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ْػع٢ يف عجٓا املٛغّٛ )املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف   
ايكٓاعٞ( إىل بٝإ َا١ٖٝ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ ٚأْٛاعٗا ٚبٝإ أ١ُٖٝ ٖصا ايٓٛع َٔ 
ايع٬دات، ٚاملػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف ٖصٙ ا٭دٗع٠ شيو إٔ َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب أٚ ايؿطٜل 
ايطيب املػ٪ٍٚ تهٕٛ ٚاضز٠ يف نٌ ساي١ َٔ اؿا٫ت اييت ٜأتٞ بٗا ايطبٝب ع٬ُّ َٔ ا٭عُاٍ 

يـ ا٭قٍٛ ايؿ١ٝٓ املعٍُٛ بٗا يف ْطام َٗٓت٘، ؾإٜكاف أدٗع٠ ا٫ْعاف ايكٓاعٞ اييت ؽا
ميؼ سكّا َٔ سكٛم اإلْػإ ٚنطاَت٘ اييت ْكت عًٝٗا ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚايكٛاْني 
ايٛنع١ٝ، ٚاييت أٚدبت ع٢ً ايطبٝب أٚ ايؿطٜل ايطيب إٔ ٜبصٍ َا يف ٚغع٘ إلْعاف 

ػتُط يف شيو ست٢ ٜػرتز سٝات٘، شيو إٔ اغتدساّ املطٜض باغتدساّ ٖصٙ ا٭دٗع٠ ٚإٔ ٜ
ٖصٙ ا٭دٗع٠ قس أز٣ إىل اْكاش ايهجري َٔ اؿا٫ت، سٝح تكّٛ ٖصٙ ا٭دٗع٠ بتعٜٛض ايؿؿٌ 
ايصٟ حيسخ يف بعض ا٭عها٤ اؿ١ٜٛٝ يف دػِ اإلْػإ أٚ تػاعس ع٢ً إعاز٠ ْؿاط تًو 

ؾػس، إىل غري شيو َٔ ا٭عها٤، أٚ تعٜٛض َا ْكل َٔ َٛاز أغاغ١ٝ نطٚض١ٜ ؿٝا٠ ا
ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ اييت ت٪زٜٗا تًو ايع٬دات َٚا ٜػتعٌُ َعٗا َٔ أدٗع٠ ٚاييت تتطًب َٔ 
ا٭طبا٤ أٚ ايؿطٜل ايطيب املعاجل ٬َسع١ طب١ٝ ؾا١ًَ ٚزقٝك١ يف ٚسسات ايعٓا١ٜ املطنع٠ ٚيف 

اإلْعاف  ن٤ٛ شيو قػُٓا ايبشح إىل ث٬ث١ َباسح ض٥ٝػ١ٝ، ٜتعًل ا٭ٍٚ مبا١ٖٝ أدٗع٠
ايكٓاعٞ ٜٚتهُٔ املبشح ايجاْٞ ؼسٜس َعٝاض ايٛؾا٠، ٜٚتٓاٍٚ املبشح ايجايح أسهاّ 

 املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف. 
 ايهًُات املؿتاس١ٝ: املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥، أدٗع٠ اإلْعاف، سكٛم اإلْػإ
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Abstract 

In our research entitled "Criminal liability for the 

cessation of industrial recovery devices", we refer to the 

nature and types of industrial rehabilitation devices, the 

importance of this type of treatment, and the criminal 

responsibility for stopping these devices. The responsibility 

of the doctor or medical team is included in each case. The 

doctor may not perform any work that violates the technical 

assets in the scope of his profession. The suspension of the 

industrial rehabilitation equipment violates a human right 

and dignity stipulated by the Islamic law and the positive 

laws, which require the doctor or medical team to do 

everything in his power to revive the MATH using these 

devices and continue to do so even recover his life. 

Keywords: criminal liability, recovery mechanisms, 

 human rights 
 خ ـمذيادل

َع ايتطٛض ايطبٝعٞ ٚايتكسّ يف ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ ظٗطت أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ  
اييت تٗسف ملػاعس٠ املطٜض بٛغا٥ٌ قٓاع١ٝ يبشح اَها١ْٝ إعاز٠ ْؿاط ايكًب ٚاؾٗاظ 
ايتٓؿػٞ ٚبايتايٞ إعاز٠ ٚعٞ املطٜض إٕ أَهٔ شيو ٚبعس اخرتاع ٖصٙ ا٭دٗع٠ َٚا نإ هلا 

سٝا٠ املطٜض َطض املٛت أقبشت اؿاد١ َاغ٘ إىل ؼسٜس ؿع١ سسٚخ  َٔ أثط يف إطاي١
املٛت ٚٚنع سس ؾٗٛز ا٭طبا٤ َٚػ٪ٚيٝتِٗ يف إْعاف ؾدل ٫ أٌَ يف عٛزت٘ إىل اؿٝا٠ 
ايطبٝع١ٝ ايعاز١ٜ ٚبايتايٞ ؾكٌ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٓ٘ زٕٚ إٔ ترتتب عًِٝٗ أ١ٜ 

َا١ٖٝ ٖصٙ ا٭دٗع٠ ٚأْٛاعٗا ٚأسهاّ املػ٪ٚي١ٝ َػ٪ٚي١ٝ َٚٔ ٖٓا ظٗطت اؿاد١ إىل بٝإ 
اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف ٖصٙ ا٭دٗع٠ يصيو دا٤ عجٓا بعٓٛإ )املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف 
أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ( سٝح تهُٔ َؿه١ً ايبشح يف سساث١ املٛنٛع ٚق١ً ايٓكٛم 

 ايكا١ْْٝٛ اييت تٓاٚيت ٖصا ايٓٛع َٔ ايع٬دات. 
١ املٛنٛع يف إٔ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ َٚا تًعب٘ َٔ زٚض يف ٚتتذ٢ً أُٖٝ 

إْعاف ايكًب ٚايط١٥ تعس َٔ ا٭َٛض اؿٝات١ٝ امل١ُٗ اييت أزت إىل اْكاش نجري َٔ اؿا٫ت َٔ 
املٛت، ٚتعترب ٖصٙ ا٭دٗع٠ ٚايع٬دات ايّٝٛ َٔ أْسض ٚأِٖ ايٛغا٥ٌ ايطب١ٝ اييت ٜػتؿاز 
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إٔ ٚظٝؿ١ ٖصٙ ا٭دٗع٠ ٖٞ َػاْس٠ أعها٤ اؾػِ  َٓٗا يف اْكاش سٝا٠ املطن٢ سٝح
 اؿ١ٜٛٝ. 
ٚقس اْتٗذٓا يف ايبشح َٓٗذّا اغتكطا٥ّٝا َعتُسٜٔ اغًٛب ايبشح املكاضٕ نًُا نإ  

 شيو ممهّٓا مبا تٛؾط يسٜٓا َٔ قٛاْني ٚتعًُٝات ٚيٛا٥ح طب١ٝ خاق١ باملٛنٛع. 
 -:ٚدا٤ تكػِٝ ايبشح إىل ث٬ث١ َباسح ٚؾل اهلٝه١ً اٯت١ٝ 

 املبشح ا٭ٍٚ: َا١ٖٝ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ 
 املطًب ا٭ٍٚ: تعطٜـ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ ٚأُٖٝتٗا  
 املطًب ايجاْٞ: أْٛاع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ  
 املطًب ايجايح: ٚنع املطٜض ؼت أدٗع٠ اإلْعاف  

 املبشح ايجاْٞ: ؼسٜس َعٝاض ايٛؾا٠ 
 سٚخ ايٛؾا٠ املطًب ا٭ٍٚ: املعٝاض ايعًُٞ ؿ 
 املطًب ايجاْٞ: َٛقـ ايكإْٛ ايٛنعٞ َٔ ؼسٜس ؿع١ ايٛؾا٠  

 املبشح ايجايح: أسهاّ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف 
 املطًب ا٭ٍٚ: املػ٪ٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف ا٭دٗع٠ بؿعٌ ايطبٝب 
 رياملطًب ايجاْٞ: املػ٪ٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف ا٭دٗع٠ بؿعٌ ايػ 
املطٜض أٚ َٔ  املطًب ايجايح: املػ٪ٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف ا٭دٗع٠ بطنا٤ 

 .ميجً٘
 ادلجحش األول

 يبهُخ أجهزح اإلَؼبط انصُبػٍ
غٛف ْتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح تعطٜـ ادٗع٠ ا٫ْعاف ايكٓاعٞ ٚاُٖٝتٗا ٚشيو يف 

دٗع٠ ا٫ْعاف َطًب أٍٚ َٔ ٖصا املبشح ؾُٝا غٓدكل املطًب ايجاْٞ َٓ٘ يبٝإ اْٛاع ا
ايكٓاعٞ ٚاخريّا غٛف ْٛنح ٚنع املطٜض ؼت ادٗع٠ ا٫ْعاف ايكٓاعٞ ٚشيو يف 

 املطًب ا٫خري َٔ ٖصا املبشح ٚنُا ٜأتٞ.
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 ادلطهت األول 
 رؼرَف أجهزح اإلَؼبط انصُبػٍ وأهًُزهب 

غٛف ْتٓاٍٚ يف ٖصا املطًب تعطٜـ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف ايؿطع ا٭ٍٚ  
 ٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف ايؿطع ايجاْٞ. ٚأ١ُٖٝ أدٗع

 انفرع األول
 رؼرَف اجهزح االَؼبط انصُبػٍ

 تعطٜـ اإلْعاف يػ١ّ :  -أ٫ّٚ
: تساضن٘ ًٖه٘، ْٚعؿ١ اهلل ٚأْعؿ٘ اإلْعاف َٔ ْعَـَ ْٚعِـ اإلْػإ ٜٓعؿ٘ ْعؿّا :

 تعاىل َٔ ٜكاٍ ْعؿو اهلل ،(1)ؾكطٙ، ْٚعؿ١ اهلل ٜٓعؿ٘ ْعؿّا ٚأْعؿ٘ : ضؾع٘ اهلل ٚدربٙغس 
َٚٝت َٓعٛف أٟ قٍُٛ ع٢ً ايٓعـ، ٚاْتعـ اضتؿع، ٚا٫ْعاف: ضؾع ايطأؽ ،  ٖصٙ ايٓهب١

َّٞ بصيو ٫ضتؿاع٘ ـِ: غطٜط املٝت، ٚمس   .(2) ٚايٓعَ
 تعطٜـ اإلْعاف اقط٬سّا:  -ثاّْٝا

عطف بعض ايعًُا٤ اإلْعاف بأْ٘ )عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ ا٭غايٝب ايطب١ٝ 
ا٫ت َطن١ٝ دػ١ُٝ، ٚخطط٠ ٚاييت يٛ تطنت ٚؾأْٗا ٭ؾهت يف ٚايع٬د١ٝ املدكك١ ؿ

ؾرت٠ ظ١َٝٓ َتٓا١ٖٝ ايككس إىل ايٛؾا٠ يًُطٜض أٚ ايتػبب يف إقاب١ عه١ٜٛ غري قاب١ً 
نُا عطؾ٘ ايبعض اٯخط بأْ٘ )املعاؾ١ املهجؿ١ اييت ٜكّٛ بٗا طبٝب أٚ فُٛع١  .(3) يًؿؿا٤

تعطٌ عٓسٙ بعض ٚظا٥ـ ا٭عها٤ اؿ١ٜٛٝ َٔ ا٭طبا٤ َٚػاعسِٜٗ ملٔ ٜؿكس ٚعٝ٘ أٚ ت
نايكًب ٚايط١٥ إىل إٔ تعٛز إىل عًُٗا ايطبٝعٞ ٚغايبّا َا ٜتهُٔ شيو اغتعُاٍ أدٗع٠ 
َػتعان١ ناملٓؿاؽ ايصٟ ٜعٛض ؼٌُ ايط١٥ ٚدٗاظ َٓعِ نطبات ايكًب، ْاظِ اـط٢ 

                          

 . 695، ص8222، دار الحديث، القاىرة، 8ابف منظور، لساف العرب، ج( 9)
، ج8) ، 92( العالمة نشواف بف سعيد الحميري، شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو

 . 9674دار الفكر المعاصر، بيروت، ص
الدار السعودية لمنشر والتوزيع، جدة، ( د. محمد عمي البار، موت القمب أو موت الدماغ، 2)

 .  82ـ، ص9986
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س ايكًب يًعٌُ ايصٟ ٜٓعِ ايهطبات ايكًب١ٝ بؿهٌ َٓتعِ ٚدٗاظ َعٌٜ ضدؿإ ايكًب ايصٟ ٜعٝ
َٔ دسٜس يف ساي١ ايتٛقـ، باإلناؾ١ إىل ع٬دات زٚا١ٝ٥ كتًؿ١ ٫ ميهٔ إعطا٩ٖا إ٫ ؼت 

  .(1)َطاقب١ طب١ٝ َهجؿ١
ٚعطف أٜهّا بأْ٘ )عٛز٠ ايٓؿاط ٜعس ايؿتٛض، ٚإعاز٠ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ يف اؾػِ  

ٚ تٓؿٝط ايسٚض٠ املباؾط٠ عًُٗا َٔ دسٜس بعس إٔ تهٕٛ قس تٛقؿت أٚ ع٢ً ٚؾو ايتٛقـ أ
ايس١َٜٛ ٚاؾٗاظ ايتٓؿػٞ بٛاغط١ أدٗع٠ عٝح ٜؿاضم املطٜض اؿٝا٠ إشا ضؾعت ٖصٙ 

  .(2)(ا٭دٗع٠
ٜػتٓتر َٔ ٖصٙ ايتعاضٜـ إٔ اإلْعاف ٖٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايع٬ز ٜكّٛ  

ا٫ختكاقٞ أٚ فُٛع١ املدتكني إلْكاش سٝا٠ املكاب ايصٟ ٜهٕٛ ساي١ غتؿهٞ ب٘ 
ؾٗٛ  .(3)إشا مل ٜتًل ايعٓا١ٜ اييت تٓؿً٘ َٔ ٚنعٝت٘ اـطري٠ اييت ٖٛ عًٝٗاستُّا إىل املٛت، 

ؾٗٛ ايعٓا١ٜ ايطب١ٝ املطنع٠ باغتدساّ أدٗع٠ قٓاع١ٝ َٚعاؾ١ زٚا١ٝ٥ ؼت َطاقب١ ؾا٥ك١، 
اييت ٜكسَٗا ؾطٜل طيب َتدكل ملعاؾ١ َطن٢ اؿا٫ت اؿطد١ اييت تتٛقـ ؾٝٗا ٚظا٥ـ 

ز ٖصٙ ا٭عها٤ إىل ٚظا٥ؿٗا ايطبٝع١ٝ ٚتتِ ٖصٙ ايعٓا١ٜ يف أسس ا٭عها٤ اؿ١ٜٛٝ إىل إٔ تعٛ
  .(4)ٚسسات خاق١ تػ٢ُ ٚسسات ايعٓا١ٜ املطنع٠

                          

، 48( بمحاج العربي، الضوابط الشرعية لممتوفي، مجمة البحوث الفقيية المعاصرة، العدد9)
 . 998، ص9999الرياض، 

( ناديف عبد الوىاب المرشد، مسؤولية الطبيب عف إيقاؼ أجيزة اإلنعاش القمبي الرئوي في 8)
 .9، ص9428الصحية بالمممكة العربية السعودية، الرياض، نطاؽ دراسة األنظمة 

، السنة األولى، د.ت، 8( محمد السالمي، اإلنعاش، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، ع2)
 . 89ص

 . 88، ص8229، الرياض، 9( د. ابراىيـ صادؽ الخيري، الموت الدماغي، ط4)
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أَا أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ ؾٗٞ )فُٛع١ َٔ ا٭دٗع٠ ا٭ٚتَٛاتٝه١ٝ اييت 
  .(1)تٛنع ع٢ً ايكسض ٚتػتدسّ ايكسَات ايهٗطبا١ٝ٥ إلعاز٠ ايكًب إىل ايٓبض ايطبٝعٞ(

عاف ايكٓاعٞ ٚغ١ًٝ طب١ٝ ع٬د١ٝ َٔ ْٛع خام تٗسف إلطاي١ سٝا٠ ؾأدٗع٠ اإلْ
  .(2)َطٜض َٝ٪ٚؽ َٔ ؾؿا٥٘ يؿرت٠ قس تطٍٛ أٚ تككط سػب اؿاي١

 انفرع انثبٍَ
 أهًُخ أجهزح االَؼبط انصُبػٍ

تتأت٢ أ١ُٖٝ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ َٔ ايسٚض ايصٟ ت٪زٜ٘ يًُطٜض سٝح تكّٛ  
ايتٓؿؼ يؿرت٠ قس تػتُط ث٬ث١ أغابٝع إشا يعّ ا٭َط بعسٖا  ْٝاب١ عٔ املطٜض بإمتاّ ع١ًُٝ

ميهٔ عٛز٠ ايتٓؿؼ إىل سايت٘ ايطبٝع١ٝ يس٣ املطٜض سٝح ت٪زٟ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ 
ٚظا٥ـ ايكًب ٚايط٥تني يؿرت٠ َ٪قت١ ٜٚػتعإ بٗصٙ ا٭دٗع٠ غايبّا عٓس إدطا٤ عًُٝات دطاس١ 

ّ ٖصٙ ا٭دٗع٠ بٛظٝؿ١ ايكًب خ٬ٍ ؾرت٠ تٛقؿ٘، ايكًب املؿتٛح نتػٝري قُاَات ايكًب ؾتكٛ
 .(3)ٚبعسٖا ٜعٛز قًب املطٜض إىل اـؿكإ ٜٚعاٚز مماضغ١ سٝات٘ ايعاز١ٜ

أٚ يف ساي١ اإلقاب١ يف ايسَاؽ ؾبٗسف اإلْعاف يف ٖصٙ اؿاي١ بكٛض٠ أغاغ١ٝ إىل  
ٍٛ يف غٝبٛب١ اؿؿاظ ع٢ً أنرب قسض َٔ خ٬ٜا ايسَاؽ يف ساي١ املٛت ايػطٜطٟ، أٚ عٓس ايسخ

بػبب، أٚ مٛ شيو، ٚقس ٜتُهٔ ايعًِ اؿسٜح َٔ تٛغٝع زا٥ط٠ اغتدساّ اإلْعاف ايكٓاعٞ 

                          

، 9997فكر، القاىرة، ( ندى محمد نعيـ، موت الدماغ بيف الطب واالسالـ، دار ال9)
 .892ص

( د. محمود ابراىيـ محمد مرسي، نطاؽ الحماية الجنائية لمميؤوس مف شفائو والمشوىيف 8)
خمقيًا في الفقو الجنائي اإلسالمي والقانوف الجنائي الوضعي، دار الكتب القانونية، 

 . 899، ص8229مصر، 
إلنعاش الصناعي، المجمة الجنائية ( د. احمد شرؼ الديف، الحدود القانونية واإلنسانية ل2)

 . 926-925، ص9976، المجمد التاسع عشر، القاىرة، 2القومية، ع



 المسؤولية الجزائية عف إيقاؼ أجيزة اإلنعاش الصناعي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

891 

ٚتعسز ؾٛا٥سٖا َع عسّ إغؿاٍ أُٖٝتٗا يف ايٛقت اؿانط ٚنطٚض٠ اغتدساَٗا يًُطٜض يف 
  .(1)نجري َٔ ا٭سٝإ

 ادلطهت انثبٍَ
 أَىاع أجهزح اإلَؼبط انصُبػٍ

يف اإلْعاف، ٜٚتٛقـ اغتدساّ بعهٗا أٚ نًٗا ع٢ً  ٖٓاى عس٠ أدٗع٠ تػتدسّ 
 ساي١ املطٜض ٚغٓتٓاٍٚ ٖصٙ ا٭دٗع٠ َٔ خ٬ٍ تكػِٝ املطًب إىل أضبع١ ؾطٚع ٚنا٫تٞ : 

 انفرع األول
 أجهزح انزُفش )ادلُفضخ( 

ٖٚٛ دٗاظ نٗطبا٥ٞ ٜكّٛ بإزخاٍ اهلٛا٤ إىل ايط٥تني ٚإخطاد٘ َُٓٗا َع إَها١ْٝ  
ني يف اهلٛا٤ ايساخٌ، باإلناؾ١ إىل عس٠ أؾٝا٤ أخط٣ يًُػاعس٠ ع٢ً ايتشهِ بٓػب١ ا٭ٚنػذ

إٜكاٍ ا٭ٚنػذني إىل ايسّ، ٚإخطاز ثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ، ؾعٓسَا ٜط٣ ايطبٝب إٔ ايتٓؿؼ 
قس تٛقـ أٚ أٚؾو ع٢ً ايتٛقـ ؾإْ٘ ٜكّٛ بإزخاٍ اْبٛب١ إىل ايككب١ اهلٛا١ٝ٥ ٜٚٛقٌ شيو 

