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Abstract
The probability of infection of disease is an issue that may be a concern
for many citizens, especially for people regarding to their jobs or by having
dangerous relations and etc. are exposed to infection by this kind of disease.
The assumption is where that person presently is not diagnosed with any
disease and also in the future his\her infection is uncertain but often it is
probable that the person is infected but because of latency and etc. is unable
to be diagnosed or probably it will be formed in future. In this article, the
subject mentioned above, by the titles of increased risk of disease and fear of
disease in Iran and the United States law systems are considered and the
effort was put to analyze the standards and norms for compensation of
probable damages according to law and their judicial judgments. In Iran law
system according to existing laws, probability of infection to a disease as a
physical damage does not make any liability, although as a moral damage
even in approved laws or jurisprudence sources, fundamentals for civil
liability can be found about this subject. In the United States law, concerning
infection to diseases many different judgments have been made that the
courts, by adopting various standards, have accepted some actions, and some
actions have been rejected.
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چکیده
احتوال اتتالی تِ تیواضی یىی اظ هسائلی است وِ ّوَاضُ هَجة زغسغِ ٍ هایِ ًگطاًی تسیاضی اظ
ضْطًٍساى است ،تِ ٍیژُ تطای افطازی وِ تِ لحال ضغلی یا تِ جْت ضٍاتف ذكطًان ٍ یا ضطایف هحیكی
زض هًطؼ اتتالی تِ ًَيی اظ تیواضی لطاض هیگیطًس .فطؼ هسألِ جایی است وِ فطز تالفًل هثتالی تِ
ّیچ تیواضی تطریع زازُ ًطسُ است ٍ زض آیٌسُ ًیع اتتالی ٍی هسلن ٍ ترلفًاپصیط ًیست ،اها تط
حسة غالة ایي احتوال ٍجَز زاضز وِ ٍی هثتال تِ تیواضی تاضسٍ ،لی تِ لحال زضَاضی تطضسی ٍ
تطریع ٍ یا زٍضاى ًْفتگی ،فًالً لاتل تطریع ًثاضس ٍ احتواالً تیواضی زض آیٌسُ لَام ذَاّس گطفت ٍ
زض ّط حال ٍاّوِ اتتال تطای فطز ٍجَز زاضز .زض ایي همالِ هسألِ فَق تحت يٌاٍیي افعایص ذكط اتتالی
تِ تیواضی ٍ تطس اظ اتتالی تِ تیواضی زض زٍ ًهام حمَلی ایطاى ٍ اهطیىا هَضز تطضسی لطاض زازُ ضسُ
است ٍ هًیاضّا ٍ ؾَاتف جثطاى ذساضات احتوالی زض ایي زٍ ًهام تا تَجِ تِ لَاًیي ٍ آضای لؿایی هَضز
تحلیل لطاض گطفتِ است .زض حمَق ایطاى تا تَجِ تِ لَاًیي هَجَز ،احتوال اتتالی تِ تیواضی تِ يٌَاى
یه ذساضت هازی سثة هسؤٍلیت هسًی ًویضَز ،اگطچِ وِ تِ يٌَاى ظیاى هًٌَی چِ زض لَاًیي
هَؾَيِ ٍ چِ زض هٌاتى فمْی هیتَاى هثاًی ضا تطای هسؤٍلیت هسًی زض ایي ذػَظ پیسا ًوَز .زض
حمَق اهطیىا زض تاب احتوال اتتالی تِ تیواضی آضای هتًسز ٍ هتفاٍتی غازض ضسُ است ،زازگاُّای
هرتلف تا اتراش هًیاضّای گًَاگَى تطذی زياٍی ضا پصیطفتِاًس ٍ تطذی زياٍی ّن ضز ضسُ است.
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زض جْاى وًٌَی اًساى زض هًطؼ اتتالی تِ تیواضیّای گًَاگَى است .تا ٍجَز پیططفتّای
پعضىی ،يَاهل تیواضیظا ًیع گستطزُتط ضسُ ٍ ظهیٌِّای تسیاضی ٍجَز زاضز وِ تايث هیضَز
تیواضیّا ی گًَاگَى اًتمال پیسا وٌس ٍ اضراظ تِ آى هثتال ضًَس ،تِ گًَِای وِ هیتَاى گفت
اًساى زض هحیكی ظًسگی هیوٌس وِ يَاهل تیواضیظا اٍ ضا احاقِ وطزُ است ،آلَزگیّای
ظیستهحیكی ،هَاز غصایی ًاسالن ،تطًطًات ضازیَ اوتیَ ٍ اهَاج الىتطٍهغٌاقیسی ،ضٍاتف
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

جٌسی ذكطًان ٍّ ...وِ ًَیس زًیایی ًاسالن ٍ ذكطًان ضا هیزّس وِ ؾطٍضی است زض اتراش
ضاُ حلّای حمَلی جْت پیطگیطی اظ ایي ٍؾًیت ٍ جثطاى ذساضات وَضص ضَز.
زض حالت يازی ظیاىزیسُ تطای زضیافت ذساضت زض ایيگًَِ هَاضز هیتایس اضواى سِگاًِ
زيَی هسؤٍلیت هسًی ضا اثثات ًوایس ،یًٌی تایس ثاتت وٌس وِ هثتالی تِ تیواضی ضسُ است ٍ
ایي اتتال ًاضی اظ فًل یا تطن فًل ذَاًسُ است .چٌیي زيَایی یه زيَی تواميیاض هسؤٍلیت
هسًی است وِ زض تواهی ًهامّای حمَلی تا اًسن تفاٍتّایی زض هثاًی ٍ هاّیت اضواى لاتل
اثثات پصیطفتِ ضسُ است .تا ٍجَز ایي ،هَاضزی ٍجَز زاضز وِ زض حال حاؾط فطز هثتالی تِ
تیواضی ًیست ،اها تِ جْت ایيوِ زض هًطؼ ياهل تیواضیظا تَزُ است ،ایي اهىاى ٍ احتوال
ٍجَز زاضز وِ ٍی هثتال تِ تیواضی ضسُ تاضس یا زض آیٌسُ تِ آى هثتال ضَز .يلت چٌیي
ٍؾًیتی زٍ اهط استً :رست آًىِ تسیاضی اظ تیواضیّا زض قَالًیهست ضىل هیگیطًس .تِ
يثاضت تْتط اتتال تِ تیواضی پسیسُ ای آًی ًیست ٍ تِ هطٍض ظهاى فطز تِ آى زچاض هیضَز.
