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 :الممخص
مف الثابت أف موضوع أحكاـ المسؤولية      

يحتؿ مركز الصدارة مف بيف موضوعات القانوف 
المدني وذلؾ ألنو بو يواجو الفرد الخطر الذي 

صحتو وكافة حقوقو سيما حينما و ، يداىـ أمنو
ضرر مف شخص آخر يسبب إلى  يتعرض الفرد

ضرر في صحتو ويقوـ بنقؿ العدوى اليو مف 
لذا مف ، كورونا المميتمرض وبائي كمثؿ 

تسميط الضوء عمى المسؤولية الشخص 
التقصيرية مف نقؿ عدوى لفايروس كورونا وبياف 
نتائجو في المطالبة بالتعويض لجبر الضرر 

 اشئ عف ذلؾ .الن
تقصيرية –مسؤولية  :الكممات المفتاحية

 العدوى  –كورونا  –فايروس  –
 

 المقدمة
 :مدخل تعريفي بموضوع الدراسة وأهميته :أوال

بطروء ىذا الفايروس الوبائي فايروس كورونا 
أصبح لمبحث في آثاره ، عمى العالـ أجمع

القانونية ذات أىمية كبيرة  ومف بيف ذلؾ البحث 
إلى  لمسؤولية القانونية  عف نقؿ العدوىفي ا

وليذا أرتأينا أف يكوف بحثنا ، اشخاص اخريف
يتعمؽ بموضوع قانوني ذات أىمية اال وىو 
المسؤولية التقصيرية عف نقؿ العدوى لفايروس 

 كورونا .
ف المسؤولية التقصيرية  تتطمب توافر أركاف إ    

ومف أىميا وجود خطأ مف الناقؿ لمعدوى سبب 
عدوى وقد يسبب ضرر في صحة جسـ ال

االنساف ففي حالة تحقؽ ضرر سواء أكاف ضررا 
مادًيا ،او أدبًيا لممصاب وىو الركف الثاني 
لممسؤولية وعالقة سببية بيف الخطأ والضرر 
وبتحقؽ ىذه االركاف يوجب جزاء وىو التعويض 

عمى عاتؽ الطرؼ الذي سبب يحكـ بو القاضي 
 لمضرر .

تحقيقا ليذه الغايات وفي ضوء ماتقدـ و 
نرى أف أحكاـ المسؤولية التقصيرية في نقؿ 
العدوى تطبؽ بشأنيا القواعد العامة المنصوص 
عمييا في القانوف المدني مع االلتزاـ بكافة 
التعميمات التي صدرت بشأف فايروس كورونا 
المستجد الف عدـ التزاـ االفراد بيذه االوامر 

وـ ببحثو في يعرضو لممسؤولية وىذا ماسوؼ نق
ىذه الدراسة وىو" المسؤولية التقصيرية الناشئة 

 دراسة مقارنة".-عف نقؿ عدوى فايروس كورونا 
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سيتـ  -:نطاق موضوع الدراسة ومنهجيته :ثانًيا
في ىذه الدراسة بياف مفيـو نقؿ العدوى وتحديد 

وسوؼ يكوف موضوع الدراسة ، طرؽ انتقاليا
ي نطاؽ القانوف اتباع المنيج التحميمي والمقارف ف

والقانوف  1591لسنة  04المدني العراقي رقـ 
وقانوف  1501لسنة  131المدني المصري رقـ 

 1511( لسنة 15الصحة العامة العراقي رقـ )
 وغيرىا مف القوانيف ذات العالقة .

لإللماـ بموضوع البحث  -:هيكمية الدراسة :ثالثًا
سنقسمو عمى ثالث مباحث سنخصص المبحث 

وسنتناوؿ في ، لمفيوـ نقؿ العدوى: األوؿ
المبحث الثاني: أركاف المسؤولية التقصيرية 

ألحكاـ المسؤولية :وسنخصص المبحث الثالث
إلى  التقصيرية واذا انتيينا مف ذلؾ سنصؿ
 خاتمة نذكر بيا أىـ النتائج والتوصيات .

