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ر جهان، در کنار ( در سرتاسCovid19) 2019بیماری کروناویروس شیوع  :هدف و زمینه 

همراه  ای را نیز بههای حقوقیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، چالشگیری بحرانشکل

دهندة داشته است که آمار باالی متوفیان، اهمیت پرداختن به میزان مسئولیت کیفریِ انتقال

دودة کند. بنابراین، هدف از این تحقیق، بررسی محاین ویروس در جرم قتل را دوچندان می

م از عمد و غیرعمد( ـرم قتل )اعـدر ج 19-روس کوویدـدهندة ویری انتقالـولیت کیفـمسئ

 باشد.می

ای گیری از منابع کتابخانهتحلیلی با بهره –این مقاله به صورت توصیفی  ها:روش و مواد

 تدوین یافته است.

دهندة کیفری انتقال ، مسئولیتق.م.ا. 492که برابر با مادّه ها حاکی از آن استیافته ها:یافته

دهنده ممکن فرع بر وجود رابطة استناد است. در فرض وجود این رابطه، انتقال 19-ویروس کووید

 دالیلی نظیر وجود قاعدة اقدام، فاقد مسئولیت کیفری قلمداد گردد؛ اما چنانچه مسئول بهاست به

قصاص، دیه و تعزیر محکوم خواهد  شمار رود، با لحاظ رکن معنوی وی، حسب مورد به مجازات

 شد.

داری و صداقت نگارش یافته این مقاله با تکیه بر اصول اخالقی، امانت مالحظات اخالقی:

 است.

گیرنده نیست؛ به طور کلی، بسته کس مسئول مرگ انتقالکه هیچفارغ از زمانی گیری:نتیجه

ع متفاوت خواهد بود. چنانچه دهنده و وضعیت روانی وی، حکم موضوبه رکن معنوی انتقال

ق.م.ا.( و قصد ضمنی  290دهنده به قصد قتل، اعم از قصد صریح )بندهای الف و ت مادة انتقال

ق.م.ا.(، اقدام به انتقال ویروس به دیگری نماید، اصوالً حکم به  290)بندهای ب و پ مادة 

 301باشد )مادة شود، مشروط بر آنکه شرایط عمومی قصاص وجود داشته قصاص داده می
عمد  شده، شبهدهندة ویروس، بدون قصد قتل چنین کند، اگر قتل واقعق.م.ا.(؛ و چنانچه انتقال

گیرندة متوفی و دهندة ویروس به پرداخت دیه به ورثة انتقالق.م.ا.(، انتقال 291باشد )مادة 

محکوم خواهد  -شد که قتل، محصول تقصیر جزایی با آنجا - تعزیرات 616تعزیر مقرر در مادة 

دهنده و یا ق.م.ا.(، حسب مورد انتقال 292داده، خطای محض باشد )مادة شد، و اگر قتل رخ

 ق.م.ا.(. 463باشند )مادة عاقلة وی ملزم به پرداخت دیه می
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 مقدمه. 1

که جامعة بشری درگیر ویروس ناشناخته و  چندی است

شده است.  (Coronaviruses)ویروس کرونا خطرناکی به نام

( RNA) زرگ و حاویـهایی به ویروسـها کروسـروناویـک

کشف  1930باشند به لحاظ تاریخی اولین بار در دهة می

ای همشدند. اما اخیراً گسترش دو کروناویروس ناشناخته با نا

و  (MERS-CoV)ای کروناویروس سندرم تنفسی خاورمیانه

ار ( خبر از مرگبSARS-CoVکروناویروس سندرم تنفسی حاد )

ش پس از پیدای. (1)های انسانی داده است بودن کروناویروس

 یک کروناویروس به 2019های اخیرالذکر در دسامبر ویروس

( در ووهان SARS-CoV-2زای دیگر به نام )شدت بیماری

چین شناسایی شد. کروناویروس اخیر باعث پیدایش یک 

رعت در جهان سشده و به  19-نی حاد به نام کوویدپنومو

 .(1)منتشر گردیده است 

ه بود خنتایج مادی و آثاری که این ویروس در بدن قربانیان از 

گذارد با توجه به وضعیت جسمانی و قدرت سیستم جای می

ا، هاساس گزارش ها و نوع ویروس متفاوت بوده و برایمنی آن

عالوه بر  19-درصد مبتالیان به ویروس کووید 4/36حدود 

د عالیم تنفسی و سیستمیک، عالئم نورولوژیک را نیز از خو

، رگیجهستوان به سردرد، اند. از جمله این عالئم مینشان داده

های چشایی و اختالل در هوشیاری، تشنج، کاهش حس

دَم و اِو نیز  (2)ها، اختالالت عروق مغزی بویایی، گزگز اندام

ه کاشاره کرد. این در حالی است  (3)تخریب نسبی بافت مغز 

صد در وبسیاری از بیماران، هیچ عالمتی را از خود بروز نداده 

 نمایند.کمی از مبتالیان نیز فوت مینسبتاً 

 عالوه، وضعیت روانی مرتکبین در زمان انتقال یکسان به

اه آگ نیست. گروهی از مبتالیان از ابتالء خود به این بیماری

 ای دیگر ازنبوده و در عین حال ناقل بیماری هستند. عده

ت عایرابتالء خود به ویروس مذکور آگاه بوده اما به جهت عدم 

 کنند.ائل بهداشتی، ویروس را به سایر افراد منتقل میمس

خود  ودنبرخی دیگر از این بیماران نیز با وجود علم به مبتال ب

و رعایت اصول بهداشتی، ناخواسته سبب مبتال شدن دیگری 

 ض کردتوان حالتی را فرشوند، و نهایتاً میبه این ویروس می

 که انتقال ویروس به بیمار منتسب نباشد.

روشن است که هر دو عامل یعنی شدت و میزان نتایج مادی 

بانی و وضعیت بر جسم قر 19-ناشی از انتقال ویروس کووید

ت تواند در مسئولیروانی مرتکب در زمان انتقال ویروس می

کیفری مرتکب و میزان مجازات وی مؤثر باشد. جدای از 

 ، بهدباشدهنده مستند نمیحالتی که انتقال ویروس به انتقال

حاظ دهنده را به لتوان مسئولیت کیفریِ انتقالطور کلی می

 نتایج مادی در سه فرض بررسی کرد که عبارتند از:

 ( انتقال منتج به مرگ قربانی؛1)

  ( انتقال منتج به ایراد جنایت مادون نفس بر قربانی؛2)

 ( انتقال بدون ظهور آثار ظاهری بر جسم قربانی. 3)

ت هر یک از فروض فوق، با عنایت به وضعیبدیهی است که در 

ایات بایست میان جنایات عمدی و جندهنده، میروانیِ انتقال

 محض( قائل به تفکیک عمد یا خطایغیرعمدی )اعم از شبه

 امیشد، اما با توجه به موضوع مقاله روشن است که تحلیل تم

 ؛ واین فروض و احکام مرتبط با آن، مدنظر نگارندگان نبوده

رفاً جنایات منجر به مرگ )یعنی قتل(، موضوع تحقیق و ص

 باشد.بررسی می

 

  . مالحظات اخالقی2

 ای، موازیندر نگارش این مقاله تالش شده است اصول حرفه

ر دداری، تمام و کمال رعایت گردد؛ و اخالقی و اصل امانت

سرتاسر مقاله از حقوق معنوی دیگر مؤلفان حفاظت و 

 پاسداری شود.

