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 وتأصيل املوضوع: قمم امل

الشك في أن حق اإلنسان في الحياة هو من أهم وأقدس الحقوق التي صانتها األديان السماوية وكافة التشريعات  

الوضعية، فحياة الكائن اآلدمي هي الخلية األولى للمجتمع املخاطب باألحكام اإللهية والتشريعات الوضعية، وملا 

قد ف -فأول دماء سالت على وجه البسيطة نتجت عن جريمة قتل–كان االعتداء على الحياة هي الجريمة األولى 

إلى  230وقد ظهر ذلك في املواد من  ،رصد لها املشرع اشد العقوبات على اإلطالق وهى اإلعدام أو السجن املؤبد

ستخدم وسائل غير تقليدية في االعتداء 237
ُ
لى ع من قانون العقوبات املصري، إال أن اإلشكالية تثور عندما ت

وفيروسات خصوصا اذا ما كانت طريق انتقاليها سهله مما يساعدها  بكتيريامثل امليكروبات من  النفس البشرية،

 (COVID-19وهو ما حدث مع فيروس كورونا املستجد ) ،حد الوباء العامليقد تصل الى  التيعلى سرعة االنتشار 

 .2020عام بداية 

فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، حيث 

قد ظهرت و شديدة مثل االلتهاب الرئوي. تسبب أمراض الجهاز التنفس ي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزالت البرد أو 

-2002 انتشر في الفترة بينوالذي سارس )املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة( احدى سالالت هذا الفيروس باسم 

)متالزمة الشرق  MERS تحت اسم 2012في الشرق األوسط في عام  كما ظهرت ساللة فيروس كورونا، 2003

 . األوسط التنفسية(

، في سوق للمأكوالت البحرية بمدينة 2019ألول مرة في ديسمبر  (COVID-19روس كورونا املستجد )ظهر فيوقد 

حتى انتشر واصبح وباءا عامليا حسب تقارير منظمة  في البداية انتشر املرض بشكل غامضالصينية، و ووهان 

، من نفس ساللته ض السابقةمع األمرا (COVID-19تتشابه عوارض فيروس كورونا املستجد ) الصحة العاملية ، و

لكن يصاحبها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وسعال جاف ومشاكل في التنفس تؤدي في بعض الحاالت إلى التهاب 

 مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ما 
ً
 لدى كبار السن أو من يعانون أمراضا

ً
رئوي حاد يقود إلى الوفاة بخاصة

( COVID-19االتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا املستجد )و  .يروسيجعل مناعتهم أضعف في مواجهة الف

 ال تصيب الشعب الهوائية كما هو الحال بالنسبة لاللتهاب عن االلتهاب الرئوي التقليدي الن الفيروسات مختلف

الك، املس وإنما تصيب األنسجة التي تمر عبرها األوعية الدموية، وهذا ما يؤدي إلى نزيف داخل هذه التقليدي،
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 بعد يوم عملية الشهيق والزفير،  .يحدث انتفاخ لاللتهابوكنتيجة 
ً
ونتيجة لهذا االنتفاخ والنزيف، تصعب يوما

وبالتالي فإن جسم املصاب لم يعد بإمكانه الحصول على القدر الكافي من األوكسجين وخاصة أعضاء مثل الدماغ 

مكانها مباشرة وظائفها، بل وقد تتوقف عن العمل وتحدث والعضالت والقلب والرئة، تتأثر بقوة ولن يعود بإ

 إلى طبيعته  حال يوجد عالج أو لقا. الوفاة
ً
مضاد للفيروس حتى اآلن، وال يمكن عالجه باملضادات الحيوية نظرا

 من خالل السعال والعطس أو مالمسة وتبرز خطورة هذا الفيروس في انه  .الفيروسية
ً
ينتشر بين الناس عادة

 ص مصاب أو ملس سطح مصاب ثم الفم أو األنف أو العينين.شخص لشخ

 كلمن اشد األسلحة الفتاكة بالبشر لذ أصبحء على حياة االنسان لالعتداة كوسيلفاذا ما استخدم هذا الفيروس 

  األتية:لة عبر الخطة ألزم بحث هذه املس

 (COVID-19القتل العمدي عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد ) املبحث األول: جريمة

 (COVID-19جريمة القتل العمدي عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد )املطلب االول: الركن املادي ل

 (COVID-19رونا املستجد )و كالعمد عن طريق نقل عدوى فيروس املعنوي في جريمة القتل  املطلب الثاني: الركن

 (COVID-19رونا املستجد )و جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس ك املطلب الثالث: عقوبة

 (COVID-19رونا املستجد )و والجرح الخطأ عن طريق نقل عدوى فيروس ك املبحث الثاني: القتل

 

 املبحث األول 

 (COVID-19كورونا املستجم )جريم  القتل العممي عن طريق نقل عموى فيروس 

 ونبحث في هذا املبحث الركن املادي واملعنوي والعقوبة املترتبة على هذه الجريمة

  املطلب االول 

 (COVID-19جريم  القتل العممي عن طريق نقل عموى فيروس كورونا املستجم )الركن املادي ل

 الركن املادي لجريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا ينقسم إلى:
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ستجد كورونا املك اإلجرامي املتمثل في فعل االعتداء على حياة اإلنسان عن طريق نقل عدوى فيروس أوال: السلو 

(COVID-19). 

 وفاة املجني عليه.  وهيثانيا: النتيجة اإلجرامية 

 ثالثا: رابطة السببية بين السلوك والنتيجة.

 (:COVID-19فيروس كورونا املستجم )عن طريق نقل عموى العمم أوال: السلوك اإلجرامي في جريم  القتل 

روح  إزهاق وهيالسلوك اإلجرامي في جريمة القتل العمد هو العنف الذي من شانه أن يسبب النتيجة اإلجرامية 

املجني عليه، وهذا السلوك قد يأخذ أي شكل، فلم يتطلب املشرع املصري وسيلة معينة لكي ُيجرم فعل القتل، 

 فقد استقر القضاء من زمن بعيد على ذلك، وقد عبرت عن ذلك محكمة النقض املصرية 
ً
 القانون ال إن)قائال

جرح  لى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت منيتطلب سوى ارتكاب فعل على املجني عليه يؤدى بطبيعته إ

 .(1) للجريمة(وقع في مقتل أم من جرح وقع في غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشرة 

دية كثير ، فالوسائل املا-معنوية-فبذلك ال تقع وسائل القتل تحت حصر إال أنها قد تكون وسائل مادية أو نفسية 

 ومنها استخدام سالح ن
ً
أو آله حادة أو قتل بالحجارة أو أية وسيلة مادية  (2) كهربائياري أو مادة حارقة أو صعق جدا

ي استعملت كانت األداة الت )إذاأو باستعمالها، وقد قضت محكمة النقض بأنه  تصلح الن تؤدى إلى القتل بطبيعتها

تداء بها دامت املحكمة قد أثبتت أن االعفي الجريمة ال تؤدى بطبيعتها إلى املوت فذلك ال يقلل من قيمتها كدليل ما

 .(3)كان بقصد القتل وأن القتل قد تحقق بها فعال بسبب استعمالها بقوة(

هي كل اعتداء يصدر من انسان على انسان اخر يترتب عليه ازهاق جريم  القتل العمم: وعلى ذلك يتضح ان 

ان ( COVID-19هل يصلح نقل عدوى فيروس كورونا املستجد ) البحث ، وانطالقا من هنا يثور تساؤل (4)روحه 

                                                 

 . 292ص 221رقم  3، مجموعة القواعد القانونية، جـ1934مارس  12( نقض 1)

، مجموعة أحكام محكمة 1960مايو سنة  31؛ نقض 89، ص419، رقم 25، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1974ابريل سنة  21( نقض 2)

، مجموعة أحكام محكمة النقض، 1958يناير سنة  14عدم ذكر وسيلة القتل" نقض ؛ "كما انه ال يعيب الحكم 512، ص15، رقم 11النقض، س

 .1001، ص239، رقم 21، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1970أكتوبر سنة  26؛ " نقض 243، ص2، رقم 9س

لوسائل املستعملة في الجريمة"، ، "وال يقدح من الحكم عدم ضبط ا562، ص289، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، جـ1941مارس  27( نقض 3)

 .1953ق جلسة أول يناير  24لسنة  1014ق؛ طعن رقم  29لسنة  1337، الطعن رقم 1960مايو  30نقض جلسة 

، د. احمد فتحي سرور، الوسيط في 7ص  1978د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص جرائم االعتداء على األشخاص  (4)
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، ولإلجابة على هذا التساؤل البد من بحث اركان وماهي هو التكييف القانوني لهذا السلوك يشكل جريمة قتل عمد

-COVIDجريمة القتل العمد من ركن مادي وهو السلوك االجرامي املتمثل في نقل عدوى فيروس كورونا املستجد )

قوع . وقبل ذلك بحث العنصر املفترض لو وركن معنوي متمثل في القصد الجنائي ونية ازهاق روح املجني عليه( 19

 مثل هذه الجريمة.

