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مـن مقدمـة ، " إرادة المـریض فـي العقـد الطبـي"بحث مـستل مـن أطروحـة الـدكتوراه الموسـومة (*) 

   .٢٠٠٥كلیة القانون ، جامعة الموصل في 
هنــاك فــرق بــین اإلعــالم والتبــصیر، إذ ان االلتــزام بــاالعالم یقــوم وینقــضي فــي الفتــرة الــسابقة ) ١(

علــى انعقــاد العقــد، إذ یقــوم أحــد طرفــي المفاوضــات بــاعالم الطــرف اآلخــر بالمــسائل المهمــة 
 مـن حـق الطـرف اآلخـر أن یـستعلم عنهـا ٕالتي لها صلة بموضوع العقد واذا لم یقم بـذلك فـان

  : ینظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر. كــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یتحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــق التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافؤ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
اإلدارة ، ٕالجوانـــب القانونیــة فـــي إدارة المفاوضــات  وابـــرام العقـــود محمــد ابـــراهیم دســوقي، . د

 . ٧٨، ص١٩٩٥، العامة للبحوث 

  

  تبصیر المریض في العقد الطبي
  

١    
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 -د المقاولــةجعفــر الفــضلي، االلتــزام بالنــصیحة والــسالمة والحــذر فــي عقــ. د.أســتاذنا أ: ینظــر) ١(

 .١، ص٢٠٠٢، السنة ١٣دراسة تحلیلیة، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، العدد 

 .١٦٥سهیر منتصر، االلتزام بالنصیحة، دار النهضة العربیة، دون سنة طبع، ص. د) ٢(
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  المبحث األول
  مراحل تبصیر المریض
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  المطلب األول
  لفحص والتشخیصتبصیر المریض با
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(1) Corinne daver, La, telemedecine entre progres techniques et responsabilites, Dalloz, 

2000, No.35, P.531. 

بحث منـشور فـي مجلـة  مدى فعالیة رضاء المریض في العقد الطبي، مجدي حسن خلیل، .د) ٢(
قـیس بـن محمـد .  ، د٣٧ص ،٢٠٠١ ،٤٣ول، السنة العدد األ العلوم القانونیة واالقتصادیة،

لـى أطروحـة دكتـوراه مقدمـة إ، احكام األذن الطبـي فـي الـشریعة األسـالمیة آل الشیخ مبارك، 
 .٧١-٥٥، ص١٩٩٧، السعودیة ، جامعة العلوم األسالمیة 
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في حین أن المشرع المصري في أخالقیات مهنة الطب لم یشر بصورة مباشـرة وصـریحة إلـى ) ١(

ـــة، إال أن الواقـــع العملـــي لمهنـــة الطـــب یفـــرض ذلـــك علـــى  أهمیـــة التبـــصیر فـــي هـــذه المرحل
 .األطباء
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 قــــانون ١٩٩٤ شـــباط ٢٢ة الطبیـــة وفـــق قـــانون ســـامي بـــدیع منـــصور، المـــسؤولی. د: ینظـــر) ١(

اآلداب الطبیـة، بحــث منــشور فــي المجموعــة المتخصـصة فــي المــسؤولیة القانونیــة للمهنیــین، 
 .٢٧٩المصدر السابق، ص



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٨



 



 







 



 





 

 

 

 

 

                                   
ًسـوف نتنـاول الحقـا الحـاالت التـي تتطلــب التبـصیر الكتـابي ضـمن حـاالت التـشدید بالتبــصیر ) ١(

 .ًمفصال
(2) Louis Dubouis, La Protection europeenne des droits de l’homme dans le domaine de 

la biome decine, Francaise, Paris, 2001, P.45. 
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  المطلب الثاني
  تبصیر المریض بالعالج







 









 









 





                                   
 .٣٩مجدي حسن خلیل، مصدر سابق، ص  .د) ١(

 .٨٧-٧٦، صمصدر سابق قیس بن محمد آل الشیخ مبارك، . د: ًیراجع تفصیال) ٢(
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)١ (  Dalloz, 1936, P. 98.   ١٧/٧/١٩٣٦ صدر القرار في  

بالنــسبة إلـــى مــوقفي المـــشرعین المــصري واألردنـــي، نكتفــي باإلحالـــة إلــى مـــا أشــرنا إلیـــه فـــي ) ٢(
ًالمطلــب األول مـــن هــذا المبحـــث تالفیــا للتكـــرار، فــي حـــین أن القــانونین اإلمـــاراتي واللبنـــاني، 