 األولالمبحث 
 ماهية نقل العدوى في فايروس كارونا

كورونا المستجد مف  يعد مرض فايروس       
االمراض الوبائية الذي اجتاح العالـ باسره وىو 
، مف الفايروسات  التي تصيب الجياز التنفسي

ولخطورة ىذا الفايروس فقد اعمنت منظمة 
فايروس خطير لذا فاعمف بأنو  الصحة العالمية

في غالبية دوؿ العالـ الحجر الصحي كتدبير 
أو  اسباب وقائي لمنع انتقاؿ ىذا المرض بأحد

وعميو ولتوضيح ىذه الفكرة ارتأينا ، طرؽ انتقالو
اف نقسـ ىذا المبحث عمى مطمبيف سنتناوؿ في 

تعريؼ نقؿ العدوى لفايروس  األوؿالمطمب 
كورونا وفي المطمب الثاني سنتناوؿ طرؽ انتقاؿ 

 العدوى .

 األولالمطمب 
 تعريف نقل العدوى

مرض يعرض بأنو  عرؼ المرض المعدي      
جسـ االنساف،أو لجسـ كائف حي وىو يتصؼ ل

بالخطورة ألنو قادر عمى االنتقاؿ السريع مف 
والعدوى ىي انتقاؿ المرض ، (1)آخرإلى  شخص

السميـ وذلؾ باي وسيمة مف إلى  مف المريض
 وسائؿ انتقاؿ العدوى اي دخوؿ عوامؿ ممرضة

جسـ االنساف ونموىا وتكاثرىا فيو وتأثر إلى 
 . (1)الجسـ بيا

كذلؾ عرفت العدوى بإنيا اقتحاـ الميكروبات     
والفيروسات المسببة لممرض داخؿ جسـ 
اإلنساف، أّما عدوى المستشفى فيي التي تحدث 
ألّي شخٍص داخؿ إطار المستشفى سواًء كاف 

أحد العامميف أو  زائراً أو  ىذا الشخص مريضاً 
وىي حالة طارئة تصيب الجسد فال ، فييا

 .(3)أنشطتو المختمفة" يستطيع معيا ممارسة
ويكوف لمفيروس المسبب لممرض القابمية لالنتقاؿ 

 كائف حي آخر مف نفس الفصيمةإلى  مف كائف
 توفرت الظروؼ لذلؾ . إذا  فصيمة اخرىأو 

 المطمب الثاني
 طرق انتقال العدوى

آخر، إلى  تتعدد طرؽ انتقاؿ العدوى مف فردٍ     
 نفسو،حيث تنتقؿ باختالط األشخاص بالمريض 

 بمالمسة أدواتو الخاصة، ومف ىذه الطرؽ: أو 
                                                           

دار  –انًىسىعت انطبُت انفمهُت  –د. أحًذ كُعاٌ  (1)

 121ص-0222 –عًاٌ  -1ط –انُفائس 

 .121ص-انًزجع انسابك-د. أحًذ كُعاٌ  (0)

اِثار انًخزحبت عهً  -َىسف طالح انذٍَ َىسف (3)

-دار انفكز انجايعٍ -االطابت باأليزاع انًعذَت 

 .20ص - 0222 -اإلسكُذرَت
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 العدوى باالختالط: ىي نقؿ العدوى مف مريضٍ 
الكّحة وباالختالط بو أو  آخر بالعطسإلى 

مف أو  بمالمسة األيدي،أو  مباشرة بالمصافحة،
أو  خالؿ تقديـ العالج لممريض بالكشؼ

الفحوصات. العدوى المكتسبة: ىي نقُؿ 
كروبات مف البيئة الُمحيطة الفيروسات والمي

بانتقاؿ العدوى عف أو  بالشخص مف الغبار،
استخداـ اآلالت غير أو  طريؽ المفروشات،

 تناوؿ أدوية ممّوثة. أو  النظيفة،
العدوى الذاتية: ىي انتقاؿ الميكروبات في جسـ 
اإلنساف نفسو عف طريؽ تكاُثرىا وانتقاليا مف 

جروح بعد آخر، ومثاٌؿ عمييا فتح الإلى  عضوٍ 
 العمميات.

