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)17(  السنة، )37(  العدد، )12(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

-)*(-ادلسؤولية التقصريية للوصاب تفريوس كىروًا عي ًقل العذوي
 صهية عاهر سامل.م

هذرس القاًىى ادلذًي

 قسن القاًىى/كلية احلذتاء اجلاهعة
ادلستخلص
ْْٞٛادب قاٚ دٛدٚ ْا بطبلٚزٛع نٚ ؾري٣ٚ املضاب ايٓاقٌ يعد١ٝيٚتتشدد َطؤ
عٛٓتٜٚ ١ٝ ايضش١َات ايطال٤اؽاذ ادساٚ ٍ ايتصاّ ايعصٞ املكتغ١َ ايعا١ٕ ايضشْٛيف قا
٢ً االثبات ع٤ بعب٢ًكٝع إَا عٔ خطأ ثابت ؾٚ املضاب ايٓاقٌ يًؿري١ٝيٚاضاع َطؤ
 اضاع٢ً عٛٗ ؾْٞ اَا ايجا،٘ عٔ َطًو ايػدط املعتادًٝ ع٢ز املدعٚاملتغسز غس
تُجٌ ايغسز يفٜٚ ْاٚزٛ ن٤باٚ ٞ عٔ اُٖاهلا عٔ تؿػ١يٚ ايد١ٝيٚاـطأ املؿرتض نُا يف َطؤ
ٙ يف ٖر١ٝ ايطبب١ٕ ايعالقٛتهٚ ٟٛٓاملعٚ ٟاملادٚ ٟ بايغسز اؾطد١ٝيٚ املطؤٖٙر
ٞتٓتؿٚ عٚ ايؿري٣ٕٚ عسز املضاب ضبب٘ اُٖاٍ املضاب ايٓاقٌ يعدٛهٜ  عٓدَا١ٝيٚاملطؤ
.ؾعٌ ايػريٚ ٠ ايكاٖس٠ٛبايكٚ ٘بايطبب االدٓيب املتُجٌ غطأ املتغسز ْؿط
.ْٕٞ املدْٛ ايكا،١ٝيٚ املطؤ،٣ٚ ْكٌ عد،ْاٚزٛع نٚ ؾري:١ٝايهًُات املؿتاس
Abstract
The responsibility of the person carrying the
Coronavirus infection is determined by the presence of a
legal duty in the Public Health Law that requires social
distancing and taking the important health safety measures.
the basis of the responsibility for the infected person
carrying the Coronavirus varies according to the following
criteria. First, it is either for a fixed error, in which the
burden of proof is placed on the injured party by the
defendant's change of the person's usual behavior. Secondly,
it is based on the supposed error, as in the state’s
responsibility for its negligence for the spread of the Corona
pandemic. damage in responsibility is represented by
.3232/9/77  *** قبل لمشذخ في3232/7/32 (*) أستمم البحث في
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physical, material and moral one. The causality
in
responsibility when the victim's injury is caused by
negligence of the infected person who is transmitting the
virus infection. This will be rejected by the foreign cause
represented by the fault of the affected person himself, and
the force majeure and the action of others.
Key words: Corona Virus, Infection Transfer, Liability,
Civil Law.
ادلقذهـة
اؿُد هلل عًْ ٢عُ٘ ظاٖسٖا ٚباطٓٗا ٚاؿُد ي٘ إٔ خًل االْطإ يف اسطٔ تك،ِٜٛ
ٚايضالٚ ٠ايطالّ عً ٢ايسض( ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ،ايكت اشَ ١ظٗٛز ؾاٜسٚع نٛزْٚا عً٢
فتُعات ايعامل بايهجري َٔ اآلثاز ٚايتبعات ،إذ أعًٓت أغًب اؿهَٛات ساي ١ايطٛازئ
ٚطبكت ادسا٤ات اضتجٓا ١ٝ٥يًشًٛٝي ١د ٕٚخطس اْتػاز ؾريٚع نٛزْٚا ٚاىل داْب ذيو متٓ٢
ايد ٍٚغطا٥س بػس ١ٜتتُجٌ بازتؿاع َعدٍ االصابات ٚايٛؾٝات ايٓاػ ١عٔ ؾػٌ َعاؾ١
املسض ٚبطبب تًو االشَٚ ١اضتُسازٖا طؿت ايهجري َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ يف ايهجري َٔ
اجملاالت ضٛا ٤ايعً ّٛايضسؾ ١نايطب ٚايهُٝٝا ٤ا ٚيف ايعً ّٛاالْطاْ ١ٝناالقتضاد ٚايكإْٛ
ٚنٌ ذيو يف ضب ٌٝاجياد ايٛضا ٌ٥ايعالد ١ٝيًشد َٔ ايغسز ايرٜ ٟطبب٘ ٖرا ايؿريٚع
بايٓطب ١يًُضاب ا ٚبايٓطب ١يًُذتُع ،يريو ازتأٜٓا عح َطؤٚي ١ٝايػدط ايٓاقٌ يإلصاب١
عً ٢اعتباز إ إُٖاٍ املضاب ٖ َٔ ٛابسش ايعٛاٌَ اييت تٛاد٘ اجملتُع ايعًُٚ ٞايطيب يف
َٛادٗ ١انتطاح ؾريٚع نٛزْٚا ٚنريو ٖ ٛاجملتُع ايكاْ ْٞٛنُا ضٓب ٘ٓٝيف َدزدات عجٓا،
ٚاهلل َٔ ٚزا ٤ايكضد.
اُٖ ١ٝايبشح :تأت ٞاُٖ ١ٝايبشح بِعد ِٙزاؾدًا َُٗاً َٔ زٚاؾد ايبشح ايكاْ ْٞٛايرٜ ٟضب مٛ
اجياد ايٛضا ٌ٥ايكاْ ١ْٝٛايهؿ ١ًٝمبٓع اْتػاز ٖرا ايٛبا َٔ ٤خالٍ اؿهِ مبكضس َٔٚ ١ٜثِ
مبطؤٚي َٔ ١ٝتطبب بٓكٌ اإلصاب َٔٚ ،١ايٓاس ١ٝاالنادمي ١ٝؾايبشح بٗرا املٛعٛع غري
َطبٛم يًعٗٛز املطتذد هلرا ايؿريٚع يف قاٚيَٓ ١ا إلجياد ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايٛادب١
ايتطبٝل عًٖ ٢ر ٙاملطؤٚيَٚ ١ٝد ٣نؿا ١ٜايكٛاعد ايعاَ ١يف املطؤٚي ١ٝاملدْ ١ٝيًكٍٛ
مبطؤٚي ١ٝايٓاقٌ يعد ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا.
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َٓٗذ ١ٝايبشحٜ :طتٓد ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝيٓضٛظ اسهاّ ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞقإْٛ
ايضش ١ايعاَٚ ١تطبٝكٗا ٚتبٝإ َدَ ٣الَ٤تٗا ٚنؿاٜتٗا يف اجياد اؿهِ ايكاْ ْٞٛعً ٢ظٛاٖس
املسض اؾدٜد.
اغهاي ١ٝايبشح :تطتٓد اغهاي ١ٝايبشح َٔ سٝح إ املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜيًُضاب عٔ ْكٌ
ايعد ٣ٚاىل غري ٖٞ ٙاألٚىل َٔ ْٛعٗا يريو ضٝبني ايبشح بعد بٝإ ازنإ ٖر ٙاملطؤٚي١ٝ
َد ٣اْطبام ايكٛاعد ايعاَ ١املؤد ١ٜاىل اؿهِ مبطؤٚي ١ٝاملضاب يٓكٌ ايعدَٚ ٣ٚا َد٣
َال ١َ٤االسهاّ ايعاَ ١يًُطؤٚي ١ٝيف درب ايغسز ضُٝا إ ٖرا ايغسز ٜٓتكٌ باـؿا ٤بني
االغداظ املضابني يعد ٠اٜاّ قبٌ إ تعٗس اعساع٘.
خط ١ايبشح :اْكطِ ايبشح اىل ثالثَ ١طايب ٚنُا ٜات:ٞ
املطًب ايتُٗٝد :ٟايتعسٜـ بؿاٜسٚع نٛزْٚا.
أٚالً :تعسٜـ املسض االْتكاي.ٞ
ثاْٝاً :تعسٜـ عدَ ٣ٚسض ؾاٜسٚع نٛزْٚا.
املطًب األ :ٍٚزنٔ اـطأ يف َطؤٚي ١ٝاملضاب عٔ ْكٌ عد ٣ٚؾاٜسٚع نٛزْٚا.
ايؿسع األَ :ٍٚد ٣ايتصاّ املضاب بؿريٚع نٛزْٚا باالَتٓاع عٔ ْكٌ ايعد.٣ٚ
ايؿسع ايجاْ :ٞاملكضٛد غطأ املضاب بؿريٚع نٛزْٚا عٔ ْكٌ ايعد ٣ٚاىل غري.ٙ
ايؿسع ايجايح :األضاع ايكاْ ْٞٛيًُطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜعٔ االصاب ١بؿاٜسٚع نٛزْٚا.
املطًب ايجاْ :ٞزنٔ ايغسز يف َطؤٚي ١ٝاملضاب عٔ ْكٌ عد ٣ٚؾاٜسٚع نٛزْٚا.
ايؿسع األ :ٍٚايغسز غري املباغس.
ايؿسع ايجاْ :ٞايغسز املباغس.
املطًب ايجايح :زنٔ ايعالق ١ايطبب.١ٝ
ايؿسع األ :ٍٚايعالق ١ايطبب ١ٝيف املطؤٚي ١ٝعٔ ْكٌ عد ٣ٚؾاٜسٚع نٛزْٚا.
ايؿسع ايجاْْ :ٞؿ ٞايعالق ١ايطبب ١ٝبايطبب االدٓيب.
اـامت.١
أٚالً /ايٓتا٥ر.
ثاْٝاً /ايتٛصٝات.
املضادز.
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ادلطلة التوهيذي

التعريف تفايروس كىروًا
ملا نإ َسض ؾاٜسٚع نٛزْٚا َٖ ٛسض َعدٍ اْتكايٜٓ ٞتكٌ َٔ غدط َضاب
اىل اخس َعاؾ َ٘ٓ ٢يريو ٜطتًصّ االَس بٓا تعسٜـ املسض االْتكاي ٞثِ ايتعسٜـ ايعًُ ٞبٗرا
ايؿريٚع.
أٚالً /تعسٜـ املسض االْتكاي .ٞعسف بعض ايعًُا ٤ايعساقٝني األَساض االْتكاي ١ٝبأْٗا (ٖٞ
األَساض اييت ؼدخ ْتٝذ ١اإلصاب ١بهآ٥ات َعد ١ٜأ ٚمسَٗٛا ٚاييت تٓتكٌ بطسٜل َباغس
أ ٚغري َباغس َٔ َضادز ايعد ٣ٚإىل ايػدط ايطً ِٝايكابٌ يًعد ٣ٚبإسد ٣طسم االْتكاٍ
اـاص ١مبطبب نٌ َسض .اذ اْٗا تػٌُ (سرف) فُٛع ١االَساض اييت تٓتكٌ َٔ َضادز
ايعد ٣ٚاىل ايػدط ايطً ِٝاَا بطسٜكَ ١باغس ٠ا ٚبطسٜك ١غري َباغس ٠اذ ميهٔ إ تٓتكٌ
عٔ طسٜل ايتٓؿظ ا ٚايبًع ا ٚايتالَظ ا ٚاؾًد ا ٚعٔ طسٜل ْكٌ ايدّ ا ٚعٔ طسٜل املػ.١ُٝ
تسدع خطٛزٖ ٠ر ٙاالَساض اىل اْٗا تؤد ٟاىل َغاعؿات خطري ٠نايعُ ٢ا ٚايػًٌ ٚقد
تطبب عكد ادتُاع ١ٝناؾراّ نُا أْٗا تؤد ٟاىل ايٛؾا ٠بطٔ َبهسٖ َٔٚ ٠ر ٙاالَساض
ايتٗاب ايهبد ايؿاٜسٚض ٚ ٞايطاعٚ ٕٛدا ٤ايهًب ٚاؿضب ١االملاْٚ ١ٝغريٖا)(ٚ .)1أٚزد قإْٛ
ايضش ١ايعاَ ١ايعساق ٞزقِ ( )89يطٓ1981 ١تعسٜؿاً يًُسض االْتكاي ٞيف املادَ٘ٓ )44( ٠
بإٔ (املسض االْتكاي ٖٛ ٞاملسض ايٓادِ عٔ اإلصاب ١بعاٌَ َعد ا ٚايطُ ّٛاملٛيد ٠عٓ٘
ٚايرٜٓ ٟتر عٔ اْتكاٍ ذيو ايعاٌَ َٔ املضدز اىل املغٝـ بطسٜكَ ١باغس ٠ا ٚغري
َباغس.)٠
ٚقد اعترب ايعسام نُا ٖ ٛغإٔ اغًب د ٍٚايعامل إ ؾريٚع نٛزْٚا ٖٚ ٛباَ ٤ع ٍد
ٚاْتكايٚ ٞقد اؽرت بػأْ٘ االدسا٤ات ايعادًٚ ١ايغسٚز ١ٜسٝح غهًت خً ١ٝاشََ ١سنص١ٜ
ٚخً ١ٝأشَ ١يهٌ قاؾع َٔ ١احملاؾعات ايعساق ١ٝتتدر ؾٗٝا ايكسازات ايالشَ ١يف ع٤ٛ
َطتذدات اْتكاٍ ايعدٚ ٣ٚخطٛزتٗا.