ٛاع، إ٫ إٔ َا ٜػتدسّ يف اإلْعاف، ٖٛ شيو ايٓٛع ايصٟ ا٫ْبٛب باملتٓؿػ١ ٖٚٞ ع٢ً عس٠ أْ
تكّٛ ؾٝ٘ املٓؿػ١ بعٌُ اؾٗاظ ايتٓؿػٞ يف بسٕ اإلْػإ، عٝح ؼطى ايكؿل ايكسضٟ مبا 
ٜؿب٘ ايؿٗٝل ٚايعؾري ايطبٝعٞ، سٝح ٜكّٛ ايطبٝب يف ساٍ تٛقـ ايتٓؿؼ ايطبٝعٞ أٚ 

اييت حيتاز ؾٝٗا املطٜض إىل  إؾطاؾ٘ ع٢ً ايتٛقـ أٚ عٓس إدطا٤ ايعًُٝات اؾطاس١ٝ،
ايتدسٜط ايهًٞ، بإزخاٍ أْبٛب١ إىل ايككب١ اهلٛا١ٝ٥ َٔ ض٥يت املطٜض ثِ ٜٛقًٗا 

  .(2)باملٓؿػ١
 
 
 

                          

، وزارة األوقاؼ 528( د. عبد الفتاح محمود ادريس، اإلنعاش، مجمة الوعي اإلسالمي، ع9)
 . 9، ص8292والشؤوف اإلسالمية، الكويت، 

 . 9( د. عبد الفتاح محمود إدريس، مصدر سابؽ، ص8)
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 انفرع انثبٍَ
 أجهزح اَؼبط ورُظُى ضرثبد انمهت

 :  Defibrillator(1)أدٗع٠ اْعاف ايكًب  -أ٫ّٚ
انططابّا ؾسٜسّا ٚؼٍٛ  ٖٚصا اؾٗاظ ٜعطٞ قسَات نٗطبا١ٝ٥ يكًب انططب ْبه٘ 

إىل شبصبات بط١ٝٓٝ تسؾع ايسّ َٔ ايبطني إىل ا٫ٚضطٞ )ا٭بٗط( ، ٚعٝح إشا مل جيط ي٘ شيو 
تٛقـ ايكًب عٔ ايعٌُ ٚشيو ٜعين تٛقـ تػص١ٜ ايسَاؽ، ٚإشا تٛقؿت تػص١ٜ ايسَاؽ ٚخاق١ 

ايطبٝب أٚ  دٗاظ ايسَاؽ ملس٠ زقٝكتني ؾصيو ٜعين َٛت ايسَاؽ ايصٟ ٫ ضدع١ ؾٝ٘، ٜٚكّٛ
املُطن١ أٚ ايؿدل املسضب بٛنع دٗاظ َاْع ايصبصبات ٖصا ع٢ً ايكسض ٚإَطاض تٝاض 
نٗطبا٥ٞ ٜٛقـ ايصبصبات ٜٚعٝس ايكًب إىل ْبه٘ أٚ إشا تٛقـ ايكًب ؾإٕ إَطاض قس١َ 

  .(2)نٗطبا١ٝ٥ قس ٜعٝس ايكًب إىل ايعٌُ
 : Pace makerدٗاظ َٓعِ نطبات ايكًب  -ثاّْٝا

َٛدات نٗطبا١ٝ٥ تعٌُ ع٢ً تٓؿٝط ايكًب ٜٚػتدسّ إشا ناْت ٖٛ دٗاظ ٜكسض  
نطبات بط١٦ٝ دسّا، عٝح ٜرتتب عًٝ٘ ٖبٛط يف نػط ايسّ عٝح إٔ ايسّ ٫ ٜكٌ إىل 
ايسَاؽ به١ُٝ ناؾ١ٝ، أٚ ٜٓكطع يؿرت٠ ثٛإ أٚ يسقٝك١ ثِ ٜعٛز ٚشيو بػبب )اإلغُا٤( ٚؾكسإ 

ا ٜػتدسّ يف ساي١ ا٫نططاب ايؿسٜس ايٛعٞ املتهطض أٚ سسٚخ ايػٝبٛب١ ايسَاغ١ٝ، نُ
يهطبات ايكًب، ٚعسّ اْتعاّ ٚقٍٛ ايسّ إىل أدعا٤ اؾػِ املدتًؿ١، َا حيسخ انططابّا يف 
ْؿاط املطٜض بكٛض٠ عا١َ، ٖٚصا املٓعِ عباض٠ عٔ دٗاظ قػري، َٛقٍٛ بػًو ٜتِ 

َٓتعِ،  ازخاي٘ يف ػٜٛـ ايكًب، سٝح ٜكّٛ ٖصا اؾٗاظ بتٛيٝس ؾطاضات نٗطبا١ٝ٥ بؿهٌ
  .(3)يتشطٜض نطبات ايكًب ع٢ً ا٫ْتعاّ

 
 

                          

، 9985، 9، ج8( د. محمد عمي البار، أجيزة اإلنعاش، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، ع9)
 . 426ص

 . 426-897( المصدر نفسو، ص8)
 . 8( د. عبد الفتاح محمود ادريس، مصدر سابؽ، ص2)
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 انفرع انثبنش
 أجهزح انكهُخ انصُبػُخ

ٖٚٛ دٗاظ ٜكّٛ بٛظٝؿ١ ايه٢ً يف ؽًٝل اؾػِ َٔ ايػُّٛ ٚا٭٬َح، ٚاملا٤ 
ايعا٥س عٔ سادت٘، ْٚؿاٜات ايتُجٌٝ ايػصا٥ٞ ايهاض٠ ب٘، ٚشيو يتعٜٛض اؾػِ عٔ ايه١ًٝ 

ٔ ايعٌُ، أٚ اخت٬ٍ ٚظا٥ؿٗا، نُا قس ٜهٕٛ املطٜض ٜعاْٞ َٔ ايطبٝع١ٝ يف ساي١ تٛقؿٗا ع
ايؿؿٌ ايهًٟٛ، ٖٚٛ يف ساي١ إغُا٤، ؾٝكعب يف ٖصٙ اؿاي١ ْكٌ املطٜض إىل قػِ ايه١ًٝ 

  .(1)ايكٓاع١ٝ، ؾًصيو نإ ٫ بس َٔ ٚدٛز اسس ٖصٙ ا٭دٗع٠ يف قػِ ايعٓا١ٜ املهجؿ١

 ادلطهت انثبنش
 انصُبػٍوضغ ادلرَض حتذ أجهزح اإلَؼبط 

إٕ سكط أسٛاٍ املطٜض ؼت أدٗع٠ اإلْعاف ٜهٕٛ يف سا٫ت أضبع غٓتٓاٚهلا َٔ 
 خ٬ٍ تكػِٝ ٖصا املطًب إىل أضبع١ ؾطٚع ٚنُا ًٜٞ :

 انفرع األول
 ػىدح أجهزح ادلصبة إىل حبنزهب انطجُؼُخ 

ٜػع٢ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫دٗع٠ ايطب١ٝ اىل إٔ تعٛز أدٗع٠ املكاب إىل سايتٗا 
ٛزّا ٜط٦ُٔ ايكا٥ِ ع٢ً ٖصٙ ا٫دٗع٠ ٚا٭طبا٤ إٔ اـطط قس ظاٍ )بعس ٚنع٘ ؼت ايطبٝع١ٝ ع

أدٗع٠ ا٫ْعاف ايكٓاعٞ يؿرت٠ ناؾ١ٝ(، ٫ٚ حيتاز َعٗا ٭دٗع٠ اإلْعاف ؾٗٓا ٜكطض ايطبٝب 
ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف يػ١َ٬ املطٜض ٚعسّ سادت٘ إيٝٗا يعٚاٍ اـطط ٖٚٓا ٜهٕٛ َٔ ضأٟ 

ّ سني ٜكطض شيو ٚإشا قطض ايطبٝب شيو ؾإْ٘ ٫ خ٬ف يف ايؿطع ا٫ختكاقٞ ٚادب ا٫سرتا
  .(2)ٚايكإْٛ سٍٛ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف ٖصٙ اؿاي١

 
 
 

                          

 . 427-898( د. محمد عمي البار، أجيزة اإلنعاش، مصدر سابؽ، ص9)
 . 9بؽ، ص( ناديف عبد الوىاب المرشد، مصدر سا8)
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 انفرع انثبٍَ
 حتضٍ ادلرَض يغ حبجزه ألجهزح اإلَؼبط 

يف ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ املطٜض يف ططٜك٘ إىل ايٓكا١ٖ ٚايػ١َ٬ ؾٗٓا تبك٢ ادٗع٠  
ست٢ ٜػتػين عٓٗا ٜٚؿؿ٢ بؿهٌ تاّ ٚس٦ٍٓٝص تطؾع عٓ٘ أدٗع٠ اإلْعاف نُا اإلْعاف عًٝ٘ 

يف اؿاي١ ا٭ٚىل ٚقس اتؿل ع٢ً شيو عًُا٤ ايؿطع ٚايكإْٛ يف مجٝع زٍٚ ايعامل ٚشيو يعسّ 
  .(1)سادت٘ إيٝٗا

 انفرع انثبنش 
 حبنخ يىد انذيبؽ 

ن١ ٚغريٖا َٔ يف ٖصٙ اؿاي١ تعٗط ع٬َات َٛت ايسَاؽ َٔ اإلغُا٤ ٚعسّ اؿط 
ايع٬َات يهٔ بٛاغط١ أدٗع٠ اإلْعاف ٫ ٜعاٍ ايكًب ٜٓبض، ٚايٓبض َػتُط ْبهّا ٚتٓؿػّا 

، ٚقس اختًـ ايطأٟ يف َس٣ دٛاظ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ (2)قٓاعٝني ٫ سكٝكٝني
 يف ٖصٙ اؿاي١ إىل اػاٖإ : 

ٜاٙ مبا يف شيو املطانع ٜط٣ أقشاب ٖصا ايطأٟ أْ٘ إشا تٛقـ املذ َٚاتت خ٬ -ا٭ٍٚ:
ايعكب١ٝ اهلا١َ اييت تتشهِ يف ايٛعٞ ٚاؿطن١ ٚايه٬ّ ٚايػُع ٚايبكط ٚايصانط٠ ٚايٓؿؼ 
ٚايسٚض٠ ايس١َٜٛ، ٚايػٝطط٠ ع٢ً زضد١ اؿطاض٠ ٚتٓعِٝ ٚظا٥ـ ا٭عها٤ ؾإْ٘ جيٛظ ضؾع 

ٕٚ َٛت أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً اعتباض إٔ أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ٜعترب
، ٖٚصا َا شٖب إيٝ٘ قطاض فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ايتابع ملٓع١ُ امل٪متط (3)ايسَاؽ َٛتّا سكٝكّٝا

اإلغ٬َٞ ٚاجملُع ايؿكٗٞ ايتابع يطابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ، شيو ٭ْ٘ ٫ ٜٛقـ ع٬دّا ٜطد٢ َٓ٘ 

                          

 . 484( د. محمد السالمي، مصدر سابؽ، ص9)
 . 8( ناديف عبد الوىاب المرشد، مصدر سابؽ، ص8)
( أعماؿ مؤتمر الطب والقانوف نظمتو كمية الشريعة والقانوف بالتعاوف مع كمية الطب 2)

؛ عبد القادر محمد العماري، نياية 44، ص42والعمـو الصحية ، جامعة اإلمارات، ص
؛ 486عماؿ ندوة الحياة اإلنسانية بدايتيا ونيايتيا في المفيـو اإلسالمي، صالحياة، أ

ندى الدقر، موت الدماغ بيف الطب واإلسالـ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبناف، 
 . 896، ص8292
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شٖبت  ؾؿا٤ املطٜض ٚإمنا ٜٛقـ إدطا٤ ٫ طا٥ٌ َٔ ٚضا٥٘ يف ؾدل قتهط ٖٚصا أٜهّا َا
  .(1)إيٝ٘ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚا٫ؾتا٤ يف ايػعٛز١ٜ

ٜط٣ أقشاب٘ عسّ دٛاظ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ املطٜض ايصٟ َات  -ايجاْٞ:
دصع ك٘ ٭ِْٗ ٫ ٜعتربٕٚ َٛت دصع املذ َٛتّا سكٝكّٝا ٜٚعتربٕٚ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف 

  .(2)ّا ٜػتٛدب عكاب ايؿاعٌايكٓاعٞ عٔ َطٜض َٛت ايسَاؽ قت٬ّ عُس
٭ٕ ٖصٙ ا٭دٗع٠ َػاعس٠ ي٘ َٚٔ ٚغا٥ٌ ع٬د٘ ٚقٝاّ ا٭طبا٤ عطَاْ٘ َٓٗا ٜعس  

قككّا ؾطمي١ ايكتٌ ايعُس ٭ْ٘ ْعع ٖصٙ ا٭دٗع٠ عٔ َطن٢ ايػٝبٛب١ ايسَاغ١ٝ ٚغ١ًٝ ٜكتٌ 
خ٬ٜا ايسَاؽ بٗا غايبّا َٔ نإ يف َجٌ سايتِٗ، ٚشيو ٭ٕ ايعًِ إشا قاٍ ايّٝٛ أْ٘ مبٛت 

ميٛت اإلْػإ ؾكس ٜجبت ايعًِ غسّا خ٬ف شيو ٚإٔ خ٬ٜا املذ قس تػتعٝس قٛتٗا ٚقسضتٗا 
ْٚط٣ إٔ َطن٢ ايػٝبٛب١  .(3)ع٢ً ايعٌُ بعس سني أٚ بعكاقري قس تهتؿـ يف ايػس ايكطٜب

ايسَاغ١ٝ أٚ َٔ تؿدل سايتِٗ ع٢ً أْٗا َٛت ؾصع املذ أسٝا٤ َا زاَت ؾِٝٗ َعاٖط 
ُا زاَت خ٬ٜا أدػاّ ٖ٪٤٫ املطن٢ س١ٝ َتذسز٠ ْاس١ٝ ٫غتُطاض ع٢ً ٖطَٕٛ اؿٝا٠ ؾ

ايُٓٛ ٚسطاض٠ ٖصٙ ا٭دػاّ تعٌ يف َعس٫ت سطاض٠ غري املطن٢ بايػٝبٛب١، ؾصيو زيٌٝ ع٢ً 
اغتُطاض سٝاتِٗ ع٢ً ٚد٘ ايٝكني ؾ٬ ٜػٛؽ اؿهِ مبٛت إْػإ ٚبسْ٘ يف إٜكاٍ ايػصا٤ 

شيو َٔ منٛ ٚغريٙ. ٚبايتايٞ ؾإٕ ْعع ا٭دٗع٠ ايطب١ٝ َِٓٗ  ٚايسٚا٤ ٚتعٗط عًٝ٘ آثاض تكبٌ
يف ٖصٙ اؿاي١ ٜعس قت٬ّ عُسّا ٭ٕ ٖصٙ ا٭دٗع٠ املػاعس٠ ٖٞ َٔ ٚغا٥ٌ ع٬دِٗ ٚقٝاّ 
ا٭طبا٤ عطَاِْٗ َٓٗا ٜعس قككّا ؾطمي١ ايكتٌ ٖٚصا َا أنست٘ اؾُع١ٝ ا٭َطٜه١ٝ يطب 

ٔ، سٝح أنست بعض ا٭عاخ ايطب١ٝ اييت أدطٜت اؿا٫ت اؿطد١، ٚأعًٓ٘ ا٭طبا٤ يف بٛغط
ع٢ً نجري َٔ املطن٢ ايصٜٔ مت تؿدٝل سا٫تِٗ نُٛت٢ دصع املذ إٔ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ قس 
عازت إىل ْػب١ غري ق١ًًٝ َِٓٗ، ْٚعطّا إلَهإ عٛز٠ ٖ٪٤٫ إىل اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ؾإٕ 

                          

؛ محمود ابراىيـ محمد مرسي، مصدر 9( ناديف عبد الوىاب المرشد، مصدر سابؽ، ص9)
 .269سابؽ، ص

، كمية في سالمة الجسـ، أطروحة دكتوراه سامي الشوا، الحماية الجنائية لمحؽ( د. محمد 8)
 . 599، ص9986الحقوؽ، جامعة عيف شمس، 

 .264( د. محمود ابراىيـ محمد مرسي، مصدر سابؽ، ص2)
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تطبٝل َؿَٗٛ٘ ع٢ً  ايربٚتٛن٫ٛت املدتًؿ١ يتؿدٝل َٛت املذ اتؿكت ع٢ً عسّ دٛاظ
  .(1)ا٭طؿاٍ يكسض٠ أبساِْٗ ع٢ً اغتعاز٠ ٚظا٥ـ املذ ٚإٕ طاٍ ظَٔ غٝبٛبتِٗ

 انفرع انراثغ
 يرضً يُؤوس يٍ شفبئهى

أٟ َطن٢ ٫ أٌَ يف ؾؿا٥ِٗ طبّٝا، يهٔ دصع ايسَاؽ َا ظاٍ سّٝا ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٫  
 : (2)تاي١ٝجيٛظ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف عٔ ٖ٪٤٫ املطن٢، ٚشيو يٮغباب اي

 إٕ غشب ا٭دٗع٠ عِٓٗ نرتى اْكاش غطٜل يف ايبشط ٚسطٜل حيرتم يف ايٓاض.  -1
٭ٕ ع٬َات اؿٝا٠ ٫ تعاٍ َٛدٛز٠ يف ٖ٪٤٫ املطن٢ ؾ٬ جيٛظ ضؾع أدٗع٠  -2

 اإلْعاف عِٓٗ. 
٭ٕ يف ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف عِٓٗ قتٌ هل٪٤٫ املطن٢ أٚ ظٜاز٠ يف َطنِٗ ٚن٬ُٖا  -3

 ٫ جيٛظ. 
يطيب يف ايب٬ز ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ بايٓػب١ يػشب أدٗع٠ اإلْعاف َٔ إٕ ايطأٟ ا -4

 َطن٢ َٝ٪ٚؽ َٔ سايتِٗ أٟ ٫ أٌَ يف ؾؿا٥ِٗ طبّٝا ٜعترب دطمي١. 
 ادلجحش انثبٍَ

 حتذَذ يؼُبر حلظخ انىفبح
ؼسٜس ؾرت٠ ايٛؾا٠ َػأي١ ع٢ً داْب نبري َٔ ا٭١ُٖٝ، ؾُٛت ايؿدل يٝؼ  

قع١ قا١ْْٝٛ هلا أثاضٖا ايكا١ْْٝٛ، ؾتشسٜس ؿع١ ايٛؾا٠ ًٜعب ظاٖط٠ بٝٛيٛد١ٝ ؾكط ٚإمنا ٚا
زٚضّا نبريّا يف إَها١ْٝ ايبت يف َس٣ َؿطٚع١ٝ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ أٚ اغتُطاضٖا 
ع٢ً املطٜض ايصٟ تٛقـ قًب٘ أٚ ض٥تٝ٘ أٚ ك٘ عٔ ايعٌُ ٚبايتايٞ ؼسٜس أسهاّ 

ٓاعٞ نُا ميهٔ ايبت يف َس٣ َؿطٚع١ٝ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايك
اغت٦كاٍ ا٭عها٤ ايبؿط١ٜ َٔ املٝت َٚس٣ دٛاظ إدطا٤ ايتذاضب ايطب١ٝ عًٝٗا ٚيػٛف 

                          

؛ ناديف عبد الوىاب المرشد، 269( د. محمود ابراىيـ محمد مرسي، مصدر سابؽ، ص9)
 . 92مصدر سابؽ، ص

 . 2عبد الوىاب المرشد، المصدر نفسو، ص ( ناديف8)
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ْكتكط ع٢ً اغتعطاض َا ٜتعًل مبٛنٛع عجا سٝح اختًؿت ٚدٗات ايٓعط يف ا٭خص 
ٚشيو َٔ مبعاٜري ايتشسٜس اـاق١ بًشع١ ايٛؾا٠ ٚغٛف ٜتبني ا٫ػاٖات ايطب١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ 

 خ٬ٍ َطًبني ٚنُا ٜأتٞ: 

 ادلطهت األول
 ادلؼُبر انؼهًٍ حلذوس انىفبح 

 ٜٛدس َعٝاضإ عًُٝإ ٫ْتٗا٤ اؿٝا٠ ْتٓاٍٚ ن٬ّ َُٓٗا يف ؾطعني ٚنُا ًٜٞ :  

