
 

 

گان  زجوات و نموهن  آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای
گاهی را دانلود کنید ؟؟  سواالت دانش

 فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 ورود هب سایت زجوه بان
Jozveban.ir 

elegram.me/jozvebant 
ir/sopnuuapp.s 

 

http://jozveban.ir/
http://jozveban.ir/
https://telegram.me/sopnuu
https://sapp.ir/sopnuu
http://jozveban.ir


      

 

  

فضای مجازی آمیخته از اطالعات علمی و شبه 

باعث سردرگمی  ممکن است علمی است که

 این سلسلهاز  کنندگان شود. هدفاستفاده

دارای  ، ارائه اطالعات معتبر،ث علمیمباح

اتید درباره شناسنامه و تهیه شده توسط اس

 .باشدمی ۱۹ کووید

 دانشگاه تربیت مدرس

۱3۹۹اردیبهشت  3  

5 - گروه مطالعات علم و فناوری  

19 یدوکو ویروس و کرونا بیماری حقوقی ابعاد  

 

 2اکبرنژاد حسینی حوریه، دکتر 1زادهحبیب محمدجعفر دکتر

 حقوق دانشکده شناسیجرم و کیفری حقوق گروه استاد1

 حقوق دانشکده المللبین حقوق گروه استادیار2

 دانشگاه تربیت مدرس

habibzam@modares.ac.ir 

۱۹کووید بانی علمی بیماری دیده  



19 کووید ویروس و کرونا بیماری حقوقی ابعاد   
 

1 
 

ی باشد، برای مانند هر ویروس مسری دیگر، خواه ساخته دست بشر یا ناشی از فعل و انفعاالت طبیع 19 کوویدویروس  

 در ولئمس قاماتم فوری و اضطراری هایگذاریسیاستتواند در میها آن از اطالعای دارد که خود جایگاه حقوقی ویژه

براین بررسی این جایگاه بنا موثر باشد. ،هاآن اثربخشی برای هاسیاست این با شهروندان همراهینیز  و پدیده این با مبارزه

 و حقوق از ار آنان ،شهروندان به بخشیدن آگاهی با هم و باشد مفید مقیدسیاسی و  برای نظام اجتماعیهم تواند می

 ولئمس مقامات ایهتصمیم و اجرا در همدلی شهروندان، و دولت بین دوجانبه رابطه یک ایجاد با تا کند مطلع خود وظایف

در یک  .نکنند قضن را همربوط مقررات مختلف هایبهانه به شهروندان و باشد پدیده این با موثر مبارزه در تسریع موجب

ت جایگاه مستلزم شناخ با برنامه، مبارزه با هر پدیده ناهنجار، خواه طبیعی و خواه انسانی، یافته ونظام اجتماعی سامان

؛ در غیر وثر باشدکند بتواند مفید و مپدیده است تا تصمیماتی که در مبارزه با آن و یا اصالح وضع موجود اخذ میآن 

د داد و در نهایت حیات خودش را ادامه خواه ،ویروس یا بیماری ،ماند و ناهنجاریاجرا باقی می تصمیمات بال صورتاین

در حال ه کند. مواج های اقتصادی و اجتماعینابسامانی در حوزه پاشیی از فرویهاتواند نظام سیاسی را با آشفتگیمی

بر شهروندان  عالوهویروس کرونا به یک دغدغه جهانی تبدیل شده و جانبه ناشی از انتشار حاضر مشکالت و تبعات همه

لوم نزدیک ععلم پزشکی و در بدیهی است است. کردهشغول خود مدلرا ای مختلف علوم هدانشمندان حوزه ،هادولت و

شهدای  ،بههجآفرین بودند و در خط مقدم گران عرصه سالمت اولین کسانی هستند که در این زمینه نقشتالش ،به آن

ولیت دینی و سئهمراه با احساس م ،داران جبهه سالمتهیطالاند. در ایران تالش شماری تقدیم جامعه بشریت کردهبی

نویسان، خبرای تاری های علمی متعددنگارش گزارش تواند موضوعکه می استنهاده یبر جا یماندگاری، خاطرات مل

ای واقعی از هتوانند با ساخت فیلمشناسان و باالخره هنرمندان باشد. هنرمندان میدانشمندان علم اخالق، جامعه

نوعان خود شهروندانی که در این وانفسا به کمک هم کنار آنهای ایثار و از خودگذشتگی این تالشگران و در صحنه