( )7د .عباس حدين مغيخ الخبيعي ،االمخاض االنتقالية ،مقالة مشذهرة عمى السهقع
االلكتخوني لكمية التخبية االساسية لجامعة بابل:
 ،/http://www.uobabylon.edu.iqتاريخ الديارة .3232/4/32
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ثاْٝاً /تعسٜـ ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٖٛٚ .نُا عسؾت٘ َٓعُ ١ايضش ١ايعامل ١ٝباعتبازَٔ ٙ
االَساض املعدٚ ١ٜاالْتكاي ١ٝبأْ٘ (ؾريٚضات نٛزْٚا ٖ ٞؾض ١ًٝنبري َٔ ٠ايؿريٚضات اييت
قد تطبب املسض يًشٛٝإ ٚاإلْطإ َٔٚ .املعسٚف إٔ عدداً َٔ ؾريٚضات نٛزْٚا تطبب
يد ٣ايبػس ساالت عد ٣ٚاؾٗاش ايتٓؿط ٞاييت ترتاٚح سدتٗا َٔ ْصالت ايربد ايػا٥ع ١إىل
األَساض األغد ٚخاََ ١جٌ َتالشَ ١ايػسم األٚضط ايتٓؿطٚ ١ٝاملتالشَ ١ايتٓؿط ١ٝاؿاد٠
ايٛخ( ١ُٝايطازع)ٜٚ .طبب ؾريٚع نٛزْٚا املُهتػـ َؤخساً َسض ؾريٚع نٛزْٚا

نٛؾٝد.)1().19-

ادلطلة األول

ركي اخلطأ يف هسؤولية ادلصاب عي ًقل عذوي فايروس كىروًا
اـطأ يف ٖر ٙاملطؤٚيٜ ١ٝهاد ٜه ٕٛاِٖ زنٔ ؾٗٝا َٔ سٝح إ املطؤٚي ١ٝال
تٓعكد اال ي ٛنإ املضاب ٖ ٛاملطؤ ٍٚعٔ االصاب ١يػريٚ ٙتأت ٞاُٖٖ ١ٝر ٙاملطؤٚئَ ١ٝ
إٔ ايطبب األ ٍٚيتؿػٖ ٞرا ايٛبا ٖٛ ٤يف اُٖاٍ املضابني اُٖاالً ال ٜكتضس عً ٢تطٛز
تداخالت ٖرا املسض ايؿريٚض ٞدطِ املسٜض بٌ ٜتعدا ٙاىل ْكٌ االصاب ١اىل غري ٙؾٝهٕٛ
املضاب َٔ ايسع ١ْٛاىل اؿد ايرٜٓ ٟكٌ اىل غري ٙعدٖ ٣ٚرا ايؿريٚع .يريو ضٓبني يف ٖرا
املطًب يف ثالث ١ؾسٚع األ ٍٚملد ٣ايتصاَ٘ يغُإ عدّ اْتكاٍ ايعد َ٘ٓ ٣ٚاىل غري ٙثِ
يًُكضٛد بؿعٌ املضاب بؿريٚع نٛزْٚا عٓدَا ٜه ٕٛؾعً٘ بٓكٌ ايعد ٣ٚخطأً تكضريٜاً ثِ
ٚيف ايؿسع ايجايح يألضاع ايكاْ ْٞٛهلر ٙاملطؤٚي.١ٝ

( )7نذخ التعخيف عمى السهقع االلكتخوني لسشظسة الرحة العالسية:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus ،2019/advice-for-public/q-a-coronavirusesتاريخ الديارة .3232/4/32
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الفرع األول

هذي التزام ادلصاب تفريوس كىروًا تاالهتٌاع عي ًقل العذوي
إٕ َػهً ١ؼدٜد خطأ املضاب ال تكـ عٓد انتػاف اصابت٘ بؿريٚع نٛزْٚا
( )COVID19ضُٝا ٚاْ٘ َٔ َالسع ١ايٓضٛظ اييت تؿسض ٚادب اؿذس ٚايعصٍ عً٢
ساي ١االصاب ١ال ته ٕٛاال عٓد ايعًِ ا ٚاإلخطاز بٛقٛع خطس االصابٚ ١ايهػـ عٓٗا(.)1
ؾايتطاؤٍ ايرٜ ٟطسم ٖٓا اذا مل ٜهٔ املضاب عً ٢عًِ به ْ٘ٛساَالً هلرا

ايؿريٚع ؾهٝـ ميهٔ محً٘ عً ٢االيتصاّ بٛادب اؿذص ايضشٚ ٞاالعتصاٍ عٔ ايطسم اييت
تطبب ْكٌ ايعد.٣ٚ
خاص ١إ تكازٜس َٓعُ ١ايضش ١ايعامل ١ٝتؤند إ ؾريٚع (ٜ )COVID19بك٢
ؾرت ٠سغاَْ ٖٛٚ ١ضطًح ٜطًل عً ٢بكا ٤ايؿريٚع اعال ٙيف دطِ االْطإ َد ٠تكدز َا بني
ٚ ّٜٛاسد اىل ازبع ١عػس َٜٛاً قبٌ إ ٜتِ انتػاف االصاب ١بايعد.)2(٣ٚ
إذٕ ؾايكدز ايرًٜ ٟتصّ ؾ ٘ٝاملضاب باؿذس ٚايعصٍ ايضشٚ ٞاالَتٓاع عٔ نٌ َا
قد ٜؤد ٟاىل اْتكاٍ ايعد ٣ٚاىل غري ٙيٝظ ٚاسداً ٚخيتًـ بني ساي ١عًِ املضاب بهْ٘ٛ
ساَالً يًؿريٚع ٚبني عدّ عًُ٘ بهَ ْ٘ٛسٜغاًٚ ،إذا قًٓا غطأ املضاب عٓد عًُ٘ باملسض
ٚاخالي٘ بايتصاَ٘ باؿذس ٚايعصٍ ٚاملالَط ،١ؾٌٗ ْٓؿ ٞعٓ٘ قس ١ٜٓاـطأ بعدّ ايعًِ
باإلصاب١؟
ْعتكد يف اإلداب ١عٔ ٖرا ايتطاؤٍ ٖ ٛإ ايػدط املضاب بؿريٚع
( )COVID19إذا عًِ بهَ ْ٘ٛضاباً بٗرا املسض ؾًٝك ٢عً ٘ٝعب ٤االيتصاّ بإدسا٤ات
اؿذس ٚايعصٍ ايضش ٞيف ساي ١عًُ٘ بإصابت٘ باملسض ٚتػدٝض٘ َٔ قبٌ ايطًطات

( )7من ذلك ما يشص عميو قانهن الرحة العامة في السادة (( )22عمى الظبيب السعالج او
السذخح وكل مهاطن يذتبو بهجهد حالة مخضية من األمخاض الخاضعة لمهائح الرحية
الجولية او حجوث وفاة بدببيا إخبار اقخب مؤسدة صحية تابعة لمجولة فه ار بحلك وعمى

ىحه السؤسدة اتخاذ اإلجخاءات الفهرية الالزمة بسا في ذلك إخبار الجية الرحية
السخترة في اله ازرة).
( )3نقالً عن :مشظسة الرحة العالسية ،السهقع الدابق ،تاريخ الديارة.3232/2/2 ،
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ايضش ١ٝا ٚايػو يف نَ ْ٘ٛضاباً بؿريٚع نٛزْٚا ٚيهٓ٘ ٚايطًطات ايضش ١ٝاؿادس ٠ي٘
باْتعاز ْتٝذ ١ايؿشٛصات املدرب.١ٜ
أَا يف ساٍ ن ْ٘ٛمل ٜعًِ بأْ٘ ساٌَ يًعاٌَ ايٓاقٌ هلرا املسض ؾُع بد ٤اؿُالت
ايعامل ١ٝاملتُجً ١بإدسا٤ات اؿهَٛات يف ؾسض االغالم ايتاّ يهٌ املساؾل ايسمسٚ ١ٝاعالٕ
سعس ايتذٛاٍ ٚؾسض ٚاْتػاز ايتٛع ١ٝايضش ١ٝبٛضا ٌ٥االعالّ املدتًؿ ١ؽًل ٚادباً عاَ ًا
عً ٢ايٓاع ناؾ ١باالَتٓاع عٔ نٌ َا ٜؤد ٟاىل اْتػاز ٖرا ايؿريٚع باملضاؾشٚ ١املالَط١
ٚغريٖا.
َ ٖٛٚا سضٌ ؾعالً عٓدَا اعًٓت اؿه ١َٛايعساق(١ٝسرف) باألَس ايدٜٛاْ)55( ٞ
يطٓ 2020 ١عدداً َٔ االدسا٤ات ايطازٚ ١٥املطتٓد ٠اىل قاْ ٕٛايضش ١ايعاَْ ٖٛٚ ١ضت عً٘ٝ
املاد )46( ٠باْ٘ (أٚال  -جيٛش يٛشٜس ايضش ١ا َٔ ٚخيٛي٘ إٔ ٜعًٔ ببٝإ ٜضدز ٙأَ ١ٜد١ٜٓ
ا ٚا ١ٜدصَٗٓ ٤ا َٓطكَٛ ١ب ٠٤ٛبأسد األَساض اـاعع ١يًٛا٥ح ايضش ١ٝايدٚي.١ٝ
ثاْٝا  -يًطًطات ايضش ١ٝيف ٖر ٙاؿاي ١اؽاذ مجٝع اإلدسا٤ات ايهؿ ١ًٝمبٓع اْتػاز
املسض ٚهلا يف ضب ٌٝذيو: -
أ  -تكٝٝد سسن ١تٓكٌ املٛاطٓني داخٌ املٓطك ١املٛبٚ ٠٤ٛايدخ ٍٛإيٗٝا ا ٚاـسٚز َٓٗا .
ب -غًل احملالت ايعاَ ١ندٚز ايطُٓٝا ٚاملكاٖٚ ٞاملالٖٚ ٞاملطاعِ ٚايؿٓادم ٚاؿُاَات
ٚأ ٟقٌ عاّ آخس خاعع يإلداشٚ ٠ايسقاب ١ايضشٚ ١ٝنريو املؤضطات ايتعًٚ ١ُٝٝاملعاٌَ
ٚاملػازٜع ٚدٚا٥س ايدٚيٚ ١ايكطاع االغرتانٚ ٞاملدتًط ٚاـاظ.
زَٓ -ع بٝع األغرٚ ١ٜاملػسٚبات ٚاملسطبات ٚايجًر ْٚكًٗا َٔ َٓطك ١اىل أخسٚ ٣إتالف
املًٛخ َٓٗا.
د -عصٍ َٚساقبْٚ ١كٌ اؿٛٝاْات ٚايبغا٥ع.
ثايجا – يٛشٜس ايضش ١تهًٝـ أ َٔ ٟذ ٟٚاملٗٔ ايطبٚ ١ٝايضش ١ٝبتكد ِٜاـدَات ايطب١ٝ
يًُٛاطٓني عٓد سدٚخ األٚبٚ ١٦يف ساالت ايطٛازئ ٚيًُدد اييت تتطًبٗا تًو اؿٛادخ
ٚاؿاالت).
ٚنريو تٓط َٛاد ايعٌُ غري املػسٚع يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞناملاد()202( ٠نٌ ؾعٌ
عاز بايٓؿظ َٔ قتٌ ا ٚدسح ا ٚعسب ا ٚأْٛ ٟع آخس َٔ اْٛاع االٜراًٜ ٤صّ بايتعٜٛغات
َٔ اسدخ ايغسز) ٚنريو املاد )204( ٠اييت تٓط بأْ٘ (نٌ تعد ٜضٝب ايػري بأ ٟعسز
آخس غري َا ذنس يف املٛاد ايطابكٜ ١طتٛدب ايتعٜٛض) .ؾايرْ ٟطتدًض٘ َٔ ذيو إ
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املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜيًُضاب ال تبٓ ٢عً ٢فسد عًُ٘ به ْ٘ٛساَالً يًعاٌَ ايٓاقٌ يؿريٚع
نٛزْٚا ٚيهٔ إذا نإ االيتصاّ باؿذس ايضش ٖٛ ٞذات٘ ضٛا ٤عًِ املضاب بهَ ْ٘ٛضاب ًا
بايؿاٜسٚع أ ٚدٌٗ بهَ ْ٘ٛضاباً ؾإْٓا ْس ٣إ َكداز االيتصاّ يٝظ ٚاسداً يف اؿايتني أ ٟإ
االيتصاّ باالَتٓاع عٔ اؿام ايغسز بٓكٌ االصاب ١بايٓطب ١ؾٌٗ املضاب يٝظ نُٔ عًََِِ
بإصابت٘ٚ .ؾكاً ملغُ ٕٛايتصاّ نالً َٔ ٖر ٜٔاملضابني بني االيتصاّ ببرٍ عٓاٚ ١ٜايتصاّ
بتشكٝل ْتٝذ.)1(١
ٚذيو مما ضٓب ٘ٓٝيف ايؿسعني اآلتٝني ثِ ْعسض َٔ خالهلُا ايدي ٌٝعً ٢ايًذ٤ٛ
اىل ٖرا املعٝاز يف تكدٜس ايتصاّ نٌ َضاب بٗرا اؾاْب.
األ /ٍٚايتصاّ املضاب ببرٍ ايعٓا ١ٜاذا دٌٗ اصابت٘ .إ ايٛادبات ايكاْ ١ْٝٛاملعًَٓٔ ١
اؿه ١َٛاىل االغداظ ناؾ ١تؤد ٟاىل خًل قدز نبري َٔ االسطاع باملطؤٚي ١ٝاؾُاع١ٝ
ٚذيو بٛدٛب ايتصاّ اؿعس ٚايعصٍ ٚاالَتٓاع عٔ نٌ َا ٜؤد ٟاىل اْتكاٍ ايعدٚ ٣ٚاالصاب١
بايؿريٚع  َٔٚاملؤند ٚدٛد ايهجري َٔ (سرف) ساًَ ٞعاٌَ االصاب ١بٗرا املسض د ٕٚإ
ٜدزنٛا إصابتِٗ يريو ؾإٕ دٌٗ َٔ نإ َسٜغاً بؿريٚع ( )COVID19ال ٜعؿ ٘ٝال َٔ
االيتصاّ بايتٛقٚ ٞاسرتاّ ايعصٍ ايضشٚ ٞال َٔ خط ٘٦ايتكضري ٟعٓد اخالي٘ بٛادب ايعصٍ
ايضش ٖٛٚ ٞخطأ ثابت ٜكاع مبعٝاز ايػدط ايعاد ٟسٝح ٜٛعع بعسٚف مماثً١
يًػدط املضاب ٚعً ٢عٜ ٘٥ٛتبني خسٚز املضاب عٔ ٖرا ايطًٛى ايرٜٓ ٟبػ ٞعً٘ٝ
سر ٙٚمبجٌ ٖر ٙايعسٚف.