 

  هامواد و روش. 3

ابع گیری از منتحلیلی با بهره –این مقاله به صورت توصیفی 

ام تر، در هنگای تدوین یافته است. به بیان دقیقکتابخانه

مراجعه به کتب و مقاالت مرتبط، مطالب مهم مدنظر قرار 

ی هالداری و البته افزودن استدالگرفته و با حفظ اصل امانت

 له منعکس شده است. شخصی به آن، در متن مقا

 

  ها. یافته4

ق.م.ا.،  492اساس مادّه  آن است که بر از ها حاکییافته

فرع بر وجود  19-دهندة ویروس کوویدکیفری انتقال مسئولیت
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دهنده در فرض وجود این رابطه، انتقالرابطة استناد است. 

دالیلی نظیر وجود قاعدة اقدام، فاقد مسئولیت  ممکن است به

شمار رود، با لحاظ  قلمداد گردد؛ اما چنانچه مسئول به کیفری

اص، دیه و تعزیر رکن معنوی وی، حسب مورد به مجازات قص

دهنده به قصد خواهد شد. توضیح اینکه، اگر انتقالمحکوم 

قتل )خواه قصد صریح و خواه ضمنی(، اقدام به انتقال ویروس 

والً به به دیگری نماید، در فرض وجود شرایط قانونی، اص

دهندة ویروس، قصاص محکوم خواهد شد؛ و چنانچه انتقال

عمد باشد،  بدون قصد قتل چنین کند، اگر قتل ارتکابی، شبه

گیرندة دهندة ویروس به پرداخت دیه به ورثة انتقالانتقال

در فرض وجود -تعزیرات  616تعزیر مقرّر در مادة متوفی و 

شده، خطای قتل واقعمحکوم خواهد شد؛ و اگر  -تقصیر جزایی

دهنده و یا عاقلة وی ملزم به محض باشد، حسب مورد انتقال

 باشند.پرداخت دیه می

 

 . بحث5

  . پیشینه تحقیق1-5

مسئولیت »ای با عنوان علی محمدی جورکویه در مقاله (1

 منتشره در مجله« ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

اساس معیار و  ، بر(1399پژوهشی حقوق اسالمی ) –علمی 

عمدی و خطای محض در فرض تعریف جنایت عمدی، شبه

 تحقق رابطة انتساب، رفتار فرد ناقل را حسب مورد جنایت

عمدی و خطای محض برشمرده است. البته ایشان عمدی، شبه

زا بودن بیماری یا نقش عناصری چون علم ناقل از آسیب

دم و امکان یا عویروس، اطالع او از ابتالی خود به بیماری 

فقط  ه وامکان درمان را فاقد تأثیر در اصل رابطة انتساب دانست

 در نوع مسئولیت مؤثر دانسته است. 

مسئولیت کیفری »ای با عنوان محسن شریفی در مقاله (2

ید بر رونا در نظام کیفری ایران )با تأکناشی از انتقال ویروس ک

 –علمی  ، منتشره در مجله«های جانی اشخاص(مخاطره

های حقوق کیفرِی دانشگاه علوم رضوی پژوهشی آموزه

دهنده، هایی نظیر رکن معنوی انتقال(، با لحاظ مولفه1399)

علیه و سایر ، وضعیت مجنی19-خصوصیت ویروس کووید

عمد و شرایط، به بررسی چگونگی انتساب جنایات عمد، شبه

ست؛ دهنده پرداخته اخطای محض به عامل انسانیِ انتقال

ها در هرچند بر نقش نهادهای حقوقی نظیر دولت و بیمارستان

ها نیز تأکید وقوع رخدادهای جنایی و مسئولیت کیفری آن

 ورزیده است. 

 ای با عنوانحامد رهدارپور و فرشاد چنگانی در مقاله (3

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در حقوق »

کنفرانس حقوق، علوم منتشره در دومین « کیفری ایران

(، بدون ورود به نقد سیاست 1400سیاسی و علوم انسانی )

های حقوقی کیفری ایران، درصدد اصطیاد و تنسیق ظرفیت

س موجود در حقوق داخلی ایران جهت مبارزه با انتشار ویرو

 اند.برآمده 19-کووید

حسن ماهلل فروغی، محمد میرزایی، امیر باقرزادگان و فضل (4

یفری کنحوة احراز مسئولیت »ای با عنوان زمرد در مقالهصوفی

ر دمنتشره « های واگیردار و جرایم قابل انتسابدر بیماری

( با اذعان به 1394پژوهشی حقوق پزشکی ) –مجله علمی 

کنندگان دشوار بودن اثبات اجرای قصاص یا حد بر منتقل

اً سبتنی های واگیردار به دالیلی نظیر وجود فاصله زمانبیماری

وده آل زیاد از زمان انتقال تا حدوث نتیجه و یا جهل طرفین به

و  هابودن به ویروس، باز امکان اثبات و اجرای این مجازات

کن مم حداقل تعزیر را منتفی ندانسته و در برخی از صور آن را

 اند.برشمرده

 

  . نوآوری تحقیق2-5

 هایاز مقالهالذکر و البته تعدادی هرچند تمامی مقاالت فوق

مرتبط دیگر دربرگیرندة نکات حقوقی ارزشمند و درخور 

ا بزایی است، لکن آنچه که این مقاله را از سایر آثار ج توجهی

سازد تحلیل تخصصِی جرم متمایز می 19-محوریت کووید

ن قتل، نه تمامی جنایات )اعم از نفس و مادون نفس(، در آ

 ه استمیرها تالش شدوگاست؛ یعنی با توجه به آمار باالی مر

ق.م.ا. میزان مسئولیت کیفری  292تا  290اساس مواد  بر

رم قتل بررسی جصرفاً در  19-دهندة ویروس کوویدانتقال

شرحی که در مقدمه آمده است، از بررسی حکم  گردد و به

 سایر شقوق ِجنایات پرهیز گردد.
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 . اهمیت تحقیق3-5

گ و میر ناشی از آن و مر 19-سهولت انتقال ویروس کووید

باعث شده است تا پرداختن به مباحث حقوقی پیرامون این 

موضوع، از جمله مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس 

ی راـر، تالش بـمذکور، اهمیتی فزاینده یابد. به بیان دیگ

ا ررو لزوم توجه به موضوع مقاله دهی به سواالت پیشپاسخ

 ا از لحاظ حقوقی، در همهراستی آیه سازد. بدوچندان می

رگ ـول مـروس را مسئـدة ویـدهنوان انتقالـتموارد می

 مکاناگیرنده و پیامدهای ناشی از آن دانست؟ در صورت انتقال

یت دهنده، آیا همواره سراانتساب انتقال ویروس به انتقال

قال باشد؟ و اینکه، در صورت انتجنایت نیز به وی منتسب می

 ی ویتوان برابه پرسنل کادر درمانی، آیا میویروس از بیمار 

 مسئولیت کیفری قائل شد؟

 

 های تحقیق محدودیت. 4-5

رویه مهمترین محدودیت این پژوهش ریشه در شیوع بی

ها داشت که و آمار فزایندة بیماران و فوتی 19-ویروس کووید

ه ک عیها گردید؛ موضوها و دانشگاهمنجر به تعطیلی کتابخانه

دی  دسترسی به برخی از منابع و کتب را دشوار و تا حعمالً

 غیرممکن ساخت.

 

 شناسی. مفهوم5-5

مسئولیت »به منظور تبیین درست بحث، در گام نخست باید 

-ویروس کووید»به عنوان یک اصطالح حقوقی، و « کیفری

به عنوان یک اصطالح پزشکی، تعریف شده و توضیح « 19

 داده شوند.