-1إلى  ىناؾ مف يقسـ طرؽ انتقاؿ العدوى   
 االنتقاؿ عبر االسطح .-1االنتقاؿ المباشر ،

: ويكوف ىذا االنتقاؿ مف االنتقاؿ المباشر-1
المخزف في العائؿ بدوف وسيط وتتـ بثالث طرؽ 

 وىي 
الفـ أو  االتصاؿ الشخصي بواسطة االيدي-أ

لمريض التي سبؽ وتكوف ايضا باستخداـ ادوات ا
 .(1)واف استخدميا

الرذاذ الذي يصدر مف المريض أثناء السعاؿ -ب
 ،أو العطاس ،أو الكحة .

ويشمؿ ىذا االنتقاؿ  :االنتقاؿ عبر االسطح -1
 عدة طرؽ منيا 

النقؿ الميكانيكي مف خالؿ عناصر المحيط -أ
في حالة تموثيا كما في حالة االمراض المنقولة 

                                                           

انًسؤونُت انجُائُت عٍ  -أَاد عهٍ احًذ انجبىرٌ (1)

إنً  يمذيت –رسانت  ياجسخُز  –جزائى َمم انعذوي 

 .12ص– 0212 -جايعت انًىطم –ت انحمىق كهُ

مف أو  اء واليواء واالتربةعف طريؽ الطعاـ الم
 خالؿ لمس األسطح واألدوات المموثة بالفيروس

النقؿ الميكانيكي كما في حالة الحشرات -،ب(1)
الحيوانات التي تكوف عناصر أو  المفصمية
إلى  التي تحمؿ العامؿ الممرضأو  المحيط

 .(3)المالمسة أو  الشخص مباشرة عند االحتكاؾ
فايروس كورونا فقد لكف بصدد تعمؽ األمر ب     

حددت منظمة الصحة العالمية طرؽ انتقاؿ 
العدوى فيكوف انتقاؿ عدوى األمراض التنفسية 
عف طريؽ قطيرات مختمفة الحجـ عمى النحو 

زاد قطر جسيماتيا عمى ما يتراوح بيف إذا  التالي:
ىذه الجسيمات إلى  ميكرومترات فُيشار 14و 9

اف قطرىا كإذا  باسـ القطيرات التنفسية. أما
أقؿ فُيشار إلييا باسـ أو  ميكرومترات 9يساوي 

مف الجدير بالذكر اف انتقاؿ ، ( 1) نوى القطيرات
العدوى باليواء يختمؼ عف انتقاليا بالقطيرات 

وجود إلى  ألف انتقاؿ العدوى باليواء يشير
ميكروبات داخؿ نوى القطيرات التي تعتبر 

أو  اتميكرومتر  9عمومًا جسيمات يساوي قطرىا 
أقؿ ويمكف بقاؤىا في اليواء لفترات زمنية طويمة 

آخر عمى مسافات تزيد إلى  وانتقاليا مف شخص
 عمى متر واحد.

 
                                                           

يمال يُشىر عهً االَخزَج  -طزق اَخمال انعذوي  (0)

وعهً انًىلع االنكخزوٍَ انخانٍ 

https://www.moh.gov.sa/CCC/Informati

althGuidelines3.aspxonCenter/Pages/He 

. 