( )7يقرج بااللتدام بتحقيق نتيجة عشجما يكهن السجين ممدما بتحقيق الشتيجة الن ىحا االلتدام
تكهن الشتيجة فيو ىي السقرهدة كالتدام الهديع بخد الهديعة اما االلتدام بهسيمة فيه
الشذاط الحي يجب عمى السجين الكيام بو لمهصهل الى الشتيجة لغخض التهصل الى

تحقيق الشتيجة كالتدام الظبيب بذفاء السخيض والتدام السحامي بكدب الجعهى والدبب في
تقديم االلتدامات السجنية الى ىحين الشهعين ىه بحدب ندبة االحتسال لمهصهل الى

الشتيجة فكمسا زادت ندبة االحتسال بالهصهل الى الشتيجة كشا برجد التدام بتحقيق نتيجة

والعكذ صحيح كمسا قمت ندبة احتسال تحقيق الشتيجة .د .عبجالحي حجازي ،الشظخية

العامة لاللتدام وفقا لمقانهن الكهيتي ،ج -7مرادر االلتدام ،مظبهعات جامعة الكهيت،
7423ىـ 7983 ،م ،ص 768وما بعجىا.
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ايجاْ /ٞايتصاّ املضاب بتشكٝل ْتٝذ ١اذا عًِ بإصابتٜ٘ .تشكل عًِ املضاب به ْ٘ٛساَالً
يؿريٚع نٛزْٚا ( َٔ )COVID19خالٍ ايتػدٝط بايؿشٛظ املدتربٚ ١ٜيٝظ مبذسد
إصابت٘ بأعساض قد تتػاب٘ َع َسض آخس ناإلْؿًْٛصا املٛمس )1(١ٝبعد ذيو ٜتِ اعالّ
املسٜض عايت٘ ٚدطُ٘ اؿاٌَ يًؿريٚعٚ .ضٛا ٤قاَت ايطًطات ايضش ١ٝبٛادبٗا عذس
املسٜض َ ٖٛٚا ٜؿرتض إ حيضٌ ا ٚاًُٖت ؾسض اؿذس عً ٘ٝؾًَٗ ٛصّ قاْْٛاً عذس
ْؿط٘ ٚاالبتعاد عٔ نٌ َا ٜؤد ٟاىل اْتكاٍ ايعد ٣ٚيػري َٔ ٙاؾساد اضست٘ ا ٚاحملٝطني ب٘
ٚغريِْٖٚ ،س ٣إ ٚادب ٖرا املضاب ايعامل عايت٘ املسع ٖٛ ١ٝايتصاّ بٓتٝذٜٚ ١تغُٔ
ٚادب٘ عصٍ (سرف) ْؿط٘ بػهٌ ٜغُٔ عدّ اْتكاٍ خطس االصاب ١اىل ايػري إذٕ ؾايتصاّ
املضاب يف ٖرا ايؿسض ٖ ٛايتصاّ بٓتٝذَ ١ت ٢نإ مبكدٚز املضاب عً ٢ذيو ٚي٘ اَهاْ١ٝ
ايتذٓٝب ٚايتٛقٚ ٞمل تهٔ َطتش ١ًٝعً ٘ٝطاملاً اْ٘ ًَتصّ بٛادبات اؿذس ٚايعصٍ ٚبك١ٝ
ادسا٤ات ايطالَ ١ايضشَ .١ٝامل ٜجبت إ ٖرا ايؿريٚع ضٓٝتكٌ يًػري ٚي ٛمت اتباع ادسا٤ات
ايطالَٚ ١ايتٛق -ٞنُا ضٓبني ذيو يف زنٔ ايعالق ١ايطبب ١ٝيف ٖر ٙاملطؤٚي.١ٝ
إٕ ضعٓٝا يف ٖرا ايتهٝٝـ اير ٟؾ ٘ٝايتػدٜد عً ٢عاتل املضاب ٖ ٛؿُا١ٜ
اؾُاع ١ملا يف ايكدز ٠املٗٛي ١هلرا ايؿاٜسٚع عً ٢االْتكاٍ اىل دطِ آخس َعاؾ.٢
( )7وتحكخ تقاريخ مشظسة الرحة العالسية بأن األعخاض األكثخ شيهعاً لسخض كهفيج79-
في الحسى والدعال الجاف والتعب .وقج يعاني بعض السخضى من اآلالم واألوجاع ،أو
احتقان األنف ،أو ألم الحمق ،أو اإلسيال .وعادة ما تكهن ىحه األعخاض خفيفة وتبجأ

تجريجياً .ويراب بعض الشاس بالعجوى ولكن ال تظيخ عمييم سهى أعخاض خفيفة ججاً.
ويتعافى معظم الشاس (نحه  )%82من السخض دون الحاجة إلى عالج في السدتذفى.

وتذتج حجة السخض لجى شخص واحج تقخيباً من كل  2أشخاص يرابهن بعجوى كهفيج-
 79حيث يعانهن من صعهبة في التشفذ .وتختفع مخاطخ اإلصابة بسزاعفات وخيسة
بين كبار الدن ،واألشخاص الحين يعانهن مذاكل طبية أصالً ،مثل ارتفاع ضغط الجم

أو أمخاض القمب والخئتين ،أو داء الدكخي ،أو الدخطان .ولكن أي شخص يسكن أن

ُيراب بعجوى كهفيج 79-السرحهبة بأعخاض شجيجة .وحتى األشخاص السرابين
بأعخاض كهفيج 79-الخفيفة ججاً يسكن أن يشقمها الفيخوس إلى غيخىم .ويجب عمى جسيع
األشخاص السرابين بالحسى والدعال وصعهبة التشفذ الحرهل عمى العشاية الظبية،

أياً كانت أعسارىم.
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يريو ْكرتح عً ٢املػسع ايعساق ٞايٓط يف قاْ ٕٛايضش ١ايعاَ ١عًَ ٢طؤٚي١ٝ
املضاب عٓد اخالي٘ بٛادبات٘ باؿعس ٚايعصٍ ايضشٚ ٞعدّ ادتٓاب٘ ادسا٤ات ايتباعد
االدتُاعٚ ٞتطبٝك٘ إلدسا٤ات ايطالَ ١ايضشْٚ ١ٝكرتح ايٓط اآلتٚ ٞاعتباز ٙايؿكس ٠زابعاً
َٔ املاد َٔ )46( ٠قاْ ٕٛايضش ١ايعاَٚ ١بايضٝاغ ١االت( :١ٝتتشكل َطؤٚي ١ٝايػدط عٔ
ْكٌ ايعد ٣ٚيػري ٙيعدّ ايتصاَ٘ بايٛادبات ٚاالدسا٤ات املٓضٛظ عًٗٝا يف ايؿكسات – أٚالً
ٚثاْٝاً ٚثايجاً َٔ ٖر ٙاملادٚ ٠ي ٛمل ٜعًِ بإصابت٘ بأ َٔ ٟاالَساض املعدَ ١ٜامل ٜجبت اْ٘
اؽر ايعٓا ١ٜايالشَ ١ملٓع اْتكاٍ املسض اىل غري ٙا ٚنإ البد َٔ اْتكاٍ عد ٣ٚاإلصاب.)١
 َٔٚخالٍ ٖرا ايٓط املكرتح ٜتشكل َا :ًٜٞ
 -1اْ٘ ٜستب اؾصا ٤املدْ ٞاملرتتب عً ٢اإلخالٍ بايتصاَات٘ باؿذس ٚايتباعد عٓد اْتػاز
ايٛبا.٤
 -2اْ٘ حيدد ايتصاّ املضاب اير ٟجيٌٗ عايت٘ ايضش ١ٝبكدز االيتصاّ بعٓا ٖٛٚ ١ٜاؽاذ
االستٝاطات ايالشَ ١ملٓع اْتكاٍ االصاب.١
 -3نُا إ ايٓط املكرتح حيدد ايتصاّ املضاب ايرٜ ٟعًِ عاي ١اصابت٘ بهًَ ْ٘ٛصَاً مبٓع
اْتكاٍ ايغسز يًػري َامل ٜٓتكٌ بايطبب االدٓيب بدي ٌٝعباز - ٠ا ٚنإ البد َٔ اْتكاٍ
عد ٣ٚاإلصاب.١
الفرع الثاًي

ادلقصىد خبطأ ادلصاب تفريوس كىروًا تٌقل العذوي اىل غريٍ
ٜٓبػ ٞالعتباز ؾعٌ املضاب بٓكٌ عاٌَ االصاب ١اىل غري ٙايطً ِٝاملعاؾ ٢يًكٍٛ
مبطؤٚي ١ٝاملضاب ؼدٜد ؾُٝا اذا نإ ؾعٌ ْكٌ عاٌَ االصاب ١خطأ تكضريٜاًٜٚ .عسف
ايؿك٘ اـطأ يف املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜبأْ٘ اخالٍ بايتصاّ قاْ ْٞٛضابل  َٔٚخالٍ ٖرا
ايتعسٜـ ٜتشدد ؾُٝا اذا نإ ايؿعٌ اير ٟقاّ ب٘ املدع ٢عً ٘ٝخطأ اّ ال ؾُٝا اذا نإ قد
ْؿر االيتصاّ ايكاْ ْٞٛا ٚاخٌ ب٘ٚ ،قد اْتكد ٖرا ايتعسٜـ عً ٢اضاع إ االيتصاّ ايرٜ ٟكع
عً ٢عاتل االغداظ يتؿاد ٟاسداخ ايغسز ٖ ٛايتصاّ غري قدد أ ٟاْ٘ ٜه ٕٛايتصاَاً عاَ ًا
ٜتغُٔ اخر اؿٝطٚ ١اؿرز ٚايتبضس اعاؾ ١اىل ايضعٛب ١اييت تعرتض تطبٝك٘ يًك ٍٛبإٔ
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ايؿعٌ ايغاز ٖ ٛخطأ سٝح ٜتٛدب عً ٢املػسع إ ٜغع ضًؿاً ايٛادبات ايكاْ ١ْٝٛاييت

ٜؿرتض تكٝدِٖ بٗا ٖٚرا ايٛعع قد ٜهَ ٕٛطتشٝالً(.)1
قد ٜبدٖ ٚرا املعٝاز  ٖٛٚضبل ٚدٛد ايتصاّ قاْ ْٞٛضٗالً يف بعض ايؿسٚض خاص١
عٓدَا لد فُٛع َٔ ١ايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛاييت سددٖا قاْ ٕٛايضش ١سٝح ذنست املاد٠
( )52بأْ٘ (أٚال  -عٓد االغتبا ٙبأ ٟغدط ن ْ٘ٛساَال ملطبب َسض ا ٚاْ٘ يف دٚز
سغاْ ١اسد األَساض االْتكاي ١ٝمبا ؾٗٝا األَساض اـاعع ١يًٛا٥ح ايضش ١ٝايدٚي ١ٝؾًًذٗ١
ايضش ١ٝاؿل يف اؽاذ ايتدابري ايهؿ ١ًٝملساقبت٘ ا ٚعصي٘ ا ٚسذس ٙيػسض ؾشض٘ يًتأند َٔ
خً َٔ ٙٛاملٝهسٚبات املسعَٚ ١ٝعاؾت٘ عٓد ثبٛت ن ْ٘ٛساَال هلر ٙاملٝهسٚبات اٚ
َضابا باملسض ؿني ضالَت٘ َٓ٘)ٚ .نريو تٓط املاد )54( ٠بأْ٘( :ميٓع ايػدط
املضاب بأسد األَساض االْتكاي َٔ ١ٝايدٚاّ يف املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝا ٚقٌ ايعٌُ يًؿرت٠
اييت ؼددٖا اؾٗ ١ايضش ١ٝاملدتض ١يف نٌ سايَ ١سعٜٚ ١ٝه ٕٛايسٝ٥ظ اإلدازَ ٟطؤٚال
عٔ تٓؿٝر ا ٚأَس اؾٗ ١ايضشَٚ .)١ٝع ٚدٛد ايٛادب ايكاْ ْٞٛعً ٢املضاب باؿذس ٚايعصٍ
ٚي ٛنإ َػتبٗاً به ْ٘ٛساَالً يًؿريٚع ٚإخالي٘ بٛادب اؿذس ايضشٚ ٞاالعتصاٍ عٔ دٚاَ٘
ايسمس ٞيف االَانٔ اييت تػهٌ ٚضطاً ٜٓتكٌ املسض َٓ٘ اىل غري ٙبػهٌ ٜؤدٖ ٟرا االخالٍ
بٗر ٙاملٛدبات اىل اؿهِ به ْ٘ٛخطأ تكضريٜاً.
إذٕ ٜتشدد خطأ املضاب عٓد ْكٌ عد ٣ٚايؿريٚع اىل غري ٙبػسطني ُٖٚا:
ٚ -1دٛد ٚادب قاْ ْٞٛعً ٢املضاب اُٜ َٔ ٚػو بإصابت٘ بايتصاَ٘ باؿذس ايضشٞ
ٚايعصٍ ٖٚرا ايٛادب ايكاَْ ٖٛ ْٞٛطبل ٚمت ؼدٜد غهً٘ يف قاْ ٕٛايضش ١ايعاَ.١
ٚ -2قٛع االخالٍ َٔ املضاب ا َٔ ٚاملػتب٘ بإصابت٘ بايٛادب املؿسٚض عًٚ ٘ٝاحملدد
عً ٘ٝايكٝاّ ب٘ ضًؿاً.
ٚاالضاع ايكاْ ْٞٛهلرا ايٛادب أٚ ٟادب اؿذس ايضشٚ ٞعصٍ املضابني ا ٚاملػتب٘
بإصابتِٗ بٗرا ايؿريٚع ٖ ٛمحا ١ٜاملضًش ١ايعاَٚ ١تػًٝبٗا عً ٢املضًش ١اـاص ١تًو
اؿُا ١ٜاييت تكتغ ٞاٖداز نٌ سس ١ٜيًُسٜض يف اـغٛع االزاد ٟيًعالز بإدباز ٙعً٢