 

 کیفریمسئولیت . 1-5-5

گذار بدون آنکه ، قانون1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

صرفاً به ذکر  140مسئولیت کیفری را تعریف نماید، در مادة 

« اختیار»و « بلوغ»، «عقل»گانة آن یعنی های سهمولفه

مسؤولیت کیفری در »دارد: پرداخته است، آنجا که مقرّر می

ق است که فرد حین حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محق

اما حقوقدانان، «. ...اب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشدارتک

ای مسئولیت اند. عدهتعاریف مختلفی از این اصطالح ارائه کرده

قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی »کیفری را 

و برخی دیگر، آن را به  ؛(4)اند دانسته« رفتار مجرمانة خود

التزام یا مجبور بودن مرتکب نسبت به تحمل تبعات جزایی »

 .(6, 5)اند تعبیر کرده« رفتار مجرمانة خود

رسد مسئولیت نظرهای موجود، به نظر میفارغ از اختالف

خالف  هوم انتزاعی و بالفعل است. برکیفری دارای دو مف

اساس نقص و  مسئولیت انتزاعی که شدت و ضعف آن فقط بر

گردد؛ شدت و ضعف کمال تمییز و آزادی اراده تعیین می

 اساس میزان دخالت متهم در تحقق مسئولیت بالفعل گاه بر

وع جرم )که با رکن مادی جرم مرتبط است( و گاه بر مبنای ن

 ست(ابا جرم )که مرتبط با رکن روانی جرم  رابطة روانی متهم

مالک  در این میان، آنچه که در این مقاله. (7)شود تعیین می

باشد، مفهوم بالفعلِ مسئولیت کیفری است؛ نه مفهوم می

 انتزاعی آن. 

 

 (COVID-19) 19-ویروس کووید. 2-5-5

  Dو Virusمخففِ   Corona،VIمخففِ CO در این نامگذاری 

به معنای بیماری است. کرونا از جمله  Diseaseمخففِ 

باشد. این ( میRNAکه حاوی ) های بزرگ استویروس

دازة ژنوم هزار باز، بزرگترین ان 32تا  26ها با طول ژنوم ویروس

 هایشده دارند. این ویروسهای شناختهرا در میان ویروس

 نانومتر قُطر داشته و روی 100شکل به طور متوسط  کروی

وسی های غشای ویرهایی بلند از گلیکوپروتیینسطح خود تیغه

ه های الکترونیکی به شکل تاج دیده با میکروسکوپدارند ک

جدار ها، کروناویروس یا ویروس تاشوند. از این رو به آنمی

 .(1)شود گفته می

های مهم در انسان و حیوان ها از جمله پاتوژنکروناویروس

ا هگزینی در ریهها عالقة زیادی به النههستند. این ویروس

ها هستند. ، ریهدارند و اکثراً، اولین ارگان درگیر در این بیماری

شوند، و در ها در اثر آلوده شدن به این ویروس تخریب میریه

ها های ریه، مایعات از مویرگنتیجه با افزایش نفوذپذیری رگ

کند. به این ترتیب، ها نشت میبه فضاهای تنفسی آلوئول

رسانی به کسیژن و مسئول اکسیژنها که محل تبادل اآلوئول
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خون هستند دچار مشکل شده و سطح اکسیژن خون کاهش 

های کند. همین امر فرد مبتال را با تنگی نفس و سرفهپیدا می

 .(8)کند مداوم مواجه می

 عصبی توانند از پنج راه وارد بافتها همچنین میکروناویروس

 .1و سیستم اعصاب مرکزی شود. این پنج راه عبارتند از: 

؛ ACE2 (enzyme 2 Angiotensin converting)های گیرنده

یر . مس4. مسیر سیناپسِی اعصاب محیطی؛ 3. مسیر بویایی؛ 2

های ال، گیرنده. طوفان سیتوکاینی. برای مث5خونی یا لنفی و 

ACE2 ان های گلیال بیها و سلولدر بافت مغز بر روی نورون

رای ها را به یک هدف بالقوه بشود و همین امر این سلولمی

ها به طور این گیرنده .(9)کند یل میتبد 19-ویروس کووید

اختصاصی در ساقة مغز و در نواحی مسئول تنظیم عملکرد 

شود. همچنین مشاهدات بالینی که قلبی و عروقی بیان می

( در مراحل اولیه Anosmiaحاکی از زائل شدن حس بویایی )

ه ککنندة این فرضیه است ابتالء به این ویروس است، تقویت

غز مها از جمله ویروس به بافتتواند در ورود مسیر بینی می

 .(10)نقش داشته باشد 

ن اساس آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی ای به هر روی، بر

بالغ بر  2021نوامبر  2ویروس از زمان پیدایش تا 

نسان را ا 855,004,5نفر را مبتال و جان  274,951,246

کور توان گفت تا تاریخ مذبر این اساس می .(11)گرفته است 

ا به کام مرگ درصد مبتالیان ر 2دوداً ح 19-ویروس کووید

 کشانده است.

 

 رابطة استناد. 6-5

شرط تحقق مسئولیت کیفری و اِعمال مجازات، وجود رابطة 

ی مانزاستناد میان رفتار مرتکب و نتیجة حاصله است؛ زیرا تا 

نباشد، مسئول دانستن وی، که جنایت مستند به مرتکب 

 غیرعادالنه و خالف موازین حقوقی است. به همین علت، از

س از که ویروهنگام  لحاظ حقوقی باید میان دو فرض زیر، آن

شود، قائل به تمییز مییک شخص به شخصی دیگر منتقل 

 شد:

ص ـه شخـروس بـد نبودن انتقال ویـمستن –رض اولـف

 دهنده؛انتقال

ص ـه شخـروس بـودن انتقال ویـد بـمستن –رض دومـف

 دهنده.انتقال

 

و عدم استناد  19-وویدکمنتقل شدن ویروس . 1-6-5

 دهندهآن به انتقال

در برخی از موارد، با وجود انتقال ویروس از یک شخص و 

 توان انتقالشدن شخص دیگر، از دریچة قانون، نمی آلوده

ی نگامت. برای مثال، هدهنده مُستند دانسویروس را به انتقال

 یروسشده، مشمول قاعدة اقدام باشد، انتقال وکه شخصِ آلوده

و به خود وی مستند خواهد بود نه شخصی که ویروس از بدن ا

 به منتقل شده است. از منظر حقوقدانان، اقدام عملی است که

ن یگراکنندة ضرر و زیان از دعاملِ عامد زیان برساند و ساقط

که  از دیدگاه فقها نیز اقدام عبارت از آن است .(12)باشد 

انسان مال دیگری را تصرف کرده یا آن را با ضمان قبض 

د یا نباش نماید، اعم از اینکه اقدامش موجب تلف مال باشد

(13). 