 انفرع األول
 ادلؼُبر انزمهُذٌ نهىفبح 

س١َٜٛ( ٜعترب ايؿدل َٝتّا ٚؾكّا هلصا املعٝاض بايتٛقـ ايٓٗا٥ٞ يًكًب )ايسٚض٠ اي 
 .(1)ٚتٛقـ ايط٥تني )اؾٗاظ ايتٓؿػٞ( عٔ ايعٌُ تٛقؿّا ٫ ضدع١ ؾٝ٘

َٚع٢ٓ شيو أْ٘ ٫ حيهِ مبٛت ايؿدل إ٫ إشا تٛقـ قًب٘ َٚاتت خ٬ٜاٙ ،  
، ؾاملٛت اؿكٝكٞ ٫ ٜتِ إ٫ مبؿاضق١ ايطٚح يًذػس (2)ٚتٛقـ دٗاظٙ ايتٓؿػٞ عٔ ايعٌُ

ٗا مبا يف شيو ايكًب، ٚشيو ٭ٕ ايطٚح ٖٞ ٚتٛقـ مجٝع ا٭عها٤ اؿ١ٜٛٝ عٔ أزا٤ ٚظا٥ؿ
اييت تبعح ايسف٤ ٚاؿطاض٠ يف اؾػس ٚؼؿع٘ َٔ ايتشًٌ ٚايؿػاز ٚايتعؿٔ إٕ طايت َس٠ 
ٚدٛزٙ ع٢ً دٗاظ ايتٓؿؼ ايكٓاعٞ نُا ٜػتُط ايهجري َٔ أعها٤ اؾػِ يف أزا٤ ٚظا٥ؿٗا 

٭َعا٤ ٚتػتُط إؾطاظات ايطبٝع١ٝ نايكًب ٚايتُجٌٝ ايػصا٥ٞ يًهبس ٚاهلهِ ٚا٫َتكام َٔ ا
مجٝع غسز اؾػِ يف ايعٌُ، نُا تُٓٛ اظؿاضٙ ٚؾعطٙ ٫ٚ ميهٔ ٭ٟ طبٝب يف ٖصٙ اؿاي١ 
إعطا٤ ؾٗاز٠ ٚؾا٠ يًُطٜض ٚأ٫ تعطض يًُػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ، سٝح ٜط٣ أقشاب ٖصا املصٖب 

ها٤ إٔ تٛقـ ايكًب ٚايٓؿؼ عٔ ايعٌُ َعٗط ـطٚز ايطٚح َٔ اؾػس َٚؿاضقتٗا يهاؾ١ ا٭ع

                          

( د. حسف عودة زعاؿ، التصرؼ غير المشروع باالعضاء البشرية في القانوف الجنائي، 9)
 . 992، ص 8229دراسة مقارنة، الدار العممية الدولية، عماف، 

، مكتبة 9( د. سميرة عمي الديات، عمميات نقؿ وزراعة االعضاء بيف الشرع والقانوف، ط8)
 .859، ص 9999ثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ال
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َٚٔ ثِ ؾإْ٘ ٫ جيٛظ ٚؾكّا هلصا املعٝاض اغتكطاع ا٭عها٤ ايبؿط١ٜ ٚعسّ عٛزتُٗا يًعٌُ َط٠ 
  .(1)ثا١ْٝ أَا قبٌ شيو ؾ٬

إ٫ إٔ ٖصا املعٝاض ٫ ٜتشكل َع َا تٛقٌ إيٝ٘ ايتطٛض ايعًُٞ ٚايؿين يف اجملاٍ  
تعبري عٔ املٛت  ايطيب يصيو ٚد٘ إيٝ٘ ايٓكس ع٢ً أغاؽ إٔ تٛقـ ايٛظا٥ـ املؿاض إيٝٗا

ايعاٖطٟ ٚيٝؼ اؿكٝكٞ ؾكس ثبت أْ٘ ميهٔ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ اإلْعاف املدتًؿ١ ٚايكسَات 
ايهٗطبا١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ ايٛغا٥ٌ ايطب١ٝ عٛز٠ ايكًب إىل ايعٌُ َٚا ٜعكب٘ َٔ عٛز٠ َعاٖط 
اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ، ؾُع تٛقـ ايكًب ٚايتٓؿؼ تبك٢ خ٬ٜا املذ س١ٝ يؿرت٠ ٚيٛ ناْت ٚدٝع٠ 
إ٫ أْ٘ ميهٔ خ٬هلا إَساز املذ با٭ٚنػذني اي٬ظّ، ؾإشا عاز اؾٗاظ ايتٓؿػٞ إىل ايعٌُ َٔ 

، نصيو أثبتت ايسضاغات ايطب١ٝ إٔ ايٛؾا٠ ؼسخ (2)خ٬ٍ تًو ايٛغا٥ٌ ايطب١ٝ ٜبك٢ املذ سّٝا
ع٢ً َطاسٌ ؾتبسأ بايٛؾا٠ اإلنًٝٓٝه١ٝ أٟ بتٛقـ ايكًب ٚايط٥تني، ثِ ٜتٛقـ املذ بعس 

َٔ تٛقـ ٚقٍٛ ايسّ احملٌُ با٭ٚنػذني إيٝ٘، ٚيصيو اػٗت اٯضا٤ إىل قعٛب١  زقا٥ل
ا٭خص باملعٝاض ايتكًٝسٟ عًُّٝا ٭ْ٘ يٝؼ َ٪ؾطّا ناؾّٝا ع٢ً إْٗا٤ اؿٝا٠. ٜٚ٪زٟ إىل ْتا٥ر 
غري َكبٛي١ َٔ سٝح أْٗا ؼطّ ايػري َٔ استُا٫ت ايع٬ز ٚاؿٝا٠. يف ايٛقت ايصٟ ٫ ٜهٕٛ 

سكٝكٞ ع٢ً ايؿدل املتٛيف نُا يف سا٫ت ْكٌ ٚظضع ايكًب ٚايهبس، ؾ٬ ٖٓاى أٟ نطض 
جيٛظ ْكًٗا إ٫ إشا ناْت اـ٬ٜا ٫ ظايت س١ٝ، ؾإشا َاتت أقبشت غري قاؿ١ ي٬غتعُاٍ 
ٚبايتايٞ ٜػتشٌٝ إدطا٤ عًُٝات ظضع ايكًب أٚ ايهبس أٚ غريُٖا َٔ ا٭عها٤ اييت ٫ ميهٔ 

٠ ٚبؿطط إٔ ٜتِ شيو يف ؾرت٠ تاي١ٝ َباؾط٠ يًٛؾا٠ عٝح ْكًٗا إ٫ َٔ إْػإ ؾاضم اؿٝا
تهٕٛ تًو ا٭عها٤ ٫ ظايت س١ٝ ٚتتُتع بك٬سٝتٗا ٭زا٤ زٚضٖا إشا مت ْكًٗا إىل إْػإ 
آخط، نُا أْ٘ قس ٜهٌ ايكًب ٚاؾٗاظ ايتٓؿػٞ سٝني ضغِ َٛت خ٬ٜا املذ َٛتّا نًّٝا 

٘ يًشٝا٠ ٜٚعٌ اؾٗاظ ايتٓؿػٞ ٜعٌُ ٜٚسخٌ ايؿدل يف غٝبٛب١ ْٗا١ٝ٥ ٜػتشٌٝ َعٗا عٛزت

                          

( د. إيياب يسري، المسؤولية المدنية والجزائية لمطبيب، مطبوعات الفكر المعاصر، 9)
 . 562، ص8229بيروت، 

( حساـ الديف كامؿ االىواني، المشاكؿ القانونية التي تثيرىا عمميات زرع األعضاء 8)
 . 978، ص9975شمس، القاىرة،  البشرية، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة عيف
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يصيو ٜتِ  (1)يعس٠ غاعات بٌ يعس٠ أٜاّ َٚع شيو ٫ ميهٔ اؿهِ بٛؾات٘ ٚؾكّا هلصا املعٝاض
 ايبشح عٔ َعٝاض أزم ؼسز ع٢ً أغاغ٘ ؿع١ ايٛؾا٠. 

 انفرع انثبٍَ
 ادلؼُبر احلذَش نهىفبح )ادلىد انذيبغٍ(

جاب١ ايتٛقـ ايهاٌَ ايصٟ ٫ ضدع١ ؾٝ٘ ٜعس املٛت ايسَاغٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايطب١ٝ مب 
سٝح اػٗت أغًب اٯضا٤ يف ايٛقت اؿانط إىل ايطبط بني سسٚخ  (2)يٛظا٥ـ دصع املذ

ايٛؾا٠ َٚٛت خ٬ٜا املذ مبا يف شيو دصع املذ، ست٢ يٛ ظًت خ٬ٜا ايكًب ٚايط٥تإ س١ٝ، 
ٚبايتايٞ عٛز٠ ؾُت٢ َاتت خ٬ٜا املذ بكؿ١ ْٗا١ٝ٥ ؾإْ٘ ٜػتشٌٝ عٛزتٗا إىل اؿٝا٠ 

، ٚتٓؿؼ ايؿدل أٚ ْبض ايكًب يف ساي١ اغتدساّ أدٗع٠ (3)اإلْػإ إىل سٝات٘ ايطبٝع١ٝ
 ّٟ اإلْعاف ايكٓاعٞ يٝؼ إ٫ َعٗطّا يًشٝا٠ ايكٓاع١ٝ ٚيٝؼ زي٬ّٝ ع٢ً سٝا٠ اإلْػإ ؾأ
ناْت ايٛغا٥ٌ ايع٬د١ٝ املػتدس١َ إلطاي١ ؾرت٠ اؿٝا٠ ايكٓاع١ٝ ؾٗصا ئ ٜ٪زٟ إىل عٛز٠ 

ؿٝا٠ َط٠ أخط٣، ؾتٛقـ ٚظا٥ـ املذ ْٗا٥ّٝا ٫ٚ ميهٔ ايطدٛع ؾٝ٘ أٚ َٛادٗت٘ بأٟ ا
اغًٛب ع٬دٞ ست٢ اٯٕ، َٚٛت املذ ٜعكب٘ ايػٝبٛب١ ايهرب٣ أٚ ايٓٗا١ٝ٥، ٚبٓا٤ّ عًٝ٘ أقبح 

، َٚٔ املربضات اييت اغتٓس إيٝٗا أْكاض ٖصا املعٝاض إٔ (4)شيو َعٝاضّا حيسز سسٚخ ايٛؾا٠
ٚيٝػت سسثّا ٚقتّٝا ؾتٛقـ ا٭عها٤ َجٌ ايكًب ٚايط٥تني حيسخ يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ  ايٛؾا٠ ع١ًُٝ

َع١ٓٝ أَا َٛت املذ ؾايع١ًُٝ تتِ تسضجيّٝا ٖٚٛ َا قس ٜػتػطم زقا٥ل أٚ غاعات أٚ أٜاّ 
سػب ا٭سٛاٍ ؾكس ٜبسأ يف اؾع٤ ا٭َاَٞ ثِ ٜٓكٌ إىل اـًؿٞ أٚ دصع املذ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ 

ٞ يًُذ ٫ٚ خ٬ف أْ٘ إشا سسثت ٚؾا٠ املذ نا٬َّ عكب تٛقـ ٚظا٥ـ ٜتشكل املٛت ايٓٗا٥
ايكًب ٚايط٥تني ؾايٛؾا٠ قكك١ بإمجاع اٯضا٤ ٚإشا سسخ تٛقـ يًكًب ٚايط٥تني ؾكس ؾٗصا ٫ 

                          

( د. حمدي عبد الرحمف، معصومية الجسد، بحث في مشكالت المسؤولية الطبية ونقؿ 9)
 .89، ص9987األعضاء، مطبعة جامعة عيف شمس، القاىرة، 

 .78( د. إبراىيـ صادؽ الجندي، مصدر سابؽ، ص8)
، دار النيضة العربية، 9( د. احمد شوقي أبو خطوة، القانوف الجنائي والطب الحديث، ط2)

 .978، ص9986القاىرة، 
( د. محمد عبد الوىاب الخولي، المسؤولية الجنائية لألطباء عف استخداـ األساليب 4)

 .885، ص9997، 9المستحدثة في الطب والجراحة، ط
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ٜهؿٞ إلثبات ايٛؾا٠ إشا نإ املذ ٫ ظاٍ سّٝا بٌ إٔ اغتعُاٍ ٚغا٥ٌ اإلْعاف ايكٓاعٞ 
٪زٟ إىل عٛز٠ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ٚاـ٬ف ا٭غاغٞ ٜٓشكط ٚغريٖا َٔ ايٛغا٥ٌ ايع٬د١ٝ قس ت

يف ساي١ ا٭خص باملعٝاض اؿسٜح أٟ إشا تٛقؿت ٚظا٥ـ املذ ن١ًٝ ٚناْت ايط٥تإ ٚايكًب ٫ 
، ؾٝصٖب ايبعض إىل أْ٘ ٫ ٜكح ايكٍٛ مبٛت اإلْػإ مبذطز تٛقـ املذ عٔ (1)ظا٫ ٜع٬ُٕ

ػِ أٚ بعهٗا ت٪زٟ ٚظٝؿتٗا، ؾكس تػتُط ايعٌُ َٚٛت خ٬ٜاٙ َع استؿاظ باقٞ أدٗع٠ اؾ
ايسٚض٠ ايس١َٜٛ ٜٚبك٢ ايكًب ٚايٓؿؼ ٚأدٗع٠ ايتبٍٛ، ٜٚبسٚ اؾػِ زاؾ٦ّا ٜٚػتًٗو 
ا٭ٚنػذني ٚقس حيسخ ضز ؾعٌ إظا٤ املٓبٗات اييت تػبب ا٭مل ؾايكٍٛ مبٛت اإلْػإ يف 

ٜػتٓسٕٚ يف شيو إىل ٖصٙ اؿاي١ ٜعس َٔ املتٓاقهات ٫ٚ ٜتؿل َع املٓطل ٚسكٝك١ ا٭ؾٝا٤ ٚ
إٔ بعض اؿا٫ت اييت سسثت ؾٝٗا غٝبٛب١ أٚ تٛقـ املذ عٔ ايعٌُ قس أؾاقت َٔ غٝبٛبتٗا 
بعس ؾرتات تطاٚست بني عس٠ غاعات أٚ بهع١ أٜاّ أٚ أغابٝع، ؾكس عاز املطٜض إىل اؿٝا٠ 
َٚاضؽ أْؿطت٘ اؿ١ٜٛٝ، ٚيٝؼ أزٍ ع٢ً سٝا٠ َطن٢ ايػٝبٛب١ ايعُٝك١ ٚتٛقـ املذ عٔ 
ايعٌُ َٔ اغتُطاض اؿٌُ يس٣ بعض ايػٝسات اؿٛاٌَ قهني يف ٖصٙ ايػٝبٛب١ ؾٗٛضّا ط١ًٜٛ 
ٚاغتُط منٛ اؾٓني ضغِ غٝبٛب١ ا٭ّ ست٢ متت اي٫ٛز٠ ٭طؿاٍ بأٚظإ طبٝع١ٝ يف َٛعس 
اي٫ٛز٠ ايطبٝعٞ ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصا اؾٓني اغتُس ٚدٛزٙ َٔ دػس أَ٘ اؿٞ ايصٟ ٜٓبض 

، نُا إٔ ٖٓاى آثاضّا ادتُاع١ٝ ْٚؿػ١ٝ ٚأ١َٝٓ قس تٓذِ عٔ ا٭خص بٗصا (2)باؿٝا٠ ٚميس بٗا
املعٝاض نُعٝاض ض٥ٝؼ يًٛؾا٠ ٚايصٟ قس ٜ٪زٟ إىل ْكٌ أعها٤ َٔ ايؿدل قبٌ ايتشكل َٔ 
املٛت اؿكٝكٞ شيو إٔ بعض ا٭عها٤ نايكًب ٚايط١٥ ٚايهبس ٫ ميهٔ إٔ ت٪خص َٔ إْػإ 

ايتكًٝسٟ ٚإمنا ت٪خص َٔ إْػإ سٞ َٛنٛع ع٢ً دٗاظ  َٝت ؾع٬ّ أٟ َٛتّا ٚؾكّا يًُعٝاض
اإلْعاف ايكٓاعٞ بػبب املطض أٚ اإلقاب١ اؾػ١ُٝ يف سازخ َٚا ظايت ب٘ ز٫٫ت ٚدٛز 
ايطٚح نُا إشا نإ قًب٘ ٜٓبض باؿٝا٠، ٚاغت٦كاٍ ا٭عها٤ يف ٖصٙ اؿاي١ قس ٜ٪زٟ إىل 

كتًؿ١ ٚقس ٜ٪زٟ ٖصا  اإلنطاض مبؿاعط أٌٖ ايؿدل ٚأقاضب٘ ٚقس ؼسخ ضزٚز ؾعٌ
ايتكطف إىل إسذاّ املطن٢ ٚأقاضبِٗ عٔ ايتٛد٘ إىل املػتؿؿٝات ٚزٚض ايع٬ز مما ٜ٪ثط يف 
قش١ املٛاطٓني ٜٚهط باملكًش١ ايعا١َ، إش ٜ٪ثط يف ايجك١ اييت جيب إٔ تتٛاؾط يس٣ ايطبٝب 

                          

 . 886( د. محمد عبد الوىاب الخولي، مصدر سابؽ، ص9)
عة األعضاء األدمية، دار الفكر العربي، ( د. صفوت حسف لطفي، أسباب تجريـ نقؿ وزرا8)

 . 89، ص9998القاىرة، 
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صا املعٝاض قس ٚاييت تعترب َٔ َكَٛات ؼكٝل ايؿؿا٤ يف نجري َٔ اؿا٫ت، نُا إٔ ا٭خص بٗ
ٜهع اجملاٍ يإلػاض يف ا٭عها٤ ايبؿط١ٜ، ٚتعٗط مساغط٠ قطع ايػٝاض اٯز١َٝ ٚبطبٝع١ 
اؿاٍ ٜ٪زٟ شيو إىل اغتػ٬ٍ ايكازضٜٔ َايّٝا يػري ايكازضٜٔ مما ٜػاعس ع٢ً تعاٜس َؿاعط 

ٗاز . نُا إٔ ا٭خص بٗصا ا٫ػاٙ ٜ٪زٟ إىل غًل ايباب أَاّ ادت(1)اؿل ٚايتؿهو ا٫دتُاعٞ
ا٭طبا٤ ؾكس ٚإٕ أنس ايعًُا٤ َٔ أنجط َٔ ث٬ثني عاَّا إٔ َٛت اإلْػإ ٜهٕٛ بتٛقـ قًب٘ 
ثِ أَهٔ اغتعازت٘ يًشٝا٠ ؾُٝا بعس ضغِ تٛقـ ايكًب ٫ٚ َاْع إٔ حيسخ ْؿؼ ايؿ٤ٞ 
بايٓػب١ يًُذ ٜٚتُهٔ ا٭طبا٤ َٔ إعاز٠ ٣ْٛ املذ يًشٝا٠ بعس ؾرت٠ َٔ تٛقـ ْؿاط٘ إش 

 . (2)يطيب ٜأتٞ نٌ ّٜٛ مبا ٖٛ دسٜسايبشح ايعًُٞ ٚا
ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ أداظ اجملُع ايؿكٗٞ يطابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ يف زٚضت٘ ايعاؾط٠  

ٖـ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف عٓس تؿدٝل َٛت ايسَاؽ، إ٫ 1408املٓعكس٠ يف َه١ املهط١َ غ١ٓ 
ٖٛ َا شٖبت أْ٘ ٫ بس َٔ تٛقـ قًب ايؿدل ٚزٚضت٘ ايس١َٜٛ يتػطٟ عًٝ٘ أسهاّ املٝت ٚ

( بتاضٜذ 12762إيٝ٘ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ضقِ )
ٖـ ٚاييت قطضت أْ٘ جيٛظ ؾطعّا 15/2/1404( بتاضٜذ 6619ٖـ ٚايؿت٣ٛ ضقِ )9/4/1410

إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ املطٜض احملتهط ايصٟ َات زَاغ٘ إشا قطض طبٝبإ 
أْ٘ يف سهِ املٛت٢ ٚيهٔ جيب إٔ ٜٓتعط بعس ْعع ا٭دٗع٠ َس٠ َٓاغب١ ست٢ ٜتِ  ؾأنجط

 .  (3)ايتأنس َٔ َٛت٘ بتٛقـ قًب٘ ٚتٓؿػ٘
ٚإظا٤ ٖصٙ ا٫ْتكازات ملٛت ايسَاؽ نُعٝاض يتشسٜس ؿع١ ايٛؾا٠، ٬ٜسغ أْ٘ ٫ ٜعاٍ  

قشاب اـرب٠ ٖٓاى دسٍ سٍٛ ٖصا املعٝاض ٫ٚ ؾو إٔ ايكٍٛ ايؿكٌ يف ٖصا املٛنٛع ٖٛ ٭
يف ٖصا اجملاٍ ِٖٚ ا٭طبا٤ ايصٜٔ اعرتض ايبعض َِٓٗ بإٔ أخص ا٭عها٤ َٔ ٖ٪٤٫ املٛت٢ 
ٜعس دطمي١ قتٌ عُس إٔ تطتب ع٢ً شيو َٛتِٗ، نصيو اعرتاف أسس أطبا٤ ايكًب يف َطنع 

بعٓٛإ )ٌٖ َٔ ت٪خص  BBCيٓكٌ ا٭عها٤ يف بطٜطاْٝا يف ايؿًِٝ ايعًُٞ ايٛثا٥كٞ هل١٦ٝ 
ِٖ َٛت٢ سكٝكٞ( بإٔ ا٭طبا٤ ٜكتًٕٛ ٖ٪٤٫ املطن٢ املػُٕٛ مبٛت٢ املذ، أعها٩

( بعس املٓاقؿ١ ايع١ًُٝ ؾأداب باؿطف ايٛاسس : ْعًِ مٔ BBCؾعٓسَا غأي٘ َصٜع أيـ )
                          

 .28( المصدر نفسو، ص9)
 . 287( د. محمود ابراىيـ محمد مرسي، مصدر سابؽ، ص8)
 . 78( د. إبراىيـ صادؽ الجندي، مصدر سابؽ، ص2)
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ْكتٌ املطن٢، ٚنصيو تٛدس بعض ايسضاغات ا٭َطٜه١ٝ ٚايربٜطا١ْٝ عٔ عٛز٠ بعض اؿا٫ت 
تؿدٝكّا نا٬َّ، نُٛت٢ َذ، سٝح أدطٜت زضاغ١ ع٢ً  إىل اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ بعس تؿدٝكٗا

( َطٜهّا مت تؿدٝكِٗ نُٛت٢ َذ يف أَطٜها عازت بعض اؿا٫ت إىل ايٛعٞ ايهاٌَ 503)
 . (1)ٚاؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ضغِ أْٗا اْطبكت عًٝٗا نٌ َعاٜري تؿدٝل َٛت املذ ٚيؿرتات كتًؿ١

١ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚا٫ؾتا٤ يف ٚيف ن٤ٛ َا تكسّ ْ٪ٜس َا شٖبت إيٝ٘ ايًذ١ٓ ايسا٥ُ 
املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ؾ٬ جيٛظ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ املطٜض ايصٟ َات 
زَاغ٘ إ٫ بعس تٛقـ قًب٘ ٚزٚضت٘ ايس١َٜٛ ؾتػطٟ عًٝ٘ أسهاّ املٝت بعس إٔ تكطض ؾ١ٓ 

اظ٠ َٔ طب١ٝ كتك١ شيو ا٭َط ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا اإلدطا٤ زاخٌ يف قُِٝ اختكاقٗا ٖٞ ٚف
 ٚظاض٠ ايكش١. 

