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 :ممخصال
نظرا لحداثة وجود وانتشار فيروس 

((COVID_19  داخل العراق وخارجو وكثرة
، حاالت الوفاة المتحصمة نتيجة اإلصابة بو

رجونا معالجة جريمة القتل العمد عن طريق نقل 
فيروس كورونا وبيان مدى إمكانية تكييفيا وفقا 

فجريمة القتل ، لنصوص قانون العقوبات العراقي
عن طريق نقل فيروس كورونا تعد من الوسائل 
غير التقميدية في ازىاق الروح خاصة مع سيولة 

وباء عالمي إلى  انتشار ىذا الفيروس وتحولو
خالل فترة قصيرة اذ اودى بحياة االالف من 
الناس ،لذلك تناولنا بالبحث اركان ىذه الجريمة 

مطالب وخصصنا المطمب األخير  ةفي اول ثالث
 لمعقوبة المقررة ليذه الجريمة.

، عقوبات، عمد، فيروس، قتلكممات المفتاحية: 
 . العراق

 
 المقدمة

 بما انو قد يترتب عمى نقل مشكمة البحث:    
عدوى فيروس كورونا وفاة المجني عميو ىنا 
يثور التساؤل عن مدى كفاية نصوص قانون 
العقوبات العراقي المتعمقة باالعتداء عمى الحياة 
و إمكانية تطبيقيا عمى اعتداءات كالقتل العمد 

 (.COVID 19عن طريق نقل فيروس كورونا )
 (COVID 19يعد فيروس كورونا )

ئة التي ضربت العالم اخر حمقة في سمسمة األوب
، في مختمف األزمنة وذىب ضحية ليا الماليين

ساللة واسعة يمكن إلى  ففيروسات كورونا تنتمي
وفيروس  ، ان تصيب االنسان وكذلك الحيوان

(COVID 19)  ىو اخر ساللة مكتشفة من
سالالت فيروس كورونا. ظير ىذا الفيروس 

ل بقية دو إلى  ابتداءًا في الصين منتقال بعدىا
العالم وقد أعمنتو منظمة الصحة العالمية وباءًا 
عالميًا. ينتقل ىذا الفيروس عن طريق الرذاذ 

أو  الخارج من الشخص المصاب عند العطس
عند الكالم من مسافة قريبة جدا وعند السعال 
كذلك ينتقل عن طريق االسطح التي يستقر 
الفايروس عمييا إذا ما تم مالمستيا ومن ثم لمس 

  الوجو.
ومع انتشار فيروس كورونا كثر عدد    

المصابين بو في مختمف دول العالم لذا كان البد 
من نشر توعية صحية بين الناس لموقاية من ىذا 

فتولت منظمة الصحة ، الفيروس
الوظيفة األساسية لنشر التوعية  (WHO)العالمية

وال ننسى ، المناسبة بين الناس وبمختمف المغات

mailto:Ruqaya.adil@stu.edu.iq
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ة القانونية بيذا الصدد فالبد أىمية نشر التوعي
من وجود وعي قانوني لدى األشخاص عن 

إلى  خطورة تصرفيم عند قياميم بنقل العدوى
الغير وكذلك في حال االمتناع عن إعطاء 
المعمومات الالزمة الخاصة بالفيروس لمكوادر 
الطبية اذا كانوا مصابين بو وكذلك التجول في 

، ممين لمفيروساألماكن العامة والمزدحمة وىم حا
ما يشابييا قد تودي بحياة أو  فتصرفات كيذه

لذا كان البد من معالجة ، الكثير من الناس
قانونية لموضوع النقل العمدي لفيروس 

وفاة المجني إلى  المؤدي (COVID 19كورونا)
، قي عميو وذلك في اطار قانون العقوبات العرا

ولكي تتحقق جريمة القتل البد من توافر اركان 
الجريمة وىما الركن المادي والركن المعنوي 
وكذلك الركن المفترض والحال نفسو في جريمة 

 COVIDالقتل العمد عن طريق فيروس كورونا )
فال بد من توفر األركان األساسية ليذه (، 19

الجريمة حتى يمكن القول بوقوعيا تامة لذا 
 نتناول ىذه األركان من خالل المطالب التالية:س

 األولالمطمب 
 الركن المفترض

لقيام اغمب الجرائم يكفي تحقق الركن      
بعض  ىناكالمادي والركن المعنوي ولكن 

الجرائم ال تكتفي بتمك األركان لتحققيا وانما 
يجب ان تتوفر فييا اركان خاصة تميزىا عن 
غيرىا، وقد يكون ذلك الركن الخاص يتمثل 

ي في المجنأو  بصفة يجب ان تتوفر في الجاني

كذلك الحال في ، (1)في موضوع اخرأو  عميو
جريمة القتل التي ال بد لقياميا توفر الركن 

 المفترض في المجني عميو.
)ازىاق  :يمكن تعريف القتل العمد بانو      

ويجب لقيام ، (2)روح بسمبو حقو في الحياة(
جريمة القتل العمد ان يكون الضحية انسانا 

ان عمى قيد وأيضا يجب ان يكون ذلك االنس
الحياة وقت وقوع الجريمة فاذا تخمف احدىما 

، فقتل الحيوان ال يعتبر جريمة (3)فالجريمة ال تقع
قتل في القانون وانما يقع تحت طائمة جرائم 

جريمة القتل فإن  االعتداء عمى األموال وكذلك
فيجب ان يكون ، تقع عمى االنسان الحي فقط

الجرامي المجني عميو حيا عند وقوع السموك ا
فمن يطمق النار عمى جثة ىامدة ال يعتبر مرتكبا 

