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 تشكرات
 زبً أًشعين أُ أشنس ّعَتل اىيت أّعَت عيً ًعيى ًاىدي ًأُ أعَو

 صاحلا تسضاه ًأدخيين بسمحتل يف عبادك

 ٍِ سٌزة اىنَو 19اٌَت 

احلَد هلل اىري ىداّا هلرا ًٍــا منا ىنيتدي ىٌال أُ ىداّا اهلل ملـا فٍو اىصالح ً 

. اىنجاح

إىل مو طاىب ىيعيٌ ًال ىدف ٍِ أجيو بعد شنسّا هلل أتقدً بفائق 

 اىشــنس ًاىتقدٌــــس ًاىعسفاُ إىل مو ٍِ ساعدًّ يف إجنــــاش ىرا

اىعَو سٌاء ٍِ قسٌب أً ٍِ بعٍد ًخاصت إىل أستاذي املؤطس بِ عدٌدة ّبٍيت 

اىري ماُ ىو باىغ اىفضو بعد اهلل تعاىل عيى ٍا برىو ٍِ جيد عظٌٍ يف تٌجٍيً ً 

 إزشادي يف ىرا اىعَو

 
 

 

 



 

 
 

 

: أىدي مثسة جيدي إىل 

أحب اىنـاس إىل قييب ًأحسِ اىناس حبسِ صحبيت اىيت احننت اجلنت حتت 

ًاخفض هلَا جناح "قدٍٍيــا ًقاه فٍيا زبً 

" اىره ممِ اىسمحت ًقو زبً  ازمحيَا مَا زبٍاًّ صغريا

 *أًٍ*إىل حبٍبيت

إىل فيرة مبدي ً قسة عٍين 

 "فاطَت"صغريتً احليٌة  
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من يهده اهلل فهو . إف اغبمد هلل كبمده كنستغفره ك نستعُت بو، كنعود بو من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا

صلى اهلل عليو كسلم –اؼبهتدم كمن ظلل فبل ىادم لو، كاشهد أف ال الو إال اهلل كاف سيد اؼبرسلُت سيدنا ؿبمد 

عبده كرسولو، 

 :أما بعد

إمنا حـر عليكم »ؼبا كاف اؼببدأ األصلي يف التعامل بُت البشر كالدم كرسو اهلل تعاىل يف كتابو الكرَل قاؿ تعاىل 

سورة )« اؼبيتة كالدـ كغبم اػبنزير كما أىل لغَته اهلل بو فمن اضطر غَت باغ كال عاد فبل إمث عليو إف اهلل غفور رحيم

ا داف القاعدة العامة ىي ضماف احًتاـ الكائن البشرم مند , ، ىو حرمة جسد اإلنساف كركحو1(172البقرة اآلية 

فاف اؼبساس جبسم اإلنساف عن طريق االعتداء سواء يف سورة . منع أم اعتداء على كرامتو, بداية حياتو إىل هنايتها

يشكل إخبلال بالنظاـ القانوٍل عبسم اإلنساف ك الذم كرسو القانوف الوضعي ك جـر كل ,قتل أك جرح أك سرقة

اعتداء عليو يف حياتو كبعد كفاتو يف صورة تشويو أك اعتداء على حرمة اؼبوتى، إال أف تطور الطب بشكل ال 

يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية كما جاءت بو أحكاـ  كمبادئ غبماية الكينونة البشرية، كقدرتو يف اآلكنة األخَتة 

من خبلؿ اإلمكانيات الطبية  عالية اؼبستول كاليت مكنت ,على أحداث ثورة حقيقة يف ؾباؿ الوقاية ك العبلج 

كيف الكثَت من األحياف من قلب االحتماالت ك اآلماؿ الطبية، إىل كقائع ك حقائق مادية ملموسة أصبح يشكل 

فهدا التطور كبنفس درجة أمهيتو ك اغباجة إليو يف عامل الطب لقدرتو على احتواء العديد من , سبلحا دك حدين

ال سيما ذا ,يشكل هتديدا حقيقيا على التكامل اعبسدم للجسم البشرم,األكضاع الصحية عَت اؼبسبوقة طبيا

كمن , علمنا إف جسم اإلنساف من الناحية القانونية يدخل ضمن أشياء اليت زبرج نطاؽ التعامل القانوٍل هبا
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اؼبساس جبسم اإلنساف يف حدكد معينة أمرا مقبوال كمشركعا طبيا على األقل، على أف يتعلق األمر كيف الكثَت من 

األحياف بإرادة اؼبعٍت، كمن دلك التصرؼ يف األعضاء البشرية سواء عن طريق البيع أك اؽببة أك الوصية، كسواء 

لتحقيق أغراض عبلجية أك غَت دلك كأغراض التجريبية،  دكف أف يعد دلك صورة من صور االعتداءات على 

التكامل اعبسدم عبسم اإلنساف، كال سيما كاف اغبصانة اليت يتمتع هبا اعبسم اإلنساٍل شرعا كقانونا جعلت 

اؼبوضوع ؿبل اىتماـ كنقاش كاسع من قبل الفقهاء ك األطباء ك اؼبفكرين، فانقسموا بُت نؤيد كمعارض، بُت كال 

سيما كاف اغبصانة اليت يتمتع هبا اعبسم اإلنساٍل شرعا كقانونا جعلت اؼبوضوع ؿبل اىتماـ كنقاش كاسع من قبل 

كىو ما دفع بنا إىل تساؿ حوؿ . الفقهاء ك األطباء ك اؼبفكرين، فانقسموا بُت نؤيد كمعارض،  بُت ؿبلل كؿبـر

من التصرؼ يف , موقف كل من الشرع ك القانوف الوضعي السيما اعبزائرم منو دبختلف فركعو العاـ كاػباص

األعضاء البشرية يف نطاقو العاـ اعبزائرم منو دبختلف فركعو العاـ كاػباص، من التصرؼ يف األعضاء البشرية يف 

. نطاقو العاـ

كيف اجملالُت القانوٍل , ذلك التصرؼ يف أعضاء البشر يعد من اؼبواضيع اغبديثة يف ؾباؿ اؼبمارسة الطبية من جهة

فالكثَت من التشريعات الوضعية مل تتناكؿ  اؼبوضوع بالدراسة ك التنظيم من خبلؿ , كالشرعي من جهة أخرل

ربديد أحكامو القانونية كما يًتتب عليو كتصرؼ قانوٍل من جزاءات كما أف القراف الكرَل من خبلؿ ـبتلف ما 

ترؾ ؾباال كاسع من للنقاش " صيانة تكامل اعبسد البشرم " كرد عنو من أحكاـ كمبادئ يف ؾباؿ تكريس مبدأ 

الفقهي الديٍت يف ىدا اجملاؿ، فضبل عن دلك فاف ىدا اؼبوضوع يكتسي أمهية بالغة سواء بالنسبة لرجاؿ الشر عاك 

القانوف أك الطب، الف ؿبل التصرؼ يف ىده اغبالة يعد بالدرجة األكىل مساسا باغبصانة اليت يتمتع هبا اعبسم 

البشرم، كىو ما جعل من اؼبوضوع مادة نقاش كدراسة خصبة لعديد من الفقهاء خبلؼ توجهاهتم الدنية ك 

كصورة التصرؼ كأغراضو كغَت دلك  (بُت األموات أك بُت األحياء)القانونية ك كالطبية فشمل حاالت التصرؼ 

. كثَت



 

 ج
 

باتساع نطاقها كربوؿ , ىذا، كنظرا لؤلمهية اليت يكتسبها اؼبوضوع كاليت أصبح ؾباؽبا يتزايد كيتعاظم يـو بعد يـو

إىل أغراض أخرل غَت مشركحة شرعا كقانونا، فقد ارتأينا , توجهها من اقتطاعات لتحقيق أغراض إنسانية سامية

ضركرة دراسة ىدا اؼبوضوع كتناكلو بتحليل كنقاش، من خبلؿ التعرؼ على موقف ـبتلف التشريعات الوضعية 

اختبلفها العربية ك الغربية من التصرؼ يف األعضاء البشرية، كمبلحظة مدل قدرة القانوف من خبلؿ ـبتلف تغَتاتو 

كأحكامو ك مبادئو على مواكبة التطور الطيب يف ىدا اجملاؿ، من خبلؿ تنظيمو كربديد ضوابطو كؿبدداتو القانونية، 

فضبل عن اعبزاءات اؼبًتتبة يف حالة ـبالفة ىده الضوابط القانونية، يف ؿباكلة لتصحيح التوجو الطيب يف ىدا اجملاؿ، 

حصانة التكامل البشرم عبسم اإلنساف " حصانة التكامل البشرم عبسم اإلنساف" بصورة ربفظ دائما ربقيق مبدأ 

. حي يف حالة منح االستثناءات أيا كانت طبيعتها شرعية أك قانونية، ذبيز االختبلؿ هبذا اؼببدأ "

كهبذا فالغرض من ىدا الكتاب ىو إلقاء الضوء على موضوع التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحيتُت القانونية 

مع مراعاة أف نطاؽ دراستنا سينصب على التصرؼ يف األعضاء بالدرجة األكىل يف القانوف اعبزائرم , ك الدينية

كموقف اؼبشرع اعبزائرم منو كأحد اؼبستجدات الطبية اليت من شاهنا ترتب آثار قانونية يف أكضاع , دبختلف فركعو

كلقد مت تنظيم ىذا الكتاب ؼبعاعبة اؼبوضوع كمساره التطورم  مستويات من خبلؿ , مواطن معينة بأشكاؿ ـبتلفة

جاء حملاكلة ضبط " مفهـو التصرؼ يف أعضاء البشرية"فصلُت أساسيُت يف الفصل األكؿ كالدم ضبل عنواف 

اؼبفاىيم األساسية حوؿ التصرؼ يف األعضاء البشرية يف القانوف اعبزائرم كالقوانُت اؼبقارنة باؼبوازاة مع موقف 

الشريعة اإلسبلمية، حيث مت االىتماـ من خبللو بالتعريف على حقيقة التصرؼ يف ألعضاء البشرية ك أمهيتو 

السيما من الناحية الطبية، مع توضيح مفضل يف األعضاء البشرية، كؿباكلة ربديد أك ضبط األساس القانوٍل الذم 

بناءا عليو قيل بإمكاف اػبركج عن قاعدة العامة كبو االستثناء، كإباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية مع الًتكيز 

. بصورة دقيقة على صور التصرؼ يف األعضاء البشرية كاألغراض اؼبتوخاة ربقيقها منو 

فضبل عن الضوابط كالشرائط القانونية الواجب االلتزاـ هبا ؼبباشرة كل تصرؼ يف األعضاء البشرية، سواء مت ذلك 

فتم الوقوؼ على العبلقة القائمة بُت التصرؼ " اآلثار القانونية اؼبًتتبة عن التصرؼ يف األعضاء البشرية "عنوف ب
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يف األعضاء البشرية من الناحية الطبية كما ترتبو من أثار قانونية، فتم ألتعرؼ فيو إىل ؿبورين أساسُت األكؿ يتعلق 

، (اؼبسؤكلية اعبنائية)باؼبسؤكلية  اؼبدنية للطبيب اؼبتصرؼ يف العضو البشرم، كعنصر يف اغبقيقة تابع للمحور االىل

. باعتبارىا تأيت بعد ربقق اؼبسؤكلية اعبنائية يف اغلب األحياف يف ىدا اجملاؿ

كلتحقيق الغرض اؼببتغى اعتمدا منهجا ربليليا استقرائيا، اعتمد فيو على ربليل النصوص القانونية الوضعية  ليس يف 

التشريع اعبزائرم كحسب، بل يف بعض من التشريعات اؼبقارنة أيضا، كاؼببلحظات الفقهية ك اآلراء ك االقًتاحات 

: على ـبتلف مستويات اليت طرحت يف ىدا اجملاؿ مكونا من اػبطة التالية 

 .مفهوم التصرف في األعضاء البشرية: الفصل األول

 مضموف التصرؼ يف األعضاء البشرية: المبحث األول. 

 تعريف كأمهية التصرؼ يف األعضاء البشرية: المطلب األول. 

.  تعريف التصرؼ يف األعضاء البشرية:الفرع األول -

.  أمهية التصرؼ يف األعضاء البشرية:الفرع الثاني  -

 حكم التصرؼ يف األعضاء البشرية:المطلب الثاني  .

.  موقف الشريعة اإلسبلمية من التصرؼ يف األعضاء البشرية:الفرع األول -

. موقف القانوف اؼبقارف من التصرؼ يف األعضاء البشرية: لفرع الثانيا -

.  موقف اؼبشرع من التصرؼ يف األعضاء البشرية:الفرع الثالث -

 األساس القانوٍل إلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية:المطلب الثالث  .

.  نظرية الضركرة العبلجية:الفرع األول -

. نظرية اؼبصطلحة البشرية:  الفرع الثاني -

 صور كأغراض التصرؼ يف األعضاء البشرية:المطلب الرابع  .

.  صور التصرؼ يف األعضاء البشرية:الفرع األول -
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. إغراض التصرؼ يف األعضاء البشرية: الفرع الثاني -

 ضوابط أك شركط التصرؼ يف األعضاء البشرية:المبحث الثاني . 

 ضوابط التصرؼ يف األعضاء البشرية:المطلب األول . 

.  الضوابط اؼبتعلقة باؼبتنازؿ لو عن العضو البشرم:الفرع األول -

. لضوابط اؼبتعلقة باؼبتنازؿ لو عن العضو البشرما: الفرع الثاني  -

.  الضوابط اؼبتعلقة باألعماؿ الطبية:الفرع الثالث -

 ضوابط التصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى:المطلب الثاني  .

. الضوابط اؼبتعلقة باؼبتوىف: الفرع األول -

.  الضوابط اؼبتعلقة بأقارب اؼبتوىف:الفرع الثاني -

 .اآلثار القانونية المترتبة عن التصرف في األعضاء البشرية: الفصل الثاني

 اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب التصرؼ يف األعضاء البشرية:المبحث األول . 

 أركاف اؼبسؤكلية اعبنائية :المطلب األول  .

.  الكرف الشرعي:الفرع االول -

 .الركن اؼبادم ك اؼبعنوم: الفرع الثاني -

 موانع اؼبسؤكلية اعبنائية:المطلب الثاني  .

.  نظرية الضركرة العبلجية:الفرع االول -

 نظرية قبوؿ اؼبخاطرة :الفرع الثاني -

  اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب التصرؼ يف األعضاء البشرية:المبحث الثاني  .

 الطبيعة القانونية للمسؤكلية اؼبدنية للطبيب يف ؾباؿ نقل كزرع االعضاء البشرية:المطلب األول . 

.  مسؤكلية عقدية :الفرع األول -



 

 و
 

. مسؤكلية تقصَتية: الفرع الثاني -

 عناصر اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب يف ؾباؿ نقل ك زرع األعضاء البشرية:المطلب الثاني   .

.  اػبطأ الطيب:الفرع األول -

.  الضرر كالعبلقة السببية:الفرع الثاني -

. التعويض: الفرع الثالث -
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حيث أف اغبق يف السبلمة البدنية يعترب من بُت أىم اغبقوؽ اللصقية بالسبلمة البدنية للفرد، فقد كسرت 

 )" كال تقتلوا أنفسكم"اغلب التشريعات السماكية ىذا مبدأ دبوجب نصوص كاضحة كصرحية، فجاء يف قولو تعاىل 

، كمن ىدا اؼبنطلق كرست اغلب التشريعات الوضعية ىدا اؼببدأ، كنظرا ألمهية كإثره يف 1(29سورة النساء اآلية 

فقد مت تكريس ىدا اؼببدأ على مستول االتفاقيات الدكلية ك دساتَت الدكؿ، , توفَت األمن كالسبلمة البدنية للفرد

يعاقب القانوف على اؼبخالفات اؼبرتكبة ضد " من الدستور 35تنص اؼبادة 

 غَت انو يف جهة ؼبقابلة ؽبدا 2"كعلى كل ما ديس سبلمة اإلنساف البدنية ك اؼبعنوية, اغبقوؽ ك اغبريات

كتقدير ربقق اؼبصلحة االجتماعية، , يوجد ما يعرؼ حبب البقاء، كصبلة اؼببادئ اليت تقررىا حالة الضركرة, اغبق

تتمثل يف استئصاؿ األعضاء البشرية كزرعها، هبدؼ ربقيق أك , كمن ىنا استحدث الطب كسيلة عبلجية جديدة

كدلك من , توفَت الفرص عبلجية جديدة للمرضى كمن خبلؿ ىدا الفصل سنحاكؿ التعرؼ على مفهـو ىدا اغبق

حبلؿ التطرؽ إىل مضموف التصرؼ يف األعضاء البشرية كمبحث أكؿ، كعلى مستواه سنحاكؿ التعرؼ على 

اؼبقصود بالتصرؼ اؼبنصب على األعضاء البشرية كاألمهية اليت 

مع ,يكتسبها كمطلب أكؿ، مث سنحاكؿ تفصيل موقف كل من الشرع ك القوانُت اؼبقارنة من ىدا التصرؼ

الًتكيز على موقف اؼبشرع اعبزائرم كمطلب الثاٍل، من مث سنعاًف صور التصرؼ يف األعضاء البشرية، مع مراعاة 

كعلى مستول اؼبطلب الرابع منو كاألخَت سنحاكؿ التفصيل , األغراض اؼبتوخاة من ىدا التصرؼ كمطلب الثالث

يف شركط أك ضوابط أك القيود القانونية اليت ترد على التصرؼ يف األعضاء البشرية، سواء انصب ىدا التصرؼ 

. على األعضاء البشرية للموتى أك كاف بُت األحياء

 

 

                                                           
 21أنظرالقرآنالكرٌمبرواٌةورشابننافع،ص1
2
القانونرقم:،المعدلوالمتممبآخرتعدٌلله1996دٌسمبر07،الموافقلـ1417رجب27،المإرخف1996ًأنظردستورالجزائرلسنة

17ص63العدد2008،المنشوربالجرٌدةالرسمٌةلسنة2008نوفمبر12،الموافقلـ1429ذيالقعدة14،المإرخف08-12ً
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مضمون التصرف في األعضاء البشرية : المبحث األول

إف التطور الدم عرفو اجملاؿ الطيب ىو الدم افرز ما يعرؼ اليـو بالتصرؼ باألعضاء البشرية، أك بصورة 

أكثر أدؽ ما يعرؼ بنقل أك استئصاؿ كزرع األعضاء البشرية، فما اؼبقصود هبذا التصرؼ يف ظل األحكاـ القانونية 

؟ ما أمهية نقل ك زرع األعضاء البشرية، سواء من الناحية الطبية أك القانونية ؟ 

تعريف كأمهية ) مطالب أساسية، اؼبطلب األكؿ 3كلئلجابة على التساؤؿ ارتأينا تقسيم ىدا اؼببحث إىل 

، نعاعبها (األساس القانوٍل إلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية)، اؼبطلب الثالث (التصرؼ غي األعضاء البشرية

: كما يلي

تعريف وأىمية التصرف في األعضاء البشرية   : المطلب األول

ك على مستول ىدا اؼبطلب سنحاكؿ التعرؼ على اؼبقصود بالتصرؼ يف األعضاء البشرية من خبلؿ الفرع 

نعاعبها على ا لتوايل , كمن خبلؿ الفرع الثاٍل سنحاكؿ التعرؼ على أمهية التصرؼ يف األعضاء البشرية, األكؿ

: كما يلي

تعريف التصرف باألعضاء البشرية  : الفرع األول

إف التصرؼ من الناحية القانونية يقصد بو اذباه اإلرادة إىل أحداث اثر قانوٍل معُت، سواء كاف دلك يف 

 كالتصرؼ اؼبنصب على األعضاء البشرية 1.صورة عقد ملـز للجانبُت، أك يف صورة تصرؼ ملـز للجانب الواحد

, نقل عضو بشرم أك ؾبموعة من األنسجة أك اػببليا من اؼبتربع إىل اؼبستقبل، هبدؼ زرعها ؽبدا األخَت"يقصد بو 

نقل أعضاء سليمة من " كما عرؼ على أنو 2"فيقـو العضو اؼبستأصل ليقـو مقاـ العضو التالف يف جسده

                                                           
1
العقدو–التصرفالقانونً–مصادرااللتزامات)محمدالسعديصبري،شرحالقانونالمدنًالجزائري،النظرٌةالعامةلاللتزامات.أنظرد

.39،ص2004دارالهدى،الجزائرسنة/،الجزءاألولالطبعةالثانٌة(اإلرادةالمنفردة
2
،الطبعةاألولى،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزٌع،(بٌنالشرعوالقانون)سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌة.أنظرد

.7،ص1999عمانسنة
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إجراء عمليات استبداؿ أعضاء "، كما ك يقصد هبا1"أجساـ صحيحة إىل أجساـ مريضة أعضاء منها أك تالفة

.  2بشرية سليمة منقولة من أشخاص أحياء عن طريق غرسها أك زرعها لديو

كهبذا فحمل التصرؼ يف األعضاء البشرية، بل يشمل كل من األنسجة ك األجهزة البشرية، كىو ما عرب 

، اؼبتضمن ضباية الصحة ك ترقيتها، 05-85 من القانوف رقم 161عنو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

غَت أف اؼبشرع اعبزائرم مل يتناكؿ على . (انتزاع أعضاء اإلنساف كال زرع األنسجة البشرية"...حيث جاء فيها 

 3.مستول ىدا القانوف، تعريف أك ربديد اؼبقصود سواء باألعضاء البشرية أك األنسجة أك حىت األجهزة البشرية

أك جزء , كل غبم كافر من اعبسم بعظمو"من ىنا نقوؿ أف العضو البشرم من الناحية اللغوية يقصد بو  ك

 4"من جسم اإلنساف كاليد ك األنف ك األذف، كىو جزء من ؾبموعة اعبسد

جزء من اإلنساف من أنسجة ك خبليا " أما اصطبلحا فقد دىب البعض من الفقهاء إىل تعريفو على انو

كالذم ينهض بأداء . 5"ككبوىا سواء كاف متصبل بو أـ منفصبل عنو، كاف الدـ يعترب من أعضاء جسم اإلنساف

، كيعتربه فقهاء الشريعة اإلسبلمية لفظ يطلق على مالو "كظيفة أك عدة كظائف ؿبددة كالقلب ك الكبد كالكلى

استناد إىل اؼبعٌت اغبيوم ؽبدا اللفظ مند  (ركبارت)كقد عرفو قاموس. 6كظيفة سبيزه عن غَته كالعُت كاللساف كغَتمها

، ك عموما 7"ؾبموعة العناصر اػبلوية اؼبختلفة ك اؼبتوافقة ك القادرة على أداء كظيفة ؿبددة"على انو  (ـ18)القرف

لعضو ىو كل جزء من  ، ك عموما نستطيع القوؿ أنا"لعضو ىو كل جزء من أجزاء كظيفة ؿبددة نستطيع القوؿ أنا

أجزاء اعبسم سواء كاف متجددة أك غَت قابلة للتجدد كالكبد ك اعبلد بالنسبة لؤلكىل،  كالقلب كالقرٍل بالنسبة 

                                                           
1
.342،ص2008،جامعةمولودمعمري،تٌزيوزو،سنة(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2
الطبعةاألولى،الدارالعلمٌة(دراسةمقارنة)حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً.أنظرد

.9،ص2001الدولٌةودارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،سنة
3
،المتضمنقانونحماٌةالصحةوترقٌتها،1985فبراٌر16،الموافقلـ1405جمادياألولى27المإرخف08ً-85أنظرالقانونرقم

ٌولٌو31،الموافقلـ1411محرم09،المإرخف90ً-17المعدلوالمتممبالقانونرقم08العدد1985المنشوربالجرٌدةالرسمٌةلسنة

 .191ص35العدد1990،المنشوربالجرٌدةالرسمٌةسنة1990
4
.537،ص2003ابراهٌمبنمراد،االلفبائً،الطبعةالثانٌةعشر،سنة.محمدالعالوي،د.عبداالقدرالمهٌري،د.أنظرد
5
 .13،ص2002منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،الطبعةاألولى،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمانسنة.أنظرد
6
.51حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائًالمرجعالسابق،ص.أنظرد
7
1995أحمدعبدالداٌم،أعضاءجسماالنسانضمنالتعاملالقانونً،بدونرقمالطبعة،منشوراتالحلبًالحقوقٌة،بٌروت،سنة.أنظرد

.95ص
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كأما أف تكوف منفردة أك مزدكجة كاللساف كالرئتُت، كأما أف تكوف قابلة للزرع أك غَت قابلة لو كالكبد . للثانية

. 1كالعمود الفقرم

ثارة , كيف ظل ىذا االختبلؼ كعد االجتماع الفقهي على إعطاء تعريف ؿبدد شامل مانع للعضو البشرم

إشكالية تتعلق أساسا دبدل إمكانية اعتبار الدـ من األعضاء البشرية، فصدر عن ؾبمع الفقو اإلسبلمي يف جدة 

، قرار اعترب دبوجبو إف الدـ يعترب من أعضاء اإلنساف اؼبتجددة، غَت أننا نستطيع القوؿ أف غالبية 1988سنة 

, الفقو يرل أف الدـ مشتقاتو ال يعترب من قبيل األعضاء البشرية، كىو ذات اؼبوقف الدم تبناه اؼبشرع اعبزائرم

يف الفصل الثاٍل منو ك الذم عنوف , اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها, 05-85ككرسو على اؼبستول القانوف رقم 

كفيو تناكؿ بالتفصيل اغبكاـ القانونية اؼبتعلقة بالتداكم عن ,"كمشتقاتو"الببلزما " العبلج بالدـ كمصلو " باسم

كىو بدلك " انتزاع األعضاء البشرية كزرعها" كقد خصص الفصل الثالث من ذات القانوف ؼبوضوع’ طريق الدـ

. يكوف قد اعترب الدـ خارجا عن ؾباؿ دائرة األعضاء البشرية, كمن خبلؿ ىدا الفصل

ؾبموعة اػببليا البيولوجية اليت قد حيدث بينها توافق "أما فيما يتعلق باألنسجة كمحل للتصرؼ فيقصد هبا 

تعطي كل ذاتية تشرحيية , دبعٌت توافق أك تنافر ؾبموعة من عناصر تشرحيية معينة كاػببليا ك األعصاب, أك تنافر

 2."كالزرع القرنية كصمامات القلب ك األكردة

من القانوف رقم  (164)أما فيما يتعلق باألجهزة البشرية اليت نص عليها اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

باربادىا جهازا ,فراجع انو يقصد منها ؾبموعة من األعضاء البشرية,  اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها85-05

 3.كما لو تعلق األمر مثبل بالدماغ بالنخاع الشوكي كىكذا, بشريا

اؼبرحلة األكىل تتمثل يف عملية , كعموما فاف عملية نقل كزرع األعضاء البشرية سبر بثبلثة مراحل أساسية

استئصاؿ العضو السليم من اؼبتنازؿ، كاؼبرحلة الثانية تتمثل يف استئصاؿ العضو التالف من اؼبتنازؿ لو، ك اؼبرحلة 
                                                           

1
.53حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائًالمرجعالسابق،ص.أنظرد
2
96-95أنظرأحمدعبدالداٌم،أعضاءجسماإلنسانضمنالتعاملالقانونً،المرجعالسابق،ص
3
،المتضمنقانونحماٌةالصحةوترقٌتها،1985فبراٌر16،الموافقلـ1405جمادياألولى27المإرخف08ً-85أنظرالقانونرقم

.191المرجعالسابق،ص
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 كمن جهة أخرل فاف 1األخَتة ىي زراعة العضو السليم ؿبل العضو التالف يف جسد اؼبريض، ىذا من جهة،

أعضاء البشرية ك األنسجة ك األجهزة كما عرب البشرية عنها اؼبشرع اعبزائرم، ذبد أساسها أك مصدرىا أما يف 

اإلنساف اغبي، حيث إف الشخص يتربع بإرادتو اغبرة اؼبتبصرة بعضو من أعضائو، كىو يعترب من بُت أخصب 

مصادر األعضاء البشرية، ال سيما فيما تعلق بعمليات نقل كزرع الكلى، كأما يف جثة اؼبتوىف حيث جييز اؼبتوىف قبل 

كفاتو، أك فبثليو قانونية ببعد كفاتو ىدا التصرؼ، كيف ىده اغبالة تعترب اعبثة مصدر لؤلعضاء للبشرية أخصب ك 

بالنسبة للمتربع ؽبم، على اعتبار أف التربع ىنا يشمل صبيع أعضاء اعبثة أيا كانت طبيعتها أك كظيفتها   ،انفع

 2.البيولوجية

. أىمية التصرف في األعضاء البشرية : الفرع الثاني

ببعديو الطيب ك القانوٍل , أف التصرؼ يف األعضاء البشرية سواء كاف بُت األحياء،أك كاف ؿبلو جثث اؼبوتى

: تتجلى من الناحية الطبية يف , يكتسي أمهية بالغة

تعترب عمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية من أىم األساليب ك التقنيات الطبية، إلنقاذ حياة العديد من  -

اؼبرضى، كهبا يكوف الطلب قد ذباكز األعماؿ الطبية التقليدية، كاف كانت يف اغبقيقة ال تعد أحداث ما 