 .12ص -انًزجع انسابك -اَاد عهٍ احًذ انجبىرٌ (3)

اَظز بهذا انظذد يىلع يُظًت انظحت انعانًُت  (1)

-انخانٍ:

https://www.who.int/ar/emergencies/dis

naviruscoro-eases/novel 

https://www.moh.gov.sa/CCC/InformationCenter/Pages/HealthGuidelines3.aspx
https://www.moh.gov.sa/CCC/InformationCenter/Pages/HealthGuidelines3.aspx
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus
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 المبحث الثاني
أركان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن 

 نقل العدوى
تتمثؿ أركاف المسؤولية التقصيرية في اف      

يكوف ىناؾ خطأ واف يترتب عمى ىذا الخطأ 
ما البد مف وجود عالقة سببية بيف ضرر ك

إلى  الخطأ والضرر ،سوؼ نقسـ ىذا المطمب
، لمخطأ األوؿثالث مطالب سنخصص المطمب 

والمطمب الثالث لمعالقة ، والمطمب الثاني لمضرر
 السببية بيف الخطأ والضرر .

 األولالمطمب 
 الخطأ

" العمؿ الضار المخالؼ بأنو  عرؼ الخطأ      
االخالؿ بواجب بأنو  مف يقوؿ لمقانوف " وىناؾ

قانوني بعدـ االضرار بالغير،وىذا الواجب ىو 
الذي يفرضو القانوف عمى كؿ فرد بعدـ االضرار 

إلى  باآلخريف وااللتزاـ الذي يؤدي االخالؿ بو
التقصيرية ىو التزاـ ببذؿ  تقرير المسؤولية

   .(1)عناية
يقوـ الخطأ التقصيري قانوًنا عمى ركنيف 

فالمادي ىو  ،كف المادي وركف معنويوىما الر 
اإلخالؿ بواجب قانونى سواء مما تفرضو 

تمؾ التي تستمد مف أو  النصوص التشريعية
المبادئ العامة لمقانوف كما في حالة مخالفة 
القرارات التي صدرت مف مف وزارة الصحة 
والقرارات التي صدرت مف خمية االزمة في 

                                                           

انًىجش فٍ شزح انماَىٌ  -د. عبذ انًجُذ انحكُى (1)

 -بغذاد–انًكخبت انماَىَُت  -يظادر االنخشاو –انًذٍَ 

 .923ص - 0221

 لخطأ يتمثؿ كماوا (1)الحكومة المركزية والمحمية 
كاف الشخص يعمـ انو مصاب بالفايروس إذا 

 واليتخذ التدابير الالزمة في منع وصوؿ العدوى
 غيره .إلى 

 المطمب الثاني
 الضرر

الضرر ىو االذى الذي يصيب الشخص مف     
بمصمحة أو  جراء المساس بحؽ مف حقوقو

ىناؾ مف الفقو مف عرؼ إالا أف ،(3)مشروعة 
أنواعو بينما البعض عرفو الضرر مف خالؿ 

وىذا ،ىميتو في المسؤولية التقصيرية بذكر أ
الضرر قد يكوف مادًيا وىو يصيب الذمة المالية 

،ولمضرر  (0)يكوف الضرر معنويًّا أو  لمشخص،
 -:منيا شروط
اف يكوف الضرر محققا أي مؤكد  األوؿ:الشرط 
كاف مستقبال ومؤكد لكف تراخى أو  الحدوث
 .(9)الحؽ زمف إلى  وقوعو

الشرط الثاني: اف يكوف الضرر مباشرا متوقعا  
 غير متوقع أو  كاف

أو  اف يصيب الضرر حقاً  :الشرط الثالث
 . (1)مصمحة مالية مشروعة 

                                                           
( يٍ لاَىٌ انظحت انعايت رلى 9)فمذ اشارث انًادة (0)

عهً اٌ َكىٌ هُان يجهس َمىو  1321( نسُت 23)

باالشزاف عهً يجانس انظحت فٍ انًحافظاث 

طُظ نهسُاست انعايت وانًخعهمت بانظحت فٍ وانخخ

 انمطز .

