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 :مستخمص 

فقد  ،مف الظواىر اإلجرامية المستحدثة نقؿ عدوي فيروس كورونا المستجد
غير قاصرة عمي الحجر أو الحديدة أو حتي  االجريمة حاليً أصبحت وسائؿ ارتكاب 

ويكوف  ،فقد تطورت لتكوف مف سوائؿ الجسـ أو األنفاس المحممة بالفيروس ،البارود
في جسمو أخطر عمي المجتمع ممف يحمؿ بندقية أو قنبمة ؛ ألنو  الفيروسمف يحمؿ 

و عف طريؽ سواء عف عمد أ قد يتسبب في نقؿ المرض إلي اآلالؼ مف الناس
 .اإلىماؿ

بسبب  مشكالتمف ال كثيراويثير فعؿ نقؿ عدوى فيروس كورونا المستجد  
وما يتفرع عف ذلؾ مف صداـ مع مبدأ شرعية الجرائـ  ،عدـ وجود نص خاص بو

 ،بالرغـ مف خطورة ىذا الفعؿ حيث لـ يتـ تجريـ نقمو بنص خاص وصريح ،والعقوبات
لية كبيرة تتمثؿ في صعوبة توقيع العقاب عمي وال شؾ أف ىذا األمر أدى إلي إشكا

 .أو عف طريؽ الخطأ اعمدً  همرتكب ىذا الفعؿ إلي غير 

ذا كانت المسئولية الجنائية ال تنشأ إال في حاالت حددىا القانوف عمى   وا 
يحظره القانوف، أو امتناًعا يوجب القانوف  سبيؿ الحصر، وىي أف يقارؼ الجاني فعاًل 

ولت ىذه الدراسة الحموؿ ليذه اإلشكالية عف طريؽ إعادة قراءة فقد تنا القياـ بو،
مع الدعوة المستمرة لممشرع الجنائي لوضع النص الخاص الذي  ،النصوص القائمة

  .يجـر نقؿ عدوي كورونا المستجد
 
 
 

 

  ، فيروس كورونا ، تجريـ ، نقؿ أزمة :المفتاحية الكممات
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Abstract: 

One of the new criminal phenomena is the transmission of the 

new Corona virus infection. The means of committing the crime are 

now not limited to stone, Hodeidah, or even gunpowder. bomb; 

Because it may cause the transmission of the disease to thousands of 

people, whether intentionally or through negligence. 

The act of transmitting the emerging corona virus infection 

raises many problems due to the absence of a special text for it, and 

the clash with the principle of legality of crimes and penalties, as it 

was not criminalized by a special and explicit text despite the 

seriousness of this act, and there is no doubt that this matter led to A 

major problem is the difficulty of imposing punishment on the 

perpetrator of this act to others, intentionally or by mistake. 

And if criminal responsibility does not arise except in cases 

specified by law exclusively, which is that the offender commits an 

act prohibited by law, or an abstention that the law requires to be 

done, then this study addressed solutions to this problem by re-reading 

the existing texts, with the continuous call for the criminal legislator to 

put The special text that criminalizes the transmission of the emerging 

corona infection. 
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 :مقدمة

غير قاصرة عمي الحجر أو الحديدة  ااب الجريمة حاليً أصبحت وسائؿ ارتك 
فقد تطورت لتكوف مف سوائؿ الجسـ أو األنفاس المحممة بفيروس  ،أو حتي البارود
فمف يحمؿ ىذا الفيروس في جسمو يكوف أخطر عمي المجتمع ممف  ،كورونا المستجد

الناس سواء  يحمؿ بندقية أو قنبمة ؛ ألنو قد يتسبب في نقؿ المرض إلي اآلالؼ مف
 .عف عمد أو عف طريؽ اإلىماؿ

بسبب  مشكالتمف ال كثيراويثير فعؿ نقؿ عدوى مرض كورونا المستجد  
، وما يتفرع عف ذلؾ مف صداـ مع مبدأ شرعية (1)عدـ وجود نص خاص ينظمو 

، حيث لـ يتـ تجريـ نقؿ عدوى بعض األمراض المعدية بنص (2)الجرائـ والعقوبات
، وذلؾ عكس الحاؿ في بعض (3)مف خطورة ىذا الفعؿ بالرغـ  خاص وصريح

، وال شؾ أف (4)التشريعات التي وضعت نصوًصا خاصة لمعقاب في حالة نقؿ العدوى 
كبيرة تتمثؿ في صعوبة توقيع العقاب عمي مرتكب فعؿ  مشكمة ىذا األمر أدى إلي

طبيؽ عمًدا أو عف طريؽ الخطأ، أو ت هنقؿ عدوى مرض كورونا المستجد إلي غير 
 .(5)نص غير مناسب عمي جريمتو 

وبالرغـ مف محاولة المشرع المصري الحثيثة لمسعي نحو مواجية األوبئة  
والجوائح الصحية بوضع عدة قوانيف لمنع تفشي األمراض المعدية، إال إف ىذه 

وىو ما ظير في القانوف  ،ظميا قوانيف وقائية أكثر منيا تجريميةالقوانيف كانت في مع
 بشأف إجراءات مواجية األوبئة والجوائح الصحية. 2221لسنة  152رقـ 

فقد رخصت المادة األولي مف ىذا القانوف لرئيس مجمس الوزراء بعد موافقة  
أي  تفشي األوبئة أو الجوائح الصحية أف يصدر قراًرا باتخاذ ةحالفي مجمس الوزراء 

ة والسالمة العامة، ومف مف التدابير الالزمة لمواجية ىذه المخاطر بما يحفظ الصح
ىذه التدابير وضع قيود عمي حرية األشخاص في االنتقاؿ أو المرور، وتعطيؿ العمؿ، 
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 خر ىذه التدابير.آوالدراسة، وتحديد مواعيد فتح وغمؽ المحاؿ العامة، إلي 

ولقد تضمنت المادة الخامسة مف ىذا القانوف العقاب بالحبس وبالغرامة التي  
ىاتيف العقوبتيف، كؿ مف خالؼ أًيا مف  يف ألؼ جنيو، أو بإحدال تزيد عمي عشري

التدابير الواردة بقرار رئيس مجمس الوزراء الصادر وفًقا لنص المادة األولي مف ىذا 
 القانوف أو القرارات الصادرة مف المجنة تنفيًذا ليذا القرار. 

 1958ة لسن 137إلي أف التعديؿ الوارد عمي القانوف رقـ  -أيًضا -ونشير 
 142بموجب القانوف رقـ  بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية

، لـ يكف لينص عمي تجريـ نقؿ مرض كورونا المستجد، بؿ سار عمي ما 2222لسنة 
ألفو المشرع مف تجريـ مخالفات االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية، 

حة في سبيؿ منع انتشار أمراض القسـ األوؿ فكاف مف أىـ مالمحو منح وزير الص
سمطة إلزاـ األفراد أو الفئات التى يحددىا  (6)التي مف ضمنيا كورونا المستجد 

أو األوشحة و غيرىا مف المستمزمات  ،أو األقنعػة الطبيػة ،باستخداـ الكمامات الواقيػة
روط والضوابط الوقائية األخرى خارج أمػاكف الػسكف، عمػى أف يتضمف القرار الش

المنظمة لذلؾ، وكػذا االشػتراطات الواجػب توافرىا فى ىذه األدوات والمستمزمات 
 .(7)الوقائية 

وقرر القانوف العقاب عمي مف يخالؼ القواعػد واإلجراءات التى يحددىا وزير  
( مف ىذا القانوف، وضاعؼ العقوبة فى حالة العود أو 23الصحة ووفًقا لحكـ المادة )

أو  ،أو القوة ،ترف أى مف األفعاؿ الواردة فى الفقػرة السابقة باستخداـ العنؼإذا اق
. (8) االتيديد باستخداميم  

وكذلؾ يعاقب ىذا القانوف بغرامة ال تقؿ عف ثالثمائػة جنيػو وال تجػاوز خمسة  
مكررا(  22آالؼ جنيو كؿ مف خالؼ قرار وزير الصحة الصادر وفًقا لحكـ المادة )

 .(9)قانوف مف ىذا ال
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وفي ىذه القوانيف سار المشرع عمي نيجو بتجريـ مخالفة التدابير االحتياطية  
لموقاية مف األمراض المعدية، ولكنو لـ يتعرض لتجريـ النقؿ الفعمي لمرض كورونا 
المستجد سواء بعمد أو بإىماؿ، بما يعني أف المشرع ترؾ ذلؾ لمتجريـ الوارد في 

ف الجنائي، بحسباف أف اإلصابة بالفيروس تمثؿ جريمة أذي القواعد العامة مف القانو 
ذا تطورت  مما ينضوي تحت مظمة جرائـ األذي التي يجرميا القانوف الجنائي، وا 

 .(12) النتيجة إلي الوفاة، فيكوف نقؿ مرض كورونا في ىذه الحالة جريمة قتؿ

 أىمية الدراسة:

شي مرض كورونا تاتي أىمية ىذا الموضوع مف المخاوؼ التي تواكب تف
المستجد، والخطورة التي يمثميا في الوقت الحالي، حيث تمثؿ اإلصابة بيذا المرض 
أذي كبير قد يتسبب في فقد الحياة أو اإلصابة بعاىة مستديمة خطيرة مف تمؼ رئوي 

 .(11)فقد حاسة الشـ أو غير ذلؾ مف العاىات  أو ضعؼ في النظر، أو

وىما  ،وحياتوتعمقو بصحة اإلنساف ولذلؾ تأتي أىمية ىذا الموضوع ل 
أغمي نعمة يمتمكيا اإلنساف، مما يستوجب فرض الحماية الجنائية ليا ضد النقؿ 
العمدي لفيروس كورونا المستجد، أو نقمو عف طريؽ مخالفات االحتياطيات 
الصحية لموقاية مف األمراض المعدية مما يتسبب في االعتداء عمي الحؽ في 

 حياة. والحؽ في ال ،الصحة

 تحديد المشكمة محل الدراسة:

تتمثؿ المشكمة محؿ ىذه الدراسة في عدـ وجود النص الخاص بتجريـ نقؿ 
مرض كورونا المستجد، فالمسئولية الجنائية محددة عمي سبيؿ الحصر في نصوص 
عقابية، فال تنشأ إال في حاالت حددىا القانوف عمي سبيؿ الحصر عندما يقارؼ 

ناًعا ينص القانوف عمي تجريمو، وال يجوز القياس في مجاؿ أو امت الشخص فعاًل 
التجريـ، فال يمكف تطبيؽ نص جنائي خاص بنقؿ مرض الزىري عمي نقؿ مرض 
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فيروس كورونا، فالقياس في مجاؿ القانوف الجنائي محظور، ومف ىنا تأتي صعوبة 
مساءلة الشخص الذي يتسبب في نقؿ مرض كورونا المستجد عف جرائـ القتؿ 

لخطر اإلصابة بالمرض؛ حيث  هأو تعريض غير  واإلصابة الخطأ بسبب ىذا الفيروس،
ال توجد نصوص جنائية في قانوف العقوبات المصري تقرر المسئولية الجنائية عف 

 ىذه الجرائـ.

كما تتمثؿ إشكالية الموضوع في صعوبة إثبات ىذا النوع مف الجرائـ، ولذلؾ  
لحديثة التي تعمؿ بالذكاء االصطناعي مف أجؿ يجب إدخاؿ وسائؿ التكنولوجيا ا

  ثبات في ىذه الجرائـ.تسييؿ عممية اإل

 اليدف من الدراسة: 

عدـ وجود النص الخاص بتجريـ نقؿ مرض تيدؼ الدراسة إلي حؿ أزمة 
تقنيف انعقاد المسئولية الجنائية لمشخص الذي يتسبب في نقؿ كورونا المستجد، و 

أو عف طريؽ الخطأ، فال يكفي لمكافحة الجرائـ التي المرض سواء عف طريؽ العمد 
تقع بسبب نقؿ الفيروسات تجريـ مخالفة االحتياطات الصحية فقط، بؿ ال بد مف 

 تجريـ النقؿ الفعمي لممرض.

كما تيدؼ الدراسة إلي تحديد موقؼ القانوف الجنائي مف فيروس  
كيات المرتبطة بو كورونا، وتحديد الجرائـ والعقوبات التي تنطبؽ عمى السمو 

 وتشكؿ جرائـ جنائية. 

 منيج الدراسة:

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لنصوص التشريعات  
المصرية التي تناولت مواجية األوبئة والجوائح الصحية ومدي كفايتيا لموقاية مف 

قارنة التي تصدت الم األمراض المعدية، ىذا مع اإلشارة إلى موقؼ التشريعات العربية
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ليذه المسألة، والمقصد مف ذلؾ التمًّكف مف الوقوؼ عمى تقييـ جدي ومستنير لسياسة 
االىتداء لفكرة و في مواجية نقؿ عدوي مرض كورونا المستجد،  مصريال المشرع

والحؽ في  واضحة في سبيؿ المواجية الجنائية لحماية الحؽ في الصحة العامة،
  الحياة ضد ىذا المرض.

لقد اعتمدنا في ذلؾ عمي التركيز عمي الخطوط األساسية لمموضوع و  
فال تطغي كثرة تفاصيمو عمي جوىره، فكاف اىتمامنا منصًبا  الستبياف مقوماتو بسيولة،

االستشياد  عمي المعالجة الجنائية لحماية الصحة العامة بإيجاز غير مقتضب، مع
 بالتطبيقات القضائية كمما دعت الحاجة لذلؾ.

 ة الدراسة:خط 

تناولت الدراسة بعد التمييد السابؽ دراسة أزمة عدـ وجود النص الخاص  
بتجريـ نقؿ عدوي مرض كورونا المستجد مف خالؿ بياف مضموف مبدأ شرعية الجرائـ 

عمي منع تفشي ىذا المرض، وأىـ الحموؿ ونتائجو عدـ وجود النص  روالعقوبات، وأث
نيا ال تمثؿ أزمة حقيقة لوجود القواعد القانونية ف أالباحثيليذه األزمة التي يري بعض 

التي يمكف تطبيقيا في ىذا المجاؿ حياؿ مف يتعمد نقؿ عدوي كورونا المستجد، أو 
 تي:فصميف عمي النحو اآل ينقمو عف طريؽ الخطأ، كؿ ما تقدـ يتـ طرحو مف خالؿ

عية الجرائم فعل نقل عدوي فيروس كورونا المستجد في ظل مبدأ شر  الفصل األول:
 والعقوبات

المبحث األول: مضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مجال نقل عدوى كورونا 
 المستجد

 المقصود بالمبدأ في مجاؿ نقؿ عدوي فيروس كورونا المستجد. -أواًل: 
تحت أفعاؿ  فعؿ نقؿ كورونا المستجد بوصفو مف األفعاؿ التي تقع -ثانًيا: 

 األذى.
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: نتائج شرعية الجرائم والعقوبات في مجال نقل عدوي مرض كورونا المبحث الثاني
 المستجد

وجوب الحكـ بالبراءة في حالة عدـ وجود نص يجـر الفعؿ  :النتيجة األولي 
 ويحدد عقوبتو.

عند تفسير النصوص الجنائية المتعمقة بنقؿ العدوي ال يجوز  :النتيجة الثانية
 المجوء إلي القياس.

 : إنو ال يجوز لمقاضي توقيع عقوبة عمي الفعؿ ال تتعمؽ بو.النتيجة الثالثة

غياب النص الخاص الذي يّجرم نقل عدوى كورونا  مشكمةحل : الفصل الثاني 
 المستجد

المبحث األول: إعادة قراءة النصوص القائمة في تجريم نقل عدوى كورونا  
  المستجد

 ونا المستجدنقل عدوي كور  لتجريم المطمب األول: القواعد العامة 

 فيما يتعمؽ بالتعدي عمي الحؽ في الصحة بنقؿ العدوى. -:أوًل  

 فيما يتعمؽ بالتعدي عمي الحؽ في الحياة بنقؿ العدوى. -:ثانًيا 

 في مجاؿ نقؿ العدوى عف طريؽ الخطأ. :ثالثًا 

 .فيما يتعمؽ بتجريـ مخالفة التدابير الوقائية -:رابًعا

 نقل عدوي أمراض معدية معينة بتجريمة المطمب الثاني: القواعد الخاص

 القواعد الخاصة بتجريـ نقؿ عدوي مرضي الجذاـ والزىري: -:أوًل 

مدي تطبيؽ النصوص المتعمقة بنقؿ عدوي مرض الزىري عمي  -:ثانًيا 
 كورونا المستجد: 
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 ختالؼ فيما بيف مرض الزىري وبيف كورونا المستجد.اال (1) 

 لقانوف الجنائي.القياس محظور في مجاؿ ا (2) 

والتعريض لخطرىا بنص  المبحث الثاني: التدخل التشريعي لتجريم نقل العدوى
 خاص

التدخل التشريعي في مجال النقل الفعمي لعدوى فيروس  -المطمب األول: 
 كورونا المستجد 

االجتياد لوضع نص خاص لتجريـ نقؿ عدوي فيروس كورونا  -:أوًل 
 المستجد.

 لمرتقب لتجريـ تعمد نقؿ عدوي كورونا المستجد.سمة النص ا -:ثانًيا

 التدخل التشريعي في مجال الوقاية من نقل كورونا المستجد: المطمب الثاني 

 لخطر العدوى أو نقميا بقانوف واحد. آلخريفتجريـ تعريض ا :أوًل 

في موضع  وضع النصوص المتعمقة بالوقاية مف نقؿ العدوى :ثانًيا
 التطبيؽ.

 ؿ التشريعي لمواكبة التطور اليائؿ في المجاؿ الطبي الوقائي.التدخ :ثالثًا

  

 اهلل قصد السبيؿ،،، ىوعم

 

 

 



 0200 يونيو –السبعون السادس و  العدد           واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 078 

 

 الفصل األول

 فعل نقل عدوي كورونا المستجد في ظل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  

ىؿ يعتبر فعؿ نقؿ عدوى مرض كورونا المستجد جريمة؟ اإلجابة عمي ىذا  
 البحث. ىذا التساؤؿ ىو محور الدراسة في

فال شؾ أف فعؿ نقؿ عدوى مرض كورونا المستجد يمثؿ اعتداء عمي الحؽ  
، إال أف ىذا (12)في الصحة، أو الحؽ في الحياة لما ينتج عنو مف ضرر ممموس 

ف كاف المشرع قد  الفعؿ لـ يتـ النص عمي تجريمو في قانوف العقوبات بنص خاص، وا 
ورتب المسئولية  ،لزىري بقوانيف خاصةخص بعض األمراض المعدية مثؿ الجذاـ وا

، فإنو لـ يفعؿ ذلؾ في شأف نقؿ عدوى هالجنائية عمي مف يتسبب في نقميما لغير 
كورونا المستجد، وىو ما أثار الجدؿ حوؿ إمكانية تطبيؽ القواعد القائمة في ىذا 

إصدار قانوف خاص بنقؿ عدوى كورونا المستجد لينظـ ىذا األمر، وذلؾ  والشأف؟ أ
  -، و نعرض ذلؾ فيما يمي:(13)تجنب صعوبة توقيع العقاب عمي مرتكب ىذا الفعؿ ل

مضموف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات في مجاؿ نقؿ عدوى  -:المبحث األول
 كورونا المستجد.

نتائج مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات عمي فعؿ نقؿ عدوى  -:المبحث الثاني
 .كورونا المستجد

 -تي:آلوذلؾ عمي النحو ا 
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 المبحث األول

 مضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مجال نقل عدوى كورونا المستجد

 المقصود بالمبدأ في مجال نقل عدوي فيروس كورونا المستجد: -أوًل: 

متناعات المعاقب اال يقصد بمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات حصر األفعاؿ و
تحديد الجزاءات التي توقع عمي مرتكبييا في نصوص عمييا قانوًنا والمسماة بالجرائـ، و 

، وتحديد (15)فميس لمتجريـ والعقاب سوي مصدر واحد ىو التشريع ،(14)قانونية محددة
الجرائـ والجزاء الجنائي المستحؽ عمي كؿ جريمة ىو أمر موكوؿ لمسمطة التشريعية 

لسموؾ الُمخؿ ووكيمة عنو في تحديد صور ا وحدىا بوصفيا معبرة عف إرادة الشعب،
وتعييف العقوبة المستحقة عمي كؿ صورة مف صور ، والبقاءحياة بحقو الطبيعي في ال

 .(16)ىذا السموؾ 

وعمي ذلؾ فالجريمة مف الناحية القانونية ىي أمر رتب القانوف عمي ارتكابو  
عقوبة، واألفعاؿ التي تعد جريمة محددة سمًفا، و لكؿ جريمة نموذجيا القانوني والجزاء 

ال يعتبر الفعؿ أو االمػتناع جريمة إال إذا سبقو أالجنائي الذي يقابميا، وعمي القاضي 
 . (17)تشريع إلي تجريمو 

وىذا المبدأ مف القواعد األساسية التي ترتكز عمييا التشريعات الجنائية في  
 مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 11جمع، ولذلؾ نجد الفقرة الثانية مف المادة أدوؿ العالـ 

" ال يداف أي شخص مف جراء فعؿ أو ترؾ إال إذا كاف  -نو:أاإلنساف تنص عمي 
وكذلؾ ال توقع  ،ذلؾ يعتبر جُرًما وفًقا لمقانوف الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الجـر

 عميو عقوبة أشد مف تمؾ التي كاف يجب توقيعيا وقت ارتكاب الجـر ".

شرع المصري قد قصر أفعاؿ وباستقراء نصوص القانوف الجنائي نجد أف الم 
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عطاء المواد الضارة، و لـ ينص  ،والجرح ،و الضرب ،والقتؿ ،عتداء عمي التسميـاال وا 
في أي مادة مف مواده عمي جريمة نقؿ عدوى مرض كورونا المستجد، وكذلؾ غيره 

لتياب الكبد الوبائي، لذلؾ يصطدـ السموؾ امف بعض األمراض المعدية كاإليدز و 
ي نقؿ العدوى بمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، كالمصاب بمرٍض معٍد الذي يتسبب ف

تخاذ احتياطات اويختمط بغيره مف األصحاء، أو يتعمد ممارسة العالقة الزوجية دوف 
صحية، وكذلؾ تبرعو بدمو المموث لبنوؾ الدـ، فيذه األفعاؿ لـ يتـ تجريميا بنص 

في الواقع العممي عند مواجية  مف الصعوبات اخاص صريح ومباشر، مما يثير كثير 
 .(18) بعض السموكيات التي تتسبب في نقؿ عدوى كورونا المستجد

حتياطات الصحية بشأف اال 1958لسنة  137وبالنظر في القانوف رقـ  
 الـ نجد تجريم 2222لسنة  142لموقاية مف األمراض المعدية والمعدؿ بالقانوف رقـ 

حتياطات ينظـ اال ياوقائ ايذا القانوف يعتبر قانونلفعؿ نقؿ العدوى في ىذا القانوف، ف
الصحية لموقاية مف األمراض المعدية دوف التعرض لممسئولية الجنائية الناشئة عف 

 نقؿ العدوى.

