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Abstract
Vaccination plays a significant role in fighting diseases especially during
epidemics. With the spread of epidemics such as Covid-19, the debate over
compulsory vaccination is largely get around whether the creation of a
public good takes precedence over the individuals' freedoms? And in the
case of the acceptance of compulsion, which mechanisms can be
manipulated to ensure it? The results of this research, which has been
conducted through a descriptive-analytical-comparativemethod, demonstrate
that the opponents of mandatory vaccination, relying on the prohibition of
violating the right to life due to side effects of the vaccine and violation of
right to privacy as well as emphasizing the individuals' freedom of conscious
choice, maintain that the duty of states is only to try to provide the facilities
which save the lives of the individuals and not compel them to comply with
these attempts. However, advocates of compulsory vaccination, while
defending the concept of public health as a public good and its priority over
the protection of individual rights, put emphasis on the collective nature of
right to health and present a variety of criminal and administrative sanctions
in order to force the vaccination. Many western countries have adopted
policies within this requirement by diversifying their various administrative
and financial sanctions. In Iran, however, the lack of a legal system to
provide adequate administrative sanctions particularly in the area of
deprivation of social rights and access to public services, as well as
encouraging mechanisms, can be an obstacle to ensuring this public interest.
Key words: Mandatory Vaccination, Contagious Diseases, Public Health,

Sanction.
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چكيده
واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می
کند .با گسترش بیماریهای همهگیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون
اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل میگیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر
آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه
سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-
تحلیلی-تطبیقی صورت گرفته است نشان میدهد که مخالفان واکسیناسیون اجباری
با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم
خصوصی و نیز با تأکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد ،وظیفه دولتها را صرفاً
بکارگیری تالش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ میکند
می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تالشها نمایند .اما مدافعان
واکسیناسیون اجباری ،ضمن دفاع از مفهوم سالمت عمومی به عنوان یک کاالی
عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سالمت
تأکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به
واکسیناسیون مطرح مینمایند .بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع
ضمانتهای اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نمودهاند .در ایران اما
نقصان نظام حقوقی در پیشبینی ضمانتهای اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت
از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی میتواند
مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.
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مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

واژگان کلیدی :واکسیناسیون اجباری ،بیماریهای واگیردار ،کرونا ،سالمت عمومی،
ضمانت اجرا.

 .1استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد.
 . 2استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد (نویسنده مسئول)؛ رایانامهz.ameri@ub.ac.ir :

 .3استادیار گروه حقوق ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند.
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مقدمه

هر انسانی مستحق برخورداری از باالترین استانداردهای قابل دستیابی سالمتی است که
برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه مفید است .حق بر سالمت شامل حق دسترسی به
خدمات بهداشتی و همچنین شامل پیشگیری به عنوان بخشی از فرایند حفظ سالمت
عمومی است که در اسناد بینالمللی متعددی مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و غیره به رسمیت شناخته شده است .تحقق
حق بر سالمت میتواند از طریق رویکردهای تکمیلی ،از جمله تدوین سیاستهای
سالمت ،یا اجرای برنامههای بهداشتی یا تصویب ابزارهای قانونی خاص دنبال شود .معرفی
واکسنها در مبارزه با بیماریهای واگیردار یکی از مهمترین این رویکردهاست .واکسنها
باعث میشوند که سیستم ایمنی آنتیبادیهایی علیه یک پاتوژن خاص (ویروس یا باکتری
عامل بیماری) تولید کنند ،بدون اینکه فرد را به آن بیماری مبتال کنند .اگر فردی پس از
واکسینه شدن با این بیماری مواجه شود ،بدن او قادر خواهد بود به عنوان پاسخی برای
مقابله با آن ،آنتی بادی تولید کند .واکسن بدون اینکه فرد را به خود بیماری مبتال کند،
پاسخ ایمنی ایجاد میکند ،زیرا واکسنها به نوعی با تغییر عامل بیماریزا ساخته میشوند.
به همین دلیل است که اگر درصد قابل توجهی از مردم واکسینه شوند ،شیوع بیماری
دشوار است ( .)Vodenitcharova,2016:507یک قرن پیش ،بیماریهای عفونی مانند
سرخک ،فلج اطفال و سیاه سرفه عامل اصلی مرگ و میر در جهان بودند .برنامههای
واکسیناسیون در مقیاس بزرگ شیوع این بیماریها را در جوامع بهطور چشمگیری کاهش
داده یا حتی حذف کردهاند .هدف اصلی برنامههای واکسیناسیون حفظ ایمنی گله ایست.
این میان اما چالش اصلی اختیاری بودن یا الزامی بودن این سیاست در مواقع گسترش
بیماریهاست .با گسترش کووید  19در جهان موضوع واکسیناسیون اجباری بار دیگر در
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صدر مباحث حقوقی اخالقی میان موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است .عمده چالشها
در این خصوص به دلیل تضاد مستقیم بین ،از یک سو ،استقالل افراد در تصمیمگیری در



مورد بدن خود ،که شامل حق امتناع از مداخالت پزشکی میشود ،و از سوی دیگر،
نویسندگان این پژوهش برآنند تا در سه بخش و بر مبنای روش توصیفی تحلیلی با
طرح مبانی حقوقی الزام به واکسیناسیون ،تحلیلی حقوقی از امکان اجباری کردن آن از
سوی دولت ارائه دهند؛ اگرچه هیچ تحلیل حقوقی را نمیتوان به طور کامل از مالحظات
اخالقی و سیاسی جدا کرد .همچنین برآنند تا ضمانت اجراهای کیفری و اداری که
میتواند تضمین کننده این الزام باشد را تبیین و تحلیل نمایند .در این تبیین ،تالش بر آن
بوده است در مقیاس جهانی شناسایی کنیم که کدام کشورها سیاستهای واکسیناسیون
اجباری را در سطح ملی وضع کردهاند و مجازاتهای تعریفشده برای عدم انطباق با
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ضرورت حفاظت از سالمت عمومی است.

سیاستهای واکسیناسیون اجباری را در کشورهای مختلف ارزیابی و دستهبندی کنیم.
سپس در مقایسه میان سیاست این نظامها با نظام حقوقی ایران نقاط قوت و ضعف سیستم
حقوقی ایران در این باب تبیین گردد.
 .1تعریف سياست واکسيناسيون اجباری

سیاست واکسیناسیون اجباری با توجه به بسیاری از عوامل ،از جمله اینکه چه افرادی
باید خطمشی این سیاست را رعایت کنند ،این سیاست چگونه اجرا میشود ،چگونه و
توسط چه کسی الزامات این سیاست اجرا میشود ،و چه مجازاتهایی برای کسانی که از
این سیاست پیروی نمیکنند اعمال شود ،قابل تبیین است .در تعریف ،این سیاست ،یک
خطمشی ایجاد شده توسط یک مقام یا مرجع ملی است و مستلزم آن است که افراد واجد
شرایط ،از جمله همه یا برخی از گروههایی که این مرجع صالحیت تعیین آنها را دارد،
حداقل یک واکسن دریافت کنند و سیاستی است که الزامی را برای واکسینه شدن یک
فرد تعیین میکند )Gravagna et.al,2020:7866( .در معنای مشابه آن سیاستی است که
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متضمن یک عنصر غیرداوطلبانه برای رضایت به واکسن زدن است و امتناع از آن جریمه یا
تحریم به دنبال خواهد داشت)Savulescu,2021:81( .
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 .2مبانی حقوقی اجباری بودن واکسيناسيون