انًسؤونُت انًذَُت فٍ انخمُُاث  –سهًُاٌ يزلس  (3)

 – 1312-بذوٌ يكاٌ َشز – األولانمسى –انعزبُت 

 101ص

انًسؤونُت انًذَُت  –ابزاهُى احًذ يحًذ انزاشُذِ  (9)

 .032ص -0212 -يطبعت شخاث -نطبُب انخخذَز

 .203ص -انًزجع انسابك -ىد.عبذ انًجُذ انحكُ (2)
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والضرر االدبي كالضرر المادي يشترط فيو اف 
 يكوف محققًا وماسًا بحؽ لممضرور .

 المطمب الثالث
 العالقة السببية بين الخطأ والضرر

ؾ البد مف توافر العالقة السببية بيف كذل
أنو في كثير إلى  ، مع اإلشارة(1) الخطأ والضرر

مف األحواؿ يصعب تقدير الرابطة نتيجة لتعدد 
الظروؼ وتداخميا عمى حدوث الضرر 

قطع إلى  ،وىنالؾ أسباب معينة قد تؤدي(3)
عالقة السببية وتندرج تحت ما يسمى بالسبب 

ية لـ تبيف ما المقصود والنصوص القانون األجنبي
بأنو  بالسبب االجنبي لكف بعض الفقو عرفو

"الحادث الذي قطع الرابطة السببية بيف خطأ 
ىو الحادث الذي يرتفع أو  المديف وبيف الضرر

 . (0)فيو خطأ المديف" 
 المبحث الثالث

أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة من 
 نقل العدوى

آخر لى إ عند تحقؽ العدوى لشخص      
لفايروس كورونا فيناؾ مسؤولية تقصيرية 
لمشخص الدي ينقؿ العدوى ،وقد بيف القانوف 

مف القانوف  (140)في المادة  المدني العراقي
                                                                                    

انىسُظ فٍ شزح انماَىٌ  -د. عبذ انزساق انسُهىرٌ (1)

انطبعت انثانثت  -1ج -يظادراالنخشاو  -انًذٍَ انجذَذ 

 . 213ص -0211َهضت يظز،  –انجذَذة 

احكاو  –انُظزَت انعايت نالنخشاو  –د. إسًاعُم غاَى  (0)

 .112ص -بذوٌ سُت َشز -يطبعت انُظز -االنخشاو

عاللت انسببُت فٍ انًسؤونُت –د.عبذ انزشُذ يأيىٌ  (3)

 -بحث يُشىر فٍ يجهت انماَىٌ وااللخظاد–انًذَُت 

 .392ص -1313-انماهزة 

اطىل )شزح انماَىٌ انًذٍَ  –د.حسٍ عهٍ انذَىٌ  (9)

 -1312 –بغذاد –يطبعت انًعارف  –االنخشاو( 

 . 122ص

المدني العراقي عمى انو " كؿ تعد يصيب الغير 
بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة 

وكذلؾ ماصدرت مف قرارات  يستوجب التعويض"
لسنة  99االزمة باألمر الديواني رقـ  مف خمية
والتي اكدت عمى فرض حظر التجواؿ  1414

في جميع انحاء العراؽ لمنع االختالط بينيـ 
تجنبا لتفشي الوباء وحرصا عمى صحة 

ولكف عمى الرغـ مف ىذا القرار ، المواطنيف
بعض األفراد يخالفوف ذلؾ، إللحاؽ إالا أف الممـز 

د اف يكوف ىناؾ وعي الضرر بالمواطنيف، فالب
مجتمعي لمنع انتشار ىذه االمراض بنقمو عف 

 طريؽ العدوى باالختالط مع االخريف .
فال بد مف بياف أثر ذلؾ بعد حصوؿ    

االضرار باآلخريف مف جراء عدـ االلتزاـ 
بالقوانيف والقواعد العامة وعميو سوؼ نقسـ ىذا 
المبحث عمى مطمبيف سنتناوؿ في المطمب 

ثر المترتب عمى تحقؽ المسؤولية األاألوؿ:
التقصيرية ،وسنخصص المطمب الثاني ألطراؼ 

 دعوى المسؤولية التقصيرية .
 األولالمطمب 

األثر المترتب عمى تحقق المسؤولية 
 التقصيرية الناشئة عن نقل العدوى

ف األثر يتمثؿ بالتعويض الذي يطالب بو إ      
رر المتضرر والغاية مف التعويض ىو محو الض

