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  (نويسنده مسؤول)، تهران، ايران.استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي -1
Email: m-roshan@sbu.ac.ir 

  ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي
  1محمد روشن
  محمد صادقي

  چكيده
همراه با قصد و علم و يا جهل به بيماري باشد، به  كه اينقهري فرد ناقل اعم از  ضمان 

كه هيچ ضرري غير متدارك نيست ثابت، و حكم به  ت و آنوليؤعلّت استقرار اركان مس
كيفري نيز بايد قائل به تفكيك شد و در موردي  مسؤوليتجبران خسارت مسلّم است. در 

سازد،  كه ناقل با علم و قصد با تماس جنسي و بدون اطالع، شريك جنسي خود را مبتال مي
صاص با قواعد سازگارتر است به عنوان عامل بازدارنده، اقتضاي مصالح اجتماعي، حكم به ق

اما در مواردي كه قصد قتل يا علم به كشنده بودن و يا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول 
حاكم بر دادرسي از قبيل؛ قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق به نفع متهم و قاعده 

ويژه قانون مدني  هچه از قوانين كنوني ب درء، حكم به شبه عمد اوفق با احتياط است. آن
توان عامل فسخ نكاح دانست اما بر  هاي جنسي از قبيل ايدز را نمي شود، بيماري استنباط مي
تواند از  ق.م، در صورت اطالع زن به بيماري مقاربتي زوج (پس ازعقد) مي 1127اساس ماده 

در تمكين خودداري و اين استنكاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس 
فرض مزبور نيز، زوجه حقّ استنكاف از تمكين تا حصول نتيجه آزمايش را داشته و در 

ق.م 1130صورت احراز بيماري جنسي، حقّ حبس خواهد داشت. همچنين با توجه به ماده
  هاي واگيردار جنسي كامالً قابل پذيرش است.  صدور مجوز طالق در بيماري

جنسي،   كيفري، بيماري مسؤوليتمدني،  مسؤوليتضمان،  واژگان كليدي:
  قصاص، خسارت
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  مقدمه
هاي كيفري و مدني، جلوگيري از وقوع  مسؤوليتيكي از اهداف مشترك 

انسان متعادل بايد رفتاري محتاطانه  كه آنجرم، تنبه و اقدامات احتياطي است و 
داشته باشد. از سوي ديگر در بسياري از موارد كار ناشايستي كه سبب ايجاد 

شود مشترك است، يعني يك تقصير باعث ايجاد هر  كيفري و مدني مي مسؤوليت
  )42، ص1، ج 1387(كاتوزيان، است. مسؤوليتدو 

مدني و كيفري) كساني كه سالمت ديگران را  مسؤوليتدر اين مقاله ضمان(
مباالتي در تماس جنسي به خطر  احتياطي و بي با اعمال حقّ شخصي خود با بي

بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع افكند،  مي
كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس  مسؤوليت

جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از 
د نسبت به سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسالمي دار

كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به   مسؤوليتبررسي فقهي 
كنار بررسي ضمان ناشي از انتقال بيماري  نماييم. در صورت جداگانه اقدام مي

حبس براي زوجه، امكان   مقاربتي از جمله حقّ  جنسي، آثار حقوقي ناشي از بيماري
و نيز حقّ نفقه را مورد ارزيابي قرار  فسخ نكاح به سبب وجود اين نوع بيماري

  دهيم. مي
رسان  ديده در ضمان زيان در نهايت نيز به بررسي جايگاه رضايت بدوي زيان

  ديده خواهيم پرداخت. و جبران خسارت براي زيان
  آناز  يناش مسؤوليت انتقال بيماري و

خاص جهت  يو فقدان قانون سو  كياز جنسي  يماريب تنوع در انتقال
 يو مجازات رفتارها يانگار جرممدني و كيفري و عدم  مسؤوليتتشخيص 

توسل به با راستا  نيتا در ا انديشمندان حقوقي را بر آن داشته ،دهنده انتقال
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كه يي ها حل راه يبررس چراكه له بپردازند؛أبه حلّ مسموجود  حقوقي ينهادها
باشد،  ديمفبيماري جنسي انتقال  انيتواند در جهت امكان جبران خسارت قربان يم

  باشد. گوياي اين ضرورت مي 1قانون اساسي 167؛ و تصريح اصلدينما يم يضرور
مبحث حاضر به تفكيك، به ضمان و مسؤوليت ناشي از انتقال بيماري در 

  پردازيم. جنسي از منظر حقوقي و كيفري مي
  انتقال بيمارياز  يناش يمسؤوليت مدنالف) 

مسؤوليت مدني يا ضمان قهري را بايد عبارت از التزام و تعهد قانوني شخص 
به جبران ضرر و زيان مالي دانست كه در نتيجه عمل مستند به او، به ديگري وارد 

 شرطسه ي منوط به حصول ق مسؤوليت مدنتحقّ) 2، ص1387(باريكلو،شود.  مي
 يرتقص در كنار اين سه شرط،. دهند يم يلكه اركان مسؤوليت را تشكاست؛ ياساس

به وجود آن  يازين ،تحقق مسؤوليت يبرا ياست كه گاه يرجزء اركان متغ يزن
 يتو رابطه سبب بار يانعبارتند از: ورود ضرر، فعل ز يسه ركن اساس ين. ايستن
  )239، ص1، ج1387(كاتوزيان،و فعل انجام شده. ضررورود  ينب

ضرر و فعل  ينب يداست كه با يفرابطه عر يك يبه معنا يتسبب رابطه
ول ضرر وارده دانست و سبب ؤرا مس يانموجود باشد تا بتوان عامل ز بار يانز

مالزمه وجود  يدسبب و ضرر با يانكه م يالزمه وقوع خسارت است، به طور
 يطدر زمره شرا يدمحسوب گردد، با بسب يا كه حادثه اين يبرا .داشته باشد

احراز  شد. ياحراز شود كه ضرر بدون آن واقع نم يعنيتحقّق ضرر باشد،  يضرور
 يرغ يكه ضرر پذيرد. زيرا زماني رابطه سببيت، هميشه به آساني صورت نمي

با علم به وجود عوامل  گردد، يوارد م ديگريبه  تماس جنسيمتعارف در اثر 
اين  از .نمايد يممكن م يرمشكل و گاه غ يامر يتمتعدد، اثبات رابطه سبب ياحتمال

 يدر دعوا يدهد ياناست كه ز يا از مشكالت عمده يكي يترابطه سبب رو، اثبات
  گردد. يمسؤوليت با آن مواجه م
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 حد آن را در فقه در يها شهير ياز مسؤوليت مدن شتريبه منظور شناخت ب
  .ميينما يم يمبحث، بررس نيا اقتضاي

  يفقه يبررس -1
اشخاص دارد، قواعد  يكه داللت بر مسؤوليت مدن يقواعد فقه نيتر مهم

كه  ييو از آن جا ميينما يم نييها را تب آن بيبه ترت باشندكه يم بيالضرر و تسب
است، به عنوان  ياز منابع استنباط حقوق اسالم يكي ،يعقل به عنوان حجت باطن

 يا عدم توجه مسؤوليت به نحو اختصار اشاره ايتكمله، حكم عقل را در توجه و 
  داشت:  ميخواه

  قاعده الضرر
ضرر بزند ولو  يگريكس حق ندارد به د چيقاعده، اصوالً ه نياساس ا بر

 يضرر چيه گريد يباشد و از سو شيخو اضرار به واسطه اعمال حقّ نيكه ا آن
از  يقواعد فقه ريسا بماند كه البته نحوه جبران خسارت در يجبران نشده باق دينبا
جبران خسارت در فقه  اساسو  هيشده است. پا نييتب بيضمان، اتالف و تسب ليقب

 نيعدالت و تأم يقاعده الضرر است. قاعده الضرر ابزار اجرا رانياسالم و حقوق ا
در است.  يو اجتماع يتعادل در روابط اقتصاد جاديا لهيو وس انيسود و ز يبرابر

ميان فقها، تعابير متفاوتي از حدود و ثغور و جايگاه اين قاعده وجود دارد به 
از  ياند، كه برخ از قاعده الضرر ارائه نموده يفياز فقها تعر كي هراي كه  گونه

به  زيرا ن يمختلف جيكه نتا ييدارد، تا جا گريكديبا  يها تفاوت اصول نظرات آن
آخوند ؛ 18، ص1408 ،ينراق؛ 221، ص2، ج1418 ،ينينائ يرزاي(مدنبال خواهد داشت. 