توصل إليو الطب، على اعتبار انو قد غبقها ما يعرؼ باألعضاء االصطناعية ك االستنساخ كغَتمها من 

 .3اؼبستجدات يف عامل الطب

: أما من الناحية القانونية فتتجلى 

ال ديكن للقانوف أف يبقى مكتوؼ اليدين أما التطور العلمي اؽبائل يف ؾباؿ الطب، فبا يستلـز عليو التدخل 

دبوجب أحكاـ قانونية صرحية كؿبكمة ك متكاملة لتنظيم اؼبسالة، كىو بدلك يساعد يف نشر الوعي لدل األفراد 
                                                           

1
:الكتابالثانً)،الجزءاألول(دراسةمقارنة)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة

2003،بدونرقمالطبعة،دارهومةللطباعةوالنشروالتوزٌع،الجزائر،سنة(التطبٌقاتالعملٌةلعملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌة

 323ص
2
،(الكتاباألول)،الجزءاألول(دراسةمقارنة)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة

 115-114ص2003دارالهدىللنشروالتوزٌع،الجزائر،سنة
3
،الطبعةالثانٌة،منشؤةالمعارف،القاهرة،(المدنٌةوالجنائٌةوالتؤدٌبٌة)أنظرعبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات

.244،ص2000سنة
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داخل اجملتمع، فبا يساعد على تكريس مبدأ حرمة جسم اإلنساف كضماف سبلمتو من جهة، فضبل عن دكره يف 

. 1تقػدَل اغبماية القانونية للطبيب ك اؼبتصرؼ بالعضو البشرم

كما انو تعمق كتثرم اؼبفاىيم القانونية ك العلمية، من خبلؿ حتمية تفاعلو ىيكليا، كميا كنوعيا مع 

كما أهنا ذبيب على العديد من االنشغاالت اإلنسانية ك الطبية كحىت , التطورات اؼبتنامية قفي اؼبيداف الصحي

 .2االقتصادية، ألهنا تقلل من عدد اؼبرضى اؼبتزايد

كعموما تتجلى أمهية التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحية القانونية يف تناكؿ السلطة التشريعية داخل 

الدكلة اؼبوضوع بالتدقيق، فبا يسمح بالتعرؼ على بنيانو من الناحية القانونية ك موقف اؼبشرع الوطٍت منو، السيما 

يف ظل الظركؼ الراىنة حيث  أصبح اؼبوضوع منحى أخر يف ظل انتشار سرقة األعضاء البشرية ك اقتطاعها من 

حيث أصبح التصرؼ فيها بعدا كل البعد عن ربقيق أغراض إنسانية , غَت مراعاة ألم من الضوابط القانونية

عبلجية بالدرجة األكىل من جهة، كالتعرؼ من جهة أخرل على ـبتلف اعبزاءات القانونية اؼبرصودة ؼبثل ىده 

. التجاكزات، سواء كانت يف طبيعتها اؼبدنية أك اعبنائية

حكم التصرف في األعضاء البشرية   : المطلب الثاني

أثارت مسالة نقل كزرع األعضاء البشرية سواء بُت , يف ظل سيادة مبدأ حرمة اإلنساف ك ضماف سبلمتو

فقد اعتربت من احد القضايا , خبلفا كاسعا على مستول ديٍت ك الطيب ك القانوٍل, األحياء أك من جثث اؼبوتى

كقد تضاربت أرائهم ك , اليت حظيت باىتماـ علماء الفقو اإلسبلمي كرجاؿ القانوف ك الطب على حد سواء

اختلفن بشأهنا فانقسموا ضمن الفئة الواحدة بُت مؤيد ك معارض كسكات للمسالة، كعلى مستول ىدا اؼبطلب 

، (الفرع األكؿ)سنحاكؿ التعرؼ على موقف الشريعة اإلسبلمية بالدرجة األكىل من التصرؼ يف األعضاء البشرية 

                                                           
1
.16سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
 .101،المرجعالسابقص(الكتاباألول)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
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مركزين يف األخَت على موقف اؼبشرع , ك اؼبواقف التشريعية اليت تبنتها (الفرع الثاٍل)مث موقف التشريعات اؼبقارنة

 (الفرع الثالث)اعبزائرم 

. موقف الشريعة اإلسالمية من التصرف في األعضاء البشرية: الفرع األول 

مبدئيا نستطيع القوؿ أف موقف الشريعة اإلسبلمية من التصرؼ يف األعضاء البشرية، ربدد من خبلؿ 

اجملموعة األكىل منعت التصرؼ يف األعضاء البشرية منعا مطلقا، ك اجملموعة الثانية قالت . ؾبموعتُت أساسيتُت

جبواز التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق النقل ك الزرع ضمن حدكد، كيف إطار ضوابط كشركط ؿبددة، 

 1:نتعرؼ عليها كما يلي

 :االتجاه القائل بإباحة التصرف في األعضاء البشرية .1

لقد اعتمدت ىده االذباه يف إباحة لعمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية، على استدالؿ عقلي اعتمدكا فيو 

بالدرجة األكىل  على نظرية الضركرة، فقالوا إذا كاف اؼبضطر يف ـبمصة جيوز لو  قطع عضو من أعضائو األكلة، 

جيوز لو أف يقطع جزء من جسده ليسد بو رقمو، ك ىو من باب إعماؿ قاعدة الضرر األشد يزاؿ بالضرر 

 2.األخف

سواء بُت األحياء أك من , انطبلقا من ىدا االستدالؿ، أجاز ىدا اعبانب من الفقو التصرؼ األعضاء البشرية

: معتمدين على صبلة  اغبجج  التالية, جثث  اؼبوتى

ك ىو أمر مباح ما داـ انو يرد نص  صريح  يف القراف  الكرَل  أك السنة , إف األصل يف األشياء اإلباحة .1

 .النبوية الشريفة  حيرمو شرعا

 .ك فيو من األجر ك الثواب الكثَت, كما أف ىدا التصرؼ يعترب من قبيل التربع ك الصدقات اعبارية .2

                                                           
1
.92سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
187،المرجعالسابقص(الكتاباألول)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
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اضطر غير باغ وال عاد فال فمن :"كما استدؿ أنصار ىدا االذباه على ؾبمل آيات  االضطرار كقولو تعاىل .3

وقد فصل اهلل لكم ما حرم عليكم "كقولو تعاىل, (137سورة البقرة اآلية )" إثم عليو إن اهلل غفور رحيم

فمن اضطر يف ـبمصة غَت متجانف المث " كقولو تعاىل( 119سورة األنعاـ اآلية )" ما اضطررتم إليو إال

,  كما فهموه من عمـو قواعد الشريعة اإلسبلمية1(3سورة اؼبائدة االية)" عليو فاف اهلل غفور رحيم

كادا تعارضت مفسدتاف تدرا أعظمهما ضررا , كربقيق أعلى اؼبصلحتُت, كالضركرات تبيح احملظورات

 2.كغَتىا من القواعد الكلية يف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, بارتكاب أخفهما ضررا

بقاعدة بنوىا على أساس الغرض من الشريعة اإلسبلمية , كذلك جاء مناصر التصرؼ باألعضاء البشرية .4

فقالوا أف الشريعة اإلسبلمية جاءت ػبدمة مصلحة العباد، فاف كل مافيو مصلحة للعباد فهو جائز , ككجدىا

 3.شرعا، فحيثما كجدت اؼبصلحة كجد شرع اهلل

دبثابة دليل قوم , فضبل عن دلك فقد كانت آيات اإليثار ك اآليات اليت ذبلب التيسَت كالرافعة للحرج .5

. على اعتبار اف األمر ىنا يتعلق بتعاظم األجر نتيجة كجود صدقة جارية, بالنسبة لؤلنصار ىدا االذباه

. 4(78سورة اغبشر اآلية )" كيؤثركف على أنفسهم كلو كاف هبم خصاصة"كقولو تعاىل 

من اجل دلك كتبنا على بٍت إسرائيل إف من قتل نفسا بغَت نفس أك فساد يف األرض "كقد كاف قاؿ تعاىل  .6

، دبثابة اغبجة (32سورة اؼبائدة اآلية )" كمن أحياىا فكأمنا أحيا الناس صبيعا , فكأمنا قتل الناس صبيعا

الرئيسية ك الدامغة اليت اعتمد عليها أنصار ىدا االذباه لتربير موقفهم، من إباحة التصرؼ يف األعضاء 

 5.البشرية شرعا

                                                           
1
143-21أنظرالقرآنالكرٌمبرواٌةورشابننافع،ص
2
 .346،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
3
.98سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
4
546-341–113أنظرالقرآنالكرٌمبرواٌةورشابننافع،ص
5
.169،المرجعالسابقص(الكتابالثانً)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
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أما بالنسبة للتصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى فقد أسس ىدا اعبانب من الفقو يف إباحة مثل ىدا  .7

التصرؼ، على القاعدة الفقهية اليت تقضي بتحقيق أعلى اؼبصلحتُت، معتربين أف األمر من حيث األصل 

الذم , يدكر بُت ؿبظورين، حياة اإلنساف الذم حيتاج للعضو البشرم الستمرار حياتو، ك حرمة جثة اؼبوتى

يعترب من اؼببادئ اليت اقرىا اغلب الشرائع السماكية ك التشريعات الوضعية، لذا ينبغي االخد بأخف الضررين 

ك الذم يتمثل يف ىده اغبالة يف اؼبساس حبرمة جثة اؼبوتى، على اعتبار أف جسد اإلنساف ربت الًتاب يبلي 

كينتهي، يف حُت اؼبريض مادامت إمكانية عبلجية مطركحة، فاف دلك فيو ربقيق ؼبصلحة اجملتمع، كمن ىنا 

 .1فاحملافظة على اغبياة كصحة اغبي أعظم من مفسدة اؼبساس حبرمة اؼبيت

كمع ىذا فهذا االذباه رغم إجازتو التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحية القانونية، إال انو اعترب لن ىناؾ 

من األعضاء البشرية اليت ال ؾباؿ لنقلها، فهي ال  ؿببل لنقل بأم شكل من اإلشػػكاؿ، كمن بينها األعػضاء 

كاليت تتوقف عليها حػياة اإلنػسػػاف ك استمرار يتو، فضبل عن األعضاء اعبنسية أك التناسلية، , اؼبنفردة يف اعبػسػػم

،  فضبل عن أف يف األمر ضررا 2معتربين أف يف انتزاعها تشويها ػبلقة اإلنساف اؼبنقولة منو، كىو أمر ؿبـر شرعا

, ؿبققا للمتربع، باعتباره حرما من النسل، كما كاعتربكا أف جواز النقل يف ىده اغبالة ك الزرع من شانو أف يؤدم

كقد ذىبت بعض القوانُت اؼبقارنة إىل النص صراحة على ربرَل . إىل اختبلط األنساب، كىو األخر أمر ؿبـر شرعا

سواء للرجاؿ أك النساء، كالقانوف األردٍل ك التونسي، فنصت على انو حيجز مطلقا أخد , نقل األعضاء التناسلية

. أعضاء اإلقباب الناقلة للصفات الوراثية من األحياء ك األموات قصد زرعها

 .االتجاه القائل بالمنع المطلق للتصرف في األعضاء البشرية .2

فقد أسسوا موقفهم بالدرجة األكىل على اعتبار , أما عن االذباه اؼبعارض  للتصرؼ يف األعضاء البشرية

ك دلك لوجود فرؽ بُت اغبالتُت، فالعضو , ىو قياس فاسد, القياس الذم بنا عليو أنصار االذباه األكؿ موقفهم

                                                           
1
 .134حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائًالمرجعالسابق،ص.أنظرد
2
203،المرجعالسابقص(الكتابالثانً)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
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 الف ىدؼ الطب ربقيق اؼبصاٌف، ك ىو يف دلك 1الذم كقعت  عليو األكلة  عضو مريض ك إزالتو  كاجبة شرعا،

هبدؼ , اليت جاءت ػبدمة اعبميع، أما استئصاؿ عضو سليم نافع بالنسبة لصاحبو, يتفق مع الشريعة  اإلسبلمية

ربقيق مصلحة غَت ؿبققة فانو أمر غَت ؾباز شرعا ك من ىذا اؼبنطلق، قالوا اعتمدكا على اغبجج ك األسانيد 

: التالية

سورة البقرة )" وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين, وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة:"ما جاء يف قولو تعاىل .1

كإقداـ الشخص ,  فاعتربكا انطبلقا من ىذا النص إف اهلل قد هنانا عن إلقاء أنفسنا يف التهلكة2،(195اآلية 

على التربع بالعضو من جسمو، ما ىو إىل سعي إلىبلؾ النفس يف سبيل ربقيق مصلحة للغَت، دلك أف 

 3.يقطع العضو يكوف قد فوت على نفسو فرصة اؼبنفعة بو، كاإلنساف غَت مطالب بذلك

معتربين انو ال " كسر عظم اؼبيت ككسر عظم اغبي:"صلى اهلل عليو كسلم–كما استدلوا بقوؿ رسوؿ اهلل  .2

... كليس ىناؾ فرد خالد ... ديكن أف خياطر بإنساف من اجل أخر، كال ديكن عبزء من اؼبيت إف ينقد حياة 

 4.يتعُت ترؾ اغباالت اؼبرضية لتلقي مضَتىا كما ىو اغباؿ حيث فشل العبلج التقليدم

 ككجو 5،(29سورة النساء االية)" كال تقتلوا أنفسكم إف اهلل كاف بكم رحيما : "كما استدلوا على قولو تعاىل .3

االستدالؿ الذم اعتمدكا من ىده اآلية ىو إف اهلل قد هنى عباده على قتل أنفسهم، سواء كاف دلك بطريق 

كإبراـ الشخص اتفاقا مع غَته للتربع بعضو من أعضائو، يعترب أمرا ؿبرما شرعا، ذلك , مباشر أك غَت مباشر

 6.أف القاعدة ىي عدـ جواز إتبلؼ الشخص نفسو إلحياء غَته

                                                           
1
 179،المرجعالسابقص(الكتاباألول)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
2
 30صالمرجعالسابقأنظرالقرآنالكرٌمبرواٌةورشابننافع،
3
181،المرجعالسابقص(الكتاباألول)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
4
 .133حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
5
83صالمرجعالسابقأنظرالقرآنالكرٌمبرواٌةورشابننافع،
6
181،المرجعالسابقص(الكتاباألول)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
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كما اعتمد أنصار ىدا االذباه على فكرة اؼبلكية، فقالوا إف اإلنساف ليس ملكا لنفسو،        كبالتايل فبل  .4

كلن , يسوغ لو التصرؼ بشيء منو بديل من افسد عضو من أعضائو بنية التربع أك البيع فقد تدعى كظلم

 1.يصلحو اهلل لو يـو القيامة بل يبقى على الصفة اليت كاف عليها عقوبة لو على ما فعل

فاعتربكا أف استئصاؿ عضو من " صلى اهلل عليو كسلم - كما استند أنصار ىدا االذباه على قوؿ رسوؿ اهلل .5

شخص للتصرؼ فيو ألخر، فيو أضرار فقها ؿبقق بالنسبة للطرؼ اؼبتصرؼ، كإصبلح األضرار فقها مرتبط 

بتوفَت شرط عدـ األضرار، كيف قطع األعضاء البشرية كزرعها مشقة زائدة أـ يكلف الفرد بتحملها، مصداقا 

 2(.286سورة البقرة اآلية )" ال يكلف اهلل نفسا إال كسعها"لقولو تعاىل 

نظرا النتشارىا فقد أكشكت أف تكوف , كما اعترب أنصار ىدا االذباه أف عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية .6

عرفا بُت الناس، كأدا ما كقع دلك فعبل فاف ىدا يعترب عرفا فاسدا باعتباره عرفا طارئا، ك األعراؼ الطارئة ال 

تصلح لتخصيص النصوص الشرعية حىت كلو أخذت شكبل عاما، إذا أف ـبالفة العرؼ الطارئ للنص نسخا 

، ك بذلك فهو أمر ال (التشريع)ؽبدا النص، يعترب غَت جائر ذلك أف العرؼ حيتل اؼبرتبة الثانية بعد النسخ 

 3.يقره الشرع

كيف العمـو ديكننا القوؿ أف موقف الشريعة اإلسبلمية من التصرؼ يف األعضاء البشرية ديكن أف يكوف فيها 

فادا ما كانت ىذه األعضاء قد استأصلت من إنساف حي هبدؼ زرعها يف موضع أخر من , ىدا النقل ك الزرع

فقد اتفق الفقهاء على انو ال موجب لنع االستئصاؿ يف ىده , جسده كما لو تعلق األمر بعمليات ترقيع اعبلد

كعدـ كجود أم عبلج طيب تقليدم أخر، ك ذلك أعماال للقاعدة الفقهية , اغبالة، إذا قدر الطبيب ضركرة دلك

أما إذا كانت صورة التصرؼ ىي استئصاؿ العضو . 4"الضرر األشد يدفع بالضرر األخف"اليت تقضي باف 

فاألمر يتعلق بطبيعة العضو الذم , باعتباره الوسيلة لتداكم, البشرم بغرض زر عو لدل شخص أخر حباجة إليو
                                                           

1
222أنظرأحمدعبدالداٌم،أعضاءجسماإلنسانضمنالتعاملالقانونً،المرجعالسابق،ص
2
35صالمرجعالسابقأنظرالقرآنالكرٌمبرواٌةورشابننافع،
3
.95سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
4
 .36حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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فبل جيوز كبإصباع الفقهاء , فادا كاف من األعضاء اؼبنفردة حبيث يؤدم استئصالو إىل اؼبوت, ينصب للتصرؼ عليو

 كذات اغبكم 1الف الضرر احملقق فاحش كال سبيل لتفاديو إال بتحرَل التصرؼ،, النقل أك الزرع يف ىده اغبالة

ينطبق يف اغبالة ما ادا كاف ىدا العضو من األعضاء غَتا ؼبتجددة اك األعضاء اؼبزدكجة اليت رغم ازدكاجها إال إف 

. بقاء عضوا كاحد منها يسبب ضررا بالغا للفرد دلك الف العضو اؼبتبقي يعجز عن أداء كظيفة العضو اؼبستأصل

أما إذا كاف العضو ؿبل التصرؼ من األعضاء اؼبتجددة أك اؼبزدكجة، اليت ال يؤثر انتزاعها على حياة اؼبتربع 

فاف , أك سبلمتو البدنية ككاف العضو اؼبتبقي قادرا على أداء الوظيفة الفيزيولوجية  اؼبنوط بو، بالشكل الصحيح

دلك يعترب جائزا من الناحية الشرعية كبدلك تكوف الشريعة اإلسبلمية قد أجازت التصرؼ يف األعضاء البشرية 

 2.على أساس تزاحم اؼبصاٌف من جهة، كدفع الضرر األعظم بالضرر األدٌل من جهة أخرل

. موقف التشريعات المقارنة من التصرف في األعضاء البشرية: الفرع الثاني*

يف اغبقيقة ديكننا ربديد موقف التشريعات اؼبقارنة من التصرؼ يف األعضاء البشرية من خبلؿ ربديد 

موقفها التنظيمي منها، اعتبار أف اؼبسالة تتعلق أساس دببدأ حرمة جسم اإلنساف، فبا جيعلو خارجا عن نطاؽ 

قد انقسمت التشريعات . اؼبعامبلت القانوٍل، ما مل يرد نص قانوٍل خاص جييز اؼبسالة كحيدد شركطها كضوابطها

الوضعية يف ىذا اجملاؿ إىل ثبلثة تشريعات تقريبا، تشريعات نظمت اؼبسالة قانونا بصورة كاملة، فبينت حكمها 

 كؾبموعة أثرت التطرؽ إىل القواعد أك األحكاـ العامة اؼبتعلقة باؼبسالة 3كضوابطها ك اعبزاءات القانونية اؼبتعلقة هبا،

. فقط، يف حُت سكنت التشريعات أخرل عن تنظيم اؼبسالة قانونا بصورة مطلقة

أما بالنسبة للمجموعة األكىل، فمن بُت أىم التشريعات اؼبقارنة اليت نظمت اؼبسالة قانونا تنظيما ؿبكما ك 

متكامبل، ىو كل من التشريع الفرنسي ك االقبليزم، فضبل عن التشريع العراقي ك اؼبغريب ك اللبناٍل ك األردٍل كحىت 

، اؼبتعلق بنقل كزرع 1976 لسنة 1181السورم، فأما بنسبة للمشركع الفرنسي مثبل فقد أصدر القانوف رقم 

                                                           
1
 .96-95سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
.37حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3
 .163حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالتًتثٌرهاعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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منو عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية بُت  (2-1)األعضاء، كقد أجاز ىدا النوع صراحة على مستول اؼبادتُت 

كنقل األعضاء البشرية من اؼبوتى،غَت انو قيد اؼبسالة جبملة ضمن شركط كضوابط قانونية، فوضع قاعدة , األحياء

أساسية مفادىا أف يكوف التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق التربع، معتربا أف األعضاء البشرية من غَت 

اؼبمكن أف تكوف ؿببل للمعامبلت اؼبالية من جهة، كاف يكوف الغرض من االستئصاؿ ىو ربقيق أغراض عبلجية 

 كما يبلحظ على ؾبمل نصوص التشريع الفرنسي اؼبتعلقة بعمليات نقل كزرع األعضاء البشرية، 1من جهة أخرل،

 كما كقد أسبغ اؼبشرع 2قد تناكلت اؼبسالة بصفة عامة دكف ربديد األعضاء اؼبعينة تصلح الف تكوف ؿببل للزرع،

الفرنسي من خبلؿ األحكاـ القانونية الواردة يف ىذا النص، اغبماية اعبنائية على أعظم جسم اإلنساف من خبلؿ، 

ربديد نطاؽ التصرؼ ضمن قيود أك ضوابطو قانونية ؿبددة، يعد اػبركج عنها صارخا على حق اإلنساف يف 

سبلمتو البدنية ك حرمة جسده كما كقد شدد على ضركرة االلتزاـ هبذه الضوابط كدلك من خبلؿ إحاطة العملية 

جبملة من الضمانات القانونية، تتمثل يف أساس منع أف يكوف القاصر ؿببل لبلستئصاؿ، ك ربديد شكل اؼبوافقة 

على التربع، كعدـ جواز االستئصاؿ يف حالة الرفض، حىت كاف كاف الرفض ينصب على أعضاء اؼبتوىف، كغَتىا من 

 3.الضمانات القانونية األخرل

، اؼبتعلق بالتربع باألعضاء اعبسم كاستعماؽبا، كمن خبللو 654-94، صدر القانوف رقم 1994كيف سنة 

 4.بُت اؼبشرع الفرنسي األحكاـ العامة للتصرؼ يف األعضاء البشرية من ىذا التربع قانونا

أما على مستول التشريعات الوضعية العربية، فقد كاف اؼبشرع األردٍل من بُت التشريعات اليت كقفت يف 

، اؼبتضمن قانوف 23-77، القانوف رقم 1977تنظيم اؼبسالة قانونا تنظيما متكامبل، فقد صدر عنو سنة 

                                                           
1
رضاجعفرمحمد،رضاءالمضروربالضرروأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،بدونرقمطبعة،دارالجامعةالجدٌدةللنشر،القاهرة،.أنظرد

.342،ص2005سنة
2
86،المرجعالسابقص(الكتاباألول)أنظرمروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة
3
.40حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
4
113سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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االنتفاع بأعضاء جسم اإلنساف، كقد تناكؿ ىدا القانوف نقل كزرع األعضاء البشرية بُت األحياء، كما نص صراحة 

 1.على عدـ جواز أف يكوف التربع بالعضو البشرم مقابل بدؿ مادم أك بقصد ربقيق الربح

فمنع نقل العضو , فميز بُت األعضاء األخرل, كقد حدد اؼبشرع األردٍل األعضاء البشرية اليت ديكن نقلها

كالقلب ك الكبد يف حالة , األساسي للحياة إذا كاف ىذا النقل مؤديا إىل كفاة اؼبتربع كلو كاف دلك دبوافقتو

استئصالو  كلية ك غَتمها، كاف كاف قد انتقد اؼبشرع األردٍل يف ىدا الصدد على اعتبار إف صبيع أعضاء اإلنساف 

ضركرة للحياة، كاف كانت متجددة أك مزدكجة، كما كقد اخضع اؼبشرع األردٍل على غرار جل التشريعات اؼبنظمة 

لعملية نقل كزرع األعضاء البشرية اؼبسالة ككل، عبملة من الشركط أك الضوابط القانونية، اليت يعد عدـ مراعاهتا 

 2.سببا لقياـ اؼبسؤكلية القانونية للمتصرؼ يف العضو البشرم

فيعترب , كأما بالنسبة للمجموعة الثانية كىي من نظمت عملية نقل كزرع األعضاء البشرية بصورة جزئية

التشريع الكوييت ك العراقي فضبل عن التشريع االيطايل ك الربيطاٍل، من بُت التشريعات اليت أعطت األحكاـ العامة 

، 1967 فبالنسبة للتشريع االيطايل مثبل فقد صدر يف 3للمسالة كضوابطها فيما يتعلق بالتصرؼ بعضو معُت،

، اؼبتضمن قانوف عمليات استئصاؿ الكلية كزرعها كفيو نص اؼبشرع صراحة على بطبلف 458-67القانوف رقم 

كل تصرؼ مايل، كبالتايل بطبلف كل شرط يف عقد التصرؼ أيا كاف شكلو دينح اؼبتنازؿ لو اغبق يف اغبصوؿ على 

تعويض مايل، كما حصر ؾباؿ التصرؼ بُت الوالدين ك اإلخوة ك األخوات للمريض، مع توافر الطبية، ك إال لـز 

 4.عرض اؼبسالة على القاضي

 اؼبتعلق 7-83، القانوف رقم 1983آما بالنسبة للتشريعات العربية فقد اصدر القانوف الكوييت سنة 

بعمليات تنقل كزرع الكلى، فأكجب يف اؼبادة األكىل منو أف يكوف اؽبدؼ العملية ىو ربقيق غرض عبلجي، كما 

حدد مصادر اغبصوؿ على الكلى، كحدد الضوابط اؼبتعلقة باؼبسالة، كما كنص صراحة على ضركرة أف يتم الزرع 
                                                           

1
.41حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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.43-42حسنعودةالزعال،التصرفالغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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343رضاجعفرمحمد،رضاءالمضروربالضرروأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد
4
 116سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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مث صدر . كأفراد عقوبات خاصة يف حالة ـبالفة أحكاـ ىدا القانوف, يف اؼبراكز الطبية اليت تعينها كزارة الصحة

فتناكؿ يف اؼبادة األكىل منو مشركعية التنازؿ عن . اؼبتعلق بزراعة األعضاء, 1987سنة , 55-87القانوف رقم 

كقد جعل من اؼبصلحة العبلجية ىي , سواء بُت األحياء أك من بُت جثث اؼبوتى, األعضاء البشرية يف صورهتا

كما كقد نص ىدا القانوف . حبيث ينبغي أف يكوف الغرض عبلجيا, الضابط لعمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية

باإلضافة إىل األحكاـ اعبزائية اؼبًتتبة يف حالة ـبالفة , ضوابط ىدا التصرؼ كحدد أماكن إجراء ىده العمليات

. كدلك ببعد أف أباح نقل األعضاء يف حالة الضركرة من قبل األطباء, أحكاـ ىدا القانوف

فيعترب اؼبشرع اؼبصرم من بُت احد , أما عن اجملموعة األخَتة كاليت شككت يف تنظيم اؼبسالة قانونا

حيث أـ يورد سول بعض , التشريعات اليت مل ترصد للمسالة تنظيما شامبل ؼبسالة نقل األعضاء البشرية ك زرعها

ك , ك اػباص بإنشاء بنك العيوف, 103-62كالقرار الوزارم رقم , التطبيقات القانونية اؼبتفرقة بعناصر خاصة

كاليت سكتت عن مسالة نقل باقي األعضاء البشرية . الذم يسمح بنقل قرنياف العيوف, 102-62القانوف رقم 

على . فبا أثار جداال فقهيا حوؿ مدل مشركعية نقل األعضاء البشرية ك زرعها يف القانوف اؼبصرم. على اختبلفها

ماداـ انو يصطدـ بقاعدة شرعية اليت , فالقياس ؿبظور يف القانوف اعبنائي. اعتبار أف األمر غَت قابل للقياس

. كاليت تقضي بأنو ال جردية ك ال عقوبة إال دبوجب نص صريح, أكدت عليها اغلب التشريعات

األكىل ذىبت إىل مشركعية نقل األعضاء البشرية ك , كمن ىنا انقسم الرأم الفقهي يف مصر إىل ؾبموعتُت

فمنهم من اعترب الضركرة ىي أساس اإلباحة، كمنهم من اعترب , زرعها، كاف كانوا قد اختلفوا يف أساس اإلباحة

كمنهم من اعترب انو ال مانع من التوسع يف تفسَت القواعد . اؼبصلحة االجتماعية ىي مناط اإلباحة يف ىده اغبالة

على آف ال تتعارض , ك النصوص القانونية السابقة، اليت تعترب سببا إلباحة عمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية

أما اجملموعة الثانية فقد ذىبت إىل القوؿ بأنو , عملية نقل العضو ك زرعو مع مبدأ اغبفاظ على الكرامة اإلنسانية