، ألن اعتبرا مسألة تبـصیر المـریض بـالعالج ومخـاطره مـن المبـادئ الثابتـة فـي المجـال الطبـي
ًهــذا االلتــزام قــد یكـــون مــصدره العقــد إلـــى جانــب القــانون ویقتــضي وجـــوده دائمــا علــى عـــاتق 

 .الطبیب حتى لو لم یوجد نص خاص یقرره
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(1) Lambert, Faivre, L’hepatite C, Post transfusion nelle et la responsabilite, civile, D, 

1993, P.417. 
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دار النشر للجامعـات المـصریة ،  األطباء والجراحین المدنیة مسؤولیةحسن زكي االبراشي، .د) ١(

 .٢٧٥، ص القاهرة 
(2) Louis Melennec, Op.Cit., P.21. 
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 .، غیر منشور٧/٩/١٩٩٨ صدر في ٣/٩٨م/١٦٣٦رقم القرار ) ١(
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  المطلب الثالث
التبصیر الالحق على العالج 













 

 



 









                                   
ًلم نجد في تعلیمات السلوك المهنـي لألطبـاء فـي العـراق، وال فـي القـوانین محـل المقارنـة نـصا ) ١(

 . على الطبیب تبصیر مریضه في المرحلة الالحقة على العالجیفرض 

)٢ (  Louis Melennec, Op.Cit., P.31. 

 .، غیر منشور١٢/٥/٢٠٠١ صدر في ٢٠٠١/ منقول١م/٤١٧رقم القرار ) ٣(
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الـسید محمـد الـسید عمـران، التـزام الطبیـب بـاحترام المعطیـات العلمیـة، مؤسـسة . د: أشار إلیـه) ١(

 .٢٠، ص١٩٩٢ة، اإلسكندریة، الثقافة الجامعی

 .١٧٦، صدار النهضة العربیة ، األلتزام بالنصیحة سهیر منتصر، . د) ٢(

عدنان السرحان، مسؤولیة الطبیب المهنیـة . ؛ د١٧٧سهیر منتصر، المصدر السابق، ص. د) ٣(
فـــي القـــانون الفرنـــسي، بحـــث منـــشور فـــي المجموعـــة المتخصـــصة فـــي المـــسؤولیة القانونیـــة 

 .١٥١المصدر السابق، صللمهنیین 
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  المبحث الثاني
  التبصیر المشدد













 



 

 

  المطلب األول
   االلتزام بالتبصیراعتبارات تشدید





 

                                   
(1) Patrice Jourdain, Responsabilite civile R.T.D. Civ., Janvier. Mars, 1999, P.111. 

- Mazeaud Tunc, Trait, theorique et pratique de la, responsabilite civile delictiuelle et 
contractuelle, tom 2, Paris, 1972, P.11. 

- Patrice Jourdain, Le FonDement De L’obligation de Securite, Gazette du Palais, 
1997, P.1197. 
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(1) Isabelle pariente, Butterlin, La relation du patient et du medecin, confiance, contrat 

ou partenariat, esprit, Mai 20002, P.90. 
(2) Isabelle pariente, Op.Cit., P.96. 
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ــــسنة القــــرار) ١( ــــة إدارة قــــضایا الحكومــــة، العــــدد األول، ال ــــایر١٧ منــــشور فــــي مجل مــــارس، /  ین

 . وما بعدها١٨٣، ص١٩٧٣
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  المطلب الثاني
  التبصیرااللتزام بحاالت تشدید 
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  الفرع األول
  تشدید االلتزام بالتبصیر في نطاق التجارب الطبیة
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بحـــــث منـــــشور فـــــي المجموعـــــة ، الخطـــــأ الطبـــــي فـــــي العـــــالج محمـــــد حـــــسین منـــــصور، . د) ١(

، منـشورات الحلبـي  ، ١ج، المـسؤولیة الطبیـة ، المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین 
 . وما بعدها١٥، ص٢٠٠٠، بیروت 

ًلــم نجــد لــدى المــشرع األردنــي واللبنــاني والیمنــي نــصا یقابــل مــا جــاء فیــه المــشرعان العراقــي ) ٢(
 .والمصري



