
 

 

 

 

 

 

 کرونا  یماریاز انتقال ب یرفتار مجرمانه ناش یواکاو
 

 یشمس ناتر  میمحمد ابراه

 گانباقرزاده  امیر 

 مظفری محمد

 ده یچک

ب حاضر  حال  ناش  ی مار ی در  که  و   ی کرونا  واگ   ی روس ی از  و  حال   ردار ی نوظهور  در  است، 

تعداد    ش ی افزا  باعث مرگ  و  ا   ی توجهقابل بوده  افراد شده است. در   لیتحل  ان، ی م   نی از 

ها جوامع، رسانهها،  دولت   موردتوجه هاست  مدت   ی و  ت ی مسئول   ی رفتار فرد ناقل و بررس 

و   روسی انتقال و   ن ی زند عوارض سنگی توجه دامن م   نی است. آنچه که به ا   دانانحقوق و  

است.   مشخص  درمان  راه  س   نی هم   خاطر به نبود  کشورها   استمداران ی عوارض،   یدر 

 یپاندم   ن ی ا   شرفت ی پ   ی جلو   رانه ی و سختگ   ی قهر   ی مختلف بر آن هستند تا با برخوردها

 که  باشد ی ن کرونا م یدر مقابله با ناقل   ی فر یاز اقدامات مؤثر، واکنش ک   ی ک ی  که   رند ی را بگ

ا   ل ین   ی برا  با    ق یتطب   ت ی آن و در نها   ل یمقصود توجه به رفتار فرد ناقل و تحل   ن ی به  آن 

ضرور  ی فری ک   ن یقوان  هنگام  به  اقدام  جهت  ا د ی نما یم   ی موجود،  در  سع   نی .  بر   ی مقاله 

مختلف در   م یجرا   ی کرونا بوده و با بررس   روس ی فرد در صورت انتقال و   ت ی مسئول   ن یی تع 
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آن در اثر انتقال   ی امدها ی رفتار و پ   ل یمبسوط در تحل   ی دگاهی بر ارائه د   ی سع  زه حو   ن ی ا 

کشنده بودن   ژهی و به   روسی و   ی ها یژگ ی توجه به و   انی م  ن ی خواهد بود. البته در ا   روس ی و 

 پرداخته شود. ها  به آن   تناسب به خواهد شد،    ی سع  که  دقت دارد  ی جا  ز، ی آن ن 

 . کرونا   روس، ی انتقال و   ، ی بهداشت عموم   ه ی عل   د ی قتل، تهد   ب، ی تسب  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

کند حقوقی رفتار فرد ناقل در حاالت مختلفی که ویروس به دیگران سرایت می   -تحلیل فقهی  

عالوه بر بینش الزم در این دو زمینه، نیاز به آشنایی تخصصی با ویروس کرونا دارد. در این راستا 

می مفید  بیماری  این  ابعاد  به  اندک،  ولو  بیماری توجهی  دسته  جزء  کرونا  بیماری  های نماید. 

می  محسوب  بیماری واگیردار  این  برابر  در  احتیاطی  بی  خوا شود.  افراد  ابتالی  سبب  شد ها  هد 

ویروس بین  دوره نهفتگی است.  ویروس سندرم حاد تنفسی  یک    کرونا ویروس   .( 15)پارسای، بی تا:  

مدت   14تا    2 این  در  و  است  میزان   ( talmazan, 2020وkarimi, 2020 )  د مانمی  مسری  روز 

انسان انتقال  بوده پذیری ویروس بین  افراد مبتال، است های مختلف متغیر  از  ، به طوری که برخی 

نمی  به دیگران منتقل  را  ویروس  به این  را  عفونت  این  توانستند  برخی دیگر  کنند، در حالی که 

است که کروناویروس جدید تاکنون گزارش شده  ( Schnirring, 2020)   چندین نفر گسترش دهند 

 ۸0حدود    یعنی چیزی  بیشتر افراد   . (Hesman, 2020) ای تا چهار نفر است قادر به انتقال زنجیره 

از مبتالیان به   پایینی   درصد  .د نیاب بهبود می   بدون نیاز به درمان خاص از این بیماریها،  آن درصد  

وزارت  ) دن باش می مراقبت پزشکی   نیازمندسرفه و مشکل در تنفس و تب   با عالیم شدید این بیماری 

کند آنچه که کرونا را از سایر امراض واگیردار متمایز می  .(11:  139۸بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  

نظم حقوقی کنونی که انتقال ویروس کرونا به در  است،  شیوع سریع آن    و   ناشناخته بودن ویروس 

است،   نشده  انگاری  جرم  خاص  دقیق  صورت  تطبیق  و  مصادیق بررسی  مختلف   این  عناوین  با 

ق در  مندرج  اسالمی مجرمانه  مجازات  جزایی،  1392مصوب    انون  قوانین  سایر  اهمیت   و  دارای 

در ادامه به بررسی جرایم مختلف بر اثر   مباحث مقدماتی ، بنابراین بعد از بیان  باشدمضاعفی می

با انتقال ویروس کرونا و امکان  سنجی محکومیت فرد بر اثر انتقال این ویروس به جرایم مختلف 

 نظر به نقش آفرینی در حاالت و توسط افراد متفاوت خواهیم نمود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7
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کلی یا  صورت به  حالتابه حقوقی  ی های واگیردار از جنبه بیماری  ژه ی و به ها  ی بیماریدر زمینه 

مصداقی تحقیقات چندی به انجام رسیده است از جمله مقاله یکی از نگارندگان و همکارانش در 

های های واگیردار که در آنجا بر روی بیماری ی احراز مسئولیت کیفری در بیماریی نحوه زمینه 

خاص روی یک بیماری    صورتبهکه    کلی مانور داده شده یا این که در مقاالتی   صورت به واگیر  

-توان به مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز منتسب به آقای احساناند میواگیردار مانور داده

تقریباً در یک سال گذشته آثاری به چاپ رسیده   هرچندی کرونا  پور اشاره کرد، اما در زمینه

ی آقای محمدی ر و ویروس نوشتهاست از جمله بررسی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگی

های واگیردار بیشتر ی احراز مسئولیت کیفری در بیماریمقاله نحوه  مانند بهجورکویه اما این اثر  

زمینه در  کلی  نکات  و  مطالب  ویروسحائز  انتقال  مقوله ها میی  به  موشکافانه  چندان  و  باشد 

داشته است یا این    جهتنیازادقتی    ویروس کرونا نپرداخته و فقط با بیان امهات فقهی موضوع،

اند اما هیچ یک  ی کرونا هر یک از جهتی به موضوع توجه داشته که در سایر مقاالت در زمینه

ای که در این کرونا و عناوین مجرمانه  روسیوی انتقال  خاص به تحلیل رفتار در زمینه  صورتبه

خواهد شد به تحلیل رفتار شخص  اند که در این مقاله سعی  میان محقق خواهد شد نپرداخته

 ناقل از دو بعد فقهی و حقوقی پرداخته شود.