تیواضیّایی چَى سطقاى جع ایي زستِ هیتاضٌس وِ هوىي است ،اتتال فطز تِ آى سالّا تِ
قَل اًجاهس؛ زٍم آًىِ تسیاضی اظ تیواضیّا زاضای ًْفتگی قَالًیهستی ّستٌس وِ هوىي است
اظ اتتالی فطز تِ تیواضی ٍ نَْض يالئن آى سالیاًی تِ قَل اًجاهس .زض هَاضز تیواضیّایی چَى
ایسظ ًْفتگی قَالًی است ٍ فطز هوىي است هثتال تِ تیواضی تاضس ،اها ذَز اظ آى تیاقالو
تاضس.
زض ایي همالِ تطضسی هَاضزی هس ًهط است وِ فطز زض حال حاؾط هثتال تِ تیواضی ذاغی
ًیست ،اها اظ آًجا وِ زض هًطؼ ياهلی تَزُ وِ تیواضیظاست ،ایي احتوال زست ون تا تَجِ تِ
ؾَاتف ٍ هسلوات پعضىی ٍجَز زاضز وِ ٍی هثتال تِ تیواضی ضسُ تاضس .فطؼ هسألِ ٍ پاسد
تِ آى اظ هٌهط هثاًی سٌتی هسؤٍلیت هسًی ضایس ضٍضي تاضس ،یًٌی چَى ذساضتی ٍجَز ًساضز،
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زضَاض است وِ زضذَض تحلیل تیطتط ٍ زلیكتط است ،ظیطا چٌیي سازُاًگاضی هیتَاًس پیاهسّای
ًاگَاض ٍ يَالة ٍذیوی تط سالهت ضْطًٍساى زاضتِ تاضس ،چطاوِ اضراغی وِ يَاهل هحیكی
ذكطًاوی ضا ایجاز هیًوایٌس ٍ زیگطاى ضا زض هًطؼ تیواضیّای گًَاگَى لطاض هیزٌّس ،تِ
ضاحتی هیتَاًٌس اظ تاض هسؤٍلیت ضاًِ ذالی وٌٌس وِ ًتیجِ آى جاهًِای ًاسالن ٍ جْاًی ًااهي
ذَاّس تَز .اظ سَی زیگط اشياى تِ هسؤٍلیت اضراظ تِ گًَِای تیؾاتكِ هیتَاًس تاب زياٍی
ٍاّی ضا تاظ ًوایس وِ پیططفت ٍ غًٌت ضا زض هًطؼ ذكط ٍ ًاتَزی لطاض زّس ٍ ًتیجِ آى قطح
زياٍیی هی ضَز وِ اضراظ تِ گواى ذَز جْت زضیافت ذساضت اظ غاحثاى غٌایى قطح
هیًوایٌس ٍ زض يول هٌجط تِ ًاتَزی غٌایًی هیضَز وِ تِ ضغن فَایس تسیاض آى ،ذكطاتی ضا ّن
هوىي است تطای سالهت جاهًِ زاضتِ تاضس .تط پایِ هكالة فَق ،زض ایي ًَضتاض وَضص
زستِ اضراظ فَق زض ًهط گطفتِ ضَز.
تسیيساى هكالة همالِ حاؾط زض زٍ لسوت ساهاًسّی هیگطزز :زض لسوت ًرست تطضسی
هیضَز وِ آیا هیتَاى تطای احتوال اتتالی تِ تیواضی ،هسيی هسؤٍلیت هسًی ضس وِ اظ آى تِ
افعایص ذكط اتتالی تِ تیواضی ( )Increased Risk of Diseaseیاز هیضَز؛ زٍهیي لسوت
تِ ایي پطسص تَجِ هیضَز وِ آیا زض ًهن حمَلی وًٌَی هیتَاى ایي هسألِ ضا تا يٌَاى
ذساضات هًٌَی هكطح ٍ پیگیطی ًوَز ،هسألِ ای وِ تا يٌَاى تِ تطس اظ اتتالی تِ تیواضی
( )Fear of Diseaseهكطح است.
افشایص خطز ابتال به بیماری
افعایص ذكط اتتالی تِ تیواضی ٍؾًیتی است وِ زض آى فطزی تِ جْت ایيوِ زض هًطؼ
ذكط اتتالی تِ ًَيی تیواضی لطاض گطفتِ است ،تسٍى ایيوِ زض حال حاؾط هثتال تِ تیواضی
تاضس ،یًٌی تِ غطف ایي افعایص ذكط اتتال السام تِ قطح زيَا هیًوایس وِ هیتَاى آى ضا تحت
يٌَاى ولیتط ظیاىّا ی احتوالی هكطح ًوَز .تطای تثییي ٍ تحلیل تْتط هَؾَوً ،رست ذساضات
یا ظیاىّا ی احتوالی هَضز تطضسی لطاض هیگیطز ،سپس ؾَاتف جثطاى ایي ذساضات هَضز اضظیاتی
لطاض هیگیطز.

محمدمهدی مقدادی ،مجتبی عینی

هیضَز اتًاز حمَلی ایي هسألِ حساس ٍ پطاّویت تیاى ٍ ضاُ حل هَاظًِ حمَق ٍ هٌافى زٍ
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ظیاى لكًی یا حتوی ظیاًی است وِ تِ قَض لكى ٍالى ضسُ یا ٍالى ذَاّس ضس .تٌاتطایي
هیتَاًس ًانط تِ گصضتِ تاضس یا آیٌسُ .تِ يٌَاى هثال ٌّگاهی وِ ضرع زض اثط تػازم تا
اتَهثیل فَت ضسُ است ،ایي ظیاًی لكًی هطتَـ تِ گصضتِ است .حال اگط فطز زض اثط اغاتت تا
اتَهثیل هجطٍح ضسُ تاضس ،ایيوِ تا چِ هست قَل هیوطس تا تْثَز یاتس یا تِ چِ هست اهىاى
ازاهِ اضتغال تطای ٍی ٍجَز ًرَاّس زاضت ،هطتَـ تِ آیٌسُ استٍ ،لی زض اغل ٍضٍز ظیاى
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

تطزیسی ًیست ( .)1ایي اهط هَضز تأییس هازُ  6 ٍ 5لاًَى هسؤٍلیت هسًی  1339لطاض گطفتِ
است ،حتی تِ زازضس اجاظُ زازُ ضسُ است وِ « اگط زض هَلى غسٍض حىن تًییي يَالة
غسهات تسًی تِ قَض تحمیك هوىي ًثاضس ،زازگاُ اظ تاضید غسٍض حىن تا زٍ سال حك تجسیس
ًهط ًسثت تِ حىن ذَاّس زاضت».
تٌاتطایي زض ایٌجا اگط هطىلی ّن تاضس ،هطتَـ تِ هیعاى ذساضت ٍاضزُ است وِ گصضت
ظهاى آى ضا هطرع ذَاّس ساذت ٍ تِ ّط تمسیط ًسثت تِ اغل ٍضٍز ذساضت تطزیسی ًیست.