، 3، ج1382؛ امام خميني،172، ص2ج تا، يب ،يانصار خيش؛ 267، ص2، ج1409 ،يخراسان
  )155و ص 149 ، ص1366داماد، محقّق ؛117ص

حكم، جبران  ينف جهيرسد نت يبه نظر م در مورد الضرر 2ء فقهاتوجه به آرا با
وارده و  اتجبران خسار ،يخسارت در ورود ضرر است، چرا كه هدف اصل
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جبران ضرر ناروا را دارد.  ياقتضا زياالمكان اعاده وضع سابق است. عدالت ن يحت
  مسؤوليت باشد. يبرا يمناسب يمبنا تواند يگفت قاعده الضرر م ديبا از اين رو

  قاعده تسبيب
استناد به آن را  يو چگونگ فيبهتر قاعده، ابتدا سبب را تعر نييتب يبرا

  :ميينما يم نييتب
 يالزم نيايد ول ياست كه از وجودش وجود ديگر يعبارت از هر چيز سبب

) مستندات اين قاعده، يالزم آيد. (فعل مثبت و منف ياز عدم آن، عدم ديگر
ٍء ُيِضرُّ بَِطِريِق  كُلُّ َشيْ «فرمايد:  باشد كه مي مي از امام صادق (ع) يصحيحه حلب

، 7 ج ، ق  ه 1407، كلينى؛ 9، باب1983 ،ي(حرّعامل. » الُْمْسلِِميَن َفَصاِحُبُه َضاِمٌن لَِما ُيِصيُبهُ 
گفت اگر مدرك قاعده، روايات باشد با توجه به شمول  ديبابنابراين  )350ص

را در برخواهد گرفت. در تسبيب،  يو غير عمد يعمد يها روايات، خسارت
  انتساب شرط است. 

در اتالف تقصير شرط  يتقصير است ول ،يمسؤوليت در حقوق داخل يمبنا
 ياينجا بين فقه و حقوق داخلدر نيست، اما در تسبيب، اثبات تقصير الزم است و 

آور است كه در نظر عرف تجاوز و عدوان  ضمان يدر صورت بيانطباق است. تسب
كه  يكار ني. بدياي، هر چند كه در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نباشد

به سبب  اي ديآ يو عبث م هودهياز نظر خردمندان ب ايبرخالف قانون است 
ظلم است، ضمان  يعرف خالف مروت و نوع ديانزجار و تنفر در د ختنيبرانگ

  )94، ص 6، ج 1367،ي(نجفآور است. 
  عقل

نام دارد، لزوم جبران ضرر  زين يت باطناز منابع، كه حج يكيبه عنوان  عقل
 يمجاز است و كسريغ يگري. در جامعه عقال، ورود ضرر به دداند يناروا را الزم م

را  دهيو عرف، خسارت د رديگ يقرار م حيمورد تقب ديضرر وارد نما يگريكه به د
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به جبران خسارت با اعاده به وضع  مدانسته و خوانده را ملز يمستحق اقامه دعو
 فيرا بدون حد و حصر تعر ها يدر همه جوامع آزاد امروزه .داند يسابق م

كه عمدتاً مرز آن اضرار به  ندينما يم يبلكه آن را محدود به حدود ند،ينما ينم
  است. ريغ
  يحقوق يبررس -2

را در  ريموضوعه، اصل ورود ضرر به غ نيمبحث با توجه به قوان نيا در
  .ميينما يم يبررس يو مسؤوليت مدن يمجازات اسالم ،يمدن ،ياساس نيقوان
  يقانون اساس 40اصل
  اصل به صراحت اعالم داشته است:  نيا

تجاوز به  اي رياضرار به غ لهيرا وس شياعمال حق خو تواند يكس نم چيه«
  »قرار دهد. يمنافع عموم

مسؤوليت باشد و با  يبرا يحقوق يمبنا نيبهترفوق اصل  رسد، ينظر م به
حقّ مشروع  يمقاله كه داشتن تماس و ارتباط جنس نيتوجه به موضوع بحث ا

نسبت به ارتباط ولو نامشروع،  نيزوج ريكه غ يدر موارد ياست و حت نيزوج
منجر شود،  يجنس كيبه شر انيارتباط به ورود خسارت و ز نياقدام كنند و ا

  نمود.  كيدر اصل مسؤوليت تشك توان ينم
  قانون مدني

كند كه  يدر ملك خود تصرف تواند ينم يكس«. م.ق 132اساس ماده  بر
 ايرفع حاجت  يكه به قدر متعارف و برا يشود، مگر تصرف هيمستلزم تضرر همسا

قاعده الضرر  يباياز وجوه ز يكيكه  يماده قانون نيا »رفع ضرر از خود باشد.
و دفع ضرر  اجيعرف، احت تيو رعا تياست، داللت بر منع سوء استفاده از مالك

مالك است و طبق  تياگر چه ملك در مالك شود، ياست. همانگونه كه مالحظه م
 دينما آنكه بخواهد در  يداشته و هرگونه تصرف اليبر آن است تواند يم يقواعد اول
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رود، مانع از اعمال حقوق  يكه ذكر آن م يوادم ريو سا يماده قانون نيا يول
  .باشند يبدون حد و حصر م يقانون

  قانون مجازات اسالمي
 شيآمده است، قابل پ1375ق.م.ا مصوب 353تا   349گونه كه در مواد  همان 

مسؤوليت است و در  ليدل يدر حقوق داخل ريو رابطه آن با تقص ان،يبودن ز ينيب
مواد، مشعر  نيرا برشمرد كه ا يمواد توان يم زين يمواد قانون مجازات اسالم ريسا
  زمره هستند. نيقانون از ا نآ 357و  347نمونه مواد  يبرا باشند، يامر م نيبه ا

 ،يجنس يها يماريكه اشخاص ناقل ب به مواد فوق و با توجه به آن تيعنا با
قائل به  توان ياست، م ينيب شيل پامر قاب نيآن دارند و ا تيعرفاً علم به سرا

  آنان شد. يبرا يفريمسؤوليت ك
  يمسؤوليت مدن قانون

به جان  ياطياحت يهركس به علّت ب ،يقانون مسؤوليت مدن 1اساس ماده  بر
او شود،  يمعنو اي يوارد كند كه موجب ضرر ماد يافراد خسارت يسالمت اي

به  ياطياحت يكه ب يياز عمل خود است. از آن جا يول جبران خسارت ناشؤمس
 شود، ياطالق م زينالزم است  يوقوع، امر طيها در شرا از آن زيكه پره يموارد

به استناد  ياطياحت يبارز ب قياز مصاد يگريافراد ناقل با د يگفت تماس جنس ديبا
از عهده  ديفوق بوده و موجب مسؤوليت است و لذا ناقل با يماده قانون
را  يگذار هيچ ضرر قانون ،مطالب فوق بر ديمز د،يبرآ يو معنو يماد يها خسارت

فرض  نينگذاشته است هر چند عامل ورود آن مقصر نباشد. با ا يغيرمتدارك باق
االمكان اعاده به وضع  يبه تدارك ضرر و حت ديبا ،يماريفرد ناقل ب ياول قيبه طر

را  يو معنو يماد يها امكان تحقق آن خسارتعدم  ريو در غ ديسابق اقدام نما
و خروج از  تيسوء استفاده از مالك حاًيصر زيق.م. ن 132ماده  در. دينما هيتأد

جا كه ضرر ناروا و غيرعادالنه  از آنو  آن موجد مسؤوليت است يحدود عرف
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با  رسد يبين فعل شخص و زيان وارده احراز شده است به نظر م ياست و رابطه ماد
  فوق بايد حكم به مسؤوليت مدني ناقل داد.  نداتتوجه به مست

گانه براي  با عنايت به موارد مطرح شده در فوق و با توجه به لزوم عناصر سه
در گردند كه  آن محقق طياركان و شرا ديتوجه مسؤوليت با يبراحصول ضمان، 

اعم از  يتماس جنس از راه يماريآن با انتقال ب قيذهن و تطب بيتقر يبراادامه 
  :ديآ يم يمشروع به نحو اختصار در پ ريمشروع و غ

جديد از  520و قديمق.آ.د.م  728ق.م.م و  20و 1كه در مواد  :وجود ضرر -1
از  يمايجاد شود و يا منفعت مسلّ يهر جا كه نقصاز اين رو،  .آن ذكر شده است

 گويند يوارد آيد، م يا لطمه يدست برود يا به سالمت و حيثيت و عواطف شخص
  به بار آمده است. يضرر

  ضرر عبارت است از: يها يژگيو
ق.م.م  5جديد و  520.د.م سابق،آق. 728مطابق مواد  ديـ مسلّم: ضرر با الف

  زا باشد. مرتكب، مسؤوليت يبرا تواند يمسلّم نم ريغ يمسلّم باشد و ضررها
 ياجرايآيين نامه  4،جديد 520.د.م سابق،ق.آ 728ـ مستقيم: مطابق مواد ب

و بدون  ميبه صورت مستق ديضرر با1375ق.م.ا مصوب 326و  يقانون بيمه اجبار
را واسط نداند. به  يگريفعل و ضرر امر د نيكه عرف ب يا واسطه باشد به گونه

  برقرار باشد. فعل شخص و ضرر كامالً نيب ت،يرابطه عل ديهرحال با
مشروع و نامشروع  يما شامل رابطه جنسكه بحث  ـ مشروع: با توجه به آن ج