تبیینی استفاده گردیده است و سعی شده است ضمن توجه   -  در این مقاله از روش تحلیلی

و تبیین مسئله کرونا از ُبعد تخصصی و پزشکی البته در حد ضرورت و نیاز، به تحلیل موضوع از 

ابعاد گوناگون قضیه، خروج   کهی نحو به پرداخته شود    ی فقهی و حقوقیدو جنبه  ضمن توجه به 

ی تحلیل رفتار فرد ناقل ویروس موضوعی نیز رخ نداده باشد و مطالب درخور و مفیدی در زمینه 

ارائه گردد. به همین خاطر در ابتدا به توضیح مختصری راجع به بیماری کرونا پرداخته شد و   کرونا 

شود و در این میان جرایم احتمالی در ادامه به تحلیل جرایم ناشی از رفتار فرد ناقل پرداخته می 

م ی حدود، قصاص و جرایبندی شده و مطابق با فقه و قانون مجازات اسالمی در سه دسته دسته 

گذاشته خواهند شد تا تحلیلی به نسبت کامل از   ی وبررس بحث مستوجب تعزیر جرایم ارتکابی به  

 های مختلف رفتار در زمینه انتقال بیماری کرونا صورت گرفته باشد.جنبه 

موضوع   به  توجه  ناقل  فرد  عملکرد  به  مطلوب  دیدی  ارائه  از   صورتبهبرای  هم  توأمان 

جنبه جنبه  از  هم  و  پزشکی  ادامه   -  فقهی  یی  در  خاطر  همین  به  دارد،  ضرورت  حقوقی 
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از بیماری کرونا در دسترس هست و منطبق با فقه   حالتابه و اطالعاتی که  آوردها  دست  بهباتوجه

های مختلف رفتار فرد ناقل در قالب جنایات ارتکابی ناشی از پویا و قانون مجازات اسالمی جلوه

-در انتقال بیماری به بحث گذاشته می  بحثقابل یم تعزیری  انتقال ویروس کرونا و همچنین جرا 

گیرند و البته به شوند و امکان وقوع جرایم حدی ناشی از انتقال ویروس نیز مورد مداقه قرار می

می  پرداخته  مباحث  خالل  در  نیز  دیه  پرداخت  و  شرعی  ضمان  آن بحث  تمامی  تا  از  شود  چه 

و مسئولیت مدنی در تحل  به بحث گذاشته عناوین مجرمانه  امکان وقوع دارد  ناقل  رفتار فرد  یل 

 شده باشد.

 جنایات ارتکابی بر اثر انتقال ویروس کرونا. 1

برخی از جنایات امکان تحقق دارند. هر یک از این جرایم، بسته به   در اثر انتقال ویروس کرونا

داد خواهند  رخ  ویروس  انتقال  از  محقق  باتوجه   نتایج  قسم   بهکه  سه  به  موجود  روانی  رکن 

می منقسم  محض  خطای  و  عمدی  شبه  به که    گردندعمدی،  موارد  این  از  یک  هر  ادامه  در 

 .تفکیک موضوع بحث و برسی قرار خواهند گرفت

 قتل.  1.  1

ای را  انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه   که   مسئولیت کیفری در شرع اسالم عبارت است از آن 

در مورد    ، ( 392  : 1405، ه )عود   شود را تحمل نماید که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج آن مرتکب می 

کند، امکان  را درگیر خود می ذهن  شدت به مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا سؤالی که  

توان گفت استناد آن به ناقل ویروس است؟ ارتکاب قتل  تحقق قتل بر اثر انتقال ویروس یا بهتر می 

، و تا این دو رکن آن هم مقارن یکدیگر در زمان رخ  است   ی معنو منوط به وجود دو رکن مادی و  

  داشته ممکن است که شخص قصد کشتن  مثال    عنوان به معناست،  ندهند صحبت از ارتکاب جرم بی 

عنصر  و    به مرحله فعلیت نرسد قصد  مادامی که  کافی باشد و  تواند  کشتن نمی قصد  باشد؛ اما صرف  

محقق   انسا نش مادی  شخصی  خواست  با  اگر  حتی  شود ود  کشته  دیگر  نمی ن  قاتل  ،  را  فرد  توان 

تا دیگری بر اثر انتقال ویروس کرونا    شخص دعا کرده باشد   مثاًل  ( 1395)شمس ناتری،    آورد   حساب به 

این فرض نمی  در  باشد،  افتاده  نیز  اتفاق  این  و  قاتل محسوب نمود بمیرد  را  او  ناتری،    توان  )شمس 

  انتقال   موجبات   که   است   رفتارهایی   تمامی عبارت است از    ، رفتار مجرمانه، در اینجا منظور از    . (1399
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می .  کند می   فراهم   را   ویروس  مجرمانه  و    معنوی   یا   مادی   صورت به تواند  رفتار  اصابتی  همان  یا 

شخص چاقو را در سینه شخص دیگر    مثال عنوان به برخی از رفتارها اصابتی است    باشد،   ی راصابت ی غ 

  فعلی است که بدون تماس جسمی  یا غیراصابتی  فعل معنوی  اما    ، (1399)شمس ناتری،    کند وارد می 

  . ( 21  : 13۸۸  ،یپور بافران )  جانی با مجنی علیه واقع شده و اثری بر روی جسم مجنی علیه باقی بگذارد 

از طریق فعل معنوی  عمومًا  کرونا  ویروس  انتقال  رسد که  به ذهن می   شیوه انتقال ویروس،   به باتوجه 

قانون   گیرد. صورت می  قانون مجازات اسالمی،  به بیان صور مختلف    292تا    290گذار در مواد  در 

جنایت و از جمله قتل بر مبنای رکن روانی پرداخته و توجهی نیز به فعل مجرمانه داشته است که  

   نیست:   از رکن روا این اشاره به رکن مادی در جهت احر 

 عمد  قتل.  1.  1.  1
معنوی پایه  رکن  از  عمدییکی  جرایم  در  اساسی  و   های  خاص    است  و  باطنی  نیت  به 

ممنوع و تحقق   رفتارمتوجه انجام    فردطی آن اراده    کهی نحوبهی مرتکب تعبیر شده  مجرمانه

  مقنن  .( 105  :13۸7)صادقی،  گذار جزایی جرم قلمداد شده است  ای است که از طرف قانوننتیجه

است  در   نموده  اقدام  معنوی  رکن  منظر  از  جنایات  بررسی  به  قصاص  باب    اساسن یبراشروع 

 : توان تلقی نمودمی جنایت قتل را عمدی صورت چهار ق.م.ا. در   290ماده  بهباتوجه

کشتن    فرد   هرگاه  (الف باشد   دیگریقصد  داشته  مبنا،  ب،  را  همین  در  ر  فردی  بستری 