تِ ّویي جْت تطذی اساتیس هًتمسًس اظ آًجا وِ زازضس زض چٌیي هَاضزی ًویتَاًس تِ یمیي
تطسس ،زستطسی تِ يلن تَسف ٍی زٍض اظ اًتهاض است ،لصا تایس تِ ني لَی ايتواز وٌس ( .)2گاُ
زازگاُ تا ذَاّاًی هَاجِ هیضَز وِ زض ظهاى الاهِ زيَی هتحول ذساضتی ًطسُ است ،اها
احتوال ایيوِ زض آیٌسُ هتحول ذساضت ضَز ،لَی است ،تِ ٍیژ تِ جْت ایيوِ زض هًطؼ
ياهلی لطاض گطفتِ است وِ هستًس ایجاز ذساضت است ،لصا زض ایٌجا زض اغل ٍلَو ذساضت
تطزیس ٍجَز زاضز .تِ يٌَاى ًوًَِ ضرػی وِ زض یه واضذاًِ تَلیس هازُ ضیویایی ،هطوع زفى
ظتالًِ ،یطٍگاُ اتوی ،یا ّط هحیف ذكطًان زیگط سالیاى هتوازی واض هیوطزُ است ،تِ زازگاُ
آهسُ ٍ ازيا هی وٌس چَى احتوال اتتال تِ سطقاى زض ٍی تسیاض تاالست ،زضذَاست پطزاذت
ذساضت هیًوایس یا هَضزی وِ فطز هسيی است ،چَى تا ضرػی ضاتكِ جٌسی زاضتِ وِ
هطرع ضسُ آى فطز هثتال تِ ایسظ استٍ ،ی ًیع هوىي است هثتال ضسُ تاضس .زض چٌیي
هَاضزی اغَالً ایي ٍؾًیت ًاضی اظ ایي است وِ تسیاضی تیواضیّا تِ هطٍض ظهاى ضىل هیگیطًس
یا ًْفتگی تیواضی قَالًی است ،تِ ٍیژُ زض هَضز اتتال تِ ایسظ وِ هًوَالً اظ ٌّگام اتتال تا تطٍظ
يالئن آى یا اهىاى تطریع تِ ٍسیلِ آظهایص هست ظهاًی تِ قَل هیاًجاهس.
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یىی اظ هسائلی وِ حائع اّویت است ،تطضسی هًیاضّا ٍ ؾَاتكی است وِ تِ هَجة آى
ظیاىّا ی احتوالی لاتل جثطاى است ،الثتِ زض غَضتی وِ تتَاى هثٌایی ضا تطای جثطاى آى یافت.
زض ظیط تِ ایي هَؾَو پطزاذتِ هیضَز.
 -2-1جبزان سیانهای احتمالی در حقوق ایزان :زض حمَق ایطاى ّیچ همطضُای وِ
غطاحتاً جثطاى ظیاىّای احتوالی ضا تیاى ًوایسٍ ،جَز ًساضز .اظ قطف هماتل ًیع ّیچ همطضُای
وِ لكًیتَزى ظیاى ضا همطض ًوایس ،هَجَز ًیست ،ظیطا هازُ  728لاًَى آییي زازضسی هسًی
ساتك تا ٍؾى لاًَى جسیس اتما ًطس ٍ اظ ضواض هَاز حصف ضس .تا ٍجَز ایي تِ ًهط هیضسس وِ
ایي هازُ زض حال حاؾط ًیع لاتل اجطا تاضس ،ظیطا تِ هَجة هازُ  529لاًَى آییي زازضسی هسًی
سال  ،1379لاًَى هػَب سال  1318زض غَضتی هٌسَخ است وِ تا لاًَى جسیس هغایط تاضس ٍ
لكًی ٍ هسلنتَزى ؾطض تِ يٌَاى یىی اظ ضطٍـ زيَی هسؤٍلیت هسًی وواواى تالی تاضس ،تِ
ذػَظ ایيوِ اظ هازُ  2لاًَى هسؤٍلیت هسًی سال ً 1339یع تِ قَض ؾوٌی ایي اهط لاتل
تطزاضت است« :زض هَضزی وِ يول ٍاضزوٌٌسُ ظیاى هَجة ذساضت هازی یا هًٌَی ظیاىزیسُ
ضسُ تاضس ،زازگاُ پس اظ ضسیسگی ٍ ثثَت اهط اٍ ضا تِ جثطاى ذساضات هعتَض هحىَم هیًوایس،»...
ظیطا زض ایي هازُ غسٍض حىن تِ جثطاى ذساضت هٌَـ ضسُ است تِ ایيوِ يول ٍاضزوٌٌسُ ظیاى
هَجة ٍ سثة ذساضت ذَاّاى ضسُ تاضس .تِ ّط تمسیط تطذی اساتیس يلیضغن ایيوِ زض اتتسا تِ
لعٍم هسلنتَزى ظیاى تػطیح ًوَزُاًس ،زض ازاهِ هیگَیٌس« :زض ایيوِ تا چِ اًساظُ ني ٍضٍز
ذساضت تطای غسٍض حىن تِ جثطاى آى وافی است ،لايسُ ثاتتی ًویتَاى تِ زست زازٍ ،لی تِ
اجوال تایس گفت زض غَضتی حىن تِ جثطاى ذساضت زازُ هیضَز وِ تط قثك هسیط قثیًی ٍ
هتًاضف اهَض ،احتوال ٍضٍز آى تِ هطاتة تیطتط تاضس» ( .)3زیسگاُ اذیط هثتٌی تط ایي ٍالًیت
است وِ زض اهَضی وِ زض شات آى احتوال ٍجَز زاضز ،تحػیل يلن ٍ یمیي ًاهوىي است ٍ
ًازیسُگطفتي احتوال غالة ٍجَز اهطی تِ جْت ٍجَز احتوال ؾًیف هرالف آى غیط هًمَل
است.
