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 :الممخص
تعد الصحة العامة مف أىـ أىداؼ االدارة،   

حيث يقع عمى كاىؿ االدارة اتخاذ الوسائؿ 
الالزمة، لما ليا مف سمطات في الضبط 

فاظ عمى المصمحة العامة، وال في الح، االداري
سيما مف األخطار المحدقة وباألخص االوبئة 
التي تسببيا الفايروسات وانتشارىا السريع عبر 
العدوى، وفي مقابؿ منح المشرع لإلدارة حؽ 

القيد عمى إلى  ممارسة سمطات استثنائية تفضي
تنجـ عف ، حريات األشخاص وتحديد حركتيـ

ت حقوقية متعددة، ممارسة ىذه السمطة إشكاليا
يدخؿ قسـ منيا في نطاؽ القانوف العاـ مف 
منطمؽ وسائؿ الضبط والتعسؼ في استعماؿ 
السمطة ومدى تحقيؽ األىداؼ، وىي تخرج عف 
موضوعنا ىنا، ألنيا خاضعة لمقواعد التقميدية 
التي عالجيا الفقو والقضاء االدارييف، أما القسـ 

وانب الداخؿ في نطاؽ بحثنا فيتمثؿ في الج
الحقوقية المحضة التي تمسُّ حرية الشخص 
وارادتو، وتأثير اجراءات االدارة في الحجر 
الصحي عمى ارتضائو وسالمة ارادتو واختياره، 
كما أف الحجر الصحي قد يتسبب في تعريض 
الشخص المحتجز صحيًا لمخطر عند اختالطو 
بأناس يحمموف الفايروس المعدي، مما يشكؿ 

مدنية لجية مؽ بالمسؤولية الاشكالية أخرى تتع
كما أف ىذا الشخص  ،الحجز تجاه ىذا الشخص

قد يصاب بالمرض بالفعؿ، وىنا ال بد مف 
إحداث بناء متكامؿ لمحجر الصحي، تؤطره 
اجراءات صارمة عمى االدارة في المحافظة عمى 
سالمة المحتجزيف صحيًا، كما ينبغي خمؽ نظاـ 

 لمتأميف مف أخطار ىذا الحجر. 
المسؤولية  -القانوف المدني: المفتاحيةممات الك

 .األمراض المعدية -الحجر الصحي -المدنية
 مقدمة ال

ظير فايروس ، ٜٕٔٓفي نياية عاـ    
-COVID))كورونا( الشيير، المسمى عمميًا 

، ، وبدأ انتشاره في مدينة )ووىاف( الصينية(19
وبغض النظر عف أسباب ظيور ىذا الفيروس 

عوامؿ إلى  يعزوه البعضالمميت، والذي 
نظرية المؤامرة، إلى  غذائية، وُيرجعو آخروف
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التي بدأت تطفو عمى السطح في السنوات 
االخيرة عبر حرب قدرة جنودىا الفايروسات 

فإف ىذا الفايروس أضحى ولمدة وجيزة ، والجراثيـ
جدًا حديث العالـ أجمع، إذ انتشر خارج حدود 

بو، وازدادت الصيف، وتزايدت أعداد المصابيف 
أعداده وضحاياه مف بني البشر، مما أدى بجميع 

إتباع وسائؿ إلى  السمطات في دوؿ العالـ تقريباً 
استثنائية في ضبط المرض ومكافحتو ومنع 
انتشاره، أو عمى األقؿ الحد منو عمى وفؽ 
االمكانيات المتاحة، وقد عمدت ىذه السمطات 

 وضعإلى  مف بيف ما لجأت إليو مف اجراءات
األشخاص المشتبو في حمميـ ىذا الفايروس في 
ما بات ُيطمؽ عميو ب "الحجر الصحي"، أي 
حجزىـ في مكاف صحي خاص وعزليـ عف 

إلى  المجتمع، كي ال يتسببوا في نقؿ العدوى
 . (ٔ)فيزداد الوباء انتشارًا ، آخريف

ىنا، وبعيدًا عف النقاش فيما تممكو االدارة مف    
تحقيقا ألىداؼ ىذا  وسائؿ الضبط االداري

الضبط في األمف العاـ والسكينة العامة والصحة 

                                                           

 عذ٠ش ثبٌزوش أٔٗ فٟ اٌؼشاق، رُ اٌؾغش اٌظؾٟ ػٍٝ (1)

أوضش ِٓ أٌف ِشزجٗ ثبطبثزٗ ة )فب٠شٚط وٛسٚٔب( 

فٟ ِؾبفظبد ئل١ٍُ وٛسدعزبْ، ٚرُ ػضٌُٙ فٟ 

اٌفٕبدق ثبػزجبس٘ب ِشاوض طؾ١خ خبطخ ٌٍؾغش 

٠ِٛبً. ٌٍّض٠ذ: ئثشا١ُ٘  14ٚع١ّىضْٛ ٕ٘بن ٌّذح 

، 2222-3-2ػٛي، فٟ طبٌؼ، رمش٠ش ٌٛوبٌخ األٔب

 اإلٌىزشٟٚٔ،ٚوبٌخ االٔبػٛي ِٕشٛس ػٍٝ ِٛلغ 

aa.com.tr وزٌه فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ،

ٚؽ١ش أْ ٌّشاوض ِىبفؾخ األِشاع ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب 

طالؽ١بد ٌّٕغ دخٛي ٚأزشبس األِشاع اٌّؼذ٠خ 

ِٓ اٌخبسط ٚث١ٓ ٚال٠بد اٌجالد ٔفغٙب، رُ اٌؾغش 

األِش٠ى١١ٓ اٌز٠ٓ ػبدٚا ِٓ اٌظؾٟ االعجبسٞ ػٍٝ 

ِذ٠ٕخ )ٚٚ٘بْ( اٌظ١ٕ١خ ٚرُ ؽغضُ٘ داخً لبػذح 

ػغىش٠خ فٟ وب١ٌفٛس١ٔب. ٠شاعغ ِٛلغ 

bbcarabic.com  ربس٠خ اٌض٠بسح ٌٍّٛلغ

11/3/2222 . 

العامة، فإف ثمة اشكاالت متصمة في مجاؿ 
القانوف المدني قد تحدث بسبب ىذا الحجر )إف 
صح التعبير( أو بمناسبتو، ففي معظـ الدوؿ 
التي اتخذت ىذا االجراء، ال توجد أماكف صحية 

ص صحيًا، إذ جيدة أو مؤىَّمة الحتجاز االشخا
أف عممية الحجز الصحي يجب أف تتـ بشكؿ 
دقيؽ وسميـ وحذر، بحيث يمنع مف تحولو مف 

وسيمة النتشاره إلى  وسيمة لمنع انتشار العدوى
فالحجر مبني عمى احتماؿ ، بيف المحتجزيف

فقد يظير أنو ، وجود فايروس يحممو الشخص
يحممو بالفعؿ، وقد يظير أنو خاٍؿ منو؛ لكف مف 

، فإف ظير أنو يحممو وكانت نتيجة التحميؿ يدري
ايجابية، فإنو يتـ عزؿ ىذا الشخص، والتعامؿ 
معو بعناية مركزة لمواجية ما ينتجو ىذا 
الفايروس مف مخاطر محدقة. لكف قد يحدث 
ويدخؿ شخص سميـ المكاف المخصص لمحجر 
الصحي، وتنتقؿ إليو العدوى مف شخص آخر 

المكاف نفسو  يحمؿ الفايروس ومحتجز معو في
المخصص لمحجر، إذ أف احتماؿ اصابتو بيذا 
الفيروس ىو احتماؿ قائـ عمى وجود أي خمؿ 
بسيط في منظومة الحجر الصحي وضبطيا، 
فينا قد يكوف طرح التساؤؿ فيما لو كانت االدارة 
مسؤولة عف تعويض ىذا الشخص الذي أصيب 
بالفيروس بسبب خطئيا في توفير المكاف 

دوات الصحية السميمة في الحجر المناسب واأل
الصحي، ساذجًا، إنما السؤاؿ الميـ ىو عف 
حدود ىذه المسؤولية وحؿ ما تثيره مف إشكاليات 

   عديدة؟
كما أف اشكاليات الحجر الصحي ال تقؼ    

عند باب المسؤولية المدنية فحسب، بؿ تتشعب 
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لتشمؿ أمورًا عديدة يمكف أف نستنتجيا مف طرح 
ُتجسد اآلثار القانونية الحقيقية  تساؤالت عديدة

المترتبة عمى الحجر الصحي، ويمكف سردىا 
 : فيما يأتي

ىؿ أف ما يسمى ب )الحجر الصحي( ىو -ٔ
 حجر أـ حجز؟ 

ما ىو نوع التزاـ االدارة تجاه المحتجز صحيًا -ٕ
في توفير المكاف الصحي االمف لمحجز؟ 
أىو التزاـ ببذؿ عناية أـ التزاـ بتحقيؽ 

 نتيجة؟ 
ا مدى تأثير الحجر الصحي عمى إرادة م-ٖ

المحتجز صحيًا وحرية اختياره؟ بمعنى ىؿ 
 يكوف في حكـ الُمْكَره؟ 

ما ىو األساس القانوني إلجبار الشخص -ٗ
 لمخضوع لمحجر الصحي؟ 

ىؿ يعد المحتجز صحيًا مريضًا في أثناء فترة -٘
 الحجر؟ 

ىؿ يعد الحجر بالنسبة لممحتجز صحيًا مانعًا -ٙ
 يتو؟ مف موانع أىم

ما ىي الصفة القانونية لمجية المحتجزة -ٚ
لمشخص، ىؿ يمكف عّدىا قيمًا عمى 

 المحتجز صحيًا، طيمة فترة حجزه؟ 
مريضًا  ىؿ يعد المحتجز في فترة الحجز-ٛ

وبالتالي ىؿ ُتمحؽ بتصرفاتو  بمرض الموت؟
 أحكاـ الوصية؟ 

ىؿ أف حكـ المحتجز صحيًا ىو حكـ -ٜ
بحكـ المحجور لذاتو أو حكـ المحجور 

 المحكمة حسب القانوف المدني؟ 

ما ىو حكـ الحجر الصحي مف الناحية -ٓٔ
القانونية؟ بمعنى ىؿ يمكف عده سببًا أجنبيًا 

 تنقطع بو رابطتو السببية؟ 
ىؿ يمكف أف يشكؿ الحجر الصحي إعفاًء -ٔٔ

لممحتجز مف أداء التكاليؼ العينية التي 
 ينبغي ىو بنفسو القياـ بيا؟ 

سببًا إليقاع  ىؿ يصمح الحجر الصحي-ٕٔ
الطالؽ أو التفريؽ، فيما لو ثبت حمؿ 

 المحتجز لمفايروس؟ 
ىؿ تصمح فترة الحجر الصحي مدة توقؼ -ٖٔ

لمرور مدة التقادـ؟ وما حكميا بالنسبة لمدد 
 السقوط؟ 

ىؿ يصمح الحجر الصحي بمفرده سببًا -ٗٔ
لرجوع الشخص المحتجز صحيًا عمى االدارة 

ف لـ  لمتعويض عف الضرر األدبي؟ حتى وا 
 يمحؽ بو ضرر جسدي معيف. 

ىؿ يشكؿ عدـ امتثاؿ الشخص لمحجر -٘ٔ
الصحي خرقًا بواجب قانوني يعرضو لتحمؿ 

 المسؤولية؟ 
ىؿ يحؽ لمشخص اليروب مف االحتجاز -ٙٔ

 الصحي بحثًا عف الحرية؟ 
ىؿ تشكؿ الممارسات السموكية الناجمة عف -ٚٔ

مخالفة التعميمات الصحية في عدـ 
ساءلة المدنية؟ االختالط، خطًأ يوجب الم
 ومف ثـ الرجوع بالتعويض؟ 

ىؿ يمكف أف يرجع المصاب بالفايروس -ٛٔ
الوبائي، عمى مف تسبب في نقؿ الفايروس 
اليو، إذا كاف قد كتـ عف السمطات بعض 

 المعمومات الميمة؟ 
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ما ىي حدود مسؤولية الدولة المدنية في -ٜٔ
تعويض المصابيف بيذا الفايروس الوبائي؟ 

 المحتجزيف صحيًا؟ وفي تعطيؿ أعماؿ 
كيؼ يمكف معالجة كؿ ىذه المشكالت؟ -ٕٓ

وىؿ يمكف لنظاـ تأميف مستحدث أف يكوف 
 حاًل ناجعًا لكؿ ىذه المعضالت؟ 

في ىذا البحث سنحاوؿ اإلجابة عمى    
االشكاليات الحقيقية التي يفرزىا نظاـ الحجر 
الصحي، والنابعة مف االجابة عمى ىذه 

المدني، لكف ىؿ أف  التساؤالت في نطاؽ القانوف
مصطمح "الحجر الصحي" ىو دقيؽ االستخداـ 

 في موضوعنا ىذا؟
القانوف المدني ىو المنع مف  الحجر في   

التصرؼ القانوني، وليذا فإف ما يسمى بالحجر 
الصحي ىو ليس حجرا بالمصطمح القانوني، بؿ 
ىو احتجاز، أي حجز بدني لمشخص، لكف بما 

ترؾ الحقيقة بداللة ت)): أف القاعدة تقضي بأف
فسوؼ نستخدـ مصطمح ))الحجر((  (ٔ) العادة((

ألنو األكثر شيرة وقد اعتاد الناس عمى استعمالو 
ولكف ولكوف المصطمح ، لمحالة المشيورة لدييـ

فإف الشخص ، قد يثير لبسا بأحكاـ الحجر
الخاضع لمحجر الصحي سنسميو )المحتجز 

ينو صحيًا( وليس المحجور منعًا مف الخمط ب
وبيف المحجور لذاتو أو المحجور بحكـ المحكمة 
المنظميف وفقًا لمقواعد العامة في القانوف المدني، 
كما سنطمؽ عمى الجية التي قامت بالحجر أو 
الحجز ب)جية الحجز(. فالمصطمحات 

 : المستخدمة في البحث ىي
                                                           

( ِٓ اٌمبْٔٛ 156ٚسدد ٘زٖ اٌمبػذح فٟ اٌّبدح ) (1)

 .1551( ٌغٕخ 42اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ )

وىو المصطمح الشائع : الحجر الصحي-ٔ
االستخداـ، ونقصد بو وضع الشخص 

شتبو بو بحممو فايروسا أو إصابتو بمرض الم
معٍد في مكاف صحٍي خاص وعزلو عف 
المجتمع لمنع انتشار الفايروس أو المرض 

 عبر العدوى.
وىو الشخص الذي يخضع : المحتجز صحياً -ٕ

ي الحتماؿ حممو لمفايروس لمحجر الصح
 .الوبائي

وىي الجية االدارية التي : جية الحجز-ٖ
 الصحي. أخضعت المحتجز صحيا لمحجر 

مبحثيف إثنيف إلى  عمى أننا سنقوـ بتقسيـ البحث
 : ىما

الحجر الصحي واشكاليات حرية : األوؿالمبحث 
 اإلرادة. 

الحجر الصحي ومشكالت : المبحث الثاني 
 المسؤولية المدنية. 

وسنتبعيما بخاتمة نوجز فييا أىـ ما توصمنا   
وطرح ما نراه مالئما مف  استنتاجاتإليو مف 

 ت، راجيف اهلل السداد والتوفيؽ.مقترحا
 األولالمبحث 

 الحجر الصحي واشكاليات حرية اإلرادة
يعرؼ الحجر الصحي 

(Quarantine) تقييد حركة األشخاص : بأنو
الذيف لدييـ عدوى أو يشتبو في حمميـ لمرض 
معدي مف أجؿ تقميؿ االتصاؿ مع أفراد 

. وىناؾ خمسة أنواع مف الحجر (ٕ)المجتمع

                                                           

(2) See: national association of country and 

city health officials, January 2006,https: 
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جراءات الحجر الصحي الصحي الش خصي وا 
عمى الممتمكات، أوليا، العزؿ ويتـ بقياـ 
المستشفى بعزؿ المصابيف بالعدوى في جية 
معينة، وثانييا اجبار السمطة لألشخاص الذيف 
لدييـ مخاطر العدوى بتمقي العالج داخؿ 
منازليـ، أو في المراكز الخاصة بعد االتصاؿ 

تصة )الصحة( بالمرضى. ثالثيا قياـ الوزارة المخ
بإبالغ المرضى المصابيف بضرورة دخوؿ 
المستشفى والخضوع لمعالج بعد التحقيؽ 
والفحص. ورابع ىذه األنواع ىو اجبار 
األشخاص المشتبو بمسببات األمراض الخاصة 
بالمرض المعدي في مرحمتو الوبائية بالبقاء في 
بيئة مناسبة لزمف معيف، أما النوع األخير فيو 

يتمثؿ في اجبار األشخاص المشتبو  اجراء وقائي
بيـ لإلصابة بمسببات األمراض ألي مرض 
معدي بغض النظر عف نوعو في البقاء في بيئة 

ويتميز الحجر الصحي  .(ٔ)مناسبة لفترة معينة
فالعزؿ ىو اجراء أكثر  Isolation) (مف العزؿ

فصاًل لألفراد الذيف يعانوف مف مرض معد، وفي 
فصميف عف اآلخريف داخؿ العزؿ يظؿ االفراد من

منشأة لمرعاية الصحية، ولمشخص المعزوؿ 
غرفتو الخاصة، ويقوـ الطاقـ الطبي بإجراءات 
لموقاية عند التعامؿ معو مثؿ ارتداء مالبس 

                                                                                    

//biotech.law.lsu.edu/cases/pp/naccho-

quarantine.pdf,last visitied 15-03-2015.  

(1) Cheonsoo Kim, Legal Issues in 

Quarantine and Isolation for Control of 

Emerging Infectious Diseases, Journal 

of Preventive Medicine & Public 

Health, 2016, volume 49(1), published 

on 26 january 2016, p.2.  

وعرؼ العزؿ كذلؾ بأنو فصؿ  .(ٕ)واقية
األشخاص المرضى عف غيرىـ بطريقة تحوؿ 

وسوؼ نقسـ ىذه ، (ٖ)دوف انتشار العدوى
عمى مطمبيف، يأتي أوليما لمعالجة المبحث 

األساس القانوني لمحجر الصحي في مواجية 
حرية اإلرادة، وثانييما لعوارض اإلرادة في 

 الحجر الصحي. 
 األولالمطمب 

االساس القانوني لمحجر الصحي في 
 مواجهة حرية اإلرادة

ويشتمؿ عمى فرعيف يخصص الفرع  
لألساس الذاتي لمحجر الصحي ويخصص  األوؿ

 الثاني لألساس الموضوعي لمحجر الصحي. 
 االساس الذاتي لمحجر الصحي: الفرع األول

ويختص بالبحث عف أساس الحجر الصحي    
في طرفي الحجر، فعمى أي أساس تحتجز جية 
االدارة الشخص في مكاف معيف لبعض الوقت؟ 
ىنا الجواب قد يكوف منظورًا إليو مف زاوية جية 

إليو مف زاوية  الحجز، وقد يكوف منظوراً 
الشخص المحتجز صحيًا. ونتناوليما في 

 : مقصديف
تحديد االساس القانوني لمحجر : األولالمقصد  

لقد أعطى : الصحي من ناحية جهة الحجز
الدستور والقوانيف ذات الصمة سمطات إستثنائية 

                                                           

الؽع: د٠ٚزشٗ ف١ٍٍٗ، ِمبي ٌّٛلغ لٕبح اٌغض٠شح  (2)

اٌظؾٟ؟ ٚثّبرا  شاالٌىزشٟٚٔ، ثؼٕٛاْ ِب اٌؾغ

 :https ،٠2/23/2222خزٍف ػٓ اٌؼضي؟ 

//www.aljazeera.net/news/healthmedici

ne/2020/3  16/3/2222آخش ص٠بسح ٌٍّٛلغ. 

)اٌزؼبس٠ف( ِٓ اٌٍٛائؼ اٌظؾ١خ اٌذ١ٌٚخ  1اٌّبدح / (3)

اٌظبدسح ِٓ ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ،  2225ٌغٕخ 

 . 8اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، ص

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020


 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

44 

ة في مواجية الظروؼ لإلدار 
كالحروب والكوارث وتفّشي األوبئة، االستثنائية،

بيا القضاء  اشتيركانت في إطار نظرية وقد 
االداري؛ وتجد نظرية سمطات اإلدارة في ظؿ 

أي نظرية الظروؼ  –الظروؼ االستثنائية 
مصدرىا مف فكرة الضرورة، وذلؾ  –االستثنائية 

عند تعرض البالد لظروؼ استثنائية ُينظر إلييا 
ككوارث محدقة، وأثناء حدوث ذلؾ تسارع 

جراءات  إلى السمطات اإلدارية اتخاذ تدابير وا 
استثنائية عديدة، مف بينيا تمكيف السمطة 
التنفيذية مف مجابية الظرؼ االستثنائي، مف 
خالؿ تخويميا صالحية سف التشريعات المالئمة 
الستتاب األمف العاـ والسكينة العامة والصحة 

 .(ٔ)العامة
مبدئيا نشير بأف نظرية الظروؼ االستثنائية    

إلى  ية يرجع مصدرىا وأساسياىي نظرية قضائ
بعض أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي التي أصدرىا 

ى، والتي نظمت بشكؿ األولبعد الحرب العالمية 
متفرؽ الزوايا الموضوعية والقانونية لمنظرية، 
والتي مفادىا أف سمطات اإلدارة تكوف أكثر 
اتساعا ومرونة خالؿ األوقات االستثنائية، مف 

خيرة مف السيطرة عمى أجؿ تمكيف ىذه األ
الوضع وفرض النظاـ العاـ، وىنا ُنضيؼ بأف 

ف ارتبطت  منذ  –نظرية الظروؼ االستثنائية وا 
بموضوع الضبط اإلداري )األمف  -حقبة طويمة 

العاـ(، إال أف ذلؾ ال يعني حصر نطاؽ تطبيقيا 
في ىذا المجاؿ فحسب، بؿ يتعيف تعميـ تطبيقيا 

                                                           

ع: د. أؽغٓ ساثؾٟ، إٌشبؽ اٌزشش٠ؼٟ ٌٍغٍطخ الؽ(1)

، 2213اٌزٕف١ز٠خ، داس اٌىزبة اٌؾذ٠ش، اٌمب٘شح، 

 .82ص

ة بتنظيـ وتسيير عمى مستوى المجاالت المتعمق
 .(ٕ)المرفؽ العاـ

تعد سمطة الضبط اإلداري في فرض 
القيود عمى نشاط األفراد دونما شؾ تدخاًل يمس 
الحريات والحقوؽ الفردية، فبإمكاف اإلدارة أف 
تفرض بإرادتيا المنفردة قرارات تكوف نافذة مف 
تمقاء نفسيا في حؽ األفراد دوف أف تتوقؼ عمى 

ائيـ. والمعموـ أف اإلدارة قبوؿ األفراد أو رض
بممارستيا ليذه السمطة إنما تستيدؼ تحقيؽ 
النظاـ العاـ والمصمحة العامة، إال أف وظيفة 
الضبط اإلداري بالرغـ مف أىميتيا فيي ليست 
ال كاف فييا إىدارًا لحريات  مطمقة مف كؿ قيد، وا 

 . (ٖ)األفراد وحقوقيـ
وال شؾ لدينا أف ظيور وباء فايروس  
ا يعد مف الظروؼ االستثنائية، وعميو فإف كورون

جراءات  ما يعد أمرًا غير مشروع مف قرارات وا 
يعد ممارستيا مشروعًا مف قبؿ اإلدارة في ظؿ 
الظروؼ االستثنائية نتيجة األخطار والظروؼ 
غير االعتيادية حتى ولو لـ يقر القانوف تمؾ 

في حدود إستثنائية الظروؼ التي (ٗ)االجراءات
دارة ىذه السمطة. لذا ينبغي عمى أعطت لإل

اإلدارة أال تستغؿ مثؿ ىذه الظروؼ وتنحرؼ 
                                                           

الؽع: وبظُ ػٍٟ اٌغٕبثٟ، عٍطبد سئ١ظ اٌذٌٚخ (2)

اٌزشش٠ؼ١خ فٟ ظً اٌظشٚف االعزضٕبئ١خ، دساعخ 

ِمبسٔخ، سعبٌخ ِبعغز١ش ِمذِخ ئٌٝ و١ٍخ اٌمبْٔٛ، 

 .54ص، )غ١ش ِٕشٛس(، 1555عبِؼخ ثغذاد، 

الؽع: غالٞ ؽ١بح، ؽذٚد عٍطبد اٌؼجؾ اإلداسٞ،  (3)

سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، 

، 2215-2214رٍّغبْ،  -عبِؼخ أثٛثىش ثٍمب٠ذ

 . 5ص

الؽع: سشب ِؾّذ اٌٙبشّٟ، ٔطبق اٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ  (4)

ػٍٝ عٍطخ اٌؼجؾ اإلداسٞ فٟ اٌظشٚف االعزضٕبئ١خ، 

اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ، عبِؼخ ثغذاد، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ 

 . 256، ص2211، 26اٌؼذد 
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عف غايتيا، وليذا كاف ال بد مف أف تخضع 
 ممارستيا ليذه السمطة لمرقابة القضائية. 