شده توسط حقوقدانان و فقها از چه در غالب تعاریف ارائهاگر

قاعدة اقدام، تنها سخن از ضرر و زیان بوده و قلمرو اجرایی آن، 

ظاهراً محدود به مسئولیت مدنی و امور مالی گردیده است؛ با 

این وجود، برخی از فقها این قاعده را در موضوعات مرتبط با 

بسیاری از مواد  .(14)نند داتمامیت جسمانی نیز جاری می

قانون مجازات اسالمی در فصل ششم )موجبات ضمان( نیز 

مؤید پذیرش قاعدة اقدام در مسائل کیفری است. برای مثال، 

برخورد رانندة غیرمقصر با عابری که حضورش در آن محل 

مجاز نیست، موجب ضمان راننده دانسته نشده است )ماده 

دون اذن مالک (. همچنین اگر کسی ب92ق.م.ا. مصوب  504

ن جنایات ـداخل ملک او شود و آسیب ببیند، مالک، ضام

واد ـ(. از م92وب ـق.م.ا. مص 508شده نیست )مادة عـواق

گردد شخصِ عابر و متجاوز به ملک غیر، الذکر مُستفاد میوقـف

باشند؛ و به همین علت، راننده و هر دو مشمول قاعدة اقدام می

ها ضامن جنایات وارده بر آنیک در قبال  صاحب ملک، هیچ

نیز جنایتی را که  92ق.م.ا. مصوب  537باشند. صدر مادة نمی

علیه باشد، موجب منحصراً مستند به عمد یا تقصیر مجنی  
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رسد توجیه آن با توسل به ضمان ندانسته است که به نظر می

 باشد. قاعدة اقدام ممکن می

ال فرد مبت شدةتوان گفت افرادی که ماسک مصرفبنابراین می

ربایند و یا را به منظور استفاده می 19-به ویروس کووید

 وشده را از سطل زباله یا روی زمین برداشته دستکش مصرف

 سیدهشده را بوکنند، و نیز کسانی که شخصِ آلودهاستفاده می

وی  گیرند و یا از لیوان و سایر لوازم شخصییا در آغوش می

ت مبتال شدن به ویروس مذکور کنند، در صوراستفاده می

اشی ج نمشمول قاعدة اقدام هستند؛ و بنابراین، هیچ یک از نتای

ک، ترتیب، به صاحب ماس توان بهاز انتقال بیماری را نمی

شده و یا مالک صاحب دستکش یا شخص در آغوش گرفته

 لیوان، مستند نمود. 

یروس وعالوه، پزشکی که به منظور درمان بیمارِ مبتال به  به

باشد، در صورت مبتال ، دائماً با وی در تماس می19-کووید

دگاه ر دادهنده را دتواند بیمارِ انتقالشدن به این ویروس، نمی

ام کیفری محکوم نماید، چون رفتار وی از مصادیق قاعدة اقد

ر ماه رفتار بیـه، انتقال ویروس، مستند بـوده؛ و در نتیجـب

ال شدن پزشک به این ویروس، باشد. آری، چنانچه مبتنمی

محصول تقصیر یا تعمدی باشد که از بیمار سر زده است، 

تردیدی در مسئول دانستن بیمار و قابل تعقیب بودن آن 

ه آلود نظورتفاوتی و یا به موجود ندارد. مانند آنکه بیمار با بی

ی کردن پزشک به این ویروس، به طور پنهانی از لیوانِ شخص

 وی آب بنوشد. 

 

و استناد آن به  19-وویدکمنتقل شدن ویروس . 2-6-5

 دهندهانتقال

ز برای تحقق مسئولیت کیفری و لزوم پرداخت دیه، بسیاری ا

ید فقها بر ضرورت صدور یک رفتار ارادی از جانب مرتکب تأک

مود از شروط دعا نتوان اکه میتا جایی ؛(17-15)اند کرده

 وسطاولیة انتساب جنایت به مرتکب، انجام یک رفتار ارادی ت

 باشد.وی می

-به همین دلیل، یکی از شرایط انتساب انتقال ویروس کووید

ک رفتار ارادی از جانب او ـده، ارتکاب یـدهنه انتقالـب 19

کردن وی قانوناً ممکن  باشد؛ و بدون آن، مسئول قلمدادمی

مچنین وجود رابطة استناد میان رفتار مرتکب و نخواهد بود. ه

نتیجة حاصله نیز شرطی اساسی در انتساب جنایت به مرتکب 

گری رابطة علیت میان است. بر این اساس، اگر عامل مداخله

انتقال ویروس و جنایت حاصله )مرگ( را قطع نماید، قطعاً 

دهنده مستند نخواهد بود. شده به شخصِ انتقالجنایت واقع

گر لزوماً دیگری نیست، بلکه گاهی ممکن البته عامل مداخله

است عوامل قهری، حوادث طبیعی و یا خود قربانی باشد. 

توسط )الف(  19-محض انتقال ویروس کووید بنابراین اگر به

توان مرگ به )ب(، )ب( به ضرب گلولة )ج( به قتل برسد، نمی

چنین اگر علت شده را به رفتار )الف( مستند دانست. همواقع

مرگ )ب( عواملی مثل ایست قلبی بوده، به شرط آنکه ناشی 

از ابتالء وی به این ویروس نباشد، و یا اینکه محصول حوادث 

فشان و یا حتی حملة طبیعی نظیر سیل، زلزله و فوران آتش

حیوانات باشد، تماماً باعث قطع رابطة علیت میان نتیجة 

شرحی که گذشت،  هد شد. بهدهنده خواحاصله و رفتار انتقال

گاهی ممکن است عامل قاطع رابطة استناد، رفتار خود قربانی 

 19-باشد. مثالً پس از آنکه دیگری وی را به ویروس کووید

 مبتال نمود، به دالیل شخصی اقدام به خودکشی کند. 

و اود بنابراین اگر علت مؤثر در مرگ قربانی، عمد یا تقصیر خ

نند . مادهنده نخواهد بودمستند به انتقال باشد، جنایت حاصله،

س، شده با علم به ابتالی خود به این ویروآنکه فرد آلوده

های پزشکی را نادیده گرفته، از مصرف داروهای توصیه

دیدگی بخشی از تجویزی خودداری کرده و با وجود آسیب

امر  های سنگین هوازی بپردازد و همیناش، به ورزشبافت ریه

اش گردد. در تر شدن وضع وی و نهایتاً فوتیمموجب وخ

همین راستا، در پذیرش تأثیر عملکرد قربانی در انتساب 

 537، مادة 19-دهندة ویروس کوویدجنایت به عامل انتقال

نایت جکه اصل در مواردی»... دارد: مقرّر می 92ق.م.ا. مصوب 

 مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند

علیه باشد مرتکب نسبت به سرایت به عمد یا تقصیر مجنی

 «. جنایت ضامن نیست

تواند چگونگی برقراری رابطة ای که میدر این خصوص، مسأله

تر کند، آن است که آسیب وارده در نتیجة استناد را پیچیده

مباالتی، یعنی به شکل ترک فعلِ تقصیر قربانی در قالب بی
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تی آیا ترک فعلِ محض، قدرت قطع محض رخ داده باشد! براس

رابطة علیت میان یک رفتار ایجابی و نتیجة حاصله را دارد؟ 

برخی از حقوقدانان با این استدالل که ترک فعل فاقد 

خصوصیت و توان علیتی است و به بیان دیگر، تارک فعل تنها 

ای علیتی که با فعل شخص از ایجاد مانع در مسیر زنجیره

ودداری ـو در شرف وقوع صدمه است، خ شوددیگر آغاز می

 .(18)اند کند، به این سؤال پاسخ منفی دادهمی

ل( فع بر این اساس با توجه به اینکه اصوالً رفتار سلبی )ترک

 ضیققدرت قطع رابطة علیت را ندارد و با عنایت به تفسیر مُ

 واندتوان گفت تقصیر قربانی برای آنکه بتقوانین جزایی، می

و مرگ  19-قاطع رابطة علیت میان انتقال ویروس کووید

 ض رخ دهد. بهباشد، باید به صورت فعل و نه ترک فعلِ مح

همین جهت، در فرضی که تقصیرِ شخص مبتال شده، محدود 

به مواردی نظیر عدم استراحت در منزل بوده است، اگرچه 

رفتار وی نوعی مسامحه در فرآیند درمان محسوب شده و 

مر اباشد، لکن با این وجود عرفاً این مصداقی از تقصیر می

و جنایت  19-کوویدتواند رابطة علیت میان انتقال ویروس نمی

ه هنددوارده را قطع کرده و مانع از انتساب جنایت به انتقال

 گردد. 