( )7بالنيهل ،القانهن السجني ،ف ،862نقالً عن :د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في
السدؤولية السجنية ،ج ،3الخظأ ،مظبعة العدة ،بغجاد ،3227 ،ص.86 -82
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اؿذس ايضش َٔٚ ٞباب َٓع اضا ٠٤اضتدداّ اؿاٌَ هلرا ايؿريٚع سسٜت٘ يف دطد ٙبػهٌ

ٜٓكٌ َع٘ االصاب ١اىل غريٚ ٙذيو نً٘ ملٓع تؿػ ٞايٛبا ٤يف اجملتُع(.)1
ٚإىل داْب ذيو لد اْ٘ َٔ املُهٔ إ ٜه ٕٛخطأ املضاب بٓكٌ عد ٣ٚؾريٚع
( )COVID19عُدٜاً ا ٚاُٖاالًٚ ،إذا عًُٓا إ اـطأ ايعُد ٖٛ ٟتعُد ايػدط اإلعساز

بايػري( )2ؾٝه ٕٛخطأ املضاب عًٖ ٢ر ٙايضٛز ٠عٓدَا ٜتعُد ْكٌ االصاب ١اىل غري ٙبكضد
اؿام ايغسز ب٘ أَا ي ٛقضس بٛادب اؿٝطٚ ١اؿرز يف ْكٌ ايعد ٣ٚد ٕٚإ تٓضسف ْٝت٘
م ٛاؿام ايغسز ؾعالً ؾريو اـطأ َٔ املضاب ٜتدر غهٌ االُٖاٍ يف اؿًٛٝي ١د ٕٚاْتكاٍ
املسض.
ٚاالختالف بني ْكٌ االصاب ١عُدا ٚبني ْكًٗا اُٖاالً ذا اثس قاْ ْٞٛيف قاْ ٕٛايعكٛبات
سٝح زتب قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓٚ 1969 ١ؼت ايؿضٌ ايطابع املطُ٢

باؾسا ِ٥املغس ٠بايضش ١ايعاَ ١ايعكٛب ١عٔ اـطأ اؾٓا ٞ٥يف ْكٌ االصاب ١اُٖا ًال( )3بُٓٝا
تػدد يف ايعكٛب ١عٓدَا ته ٕٛدسميْ ١كٌ ايعد ٣ٚعُداً(.)4
ٚزغِ االختالف ؾُٝا بني ايضٛزتني ال ٜؿسم ؾك٘ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞبُٗٓٝا الٕ االيتصاّ
بايتعٜٛض عٔ ايعٌُ غري املػسٚع ٖٚ ٛاسد ٚال ٜجُس عٔ مثس َٔ ٠ايتؿسٜل بُٗٓٝا ضٛا٤
( ) 7د .مججي حدن خميل ،مجى فعالية رضاء السخيض في العقج الظبي ،بحث مشذهر في
م جمة العمهم القانهنية واالقترادية ،ترجر عن جامعة عين شسذ ،العجد األول ،الدشة
الثالثة واالربعهن ،يشايخ ،3227 ،ص.444

( )3د .عبجالخزاق الدشيهري ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،ج ،7ط ،2مشذهرات الحمبي
الحقهقية ،لبشان ،3222 ،ص.883

( )2حيث تشص السادة ( )296بأنو (يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة او بغخامة ال تديج
عمى مائة ديشار كمسن تدبب بخظئو في انتذار مخض خظيخ مزخ بحياة االفخاد.
فإذا نذأ عن الفعل مهت اندان او اصابتو بعاىة مدتجيسة عهقب الفاعل بالعقهبة
السقخرة لجخيسة القتل خظأ او جخيسة االيحاء خظأ حدب االحهال).

( )4حيث تشص السادة ( )268بأن (يعاقب مجة ال تديج عمى ثالث سشهات كل من ارتكب
عسجاً فعالً من شأنو نذخ مخض خظيخ مزخ بحياة االفخاد .فإذا نذأ عن الفعل مهت

إندان أو اصابتو بعاىة مدتجيسة عهقب الفاعل بالعقهبة السقخرة لجخيسة الزخب

السفزي الى السهت او جخيسة العاىة السدتجيسة حدب االحهال).
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اػٗت ْ ١ٝاملدع ٢عً ٘ٝاملضاب باؿام ايغسز باملتغسز اّ ال(ٚ )1ذيو َا ٜٓط عً٘ٝ
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ ( )40يطٓ 1951 ١يف املاد )186( ٠باْ٘ (ٚ -2إذا ادتُع
املباغس ٚاملتطبب عُٔ املتعُد ا ٚاملتعدَُٗٓ ٟا ؾً ٛعُٓا َعاً ناْا َتهاؾًني
بايغُإ)ٚ .قد ٜجاز ايتطاؤٍ سَ ٍٛطؤٚي ١ٝاملضاب إذا نإ صػرياً خاص ١إذ ال ميتًو
االدزاى ٚايتُٝٝص  َٔٚثِ ال ٜعتد باػاْٝ ٙت٘ م ٛاإلعساز بايػري ؾٌٗ تٓٗض َطؤٚيٝت٘ عٓد
تعُدْ ٙكٌ اإلصاب ١اىل غري ٙ؟ ٚيإلداب ١عٔ ذيو ايتطاؤٍ ذٖب ايؿك٘ بإٔ ايتعُد ٖٛٚ
اسداخ ايؿعٌ ايغاز عٔ إدزاى َٚ ١ْٝٚطا٤يت٘ عٔ تعُد ٙال ػٛش قاْْٛاً إال إ ايكإْٛ
املدْ ٞايعساق ٞيف املادٜ )2()218( ٠هتؿ َٔ ٢ايضػري فسد صدٚز ايؿعٌ ايغاز يًكٍٛ

مبطؤٚيٝت٘(.)3
ٚيهٔ ايٓكط ١اييت ْه ٕٛقد ٚصًٓا ايٗٝا ٖ ٞؾا٥د ٠ن ٕٛؾعٌ املضاب يف ْكٌ عاٌَ
االصاب ١اىل غري ٙعُدا ا ٚاُٖاالً ٖ ٛخطأ َدْٜٛ ٞدب ايتعٜٛض َٔ خالٍ ايعكاب عًٖ ٢را
ايؿعٌ ٚاضتٓاداً اىل ايسأ ٟاير ٟجيُع عً ٘ٝايؿك٘ املدْ َٔ ٞن ٕٛنٌ خطأ دٓا ٖٛ ٞ٥خطأ
َدْ ٞإذا ؿك٘ عسز يًػري ٚاـطأ اؾٓاَ ٞ٥ت ٢صدز سهِ االداْ ١ب٘ ٜؤد ٟتبعاً اىل اعتبازٙ
نريو خطأ َدْٝاً(.)4

( )7د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في السدؤولية السجنية ،مرجر سابق ،ص.792
( )3حيث تشص بأنو ( – 7اذا اتمف صبي مسيد او غيخ مسيد او من في حكسيسا مال غيخه
لدمو الزسان في مالو –3 .واذا تعحر الحرهل عمى التعهيض من امهال من وقع مشو

الزخر ان كان صبياً غيخ مسيد او مجشهن جاز لمسحكسة ان تمدم الهلي او الكيم او
الهصي بسبمغ التعهيض عمى ان يكهن ليحا الخجهع بسا دفعو عمى من وقع مشو الزخر.

( )2د .مشحر الفزل ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،ط ،7مظبعة ئاراس ،اربيل،3226 ،
ص 382؛ د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في السدؤولية السجنية ،السرجر الدابق،
ص.762

( )4د .سميسان مخقذ ،محاضخات في السدؤولية السجنية – القدم األول -معيج الجراسات
العخبية العالية ،القاىخة ،7982 ،ص 88؛ ومع ذلك فقج تقع ىشالك اخظاء جشائية دون
ان تتختب السدؤولية السجنية ليذ الن الخظأ الجشائي ال يتختب عميو الخظأ السجني بل
لعجم تختب الزخر عمى ذلك الخظأ الجشائي كسا في جخائم السخالفات السخورية وجخيسة=
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الفرع الثالث

األساس القاًىًي للوسؤولية التقصريية عي االصاتة تفايروس كىروًا
األصٌ يف االضاع ايكاْ ْٞٛهلر ٙاملطؤٚي ٖٛ ١ٝاـطأ ايجابت ٚيهٔ َٔ املُهٔ إ
ٜه ٕٛاـطأ يف ٖر ٙاملطؤٚي ١ٝقاُ٥اً عً ٢اضاع خطأ َؿرتض نُا يف ؾسض َطؤٚي١ٝ
املتبٛع عٔ اعُاٍ تابعٚ ٘ٝؾُٝا  ًٜٞايهالّ عٔ ٖر ٜٔاالضاضني يتًو املطؤٚي.١ٝ
أٚالً /اـطأ ايجابتْٚ .كضد باـطأ ايجابت ٖ ٛاـطأ ايرٜ ٟهًـ املتغسز بإثباتٜ٘ٚ .كاع
اـطأ ٖٓا مبعٝاز ايػدط املعتاد( )1ؾإذا صدز َٔ ايػدط املضاب بايؿاٜسٚع ؾعٌ
ؾٝكاع عًٖ ٢را املعٝاز مبجٌ ايعسٚف اييت اسٝطت بايؿاعٌ ؾإٕ خسز املضاب عٔ ايطًٛى

املعتاد بعدّ ايتصاَ٘ بإدسا٤ات ايعصٍ ٚايطالَ ١ايضش ١ٝنإ عٓد٥ر كط٦اً ؾٛدبت
َطؤٚيٝت٘ٚ .صٛزٖ ٠ر ٙاملطؤٚي ١ٝخاص ١يًُضاب اير ٟجيٌٗ بأَس اصابت٘ يؿريٚع
نٛزْٚا يعدّ بري٘ ايعٓا ١ٜايٛادب ١عًٚ ٘ٝايٓص ٍٚعٓٗا ٚاخالي٘ باالَتٓاع عٔ املدايط ١املؤد١ٜ
يًغسز ٜٚكع عً ٢املتغسز عب ٤اثبات خطأ املضاب غسٚد٘ ٚامساؾ٘ عٔ ايطًٛى
املأيٛف يػدط َضاب َجً٘(ٚ .)2ذيو بإثبات عدّ ايتصاَ٘ مبا جيب عًٚ ٘ٝاضتدؿاؾ٘
ٚاُٖاي٘ يف ايتذٓٝب ٚايتٛق ٞبايػهٌ ايرْ ٟكٌ املسض يًُدع.ٞ
عً ٘ٝؾإٕ غسٚط املطؤٚي ١ٝعٔ اـطأ ايجابت يًُضاب بؿاٜسٚع نٛزْٚا ٖ:ٞ
ٚ -1دٛد ايٛادب ايكاْ ْٞٛبغسٚز ٠االيتصاّ باؿعس ٚايعصٍ ايضشٚ ٞاالَتٓاع عٔ نٌ َا
ٜؤد ٟاىل اْتكاٍ اؾسث ١َٛاىل ايػري ٚضا٥س ادسا٤ات ايطالَ ١ايضشٚ .١ٝتًو ايٛادبات ال
تكتضس عً ٢فسد ْضٛظ ٚعع ١ٝيف قاْ ٕٛايضش ١ايعاَٚ ١غريٖا َٔ ايتػسٜعات
اـاص ١بٗرا ايضدد بٌ ًٜصّ اعالٕ تًو ايٛادبات َٔ قبٌ ايطًطات ايضش ١ٝبايدٚي ١عٓد
اعالٕ اؾا٥شٚ ١ضسٜإ ايؿريٚع يف اٚضاط اجملتُع ٚذيو ٜتبع ايطًط ١ايتكدٜس١ٜ
يًُدتضني َٔ االطبا ٤يف ايدٚي ١اييت تػري عً ٢اؿه ١َٛاعالٕ ساي ١ايطٛازئ ٚؾسض
=حسل الدالح بال رخرة د .عبجالخزاق الدشيهري ،الهسيط في شخح القانهن السجني،

مرجر سابق ،ص.7279

( )7د .احسج حذست ابه ستيت ،نظخية االلتدام في القانهن السجني السرخي ،مظبعة مرخ،
القاىخة ،7942 ،ص.276