وسبؽ القوؿ إف الصحة العامة ىي أحد  
أىداؼ الضبط اإلداري، ويقصد بيا المحافظة 

عمى  عمى صحة المواطنيف مف خالؿ القضاء
األمراض ومخاطرىا، ومنع انتشار األوبئة واتخاذ 
الحيطة والتدابير الالزمة لمواجية كؿ ما يكوف 
سببًا أو يحتمؿ أف يكوف سببًا لإلضرار بصحة 
أفراد المجتمع. ولسيولة انتقاؿ العدوى نتيجة 
الكثافة السكانية، فمف الممكف عد وباء كورونا 

حدث اضطرابًا كارثة اجتماعية ليا القدرة في أف ت
جسيمًا بالنظاـ العاـ. وعمى ىذا قد ال تستند 

أساس إلى  اإلدارة في فرض سمطة الضبط
قانوني في مثؿ ىذه الظروؼ االستثنائية حتى لو 
بقي نشاطيا تحت رقابة القضاء، فتقوـ باتخاذ 
تدابير الوقاية مف األوبئة مف خالؿ حصر دائرة 

، فال يتـ الوباء وعزؿ المنطقة التي انتشر فييا
الدخوؿ أو الخروج منيا اال بعد القضاء عمى 
المرض، أما خروج األشخاص مف تمؾ المنطقة 
فال يكوف اال بعد اجراء فحص يثبت خموىـ مف 

 . (ٔ)الفايروس
خالصة القوؿ، أف الدستور أعطى  

سمطة تقديرية لإلدارة في اصدار لوائح أو قرارات 
لمشرع، تنظيمية لمعالجة ظروؼ لـ يتعرض ليا ا

، ويجوز كذلؾ (ٕ)وليذه الموائح قوة القانوف

                                                           

فٟ ٘زا اٌّؼٕٝ، الؽع: عٍطٟ أػّش، األ٘ذاف  (1)

اٌؾذ٠ضخ ٌٍؼجؾ اإلداسٞ، أؽشٚؽخ دوزٛساٖ، و١ٍخ 

 -اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ اثٛثىش ثٍمب٠ذ

 . 24، ص2216-2215رٍّغبْ، 

 الؽع: د. ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ (2)

 . 512، ص1551، 6ٌٍمشاساد اإلداس٠خ، ؽ

بموجب قانوف خاص اعالف حالة الطوارئ 
والحجر الصحي لألشخاص المصابيف بمرض 
وبائي يشكؿ خطرًا عمى األمف الوطني، حيث 

ى مف قانوف السالمة الوطنية األولنصت المادة 
)يجوز : بأنو ٜ٘ٙٔ( لسنة ٗالعراقي رقـ )

في العراؽ أو في أية  اعالف حالة الطوارئ
إذا حدث  -ٖمنطقة منو في الحاالت التالية 

وباء عاـ أو كارثة عامة(. كذلؾ يمكف االستناد 
بالقياس في فرض الحجر الصحي لنظاـ 

( لسنة ٙإجراءات الحجر الصحي العراقي رقـ )
، حيث بموجبو خوؿ المشرع السمطة ٕٜٜٔ

 الصحية المختصة مف اتخاذ اإلجراءات الوقائية
المناسبة بشأف أية واسطة نقؿ تصؿ لمعراؽ 
لمتأكد مف خموىا ومحتوياتيا مف األمراض 

كما يجد الحجر  .(ٖ)الوبائية ومنع دخوليا إليو
( ٙٗالصحي أساسو القانوني مف نص المواد )

( مف قانوف الصحة العامة ٕ٘لغاية المادة )
، حيث جاء في ٜٔٛٔ( لسنة ٜٛالعراقي رقـ )

)يجوز لوزير الصحة أو مف  :( أنوٙٗالمادة )
يخولو أف يعمف ببياف يصدره أف مدينة أو أية 
جزء منيا موبوءة بأحد األمراض الخاضعة لموائح 

( ٕ٘الصحية الدولية...( كما جاء في المادة )
)عند االشتباه بأي شخص كونو حاماًل : أنو

لمسبب مرض مف األمراض الخاضعة لموائح 
الحؽ في اتخاذ  الصحية الدولية فممجية الصحية

التدابير الكفيمة لمراقبتو أو عزلو أو حجره لغرض 
فحصو لمتأكد مف خموه مف الميكروبات المرضية 
ومعالجتو عند ثبوت كونو حاماًل ليذه 

                                                           

/ أٚالً ٚصب١ٔبً( ِٓ ٘زا 34( ٚاٌّبدح )1الؽع اٌّبدح ) (3)

 إٌظبَ. 



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

45 

الميكروبات أو مصابًا بالمرض لحيف سالمتو 
أنو في الوقت الذي إلى  منو(. وتجدر اإلشارة

إنو يعد يكوف فرض الحجر الصحي حقًا لإلدارة ف
في ذات الوقت التزامًا عمييا، فاإلدارة تكوف 
مسؤولة مسؤولية مدنية تجاه كؿ مف يمحقو ضرر 
جراء تفشي الفيروس لو عممت بوجود أشخاص 
تظير عمييـ أعراض الفيروس دوف أف تقـو 
بالحجر عمييـ، أو أنيا سيمت خروج المحتجز 
صحيًا مف مقر الحجر قبؿ انتياء المدة المعينة 

 . (ٔ)اء في الحجرلمبق
جر تحديد االساس القانوني لمح: المقصد الثاني

االنساف ىو : الصحي من زاوية المحتجز صحيا  
الذي تعتري صحتو العوارض، ولكونو كائف 

فإنو مف بيف ما يتأثر ويؤثر ، (ٕ)اجتماعي بطبعو
في بيئتو االجتماعية، نقمو لممرض وانتقاؿ 

ي يعيش المرض إليو مف الوسط االجتماعي الذ
فيو، وبما أف إمكانية عيش االنساف بمفرده، ىي 
إحتمالية غير راجحة، بؿ أف كثير مف عمماء 

إلى  ،يذىبوف -إف لـ يكف جميعيـ–االجتماع 
فال شؾ ، عدـ امكانية أف يعيش االنساف بمفرده

فال ، أنو مف مجموع األفراد تتكوف الجماعة
                                                           

ِضٍّب ؽظً رٌه فٟ ِذ٠ٕخ )أفشٚ عزٝ( ثّؾبفظخ  (1)

د٘ٛن، ؽ١ش عّؾذ ٌشخض ثذخٛي اٌجالد لبدِبً ِٓ 

أٌّب١ٔب، ٚاٌخشٚط ِٓ اٌؾغش ثؼذ صالصخ أ٠بَ، ِغ أْ 

ٖ وبْ ٠إوذ اطبثزٗ ثف١شٚط االخزجبس اٌزٞ أعشا

ٚ٘زٖ أٚي ؽبٌخ ئطبثخ ثف١شٚط وٛسٚٔب فٟ وٛسٚٔب. 

ِؾبفظخ د٘ٛن ٚرُ اإلػالْ ػٕٙب ِٓ لجً ٚصاسح 

اٌظؾخ فٟ ئل١ٍُ وٛسدعزبْ ِٚؼظُ اٌمٕٛاد 

اٌفؼبئ١خ.  Rudawاٌفؼبئ١خ، ِٚٓ ث١ٕٙب لٕبح 

https: //www.rudaw.net/arabic 

غ ث١ًّ فطشٞ ٠شٜ "اثٓ خٍذْٚ" أْ االٔغبْ ٠زّز (2)

ٔؾٛ اٌزؼبْٚ ٚاٌؾ١بح اٌغّؼ١خ ِغ ا٢خش٠ٓ. )الؽع، 

ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً : د. فب٠ض ِؾّذ ؽغٓ، فٍغفخ 

اٌمبْٔٛ ػٕذ اثٓ خٍذْٚ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، 

 (.21، ص 1556اٌمب٘شح، 

 وال تصور لحياة االنساف، جماعة مف غير أفراد
إلرتباط ذلؾ بناموس رباني ، مف غير جماعة

متعمؽ بخميقة االنساف في مرحمتي بدء شخصيتو 
وانتيائيا وكذلؾ بتكاثره وتناسمو، فاإلنساف ال 
يولد اال بمساعدة غيره لو والقياـ عمى تمبية 

فال يتصور ، حاجاتو ومتطمبات حياتو واستمرارىا
أف يعيش المولود الرضيع بمفرده مف غير أحد 

كما أف ، عينو عمى قضاء حوائجو الضروريةي
بؿ ، ال ُيواري ثراه بنفسو، االنساف عندما يموت

يعينو آخروف عمى االختفاء المادي مف الحياة، 
كما أف االنساف ال يتكاثر وال يتناسؿ بمفرده إال 
باالتصاؿ مع قرينو االنساف مف النوع اآلخر، 

لكف  . (ٖ)وىذا يؤكد الطبيعة االجتماعية لإلنساف
ىؿ أف تمتع االنساف بالحقوؽ يستمـز ىذه 

 الطبيعة؟
ال ريػػػػب أف االجابػػػػة تتطمػػػػب اسػػػػتدراج الخيػػػػاؿ    

عػػػػػف  بمفػػػػػرده بمعػػػػػزؿفػػػػػي تصػػػػػور انسػػػػػاف يعػػػػػيش 
وقد تجاوز مرحمة الطفولة المبكرة التػي ال ، الناس

فينػػػػا ممكػػػػف أف ، يسػػػػتقيـ عيشػػػػو اال بمعيػػػػة غيػػػػره
كنػو نتصور أف يعيش ويقوـ بكؿ الوسائؿ التي تم

مػػػػػػػف االسػػػػػػػتمرار فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة وتمبيػػػػػػػة متطمبػػػػػػػات 
لكف ىؿ مف الممكف أف يقاؿ أف لو حؽ ، معيشتو

ف كاف لو حؽ، ففي ِقَبَؿ مػف؟  في كذا أو كذا ؟ وا 
أي في مواجية مػف يتمتػع بيػذا الحػؽ؟. ىنػا بيػت 
القصػػيد، فػػال معنػػى لوجػػود حػػؽ ىنػػا ليكػػذا انسػػاف 
وىػػػػو بمعػػػػزؿ عػػػػف األخػػػػريف، وليػػػػذا فػػػػإف ضػػػػرورة 

جماعػػػة ىػػػي ضػػػرورة عمػػػى كيػػػاف االنسػػػاف  وجػػػود

                                                           

الؽع: د. ِؾّذ ع١ٍّبْ األؽّذ، فٍغفخ اٌؾك،  (3)

، 2211ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد، 
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، ذاتػػو، ولمػػا كػػاف الحػػؽ مرتبطػػا بالشػػخص أساسػػا
اسػػػػػػػػتغرقت الضػػػػػػػػرورة السػػػػػػػػابقة ضػػػػػػػػرورة وجػػػػػػػػود 

 .(ٔ)الجماعة لوجود الحؽ
لكػػػػف يجػػػػب أف ال ننكػػػػر أف وجػػػػود االنسػػػػاف      
الجماعػػة ، ىػػو شػػرط سػػابؽ لكػػال الوجػػوديف، نفسػػو

كشػػػػػخص لػػػػػو ، ولكػػػػػوف وجػػػػػود االنسػػػػػاف، والحػػػػػؽ
، عمػى األقػؿ (ٕ)ارتبط بوجود الجماعػة  قد، حقوؽ

فػػػال وجػػػود لحػػػؽ اال فػػػي كنػػػؼ ، مػػػف حيػػػث الواقػػػع
الجماعػػػػة . فضػػػػال عػػػػف المسػػػػّممة التػػػػي تتمحػػػػور 

                                                           

 اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ. (1)

ٚلذ ٠جذٚ فٟ ٘زا ِظبدسح ػٍٝ اٌّطٍٛة، فى١ف  (2)

ٔغبٚٞ ث١ٓ ئعزٍضاَ ٚعٛد االٔغبْ ٌٛعٛد اٌغّبػخ، 

ٚئعزٍضاَ ٚعٛد اٌغّبػخ ٌٛعٛد اٌشخض ؟؟ ال أسٜ 

أْ فٟ اٌّغأٌخ ِظبدسح ػٍٝ اٌّطٍٛة أٚ اعزؾبٌخ 

ِٕطم١خ، إلخزالف ِؼٕٝ االٔغبْ ػٓ ِؼٕٝ اٌشخض، 

ْٛ ِٓ ِغّٛػخ ِٓ إٌبط، ئص١ٕٓ فبٌغّبػخ رزى

فظبػذا، فٛعٛد االٔغبْ ػشٚسٞ ٌٛعٛد عّبػخ، 

ٌىٓ ٘زا االٔغبْ ١ٌظ ِٛعٛدا وشخض ٠زّزغ ثؾمٛق 

اال ثٛعٛد عّبػخ. وّب أْ ِؼط١بد ٚعٛد اٌغّبػخ، 

اٌمبئّخ ػٍٝ ٚعٛد اٌى١بْ اٌجششٞ، رؾبوٟ خظبئض 

إٌفظ االٔغب١ٔخ رارٙب، ثّؼٕٝ أْ االٔغبْ سغُ أٗ 

ٟ عّبػخ، رجمٝ ٌٗ شخظ١زٗ غ١ش إٌّفىخ ػٓ ػؼٛ ف

و١بٔٗ اٌفشدٞ، ٕٚ٘ب ٠ؼ١ف اٌذوزٛس سِؼبْ أثٛ 

اٌغؼٛد، " وزبثٗ اٌٛع١ؾ فٟ ششػ= =ِمذِخ اٌمبْٔٛ 

اٌّذٟٔ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍؾك، اٌذاس اٌغبِؼ١خ، 

: ))ٌٚىٓ ارا  13ث١شٚد، )ثذْٚ عٕخ ٔشش(، ص 

زّزغ عبص اٌمٛي ثبْ االٔغبْ ال رىْٛ ٌٗ ؽمٛق ٚال ٠

ثبٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ اال فٟ ػاللزٗ ِغ غ١شٖ، فبٔٗ ال 

٠غٛص اْ ٔغفً ِغ رٌه اْ عٛ٘ش رٍه اٌؾمٛق ٚ٘زٖ 

اٌشخظ١خ ِغزّذ ِٓ ؽج١ؼزٗ اٌزار١خ ٔفغٙب. 

فخظبئض رارٗ ثّب ٠زؼّٓ ِٓ ؽك فٟ اٌؾ١بح 

ٚاٌؾشوخ ٚثّب ٌٙب ِٓ لذساد عغ١ّخ ٚفىش٠خ ٟ٘ ِب 

ْ ٠فشع ػٍٝ اٌغ١ش اؽزشاِٙب، ِٚٓ صُ رىٛ

ثبٌؼشٚسح عبثمخ ػٍٝ فىشح اٌؾك ٔفغٗ ثبٌّؼٕٝ 

اٌمبٟٔٛٔ، ٚعبثمخ ا٠ؼبً ػٍٝ وً لبػذح لب١ٔٛٔخ. 

ٌؼّبْ اؽزشاَ  -ٚلجً اٌمبْٔٛ–ٚاٌؼذي وبف ٚؽذٖ 

٘زٖ اٌؾمٛق، ٌٚٙزا وبٔذ ؽمٛق االٔغبْ ثؾىُ وٛٔٙب 

ٚاعجخ –ٔز١غخ ؽز١ّخ ٌطج١ؼزٗ االٔغب١ٔخ ٌٚزارٗ اٌفشد٠خ 

ٟٔ ٚا٠ّٕب ٚعذ االٔغبْ. االؽزشاَ فٟ وً ٔظبَ لبٔٛ

ِٚٓ ٕ٘ب عبءد طفزٙب اٌؼب١ٌّخ، الْ رٌه اِش 

٠فشػٗ وّب لٍٕب اٌؼذي اٚ اٌمبْٔٛ االخاللٟ ّٚ٘ب 

 عبثمبْ ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌٛػؼٟ ٚاعّٝ ِٕٗ ِىبٔبً((.

 (الغيريػة)بمعنػى أف ، عمف ٌيسػتعمؿ فػي مواجيتػو
، صػػفة الزمػػة لوجػػود الحػػؽ –_ إف صػػح التعبيػػر 

لمعنػػػػػػػى ىػػػػػػػو قيػػػػػػػاـ ، وقيػػػػػػػاـ االنسػػػػػػػاف مػػػػػػػع غيػػػػػػػره
 .الجماعة

))القػػػػوؿ بػػػػأف : يػػػػرى بػػػػأف (ٖ)لػػػػبعضإال أف ا     
لػيس يعنػي البتػة ، الشخص نفسو ىو أصػؿ الحػؽ

أف ىػػػػػذا الحػػػػػؽ سػػػػػيقـو دوف سػػػػػند مػػػػػف القػػػػػانوف . 
الػػػػػذي يعػػػػػرؼ بأنػػػػػو العصػػػػػمة الواجبػػػػػة  –فػػػػػالحؽ 

لػػػػـ يوجػػػػد ولػػػػـ يكػػػػف  -لػػػػبعض القػػػػيـ الثابتػػػػة لمفػػػػرد
ليستساغ عقػاًل إال ألف القػيـ التػي يشػمميا القػانوف 

االحتػػراـ . ثػػػـ إذا كانػػػت بحمايتػػو ىػػػي قػػيـ واجبػػػة 
فمػػػا ، ىنػػػاؾ حقػػػوؽ يفػػػرض عمػػػى الغيػػػر احتراميػػػا

ذلػػؾ إال لوجػػود قاعػػػدة تقػػرر أف ىػػػذه القػػيـ جػػػديرة 
فيجعؿ منيا بذلؾ حقوقًا. وىذه القاعػدة ، باالحتراـ

العػػػػػدؿ الواجػػػػػب لمفػػػػػرد ، ليسػػػػػت إال قاعػػػػػدة العػػػػػدؿ
)عدؿ خاص( أما عمػى األفػراد اآلخػريف )وىػو مػا 

( وأمػػػػػػا عمػػػػػػى الجماعػػػػػػة يسػػػػػػمى العػػػػػػدؿ التبػػػػػػادلي
وذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي المجتمعػػػػػػػات ، السياسػػػػػػػية أي الدولػػػػػػػة

 ،((ذا ىو مػا يسػمى بالعػدؿ التػوزيعيالمنظمة )وى
وأرى أف سػند القػػانوف الػػذي يتحػػدث عنػػو صػػاحب 
ىذا الرأي ىػو إقػرار الجماعػة لمحقػوؽ التػي يتمتػع 

مػػػػػا داـ القػػػػػانوف ىػػػػػو ، بيػػػػػا الشػػػػػخص فػػػػػي كنفيػػػػػا
 .(ٗ)المعبر عف االرادة العامة لمجماعة
                                                           

اٌذوزٛس ػجذ اٌؾٟ ؽغبصٞ، اٌّذخً ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ،  (3)

، 1512، اٌؾك، ِطجٛػبد عبِؼخ اٌى٠ٛذ، 2ط 

 .53ص

ٚؽزٝ فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌؼمذ٠خ، فال ٠ٛعذ ِب ٠مف  (4)

ؽبئال أِبَ ؽشفٟ اٌؼمذ فٟ اثشاِٗ ٚأشبء ِب شبؤٚا 

ِٓ ؽمٛق ٚاٌزضاِبد، اال ِب رفشػٗ ػ١ٍّٙب االسادح 

اٌزٟ ٠ؼجش ػٕٙب  -ثّفِٙٛٙب اٌذاسط  –اٌؼمذ٠خ اٌؼبِخ 

اٌمبْٔٛ فٟ اٌؼبدح ػجش لٛاػذٖ ا٢ِشح أٚ ِب ٠طٍك 

بَ أٚ ا٢داة. )الؽع: د. ِؾّذ ػ١ٍٗ ثبٌٕظبَ اٌؼ

ع١ٍّبْ األؽّذ، )لٕٛٔخ( اٌؼمذ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ 
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وال شػػػػػػؾ أف حقػػػػػػوؽ الفػػػػػػرد تنبػػػػػػع _أوال_ مػػػػػػف    
ويستمدىا مػف غيػره، وأولػى ، احتياجاتو الضرورية

ىػػذه الحقػػوؽ حقػػو فػػي التطبيػػب، فاالنسػػاف بمفػػرده 
غير قادر عمػى تطبيػب نفسػو إال بمسػاعدة غيػره، 
ووجػػود ىػػذا الغيػػر ضػػمف جماعػػة، وبالتػػالي وجػػود 
الجماعػػػػة ذاتيػػػػا، ىػػػػو حػػػػؽ لكػػػػؿ فػػػػرد تجػػػػاه الفػػػػرد 

خر، وبالمقابؿ ىػو واجػب كػذلؾ لكػؿ فػرد تجػاه اآل
 الفرد اآلخر. 

إف كػػؿ حػػؽ يتمتػػع بػػو اإلنسػػاف ال قيمػػة لمعنػػاه    
فػػالحؽ ُيمػػارس فػػي مواجيػػة ، اال بوجػػود الجماعػػة

الجماعػػة، كمػػا أف لمجماعػػة حقوقػػًا تمارسػػيا تجػػاه 
الفرد، فيكوف مف المنطقي إحتراـ حقػوؽ الجماعػة 

جػػػػػزء مػػػػػف  لضػػػػػماف احتػػػػػراـ حقػػػػػو مػػػػػف جيػػػػػة أنػػػػػو
الجماعػػػة، ولمحيمولػػػة دوف خػػػرؽ حقػػػو فػػػي مقابػػػؿ 

 خرقو لحقوؽ األخريف مف جية ثانية.
وليذا ال يبدو غريبًا أف تقوـ الدولة 
متمثمة بجية معينة بحجز مجموعة مف 
األشخاص المصابيف بالفايروس أو يشتبو 
اصابتيـ بو في مكاف معزوؿ، وبالتالي تمنعيـ 

ا فييا مف مف مزاولة حياتيـ الطبيعية بم
األنشطة، إذ تستند الدولة في قياميا بمثؿ ىذا 
االجراء، بما ليا مف والية عامة تحمي بيا حقوؽ 
المواطنيف مف الضياع، ولكوف الفرد جزءا مف 
الجماعة، أي جزءا مف الدولة، يكوف قد وفضيا 
إستعماؿ ىذا الحؽ رعاية لحقوقو الفردية 
الصحية، ولحقو األسمى أف يعيش ضمف 

منع تفّشي إلى  عة؛ إذ تتجو إجراءات الحجرجما

                                                                                    

دساعبد لب١ٔٛٔخ ٚع١بع١خ، رظذس٘ب و١ٍخ اٌمبْٔٛ 

ٚاٌغ١بعخ، عبِؼخ اٌغ١ٍّب١ٔخ، اٌؼذد اٌضبٟٔ، اٌغٕخ 

 (.12، ص 2213األٌٚٝ، 

الوباء، مما قد ُيعرض وجود الجماعة لمخطر، 
 وىذا ما ال يتمناه أحد. 