 : (COVID-19عن طريق نقل عموى فيروس كورونا املستجم )العمم العنصر املفترض لجريم  القتل 

يتوافر عناصر خاصة في املجني عليه إال انه استثناءا إذا كانت القواعد العامة في قانون العقوبات ال تستلزم أن 

قد يرى املشرع أن هناك بعض الجرائم تستلزم أن يتوافر في املجني عليه أو الجاني أو وقت ارتكاب الجريمة أو محل 

 الجريمة  عنصرا خاصا يضاف إلى باقي عناصر الركن املادي، فيترتب عليها أن يلزم علم الجاني بهذا العنصر حتى

، والعنصر املفترض في جريمة (5)يتوافر القصد في مسلكه ألنه يعتبر من قبيل العلم بعناصر الواقعة اإلجرامية

القتل عموما هو ان يقع السلوك االجرامي على انسان حي،  اما العنصر املفترض في جريمة القتل العمد عن طريق 

لسلوك االجرامي على انسان حي خالي من مرض هو ان يقع ا ( COVID-19نقل عدوى فيروس كورونا املستجد )

لو كانت الفيروس قد تم نقله الى انسان مصاب ملا وقعت الجريمة أصال الن جسم االنسان املصاب  ألنهكورونا 

الحالة تتطابق  ، وهذه (6)ينتج االف الفيروسات يوميا فال يؤثر فيه نقل فيروس واحد او عدة فيروسات من الخارج

وسيتم بحث هذه الفرضيات  – (7)ل الجاني عن جريمة القتل العمدأالنار على انسان ميت فال يس تماما مع اطالق

 . -املستحيلةعند الحديث عن الجريمة 

                                                 

ص  1982، فوزية عبد الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص 19ص  2019ات القسم الخاص الكتاب الثاني دار النهضة العربية قانون العقوب

، د. محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص 9ص  1986، د. نبيل مدحت سالم شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 239

 . 381ص  1987

اردة و ( وهذه العناصر املفترضة قد تكون طبيعية وقد تكون قانونية ومثال العناصر الطبيعية صفة األنوثة في جريمة مواقعه أنثى بدون رضاها ال5)

ومثال  من نفس القانون، 260من قانون العقوبات املصري وكذلك ضرورة توافر نفس الصفة في جريمة اإلجهاض املنصوص عليها في املادة  267باملادة 

من قانون العقوبات، وصفة الزوجة  274للعناصر املفترضة القانونية صفة املوظف العام في جريمة توجيه اإلهانة ملوظف عام املنصوص عليها في املادة 

 103، رسالة عين شمس ، رقم من قانون العقوبات، د. إبراهيم عيد نايل، اثر العلم في تكوين القصد الجنائي 274في جريمة الزنا املنصوص عليها باملادة 

 .345ص

 . 49ص  1995د. جميل عبد الباقي القانون الجنائي وااليدز دار النهضة العربية   (6)

، د. مصطفي الجوهري، القتل العمد دراسة تحليليه 127، د. محمد زكي أبو عامر    ص 285د. محمد عوض تاج الدين القانون الجنائي وجرائمه ص  (7)
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 (:COVID-19عن طريق نقل عموى فيروس كورونا املستجم ) العمم السلوك االجرامي في جريم  القتل

 -لبيإيجابي او س –لكي يعاقب الجاني عن حريمته البد ان يصدر منه سلوكا اجراميا مهما كان شكل هذه السلوك 

الن القانون ال يعاقب على النوايا حتى لو كانت على درجة جسيمة من الشر، فالبد ان يصدر من الجاني فعل معين 

ات لم يحدد صورة معينه يمكن ان تقع بها جريمة القتل املجني عليه، واالصل ان قانون العقوب حرو  ازهاقينتج عنه 

، فيمكن ان تقع جريمة القتل باي وسيله مثل األسلحة النارية او  -مثلما فعل مع جريمة النصب او التزوير –

 للوسيلةـ حيث انه ال أهمية (8)لفيروسات القاتلةاو الخنق او نقل فيروس ا عمن مكان مرتف اإللقاءالبيضاء او 

، وبناء على ذلك قضت محكمة  (9)في القتل كونها ليست عنصرا من عناصر الركن املادي للجريمة عملةاملست

، كما ال (10)التي استعملت في ارتكابه الوسيلةبالقتل عدم تحدثه عن  اإلدانةالنقض املصرية بانه  ال يعيب  حكم 

 .(11)الوسيلةيعيبنه الخطأ في ذكر نوع 

ل القتل العقوبة مث تشديدمعتبره اذا ما كانت سببا من أسباب  األصل قد تكون الوسيلةمن هذا اال انه استثناءا 

COVID-، وعلى ذلك فان أي طريقة تكون من شانها نقل فيروس كورونا املستجد )(12)باستخدام الجواهر السامه

يروس مثل طريق نقل الف عنالعمد من الجاني الى املجنى عليه تصلح الن تكون سلوكا اجراميا في جريمة القتل ( 19

عليه  او  على وجه املجني بالفيروسالعطس عمدا في وجه املجني عليه او تقبيله مع ترك بقايا من اللعاب املحمل 

 يشترطال  نها، حيث وذلك بقصد قتله بنقل العدوى اليهت املجني عليه التي يستخدمها عادة اوضع اللعاب على ادو 

و بقى املوت وهيأ أسبابها حتى ل املميتة الوسيلةيه فيكفي ان يكون قد اعد الجاني ان يالمس الجاني جسم املجني عل

ات املجني م ة قتال اذا مااملسؤوليفي طريق املجني عليه فتكون  قنبلةبعد ذلك معلقا على حكم الظروف مثل وضع 

ن يكون أك  ،قوع نتيجة القتلما كانت الظروف أدت الى عدم و اذا وتكون شروعا في القتل  القنبلة،هذه  نتيجةعليه 

                                                 

 .19، ص 1994النهضة العربية، تأصيلية، دار 

 .10د. جميل عبد الباقي قانون العقوبات جرائم الدم، دار النهضة العربية، ص   (8)

 .37فتحي سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص، املرجع السابق، ص   (9)

  43ص  2رقم  9مجموعة االحكام س  1958يناير  14نقض   (10)

  1001ص  239رقم  21ة االحكام س مجموع 1970أكتوبر  16نقض   (11)

 عقوبات مصري. 233املادة     (12)
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 املصعدوبذلك فان الجاني اذا ما وضع لعابه املصاب بالفيروس على ازرار   (13)املجني عليه قد سلك طريقا اخر 

ملناديل م عازل مثل اباستخداكونه شاهد املجني عليه قادما الى املصعد فقام املجنى عليه بالضغط على االزرار 

 الورقية  فان الجريمة هنا تعد شروعا ال جريمة كامله. 

عم ي بطبيعتها )هلهل هو وسيله قاتله بطبيعتها ام غير قاتله ( COVID-19طبيع  فيروس كورونا املستجم )

 (: -ُسم –فيروس كورونا من الجواهر السامه 

فاألسلحة بطبيعتها  ،ويمكن تصنيفها الى وسائل قاتله بطبيعتها ووسائل غير قاتله بطبيعتها متعددةوسائل القتل 

هي األداة املعدة اصال لالعتداء أو الفتك باألنفس مثل املسدس والبندقية والسيف، أما األسلحة باالستعمال أو 

 قرر تالحجارة والعص ي، وفي هذا  بالتخصيص هي أدوات ليست معده لالعتداء ولكن يمكنها ذلك باالستعمال مثل

 في السرقة، وملا كانت 
ً
 مشددا

ً
محكمة النقض )انه ملا كان القانون لم يرد فيه تعريف للسالح الذي يعد حمله ظرفا

األسلحة على نوعين: أسلحه بطبيعتها ألنها معده من األصل للفتك باألنفس، كالبنادق والسيوف والحراب واملالكم 

هو معاقب على إحرازه، وأسلحه عرضيه من شأنها الفتك أيضا ولكنها ليست معده لذلك  الحديدية وغيرها مما

كالسكاكين العادية والبلط وغيرها مما يستخدم في الشئون الزراعية والصناعية، وملا كان األمر كذلك فان حمل 

ال الح من النوع اآلخر فالسالح من النوع األول يتحقق به الظرف املشدد ولو لم يكن ملناسبة السرقة، أما الس

يتحقق الظرف املشدد بحمله إال إذا ثبت انه إنما كان ملناسبة السرقة األمر الذي يستخلصه قاض ى املوضوع من 

اي دليل أو قرينه في الدعوى كاستعمال السالح أو التهديد به أو عدم وجود املقتض ى لحمله في الظروف التي حمل 

قيام الجريمة طاملا  على تأثيروتصنيف وسيلة القتل ان كانت قاتله بطبيعتها ام غير قاتله بطبيعة ليس له  .(14) فيها(

ولكن هذا التصنيف قد يكون دليال على اثبات قصد  ،عنها النتيجة االجرامية وهي ازهاق روح املجني عليه نشأت

 . (15)القتل او نفيه 

                                                 

، د. مصطفى الجوهري، القتل العمد، 288، د. محمد محي الدين عوض، املرجع السابق، ص 12، ص 1972د. على راشد القانون الجنائي الخاص   (13)

 . 31املجرع السابق، ص 

، 7، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1956مايو  21؛ نقض662، ص406، رقم 5جـ مجموعة القواعد القانونية، 1942مايو 18( نقض 14)

 .403، ص89، رقم11مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1960مايو 2؛ نقض 437، ص209رقم

 . 60ص  26رقم  2/ س 16/10نضق  12ص  5رقم  3س  1950أكتوبر  9نقض   (15)
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هل يعم وسيل  قاتله بطبيعته ام ال يعم  (COVID-19ا املستجم )هو تكييف فيروس كورون التساؤل وهنا يثور 

 ذلك.

 من حاالت %80اقرت منظمة الصحة العاملية بناء على ما استقر عليه علماء علوم الفيروسات واألطباء ان  

سبب بتطور االمر بان يصل الى مرحلة االلتهاب الرئوي  إذااإلصابات بفيروس كورونا املستّجد ليست خطيرة، اال 

كان املصاب يعاني أصال من امراض متعلقة  إذاوذلك ، تؤدي الى الوفاة فإنها (COVID-19فيروس كورونا املستجد )

قد يسبب  (COVID-19كورونا املستجد )ان فيروس التنفس ي، حيث  بالجهازمتعلقة امراض او  املناعةص قبن

يدي تكون الرئوي التقل االلتهاب ان والفارق بينهما هوالتهاب رئوي مميت مختلف عن االلتهاب الرئوي التقليدي، 

جهاز  عند تسلل هذه البكتيريا يقومو عادة ناجمة عن بكتيريا تهاجم الجسم السليم وتستقر عند مستوى الحلق، 

 بسبب مرض مزمن، فإن البكتيريا حينها تكسب 
ً
املناعة بالدفاع عن الجسم، لكن في حال كان هذا الجهاز ضعيفا

يوية ملدة مضادات حة مسببة االلتهاب الرئوي التقليدي الذي يعالج عن طريق وتنقض على شعيبات الرئ املعركة

 (COVID-19ب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا املستجد )االلتهااما  .أسبوع لقتل الجراثيم والباكتيريا في الجسم

إنما تصيب و  التقليدي،بالنسبة لاللتهاب  ال تصيب الشعب الهوائية كما هو الحال الن الفيروساتفانه مختلف 

حدث ي لاللتهاباألنسجة التي تمر عبرها األوعية الدموية، وهذا ما يؤدي إلى نزيف داخل هذه املسالك، وكنتيجة 

 بعد يوم عملية الشهيق والزفير، وبالتالي فإن جسم املصاب 
ً
 الانتفاخ ونتيجة لهذا االنتفاخ والنزيف، تصعب يوما

 لتيا ه الحصول على القدر الكافي من األوكسجين. وخاصة أعضاء مثل الدماغ والعضالت والقلب والرئةيعد بإمكان

يعود بإمكانها مباشرة وظائفها، بل وقد تتوقف عن العمل وفي هذه املرحلة يتوجب إيصال املرض ى  والتتأثر بقوة 

له لفيروس في سرعة انتشاره وسهولة انتقاوتبرز خطورة هذا ا تحدث الوفاة.وهنا قد  بأجهزة التنفس االصطناعية

بين البشر ألنه ينقل عبر اللمس والعطس ورزاز اللعاب وغيرها من العادات اليومية للبشر مما جعله وباء أصيب 

 التية األجهزة املتوفر  اعداد املرض ى ألعداد فاقت به االف حول العالم وانهارت األنظمة الصحية في مواجهته. حيث

 الفيروس كون انه لم يصل العالم حتى محاربةقاء املرض ى على قيد الحياة حتى يتمكن الجسم من تساعد على إب

 (16)االن الى عالج فعال له. 

