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چکیده
مصرف كالا در برخي مواقع با ورود خسارت به مصرف كننده همراه است .اين خسارت ممكن است ناشي از نقص علم توليدكننده به
عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد .اگر اين نقص به صورت فراگير بوده و در اثر قصور يا تقصير توليدكننده نباشد ،به
عنوان دليل رافع مسئوليت مدني در برخي از كشورها پذيرفته شده است .حقوق موضوعه ايران متعرض اين بحث نشده است؛ اما با
بررسي اصول و قواعد حقوقي و شرايط لازم در ايجاد مسؤوليت مدني مي توان نقص علم بشري را رافع مسئوليت مدني دانست .مستندات
قانوني متعدد و در عين حال مبهمي براي اثبات اصل تكليف دولت در قبال بيماري هاي واگيردار در قوانين و مقررات داخلي و بين
المللي وجود دارد كه با تكيه بر آنها و مباني حقوقي و گاه فلسفي ،بايد بررسي شود .اين تحقيق از نوع كاربردي و به روش توصيفي
بوده و شيوه جمع آوري اطلاعات ،كتابخانه اي است.
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مقدمه

را تشكيل مي دهد .در زمينه مسئوليت سلامت افراد جامعه،

حق بر سلامت به عنوان يک حق ذاتي به اين معناست كه

آنچه به طور عمده مورد بحث قرار گرفته است ،مسئوليت

هر كس حق دارد تا به بالاترين استاندارد سلامت فيزيكي

بخش بهداشت و تيم هاي درماني نسبت به سلامت افراد

و رواني دستيابي داشته باشد و اين حق تمام خدمات

جامعه است كه قوانين و مقررات مربوط بدان تقريبًا به

پزشكي ،بهداشت عمومي ،غذاي كافي ،مسكن مناسب،

طور مداوم مشخص و گسترش مي شوند .بالاترين استاندارد

محيط كار سالم و محيط زيست تميز را در برمي گيرد.

قابل حصول سلامت جسم و روان را در نص صريح ماده

وجود ابعاد مختلف براي سلامتي ،حوزه هاي گوناگون

31خود به رسميت شناخت 1.حيات انسان ارزشمندترين

مرتبط با سلامتي و عوامل متنوع تأثيرگذار بر آن موجب

دارايي اوست و طبيعتاً صيانت ازاين دارايي بي همتا ،يكي

دشواري تعريف حق مزبور شده است و دولت ها براي

از ضرورياتي است كه درعين حال مسائل گسترده اي را

تأمين امكان يک زندگي سالم ملزم به اتخاذ اقداماتي در

به هم پيوند زده است .حوادثي كه در جهان سابقة رخداد

حوزه وسيعي مي باشند كه برخي از اين تعهدات مستلزم

نداشتند يا اينكه وجود شبكه هاي ارتباطي  ،جهانيان را از

اقدام فوري و برخي ديگر در طول زمان بايد تحقق پيدا

وجود و خطرات ناشي از آنها و امكان مديريت آنها آگاه

كنند(عباسي و همكاران .)381 :3131 ،سلامت يكي از

كرده است ،بازبيني در قواعد مرسوم حقوق مسئوليت

اركان اساسي در نظام حقوق بشر است و برخورداري از

مدني را مي طلبد .با اين وصف ،حوادث را مي توان به

سلامت فيزيكي ،رواني ،اجتماعي و معنوي كه بايد براي

دو دسته تقسيم كرد :دسته اول ،رخدادهايي كه سابقه

همه در دسترس باشد حق تمام افراد بشر است .برخورداري

وقوع نداشته اند و مداخلة انسان در طبيعت باعث ايجاد

از خدمات بهداشتي درماني با هدف ارتقاء ،حفظ و تأمين

يا گسترش آنها شده است .براي مثال ،آلودگي هاي نفتي،

سلامت افراد يكي از اركان مهم پيشرفت هر جامعه اي را

چالش هاي زيست محيطي و در مفهوم عام ،گرم شدن

تشيكل مي دهد .براساس موازين بين المللي حقوق بشر،

زمين كه همگي ناشي از مداخلة بشر در فرايند طبيعي

همه موجودات انساني از ارزش يكساني برخوردارند و

زندگي كره زمين است .دسته دوم ،مربوط به حوادثي

بنابراين بايد از حمايت هاي يكساني بهره مند گردند و به

است كه از قبل وجود داشته اند ،اما پيشرفت بشر ،امكان

شأن و كرامت انساني و تماميت جسماني آنها احترام

مديريت كامل خود آن رخدادها يا آثار و پيامدهاي آنها

گذاشته شود .حق هاي بشري به يک قاعده بنيادين به نام

را امكان پذير كرده است .براي مثال ،بشر اكنون مي تواند

حيات انسان مي رسند و برخورداري از حداقل هاي

بسياري از سيلاب ها را به طور كامل مديريت كند و حتي

بهداشتي ،لازمه حيات و حيثيت ذاتي انسان به شمار مي

مانع از رخداد آنها شود .از سوي ديگر ،اصل رخداد زلزله

روند و عدم برخورداري از اين حداقل ها به منزله انكار

قابل كنترل نيست ،اما مي توان آثار زيان بار آن را تا

والاترين ارزش هاي انساني است .پس حق بر داشتن

حدود زيادي اداره كرد .بيماري هاي واگيرداري مانند

بهداشت و سلامتي را مي توان حقي بنيادين قلمداد

كرونا حسب مورد مي تواند با هر دو دسته از حوادث

كرد(عباسي و همكاران .)313 :3131 ،ارتقاي سطح

طبيعي فوق ارتباط يابد .اگر ثابت شود كه انسان موجب

سلامت آحاد جامعه اهداف مهم نظام سلامت هر كشوري

ايجاد يک ويروس همه گير (مسري) شده ،يعني ويروسي
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آن بيماري به طور مستقيم ساختة دست انسان خواهد بود .