واکسنهای متعدد معموالً به عنوان بهترین ابزار برای مقابله با چالشهای ناشی از
همهگیری بیماریها در نظر گرفته میشوند .با این حال ،افکار عمومی در مورد واکسن ها
به شدت دو قطبی است و بحثهای موافقان و مخالفان در مورد واکسیناسیون اجباری،
اغلب بر اساس استداللهای حقوقی مطرح میشوند.
مخالفان اجباری بودن واکسیناسیون به گروههایی تقسیم میشوند .عدهای در واقع
مخالف واکسیناسیون نیستند ،بلکه مخالفت آنها با واکسیناسیونی است که مطالعات کافی
بر روی آن صورت نگرفته و معتقدند که عوارض احتمالی آن بیشتر از منافع آن است .در
واقع دلیل اصلی این گروه بیاعتمادی به علم و بیاعتمادی به دولتهاست .عالوه بر آن
گروهی دیگر بصورت کلی با واکسیناسیون اجباری مخالف هستند .این گروه در جهت
اثبات ادعای خود دالیل متعددی مطرح میکنند که اهم آن بدین شرح است؛
الف) نقض حق حیات؛ گروهی معتقدند که خطر مرگ بدنبال واکسیناسیون باالست،
به گونهای که باعث نقض حق حیات افراد میشود .گرچه طبق ارزیابی سازمان بهداشت
جهانی واکسیناسیون علیه بیماریهایی چون دیفتری ،کزاز ،آنفلوانزا ،سیاه سرفه ،سرخک
زندگی بیش از سه میلیون نفر را هر ساله نجات میدهد ،اما واکسیناسیون از حیات انسانها
حمایت مطلق نمی کند ،بلکه خود عوارضی چون مرگ را هرچند به ندرت بدنبال دارد .لذا
منطقی است که حق حیات که حقی مطلق و مهمترین حق بشری است زمانیکه در تزاحم با
این امر قرار میگیرد بر واکسیناسیون اجباری ارجحیت داشته باشد ).(Tara, 2017: 146
ب) تکلیف دولتها به حمایت از حق حیات؛ حامیان این نظر معتقدند که حق حیات
میطلبد که دولتها نه تنها از اعمال سالب حیات خودداری نمایند (تکلیف منفی) ،بلکه
تکالیف مثبت در جهت حمایت کافی از حیات آنهایی که تحت حاکمیتشان قرار دارد
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انجام دهند .نتیجه این تعهدات مثبت میطلبد که دولتها صرفا همه تالش خود را در

جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ میکند بکارگیرند و نه اینکه
آنان را وادار به تبعیت از این تالشها نمایند( Schabas, 2015: 124).



ج)نقض حریم خصوصی و حیات خانواده؛ حیات خصوصی ابعاد مختلفی را دربرمی-
شخصیت و حمایت از اطالعات شخصی .یکی از مهمترین این ابعاد استقالل فرد است که
مبنای استدالل مخالفین واکسیناسیون اجباری است )Rainey & Ovey,2021:239( .بدین
توضیح که بر مبنای این استقالل حیات فرد در اختیار خود فرد است و فرد اساس ًا حق
تصمیم گیری در خصوص بدن و حیات خود را دارد .واکسیناسیون اجباری در شکل مطلق
آن بدون توجه به رضایت فرد دخالت در تمامیت فیزیکی شخص و بدون شک نقض حق
حیات و حریم خصوصی فرد است )Panagopoulou,2021:2( .در پرونده واریکا علیه
جمهوری چک دادگا ه یک قدم جلوتر رفته و اظهار داشته که وظیفه واکسینه شدن و
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گیرد .ابعادی مانند هویت ،شخصیت ،تمامیت ،استقالل ،روابط شخصی و حتی توسعه

پیامدهای آن نمیتواند جدای از یکدیگر باشد( Vauricka v. Czeck Republic: para. .

) 259لذا واکسیناسیون تا جایی میتواند اجباری باشد که ناقض حق حیات و حریم
خصوصی افراد و به خصوص آزادی تصمیمگیری نسبت به جسم فرد نباشد.عالوه بر آن به
اعتقاد این گروه واکسیناسیون اجباری برخالف آزادی انتخاب آگاهانه افراد است .بدین
توضیح که انتخاب آگاهانه فراتر از یک تفکر ساده است و بلکه یک تفکر سنجیده و
کامل است که بر اساس آن فرد پس از تحقیق و جستجو امر صحیح را از اشتباه تشخیص
می دهد .هر زمانی که فردی تصمیم بگیرد که کدام خوب یا کدام بد است و بر مبنای آن
عمل کند ،این تصمیم آگاهانه است و دولت حق ندارد که برخالف تصمیم و یا انتخاب
آگاهانه فرد برای وی تصمیم بگیرد و واکسیناسیون اجباری نوعی نقض انتخاب آگاهانه
افراد محسوب میشود )(Krasser, 2017: 60-78

در نقطه مقابل ،موافقین اجباری بودن واکسیناسیون دالیل این الزام را از چند جهت
مورد بررسی قرار دادهاند؛
الف) محدود بودن حقها؛ موافقان معتقدند گرچه حقهای مورد استناد مخالفان و
بسیاری حقهای دیگر در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین و حتی اسناد منطقهای حقوق
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بشر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته ،اما عمده این حقها دارای
قیودی هستند که زمینه دخالت دولتها را در بهرهمندی افراد از این حقها فراهم کرده
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است ،چراکه اداره امور جامعه و تنظیم و تنسیق روابط موجود در آن مستلزم دخالت دولت
در حقوق شهروندان در برخی مواقع است .قیودی که از این اسناد استنباط میشود را می-
توان به مصادیقی مانند «مصلحت عمومی»« ،نظم عمومی»« ،منفعت عمومی» (اصل 12
اصول ژوهانسبورگ (« ،))1955امنیت عمومی»« ،اخالقیات و شرع» و حتی »وفاق ملی»
( )Dominika,2017:53-59و «حفظ حقوق دیگران» (میل )114 :1385،و سالمت(بهادری
و فتاحی )7 :1395،محصور کرد.
به همین مناسبت اسناد در کنار اصل آزادی حقها ،محدودیتهای حقها را نیز تحت
شرایط خاص و استثنایی پذیرفتهاند .چنانکه ماده ( )15کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر
میدارد؛ «در زمان ضرورت که حیات ملت به خطر میافتد دولتهای عضو میبایست
تدابیری برای رفع این شرایط اتخاذ کنند »...و ماده ( )29اعالمیه جهانی حقوق بشر حق
برخورداری از حقها را بدین شکل مورد توجه قرار داده که «هر کس در اعمال حقها و
آزادیهای خود تنها تابع محدودیتهایی است که قانون صرفاً برای تضمین شناسایی و
مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و در جهت مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و
رفاه همگانی در جامعه دمکراتیک وضع کرده باشد» .در نهایت برداشتی که از این قیود
میتوان کرد این است که با توجه به همهگیری بیماری کرونا که به تبع حقوق دیگران،
سالمت ،منفعت عمومی و حتی امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد لذا میتوان گفت
بهداشت عمومی میتواند دلیلی بر محدودیت حقهای فردی در شرایط معین باشد( .آل
کجباف )161 :1392،هم تدوین کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر و هم کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر اعتقاد دارند که بهداشت عمومی میتواند دلیلی بر محدودیت حقهای
فردی در شرایط معین باشد .لذا میتوان گفت واکسیناسیون در طول دوران اپیدمیک
نمونه معقول و منطقی وضع اعمال محدودیت در حق افراد بر آزادی تن ،رفت و آمد و
مراقبتهای بهداشتی تلقی میشود.
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ب) تزاحم حقها؛ از این منظر ،گرچه در تعریف ،حق به معنای امتیاز یا اقتدار یا
اختیاری است که به فرد داده شده و در نگاه کلی بر مبنای نظریه انتخاب یا اعمال اراده فرد