ولّما كنا قد سّممنا أف االنساف ال يقدر 
اف يعيش اال في وسط اجتماعي متضامنًا مع 
افراد مجتمعو في قضاء متطمبات حياتو، ومف 

سموؾ أجؿ ذلؾ ال بد مف وجود قواعد تنظـ 
األفراد لتحقيؽ ىذا التضامف. وعمى ىذا فمف 
قواعد التضامف االجتماعي أف الفرد أيًا كاف ممـز 
باالمتناع عما يخؿ بيذا التضامف وممـز بإتياف 

  تقوية ىذا التضامف.إلى  كؿ فعؿ يؤدي
وانطالقًا مف فكرة المسؤولية االجتماعية 
التي ىي جزء مف المسؤولية عمومًا، فإف الفرد 

سؤوؿ عف نفسو وعف الجماعة، والجماعة م
مسؤولة عف نفسيا وعف افرادىا في جميع األمور 

. وىذا (ٔ)واألحواؿ، تحقيقًا لممصمحة العامة
يقتضي مف المحتجز صحيًا أقصى درجات 
التعاوف واحتراـ الموائح واألنظمة والتعميمات 
لمحفاظ عمى النظاـ العاـ. فضاًل عف كؿ ما تقدـ 

السالمة الجسدية، وىذا الحؽ ىناؾ الحؽ في 
ينبغي أف يكوف لو طابعًا اجتماعيًا، حيث تظير 
الصفة االجتماعية لمحؽ حيف يقتضي القانوف 
في سبيؿ رعاية مصمحة عامة جديرة باألىمية 
واالحتراـ، كإخضاع المحتجز صحيًا لبعض 
األفعاؿ التي تمس سالمتو البدنية مثؿ العالج 

ي ضد االمراض االجباري والتطعيـ االجبار 

                                                           

د. ٔج١ً أؽّذ األ١ِش، اٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌألفشاد  (1)

، ِمبي ِٕشٛس فٟ طؾ١فخ اٌّضمف، رغبٖ اٌّغزّغ

، ِزبػ ػٍٝ االٔزشٔذ، 15/3/2222، 4542اٌؼذد 

www.almothaqaf.com/qadayaama/b1d/
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وخالصة القوؿ  .(ٔ)بغرض حماية الصحة العامة
ىي أف احتجاز الفرد ووضعو تحت الحجر 
الصحي غرضو الحفاظ عمى سالمة جسده، فإف 
قمت أىميتيا كمصمحة فردية وجب حينيا الغمبة 
لممصمحة العامة في منع الوباء أو المرض مف 
ذا  الوصوؿ ألفراد عائمتو أو لممجتمع ككؿ. وا 

لممريض حؽ قبوؿ العالج أو رفضو في كاف 
الظروؼ االعتيادية فإف ىذا المكنة القانونية 
تختفي في الظروؼ االستثنائية، وحتى لو كاف 
المحتجز صحيًا غير مريضًا بؿ يشتبو حممو 
لمفايروس، فإف مف واجب الدولة اتخاذ التدابير 
الالزمة والحيطة والحذر لمنع األضرار حتى ولو 

أو غير مؤكدة، وال يقتصر أثر كانت محتممة 
ىذا الواجب عمى إقميميا المحمي، بؿ أنو ذو 

 طبيعة عابرة لمحدود أيضًا. 
األساس الموضوعي لمحجر : الفرع الثاني

 الصحي
إف األساس الموضوعي لمحجر الصحي    

يتصؿ بموضوع الحجر وبالغايات التي يتوخاىا، 
بغض النظر عما تتمتع بو جية االدارة مف 

ت تمنحيا فرض الحجر الصحي عمى سمطا
األشخاص، وبغض النظر أيضًا عف كوف 
الحجر يتجو لخدمة الشخص المحتجز صحيًا 
وصيانة حقوقو في ضماف وجود الغيرية لمنع 
 -إفراغ فكرة الحؽ مف مضمونيا، وىذا األساس

أّطرتو القوانيف في  -ونعني األساس الموضوعي
لحجر في محاكاتيا لمغايات التي يحققيا نظاـ ا

                                                           

٠ٛعف ثٛشٟ، اٌؾك فٟ اٌغالِخ اٌغغذ٠خ ث١ٓ اٌطبثغ  (1)

ٞ ٚاالعزّبػٟ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌفشد

، اٌغضائش، 1، اٌؼذد2اٌذساعبد اٌؾمٛل١خ، اٌّغٍذ

 . 225، ص2215

الحفاظ عمى أسمى ىذؼ تنشده المنظومة 
االجتماعية، والمتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف 
البشري الذي يعد عماد وجود المجتمعات 
واألنظمة والقوانيف، وليذا فإف البحث عف 
األساس الموضوعي لمحجر الصحي ىو بحث 
عف رؤية القانوف إلباحة ىذا النظاـ، وىي ال 

تشريعية وضعية وضعتيا تخرج مف كونيا رؤية 
القوانيف ذات الصمة، أو رؤية حقوقية عابرة 
لمحدود رسمت مدياتيا مباديء العدالة والقانوف 
الطبيعي، وىذا ما سنفصؿ الحديث عنو في 

 : مقصديف
الوضعي لمحجر  األساس: األولالمقصد  

إف الحؽ في الرعاية الصحية أضحى :  الصحي
اتير عمى اليوـ مف الحقوؽ التي تحرص الدس

النّص عمييا صراحة، فعمى سبيؿ المثاؿ نصَّ 
مجموعة مف  ٕ٘ٓٓالدستور العراقي لسنة 

النصوص القانونية التي تصمح أساسًا لمحجر 
: /أواًل( ونصيأٖالصحي مف بينيا المادة )

)لكؿ عراقي الحؽ في الرعاية الصحية، وتعنى 
الدولة بالصحة العامة، وتكفؿ وسائؿ الوقاية 

بإنشاء مختمؼ أنواع المستشفيات  والعالج
 والمؤسسات الصحية(. 

أنو في الواليات إلى  كما تجدر اإلشارة 
المتحدة االمريكية فإف الحكومة الفدرالية تستمد 
سمطتيا في العزؿ والحجر الصحي مف الدستور، 

مف قانوف الصحة العامة  ٖٔٙفبموجب القسـ 
كي )فإف وزير الصحة والخدمات اإلنسانية األمري

مخوؿ باتخاذ تدابير لمنع دخوؿ وانتشار 
الواليات إلى  األمراض المعدية مف دوؿ أجنبية
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 (ٓٚالمتحدة ومف الواليات(. وبموجب المادتيف )
لسنة  ٕٗ( مف قانوف الموائح الفدرالية رقـ ٔٚ)و

، فإف مراكز مكافحة األمراض والوقاية ٕٔٔٓ
منيا مخولة باحتجاز واجراء الفحص الطبي 

ص المشتبو في أنيـ يحمموف أمراضًا لألشخا
معدية داخؿ الواليات، كما أف الواليات نفسيا 
مخولة بموجب الدستور الفدرالي بفرض العزؿ 

والممفت  .(ٔ)والحجر الصحي داخؿ حدودىا
لالنتباه أف الواليات المتحدة االمريكية قد تصدت 
لموضوع الحجر الصحي لمواجية تفشي 

 أ فايروس )السارس(الفايروسات خاصة حينما بد
)ايبوال( بالظيور، فوضعت عدة قوانيف خاصة و

تطبؽ عمى موضوع الحجر الصحي مف بينيا، 
مف  Gقانوف الفحص والحجر الصحي الجزء 

. وقانوف تنظيـ السيطرة عمى ٕٗالقانوف رقـ 
، وقانوف أماكف ٕٗٙاالمراض المعدية في القسـ 
وغيرىا كثيرة.  ٕٚٙالحجر الصحي في القسـ 

سنعود لبعض ىذه القوانيف عند الحديث عف و 
 جزاء مخالفة قوانيف ولوائح الحجر الصحي. 

وكما أشرنا سابقًا فقد نصت المادة 
ى مف قانوف السالمة الوطنية العراقي رقـ األول

)يجوز اعالف حالة : بأنو ٜ٘ٙٔ( لسنة ٗ)
الطوارئ في العراؽ أو في أية منطقة منو في 

حدث وباء عاـ أو كارثة ذا إ -ٖالحاالت التالية 
 عامة(.

                                                           

(1)Centre for diseases control and 

prevention,Legal Authorities for 

Isolation andQuarantine,https: 

//www.cdc.gov/quarantine/aboutlawsre

gulationsquarantineisolation.htl. Last 

visited: 15-03-2020.  

ومف األسس القانونية األخرى لحؽ 
اإلدارة في ممارسة سمطتيا عمى األفراد في 
الحجر الصحي ما نصت عميو المادة الثانية/ 
 -رابعًا، مف قانوف وزارة الصحة إلقميـ كوردستاف

حيث جاء فييا  ٕٚٓٓ( لسنة ٘ٔالعراؽ رقـ )
يطرة عمييا )مكافحة األمراض االنتقالية والس
داخمو إلى  ومنع تسربيا مف خارج اإلقميـ

آخر فيو والحد مف إلى  وبالعكس ومف مكاف
كما  انتشارىا في أراضي ومياه وأجواء اإلقميـ(.

( مف القانوف نفسو لوزير ٚأعطت المادة )
الصحة اصدار التعميمات الالزمة لتسييؿ تنفيذ 

كما يجد الحجر الصحي  أحكاـ ىذا القانوف.
و كذلؾ في قانوف المحافظات إلقميـ أساس

( ٜٔفي المادة ) ٜٕٓٓ( لسنة ٖكوردستاف رقـ )
( المتعمقة ٕٗضمف صالحيات المحافظ والمادة )

بصالحيات )القائـ مقاـ( في اصدار التعميمات 
المتعمقة بالحفاظ عمى األمف والنظاـ وحماية 
حقوؽ المواطنيف. ومما يالحظ ىنا أف المصاب 

مرض الوبائي قد يرتكب خطأ بالفيروس أو ال
بالتعمد أو اإلىماؿ في نشر الفايروس، وىنا جاء 
المشرع وتصدى لمثؿ ىذا الفعؿ، حيث نصت 

( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ ٖٛٙالمادة )
)يعاقب : المعدؿ عمى أنو ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ)

بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالث سنوات كؿ مف 
شر مرض خطير ارتكب عمدًا فعاًل مف شأنو ن

مضر بحياة األفراد...( كما جاء في المادة 
)يعاقب بالحبس مدة : ( مف نفس القانوفٜٖٙ)

ال تزيد عمى سنة ... كؿ مف تسبب بخطئو في 
 انتشار مرض خطير مضر بحياة األفراد(. 



 " الحجر الصحي "درادة تحليلية في القانون المدنيـاآلثار القانونية ل

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

44 

وفي الكويت أصدر مجمس الوزراء 
قرارًا بمعاقبة كؿ مف  ٕٕٓٓ/ٖ/ٙٔبتاريخ 

عمقة بفيروس كورونا يخالؼ التعميمات المت
بالحبس مدة ال تزيد عف ستة أشير وغرامة ال 

ألؼ  ٖٓاآللؼ دينار وال تزيد عف  ٓٔتقؿ عف 
دينار. واستحدث مجمس الوزراء الكويتي حكمًا 
بالقانوف يقضي بمعاقبة مف عمـ أنو مصاب 
 بأحد األمراض السارية وتسبب في نقؿ العدوى

لمدة  غيره عمى نحو عمدي مقصود بالحبسإلى 
 ٓٔسنوات وغرامة ال تقؿ عف  ٘ال تتجاوز 
 .(ٔ)االؼ دينار

األساس الطبيعي لمحجر : انيالمقصد الث 
إف المشرع عندما أعطى الحقوؽ : الصحي

لألشخاص أيًا كانت ىذه الحقوؽ، إنما كاف 
لمصمحة المجتمع ولمصمحة االنساف باعتباره 
فرد مف أفراد ىذا المجتمع، وىنا قد نقع في 

تنازع الحقوؽ، وىي أشبو بنظرية التعسؼ  مسألة
في استعماؿ الحؽ، فالفرد المحتجز صحيًا لو 
الحؽ أو المصمحة في مزاولة نشاطو الطبيعي 
وأف يتحرر مف القيود التي تعكر حريتو، ولكف 
ىناؾ حؽ المجتمع أيضًا في الوجود في بيئة 
سميمة خالية مف األمراض واألوبئة، وحينيا كاف 

ى بالرعاية األولنتصار لممصمحة ال بد مف اال
وىي المصمحة العامة لممجتمع عمى المصمحة 

                                                           

ٚوبٌخ اثٛظجٟ، اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌمٕبح عىبٞ ١ٔٛص  (1)

ػشث١خ، ِمبي ثؼٕٛاْ: رغ١ٍع اٌؼمٛثخ ػٍٝ وً ِٓ 

٠خبٌف اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثىٛسٚٔب، ِزبػ ػٍٝ ِٛلغ 

skynewsarabia.com  ،ربس٠خ اٌض٠بسح

16/3/2222 . 

. وليذا قضي في الدعوى (ٕ)الخاصة لمفرد
في سنة  Addington v.Texasالمعروفة 

)مف الثابت أف الحكومة : في أمريكا بأنو ٜٜٚٔ
قد تحجز الناس بالرغـ مف ارادتيـ )ضد ارادتيـ( 

ف خطرًا عمى أنفسيـ إذا كاف ىؤالء األفراد يشكمو 
أو عمى اآلخريف، حتى لو لـ يكف الشخص 
المحتجز قد ارتكب جريمة. رأت المحكمة العميا 
األمريكية أف األفراد الذيف يعانوف مف أمراض 
نفسية شديدة لدرجة أنيـ يشكموف تيديدًا 

أو لسالمة اآلخريف قد يتـ احتجازىـ ال  لسالمتيـ
  .(ٖ)اراديًا في مستشفى خاص((

ال شؾ أف البعد الطبيعي لمحؽ الفردي و  
 -(ٗ)مثمما يذىب البعض –عبارة عف متعة 

يندمج فييا االلتزاـ العمراني بعدـ إيذاء الغير، 
فعند تقرير الحؽ لممحتجز صحيًا في مزاولة 
انشطتو في الحياة، انما يمتـز وقتئذ صاحبو 
التزامًا ضمنيًا بعدـ االضرار بالغير الذي ال 

اء عنو في الحياة )المجتمع(، وىو يمكف االستغن
التزاـ طبيعي، والتعسؼ فيو يكوف بمخالفة 
االلتزاـ لألصوؿ القانونية مع األصوؿ األخالقية، 
ويجب أال يكوف مف شأف تمتع الفرد بحقوقو سببا 

                                                           
ُ، ٔظش٠خ د. ػجذ اٌىش٠ُ طبٌؼ ػجذ اٌىش٠الؽع:  (2)

، 1رشع١ؼ اٌغٕذ األفؼً فٟ رضاؽُ اٌؾمٛق، ؽ

 . 264، ص2214ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، 

(3) See: Ian Millhiser, your legal rights in a 

quarantine, explained, paper available 

on https: 

//www.vox.com/2020/3/11/21166621/c

oronavirus-quarantines-legal-

constitution-new-rochellein Mar 11 

2020, last visited 19/3/2020. 

د. ػجذ اٌغالَ رٕٟ٘ ثه، اٌؾمٛق فٟ رفبػٍٙب الؽع:  (4)

ٌزٛاصْ ف١ٙب ِٓ ٚرؼبسػٙب ٚأؽٛاس٘ب ٚػٛسح ا

إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍمبْٔٛ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌؼّشاْ ٚاألخالق، 

 . 161، ص1545ِىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ، ِظش، 

https://www.vox.com/2020/3/11/21166621/coronavirus-quarantines-legal-constitution-new-rochellein%20Mar%2011%202020
https://www.vox.com/2020/3/11/21166621/coronavirus-quarantines-legal-constitution-new-rochellein%20Mar%2011%202020
https://www.vox.com/2020/3/11/21166621/coronavirus-quarantines-legal-constitution-new-rochellein%20Mar%2011%202020
https://www.vox.com/2020/3/11/21166621/coronavirus-quarantines-legal-constitution-new-rochellein%20Mar%2011%202020
https://www.vox.com/2020/3/11/21166621/coronavirus-quarantines-legal-constitution-new-rochellein%20Mar%2011%202020
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في االضطراب. وخالصة القوؿ إف ممارسة 
الحؽ الفردي ينبغي أف يبقى مالزمًا لمعنصر 

 واجب عدـ االضرار بالغير. األخالقي فيو وىو 
ومف الثابت في المباديء العامة لمقانوف  

أف لإلنساف الحؽ في بيئة سميمة، وانطالقًا مف 
فكرة التالـز بيف الحقوؽ والواجبات، فإف القانوف 
ومنذ تجسيد ىذا الحؽ في المواثيؽ الدولية، لـ 
يفصؿ بيف االنساف كصاحب ليذا الحؽ والبيئة 

ـز بينيما عف طريؽ الجمع كموضوع لو، بؿ ال
بيف حؽ االنساف في الوجود في بيئة سميمة 
صحية وواجبو في المحافظة عمييا مف أجؿ 

. وعمى ىذا (ٔ)ضماف استمرار تمتعو بيذا الحؽ
تجد أف عزؿ المحتجز صحيًا وحجره تأكيد لحقو 

 أواًل واحترامًا لحقوؽ اآلخريف. 
جر وفي نياية تحديد األساس القانوني لمح    

الصحي، وبنتيجة الجمع بيف األساسيف الذاتي 
والموضوعي، فإف الحجر الصحي يجد أساسو 
في القانوف مف ضرورة ال يقوى القانوف إال 
االنصياع ليا، وىي الحفاظ عمى الكياف البشري، 
الذي تختمط فيو مفاىيـ الحؽ والواجب بيف كؿ 
مف االدارة واألشخاص، إذ ُيشكؿ الحجر 

دارة وواجيًا عمييا، كما أنو في الصحي حقًا لال
 الوقت نفسو، حٌؽ لكؿ فرد وواجٍب عميو.

 
 المطمب الثاني

 عوارض االرادة في الحجر الصحي 
                                                           

( دعزٛس اٌؼشاق 33أظش اٌفمشح )أٚالً(ِٓ اٌّبدح ) (1)

. وزٌه، ؽبٚعٟ فبؽٕخ، اٌؾك فٟ اٌج١ئخ 2225ٌغٕخ 

اٌغ١ٍّخ فٟ اٌزشش٠غ اٌذٌٟٚ ٚاٌٛؽٕٟ، سعبٌخ 

ؼخ لبطذٞ ِشثبػ، لغُ اٌؾمٛق، ِبعغز١ش، عبِ

 . 11، ص2214-2215

ويحتوي ىذا المطمب عمى فرعيف أوليما 
لمدى الرضا وحرية اإلرادة في الخضوع لمحجر 
الصحي وثانييما الوضع القانوني إلرادة 

  المحتجز في أثناء الحجر الصحي.
مدى الرضا وحرية االرادة في : الفرع األول

 الخضوع لمحجر الصحي
لكي يتـ الحجر الصحي الذي يتضمف قيدًا    

عمى حرية الفرد وحركتو، ال بد مف وجود صفة 
قانونية ليذا التقييد واإلخضاع، كما أف ىذا 
التقييد لو حدود في مدى إرتضاء الفرد وحرية 

وىذا ما إرادتو في الخضوع لمحجر الصحي، 
 : سنتناولو في المقصديف اآلتييف

الصفة القانونية إلخضاع : األولالمقصد 
سنتعرض ليذا : الشخص لمحجر الصحي

المقصد مف خالؿ طرح مجموعة مف التساؤالت 
ومحاولة اإلجابة عمييا، وابتداًء لنا أف نتساءؿ ما 
ىي الصفة القانونية إلخضاع الفرد لمحجر 

قبيؿ االكراه  الصحي؟ وىؿ يعد الحجر مف
المعروؼ في التصرفات القانونية؟ وىؿ يؤثر 
عمى الرضاء أـ عمى حرية االختيار؟ وىؿ 
يصمح الحجر عقدًا بيف الجية التي تقوـ بالحجر 
والشخص المصاب فيما لو اختار الفرد بنفسو 
ىذا الوضع الذي ىو فيو مف خالؿ طمب الحجر 

ع، عميو؟ أـ أنو مجرد اجراء اداري واجب االتبا
ذا كاف األمر كذلؾ فيؿ لإلدارة أف تمارس  وا 

  الصحي؟القوة في اخضاع الشخص لمحجر 
في الحقيقة إف االكراه المعروؼ في 
القانوف المدني ىو الضغط غير المشروع الذي 
يقع عمى إرادة الشخص فيحممو عمى التعاقد. 
ومف الناحية الموضوعية ينظر لإلكراه باعتباره 
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عنؼ أو غيرىما مف الوسائؿ استعمااًل لمقوة وال
. وىناؾ (ٔ)ألف يعمؿ الشخص عمال دوف رضاه

اكراه حسي أو مادي واكراه نفسي أو معنوي، 
ويكوف االكراه حسيًا إذا وقعت وسيمة االكراه عمى 
الجسـ، كالضرب والتعذيب وقمما يقع ىذا النوع 
مف االكراه في المجتمعات المعاصرة، ويكوف 

مف شأف وسيمة االكراه  االكراه نفسيًا إذا كاف
التيديد بإيقاع األذى دوف ايقاعو فعاًل، ويستوي 
في األذى أف يكوف مما يصيب الجسـ أو النفس 

( ٕٔٔ. وجاء في المادة )(ٕ)أو الشرؼ أو الماؿ
)االكراه ىو : مف القانوف المدني العراقي مف أنو

اجبار الشخص بغير حؽ عمى أف يعمؿ عماًل 
راه ممجئًا إذا كاف تيديدًا دوف رضاه. ويكوف االك

بخطر جسيـ محدؽ كإتالؼ نفس أو عضو أو 
ضرب مبرح أو إيذاء شديد أو اتالؼ خطير في 
الماؿ، ويكوف غير ممجئًا إذا كاف تيديدًا بما ىو 
دوف ذلؾ كالحبس والضرب عمى حسب أحواؿ 

( مف القانوف نفسو ٘ٔٔالناس(. ونصت المادة )
د نوعي االكراه )مف أكره اكراىا بأح: عمى أنو

عمى ابراـ العقد ال ينفذ عقده(. وىنا نقوؿ إف 
الحجر الصحي ال يمكف عده اكراىًا ممجئًا أو 
ف إستخدمت السمطة القوة  غير ممجئ، حتى وا 
خضاع المشتبو بو باالصابة لمحجر،  في جر وا 
والسبب في ذلؾ ىو أف اإلدارة تقـو بالحجر عمى 

حقيؽ غاية المرضى المصابيف بالفايروس بغية ت
مشروعة اال وىي تحقيؽ المصمحة العامة 

                                                           

ؽٍّٟ ثٙغذ ثذٚٞ، أطٛي االٌزضاِبد، الؽع:  (1)

اٌىزبة األٚي، فٟ ٔظش٠خ اٌؼمذ، ِطجؼخ ٔٛسٞ، 

 . 134، ص1543اٌمب٘شح، 

د. أؽّذ ؽشّذ أثٛ عز١ذ، ٔظش٠خ االٌزضاَ، الؽع:  (2)

 . 168، ص1554ِطجؼخ ِظش، 

والمتمثمة بالصحة العامة لممجتمع ككؿ. والمعمـو 
أنو لمعرفة مدى توافر االكراه في التصرفات 

اليدؼ مف االكراه إلى  القانونية فإنو يجب النظر
ف كاف غير مشروع  فإف كاف مشروعًا فال يوجد وا 

المستخدمة  فيوجد االكراه حتى ولو كانت الوسيمة
في االكراه مشروعة في ذاتيا. ووفقًا لما سبؽ لو 
افترض أف اإلدارة حجرت عمى الشخص بغية 
الحصوؿ عمى اإلقرار مف المريض بديف أو 
تنازاًل عف حؽ أو توقيع عمى عقد ما، فإف مثؿ 
ىذا التصرؼ يكوف موقوفًا عمى إجازة ىذا 

 . (ٖ)الشخص المحتجز بعد رفع االكراه عنو
الؿ ما رأيناه مف اإلجراءات ومف خ

المتبعة في الحجر الصحي في معظـ دوؿ العالـ 
نرى أف حجز المرضى المصابيف بفايروس 
كورونا ليس إال اجراًء اداريًا واجب االتباع، 
بحيث يمكف التدخؿ بالقوة العامة في حاؿ رفض 
أحد األشخاص الخضوع لتراتيب الحجر الصحي 