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  
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(1) Hennan Hublet (Ch): “lesprojects de reglementation de 1e’X perimentation surles 

humaines” Xes Journees Jean Dabin precitese, P.323 etc. 
- Recherches biomedicales sur I, hom me, Feuiliets 16, ler fevvier, 1998, P.2126. 
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  الفرع الثاني

                                   
نجیب محمد سعید الصلوي، الحمایة الجنائیة لإلنسان من التجارب الطبیة، رسـالة : أشار إلیه) ١(

 .٢٩، ص١٩٩٩ جامعة الموصل، ،ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ٢٦

  تشدید االلتزام بالتبصیر في عملیات استقطاع
   األعضاء البشریة وزرعھا


























 

 

                                   
 فــي الوقــائع العراقیــة العـــدد ١٩٨٦لــسنة ) ٨٥(شریة ذو الــرقم نــشر قــانون زرع األعــضاء البــ) ١(

لـسنة ) ٦٠( الـذي ألغـى بـصدوره قـانون عملیـات زرع الكلـى رقـم ١٥/٩/١٩٨٦في ) ٣١١٥(
١٩٨١. 
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حـــسن علــي الــذنون، المبـــسوط فــي المــسؤولیة المدنیـــة، . د: ینظــر فــي تفـــصیل هــذه الــشروط) ١(

 .٥٤٦، ص٢٠٠١ مطبعة العزة، بغداد، ،٢ج الخطأ،

أحمد شوقي عمر أبو خطـوة، القـانون الجنـائي والطـب الحـدیث، المطبعـة العربیـة الحدیثـة، . د) ٢(
ــــــاهرة،  ــــــثم المــــــصاروة، التنظــــــیم القــــــانوني لعملیــــــات زرع ٣٣، ص١٩٨٦الق  ومابعــــــدها؛ هی

 ١٣٨، ص٢٠٠٠، عمـــان، األردن، ١األعـــضاء البـــشریة، دار المنـــاهج للنـــشر والتوزیـــع، ط
 .ومابعدها
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ــــة التــــي تثیرهــــا عملیــــات زرع األعــــضاء حــــسام . د) ١( الــــدین كامــــل األهــــواني، المــــشاكل القانونی

. أسـامة نهـاد رفعـت، د.  وما بعدها؛ د٦٣، ص١٩٧٥البشریة، مطبعة جامعة عین شمس، 
جــابر مهنــا شــبل، . ضــاري خلیــل محمــود، د. عبــد القــادر العــاني، د. عبــد اللطیــف همــیم، د

، ٢٠٠٠عة والقـانون، بیـت الحكمـة، بغـداد، العـراق، نقل األعضاء البشریة بـین الطـب والـشری
 ، ٢ط، دار النهضة العربیـة ، المسؤولیة الجنائیة لألطباء د، یأسامة عبداهللا قا. ؛ د١٣١ص

 . ومابعدها٤١٤، ص١٩٩٠

هیــثم المــصاروة، عبــد المهـــدي عــضاب بواعتــة، مجموعــة التـــشریعات الــصحیة فــي المملكـــة ) ٢(
  .١٧٩، ص٢٠٠٠ األردن، -الحامد للنشر والتوزیع، عمان، دار ١األردنیة الهاشمیة، ط

لــسنة ) ٢٣(لــم نــشر فــي هــذا المجــال إلــى قــانون االنتفــاع بعیــون المــوتى األردنــي ذي الــرقم 
 . ألنها مسألة ال تثیر الحدیث عن التبصیر١٩٥٦
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نائــل عبــد الــرحمن صــالح، المــسؤولیة الجزائیــة للطبیــب فــي : ینظــر فــي تفــصیل هــذه الــشروط) ١(

 . ١٥٥، ص١٩٩٩، ١، العدد ٢٦قانون األردني، بحث منشور في مجلة دراسات، المجلد ال

المستــشار بـداوي علــي، االلتزامـات المهنیــة للطبیـب فــي نظـر القــانون الجزائـري، بحــث : ینظـر) ٢(
 . ومابعدها٣٤، المصدر السابق، ص١منشور في موسوعة الفكر القانوني، ج
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  ٣٠





 





 

 

 



 









 



 

                                   
عبــد الوهــاب . د: زرع واســتقطاع األعــضاء البــشریة لــدىًینظــر تفــصیال فــي حجــج مــشروعیة ) ١(

 .٣٠-٢٨، ص١٩٩٢عمر البطراوي، في الطب والقانون، دون مكان طبع، 
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 .١١٨أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المصدر السابق، ص. د) ١(

