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Abstract 

The use of quarantine to control communicable diseases has always been 

controversial because such strategy raises political, moral, economic and legal 

challenges and requires a precise balance between public interest and individual 

rights and discussion on the scope and foundations of government involvement in 

the field of public health. It is necessary to determine precise measurements in order 

to apply this method. The legal systems of the countries within the framework of the 

constitutions and the ordinary laws and regulations have provided the quarantine for 

the prevention of the communicable diseases. Although we do not have a specific 

law on quarantine in Iran, the principle 79 of the Constitution can be used to 

legitimize it. Also, given the emergence of emerging diseases, there is a need for a 

specific legal framework, including a comprehensive quarantine law which contains 

regulation about how to enforce it, how it will be implemented, the authorities in 

charge, the extent of the quarantine, guarantee of breach, and how to recover the 

effects thereof. 
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 چکیده
زیرا چنین  ،برانگیز بوده استگیر همیشه بحثهای همهیبرای کنترل بیمارقرنطینه استفاده از 
کنر  و مترتمزت ارواز     اخالقی، اقتصادی و حقوقی را مطرر  مری  سیاسی،  هایچالشراهکاری 

و بحث در خصوص گترتره و مارانی دخالرت دولرت در      دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی
 .منظور کاربتت این روش ضروری استهای دقیق بهاعیین سنجه است. حوزۀ به اشت عمومی

 زمینر  اعمرال  انین و مقرررا  عرادی   های حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قونظات
هرچن  قانونی  در ایرا است.  را فراهم ساختههای واگیردار قرنطینه برای مقابمه با شیوع بیماری
 یسازقانو  اساسی برای مشروعیت 97اوا  از اصل ولی می ،خاص برای موضوع قرنطینه ن اریم

وپ ی  وضع قانونی معین در این زمینه های نبا اوجه به ظهور بیماری همچنین .دکرآ  استفاده 
نمای ؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوۀ اجرای آ ، مقاما  متروول،  الزت می

 ح ود و ثغور، ضمانت نقض و نحوۀ جارا  آثار حاصل از آ  باش .
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 مقدمه
های واگیردار کشن ه یا متری در سراسرر جهرا  در حرال افرزایش     امروزه خطر ابتال به بیماری

عوامل میکروبیولروییکی   از طریق جادش هیهای اها یا بیماریعفونت دار،واگیر یهایماریب .است
طرور  هها هتتن  که بها یا پریمو ها، انگلها، قارچها )یا سموت باکتریایی(، ویروسشامل باکتری

مثال از طریق  برایانتقال متتقیم  شون .منتقل میبه فرد دیگر  یمتتقیم یا غیرمتتقیم از فرد
غذا یا  ،مثال از طریق آلودگی رایقطرا  قابل انفس یا مقاربت جنتی و گتترش غیرمتتقیم ب

برای کراهش   (.Monaghan, 2002: 1) گیردیک حشره یا عامل دیگر صور  می  آب یا با م اخم
خطر این اه ی ا  ج ی  و خطرناک برای سالمت عمومی، مقاما  به اشتی کشورها در مواردی 

های واگیرر  عنوا  راهکاری برای مح ود کرد  شیوع بیماریاز اق اما  اجااری چو  قرنطینه به
ش ه  که در زما  نگارش این مقاله شیوع گتتردۀ ویروس کرونا ساب. همچنا کنن استفاده می

 است برخی کشورها برای کنترل و مهار ویروس به قرنطینه متوسل شون .
ش    منظور جموگیری از فراگیرقرنطینه عاار  است از مح ود کرد  اجااری اردد افراد به

ای د، ولی در پراره گیرانجات می طور معمول در مورد انتا بیماری یا عامل خطرساز. قرنطینه به
 (Manuell & Cukor, 2011: 418).  شون   نیز قرنطینه میموارد برخی جانورا

جذات در عه  عتیرق ککرر     قرنطین. رس از لحاظ ااریخی عمل قرنطینه به دورا  باستا  می
هایی برای محر ود کررد  یرا احتمراالب محاروس      ش ه است. در بخشی از این کتاب دستورالعمل

ش ه است. بقراط و دیگر پزشکا  یونرانی   ککر ،ش  در معرض خطرن می اصورکرد  آنهایی که 
گیرر اوصریه   هرای همره  در قر  چهارت قال از میالد نیز روش قرنطینه را برای کنتررل بیمراری  

در قرو  وسطی، قرنطینه بین قر  دوازدهم و چهاردهم در  .(Rothstein, 2015: 229) کردن می
شرهر ونیرز    ،برود  گرفتره  پرا را فررا  وقتی در قر  چهاردهم طاعو  سیاه سراسر ارو ونیز آغاز ش .

گذاشتن بره   ای حق خروج و ق تآ  خ مه و متافرا  هیچ کشتی براساسقانونی وضع کرد که 
روز لنگر ان اخته بود. برای ایرن منظرور مقامرا      07مگر آنکه کشتی به م    ،شهر را ن اشتن 

آلروده را بره آنجرا     ای در سراحل ایرن شرهر سراختن  کره افرراد      ونیز مرکز نگه اری در جزیرره 
کررد  ایرن    یدر آنجا سپری کنن ؛ این بیمارا  پرس از سرپر   را انتظار ۀفرستادن  اا این دورمی

معروف ش   1انزوا به کوارنتینو ۀدادن . این دوریافتن  یا جا  خود را از دست میم   یا شفا می
 .((Sehdev, 2002: 1072 است 07به معنای ع د در زبا  ایتالیایی که

هماهنگ بررای کنتررل بیمراری از     راهاردیقرنطینه سنگ بنای  ،نابراین از قر  چهاردهمب
در خمری    1409در سال  ،. اما نختتین قانونی که برای قرنطینه وضع ش ج اسازی استطریق 

دلیرل اه یر    هرای هنر  غربری بره    ماساچوست آمریکا به اصویب رسی  که به موجب آ  کشتی

                                                           
1. quarantinario 
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که برا ممنوعیرت   باور مکنو  در این قانو   (.Rothstein, 2015: 230)ش ن  طاعو  قرنطینه می
حاکم بر الگوی پیشگیری  ،اوا  از ابتال به این بیماری جموگیری کردورود یک مناع خارجی می

 . شقرو  آین ه بر قوانین قرنطینه کشورها حاکم  درکه  متری استهای از بیماری
در کشرورهای مختمرق قرنطینره    اغمرب  ده  که های حقوقی کشورها نشا  میبررسی نظات

داوطماانره اوسر      طور معمول، قرنطینر به ممکن است داوطماانه یا از نظر قانونی اجااری باش .
شرود کره بره موجرب اعالمیره، دسرتورالعمل یرا        یک مقات رسمی به اشت عمومی اوصریه مری  

جغرافیرایی    رخطر، یک منطقافراد در یک گروه پ برای مثالدرخواست از گروه خاصی از افراد )
برای م   مشخصی در خانه یا در  خواه ن ( میاخاص یا افرادی که در معرض بیماری احتمالی

اری اجااری با قوانین و مقررا  سختگیرانه  در عوض، یک قرنطین مناطق مشخص باقی بمانن .
از لحراظ   نروع قرنطینره  . این به اشت عمومی و سایر مقاما  دولتی قرار دارد قاما در اختیار م

ارر  و مر   زمرا  آ  صرری    آ  گیری، کاربرد خاص برای اصمیم مورد استفاده ها و شواه رویه
 Gostin et)اسرت  شر ه  حتی در برخی کشورها قابمیت طر  دعوا عمیه آ  نیز پذیرفتره  است و 

al., 2004: 83-84).          ر پژوهش حاضرر برر آ  اسرت ارا برا بررسری وضرعیت حقروقی کشرورها د
ماانی و چرارچوب اعمرال    های واگیردار از طریق قرنطینه،گذاری ماارزه با شیوع بیماریمقررا 
 نظات حقوقی ایرا  در این خصوص چه متیری را پیموده است؟ کن  ن و مشخصاییآ  را ا

