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 الممخص:
من أجل الحد من انتشار فيروس 
كورونا، وبغية في تقميص حجم االثار السمبية 
الناجمة عنو، البد من تفعيل دور القانون 
الجزائي بحق المتسببين بنقل عدوى الفيروس، 
من خالل معاقبتيم واتخاذ التدابير االحترازية 
 بحقيم فضاًل عن ذلك البد من تفعيل وسائل
الترىيب الترغيب بالنسبة لألشخاص الذين يدور 
 اً في خمدىم مخالفة االوامر والتعميمات تارة، وخوف

من العقاب وترددىم في ارتكاب المخالفة تارة 
ما تم تفعيل وسائل الترىيب بشكٍل إذا  اخرى

النأي بأنفسيم إلى  صحيح ما يدفيم ذلك االمر
وىذه الدراسة تسمط عن تحمل ألم العقاب .

جريمة و  جريمة نشر فيروس كورونا عمداً لضوء ا
مخالفة  وكذلكالخطأ في نشر فيروس كورونا، 

 .االجراءات القانونية الوقائية لمحد من الوباء
فيروس  ،المسؤولية الجزائية: الكممات المفتاحية

 .، قانون العقوبات كورونا، عقوبة، جريمة
 المقدمة 

 17أخذ فيروس كوفيد : موضوع البحث -أولً 
، بدًأ من الصين ومن 9117باالنتشار منذ عام 

جميع انحاء العالم وبكامل إلى  ثم ايران وصوالً 
قاراتو، متخذًا لكينونتو حيزًا كبير، ولو بصمة 
حقيقية ذات تأثير خطير ماس بحق االنسان في 

إذ  حقو في العيش بسكينة وسالم نفسيأو  الحياة
عن  سبب ىذا الوباء بقتل االف البشر، فضالً 

االمراض النفسية الناجمة عنو، بسبب انتشاره 
السريع ومن دون سابق انذار، مما سبب لقادات 
الدول العظمى صدمة كبيرة جعميا مستسممة 
وخاضعة لقضاء اهلل، ألنيا لم تتمكن من مواجية 
اضرار الفيروس الخطيرة الفتاكة، عمى الرغم من 
تطورىا الكبير في مجال الطب، نظرًا لكونو 

روس حديث الوجود وغير واضح المعالم، وقد في
باتوا غير إذ  تجاوز بانتشاره توقعات المختصين،

الحد أو  قادرين عمى التقميص من حجم انتشاره
إلى  من آثاره في وقت وجيز، ما ادى بالنتيجة

أو  تخطيطأو  سيطرتو وتغمبو عمى كل تحميل
ترسيم مضاٌد لو، ما حدى بالجيات المسؤولة 

الصحة العامة تعطيل جميع االنشطة عن حماية 
والمنع من مزاولتيا وعمى كافة االصعدة، حرصًا 
منيا عمى تقميص حجم االضرار الناشبة عن 
ذلك الفيروس الفتاك اال ان عدم االلتزام 

mailto:Baraa_law@tu.edu.iq
mailto:Baraa_law@tu.edu.iq
mailto:nawras.rasheed@gmail.com
mailto:nawras.rasheed@gmail.com


 كورونا حةئلجا الدلبية ثاراأل من الحد في يئجناال القانون دور

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

351 

 باإلرشادات الصحية بسبب ضعف الوازع الثقافي
الديني لدى الكثير من الناس، تسبب في أو 

لسيطرة عمى الفايروس تشتيت الجيود الخاصة با
انتشاره بصورة أكبر ومن ثم إلى  ما ادى ذلك

 زيادة في عدد الضحايا المصابين بو .
من : أىمية الموضوع ومسوغات اختياره: ثانيًا 

، 17 –أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد 
وبغية في تقميص حجم االثار السمبية الناجمة 

بحق  عنو، البد من تفعيل دور القانون الجزائي
المتخمفين المتسببين بنقل عدوى الفيروس، من 
خالل معاقبتيم واتخاذ التدابير االحترازية بحقيم 
والتي تتمثل بإجراءات الحجر الصحي . فضاًل 
عن ذلك البد من تفعيل وسائل الترىيب 
والترغيب بالنسبة لألشخاص الذين يدور في 
خمدىم مخالفة االوامر والتعميمات تارة، وخوف 

لعقاب وترددىم في ارتكاب المخالفة تارة من ا
ما تم تفعيل وسائل الترىيب بشكٍل إذا  اخرى

النأي بأنفسيم إلى  صحيح ما يدفيم ذلك االمر
عن تحمل ألم العقاب . وفي ىذا المضمار البد 
من تفعيل وسائل الردع بحق جميع الجناة سواء 

غيرىم إلى  ما تعمق سموكيم بنقل فيروس كورونا
قد يتعمق أو  من دون قصد،أو  بقصد سواء كان

سموكيم بمخالفة تعميمات وأوامر الجيات المعنية 
النتيجة واحدة في ألن  بالوقاية من الفيروس

الحالتين اال وىي االعتداء عمى حق االنسان في 
حقو في سالمة جسمو من اي اعتداء أو  الحياة

ينال منو، نظرًا لخصوصية وعظمة حق االنسان 
د اكد الباري عز وجل عميو في في حياتو وق

َأنَُّو َمن  ...( بقولو " 29سورة االسراء اآلية )

َفَساد  ِفي اْْلَْرِض َفَكَأنََّما أو  َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفس  
َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا 

 "، وعميو البد من محاسبة ... ۚ  النَّاَس َجِميًعا 
الجاني عن مخالفتو لألوامر والتعميمات الصادرة 

إلى  سموكو يؤديألن  من الجيات المعنية،
عواقب وخيمة، قد يصعب عمى الجيات المعنية 

 تداركيا.
ان البحث في موضوع " : نطاق البحث : ثالثاً 

دور القانون الجزائي في الحد من األثار السمبية 
لجائحة كورونا " يتضمن مشاكل تبرز في 

 : جانبين وىما 
ويتعمق بالبحث بوصفو محاًل : اْلولالجانب  

سيكون البحث : إذ خاضع ْلسموب الباحث
مقتصرًا عمى بعض الجوانب القانونية ذات 
الطابع الجنائي، والمتصمة بموضوع المسؤولية 