ای آینده برجای نهند همند به اعتالی ایران و نسلاند، تاریخی ماندگار را برای آیندگان، به خصوص جوانان عالقهشتافته

پژوهان ش اساتید و دانشنقجایگاه و  این میان،ر ها را به طور عینی برای آنان گزارش کنند. دها و همدلینتایج این تالش و

ی علمی در هاتوانند با نگارش گزارشهای مختلف حقوق نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. حقوقدانان میرشته

های قانونی یتاز منظر ایجاد جایگاه قانونی برای حمایت از شهروندان در زمینه برخورداری از حما ،های مختلفحوزه

غرافیای بیماری و جبرای جلوگیری از توسعه  ،و شهروندان در این گونه شرایط هاتکالیف دولت ها در شرایط مشابه،دولت

 ها به یاری سفیدپوشان عرصه سالمت بشتابند. ممانعت از ابتالی بیشتر افراد و دیگر موضوع

در مورد پیشگیری از انتشار و توسعه جغرافیای این ویروس مورد توافق همگان قرار دارد این است آنچه در حال حاضر 

به دلیل قدرت انتقال باالی این ویروس و مدت ماندگاری آن در سطوح مختلف اجسام، عدم خروج از منزل و رعایت که 
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در تمامی کشورها  به همین دلیلسازی محیط است. در جامعه، بهترین راه حل برای سالممناسب نسبت به دیگران  فاصله

تعطیل ول ئتصمیم مقامات مس، با ایجاد تماس بین آنان است و تقریبا تمامی اماکنی که محلی برای اجتماع مردم

م، البته به طور ناقص، توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا اخذ و برای مدت کوتاهی که به نظر یدر ایران این تصم .استهشد

و  19 کوویدحیات ویروس  در صورت ادامه ،از منظر علم حقوق آمد. لیکن رسد کافی نیست، به مرحله اجرا درمی

مین اقتدار دولت و مشروعیت تصمیمات أی و تماریاز انتشار و توسعه ب یریجلوگ برایاثرگذاری آن بر سالمت مردم، 

ایف حاکمیت وظبرقراری نظم اجتماعی، انجام  در زمینهسواالت فراوانی کنند، سازی میزمینه تصمیم متولیانی که در این

مطرح نظمی و حوادث ناگوار دیگر جلوگیری از بی های اقتصادی،اشتغال و فعالیت مین معاش،أدر مقابل شهروندان، ت

ولیت ئکیفری و مسالملل، حقوق های مختلف حقوقی، از جمله حقوق عمومی، حقوق بینها و رشتهکه در شاخه خواهد شد

 افراد، از بهینه حمایت منظور به کرونا، بحران با مواجهه در حقوقی منظر از تواند مطرح و به آنها پاسخ داده شود.مدنی می

 اقتصادی و اجتماعی هایجنبه تمامی باید درمانی، و شکیپز مراقبت و سالمت استانداردهای از افراد برخورداری بر عالوه

 حمایت و توجه مورد نیز مسکن حق اشتغال، و کار حق سالم، غذای و آب از برخورداری حق جمله از بحران با مرتبط

س به دهندگان ویروولیت مدنی و کیفری انتقالمانند مسئ های خاص و قابل بررسیقبل از آن که موضوع .گیرد قرار

قرنطینه و امثال این موضوعات را مورد بررسی قرار عمال غذایی شهروندان برای اِ مین امنیتأت دیگران، وظیفه دولت در

های علمی توسط تواند زمینه نگارش گزارشها و سواالتی که میموضوع حقوقی، دهیم، فهرستی نسبتاً جامع از ابعاد

 قرار گیرد ها مورد بحث و مداقهها توسط متخصصان این حوزههر یک از آن ،کنیم تا در ادامهارائه می را حقوقدانان باشد

عیت وض برای اصالح شدهمتولیان امر بتوانند از نظرات و پیشنهادات مطرح ها داده شود تا دولت وای به آنو پاسخ شایسته

 برداری کنند.موجود و اخذ تصمیمات الزم و موثر در این زمینه بهره

 

 :مکنیبرخی از آنها اشاره میهای متعدد و متنوعی قابل طرح است که به الملل موضوعدر حوزه حقوق بین