 

 مبانی قرنطینه

جایی را  اگر بپذیریم که دولت حق م اخمه در گردد.ماانی قرنطینه به ماانی دخالت دولت برمی
مارانی قرنطینره اوجیره     ،ش   است منفعت فردی در حال زایل سابدارد که منافع عمومی به

از نظر فمتفی، حق بر سالمتی و حق بر زن گی زیربنای اختیارا  قانونی بررای کنتررل    شود.می
این اختیرارا  متضرمن اجارار و محر ودیت آزادی      های واگیر به نفع مردت است. اعمالبیماری

هرای  اوانن  از بتیاری از آزادیراد است. ب و  حفاظت از سالمتی، ایمنی و امنیت، مردت نمیاف
 .(Gostin, 2003: 6) من  شون فردی و اقتصادی که به آنها داده ش ه است، بهره

آیزیا برلین در مورد آزادی معتق  است امرایزی میرا  آزادی منفری، کره در آ  فررد حرق       
ولت دارد و آزادی مثارت کره در آ  دولرت برا احمیرل مقررااری بره        من ی ب و  دخالت دبهره

هر دو  .وجود دارد ،کن ها را در پراو آزادی بیشتر برای همگا  مح ود میضرور ، برخی آزادی
گرچره  ااوا  نتیجه گرفت که از این اعایر وی می عادالنه الزت است.  نوع آزادی برای یک جامع

در عرین   ،کنر  الل، حریم خصوصی، آزادی و دارایی محافظرت مری  قانو  منافع افراد را در استق
حال دولت بایر  اختیرار اقر ات بررای منرافع عمرومی را بره نهادهرا و مقامرا  صرال  از جممره            

شررط اینکره ایرن    بره  ،های به اشت عمومی در متائل مربوط بره سرالمت واگرذار کنر     سازما 
اما از آنجرا کره    دالنه و منطقی عمل کنن .ها برای جموگیری از اه ی  ج ی سالمتی، عاسازما 
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دارد، بایر   برر  هرای اقتصرادی را در  این م اخال  متضمن اعرض به حقوق فردی است و هزینره 
از نظر دورکین از جممه دالیرل محر ودیت حقروق جرایی     . (Gostin, 2000: 3118) موجه باشن 

که الاته اوالب این خطر بای   ده است که اعمال آ  حق، جامعه را در معرض خطر واقعی قرار می
دولرت بایر  ثابرت     ابیر متوجه امر ج ی و معین و مشخص مربوط به احوال شهرون ا  باش  و ثان

شرود  ضرری فاحش بر جا  و مرال دیگررا  وارد مری    ،  که اگر حق )از نوع دوت( نقض نشودکن
 محر ود کررد   در . بنابراین لزوت حفظ منافع عمومی مانای اختیار دولت (230: 1931)موح ، 

اح یر  یرا    1ج ا از بحث بر سرر مشرروعیت مارانی   آزادی افراد با ص ور حکم قرنطینه است. اما 
دیگرری    متوم 2آنهاشرای  و ضواب  اح ی  و اعمیق  در خصوصها، بحث اعمیق حقوق و آزادی

 خواه  ش .ب ا  پرداخته  مااحث بع یاوجه قرار گیرد و در  است که بای  مورد

 

 قرنطینهقانونی  چارچوب
و با اعیین در کشورها براساس اصول به اشت عمومی  دارهای واگیرهای کنترل بیماریسیاست

 رایعنوا  قوانین )بحقوق به اشت عمومی ممکن است به .شودحقوق به اشت عمومی اداره می
نی در هرر  ین های قانواقضایی و سیاسی( یا فر  رویو  مثال، قانو  اساسی، عادی، مقررا  دولتی

اول برای اطمینرا     محمی( اعریق شود که در درجو  مثال، ف رال، ایالتی رایسط  از دولت )ب
دهن  که سالمت عمومی این قوانین به دولت اجازه می کهیدرحال از شرای  سالمتی مردت است.

  های ساختاری و ماتنی بر حقوق، ق ررا محافظت و اراقا بخش ، همچنین از طریق مح ودیت
 .(Hodge, 2006: 442) ن نکدولت را مح ود می

مراارب موجرود میرا  منرابع حقروق سرالمت       گرفتن هرت قوانین و براساس سمتمه با درنظر
از طریرق قرنطینره را    واگیرردار های عمومی، چارچوب قانونی کشورها در مقابمه با شیوع بیماری

اهمیت این موضوع برا درج مقرررا    ر بدر برخی کشورها  .کرد کمی اقتیم  اوا  به دو دستمی
کشورها نیز  برخیدر  است.ش ه   یعنوا  قانو  بنیادین هر کشور اأکمربوط در قانو  اساسی به
هرای اجرایری   در چارچوب قوانین مصوب پارلما  یرا دسرتورالعمل   اغمبقوانین و مقررا  عادی 

 ان .ت نهادهصادره از مقاما  اجرایی در متیر ااخاک رویکردهای قانونی گا

 

 . قانون اساسی1
ش ه است.   یدر قانو  اساسی بتیاری از کشورها به اکمیق دولت بر حفاظت از سالمت افراد اأک

                                                           
 .1971نژاد، حایببیشتر ر.ک:   رای مطالعب .1

 .1971 نژاد،حایببیشتر ر.ک:   برای مطالع .2
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ها برای اأمین امکا  زن گی سالم، متعه  بره  شرایطی است که دولتۀ گیرن برحق بر سالمت در
انروعی از   ۀاوانر  دربردارنر   این حق مری  .(131: 1979 )عااسی و همکارا ،ان  فراهم کرد  آ 

سالمت عمومی باش  و سازوکارهای اضرمین ایرن حرق نیرز      ۀموضوعا  و متائل مربوط به حوز
شامل هر آنچه بتوان  به این مفاهیم کمک کن  و موجب احقق اموری همچو  مراقات به اشتی 

ایرن    جممر از  خواهر  برود.   ،و پزشکی و حفاظت از سالمت افراد در باالارین سط  ممکن شرود 
 د.کرهای واگیردار اشاره منظور مقابمه با شیوع بیماریاوا  به ایجاد قرنطینه بهسازوکارها می

کمی، در قانو  اساسی برخی کشورها به اصری  بره موضروع قرنطینره     ۀاما در کنار این مقرر
 یگرذار  کن  که دولت ف رال اختیار قرانو  ه است. در استرالیا قانو  اساسی اصری  میشاشاره 
براساس شرط اجاری قانو  اساسی ایاال  متح ه، وزیرر به اشرت    1را دارد. قرنطینه خصوصدر 

را از ورود به کشور یا متافر   دارهای واگیردولت ف رال اختیار دارد که افراد در معرض بیماری
گیری از و پیشر  صرور  روزانره بره مراکرز کنتررل     ها بازدارد. اختیار انجات این کرار بره  بین ایالت
هرا بره موجرب اروا      قانو  اساسی نیز، بره ایالرت    دهمین اصالحی .واگذار ش ه است هابیماری

  .((Chen, 2008: 87 کن یق ر  اجرای قرنطینه در چارچوب مرزهای خود اعطا م 2گتتریرفاه

پارلما  کانرادا   یگذاراختیارا  مطمق قانو   حیط قانو  اساسی، 71اصل  براساسدر کانادا 
؛ یابر  های موضوعا  احصایی کیل این ماده گترترش مری  های موجود در ردیقبه امامی زمینه

 9.خود، به قرنطینه اشاره دارد 11که در بن   یاماده
صرری    ۀو اشرار  فارغ از استفاده از ظرفیت کمی قانو  اساسی در اضمین حق سالمت افرراد 

 ژهیر واصول من رج در قوانین اساسی بره  برخی قوانین اساسی به موضوع قرنطینه، برخی دیگر از
اوان  متتمتک ااخاک ا ابیر الزت از جممره قرنطینره بررای    اصل اعالت وضعیت اضطراری نیز می