،فالمجني عميو في جريمة القتل (4)لجريمة قتل
يجب ان يكون انسانا عمى قيد الحياة وقت 

 .(5)حدوث الفعل المميت
كما ويشترط في المجني عميو في جريمة القتل   

بفيروس كورونا ان ال يكون حامال لمفيروس 
ون المجني عميو سميما مسبقا ،اذ يجب ان يك

                                                           
اٌشوٓ  . د ادَ ع١ّبْ ر٠بة ِٚذّذ ػجبط دغ١ٓ، 1

اٌّفزشع فٟ جش٠ّخ اصبسح اٌذشة اال١ٍ٘خ، ِجٍخ 

، 2112، 1، اٌؼذد 2جبِؼخ رىش٠ذ ٌٍذمٛق، اٌّجٍذ

 .111ٚ 111ص

. د.ِذّذ فبضً، اٌجشائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ األشخبص،  2

 .55، ص1165، ِطبثغ فزٓ اٌؼشة، دِشك، 3ط

. د فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  3

، 1116ره ثبٌمب٘شح، ثغذاد، اٌمغُ اٌخبص، اٌؼب

 .114ص

. د ػّبد ػج١ذ، لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌخبص، اٌجبِؼخ  4

االفزشاض١خ اٌغٛس٠خ، اٌجّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌغٛس٠خ، 

.  11ٚ11، ص2111

https://pedia.svuonline.org/ 

. د ع١ٍُ دشثٗ، اٌمزً اٌؼّذ ٚاٚطبفٗ اٌّخزٍفخ، ِطجؼخ  5

 . 31، ص1111، ثغذاد، 1ثبثً، ط 
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وقت وقوع الفعل االجرامي وخاليا من الفيروس، 
فاذا كان مصابا بو قبل نقل العدوى اليو نكون 

ميما  (1)في ىذه الحالة امام جريمة مستحيمة
يبذل الفاعل من نشاط في سبيل تحقيقيا فأنيا ال 

، فاذا كان المجني عميو قد سبق و ان (2)تتحقق
ورونا اليو قبل صدور انتقمت عدوى فايروس ك

السموك االجرامي من الجاني فنكون امام 
 استحالة جرمية.

 المطمب الثاني
 الركن المادي

، السموك االجراميإلى  ينقسم الركن المادي   
والعالقة السببية بين السموك ، النتيجة االجرامية

االجرامي والنتيجة االجرامية والبد من تحقق ىذه 
 تبر الجريمة تامة.العناصر الثالث لكي تع

 السموك االجرامي :الفرع األول
عرف قانون العقوبات العراقي الركن المادي      

 بانو: )سموك اجرامي بارتكاب فعل جرمو القانون
. (3)االمتناع عن فعل امر بو القانون(أو 

والسموك االجرامي في جريمة القتل العمد تتمثل 
ن أيا بالقيام بسموك ينتج عنو ازىاق روح انسا

كانت طبيعة ىذا السموك سواء كان سموك 
سمبي ،فالفعل المكون لمسموك أو  إيجابي

                                                           

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ ػٍٝ ِب  31رٕض اٌّبدح  . 1

٠ٍٟ: )... ٠ؼزجش ششٚػب فٟ اسرىبة اٌجش٠ّخ وً فؼً 

طذس ثمظذ اسرىبة جٕب٠خ أٚ جٕذخ ِغزذ١ٍخ اٌزٕف١ز 

اِب ٌغجت ٠زؼٍك ثّٛضٛع اٌجش٠ّخ أٚ ثبٌٛع١ٍخ اٌزٟ 

 اعزؼٍّذ فٟ اسرىبثٙب ...(.

ٌؼمٛثبد . د فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ. ششح لبْٔٛ ا 2

، 1112اٌمغُ اٌؼبَ، اٌؼبره ثبٌمب٘شح، ثغذاد، 

 .224ص

 111ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ  21. اٌّبدح  3

 .1161ٌغٕخ 

االمتناع عن عمل أو  االجرامي قد يحدث بالترك
 .(4)كما قد يحدث عند القيام بعمل

اما الوسيمة المستخدمة الرتكاب السموك       
االجرامي لجريمة القتل فال عبرة ليا سواء كانت 

ام لم تكن، فالقتل ممكن ان  قاتمة بطبيعتيا
والقانون (5)يحدث بوسائل عديدة ال يمكن حصرىا

العراقي لم يشترط وسيمة معينة لجريمة القتل 
،فيمكن ان يقع القتل عن طريق اإلصابة بطمق 

أو  الصعق بالكيرباءأو  السكينأو  ناري
أو  حتى الضرب بعصىأو  باستخدام السم

رى ممكن ان باستخدام أي أداة أخأو  بالحجارة
 تصمح لالعتداء وازىاق الروح .

كذلك يمكن ان تقع جريمة القتل عن طريق     
متى ما  (6)شخص اخرإلى  نقل عدوى مرض

كان ذلك المرض كافيا لوحده لتحقيق الوفاة 
كنتيجة مترتبة عمى السموك االجرامي وىو نقل 

، ويمكن ان تختمف الوسائل المستخدمة (7)العدوى
المجني عميو إلى  س كورونالنقل عدوى فيرو 

العطس أو  كقيام المصاب بالفيروس بالبصق

                                                           

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ ػٍٝ  4\11. رٕض اٌّبدح  4

ِب ٠ٍٟ: )اٌفؼً وً رظشف جشِٗ اٌمبْٔٛ عٛاء وبْ 

مبْٔٛ إ٠جبث١ب اَ عٍج١ب وبٌزشن ٚاالِزٕبع ِبٌُ ٠ٕض اٌ

 ػٍٝ خالف رٌه(.