یىی اظ هسائل حائع اّویتی وِ الثتِ ذاضج اظ تحث هسؤٍلیت هسًی ،اها زض اضتثاـ تا آى است
هطتَـ تِ للى تأسیسات هراقطُآهیع یا اظ تیيتطزى يَاهلی است وِ تِ يٌَاى اسثاب ایجاز
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اظ آًجا وِ ّیچ هازُای وِ هغایط تا آى تاضس ،زض لاًَى جسیس ٍجَز ًساضز ،تِ ًهط هیضسس وِ
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تأسیسات هوىي است تطای سالهت تِ تاض آٍضًس ،هیتَاى هاًى ًػة ٍ ضاُاًساظی آىّا ضس یا زض
غَضت ًػة آىّا ضا للى ًوَز؟
زض پاسد تِ پطسص فَق تایس گفت زض حمَق ها همطضاتی ٍجَز زاضز وِ تِ همَلِ ذكط
هیپطزاظز ،اظ جولِ هازُ  122لاًَى هسًی « :اگط زیَاضی هتوایل تِ هله غیط یا ضاضو ٍ ًحَ آى
ضَز وِ هططف تِ ذطاتی گطزز ،غاحة آى اجثاض هیضَز وِ آى ضا ذطاب وٌس» ٍ هازُ 1115
ّواى لاًَى « :اگط تَزى ظى تا ضَّط زض یه هٌعل هتؿوي ذَف ؾطض تسًی یا هالی یا ضطافتی
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

تطای ظى تاضس ،ظى هی تَاًس هسىي يلیحسُ اذتیاض وٌس ٍ زض غَضت ثثَت ههٌِ هعتَض هحىوِ
حىن تاظگطت تِ هٌعل ضَّط ًرَاّس زاز ».تِ ذػَظ زض هَضز هازُ  1115وِ حمَلساًاى تطن
هٌعل ضَّط تَسف ظى ضا زض غَضت ٍجَز تین هًمَل ،حتی هٌَـ تِ اجاظُ زازگاُ ًویزاًٌس
(ّ .)4وچٌیي ًهیط چٌیي تَجْاتی زض هَاز  114 ٍ 97 ،87لاًَى آییي زازضسی ویفطی سال
 ٍ 1392تثػطُ  2هازُ  522لاًَى هجاظات اسالهی ّن هطَْز است ٍ تِ قَض ولی ضٍیىطز
حمَق ویفطی ًیع تِ ایي سوت ٍ سَ است وِ الساهات ضایستِ زض لثال حالت ذكطًان تِ يول
آیس ( .)5تِ قَض ذالغِ تا تَجِ تِ ذكطات ایي تأسیسات ٍ هطاوع ،تِ ٍیژُ استمطاض آىّا زض
هٌاقك هسىًَی ،تِ ًهط هیضسس وِ زازضس تتَاًس حىن تِ للى آىّا ضا غازض ًوایس.
 -2-2جبزان سیانهای احتمالی در حقوق امزیکا :زض حمَق آهطیىا آىگًَِ وِ تطذی
ًَیسٌسگاى ًیع گفتِاًس ،زض هَضزی وِ ضرع تِ ذاقط افعایص ذكط اتتالی تِ تیواضی الاهِ
زيَی هیًوایس ،زازگاُ زض غَضتی تایس حىن تِ جثطاى ذساضت غازض ًوایس وِ ذَاّاى ثاتت
ًوایس احتوال ایيوِ ٍی هثتال تِ تیواضی هَضز ازيا ضَز ،تیطتط اظ احتوال يسم اتتال تِ آى
تیواضی یا ایجاز غسهِ است ( .)6زض زيَی  Cantrell v. GAF Corpزازگاُ تجسیس ًهط حَظُ
ضطن زض تًطیف ذكط افعایصیافتِ اتتالی تِ سطقاى گفتِ ...« :ذكط افعایصیافتِ سطقاى ...یه
استًساز فیعیىی گستطشیافتي سطقاى زض آیٌسُ است» (.)7
الثتِ زض تطذی زياٍی زیگط تِ جای استفازُ اظ هًیاض احتوال غالة ( More Likely Than

 )Notاظ هًیاض اقویٌاى هتًاضف پعضىی ( )Reasonable Medical Certaintyاستفازُ ضسُ
است ،یًٌی ذَاّاى تایس ثاتت ًوایس ،تِ قَضی وِ یه اقویٌاى هًمَل پعضىی ضا ایجاز ًوایس
وِ ٍی زض آیٌسُ تِ سطقاى هثتال ذَاّس ضس .اظ جولِ ایيوِ زض زيَی Starling v.Velsicol
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تطای تطآٍضزُساذتي هًیاض اقویٌاى هتًاضف پعضىی وافی ًیست» (.)8
تا ایي ٍجَز زض تطذی هَاضز زیگط زازگاُ ّا ذساضت احتوالی ضا تطای قطح زيَی ٍ جثطاى
ذساضت وافی ًساًستِاًس ٍ گفتِاًس وِ ذَاّاى تایس ٍالًاً هثتال تِ تیواضی ضسُ تاضس .تِ يٌَاى
ًوًَِ زض زياٍی اًتمال تیواضیّای آهیعضی ٍؾى تِ ایي غَضت است ٍ زازگاُّا اتتالی تِ
تیواضی ضا الظم زاًستِاًس ( .)9زض وطَضّای زیگط غیط اظ اهطیىا ًیع اتتال تِ تیواضی الظم زاًستِ
ضسُ است ،اظ جولِ زض ایطلٌس ،زض هَضز اهىاى جثطاى ذساضات احتوالی وِ اظ يیة واال ًاضی
هیضَز ،زض زيَایی وِ زض زازگاُ يالی ایطلٌس الاهِ ضسُ تَز ،زض ذػَظ ذساضات احتوالی
واضگطاًی وِ زض هجاٍضت پٌثِّای ًسَظ واض هیوطزًس ،زازگاُ زيَا ضا ضز ًوَز .ایي واضگطاى
زيَی ضا تط اسثاب گًَاگًَی قطح وطزُ تَزًس وِ یىی اظ ایي اسثاب احتوال ٍضٍز آسیة ٍ اتتال
تط غسهِ ٍ تیواضی ٍالًی ایطاى زاللت وٌس ،زيَی ضا ضز ًوَز (.)10
زض هَضز ایيوِ زض حمَق اهطیىا آیا هیتَاى تِ استٌاز احتوال آسیةضساًی هاًى ًػة
تأسیسات هراقطُآهیع ضس یا للى آىّا ضا اظ زازگاُ ذَاست تایس گفت يلیالمايسُ چٌیي اهطی
اهىاىپصیط است ،هگط زض هَاضزی وِ هاًى لاًًَی ٍجَز زاضتِ تاضس .تِ يٌَاى هثال زض ضاتكِ تا
تأسیسات هطتَـ تِ اضتثاقات سیاض هكاتك هازُ  704لاًَى اغالح اضتثاقات ضاُ زٍض فسضال
هػَب  8فَضیِ ّ ...« :1996یچ زٍلت ایالتی یا هحلی یا ٍاسكِ ٍاتستِ تِ آى ًویتَاًس هىاى،
ساذتواى یا اهىاًات ذسهات تیسین ذػَغی ضا تط اساس اثطات ظیست هحیكی تطًطات
فطواًس ضازیَیی تا حسی وِ چٌیي تجْیعاتی ّواٌّگ تا همطضات وویسیَى زض ذػَظ چٌیي
تطًطًاتی تاضس ،تغییط زّسّ ».وچٌیي زض زيَای  Jaeger v. Cell Co partnershipزازگاُ
تِ استٌاز هازُ فَق تا للى تأسیسات هَافمت ًٌوَز (.)11-12
تزس اس ابتالی به بیماری
تطس اظ اتتالی تِ تیواضی یا تطس اظ تیواضی تِ قَض ولی تِ ٍؾًیتی اقالق هیضَز وِ زض
آى ضرع تِ ذاقط ایيوِ زض هًطؼ يَاهلی لطاض گطفتِ است وِ لاتلیت ایجاز تیواضی ضا زاضز،
زچاض تطس ٍ اؾكطاب هیضَز وِ هثازا زچاض تیواضی ضسُ تاضس یا زض آیٌسُ زچاض آى ضَز.