ان جائحة كورونا أثارت إذ  الجنائية حصرًا،
 إشكاليات متعددة في مختمف فروع القانون تحتاج

دراسة معمقة لسبر اغوارىا بشكل مفصل. إلى 
وعميو سيقتصر نطاق بحثنا بالجانب الموضوعي 

البحث سيتركز عمى ألن  من القانون الجزائي،
بيان النماذج القانونية المتعمقة بتجريم اي سموك 
من شأنو المساس بالصحة العامة، سواء كان 

متعمقًا بمخالفة أو  متعمقًا بنقل فايروس كارونا
ميمات الحظر وان لم يترتب عمى ارتكاب تع

 المخالفة اي ضرر . 
وعمى ىدي ما تقدم : ىيكمية البحث : رابعاً 

سنقسم موضوع بحثنا عمى وفق عمى ثالثة 
لمبحث في  األولمطالب سنخصص المطمب 

جريمة نشر فيروس كارونا عمدًا، وسنبحث في 
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المطمب الثاني جريمة الخطأ في نشر فيروس 
رس في المطمب الثاني جريمة كورونا، وسند

قانونية الوقائية لمحد من مخالفة االجراءات ال
سنضمنيا بأىم و  ثم ننيي البحث بالخاتمة .الوباء

ما سنتوصل الييا من استنتاجات وما نبتغيو من 
مقترحات ىادفة من شأنيا الحد من االثار 

 السمبية الناجمة من انتشار الفيروس .
 اْلولالمطمب 

لجنائية عن جريمة نقل المسؤولية ا
 فيروس كورونا عمداً 

تتركب عبارة جائحة كورونا من كممتين،  
أن إذ  وان لكل منيما معنًى يختمف عن االخر

: جمعيا جوائح، أصابتو جائحةٌ : معنى جائحة
فالجائحة ىي ما تجتاح ، (1)بمّيٌة، تيمكٌة، داىيةٌ 

فية : كوروناالمجتمع من باليا ودواىي، أما 
 حي يصيب يصبح حيًا عند دخولو فيروس غير

جسم الكائن الذي تصيبو، والفايروس يختمف إلى 
عن الميكروب والذي ىو كائن حي )جرثومة( ال 

. (9)يرى بالعين المجردة ويسبب المرض والتخمر
سمي فيروس كورونا بيذا االسم ألنو يشبو التاج، 

فيروسات ( .و crown)واسم التاج باإلنكميزية 
ة كبيرة من الفيروسات التي قد كورونا ىي فصيم

تسبب المرض لمحيوان واإلنسان. ومن المعروف 
أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر 
حاالت عدوى مثل متالزمة الشرق األوسط 

                                                           

عبذ انغٍُ أبى انعسو، يعجى انغٍُ، يىقع يعاجى (1)

، يُشىر عهً انًىقع االنكخروٍَ 1/9429صخر، 

/shamela.ws/rep:/https حًج زَارة انًىقع ،

 . 12/2/0404بخارَخ 

أدًذ يخخار عًر، يعجى انهغت انعربُت انًعاصرة، د. (0)

 .0122، ص0442، 1، ط1يج

التنفسية والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 
تتراوح و  )السارس(. تصيب الجياز التنفسي

األمراض إلى  عةحدتيا من نزالت البرد الشائ
األشد وخامة، ويطمق عمى مرض فيروس كورونا 

اختصارًا لكممة  coيعد حرفي  17-بـ كوفيد
 17اختصارًا لكممة فيروس، و viحرفي و  كورونا،

أي السنة التي اجتاح الفيروس  9117تعني سنة 
 2فييا دولة الصين ومن ثم ايران.

كما يقصد بالمسؤولية الجزائية مساءلة 
أي سموك جرمي يخضع ألحد الجاني عن 

إذا  النماذج القانونية الواردة في قانون العقوبات،
ما انطبقت كافة الشروط والمتطمبات لمنموذج 
القانوني عمى ذلك السموك، وعميو وبما أن 
موضوع بحثنا يدور حول فايروس كورونا، فمن 
الطبيعي ان نركز اىتمامنا عمى الجرائم المضرة 

يعد إذ  يروس كورونا،بالصحة العامة بسبب ف
فيروس كورونا أحد االمراض الخطيرة التي 
تناولتيا النماذج القانونية الواردة في قانون 
العقوبات والتي وردت بعنوان الجرائم المضرة 

 . (247( و)246بالصحة العامة وفق المادتين )
( من قانون 246إذ عالجت المادة )

العقوبات جريمة نشر مرض خطير ضمن 
لسابع من الباب السادس والذي جاء الفصل ا

بعنوان " الجرائم المضرة بالصحة العامة " . وقد 
أدرج المشرع العراقي تحت مظمة ىذا العنوان 
االفعال التي من شأنيا نشر أي مرض خطير 
مضر بحياة االفراد، أي ان المادة المذكورة 
جاءت عامة ولم تحدد أي نوع من االمراض 
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يا الجريمة، بمعنى بان الخطيرة التي تتحقق في
 أي مرض يمس بحق االفراد في الحياة ويؤدي

اصابتيم بعاىة مستديمة تنطبق أو  موتيمإلى 
( وعميو يعد فيروس 246عميو شروط المادة )

كورونا أحد االمراض الخطيرة التي من شأنيا ان 
اصابتو بعاىة أو  موت انسانإلى  تؤدي

يروس مستديمة، وعميو ولكي تكون جناية نشر ف
كورونا عمدًا جريمة تامة تستوجب معاقبة الجاني 
 عميو البد من توافر المتطمبات المادية والمعنوية

فرع ثالث  إضافةوالتي سنبينيا وفقًا لفرعين مع 
 : يتعمق بالعقوبة وكاآلتي 

 المتطمبات المادية: اْلولالفرع 
ثالثة إلى  تنقسم المتطمبات المادية 

فعل االعتداء( )عناصر، اال وىي السموك 
والنتيجة والعالقة السببية والتي سنبينيا في 

 : الفقرات اآلتية 
ويعني كل فعل أمتناع صادر من : السموك: أولً 

الجاني من شأنو نشر مرض خطير يضر بحق 
 بحقيم في سالمة جسميمأو  االفراد في الحياة

ميز المشرع  ما ادى انتشار المرض،كماإذا 
إلى  كاب فعل سموك يؤديالعراقي بين حالة ارت