ال ؾباؿ إلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية، إال دبوجب نص قانوٍل كاضح كصريح جييز اؼبسالة ك ينظم 
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كحيدد اعبزاءات القانونية اؼبتعلقة هبا يف حالة ـبالفة النص القانوٍل اؼبتعلق هبا، كإال أصبح األمر فوضويا , أحكامها

.  كال خيضع ألم نوع من التنظيم أك اغبماية، فبا قد يهدر حق الفرد يف السبلمة البدنية ك حرمة اعبسد

. موقف المشرع الجزائري من التصرف في األعضاء البشرية: الفرع الثالث 

لقد كاف اؼبشرع اعبزائرم من بُت التشريعات اليت تناكلت تنظيم األحكاـ القانونية اؼبتعلقة بالتصرؼ يف 

كما سنبلحظ الحقا، ك , األعضاء البشرية، بصورة شاملة كاف كاف ىدا ال يعٍت أهنا أحكاـ مل يعًتيها النقص

سنحاكؿ التعرؼ على موقف اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ الفتاكل الشرعية الصادرة يف ىدا الشأف من جهة، كمن 

: خبلؿ ؾبموع النصوص القانونية اؼبنظمة للمسالة من جهة أخرل كما يلي

. األساس الشرعي إلباحة عمليات نقل األعضاء البشرية:  أوال

بعد أف استمعت عبنت اإلفتاء التابعة للمجلس اإلسبلمي األعلى إىل بياف الذم شرح كجهة نظر الطب 

، بيانا يتعلق أساس بإباحة التصرؼ يف 1972 أكت 20صدر عنها يف , يف مسالة نقل كزرع األعضاء البشرية

. من بُت امهم جاء فيو, األعضاء البشرية، سواء بُت اإلحياء أك من جثث اؼبوتى

إف حفظ النفوس من الكليات اؼبتفق عليها بُت القوانُت الوضع ك الشرائع السماكية، كمن أغراض الشريعة  " :أوال

من اجل ىدا كاف قتل النفس من غَت حق من اشد اعبرائم اليت تعرض مرتكبها ... اإلسبلمية حفظ األنفس

من اجل دلك كتبنا على بٍت إسرائيل من قتل نفسا بغَت نفس أك فساد :" كيشدد دلك قولو تعاىل, ...لغضب اهلل

كمن ىدين , ..."(32سورة اؼبائدة اآلية )" كمن أحياىا كأمنا احي الناس صبيعا, يف األرض فكأمنا قتل الناس صبيعا

يركف على إف اآلية تدؿ على عمـو , الناقلُت نرل إف علماء التفسَت يف عهد ؾباىد إىل عهد ؿبمد رشيد رضا

كل إشراؼ على اؼبوت على , فبا يشمل أنقادىا من هتلكة أشرفت عليها ك يدخل يف أسباب اؽببلؾ, األحياء

اؼبوت دبرض ميئوس من شفائو إال بواسطة نقل الدـ أك الزرع عضو فبا حيفظ اغبياة أك يعيد إىل من فقد نوره ك 

... عدـ األبصار



 يفٕٓو انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ                                                  انفصم األٔل 
 

24 
 

دكف أف خياؼ ضررا أك ,   حيث أف ىدا االتقاد يتم بتربع اإلنساف جبزء منو جسمو عن تطوع كاختيار منو:ثانيا

فاف ... فانو من باب اإلحساف ك عمل الرب ك اإليثار على النفس, ىبلكا كما ىو اغباؿ يف نقل الدـ أك الكلية

... كل من أحيا أخاه جبزء من جسمو بدـ اك عضو ضركرم ينقد بو نفسو أك يشفيها من داء ك ينتهي من ؿبنتو

بعيد عن كل التزاـ أك أكراه ليس فيو خطر على صحتو , فالظاىر اف النقل من حي صحيح سامل برضا منو كتربع

بل ىو عمل مرغوب , فبا ال ينبغي أف يتوافر يف جوازه كال شك يف الثواب عليو ك األجر, كحياتو ؿبقق أك مضموف

. يعاقبوف عليو تركوه كىم قادركف, كىو من فركض الكفاية على اجملموع , فيو

كال ديكن يف حالة زرع القلب ,  يف حالة زرع القلب أك عملية قرنية إمنا تستعمل أعضاء إنساف قد مات:ثالثا

كال جيوز قتل إنساف , كلو رضي بدلك إف انتزاع قلبو يؤدم قطعا إىل كفاتو, باػبصوص استعماؿ قبل إنساف حي

. حبفظ حياة إنساف أخر الف يف دلك جردية ال تقرىا الشرائع

حبيث يوصي أف يؤخذ من , يف حالة تربع اؼبنقوؿ منو العضو يف حياتو, كما جاء يف فحول ىدا البياف

يف ىدا اغباؿ ال مانع من .كيادف يف تشريح جثتو ليزرع يف جسم شخص معُت أك لفائدة اجملموع, عفوه بعد فباتو

أما يف حالة التربع بالعضو البشرم من قبل , ...دبثابة سبثيل هبا, كال يعترب تشريح جثتو, أمضاء كصيتو كتنفيذ تربعو

فانو تصرفو يعترب مشركعا من الناحية , الوايل الشرعي للميت دكف اغبصوؿ على رضا اؼبستأصل منو يف حياتو

. على اعتبار أف اؽبدؼ كاف طاعة اهلل, الشرعية

فالظاىر ىو منع التصرؼ يف , كال من كليو الشرعي بعد كفاتو, كإذا مل يكن ىناؾ ادف من اؼبيت يف حياتو

كاف كاف ديكن للسلطاف باعتباره كيل من ال كيل لو اف يادف بتشريح اعبثة كاخد األعضاء منها ك , ىده اغبالة

. ادا اقتضت دلك اؼبصلحة الراجحة, االنتفاع منها

يف حالة نقل الدـ أك نقل عضو من حي البد :" كفيها جاء, كيف األخَت جاء يف فحول البياف اػباسبة

أك يتسبب يف ىبلكو فاف , كاف ىدا النقل ال يلحق بو أم ضرر, التأكد من أف دلك مت برضا تاـ من اؼبنقوؿ منو
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كأما يف حالة نقلو من اؼبيت فبل . ألنو حينذاؾ انتحار, خيف الضرر أك اؽببلؾ فبل جيوز كاف رضي بو اؼبنقوؿ منو

كاف كقع ؾبرد , ك يتقنوا أف اؽبالك مل يبق فيو اثر اغبياة يف جسمو, جيوز حىت يتحقق األطباء اؼبختصوف من الوفاة

كليس األحد أف , فبل جيوز اإلقداـ على تشريح جثتو مادامت اغبياة فيو, الشك الضئيل يف بقاء الشيء من اغبياة

الف اإلقداـ على , انو مل يبقى أمل يف استمرار حياتو, كلو يتيقن حسب القواعد الطبية, يبادر بإهنائها باجتهاد منو

. البدء يف تشريح جثة فيها رمق أك شك من القتل اؼبتعمد

. األساس القانوني إلباحة التصرف في األعضاء البشرية: ثانيا

 :بالنسبة للتصرف في األعضاء البشرية بين األحياء .1

اؼبتعلق حبماية الصحة ك , 05-85القانوف رقم ’ 1985 فرباير سنة 16لقد صدر عن اؼبشرع اعبزائرم يف 

الذم عنوف باعبزائرم , كقد تناكؿ على مستول ىدا القانوف يف أحكاـ الفصل الثالث من باب الرابع منو, ترقيتها

كقد تناكؿ على مستول ىدا , اؼبتعلق حبماية الصحة ك ترقيتها, 05-85القانوف رقم ’ 1985 فرباير سنة 16يف 

القانوف ’ 1985 فرباير سنة 16الذم عنوف باعبزائرم يف , القانوف يف أحكاـ الفصل الثالث من باب الرابع منو

كقد تناكؿ على مستول ىدا القانوف يف أحكاـ الفصل الثالث , اؼبتعلق حبماية الصحة ك ترقيتها, 05-85رقم 

األحكاـ القانونية اؼبتعلقة بعمليات كأصوؿ " انتزاع أعضاء اإلنساف ك زرعها" الذم عنوف ب, من باب الرابع منو

فجاء يف أحكاـ اؼبواد , "استئصاؿ ك زرع األعضاء البشرية" أك كما عرب عنها بعبارة , نقل ك زرع األعضاء البشرية

( 161)فجاء يف أحكاـ اؼبادة , انتزاع األنسجة أك األعضاء البشرية من األشخاص األحياء (163-161)من 

كما , أف انتزاع ك زرع األعضاء البشرية ال ديكن أف يكوف إال بصدد ربقيق مصلحة عبلجية أك تشخيصية, منو

ال ديكن أف يكوف موضوع , فاعترب أف انتزاع كزرع األعضاء أك األنسجة البشرية ك زرعها, كقد استبعد اؼبقابل اؼبايل

نص على صبلة الشركط أك الضوابط القانونية الواجب  (163-162)كعلى مستول أحكاـ اؼبادتُت, معاملة مالية

للقوؿ دبشركعية التصرؼ يف , توفرىا سواء يف اؼبتربع أك اؼبتربع لو أك يف الطبيب القائم بعمليات االنتزاع ك الزرع
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كما كقد اعترب القصر من األشخاص اؼبستبعدين من دائرة التنازؿ أك التربع باألعضاء , األعضاء البشرية قانونا

. البشرية

جيد أف اؼبشرع اعبزائرم مل بنص على األعضاء اليت تصلح أف , كاؼبستقرأ لنصوص ىدا القانوف دبجمل مواده

, كلكنو قدـ ضابطا يتعلق باف يكوف الزرع بالنسبة للمتربع لو, ك اليت ال تصلح لدلك, تكوف ؿببل لبلنتزاع ك الزرع

, كاف يكوف االنتزاع بالنسبة للمتربع غَت ماس بسبلمتو البدنية, الوسيلة الوحيدة للمحافظة حياتو أك سبلمتو البدنية

. أك معارضا إياه للخطر

: بالنسبة للتصرف في األعضاء البشرية بين الموتى .2

, 05-85 لقد عاًف  اؼبشرع اعبزائرم أيضا التصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى يف أحكاـ القانوف رقم 

غَت أف ىدا القانوف قد اغبق بو اؼبشرع اعبزائرم  (168-164)يف اؼبواد من , اؼبتعلق حبماية الصحة ك ترقيتها

, اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها, 05-85اؼبعدؿ ك اؼبتمم للقانوف رقم , 19-90تعديبل دبوجب القانوف رقم 

كما كقد سبم ىدا القانوف باؼبواد  (165-164)كقد مس التعديل على كجو اػبصوص كلل من أحكاـ اؼبادتُت 

(. 168/4-168/1)من 

قصد , على عدـ جواز انتزاع األعضاء أك األنسجة البشرية من اؼبتوفيُت, منو (164) فنصت أحكاـ اؼبادة 

كاف يتم دلك من قبل اللجنة الطبية اؼبنصوص عليها إنشائها ك , زرعها إال بعد اإلثبات الطيب ك الشرعي للوفاة

اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها كاف يتم دلك , 05-85من القانوف رقم  (167)تأسيسها يف أحكاـ اؼبادة 

. من قبل الوزير اؼبكلف بالصحة العمومية, حسب اؼبقاييس العلمية احملددة مسبقا

سواء منو شخصيا , كما كقد ربط اؼبسالة كبالدرجة األكىل بضركرة اغبصوؿ على اؼبوافقة الكتابية من اؼبتوىف

كما , أف من مضلو القانوٍل يف حالة كفاتو قبل التصريح عن رغبتو يف التربع بعضو من أعضائو البشرية, قبل كفاتو

أك يف حالة رفض اؼبمثل القانوٍل لو ىدا التصرؼ يف حالة سكوتو قبل , كقد أكد أف رفض اؼبتربع االنتزاع قبل موتو
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جيعل من االستئصاؿ حالة حدكثو، صورة تتطابق مع منوذج االعتداء على مبدأ سبلمة اإلنساف ك حرمتو , كفاتو

. البدنية

من القانوف  (164/4)كمع ذلك فقد أكرد اؼبشرع اعبزائرم استثناءات على ىده القاعدة، يف أحكاـ اؼبادة 

.  ، اؼبتعلق حبماية الصحة ك ترقيتها17-90رقم 

. نتناكؿ بتفصيل يف حينو

كما كديكن االستدالؿ على موقف اؼبشرع اعبزائرم عن إباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية سواء بُت 

. اؼبتضمن مدكنة أخبلقيات الطب, 276-29األحياء، أك من جثث اؼبوتى، من أحكاـ اؼبرسـو التنفيذم رقم 

القياـ بكل أعماؿ التشخيص , خيوؿ الطبيب كجراح األسناف القياـ"منو  (16)فقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

". ك الوقاية ك العبلج

اؼبتعلق حبماية , 05-85كما عن موقف اؼبشرع اعبزائرم من انتزاع كنزع األعضاء التناسلية، فالقانوف رقم 

كدلك ألنو كما , جييز كدينع التصرؼ يف األعضاء البشرية, مل يتضمن أم مادة أك نص قانوٍل, الصحة كترقيتها

ك اليت ال تصلح , سبق ك اشرنا مل حيدد من حيث اؼبنطق األعضاء البشرية اليت تصلح الف تكوف ؿببل لبلقتطاع

. لدلك

كل من ارتكب جناية اػبصاء "ج كاليت جاء فيها .ع.من ؽ (274)غَت انو كبالرجوع األحكاـ اؼبادة 

."    يعاقب بالسجن اؼبؤبد كيعاقب اعباٍل باإلعداـ ادا أدت إىل كفاة

ك الغرض األساسي , ألنو يف اآلمر قطع للنسل, ذكما قبد انو دينع عملية اقتطاع اػبصيتُت أك اؼببيضُت

. لتجرَل الفعل اعتباره ينطوم على إيذاء عمد

غَت أف اؼببلحظ انو ادا كاف يف مقدكرنا تطبيق أحكاـ ىده اؼبادة بالنسبة القتطاع األعضاء التناسلية من 

ال , دلك أف الضرر غَت ؿبقق يف ىده اغبالة, فاؼبنع ال جيد مربره ادا مكاف ؿبل القتطاع جثث اؼبوتى, األحياء
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على اؼببدأ العاـ الذم , ك قدرنا استثناء أف اؼبصلحة االجتماعية ربقق باػبركج, سيما ادا ما طبقنا حالة الضركرة

. يقضي حبرمة جثة اؼبوتى

ج ك اليت حددت على سبيل الًتتيب مصادر القانوف يف .ـ.من ؽ (1)كمع دلك كبالرجوع ألحكاـ اؼبادة 

فإننا قبده قد اعترب الشريعة اإلسبلمية أكؿ مصدر للقانوف يف حالة الفراغ التشريعي , حالة غياب نص تشريعي

كعلى اف اعتبار أف الفقو اإلسبلمي كاف اـ جيمع كلكنو اتفق باألغلبية على عدـ جواز نقل األعضاء 

سواء انصب التصرؼ أعضاء , فيمكننا القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم أيضا دينع نقل األعضاء التناسلية,التناسلية

. أك جثة اؼبيت, اإلنساف اغبي

فأباح عمليات انتزاع , كهبذا يكوف اؼبشرع اعبزائرم قد حسم اػببلؼ الفقهي يف ىدا اجملاؿ بالنسبة إليو

لكنو اخضع األمر عبملة من القيود , كزرع األعضاء البشرية سواء بُت األحياء أك من جثث اؼبوتى كقاعدة عامة

كاليت تعترب من الناحية العملية شركطا أك ضوابط من ,اؼبتعارؼ عليها يف ؾبايل الطب ك القانوف اعبنائي اغبديث

ال سيما كانو قد ربط موافقة اؼبتنازؿ على , جهة ك الضمانات من جهة أخرل عادة ما يصعب اغبصوؿ توفرىا

. التربع بعضوه البشرم بالًتخيص الطيب، ؼبا يف دلك تعريض من مريض غبياتو كصحتو من حيث اؼبنطق للمخاطر

.  األساس القانوني إلباحة التصرف في األعضاء البشرية: المطلب الثالث

, مع اًل بدا حرمة جسد اإلنساف ك كرمتو, إذا كاف استئصاؿ األعضاء البشرية يتعارض من الناحية الظاىرية

كربقق النموذج اإلجرامي لبلعتداء على اغبق يف , ما يًتتب عليو اؼبساس الفعلي ك الواقعي جبسم اإلنساف كجثتو

فماف لزاـ البحث عن األساس قانوٍل لتربير ك إباحة عمليات نقل ك , السبلمة البدنية، ك حق الفرد يف حرمة جثتو

. زرع األعضاء البشرية

فدىب إىل اعتبار الضركرة , أما االذباه األكؿ, كيف ىدا الصدد تنازع إباحة ىده العمليات اذباىاف فقهياف

يف حيُت اعترب جانب أخر من الفقو أف أساس , ىي األساس القانوٍل إلباحة عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية

كعلى ىدا األساس قمنا بتقييم , ىو اؼبصلحة االجتماعية, إباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحية القانونية
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نظرية اؼبصلحة )ك الفرع الثاٍل , (نظرية الضركرة )الفرع األكؿ , ىدا اؼبطلب اىل فرعيُت أساسُت

: نعاعبها كما يلي.(االجتماعية

 نظرية الضرورة العالجية: الفرع األول

من , لقد استمدت ىده النظرية كأسس قانوٍل إلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحية القانونية

فمن اضطر , إمنا حـر عليكم اؼبيتة ك الدـ كغبم اػبنزير كما أىل لغَت اهلل"قاؿ تعاىل , أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

، كقولو "ال ضررا كال ضررا" ، كقولو صلى اهلل عليو كسلم(173سورة البقرة اآلية )" غَت باغ كال عاد فبل إمث عليو

". الضركرات تبيح احملظورات"كقولو , "الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخف"عليو الصبلة ك السبلـ

ك قد قيد فقهاء الشريعة االسبلمية ىذه النظرية، بأف تكوف اؼبصلحة اليت تقتضيها الضركرة، أعظم من 

. اؼبفسدة احملظورة، ك أف الضركرة تقدر بقدرىا ك ال يقاس عليها

حالة »ك اسقاطا ؽبذه اؼببادئ يف ؾباؿ نقل ك زرع األعضاء البشرية، فقد عرؼ الفقو الضركرة على أهنا 

« الشخص الذم يوجد أماـ خطر كشيك الوقوع، ك ال سبيل لتفاديو إال بارتكاب فعل ؿبظور قانونا

ك قد أعترب أف نظرية الضركرة تعترب أساسا ؼبشركعية عمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية، على أف تقـو 

على أساس اؼبقارنة ك موازنة بُت اؼبخاطر اؼبراد تفاديها، ك األضرار اليت كقعت بالفعل، حبيث تكوف ىذه اؼبوازنة 

بالنظر إىل اؼبستقبل، ك من مث فهي تتسم بقدر من االحتماؿ، فالطبيب ك اؼبريض  جيرياف مقارنة بُت اؼبخاطر اليت 

يتعرض ؽبا اؼبريض إذا مل يعاًف، ك فرص شفائو إذا قدـ لو العبلج اؼبناسب ك ىذه االحتماالت تقـو على قانوف 

الكثرة، الذم قـو على مبدأ الغالب، ك النتائج اليت تغطيها ىذه االحتماالت مؤكدة تقريبا، فيما يتعلق بفرص 

. النجاح ك فرص الفشل
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: ك ىذه اؼبوازنة البد من أف تتم يف الظركؼ التالية 

أف يكوف ىناؾ خطر مباشر حيدؽ باؼبريض، ك يكوف عدـ زرع عضو بشرم جديد لو، من شأنو أف  .1

يؤدم ال ؿبالة إىل كفاتو، بل ال يشًتط أف تكوف اػبطر ؿبقا بالشخص نفسو، إذ يكفي أف يكوف ؿبدقا 

 .بالغَت

أف اػبطر اؼبراد تفتديو، اكرب بكثَت من الضرر الذم كقع من االستئصاؿ، من حيث أف االستئصاؿ كلية  .2

شخص سليم، ينطوم على قدر من اؼبخاطر بالنسبة إليو، إال انو ك مقارنة دبا قد يتعرض لو اؼبريض من 

 .أضرار نتيجة لعدـ الزرع اقل بكثَت

أف يكوف الزرع ىو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة اؼبتنازؿ لو، كباؼبقابل أف ال يؤدم االستئصاؿ  .3

 .أك إصابتو بنقص خطَت ك دائم يف كضاؼ عبسمو, إىل ىبلؾ اؼبتنازؿ

كما كقد قدر بعض الفقو ضركرة اشًتاؾ أكثر من فريق طيب تقدير اؼبوازنة بُت اػبطر كالضرر، كعلى ىدا 

األساس اقًتح أف يكوف الفريق الطيب القائم على االستئصاؿ، ـبتلفا عن دلك اؼبتويل لعملية الزرع، مع مراعاة أف 

التقدـ يف حد ذاتو ففي ؾباؿ الطب، قد يؤثر على التكييف القانوٍل للعمل الطيب، من حيث إباحتو باعتبار 

. كىو ما سنحاكؿ اإلجابة عليو يف الفصل الثاٍل من ىدا البحث. مسالة متكاملة

. نظرية المصلحة االجتماعية: الفرع الثاني

كاف يبدؿ الكثَت من احل , على أف يؤثر الشخص أخاه على نفسو, بعد أف حثت الشريعة اإلسبلمية

دىب بعض فقهاء الشريعة اإلسبلمية إىل , ."خَت الناس انفعهم للناس" مصدقا لقولو صلى اهلل عليو كسلم , الغَت

متعمدين يف , ادا كاف دلك حيقق مصلحة راجحة للمريض, القوؿ أف دبشركعية التصرؼ يف األعضاء البشرية

. أك ما يعرؼ بنظرية اؼبصلحة االجتماعية, دلكم على مبدأ التضامن االجتماعي

, فهو حتما جائزا شرعا, إذا كاف اؼبساس بأعضاء اعبسم البشرم حيقق مصلحة للفرد, كفقا ؽبده النظرية

اؼبؤمن للمؤمن " طما قاؿ عليو الصبلة كسبلـ , الف ىدا التصرؼ ينطوم على التعاكف بُت األفراد أعضاء اجملتمع
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كمن فرج عن مسلم كربة من , من كاف يف حاجة أخيو كاف اهلل حاجتو"كقولو ابيضا , "كالبنياف يشد بو بعضا 

." فرج اهلل كربة من كرب يـو القيامة, كرب الدنيا

كلئن كانت كظيفة الطبيب , فبا يتحقق بو النفع كما يدفع بو الضرر, ك اؼبصلحة يف معناىا اإلصبلحي ىي

فبا يؤىلو , كسبلمتو البدنية, اؽبدؼ منها احملافظة على حياة اإلنساف, يف حقيقتها تنطوم على مصلحة اجتماعية

كىده اؼبصلحة االجتماعية تقتضي . يف دلك ربقيق اؼبصلحة العامة, كسبتعو حبقوقو, للقياـ بالواجبات اؼبقررة عليو

, ككدا احًتاـ إرادة اإلنساف, يف حدكد القواعد اليت كضعها اؼبشرع ؼبمارسة مهنة الطب, اف ديارس الطبيب عملو

ك مصلحة اجملتمع , كىده اؼبقتضيات صبيعا ربقق يف النهاية مصلحة اؼبريض يف البقاء على قيد اغبياة سليما معاىف

. احملافظة عليو

من ىنا قبد أف فريقا من الفقو دىب إىل أف مشركعية نقل ك زرع األعضاء يقـو على أساس اؼبصلحة 

دلك أف اغبق يف سبلمة اعبسم من اغبقوؽ اللصيقة باإلنساف كىو اؼبصلحة اليت تعرؼ هبا القانوف , االجتماعية

كانطبلقا من ىنا يف كل اعتداء حياكؿ دكف , لكل فرد حىت تؤدم أعضاء اغبياة يف جسمو كظائفها أداء طبيعيا

يعد مساسا باغبق يف سبلمة اعبسم، كىدرا النتفاع اجملتمع بو، , السَت العادم ك اؼبنظم إلحدل كظائف اعبسم

علما أف رضا اجملٍت عليو يف ىذه اغبالة، ال يكوف لو تأثَت ما داـ الضرر قد أمتد إىل اجملتمع، فيظل حق اجملتمع 

. قائما، ك يظل بذلك االعتداء خاضعا للتجرَل

ك من مث فاف اعبانب الفردم ؽبذا اغبق ليس ىو اعبانب الوحيد لو، فاغبق يف السبلمة البدنية لو بعد 

اجتماعي أيضا، يتمثل يف أف طبيعة النظاـ االجتماعي تقتضي يف أف يقـو كل فرد يف اجملتمع بوظيفتو االجتماعية، 

ك أف يفي لو بالتزاماتو ك عليو فانو جيوز نقل ك زرع األعضاء البشرية، على أساس اؼبصلحة االجتماعية، فاؼبصلحة 

االجتماعية تصلح ألف تكوف أساس لنقل ك زرع األعضاء البشرية ، ألهنا ربمل يف مضموهنا عددا من مزايا 

للمجتمع، على أف خيضع األمر عبملة من الضوابط ، ك يعترب فرض اؼبصلحة االجتماعية على الكافة ك اجب 

احًتاـ ك مراعاة ك صوف حق اإلنساف يف اغبياة ، ك احملافظة على سبلمتو البدنية، أىم ما تتميز بو اؼبصلحة 
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االجتماعية كأساس قانوٍل إلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية ، فبا يضمن قياـ الفرد بأدائو اللتزاماتو ك كاجباتو 

 1.على النحو اؼبتطلب قانونا لذلك

كعليو ك يف األخَت نصل غاىل القوؿ أف جيوز نقل ك زرع األعضاء البشرية إذ توافرت الضركرة، كمل يكن 

ىناؾ طريق ألخر للعبلج، أك احملافظة على السبلمة البدنية للمريض، مع توافر صبلة من الضوابط ك الشركط 

القانونية األخرل، اليت سنتعرؼ عليها الحقا، على أف ال يلحق ىذا االستئصاؿ أم مساس أك ضرر باؼبتناكؿ ك 

سبلمتو البدنية، ك بالتايل قدرتو على أداء ك كظيفتو االجتماعية، كمن ىنا فكل انتقاص من قدرة الفزيولوجية على 

 2.القياـ باألعباء القانونية ، بعد خركجا عن اؼبصلحة االجتماعية

ك من ىنا نقوؿ أنو إذا كاف تطبيق معيار اؼبصلحة االجتماعية، على عمليات نقل ك زرع األعضاء البشرية 

، فاف ذلك البد من أف يتم مع مراعاة الوظيفة ، سواءا بالنسبة للمستأصل منو أك اؼبستأصل لصاغبو، ك عليو إذا 

كاف تنازؿ اؼبتربع، عضوه البشرم ال حيقق لو مصلحة عبلجية، فينبغي أف تكوف اؼبصلحة االجتماعية اؼبراد 

ربقيقها، ال سبس بقدرتو الفزيولوجية على أداء كظيفتو االجتماعية بالشكل اؼبطلوب، ك أال كاف التنازؿ غَت 

مشركع، فينبغي أف تكوف ؾبموع اؼبنفعة االجتماعية من الزرع، أكرب من تلك اليت ديكن ربقيقها يف حالة عدـ 

.  3الزرع

كقد ضرب مثاؿ يف ىذا الصدد فقيل أف فكرة اؼبنفعة االجتماعية تظهر يف ؾباؿ نقل ك زرع األعضاء 

، يف حُت أف الفائدة اليت تعود (%90)لو أف الفائدة اليت تعود على اجملتمع من شخص سليم : البشرية كما يلي

، فانو جيب أف تنظر إىل ؾبموع الفائدة اليت ستعود هبا عملية النقل ك (%10)على اجملتمع من اؼبريض تقدر ب 

، ك منفعة اؼبريض (%70) فإذا كاف النقص الذم يصيب منفعة اؼبتنازؿ ضئيبل حبيث تكوف منفعة مثبل 4الزرع،

                                                           
1
.89- 87سميره ػايد الدياث، ػملياث وقل و زرع األػضاء البشريت بيه الشرع و القاوون، المرجغ السابق، ص .أوظر د-
 255ػبد الحميد الشواربي، مسؤوليت األطباء و الصيادلت و المستشفياث، المرجغ السابق ، ص . أوظر د-  2
3
.89حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.انظرد-

4
 .91صسميره ػايد الدياث، ػملياث وقل و زرع األػضاء البشريت بيه الشرع و القاوون، المرجغ السابق. أوظر د-
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، فاف ؾبموع اؼبنفعة بعد العملية يكوف أكرب من قبل إجرائها، ك من مث فبل مساس باعبانب (%60)تزداد إىل 

  1.االجتماعي للجسم، سواء على اؼبستول الفردم أك ما تعلق باؼبصلحة االجتماعية

صور و أغراض التصرف باألعضاء البشرية  :المطلب الرابع

بعد أف حددت معظم التشريعات الوضعية اؼبقارنة مواقفها من نقل ك زرع األعضاء البشرية، تباينات 

موقفها مرة أخرل حوؿ صور التصرؼ يف ىذه األعضاء من جهة، ك األغراض اؼبتوخاة من كراء ىذا التصرؼ، من 

جهة أخرل، فظهرت عدة صور للتصرؼ يف األعضاء البشرية، ك قد اعترب البيع ك التربع أىم ىذه صور، السيما 

