
از  ناشی  مدنی  »مسئولیت  نشست،  این  موضوع 
کرونا« است؛ البته شاید چندان مناسب  انتقال ویروس 
کلمه »تقصیر« را در این جمله قرار دهیم و  که  نباشد 
اتفاقًا دیدگاه بر این است که کمتر به دنبال تقصیر باشیم 
و نباید در این حوزه مسئولیت مدنی خویش را بر تقصیر 
کنیم. بحث مسئولیت مدنی در سه سطح قابل  مبتنی 
بررسی است: 1- مسئولیت مدنی بین المللی دولت ها؛ 
2- مسئولیت مدنی دولت در حیطه حقوق داخلی؛ 3- 
برای  می خواهم  اشخاص.  مدنی  مسئولیت  سطح  در 

کنم. مرور این سه سطح، مباحث مختصری را مطرح 
کنیم،  کالن و عمده شروع  از سطح  گر بخواهیم  ا
در  دولــت هــا  مدنی  مسئولیت  سطح  نخست،  سطح 
خألهای  ــوزه  حـ ایــن  در  کــه  اســت  بین المللی  عــرصــه 
سطح  در  می دانید  دارد.  وجــود  جــدی  قــانــون گــذاری 
می گیرد،  ــرار  قـ اســتــنــاد  ــورد  مـ کــه  قــانــونــی  بین المللی 
»کنوانسیون های بین المللی« است )مرجع قانون گذاری 
که خود دولت ها می نویسند  که ما نداریم(؛ معاهداتی 
نیستند؛  یــا  هستند  پایبند  آن  بــه  و  می کنند  امضا  و 
که مورد پذیرش باشد،  بنابراین قواعد و عرف هایی هم 
آن قدر  مدنی  مسئولیت  حوزه  در  بین المللی  عرصه  در 
و  نوپدید  مسائل  پاسخگوی  که  نیست  جدی  و  قوی 

کرونا باشد. مسائل جدیدی مثل شیوع ویروس 
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کرونا مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر در انتقال ویروس 
دولت ها باید در قبال مسائل ناشی از مخاطرات زیستی پاسخگو باشند!

گفت،  باید  دولــت هــا  مدنی  مسئولیت  ــوزه  ح در 
بار  زیــر  از  کــردن  فــرار  در پی  گذشته همیشه  در  آن هــا 
کسی  مقابل  در  مــی کــردنــد  سعی  و  بــودنــد  مسئولیت 
از  که  این ما هستیم  نباشند. حتی می گویند  پاسخگو 
را  نــدارد دولــت  کسی حق  بازخواست می کنیم و  افــراد 
امروز  حقوقی  نظام های  در  ایده  این  کند؛  بازخواست 
بعضی  در  هنوز  شاید  البته  شــده؛  منسوخ  دیگر  دنیا 
بحث  در  )که  مدنی  مسئولیت  قانون  جمله  از  قوانین 
مسئولیت دولت در عرصه داخلی به آن اشاره خواهم 
را  تفکر  ایــن  نباید  امــا  هستیم؛  تفکر  ایــن  گرفتار  ــرد(  ک
ــروزه اصل  ــ ام بــپــذیــریــم.  بــه عــنــوان یــک اصــل حقوقی 
سطح  در  حــداقــل  تقریبًا  دولــت هــا  قضایی  مصونیت 
کــنــار زده  ــاه حــقــوق دان هــا  ــدگ دکــتــریــن و در سطح دی
بگوییم  ما  که  نیستند  قائل  حقوق دانان  دیگر  و  شده 
دولت ها مصون از مسئولیت هستند و مسئول شناخته 
دکترین  سطح  در  هم  هنوز  موضوع  ایــن  نمی شوند. 
کلی تبدیل نشده است. در حوزه  به قاعده  اما  بــوده، 
مسئولیت مدنی بین المللی دولت ها، در برخی حوزه ها 
کنوانسیون ها و معاهداتی را داریم. جالب است عمده 
که در این زمینه به تصویب رسیده در  کنوانسیون هایی 
این مقررات  گر بخواهیم  ا و  حوزه محیط زیست است 
کنیم در حوزه مسئولیت مدنی دولت و بعد  بررسی  را 

  گزیده ای از سخنرانی دکتر »حجت مبین«
گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز  استادیار 

کــه این  بــه بحث خــودمــان بــرســیــم، نــشــان مــی دهــد 
دولت ها  مدنی  مسئولیت  دارنــد  تمایل  کنوانسیون ها 
کنند تا به جای اینکه ما  را بر مسئولیت محض مبتنی 
سراغ بحث تقصیر برویم، مسئولیت محض را بپذیریم. 
و  کنوانسیون ها  ایــن  همه  بگویم  نمی خواهم  البته 
مقررات، مسئولیت محض را برای دولت ها تا صد درصد 
مصداق  به  مصداق  و  مورد  به  مورد  بلکه  پذیرفته اند؛ 
تفاوت دارنــد؛ اما جهت گیری و تالش ها به این سمت 
تا  اینکه  البته  بقبوالنند؛  را  که مسئولیت محض  است 
مختلف  کنوانسیون های  در  بودند  موفق  انـــدازه  چه 

متفاوت است.
در بحث مسئولیت نکته ای را مرور کنم: برای اینکه 
کنیم،  مبانی مسئولیت را در زمینه های مختلف بررسی 
نظریات  مثل  مسئولیت،  نظری  مبانی  از  صرف نظر 
»تقصیر«، »خطر«، نظریات »مختلط«، »تضمین حق« 
کم بر مباحث مختلف چند  و...، سیستم مسئولیتی حا
که ساده ترین آن مسئولیت  فرض می تواند داشته باشد 
مسئولیت  در  و  حالت  این  در  اســت؛  تقصیر  بر  مبتنی 
مرتکب  که  اســت  مسئول  زمانی  فــرد  تقصیر  بر  مبتنی 
به  باید  او  سببیت  رابطه  و  تقصیر  و  باشد  شده  تقصیر 
اثبات برسد؛ یعنی در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عالوه 
که در همه موارد شرط است، اثبات تقصیر  بر اثبات ضرر 

و  بار دیگر نظرات مختلفی درباره مسئولیت دولت ها در اقدامات داخلی  کرونا باعث شد  بحران همه گیر 
ح شود. این واقعه جهانی، نظریه »پایان مصونیت دولت ها« در عرصه بین الملل را بیش  بین المللی مطر
کرد. بر این اساس در فصلنامه »بنیان« بخشی از سخنرانی دکتر »حجت مبین«، استادیار  از پیش تقویت 
گروه حقوق خصوصی و اسالمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، درباره »مسئولیت مدنی 

کرونا« ارائه می شود. ناشی از تقصیر در انتقال ویروس 
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بحران کرونا