فــرج صــالح الهــریش، موقــف القــانون مــن التطبیقــات الطبیــة الحدیثــة، الــدار الجماهیریــة للنــشر ) ٢(
 .٩١، ص١٩٩٦دون مكان طبع، والتوزیع، 
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مـا : ً؛ وبنفس المعنى تقریبـا١١٥حسام الدین كامل األهواني، المصدر السابق، ص. د: ینظر) ١(

جــاء فــي مــؤتمر تقنــین ووضــع األســس التــشریعیة لنقــل وزرع األعــضاء البــشریة نظمتــه كلیــة 
دیة ، منــــشور فــــي مجلــــة البحــــوث القانونیــــة واالقتــــصا١٩٩٦الحقــــوق، جامعــــة المنــــصورة، 

 .٢٢٦، ص١٩٩٥، السنة ١٨الصادرة عن كلیة الحقوق، العدد 

إال أن ، خالقیـات الطـبأتجدر اإلشارة إلى أن المـشرع الجزائـري لـم یـشر إلـى ذلـك فـي مدونـة ) ٢(
ًهـــذا ال یعنـــي أنـــه ال یـــشترط التبـــصیر الكتـــابي مطلقـــا، فقـــد جـــاء فـــي قـــانون حمایـــة الـــصحة 

 .الرضاء الصریح المكتوباشتراط ) ١٦٧-١٦١(وترقیتها في المواد 



====================================  

  ٣٣



 



 







 

  الفرع الثالث
  تشدید االلتزام بالتبصیر في حالة اإلجھاض غیر العالجي













                                   
  من قانون الصحة الفرنسي ؛ ) ٦٧١/٣(المادة : ینظر) ١(

- Jean Penneau, Op.Cit., P.41. 

  :                   ==آراء الفقهاء المسلمین في حكم إجهاض األجنة لدى: ًینظر تفصیال) ٢(
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وهة، بحـث منـشور إسماعیل أبو بكـر، موقـف الـشریعة اإلسـالمیة مـن إجهـاض األجنـة المـش.  أ-

فـي مجلـة الرافـدین للحقـوق والتـي تـصدر عـن كلیـة القـانون، جامعـة الموصـل، المجلـد األول، 
  :؛ وكذلك٤٥-٢٥، ص٢٠٠٣، ١٨السنة الثامنة، العدد 

ابــراهیم محمــود وجیــه، الطــب الــشرعي والــسمومیات، الكتــاب الطبــي الجــامعي، دون مكــان . د. أ-
  .٤، ص١٩٩٣طبع، 

لهیتــي، حــق اإلنــسان فــي المحافظــة علــى ســالمة الجــسم، رســالة ماجــستیر  أنــس غنــام جبــارة ا-
 . ٨٤، ص٢٠٠٢مقدمة إلى جامعة النهرین، كلیة الحقوق، 
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  .باستثناء المشرع الفرنسي حیث نظم هذه المسألة) ١(

مـاهر عبـد شـویش الـدرة، شـرح . أسـتاذنا المرحـوم د: ًینظر تفصیال في أركان وعقوبة الجریمـة) ٢(
ــــــانون الع ، ١٩٨٨ القــــــسم الخــــــاص، دار الكتــــــب للطباعــــــة والنــــــشر، الموصــــــل، -قوبــــــاتق

 دراسـة مقارنـة، -ذنون أحمد الرجبـو، النظریـة العامـة، لإلكـراه والـضرورة. ؛ د٢٦٧-٢٦٥ص
 .٢٩٨، ص١٩٦٩دون مكان طبع، 

 .٢٥٨، المصدر السابق، ص عليجابر محجوب. د: ینظر) ٣(
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ًذ قرارهـــا باإلجهـــاض وحـــدها وفقـــا لرغبتهـــا فـــي فـــي القـــانون السویـــسري یحـــق للحامـــل أن تتخـــ) ١(

ًاالحتفـاظ بــالجنین مـن عدمــه ألن اإلجهـاض غیــر ممنـوع قانونــا فـي الــسوید والمـرأة تلجــأ إلیــه 
بیان األسباب ولكن بشرط واحد هو أن تكون المـرأة سـویدیة الجنـسیة أو أنهـا إلى دون حاجة 