 موتإلى  نشر مرض خطير ومن دون ان يؤدي
ى األولعاىة مستديمة وىذا ما بينو في الفقرة أو 

 من المادة المذكورة، ثم تناول حالة ان يؤدي ذلك
عاىة مستديمة، لذا سنعمل عمى أو  موتإلى 

العاىة أو  توضيح الحالة المتعمقة بتحقق الموت
 : ب اآلتي المستديمة وفقًا لمترتي

: موت المجنى عميوإلى  العتداء المؤدي-1
تعمد الجاني بنشر إذا  ويتحقق ذلك في حالة ما

فيروس كورونا من خالل بث الرذاذ المموث 
بفيروس كورونا عن طريق التعطيس بوجو الغير 
عمدا، ومن خالل ذلك العطاس سينتقل المرض 

في أو  الفم عند السعالأو  االنفأو  عبر العين
تناول المجنى الطعام بنفس الممعقة إذا  الة ماح

تركو و  التي يستخدم الجاني المصاب بالفيروس
يأكل بنفس الممعقة ولم يخبره بانو مصاب 

انتقال إلى  بفيروس كورونا، ما ادى ذلك
المجنى عميو، ومن ثم تأزم حالتو إلى  الفيروس

ما كان المريض إذا  الصحية ومن ثم الموت
مزمنة سابقة عمى الفيروس يعاني من امراض 

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القمب وداء )مثل 
 .(السكري

اصابة المجنى عميو إلى  العتداء المؤدي-2
بين المشرع مفيوم العاىة : بعاىة مستديمة

( والتي 219/1المستديمة في نص المادة )
إذا  تتوفر العاىة المستديمة ...نصت عمى " 

عضو من انفصال أو  نشأ عن الفعل قطع
أو  فقد منفعتوأو  بتر جزء منوأو  أعضاء الجسم

تعطيل أو  عاىة في العقلأو  جنونأو  نقصيا
جزئيًا بصورة أو  إحدى الحواس تعطياًل كمياً 

خطر أو  تشويو جسيم ال يرجى زوالوأو  دائمة
 حال عمى الحياة . 

وفي ضوء ما تقدم يترتب عمى فيروس  
لم إذا  مةكورونا اصابة المريض بعاىة مستدي

وفاة المجنى عميو، تتمثل العاىة بـ إلى  يؤدي
الكمية لمنفعتو، أو  انتقاص عضو الرئةأو  فقدان

ضعفيا في اداء وظيفتيا عمى إلى  ما يؤدي ذلك
الوجو المطموب نظرا لما يسببو فيروس كورونا 
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لدى المصاب بو من تمف في خاليا الرئتين 
رئوية فيتسبب في اصابتيا بانسداد القصبات ال

االلتياب الرئوي مما يصعب عممية إلى  ويؤدي
إلى  التنفس لدى المصاب، كما يؤدي الفيروس

اصابتيا بالفشل إلى  اصابة عضو الكمية ويؤدي
في اداء عمميا بشكٍل صحيح. وان من شروط 
العاىة المستديمة استدامتيا أي عدم قابميتيا 

ما إلى  لمشفاء أي بمعني ال يمكن اعادة الحال
 .(1)عميو قبل وقوعيا  كان
تتمثل النتيجة في جناية نشر : النتيجة: ثانياً 

بنشر المرض الخطير،فإذا تعدت  فيروس كورونا
االصابة بعاىة أو  النتيجة القصد وحصمت الوفاة

مستديمة فإن تكييف السموك الجرمي سوف 
من قانون  246يختمف ولن تنطبق احكام المادة 

 العقوبات.
 تعد عالقة السببية قائمة: بيةعالقة السب: ثالثا
ما كانت النتيجة امتدادًا لسموك الجاني إذا 
لذا فأن جريمة نشر فيروس  ،رىا أثرًا لوباعتبا

كورونا عمدًا تتطمب ان تكون النتيجة قد تحققت 
بسبب الجاني نظرًا لما قام بو من سموك مخالف 
لمقانون والمتمثل بتعمده في نشر فيروس كورونا 

انفو بوجو أو  رشح الصادر من فموعن طريق ال
قد يقوم بتقديم االشياء أو  المجني عميو عمدًا،

المجنى عميو بقصد االنتقام إلى  المموثة عمداً 
حتى وان لم يكن الجاني مصابًا بفيروس كورونا 
فينا ينحصر دوره في عممية الترويج أي ترويج 
االشياء المموثة بقصد االضرار بصحة المجنى 

                                                           

د. سعُذ صانخ شكطٍ، اَاد عهٍ أدًذ، جرائى َقم ( 1)

دراست حذهُهُت يقارَت فٍ قاَىٌ )انعذوي انعًذَت 

انعقىباث انعراقٍ، يجهت جايعت حكرَج نهذقىق، ع 

 132ص 0414 2، ش 2، يج 09

جسم المجنى إلى  ما انتقل الفيروس عميو، فاذا
عميو ىنا نكون امام جريمة عمدية وىي جريمة 

رفض استالم االشياء إذا  نشر فيروس كورونا اما
أو  المموثة من قبل الجاني سواء عمم بانيا مموثة

لم يعمم بيا، فينا نكون أمام شروع في جريمة 
 نقل فيروس كوروناً  .

 ويةالمتطمبات المعنالفرع الثاني: 
أن جريمة نشر العدوى ىي من الجرائم  

القصدية أي انيا تتطمب توافر القصد الجرمي 
لتحققيا، وكما ىو معموم ان الركن المعنوي 
يتكون من عنصرين وىما العمم واالرادة، أي عمم 
الجاني بماديات الجريمة، وارادتو لتحقيق تمك 
الماديات مع عممو بانو يرتكب سموكًا مخالفًا 

من قانون  (22ن وقد عرفت المادة )لمقانو 
العقوبات القصد الجرمي بأنو " توجيو الفاعل 

 ارتكاب الفعل المكون لمجريمة ىادفاً إلى  ارادتو
اية نتيجة أو  نتيجة الجريمة التي وقعتإلى 

جرمية أخرى " . يتضح من ىذا النص ان 
المشرع قد اشترط االرادة دون العمم عمى اعتبار 

اد لمعمم، بمعنى ان االتجاه ان االرادة امتد
 االرادي يستند عمى العمم في تحققو. 