های واگیردار قرار گیرد. وضعیت اضطراری معرف وضرعیت اسرتثنایی در   مقابمه با شیوع بیماری
دهر   هرا مری  را  را بره دولرت  کاربرد اختیارا  مر یریت بحر   ۀخطر عمومی است که اجاز  نتیج

جمهرور  هرای خراص، رئریس   در کنیا با رعایت مح ودیت. از جممه (47: 1971)محای و کرمی، 
  کره کشرور در معررض اه یر  فاجعر     اوان  وضعیت اضطراری را اعالت کن ، از جممره زمرانی  می

شررایطی کره    طایعی یا سایر موارد اضطراری عمومی قرار دارد و انجات این کار برای مواجهه برا 
جمهور طاق قانو  اساسی مجاز است قتمت الزت باش . رئیس ،شودوضعیت اضطراری اعالت می

سوت قانو  حفظ امنیت عمومی را اجرا کن  و مقرراای را با ه ف حفظ امنیت عمومی و اضمین 
ایرن مقرررا     .های خطرناک و بحرا  ممری واقعری صرادر کنر     امنیت اشخاص و اموال، در دوره

 اجاراری   نر یاز جممه مح ودیت حرکرت افرراد و قرنط   ،مختمق باش  یهانهیاست در زم ممکن
(Tangwa et al., 2019: 146). 

                                                           
1. Australia Constitution,art 51,,available at: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133706 

2. Police power 

3. the Canadian constitution ,section 91(11), available at: https://laws-lois. Justice.gc.ca/eng/const/ 

https://laws-lois/
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طرور یکجاناره یرا بره درخواسرت      مجاز است بره  جمهورسیقانو  اساسی رئطاق در نیجریه 
راسیو  یا که در ف از جممه زمانی ،فرمان ار ایالتی وضعیت اضطراری را در موارد خاص اعالت کن 

انتانی یا طایعری وجرود دارد     یا وقوع هر گونه فاجع الوقوعبیهر بخشی از آ  اافاق یا خطر قر
جمهور به مقاما  گذارد. اعالت این وضعیت اوس  رئیسکه بر جامعه یا بخشی از جامعه اأثیر می

ز افراد انجات ده  اق اما  خاصی را در مورد م یریت اموال و حفاظت ابه اشت عمومی اجازه می
هرا را دارنر  و عر ت    کرد  افراد یا گرروه  نهیمثال، مقاما  دولتی ق ر  انزوا یا قرنط رایب .دهن 

 .(Shuaib et al., 2014: 868شود )قرنطینه جرت محتوب می هایاز انزوا یا دستور یرویپ
  عنروا  اصرمی از قرانو   ککر است در برخی کشورها اعالت وضرعیت اضرطراری نره بره     شایا 
است که  ش ه پذیرفته ،است یگذارقانو  ۀمصوب قو اغمبقانو  خاص که  منزل بمکه به اساسی،

 .گرفت خواه  در کیل قوانین عادی مورد بحث قرار

 

 . قوانین و مقررات عادی2. 1
های به اشرتی و مر یریت بحررا  سرالمت برا وضرع       های مراقاتدر بتیاری از کشورها سیتتم

اصول کمی قرانو  اساسری   ۀ کنن های اجرایی که منعکسعادی و دستورالعملقوانین و مقررا  
بینری ار ابیری چرو  قرنطینره     بره پریش   ،در مورد حمایت از مردت و سرالمت یرک فررد اسرت    

 عادی کشورها در خصوص موضوع قرنطینه به چهرار شرکل عمرل    یگذارنظات قانو  ان .پرداخته
وضعیت اضرطراری محتروب    ممکن استها گیریمهدر اع ادی از کشورها شیوع ه ده است.کر

برخی کشورها  شود.در این موارد نیز اعمال می ،شرای  اضطراری ۀدربار ش هوضع شود و قوانین
 ،اسرت  مربوط به به اشرت  موضوعا  متع د ۀگیری از قوانین جامع سالمت که دربردارن با بهره

مقابمره برا آ  اختصراص     ۀگیر و نحوی همههابخشی از مفاد قوانین مذکور را به موضوع بیماری
های متنوع مقابمره  و روشهای واگیردار بیماری قواع ی در خصوص خودکشورها  برخی ان .داده

طور خاص قوانینی مربروط  چهارت از کشورها نیز به  ان  و دستدهکروضع با آ  از جممه قرنطینه 
کشورها نیز از دو یرا چنر  مرورد از اختیرارا      ای از در این میا  ع ه قرنطینه را دارن .صِرف به 

 .کنن میاستفاده  مذکورقانونی 
 

 های اضطراریقانون وضعیت .2. 2
و گرذر از  آ  بررای مقابمره برا    و العاده در هر جامعه بروز شرای  فوقدر صور  ها حکومتبرخی 
 ای را صادرویژه قوانین ،کن هایی که حیا  جمعی ممت یا امنیت ممی کشور را اه ی  میبحرا 
. بنابراین شمول این قروانین نره منحصرراب مربروط بره موضروعا  اه ی کننر ۀ سرالمت         ان کرده

 عمومی، بمکه هر موضوع اه ی کنن ۀ جامعه است.
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 زمرانی شررای  اضرطراری فقر      های اضرطراری، قانو  وضعیت 9 ۀروسیه به موجب ماد در
ت قانو  اساسی شود و نظامنیت شهرون ا  یا شود که اه ی  متتقیمی متوجه جا  و اایجاد می

از جممره   اقاضای اق اما  اضطراری در موارد اضطراری طایعی، اکنولوییکی یا اکولوییکی شود.
هرای خطرنراک طایعری، فجرایع و     های اپی میک ناشی از حوادث، پ یر ه و بیماری هایریگهمه

  بره محری  زیترت، خترار      سایر بالیای طایعی که به مرگ یا صر مه بره افرراد یرا خترار     
جمهرور  حیاای جمعیرت منجرر شرود. رئریس     یهاتیبه امالک یا مختل ش   در فعال چشمگیر

خاصری کره اه یر ی      روز برای منطقر  47روز برای کل کشور یا به م    97به م    اوان می
برای سالمتی جمعیت در آ  وجود دارد، وضعیت اضطراری اعالت کنر . اصرویب مجمرس عرالی     

 .(Roffey, 2016: 93) اعالت یا ام ی  وضعیت اضطراری الزت است برای
 

 قوانین جامع سالمت عمومی .3. 2
برخی کشورها قوانینی احت عنوا  قانو  سالمت عمومی دارن  که در چارچوب آ  قوانین ناظر 

هرای واگیرردار و قرنطینره نیرز     بر موضوعا  مختمق مربروط بره سرالمت، بره موضروع بیمراری      
وزیرر کشرور    اجتمراعی،  یهاقانو  به اشت و درما  و مراقات براساسدر انگمتتا  . ان پرداخته

پاسرخ به اشرت عمرومی بره یرک        اوان  مقرراای را برای جموگیری، محافظت، کنترل و ارائمی
حتری اگرر ایرن اه یر ا  از خرارج از      ؛ حادثه یا شیوع عفونت یا آلودگی در انگمتتا  وضع کن 

گرذاری  هایی از اختیاراای را که وزیر کشرور برا مقرررا    . این قانو  نمونهکشور سرچشمه بگیرد
های خاص ممکن است متتمزت معاینرا   ده . شرای  و مح ودیتارائه می ،اوان  اعمال کن می

 یا انرزوا یرا قرنطینره باشر      انتقال به بیمارستا  یا بتتری در بیمارستا  یا اماکن دیگر، پزشکی
(Newman, 2012: 823). 