. د ػجذ ا١ٌّّٙٓ ثىش، اٌمغُ اٌخبص فٟ لبْٔٛ  5

اٌؼمٛثبد، جشائُ االػزذاء ػٍٝ األشخبص ٚاألِٛاي، 

 .11، اٌمب٘شح، ص1161داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، 

 1111ٌغٕخ  11. ػشف لبْٔٛ اٌظذخ اٌؼبِخ سلُ  6

ِٕٗ اٌّشع االٔزمبٌٟ ثبٔٗ: )٘ٛ  44اٌّؼذي فٟ اٌّبدح 

جُ ػٓ اإلطبثخ ثؼبًِ ِؼذ أٚ اٌغَّٛ اٌّشع إٌب

اٌٌّٛذح ػٕٗ ٚاٌزٞ ٠ٕزج ػٕٗ أزمبي رٌه اٌؼبًِ ِٓ 

اٌّظذس إٌٝ اٌّض١ف ثطش٠مخ ِجبششح أٚ غ١ش 

 ِجبششح(.

. د ج١ًّ ػجذ اٌجبلٟ اٌظغ١ش، جشائُ االػزذاء ػٍٝ  2

، اٌمب٘شح، 1112األشخبص، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، 

 .               1ٚ11ص
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مصافحتو لنقل أو  تقبيموأو  بوجو شخص اخر
ترك لعابو عمى أدوات االستخدام أو  العدوى اليو

في األماكن العامة أو  الشخصي لممجني عميو
، في مواضع كثيرة الممس من قبل األشخاص

ص معين إصابة شخإلى  سواء أدى فعل الجاني
إصابة اشخاص دون إلى  يقصده بالفيروس ام

تحديد، ويستوي قيام الجاني بتوجيو السموك 
جسم الضحية مباشرة ام تركيا إلى  االجرامي

الضحية عن طريق المجرى إلى  لكي تصل
العادي لألمور. وقد يحصل ان ال تكتمل 
الجريمة كحدوث ظروف معينة تمنع قيام 

ني فييا فنكون ىنا الجريمة ال دخل إلرادة الجا
 امام شروع في الجريمة.

 النتيجة الجرمية: الفرع الثاني
ن أحد عناصر الركن المادي لمجرمية ىي إ    

النتيجة الجرمية وىي تمثل ما يطرأ من تغيير في 
في المجني عميو يرتب أو  العالم الخارجي

القانون لو جزاء باعتباره اثرا مترتبا عمى السموك 
ريمة تظير تامة إذا كان السموك االجرامي، فالج

 .(1)إيقاع النتيجة الجرميةإلى  االجرامي قد أدى
ان النتيجة الجرمية تعتبر معيارا نستطيع من     

خاللو التمييز بين جريمة القتل التامة وبين 
فمتى ما تحققت النتيجة ، الشروع في الجريمة

في ، الجرمية المتمثمة بالوفاة في جريمة القتل
فإننا نكون امام ، ر تحقق باقي أركانياحال تصو 

اما إذا لم تتحقق النتيجة نكون ، جريمة قتل تامة
 امام شروع في جريمة القتل.

                                                           

إٌظشاٚٞ، اٌّجبدئ اٌؼبِخ فٟ لبْٔٛ . د عبِٟ  1

 .212، ص1122، ثغذاد، 1اٌؼمٛثبد، ط 

اما في حال النقل العمدي لفايروس كورونا      
إصابة المجني إلى  اذا أدى السموك االجرامي

، عميو بالفيروس وتحققت الوفاة نتيجة لإلصابة
ة قد تحققت ويسأل الجاني تكون النتيجة الجرمي

، عن جريمة قتل عمد عن طريق نقل الفايروس
اما اذا لم تتحقق النتيجة الجرمية ونقل الفايروس 

الضحية لم ينتج عنو الوفاة إلى  من قبل الجاني
، فإن عمى الرغم من تحقق اإلصابة بالفيروس

جريمة القتل عن طريق فايروس كورونا ال 
ة تحقق جريمة تتحقق عمى الرغم من إمكاني

أخرى وىي )جريمة نقل فيروس كورونا بوصفيا 
جريمة إيذاء بسيط( في حال لم يترتب عمى 

اصابتيا بعاىة أو  إصابة الضحية وفاتيا
الن اإلصابة بالفيروس ال ينتج عنو ، مستديمة

بالضرورة وفاة المصاب، فوفقا لمنظمة الصحة 
 (COVID 19العالمية ان نسبة الوفاة بفيروس )

% من اعداد المصابين بو 3.4إلى  تصل
% 7.7إلى  عالميا، كما ان ىذه النسبة قد تتدنى

% حسب جودة 4إلى  و قد ترتفع حتى تصل
الرعاية الصحية وكذلك سرعة فرض حظر 

اغمب فإن  بالتالي، (2)الصحي داخل الدولة
 المصابين بالفيروس يتماثمون لمشفاء.

ت من قانون العقوبا 413ووفقًا لممادة     
اذا ترتب عمى فعل الجاني المتعمد ، العراقي

اذى لممجني عميو أو  المخالف لمقانون مرضا
تكون العقوبة بموجب قانون العقوبات العراقي 
ىي الحبس مدة معينة عمى ان ال تزيد عمى سنة 

                                                           

2 .WHO says coronavirus death rate is 

3.4% globally ،higher than previously 

thought ،https://www.cnbc.com.  

https://www.cnbc.com/
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غرامة بمبمغ ال يزيد عمى مائتين إلى  باإلضافة
بإمكان الحكم بإحدى ىاتين أو  الف دينار

ين وشدد المشرع العقوبة اذا ترتب عن العقوبت
إصابة المجني عميو بالمرض عجزه عن القيام 