وعميو يتعين ان يشتمل عمم الجاني :  العمم: أولً 
 : في جريمة نشر فيروس كورونا عمدًا عمى 

أي بأن يكون : العمم بخطورة الفعل -1
الجاني عالما بانو يرتكب سموكًا يمس بحق 

المة عمى حقو في سأو  المجنى عميو في الحياة
 جسمو .

أي ان : العمم بالحق المعتدى عميو -9
يكون الجاني عالما بانو يعتدي عمى انسان حي 
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الموضوع في جناية نشر أو  والذي يعد المحل
 فيروس كورونا . 

ان جوىر القصد الجرمي في : الرادة: ثانياً 
 جناية نشر فيروس كورونا ىو اتجاه ارادة الجاني

أو  نا بيدف قتمواصابة الجاني بفيروس كورو إلى 
 اصابتو بعاىة مستديمة 

 عقوبة الجريمةالفرع الثالث: 
( من قانون العقوبات 246)نصت المادة  

عمى أنو " عاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالث 
سنوات كل من ارتكب عمدًا فعاًل من شأنو نشر 
مرض خطير مضر بحياة االفراد . فإذا نشأ عن 

اىة مستديمة إصابتو بعأو  الفعل موت أنسان
عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب 

جريمة العاىة المستديمة أو  الموتإلى  المفضي
 حسب االحوال " . 

يتضح من النص أعاله ان المشرع 
العراقي قد عاقب عمى جريمة نشر مرض خطر 
وفيما يتعمق بموضوع بحثنا بالحبس لمدة ثالث 

 الجنح سنوات، أي بمعنى انو ادرجيا في صنف
العقوبة لم تتجاوز مدة الحبس المحددة في ألن 

لم يترتب عمى إذا  جرائم الجنح . وىذا في حالة
اصابتو أو  انسان نشر فيروس كورونا موت

فقد حدد  لعقوبة الشروعوبالنسبة ، بعاىة مستديمة
( من قانون 21المشرع العراقي في المادة )
 : العقوبات وفقًا لمترتيب اآلتي 

كانت العقوبة المقررة إذا  مؤبدالسجن ال -
 لمجريمة االعدام .

 تزيد عمى خمس عشر سنة السجن لمدة ال -
 .ة المقررة لمجريمة السجن المؤبدكانت العقوبإذا 

السجن مدة ال تزيد عمى نصف الحد  -
كانت إذا  األقصى لمعقوبة المقررة لمجريمة

العقوبة السجن المؤقت، فإذا كان نصف الحد 
أقل فتكون العقوبة أو  تاألقصى خمس سنوا

عندئذ الحبس مدة ال تزيد عمى نصف مدة الحد 
 االقصى لمعقوبة المقررة لمجريمة .

لعقوبة نشر  لمظروف المشددةأما بالنسبة 
فيروس كورونا عمدًا، فقد جعل المشرع العقوبة 
في جريمة نشر فيروس كورونا نفس العقوبة 

ما إذا  موتإلى  المقررة لجريمة الضرب المفضي
ترتب عمى جناية نشر فيروس كورونا موت 

( من قانون 21)وقد عالجت المادة  أنسان،
موت إلى  العقوبات جريمة الضرب المفضي

وجعمت عقوبتيا السجن بمدة ال تزيد عمى خمس 
عشرة سنة، ومن جية ثانية جعمتيا السجن لمدة 

ارتكبت مع سبق إذا  ال تزيد عمى عشرين سنة
 ى عميو من اصول الجانيكان المجنأو  االصرار

مكمفًا بخدمة عامة ووقع أو  كان موظفاً أو 
أو  خدمتوأو  االعتداء عميو أثناء تأدية وظيفتو

بسبب ذلك . ومن ىذا يتضح ان عقوبة جناية 
نشر فيروس كورونا ىي السجن لمدة ال تزيد 

ترتب عمييا موت إذا  عمى خمس عشرة سنة
فقا انسان من دون ان يكون سموك الجاني مر 

بأحد الظروف المشددة لمعقوبة التي تم ذكرىا 
توافر أحدىا فتكون عقوبة الجاني إذا  آنفًا، اما

 بالسجن مدة ال تزيد عمى عشرين سنة . 
نجم عن جناية نشر فيروس إذا  إما

كورونا عمدًا اصابة المجنى عميو بعاىة 
مستديمة تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عمى 
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( من 219الجت المادة )خمس عشر سنة وقد ع
 قانون العقوبات عقوبة العاىة المستديمة . 

 المطمب الثاني
جريمة الخطأ في نشر فيروس 

 كورونا
عالج المشرع العراقي ىذه الجريمة في 

( من قانون العقوبات، والتي تتحقق 247المادة )
بارتكاب الجاني سموكا جرميا يسبب ومن دون 

االفراد  قصدًا منو نشر مرض خطير يمس حق
حقيم في سالمة جسدىم . ومن أو  بالحياة

الطبيعي ان يكون ىناك متطمبات مادية وأخرى 
معنوية لكي تتحقق ىذه الجريمة والتي عمى أثرىا 
تتحقق مسؤولية الجاني لذا سنعمل عمى تقسيم 

ثالثة الفروع، سنخصص الفرع إلى  ىذا المطمب
لمبحث في المتطمبات المادية، وسنبحث  األول

ي الفرع الثاني المتطمبات المعنوية، وسنوظف ف
الفرع الثالث لمخوض في تفاصيل عقوبة جريمة 