عاقب علیهـا القـانون الـسویدي حتـى ّتعیش في األراضي السویدیة، وال یعد اإلجهاض جریمة ی
یعاقــــب علــــى == == لـــو كــــان القــــانون الــــوطني لجنـــسیة المــــرأة التــــي تعــــیش فـــي الــــسویــــد 
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  الفرع الرابع
تشدید االلتزام بالتبصیر في عملیات التجمیل غیر 

  )الترفیة(العالجیة 














 



 

                                                                                   
منذر الفضل، بحـث بعنـوان نظـام . د: ینظر .ذلك تم على اإلقلیم السویديما دام اإلجهاض 

 :األســــــــرة فــــــــي القــــــــانون الــــــــسویدي، منــــــــشور علــــــــى شــــــــبكة االنترنیــــــــت وعلــــــــى الموقــــــــع
www.rezgar.com-alfadhal@hotmail.com.  

، مكتبــة دار ٢ دراســة مقارنــة، ط-منــذر الفــضل، المــسؤولیة الطبیــة فــي الجراحــة التجمیلیــة. د) ١(
؛ زینـة زهیـر محمـد شـیت، مـسؤولیة ١٦، ص١٩٩٥ األردن، -الثقافة للنشر والتوزیـع، عمـان

لــى كلیــة القــانون، جامعــة الطبیــب الجزائیــة عــن الجراحــة التجمیلیــة، رســالة ماجــستیر مقدمــة إ
 .٢٨-٢٦، ص٢٠٠١الموصل، 
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. د.؛ أ١٥، ص١٩٧٤حـسن القزوینـي، فـن جراحـة التجمیـل، مكتبـة دار المعرفـة، بیـروت، . د) ١(

جاسم علي سالم الشامسي، مسؤولیة الطبیب والصیدلي، بحث غیر منـشور ألقـي فـي مـؤتمر 
جـــدان ســـلیمان ارتیمـــة، ؛ و٢١، ص٢٠٠٠المـــسؤولیة المهنیـــة فـــي جامعـــة بیـــروت العربیـــة، 

الخطأ الطبي في القانون المدني األردني، رسالة ماجستیر مقدمة إلـى كلیـة القـانون، الجامعـة 
 .١٤٢، ص١٩٩٤األردنیة، 

ًلقد اقترح البعض معیارا للتمییز بین عملیات التجمیل التقویمیـة والترفیـه ویقـضي بـأن الجراحـة ) ٢(
 عیـب أصـلي وتعـد تجمیلیـة إذا أجریـت إلصـالح التجمیلیة تعـد عالجیـة إذا أجریـت إلصـالح

ًعیب مكتسب، في حین أن جانبا آخر اقترح معیارا یختلف عـن األول بدقتـه علـى اعتبـار أن  ً
الجراحـة تعـد عالجیـة إذا تعلقـت باصـالح العیــوب األصـلیة أو المكتـسبة التـي تحـصل نتیجــة 

ً بالعیوب التي تـأتي طبیعیـا مـع المرض أو الحوادث، وتعد الجراحة التجمیلیة ترفیه إذا تعلقت
.                                                                           ًتقــــــــدم العمــــــــر، إال أن تطبیــــــــق هــــــــذه المعــــــــاییر لــــــــیس ســــــــهال فــــــــي جمیــــــــع الفــــــــروض

==  
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األســتاذ ســمیر أورفــه لــي، مــدى مــسؤولیة الطبیــب المدنیــة فــي : ینظــر فــي تفــصیل ذلــك== 

تجمیلیـــة، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة رابطـــة القـــضاة التـــي تـــصدرها رابطـــة القـــضاة الجراحـــة ال
 . وما بعدها٣٥، ص١٩٨٤، ٢٠، السنة ٩ و ٨بالمغرب، العدد 

ریاض أحمد عبد الغفور العاني، الجراحـة التجمیلیـة ومـسؤولیة الطبیـب المدنیـة الناشـئة عنهـا، ) ١(
 . وما بعدها٨٣، ص٢٠٠٢ق، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة النهرین، كلیة الحقو
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ذهب جانب فقهي إلى أن السند القانوني لممارسة جراحة التجمیل في العراق هـو أنهـا تمـارس ) ١(

حــسب األســلوب البریطــاني وتعتــرف بــه كلیــة الجــراحین الملكیــة البریطانیــة ومجمــع الجــراحین 
ات الطبیـــة البالســتیكیین البریطـــاني، وأن موضـــوع جراحـــة التجمیـــل یــدخل فـــي صـــلب الدراســـ