و شناخته شده  يقانون ،يشرع يحق گريكدياز  نياستمتاء زوج لذا حقّ شود، يم
است  كيچه قابل تشك آن كنيل باشد، يقانون و شرع م تياست و مورد حما

رابطه  نيكه اصل ا آن ليبه دل توان يم ايآ .است يگرينامشروع با د يارتباط جنس
مثال در ازاله  يقانون خارج دانست؟ برا تياز حما زيتبعات آن را ن ست،ين يقانون

مطالبه  توان يم ايوجود داشته باشد آ نيطرف تيكه رضا يبكارت در زنا در صورت
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 هياساس نظر برپاسخ به اين پرسش محلّ اختالف است؛ ولي  ارش البكاره نمود؟
 زيالبكاره ن بر مهر، ارشدر صورت تجاوز به عنف، عالوه  هيقوه قضائ ياداره حقوق
نه مهر و نه ارش  ،يهرگاه خالف آن باشد به علت بغ يول شود يپرداخت م

  .رديگ يبه زن تعلق نم يا البكاره
آن مجازات در نظر  يو قانون برا حينامشروع را تقب يارتباط جنس اخالق،

 ايقابل اغماض و  زين يو نفس انسان يحرمت تن آدم گريد يگرفته است از سو
 فريبه ك ديبا شانيگفت: بر اساس اصول قانون مجازات، ا ديپس با ستيخدشه ن

خود  يتن به مسؤوليت مدن ديناقل با گريد ياز سو يفعل نامشروع خود برسند ول
 و بمب خاموش نشود. ها يمارينوع ب نيانتشار ا هيجامعه دچار بل لهيوس نيداده تا بد

و رابطه  رياثبات تقص ،يمسؤوليت مدن يد سنّتالبتّه ناگفته نماند كه مطابق با قواع
در مسؤوليت  ديكه مطابق قواعد جدي است در حال يفرد ناقل كاف ياز سو تيسبب
 ق.م.ا 353مواد .باشد يقابل پيش بينو  جبران نشده باشدي، شخص ضرر بايد يمدن

بودن ورود ضرر و خسارت  ينيب شيق.م قابل پ 357و  351تا  1375،349مصوب
و  352در مواد  تيتحقق مسؤوليت دو شرط علم و سرا ياند. برا نموده نييرا تب
علم به  ،يماريآمده است و در موضوع مورد بحث ناقل ب1375ا مصوب.ق.م 353

 نيدارد و لذا با توجه به مناط ا يآن از راه تماس جنس تيو سرا يماريوجود ب
  ول عمل خود است.ؤو مسضامن  يگفت و ديمواد با
ق.م.م  14ماده  2و بند  4از اقدام زيان ديده نباشد: ماده يناشجبران نشده و  -د
است كه  دهيدر مورد اقدام شخص خسارت د1375مصوبق.م.ا  335و  332و مواد

است  يهينداشته باشد بد انياوضاع و احوال و عوامل ورود ز جاديدر ا يخود دخالت
رافع  تواند يوجه نم چيبه ه دهيد انيز يبدو تيكه در موضوع مورد بحث رضا

و  يكه تن آدم شود يم يجا ناش از آن يژگيو نيباشد. ا يماريمسؤوليت ناقل ب
به رأسه در  تواند ياست كه صاحب آن نم يآن چنان احترام يدارا ينفس و
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به  ايترحم،  ياز رو لتاست كه ق ليدل نيو لذا به هم رديبگ ميخصوص آن تصم
العالج كه با درد و رنج فراوان همراه است،  صعب يها يماريدر ب ماريدرخواست ب
  نشده است. رفتهيو غالب كشورها پذ رانيدر حقوق ا

 يق.م.م، هركس بدون مجوز قانون 1ارتكاب فعل زيان بار: بر اساس ماده  -2
شهرت  اي تيثيح اي يآزاد ايمال  اي يسالمت ايبه جان  ياطياحت يب جهيدر نت ايعمداً 
 يا لطمه دهيگرد جاديافراد ا يكه به موجب قانون براي گريبه هر حق د اي يتجارت

ول جبران خسارت ؤشود مس يگريد يمعنو اي يكه موجب ضرر ماد ديوارد نما
حق ورود ضرر به  يكس چيكه ه . لذا با توجه به آنباشد ياز عمل خود م يناش
از  ياول قيبه طر ايو  ياطياحت يب يچه از رو گريد يرا نداشته و از سو يگريد
منتقل كند،  يگريبه د يرا با تماس جنس يا كشنده يماريعمد و قصد، ب يرو

  و محكوم به جبران خسارت خواهد شد. يقانونماده  نيمشمول ا
3- كه وارد شده است، وجود داشته  يت بين فعل شخص و ضرررابطه سببي
  :باشد

و  انباريفعل ز نيثابت كند كه ب ديمتضرر بابراي اثبات ضمان فرد ناقل، 
توان  يثابت نشده باشد نم تيكه رابطه عل يوجود دارد و تا زمان تيضرر رابطه عل

  بوده است. انباريگفت كه فعل ز
  يمارياز انتقال ب يناشب) مسؤوليت كيفري 

مومي است و شدت آن مسؤوليت كيفري ضمانت اجراي تجاوز به حقوق ع
 )39، ص1، ج1387.(كاتوزيان، شود به درجه اخاللي دارد كه در نظم عمومي ايجاد مي

اكنون بايد بررسي نمود كه آيا انتقال بيماري به وسيله تماس جنسي اصوالً 
  تواند موجد مسؤوليت كيفري باشد؟  مي

جرايم مسؤوليت مرتكب جرمي از « در تحقق مسؤوليت كيفري آمده است:
هاي مقرر در قانون  ول، به يكي از مجازاتؤمصرّح در قانون را گويند و شخص مس
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اگر چه ) 642،ص1374(جعفري لنگرودي،خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است. 
تواند در برگيرنده غالب موارد  اين تعريف جامع نيست ولي تا حدود زيادي مي

  باشد.
  بررسي فقهي -1

در همين راستا، تعريف يكي از انديشمندان معاصر كه مشتمل بر تعريف 
نماييم تا با انطباق آن با موضوع مورد بحث، توجه  فقهي مسؤوليت است را بيان مي

مسؤوليت كيفري نسبت به افراد ناقل محرز شود. مسؤوليت كيفري در شرع اسالم 
اي را كه با اختيار و  مال ممنوعهكه، انسان نتايج آن دسته از اع عبارت است از آن

شود، تحمل نمايد. مسؤوليت كيفري در  آگاهي از محتوا و نتايج آن مرتكب مي
 - 3از روي اختيار،  - 2فعل منهي عنه،  -1شرع اسالم داراي سه ركن است: 

 )392، ص1، ج1405(عوده،مرتكب فعل به ماهيت عمل ارتكابي خود آگاه باشد. 
شود اين  حقوق مدني با مجرميت يكسان گرفته مي گاهي، مفهوم تقصير در

نمايد كه مجرميت  گيري در موضوع بحث ما را بيشتر تسهيل مي نوع بيان، نتيجه
نيز در واقع همان تقصيراست. در فرض تقصير، شخص بالغ، عاقل، آزاد، مختار، 
ي آگاه و سالم و متعادل (از جنبه روحي و جسمي)، بدون هرگونه اجبار و اكراه

مباالتي كرده و به مقررات توجه ننموده  مرتكب جرم گرديده يا بي احتياطي و بي
  ) 31، ص 1382.(دلفاني،است. در اين صورت، تقصير اعم از عمد و شبه عمد است

  انتقال بيماري از روي علم و عمد - 1-1
در اين بخش به بررسي تبعات انتقال بيماري از روي علم، آگاهي، با عمد و 

شود، مباني اين نظريه از  گونه كه مالحظه مي بلي خواهيم پرداخت. هماناراده ق
ضمن نظريات و فتاواي مشابه استخراج شده است، اما در مورد فقهاي معاصر رأساً 
موضوع به صورت مشخص از آنان استفتاء شده است گروهي قتل را از نوع قتل 
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ي اين نوع قتل را اند و گروه ديگر عمدي تلقي و آن را موجب قصاص دانسته
  دانند. موجب ديه مي

اند ولي با اخذ مناط  اگرچه فقيهان متقدم مستقيماً متعرض موضوع بحث نشده
آيد و مباني نظريات جديد و  واحد در تغذيه ديگري با غذاي مسموم به دست مي

  در خالل آن به خوبي قابل مشاهده است.
وم بدهد تا او بخورد بنابر نظر صاحب جواهر اگركسي به ديگري غذاي مسم

اي باشد كه نوعاً و غالباً كشنده باشد يا قصد قتل او را بدين وسيله  و سم به گونه
در  داشته يا مرضي را براي او به دنبال آورد و خورنده به واسطه آن فوت نمايد.