 : الخطأ في نشر فيروس كورونا وكاآلتي 
 المتطمبات المادية: اْلولالفرع 

تشترط المتطمبات المادية لتماميا تحقق 
السموك والنتيجة وعالقة : ثالثة عناصر وىم

 : وكاآلتي  السببية والتي سنبينيا تباعاً 
يتمثل سموك الجاني في : السموك: أوالً 

جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا بقيام 
الجاني بسموك مخالف لمقانون يتمثل بإحدى 

( من 23صور الخطأ الواردة في المادة )
قانون العقوبات والتي نصت عمى انو " 

وقعت النتيجة إذا  تكون الجريمة غير عمدية
لفاعل سواء كان ىذا االجرامية بسبب خطأ ا

عدم أو  عدم انتباهأو  رعونةأو  الخطأ إىماالً 
عدم مراعاة القوانين واالنظمة أو  احتياط

والتعميمات " . يتضح من ىذا النص ان 
المشرع العراقي قد حدد صور الخطأ والتي 
عمى اساسيا تتحقق مسؤولية الجاني عن 

 جريمة الخطأ ال العمد . 
ىذان : اهوعدم االنتب االىمال -1

المصطمحان وجيان لعممة واحدة، النيما 
يتحققان بسموك سمبي وىو االمتناع عن 
القيام بواجب يفرضو القانون، أي اغفال 
الجاني اتخاذ احتياط يتطمب الحذر من كل 

مثال  شخص كان في مثل ظروف الجاني
ذلك مسك االشياء المموثة بفيروس كورونا 
ومن ثم القيام بمصافحة المجنى عميو من 
دون ان يقوم الجاني بتعقيم يديو قبل 

انتقال فيروس إلى  المصافحة ما ادى ذلك
عدم انتباه أو  كورونا عن طريق اىمال

الجاني في اتخاذ االحتياطات الالزمة 
 بالتعقيم .  والمتعمقة

ي سموك ايجابي محفوف ى: الرعونة-2
بالمخاطر يقدم عميو الشخص دون أن 
يحتاط لمنع النتائج الضارة التي يمكن ان 
تنجم عنو . مثال ذلك استيتار الجاني في 
عدم لبس الكمامات والقفازات التي اوصت 
خمية االزمة باستعماليا عند التنقل من مكان 

 ألخر .
تتحقق ىذه الصورة في : عدم الحتياط-3

اصطحب الجاني معو شخص إذا  ماحالة 
مكان موبوء إلى  طفل صغيرأو  غير مميز

ألداء عمل معين مع عممو بان ذلك المكان 
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موبوء اال انو لم يتخذ االجراءات الالزمة 
والمتمثمة بتأجيل العمل لحين انتياء فترة 

 االزمة .
تتحقق : عدم مراعاة القوانين والوامر-4

عدم التزام  ىذه الصورة من الخطأ في حالة
الجاني بالقوانين واالوامر الصادرة بشأن 
الوقاية من الوباء، ما يترتب عمى ذلك نشر 
العدوى عن طريق الخطأ وبالتالي يكون 

( من 247مسؤواًل عن فعمو وفق المادة )
قانون العقوبات، وتختمف ىذه الصورة من 
جريمة الخطأ عن الجريمة التي سنبحثيا 

ضع لنص المادة األخيرة تخألن  الحقاً 
 ( من قانون العقوبات .921)

 

تتمثل النتيجة في جريمة الخطأ : النتيجة: ثانياً 
في نشر فيروس كورونا بإصابة المجنى عميو 

 بفيروس كورونا .
 

ما إذا  تتوافر عالقة السبية: عالقة السببية: ثالثا
االصابة بعاىة مستديمة قد أو  كانت نتيجة الوفاة

 لجاني الخاطئ الذي أدىتحققت نتيجة سموك ا
 اصابة المجنى عميو بمرض فيروس كورونا.إلى 

 المتطمبات المعنويةالفرع الثاني: 
ال تتحقق مسؤولية الجاني عن جريمة  

توافر إذا  الخطأ في نشر فيروس كورونا اال
الخطأ لديو ما يعني ذلك أن انتفاء الخطأ 

انتفاء إلى  النتفاء القصد يؤدي ضافةباإل
وعميو البد من توافر الخطأ  (1) الجانيمسؤولية 

كوفيد )في جريمة الخطأ في نشر فيروس كورونا 
                                                           

، شرح أدكاو انقسى انخاص ( د.جًال براهُى انذُذر1ٌ)

، دار انسُهىرٌ، بغذاد، 1يٍ قاَىٌ انعقىباث، ط

 . 023ص 0413

اخل الجاني إذا  والذي يتحقق فيما (17-
بواجبات الحيطة والحذر الواجب عميو اتخاذىا 
لتجنب وقوع النتيجة الجرمية والمتمثمة بنشر 
فيروس كورونا عن طريق الخطأ، وىذا يمثل 

اصر الخطأ اما العنصر من عن األولالعنصر 
العالقة النفسية ما بين إرادة الجاني  الثاني فيو

أو  الموتأو  والنتيجة المتحققة وىي نقل العدوى
العاىة المستديمة الناجمة عن االصابة بفيروس 
كورونا، وعميو سنبين ىذان العنصران بشكٍل 

 : متتابع وكاآلتي 
 يكمن: اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر: أولً 

الخطأ وفقًا ليذه الصورة بعدم اتخاذ الجاني 
لالحتياطات الالزمة التي تمنع من االصابة 
بفيروس كورونا، مثاًل عدم اتباع الوقاية الصحية 
الواردة في تعميمات االرشادات الصحية الصادرة 
من خمية االزمة في سبيل الحد من االضرار 
الناجمة عن فيروس كورونا، فعمى الرغم من قدرة 
الجاني عمى اتخاذ تمك االحتياطات اال انو لم 

بسبب قمة الوازع أو  يتبيا قد يكون بسبب الجيل
ضعف في الوازع الديني الذي أو  الثقافي لديو

يحتم عميو االلتزام بتعميمات خمية االزمة من 
اجل المحافظة عمى الصحة العامة وباقل خسائر 

 ممكنة . 
الجاني  العالقة النفسية بين ارادة: ثانياً 
تتحقق العالقة النفسية ما بين إرادة : والنتيجة

الجاني والنتيجة الجرمية المتمثمة باإلصابة 
العاىة المستديمة أو  الموتأو  بفيروس كورونا