ميگردد ،پزشكان و كاركنان آن مؤسسات حق درمان

بر عكس ،امكان دارد كه منشأ بيماري ساختة انسان نباشد،

شهروندي را نقض كنند ،آيا باز مسؤوليت به دولت

اما به دليل ب ياحتياطي اشخاص در كنترل جنبة همه

برميگردد ،در حالي كه نقش دولت بسيار ناچيز ميباشد و

گيري بيماري ،شيوع يابد .در هر حالت ،امكان درگير

ديگر اينكه آيا مسؤوليت ناشي از ماده  31قانون مسؤوليت

كردن دولت با موضوع وجود دارد(السان.)132 :3133 ،

مدني ميتواند در اين زمينه مبناي مسؤوليت دولت قرار

پیشینه تحقیق

گيرد؟ هاشمي و همكاران( )3132پژوهشي با

السان( )3133پژوهشي با عنوان «مسئوليت مدني دولت در

عنوان«مسئوليت مدني دولت ناشي از فقدان ،نقض يا سوء

قبال بيماري واگيردار(بررسي موردي :كوويد »33-انجام

كاربرد تجهيزات پزشكي» انجام داده اند .مسئوليت مدني

داده است .با توجه به شيوع ويروسي از خانواده كرونا به

دولت در قبال امر درمان بحثي مهم در حيطه مسئوليت مدني

نام كوويد  33كه منجر به ابتلاي ميليون ها تن و مرگ

محسوب مي گردد؛ لذا تنقيح آن از تمامي جهات در احقاق

هزاران انسان در جهان گرديده ،موضوع امكان يا عدم

حقوق افراد در جامعه موثر است .در اينكه دولت مسئول

امكان مسئوليت مدني دولت در قبال بيماري هاي

تامين نيازهاي معقول درماني جامعه است ترديدي وجود

واگيردار به عنوان يک پرسش جهاني مطرح شده است .