 ادلطهت انثبٍَ
 يىلف انمبَىٌ انىضؼٍ يٍ حتذَذ حلظخ انىفبح

غٛف ْتٓاٍٚ ٖصا املٛقـ َٔ خ٬ٍ بٝإ َٛقـ ايكٛاْني ايٛنع١ٝ املكاض١ْ  
َٚٛقـ ايكإْٛ ايعطاقٞ، سٝح اْكػُت ايكٛاْني املكاض١ْ إىل اػاٖني يف ٖصا املٛنٛع ا٭ٍٚ 

 ٠ ٚايجاْٞ مل ٜكسّ َعٝاضّا قسزّا يًٛؾا٠ ٜٚتبني شيو ؾُٝا ًٜٞ : أٚضز َعٝاضّا قاّْْٛٝا يًٛؾا
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 ( د. محمود محمد عوض سالمة، بحث بعنواف رد شبية المميزيف لنقؿ األعضاء مف9)
 ، منشور عمى الموقع التالي: 99يف الطبية والبيئية، صالناحيت

     www.arablawinfo.com ( 94/98/8298. اخر زيارة) 

http://www.arablawinfo.com/
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 انفرع األول
 انمىاَني انزٍ حذدد يؼُبرًا نهىفبح 

 اػٗت ٖصٙ ايكٛاْني إىل ؼسز َعٝاض يًٛؾا٠ ٚتبٓت املعٝاض اؿسٜح )َٛت املذ( َٚٓٗا: 

  :ايكإْٛ ا٭َطٜهٞ -1
يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٖٛ  مت اقرتاح تعطٜـ َٛسس يًُٛت 1981يف عاّ 

)ايتٛقـ ايتاّ ٚايٓٗا٥ٞ ؾُٝع ٚظا٥ـ املذ ٚقس تبٓت َععِ اي٫ٜٛات ا٭َطٜه١ٝ ٖصا 
 . (1) املعٝاض(

 :باْٞايكإْٛ اإلغ -2
ٚاـام بعًُٝات ْكٌ  1980( ايكازض يف عاّ 426أخص املطغّٛ املًهٞ ضقِ )

بؿطط ٬َسع١ بعض ايع٬َات ٛؾا٠ ا٭عها٤ مبٛت خ٬ٜا املذ نُعٝاض يتشسٜس ؿع١ اي
  -:اٯت١ٝ

 ا٫ْعساّ ايتاّ ٭ٟ ضز ؾعٌ تًكا٥ٞ ٚا٫غرتخا٤ ايتاّ يًعه٬ت.  - أ
 اْعساّ ا٫ْعهاغات اؿسق١ٝ.  - ب
 اْعساّ ايتٓؿؼ ايتًكا٥ٞ.  -ز
ايتٛقـ ايٓٗا٥ٞ ٭ٟ أثط يٓؿاط املذ يعسّ تًكٞ دٗاظ ضغِ املذ ايهٗطبا٥ٞ أٟ  -ز

 .(2)إؾاض٠

 :ايكإْٛ اإلٜطايٞ -3
( 644، ٚاـام بتطبٝل ايكإْٛ ضقِ )1977( يػ١ٓ 409تب٢ٓ املطغّٛ اإلٜطايٞ ضقِ )

، بؿإٔ اغت٦كاٍ ا٭عها٤ َٔ اؾج١ املعٝاض اؿسٜح يًُٛت 1975ايكازض يف زٜػُرب عاّ 
( ايكازض يف عاّ 21541ٖٚٛ َٛت املذ ٚأخص بٗصا ا٫ػاٙ أٜهّا ايكإْٛ ا٭ضدٓتني ضقِ )

                          

 . 828: د. احمد شوقي أبو خطوة، مصدر سابؽ، ص( نقاًل عف9)
فاة، دار الحامد لمنشر ( د. صفاء حسف العجيمي، االىمية الجنائية لتحديد لحظة الو 8)

 .42، ص 8292والتوزيع، عماف، 
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( 1982( ٚأنس عًٝ٘ ايكإْٛ ايُٓػاٟٚ ايكازض عاّ )21عها٤ )ّٚاـام بٓكٌ ا٭ 1977
( َٔ 31ٚاـام باغت٦كاٍ ا٭عها٤ َٔ دجح املٛت٢ ٚايتؿطٜع ايػٜٛػطٟ يف املاز٠ )

 . (1)ايكإْٛ املسْٞ
 زيٌٝ إدطا٤ات ظضاع١ ا٭عها٤ بايػعٛز١ٜ: -4
عها٤ تب٢ٓ زيٌٝ إدطا٤ات ظضاع١ ا٭عها٤ ايكازض عٔ املطنع ايػعٛزٟ يعضاع١ ا٭  

املعٝاض  18/6/1414امل٪ضر يف  1081/1/1999ٚاملعتُس مبٛدب قطاض ٚظٜط ايكش١ ضقِ 
اؿسٜح يًٛؾا٠، بٌ ٚأيعّ مجٝع املػتؿؿٝات باملًُه١ بتهٜٛٔ ؾإ زاخ١ًٝ تهٕٛ َػ٪ٚي١ 
عٔ سا٫ت َٛت ايسَاؽ، ٚتتهٕٛ ٖصٙ ايًذإ َٔ ايطبٝب ايباطين ٚاملسٜط اإلزاضٟ أٚ َٔ 

ُا باإلناؾ١ إىل َٓػل سا٫ت َٛت ايسَاؽ ايصٟ ٜكّٛ باإلب٬ؽ عٔ سا٫ت ٜكّٛ َكاّ أٟ َٓٗ
َٛت ايسَاؽ يف املطنع ايػعٛزٟ يعضاع١ ا٭عها٤ ٚتهٕٛ ١َُٗ ٖصٙ ايًذ١ٓ َتابع١ نٌ َا 
ٜتعًل عا٫ت َٛت ايسَاؽ ٚايتبًٝؼ عٓٗا ٜٚهٕٛ تؿدٝل َٛت ايسَاؽ بٛاغط١ أطبا٤ 

يتؿدٝل َٛت ايسَاؽ ايكازض عٔ ؾ١ٓ َٛت  آخطٜٔ ٚشيو سػب إدطا٤ات املطنع ايػعٛزٟ
 .  (2)ايسَاؽ باملطنع

 َٛقـ ايكإْٛ ايعطاقٞ: -5
( يػ١ٓ 85اعتٓل املؿطع ايعطاقٞ املعٝاض اؿسٜح يًٛؾا٠، سٝح ْل ايكإْٛ ضقِ )

( أْ٘ )ٜتِ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭عها٤ ٭دٌ 2( بؿإٔ ظضع ا٭عها٤ ايبؿط١ٜ ايعطاقٞ )1986ّ)
املكاب مبٛت ايسَاؽ سػب ا٭زي١ ايع١ًُٝ اؿسٜج١ املعٍُٛ  -إدطا٤ عًُٝات ايعضع َٔ ب

بٗا اييت تكسض تعًُٝات يف ساي١ َٛاؾك١ أسس أقاضب٘ ايهاٌَ ا٭١ًٖٝ َٔ ايسضد١ ا٭ٚىل أٚ 
ايسضد١ ايجا١ْٝ َٚٛاؾك١ ؾ١ٓ َؿه١ً َٔ ث٬ث١ أطبا٤ اختكاقٝني َٔ نُِٓٗ طبٝب 

يطبٝب املعاجل ٫ٚ ايطبٝب املدتل كتل با٭َطاض ايعكب١ٝ ع٢ً أ٫ ٜهٕٛ َٔ بِٝٓٗ ا
املٓؿص يًع١ًُٝ(، ٚدا٤ت تعًُٝات َٔ ٚظٜط ايكش١ يتؿػري ٖصا ايٓل ٜؿٝس إ ايٛؾا٠ ٖٞ: 

ٓؿؼ ايتًكا٥ٞ ٚا٫ْعساّ "ساي١ ايؿكسإ اي٬عا٥س يًٛعٞ املكشٛب بايؿكسإ اي٬عا٥س يكاب١ًٝ ايت

                          

 .658( نقاًل عف: د. محمد سامي السيد الشوا، مصدر سابؽ، ص9)
 . 845( محمد عبد الوىاب الخولي، مصدر سابؽ، ص8)
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ايتعطٜـ باْ٘ اعتُس َٛت نٌ  . ٬ْسغ ع٢ً ٖصا(1)ؾعاٍ ا٫ْعهاغ١ٝ يعطم ايسَاؽ"ايتاّ يٮ
( َٔ قإْٛ ْكٌ ا٫عها٤ ايعطاقٞ ايصٟ اعترب َٛت دصع 2ايسَاؽ ٫ نُا قهت ب٘ املاز٠ )

 ايسَاؽ َٛتّا سكٝكّٝا. 

 انفرع انثبٍَ
 انمىاَني انزٍ مل رمذو يؼُبرًا حمذدًا نهىفبح

سٝح تطنت ٖصٙ ايكٛاْني يٮطبا٤ غًط١ ؼسٜس ؿع١ ايٛؾا٠ باعتباضٙ َػأي١  
 ع١ًُٝ ؾ١ٝٓ عت١ يف اختكام ايطب َٚٔ ٖصٙ ايكٛاْني : 

 ايكإْٛ ايؿطْػٞ :  (1)
٫ ٜٛدس ْل قاْْٛٞ قسز ملعٝاض ايٛؾا٠ نُعٝاض عاّ إ٫ أْ٘ أؾاض املطغّٛ ايصٟ 

نطٚض٠  –( َٔ ٚظٜط ايكش١ ايؿطْػٞ أٚنح ؾٝ٘ 1968( يػ١ٓ )67أقسض املٓؿٛض ضقِ )
٥ٝؼ ايكػِ باملػتؿؿ٢ ٚايجاْٞ اخكا٥ٞ تؿدٝل سسٚخ ايٛؾا٠ مبعطؾ١ طبٝبني أسسٖا ض

ضغِ املذ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ا٭غاؽ يف إثبات ايٛؾا٠ ٖٛ ايتٛقـ املهططز ٚاملتعاضض َع 
اؿٝا٠ ٚشيو بايتجبت َٔ خاق١ٝ اهلسّ ٚعسّ ايكاب١ًٝ إلق٬ح ؾػاز اؾٗاظ ايعكيب املطنعٟ 

 يف فُٛع١ ؾه٬ّ عٔ اغتدساّ ايع٬َات اٯت١ٝ: 
 ًتأنس َٔ تٛقـ ايسٚض٠ ايس١َٜٛ . قطع أسس ايؿطاٜني ي -1
 ع١َ٬ ا٭ثري.  -2
 ػطب١ ايؿًٛضغني سٝح ؼكٔ ؼت اؾًس يًتأنس َٔ عسّ اْتؿاضٖا بايعني.  -3
 ضغِ املذ املػتٟٛ خ٬ٍ َس٠ ناؾ١ٝ.  -4

ايصٟ أؾاض يف  1976( يػ١ٓ 1181ثِ بعس شيو قسض قإْٛ ْكٌ ا٭عها٤ ضقِ )
طا٤ات اـاق١ بإثبات ايٛؾا٠ ٚقس قسض ( َٓ٘ ع٢ً إقساض قطاض يف ؾإٔ اإلد4املاز٠ )

( َٓ٘ ع٢ً إٔ إثبات ايٛؾا٠ ٜكّٛ 20( ايصٟ ْكت املاز٠ )1978( يػ١ٓ )501املطغّٛ ضقِ )
ع٢ً أزي١ َتؿل عًٝٗا طبّٝا ٚاييت تػُح يًطبٝب إٔ ٜكتٓع مبٛت ايؿدل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ 

يؿطْػ١ٝ ٚإثبات شيو يف شيو املعٝاض َكب٫ّٛ َٔ ٚظٜط ايكش١ بعس أخص ضأٟ ا٭نازمي١ٝ ايطب١ٝ ا

                          

 . 69، ص 8224( سمر االشقر، المركز القانوني لمميت دماغيًا، ناشري قطر، 9)
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قهط ضمسٞ ٜبني اإلدطا٤ات اييت اتبعت ٚايٓتا٥ر اييت سسثت ٚتاضٜذ ٚغاع١ سسٚثٗا، 
ٚقس أؾاض ٚظٜط ايكش١ ايؿطْػٞ يف َٓؿٛضٙ امل٪ضر  1978( َٔ َطغّٛ 22/2، 21)ّ
 24/4/1968ع٢ً اتباع ٚغا٥ٌ إثبات املٛت املٓكٛم عًٝٗا يف َٓؿٛض  3/4/1978

( ٚمل ٜتهُٔ تعطٜؿّا 1994ٕٛ اـام باسرتاّ اؾػِ ايبؿطٟ عاّ )ٚأخريّا قسض ايكاْ
 . (1)قسزّا يًٛؾا٠

  ايكإْٛ اإللًٝعٟ: (2)
سني اعتُس َؿّٗٛ املٛت ايسَاغٞ )َٛت دصع ايسَاؽ( نإ شيو اغاغّا يعٗٛض ايهٛز 

ثِ  1979ٚعاّ  1976ايربٜطاْٞ ٚشيو يف ادتُاع ؾ١ٓ ايهًٝات ايطب١ٝ املًه١ٝ عاّ 
سٝح اؾازت إ ؼكل َٛت دصع ايسَاؽ ناٍف ٫عتباض املٛت ٚاقع  1995يف عاّ ادتُاعٗا 

ؾع٬ّ، ٫ َٛت مجٝع ايسَاؽ نُا ٖٛ َعطٚف يف اَطٜها، إ٫ أْ٘ ٚؿس ا٫ٕ ٫ ٜٛدس قإْٛ أٚ 
ْػإ، سٝح اْ٘ يف دصع ايسَاؽ ع٢ً اْ٘ َٛت سكٝكٞ يإلست٢ ؾب٘ قإْٛ ٜعرتف مبٛت 

ا إىل ْتٝذ١ َؿازٖا خًكٛ 1993َٔ اطبا٤ ٚقاَني يف عاّ  ادتُاع ؾ١ٓ ايًٛضزات امله١ْٛ
 . (2)خ٬قٝات ايطبعسّ اؿاد١ إلقساض قإْٛ خام بٗصا ايؿإٔ ٭ْ٘ أَط ٜتعًل بأ

 ايكإْٛ ايػٛضٟ: (3)
مل ٜكسّ ايكإْٛ ايػٛضٟ أٟ تعطٜـ يًٛؾا٠ ٚإمنا ْل ع٢ً إٔ ايتأنس َٔ سسٚخ ايٛؾا٠ 

َٔ ث٬ث١ أطبا٤ ٚؾكّا يًتعًُٝات اييت تكسضٖا ٜتِ مبٛدب تكسٜط أقٛيٞ َٔ ؾ١ٓ َ٪يؿ١ 
 . (3)ٚظاض٠ ايكش١

 :ايكإْٛ ا٭ضزْٞ (4)
( َٔ 8مل ٜكسّ ايكإْٛ ا٭ضزْٞ أٟ تعطٜـ يًٛؾا٠ ٚنٌ َا ؾعً٘ املؿطع يف ْل املاز٠ )

أْ٘ َٓح ؾتح اؾج١ ٭ٟ غطض َٔ ا٭غطاض املٓكٛم  1977( يػ١ٓ 23ايكإْٛ ضقِ )
ايتأنس َٔ ايٛؾا٠ بتكطٜط طيب ْٚؿِٗ َٔ ٖصٙ املاز٠ إٔ طبٝبّا  عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ إ٫ بعس

                          

 . 628ا، مصدر سابؽ، ص( نقاًل عف : د. محمد سامي الشو 9)
 .69( سمر االشقر، المركز القانوني لمميت دماغيًا، مصدر سابؽ، ص 8)
 . 629( نقاًل عف: محمد سامي الشوا، المصدر السابؽ، ص2)
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اختكاقّٝا ٖٛ ايصٟ ٜكطض ايٛؾا٠ ٜٚتِ ايتشكل َٔ َٛت ايسَاؽ َٔ قبٌ ؾ١ٓ طب١ٝ َٔ ث٬ث١ 
 أطبا٤.  