                                                 

   https://p.dw.com/p/3Zygbن فيروس كورونا بناء على تقارير منظمة الصحة العالية األملانية عWelle Deutsche  فيلهتقرير دويتشه  (16)

https://p.dw.com/p/3Zygb


 

 30 من 9 الصفحة

 .506ب ي الخليجي الدور الخامس مكتمام مول سوق العصر عمارة البنك املصر أشارع الخليفة املأمون روكس ي مصر الجديدة  15 :القاهرة :العنوان

Tell: 02/22912466, Mobile: 00201011111791/01011111761, E-mail: dr.mahmoud_omar@hotmail.com, YouTube: dr.mahmoud Omar 

 من قبيل املواد السامه:  (COVID-19كورونا املستجم ) السامه وهل يعتبر فيروسمفهوم املواد 

، أي البد ان تتصف (17)عليه  املجنيالى وفاة  يؤدي كيمائيا تأثيرا الجسمكل مادة تؤثر على  السامة باملواديقصد 

ء واالنسجة وتقض ي على االعصاب وتحلل األعضا الخالياتدمير  تسطيع ايعة معينه وهي السمية أي انهباملادة بط

السم ان في جريمة القتل ب يكفيذلك قضت محكمة النقض انه  وعلى، بها الروحفتزهق  وظائفهاالبشرية وتعطل 

، وعلى ذلك يدخل في مفهوم (18)نها احداث املوت أا شوممن الجواهر السامه  يمةالجر  يف املستعملةتكون املواد 

، وعلى ذلك فان هذا الفيروس يعد قاتال بطبيعته كونه مادة (19)السم امليكروبات من بكتيريا وفيروسات قاتله 

 شكلةاملان يكون الفعل  يشترطال  ألنه ل فيروس كورونا وسيلة قتل عمدسامة، وعلي ذلك يصلح ان يكون نق

اة في ضوء الوف ألحداثفي جريمة القتل قاتال بطبيعته وانما يكفى ان يكون هذا الفعل صالحا  اإلجرامي للسلوك

حتملة الى ملالظروف تتمثل فيها عوامل ذات اثار محتمله واضافة هذه االثار ا فهذهالظروف التي عاصرت ارتكابه 

، فنقل الفيروس في زمن الوباء وازدياد اعداد املصابين (20)الفعل هي التي تحدد صالحيته لتكوين الركن املادي للقتل 

 ىال (COVID-19رونا املستجد )و كم يؤدي الى ان يحول فيروس استيعابهان تكون املشافي غير قادرة على  ةبه لدرج

 ، هذا فضال عن تكييف الفيروس على انه مواد سامة تتفاعل مع خاليا الجسم وتقض ي عليها. وسيلة قاتله بطبيعتها

 (: COVID-19رونا املستجم )و النتيج  االجرامي  في جريم  القتل العمم عن طريق نقل عموى فيروس ك

مية بأنها " ذلك اإلجرا النتيجة اإلجرامية هي األثر املترتب على السلوك الذي ارتكبه الجاني فيمكن تعريف النتيجة

التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك اإلجرامي والذي يعتد به القانون فيجعله عنصرا من العناصر 

. فالنتيجة عنصر من عناصر (21)املكونة لجريمة معينة، فال تقع الجريمة تامة إال بتوافره مع بقية العناصر األخرى"

                                                 

، طلعت الشهاوي، 372دار النهضة العربية ص  1978د. نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم االعتداء على األشخاص   (17)

 . 127دار النهضة العربية ص  2003ائية الناشئة عن نقل مرض االيدز الطبعة األولى املسئولية الجن

 2/10/1995ق مجموعة االحكام جلسة  63لسنة  25941الطعن رقم   (18)

، د. روف عبيد 177ص  2004احمد إبراهيم احمد املعصراني املسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم امللوث رسالة دكتوراه حقوق عين شمس   (19)

، طلعت الشهاوي، املسئولية الجنائية الناشئة عن نقل 70دار الفكر العربي، ص  1978جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، الطبعة السابعة 

 . 128رض االيدز، املرجع السابق، ص م

 . 30، د. مصطفى الجوهري القتل العمد، املجرع السابق، ص 16نجيب حسني، شرح قانون العقوبات املرجع السابق، ص   (20)

، كلية الحقوق جامعة 1965يوليو  7السنة  2( د. محمد عمر مصطفي، النتيجة وعناصر الجريمة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد 21)
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السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية والرابطة التي تربط بينهما وتقوم الجريمة بالركن الركن املادي املتمثل في 

رونا و املادي إلى جوار الركن املعنوي. وتتحقق النتيجة اإلجرامية في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك

قف عضله بتو  -لمعيار التقليديوفقا ل–بإزهاق روح املجني عليه أي وفاته، وتتحقق الوفاة  (COVID-19املستجد )

وبالتالي توقف الدورة الدموية أما املعيار الحديث يحدد الوفاة بتوقف جزع املخ عن العمل حتى  القلب عن العمل

لو كانت خاليا القلب أو الرئة تؤدى عملها اصطناعيا، وذلك الن خاليا املخ عندما تتوقف ال يمكن عالجها بأي 

ذي يمكن إعادته للعمل بالصدمات الكهربائية أو بتدليك عضلة القلب، وعلى العكس وسيله طبية بعكس القلب ال

من ذلك فقد تتوقف كل أعضاء الجسم عن العمل عدا خاليا املخ فتظل ترسل ذبذبات كهربائية يلتقطها جهاز 

املوت ب طبي وقد يكون املريض عندها موضوع على جهاز التنفس الصناعي أو اإلنعاش الصناعي وهذا ما يسمي

 .(22)اإلكلينيكي

 :(COVID-19رونا املستجم )و الشروع في جريم  القتل عن طريق نقل عموى فيروس ك

 تلعقوباا هو ما يعرف في قانون نكون بصدد جريمة ناقصة و  فإنناروح املجني عليه  بإزهاقق النتيجة تتحقلم  إذا

 .(23)ها الجاني في إلرادةال سباب ال دخل  أثرهابانه الشروع في القتل أي انه البدء بارتكاب جريمة أوقفت او خاب 

 شاطهنوهي الجريمة التي ال يكون الجاني قد استنفذ فيها كل  املوقوف الجريم  والشروع هنا له ثالثة صور األولى 

على ازرار املصعد بغرض نقل الفيروس الى املجني عليه فور ملس ازار مثل ان يقوم الجاني بوضع لعابة  (24)االجرامي 

يث انه ح – وت الفيروسمالضغط عليها في برش مظهر على ازار املصعد قبل يقوم املصعد اال ان املجني عليه

                                                 

 . 324عين شمس، ص 

مايو سنة  31ض ، نق564ص 389، رقم 1994( د. إيهاب يسر أنور، املسئولية املدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة سنة 22)

يونيو  25؛ "ويقع عبء إثبات وفاة املجني عليه على النيابة العامة"، نقض 525ص 10، رقم 2العدد  11، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة 1960

جوهري، ، د، مصطفى ال41. فتحي سرور، شرح قانون العقوبات املرجع السابق، ص 717ص 194، رقم 8، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1975

 . 38القتل العمد املرجع السابق، ص

عقوبات تقرر ان )الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا وقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل  45( فاملادة 23)

 حضيرية لذلك(. فيها، وال يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها وال األعمال الت

 .1939ديسمبر  25ق جلسة 9لسنة  115( الطعن رقم 24)
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ينتقل اليه الفيروس املصعد فال  أزراران يستعمل عازل في عملية الضغط على  او-%70يموت عند نسبة كحول 

 صال.أ

لم تتحقق  تيجةالناالجرامي ولكن  نشاطهالتي استنفذ فيها الجاني كافة طرق  هي الجريم  الخائب  والصورة الثانية

تطاعت ان اس الطبيةفيها مثل ان ينتقل الفيروس الى املجني عليه اال ان الرعاية  ،الجانيإلرادة ال دخل  ألسباب

ن تجعل أجهزة الجسد في حالة عمل مستمر مثل أجهزة التنفس تعالج االعراض املتعلقة بالفيروس واستطاعت ا

ى بتصنيع االجسام املضادة للقضاء عل بالجسم املناعية االجهزةالصناعي وتنشيط الكلى والكبد حتى تقوم 

، املجني عليه ويشفى من املرض ويناولهمصل يستطيع القضاء على الفيروس  ىاو ان يصل العلم ال الفيروس،

 .(25)تحت وصف الشروع في جريمة القتل  الصورتين هاتينعلى العقاب على  والقضاء  الفقهواستقر 

لها الجاني بالوسيلة التي استعم تنفيذهاوهي الجريمة التي يستحيل  املستحيل وهي الجريم  ما الصورة الثالثة ا

رض ي ظرف ع وجودوال كان مكمن تحققهما ل اآلخرتينتختلف عن الجريمة املوقوفة والخائبة في ان هاتين  وهي

، -ثالم تلقي عالج بعد اإلصابة بالفيروس – هاو خيب اثر  -مثال استعمال عازل قبل ملس الفيروس–اوقف النشاط 

اني مثل ان يكون الج موضوعها،املستحيلة ال يمكن تحققها لعدم صالحية الوسيلة او لعدم توافر  الجريمة اام

-COVIDرونا املستجد )و بسبب اإلصابة بمرض بكتيري ويظن انه مصاب بفيروس ك الحرارة درجةمصاب بارتفاع 

قل عدوى جريمة ن تشكلال  عليهالتي يستعملها املجني  األدواتعليه او  املجنىفان وضعه للعاب على جسد ، (19

محاولة  أصال على الفيروس، او ان يكون  يحتوى كون ان هذا اللعاب ال  (COVID-19رونا املستجد )و فيروس ك

، كون ان الجسد كون االجسام املضادة (26)س فهنا ال محل للجريمة بالفيرو ص مصاب أصال خإصابة وقعت على ش

 للفيروس وتعرف عليه واخذ مناعته منه واصبح الجسد غير قابل الستقبال الفيروس أصال. 