 .(1)يوما 27بأعمالو مدة تزيد عمى 
اال ان ىذا النص نجده غير كافي لتجريم نقل   

بوصفيا جريمة إيذاء  (COVID 19فيروس )
من قانون  369و  368بسيط ولكن نص المادة 

إلى  مل يؤديالعقوبات فقد جرمت القيام باي ع
نشر مرض خطير يكون ضارا بحياة االفراد 

 .(2)غير متعمدأو  سواء كان تصرفو متعمدا
كل  ...يعاقب ب)تنص عمى انو :  369فالمادة 

من تسبب بخطئو في انتشار مرض خطير 
مضر بحياة االفراد ...( فالنص ىنا اشترط 
انتشار المرض لتحقق الجريمة ،أي انو اذا صدر 

                                                           

ٟ ػٍٝ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشال 413. رٕض اٌّبدح  1

ِٓ اػزذٜ ػّذا ػٍٝ آخش ثبٌجشح أٚ . 1ِب ٠ٍٟ: )

ثبٌضشة أٚ ثبٌؼٕف أٚ ثبسرىبة أٞ فؼً آخش ِخبٌف 

 الٌٍمبْٔٛ فغجت ٌٗ أرٜ أٚ ِشضب ٠ؼبلت ثبٌذجظ ِذح 

رض٠ذ ػٍٝ عٕخ ٚثغشاِخ رض٠ذ ػٍٝ ِبئخ د٠ٕبس أٚ 

رض٠ذ ػٍٝ  الاٌذجظ ِذح  . ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ2.ثإدذٜ

ال رض٠ذ ػٍٝ صالصّبئخ  عٕٛاد ٚاٌغشاِخ اٌزٟ صالس

د٠ٕبس أٚ ثإدذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ أ... ة. إرا ٔشأ ػٓ 

االػزذاء ارٜ أٚ ِشع أػجض اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ػٓ اٌم١بَ 

 ثأشغبٌٗ اٌّؼزبدح ِذح رض٠ذ ػٍٝ ػشش٠ٓ ٠ِٛب(.

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  361ٚاٌّبدح  361رٕض اٌّبدح  . 2

ذ اٌؼشالٟ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ : )٠ؼبلت ثبٌذجظ ِذح ال رض٠

ػٍٝ صالس عٕٛاد وً ِٓ اسرىت ػّذا فؼال ِٓ شأٔٗ 

ٔشش ِشع خط١ش ِضش ثذ١بح االفشاد فبرا ٔشأ ػٓ 

اٌفؼً ِٛد أغبْ أٚ اطبثزٗ ثؼب٘خ ِغزذ٠ّخ ػٛلت 

اٌفبػً ثبٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌجش٠ّخ اٌضشة اٌّفضٟ 

إٌٝ اٌّٛد أٚ جش٠ّخ اٌؼب٘خ اٌّغزذ٠ّخ دغت 

ٍٝ عٕخ أٚ األدٛاي( .)٠ؼبلت ثبٌذجظ ِذح ال رض٠ذ ػ

ثغشاِخ ال رض٠ذ ػٍٝ ِبئخ د٠ٕبس وً ِٓ رغجت ثخطئٗ 

فٟ أزشبس ِشع خط١ش ِضش ثذ١بح االفشاد فبرا ٔشأ 

ػٓ اٌفؼً ِٛد أغبْ أٚ اطبثزٗ ثؼب٘خ ِغزذ٠ّخ 

ػٛلت اٌفبػً ثبٌؼمٛثخ اٌّمشسح ٌجش٠ّخ اٌمزً خطأ أٚ 

 جش٠ّخ اال٠زاء خطأ دغت األدٛاي(.

يروس كورونا خطأ من الممكن من المصاب بف
ولكن  (COVID 19نشر فيروس )إلى  ان يؤدي

تصرفو لم ينشأ عنو نشر بأن  شاءت الظروف
نص إلى  المرض فال مجال لتجريم فعمو استنادا

المادة المذكور ،فمثال المصاب بفيروس كورونا 
بقائو مسافة بعيدا بأن  الذي يخرج لمتسوق معتقدا

كي ال ينقل ليم عن األشخاص وحده كافيا ل
الفيروس اال انو يقوم عدة مرات بممس فمو و 
انفو ولمس البضاعة الموجودة في مركز التسوق 
وعن طريق الصدفة يقوم صاحب المكان بتعقيم 

تصرف فإن  البضاعة بمجرد خروج المصاب
الشخص المصاب ىنا ال يجرمو القانون العراقي 

 نشر المرض بالفعل.إلى  ألنو لم يؤدي
دير بالذكر بانو قد يتحقق شروع في وج    

الجريمة اذ لم يستطيع الجاني تحقيق غايتو 
ألسباب ال دخل لو بيا ولم يترتب عمى فعمو 

فاذا استطاع المجني عميو ، (3)النتيجة الجرمية
تالفي اإلصابة عن طريق تعقيم األدوات التي 

، استخدامياأو  لوثيا الجاني بالفيروس قبل لمسيا
اما إذا كان ، وع في الجريمةنكون امام شر 

الجاني يعتقد بانو مصاب بالفيروس نتيجة ظيور 
بعض االعراض لديو ويقوم بالبصق عمى 
األدوات الشخصية لممجني عميو ومن ثم يتبين 
بانو سميم ففي ىذه الحالة تكون الجريمة مستحيمة 
استحالة مطمقة ال عقاب عمييا اما اذا كان 

بالقيام بتصرف الجاني وىو مصاب بالفيروس 
المجني عميو اال انو إلى  لغرض نقل المرض

                                                           