ك أف جل التشريعات اؼبقارنة قد نصت على حكمها، على مستول قوانينها اؼبتعلقة بنقل ك زرع األعضاء البشرية، 

كما يعترب الغرض العبلجي ك الغرض العلمي أىم، بل األغراض الوحيد اليت ديكن السعي إليها من كراء ىذا 

التصرؼ، ك مع ذلك فقد انقسمت التشريعات اؼبقارنة بصددىا أيضا، بُت مؤيد ك معارض، ك على ىذا 

نعاعبها . صور التصرؼ يف األعضاء البشرية: الفرع األكؿ:األساس، قمنا بتقسيم ىذا اؼبطلب غاىل فرعُت أساسيُت

: كمايلي

. صور التصرف في األعضاء البشرية : الفرع األول

. التصرف في األعضاء البشرية عن طريق البيع: أوال

ج عقد البيع .ـ.ؽ (351)طبقا للقواعد العامة، فاف عقد البيع من العقود اؼبتعلقة باؼبلكية قد عرفت اؼبادة 

 2." البيع عقد يلـز دبقتضاه البائع أف ينقل اؼبشًتم ملكية شيء أك حقا ماليا أخر يف مقابل شبن نقدم" على أنو

ك البيع بوجو عاـ من األعماؿ القانونية اإلرادية اليت تنشأ بتطابق إرادتُت ألحداث األثر القانوٍل، ك ىو 

نقل ملكية اؼببيع من البائع إىل اؼبشًتم من ىنا يثور السائل عن مدل اعتبار جسم اإلنساف ك أعضائو حقا ماليا 

                                                           
1
 .57حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.انظرد-

2
 .95،المتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنضراألمررقم-
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؟ ك ىل ديلك اإلنساف جسده ك أعضاءه حىت ديكنو التصرؼ ببعض أجزاء أك أعضاء جسمو ك ينقلها إىل " 

اآلخرين لقاء شبن؟  

   اعبدير بالذكر أنو قد أثَت التساؤؿ فقها حوؿ مدل اعتبار جسم اإلنساف ك أعضائو ماال ؟ 

ك قد أصبع الفقهاء على عدـ اعتبار اإلنساف ك أعضائو ماال فاإلنساف حيا أك ميتا ال ديكن أف يكوف ؿببل 

فبكنا ك مشرعا للمعامبلت فاإلنساف ليس ماال، ال يف الشرع ك ال يف طبع ك ال يف العقل فكرامة اإلنساف الذم 

كرمو اهلل سبحانو ك تعاىل، على سائر اؼبخلوقات جعلت أف ال يكوف سلعة يباع ك يشًتل، ك حيث أف األشياء 

  1.ال تعترب ماال إال إذا كانت ؽبا قيمة مالية يف السوؽ

أما أعضاء اعبسم البشرية ك مدل اعتبارىا ماال، فقد أصبع الفقهاء على أهنا ليست دباؿ من حيث األصل، 

. ك ال جيوز أف ترد عليها التصرفات الشرعية ذات الصفة اؼبالية استثناءا لنب اؼبرأة فقد أجازه أكثر الفقهاء

 ك مع ذلك فهناؾ اذباىا يف الفقو اغبنفي يعترب أطراؼ جسم اإلنساف، أم أعضاءه من قبيل األمواؿ 

بالنسبة لصاحبها، فاإلنساف كجسم ال يعترب ماال ك لكن أعضاءه تعترب أمواال، فبل جيوز لئلنساف أف يتصرؼ يف 

الف ذلك يؤدم غاىل اؼبساس بسبلمتو اعبسدية، ك لكنو يستطيع أف يتصرؼ بأعضاء جسمو .جسمو بالكامل

  2.اؼبعتربة ماال،من جهة نظرا القائلُت إلنقاذ حياتو فهي كاؼباؿ خلقت ك قاية للنفس

ك نستطيع أف نستخلص فبا تقدـ أف الفقهاء الشريعة مل يعتربكا جسم اإلنساف ك أعضاءه ماال، ك قد نفوا 

لكن على اعتبار أف اإلنساف حيا كاف أك ميتا . اؼبالية عنو، ال على أساس عدـ منافعو ألف منافع اإلنساف كثَتة

كفقا ؽبمن ليس ؿببل فبكنا ك ال مشركعا للمعامبلت اؼبالية، فهو ليس دبا ال يف الشرع ك ال يف الطبع ك ال 

 3.بالعقل

 

                                                           
1
 .98سميرة ػايد الدياث، ػملياث وقل و زرع األػضاء البشريت بيه الشرع و القاوون، المرجغ السابق، ص.أوظر د-

2
 .59حسنًعودةزعال،التصرفغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
3
.45منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
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: الحكم الشرعي من بيع األعضاء اآلدمية

ما يشَت صراحة أك مباشرة إىل مسألة نقل ك  (القراف الكرَل ك السنة النبوية  )مل يرد يف األحكاـ الشرعية 

زرع األعضاء البشرية ك التصرؼ فيها عموما، إال أف ىذا ال يعٍت عجز الشريعة اإلسبلمية عن مواجهة التطورات 

اعبديدة ك أمنا ديكن الوقوؼ على القواعد الكلية الفقهية ك ما كرد فيها من أحكاـ ف ك أسس ك للوصوؿ إىل 

. اغبكم الشرعي

ك فبا ىو ثابت يف ىذا اجملاؿ أف كلمة الفقهاء اؼبسلمُت قد اتفقت على عدـ جواز بيع األعضاء البشرية، 

بطبلف كل عقد تكوف فيو األعضاء البشرية موضوع معاملة مالية، معتربين أف األعضاء البشرية ال ديكن أف ربقق 

النفع منها، إال ك ىي متصلة باعبسد البشرية، ك ؽبذا ك احًتاما لئلنساف ك كرامتو كجب منع التصرؼ يف األعضاء 

 1. البشرية بشكل مطلق

: أما فيما يتعلق بموقف تشريعات المقارنة

نظرا ألمهية ىذا اؼبوضوع، ك انعكاسو بصورة مباشرة على أفراد اجملتمع ك الواقع االجتماعي داخل الدكؿ، ك 

مواكبة للتطور الطيب اغباصل يف ـبتلف اجملاالت الطبية، مل تقف التشريعات اؼبقارنة موقفا سلبيا من ىذا اؼبوضوع، 

فازبذت أغلبها مواقف كاضحة، ك قد أصبعت على رفض التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق البيع، فقد جاء 

القانوف الفرنسي اؼبتعلق بنقل ك زرع األعضاء، ال ديكن اف يكوف ىذا النوع من العمليات ؿببل للمعامبلت 

 2.اؼبالية

ك ىو ذات اؼببدأ الذم اعتنقو اؼبشرع األمريكي ك االيطايل، ك اؼبغريب كالتونسي ك جل التشريعات العربية ك 

ك يف مقابل ذلك مل يتفق الفقهاء يف مصر على موقف موحد من األعماؿ الطبية يف نقل ك زرع 3.األجنبية

                                                           
1
.45منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد-

 
2
 .110منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
3
،المرجعالسابق،ص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةالسالمٌة.أنظرد-

110. 
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 ك اذباىات الفقو اؼبدٍل عموما 1األنسجة البشرية، كال على جواز أك ربرَل التصرؼ القانوٍل هبا عن طريق البيع،

بشاف بيع األعضاء اآلدمية ديكن حصرىا يف اذباىُت، إحدامها جييز عقد بيع الوارد عليها ك يرل أف ذلك جائز 

من الناحيتُت الشرعية ك القانونية، ك ثانيتهما يبطل عقد البيع الوارد على يبع األعضاء البشرية ك سنرل رأم ك 

  2:حجج كل فريق على حدا كما يلي

 :حكم االتجاه الفقهي القائل بجواز التصرف في األعضاء البشرية للبيع .1

يرل أنصار ىذا الرأم بأنو، أذا كاف ال جيوز بيع اإلنساف ك ال عظمو يف ؾبموعو على األساس أف جسمو 

ال يدخل ربت اؼبلك ألنو ليس ماال خيضع للتملك، فاف عدـ جواز بيع األعضاء ك أجزاء اعبسم يرجع إىل عدـ 

االنتفاع بو، ك يضيفوف أنو إذا أمكن االنتفاع هبا، جاز بيعها ك قد أكرد أصحاب ىذا االذباه األسانيد التالية لتربير 

 3:موقفهم

ال أثر لوجود الثمن على انعقاد العقد صحيحا الف ىذا الثمن مقابل العضو أك اعبزء اؼبتصرؼ فيو، ك  -1

أف بيع العضو اؼبزدكج كالعُت أك الكلية ال يتناىف مع الكرامة اإلنسانية، أمنا على العكس يتضمن معاٍل 

 .  إنسانية أك ؽبا ضباية الكانساف ألخر من خطر اؼبوت

أف بيع اآلدمي جزءا من جسده كالدـ ك اعبلد فبن ىو من األعضاء اؼبتجددة ال يتناىف مع حرمة الف  -2

" إجازة الظئر"ذلك ال يقوده للهبلؾ ىذا ك قد أجازت األدلة الشرعية بيع اللنب ك ىو ما يسمى بعقد 

   4.ك اللنب ىو من أعضاء اآلدمية القابلة للتصرؼ فيها

ك يضيف أنصار ىذا الرأم ىذا التصرؼ بالبيع يلـز أف يكوف منظما باال يًتتب عن بيع العضو  -3

البشرية أية عاىة بدنية دائمة كالعجز اعبزئي أك الكلي الدائم ك جيب أف ال يكوف ىذا البيع بدافع 

الشهرة، أم أهنم يرغبوف يف البقاء الدكافع على التنازؿ عن األعضاء إنسانية ك نبيلة ك الباعث ك 
                                                           

1
 .344جعفرمحمدرضا،رضاءالمضروربالضرروأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
2
 .47سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
3
 .179سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
4
 .60حسنًعودةزعال،التصرفغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
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بينما ال يكوف كذلك حياة . الدكافع للتعاقد ىو إنقاذ اآلخرين، ك ىو باعث مشركع يف االلتزاـ اؼبدٍل

   1.عند تسليط األضواء ك الشهرة

ك قد بلغ األمر ببعض أصحاب ىذا الرأم أف يقًتح على الدكلة اصدرا تشريع حيدد التسعَتة ألجزاء 

اإلنساف، ك شركط البيع باعبملة أك باؼبفرد ألف تسعَتة األعضاء لن تغَت من طبيعة اإلنساف ك ليس فيو صدر 

.  لكرامة اآلدمي ك ؿبل العقد مشركع يف ىذه اغبالة فبل ؾباؿ للتفرقة بُت عقد البيع ك التربع

إما عن اعبثة فيذىب البعض قائبل إىل جواز بيعها، فالبيع جائز على أجزاء اإلنساف اغبي أك جثة اإلنساف 

اؼبيت، ألف من ديلك االيصاء ديلك التصرؼ دبقابل، ك أف الباعث الدافع الرئيسي ىو خدمة الناس ك ما اؼبقابل 

.  أال مسألة ثانوية

ك على الرغم من إجازة بيع األعضاء اآلدمية ك أجزاء البشر من ىذا الفريق، إال أهنم يًتددكف يف أطبلؽ 

   2:حرية البيع، ك خيضعوف التصرؼ إىل صبلة من الشركط ك الضوابط يتمثل أمهها يف

جيوز بيع األعضاء اآلدمية للحاجة، ك أنو ما دامت اغباجة ىي مربر اغبكم باعبوار، فبل بد أف يكوف  .1

 :بالقيود ك الشركط اآلتية

 .  أف يكوف يف بيعها تعارض مع كرامة اآلدمية حبيث ال تكوف الغاية من ذلك الربح ك التجارة ك التداكؿ .2

 .أف يكوف بيعها من أجل انتفاع هبا دبثل ما خلقت لو، ك أف ال تباع إال ؼبن يعلم أنو يستعملها يف ذلك .3

 .أف يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسو .4

 .أف ال ديكن بيع العضو متعارض مع نص شرعي .5

 .أف ال يكوف ىناؾ أية بدائل صناعية اآلدمية تقـو مقامها ك تغٍت عنها .6

 3. أف يكوف البيع الشراء ربت إشراؼ، مؤسسة متخصصة رظبية موثقة لتحقيق من توافر الشركط اؼبتقدمة .7

                                                           
1
 .48-47منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
2
 .185منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد-
3
.185سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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 : حجج االتجاه الفقهي القائل بتحريم البيع األعضاء البشرية شرعا و قانونا .2

يرل أنصار ىذا الرأم أف بيع األعضاء حىت لو توافرت الشركط اليت نادل هبا اؼبؤيدين يقع باطبل، ذلك أف 

ؿبل اغبقوؽ ىي األمواؿ ك ليس النفس ك أف جسم الكانساف ك أعضاءه، ليس ماال حىت يصلح للتعامل، فقد 

. كـر اهلل اإلنساف ك زينو

ك قد أضاؼ أصحاب ىذا الرأم أف لنب اآلدمية ليس ماال مقوما ألف غبم الكانساف حراـ، ك اللنب تابع 

للحم ك إذا أجاز الشريعة اإلسبلمية االنتفاع هبا لتغذية الطفل فهذا استثناء ال يقاس عليو، اؼبسألة اليت تستحق 

النظر ىي مسألة الًتجيح بُت اؼبصاٌف اؼبتزاضبة يف موضوع االنتفاع بلنب اآلدميات بصفة خاصة ك بأجزاء اآلدمي 

 1.بصفة عامة

أما يف الفقو اؼبدٍل الفرنسي اغبديث فاف إبراز اآلراء الرافضة لبيع األعضاء البشرية رأم اإلنساف الفقيو 

أف جسد اإلنساف ليس ؿببل للتجارة كال ؿببل لبيع بالتجزئة، فالقيم اإلنسانية تسمو على " كالذم قاؿ " سافاتيو"

اؼباؿ، كؼبا كاف اغبب أظبى ىذه القيم فاف اإلنساف ديكن أف يتنازؿ عن جزء من جسمو شخص آخر بدافع اغبب 

 فاالذباه العاـ يف الفقو اؼبدٍل الفرنسي يذىب إىل بطبلف إىل اتفاؽ يتعارض كحق اإلنساف يف 2،"كليس ماؿ

تكامل جسده، كيعتربكف ذلك باطبل ؼبخالفتو قواعد العامة كالنظاـ العاـ، كيقع باطبل كل اتفاؽ يتعارض كسبلمة 

 3.اإلنساف كضبايتو، كاالتفاؽ على بيع األعضاء البشرية يدخل ضمنها، فيقع باطبل قانونا

كرغم اتفاؽ التشريعات الوضعية تقريبا، على اذباه موحد من عدـ جواز التصرؼ يف األعضاء البشرية عن 

طريق البيع، إال أنو اختلفت يف التنظيم اغبكم القانوٍل للتدخل اعبراحي الطيب، الذم يكوف منشأ عضو بشرم 

كاف ؿبل معاملة مالية، فمن التشريعات من مل تنص على مدل التزاـ  الطبيب يف ىذه اغبالة، دبعٌت ىل يباشر 

التدخل اعبراحي بصورة عادية، مع علمو بأف العضو البشرم كاف موضوع معاملة  مالية أـ يتمتع بل اكتفت بذكر 

                                                           
1
.130-129حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.انظرد
2
 .185سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاالعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.
3
 121،المرجعالسابق،ص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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مبدأ عاـ يقضي بعدـ جواز أف تكوف األعضاء  البشرية ؿبل تصرؼ مايل يف حُت ذىبت تشريعات أخرل إىل منع 

  1.الطبيب بنص القانوف من القياـ بعملية الزرع يف ىذه اغبالة كالقانوف اؼبغريب

 :موقف المشرع الجزائري من التصرف في األعضاء البشرية عن طريق البيع

أما عن موقف اؼبشرع اعبزائرم من التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق البيع، فقد صدر عنو يف 

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كتناكؿ ىذا القانوف 1985 فرباير16 اؼبؤرخ يف 05-85 القانوف رقم 1985

 2(.168-161)يف اؼبواد من " انتزاع أعضاء اإلنساف كزرعها"يف الفصل الثالث من الباب الرابع ربت عنواف 

 كاليت أجازت نقل كزرع 1972كقد جاء ىذا القانوف بعد صدكر فتول عن عبنة اجمللس اإلسبلمي األعلى يف 

 اعتربت ىذا العمل من جانب اؼبتنازؿ نوعا ما من ايثار الغَت على النفس، 3األعضاء سواء بُت األحياء كاؼبوتى،

 4.كىي من الصفات اليت تعرب عن معاٍل التضامن اإلنساٍل كالرضبة كاؼبودة اليت حث عليها الدين اغبنيف

، اؼبتعلق حبماية الصحة 05-85من القانوف رقم  (161/2)كانطبلقا من ىنا جاء يف أحكاـ اؼبادة 

". كال جيوزاف يكوف انتزاع األعضاء أك األنسجة البشرية كال زرعها موضوع معاملة مالية"كترقيتها منو 

كمن ىنا يتبُت لنا أف اؼبشرع اعبزائرم على غرار ـبتلف كأغلب التشريعات الوضعية يرفض صراحة، أف 

  .يكوف التصرؼ يف األعضاء البشرية ؿببل للمساكمة اؼبالية

بل أكثر من ذلك فقد ذىب اؼبشرع اعبزائرم مؤخرا إىل اعتبار التصرؼ األعضاء البشرية عن طريق البيع، 

، من قبيل األفعاؿ اجملرمة ك اؼبعاقب عليها قانونا، فلقد "اؼبتاجرة باألعضاء البشرية" أك ما اصطلح عليو قانونا ب 

 . سبم

 

                                                           
 .192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم1
172،المرجعالسابق،ص(الكتابالثالث)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد2

323،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة3

 191.192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم4
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 يونيو 8، اؼبؤرخ يف 156-66الفصل األكؿ من الباب الثاٍل من الكتاب الثالث من اعبزء الثاٍل من األمر رقم 

، كالذم "االذبار باألعضاء" كالذم جاء بالعنواف 1، كاؼبتضمن قانوف العقوبات بالقسم اػبامس مكرر 1966

، اؼبؤرخ يف 01-09دبوجب أحكاـ القانوف رقم " 29/1 مكرر 303 إىل 16 مكرر 309"يتضمن اؼبواد من 

، كاليت من خبلؽبا تناكال كبنوع من التفصيل، صبلة األفعاؿ اليت تدخل ضمن ؾباؿ التجار 2009 فرباير 25

 مكرر 303)باألعضاء البشرية معتربا إليها من قبيل اعبنح كاعبنايات ضد األشخاص، فاعترب يف أحكاـ اؼبادة 

، أف كل من حيصل من شخص على عضو من أعضائو مقابل منفعة مالية أك أية منفعة أخرل مهما كانت (16

 1.000.000 إىل دج 300.000 سنوات كبغرامة مالية (10)سنوات إىل  (3)طبيعتها، يعاقب باغببس من 

أف كل من يقـو بانتزاع أنسجة أك خبليا أك جبمع مواد من  (1/18 مكرر 303)، كما جاء يف أحكاـ اؼبادةدج

جسم شخص مقابل دفع مبلغ مايل أك أم منفعة أخرل مهما كانت طبيعتها، يعاقب باغببس من سنة إىل طبس 

، بل أف اؼبشرع اعبزائرم كنظرا ػبطورة ىذه اعبرائم، دج 500.00إىل دج 100.000سنوات كبغرامة من 

كقدرهتا أحداث نوع من الرعب كالذعر يف األكساط االجتماعية فقد ذىب إىل تطبيق نفس العقوبات السابقة 

كما كقد أكد اؼبشرع اعبزائرم     1.على كل من توسط قصد تشجيع أك خبليا أك صبع مواد من جسم شخص

على أف كل عملية نقل أك زرع لؤلعضاء  (19 مكرر 17،303 مكرر 303)من خبلؿ أحكاـ اؼبادتُت من 

البشرية تتم من غَت مراعاة للضوابط كالشركط اؼبنصوص عليها قانونا يف ىذا اجملاؿ، كفقا ألحكاـ القانوف رقم 

 تعرض الطبيب القائم هبا 2، كاؼبتضمن قانوف ضباية الصحة كترقيتها،1985 فرباير 16، اؼبؤرخ يف 85-05

 دج إىل 500.000عشرة سنوات كبغرامة من (10)طبس سنوات إىل   (05)بعقوبة تًتاكح ما بُت

إىل دج 100.000طبس سنوات كبغرامة من  (05)سنة إىل  (01) كاغببس مندج 1.000.000

يف حالة  انتزاع نسيج أك خبليا أصبع مادة من جسم شخص دكف مراعاة للضوابط القانونية، دج  500.000

                                                           
1

،المإرخف156ً-66نالمعدلوالمتمملألمررقم2009فبراٌرسنة25،الموافق1430صفرعام29،المإرخف01ً-09انظرالقانونرقم

 6،المتضمنالعقوبات،المرجعالسابقص1966ٌونٌوسنة8،الموافق1386صفرعام18
2
.192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابقص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
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سواء تعلق األمر يف حالتُت التصرؼ يف األعضاء البشرية بُت األحياء أك اؼبوتى، ال سيما ما تعلق منها باؼبوافقة 

 من نفس القانوف أنو ال ؾباؿ لبلستفادة 21مكرر 303)ىذا كقد أكد اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

لؤلشخاص اؼبرتكبُت ألحد األفعاؿ اؼبتعلقة باؼبتاجرة باألعضاء البشرية من الظركؼ اؼبخففة اؼبنصوص عليها يف 

ج، بل كخيضع فضبل عن عقوبات السابقة إىل عقوبة أك أكثر من العقوبات التكميلية .ع.أحكاـ اؼبادة من ؽ

. ج.ع.من ؽ (09)اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

من نفس القانوف استثناءا يف اجملاؿ كتماف  (25 مكرر 303)كما كقد أكرد  اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

 100.000طبس سنوات كبغرامة من  (05)سنة إىل  (01)السر اؼبهٍت، حيث فرض عقوبة تقدر باغببس من 

 على كل من علم بارتكاب جردية االذبار باألعضاء كلو ملزما بكتماف السر اؼبهٍت، يف دج 500.000 إىل دج

 1.حالة عدـ تبليغ السلطات اؼبختصة بذلك

 :حكم التصرف باألعضاء البشرية عن طريق المقايضة

 فاؼبقايضة عقد تباديل 2،..."ملكية ماؿ غَت النقود"ج اؼبقايضة على أهنا .ـ.من ؽ (413)تعرؼ  اؼبادة 

كمن اؼبمكن . يأخذ فيو كبل اؼبتعاقدين مقاببل ؼبا يعطي على أف ال يكوف اؼبقابل فيو من النقود سبيزا لو عقد البيع

تصور مصلحة مشًتكة بُت طرفُت اؼبتقايضيُت، كأف يقبل  أحدمها مقايضة كلية مقابل اغبصوؿ على قرنية من 

   3.الطرؼ األخر، أك حىت مقابل اغبصوؿ على عضو مادم كالسيارة أك منزؿ

كلكن السؤاؿ األىم ىو إذا كاف من الناحية العلمية من اؼبمكن تصور مثل ىذا التصرؼ، فهل من الناحية 

  القانونية من اؼبمكن القوؿ دبشركعيتو؟

                                                           
1
،المتضمن1966ٌونٌوسنة8،المإرخف156ً-66،المعدلوالمتمملألمررقم2009فبراٌرسنة25،المإرخف01ً-09أنظرالقانونرقم

 7قانونالعقوبات،المرجعالسابقص
2
 110نالمتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظرالقانونرقم
3
77منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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 يقع 1ج.ع.من ؽ (16 مكرر 303)أف التصرؼ يف أعضاء البشرية عن طريق اؼبقايضة دبفهـو اؼبادة 

باطبل كـبالفا لقانوف بل كموجبا للعقاب، الف اؼبشركع اعبزائرم يف أحكاـ ىذه اؼبادة اعترب أنو يعترب من قبيل 

، أك أم منفعة أخرل مهما كانت طبيعتها، (نقود)االذبار باألعضاء البشرية، اغبصوؿ عليها مقابل منفعة مالية 

كبذلك فاؼبشرع اعبزائرم يرفض التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق اؼبقايضة، حىت كاف كاف اؼبقابل عضو 

بشرم آخر، الف األمر من حيث اؼبنطق قائم على مبدأ اإليثار كقبوؿ التضحية دكف انتظار مقابل أيا كانت 

. صفتو

اعبدير بالذكر يف ىذا الصدد أنو قد أثَتت مسألة اؼبقايضة اؼببطنة أك الضمنية، حيث يتم التربع بالعضو 

البشرم مقابل دفع كافة تكاليف العبلج أك اشًتط ضمٍت بضركرة اغبصوؿ على تأمُت صحي أك غَت ذلك، كقد 

 2.اعتربه الكثَت من الفقهاء تصرفا مشركعا، ال يعد من قبيل التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق البيع

التصرف في األعضاء البشرية بطريقة التبرع  : ثانيا

إىل جانب البيع كالتصرؼ قانوٍل ديكن أف يرد على األعضاء البشرية، ىناؾ ما يعرؼ بالتربع كىم من 

التصرفات الواردة على األعضاء البشرية، كالتربع كوصف يلحق التصرؼ القانوٍل للداللة على انتقاء اؼبقابل اؼبادم 

أك العوض، كىو يشمل اؽببة كعقد اإلعارة كعقد الوكالة بدكف أجر كالوكالة كالوديعة، كغَتىا من التصرفات 

 غَت أنو كمن غَت اؼبتصور أف يتم التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق الوديعة أك اإلعارة، نظرا ؼبا 3.األخرل

تتميز بو ىذه األخَتة من خصوصية، فستقتصر دراستنا على اؽببة صورة من صور التربع باألعضاء البشرية ما قبل 

. اؼبوت، الوصية بعد اؼبوت

 

 
                                                           

1
،المتضمن1966ٌونٌوسنة8،المإرخف156ً-66،المعدلوالمتمملألمررقم2009فبراٌرسنة25،المإرخف01ً-09أنظرالقانونرقم

6قانونالعقوبات،المرجعالسابقص
 264عبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص.أنظرد.1
79منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد3
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:  التصرف في األعضاء البشرية بطريقة الهبة.1

كجيوز للواىب أف يشًتط . اؽببة سبليك ببل عوض" من قانوف األسرة اعبزائرية اؽببة بأهنا 202تعرؼ اؼبادة 

 1"على الواىب لو القياـ بالتزاـ يتوقف سبامها على اقباز الشرط

تنعقد : فاؽببة إذف ىي سبليك ماؿ بدكف عرض، فهي تصرؼ قانوٍل ينعقد بإرادتُت  كبشركط تتمثل يف 

اؽببة باإلجياب كالقبوؿ كتتم بالنقص، كيكفي يف اؽببة ؾبرد اإلجياب إذا كاف الواىب كيل كاؼبوىوب لو، أك الوصية 

:  كللهبة مقومات أربعة ىي 2كالشيء اؼبوىوب يف حوزتو، ككدا لو كاف اؼبوىوب لو صغَت يقـو الواىب على تربيتو،

 3.عقد ما بُت األحياء، ترد على األمواؿ كيقـو الواىب بالتصرؼ هبا، مع اقتناء العوض، ككجود نية التربع

أما عقد اؽببة الذم يكوف ؿبلو التصرؼ يف األعضاء البشرية، فهو عقد يلتـز فيو الواىب، بالقياـ بعمل 

فالواىب قد جعل من نفسو مدينا للموىب لو، . كىو تسليم النسيج أك العضو البشرم، للموىب لو، بدكف مقابل

دكف عوض فقبل اؼبخاطرة يف التنازؿ عن اعبزء أك العضو، كالعقد هبذه الصورة تصرؼ باإلرادة اؼبنفردة للواىب، 

 4.كىذا ىو الذم يتميز اؽببة عن الوصية مع فركؽ أخرل نذكرىا يف حينها

 من قانوف األسرة اعبزائرم حيث 212كال جيوز الرجوع عن اؽببة إال يف األحواؿ معينة ىذا ما أكدتو اؼبادة 

 يف القواعد العامة، غَت أنو كيف ؾباؿ التصرؼ يف 5اؽببة يقصد اؼبنفعة العامة ال رجوعا فيها،"نصت على أف 

. األعضاء البشرية، كما سنرل قد أعطى اؼبشرع اعبزائرم، للمواىب اغبق يف الرجوع عن ىبتو يف أم كقت

أما فيما يتعلق دبوقف التشريعات اؼبقارنة، فأغلب التشريعات إف مل نقل كلها كالتشريع الفرنسي كاؼبصرم 

كالعراقي كالربيطاٍل كيف األمريكي كاألردٍل كالسورم كاللبناٍل، كيف دكؿ عديدة أخرل استقرت ك ألصبعت على 

                                                           
،المتضمنقانوناألسرة،المعدلوالمتممبآخر1984ٌونٌوسنة9،الموافق1404رمضانعام9،المإرخف11ً-84أنظرالقانونرقم1

،سنة2005،المنشوربالجرٌدةالرسمٌةلسنة2005فبراٌرسنة27،الموافق1426محرمعام18،المإرخف02ً-05األمررقم:تعدٌلله