ندارد؛ زيرا بر اساس تصريح قوانين دولت به طور كلي

اين بحث از جمله ناشي از توانايي ها و اختياراتي است

مسئول تامين سلامت شهروندان خود است .از سويي با

كه در انحصار دولت مي باشد .اعتقاد بر اين است كه

دگرگون شدن جوامع طرز تفكرها ،انتظارات و اهداف

دولت متعارف مي تواند با توسط به اقتدار و اختياراتي كه

مسئوليت مدني نيز تغيير كرده است .حضور پررنگ دولت

دارد ،تا حدود زيادي از شيوع بيماري هاي واگيردار

در حوزه درمان به استناد قوانين در حوزه هاي سياست

پيشگيري كند و در صورت سهل انگاري در انجام

گذاري  ،اجرا و نظارت درماني يكي از موارد ايجاد

وظايف و تكاليف خود ،بايد مسئول جبران خسارات

مسئوليت براي او محسوب مي گردد .اما آنچه مورد نظر

وارده به زيان ديدگان باشد .هاشمي و همكاران()3138

نگارنده در اين نوشتار است اين مي باشد كه چگونه وظيفه

پژوهشي با عنوان «طرق احتمالي نقض حق درمان توسط

تامين سلامتي افراد و مشخصا اينكه به كار گيري تجهيزات

دولت و مسئوليت ناشي از آن» انجام داده اند .حق بر سلامت

معيوب و ناقص و يا بالاتر از اين فقدان تجهيزات لازم و يا

و حق درمان از حقوق اساسي و نيازهاي اصلي در يک

روز آمد نبودن تجهيزات كه موجب خسارات به بيماران مي

جامعه است كه دولت به عنوان نماينده ملت در قبال اين نياز

شود؛ مي تواند موجب مسئوليت براي دولت گردد .مصدق

دائمي و اصلي جامعه مسؤوليت دارد ،چنانچه انسان

راد و رحيمي تبار( )3138پژوهشي با عنوان «الگوي

اجتماعي با گزينش دولتها عمده وظايف اجتماعي را در

حاكميت نظام سلامت ايران؛ يک مطالعه تطبيقي» انجام داده

حوزه صلاحيتهاي دولت قرار داده و با اعطاي اختياراتي

اند .الگوي فعلي حاكميت نظام سلامت ايران چالش هايي

خواهان اعمال آن از سوي دولت گرديده است .شايد حق

در دستيابي به اهداف نظام سلامت ايجاد مي كند .توسعه

درمان كه رابطه بسيار تنگاتنگ و مستقيمي با حق حيات

يک مدل يكپارچه نظام سلامت شامل الزامات و اهداف،

دارد ،از وظايف بسيار مهم دولت باشد ،كما اينكه در حال

كاهش يا ادغام برخي از معاونت ها و اداره هاي وزارت

حاضر در كشور ما عمده خدمات درماني توسط بخش

بهداشت ،توسعه ارتباطات بيشتر با سازمان هاي مرتبط

دولتي ارائه ميگردد ،اما چالش موجود اين است كه در

خارج از وزارت بهداشت ،تعيين اصول راهنماي تدوين

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

در آزمايشگاه توليد و تكثير گرديده است ،در آن صورت

مواردي كه خدمات درماني در مؤسسات خصوصي ارائه
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شماره صفحه مقاله1-11:

قوانين و مقررات بخش سلامت ،استفاده بيشتر از شواهد

دولت ،كمال مطلوب ،دولت خوب يا دولت كامل روبه رو

پژوهشي در سياست گذاري بهداشت و درمان ،تقويت

هستيم .از لحاظ فلسفي ،سه مكتب فكري وجود دارد:

رهبري ،مديريت و توليت نظام سلامت و تدوين

الف) دولت براي ايجاد هماهنگي ميان اجزاي گوناگون و

استانداردهاي جامع سيستمي براي ارزشيابي و اعتباربخشي

ضروري جامعه به وجود آمده است.

خدمات سلامت ،براي حاكميت نظام سلامت ايران پيشنهاد

ب) دولت در نتيجه قراردادي اجتماعي 1به وجود آمده

مي شود.

است.

مبحث اول :تعریف مفاهیم

ج) دولت در نتيجه مبارزه ميان نيروهاي متضاد اجتماعي

گفتار اول:

دولت4

پديدار شده است.

سياستمداران ،جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعريف

-1تعريف سياسي :دولت بر پايهي كمال مطلوب فيلسوفان

واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعريف واحدي

قرار ندارد؛ بلكه بر واقعيتهايي استوار است كه در گذشته،

را براي واژه دولت عرضه كنند و علت آن اين است كه هر

اكنون و آينده وجود دارند .در اين تعريف ،گفته ميشود

يک از ايشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود

كه جامعه ،از صورتبنديهاي بسيار ساده آن تا گونههاي

تعريف كرده اند و به جهات و جنبه هاي ديگر آن توجهي

بسيار پيچيدهاش ،بر پايه تغييرات نظام توليد رشد يافته

نداشته اند .تا آنجا كه بعضي از پژوهشگران  311تعريف

است(عالم.)318 :3181 ،

براي واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند

گفتار دوم :مسئولیت

و ما بعضي از آنها را ذكر مي كنيم:

مسئول اسم مفعول ،به معني پرسيده شده و درخواست شده

«هولاند» در تعريف واژه دولت مي گويد :دولت ،مجموعه

و بازخواست شده ميباشد .مسئوليت مصدري جعلي از

افرادي است كه در سرزميني معين زندگي مي كنند و از

مسئول و از ريشه «سأل يسأل» به معناي پاسخگويي ،بر عهده

حكومت اكثريت و يا گروهي از خودشان اطاعت مي كنند.

گرفتن ،ملتزم شدن و كفيل شدن و موظف بودن به انجام

«فوش»مي گويد :دولت مجموعه اي دايمي و مستقل،

دادن امري معنا شده است .در كلام الهي واژه مسئوليت ،در

متشكل از افرادي است كه در سرزميني مشخص زندگي

معناي بازخواست و مورد مجازات واقعشدن به دليل انجام

مي كنند و يک حكومت منظم ،آنها را رهبري مي كند با

يا خودداري از انجام كاري استعمال گرديده است .براي

ين هدف كه تمامي افراد و نيز هر يک از آنها را از زندگي

نمونه ،در آيه  11سوره اسراء و  11سوره صافات كلمه

و حقوق ملي برخوردار سازد .از مجموع تعاريفي كه

مسئول بهصورت «وافوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» و

دربارهي دولت ارائه شده ،ميتوان بهطور خلاصه به

«وقفوهم انهم مسئولون» و نيز در حديث «كلكم راع و

تعريفهاي زير اشاره كرد:

كلكم مسئول عن رعيته» بهكار رفته و بدين معناست كه

-3تعريف حقوقي :دولت واحدي است كه ويژگيهاي

مسئول مورد بازخواست و تنبيه قرارگرفته است ،گويي

جمعيت ،حكومت ،سرزمين و حاكميت را داشته باشد.

درازاي اشتباه و كمكاري خويش بايد مجازات شود.