بشأف  1958لسنة  137وتجدر اإلشارة إلي التعديؿ الوارد عمي القانوف رقـ  
لسنة  142لقانوف رقـ بموجب ا االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية

، وكاف مف أىـ مالمح التعديؿ منح وزير الصحة في سبيؿ منع انتشار أمراض 2222
سمطة إلزاـ األفراد أو الفئات التى  (19)القسـ األوؿ التي مف ضمنيا كورونا المستجد 

أو األوشحة و غيرىا مف  ،أو األقنعػة الطبيػة ،يحددىا باستخداـ الكمامات الواقيػة
مات الوقائية األخرى خارج أمػاكف الػسكف، عمػى أف يتضمف القرار الشروط المستمز 

والضوابط المنظمة لذلؾ، وكػذا االشػتراطات الواجػب توافرىا فى ىذه األدوات 
 .(22)والمستمزمات الوقائية 

بالحبس وبغرامة ال تقؿ عػف خمػسة آالؼ جنيػو وال  ويعاقب ىذا القانوف 
أو  ،أو عطػؿ ،و بإحدى ىاتيف العقوبتيف، كؿ مف أعػاؽتجاوز عشرة آالؼ جنيو، أ
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أو خالؼ القواعػد  ،أو أًيا مف الشعائر والطقوس الدينية المتبعة لمدفف ،منع دفف الميت
( مف ىذا القانوف.23جراءات التى يحددىا وزير الصحة ووفًقا لحكـ المادة )واإل   

األفعاؿ الواردة فى أو إذا اقترف أى مف  ،وتضاعؼ العقوبة فى حالة العود
. (21) ماالفقػرة السابقة باستخداـ العنؼ أو القوة أو التيديد باستخدامي  

وكذلؾ يعاقب ىذا القانوف بغرامة ال تقؿ عف ثالثمائػة جنيػو وال تجػاوز خمسة  
مكررا(  22آالؼ جنيو كؿ مف خالؼ قرار وزير الصحة الصادر وفًقا لحكـ المادة )

 .(22)مف ىذا القانوف 

ويبدو جمًيا أف ىذا القانوف يعني فقط بتجريـ مخالفة التدابير االحتياطية  
لموقاية مف األمراض المعدية، ولكنو لـ يتعرض لتجريـ النقؿ الفعمي لمرض كورونا 
المستجد سواء بعمد أو بإىماؿ، بما يعني أف المشرع ترؾ ذلؾ لمتجريـ الوارد في 

سباف أف اإلصابة بالفيروس تمثؿ جريمة أذي القواعد العامة مف القانوف الجنائي، بح
ذا تطورت  مما ينضوي تحت مظمة جرائـ األذي التي يجرميا القانوف الجنائي، وا 

 النتيجة إلي الوفاة، فيكوف نقؿ مرض كورونا في ىذه الحالة جريمة قتؿ.
 تحت أفعال األذى. فعل نقل كورونا المستجد بوصفو من األفعال التي تقع -ثانًيا: 

المقطوع بو إف غياب النص التجريمي الخاص بفعؿ نقؿ عدوى كورونا  مف 
مف  كثيرالمستجد ال يعني إباحة ىذا السموؾ الذي يقع تحت أفعاؿ األذى، فيناؾ 

 ،القواعد العامة التي تّجـر المساس بسالمة الجسد، وتستيدؼ حماية الحؽ في الحياة
قؿ كورونا المستجد مف في نوالحؽ في الصحة، ومف ثـ فمف يفمت مف يتسبب 

 .(23)العقاب

والقتؿ  ،عتداء التي وردت في القانوف وىي التسميـفإذا كانت أفعاؿ اال 
عطاء المواد الضارة، فإف نقؿ عدوى مرض كورونا المستجد ال  ،والجرح ،والضرب وا 

ينفصؿ عف ىذه األفعاؿ بالنظر إلي النتيجة التي تترتب عميو والتي تتمثؿ في إزىاؽ 



 0200 يونيو –السبعون السادس و  العدد           واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 080 

  .(24)و األذي الروح أ

لذلؾ ذىب رأي إلي أف األمر ال يستمـز وضع تنظيـ قانوني جديد لمواجية  
القانونية التي تثيرىا سموكيات نقؿ األمراض المعدية، ومنيا مرض كورونا  مشكالتال

المستجد الخطير وذلؾ بالنظر لمنصوص القائمة، والتي تكفي في حد ذاتيا لمواجية 
 .(25)ؿ العدوى إذ إنيا تنطبؽ عمييا األفعاؿ التي تتسبب في نق

حيث تتعدد صور وأشكاؿ نقؿ فيروس كورونا المستجد، فتتفؽ في كيفية  
أو العيف، وتختمؼ في  ،أو الفـ ،دخوؿ الفيروس لجسـ اإلنساف وىي إما مف األنؼ

طريقة وصولو إلى تمؾ الحواس بجسـ اإلنساف فيمكف نقمو عف طريؽ مخرجات الجسـ 
أو عف طريؽ أجساـ وسيطة  ،اس محممة بفيروس كورونا المستجدوأنف ،مف سوائؿ

 تحمؿ ىذا الفيروس إلي المجني عميو. 

ومف حيث الشكؿ الذي يمثؿ السموؾ المكوف لمجريمة فقد ينتقؿ فيروس 
كورونا عف طريؽ سموؾ عمدي أو عف طريؽ سموؾ غير عمدي، وتختمؼ المسئولية 

ؼ العقوبة المقررة، فتحديد طريقة إصابة الجنائية في كؿ منيما، وبالتبعية تختم
اإلنساف بالفيروس ميمة مف أجؿ تحديد نوعية المسئولية الجنائية عف نقؿ ىذا 

 الفيروس، ومقدار العقوبة التي يجب توقيعيا عمى مرتكب ىذا السموؾ.

ونشير إلي إنو يوجد نوعيف مف المسئولية الجنائية في مجاؿ نقؿ عدوي فيروس  
  د:كورونا المستج

أوليما: المسئولية الجنائية الناشئة عف مخالفة اإلجراءات االحترازية والوقائية مف أجؿ  
مكافحة المرض ومنع انتشار العدوي، فإذا لـ يمتـز الفرد بالتعميمات الواجبة 

فإف ذلؾ يشكؿ جريمة جنائية تتمثؿ في االمتناع عف  لعدـ نقؿ العدوى لغيره
جراءات الوقاية مف المرض سواء تحققت النتيجة ، ةالقياـ باإلجراءات االحترازي وا 

 أـ لـ تتحقؽ. 
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وثانييما: المسئولية الجنائية الناشئة عف النقؿ الفعمي لفيروس كورونا المستجد،  
بالمرض، توجو إليو المسئولية  هيتسبب في إصابة غير  افمف يرتكب سموك

ئولية عمدية أو الجنائية عف جريمة القتؿ أو اإلصابة سواء كانت ىذه المس
 عف طريؽ الخطأ.

جتماعية التي يحمييا فإذا كاف فعؿ نقؿ العدوى يتعارض مع المصمحة اال 
النظاـ القانوني كمو، وىذا الفعؿ يمثؿ اعتداء عمي حؽ يحميو القانوف فمف يفمت مقترفو 
مف العقاب في كؿ األحواؿ وفًقا لمقواعد العامة، إال أف المرجو أف يتـ إخضاع ىذا 

سموؾ الخطير لنص تجريمي خاص لتحقيؽ التيسير والوضوح لمقاضي، وأيًضا ال
 .(26)لتحقيؽ التوازف العادؿ حسبما ينتج عنو مف ضرر

فاألصؿ إف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات ال يحـر المجتمع مف الحماية التي  
تي تنشأ عف وال،والجديرة بالتجريـ ،يكفميا لو القانوف بتجريـ األفعاؿ التي تسبب الضرر

وكثرة االكتشافات، فيكشؼ عف أفعاؿ أخري ضارة بالمجتمع  ،التقدـ الحضاري والتقني
 .(27)لـ تقع في حيز التجريـ

فالمشرع يستعمؿ في نصوص التجريـ عبارات يحقؽ بيا التوازف بيف مصمحة  
المجتمع وحقوؽ األفراد، فيي ليست ضيقة تجعؿ ميمة القاضي مقتصرة عمي التطبيؽ 

في ليا فتجعمو عاجًزا عف أف يجد فييا الوسيمة لحماية المجتمع مف األفعاؿ الحر 
، فيمتـز القاضي (28)الضارة بو، كما إنيا ليست واسعة فتبيح لو إىدار حقوؽ األفراد 

بتحديد عمة النص التي يستيدؼ المشرع منيا حماية حؽ معيف جدير بالحماية، 
 .(29)طائمة العقاب المقرر بيذا النص فيكوف كؿ ما يمس ىذا الحؽ بالضرر يقع تحت

مف قانوف  265و 244و 242و 236مثاؿ ذلؾ فإف المستيدؼ بالمواد 
؛ فيعاقب لذلؾ عمي أفعاؿ الضرب (32)العقوبات ىو حماية الحؽ في سالمة الجسـ 

عطاء المواد الضارة، فإذا أردنا تفسير ىذه النصوص وبياف األفعاؿ التي  والجرح وا 



 0200 يونيو –السبعون السادس و  العدد           واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 082 

وتفصيؿ عناصره، فالحؽ  ،عمينا تحديد الحؽ الذي يحميو تحديًدا دقيًقايجرميا القانوف ف
في سالمة الجسـ ىو الحؽ في ضماف السير العادي لمجسـ، فكؿ فعؿ يمس ىذا 

ولو كاف المدلوؿ المغوي ليذه ،أو إعطاء مواد ضارة،أو جرًحا،السير العادي يعد ضرًبا
كاف نقؿ فيروسات وجراثيـ مرض إلي التعبيرات غير متسع لذلؾ الفعؿ، وتطبيًقا لذلؾ 

المجني عميو، أو توجيو أشعة إلي جسمو ال تناؿ أعضاءه الخارجية بسوء، ولكنيا 
 ،مساًسا بالحؽ في سالمة الجسـ كاف تخؿ بالسير العادي لجياز مف أجيزتو الداخمية

 .(31)وكاف بذلؾ خاضًعا لتجريـ القانوف

صعبة ؛ ألنو سينظر إلي النظاـ إال أف ميمة القاضي في ىذه الحالة ستكوف 
القانوني كمو، لكي يفسر مضموف المصمحة المحمية في النص ويطبؽ القواعد عمي 

 .(32)ما يقع عمييا مف اعتداء

فمع اإلقرار بوجود النصوص العامة التي يمكف أف تطبؽ عمي أفعاؿ نقؿ 
ئع عدوي مرض كورونا المستجد إال أف ىذه النصوص قد ال تنطبؽ عمي بعض وقا

نقؿ العدوى التي تتـ عف طريؽ ممارسة الجنس، أو التبرع بالدـ المموث، أو إرضاع 
المرأة المصابة بكورونا المستجد لطفؿ سميـ، أو مجرد اختالط المصاب بمرض 

 .(33)بغيره مف األصحاء كورونا المستجد

ومف جية أخرى فإنو تجدر اإلشارة إلي أف المشرع قد وضع بعض القوانيف 
فرض االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية لمنع انتشار ىذه الخاصة ل

األمراض، ومف ىذه االحتياطات عزؿ المريض بمرٍض معٍد في أماكف خاصة، وحظر 
، إال أف ىذه االحتياطات ال (34)ممارسة بعض الميف، واإلجبار عمي الخضوع لمعالج 

مرتكب السموؾ؛ وذلؾ لعدـ توافر أىـ يترتب عمي مخالفتيا انعقاد المسئولية الجنائية ل
شرائطيا وىو العقاب عمي حالة النقؿ الفعمي لممرض، ومف جية أخري فارتكاب ىذا 
السموؾ ال يترتب عميو العقاب بعقوبة جنائية تصدر عف جية قضائية في كؿ 

نما ىي تدابير تصدر عف السمطة اإلدارية كالعزؿ أو الغرامة الفورية  ، (35)األحواؿ، وا 
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 . (36)ا أف ىذه التدابير يغيب عنيا صفة الردع، وىو مف أىـ صفات العقوبة كم

صدر قرار رئيس مجمس  19/5/2222ونشير لمتدليؿ عمي ذلؾ إنو بتاريخ  
نو: " يمتـز أوالذي تضمف في مادتو الحادية عشر  2222لسنة  1269الوزراء رقـ 

أو  ،المنشآت الحكومية أو ،أو المحالت ،العامموف والمترددوف عمي جميع األسواؽ
أو أثناء التواجد بجميع وسائؿ النقؿ الجماعية سواء  ،أو البنوؾ ،المنشآت الخاصة

  "رتداء الكمامات الواقية وذلؾ لحيف صدور إشعار أخر االعامة أو الخاصة ب

لتزاـ عقوبة قاسية، وىي الغرامة التي ال ولقد رتب القرار عمي مخالفة ىذا اال
ؼ جنيو، وُيعاقب كؿ مف يخالؼ باقي أحكاـ ىذا القرار بالحبس تجاوز أربعة آال

 "أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف  ،وبغرامة ال تجاوز أربعة آالؼ جنيو

لسنة  2721صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  28/12/2222وفي تاريخ 
لسنة  1269ونظـ ذات الموضوع الذي سبؽ تنظيمو بموجب القرار رقـ  2222
لذكر، ومع ذلؾ فمـ يشر القرار الجديد مف قريب أو مف بعيد لمقرار سالؼ ا 2222

  ! القديـ الذي نظـ ذات الموضوع

 ىي: 2222لسنة  2721ومف أىـ المستجدات التي جاء بيا القرار رقـ 

إنو قرر عقوبة لمخالفة أحكاـ ىذا القرار وىي الغرامة التي ال تجاوز مائة وخمسوف أ
 .ة آالؼ جنيو.جنييا...بعد أف كانت أربع

فيما  2222لسنة  1269وىو ما يعني أف المشرع قد قرر إلغاء القرار رقـ 
 -ف:أيتعمؽ بالعقوبة المقررة ؛ فمف المسممات في الفقو القانوني 

إلغاء القاعدة القانونية يكوف بنص صريح كالنص عمي إلغائيا صراحة، أو 
-مشرع بنصوص جديدة بإلغائيا ضمنًيا عندما يصدر تشريع جديد ينظـ فيو ال

وعندما يصدر النص  مف جديد كاف قد نظمو مف قبؿ،-موضوعا معيًنا تنظيًما كاماًل 
ومف ثـ فإف  الجديد يمغي النص القديـ الذي يخالفو، بحسباف أف الالحؽ ينسخ السابؽ،
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رتداء الكمامة الواقية ىي الغرامة التي ال تجاوز مائة وخمسوف االعقوبة المقررة لعدـ 
 وىو ما أعاد األمور لنصابيا، بالعودة لممعقولية والتناسب. ا،جنيي

ذا كاف المشرع المصري قد وضع قانوف لالحتياطات الصحية لموقاية مف  وا 
خص بعض  األمراض المعدية ليخضع تحتو سائر األمراض المعدية، إال أنو قد

، 1946لسنة 131األمراض المعدية بقوانيف خاصة مثؿ مرض الجذاـ بالقانوف رقـ 
، إال أف ىذيف القانونيف مخصصاف 1952لسنة  158ومرض الزىري بالقانوف رقـ 

ف كاف المشرع قد أقر المسئولية الجنائية لناقؿ مرض  لمرض الزىري والجذاـ فقط، وا 
الجذاـ، ومرض الزىري، ووضع العقوبة لمرتكب ىذا السموؾ، إال أنو ال يجوز 

فيما، بحسباف أف القياس محظور في تطبيقيما عمي نقؿ عدوى أي مرض أخر خال
 . (37)مجاؿ التجريـ

فإذا كانت القواعد العامة في القانوف الجنائي قد تعجز عف العقاب لبعض 
السموكيات التي يتـ عف طريقيا نقؿ العدوي، كالتبرع بالدـ المموث، أو كنقؿ العدوى 

اجة إلي التدخؿ فإننا نكوف بح صحاء، أو العالقات الجنسية،عف طريؽ االختالط باأل
سيما في ظؿ عدـ جواز القياس عمي نقؿ عدوي مرضي الزىري والجذاـ الالتشريعي، 

  .(38) المذيف تـ مواجيتيما قانوًنا

لذلؾ ذىب رأي أخر إلي ضرورة التدخؿ التشريعي لمواجية سموكيات نقؿ 
عدوى األمراض المعدية، وذلؾ عف طريؽ إدخاؿ بعض التعديالت عمي القواعد 

ونية القائمة لتناسب ما نتج عف التقدـ المذىؿ في المجاؿ الطبي، أو عف طريؽ القان
 . (39)وضع قانوف مستقؿ لتنظيـ المسئولية الجنائية عف نقؿ األمراض المعدية 
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 المبحث الثاني

 نتائج شرعية الجرائم والعقوبات في مجال نقل عدوي مرض كورونا المستجد

والعقوبات فيما يخص نقؿ عدوى مرض يترتب عمي مبدأ شرعية الجرائـ 
نتائج ىامة حاصميا صعوبة توقيع العقاب عمي ناقؿ عدوى مرض  كورونا المستجد

عتراؼ كورونا و تعذر تطبيؽ النص العقابي الدقيؽ عميو، حيث يفرض عمينا الواقع اال
سمفنا كي أأو سف تشريع جديد كما  ،بأف القواعد القائمة تحتاج إلي تدخؿ لتعديميا

تتعمؽ بنقؿ عدوي  مشكالتوما يثيره مف ،تناسب مع التطور اليائؿ في المجاؿ الطبيي
 األمراض المعدية، ومف أىميا مرض كورونا المستجد. 

فكثير مف السموكيات التي تتسبب في نقؿ العدوى ال تخضع لمتجريـ الذي 
ف كانت تخضع لنصوص قائمة في القواعد العامة إال أ ف ىذه يتناسب مع خطورتيا، وا 

مع خطورة ىذه السموكيات، وما ينتج عنيا  فؽالقواعد ال تحقؽ الردع المناسب الذي يت
 . (42) مف أضرار تمحؽ بالصحة أو الحياة

ومف ثـ فإف غياب النص التشريعي الخاص بتجريـ نقؿ عدوي كورونا 
و المستجد الذي ينطبؽ عمي ىذه األفعاؿ يمثؿ عبًئا ثقياًل عمي القاضي الذي يجد نفس

قد ال تسعفو في تحقيؽ العدالة التي ينشدىا، ويترتب عمي ذلؾ نتائج  أماـ قواعد عامة
 ىامة تتمثؿ فيما يمي:

ويحدد عقوبتو فيجب عمي  ،: إذا لـ يكف ىناؾ نص يجـر الفعؿالنتيجة األولي 
أي إنو ليس مف حؽ القاضي أف يكمؿ النقص أو ، (41)القاضي أف يحكـ بالبراءة 

أو التقدـ الفني  ،ي الذي قد يحدث نتيجة التطور االجتماعيالفراغ التشريع
 .(42) .والتكنولوجي
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وفي ظؿ القصور التشريعي الظاىر في مجاؿ نقؿ العدوي، حيث لـ يتناوؿ القانوف تجريـ 
أو  ،أو مرض اإليدز ،19نقؿ عدوى األمراض المعدية الخطيرة مثؿ مرض كوفيد 

وبصورة مباشرة، سواء كاف نقؿ العدوى عف ،ص خاصأو التياب الكبد الوبائي بن ،اإليبوال
طريؽ العمد أو الخػطأ، فػإف الشخص الذي يعمـ أنو مصاب بالمرض ويقـو بنقمو إلي 
غػيره عف عمد أو بإىماؿ عف طريؽ االختالط، فإنو يكوف مف الصعوبة بمكاف تطبيؽ 

ميو نص غير ، فقد يفمت بذلؾ بسيولة مف العقاب، أو يطبؽ ع(43)النص الدقيؽ عميو 
 . (44)لغياب النص الخاص والمناسب وىو ما يتنافي مع العدالة ،مناسب

ويرجع السبب في ذلؾ إلي أف منيج المشرع المصري في مادة نقؿ األمراض 
ال يتناوؿ المسئولية الجنائية لممريض بمرٍض معٍد عف  يا،وقائ االمعدية يعد منيج

بغير قصد، ولكنو يعالج انتشار  هميا لغير أو عند تسببو في نق هتعمده نقؿ العدوى لغير 
األمراض المعدية عف طريؽ النص عمي إتباع إجراءات وقائية معينة، مرتًبا عمي 
 مخالفتيا عقوبات إدارية بسيطة مكتفًيا في ذلؾ بالقواعد الواردة في القانػوف رقـ

ؿ بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية المعد 1958لسنة 137
 .(45) 2222لسنة  142بالقانوف رقـ 

ذا كانت الوقاية مف المرض ليست كافية لمنع انتشاره  فكاف لزاًما عمي  ،وا 
سواء كاف  هالمشرع أف يتجو نحو عقاب كؿ مف ينقؿ عدوى األمراض الخطيرة إلي غير 

مما دعا ،ذلؾ عمًدا أو خطأ لمواجية مثؿ ىذه الصور المستحدثة مف االعتداءات
إلي المطالبة بتدخؿ تشريعي جديد لمواجية ىػذه الصور -أيًضا  -حثيفالبا بعض

 .(46)المستحدثة ليضػع ليا قواعد مالئمة بالتجريـ والعقاب 
: أنو ال يجوز لمقاضي أف يمجأ عند تفسير النصوص الجنائية المتعمقة النتيجة الثانية

جنائي أمر محظور؛ بنقؿ عدوي األمراض المعدية إلي القياس، فالقياس في القانوف ال
ألنو قد يؤدي إلي خمؽ جريمة جديدة لـ تكف في ذىف المشرع عند سنو لمقوانيف، 

 .(47) وبالتالي توقيع عقوبة لـ ينص عمييا قانوًنا



 محمد جبريل إبراىيمد. مستشار  «تحميميةدراسة » كورونا المستجد فيروس ىنقل عدو  بتجريم أزمة عدم وجود النص الخاص 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 089 

وطبًقا لمقواعد العامة في المسئولية الجنائية فإف المسئولية أما عمدية أو عف  
 عؿ نقؿ عدوي كورونا المستجدعقوبات( وبالنسبة لف 244، 238طريؽ الخطأ )مادة 

الحالتيف، عمي أف وجو الصعوبة في التكييؼ القانوني لنقؿ العدوى عف  تافيو يقع في كم
طريؽ الخطأ ىو أقؿ وطأة مف نقؿ العدوى في صورتو العمدية؛ حيث إف نقؿ العدوى 

 244، 238عف طريؽ الخطأ قد تنطبؽ عميو القواعد العامة في قانوف العقوبات )مادة 
يناسبو في  اأو حكم اعقوبات( في حيف أف تعمد نقؿ العدوى قد يصعب أف نجد لو تكييف

 . (49)، وىو ما أوجد جداًل وخالًفا كبيًرا بيف الفقو والقضاء (48)قانوف العقوبات 

فيؿ فعؿ نقؿ عدوى كورونا المستجد يمكف أف تنطبؽ عميو قواعد جريمة  
أو إعطاء مواد ضارة، أو الشروع في ىذه  ،أو الجرح ،أو الضرب ،أو التسميـ ،القتؿ