كمما كاف ذلؾ ممكنا والتعويض يكوف وقد يكوف 
والتعويض عف الضرر الناجـ  ،ياالتعويض نقدً 

إلى  عف نقؿ العدوى ينبغي تقسيـ ىذا المطمب
لمتعويض العيني  األوؿفرعيف سنخصص الفرع 

 ،وسنتناوؿ في الفرع الثاني التعويض النقدي .
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 األولالفرع 
 التعويض العيني

 اضي اف يقوـ بإعادة الحاؿأجاز القانوف لمق    
ماكانت عميو قبؿ وقوع الضرر لكف إلى 

لممحكمة ليا تقدير جوازي في الحكـ بالتعويض 
العيني وحسب الظروؼ ويشترط اف يطمبو 

 . (1)المتضرر
ف التعويض العيني يعني اف نعيد إ

ماكاف عميو قبؿ اف يقع الضرر ،ففي إلى  الحاؿ
الـ أصاب وىو عبارة عف ، حالة الضرر االدبي

النفس نتيجة تضرر المصاب ،أو االلـ الذي 
يصيب الغير مف االقارب نتيجة موت المصاب 
لكف أف مف المستحيؿ أف يعيد التعويض العيني 

كاف ىناؾ موت لممصاب الحاؿ ،أو الحياة أف 
لذا فانو ىذا النوع مف التعويض يجد لو  ،مثال

تطبيًقا عند حصوؿ ضرر أدبي يكوف ناتج عف 
 بة بالفايروس ولكف بصورة محدودة . االصا

 الفرع الثاني
 التعويض النقدي

اسموب التعويض النقدي إلى  يمجأ القاضي      
وىو االصؿ في التعويض في المسؤولية 
التقصيرية لتعذر التعويض العيني عف الضرر 
في حالة االصابة عف طريؽ العدوى 

يو أغمب آراء ، وىذا ما أستقرت عم(1)بالفايروس
الفقياء بأف التعويض النقدي يعد مف أكثر 

                                                           

ٌ انًسؤونُت انًذَُت فٍ انماَى -د.حسٍ عكىش (1)

 121ص-1321-1ط -يكخبت انماهزة انحذَثت -انجذَذ

. 

انخعىَغ عٍ انضزر انًعُىٌ فٍ  –يمذو انسعُذ  (1)

دار انحذاثت  -1دراست يمارَت ط –انًسؤونُت انًذَُت 

 . 033ص - 1322 -دوٌ يكاٌ َشز –

الطرؽ مالئمًة لجبر الضرر المترتب عمى العمؿ 
 (1)غير المشروع في المسؤولية التقصيرية 

ذلؾ فإنو ينبغي لممحكمة في إلى  ،باإلضافة
التعويض  جميع الظروؼ التي يتعذر عمييا

العيني وال تجد حال أماميا سوى التعويض 
التعويض بمبمغ مف النقود    يكوفالنقدي 

مبمغ مف النقود بأنو  ،عرؼ التعويض النقدي(3)
يعطي لممضرور دفعة واحدة وقد يعطى لو عمى 

 (0)أقساط وقد يعطى لو في صورة إيراد مرتب 
وأف لممتضرر فضال عف حقو في طمب 
التعويض النقدي عف الضرر مف نقؿ العدوى اف 

لمتأخر في يطمب تعويضا نقديا اخر كمقابؿ 
وعند ذلؾ يعد  األوؿتسديد التعويض النقدي 

تعويضا عف التأخر في الوفاء بااللتزاـ العقدي 
،كذلؾ التعويض عف الضرر االدبي فمف 
المستساغ أف يكوف ىناؾ ضرر أدبي مف جراء 
نقؿ العدوى فيو يتضرر نفسًيا ويصيب بالقمؽ 
وعدـ الراحة وىذه الحالة ايضا يشمميا التعويض 