 

                                                 

؛ د.محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، 385( د.محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، ص25)

؛ د. يسر أنور على النظريات العامة، املرجع السابق 294رجع السابق ص؛ د. رءوف عبيد، شرح قانون العقوبات القسم العام، امل267املرجع السابق ص 

 .381ص

 . 49ص  1995د. جميل عبد الباقي القانون الجنائي وااليدز دار النهضة العربية   (26)
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  : ( املستحيلCOVID-19رونا املستجم )و العقاب على جريم  نقل الفيروس ك

لقة الى التمييز بين االستحالة املط املستحيلةعلى الجريمة  عدمهالعقاب من  مسألةاستقر القضاء املصري في 

على االستحالة املطلقة التي ال عقاب عليها بان يتم اطالق النار على  مثاال القضاء واالستحالة النسبية، وضرب

ليه ان يضع الجاني يده في جيب املجني ع ،ف الشروعجثة، مثاال اخر لالستحالة النسبية التي يعاقب عليها بوص

 دلو وضع يده في محل اخر لوج ألنهسرق فيعد ذلك شروعا في السرقة يُ  ش يءبغرض سرقته اال انه ال يجد فهيا 

 ان وضع اللعاب –ينا دة لاملستعل لألمثلةوفقال  –، وعلى ذلك نستطيع القول  (27)د سرقتهيكان ير  ذيال الش يء

ارة كونه مصاب بارتفاع درجة الحر على خالف الواقع من الجاني معتقدا انه مصاب بالفيروس ويمكنه نقل العدوى 

 على أدوات او جسد املجني عليه بغرض نقل عدوى فيروس -االعراض لتشابهنتيجة التهاب بكتيري وليس فيروس ي 

الجاني وهو اذا قام تحيلة استحالة مطلقة ال عقاب عليها، اما تكون جريمة مس (COVID-19رونا املستجد )و ك

اب او أدوات املجني عليه اال ان املجني ال يص جسدطريقة على  يباامللوث بالفيروس  حامال للفيروس بوضع اللعاب

املضادة ضد الفيروس كونه سبق له اإلصابة به وشفي منه ويكون  باألجساممحصن  جسدهبالفيروس نتيجة ان 

وصفها شروعا ة يعاقب عليها بيفهنا يشكل فعله جريمة مستحليه استحالة نسب –غير قابل لتلقي الفيروس  سدهج

 في القتل.

 وهنا قضت محكمة النقض بان وضع الزئبق في 
ُ
ذن شخص بنية قتله هو من االعمال التنفيذية لجريمة القتل أ

ذنبنتيجة املقصودة منها كصورة ما اذا كان تؤدي في بعض الصور الى ال املستعملةبالسم مادامت املادة 
ُ
جروح  األ

صلح ت املستعملةوال يمكن القول باستحالة الجريمة ما دام ان املادة  ،تمكن ان ينفذ منها السم الى داخل الجسم

الذي شرب منه  االناء، وقض ي أيضا بانه اذا وضع املتهم في ( 28)في بعض الحاالت لتحقيق الغرض املقصود منها 

نها ان تحدث الوفاة اذا اخذت بكميات كبيرة )وهي مادة سلفات النحاس( أجني عليه مادة سامة بطبيعتها من شامل

الفعل يعد شروعا في قتل اذا ما اقترن بنية القتل العمد وال يصح اعتبار هذا الفعل  فهنا ،عليه املجنيولم يمت 

في االناء ال تحدث الوفاة اال اذا اخذت بكميات كبيرة  املوضوعةعلى أساس ان املادة  املستحيلةمن قبيل الجريمة 

                                                 

 .58، د. مصطفى الجوهري القتل العمد، املرجع السابق، ص 25رقم  27احام النقص س  1974نوفمبر  1نقض   (27)

 . 458ص  357رقم  3القواعد القانونية ج  1935ابريل  8نقض   (28)
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ء الذي تحدثه يطردها فان هذه ظروف خارجة القيذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها وان ال وان طعمها ال

 (29)دة الفاعل حالت دون تمام الجريمة . اعن ار 

 م  القتل العمم عن طريق نقل عموى فيروسالسببي  بين السلوك االجرامي والنتيج  االجرامي  في جريرابط  

  :(COVID-19رونا املستجم )و ك

بمعني  لفاعل،اريمة الى فاعلها ونسبة النتيجة الى فعل جرابطة السببية تعني االسناد املادي للجريمة أي نسبة ال

بفكرة السبب املالئم او وقد اخذ القضاء املصري ، ( 30)عليه   االعتداءان يكون ازهاق روح املجني عليه نتيجة فعل 

ت محكمة النقض ان عالقة ضفق ،املناسب في شان عالقة السببية بين الفعل االجرامي والنتيجة االجرامية

املعنوية بما  ةالناحيبالفعل الضار الذي اقترفه الجاني وترتبط من  أالسببية في املواد الجنائية عالقة مادية تبد

ن الفاعل مسئول دائما عن أ، وقضت أيضا ب( 31)لفعله اذا ما أتاه عمدا  ألوفةامليجب عليه ان يتوقعه من النتائج 

ي اعد بين الوفاة وبين الجروح الت املوجودةالسببية  رابطةالنتائج امكنه او واجب عليه افتراضها أي توقعها وان 

ي ان الفاعل لم يكن ف ىبمعناذا كانت الوفاة ناشئة فقط عن وقائع حدث عرضا بعد اإلصابة  تعمدا ال تنعدم اال

، كما ان (33)وعلى ذلك فان معيار التوقع او االحتمال هو الضابط األساس ي للسبيبة ( 32) امكانيه افتراضها .

 إلجرامياال تقطع عادة رابطة السببية بين السلوك  فإنهافعل الجاني  تصاحبقد  التياملالبسات الطبيعية 

اذا حدثت مشاجرة بين اشخاص على ظهر قارب صغير اعقبها تماسك  النتيجة االجرامية، حيث انه قد قض ي انهو 

اال موت  ىض اف ضربوقوع احد املتشاجرين في النهر وغرقة فان الجاني يعتبر مسئول عن  ىوتضارب أدى ال باأليدي

، (34) بسيطةب اال جريمة ضرب رتمن ان ذات السلوك ووقوع املجني عليه لو حدث على ارض يابسة ال ي بالرغم

                                                 

 15، نقض 398ص  305رقم  4القواعد القانونية ج  1938ديسمبر  13نقض  601، ص 469رقم  3القواعد القانونية ج  1936مايو  11نقض   (29)

احكام  1970ماوي  31، نقض 308ص  66م رق 16احكام النقض س  1965مارس  29، نقض 488ص  354رقم  6القواعد القانونية ج  1944مايو 

 .  1093ص  210رقم  21مجموعة االحكام س  1980ديسمبر  10، نقض 760، ص 179، رقم 21النقض س 

. د. فتحي سرور 70د. مصطفى الجوهري القتل العمد، املجرع السابق ص  23د. رؤف عبيد، جرائم االعتداء على األشخاص املرجع السابق، ص   (30)

 . 42ن العقوبات القسم الخاص املرجع السابق، ص شرح قانو 

 .  458ص  357رقم  3القواعد القانونية ج  1935ابريل  8نقض    (31)

 .71د. مصطفى الجوهري القتل العمد املرجع السابق، ص   (32)

 .36د، رؤف عبيد جرائم االعتداء على األشخاص واألموال املرجع السباق، ص   (33)

  281ص  149مجموعة رقم  6/4/1911جنايات اإلسكندرية  38د، رؤف عبيد جرائم االعتداء على األشخاص واألموال املرجع السباق، ص   (34)
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وأصيب املجني عليه وتوفى نتيجة  (COVID-19رونا املستجد )و وعلى ذلك فان قام الجاني بنقل عدوى فيروس ك

ا ال قد وهو م ،لكثرة اعداد املصابين ووصول املرض الى مرحلة الوباء استقبالهالصحية  املنظومةعدم إمكانية 

ض حتى االن ، وفان ذلك ال يعد قاطعة عالجي للمر  بروتوكول عن عدم وجود  فضاليحدث في األمور الطبيعة 

ل هذه تعد من قبيل املجرى العادي ملث انتشارهالى مرحلة الوباء لسهولة  الفيروسلرابطة السببية كون ان وصول 

. وفي ذلك ااستيعابهمعها ان تعجز اقوى األنظمة الطبية في العالم على  الطبيعياألنواع من الفيروسات والتي من 

بي او ان يمتنع عن العالج الط امثالهض ان اهمال املجني عليه في العالج اهماال عاديا متوقعا من قررت محكمة النق

 . (35) لسببيةايعد قاطعا لرابطة  الإساءة مركز الجاني  نيتهدون توافر  بفائدتهكلية من يكون في بيئته ال تؤمن 

جني عليه فان امل باإلقدامبدرجة تغري االنسان العادي  حاجكما قض ي بانه اذا كان العالج الطبي غير مضمون الن

ني جاع املفان امتن شديدة آالماعلى خطورة او يتضمن  ينطوي عليه ال يكون مطالبا به كذلك الشأن اذا كان العالج 

ل ، وعلى ذلك ففي ظ(36) النهائيةاني والنتيجة جشاط النعليه او ذويه عن قبوله ال يؤثر في عالقة السببية بين 