الوبائي، ولموزارة ذات العالقة بفايروس كورونا 
المعنية فرض االمتثاؿ لإلجراءات المتبعة بيدؼ 
منع انتشار الفايروس والحفاظ عمى الصحة 
العامة. وقد تستخدـ اإلدارة القوة إلجبار األفراد 
عمى تنفيذ القوانيف والموائح والقرارات اإلدارية 
لمنع االخالؿ بالنظاـ العاـ، وال شؾ أف في ىذه 

الضبط اإلداري خطورة عمى  الوسيمة مف وسائؿ
حقوؽ األفراد وحرياتيـ، ويتـ المجوء ليذا 
األسموب في حالة الضرورة والظروؼ 
االستثنائية، مع التأكيد عمى أنو يشترط أف يكوف 
في استخداـ القوة المادية متناسبًا مع جسامة 

                                                           

 ( ِذٟٔ ػشالٟ. 134اٌّبدح ) (3)
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الخطر الذي مف الممكف أف يتعرض لو النظاـ 
إف الحكومة . وعطفًا عمى ما تقدـ ف(ٔ)العاـ

البريطانية تعتـز اتخاذ قرار يسمح لرجاؿ الشرطة 
باستخداـ السالح لردع األشخاص الذيف ظيرت 
عمييـ أعراض فيروس كورونا، واستمروا في 
مخالفة إجراءات الحجر الصحي، وتنوي 
الحكومة البريطانية كذلؾ فرض الحجر الصحي 
االجباري في المنازؿ ولمدة أربعة أشير لمف 

ا السبعيف مف العمر، حتى لو كانوا بكامؿ تجاوزو 
صحتيـ، ولـ تظير عمييـ أعراض اإلصابة 

. ونستنتج مف كؿ ذلؾ أف اليدؼ (ٕ)بالفيروس
مف ىذه اإلجراءات ىو الحفاظ عمى النظاـ العاـ 

 والصحة العامة. 
إف الحضارة والمدنية لـ تعد حكرًا في 
اإلّتصاؼ عمى المجتمعات، بؿ قد يتصؼ 

عاٍؿ منيا عندما يحرص، بما لو  الشخص بقدر
مف وعي، عمى توّقي اإلضرار بالغير، فقد يعي 
االنساف بخطورة ما يسببو انتشار الوباء عمى 
المجتمع، فُيجنب غيره الضرر الذي مف الممكف 

اآلخريف، إلى  أف يحصؿ بانتقاؿ العدوى منو
فيطمب مف جية االدارة أف تحتجزه صحيًا كي ال 

وتتفّشى بيف الناس فيكثر بسببو تنتقؿ العدوة منو 
عدد المصابيف بالفايروس الوبائي، فيؿ يعد ىذا 

 الطمب وتوافقو بقبوؿ االدارة، عقدا بينيما ؟

                                                           

د. ِبصْ ١ٌٍٛ ساػٟ، اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، الؽع:  (1)

ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ِطجؼخ سٚص٘ٗ  .O.P.L.Cِإعغخ 

 . 128، ص2225الد، 

الؽع: ٘ذٜ اٌؾغ١ٕٟ، اٌؾغش اٌظؾٟ ثبٌغالػ فٟ  (2)

ثش٠طب١ٔب، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ االٔزشٔذ، طؾ١فخ 

 . 15/3/2222ِٛٔذ وبسٌٛ اٌذ١ٌٚخ، ٌٕذْ، 

ال شؾ أف األمر ال يخمو مف إرتباط 
إرادتيف متوافقتيف إلحداث أثر قانوني، وىذا أسمـ 

، لكف العقد ُينشيء آثارًا قانونية (ٖ)تعريٍؼ لمعقد
شأ إال بو، فموال العقد لما ترتبت اآلثار ما كانت تن

القانونية بيف الطرفيف، وىذا ما ال يصدؽ عمى 
حالة الرضا والتراضي بيف جية الحجز 
والشخص المحتجز صحيًا في الحجر الصحي، 
إذ تترتب آثار ىذا الحجر بحكـ القانوف، سواء 
أكاف الشخص راضيًا ومرتضيًا بالحجر أـ ال، 

يعد مفترضًا عمى أساس أف ألف رضا الفرد ىنا 
إجراءات الحجر متجية في النياية لمصمحتو، 

 -كما رأينا-ذلؾ أف أساس الحجر الصحي 
موجو لمحفاظ عمى الكياف البشري، وىو أمر 
ُيفترض تحققو في كؿ شخص أو فرد بوصفو 

 جزءًا مف ىذا الكياف.
حدود االرتضاء في االخضاع : المقصد الثاني
أف الشخص المشتبو ويالحظ : لمحجر الصحي

بإصابتو بالفيروس أو المصاب فعاًل بو يمتـز 
بالتزاـ قانوني ذو شقيف إيجابي وسمبي، فيمتـز 
أواًل بالخضوع ألجيزة الصحة والدخوؿ في 
الحجر الصحي، وىذا التزاـ إيجابي، كما عميو 
االمتناع عف كؿ فعؿ مف شأنو االضرار بالغير 

لو قاـ عمدًا  وفيو مخالفة إلجراءات الحجر، كما
أو اىمااًل بنشر العدوى لمحيطو الصحي، وىذا 
التزاـ سمبي. ولكف كأي التزاـ في نطاؽ القانوف 
المدني ىناؾ امتناع مشروع لعدـ الوفاء بو، 
والدفع بعدـ تنفيذه، فالمحتجز مف حقو 

                                                           

ٌذوزٛس ِؾّذ ع١ٍّبْ ٚسد اٌزؼش٠ف فٟ وزبة ا (3)

األؽّذ، خٛاؽش ِذ١ٔخ، ِىزت اٌفىش ٚاٌٛػٟ، 

 .48، ص2225اٌغ١ٍّب١ٔخ، 
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االعتراض عمى مكاف الحجر فيما لو كاف غير 
نظيؼ أو غير صحي كما لو وضع مع 

ابيف فعاًل وتظير عمييـ أعراض أشخاص مص
الفيروس وكاف ىو ممف يشتبو فييـ باإلصابة، 
وأساس ذلؾ ىو اإلعالف العالمي لحقوؽ االنساف 
الذي أقر بالفعؿ الحؽ في الصحة في ظروؼ 
مناسبة لمصحة والرفاىية، عالوة عمى ذلؾ فقد 
نص العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية 

السجناء ليـ الحؽ واالجتماعية والثقافية عمى أف 
في أعمى مستوى يمكف بموغو مف الصحة البدنية 
والعقمية وتوفير الرعاية الصحية ليـ، فمما كاف 
األمر كذلؾ بالنسبة لمسجناء، فمف باب أولى 
يحؽ لممحتجز في الحجر االعتراض عمى مكاف 
الحجر فيما لو لـ تتوفر فيو معايير السالمة 

ذا كانت ال(ٔ)والصحة العامة جية القائمة . وا 
بالحجر قد وفرت كؿ وسائؿ الراحة والرعاية 
الصحية لممحتجز، فإف عدـ امتثاؿ األخير 
لاللتزاـ بالخضوع لمحجر يجعؿ منو مسؤواًل 
مسؤولية تقصيرية تجاه كؿ مف يتضرر منو 
بسبب خطئو، ومف الممكف أف يتعرض كذلؾ 
لمعقوبات التي تحددىا القوانيف الخاصة. فعمى 

مف القانوف  ٕٕٚؿ جاء في القسـ سبيؿ المثا
األمريكي الفدرالي لمصحة العامة وتحت  ٕٗ

عنواف )عقوبات مخالفة قوانيف الحجر الصحي( 
)أي شخص يخالؼ أي الئحة : مف أنو

                                                           

٘شٔبْ سا٠ظ، اٌظؾخ ٚؽمٛق االٔغبْ فٟ اٌغغْٛ،  (1)

ِمبي ٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األؽّش،ِٕشٛس ػٍٝ 

 :https. 2223-12-1ِٛلغ اٌٍغٕخ ثزبس٠خ 

//www.icrc.org/ar/doc/resources/docum

ents/misc/5pbgsx.htm 23-16ربس٠خ اٌض٠بسح-

2222 . 

مف  ٕٙٙ-ٕٗٙمنصوص عمييا في األقساـ 
 ٜٕٙىذا العنواف أو أي حكـ مف أحكاـ المادة 

مف ىذا العنواف أو أي الئحة منصوص عمييا 
بموجبو، بحيث يدخؿ أو يخرج مف حدود أي 
محطة حجر أو أرض أو مرسى في تجاىؿ مف 
قواعد وأنظمة الحجر الصحي أو بدوف اذف مف 
مسؤوؿ الحجر الصحي المسؤوؿ، يعاقب بغرامة 

دوالر أو بالسجف مدة ال تزيد  ٓٓٓٔال تزيد عف 
 عف سنة واحدة أو كمييما(. 

دة المحتجز الوضع القانوني إلرا: الفرع الثاني
 في أثناء الحجر الصحي

ىؿ الحجر الصحي حجر قانوني؟ وقبؿ ىذا    
التسائؿ، ىؿ يؤثر الحجر الصحي عمى أىمية 
الشخص المحتجز صحيًا في أثناء فترة الحجر 
الصحي؟ ىذا ما نحاوؿ اإلجابة عميو في 
المقصديف اآلتييف، عمى أف نجاوب عمى السؤاؿ 

 الثاني أواًل.
الحجر الصحي وأهمية المحتجز : األولالمقصد 

في ىذا الموضع مف البحث سنحاوؿ : صحيا  
ىؿ : طرح ىذه التساؤالت واالجابة عمييا وىي

المحتجز صحيًا كامؿ األىمية أـ ناقصيا؟ وىؿ 
يعدُّ الحجر الصحي مانعًا مف موانع األىمية؟ 
وىؿ يعدُّ المحتجز صحيًا مريضًا؟ وىؿ يعد 

بت اصابتو إذا ما ث مريضًا بمرض الموت
أحكاـ األىمية في إلى  لو رجعنا ؟بالمرض

 القانوف المدني العراقي نرى بأف المشرع يذىب
)كؿ شخص أىؿ لمتعاقد ما لـ يقرر : أنوإلى 

. كما ذىب (ٕ)القانوف عدـ أىميتو أو يحد منيا(

                                                           

 ( ِذٟٔ ػشالٟ. 53اٌّبدح ) (2)
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)تبيف القوانيف واألنظمة : أنوإلى  المشرع
ف اإلجراءات التي تتبع في الحجر عمى المحجوري

دارة أمواليـ واستثمارىا والتصرؼ فييا وغير  وا 
ذلؾ مف المسائؿ المتعمقة بالوالية والوصاية 

. والمعروؼ أيضًا في القانوف أف (ٔ)والقوامة(
الشخص كامؿ األىمية ىو مف أكمؿ سف الثامنة 
عشرة مف العمر ما لـ يوجد عارض مف عوارض 

. فيؿ يتمتع المريض بالفايروس أو (ٕ)األىمية
شتبو اصابتو بو )المحتجز صحيًا( باألىمية الم

الكاممة ألداء التصرفات القانونية داخؿ الحجر، 
أـ يعد بمثابة شخص ناقص األىمية؟ نظرًا لعدـ 
وجود موقؼ في القانوف العراقي حوؿ ىذا 
الموضوع سنحاوؿ عرض المعمومات مف خالؿ 
ما ىو معموؿ بو في األنظمة القانونية المقارنة. 

حظ أف األنظمة المقارنة توكؿ محاميًا وىنا يال
لكي يساعد المحتجز صحيًا في تمشية أموره 
سواء تمؾ التي تتعمؽ بحقوقو أو التزاماتو. ونؤكد 
ىنا أف المحتجز صحيًا يكوف كامؿ األىمية غير 
أف ىذا الحجر الصحي يعد بمثابة مانع مف 
موانع األىمية، فيصعب عميو لحالتو الجسمانية 

ارادتو، وقد يستطيع التعبير عف  التعبير عف
ارادتو ولكف يتعذر عميو لحالتو الجسمانية االلماـ 
بظروؼ التعاقد وعناصره المامًا كافيًا لتقدير وجو 

                                                           

 ( ِذٟٔ ػشالٟ. 111اٌّبدح ) (1)

( ِذٟٔ ػشالٟ.ٚالؽع أ٠ؼبً: د. 126الؽع: اٌّبدح ) (2)

ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ 

، داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد، 1اٌّذٟٔ، ط 

. ن د.ػجذ اٌّغ١ذ= 215)دْٚ روش عٕخ ٔشش(، ص

=اٌؾى١ُ ٚػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ ِٚؾّذ ؽٗ اٌجش١ش، 

اٌٛع١ض فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 

فٟ ِظبدس االٌزضاَ، ِطبثغ  -اٌؼشالٟ، اٌغضء األٚي

، 1582ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ، ثغذاد، 

 . 11ص

المصمحة فيو، ويكوف انفراده بإبراـ التصرفات 
القانونية خطرًا عمى مصالحو، وعميو وجب أف 
يعيف مف يساعده في ابراـ التصرفات والذي 

وىذا المساعد  (ٖ)ميو )المساعد القضائي(يطمؽ ع
تعينو المحكمة وتحدد تصرفاتو كمعاوف معو في 

. مع مالحظة (ٗ)ادارة أمواؿ المحتجز صحياً 
ميمة بيذا الشأف أف معظـ األشخاص 
المحتجزيف بسبب فايروس كورونا ىـ مف تتجاوز 
أعمارىـ سف الخمسيف، وىنا يتوجب االلتزاـ 

رض األىمية فيما يتعمؽ بالقواعد العامة في عوا
بالعتو والغفمة لتقدميـ في السف، ىذا فيما ثبت 
عمييـ حصوليـ عمى أعراض العتو أو الغفمة، أو 
حتى الجنوف، فال يجوز عدِّىـ ممف تتوافر فييـ 
إحدى ىذه العزارض إال بإثباتات طبية. أما في 
غير ذلؾ فيالحظ أف الكثير مف المحتجزيف 

وبالتالي يستطيعوف إدارة صحيًا كاممي األىمية، 
أمواليـ مف خالؿ المراسالت واالتصاالت 
الياتفية، أو األنترنت، ففي عصرنا الحالي، 
عصر التقدـ العممي وسيولة االتصاالت، ما 
عاد مفيدًا أف نعد المحتجز صحيًا بحكـ الغائب، 
إال إذا نتج عف حجر الشخص صحيًا تدىور 

ية، ولكؿ حالة حالتو النفسية أو الجسدية أو العقم
أف إلى  حكميا في القانوف؛ ولعؿَّ الواقع يشير

الحالة النفسية ليؤالء ال تسمح ليـ بذلؾ إال 
بوجود مف يعاونيـ في أداء التصرفات القانونية، 

                                                           

الؽع: د. ِؾّٛد عّبي اٌذ٠ٓ صوٟ، دسٚط فٟ  (3)

االٌزضاَ، اٌغضء األٚي، ِطبثغ عبِؼخ اٌمب٘شح،  ٔظش٠خ

 . 141، ص1566

أِب فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ فبٌّبٔغ ِٓ اٌزؼج١ش ػٓ  (4)

اإلسادح ٠زؾذد ثؼب٘خ ِضدٚعخ وبٌظُ ٚاٌجىُ ٚاٌؼّٟ. 

 (. 124ال ؽع اٌّبدح )
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وىنا ال يسعنا القوؿ إال في إلحاقيـ بحكـ الغائب 
  .(ٔ)الذي ُتعرؼ أخباره

أف المحتجزيف صحيًا إلى  جدير باإلشارة
ىذه الطوائؼ بعض طوائؼ، ومف بيف ىـ 

المحتجزيف صحيًا )المعزوليف(، ويسموف في 
 Mortality rate failureاالصطالح الطبي 

بمعنى أف نسبة شفائيـ ضئيمة جدًا، وىـ ما 
يصح معيا تسميتيـ قانونًا بالمرضى مرض 
الموت. ولـ يرد ذكر تعريؼ لمرض الموت في 

عرؼ بأنو القانوف المدني العراقي، غير أنو 
المرض الذي يغمب معو اليالؾ، وجاء في المادة 

: ( مف القانوف المدني العراقي مف أنوٜٓٔٔ)
كؿ تصرؼ ناقؿ لمممكية يصدر مف شخص -ٔ)

في مرض الموت مقصود بو التبرع أو المحاباة 
يعتبر كمو أو بقدر ما فيو مف المحاباة تصرفًا 

ما بعد الموت وتسري عميو أحكاـ إلى  مضافاً 
 -ٕلوصية أيًا كانت التسمية التي تعطى لوا

ويعتبر في حكـ الوصية ابراء المريض في 
مرض موتو مدينو وارثًا كاف أو غير وارث، 
وكذلؾ الكفالة في مرض الموت(. واستنادًا ليذا 
النص فإف تصرفات المريض بفايروس كورونا 
والداخؿ في الحجر الصحي، والتي فييا محاباة 

تبرع، ال تكوف صحيحة نافذة تجعمو في مركز الم
في حؽ الورثة إال بحدود ثمث التركة، أما ما 
يجاوزىا مف التصرفات فتكوف موقوفة عمى إجازة 

، كما يستطيع دائنو المريض الطعف في (ٕ)الورثة
                                                           

، 1الؽع: د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ، ط (1)

 .285ِشعغ عبثك، ص 

ّبْ ِشلظ، لٛح اٌّؾشساد اٌؼشف١خ فٟ الؽع: د. ع١ٍ (2)

االصجبد ٚؽغ١خ ربس٠خٙب ػٍٝ اٌٛاسس اٌزٞ ٠طؼٓ 

ف١ٙب ثظذٚس٘ب لٟ ِشع اٌّٛد، ثؾش ِٕشٛس فٟ 

ىذه التصرفات إذا صدرت منو في ىذا الوقت 
بدعوى عدـ نفاذ تصرفات المديف في حؽ 

  .(ٖ)الدائف
الحجر الصحي والحجر : المقصد الثاني

ىؿ يعد المحتجز صحيًا محجورًا؟ وما : القانوني
ىو حكـ امتناعو عف القياـ بالتكاليؼ العينية 
التي تتطمب منو القياـ بيا بنفسو. وماذا لو كاف 
عميو التزاـ في ىذا الوقت وكانت شخصيتو محؿ 

 اعتبار؟ 
سبؽ لنا وأف تعرفنا عمى مفيوـ الحجر 

تقييد مادي لحركة األشخاص الصحي، وقمنا بأنو 
 المصابيف أو المشتبو اصابتيـ بفايروس معدي

واتباع مختمؼ اإلجراءات الطبية في مراكز 
مخصصة إلحباط انتشار الفايروس لفترة مف 
الزمف، وذلؾ في سياؽ الرعاية الصحية. أما 
الحجر القانوني فيمكننا تعريفو بأنو منع الشخص 

مو، أـ بالغًا سواء أكاف صغيرًا أو مف في حك
مدينًا بديف ثابٍت عميو، مف مباشرة التصرفات 
متى شكؿ ىذا التصرؼ ضررًا محضًا لو أو 
لدائنيو. ويالحظ في ىذا الشأف أف المحجوريف 

فيـ المحجوريف لذواتيـ  األوؿأما النوع : نوعاف
دوف حاجة لصدور حكـ بالحجر عمييـ وىـ 
ه الصغير غير المميز وكذلؾ المجنوف والمعتو 

فيـ محجوروف بحكـ القانوف، وأما النوع الثاني 
فيـ المحجوريف بحكـ القضاء وىـ السفيو وذو 

                                                                                    

، 1544، 5-3ِغٍخ اٌمبْٔٛ ٚااللزظبد، اٌؼذد 

. ِغ ِالؽظخ أْ ػٍٝ اٌٛسصخ أْ ٠م١ّٛا 255ص

اٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ اٌزظشف اٌؼبس ثُٙ طذس فٟ ِشع 

 ٌّشع. اٌّٛد ١ٌٚظ لجً ا

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ. 263الؽع: اٌّبدح ) (3)



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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، وكذلؾ المديف إذا صدر حكـ مف (ٔ)الغفمة
المحكمة بالحجر عميو بناًء عمى طمب الدائنيف. 
وىنا نريد أف نميز بيف المرضى الحامميف 
لمفايروس والذيف تـ حجرىـ صحيًا، بؿ وعزليـ، 

نا أف حالتيـ بما فييا مف ىمع وخوؼ وتدني فبرأي
في المعنويات ال تسمح ليـ بإجراء التصرفات اال 
إذا كانت نافعة نفعًا محضًا، ويأخذوف حكـ 
الصغير المميز، ووجب الحجر عمييـ مف قبؿ 
القضاء. أما المحتجزيف صحيًا والمشتبو في 
حمميـ لمفايروس أو المحتجزيف المنتظريف 

 يمتد إلييـ الحجر القانوني لمفحص الطبي فال
وحالتيـ تسمح بأف يميزوا التصرفات النافعة مف 

وىكذا يتبيف لنا أف غاية كاًل مف الحجر  غيرىا.
الصحي والحجر القانوني ىو تحقيؽ المصمحة 
الخاصة لمشخص والعامة في استقرار 
المعامالت، وكالىما يتـ بناًء عمى نص قانوني 

كالىما يكوف لفترة أو لوائح وتعميمات، بؿ أف 
معينة، فال يكوف أبديًا. غير أف الغرض األساس 
مف الحجر الصحي ىو منع المساس بالنظاـ 
العاـ والصحة العامة، في حيف أف الغرض 
األساس مف الحجر القانوني ىو الحفاظ عمى 

 أمواؿ المحجور وعدـ ىدرىا. 
وبالنسبة لمتساؤؿ المتعمؽ فيما لو كاف 

وبًا بأداء تكميؼ عيني أو المحتجز صحيًا مطم
تنفيذ التزاـ تكوف فيو شخصية المحتجز محؿ 
اعتبار؟ فإذا ما بدأنا بااللتزامات بشكؿ عاـ، 
فمف خالؿ قراءتنا لمواقع الطبي لممرضى وكيفية 
التعامؿ معيـ فإنو وبحسب التعميمات الصادرة 

                                                           

الؽع: د. ػجذ اٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ٚآخشْٚ، ِشعغ عبثك،  (1)

 . 66ص

في معظـ األنظمة المقارنة، فإنو مف البدييي أف 
متمتعًا بأجوره فيما لو كاف  يظؿ المحتجز صحياً 

عاماًل وفوائد األجور كذلؾ، وبالنسبة لألعباء 
وااللتزامات فقد تبنت معظـ دوؿ العالـ ومف 
بينيا فرنسا موقفًا يفيد بأف فيروس كورونا يعد 
بمثابة )قوة قاىرة( بالنسبة لممقاوالت وبالتالي ال 
تطبؽ وفقًا ليا غرامات التأخير بالنسبة لمشركات 

. كما قامت (ٕ)مرتبطة بعقود مع الدولةال
)الصيف( مف خالؿ ىيئة تنمية التجارة الدولية 
الصينية بمنح شيادات )القوة القاىرة( لمشركات 
المتضررة مف الفايروس وبالتالي اعفتيا مف 
التزاماتيا التعاقدية لصعوبة الوفاء بيا بسبب 
الظروؼ االستثنائية التي تخرج عف سيطرتيـ، 

عفى طرفا العقد مف المسؤولية، وبإمكاف ومف ثـ ي
األطراؼ تحديد الحوادث التي تدخؿ ضمف القوة 
القاىرة وتحديد حجـ التعويضات واضافة بنود 

، وبالتالي لو كاف (ٖ)أخرى في العقد باالتفاؽ
المحتجز صحيًا مدينًا لدائف معيف فإنو يمنح 

مف قبؿ القاضي طبقًا لمقانوف المدني (ٗ)أجاًل 
                                                           

د. ِؾّذ اٌخؼشاٚٞ، ا٢صبس اٌمب١ٔٛٔخ الؽع:  (2)

ٌف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزغذ ػٍٝ االٌزضاِبد اٌزؼبلذ٠خ، 

ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ االٔزشٔذ، ِزبػ ػٍٝ اٌشاثؾ: 

sabahmarrakesh.com  5/3/2222ثزبس٠خ ،

 . 16/3/2222ربس٠خ اٌض٠بسح، 

أ٠ّٓ ػضاَ، اٌظ١ٓ رّٕؼ شٙبداد )اٌمٛح الؽع:  (3)

اٌمب٘شح( ٌٍششوبد اٌّزؼشسح ِٓ ف١شٚط وٛسٚٔب، 

، 2/2/2222ِمبي ِزبػ فٟ طؾ١فخ اٌّبي، ٔشش 

 ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

almalmews.com ،16/3/2222ربس٠خ اٌض٠بسح . 