های واگیردار ککرش ه در این کن  که برخی بیماریقانو  به اشت عمومی مکزیک مقرر می
عنروا  اه یر  جر ی    بره  شورای سالمت ممی مکزیرک  هایی که اوس قانو  و همچنین بیماری

ن  که اوس  وزار  به اشرت فر رال و   اموضوع اق اما  پیشگیرانه و کنترلی ،ان بن ی ش هطاقه
 به بالفاصمهها بای  د. شیوع این بیماریگیرشا  انجات میهای مربوطهتی در حوزههای ایالدولت

اطرالع داده شرود، کره اختیرارا  الزت بررای نظرار  و کنتررل شریوع          وزار  به اشرت فر رال  
 .(Waterman et al., 2009: 207) ها، از جممه قرنطینه و ایزوله افراد را داردبیماری

 

 های واگیرداربیماری . قوانین مقابله با4. 2
های واگیردار را دارن  که نتات به قروانین جرامع سرالمت    ها قوانین مقابمه با بیماریبرخی نظات

واگیرردار،  هرای  در هن  قانو  بیماریشون . خاص و نتات به قانو  ویژۀ قرنطینه، عات امقی می
را برای کنترل شریوع بیمراری   سازد اا اق اما  الزت های ایالتی و دولت مرکزی را قادر میدولت
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انجات دهن . هر دولت ایالتی، وقتی اطمینا  داشته باش  که هر بخشی از قممررو آ  در معررض   
اوان  امات اق اما  از جممه قرنطینه را ااخاک کن  اا از شریوع  است، می یشیوع بیماری خطرناک

 .(Patro et al., 2013: 109)عمل آورد بهبیماری جموگیری 
دهر  ارا   های عفونی به دولت اختیرار قرانونی مری   جنوبی قانو  پیشگیری از بیماری ۀدر کر

طرور جر ی بره ماسترا      و بره  بالفاصرمه گیر بیماری همه  هنگات ورود بیماری عفونی به مرحم
اوان  قانو ، اق اما  قرنطینه می براساس .پزشکی دستور ده  اا اق اما  قرنطینه را دناال کنن 

 .((Kim, 2016: 1 بن ی شوداموال طاقه  شخصی و دو نوع قرنطین  طینبه پن  نوع قرن
 

 قانون خاص قرنطینه .5. 2
هرا  ارین قانو  در حوزۀ مقرررا  مربروط بره کنتررل شریوع بیمراری      قوانین ویژۀ قرنطینه خاص

شود. این قوانین منحصراب به موضروع قرنطینره، روش اجررا، مقامرا  متروول آ  و      محتوب می
محافظرت از سرالمت    ،1قرانو  قرنطینره  هر ف  در کانرادا  پردازن . ی نقض آ  میاهاضمانت اجر

اسرت. ایرن    مترری هرای  عمومی با ااخاک ا ابیر جامع برای جموگیری از معرفی و شیوع بیماری
شود. به موجرب  کنترل مرزی است که در نقاط ورودی و خروجی اعمال می  قانو  یک اساسنام

های قرنطینه و اجهیرزا  قرنطینره را   شود که ایتتگاهاجازه داده میاین قانو  به وزیر به اشت 
مختمفی از جممه افترا  قرنطینه، افتررا  به اشرت     او مأمور در هر کجای کانادا اأسیس کن 

 .(Page, 2007: 535) محی  و افترا  غربالگری را اعیین کن 
و مقررا  دیگر برای جموگیری  اعمال قرنطینه گذاری،در نیجریه قانو  قرنطینه برای مقررا 

این قانو   .های خطرناک در نیجریه و انتقال از نیجریه وضع ش ه استاز ورود و گتترش بیماری
 2.در سط  ممی اق ات به ص ور دستور قرنطینه کن  ده یاجازه م جمهورسیبه رئ

 

 مجازات نقض قرنطینه
 واگیرردار هرای  از انتقال بیمراری  نقش مناسب اعمال مجازا  در االش گتترده برای جموگیری

نکررد   دلیرل رعایرت   هایی را بره مجازا اغمب قوانین به اشت عمومی  .برانگیز استاغمب بحث
های به اشت عمومی صادره از سوی مقاما ، یا برای انجات رفتارهایی کره سرالمت   دستورالعمل

 .(Gostin et al., 2017: 159 کن  )ده ، بیا  میعمومی را در معرض خطر قرار می

افترر   ۀکه افراد احت قرنطینه کره بر و  اجراز    است کانادا آم ه  قانو  قرنطین 49 ۀدر ماد
مربوط از آنجا خارج شون ، اا سقق یک میمیو  دالر جریمه خواهن  ش . همچنین ح اکثر سره  

 9.بینی ش ه استکانادا پیش  سال حاس برای این خاطیا  در قانو  قرنطین

                                                           
1. Quarantine Act, S.C. 2005, c. 20, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Q-1.1/FullText.html. 

2. Quarantine Act of 1926 , available at: http://lawsofnigeria.placng.org/laws/Q2.pdf 
3. Quarantine Act ,available at:  https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/q-1.1/page-6.html#h-419690 
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هرر ایترتگاه    ۀشخصی که مقررا  قرنطینه را نقض کن  یا کتی که از مح وددر آمریکا هر 
دالر یا  هزارقرنطینه، زمین یا لنگرگاه ب و  مجوز مأمور قرنطینه خارج شود، با مجازا  بیش از 

 .شودرو میهبا حاس برای بیش از یک سال یا هر دو روب
های عفونی صرادر  قانو  بیماری براساسدر سنگاپور وقتی یک دستورالعمل قانونی قرنطینه 

هزار دالر جریمره   دهممکن است اا  ،اعتنایی کن بار به قرنطینه بیش ، هر کتی که برای اولین
یا اا شش ماه به زن ا  محکوت شود و در صور  نقض دوباره محکروت بره هرر دو مجرازا       شود
 .(:Ooi et al., 2005 256) گردد

جریمه و نیز مجازا  حاس شکل غالب اعیین مجرازا   ی نیبشیپشود، چنانکه مالحظه می
و که این قوانین اثر بازدارنر ه ایجراد کنر     در برخورد با ناقضا  قواع  قرنطینه است؛ با این امی  

 .کاهش گتترش بیماری شود موجب

 

 قرنطینه اصول حاکم بر وضع
و اجتماعی، منرافع،  های مذهای، سیاسی، اقتصادی ای که در آ  ق ر  قرنطینه با عممکردشیوه
ش ه است، اقتر ار قرنطینره را بره موضروع مهرم مر یریتی         هیاندرهم هایداورشیها و پارزش

ده  در اغمب این قوانین بر وجرود چهرار اصرل    بررسی قوانین کشورها نشا  می . کناا یل می
ل عممری،  و اسرت ال  ، اثربخشیضرور  :دشومی  یکمی در اصمیم به اعمال مقررا  قرنطینه اأک

 .خ ما  حمایتی و اوجیه عمومی  اناسب، ارائ
ضرور  به معنای آ  است که مقاما  به اشت عمومی فق  در صور  اه ی ی آشکار برای 

یعنی اطالعاای که براساس  ،به موجب شواه  عممی .سالمت عمومی بای  قرنطینه را اعمال کنن 
بای  این  .(24: 1974 )همتی و همکارا ، ان اثاا  ش ه یو اا ح  ش ه رفتهیعممی پذ یهاروش

در استرالیا  .ماثر است ریگنکته اثاا  شود که قرنطینه ضروری و احتماالب در کنترل بیماری همه
 خصروص گیرنر گا  بره قرنطینره در    قانو  امنیت زیتتی اصول کمی را در مورد اصمیم 90بن  

ل آ  است که اعمال ق ر  یا احمیرل  این اصو  کن . از جممانتانی ککر می متریهای بیماری
 .(Gray, 2015: 791) در م یریت خطر ماثر باش  یا به آ  کمک کن  های امنیت زیتتیشاخص

اه ی ، پاسخ به اشت عمرومی مناسرب    ۀاناسب به این معناست که با اوجه به نوع و گتتر
کنن ه و متناسب برا  که مقاما  به اشت عمومی بای  از کمترین اق اما  مح ود امعنب ین .است

برین هزینره و مزایرای مرورد      در این معنا بایر  . ه ف دستیابی به کنترل بیماری استفاده کنن 
گیرری در  اصرمیم . (Gostin & Berkman, 2007: 148) معقولی وجود داشته باشر    انتظار رابط