وفي ظل عدم ،  اعاملي وباءا 2020( عام COVID-19رونا املستجد )و فيروس ك ان العامليةمة الصحة ظاعتبار من

ى احتواء علوعدم قدرتها العالم  اقتصادياتوفي ظل انهيار املؤسسات الطبية في اكبر  ،وجود عالج له حتى االن

االعتداء عليه بنقل عدوى الفيروس ال تكون عوامل عليه على العالج بعد  املجنيفان عدم اقدام  ،اعداد املرض ى

فيكون الجاني مسئول عن جريمة قتل  اإلجرامية،والنتيجة  اإلجرامي السلوكبين  السببيةشاذة تقطع رابطة 

 من العوامل املألوفة كون املجني عليهأيضا او عدم استطاعته العالج .ويعتبر  عليه املجنىالعمد حتى لو رفض 

واثبات  .(37) النتيجةل إلى و أو إن كان مرضه ساعد في الوص او كبير السن  البنية أو صغير السنمريض أو ضعيف 

                                                 

. نقض 73. د. مصطفي الجوهري، القتل العمد املرجع السابق ص 175د. رؤف عبيد السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي ص   (35)

 .   901ص  187رقك  29مجموعة االحكام س  1978مبر ديس 10

، 407، رقم 3مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1952يونيو  10؛ نقض 123، رقم 7مجموعة القواعد القانونية، ج 1946ابريل  8( نقض 36)

عة أحكام محكمة مجمو  1969مارس  17؛ نقض 1009، ص276، رقم 8مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1957ديسمبر 30؛ نقض 1073ص

 .220، ص72، رقم 24مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1973نوفمبر  26؛ نقض 345، ص74، رقم 20النقض، س

، رقم 1مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1949نوفمبر  8؛ نقض 636، ص363، رقم 5مجموعة القواعد القانونية، ج 1943مارس  9( نقض 37)

مجموعة أحكام محكمة النقض،  1970مايو  24؛ نقض 835، ص231، رقم 7أحكام محكمة النقض، س، مجموعة 1956يونيو  4؛ نقض 51، ص18

 ؛901، ص187، رقم 29مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1978ديسمبر  10؛ نقض 734؛ ص171، رقم 21س
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عالقة السببية مسألة موضوعية يستقل بها قاض ى املوضع دون رقابة عليه من محكمة النقض مادام إن 

 .(38) استنتاجه جاء منطقيا وسليما والبد أن يشمل الحكم باإلدانة إثبات هذه الرابطة

  املطلب الثاني

 (COVID-19رونا املستجم )و كالعمم عن طريق نقل عموى فيروس الركن املعنوي في جريم  القتل 

يتكون من  (COVID-19رونا املستجد )و كعن طريق نقل عدوى فيروس العمد القصد الجنائي في جريمة القتل 

وأيضا لزوم توافر قصد جنائي خاص واملتمثل في ضرورة اتجاه  ،القصد الجنائي العام املتمثل في العلم واإلرادة

 إرادة الجاني إلى إزهاق روح املجني عليه وذلك على النحو التالي:

افر العلم  كجريم  عمميه (COVID-19رونا املستجم )و كأوال: القتل عن طريق نقل عموى فيروس  يستلزم تو

 :واالرادة

الذي يتكون من مجموعة العناصر النفسية أو الداخلية والتي لها مضمون كن املعنوي هو: الجانب النفس ي الر 

والخطأ غير  (40) الجنائيوالركن املعنوي يتخذ صورتين هما القصد  .(39) املاديةإنساني والتي ترتبط بالواقعة 

فيها جريمة عمديه فيلزم يصح ان يكون  (COVID-19رونا املستجد )و كنقل عدوى فيروس  ، وحيث انالعمدي

 توافر عنصري العلم واإلرادة.

                                                 

جموعة أحكام محكمة النقض، م 1977أكتوبر  17؛ نقض 1181، ص234، رقم 20مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1969أكتوبر  27( نقض 38)

مجموعة  1985يناير  16؛ نقض 106، ص20، رقم 31مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1980أكتوبر  17؛ نقض 865، ص179، رقم 2831س

 .1016، ص186، رقم 36مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1985نوفمبر  20؛ نقض 186، ص10، رقم 36أحكام محكمة النقض، س

، د.محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، 588حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق ص  ( د.محمود نجيب39)

؛ د.عبد األحد جمال الدين، املبادئ الرئيسية، املرجع 219؛ د. رءوف عبيد شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق ص382املرجع السابق ص

. وقد قض ى بأنه )قصد القتل أمر خفي ال ُيدرك بالحس الظاهر إنما يدرك 318يسر أنور على النظريات العامة، املرجع السابق ص ؛ د.332السابق ص

ى موكوال و بالظروف املحيطة بالدعوى واألمارات واملظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني تنم عما يضمره في نفسه واستخالص هذا القصد من عناصر الدع

يناير  17ق جلسة 53لسنة  5647؛ طعن رقم 1984نوفمبر  28ق جلسة 54لسنة  1500ض ى املوضوع في حدود سلطته التقديرية(. طعن رقم إلى قا

 .1970يونية  22جلسة  40ل سنة 716؛ طعن رقم 1982ابريل  13جلسة  52سنة 936؛ طعن رقم 1984

القانون وبذلك البد أن يكون الجاني يعلم حقيقة ما يقدم على فعله ويعلم أن عمله هذا ( القصد الجنائي هو توجه اإلرادة إلحداث أمر يعاقب عليه 40)

 .390يحرمه القانون مع األخذ في االعتبار أن علمه بالقانون مفترض، د.محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق ص
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عنصر العلم يعتبر جوهر القصد الجنائي حيث البد من أن يعلم الجاني بالواقعة اإلجرامية بكافة عنصر العلم: 

أركانها من وموضوعها وتوقع النتيجة وكذا توقع رابطة السببية، فالبد أن يعلم الجاني في جريمة القتل بأنه يقوم 

، ونرى أن العلم (41)إنسان حي أي ال يظن انه يعتدي على جثة هامدة أو انه يعتدي على حيوانباالعتداء على 

ان يكون الجاني عاملا بانه يحمل  (COVID-19رونا املستجد )و فيروس كبموضوع الجريمة أو محلها في جرائم نقل 

من رامي على حياة املجني عليه فللعدوى، أي البد أن يعلم الجاني بخطورة السلوك اإلج ناقل سلوكهالفيروس وان 

 عن فرحه بزفاف صديقة فيصيب احد املدعوين ال يسأل عن جريمة القتل العمد
ً
ومن  (42)يطلق الرصاص تعبيرا

كطريقة للتعبير عن شدة ترحيبه به دون ان يقصد نقل العدوى  فاذا به ينقل العدوى  فانه أصدقائه قبل احد يُ 

 ال يسأل عن قتل عمد، وكما البد أ
ً
ن يتوقع الجاني وفاة اإلنسان فال يسأل عن القتل العمد لو كان فعله مجردا

من توقع النتيجة وهى الوفاة وال يشترط أن يتوقع وفاة شخص بعينه بل املهم هو توقع إزهاق روح إنسانية كما البد 

ى إلى الوفاة دون وف تؤدس سلوكهنتيجة أي أن يتصور وينبني في ذهنه أن السلوك و الأن يتوقع رابطة السببية بين 

 الحاجة إلى تدخل عوامل أخرى. 

تحقيق ارتكاب الفعل و  ىاني أن تتجه إرادة هذا الجاني إليلزم لكي يتوافر القصد الجنائي لدى الجعنصر اإلرادة:  

 .(43) القانون النتيجة املؤثمة بنص 

البد أن تتجه إرادته إلى  (COVID-19)رونا املستجد و كأي أن الجاني في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس 

إتيان السلوك اإلجرامي وهو االعتداء على حياة املجني عليه كما يلزم اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة 

 تحت إكراه او عدم وعي عقلي.  العدوى إزهاق روح املجني عليه، فال يسأل الجاني لو انه نقل  وهياإلجرامية 

 

 

                                                 

، د. محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع 47ملرجع السابق، ص ( د. رؤف عبيد، شرح قانون العقوبات القسم العام، ا41)

 .153السابق، ص 

 .402( د. نبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، املرجع السابق، ص 42)

 وما بعدها. 231، ص1990( د. إبراهيم عيد نايل، أثر العلم في تكوين القصد الجنائي، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس 43)
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افر   :(COVID-19رونا املستجم )و فيروس كنقل عموى قصم خاص في جريم  القتل عن طريق  ثانيا: ضرورة تو

، ففي جريمة القتل العمد عن طريق نقل (44)القصد الخاص هو استلزام اتجاه إرادة الجاني نحو غاية محدده

إلى غاية البد أن يكون لدى الجاني قصد خاص، أي اتجاه إرادته  (COVID-19رونا املستجد )و كعدوى فيروس 

معينه وهى نية إزهاق روح املجني عليه، وهذا ما يميز جريمة القتل العمد عن جريمة الضرب املفض ي إلى املوت 

وقد أيدت محكمة النقض هذا الرأي بأحكامها فقد قضت بأنه )ملا كانت  ،حيث أنهما يتشابهان في الركن املادي

رائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني وهو جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من ج

يرتكب الفعل الجنائي إزهاق روح املجني عليه وملا كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي 

العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم لذا كان من الواجب أن يعنى الحكم القاض ي بإدانة متهم في هذه 

، وقض ى أيضا بأنه ) القانون (45) ة عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد األدلة التي تثبت توافره(الجناي

بتطلب في جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعال من شأنه إحداث 

خاصة أن يصدر الفعل الجنائي في جناية القتل املوت أن ينتوى إزهاق روح املجني عليه وال يجزئ من هذه النية ال

عن مجرد العمد أو باستعمال سالح قاتل بطبيعته ومن الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وان 

 .(46)يستظهر توافرها من العناصر التي تكشف قيامها في نفس القاتل(

                                                 

؛ د.محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، 759( د.محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق، ص44)

ملبادئ الرئيسية، ؛ د.عبد األحد جمال الدين، ا240؛ د. رءوف عبيد شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق، ص402املرجع السابق، ص 