 دي .النق
 المطمب الثاني

 أطراف دعوى المسؤولية التقصيرية
أطراؼ دعوى المسؤولية التقصيرية ىما المدعي 
وىو المتضرر ومدعي عميو وىو الشخص الذي 

إلى  سبب الضرر وعميو سوؼ نقسـ ىذا المطمب

                                                           
حعىَغ انضزر فٍ انًسؤونُت  –د.سعذوٌ انعايزٌ  (0)

 .123ص-1321 -بغذاد–انخمظُزَت 

دراست يمارَت –آثار بطالٌ انعمذ  –ذي انشجُزٌ د.َ (3)

 .013ص-0212 -بغذاد -يكخبت انسُهىرٌ-1ط –

إنً  انًذخم–د.يحًذ حسٍ لاسى ،"يبادئ انماَىٌ  (9)

 –دار انًطبىعاث انجايعُت -انماَىٌ واالنخشاياث"  

 .393ص-0212 –اإلسكُذرَت 
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: سنتناوؿ فيو الطرؼ األوؿفرعيف الفرع 
والفرع الثاني: سنخصصو ، المتضرر مف العدوى

 مسبب لنقؿ العدوى .لمطرؼ ال
 األولالفرع 

 الطرف المتضرر من العدوى
وىو الشخص الذي وقع بو الضرر ،أو 
ىو المضرور والذي يثبت لو الحؽ في المطالبة 
بالتعويض عما أصابو مف ضرر، وىذا مااشارت 

( مف القانوف المدني العراقي 140اليو المادة )
 وكذلؾ اف باإلمكاف رفع الدعوى، المذكورة آنفا

مف ولي المضرور كأف يكوف المضرور شخصا 
أو  الوصيأو  قاصرا ،أو مجنونا فيكوف لمولي
 القيـ أف يرفع دعوى المسؤولية.

أما بالنسبة لمخمؼ العاـ والخمؼ الخاص 
لممضرور فعندما يحوؿ الشخص المضرور حقو 

شخص آخر، ففي حالة إلى  في التعويض
الضرر المادي يثبت لكؿ مف الخمؼ العاـ 

لخاص الحؽ في مطالبة المدعى عميو بالحؽ وا
كاف الضرر أدبيا فال يثبت إذا  في التعويض، أما

تحدد بمقتضى إذا  الخاص االأو  لمخمؼ العاـ
طالب بو أو  اتفاؽ بيف المضرور والمسؤوؿ

ىذا أوضحتو المادة ، المضرور اماـ القضاء
ذا تعدد  (149) مف القانوف المدني العراقي وا 

خطأ الذي وقع مف المدعى عميو المضروريف بال
فيكوف لكؿ شخص مضرور الحؽ في رفع 
الدعوى الشخصية عمى المدعى عميو بالتعويض 

 عما اصاب كؿ واحد منيـ مف ضرر .
 الفرع الثاني

 الطرف المسبب لمعدوى
 وىو يمثؿ طرؼ المدعي عميو ىو      

الشخص المسؤوؿ عف الضرر الذي وقع 
فع عميو الدعوى بالشخص المتضرر وىو الذي تر 

لدفع التعويضات عف األضرار التي كانت نتيجة 
مباشرة عف الخطأ الذي وقع منو وينشأ ىذا 
االلتزاـ في ذمتو ويوجد بعد وفاتو في ذمتو 

 . (1)أيًضا
إذا  كما يجوز رفع الدعوى عمى نائب المسؤوؿ

وىذا ما أشارت  مجنوفأو  كاف المسؤوؿ قاصرا
 .(1)"ف المدني العراقي( مف القانو 111)اليو المادة

في حالة وفاة المدعى عميو يحؿ محمو     
الورثة )الخمؼ العاـ( وقد يكوف الخمؼ الخاص 
ذا تعدد المدعى عمييـ كانوا متضامنيف في  وا 
التزاميـ بتعويض الضرر، ويجوز لممدعى اف 
يرجع عمى احدىـ بالتعويض كمو بدال مف 