همچنین باید دانست که وجود فاصلة زمانی میان انتقال 

ویروس و نتیجة مجرمانه، یعنی مرگ قربانی، نافی رابطة 

: ق.م.ا. آمده است 493سببیت نیست، در این خصوص در مادة 

، آن ان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی ازجود فاصله زمانی، میو»

مل مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عا

«. ...ستبیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه ا

مرتکب در صورت تقاضای اولیای  بدیهی است در این فرض،

ق.م.ا.(   301و وجود شرایط عمومی ثبوت قصاص )مادة دم 

 د بود.قابل قصاص خواه

را به دیگری  19-گفتنی است چنانچه فردی، ویروس کووید

منتقل کرده و وی بر اثر بیماری ناشی از آن فوت نماید و هیچ 

دهنده و عامل مستقلی قاطع رابطة علیت میان رفتار انتقال

دهنده مستند شده به انتقالگیرنده نباشد، قتل واقعفوت انتقال

 289د. لکن با توجه به مادة روبوده و وی قاتل به شمار می

ق.م.ا.، بسته به رکن معنویِ وی، قتل ارتکابی در یکی از صور 

گردد. برای پدیدار می« خطای محض»و « عمدشبه»، «عمد»

 بایست به تفکیک زیر توجه نمود:روشن شدن این موضوع می

 

 قتل عمد. 1-2-6-5

در فقه اسالمی، ضابطة اصلی عمد محسوب شدِن قتل، وجود 

ه )قصد قتل( ـقصد فعل )ارتکاب رفتار ارادی( و قصد نتیج

با این وجود در فقه اسالمی و به تبع آن در  .(21-19)باشد می

 Directحقوق کیفری ایران، عالوه بر قصد مستقیم )

intention( قصد غیرمستقیم ،)Indirect intention نیز برای )

تحقق جنایت کافی دانسته شده است. انعکاس این عقیدة 

بل مشاهده است؛ بدین ق.م.ا. قا 290حقوقی در بندهای مادة 

نحو که بندهای )الف( و )ت( ناظر به قصد مستقیم یا صریح 

بوده؛ و بندهای )ب( و )پ( در مورد قصد غیرمستقیم یا 

وق اشاره ـباشد. در ادامه به تفکیک به بندهای فضمنی می

 شود:می

 

 ق.م.ا. 290ند )الف( مادة ب. 1-1-2-6-5

رزترین .م.ا. به عنوان باق 290گذار در بند )الف( مادة قانون

 هرگاه مرتکب با انجام»دارد: مصداق قتل عمدی مقرّر می

 فرادیا اکاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد ی

غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت 

 وجبمقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً م

به  ، قاتل عمد«یا نظیر آن بشود، خواه نشودوقوع آن جنایت 

 ست:رود. در این خصوص، توجه به نکات زیر الزامی اشمار می
 

انجام »... ق.م.ا.، مقصود از عبارت  295با عنایت به مادة  -یک

در بند مذکور، اعم از فعل یا ترک فعل است. ...« کاری 

ِض بنابراین همانگونه که بیان گردید، اگرچه ترک فعل مح

دهنده قربانی، قدرت قطع رابطة علیت میان رفتار ایجابیِ انتقال

از  19-و جنایت حاصله را ندارد، اما فرض انتقال ویروس کووید

طریق ترک فعل دور از ذهن نیست. برای مثال، فرد مبتالشده، 

با وجود توانایی رعایت اصول بهداشتی از جمله ماسک زدن و 

تعمداً از انجام این امور گذاری اجتماعی، رعایت فاصله

خودداری ورزیده و بدین وسیله، موجب مبتال شدن دیگری به 
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گردد. در این مورد، با این ویروس و در نهایت فوت وی می

. 1ق.م.ا. یعنی  295عنایت به تحقق سه شرط مندرج در مادة 

. ترک انجام وظیفه با وجود 2وجود وظیفه قانونی یا قراردادی، 

. وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و 3آن، و  توانایی انجام

ه تارک فعلِ ـشده را بودهـرد آلـوت فـوان فـتنتیجه، می

 دهنده مستند دانست.انتقال
 

با  شرط اصلی تحقق این بند، وجود قصد قتل در مرتکب -دو

ار انجام یک رفتار ارادی است؛ به این ترتیب که انجام رفت

کب، و قصد قتل، شرط عمدی ارادی، شرط انتساب آن به مرت

تلقی شدن قتل خواهد بود. بنابراین اگر شخصی در حالت 

 مستی رفتاری را انجام دهد که منجر به انتقال ویروس به

 وق،دیگری و نهایتاً فوت وی شود، چون رفتار وی در عالم حق

 یرعمدشده نیز طبیعتاً غآید، قتل واقععامدانه به حساب نمی

 خواهد بود.
 

ی ومی ندارد که قربانیِ مدنظر مرتکب، شخص معینلز -سه

 نیرباـباشد و همانطور که در بند )الف( مادة مذکور آمده ق

 اشد. بهب...« فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع »... تواند می

ابتالء  با علم به 19-این ترتیب، اگر فرد مبتال به ویروس کووید

ن هداشتی در اماکخود به این بیماری، بدون رعایت مسائل ب

ابد یو یا بانک حضور  عمومی نظیر سینما، استخر، سوپرمارکت

 به و بدون لحاظ فرد یا افرادی معین، به قصد انتقال ویروس

اید های مکرر نمها، اقدام به سرفه کردنجمع حاضر و مرگ آن

و در نهایت، به مقصود خود نیز برسد، نبایستی در عمد 

شده تردید نمود. حتی واقع های(محسوب شدن قتل )قتل

ه بفراتر از آن، چنانچه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 

صورت گسترده واقع شده و انتقال وسیع ِویروس، منجر به 

 ایجاد ناامنی و نیز ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی

»... ب ق.م.ا.، مرتک 286رسد طبق مادة افراد گردد، به نظر می

 «.گرددحسوب و به اعدام محکوم میاالرض ممفسد فی
 

برای تحقق این بند نیازی به نوعاً کشنده بودن رفتار  -چهار

نیست. بنابراین اگرچه با عنایت به آمارهای مرگ و میر ناشی 

، این بیماری یک بیماری نوعًا کشندة 19-از ویروس کووید

شود، اما همین که قصد مرتکب از انتقال مطلق محسوب نمی

مرگ قربانی بوده و این نتیجه نیز در عمل محقق  بیماری،

دهندة شده است، برای تحقق قتل عمدی و قصاص انتقال

 کند.ویروس کفایت می
 

ندة بند دهتوان تعمیمق.م.ا. را می 290بند )ت( مادة  -پنج

ی بدون آنکه فرد یا جمع معین»... )الف( دانست که در آن 

قتل  ، ویروس به قصد...« باشد ]دهندة ویروسانتقال[ مقصودِ

ص شود. بنابراین اگر شخدیگران در اماکن عمومی منتشر می

ابتالی خود و به قصد  با علم به 19-مبتال به ویروس کووید

 با قتل دیگران، اقدام به آلوده کردن سطوح عمومی نماید یا

 دستان آلوده به ویروس، غذای نذری میان مردم پخش نموده

، ور را آغشتة به آب دهان خود نمایدهای آسانسو یا دکمه

 رود.مصداق بند مذکور بوده و جنایت وی، عمد به شمار می
 

را « یتاشتباه در هو»ق.م.ا. که  294با عنایت به مادة  -شش

که شخِص  مشمول جنایت عمدی دانسته است، در صورتی

-دوویمبتالشده، به قصد قتل )الف(، اقدام به انتقال ویروس ک

و  ایدتزریق سرنگ آلوده و یا هر اقدام دیگری بنم از طریق 19

ه، گیرنده، روشن شود که وی )الف( نبودبعد از مرگ انتقال

مد بلکه )ب(، برادر دو قلوی وی بوده است، قتل ارتکابی، ع

 دهندةبوده و در صورت وجود تمامی شرایط قانونی، انتقال

 ویروس، قصاص خواهد شد. 