و قتل  قصد  با  کرونایی  بیماران  بخش  در  و  وجود  بیمارستان  ویروس    یآگاه  با  وجود  در به  و 

شده بستری  فرد  مرگ  بود.  ، نتیجه  خواهد  عمدی  قتل  به  محکومیت  که    موجب  مواردی  در 

ه نوعاً کشنده  مرتکب قصد کشتن فردی را داشته باشد و عمالً به نتیجه خود برسد بدون توجه ب

خود برای اثبات   قتل،زیرا قصد    ( 19  : تابی  ، یثان   دیشه)  شود بودن رفتار، قتل، عمدی محسوب می

 . (199 :تابی  ،یحر عامل) است وصف عمد به فعل فاعل کافی دانسته شده

در این حالت    ، را نداشته باشد  دیگریقصد کشتن    ولو  نوعاً کشنده باشد  مرتکبعمل    (ب

جنایت   استقصد  عمدی  تبعی  قتل  از  نوع  این  دارد  چنانآن .  از   اهمیت  برخی  حتی  که 

بر این باورند که الزمه تحقق قتل عمدی همواره کشنده بودن رفتار مجرمانه است   دانانحقوق 

در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیتی برخوردار باشد  »  .( 3٦2  :1992)نجیب حسنی،  

  مثالعنوان به.  (113:  13۸2صادقی،  )  «جرمانه را مفروض قلمداد نمودآن بتوان قصد م  موجببهکه  
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یک    شود،قطع برق بیمارستان که منجر به عدم رسیدن اکسیژن به بیماران کرونایی بدحال می

 شود.  عمل نوعاً کشنده محسوب می

دن این  کشنده بو  نماید، کیفیت نوعاًدر انتقال ویروس کرونا آن چه ذهن را درگیر خود می

شود مقوله ایست مورد اتفاق، اما  تواند باعث مرگ افراد میویروس می  باشد، این کهویروس می

منجر به مرگ   نهایتاً  اولیه ویروس،  افراد؟ سویه  گشت  درصد مبتالیان می  3مرگ چند درصد 

خطرناک   مروربه  (7  :139۸)هادی،   تغییرات،  با  ویروس  اصطالحاً  که  و  گردید  و    افتهیجهشتر 

نبود؛ بلکه نسبت  ای کشنده  تر شد دیگر فقط نسبت به افراد مسن یا دارای بیماری زمینهمسری

می محسوب  کشنده  نیز  اطفال  و  جوانان  با  شدبه    ، 17/3/1400  ،بهداشت  وزیر  )مصاحبه 

https://www.mehrnews.com/news/5161198) ویروس کنیم  تلقی  صحیح  را  فرض  این  اگر   ،

ها نام  لیسی یا آفریقایی یا هندی که بعضاً با عناوین علمی آلفا و دلتا از برخی از آنکرونای انگ

ویروس نوعاً کشنده محسوب میبرده شده،  در  هایی  اما  نگاه  شوند؛  آمارها  به  زمانی که  مقابل 

بینیم که ویروس کرونا هر چقدر هم که جهش یافت و حتی منجر به مرگ کودکان  کنیم می می

افراد جو به در    ،در عملاما باز    د؛یگردان  و  از آن جان سالم  به ویروس  ابتال  از  افراد بعد  اکثر 

این ویروس   باشد که  این  آمارها  بنابراین شاید جمع بین نظرات متخصصان و   صورت بهبردند، 

می محسوب    تواندبالقوه  اگر  کشنده  اما  شودشود؛  گرفته  پیش  در  مناسب  بر   اقدامات  بنا    که 

تقویت سیستم ایمنی بدن یکی از اقدامات کلیدی    ،تأکید رهبر معظّم انقالب  توصیه پزشکان و

راستا محسوب می این  افراد  در  اکثر  نیست که  این  و  است  باز  نیز  راه درمان و خالصی  شود، 

مبتال بر اثر انتقال ویروس از دنیا بروند ولو این ویروس از نوع انگلیسی یا آفریقایی آن باشد. با  

احت به  کرونای  عنایت  ویروس  گرفت  نتیجه  باید  مرگ،  که    بهباتوجه،  افتهیجهشمال  این 

شود و اگر اقدامات پیشگیرانه و درمانی الزم صورت نگیرد،  بالقوه کشنده محسوب می  صورتبه

اقدامات   از آن جا که حتی عدم انجام  ممکن است منجر به مرگ انسان ولو فرد جوان شود و 

آورند؛  مقتضای مرگ را به وجود نمی  است  یماریبنهفتگی    خاطربهت  درمانی که البته اکثر اوقا

باشد و عدم درمان فقط حکم عدم مانع را مرگ در واقع همان انتقال ویروس می  ی بلکه مقتضا

علم   با  ویروس  انتقال  گفت  بتوان  شاید  بنابراین  ندارد،  ناقل  به  قتل  استناد  در  تأثیری  و  دارد 

می محسوب  کشنده  نوعاً  عملی  انتقال،  قصد  و  خود  اگر  مثالعنوان به   وصفنیبااشود.  ابتالی   ،
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  و انتقال ویروس به، اقدام به همنشینی  کشنده   متهم با علم از وضعیت ابتالی خود به ویروس

نداشته   نیز  را  وی  قتل  قصد  که  هرچند  نماید،  نظر  دیگری  اما  عمل،  باشد؛  بودن  کشنده  به 

   گردد. ناقل محکوم می 290مطابق بند ب ماده 

یا   ، ضعفبیماری، پیری خاطربهبه مجنی علیه نسبت  ینباشد؛ ول نوعاً کشنده  فرد عمل  (ج

تشکیل قصد   . این حالت موجبدشوباعث قتل    در عمل  دیگریا مکانی    زمانیهر وضعیت خاص  

اقدام به    ،ایدز  ابتالی فردی بهبا علم    فردید؛ مانند این که  گردمینسبی    صورتبه البته    تبعی

حالت اگر منتقل الیه بر اثر  نماید که در این  ، به وی میایکرونا، حال با هر سویهانتقال ویروس  

 عمل »الف« قتل عمدی تلقی خواهد گردید.  ا از دنیا برود،  دریافت ویروس کرون

،  1390)خمینی،توسط اولیای دم در محکمه ثابت گردد    جود، بایدمو  وضع  از  اطالع مرتکب

 مورد تأکید قرار گرفته است. 1392 ق.م.ا.   290ماده  2ی مسئله در تبصره این که   (510 :2ج

مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آن که فرد   هرگاه»  د(

، مانند این  «یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود

بیماری کشنده به ویروس  از زندگی، موضعی منفی  ای میکه فردی که مبتال  ناامیدی  با  باشد 

