاب گردیده استیاز خروج ا ینه، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
م کاد در حیکرونا در سطح انبوه و با سرعت ز يماریت انتشار بیبودن و قابل يشدت محتمل یعنی مسر

، دیگران بهبیماري کرونا  است. احتمال انتقال نندهک نییار تعیبه دفع ضرر محتمل و مرحله منع رفتار بس
آید از  ه بر اثر انتقال این ویروس وجود میک یع آن در سطح جامعه و ضرر جانیوع و گسترش سریش
توان مورد  یرا نم ين ضرریبه تحقق چن كاحتمال اند یار باالیی برخوردار بوده و حتیت بسیاهم
نه تنها ضرر ، ه خوف ضرر به جان افراد وجود داردک يهان در مواردیفق ن جهتیهم قرار داد. به ییاعتنا یب

اند و در معادله شدت محتمل و  ردهکرا معتنابه قلمداد  ییموهوم عقال یو حت كوکه ضرر مشکبل، مظنون
فتاوا در دوران  یل در برخیتحل نیر همیاند. نظ آن قائل شده يت را براین درجه اهمیباالتر، درجه احتمال
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 يمارین بیخطورات و آثار زیانبار ا ز به علت شدتیف را نیرونا ارائه شده و احتمال ضعک يماریبوع یش
 یزنجان يریت اهللا شبیتوان به فتوایی از آ یرابطه م نیا اند. در دفع و منع رفتار عامل انتقال کافی دانسته يبرا

ت در کشر یم شرعکح، روناکمثل  يا شندهک ردار ویواگ يماریوع بیش در زمان«: سؤال: ردکاشاره 
شلوغ بدون  يحضور در فضاها مکح یلکو به طور  يا جشن و شادیم یمجالس ترح، یتجمعات مذهب

ت ینه رعاین زمیدر ا کیپزش و ین امور بهداشتیمسئول اگر«: جواب» ست؟ین باشد چیدر ب یه ضرورتکنیا
انجام  ییارهاکد یل نباکالزم است. در  يرمایاز انتشار ب يریجلوگ يت آن برایرعا، دانند یرا الزم م يامر

هرچند ، در آن وجود داشته باشد يمارین بیا مبتال شدن به ایردن کمبتال  ییه هرگونه احتمال عقالکداد 
  24»باشد. فیاحتمال ضع

ف انتقال را مانع صدور یتوان احتمال ضع ینم يمسر يماریعامل انتقال ب ين اساس در رفتارهایبر ا
 یدرمان يفاقد روشها مزبور همانند ویروس کرونا يماریب اگر ویژه به، ردک یمنع رفتار تلقم به دفع و کح

در  يماریوع و انتشار بیه منجر به شکع باشد یسهل و سر يآن به حدپذیري  باشد و انتقال مؤثر و قطعی
  گردد. یع در جامعه میگستره وس

  نتیجه
، ضرر عناصربا توجه به ، مامیت جسمانی و حیثیتی افرادبر لزوم احترام به ت تأکید ضمننظام فقهی ما در 

ناد ضرر به فعل مرتکب براي تقابلیت انتساب یا اس ویژه بهمیان ضرر و فعل زیانبار  فعل زیانبار و رابطه سببی
که منتج به صدمه به حقوق و منافع مورد حمایت انسان  نوع رفتار هرشخص مرتکب ؛ تحقق ضمان

ت وارده اضامن جبران خساررا  در بروز این صدمه اقدام و نقشی نداشته باشد نیزدیگري شود و خود 
ه آن کاست  یرونا بر عهده شخصک ياز ضررها یناش يضمان قهر، یلکبر اساس اصل  است. لذا شناخته

به عمد ؛ ا دفعیی بر رفع یا با وجود توانای مقاصد مختلف است يدر صدد گسترش آن برا ایرده کجاد یرا ا
  کند. یمقابله نم با آن

وه بر رعایت البه نحوي که ع؛ نقش افراد در جلوگیري از شیوع ویروس کرونا بسیار چشمگیر است
بایستی از آلوده شدن دیگران به این ویروس جلوگیري کنند و ناقالن ویروس ، نکات بهداشت فردي

مسئول بوده و  1339ب قانون مسئولیت مدنی مصو یکماده و همچنین  کرونا طبق قواعد مسئولیت مدنی
ت مازاد اپرداخت خسارتواند  میی مدناین زیان در بخش که ملزم به جبران زیان وارده به دیگران هستند 

                                                     
24- https: //zanjani.ir 
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با توجه باشد. بنابراین ت معنوي وارده بر اشخاص اافتادگی و خسار ازکار، هاي درمان ههزین از قبیلبر دیه 
حتی به بیماري مسري کرونا یا ناقل این بیماري است شخصی که مبتال ، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به