مورد ضرور  قرنطینه و در صور  چنرین شررایطی اعیرین مر   زمرا  مناسرب قرنطینره، از        
مالحظرا    .سازی قرنطینه با شرای  خاص به اشت عمومی اسرت ها برای متناسبنختتین گات

داوطماانه یا اجااری، اع اد افرادی که بایر     (، قرنطینجمعیدیگر شامل نوع قرنطینه )فردی یا 
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هرم   های مناسرب بررای قرنطینره   قرنطینه شون ، معیارهای ورود به یا خروج از قرنطینه و مکا 
 .( Berger et al., 2010: 316-317) ن انوا  اناسبمشمول ع

لمممی مصوب سازما  به اشت جهانی ه ف از وضرع ایرن مقرررا  را    امقررا  به اشتی بین
المممری  د  پاسرخ به اشرت عمرومی بره انتشرار برین      کرر محافظت و فرراهم   پیشگیری، کنترل،

مرورد در   ه و از ا اخل بری نحوی که متناسب و مح ود به خطر به اشت عمومی شها بهبیماری
 .(29: 1974)همتی و همکارا ،  دان می شود،المممی پرهیز ها و اجار  بینمتافر 

منظرور رعایرت   های به اشتی و بره در انگمتتا  به موجب قانو  به اشت و درما  و مراقات
بایر    ،گونه مح ودیتی که طارق مقرررا  ایرن قرانو  اعمرال شر ه اسرت        اصول حقوق بشر هر

 .(Newman, 2012: 821) تناسب با ه فی باش  که در االش است اا به آ  برس م

خ ما  حمایتی شاخص دیگر در اصمیم به اق ات دولرت بررای قرنطینره اسرت. انجرات        ارائ
اگرچه میزا  پشتیاانی بره   ؛دارد ازین زیادیقرنطینه به پشتیاانی لجتتیکی و خ ما  حمایتی 

  در ایرن برنامر   چنین منابع موجود در شروع قرنطینه بتتگی دارد.قرنطینه و هم  ان ازه و دامن
مثال الزت است در قرنطینه، غذا،  رایب حمایتی بای  رعایت موارد متع دی مورد اوجه قرار گیرد.

دارو و سایر وسایل و خ ما  بای  به افرادی ارائه شود که قادر به ارک محل نیتتن . همچنرین  
از جممره جمعیررت  ؛ اوجره قرررار گیررد   ا مشرکال  خرراص مرورد  افرررادی بر  ۀوضرعیت ویرژ   بایر  

، افرراد دارای معمولیرت، افرراد    رنر  یقرنطینه احت ارأثیر قررار گ   باپذیری که ممکن است آسیب
انر ، ماتالیرا  بره    اقتصرادی نرااوا    از نظرسالخورده، زنا  باردار، کودکا ، زن انیا ، افرادی که 

هرای مختمرق و حتری دارنر گا      افرراد دارای فرهنرگ  مانر گی کهنری و   بیماری روانی یا عقرب 
 .(Hoffman, 2009: 1494) های غذایی مختمقرییم

افراد در قرنطینه،   رفتدولت ف رال کانادا در زما  شیوع سارس با ه ف جارا  درآم  ازدست
ن اقر ات  ای .ار شوداشتغال خود را اصال  کرد اا دریافت مزایا برای افراد آسا   های بیمنامهآیین

اشرتغال را برا     دلیل قرنطینه امکا  دریافت مزایای بیمبه بیکارا  و افراد دارای انقطاع شغمی به
 Rothsteinکن  )پزشکی فراهم می ی  ییهفته انتظار برای مزایا و حذف اأ دوحذف م   معمول 

& Talbott, 2007: 53). ت شرغمی افرراد   ایالت انتاریو در همین کشور نیز، برای محافظت از امنی
خ ما  مرخصی اضطراری،   را اصویب کرد و با ارائ ش ه، قانو  استرااژی کمک و بازیابیقرنطینه

 .((Ries, 2005: 541 حمایت کرد ،از شغل افرادی که در قرنطینه قرار داشتن 
مقرررا  قرنطینره    در وضرع اق ات به قرنطینه از منظر عموت اصل دیگرری   بود پذیر اوجیه

به اشرت عمرومی بررای مقابمره برا شریوع         مایل عموت مردت بررای موافقرت برا م اخمر    ا است.
 دهر . هرای دولتری را کراهش مری    ، نیاز به اق اما  اجااری و دسرتورالعمل واگیردارهای بیماری

و رفرع   برا قرنطینره   بهاود موافقت داوطماانه ساباراااطا  خوب حکومت با مردت ممکن است 
هرای بهنگرات و   رسرانی شفافیت اق اما  در این خصوص و اطالع .شود نیاز از اجرای اجااری آ 

  .(Smith et al., 2012: 350-351) صحی  در پذیرش قوانین نقش عم ه دارد
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کن  کره  اصری  می صولااین هم آم ه است.  1در اصول سیراکوزا این موارد بر رعایت  یاأک
  و در راستای دستیابی به ه ف قانونی گونه مح ودیت در مورد حقوق بشر بای  مطابق قانو هر

هایی بای  کامالب ضرروری باشر  و بررای    بر این، چنین مح ودیتعالوه .دگیرمنافع عمومی انجات 
. در دسرترس نااشر    ،زا باشر  دیگری که کمترر محر ودیت    رسی   به هما  ه ف، هیچ وسیم

 یرمنطقیصور  خودسرانه، غگونه مح ودیت بای  ماتنی بر شواه  عممی باش  و به هر سرانجات
عممری و هرم از نظرر اخالقری، حفرظ اعتمراد مرردت بره          لیر بره دال  .آمیز اعمال نشودیا ااعیض

 یایرن امرر انهرا در صرورا     زیادی دارد،گیری اهمیت گرفته برای پاسخ به همههای صور االش
منصرفانه   یاهیوگذارا  و مجریا  به روشی صادقانه با استفاده از اصول رممکن است که سیاست

 .هایشا  بپردازن طور م اوت به بازبینی سیاستو مراا  به عمل کنن  و براساس اطالعا  ج ی 
برازنگری و   پیوستهو امات اق اما    هاوضی  داده ش یروشنها بای  بهامات اق اما  و مح ودیت

  .(WHO (10-9 :2016 , بررسی شود
بایر  دو اصرل را در    قوانین متضرمن قرنطینره   م ل الگوی ،هادر نتیج  پذیرش این شاخص

ن بای  با داد  ایرن  یانونختت اینکه این ق؛ اراااط با سالمت عمومی و آزادی افراد منعکس کن 
 اریر بره آنهرا اخت   ،اختیار به نهادهای متوول که استان اردهای به اشتی و ایمنی را اعیین کننر  

ارین بخرش زنر گی مرردت    طریق اساسیب ین گذاری افراد و مشاغل ب ه  اابرای مقررا  یکاف
قانو  برای دستیابی به منفعرت   دوت اینکه در دموکراسی،؛ شود نییعنی سالمتی و رفاه آنها اأم

اساسری و مشرخص    یهاتیبنابراین بای  مح ود ،آزادی بای  اعمال ق ر  نظارای را مح ود کن 
 دسازآنها مشخص   گیری عینی و عادالنرا بر اختیارا  نهادهای مربوط برای اطمینا  از اصمیم

(Monaghan, 2002: 39). 