ؼمٛثبد اٌؼشالٟ ػٍٝ ِب ِٓ لبْٔٛ اٌ 31رٕض اٌّبدح  . 3

ٚ٘ٛ اٌجذء فٟ رٕف١ز فؼً ثمظذ اسرىبة ٠ٍٟ: )اٌششٚع 

جٕب٠خ أٚ جٕذخ إرا اٚلف أٚ خبة أصشٖ ألعجبة ال 

 دخً إلسادح اٌفبػً ف١ٙب...(.
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سبق وان كان المجني عميو مصابا بالفيروس 
نفسو قبل صدور السموك االجرامي فنكون ىنا 

 .(1)امام استحالة نسبية 
 العالقة السببية: الفرع الثالث

تعد العالقة السببية أحد عناصر الركن    
ة عمدية ام لم المادي لمجريمة سواء كانت الجريم

فممسائمة شخص عن جريمة تامة ال ، تكن كذلك
يكفي وقوع السموك االجرامي وتحقق النتيجة بل 
البد من ارتباط السموك االجرامي بالنتيجة كما 

أي ال بد من وجود رابطة ، يرتبط السبب بمسببو
ولكي ، سببية تقوم بين الفعل والنتيجة المتحصمة

بد من قيام الفعل نتكمم عن العالقة السببية ال
وقيام النتيجة فاذا لم تتحقق النتيجة فال مجال 
لمكالم عنيا كما ان العالقة السببية ال تتحقق في 
جرائم السموك المجرد التي فييا يعاقب المشرع 
عمى الفعل ذاتو بغض النظر عن النتائج 

،وفي جريمة القتل العمد تتحقق (2)المترتبة عميو
كون وفاة المجني عميو قد العالقة السببية عندما ي

 حصل نتيجة لمفعل الصادر من الجاني .
ذا قام شخص بنقل فايروس إف    

((COVID_19إلى  الى شخص اخر مما أدى
المستشفى إلى  اصابتو بالفيروس وعندما تم نقمو

لم يستطع الكادر الطبي توفير العناية الطبية 
الالزمة لو نتيجة الزخم الموجود في المستشفى 

                                                           
ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ ػٍٝ ِب  31. رٕض اٌّبدح  1

٠ٚؼزجش ششٚػب فٟ اسرىبة اٌجش٠ّخ وً ٠ٍٟ: )... 

ة جٕب٠خ أٚ جٕذخ ِغزذ١ٍخ فؼً طذس ثمظذ اسرىب

اٌزٕف١ز اِب ٌغجت ٠زؼٍك ثّٛضٛع اٌجش٠ّخ أٚ ثبٌٛع١ٍخ 

اٌزٟ اعزؼٍّذ فٟ اسرىبثٙب ِب ٌُ ٠ىٓ اػزمبد اٌفبػً 

طالد١خ ػٍّٗ ألدذاس إٌز١جخ ِج١ٕبً ػٍٝ ُٚ٘ أٚ 

 جًٙ ِطجك...(.

. د فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  2

 .112صاٌمغُ اٌؼبَ، ِظذس عبثك، 

ة المصابين وعدم توفر أجيزة تنفس كافية وكثر 
ومن ثم توفى المجني عميو ففي ىذه الحالة 
تعتبر العالقة السببية متوفرة بين السموك 
االجرامي والنتيجة الجرمية المتمثمة بالوفاة فموال 

المجني عميو لما إلى  قيام الجاني بنقل الفيروس
وان عدم توفر العناية الطبية الكافية ال ، توفى

يقطع العالقة السببية ألنيا تعد من المجريات 
العادية لألمور ومتوقعة خاصة في ضل جائحة 
كورونا التي عجزت اماميا الكوادر الطبية في 

السبب بأن  افضل دول العالم .اذ ال يمكن القول
االخر المشترك مع فعل الجاني في احداث الوفاة 
يقطع العالقة السببية اال اذا كان ذلك السبب 
ليس اثر من اثار فعل الجاني وكان مستقال عنو 
وكافيا بحد ذاتو ألحداث النتيجة المتمثمة 

 .(3)بالوفاة
موضوع العالقة بأن  وأخيرا البد من القول    

السببية وفقا لقانون العقوبات العراقي مسالة 
إلى  تستقل محكمة الموضوع بتقديرىا وال تخضع

في حالة  رقابة محكمة التمييز في ذلك ما عدا
اخذ محكمة الموضوع بمعيار لم يأخذ بو المشرع 

فتمتمك محكمة التمييز ان ترد محكمة ، العراقي
وقد اخذ القانون ، ذلك المعيارإلى  الموضوع

كنظرية معتمدة في  (4)العراقي بتعادل األسباب
 .(1)العالقة السببية

                                                           
. د فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  3

 .111اٌمغُ اٌخبص، ِظذس عبثك، ص

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ ػٍٝ ِب  21ّبدح رٕض اٌ . 4

٠ٍٟ: ال ٠غأي شخض ػٓ جش٠ّخ ٌُ رىٓ ٔز١جخ 

ٌغٍٛوٗ اإلجشاِٟ ٌىٕٗ ٠غأي ػٓ اٌجش٠ّخ ٌٚٛ وبْ لذ 

ب عجت آخش عبُ٘ ِغ عٍٛوٗ االجشاِٟ فٟ ادذاصٙ

 .عبثك أٚ ِؼبطش أٚ الدك ٌٚٛ وبْ ٠جٍٙٗ
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 المطمب الثالث
 الركن المعنوي

ر ماديتيا لوقوع الجريمة ال يكفي توف    
الواضحة والظاىرة انما يجب ان تتعاصر مع 
ىذه الماديات إرادة جرمية والتي يعبر عنيا 

إلى  بالركن المعنوي لتبعث ماديات الجريمة
.فالقصد الجرمي ىو قيام الفاعل بتوجيو (2)الوجود