صورتي كه خورنده علم به حال نداشته است براي ولي، حقّ قصاص وجود 
اهللا تبريزي نيز معتقدند:  امام خميني(ره) و آيت )36 -35، ص 42، ج 1367.(نجفي، دارد

اي باشد كه مثل  اگر كسي طعام مسمومي را در جلوي كسي بگذارد و سم به گونه
كشد و يا قصد قتل وي را از اين طريق داشته باشد و خورنده علم به حال  او را مي

، 2، ج 1365مام خميني، (انداشته باشد پس بخورد و بميرد، قصاص بر او ثابت است. 
  ) 27، ص 1414؛ تبريزي، 461ص 

عليه  اگر مجنى«اند:  در مورد انتقال بيماري بر اين عقيده »اهللا منتظري آيت«
دهندة آن با قصد  به بيمارى شخص انتقال دهندة ويروس، علم نداشته باشد و انتقال

كه ويروس، كشندة اوست اقدام به چنين عملى كند و در  كشتن او يا با علم به اين
ص است و در غير اين عليه كشته شود قتل عمدى بوده و مجوز قصا اثر آن مجنى

دو صورت عمد نيست و احكام شبه عمد يا خطا مترتب است و در فروض مذكور 
هاى ناشى  عليه انتقال دهندة ويروس ضامن خسارت در صورت كشته نشدن مجنى

  )480، ص3تا، ج (منتظري، بي» از عمل خود است.
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 كه ئيهمركز تحقيقات فقهي قوه  قضابرخي فقهاي ديگر در پاسخ به استفتاء 
شود و آيا وي مرتكب قتل شده و  آيا كشنده بودن بيماري آلت قتاله محسوب مي

  باشد؟ معتقدند: ضامن مي
(ره): ظاهر اين است كه از باب تسبيب باشد نه قتل »آيت اهللا بهجت« -

آيد و هم چنين موارد ثبوت  مباشري ولي اقسام عمد و شبه عمد و خطا در آن مي
 ضمان و الثبوت آن.

ال كه بيمار عمداً ديگري را سؤدر فرض  :يت اهللا فاضل لنكراني(ره)آ -
كند و فوت ديگري مستند به اوست وي مرتكب قتل شده است و بعيد  آلوده مي

 نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته است از مصاديق قتل عمدي باشد.
(كه  ال اگر فوت مستند به بيماري مذكورؤاي: در فرض س آيت اهللا خامنه -

  شخصي عمداً وارد بدن متوفي كرده) باشد حكم قتل را دارد.
كننده آگاه به آلوده بودن وسيله بوده و  آيت اهللا سيستاني: اگر استعمال -

شود حقّ قصاص براي اولياي  گونه استعمال عادتاً سبب فوت مي دانسته كه اين مي
است و بايد كفاره كننده ضامن ديه  مقتول ثابت است در غير اين صورت استعمال

 هم بدهد.
آيت اهللا فاضل لنكراني(ره) در مورد انتقال عمدي بيماري ايدز معتقد است؛  -

 بعيد نيست در صورتي كه علم به موضوع داشته باشد از مصاديق قتل عمدي باشد.
 همچنين در پاسخ به اين استفتاء كه

كب چه جرمي دهنده بيماري، مرت در ايامي كه بيمار زنده است سرايت - الف
  شده است؟

كه در علم پزشكي كنوني امكان معالجه و مهار بيماري  با توجه به اين - ب
چه شخص بيمار در اثر اين بيماري فوت كند مجازات  مذكور وجود ندارد چنان

  باشد؟ سرايت دهنده چه مي
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در صورتي كه احتمال مهار بيماري يا معالجه وجود داشته باشد مجازات  -ج
  اند: وردهوي چيست؟ آ

  آيت اهللا بهجت(ره): -
  باشد. اگر تعقب به مرگ قطعي است مثل نوشاندن سم به او مي - الف
  احكام قصاص و ديه جاري است. - ب
  شود مثل قبلي است. اگر قاصد قتل بوده و يا غالباً منجر به قتل مي -ج
  آيت اهللا فاضل لنكراني(ره): -

  عنوان ايراد صدمه بدني عمدي را دارد. - الف
  حكم قتل عمد را دارد. - ب
كند. بلي اگر اين بيماري نوعاً كشنده نباشد حكم قتل شبه عمد  فرقي نمي -ج
  را دارد.
  آيت اهللا مكارم شيرازي: -

هرگاه اين بيماري به گواهي اهل اطالع متدين، از اموري است كه غالباً 
طرف، كشنده است و سرايت دهنده نيز از اين امر آگاه بوده در صورت مرگ 

دانسته شبه عمد است و ديه دارد ولي اگر  شود و اگر نمي قتل عمد محسوب مي
  منجر به قتل نشود ضامن خسارات است و بايد ارش بپردازد.

  كتمان بيماري - 1-2
كه خود از  رغم آن شود كه علي در اين بخش به مسؤوليت افرادي پرداخته مي

باشند با كتمان آن نسبت به تماس  ميانتقال بيماري و كشنده بودن آن مطلع 
  نمايند. جنسي اقدام و بدين وسيله همسر خود را آلوده مي

آيت اهللا موسوي اردبيلي از آن جايي كه مبناي نظريشان، عدم جواز قصاص 
باشد و با زني  ال كه شخصي مبتال به مرض مسري ايدز ميؤاست در پاسخ به اين س

ي خود را به آن زن بگويد زن در اثر همان كه بيمار كند بدون اين ازدواج مي
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ميرد آيا اين مرد از نظر شرع محكوم به قصاص و يا ديه و  مرض مريض شده و مي
يا چيز ديگر است يا نه؟ قائل به پرداخت ديه شده و معتقدند چون كشنده بودن 

ال اگر ثابت شود ؤايدز به طور صد درصد يا غالبي، قطعي نيست در مفروض س
شود نه قصاص.  ن در نتيجه همبستر شدن با مرد بوده موجب ديه ميكه مرگ ز

اصل، عدم جواز قصاص است و لذا در باب قتل عمد در صورت شك در تحقق و 
توان به داليل كتابي استناد نمود زيرا شك اصلي در صدق  صدق اين عنوان نمي

  عنوان است.
  بررسي حقوقي -2

هاي مقدماتي نيز آمده است؛ مسؤوليت كيفري بر  همانگونه كه در بحث
اساس قوانين موضوعه، متوجه شخصي است كه يكي از جرائم مصرّح در قانون را 

هاي  كه محدوده مسؤوليت نيز موكول به مجازات مرتكب شده باشد، مضافاً آن
اصول مسلّم و قواعد مقرر در قانون است. اكنون بايد مالحظه كرد كه با توجه به 

دادرسي در خصوص قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق به نفع متهم و 
توان در موضوع مورد بحث قائل به مسؤوليت  قاعده فقهي و مسلّم درء، آيا مي

  كيفري شد؟ اگر مسؤوليتي متوجه مرتكب باشد، حدود آن چيست؟ 
تحت عنوان  يا كه مصوبه است حي، الزم به تصربحث اصلياز ورود به  شيپ

 11/3/1320 خيدر تار »رداريو واگ يزشيآم يها يمارياز ب يريقانون طرز جلوگ«
نسخ  يضمن اي حيبه طور صر يبيشده كه هنوز توسط قانون مؤخرالتصو بيتصو

  نشده است.
 يزشيآم يماريهركس بداند كه مبتال به ب«قانون مزبور 9ماده موجبه ب
حدس  يستيباشد كه با ياو طور يآن كه اوضاع و احوال شخص ايبوده و  ريواگ

او طرف مقابل مبتال شود و به  زشياست و به واسطه آم رياو واگ يماريبزند كه ب
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سال  كياز سه ماه تا  يبيكند مبتال كننده به حبس تأد تيشكا ييمراجع قضا
  .شود يمحكوم م
باشد و  انيدر م يكه خواهان خصوص رديگ يانجام م يفقط در مورد بيتعق
 ايو  بيخود را مسترد دارد، تعق تيشكا يكه خواهان خصوص يدر صورت

  » موقوف خواهد شد. فريك ياجرا نيچن هم
 يها يمارياذعان داشت كه انتقال ب ديمقصود و هدف ماده فوق با انيب در

 نيكه طبق ا يو مجازات ديآ يقابل گذشت به شمار م يماده، جرم نيطبق ا يزشيآم
سال  كياز سه ماه تا  يبيمبتال كننده در نظر گرفته شده است حبس تأد يماده برا

  است.
وارد  يجنسكشنده  يها يماريماده در رابطه با ب نيكه در استناد به ا ينقد
كه عدم تطابق شدت فعل مجرمانه و شدت مجازات مقرر در ماده فوق،  است اين
 يزانيبه م يجنس يها يماريب يبرخ راي. زديرا تحقق نخواهد بخش يفريعدالت ك

 زيمرگ ن دنيفرا رس نو تا زما گردد يم يمنجر به مرگ قربان تاًيخطرناكند كه نها
را  يعمل نيچن و دينما يمحروم م ياز تمتعات زندگ ياريشخص را از بس

 بيعقوبت نمود. البته مسلّم است كه در زمان تصو يفيبا مجازات خف ستيبا ينم
گر بوده و  كمتر در نظر جلوه تيهپات اي دزيچون ا  يميوخ يماريقانون ب نيا
  .دانستند يبه همان سوزاك و امثال آن م ودرا محد يزشيآم يها يماريب