نماید و تمام تالش خویش را مصروف ابتالی دیگر افراد به  ها پیدا میاننسبت به جهان و انس

بیمار اهمیتی  کند. در این فرض شخصی که مبتال میاین ویروس مهلک می  شود در نظر فرد 

ویروس می  این  به  افراد دیگر  ابتالی  او  تنها خواست  فرد در  ندارد و  این حالت عمل  باشد. در 

 باشد. شده و مستحق قصاص می 1392 ق.م.ا. 290ت ماده  صورت فوت دیگران مشمول بند

های ناشی از انتقال ویروس مسئول بدانیم باید در قبال آسیب کسی را  برای اینکه بتوانیم  » 

 رد« و در نهایت مرگ ناشی از آن را اثبات ک   عوارض به وجود آمدهرفتار و    ین وجود رابطه استناد ب 

ای مادی و علمی است که متأثر از شرایط حاکم ه استناد رابطه رابط »   .( 132  : 1394  ، )فروغی و دیگران

ای عقیده در این بین عده  محرز شود«، علمی   صورت به بایست، بر عنصر مادی بوده و این رابطه می 

کند، هرچند از نظر مادی علیت برقرار می  رابطه   علیه  مجنی  مرگ   و  متهم  رفتار   بین  عرف  دارند، 

به   .( 107  : 13۸7  ، )شاکری و دیگران   نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد  برخی فقها نیز صریحاً 

به رفتار جانی تأکید داشته  این   .( 19٦  : 1403  ،)محقق حلی   اندنقش عرف در استناد جنایت  مطابق 

ای که بتوان به ای برقرار باشد به گونه طه اگر از نظر عرف بین اقدام انجام شده و نتیجه رابدیدگاه،  
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در   یطورکل به   .( 1392،  )الهی منش و دیگران   آن استناد نمود، مرتکب از نظر حقوق جزا مسئول است 

در   دخالتی  ییتنها به حصول نتیجه باشد یا    فردمنحصربه جرمی مثل قتل هرگاه عمل قاتل علت  

در   ن ی ؛ بنابرا (149  : 13۸4  ، )شامبیاتی   قاتل مسئول نتیجه عمل خود است  ایجاد نتیجه داشته باشد، 

صورت انتقال ویروس با علم و عمد به دیگری و مرگ وی در اثر انتقال ویروس مشکلی در احراز 

قلید فتوا یکی از مراجع ت  نکه ی کماا ی قتل و انتساب آن به شخص قاتل وجود ندارد.  عنوان مجرمانه 

ابتالی خود به کرونا در مجامع ظاهر  رغمبه به قاتل بودن کسی صادر کردند که دانسته یا ندانسته 

در صورت علم به ابتال  و حضور در مجامع، که    شده و باعث ابتالی دیگران به کرونا گردیده است 

او عمدی و در غیر این صورت   بود    یرعمد ی غ قتل  با   .(https://iqna.ir   ،9/3 /1400)سیستانی،خواهد 

انتقال  این  که  این  ولو  شد  محرز  دیگری  به  مبتال  فرد  از  انتقال  اصل  که  همین  حساب  این 

این حکم حتی شامل حالتی  و  داشت،  نخواهد  وجود  ناقل  مسئولیت  بود مشکلی در  غیرعمدی 

تردد میمی  ابتال در سطح جامعه  به  بدون علم  اختیار ولو  به  فرد  ا شود که  با  و  عمال حتی کند 

روایی نیز بر این   ادلةنماید.  اقدام به انتقال ویروس به دیگران می   کردن سرفه غیرارادی خود مانند  

بیمار  فرد  باشد،  داشته  به دیگری وجود  بیماری  انتقال  عقالیی  احتمال  اگر  دارند که  امر داللت 

ض  ِرمُم  ورَدال ُي» آمده است:    نباید با فرد سالم ارتباط برقرار کند. در حدیثی از رسول گرامی اسالم

این حدیث  .(39 : 4تا، ج)شهید اول، بی شود  نمی   بر شاخص سالم وارد   ناقل بیماری ، یعنی « حح صَ لي ُمَع

می  قاعده را  بر  شاهدی  دانست  توان  لحاظ  محتمل  ضرر  دفع  لزوم  که   (15۸  :1399فر،  )احسانیی 

مذکور افراد در موارد بیم مبتال بودن و انتقال ویروس باید از تردد و ارتباط با   یقاعده   به باتوجه 

 دیگران پرهیز نمایند. 

 عمد شبه  قتل.  2.  1.  1
نتیجه که دارد؛ اما قصد  قصد فعل    در آن  فاعل  قتلی کهبیان شده،    عمدشبه قتل  در تعریف  

  گردد محسوب می  عمدشبه، قتل  کشنده نیست  ندارد و عمل هم نوعاً  ستهمانا کشتن دیگری

بی جنایت    .( 10۸:  تا)مرعشی،  تحقق  در  جزایی  خطای  فقدان  یا  جنایات    عمدشبه وجود  در  مگر 

جانی   و  نداشته  تأثیری  هیچ  هم  رغمبهسببی،  ضوابط  کلیه  مسئول  رعایت  مانند  چنان  است؛ 

مشاهده شود عمل طبعاً با قیاس    خطای در رفتارالبته اگر    .(1۸7  :13۸2)صادقی،    پزشکی  اتیعمل

 شود. محسوب می عمدشبه اولویت 
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مصداقی   نوعاً کشنده  در  عمل  مثلکه  ویروس  باشد  و  با  که    مهلک  انتقال  واقعی  درمان 

نه قصد فعل     ،چنانچه مرتکب  .ست، عمل قتل عمدیگرددو باعث فوت می  همراه نیستقطعی  

مرتکب تقصیر   حالنیدرع اما    ،واقع شده بر روی مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه را

ماده بند پ  طبق  فرض  این  در  باشد،  وی    291ی  شده  بود  عمدشبه جنایت  و  )  خواهد  مصدق 

ماسک    کهیدرحالو  بررسی نکند    ماسک خود را درستر کسی  اگ  مثالعنوانبه  .( ۸  :1397،  دیگران

انتقال ویروس به دیگری و در نتیجه  از آن استفاده کند و همین امر باعث  دارای سوراخ بوده 

می وی  قتل  میشود،  فوت  مرتکب  گفت  است.    عمدشبهتوان  مبتال    کهیدرصورتشده  شخص 

سط در  را  خود  دهد    ل ماسک  انجام  زباله  تفکیک  که  شخصی  به  ویروس  و  انداخته  زباله 

  محتمل بودناست یا اینکه عدم توجه به  شده  توان گفت مرتکب قتل  آیا می  د، باش  افتهیانتقال

آلودگی موضوع  انتقال  این  به  فرد  علم  به  شود،  سبب می،  و  ویروس  انتقال  باعث  خود شخص 