ارادتو الرتكاب الفعل الذي يكون الجريمة بيدف 
نتيجة أي أو  تحقيق النتيجة الجرمية الواقعة

 .(3)أخرى لمجريمة
والقصد الجرمي في جريمة القتل يتطمب ان     

الفعل الذي صدر منو إلى  تتوجو إرادة الجاني
فالشخص الذي تكرىو قوة ، إيجابيا كان ام سمبيا

مادية عمى القيام بفعمو االجرامي ال يسال عن 
ازىاق الروح إلى  كما يجب ان تتجو ارادتو، قتل

فاذا كانت ارادتو لم ، اتى بوكنتيجة لمفعل الذي 
القصد الجرمي ينتفي فإن  ازىاق الروحإلى  تتجو

كما ، وال يسال الجاني ىنا عن جريمة قتل عمد
الفعل االجرامي الذي بأن  يجب ان يعمم الجاني

 . (4)ازىاق روح انسان حيإلى  صدر منو يتجو
 COVID_19)فالشخص الحامل لفيروس )    

جانب شخص إلى  الذي يجبر عمى ان يجمس
                                                                                    

أِب إرا وبْ رٌه اٌغجت ٚدذٖ وبف١بً ألدذاس ٔز١جخ  .1)

جش١ِخ فال ٠غأي اٌفبػً فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ إال ػٓ اٌفؼً 

 اٌزٞ اسرىجٗ(.

د فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  .1

 .125اٌمغُ اٌخبص، اٌّظذس اٌغبثك، ص

عشٚس، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ . د ادّذ فزذٟ  2

، اٌمب٘شح، 1111اٌؼبَ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، 

 .412ص

 111ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ  33. اٌّبدح  3

 .1161ٌغٕخ 

. د فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  4

 .121ٚ 122اٌمغُ اٌخبص، ص

كأن يحتجز بالسجن مع اشخاص سميمين ، سميم
ال ، وال تستجاب نداءاتو بانو مصاب بالفيروس

يسال عن جريمة قتل في حالة وفاة من كان 
فأرادتو لم ، محتجزا معو النتفاء القصد الجرمي

تتجو لمقيام بالسموك االجرامي. كما يجب ان 
نقل  قتل المجني عميو عن طريقإلى  تتجو ارادتو

الفايروس اليو واال فانو ال يسال عن قتل عمد 
فاذا كانت نية المصاب بفيروس ، كما ذكرنا

((COVID_19زوجتو إلى  ىو نقل الفايروس
لكي تحتجز معو في الحجر الصحي ولكنو لم 

الجاني ىنا ال فإن  يقصد قتميا ولم يتوقع ذلك
 .(5)يسال عن جريمة قتل عمد

ركن المعنوي ليذه من يرى لتوافر ال ىناكو     
الجريمة البد ان يكون الجاني عالما بانو حامال 
لمفيروس وان من شان التصرف الذي يقوم بو ان 

 ولكننا نرى، (6)ينقل العدوى لمغير ويقضي عميو
ىذه الجريمة ممكن ان تقوم حتى لو لم يكن بأن 

كما لو لم يكن الجاني ، الجاني حامال لمفيروس
 عل تسبب بنقل الفيروسمصابا ولكنو أقدم عمى ف

كمن يأخذ مالبس يعمم ، اخر قاصدا قتموإلى 
اذ انيا -COVID_19)بانيا مموثة بفيروس )

-عائدة لشخص متوفي جراء الفيروس حديثًا 
 شخص قاصدا نقل الفيروس اليو. إلى  ويتبرع بيا

جدير بالذكر ان إعطاء وصف القتل العمد     
 فايروسلما صدر من الجاني الذي قام بنقل ال

                                                           

ٍٟ: ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ػٍٝ ِب ٠ 34. رٕض اٌّبدح  5

)ٚرىْٛ اٌجش٠ّخ ػّذ٠خ إرا رٛلغ اٌفبػً ٔزبئج 

 إجشا١ِخ ٌفؼٍٗ فألذَ ػ١ٍٗ لبثال اٌّخبطشح ثذذٚصٙب(.

. د عؼذ طبٌخ شىطٟ، جشائُ ٔمً اٌؼذٜٚ اٌؼّذ٠خ،  6

ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ جبِؼخ رىش٠ذ ٌٍذمٛق، اٌّجٍذ 

 .151، ص2116، 21، اٌؼذد4
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تعترضو نوع ، المجني عميو قاصدا بذلك قتموإلى 
من الصعوبات الن النتيجة الجرمية تتأخر في 
الحدوث وتمتد لفترة من الزمن، فوفاة الشخص 

قد يستغرق  (COVID 19المصاب بفيروس )
بعض الوقت واالعراض قد تظير عمى المصاب 

كما ، (1)يوم من االصابة 14إلى  1بعد يوم 
يصعب جدا اثبات القصد الجرمي في ىذه 
الجريمة فالمصاب بالفيروس الذي يسعل في 

يصافحو من أو  وجو الشخص الذي بجانبو
الصعوبة التأكد من القصد الجرمي لديو وكذلك 
يجب عمى المحكمة اثبات القصد الخاص 
المتمثل بنية ازىاق الروح الذي تستنبطو من 

 ظروف الجريمة ومالبساتيا.
 مطمب الرابعال

 العقوبة
من قانون العقوبات  368تنص المادة     

العراقي عمى ما يمي: )يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد عمى ثالث سنوات كل من ارتكب عمدا 
فعال من شأنو نشر مرض خطير مضر بحياة 

أو  فاذا نشأ عن الفعل موت انسان .االفراد
اصابتو بعاىة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 

أو  الموتإلى  قررة لجريمة الضرب المفضيالم
 جريمة العاىة المستديمة حسب األحوال(.