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تِ تیواضی زض اثط واض تا پٌثِ ًسَظ تَز وِ تِ ّط تمسیط زازگاُ تِ يلت يسم ٍجَز زلیل وافی وِ
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 ٍ )Phobiaایسظّطاسی ( )Aids Phobiaتفاٍت زاضز .تطس اظ تیواضی اؾكطاتی است ًاضی اظ
ایيوِ تیواضی هوىي است تِ ٍجَز آیس ،زض حالی وِ سطقاى یا ایسظ ّطاسی ًَيی تیواضی است
وِ جٌثِ ضٍاًی زاضز ٍ ضرع تسٍى ایيوِ ياهل ذاضجی هراقطُآهیعی ٍجَز زاضتِ تاضس ،اظ
اتتالی تِ تیواضی یا يَز آى هیتطسس .تٌاتطایي تحث ها هطتَـ تِ تطس اظ تیواضی است ًِ
تیواضیّطاسی (.)13
زض ایي لسوت وَضص هی ضَز وِ زض هَاضزی وِ احتوال تیواضی ٍجَز زاضز اظ آًجا وِ
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

ّیچ ذساضت جسوی فًلیتیافتِ ای ٍجَز ًساضز ،اهىاى جثطاى ذساضت تحت يٌَاى تطس اظ
اتتالی تِ تیواضی تِ يٌَاى یه ذساضت هًٌَی تطضسی ضَز .تٌاتطایي زض تَؾیح هكالة ایي
لسوت ًرست تِ ذساضات هًٌَی پطزاذتِ هیضَز ٍ زض ازاهِ ؾَاتف غسٍض حىن تِ جثطاى
ذساضات ًاضی اظ تطس اظ اتتالی تِ تیواضیّایی ّوچَى سطقاى تیاى هیضَز.
1ـ خسارات معنوی
ایيوِ تطس اظ اتتالی تِ تیواضی تِ يٌَاى یه ذساضت هًٌَی لاتل جثطاى تلمی ضَز،
هستلعم ایي است وِ ایي لثیل ذساضات ٍ هػازیك آى تطضسی ضَز ٍ هطرع ضَز وِ تا چِ
هیعاى ذساضات هًٌَی زض حمَق وًٌَی لاتل جثطاى است ٍ آیا هیتَاى تطس اظ اتتال تِ تیواضی
ضا ًَيی ذساضت هًٌَی زاًست .ایي هَؾَو زض حمَق ایطاى ٍ اهطیىا تطضسی هیضَز.
 -1-1خسارات معنوی در حقوق ایزان :زض لَاًیي ها زض حال حاؾط ذساضات هًٌَی تِ
ضسویت ضٌاذتِ ضسُ است .اظ سَی زیگط تا تَجِ تِ هثاًی فمْی ٍ تیاى فمْا ،ؾطض ،ضاهل
ذساضت هًٌَی ًیع هیتاضس .تٌاتطایي ذساضت هًٌَی اظ هػازیك لايسُ الؾطض است ٍ لايسُ
هعتَض ضاهل ؾطض هًٌَی ًیع هیضَز .تِ تیاى زیگط اّویت جثطاى ذساضت هًٌَی زض فمِ
اسالهی جای تطزیس ًساضز ٍ اساساً ضأى ًعٍل لايسُ الؾطض (لؿیِ سمرة تي جٌسب) ،تِ ؾطض
هًٌَی تطهیگطزز ( .)14-15زض ازاهِ تِ تطذی اظ ایي لَاًیي اضاضُ هیضَز.
تِ هَجة اغل یىػس ٍ ّفتاز ٍ یىن لاًَى اساسیّ« :ط گاُ زض اثط تمػیط یا اضتثاُ لاؾی
زض هَؾَو یا زض حىن یا زض تكثیك تط هَضز ذاظ ؾطض هازی یا هًٌَی هتَجِ وسی گطزز ،زض
غَضت تمػیط ،همػط قثك هَا ظیي اسالهی ؾاهي است ٍ زض غیط ایي غَضت ذساضت تِ ٍسیلِ
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ایطاى تِ يٌَاى هْنتطیي سٌس لاًًَی وطَض ذساضات هًٌَی لاتل جثطاى زاًستِ ضسُ است.
زض لاًَى آییي زازضسی ویفطی هكاتك تثػطُ  1هازُ  14ذساضات هًٌَی ًاضی اظ جطم
تًطیف ضسُ ،تِ ایي يٌَاى وِ « :ظیاى هًٌَی يثاضت اظ غسهات ضٍحی یا ّته حیثیت ٍ ايتثاض
ضرػی ،ذاًَازگی ٍ اجتوايی است »...وِ تِ هَجة ایي لاًَى لاتل جثطاى استّ .وچٌیي زض
لاًَى هسؤٍلیت هسًی زض هَاز  10 ٍ 9 ،8 ،1تِ ذساضات هًٌَی اضاضُ ضسُ است ٍ زض ایي
لاًَى ضاُ ّای گًَاگًَی اظ لثیل العام تِ يصضذَاّی ،زضج حىن زض جطایس ،پطزاذت ٍجِ ٍ ...تطای
جثطاى ذساضات هًٌَی پیصتیٌی ضسُ است.