، وقد قض ى بأنه )... كما أن الباعث على الجريمة ليس ركنا من 330، د. يسر أنور على النظريات العامة، املرجع السابق، ص346املرجع السابق، ص

ق جلسة 55لسنة  644(. الطعن رقم 411ص 31مجموعة أحكام محكمة النقض س 1980مارس  17أركانها أو عنصرا من عناصرها( نقض جلسة 

 .4/4/1990ق جلسة 59لسنة  23870الطعن رقم  5/12/1985

؛ نقض 1952يناير  1؛ نقض 1950يناير  17؛ نقض 1943أكتوبر  25؛ نقض 1942يونيو  5؛ نقض 1939فبراير  27، نقض 1939يناير  2( نقض 45)

 .1961مايو  16ق جلسة  31ل سنة 2؛ طعن رقم 1973مارس  25ق جلسة 43سنة 90؛ طعن رقم 1939يناير  2؛ نقض 1954يناير  12

، رقم 13، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1962يناير  1؛ نقض 1439، ص6، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1955ديسمبر  5( نقض 46)

، مجموعة أحكام محكمة 1965يناير  4؛ نقض 675، ص133، رقم 15، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1964نوفمبر  16؛ نقض 16، ص4

، مجموعة 1970مايو  4؛ نقض 1102، ص216، رقم 20، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1969أكتوبر  20؛ نقض 16، ص5، رقم 16النقض، س

 25؛ نقض 487، ص108، رقم 23، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1972مارس 27؛ نقض 664، ص156، رقم 21أحكام محكمة النقض، س

، 39، رقم 25، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1974فبراير 24؛ نقض 388، ص82، رقم 24نقض، س، مجموعة أحكام محكمة ال1973مارس 

 .57، ص 12، رقم 28، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1977يناير  10؛ نقض 180ص
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افر صور القصم الجنائي في جريم  القتل عن طريق نقل عموى فيروس  رونا املستجم و كثالثا: ممى تو

(COVID-19): 

جريمة ك (COVID-19رونا املستجد )و كملا كان انتهائنا وصل إلى حد أن جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس 

عمديه يتوافر فيها القصد الجنائي بعنصريه العلم واإلرادة وأيضا استلزام توافر القصد الخاص، فكان لزاما علينا 

رونا املستجد و كعرض صور القصد الجنائي ومدى توافرها في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس 

(COVID-19) :وذلك على النحو التالي 

جم رونا املستو كغير املحمد في جريم  القتل العمم عن طريق نقل عموى فيروس ( القصم املحمد والقصم 1

(COVID-19): 

ينقسم القصد الجنائي بالنظر إلى معيار النتيجة اإلجرامية إلى قصد محدود وقصد غير محدود، فالقصد املحدود 

يه ذا أتي الجاني فعال يترتب علهو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتائج محدده بذاتها ويكون القصد غير محدود إ

 .(47) سلفانتائج يتوقعها ويقبلها 

يتوافر كال الصورتين القصد  (COVID-19رونا املستجد )و كوفي جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس 

ن يقوم أشخص معين بذاته ك  تجاهاملحدود والقصد غير املحدود، فالقصد املحدود يتوافر إذا ارتكبت الجريمة 

 عليه.  املجنيلعابة امللوث بالفيروس على جسد  أثراملجني عليه وترك  بتقبيلالجاني 

 ات التسوق األبواب او عرببالفيروس على مقابض  امللوثكما يتحقق القصد غير املحدود إذا قام الجاني بترك لعابة 

زرار الناس فيصاب كل من يلمس هذه اال  عموماو ازار املصاعد في املصالح الحكومية التي يرتادها  العامةفي األماكن 

 دون ان يكون الجاني قاصدا شخصا بذاته. 

                                                 

قوبات القسم العام، ؛ د.محمود مصطفي، شرح قانون الع762( د.محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق، ص47)

؛ د.عبد األحد جمال الدين، املبادئ الرئيسية، 401؛ د. رءوف عبيد شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق ص402املرجع السابق، ص 

 .271ع السابق، ص؛ د. إبراهيم عيد نايل، الرسالة املرج232؛ د. يسر أنور على النظريات العامة، املرجع السابق ص347املرجع السابق، ص
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-COVIDرونا املستجم )و ك( القصم املباشر والقصم االحتمالي في جريم  القتل عن طريق نقل عموى فيروس 2

19): 

الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة متوقعا حتميته حدوثها نتيجة لفعله، أما القصد القصد املباشر هو اتجاه إرادة 

 .(48) تحققهاغير املباشر أو االحتمالي هو توقع الجاني حدوث نتائج أخرى لفعله وهو يقبلها حال 

رضه غ وعلى هذا فان القصد االحتمالي يتحقق في جريمة القتل عن طريق نقل فيروس كورنا حال ان يكون الجاني

قدر ممكن من امكانياتها املادية لعالج  أكبرليس القتل بل تحويل الفيروس الى وباء عام لتقوم الدولة بضخ 

املصابين او اكتشاف العالج فيستفيد هو من ذلك لكنه يتوقع من فعله هذا موت عدد من األشخاص ويقبل ذلك 

رية بأن القصد االحتمالي يقوم مقام القصد وقد أكدت محكمة النقض املصفهنا يتوافر القصد االحتمالي.  

املباشر، ألنه يكفي لتوافر املسئولية أن يشمل القصد على عنصري العلم واإلرادة وهذين العنصريين متوفران في 

 القصد االحتمالي فالعلم يتواجد بتوقع الجاني للنتيجة كأثر لسلوكه أما اإلرادة تتوافر بقبول الجاني لهذه النية.

ت محكمة النقض بان )القصد االحتمالي يقوم مقام القصد األصيل في تكوين ركن العلم وهو ال يمكن وقد قرر 

تعريفه إال بأنه نية ثانوية غير مؤكده تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع انه قد يتعدى فعله الغرض املنوي عليه 

ود، الفعل فيصيب به الغرض غير املقصمع ذلك في تنفيذ  فيمض يبالذات إلى غرض آخر لم ينويه من قبل أصال 

ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول تلك النتيجة أو عدم حصولها لديه. والضابط العملي الذي ُيعرف به 

واإلجابة عليه: هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته  االتيوجود القصد االحتمالي أو عدم وجوده هو وضع السؤال 

 تن
ً
 فيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى األمر اإلجرامي اآلخر الذي وقع فعال ولم يكن مقصودااملقصودة بالذات مريدا

                                                 

؛ د.محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، 740( د.محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق، ص48)

ئ الرئيسية، ؛ د.عبد األحد جمال الدين، املباد248؛ د. رءوف عبيد شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق، ص397املرجع السابق ص 

، مجموعة القواعد 1930ديسمبر 25؛ وفي هذا املعنى نقض جلسة 233؛ د. يسر أنور على النظريات العامة، املرجع السابق ص351املرجع السابق، ص

 .168ص 135رقم 2القانونيةـ 
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له في األصل لم ال؟  فان كان الجواب باإليجاب تحقق القصد االحتمال، أما إذا كان بالسلب فهنا ال يوجد في األمر 

 .(49) وافرها(تسوى خطأ يعاقب عليه أو ال يعاقب عليه بحسب توفر شروط جرائم الخطأ أو عدم 

الغلط في شخصي  املجني عليه على القصم الجنائي في جريم  القتل عن طريق نقل عموى فيروس  أثر ( 3

 :(COVID-19رونا املستجم )و ك

الغلط في شخصية املجني عليه هو أن يستهدف الجاني شخص معين بذاته لكي تقع عليه النتيجة اإلجرامية كأثر 

فإذا قام الجاني بوضع لعابة على مقبض  .(50) املقصودلسلوكه إال أن هذه النتيجة وقعت على شخص آخر غير 

الشخص  ل قبلز املن ىمثال بالوصول الل توصيل الطلبات األشخاص بغية نقل العدوى اليه فيقوم عام أحدباب 

فان  ،باملضاعفات الصحية التي أدت لوفاته فيصابله العدوى  فتنتقلاملقصود ويضع يده على مقبض الباب 

ون الكل متساو –الن القانون ال يفرق بين األفراد وبعضهم البعض عن جريمة قتل عمد الجاني يكون مسئوال 

قد تأخذ الصورة السالف ذكرها صورة الحيدة عن الهدف فال يؤثر الغلط ، كذلك -كأسنان املشط أمام القانون 

 .(51) املسئوليةفي الشخصية في 

وقد قض ى بأنه )ال يجدي الطاعن التحدي بان الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل ملن أخطا في شخصهم من 

آلخرين ال نصراف أثره إلى املجني عليهم ااملجني عليهم الن تحديد هذا القصد باملجني عليه األول بذاته أو تحديده وا

يؤثر في قيامه وال يدل على انتفائه ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم ال تعدو أن تكون صورة من حاالت الخطأ في 

حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله والن الخطأ في شخص  العمديةالشخص التي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة 

يغير من قصد املتهم وال من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا الغرض ومن ثم فان ما  املجني عليه ال

أورده الحكم بيانا لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل املجني عليه األول ينعطف حكمة بطريق 

 .(52)اللزوم إلى جرائم القتل والشروع فيه األخرى التي دانه بها(

                                                 

 .168، ص 135، رقم 2مجموعة القواعد القانونية جـ 1930ديسمبر  25( نقض 49)

 .11/7/1993ق جلسة 63لسنة  6838( الطعن رقم 50)

 .322( د. إبراهيم عيد نايل، شرح قانون العقوبات القسم العام، املرجع السابق، ص51)

 . 1134، ص31مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1980ديسمبر سنة  25( نقض جلسة 52)
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 :(COVID-19رونا املستجم )و ك( إثبات القصم الجنائي في جريم  القتل عن طريق نقل عموى فيروس 5

القصد الجنائي من أصعب األمور في إثباتها ألنها أمور داخلية أو باطنه يصعب إثباتها إال إذا صاحبها مظاهر خارجية 

القصد الخاص لجريمة القتل العمد وإال كان  يمكن أن تدلل عليها، كما انه البد على املحكمة أن تستظهر توافر

حكمها قاصرا معيبا واجبا نقضه، وللمحكمة السلطة التقديرية في استظهار هذه النية أو القصد من جميع 