فبموجب ىذا النص إذا قام الجاني بتصرف     
نشأ عنو انتشار مرض مضر وتسبب بموت 

 نو يعاقب بعقوبة الضرب المفضيإ، فشخص
كالشخص الذي يتمنع عن تقديم ، موتإلى 

                                                           

 ؼب١ٌّخ. ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌّٕظّخ اٌظذخ اٌ 1

.https://www.who.int 

در معمومات صحيحة عن حالتو الصحية لمكا
يرفض الفصح عن مخالطتو ألشخاص أو  الطبي

يمتنع عن أو  COVID_19)مصابين بفيروس )
اخبار السمطات بانو قادم من سفر من دولة 
منتشر فييا الفيروس وينتج عن تصرفو ىذه وفاة 

فالجاني في ىذه الجرائم لم يقصد موت ، شخص
المجني عميو ولكنو كان قاصدا السموك االجرامي 

ويعاقب بعقوبة ، حدوث الوفاة إلى الذي أدى
موت وفقا لمنص إلى  جريمة الضرب المفضي

. فنجد ان المشرع ىنا لم يكن موفقا (2)المذكور
في ىذا النص وكان من األفضل االعتماد عمى 

من قانون العقوبات الذي  417نص المادة 
يعالج جريمة الضرب المفضي لمموت وذلك 

ليصبح بإضافة عبارة )بنقل عدوى مرض معدي( 
النص كاالتي: )من اعتدى عمدا عمى آخر 

بإعطاء مادة أو  بالعنفأو  بالجرحأو  بالضرب
بارتكاب أو  بنقل عدوى مرض معديأو  ضارة

أي فعل آخر مخالف لمقانون ولم يقصد من ذلك 
موتو يعاقب بالسجن مدة إلى  قتمو ولكنو افضى

ال تزيد عمى خمس عشرة سنة...( وبالتالي 
لمتخمص  389ء عن نص المادة ممكن االستغنا

 . (3)من التزيد التشريعي والحشو غير المبرر

                                                           
ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ػٍٝ اٌزبٌٟ:  411. رٕض اٌّبدح  2

)ِٓ اػزذٜ ػّذا ػٍٝ آخش ثبٌضشة أٚ ثبٌجشح أٚ 

ثبٌؼٕف أٚ ثإػطبء ِبدح ضبسح أٚ ثبسرىبة أٞ فؼً 

آخش ِخبٌف ٌٍمبْٔٛ ٌُٚ ٠مظذ ِٓ رٌه لزٍٗ ٌٚىٕٗ 

ٛرٗ ٠ؼبلت ثبٌغجٓ ِذح ال رض٠ذ ػٍٝ افضٝ إٌٝ ِ

خّظ ػششح عٕخ. ٚرىْٛ اٌؼمٛثخ اٌغجٓ ِذح ال رض٠ذ 

ػٍٝ ػشش٠ٓ عٕخ إرا اسرىجذ اٌجش٠ّخ ِغ عجك 

االطشاس أٚ وبْ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ِٓ أطٛي اٌجبٟٔ أٚ 

وبْ ِٛظفب أٚ ِىٍفب ثخذِخ ػبِخ ٚٚلغ االػزذاء ػ١ٍٗ 

 اصٕبء رأد٠خ ٚظ١فزٗ أٚ خذِزٗ أٚ ثغجت رٌه(.

 .153. د عؼذ طبٌخ شىطٟ، ِظذس عبثك، ص 3

https://www.who.int/
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من قانون العقوبات  368كما ان نص المادة    
ال يشمل جريمة القتل العمد عن طريق نقل 

نص المادة إلى  الفيروسات لذا يجب الرجوع
الخاصة بجريمة القتل العمد المقترنة  1\476

يعاقب باإلعدام بالظروف المشددة والتي تنص: )
من قتل نفسا عمدا في احدى الحاالت التالية ... 

أو  ب.اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة
متفجرة ...( ويمكن إضافة نص أو  مفرقعة

مشابو لما ذكرناه أعاله ليصبح النص كاالتي: 
 مفرقعةأو  )اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة

عدي عن طريق نقل عدوى مرض مأو  متفجرةأو 
 عمدا(.

قانون الصحة العامة إلى  وعند الرجوع    
المعدل نجد انو  1981لسنة  81العراقي رقم 

نقل ونشر إلى  تجاىل تجريم األفعال التي تؤدي
فيو لم يجرم االمتناع عن ، االمراض والفيروسات

التقيد بالتعميمات التي توضع لمحد من نشر 
الفايروسات واالمراض كذلك لم يضع عقوبة 

بعض األفعال كقيام الشخص المصاب بإخفاء ل
اصابتو بالمرض المعدي وىذا نقص في التشريع 

فيجب ان تجرم ىذه األفعال ، البد من تالفيو
وغيرىا في قانون الصحة العامة باعتباره القانون 
المختص بتنظيم احكام مكافحة انتشار األوبئة 

 .  (1)واالمراض واسوًة بالتشريعات المقارنة

                                                           

ة ِٓ لبْٔٛ اٌظذخ اٌؼبِخ \22. ٔظذ اٌّبدح  1

ػٍٝ ِب ٠ٍٟ: )وً ِٓ  2111ٌغٕخ  42األسدٟٔ سلُ 

أخفٝ ػٓ لظذ ِظبثب أٚ ػشع شخظبً ٌٍؼذٜٚ 

ثّشع ٚثبئٟ أٚ رغجت ػٓ لظذ ثٕمً اٌؼذٜٚ ٌٍغ١ش 

أٚ اِزٕغ ػٓ رٕف١ز أٞ إجشاء طٍت ِٕٗ ٌّٕغ رفشٟ 

٠ؼزجش أٔٗ اسرىت جشِب ٠ؼبلت ػ١ٍٗ ثّمزضٝ  اٌؼذٜٚ

 أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ(.