و  شناخته    یشخو قاعده  بتوانشاید  شده  اساس  بر  آن گفت،  مطابق  که  محتمل  ضرر  دفع  ی 

  (30٦:  1417  )مصطفوی،نماید  ضرر در آن است اجتناب می  که احتمال عقالیی  یزیهر چانسان از  

سوره   30و آیه  1سوره بقره 195ی حرمت خودکشی از جمله آیه و همچنین عموم و اطالق ادله

.  کرده است  اسباب مرگ خود را فراهم   ی نوع به، این فرد، حداقل ناخواسته یا بر اثر تقصیر  2نساء

آگاهی از    رغم بهست که فردی  شود، حالتیراستا مطرح میهمچنین فرض دیگری که در همین  

ابتالی فرد دیگر به کرونا و با وجود هشدار او به جلوگیری از تماس و ممانعت از این کار، اقدام  

انتقال، فرد ناقل    رغمبهکند که در این فرض  به تماس و حتی در آغوش کشیدن فرد مبتال می 

الی منتقل  این  و  نداشته  استمسئولیتی  آورده  فراهم  را  ابتال  اقدام خود سبب  با  که  ؛  ه هست 

)محمدی  قواعد اقدام و تحذیر فرد ناقل مسئولیتی نخواهد داشت    بنا بردر این حالت نیز    نیبنابرا

 . ( 77 :1399فیروزآبادی،  هوشمند و  213 :1399 جورکویه، 

تقصیر  رخ ب  با  همراه  اقدامات  مختلف ی  صنوف  در  شاغل  آرایشگ   افراد  ،  پزشکان   ، ران مانند 

  291بند پ ماده    موجب به  گردد سبب انتقال یا انتشار ویروس می که  ... و عوامل اورژانس و  پرستاران 

 
 «.التلقو بايديکم الي التهلکه. »1

 «.التقتلو انفسکم. »2
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قتل   بود.    عمد شبه مشمول حکم  ایجاد    البته خواهد  سبب  که  ناشایستی  کار  موارد  از  بسیاری  در 

می  مدنی  و  کیفری  است.  مسئولیت  مشترک  باعث    گر ی د عبارت به شود  تقصیر  هر یک  دو    ایجاد 

اتالف  باشد؛ اما در  تقصیر در تسبیب شرط ایجاد مسئولیت می   . ( 42:  137۸)کاتوزیان،    شود می مسئولیت  

و صادقی،  شرط نیست   بیماری را    . ( 105  : 1390)روشن  اقدامات بهداشتی از جمله کتمان  عدم رعایت 

کند یا  کسی که مقررات بهداشتی را رعایت نمی   . ( 43  : 1391  )یزدانیان، توان از موارد تقصیر برشمرد  می 

شود  کند و از این طریق فرد دیگری مبتالی به کرونا می در صورت ابتال به بیماری آن را کتمان می 

از باب اتالف مسئولیتی نخواهد داشت، اما از باب تسبیب در برابر ابتالی دیگران در صورت تقصیر  

اگر شخصی که بیماری خود را کتمان نموده است    . ( 212  : 1399  )محمودی، مسئولیت خواهد داشت  

ویروس از او به بدن دیگری سرایت کند، هرچند از لحاظ    حال ن ی درع نشود؛ اما  هیچ تقصیری مرتکب  

اما در  کیفری مسئولیتی   الیه تردیدی  ندارد؛  پرداخت خسارت به فرد منتقل  به  ضمان وی نسبت 

ی بیماری سبب  دهنده انتقال اند هرگاه فرد  فقها نیز فتوا داده   . ( 47  : 1393  ثقفی،   )یزدانیان و وجود ندارد  

. در این میان هرچند  ( 230  : 1429  )مکارم، باشد  مرگ منتقل الیه شود، مسئول پرداخت دیه وی می 

توان فرد ناقل را مورد  شود و می ای معتقدند نفس انتقال ویروس به دیگران ضرر محسوب می عده 

اما به نظر نفس انتقال ویروس به دیگران ضرر محسوب    ، ( 47 : 1393)یزدانیان و ثقفی،  بازخواست قرار داد 

و باید انتقال منجر به ضرر    ( 215  : 1399  )محمودی،   گردد نشده و موجب ضمان و کیفر محسوب نمی 

 . قرار داد به شود تا بتوان مرتکب را تحت تعقیب    معتنا 

 محض   خطای   .3. 1 .  1
قتل در صورتی خطای محض است که جانی نه قصد جنایت بر مجنی علیه و نه قصد فعل  » 

اگر کسی در حالت   مثال عنوان به   ن ی ؛ بنابرا ( 124  : 13۸9،  ی صادق   رمحمد ی م  « واقع شده بر او را داشته باشد 

ارتکاب جنایت    منظور به مستی که باعث مسلوب االرادگی او شده و البته مستی حاصله، اختیاری و  

و از این طریق ویروس   مبتال به کرونای انگلیسی هست، در جامعه حاضر شده   که ی درحال و نیز نباشد  

به   را  محض    دیگران بیماری  خطای  و  شده  مذکور  ماده  اول  بند  مشمول  او  عمل  نماید  منتقل 

اگر  می   حساب به  مذکور  حالت  در  داشت  توجه  باید  اما  انتقال  قبالً   دهنده انتقال آید.  برای  را  خود   

باشد و آگاهانه   یا مقدمات آن را فراهم کرده  آماده  بر نماید    خود را مست بیماری  تبصره ماده    بنا 

فقدان قصد فعل نسبت به    و   شود. فقدان قصد نتیجه حاصله ق.م.ا جنایت عمدی محسوب می 292
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علیه   برای خطای محض بودن است که مر   و مجنی  تکب متوجه و  فقدان تقصیر در صورتی کافی 

گردد. در غیر این صورت اگر بداند که  آگاهانه نباشد که اقدام او نوعًا موجب جنایت بر دیگری می 

 . ( 115  : 1392،  نیا )آقایی شود جنایت عمدی است  موجب جنایت دیگری می   چنین اقدامی نوعاً 

 جنین سقط  .  2.  1

  . باشدمی  کرونا   بیماری  نماید ابتالی مادر بهعواملی که حیات جنین را تهدید می  تریناصلیاز  

بر اثر اما خطر سقط جنین    ، جان سالم به در بردشاید  خود    هرچندشود    به کرونا مبتال اگر مادر  

جدی ویروس  به  ویروس  ستابتال  واقع  در  نمونه  کرونا.  ویروسجزء  آشکار  کشنده  های  های 

راآیمی  حساببه جنین  که  ابتال  د  صورت  خواهد    در  در  پا  بنابرااز  خانم  کسی  اگر    نیآورد؛ 

بارداری را هدف انتقال ویروس قرار دهد، و به این واسطه سبب سقط جنین یا آسیب وی شود، 

