
از نظر مدنی  و به صورت سهوی،  به صورت غیرعمدی 
مسئولت  ایــن  مــی شــود  حقیقت  در  و  اســت  مسئول 
نکته  مهم ترین  ــون  چ ــا  ام گــرفــت؛  نظر  در  او  بـــرای  را 
فرد  که  شــود  ثابت  ایــن  و  اســت  سببیت  رابطه  اثبات 
فوت شده  فرد  شدن  بیمار  انحصاری  عامل  مشخصی 
گر  ا حتی  اســت؛  مسئول  فرد  آن  اســت،  آسیب دیده  یا 
جاهل  و  نبوده  عالم  خودش  نشده،  تقصیری  مرتکب 

بوده باشد، این مسئولیت وجود دارد.

تقصیر  بــاشــد، حتی  یــا  باشد  ــاه  گ آ پــس شخص   
هم نداشته باشد، در صورت برقراری رابطه سببیت 

مسئول است؟
دکتر مبین: بله به نظر می رسد بر اساس قوانین و 

کشور به همین ترتیب است. مقررات فقهی 

بر طبق  که فقها  از دالیل مهم این است  البته    
گاه، تکلیف  گر فرد آ قاعده الضرر و تحذیر می گویند، ا
در  ندهد،  انجام  بیماری  اشاعه  به  نسبت  را  خــود 
کرده، طبق قاعده تحذیر،  تی  واقع اهمال و بی مباال
به  که  شخصی  امــا  اســت؛  مسئول  الضــرر  قاعده  یا 
به  توجه  با  گفت  می توان  است،  گاه  ناآ بیماری اش 
اینکه در جامعه هشدارهای همگانی داده می شود 
اضطراری  شرایط  در  و  آمــاده بــاش  حالت  به  همه  و 
هستند و بر اساس اصل قاعده فقهی احتیاط و اصل 
که  از رفتاری پرهیز شود  که می گوید  تعهد به ایمنی 
شخص  برای  می توان  است؛  پرخطر  عرف،  حکم  به 

گاه هم مسئولیت متصور شد. ناآ
این  اینکه  مگر  اســت؛  درســت  کاماًل  مبین:  دکتر 
کامل انجام داده باشد؛ در  فرد اقدامات الزم را به طور 
این  به  مستند  دیگر  کند  پیدا  شیوع  گــر  ا صــورت  ایــن 
را  الزم  اقــدامــات  همه  من  می گوید  یعنی  نیست؛  فــرد 
انجام دادم و مستند به من نیست؛ خیلی وقت ها سر 

که مخالف »استناد« می شود  کالس به بچه ها می گویم 
می گویند  عرف  در  را  چیزها  بعضی  دیده اید  »اتفاق«؛ 
این اتفاقی این طور شد، بعضی وقت ها می گوییم نه در 
ح  شرایط عادی هم این اتفاق قابل پیش بینی بود. طر
این  بــرای  تقصیر  جمله  از  پیش بینی  قابل  بحث های 
که  کنیم؛ اما جایی  که ما قابلیت استناد را احراز  است 
استناد وجود نداشته باشد )در قانون هم بعضی جاها 

کند«. گر اتفاقًا سرایت  هست( می گوید »ا

ح بودن نظریه »کارایی اقتصادی    با توجه به مطر
نــظــر شــمــا چــطــور می توانیم  ــه  ب قــواعــد حــقــوقــی«، 
تا  کنیم  تقسیم  مختلف  عــوامــل  بین  را  مسئولیت 

کارایی اقتصادی محقق شود؟ کثر  حدا
کارایی اقتصادی  گر بخواهیم نظریه  ا دکتر مبین: 
کنیم، باید بیشتر به سمت مسئولیت دولت  را اعمال 
یعنی  کند؛  فراهم  را  منابع الزم  برویم. دولت می تواند 
را از  هزینه هایی  خطرزا،  عوامل  و  هزینه ها  به  توجه  با 
حتی  یا  عــوارض  فعالیت های  مالیات،  بودجه،  محل 

که از عوامل زیان بار می گیرد، بین افراد توزیع  خساراتی 
کارایی  کند. به نظر می رسد در موارد این چنینی نظریه 
دولــت  عمومی  مسئولیت  سمت  بــه  را  مــا  اقــتــصــادی 
انجام  را  کــار  ایــن  دنیا  همه  در  تقریبًا  اآلن  و  مــی بــرد 

می دهند.
قــواعــد  ــا  م یعنی  چـــه؟  یعنی  اقــتــصــادی  کـــارایـــی 
که به وضعیت بهینه ای  مسئولیت را به گونه ای بچینیم 
درنتیجه  که  هرکس  بگوید  دولت  کنید  فرض  برسیم؛ 
دعوا  اقامه  ــاه  دادگ در  و  بیاید  زیــان دیــده  بیماری  ایــن 
ورود  عامل  بگیرد.  ــان  زی عامل  از  را  خسارتش  و  کند 
کادر  مختلف،  بخش های  یا  دولت  است  ممکن  زیان 
استانداری،  هواپیمایی،  شرکت  بیمارستان،  پزشکی، 
اشخاص  یا  و...  ارتــش  انتظامی،  نیروی  فرمانداری، 
این طور  بخواهند  افــراد  گر  ا باشند؛  حقوقی  و  حقیقی 
بند  سنگ  روی  سنگ  اصــاًل  کنند،  خسارت  مطالبه 
جامعه  ــرای  بـ عجیبی  هــزیــنــه هــای  یعنی  نــمــی شــود، 
آینده  تــا چند ســال  باید  خــواهــد داشـــت؛ دادگــســتــری 
کند؛ این یعنی چه؟ به  کرونا رسیدگی  فقط به دعاوی 
معنی وضعیت غیر بهینه اقتصاد و ضرر برای کل جامعه 
راهکار  اما  می کند؛  ایجاد  سنگینی  هزینه های  اســت، 
کسی هم مقصر باشد،  گر  ساده تر چیست؟ اینکه حتی ا
متکفل  من  بگوید  بگیرد،  خسارت  او  از  ــت  دول خــود 
جبران خسارت ها در سطح جامعه هستم، نمی خواهم 
کند، دادگاه هم نمی خواهد بروید،  هیچ کس اقامه دعوا 
بیمارستان  همین که  بیاورید؛  نمی خواهد  هم  مدرک 
کــرونــا داریـــد، شما را رایــگــان درمــان  آمــدیــد و دیــدیــم 
بتواند  شاید  و  اســت  خــســارت  جــبــران  ایــن  می کنیم. 
کند؛ ولی دولت  بهینه ترین وضعیت اقتصادی را ایجاد 
کسانی  نباشد  این طور  برود،  مسئولین  سراغ  باید  هم 
بر  قانونی  مسئولیت  و  بــوده انــد  مقصر  وســط  ایــن  کــه 
گرفته است، از مسئولیت معاف شوند  عهده شان قرار 

و بگویند همه را دولت انجام دهد.

اگر بخواهیم نظریه کارایی 
اقتصادی را اعمال کنیم، باید 

بیشتر به سمت مسئولیت دولت 
برویم. دولت می تواند منابع 

الزم را فراهم کند؛ یعنی با توجه 
به هزینه ها و عوامل خطرزا، 

هزینه هایی را از محل بودجه، 
مالیات، فعالیت های عوارض 

یا حتی خساراتی که از عوامل 
 زیان بار می گیرد، بین افراد

توزیع کند.
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