 

 ق.م.ا. 290ند )ب( مادة ب. 2-1-2-6-5

 دوناز دیگر مصادیق قتل عمد، ارتکاب رفتار نوعاً کشنده، ب

 290باشد. در این مورد، در بند )ب( مادة وجود قصد قتل می

ه کهرگاه مرتکب عمدًا کاری انجام دهد »ق.م.ا. آمده است: 

 گردد، هرچندنوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می

 واه ن را نداشته باشد ولی آگقصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آ

ن وجب آن جنایت یا نظیر آـمتوجه بوده که آن کار نوعاً م

 «.شودمی

کند که مرتکب، قصد قتل ندارد، این بند فرضی را مطرح می

چون در این صورت، مصداق بند الف این ماده خواهد بود؛ لکن 

 اوالً رفتار او عمدی بوده است؛ ثانیاً رفتار او نسبت به عموم
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باشد؛ و ثالثاً وی آگاه و متوجه است که مردم، نوعاً کشنده می

 گردد.رفتار او نوعاً منجر به مرگ می

 «طلققصد تبعیِ م»برخی از حقوقدانان این نوع از قصد را به 

تقیم و منظور از تبعی بودنِ قصد، غیرمس؛ (22)اند تعبیر کرده

غیرصریح بودن آن، و منظور از مطلق بودن، آن است که 

د نسبت به افرا که مرتکب قصد انجام رفتاری را داشته است

 بنابراین. (23)شود متعارف جامعه، نوعاً موجب جنایت می

تل، قبدون قصد  19-هرگاه یکی از مبتالیان به ویروس کووید

 با یک شخِص متعارف، رابطة جنسی یا هر نوع تماس فیزیکی

ده ش که ویروس مذکور، منتقل دیگری برقرار کند، در صورتی

 رسد قتلو اتفاقاً منتهی به مرگ قربانی شود، به نظر می

شته زیرا مرتکب قصد قتل نداارتکابی مصداق قتل عمد نباشد؛ 

ه غالباً منجر به مرگ ک، از آنجا 19-و ابتالء به ویروس کووید

 شندهکگردد، نسبت به افراد متعارف، نوعاً فرد مبتالشده نمی

 290شود. بر این اساس استناد به بند )ب( مادة تلقی نمی

 و مرگ شخص 19-ق.م.ا.، به جهت انتقال ویروس کووید

 وجاهت قانونی است. شده، فاقدآلوده

 

 ق.م.ا. 290ند )پ( مادة ب. 3-1-2-6-5

ر مقام دق.م.ا.، به شرح زیر،  290گذار در بند )پ( مادة قانون

هرگاه مرتکب »بیان یکی دیگر از مصادیق قتل عمدی است: 

ا اری رشده یا نظیر آن را نداشته و کقصد ارتکاب جنایت واقع

جب اد متعارف نوعاً موهم که انجام داده است، نسبت به افر

شود لکن در خصوص ر آن، نمیـشده یا نظیجنایت واقع

ر و علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگمجنی

یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن 

شود مشروط بر آن که مرتکب به جنایت یا نظیر آن می

ی اص مکانی یا زمانعلیه یا وضعیت خوضعیت نامتعارف مجنی

 «.آگاه و متوجه باشد

یاد « قصد تبعیِ نسبی»اساس این بند، که از آن با عنوان  بر

دهندة ویروس، قصد صریح قتل را ندارد و انتقال ،(22)شود می

گردد، او نیز نسبت به افراد متعارف، نوعاً موجب قتل نمیرفتار 

لکن رفتار وی نسبت به افراد خاص و به جهت وضعیت خاص 

علیه مانند بیماری، صغر یا کهولت سن و یا وضعیت مجنی

گردد. آنچه که در خاص زمانی یا مکانی نوعاً موجب مرگ می

ند خالف ب خصوص این بند حائز اهمیت است آن است که بر

در بند )پ( »باشد، )ب( که آگاهی و توجه مرتکب مفروض می

ه ـوعاً نسبت بـباید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار ن

شود ثابت شده یا نظیر آن میعلیه، موجب جنایت واقعمجنی

« شودگردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی

 ق.م.ا.(. 290مادة  2)تبصرة 

به  19-تی که شخص مبتال به ویروس کوویدبنابراین در صور

ت قصد انتقال ویروس به یک جانباز شیمیایی که دچار مشکال

ی وریوی است و بدون قصد قتل، وی را در آغوش بگیرد یا با 

 روبوسی نماید و همین عمل منجر به انتقال ویروس به فرد

مذکور و به تبع آن، مرگ قربانی گردد، در صورتی جنایت 

به  دهندهگردد که عالوه بر علم انتقالی تلقی میحاصله عمد

مشکالت ریوی قربانی، آگاهی وی نسبت به تأثیر ویروس 

 دد.مذکور بر جسم قربانی و درگیر شدن ریة وی نیز احراز گر

 

 تل شبه عمدق .2-2-6-5

آن  اند که درعمد را جنایتی دانسته برخی از فقها قتل شبه

 شندهکدهد که غالباً انجام می مرتکب بدون قصد قتل، فعلی را

همچنین  .(24)شود نیست و همان فعل نیز منجر به قتل می

ده است هرگاه مرتکب در فعل خویش عامد و در گفته ش

 .(25)عمد شده است  نتیجه خطاکار باشد، مرتکب جرم شبه

ادیق ق.م.ا.، مص 291گانة مادة گذار نیز در بندهای سهقانون

 جنایت شبه عمد را بیان کرده است که عبارتند از:

علیه قصد رفتاری را رگاه مرتکب نسبت به مجنی ه -الف»

 واشد شده یا نظیر آن را نداشته بداشته لکن قصد جنایت واقع

 گردداز مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می

 د.، نباش] ق.م.ا. 290بندهای ب و پ مادة [

ه هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنک -ب

ن و یواحجنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا 

ه وارد علی( این قانون است به مجنی 302)ة یا افراد مشمول ماد

 د.کند، سپس خالف آن معلوم گرد
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به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط  هرگاه جنایت -پ

ت شده یا نظیر آن مشمول تعریف جناینایت واقعبر اینکه ج

 «.دعمدی نباش

نیز باید  -مذکور در بند پ مادة فوق- در ارتباط با واژة تقصیر

ر اعم تقصی»دارد: مراجعه کرد که مقرّر می 145به تبصرة مادة 

هارت مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم ماحتیاطی و بیاز بی

 مانند آنها، حسب مورد، ازو عدم رعایت نظامات دولتی و 

ن بر ای«. شودمباالتی محسوب میاحتیاطی یا بیمصادیق بی

اساس تمام مصادیق عدم رعایت نکات بهداشتی برای 

جلوگیری از انتقال ویروس از جمله دست دادن، روبوسی 

 گذاری اجتماعی، عدم استفاده ازکردن، عدم رعایت فاصله

یا  رفهشار ویروس به هنگام سدستمال یا سایر وسایلی که از انت

کند، همگی از مصادیق تقصیر تلقی عطسه جلوگیری می

د گردیده و در صورتی که منتهی به ابتال و مرگ دیگری گرد

فتار عمد خواهد بود؛ البته مشروط بر آنکه ر مصداق قتل شبه

از  ق.م.ا. نبوده و 290دهنده، مشمول بند )پ( مادة انتقال

 کشندة نسبی به شمار نرود. مصادیق رفتار نوعاً

شود کید میبه شهروندان جامعه تأهمچنین با عنایت به آنکه 

( حداکثر Incubation periodدورة کمون ) 19-ویروس کووید»