 .(52)أو تمؾ؟ 

ومف جية أخرى فإنو إذا ما وجد نص خاص يعاقب عمي نقؿ عدوى كورونا  
لسنة  131المستجد ؛ فإنو يقتصر عمي مرض معيف مثؿ الجذاـ بموجب القانوف رقـ 

، وىو ما أخذ بو 1952لسنة  158، أو مرض الزىري بموجب القانوف رقـ 1946
شرع الكويتي حيث وضع النص الذي يعاقب عمي نقؿ مرض اإليدز بموجب الم

، فإنو ال يمكف قياس مرض الجذاـ، أو مرض 1992لسنة  92المرسوـ بقانوف رقـ 
خري؛ حيث ال يجوز القياس في مجاؿ التجريـ والعقاب، الزىري عمي األمراض األ

نتقاليا، ومف حيث ا ومف جية أخري فإف األمراض تختمؼ فيما بينيا مف حيث طريقة
 .(51)خطورتيا

وعدـ وجود  ،خر مف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوباتوبذلؾ برز لنا الوجو اآل
نص تشريعي خاص يجـر فعؿ نقؿ عدوي األمراض الخطيرة، وىو الخالؼ الفقيي 
والقضائي في مصر وفرنسا في إسباغ الوصؼ القانوني المناسب عمي ىذا الفعؿ، 

 .(52)!  مناسب عميو والتعثر في تطبيؽ نص
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: إنو ال يجوز لمقاضي توقيع عقوبة عمي الفعؿ ال تتعمؽ بو، وغير النتيجة الثالثة
منصوص عمييا في القانوف كجزاء ليذا الفعؿ المتسبب في نقؿ العدوى، فال يجوز 

خاصة بجريمة  أو تكميمية ،أو تبعية ،لمقاضي جمب عقوبة سواء أكانت عقوبة أصمية
ي واقعة معينة، وال يمكف النطؽ بيذه العقوبة إال إذا كانت منطبقة أخري ليطبقيا عم

 .(53)عمي الواقعة، ومحددة سمًفا بطريقة دقيقة 

 
 الفصل الثاني

 غياب النص الخاص الذي يّجرم نقل عدوى كورونا المستجد مشكمةحل 

 افي ظؿ الوضع الحالي يجد الباحث في مجاؿ القانوف الجنائي نفسو مجبر  
عدـ وجود  مشكمةفي النصوص الجنائية القائمة، لمحاولة الخروج مف  عمي البحث

النص الخاص الذي يّجـر فعؿ نقؿ عدوي األمراض المعدية بوجو عاـ وكورونا بوجو 
خاص، محاواًل إعادة قراءتيا، ومطبًقا منيا ما يغطي الحماية الجنائية لمحؽ في 

التعريض لخطر نقؿ العدوى،  أو سموكيات ،الصحة والحياة ضد سموكيات نقؿ العدوى
أو القياس عمي جرائـ أخرى نظميا  ،فيما يسميو الفقو بالتفسير الواسع لمنصوص

القانوف استيداًفا إلنزاؿ حكـ القانوف عمي المستجدات مف األفعاؿ، وذلؾ إلي أف 
يصدر قانوف خاص ّيجـر نقؿ عدوى كورونا المستجد، وفيػما يمي محػاولة لمبحػث عػف 

 تييف:شرعية جػريمة نقؿ عدوى كورونا المستجد مف خالؿ المبحثيف اآل مشكمةحمػوؿ ل
إعادة قراءة النصوص القائمة في تجريـ نقؿ عدوى كورونا  المبحث األول:
 المستجد.

 : التدخؿ التشريعي لتجريـ نقؿ عدوى كورونا المستجد.المبحث الثاني
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 المبحث األول

  يم نقل عدوى كورونا المستجدإعادة قراءة النصوص القائمة في تجر 

يتضمف التشريع الجنائي المصري النصوص العقابية التي تحمي الحؽ في  
التي يمكف أف تسد النقص المتمثؿ في عدـ تجريـ نقؿ  والحؽ في الحياة الصحة

عدوى بعض األمراض المعدية بنص خاص ومنيا كورونا المستجد، وكذلؾ تتوافر 
لمخطر  اآلخريفلوقاية مف نقؿ العدوى التي تمنع تعريض القواعد التي تنظـ تدابير ا

ومف ثـ رؤى إعادة قراءة ىذه النصوص القائمة إلسباغيا عمي أفعاؿ نقؿ العدوى  ،(54)
والتعريض لخطرىا، وسد ىذا الفراغ التشريعي عف طريؽ البحث في ىذه النصوص 

ة التي كفميا يخضعاف لمحماي ، فالحؽ في الصحة، والحؽ في الحياة(55)وتفسيرىا 
 القانوف بقواعد عامة، وأخرى خاصة ضد سموكيات نقؿ عدوى كورونا المستجد.

فتتحقؽ الحماية الجنائية لمحؽ في الصحة والحياة ضد نقؿ العدوى بموجب  
القواعد الواردة في قانوف العقوبات وذلؾ إلي حد بعيد، وكذلؾ بموجب القوانيف 

زىري والجذاـ، وتفصيؿ ذلؾ في المطمبيف الخاصة الصادرة بشأف أمراض معينة كال
 تييف: اآل

 نقؿ عدوي كورونا المستجد. لتجريـ : القواعد العامةالمطمب األول

 .نقؿ عدوي أمراض معدية معينة بتجريـ: القواعد الخاصة المطمب الثاني
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 المطمب األول

 نقل عدوي كورونا المستجد  لتجريم القواعد العامة

رتب عمي ارتكابو اإلخالؿ بمصمحة جديرة بالحماية، قد يرتكب الفعؿ و يت 
ويري المشرع أف ىذا الفعؿ بالرغـ مف حداثتو يخضع لمتجريـ وفًقا لمقواعد العامة، 
فيكتفي بذلؾ فال يتدخؿ بالتعديؿ أو بإصدار قانوف جديد ليحكـ ىذا الفعؿ، مكتفًيا 

 .(56)الزمة بالقواعد القائمة التي يمكف أف توفر الحماية القانونية ال

ويبرز فعؿ نقؿ العدوى كحالة واضحة في ىذا الشأف فيمس مصمحة جديرة  
ف مف أىـ اف الحقابالحماية، تتمثؿ في الحؽ في الصحة والحؽ في الحياة، وىذ

الحقوؽ التي يتمتع بيا الفرد والجماعة عمي السواء، إذ ال يمكف لمجماعة أف تحتفظ 
، ومف (57)اطيف بحماية دستورية و جنائية كاممة بوجودىا إال إذا كاف ىذاف الحقاف مح

والمساس بسالمة الجسـ وضع الشخص في  ،عتداء عمي الحؽ في الصحةأمثمة اال
غرفة ىوائيا مشبع بفيروس خطير يحدث إخالاًل في وظائؼ الجسـ الداخمية، أو 

تصاؿ الجنسي لرجؿ مصاب بالزىري بامرأة فينقؿ إلييا عدوي المرض، فإف ذلؾ اال
 . (58)د اعتداء عمي الحؽ في سالمة الجسـ يع

خر بحقنة أما إذا ترتب عمي نقؿ العدوى الوفاة، كما في حالة حقف شخص آل
مموثة بفيروس اإليدز فيصاب ىذا األخير بالمرض مما يؤدي إلي وفاتو، فإف ذلؾ يعد 

 . (59)اعتداء عمي الحؽ في الحياة 

الجنائية القائمة تعد كافية لتجريـ وتتجو الرؤية في ىذه الحالة إلي أف القواعد 
ضفاء الحماية الجنائية لمحؽ في الصحة، والحؽ في الحياة ضد  ىذه األفعاؿ، وا 
سموكيات نقؿ العدوى، فطبًقا لمقواعد العامة في المسئولية الجنائية فإنو إذا كانت 
النتيجة المترتبة عمي نقؿ العدوى ىي مجرد اإليذاء، فيمكف أف تطبؽ النصوص 
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ذا كانت النتيجة ىي إزىاؽ (62)نائية المتعمقة بالجرح أو إعطاء المواد الضارة الج ، وا 
 .(61)الروح فيمكف تطبيؽ النصوص الجنائية المتعمقة بالقتؿ أو التسميـ 

 فيما يتعمق بالتعدي عمي الحق في الصحة بنقل عدوي كورونا المستجد: -أوًل: 
ختالؿ أًيا كاف، ويفقده القدرة عمي فكؿ فعؿ مف شأنو إصابة الشخص في ممكاتو باال

ممارسة حياتو بشكؿ طبيعي، أو نقص اإلدراؾ والتمييز لديو فيو عدواف يمس سالمة 
الجسد يعاقب عميو المشرع بموجب قانوف العقوبات؛ إلحداث األذي أو العاىة 
المستديمة بالمجني عميو متي ثبت أف االعتداء الذي ارتكبو الجاني عمي جسـ المجني 

 .(62)ميو قد ناؿ مف سالمتو الجسدية ع

 -ويمكف حينئذ تطبيؽ أحكاـ الكتاب الثالث مف قانوف العقوبات المصري  
والمتعمقة بالجنايات والجنح التي تحدث آلحاد الناس، فعندما يستيدؼ المشرع بالمواد 

مف قانوف العقوبات حماية الحؽ في سالمة الجسـ مف أي  265، 241، 242، 236
عطاء المواد الضارةأذي؛ فإن ، وما مف شؾ (63) و يعاقب عمي أفعاؿ الضرب والجرح وا 

أف ىذه النصوص تغطي بالحماية أكثر مف مصمحة جديرة بالحماية ضد أي صورة 
إف الضرورة وعند تطبيؽ قواعد التفسير عمي ىذه النصوص فمف صور األذي، 

عدي عمي النتيجة التي تستتبع قياس النتيجة التي تنتج عف فعؿ نقؿ عدوى المرض الم
تنتج عف أفعاؿ أخري جرميا القانوف كإعطاء مواد ضارة أو الضرب أو الجرح حتي 
يتـ إنزاؿ العقاب عمي ىذه األفعاؿ التي تتسبب في إحداث ىذا األذي أو الضرر، 
وبمقتضي ذلؾ فإف بياف األفعاؿ التي يجرميا القانوف يتطمب تحديد الحؽ الذي يحميو 

ا وتفصيؿ عناصره، فالحؽ في سالمة الجسـ ىو الحؽ في ضماف السير تحديًدا دقيقً 
العادي لمجسـ، وكؿ فعؿ يمس ىذا السير العادي يعد ضرًبا أو جرًحا أو إعطاء مواد 
ضارة حتي ولو كاف المدلوؿ المغوي ليذه التعبيرات غير متسع لذلؾ الفعؿ، وتطبيًقا 

توجيو أشعة إلي جسمو دوف أف  أو ،لذلؾ فإف نقؿ جراثيـ مرض إلي المجني عميو
و الخارجية بسوء، ولكنيا تخؿ بالسػير العادي لجياز مف أجيزتو ئتناؿ مف أعضا
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الداخمية، فإف ذلؾ يعد مساًسا بالحػؽ في سالمة الجسـ، وكاف بذلؾ خاضًعا لتجريـ 
 .(64) القانوف

عؿ مف فكؿ ف -فيما يتعمق بالتعدي عمي الحق في الحياة بنقل العدوى: -ثانًيا: 
شأنو المساس بالحؽ في الحياة عف طريؽ نقؿ عدوي األمراض المعدية، فإنو يخضع 

الواردتيف في قانوف  (66)أو لجريمة التسميـ (65)لمنموذج القانوني لجريمة القتؿ 
لتشابو النتيجة في الحالتيف، ففي حالة تعمد نقؿ عدوي مرض خطير ونتج  العقوبات

عقوبات لتحكـ الواقعة في ىذه الحالة،  233، 232عف ذلؾ الموت تنيض المادتاف 
 .(67)وفًقا لمقالب القانوني لجريمتي القتؿ أو التسميـ 

فألوؿ وىمة يظير أف عدة وقائع تقع تحت نص واحد مف قانوف العقوبات،  
فيطبؽ عمييا ىذا النص ويحكميا، وسبب ذلؾ ىو وجود قاسـ مشترؾ بيف ىذه الوقائع 

خر بسكيف ينتج عنو الوفاة، يتشابو مع جيا، فطعف شخص آلثارىا أو نتائآيتمثؿ في 
خر بفيروس قاتؿ أو بمادة سامة؛ ألف النتيجة في كؿ الحاالت آشخًصا  حقف شخص

 .(68)واحدة وىي إزىاؽ الروح 

والتأكد مف عدـ مشروعية الفعؿ،  ،إال إنو عمي القاضي أف يتحرز في ذلؾ 
وًنا عمي فعؿ آخر مّجـر وفًقا لنص تشريعي فال يجوز لو أف يقيس فعاًل غير مّجـر قان

 .(69)ورد بتجريمو 

ذا كانت القواعد العامة في القانوف الجنائي تغطي جزء  مف سموكيات  اكبير  اوا 
نقؿ العدوي، إال أف ذلؾ قد يجيد القاضي في تطبيقو ليذه القواعد عمي بعض أفعاؿ 

وجية بدوف وقاية زوجتو مف نقؿ العدوى التي تتـ بدوف اعتداء، كمف يمارس حقوقو الز 
 .(72)نقؿ مرضو إلييا، أو مف يتبرع بدمو المموث لبنوؾ الدـ بغرض االنتقاـ 

فإذا كاف لمف يفسر النص الجنائي أف يبحث عف قصد الشارع مستعيًنا بكؿ  
أسموب يّمكنو مف ذلؾ، فإف عميو أف يحتـر مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، ويعني ذلؾ 
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ذي يتبيف لو فيو أف تفسيره قد يجعمو يبتدع لفي بحثو عند الحد اأف عميو أف يقؼ 
، فيجب التحرز في تفسػير القوانيف (71)جرائـ أو عقوبات لـ ينص عمييا القانوف 

 .(72)وعػدـ تحميؿ عباراتيا فوؽ ما تحتمؿ  ،والتزاـ جانب الدقة في ذلؾ ،الجنائية
أف  (73) الدارسيف ري بعضفي -في مجال نقل العدوى عن طريق الخطأ: -ا:ثالثً  

النصوص القائمة في قانوف العقوبات المصري تكفي لمواجية حاالت نقؿ العدوى عف 
، فالحاالت التي يتـ فييا نقؿ (74)الستصدار قانوف جديد  يطريؽ الخطأ، وال داع

أو عدـ مراعاة القوانيف  ،أو عدـ االحتراز ،أو الرعونة ،العدوى عف طريؽ اإلىماؿ
، كؿ (75)األنظػمة والقػرارات الخاصة بتدابير الوقاية مف األمراض المعدية والمػوائح و 

 .(76)مف قانوف العقوبات  238و  244ذلؾ يخضع لمتجريـ الوارد في المادتيف 

ويمكننا القوؿ أف نقؿ العدوى عف طريؽ الخطأ يمثؿ الصورة الواقعية األكثر  
بب في إصابة الصغير بالعدوي، حدوثًا، فمريض الجذاـ الذي يطعـ صغيره بيده فيتس

والشخص الذي يعمـ أنو يحمؿ فيروس المرض وال يتخذ االحتياطات الالزمة لوقاية 
غيره مف انتقاؿ العدوى إليو، وقد يكوف ىذا الغير ىو زوجتو التي ال تعمـ بحالتو، 
وكذلؾ المريض الذي ينتقؿ إليو فيروس المرض عف طريؽ الممرضة التي تمرضو إذا 

، وأيًضا انتقاؿ الفيروس نتيجة استعماؿ أدوات حقف أو (77)حمؿ الفيروس كانت ت
جراحة غير معقمة، أو نتيجة عدـ مراعاة القواعد المقررة لفحص الدـ قبؿ استعمالو، 

 .(78)أو نتيجة خمط دـ مموث بدـ سػميـ عف طػريؽ الخطػأ مف العامػميف في بنوؾ الدـ 

القانونية القائمة في مجاؿ نقؿ العدوى  ونري أنو ال إشكاؿ في تطبيؽ القواعد 
مف  ةعف طريؽ الخطأ، والسند في ذلؾ أف نقؿ العدوى ال يترتب عميو إال واحد

 نتيجتيف:

مف قانوف العقوبات عمي  244فإنو يمكف تطبيؽ المادة  – (79)مجرد اإليذاء  األولي:
زيد عمي سنة ىذه الحالة التي تعاقب عمي التسبب خطأ في اإليذاء بالحبس مدة ال ت
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أو بأحدي ىاتيف العقوبتيف، وتشدد العقوبة إذا وقعت  ،وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيو
خالاًل جسيًما بما تفرضو عميو أصوؿ وظيفتو أو مينتو إالجريمة نتيجة إخالؿ الجاني 

والغرامة التي ال تجػاوز ثالثمائة  ،أو حرفتو لتصير الحبس مدة ال تزيد عمي سػنتيف
 .(82)حدي ىاتيف العقوبتيف إ ،جنية أو

مف قانوف العقوبات بمعالجة ىذه الحالة،  238ولقد تكفمت المادة  -: الوفاة الثانية
حيث تنص عمي معاقبة مف تسبب خطأ في موت شخص آخر متى كاف ذلؾ ناشًئا 

أو عدـ مراعاتو لمقوانيف والقرارات والموائح  ،أو عدـ احترازه ،أو رعونتو ،عف إىمالو
والغرامة التي ال تزيد عمي مائتي جنيو  ،ة بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشيرواألنظم

وال تزيد عمي  ،ةحدي ىاتيف العقوبتيف، وتكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنإأو ب
أو  ،وال تجاوز خمسمائة جنية،والغرامة التي ال تقؿ عف مائة جنيو ،خمس سنيف

ة نتيجة إخالؿ الجاني إخالاًل جسيًما بما حدي ىاتيف العقوبتيف إذا وقعت الجريمإب
 .(81)أو حرفتو  ،أو مينتو،تفرضو عميو أصوؿ وظيفتو

 رابًعا: فيما يتعمق بتجريم مخالفة التدابير الوقائية: 

لسنة  145القرار رقـ  14/3/2222فقد أصدرت وزيرة الصحة والسكاف بتاريخ  
ا المستجد ضمف األمراض بإدراج المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورون 2222

بشأف االحتياطات  1958لسنة  137المعدية المبينة بالجدوؿ الممحؽ بالقانوف رقـ 
نو يضاؼ أالصحية لموقاية مف االمراض المعدية، ونص في مادتو األولي عمي 

وؿ مف جدوؿ المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا المستجد إلي القسـ األ
في شأف االحتياطات  1958لسنة  137بالقانوف رقـ  األمراض المعدية الممحؽ

وتطبؽ عميو األحكاـ المنصوص عمييا في ىذا  ،الصحية لموقاية مف األمراض المعدية
القانوف مف حيث المراقبة، واالجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية، ومؤدي ذلؾ إنو 

( إلى القسـ 19-وفيدبإدراج المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )ك
، فػإنو ينطبؽ عميو 1958لسنة  137األوؿ مف جدوؿ األمراض المعدية بالقانوف رقـ 
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المراقبة، واإلجراءات الوقائية،  –عمى سبيؿ المثاؿ  -أحكاـ ىذا القانوف ومنيا 
 واإلبالغ عف حاالت اإلصابة، والعقوبات الجنائية المنصوص عمييا في القانوف.

صي بضرورة تفعيؿ نصوص التجريـ والعقاب المذكورة باألعمى، وفي النياية نو  
بعدـ وجود تمؾ النصوص، ولكف متعمؽ بعدـ تنفيذىا سواء  افالموضوع ليس متعمق

وصعوبة اإلثبات في ىذا النوع مف  ،أو لصعوبة تنفيذىا ،بسبب التراخي في التنفيذ
الذكاء  -لحديثة كما نوصي بضرورة استخداـ التقنيات التكنولوجية ا .الجرائـ

ثباتيا في ضبط تمؾ الجرائـ -االصطناعي كمثاؿ   .وا 

 المطمب الثاني

 نقل عدوي أمراض معدية معينة بتجريمالقواعد الخاصة 

صدرت بعض القوانيف في شأف أمراض معدية معينة، تضمنت العقاب عمي 
المعدية األفعاؿ التي تتسبب في نقميا، فيؿ يمكف تطبيؽ ىذه القوانيف عمي األمراض 

ثـ لمدي تطبيؽ القواعد الواردة بيا عمي  ،األخري؟ نعرض فيما يمي ليذه القوانيف
 تي:مرض كورونا المستجد، عمي النحو اآل

 القواعد الخاصة بتجريم نقل عدوي مرضي الجذام والزىري:  -أوًل:

بشأف مكافحة الجذاـ الذي أعطي  1946لسنة  131فقد صدر القانوف رقـ  
حية سمطات واسعة في مقاومة المرض، حيث أجاز ليذه السمطات لمسمطات الص

الكشؼ الطبي الجبري عمي كؿ مف يشتبو فيو بإصابتو بمرض الجذاـ، وكذلؾ سمطة 
التحفظ عمي المريض بيذا المرض وعزلو، وقد صدر قرار وزير الصحة العمومية 

 . (82)محدًدا كيفية تقرير عزؿ المصابيف بمرض الجذاـ 

ف القانوف الوحيد الذي ّجـر امتناع المريض بمرٍض معٍد عف ونشير إلي أ
 .(83)بشأف مكافحة الجذاـ  1946لسنة  131اإلبالغ عف حالتو الصحية ىو القانوف 
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وعمي الرغـ مف غمبة الطابع الوقائي عمي نصوص ىذا القانوف، إال أف ذلؾ  
ميـ، لـ ينؼ وجود بعض النصوص العقابية في حالة نقؿ العدوى إلي شخص س

كإرىاصات لمتطور التشريعي، والنيوض إلي نطاؽ النصوص العقابية، والخروج عف 
 .(84)نطاؽ االحتياطات الوقائية 

وعدـ الردع في العقوبات  ،وكذلؾ الجمود ،وال شؾ أف ىذا الطابع الوقائي 
يعتبر نقيصة لدوره في فرض الحماية لمحؽ في الصحة  ،الواردة في القانوف المذكور

 (.85)مرض مف شراسة، وسرعة في االنتشارعدوي الجذاـ، لما يتسـ بو ىذا الضد نقؿ 

مف ىذا القانوف و التي تنص عمي أف " كؿ  17فباستقراء نص المادة  
أو القرارات المنفذة لو يعاقب مرتكبيا بالحبس  ،أو المراسيـ ،مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف

حدي ىاتيف إأو ب ،ز عشريف جنيًيامدة ال تزيد عمي ثالثة أشير وبغرامة ال تتجاو 
عمييا في  االعقوبتيف، وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بتطبيؽ عقوبات أشد يكوف منصوص

 قانوف العقوبات أو أي قانوف أخر ".