كــضرورة معاصــرة ال منــاص منهــا ســواء فــي شــهادة التخــرج فــي الكلیــة الطبیــة أو الــشهادات 
هــــا العــــراق  علی البریطانیـــة التــــي یعتمــــد(F.R.C.S)العلیـــا وبــــضمنها البــــورد العربــــي وشــــهادة 

وتمارس حسب القوانین السائدة في العـراق بمـسار أكـادیمي تحـدده الجامعـات ًبوصفها مقیاسا 
  .یة، وبمسار فني اختصاصي تحدده وزارة الصحة وحسب تعلیمات السلوك المهنيالعراق

منذر الفضل، المسؤولیة الطبیة فـي الجراحـة التجمیلیـة، المـصدر الـسابق، . د: ًینظر تفصیال
  .٧٠ص

ًإال أننا نجـد ذلـك قـصورا فـي التـشریع، فـاألولى بالمـشرع أن یـنظم عملیـات الجراحـة التجمیلیـة 
قـانون عملیـات فـي عقد الطبـي أو علـى األقـل بقـانون خـاص كمـا هـو الحـال بنوعیها ضمن ال

 .زرع األعضاء البشریة

البحــث مــن غم بــالرلقــضاء العراقــي لــم نحــصل علــى أي قــرار بهــذا الخــصوص إلــى ابالنــسبة ) ٢(
 .الدؤوب
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نظـرة حدیثـة ألـى خطـأ الطبیـب محـسن البیـه، . د: أشـار إلیـه، ٢٦/٦/١٩٦٩صدر القرار فـي ) ١(

 .٢١٤، صالمنصورة، مكتبة الجالء ، جب للمسؤولیة المدنیة المو

المــــسؤولیة المحــــامي محمــــود زكــــي شــــمس، : أشــــار إلیــــه، ٣٠/٥/١٩٩٣صــــدر القــــرار فــــي ) ٢(
، دمـــشق ، مطبعـــة خالـــد أبـــن الولیـــد  ، ١ط، التقـــصیریة لألطبـــاء فـــي التـــشریعات العربیـــة 

 . ومابعدها٧٢، ص١٩٩٩
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  المبحث الثالث
  التبصیر المخفف









 

 

 

 

 

                                   
المحـامي محمـود زكـي شـمس، المـصدر الـسابق، : ال عن نق،٢٣/١/١٩١٣ صدر القرار في ) ١(

 . ومابعدها٥٧ص
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  المطلب األول
  اعتبارات تخفیف االلتزام بالتبصیر



 

 











 

 







                                   
منصور مصطفى منصور، حقوق المریض على الطبیب، بحث منشور في مجلـة الحقـوق . د) ١(

     ؛٢٠، ص١٩٨١، السنة الخامسة، الكویت، ١٢والشریعة، العدد 
- Amy Freedman, The Physician, Patient relationship and the ethic of care, can MED 

Assocj., 1993, P.1039. 
- S. Lelong, Ch, Santos, Psychiatre, pschanalyste, societe medico, Psychologi Que, 

2000, P.662. 
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  المطلب الثاني
  حالة التبصیر المخفف تجاه المریض المیؤوس من شفائھ
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وكلمـة ایـدز تتكــون ) مـرض نقـص المناعـة المكتـسبة(یطلـق علـى هـذا المـرض باللغـة العربیـة ) ١(

 Acquired Immune): ّلتـي سـمي بهـا هـذا المــــــــرضمـن الحـروف األولـى للكلمـات االنكلیزیـة ا

Deficiecy Syndrome) ویطلـق الفرنـسیون علـى هـذا المـرض لفـظ سـیدا وهـي األحـرف األولـى 
 (Syndrome Immuno Deficien ce Aquise): للكلمات الفرنسیة

عـــاطف عبــــد الحمیــــد حـــسن، المــــسؤولیة وفیـــروس مــــرض اإلیــــدز، دار . د: ًینظـــر تفــــصیال
 .١٥، ص١٩٩٨ة العربیة، القاهرة، النهض
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عبد الرحمن بن حسن النفیسة، مـسائل فـي الفقـه، بحـث منـشور فـي مجلـة البحـوث الفقهیـة . د) ١(

 هــ ١٤١٨، ٣٥المعاصرة والتي تصدر في المملكة العربیة السعودیة، الـسنة التاسـعة، العــدد 
 . ٢٢٤، ص