 ادلجحش انثبنش
 أحكبو ادلضؤونُخ اجلُبئُخ ػٍ إَمبف أجهزح اإلَؼبط انصُبػٍ

، ٚتطًل أخ٬قّٝا ع٢ً ايتعاّ ايؿدل (1)ب٘املػ٪ٚي١ٝ يػ١ّ تعين املطًٛب ايٛؾا٤  
مبا ٜكسض عٓ٘ َٔ قٍٛ أٚ عٌُ إَا قاّْْٛا ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ يف تعطٜـ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ 

، نُا (2)ؾعطؾٗا ايبعض بأْٗا أ١ًٖٝ ايؿدل يتشٌُ اؾعا٤ ايصٟ ٜكطضٙ قإْٛ ايعكٛبات
أٚ ايعكاب ْتٝذ١ إْٝاْ٘ ؾع٬ّ أٚ عطؾٗا آخطٕٚ بأْٗا ا٫يتعاّ ايكانٞ بتشٌُ ايطبٝب اؾعا٤ 

اَتٓاع٘ عٔ ؾعٌ ٜؿهٌ خطٚدّا عٔ ايكٛاعس أٚ ا٭سهاّ اييت قطضتٗا ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ أٚ 
، ٚبايٓػب١ ٭سهاّ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ (3)ايطب١ٝ

 ؾػٓتٓاٚهلا َٔ خ٬ٍ تكػِٝ ٖصا املبشح إىل ث٬ث١ َطايب ٚنُا ٜأتٞ: 
املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بؿعٌ  -املطًب ا٭ٍٚ:

 ايطبٝب. 
املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بؿعٌ  -املطًب ايجاْٞ:

 ايػري. 
املػ٪ٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بطنا٤ املطٜض  -املطًب ايجايح:

 ٔ ميجً٘ قاّْْٛا. أٚ َ
 
 
 

                          

 .499، باب السيف، ص9د. إبراىيـ مصطفى، المعجـ الوسيط، ج( 9)
جنائي، مجمة القضاء ( د. محمود الصالحي، مفيـو المسؤولية الجزائية في القانوف ال8)

 .98، ص9996، 28األردنية، عماف، العدد
 . 82( نقاًل عف: ناديف عبد الوىاب المرشد، مصدر سابؽ، ص2)
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 ادلطهت األول
 ادلضؤونُخ اجلُبئُخ انُبشئخ ػٍ إَمبف أجهزح اإلَؼبط 

 انصُبػٍ ثفؼم انطجُت
ميهٔ بٝإ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايٓاؾ١٦ عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بؿعٌ  

 ايطبٝب َٔ خ٬ٍ سايتني ا٭ٚىل قٝاّ ايطبٝب بطؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عُسّا بعس
تطنٝبٗا يًُطٜض أَا ايجا١ْٝ ؾٗٞ ا٫َتٓاع عٔ تكسِٜ املػاعس٠ ايطب١ٝ يًُطٜض ٚؾكّا ملا 
ٜكتهٝ٘ ٚميًٝ٘ عًٝ٘ ايكإْٛ أٚ تطى املطٜض ٜٚرتتب ع٢ً ٖصا ايرتى َٛت املطٜض ٚغٛف 

 ْتٓاٍٚ ٖاتني اؿايتني َٔ خ٬ٍ تكػِٝ ٖصا املطًب إىل ؾطعني ٚنا٫تٞ:

 انفرع األول
 )إَمبف( أجهزح اإلَؼبط انصُبػٍ ػًذاً لُبو انطجُت ثرفغ 

إشا قاّ ايطبٝب بطؾع أدٗع٠ اإلْعاف عٔ املطٜض بعس تطنٝبٗا ي٘ عُسّا ؾإْ٘ ٜعس  
َطتهب ؾطمي١ ايكتٌ ايعُس ٭ٕ ٖصٙ ا٭دٗع٠ املػاعس٠ ٖٞ َٔ ٚغا٥ٌ ع٬ز املطٜض ٚقٝاّ 

٭ْ٘ ٚغ١ًٝ ٜكبٌ  ايطبٝب عطَإ املطٜض َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٜعس قككّا ؾطمي١ ايكتٌ ايعُس
، ؾايكتٌ ايعُس ٖٛ اعتسا٤ ع٢ً سٝا٠ إْػإ بؿعٌ ٜ٪زٟ إىل  بٗا غايبّا َٔ نإ يف َجٌ ساهلِ

ٚؾات٘ ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٫ ٜتكٛض ؼكك٘ إ٫ إشا نإ اجمل٢ٓ عًٝ٘ إْػاّْا سّٝا ٚقت اضتهاب 
ا٭دٗع٠ عٔ ، ٖٚٓا تجٛض املؿه١ً ؾايبعض ٜؿطم بني ساي١ َا إشا نإ ضؾع (1)اؾاْٞ يؿعً٘

املطٜض بعس َٛت املذ أّ قبً٘ يف اؿاي١ ا٭ٚىل أٟ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بعس َٛت 
املذ ؾإٕ ايطبٝب ٫ ٜعاقب ع٢ً ايكتٌ ايعُس ٭ْ٘ إْػإ َٝت ؾ٬ ٜعاقب بعكٛب١ ا٫عتسا٤ 

ٕ ع٢ً سٝا٠ املطٜض. ؾُٛت املذ )ايسَاؽ( أسس َعاٜري ؼسٜس ايٛؾا٠، ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايطب١ٝ أ
َٛت ايسَاؽ ٜعين َٛت خ٬ٜا دصع ايسَاؽ ٚيٝؼ َٛت خ٬ٜا قؿط٠ ايسَاؽ َٚٔ ٖٓا تبسأ 

 . (2)َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب عٔ ايتؿدٝل يف َٛت ايسَاؽ
ؾاستُاٍ اـطأ يف ايتؿدٝل ٖٓا ٚاضز بػبب ايتػطع َٔ قبٌ ا٭طبا٤ يف إقطاض  

قكري٠ زٕٚ ايتؿدٝل، سٝح إٔ ايتؿدٝل يف َجٌ تًو اؿا٫ت ٜتِ يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ 
                          

 .225( محمود إبراىيـ محمد مرسي، مصدر سابؽ، ص9)
 . 75( د. إبراىيـ صادؽ الجندي، مصدر سابؽ، ص8)
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ا٫ْتعاض ؾرت٠ ناؾ١ٝ ت٪نس ظٗٛض ايع٬َات ا٭نٝس٠ يًٛؾا٠ أٜهّا، ؾتسخٌ ايطبٝب بإْٗا٤ سٝا٠ 
املطٜض ايصٟ ٖٛ يف ساي١ َٛت ايكؿط٠ املد١ٝ ٚيٝؼ َٛت دصع ايسَاؽ إمنا ٖٛ قتٌ يٓؿؼ 
سطّ اهلل قتًٗا ٚشيو ٫غتُطاض اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ ٚاؿ١ٜٛٝ يف دػسٙ بؿهٌ غًِٝ، ٚؼكل 

 .(1)ٚي١ٝ ايطبٝب اؾٓا١ٝ٥ عٓٗا عٔ دطمي١ قتٌ عُس١َٜػ٪
 عًٝ٘ ؾإْ٘ ميهٔ ايتُٝٝع بني سايتني : 

تؿدٝل ايطبٝب يًُطٜض بأْ٘ تٛيف زٕٚ إدطا٤ ؾشٛقات يًتأنس َٔ شيو ؾؿٞ ٖصٙ  -أ٫ّٚ
اؿاي١ مل ٜكِ ايطبٝب بعٌُ َازٟ ٜػتطٝع َٔ خ٬ي٘ َعطؾ١ َٛت املطٜض َٔ عسَ٘، سٝح 

دل ٖٛ املعٝاض اؿسٜح املتُجٌ يف َٛت دصع ايسَاؽ، ٚيٝؼ ايكًب أٚ إٔ َعٝاض ٚؾا٠ ايؿ
ايط٥تني، ٖٚصا يٝؼ با٭َط ايٝػري بٌ ٫ بس َٔ قٝاّ ايطبٝب بعٌُ ؾين ملعطؾ١ املٛت 
اؿكٝكٞ َٔ عسَ٘، ٚشيو َٔ خ٬ٍ دٗاظ ضغِ املذ ايهٗطبا٥ٞ ايصٟ ٜ٪نس تٛقـ خ٬ٜا املذ 

نٗطبا١ٝ٥ ؾُت٢ تٛقـ ٖصا اؾٗاظ عٔ إعطا٤ أٟ عٔ ططٜل إضغاٍ أَط اغتكباٍ أٟ شبصبات 
( غاع١ ؾإٕ شيو ٜعين بايسيٌٝ ايكاطع َٛت خ٬ٜا املذ ٚاغتشاي١ 24إؾاض٠ ٭نجط َٔ )

عٛزتٗا يًشٝا٠ ست٢ ٚيٛ ظًت خ٬ٜا ايكًب س١ٝ بؿهٌ اغتدساّ ٚغا٥ٌ اإلْعاف ايكٓاع١ٝ، 
ؾٗٛ مل ٜكِ بأٟ عٌُ  ٖٚصا اإلدطا٤ َٔ أبػط اإلدطا٤ات اييت تؿطنٗا عًٝ٘ أقٍٛ َٗٓت٘

 . (2)ٜؿري إىل أْ٘ بصٍ ايعٓا١ٜ املطًٛب١ َٓ٘
ايتؿدٝل اـاط٧ ضغِ إدطا٤ ايؿشٛقات اي٬ظ١َ يصيو. ؾُٔ املُهٔ إٔ ٜؿدل  -ثاّْٝا

ايطبٝب ساي١ املطٜض ٜٚكطض خطأ أْ٘ َٝت ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ َا ظاٍ سّٝا ٚبايتايٞ ٜٛقـ 
قاّ بؿعٌ َازٟ )تؿدٝل املطض( ٚيهٔ بٓا٤ّ  أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٓ٘، ؾايطبٝب ٖٓا

ع٢ً املعطٝات اـطأ اييت تٛقٌ إيٝٗا ٚقطض إٔ املطٜض َٝت، يف ٖصٙ اؿاي١ أخٌ ايطبٝب 
بٛادبات اؿٝط١ ٚاؿصض املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ مبٛدب ايكإْٛ، ٭ْ٘ عامل بإٔ طبٝع غًٛن٘ 

طٜض ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ٜكطض )ٚقـ ا٭دٗع٠( ٜطتب أنطاضّا بايػ١ ت٪زٟ إىل إْٗا٤ سٝا٠ امل
إٔ املطٜض تٛيف ٚبايتايٞ ٜطؾع ا٭دٗع٠ عٓ٘، ؾٗٓا ايطبٝب تٛقع ايٓتٝذ١ ايهاض٠ يف شٖٓ٘، 
إ٫ أْ٘ مل ٜككس إسساثٗا ٚمل ٜكبٌ بٗا، ٚبصيو ٜهٕٛ ايطبٝب قس ٚقع يف إُٖاٍ يف َطس١ً 

شيو، سٝح ايتؿدٝل اـطأ ٚاؽص ايكطاض إٔ املطٜض َٝت يف سني أْ٘ ع٢ً ايعهؼ َٔ 

                          

 . 22( ناديف عبد الوىاب المرشد، مصدر سابؽ، ص9)
 .29ف عبد الوىاب المرشد، مصدر سابؽ، ص( نادي8)
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نإ َٔ ايٛادب عًٝ٘ ٚؾل ا٭قٍٛ ايع١ًُٝ املتبع١ يف ١َٓٗ ايطب اغتدساّ دٗاظ ضغِ املذ 
ايهٗطبا٥ٞ، ٚاغتدساّ ا٭دٗع٠ ايؿٛم قٛت١ٝ يًُذ يًتأنس َٔ إٔ َٛت٘ ؼكل بؿهٌ ٜكٝين 

 . (1)قاطع ٫ ٜسع فا٫ّ يًؿو ؾٝ٘
اطع١ َٛت دصع أَا بايٓػب١ يًُطٜض ايصٟ ٜجبت يٮطبا٤ املدتكني بكٛض٠ ق 

ايسَاؽ عٓسٙ ؾري٣ ايبعض إٔ شيو دا٥ع َٔ ايٓاس١ٝ ايطب١ٝ ٚايؿطع١ٝ ٚيهٔ جيب ا٫ْتعاض 
َس٠ َٓاغب١ بعس ضؾع ا٭دٗع٠ عٓ٘ ست٢ تتشكل ٚؾات٘ بتٛقـ قًب٘ ٚتٓؿػ٘ قبٌ إع٬ٕ 

 .(2)ايٛؾا٠
سٝح إٔ ٖصٙ ا٭دٗع٠ تبك٢ ع٢ً ٖصٙ اؿٝا٠ املتُج١ً يف ايتٓؿؼ ٚايسٚض٠ ايس١َٜٛ  

ملطٜض َٝتّا بايؿعٌ، ؾٗٛ ٫ ٜعٞ ٫ٚ ميؼ ٫ٚ ٜؿعط، ْعطّا يتًـ َكسض شيو نً٘ ٖٚٛ ٚا
املذ. ٚبكا٤ املطٜض ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ ٜتهًـ ْؿكات نجري٠ زٕٚ طا٥ٌ ٚحيذع أدٗع٠ حيتاز 
إيٝٗا غريٙ ممٔ جيسٟ َع٘ ايع٬ز، ٖٚٛ ٚإٕ نإ ٫ حيؼ ؾإٕ أًٖ٘ ٚشٜٚ٘ ٜبكٕٛ يف قًكٌ 

اؿاي١ اييت قس تطٍٛ إىل عؿط غٓٛات أٚ أنجط ٚقس يكٞ ٖصا ايطأٟ زا٥ِ َا زاّ ع٢ً ٖصٙ 
قبٍٛ اؿانطٜٔ َٔ أٌٖ ايؿك٘ ٚأقٌ ايطب يف أسس ادتُاعات )املٓع١ُ اإلغ١َٝ٬ يًعًّٛ 
ايطب١ٝ يف ايهٜٛت( ٚشٖب إىل ٖصا ايطأٟ ؾٝذ ا٭ظٖط ايػابل داز اؿل َػتٓسّا يف شيو إىل 

ايتابع ملٓع١ُ امل٪متط اإلغ٬َٞ املٓعكس يف عُإ َكطضات فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ايجايح 
سٍٛ أدٗع٠ اإلْعاف ٚاملٛت ا٭نًٝٓٝهٞ، ٚأقط ٖصا ايطأٟ أٜهّا َ٪متط  1987)ا٭ضزٕ( عاّ 

إش عطف امل٪متط املٛت بتٛقـ دصع املذ عٔ ايعٌُ  1979دٓٝـ ايسٚيٞ املٓعكس عاّ 
دٗع٠ ايكٓاع١ٝ عٔ املطٜض بػض ايٓعط عٔ ْبض ايكًب با٭دٗع٠ ايكٓاع١ٝ، ٚضؾع تًو ا٭

 . (3)ٖٛ َا مساٙ باملٛت ايطسِٝ ايػًيب َٚاٍ إىل دٛاظٙ َٔ غري تكطٜح عًين ٚانح
 
 
 

                          

 .42( المصدر نفسو، ص9)
 . 49( المصدر نفسو، ص8)
 . 22( ناديف عبد الوىاب المرشد، مصدر سابؽ، ص2)
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 انفرع انثبٍَ
 ايزُبع انطجُت ػٍ ادلضبػذح

تكّٛ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب يف ساي١ اَتٓاع٘ عٔ اغتدساّ أدٗع٠ اإلْعاف  
تهب دطمي١ ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بٛادب ايكٓاعٞ ملطٜض َعطض ـطط املٛت ؾٝهٕٛ قس اض

َٔ ايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ قاّْْٛا ٚإشا تطتب ع٢ً ٖصا ا٫َتٓاع ٚؾا٠ املطٜض ٜهٕٛ ق٬ّ 
يًُػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ إش أْ٘ ٜرتن٘ املطٜض زٕٚ تسخٌ إلْكاشٙ بٛنع٘ ؼت أدٗع٠ اإلْعاف 

يػ١ٓ  111كٛبات ايعطاقٞ ضقِ ايكٓاعٞ أَط ْتذت عٓ٘ ايٛؾا٠، ٖٚصا َا ٜٓل عًٝ٘ قإْٛ ايع
1969(1) . 

 ٚيتشكل ٖصٙ اؾطمي١ ٚقٝاّ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٓٗا ٜٓبػٞ تٛاؾط ا٭ضنإ ايتاي١ٝ: 
 ٚدٛز إْػإ سٞ يف خطط :  -1

إٕ ٚدٛز إْػإ سٞ يف خطط ٖٛ عٓكط أغاغٞ يف ٖصٙ اؾطمي١ ٚبايتايٞ ٫ 
ّْا سّٝا ٚقت اضتهاب اؾاْٞ تتشكل ايٓتٝذ١ إ٫ إشا نإ اجمل٢ٓ عًٝ٘ )املطٜض( إْػا

)ايطبٝب( يؿعً٘ ؾاإلْػإ اؿٞ ٜعس َٛنٛعّا قاؿّا ي٬عتسا٤ )ايكتٌ( زٕٚ اعتباض يػٓ٘ أٚ 
. ٚبصيو ؾإٕ اؾطمي١ تكّٛ ست٢ يٛ نإ ايؿدل يف (2)ْٛع٘ أٚ دٓػ٘ أٚ ظطٚؾ٘ ا٫دتُاع١ٝ

ف بأْ٘ نطض ايٓعع ا٭خري، أَا بايٓػب١ يًدطط ؾٗٛ نٌ ؾ٤ٞ َؿعع خيؿ٢ َٓ٘، نُا ٜعط
. ٚٚدٛز اـطط نطٚضٟ يكٝاّ تًو اؾطمي١ عٝح ٜؿكس ايؿدل سٝات٘ أٚ ٜعطن٘ (3)قتٌُ

، ٚقس عطف ايكها٤ ايؿطْػٞ اـطط بأْ٘ )ساي١ دػ١ُٝ أٚ َٛقـ (4)ٯ٫ّ دػس١ٜ دػ١ُٝ
                          

المعدؿ والتي  9969لسنة  999( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 24( نص المادة )9)
عميا وتعد الجريمة عمدية تنص )تكوف الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فا

كذلؾ إذا فرض القانوف أو االتفاؽ واجبًا عمى شخص وامتنع عف أدائو قاصد أحداث 
 الجريمة التي نشأت مباشرة عف ىذا االمتناع(. 

 . 895( د. عمر السعيد رمضاف، مصدر سابؽ، ص8)
العربية، ، دار النيضة 4القسـ العاـ ، ط -( محمود نجيب حسني ، شرح قانوف العقوبات2)

 . 982، ص9977القاىرة، 
( محمد عبد الوىاب الخولي، المسؤولية الجنائية لألطباء وعف استخداـ األساليب 4)

 . 8، ص9997، 9المستحدثة في الطب ، دراسة مقارنة، ط
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سطز خيؿ٢ َع٘ ْتا٥ر دػ١ُٝ بايٓػب١ يًؿدل ايصٟ ٜتعطض ي٘ ٚحيتٌُ ٚؾكّا يًعطٚف 
 . (1)(ٚ إٔ حيسخ ي٘ اعتسا٤ات بس١ْٝ دػ١ُٝأَا إٔ ٜؿكس سٝات٘ أ

ٚيف سايتٓا ٖصٙ جيب إٔ ٜهٕٛ املطٜض قس تٛقـ قًب٘ ٚتٓؿػ٘ َٚا ظايت خ٬ٜا 
املذ س١ٝ ٫ ت٪زٟ ٚظا٥ؿٗا سٝح يف ٖصٙ اؿاي١ َٔ سل املطٜض تكسِٜ املػاعس٠ ي٘ سٝح 

ػٞ خ٬ٍ ؾرت٠ ثبت إٔ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ تػتطٝع ايكٝاّ بٛظٝؿ١ ايكًب ٚاؾٗاظ ايتٓؿ
تٛقؿُٗا عٔ ايعٌُ ست٢ ٜػتعٝسا ْؿاطُٗا ٚٚظٝؿتُٗا َط٠ أخط٣ َا زاَت خ٬ٜا املذ س١ٝ، 
ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ ايؿطق١ َا ظايت قا١ُ٥ أَاّ املطٜض ٫غتعاز٠ قشت٘ ٚعٛز٠ أدٗعت٘ 
يًعٌُ َط٠ أخط٣، ؾاإلْعاف ايكٓاعٞ حيكل ؾطق١ سكٝك١ٝ يًبكا٤ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ؾٝذب 

 . (2)ب اغتدساَٗا ٚعسّ سطَإ املطٜض َٔ ٖصٙ ايؿطق١ع٢ً ايط
 ا٫َتٓاع عٔ تكسِٜ املػاعس٠ :  -2

٫ ٜٓػب إىل ؾدل ٖصٙ اؾطمي١ إ٫ إشا نإ يف إَهاْ٘ تكسِٜ املػاعس٠ ملٔ ٖٛ 
يف خطط، غٛا٤ بؿعٌ ايؿدل أٚ بطًب املػاعس٠ ي٘، ع٢ً إٔ تهٕٛ تًو املػاعس٠ بأغًٛب 

طٚف نٌ ساي١ ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ؾعٌ ايتسخٌ َٔ داْب جيسٟ ملٛاد١ٗ ٖصا اـطط سػب ظ
، ٚبايٓػب١ ٫َتٓاع (3)اؾاْٞ سا٫ّ ٚؾٛضّٜا ٭دٌ إٔ ٜٓتر أثطٙ يف ايًشع١ املطًٛب١ ٚاملٓاغب١

، إىل إٔ دطمي١ (4)قٝاّ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب يف ٖصٙ اؿاي١ ؾكس شٖب ضأٟ يف ايؿك٘
ٍ ايطبٝب با٫يتعاّ بكٛاعس امل١ٓٗ، أٚ بايٛادب ا٫َتٓاع عٔ تكسِٜ املػاعس٠ ٜكع جملطز إخ٬

اإلْػاْٞ، ؾ٬ ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ َٔ ؾإٔ تسخً٘ يف إْكاش سٝا٠ املطٜض، ٚإٕ خط٦٘ يف تكسٜط 

                          

 .982( نقاًل عف: د. محمود نجيب حسني، القسـ العاـ، مصدر سابؽ، ص 9)
؛ د. احمد شوقي أبو خطوة، مصدر 967( د. احمد شرؼ الديف، مصدر سابؽ، ص8)