42،ص42،العدد15

 187سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد2
،بدونرقمالطبعة،دار(مصادرااللتزام)عبدالرزاقالسنهوري،الوسٌطفًشرحالقانونالمدنًالجدٌد،نظرٌةااللتزامبوجهعام.أنظرد3

 5،ص1952احٌاءالتراثالعربً،بٌروت،سنة
4
 74منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
5
44،المتضمنقانوناألسرة،المرجعالسابقص1984ٌونٌوسنة9،المإرخف11ً-84أنظرالقانونرقم
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جواز نقل األعضاء كزرعها عن طريق اؽببة، نظرا للبواعث اإلنسانية اليت تنطوم عليها ىذا التصرؼ، كالقائمة على 

 1.التضحية كنكراف الذات كاإليثار

: التصرف في األعضاء البشرية عن طريق الوصية. 2

الوصية سبليك مضاؼ إىل ما بعد اؼبوت بطريق "ج ىي .أ.من ؽ (184)إف الوصية كفقا ألحكاـ اؼبادة 

 2"التربع

كالوصية  كتصرؼ قانوٍل غي ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية يقصد هبا، أف يقـو الشخص قبل كفاتو 

بتحرير كصية، أيا كاف الشكل الذم ترد فيو،دبعٌت رظبي أك غَت رظبي، مكتوب أك شفهي، جييز من خبلؽبا 

التصرؼ يف عضو معُت أك أعضائو البشرية أك كل أعضائو البشرية، إال ما خالف منها النظاـ العاـ، كاؼبوصى يف 

ىذه اغبالة لو اغبق يف ربديد العضو اؼبراد االيصاء بو، كما يكوف لو اغبق يف ربديد الغرض من االنتزاع، فضبل عن 

 كيشًتط حىت تقع ىذه الوصية صحيحة منتجة ألثارىا القانونية، أف يكوف 3الشخص اؼبستفيد من ىذا العضو

الرضا اؼبوصى صحيحا قبل الوفاة، كأف يكوف سليما غَت معيب، كقد اذبو الرأم الغالب يف الفقو إىل اشًتاط أف 

تفرغ الوصية يف ىذا اجملاؿ يف الشكل كتايب، كمن بُت  القوانُت اؼبقارنة اليت اعتدت بالوصية كصورة من صور 

القانوف اؼبغريب، اللبناٍل كالسورم كاألردٍل كالعراقي، الفرنسي كالدامنركي كاالقبليزم . التصرؼ يف األعضاء البشرية

 كللموصي بكل جسده أك بعضو من أعضائو بعد اؼبوت، أف يوقف جثتو ألغراض عملية أك تعليمية، 4.كغَتىا

كعندىا يأخذ الوقف حكم الوصية، على اعتبار أف الوقف الذم يقع حاؿ اغبياة، عندىا يأخذ حكم الوصية، 

على اعتبار أف الوقف الذم يقع حاؿ اغبياة، كيضاؼ إىل ما بعد اؼبوت يأخذ حكم الوصية، كمن يقف جسده 

 5.عبهة طبية معينة بعد اؼبوت

                                                           
1
 79منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
 41،المتضمنقانوناألسرة،المرجعالسابقص1984ٌونٌوسنة9،المإرخف11ً-84أنظرالقانونرقم
3
 120،المرجعالسابق،ص(الكتابالثالث)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
1
 297،298،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة.
5
 117منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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 :موقف المشرع الجزائري من التصرف في األعضاء البشرية عن طريق التبرع

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، ك الذم نظم اؼبشرع اعبزائرم 05-85إف اؼبستقرأ لنصوص القانوف رقم 

  جيد أف اؼبشرع اعبزائرم قد استعمل لفظا 1،(168-161)من خبللو انتزاع كزرع األعضاء البشرية يف اؼبواد من 

، كمن ىنا ديكننا القوؿ جازمُت أف اؼبشركع اعبزائرم، "اؼبتربع كالتربع"كاحد على مستول القانوف ككل، كىو لفظ 

يعًتؼ كيبيح التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق اؽببة، بل كيعتربىا اىل جانب الوصية، باعتباره من خبلؿ 

، اؼبتعلق حبماية 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (156-164)أحكاـ اؼبادتُت 

 قد نظم ضوابط كشرط التصرؼ يف أعضاء البشرية من جثث اؼبوتى، فبا يدؿ على اعًتافو 2الصحة كترقيتها،

ضا كصورة للتصرؼ باألعضاء البشرية بعد اؼبوت، الصورتاف الوحيدتاف للتصرؼ يف األعضاء البشرية مبالوصية أ

بنص القانوف، كىو بذلك يكوف قد ساير االذباه الراجح يف ميداف التصرؼ عن طريق اؽببة كالوصية يف األعضاء 

دكف أف نغفل أنو كما سبق ك أشرنا قد اعترب أف كل تصرؼ يف األعضاء البشرية يكوف ؿبل معاملة مالية، .البشرية

حيث رصد لو صبلة من اعبزاءات القانونية زبتلف درجة جسامتها حبسب درجة .يعد جردية معاقبا عليها قانونا

. خطورهتا اليت قدرىا اؼبشرع الوطٍت

. أغراض التصرف في األعضاء البشرية: الفرع الثاني

ال جيوز " ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85من القانوف قم  (161/1)لقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

انتزاع أعضاء اإلنساف كال زرع األنسجة أك األجهزة البشرية إال ألغراض عبلجية أك تشخيصية حسب الشركط 

كيتم إجراء تشريح " من نفس القانوف (168/2)كما جاء يف أحكاـ اؼبادة " اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف

                                                           
1
191.192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
2
،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،الموافق1411محرمعام9،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

1123نص35،العدد29،سنة1990،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المنشوربالجرٌدةالرسمٌةلسنة1985فبراٌرسنة16
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من ىذا  (164) من اؼبادة 3 ك2اعبثث من أجل ىدؼ علمي مع مراعاة األحكاـ اؼبنصوص عليها يف الفقرتُت 

 1  القانوف

 يتبُت لنا أف اؼبشرع اعبزائرم قد حدد للتصرؼ يف األعضاء البشرية أغراضا تشخيصية كعبلجية، ناكمن ق

. إذا ما كاف التصرؼ بُت األحياء، كأغراضا علمية عبلجية إذا التصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى

فأما األغراض العبلجية فيقصد هبا ال جيوز إجراء عمليات االستئصاؿ كالزرع، إال هبدؼ احملافظة على حياة 

. اؼبتربع لو كفقا للضوابط كاإلجراءات اؼبنصوص عليها قانونا

 كىو ما 2حبيث ينبغي أف يكوف ىذا الزرع ديثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة اؼبستقبل أك سبلمتو البدنية،

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كاليت جاء فيها 05-85أكده اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة من القانوف رقم 

ال تتربع األنسجة كاألعضاء البشرية إال إذا كاف ذلك ديثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة اؼبستقبل أك "

. 3" سبلمتو البدنية

كربقيق اؼبصلحة العبلجية يعترب الغرض الذم اتفقت عليو أغلب التشريعات اؼبقارنة، اليت نظمت عمليات 

جيوز "نقل كزرع األعضاء البشرية،فجاء يف أحكاـ القانوف التونسي مثبل، اؼبتعلق بأخذ األعضاء البشرية كزرعها 

كما جاء يف أحكاـ القانوف اؼبغريب اؼبتعلق "لغاية العبلج أخذ عضو من شخص متربع قصد زرعو لشخص آخر

ال جيوز أخذ عضو بشرم من شخص "منو  (9)بالتربع باألعضاء كاألنسجة البشرية، كأخذىا كزرعها يف اؼبادة 

 4... للتربع بو، إال من أجل اؼبصلحة العبلجية ؼبتربع لو معُت

، اؼبتعلق بتنظيم عمليات استئصاؿ 1976، لسنة 1181-76كما جاء يف أحكاـ قانوف الفرنسي رقم 

، كما جاء يف اؼبادة ...."أف زرع األعضاء ال يكوف إال بقصد العبلج"كزراعة األعضاء البشرية يف اؼبادة األكىل منو 

                                                           
1
 .192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
2
 .137سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
4
 138،المرجعالسابق،ص(كتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
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 كىو 1"ال ديكن ألحد أف جيرم قطع دكف غرض طيب جاد" من مدكنة أخبلقية مهنة الطب الفرنسي  (22)

 2.من مدكنة أخبلقيات مهنة الطب  (22)بنفسو ما ذىب إليو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

ال جيوز انتزاع "، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كاليت جاء فيها 05-85من القانوف رقم  (162)كأحكاـ اؼبادة 

 3... األنسجة أك األعضاء البشرية من األشخاص األحياء إال إذا مل تعرض ىذه العملية حياة اؼبتربع للخطر

أف الرضا يربر الفعل إذا كاف السبب الباعث ؽبذا الرضا، إنسانيا عبلجيا أك " ساندكيل"كقد اعترب الفقيو 

بدافع الشفقة، كبغَت ذلك فاف رضا اجملٍت عليو ال يكوف لو أم أثر، إذا كاف الباعث عملية االستئصاؿ غَت 

 4. عبلجي أك غَت اجتماعي أك إنساٍل أك قانوٍل، أك كاف الباعث إليو الكسب اؼبايل

من القانوف  (168)يف حُت يقصد بأغراض العلمية، اليت أكد عليها اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

ديكن إجراء تشريح اعبثث يف اؽبياكل االستشفائية، بناء "، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها كاليت جاء فيها 85-05

: على ما يأيت

 طلب من السلطة العمومية يف إطار الطب الشرعي .

 طلب من الطبيب اؼبختص قصد ىدؼ علمي .

 3 ك2كيتم إجراء تشريح اعبثث من أجل ىدؼ علمي، مع مراعاة األحكاـ اؼبنصوص عليها يف الفقرتُت 

 5من ىذا القانوف 164من اؼبادة 

تشريح اعبثة قصد التجريب دبعٌت لتحقيق غرض علمي، كغَت ذلك من األغراض الطبية األخرل خركجا 

عن مبدأ العاـ الذم يقتضي بعدـ اؼبساس باعبثة، أك ما يعرؼ دببدأ حرمة اعبثة، كالذم أكد عليو اؼبشرع اعبزائرم 

كل من يرتكب فعبل ديس باغبرمة الواجبة " ج، كاليت جاء فيها .ع.من ؽ (151)من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

                                                           
1
 39ص.حسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق.أنظرد.
2
،المتضمنمدونةأخالقٌاتمهنةالطب،1992ٌونٌوسنة6،الموافق1413محرمعام5،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.

.1420،ص52،العدد29،سنة1992المنشوربالجرٌدةالرسمٌةلسنة
3
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظررقم.
4
 115سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
5
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
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 500 أشهر إىل سنتُت كبغرامة مالية من 3للموتى يف اؼبقابر أك يف غَتىا من أماكن الدفن، يعاقب باغببس من 

كل من انتهك حرمة مدفن أك قاـ بدفن "من نفس القانوف، اليت جاء فيها  (152)كاؼبادة  " دج2000 إىل دج

 1.جثة أك إخراجها خفية

من نفس  (153)دج، كاؼبادة 2000 دج  إىل 500 أشهر إىل سنة كبغرامة من 3يعاقب باغببس من 

كل من دنس أك شوه جثة أك كقع منو عليها أم عمل من أعماؿ الوحشية أك "القانوف أيضا كاليت جاء فيها 

 2"  دج2000 دج إىل 500 سنوات كبغرامة مالية من 5الفحش، يعاقب من سنتُت إىل 

غَت أف ىذا اؼببدأ تراجع يف ظل نظرييت الضركرة كاؼبصلحة االجتماعية، على اعتبار أف اؼبصلحة احملققة من 

كراء استفادة إنساف حي من أعضاء بشرية مصدرىا جثة إنساف ميت، أكرب من تلك احملققة من احًتاـ كتطبيق 

 3.مبدأ حرمة اعبثة

كهبذا فتحيق الغرض العلمي من عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية، ال ديكن أف يتم اال من خبلؿ 

التشريح، لذا فالتشريح يعترب من العلـو األساسية لتشخيص األمراض، كما أنو الطريقة الوحيدة لتمكُت اعبراح من 

 4استئصاؿ العضو البشرم، كالتعرؼ على كضعو، ككيفية استئصالو، كطريقة اتصالو بغَته من األعضاء األخرل

ربليل كفحص اعبثة "كما يعرؼ على أنو " التصرؼ من أجل رؤية عينة خاصة" كيعرؼ التشريح على أنو 

كالتشريح أنواع فهو أما أف يكوف تشريح ربليلي كالذم يرصد للبحث الطيب ". من أجل ربديد أسباب اؼبوت

كأما أف يكوف تشريح سريرم كىو الذم يتم من قبل الطبيب اؼبعاًف أف ربت رقابتو، . كالتعليم ،كىو تشريح مكره

 .كعادة ما يأخذ الصفة العلمية كيهدؼ ؼبواجهة اؼببلحظات السريرية اليت سبت أثناء اؼبرض

                                                           
1
 .قانونالعقوبات01-14عدلتبقانون.
2
 01-04قانونعقوبات.
3
 .193ص.أحمدعبدالداٌم،أعضاءجسماإلنسانضمنالتعاملالقانونً،المرجعالسابق.أنظرد.
4
.101،المرجعالسابق،ص(كتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
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ك إما أف يكوف التشريح طيب كقانوٍل يؤمر بو من قبل السلطات القضائية، عند كجود جردية قتل مشكوؾ 

 1فيو

ىذا النوع األخَت فضبل عن التشريح السريرم، ىو ما أكد عليو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

 2، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها 05-85السابق بينهما من القانوف رقم  (168/1)

: ك من خبلؿ ىذه اؼبادة يتضح لنا أف اؼبشرع اعبزائرم قد قيد عمليات التشريح بتوافر الشركط التالية

 أف يتم التشريح يف اؼبراكز االستشفائية أم اؼبستشفيات اغبكومية .

  أف يكوف التشريح بناء على طلب من السلطة العمومية، دبعٌت قاضي التحقيق أك النيابة العامة أك قاضي

. اغبكم

 أك أف يتم التشريح بطلب من طبيب ـبتص هبدؼ ربقيق ىدؼ علمي، للوقف على أسباب اؼبرض .

كإضافة إىل ىذا عدـ تشويو اعبثة أك اؼبساس بكرامتها أك التمثيل هبا، كإال ذباكز الفعل دائرة اؼبشركعية 

. ليدخل دائرة التحرَل

كقد تباينت مواقف التشريعات اؼبقارنة سواء األجنبية منها أك العربية، يف اعتبار الغرض العلمي من أسباب 

، اؼبتعلق بعمليات 85-86اإلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق النقل كالزرع، فالقانوف العراقي رقم 

 .زرع األعضاء البشرية

نص يف اؼبادة األكىل منو، على أنو جيوز إجراء عمليات زرع األعضاء للمرضى هبدؼ ربقيق مصلحة 

 كىو ذات اؼبوقف الذم تبناه اؼبشرع الكوييت باإلضافة إىل 3.عبلجية راجحة ؽبم، تقتضيها احملافظة على حياهتم

، 1181-76يف حُت اعترب كل من اؼبشرع الفرنسي يف القانوف رقم .القانوف اليوغسبليف ك الربتغايل كاألؼباٍل

اؼبتعلق بنقل كزرع األعضاء ، أف ىدؼ العلمي يعترب من أغراض التصرؼ يف األعضاء البشرية إىل جانب اؽبدؼ 

                                                           
1
 194-193أحمدعبدالداٌم،اعضاءجسماإلنسانضمنالتعاملالقانونً،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
2
 .192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
3
 .47-43حسنًعودةزعال،التصرفغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
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العبلجي، كىو ذات اؼبوقف الذم تبناه اؼبشرع اؼبغريب، حيث جاء يف أحكاـ القانوف اؼبتعلق بنقل كزرع األعضاء 

 1، جيوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية عبلجية أك علمية 1999البشرية لسنة 

كبذلك ديكننا القوؿ أف موقف الفقو اؼبقارف قد انقسم يف ؾباؿ ربديد أغراض التصرؼ يف األعضاء البشرية 

إىل ؾبموعتُت، ؾبموعة صبعت بُت األغراض العلمية ك العبلجية التشخيصية، كاجملموعة الثانية اعتربت األغراض 

. العبلجية كحدىا مناط التصرؼ يف األعضاء البشرية، أيا كاف مصدر العضو البشرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 402،المرجع،ص(الكتاباألول)مبروكنصرالدٌن،نقلاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
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 ضوابط أو شروط التصرف في األعضاء البشرية: المبحث الثاني

على الرغم من اجازة عدد كبَت من التشريعات اؼبقارنة على غرار اؼبشرع اعبزائرم، التصرؼ يف األعضاء 

البشرية سواء كاف ىذا التصرؼ بُت األحياء أك من اؼبوتى لؤلحياء، اال أف ىذه االجازة مل تكن مطلقة، فقد  

ضبطت اؼبسألة بضركرة توافر صبلة من الشركط الدقيقة، سواء تعلقت ىذه الشركط باؼبتنازؿ عن العضو البشرم، 

، غَت أننا كعلى مستول عهذا البحث لن نتطرؽ سول ؼبا تعلق (الطبيب)أك حىت بالقائم عن عملية النقل كالزرع 

، 05-85بالشركط أك الضوابط القانونية، كبصورة أخص تلك اليت أكردىا اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ القانوف رقم 

اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، ؿباكلُت مقارنتها مع ما نص عليو كضوابط قانونية بالنسبة للتشريعات اؼبقارنة 

دكف أف نغفل موقف الفقو االسبلمي من ىذه الضوابط، كبناءا على ما سبق . األخرل، سواء كانت عربية أك غربية

ارتأينا تقسيم ىذا اؼببحث اىل مطلبُت أساسيُت، أما اؼبطلب األكؿ فهو شركط أك ضوابط التصرؼ يف األعضاء 

البشرية بُت األحياء، كأما الثاٍل فهو شركط أك ضوابط التصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى ، كسنعاعبها كما 

:  يلي

 شروط أو ضوابط التصرف في األعضاء البشرية :المطلب األول

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كاؼبرسـو التنفيذم رقم 05-85من خبلؿ استقراء أحكاـ القانوف رقم 

، اؼبتضمن مدكنة أخبلقيات الطب، قبد بأف اؼبشرع اعبزائرم فيما يتعلق بالتصرؼ يف األعضاء البشرية 92-276

بُت األحياء، قد حدد صبلة القيود  كالشركط كاف كانت بالنسبة للمتنازؿ كاؼبتنازؿ من طبيعة كاحدة، إال أف 

حقيقتها كجوىرىا خيتلف، فبا يستلـز بالضركرة األثر كاعبزاء،بل سبتد لتشمل القائم بعملية نقل كزرع األعضاء 

:  فركع ، نتناكؽبا كما يلي (3)البشرية،كعلى ىذا األساس قسمنا ىذا اؼبطلب إىل 
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. الضوابط المتعلقة بالمتنازل عن العضو البشري: الفرع األول

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، ديكننا إصباؿ ىذه 05-85من خبلؿ استقراء أحكاـ القانوف رقم 

 :الشركط فيما يلي

 يعرض التنازؿ حياة اؼبتربع للخطر . 

 رضا اؼبتربع بالعضو البشرم. 

 امتناع اؼبقابل اؼبادم. 

: أال يعرض المتنازل حياة المتبرع للخطر-1

من القانوف رقم  (162/1)لقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا الشرط صراحة من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

ال جيوز انتزاع األنسجة أك األعضاء البشرية من "، اؼبتعلق حبماية  الصحة كترقيتها، حيث جاء فيها 85-05

من  (163)، كما جاء يف أحكاـ اؼبادة ...."أشخاص أحياء، إال إذا مل تعرض ىذه العملية حياة اؼبتربع للخطر

كما دينع انتزاع األعضاء أك األنسجة من األشخاص اؼبصابُت بأمراض من طبيعتها أف تضر بصحة "نفس القانوف 

 1" اؼبتربع أك اؼبستقبل

كمن ىنا يتضح لنا أف التصرؼ يف األعضاء البشرية يف التشريع اعبزائرم مباح، شريطة أف ال يلحق ىذا 

التصرؼ يف صورة التربع، أم ضرر من شأنو أف يعرض حياة اؼبتربع للخطر، أك يهدد سبلمتو البدنية من جهة، ك 

أف يكوف ىذا اؼبتربع شخصا سليما، غَت مصاب بأم أمراض، فبل يكوف التربع سببا يف نقلها للمريض كبالتايل 

تدىور حالتو الصحية أكثر، ال سببا يف األضرار بصحتو، فالقانوف كبصورة غَت مباشرة يستعبد من دائرة جواز 

التصرؼ باألعضاء البشرية، األشخاص الذم يسهل إصابتهم باألمراض كبصورة مباشرة اؼبصابُت هبا فعبل أيا كاف 

 2نوعها 

                                                           
1
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
2
 .327،المرجعالسابق،ص(أعمالالمتلقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة.
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فاؼبتنازؿ عن العضو البشرم ال يكوف لو التنازؿ عن حياتو بالتنازؿ عن قلبو مثبل، كال يتعرض حياتو للخطر 

. أك االنتقاص من مقدراهتا الوظيفية ذلك أنو كباعتباره جزء من الكياف االجتماعي

فهو ال يستطيع القياـ بوظائفو االجتماعية إال إذا كانت سبلمتو البدنية مصونة كؿبققة كبالتايل فاف أم 

 1اعتداء على ىذه السبلمة، يعد فعبل ؾبرما قانونيا

كلكن التساؤؿ الذم يطرح نفسو يف ىذا اجملاؿ، ما اغبل يف حالة تعرض اؼبتربع لؤلضرار بدنية سبس 

بسبلمتو نتيجة عملية النقل؟ 

لقد اقًتحت طائفة كبَتة من الفقو يف ىذا اجملاؿ، أف يكوف اغبل عن طريق التأمُت، كيقصد بذلك اكتتاب 

تأمُت لصاٌف اؼبتربع سواء من طرؼ الدكلة من طرؼ اؼبريض نفسو، ربسبا ألم خطر قد يهدد سبلمتو البدنية أك 

حياتو من جراء عملية النقل مستقببل أك يف الوقت اغباضر ، فماداـ تصرؼ اؼبتربع بعضوه البشرم تصرفا بدكف 

مقابل يغلب عليو الطابع اإلنساٍل، كالتضامن االجتماعي، فبل حرج كال مانع من تشجيعو على التربع من جهة 

 2.كطمأنتو كتوفَت قدر من اغبماية من جهة أخرل

: (الموافقة الكتابية على التبرع)رضا المتبرع بالعضو البشري - 2

من القانوف رقم  (2 ك162/1)نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا النص صراحة من خبلؿ أحكاـ اؼبادة  لقد

ال جيوز انتزاع أنسجة أك األعضاء البشرية من "، اؼبتعلق حبماية الصحة  كترقيتها، حيث جاء فيها 85-05

أشخاص أحياء، كتشًتط اؼبوافقة الكتابية  على اؼبتربع بأحد أعضائو كربرر ىذه اؼبوافقة حبضور شاىدين، كتودع 

. لدل اؼبؤسسة الطبيب رئيس اؼبصلحة

كال جيوز للمتربع أف يعرب عن موافقتو إال بعد أف خيربه الطبيب باألخطار الطبية احملتملة اليت قد تتسبب فيها 

 3.......عملية االنتزاع، ك 

                                                           
1
 .87سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
2
 327،المرجعالسابق،ص(كتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
3
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
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كمن ىنا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم يشًتط رضا اؼبتربع، كيقصد بالرضا ىو ذلك اإلذف اؼبمنوح من قبل 

شخص من أشخاص القانوف اػباص إىل فرد أك أفراد لتنفيذ عمل عليو بواسطة القانوف الوضعي، كيًتتب على ىذا 

 1العمل اإلتبلؼ أك اإلضرار دباؿ أك مصلحة للشخص الذم صدر منو اإلذف أك تعريضهما للخطر 

كقد كاف السبب يف اشًتاط اؼبشرع اعبزائرم رضا اؼبتربع بالعضو البشرم ، ىو درجة اػبطورة اليت يكتسبها 

، إجبار شخص على نقل جزء من النخاع 1978عاـ  (بنسلفانيا)ىذا النوع من العمليات، فقد رفضت ؿبكمة 

العظمي إىل ابن عمو اؼبريض، معللة موقفها بأنو جيوز اؼبساس باعبسم اإلنساف دكف رضا حرا من جانبو، كاف 

 2.ترتب على ذلك فوات فرصة ؿبققة على اؼبريض

كمن ىذا اؼبنطق قبد أف اؼبشرع اعبزائرم على غرار جل التشريعات الوضعية اؼبقارنة اؼبنظمة لعملية استئصاؿ 

كزرع األعضاء البشرية، كالتشريع الفرنسي كاللبناٍل كااليطايل كاؼبغريب كالسورم، قد اشًتط رضا اؼبتربع بالعضو 

البشرم، بل كمل يكتفي دبجرد الرضا الشفوم فقد ذباكزه الشًتاط أف يكوف ىذا الرضا مكتوبا، كىو بذلك يكوف 

 ذلك أف 3عن خرج عن القواعد العامة يف ؾباؿ الطب،  كاليت تكتفي باؼبوافقة الصرحية أك الضمنية من اؼبريض،

تطلب الشرط الكتايب يف ىذا اجملاؿ، يوفر اؼبزيد من اغبماية للمتنازؿ من جهة نظرا ؼبا تنطوم عليو ىذه العملية 

من خطورة بالنسبة إليو، كللطبيب من جهة أخرل نظرا ؼبا قد ينشأ عن ىذا التصرؼ من ربميل لو للمسؤكلية 

 4.القانونية مدنية كانت أك جنائية

 

 

 

                                                           
1
،بدونرقمالطبعة،دٌوانالمطبوعات(دراسةمقارنة)محمدنجمصبحًمحمد،رضاالمجنًعلٌهوأثرهعلىالمسإولٌةالجنائٌة.أنظرد.

 23،ص1983الجامعٌة،الجزائر،سنة
2
 137سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتزرعونقلاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمرجعالسابق،ص.أنظرد
3
137-136سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتزرعونقلاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمرجعالسابق،ص.أنظرد
4
 330،المرجعالسابق،ص(أعمالالمتلقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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 :الرضا الحر . أ

فبل يكفي أف يصدر كاىب العضو البشرم الرضا اؼبكتوب، بل يشًتط فضبل عن ذلك أف يكوف ىذا الرضا 

حرا، كيقصد بذلك أف تكوف إرادة اؼبتربع بالعضو البشرم سليمة غَت معيبة، من عيوب الرضا سواء كاف الغلط أك 

 1ج .ـ.من ؽ (91-81)التدليس أك اإلكراه أك االستغبلؿ، كفقا ألحكاـ اؼبواد من 

فالرضا ال بد من أف يصدر عن اؼبتربع يتمتع بكامل قواه العقلية، قادر على تكوين رأم صحيح، على أف 

يستمر ىذا الرضا إىل غبظة استئصاؿ ك الزرع، كمن ىذا اؼبنطق قاؿ البعض من الفقو بضركرة إخضاع اؼبتنازؿ 

لفحوصات طبية نفسية، كذلك من عدـ خضوعو ألم ضغوطات نفسية أك عائلية من شأهنا أف تعيب إرادتو، 

كبالتايل التجسيد الفعلي لرفض فكرة الوصاية الطبية أك العائلية يف ىذا اجملاؿ كىذا ما جاء يف القانوف الكندم 

 2كاالسباٍل 

كقد تأثرت يف ىذا الصدد إشكالية تتعلق دبدل قدرة احملبوسُت كاؼبسجونُت على التصرؼ بأعضائهم 

البشرية؟ 

، مل يتضمن ما يشَت إىل مشركعية أك إمكانية 05-85اف اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ القانوف رقم 

 قبد أف اؼبشرع 3ج، .ع.ؽ (1 مكرر 9مكرر ك9ك9)ىذا التصرؼ بنص صريح غَت أننا كأعماال لؤلحكاـ اؼبواد 

اعبزائرم حيـر احملبوسُت كاؼبسجونُت من حقوقهم اؼبدنية ك الوطنية كالعائلية، كىو بذلك حيرمهم من إرادة أعماؽبم، 

فكيف ؽبم أف يوصوا أك أف يهبوا أعضائهم، غَت أف اإلمكانية تبقى مطركحة بالنسبة ألقربائهم، يف حالة موافقتهم 

 4الكتابية على ذلك بعد اؼبوت سجينهم 

                                                           
1
،المرجعالسابق،(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونفًالقانونالمقارنوالتشرٌعةاإلسالٌة.أنظرد

 194ص
2
 23-21،المتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابقص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75انظراألمررقم.
3
 .221،المرجعالسابق،ص(كتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
4
 8-7-6،المتضمنقانونالعقونات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة8،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم.