 عيف القاضيإذا  كؿ واحد، إالإلى  الرجوع
نصيب كؿ منيـ في التعويض، وىذا مانصت 

 (3)مف القانوف المدني العراقي  (112)عميو المادة
،يتضح أف التضامف بيف المسؤوليف عف أحداث 
الضرر مقررا بحكـ القانوف سواء قضت بو 

لـ تقض ،وعمى كؿ حاؿ اف دعوى أو  المحكمة
المسؤولية التقصيرية ترفع عمى الشخص عميو 

عمى مف يمثمو أو  لغا رشيداشخصيا متى كاف با
 .(0)قانونا متى كاف قاصرا 

 
 

                                                           

يُشأة  -1ط -دعىي بطالٌ انعمىد –يحًذ انًُجٍ  (1)

 .100ص-1332 -االسكُذرَت –ف انًعار

( يٍ انماَىٌ انًذٍَ 129حمابهها َض انًادة ) (0)

 انًظزٌ .

( يٍ انماَىٌ انًذٍَ 123حمابهها َض انًادة ) (3)

 انًظزٌ .

 .032ص -انًزجع انسابك -د.َذي انشجُزٌ (9)



  (دراسة مقارنة) المسؤولية التقصيرية الناشئة صن نقل صدوى فايروس كورونا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

311 

 الخاتمة
المسؤولية  في نياية بحثنا الموسوـ بػ "

التقصيرية الناشئة عف نقؿ عدوى فايروس 
كورونا دراسة مقارنة "ندرج أىـ النتائج 

 -:والمقترحات التي أستخمصت مف ىذا البحث
 النتائج -:أوال
إلى  ف المريضالعدوى ىي انتقاؿ المرض م -1

السميـ وذلؾ باي وسيمة مف وسائؿ انتقاؿ العدوى 
مما يتأثر الجسـ  مالمسة لالسطحأو  المباشرة
 بيا .

التعويض النقدي ىو االصؿ في تحقؽ  -1
المسؤولية التقصيرية عمى عاتؽ الشخص 

واليكوف التعويض العيني مجاال ، المسبب لمعدوى
يس اخالؿ ىنا الف االخالؿ ىو بالتزاـ قانوني ول

عقدي وفي بعض الحاالت ليس مف السيؿ 
 ماكاف عميو إلى  اعادة

أطراؼ المسؤولية التقصيرية ىما المدعي  -9
وىو الشخص المتضرر ويحؿ محمو ورثتو في 
االدعاء بالتعويض في حالة الوفاة ىذا في 

اما الضرر االدبي فينبغي حتى ، الضرر المادي
، قضاءاأو  فاقاينتقؿ لمورثة لالدعاء بو تحديده ات

والطرؼ االخر المدعي عميو وىو المسبب 
 لممرض والناقؿ لو .

 المقترحات  -:ثانيا
نقترح اف يكوف ىناؾ توعية صحية في جميع -1

المناطؽ كما يمكف لمدولة اف تجعؿ ىناؾ ورش 
وندوات ليذه التوعية في المدارس والجامعات 

 لتعميـ ىذه االجياؿ الثقافة الصحية .

عمى مشرعنا العراقي أف يشرع بقانوف نقترح  -1
خاص يحدد فيو معيار معيف لممرض المعدي 

 وكيفية تعويضو .
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ABSTRACT: 

It is well established that the 

subject of the provisions of 

responsibility occupies the forefront 

among the topics of the civil law, 

because in it the individual faces the 

danger that threatens his security, 

health and all his rights from the 

threat to society, especially when the 

individual is exposed to harm from 

another person that causes harm to 

his health and transmits infection to 

him from an epidemic disease Like 

the deadly corona. 

So whoever sheds light on a person's 

tort liability from transmitting an 

infection and showing its results 

after fulfilling the conditions of 

liability. 

Key words: default - virus - corona 

– infection. 
 