( )3د .عبجالخزاق الدشيهري ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،مرجر سابق ،ص.7266
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ايٛادب احملٌُ بايٓضٛظ ايكاْ ١ْٝٛايٛازد ٠يف قاْ ٕٛايضش ١ايعاَ .١إذٕ ؾًٝصّ يف
ايٛادب ايكاْ ْٞٛبعد ايٓط ايتػسٜع ٖٛ ٞاعالٕ تهًٝؿ٘ اىل االغداظ ناؾٚ .١بػري اعالٕ
ايٛادب ايكاْ ْٞٛال ٜه ٕٛاملضاب اؾاٌٖ مبسع٘ َطؤٚالً.
 -2إ ٜٓصٍ املضاب عٔ ايكدز ايالشّ َٔ ايعٓا ١ٜايٛادب ١عًٚ ٘ٝذيو بإخالي٘ بإدسا٤ات
ايطالَ ١ايضشٚ ١ٝخسق٘ يًشعس ٚاالَتٓاع عٔ ايعصٍ ٖٚرا ايػسط ٖ ٛايعٓضس املهٕٛ
ـطأ املضاب املٛدب ملطؤٚيٝت٘ املدْ.١ٝ
ٜٚكع عً ٢املتغسز عب ٤اثبات إخالٍ املدع ٢عً ٘ٝاملطؤ ٍٚبٛادب ايعٓا ١ٜايالشَ،١
أ ٟإ املدع ٢عً ٘ٝمل ٜكِ بايتصاَ٘ بايعٓا ١ٜبايػهٌ اير ٟتستب عً ٘ٝاْتكاٍ االصاب ١اىل
املتغسز(ْٚ .)1عتكد إ طسٜك ١املتغسز بإثبات اخالٍ املدع ٢عً ٘ٝبٛادب ايعٓاٖٛ ١ٜ
بإثبات ايٛقا٥ع املاد ١ٜاملتغُٓ ١اخالي٘ بٛادب اؿعس ٚايعصٍ ٚاْتٗاى إدسا٤ات ايطالَ١
ايضش.١ٝ
ثاْٝاً /اـطأ املؿرتض ٖٛٚ .يف سايَ ١طؤٚي ١ٝاملتبٛع عٔ ساي ١تابعٚ ٘ٝته ٕٛيف ايؿسض
اير ٟتتشكل ؾَ ٘ٝطؤٚي ١ٝايدٚي ١عٔ اُٖاهلا بايكٝاّ بٛادباتٗا يف اداز ٠املسؾل ايضش ٞيف
ٚقت اْتػاز األٚبَٗٓٚ ١٦ا اْتػاز ؾاٜسٚع نٛزْٚا ٚتٓط املاد َٔ )219( ٠قآْْٛا املدْٞ
بإٔ – 1( :اؿهٚ ١َٛايبًدٜات ٚاملؤضطات االخس ٣اييت تك ّٛغدَ ١عاَٚ ١نٌ غدط
ٜطتػٌ اسد املؤضطات ايضٓاع ١ٝا ٚايتذازَ ١ٜطؤٚي ٕٛعٔ ايغسز اير ٟحيدث٘
َطتددَ ،ِٖٛاذا نإ ايغسز ْاغ٦اً عٔ تعد ٚقع َِٓٗ اثٓا ٤قٝاَِٗ غدَاتِٗ.
ٜٚ -2طتطٝع املدد ّٚإ ٜتدًط َٔ املطؤٚي ١ٝاذا اثبت اْ٘ برٍ َا ٜٓبػ َٔ ٞايعٓا١ٜ
ملٓع ٚقٛع ايغسز ا ٚإ ايغسز نإ ال بد ٚاقعاً ست ٢ي ٛبرٍ ٖر ٙايعٓا.)١ٜ
ٚميهٔ تضٛز َطؤٚي ١ٝايدٚي ١إذا اًُٖت مبا ٜٓبػ ٞعًٗٝا َٔ ايٛادبات بػهٌ اد٣
إىل تؿػ ٞايٛباٚ ٤ذيو بتٛاؾس غسطني اذا ٚددا اْعكدت َطؤٚي ١ٝايدٚي ١األ ٖٛٚ ٍٚؼكل
ايعالق ١ايتبع ٖٞٚ ١ٝايطًط ١ايؿعً ١ٝيًدٚي ١يف ايسقابٚ ١ايتٛدٚ ٘ٝايػسط ايجاْ ٞصدٚز خطأ

( ) 7د .ايسن ابه العيال ،السدؤولية التقريخية عن نقل العامل السدبب لسخض نقص السشاعة
السكتدب ( فيخوس اإليجز ) ،بحث مشذهر في مجمة جامعة دمذق لمعمهم االقترادية
والقانهنية ،العجد األول ،السجمج ( ،3222 ،)37ص.74
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َٔ ايتابع  ٖٛٚاملٛظـ املهًـ باملٗاّ املٓاط ١ب٘( )1يًشًٛٝي ١د ٕٚتؿػ ٞايٛبا ٤ا ٚسضسٙ
بأعٝل ْطام ممهٔ.
ادلطلة الثاًي

ركي الضرر يف هسؤولية ادلصاب عي ًقل عذوي فريوس كىروًا
بعد إ عسعٓا يسنٔ اـطأ ايرٜ ٟتضٛز ٚقٛع٘ َٔ املضاب بك ٞإ ْبني زنٔ
ايغسز ٚاْٛاع٘ ،ايغسز َٖٓ ٛاط املطؤٚي ١ٝاملدْٚ ١ٝايػدط املتغسز ٖ ٛصاسب
املضًش ١يف دع ٣ٛاملطؤٚي ١ٝعً ٘ٝؾإٕ ا ٟامساف يًػدط املطؤ ٍٚعٔ عٓا ١ٜايػدط
املعتاد املتُجٌ مبدايؿت٘ يًٛادب ايكاْ ْٞٛايرٜٓ ٟبػ ٞايتصاَ٘ ٜٓٚػأ عٓ٘ ايغسز جيعً٘
َطؤٚالًٚ ،عادَ ٠ا ٜه ٕٛاملتغسز يف ٖر ٙاملطؤٚي ٖٛ ١ٝاالْطإ اير ٟضتٓتكٌ اي ٘ٝعد٣ٚ
ؾريٚع نٛزْٚا (َ ٖٛٚ )COVID19ا ضٝه - ٕٛقٌ عجٓا – إال إ ْطام ايغسز ال
ٜكتضس عً ٢االْطإ ٚسد( ٙايػدط ايطبٝع )ٞبٌ عً ٢االغداظ املعٓ ١ٜٛنريو نُا ٖٛ
اؿاٍ بايٓطب ١يػسن ١اـطٛط ايتْٛط ١ٝسٝح تهبدت خطا٥س مببًؼ ( )30ايـ دٜٓاز تْٛطٞ
بطبب ٖسٚب َطاؾس َضاب بؿريٚع نٛزْٚا سٝح ٜعًِ بإصابت٘ بايؿريٚع ٚؾس َٔ تْٛظ

اىل َد ١ٜٓضرتاشبٛزؽ ايؿسْط.)2(١ٝ
َٚطؤٚي ١ٝاملضاب عٔ ْكٌ االصاب ١بؿاٜسٚع نٛزْٚا عطباْٗا َطؤٚي ١ٝتكضري١ٜ
ٜكطِ ايغسز ؾٗٝا اىل عسز َباغس ٚعسز غري َباغسٚ ،نُا .ًٜٞ
الفرع األول

الضرر غري ادلثاشر
َٔ ايجابت تػسٜعاً إ ايغسز ايٛادب يًتعٜٛض عٓ٘ ٖ ٛايغسز املباغس سطب َا
تٓط عً ٘ٝاملاد َٔ )207( ٠قآْْٛا املدْ ٞبأْ٘ (تكدز احملهُ ١ايتعٜٛض يف مجٝع
االسٛاٍ بكدز َا ؿل املتغسز َٔ عسز ...بػسط إ ٜهٖ ٕٛرا ْتٝذ ١طبٝع ١ٝيًعٌُ غري
( )7استاذنا الجكتهر .اكخم محسهد البجو ،مدؤولية الجولة عن تعهيض االضخار الشاشئة عن
تفذي آفة فايخوس كهرونا السدتجج ،مقال مشذهر عمى صفحتو الذخرية في مهقع

فيدبهك ،السشذهرة بتاريخ  ،3232/4/74تاريخ الديارة .3232/2/72
( )3الخبخ نقالً عن السهقع االلكتخوني ،mapnr.blogspot.com :تاريخ الديارة
.3232/2/9
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املػسٚع) .أ ٟإ ايغسز ستٜ ٢طتشل املتغسز ايتعٜٛض عٓ٘ جيب إ ٜهْ ٕٛتٝذ ١طبٝع١
يًدطأ أَا ايغسز ايرٜ ٟه ٕٛضبب٘ ايغسز األ ٍٚاملباغس ؾٗرا ال ٜه ٕٛقالً يًتعٜٛض
عٓ٘(ٚ .)1ميهٓٓا ؽ ٌٝايغسز غري املباغس يف َطؤٚي ١ٝايٓاقٌ يعد ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا ؾًٛ
اؾرتعٓا إ املضاب ( )Aقد ْكٌ ايعد ٣ٚاىل غدط آخس ٚ )B( ٖٛٚاألخري بدٚزْ ٙكٌ
ايعد ٣ٚاىل اؾساد عاً٥ت٘ أ ٚأ ٟغدط آخسٚٚ .ؾكاً يػسٚط املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜال ميتد
اؿهِ بايتعٜٛض يف ٖر ٙاؿاي ١الٕ االعساز املتعاقبٚ ١املتٛيد ٠عٔ ايغسز املباغس ال
ته ٕٛقالً يًتعٜٛض.
ٖٓ َٔٚا ْدزى اُٖ ١ٝقاضب ١املطؤ ٍٚايٓاقٌ يإلصاب ١عٔ عسز االصاب ١اييت
اْتكًت اىل ايػري بطبب املتغسز  ٌٖٚاْتكٌ ؾريٚع نٛزْٚا إال بتعاقب االصابات ٚاْتكاهلا
َٔ غدط آلخس ٚنإ اْتكاٍ ايؿريٚع َٔ املؤند بػهٌ اٌُٖ املضاب ايٓاقٌ يًؿريٚع
إدسا٤ات ايطالَ ١ايضش.١ٝ
َٚا ق ٌٝقدمياً َٔ املعٝاز اير ٟطبك٘ ايكغا ٤املضسٚ )2(ٟاعتُد َٔ ٙبعدٙ
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملضس )3(ٟيف إٔ ايغسز املباغس ٖ ٛايغسز اير ٟمل ٜهٔ يف اضتطاع١
املضاب إ ٜتٛقا ٙي ٛبرٍ دٗداً َعكٛالً.
ٚبسأٜٓا لد َٔ األؾغٌ اعتُاد املعٝاز اير ٟقاٍ ب٘ ايعالَ ١ايدنتٛز سطٔ عًٞ
ايرْ ٕٛبإ ايغسز املباغس ٖ ٛنٌ عسز ايتصّ املدع ٢عً ٘ٝمبٓع ؼكك٘ ست ٢اذا ؼكل ٖرا
ايغسز نإ َباغساً ٚال جيٛش ي٘ ايدؾع بإٔ ايغسز اير ٟسضٌ ٖ ٛعسز غري َباغس(.)4
( )7د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في السدؤولية السجنية ،مرجر سابق ،الخابظة الدببية،
ج ،2ط ،7دار وائل لمشذخ ،عسان ،3227 ،ص.22-39

( )3د .سميسان مخقذ ،محاضخات في السدؤولية السجنية ،مرجر سابق ،ص.772

( )2يشظخ :السادة ( )337من القانهن السجني السرخي رقم ( )727لدشة  7947بأنو ( اذا لم
يكن التعهيض مقج اًر في العقج أو بشص في القانهن فالقاضي ىه الحي يقجره ويذسل
التعهيض ما لحق الجائن من خدارة وما فاتو من كدب بذخط ان يكهن ىحا نتيجة

طبي عية لعجم الهفاء بااللتدام او لمتأخخ في الهفاء بو ويعتبخ الزخر نتيجة طبيعية اذا لم
يكن في استظاعة ان يتهقاه ببحل جيج معقهل).