 

 مصادیقی از اجرای قرنطینۀ اجباری در کشورها

هرای  بیمراری  شریوع  برر  غماره  برای راهکاری عنوا به قرنطینه از زیادی کشورهای جها ، ااکنو  در
 آ  بره  کره ) آنفموانزا گیرمهه بیماری به پاسخ در، 1713 زمتتا  و پاییز در. ان کرده استفاده گیرهمه

 یرا  اعمیرق  ،شر گا  کشته برای جمعیدسته قاور اق اماای چو  از ،(ش یم اسپانیایی گفته آنفوالنزای
 اجتماعرا   ممنوعیرت هرا(.  مغرازه  مر ارس و  کمیتاها، مثال برای) عمومی اجتماع یهامکا  اعطیمی
بیمرار   افرراد  ج اسرازی  یا آنفموانزا به مشکوک موارد قرنطین  جمتا ( و ا فین و مثال برای) عمومی

 ایراال   مکزیرک،  در خروکی  آنفروالنزای  کره یهنگرام (. Schoch-Spana, 2000: 1409استفاده شر  ) 
 خرود  قرنطین  اق اما  یاپن در یالمممنیب یهافرودگاه یافت، گتترش 2777 سال در کانادا و متح ه

 شر ن ، مری  وارد کشرور  سره  ایرن  از کره  شر ن   هواپیماهرایی  وارد قرنطینره  افترا . کردن  اقویت را

                                                           
1. Siracusa Principles 
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 عالئرم  مترافر  کره  آنجا در. کردن می بررسی را ب   دمای و اوزیع را سالمت وضعیت هایپرسشنامه
ش  و افرراد   استفادهشخص  برای فوری عفونت اتت کیت ، ازدادیم نشا  را خوکی آنفموانزای عفونت

 در اسرترالیا  مهراجر   وزیرر  ،2710 اکتارر  در ابوال شیوع گرفتن . هنگاتمشکوک در قرنطینه قرار می
 کشرورهای  شرهرون ا   از ویرزا  درخواست به رسی گی استرالیا مهاجر  مقاما  که اعالت کرد پارلما 
کررده   افرت یدر دائمری  مهراجر   ویرزای  قاالب که کشورها این افراد. ان کرده متوقق را ابوال ریاحت اأث

 افرزایش  برا  ،2779 مارس در. شون  قرنطینه روز کیوتتیب آفریقا غرب ارک از قالان  موظق ،بودن 
 منظرور بره  افرراد  قرنطین  دستور انتاریو ایالت عمومی به اشت مقاما  اورنتو، منطق  در سارس موارد

 قرنطینرره اورنتررو در نفررر هررزار 97 حرر ود سرررانجات. کردنرر  صررادر را سررارس انتقررال از جمرروگیری
(. همرین اعر اد   National Advisory Committee on SARS and Public Health, 2003: 26شر ن ) 

 داشرت، در اختیار  را کشور این در سارس موارد از درص  09از  بیش که در پکن قرنطینه ش ن . پکن
اسرتفاده   سرارس  بررای  قرنطینره  مناطق عنوا به خاصی مناطق اعیین برای خود استانی اختیارا  از

 199،97 ،2779 یوئرن  ارا  پکرن،  شهر از سارس کنترل و پیشگیری بر ر نظا دفتر آمار براساسکرد. 
 و جمعری صرور   بره  نفرر  191،12، آنها میا  در. ش ن  قرنطینه و ج ا( شهرستا ) ناحیه 13 در نفر

 (.  Institute of Medicine US, 2004: 118ش ن  ) قرنطینه ج اگانه نفر 13702
 اواخرر  در برار  اولرین  که17کووی  بیماری ه با شیوعدر آخرین نوع از این اق اما  و در مقابم

 اولرین . شرود مری  عنروا  مراثر   راهاردهای قرنطینه از ش ، گزارش چین ووها  شهر در دسامار
 کره طروری بره  برود؛  ش ه پخش آنها در ویروس که بود شهرهایی کامل قرنطین  کشور این اق ات

 غماه کرده بحرا  بر وسختسفت بتیار قرنطینه با انها چین کرد اعالت جهانی به اشت سازما 
قرنطینره بره    با اعالت آغاز فرانته جمهوریرئیس 1کرد. مثات دیگر بار را خود سالمت شاخص و

 در عمرومی  فضرای  در حضور گونه هر ، اظهار داشت2727مارس  14دو هفته از  کمدستم   
شهرون ا  انهرا در   2ت.داش خواه  جریمه و است ممنوع ضروری موارد برای جز فرانته سراسر

 کرار،  محرل  بره  منظور رفتنبه جممه از شون ، خارج خود منازل از یابن مواردی خاص اجازه می
 خری های منظوربه یا پزشک به مراجعه صور  در نااش ، ممکن منزل از دورکاری کهیدرصورا
 قرنطینر   توردسر  کشور، این ریوزنختت هن ، در کرونا بیماری شیوع در پی همچنین 9ضروری.
 0کررد.  صرادر  نفرری  میمیو  سیص  و میمیارد روزه در این کشور را با جمعیت یک 21 سراسری

                                                           
  )آنا( به آدرس: چیتت؟ قابل دسترسی در خارگزاری دانشگاه آزاد اسالمی شهرها ش   قرنطینه معنی .1

https://ana.ir/fa/news/43/477948 

 به آدرس: اطالعا   روزنام سایت در دسترسی قابل بن د،رای مقابمه با کرونا مرزهایش را میاروپا ب  ااحادی. 2
https://www.ettelaat.com/mobile/?p=156132&device=phone 

همشهری به   نطینه داد. قابل دسترسی در سایت روزناممکرو  دستور قر اعالت وضعیت جنگی در فرانته؛ .9
 https://www.hamshahrionline.ir/news  آدرس:

خارگزاری جمهوری وزیر هن ، سرااسر هن  قرنطینه اعالت ش ؛ قابل دسترسی در سایت . به دستور نختت0

https://www.ettelaat.com/mobile/?p=156132&device=phone
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منظور مقابمه با شریوع بیمراری کرونرا    اسپانیا، ایتالیا و استرالیا از دیگر کشورهایی هتتن  که به
 1ان .آم  را وضع کردهومقررا  قرنطینه و منع رفت

 

 ایران قرنطینه درگذاری مقررات

ولری   ،وجرود نر ارد   یدر خصروص قرنطینره اصرل خاصر     را یا یاسالم یجمهور در قانو  اساسی
قانو  اساسی بر اعه  دولت در رفع  9اصل  2بن   د.کراوا  به اصولی مراا  با این حوزه اشاره می

 ه نیز بر استفاده از اجارب پیشرفت  بشری اصری  ش 2و در اصل  2رددا  یمحرومیت به اشتی اأک
هرای  سازی اجتماعی کشرورها در مقابرل بیمراری   ای یا ج ااوان  شامل ا ابیر قرنطینهاست که می

به اشرت از    مین نیازهرای اساسری از جممره در زمینر    أقانو  اساسی ار  09در اصل واگیردار شود. 
طرور عرات بره    اصل از قرانو  اساسری کره بره     سهغیر از این  ماانی اقتصاد کشور معرفی ش ه است.

وثیقری برا     د که رابطکرقانو  اساسی اشاره  07اوا  به اصل می ،ان نظر داشته و سالمت ه اشتب
 آمر  یرا حرق برر آزادی سرکونت دارد.     وحقوقی ماننر  آزادی رفرت   ۀعنوا  مح ودکنن قرنطینه به

 اضرار به غیر یا اجاوز به منرافع   اوان  اعمال حق خویش را وسیمکس نمیهیچ»این اصل  براساس
و  های واگیردار از مصرادیق منرافع عمرومی   گیری از شیوع بیماریوشک جمیب .«عمومی قرار ده 

 .ستا اوجهی به قرنطینه در این موارد مص اق بارز ضرر به دیگرا  و اجاوز به منفعت عمومیبی
اوانر  در وضرعیت قرنطینره و شررای      قانو  اساسری نمری   7ککر است که کیل اصل شایا  

ناظر بر سمب آزادی است و نه اعمیق حقوق  7چو  کیل اصل  ،ردیاستناد قرار گ اضطراری مورد
 سمب آزادی ممنوع است، اعمیق آزادی منعی ن ارد. کهیدرحالرو ، ازاینو آزادی

اروا  از  کرس را نمری  هریچ »آی . کار اوان  در خصوص قرنطینه هم بهمی 99همچنین اصل 
اش ممنوع یرا بره اقامرت در محمری     در محل مورد عالقه محل اقامت خود ااعی  کرد یا از اقامت