می تواند این اختیار یا اقتدار را اعمال کند یا از آن صرفنظر کند اما با دقت در ماهیت حقها
حقهای انتخابی و حقهای رفاهی تقسیم میشوند .گرچه حقهای انتخابی دربرگیرنده
اعمالی است که موضوع انتخاب و گزینش فرد صاحب حق میباشند و در این حوزه فرد
میتواند هرگونه که بپسندد عمل کند ،اما این انتخاب تابع محدودیتهایی است .مثال فرد
نمی تواند هر کاری بخواهد با بدن خود انجام دهد .مثال شخص حق قانونی یا اخالقی ندارد
که باکتری حامل یک بیماری مسری را به بدن خود تزریق کند این محدودیت ممکن
است ناشی از اعمالی باشند که احتماال به دیگران ضرر وارد میسازد .لذا میبایست حق-
های مزبور را به روشهای گوناگون محدود ساخت ،در غیر اینصورت اگر همه آزاد باشند

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

و تکالیف مقرر مشاهده میشود که این اختیار مطلق نیست .در یک تقسیمبندی حقها به

هر کاری که دلشان خواست بکنند آزادی دیگران از بین خواهد رفت .به عالوه ویژگی
دیگر حق های انتخابی این است که نه تنها آزادی شخص بر کنترل اعمال و امور خود را
دربرمیگیرد ،بلکه متضمن حدی از کنترل اعم از مستقیم یا غیرمستقیم دیگران نیز میباشد.
چنانکه والدین میتوانند مستقیما آزادی فرزند خود را محدود کنند.در سطح ملی نیز بدلیل
نفوذ گفتمان اخالقی و سیاسی ،دولت نیز تا حدی کنترل بر حقها و آزادیهای فردی پیدا
میکند ،آنهم در جهت تضمن منافع عمومی جامعه (راسخ)189-191 :1385 ،در نتیجه
می توان گفت اختیار انسان نسبت به جسم خود و حق بر آزادی رفت و آمد وی با حق بر
سالمت انسانها ،با توجه به اجتماعی بودن و همبستگی و تعامل بین انسانها از یکطرف و
مسری بودن بیماری کرونا از طرف دیگر در تزاحم قرار میگیرد و لذا فرد نمیتواند با
استناد به اینکه نسبت به جسم خود حق هرگونه اختیاری دارد و بخصوص در دوران همه-
گیری با سهلانگاری حق بر سالمت دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.

ج) ماهیت جمعگرایانه برخی حقها؛ از منظر موافقان گرچه عمده حقها (بهخصوص
حقهای نسل اول و دوم) ماهیت فردگرایانه دارند (قاری سیدفاطمی )63 :1390 ،و ذیحق
آنها تکتک انسانها هستند ،اما حقهایی نیز وجود دارند که ماهیتی جمعگرایانه دارند و
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در واقع حقهای مردم هستند .بدین معنی که این حقها به کلیت انسانها و اجتماع تعلق
میگیرند و نه افراد به تنهایی که هر اقدام را بخواهند انجام دهند .حقهای جمعی حقهایی
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هستند که مدعی یا ذیحق آنها افراد ،دولتها و جامعه و یا گروههای اجتماعی هستند .این
حق ها مبتنی بر برادری و همبستگی است که در واقع پاسخی به پدیده همبستگی متقابل
جهانی است .در واقع این حقها با تالش همه عوامل اجتماعی ،یعنی افراد ،دولتها ،نهادها
و سازمانهای بینالمللی ،ملی و حتی محلی تحقق خواهد یافت( .صلحچی و درگاهی،
 )147 :1392این حقها در واقع تکمیلکننده حقهای نسل اول و دوم هستند و از طرفی
همبستگی متقابل جهانی نیازمند این حقهاست.زندگی انسانها امروزه چنان بهم همبسته
است که اقدام فردی اشخاص خواه ناخواه زندگی دیگران را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و
فرد نمی تواند به استناد به اینکه نسبت به جسم خود حق هرگونه اختیاری را دارد از برخی
اقداماتی که در جهت نفع همه افراد جامعه است خودداری کند .چه بسا که سهلانگاری
برخی ممکن است زندگی سایرین را نیز به خطر اندازد .بنابراین نمیتوان نسبت به بعد
جمعی برخی حقوق فردی و همینطور بعد فردی حقوق جمعی غافل شد .برخی حتی
معتقدند کلیه حقهای بشری برای تحقق کامل نسبت به همه افراد نیازمند به اقدام جمعی
دارند( .صلحچی و درگاهی )159 :1392 ،بر اساس همین استدالل می توان گفت که حق
بر بهداشت نه تنها جنبه فردی دارد ،بلکه جنبه جمعی نیز دارد و بخصوص این مسئله در
بیماریهای مسری دارای نقش پررنگتری خواهد بود .چرا که قاعدتا واکسیناسیون
عمومی ضمن اینکه حق حیات ،حق سالمت ،آزادی رفت و آمد و سایر حقهای عموم را
تسهیل میکند به نوبه خود باعث برداشتن محدودیتها و در نهایت به نفع تکتک افراد
نیز خواهد بود.
د) رویه عملی دادگاههای حقوق بشری؛ گرچه دادگاههای بینالمللی چندان در این
زمینه فعال نبودهاند ،اما در این بین دیوان عدالت اروپایی که از اقتدار بیشتری در رسیدگی
دعاوی علیه دولت برخوردار است در پروندههای متعدد بر مسئله اجباری بودن برخی
اقدامات و تکالیف دولت در جهت تحدید حقها و آزادیهای افراد صحه گذاشته است.
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بعنوان مثال در پرونده ایکس و دیگران علیه استرالیا در سال  1979دادگاه استدالل کرد که

منفعت عمومی میتواند دلیل بر اجبار بودن تست خون تلقی شود .همچنین دادگاه در
پرونده آکمانا و دیگران علیه بلژیک ( )Roger Acmanna and others v. Belguimدر



سال  1983غربالگری اجباری کودکان برای سل را یک دخالت مشروع در حق بر احترام
مارینو علیه بافو و دیگران ( )San Marino v. Baffo and othersدر سال  1998نیز دادگاه
قانون مارینو مبنی بر واکسیناسیون دوران کودکی را به دلیل نیاز به حفاظت از بهداشت
عمومی تایید کرد و در رای دیگر در سال  2012دادگاه اروپایی حقوق بشر به صراحت
واکسیناسیون اجباری را مداخله مشروع دولت اکراین در تحدید حقهای مقرر در ماده ()8
کنوانسیون اروپایی دانست ()Vinceti, 2021:3-5
آنچه در این میان اما با استقبال بیشتری از سوی نظام حقوقی کشورها مواجه شده است
نظر موافقانی است که ضمن تاکید به دولتها برای الزامی نمودن واکسیناسیون در موارد

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی برابر ماده ( )8کنوانسیون دانست .در پرونده سان

گسترش بیماریهای واگیردار ،بر تعیین ضمانت اجراهای الزم به منظور تضمین این الزام
اصرار ورزند.
 .3ضمانت اجراهای واکسيناسيون اجباری

کشورها دستورالعملهای روشنی را در مورد چارچوببندی و اتخاذ الزامات
واکسیناسیون اجباری برای افراد و گروههایی که از واکسینه شدن خودداری میکنند،
درنظر گرفتهاند .بررسی تحریمهای احتمالی که میتواند بر پذیرش واکسن حاکم باشد،
تنوعی از مداخالت ممکن را نشان میدهد که بر اساس ماهیت میتواند از مجازاتهای
کیفری تا ضمانت اجراهای اداری را شامل شود.
 .1-3ضمانت اجراهای کيفری