====================================  

  ٤٧





 





 





 



 





 

                                   
الخطـــأ الطبـــي فـــي ین منـــصور، محمـــد حـــس. د.، أشـــار إلیـــه أ٧/٣/١٩٢٥ صـــدر القـــرار فـــي )١(

، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المـسؤولیة القانونیـة للمهنیـین، المـصدر العالج
 .٤٥٢السابق، ص

ًأشار مشروع دستور الـسلوك المهنـي الطبـي العراقـي فـي البنـد خامـسا مـن فـصل آداب المهنـة ) ٢(
                         ==:                            إذ جاء فیهإلى ذلك الطبیة 
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للمریض الحق في معرفة حقیقـة مرضـه وهـو األسـاس فـي إحـالل التعـاون بـین الطبیـب == (

ًومریضه ویستثنى من ذلك المرض الممیت الذي یتجنب فیه الطبیب إخبار مریضه بـه خوفـا 
عنـه إال من تدهور حالته الصحیة فیلجأ عند ذلك إلى إخبار أقـرب األقـربین إلیـه والمـسؤولین 

 یتــوفر هـؤالء وكــان المـریض فــي حالــة نفـسیة وعقلیــة سـلیمة فیحــتم الواجـب إخبــاره مــع إذا لـم
  ....)االحتیاطات المناسبة 

ال أمـل فـي الـشفاء قد أصاب هذا النص في تخفیف التبصر تجاه المریض المـصاب بمـرض 
انوني، كمـا انهـا تعـد ِ إال أنه أخفق بالصیغة التي جاء فیها، إذ لم یضف علیها الطابع القمنه

 .بمثابة شرح مطول ولیس بصیغة مادة قانونیة
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  المطلب الثالث
  مصدر االلتزام بالتبصیر



 

 

                                   
أشـار إلیـه أواز سـلیمان دزه بـي، االلتـزام بـاإلدالء بالمعلومـات  ١٢/٤/١٩٥١صدر القرار في ) ١(

 .١٨٥، ص٢٠٠٠عند التعاقد، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

 نـسبة عـدد األطبـاء أنمهنة الطب من خـالل االسـتبیان المیـداني، لنا في الواقع العملي لتبین ) ٢(
، بینما نسبة األطباء الـذین یؤیـدون التبـصیر المـشدد %)١٨(الذین یؤیدون التبصیر المخفف 

، أما نسبة تأیید التبصیر بحـدود فكانـت أكبـر مـن هـاتین النـسبتین فوصـلت %)١٢.٨(كانت 
 . البسیطة والخطرة إذ أنهم یمیزون بین األمراض%)٦٩.٢(إلى 
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، بحـــث مـــضمون االلتـــزام العقـــدي للمـــدین المحتـــرفأحمـــد شـــوقي محمـــد عبـــد الـــرحمن، . د. أ)١(

منـــشور فـــي المجموعـــة المتخصـــصة فـــي المـــسؤولیة القانونیـــة للمهنیـــین، المـــصدر الـــسابق، 
   .٦٢ص

، ةحقـوق الشخـصیة وحمایتهـا المدنیــبیــرك فـارس الجبـوري، :  ینظـر فـي تفـصیل هـذه العناصـر)٢(
  .٦٧-٦٤، ص٢٠٠٤رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل، 

، أطروحـــة أحكـــام اإلذن الطبـــي فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة قـــیس بـــن محمـــد آل الـــشیخ مبـــارك، )٣(
  .٣٢٥، ص١٩٩٧دكتوراه مقدمة إلى جامعة العلوم اإلسالمیة، السعودیة، 
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، بحــث المــریض، المـضمون والحـدود وجــزاء اإلخـاللالتــزام الطبیـب بـاعالم شـهیدة قـادة، . د. أ)١(

  .٨٢، ص٢٠٠٢، تصدر في الجزائر، ١منشور في موسوعة الفكر القانوني، ج
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  المبحث الرابع
  المسؤولیة المدنیة الناشئة عن اإلخالل بااللتزام بالتبصیر





 







 

  المطلب األول
  أساس المسؤولیة





 

 





 

                                   
(1) Dalloz 2002, no 32, P.1379. 
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 حیث ذكرت هذه التعلیمات في طبیعة المسؤولیة الطبیة، أن المـسؤولیة الطبیـة تجـاه المـریض )١(