 يفٕٓو انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ                                                  انفصم األٔل 
 

56 
 

ىذا كللتأكيد على سبلمة الرضا اشًتطت بعض التشريعات اؼبقارنة كالقانوف الفرنسي كااليطايل أف يتم ىذا 

الرضا أك اؼبوافقة الصرحية الكتابية على التربع أماـ القضاء، كأف يثبت ىذا الرضا يف شكلو الكتايب كيوقع عليو من 

طرؼ القاضي أك اؼبعطي، مث تسلم صورة منو إىل اؼبستشفى الذم ستجرم ربت رعايتو عملية االستئصاؿ كالزرع، 

 1كربتفظ النسخة األصلية لدل قلم الكتاب 

، اؼبتضمن ضباية 05-85من القانوف رقم  (162)كيف ىذا الصدد نص اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

كتشًتط اؼبوافقة الكتابية على اؼبتربع بأحد أعضائو كربرر ىذه اؼبوافقة حبضور ".... الصحة كترقيتها كاليت جاء فيها 

 على كجوب أف تتم اؼبوافقة  الكتابية من 2" شاىدين اثنُت، كتودع لدل مدير اؼبؤسسة كالطبيب رئيس اؼبصلحة

اؼبتربع على التنازؿ عن عضوه البشرم ؟أماـ شاىدين، كالشهادة يف ىذه اغبالة ما ىي إال ضمانة أخرل من 

ضمانات اؼبتنازؿ يف ؾباؿ التربع باألعضاء البشرية توفر لو اؼبزيد من اغبماية، ببل سيما يف تبصَت اؼبريض، كأف تودع 

لدل مدير اؼبؤسسة كالطبيب رئيس اؼبصلحة، كيف كل ذلك إحاطة للمًتع جبملة من الضمانات القانونية الضمانة 

 3غبقتو يف حالة كقوع الضرر

غَت أنو قد عيب على اؼبشرع اعبزائرم يف ىذا الصدد جهالة الشهود قانونا باعتبار أف النص قد كرد عامل 

 4غَت منفصل، فمن ىم الشهود؟ من ىو اؼبتكلف بإحضارىم قانونا؟ ككيف تتم شهادهتم؟

 :(المستنير)الرضا المتبصر  . ب

كال جيوز للمتربع أف " كاليت جاء فيها  (2-162)لقد نص اؼبشرع اعبزائرم على الشرط يف أحكاـ اؼبادة 

 5....." يعرب عن موافقتها أف خيربه الطبيب باألخطار الطبية احملتملة اليت قد تتسبب فيها عملية االنتزاع،

                                                           
1
 .331،المرجعالسابق،ص(أعمالالمتلقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة.
2
 .359رضامحمدجعفر،رضاءالمضروربالضرروأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
3
 .191،المتضمنقانونحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
4
 194،المرجعالسابق،ص(كتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
5
 332،المرجعالسابق،ص(كتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاالعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.



 يفٕٓو انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ                                                  انفصم األٔل 
 

57 
 

كيقصد بالرضا اؼبتبصر، أك ما يعرؼ بالتزاـ الطبيب بالتبصر، ىو التزاـ الطبيب باالطبلع اؼبتربع بالعضو أك 

األنسجة أك اعبهاز البشرم، على طبيعة عملية استئصاؿ العضو كزرعو، فضبل عن صبيع اؼبخاطر اليت قد يتعرض 

ؽبا يف اغباؿ أك اؼبستقبل ، حىت يتمكن من تقدير حجم اؼبخاطر اليت قد يتعرض ؽبا، مقارنة بالفوائد اليت من 

 سواء كانت ىذه اؼبخاطر من اؼبخاطر الطبية الناذبة عن اعبراحة 1شأهنا أف تعود على اؼبتربع لو بالعضو البشرم، 

العادية،  أك من اؼبخػاطر احملتملة، اليت ال تشمل فقط ما قد يصيب اؼبتربع من أضرار يف اغباؿ أك اؼبستقبل، كإمنػا 

أيضا ما يتعلق باالعتبارات االجتماعية كاالقتصادية كاليت قد تلحق اؼبتربع نتيجة عملية التربع، كعجزه عن القياـ 

 2بأعماؿ معينة أك االستمتاع دبزايا معينة

كقد حددىا اؼبشرع التونسي بكل النتائج احملتملة من الناحيتُت البدنية كالنفسية لعملية األخذ، ككذلك 

 3االنعكاسات الشخصية كالعائلية كاؼبهنية للمتربع، ككل النتائج اؼبًتقبة من عملية الزرع لفائدة اؼبنتفع هبا 

كما كقد أصبعت أغلب التشريعات اؼبقارنة يف ىذا اجملاؿ، كالقانوف الفرنسي ك االيطايل كاألؼباٍل فضبل عن 

اللبناٍل كاألردٍل كالعراقي كغَتىا، على أمهية كضركرة تبصَت اؼبتنازؿ تبصَتا كامبل كشامبل جبميع اؼبخاطر اعبراحية 

اؼبًتتبة عن عملية االستئصاؿ، سواء كانت على الصعيد السيكولوجي أك الطيب أك االجتماعي أك اؼبايل أك 

 4الفزيولوجي لو 

كقد احتج البعض على التزاـ الطبيب بتبصَت اؼبتربع يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، على اعتبار أف 

ىذا االلتزاـ كمن حيث األصل ال يقـو يف ذمة الطبيب إال يف مواجهة اؼبريض، كالقاعدة العامة تقضي بأف اؼبتربع 

ينبغي أف ديوت سليما، كبذلك فبل التزاـ للطبيب يف مواجهتو بالتبصَت، غَت أف ىذا القوؿ مردكد، على اعتبار أف 

الطبيب ملـز بتبصَت اؼبتربع أكثر من التزامو بتبصَت اؼبتربع لو، ذلك أف ىذا األخَت قد يؤثر التبصَت على حالتو 

                                                           
1
 191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم.
2
 .354رضاجعفرمحمد،رضاءالمضروربالضرروأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
3
 141-140سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
4
 .215،المرجعالسابق،ص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
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 غَت أف األمر خيتلف بالنسبة للمتربع ألنو كما داـ ليس 1النفسية كالصحية، فبا جيعل ظركؼ تلقيو للعبلج صعبة، 

دبريض، فتبصَته باؼبخاطر اليت قد تًتتب على عملية النقل، ليس من شأنو أف يؤثر على حالتو النفسية، كاف كاف 

لو دكر يف تشجيعو على القبوؿ أك الرفض أك العدكؿ عن القبوؿ كيف حالة تقدديو، كلكن األمر يبقى مشركعا بنص 

 2القانوف، ما داـ يتعلق من حيث األصل دببدأ الرضا كسبلمة اعبسم البشرم

أخرل تتعلق دبسألة إفشاء سر اؼبهنة، دبعٌت أف الطبيب عند التزامو كما كقد ثارت يف ىذا اجملاؿ إشكالية 

. بتبصَت اؼبتربع

كقد اختلفت كتباينت األراء خبصوص اؼبوضوع، فذىب جانب من الفقو إىل القوؿ أنو ال يعترب من قبيل 

إفشاء سر اؼبهنة الطبية، قياـ الطبيب اعبراح يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، باطبلع اؼبتربع عن الوضع 

الصحي للمتربع لو، ذلك أف أحد أطراؼ العملية، كمن حقو التعرؼ على الواقع الصحي للمستفيد من عضوه 

 3البشرم

، كاؼبادة 4من مدكنة أخبلقيات الطب (36)كأما عن موقف اؼبشرع اعبزائرم، فمن خبلؿ أحكاـ اؼبادة

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، فيمكننا القوؿ أنو مل يعترب من تبصَت 05-85من القانوف رقم  (162/2)

اؼبتربع بالوضع الصحي للمتربع لو من قبيل جرائم إفشاء السر اؼبعٍت، ال سيما ك أنو من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

جيب على األطباء كجراحي " ، اؼبتعلق حبماية الصحة ك ترقيتها كاليت جاء فيها 05-85من القانوف رقم  (206)

 قد استثٌت من 5،"األسناف كالصيادلة أف يلتزموا بالسر اؼبهٍت، إال إذا حررهتم من ذلك صراحة األحكاـ القانونية

 6ج .ع.من ؽ (301)العقاب على اعبردية إفشاء األسرار الطبية اؼبنصوص عليها يف أحكاـ اؼبادة 

                                                           
1
 141سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
2
 .113حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًتثٌرهاعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
3
 1421،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.
4
 142المرجعالسابق،ص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
5
 1421،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة9،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.
6
 .196،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
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حالة اغبصوؿ على الًتخيص القانوٍل أك إذف اؼبريض، أك كما عرب عنها اؼبشرع اعبزائرم يف حاالت اليت 

 كىو ما ينطبق على اجملاؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، نظرا 1.يوجب عليهم القانوف إفشاءىا كيصرح ؽبم بذلك

لطبيعتها اػباصة فالتنازؿ يف ىذه اغبالة ال يعترب من الغَت، ألف العقد الطيب يف ىذه اغبالة ثبلثي األطراؼ كاؼبتربع 

 2.باعتباره أحد أطراؼ ىذا العقد، فمن حقو التبصر باغبالة الصحية للمتلقي لتحديد موقفو من التربع 

: أىلية المتبرع بالعضو البشري. ج

دينع القياـ " ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها85/05من القانوف رقم  (163/1)لقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

 3"بانتزاع األعضاء من القصر كالراشدين احملركمُت من قدرة التمييز

كمن خبلؿ ىذه اؼبادة قبد بأف اؼبشرع اعبزائرم قد استبعد صراحة كل من القصر كالراشدين احملركمُت من 

قدرة التمييز، فضبل عن الراشدين اؼبصابُت بأمراض من طبيعتها أف تضر بصحتهم يف حالة التربع، من دائرة 

األشخاص اؼبسموح ؽبم قانونا التصرؼ عن طريق التربع بأعضائهم كأنسجتهم البشرية، كبذلك فلم يبقى كأفراد 

 4مؤىلُت للتصرؼ بأعضائهم البشرية سول الشخص الكامل األىلية السليم

ج .ـ.من ؽ (42)فأما الشخص القاصر كالراشدين احملركمُت من قدرة التمييز فهم كفقا ألحكاـ اؼبادة 

. ال يكوف أىبل ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية، من كاف فاقد التمييز لصغر يف السن أك عتو أك جنوف"كاليت جاء فيها 

كل " من نفس القانوف كاليت جاء فيها  (43)كاؼبادة "سنة (13)يعترب غَت فبيز من مل يبلغ ثبلث عشرة 

من بلغ سن التمييز كمل يبلغ سن الرشد ككل من بلغ سن الرشد ككاف سفيها أك ذا غفلة يكوف ناقص األىلية كفقا 

 5"ؼبا يقرره القانوف

                                                           
1
 .136،المتضمنقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌولٌوسنة8،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم.
2
 328المرجعالسابق،ص(الكتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
3
 218-217المرجعالسابق،ص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
4
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 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم

5
 12،المتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابق،1975سبمتبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظراألمررقم



 يفٕٓو انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ                                                  انفصم األٔل 
 

60 
 

سنة، ككل من كاف فاقدا للتميز  (13)كهبذا فكل من كاف فاقدا للتميز بسبب صغر السن أك بلغ سن 

 كقد أضاؼ اؼبشرع 1بسبب اعبنوف أك العتو أك السفو أك الغفلة بالنسبة للراشدين احملركمُت من القدرة على التميز

اعبزائرم إىل ىاتُت الطائفتُت األشخاص الراشدين غَت احملركمُت من القدرة على التمييز كلكن اؼبصابُت بأمراض من 

. طبيعتها أف تضر دبصلحة اؼبتربع أك اؼبستفيد، كىو أمر يبقى لتقدير الطبيب اعتباره صاحب االختصاص

، 05-85كأما بالنسبة لكامل األىلية فاؼبشرع اعبزائرم مل حيدد لنا من ىويتو كفقا ألحكاـ القانوف رقم 

اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، غَت أنو كيف اغبقيقة ديكننا استخبلص ذلك من أحكاـ ىذا القانوف، فاؼبشرع 

اعبزائرم كما سبق ك أشرنا مل جيز سول التربع كصورة للتصرؼ يف األعضاء البشرية، كالتربع سواء كاف ما قبل 

  2 (كصية)أك مضافا اىل ما بعد اؼبوت  (ىبة)اؼبوت 

-186)نص اؼبشرع على األىلية القانونية اؼبتطلبة لو يف القواعد العامة من خبلؿ أحكاـ اؼبادتُت 

سنة كاملة يكوف أىبل ؼبثل ىذا  (19)ج، ككبلمها قد اعترب أف الشخص البالغ من العمر .أ.من ؽ(203

 3.التصرؼ

منو  (40)أضف اىل ذلك أف التربع يعترب من التصرفات الواردة يف القانوف اؼبدٍل، كقد نصت أحكاـ اؼبادة 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية كمل حيجر عليو، يكوف كامل األىلية ؼبباشرة "كاليت جاء فيها 

كال بد من أف تتوافر ىذه األىلية القانونية يف اؼبتربع 4،"سنة كاملة (19)حقوقو اؼبدنية كسن الرشد تسعة عشر 

بالعضو البشرم، كقت االتفاؽ على االستئصاؿ فلو أبـر اؼبتربع بالعضو البشرم عقد ىبة مثبل ألحد أعضائو 

البشرية، ككاف قاصرا كقت ابراـ العقد على أساس أف التربع سيتم عند بلوغو سن الرشد، فهذا االتفاؽ يقع  باطبل 

غَت منتج ألثاره القانونية، كالسبب يف ذلك أف قواعد األىلية تعد من النظاـ العاـ فبل جيوز التعاقد على أساس 

                                                           
1
 160-159دمحمدصبري،شرحالقانونالمدنًالجزائري،المرجعالسابق،ص.أنظر.
2
 333المرجعالسابقص(الكتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
3
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 .43-41،المتضمنقانوناألسرة،المرجعالسابق،ص1984ٌونٌوسنة09،المإرخف11ً-84أنظرالقانونرقم
4
 .12،المتضمنقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظراألمررقم.
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ليس "ج كاليت جاء فيها .ـ.من ؽ (45) كىو ما أكد عليو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 1أىلية غائبة،

 2" ألحد التنازؿ عن أىليتو كال تغيَت أحكامها

أ، ناقصو األىلية أم القصر .ج.ـ.من ؽ (44)ىذا كقد نص اؼبشرع اعبزائرم صراحة يف أحكاـ اؼبادة 

. حبسب أحواؽبم خيضعوف ألحكاـ الوالية أك الوصاية أك القوامة، ضمن الشركط كفقا للقواعد اؼبقررة يف القانوف

فبا دفع البعض من الفقهاء إىل إثارة إشكالية مدل قدرة الويل القانوٍل ؽبذا القاصر على إعطاء موافقتو على 

االقتطاع من القاصر الذم يتوىل رعايتو، يف ىذا الصدد نستطيع القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم من أحكاـ اؼبادة 

 .3، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، مل جيز مثل ىذا التصرؼ05-85من القانوف رقم  (163)

غَت أف ىناؾ من التشريعات اؼبقارنة من أجازات ذلك على أف تكوف ىذه اؼبوافقة معززة دبوافقة عبنة من 

اػبرباء بعد االستمتاع إىل قاصر مىت كاف مدركا كقادرا على التعبَت، كما ىو الوضع يف القانوف الفرنسي، مع ربديد 

ىوية اؼبستفيد من التربع يف ىذه اغبالة، مع التأكيد على عدـ مشركعية التربع يف حالة رفض اللجنة ذلك، كاف 

كما كقد ظبحت بعض احملاكم األمريكية للوالدين إعطاء الذم بنقل األعضاء من 4.كافق القاصر كفبثلو القانوٍل

أبنائهم القصر إىل أحد أفراد األسرة، إال أف ىذا اإلذف يبقى غَت مشركعا ما مل ديهر باؼبوافقة القضائية، كيتحمل 

 5الطبيب اؼبسؤكلية اعبنائية كاؼبدنية، يف حالة إقدامو على االستئصاؿ قبل اغبصوؿ على اؼبوافقة القضائية 

:  اذباىات قضائية كىي 4كيف ىذا الصدد سبيز الوضع العاـ يف القضاء األمريكي بظهور

 :الحكم البديل *1

اغبكمة يف التعبَت عن ...... كيقصد بو انو حُت ال يستطيع القاصر أف يعطي موقفو من االستئصاؿ، ربل 

. (سًتاؾ)رضاه، كقد ظهر ىذا االذباه أكؿ مرة يف قضية 

                                                           
1

 233المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
2
 .12،المتضمنقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظراألمررقم.
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 .43-41،المتضمنقانوناألسرة،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
4
 365رضامحمدجعفر،رضاالمجنًعلٌهوأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
5
 149سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
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عاما، التمست فيو  (27)حيث أف أما تقدمت بطلب خبصوص ابنها اؼبصاب بتخلف عقلي، كالبالغ من العمر 

موافقة احملكمة على تربع ىذا األخَت بأحد كليتو ألخيو اؼبصاب بفشل كلوم مزمن كقاتل، كقد كافقت احملكمة 

على طلب األـ، معتمدا يف ذلك على قياس تصرؼ شخص يف كضع فباثل يف حالة ما لو كاف مكتمل األىلية 

  1الفعلية، فاعتربت أف حكمها تعبَت عن إرادة عدَل التمييز 

 :(األفضل)المصلحة المؤكدة  *2

أف " ، كاليت تتخلص كقائعها يف (ىارت ضد باركاف)كقد استمد ىذا االذباه من اغبكم الصادر يف قضية 

سنوات، أصيبت دبرض الكليتُت، كقد كاف ؽبا شقيقة توأـ، فأشاء الطبيب بضركرة  (08)طفلة تبلغ من العمر 

نقل إحدل كلييت أختها ؽبا حفاظا على حياهتا، كقد رفض األطباء إجراء العملية، رغم موافقة الوالدين كاؼبتربع، 

معتربين أف موافقة القاصر ال تعترب سببا كافيا بذاهتا الستقطاع العضو البشرم، كلكن عند رفع األمر للمحكمة 

قضت احملكمة  بضركرة إجراء العملية على كجو السرعة، مربرة موقفها على قاعدة اؼبوازنة بُت اؼبصاٌف ك اؼبخاطر 

    2اؼبًتتبة عن العملية 

 :المراجعة القضائية لقرار الوالدين *3

حيث أف القانوف يف ىذه اغبالة جييز للممثل الشرعي للقاصر، منح اإلذف باستئصاؿ العضو البشرم منو، 

غَت أنو يشًتط يف ىذه اغبالة اغبصوؿ على اؼبوافقة القضائية من احملكمة التابع ؽبا ؿبل إقامة القاصر، كاليت تعمل 

 3بدكرىا مبدأ اؼبوازنة بُت اؼبصاٌف كاؼبضار إيل تعود على الطرفُت، جراء عملية االستئصاؿ كالزرع 

أف للطفل اغبق يف إبداء رأيو "كقد صدر عن احملكمة العليا إلحدل اؼبقاطعات، حكم قضائي مفاده 

سنة، كقد  (14)كرضاه يف استئصاؿ كليتو، دكف اغباجة إىل رضا كالديو أك كليو الشرعي إذا كاف بالغا من العمر 

أف عدـ إجراء العملية للمريض من شأنو أف يؤدم حتما لوفاة اؼبريض كىو ما من : بررت احملكمة حكمها بقوؽبا
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 .148المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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 149سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
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 .267المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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شأنو أف يسبب صدمة نفسية للطفل، كجيعلو يف كضع حرج ال سيما إذا علم أف لتربعو األثر يف إنقاذ حياة اؼبريض 

. 1اؼبوشك على اؼبوت

: المحافظة على نفسية المعطي القاصر واحترام مشاعره *4

ىذا كقد فضل البعض األخر من التشريعات اؼبقارنة تنظيم مسألة األىلية القانونية، اؼبتطلبة للتربع باألعضاء 

البشرية يف أحكاـ القوانُت اليت مت على مستواىا تنظيم التصرؼ يف األعضاء البشرية، كالقانوف األمريكي 

سنة كاملة،  (18)كاالقبليزم كالكوييت كاللبناٍل فقد اعترب ىذا األخَت مثبل أف سن الرشد يف ىذا اجملاؿ ىو 

. 2..... كاألمريكي كاالقبليزم ك

: امتناع المقابل المادي. 3

كال جيوز "، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85من القانوف رقم  (161/2)لقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

 3"أف يكوف انتزاع األعضاء أك األنسجة البشرية كال زرعها موضوع معاملة مالية

كمن ىنا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم يرفض بنص القانوف أف يكوف التصرؼ يف أعضاء البشرية عن طريق البيع، 

كىو يف اغبقيقة مبدأ اجتمعت كل التشريعات اؼبقارنة العربية كاألجنبية عليو، كالسبب يف ذلك أف حق اإلنساف 

. 4على جسده ليس باغبق اؼبايل فهو خيرج عن دائرة التعامل، فبل ؾباؿ ألف يكوف ؿببل للمتاجرة 

كما أف يف األمر تعرضا مع الكرامة اإلنسانية، إذ ينبغي ك أف يكوف اغبب كالتضامن اإلنساٍل كالًتاحم 

. 5كااليثاء ىو دافع إليها كليس قصد  ربقيق الربح 

غَت أف ما جيدر بنا اإلشارة إليو يف ىذا الصدد أف تنازؿ اؼبتربع بالعضو البشرم عن عضوه دكف مقابل 

مايل، ال يتناىف أك يتعارض مع فكرة تعويضو عما أصابو من أضرار، سواء عن طريق كثيقة التأمُت كما سبق ك 
                                                           

1
 151سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.
2

-333المرجعالسابقص(الكتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد

334. 
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 191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
4
 143سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.
5
 370رضامحمدجعفر،رضاالمجنًعلٌهوأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
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أشرنا، أك من خبلؿ دفع مصاريف االنتقاؿ كالعمل اعبراحي كالتوقف اؼبؤقت عن العمل كمصاريف العبلج كما 

كمن ىنا ظهرت . أصاب قوتو البدنية من ضعف أك يف صورة مزايا اجتماعية سبنح للمتربع تقديرا كعرفانا للتضحية

فكرة مفادىا أنو ال منع من كضع نظاـ عاـ ديكن من خبللو مساعدة اؼبتربع ماليا، عما يفوتو من نافع بسبب 

 1االقتطاع، مع مراعاة أف ىذه اؼبساعدة إمنا منشأىا االعتبارات اإلنسانية كالعرفاف باعبميل ال غَت 

: مبدأ الرجوع عن الموافقة 

، "....، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85من القانوف رقم  (162/2)لقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

 2" كيستطيع اؼبتربع يف أم كقت أف يًتاجع عن موافقتو السابقة

كمن ىنا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم، بعد أف حدد صبلة الضوابط القانونية الواجب توفرىا ، للقوؿ دبشركعية 

التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق التربع بُت األحياء، عاد ككضع ضابطا عاما، اعترب دبوجبو أف للمتربع اغبق 

يف العدكؿ عن موافقتو على التربع بالعضو أك النسيج البشرم يف أم كقت، كالسبب يف ذلك ىو أف األمر من 

حيث اؼبنطق مرتبط بالسبلمة البدنية للفرد كحقو يف صوهنا كاحملافظة عليها من جهة، كحقو يف عدـ التعرض ألم 

نوع من االعتداء أك التصرؼ اؼباس هبذه السبلمة إال دبوافقتو الصرحية الكتابية، كصمن شركط ضوابط قانونية 

ؿبددة، فالطبيعة اػباصة للتصرفات الواردة على جسم اإلنساف ىي اليت اقتضت مثل ىذا االستثناء، أضف اىل 

ذلك أف خطوة مثل ىذه العمليات كاليت عادة ما ربوؿ دكف تبصر اؼبتربع باؼبخاطر اؼبمكن التعرض ؽبا، مهما بذؿ 

 3الطبيب من جهد يف تبصَته، ىي اليت تربر جواز العدكؿ عن اؼبوافقة يف أم كقت 

كقد أثَت تساؤؿ يف ىذا اجملاؿ يتعلق دبدل أحقية اؼبتربع لو يف اؼبطالبة بالتعويض يف حالة رجوع أك عدكؿ 

عن موافقتو؟ 

                                                           
1
 .246عبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص.د.أنظر.
2
 143سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.
3
 .209حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًتثٌرهاعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
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يف ىذا الصدد اتفقت أغلب التشريعات اؼبقارنة على أف الضرر اؼبادم ىو كحده الذم يلـز التعويض من  

قبل اؼبتربع للمتربع لو، كىو يشمل كل من نفقات العبلج اليت تكبدىا التربع لو يف سبيل التجهز للزرع، كالنفقات 

اليت تكبدىا يف سبيل تشجيع اؼبتربع على التربع كما شاهبها من نفقات، أما الضرر اؼبعنوم فبل ؾباؿ للمطالبة 

 كما أف الضرر اؼبعنوم يف مثل ىذه اغباالت متوقع كمفًتض 1بالتعويض عنو، ألف القانوف قد أجاز ىذا العدكؿ، 

منذ البداية، فاف مل يعدؿ اؼبتربع عن موافقتو مثبل، ك أجريت عملية االستئصاؿ فعبل كعند الزرع تبُت عدـ 

صبلحية العضو اؼبزركع، أك عدـ كجود توافق يف أنسجة الطرفُت فالضرر متوقع من اؼبنطلق، لذا فبل ؾباؿ للقوؿ 

 2.بالتعويض عنو

. الضوابط المتعلقة بالمتنازل عن لو العضو البشري: الفرع الثاني 

إف الشركط اؼبتطلب قانونا توافرىا يف اؼبتربع لو بالعضو أك النسيج البشرم تتفق مع تلك اليت الواجب 

توفرىا يف جانب اؼبتربع، مع كجود اختبلفات بسيطة من حالة ألخرل، لذا كعلى مستول ىذا الفرع لن نتنازؿ 

. سول ما تعلق بأكجو االختبلؼ دكف أكجو االتفاؽ

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، 05-85من القانوف رقم  (166)كديكن من خبلؿ استقرار أحكاـ اؼبادة 

: أف ىذه الشركط تتمثل يف

. أف يكوف زرع العضو البشرم الوسيلة الوحيدة للمحافظة على سبلمة اؼبتربع لو- 1

  3،(اؼبتلقي)رضا اؼبتربع لو - 2

: نعاعبها كما يلي

 

 

                                                           
 209المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1
 331،المرجعالسابق،ص(أعمالالمتلقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة.2
 192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم3
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: أن يكون الزرع الوسيلة الوحيدة للمحافظة على سالمة المتبرع لو-1

ال " حيث جاء فيها (166/1)      لقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا الشرط صراحة من خبلؿ أحكاـ اؼبادة

تزرع األنسجة أك األعضاء البشرية إال إذا كاف ذلك ديثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة اؼبستقبل أك 

 1....."سبلمتو البدنية

     كمن ىنا ديكننا القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم يعترب اللجوء إىل زرع األعضاء البشرية استثنائية احتياطية للعبلج، 

حيث ال ديكن تطبيقها أك العمل هبا إال إذا كانت سبثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على السبلمة البدنية للمتربع لو 

-92 ال سيما  كأف اؼبرسـو التنفيذم رقم 2.أك حياتو، كالطبيب ىو الذم يقدر درجة اغباجة ؼبثل ىذه العمليات

يكوف الطبيب كاعبراح حرين يف "منو كاليت جاء فيو (11)، اؼبتضمن مدكنة أخبلقيات الطب، يف أحكاـ 276

 قد أعطى للطبيب صبلحية اختيار العبلج الذم يراه أكثر 3،...."تقدَل الوصفة اليت يرياهنا أكثر مبلئمة للحالة

مبلئمة كسباشيا مع الوضع الصحي للمريض، كعلى يف ذلك دائما ارتباط اؼبوضوع بالدرجة األكىل دببدأ حق الفرد 

                                                                                                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        يف التمتع بسبلمتو البدنية كضماف ىذه السبلمة قانونيا

: (المتلقي)رضا المتبرع لو المستنير -2

 4، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها،05-85من القانوف رقم  (166/1)من خبلؿ استقرار أحكاـ اؼبادة 

قبد بأف اؼبشرع اعبزائرم قد ساكل بُت اؼبتنازؿ ك اؼبتلقي يف ؾباؿ الرضا فيما تعلق سواء بنقل العضو أك النسيج 

البشرم أك زرعو، كيف ؾباؿ األعماؿ الطبية العادية، باعتباره كمن حيث األصل من كاجبات الطبيب يف مواجهة 

                                                           
 -191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .1
 239المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.2

 
 1420،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.3
 -191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .4
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خيضع كل عمل طيب، يكوف فيو خطر جدم على اؼبريض ؼبوافقة "منها (44) فقد نص يف أحكاـ اؼبادة 1مرضاه، 

 2..."اؼبريض  موافقة حرة كمتبصرة

من القانوف رقم  (166/1)ىذا كاف مل يكن اؼبشرع اعبزائرم قد اشًتط صراحة على مستول أحكاـ اؼبادة 

( 162)، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، اؼبوافقة الكتابية كما فعل مع اؼبتربع من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 85-05

 إال أف ذلك ال دينع كنظرا للخطورة اليت تنطوم عليها ىذه العمليات، من القوؿ أف الرضا أك 3من نفس القانوف، 

اؼبوافقة اؼبطلوبة، إمنا ىي اؼبوافقة اؼبكتوبة، اليت تكوف بالتوقيع على النموذج الطيب الذم يفيد قبولو بالعبلج، 

 4.كحبضور الطبيب رئيس اؼبصلحة الصحية اليت قبل هبا، كشاىدين اثنُت

كمن ىنا أكد الفقو على أنو يف ؾباؿ التصرؼ يف األعضاء البشرية، ال ديكن القوؿ بأف دخوؿ اؼبتلقي 