و در این مدت، بیمار ؛ (26)« روز دارد 4و به طور متوسط  14

رغم آنکه فاقد عالمت و نشانه است، اما در صورت عدم به

یماری به تواند باعث انتقال بهای بهداشتی میرعایت پروتکل

دیگری گردد، بنابراین بر یکایک شهروندان جامعه واجب است 

گونه نشانة ظاهری از بیماری نظیر که هیچ حتی در مواقعی

بند سرفه کردن و تنگی نفس ندارند، باز به نکات بهداشتی پای

عمد نیازی و وفادار باشند. بنابراین برای تحقق قتل شبه 

-ابتالء خود به ویروس کوویددهنده از نیست تا شخص انتقال

های آگاه باشد، بلکه عدم رعایت نکات بهداشتی در زمان 19

که شخص به ظاهر سالم است نیز، در صورت انتقال ویروس به 

دیگری، از مصادیق تقصیر محسوب شده و در صورت فوت 

دهنده را ملزم ق.م.ا. انتقال 462گیرنده، مستند به مادة انتقال

فس خواهد کرد. باید افزود در این نوع از به پرداخت دیة ن

تعزیرات  616قتل، نباید از ضرورت ِاعمال تعزیر مقرّر در مادّه 

)حبس از یک تا سه سال( بر محکوم، در فرض وجود تقصیر 

 جزایی نیز غافل گردید.

 

 قتل خطای محض. 3-2-6-5

 جنایت در موارد زیر خطای»ق.م.ا.،  292موجب مادة  به

 شود:یمحض محسوب م

 د.ر حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود -الف

 د.ه وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابب -ب

علیه را نایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی  ج -پ

 ....« شده بر او راداشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع

 زامحض بودِن قتل ناشی  مطابق با این ماده، مصادیق خطای

باشد هرچند در عمل به متعدد می 19-انتقال ویروس کووید

نانچه تصریح بند )الف(، چ شود. برای مثال، بهندرت واقع می

گونه تقصیری شده شده، بدون آنکه مرتکب هیچشخص مبتال

ر های مکرری که دباشد، در اتاقی خوابیده و به جهت سرفه

س ه این ویرودهد باعث ابتالی دیگری بزمان خواب انجام می

محض شده است.  و نتیجتاً مرگ وی شود، مرتکب قتل خطای

 وابالبته چنانچه سرفه کردن به شکل غیرارادی باشد که در خ

ه کنیز وقوع آن محتمل است، چه بسا بتوان قائل بر آن بود 

دهنده وجود امکان انتساب جنایت در این فرض به انتقال

 ندارد. 

نانچه صغیر یا مجنونی به همچنین بر اساس بند )ب(، چ

 مبتال شوند و بر اثر عدم رعایت نکات 19-ویروس کووید

ًا ایتبهداشتی، همسایة خود را آلودة به این ویروس کرده و نه

 یشده از مصادیق جنایت خطااش بشوند، قتل واقعباعث مرگ

لة ق.م.ا.، در هر دو حالت، عاق 463محض است که طبق مادة 

 باشد.خت دیه میها مکلف به پرداآن

ق.م.ا.، چنانچه  292عالوه، با عنایت به بند )پ( مادة  به

گیرنده را داشته و دهنده نه قصد انتقال ویروس به انتقالانتقال

نه قصد قتل وی را داشته باشد، لکن بدون آنکه مرتکب 

گیرنده گردد، مرتکب تقصیری شده باشد، باعث مرگ انتقال

بر این اساس اگر کسی ضمن محض شده است.  قتل خطای

، تمام اقدامات 19-آگاهی از مبتال بودن به ویروس کووید

بهداشتی الزم را به عمل آورد لکن با وجود این امر، ویروس به 
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دیگری منتقل شده و باعث مرگش بشود، قتل ارتکابی مصداق 

محض خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک بیمار  جنایت خطای

روس در هنگام عطسه، جلوی دهان خود را با مبتال به این وی

دستمال بگیرد و عرفاً مرتکب تقصیری نیز نشده باشد، لکن با 

این وجود، ویروس به شخصی که با حفظ فاصلة مناسب، در 

نزدیکی وی ایستاده است، منتقل گردد، جنایت حاصله مصداق 

ق.م.ا.، بسته به شیوة  463محض بوده و طبق مادة  خطای

داده، خود وی و یا عاقلة او مسئول پرداخت دیه تلِ رُخاثبات ق

داده از مصادیق رفتار هستند؛ البته مشروط بر آنکه عطسة رُخ

 ارادی باشد.

 در همین راستا باید توضیح داد که در تمامی حاالت مرگِ 

 ، حتی در جنایت خطای19-گیرندة ویروس کوویدانتقال

صورتی موجب  جنایت در»ق.م.ا.:  492محض، طبق مادة 

 ]گیرندهمرگ انتقال[قصاص یا دیه است که نتیجة حاصله 

کلیه  در»و ...« باشد  ]دهندهانتقال[مستند به رفتار مرتکب 

 مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه

به  ]گیرندهمرگ انتقال[موظف است استناد نتیجة حاصله 

ق.م.ا.  529)مادة « از نمایدرا احر ]دهندهانتقال[تقصیر مرتکب 

ندة ده(. بنابراین آنچه که در مورد مسئولیت انتقال92مصوب 

ز حرااویروس یا عاقلة وی در پرداخت دیه بیان گردید، فرع بر 

رابطة استناد است. به همین جهت، اگر شخص مبتالیی به 

صورت غیرارادی به خواب رفته )غلبة خواب، نه خوابیدن 

ش شود، چنانچه باعث آلوده شدن سایر تعمدی( و یا بیهو

 رـظنه ـها شود، برگ آنـه در اتاق و نهایتاً مـاشخاصِ خُفت

ین یید اباشد. در تأرسد فاقد هر نوع مسئولیت کیفری میمی

ت دیدگاه، مرور نظر یکی از حقوقدانان کشور در مورد جنای

د، در غالب موار»شده توسط بیهوش خالی از لطف نیست: واقع

 هوشی خارج از ارادة شخص است و از این روض حالت بیعرو

ا به هوشی غیرارادی رشده در وضعیت بیتوان جنایت واقعنمی

آمده  292وی مستند دانست ... بنابراین آنچه در بند الف مادة 

ن، صره آویژه با توجه به سیاق عبارات و قرائن موجود در تب به

 .(27)« استهوشی عارضی و غیرارادی منصرف از بی

 

 

 گیری. نتیجه6

رتب دستان، رعایت ـر شستن مـرغم توصیة پزشکان ببه

ز اگذاری اجتماعی و همراه داشتن دستمال و استفادة فاصله

ة با قابلها بهترین راهکار مم سرفه و عطسه، در باور آنآن هنگا

کسن و در خانه ماندن است، تا ، تزریق وا19-ویروس کووید

آشنا  و، شعاری جهانی «در خانه بمانیم»که امروزه شعار  جایی

ه باشد. علت این موضوع آن است کبرای آحاد مردم عالم می

، به سرعت های پیشین خودالف نسلخ بر 19-ویروس کووید

 باشد.در سرتاسر جهان در حال شیوع می

دارند این به همین دلیل، هر چند متخصصان اذعان می

ر دز و آبله )دـهایی نظیر ابوال، ایویروس نسبت به ویروس

ند های دور(، از کُشندگی کمتری برخوردار است، اما روسال

فزایندة مبتالیان به این ویروس از یک سو، و عدم کشف 

 نِ قطعیِ آن از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به مباحثواکس

تالیان که به مرگ مب ویژه هنگامی حقوقی مرتبط با آن را، به

ه جه بگردد، افزایش داده است. در همین راستا، با تومنجر می

 آنچه که در مقاله گذشت، نتایج حقوقیِ این مبحث پزشکی،

شود، به میهنگامی که انتقال ویروس باعث مرگ مبتالیان 

 شرح زیر است: 