  عليها من محكمة النقض. رقابةالظروف واملالبسات املقترنة بالجريمة وذلك دون 

  املطلب الثالث

 (COVID-19رونا املستجم )و كعقوب  جريم  القتل العمم عن طريق نقل عموى فيروس 

بكافة  (COVID-19رونا املستجد )و نقل عدوى فيروس كطريق عن إذا ما ثُبت في حق املتهم جريمة القتل العمد 

من قتل من قانون العقوبات والتي نصت على انه ) 233املادة اإلعدام طبقا لنص  عناصرها فان العقوبة تكون 

 بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر 
ً
 يعد قاتال

ً
 أو أجال

ً
 بجواهر يتسبب عنها املوت عاجال

ً
 عمدا

ً
أحدا

يعد من قبل املواد السامه التي ال يشترط  (COVID-19رونا املستجد )و ك(. وذلك كون ان فيروس ويعاقب باإلعدام

واالنسجة وتقض ي على االعصاب وتحلل األعضاء البشرية  الخالياتدمير  عتستطي كل او صفة معينه وانمافيها ش

ون املواد في جريمة القتل بالسم ان تك يكفيذلك قضت محكمة النقض انه  وعلى، الروح بهافتزهق  وظائفهاوتعطل 

، وعلى ذلك يدخل في مفهوم السم (53)نها احداث املوت أا شوممن الجواهر السامه  الجرمية يف املستعملة

 . (54)امليكروبات من بكتيريا وفيروسات قاتله 

 

 

 

                                                 

 2/10/1995ق مجموعة االحكام جلسة  63لسنة  25941الطعن رقم   (53)

 .177ص  2004د املعصراني املسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم امللوث رسالة دكتوراه حقوق عين شمس احمد إبراهيم احم  (54)
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 املبحث الثاني

 (COVID-19رونا املستجم )و كالقتل والجرح الخطأ عن طريق نقل عموى فيروس 

ذلك فان  البشر وعلىانتشاره وانتقاله بين سهولة  ( هيCOVID-19رونا املستجد )و فيروس ك مكمن الخطورة في

 قد-الوباء خصوصا في زمن –التصرفات الغير عمدية والتي قد تؤدي الى إصابة املجني عليه بهذا الفيروس القاتل 

 :التاليوذلك على النحو تحمل املسئولية الجنائية عن اإلصابة او القتل الخطأ 

اقع  عن طريق نقل عموى فيروس  العمميلجرائم القتل والجرح غير  (55) العمميأوال: صور الخطأ غير  الو

 :(COVID-19رونا املستجم )و ك

وائح راعاة اللإلى الرعونة واإلهمال وعدم االحتياط وعدم م العمديجرائم غير الفي  العمديتنقسم صور الخطأ غير 

 :والقوانين

هي سلوك ايجابي محفوف باملخاطر يقدم عليه الشخص دون أن يحتاط ملنع النتائج الضارة التي يمكن  :الرعون 

 .(56) عنهأن تنجم 

ما قام الفاعل بإقامة سرادق عزاء او  إذا (COVID-19)جريمة نقل عدوى فيروس كرونا املستجد  الرعونة فيوتتم 

 .زفاف ونتج عنه توافد أهالي قرية معينه معروف انتشار الوباء فيها

، ويتم اإلهمال (57) والحذر: هو سلوك سلبي يتمثل في النكول عن اتخاذ ما تقتضيه الحيطة وعمم االنتباه اإلهمال

وقد يكون ان يقوم شخص باستعمال أدوات االخرين بدون عازل وهو يعلم بانه مصاب بالفيروس.   عن طريق

يقوم الجاني بتقبيل املجني عليه ويقبل املجني عليه ذلك ويقوم بمالمسته وانتقال اللعاب الخطأ مشتركا بان 

                                                 

ن يتوقعها أ( "الخطأ غير العمدي هو الحالة النفسية املصاحبة إلرادة السلوك الذي ترتب على نتيجة إجرامية لم يتوقعها الجاني مع أن في استطاعته 55)

ان يحول دون حدوثها". د. نبيل مدحت سالم الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم غير العمدية ومن واجبه أن يتجنبها و 

 .20ص  1987دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 

 .177، املرجع السابق، ص ( د. نبيل مدحت سالم الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم غير العمدية56)

د.محمود نجيب حسنى، شرح قانون  411ص307، رقم 1954( د.محمود محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانية 57)

 .783، 1963العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 
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أ ى إلى وقوع حادث القتل الخطوقد قض ي بأنه يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أد اليه،املحمل بالفيروس 

، وقد قض ى انه "يصح في القانون أن يقع (58) اآلخرمشتركا بين املتهم واملجني عليه فال ينفي خطا أحداهما مسئولية 

ولية الخطأين ينفي املسئ أحدمن شخصين مختلفين وال يسوغ القول بان  خطائينحادث القتل الخطأ بناء على 

 .(59)عن مرتب اآلخر"

من قانون العقوبات بعبارة التسبب في القتل بغير قصد قد أراد أن يمد  238"بأن الشارع إذ عبر في املادة وقض ى 

 أقانون أن يقع الحادث بناء على خطنطاق املسئولية تشمل من كان له نصيب في الخطأ وما دام لم يصح في ال

ه اهم يستغرق خطا اآلخر أو ينفي مسئوليتشخصين مختلفين أو أكثر ال يسوغ في هذه الحالة القول بان خطا أحد

 أو غير مباشر في حصول الحادث فإذ املتهم األول على ما 
ً
 مباشرا

ً
ويستوي في ذلك أن يكون احد هذه األخطاء سببا

أثبته الحكم هو الذي حضر املادة املخدرة مخطئا في تحضيرها فانه يكون مسئوال عن خطئه مستقال عن خطا 

، وقض ى بأنه "تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي (60)ا املحلول"غيره الذي استعمل هذ

، وقض ى أيضا "بأن الخطأ املشترك بفرض قيامة ال يخلى املتهم من (61)أدى وقوع الحادث مشترك بينهما"

يسوغ في  وال،وقض ى بانه "يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطاءين من شخصين مختلفين (62)املسئولية"

هذه الحالة القول بان خطا إحداهما ينفي املسئولية عن اآلخر وإذن فال تناقض إذا ما أدانت املحكمة املتهم بناء 

، وقض ى  (63)على الخطأ الذي وقع منه ثم عاملته بناء على ما وقع ولد املجني عليه من خطا ساهم في وقوع الحادث"

الخطأ محاولة اشتراك متهم آخر في الخطأ الذي أنبنى عليه وقوع الحادث إذ بانه "ال يجدي املتهم في جريمة القتل 

، ويصح في القانون أن يكون الخطأ مشتركا بين (64)للخطأ املشترك بفرض قيامه ال يخلى الطاعن من املسئولية

ة بمعنى أن ئولي، والخطأ املشترك في نطاق املسئولية لجنائية ال يخلى املتهم من املس(65)شخصين مختلفين أو أكثر

                                                 

 .1024ص7س 15/10/1956ق جلسة  26لسنة  675( طعن رقم 58)

 .88ص 8س 29/1/1957ق جلسة  26لسنة  1186( طعن رقم 59)

 .61ص 10س 17/1/1959ق جلسة  28لسنة  1322( طعن رقم 60)

 .26/2/1955ق جلسة 4لسنة  2434( طعن رقم 61)

 .12/6/1955ق جلسة  25لسنة  463( طعن رقم 62)

 .12/1/1948ق جلسة  17لسنة  2163( طعن رقم 63)

 .21/6/1954ق جلسة  24لسنة  759( طعن رقم 64)

 .5/12/1955ق جلسة 25لسنة  758( طعن رقم 65)
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خطا املجني عليه ال يسقط مسئولية املتهم مادام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء احد األركان القانونية لجريمة 

 .( 66)القتل الخطأ املنسوبة إلى املتهم

ل ع: هو سلوك ايجابي يتمثل في إقدام الجاني على اتخاذ فعل خطير من وهو مدرك لخطورة هذا الفعمم االحتياط

 ،(67)ألخطاراملنع هذه  الالزمةالواقية  يتخذ الوسائلفي عملة دون أن  يمض يوما يمكن أن يترتب عليه من آثار إال انه 

شخص بالسعال وسط وسيلة مواصالت مكتظة بالناس فينتقل الرذاذ املحمل بالفيروس الى عموم  يقوممثل ان 

فإذا كان القانون يلزم الكافة باتخاذ سبل العناية الواجبة وااللتزام بالحيطة والعناية إال أن االلتزام  الناس. 

 .  (68)طارهاإبالعناية ليس التزاما نظريا مجردا، ولكنه التزام يتحدد نطاقه بالظروف الواقعية التي يمارس النشاط في 

 عمم مراعاة اللوائح والقوانين:

من ت القوانين التي وهيحالة عدم إتباع الجاني للقواعد التي تقررها القوانين الخاصة  وهيئح عدم مراعاة اللوا

الجاني بافتتاح املقهى الخاص به والذي يقدم فيه مشروبات الدخان  يقومالتجمعات مثال في زمن الوباء او كأن 

قض ى بأن  وقد  مثال.زمن الوباء  واملطاعم فيمخالفا بدلك لوائح غلق املقاهي  املقهىالتي تنقل العدوى الى رواد 

قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطا بذاته تترتب عليه مسئولية  238قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ في املادة 

 .(69) آخراملخالف عما ينشا من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أي خطأ 

اقع  عن طريق  العمميلجرائم القتل والجرح غير  العمميثانيا: رابط  السببي  الخطأ غير   نقل عموى الو

 :(COVID-19رونا املستجم )و فيروس ك

أن  (COVID-19رونا املستجد )و نقل عدوى فيروس كلقيام جريمة القتل واإلصابة الخطأ عن طريق  يكفيإذ انه ال 

يثبت وقوع سلوك خاطئ من جانب املتهم متمثال في إحدى الصور السالف ذكرها ولكن البد أن تتوافر عالقة 

                                                 

 .13ص  19س 8/1/1968ق جلسة  37لسنة  1268؛ طعن رقم 217ص  17س 15/3/1966ق جلسة  35لسنة  1947( طعن رقم 66)

 .413، ص308( د.محمود محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، املرجع السابق، رقم 67)

، مجموعة القواعد 1946أبريل سنة  5وما بعدها؛ ونقض  79، ص1977فوزية عبد الستار، النظرية العامة للخطأ غير العمدي، طبعة ( د. 68)

 .127، ص143، رقم 7القانونية، جـ

 .22/5/1944ق جلسة  14لسنة  723( طعن رقم 69)
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وعالقة السببية هذه تتكون من عصر مادي متمثل في  سببية بين السلوك الخاطئ وبين النتيجة التي حدثت.