-1تعريف فلسفي :دولت داراي يک هدف اصلي است .در

مسئول از آنجا كه اسم مفعول است ،به معني پرسيده شده

اين تعريف ،با مفاهيمي چون ويژگيهاي ضروري و بسنده

و درخواست شده و بازخواست شده ميباشد(معين:3123 ،
 )1723لفظ مسئول  1بار در قرآن كريم ،در آياتي چون

state
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شماره صفحه مقاله11-1:

خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمين ميفرمايد:

در استفاي حقوقي افراد نقش مهمي ايفا مي

«وَقِفُوهُمْ إِنَهُم مَسْئُولُونَ» به كار رفته است در روايات نيز

كند(لموراسا.)33 :3121،مسئوليت حقوقي بر دو دسته است

واژه مسئول ديده ميشود .به عنوان نمونه ،پيامبر اعظم(ص)

كه عبارت اند از كيفري و مدني (شيخاني .)31 :3131،

ميفرمايد« :كلكم راع و كلكم مسئول عن رعية» كه مبين

مسئوليت مدني به دو قسم مسئوليت قراردادي و مسئوليت

مسئوليت اجتماعي است و نزديک به مفهومي است ،كه

خارج از قرار داد تقسيم مي شود .تفاوت اين دو در وجود

امروزه از مسئول به ذهن ميآيد .لفظ مسئوليت نيز مانند

رابطه ي قرار دادي قبل از ايراد خسارت است .بدين معنا كه

الفاظ مالكيت ،الوهيت و معلوليت ساخته شده و

در قسم نخست  ،شخص در ضمن عقد  ،تعهدي زياني را

انگليسي است و به تعبير

وارد مي سازد در حالي كه در مسئوليت خارج از قرار داد،

نويسندگان عبارت است ،از ضرورت پاسخگويي توسط

هيچ گونه رابطه قرار دادي كه خسارت در نتيجه تخلف از

شخصي كه از تعهدات و وظايف خود تخلف نموده است،

اجراي آن باشد ،ميان دو طرف وجود نداد .بنابراين

چه اين تعهدات حقوقي باشند و چه جنبه اخلاقي و معنوي

مسئوليت مدني عبارت از :الزام و تعهد قانوني شخص به

داشته باشند(.صفار)113 :3121 ،

جبران ضرر و زياني كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري

مبحث دوم :انواع مسئولیت

وارد شده است (باريک لو  ،) 11 :3181 ،كه خود شامل دو

مسئوليت در علوم گوناگون با توجه بهتناسب موضوع و

حالت مي شود :

هدف آن علم ،به صورتهاي گوناگون تقسيمشده است؛

-3ضرر و زيان ناشي از جرم كه بايد در دعوني مدني از

مانند :مسئوليت اخلاقي ،سياسي ،اداري ،آموزشي ،و ...در

دادگاه خواسته شود

كتب حقوقي معمولاً مسئوليت به شرح زير تقسيمبندي

-1مسئوليت عمل غير در خارج از موارد كيفري مانند

شده است:

مسئوليت پدر در مقابل عمل اطفال.

گفتار اول :مسئولیت مدنی

گفتار دوم :مسئولیت کیفری

در باب مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه مسئوليت به

مسئوليت كيفري وقتي به وجود ميآيد كه فردي يا افرادي

معناي پاسخ گويي است و مسئول شخصي است كه بايد

براثر كردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را

پاسخ گوي اعمال و اقدامات خود باشد (حسين آبادي ،

متضرر كنند .بديهي است جامعه براي دفاع از خود ،شخص

 .) 1 :3181و همچنين؛ شخص به اين دليل كه تكليف

مخالف نظم عمومي و منافع جامعه را محكوم و عامل زيان

قانوني و يا تعهد قرار دادي را نقض كرده به پرداخت

را مجازات ميكند .مسئوليت كيفري نيز زماني به وجود

خسارت ملزم مي گردد .نيز شاهد افزايش دعاوي مدني

ميآيد كه شخص مرتكب جرمي شود كه مخالف بانظم

هستيم كه بيشترين حجم دعاوي را به خود اختصاص داده

عمومي و قوانين كشور باشد .موضوع مطرحشده است و

اند (يزدانيان  .)12 :3123 ،در حقوق خصوصي نيز لزوم

نقش بسزايي دارد .مسئوليت كيفري نيز از مسئوليت مدني

جبران خسارتي كه به ناحق وارد شده است از قواعد مسلم

متمايز است .مسئوليت مدني ممكن است مسبوق به امر

حقوقي و فقهي است .و برخي نيز اين قاعده كه هيچ كس

كيفري باشد يا نباشد؛ بهاينترتيب جبران خسارت گاهي

نبايد بدون سبب مشروع به زيان ديگري دارا شود را مبناي

همراه مجازات است و گاهي بدون آن .بهعلاوه ،اين دو نوع

آن مي دانند(نوايي .)11 :3188 ،برخي نيز مبناي آن را لزوم

مسئوليت ازنظر هدف و معيار سنجش نيز باهم متفاوت

تحمل ضرر از سوي مقر دانسته اند(قاسم زاده .)13 :3128 ،

هستند .معيار سنجش در مسئوليت مدني ،ميزان زيان وارده

معادلresponsibility
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آيه شريفة  11از سورۀ مباركة صافات آمده است ،كه

مسئوليت مدني به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي حقوقي
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واکسن کرونا در نظام کیفری ایران
شماره صفحه مقاله1-11:

است درحاليكه معيار سنجش در مسئوليت كيفري ،شدت

ميدارد .يا آئيننامه انتظامي پزشكي مصوب كميسيونهاي

«خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعده لازمالاجراي عمومي

مشترک بهداري و دادگستري مجلسين به سال  3118در 51

است .نيز ،هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از

ماده تخلفات انتظامي پزشكان را بيان داشته است .تخلفات

منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از

انتظامي و مجازاتهاي آن را مشخص مينمايد .كيفر

منافع شخص زيانديده است.