فيؤخذ عمي العقوبة الواردة في ىذا النص إنيا ضعيفة، وغير رادعة، كما  
، كما أف ىذه العقوبة لـ أنيا غير مواكبة لمتطور الكبير الذي حدث في المجاؿ الطبي

نما لمخالفة االحتياطات  توضع لمعقاب عمي فعؿ نقؿ العدوي، أو التسبب في نقميا، وا 
 .(86)الصحية الموضوعة لعدـ انتشار العدوى 

بشأف األمراض الزىرية  1952لسنة  158ونرصد أيًضا صدور القانوف رقـ 
أنو " يعاقب بالحبس  التي تنص عمي ةمتضمًنا نص عقابي في مادتو الحادية عشر 

أو بأحدي ىاتيف  ،مدة ال تتجاوز ستة أشير، وبغرامة ال تزيد عمي خمسيف جنيًيا
وتسبب بأية طريقة كانت  ،العقوبتيف كؿ مف يعمـ أنو مصاب بأحد األمراض الزىرية

في نقؿ أحد ىذه األمراض إلي غيره، وال تجوز محاكمة المتيـ إال بناء عمي شكوي 
أو مف يمثمو إف كاف قاصًرا أو معتوًىا، ولممشتكي  ،مت إليو العدوىالشخص الذي انتق
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أف يطمب إيقاؼ إجراءات المحاكمة في أي وقت قبؿ الحكـ في الدعوي إذا كاف 
المجني عميو زوًجا لمجاني أو مف أقاربو، وال تقبؿ الشكوي بعد مضي ستة أشير مف 

 تاريخ عممو بيذا المرض.

أف " يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ذاتو  مف القانوف ةعشر كما تضمنت المادة الثانية  
 أو بأحدي ىاتيف العقوبتيف:، وبغرامة ال تزيد عمي مائة جنية، سنة

كؿ امرأة مصابة بأحد األمراض الزىرية ترضع طفاًل سميًما منو غير ولدىا،  -1
كانت إيضاحات الطبيب المعالج ليا تحمميا عمي  وأ،وىي عالمة بذلؾ

 بأنيا مصابة بأحد تمؾ األمراض.  االعتقاد

ستخدـ امرأة مصابة بأحد األمراض الزىرية إلرضاع طفؿ سميـ مف اكؿ مف  - 2
أو كانت إيضاحات الطبيب المعالج ليا تحممو ، ىذا المرض وىو عالـ بذلؾ

 عمي االعتقاد بأنيا مصابة بأحػد تمؾ األمراض.

الزىرية غير  كؿ مف تسبب في إرضاع طفؿ مصاب بأحد األمراض - 3
 السيالف مف امرأة سميمة منو وىو عالـ بمرض الطفؿ.

أف " يعاقب بالحبس مدة ال ذاتو مف القانوف  ةوتضمنت المادة الثالثة عشر 
حدي ىاتيف العقوبتيف إو بأ ،بغرامة ال تزيد عمي خمسيف جنييا و ،تتجاوز ستة أشير

بغرامة ال تتجاوز عشرة ويعاقب  –فقرة أولي  12و9و 2كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد 
 فقرة ثانية ". 12و 7و 5و 4جنييات كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد 

" ال تخؿ أحكاـ ىذا القانوف بما  مف ذات القانوف عمي أف ةوتنص المادة الرابعة عشر  
كما ال تخؿ  ،أو أي قانوف أخر مف عقوبات أشد،يقضي بو قانوف العقوبات

 .(87)بالمحاكمات التأديبية " 

 و ،منو 11القانوف تضمف نص خاص لحالة نقؿ األمراض الزىرية في المادة  فيذا 
التي تعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشير، وبغرامة ال تزيد عمي خمسيف وىي 
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نو مصاب بأحد األمراض الزىرية، أحدي ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يعمـ إجنيًيا أو ب
وال تجوز محاكمة  –ه ض إلي غير وتسبب بأية طريقة كانت في نقؿ أحد ىذه األمرا

المتيـ إال بناء عمي شكوى الشخص الذي انتقمت إليو العدوى أو مف يمثمو إف كاف 
ولممشتكي أف يطمب إيقاؼ إجراءات المحاكمة في أي وقت قبؿ  ،قاصًرا أو معتوًىا

وال تقبؿ الشكوى  –الحكـ في الدعوي إذا كاف المجني عميو زوًجا لمجاني أو مف أقاربو 
 .(88) بعد مضي ستة أشير مف تاريخ عممو بيذا المرض

نو ال يجوز لمنيابة العامة تحريؾ الدعوي الجنائية مباشرة ضد ناقؿ أومؤدي ما سبؽ  
، فقد عمؽ المشرع تحريؾ الدعوي الجنائية في حالة (89)عدوي األمراض الزىرية 

لشكوى، أو قياـ العدوى بمرض مف األمراض الزىرية عمي قياـ المجني عميو بتقديـ ا
مف يمثمو قانوًنا بتقديميا إف كاف قاصًرا أو معتوًىا، كما أجاز القانوف لممجني عميو أف 
يطمب وقؼ إجراءات المحاكمة في أي وقت أثناء نظر الدعوي الجنائية طالما لـ يتـ 

 .(92)الفصؿ فييا، وكاف المتيـ زوًجا لو أو أحد أقاربو 

ـ الشكوى ضد الجاني بنقؿ أحد األمراض الزىرية كما اشترط المشرع أف يكوف تقدي 
ال قضي في الدعوي الجنائية  خالؿ ستة أشير مف تاريخ العمـ بواقعة نقؿ المرض، وا 

 بعدـ قبوليا.

مدي تطبيق النصوص المتعمقة بنقل عدوي مرض الزىري عمي كورونا  -ثانًيا:
 المستجد. 

رض الزىري عف جواز تطبيؽ يبرز السؤاؿ في مجاؿ النصوص المتعمقة بنقؿ عدوي م
 النصوص المتعمقة بنقؿ عدوي مرض الزىري عمي كورونا المستجد؟ 

اإلجابة تشير إلي أنو يصعب تطبيؽ نصوص العقاب الخاصة بنقؿ األمراض  
الزىرية عمي وقائع نقؿ كورونا المستجد، ولعؿ العمة في ذلؾ واضحة، ويمكف أف 

 نؤسسيا عمي ما يمي:
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 بين مرض الزىري وبين كورونا المستجد:ختالف فيما ال (2)

فال خالؼ في إف األمراض المعدية تختمؼ فيما بينيا مف حيث الخطورة،  
والقابمية لمعالج، وذلؾ بسبب االختالؼ بيف طبيعة ىذه األمراض المعدية، وكذلؾ 

، كما أف المشرع حينما عاقب عمي (91)لعدـ تناسب العقوبة الواردة في النص السابؽ
مراض الزىرية لـ يكف في ذىنو العقاب عمي نقؿ مرض كورونا المستجد أو نقؿ األ

 .(92)لتياب الكبدي الوبائي أو اال ،غيره مف األمراض المعدية مثؿ اإليدز

ومف جية أخري فإف النص المتعمؽ بنقؿ عدوي مرض الزىري يؤخذ عميو بعض 
 لمآخذ فيما يمي:خر، وتتمثؿ ىذه اآالمآخذ التي تجعمو غير مالئـ ألي مرض معد 

تعميؽ تحريؾ الدعوي الجنائية ضد المتيـ بنقؿ عدوي األمراض الزىرية عمي  )أ(
مع الواقع؛ ألف  فؽتقديـ الشكوى مف المجني عميو أو مف يمثمو، وىو ما ال يت

جريمة نقؿ العدوى تعد جريمة ضد المجتمع بأكممو، وليس ضد المجني عميو 
يابة العامة عف تحريؾ الدعوي الجنائية وحده، ومف ثـ فال يجوز غؿ يد الن

 .(93)في ىذه الحالة
 ف حؽ المجني عميو في طمب وقؼ إجراءات المحاكمة يعد تنازاًل عفأكما  )ب(

 .(94)الدعوي ممف ال يممؾ ذلؾ  
ف اشتراط المشرع أف يكوف تقديـ الشكوى ضد الجاني بنقؿ أحد أكما  )جػ(

خ العمـ بواقعة نقؿ المرض فيو األمراض الزىرية خالؿ ستة أشير مف تاري
 تضييؽ لواسع ال لزـو لو. 

بشأف مرض الزىري يقاؿ عف  1952لسنة  158وما يقاؿ عف القانوف  
بشأف مرض الجذاـ، وينطبؽ كذلؾ عمي القانوف رقـ  1946لسنة  131القانوف رقـ 

في شأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية  1958لسنة  137
، حيث ال يجوز تطبيؽ ىذه 2222لسنة  142يـ المصري المعدؿ بالقانوف رقـ باإلقم
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النصوص عمي نقؿ عدوي األمراض المعدية األخري، فيي و إف كانت خطوة تجاه 
؛ إال أف ىذه (95)إقػرار بعض العقوبات لبعض التصرفات التي فييا خطر نقؿ العدوى 

تي تؤدي إلي نقؿ عدوي األمراض النصوص العقابية ال يمكف تطبيقيا عمي األفعاؿ ال
المعدية الخطيرة مثؿ كورونا المستجد، ومرض اإليدز، أو مرض اإليبوال أو االلتياب 

إبراز أىمية ىذه النصوص  واجبالكبدي الفيروسي، ومع ذلؾ نشير إلي إنو مف ال
بحسبانيا األساس الذي يمكف االنطالؽ منو لتنظيـ تشريعي يقوـ عمي ردع األفعاؿ 

 . (96)تؤدي إلي نقؿ العدوي، بعيًدا عف االحتياطات الصحية الوقائية التي 
 القياس محظور في مجال القانون الجنائي: (0) 

، (97)يؤدي التسميـ بيذا القػيد إلي حظر القياس عمي مف يفسر نص التجريـ  
فيقػرر  ،أف يقيػس فعاًل لـ يرد نص بتجريمو عمي فعؿ ورد نص بتجريموو فميس ل

أو بكوف العقاب عمي الثاني يحقؽ  ،بتشابو الفعميف وبة الثاني محتجػًاوؿ عقلأل
، فالقياس محظور في مجاؿ (98)التي يحققيا العقاب عمي األوؿ نفسيا  المصمحة

القانوف الجنائي، وال شؾ أف ىذا الحظر يسري عمي فعؿ نقؿ العدوى في ظؿ عدـ 
ـ فػال يجػوز قيػاس نقؿ تجريـ ىذا الفعؿ بنص خاص وصػريح في القانػوف، ومف ث

مرض الزىري عمي نقؿ مرض كورونا المستجد أو اإليدز، أو قياس نقؿ مرض الجذاـ 
لتياب الكبدي الوبائي، مثمما ال يجوز قياس القتؿ بالفيروسات عمي عمي مرض اال

 (233القتػؿ بالسػـ قياسػًا عػمي جريمة القتؿ بالسػـ المنصوص عمييا في المادة )
ا ال يجوز قياس حقف شخص آلخر بفيروس خطير مثؿ فيروس سي، عقوبات، وأيضً 

  (.99)( عقوبات 236عمي جريمة إعطائو مواد ضارة المنصوص عمييا في المادة )
ف ىػذه الجريمة قد نصت عمييا بعض أويسري ىػذا الحظر بالرغـ مف  

ارنة إال ، إال أنو بالرغـ مف ذلؾ ال تنطبؽ ىذه النصوص المق(122)التشريعات المقارنة 
عمي مف يخضع ليا، و طالما لـ يجـر ىذا الفعؿ بنص صريح في القانوف الواجب 

جتياد الو ال محؿ لنأتطبيقو فال عقاب عميو، فقد ذىبت محكمة النقض المصرية إلي 
أو  ،و ال يجوز المجوء إلي حكمة النصنأعند صراحة نص القانوف الواجب تطبيقو، و 
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 (.121)يؤدي إلي مخالفة صريح نص القانوف  ذا كاف ذلؾإالتشػريع المقارف 

ف حظر القياس في تفسير نصوص التجريـ والعقاب، وما يتضمنو أ ونري 
مف حظر التأثيـ يقطع بعدـ دقة قياس جريمة نقؿ العدوى بمرض الزىري عمي نقؿ 

 .(122) غيره مف األمراض المعدية
التفسير  ف حظر القياس ال يعني حظر التفسير الواسع لمنص، فيذاأإال  

، ولكف التمييز بيف القياس والتفسير الواسع أمر عسير، وقد تختمؼ اآلراء (123) مباح
فيما إذا كاف القوؿ بحكـ معيف ىو ثمرة القياس أو  -في تفسير بعض النصوص  –

، ونري أف معيار التمييز بينيما ىو دخوؿ الحكـ في نطاؽ (124)ثمرة التفسير الواسع 
ف لنص التجريـ نطاًقا يحدده : إ، وتوضيًحا لذلؾ نقوؿ نص التجريـ أو خروجو عنو

المفسر وفًقا لما يراه مطابًقا لقصد الشارع، فإف دخؿ الفعؿ في ىذا النطاؽ فإف القوؿ 
ولو حدد ىذا النطاؽ عمي نحو متسع، وأما  ،بتجريمو لف يكوف عمي أساس مف القياس

ذلؾ بتجريمو طبًقا لمنص نفسو إذا سّمـ المفسر بخروج الفعؿ عف ىذا النطاؽ وقاؿ مع 
 .(125)فذلؾ قياس محظور 

فاألسموب الصحيح في تفسير نصوص التجريـ ال يجوز أف يقؼ عند  
التحميؿ المغوي أللفاظ النص، إذ ال يكفؿ ىذا التحميؿ دائًما تحديد المعني الذي يريده 

لشارع يريد بكؿ الشارع، وتحديد ىذا المعني ىو الغاية الحقيقية مف التفسير، فإذا كاف ا
غرًضا معيًنا، وىذا  ةلفظ معني تتكفؿ المغة بتحديده، فإنو بغير شؾ يريد بيا مجتمع

الغرض ال يمكف تحديده عف طريؽ االستعانة باألساليب المغوية وحدىا، بؿ ال بد مف 
ثـ ترجيح كفتيا إذا كاف ىناؾ ثمة تعارض بينيا وبيف  ،االستعانة باألساليب القانونية

ب المغوية، وىذا الترجيح يأخذ صورة االعتراؼ لبعض األلفاظ بمدلوؿ قانوني األسالي
قد ال ينطبؽ والمدلوؿ المغوي ليا؛ فغرض الشارع مف نص التجريـ ىو حماية حؽ، 

 .(126)ولتحقيؽ ىذه الغاية يجـر األفعاؿ التي مف شأنيا االعتداء عميو 
ف المشرع ال إة: ومف ىذه المالحظة نستطيع أف نستخمص الحقيقة التالي 

االعتداء عمي حؽ يحميو، وكوف الفعؿ و ، ولكف يجرمو ألف مف شأنويجـر الفعؿ لذات
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 .(127)مف شأنو ىذا االعتداء ىو عمة تجريمو 
وليس ، فيػو إًذا وعمي الدواـ خطر حقيقي محسوب حسابو في حكمة التجريـ 

مؤذ قد يّكوف خطًرا،  وىًما أو خطًرا مجرًدا؛ ذلؾ ألف تقسيـ الجرائـ إلي جريمة حدث
وجريمة حدث غير سيئ، ليس مبناه ما قاـ في ذىف المشرع مف حكمة حيف أممي 

نما أساسو ما يمـز أف يحدثو السموؾ أو ال يحدثو مف أثر فعمي في الكوف ، التجريـ، وا 
أو في اإلضرار  ،المادي تجاه شخص ما ينحصر في تعريض ىذا الشخص لمخطر

ت بو القاعدة الجنائية صورة الجػريمة المتوافرة في ىػذا بو حسب النموذج الذي رسم
 .(128)وما ورد في سطػور ذلؾ الرسػـ مف تعبيػر ، السموؾ

فيما يتعمؽ بموضوع البحث: أنو ال يجوز قياس نقؿ مرض الزىري  ونري 
عمي نقؿ مرض اإلنفمونزا مثاًل، كما ال يجوز قياس نقؿ مرض الجذاـ عمي نقؿ مرض 

 ي الوبائي مثاًل.لتياب الكبداال
لتياب الكبدي إال إف فعؿ الجاني الذي يتمثؿ في نقؿ عدوي مرض اال 

بؿ ، الوبائي إلي المجني عميو يدخؿ في صور االعتداء عمي الحؽ في سالمة الجسـ
 ،ذلؾ أف ىذا المرض وبال شؾ يخؿ بالسير العادي لوظائؼ الجسـ ،يفوقيا خطورة

 .(129)ذي سيصيب المجني عميووىذا ىو القدر المتيقف مف األذي ال
ويحقؽ النيج السابؽ ضرورة عممية ىامة تتمثؿ في عدـ إفالت الجاني  

الناقؿ لعدوى المرض مف العقاب بحجة عدـ وجود النص الذي يجـر األفعاؿ التي 
التبرع بالدـ المموث، أو ممارسة الجنس بقصد نقؿ  :تؤدي إلي نقؿ العدوى مثؿ
خؿ في نطاؽ االعتداء عمي الحؽ في سالمة الجسـ عف العدوى؛ ألف ىذه األفعاؿ تد

 .(112)طريؽ اإليذاء 
إال أف جريمة نقؿ عدوي األمراض الخطيرة أصبحت تمثؿ عبًئا ثقياًل عمي  
ذ تيدد األمراض المعدية األمف أكثر مما تيدده الجرائـ األخرى، لذلؾ فإف إالمجتمع، 

د نطاقيا القانوني، وذلؾ بنص وتحدي ،ىذا التيديد يتطمب تدخؿ المشرع لتنظيميا



 محمد جبريل إبراىيمد. مستشار  «تحميميةدراسة » كورونا المستجد فيروس ىنقل عدو  بتجريم أزمة عدم وجود النص الخاص 

Forty - eighth year - Vol. 76 June 2022 222 

عمًدا أو بإىماؿ، وليس ذلؾ  هخاص يقضي بمعاقبة الفاعؿ الذي ينقؿ العدوى إلي غير 
لخطر العدوى، بحيث يعاقب الفاعؿ  خريفتجريـ تعريض اآل-أيًضا -بؿ  ،وحسب
خطر نقؿ العدوى إلي المجني عميو بمجرد وقوع الفعؿ بصرؼ النظر عما يترتب  عمي

، فال يعقؿ أف يترؾ فعؿ نقؿ العدوى بدوف تنظيـ (111)فػعؿ مف نتائج عمػي ذلؾ ال
قانوني اعتماًدا عمي القواعد العامة في القانوف الجنائي والقياس عمي جرائـ آخري 

لة الجنائية قد ألدخصوًصا وأف ا منصوص عمييا في النصوص التشريعية القائمة،
حماية الحؽ في السالمة طالت مجاالت كثيرة، وأصبحت ىي الوسيمة الفعالة ل

 .(112)الجسدية 
فعمينا أف نعترؼ بأف ىناؾ فراًغا تشريعًيا واضًحا في مجاؿ نقؿ عدوي 
األمراض المعدية ومنيا مرض كورونا المستجد، وأف الفقو القانوني قد تأخر نسبًيا في 

رع التنبيو إلي المشكالت القانونية التي تثيرىا مخاطر األمراض المعدية، كما أف المش
لـ ينشط لتنظيـ ىذا األمر أيًضا، ولـ يقـ بالتدخؿ الفعاؿ بالتجريـ الرادع ألي فعؿ قد 

 .(113) يؤدي إلي نقؿ عدوى األمراض المعدية أو التعريض لخطرىا
ففي مواد قانوف العقوبات ما  ،إال أف ىذا الفراغ التشريعي ال يثير القمؽ 

ر بالحؽ في الصحة والحياة، ومف يغطي بالتجريـ كؿ أنماط السموؾ التي تمحؽ الضر 
عمي التطور التشريعي، فقانوف  يجية أخري فإف معالجة ىذا األمر لف يستعص

العقوبات المصري في صدر ىذا القرف قد تدخؿ لتنظيـ عدد مف القضايا التي لـ تكف 
تجار في األعضاء البشرية، فأدي في ذىف الباحث الجنائي، فمـ يكف يعرؼ مثاًل اال

 5نجاز القانوف رقـ إواالتجار فييا إلي سرعة  ،كمة مافيا األعضاء البشريةتفاقـ مش
، وىكذا ميما بمغ التطور التشريعي فمف (114)بشأف تنظيـ زراعة األعضاء 2212لسنة 

يكتمؿ مرة واحدة، و الواقع يشير إلي أف المشرع ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف 
 . (116( )115) المشروع جممة واحدةيضع قواعد لتجريـ كؿ أنماط السموؾ غير 
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 المبحث الثاني

 بنص خاص ومخالفة التدابير الوقائية التدخل التشريعي لتجريم نقل العدوى

في ظؿ قصور الحماية الجنائية ضد أفعاؿ نقؿ عدوي كورونا المستجد،  
وكذلؾ في ظؿ غياب النص الخاص الذي ينظـ جرائـ نقؿ عدوي األمراض المعدية 

لمتدخؿ التشريعي لتجريـ أفعاؿ نقؿ  انيا بوجو عاـ، فإف المشرع ما زاؿ مدعو والوقاية م
ومنيا كورونا المستجد، وتجريـ التعريض لخطرىا بمخالفة ، مراض المعديةعدوي األ

 .(117)التدابير الوقائية وذلؾ بنص خاص شامؿ ومباشر 

ة ويشمؿ ىذا التدخؿ مواجية النقؿ الفعمي لعدوى كورونا، وكذلؾ مواجي 
 ي:تمخالفة تدابير الوقاية مف نقؿ عدوي األمراض المعدية، وذلؾ عمي النحو اآل

 المطمب األول

 التدخل التشريعي في مجال النقل الفعمي لعدوى فيروس كورونا المستجد

عدـ كفاية  مشكمةمما ال شؾ فيو أف الدعوة ما زالت جادة لممشرع لحؿ  
المستجد، إذ ال توجد قاعدة قانونية النصوص القائمة لمواجية نقؿ عدوي كورونا 

مناسبة لمعقاب عمي نقؿ عدوى ىذا المرض الخطير وغيره مف األمراض المعدية، لذا 
فاألولي بالفقو الجنائي حث المشرع عمي إصدار القانوف الذي يجـر ىذا الفعؿ بنص 

 . ونعرض ذلؾ فيما يمي:(118)خاص 
 ي فيروس كورونا المستجد.الجتياد لوضع نص خاص لتجريم نقل عدو  -أوًل: 

أما االجتياد في إيجاد نص مف النصوص القائمة ليطبؽ عمي ىذا الفعؿ،  
نو يضع الجزاء قبؿ أفيو اجتياد غير صائب؛ ألنو يضع العربة أماـ الحصاف، بمعني 

، فيذا االتجاه قد أغفؿ أف األصؿ ىو أف يأتي شؽ التجريـ أواًل، بحيث  أف يقنف الجـر
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واتساًقا مع مبدأ الشرعية الجنائية فإنو ال ، نو تبًعا لذلؾأشؽ الجزاء، و يسبؽ في وضعو 
مخاطبة األفراد بشؽ التكميؼ  يمكف توجيو الخطاب لمسمطات بتوقيع العقاب أواًل قبؿ

 .(119)أو التجريـ

ومف جية أخري فإف البحث عف قاعدة عقابية )شؽ الجزاء( لتطبيقيا عمي 
؛ ألف المخاطب بيذه القاعدة الجزائية (122)منطقيغير  افعؿ نقؿ العدوى، يعد أساس