( )4د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في السدؤولية السجنية ،مرجر سابق ،ج ،2الخابظة
الدببية ،ص.23
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يريو ْاٌَ َٔ املػسع إ ٜغُٔ ْضاً يف قاْ ٕٛايضش ١ايعاَٜ ١كغ ٞمبطؤٚي ١ٝايٓاقٌ
يًعد ٣ٚعٔ أ ٟعسز تطبب ب٘ عسز اْتكاٍ اإلصابْٚ ١كرتح ايٓط االت ٞيٝه ٕٛايؿكس٠
اـاَط َٔ ١املاد َٔ )46( ٠قاْ ٕٛايضش ١ايعاَٚ ١بايضٝاغ ١االتٜ( :١ٝه ٕٛاملضاب ايٓاقٌ
يًعدَ ٣ٚطؤٚالً عٔ أ ٟعسز تطبب ب٘ عسز اْتكاٍ اإلصابَ ١ت ٢ناْت اإلصابْ ١اغ ١٦عٔ
عدّ ايتصاّ املضاب ايٓاقٌ بٛادب ايعصٍ ايطيب ٚإخالي٘ بٛادبات ايطالَ ١ايضش.)١ٝ
الفرع الثاًي

الضرر ادلثاشر
ٚايغسز املباغس ٜه ٕٛعسزاً َباغساً َتٛقعاً ٚعسزاً َباغساً غري َتٛقع(ٜٚ )1تُجٌ
ايغسز املباغس غري املتٛقع إ ٜطبب ايؿريٚع اصابات يف بعض أعغا ٤دطِ املتغسز
تؤد ٟبدٚزٖا اىل ايتأثري ضًباً عً ٢األدا ٤ايٛظٝؿ ٞألعغاَ ٤ع ١ٓٝا ٚست ٢ألعساز أخس.٣
ٚاملجاٍ عً ٢ذيو اذا نإ املتغسز عدا ٤اٚمليب ؾايغسز اير ٟضٛٝيد ٙؾريٚع نٛزْٚا َٔ
تًـ يف اْطذت٘ ايس ١ٜٛ٥ضٝكعد ٙعٔ لَٝٛت٘ ٚسغٛز ٙايدٚيٚ ٞزمبا تكاعد ٙعٔ زٜاعت٘
بسَتٗا.
ٚملا نإ ايغسز املباغس ضٛا ٤نإ َتٛقعاً ا ٚغري َتٛقع يف املطؤٚي ١ٝايتكضري١ٜ
عٔ ْكٌ عسز االصاب ١بؿاٜسٚع نٛزْٚا ٚقع٘ يف دطد االْطإ يرا ازتٓٝ٦ا األخر بايتكطِٝ
اؿدٜح يًغسز اىل عسز دطدٚ ٟعسز َادٚ ٟعسز َعٓ ٟٛيريو ضٓتٛىل بٝإ اقطاّ
ايغسز يف ٖر ٙاملطؤٚيٚ ١ٝنُا ٜأت ٞبٝإ نٌ َٓٗا.
أٚالً /ايغسز اؾطدٜٚ .ٟكضد ب٘ ايغسز ايرٜ ٟضٝب املتغسز دسا ٤اصابت٘ بعد٣ٚ
ايؿاٜسٚع نٛزْٚا ٚتتعدد اقطاّ ايغسز اؾطد ٟعطب تأثري ايؿاٜسٚع عً ٢صش ١املضاب
 ٖٞٚؽتًـ َٔ َتغسز اىل آخس ٜٚه ٕٛايغسز اؾطد ٟبني ايٛؾا ٠اىل اصاب ١املسٜض بعذص
دا ِ٥اَ ٚؤقتٚ .ضٓد املتغسز يف املطايب ١بايتعٜٛض َٖ ٛا تٓط عً ٘ٝاملادَٔ )202( ٠
ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞبأْ٘( :نٌ ؾعٌ عاز بايٓؿظ َٔ قتٌ ا ٚدسح ا ٚعسب ا ٚأْٛ ٟع
آخس َٔ االٜراًٜ ٤صّ بايتعٜٛغات َٔ اسدخ ايغسز).

( )7د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في السدؤولية السجنية ،ركن الزخر ،ج ،7مرجر
سابق ،شخكة التايسذ لمظبع ،بغجاد ،دون سشة طبع ،ج ،7ص.342
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 -1ايٛؾاٚ .٠ؾكاً ألعاخ ٚاسضا٤ات َٓعُ ١ايضش ١ايعامل ١ٝؾإٕ االصاب ١بعد ٣ٚؾريٚع
نٛزْٚا تؤد ٟاىل ٚؾاْ َٔ %2 ٠طب ١ايرٜ ٜٔضاب ٕٛبعد ٣ٚايؿريٚع(ٜٚ .)1تُجٌ عسز
ايٛؾا ٠بأْ٘ انجس اغهاٍ ايغسز تأثرياً ألْ٘ اعتدا ٤عً ٢سل االْطإ يف اؿٝاٚ .2٠تٓط
املاد )203( ٠بأْ٘ (يف ساي ١ايكتٌ ٚيف ساي ١ايٛؾا ٠بطبب اؾسح ا ٚأ ٟؾعٌ عاز آخس
ٜه َٔ ٕٛاسدخ ايغسز َطؤٚالً عٔ تعٜٛض االغداظ اير ٜٔنإ ٜع ًِٗٝاملضاب
ٚسسَٛا َٔ االعاي ١بطبب ايكتٌ ا ٚايٛؾاٚ .)٠مبكتغٖ ٢را ايٓط ٜه ٕٛايتعٜٛض ملٔ
تطبب ايؿعٌ ايغاز يف سسَاِْٗ َٔ االعاي ١بطبب ٚؾا ٠املتغسز أَا ي ٛنإ هلِ
غدط آخس ٜتٛىل اعايتِٗ بعد ٚؾا ٠املضاب ؾال ٜرتتب ايتعٜٛض يعدّ سسَاِْٗ َٔ
االعاي.)3(١
 -2ايعذص ايداٜ .ِ٥ؤد ٟؾريٚع نٛزْٚا عطب دزاضْٚ ١ػستٗا صشٝؿ ١ايدٌَٝ ًٜٞ
ايربٜطاْ ١ٝبإٔ املتعاؾني َٔ املسض املرنٛز ٜضابٚ ٕٛعًٚ ٢د٘ دا َٔ ِ٥قضٛز يف
ٚظا٥ـ ايكًب ألْ٘ ٜؤد ٟاىل ْطٝر ْدب ٞجيرب ٙعً ٢ايعٌُ ظٗد انرب يتدا ٍٚايدّ
ٚاالٚنطذني ٚميهٔ إ ٜه ٕٛايغسز داُٝ٥اً أَا عسز ٙعً ٢ايس٥تني ؾٗرا ايؿريٚع ٜرتى
ْدٚباً يف ايس٥تني تؤد ٟاىل تدٖٛز عًُ ١ٝايتٓؿظ يف املطتكبٌ ٚعدّ قدزتِٗ عً٢
املػ ٞبطبب عٝل ايتٓؿظ – سطبُا اؾادت دزاض ١يف ْٖٛؼ نْٛؼ  -اعاؾ ١اىل
تػٛش ايسؤٚ ١ٜنريو اعساض ايضداع ٚاالٚداع ٚاالالّ مبٓاطل كتًؿ َٔ ١اؾطِ

ٚتضًب املؿاصٌ ٚتٛزّ ايػدد(.)4

 -3ايعذص املؤقت .مل ٜعسف عًُٝاً ست ٢اآلٕ االعساز اؾاْب ١ٝايدا ١ُٝ٥اييت تٓتر عٔ
االصاب ١مبسض ؾريٚع نٛزْٚا يف ايؿسض ايرٜ ٟتُاثٌ ؾ ٘ٝاملضاب يًػؿا ،٤يهٔ َا
َٖ ٛتٝكٔ َٓ٘ سايٝاً – سطب َا اؾاد ب٘ عًُا ٤االَساض يف نً ١ٝايطب ؾاَع١
( )7نقالً :عن السهقع االلكتخوني لسشظسة الرحة العالسية ،تاريخ الديارة.3232/2/73 ،
( )3د .مشحر الفزل ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،مرجر سابق ،ص.272

( )2مشيخ القاضي ،ممتقى البحخين ،السجمج األول ،مظبعة العاني ،بغجاد،7923-7927 ،
ص.272-274
( )4نقالً :عن السهقع االلكتخوني/https://www.alroeya.com ،
تاريخ الديارة.3232/2/73
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غٝهاغ - ٛإ االغداظ املضابني ٚاملتعاؾني َٔ املسض عٓد اضتعاْتِٗ بأدٗص٠
ايتٓؿظ االصطٓاع ٞضٝشتاد ٕٛاىل أغٗس الضتعادٚ ٠ظا٥ـ ايسٚ ١٥قد ال ٜطتعٝدٕٚ
تًو ايٛظا٥ـ بطبب َا ؽًؿ٘ تًو ايؿريٚضات َٔ تًٝـ يف ز٥ات املضابني اعاؾ ١اىل
تأثريٖا عً ٢صش ١ايكًب ٚاالٚع ١ٝايدَ ١ٜٛبػهٌ عاّ(ٚ .)1عً ٢ذيو َت ٢ظٗست َٔ
االثاز اؾاْبْ ١ٝتٝذ ١االصاب ١باملسض ٚثبت عًُٝاً ٚعًٚ ٢د٘ ايدق ١اْٗا َٔ اثاز
املرتتب ١عً ٢االصاب ١بؿريٚع نٛزْٚا تٓٗض عٓد٥ر تًو األعساز َٓاطاً يًُطؤٚي١ٝ
عٔ ْكٌ االصاب ١يػدط املتغسز.
ٚمجٝع َا ٜعاْ ٘ٝاملضاب َٔ اعساز دطد ١ٜضٛا ٤ناْت دا ١ُ٥اَ ٚؤقت ٖٞ ١يف سكٝك١
نٌ َٓٗا آالّ َربسٜ ١عاْ ٞاملتغسز َٓٗا االَس.ٜٔ
ثاْٝاً /ايغسز املادٜٚ .ٟتُجٌ ايغسز املاد ٟباألعساز املاي ١ٝاييت ؿكت باملضاب بعد

()2

اْتكاٍ ايعد ٣ٚبؿريٚع نٛزْٚا ايٚ ٘ٝتتُجٌ مبا ؿك٘ َٔ خطازَٚ ٠ا ؾات٘ َٔ نطب
نُضازٜـ االدٚ ١ٜٚايتػدٝط ٚاالقاَ ١يف املطتػؿَ ٢امل تًتصّ ايدٚيٚ ١تتهؿٌ ٖٞ
مبضازٜـ ايعالز ٚايتدا ٟٚنُا ٖ ٛساصٌ يف اغًب ايد ٍٚيهٔ املتغسز عادالً اّ آد ًال
ضٝتهبد َٖ ٛضازٜـ ايعالز املتُجً ١باآلثاز اؾاْب ١ٝست ٢بعد غؿا َٔ ٘٥ايؿريٚع
ٚاقتالع٘ َٓ٘ املتُجٌ بكضٛز بعض االعغا ٤عٔ اداٚ ٤ادباتٗا املعتادٚ )3(٠يٝظ نُا ضبل

اصابت٘ٚ ،اىل داْب ذيو ٖٓايو اعساز اخس ٣تتُجٌ بكعٛد املسٜض يف املطتػؿٚ ٢اْكطاع٘
عٔ عًُ٘ ٚخطازت٘ يألدس اي َٞٛٝا ٚيألزباح املتٛقع دٓٗٝا اييت ئ تكع ي ٛمل ٜتِ ْكٌ
عد ٣ٚايؿريٚع اىل املتغسز.

( )7نقالً :عن السهقع االلكتخوني لرحيفة الذخق ،m.al- sharq.com ،تاريخ
الديارة.3232/2/73

( )3د .حدن عمي الحنهن ،السبدهط في السدؤولية السجنية ،ج ،7مرجر سابق ،ص.269
( )2نقالً :عن السهقع االلكتخوني لسشظسة الرحة العالسية ،مرجر سابق ،تاريخ الديارة،
.3232/8/73
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ثايجاً /ايغسز األدبٜ .ٞكع إ تٓتر عٔ االصاب ١بؿريٚع نٛزْٚا اعساز ادب ١ٝاٜغاً َٔ سٝح
تػ ٜ٘ٛمسع ١املضاب تتُجٌ بايٓعس ٠اجملتُع ١ٝايدْٝا ي٘ ٚباإلضا ٠٤يػدض٘(َ ٖٛٚ )1ا
ْػاٖد ٙعًٚ ٢ضا ٌ٥ايتٛاصٌ االدتُاع ٞسٝح ٜالّ املضاب عً ٢تكضري ٙيف ػٓب عد٣ٚ
االصابٚ ١تٛد٘ اي ٘ٝاملجًبٚ ١اسٝاْا ايطباب ٚايػتا .ِ٥ؾٌٗ تسق ٢تًو ايٛقا٥ع إ تهٕٛ
عسزاً ادبٝاً ٜطتشل املضاب ايتعٜٛض عٓ٘؟ اؿكٝك ١اْ٘ مما الغو ؾ ٘ٝإ تًو اؿكا٥ل
متجٌ أضُٗاً تغسب يف مسع ١املضاب ٚتجكً٘ محالً ؾٛم َضٝبت٘ ٚتؤد ٟاىل تدٖٛز سايت٘
ايٓؿطٚ ١ٝبػهٌ قد ٜعسقٌ عًُ ١ٝعالد٘ بٌ ٚلات٘ َٔ املسض .اَا يف اعتباز املضاب
ايٓاقٌ يعد ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا َطؤٚالً عٔ تًو االعساز املاض ١بطُعت٘ ؾأَس قٌ ْعس الٕ
املدع ٢عً ٘ٝغري َطؤ ٍٚعٔ ايٓعس ٠اجملتُع ١ٝايدٚ ١ْٝٚمل ٜهٔ َتطبباً هلا ،نُا ميهٔ ي٘
ْؿَ ٞطؤٚيٝت٘ عٔ َا سام ب٘ َٔ عسز ادب ٞبؿعٌ ايػري – نُا ضٓأت ٞعً ٢تؿض ٌٝذيو يف

ايعالق ١ايطببٚ ١ٝضبٌ ْؿٗٝا -يف ايؿسع ايجاْٖ َٔ ٞرا املبشح(.)2
بك ٞإ ْبني ملد ٣اْتكاٍ ايتعٜٛض عٔ ايغسز االدب ٞيًُضاب املتٛؾ ٢اىل ٚزثت٘
ٚتٓطبل بريو ايكٛاعد ايعاَ ١يف اْتكاٍ ايتعٜٛض ايٛازد ٠يف ْط املادَ )205( ٠دْ ٞعساقٞ
بأْ٘ (ٜ – 1تٓا ٍٚسل ايتعٜٛض ايغسز االدب ٞنريو ؾهٌ تعد عً ٢ايػري يف سسٜت٘ ا ٚيف
عسع٘ ا ٚيف غسؾ٘ ا ٚيف مسعت٘ ا ٚيف َسنص ٙاالدتُاع ٞا ٚيف اعتباز ٙاملاي ٞجيعٌ املتعدٟ
َطؤٚالً عٔ ايتعٜٛض.
ٚ – 2جيٛش إ ٜكغ ٞبايتعٜٛض يألشٚاز ٚيألقسبني َٔ االضس ٠عُا ٜضٝبِٗ َٔ عسز ادبٞ
بطبب َٛت املضاب.
ٚ – 3ال ٜٓتكٌ ايتعٜٛض عٔ ايغسز االدب ٞاىل ايػري اال اذا ؼددت قُٝت٘ مبكتغ ٢اتؿام اٚ
سهِ ْٗاٜٚ .)ٞ٥ػرتط يتطبٝل ٖرا ايٓط غسطني األ ٍٚإ ٜه ٕٛاملطتشكني يًتعٜٛض ٖٛ
يألشٚاز ٚاالقسبني ٚقد عًل ايؿك٘ عً ٢يؿع ١االقسبني َٔ نْٗٛا عباز ٠غري قددٚ ٠تؤد ٟاىل
تغازب ايسأ ٟس ٍٛاعتباز ايػدط َٔ املكسبني يٝطتشل ايتعٜٛض أَا ايػسط ايجاْ ٞؾٗٛ