 . 989سابؽ، ص
 .882( محمد عبد الوىاب الخولي، مصدر سابؽ، ص2)
، دار النيضة 8( د. أسامة عبد اهلل قايد، المسؤولية الجنائية لألطباء، دراسة مقارنة، ط4)

؛ د. شعباف بنية متولي، الحماية الجنائية لحؽ 878، ص9992العربية، القاىرة، 
؛ د. عمي حسيف نجيده، 579، ص9999في الحياة، رسالة دكتوراه، القاىرة، اإلنساف 

 . 299، ص9998التزامات الطبيب في العمؿ الطبي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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، ٚبايتايٞ ؾإٕ اَتٓاع (1)َس٠ ايؿا٥س٠ َٔ تكسِٜ املػاعس٠ ٫ ٜعؿٝ٘ َٔ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥
ْْٛٞ املؿطٚض عًٝ٘ ٜعطن٘ يًُػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب عٔ َعاؾ١ املطٜض كايؿ١ ي٬يتعاّ ايكا

، ٚنصيو املباز٨ (2)اؾٓا١ٝ٥ عٔ دطمي١ قتٌ غري عُس١ٜ ٚؾكّا ي٥٬ش١ آزاب ١َٓٗ ايطب يف َكط
ايعا١َ يًكإْٛ ايٛاضز٠ يف قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايطب يف َكط، سٝح تتُجٌ قٛض٠ اـطأ يف 

 سني تهٕٛ املػ٪ٚي١ٝ عُس١ٜ اَتٓاع ايطبٝب ٚعسّ َطاعا٠ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚا٭ْع١ُ ، يف
َت٢ تٛاؾطت ي٬َتٓاع ايكؿ١ اإلضاز١ٜ، بإٔ تٛاؾط ايككس اؾٓا٥ٞ يس٣ ايطبٝب بإٔ نإ 
ٜككس باَتٓاع٘ إظٖام ضٚح املطٜض ؾعٓسٖا تٓعكس املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ دطمي١ ايكتٌ 

إٔ ٜهٕٛ  ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ سٝح اؾرتط34ايعُس ٖٚصا َا أؾاضت إيٝ٘ املاز٠ )
ا٫َتٓاع عُسٟ يكٝاّ اؾطمي١ ٚؼكل َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب عٓٗا ٚاعتباض املطٜض ٖٚٛ ؼت 
أدٗع٠ اإلْعاف، َطٜض َٗسز مبٛت أنٝس ٚساي١ يف خطط، مما ٜتعني ع٢ً ايطبٝب اْكاشٙ 
َٚس ٜس ايعٕٛ ٚاملػاعس٠ ي٘ بكسض اإلَهإ ست٢ ٚؾات٘ طاملا إٔ ٖٓاى ؾطق١ سكٝك١ٝ يبكا٥٘ 

ا٠ بإٔ ٫ ٜهٕٛ يف ساي١ َٛت املذ ٚإٔ اَتٓاع٘ عٔ شيو جيعً٘ َػ٪٫ّٚ عٔ عٔ قٝس اؿٝ
دطمي١ ا٫َتٓاع عٔ املػاعس٠ يؿدل يف خطط سٝح إٔ ايتعاّ ايطبٝب باملػاعس٠ ٜهٕٛ 
أنجط اتػاعّا إشا نإ اـطط ايصٟ ٜتعطض ي٘ املطٜض يف ْطام ؽكك٘. ؾع٢ً ايطغِ َٔ 

اَ٘ إ٫ أْ٘ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜربض اتػاع٘ عٔ إٔ ؽكل ايطبٝب ٜعترب سسّا يٓطام ايتع
املػا١ُٖ بهٌ َا يف ٚغع٘ ؿؿغ سٝا٠ املطٜض، أٚ َٓع تؿاقِ سايت٘ غطٚز اـطط عٔ 

. ٖٚصا َا (3)زا٥ط٠ ؽكك٘ ٭ٕ فطز قؿت٘ نطبٝب ػعً٘ أقسض َٔ غريٙ ع٢ً إغعاؾ٘
ا٭طبا٤ اغتٓازّا شٖبت إيٝ٘ تعًُٝات ايػًٛى املٗين يف ايعطام ٚاييت أقسضٖا فًؼ ْكاب١ 

( 6بكطاضٙ املطقِ ) 1984( يػ١ٓ 81( َٔ قإْٛ ضقِ )22ؿهِ ايؿكط٠ )أ٫ّٚ( َٔ املاز٠ )
 . 19/5/1985املتدص ظًػت٘ ايجا١ْٝ يف 

                          

( د. أشرؼ عبد القادر قنديؿ احمد، جرائـ االمتناع، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة 9)
 . 578، ص8292لمنشر، اإلسكندرية، 

( الئحة آداب مينة الطب في مصر الصادر بقرار وزير الصحة واإلسكاف 85( المادة )8)
 . 8222لسنة  828رقـ 

 وما بعدىا.  982( د. احمد شوقي أبو خطوة، مصدر سابؽ، ص2)
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 ادلطهت انثبٍَ
 ػهً طهت يضجك 

ً
 إَمبف أجهزح اإلَؼبط انصُبػٍ ثُبء

 يٍ ادلرَض أو يٍ ميثهه
٤ّ ع٢ً طًب املطٜض، ٖٚٓا ٜجٛض تػا٩ٍ قس ٜتِ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بٓا 

ٌٖ إٔ قٝاّ ايطبٝب بطؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بٓا٤ّ ع٢ً طًب املطٜض ٜطتب 
املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب عٔ دطمي١ قتٌ عُسٟ . ٚيإلداب١ ع٢ً ٖصا ايتػا٩ٍ غٛف ْكّٛ 

١ يًطبٝب يف ببٝإ َس٣ سل املطٜض يف إْٗا٤ سٝات٘ يف ايؿطع ا٭ٍٚ ثِ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا٥ٝ
 ساي١ اغتذابت٘ يطًب املطٜض يف ايؿطع ايجاْٞ َٔ خ٬ٍ تكػِٝ املطًب إىل ؾطعني ٚنا٫تٞ: 

 انفرع األول
 يذي حك ادلرَض يف إَهبء حُبره 

َٔ ايجابت إٔ سل ايؿطز يف اؿٝا٠، ٚيف غ١َ٬ دػُ٘ يٝؼ سكّا َطًكّا يًؿطز ٚإمنا  
و ايتكطف يف سك٘ يف اؿٝا٠ مبؿطزٙ، ؾاؿل يف ٜطز عًٝ٘ سل اهلل تعاىل، َٚٔ ثِ ؾإْ٘ ٫ ميً

اؿٝا٠ إشا ْعطْا إيٝ٘، مبع٢ٓ اؿل يف ايٛدٛز يف ٖصا ايهٕٛ ابتسا٤ّ ٚايبكا٤ ؾٝ٘ يٮدٌ ايصٟ 
قسضٙ ي٘ اهلل عع ٚدٌ اْتٗا٤ّ، ؾًٝؼ يإلْػإ ؾٝ٘ ْكٝب ٖٚٛ عط١ٝ اهلل عع ٚدٌ ملٔ ؾا٤ت 

ٕ ميًو اإلْػإ يٓؿػ٘ سٝا٠ أٚ ٚدٛزّا يف تًو إضازت٘ ي٘ اؿٝا٠ ٚايٛدٛز يف ٖصا ايهٕٛ، زٕٚ أ
اؿٝا٠. ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ٫ جيٛظ يًُطٜض إٔ ٜطًب َٔ ايطبٝب عسّ تطنٝب أٚ إٜكاف أدٗع٠ 

َّ ايًََّ٘ ُٜشِبُّ }اإلْعاف ايكٓاعٞ عًٝ٘ يكٛي٘ تعاىل  ُٓٛا إِ ًُِٗه١َِ َٚأَِسػِ ِِ إِي٢َ ايتَّ ِٜسُِٜه ًُِكٛا بِأَ َٚيَا ُت
ُُِشػِِٓنيَ {اِي

، ؾاؿل يف اؿٝا٠ بٛقؿ٘ سكّا حيٌُ َع٢ٓ ايتهًٝـ أٚ ايٛادب يف َٛاد١ٗ نٌ (1)
اـًل باسرتاّ سٝا٠ اإلْػإ ايصٟ أٚدس اهلل ؾٝ٘ َع٢ٓ اؿٝا٠ ٖٚٚب٘ ايٛدٛز يف ٖصٙ اؿٝا٠ 
إىل إٔ حيني أدً٘ باملٛت َٛتّا طبٝعّٝا، عٝح ٫ ٜػُح ٭سس إٔ ٜعتسٟ عًٝ٘ بأٟ َعٗط 

، ٚايكٛاْني ايٛنع١ٝ ٚايٛثا٥ل ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ (2)نُا ْكت ايسغاتري َٔ َعاٖط ا٫عتسا٤
ٚايسٚي١ٝ ع٢ً سل اإلْػإ يف اؿٝا٠ ٚأغبػت عًٝ٘ منط َٔ ايكسغ١ٝ ٚسطَت أٟ اعتسا٤ ع٢ً 

                          

 . البقرة( سورة 995( اآلية رقـ )9)
 (. 8225( مف دستور العراؽ لسنة )8نص المادة )( 8)
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ٖصا اؿل، ٚقطضت أؾس ايعكٛبات يًذطا٥ِ املاغ١ عٝا٠ اإلْػإ ؾكس دطّ قإْٛ ايعكٛبات 
يف اؿٝا٠ ٚٚنع ي٘ دعا٤ات كتًؿ١ سػب ؾستٗا ٚا٭ثط املرتتب ايعطاقٞ ا٫عتسا٤ ع٢ً اؿل 

. نُا أنس اإلع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اإلْػإ ع٢ً إٔ )يهٌ (1)411إىل  405عًٝٗا يف املٛاز َٔ 
ؾدل اؿل يف اؿٝا٠( نُا ْكت عًٝ٘ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ نا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ بؿإٔ اؿكٛم 

. ٚبايتايٞ (3). (2)إٔ )يهٌ إْػإ سل أقٌٝ يف اؿٝا٠(املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت ْكت ع٢ً 
ؾًٝؼ يإلْػإ زخٌ يف سٝات٘ أٚ يف ف٦ٝ٘ إىل ايسْٝا نُا أْ٘ يٝؼ ي٘ زخٌ يف َٛت٘ 
ٚخطٚد٘ َٓٗا َٚٔ ثِ ٫ جيٛظ ي٘ إٔ ٜتسخٌ يف سٝات٘ ٫ ْٗا٥ٞ َٔ خ٬ٍ إٜكاف أدٗع٠ 

 تعاىل ايصٟ ٜٓٗٞ عٔ ٖصا ايػًٛى اإلْعاف ايكٓاعٞ، ملا يف ٖصا ايػًٛى َٔ فاٚظ٠ ٭َط اهلل
ُّا}ا٭ثِٝ ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘  ِِ ضَسِٝ َّ ايًََّ٘ نَإَ بُِه ِِ إِ {َٚيَا تَِكُتًُٛا أَُْؿػَُه

، نُا إٔ خيايـ (4)
 . (5)ْكٛم ايسغاتري ٚايكٛاْني اييت أنست ع٢ً اؿل يف اؿٝا٠

 انفرع انثبٍَ
 ادلضؤونُخ اجلُبئُخ نهطجُت

١ٝ٥ يًطبٝب يف ساي١ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بٓا٤ّ ع٢ً يبشح املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا 
 طًب املطٜض جيب ايتؿطق١ بني سايتني : 

ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ املطٜض بعس تٛقـ قًب٘ ٚتٓؿػ٘ ٚزٕٚ َٛت  -:ا٭ٚىل
ك٘ سٝح تعٌُ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ ع٢ً تٓؿٝط عٌُ بعض ا٭دٗع٠ يإلْػإ َجٌ 

تػاعس بصيو ع٢ً اغتُطاض سٝا٠ اإلْػإ ببعجٗا اؿطن١ يف تًو ا٭دٗع٠، َا ايكًب ٚايط٥تني ؾ
زاّ املذ مل ميت، ٚشيو َٔ خ٬ٍ تعٜٚس املذ بٛاغط١ ا٭دٗع٠ ايكٓاع١ٝ بايسّ ٚا٭ٚنػذني 

، شيو (6)اي٬ظَني يعٌُ اؾػِ اإلْػاْٞ ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٜػأٍ ايطبٝب عٔ دطمي١ قتٌ عُس
                          

 المعدؿ.  9969لسنة  999وف العقوبات العراقي رقـ ( نصوص واردة في قان9)
 .9948( مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 2( المادة )8)
 .9966( مف االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية لسنة 6، 9المادة ) (2)
 ( سورة النساء .89اآلية ) (4)
 . 8225ـ ( مف دستور العراؽ لعا95نص المادة ) (5)
 .  292( د. محمود ابراىيـ محمد مرسي، مصدر سابؽ، ص6)
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٘ أٚ زَاغ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜعاٌَ َعا١ًَ ا٭سٝا٤ ؾٝبك٢ َتُتعّا إٔ املط٤ َازاّ مل ميت ك
باؿُا١ٜ ايؿطع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ايجابت١ يػريٙ َٔ ا٭سٝا٤ عٝح ٜتعطض َٔ ٜعٌُ يف اإلدٗاظ 
ع٢ً سٝات٘ أٚ ميطض أٚ ٜػاعس ع٢ً شيو يف ايؿرت٠ َا بني املٛت )ا٫نًٝٓٝهٞ( أٚ ايطيب 

ٚ)ايصٟ ٫  (٥تني ٚاملٛت ايكاْْٛٞ أٚ ايؿطعٞ)ٚايصٟ ٜتشكل بجبٛت تٛقـ عٌُ ايكًب ٚايط
ٜجبت إ٫ مبٛت املذ أٚ ايسَاؽ يًذع٤ اؾٓا٥ٞ ايصٟ ٜٛقع ع٢ً نٌ َٔ ٜعتسٟ أٚ ٜػِٗ يف 
ا٫عتسا٤ ع٢ً سٝا٠ أٟ إْػإ سٞ شاى إٔ ؾعٌ ايؿدل ٜرتتب عًٝ٘ قٝاّ دطمي١ ايكتٌ 

املتُجٌ بايككس ايعُس بطنٓٗا املازٟ املتُجٌ يف إظٖام ضٚح إْػإ سٞ ٚاملعٟٓٛ 
 . (1)(اؾٓا٥ٞ
قٝاّ ايطبٝب بطؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بعس َٛت خ٬ٜا ك٘ سٝح تبك٢  -ايجا١ْٝ:

بعض أعها٥٘ زٕٚ تًـ بؿعٌ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ املطنب١ ؾٝ٘ ؾإٕ إٜكاف ٖصٙ 
ع٠ ا٭دٗع٠ ٫ ٜعس دطمي١ قتٌ نُا شٖب إىل شيو بعض ؾكٗا٤ ايكإْٛ، بٌ إٔ تطى ٖصٙ ا٭دٗ

يتعٌُ يف دػِ املطٜض بعس َٛت زَاغ٘ ٜعس نطبّا َٔ ايعبح، بعس ظٚاٍ َعاٖط املكًش١ 
يف ٚدٛزٖا، ٚميهٔ اغتدساَٗا يف إغعاف غريٙ َٔ املطن٢ ا٭سٝا٤ ايصٜٔ ِٖ يف ساد١ إىل 
َجٌ ٖصٙ ا٭دٗع٠. شيو إٔ َت٢ َاتت خ٬ٜا املذ اْتٗت اؿٝا٠ اإلْػا١ْٝ َٚٔ ثِ ٜػتشٌٝ 

 ٚعٝ٘ ٚسايت٘ ايطبٝع١ٝ ايتًكا١ٝ٥ ؾٗٛ ؾدل َٝت بايؿعٌ نُا إٔ اإلْعاف عٛز٠ اإلْػإ إىل
ايكٓاعٞ ٫ ٜعٝس يًؿدل ايصٟ َاتت خ٬ٜا ك٘ سٝات٘ اإلْػا١ْٝ ايطبٝع١ٝ أٚ ٚعٝ٘ ٚنٌ 
َا ٜؿعٌ فطز إطاي١ ؿٝات٘ ايعه١ٜٛ بططٜك١ قٓاع١ٝ. ٭ٕ ايطبٝب مل ٜتعاٌَ ع٢ً سٝا٠ 

 . (2)ض ؾكسٖا مبٛت خ٬ٜا ك٘إْػا١ْٝ قا١ُ٥ بايؿعٌ، ٭ٕ املطٜ
ٖٚصا أٜهّا َا ٚاؾل عًٝ٘ اجملُع ايؿكٗٞ يطابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ يف زٚضت٘ ايعاؾط٠  

ٖـ، سٝح دا٤ يف ؾتٛاٙ سٍٛ ٖصا املٛنٛع أْ٘ إشا مل ٜهٔ ٖٓاى  1408املٓعكس٠ مبه١ عاّ 
ا٭دٗع٠ اييت أٌَ يف عٛز٠ املطٜض إىل سايت٘ ايطبٝع١ٝ ملٛت٘ زَاغّٝا، ٚإمنا ٜعٝـ ؾكط ب

تعٌُ ع٢ً بكا٤ أعها٥٘ زٕٚ تًـ ؾ٬ سطز يف ْعع ٖصٙ ا٭دٗع٠ َٓ٘ ٭ْ٘ عهِ املٝت، ٭ٕ 

                          

( د. خالد جماؿ احمد، إرادة المريض في العمؿ الطبي بيف اإلخالص والتنفيذ، مجمة 9)
 .  895، ص8228، البحريف، 8، ع5الحقوؽ، مجمد

 .  899( د. محمود ابراىيـ محمد مرسي، مصدر سابؽ، ص8)
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، نُا أْ٘ ٖٛ (1)ٖصٙ ا٭دٗع٠ اييت ٫ تعاٍ تعٌُ يسٜ٘ إمنا تعٌُ بؿعٌ ا٭دٗع٠ املطنب١ ي٘
ّ ٖٚٛ ْؿؼ َا 2/7/1993ْؿؼ َا سهِ ب٘ فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ يف سهُ٘ ايكازض يف 

، ايصٟ عطف املٛت بتٛقـ دصع املذ بػض 1979َ٪متط دٓٝـ ايصٟ عكس يف عاّ أقطٙ 
 . (2)ايٓعط عٔ ْبض ايكًب با٭دٗع٠ ايكٓاع١ٝ

ؾُٝا شٖب آخطٕٚ إىل عسّ دٛاظ ْعع ا٭دٗع٠ ايكٓاع١ٝ عُٔ َات ك٘، َا زاَت  
ظ َٔ ؾٝ٘ بعض َعاٖط اؿٝا٠ يف بعض أعها٥٘، ا٭َط ايصٟ ٜجبت ي٘ َعٗا اؾطمي١، ؾ٬ جيٛ

ثِ املػاؽ بٗصٙ املعاٖط بأٟ قٛض٠ َٔ ايكٛض ٚيٛ بٓعع ٖصٙ ا٭دٗع٠ ايكٓاع١ٝ املطنب١ 
يإلْػإ عٝح ٜعس اإلدٗاظ ع٢ً َا بكٞ َٔ َعاٖط اؿٝا٠ يف ٖصا اإلْػإ، ٚيٛ ناْت سٝات٘ 
قٓاع١ٝ ؾع٬ّ غري دا٥ع ؾطعّا ٚقاّْْٛا ، ٜٚكري بٗصا ايؿعٌ َعتسّٜا ع٢ً سل إْػإ سٞ، 

إشا ٜجبت إٔ املطٜض ميهٔ إٔ ٜعٌ ي٘ َعاٖط اؿٝا٠ َع َٛت زَاغ٘ يؿرت٠ ط١ًٜٛ ٫ٚغُٝا 
، ٖٚصا أٜهّا َا اؾت٢ ب٘ َؿيت ايسٜاض املكط١ٜ )ايسنتٛض (3)قس تكٌ إىل مخػ١ عؿط٠ عاَّا

عًٞ مجع١( سٝح ٜكٍٛ )٫ جيٛظ ْعع ا٭ْابٝب اييت متس املطٜض بايػصا٤ إ٫ يف ساي١ ايتأنس 
 . (4) ع٢ً إٔ تٛقـ خ٬ٜا املذ عٔ ايعٌُ ٫ ٜهؿٞ يٛقـ ٖصٙ ا٭دٗع٠(َٔ ايٛؾا٠، َؿسزّا 

 
 
 
 

                          

ىػ . منشورة في 9488، 9225ابطة العالـ اإلسالمي، حكـ ( فتوى المجمع الفقيي لر 9)
 . 9مركز الفتوى، ص  Islamweb.net: ي بالشبكة اإلسالميةموسوعة الفتاو 

 (98/98/8298اخر زيارة )     
، بحث 8( نقاًل عف: د. محمد جماؿ طحاف، القتؿ الرحيـ ومشكالت الخوؼ واأللـ ، ص8)