االصابة )في حالة عدم توقع الجاني لمنتيجة 
أو  بفيروس كورونا وما يرتبو من نتائج ضارة
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كورونا  يقوم الجاني المصاب بفيروسإذ  ،(مميتة
في ىذه الحالة بعدم االلتزام باإلرشادات 
الصحيحة الصادرة عن خمية االزمة اال انو لم 
يتوقع بأن سموكو ىذا سيتسبب بنشر فيروس 
كورونا، عمى الرغم من انو كان من واجبو توقع 
تمك النتيجة ومن واجبو ايضا ان يحول دون 
تحققيا اال انيا تراخى في اتخاذ االحتياطات 

مة التي تحول دون تحقق النتيجة الضارة الالز 
أو  بالصحة العامة، والمتمثمة بنشر العدوى فقط

العاىة المستديمة أو  امتدادىا لتحقق الموت
 لممصاب بعدوى فيروس كورونا .

 عقوبة الجريمةالفرع الثالث: 
 

من قانون العقوبات (247نصت المادة )
 عمى انو " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة

بغرامة ال تزيد عمى مائة دينار كل من تسبب أو 
شار مرض خطير مضر بحياة بخطئو في انت

أو  فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان، األفراد
إصابتو بعاىة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 

جريمة اإليذاء خطأ أو  المقررة لجريمة القتل خطأ
 حسب االحوال " . 

مة يتضح من النص أعاله ان عقوبة جري 
الخطأ في نشر فيروس كورونا بوصفو نوع من 
االنواع الخطيرة الضارة بحياة االفراد بالحبس مدة 

فان الجريمة تعد  وبالتالي بالغرامةأو  ال تزيد سنة
ترتب عمى الجريمة إذا  من صنف الجنح . اما

اصابتو بعاىة مستديمة فتكون أو  موت انسان
رامة العقوبة ىي الحبس مدة ال تقل عن سنة وغ

ال تقل عن ثالثمائة دينار وال تزيد عن خمسمائة 
( من قانون 211/9دينار وىذا ما بينتو المادة )

عدل  ان مبمع الغرامات العقوبات . عمماً 
( لسنة 4بمقتضى قانون تعديل الغرامات رقم )

، وبموجبو أصبحت غرامة الجنحة مبمغًا 9116
( مئتي الف دينار وواحد 911111ال يقل عن )

نشأ عن إذا  يزيد عن مميون دينار ...اما وال
أكثر فتكون أو  الجريمة موت ثالثة أشخاص

عقوبة الجاني الحبس مدة ال تقل عن ثالث 
( من قانون 211/2سنوات وىذا ما بينتو المادة )

ترتب عمى جريمة الخطأ في إذا  العقوبات. اما
نشر فيروس كورونا اصابة المجنى عميو بعاىة 

العقوبة الحبس مدة ال تزيد  مستديمة، فتكون
عمى ستة أشير وبغرامة ال تزيد عمى خمسين 

( من 214/1دينار . وىذا ما تضمنو المادة )
قانون العقوبات وقد شددت الفقرة الثانية من 
المادة نفسيا عقوبة الجاني وجعمتيا الحبس مدة 

نشأ عن جريمة الخطأ إذا  ال تزيد عمى سنتين
وقعت أو  ة مستديمةفي نشر فيروس كورونا عاى

الجريمة بسبب أخالل الجاني اخالاًل جسيما بما 
 حرفتوأو  مينتوأو  تفرضو عميو اصول وظيفتو

أو  وقعت الجريمة تحت تأثير المسكرأو إذا 
نكل الجاني عن مساعدة المصاب أو إذا  المخدر

أو  بفيروس كورونا بعد تسببو في نشر المرض
 نو من ذلك،امتنع عن طمب المساعدة لو مع تمك

 ادى نشر فيروس كورونا بطريق الخطأأو إذا 
 اصابة ثالثة اشخاص فاكثر . إلى 

 المطمب الثالث
جريمة انتياك اإلجراءات الوقائية 

 لمحد من الوباء
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قبل البدء في تفصيالت جريمة انتياك  
اإلجراءات الوقائية لمحد من الوباء، البد من 

خمية  البحث أواًل باألساس القانوني لتشكيل
االزمة المصدرة لإلجراءات الوقائية لمتثبت من 
مدى شرعية تمك االجراءات وىذا ما سنوضحو 

وسنخصص الفرع الثاني لمبحث  األولفي الفرع 
 : في جريمة مخالفة أوامر خميو االزمة وكاآلتي 

الساس القانوني لتشكيل : اْلولالفرع 
 خمية الزمة

أن خميمة االزمة ىي لجنة تشكمت  
 9191( لسنة 33وجب االمر الديواني رقم )بم

تعمل بصفة مؤقتو خالل فترة الطوارئ التي تم 
االعالن عنيا في بداية شير آذار نظرا الجتاح 

إلى  فيروس كورونا انحاء العراق من شمالو
جنوبو، ونظرا لسرعة انتشار ىذا المرض، وما 
يترتب عميو من آثار سمبية شاممة لجميع 

ل ىذه الخمية بغية في الحد االصعدة، تم تشكي
من انتشار فيروس كورونا بشكٍل أوسع، فقد منح 
االمر المذكور لخمية االزمة والتي يترأسيا وزير 
الصحة العديد من الصالحيات أىميا حظر 
التجوال وغمق المحال التجارية والمؤسسات 
الرسمية وغيرىا من الشركات والمنظمات غير 

السفر والتنقل وغمق ما شابو، ومنع أو  الحكومية
 المنافذ الحكومية البرية والجوية ... الخ . 