جرم نماد مداخله حقوق جزا است .دولتها موظفند تخطی از حقوق و آزادیهای
اساسی اشخاص را جرمانگاری کنند ( .)Harel, 2015: 1جرمانگاری فرایندی است که به
موجب آن قانونگذار با لحاظ ارزشهای انسانی جامعه و بر پایه مبانی نظری مورد قبول
خود ،رفتاری را ممنوع و برای آن مجازات تعیین میکند (فرج بخش .)5 :1397 ،هر مورد
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جرمانگاری ،مساوی است با تحدید حقوق و آزادی انسان .از اینرو نیازمند اصولی است تا
این تحدید را توجیه کند .هرچند در ادبیات رایج حقوق کیفری گاهی از ده اصل به عنوان
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اصول اقتدار دولتی که اصول محدودکننده آزادی به شمار میآیند ،یاد شده (نوبهار،
 ،)303-302 :1387اما مدافعان مداخالت کیفری در حوزه واکسیناسیون عموماً به دو اصل
ضرر و پدرساالری استناد میکنند.
 .3-1-1جرمانگاری خودداری از واکسيناسيون در پرتو اصل ضرر

بر اساس اصل ضرر تنها رفتارهایی باید جرمانگاری شود که ضرر مادی به دیگران وارد
میکند .این اصل در اندیشههای "جان استوارت میل" 1ریشه دارد .بر اساس دیدگاه وی
تنها دلیلی که جامعه میتواند آزادی شهروندان را محدود کند ،این است که مانع ضرر به
دیگران شود .بر اساس این اصل دفاع از امور ماورایی و یا حتی دفاع از خود مرتکبان
مجوز وضع محدودیت نیست" .اندرو فاینبرگ" 2به عنوان مدافع اصلی اندیشه میل ،در
تکمیل اصل ضرر ،معیار ممانعت از ایجاد ناخوشایندی شدید برای دیگران را مطرح کرد.
بر اساس نظر وی اگر رفتار فرد ناراحتی غیرقابل تحملی را برای سایر شهروندان ایجاد کند،
میتواند مجوز جرمانگاری باشد (یزدیان جعفری  ،خیرمند .)67-106 :1394 ،اصل ضرر
مبتنی بر این مبنا است که هیچ فردی را نمیتوان به علت رفتاری که انجام میدهد هنگامی
که آن رفتار به مصالح کسی جز مصالح خود وی لطمه نمیزند ،بازخواست کرد .در عین
حال هر فردی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه میزند ،قابل بازخواست
است و اگر جامعه احساس کند که میتواند رفتار وی را با به کاربردن ضمانت اجراهای
اجتماعی یا قانونی اصالح کند ،مجاز است هر کدام از این دو وسیله را که ضروری
تشخیص داد نسبت به وی به کار برد (روستایی.)55 :1394 ،
در تقسیم بندی رفتارها به فعل و ترک فعل ،خودداری از واکسیناسیون در دسته ترک
فعل قرار می گیرد .بنابراین بر اساس اصل خودمداری که مخالف جرمانگاری بابت
رفتارهایی است که به صورت ترک فعل واقع میشوند ،جرمانگاری آن مذموم است .اصل
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خود مداری معتقد است مردم نباید مجبور به انجام کاری شوند که مایل به انجام آن نیستند.
حقوق کیفری باید به سمت رفتارهای ایجابی حرکت کند .هدف اولیه حقوق کیفری منع



مردم از رفتارهای بد است .الزام مردم به انجام کاری ،هدف ثانویه حقوق کیفری است .لذا
جایی که زبان قانونگذار عبارت ایجابی است ،منصفانه نیست .با جرمانگاری ترک فعل
آزادی بیشتری محدود میشود .زمانی که ترک فعل موضوع حقوق کیفری قرار می-
گیرد ،یعنی فرد تنها در یک موقعیت خاص میتواند با انجام فعلی مشخص از مسؤلیت
مبری باشد .حال آنکه وقتی فعل موضوع حقوق کیفری قرار میگیرد ،فرد دامنه رفتاری
وسیع تری داشته و هر رفتاری انجام دهد مسؤول نیست ،مگر اینکه رفتار ممنوعه را مرتکب
شود .وظایف ایجابی برای اقدام به مثابه نوعی تجاوز به آزادی فردی تلقی میشود (قورچی
بیگی.)205 :1398 ،

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

شایسته نیست مردم را به انجام کاری وادارد .حتی برچسب مجرمانه زدن به تارک فعل در

با این وجود ،نگاهی به تاریخچه واکسیناسیون نشان میدهد که در برخی موارد دولت-
ها در پرتو اصل ضرر از تدابیر کیفری نیز برای این ترک فعل استفاده کردهاند .شاید بتوان
پروندهای که در سال  1905مطرح شد را سرآغاز استفاده از تدابیر کیفری برای ترک فعل
واکسیناسیون دانست .در این پرونده دیوان عالی آمریکا با لحاظ اصل ضرر بیان کرد که
لزوم محافظت از سالمت و امنیت عمومی به دولت اختیار قانونگذاری در زمینه
واکسیناسیون را می دهد .استدالل دیوان عالی مبتنی بر این بود که آزادی واقعی به هیچ
وجه اجازه انجام اقداماتی که موجب ورود آسیب به دیگران میشود را نمیدهد .بنابراین
چنانچه سالمت عمومی اقتضا کند ،یک ایالت میتواند واکسیناسیون را اجباری کند .طبق
این رأی هرچند آزادی توسط قانون اساسی تضمین شده ،ولی این آزادی مطلق نیست و
حق مطلق به افراد نمیدهد که از هرگونه محدودیت بگریزند .بر این اساس مرتکب به دلیل
استنکاف از تزریق واکسن آبله  5دالر جریمه شد (.)Fujiwara, 2006: 227-229
نگاهی به قوانین کیفری ایران نیز نشان میدهد که مداخالت کیفری در حوزه
واکسیناسیون گاهی با استناد به اصل منع ضرر صورت گرفته است .به عنوان نمونه ماده 1
قانون مایهکوبی عمومی و اجباری ( )1322با لحاظ اصل ضرر و به منظور پیشگیری از
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گسترش بیماریهای همه گیر به وزارت بهداشت این اختیار را داده که در مواقعی و مکان-
هایی که الزم بداند واکسیناسیون عمومی و اجباری را اعالم کند .ماده ( )3این قانون نیز
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مقرر داشته مرتکبین این ترک فعل بر اساس ماده ( )22قانون طرز جلوگیری از بیماریهای
آمیزشی و واگیردار ( ) 1320محکوم خواهند شد .در حال حاضر بر اساس مصوبه مورخ
 1399/11/8هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات
مندرج در قوانین و مقررات مختلف» ،مجازات نقض این ماده ،یک میلیون تا ده میلیون
ریال تعیین شده است.
 .3-1-2جرمانگاری واکسيناسيون اجباری بر مبنای اصل پدرساالری

در اصل پدرساالری بیان میشود که دولت همانند پدری مشفق باید در راستای سعادت
شهروندان در برخی از رفتارها دخالت کرده و مانع آن رفتار شود و یا با همین هدف آنها
را به انجام کاری ملزم نماید (افراسیابی و دیگران .)2 :1398 ،این اصل آزادی افراد را به
خاطر مصلحت خودشان محدود میکند .بر اساس این اصل دولت در مقام دفاع از حقوق
واقعی شهروندان برمیآید و با ممنوعیت برخی رفتارها به آنان اجازه نمیدهد که به
خودشان آسیب وارد کنند یا با ایجاد برخی تکالیف آنان را ملزم میکند به خود سود
رسانده و برای ترک چنین تکلیفی مجازات تعیین میکند .دولت به خود اجازه نمیدهد
که شهروندان را آزاد بگذارد تا به خودشان آسیب رسانند و یا خیر خویش را نادیده گیرند.
این اصل یکی از اصول حاکم بر جرمانگاری در محدوده حق خلوت و رفتارهای بدون
بزهدیده است (برهانی  ،رهبرپور.)48-52 :1390 ،
استفاده از ابزارهای کیفری در حوزه واکسیناسیون اطفال نیز بر مبنای اصل پدرساالری
توجیه میگردد .در زمینه واکسیناسیون اطفال ،والدین تصمیمگیرنده هستند و اطفال
اختیاری ندارند .در نتیجه ،ممکن است در اثر خودداری والدین از واکسیناسیون ،فرزندان
دچار مشکالتی شوند که در انتخاب آن نقشی نداشتهاند .در حوزه اطفال دولت نیازمند
توجیه مداخله خود نیست و کسانی که مخالف اقدامات پدرساالرانه دولت هستند باید ادله
خود را ارایه کنند ،حال آن که در حوزه بزرگساالن ،دولت باید ادله ضرورت اقدام
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پدرساالرانه خود را ارایه و اثبات کند ( .)Dworkin, 2006: 28دولت نباید اجازه دهد