( )7د .عبجالدالم بشي حسج ،السدؤولية التقريخية لشاقل عجوى ( فيخوس كهرونا ) في القانهن
االردني ،مقال مشذهر عمى السهقع االلكتخوني ،/https://nabd.com ،تاريخ الديارة،
.3232/2/72
( )3يشظخ :ص 78وما بعجىا.
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باْتكاٍ ايتعٜٛض اىل ايػري سٝح ٜكٝد باتؿام املضاب َع املطؤ ٍٚا ٚبضدٚز سهِ

ْٗا.)1(ٞ٥

ادلطلة الثالث

ركي العالقة السثثية
ٚعشٓا يف املطًبني ايطابكني يسنين اـطأ ٚايغسز يف َطؤٚي ١ٝاملضاب عٔ ْكٌ
ايعد ٣ٚيًػري يهٔ نأَ ٟطؤٚي ١ٝالبد هلا َٔ زابط ١ضبب ١ٝبني اـطأ ٚايغسز يرا ضٓٛعح
يف ٖرا املطًب ملؿٗ ّٛايعالق ١ايطبب ١ٝيف ٖر ٙاملطؤٚي ١ٝثِ يٓؿٖ ٞر ٙايسابط.١
الفرع األول

العالقة السثثية يف ادلسؤولية عي ًقل عذوي فريوس كىروًا
يه ٞتكاّ املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜعً ٢ايؿاعٌ املطؤٜ ٍٚتٛدب اقاَ ١ايسابط١
ايطبب ١ٝبني ؾعً٘ ٚبني عسز االصاب ١اير ٟاؿك٘ باملتغسز ٚال غ ٤ٞددٜد ٜكاٍ بايٓطب١
يسنٔ ايعالق ١ايطبب ١ٝيف ٖر ٙاملطؤٚي ١ٝسٝح تطبل ايكٛاعد ايعاَٚ َٔ ١دٛب قٝاّ ايسابط١
ايطببٚ ١ٝتهًٝـ املتغسز بإثبات ٖر ٙايعالق ١بني اخالٍ املدع ٢عً ٘ٝبٛادبات اؿعس
ٚايعصٍ ٚبني عسز االصاب ١اير ٟؿل باملتغسز ٜٚه ٕٛيًُدع ٢عً ٘ٝإ ٜٓؿ ٞاملطؤٚي١ٝ
عٓ٘ ٚذيو بإثبات قٝاَ٘ بٛادب ايعٓا ١ٜايٛادب عً .)2(٘ٝأَا ي ٛنإ ايتصاّ املضاب بٓتٝذ١
ٚذيو بايؿسض ايرٜ ٟعًِ عايت٘ ؾال ٜكدز عً ٢دؾع املطؤٚي ١ٝعٔ ْؿط٘ إال ي ٛاثبت قٝاَ٘
بايتصاَ٘ املؿسٚض عً ٘ٝأ ٚبإثبات ايطبب االدٓيب.
الفرع الثاًي

ًفي العالقة السثثية تالسثة االجٌثي
ٜٚعسف ايؿك٘ ايطبب االدٓيب بأْ٘ نٌ ؾعٌ ا ٚسادخ ال ٜطٓد اىل املدع ٢عً٘ٝ

ٚجيعٌ َٔ َٓع ٚقٛع ايغسز أَس َطتشٝالً(ْٚ .)3ضت املاد َٔ )211( ٠ايكاْ ٕٛاملدْٞ
( )7د .مشحر الفزل ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،مرجر سابق ،ص.232
( )3د .ايسن ابه العيال ،السدؤولية التقريخية عن نقل العامل السدبب لسخض نقص السشاعة
السكتدب ( فيخوس اإليجز ) ،مرجر سابق ،ص.79
( )2د .سميسان مخقذ ،محاضخات في السدؤولية السجنية ،مرجر سابق ،ص.774
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ايعساق ٞباْ٘( :اذا اثبت ايػدط إ ايغسز قد ْػأ عٔ ضبب ادٓيب ال ٜد ي٘ ؾ ٘ٝنآؾ١
مسا ١ٜٚا ٚسادخ ؾذا ٞ٥ا ٚق ٠ٛقاٖس ٠ا ٚؾعٌ ايػري ا ٚخطأ املتغسز نإ غري ًَصّ
بايغُإ َا مل ٜٛدد ْط ا ٚاتؿام عً ٢غري ذيو)ٚ .بإضكاط ٖرا ايٓط عًَ ٢طؤٚي١ٝ
املضاب ايٓاقٌ يعد ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا ًْشغ بأْٗا تٓتؿ ٞإَا بايك ٠ٛايكاٖسٚ ٠اؿادخ
ايؿذاٚ ٞ٥إَا غطأ املتغسز ٚإَا بؿعٌ ايػري  ٖٛٚنُا ضٓب ٘ٓٝباالت:ٞ
أٚالً /خطأ املضاب املتغسز ٖٛٚ .أنجس ضبب ادٓيب ميهٔ سضٛي٘ ٜٚتُجٌ بإخالٍ
املتغسز ٖ ٛاآلخس بإدسا٤ات ايطالَ ١ايضشٚ ١ٝايعصٍ ؾٝك ّٛمبدايط ١املضاب إُٖاالً َٓ٘
عًٚ ٢د٘ جيعٌ َٔ اْتكاٍ عد ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا أَساً ضٗالً نُضاؾش ١املضاب ا ٚتكب ً٘ٝاٚ
اؿدٜح َع٘ مبهإ قسٜب دداً زغِ عًُ٘ بإدسا٤ات اؿعس ٚايعصٍ ؾإُٖاي٘ خطأ قد ٜؤد ٟاىل
اْتؿاَ ٤طؤٚي ١ٝاملدع ٢عً ٘ٝايٓاقٌ يؿريٚع نٛزْٚا ست ٢ي ٛنإ املتغسز جيٌٗ بهٕٛ
ايؿاعٌ املدع ٢عً ٖٛ ٘ٝساٌَ يًؿريٚع ؾال ٜهؿ ٞعرزاً يًُتغسز إ ٜدؾع بعدّ عًُ٘ بهٕٛ
املدع ٢عًَ ٘ٝضاباً إذ إ املتغسز ٖ ٛاآلخس ًٜك ٢عًٚ ٘ٝادب اؿذس ايضشٚ ٞػٓب
االختالط ٚايتباعد ٚغري ذيو َٔ االستٝاطات ٚإذ ٜٓتٗو ٚادب٘ ٖرا ؾٝه ٕٛغط ٘٦قد عسض
ْؿط٘ ـطس ايعدٚ .٣ٚبٗرا ْضت املاد َٔ )210( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞبأْ٘ (جيٛش
يًُشهُ ١إ تٓكط َكداز ايتعٜٛض ا ٚاال ؼهِ بتعٜٛض َا إذا نإ املتغسز قد اغرتى
غط ٘٦يف اسداخ ايغسز ا ٚشاد ؾ ٘ٝا ٚنإ قد ضٛأ َسنص املد.)ٜٔ
ٚيهٔ جيدز بٓا إ ْرنس َالسعتني يف ٖرا اؾاْب االٚىل ٖ ٞعٔ تعُد املدع ٢عً٘ٝ
ْكٌ اإلصاب ١اىل املتغسز ٚايجاْ ٖٞ ١ٝععـ اؿاي ١ايضش ١ٝيًُتغسز.
األٚىل /تعُد املدع ٢عًْ ٘ٝكٌ عد ٣ٚاالصاب ١اىل املتغسز .قًٓا بإٔ عدّ عًِ املتغسز
عاي ١املضاب ال تجين ايك َٔ ٍٛن ْ٘ٛكط٦اً عًٚ ٢د٘ تٓتؿ ٞب٘ َطؤٚي ١ٝاملدع ٢عً٘ٝ
ٚيهٔ يف ايؿسض ايرٜ ٟعًِ ؾ ٘ٝاملدع ٢عً ٘ٝبه ْ٘ٛساَالً يًؿريٚع َٚع ذيو ٜتعُد (سرف)
االتٝإ بطًٛى ٜٓتكٌ َٔ خالي٘ ايؿريٚع نُضاؾش ١املتغسز يػسض اإلعساز ب٘ ؾٝهٕٛ
خطأ املدع ٢عً ٘ٝايعُدَ ٟطتػسقاً ـطأ املتغسز باإلُٖاٍ ٚبريو تتشكل َطؤٚي١ٝ
املدع ٢عً ٘ٝناًَٚ ١ال ٜٓؿٗٝا خطأ املتغسز ،ذيو الٕ ايجابت ؾكٗاً إ خطأ املدع ٢عً٘ٝ
ايعُدٜ ٟطتػسم خطأ املتغسز املٌُٗ(.)1
( )7د .عبجالخزاق الدشيهري ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،مرجر سابق ،ص7222؛
د.سميسان مخقذ ،محاضخات في السدؤولية السجنية ،مرجر سابق ،ص.778
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

السدؤولية التقريخية لمسراب بفيخوس كهرونا عن نقل العجوى

271

ايجاْ /١ٝععـ اؿاي ١ايضش ١ٝيًُتغسز .تػري االعاخ ايطب ١ٝس ٍٛؾريٚع نٛزْٚا بإٔ
االغداظ املضابني أصالً بأَساض َصَٓ ١بايس٥تني نايسبٚ ٛدا ٤ايطهسٚ ٟأَساض ايكًب
ٚاالٚع ١ٝايدََٚ ١ٜٛسع ٢ايطسطإ ٚنباز ايطٔ ِٖ َٔ انجس االغداظ عسع ١يإلصاب١
بؿريٚع نٛزْٚا َٔ غريِٖ بطبب ععـ اؾٗاش املٓاع ٞيد ِٜٗمما ٜطٌٗ تطًٌ ايؿريٚضات
اىل ادطاَِٗ ٜٚطبب هلِ اعساز انجس َٔ غريِٖ عٓد ْكٌ ايعد ٣ٚايٚ )1(ِٗٝايتطاؤٍ ٖٓا ٌٖ
ميهٔ يًُدع ٢عً ٘ٝدؾع املطؤٚي ١ٝعٓ٘ بطبب ععـ ايبٓ ١ٝاملٓاع ١ٝيًُضاب ٚاييت ضًٗت

اصابت٘ بايؿاٜسٚع ٚاييت ال ميهٔ يًعد ٣ٚإ تٓتكٌ يػري ٙي ٛنإ بضش ١دٝد٠؟ ٚيإلداب١
ٜس ٣ايؿك٘ بأْ٘ ٜػرتط يف ؾعٌ املغسٚز يهٜ ٞعؿ ٢املدع ٢عً َٔ ٘ٝاملطؤٚي ١ٝإ ٜهٕٛ
كط٦اً  َٔٚثِ ال جيٛش يًُدع ٢عً ٘ٝايتطرت ٚزا ٤ساي ١املغسٚز يًتدًط َٔ َطؤٚيٝت٘
طاملا إ األخري مل خيسز عٔ َعٝاز ايػدط املعتاد( .)2يريو ال لد دؾع املدع ٢عً٘ٝ
بتدٖٛز اؿاي ١ايضش ١ٝيًُضاب ضبٝالً يٓؿَ ٞطؤٚيٝت٘.
ثاْٝاً /ايك ٠ٛايكاٖس ٖٞ .٠نٌ سادخ ٜطتش ٌٝعً ٢املد ٜٔدؾع٘ ٚال ميهٔ تٛقع٘ ٜٚ .س٣
()3

اضتاذْا ايدنتٛز (أنسّ قُٛد ايبد )ٚتهٝٝـ اْتػاز ؾاٜسٚع نٛزْٚا عً ٢اْ٘ آؾ ١مسا١ٜٚ
ٚيٝظ دا٥ش )4(١نُا ٚزد يف تعبري َٓعُ ١ايضش ١ايعاملٚ ١ٝبٓا ٤عًٖ ٢را ايتهٝٝـ ٜعترب
ؾاٜسٚع نٛزْٚا عد ذات٘ ق ٠ٛقاٖسٚ .٠يهٔ ْس ٣بأْ٘ ال ميهٔ يًُدع ٢عً ٘ٝايٓاقٌ يإلصاب١
إ ٜكـ ٚزاٖ ٤را ايتهٝٝـ الٕ ٖرا ايدؾع ٜهَ ٕٛبٓا ٙيف بعض االيتصاَات ايعكد ١ٜاملربَ١
قبٌ اْتػاز ٖرا ايؿريٚع ٜٚػهٌ ق ٠ٛقاٖس ٠سايت د ٕٚمتهٔ املًتصّ بايعكد َٔ تٓؿٝر
ايتصاَ٘ بطبب اْتػاز ايٛبا ٤املرنٛز.
( )7نقالً :عن السهقع االلكتخوني  ،https://www.dw.com/arتاريخ الديارة
.3232/2/72

( )3د .عبجالخشيج مأمهن ،عالقة الدببية في السدؤولية السجنية ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
دون سشة طبع ،ص.72