در اين گفتار با تفكيك نظرات مختلف، پيرامون مسؤوليت در انتقال بيماري 
خواهد  كه از روي علم و قصد باشد، را بررسي و نهايتاً نظر مقرون به صواب تبيين

  گرديد.
  قتل عمد و موجب قصاص است - 2-1

عنصر معنوي هميشه براي تحقق قتل عمد الزم  3ق.م.ا 206ظهور ماده مطابق 
نيست بلكه اگر قاتل عملي را انجام دهد كه غالباً كشنده باشد باز هم قتل عمد 
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ه ك از اين رو و با توجه به آن شود اگر چه قاتل قصد قتل نداشته باشد. محسوب مي
بيماري مانند ايدز نوعاً كشنده است بايد گفت عناصر مادي مورد نظر اين ماده در 

البته در صورتي  باشند و لذا بايد حكم به قصاص ناقل داد. مجتمع مياين خصوص 
توان حكم به قصاص داد كه بتوان شرايط تحقّق قتل عمد را در انتقال بيماري  مي

موجب مرگ  دزيابيماري خطرناكي چون قال اگر انتجنسي احراز نمود. از اين رو 
قابل  بنابر مقررات مربوط به قتل عمد و مربوطه طيشرا ريبا احراز سا، شود دهيد بزه
 يگريجهت كشتن د اي حربهبه عنوان  آن بيماري حتّي اگرخواهد بود و  بيتعق

مزبور خارج از اراده فاعل آن محقق نگردد،  جهيلكن نت رديمورد استفاده قرار گ
  .باشد يم موجهشروع به قتل عمد قابل  يفريكاستفاده از عنوان 

  قتل شبه عمد و موجب ديه است - 2-2
شود  بودن بيماري از يك سو به رأي العين ديده نمي از آن جايي كه كشنده

كند اصوالً  فت ميپيوندد و دوره آن بطئي است و كند پيشر و يكباره به وقوع نمي
افراد يقين كافي به قتل ندارند و چه بسا توجيهات شخص ناشي از هوسراني نيز 
مؤيد آن گردد، لذا با عنايت به قاعده درء و اصول حاكم بر تفسير مواد قانوني 
قانون مجازات، لزوم احتياط در دماء و نفوس اين نوع قتل را شبه عمد به حساب 

  قصاص كرد.آورده و نتوان قاتل را 
توجه مسؤوليت كيفري به ناقلين بيماري كشنده از طريق  مطابق اين نظر

تماس جنسي را به داليل زير بايد قابل تأمل دانست و نهايتاً قائل به فقدان 
مسؤوليت كيفري و صرفاً توجه مسؤوليت مدني شد. زيرا اين نوع مسؤوليت، چون 

ن هر كار ناپسند و زيان بار را جرم شمرد توا از نظر منشأ ناشي از جرم است، نمي
باشد لذا با توجه به:  و از آن جايي كه در امور كيفري قياس و تنقيح مناط روا نمي

الف) اصل قانوني بودن جرم و مجازات ب) تفسير مضيق به نفع متهم ج) قاعده 
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ماس توان حكم به مسؤوليت كيفري در رابطه با انتقال بيماري از طريق ت درء نمي
  جنسي داد مگر با احراز و رعايت موارد فوق.

  زيان ديده يبدو رضايت
به  يراض ،يگريد يماريبا علم و اطالع از ب يجنس كيكه شري صورت در

 يبدو تيرضا نيا ايمنتقل شود، آ يماريتماس ب نيبوده و در اثر ا يتماس جنس
به انجام  يهمسر اگربه عنوان مثال رافع مسؤوليت ناقل خواهد بود؟  ده،يد انيز

 ايگردد، آ دزيمبتال به ا زيدهد و بر اثر آن ن در  با شوهر خود تن ييرابطه زناشو
او  ضمانعمل شوهر و مانع از  تيهمسر، سبب مشروع تيفرض، رضا نيدر ا

   گردد؟ يم
و نظر  نييتب كيهر  ليعدم ضمان و ضمان و دال هيدر ادامه بحث دو نظر

  آمد. واهدآن خ ليصائب با دال
  نظريه عدم ضمانالف) 
  باشد: يم ليگروه به شرح ذ نيا ليدال
داشته باشد طبق  يتماس جنس يهمسر با و يبا علم به بيمار ياگر كس -  الف

درخواست جبران خسارت نمايد زيرا خون و مال مسلمان  تواند يقاعده اقدام نم
هرگاه چرا كه  )273، ص7ه.ق، ج1407،كلينى( 4خود او.  حالل نيست مگر با رضايت

به او  گرانيتوسط د انيرا انجام دهد كه موجب ورود ز يعمل ي،با آگاه يشخص
  ل خسارت نخواهد بود. ؤواست مس يگريكه شخص د انيگردد واردكننده ز

به استناد  تواند يبسپرد نم يا مال خود را به كودك يا ديوانه ياگركس - ب
  اتالف از آنان جبران خسارت بخواهد. 

ض از ملك، باعث از بين رفتن احترام و نهايتاً تملك را مباح ـ اعرا ج
  .سازد يم
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كه مسؤوليت واردكننده زيان  در صورت استناد به اين نظريه، عالوه بر اين
اصوالً معاونت به تبع جرم كه  با توجه به اين رود، موجب قاعده اقدام از بين ميه ب

جرم  يانون مجازات اسالمدر ق يجا كه خودكش و از آن گردد يمطرح م ياصل
  )197، ص1383 ان،ي(گلدوز.باشد ينم ريپذ در آن امكان زيتصور معاونت ن ست،ين

 راياز بحث دارد ز يفوق، خروج موضوعنظريه مطروحه  ليدال رسد ينظر م به
مورد احترام است اما از  زياگر چه مال ن باشند يهمه آنان تحت موضوع مال م

را مطابق  يميهرگونه تصم تواند يصاحب آن م طيبر اساس قاعده تسل گريد يسو
 ايغلط و  مياز تصم يشوارده كه نا يها خسارت يو برا ديفوق اتخاذ نما اتيفرض
مراجعه و مطالبه خسارت را نخواهد داشت.  حقّ يباال بوده است، به كس سكير
است كه  يو نفس انسان يموضوع مورد بحث ما ورود ضرر به تن آدم كنيل
تن چراكه . رديبگ ميدر خصوص آن تصم تواند يصاحب آن نم يكس حت چيه

 اي اتيدر مورد ح تواند ياست كه صاحب آن نم يآن چنان شرافت يدارا يآدم
 يدارا زيمورد خاص ن نيو در ا رديبگ ميتصم يخودكش لهيخود به وس اتيادامه ح

شود، اگر چه در  يگرياعث برائت ذمه دب يو تياصوالً نبوده كه رضا يحق نيچن
 اتينمودن ح يسالمت و طوالن جاديا يكه اصوالً در راستا بيبمورد معالجات ط

 اًيكه اوالً تخصص دارد ثان يبيمنظور شده است كه به طب يو يحق برا نياست ا
است برائت از حوادث  اتيسالمت و استمرار ح نيتأم يدر راستا ياقدام و
  اصوالً ضامن است. بيطب ،يدهد اگر چه بر حسب اصل اول ياحتمال

  نظريه ضمانب) 
 فيضمان است و تكال يبه هر شكل دارا يماريانتقال ب ه،ينظر نياساس ا بر

اگر چه به صورت عام  رايق.م رافع ضمان نخواهد بود، ز 1102ماده  لياز قب يقانون
به  يول شوند يم يفيبه تكال فمكلّ نيو طرف جاديا تيو مطلق با ازدواج رابطه زوج
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ق.م و تبصره و  1130ق.م،  1124.م تا ق 1122ق.م،  1115ق.م  1108استناد مواد 
  در موارد مطروحه از تمكين استنكاف نمايد.  تواند يآن زن م 5بند 

شكل برخورد نموده است و به صرف  نيمقنن به هم زين گريموارد د در
و مواد  ستيالف قانون باشد رافع مسؤوليت نكه خ يامر آمر قانون ،يقانون گاهيجا
 نيداللت بر هم زين ياستخدام كشور انونق 54و  1375مصوبق.م.ا،  332 و 57

  امر دارد. 
قرارداد پزشك با  يكيهم فقط دو استثناء داريم  يمسؤوليت قرارداد در

برائت ورزشكاران در مسابقات  يگريو د1375مصوبق.م.ا  59مريض كه در ماده 
  آمده است.  319كه در ماده ي ورزش

واردكننده  نتواندر نگاه نخست رسد  با عنايت به دو نظريه فوق به نظر مي
كه  شناخت چه آن ضامن عليه) ديده و مجني (رضايت زيان فرض نيرا در ا زيان

 تيعالم رضابا ا زين هيعل يمجنديده يا  زيانتوأم بوده و  تيبا رضا يعمل و
از  هيعل يمجن تيرو رضا نيخود اقدام نموده است. از ا هيواقع عل در ش،يخو

نظر در حقوق  ني. لكن قبول اديآ يم ربه شما يفريك تيلؤوموجبات رافع مس
است و  يمخل نظم اجتماع يجا كه جرم، عمل روبروست. از آن يبا دشوار رانيا

جامعه  يحفظ نظم و دفاع از منافع عموم زياز هر چ شيبمجازات  سيغرض از تأس
 تيولرافع مسؤ هيعل يمجن تياست، رضا يمجازات از حقوق عموم است و حقّ

مجازات به شمار  يمانع از اجرا اباحه عمل و ليآن را دل توان يو نم ستيمرتكب ن
ديده بر انتقال بيماري،  قانون مدني، رضايت زيان 959ماده زيرا بموجب آورد. 