ف كاف األفراد مخاطبوف  في األساس ىو القاضي المنوط بو تطبيؽ القاعدة القانونية، وا 
ف إبيا أيًضا إال أنيـ مخاطبوف بدرجة أكبر بقاعدة التجريـ، وليس بقاعدة الجزاء، أي 

ما الشؽ المتعمؽ بالتجريـ الشؽ المتعمؽ بالجزاء موجو لمقاضي في المرتبة األولي، أ
 .(121)فيو يخاطب األفراد بصفة أساسية في المرتبة األولي 

ويرتبط عنصر التجريـ والجزاء في القاعدة القانونية بعالقة منطقية وزمنية،  
ذلؾ أف التجريـ يستتبع منطقًيا الجزاء كوسيمة الحتراـ نصوصو؛ وأما العالقة الزمنية 

 .(122)ًيا االنتياؾ الفعمي لممبدأ القانوني أو عنصر التجريـ فأساسيا أف الجزاء يتبع زمن

ونالحػظ أف المقصود بالتتابع الزمني بيف عنصر التجريـ وعنصر الجزاء ىو  
تتابع في التطبيؽ العممي لكال العنصريف، بمعني أف عنصر الجزاء ال يتـ تطبيقو ال

طػبوف بالقاعدة الجنائية عممًيا إال بعد أف يسػبقو عنصر التجريـ، ويخاطب بو المخا
 .(123)قبؿ توقيع الجزاء 

، فقد ياولكف ليس التتابع الزمني في وضع عنصري القاعدة القانونية حتم 
نجد الجزاء يسبؽ في وضعو زمنًيا وضع عنصر التجريـ، فقد ينص المشرع عمي 

ثـ يضع بعد ذلؾ عنصر التجريـ، أو يحيؿ في وضعو إلي نص  ،عنصر الجزاء أواًل 
 .(124)كما في القاعدة الجنائية عمي بياض  الحؽ

ف التجريـ يأتي إونخمص مما سبؽ أف التجريـ بوجو عاـ يسبؽ العقاب، أي  
ثـ يأتي بعد ذلؾ العقاب، ومف ثـ فمف غير المستساغ أف يجيد الفقو نفسو في  ،أواًل 
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 البحث عف عقوبة لناقؿ العدوى عمًدا، أو عمي سبيؿ الخطأ في القواعد القانونية
وتجريمو بنص صريح وواضح، خصوًصا  ،القائمة، قبؿ أف يجتيد في تقنيف ىذا الفعؿ

 .(125)في ظؿ عدـ جواز القياس في قانوف العقوبات 
 سمة النص المرتقب لتجريم نقل عدوي فيروس كورونا المستجد: -ثانًيا:

يمـز أف يكوف التدخؿ التشريعي المرتقب مناسًبا لمتطورات والمستجدات  
في المجاؿ الطبي، بحيث يغطي كؿ السموكيات التي تيدد الحؽ في الصحة  الحديثة

ف يضع في والحياة، وتحد مف انتشار األمراض المعدية، ومف ثـ نييب بالمشرع أ
 -ما يمي:  اعتباره عند تجريـ فعؿ نقؿ عدوى كورونا المستجد

 بالحد الضروري لتحقيؽ  أف يكوف تجريـ فعؿ نقؿ العدوى والعقاب عميو
لمصمحة االجتماعية العادلة لممجتمع، ويتطمب ذلؾ عدـ إسراؼ السمطة ا

التشريعية في التجريـ والعقاب، ولكف ذلؾ ال يمنع السمطة التشريعية مف 
مف األفعاؿ التي  اصياغة النصوص في شكؿ فضفاض يمكف أف يتناوؿ كثير 

، فتحتوي ىذه النصوص تتالءـ مع تطور المصالح محؿ الحماية الجنائية
السموكيات المستجدة لنقؿ العدوى؛ ألف العموـ الطبية كؿ يوـ في تطور 

 (.126)مستمر 

  يجب عند حماية القانوف لمحؽ في الصحة أو الحياة مف نقؿ عدوي األمراض
ال يصطدـ ذلؾ بالشعور االجتماعي العاـ، كتجريـ أالمعدية كأساس لمتجريـ، 

لذلؾ فإف ؛ (127)يا الدستور سموؾ يتـ ممارستو طبًقا لحؽ مف الحقوؽ التي كفم
 ،وضع المريض ناقؿ العدوى في موضع المتيـ أمر في غاية الصعوبة

 (.128)ويتطمب حظًرا شديًدا 

   مف حيث العقاب: فإنو إذا كاف المرضي المصابوف بمرض معد، ليسوا
في عقابيـ  كمرضي الجذاـ في العصور الوسطي؛ فإنو ال يجوز التمعف
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يجوز عزليـ بدوف تنظيـ أو حماية، أو معاممتيـ ، وال (129)بصورة مبالغ فييا
؛  (132)بصورة قاسية؛ فمف المفترض أنو برئ بصورة ال تقبؿ إثبات العكس 
 . (131) لذلؾ يجب عمي القاضي أف يطبؽ العقوبات التي تتناسب مع السموؾ

 

 المطمب الثاني

 التدخل التشريعي في مجال الوقاية من نقل كورونا المستجد 

ضنا منيج المشرع المصري في مجاؿ التجريـ الوقائي لمواجية بعد أف استعر 
رسائو لمبادئ قانونية ىامة في مجاؿ تشريعات الوقاية  نقؿ عدوى كورونا المستجد، وا 

لمخطر بمخالفة تدابير الوقاية، إال أف  خريفمف األمراض المعدية، وتجريـ تعريض اآل
ألمراض المعدية، فوجيت إلييا ىذه القواعد لـ تكف كافية لموقاية مف نقؿ عدوي ا

التشريعات في ه نتقادات يتمثؿ في أف ىذنتقادات، ولعؿ أىـ ىذه االالعديد مف اال
وعدـ القابمية ،معظميا متفرقة لـ يجمعيا تشريع واحد، وتتصؼ كذلؾ بالنظرية

نيا ال تواكب التطور اليائؿ في المجاؿ الطبي، و لذلؾ تتجدد الدعوة أو  لمتطبيؽ،
لتشريعي في مجاؿ الوقاية لتنظيـ التدابير الوقائية لموقاية مف األمراض لمتدخؿ ا

 تية:المعدية، عمي أف تتسـ ىذه القواعد بالسمات اآل
 لخطر العدوى أو نقميا بقانون واحد: خرينتجريم تعريض اآل -أوًل:

أوؿ ما يالحظ عمي التشريعات المتعمقة بالوقاية مف األمراض المعدية أنيا 
 .(132)تفرقة ال يجمعيا قانوف واحد مثمما فعمت بعض التشريعات المقارنة مشتتة وم

بشأف الوقاية مف األمراض  1958لسنة  137فبعد أف صدر القانوف رقـ  
متضمًنا في مادتو السابعة  2222لسنة  142تعديمو بالقانوف رقـ بعد و  ،المعدية

كاف مف المفترض أف يكوف ؛ ف(133)والعشريف إلغاء القوانيف السابقة المتعمقة بالصحة 
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ىذا القانوف ىو الشريعة العامة لمواجية كافة األمراض المعدية، إال أف ذلؾ االفتراض 
 .(134)لـ يتحقؽ حيث وجدت قوانيف أخري تعالج ىذا األمر

و لـ  (،135)أبواب  ةفتناوؿ ىذا القانوف موضوع األمراض المعدية في خمس 
عف األمراض المعدية، حيث صدرت بعض  يكف القانوف الوحيد الذي يتضمف أحكاًما

ومف أىـ ىذه القوانيف المعموؿ بيا  األخرى،القوانيف الخاصة ببعض األمراض المعدية 
 –بشأف مقاومة انتشار المال ريا  1926لسنة  1حالًيا في ىذا الشأف القانوف رقـ 

ف بشأ 1946لسنة  131وكذلؾ القانوف رقـ  ،1946لسنة  78المعدؿ بالقانوف رقـ 
مكافحة مرض الجذاـ، الذي أعطي لمسمطات الصحية سمطة واسعة في مقاومة مرض 

حيث أجاز لمسمطة الصحية سمطة الكشؼ الطبي الجبري عمي كؿ مف يشتبو  ،الجذاـ
 –وكذلؾ سمطة التحفظ عمي المريض بيذا الوباء  –فيو بإصابتو بمرض الجذاـ 

ية محدًدا كيفية عزؿ المصابيف ولقد صدر قرار وزير الصحة العموم –وأيًضا عزلو 
 .(136)بمرض الجذاـ

بشأف مكافحة األمراض الزىرية، والذي  1952لسنة 158وأيًضا القانوف رقـ  
تضمف عدـ جواز ممارسة الميف ذات االتصاؿ بالجميور التي يعينيا وزير الصحة 

وثبوت خموه مف األمراض  ،إال بعد توقيع الكشؼ الطبي عميو مف السمطة المختصة
الزىرية، كما تضمف عدـ جواز عمؿ المرأة مرضًعا إال بعد الكشؼ عمييا مف أحد 

 .(137)األطباء وثبوت خموىا مف األمراض الزىرية وغير ىا مف األمراض المعدية 

في الجيات التي  وفي مجاؿ التعامؿ في الدـ يظير التشتت والتفرؽ واضًحا 
مركباتو؛ فيناؾ المجنة العميا لبنوؾ أوكؿ ليا المشرع الرقابة عمي الدـ، ومشتقاتو، و 

، والقرارات المعدلة لو، وىناؾ مجمس 1974لسنة  269الدـ والتي أنشئت بالقرار رقـ 
لسنة  171مراقبة عمميات الدـ، واإلدارة العامة لبنوؾ الدـ، بموجب القرار رقـ 

 لسنة 176بالقرار رقـ  -، وأيًضا المجنة القومية العميا لمتطوع بالدـ 1975
. وحاؿ صدور القرار بإنشاء ىذه الييئات ال يحدد بوجو دقيؽ (138)1982
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اختصاصاتيا مما يعطؿ فاعمية الرقابة عمييا، أضؼ إلي ذلؾ أف مراكز الدـ نفسيا 
، مركز الدـ الرئيسي، ومركز الدـ الفرعي، ومركز دـ ةتنقسـ إلي مستويات ثالث

تمفة، ويؤدي ىذا التفرؽ تخزيف، ولكؿ مستوي مف ىذه المستويات اختصاصات مخ
وتعقد الجياز  ،والتشتت في الجيات القائمة عمي عمميات جمع الدـ ونقمو وتوزيعو

 .(139)بؿ انعداميا ، لي سوء الرقابة عمي الدـإاإلداري القائـ عمي ىذه العمميات 

كما يالحظ أف التشريعات المصرية في مجاؿ الوقاية مف نقؿ العدوى توصؼ 
فقد خمت مف تنظيـ الفحص الطبي لممقبميف عمي الزواج إال بأنيا غير مكتممة، 

، فالتشريع المصري بحاجة إلي نص ينظـ الفحص الطبي لراغبي (142)بقرارات وزارية 
، (141)الزواج إلنجاب أطفاؿ أصحاء، وحماية األجياؿ القادمة مف األمراض المعدية 

لمصري أي قواعد لحؽ فمـ يرد في التشريع ا ،كما لـ ينظـ مسألة زواج حاممي المرض
جبارىـ عمي  تخاذ االسمطات الصحية تنظيـ زواج حاممي األمراض المعدية، وا 

 .(142)تماـ الزواج إاإلجراءات الوقائية الالزمة قبؿ 

ف وجدت محاوالت لسف تشريع يتضمف ذلؾ إال أنو لـ يكتب ليا النجاح،   وا 
السابؽ عمي فقد عرض اقتراح عمي مجمس الشعب بمشروع قانوف يجعؿ الفحص 

الزواج إلزامًيا، تفادًيا النتشار عدوي األمراض التي تنتقؿ عف طريؽ العالقات 
الجنسية، ولكف ىذا المشروع رفض؛ ألنو يضيؼ شرًطا النعقاد الزواج لـ يرد في 

، ومف ثـ يكوف (143)الشريعة اإلسالمية التي ىي المصدر الرئيسي لمتشريع في مصر
الزواج بإجراء فحص طبي لمتحقؽ مف خموىـ مف وضع شرط إلزاـ المقبميف عمي 

 .(144)األمراض المعدية مخالًفا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية 

كما لـ يتعرض التشريع المصري لحؽ المرأة حاممة المرض المعدي في  
ف غالبية حاالت إصابة الرضع واألطفاؿ الصغار ترجع أالحمؿ واإلنجاب؛ بالرغـ مف 
ـ إلى الطفؿ، أثناء الحمؿ، أو الوالدة، أو الرضاعة إلى انتقاؿ الفيروس مف األ

 . (145)الطبيعية
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نما   وال نقصد مف ىذا التنظيـ المنع الكامؿ لزواج حاممي المرض المعدي، وا 
مف الممكف تشجيع الفصؿ بيف الزواج كعالقة جنسية ابتغاء العفة وبيف اإلنجاب، 

سائؿ منع الحمؿ دوف استثناء، ويتطمب ذلؾ إزالة العوائؽ التي تحوؿ دوف الدعاية لو 
نما بالنظر إلييا عمى أنيا وسيمة لموقاية  باعتبارىا ليس فقط وسيمة لتنظيـ األسرة، وا 

، كما يمكف بناء عمي ذلؾ (146)مف األمراض التي تنتقؿ عف طػريؽ العالقة الجنسية 
ا إعادة النظر في اإلجياض إذا ثبت عممًيا عمى نحو يقيني أف الجنيف سيولد مصابً 

بفيروس اإليدز النتقالو إليو أثناء الحمؿ، ويتطمب ذلؾ إجراء اختبار خاص بالفيروس 
طوًعا لمسيدات الحوامؿ وأزواجيف فى بداية الحمؿ، ومتابعة حالة الجنيف طواؿ فترة 

 . (147) الحمؿ لمتأكد مف عدـ إصابتو بالعدوى مف األـ

 في موضع التطبيق: وىوضع النصوص المتعمقة بالوقاية من نقل العد -ثانًيا: 

يعد االنفصاـ بيف النظرية والتطبيؽ العممي لمقواعد القانونية التي تحكـ  
ىذه النصوص، لوجود حواجز بينيا وبيف آليات  مشكالتالوقاية مف نقؿ العدوى أىـ 
 تطبيقيا، ومف صور ذلؾ: 

لسنة  137أف بعض األمراض الواردة في الجدوؿ المرافؽ لمقانوف رقـ  
قد تـ القضاء  2222لسنة  142شأف األمراض المعدية وتعديمو بالقانوف رقـ ب 1958

عمييا نيائًيا مف الناحية العممية، ومف ثـ فال وجود واقعي ليا عمي اإلطالؽ، مثاؿ 
ذلؾ الكوليرا والطاعوف تـ القضاء عمييما في معظـ الدوؿ، األمر الذي يجعؿ وجودىا 

 .(148)مجرد وجود نظري وحسب 

في المجاؿ الطبي فإف ذلؾ يؤدي إلي ظيور واقع ر عدـ مواكبة الوفي إطا 
األمراض ه أمراض جديدة يكتشفيا العمـ وال تتوافر الحماية القانونية لمواجية ىذ

، فبالنسبة في النظرية، وبعدىا عف الواقعية التشريعاته ىذإغراؽ المكتشفة في ظؿ 
ؼ عميو العمـ الحديث منذ عاـ لمرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( إذ بينما تعر 
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نو كاف موجوًدا مف قبؿ، وبرغـ اإلجماع العممي عمي أنو مرٍض معٍد أوثبت  ،1981
وقاتؿ لضحاياه فإف المشرع المصري لـ يحرؾ ساكًنا سوي بصدور قرار وزير الصحة 

متضمًنا اعتبار مرض )اإليدز( مف  17/12/1986بتاريخ  1986لسنة 435رقـ 
لسنة  137مف القانوف رقـ  12الواجب اإلبالغ عنيا طبًقا لممادة  األمراض المعدية

ولقد أضاؼ ىذا القرار ذلؾ المرض إلي قائمة القسـ الثاني مف األمراض  ،1958
 .(149)المعدية الواردة في الجدوؿ المرافؽ لمقانوف 

كورونا المستجد أدي إلي انييار ىذا  هومف بعد ،ورغـ أف ظيور مرض اإليدز
 435وبالرغـ مف ذلؾ فإف القرار رقـ ،ثار خطيرةآما ليذا المرض مف التقسيـ ل

قد اعتبر ىذا المرض أقؿ خطورة مف أمراض القسـ األوؿ وىو ما يعد  1986لسنة
 .(152)مفارقة غريبة 

كما أف القانوف قد ألـز بعض الفئات باإلبالغ عف الحاالت المرضية، وىي  
، أو عمدة البمدة، كما أف السمطات المختصة ال عالقة ليا بيذه األمور، كشيخ الناحية

مف قانوف األمراض المعدية رقـ  13و 12بتمقي ىذه البالغات بحسب نص المادة 
 ،ىي السمطات اإلدارية 2222لسنة  142المعدؿ بالقانوف رقـ  1958لسنة  137
عف  ال يجب تبميغ الشرطةليس ليا عالقة باألمراض المعدية، ف - أيًضا -وىي

نما يبمغ قسـ الطب الوقائي  ،اإلصابة باإليدزاكتشاؼ  أو االلتياب الكبدي الوبائي، وا 
أف يمـز  ،دفًعا لما يثيره تعبير السمطة اإلدارية مف التباسو بمديرية الشئوف الصحية، 

بحيث يكوف التبميغ عف حالة اإليدز  ،يحذؼ تعبير السمطة اإلدارية مف نص القانوف
أو  ،إلي قسـ الطب الوقائي بمديرية الشئوف الصحيةأو غيره مف األمراض المعدية 

ويطمؽ عمي ىذه  ،(151)أو إلي طبيب الصحة المختص فقط ،إلي اقرب وحدة صحية
في فرنسا السمطات الصحية، وفي دولػة اإلمػارات العربية المتػحدة يطػمؽ ات الجي

 .(152)وفي مصر اإلدارة الصحية  ،عمييا الجػية الصحية

النصوص التي مجاؿ تنظيـ التعامؿ في الدـ، فإف  وفي، ومف جية أخري 
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تتسـ بالنظرية، وال انعكاس ليا في الواقع العممي، إذ  تحمي الدـ ومشتقاتو مف التموث
مـ تتوافر لمجيات الممزمة بتطبيقيا اإلمكانيات الفنية التي ف، التطبيؽفي تجد صعوبة 

لممصابيف  لنصح واإلرشادوتقديـ االزمة، تسمح ليا بتوفير االشتراطات الصحية ال
وتوفير الموارد الالزمة لمقياـ بالتحاليؿ الطبية في بمرض معدي، ولممحيطيف بيـ، 

ف خمو الدـ مف الفيروسات لمتأكد مبالمجاف، أو بأجر رمزي  المراكز الصحية
 .(153)المعدية

أو حتى جعميا بحسب  ،التحاليؿه عدـ إضفاء السرية عمي نتائج ىذكما أف  
لزاـ إحجاـ الكثيروف عف إجراء ىذه التحاليؿ، خاصة في ظؿ وجود إدي إلي يو الرغبة 

 .(154)عمي الطبيب وبعض المحيطيف بالمريض باإلبالغ عف حالة المريض 

 التدخل التشريعي لمواكبة التطور اليائل في المجال الطبي: -ثالثًا: 

المعدية أف الواضح مف خالؿ استطالع القوانيف والقػرارات المتعمقة باألمراض  
القوانيف ه وقد وضعت ىذ (،155)معظميا قد وضع منػذ أكثر مف قرف أو نصؼ قرف 

والقرارات في وقت لـ يكف العمـ قد توصؿ فيو الكتشافاتو العممية المعاصرة في شأف 
 .(156) األمراض المعدية والوقاية منيا

قاية ولذلؾ فالضرورة تحتـ التدخؿ التشريعي لتعديؿ النصوص المتعمقة بالو  
مف نقؿ العدوي، فعمي سبيؿ المثاؿ فإف المشرع المصري لـ يواكب التطورات 
االجتماعية في مجاؿ مكافحة األمراض المعدية مف خالؿ العقوبات المقررة في 

بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية  1958لسنة 137القانوف رقـ 
لمقررة في الباب الرابع مف قانوف مكافحة ف عدـ مراعاة التدابير اإحيث  وتعديمو ؛

األمراض المعدية في مصر يعرض المخالؼ لمعقوبة المنصوص عمييا في ىذا 
حيث يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقؿ عػف خمػسة آالؼ جنيػو وال تجاوز عشرة  ،القانوف

أو منع دفف  ،أو عطػؿ ،آالؼ جنيو، أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، كؿ مف أعػاؽ
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أو خالؼ القواعػد ،أو أًيا مف الشعائر والطقوس الدينية المتبعة لمدفف ،الميت
  ( مف ىذا القانوف.23واإلجراءات التى يحددىا وزير الصحة وفًقا لحكـ المادة )

أو إذا اقترف أى مف األفعاؿ الواردة فى  ،وتضاعؼ العقوبة فى حالة العود 
. (157) االتيديد باستخداميمأو ة، أو القو  ،الفقػرة السابقة باستخداـ العنؼ  

وكذلؾ يعاقب ىذا القانوف بغرامة ال تقؿ عف ثالثمائػة جنيػو وال تجػاوز خمسة  
مكررا(  22آالؼ جنيو كؿ مف خالؼ قرار وزير الصحة الصادر وفًقا لحكـ المادة )

، وبالرغـ مف محاولة المشرع المصري مواكبة المستجدات (158)مف ىذا القانوف 
 كافية. رإف ىذه العقوبات ما زالت غيوالتطورات إال 

وال شؾ أف عدـ مواكبة التطور اليائؿ في المجاؿ الطبي يؤدي إلي عدـ  
ه مواجية األمراض الجديدة التي يكتشفيا العمـ، وال تتوافر الحماية القانونية لمواجية ىذ

 التشريعات القديمة، فبالنسبة لمرض " كوفيده األمراض المكتشفة في ظؿ قصور ىذ
ف وزيرة الصحة والسكاف أالرغـ مف ب" الذي يسببو فيروس كورونا المستجد، ف 19

بإدراجو ضمف  2222لسنة  145قد أصدرت القرار رقـ  14/3/2222بتاريخ 
بشأف  1958لسنة  137األمراض المعدية المبينة بالجدوؿ الممحؽ بالقانوف رقـ 
نو أفي مادتو األولي عمي  االحتياطات الصحية لموقاية مف االمراض المعدية، ونص

يضاؼ المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا المستجد إلي القسـ االوؿ مف 
في شأف االحتياطات  1958لسنة  137جدوؿ األمراض المعدية الممحؽ بالقانوف رقـ 

وتطبؽ عميو األحكاـ المنصوص عمييا في ىذا ،الصحية لموقاية مف األمراض المعدية
المراقبة، واالجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية، إال إف ذلؾ لـ يعد  القانوف مف حيث

وذلؾ بسبب أف العقوبات الواردة  ،كافًيا لمنع انتشار ىذا المرض وتفشيو في المجتمع
 وتعديالتو غير مناسبة مف األصؿ.  1958لسنة  137في القانوف رقـ 