 اجررای  امکرا   بررای  . به موجب این اصلداردکه قانو  مقرر می یمجاور ساخت، مگر در موارد
 نیاز است. زمینه این در خاصی قانو  به ماتال اشخاص اجااری قرنطین 
 ،اجتمراعی بر انیم   اگر حق بر به اشت و سالمت عمومی را از مصادیق حق عامره و حقروق  نیز 

 نیارر اما شای  مهم د.کرقانو  اساسی مقرر  114قضاییه اکالیفی را براساس اصل  ۀاوا  برای قومی
ایرن اصرل از دو قترمت     .قانو  اساسی است 97اصل در قانو  اساسی برای موضوع قرنطینه اصل 

و بخشری   تتکن  و موضوع بحث ما نیمیبخشی که حکومت نظامی را ممنوع ؛ اشکیل ش ه است

                                                                                                                                        
 https://www.irna.ir/news/83726478 :به آدرس)ایرنا(.  اسالمی ایرا 

قابل دسترسی در پایگاه خاری  است؟ چق ر مختمق کشورهای در کرونا ویروس  قرنطین شکتتن  جریم. 1
 /https://aftabnews.ir/fa/news آفتاب به آدرس:  روزنام

 .1974، نژاد و سعی حایببیشتر ر.ک:   برای مطالع. 2
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هرا را برا پیشرنهاد دولرت و اصرویب      که در شرای  اضطراری اختیار اعمیق برخری حقروق و آزادی  
  کره  شر نویس قانو  اساسی وجود ن اشت و بع اب اضافه این قتمت اخیر در پیش ده .مجمس می

از جممره   ،شرود الاته مااحث مختمفی حول این اصل در مشرو  مذاکرا  قانو  اساسی دیر ه مری  
 :1947 )مشرو  مرذاکرا  قرانو  اساسری،    بود  و منعطق بود  اصطال  شرای  اضطراری  ارکش

به اشرت   ۀهرا در حروز  اوا  اصریحی بر اعمیق حقوق و آزادیالاته از مشرو  مذاکرا  نمی. (339
ولی برا   ،است عمومی گرفت و مااحث بیشتر در خصوص موضوعا  امنیتی و نظامی و شورش و ...

اوا  به یقرین سرازوکار ایرن اصرل را در خصروص      می 97بود  قتمت دوت اصل  یمیاوجه به امث
زیرا مرالک اعمرال    ،صادق دانتت کن ،ایجاد میوضعیتی که شیوع بیماری واگیرداری مانن  کرونا 
واقعری اه یر    طرور  بره الوقوع حیا  یک جامعه را این اصل جایی است که خطری بالفعل یا قریب

اروا  اعمرال اصرل    می ،و اوصاف در نوعی بیماری واگیردار هم صادق باش  که اگر این شرای  کن 
مره  مبای  امرات ضرواب  و شررای  اعمیرق از ج     97اصل  اعمالهرچن  در  دانتت. پذیررا اوجیه 97

 1رعایت گردد.. و .. اصل ضرور  اصل اناسب، اصل حاکمیت قانو ،
بحرث  نامر  داخمری مجمرس )     آیرین در قانو 193و  199شایا  اوجه اینکه غیر از دو مادۀ 

ارا  مجمرس شرورای   یر ق و اختیوظرا  -ب دوت از برا  بررسی موارد خراص و مهرم   ۀنحو -پنجم 
انر ، قرانونی مترتقل بررای اعمرال و اجررای       ی مختصر و شکمی مقرر شر ه اگونهبه( که اسالمی

ی برخری  چنین قوانینی بررای اجررا   کهیدرحالقانو  اساسی وجود ن ارد،  97قتمت دوت اصل 
 جمهروری  اساسی قانو  193 و 31 اصول یاجرا نحوۀ دیگر از اصول قانو  اساسی )مانن  قانو 

 اسالمی( وجود دارد. شورای مجمس رئیس یهاتیمتوول خصوص در ایرا  اسالمی
قرانو   هرای واگیرردار   ۀ بیماریارین قانو  عادی در حوزق یمی ،از قانو  اساسی که بگذریم

کره اکرالیفی    است 1927مصوب های واگیردار های آمیزشی و بیماریماریطرز جموگیری از بی
کرده  اعیینکیفری نیز  یمشخص و ضمانت اجراها ،تتم به اشتی و فرد بیماریالزامی را برای س

 عمرت این قانو  صراحت دارد که به اری موظق است اشخاصی را که به 9ۀ مثال ماد رایب .است
روزهای معین  مکمق کن  که در ،های آمیزشی شون ار بیماریانتش سابخود ممکن است   پیش

بررای معاینره حاضرر     ،نر  کهای مخصوص به اری یا نزد پزشکانی که به اری معین میدر بنگاه
پیشره    از ادامر  ،واگیرری اسرت    آنها در مرحمر  یماریشود بداده اشخیص  کهیشون  و درصورا

چنانچه بر و    ،ه بیماری آنها قابل سرایت نیتتگواهی نش ه است ک کهیو اا وقتشون  ممنوع 
روز اا دو ماه حاس اأدیای  هشتبه  ،خود ادامه دهن   ع ت امکا  سرایت به پیش  احصیل پروان

 دارد:این قانو  بیا  می 22 ۀماد .شون ریال یا به یکی از این دو کیفر محکوت می 177اا  11و 

انتشرار یکری از    موجرب شرون  یرا در اثرر غفمرت     که مانع اجرای مقررا  به اشتی می اشخاصی
ریال یا به یکی  177اا  11اا دو ماه حاس اأدیای و  به هشت روز ،شون می دارهای واگیربیماری

                                                           
 .1934 نیا،ربا قر.ک: بیشتر   . برای مطالع1
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 قوانین در ضمنی یا صری مورد نتخ  اینکه این قانو  به اوجه با .شون از این دو کیفر محکوت می
معتار  بنابراین است، نش ه آ  جایگزین مشابه ضوعمو با قانونی هیچ همچنین و نش ه واقع آای
 نظرر بره  الاتره  شود؛ واقع اجرا در صال کی مراجع استناد مورد اوان می اساس همین بر و است
 بای  مزبور قانو  ااکنو ، قانو  این اصویب زما  از ج ی  امراض ش   مطر  به اوجه با رس می
 م نظر اجتماع ساختار در به اشت حوزۀ قانونی  یریتم برای الزت امهی ا  و شود روزرسانیبه

 در ادشر ه ی قانو  قانو ، این در واگیردار هایبیماری کمی عنوا  وجود به اوجه با اما گیرد، قرار
 1شود.می نیز  یمورد ج  هر گونه شامل و دارد اجرا قابمیت فعمی شرای 

مانن  سرل   دارهای واگیرا بیمارینیز ماارزه ب 1920در قانو  سازما  وزار  به اری مصوب 
ایرن قرانو     13 ۀقرار گرفت و در مراد دار های واگیرمراقات و جموگیری از بیماری ۀادار ۀبر عه 

اامیغا  و انتشارا  و اعالیم به اشتی نیز  ۀالاته برای ادار ،2 شوظایفی مشخص  هبرای این ادار
 بره  شخصری و طررز جمروگیری از ابرتال     و   اا همواره اهالی را از اصول به اشت عمومیشمقرر 

 .سازد مطمع دارهای واگیربیماری
نیرز   1922مصروب   کوبی عمومی و اجاراری قانو  مایهدر ج اسازی و معالج  اجااری افراد 
هرای  وزار  به اری مجاز است در مواقع شریوع بیمراری   مطر  ش ه است. به موجب این قانو ،

 کن .مربوط بتتری و معالجه  هایااراب منفرد و در بیمارستا را اج گیر ماتالیا و همه دارواگیر
در قرانو    3مادۀ  9بر این قوانین که در عرص  اختیارا  مقاما  ممی مطر  بودن ، بن  عالوه
  الیحو  0عالی اداری شورای   هشتادمین جمت و مصوب 9وظایق و اختیارا  استان ارا  خصوص

 منظرور بهری جمهوری اسالمی ایرا  اختیاراای را به استان ارا  قانونی اختیارا  استان ارا  کشو
رغم ع ت اصری ، شای  بتوا  از عمی حفظ به اشت و سالمت شهرون ا  استا  متاوع داده است.