والدین فرزندانشان را در معرض خطر غیرقابل اجتناب مرگ و رنج قرار دهند و باید
اقدامات مؤثری برای حفظ ایمنی جمعی انجام دهد تا از این طریق از افراد آسیبپذیر



محافظت کند ( .)Pierik, 2018: 381اصل پدرساالری معتقد است اطفال حق دارند در
اطفالی که ممکن است والدین شان با تصمیمشان ،سالمت آنان را به خطر اندازد ،مسؤلیت
دارد ( .)Lahariya, 2008: 661به عنوان نمونه در سال  1991در شهر فیالدلفیای آمریکا
همه گیری سرخک شایع شد .مرکز شیوع این بیماری دو کلیسای بنیادگرا بود که مراجعه-
کنندگان ترجیح داده بودند فرزندانشان را واکسینه نکنند .در اثر این همهگیری صدها نفر
مبتال شده و شش نفر هم فوت کردند .در اینجا دو اصل مطرح شد .آزادی انتخاب
تصمیمات بد در حوزه سالمت و یا حق اجتماع برای محافظت از خود در مقابل چنین
تصمیماتی (.)Offit, 2012: 344
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مقابل بیماریهای خطرناک واکسینه و محافظت شوند و جامعه نسبت به تضمین سالمت

در برخی موارد تالش شده به صورت غیرمستقیم از تدابیر کیفری استفاده شده و از این
طریق والدین ملزم به واکسیناسیون شوند .به گونهای که والدین در زمان اعزام اطفال به
مدرسه ملزم به ارایه کارت واکسن باشند و در صورتی که این کار را انجام ندهند ،به جرم
بی مباالتی نسبت به طفل از طریق خودداری از اعزام طفل به مدرسه تحت تعقیب قرار
گیرند .به عنوان نمونه پس از اینکه در سال  2007در ایالت مریلند آمریکا حضور در
مدرسه منوط به تزریق واکسن گردید ،والدین یک طفل به اتهام عدم فراهم سازی شرایط
حضور طفل در مدرسه از طریق تزریق واکسن تحت تعقیب گرفتند؛ جرمی که مجازات
آن حداکثر  50دالر جریمه و یا حبس بین  1تا  10روز است ( Francis & Francis,

 . )2012: 56در ایتالیا نیز کاهش استقبال از واکسیناسیون اطفال در فاصله سالهای  2010تا
 2015موجب شد در سال  2017مجلس سنا مصوبهای را تصویب کند که بر اساس آن
والدین متعهد شوند که در زمان ثبتنام در مدرسه گواهی واکسیناسیون فرزندان زیر 16
سال خود نسبت به برخی بیماریها را ارایه دهند .چنانچه والدین از انجام این تکلیف
خودداری کرده و موجب شوند طفل در مدرسه حاضر نشود ،بین  2500تا  2850یورو
جریمه خواهند شد ( .)Paterlini, 2018: 362مشابه این رویه در آلمان نیز دنبال شده است.
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در این کشور بر اساس قانونی که سال  2019تصویب شد ،واکسیناسیون سرخک الزامی
است .والدین مکلف هستند در زمان ثبتنام در مدرسه و مهد کودک گواهی تزریق این
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واکسن را ارایه کنند .اگر والدین فرزندان خود را واکسینه نکنند و در نتیجه موجب
محرومیت آنان از حضور در مدرسه شوند 2500 ،تا  2760یورو جریمه خواهند شد
( .)Torjesen, 2019: 367در فرانسه نیز اگر والدین از واکسیناسیون فرزندان خود
خودداری کنند ،به مجازات زندان که قابل تعلیق است ،محکوم خواهند شد ( Savulescu,

 .)2021: 81در انگلستان و ولز نیز عموماً دادگاهها رأی بر لزوم واکسیناسیون اطفال صادره
میکنند ،حتی اگر والدین طفل مخالفت کنند (.)Cave, 2017: 358
عالوه بر اطفال ،گروههای خاص مانند بیماران و افراد مسن نیز در مقابل بیماریهای
همهگیر آسیبپذیرند .از آن جایی که این گروهها بیشتر به مراکز درمانی مراجعه می-
کنند ،پیشنهادهایی برای جرمانگاری ترک واکسیناسیون افرادی که بیشترین ارتباط با این
گروهها دارند مانند کارکنان بخش سالمت و کارکنان مراکز مراقبت از سالمندان ارایه
شده است .در این مورد بیان میشود اجباری کردن واکسیناسیون این گروهها ،همسو با
اصل منع ضرر و نیز اصل پدرساالری قانونی است (Osbourne& Clark, 2021: 116-

.)121
مشابه این استدالل در مورد برخی گروههای شغلی نیز مطرح شده است .به عنوان نمونه
در آمریکا در سال  2010یک قانون نمونه (مدل الگو) با همکاری "دانشگاه جان هاپکینز"

1

و "مرکز حقوق و سالمت عمومی جورج تاون" 2تهیه شد و راهکارهایی برای ایالتهای
مخت لف در زمان تدوین ضوابط مربوط به واکسیناسیون ارایه کرد .هرچند این قانون یک
مدل پیشنهادی بود ،ولی بسیاری از ایالتها از آن الگو گرفتهاند .بر اساس این الگو در یک
وضعیت اضطراری مرتبط با سالمت عمومی ،مقامهای بهداشت عمومی باید بتوانند به
منظور حفاظت از افراد و مقابله با گسترش بیماری ،افراد را ملزم به واکسیناسیون کنند .در
عین حال بر اساس این مدل در صورت وجود دالیل پزشکی ،اعتقادات مذهبی و یا اعتقاد
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قلبی شخصی ،الزامی به واکسیناسیون وجود ندارد و باید حق فرد به رسمیت شناخته شود .با
این وجود در موارد برخی مشاغل این معافیتها رد شده است .همچنانکه در یک پرونده



دو تفنگدار با استناد به اعتقادات مذهبی خود از تزریق واکسن خودداری کردند .دادگاه در
مجاز بدانیم موجب میشود هر سربازی با استناد به اعتقادات مذهبی خود از اجرای قانون
خودداری کرده و برای خودش یک قانون باشد ).)Cole & Swendiman, 2014: 8-10
موافقان جرم انگاری استنکاف از واکسیناسیون معتقدند که در برخی مواقع همانند
شرایط اضطراری ناشی از همهگیری ،میتوان از تدابیر کیفری استفاده کرد .همانگونه که
در شرایط اضطراری جنگ میتوان با وجود خطر مرگ و مصدومیت ،افراد را برای
خدمت وظیفه اجباری فراخواند و استنکاف از آن با مجازات روبرو میشود ،در زمان همه-
گیری که به مثابه جنگ است نیز میتوان افراد را ملزم به واکسیناسیون کرد و در صورت