الیه  اگر احتمال انتقال بیماري کرونا ضعیف باشد ولی چون از انتقال این بیماري خطر مرگ براي منتقلٌ
اقتضاء اجتناب از ضرر و رفتار زیانبار حتی با درصد احتمال بسیار پایین ؛ وجود دارد لذا این شدت محتمل

  ار و افعال خود محدود به احتیاط در عدم اضرار به خود و دیگران است.در رفترا دارد و 
لع از بیماري خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز مخصوص بیمار مطمسئولیت ناشی از انتقال بیماري تنها 

 هاي واگیردار در دو مبانی مطرح در باب مسئولیت مدنی بیماران مبتال به بیماري . بنابراینشود می شامل
بیماران با این مسئولیت که  بیماري که از بیماري خود اطالعی ندارد -الف: شود فرض عمده مطرح می

می مهم است الآنچه در حقوق اسگردد.  می اتبثامبانی اتالف و تسبیب یا به عبارت دیگر نظریه تقصیر 
اي بر وجود رابطه  اماره تواند قرینه یا رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و خسارت وارده است و تقصیر می

شود که سبب انتقال بیماري به دیگري ، بیماري که از بیماري خود آگاه است و با اطالع -ب. سببیت باشد
احتیاطی سبب انتقال  به دلیل اهمال و بیصرفاً از بیماري خود بدون سوءنیت و  مطلعدر این فرض بیمار 

قاعده ، ءنظریه تکلیف به افشاجاهل و  ارشادده وجوب قاع، تحذیر هقاعد. شود بیماري خود به دیگري می
نظریات مطرح درباره و قاعده غرور از  تعهد به ایمنینظریه ، قاعده الضرر، ممنوعیت کتمان حقیقت

مسئولیت مدنی ناقل بیماري ؛ باشند. هرچند اصل می مبتال به بیماري واگیردارمطلع مسئولیت مدنی بیمار 
شخاص بوده لیکن در شرایطی این مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قاعده واگیردار در قبال سایر ا
  شود. احسان و اقدام مرتفع می

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی
 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 ندارد. تعارض منافع در این مقاله وجود: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع
 کریم قرآنـ 
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  دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

، تهران، مسئولیت مدنی): ضمان قهري( هاي خارج از قرارداد الزام، 1386، ناصر، کاتوزیانـ 
 انتشارات دانشگاه تهران.

: 2019مروري بر کروناویروس نوپدید ، 1399، علی، قضاوي؛ محسن، خاکی؛ قاسم، مسیبی؛ علی، گنجیـ 
 .1شماره ، ه علوم پزشکی اراكمجله دانشگا، هاي بالینی بیولوژي مولکولی و جنبه، ایمونوپاتوژنز

 مرکز نشر علوم اسالمی.، تهران )،بخش مدنی( قواعد فقه، 1396، سیدمصطفی، محقق دامادـ 

 .2شماره ، فصلنامه فقه، جاهل ریتغر قاعده فقهی حرمت بررسی، 1398، اکبر، محموديـ 
، از شهروندان) 19دیه کووخاص( رداریماري واگیفري کتمان بیت مدنی و کیمسئول، 1399، اکبر، محموديـ 

 .10شماره ، فصلنامه مطالعات حقوق شهروندي

 .6 هشمار، فقه و حقوق همجل، احسان منبع مسئولیت، 1384، سیدمصطفی، مصطفويـ 
گیر در پرتو  هاي همه امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقالن بیماري، 1399، حسین، هوشمند فیروزآباديـ 

 .64شماره  ،حقوق اسالمی، قاعده تحذیر

مجله ، واگیردارهاي  ولیت مدنی ناقل بیماريئعلم و قصد بر مس تأثیر، 1399، حسین، فیروزآبادي هوشمندـ 
 .42شماره ، فقه پزشکی

 انتشارات ادبستان.، تهران، قلمرو مسئولیت مدنی: حقوق مدنی، 1379، علیرضا، یزدانیانـ 

 .انتشارات میزان، تهران، مسئولیت مدنی میعمو قواعد: حقوق مدنی، 1387، علیرضا، یزدانیانـ 
مبانی مسئولیت مدنی متصدي در قراردادهاي حمل و نقل کاال در حقوق ایران و ، 1390، علیرضا، یزدانیانـ 

 .73 ەشمار، حقوقی دادگستري همجل، فرانسه

 هاي آموزه، اگیردارهاي و مسئولیت مدنی بیماران مبتال به بیماري، 1393؛ مریم، علیرضا و ثقفی، یزدانیانـ 

 .10شماره ، مدنی فقه
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