ر ا يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصالعالقة بين الفعل والنتيجة وعنصر معنوي متمثل في "خروج الجاني فيم

، وعلى ذلك فقد ذهب القضاء إلى األخذ (70)بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير"

وقد استقرت  بمعيار السببية املالئمة إلحداث النتيجة، أي دون تتدخل عوامل شاذة أدت لحدوث النتيجة.

الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ املرتكب  محكمة النقض على أن رابطة السببية

 والضرر الواقع هي عالقة السبب باملسبب بحيث ال يمكن إن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ.

وقد قض ي بأنه "جريمة اإلصابة للخطأ ال تقوم قانونا إال إذا كان وقوع الجرح متصال بحصول الخطأ من املتهم 

اتصال السبب باملسبب بحيث ال يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت 

السببية بين إصابات  ةبان "رابطقض ى أيضا وقد  .(71)العناصر القانونية املكونة لها" أحدالجريمة لعدم توافر 

من قانون العقوبات وهى تقتض ى  238املجني عليه وبين وفاته ركن في جريمة القتل الخطأ كما هي معرفه في املادة 

أن يكون الخطأ متصال بالقتل اتصال السبب باملسبب بحيث ال يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما 

باالستناد إلى دليل فني لكونه من األمور الفنية البحث وملا كان يبين من الحكم املطعون فيه انه  يتعين إثبات توافره

إذ دان الطاعن بجريمة قتل املجني عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات املجني عليه التي لحقته بسبب اصطدام 

فني فانه  وفاة املجني عليه استنادا إلى دليلالسيارة به وان يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه اإلصابات وبين 

وقض ي أيضا بأنه "من املقرر  (72)يكون قاصر البيان في خصوص الدعوى الجنائية ويتعين لذلك القضاء ينقضه"

أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ ومساءلته عنها طاملا كانت 

تتفق مع السير العادي لألمور وان خطأ الغير ومنهم املجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني 

الطاعن دفع  أن املدافع عن االستئنافيةتيجة وملا كان الثابت بمحضر جلسة املحاكمة وكان كافيا بذاته إلحداث الن

وصفه حارسه على العقار من تركه املصعد يعمل دون إصالح بالسببية بين ما عزى إليه من خطأ بانقطاع رابطة 

صعد خر وهو عامل املاملجني عليه من ضرر تأسيسا على أن الحادث إنما نشأ بخطأ املتهم اآل  ىعيوبه وبينما لق

                                                 

 .151ابق، ص ( د. جميل عبد الباقي الصغير، قانون العقوبات جرائم الدم، املرجع الس70)

؛ الطعن رقم 1069ص  21س  8/11/1970جلسة  –ق  40لسنة  1148؛ طعن رقم 142ص 7س  7/2/1956ق جلسة  25لسنة  759( طعن رقم 71)

 .26/12/1983ق جلسة 53لسنة  2626؛ الطعن رقم 18/11/1984ق جلسة 54لسنة  4108؛ الطعن رقم 3/4/1984ق جلسة 53لسنة  7055

 .802ص  17س  13/5/1966جلسة  –ق  36 لسنة 733( طعن رقم 72)
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فضال عن خطأ املجني عليه وذويه على النحو الذي فصله في صحيفة طعنه وان كال من هذين الخطأين بالنظر 

العقار  ن بوصفه حارسا علىلجسامته وغرابته يوفر سلوكه شاذا ال يتفق مع السير العادي لألمور وما كان للطاع

يقصر في صيانة املصعد بل أناط ذلك بشركة مختصة بأعمال املصاعد  ه أو يدخله في تقديره حالة انه لمقعأن يتو 

وصيانتها وهو دفاع جوهري ملا يستهدفه من نفي عنصر أساس ي من عناصر الجريمة قد يترتب على ثبوت صحته 

مره أ انتفاء مسئوليته الجنائية واملدنية وكان لزاما على املحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينه من

محيطه بحقيقة مبناه وان تقسطه حقه إيرادا له وردا عليه وذلك بالتصدي ملوقف  كل من املتهم الثاني في الدعوى 

واملجني عليه وذويه وكيفية سلوكهم واثر ذلك على قيام رابطة السببية بين الخطأ املعزو للطاعن أو انتفائها أما 

 .(73)ي التسبيب مما يتعين معه نقصه"وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور ف

 (:COVID-19رونا املستجم )و نقل عموى فيروس كعقوب  القتل الخطأ عن طريق الثانيا: 

 عن إهماله  فيتسبب خطأ  من قانون العقوبات على انه )من 238ادة تنص امل
ً
موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا

أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح واألنظمة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة 

سنين وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا  ةعلى خمسوال تزيد 

 جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو
ً
ن مهنته أو حرفته أو كا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجاني إخالال

كل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو ن

عليه الجريمة أو عن طلب املساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد 

 يففإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة  أشخاص،على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثالثة 

 (. الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على عشر سنينالفقرة السابقة كانت العقوبة 

 

 (:COVID-19رونا املستجم )و نقل عموى فيروس كالعقوب  االصاب  الخطأ عن طريق ثالثا: 

جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن  فيمن تسبب خطأ )من قانون العقوبات على انه  244ادة تنص امل

إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح واألنظمة يعاقب بالحبس مدة ال 
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تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على 

امة ال تجاوز ثالثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن اإلصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت سنتين وغر 

الجريمة نتيجة إخالل الجاني إخالال جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا 

 عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل
ً
 أ ومخدرا

ً
وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه  مسكرا

الجريمة أو عن طلب املساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 

الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن  فيثالثة أشخاص فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة 

 (. س سنينسنة وال تزيد على خم
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 الفهرس املوضوعات

 وتأصيل املوضوع قدمةامل

 (COVID-19القتل العمدي عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد ) األول: جريمةاملبحث 

 (COVID-19جريمة القتل العمدي عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد )املادي ل االول: الركناملطلب 

 (:COVID-19عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد )العمد أوال: السلوك اإلجرامي في جريمة القتل 

 : (COVID-19عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد )العمد العنصر املفترض لجريمة القتل 

 (:COVID-19عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا املستجد ) العمد السلوك االجرامي في جريمة القتل

فيروس  يعد بطبيعتها )هلهل هو وسيله قاتله بطبيعتها ام غير قاتله ( COVID-19طبيعة فيروس كورونا املستجد )

 (: -ُسم –كورونا من الجواهر السامه 

 هل يعد وسيلة قاتله بطبيعته ام ال يعد ذلك. (COVID-19هو تكييف فيروس كورونا املستجد ) التساؤل وهنا يثور 

 من قبيل املواد السامه:  (COVID-19كورونا املستجد ) السامه وهل يعتبر فيروساد مفهوم املو 

 (: COVID-19رونا املستجد )و النتيجة االجرامية في جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس ك

 :(COVID-19رونا املستجد )و الشروع في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك

  املستحيلةالجريمة  الخائبة،الجريمة  املوقوفة،الجريمة 

  :ة( املستحيلCOVID-19رونا املستجد )و العقاب على جريمة نقل الفيروس ك

 السببية بين السلوك االجرامي والنتيجة االجرامية في جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروسرابطة 

  :(COVID-19رونا املستجد )و ك

 (COVID-19رونا املستجد )و كالعمد عن طريق نقل عدوى فيروس في جريمة القتل  املعنوي  الثاني: الركناملطلب 
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يستلزم توافر العلم  كجريمة عمديه (COVID-19رونا املستجد )و أوال: القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك

 :واالرادة

 (:COVID-19رونا املستجد )و فيروس كنقل عدوى ثانيا: ضرورة توافر قصد خاص في جريمة القتل عن طريق 

-COVIDرونا املستجد )و ثالثا: مدى توافر صور القصد الجنائي في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك

19:) 

رونا املستجد و ( القصد املحدد والقصد غير املحدد في جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس ك1

(COVID-19:) 

 (:COVID-19رونا املستجد )و جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك( القصد املباشر والقصد االحتمالي في 2

رونا و الغلط في شخصية املجني عليه على القصد الجنائي في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك أثر( 3

 (:COVID-19املستجد )

 (:COVID-19رونا املستجد )و ( إثبات القصد الجنائي في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس ك5

 (COVID-19رونا املستجد )و جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس ك الثالث: عقوبةاملطلب 

 (COVID-19رونا املستجد )و والجرح الخطأ عن طريق نقل عدوى فيروس ك الثاني: القتلاملبحث 

رونا و الواقعة عن طريق نقل عدوى فيروس ك العمديلجرائم القتل والجرح غير  (74) العمديأوال: صور الخطأ غير 

 (:COVID-19املستجد )

  الرعونة:

                                                 

ن يتوقعها أ( "الخطأ غير العمدي هو الحالة النفسية املصاحبة إلرادة السلوك الذي ترتب على نتيجة إجرامية لم يتوقعها الجاني مع أن في استطاعته 74)

ل دون حدوثها". د. نبيل مدحت سالم الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن املعنوي في الجرائم غير العمدية ومن واجبه أن يتجنبها وان يحو 

 .20ص  1987دار النهضة العربية، الطبعة الثانية 
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 اإلهمال وعدم االنتباه:

 عدم االحتياط: 

 عدم مراعاة اللوائح والقوانين:

الواقعة عن طريق نقل عدوى فيروس  العمديلجرائم القتل والجرح غير  العمديثانيا: رابطة السببية الخطأ غير 

 (:COVID-19رونا املستجد )و ك

 (:COVID-19رونا املستجد )و نقل عدوى فيروس كثانيا: العقوبة القتل الخطأ عن طريق 

 (:COVID-19رونا املستجد )و نقل عدوى فيروس كثالثا: العقوبة االصابة الخطأ عن طريق 
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