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

رأی خود بیان کرد اعتقادات مذهبی باالتر از دستورات نظامی نیست .چنانچه این امر را

استنکاف آنان ،همانند زمان جنگ آنان را مجازات نمود ( .)Savulescu, 2021: 81در
ایران نیز همانند سایر کشورها و در راستای اصل پدرساالری قانونی حمایت ویژهای از
اطفال شده است .بر اساس ماده ( )16قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و
بیماریهای واگیردار ( ،)1320آبلهکوبی اطفال در برهههای زمانی خاص و ارایه گواهی
واکسیناسیون هنگام ثبت نام در مدارس الزامی است .در عین حال چنانچه اولیای اطفال از
انجام این تکلیف خودداری کنند ،مجازات خواهند شد .بر اساس مصوبه 1399 /11 /8
هیأت وزیران ،مجازات این ترک فعل  200هزار تا یک میلیون ریال است .در عین حال
تزریق واکسن یکی از شرایط ثبتنام در مدارس است .چنانچه والدین از انجام این کار
خودداری کنند ،تعقیب آنان بر اساس ماده ( )7قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
( )1399نیز امکانپذیر است .بر اساس این ماده «هر یک از والدین ،اولیاء یا سرپرستان
قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری ،مراقبت و تربیت طفل را
برعهده دارند ،چنانچه برخالف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و
جوانان ایرانی مصوب  1353/4/30از ثبتنام و فراهمکردن موجبات تحصیل طفل و
نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل
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او جلوگیری کنند ،به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات
اسالمی محکوم میشوند».
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قانونگذار با فلسفه مشابه و به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزادان ،بر اساس
ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج ( ،)1367کلیه
بانوان را مکلف نمود قبل از عقد ازدواج نسبت به واکسیناسیون خود علیه کزاز اقدام
نمایند .گرچه این ماده واحده طبق قانون حمایت از خانواده ( )1391نسخ گردید ،ولی بر
اساس ماده ( )23قانون اخیر مجدداً مقرر شد «وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید
طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک
برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند .دفاتر رسمی ازدواج باید
پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به
بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریهای مذکور را از
آنان مطالبه و بایگانی کنند ».هرچند در این قانون مجازاتی برای مستنکف از تزریق واکسن
تعیین نشده ،ولی بر اساس ماده  56هر سردفتر رسمی که بدون اخذ این گواهی به ثبت
ازدواج اقدام کند به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به
سردفتری محکوم میشود.
در مجموع تطبیق ضمانت اجراهای کیفری پیشبینی شده در ایران با تدابیر کیفری سایر
کشورها نشان میدهد که به رغم تشابهاتی که در نوع مجازات وجود دارد و غالباً استفاده
از جزای نقدی مبنای عمل بوده است ،ولی در عین حال از نظر میزان مجازات تفاوت
معناداری بین آن ها وجود دارد .این تفاوت حتی با اصالح و تعدیل مبلغ جزای نقدی در
چارچوب ماده ( )28قانون مجازات اسالمی نیز کماکان پابرجاست .چنانکه مبلغ پایین
جزای نقدی برای استنکاف از تزریق واکسن در ایران تردیدهای جدی در بازدارندگی
ضمانت اجراهای پیشبینی شده کیفری ایجاد میکند.
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باید توجه داشت که به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی تأخیر یا خودداری از
تزریق واکسنهای موجود را یکی از  10تهدید علیه سالمت و بهداشت جهانی دانسته است



( ،)Smith, et.al, 2021: 2ولی ایرادهایی که ن سبت به توسعه دامنه حقوق کیفری مطرح
پیشنهاد شده تا حد امکان اهداف مورد نظر از طریق غیر کانالهای کیفری دنبال گردد.
همچنان که برخی کشورها بدون استفاده از تدابیر محدود کننده کیفری توانستهاند نرخ
واکسیناسیون خود را ارتقا دهند .به عنوان نمونه فنالند توانسته از طریق تشکیل پروندههای
الکترونیکی جامع واکسیناسیون و راهاندازی سیستم یادآوری مکرر ،بیشترین میزان
واکسیناسیون را به خود اختصاص دهد .در این روش به طور مداوم با والدین تماس گرفته
شده و با ذکر محاسن واکسیناسیون ،والدین به انجام واکسیناسیون تشویق میشوند
( )Holzmann & Wiedermann, 2019: 1-4این رویه همسو با پیشنهادها سازمان بهداشت
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میشود با شدت بیشتری در حوزه جرمانگاری واکسیناسیون نیز مطرح میگردد .از این رو

جهانی نیز میباشد .چنانکه این سازمان در همهگیری کرونا بیان کرده که قبل از اجباری
نمودن واکسیناسیون ،دولتها باید واکسیناسیون اختیاری را تشویق نمایند .لذا بهتر است از
طریق روشهای اقناعی و ذکر منافع سالمت واکسنها مردم به واکسیناسیون ترغیب شوند.
تدابیر محدودکننده تنها زمانی باید استفاده شوند که راهکاری تشویقی و اقناعی اثرگذار
نباشد ( .)World Health Organization, 2021همزمان پیشنهاد شده با اقداماتی که
موجب ترس و فرار مردم از واکسیناسیون میشود برخورد شده و حتی جرمانگاری شود.
مقابله با انتشار اخبار جعلی در مورد ایمنی واکسنها یکی از این موارد است .بر اساس نظر
سازمان بهداشت جهانی انتشار اخبار جعلی یکی از بزرگترین تهدیدات علیه سالمت
عمومی است .از این رو پیشنهاد شده که هر کس اطالعاتی مغایر آشکار با دانش پزشکی
را به صورت عمومی منتشر کند ،مشمول مجازات گردد (.)Mamak, 2021: 235-245
 .3-2ضمانت اجراهای اداری

در انتخاب نوع ضمانت اجرا بین رویکردهای مختلف ،یکی از اصول رایج اخالق
بهداشت عمومی این است که باید از کمترین محدودیتهای جایگزین استفاده
کرد( .)Savulescu,2021:81بر همین اساس عدهای در تالشند تا با تقویت ضمانتهای
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غیرکیفری ،تا بدانجا که میسر است از تحمیل مجازاتهای کیفری اجتناب ورزند .از این
نوع ضمانت اجرا عموماً به مجازاتهای اداری تعبیر میشود که طیف وسیعی از
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محدودیتها و محرومیتها را شامل است .در یک تقسیمبندی کلی میتوان مجازاتهای
اداری را در دو دسته محرومیت از حقوق اجتماعی و استفاده از اهرمهای مالی قرار داد.
 .3-2-1محروميت از حقوق اجتماعی

محرومیت از حقوق اجتماعی خود دربردارنده طیف وسیعی از اقدامات تحدیدی است.
این محرومیت ها گاه ناظر بر عموم مردم بوده و گاهی صرفاً متوجه گروهی خاص به سبب
ماهیت آن گروه میشود .چنانکه برخی محرومیتها که بر کارکنان بخش سالمت یا
کارکنان دولت در بخشهای مختلف اعمال میشود ،در مورد عموم مردمی که خارج از
این طیفند موضوعیت نخواهد داشت.
 .3-2-1-1اخراج یا تعليق از کار

بر اساس میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( )1966همه افراد حق
دارند کار کنند .این حق نه تنها شامل فرصت انتخاب آزادانه شغل (ماده  )6میشود ،بلکه
حق داشتن شرایط ایمن و سالم کار (ماده ( 7ب)) را نیز در برمیگیرد .حمایت از کارمندان
در محل کار یک تعهد حقوق بشری دولتها است .طرحهای واکسیناسیون اجباری اغلب
محدودیتهایی را بر حق کار تحمیل میکنند که باید متناسب باشند .به همین منظور در
وضع الزامات واکسن برای کارکنان و در محیط کار ،اخراج ،تعلیق و محرومیت از کار
باید آخرین راهحل باشد()King &Motta,2021:14
در ایتالیا ،متخصصان بهداشت که از واکسینه شدن خودداری کردند ،یا به بخشهایی
منتقل می شوند که خطر احتمال شیوع بیماری واگیردار کمتر است یا به مدت یک سال
بدون دریافت حقوق معلق میشوند( .).2021:8 Panagopoulou,در عربستان کلیه
کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی و حتی بخشهای غیرانتفاعی باید واکسینه شوند،
در غیر این صورت اخراج میشوند()Stokel-Walker,2021:373
در ایران بخشنامه شماره  39158مورخ  1400/07/27سازمان اداری و استخدامی کشور
مبنی برالزام به حضورکارکنان در محل کار با ارائه کارت تزریق واکسیناسیون کرونا و یا
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گواهی معتبر ،از اول آبان 1400و جلوگیری از ورود افراد بدون دریافت کارت تزریق
واکسن کرونا به محل کار (به جزء مواردی که به تجویز پزشک ،دریافت واکسن زیانبار