  برای مبارزه با  فراددر ارتقای حق سالمت االمللی های بینهمکاری ایفای تعهد بهها در دولت المللیبین مسئولیت

 ناوویروس کر

 جهت هادولت سایر برای تسهیالت ایجاد ، دراندکرده پیدا کرونا داروی به دسترسی که هاییدولت ولیتئمس 

 دارو تولید فرآیندهای یا و دارویی تولیدات هارائ طریق از جمله از دارو به دسترسی
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 المللی پول در نهادهای پولی و مالی از صندوق بانک جهانی و صندوق بین المللی خصوصاًهای بینولیت سازمانئمس

کشورهای در حال توسعه و کمتر  خصوصاً ،های مالی از کشورهای درگیر کروناتخصیص بودجه، اعطای وام و حمایت

 یافتهتوسعه

  دنادستانه را اتخاذ نکردهشیاقدامات پ ،روسیو هایی که با وجود خطر وروددولت مسئولیتوظایف و. 

  صحت دولت چین به عنوان محل اصلی انتشار ویروس در اعالم به موقع زمان حیات ویروس مسئولیتوظایف و ،

ا در مبارزه با جهت همکاری با سایر کشوره آمار مبتالیان و میزان مرگ و میر و چگونگی موفقیت در مبارزه با آن

 ویروس

  هماهنگی بین  هداشت جهانی در ایجادالمللی، از جمله سازمان بها و نهادهای بینهای سازمانمسئولیتوظایف و

ز توسعه اهای علمی و مالی به کشورهای درگیر برای ایجاد هماهنگی در سطح جهان و جلوگیری ها و کمکدولت

 و انتشار ویروس

 مجموعه آن در سازمان ملل متحد و نهادهای زیرجمله  از المللیبین هایسازمان و هادولت المللیبین ولیتمسئ

های دارویی هدر زمین خصوصاً ،باشندکشورهای هدف که درگیر کرونا میدر افراد  بشر حقوق ناقض هایتحریم قبال

علیه ایران،  های مختلفهای ظالمانه دولت آمریکا در زمینهچگونگی رفع تحریم و اقالم حیاتی و ضروری از جمله

 مین معیشت مردم در زمان حیات ویروسأزم پزشکی و نیازهای ضروری برای تلوا ویژه تحریم دارو،به 

 

 ها عبارتند از:حقوق عمومی نیز تعداد فراوانی موضوع قابل تحقیق وجود دارد که اهم آن ر حوزهد

  ی مقابله با مجلس شورای اسالمی در تدوین یک قانون جامع برا مسئولیتجایگاه حقوقی ستاد مبارزه با کرونا و

 ارزه با کرونا وی ایجاد جایگاه قانونی برای ستاد مببرااضطراری قانون  کمدت، تصویب یحوادث مشابه و در کوتاه

 آنبه مصوبات  یبخشتیمشروع

  شهروندان یستیز تیمنامین أزمینه تصویب قانون مناسب برای ت قانونگذار در مسئولیت 

  در اختیار  مردم دولت، موسسات و نهادهای عمومی که امکانات مالی و اقتصادی به خصوص گانهسهقوای  مسئولیت

مین أها در زمینه ت)ره(، آستان قدس رضوی و امثال آن ها، ستاد اجرایی فرمان اماممانند شهرداری ها قرار داردآن

ساسی اهای مین نیازمندیأو توسعه جغرافیای حیات ویروس و تجلوگیری از انتشار  شهروندان، امنیت زیستی

 شهروندان به منظور رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا
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  مین ألت برای تو کمک به دو روسیاز انتشار و یریگشیپ نهیدر زمهای نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیتوظایف و

، یضروری غیرهاامنیت، اجرای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله منع مسافرت نیمأت ،امکانات درمانی

تماع مردم که زمینه اج های عمومیها و سایر مکانرعایت مصوبات مربوطه توسط اشخاص حقوقی، صنایع، فروشگاه

 هرونداند و باالخره رعایت مقررات مربوط به قرنطیه توسط شکنفراهم میرا ها و تماس بین آن

  رونا قرار کهایی که در خط مقدم جبهه مبارزه با و سازمان های اشخاص حقوق عمومی، نهادهامسئولیتوظایف و

قوق خصوصی ها و اشخاص حبهداشت، بیمارستان مسئولادارات  ،دارند مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، تجهیز انشهروند آزمایش یو تدارک امکانات الزم برا هیته ،گرانیو آلوده شدن د روسیو وعیاز ش یریدر جلوگ