زض هَضز ایيوِ آیا تطس اظ اتتالی تِ تیواضی یه ذساضت هًٌَی است یا ًِ؟ لَاًیي ها
غطاحت الظم ضا ًساضًس .ایي هَؾَو حائع اّویت است ،ظیطا زض هَضزی وِ ضرػی زض هًطؼ
ضَز ،حال پطسطی وِ پیص هیآیس ،ایي است وِ آیا چٌیي اهطی ذساضت هًٌَی هحسَب
هیضَز یا ًِ؟
حمَلساًاى ذساضات هًٌَی ضا تِ زٍ زستِ تمسین ًوَزُاًسً :رست ،ظیاىّای ٍاضز تط
حیثیت ٍ ايتثاض ٍ تِ قَض ولی آًچِ وِ زض يطف سطهایِ هًٌَی ًاهیسُ هیضَز؛ زٍم لكوِ تِ
يَاقف ٍ ایجاز تألن ٍ تأثط ضٍحی ( .)16تطذی ّن هػازیك آى ضا تطضوطزُ ( ٍ )17تطذی زیگط
اظ ًَیسٌسگاى آسیةضساًسى تِ حك ضرػیت ٍ تألن جسوی ٍ یا آسیة ضٍاًی ٍ یا آسیة تِ
احساسات ياقفی ضا ّن هطوَل يٌَاى ذساضت هًٌَی زاًستِاًس (.)18
تِ ًهط هیضسس تا تَجِ تِ اقاللی وِ زض لَاًیي ٍجَز زاضز ،تِ ذػَظ زض لاًَى اساسی،
ذساضات هًٌَی ّط ًَو ذساضتی ضا زضتط گیطز وِ يطفاً تتَاى آى ضا ذساضات هًٌَی زاًست ٍ
ضا یس تطضوطزى آى ًِ الظم تاضس ٍ ًِ وافی ،تِ ّط تمسیط اظ ًهطات فَق ًیع لاتل تطزاضت است
وِ تطس ٍ ّطاس اظ چیعی اظ جولِ تطس اظ تیواضی ًَيی آسیة ضٍاًی ٍ تأثط ضٍحی است ٍ
زست ون جٌثِ ضٍحیتَزى آى لاتل تَجِ است ٍ زض ًهن وًٌَی حمَلی ایطاى تِ ًهط هیضسس
وِ ایي زستِ زياٍی لاتل قطح تاضس ٍ تایس تَجِ زاضت وِ زاٍضی يطف تطای لطاضزازى تطس زض
ظهطُ ظیاىّای هًٌَی تسیاض هؤثط است ٍ تیگواى يطف ًگطاًیّای ًاچیع ٍ احتیاـّای هًوَل
وِ ون ٍ تیص زض تسیاضی اظ افطاز ٍجَز زاضز ضا اظ ًَو ظیاى ٍ ذساضت هًٌَی ًویپصیطز ،تلىِ
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يَاهل تیواضیظا ٍ تِ هست قَالًی ٍ هستوط لطاض زاضزٍ ،ی هوىي است زچاض چٌیي ٍؾًیتی
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هؿكطب ًوَزُ ٍ اٍ ضا اظ ظًسگی ضاز ٍ ضؾایت ترص هحطٍم ساظز.
 -1-2خسارات معنوی در حقوق امزیکا :زض حمَق اهطیىا زض هَضز اهىاى جثطاى
ذساضات هًٌَی تطزیسی ٍجَز ًساضز ٍ حتی اسثاب ٍیژُای جْت قطح زيَا زض ایي لثیل
ذساضات پیصتیٌی ضسُ است ،اظ جولِ اسثاب زيَی ایطاز يوسی فطاض ياقفی ( Intentional
 ٍ )Inflection of Emotional Distressایطاز غیط هحتاقاًِ فطاض ياقفی ( Negligence
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

 .) Inflection of Emotional Distressهكاتك تٌس  1هازُ  46ايالهیِ زٍم حمَق ذكاّا:
«ّط گاُ ضرع تِ ٍسیلِ ضفتاض تجاٍظ واضاًِ يوساً ...سثة هؿیمِ ياقفی ضسیس زض زیگطی ضَز،
چٌیي هؿیمِ ياقفی هَجة هسؤٍلیت است ». ...زض هَاضز تسیاضی ایي اسثاب زيَی ،تَسف
ذَاّاىّا جْت قطح زياٍی هطتَـ تِ جثطاى ذساضات هًٌَی ٍ ضٍحی ٍ تطس اظ اتتالی تِ
تیواضی هَضز استفازُ لطاض گطفتِ است (.)19
2ـ ضابطه صدور حکم به جبزان خسارات ناضی اس تزس اس ابتالی به بیماری
هًیاض ٍ ؾاتكِ غسٍض حىن تِ جثطاى ذساضت ًاضی اظ تطس اظ اتتالی تِ تیواضی ،هَؾَيی
است وِ زض یه ًهام حمَلی زض اهىاى جثطاى آى هؤثط است .تٌاتطایي تیطتط اظ آًىِ هتأثط اظ
اهَض هازی ٍ هاَّی تاضس ًاضی اظ زیسگاّای لؿایی است ،لصا ایي هَؾَو ضا زض حمَق ایطاى ٍ
ایاالت هتحسُ تطضسی ذَاّین وطز.
 -2-1در حقوق ایزان :زض حمَق ایطاى هًیاض ٍ ؾاتكِ هطرػی تطای ایيوِ تط چِ اساسی
ضرػی وِ هتحول ذساضت هًٌَی ضسُ است ،هیتَاًس ذساضت زضیافت ًوایسٍ ،جَز ًساضز .تا
ٍجَز ایي ًِ ايوال هًیاضّای تسیاض سرت هَضز تأییس است ٍ ًِ هًیاضّای تسیاض سازُای وِ
تاب زياٍی تی ضواض ضا تطای هسيیاى زاضای سَء ًیت تاظ وٌس ٍ غًٌت ضا زچاض هطىل ساظز ،ظیطا
زض زًیای غًٌتی وًٌَی اضراظ تِ اًحای گًَاگَى زض هًطؼ تسیاضی اظ يَاهل لطاض زاضًس وِ
ّط ی ه ذكط ایجاز تیواضی ذاغی ضا تطای ضرع زض پی زاضز :آلَزگی َّا ،زاضٍّای زاضای
يَاضؼ جاًثی ،تطًطًات ّستِای ٍ ضازیَ اوتیَ ،تطًطًات ٍ اهَاج ضازیَیی ٍ الىتطٍهغٌاقیسی
ٍ ّعاضاى ياهل زیگط ٍجَز زاضز ،تِ ّویي جْت تایس زياٍیی ضا پصیطفت ٍ حىن تِ جثطاى
ذساضت زاز وِ تطس ذَاّاى اظ اتتالی تِ یه تیواضی هًمَل ٍ هتًاضف تاضس .تٌاتطایي پیطٌْاز
