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قانون توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا
اللجنة المشرفة : لجنة الصحة والبیئة

قانون توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا

             

        2021/3/8

بأسم الشعب

رئاسة الجمھوریة

 بناء على ما أقره مجلس النواِب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة استناداً الى احكام البند (أوال) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣)
.من الدستور

قرر رئیس الجمھوریة بتاریخ   /   /٢٠٢١

-: أصدر القانون االتي

رقم (      ) لسنة ٢٠٢١

قانــــــون توفیر واستخدام لقاحات جائحة كورونا

 -المادة -١

-:یقصد بالتعابیر االتیة المعاني المبینة ازاءھا الغراض ھذا القانون

.أوال :-  الوزارة : وزارة الصحة والبیئة والتشكیالت التابعة لھا

التصویت 

القراءة االولى 
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.او اي ساللة متطورة او متحورة عنھ  SARS-COV-2 ثانیا :-  جائحة كورونا : الجائحة الناتجة عن انتقال فایروس كورونا

.ثالثاً:- مواجھة جائحة كورونا : كل اجراء تقوم بھ وزارة الصحة یؤمن حصول المواطن على لقاح من مناشئ عالمیة

.رابعاً:- المواد الطبیة: اللقاحات او المستلزمات الطبیة الالزمة لعملیة التطعیم ضد فایروس كورونا

.خامساً:- المنتج: الشركة او المصنع الذي ینتج او یصنع المواد الطبیة لمواجھة فایروس كورونا

.سادساً:- ممثل المنتج : الممثل االقلیمي للشركة المنتجة للقاح

 سابعاً:- االصابة الجسیمة : ھي االصابة التي تھدد الحیاة او تؤدي الى عاھة مستدیمة او تتطلب معالجتھا اجراءات طبیة تحول دون عطل
.او توقف احدى وظائف الجسم

 -المادة -٢

 تعفى من المسؤولیة المدنیة والجزائیة الشركات العالمیة المصنعة والمجھزة للقاحات الخاصة بفایروس كورونا ووزراة الصحة وتشكیالتھا
.والعاملین فیھا من االضرار الناتجة عن توفیر او استخدام المواد الطبیة الالزمة للوقایة من فایروس كورونا

-المادة -٣

 یستثى من احكام (المادة 2) من ھذا القانون االعمال العمدیة التي تؤدي الى الوفاة او االصابة الجسیمة باستخدام احدى المواد الطبیة الخاصة
.لمواجھة جائحة كورونا

-المادة -٤

.تتحمل الدولة تعویض المتضررین من االعمال او االنشطة الالزمة لعملیة التطعیم

-المادة-٥

 تشكل لجنة فنیة مختصة في وزارة الصحة لتحدید االضرار  الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعویض ویحدد اعضائھا والیة عملھا
.وطریقة تمویل تعویض االضرار بقرار یصدر عن مجلس الوزراء

-المادة -٦

.ینفذ ھذا القانون من تاریخ اقراره في مجلس النواب .وینشر في الجریدة الرسمیة

االسباب الموجبة

 نظراً لالنتشار المفاجئ والسریع والواسع لجائحة فایروس كورونا على مستوى العالم بما في ذلك العراق وتعذر مواجھة جائحة كورونا      
 بالطرق التقلیدیة ولغرض توفیر الحمایة للمواطن العراقي والمؤسسات من االضرار الناتجة عن استعمال اللقاح وتسریع اجراءات وزارة
 الصحة بالحصول على اللقاحات وتوفیر الحمایة القانونیة لوزارة الصحة وتشكیالتھا والعاملین فیھا ومنتجي اللقاح وممثلیھم االقلیمیین من

.المطالبات الناتجة عن مواجھة الجائحة

.شرع ھذا القانون
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