لؼٝ سئ١ظ اٌّؾىّخ االثزذائ١خ فٟ  (4)

فٟ ٍِف  16/3/2222)اٌخ١ّغبد(/اٌّغشة ثزبس٠خ 

ثّٕؼ أعً شٙش وٍّٙخ  22/1125/318ػذد 

لؼبئ١خ إلفشاؽ ِٕضي أٚ رخ١ٍزٗ ِٓ لجً -اعزشؽب١ِخ 

اٌّغزأعش ثغجت أزشبس ٚثبء وٛسٚٔب ِٚب ٠ّىٓ أْ 

٠ٕزظ ٕ٘ٗ ِٓ ِغبط ثبٌٛػغ اٌظؾٟ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ثؼذ 

ثبٌؾغش االٌضاِٟ ٌٍّٛاؽ١ٕٓ ثّغبوُٕٙ. لشاس اٌذٌٚخ 
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ويبدأ ىذا األجؿ بعد خروجو مف  العراقي
. كما لو تـ عد فايروس كورونا والحجر (ٔ)الحجر

الصحي ظرفًا غير متوقعًا ووجد بعد ابراـ العقد 
فإنو قد يكوف سببًا في استحالة تنفيذ االلتزاـ 

ويسقط  وبالتالي ينفسخ العقد بحكـ القانوف
. فيما لو عد الفايروس (ٕ)االلتزاـ بالنسبة لممديف

جر معًا بمثابة ظرؼ طارئ غير متوقع فإنو والح
، (ٖ)يمكف االستفادة مف نظرية الظروؼ الطارئة

ويتدخؿ القاضي في العقد وينقص التزامات 
الحد المعقوؿ، خروجًا عمى قاعدة إلى  المديف

. ذلؾ ألف الرأي السائد (ٗ)العقد شريعة المتعاقديف
فقيًا ىو أف نظرية الظروؼ الطارئة تطبؽ عمى 

قد يفصؿ بيف ابرامو وبيف تماـ تنفيذه كؿ ع
فاصؿ زمني يسمح بحدوث طارئ غير 

                                                                                    

الؽع: ِظطفٝ اٌمبعّٟ، رؼبًِ اٌمؼبء اٌّغشثٟ 

ٚاٌّمبسْ ِغ لؼب٠ب راد اٌظٍخ ثٛثبء وٛسٚٔب، ِمبي 

 marolaw.comِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

 . 15/3/2222ربس٠خ اٌض٠بسح 

 ( ِذٟٔ ػشالٟ. 354/2اٌّبدح ) (1)

ٚفٟ ػشالٟ.  ( ِذ182ٟٔ( ٚاٌّبدح )115اٌّبدح ) (2)

ٔفظ اٌّؼٕٝ ال ؽع: أثٛثىش ػجذاٌؾ١ّذ ٠ٛعف فؼً 

هللا، ا٢صبس اٌمب١ٔٛٔخ ٌف١شٚط وٛسٚٔب، ِمبي ِزبػ 

ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌظؾ١فخ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ، 

www.alyoumaltali.net  ِٟٕشٛس ف

 . 18/3/2222ٚربس٠خ ص٠بسح اٌّٛلغ  11/3/2222

ٔش١ش ٕ٘ب ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ األؽىبَ اٌمؼبئ١خ اٌزٟ  (3)

اػزجشد اٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ ظشفبً ؽبسئبً، ِٓ ث١ٕٙب 

 2212ٌغٕخ  221ؽىُ ِؾىّخ اٌز١١ّض ثذثٟ سلُ 

 14ثخظٛص األصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ، ٚاٌؾىُ سلُ 

ٌّؾىّخ اٌز١١ّض فٟ دٌٚخ لطش ثشأْ  2212ٌغٕخ 

 65ٌغٕخ  1215ُ اٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ، ٚؽىُ سل

ٌّؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ ثخظٛص عٛء األؽٛاي 

اٌغ٠ٛخ. ٌٍّض٠ذ الؽع، شجىخ اٌّؾب١ِٓ اٌؼشة، 

رشش٠ؼبد وٛسٚٔب ٚاٌظشٚف اٌطبسئخ، دساعخ ِمبسٔخ 

ألؽىبَ اٌمٛح اٌمب٘شح ثذٚي اٌخ١ٍظ ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، 

 ِٚب ثؼذ٘ب.  58، 21/3/2222

  ( ِذٟٔ ػشالٟ.146ِٓ اٌّبدح ) 2اٌفمشح  (4)

. الجدير بالذكر أف تفشي فيروس (٘)متوقع
كورونا يمثؿ وضعًا فريدًا، مف حيث أنو يتضمف 
مكونًا طبيعيًا )الفيروس نفسو( ومكونًا وضعيًا 

 (ٙ)مف عمؿ الحكومة )الحجر الصحي واجراءاتو(
أبدًا قياـ طرؼ في وليذا فمف غير المعقوؿ 

عالقة تعاقدية بمطالبة اآلخر بأداء التزاماتو أثناء 
فترة الحجر، وليذا مف المفضؿ العمؿ بما ذىب 
اليو المشرع الفرنسي في تعديمو لمقانوف المدني 

لسنة  ٖٔٔبموجب المرسوـ التشريعي رقـ 
حيث حث أطراؼ العقود في حاؿ وجود  ٕٙٔٓ

ة عمى القياـ ظروؼ طارئة أو قوة قاىرة مؤقت
عادة ترتيب  بإعادة التفاوض حوؿ بنود العقد وا 

فإذا كاف األمر ىكذا بالنسبة  .(ٚ)آثاره باالتفاؽ
لاللتزامات بشكؿ عاـ، فكيؼ الحاؿ بالنسبة 
لاللتزامات التي ينبغي أداؤىا مف قبؿ المديف 
شخصيًا؟ ىنا، ومع أف القانوف أعطى الحؽ 

داء، فيرفض لمدائف أف يجبر المديف عمى ىذا األ
، إال أف وجود المديف (ٛ)الوفاء مف غير المديف

في الحجر الصحي أعطاه مانعًا شرعيًا مف 
الوفاء بالتزامو، فال يمكف اجباره عمى الوفاء، وال 
يمكف تحميمو المسؤولية لتدخؿ السبب األجنبي، 
ذا أردا الطرفيف إمضاء العقد، فحينيا سيكوف  وا 

                                                           
الؽع: د. ؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ، أطٛي االٌزضاَ،  (5)

اٌىزبة األٚي، ِظبدس االٌزضاَ، ِطجؼخ اٌّؼبسف، 

 . 152، ص1512ثغذاد، 

د. ِؾّذ سػب ِٕظٛس ثٛ ؽغ١ٓ، ِؼبٌغخ الؽع:  (6)

ا٢صبس اٌمب١ٔٛٔخ ي )وٛسٚٔب( ػٍٝ اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚخ 

ٚاٌّؾ١ٍخ، ِمبي ِٕشٛس فٟ طؾ١فخ اٌجالد، اٌؼذد 

، ِزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ 18/3/2222، 4113

ربس٠خ  www.albiladpress.comاالٌىزشٟٚٔ 

 . 18/3/2222اٌض٠بسح، 

ِٓ اٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ اٌّؼذي  1155اٌّبدح  (1)

 . 2216( ٌغٕخ 131ثبٌّشعَٛ اٌزشش٠ؼٟ سلُ )

 ( ِذٟٔ ػشالٟ.245اٌّبدح) (8)

http://www.alyoumaltali.net/
http://www.alyoumaltali.net/
http://www.albiladpress.com/
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ظروؼ االستثنائية مف محكومًا بما تفرزه نظرية ال
سمطة لمقاضي في تعديؿ التزامات المديف تحقيقًا 

 لمعدالة.
وىناؾ تساؤؿ آخر ينبغي اإلجابة عميو 
بيذا الخصوص ما ىو أثر الحجر الصحي 
وفيروس كورونا عمى اإلجراءات المدنية في 
المحاكـ كمدد الطعف في األحكاـ؟ في الحقيقة 

ولقد ذىبت إف السمطة تكوف تقديرية لممحاكـ، 
ضرورة وقؼ ميعاد إلى  محكمة النقض المصرية

الطعف اثناء القوة القاىرة، كما ذىبت في قرار 
أف ميعاد الطعف باالستئناؼ وفقًا إلى  آخر ليا
يومًا  ٓٗمف قانوف المرافعات ىو  ٕٕٛلممادة 

مالـ ينص عمى غير ذلؾ، ويترتب عمى عدـ 
ا احترامو سقوط الحؽ في ممارستو، اال أف ىذ

الميعاد يتوقؼ سريانو إذا تحققت اثناءه قوة قاىرة 
أو حادث مفاجئ يستحيؿ عمى الخصـ مباشرة 

. وأكدت (ٔ)إجراءات الطعف ومواصمة السير فيو
المحكمة نفسيا أف تعطؿ عمؿ المحاكـ وعدـ 
تمكف المتقاضيف مف اتخاذ إجراءات الطعف في 
مواعيدىا ىو مف قبيؿ القوة القاىرة التي توجب 

. ووفقًا لما سبؽ وحيث أننا (ٕ)قؼ ميعادهتو 
اعتبرنا الحجر الصحي بسبب الفيروس بمثابة 

                                                           

( ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد 114اٌّبدح ) الؽع أ٠ؼبً  (1)

ؽ١ش  1565( ٌغٕخ 83اٌّذ١ٔخ اٌؼشالٟ سلُ )

ثّٛعجٙب رمف اٌّذد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍطؼٓ ثٛعٛد لٛح لب٘شح 

 رّٕغ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ِٓ ِجبششح اإلعشاءاد. 

لؼبئ١خ ِغزؼغٍخ عٍغخ  68ٌغٕخ  3168اٌطؼٓ سلُ  (2)

 81ٌغٕخ  12285. ٚاٌطؼٓ سلُ 1/11/2212عٍغخ 

، ٚاٌطؼٓ 3/5/2212ٚائش اٌّذ١ٔخ، عٍغخ لؼبئ١خ اٌذ

لؼبئ١خ اٌذٚائش اٌؼب١ٌّخ  81ٌغٕخ  2564

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِشبس ا١ٌٙب ٌذٜ  18/11/2213

ػجذاٌشؽّٓ اٌجبلٛسٞ، ا٢صبس اٌمب١ٔٛٔخ ٌف١شٚط 

آعبي اٌطؼْٛ،  –وٛسٚٔب ػٍٝ اإلعشاءاد اٌّذ١ٔخ 

 . 6، ص2222

توقؼ مواعيد الطعف إلى  قوة قاىرة، فإنو يؤدي
في األحكاـ في فترة الحجر، أما بالنسبة ألثر 
الحجر الصحي عمى سير المرافعات المدنية، 
فيالحظ أنو قد جاء في قانوف المرافعات المدنية 

)ينقطع : مف أنو ٜٜٙٔ( لسنة ٖٛرقـ ) العراقي
السير في الدعوى بحكـ القانوف بوفاة أحد 
الخصوـ أو بفقده أىمية الخصومة أو زواؿ صفة 
مف كاف يباشر صفة الخصومة نيابة عنو، إال 
إذا كانت الدعوى قد تييأت لمحكـ في 

أف القوة إلى  (ٖ)موضوعيا(. ويذىب البعض
ففقداف أحد  القاىرة تحتـ انقطاع الخصومة،

الخصوـ ألىمية الخصومة ومثاؿ ذلؾ أف يحجر 
عمى أحد الخصوـ لعتو أو سفو أو جنوف أثناء 
السير في المرافعة المدنية، يوجب عمى المحكمة 
أف تقرر انقطاع المرافعة. ومف الممكف القياس 
عمى ىذا النص بالنسبة لألشخاص المحتجزيف 
صحيًا الخاضعيف لمحجر الصحي، وبما أنو 
سبؽ لنا وقمنا إف المصابيف المحتجزيف في 
الحجر الصحي ممف ليست لدييـ القدرة عمى 
التعبير عف اإلرادة بأنفسيـ يفقدوف األىمية 
الالزمة في أداء التصرفات بأنفسيـ، ونفس القوؿ 
ينطبؽ عمى الخصومة، وبذلؾ ال بد مف دعوة 

  النائب القضائي لحضور المرافعة.
ه ىؿ تعد فترة وعف التساؤؿ الذي مفاد

الحجر الصحي وفيروس كورونا فترة توقؼ لمدة 
عدـ سماع الدعوى بالحؽ الشخصي بالتقادـ، 

 وما حكميا بالنسبة لمدد السقوط؟ 
                                                           

أؽىبَ  د. ٠بعش ثبعُ رْٔٛ، اٌمٛح اٌمب٘شح ٚأصش٘ب فٟ (3)

لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ، ِغٍخ اٌشافذ٠ٓ ٌٍؾمٛق، 

، 2228( 36( اٌؼذد )12عبِؼخ اٌّٛطً، اٌّغٍذ )

 . 54ص
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( مف القانوف ٖ٘ٗجاء في المادة )
)تقؼ المدة المقررة لعدـ : المدني العراقي أنو

سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كأف يكوف 
جورًا.... أو أف يكوف المدعي صغيرًا أو مح

ىناؾ مانع آخر يستحيؿ معو عمى المدعي أف 
يطالب بحقو(. وال شؾ في أف الحجر الصحي 
وتفشي فيروس كورونا مف الموانع التي يستحيؿ 
معيا المطالبة بالحؽ وبالتالي تقؼ مدة مرور 
الزماف المانع مف سماع الدعوى. بؿ يمكف عد 

حتجز الحجر الصحي بمثابة حجر قانوني لمم
صحيًا، وىذا أيضًا بمثابة عذر شرعي تقؼ بو 
مدة التقادـ. أما بالنسبة لمدد السقوط، فالمعروؼ 
فييا أنيا ال تقؼ وال تنقطع، كمدة رفع دعوى 
ضماف العيب الخفي في عقد البيع، واجازة أو 
نقض العقد الموقوؼ بسبب عيوب اإلرادة، ألنيا 

اليـو السقوط بمجرد مرورىا ولو وقع إلى  تؤدي
األخير في عطمة رسمية وعمى الرغـ مف القوة 

لكننا نعتقد أف الحجر الصحي وتفشي  .(ٔ)القاىرة
الفيروس، خاصة في ظؿ فرض منع التجواؿ في 
مدينة معينة يتحتـ عمى المحكمة أف تعطؿ 
سرياف تمؾ المدة لتعطؿ أنماط الحياة كميا، بما 

لتزاـ مبدأ ال اإلى  فييا المحاكـ ذاتيا، إستناداً 
بمستحيؿ، فكيؼ يطعف الشخص في عقد أو 
ينقض تصرؼ صدر مف الغير في ممكو، وأداة 
الطعف أو النقض متعطمة؟! وىذه إحدى أىـ 
صور عموية القانوف الطبيعي عمى القانوف 

 الوضعي.

                                                           

الؽع: د. ػجذ إٌّؼُ اٌجذساٚٞ، أصش ِؼٟ اٌّذح فٟ  (1)

، 1552االٌزضاَ، ِطجؼخ عبِؼخ فإاد األٚي،اٌمب٘شح، 

 . 56-55ص

 المبحث الثاني
الحجر الصحي ومشكالت المسؤولية  

 المدنية
ال شؾ أف ثمة فرضيات عديدة قد تجد ليا 

عًا عمى أرض الواقع، ففي الحجر الصحي مرت
تنيض فرضية أف الشخص المحتجز صحيًا لـ 
يكف مصابًا بالفايروس التاجي المعدي، لكنو، 
وفي أثناء فترة الحجر، وبسبب سوء إدارة المكاف 
المييأ لمحجر، أصيب ىذا الشخص بعدوى مف 
قبؿ أحد المحتجزيف في المكاف ذاتو المحتجز 

ود مسؤولية جية الحجز عف فيو صحيًا، فما حد
الضرر الذي لحؽ بو؟ وما ىي األضرار التي 
يجب أف تعوضيا جية الحجز، وبضماف الدولة، 

 لممحتجز صحيًا؟
مطمبيف، إلى  عميو نرى أف نقسـ ىذا المبحث

يخصص أوليما لمسؤولية جية الحجز عف 
انتقاؿ العدوى، وثانييما لحدود مسؤولية جية 

 ًا. الحجز تجاه المحتجز صحي
 األولالمطمب 

 مسؤولية جهة الحجز عن انتقال العدوى
ال تنيض أية مسؤولية في نطاؽ القانوف ما    

توافر عنصري الخطأ والضر ورابطة  لـ نكف أماـ
السببية بينيما، ويتميز ركف الخطأ بأنو الركف 
األساس في المسؤولية إذ تتنوع صور المسؤولية 

العادة كؿ بتنوع الخطأ التي تتأسس عميو في 
 مساءلة قانونية، وليذا سوؼ نقسـ ىذا المطمب

فرعيف أوليما لمخطأ في انتقاؿ العدوى، إلى 
 وثانييما ألساس الرجوع في انتقاؿ العدوى. 

 الخطأ في انتقال العدوى: الفرع األول
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الشخص عف أسباب إلى  ينجـ انتقاؿ العدوى  
يمكف تحديدىا، فيي قد تكوف راجعة لمشخص 

عندما ال يمتـز بالتعميمات الصحية المصاب، 
التي توجيت بيا إليو السمطات المختصة، وفي 
ما أف تكوف  ىذه الحالة يتحمؿ ىو نتائج فعمو، وا 
العدوى قد انتقمت إليو مف الغير دوف أي خطأ 
ُينسب إليو، فإذا كاف ىذا االنتقاؿ بعمد أو تعٍد 
مف الشخص اآلخر، فعمى الشخص المصاب أف 

المسؤولية، أما إذا كانت العدوى يرجع عميو ب
بسبب الحجر الصحي ذاتو، فإف مسؤولية جية 
الحجز ىنا تتحقؽ، وىي تتحقؽ إذا لـ تختر 
المكاف المالئـ لمحجر الصحي والذي يتناسب مع 
إنسانية المحتجزيف صحيًا، أو كانت ىناؾ إدارة 
سيئة لممكاف، أو أف جية الحجز تجاوزت 

و عمى األقؿ تعسفت سمطتيا في ايقاع الحجز، أ
في إستعماؿ ىذه السمطة. ونعالج ىذه األمور 

 في المقصديف اآلتييف.
هيئة المكان المالئم عدم ت: األولالمقصد 

ىناؾ بروتوكوالت عالمية في : لمحجر الصحي
المستشفيات والمراكز الصحية ومف ضمنيا 
مراكز الحجر الصحي لمسيطرة عمى انتقاؿ 

ة، وتكوف جية الحجز العدوى داخؿ البيئة الصحي
مرتكبة لخطأ فيما لو لـ تتبع اإلجراءات السميمة 
والمتفؽ عمييا دوليًا، واختارت جية حجر ال 
تتوافر فييا المعايير الدولية المتفؽ عمييا، والتي 
تشمؿ توفير بيئة آمنة لكؿ مريض وكذلؾ لكؿ 
عامؿ في المركز الصحي. ووفؽ آخر إحصاء 

 (CLIN)كافحة العدوى أجرتو المجنة الفرنسية لم
% مف اإلصابات بالعدوى ٘فإف  ٕٚٔٓفي 

، وىذا مؤشر خطير (ٔ)تحدث داخؿ المستشفيات
بالنسبة لعدوى فايروس كورونا المستجد. وقد 
يتمثؿ خطأ جية الحجز في قياميا بجمع 
المصابيف بالفايروس مع المشتبو في اصابتيـ، 
أو أنيا خصصت مكانًا غير حصيف لمحجر مما 

ىروب بعض المصابيف منو واالنخراط إلى  أدى
داخؿ افراد المجتمع لعدـ اتخاذىا التدابير 

. كما يتصور أف يتمثؿ (ٕ)الالزمة لمنع اليرب
خطأ جية الحجز في عدـ القياـ بتطيير وتعقيـ 
مكاف الحجر مما سيؿ في انتقاؿ العدوى. ونعتقد 
أف التزاـ جية الحجز بتييئة المكاف المالئـ 

التزاـ بنتيجة، فمجرد انتشار العدوى لمحجر ىو 
أو ظيور أعراض الفيروس عمى مجموعة مف 
األشخاص يوجب عمى اإلدارة حجزىـ في مكاف 
مالئـ تتوافر فيو المعايير المطموبة مف الناحية 
الصحية. فال يقبؿ مف جية الحجز قوليا إنيا 
بذلت ما بوسعيا مف العناية لتوفير ىذا المكاف 

ي ذلؾ. ثـ أف اإلدارة تكوف اال أنيا فشمت ف
مرتكبة لخطأ في نظرنا إذا ما خصصت مكانًا 
غير مناسب لمحجر الصحي، فتخصيص فندؽ 
قد ال يكوف مناسبًا لمثؿ ىذه العدوى، نظرًا 

                                                           

ٟ ، ِىبفؾخ اٌؼذٜٚ فArab hospitalالؽع: ِغٍخ  (1)

اٌّغزشف١بد، ِمبي ِزبػ ػٍٝ اٌشاثؾ: 

thearabhospital.com  ،ربس٠خ اٌض٠بسح

16/3/2222 . 