  .www.arabworldbooks.com منشور عمى الموقع التالي:
 (94/9/8299اخر زيارة )     
 .2المصدر نفسو، ص  (2)

 (86/9/8299اخر زيارة )  .Islamweb.netينظر: الموقع االلكتروني: ( 4)
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 ادلطهت انثبنش
 ادلضؤونُخ اجلُبئُخ انُبشئخ ػٍ إَمبف أجهزح اإلَؼبط

 انصُبػٍ ثفؼم انغري 
تكتهٞ اؿاي١ ايكش١ٝ يًُطٜض ؼت أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ ا٫غتعا١ْ  

اي١ ايكش١ٝ ؾٌٗ ٜعترب طبٝب اإلْعاف بكؿت٘ بأؾدام آخطٜٔ َٔ ايهازض ايطيب ملتابع١ اؿ
 ض٥ٝػّا يًؿطٜل ايطيب، َػ٪٫ّٚ عٔ أعُاٍ َٔ ٜكع ؼت ضقابت٘ ٚإؾطاؾ٘ َٔ املػاعسٜٔ ؟ 

ؾؿٞ ا٭قٌ ٫ ٜػأٍ املط٤ دٓا٥ّٝا عُا ميهٔ إٔ ٜكٝب ايػري َٔ ؾعٌ تابع١ إ٫ إشا  
سٟ ٚيصا ؾإٕ طبٝب أَهٔ إٔ ٜٓػب إىل ؾدك٘ ْٛع َٔ أْٛاع اـطأ ايعُسٟ أّ غري ايعُ

اإلْعاف ٫ ٜػأٍ دٓا٥ّٝا عٔ ؾعٌ ٜكّٛ ب٘ َػاعس٠ أٚ ممطن١، إ٫ إشا أَهٔ إٔ ٜٓػب إىل 
 . (1)ايطبٝب ْؿػ٘ خطأ عُسٟ أّ غري عُسٟ

يصيو غٛف ْتٓاٍٚ َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري يف ساي١ قٝاَ٘ بطؾع  
ُٝ٘ إىل ث٬ث١ ؾطٚع، ا٭ٍٚ: ٜتٓاٍٚ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف ٖصا املطًب َٔ خ٬ٍ تكػ

ؼسٜس املككٛز بايػري ٚايجاْٞ : ٜتهُٔ تعطٜـ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب عٔ ؾعٌ 
 ايػري، ٚايجايح ٜتٓاٍٚ أغاؽ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب عٔ ؾعٌ ايػري ٚنُا ًٜٞ : 

 انفرع األول
 ادلمصىد ثبنغري

ُطنني ٚاملػاعسٜٔ َٚٔ يف ٜككس بايػري ٖٓا أعها٤ ايؿطٜل ايطيب َٔ امل 
 11سهُِٗ، ٚيكس ْعِ املؿطع ايعطاقٞ ١َٓٗ ايتُطٜض يف ْعاّ مماضغ١ املٗٔ ايكش١ٝ ضقِ 

ٚملُاضغ١ ١َٓٗ ايتُطٜض يف ايعطام ًٜعّ ؾه٬ّ عٔ ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا  1962يػ١ٓ 
  -يف ْعاّ مماضغ١ املٗٔ ايكش١ٝ ايػابل شنطٙ تٛؾط أسس ايؿطٚط اـاق١ اٯت١ٝ :

 
 

                          

 .  885، ص8298، بيروت، 9( د. عمي عصاـ غصف، المسؤولية الجزائية لمطبيب، ط9)
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 .(1)ايتدطز َٔ َعٗس عاٍ يف ايتُطٜض -1
 . (2)ايتدطز َٔ َسضغ١ ممطنات -2

 ايتدطز َٔ زٚض٠ ايتُطٜض. -3
 َسضب١ يف َػتؿؿ٢ سهَٛٞ أٚ أًٖٞ.  -4

ؾُػ٪ٚي١ٝ طبٝب اإلْعاف اؾٓا١ٝ٥ ٫ تكّٛ ؾكط إشا اضتهب خطأ ، بٌ ْتٓاٍٚ 
 َػ٪ٚيٝت٘ أٜهّا ؾعٌ ايػري َٔ أعها٤ ايؿطٜل ايطيب. 

ع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ ؾدل َٔ غٝبٛب١ عُٝك١ قبٌ ؾإشا قاّ ايطبٝب بٓع
ايتأنس َٔ ٚؾات٘ بؿهٌ ْٗا٥ٞ با٫غتٓاز إىل أدٗع٠ ؽطٝط املذ ٚايكًب ٚايتؿدٝل 
ايػطٜطٟ ٚاؾهٞ إىل ٚؾا٠ املطٜض ؾإْ٘ ٜػأٍ عٔ دطمي١ قتٌ عُس إشا تٛاؾط يسٜ٘ ١ْٝ إظٖام 

 . (3)ضٚح، ٚقتٌ خطأ إشا ْػب إيٝ٘ إُٖاٍ أٚ تككري
ْ٘ إشا نإ َا أقسضٙ ايطبٝب َٔ أٚاَط يًُػاعس قشٝشّا يف شات٘، ْٚؿصٙ نس ٚإ

ا٭خري بططٜك١ غ١٦ٝ، ؾإْ٘ ميهٔ ْػب١ اـطأ إىل ايطبٝب ٚشيو يف ا٭سٛاٍ اييت تٛدب ع٢ً 
ايطبٝب إٔ ٜهٕٛ سانطّا عٓس تٓؿٝص ا٭َط َٔ قبٌ املػاعس، ٚبطبٝع١ اؿاٍ إشا نإ 

بٝب ؾإْ٘ ٫ ٜطتهب خطأ ٜػأٍ عٓ٘، بٌ ايصٟ ٜػأٍ عٔ املُطض قس ْؿص أٚاَط خاط١٦ يًط
ايٓتٝذ١ ٖٛ ايطبٝب املدط٧. ٚتكّٛ َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب ايصٟ ٌُٜٗ ايطقاب١ ٚايتٛدٝ٘ ٚايسضا١ٜ 
ايصٟ ٜؿطض عًٝ٘ ايتشكل َٔ غ١َ٬ ا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا ايؿطٜل ايطيب املٛنٛع بأَطت٘ 

ايؿطٜل اعترب ايطبٝب َػ٪٫ّٚ ٚتكطؾ٘ ٚإؾطاؾ٘ ؾإشا سكٌ خطأ َٔ أسس أعها٤ نس 
دٓا٥ّٝا عٔ اإلٜصا٤ اؿاقٌ ملطٜهت٘ بؿعٌ َػاعس٠ إشا ثبت عك٘ إُٖاٍ أٚ ق١ً اسرتاظ ٚنإ 
ٖصا َطتبطّا بع٬ق١ غبب١ٝ باؿازخ. ؾإشا مت ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ املطٜض بٓا٤ّ 

يكٓاعٞ ؼكل ع٢ً طًب ايطبٝب املػ٪ٍٚ عٔ املطٜض املٛنٛع ؼت أدٗع٠ اإلْعاف ا

                          

 .  9968( لسنة 99( مف نظاـ ممارسة الميف الصحية رقـ )92( نص المادة )9)
وكانت مرتبطة بوزارة الصحة مدة  9922( فتحت أوؿ مدرسة ممرضات في بغداد سنة 8)

    سنوات.  2الدراسة فييا 
( د. صفواف محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عف األعماؿ الطبية، دراسة مقارنة، دار 2)

 .  98، ص 8299، عماف، 9الثقافة لمنشر والتوزيع، ط
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َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب اؾٓا١ٝ٥ ٚيهٔ إشا مت ضؾع ٖصٙ ا٭دٗع٠ َٔ قبٌ املػاعس ٚبسٕٚ قسٚض 
 أٚاَط َٔ ايطبٝب ؼككت املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًُػاعس َٚٔ ايطبٝب. 

 انفرع انثبٍَ
 رؼرَف ادلضؤونُخ اجلُبئُخ نهطجُت ػٍ فؼم انغري

ملعاقب١ ع٢ً أعُاٍ تطتهب َٔ عطؾت املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري بأْٗا )ا 
، نُا عطؾٗا ايبعض اٯخط بأْٗا )َػًو ؾدكٞ كايـ يٛادب ٜؿطن٘ (1)قبٌ ؾدل آخط(

ايكإْٛ ع٢ً املداطب بكاعست٘ ٜتُجٌ يف اَتٓاع نإ غببّا يف ايٓتٝذ١ اإلدطا١َٝ اييت ترتتب 
 . (2)بؿعٌ ايػري(
ٜعٌُ َع ايطبٝب  إشٕ َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري تٓؿأ عٓسَا 

ؾدل آخط ؼت أَطت٘ ٚإؾطاؾ٘ أٚ َٔ عٌُ نُا يف ساي١ ايطبٝب اؾطاح إش إٔ ٖصا ايطبٝب 
عٓسَا ٜباؾط عًُ٘ يف غطؾ١ ايعًُٝات ٜعاْٚ٘ عس٠ أطبا٤ ٚعس٠ ممطنات أٚ ممطنني بايؿطٜل 
ايطيب تتٛظع ا٭زٚاض ٚاملٗاّ ؾُٝا بِٝٓٗ إش إٔ ايطبٝب اؾطاح ٫ ٜػتطٝع ايكٝاّ بهٌ 

 . (3)ا٭َٛض
 
 
 
 
 

                          

عبد السميع األودف، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعدييـ مدنيًا  ( سمير 9)
 .977، ص 8224وجنائيًا واداريًا، منشأة المعارؼ، االسكندرية، 

، دار الفكر العربي، 9( د. محمود عثماف اليمشري، المسؤولية الجنائية عف فعؿ الغير، ط8)
 . 957، ص9969القاىرة، 

صة في المسؤولية القانونية لمممرضيف )المسؤولية الطبية(، الجزء ( المجموعة المتخص2)
األوؿ، المؤتمر العممي السنوي لكمية الحقوؽ، جامعة بيروت العربية، منشورات الحمبي 

 .  552، ص8224، لبناف، 8الحقوقية، ط
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 انفرع انثبنش
 أصبس ادلضؤونُخ اجلُبئُخ نهطجُت ػٍ فؼم انغري

 اختًـ ايؿك٘ ٚايكها٤ سٍٛ ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ يًُػ٪ٚي١ٝ عٔ ؾعٌ ايػري إىل عس٠ أضا٤:      
 آضا٤ ايؿكٗا٤:  -أ٫ّٚ

اختًـ أضا٤ ايؿكٗا٤ يف تؿػري أغاؽ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب عٔ ؾعٌ ايػري  
 ْعطنٗا نُا ًٜٞ : ،(1)ت ع٢ً أؾهاٍ َتعسز٠ٚبٓٝ

 ايتتابع ٚا٫ؾرتاى يف املػ٪ٚي١ٝ:  -1
تكّٛ ؾهط٠ ايتتابع يف املػ٪ٚي١ٝ، ع٢ً تطتٝب ا٭ؾدام املػ٪ٚيني ٚؾل ْعاّ 
َعني عٝح ٫ ٜػأٍ ؾدل َازاّ قس ٚدس غريٙ قسَ٘ ايكإْٛ عًٝ٘ بايرتتٝب ٚغايبّا 

ايؿهط٠ ٭ْٗا تكّٛ ع٢ً أغاؽ املػ٪ٚي١ٝ َا تطبل يف دطا٥ِ ايٓؿط، ٚقس اْتكست نسٙ 
املؿرتن١ اييت ٚضزت ع٢ً خ٬ف ا٭قٌ ؾٗٞ اغتجٓا٤ ٫ جيٛظ ايتٛغع ؾٝٗا، أَا 
ا٫ؾرتاى يف املػ٪ٚي١ٝ ؾرت٣ إٔ ايؿدل املػ٪ٍٚ عٔ ؾعٌ ايػري َا ٖٛ إ٫ ؾطٜو هلصا 

 . (2)ايػري، ٜ٪ٜس ٖصا ا٫ػاٙ ايؿكٗٞ داْب َٔ ايكها٤
 از اؾطمي١: ايؿاعٌ املعٟٓٛ ٚاظزٚ -2

ٜصٖب أقشاب ٖصا ايطأٟ إىل إٔ َٔ اضتهب ايؿعٌ اإلدطاَٞ ٖٛ ايؿاعٌ املازٟ 
يًذطمي١ أَا َٔ ٜكطض ايكإْٛ َػ٪ٚيٝت٘ ؾٗٛ ايؿاعٌ املعٟٓٛ، ٫ٚ ميهٔ قبٍٛ ٖصا ايطأٟ 
٭ٕ ايؿاعٌ املعٟٓٛ ٖٛ َٔ ٜٓؿص اؾطمي١ بٛغاط١ غريٙ، ؾٝهٕٛ ٖصا ايػري مبجاب١ آي١ يف 

يف ؼكٝل ايعٓاقط اييت تتهٕٛ َٓٗا، أٟ ايؿاعٌ املعٟٓٛ ٜػدط  ٜسٙ ٜػتدسَٗا
ؾدل آخط َػتؿٝسّا َٔ ؾكسإ أًٖٝت٘ أٚ َػتػ٬ّ سػٔ ْٝت٘، يف سني إٔ ايػري قس ٫ 
ٜهٕٛ ؾاقسّا يٮ١ًٖٝ يف ساي١ املػ٪ٚي١ٝ عٔ ؾعٌ ايػري، نُا أْ٘ ٜؿرتط إٔ ٜكسض ْؿاط 

                          

( د. ىدى سالـ األطرقجي، مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة 9)
 . 69، ص9996ستير مقدمة إلى كمية القانوف، جامعة الموصؿ، ماج

 .  949،  95،  94( د. محمود عثماف اليمشري، مصدر سابؽ، ص8)
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٢ اتٝإ ايؿعٌ اإلدطاَٞ، ٚقس ٫ أٚ غًٛى َٔ ايؿاعٌ املعٟٓٛ حيٌُ ؾٝ٘ ايػري عً
 . (1)ٜكازف َجٌ ٖصا ايٓؿاط يف املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري

أَا ؾهط٠ اظزٚاز اؾطمي١ ؾتكّٛ ع٢ً ٚدٛز دطمي١ غًب١ٝ ٜعاقب عًٝٗا ايؿدل 
املػ٪ٍٚ إىل داْب اؾطمي١ اييت ٜكرتؾٗا ايػري ٫ٚ ميهٔ قبٍٛ ٖصٙ ايؿهط٠ ٭ٕ ٖٓاى 

يؿدل املػ٪ٍٚ عٔ ؾعٌ ايػري ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ ٫ ٜؿهٌ شيو سا٫ت ٜػأٍ ؾٝٗا ا
 . (2)ايؿعٌ دطمي١ يًػري

 ْعط١ٜ اإلثِ )ايػًٛى اـاط٧( :  -3
شٖب أغًب ايؿك٘ إىل تؿػري املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري يف ن٤ٛ ا٭قٌ 
ايعاّ، إش تكبح املػ٪ٚي١ٝ ع٢ً غًٛى ٚخطأ ؾدل )اإلثِ( ٚٚؾكّا ملبسأ املػ٪ٚي١ٝ 

دك١ٝ ٜٚتُجٌ ٖصا ايػًٛى ٚاـطأ ايؿدكٞ بإٔ شيو املػ٪ٍٚ ًَعّ قاّْْٛا ايؿ
مبطاقب١ ْؿاط ؾدل آخط ٚاإلؾطاف عًٝ٘، عٝح إشا أخٌ بٗصا ا٫يتعاّ قاَت باَتٓاع٘ 
دطمي١ ضنٓٗا املازٟ ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بايٛادب املهًـ ب٘ قاّْْٛا ٚضنٓٗا املعٟٓٛ 

اإلخ٬ٍ بٗصا ا٫يتعاّ أٚ ٜتُجٌ باـطأ غري ٜتُجٌ أَا بايككس اؾٓا٥ٞ إشا تعُس 
ايعُسٟ، إشا مل ٜتعُس اإلخ٬ٍ بٗصا ا٫يتعاّ، ٚإشا نإ ْؿاط ايػري ٖٛ أٜهّا ْؿاط 

 .  (3)خاط٦ّا ؾتكّٛ َػ٪ٚيٝت٘ أٜهّا ع٢ً خط٦٘ ايؿدل
 َٛقـ ايكها٤:  -ثاّْٝا

ٍٛ تطنع َٛقـ ايكها٤ يف تؿػري أغاؽ املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري س 
 ؾهطتني أغاغٝتني ُٖا : 

ٖٚٛ اػاٙ ايكها٤ ايؿطْػٞ ع٢ً عس املباؾط ممج٬ّ يًُػ٪ٍٚ،  ؾهط٠ ايٓٝاب١ ايكا١ْْٝٛ : -1
ٜٚعٝب ٖصا ايطأٟ بأْ٘ إٕ نإ ميهٔ قبٍٛ ٖصٙ ايؿهط٠ يف ايكإْٛ املسْٞ ؾ٬ ميهٔ 

                          

 . 729( د. محمود نجيب حسني، مصدر سابؽ، ص9)
 وما بعدىا .   949( د. محمد عثماف اليمشري، مصدر سابؽ، ص8)
س بيناـ، النظرية العامة ؛ رمسي798( د. محمود نجيب حسني، مصدر سابؽ، ص2)

؛ د. محمد عثماف 795، ص9968، دار النيضة العربية، القاىرة، 8لمقانوف الجنائي، ط
 .  226اليمشري، مصدر سابؽ، ص
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١ قبٛهلا يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٭ْ٘ ٫ ٜٛدس ؾدل ميجٌ ؾدكّا آخط يف اضتهاب اؾطمي
 ٚاملػ٪ٚي١ٝ عٓٗا. 

ٚتصٖب ٖصٙ إىل إٔ نٌ َٔ ٜتٛىل إزاض٠ املؿطٚع أٚ ٜباؾط  :ؾهط٠ اـهٛع اإلضازٟ -2
١َٓٗ، إمنا ٜطتهٞ غًؿّا اـهٛع ملا تؿطن٘ ايكٛاْني عًٝ٘ َٔ ايتعاَات تتكٌ 
بٓؿاط٘ نُا ٜكبٌ تبعّا يصيو ؼٌُ ناؾ١ ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً اإلخ٬ٍ بٗصٙ ا٫يتعاَات 

ٛؾا٤ بٗا، َٚٔ بني ٖصٙ ايٓتا٥ر املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ اييت تٓؿأ بٗصا اإلخ٬ٍ، أٚ عسّ اي
ٜٚعٝب ٖصا ايطأٟ بأْ٘ خيًط بني اػاٙ اإلضاز٠ إىل ايؿعٌ ٚاػاٖٗا إىل ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ، 

، (1)ؾايكإْٛ ٜعرتف با٭ٚىل ٜٚطتب عًٝٗا ايعكاب أَا ايجا١ْٝ ؾ٬ ٜعرتف بٗا ايكإْٛ
ا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري ٖٛ خطأ ؾدكٞ اضتهب٘ ٖصا ايؿدل أز٣ ؾأغاؽ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓ

 . (2)إىل ٚقٛع ايػري باـطأ
ٚمٔ بسٚضْا ْط٣ إٔ املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ ٫ ميهٔ إ تٓٗض ا٫ غطأ ؾدكٞ 
ٜطتهب٘ ا٫ْػإ غٛا٤ نإ ٖصا اـطأ عُسّٜا اّ غري عُسٟ )اُٖاٍ( ٚسػب ْٛع اؾطمي١ 

َٔ ا٭سٛاٍ إ تهٕٛ ٖٓاى َػ٪ٚي١ٝ دعا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ املطتهب١ َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ بأٟ ساٍ 
 ايػري بٌ ٖٞ يف سكٝكتٗا َػ٪ٚي١ٝ دعا١ٝ٥ ؾدك١ٝ عرب ايػري.

 خـاخلبمت
 بعس إٔ اْٗٝٓا عُس اهلل تعاىل عجٓا تٛقًٓا إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات :  

 ايٓتا٥ر :  -أ٫ّٚ
ختكام أٚ فُٛع١ اإلْعاف ايكٓاعٞ: ٖٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايع٬ز ٜكّٛ ب٘ ا٫ -1

املدتكني إلْكاش سٝا٠ املكاب ايصٟ ٜهٕٛ يف ساي١ غتؿهٞ ب٘ ستُّا إىل املٛت، إشا 
 مل ٜتًل ايعٓا١ٜ اييت تٓؿً٘ َٔ ٚنعٝت٘ اـطري٠ اييت ٖٛ عًٝٗا. 

