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  المسؤولیة الجزائیة عن نقل العدوى من قبل المصاب بفایروس كورونا

  جامعة النجاح الوطنیة -كلیة القانونأستاذ مساعد في ، نور عدس. د

معظم دول العالم، نخر أثره في  یروس كورونا الذيااإلصابة بف وما زال مرض ةاألخیر اآلونةظھر في 

ً لتفشیھ تتخذ العدید من اإلجراءات الوقائیة والعالجیة محاولة السیطر وجعل ھذه الدول ة علیھ ومنعا

كانت موجھة إلى األفراد لتأكد  اھنأ نیبتی جراءات وبالتحدید الوقائیة منھاوبمعاصرة ھذه اإل .بصورة أوسع

أو منع نقل العدوى لغیرھم في حال اصابتھم /ع أصابتھم بالعدوى، وعلى أھمیة وجود وعي لدیھم لمن

تلك اإلجراءات ما زال ھناك العدید من األفراد الذین ال یشعرون  وعلى الرغم منولكن . بالمرض

والخطورة  .، وال یدركون مدى خطورة مخالطتھم واحتكاكھم المباشر مع األفرادبالمسؤولیة المجتمعیة

ناقًال  ةماعلایروس كورونا وما زال متجوالً بین ابفمصاباً أن شخص یمكن أن یكون تكمن عندما نفترض 

الذي یشتري منھ  المتجرلھم العدوى سواء ألھل بیتھ أو جیرانھ أو سائق التكسي الذي یستقلھا أو صاحب 

 ھتلئاسم متیأن  نكمیفكیف . ةیمویلا أو موظف البنك الذي یتعامل معھ وغیرھم ممن یخالطھم في حیاتھ

 ً أي السؤال ھنا ما ھي المسؤولیة الجزائیة التي تقع على  باألفراد اآلخرین؟عما یفعلھ من مضار جزائیا

  ؟هریغ ىلإ یروس كوروناانقل العدوى بفیكل من 

 نم ءزج لاقملا اذھ لكشی نأ ةلواحم ،ضع في ھذا المقال عدة فرضیات لإلجابة على ھذا التساؤلأسوف 

 لكل عدرلا قیقحتلو يلزنملا رجحلاو جالعلاو ةیاقولا تاءارجإو دعاوقب مازتلإلا ةیمھأب يعمتجملا يعولا

  :تاءارجإلا هذھ ةفلاخم لواحی نم

  .بوجود اإلصابة لدیھالذي ال یعلم یروس كورونا االمصاب بف :ىلوألا ةیضرفلا

فترض أن الشخص المریض لم یكن على علم بوجود اإلصابة لدیھ، ولم یكن قد انتقل إلى أفي ھذه الحالة  

لدیھ  النیةفي ھذا الحالة ال یسأل الشخص عن نقل العدوى لغیره النتفاء  ،ءوبوم ناكم ھنأب فنصمكان 

 الجریمة ارتكاب إرادة:" والتي عرفھا قانون العقوبات األردني الساري في أراضي الضفة الغربیة، بأنھا

ً قفو" القانون عرفھا ما على رادتھ إلم تتجھ أي أن الجاني لم یكن لدیھ علم بوجود المرض و ؛63لمادة ل ا

  .ھنع لأسی أطخ يأ ھیدل نكی ملو ،حداث ضرر بغیرهإل

ولم یكن على علم علیھ انتشار المرض، أما على فرض أن الجاني كان قد أتى من مكان موبوء یغلب 

القوانین التي تنص على ضرورة االلتزام یراعي لیة االحتكاك دون أن واستمر بعمبإصابتھ بالفایروس 

أھلھ أو  نماء أنھ مصاب ونقل العدوى إلى العدید من األفراد سوبالحجر المنزلي االحترازي، ثم تبین 

الحالة عن جریمة إیذاء غیر مقصود، نتیجة ارتكابھ لھذه الجریمة فیسأل في ھذه  غیرھم ممن تعامل معھم،



2 
 

وفقاً لما قضت بھ المادة رقم  ،م مراعاة القوانین ذات العالقةوعد روالتقصیلخطأ المتمثل باإلھمال بطریقة ا

 قلة أو اإلھمال عن الضار الفعل نجم إذا الخطأ ویكون:" من قانون العقوبات والتي جاء بھا) 64(