تعرؼ عميو العمـ  ذيالوبالنسبة لمرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(  
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وأثبت أنو كاف موجوًدا مف قبؿ، وبرغـ اإلجماع العممي  ،1981الحديث منذ عاـ 
عمي أنو مرض معد وقاتؿ لضحاياه فإف المشرع المصري لـ يواجو ذلؾ، وترؾ األمر 

 17/12/1986بتاريخ  1986لسنة 435لوزير الصحة الذي أصدر القرار رقـ 
مف  12لمعدية الواجب اإلبالغ عنيا طبًقا لممادة متضمًنا اعتباره مف األمراض ا

وتعديمو، ولقد أضاؼ ىذا القرار ذلؾ المرض إلي قائمة  1958لسنة 137القانوف رقـ 
 (.159)القسـ الثاني مف األمراض المعدية الواردة في الجدوؿ المرافؽ لمقانوف 

رض ورغـ أف ظيور مرض اإليدز أدي إلي انييار ىذا التقسيـ لما ليذا الم 
قد اعتبر  1986لسنة 435وبالرغـ مف ذلؾ فإف القرار الوزاري رقـ  ،مف آثار خطيرة

 .(162) وىو ما يعد أمًرا منتقًدا ،ىذا المرض أقؿ خطورة مف أمراض القسـ األوؿ

وفي مجاؿ الوقاية مف نقؿ العدوى عف طريؽ التعامؿ في الدـ ومشتقاتو،  
اكتفي بمجرد قرار وزاري يحظر فإف المشرع المصري لـ يتدخؿ بنص قانوني، و 

طبيعية كانت أو صناعية  –أو مشتقاتو  ،أو مكوناتو ،وحدات دـ ةصراحة استيراد أي
بمقابؿ أو بدوف مقابؿ إال بعد أف تقوـ الجيات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد مف  –

وسمبيتيا مف الفيروسات المسببة لمرض االلتياب الكبدي  ،سمبيتيا لفيروس اإليدز
وذلؾ بتحميؿ خاص لجميع العينات، وبإعطاء شيادة رسمية معتمدة  ،A B Cلوبائي ا

 .(161)تفيد ذلؾ 

لذلؾ لـز التدخؿ التشريعي لجعؿ ىذه االختبارات المعممية في صورة إجبارية  
فضاًل عف  ،خاصة بالنسبة لألشخاص والمجموعات األكثر تعرًضا لإلصابة بالمرض

تطوع بالدـ بعد الفحص الطبي مف الفيروس النص صراحة عمي ضرورة خمو الم
 ف الشخص الذي يحمؿ الفيروس ال يجوز أخذ دـ منو.إلممرض، أي  المسبب

كما ينبغي النص عمي ضرورة فحص عينات الدـ الموجودة في بنوؾ الدـ  
لمكشؼ عف األجساـ المضادة لمفيروس بيا، وحينما يكوف إجراء ىذه الفحوصات 
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والدـ المستورد فإف ذلؾ يحقؽ  ،سبة لألشخاص والدماء المتبرع بياالمعممية إجبارًيا بالن
أفراد المجتمع مف انتشار  ووقاية بقية ،عدة أىداؼ أىميا اكتشاؼ المرض

 .(162)العدوى

ومف جية أخري فإف القرارات الوزارية لـ تعد تتناسب مع خطورة األمراض  
لسنة  152ار الوزاري رقـ فالقر  المعدية، وال تواكب في ذاتيا خطورة ىذه األمراض

لـ يذكر مف بيف األمراض التي يشػترط خمو المتطوع بالدـ منو مرض اإليدز،  1961
وجميعيا أمراض لـ  ة،وال حتى أمراض االلتياب الكبدي الفيروسي بأنواعو الثالث

يدخؿ  1993وال يكفي في ىذا الصدد صدور قرار في عاـ  ،تعرفيا البشرية إال حديثًا
رض اإليدز ضمف األمراض التي يشترط خمو المتطوع بالتبرع بالدـ بمقتضاه م

 . (163)منيا

وقامت  ،مف التشريعات المقارنة قد واجيت ىذا األمرا ولذلؾ نجد أف كثيرً  
بالتدخؿ التشريعي بسف تشريع خاص ببعض األمراض الخطيرة، مثاؿ ذلؾ المرسـو 

أف الوقاية مف مرض الصادر بدولة الكويت في ش 1992لسنة  62بقانوف رقـ 
وفي ىذا المرسوـ بقانوف واجو المشػرع ،متالزمة العوز المناعي المكتسب )اإليدز(

 الكويتي ىذا المرض بكثير مف اإلجػراءات الوقائية التي تحوؿ دوف نقؿ العدوى.

ما يتعمؽ  1992يولية  27 المؤرخ في 71وفي تونس نظـ القانوف رقـ  
أو  ،، وبالطبع ما يتعمؽ بحاممي فيرس اإليدز(164)بالمصابيف باألمراض السارية 
 .(165)المصابيف بالمرض الناجـ عنو 

ومف ثـ فال شؾ أف التدخؿ التشريعي أصبح ضرورة لتعديؿ النصوص  
 .(166) لمواجية ىذه األمراض المعدية أو سف تشريع جديد ،القائمة
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 :الخاتمة

وال شؾ أف  ،الحقوؽ مف أىـ وظائؼ التشريع الوضعي ىي وظيفة صيانة 
الحقوؽ حؽ اإلنساف في الصحة و الحياة، ولما كاف االعتداء عمى ىذيف  مف أىـ

فقد رصد ليا المشرع أشد العقوبات عمى اإلطالؽ  ،الحقيف مف أشد الجرائـ خطورة
تثور عندما يتـ االعتداء عمي ىذيف  المشكمةإال أف  ،اإلعداـ والسجف المؤبد :وىى

دة مثؿ مخرجات الجسـ مف سوائؿ وأنفاس تحمؿ الحقيف بأساليب ووسائؿ جدي
 ،سرعة االنتشار: الفيروسات والبكتريا والفطريات التي تتصؼ بخصائص معينة مثؿ 

ومثاؿ ذلؾ جائحة  ،أو الجائحة،مما يجعميا تأخذ صفة الوباء العالمي ،وقوة التأثير
لعالـ كمو ثـ اجتاحت ا ،2219كورونا التي بدأت في مدينة وىاف بالصيف في بداية 

  .بعد ذلؾ

ولقد ترتب عمى ارتكاب السموكيات التي تتسبب في نقؿ فيروس كورونا  
المستجد إلي إثارة عدد مف التساؤالت حوؿ المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي 

والذي  ،أو إيذاء المجني عميو ،إذا تسبب عف ىذا النقؿ وفاة فيروس كورونا المستجد
ثارة كؿ ىذا الجدؿ ىو عدـ وجود النص الخاص  ،مشكمةالساعد عمي بروز ىذه  وا 

 .الذي يجـر نقؿ عدوي فيروس كورونا المستجد

فعرضنا  ،في فصميف مشكمةوفي ىذه الدراسة حاولنا إلقاء الضوء عمي ىذه ال 
في الفصؿ األوؿ منيا فعؿ نقؿ عدوي فيروس كورونا المستجد في ظؿ مبدأ شرعية 

نا لمضموف المبدأ في مجاؿ نقؿ عدوى فيروس كورونا فعرض ،الجرائـ والعقوبات
ومف خالؿ ذلؾ تكممنا عف فعؿ نقؿ كورونا  ،وما ىو المقصود بالمبدأ ،المستجد

عمي ثـ عرجنا بعد ذلؾ  ،تحت أفعاؿ األذى المستجد بوصفو مف األفعاؿ التي تقع
وتتمثؿ  ،نتائج شرعية الجرائـ والعقوبات في مجاؿ نقؿ عدوي مرض كورونا المستجد

ىذه النتائج في وجوب الحكـ بالبراءة في حالة عدـ وجود نص يجـر الفعؿ ويحدد 
ال يجوز المجوء  كورونا عند تفسير النصوص الجنائية المتعمقة بنقؿ- اوأيضً - ،عقوبتو
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 .نو ال يجوز لمقاضي توقيع عقوبة عمي الفعؿ ال تتعمؽ بوأو  ،إلي القياس

ألزمة غياب النص  ةتعرضنا لمحموؿ الممكنوفي الفصؿ الثاني مف الدراسة  
إعادة قراءة  الخاص الذي يّجـر نقؿ عدوى كورونا المستجد، ومف ىذه الحموؿ

  -:  وذلؾ مف خالؿ ،النصوص القائمة في تجريـ نقؿ عدوى كورونا المستجد

فيما يتعمؽ بالتعدي عمي  نقؿ عدوي كورونا المستجد لتجريـ القواعد العامة 
فيما يتعمؽ بالتعدي عمي الحؽ في الحياة  و كذلؾ ،ة بنقؿ العدوىالحؽ في الصح

و فيما يتعمؽ  ،في مجاؿ نقؿ العدوى عف طريؽ الخطأ - اوأيضً - ،بنقؿ العدوى
 .بتجريـ مخالفة التدابير الوقائية

 ،نقؿ عدوي أمراض معدية معينة بتجريـثـ تعرضنا بعد ذلؾ لمقواعد الخاصة 
فتكممنا عف مدي  ،نقؿ عدوي مرضي الجذاـ والزىري القواعد الخاصة بتجريـوىي 

وثبت عدـ  ،تطبيؽ النصوص المتعمقة بنقؿ عدوي مرض الزىري عمي كورونا المستجد
ومف  ،ختالؼ فيما بيف مرض الزىري وبيف كورونا المستجداال انطباقيا ألسباب منيا

 .جية أخري فإف القياس محظور في مجاؿ القانوف الجنائي

 ت الدعوة لممشرع لمتدخؿ التشريعي لتجريـ نقؿ العدوىوبعد ذلؾ كان
وذلؾ في مجاؿ النقؿ الفعمي لعدوى فيروس كورونا  ،والتعريض لخطرىا بنص خاص

وكذلؾ في مجاؿ الوقاية مف نقؿ كورونا المستجد عف طريؽ تجريـ تعريض  ،المستجد
بالوقاية مف ووضع النصوص المتعمقة  ،لخطر العدوى أو نقميا بقانوف واحد خريفاآل

بالتدخؿ التشريعي لمواكبة التطور اليائؿ في ثـ  ،في موضع التطبيؽ نقؿ العدوى
 .المجاؿ الطبي
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 تية:خمصنا في ىذه الدراسة إلي النتائج اآل :نتائج البحث 

حيث  ،يمة في التشريعات الحديثةممبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات مف المبادئ ال  -1
 .ويضع ليا العقوبات المناسبة ،ائـيبيف السموكيات التي تعد جر 

 ،بالرغـ مف عدـ وجود النص الخاص بتجريـ نقؿ عدوي فيروس كورونا المستجد  -2
فإف مرتكب ىذا السموؾ لف يفمت مف العقاب لتطبيؽ نصوص قانوف العقوبات 

 .التقميدية عميو

وكذلؾ  ،القوانيف المتعمقة باالحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية  -3
المتعمقة بإجراءات مواجية االوبئة والجوائح الصحية ليست كافية لمتصدي لنقؿ 

دف التصدي  ،حيث إف ىذه القوانيف تعني بالوقاية فقط ،عدوي كورونا المستجد
  .لتجريـ النقؿ الفعمي لمفيروس

العقوبات الواردة في القوانيف القائمة غير رادعة لمنع السموكيات التي قد تتسبب   -4
 .فيروس كورونا المستجدفي نقؿ 

المسئولية الجنائية  :المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ العدوي تتفرع لنوعيف ىما  -5
و المسئولية الجنائية عف نقؿ العدوي سواء عف عمد  ،عف مخالفة التدابير الوقائية

 .أو بإىماؿ

د تفشي القانوف الجنائي ما زاؿ ىو المالذ األخير الذي تيرع إليو المجتمعات عن  -6
األمراض المعدية، فمف الممحوظ أف لقواعده أىمية كبيرة في ردع السموؾ 
اإلجرامي الذي يتسبب في نقؿ العدوى، فبعد أف كاف دور ىذه القواعد ينحصر 
في مجرد الوقاية مف األمراض المعدية، فقد برز دورىا العقابي الرادع في منع 

تي نظمت تجريـ نقؿ عدوي انتشار العدوى، كما ظير في كثير مف الدوؿ ال
 .مرض كورونا المستجد بقواعد عقابية حازمة

سموكيات نقؿ العدوى تعد مف أخطر الجرائـ المستحدثة ؛ ألف خطورتيا ال  -7
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نما تتعداه إلي غيره مف المحيطيف بو، كما  تقتصر عمي المجني عميو وحسب، وا 
ء يظؿ لفترة أف ىذه الخطورة تتعدي الزماف والمكاف بحسباف أف أثر االعتدا

نو قد يشمؿ المجتمع بإسره في إويصيب بالضرر أكثر مف شخص حتى  ،طويمة
 .فترات زمنية طويمة

حيث ال توجد  ،في مجاؿ نقؿ العدوى عف طريؽ الخطأ ياتشريع اأف ىناؾ قصور   -8
ف وجدت  نصوص مباشرة تجـر االعتداء بنقؿ العدوى رغـ خطورة تمؾ الجريمة، وا 

نقؿ عدوي بعض األمراض مثؿ الزىري فإنيا تكوف بعض النصوص التي تجـر 
 .ذات عقوبات غير رادعة ال يمكف تطبيقيا عمي األمراض الخطيرة

كما أف القوانيف التي تعرضت لنقؿ العدوى وردت متفرقة ومتشتتة ولـ يجمعيا  -9
نيا في معظميا قوانيف وقائية، ولـ تنظـ أقانوف واحد، كما اتصفت ىذه القوانيف ب

الجنائية لناقؿ العدوى، وما تضمنتو مف عقاب كاف لمخالفة قواعد المسئولية 
 .ال يتناسب مع خطورة المرض اكاف ىذا العقاب بسيطً  والوقاية مف المرض،

عدـ مواكبة التشريعات القائمة لمتطورات اليائمة في المجتمع، فمف خالؿ - 12
عظميا قد وضع استطالع القوانيف والقرارات المتعمقة باألمراض المعدية نجد أف م

منذ أكثر مف نصؼ قرف، في وقت لـ يكف العمـ قد توصؿ فيو الكتشافاتو العممية 
ف كانت القوانيف األخيرة قد سدت بعض  ،المعاصرة في شأف األمراض المعدية وا 

بشأف إجراءات مواجية األوبئة  2221لسنة  152النقص مثؿ القانوف رقـ 
الصادرة بالقانوف رقـ  1958لسنة  137 وتعديالت القانوف رقـ ،والجوائح الصحية

 .بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية 2222لسنة  124

باإلضافة إلي عدـ وضوح بعض المفاىيـ في التشريع المصري، مثؿ مفيـو  - 11
 ،المرض المعدي، ومفيوـ الجواىر السامة، وقصور مفيوـ الضرب والجرح

عطاء المواد الضارة، فيذه   .المفاىيـ أصبحت تثير الجدؿ أكثر مما تزيمو وا 
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تزايد ارتكاب جريمة نقؿ العدوى عف طريؽ الخطأ غير العمدي، فيي ترتكب - 12
أكثر ما ترتكب عف طريؽ الخطأ غير العمدي سواء عف طريؽ األشخاص، أو 

 .في المنشآت الطبية العامة أو الخاصة

بالسموؾ السمبي،  اتكب أيضً ترتكب جريمة نقؿ العدوى بالسموؾ اإليجابي، وتر - 13
وال يوجد سبب أو مبرر قانوني لمتفرقة في جرائـ االمتناع اإليجابية بيف الجرائـ 

ليقر القضاء العقاب عمي األخيرة دوف األولي في  ةعمديالالعمدية والجرائـ غير 
  .الجرائـ المتعمقة باالعتداء عمي الحياة والسالمة الجسدية

ة الجنائية في معظـ الدوؿ التي نظمت جريمة نقؿ اتجيت السياسة التشريعي  14
وذلؾ  ،العدوى إلي االتجاه نحو التجريـ الشكمي لمواجية االعتداء قبؿ وقوعو

بالعقاب عمي أي سموؾ إيجابي أو سمبي ييدد بالخطر دوف اشتراط تحقؽ 
 .الضرر، وىو ما يعرؼ بسياسة التجريـ الشكمي
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 :التوصيات

 :تيةالتوصيات اآلننتيي من ىذا البحث إلي 
 لزـو التدخؿ التشريعي الفوري لتنظيـ جريمة نقؿ العدوى باألمراض المختمفة  -1

فراد عقوبات معينة عمي حسب خطورة المرض المعدي  ،ومنيا كورونا المستجد وا 
باعتبار أف جريمة نقؿ العدوى جريمة مستقمة تتصؼ بخصائص  ،محؿ الجريمة

 .مميزة
تشريعية الوقائية التي تبناىا المشرع المصري تجاه إعادة النظر في السياسة ال  -2

والتي أصبحت عاجزة عف توفير الحماية الجنائية ضد االعتداء  ،كورونا المستجد
عمي الحؽ في الحياة والصحة، مع ضرورة تبني السياسة التشريعية العقابية بما 

 .اؿ الطبييتناسب مع المعطيات العممية الحديثة والتطور العممي اليائؿ في المج
ضرورة تحديد المضموف القانوني الدقيؽ لممرض المعدي، وترتيب األمراض   -3

لمشفاء، أو غير قابؿ لو، وذلؾ  المعدية بحسب خطورتيا، وما يكوف منيا قابال
نزاؿ العقاب المناسب لكؿ  حتى يتمكف القاضي مف تطبيؽ صحيح القانوف، وا 

 .جريمة عمي حده حسب خطورة المرض
التشريع الذي يجـر كؿ امتناع عف تقديـ المساعدة الطبية لشخص يجب اعتناؽ   -4

في خطر، لخطورة ما يترتب عمي ىذا االمتناع مف نتائج إجرامية كالوفاة، 
في حالة امتناع المنشآت الطبية عف قبوؿ  اواإلصابة بعاىة مستديمة، خصوصً 

روفات المريض أو تقديـ المساعدة الطبية لو بسبب عدـ مقدرتو عمي سداد مص
 .العالج في الحاؿ

لخطر العدوى بمجرد حمؿ  خريفكما يجب اعتناؽ فكرة تجريـ تعريض اآل  -5
الفيروسات المسببة لممرض دوف مبرر، وىذه الفكرة تحمؿ في طياتيا تجريـ أي 

أو  ،بإحداث ضرر لحياة الشخص أو سالمتو الجسدية اسموؾ خطر يمثؿ تيديد
الفكرة تجريـ كؿ سموؾ إجرامي ينتج  ينذر بحدوث ىذا الضرر، كما تحمؿ ىذه
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سيما في ظؿ مخاطر تداوؿ الأو مصمحة يحمييا القانوف،  اعنو ضرر يمحؽ حقً 
 .والميكروبات، والبكتريا ،الفيروسات

وضع جريمة نقؿ عدوى كورونا المستجد في قالب الجريمة الشكمية التي تتـ   -6
لما تتصؼ  اجة، نظرً بمجرد إتياف السموؾ المادي دوف التوقؼ عمي حدوث النتي

بو ىذه الجريمة مف صفات تجعميا مستحيمة االكتشاؼ واإلثبات، ومف ثـ 
فالتجريـ الشكمي ىو األكثر مالئمة لجريمة نقؿ العدوى التي تتدرج فييا النتيجة 

 .المرضية مف سوء إلي سوء، فال تستقر عمي حالة واحدة
ة، والتدابير الوقائية التي تجريـ مخالفة المريض بمرض معٍد لمتعميمات العالجي  -7

نقطاع تضعيا السمطات المختصة لو، كااللتزاـ بعدـ مغادرة دور العالج، أو اال
خريف، وذلؾ عف طريؽ عف تمقي الخدمات الطبية، لمنع نشر مرضو عمي اآل

 .العقوبات الرادعة
إضافة أفعاؿ التبرع بالدـ المموث مف جانب المتبرعيف الحامميف لألمراض   -8

، إذا كانوا يعمموف بحقيقة حالتيـ الصحية، مع الألفعاؿ المجرمة قانونً  المعدية
 .تشديد العقاب في حالة تعمد اإلصابة أو إزىاؽ روح الضحية

إذ  ،تفعيؿ دور الخطأ في نطاؽ التجريـ والعقاب لمواجية مخاطر نقؿ العدوى  -9
خرج عف أدي التطور العممي إلي زيادة كبيرة في اإلجراـ غير العمدي والذي ي

نطاؽ الصور التقميدية لمجرائـ غير العمدية، كما يجب وضع حدود فاصمة 
وواضحة بيف الخطأ غير العمدي والقصد االحتمالي الذي يتشابو في أحواؿ كثيرة 

  .مع الخطأ الواعي
إعادة تنظيـ موقؼ القانوف مف واجب اإلبالغ عف األمراض المعدية،   -12

لمختصة بتمقي البالغات، ووضع عقوبات والمسئوليف عف التبميغ، والسمطة ا
بحقيقة مرضو، أو لـ  ورادعة لممريض الذي يمتـز الصمت، ولـ يخطر شريك

 .يخطر السمطات المختصة بإصابتو بالمرض المعدي
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 اليوامش
 

دار  –براىيـ: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ العدوي مستشار دكتور / محمد جبريؿ إ (1)
 .79ص  -2222النيضة العربية 

نحو سياسة  –د/ عصاـ عفيفي عبد البصير: النصوص العقابية في القوانيف غير الجنائية  (2)
 . 51ص  – 2229ط  –دار المجد لمطباعة باليـر  –دراسة تحميمية تأصيمية  –جنائية جديدة 

(3) MATIEU (G.) ; sida et droit penal , Rev.Sc. crim. 1995. P. 81.  
 – 1995ط –دار النيضة العربية  –د/ جميؿ عبد الباقي الصغير: القانوف الجنائي واإليدز  (4)

 .31ص 

دار الجامعة  –د/ أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز (5)
 .54ص  - 2227طبعة  –الجديدة 

بإدراج  2222لسنة  145القرار رقـ  14/3/2222( أصدرت وزيرة الصحة والسكاف بتاريخ 6)
المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا المستجد ضمف األمراض المعدية المبينة بالجدوؿ 

بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف االمراض  1958لسنة  137الممحؽ بالقانوف رقـ 
نو يضاؼ المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا أص في مادتو األولي عمي المعدية، ون

 1958لسنة  137المستجد إلي القسـ االوؿ مف جدوؿ األمراض المعدية الممحؽ بالقانوف رقـ 
وتطبؽ عميو األحكاـ ، في شأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية 

 حيث المراقبة، واالجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية.المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف 
 1958لسنة  137بتعديؿ أحكاـ القانوف رقـ  2222لسنة  142مكرر مف القانوف  22( المادة 7)

 بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية.