مراقارت در امرور   منظور ، موضوع امکا  ص ور دستور قرنطینه اوس  استان ارا  به9اطالق بن  
 را استنااط کرد. به اشتی

سازما  پ افن  غیرعامرل کشرور سرتاد      اساسنام چو  سی التأسیج برخی قواع   براساس
اوا  استنااطی کمی برای امکا  ااخراک  و قانو  م یریت بحرا  کشور نیز می کل نیروهای متم 

                                                           
ارا  ماتال به کرونا؛ از قتل عم  اا پرداخت دیه! مصاحا  خارگزاری ایرنا با پیات بررسی متوولیت قانونی بیم .1

 https://www.irna.ir/newsدرفشا ، وکیل دادگتتری قابل دسترس در: 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93880  ر.ک: .2

 :تان ارا  در امور کیل متوولیت مخصوص دارن اس» :3 ۀماد .9

المنفعه و مراقات در عات مردت برای ایجاد کارهای  وسیمها و ماستا  بهاشویق افراد به اشکیل شرکت. 9

 «.امور به اشتی و بهاود وضع اجتماع

های ناشی از بحرا  منظور پیشگیری، کنترل و مهارهااخاک ا ابیر و اعمال هماهنگی الزت ب» :2 ۀماد 21بن   .0

  .«قایل سیل، زلزله حوادث و بالیای طایعی از

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93880
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از ایرن قروانین هریچ اصرریحی بره ایرن        کیچیهاصمیماای چو  قرنطینه را داشت. اگرچه در 
سرازما  پ افنر  غیرعامرل کشرور سرتاد کرل         اساسنام 17 ۀماد به موجب موضوع وجود ن ارد.

عامل ه ایت و راهاری مقابمه برا اه یر ا  نروین )سرایاری،     سازما  پ افن  غیر، نیروهای متم 
هرای واگیرردار از   اگرر برخری بیمراری   و  را بر عهر ه دارد ( اقتصادی و زیتتی، پراوی، شیمیایی

همچنین برا اوجره بره    . است یبررسچارچوبی قابل  ، در چنینمصادیق حمال  بیولوییکی باش 
وضرعیت ناشری از شریوع     قرانو  مر یریت بحررا  کشرور،     9ۀ در ماد 2و بحرا  1اعریق مخاطره

منظور مقابمه با و به همراه داشته باش اوان  عنوا  مخاطره و بحرا  را بههای واگیردار میبیماری
 آ  ا ابیر قانونی ااخاک شود.

ای خاص وضرع  اجرای نقض قرنطینه اگرچه همچو  اصل موضوع قاع هضمانت  در خصوص
 اشخاصری  کیفر برای قانونی کافی الزاما شود که نش ه است، از قواع  کمی موجود استنااط می

 و اخالقری  متروولیت  برعالوه شهرون ا  و دارد وجود کنن ،می نقض را به اشتی دستورهای که
 را جامعه زیتتی امنیت که عمل هر گونه اراکاب از پرهیز رمنظوو متوولیت اجتماعی به شرافتی

 اعالمری  موازین و دستورهاان  مکمق و هتتن  قانونی ج ی هایمتوولیت دارای ان ازد، خطر به
)اه یر  به اشرت    433اروا  مرواد   کنن  و در ایرن زمینره مری    رعایت را متوول مقاما  اوس 

 زیاناار( را مجری دانتت. فعل از ناشی یتقانو  مجازا  اسالمی )متوول 271عمومی( و 
طور ویرژه بره موضروع قرنطینره در مروارد شریوع       در ایرا  هیچ قانونی به گرچهنتیجه آنکه ا

، شای  بتوا  از مجموع قوانین ککرش ه امکا  قرنطینه را نکرده استهای واگیردار اشاره بیماری
سرازی ایرن اقر ات      اساسی برای مشروعیتقانو 97اصل  2اوا  از بن  ویژه میاستنااط کرد؛ به

کمیت ،وجود نر ارد  97اصل  2قانونی ویژه برای چگونگی اعمال بن  استفاده کرد. اما از آنجا که 
های وعاای مانن  بیماریضه با موهگیری در خصوص چگونگی قرنطینه در مواجو کیفیت اصمیم

 . ینمایواگیرداری مثل ویروس کرونا سخت م
مرل برا یکر یگر و برا اسرتفاده از اجرارب کشرورهای        اه دولت و مجمس با اعشایتته است ک

قانو  اساسی  97اصل  2قرنطینه و اجرایی کرد  بن   ۀاق ات به اقنینی شایتته در حوز پیشرو،
 نونی خاص در این حوزه دست یازن .طور متتقل به وضع قاکنن  یا اینکه به

 

                                                           
امنیتی و اجتماعی( که در صور  وقوع در محی   -جز موارد نظامی طایعی یا کنش انتانی )به ۀمخاطره: پ ی  .1

 .بار اا یل شودختار   اوان  به بحرا  و حادثپذیر میآسیب  یا جامع

منفی  آثارممکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و به ختارا  وگتیختگی ج ی عبحرا : ازهم .2

  که مواجهه با آ  فراار از اوانایی جامعطوریشود، بهمحیطی منجر میانتانی، اقتصادی یا زیتت ۀگتترد

 .( این قانو  باش 2) ۀول موضوع مادوهای متمتأثر و دستگاه
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 گیرینتیجه
های واگیردار از طریق قرنطینه هم از با موضوع مقابمه با بیمارینظات حقوقی کشورها در مواجهه 

ان . در این ساختار، الاته ایراداای بر نحوۀ قوانین اساسی و هم از قوانین و مقررا  عادی بهره برده
در قالب قواع  کمی سرالمت   که یمواردگذاری این کشورها نیز مطر  است. برای مثال در قاع ه

ایرن   د کرر  ییاجرای موضوع قرنطینه مطر  ش ه است، ممکن است جزئیا  یا قوانین اضطرار
یا در آنجا که امکرا  اعمرال ایرن اختیرار برین مقامرا         نش ه باش طور دقیق مشخص روش به

 نمای .ظاهر دشوار میبن ی ش ه است، اجرای آ  بهمختمق در سطو  ممی و محمی دسته
های فردی و در میزا  حمایت از حقوق و آزادی دشوارارین بخش قانو  قرنطینه، اعییناما 

از آنجرا کره برین منرافع فرردی و جمعری ارنش         .داشتن مردت استعین حال سالم و ایمن نگه
 .وجود دارد، پی ا کرد  اعادل مناسب همیشه مشکل خواه  بود یناپذیراجتناب

قرانو  طررز   اروا  از برخری مقرررا  چرو      در ایرا  اگرچه برای ص ور دستور قرنطینه می
قرانو  اساسری    97ویرژه از بخرش دوت اصرل    های آمیزشی و واگیردار و بره جموگیری از بیماری

قرانو    97بخرش دوت اصرل    کررد   یری اجرااعمال و  حال قانونی ویژه برای هر بهاستفاده کرد، 
ی هامنظور مقابمه با بیماریقرنطینه به چگونگی اعمالاساسی و مصادیق شرای  اضطراری مانن  

گیرری در خصروص چگرونگی    برای کمیرت و کیفیرت اصرمیم    وجود ن ارد و این کار راواگیردار 
قانو  اساسی یا االش بررای وضرع    97اصل  2اعیین نحوۀ اجرای بن   نمای .قرنطینه سخت می

نگری در های واگیردار و جزئیمنظور مواجهه با شیوع بیماریقانونی خاص در زمین  قرنطینه به
قانو  به معنای اعیین شرای  دقیق قرنطینه، مقامرا  متروول آ ، حر ود و ثغرور آ ،     مفاد آ  

 ضمانت نقض آ  و نحوۀ جارا  آثار حاصل از آ  ضروری است.
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