مصداقي از سلب حقّ مدني و امري مردود شناخته شود. عالوه بر اين،  تواند مي
 قيتا بتواند آن را از خود سلب كند و به طر ستياصوالً انسان مالك نفس خود ن

؛ 189، ص1، ج1382 ،يلي.(اردبدينما ضيتفو يگريرا به د ارياخت نيا تواند ينم ياول
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آمره محسوب و در  نياز قوانكه قانون جزا بنابراين، ) 510، ص1، ج1377دادبان، 
   )316، ص1385(نوربها، .است  شده نيجامعه تدو يو بقا يجهت استقرار نظم عموم

 ؤثررا م هيعل يمجن تيرضا گاه چيه ييقضا هيحقوق و رو ياساس علما نيبر ا
 ،يلي.(اردباند موجهه جرم قلمداد نكرده اتيفيجرم نشناخته و آن را از ك تيدر ماه

از جهات  تواند يم هيعل يمجن تيگفت رضا توان يكثر ماحد )188، ص1، ج1382
در  يخلل ستيقادر نديده  يا زيان هيعل ي. فلذا اراده مجنديمجازات به شمار آ فيتخف
ماده در 1375اين در حالي است كه قانون مجازات اسالميآن فراهم آورد.  ياجرا
كه معتقدند عفو يا )110، ص7، ج1351 ،يطوس خي(شبه تبعيت از برخي فقها  268

  :دارد است، تصريح مي يحصح عليه يمجنديده يا  زيانتوسط  گذشت
حق  يدرا از قصاص نفس عفو نما يقبل از مرگ، جان عليه يمجن چه چنان«

پس از مرگ او مطالبه قصاص  توانند يدم نم يايو اول شود يقصاص ساقط م
  .»يندنما

 يتآن قبل از سرا يهد ياصحت ابراء و عفو از قصاص و  بديهي است كه در
و  )428، ص42، ج ق  ه 1404 ي،(نجف.وجود دارد يدجرح به نفس اختالف نظر و ترد
را مورد ابراء و عفو قرار  يزيچ يوكه  رسد چرا پذيرش آن نيز مشكل به نظر مي

 )226، ص4جه.ق، 1408ي،(حل.»است يامدهوجود ن به يزخود آن چ هنوزداده است كه 
در مورد سرنوشت پس از مرگ خود كه از  تواند يقبل از مرگ نم عليه يفلذا مجن

  .يدنما يريگ يماو خارج است تصم ياراخت يطهح
  الزام به تمكين

ت واقع شد، روابط كه نكاح به طور صح ق.م، همين 1102بر اساس ماده
ديگر برقرار ت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همزوجي

وظايف  يق.م هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادا 1108و بر اساس ماده شود يم
ت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. زوجي  
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ق.م، اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن  1115بر اساس ماده كنيل
ار مسكن عليحده اختي تواند يزن باشد م يبرا ييا شرافت ييا مال يخوف ضرر بدن

كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر 
معذور است نفقه بر عهده  ركه زن در بازگشتن به منزل مزبو ينخواهد داد و مادام
  شوهر خواهد بود. 

از  يتيثيو ح يمال ،يخوف ضرر اعم از بدن شود يكه مالحظه م گونه همان
باعث سقوط حقّ نفقه  نيتمك نينكرده و ا نيتمك تواند ياست كه زن م يموارد

 ،يقانون در خصوص ضرر بدن حيبه استناد تصر يو حت ياول قينخواهد بود و به طر
بر  دينما يخوددار نيتمكاز  يناقل جنس يماريگفت اگر زن به علّت وجود ب ديبا
خصوص  نيدر ا يو چه بسا از باب وجوب حفظ الصحه و ستين يحرج يو

ال ضرر  ة. حكم فوق مبتنى بر قاعددينما يخوددار نياز تمك ديدارد و با فيتكل
است به اين شرح كه اطاعت از شوهر و تمكين مطلق نسبت به او بر زن فرض و 

علّت ه الزم است و عدم اطاعت موجب سلب حقّ نفقه خواهد بود ولى چنانچه ب
ضرر  ال ةشود، قاعدامراض مقاربتى و يا علل ديگر موجب ورود خسارات به زوجه 

كه  دارد؛ بدون آن زده و وجوب اطاعت را برمى تخصيصعموم وجوب اطاعت را 
، 1387داماد، (محققعدم اطاعت زوجه در اين گونه موارد حقّ نفقه را سلب نمايد.

  )13، ص6ق، ج1387؛ شيخ طوسي،357ص
  امكان فسخ نكاح

اقل كشنده زوج ن يماريعقد نكاح از ب نياز طرف يكياگر  ديد ديبا اكنون
  ر؟يخ ايدر خواست فسخ نكاح داشته باشد  تواند يخود مطلع شد م

 1123ق.م عيوب موجب حقّ فسخ در مرد و متقابالً در ماده  1122ماده در
 نيرا بد يديق.م ق 1124ق.م عيوب موجب حق فسخ در زن آمده است. البته ماده 

مرد است  يموجب حق فسخ برا يشرح اضافه نموده است كه عيوب زن در صورت
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بديهي است كه عيوب مطرح در  كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
كه مطابق آن، عيوب  قانون مدني به پيروي از فقه اماميه برگرفته شده است

(شيخ طوسي، اند.  را موجب فسخ ندانسته  موجب فسخ حصري است و غير از آن
  )249، ص4ق، ج1387

از  كي چيه يياحصا لياست، دالپيدفوق  يمنطوق مواد قانوندر  كه ناچن
 يها يمارياگر ب يول باشد يو... نم دزيا ليبحث از قب نيمورد نظر ا يها يماريب

مشابه  يماريهر ب ايو  دزيا ياول قيگفت به طر ديبا م،يبدان ليمندرج را از باب تمث
حكم به  ديمذكور باشد با واردشناخته شده و مشابه م يكه از نظر كارشناس گريد

، 4، جق  ه 1409(گلپايگاني، اند.  امري كه برخي فقها نيز قائل بدان شدهفسخ داد. 
اما برخي ديگر حقّ فسخ را نپذيرفته و تنها ) 103، ص ق  ه 1429مكارم شيرازي،  ؛335ص

 1428ت،؛ بهج321، ص2تا، ج ، بيتبريزى(اند.  و لزوم نفقه شدهمقاربت از امتناع قائل به 
برخي ديگر نيز حقّ فسخ را تنها در ) 363، ص3تا، ج ؛ منتظري، بي85، ص4، ج ق  ه

  )133تا، ص (فاضل لنكراني، بيقبل از عقد شرط شده باشد.اند كه  صورتي ممكن دانسته
كه  يدر صدور احكام اطيبودن موارد مذكور احت يياحصا دگاهيچه با داگر
و توقف همراه است و مانع از اتفاق نظر  يبا تأن شهيهم انجامديخانواده ب يبه تالش

از  يمشابه به عنوان عوامل فسخ نكاح است، ول يها يماريب ريو سا دزيبر شمول ا
و لذا در  ستيتاً طالق، مسدود نيو نها نيعدم تمك يمنظر هم راه قانون نيا

 از امراض يهرگاه شوهر بعد از عقد، مبتال به يك«ق.م آمده است:  1127ماده
با او امتناع نمايد و امتناع به  يگردد، زن حق خواهد داشت كه از نزديك يمقاربت

كه  يق.م در صورت1130اساس ماده  بر» علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
به حاكم شرع مراجعه  تواند يم يدوام زوجيت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، و

ر در محكمه ثابت شود، دادگاه چه عسر و حرج مذكو طالق كند، چنان يو تقاضا
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ر نباشد زوجه به كه اجباراً ميس يزوج را اجبار به طالق نمايد و در صورت تواند يم
  .شود يشرع طالق داده م كماذن حا

عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن  - تبصره
آن مشكل  زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل يرا برا يكه ادامه زندگ يوضعيت

باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج 
  : گردد يمحسوب م

يا هر عارضه  ييا سار يصعب العالج روان يها يابتالء زوج به بيمار
  مشترك را مختل نمايد.  يكه زندگ يالعالج ديگر صعب

و امكان اخذ طالق است،  نيمالحظه شد كه مواد فوق، مشعر به عدم تمك پس
و  يتلق يليق.م تمث 1123و 1122در مواد ييموارد احصا يگرياگر از منظر د يول