 حمایت مادی و معنوی از کادر درمان ،لزوماتم ریو سامین کادر مورد نیاز أت ها،بیمارستان

 اهش خطر انتقال ک یبراثر ؤم رانهیشگیاقدامات پدولتی و عمومی در انجام  مسئولها و نهادهای وظایف سایر سازمان

 19 کوویدمانند  ،مهاجم یهاتوسط گونه یعفون یهایماریب

  زی حضور صالح در زمینه محدودساشهروندان در زمینه رعایت مقررات و مصوبات نهادهای ذی مسئولیتوظایف و

 خصوصی و شخصی و رعایت قرنطینه در اماکن عمومی،در اجتماع 

  شده و راکز تعیینبرای معالجه و درمان از طریق اعالم به م 19 کوویدهای افراد مبتال به ویروس مسئولیتوظایف و

 مراکز درمانی ها ومراجعه به بیمارستان

  کنند، می کار که کارکنان را مجبور به حضور در محل کارخانجات و صنایعی ادارات، ،هاسازمانوظایف و مسئولیت

 ند.ابه اجرا نگذاشتهرا  رانهیشگیثر پؤم ریتدابلیکن 

 

های مشابه زیادی وجود دارد که از جمله ها و سوالمدنی نیز موضوع مسئولیتکیفری و  حوزه حقوقدر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

  شوند.مدنی و کیفری افرادی که موجب انتقال و توسعه جغرافیای حیات ویروس می مسئولیت 

  گذاشتن مصوبات  اجرا نهادها و افراد در صورت عدم انجام وظایف قانونی و بال ها،مدنی و کیفری سازمان مسئولیت

 ستاد ملی مبارزه با کرونا

  ی نسبت به توجهبا بی کنند ومدنی و کیفری بیمارانی که مقررات و مصوبات ستاد ملی را رعایت نمی مسئولیت

تی، جان ل بهداشئرعایت مسالزوم مبنی بر عدم خروج از منزل و  انپزشکهای ستاد مذکور و توصیههای توصیه

 شوند.و موجب بیماری دیگران می اندازندمیسایرین را به خطر 
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  شوند.احتیاطی یا عمد موجب انتقال ویروس به دیگران میمدنی و کیفری بیمارانی که در اثر بی مسئولیت 

  انهای ناشی از عدم رعایت مقررات توسط بیمارقتل های بدنی وناشی از ایراد خسارت مسئولیتبررسی 

  های دولتی و خصوصی در زمینه معالجه بیماران مدیران بیمارستان مدنی و کیفری کادر درمان، متولیان و مسئولیت

 ایف قانونی و تخصصی در این زمینهو در مواردی عدم انجام وظ

 19 کوویدهای واگیردار، از جمله فراوان دیگری در زمینه بیماریهای ها و سوالکه اشاره شد، موضوع مواردیعالوه بر 

ای است پدیده 19 کوویدقابل طرح است که فرصت مناسبی برای بیان تفصیلی همه آنها الزم است. به این ترتیب ویروس 

تا وظایف های منع گسترش از روش -های حقوقیاست و در همه حوزهکه برای خود جایگاه حقوقی مشخصی پیدا کرده

. از آنجا که در حوزه پزشکی، پیشگیری بر توان در مورد آن سخن گفتیم -حکومت در این زمینه و در مقابل شهروندان

هدف مذکور ستاد ملی مبارزه با  و در زمینه مورد بحث در جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به درمان اولویت دارد

حقوقی این ستاد یکی از مهمترین موضوعاتی است که در آینده به آن خواهیم است؛ بررسی جایگاه کرونا تشکیل شده

 پرداخت.

 

 پایانی پیام 

هروندان، شهای عمومی ل و موضوعات حقوقی و آثار اجتماعی بیماری کرونا موجب خواهد شد عالوه بر آگاهیطرح مسائ

خذ تصمیمات صریح و ا آرامش بیشتر به وضع مقررات شفاف، ول نیز بتوانند در این برهه بائدولت و سایر نهادهای مس

یستی و روانی ر راه مبارزه با این ویروس اقدام کنند و وظایف خود را در تامین امنیت زدمناسب برای همراهی مردم 

 جامعه ایران به نحو احسن انجام دهند.