يرجع االساس القانوني لتشكيل خمية  
أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم إلى  االزمة

الصادر بموجب قانون ادارة  9112( لسنة 1)
الدولة العراقية خالل الفترة االنتقالية والخاص 

ي مر بيا العراق في بمعالجة الفترة االستثنائية الت

الفترة ما بعد االحتالل االمريكي لو، وقد حدد 
تاسعا( من دستور العراق لعام /41)نص المادة 

آلية االعالن عن حالة الطوارئ، كما  9113
حددت مدة الطوارئ بثالثين يومًا قابمة لمتمديد 
شريطة استحصال الموافقة نفسيا في كل مرة يتم 

غمبية الثمثين، بناًء عمى التمديد فييا أي موافقة أ
طمب مشترك بخصوص الحالة يقدم من قبل 

 رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء . 
ومنيا يتضح أن خمية االزمة ىي لجنة 
قانونية مشكمة بموجب القانون وليا اساس 
صحيح فال يجوز الطعن بو، كما ال يجوز 

مخالفة أي ألن  مخالفة األوامر الصادرة منيا،
ألن  وامرىا يعد بمثابة مخالفة لمقانون،امر من ا

صالحياتيا قد منحت ليا بناًء عمى قانون، وعميو 
وبما ان السمطة التنفيذية عن طريق الجيات 
التابعة ليا ىي المسؤولة بتوفير الحماية 
لممواطنين، وبمان ان الصحة العامة ىي حق 
من الحقوق التي يتوجب عمى االدارة توفير 

ليا، لذا البد من منح ىذه االدارة الحماية الالزمة 
صالحيات معينة تمكنيا من أدارة االزمة وباقل 
خسائر ممكنة فميا اتخاذ االجراءات القانونية 
والمادية في سبيل الحفاظ عمى صحة المواطنين، 
تنقسم االجراءات التي تتبعيا االدارة في سبيل 

إلى  اداء واجباتيا فيما يتعمق بالصحة العامة
وقائية تيدف من ورائيا مواجية  اجراءات

االخطار المتعمقة بالصحة قبل وقوعيا، 
جراءات عالجية تعمل من خالليا عمى تيوين  وا 

وعميو .(1)المخاطر وازالة االضرار بعد وقوعيا 
                                                           

كهُت إنً  خانذ جابر خضُر، رسانت ياجسخُر، يقذيت( 1)

انقاَىٌ بجايعت بغذاد، واجب االدارة فٍ حذقُق 
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من قانون  ىاألولالمادة وبناء عمى ما جاء بنص 
امتناع إال أو  العقوبات بانة " ال عقاب عمى فعل

ينص عمى تجريمو وقت اقترافو، بناء عمى قانون 
وعميو وبما ان الصالحيات الممنوحة لخمية 
االزمة قد جاءت بتفويض من السمطة التشريعية 
المختصة ما يعني ذلك ان أي مخالفة ألوامر 
يعد جريمة تستوجب العقاب ألنيا جاءت مخالفة 

 1لمقانون . 
جريمة انتياك اإلجراءات الفرع الثاني: 

 الوباء الوقائية لمحد من
عالج المشرع العراقي ىذه الجريمة في  
( من قانون العقوبات والتي تتحقق 921المادة )

بسموك يقوم بو الجاني ويتمثل بمخالفة االوامر 
الصادرة من خمية االزمة . وكما ىو معموم ان 
لتحقق الجريمة البد من تحقق متطمباتيا المادة 

ببية التي والمتمثمة بالسموك والنتيجة والعالقة الس
تربط ما بين السموك والنتيجة، ومتطمبات معنوية 
تتمثل بالعمم واالرادة أي عمم الجاني بانو يرتكب 
سموكا مخالفا لمقانون من شأنو االضرار بالصحة 
العامة لألفراد مع ارادة متجية لمقيام بمخالفة 
اوامر خمية االزمة سواء كان باغيا لنشر فيروس 

ي ارتكاب جريمة المخالفة انو كان يبغأو  كورونا
فقط ومن دون ان يكون قاصدا لتحقيق أي 
ضرر، وعميو ومن الجدير بالذكر ىنا ان جريمة 
مخالفة االوامر تتم حتى وان لم يتحقق بسببيا 

نتيجة الجريمة تتحقق ألن  أي ضرر لمغير،
بمجرد تحقق المخالفة وعميو فان السموك والنتيجة 

                                                                                    

 ،0412انصذت انعايت ودًاَخها فٍ انقاَىٌ انعراقٍ، 

 . 11ص

 

السموك ألن  في جريمة المخالفة ىي واحدة
يتحقق بالمخالفة وينتج عن السموك المخالفة 

محل الجريمة ىي ألن  ايضا كأثر لمسموك
االوامر والمخالفة تقع عمى االوامر وبالتالي ينتج 

 عن سموك مخالفة االوامر المخالفة نفسيا . 
ومن الجدير بالمالحظة أن بعض الجرائم 
ترتكب من المشاة والبعض اآلخر عن طريق 

ات، وليذا يتم تطبيق قانون المرور رقم المركب
 (ثانياً /93، وقد عالجت المادة )9117( لسنة 6)

العقوبة الخاصة بمخالفة االوامر والتعميمات 
الصادرة عن مديرية المرور العامة وىي الغرامة 

( مئة ألف دينار وتكون 111111بمقدار )
( ثالثمائة الف دينار في 211111الغرامة )

 ارتكاب المخالفة . حالة العود عمى
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 الخاتمة 
ض في تفصيالت بحثنا بعدما انتيينا من الخو   

دور القانون الجنائي في الحد من الموسوم بـ"
إلى  اآلثار السمبية لجائحة كورونا، توصمنا

نتاجات والمقترحات ولعل مجموعة من االست
  أىميا ىي

فيما يتعمق في اآلثار :  الستنتاجات: أولً 
 : مة عن جائحة كورونا استنتجناالسمبية الناج

نتائج إلى  ان انتشار فيروس كورونا ادى-1
سمبية ضارة خصوصا فيما يتعمق بالجانب 

 االقتصادي والنفسي .
ان انتشار فيروس كورونا لو دور في زيادة -9

معدالت الجرائم الواقعة عمى االموال نظرًا 
ارتكاب إلى  الرتفاع نسبة البطالة ما يدفع ذلك

ئم المتعمقة باألموال في سبيل الحصول عمى الجرا
االموال من اجل توفير المستمزمات الضرورية 

الصحية الستمرار بقاء أو  كالمواد الغذائية
في سبيل الحفاظ أو  االنسان عمى قيد الحياة،

عمى سالمة جسمو من اعتالل ينال منو . غير 
ان ىناك انواع معينة من الجرائم قد انخفضت 

ترتبط باألوضاع الحالية نيا ال معدالتيا أل
  .القائمة

فيما يتعمق بمسؤولية الجاني عن نشره 
 : لفيروس كورونا استنتجنا

ان جريمة نشر فيروس كورونا تمثل صورة -1
التي نص عمييا  (نشر مرض خطير)من صورة 

 246قانون العقوبات العراقي بموجب المادتين )
 ديةوالتي تتحقق بصورتين اما بصورة عم (247و

 عن طريق الخطأ. أو 

استنتجنا بانو يمكن تصور الشروع في جريمة -9
 الخطأ في نشر فيروس كورونا .