( )2د .عبجالخزاق الدشيهري ،الهسيط في شخح القانهن السجني ،مرجر سابق ،ص.994
( )4أستاذنا الجكتهر .اكخم محسهد البجو ،كهرونا آفة سساوية أم جائحة ،مقال مشذهر عمى
صفحتو الذخرية في مهقع فيدبهك ،السشذهرة بتاريخ ،3232/2/39
https://www.facebook.com/drakrammahmod
تاريخ الديارة .3232/2/72
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ٚيهٔ َت ٢ميهٔ يًُدع ٢عً ٘ٝإ ٜٓؿَ ٞطؤٚيٝت٘ بايك ٠ٛايكاٖس٠؟ ٚاإلداب ١ميهٓ٘ ذيو اذا
اثبت إ ايغسز البد إ ٜهٚ ٕٛاقعاً ست ٢ي ٛبرٍ املدع ٢عًَ ٘ٝا ميهٓ٘ بري٘ َٔ ايعٓا١ٜ
ايٛادب ١ملٓع اْتكاٍ ايؿريٚع ٚيهٔ اعتُاد ايؿاعٌ املطؤ ٍٚعًْ ٢ؿ ٞايطبب ١ٝبايك ٠ٛايكاٖس٠
بٗر ٙايطسٜك ١ععٝـ دداً(.)1
ثايجاً /ؾعٌ ايػريٚ .ميهٔ تضٛز ٙاذا اثبت املدع ٢عً ٘ٝإ املتغسز املضاب قاّ مبدايط١
انجس َٔ غدط ْاقٌ يًعد .٣ٚنُا ميهٔ إ املتغسز ْؿط٘ َٔ ايػري بايٓطب ١ملطؤٚي١ٝ
املدع ٢عً ٘ٝػا َٔ ٙاْتكًت اي ٘ٝايعد ٣ٚبٛاضط ١املتغسز َ ٖٛٚا ٜعسف بضٛز ٠ايغسز
غري املباغس اييت ضٓبٗٓٝا أدْا.ٙ
اخلامتـة
يف خامت ١ايبشح ْبني اِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ ايٗٝا ايبشح ٚايتٛصٝات اييت ٜأٌَ
األخر بٗا.
أٚالً /ايٓتا٥ر:
 -1تتشدد َطؤٚي ١ٝاملضاب ايٓاقٌ يعد ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا بطبل ٚدٛد ٚادب قاْ ْٞٛيف
قاْ ٕٛايضش ١ايعاَ ١املكتغ ٞايتصاّ ايعصٍ ٚاؽاذ ادسا٤ات ايطالَ ١ايضش.١ٝ
ٜ -2ه ٕٛايتصاّ املضاب اير ٟجيٌٗ اصابت٘ بايؿريٚع ايتصاَاً ببرٍ ايعٓا َٔ ١ٜخالٍ
تكٝٝد ٙبايعصٍ ايضشٜٚ ٞكاع ايتصاَ٘ مبعٝاز ايػدط املعتاد مبجٌ ظسٚؾ٘ اَا
بايٓطب ١يًُضاب ايرٜ ٟعًِ اٜ ٚػو عاي ١اصابت٘ ؾًٝك ٢عً ٘ٝايتصاَ٘ بعصٍ ْؿط٘
بػهٌ ٜغُٔ عدّ ْكٌ عد ٣ٚؾاٜسٚع نٛزْٚا اىل غريٚ ٙايتصاَ٘ بٗرا ايضدد ٖ ٛايتصاّ
بٓتٝذ.١
ٜ -3تٓٛع اضاع َطؤٚي ١ٝاملضاب ايٓاقٌ يًؿريٚع إَا عٔ خطأ ثابت ؾًٝك ٢بعب٤
االثبات عً ٢املتغسز غسٚز املدع ٢عً ٘ٝعٔ َطًو ايػدط املعتاد ،أ ٚعٔ خطأ
َؿرتض ٚذيو يف ؾسض َطؤٚي ١ٝاملتبٛع عٔ اعُاٍ تابع ٘ٝنُا يف َطؤٚي ١ٝايدٚي ١عٓد
اُٖاهلا يف سضس اثاز ايؿاٜسٚع ٚتؿػ ٘ٝيف اما ٤ايدٚي.١

( )7د .اكخم محسهد البجو ،مدؤولية الجولة عن تعهيض االضخار الشاشئة عن تفذي آفة
فايخوس كهرونا السدتجج ،مرجر سابق.
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ٜ -4ه ٕٛايغسز اؾطد ٟايرٜ ٟضٝب املتغسز ٖ ٛابسش صٛز ايغسز ٚاعُكٗا تأثرياً ٖٞٚ
قد تضٌ اىل ٚؾا ٠املضاب َٔ غد ٠تأثس ٙبأعساض ايؿاٜسٚع ا ٚاصابت٘ بعذص داُٞ٥
اَ ٚؤقت ٚصٛالً اىل األعساز املاي ١ٝاملتُجً ١غطازت٘ ايالسكٚ ١ايهطب ايؿا٥ت ايرٟ
اقعد ٙاملسض َٓٚع٘ َٔ َصاٚيَٓٗ ١ت٘.
 -5ته ٕٛايعالق ١ايطبب ١ٝيف ٖر ٙاملطؤٚي ١ٝعٓدَا ٜه ٕٛعسز املضاب ضبب٘ اُٖاٍ
املضاب ايٓاقٌ يعد ٣ٚايؿريٚع ٚتٓتؿ ٞإَا بإثبات املدع ٢عً ٘ٝقٝاَ٘ مبا ٜتٛدب
عً َٔ ٘ٝايتصاّ اؿذس ايضشٚ ٞايتباعد ٚايتذٓٝب يتاليف خطس اإلصاب ١ا ٚبايطبب
االدٓيب املتُجً ١غطأ املتغسز ْؿط٘ عٓد إُٖاي٘ بٛادب ايتباعد االدتُاعٞ
ٚبإدسا٤ات ايطالَ ١ايضشٚ .١ٝتٓتؿ ٞنريو َطؤٚي ١ٝاملضاب بايك ٠ٛايكاٖسٚ ٠ؾعٌ
ايػري.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات.
ْ -1كرتح ايٓط اآلتٚ ٞاعتباز ٙايؿكس ٠زابعاً َٔ املاد َٔ )46( ٠قاْ ٕٛايضش ١ايعاَ١
ٚبايضٝاغ ١االت( :١ٝتتشكل َطؤٚي ١ٝايػدط عٔ ْكٌ ايعد ٣ٚيػري ٙيعدّ ايتصاَ٘
بايٛادبات ٚاالدسا٤ات املٓضٛظ عًٗٝا يف ايؿكسات – أٚالً ٚثاْٝاً ٚثايجاً َٔ ٖرٙ
املادٚ ٠ي ٛمل ٜعًِ بإصابت٘ بأ َٔ ٟاالَساض املعدَ ١ٜامل ٜجبت اْ٘ اؽر ايعٓا١ٜ
ايالشَ ١ملٓع اْتكاٍ املسض اىل غري ٙا ٚنإ البد َٔ اْتكاٍ عد ٣ٚاإلصاب.)١
ْ -2اٌَ َٔ املػسع إ ٜغُٔ ْضاً يف قاْ ٕٛايضش ١ايعاَٜ ١كغ ٞمبطؤٚي ١ٝايٓاقٌ
يًعد ٣ٚعٔ أ ٟعسز تطبب ب٘ عسز اْتكاٍ اإلصابْٚ ١كرتح ايٓط االت ٞيٝه ٕٛايؿكس٠
اـاَط َٔ ١املاد َٔ )46( ٠قاْ ٕٛايضش ١ايعاَٚ ١بايضٝاغ ١االتٜ( :١ٝه ٕٛاملضاب
ايٓاقٌ يًعدَ ٣ٚطؤٚالً عٔ أ ٟعسز تطبب ب٘ عسز اْتكاٍ اإلصابَ ١ت ٢ناْت اإلصاب١
ْاغ ١٦عٔ عدّ ايتصاّ املضاب ايٓاقٌ بٛادب ايعصٍ ايطيب ٚإخالي٘ بٛادبات ايطالَ١
ايضش.)١ٝ
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ادلصـادر
أٚالً /ايهتب
 -1د .امحد سػُت اب ٛضتٝتْ ،عس ١ٜااليتصاّ يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملضسَ ،ٟطبعَ ١ضس،
ايكاٖس.1945 ،٠
 -2د .سطٔ عً ٞايرْ ،ٕٛاملبطٛط يف املطؤٚي ١ٝاملدْ ،١ٝز ،1ايغسز ،غسن ١ايتاميظ
يًطبع ،بػداد ،د ٕٚضٓ ١طبع ،ز.1
 -3د .سطٔ عً ٞايرْ ، ٕٛاملبطٛط يف املطؤٚي ١ٝاملدْ ،١ٝز ،2اـطأَ ،طبع ١ايعص،٠
بػداد.2001 ،
 -4د .سطٔ عً ٞايرْ ، ٕٛاملبطٛط يف املطؤٚي ١ٝاملدْ ،١ٝايسابط ١ايطبب ،١ٝز 3ط ،1داز
ٚا ٌ٥يًٓػس ،عُإ.2001 ،
 -5د .ضًُٝإ َسقظ ،قاعسات يف املطؤٚي ١ٝاملدْ – ١ٝايكطِ األَ -ٍٚعٗد ايدزاضات
ايعسب ١ٝايعاي ،١ٝايكاٖس.1985 ،٠
َٓ -6ري ايكاعًَ ،ٞتك ٢ايبشس ،ٜٔاجملًد األَ ،ٍٚطبع ١ايعاْ ،ٞبػداد.1952-1951 ،
 -7دَٓ .رز ايؿغٌ ،ايٛضٝط يف غسح ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞطَ ،1طبع٥ ١ازآع ،ازب.2006 ،ٌٝ
 -8د .عبداؿ ٞسذاش ،ٟايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ ٚؾكا يًكاْ ٕٛايهٜٛيت ،زَ -1ضادز
االيتصاَّ ،طبٛعات داَع ١ايهٜٛتٖ1402 ،ـ .ّ1982 ،
 -9د .عبدايسشام ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسح ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞز ،1طَٓ ،3ػٛزات
اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ.2000 ،
 -10د .عبدايسغٝد َأَ ،ٕٛعالق ١ايطبب ١ٝيف املطؤٚي ١ٝاملدْ ،١ٝداز ايٓٗغ ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس ،٠د ٕٚضٓ ١طبع.
ثاْٝاً /ايبشٛخ ٚاملكاالت.
 -1د .انسّ قُٛد ايبد ،ٚنٛزْٚا آؾ ١مسا ١ٜٚأّ دا٥شَ ،١كاٍ َٓػٛز عً ٢صؿشت٘
ايػدض ١ٝيف َٛقع ؾٝطبٛى ،املٓػٛز ٠بتازٜذ :2020/3/29
.https://www.facebook.com/drakrammahmod
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 -2د .انسّ قُٛد ايبدَ ،ٚطؤٚي ١ٝايدٚي ١عٔ تعٜٛض االعساز ايٓاغ ١٦عٔ تؿػ ٞآؾ١
ؾاٜسٚع نٛزْٚا املطتذدَ ،كاٍ َٓػٛز عً ٢صؿشت٘ ايػدض ١ٝيف َٛقع ؾٝطبٛى،
املٓػٛز ٠بتازٜذ .2020/4/14
 -3د .امئ اب ٛايعٝاٍ ،املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜعٔ ْكٌ ايعاٌَ املطبب ملسض ْكط
املٓاع ١املهتطب (ؾريٚع اإلٜدش) ،عح َٓػٛز يف فً ١داَع ١دَػل يًعًّٛ
االقتضادٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛايعدد األ ،ٍٚاجملًد (.2005 ،)21
 -4د .عباع سطني َػري ايسبٝع ،ٞاالَساض االْتكايَ ،١ٝكايَٓ ١ػٛز ٠عً ٢املٛقع
االيهرت ْٞٚيهً ١ٝايرتب ١ٝاالضاض ١ٝؾاَع ١بابٌ:
./http://www.uobabylon.edu.iq
 -5د .عبدايطالّ بين محد ،املطؤٚي ١ٝايتكضري ١ٜيٓاقٌ عد( ٣ٚؾريٚع نٛزْٚا) يف
ايكاْ ٕٛاالزدَْ ،ٞكاٍ َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهرت./https://nabd.com :ْٞٚ
 -6د .فد ٟسطٔ خًَ ،ٌٝد ٣ؾعاي ١ٝاملسٜض يف ايعكد ايطيب ،عح َٓػٛز يف فً١
ايعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛاالقتضاد ،١ٜتضدز عٔ داَع ١عني مشظ ،ايعدد األ ،ٍٚايطٓ١
ايجايجٚ ١االزبعٜٓ ،ٕٛاٜس.2001 ،
ثايجاً /ايتػسٜعات.
 -1ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملضس ٟزقِ ( )131يطٓ.1947 ١
 -2ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ ( )40يطٓ.1951 ١
 -3قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ.1969 ١
 -4قاْ ٕٛايضش ١ايعاَ ١ايعساق ٞزقِ ( )89يطٓ.1981 ١
زابعاً /املٛاقع االيهرت.١ْٝٚ
 -1املٛقع االيهرت ْٞٚملٓعُ ١ايضش ١ايعامل:١ٝ
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.
.mapnr.blogspot.com -2
 -3املٛقع االيهرت ْٞٚيضشٝؿ ١ايػسم.m.al- sharq.com :
 -4املٛقع االيهرت./https://www.alroeya.com :ْٞٚ
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.https://www.dw.com/ar :ْٞٚقع االيهرتٛ امل-5
.www.facebook.com -6
http://www.uobabylon.edu.iq -7
./https://nabd.com -8
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