 .2222لسنة  142مكرر مف القانوف  26( المادة 8)

 .2222لسنة  142مف القانوف  (1مكرر ) 26( المادة 9)

 –دراسة مقارنة  –( مستشار دكتور / محمد جبريؿ إبراىيـ: الحماية الجنائية لموقاية مف األوبئة 12)
 .134ص  – 2222دار النيضة العربية 

–( مستشار د/ محمد جبريؿ إبراىيـ: المشكمة القانونية التي يثيرىا مرض كورونا المستجد 11) 
 .98ص  – 2221ىراـ لإلصدارات القانونية دار األ-دراسة مقارنة
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 –الطبعة األولي  –د / طمعت الشياوي: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ مرض اإليدز  (12)
 .156ص  – 2213دار النيضة العربية 

 37727في تطبيؽ لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات راجع حكـ محكمة النقض في الطعف رقـ  (13)
حيث قضت بعدـ تأثيـ واقعة إلقاء منديؿ عمي أرضية محطة  6/9/2229ؽ جمسة  72لسنة 

ف األصؿ ىو وجوب التحرز في تفسير أ مف المترو لعدـ وجود نص بتجريميا، لما ىو مقرر
وعدـ تحميؿ عباراتيا فوؽ ما تحتمؿ، وأف ، القوانيف الجنائية، والتزاـ جانب الدقة في ذلؾ 

 و ال جريمة وال عقوبة إال بنص.. "نأالقياس محظور في مجاؿ التأثيـ، و 

(14) CHEVALLEUR (Jean-Yves):; droit penal general et droit penal special Rev-

penit. Dr. Pen. N 1 , Janvier – Mars 1996. P. 58.  
لتزاـ بأال يكوف التجريـ والعقاب إال أنو يجب اال -يري الدكتور / محمود محمود مصطفي  (15)

نوف، وأف االستثناء الوحيد الذي يمكف أف يكوف في التجريـ والعقاب بناء عمي بناء عمي قا
قانوف مجالو الجرائـ اإلقتصادية التي تتطمب توفير المرونة في التشريع حتي يستطيع مواجية 

 23نظر مؤلفو: أصوؿ قانوف العقوبات في الدوؿ العربية، رقـ االظروؼ االقتصادية المتغيرة..
 .27ص  –

، 142ص  –ر النيضة العربيةاد –القسـ العاـ  –شريؼ سيد كامؿ: شرح قانوف العقوبات  د/ (16)
 . 31ص  -القسـ العاـ  –د/ ىشاـ فريد رستـ: شرح قانوف العقوبات 

، د / محمد 54ص  -المرجع السابؽ  -د/ محمود محمود مصطفي: شرح قانوف العقوبات (17)
 – 2215ط  –دار الجامعة الجديدة لمنشر  –اـ القسـ الع –زكي أبو عامر: قانوف العقوبات 

دار  –القسـ العاـ  –، د / أحمد عوض عوض بالؿ: مبادئ قانوف العقوبات 154ص 
 .49ص  – 2211ط  –النيضة العربية 

دار –د / السيد محمد عتيؽ: المشكمة القانونية التي يثيرىا مرض اإليدز مف الوجية الجنائية  (18)
 .175ص  –النيضة العربية 

بإدراج  2222لسنة  145القرار رقـ  14/3/2222( أصدرت وزيرة الصحة والسكاف بتاريخ 19)
المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا المستجد ضمف األمراض المعدية المبينة بالجدوؿ 

بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض  1958لسنة  137الممحؽ بالقانوف رقـ 
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مادتو األولي عمي إنو يضاؼ المرض الناتج عف اإلصابة بفيروس كورونا المعدية، ونص في 
 1958لسنة  137المستجد إلي القسـ االوؿ مف جدوؿ األمراض المعدية الممحؽ بالقانوف رقـ 

وتطبؽ عميو األحكاـ ، في شأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية 
 لمراقبة، واالجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية.المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف حيث ا

 1958لسنة  137بتعديؿ أحكاـ القانوف رقـ  2222لسنة  142مكرر مف القانوف  22( المادة 22)
 بشأف االحتياطات الصحية لموقاية مف األمراض المعدية.

 .2222لسنة  142مكرر مف القانوف  26( المادة 21)

 .2222لسنة  142لقانوف ( مف ا1مكرر ) 26( المادة 22)

مرجع سابؽ  –د / أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز  (23)
 .67ص  –

 مف قانوف العقوبات. 265، 241، 242، 236( راجع المواد 24)

 دار الجامعة –انظر في تفصيؿ ذلؾ د / فتوح عبد اهلل الشاذلي: أبحاث في القانوف واإليدز  (25)
 .34ص  –الجديدة االسكندرية 

، واألرجنتيف ، إيطاليا  :أصدرت بعض الدوؿ تشريعات خاصة باألمراض المعدية مثؿ دوؿ (26)
والكويت.. انظر د/ السيد محمد عتيؽ: المشكمة القانونية التي ، والياباف  ،وكوريا الجنوبية

 .23ص  –مرجع سابؽ  –يثيرىا مرض اإليدز 
 .141ص  -مرجع سابؽ –القسـ العاـ  –شرح قانوف العقوبات  د / شريؼ سيد كامؿ: (27)

ص  – 1985 –الطبعة الثانية  –د / عبد الفتاح مصطفي الصيفي: حؽ الدولة في العقاب  (28)
123. 

، د / أحمد عوض 68ص  – 71رقـ  –مرجع سابؽ  –د / فوزية عبد الستار: القسـ العاـ  (29)
 .53ص  –العاـ  القسـ –قانوف العقوبات يء  ادبالؿ: مب

 –د / السيد محمد عتيؽ: المشكمة القانونية التي يثيرىا مرض اإليدز مف الوجية الجنائية  (32)
 .222ص  –المرجع السابؽ 

ص  –دار الجامعة الجديدة باإلسكندرية  –د / أميف مصطفي محمد: الحماية الجنائية لمدـ  (31)
89. 
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 .161ص  –د / أحمد فتحي سرور: القسـ العاـ  (32)

مرجع سابؽ  –د / أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز  (33)
 .72ص  –

(34) Fautouh El Chazli: droit et sida Op. cit. P 149.  
 .2222لسنة  2721، و 2222لسنة  1269( راجع قرارات رئيس مجمس الوزراء أرقاـ 35)

 .122ص  –مرجع سابؽ  –بحاث في القانوف واإليدز د / فتوح عبد اهلل الشاذلي: أ (36)

 .472ص  –مرجع سابؽ  –د / أحمد محمد لطفي أحمد: اإليدز وآثاره الشرعية والقانونية  (37)

(38) Fautouh El Chazli: droit et sida Op. cit. P 139.  
مرجع سابؽ  –المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز  –د / أحمد حسني أحمد طو  (39)

و د/  ،38ص  –مرجع سابؽ  –، ود أميف مصطفي محمد: الحماية الجنائية لمدـ 72ص  –
المركز القومي لمبحوث  –عبد اهلل الخولي: بحث عف المواجية التشريعية لمرض اإليدز 

 .32ص  – 1994سنة  -جتماعية اال

ص  –مرجع سابؽ  –إليدز د / طمعت الشياوي: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ مرض ا (42)
56. 

نو: " ال جريمة وال عقوبة إال بناء عمي قانوف.." الطعف أاستقر قضاء محكمة النقض عمي  (41)
.. منشور عمي الموقع الرسمي لمحكمة 15/2/2217ؽ جمسة  85لسنة  52822رقـ 

 النفض:

 WWW.CC.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court 

(42) LE GUNEHEC (Francis) ,: Le nouveau code penal illustre ,. p. 25.  
 -مرجع سابؽ  -وانظر الدكتور / شريؼ سيد كامؿ: تعميؽ عمي قانوف العقوبات الفرنسي الجديد  

 . 43ص 

 28ص  -مرجع سابؽ  –القانوف الجنائي واإليدز  –الباقي الصغير  د/ جميؿ عبد (43)
 –مرجع سابؽ  –د/ أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز  (44)

 .54ص 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court
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ص  –مرجع سابؽ  –راجع الدكتور / فتوح عبد اهلل الشاذلي: أبحاث في القانوف واإليدز  (45)
 -يد محمد عتيؽ: المشكمة القانونية التي يثيرىا مرض اإليدز..، ود / الس129و ص  143

 .244ص  –مرجع سابؽ 
ص  -مرجع سابؽ  –المسئولية الجنائية في مجاؿ عمميات نقؿ الدـ  –د/ خالد موسي توني  (46)

مرجع  –عف نقؿ عدوي اإليدز ة ، ود/ أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئ132
 . 128ص  –سابؽ 

، ود 365ص  –مرجع سابؽ  –القسـ العاـ  –د/ محمود نجيب حسني: شرح قانوف العقوبات  (47)
رؼ امنشأة المع –/ عبد الحميد الشواربي: التعميؽ الموضوعي عمي قانوف العقوبات 

 . وانظر أيًضا:48ص  - 2223ط  –سكندرية باإل

 LE GUNEHEC (Francis) , op. cit. no 220 p. 149.  
  .31ص  –مرجع سابؽ  –ميؿ عبد الباقي الصغير: القانوف الجنائي واإليدز د / ج (48)

(49) Gilles (M.) ; Sida et droit penal , R.S.C. , 1996.P.127.  

ص  –مرجع سابؽ  -د / السيد محمد عتيؽ: المشكمة القانونية التي يثيرىا مرض اإليدز.. (52)
195. 

حسب خطورة المرض، فتكوف العقوبة شديدة في حالة  نقترح أف تكوف عقوبة نقؿ العدوى عمي (51)
األمراض التي ال شفاء منيا، وتكوف العقوبة يسيرة في حالة األمراض التي يسيؿ عالجيا 

 ويمكف البرء منيا.

(52) Fautouh El Chazli: droit et sida Op. cit. P 141.  
 .156ص  –مرجع سابؽ  –د / أحمد فتحي سرور: القسـ العاـ  (53)

نحو سياسة  –د/ عصاـ عفيفي عبد البصير: النصوص العقابية في القوانيف غير الجنائية  (54)
 .57ص  –مرجع سابؽ  –جنائية جديدة 

ط  –دار النيضة العربية  –دراسة مقارنة  –د/ رفاعي سيد سعيد: تفسير النصوص الجنائية  (55)
 .57ص  – 2228

مرجع سابؽ  –ية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز د / أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائ (56)
 .72ص  –
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التي نصت عمي أنو لكؿ  ةفي مادتو الثامنة عشر  2214راجع الدستور المصري الصادر في  (57)
مواطف الحؽ في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاممة وفًقا لمعايير الجودة، وتكفؿ الدولة 

والعمؿ ، ودعميا ، لتي تقدـ خدماتيا لمشعب الحفاظ عمي مرافؽ الخدمات الصحية العامة ا
 وانتشارىا الجغرافي العادؿ.....".، عمي رفع كفاءتيا 

 .178ص  –مرجع سابؽ  –د / أحمد محمد لطفي: اإليدز وآثاره الشرعية والقانونية  (58)

 .182ص  –ؽ بمرجع سا -اإليدز وآثاره الشرعية والقانونية  د / أحمد محمد لطفي: (59)

مرجع سابؽ  –أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز د /  (62)
 .66ص  –

(61) Fautouh El Chazli: droit et sida Op. cit. P 143.  

 .47ص  –مرجع سابؽ  –د / جميؿ عبد الباقي الصغير: القانوف الجنائي واإليدز  (62)

دار النيضة  –الطبعة الثانية  –القسـ الخاص  –بات د / فوزية عبد الستار: شرح قانوف العقو  (63)
 .449، 448ص  – 496رقـ  -1988 –العربية 

الحؽ في سالمة الجسـ ومدي الحماية التي يكفميا لو قانوف  –د/ محمود نجيب حسني  (64)
 وما بعدىا. 532ص  29مجمة القانوف واالقتصاد س  –العقوبات 

نو: "كؿ مف قتؿ نفًسا عمًدا مع سبؽ اإلصرار أت عمي مف قانوف العقوبا 232 تنص المادة (65)
 عمى ذلؾ أو الترصد يعاقب باإلعداـ "

نو: "مف قتؿ أحًدا عمًدا بجواىر يتسبب عنيا أمف قانوف العقوبات عمي  233تنص المادة  (66)
اـ الموت عاجاًل أو آجاًل يعد قاتاًل بالسـ أًيا كانت كيفية استعماؿ تمؾ الجواىر ويعاقب باإلعد

" 

 .37ص  –مرجع سابؽ  –د / جميؿ عبد الباقي الصغير: القانوف الجنائي واإليدز  (67)

ص  –مرجع سابؽ  –د / عبد الحميد الشواربي: التعميؽ الموضوعي عمي قانوف العقوبات  (68)
223. 

، والدكتور عمر السعيد 93ص  82رقـ  -انظر: د / محمود نجيب حسني: القسـ العاـ  (69)
، والدكتور / شريؼ سيد كامؿ / تعميؽ عمي 89ص  - 55رقـ  -سـ العاـ الق -رمضاف 

 . 42ص  -مرجع سابؽ  -قانوف العقوبات الفرنسي الجديد 
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(72) LEPEE (P.) problems medicaux legaux souleves par le sida Gaz. Pal. 

1991. P.206.  

، الدكتور / مأموف 99ص  المرجع السابؽ -القسـ العاـ  –راجع د/ محمود نجيب حسني  (71)
القسـ العاـ  -قانوف العقوبات  -، ود / عوض محمد 45ص  -القسـ العاـ  -محمد سالمة 

دار  –القسـ العاـ  –.، ود / فوزية عبد الستار: شرح قانوف العقوبات 9ص  - 8رقـ  -
 وما بعدىا. 68ص  – 2218النيضة العربية ط 

 35ؽ  – 59السنة  – 18/3/2228ؽ جمسة  76لسنة  14514الطعف رقـ  –نقض جنائي  (72)
 .212ص  –

(73) EL Chazli (F.) ; Le sida au regard du droit egyption , Raport presente au 

colloque international sur " " droit et sida comparaison international" 

Paris du 26-28 Octobre 1991 , Publie in droit et sida Comparaison 

international ,ed CNRS , 1994. Op. cit. P. 133..  

 . 129، ص 72ص  –مرجع سابؽ  –د/ فتوح عبد اهلل الشاذلي: أبحاث في القانوف واإليدز  (74)

حيث ذكر صورة واحدة ، لـ يسمؾ المشرع طريًقا واحًدا في تحديد صور الخطأ غير العمدي  (75)
صورتيف ىما اإلىماؿ وعدـ االحتراز في مواضع  وىي اإلىماؿ في بعض المواضع، وذكر

آخري، أو اإلىماؿ والتقصير في موضع ثالث، وفي موضع رابع ذكر عدة صور مثؿ اإلىماؿ 
وعدـ مراعاة القوانيف والموائح واألنظمة، وأخيًرا قد يذكر ىذه الصور  ،وعدـ االحتراز ،والرعونة،

 دوف تحديد مثؿ " بسبب إىماؿ آخر " 

مرجع سابؽ  –حمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز د / أ (76)
 .123ص  –

(77) Claude Rambaud , Georges Holleaux ; La responsabilite Juridique de 

L' infirmiere. edition Lamarre. 2014. P.133.  

مرجع  –لوجية مرضي اإليدز ألسباب نقؿ العدوى د/ محمد حسف غانـ: سيكو  اراجع صور  (78)
 .62ص  –سابؽ 
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جرائـ األشخاص واألمواؿ  –القسـ الخاص  –د / طارؽ فتحي سرور: شرح قانوف العقوبات  (79)
، و د/ عوض محمد عوض: جرائـ االعتداء 176ص  – 2212ط  –دار النيضة العربية  –

 . 145ص  – 1984اإلسكندرية  –عمي األشخاص واألمواؿ 

 .215ص  –مرجع سابؽ  –القسـ الخاص  –عبد الستار: شرح قانوف العقوبات د / فوزية  (82)

،و 187ص  –مرجع سابؽ  –القسـ الخاص  –د / محمد زكي أبو عامر: قانوف العقوبات  (81)
ص  –موسوعة التعميقات عمي قانوف العقوبات...مرجع سابؽ  األستاذ/ سيد حسف البغاؿ:

561. 

الييئة العامة –الجزء الثاني  –حية الخاصة: الطبعة األولي راجع مجموعات التشريعات الص (82)
 .8ص  – 1992-لشئوف المطابع األميرية 

لكثرة وجود أوراـ ؛ الجذاـ مف األمراض الجرثومية التي تحدث تشوىات في جسـ المصاب  (83)
كؿ أجزاء مف الجسـ، آوتجعدات في الوجو، وسمي بداء األسد ألنو يتسبب في ت، صغيرة 
 ط األطراؼ.وتساق

فرضت بعض العقوبات األصمية والتكميمية في قانوف االحتياطات الصحية لموقاية مف  (84)
لسنة  158، وكذلؾ في قانوف األمراض الزىرية رقـ 1958لسنة  137األمراض المعدية رقـ 

إال أف ىذه العقوبات غير رادعة. انظر د / فتوح عبد اهلل الشاذلي: أبحاث في القانوف  1952
 .66ص –مرجع سابؽ  –إليدز وا

( أف حوالي ثالثة مالييف حالة مف حاالت العدوى O.M.Sقدرت منظمة الصحة العالمية ) (85)
، طفؿ  1222 ابيني ، مفحالة عدوي يومًيا 8522أي حوالي ، الجديدة تحدث في كؿ عاـ 

الوباء فإف جميع مف أصيبوا مف  2221وطبًقا إلحصائية صادرة عف ىذه المنظمة في يناير 
مميوف،  36.1باقي منيـ عمي قيد الحياة نسمة ، مميوف  57.9حوالي  31/12/2222حتي 

مميوف  5.3حوالي  2222وقد أصيب في عاـ  مميوف، 21.8ومنذ بداية الوباء توفي حوالي 
 مميوف مصاب. 3توفي منيـ 

ط  -عربية دار النيضة ال –د/ عاطؼ عبد الحميد حسف: المسئولية وفيروس مرض اإليدز  (86)
 وما بعدىا. 54ص  – 1998
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أو ، ىذا التحفظ الوارد في ىذه المادة يعني أنو إذا كاف لمفعؿ جزاء أشد في قانوف العقوبات  (87)
 ، فإنو يطبؽ الجزاء األشد.1952لسنة  158في أي قانوف آخر مف الجزاء المقرر في القانوف 

دار  –فتاح الصيفي: حؽ الدولة في العقاب انظر قيد الشكوي في القانوف الجنائي د / عبد ال (88)
  .322ص  – 2227المطبوعات الجامعية ط 

 .129ص  –مرجع سابؽ  –د / فتوح عبد اهلل الشاذلي: أبحاث في القانوف واإليدز  (89)

 –المرجع السابؽ  -انظر في ىذا الموضوع مؤلؼ الدكتور / حسنيف عبيد: في قيد الشكوي  (92)
 .35ص 

ىامش ص  –مرجع سابؽ  –ح عبد اهلل الشاذلي: أبحاث في القانوف واإليدز راجع د/ فتو  (91)
132. 

تطبيؽ النصوص العقابية الخاصة بنقؿ عدوي مرض الزىري عمي غيره مف األمراض المعدية  (92)
لجريمة جديدة غير منصوص عمييا  اأو الحصبة يعتبر خمق، لتياب الكبدي الفيروسي مثؿ اال

خالًفا لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات..راجع في ذلؾ د/ عصاـ عفيفي ما يعد ممفي أي قانوف، 
 . 47ص  –مرجع سابؽ  –عبد الصبور: أزمة الشرعية الجنائية ووسائؿ عالجيا 

(93)Fautouh El Chazli: droit et sida Op. cit. P 115.  

 .451ص  26رقـ  19مجموعة األحكاـ س  1968ابريؿ سنة 15نقض  (94)

 .211ص  –مرجع سابؽ  -ؿ يحيي: الحماية الجنائية لمحؽ في الصحة د / عاد (95)

المشكالت المتعمقة بالضبطية القضائية  –د /أميف مصطفي محمد: الحماية اإلجرائية لمبيئة  (96)
 - 2221سكندرية اإل –دار الجامعة الجديدة لمنشر  -واإلثبات في نطاؽ التشريعات البيئية 

 .8ص 
(97) Sorour (Ahmed Fathi); droit penal special , Alexandrie ,1997,R.I.D.P. 

1998. P 89.  

استقر القضاء في مصر عمي أف " القياس في تفسير نصوص التجريـ محظور، وأنو مف  (98)
ويبيف العقوبة الموضوعة لو مما ، المقرر أنو ال عقوبة إال بنص يعرؼ الفعؿ المعاقب عميو 

وص القانوف الجنائي، وعدـ األخذ فيو بطريؽ القياس " مقتضاه عدـ التوسع في تفسير نص
ص  259رقـ  5مجموعة القواعد القانونية جػ 1941مايو سنة 19يراجع في ذلؾ نقض 
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، 422ص  122رقـ  7مجموعة أحكاـ النقض س  1956مارس سنة22، نقض 471
ية .. منشور عمي موقع البوابة القانون6/2/2216ؽ جمسة  85لسنة  4865والطعف رقـ 

 لمحكمة النفض:

 Court-Court/Crininal/Cassation-WWW.CC.gov.eg/Courts/Cassation 

، وراجع األستاذ / سيد 6/2/2216ؽ جمسة  85لسنة  4865الطعف رقـ  –نقض جنائي  (99)
 -مرجع سابؽ  –وعة التعميقات عمي قانوف العقوبات والقوانيف المكممة حسف البغاؿ: موس

 .546ص

في شأف الوقاية مف مرض متالزمة العوز  1992لسنة62صدر المرسـو بالقانوف رقـ  (122)
 المناعي المكتسب )االيدز( بدولة الكويت متضمًنا تجريـ نقؿ عدوي مرض اإليدز.

ؽ  – 57السنة  – 4/4/2226جمسة  -ؽ  75 لسنة 66149الطعف رقـ  –نقض جنائي  (121)
 .493ص  – 56

الدكتور / رفاعي سيد سعد: تفسير النصوص الجنائية  -راجع في تفسير النصوص الجنائية  (122)
 .14ص  - 2228-دار النيضة العربية  -

وما  43ص  -مرجع سابؽ  -د/ شريؼ سيد كامؿ: تعميؽ عمي قانوف العقوبات الفرنسي  (123)
أورد سيادتو أف االتجاه الحديث في الفقو يري أف التفسير الموسع ال يتناقض مع بعدىا...إذ 

مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات، إذ ال يستيدؼ سوي التعرؼ عمي قصد المشرع، وال يجـر 
 أفعاؿ غير مجرمة.