ٚثّٕبعجخ ٘شة اٌّظبث١ٓ ثبٌّشع فاْ أزمبي  (2)

اٌؼذٜٚ ِٓ اٌٙبسة ِٓ اٌؾغش ئٌٝ شخض ع١ٍُ 

٠إدٞ ٌضجٛد ِغإ١ٌٚزٗ ثٕبء ػٍٝ خطأ ِشزشن ِٕٗ 

ِٚٓ اإلداسح. ٘زا ِب ٌُ ٠غزغشق خطأ اإلداسح خطأ 

ٌّظبة أٚ اٌؼىظ. )الؽع فٟ ِٛػٛع ئعزغشاق ا

أؽذ األعجبة اٌّإد٠خ ٌؾذٚس اٌؼشس: د. ِؾّذ 

ع١ٍّبْ األؽّذ، رؼذد األعجبة فٟ اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ، 

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌشافذ٠ٓ ٌٍؾمٛق، رظذس٘ب 

و١ٍخ اٌمبْٔٛ ثغبِؼخ اٌّٛطً، اٌّغٍذ األٚي، اٌؼذد 

 (. 51، ص2225، اٌغٕخ اٌؼبششح، 24
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لصعوبة القياـ باإلجراءات والعناية الطبية مف 
تعقيـ وتطيير الزميف فييا، ثـ اف ىذه الفنادؽ قد 

كانوا مصابيف قبؿ  تكوف قد نزؿ فييا أشخاص
فترة الحجر. كما يعد عدـ اجراء الفحص 
المختبري قبؿ وبعد خروج المحتجز مف الحجر 
سببًا إلقامة دعوى المسؤولية عمى جية الحجز 
فيما لو أصيب الشخص بالعدوى، حيث يكوف قد 

  حـر مف فرصة العالج بعد الكشؼ عميو.
حجز والتعسُّف تجاوز جهة ال: المقصد الثاني

يعد تعسؼ جية الحجز : استعمال سمطتهافي 
في استعماؿ سمطة الحجر الصحي نوعًا مف 
الخطأ أو ىو الخطأ بعينو سواء اتخذ صورة 
الخروج عف الحدود الموضوعية لمحؽ، أو كاف 
الخطأ ممثاًل في صورتو العامة في قصد 
االضرار بالغير أو اإلىماؿ وعدـ التبصر. وعمى 

باطمة وغير  ىذا فإف اتباع إجراءات حجر
مشروعة بحيث تتسـ بالكيد الظاىر يستوجب 

. فمثاًل تعد جية الحجر مسؤولة (ٔ)المسؤولية
مسؤولية مدنية عف انتقاؿ العدوى إذا أصرت 
عمى إبقاء بعض األشخاص لمدة تزيد عف المدة 
المتعارؼ عمييا في الحجر بسبب فيروس 

يومًا، أو إصرارىا عمى ادخاؿ  ٗٔكورونا، وىي 
ألشخاص داخؿ الحجر لـ يثبت أف لدييـ بعض ا

ماضي متعمؽ بالسفر لمناطؽ مصابة بالفيروس، 
أو لـ تستند في شكوكيا عمى أسباب مقنعة 
إلحتجاز الشخص صحيًا. ويذكر البعض أف 

الدولي لمعدالة الجنائية  Saragossaمعيد 

                                                           

فٟ ٘زا اٌّؼٕٝ: د. ِؾّذ شٛلٟ اٌغ١ذ، اٌزؼغف فٟ  (1)

اعزؼّبي اٌؾك، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 

 . 363، ص1515

في إيطاليا وضع  ISISCوحقوؽ االنساف، 
االقتصادي  مبادئ تبناىا مجمس األمـ المتحدة

وتضمنت ضوابط  ٜٗٛٔواالجتماعي عاـ 
لضبط الحرية الفردية في حاالت الطوارئ 
الصحية، بحيث قررت بأف القيود المفروضة 
عمى حقوؽ االنساف يجب أف تكوف متوافقة مع 
القانوف، وقائمة عمى ضرورة سائغة تثبت 
بالدليؿ، ومف األسباب السائغة التي تستند الييا 

التقييد ىي مقتضيات حماية الدولة في ىذا 
الصحة العامة، وبالتالي ينبغي أف يكوف الحجر 
عمى األفراد لدواع صحية وأف يكوف ضروريًا، 
بمعنى أف يكوف ىدفو مشروعًا وىو الحد مف 
انتشار المرض، ويكوف في أضيؽ الحدود 
وبمقدار الضرورة دوف تمييز بيف األفراد، كما 

ألخالقي توفير ينبغي أف يكوف مف واجب الدولة ا
الضمانات لممحجور عمييـ المحتجزيف صحيًا، 
وعدـ التجاوز في استعماؿ سمطة الحجر 
الصحي مف قبؿ اإلدارة، كأف ال يتـ إيذاء 
األشخاص المحتجزيف سواء كاف ايذاًء جسديًا أو 
معنويًا، واال يتـ اىانتيـ أو االنتقاص منيـ، مع 
توفير الحاجات األساسية ليـ مف الطعاـ 
والشراب والمالبس واألدوية مجانًا، وتعويض 
المحجور عمييـ بشكؿ عادؿ عف خسائرىـ 
المادية بما في ذلؾ رواتبيـ في اثناء فترة 

 . (ٕ)الحجر

                                                           

ِؾّذ عبعُ دشزٟ ٚػٍٟ اٌؼش٠بْ، األِشاع  (2)

اٌغبس٠خ ٚاٌؾغش اٌظؾٟ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌّؾٍٟ 

ٚاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ، ِمبي ِزبػ فٟ ِٛلغ طؾ١فخ 

، ِٕشٛس ػٍٝ 5/3/2222اٌشاٞ االٌىزشٟٚٔ ثزبس٠خ 

ربس٠خ اٌض٠بسح  www.alraimedia.comاٌشاثؾ 

22/3/2222 . 

http://www.alraimedia.com/
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وسواء أكانت جية الحجز متجاوزة عمى 
سمطاتيا أـ متعسفة في إستعماليا، فإف لمشخص 
المحتجز صحيًا أف يرجع عمييا بالتعويض عف 

نجـ عف خطأ ىذه الجية في  أي ضرر أصابو
احتجازه، أو التعدي عميو أو النيؿ منو، وبكافة 
أوجو الضرر، بما فييا وعمى رأسيا انتقاؿ 
العدوى إليو في أثناء احتجازه صحيًا لسوء في 

 ادارة الحجز أو تقصيرىا، أو حتى تعسفيا.
 أساس الرجوع في انتقال العدوى: الفرع الثاني

ي التعويض عف يختمؼ أساس الرجوع ف   
أساس المسؤولية، فأساس المسؤولية ىو الخطأ، 

ف ذىب إتجاه آخر تحديده بالضرر، فيذا إلى  وا 
، أما أساس الرجوع (ٔ)ليس موضوعنا الرئيس ىنا

تحقؽ المسؤولية، إذ يمـز  بالتعويض فيتحقؽ بعد
مف تحققيا نيوض إلتزاـ مصدره العمؿ غير 
المشروع )الخطأ(، يقع عمى عاتؽ محدث 
الضرر بتعويض المتضرر عف الضرر الذي 
أصابو، فرجوع المتضرر عمى محدث الضرر 
قائـٌ لدى جميع الفقو عمى الضرر، أو عمى نسبة 

الخطأ )أساس إلى  الضرر )أساس التعويض(
لية(، وىذه النسبة تتجمى في رابطة المسؤو 

السببية، إال أف أمرًا آخر روَّج لو الفقو في 
تأسيس الرجوع بالتعويض، أال وىو الخطر؛ 

 ونعالجيما في المقصديف اآلتييف.
من انتقال العدوى الضرر الناتج : األولالمقصد 

يرجع المتضرر عمى محدث : ورابطة السببية
الضرر الذي الضرر المسؤوؿ بالتعويض بسبب 

                                                           

ٌّض٠ٍذ ِٓ اٌزفظ١ً، الؽع: د. ِؾّذ ع١ٍّبْ األؽّذ،  (1)

اٌخطأ ٚؽم١مخ أعبط اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ فٟ اٌزشش٠غ 

ِٚب  25، ص2228اٌؼشالٟ، ِىزجخ اٌزفغ١ش، أسث١ً، 

 ذ٘ب.ثؼ

أصابو، أو أف الضرر الذي أصابو ناجـٌ عف 
 : خطأ المسؤوؿ

ال شؾ أف الضرر ىو الركف : الضرر: أوال  
الثاني مف أركاف المسؤولية المدنية، ويجب أف 
يثبت الضرر كذلؾ واال فال يحكـ بالتعويض، 
والحقيقة أف ممارسات الحجر الصحي إذا كاف 

اره، فإنيا مف شأنيا احتواء المرض ومنع انتش
يمكف أف تتسبب في إصابة الشخص بالعدوى 
وكاف سميمًا قبؿ الحجر أو أف إجراءات الحجر 
مف الممكف أف تسبب تفاقمًا في الحالة الصحية 
لممحتجز. ليس ىذا فحسب، بؿ أف ىذا الحجر 
قد يسبب مشكالت جسدية وعقمية كبيرة. 
فاالكتئاب والحالة النفسية السيئة وحرماف 

الروابط االجتماعية حتى بشكؿ الشخص مف 
اصابتو بالكئابة وعدـ الشعور إلى  مؤقت يؤدي

الوفاة، كما أف قمة النشاط إلى  بالرضا وقد يؤدي
في فترة الحجر ينقص مف المناعة مما يسيؿ 
االستسالـ لمعدوى. وجدير بالذكر أف المشرع 

)كؿ : ( عمى أنوٕٕٓالعراقي ينص في المادة )
.. أو أي نوع مف أنواع فعؿ ضار بالنفس مف .

االيذاء يمـز بالتعويضات مف أحدث الضرر( كما 
)كؿ تعد يصيب : ( أنوٕٗٓجاء في المادة )

 الغير بأي ضرر آخر ... يستوجب التعويض(.
 في الطبيب تأخر بأف الشأف ىذا في قضي ولقد

 العالج تمقي مفالمتوفية حرميا  المريضة فحص
 أودعت والذي فيو، الحؽ ليا كاف الذي المناسب

 عمييا فوت مما ليا، لبذلو الطبيب في ثقتيا
. وعمى ىذا يدخؿ (ٕ)الشفاء في حقيقية فرصاً 

                                                           

(2) Cass.1ere civ.25 mars 1968, Bull.civ, I 

n 109.  
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تفويت الفرصة كذلؾ ضمف صور الضرر الذي 
يمحؽ بالمحتجز صحيًا والذي يستوجب تعويضو. 
ىذا وتكوف جية الحجز مسؤولة مسؤولية 
تقصيرية فيما لو سمحت ألحد المحتجزيف 

الحجر قبؿ انتياء المدة بمغادرة مكاف 
المخصصة لظيور أعراض فيروس كورونا والتي 
ىي بحدود أسبوعيف، كما أف الجية القائمة 
بالحجز مسؤولة عف انتقاؿ العدوى فيما لو لـ تقـ 
بإعالـ الخارج مف الحجر بضرورة اجرائو 
لمفحص المختبري والبقاء في المنزؿ لمدة عشرة 

دات منظمة الصحة أياـ إضافية. وىذا وفقًا إلرشا
 . (ٔ)العالمية

 في العامة لمقواعد وفقاً  :السببية رابطة :ثانيا  
 السببية رابطة اثبات مف بد ال المدنية المسؤولية

 التعويض، عمى يحصؿ لكي المتضرر قبؿ مف
 القانوف مف (ٕٚٓ) المادة نص في جاء حيث

 التعويض المحكمة تقدر-ٔ) :أنو العراقي المدني
 مف المتضرر لحؽ ما بقدر اؿاألحو  جميع في

 ىذا يكوف أف بشرط كسب مف فاتو وما ضرر
 ونّص  المشروع(. غير لمعمؿ طبيعية نتيجة
 :أنو عمى (ٕٔٔ) المادة في كذلؾ نفسو القانوف

 سبب عف نشأ قد الضرر أف الشخص اثبت )إذا
 حادث أو سماوية كآفة فيو لو يد ال أجنبي
 خطأ أو الغير فعؿ أو قاىرة قوة أو فجائي

 يوجد لـ ما بالضماف ممـز غير كاف المتضرر
 أف في شؾ وال ذلؾ(. غير عمى اتفاؽ أو نص
 السببية، رابطة اثبات في أحياناً  صعوبة ىناؾ

 وذلؾ كورونا بفيروس اإلصابة مسائؿ في خاصة
                                                           

الؽع: ِٛلغ ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ،  (1)

www.who.intLar 

 والفترة الطبية الفحوصات ودقة األجيزة لتعقد
 العدوى. بسبب المجتمع يعيشيا التي الحرجة
 الممكف مف فإنو الصعوبة ىذه مع امؿولمتع

 سببية رابطة وجود الثبات القرائف إلى االستناد
  والمتضرر. الحجز جية خطأ بيف
 حكـ أىـ إلى نشير السببية رابطة بمناسبةو    
 انتشار بمناسبة ظير والذي الخصوص بيذا

 وىو (االيدز) المكتسبة المناعة نقص فيروس
 شأف ففي (اكورون) كفيروس معدي مرض أيضاً 
 السببية الستخالص القضائية القرائف قبوؿ

 تطبيؽ إلى الفرنسي القضاء ذىب القانونية،
 إصابة مجاؿ في المفترضة السببية نظرية

 عممية بسبب االيدز، مرض بفيروس المريض
 بقرينة القضاء أخذ حيث إليو، مموث دـ نقؿ

 إلى تنسب العدوى أف عمى المريض لصالح
 الطبيعي بالدـ األمر تعمؽ واءس الدـ نقؿ واقعة

 مف يتطمب ما وكؿ الصناعية، مشتقاتو أو
 في حدثت الدـ نقؿ واقعة أف إثبات المتضرر

 فترة وىي ٜ٘ٛٔ عاـ إلى ٜٓٛٔ مف الفترة
 بالتعويض لو يحكـ مما االيدز( )عدوى انتشار
 الدـ نقؿ بيف السببية رابطة توافر عمى بناءً 

 إلى كذلؾ ضاءالق استند ولقد العدوى. وحدوث
 أو األسباب إحدى وجود عدـ معرفة ضرورة
 المريض إصابة إلى تؤدي التي األخرى الطرؽ

 مثاؿ المموث، الدـ غير االيدز، مرض بفيروس
 المخدرات مدمني مف المصاب يكوف أف ذلؾ
 عالقة لو يكوف وأال باالبر الحقف طريؽ عف

 يكوف وبذلؾ الفيروس. يحمؿ شخص مع جنسية
 دـ لنقؿ مباشرة نتيجة ىو حصؿ الذي الضرر
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 أو القانوني باإلسناد يسمى ما وىذا .(ٔ)مموث
 القانونية. السببية

 أصيب لو أنو نستنتج الحكـ ىذا فمف
 وكاف كورونا، بفيروس الحجر فترة في الشخص

 الطبي الفحص بموجب سميماً  الفترة تمؾ قبؿ
 ىي الحجز جية أف قرينة يعد فيذا الخاص،

 وال بالمرض، إصابتو في سبباً  كانت التي
 بإثبات اال المسؤولية مف التخمص تستطيع
 الخطر :الثاني المقصد .(ٕ)األجنبي السبب

 تؤسس ال :لمخطر( السميم الشخص )تعريض
 عمى األحواؿ جميع في المدنية المسؤولية دعاوى
 التبعة، بتحمؿ يسمى ما أو الضرر، أو الخطأ

 فكرة يابين مف ظيرت حديثة أسساً  ىناؾ أف بؿ
 بالنسبة أما والحذر، والحيطة (ٖ)الخطر خمؽ

 الحجر في الشخص ادخاؿ أف فيالحظ لمخطر

                                                           

 اٌّغإ١ٌٚخ اٌض٠ٛد، ع١ٍّبْ عٍّبْ ؽّذ. الؽع: د (1)

 إٌٙؼخ داس اٌٍّٛس، اٌذَ ٔمً ػ١ٍّخ ػٓ اٌّذ١ٔخ

 . 541ص ،2225 اٌمب٘شح، اٌؼشث١خ،

ٕجٟ الؽع: د. ِؾّذ ع١ٍّبْ فٟ ئصجبد اٌغجت األع (2)

األؽّذ، ثؾضٗ فٟ رؼذد األعجبة، ِشعغ عبثك، 

 .82ص

رؼذدد فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش طٛس اٌّغإ١ٌٚخ اٌزٟ  (3)

رفشص لٛاػذ ٌٍشعٛع ثبٌزؼ٠ٛغ ػٍٝ أعبط فىشح 

اٌخطش، ٚاٌزٟ ٌُ رؼذ فىشح ٠ؾزىش٘ب ٔظبَ اٌزأ١ِٓ، 

فٟٙ رٕٙغ فٟ اٌؼّبْ ػِّٛبً، ٚفٟ ع١ّغ طٛسٖ، 

ٌزؼ٠ٛغ، وّب أٔٙب فىشح رزؾذد ثٙب ثّب ف١ٙب ا

اٌّغإ١ٌٚخ، وّب فٟ اٌذفبع اٌششػٟ، ثً أْ ثؼغ 

اٌّغإ١ٌٚبد ثبرذ رزأعظ ػ١ٍٙب.)الؽع: د. ِؾّذ 

اٌخطش= ع١ٍّبْ األؽّذ ٚد. ٘بدٞ ِغٍُ ٠ٛٔظ، 

=اٌغٛٞ أعبعبً ٌّغإ١ٌٚخ ٔبلً األشخبص عٛاً، 

ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌّفىش، رظذس٘ب و١ٍخ اٌمبْٔٛ 

ع١خ فٟ عبِؼخ ِؾّذ خ١ؼش ثغىشح ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١ب

(. ٠ُٚؼشف 12، ص2211، 15اٌغضائش٠خ، اٌؼذد 

أٔٗ رٙذ٠ذ ثٛلٛع وبسصخ أٚ ؽبٌخ رٙذد اٌخطش ثأٔٗ: 

األٔغبْ فٟ ؽ١برٗ أٚ فٟ ِبٌٗ أٚ ؽش٠زٗ أٚ طؾزٗ. أٚ 

أٞ شٟء ػض٠ض ػ١ٍٗ، ارا وبْ اٌغ١ش اٌؼبدٞ ٌالِٛس 

سد ٠ش١ش ئٌٝ رؾممٙب فٟ اٌغبٌت اٌشبئغ. ٚاٌزؼش٠ف ٚا

 .15فٟ اٌجؾش اٌغبثك اٌزوش، ص 

 مشتبييف أو مصابيف يحوي الذي الصحي
 رجعوا الذيف أولئؾ خاصة بالفيروس بإصابتيـ

 ذلؾ ففي الفيروس، فييا تفشى مناطؽ مف
 وىنا .العدوى لخطر السميـ لمشخص تعريض
 تكوف لوحدىا لخطرا خمؽ فكرة أف إلى نشير
 رابطة بثبوت القاضي قناعة لتكويف أحياناً  كافية

 الذي والضرر الحجز جية فعؿ بيف السببية
 فرد يقوـ عندما فمثالً  .بالشخص يمحؽ أف يمكف

 حالة بخمؽ – منو بإىماؿ أو متعمدة بصورة ما
 تميؿ الحالة، ىذه مثؿ في ،خطرة-موضوعياً  –

 الفرد ىذا وليةبمسؤ  األخذ إلى دائماً  المحاكـ
 بدالً  الخطر وقوع توقعية أو احتمالية إلى مستندة

 السببية. رابطة وجود إثبات عمى االعتماد مف
 الفرنسية )نانتير( محكمة قضت المناسبة وبيذه
 المختبر اعتبر بموجبو والذي ٜٜٛٔ/ٙ/٘ في

 الفيروسي الكبد التياب مرض ضد لمقاح الصانع
 أدلة وجود تبرةمع الجمد في البقع عف مسؤوالً 
 ىو المقاح بأف كاؼٍ  بشكؿ باالستنتاج تسمح
 المساىمة أف كما المرض. ظيور في السبب

 خطر إلى والتعرض الخطر خمؽ في الخاطئة
 احتماؿ إلى تؤدي تصرفات ىي اعتيادي غير

 كما بالتعويض وممزماً  مسؤوالً  بيا القائـ اعتبار
 يقرر االمريكي القضاء أف إلى (ٗ)البعض ويذىب

 بيف السببية رابطة وجود إثبات يتـ لـ إذا أنو

                                                           

 عّؼخ أٔٛس د. اٌط٠ًٛ، ػٍٟ عّؼخ أٔٛس د. الؽع: (4)

 االػشاس ػٓ اٌّذ١ٔخ اٌّغإ١ٌٚخ دػٜٛ اٌط٠ًٛ، ػٍٟ

 ،2214 إٌّظٛسح، ٚاٌمبْٔٛ، اٌفىش داس اٌج١ئ١خ،

 ع١ٍّبْ ِؾّذ د. ٌٍّض٠ذ: وزٌه ٚالؽع .121ص

 افزشاع اٌىش٠ُ، ػجذ طبٌؼ اٌىش٠ُ ػجذ ٚد. األؽّذ

 ِٕشٛس ثؾش اٌّذ١ٔخ، اٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌغجج١خ ساثطخ

 ،1 اٌؼذد ػغّبْ، عبِؼخ اٌمب١ٔٛٔخ، اٌؼٍَٛ ِغٍخ فٟ

  ثؼذ٘ب. ِٚب 58ص ،2218 اٌشاثؼخ، اٌغٕخ
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 غير الحقة ونتيجة عميو المدعى عمؿ أو سموؾ
 فإف الموكيميا، أو السرطاف كمرض محددة
 السموؾ يتبع المتزايد الضرر بأف تقوؿ الحقيقة
 تمؾ تكوف وبالتالي عميو، لممدعى بالخطر المتسـ
 ؾذل بيف سببية رابطة بوجود لمتخميف كافية قرينة

 جية عمى تقدـ لما ووفقاً  الضرر. وتزايد السموؾ
 القياـ قبؿ الخطر ىذا عمى التأميف الحجر

 لمشخص يحؽ ذلؾ وبخالؼ الحجر. بإجراءات
 والمطالبة الحجز جية عمى الرجوع السميـ

 بو لحؽ الذي األدبي الضرر عف بالتعويض
  الخطر. ىذا لوجود

 المطمب الثاني
اه حدود مسؤولية جهة الحجز تج 

 المحتجز صحيا  
عندما تواجو الدولة خطرًا محدقًا بالوجود  

البشري، فإف مف حقيا، بؿ ومف واجبيا، القياـ 
بكؿ االجراءات الالزمة لمتصدي لمخطر والحد 
مف الخسائر التي مف الممكف أف تنجـ عنو، 
وىي بيذا ال يمكف إال أف ُتصّدر أوامر 

ألوامرىا لمجميور، وما عمى األفراد إال اإلنصياع 
كي تتحقؽ األىداؼ المرجوة، والتي سيستفيد 
منيا جميع األفراد، فالخطر في تفشِّي األوبئة 
متوجٌو نحوىـ، ييدد كيانيـ، ويمس بأعمى قيمة 
ليـ، قيمة أف يبقوا أحياًء وأصّحاًء، لذا فال بد 
مف التعاوف مع أجيزة الدولة لمنيؿ مف ىذه 

نطمؽ  األخطار الجسيمة؛ وليذا ال يجوز أف
مسؤولية الدولة، واالدارة فييا، وخصوصًا 
الجيات المسؤولة عف الحجر الصحي، ىكذا 
ال ساىمنا في تكبيؿ  عبثًا دوف تقييد أو تحديد، وا 

أيادي األجيزة المختصة ومنعناىا مف التصدي 
لمخطر، األمر الذي سينقمب أثره سمبًا عمى 

وليذا فإف لمسؤولية جية الحجز  المجتمع.
ا أف الرجوع بالتعويض عمييا تحكمو حدود، كم

قواعد، نوضحيا في فرعيف، نبحث في الفرع 
في حدود مسؤولية جية الحجز تجاه  األوؿ

سالمة المحتجز صحيًا، ونبحث في الثاني 
ـ رجوع المحتجز صحيًا تغطية الخسائر وأحكا

 بالتعويض. 
حدود مسؤولية جهة الحجز تجاه : الفرع األول

 سالمة المحتجز صحيا  
في ىذا الفرع سنتناوؿ الحاالت التي ال  

ُتسأؿ فييا جية الحجز عف سالمة المحتجزيف 
، ثـ نتناوؿ إلتزاـ األوؿصحيًا، وذلؾ في المقصد 

جية الحجز بضماف السالمة الصحية في 
 المقصد الثاني.

حدود حصانة جهة الحجز : األولالمقصد  
ال تتحمؿ جية الحجز : من المسؤولية

دنية عف اضرار الحجر الصحي المسؤولية الم
وفيروس كورونا في جميع األحوؿ، فأحيانًا يكوف 
الشخص ىو المسؤوؿ عف الضرر الذي يمحؽ 
بالغير، فال يجوز لمشخص إذا ما ظيرت عميو 
اعراض إصابتو بالفيروس أف يكتـ ىذه 
المعمومات عف جية الحجز أو السمطة عمومًا، 

اقدي وىذا التزاـ يسمى بااللتزاـ غير التع
باإلعالـ. ومخالفة ىذا االلتزاـ إذا كاف مف شأنو 
احداث الضرر سواء بالعامميف في جية الحجر 
أو غيرىـ مف األشخاص المحتجزيف يؤدي 
لثبوت المسؤولية التقصيرية لمشخص الذي كتـ 
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المعمومات وبالتالي يجوز ليـ الرجوع عميو 
. ومف أىـ األمثمة عمى (ٔ)ومطالبتو بالتعويض

شيء أف مسافرًا عمى إحدى الخطوط ىذا ال
الجوية االمريكية كتـ عف طاقـ الطائرة أنو أجرى 
فحصًا لمفيروس، وعندما نزؿ مف الطائرة أخبر 
الطاقـ بذلؾ وأف نتائج فحصو جاءت إيجابية 
تؤكد اصابتو بعدوى الفيروس، مما استدعى ذلؾ 
وضعو مع مف معو مف المسافريف عمى متف تمؾ 

  جر الصحي.الرحمة داخؿ الح
: ثـ أف ىناؾ قاعدة قانونية تقضي بأف    

فمف استعمؿ  (ٕ))الجواز الشرعي ينافي الضماف(
حقو استعمااًل جائزًا لـ يضمف ما ينشأ عف ذلؾ 
مف الضرر. وعمى ىذا فإف اإلدارة حينما تقـو 
بالحجر عمى األشخاص المصابيف أو المشتبو 
 بإصابتيـ بفيروس كورونا إنما تستخدـ حقاً 
مستمدًا مف القوانيف واألنظمة والتعميمات، بؿ مف 
الدستور، وطالما أنيا تستخدمو استخدامًا 
مشروعًا فإف ىذه الجية ال تتحمؿ الضرر الذي 
ينشأ مف ىذا االستخداـ لمحؽ. غير أف ذلؾ 
مرىوف بعدـ وجود نية اإلضرار بالغير وتحقيؽ 
مصمحة مشروعة وىي النظاـ العاـ والصحة 

اخؿ المجتمع، وأال يكوف الضرر الذي العامة د
يمحؽ بالمحتجزيف صحيًا أكبر مف المصمحة 
المتمثمة بالوقاية مف المرض واحتواء المرض أو 
الخوؼ مف انتشاره، خاصة إذا وجدت دالئؿ 

                                                           

ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ؽٛي ٘زا اٌّٛػٛع الؽع:  (1)

ص٠ّبْ سِؼبْ عؼ١ذ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ ػٓ 

ٌمبْٔٛ وزّبْ اٌّؼٍِٛبد، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ ا

 42، ص2215ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، عبِؼخ د٘ٛن، 

 ِٚب ثؼذ٘ب. 