                          

؛ د. محمد عثماف اليمشري، مصدر  799( د. محمود نجيب حسني، مصدر سابؽ، ص9)
 .  64-62ىدى سالـ األطرقجي، مصدر سابؽ، ص ؛ د.922سابؽ، ص

، 9988، بيروت، 9مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة االقتصادية، ط (8)
 .  78ص
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أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ َتعسز٠ ٜٚتٛقـ اغتدساّ بعهٗا أٚ نًٗا ع٢ً ساي١ املطٜض  -2
يٓؿؼ )املٓؿػ٘(، ٚأدٗع٠ إْعاف ٚتٓعِٝ نطبات ٚتتهُٔ ث٬ث١ أْٛاع ٖٞ أدٗع٠ ا

 ايكًب، ٚأدٗع٠ ايه١ًٝ ايكٓاع١ٝ. 
ميهٔ سكط أسٛاٍ املطٜض ؼت أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف أضبع سا٫ت يف ا٭ٚىل  -3

تعٛز أدٗع٠ املكاب إىل سايتٗا ايطبٝع١ٝ، عٝح ٫ حيتاز َعٗا ٭دٗع٠ اإلْعاف، ٚيف 
ت٘ ٭دٗع٠ اإلْعاف ؾتبك٢ أدٗع٠ اإلْعاف عًٝ٘ ايجا١ْٝ تتشػٔ ساي١ املطٜض َع ساد

ست٢ ٜػتػين عٓٗا ٜٚؿؿ٢ بؿهٌ تاّ، ٚيف ايجايج١ ساي١ َٛت ايسَاؽ يهٔ بٛاغط١ 
أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ ، ٜبك٢ ايكًب ٜٓبض ٚايتٓؿؼ َػتُط ْبهّا ٚتٓؿػّا 

ع٠ قٓاعٝني ٫ سكٝكٝني، ٚيف ايطابع١ َطن٢ َٝ٪ٚؽ َٔ ؾؿا٥ِٗ طبّٝا ٫ جيٛظ ضؾع أدٗ
اإلْعاف عٔ ٖ٪٤٫ املطن٢ ٭ٕ دصع ايسَاؽ َا ظاٍ سّٝا ؾع٬َات اؿٝا٠ ٫ تعاٍ 

 َٛدٛز٠ يف ٖ٪٤٫ املطن٢. 
اعتُس ايطب َعٝاضإ يف ؼسٜس ؿع١ ايٛؾا٠، ٚبايتايٞ إَها١ْٝ ايبت يف َؿطٚع١ٝ ضؾع  -4

أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عٔ املطٜض ايصٟ تٛقـ قًب٘ ٚض٥تٝ٘، ا٭ٍٚ: املعٝاض 
سٟ ٚايجاْٞ املعٝاض اؿسٜح يًٛؾا٠ )املٛت ايسَاغٞ( ٚشٖب ايطأٟ ايطادح ٚايصٟ ايتكًٝ

( إىل 1408أٜسٙ ٚأداظٙ اجملُع ايؿكٗٞ يطابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ يف زٚضت٘ ايعاؾط٠ غ١ٓ )
ا٫عتُاز ع٢ً تٛقـ قًب املطٜض ٚزٚضت٘ ايس١َٜٛ يتػطٟ عًٝ٘ أسهاّ املٝت ٫ٚ جيٛظ 

تكط ؾ١ٓ َٔ أطبا٤ اختكاقٝني إٔ تعطٌٝ ايكًب  ضؾع ٖصٙ ا٭دٗع٠ إ٫ بعس إٔ
ٚايسَاؽ ٫ ضدع١ ؾٝ٘، ٚإٕ نإ ايكًب ٚايتٓؿؼ ٫ ٜعا٫ٕ ٜع٬ُٕ آيّٝا بؿعٌ ا٭دٗع٠ 

 املطنب١. 
ع٢ً ايكعٝس ايكاْْٛٞ، اختًؿت ايكٛاْني يف ؼسٜس َعٝاض ايٛؾا٠، ؾصٖب بعهٗا إىل  -5

اقٞ ٚا٭َطٜهٞ ٚاإلغباْٞ يف سني اعتُاز املعٝاض اؿسٜح )َٛت ايسَاؽ( نايكإْٛ ايعط
اػٗت قٛاْني أخط٣ إىل عسّ تكسِٜ َعٝاض قسز يًٛؾا٠ ٚتطنت غًط١ ؼسٜس ؿع١ 
ايٛؾا٠ يًطبٝب، باعتباضٖا َػأي١ ع١ًُٝ ؾ١ٝٓ عت١ نايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚاإلْهًٝعٟ 

 ٚا٭ضزْٞ. 
سايتني،  تتشكل املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب عٓس إٜكاؾ٘ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ يف -6

ا٭ٚىل عٓس قٝاَ٘ بطؾع ٚإٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ عُسّا ؾٝعترب عٓسٖا َطتهبّا 
ؾطمي١ ايكتٌ ايعُس ٭ْ٘ حيطَ٘ َٔ ٚغا٥ٌ ع٬د٘ ٚ٭ْٗا ٚغ١ًٝ ٜكتٌ بٗا غايبّا َٔ نإ 
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ميجٌ سايتِٗ، ايجا١ْٝ: عٓس اَتٓاع٘ عٔ املػاعس٠، ؾٝعترب َطتهبّا ؾطمي١ ا٫َتٓاع عٔ 
بٛادب َٔ ايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ قاّْْٛا ٚتتشكل ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ إشا تطتب ايكٝاّ 

 ع٢ً ٖصا ا٫َتٓاع ٚؾا٠ املطٜض. 
تتشكل املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب أٜهّا يف ساي١ إٜكاؾ٘ أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ بٓا٤ّ  -7

ع٢ً طًب املطٜض، ؾ٬ جيٛظ يًُطٜض إٔ ٜطًب َٔ ايطبٝب عسّ تطنٝب أٚ إٜكاف 
اإلْعاف ايكٓاعٞ عًٝ٘، شيو إٔ ايسغاتري ٚايكٛاْني ايٛنع١ٝ ٚايٛثا٥ل ايٛط١ٝٓ  أدٗع٠

ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ ْكت ع٢ً سل اإلْػإ يف اؿٝا٠ َٚٓعت أٟ اعتسا٤ ع٢ً ٖصا اؿل، 
ٚيٝؼ عٓسٖا ايطبٝب عٔ دطمي١ قتٌ عُس إشا قاّ بٗصا ايؿعٌ بعس تٛقـ ايكًب ٚايتٓؿؼ 

بايؿعٌ بعس َٛت خ٬ٜا املذ ؾإٕ ؾعً٘ ٫ ٜعس دطمي١ قتٌ، ٚزٕٚ َٛت املذ أَا إشا قاّ 
 ؾاملطٜض ؾكس ٖصٙ اؿٝا٠ بعس َٛت خ٬ٜا ك٘. 

يف ساي١ ع٬ز املطٜض َٔ قبٌ أعها٤ ؾطٜل طيب، ؾإٕ ع٢ً ايطبٝب املؿطف ايتشكل  -8
َٔ غ١َ٬ ا٭عُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا ايؿطٜل ايطيب املٛنٛع بإَطت٘ ٚإؾطاؾ٘، ؾإشا سكٌ 

أعها٤ ٖصا ايؿطٜل، ؼككت املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب املؿطف عٔ خطأ َٔ أسس 
اإلٜصا٤ اؿاقٌ ملطٜه٘ بؿعٌ َػاعس٠، إشا ثبت عك٘ إُٖاٍ أٚ ق١ً اسرتاظ ٚاضتبط 
بع٬ق١ غبب١ٝ باؿازخ، ؾإشا مت ضؾع ٖصٙ ا٭دٗع٠ عٔ املطٜض بٓا٤ّ ع٢ً طًب ايطبٝب 

ؾع ٖصٙ ا٭دٗع٠ َٔ قبٌ املػاعس املػ٪ٍٚ قاَت َػ٪ٚيٝت٘ اؾٓا١ٝ٥، أَا إشا مت ض
ٚبسٕٚ إقساض أٚاَط َٔ ايطبٝب املؿطف ؼككت املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًُػاعس زٕٚ 

 ايطبٝب املؿطف. 
 ايتٛقٝات:  -ثاّْٝا

عسّ ضؾع أدٗع٠ اإلْعاف ايكٓاعٞ َٔ قبٌ ايطبٝب أٚ ايؿطٜل ايطيب املػ٪ٍٚ عٔ  -1
ب ٚايسٚض٠ ايس١َٜٛ يتػطٟ عًِٝٗ )َطن٢ املٛت ايسَاغٞ( إ٫ بعس ايتأنس َٔ تٛقـ ايكً

أسهاّ املٝت، سٝح إٔ ضؾع ٖصٙ ا٭دٗع٠ عٔ َطن٢ )َٛت ايسَاؽ( قبٌ شيو ٜ٪زٟ إىل 
ؾكسإ ايجك١ يف ايطبٝب ٚإسذاّ املطن٢ عٔ ايتٛد٘ إىل املػتؿؿٝات مما ٜهط بايتايٞ 
باملكًش١ ايعا١َ، نُا إٔ ا٭خص مبعٝاض )املٛت ايسَاغٞ( ٜؿتح اجملاٍ يإلػاض 

٭عها٤ ٜٚ٪زٟ شيو إىل اغتػ٬ٍ ايكازضٜٔ َايّٝا يػري ايكازضٜٔ مما ٜػاعس ع٢ً تعاٜس با
 ايتؿهو ا٫دتُاعٞ. 
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إقا١َ َ٪متطات ْٚسٚات ٚسًكات ْكاؾ١ٝ تعاجل ايكهاٜا ايطب١ٝ ٚخاق١ املػتُس٠ َٓٗا،  -2
باإلناؾ١ إىل تهجٝـ ايًكا٤ات ٚاملؿاٚضات بني ايًذإ ايطب١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ َٔ أدٌ 

 ايتطٛض يف ايكٛاْني يف اجملاٍ ايطيب.  َٛانب١
نطٚض٠ تسخٌ املؿطع َٔ أدٌ ٚنع قإْٛ خام ٜٓعِ املػا٥ٌ ايطب١ٝ اؿسٜج١ ٭ْٗا  -3

يف تطٛض َػتُط باإلناؾ١ إىل ايتؿسز يف فاٍ املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يًطبٝب يعسّ إتاس١ 
ن٢ اجملاٍ أَاّ نعاف ايٓؿٛؽ َٔ ا٭طبا٤ باغتك٬ٍ سا٫ت َٛت ايسَاؽ ٚاملط

املٝ٪ٚؽ َٔ ؾؿا٥ِٗ ٚاإلػاض بأعها٥ِٗ ايبؿط١ٜ شيو إٔ بعض ٖصٙ اؿا٫ت قس تعٛز 
إىل اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ، ؾايبشح ايعًُٞ ٚايطيب ٜأتٞ نٌ ّٜٛ مبا ٖٛ دسٜس يف فاٍ ايطب 

 َٚعاؾ١، املطن٢ نُا ْطدٛ َٔ ايطبٝب.
 بدر ـادلص
 : املطادع ايًػ١ٜٛ -أ٫ّٚ

 ، زاض ايسع٠ٛ ، تطنٝا، ب. ؽ. 1عذِ ايٛغٝط، زز. إبطاِٖٝ َكطؿ٢ ٚآخطٕٚ، امل -1
، 8ابٔ َٓعٛض، أبٛ ايؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب احملٝط، ز -2

 . 2003زاض اؿسٜح، ايكاٖط٠، 
ايع١َ٬ ْؿٛإ بٔ غعٝس اؿُريٟ، مشؼ ايعًّٛ ٚزٚا٤ ن٬ّ ايعطب َٔ ايهًّٛ،  -3

 ، زاض ايؿهط املعاقط، بريٚت، ب. ؽ. 1ز
 : ايهتب ايكا١ْْٝٛ -ثاّْٝا

ز. إبطاِٖٝ قازم اؾٓسٟ، املٛت ايسَاغٞ، أنازمي١ٝ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ،  -1
 . 2001ايطٜاض، 

ز. إٜٗاب ٜػطٟ، املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ ٚاؾعا١ٝ٥ يًطبٝب، َطبٛعات ايؿهط املعاقط،  -2
 .2009بريٚت، 

ض ايٓٗه١ ، زا1ز. امحس ؾٛقٞ أبٛ خط٠ٛ، ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ٚايطب اؿسٜح، ط -3
 . 1986ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

، زاض 2ز. أغا١َ عبس اهلل قاٜس، املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يٮطبا٤، زضاغ١ َكاض١ْ، ط -4
 . 1990ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 
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ز. أؾطف عبس ايكازض قٓسٌٜ امحس، دطا٥ِ ا٫َتٓاع، زضاغ١ َكاض١ْ، زاض اؾاَع١  -5
 . 2010اؾسٜس٠ يًٓؿط، اإلغهٓسض١ٜ، 

يسٜٔ ناٌَ ا٭ٖٛاْٞ، املؿانٌ ايكا١ْْٝٛ اييت تجريٖا عًُٝات ظضع ز. سػاّ ا -6
 .1975ا٭عها٤ ايبؿط١ٜ، زضاغ١ َكاض١ْ، َطبع١ داَع١ عني مشؼ، ايكاٖط٠، 

 -ز. سػٔ عٛز٠، ايتكطف غري املؿطٚع با٫عها٤ ايبؿط١ٜ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ -7
 . 2001زضاغ١ َكاض١ْ، ايساض ايع١ًُٝ ايسٚي١ٝ، عُإ، 

بس ايطمحٔ، َعك١َٝٛ اؾػس، عح يف َؿه٬ت املػ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ ز. محسٟ ع -8
 . 1987ْٚكٌ ا٭عها٤، َطبع١ داَع١ عني مشؼ، ايكاٖط٠، 

 . 1968، 2ز. ضَػٝؼ بٗٓاّ، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ، ط -9
مسري عبس ايػُٝع ا٭ٚزٕ، َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب اؾطاح ٚطبٝب ايتدسٜط َٚػاعسِٜٗ  -10

 .2004اضّٜا، َٓؿأ٠ املعاضف، ا٫غهٓسض١ٜ، َسّْٝا ٚدٓا٥ّٝا ٚاز
، 1ز. مسري٠ عًٞ ايسٜات، ع١ًُٝ ْٚكٌ ظضاع١ ا٫عها٤ بني ايؿطع ٚايكإْٛ، ط -11

 .1999َهتب١ ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، 
ز. قؿا٤ سػٔ ايعذًٝٞ، ا١ُٖٝ٫ اؾٓا١ٝ٥ يتشسٜس ؿع١ ايٛؾا٠، زاض اؿاَس يًٓؿط  -12

 .2010ٚايتٛظٜع، عُإ، 
ٕ قُس ؾسٜؿات، املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ا٭عُاٍ ايطب١ٝ، زضاغ١ َكاض١ْ، ز. قؿٛا -13

 . 2011، عُإ، 1زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ط
ز. قؿٛت سػٔ يطؿٞ، أغباب ػطِٜ ْكٌ ٚظضاع١ ا٭عها٤ اٯز١َٝ، ايكاٖط٠،  -14

1992 . 
 ز. عًٞ سػني لٝس٠، ايتعاَات ايطبٝب يف ايعٌُ ايطيب، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، -15

 . 1992ايكاٖط٠، 
 . 2012، بريٚت، 1ز. عًٞ عكاّ غكٔ، املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ يًطبٝب، ط -16
قُٛز ابطاِٖٝ قُس َطغٞ، ْطام اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًُٝ٪ٚؽ َٔ ؾؿا٥ِٗ  -17

ٚاملؿٖٛني خًكّٝا يف ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ اإلغ٬َٞ ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايٛنعٞ، زاض 
 . 2009ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َكط، 
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ٖٛاب اـٛيٞ، املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يٮطبا٤ عٓس اغتدساّ ا٭غايٝب قُس عبس اي -18
 . 1997، 1املػتشسث١ يف ايطب ٚاؾطاس١، ط

، زاض ايؿهط 1قُٛز عجُإ اهلُؿطٟ، املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾعٌ ايػري، ط -19
 . 1969ايعطبٞ، 

فس عًٞ ايباض، َٛت ايكًب أٚ َٛت ايسَاؽ، ايساض ايػعٛز١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  -20
1986 . 

، زاض ايٓٗه١ 4ايكػِ ايعاّ، ط-قُٛز لٝب سػين، ؾطح قإْٛ ايعكٛبات -21
 .1977ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

، بريٚت، 1ز. َكطؿ٢ ايعٛدٞ، املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يف امل٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ، ط -22
1982 . 

 .1997ْس٣ قُس ْعِٝ، َٛت ايسَاؽ بني ايطب ٚا٫غ٬ّ، زاض ايؿهط، ايكاٖط٠،  -23

 :ٚا٭طاضٜح اؾاَع١ٝ ايطغا٥ٌ -جّاثاي
ؾعبإ ب١ٝٓ َتٛيٞ، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿل اإلْػإ يف اؿٝا٠، أططٚس١ زنتٛضاٙ،  -1

 . 1991ايكاٖط٠، 
قُس غاَٞ ايؿٛا، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًشل يف غ١َ٬ اؾػِ، أططٚس١ زنتٛضاٙ،  -2

 . 1986ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ عني مشؼ، 
ب اؾعا١ٝ٥، زضاغ١ َكاض١ْ، ضغاي١ ٖس٣ غامل ا٫ططقذٞ، َػ٪ٚي١ٝ َػاعسٟ ايطبٝ -3

 . 1996َادػتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ املٛقٌ، 
 :ايسٚضٜاتايبشٛخ املٓؿٛض٠ يف  -ضابعّا

ز. امحس ؾطف ايسٜٔ، اؿسٚز ايكا١ْْٝٛ ٚاإلْػا١ْٝ يإلْعاف ايكٓاعٞ، اجمل١ً  -1
 . 1976، 3اؾٓا١ٝ٥ ايك١َٝٛ، اجملًس ايتاغع عؿط، ع

املطٜض يف ايعٌُ ايطيب بني اإلط٬م ٚايتكٝٝس ، ف١ً  ز. خايس مجاٍ امحس، إضاز٠ -2
 . 2008، 2، ايعسز  5اؿكٛم، ايبشطٜٔ، اجملًس 
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بًشاز ايعطبٞ، ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚايطب١ٝ يًُتٛيف يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ، ف١ً ايبشٛخ  -3
 . 1999، 42ايؿك١ٝٗ املعاقط٠، ايطٜاض، ايعسز 

عٞ اإلغ٬َٞ، ٚظاض٠ ا٭ٚقاف عبس ايؿتاح قُٛز إزضٜؼ، اإلْعاف، ف١ً ايٛ -4
 . 2010، 32ٚايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬، ايهٜٛت، ع

 . 2013، ايػ١ٓ ا٭ٚىل، 1قُس ايػ٬َٞ، اإلْعاف، ف١ً فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ، ع -5
قُٛز ايكاؿٞ، َؿّٗٛ املػ٪ٚي١ٝ اؾعا١ٝ٥ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ، ف١ً ايكها٤  -6

 . 1996، 32ا٭ضز١ْٝ، عُإ، ع
 . 1985، 1، ز2أدٗع٠ اإلْعاف، ف١ً فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ، عقُس عًٞ ايباض،  -7
ْازٜٔ عبس ايٖٛاب املطؾس، َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب عٔ إٜكاف أدٗع٠ اإلْعاف ايكًيب  -8

ايط٥ٟٛ يف ْطام زضاغ١ ا٭ْع١ُ ايكش١ٝ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايطٜاض، 
1432. 

 : ايكٛاْني ٚايتعًُٝات -خاَػّا

 . 1948كٛم اإلْػإ َباز٨ اإلع٬ٕ ايعاملٞ ؿ -1
 . 2005ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ  -2
 . 1985تعًُٝات ايػًٛى املٗين ايعطاق١ٝ يعاّ  -3
 ايعطاقٞ.  1986يػ١ٓ  85قإْٛ ظضاع١ ا٭عها٤ ايبؿط١ٜ ضقِ  -4
 املعسٍ.  1969يػ١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ  -5
 . 1966ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ  -6
 ١َٓٗ238 ايطب يف َكط ايكازض٠ بكطاض ٚظٜط ايكش١ ٚاإلغهإ ضقِ  ٥٫ش١ أزاب -7

 . 2003يػ١ٓ 
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، َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً  ز. قُس مجاٍ طذإ ، ايكتٌ ايطسِٝ َٚؿه٬ت اـٛف ٚا٭مل -1

 www.arabworldBooks.com                              :ايطابط ايتايٞ

http://www.arabworldbooks.com/


 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

111 

ز. قُٛز قُس عٛض غ١َ٬، ضز ؾب١ٗ اجملٝعٜٔ يٓكٌ ا٭عها٤ َٔ ايٓاسٝتني  -2
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