، دیه  1375  ق.م.ا.   ٦23سقط جنین موضوع ماده    خاطربههایی چون حبس تعزیری  مجازاتبا  

 .رو خواهد شدروبه  1392 ق.م.ا. 720و  71٦و سقط موضوع مواد  وجرحضربناشی از 

 وجرح ضرب.  3.  1

ق.م.ا.     ٦14ماده    وجرح ضرب را، مصداق    کرونا  مانند  واگیردار   های بیماری   ویروس  انتقال  ای عده 

از ایاالت استرالیا در حقوق خارجی نیز در بعضی  »   .( 4  :1393)مصیبی،   آورندمی  حساببه   75مصوب  

بیماری واگیردار، آن را با عناوینی مانند در ی انگار جرم در کنار   انتقال ویروس  های جدید درباره 

 . ( AFAO, 2012)   « اند ق داده ـ ه و یا صدمات بدنی شدید تطبیـ معرض خطر قرار دادن بدون مالحظ 

آثاری همچون    اگر  ویروس  انتقال  اثر  آید   عضونقص در  به وجود  فرد  دائمی در  شاید   ،یا مرضی 

البته .  است قرار گرفته    مذکور  مشمول حکم ماده  صورت گرفته و عمل  وجرح ضرب بتوان ادعا کرد  

استدالل   این  استقامت دارد، محل بحث    ٦14رأس ماده    به باتوجه این که   را ی است؛ زچقدر تاب 

س ماده، فرد ابتدا باید به دیگری ضرب یا جرحی وارد آورد و بعد این اعمال منجر به رأ مطابق  

 وجرحضرب ضایعات مندرج در ماده شود تا عمل قابل تطبیق با ماده مذکور گردد، حال آن که  

 شدن سرخ حداقل عمل منجر به    1392  ق.م.ا.  714ماده    موجب به تعریف مشخصی دارند و باید  

بر جای   1392  ق.م.ا.   5٦7تا صدق ضرب کند و طبق ماده  پوست دیگری شود   اثری  اگر ضربه 

ست، بنابراین باید حداقل رفتاری که صدق ضرب کند محقق شود و بعد در نگذارد ضمان منتفی 
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ماده   آثار مندرج در ذیل  اگر   ٦14صورت ظهور  و  بود  مواجه نخواهد  مانعی  با  به مجازات  حکم 

در حد   ولو  اثری  هیچ  از   شدن سرخ ضربه  تخصصاً  عمل  و  نبوده  مصداق ضرب  نگذارد،  جای  بر 

بود.    ٦14شمول ماده   لغو خواهد  بعدی، سخنی  آثار  از  بوده و حرف  این که در   بهباتوجه خارج 

شود، به نظر تطبیق عمل با در بدو امر آثار ضرب یا جرح پدیدار نمی   گاه چ ی ه انتقال ویروس کرونا  

برخ   ٦14عنوان ماده   داخلی از دقت الزم  عوارض  به  انتقال ویروس منجر  اگر  البته  نباشد.  وردار 

برای اعضای داخلی بدن نیز دیه و ارش در نظر گرفته، در صورت   گذار قانون گردد، از آن جایی که 

 رسد.تعیین خسارت، حکم به ضمان صحیح به نظر می 

 جرایم حدی قابل ارتکاب بر اثر انتقال ویروس کرونا . 2

قانون مجازات اسالمی عمل  ظاهر  بنا بر از حدود مندرج در  با هیچ یک  انتقال ویروس کرونا   ،

انتقال ویروس قابل تطبیق نیست، اما سوای این عدم تحقق نظری و حتی شاید عملی تذکر یک  

آمریکا در زمینه    ای دو کشور چین ونکته خالی از فایده در این زمینه نیست، و آن جنگ رسانه

که   کرونا بود که هر دو کشور یکدیگر را به انتشار ویروس متهم ساختند  منشأ پیدایش ویروس

ساز باشد و در نتیجه دست   واقع به اندازد که اگر ویروس کرونا  موضوع ذهن رو به جوالن می همین  

یک جنگ بیولوژیک از سوی یکی از این دو کشور منتشر شده باشد و به همین تناسب توسط 

انت  قابل  متخاصم  میکشورهای  وجود  به  جدیدی  فروض  باشد،  فرضیه قال  این  در  که  با آید  ها 

دو عنوانی هستند    االرضیف جرایم امکان مواجهه وجود دارد، محاربه و افساد    حاالت جدیدی از 

 .در این میان تاب ارائه دارنداز جنبه نظری، که تا حدی 

  االرضفی  افساد. 1.  2

را مصداق »افساد   ویروستوان انتقال  ت عادی نمیباید گفت در حال  االرضیفدر خصوص افساد  

  نظر به گستردگی عمل و حجم آثار،   .ق.م.ا  2۸٦در ماده  گذارقانون« به شمار آورد، اما االرضیف

افساد   مصداق  را  را    داند.می  االرضیفمواردی  کرونا  ویروس  براگر  یک   بنا  شد  گفته  چه  آن 

شیمیایی آن را قابل تولید و توزیع در    وانفعاالتفعلساز بدانیم و بدین ترتیب با  ویروس دست

که   این  یا  بدانیم  انبوه  را  امکان    ی ول  اورده؛ ین  حساببه  سازدستسطح  آن   صورت بهانتشار 

 :  کند که بیان می 1392 ق.م.ا. 2۸٦گسترده در کشور محقق بدانیم، آیا از ظرفیت ماده 
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تمامیت جسمان علیه  مرتکب جنایت  طور گسترده،  به  افراد، هرکس  مواد    ی  ... پخش 

یا معاونت در آن  سمی و میکروبی و خطرناک گونه...  ای که موجب اخالل  ها گردد به 

در   ...   ... یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  شدید در نظم عمومی کشور، 

 شود محسوب و به اعدام محکوم می االرضیمفسدفحد وسیع گردد 

فرد  و    دانست   االرض ی ف از مصادیق جرم افساد  توان استفاده کرد؟ »شاید بتوان این موارد را  می 

 . ( 13۸9)احسان پور،    « از این که کسی در اثر ابتال بمیرد یا خیر   نظر صرف را به اعدام محکوم کرد؛  

گردید    طورهمان زیرا   بیان  دستکه  فرض  در  چه  طبیعی ویروس  حالت  در  چه  یا  بودن  ساز 

تواند موجب ورود خسارت عمده  به طور حتم می   شودوسیعی منتشر می  ن، وقتی در حجمبود

)یا ویروسی    سه شرط گستردگی عمل، پخش مواد میکروبی   افراد گردد و به تمامیت جسمانی  

افراد در    نظر به خصوصیت نداشتن مواد میکروبی( و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی 

شود که  البته باز هم تأکید میباشد.  می  االرضیفل مصداق افساد  این صورت موجود بوده و عم