هی ضَز زض غَضتی وِ لاتلیت یه ياهل تطای ایجاز ذكط هَضز ًهط اثثات ضسُ تاضس وِ زض
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هًیاضّای هًوَل پعضىی تطای اتتالی تِ تیواضی وافی تاضس ،تِ ٍیژُ زض هَضز اضراغی وِ
تطحسة ضغل یا حطفِ زض هًطؼ زضجِ تاال ٍ هستوطی اظ يَاهل تیواضیظا ّستٌس ،تِ يٌَاى
اهاضُای تط تطس هًمَل اظ اتتالی تِ تیواضی استفازُ ضَز (.)21
 -2-2در حقوق امزیکا :زض حمَق اهطیىا زياٍی هتًسزی زض ذػَظ تطس اظ اتتالی تِ
سطقاى ،ایسظ ٍ سایط تیواضیّا هكطح ضسُ است ،اظ جولِ زض زيَی Pother v. Firestone

 Tire and Rubber Companyوِ زض زازگاُ يالی والیفطًیا قطح ضسُ ،یىی اظ هْنتطیي
زياٍی است وِ زض ایي ذػَظ ٍجَز زاضز .جطیاى زيَا اظ ایي لطاض است وِ ذَاّاىّا زض
هىاًی سىًَت زاضتٌ س وِ زض ًعزیىی آى ًَيی هطوع زفي ظتالِ ٍ ؾایًات ٍجَز زاضتِ است ٍ
هتػسیاى آى تطذالف همطضات ایالتی ظتالِ ّا ٍ سوَم هایى ضا زض ایي هحل زفي وطزُ تَزًس ٍ زض
تَز .تا تطضسیّایی وِ تِ يول آهس ،هطرع ضس وِ ایي ظتالِ حاٍی تطذی هَاز سوی تَزُ وِ
هٌطأ سطقاى اًساًی هیتاضس ،تِ ّویي جْت آىّا زياٍی هتًسزی ضا يلیِ ذَاًسُ زض زازگاُ
هكطح ًوَزًس ،اظ جولِ ایطاز يوسی ٍ غیط هحتاقاًِ فطاض ياقفی .زض زازگاُ تسٍی تطریع
زازُ ضس وِ چٌیي زض هًطؼگصاضی تا ایي هَاز ضیویایی سویٍ ،ؾًیت فیعیىی هَجَز ضا
تطىیل هیزّس ٍ چَى ذَاّاىّا تِ قَض هًمَلی حك زاضًس اظ اتتالی تِ سطقاى تتطسٌس ،زض
ًتیجِ تِ ذاقط تطس اظ سطقاى ٍ فطاض ضٍحی تِ ٍجَزآهسُ ذَاًسُ تایس هثلغ  800/000زالض تِ
يٌَاى غطاهت تِ ذَاّاىّا پطزاذت ًوایس (.)22
زازگاُ تجسیس ًهط زيَی ضا تِ جْت ایطاز يوسی فطاض ياقفی تأییس ًوَزُ ٍ زض هَضز ایطاز
غیط هحتاقاًِ فطاض ياقفی ،زض اٍؾاو ٍ احَالی ایي چٌیٌی غسهِ فیعیىی ضا الظم ًساًستِ است:
«زض اٍؾاو ٍ احَالی اظ ایي لثیل ـ آًجا وِ پژٍّص ذَاًسگاى يَاهل سطقاىظا ضا ذَضزُاًس ـ
تطای آًاى اثثاتًوَزى یه غسهِ فیعیىی هَجَز تِ هٌهَض جثطاى ذساضت تِ ذاقط تطس اظ
سطقاى ؾطٍضی ًیست ».زازگاُ تجسیسًهط تطای اثثات تیاحتیاقی ذَاًسُ ،ضسیستَزى فطاض
ياقفی ،حمیمیتَزى ازيای تطس اظ سطقاى ضا الظم زاًستِ است (.)23
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غسهِ فیعیىی ،ذَاّاى تِ هٌهَض جثطاى ذساضت تِ جْت فطاض ياقفی وًٌَی تایس اثثات ًوایس
وِ احتوال گستطش سطقاى هَضز تطس ذَاّاى زض آیٌسُ تیطتط اظ يسم آى است» (.)24
ایي ضأی ًىات هْوی ضا زض تطزاضزً ،رست آًىِ ایي ضأی زض زيَی غسهِ ياقفی تطيىس
سایط حَظُّا ایطاز غسهِ فیعیىی ضا الظم ًساًستِ است ،زض حالی وِ سایط حَظُّا ایي اهط ضا
الظم هیزاًٌس .تِ يٌَاى ًوًَِ زض زيَای  Ferrara v. Galluchioذَاّاًی وِ زض حیي هًالجِ
تا اضًِ ایىس سَذتِ است ،هجاظ ضٌاذتِ ضسُ ،تِ ذاقط تطس اظ سطقاى وِ هیتَاًس تط ضٍی
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

جطاحت ٍی گستطش یاتس ،هكالثِ ذساضت ًوایس ( )25یا زض زيَی زیگط ،تطس اظ سطقاى تِ
ذاقط آسیةزیسگی ًاحیِ سیٌِ پصیطفتِ ضسُ است ()26؛ زٍم ذَاّاى تایس ثاتت ًوایس احتوال
ایيوِ تیواضی هَضز ّطاس ٍی زض آیٌسُ ایجاز ذَاّس ضس ،تیطتط اظ يسم ایجاز ٍ گستطش آى
است .ایي ؾاتكِ هَضز اًتماز لطاض گطفتِ است ،ظیطا ایي ؾاتكِ تطای ذساضاتی هٌاسة است وِ
تَأم تا یه احتوالی تاضس .تِ يٌَاى هثال زض غَضتی وِ قطح زيَا تِ ذاقط افعایص ذكط اتتالی
تِ تیواضی تاضس ،ایي هًیاض هٌاسة است ،اها زض زيَی ذَاّاىّا فطاض ياقفی ،ذساضتی هَجَز
است ًِ هطتَـ تِ آیٌسُ ،ظیطا تطس فًلیت زاضز .آىگًَِ وِ ذَز زازگاُ ّن ايالم ًوَزُ ایي
هًیاض هثتٌی تط حفم هػالح است ،تِ ذػَظ ایيوِ تاب زياٍی تیضواض وِ اغلة ًیع ٍاّی
است ،تستِ ضَز ٍ زیگط آًىِ اگط ؾاتكِای آساى ٍؾى ضَز ،سثة هیضَز وِ هسؤٍلیت
ًاهحسٍز ضطوتّا ٍ غٌایى ٍ زض ًْایت ًهام هطالثت سالهت زچاض هطىل ٍ اذتالل ضَز (.)27
تفاٍتی وِ زيَی تطس اظ سطقاى تا افعایص ذكط اتتالی تِ سطقاى زاضز ،ایي است وِ ظیاى
زض زيَی ًرست فًلیت یافتِ ٍ لكًی است ٍ جٌثِ ياقفی ٍ هًٌَی زاضز ،زض حالی وِ ظیاى زض