 : التوصيات: ثانياً 
نقترح عمى المشرع العراقي بتوجيو خمية  -1

االزمة في التخفيف من اجراءات حظر التجوال 
وتحديد الوقت الذي يتم فيو الحظر كأن يبدأ من 

السادسة لغاية الساعة الساعة السادسة مساًء و 
كما نقترح عمى ، صباحًا من اليوم الثاني 

الجيات الحكومية رعاية العوائل المتعففة نظرا 
لما يمر بو بمدنا العزيز من ازمة خطيرة، قد 

أو  تعرض تمك العوائل لحالة من الضياع
كان احد افرادىا مصابا إذا  االنييار السيما فيما

 ح .بالفيروس واالسراع بصرف المن
ونقترح عمى الجيات المعنية أيضًا توفير 

اغمبية ألن  المستمزمات الطبية الالزمة
الصيدليات تكاد تخمو من القفازات والكمامات 

 نتيجة الطمب المستمر عمييا . 
كما يجب ان يتم اعتماد اليات مناسبة تتالءم مع 
الوضع الحالي، فالبد من ان يكون ىناك 

ي الحصول عمى ضمانات تكفل لممواطن حقو ف
االموال التي تكفيو في توفير المستمزمات 
المطموبة كالمستمزمات الغذائية والطبية عن بعد 
وىو بيتو حتى ال يكون مجبرًا عمى مخالفة اوامر 
 الجيات المعنية بخصوص الوقاية من الوباء . 

تفعيل الحمالت الثقافية والتوعوية  -9
بخصوص السموكيات التي تشكل جرائم يستحق 

رتكبيا العقاب، كمخالفة االوامر المتعمقة بحظر م
عدم االلتزام أو  منع أقامو التجمعات،و  التجوال،

المؤسسات الحكومية أو  بغمق المحال التجارية
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التنقل من مكان آلخر دون أو  وغير الحكومية،
ارتداء الكمامات والقفازات، ألنيا تساعد عمى 

لخاص انتشار العدوى والتي تعد صورًا لمسموك ا
بجريمة نشر مرض خطير التي عالجتيا كاًل من 

 (. 247( والمادة )246المادة )

 المصادر
 القرآن الكريم .** 

 : الكتب : أوًلً  
، ايناس عبد اليادي (ابراىيم خميل العالف )مقدم  -1

الربيعي، الوضع القانوني والمسؤولية االنسانية في 
و طالب ، دار اب1، ط1، ج-17كوفيد  -مواجية الوباء

 . 9191العتبة العموية المقدسة، النجف االشرف 
أحمد مختار عمر، معجم المغة العربية المعاصرة،  -9

 . 9116، 1، ط1مج
جمال براىيم الحيدري،شرح أحكام القسم الخاص من  -2

  9113،دار السنيوري، بغداد، 1ط،قانون العقوبات
عمار عباس الحسيني، مبادئ عممي االجرام  -2

ارات الجامعة االسالمية النجف ، اصد9والعقاب، ط
(، وحدة الدراسات والبحوث، جية النشر 21االشرف )

 . 9111النجف االشرف، /التميمي لمنشر والتوزيع
عمر الفاروق الحسيني، شرح قانون العقوبات القسم  -3

الخاص في جرائم االعتداء عمى االشخاص واالموال، 
9117-9111 . 

 :  الرسائلو  الطاريح -ثانياً 
منادي رجو، النظام القانوني لمحماية  أحمد -1

أطروحة  (االجتماعية من الفقر في العراق،)دراسة مقارنة
 9115كمية الحقوق بجامعة النيرين، إلى  دكتوراه مقدمة

خالد جابر خضير، واجب االدارة في تحقيق الصحة  -9
العامة وحمايتيا في القانون العراقي، رسالة ماجستير، 

 .9112بجامعة بغداد،،  كمية القانونإلى  مقدمة
عثامني إليام، دراحي الخامسة، شاللي وردة،  -2

)دراسة وصفية تصنيفية تحسسية لكل من فيروسي إيبوال 
، مذكرة تخرج لنيل شيادة استاذ التعميم المتوسط (وكورونا

الجزائر، قسم  –القبة القديمة /المدرسة العميا لالساتذة
 . 9113 -9112العموم الطبيعية، 

 : البحوث -ثالثاً 
سعد صالح شكطي، اياد عمي أحمد، جرائم نقل  -

دراسة تحميمية مقارنة في قانون العقوبات )العدوى العمدية 
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، س 2، مج 97العراقي مجمة جامعة تكريت لمحقوق، ع 
6 9114. 

 : القوانين : رابعاً 
 1747( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -1

 المعدل .
لواردة في قانون العقوبات قانون تعديل الغرامات ا -9

 . 9116( لسنة 4والقوانين االخرى رقم )
  . 9117( لسنة 6قانون المرور رقم ) -2
 

ABSTRACT:  

In order to reduce the spread 

of the Corona virus and to minimize 

the negative effects of it, the role of 

penal law must be activated against 

those who transmit HIV infection. In 

addition, the means of intimidation 

must be activated for those who 

violate orders or instructions at 

times. The study highlights the fact 

that, in the case of the United States, 

the United States is not the only 

country that is not a country that is 

not the only country to be able to do 

so The crime of intentionally 

spreading the virus of Corona and 

the crime of mistake in spreading the 

virus of Corona. It also violates 

preventive legal measures to reduce 

the epidemic. 

Keywords: Criminal liability, virus 

Corona, penalty,crime,penal law. 