 دراز وجاهت نخواهد بود.  يخال زيحكم به فسخ ن رديمصالح جامعه مد نظر قرار گ
موارد  ليقب نينظر شده و در ا ديتجد زين يگذار قانون وهيجا الزم است در ش نيا

ابهام، مانع از  جاديبودن موارد مذكور در قانون شود تا بعداً با ا يليبه تمث حيتصر
مصداق بر عهده  نييتع گريد ينشده و از سو ديدچار ترد ايو  حيصح يها برداشت

  شود. هكارشناسان و خبرگان هر فن گذاشت
  جبران خسارت

به شخص منتقل  دزيمانند ا يا ناقل كشنده يماريب ،يتماس جنس قياز طر اگر
چه  دهيموجود در خصوص جبران خسارت، خسارت د يها وهيبا توجه به ش شد،
  خواهند داشت؟  يفيوطرف مقابل چه تكال يحقوق

  يخسارت مادالف) 
ق.م اعاده به وضع سابق ممكن نبوده  329چون بر اساس ماده  رسد ينظر م به

از  يناش يها نهيهمه هز ديندارد، با ييمعنا زيق.م.م دادن معادل ن 3و بر اساس ماده 
ق.م.م  5و  3حكم داد. بر اساس مواد يمراقبت و درمان را به عنوان خسارت ماد
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كه بر اثر يي ها نهيهز ،كاهش توان كار ت،ها اعم از نقص در سالم همه خسارت
بر  عالوه جبران شود. ديبا شود يم ليتحم دهيد انيز يشتيمع يها نهيبه هز يماريب
كه در  يق.م.م در صورت 6شود بر اساس ماده  هيتأد ديكه باي ميمستق يها انيز

ف ممكن است بعدها مكلّ ايقانوناً مكلف بوده و  دهيد انيز بيزمان وقوع، آس
و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق  دينما يرا نگاهدار يشود شخص ثالث

 يمتناسب، تا مدت يبه عنوان مستمر را يمبلغ ديبا انيمحروم گردد وارد كننده ز
شخص ثالث بوده  يف به نگاهدارعادتاً ممكن و مكلّ دهيد بيآس اتيكه ادامه ح

  به آن شخص پرداخت كند.
  يخسارت بدنب) 
و  ياصل حرمت حفظ جان و تن آدم يبر مبنا يمطالبه خسارت بدن حقّ

متفاوت است، كه به  يآثار ضرر بدن كنيتكاليف آمره در خصوص آن است. ل
  : شود يم انيب كيتفك

 ي: در اين نوع خسارت، عناصر متعدديجسم تيصدمه به سالمت تمام -1
  . شود يم يو داروي يجراح ،يپزشك يها است كه شامل هزينه

آمد، به استناد  نيشيگونه كه در مطالب پ فوت منفعت يا تقليل آن: همان -2
به  دياست و با ميفوق قابل تقو يها ق.م.م همه خسارت 6و  5، 3ق.م،  329مواد 
  آن حكم داد.  نينسبت به تأم ده،يد انيز نفع

  يخسارت معنوج) 
به  يجنس مارانيتوجه به فرهنگ حاكم بر جامعه، در خصوص برخورد با ب با

طرف مقابل  يماريكه بدون اطالع از بي ا دهيد انيشخص ز دز،يبه ا انيمبتال ژهيو
به  تواند يناقل نداشته است م طيبا شرا يبه ارتباط جنس زين يبدو تيبوده و رضا

و با توجه به  دينما ياقامه دعو شود يوارد م يكه به و يمعنو يها موجب خسارت
نسبت به صدور حكم اقدام كند. خسارت  ديق. م. م، دادگاه با 10و 1،2مواد 
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كه در حديث الضرر بحث از  ييشناخته شده است تا جا زيدر فقه ن يمعنو
  است. يخسارت معنو

 خسارت 5.شده است يپيش بين ينيز خسارت معنو يقانون اساس 171اصلدر 
خسارت  زياز رنج معلوليت يا تغيير در جسم و محروميت از لذات مشروع ن يناش
   .نديبدان حكم نما ديآن با يمحاكم با كارشناس رسد يو به نظر م يتلق يمعنو

  
  گيري  نتيجه

افراد، تعهد ضمني به مراقبت از اصل ورود ضرر به غير نفي شده است و  -1
سالمت ديگران و خود دارند. بنابراين عمد و جهل زيان زننده در مسؤوليت مدني 

 وي مؤثر نيست.
هاي پرخطر از جمله ايدز، مكلّفند كه شريك جنسي  افراد مبتال به بيماري -2

است، خود را از وجود بيماري مطّلع نمايند. عمل ايشان از مصاديق بارز ترك فعل 
از آن جايي كه در ترك فعل اگر اين عمل غيرمتعارف و قابل سرزنش باشد به 

داد (اطالع، استفاده  كاري را انجام مي نحوي كه يك فرد محتاط به جاي ترك فعل
ول شناخت، ولو آن كه قصد ؤاز وسايل بهداشتي) بايد فرد مبتال و ناقل را مس

  اضرار نداشته باشد. 
با توجه به شرافت جان و تن آدمي رافع مسؤوليت ديده،  رضايت زيان -3

  مدني زيان زننده نيست، ولي مسؤوليت كيفري را به دنبال نخواهد داشت. 
هاي دارو، درمان و  هاي تقليل منفعت، هزينه صورت ورود خسارت در -4

  ناشي از رنج محروميت از لذات مشروع بايد تقويم و تأديه شود. 
قهي، مصالح عمومي و مجازات به عنوان عامل بازدارنده با توجه به مباني ف -5

مسؤوليت كيفري و حكم به قصاص براي ناقل عالم قاصد بعيد  ،ارتكاب جرم
 يگريجهت كشتن د و سالحي  به عنوان حربه يمارياگر ب نيست. تا جايي كه
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مزبور، خارج از اراده فاعل آن محقق نگردد،  جهيلكن نت رديمورد استفاده قرار گ
. ليكن در تنجز حكم باشد يم هوجم »شروع به قتل عمد« يفرياستفاده از عنوان ك

  بايد تدقيق شود. 
  پيشنهادها

رسد حتي قوانين موجود، امكان صدور احكام مناسب و  اگر چه به نظر مي -
مقرون به عدالت و انصاف را دارد ولي با توجه به مباحث مربوطه و در پاسخ به 

هاي خالي از ابهام، نسبت به تصويب قوانين مورد  صدور حكمگرايي و لزوم  جزم
  نياز با روش تمثيلي و ارجاع امر به كارشناسي اقدام نمود.

هاي پرخطر از جمله ايدز و هپاتيت به عنوان امراض مسري  اعالم بيماري -
مهم از طرف وزارت دادگستري به دفاتر ازدواج و اجبار متقاضيان ازدواج به انجام 

  ها. ش عدم ابتال به اين بيماريآزماي
تصريح ايجاد مسؤوليت مدني و تضمين مسؤوليت كيفري حسب مورد  -

  براي زيان زننده.
اند و حقّ  حق فسخ نكاح براي زوجيني كه به ابتال طرف مقابل جهل داشته -

  اند.  طالق براي افرادي كه علم داشته
خطر تا اخذ نتيجه  پرهاي  در صورت تشكيك زوجين در ابتال به بيماري -

كه در صورت احراز بيماري  آزمايش زوجه داراي حقّ حبس باشد. ضمن آن
ق.م اجبار به تمكين نشده و اين استنكاف مسقط حقّ  1127مستنداً به مالك ماده 

  نفقه نباشد. 
ولين بهداشتي مكلّف به اعالم بيماري به مراكز خاص با ؤپزشكان و مس -

  .حفظ اسرار مراجعين شوند
  هاي پرخطر. امكان سقط جنين در بيماري -
  هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از قبيل موارد زير:  حمايت -
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هاي پرخطرجنسي رابطه  سازي در جامعه به طوري كه ابتال به بيماري فرهنگ
  مستقيم با انحراف جنسي نداشته باشد.

هاي  سط رسانهتعهد مراقبت بهداشتي از ساير آحاد جامعه در اخالق جامعه تو
  ارتباط جمعي نهادينه شود. 