پاندمی شدن  از رسانه  حالتابهچه  آن  بهباتوجه ها و مقامات کشورها اعالم شده و گستردگی و 

 باشد. می  ذهن از دورمذکور در این قسمت  صورتبهویروس، فرض انتشار 

 محاربه .  2.  2

است،   1392  ق.م.ا.  279ماده    بهباتوجه دانسته  شرط  محاربه  تحقق  در  را  سالح  کشیدن   که 

نماید مگر اینکه وسیله  بعید می از حیث احتمال وقوع  نطباق عمل موضوع بحث با جرم محاربه  ا

طور که در مباحث  همانها باشد که  و مانند این  های شیمیایی، بمبهای میکروبی سالح  ،انتقال

نیفتاده  اتفاق    حالتابهحداقل    در عالم واقع نیزرسد و  قبلی مطرح گردید دور از ذهن به نظر می

می.  است فرض  در حد  با  اما  گروهی  یا  و شخص  امر محقق شد  این  اگر  که  کرد  مطرح  توان 

های مرگبار چون کرونا کردند  های شیمیایی یا بیولوژیک اقدام به انتشار ویروساستفاده از سالح

آن نظر مشکلی در محکومیت  به جرمبه  از    ها  استفاده  زیرا شرط  باشد،  نداشته  محاربه وجود 

ی شیمیایی و بیولوژیک و میکروبی موجود بوده  ها و اسلحهصدق سالح به بمب  بهباتوجه سالح  

و مرتکبین با استفاده از سالح جان مردم را هدف قرار داده و سبب سلب امنیت و ایجاد رعب و  

عموم مردم گردیده میان  به جرم   وصفنیبااکه    اند وحشت در  مرتکبین  یا  محکومیت مرتکب 

 محاربه دور از ذهن نخواهد بود.  



 1401 بهار و تابستان، 47 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

258 

 تکاب بر اثر انتقال ویروس کروناار قابل تعزیری جرایم. 3

را  کرونا  ویروس  کالً  یا  ندیده  کرونا  آثار  میان  در  را  مرگ  ویروس،  انتقال  جریان  در  اگر 

اند قابل تطبیق  موضوع بحث بوده  حالتابهغیرکشنده محسوب کنیم و رفتار با عناوین حدی که  

روبه کرونا  ویروس  انتقال  اثر  در  تعزیری  عناوین  از  طیفی  با  مینباشد  قسمت رو  در  که  شویم 

 گیرند.  جرایم تعزیری بر اثر انتقال ویروس کرونا مورد بررسی قرار می

   1337  مصوب   اسید   پاشیدن   مجازات   به   مربوط   قانونی   جرایم مرتبط مندرج در الیحه .  1.  3

 مذکور:   مطابق ماده واحده

ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی   نوع  یا هر  پاشیدن اسید  با  هر کس عمداً 

شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه  

گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و یا اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی  

سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس   10دو تا    ز از اعضا شود به حبس مجرد ا

 د. سال محکوم خواهد ش 5تا  2از 

از   و  کرونا مشخص گردد  ویروس  پنهان  زوایای  این   یال البه چنانچه،  نمود،  ثابت  بتوان  آن 

در   به باتوجه   ژهی وبه باشد  آزمایشگاهی می  سازدست ویروس یک ویروس   عوارض ویروس  شباهت 

رسد بتوان از ظرفیت این ماده استفاده کرد و اشخاصی را که متعمدانه افراد مختلف، به نظر می 

پاش اند در مواردی مثل حالتی که فرد از طریق محلول اقدام به پخش ویروس بین مردم نموده 

اقدام به انتشار ویروس در هوای مورد تنفس دیگران کرده است را طبق این ماده و عنوان مجرمانه 

اگر  البته  نمود.  عده   محکوم  گردید  مشخص  و  رسید  اثبات  به  مذکور  مطامع   خاطر به ای  فرض 

اند قطعًا نباید در محکومیت این افراد سیاسی یا اقتصادی اقدام به انتشار این ویروس مرگبار کرده 

 ها تردیدی به خود راه داد.به جرم علیه بشریت و اعمال اصل صالحیت جهانی در خصوص آن

 

 عمومیتهدید علیه بهداشت  .  2.  3

برای کسانی که مقررات بهداشتی را رعایت نمی نشده؛ اما  کنند کیفری در نظر گرفته  در فقه 

به مجازات  اگر   که بیان گردید    طورهمانعمل به حد اخالل و افساد برسد امکان صدور حکم 
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به فرد دیگر را مصداق    . (214  :1399  )محمودی، وجود دارد   انتقال ویروس بیماری کشنده  برخی 

بهداشت  تهدی علیه  ماده  د  موضوع  نظر  . (1390)سفالیی،    دن دان می  75ق.م.ا.   ٦۸۸عمومی  این   اما 

مصادیق ذکر شده در ماده به ذهن   به باتوجه   ژه ی و به صحیح نباشد؛ زیرا آن چه از بهداشت    شاید 

می  مقوله متبادر  می   عنوان به ای  شود  سالمتی  فعالیت باشد مقدمه  معنای  به  بهداشت  های . 

می  بشر  ارتقای سالمت  یا  در جهت حفظ  فعل  ترک  یا  فعل  از  اعم   & Aiello)باشد  پیشگیرانه 

Larson & Sedlak, 2008: 65 )  . باشد. بهداشت ی فردی و عمومی مدنظر می بهداشت در دو حوزه

فعالیت  به  شخص   یخودمراقبت های  فردی  اشیای  و  بدن  پاکیزگی  با  ارتباط  جه ـ در  حفظ ـ ی  ت 

-بهداشت عمومی نیز شامل فعالیت   . ( Department of Health, 2001) شود  سالمتی بدن اطالق می 

مراقبتی پیشگیرانه در ارتباط با پاکیزگی اشیای عمومی در جهت حفظ و ارتقای سالمت   های دگر

انتقال ویروس تهدید علیه سالمتی رسد،  به نظر می     .( 1  : 1، ج1392  )حاتمی و همکاران،باشد  بشر می 

بهداشت علیه  نه  بتوان،  است  اگر  مراتب  نمو  منتهای  ویروس  فرض  یا  میکروب  برد  دالیل    بنا 

  حالنیدرع نوع آن توان بیمار نمودن فرد دیگری را نداشته باشد؛    بودنف یضعمختلف از جمله  

اقدام را می  صورتبهدر سطح جامعه ولو   این  توان در صورت وجود سایر محدود پخش گردد؛ 

را به  عنوانبه شرایط   ر ماده  مجازات مقرر د  تهدیدی علیه بهداشت عمومی تلقی و مرتکب آن 

ی سالمتی محسوب شده و انتقال ویروس  هرچند بهداشت مقدمه  محکوم نمود.  75  ق.م.ا.  ٦۸۸