 ( ِذٟٔ ػشالٟ. 6اٌّبدح ) (2)

عمى انحساره أو عدـ انتشاره أصاًل في منطقة 
 الحجر. 

كما أف الدولة مف حقيا في ما لو تفشى   
ؼ بؤره، أف تفرض حجرًا صحيًا المرض ولـ ُتعر 

عمى قرية أو مدينة أو قضاء أو محافظة 
بأسرىا، لكف يجب أف تستند في الحجر الصحي 

حجج مقنعة، كما أف مسؤولية إلى  الجماعي
الدولة االجتماعية تفرض عمييا تحديدًا في ىذا 
النوع مف الحجر أف تعوض العماؿ واألجراء 

أسبوعي، أو  الذي يتمقوف أجورىـ بشكؿ يومي أو
يتمقوف رزقيـ بأعماؿ عرضية، كما أف الواجب 
األخالقي يحتـ عمييا أف تصرؼ تعويضات 
ألرباب العمؿ في المشاريع الصغيرة التي تعطمت 
بسبب الحجر الصحي الجماعي، كما فعمت 

 بعض البمداف مثؿ الواليات المتحدة األمريكية.
وفي الحجر الصحي الجماعي، تكوف الدولة   

ة الحجز، والشعب في المدينة الواحدة أو ىي جي
المدف المتعددة ىـ المحتجزيف صحيًا، فينا تكوف 
الدولة مسؤولة تجاىيـ مسؤولية الحاجز 
لممحجوز، فيجب أف توفر ليـ الغذاء والدواء 
مجانًا، أو توفر ليـ آلية لالنفاؽ عمى 
المستمزمات الحياتية والصحية الالزمة ليـ، وأف 

اتيـ مف كسب وما لحقت بيـ تعوضيـ عف ما ف
مف خسائر، وىنا ال تنيض مسؤولية الدولة عمى 
أساٍس مدني او جنائي، بؿ ىي مسؤولية 

صمف عنواف  -قانوناً -إجتماعية تدخؿ 
، فالدولة مثمما تكوف وارث مف ال (ٖ)الضماف

                                                           

الؽع: د. ِؾّذ ع١ٍّبْ األؽّذ، اٌّذخً ٌذساعخ  (3)

بْ،  ّّ  .2222اٌؼّبْ، داس اٌؾبِذ، ػ
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، ولكؿ (ٔ)وارث لو، فيي ضامف مف ال ضامف لو
عويض، فرد أف يرجع عمى االدارة في الدولة بالت

إف ىي قصَّرت عف توفير ىذه المستمزمات لو، 
وال يحصنيا أنيا مارست حقيا في التصدي 
لموباء، وأساس الرجوع ىو الضماف االجتماعي 

 .(ٕ)أو المسؤولية االجتماعية لمدولة
إلتزام جهة الحجز بضمان : المقصد الثاني 

قد تكوف جية الحجر مسؤولة : السالمة الصحية
تجاه الشخص المحتجز صحيًا مسؤولية تقصيرية 

في الحجر الصحي، عف األضرار المادية 
والجسدية التي أصابتو، وكذلؾ تكوف مسؤولة 
عف تعويضو عف الضرر األدبي، ليس فقط في 
الحاالت التي حددىا القانوف، بؿ حثى عف القمؽ 
والخوؼ واالكتئاب، فإذا ما ثبت أنيا لـ تتخذ 

المرض ومنع  العناية الالزمة لمتقميؿ مف وطأة
داخؿ مقر الحجر إلى  وصوؿ االخبار الكاذبة

حالة مف القمؽ إلى  الصحي، مما أدى ذلؾ
والخوؼ واالكتئاب لدى المحتجزيف قد ال يشفوف 
منو حتى بعد الخروج مف الحجر. كؿ ذلؾ يعد 
إساءة الستعماؿ حؽ الحجر الصحي عمى 

 االفراد.
إف رجوع األشخاص الذيف أصابيـ ضرر ما   

األضرار المبينة سابقًا عمى جية الحجز، مف 
ناجـ عف إخالؿ مفترٍض بالتزاميا في ضماف 
سالمة المحتجزيف لدييا بشكؿ عاـ، وبضماف 
سالمتيـ الصخية بشكٍؿ خاص. فااللتزاـ بضماف 

                                                           

الؽع: د. ِؾّذ ع١ٍّبْ األؽّذ، خٛاؽش ِذ١ٔخ،  (1)

 .82ِشعغ عبثك، ص 

اٌذٌٛٞ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ  الؽع: د. ثّٛ ثش٠ٚض خبْ (2)

ٌٍؾّب٠خ اٌّذ١ٔخ، أؽشٚؽخ دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، 

 .188،ص 2212عبِؼخ اٌغ١ٍّب١ٔخ، 

السالمة نشأ في نطاؽ مسؤولية ناقؿ األشخاص 
مسؤوليات أخرى إلى  تجاه الراكب، ثـ انتقؿ
التي ترى أف  (ٖ)يدةتنيض عمى فكرة الع

األشخاص الذيف يكونوف في عيدة شخص 
معيف، في نطاٍؽ زماني ومكاني، يكوف مسؤواًل 
عنيـ، ومف بيف ىذه المسؤوليات مسؤولية منظـ 

. أما االلتزاـ بضماف السالمة (ٗ)النشاط الرياضي
الصحية، فيو إلتزاـ خاص خالص يقع عمى 
المستشفيات في العادة، وعمى المسؤوليف 

 القائميف عمى الحجر الصحي.و 
: الصحية حدود االلتزام بضمان السالمة: أوالً 

يتحمؿ ىذا االلتزاـ الطبيب القائـ عمى حالة 
المحتجز صحيًا، إذ لـ يعد التزاـ الطبيب مجرد 
بذؿ العناية الالزمة تجاه المرضى، بؿ تعداه 
بظيور التزاـ حديث نسبيًا يطمؽ عميو االلتزاـ 

لصحية، ومثؿ ىذا القوؿ بضماف السالمة ا
ينطبؽ عمى مراكز الحجر الصحي، فيذه 
المراكز ممزمة بضماف سالمة األشخاص 
الداخميف فيو. وليذا االلتزاـ عناصر منيا، وجود 
خطر ييدد السالمة الجسدية لممحتجز صحيًا، 
وأف يكوف كادر المركز الصحي لمحجر مينيًا، 
وأف يكوف األشخاص المحتجزيف قد عيدوا 

. وبقدر تعمؽ (٘)سيـ لمركز الحجر الصحيأنف
                                                           

ٟٚ٘ فىشح أرٝ ثٙب اٌذوزٛس ِغ١ذ ؽ١ّذ اٌؼٕجىٟ، فٟ  (3)

وزبثٗ، لبْٔٛ إٌمً، ِٓ ِٕشٛساد ِشوض اٌجؾٛس 

 .13، ص1585اٌمب١ٔٛٔخ، ٚصاسح اٌؼذي، ثغذاد، 

١ٍّبْ األؽّذ، اٌّغإ١ٌٚخ ػٓ الؽع: د. ِؾّذ ع (4)

اٌخطأ اٌزٕظ١ّٟ فٟ ئداسح إٌّبفغبد اٌش٠بػ١خ، داس 

بْ،  ّّ  .85، ص 2222ٚائً ٌٍٕشش، ػ

الؽع: الٌٛػ ع١ّشح، االٌزضاَ ثؼّبْ اٌغالِخ فٟ  (5)

اٌّغبي اٌطجٟ، ثؾش ِٕشٛس فٟ اٌّغٍخ اٌغضائش٠خ 

ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ، دْٚ 

 . 182ِؼٍِٛبد أخشٜ،
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األمر بدراستنا فإف المحاكـ الفرنسية تعرؼ 
االلتزاـ بضماف السالمة الصحية بأنو التزاـ 
الجية المحتجزة بأف ال تتسبب لممريض أو 
المحجور بمرض خارجًا عف المرض )الفيروس( 

. ولكي يتحقؽ االلتزاـ (ٔ)موضوع الحجر والعالج
لصحية والذي ىو التزاـ بضماف السالمة ا

، ال بد لجية الحجز مف القياـ باإلعالـ (ٕ)بنتيجة
والتبصير بالنسبة لألشخاص المحتجزيف، وىذا 
التزاـ آخر تقتضيو العدالة؛ كما أف الشخص 
المحتجز صحيًا يستطيع أف يرجع عمى جية 
الحجز سواء أكانت ىي المقصرة في ىذا 

أحد لى إ االلتزاـ، أـ كاف التقصير منسوباً 
كودارىا الطبية أو التمريضية أو الخدمية، ويتـ 

ى الرجوع ىنا عمى أساس المسؤولية التي تقع عم
ولكف ما ىي  عاتؽ المتبوع عف أعماؿ تابعو.

 معايير ضماف سالمة المحتجز صحيًا؟ 
: معايير ضمان سالمة المحتجز صحيا  : ثانيا  

المعيار : يوجد معياراف بيذا الخصوص وىما أوالً 
ومضمونو خروج المحتجز مف : لموضوعيا

الحجر سالمًا، فبموجب ىذا المعيار فإف الجية 
المحتجزة غير ممزمة بشفاء المحتجز مف أمراض 
أخرى سابقة لديو، غير أنيا ممزمة بنتيجة مفادىا 
 -ضرورة خروج المحتجز سالمًا بعد مدة الحجر

خاليًا مف  -يومًا بحسب ما ىو شائع ٗٔوىي 
ال لماذا تـ الحجر عدوى فيروس  )كورونا(، وا 

                                                           

(1) Cass. Paris, 1ere, ch, 15 jan, 1999, 

D.1999, IR, 62.  

الؽع: د. ؽغبَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛأٟ، إٌظش٠خ  (2)

اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، اٌغضء األٚي، اٌّغٍذ األٚي، 

، ِطبثغ عبِؼخ ػ١ٓ 3اٌّظبدس االساد٠خ ٌالٌزضاَ، ؽ

 . 358، ص2222شّظ، 

أصاًل. أما المعيار الثاني فيو المعيار الشخصي 
ومضمونو، عدـ تأثير الحجر الصحي عمى أي 
وضع شخصي خاص بالشخص ال سيما فيما لو 

إلى  كاف مريضًا بمرض مزمف وأدى الحجر
تزعزع حالتو الصحية. فتكوف جية الحجز 

محتجز مرتكبة لخطأ فيما لو تسببت بإصابة ال
بأمراض مستقمة عف مرض )فيروس كورونا(، 
وال تستطيع التخمص مف المسؤولية ما لـ تثبت 
أف إصابة المحتجز بيذا المرض المستقؿ كاف 

 في وقت سابؽ إلدخالو في الحجر الصحي. 
ومف الميـ اإلشارة ىنا أف معظـ حاالت    

الوفاة التي حصمت لمرضى فيروس كورونا 
متقدميف في العمر، وىـ كانت بيف األشخاص ال

إما كانوا ممف ليـ مناعة قميمة ضد األمراض، أو 
كانوا يعانوف مف أمراض مزمنة سابقة ساعدت 
الفيروس في احداث حالة الوفاة. وفي ىذه الحالة 
ينبغي األخذ إما بنظرية السبب المنتج أو الفعاؿ 

، (ٖ)أو نظرية تعادؿ األسباب في إحداث الضرر
ف فعؿ جية الحجر أو وذلؾ لمتحقؽ ىؿ أ

إىماليا مثاًل في التعامؿ مع فيروس كورونا ىو 
السبب في حالة الوفاة أـ أف المرض المزمف 
الذي كاف يعاني منو المحتجز كاف كافيًا إلحداث 
الضرر أو الوفاة. وىذا أمر متروؾ لسمطة 

  قاضي الموضوع التقديرية.
تغطية الخسائر وأحكام رجوع : الفرع الثاني

 جز صحيا  بالتعويضالمحت

                                                           

إٌظش٠ز١ٓ الؽع ٌّض٠ٍذ ِٓ اٌزفظ١ً فٟ ٘بر١ٓ  (3)

ِٚٛلف اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ: د. ِؾّذ ع١ٍّبْ 

 11األؽّذ، ثؾضٗ فٟ رؼذد األعجبة، عجك روشٖ، ص

 ِٚب ثؼذ٘ب.
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إف الخسائر التي ينبغي أف تغطييا جية 
الحجز الصحي، تتمثؿ في أجور العماؿ الذيف 
امتنعوا عف أداء العمؿ بسبب الحجر، وكذلؾ 

. بعبارة (ٔ)التعويض عف الفرص التي فاتت عمييـ
أخرى عمى جية الحجر أف تغطي كؿ الخسائر 

ء فترة االقتصادية والمادية لممحتجزيف صحيًا اثنا
الحجر. كما تمتـز جية الحجر بالتكفؿ بالفوائد 
التأخيرية التي تترتب عمى المحتجزيف نتيجة 
التزاماتيـ التعاقدية، وىذا أمر تقتضيو العدالة 
ذا كاف اعتبار فيروس كورونا  والمنطؽ. وا 
والحجر الصحي قوة قاىرة بالنسبة لممحتجزيف، 
 فقد يكوف مف الصعب اعتباره كذلؾ بالنسبة
لجية الحجز، ذلؾ ألنيا متمثمة باإلدارة أو 
السمطة التي تضمف مثؿ ىذه الخسائر الناجمة 
عف الكوارث واألوبئة، فال تستطيع االحتجاج 
بوجود قوة قاىرة تتيح ليا اعفائيا مف تغطية 
الخسائر. وفي الحقيقة إف الحؿ المناسب لتفادي 
ىذه المنازعات بيف اإلدارة واألشخاص يكمف في 

 صناديق الضمان(رة وجود ما يسمى ب)ضرو 
وىي آلية قانونية تبنتيا العديد مف الدوؿ لتقديـ 
تعويض سريع وفعاؿ لضحايا األضرار الكبرى 
كالكوارث الطبيعية والنزاعات المسمحة واإلرىاب 
واألمراض واألوبئة ذات االنتشار الواسع 

، ىذه الصناديؽ تمعب (ٕ)كفيروس كورونا وااليدز
                                                           

اٌغذ٠ش ثبإلشبسح ئٌٝ أْ رمذ٠ُ خذِبد اٌٙبرف  (1)

ٚاالٔزشٔذ ٚاٌطؼبَ فٟ اٌؾغش اٌظؾٟ، وٍٙب رؼذ 

ِغب١ٔخ، ٚرٌه اعزٕبداً ٌٍمبْٔٛ اٌفذساٌٟ األِش٠ىٟ 

بِخ عبثك اإلشبسح ا١ٌٗ. ٚ٘زا ِب ٠ٕجغٟ أْ ٌٍظؾخ اٌؼ

 ٠ىْٛ ػ١ٍٗ اٌّٛلف فٟ ظً إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌؼشالٟ. 

سثبة ػٕزش ئثشا١ُ٘، رؼ٠ٛغ اٌّغٕٟ ػ١ٍُٙ ػٓ  (2)

األػشاس إٌبشئخ ػٓ عشائُ اإلس٘بة، أؽشٚؽخ 

دوزٛساٖ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ إٌّظٛسح، اٌمب٘شح، 

 . 251، ص2222

ميًا آللية التعويض مف خالؿ قواعد دورًا تكمي
المسؤولية المدنية ونظاـ التأميف المباشر، 
ويكرس مبدأ التضامف الوطني بيف أفراد المجتمع 
وبطريقة حضارية مبنية عمى أسس عممية 
وقانونية. وبالطبع تدار ىذه الصناديؽ مف خالؿ 
الدولة وتعتمد عمى موارد مف بينيا شركات 

الشركات األخرى وجزء  التأميف والضرائب عمى
 مف ميزانية الدولة. 

أما عف مدى جواز التأميف عف الخسائر 
الناجمة عف الحجر الصحي والتزاـ االدارة 
بالتأميف اإللزامي عف اجراءاتيا في الحجر 
الصحي. فالتأميف في مجاؿ المسؤولية ىو عقد 
يبـر بيف المسؤوؿ وىو المؤمف لو وبيف المؤمف 

يمتـز بموجبو المؤمف بتعويض وىو شركة التأميف 
األضرار التي يمحقيا المؤمف لو بالمتضرر. 
 وبذلؾ ينتقؿ عبء التعويض مف عاتؽ المسؤوؿ

. ويمكف أف يشمؿ التأميف (ٖ)كاىؿ المؤمفإلى 
مف المسؤولية كافة أحواؿ المسؤولية التقصيرية 
أو العقدية اال ما يترتب مف مسؤولية عف الخطأ 

تكبو الفرد مف أعماؿ العمد في حالة ما ير 
شخصية دوف المسؤولية عف عمؿ الغير، ومف 
ضمف صور التأميف قياـ الجية القائمة بالحجر 
بالتأميف عف األضرار التي تمحؽ األشخاص 
المحتجزيف داخؿ الحجر الصحي، وبدييي أف 
مف بيف التزامات المؤمف لو دفع أقساط التأميف 

المؤمف  لممؤمف والقسط ىو السبب فيما يمتـز بو
لو مف ضماف الخطر، ويتوجب عمى المؤمف لو 
كذلؾ اخطار المؤمف بالبيانات التي يستطيع 

                                                           

١ذ اٌؾى١ُ ٚآخشْٚ، ِشعغ عبثك، الؽع: د. ػجذ اٌّغ (3)

 . 252ص
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عمى أساسيا المؤمف أف يحدد الخطر موضوع 
التأميف. ومف مقتضيات حسف النية والتعاوف في 
تنفيذ عقد التأميف أف يبادر أحد المتعاقديف 

 . (ٔ)بإخطار اآلخر بما قد يقع اثناء التعاقد
ظرًا لكثرة وقائع انتشار الفيروسات ون 

الميددة لإلنساف في سالمتو الجسدية وشيوع 
استخداـ مراكز الحجر الصحي في دوؿ العالـ 
وحتى في العراؽ، عميو نعتقد أف التأميف يجب أف 
يكوف الزاميًا أو اجباريًا، فكثرة دعاوى التعويضات 
المحتممة عف األضرار المادية والنفسية التي قد 

ضرورة أف إلى  ؽ بالمحتجزيف صحيًا، يدفعتمح
تقـو جيات الحجر الصحي بالتأميف االلزامي عمى 

 أنشطتيا واجراءاتيا حماية لممتضرريف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الؽع: ؽغ١ٓ ػبِش ٚػجذ اٌشؽ١ُ ػبِش، اٌّغإ١ٌٚخ  (1)

ِٚب  515، ص1515، داس اٌّؼبسف، 2اٌّذ١ٔخ، ؽ

 ثؼذ٘ب. 

 الخاتمة
ف الحفاظ عمى الصحة العامة ىو أمر إ

يتحممو الجميع وليس االدارة وحدىا، إذ ينبغي 
عمى كؿ شخص أف يخبر السمطة العامة عف 

اىو بأي مرٍض معٍد مف شاف انتشاره أف اشتب
إذ أماـ ىذا األمر ، يسبب ضررًا عامًا بالجميع

كؿ الحريات، إذ  وتقؼ، تنصاع كؿ الحقوؽ
القياـ بيذا الواجب فضيمة في حد ذاتيا تحثُّ 
عمييا األخالؽ ويقرىا منطؽ الديمومة في 
الوجود، بؿ ويدافع عنيا القانوف، ويكسوىا 

ف تعارضت مع أي حؽ آخر، فمف  الحماية وا 
المعروؼ أف مف بيف حقوؽ المريض عمى 
طبيبو عدـ افشاء األخير لمسر الطبي الذي 
يخص ىذا المريض، إال أف ىناؾ استثناءات 
عمى ىذا األمر، منيا أنو يجوز لمطبيب إفشاء 
سر المريض تحقيقًا لممصمحة العامة في مواجية 
، منع انتشار وباء مرضي معدي ييدد الجميع

د ُقضي في فرنسا ببراءة طبيب رأي في الحماـ فق
العاـ الذي يستحـ فيو شابًا كاف يعالجو مف 
مرض قرحة زىرية، وقد حاوؿ ىذا الطبيب منع 
الشاب مف دخوؿ الحماـ واالستحماـ، اال انو لـ 

إبالغ مدير إلى  يفمح في ذلؾ، حيث اضطر
الحماـ الذي أخرج ىذا الشاب عمى الفور مف 

أف ىذا األخير رفع دعوى عمى الحماـ، غير 
الطبيب إلفشائو سر مرضو، حيث قضت 
المحكمة ببراءتو، وقالت في أسباب حكميا أف 
الطبيب فعؿ ذلؾ مف أجؿ المصمحة العامة ولـ 

. وبعد اف (ٕ)يكف في استطاعتو إال أف يفعؿ ذلؾ
                                                           

الؽع: ١ِٕش س٠بع ؽٕب، اٌّغإ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ٌألؽجبء  (2)

ٚاٌظ١بدٌخ، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، االعىٕذس٠خ، 
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أنيينا الكتابة في موضوع البحث توصمنا لما يمي 
  :مف االستنتاجات والمقترحات

 : االستنتاجات: أوال  
تقـو اإلدارة بالحجر الصحي عمى األشخاص -ٔ

المشتبو اصابتيـ بفيروس معدي )كورونا( أو 
الحامميف لعدوى الفيروس لغرض حماية 
الصحة العامة والحفاظ عمى النظاـ العاـ في 

 منع تفشي المرض واحتوائو. 
ىناؾ فرؽ بيف الحجر الصحي -ٕ

(Quarantine)  والعزؿ(Isolation) 
فالعزؿ خاص باألشخاص المصابيف فعاًل 
بعدوى الفيروس، أما الحجر فيتعمؽ 
باألشخاص الذيف يشتبو اصابتيـ بالمرض 
الحتماؿ اختالطيـ بالمرضى المصابيف مف 

 قبؿ. 
يقع عمى عاتؽ جية الحجز التزامًا بنتيجة -ٖ

مفادىا ضماف سالمة المحتجز صحيًا 
وخروجو مف الحجر سالمًا بعد مدة 

يف، ويستثنى مف ذلؾ المعزوليف أو أسبوع
األشخاص الذيف لـ يثبت بالفحص الدقيؽ 

 اصابتيـ بالمرض. 
يعد الحجر الصحي حؽ تمارسو اإلدارة وىو -ٗ

التزاـ قانوني في الوقت ذاتو والغاية منو 
تحقيؽ المصمحة العامة أو الحفاظ عمى 
النظاـ العاـ والصحة العامة، وينبغي أف 

استخدامو وأف يكوف تتوافر المشروعية في 
 خاضعًا لرقابة القضاء. 