للمستشفى، كتوجو للطبيب اؼبختص يعد دبثابة قبوؿ ضمٍت منو بتلقي العبلج بكافة أشكالو الطبية، ألف األمر 

 5.مرتبط دائما دببدأ سبلمة اعبسم البشرم

كىذا كاألصل إف تتم ىذه اؼبوافقة الكتابية من قبل اؼبريض نفسو، غَت أنو مىت كاف ىذا األخَت غَت قادرا 

، اؼبعدؿ كاؼبتمم 17-90على التعبَت عن إرادتو، أمكن أحد أعضاء أسرتو كفق للًتتيب الذم حدده القانوف رقم 

 كاؼبتمثل يف األب أك األـ، الزكج أك 6منو، (164)، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها يف اؼبادة 05-85للقانوف رقم 

أك الزكجة، االبن أك البنت، األخ أك األخت، أك الويل الشرعي إذا مل يكن للمستفيد من العضو البشرم أسرة، 

 كىو 7.، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85رقم  (164/2)كأف يتم ذلك كتابيا كىو ما أكدتو أحكاـ اؼبادة 

                                                           
-237المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1

239 
 .1421،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992،المإرخفًٌونٌوسنة276-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.2
 192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .3
 153سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.4
 239-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.5
،1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم 6

 1123المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .7
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من  (44)كىو ذات اغبكم الذم أكده اؼبشرع اعبزائرم يف ؾباؿ األعماؿ الطبية العادية، من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

 1" أك ؼبوافقة األشخاص اؼبخولُت منو أك منو أك من القانوف"...مدكنة أخبلقيات الطب حيث جاء فيها

كإذا ما تعلق األمر بأشخاص ال يتمتعوف باألىلية القانونية، فقد اعترب اؼبشرع اعبزائرم أف اؼبوافقة على الزرع 

.  ال ديكن أف تقدـ سول من األب أك األـ أك الويل الشرعي حسب اغبالة

كفيما تعلق بالقصر فبل ديكن أف تقدـ اؼبوافقة اليت تعنيهم سول من قبل األب أك الوايل الشرعي، كىو ما 

 2.، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85من القانوف رقم  (4 ك166/3)جاءت بو أحكاـ اؼبادة 

كمن ىنا نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم قد تبٌت مبدأ اغبماة الطبيعيُت الذم جاء بو القانوف الفرنسي، حيث 

أكجب على األطباء يف األحواؿ اليت يكوف فيها اؼبريض عدَل األىلية ضركرة اغبصوؿ على إذف ىؤالء اغبماة 

 فنبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم مثبل قد 3الطبيعيُت، كربديد ىؤالء اغبماة كترتيبهم يعتمد يف الغالب على الظركؼ، 

تدرج من التوسع إىل التضييق من دائرهتم فبعد أف كسع دائرهتم يف اغبالة اليت يكوف اؼبتربع لو راشدا بالغا كلكن 

غَت قادر على التعبَت عن إرادتو، ضيق منها تدرجييا يف حالة األشخاص الذين ال يتمتعوف باألىلية القانونية، 

 4.كاألشخاص القصر

غَت أف اؼبشرع اعبزائرم قدر أف ىناؾ حاالت يتعُت فيها اػبركج عن ىذا اؼببدأ، دبعٌت ضركرة إعطاء العبلج 

( 44)سواء يف مستول األعماؿ الطبية العادية، أك ؾباؿ التصرؼ يف األعضاء البشرية، فقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

كعلى الطبيب أك جراح األسناف أف يقدـ العبلج الضركرم إذا كاف اؼبريض يف "... من مدكنة أخبلقيات الطب

 5." خطر، أك غَت قادر على اإلدالء دبوافقتو

                                                           
 1422،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.1
 .192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .2
 174سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.3
 261-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.4
 1421،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.5
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، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كاليت جاء فيها 05-85من القانوف رقم  (6-166)كما جاء يف أحكاـ اؼبادة 

جيوز زرع األنسجة أك األعضاء البشرية دكف اؼبوافقة اؼبذكورة يف الفقرتُت األكىل كالثانية أعبله، إذا اقتضت ذلك "ؼ

ظركؼ استثنائية، أك تعذر االتصاؿ يف الوقت اؼبناسب باألسرة أك اؼبمثلُت الشرعيُت للمستقبل الذم ال يستطيع 

التعبَت عن موافقتو، يف الوقت الذم قد يتسبب أم تأخَت يف كفاة اؼبستقبل، كيؤكد ىذه اغبالة الطبيب رئيس 

 1" اؼبصلحة حبضور شاىدين اثنُت

كبذلك قبد أف اؼبشرع اعبزائرم قد استغٌت عن رضا اؼبريض بتلقي العبلج، كأجاز للطبيب التدخل عن 

طريق العمل اعبراحي لزرع العضو اؼبستأصل، معتربا أف رضا من جانب اؼبريض يف ىذه اغبالة مفًتض، على أساس 

أنو لو كاف يف كعيو كبكامل قدراتو لدفعتو غزيرة حب البقاء كالتخلص من اؼبرض إىل الرضا، بالتدخل اعبراحي من 

غَت أف اؼبسألة زبضع عبملة من الشركط كالضوابط، فهي دبثابة استثناء ك االستثناء ال ؾباؿ 2.طرؼ الطبيب

: للتوسع فيو أك القياس عليو، كتتمثل ىذه الشركط فيما يلي

. أف يعجز اؼبريض عن اإلدالء دبوافقتو، يف الشكل اؼبتطلب قانونا .1

أف تقتضي ذلك ظركؼ استثنائية، أك تعذر الوصوؿ إىل أسرة اؼبتربع لو، أك اؼبمثلُت الشرعيُت لو يف  .2

.  الوقت اؼبناسب

أف يكوف ىذا التأخر يف االتصاؿ هبم، من شأنو أف يؤدم إىل تلف العضو البشرم اؼبراد زرعو، كبالتايل  .3

 3.يصبح غَت صاغبا للزرع، فبا يفوت على اؼبريض فرصة االنتفاع بو كيسبب كفاتو

كيف ىذه اغبالة ديكننا القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم جعل من الطبيب اعبراح رئيس اؼبصلحة الطبية، فبثبل طبيعيا 

للمتلقي مىت توارت الشركط القانونية السابقة، كيف اؼبقابل فاف ىذا الطبيب يكوف لو رفض التدخل اعبراحي رغم 

 1.موافقة اؼبتربع لو، أك فبثليو القانونُت إذا رأل يف ذلك إضرار أكيدا بسبلمتو البدنية أك حياتو

                                                           
 .192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .1
 273-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.2
 141-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.3
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يقدـ " ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها كاليت جاء فيها05-85من القانوف  (154/2)كقد أشارت اؼبادة 

الطبيب العبلج الطيب ربت مسؤكليتو اػباصة إذا تطلب األمر تقدَل عبلج مستعجل إلنقاذ أحد القصر أك أحد 

األشخاص العاجزين عن التمييز أك الذم يستحيل عليهم التعبَت عن إرادهتم يتعذر اغبصوؿ على رضا األشخاص 

إىل ذات اغبكم، إذا ما تعلق األمر بإنقاذ حياة القصر بالقصر أك ".اؼبخولُت أك موافقتهم يف الوقت اؼبناسب

األشخاص العاجزين عن التعبَت عن إرادهتم أك العاجزين عن التمييز، كتعذر اغبصوؿ على رضا األشخاص 

اؼبخولُت قانونا، أك موافقتهم يف الوقت اؼبناسب ككانت اغبالة استعجاليو على أف يتم ذلك ربت مسؤكليتو 

  2.اػباصة

كمىت زبلف شرط من ىذه الشركط، فقد ىذا االستثناء مربر شرعيتو، كعرض الطبيب مىت مارس عملية 

. الزرع دبنأل عن ىذه الظركؼ، للمسؤكلية القانونية

ال " ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85من القانوف رقم  (166/5)ىذا كقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

ديكن التعبَت عن اؼبوافقة إال بعد أف يعلم الطبيب اؼبعاًف الشخص اؼبستقبل أك األشخاص اؼبذكورين يف الفقرة 

 3" السابقة باألخطار الطبية اليت تنجز عن ذلك

كمن ىنا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم قد اشًتط أف يتم تبصَت اؼبتنازؿ لو عن العضو البشرم، على غرار الوضع 

بالنسبة للمتربع، كتبصَت اؼبتلقي يف ىذه اغبالة خيضع من حيث األصل لذات األحكاـ القانونية اؼبتعلقة كاؼبفاىيم 

الطبية اؼبتعلقة بتبصَت اؼبتربع على أف يتم التأكد من حرية االختيار كالقدرة الطبية اؼبتعلقة بتبصَت اؼبتربع على أف 

 4يتم التأكد من حرية االختيار كالقدرة على فهم اؼبعلومات الطبية اؼبقدمة إليو، كفقا للتوضيح السابق بيانو

غَت أف تطبيق ىذا االلتزاـ يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية يف جانب اؼبتلقي، فبا ترتب عليو ظهور ثبلثة 

. اذباىات فقهية يف ىذا اجملاؿ
                                                                                                                                                                                     

 261-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1
 .190،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .2
 137-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.3
 .192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .4
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اختلفت مواقفها بُت الرفض التاـ لتبصَت اؼبريض، كبُت إلزاـ الطبيب بتبصَت اؼبريض، كظهر اذباه كسط 

 1:حاكؿ تفادم عيوب كل اذباه كاالستفادة من مزاياه فقاـ بتبصَت اؼبريض يف حدكد، نتعرض ؽبا كما يلي

 :االتجاه القائل برفض تبصير المريض -1

يرل أنصار ىذا االذباه أف الطبيب غَت ملـز يف مواجهة اؼبريض بالتبصَت، فالطبيب كاف كاف ملزما يف 

من مدكنة األخبلقيات  (43)مواجهة اؼبريض بالتبصَت، كما أكد على ذلك اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

جيب على الطبيب أك جراح األسناف أف جيتهد إلفادة مريضو دبعلومات كاضحة كصادقة "الطبية كاليت جاء فيها 

إال انو كاف كاف الطبيب ملـز بتبنيو اؼبلتقى باؼبخاطر اليت سيتعرض ؽبا من العملية .2" بشأف كل عمل طيب

اعبراحية، إال أف ىذا االلتزاـ غَت مطلق، ذلك أف اؼبستول العلمي يف اجملاؿ الطيب ليس مطلقا ، فبا دينع معو قدرة 

اؼبريض على تقدير األمور تقديرا سليما، كبذلك فانو يكوف من مصلحة اؼبريض أف ال يتم تبصَته بكل اؼبخاطر 

  3.اليت ديكن أف يتعرض ؽبا كاليت من شأهنا التأثَت على حالتو النفسية

، اعتربكا أف العقد الطيب إمنا ىو 4كإمنا يلـز فقط دبساعدتو كرفع ركحو اؼبعنوية كتقدَل العبلج اؼبناسب لو 

عقد إذعاف، فيو يكوف اؼبريض ؾبربا كخاضعا ؼبا يراه الطبيب اعبراح مناسبا غبالتو الصحية، مىت صدر قبوؿ حر 

 كمن ىنا أيد بعض رجاؿ القانوف ىذا اؼبوقف، كاف كاف ذلك مع بعض التحفظات، فأعلن 5كصريح منو، 

أف الطبيب اعبراح ال يلتـز طبيا كال قانونا بإعبلـ اؼبتلقي إعبلما مطلقا حبالتو كنتائج تدخلو  (جارفار)الربكفيسور 

 اعبراحي كالعبلجي، ذلك أف اؼبريض ال يهدؼ إال إلنقاذ حياة اؼبتلقي أك على األقل لتحسُت حالتو النفسية، كما

أنو كاف كاف يشًتط رضا اؼبريض لتلقي العبلج، إال أف ىذا الرضا ليس ملزما يف صبيع  (كرـك بركبست)اعترب الفقو 

 6.اغباالت، اؼبهم أف ال تكوف مصلحة اؼبريض معرضة ألم خطر بسبب ىذا التدخل الطيب

                                                           
 24-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1
 243سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.2
 1421،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.3
 161سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.4
 244-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.5
 161سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.6
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كديكن القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم قد ساير ىذا االذباه يف ؾباؿ األعماؿ الطبية العبلجية، فقد جاء يف 

ديكن إخفاء تشخيص خطَت على اؼبريض ألسباب مشركعة " من مدكنة أخبلقيات الطب (51)أحكاـ ؼبادة

يقدرىا الطبيب أك جراح األسناف بكل صدؽ كإخبلص، غَت أف األسرة جيب إخبارىا إال إذا كاف اؼبريض قد منع 

مسبقا عملية اإلفشاء ىذه، أك عُت األطراؼ اليت جيب إببلغها باألمر، كال ديكن كشف ىذا التشخيص اػبطَت 

 1" أك التنبؤ اغباسم إال دبنتهى اغبذر كاالحًتاز

 : االتجاه القائل بوجوب تبصير المريض -2

يرل ىذا االذباه ضركرة التقيد دببدأ التزاـ الطبيب بتبصَت اؼبريض بطبيعة العبلج كنوع التدخل اعبراحي، 

كصبيع اؼبخاطر الطبية اؼبتوقع حدكثها، فأم إخفاء من الطبيب على اؼبريض غبقيقة كضعو الصحي أك الكذب 

 2: عليو، من شأنو أف يقيم اؼبسؤكلية القانونية للطبيب، كقد استند ىذا الرأم يف تربير موقفو على ما يلي

  إف القوؿ بأف العبلقة بأف العبلقة بُت الطبيب كاؼبريض تنشأ على عنصر الثقة، يتعارض مع القوؿ أف الطبيب

ديكن أف خيفي عنو بعض اؼبخاطر أك ما بو من أمراض، ذلك أف معرفة اؼبريض ؼبثل ىذا اإلخفاء من شأنو، 

 3.أف بفقد الطبيب ثقة مريضو

  إف التزاـ الطبيب بتبصَت اؼبريض من مظاىر احًتاـ الشخص يف سبلمتو البدنية، حبيث ال ؾباؿ للمساس هبذه

السبلمة إال بعد موافقتو اغبرة كالصرحية كاؼبتبصرة على ذلك، ىو ؾبرد كياف مادم يصلح ميدانا لعمل 

 4.الطبيب

                                                           
 244-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1
-247-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.2

248 
 163سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.3
 249-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.4
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غَت أنو جيب أف ال يبالغ يف ىذا التبصَت، ال سيما ك أف الطبيب غَت ملـز بذكر كافة اؼبخاطر كالتفصيبلت 

السابق بياهنا، ما  (166/5) كىو االذباه الذم أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 1الفنية للمريض، 

 2. ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85القانوف رقم 

:  االتجاه بالتبصير في حدود -3

لقد ظهر اذباه حديث يف ىذا اجملاؿ مفاده ربليل العبلقة بُت الطبيب كاؼبريض، حبيث تقـو ىذه العبلقة 

 .على اغبوار بُت الطبيب كمريضو

كما ذىب أنصار ىذا االذباه إىل القوؿ بأنو يسمح للطبيب اعبراح القائم على عملية الزرع، الكذب على 

اؼبتلقي يف حدكد معينة، أك إخفاء حقيقة الوضع الصحي عنو، كذلك نظرا ػبطورة الوضع الصحي للمريض، على 

 3.أف ال يتم ذلك بالوسائل التدليسية كالكذب بقصد التضليل أك اػبداع

يف ىذا اجملاؿ معيارا للقوؿ دبشركعية الكذب اؼبتفائل الذم يستهدؼ ربقيق  (كاربوٍل)كقد كضع الفقيو 

اغبكم على الكذب يوجب النظر إىل اؽبدؼ كاىل الوسيلة، "مصلحة اؼبريض كربسُت حالتو الصحية، فقاؿ 

فالكذب ال يكوف خطاء إذا كاف ىدفو الوحيد ىو مصلحة اؼبريض، كلكن جيب الوصوؿ إىل ذلك اؽبدؼ عن 

طريق إتباع الوسائل التدليسية أك الحتيالية، فمصلحة اؼبتلقي ىي اؼببدأ أك اؽبدؼ األظبى، كعلى ذلك فبل يعترب 

 كيف اؼبقابل إذا ما أخل الطبيب بالتزامو بالتبصَت فكذب 4، "ـبطأ الطبيب الذم يشفي اؼبريض عن طريق الكذب

.  على اؼبريض كذبا متفائبل فبا تسبب عليو اإلضرار باؼبتلقي، فاف الطبيب يكوف مسؤكال عنها كاف كاف حسن النية

                                                           
 164-163سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد.1
 .192-191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم .2
 .99حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًتثٌرهاعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد.3
 166سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد4
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كقد تبٌت اؼبشرع الفرنسي ىذا االذباه، فأجاز إخفاء العواقب الوخيمة للمرض على اؼبريض إىل تيقن أف 

البوح من شأنو أف يرجع عليو بنتائج عكسية، على كضعو الصحي كالنفسي، على أف يكوف األمر مرتبطا بتحقيق 

 1مصلحة عبلجية للمريض كدكف اللجوء إىل كسائل خداعية 

كعموما نستطيع القوؿ أف السلطة اؼبخولة للطبيب اعبراح يف ىذا اجملاؿ، تنطوم على التزامو يقع على 

عاتقو كىو تقدَل اؼبساعدة إىل إذا كاف يف حالة خطر، كإال كاف مرتكبا عبردية االمتناع عن تقدَل اؼبساعدة 

 2. ج.ع.من ؽ (182/2)لشخص يف خطر طبقا ألحكاـ اؼبادة 

: رفض المتبرع لو العالج

ؼبا كاف الرضا بالعبلج اعبراحي ال يعد تصرفا قانونيا، دبجرد مسلك أك اختيار إراديا لو فاعليتو القانونية من 

جهة، كمظهرا من مظاىر حرية اؼبتلقي يف مباشرة نشاط مشركع على أعضائو ك أنسجتو البشرية من جهة أخرل، 

 ك أف يصدر القرار بقبوؿ عملية الزرع بصفة 3. فكاف لزاما أف ال تنطبق عليو القواعد القانونية اؼبتعلقة بأىلية األداء

. شخصية، دبعٌت أف يكوف القرار شخصيا

 4كمن ىذا اؼبنطق نص اؼبشرع اعبزائرم على ضركرة أف تصدر اؼبوافقة الصرحية من اؼبتربع لو بتلق العبلج، 

يشًتط " من مدكنة أخبلقيات الطب كاليت جاء فيها  (49)كمن نفس اؼبنطق أجاز لو كفقا ألحكاـ اؼبادة 

اؼبتعلق حبماية  (154/4) كاؼبادة 5." اؼبريض، إذا رفض العبلج الطيب، أف يقدـ تصرحيا كتابيا من ىذا الشأف

كإذا رفض العبلج الطيب فيشًتط تقدَل تصريح كتايب ؽبذا الغرض، كعلى " الصحة كترقيتها، حيث جاء فيها 

، أنو قد أجاز للمريض "الطبيب أف خيرب اؼبريض أك الشخص الذم خوؿ إعطاء اؼبوافقة، بعواقب رفض العبلج

                                                           
 252-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1
 167سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد2
 88-87،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم3
 59-258-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.4
 142،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.5
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رفض العبلج الطيب اؼبقدـ إليو إذا ما قدر كجود ضركرة لذلك أك خطوة على حياتو، على أف يتم ذلك دبوجب 

 1.تصريح كتايب ك أف خيرب الطبيب اؼبريض أك من خوؿ قانونا ألف يقـو مقامو بعواقب رفض العبلج الطيب

. الضوابط المتعلقة باألعمال الطبية: الفرع الثالث

إف ىذه الضوابط يف اغبقيقة ىي ضوابط أك شركط قانونية عامة، تتمثل أساسا يف الشركط اػباصة دبمارسة 

األعماؿ الطبية، اليت يربر بناءا عليها التدخل اعبراحي أك الطيب يف صورتو العادية أك حىت يف ؾباؿ نقل كزرع 

 فضبل عن الشركط الفنية اليت 2.األعضاء البشرية، سواء كاف السبب اإلباحة ىو نظرية الضركرة أك رضا اؼبريض

تتعلق أساسا بعامل الطب كخباياه، فبا قد يصعب معو على القانوٍل التطرؽ إليو بالتفصيل أك معاعبتها معاعبة 

. شاملة كاملة، ال سيما كأهنا طبية بالدرجة األكىل

: الشروط الخاصة بممارسة العمل الطبي-1

تتمثل  ىذه الشركط عموما يف كل من صفة الطبيب، كغرض ربقيق الشفاء، مع إتباع األصوؿ اؼبهنية يف 

التدخل الطيب، سواء كاف اعبراحي أـ العبلجي فأما صفة الطبيب فتتحقق حبصوؿ الشخص الذم سيتوىل عملية 

 كعلى ىذا األساس مىت مارس الطبيب عملية زرع أك نقل 3النقل أك الزرع إجازة أك شهادة عملية يف ىذا اجملاؿ،

ألحد األعضاء أك األنسجة البشرية، دكف أف يكوف متحصبل على ترخيص خاص من كزارة الصحة من إجراء 

 4.العملية، اعترب مرتكبا عبردية فبارسة مهنة من غَت ترخيص طيب

: الشروط الطبية ذات الطبيعة الفنية-2

كىي تشمل كل من اغبالة الصحية للمتنازؿ كاؼبتلقي، كحفظ العضو البشرم، مث توافق األنسجة بُت اؼبتربع 

. كاؼبتربع لو، مع شركط مكاف إجراء عمليات النقل ك الزرع

 
                                                           

 .190،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم 1
 237-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.2
 30-29حسنًعودةزعال،التصرفغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد3
 285-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.4
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:  الحالة الصحية لكل من المتنازل والمتلقي2-1

حبيث يشًتط يف التربع أف ال يضر بالسبلمة البدنية للمتربع للخطر كال أف يهدد حياتو، كأف ال يكوف 

الطرفُت أك أحدمها مصابا بأمراض من طبيعتها أف تضر بصحة اؼبتربع أك اؼبتربع لو، كعلى ىذا األساس اشًتط 

( 10)سنة، كأف ال يقل عن  (50)عند الزرع  (كل من اؼبتنازؿ ك اؼبتلقي)األطباء أف ال يتجاكز سن األطراؼ 

من القانوف رقم  (163 ك 162) كقد أكد اؼبشرع اعبزائرم على ىذه األحكاـ من خبلؿ اؼبادتُت 1. سنوات

 2.، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها السابق بياهنا85-05

:  حفظ العضو2-2

يف اغبقيقة إف مدة صبلحية األعضاء كاألنسجة البشرية زبتلف من عضو كنسيج بشرم ألخر، كذلك حبب 

تكوينو التشرحيي، كمن اغبقائق العلمية الثابتة من ىذا اجملاؿ، أف بعض األنسجة العظيمة كالشرايُت، ديكن أف تبقى 

صاغبة لبلستعماؿ لفًتات زمنية طويلة نسبيا، أما البعض األخر من األعضاء ال سيما اؼبكبة منها، فهي تتلف يف 

فًتات زمنية قصَتة، قد ال تتجاكز ساعات كالكبد كالكلى كقد حاكؿ األطباء التغلب على ىذه الظاىرة 

 .باستخداـ تقنيات طبية ـبتلفة

:  توافق األنسجة بين المتلقي والمتنازل2-3

كيعترب ىذا الشرط أىم عنصر من عناصر عملية النقل ك الزرع ككل، ألف أخطر ما يهدد التطور الطيب يف 

ىذا اجملاؿ، ىو ظاىرة رفض األجساـ الغريبة من قبل أجساد اؼبتربع ؽبم، ال سيما عندما يكوف التربع بُت 

 3.األشخاص ال تربط بينهم أم صلة قرابة أك دـ

 

 

                                                           
 35-374رضامحمدجعفر،رضاالمجنًعلٌهوأثرهعلىالحقفًالتعوٌض،المرجعالسابق،ص.أنظرد.1
 328-327،المرجعالسابقص(أعمالالمتلقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة.2
 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم 3
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: مكان إجراء عمليات النقل و الزرع- 3

جيب أف تتوفر للطبيب أك جراح األسناف يف " من مدكنة أخبلقيات مهنة الطب (14)لقد يف أحكاـ اؼبادة 

اؼبكاف الذم فيو مهنتو، ذبهيزات مبلئمة ككسائل تقنية كافية ألداء ىذه اؼبهمة، كال ينبغي للطبيب أك جراح 

األسناف، بأم حاؿ من األحواؿ، أف ديارس مهنتو يف ظركؼ من شأهنا أف تضر بنوعية العبلج أك األعماؿ 

ال " ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85من القانوف رقم  (167/1) كما جاء  يف أحكاـ اؼبادة 1." الطبية

ينتزع األطباء األنسجة أك األعضاء البشرية كال يزرعوهنا إال يف اؼبستشفيات اليت يرخص ؽبا بذلك الوزير اؼبكلف 

 كمن ىنا قبد أف اؼبشرع اعبزائرم قد حدد ضوابط معينة ينبغي توافرىا ، عند تقدَل العبلج الطيب سواء 2" بالصحة

كاف يف صورتو التقليدية، أك عن طريق نقل كزرع األعضاء البشرية فلم جيز إجراء مثل ىذه العمليات إال يف 

 3.اؼبستشفيات اؼبرخص ؽبا قانونا بذلك، من طرؼ كزير الصحة 

، تضمن أظباء 1993 مارس سنة 23كقد صدر عن كزير الصحة يف ىذا اجملاؿ قرارين، القرار يف 

 أكتوبر سنة 2اؼبؤسسات اؼبرخص ؽبا قانونا دبمارسة عمليات انتزاع كزرع األعضاء البشرية، كقرار أخر يف 

. ، ألغي القرار األكؿ2002

، كتتمثل 4كنص فيو على اؼبؤسسات االستشفائية اؼبرخص ؽبا قانونا بتنفيذ عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية

: ىذه اؼبستشفيات يف 

 :بالنسبة الستئصال وزرع القرنية - أ

. (اعبزائر)اؼبركز االستشفائي اعبامعي مصطفى باشا -

. (كىراف)اؼبؤسسة االستشفائية اؼبخصصة لطب العيوف -

. (اعبزائر )اؼبركز االستشفائي اعبامعي ببٍت مسوس -
                                                           

 140-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1
 329-328،المرجعالسابقص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة.2
 1420،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة8،المإرخف276ً-72أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.3
 .192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم 4
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. (اعبزائر )اؼبركز االستشفائي اعبامعي بباب الوادم -

.  (عنابة)اؼبركز االستشفائي اعبامعي -

: بالنسبة الستئصال وزرع الكلى- ب

. (اعبزائر)اؼبركز االستشفائي اعبامعي مصطفى باشا -

. (قسنطينة)اؼبؤسسة االستشفائية اؼبتخصصة عيادة دقسي -

: عمليات استئصال وزرع الكبد- ج

 1.مركز بيار مارم كورم-            

ضوابط التصرف في األعضاء البشرية للموتى  :المطلب الثاني

لقد أثارت عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية بُت األحياء العديد من اؼبشاكل القانونية، كىو أمر ال يتصور يف 

ؾباؿ نقل كزرع األعضاء، عندما يكوف التصرؼ منصبا على عضو جيد مصدره يف اعبثة، كمع ذلك فقد أثار ىذا 

اؼبوضوع جدال فقهيا كبَتا سواء ما تعلق بتحديد غبظة الوفاة، كضركرة توافر شركط كضوابط قانونية معينة للقوؿ 

دبشركعية ىذا التصرؼ، توفرىا يف الشخص اؼبتوىف كبُت ما جيب توافره يف أقاربو كىذا ما سندرسو يف ىذا اؼبطلب 

: كمايلي

الضوابط المتعلقة بالمتوفى : الفرع األول

، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (165  ك 164)من خبلؿ استقرار أحكاـ اؼبادتُت 

:  ديكننا القوؿ أف ىذه الشركط تتمثل فيما يلي2، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، 85-05

. أف يتم اإلثبات الطيب كالشرعي للوفاة-1

. رضا اؼبتوىف بالتربع قبل كفاتو-2
                                                           

-144-المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.1

145 
فبراٌرسنة16،المإلرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم 2

 1123،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985
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. عدـ كشف ىوية أطراؼ عملية النقل ك الزرع-3

: أن يتم اإلثبات الطبي والشرعي للوفاة-1

من القانوف رقم  (164/1)كقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا الشرط صراحة، من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

ال جيوز انتزاع "، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، اليت جاء فيها 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 90-17

األنسجة كاألعضاء من األشخاص اؼبتوفُت قصد زرعها، إال بعد اإلثبات الطيب كالشرعي للوفاة، كحسب 

 1 "اؼبقاييس العلمية اليت حيددىا الوزير اؼبكلف بالصحة العمومية

من خبلؿ ىذه اؼبادة يتضح لنا أف اؼبشرع اعبزائرم، قد أجاز التصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى، غَت 

أف األمر مرتبط بالدرجة األكىل، باإلثبات الطيب كالشرعي للوفاة، كفقا للمقاييس العلمية اليت حيددىا كزير 

الصحة، كمن طرؼ عبنة طبية، فما اؼبقصود بذلك؟ 

فأما اإلثبات الطيب للوفاة فيقصد بو ربديد غبظة الوفاة، دبعٌت غبظة ميبلد اعبثة، علما أف اؼبقصود بالوفاة 