اقدامی علیه سالمتی افراد بوده نه یک اقدام غیربهداشتی اما پرواضح است که در صورت وجود  

از اقدام    یاولقیطربهاین که اقدام علیه سالمتی افراد    بهباتوجه خأل قانونی در محکومیت افراد،  

فرد  باشد، به نظر بتوان حداقل از ظرفیت این ماده استفاده کرد و  تر میخطرناک  علیه بهداشت

نمود مجازات  مذکور  ماده  طبق  همایش ،  را  برگزاری  کرونامثل  اوج  در  اینها  در  البته  گونه ، 

رغ از عنوان مورد بحث ای فاتجمعات و در نتیجه ابتالی سایرین به کرونا و مرگ مبتالیان عده

یعنی تهدید علیه بهداشت عمومی، با توسل به عناوین مباشر و سبب، قائل به نقش سبب برای 

هستند   مراسم  جورکویه،  برگزارکننده  برگزارکننده  (214  :1399)محمدی  فرض    یو  در  را  مراسم 

  نماید،ناموجه میاین تصور  که    کنندفوت دیگران بر اثر انتقال ویروس، مسبب مرگ قلمداد می

نهند و کسی که دانسته یا ندانسته با وجود زیرا تمامی افراد با علم و آگاهی پای به تجمعات می
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ل ویروس به دیگران  شود مسبب انتقاحاضر می  ها طیمحبودن به ویروس در این  و ناقل  آلوده  

 نقشی بیش از شرط انتقال نخواهد داشت.  برگزاری همایش عامل و است 

 های آمیزشی و واگیردار قانون طرز جلوگیری از بیماری  در  مندرج   جرایم .  3.  3

های آمیزشی و واگیردار دو عنوان مجرمانه مرتبط با انتقال  در قانون طرز جلوگیری از بیماری

: »اشخاصی که مانع اجرای که  چنین مقرر شده است  22ماده  رد. ابتدا در  ویروس کرونا وجود دا

شوند به  دار میهای واگیرشوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریمقررات بهداشتی می

ماه حبس   تا دو  روز  این دو کیفر    یب یتأدهشت  از  یکی  به  یا  و  ریال  پانصد  تا  یک  و  پنجاه  و 

 «شوندمحکوم می

منع اجرای مقررات بهداشتی   برای تحقق جرم انتقال ویروس،رفتار مجرمانه،  این ماده  در  

انتشار بیماری واگیردار   است،یا غفلت در عمل به موازین و مقررات بهداشتی     صرف غفلت در 

 .  است یکاف برای تحقق جرم

قانون   9، مذکور در ماده  انتقال بیماری واگیردار از طریق آمیزش،  دیگری  عنوان مجرمانه

 :  دهآمماده این در  ،مورد اشاره است

که   آن  یا  و  بوده  واگیر  آمیزشی  بیماری  به  مبتال  که  بداند  کس    واحوال اوضاعهر 

و   است  واگیر  او  بیماری  که  بزند  بایستی حدس  که  باشد  او طوری   واسطه به شخصی 

به   کننده  مبتال  کند  شکایت  قضایی  مراجع  به  و  شود  مبتال  مقابل  طرف  او،  آمیزش 

 شود  حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می

مرتکب نفس آمیزش کفایت نکرده و باید    کردنمحسوب این که برای مجرم    توجهقابلنکته  

مقید  ،  22مصادیق مذکور در ماده    مانندجرم به  یعنیباشد؛    صورت گرفتهانتقال هم    برآنعالوه

باشد   گرفته  صورت  باید  انتقال  لزوماً  و  بوده  نتیجه  فعل    گریدعبارتبهبه  بین  استناد  و  رابطه 

 موجود باشد.  هستند،نتیجه که همانا انتقال و حدوث بیماری 

طرف دیگر این حکم اختصاص به حالتی دارد که انتقال ویروس از طریق فرایند آمیزش از  

های انتقال ویروس ندارد، البته این حکم در بیماری صورت گرفته باشد و ارتباطی به سایر راه

و سریع راحت  آن  که سرایت  بوکرونا  آسیبتر  میزان  و  است، ده  بیشتر  آن  و کشندگی  رسانی 
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بیشتری دارد   غلظت  به    موجببهتوان  می  و  ( 3-2  :139۸  )هونگ،شدت و  را محکوم  او  این ماده 

 های جایگزین حبس نمود. های مجازاتحبس مندرج در ماده البته با رعایت محدودیت

 یریگجهینت. 4

ملین ابتالی دیگران به این ویروس در مواردی امری برخورد با ناقلین ویروس کرونا و مجازات عا

های مختلف این ویروس  سویه  بهباتوجهویروس کرونا    انتقال  یانگارجرمنماید.  می  ریناپذاجتناب 

در حال    .است  یضرورامری الزم و  و عوامل و آثار مختلف و بدیع ناشی از پیدایش این ویروس،  

ارتکاب قتل عمدی چه گذار  قانون  92جازات اسالمی  قانون م  492و    290مواد    بهباتوجه  حاضر

نظر  به مباشرت و چه به تسبیب از جمله قتل بر اثر انتقال ویروس را پذیرفته و این منطبق با  

بنابراباشدمیفقها    راکث انتقال ویروس کرونا  نی؛  منجر به مرگ فرد مبتال شود، عمل قتل    اگر 

-محسوب شده و بسته به رکن روانی مرتکب، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض محسوب می

، بودن ویروس کرونا و یا مطرح نبودن مرگ فردی بر اثر انتقال ویروس  رکشندهیغ بر فرض  .  گردد

رسد رسی قوانین به نظر می . البته با بر گردند محقق میجرایمی چون تهدید علیه بهداشت عمومی 

-انتقال واکنش  شیوه یا وسیله   تبع به انتقال بوده و    راه یا ابزار در برخی موارد منظور مقنن متوجه  

توان به انتقال ویروس از طریق عنوان مثال می است. به   مدنظر قرار داده   ناقلهای متفاوتی را برای  

پا  به  مربوط  قانون  مطابق  شیمیایی،  ترکیبات  مصوب  پاشیدن  اسید  طریق   1337شیدن  از  یا 

بیماری   9آمیزش مطابق ماده   از  نمود.های آمیزشی و واگیردار  قانون طرز جلوگیری  در   اشاره 

می  نظر  به  به    تر ع ی سر هر چه    گذار قانون رسد  پایان،  انتقال   ابعاد باید  به  مربوط  انتشار   حقوقی   و 

حقوقی پرهیز و   جامعةتوسط   عدد در آیندهتفاسیر مت ها و  تحلیل کرونا توجه دقیق نشان دهد تا از  

که شاید با خأل های واگیردار  بیماری کرونا یا سایر  های مشابه  احتمال برخورد با پرونده  از معضل

 لوگیری کند.قانونی مواجه گردند ج 
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