 . شفاءهي مسؤولیة عنایة ولیست مسؤولیة
(2) Louis melennec, Op.Cit., P.34. 
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حتى في نطاق عقـد البیـع یـرى بعـض الفقـه أن االلتـزام باالفـضاء للمـشتري هـو التـزام بنتیجـة، ) ١(

إال أنه وسیلة لتحقیق االلتزام بضمان السالمة، أي أنه لم یكن هو النتیجـة المقـصودة لـذاتها، 
  :ینظر في هذا الجانب

 دراســة تحلیلیــة -داهللا العبیــدي، االلتــزام بــضمان الــسالمة فــي عقــد البیــع ایمــان محمــد طــاهر عبــ-
 .٨٧، ص٢٠٠٣، ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصلقارنةم
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، رســـالة التـــأمین مـــن المـــسؤولیة المدنیـــة فـــي المجـــال الطبـــي أحمـــد ســـلیم ضـــاري الجبـــوري، )١(

 .٢٣، ص٢٠٠١غداد، ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة ب
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تجدر اإلشارة في هذا المجال الى أنه یمكـن االسـتناد الـى قاعـدة المباشـر والمتـسبب المعروفـة ) ١(

فــي الفقــه اإلســالمي كأســاس لمــسؤولیة الطبیــب عــن عــدم تبــصیر مرضــاه، لكــن فــي نطــاق 
تتطلــب ًالمــسؤولیة التقــصیریة ال العقدیــة، واســتنادا لهــذا یمكــن القــول أنــه فــي الحــاالت التــي 

ًالتـــشدید بالتبــــصیر والتــــي تنطــــوي علـــى مخــــاطر فــــان الــــضرر بهـــذه الحالــــة یكــــون مؤكــــدا، 
ًفالمسؤولیة هنا مباشرة ویضمن الطبیب دائما سواء أخطأ أم لم یخطأ، أمـا فـي الحـاالت التـي  ً
ًتتطلب التخفیف بالتبصیر والتي ال تنطوي على مخاطر فالـضرر بهـذه الحالـة یكـون محـتمال 

. أ: للمزیـد مـن التفـصیل، ینظــر. ًهنـا تكـون تـسببا فـال یــضمن الطبیـب إال بتعدیـهوالمـسؤولیة 
أكـــرم محمـــود حـــسین، أســـاس مـــسؤولیة المنـــتج المدنیـــة، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة الرافـــدین 

 . ومابعدها٧٩، ص١٩٩٩، السنة ٦للحقوق، العدد 
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 - العــالجمــصطفى عبـد الحمیــد عـدوي، حـق المــریض فـي قبــول او رفـض. د: ًینظـر تفـصیال) ١(

 .٥٦-٥٤، ص٢٠٠٠، دون مكان طبع، القاهرة، قارنةمدراسة 

 .٥٥مصطفى عبد الحمید عدوي، المصدر السابق، ص. د: أشار إلیه) ٢(
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  المطلب الثاني
  التبصیرعبء إثبات االلتزام ب
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عــدنان ابــراهیم الــسرحان، مـــسؤولیة . ؛ د١٨١عبــد الرشــید مــأمون، المــصدر الــسابق، ص. د) ١(

توفیــــق خیــــراهللا، .  د؛١٩٧الطبیــــب المهنیــــة فــــي القــــانون الفرنــــسي، المــــصدر الــــسابق، ص
  .٤٩٢مسؤولیة الطبیب الجراح عن خطأه المهني، المصدر السابق، ص

- Recueil Dalloz, 2003, sommaires, commentes, P.661. 

ــــد عــــدوي، المــــصدر . د:  أشــــار إلیــــه٢٦/٦/١٩٦٩ صــــدر القــــرار فــــي )٢( مــــصطفى عبــــد الحمی
 .٤٣السابق، ص
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(1) Jean Penneau, Op.Cit., P.44. 

 .٤١مصطفى عبد الحمید عدوي، المصدر السابق، ص. د: ر إلیهأشا) ٢(
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حمــدي عبـــد الــرحمن، معــصومیة الجـــسد، . ؛ د١٧٩محــسن البیــه، المـــصدر الــسابق، ص. د) ١(

  ؛٤٦، ص١٩٨٧القاهرة، 
- S. Lelong, Ch, Santos, Op.Cit., P.662. 
(2) Recueil, Dalloz, 2001, Jurisprudence, P.3476. 
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  :الخاتمة 
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  :المصادر 
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