تشخیص داده شود) در همین راستاست .همچنین به موجب مصوبه ستاد ملی کرونا در
تخلفات اداری است در پنجم شهریورماه نیز سازمان اداری و استخدامی اقدام به صدور
بخشنامهای در این زمینه کرد و و اختیار اعمال این مجازات ها را به باالترین مقام اداری
داد .براساس این بخشنامه در پنج مرتبه با کارمندان متخلفی که از واکسینه شدن خودداری
کردهاند برخورد میشود .در مرتبه اول ،برای افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون
درج در پرونده مطرح میشود .توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ضمانت مرتبه دوم
است و چنانچه مؤثر نباشد در مرتبه دیگر کسر یک سوم حقوق و فوقالعاده شغل و عناوین
مشابه حداکثر به مدت یک ماه برای افراد پیشبینی شده است .در مرتبه چهارم نیز کسر

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

مردادماه  ،1399عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله عدم تزریق واکسن از مصادیق

یک سوم حقوق و فوق العاده شغل حداکثر به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه
مؤثر و اقع نشود آخرین مرحله انفصال موقت خدمت حداکثر تا سه ماه مجازات در نظر
گرفته میشود.
البته باید توجه داشت که این بخشنامه به شکلی نادرست در قانون تخلفات اداری دخل
و تصرف کرده است .چرا که انفصال موقت حداکثر تا  3ماه را بدون طرح در هیأتهای
تخلفات مطرح میکند؛ در صورتی که مطابق قانون تخلفات اداری ،اینها حتماً باید در
هیأتهای تخلفات مطرح شود و بعد حکم صادر شود .در واقع،با تغییر قانون تغییر قابلیت
تجدیدنظرخواهی آن نیز منتفی گردیده است.
 .3-2-1-2محدودیت در استفاده از خدمات عمومی و دسترسی به اماکن عمومی

محرومیت دیگری که سیاستهای اجباری واکسن میتوانند تحمیل کنند این است که
افراد واکسینه نشده را از دسترسی به مؤسسات یا مکانهایی که در صورت واکسینه شدن به
آنها دسترسی داشتند ،محروم کنند .عالوه بر محافظت از مردم با دور نگه داشتن افراد
واکسینه نشده که ممکن است بیماری را به آنها منتقل کنند ،این نوع محرومیت میتواند
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به طور عملی تالشی برای محافظت از کاالی عمومی و تضمین مشارکت عادالنه در
حفاظت از آن را بیان کند (.)Attwell&Navin,2019:987
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در ایاالت متحده ،مقررات ایالتی مقرر میدارد که کودکان در صورت واکسینه نشدن
نمیتوانند به مدرسه بروند .اولین ایالتی که قوانین واکسیناسیون اجباری را تصویب کرد،
ایالت ماسوچوست بود که در سال  1855ارایه کارت واکسن برای ورود به مدرسه را
الزامی دانست( )McAllister-Grum.2017:217-247استرالیا ،فرانسه،آلمان و ایتالیا نیز
اقدامات مشابهی انجام دادهاند( .)Attwell et.al,2018:7377-84مجلس سنای ایتالیا
مصوبه ای را گذراند که بر اساس آن والدین متعهد هستند که در زمان ثبتنام در مدرسه
گواهی واکسیناسیون فرزندان زیر  16سال خود نسبت به برخی بیماریها را ارایه دهند.
کودکان زیر  6سال مجاز به ثبتنام نیستند) Paterlini,2018:362(.
دیگر محدودیتها در این دسته مشتمل بر محرومیت افراد از دسترسی به بسیاری از
اماکن و فضاهای عمومی همانند رستورانها ،ورزشگاهها ،بازارها و  ...است .چنانکه
سوئیس از افرادی که وارد کافهها ،رستورانها و مراکز ورزشی میشوند میخواهد گواهی
وضعیت کووید را نشان دهند که مدرکی مبنی بر واکسیناسیون ،بهبودی از بیماری یا نتیجه
آزمایش منفی است .لبنان ورود به رستورانها ،کافهها و سواحل را محدود به افرادی کرده
که گواهی واکسن دارند یا کسانی که آزمایش آنتی بادی انجام دادهاند .مراکش گواهی
واکسن را برای دسترسی به تمام اماکن دولتی و همچنین فضاهایی مانند کافهها ،رستوران-
ها ،سینماها ،سالنهای ورزشی و حمل و نقل اجباری نموده است .هلند ،رومانی ،صربستان،
سنگاپور ،سوئیس ،کره جنوبی ،اوکراین و بسیاری از کشورهای دیگر نیز محدودیتهای
مشایهی را وضع نمودهاند 1.در آرژانتین برای حضور در هر سطح از مدرسه از دوران
کودکی تا بزرگسالی ،دریافت گواهی ازدواج یا هر نوع شناسنامه دولتی از جمله گذرنامه
یا گواهینامه رانندگی ،مدرک واکسیناسیون مورد نیاز است (.)Irrazabal,2019:728
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Factbox: Countries making COVID-19 vaccines mandatory, available in:
https://www.reuters.com/business/ healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid19-vaccines-mandatory-2021-08-16/

1

در ایران تاکنون ورود به اماکن عمومی و نیز ارائه خدمات عمومی منوط به
واکسیناسیون در بیماری های اپیدمیک نشده و هیچ محدودیتی در این خصوص برای بهره-



مندی از خدمات مقرر نگردیده است .آخرین تصمیم وزارت بهداشت و تأکید مسئوالن
معنا که افرادی که واکسینه نشدهاند ،نتوانند در فضاهایی با تجمع باال حضور پیدا کنند.

ستاد توسعه زیست فناوری و ستاد فناوری اطالعات سامانه «امید» را برای اجرای این
محدودیتهای هوشمند در اختیار وزارت کشور قرار داده و محدودیتها بر اساس
اولویتبندی و ایجاد خطر طبقهبندی شدهاند. 1گرچه تا زمان نگارش این مقاله این سامانه
هنوز عملیاتی نگردیده است.
 .3-2-1-3محروميت از مسافرت و رفت و آمد

واکسیناسیون اجباری به عنوان یک پیش شرط برای سفرهای داخلی و بینالمللی و

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

ستاد ملی مقابله با کرونا درباره افرادی که واکسینه نشدهاند ،قرنطینه هوشمند است به این

رفت و آمد در بسیاری از کشورها مورد بحث است .همه اتباع خارجی هنگام ورود به
آلبانی باید گواهی واکسیناسیون و نتیجه تست منفی «پی سی آر» که طی  72ساعت قبل
انجام شده است ارائه کنند .مسافران برای ورود به اتریش باید یکی از این سه مدرک را
ارائه کنند :گواهی واکسیناسیون ،مدرکی دال بر بهبود از «کووید  »19یا نتیجه منفی تست
ابتال به کرونا طی  72ساعت گذشته .در بالروس مسافرانی که به طور کامل در برابر بیماری
«کووید  »19واکسینه شده اند دیگر نیازی به ارائه نتیجه تست منفی ابتال به کرونا ندارند .اما
مسافران شش سال به باال که واکسینه نشدهاند باید نتیجه تست منفی ابتال به کرونا طی 72
ساعت گذشته را ارائه کنند .بلژیک از جمله کشورهایی است که از برنامه گواهی دیجیتال
کووید در اتحادیه اروپا استفاده میکند .این برنامه به مسافران امکان میدهد که پس از
ارائه گواهی واکسیناسیون و نتیجه تست منفی ابتال به کرونا آزادانه در سطح این اتحادیه

. 1دایره استفاده از خدمات عمومی برای واکسن نزدهها تنگ تر میشود؛ خبرگزاری میزان؛ قابل دسترس در:
https://www.mizan.news/fa/news/775955
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تردد کنند .بلغارستان ،کرواسی ،فرانسه ،فنالند ،دانمارک ،استونی ،چک ،آلمان،
مجارستان ،ایسلند ،ایرلند ،هلند و نروژهم تابع همین سیاست هستند.