ه هندددر برخی از موارد، انتقال ویروس به دیگری، به انتقال

رگ ـه همین علت، وی در قبال مـباشد، و بمستند نمی

ال گیرنده، مسئولیت کیفری ندارد؛ مانند آنکه انتقانتقال

 در ویروس به یک شخص در قالب قاعدة اقدام بگنجد. بنابراین

 رانیکادر درمانی از پزشک گرفته تا پرستافرض ابتالی پرسنل 

نان کارک ند، و یااکه به مناسبت حرفة خود با بیماران در تماس

ان توکنندة پسماندهای بیمارستانی، از لحاظ حقوقی نمیجمع

فوت  که منجر به دهنده مراجعه کرد، حتی در صورتیبه انتقال

یگر دردد. از کادر درمانی گ –تر، شهادت یا به تعبیر دقیق –

زند رغم آنکه فرهای این مورد زمانی است که مادری، بهمثال

ی کند، در هنگامبیمارش تمامی نکات بهداشتی را رعایت می

 دینکه وی خواب است، اقدام به بوسیدن فرزند خود نموده و ب

 کند.ترتیب به این ویروس مبتال شده و سرانجام فوت می

ری، مستند به ـویروس به دیگای از موارد، انتقال در پاره

گیرنده شود، دهنده بوده و چنانچه منجر به مرگِ انتقالانتقال
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رود، اما این بدین معنی نیست که در شمار می وی قاتل به

دهنده داد، بلکه توان حکم به قصاص انتقالتمامی موارد می

بسته به وضعیت روانِی وی در حین انتقال ویروس، مجازات 

تا پرداخت دیه متفاوت خواهد بود. به تعبیر  وی از قصاص

گیرنده تر، چنانچه انتقال ویروس با قصد قتِل انتقالدقیق

ق.م.ا.،  290صورت گیرد، مستند به بندهای )الف( و )ت( مادة 

دهنده، قاتل عمد به شمار رفته و به قصاص محکوم انتقال

ل خواهد شد. البته اگر وی فاقد قصد قتل باشد، اما انتقا

علیه های متعارف و یا مجنینسبت به انسان 19-ویروس کووید

به دلیل شرایط خاصی که دارد و همچنین وضعیت زمانی و 

مکانی انتقال، اقدامی نوعاً کشنده به شمار رود )بند ب و پ 

 ق.م.ا.(، حکم همان است که بیان گردید.  290مادة 

وان تیموده و دهنده قابل قصاص نبدر غیر از موارد فوق، انتقال

 به حکم به پرداخت دیه داد. البته مسئول پرداخت دیه، بسته

انة گسه عمد )مواردگیرنده، از نوع جنایت شبهآنکه مرگِ انتقال

محض  ق.م.ا.( و یا جنایت خطای 291مذکور در مادة 

فاوت ق.م.ا.( باشد، مت 292گانة مطروحه در مادة )مصادیق سه

ه در فرضی که مرگ مبتالی به ک خواهد بود، بدین معنی

عمد باشد، مستند به  ، از مصادیق قتل شبه19-ویروس کووید

اما  دهنده مسئول پرداخت دیه است؛ق.م.ا.، انتقال 462مادة 

 463اگر از مصادیق خطای محض باشد، با توجه به مادة 

 یا علم که جنایت با بینه یا قَسامه و در صورتی»... ق.م.ا.، 

عاقلة [ه ـدة عاقلـه بر عهـرداخت دیـود، پقاضی ثابت ش

 وز سوگند است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او ا ]دهندهانتقال

. «است ]دهندهانتقال[یا قَسامه ثابت شد بر عهدة خود او 

همچنین باید افزود چنانچه قتل غیرعمد از نوع شبه عمد 

 616باشد، در صورت وجود تقصیر جزایی، تعزیر موضوع مادّه 

 تعزیرات )حبس از یک تا سه سال( هم باید مورد حکم قرار

 گیرد. 

گردد با عنایت به دشواری احراز رابطه در نهایت پیشنهاد می

و به  19-استناد در جرم قتل از طریق انتقال ویروس کووید

رای مجازات ـرای کافی بـود ضمانت اجـتبع آن عدم وج

به مسری بودن شدید دهندگان این ویروس و با عنایت انتقال

 493گذار با جعل یک تبصره ذیل ماده این ویروس، قانون

چنانچه عامل بیماری »قانون مجازات اسالمی مقرر دارد: 

سرایت زیاد باشد و تقصیر  کشنده مانند کرونا دارای قدرت

دهنده محرز گردد، وجود رابطه استناد میان تقصیر انتقال

گیرنده مفروض بوده و بار مرتکب و سرایت بیماری به انتقال

 «اثبات فقدان رابطه استناد بر عهده مرتکب خواهد بود.

 

 . تقدیر و تشکر7

ا نده ربثر ااز تمام عزیزان و بزرگوارانی که در تهیه و تألیف این 

 یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزارم.

 

 . سهم نویسندگان8

ی مـقالـه، احمـد حاجود حبیبی تبار نگارش و تألیف ـمحم

ه بپور راهنمایی و مشاوره و کمک آبادی و مسعود مصطفیده

 ارتقاء کیفیت مقاله

 

 . تضاد منافع9

هیچگونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده 

 است.
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Background and Aim: Along with its economic, social and political crises, 

COVID – 19 pandemics throughout the world in 2019 has brought legal 

challenges so that high rate of deaths reduplicates the importance of addressing 

virus transmitters’ penal liability in homicide crime. Thus, the purpose of present 

paper is to study the scope of the virus transmitters’ penal liability in homicide 

crime (either intentionally or unintentionally). 
 

Materials and Methods: This is a descriptive – analytical paper by using 

laboratory resources. 
 

Results: Findings indicate that in accordance with article 492 of Islamic Penalty 

Code, virus transmitters’ penal liability in homicide crime is based on the 

existence of citation relationship. Assuming such relationship, transmitter may 

have deemed lack of penal liability due to some reasons such as act rule; 

however, if he/she is considered as liable, he/she should be convicted to such 

penalties as retaliation, blood money and canonical punishment by considering 

mens rea. 
 

Ethical considerations: Present paper is composed by relying upon ethical 

principles, trusteeship and honesty. 
 

Conclusion: Apart from the time when no one is liable for the death of 

transmitted person, overall, the verdicts are different depended to mens rea. In 

the case that transmitter has transmitted the virus to another person with the aim 

of killing including both explicit intent (article 290(a)(d) of Islamic Penalty Code) 

and implicit intent (article 290(b)(e) of Islamic Penalty Code), the verdict of 

retaliation should be issued, provided that general conditions of retaliation are 

existing (article 301 of Islamic Penalty Code); in the case that virus transmitter 

does it without the intent of killing, it is considered as reckless if homicide is 

happened (article 291 of Islamic Penalty Code) and virus transmitter is convicted 

to paying blood money to decedent’s heirs and canonical punishments 

determined in article 616 of such punishments since homicide is the result of 

criminal fault. If the homicide is happened and it is a pure offence (article 292 of 

Islamic Penalty Code), transmitter and his/her consanguineous male dependents 

are required to pay blood money (article 463 of Islamic Penalty Code). 
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