تخلف انتظامي تناسب و ارتباط با شغل مرتكب تخلف

گفتار سوم :مسئولیت اخلاقی

دارد؛ از قبيل توبيخ ،تعليق موقت ،انفصال موقت يا دائم از

منظور از مسئوليت اخلاقي اين است ،كه انسان در مقابل

شغل و ...در اين حالات خطا نوع خاصي است ،كه اساس

خداوند يا وجدان خويش جوابگوي خطاي ارتكابي

آن انضباط شغلي و مسلكي است و از چارچوب مسئوليت

باشد .اين مسئوليت در فعل يا ترک فعلي كه به شكل

مدني خارج بوده و مرتكب تخلف انتظامي تنها مسئوليت

مخالفت با تعاليم ديني يا قواعد اخلاقي و وجدان باشد ظاهر

انتظامي دارد .مستخدمين عمومي علاوه بر آنكه مانند

ميگردد .ولي اگر منشا الزام به پاسخگويي معيارهاي

همهي افراد مكلف به رعايت تكاليف و وظايف ناشي از

خارجي و بر پايه رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق

قوانين و مقررات كشور هستند و از اين حيث مسئوليت

موضوعه باشد ،مسئوليت را مسئوليت حقوقي گويند.

جزايي و مدني دارند ،مكلفاند نظامات داخلي اداره را

مسئوليت اخلاقي جنبة دروني و شخصي داشته و براي

نيز رعايت كنند .تخطي از اين نظامات موجب مسئوليت

مسئول شناختن فاعل زيان ،بايد شرايط و اوضاع و احوال

اداري يا انتظامي آنها خواهد بود در حقوق اداري،

شخصي وانديشه و وجدان وي بازرسي شود .در حالي كه

تخلفات و كيفرهاي انتظامي مستخدمين عمومي بهموجب

مسئوليت مدني بهطور عيني(نوعي) در مقايسه با يک رفتار

قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 3121/3/11

عادي مورد ارزيابي قرار ميگيرد .لذا يک انديشة ساده

مجلس شوراي اسلامي معين و مقرر گرديده است.

ممكن است ،موجب مسئوليت اخلاقي شود .ولو اينكه

مبحث سوم :کرونا ویروس

موجب ضرر قابل لمسي به ديگري نشود .اما مسئوليت مدني

كروناويروس جديد ( )nCoV-1733يا كوويد33-

مستلزم ظهور خارجيِانديشه به صورت فعل يا ترک فعل،

( )COVID-33در شروع سال  1717در شهر ووهان چين

كه همراه با ضرر و زياني باشد ،بوده و ورود ضرر شرط

توسط سازمان بهداشت جهاني( 5)WHOشناسايي شد.

تحقق مسئوليت است .برخلاف مسئوليت اخلاقي كه ضمانت

كوويد 33-اين روزها خطرناکترين ويروس خانواده

اجراي آن شرمساري وجدان و احساس گناه است،

 Coronaviridaeمحسوب شده و هشدار جدي براي

ضمانتاجراي مسئووليت مدني و كيفري ،جبر و الزام

تمام كشورهاي جهان به شمار مي آيد .اين ويروس،

دستگاههاي قانوني و قضائي كشور ميباشد.

عفونتهاي شديد تنفسي و رودهاي در حيوانات و انسانها،

گفتار چهارم :مسئولیت اداری یا انتظامی

بهوجود آورده است .عفونت 2نيز ناشي از اين ويروس بوده

در مورد مسئوليت انتظامي به اين مطلب اكتفا ميشود ،كه

و در پي آن مرگ را بههمراه دارد(دانش و قويدل:3138 ،

نقض مقررات صنفي به وسيلة يک نفر از افراد آن صنف

 .)3بيماري كرونا ويروس )COVID-33( 1733-از  8ام

مانند صنف قضات ،وكلا ،كارشناسان دادگستري و...

دسامبر سال  1733به سرعت در چين گسترش يافته است.

تخلف انتظامي محسوب ميشود .مثلاً قانون وكالت مصوب

شيوع ناگهاني كرونا از چين به بيش از  17كشور ،شوكي

 3131/33/11كه قواعد اساسي لازمالرعايه بر وكلا را بيان
-World Health Organization

6

-IFR -Infection Fatality Risk

7

مسئولیت مدنی دولت در قبال داوطلبان

7

واکسن کرونا در نظام کیفری ایران
شماره صفحه مقاله11-1:

خوار31

سراسر جهان بوده است .براي مثال در ايران در  11ام فوريه

ميباشند اما خفاش ها را در بر نمي گيرد .بنابراين ،خفاش

 ،1717وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي31 8

ها احتمال تماس مستقيم با انسان را نداشته اند و انتقال

مورد تاييد شده و  31مورد مرگ بر اثر كرونا ويروس 1733

مستقيم ويروس از خفاش به انسان بعيد به نظر مي رسد.