 –دراسة مقارنة  –د/ عصاـ عفيفي عبد البصير: أزمة الشرعية الجنائية ووسائؿ عالجيا  (124)
 .63ص  – 2224دار النيضة العربية  –بعة األولي الط

(105) Patrick Canin: droit penal general – editions Hachette 2019.P.122.  
دار النيضة العربية ط  –القسـ العاـ  –د/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانوف العقوبات  (126)

 –العامة لقانوف العقوبات  وما بعدىا، د/ عبد الرءوؼ ميدي: شرح القواعد 71ص  – 2214
 .289 –مرجع سابؽ 

 598رقـ  -مرجع سابؽ  –شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص  –د / محمود نجيب حسني  (127)
 .439، 438ص 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court
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معيار سمطة العقاب تشريًعا و نظرية التجريـ في القانوف الجنائي ، –د/ رمسيس بيناـ  (128)
 .237ص  -عة الثانية منشأة المعارؼ باإلسكندرية الطب -وتطبيًقا

 .59ص  -مرجع سابؽ  –القانوف الجنائي واإليدز  –د/ جميؿ عبد الباقي الصغير  (129)

جرائـ االعتداء عمي  -القسـ الخاص  -راجع د/ حسنيف عبيد: الوجيز في قانوف العقوبات  (112)
، ود/ محمد زكي أبو عامر: 119ص  1995دار النيضة العربية  -األشخاص واألمواؿ 

، ود/ 539ص  2227دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية  -القسـ الخاص  -وف العقوبات قان
ص  1985دار المطبوعات الجامعية  -عوض محمد عوض: جرائـ األشخاص واألمواؿ 

133 . 

يري الدكتور / حسنيف إبراىيـ صالح عبيد: أف الجمع بيف شخص سميـ، وآخر مصاب  (111)
أو إعطاء مواد ، أو الجرح ،  يندرج ضمف جرائـ الضرب بمرض معد بغية نقؿ المرض إليو ال

جرائـ االعتداء عمي  –القسـ الخاص  –راجع لممؤلؼ الوجيز في قانوف العقوبات  -ضارة 
 .143ص  – 92رقـ  – 1998ط  –دار النيضة العربية  –األشخاص 

ص  –ابؽ مرجع س -د/ عادؿ يحيي قرني: الحماية الجنائية لمحؽ في الصحة.. –راجع  (112)
125. 

 خريفقد تنبو المشرع الفرنسي لذلؾ، فسد ىذا الفراغ التشريعي بتجريـ فعؿ تعريض اآل (113)
 1-223بموجب المادة  1992لمخطر بما استحدثو في قانوف العقوبات الجديد الصادر في 

أو الجرح ، لخطر حاؿ بالموت  خريفوقرر العقاب عمي كؿ فعؿ يؤدي مباشرة لتعريض اآل
أو إحداث عاىة مستديمة إذا خالؼ الجاني باختياره التزاًما خاًصا  ،دي لفصؿ عضوالذي يؤ 

باألماف أو الحذر مفروًضا عميو بواسطة القوانيف والموائح.....، راجع د/ شريؼ سيد كامؿ: 
 .92ص  –مرجع سابؽ  –تعميؽ عمي قانوف العقوبات الفرنسي الجديد 

، في ندوة عف المشكالت العممية في جرائـ النشر مف محاضرة لمدكتور / شريؼ سيد كامؿ (114)
 .31/5/2212عقدتيا إدارة التثقيؼ القانوني باإلدارة العامة لمشئوف القانونية في 

 .5ص  1996ط  -منشأة المعارؼ باإلسكندرية  –د/ رمسيس بيناـ: الكفاح ضد اإلجراـ  (115)

معيار سمطة العقاب و قانوف الجنائي نظرية التجريـ في ال –د/ رمسيس بيناـ  -وانظر أيًضا  (116)
 .327ص -الطبعة الثانية  –منشأة المعارؼ باإلسكندرية  –تشريًعا وتطبيًقا 
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مرجع  –انظر د / أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز  (117)
لمواجية نقؿ تجاه القائؿ بضرورة التدخؿ التشريعي ويري سيادتو رجحاف اال 72ص  –سابؽ 
 العدوي.

في مجاؿ غياب النص التجريمي فقد استقرت أحكاـ محكمة النقض عمي أنو ال جريمة وال  (118)
عقوبة إال بنص، وال يجوز التوسع في تفسير نصوص القانوف الجنائي، كما يحظر القياس 

منشور عمي موقع  15/2/2217ؽ جمسة  85لسنة  52822عمييا.." راجع الطعف رقـ 
 القانونية لمحكمة النفض: البوابة

 WWW.CC.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court 

 – 1992 – 3ج  –القسـ العاـ  –راجع الدكتور / مأموف محمد سالمة: قانوف العقوبات  (119)
 –القسـ العاـ مرجع سابؽ  –، د / عمر محمد سالـ: شرح قانوف العقوبات المصري 19ص 
 .388ص 

دار النيضة  –د / عصاـ عفيفي عبد البصير: أزمة الشرعية الجنائية ووسائؿ عالجيا  (122)
 .46ص  – 2227ط  –العربية 

 –ية لمنشر والتوزيع طبعة الشركة الشرق –الدكتور / عبد الفتاح الصيفي: القاعدة الجنائية  (121)
 . 15ص  –بدوف تاريخ  –لبناف  –بيروت 

(122) Garraud (R.): OP. Cit., No. 98.P213.  

نحو سياسة  –د/ عصاـ عفيفي عبد الصبور: النصوص العقابية في القوانيف غير الجنائية  (123)
ص  –ر بدوف تاريخ نش –دار أبو المجد لمطباعة باليـر  –دراسة تحميمية  –جنائية جديدة 

26. 

ص  –دار النيضة العربية  –د/ عصاـ عفيفي عبد الصبور: القاعدة الجنائية عمي بياض  (124)
25. 

انظر حظر القياس في تفسير نصوص التجريـ والعقاب لمدكتور / شريؼ كامؿ: تعميؽ عمي  (125)
 –، د / أشرؼ توفيؽ شمس الديف 42ص  –مرجع سابؽ  –قانوف العقوبات الفرنسي الجديد 

دار النيضة العربية  –النظرية العامة لمجريمة والعقوبة  –القسـ العاـ  –قانوف العقوبات  شرح
 .135ص  – 2215

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/Crininal/Cassation-Court
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 .27ص  -مرجع سابؽ  –القسـ الخاص -قانوف العقوبات  –د / مأموف محمد سالمة  (126)

، د/ حسني الجندي: مرجع 152ص  –مرجع سابؽ  –د / شريؼ سيد كامؿ: القسـ العاـ  (127)
 .53ص  -سابؽ 

(128)  BOUBI (B.) et GUIGUE (J.), Le droit penal et le SIDA , la Revue du 

pratieien,Medecine generale,T.5.N 124,du 28 Janvier 1991,p.247.  
(129) KEYMAN; Leresuiltat penal Rev. sc. crim. 1986. Op. Cit.P. 781.  

 –تي يثيرىا مرض اإليدز مف الوجية الجنائية د/ السيد محمد عتيؽ: المشكمة القانونية ال (132)
 .14ص  –مرجع سابؽ 

بحث مقارف في القانوف المصري والفقو  –د / ميند سميـ المجمد: جرائـ نقؿ العدوى  (131)
 .155 –مرجع سابؽ  –اإلسالمي والنظاـ السعودي 

صدر وفي فرنسا ، بشأف األمراض السارية  27/7/1992في 71في تونس صدر القانوف  (132)
 قانوف الصحة العامة.

 1912لسنة15والقانوف رقـ ، بشأف نقؿ الخرؽ  1926لسنة1لغي ىذا القانوف بالقانوف رقـ أ (133)
والقانوف رقـ ، بشأف االحتياطات الصحية مف األمراض المعدية والقوانيف المعدلة لو 

، حالقة بشأف جمب فرش ال1922لسنة21والقانوف رقـ ، بشأف مرض الكوليرا  1917لسنة12
والقانوف رقـ  ،بشأف التطعيـ الواقي مف األمراض المعدية  1931لسنة129والقانوف رقـ 

 لمتحصيف مف الدفتريا.... 1942لسنة24

بشأف مكافحة األمراض الزىرية، وكذلؾ القانوف رقـ 1952لسنة158صدر القانوف رقـ  (134)
بشأف االحتياطات  1926ة لسن 1وكذلؾ القانوف رقـ ، بشأف مكافحة الجذاـ  1946لسنة131

 .1946لسنة78الالزمة لمقاومة انتشار المالريا والمعدؿ بالقانوف رقـ 

بشأف األمراض المعدية فقد ألغيت قوانيف وقرارات  1958لسنة137بصدور القانوف رقـ  (135)
 1917لسنة12والجدري مثؿ القانوف رقـ  ،والطاعوف ،آخري خاصة بأمراض معدية كالكوليرا

 –بشأف االحتياطات التي يعمؿ بيا لموقاية مف الكوليرا  1927لسنة3لقانوف رقـ المعدؿ با
والقانوف رقـ  –بشأف جدوؿ الطعـ الواقي مف مرض الكوليرا  1947لسنة144والقانوف رقـ 

باتخاذ  1947لسنة152والقانوف رقـ ،بفرض بعض القيود لموقاية مف الكوليرا  1947لسنة149
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واألمر العالي ، أو الطاعوف ،حة العامة عند ظيور وباء الكوليرا تدابير المحافظة عمي الص
بشأف التطعيـ الواقي مف مرض الجدري المعدؿ باألمر  1892ديسمبر  17الصادر في 

فيذه القوانيف والقرارات ،  1917لسنة 9وبالقانوف رقـ  1897أغسطس  6العالي الصادر في 
 .1958لسنة137المنفذة ليا ألغيت بالقانوف رقـ 

مستعمرة الناصرية، ومستعمرة  ي:يوجد في مصر ثالث مستعمرات لعزؿ مرضي الجذاـ ى (136)
 زعبؿ، ومستعمرة قنا. ياب

بشأف مكافحة األمراض  1958لسنة  158مف القانوف رقـ  12و 9راجع المادتيف رقمي  (137)
 الزىرية.

 . 24العدد  - 1981يناير  29منشور في الوقائع المصرية  (138)

مرجع سابؽ  -ذا المعني د/ أحمد السعيد الزقرد: تعويض ضحايا مرض اإليدز.......في ى (139)
 .52ص  -

صدر قرار محافظ أسيوط الذي يوجب عمي الراغبيف في الزواج تقديـ شيادة صحية تثبت  (142)
 2228لسنة  6927نظر قرار وزير العدؿ رقـ اخموىـ مف حمؿ فيروس اإليدز..، وكذلؾ 

 338قرار وزير الصحة والسكاف رقـ  -أيًضا -نظرائحة المأذونيف، و بتعديؿ بعض أحكاـ ال
 بشأف إجراء الفحص الطبي اإلجباري لمراغبيف في الزواج. 2228لسنة 

راجع االقتراح المقدـ مف لجنة االقتراحات والشكاوي بمجمس الشعب بقانوف يعمـ الفحص  (141)
أصحاء، وحماية األجياؿ القادمة مف  اإلجباري لراغبي الزواج قبؿ الزواج ألجؿ أنجاب أطفاؿ

 –نظر األىراـ ا -أمراض اإلعاقة، ومف أمراض اإليدز وااللتياب الكبدي الوبائي وغيرىا 
 .6ص  -الممحؽ األسبوعي  13/5/1994الصادرة في 

 .37ص  -المرجع السابؽ  -د / أميف مصطفي محمد:الحماية الجنائية لمدـ  (142)

 .1972ور المصري الصادر في سنة المادة الثانية مف الدست (143)

عيف –دراسة مقارنة رسالة –انظر د / مناؿ مرواف المنجد: اإلجياض في القانوف الجنائي  (144)
 .132ص  -2222شمس 
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وتزداد ىذه النسبة ،% 42% إلي 32تتراوح نسبة انتقاؿ المرض مف األـ إلي جنينيا بيف  (145)
يد: بعض المشكالت القانونية الناتجة عف د/ محمد محمد أبو ز  –كمما تقدـ المرض باألـ 

 25ص  –مرجع سابؽ  –اإلصابة بمرض فقد المناعة المكتسبة 

ورد فى تعميؽ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة فى دورتيا الثالثة عشرة المنعقدة سنة  (146)
رة أف مف االتفاقية الدولية لمقضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة ضرو  16عمى المادة  1994

وعف استخداميا، وأف تكفؿ ليا الحصوؿ عمى ،تتوافر معمومات لممرأة عف وسائؿ منع الحمؿ 
وخدمات تنظيـ األسرة. وىذا الذى أوصت بو االتفاقية وأكده تعميؽ المجنة  ،الثقافة الجنسية

متوافر فى مصر فعال عف طريؽ مراكز رعاية األمومة والطفولة، وفى مقابمة بالبرنامج 
لمكافحة اإليدز أكد أحد أطباء البرنامج أنو يتـ تقديـ خدمات المشورة لطالبييا بسرية  الوطني

عمى األفراد  -بما فييا الواقي الذكرى  -كاممة، ويتـ توزيع الوسائؿ المساعدة عمى الوقاية 
المتردديف عمى البرنامج. ويتفؽ ىذا مع أحد استراتيجيات البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز، 

 تجنب العدوى عف طريؽ االتصاؿ الجنسي باستخداـ كافة وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ. وىى

راجع قرار مجمس المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسالمي المنشور في مجمة البحوث الفقيية  (147)
وكذلؾ فتوي الشيخ جاد الحؽ عمي جاد الحؽ ،  1991عاـ  22سنة 8المعاصرة عدد 
وكذلؾ فتوي الشيخ ،  1222برقـ  1982ديسمبر 4لموافؽ ا 1421محـر 26الصادرة في 

ومنشورة في جريدة البياف الصادرة في دولة  29/4/2221نصر فريد واصؿ الصادرة بتاريخ 
 اإلمارات.

 -: المسئولية الجنائية عف نقؿ عدوي مرض أنفمونزا الطيور..ود / نسريف عبد الحميد نبي (148)
 .76ص  –مرجع سابؽ 

 –الحمي التيفودية  –قسـ األمراض المعدية اآلتية: الحمي المخية الشوكية يشمؿ ىذا ال (149)
التياب  –البستاكوزس  –السقاوة  –الحمي المتوجة  –الدفتريا  –الحمي البارا تيفودية بأنواعيا 

الحمي  –الدرف  –االلتياب المخي الحاد  –التياب الكبد الوبائي  –المادة السنجابية الحاد 
 الجذاـ  –كمب ال –القرمزية 
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 ابالرغـ مف أف اإليدز أكثر خطورة مف الزىري إال أف المشرع قد أفرد بشأف ىذا األخير قانون (152)
منشور في الوقائع  –لمحد مف انتشاره 1952لسنة158ىو القانوف رقـ ، في مصر  اخاص

 .91العدد 1952سبتمبر 18المصرية 

 -اإليدز  -لفيروس نقص المناعة المكتسب د/ فتوح عبد اهلل الشاذلي: اإلطار القانوني  (151)
 وما بعدىا. 38ص  - 2225وحقوؽ اإلنساف في مصر يونيو 

 . 212ص  -مرجع سابؽ  -د/ عادؿ يحيي قرني: الحماية الجنائية لمحؽ في الصحة  (152)

د أحمد السعيد الزقرد: تعويض ضحايا مرض اإليدز والتياب الكبد الوبائي بسبب نقؿ دـ  (153)
 .48ص  - 2227ر الجامعة الجديدة ط دا –مموث 

بشأف االحتياطات الصحية لموقاية  1958لسنة  137مف القانوف رقـ  13راجع حكـ المادة  (154)
 .2222لسنة 142مف األمراض المعدية المعدؿ بالقانوف رقـ 

قد  1958لسنة137بشأف األمراض الزىرية، والقانوف رقـ  1952لسنة158القانوف رقـ  (155)
لخمسينات مف القرف الماضي، وما زاال سارييف حتي اآلف، وحتي التعديؿ األخير صدرا في ا
 لـ يأت بتعديؿ جوىري. 1979لسنة  55بالقانوف رقـ  1958لسنة  137لمقانوف رقـ 

بالرغـ مف أف التقدـ في العمـو الطبية قد أدي إلي القضاء عمي كثير مف األمراض المعدية  (156)
جديدة ال تقوي العقاقير  أمراضاطبية والعممية الحديثة قد أفرزت إال أف ظيور الممارسات ال

 –راجع د/ عادؿ يحيي قرني: الحماية الجنائية لمحؽ في الصحة  –يا ئالتقميدية عمي شفا
 .11ص  –مرجع سابؽ 

 .2222لسنة  142مكرر مف القانوف  26( المادة 157)

 .2222لسنة  142( مف القانوف 1مكرر ) 26( المادة 158)

 –الحمي التيفودية  –يشمؿ ىذا القسـ األمراض المعدية اآلتية: الحمي المخية الشوكية  (159)
التياب  –البستاكوزس  –السقاوة  –الحمي المتوجة  –الدفتريا  –الحمي البارا تيفودية بأنواعيا 

الحمي  –الدرف  –االلتياب المخي الحاد  –التياب الكبد الوبائي  –المادة السنجابية الحاد 
 الجذاـ.... –الكمب  –لقرمزية ا
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 افرد بشأف ىذا األخير قانونأبالرغـ مف أف اإليدز أكثر خطورة مف الزىري إال أف المشرع قد  (162)
منشور في الوقائع  –لمحد مف انتشاره 1952لسنة  158في مصر ىو القانوف رقـ  اخاص

 .91العدد  1952سبتمبر 18المصرية 

أو قبوؿ ، بشأف االحتياطات الواجب إتباعيا عند استيراد 1987لسنة212صدر القرار رقـ  (161)
 .247العدد 1987منشور في الوقائع المصرية أوؿ نوفمبر  -وحدات دـ ومكوناتو ومشتقاتو 

 .48ص  -مرجع سابؽ  -د/ أحمد السعيد الزقرد: تعويض ضحايا مرض اإليدز...... (162)

 .51ص  -المرجع السابؽ  -ز د/ أحمد السعيد الزقرد: تعويض ضحايا مرض اإليد (163)

 األمراض السارية ىي األمراض المعدية، وىي التي تسري مف شخص آلخر بالعدوى. (164)

 .42تقرير منظمة الصحة العالمية عف اإليدز في تونس ص  (165)

، د/ أحمد حسني 37ص  –مرجع سابؽ  –د/ أميف مصطفي محمد: الحماية الجنائية لمدـ  (166)
 .72ص  –مرجع سابؽ  –جنائية الناشئة عف نقؿ مرض اإليدز أحمد طو: المسئولية ال
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 المراجعالمصادر و 
 الكتب القانونية العربية: 
د / أحمد حسني أحمد طو: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ عدوي اإليدز في الفقو  -1

 .- 2227ط  –دار الجامعة الجديدة  –اإلسالمي والقانوف الجنائي 

طبعة  –دار الجامعة الجديدة لمنشر  –لطفي: اإليدز وآثاره الشرعية والقانونية  د/ أحمد محمد -2
2225  

د/ الغريب إبراىيـ محمد الرفاعي: دفع الضرر العاـ بإثبات الضرر الخاص، دراسة مقارنة بيف  -3
 السبع بنات. -دار الكتب القانونية  -الشريعة والقانوف 

دار النيضة –دراسة مقارنة  –ة لألشخاص المعنوية المسئولية الجنائي -د/ شريؼ سيد كامؿ:  -4
 .1997الطبعة األولي  –العربية 

 دار النيضة العربية –د / عثماف عبد الرحمف عبد المطيؼ: األوبئة العالمية والمسئولية الدولية  -5
2222. 

د/عمر محمد سالـ: المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية وفًقا لقانوف العقوبات الفرنسي  -6
 .1995دار النيضة العربية  –لجديد ا

 –دراسة مقارنة  –مستشار دكتور / محمد جبريؿ إبراىيـ: الحماية الجنائية لموقاية مف األوبئة  -7
  .2222ط  –النيضة العربية  دار

دار  –مستشار دكتور / محمد جبريؿ إبراىيـ: المسئولية الجنائية الناشئة عف نقؿ العدوي   -8
 .2221النيضة العربية 

مستشار دكتور/ محمد جبريؿ إبراىيـ: المشكمة القانونية التي يثيرىا مرض كورونا المستجد   -9
 .2221دار األىراـ لإلصدارات القانونية  –مف الوجية الجنائية 

دراسة تطبيقية  –مستشار دكتور / محمد جبريؿ إبراىيـ: جريمة الغش في العقود اإلدارية   -12
 .2222لقانونية دار األىراـ لإلصدارات ا –مقارنة 

 سادًسا: الكتب القانونية األجنبية:
 -المراجع الفرنسية: -2

1. Merle (R.) et Vitu (A.);  
2. traite de droit criminal Droit penal special par vitu t. 2ed (cujas) paris 1982. 
3. Merle (R.) et Vitu ; - traite de droit criminal t.I.Droit penal general 6 eme ed 
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cujas (paris) 1984. 

4. PRADEL (J.) ; 
5. droit penal compare ed dalloz. 1995. 

6. RASSAT (M.L.); 

7. droit penal special infractions des et contre les particuliers dalloz 2 edition 

1999et edition 1997. 
8. STEFANI, (G.) LEVASSEUR (G.) et BOULOC (B.) ;  

9. Droit penal general 16 eme ed dalloz 1997. 

10. VERON (M.) ; 

11. droit penal special 7 eme ed armand colin 1999. 

12. VIRIDIANA (F.); 

13.  I'erreur Sur le droit commentaire d'arret travaux diriges de droit penal 

procedure penology dirige par Gabriel Roujou de Boubee ellipses ed 2001. 

  

 اجع بالمغة اإلنجميزية: : المر -0 
1. Andrew Ashworth;  

2. principles of criminal law Oxford university press fourth edition 2003. 

3. Antonio Cassese ; 

4. international criminal law Oxford University press edition 2003.  
5. Donald H.J.Herman;  

6. torts private law suits about aids in aids and the law a guide for the public 

edited by harlon Dalton. 
7. Ian Loveland ; 

8. Frontiers of criminalits sweet – Maxwell third edition 1995. 

9. Janet dine and james gobert ;  

10. cases materials on criminal law Oxford University press fourth edition 2003. 
11. John E; Douglas , ann W.burgess, allen G. Burgess and Robert K.Ressler ;  

12. crime classification manual jossey- Bass second edition 2006. 

13. John langone ;  

14. Aids ; the facts little brown company edition 1991.  
15. Jonathan herring criminal law palgrave Macmillan fourth edition 2005. 

16. Michael J Allen ; 
17. cases and materials on criminal law seventh edition London sweet Maxwell 

1997. 
18. Neil Small ;  

19. Aids the challenge avbury edition 1993. 
20. Nigle G Foster and Satish Sule ; 

21. Germay legal system and laws Oxford university press third edition 2002. 
22. P.R. Glazebrook ;  

23. statutes on criminal law fifteenth edition Oxford University press 2005/2006. 

24. Richard Elliot ;  
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25. criminal law hiv / aids final candian Hiv/Aids legal netword and Canadian aids 

society montreal 1996. 
26. Richard May ;  

27. criminal evidence London sweet and Maxwell third edition 1995. 
28. Richard Ward and Amanda ;  

29. Walker and Walker's English legal system Oxford University press Ninth 

edition 2005. 
30. Sepulveda (J.) ; Fineberg (H.) and mann (J.) ;  

31. Aids , Prevention through education ; A.world view Oxford University press 

1992. 
32. Smith and Hogan, Criminal law eleventh edition 2005. 

33. Web- Sits (internet): 
34. -http"wwwaidslaw.ca maincontent issues criminal la final report. 
35. -http.w.w.w.montreal ca/doc/csc/scc/en indix html. 

36. -Candian hiv/aids legal network Canadian aids society internet w.w.w.aids law 

ca / or throught national aids cleari 

 