  ".واألنظمة القوانین مراعاة عدم أو االحتراز

 خمسین دنانیرإلى خمسة من بغرامة أو سنة إلى شھر من بالحبسویعاقب في ھذه الحالة ھذا المریض 

ً لما نصت علیھ المادة رقم  دیناراً   خطأ عن ینجم لم إذا:" والتي جاء في فقرتھا األولى أنھ) 344(وفقا

 بغرامة أو سنة إلى شھر من بالحبس العقاب ،كان 335و 333 المادتان علیھ نصت كالذي إیذاء إال المجرم

  ".دیناراً  خمسین دنانیرإلى خمسة من

 مھل تثدحولكن لو لم تقتصر حالة من نقل لھم العدوى على مجرد اإلصابة بالمرض ثم التعافي، وإنما 

 من بالحبسویعاقب بسبب ھذا الفایروس فیصبح ناقل العدوى مسؤوالً عن جریمة قتل غیر مقصود  ةافو

ً ألحكام المادة رقم  سنوات ثالث إلى أشھر ستة  من:" من قانون العقوبات والتي تنص على 343خالفا

 ستة من بالحبس عوقب واألنظمة القوانین مراعاة عدم عن أو احتراز قلة أو إھمال عن أحد موت سبب

  ".سنوات ثالث إلى أشھر

  .یروس كورونا الذي یعلم بوجود اإلصابة لدیھاالمصاب بف :ةیناثلا ةیضرفلا

وفي ھذا الصدد لدیھ، المصاب بالفایروس على علم مسبق بوجود اإلصابة أفترض في ھذه الحالة أن 

ً طخ وأ تسائل ھل كان قاصداً نقلھا إلى غیره أو لم یكن لدیھ سوء النیةأ ،نقل العدوى إلى غیرهعندما   ا

  ؟ركذی

ً ضیأ أطخی ملو هریغل ىودعلا لقن اً دصاق نكی مل يذلا ضیرملا ىدل ةینلا نسح ةلاحب قلعتی امیف  مل ثیح ؛ا

 جعالال سسأ نیبت يتلا نیناوقلا ھیلع ھیلمت امب مزتلمو ةیحصلا تاءارجإلا ةاعارم يف لمھی وأ رصقی

ً یئازج لةحااله ھذي ف ألیس فال، حيلصا جرلحوا    .هریغل ىودعلا لقن نع ا

إذا توافر للمصاب سوء نیة وقصد نقل العدوى لغیره من خالل القیام بسلوكیات مقصودة یھدف من  نكلو

من األشخاص أو ق على غیره كأن یقوم بالعطس أو البص نقل الفایروس لھ قیرط نعایذائھ خاللھا إلى 

فیسأل المصاب  األكل والشرب معھمتناول أو  أو تقبیلھم غراضھم الشخصیة أو مصافحتھمأخدام تعمد است

ً لما نصت علیھ  سنوات ثالث إلى أشھر ثالثة من بالحبسیمة إیذاء مقصودة یعاقب علیھا عن جر وفقا

ً  أقدم من كل:" من قانون العقوبات والتي جاء بھا 333المادة رقم   أو جرحھ أو شخص ضرب على قصدا

 على تزید مدة العمل عن تعطیل أو مرض عنھ نجم واالعتداء العنف وسائل من مؤثر فعل بأي إیذائھ

یزید ب المجني علیھ بتعطیل ایصوإذا لم ". سنوات ثالث إلى أشھر ثالثة من بالحبس عوقب یوماً، عشرین
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سنة أو الغرامة من خمسة إلى خمسة وعشرین دیناراً  الحبس من أسبوع حتىیوم تصبح العقوبة  20عن 

  .من قانون العقوبات 334أو بكلتا العقوبتین وفقاً لما نصت علیھ المادة 

و استئصال عضو أو تعطیل حاسة عن أللمریض مستقبل العدوى حاجة لقطع وإذا نتج عن تلك اإلصابة 

 لمادةوفقاً ل سنوات 10إلى  3من  المؤقتة الشاقة األشغالصبح العقوبة تف باصملا ةئر لطعتت نأكالعمل 

ً إلى إالیذاء فقط لكن توفي المجني علیھ مستقبل . من قانون العقوبات 335 وإذا كان قصد الجاني متجھا

ً للمادة  15- 5العدوى بسبب ھذه اإلصابة عوقب الجاني باألشغال الشاقة المؤقتة من  من  330سنة وفقا