را گزارش كرده است(لطفي .)3 :3138 ،به طور كلي

چراكه ،در گذشته نيز اگر چه ( SARS-CoVكرونا

كروناويروس نوين  )SARS-CoV-1( 1733-يک

ويروس سارس( (MERS-CoVاز خفاش ها ،بعنوان

كروناويروس متعلق به دسته بتاكروناويروس است .كوويد

مخزن اصلي و طبيعي سرچشمه گرفتند ،اما به ترتيب از

سومين بيماري شناخته شده كروناويروس جانوري 3بعد از

طريق ميزبان هاي نوعي گربه 31و شتر به انسان منتقل شدند.

سارس 37و سندرم تنفسي خاورميانه مرس 33است كه اين

بنابراين ،كروناويروس نوين  1733ممكن است از خفاش

دو نيز به دسته بتاكروناويروس تعلق دارند .بيماراني كه به

نشات گرفته و سپس از طريق يک ميزبان واسطه در بازار

ويروس نوپديد كوويد 33-مبتلا شدند علائم نومونيا شديد

هانان به انسان منتقل شده باشد( )WHOدر حال حاضر،

كه شامل تب ،خستگي ،سرفه خشک و زجر تنفسي حاد را

كروناويروس نوين  1733از مورچه خوار 31جدا شده است

عمدتا نشان دادند .پژوهش هاي مقدماتي نشان دادند كه در

و مشخص شده كه سويه هاي جدا شده با انسان آلوده به

دوران كمون ميانگين  1.1روزه نومونياي مبتلايان ويروس

كروناويروس نوين  1733-به ميزان مشابهت دارند .پيشنهاد

نوپديد كوويد ،)NCIP( 33-اين امكان فراهم مي شود كه

شده كه مسير انتقال و تكامل كروناويروس نوين 1733-

از طريق قطرات تنفسي يک شيوع سريع سراسري ايجاد

از خفاش به مورچه خوار (ميزبان هاي مياني) و سپس به

شود(فرنوش و همكاران.)3 :3133 ،

انسان بوده است(فرنوش و همكاران.)1 :3133 ،

گفتار اول :منشا کروناویروس نوین11-

مبحث چهار :مبنای مسئولیت مدنی در قبال

بررسي اپيدميولوژيک موارد اوليه ابتلا به پنوموني

بیماری های واگیردار

كروناويروس نوين  33نشان داد كه بسياري از موارد ،در

معيارهايي كه مي توان براي تحليل مبناي مسئوليت مدني

معرض بازار غذاهاي دريايي 31هانان در ووهان چين قرار

دولت در قبال بيماري هاي واگيردار به كار گرفت ،لزوماً

داشته اند .كروناويروس نوين 1733 -در نمونه هاي

جديد نيستند؛ اما برخلاف مباني سنتي كه در پرونده هاي

محيطي جمع آوري شده از بازار غذاهاي دريايي هانان

متعدد راهگشاست ،ممكن است در دعاوي خاصي به كار

تشخيص داده شده است .اما هنوز بطور كامل مشخص

گرفته شده باشند .يكي از تحليل هاي مبنايي ممكن است

نشده كه چه گونه هاي خاصي از حيوانات حامل

اين باشد كه هرگاه وقوع يا گسترش بيماري به دو يا چند

كروناويروس نوين  1733باشند 11 .مورد از  181نمونه

عامل ارتباط داشته باشد كه برخي از آنها طبيعي بوده و

زيست محيطي موجود در بازار غذاهاي دريايي هانان براي

برخي ديگر با خطاي انساني يا سازماني (غيرطبيعي)

كروناويروس نوين  1733مثبت بوده اند .برخي از اين

ارتباط داشته باشد ،بايد عامل غيرطبيعي را مسئول جبران

موارد شامل انواع حيوانات زنده ،مانند جوجه تيغي

خسارات وارده دانست .علت تحليل ديگر بر مبناي
تفكيک ايجاد خطر از گسترش خطر است؛ بدين معنا كه

2

-MOHME
-zoonotic
10
-SARS
11
-MERS
9

-Huanan
-pangolins
-civet
-pangolins
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براي جامعه جهاني و به ويژه سياست گذاران بهداشت در

گوركن ،مار ،لاک پشت ،پرنده ،و احتمالاً مورچه

مسئولیت مدنی دولت در قبال داوطلبان
واکسن کرونا در نظام کیفری ایران
شماره صفحه مقاله1-11:

ايجاد بيماري ممكن است كامل ًا طبيعي باشد ،اما نقش

واگيردار قابل پيش بيني باشد .در اين مورد ،اگر مادۀ 33

اقدامي(فعل) يا عدم اقدامي(ترک فعل) دولت در گسترش

قانون مسئوليت مدني ملاک قرار گيرد ،مي توان قائل به

بيماري ،مسئوليت مدني دولت را در پي دارد.