                                                                                    

ؼبً: اٌمبػٟ ؽالي . أشبس ا١ٌٗ ا161٠، ص1586

ػغبط، اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٌٍطج١ت، اٌّإعغخ اٌّذ٠ٕخ 

 .144، ص2224ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ، 

يعد الحجر الصحي وانتشار فيروس كورونا -٘
أو أي مرض وبائي آخر قوة قاىرة لو أثر 
عمى االلتزامات التعاقدية لمشخص المحتجز 
ذا  صحيًا بحيث تعفيو مف تمؾ االلتزامات، وا 
كاف مف الممكف عده ظرفًا استثنائيًا مؤقتًا 

الشخص الطمب مف غير متوقع، فيستطيع 
القضاء بالتدخؿ تطبيقًا لنظرية الظروؼ 
الطارئة فيما لو كاف انتشار المرض قد بدأ 
بعد ابراـ العقد. كما يستفيد المديف المتأخر 
عف تنفيذ التزاماتو مف األجؿ القضائي أو ما 

 يسمى بالميمة القضائية. 
تمتـز الجية القائمة بالحجر بتييئة مكاف  -ٙ

ممعايير الدولية في الحجر، مالئـ ومستوفي ل
وتمتـز أيضًا بعزؿ المصابيف في مكاف 
خاص عف المشتبو بإصابتيـ أو األشخاص 

 السميميف مف العدوى.
إف الحفاظ عمى خصوصية المحتجزيف داخؿ -ٚ

الحجر الصحي التزاـ يقع عمى عاتؽ جية 
الحجز، ومخالفة ىذا االلتزاـ يعرضيا 

لمحتجز لممسؤولية. فقد ثبت في الواقع أف ا
داخؿ بعض مراكز الحجر الصحي في 

 العراؽ، ُيعامؿ وكأنو ليس بإنساف. 
إف األشخاص الذيف تـ عزليـ والذيف تكوف -ٛ

نسبة شفائيـ مف المرض ضئيمة بحيث 
يغمب مع حالتيـ الوفاة، يعد الحجر بسبب 
العدوى ليـ مانعًا مف موانع األىمية، بحيث 
 ال يستطيعوف اجراء التصرفات القانونية
بأنفسيـ، وليذا قد تنصب ليـ المحكمة قيمًا 
يدير شؤونيـ، أما المنعزليف منيـ بسبب 
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ثبوت االصابة عمييـ، فتطبؽ عمييـ أحكاـ 
تصرفات المرض مرض الموت فيما لو 
صدرت منيـ تصرفات تضرىـ. بخالؼ 
المحتجزيف المشتبو اصابتيـ بعدوى 
الفيروس، فإف تصرفاتيـ تعد بمثابة تصرفات 

األىمية فيما لو كانوا يعانوف مف ناقصي 
ال جاز ليـ  خوؼ وقمؽ يؤثر في رضائيـ، وا 
قانونًا اجراء التصرفات القانونية بالوسائؿ 
المتاحة سواء بالمراسمة أو عف طريؽ 

 الياتؼ أو غير ذلؾ.
عمى الرغـ مف أف مدد السقوط ال تقؼ وال -ٜ

تنقطع، وال يؤثر عمى سريانيا القوة القاىرة، 
قر عميو الفقو، إال أف إنتشار حسب ما إست

الدرجة التي تجعؿ السمطة إلى  األوبئة
المختصة مضطرة اليقاؼ الدواـ الحكومي 
وتعطيمو لمدة معينة، وفرض حظر التجواؿ، 
دخاؿ الناس في حالة حجر صحي  وا 
جماعي، أو لفئاٍت ممف ُيشؾ حمميـ 
لفايروسات معدية كفايروس كورونا المستجد، 

لمبادئ العدالة والقانوف وتطبيقًا -يقتضي 
أف يتوقؼ سرياف مدد السقوط في  -الطبيعي

فترة األزمة الناجمة عف تفّشي الوباء بوصفو 
جائحة، لضرورة ممحة ناجمة عف تعطؿ 
األداة التي بموجبيا يتـ الرجوع باالحتجاج أو 
النقض أو إعالف الرغبة أو تقديـ الطعف، 

لة فالمحاكـ معطمة والدوائر العدلية في حا
اجازة اجبارية، فكيؼ يمكف أف نمـز الشخص 

  بمستحيؿ؟!
 
 

 : المقترحات: ثانيا  
تنظيـ إجراءات الحجر الصحي بقانوف،  -ٔ

حيث لـ يرد التفصيؿ الالـز ليا في 
القوانيف المتعمقة بالصحة والسالمة، 
فوجب بياف التزامات جية الحجز، وحقوؽ 

 المحتجز صحيًا والتزاماتو. 
 الحجر الصحي(اعتبار كاًل مف ) -ٕ

)فيروس كورونا( مف قبيؿ القوة القاىرة، و
أو الظروؼ االستثنائية غير المتوقعة 
بالنسبة لمعقود، وضرورة قياـ أطراؼ العقد 

( بشأف بنود العقد في إعادة التفاوضب)
ال حؿ القاضي  حاؿ تفشي الفيروس، وا 
محؿ العقد في إعادة التوازف إليو تحقيقًا 

 لعدالة العقد.. 
ة صياغة النصوص اآلتية، إما في ضرور  -ٖ

قانوف الصحة العامة أو في قانوف خاص 
بالحجر الصحي أو حتى في القانوف 

))يعد مسؤواًل كؿ  -أ: المدني كمبدأ عاـ
شخص كاف مصابًا بعدى فيروس وبائي 
أو أي مرٍض معٍد آخر وكتـ عف 

انتشار إلى  السمطات ذلؾ، مما أدى
 العدوى((.

المكاف المخصص ))كؿ مف يخرج مف  -ب 
لمحجر الصحي بنية اليروب، يكوف مسؤواًل 
عف الضرر الذي يمحؽ بالغير جراء انتشار 
الفيروس، ويكوف مشتركًا في خطئو مع جية 
الحجز إذا ثبت عدـ اتخاذىا التدابير الالزمة 

 لمنع اليرب((. 
ج_ ))تتحمؿ اإلدارة وجية الحجز المسؤولية 

بأي  التقصيرية عف األضرار التي تمحؽ
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شخص نتيجة تفشي الفيروس المعدي داخؿ 
المجتمع، إذا ثبت بأنيا لـ تقـ بإجراءات 
الحجر لشخص مشتبو اصابتو بعدوى 
الفيروس، أو أنيا سمحت لو بالخروج مف 

  الحجر بأي شكؿ قبؿ انتياء مدة الحجر((.
ضرورة التأميف االلزامي لجيات الحجر عمى -ٗ

ة إجراءات وأنشطة الحجر الصحي حماي
 لممتضرريف.

تفعيؿ دور صناديؽ الضماف لمواجية -٘
التحديات المتعمقة بالتعويض عف األضرار 
الناجمة عف الكوارث الطبيعية واألوبئة ومف بينيا 

  أضرار فيروس كورونا.
 
 

 المراجع
 : المراجع العربية

 : الكتب - أ
د. أحسف رابحي، النشاط التشريعي لمسمطة  -ٔ

 .ٖٕٔٓتاب الحديث، القاىرة، التنفيذية، دار الك
د. أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية االلتزاـ،  -ٕ

  .ٜٗ٘ٔمطبعة مصر، 
 جمعة أنور د. الطويؿ، عمي جمعة أنور د. -ٖ

 االضرار عف المدنية المسؤولية دعوى الطويؿ، عمي
 .ٕٗٔٓ المنصورة، والقانوف، الفكر دار البيئية،

 د. حساـ الديف كامؿ األىواني، النظرية العامة -ٗ
، المصادر االرادية األوؿ، المجمد األوؿلاللتزاـ، الجزء 

 . ٕٓٓٓ، مطابع جامعة عيف شمس، ٖلاللتزاـ، ط
د. حسف عمي الذنوف، أصوؿ االلتزاـ، الكتاب  -٘

، مصادر االلتزاـ، مطبعة المعارؼ، بغداد، األوؿ
ٜٔٚٓ. 

حممي بيجت بدوي، أصوؿ االلتزامات، د.  -ٙ
طبعة نوري، القاىرة، ، في نظرية العقد، ماألوؿالكتاب 
ٜٖٔٗ.  

 المسؤولية الزيود، سميماف سمماف حمد. د -ٚ
 النيضة دار المموث، الدـ نقؿ عممية عف المدنية
 . ٜٕٓٓ القاىرة، العربية،

حسيف عامر وعبد الرحيـ عامر، المسؤولية  -ٛ
 . ٜٜٚٔ، دار المعارؼ، ٕالمدنية، ط

الوسيط في شرح ، د. رمضاف أبو السعود -ٜ
الدار ، النظرية العامة لمحؽ لمدني،مقدمة القانوف ا

 الجامعية، بيروت، )بدوف سنة نشر(.
د. سميماف الطماوي، النظرية العامة لمقرارات -ٓٔ

 .ٜٜٔٔ، ٙطالقاىرة، اإلدارية، 
 لمطبيب، المدنية المسؤولية عجاج، طالؿ القاضي-ٔٔ

 .ٕٗٓٓ طرابمس، لمكتاب، المدينة المؤسسة
 ج قانونية،ال لمعمـو المدخؿ ،حجازي الحي عبد د.-ٕٔ
 .ٜٓٚٔ الكويت، جامعة مطبوعات ،الحؽ ،ٕ
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 القانوف شرح في الوسيط السنيوري، الرزاؽ عبد د.-ٖٔ
 )دوف بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،ٔ ج المدني،

 نشر(. سنة ذكر
د. عبد السالـ ذىني بؾ، الحقوؽ في تفاعميا -ٗٔ

وتعارضيا وأطوارىا وضورة التوازف فييا مف الناحية 
مقانوف والعدالة والعمراف واألخالؽ، مكتبة العممية ل

 .ٜ٘ٗٔالنيضة المصرية، مصر، 
د. عبد الكريـ صالح عبد الكريـ، نظرية ترجيح -٘ٔ

، منشورات ٔالسند األفضؿ في تزاحـ الحقوؽ، ط
 .ٕٗٔٓالحمبي الحقوقية، 

د. عبد المنعـ البدراوي، أثر مضي المدة في -ٙٔ
-٘٘ص ،ٜٓ٘ٔ، األوؿااللتزاـ، مطبعة جامعة فؤاد 

٘ٙ . 
د. عبد المجيد الحكيـ وعبد الباقي البكري ومحمد -ٚٔ

طو البشير، الوجيز في نظرية االلتزاـ في القانوف 
في مصادر االلتزاـ،  -األوؿالمدني العراقي، الجزء 

مطابع وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بغداد، 
ٜٔٛٓ. 

فمسفة القانوف عند ابف ، د . فايز محمد حسف-ٛٔ
 ٜٜٙٔ، القاىرة، ر النيضة العربيةدا، خمدوف

د. مازف ليمو راضي، القانوف اإلداري، مؤسسة -ٜٔ
O.P.L.C.  ،لمطباعة والنشر، مطبعة روزىو الت

ٕٜٓٓ . 
د. مجيد حميد العنبكي، قانوف النقؿ، مف -ٕٓ

منشورات مركز البحوث القانونية، وزارة العدؿ، بغداد، 
ٜٔٛ٘. 

ساس د. محمد سميماف األحمد، الخطأ وحقيقة أ -ٕٔ
المسؤولية المدنية في التشريع العراقي، مكتبة التفسير، 

 .ٕٛٓٓأربيؿ، 
د. محمد سميماف األحمد، خواطر مدنية، مكتب -ٕٕ

 .ٜٕٓٓالفكر والوعي، السميمانية، 
د. محمد سميماف األحمد، فمسفة الحؽ، منشورات -ٖٕ

 .ٕٚٔٓزيف الحقوقية، بيروت، 
د. محمد سميماف األحمد، المدخؿ لدراسة -ٕٗ

 .ٕٕٓٓ، دار الحامد، عمَّاف، الضماف

د. محمد سميماف األحمد، المسؤولية عف الخطأ -ٕ٘
التنظيمي في إدارة المنافسات الرياضية، دار وائؿ 

 .ٕٕٓٓلمنشر، عّماف، 
د. محمد شوقي السيد، التعسؼ في استعماؿ -ٕٙ

 . ٜٜٚٔالحؽ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 د. محمود جماؿ الديف زكي، دروس في نظرية-ٕٚ

 .ٜٙٙٔ، مطابع جامعة القاىرة، األوؿااللتزاـ، الجزء 
منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية لألطباء -ٕٛ

والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 
ٜٔٛٙ. 

 
 : األبحاث والمقاالت والرسائل

إبراىيـ صالح، تقرير لوكالة األناضوؿ، في  -ٔ
وكالة االناضوؿ ، منشور عمى موقع،ٕٕٓٓ-ٖ-ٕ

 aa.com.tr اإللكتروني،
أيمف عزاـ، الصيف تمنح شيادات )القوة  - -ٕ

القاىرة( لمشركات المتضررة مف فيروس كورونا، مقاؿ 
، متاح عمى ٕٕٓٓ/ٕ/ٕمتاح في صحيفة الماؿ، نشر 

تاريخ الزيارة، almalmews.com الموقع االلكتروني
ٔٙ/ٖ/ٕٕٓٓ. 
بمو برويز خاف الدلوي، النظرية العامة لمحماية  -ٖ
مدنية، أطروحة دكتوراه، كمية القانوف، جامعة ال

 .ٕٓٔٓالسميمانية، 
جمطي أعمر، األىداؼ الحديثة لمضبط  -ٗ

اإلداري، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
   .ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓتممساف،  -جامعة ابوبكر بمقايد

دويتشو فيممو، مقاؿ لموقع قناة الجزيرة  -٘
الصحي؟ وبماذا يختمؼ  رااللكتروني، بعنواف ما الحج

https :، ٕٕٓٓ/ٖٓ/ٕعف العزؿ؟ 
ljazeera.net/news/healthmedicin//www.a 

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٙٔآخر زيارة لمموقع 
ييـ رباب عنتر إبراىيـ، تعويض المجني عم -ٙ

عف األضرار الناشئة عف جرائـ اإلرىاب، أطروحة 
دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة، القاىرة، 

ٕٕٓٓ. 

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3/2%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3/2%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3/2%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020/3/2%20آخر%20زيارة%20للموقع%2016/3/2020
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رشا محمد الياشمي، نطاؽ الرقابة القضائية  -ٚ
عمى سمطة الضبط اإلداري في الظروؼ االستثنائية، 
بحث منشور في مجمة العمـو القانونية، جامعة بغداد، 

 .ٕٔٔٓ، ٕٙالعدد 
ف رمضاف سعيد، المسؤولية التقصيرية عف زيما -ٛ

كتماف المعمومات، رسالة ماجستير، كمية القانوف والعمـو 
 .ٕ٘ٔٓالسياسية، جامعة دىوؾ، 

د. سميماف مرقس، قوة المحررات العرفية في  -ٜ
االثبات وحجية تاريخيا عمى الوارث الذي يطعف فييا 
بصدورىا قي مرض الموت، بحث منشور في مجمة 

 .ٜٗٗٔ، ٘-ٖالقتصاد، العدد القانوف وا
طاوسي فاطنة، الحؽ في البيئة السميمة في  -ٓٔ

التشريع الدولي والوطني، رسالة ماجستير، جامعة 
 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓقاصدي مرباح، قسـ الحقوؽ، 

عبد الرحمف الباقوري، اآلثار القانونية لفيروس  -ٔٔ
آجاؿ الطعوف،  –كورونا عمى اإلجراءات المدنية 

ٕٕٓٓ. 
سمطات الضبط اإلداري،  غالي حياة، حدود -ٕٔ

رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 
 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓتممساف،  -أبوبكر بمقايد

كاظـ عمي الجنابي، سمطات رئيس الدولة  -ٖٔ
التشريعية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، دراسة مقارنة، 

كمية القانوف، جامعة بغداد، إلى  رسالة ماجستير مقدمة
 .نشورة(، )غير مٜٜ٘ٔ

اللوش سميرة، االلتزاـ بضماف السالمة في  -ٗٔ
المجاؿ الطبي، بحث منشور في المجمة الجزائرية لمعمـو 

 القانونية واالقتصادية والسياسية، دوف معمومات أخرى.
محمد جاسـ دشتي وعمي العرياف، األمراض  -٘ٔ

السارية والحجر الصحي بيف القانوف المحمي واالتفاقيات 
في موقع صحيفة الراي االلكتروني  الدولية، مقاؿ متاح

، منشور عمى الرابط ٕٕٓٓ/ٖ/٘بتاريخ 
www.alraimedia.com  ٕٓتاريخ الزيارة/ٖ/ٕٕٓٓ. 

د. محمد الخضراوي، اآلثار القانونية لفيروس  -ٙٔ
كورونا المستجد عمى االلتزامات التعاقدية، مقاؿ منشور 

: نت، متاح عمى الرابطعمى االنتر 
sabahmarrakesh.com  تاريخ ٕٕٓٓ/ٖ/ٜبتاريخ ،

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٙٔالزيارة، 
د. محمد رضا منصور بو حسيف، معالجة  -ٚٔ

اآلثار القانونية ؿ )كورونا( عمى العقود الدولية والمحمية، 
، ٖٚٔٗمقاؿ منشور في صحيفة البالد، العدد 

، متاح عمى الموقع االلكتروني ٕٕٓٓ/ٖ/ٛٔ
www.albiladpress.com  ،تاريخ الزيارة

ٔٛ/ٖ/ٕٕٓٓ. 
د. محمد سميماف األحمد، تعدد األسباب في  -ٛٔ

المسؤولية المدنية، بحث منشور في مجمة الرافديف 
لمحقوؽ، تصدرىا كمية القانوف بجامعة الموصؿ، المجمد 

 .ٕ٘ٓٓ، السنة العاشرة، ٕٗ، العدد األوؿ
د. محمد سميماف األحمد، )قنونة( العقد، بحث  -ٜٔ

منشور في مجمة دراسات قانونية وسياسية، تصدرىا كمية 
القانوف والسياسة، جامعة السميمانية، العدد الثاني، السنة 

 .ٖٕٔٓى، األول
د. محمد سميماف األحمد ود. عبد الكريـ صالح  -ٕٓ

مدنية، عبد الكريـ، افتراض رابطة السببية في المسؤولية ال
بحث منشور في مجمة العمـو القانونية، جامعة عجماف، 

 .ٕٛٔٓ، السنة الرابعة، ٚالعدد 
د. ىادي مسمـ و  د. محمد سميماف األحمد -ٕٔ

الخطر الجوي أساسًا لمسؤولية ناقؿ األشخاص يونس، 
جوًا، منشور في مجمة المفكر، تصدرىا كمية القانوف 
رة والعمـو السياسية في جامعة محمد خيضر بسك

 .ٕٚٔٓ، ٘ٔالجزائرية، العدد 
مصطفى القاسمي، تعامؿ القضاء المغربي  -ٕٕ

والمقارف مع قضايا ذات الصمة بوباء كورونا، مقاؿ متاح 
تاريخ الزيارة  marolaw.comعمى الموقع االلكتروني

ٜٔ/ٖ/ٕٕٓٓ . 
د. نبيؿ أحمد األمير، المسؤولية االجتماعية  -ٖٕ

حيفة المثقؼ، لألفراد تجاه المجتمع، مقاؿ منشور في ص
، متاح عمى ٕٕٓٓ/ٖ/٘ٔ، ٜٓٗٗالعدد 

http://www.alraimedia.com/
http://www.alraimedia.com/
http://www.albiladpress.com/
http://www.albiladpress.com/
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 www.almothaqaf.com/qadayaamaاالنترنت،
 .ٕٕٓٓ/ٖ/٘ٔاريخ الزيارة ت

ىرناف رايس، الصحة وحقوؽ االنساف في  -ٕٗ
السجوف، مقاؿ لمجنة الدولية لمصميب األحمر، منشور 

https :. ٖٕٓٓ-ٕٔ-ٔعمى موقع المجنة بتاريخ 
//www.icrc.org  ٙٔتاريخ الزيارة-ٖٓ-ٕٕٓٓ. 

ىدى الحسيني، الحجر الصحي بالسالح في  - -ٕ٘
بريطانيا، مقاؿ منشور عمى االنترنت، صحيفة مونت 

 . ٕٕٓٓ/ٖ/٘ٔكارلو الدولية، لندف، 
د. ياسر باسـ ذنوف، القوة القاىرة وأثرىا في  -ٕٙ

يف لمحقوؽ، أحكاـ قانوف المرافعات المدنية، مجمة الرافد
 . ٕٛٓٓ( ٖٙ( العدد )ٓٔجامعة الموصؿ، المجمد )

يوسؼ بوشي، الحؽ في السالمة الجسدية بيف  -ٕٚ
الطابع الفردي واالجتماعي، بحث منشور في مجمة 

 .ٜٕٔٓ، الجزائر، ٔ، العددٕالدراسات الحقوقية، المجمد
 : مصادر أخرى

وكالة ابوظبي، الموقع االلكتروني لقناة سكاي نيوز  -ٔ
تغميظ العقوبة عمى كؿ مف يخالؼ : ية، مقاؿ بعنوافعرب

القرارات المتعمقة بكورونا، متاح عمى موقع 
skynewsarabia.com  ،ٙٔتاريخ الزيارة/ٖ/ٕٕٓٓ . 

، مكافحة العدوى في Arab hospitalمجمة  -ٕ
: المستشفيات، مقاؿ متاح عمى الرابط

thearabhospital.com  ،ٙٔتاريخ الزيارة/ٖ/ٕٕٓٓ. 
شجىخ اٌّؾب١ِٓ اٌؼشة، رشش٠ؼبد وٛسٚٔب ٚاٌظشٚف  -ٖ

اٌطبسئخ، دساعخ ِمبسٔخ ألؽىبَ اٌمٛح اٌمب٘شح ثذٚي اٌخ١ٍظ 

 . 21/3/2222ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، 
 : والموائح الدساتير والقوانين

 ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗالقانوف المدني العراقي رقـ ) -ٔ
 المعدؿ. 

( لسنة ٗقانوف السالمة الوطنية العراقي رقـ ) -ٕ
ٜٔٙ٘.  

( ٖٛقانوف المرافعات المدني العراقي رقـ ) -ٖ
 . ٜٜٙٔلسنة 

( لسنة ٔٔٔقانوف العقوبات العراقي رقـ ) -ٗ
ٜٜٔٙ . 

( لسنة ٜٛقانوف الصحة العامة العراقي رقـ ) -٘
ٜٔٛٔ . 

( ٙنظاـ إجراءات الحجر الصحي العراقي رقـ ) -ٙ
 . ٕٜٜٔلسنة 

 .ٕ٘ٓٓالدستور العراقي لسنة  -ٚ
الصحة  الموائح الصحية الدولية لمنظمة -ٛ

 . ٕ٘ٓٓ، ٕطالعالمية، 
 الدستور الفدرالي لمواليات المتحدة االمريكية -ٜ

العراؽ  -قانوف وزارة الصحة ألقيـ كوردستاف-ٓٔ
 .ٕٚٓٓ( لسنة ٘ٔرقـ )

( ٖقانوف المحافظات إلقميـ كوردستاف رقـ )-ٔٔ
 . ٜٕٓٓلسنة 

قانوف الموائح االمريكية الفدرالية لمكافحة -ٕٔ
 .ٕٔٔٓلسنة  ٕٗاألمراض المعدية رقـ 

القانوف األمريكي الفدرالي لمصحة العامة رقـ -ٖٔ
 . ٕٔٔٓلسنة  ٕٗ

المعدؿ  ٗٓٛٔالتقنيف المدني الفرنسي -ٗٔ
 . ٕٙٔٓ( لسنة ٖٔٔبالمرسـو التشريعي رقـ )

 : كتب وبحوث ومقاالت: المراجع اإلنجميزية
1- Centre for diseases control and 
prevention, Legal Authorities for 
IsolationandQuarantine,https/www.cdc.gov
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ABSTRACT: 
The Public health is one of the 

most important objectives of the 

administration, as it is a duty upon 

the administration to take the 

necessary measures, because of its 

powers in administrative control, to 

preserve the public interest, 

especially from the risks posed, 

especially the epidemics caused by 

viruses and the rapid spread through 

infection, and in exchange for giving 

the legislator the administration the 

right Exercising exceptional powers 

leading to restrictions on the 

freedoms of people and limiting their 

movement. The exercise of this 

authority results in multiple human 

rights problems, which fall within 

the scope of public law from the 

means of control and abuse of power 

and the extent to which the goals are 

achieved, and they deviate from our 

topic here, because they are subject 

to the traditional rules which dealt 

with in jurisprudence and 

administrative justice.  

As for the section within the 

scope of our research, it is the legal 

aspects that affect the person’s 

freedom and will, and the effect of 

the administration’s measures on 

quarantine on his consent, the 

integrity of his will, and his choice. 

Also, the quarantine may cause for 

the person in detention to be exposed 

to health when he has dealt with 

people who carry the contagious 

virus, which is another problematic 

relate to the civil liability of the 

custodian towards this person. Also, 

this person may actually become ill, 

and here a legal framework of the 

quarantine must be created, which is 

strictly supervised by the 

administration, in order to preserve 

the safety of quarantined, and a 

system of insurance should be 

created from the dangers of this 

quarantine. 

Key words: civil law, civil liability, 

quarantine and isolation, 

coronavirus. 

 