زيَی زٍم تالمَُ ٍ الثتِ فیعیىی است .تِ ّویي جْت زض تطذی زياٍی زازگاُّا تأییس وطزًس
وِ زض زيَی اؾكطاب ضٍحی تِ جْت تطس اظ ایجاز سطقاى زض آیٌسُ ،ایجاز ٍ گستطش تیواضی
زض آیٌسُ اّویتی ًساضز ( ،)28تلىِ زضایي هَضز تایس تط جسی ٍ اغیلتَزى (هتًاضفتَزى) ازيای
ذَاّاى تأویس ضَز ٍ هًیاض تایس هتًاضفتَزى تطس اظ اتتال تاضس .زض تسیاضی زياٍی زیگط ًیع
تطس اظ اتتالی تِ تیواضی پصیطفتِ ضسُ ٍ زض هَاضزی ّن زيَی ضز ضسُ است (.)29
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زض تطضسی اهىاى هسؤٍل یت هسًی ًاضی اظ احتوال اتتالی تِ تیواضی زض حمَق ایطاى ٍ اهطیىا
ًتایجی تسیي ضطح حاغل ضسً :رست اظ جْت ایيوِ احتوال اتتالی تِ تیواضی تِ يٌَاى یه
ذساضت هازی هس ًهط لطاض گیطز وِ زض حمَق اهطیىا افعایص ذكط اتتالی تِ تیواضی ًاهیسُ
هیضَز ،هَؾى حمَق ایطاى ٍ اهطیىا هتفاٍت است .زض حمَق ایطاى چَى هسلنتَزى ظیاى یىی
اظ ضطٍـ جثطاى ذساضت زض هسؤٍلیت هسًی است وِ اظ پاضُای لَاًیي هستٌثف است ،پس زض
هَاضز احتوال اتتالی تِ تیواضی یىی اظ اضواى هسؤٍلیت هسًی هفمَز است ،لصا اهىاى لثَل
زيَی هسؤٍلیت هسًی ٍجَز ًساضز .تطيىس ،زض حمَق اهطیىا زازگاُّا آضای گًَاگًَی ضا غازض
ًوَزُاًس .زض تطذی هَاضز چٌیي زياٍی ضا پصیطفتِاًس ٍ هًیاض لثَل زيَی ضا ایي زاًستِاًس وِ
احتوال اتتالی تِ تیواضی زض آیٌسُ تیطتط اظ احتوال يسم اتتالی تِ تیواضی زض آیٌسُ تاضس وِ اظ
پعضىی چٌیي زياٍی ضا پصیطفتِ اًس؛ تا ٍجَز ایي تطذی زازگاُّا تِ ٍیژُ زض تاب تیواضیّای
آهیعضی اظ پصیطش چٌیي زياٍی ذَززاضی ًوَزُاًس ٍ فًلیتیافتِتَزى تیواضی ضا ضطـ زاًستِاًس؛
زٍم تِ لحال آى وِ احتوال اتتالی تِ تیواضی ًَيی ذساضت هًٌَی تلمی گطزز وِ زض حمَق
اهطیىا اظ آى تًثیط تِ تطس اظ اتتالی تیواضی هیضَز ،هَؾَو زض ّط زٍ ًهام حمَلی ایطاى ٍ
اهطیىا لاتل تطضسی است .زض حمَق ایطاى همطضات هتًسزی ٍجَز زاضز وِ تِ غطاحت ذساضات
هًٌَی ضا لاتل جثطاى زاًستِ است ٍ تِ ًهط هی ضسس وِ تطس اظ اتتالی تِ تیواضی ًیع ًَيی
آسیة ضٍحی ٍ ضٍاًی تاضس وِ تتَاى آى ضا ذساضت هًٌَی تلمی ًوَز ،الثتِ چٌاى وِ اضاضُ ضس
زاٍضی يطف تطای لطاضزازى تطس زض ظهطُ ظیاىّای هًٌَی هؤثط است ٍ تیگواى يطف ًگطاًیّای
ًاچیع ٍ احتیاـّای هًوَل وِ ون ٍ تیص زض تسیاضی اظ افطاز ٍجَز زاضز ضا اظ ًَو ظیاى ٍ
ذساضت هًٌَی ًویپصیطز ،تلىِ ایي تطس تایس هًتٌاتِ ٍ تِ گًَِای تاضس وِ ضٍاى ٍ ضرػیت
ضٍحی فطز ضا تِ قَض جسی هؿكطب ًوَزُ ٍ اٍ ضا اظ ظًسگی سالن هحطٍم ساظز .افعٍى تط ایي،
تطس ذَاّاى (ظیاىزیسُ) اظ اتتالی تِ یه تیواضی تایس هًمَل ٍ هتًاضف ًیع تاضس.
تا چٌیي هالحهاتی ایيگًَِ زياٍی زض حمَق ایطاى لاتل پصیطش ّستٌس ٍ زازضس هیتَاًس
زض ایي تاضُ حىن همتؿی تِ جثطاى ذساضت زّس .تٌاتطایي پیطٌْاز ضس زض غَضتی وِ لاتلیت
یه ياهل تطای ایجاز ذكط هَضز ًهط اثثات ضسُ تاضس ٍ زض هًطؼگصاضی ضرع تطحسة

محمدمهدی مقدادی ،مجتبی عینی

آى تِ احتوال غالة تًثیط هیضَز یا تطذی زازگاُّای زیگط تط حسة هًیاض اقویٌاى هتًاضف
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تطحسة ضغل زض هًطؼ زضجِ تاال ٍ هستوطی اظ يَاهل تیواضیظا ّستٌس ،تِ يٌَاى اهاضُای تط
تطس هًمَل اظ اتتالی تِ تیواضی استفازُ ضَز .زض حمَق اهطیىا آضای هتفاٍت ٍ گاُ هتٌالؿی اظ
سَی زازگاُّا غازض ضسُ است ،تطذی اظ زازگاُّا لعٍم ٍجَز ذساضت فیعیىی ضا ضطـ پصیطش
زياٍی تطس اظ اتتالی تِ تیواضی زاًستِاًس ،زض حالی وِ تطذی زیگط غطف ٍجَز تطس ،لكى
ًهط اظ ٍجَز ذساضت فیعیىی ضا وافی زاًستِاًس .زض تاب هًیاض پصیطش زيَی ًیع تطذی زازگاُّا
هًمَل تَزى تطس اظ اتتالی تِ تیواضی ضا الظم زاًستِ ٍ تطذی زیگط لائل تِ ایي ّستٌس وِ
مسؤولیت مدنی ناشی از احتمال ابتالی به بیماری در حقوق ایران و امریكا

ذَاّاى تایس اثثات ًوایس وِ احتوال اتتالی تِ تیواضی زض آیٌسُ تیطتط اظ احتوال يسم اتتالی تِ
تیواضی است.
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