 ةالخاتم
اىم النتائج والتوصيات التي إلى  ختاما سنتطرق 

 توصمنا الييا:
 النتائج:

ال يسال الجاني عند التعمد بنقل عدوى  .1
المجني عميو إذا إلى  COVID_19)فيروس )

كان األخير مصابا بالفيروس قبل صدور السموك 
 االجرامي وذلك الستحالة الجريمة.

من الممكن ان تقع جريمة القتل عن طريق  .2
فالفيروس لوحده يكفي ، ل فيروس كورونانق

 لتحقيق الوفاة كنتيجة مترتبة عمى نقل العدوى.
لمسموك االجرامي في جريمة القتل العمد  .3

بفيروس كورونا صور متعددة منيا قيام المصاب 
 العطس بوجو شخص اخرأو  بالفيروس بالبصق

ترك أو  مصافحتو لنقل العدوى اليوأو  تقبيموأو 
ت االستخدام الشخصي لممجني لعابو عمى أدوا

 في األماكن العامة.أو  عميو
في حال النقل العمدي لفايروس كورونا إذا  .4

إصابة المجني عميو إلى  أدى السموك االجرامي
تكون ، بالفيروس وتحققت الوفاة نتيجة لإلصابة

النتيجة الجرمية قد تحققت ويسأل الجاني عن 
لنتيجة اما إذا لم تتحقق ا، جريمة قتل عمد تامة

إلى  الجرمية ونقل الفايروس من قبل الجاني
الضحية لم ينتج عنو الوفاة عمى الرغم من تحقق 

فينا تتحقق جريمة أخرى ، اإلصابة بالفيروس
وىي )جريمة نقل فيروس كورونا بوصفيا جريمة 
إيذاء بسيط( في حال لم يترتب عمى إصابة 

 اصابتيا بعاىة مستديمة.أو  الضحية وفاتيا
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مة القتل العمد عن طريق نقل فيروس ان جري .5
((COVID_19 قد تقوم حتى لو لم يكن الجاني

فال يشترط ان يكون الجاني ، حامال لمفيروس
كما في حالة الجاني الذي ال ، مصابا بالفيروس

يكون مصابا ولكنو أقدم عمى فعل تسبب بنقل 
 اخر قاصدا قتمو.إلى  الفيروس

 التوصيات:
من قانون  369يؤخذ عمى نص المادة  .1

العقوبات اشتراطيا تحقق نشر المرض لقيام 
كل من  ...الجريمة فنصت عمى انو: )يعاقب 

تسبب بخطئو في انتشار مرض خطير مضر 
أي انو إذا صدر من ، بحياة االفراد ...(

المصاب بفيروس كورونا خطأ من الممكن ان 
ولكن  COVID_19)نشر فيروس )إلى  يؤدي

ينشأ عنو نشر  تصرفو لمبأن  شاءت الظروف
المرض فال مجال لتجريم فعمو بموجب النص 

 المذكور.
 417من األفضل االعتماد عمى نص المادة  .2

من قانون العقوبات الذي يعالج جريمة الضرب 
المفضي لمموت وذلك بإضافة عبارة )بنقل عدوى 

من نفس  368مرض معدي( الييا بدل المادة 
 برر.القانون لتجنب التزيد التشريعي غير الم

ال يوجد نص في القانون العراقي يعاقب  .3
نشر أو  عمى القتل العمد عن طريق نقل فايروس

نص إلى  لذا البد من الرجوع، مرض معدي
الخاص بجريمة القتل العمد  1\476المادة 

المقترن بالظروف المشددة والتي تنص: )يعاقب 
باإلعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحاالت 

إذا حصل القتل باستعمال مادة التالية ... ب. 

متفجرة ...( ولكن ال بد من أو  مفرقعةأو  سامة
اجراء تعديل عمى النص بإضافة عبارة )عن 
طريق نقل عدوى مرض معدي( ليصبح النص 
 كاالتي: )إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة

عن طريق نقل عدوى أو  متفجرةأو  مفرقعةأو 
 مرض معدي عمدا(.

 81لصحة العامة العراقي رقم تجاىل قانون ا .4
 المعدل تجريم األفعال التي تؤدي 1981لسنة 
فيو لم ، نقل ونشر االمراض والفيروساتإلى 

يجرم االمتناع عن التقيد بالتعميمات التي توضع 
لمحد من نشر الفايروسات واالمراض كذلك لم 
يضع عقوبة لبعض األفعال كقيام الشخص 

فيجب ، المعديالمصاب بإخفاء اصابتو بالمرض 
ان تجرم ىذه األفعال وغيرىا في قانون الصحة 
العامة باعتباره القانون المختص بتنظيم احكام 
مكافحة انتشار األوبئة واالمراض واسوة 

 بالتشريعات المقارنة كالقانون االردني.  
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ABSTRACT: 

Within the recent presence 

and spread of the (COVID-19) inside 

and outside Iraq and the large 

number of deaths obtained as a result 

of infection, we hope to handle the 

(intentional murder by transmitting 

the Coronavirus) and indicating the 

extent of its adaptation in accordance 

with the provisions of the Iraqi Penal 

Code, so the crime of killing by 

transmitting the Coronavirus is an 

unconventional means of killing, 

especially with the ease of spreading 

this virus and turning it into a global 

pandemic within a short period, as it 

has claimed the lives of thousands of 

people. Therefore, we discussed the 

pillars of this crime in the first three 

sections, and we devoted the last 

section to the sanction prescribed for 

this crime. 

Key words: murder, virus, 

intent, sanctions, Iraq 

 