  تدارك بيمه خاص براي كودكان متولد داراي بيماري پرخطر.
هاي حمايتي از بيماران  جلوگيري از اخراج و قطع رابطه بيمه و ساير سيستم

  هاي پرخطر. مبتال به بيماري
  هاي پرخطر. رايگان نمودن آزمايش ابتال به بيماري

  هاي پرخطر.  ارائه خدمات درماني رايگان براي مبتاليان به بيماري
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  ها نوشتپي 

منابع   بيابد و اگر نيابد با استناد به  مدونه  هر دعوا را در قوانين  كند حكم  كوشش  است  موظف  قاضي« 1
يا   يا اجمال  يا نقص  سكوت  بهانه  تواند به  را صادر نمايد و نمي  قضيه  معتبر، حكم  يا فتاواي  معتبر اسالمي

  »ورزد.  امتناع  عوا و صدور حكمد  به  از رسيدگي  مدونه  قوانين  تعارض
  در اين زمينه پنج نظر مهم وجود دارد: 2
 ياز نظر شارع منتف يحكم نيشده و چن يكه منشأ ضرر باشد نف يحكم تيدر روا :نفي حكم ضرري -1

ال در  ريتفس ني. در اباشند مينظر  نياقائالن  ينينائميرزاي و  يشيخ انصار جعل نشده است. يعنياست 
اين شده به  ينف عيضرر در خارج وجود دارد اما ضرر در عالم تشر رايآن به كار نرفته، ز يقيحق يمعنا

  .ميندار يدر اسالم حكم ضرر معنا كه
را  ياحكام تيروا كهمعتقد است در كفايه  يآخوند خراسانمرحوم  :نفي حكم به لسان نفي موضوع -2

  .كرده لذا نفي ضرر (موضوع) كنايه از نفي خود حكم ضرري است يكه در مورد موضوع ثابت است نف
يعني شده است  يمعتقد است در الضرر، ضرر غير متدارك نف ينراقمرحوم : ضرر غير متداركنفي  -3

  هركس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران كند و ضرر غيرمتدارك در اسالم وجود ندارد.
نهي در الضرر حكم شيخ الشريعه اصفهاني و صاحب عناوين مطابق نظر : نهي به عنوان حكم اولي -4

   .ني نبايد كسي به ديگري ضرر بزندناهيه است؛ يع ،الهي بوده و ال
ناهيه بوده و نهي سلطاني و  ال،معتقد است كه االصول  در تهذيبامام خميني (ره)  نهي حكومتي: -5

  تكليفي.نه نهي  حكومتي و در مقام اجراي حكم الهي است
  :قتل در موارد زير قتل عمدي است« -1375قانون مجازات اسالمي 206ماده  3

كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را  كه قاتل با انجام كاري قصد مواردي -الف
  . اه نباشد ولي در عمل سبب قتل شودكشنده باشد خو نوعاً دارد خواه آن كار

كشتن شخص را نداشته كشنده باشد هرچند قصد كاري را انجام دهد كه نوعاً مواردي كه قاتل عمداً -ب
  . شدبا
كشنده نيست ولي نسبت به  دهد نوعاً ردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد وكاري را كه انجام ميموا -ج

و قاتل نيز به آن آگاه  ه باشدكشند واني يا كودكي و امثال آنها نوعاًطرف بر اثر بيماري و يا پيري يا نات
  .باشد

  »َلا َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َو َلا َمالُُه إِلَّا بِِطيَبِة نَْفِسهِ « 4
  يا در تطبيق  يا در حكم  در موضوع  قاضي  در اثر تفسير يا اشتباه  يكصد و هفتاد و يكم: هر گاه  اصل 5

  موازين  تقصير، مقصر طبق  گردد، در صورت  كسي  متوجه  يا معنوي  ، ضرر مادي بر مورد خاص  حكم
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  از متهم  شود، و در هر حال  مي  جبران  دولت  وسيله  به  خسارت  صورت  و در غير اين  است  ضامن  اسالمي
   گردد.  مي  حيثيت  اعاده

  فهرست منابع
  .زانيتهران: نشر م ،يعموم يحقوق جزا .)1382( -يمحمدعل ،يلياردب

  ي.سسه النشر االسالمؤقم: م ،چاپ اول، 2ج )اصول عمليه(رسائل .)تا يب( -يمرتض ،يانصار
 اءيالح تيسسه آل البؤم قم: ،اول چاپ ،2ج كفايه االصول،.)1409( -محمدكاظم ،يآخوندخراسان
  .التراث

  مدني، چاپ دوم، تهران: نشر ميزان. مسؤوليت .)1387( -باريكلو، عليرضا
   .له ، چاپ اول، قم: دفتر معظم4، ج استفتائات .) ق  ه1428( -فومنى، محمد تقى بهجت

  كتاب القصاص، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر نشر برگزيده.  .)1414( -تبريزي، ميرزا جواد
  .نا ي، قم: ب ، چاپ اول2، ج استفتائات جديد .)تا ي(ب -جواد رزايتبريزى، م

  ترمينولوژي حقوق، چاپ هفتم،تهران:گنج دانش.  .)1374( -جعفري لنگرودي، محمد جعفر
  ي.التراث العرب اءي: دار احروتيوسائل الشيعه، چاپ بنجم، ب .)1983( -محمد ابن الحسن ،يعامل حرّ

، چاپ 4، ج شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام .)1408(  -حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن
 . اسماعيليانمؤسسه  دوم، قم:

  ، چاپ پنجم، تهران: منشورات مكتبه االعتماد. 2تحرير الوسيله، ج . )1365( -خميني، (امام) سيد روح اهللا
، چاپ 3، جصول)القواعد الفقهيه و االجتهاد و التقليد(تهذيب اال .)1382( -اهللا خميني، (امام) سيد روح
   كتابفروشى اسماعيليان. -اول، قم: دار الفكر

  .ييتهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا ،يعموم يحقوق جزا .)1377( -ان، حسندادب
  چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه بوستان كتاب. ،يفريك تيولئمس يمبان .)1382( -اشرف يعل ،يدلفان

  .هي: مكتبه المرتضوتهران ،7ج ،هالمبسوط في فقه اإلمامي .)1351(  -طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن
 هالمكتب، چاپ سوم: 4ه، جالمبسوط في فقه اإلمامي .ه.ق)1387( - طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن

  ه.المرتضوي
چاپ سوم: المكتبه ، 6ه، جالمبسوط في فقه اإلمامي .ه.ق)1387(  -طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن

  .المرتضويه
  م، بيروت: انتشارات مؤسسه الرساله. ، چاپ شش1التشريع الجنائي االسالمي، ج  .)1405( -عوده، عبدالقادر

  .نا ي: بجا ي، ب احكام پزشكان و بيماران .)تا ي(ب -لنكرانى، محمد فاضل
، تهران: هشتم، چاپ 1)، جمدني مسؤوليتخارج از قرارداد ( يها الزام .)1387( -ناصر ان،يكاتوز

  انتشارات دانشگاه تهران.  
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)،چاپ چهارم، تهران: دارالكتب هاإلسالمي-الكافي(ط. ) ق. ه1407(  -كلينى، ابوجعفر، محمد بن يعقوب

  .اإلسالميه
، قم: دار القرآن  ، چاپ دوم4، ج مجمع المسائل. ) ق  ه 1409(  -گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى

  . الكريم
  انتشارات گنج دانش. تهران: ،يقانون مجازات اسالم يمحشا .)1383( -رجيا ان،يگلدوز

نو در علوم  يها شهيچاپ دوم، تهران: اند ،يبخش مدن فقه قواعد .)1366( -يمصطف دمحقق داماد، سي
  ي.اسالم

بررسي فقهي حقوق خانواده؛ نكاح و انحالل آن، چاپ پانزدهم،  .)1387( -يمحقق داماد، سيد مصطف
  تهران: مركز نشر علوم اسالمي.

و عوامل  دزياز انتقال ا يناش يفريك تيمسئول« .)1386( - درضايس ،پور احسان ؛يمصطف ديس ي،مصطفو
تهران: مجله  ،26، شماره 8دوره ، »هيكانادا و فقه امام ران،يدر حقوق ا يقيرافع آن؛ مطالعه تطب

  264-215صفحه  معارف اسالمي و حقوق،
  ).ع(مدرسه امام على بن ابى طالب  ، چاپ اول، قم: احكام پزشكى .) ق  ه1429( -ناصر ،يرازيش مكارم

   .نا ي، قم: ب ، چاپ اول3، ج رساله استفتائات .)تا ي(ب -على حسين  منتظرى،
منيه الطالب،  ،يالخوانسار يبن محمد النجف يموس خيش راتيتقر .)1418( -نيمحمد حس ،ينينائ يرزايم

   ي.چاپ اول،  قم: انتشارات موسسه النشر االسالم ،2ج 
جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، چاپ سوم، تهران: انتشارات  .)1367( -نجفي، شيخ محمدحسن

  دارالكتب االسالميه. 
: بيروتم، هفتچاپ ، 42جاالسالم،  عيشرح شرا يجواهر الكالم ف .)1404( -محمدحسن خيش ،ينجف

 . دارإحياء التراث العربي
  ي.رتيمكتبه بص عوائد االيام، چاپ سوم، قم: انتشارات .)1408( -احمد بن محمد ،ينراق

  تهران: انتشارات گنج دانش. ،يعموم يحقوق جزا نهيزم .)1385( -نوربها، رضا
  

  يادداشت شناسه مؤلف
  (نويسنده مسؤول)، تهران، ايران.استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي محمد روشن:

  تهران، ايران.، السالم) (عليهدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق محمد صادقي:
   m-roshan@sbu.ac.ir :يكيالكتروننشاني 
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