  .قانون العقوبات

قاصداً من عملیة نقل العدوى قتل الشخص األخر فیسأل عن جریمة قتل  ناك يناجلاوعلى فرض أن 

ً للمادة رقم  سنة، في حال لو  15من قانون العقوبات ویعاقب باألشغال الشاقة المؤقة  326مقصود وفقا

ً  قتل من:" ، والتي تنص علىمات المجني علیھ  ،"سنة عشرة خمس الشاقة باألشغال وقبع ،قصداً  إنسانا

  .بعقوبة أقل من العقوبة األصلیةوإذا لم یمت یسأل عن الشروع بالقتل وبالتالي یعاقب 

كمرض (سبب أخر  ةروكذملاوتخفض ھذه العقوبات إلى النصف في حال لو اشترك في إحداث النتیجة 

وكان ) ةیوضعلا ضارمألا نم وغیرھا يوئرلا باھتلالاب وأالجاني بالسكري أو بالسرطان أو بالقلب 

ً ل كلذو ،بوجود ھذا المرضالجاني ال یعمل  على و .من قانون العقوبات 345لمادة ا ھیلع تصن اموفقا

  .عقوبتھ كاملةالعكس لو كان على علم بوجود المرض العضوي لدیھ فتبقى 

أما إذا لم یكن الجاني ناقل العدوى قاصداُ نقلھا إلى غیره ولكن أصیب الغیر بالفایروس نتیجة مخالطتھ مع 

لقواعد الحجر والقوانین الساریة وإھمالھ وتقصیره في درء نقل  ھذا المریض ونتیجة عدم مراعاة األخیر

العدوى إلى غیر فھناك احتمالین، اإلحتمال األول مسائلتھ على جریمة غیر مقصودة وفقاً لما سبق القول 

عن جریمة مقصودة تتمثل ال الثاني والذي أرجحھ ھو مسائلتھ سواء كانت جریمة قتل أو إیذاء، أما االحتم

وجود وسبب ترجیح االحتمال الثاني ھو ، )حسب النتیجة الحاصلة(ء المقصود أو القتل المقصود باإلیذا

 لالخ نم المخاطرةوقبولھ  ،الضارة عملھ نتیجةالجاني نشأ من خالل توقع الجاني  دقصد احتمالي عن

حداث ھذه النتیجة توجھ قصده مباشرة إل رغم عدم ،راشتنالا عیرس ھلمحی يذلا سوریافلا نأ ھتفرعم

 تجاوزت وإن مقصودة الجریمة تعد:" من قانون العقوبات بقولھا 64، وھذا ما نصت علیھ المادة الضارة

  ...".بالمخاطرة فقبل حصولھا توقع قد كان إذا الفاعل قصد الفعل عن الناشئة الجرمیة النتیجة
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 رعذ ثادحا دصق يذلاو نا الذي یعلم بوجود اإلصابة لدیھیروس كورواالمصاب بف :ةریخألا ةیضرفلا

  .سانلا ىدل

ً باصابتھ وخرج إلى الناس تصور لایمكن  بھذا المجال أن الجاني المصاب بفایروس كورونا كان عالما

خبرھم بوجود المرض لدیھ وحاول االقتراب منھم بقصد اثارة أمتواجدین في المحالت المختلفة، والعامة ال

، ل إرھابيفع، ففي ھذه الحالة یمكن اعتبار فعل الجاني ماع رطخ ثدحی امب خافتھمإو رعذلاوالرعب 

ستبدل بالسجن لكنھا ت(سنة، وتصبح عقوبتھ اعدام  15إلى  5یعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من وبالتالي 

في حال لو نتج عن فعلھ موت إنسان خالفاً ) في أراضي الضفة الغربیة مادعإلا ةبوقع المؤبد لعدم تطبیق

  . من قانون العقوبات 148و 147ألحكام المواد 

خاضعة لألحكام  كورونا بفایروس المصاب قبل من العدوى نقل عن الجزائیة المسؤولیةبھذا تكون و

ً في قانون العقوبات لجرائم القت ةالعام ھذه المسؤولیة وال بد من التنویھ أن  .ل واإلیذاء وفقاً لما وضح سالفا

نتیجة مخالفتھ  ناقل العدوى ال تلغي المسؤولیة الجزائیة التي تفرض على المریض الواردة في المقال

  .ر الصحيجقواعد الح

  

  

  

 