1
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در ایران بر اساس آخرین پروتکلهای اعالمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی کشورهای مختلف از نظر سویههای جهش یافته کرونا به سه دسته کلی کشورهای
ویژه (کش ورهای با گردش باالی سویه جهش یافته ویروس کرونا) ،کشورهای پرخطر (با
شیوع باالی بیماری) و سایر کشورها تقسیمبندی شدهاند .براساس این پروتکلها پذیرش
مسافر از کشورهای ویژه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تا اطالع ثانوی ممنوع است .اما
پروتکلها برای کشورهای پرخطر یعنی کشورهایی با بروز باالی بیماری متفاوت بوده و
سفرهای مستقیم و غیرمستقیم از این کشورها برقرار است اما مسافران ورودی از این
کشورها عالوه بر ارائه تست منفی  PCRکرونا (با مهلت مقرر کمتر از  72ساعت از صدور
نتیجه) باید گواهی انجام دو نوبت واکسیناسیون کرونا که حداقل دوهفته از تاریخ انجام آن
سپری شده باشد را ارائه کنند .برای سایر کشورها منع تردد سفر در حال حاضر وجود
نداشته و ارائه تست  PCRمنفی با مهلت مقرر (کمتر از  72ساعت از صدور نتیجه
آزمایش) یا گواهی واکسیناسیون الزامی است.

2

 .3-2-2ابزارهای مالی

تحریمهای ناشی از واکسیناسیون اجباری میتواند مشتمل بر اهرمهای مالی نیز باشد.
البته جریمه هم (که در بخش ضمانت اجراهای کیفری مطرح شده است) یک اهرم مالی
است ،اما از مصادیق جرمانگاری است .در ضمانت اجراهای مالی اداری ،تمرکز بر
سازوکارهای مالی است که از طریق آن دولت میتواند از پرداخت مبالغی به افراد واکسینه
نشده بهعنوان وسیلهای برای محرومیت آنها از امتیازات مالی که در غیر این صورت حق
دریافت آنها را دارند ،خودداری کنند .اهرمهای مالی از این دست نوعی مشوقاند که

1.https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmesand-proof-of-vaccination
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 .2محدودیت و ممنوعیت سفر به ایران برای  68کشور اعالم شد؛ خبرگزاری ایسنا قابل دسترس در:
https://www.isna.ir/news/1400091511733

بسته به مقیاس و موقعیت آنها ممکن است به عنوان نوعی اجبار در نظر گرفته شود ،زیرا
ترک آنها به معنای چشمپوشی از منفعت است.



از جمله این سازوکارها تعلیق پرداخت تشویقهایی است که به والدینی که موافق
واکسن ،بدون پرداخت" را اجرا کرد که بر اساس آن در صورت عدم واکسیناسیون طفل،
والدین کودکان واکسینه نشده تا  15000دالر به ازای هر کودک در سال از دست دادند
که شامل  7500دالر مزایای مراقبت از کودک و  7500دالر یارانه مراقبت از کودکان بود.
پس از تغییرات قانون در سال  ،2018والدینی که در پنج ایالتی زندگی میکنند که هنوز به
کودکان واکسینه نشده اجازه میدهد در مهدکودک ثبتنام کنند ،اکنون تا  26000دالر به
ازای هر کودک در سال یارانه مهد را از دست میدهند .در اندونزی به دولتهای محلی
اجازه داده شده تا تأخیر یا تعلیق کمکهای اجتماعی را به عنوان ضمانتی در برابر افراد

مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجرااهی آن رد اریان و غ رب (با تأکید رب کووید)19-

واکسینه کردن فرزندان خود هستند ،ارائه میشود .استرالیا از سال  2016برنامه "بدون

غیرواکسینه بکار گیرند(.)Attwell, et.al,2021
برخی از کشورهای در حال توسعه نیز رویکردهای مشابهی را استفاده کرده و مشوق-
هایی را برای واکسیناسیون اعطا میکنند .به عنوان نمونه ،افرادی در نیکاراگوئه و هند که
موافقت کردند واکسینه شوند ،میتوانند پرداختهای نقدی کمی دریافت کنند ،اما افرادی
که واکسن را رد میکنند ،این پرداختها را دریافت نمیکنند(Barham&Maluccio,

 .)2009:611در صربستان شهروندان مبلغی معادل  25یورو برای واکسن زدن دریافت می-
کنند(.)Savulescu et.al,2021:1500
ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا چنین رویکردهای تشویقی در سیاستگذاری
واکسیناسیون را باید نوعی تحریم و مجازات دانست؟پاسخ این سوال در جامعیت مفهوم
تحریم نهفته است .چرا که هدف بیان اهرمهایی است که میتواند به عنوان ضرر و خسران
عمل کند ،بهویژه برای افرادی که از نظر اقتصادی و اجتماعی آسیب دیدهاند .دولت در
این موارد با افراد واکسینه نشده به صورت سلبی و منفی برخورد می-
کند(.)Attwell&Navin,2019:989
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فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– مقاله ژپوهشی  -سال نهم – شماره یک –بهار 1401

سالمت یا دیگر یارانههای عمومی میتواند سازوکاری برای ترغیب افراد به انجام
واکسیناسیون عمومی باشد.
نتيجهگيری

این پژوهش استفاده کنونی از سیاست واکسیناسیون اجباری ملی و مجازاتهای مربوط
به عدم انجام آن را در غرب و ایران مورد مطالعه قرار داده است .این اولین گام به سوی
ارزیابی جهانی از اثربخشی سیاستهای واکسیناسیون اجباری است .واکسیناسیون اجباری
نیز از مباحثی است که محل تالقی و تزاحم حقهای مختلف است .حق افراد بر حریم
خصوصی و ممنوعیت هرگونه اجبار و حق آنان در برخورداری از سالمت عمومی و
زندگی در محیط بدون خطر .با این وجود لزوم مداخله دولت به منظور تأمین خیر عمومی
و دفاع از منافع اجتماع،کفه استدالل به نفع موافقان واکسیناسیون اجباری را سنگینتر نموده
است .بسیاری از کشورها در خط مشی خود مقرراتی را برای مجازات افرادی که از این امر
پیروی نمیکنند ،گنجاندهاند .مطالعات موردی نشان داده است که این عوامل بازدارنده
طیف وسیعی از مجازاتهای یکباره و مستمر با درجات مختلف را شامل میشود .در
ایران نیز موضوع واکسیناسیون اجباری در خصوص برخی بیماریهای خاص مورد
پیشبینی قانونگذار قرار گرفته و خودداری از این الزام مجوز اقدامات کیفری و نیز اداری
است .غلبه در این میان با تدابیر کیفری است .اما پیشنهاد میشود تا حد امکان اهداف مورد
نظر از طرق غیر الزامآور و با سازوکارهای تشویقی و نیز زمینه سازی برای اقناع افکار
عمومی دنبال گردد .گسترش ضمانت اجراهای اداری و تنوع بخشی به آنها از جمله
اعمال محدودیتهای هوشمند و نیز استفاده از ابزارهای مالی به منظور تشویق میتواند به
دایره ضمانت اجراها در حقوق ایران بیفزاید.
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