تفكيک ميان ورود خسارت در اثر اهمال كارمندان ،نقص

مبحث پنجم :قلمرو مسئولیت مدنی دولت در

وسايل و امكانات دولتي يا تقصير كلي دولت(اطلاع از

قبال بیماری های واگیردار

سابقه حادثه و عدم اقدام به جلوگيري از آن ،بدون اينكه

در مورد مسئوليت مدني دولت در قبال بيماري هاي

منتسب به عضو خاصي از اعضاي دولت باشد) شد .با اين

واگيردار ،بايد مسئله را در دو فرض عمده مورد بررسي

حال ،ضرورت جبران تمام خسارات در فرض مبتلا شدن

قرار داد :فرض اول مربوط به آن دسته از بيماري هاي

به بيماري ،اقتضاي آن را دارد كه زيان ديده با عده اي نا

واگيرداري مي شود كه احتمال شايع شدن آن بيماري

شناس كه حتي در فرض شناسايي توان جبران فوري يا

غيرقابل پيش بيني باشد .در اينجا بايد توضيح داد كه

كلي خسارات وي را ندارند  ،روبرو نشود و با دولتي

اصطلاح غير قابل پيش بيني مفهوم بسيار مضيقي دارد و

طرف باشد كه توان جبران سريع و كامل بخشي از زيان

تنها منحصر در مواردي است كه بيماري سابقه نداشته و

هاي وي(ضررهاي قابل جبران) را دارد .البته دولت مي

اتفاق محض غيرتكراري باشد .بديهي است كه بيماري

تواند به كارمندان يا ساير وابستگان دولت كه بروز

هايي چون طاعون ،آنفلوآنزا يا ديگر بيماري هاي

خسارت به نوعي منتسب به ايشان است ،مراجعه

واگيردار ،با يک بار وقوع در تاريخ معاصر در سال هاي

نمايد(السان .)118 :3133 ،وجه تمايز بيماري هاي

بعدي قابل پيش بيني است و يک دولت نمي تواند به اين

واگيردار قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني را م يتوان

بهانه كه از زمان دقيق شيوع بيماري اطلاع نداشته است،

در نگاه عرف نيز يافت؛ چرا كه عرف در كشورهاي

اقدامي پيشگيرانه در اين باب صورت ندهد؛ زيرا همان

مختلف ،بر حسب نوع بيماري كه در كشورهاي مختلف

گونه كه گفتيم ،هدف از مسئول دانستن دولت در قبال

به ثبت رسيده و به سازمان بهداشت جهاني گزارش شده

بيماري هاي واگيردار ،رسيدن به ثبات و پايداري در

است ،بدان عادت مي كند و آن را چندان دور از انتظار

پيشگيري از اين نوع از بيماري هاست و اگرچه اقدام

نمي شمارد .اما بيماري نادري را كه ممكن است يک بار

دولت در اطلا عرساني به مردم و وضع و اجراي

براي هميشه اتفاق بيفتد ،مي داند غيرطبيعي مي داند؛

محدوديت هايي مانند قرنطينه نيز در شمول آن قرار مي

هرچند كه نادر و اسثنايي بودن بيماري ،تكليف دولت را

گيرد ،صرفاً يک راهكار سطحي است و دولت موظف

براي پيشگيري از شيوع آن و نيز مديريت درمان بيماران

به از بين بردن علل و ريشه بيماري هاي واگيردار تا حد

در سريع ترين زمان ممكن ب ينياز نمي كند(همان.)113 ،

امكان از طريق اقدامات تحقيقاتي گسترده ،واكسيناسيون

نتیجه گیری

عمومي و ..مي باشد .معيار پيش بيني پذيري حادثه يا

هرگاه اين فرضيه كه دولت در قبال گسترش بيماري هاي

غيرقابل پيش بيني بودن آن ،معياري جهاني

واگيردار و آثار زيان بار آن مسئوليت مدني دارد ،پذيرفته

است( .)Qureshi,1717: 311بنابراين ،دولت موظف به

شود ،در اين صورت مسائل شكلي (آيين دادرسي)

تهيه وسايل پيشرفته براي پيش بيني بيماري هاي واگيردار

متعددي در مقام اقامه دعوا عليه دولت مطرح مي شود.

و پيشگيري از آنهاست و نمي تواند به اين بهانه كه

اصل جبران خسارت در فقه و حقوق ما مسلم است.

امكانات لازم را در اختيار نداشته است ،خود را از

مجموع قواعدي كه وارد كننده زيان را به جبران خسارت

مسئوليت مبرا سازد .فرض دوم آن است كه بيماري

زيان ديده ملزم مي سازد ،مسؤوليت مدني ناميده مي شود.
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شماره صفحه مقاله11-1:

ايجاد مسؤوليت مدني بر اساس مباني شناخته شده و مبناي

عباسي ،محمود ،رضايي ،راحله ،دهقاني ،غزاله،)3131( ،

مشخص نيازمند اثبات و احراز سه ركن وجود ضرر ،فعل

مفهوم و جايگاه حق بر سلامت در نظام حقوقي ايران،

زيانبار و رابطه سببيت است .گاهي خسارت وارده ناشي

فصلنامه حقوق پزشكي ،سال هشتم ،شماره .17

از مصرف كالاهاي توليدي است و علت آن عيب يا نقص

عباسي ،محمود ،غزاله ،دهقاني ،رضايي ،راحله،)3131( ،

موجود در كالاست .برخي مواقع اين حادثه ها فاجعه هايي

الزامات حقوقي اسناد بين المللي در قبال بهداشت و سلامت

بزرگ و جمعي اند .در اين نوع از خسارات نه تنها زيان

عمومي و چالش هاي فراروي آن ،مجله علمي سازمان نظام

ديده و جامعه حقوقي ،افكار عمومي نيز به شدت درگير

پزشكي جمهوريس اسلامي ايران ،دوره  ،11شماره .1

موضوع مي شوند .در حقوق موضوعه ايران اين موضوع

فرنوش ،غلامرضا ،عليشري ،غلامحسين ،حسيني ذيجود،

مورد توجه واقع نشده است اما بر اساس اصول و قواعد

سيدرضا ،درستكار ،روح الله ،جلالي فراهاني ،عليرضا،

پذيرفته شده ميتوان نقص علم را در حقوق ايران پذيرفت؛

( ،)3133شناخت كروناويروس نوين 1333 -و كوويد33 -

براي مثال چنانچه مبناي انتخابي ما در مسؤوليت مدني

بر اساس شواهد موجود -مطالعه مروري ،مجله طب نظامي،

توليد كالا هر كدام از نظريا تقصير ،خطر ،قابليت انتساب

دوره ،11شماره  ،3صفحات .33-3

و يا مسؤوليت محض باشد نميتوان خسارت ناشي از نقص

قاسم زاده ،سيد مرتضي ، )3128( ،الزام ها و مسئوليت

علم را قابل جبران دانست .همچنين بر اساس اركان و

مدني بدون قرار داد  ،چاپ هفتم  ،تهران  ،نشر ميزان

شرايط لازم در ايجاد مسؤوليت مدني از جمله شرايط لازم

لطفي ،پريسا ،)3138( ،ديدگاه جامعه شناختي در مورد

جهت احراز رابطه سببيت و يا قابليت پيش بيني ضرر در

شيوع كرونا ويروس ،پايگاه پژوهش و نشر.

تشكيل ركن ضرر ،مي توان قائل به رافع مسؤوليت مدني

لموراسا ،ميشل ،)3121( ،مسئوليت مدني ،ترجمه محمد

بودن نقص علم باشيد.

اشتري ،چاپ اول ،تهران ،نشر حقوقدان.
متقي ،سهميرا ،سيفي ،آناهيتا ،دروديان ،مجيد،)3135( ،

باريكلو ،عليرضا ،) 3185( ،تقريرات درس مسئوليت مدني،

حقوق اسلامي ،دوره  ،38شماره .15

قم :دانشگاه تهران پرديس قم

مصدق راد ،علي محمد ،رحيمي تبار ،پريسا،)3138( ،

حسين آبادي ،امير ( ، )3181بررسي و تحليل ماده  2قانون

الگوي حاكميت نظام سلامت ايران :يک نظالعه تطبيقي،

مسئوليت مدني  ،مجله قضاوت  ،شماره 55

مجله علوم پزشكي رازي ،دروه  ،15شماره .3

السان ،مصطفي ،)3133(،مسئوليت مدني دولت در قبال

معين ،محمد )3123( ،فرهنگ فارسي ،ج  ،3چاپ هشتم،

بيماري هاي واگيردار(بررسي موردي :كوويد ،33-فصلنامه

انتشارات امير كبير

تحقيقات حقوقي-ويژه نامه حقوق كرونا.

نوايي ،سيد مهدي ( )3188ضمان ناشي از استيفاي نامشروع،

شيخاني ،علي ، )3131( ،قاعده خطر ،چاپ اول ،تهران ،

چاپ اول ،قم انتشارات ،بوستان كتاب

نشر جنگل( ،جاودانه)

هاشمي ،محمود ،استواري سنگري ،كوروش ،هاشمي،

صفار ،محمدجواد( ،)3121شخصيت حقوقي ،تهران ،دانا.

محمد ،ضرابي ،)3132( ،مسئوليت مدني دولت ناشي از

عالم ،عبدالرحمان؛ ( ،)3181بنيادهاي علم سياست ،تهران،

فقدان ،نقض ،نقض يا سوء كاربرد تجهيزات پزشكي،

نشر ني ،چاپ سيزدهم.

فصلنامه تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين
الملل(تحقيقات حقوقي آزاد سابق) ،دوره  ،33شماره .11
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Government Civil Liability for Corona Vaccine Candidates in the Iranian Penal
System
Mohammad Baqir Darwish35, Ahmad Shohani32

Abstract
Consumption of goods is sometimes associated with damage to the consumer. This damage
may be due to the defect of the manufacturer's knowledge to the factors of damage and its
harmfulness. If this defect is pervasive and is not due to the manufacturer's negligence or
fault, it has been accepted in some countries as a waiver of civil liability. iranian law has not
objected to this discussion; But by examining the principles and rules of law and the
necessary conditions in creating civil liability, the defect of human knowledge can be
considered as relieving civil liability. There are numerous and at the same time ambiguous
legal documents to prove the principle of the government's obligation towards infectious
diseases in domestic and international laws and regulations, which should be examined based
on them and legal and sometimes philosophical principles. This research is of applied type
and descriptive method and the method of collecting information is library.
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