يف ىذه اغبالة، ىي الوفاة اغبقيقية ال اغبكمية، فالوفاة اغبكيمة زبرج عن نطاؽ دراستنا دبا أف األمر يتعلق 

 2.بالتصرفات القانونية اليت ترد على األعضاء البشرية للموتى

كلقد تنازؿ يف ىذا اجملاؿ ربديد للحظة الوفاة اذباىاف أساسياف، االذباه األكؿ يقوؿ بأف ربديد غبظة 

الوفاة، ال بد من أف يتم كفقا للمعيار التقليدم، الذم يعرؼ على أنو توقف القلب عن النبض، دبعٌت توقف 

 فهذا االذباه، كالذم يسمى باالذباه اإلكلينيكي 3الدكرة الدموية كتوقف اعبهاز التنفسي داخل اعبسم عن العمل،

، ككفقا ؽبم ال يكفي القوؿ دبوت الدماغ للقوؿ بوقوع الوفاة كبالتايل فاف الطبيب ال جيوز لو استئصاؿ أم عضو 

                                                           
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم 1

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
2
 120منذرالفضل،التصرفالقانونًالمشروعفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3
 338المرجعالسابقص(الكتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
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قبل توقف القلب تلقائيا عن العمل، كموت خبلياه كتوقف التنفس، فبا يًتتب عليو حرماف اؼبخ كسائر أعضاء 

 1.اعبسم من األكسجُت الضركرم للحياة

غَت أف ىذا اؼبعيار انتقد كضابط لتحدم الوفاة فقيل أف ىذا اؼبعيار غَت دقيق، ذلك أف توقف القلب 

فالطبيب . كاعبهاز التنفسي عن أداء كظائفهما البيولوجية، قد ال يدؿ سول على اؼبوت الظاىرم ال اؼبوت اغبقيقي

من خبلؿ خربتو الطبية يستطيع كباللجوء إىل كسائل اإلنعاش أك الصدمة الكهربائية، أك ؾبرد تدليك القلب إعادتو 

 كما اعترب ىذا اؼبعيار غَت كاؼ لتحديد غبظة 2.لوضعو العادم، كيف ىذه اغبالة تبقى خبليا اؼبخ سليمة كحية

. الوفاة يف اغباالت اليت يكوف فيها اإلنساف بُت اؼبوت كاغبياة

فقد حيدث أف يظل القلب كاعبهاز التنفسي أحياء بينما تكوف خبليا اؼبخ ميتة، كىنا يدخل الشخص يف 

 3.حالة غيبوبة، نتيجة إلصابة اؼبراكز العصبية لديو كتلفها

كما كأضيف إىل صبلة االنتقادات اليت كجهت ؽبذا االذباه، أف األخذ هبذا اؼبعيار من شأنو أف يؤدم إىل 

استحالة، إجراء الكثَت من عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية، ما داـ أنو يعتمد على التوقف النهائي للقلب 

كاعبهاز التنفسي، ال سيما كأف الكثَت من األعضاء، ال تكوف صاغبة للزرع إال خبلؿ فًتات زمنية معينة فضبل عن 

أف السرعة ىي عادة اليت ربكم ىذا النوع من العمليات، كبالتايل فاف موت القلب يعٍت عدـ إمكانية االستفادة 

 كلذلك كاف البد من إجياد معيار جديد لتحديد غبظة الوفاة، فظهر االذباه الثاٍل أك ما يعرؼ دبعيار اؼبوت 4منو 

الدماغي كالذم حدد غبظة الوفاة دبوت اؼبخ دبعٌت توقف الدماغ عن العمل كإبداء أم ردكد فعل، كقد تبٌت ىذا 

اؼبعيار ما جاء بو الطب اغبديث من معايَت لتحيد غبظة الوفاة، كالذم استقر على أف حياة اإلنساف تنتهي عندما 

 5.سبوت خبليا اؼبخ لديو، كظلت خبليا قلبو حية

                                                           
1
 120منذرالفضل،التصرفالقانونًالمشروعفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
 127،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
3
 315المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
4

 262سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد
5
 339المرجعالسابقص(الكتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
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كقد أيدت أغلب التشريعات اؼبقارنة ىذا االذباه يف ربديد غبظة الوفاة، كاختفت صور تبينها لو بُت من 

نصت عليو صراحة يف أحكاـ قوانينها، كالقانوف االيطايل كاألرجنتيٍت كاالسباٍل كالسويسرم، كالعراقي كالتونسي 

كاؼبغريب، ككذلك األمريكي، الذم حدد العبلمات اليت جيب على الطبيب أف يراعيها يف حالة تقريره للموت 

انعداـ االنعكاسات اغبدقية بأف غبظة الوفاة كانعداـ اغبركات العضلية : الدماغي لشخص ما، كاليت تتمثل يف 

.  البلشعورية كخاصة التنفس

 أف الوفاة 1971كالتوقف النهائي ألم أثر لنشاط اؼبخ، كما نصت صراحة كيف القانوف الصادر عنو يف 

 (11).النهائية ىو التوقف التاـ كالنهائي عبميع كظائف اعبسم

عليها يف اجملاؿ الطيب، دبعٌت أنو ال ديكن  كبُت من اعتربت اؼبسألة تتعلق بالدرجة األكىل باؼبعايَت اؼبتعارؼ

تقييد الطبيب كحصره يف مفهـو ؿبدد للوفاة، بل كال مربر لذلك أصبل، لذا ينبغي ترؾ غبظة الوفاة كسببها ليحدد 

لتقدير القاضي كما يتوافر لو من إمكانيات، كالذم ينبغي أف يرعى يف تقديرىا أصوؿ اؼبهنة، كمن بينها التشريع 

البلجيكي، اؼبصرم، كالفرنسي الذم ماؿ من خبلؿ نصوصو القانونية إىل ربديد الوفاة، عن طريق األساليب 

 2.الفنية

أما بالنسبة ؼبوقف اؼبشرع اعبزائرم فنستطيع القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ آخر عبارة كردت يف نص 

 قد تبٌت االرباد الذم 3 ،05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (146/1)اؼبادة 

سكت عن تنظيم غبظة الوفاة دبوجب نصوص قانونية كاضحة، بل ترؾ األمر لوزير الصحة، حيث يتكفل ىذا 

. األخَت بتحديد اؼبعايَت العلمية اليت يعتمد عليها لتحديد غبظة الوفاة، أف اؼبسألة طبية حبتة

                                                           
1
 127،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2
-362المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.

365. 
3

 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
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، كالذم حدد فيو اؼبعايَت الطبية اليت جيب على 39-89، قرار رقم 1989كقد صدر عن كزير الصحة يف 

من ىذا القرار، تثبت الوفاة  (1)األطباء مراعاهتا، يف إثبات الوفاة بغرض االستئصاؿ كالزرع كطبقا لنص اؼبادة 

: باؼبعايَت التالية

. اؼبعايَت اإلكلينيكية-1     

. اؼبعايَت اؼبتعلقة بانعداـ الوعي-2     

 1.اؼبعايَت الكهربائية للتأكد من موت خبليا اؼبخ، باستخداـ رسم اؼبخ الكهربائي-3     

غَت أف ىذا القرار كعلى اعتبار انو يقـو على مقاييس عاؼبية فقد تعرض للنقد، كبالتايل مت إلغاؤه يف 

 على إنشاء ؾبلس 2، كمت النص دبوجب التعديل الذم طرأ على القانوف اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، 1990

، كيكلف ىذا األخَت بتوجيو كتقدَل اآلراء (1 مكرر168)كطٍت ألخبلقيات العلـو الطبية، دبوجب اؼبادة 

كالتوصيات حوؿ عملية انتزاع األنسجة كاألعضاء، كزرعها، ككل اؼبناىج العلمية اليت يفرضها تطور التقنيات الطبية 

 3.كالبحث العلمي، مع السهر على احًتاـ حياة اإلنساف كضباية سبلمتو البدنية ككرامتو

كمن أجل إضفاء الصفة القانونية على اؼبعايَت اليت جيب االعتماد عليها، للتأكد من الوفاة صدر عن كزير 

، قرار كزارم نص على معايَت علمية جديدة إلثبات الوفاة تتمثل يف االنعداـ 2002 نوفمرب سنة 19الصحة يف 

التاـ للوعي، غياب نشاط عضوم دماغي، التأكد من االنعداـ التاـ للتهوية العفوية عن طريق اختبار العُت، 

التأكد من موت خبليا اؼبخ، من خبلؿ استخداـ رسم اؼبخ الكهربائي مرتُت كقد اعتربت ىذه اؼبعايَت أكثر مراعاة 

 كقد أضاؼ اؼبشرع اعبزائرم شرطا آخر للتصرؼ يف أعضاء اعبثة، يتمثل يف أف يتم 4.للمجتمع اعبزائرم كإمكانيتو

.   إثبات ىذه الوفاة عن طريق اللجنة الطبية

                                                           
1
 336،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2
 369المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد.
3

 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
4
 337،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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من نفس القانوف، كىذه اللجنة الطبية ىي عبارة عن عبنة طبية  (167)اليت نص عليها يف أحكاـ اؼبادة 

تنشأ خصيصا يف اؽبياكل االستشفائية، تتوىل تقرير ضركرة انتزاع العضو البشرم أك زرع كتأذف بو كما يتوىل طبيباف 

على األقل من ىذه اللجنة، بوجود طبيب شرعي إثبات الوفاة كيتم تدكين مبلحظاهتم يف سجل خاص، على أنو 

ال ديكن لؤلطباء الذين يعاينوف الوفاة كيثبتوهنا ، أف يكوف ضمن اجملموعة أك الفريق الطيب الذم يتوىل عملية الزرع، 

، اؼبتعلق حبماية 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم (165/2)كىو ما أكدتو اؼبادة 

 1.الصحة كترقيتها

أما أمهية إثبات الوفاة الطبية ك الشرعية للوفاة، فتتمثل يف كوهنا ضركرية على اعتبار أف االنتزاع من اعبثة 

غالبا ما ينصب على األعضاء البشرية اؼبنفردة داخل اعبسم، كاليت تتوقف على كجودىا اغبياة كالقلب مثبل، كمن 

ىنا راعي اؼبشرع اعبزائرم ىذه اؼبسألة فأكجب التأكد من ربقق غبظة الوفاة، ال سيما ك أف التطور التقٍت يف ؾباؿ 

العلـو الفنية، أكضح أف ربديد الوفاة ليس مشكبل يتعلق جبواز نقل األعضاء البشرية من اعبثة فحسب، بل يتعلق 

 2.بالرضا هبذا االستئصاؿ من قبل اؼبعٍت قبل كفاتو، كمن ذكيو بعد كفاتو

: رضا المتوفى بالتبرع قبل وفاتو-2

، 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (164/2)لقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

كما جاء " كيف ىذه اغبالة جيوز االنتزاع إذا عرب اؼبتوىف أثناء حياتو على قبولو ذلك" اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها 

دينع القياـ بانتزاع األنسجة أك األعضاء هبدؼ الزرع  إذا عرب الشخص قبل كفاتو " يف اؼبادة من نفس القانوف 

. 3" كتابيا عن عدـ موافقتو على ذلك أك كاف ىذا االنتزاع يعيق عملية التشريح الطيب الشرعي

                                                           
1


 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
2
 393المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
3

 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
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كمن ىنا يتضح لنا أف اؼبشرع اعبزائرم مل حيدد شكلية معينة فيما يتعلق باغبصوؿ على رضا اؼبتوىف، 

، فلو أف يعرب عن موافقتو "إذا عرب أثناء حياتو على قبولو" باالستئصاؿ من جثتو بعد الوفاة، إذا اكتفى بالقوؿ 

كتابيا أك شفهيا أك بأم كسيلة أخرل، كاف يوصي بعدـ االعًتاض على االقتطاع من جثتو، أك أف حيدد العضو 

 كلكن فيما يتعلق برفض اؼبتوىف قبل كفاتو 1.الذم يرغب يف أف يتنازؿ عنو، أك الغرض من استئصاؿ العضو

التصرؼ يف أعضائو البشرية، فقد اشًتط اؼبشرع الكتابة إلثبات ىذا الرفض كاالعتداد بو كالعلة يف ذلك 

كاضحة،ففي اغبالة األكىل من احًتاـ مبدأ حرمة اعبثة كيف اغبالة الثانية، قدر أف مبدأ حرمة اعبثة ال ديكن اؼبساس 

 2بو مىت صدر رفض صريح من صاحبو 

: عدم الكشف عن ىوية أطراف عملية الزرع والنقل-3

من القانوف رقم  (165/2)لقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذا الشرط صراحة من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

كما دينع " ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كاليت جاء فيها 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 90-17

 3.كشف ىوية اؼبتربع للمستفيد كذا ىوية األخَت لعائلة اؼبتربع

كمفاد ىذا الشرط ىو منع أطراؼ العملية من التعرؼ على ىويتهم، كالسبب يف ذلك حىت ال يظل اؼبتربع 

. لو يشعر باالمتناف الدائم اذباه اؼبتربع

كحىت ال يبقى اؼبتربع يف حالة شعور دائم بالتفضيل على اؼبتربع لو، فحىت تبقى العمليات ككل يف إطار 

إنساٍل، كيبقى الغرض منها ىو تكريس ظاىرة التعاضد كالتعاكف كالتكامل االجتماعي، كسخ اؼبشرع اعبزائرم ىذه 

 4 .القاعدة

                                                           
1
 338،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2

 339-338،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
3

 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
4
 264المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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فضبل عن ىذا الشرط اشًتط اؼبشرع اعبزائرم بصورة ضمنية ما يعرؼ دببدأ التفرقة الطبية، كاؼبقصود هبا أف 

يكوف األطباء الذين عاينوا الوفاة كقاموا بإثباهتا، كالذين يعتربكف أعضاء يف اللجنة الطبية على مستول اؽبيكل 

االستشفائي، غَت الذين يتولوف عملية النقل كالزرع كاؽبدؼ من ذلك ىو استبعاد تبلعب األطباء باألعضاء 

البشرية، كاف كاف قد عيب على اؼبشرع اعبزائرم ىذا الشرط، على اعتبار أف التطور الطيب كاػبربة الطبية، ال سيما 

 1.يف اجملتمع الطيب اعبزائرم، ليس كلها باؼبستول العلمي كالطيب اؼبطلوب، إلمكاف اشًتط مثل ىذا الشرط

 الضوابط المتعلقة بأقارب المتوفى: الثاني الفرع*

، اؼبتعلق حبماية الصحة 17-90من القانوف رقم  (164/3)إف اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

كترقيتها، كالفقرة الرابعة من نفس اؼبادة أجاز ألقارب اؼبتوىف التصرؼ يف األعضاء البشرية من جهة، كأجاز 

 2. التصرؼ يف األعضاء البشرية دكف اغبصوؿ على موافقة احد من جهة أخرل

إذا مل يعرب اؼبتوىف أثناء حياتو ال جيوز االنتزاع إال بعد موافقة أحد أعضاء  (164/3)فجاء يف أحكاـ اؼبادة 

األب أك األـ، الزكج أك الزكجة، االبن أك البنت، األخ أك األخت، أك الويل : األسرة، حسب الًتتيب األكيل التايل

 3".الشرعي إذا مل تكن للمتوىف أسرة

كمن ىنا نبلحظ أف اؼبشرع اعبزائرم، اعترب أف استئصاؿ األعضاء البشرية من اعبثة يف حالة رفض اؼبتوىف 

ذلك يعترب أمرا غَت مشركع، غَت أنو كيف حالة عدـ صدكر رفض صريح من اؼبتوىف، ففي ىذه اغبالة اعتد اؼبشرع 

اعبزائرم بإمكانية التصرؼ يف األعضاء البشرية للمتوىف من طرؼ أقاربو، غَت أنو مل جيعل ىذا اغبق لؤلقارب مطلقا 

فقد حدد من جهة كعلى سبيل اغبصر، األشخاص الذين يكوف ؽبم التصرؼ يف أنسجة أك أعضاء اؼبتوىف، كما 

 4.أنو أكردىم على سبيل الًتتيب

                                                           
1
 120المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
2
 338،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
3

 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
4

 392المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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فبا يدؿ على أنو يعًتؼ دببدأ أحقية أقارب على جثة اؼبتوىف، على أف إذا اغبق ال ينشأ إال بالتحقق التاـ 

 1.من الوفاة، كذلك ذبسيدا ؼببدأ حرمة اعبثة

منها، كاؼبتعلقة  (2ك164/1)ىذا كقد خرج اؼبشرع اعبزائرم عن القاعدة العامة اليت أكردىا يف النص اؼبادة 

باؼبوافقة، نص صراحة يف الفقرة األخَتة من نفس اؼبادة، على أنو جيوز التصرؼ يف القرنية كالكلية عن طريق 

 :االنتزاع بدكف موافقة أحد، كذلك مىت توافرت صبلة من الشركط القانونية  كاليت تتمثل يف 

. تعذر االتصاؿ يف الوقت اؼبناسب بأسرة اؼبتوىف، أك فبثليو الشرعيُت-1

. من شأف التأخر يف االنتزاع أف يؤدم إىل عدـ صبلحية العضو ؿبل االستئصاؿ-2

. أف تقضي ذلك ضركرة استعجالية للمستفيد من العضو-3

أف زبضع ىذه الضركرة ؼبعينة اللجنة الطبية، اؼبتواجدة على مستول اؼبراكز االستشفائية كاليت تتوىل تقدير -4

 2.ىذه الضركرة، كمنح اإلذف أك عدـ منحو سواء بالزرع أك االستئصاؿ

كقد اعترب البعض أف حق الطبيب يف التصرؼ يف ىذه اغبالة، يستمده من الرغبة يف ربقيق مصلحة عامة 

كىي مصلحة متمثلة يف اإلنسانية كالتضامن اإلنساٍل، ككوف اؼبصلحة العامة تعود بالنفع على شخص ال ينفي 

 كديكن تفسَت ذلك بالنسبة للمشرع 3بل تضاؼ يف ىذه اغبالة اػبصوصية للعمومية،    نفعها على اجملتمع ككل،

اعبزائرم بأنو عند كضعو ؽبذه القاعدة، راعى اؼبنفعة  العامة اليت تعود على اجملتمع بعد عملية الزرع كاليت يفًتض 

فيها أف تكوف فبا قبلها، ال سيما ك أف مرد التدخل يف ىذه اغبالة  ىو االستعجاؿ الذم عادة ما تفرضو الظركؼ 

الصحية للمتلقي، كما كأف التدخل الطيب يف صورتو ىذه، إمنا جيد أساسا لو يف نص قانوٍل صريح، مادامت 

 4.هتدؼ للمحافظة على حياة الشخص اؼبريض، كضماف سبلمتو البدنية
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1
 312سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد

2
 439المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
3
 .112حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًتثٌرهاعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
4

 445المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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كبذلك يكوف قد رفض مسايرة االذباه الفقهي القائل بتأميم اعبثة، دبعٌت أف تصبح اعبثة ملكا للدكلة 

تتصرؼ فيها كيفما تشاء ضمن إطار اؼبصلحة العامة، على اعتبار أف اؼبصلحة العبلجية للمرضى احملتاجُت 

للمرضى، كالتقدـ الطيب يقتضياف مثل ىذه التضحية فأقارب اؼبتوىف كاف كاف ؽبم مصلحة على اعبثة، إال أف 

مصلحة اجملتمع تعلو ىذه اؼبصلحة كمىت كاف األمر كذلك، فحقوؽ اجملتمع تتمتع باألكلية مقارنة حبقوؽ أسرة 

1.ؼبتوىف على اعبثة، كقد اعتنق ىذا االذباه كل من التشريع البولوٍل كالفرنسي كاليوغسبليف كاللبناٍل يف حدكد معينة

                                                           
1
 151-150حسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقاونٌةالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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ألف التصرؼ يف األعضاء البشرية خيضع عبملة من الشركط كالضوابط القانونية، فاف ـبالفة أحد ىذه 

الضوابط يشكل سببا طافيا لقياـ اؼبسؤكلية القانونية للطبيب، باعتباره ىو من يتوىل عملية االستئصاؿ كالزرع سواء 

 اؼبتضمن 01-09كانت ىذه اؼبسؤكلية جنائية أك مدنية، كىو مات كاله اؼبشرع اعبزائرم بالتنظيم يف القانوف رقم 

، رغم أنو قد تناكؿ صبيع األحكاـ التنظيمية 2014 فرباير 04 اؼبؤرخ يف 01-14قانوف بقانوف العقوبات اؼبعدؿ 

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها ك اؼبعدؿ ك 05-85لعملية استئصاؿ كزرع األعضاء البشرية يف القانوف رقم 

كسنتناكؿ ىذا اؼبوضوع يف ظل التشريعات اؼبقارنة  . 2008 جويلية 20 اؼبؤرخ يف 13-08اؼبتمم بالقانوف رقم 

 ك 1966 يونيو سنة 8، اؼبؤرخ يف 156-66كالتشريع اعبزائرم سنتناكؿ األحكاـ العامة الواردة  يف األمر رقم 

كل ذلك على مستول .اؼبتضمن قانوف العقوبات، فضبل عن ما كرد من أحكاـ يف مدكنة أخبلقيات الطب

، على (اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب اؼبتصرؼ يف األعضاء البشرية)مبحثُت، تناكؿ على مستول اؼببحث األكؿ 

 : كما يلي (اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب اؼبتصرؼ يف األعضاء البشرية )مستول اؼببحث الثاٍل 
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المسؤولية الجنائية للطبيب المتصرف في األعضاء البشرية : المبحث األول

على اعتبار أف األمر يتعلق أساسا، باغبق يف السبلمة البدنية للفرد، فاف مسؤكلية الطبيب يف ؾباؿ نقل كزرع 

األعضاء البشرية، عادة ما تكوف جنائية، أكثر منها مدنية عند تعلق األمر بالتصرؼ الذم باشره على جسد 

اؼبتربع أك اؼبتربع لو، كىذه اؼبسؤكلية إمنا قيامها يرتبط بالدرجة األكىل بإخبلؿ الطبيب بالتزامو اؼبهنية كفقا لؤلصوؿ 

اؼبهنية اؼبتبعة، كأما نتيجة لعدـ التزاـ دبا نص عليو القانوف من شركط كضوابط تتعلق بإباحة ىذا التصرؼ، كعموما 

ديكننا القوؿ نتيجة الرتكابو خطأ سواء كاف عمدا أك عن غَت قصد ترتب عليو حدكث ضرر للمريض أك اؼبتربع، 

مع ثبوت العبلقة السببية بُت اػبطاء كالضرر، فبا ديكن أف سبنعو من العقاب مىت توافر يف حقو مانع من موانع 

أركاف اؼبسؤكلية اعبنائية )العقاب، كعلى ىذا األساس قسمنا ىذا اؼببحث إىل مطلبُت أساسيُت، اؼبطلب األكؿ

: ، نعاعبها كما يلي(موانع اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب) ، كاؼبطلب الثاٍل (للطبيب

 أركان المسؤولية الجنائية للطبيب المتصرف في األعضاء البشرية: المطلب األول

ؼبا كاف األصل إف اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب ربدد بااللتزاـ القانوٍل القائم يف ذمتو، كالذم يقضي يتحملو 

اعبزاء اؼبقرر قانونا، نتيجة لقيامو بفعل أك االمتناع عن القياـ بفعل، يشكل يف جوىره خركجا أك ـبالفة لؤلحكاـ 

 فاف اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب تقـو مىت توافرت أركاهنا كانتقدت يف 1اليت أقرهتا التشريعات اعبنائية الطبية العامة، 

 .جانب الطبيب موانعها أك أسباب إباحتها

، الفرع (الركن الشرعي) فركع أساسية، الفرع األكؿ 3كعلى ىذا األساس قمنا بتقسيم ىذا اؼبطلب إىل 

: ، نعاعبها كما يلي(الركن اؼبادم كاؼبعنوم )الثاٍل 

 

                                                           
1
 108منذرالفضل،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونالجنائً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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الركن الشرعي : الفرع األول*

األصل يف النظرية العامة يف القانوف اعبنائي، أف ال جردية كال عقوبة، كال تدبَت أمٍت من غَت قانوف، كىو ما 

ال جردية كال عقوبة أك تدبَت "ج حيث جاء فيها .ع.من ؽ (1)أكده اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

.  كىو ما يعرؼ بالركن الشرعي للجردية1." أمن بغَت قانوف

كمن ىنا كإسقاطا ؽبذا العنصر على اجملاؿ الطيب، كنقل كزرع األعضاء البشرية على كجو اػبصوص، 

نستطيع القوؿ أف األصل ىو جواز تدخل طبيب لتقدَل العبلج الطيب اؼبناسب للمريض على أف يتم ذلك بالوجو 

اؼبتعارؼ عليو،أم من خبلؿ إتباع األصوؿ اؼبهنية، كالتزاـ بتنفيذ كافة االلتزامات القانونية اليت يوقعها القانوف على 

عاتقو سواء سبثلت يف االلتزاـ بالبصَت أك االلتزاـ بتقدَل العبلج، كعدـ رفض تقدَل اؼبساعدة الطبية ؼبن ىو يف 

حاجة إليها، فضبل عن توافر كافة الشركط القانونية اؼبتعلقة بضوابط فبارسة العمل الطيب كإباحتو، سواء من 

ترخيص قانوٍل دبباشرة العمل الطيب كقصد ربقيق الشفاء من كراء التدخل اعبراحي، كالتزاـ بصورة أساسية، 

 2.باألصوؿ اؼبهنية كالفنية يف ىذا اجملاؿ، بعد توافر رضا اؼبريض بالعبلج

كما أف األصل يف الطبيب ىو عملو على تقدَل العبلج، كالتحسُت من اغبالة الصحية للمرضى كليس 

فبارسة التدخل الطيب قصد اإلضرار باؼبريض، أك زيادة حالتو سواء كمن ىنا فاف كل ما يقـو بو الطبيب من أعماؿ 

أك يف صورة نقل كزرع األعضاء البشرية، يعترب مشركعا ما مل ينص القانوف على خبلؼ ذلك، كمىت حدث ذلك 

فعبل كارتكب الطبيب أحد األفعاؿ اليت أصبحت تعترب ؾبرمة قانونا، قامت مسؤكليتو اعبنائية، لتحقق الركن 

 3.الشرعي يف جانبو

 

                                                           
1
 01،المتضمنقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة8،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
2
 228المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
3
 12،ص2004محمودالقبالوي،المسإولٌةالجنائٌةللطبٌب،بدونرقمالطبعة،دارالفكرالجامعً،القاهرة،سنة.أنظرد
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الركن المادي والمعنوي : الفرع الثاني*

 على اعتبار 1نظرا الف اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب عادة ما تقـو على فكرة اػبطأ ال اإليذاء العمد ؼبريضو، 

أف األعماؿ الطبية اؼباسة بالسبلمة البدنية للفرد كنقل األعضاء البشرية كزرعها، كاف كاف فيها مساس مباشر دببدأ 

احًتاـ كضماف السبلمة البدنية للفرد كحقو يف اغبياة، إال أف القانوف من خبلؿ إجازهتا، جيعل من صفة االعتداء 

على ىذا اغبق من طرؼ الطبيب، عن طريق التدخل اعبراحي غَت موجودة بالنسبة إليو بل كالقائمُت معو على 

العمل الطيب أيضا، فبل يسألوف باعتبارىم مرتكبُت عبردية اإليذاء العمد، الف غاية العبلج اليت قصد ربقيقها من 

كراء ىذا التدخل اعبراحي كاف ىدفا مشركعا كمن ىنا فالطبيب كباستعمالو ىذه اغبصانة القانوٍل، عادة ما ينتفي 

 2.عنصر اإليذاء العمد يف حقو

فسنركز دراستنا على عنصر اػبطأ يف اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، دكف 

. إمهاؿ ما تعلق بتوافد القصد اعبنائي عند الطبيب إلغباؽ الضرر باؼبريض أك اؼبتربع

 .الخطأ الطبي في مجال نقل وزرع األعضاء البشرية الموجب للمسؤولية الجنائية للطبيب: أوال

مبدئيا يعرؼ اػبطأ الطيب على أنو كل ـبالفة أك خركج من الطبيب عن القواعد ك األصوؿ الطبية، اليت 

يقضي هبا الطب، أك اؼبتعارؼ عليها نظريا كعمليا كقت تنفيذه للعمل الطيب، أك إخبللو بواجب اغبيطة كاليقظة 

الذم بفرضو القانوف القانوف، مىت ترتب عن فعلو نتائج جسيمة يف حُت كاف يف قدرتو أف يتخذ اليقظة كالتبصر 

 3.حىت ال يضر باؼبريض أك اؼبتربع

كىو يف إطار اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب كل إخبلؿ من الطبيب عند تصرفو بواجبات اغبيطة كاغبذر اليت 

يفرضها القانوف، كعدـ حيلولتو تبعا لذلك دكف أف يفضي إىل حدكث النتيجة اإلجرامية، يف حُت كاف يف 
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 253عبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
 106منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
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 78محمودالقبالوي،المسإولٌةالجنائٌةللطب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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 كصور اػبطأ اليت يًتتب عليها اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب، ىي كل من عدـ الدراية 1استطاعتو كمن كاجبو، 

، كالراجح أف ىذه الصور (اؼبهارة، التقصَت، عدـ االنتباه، اإلمهاؿ كعدـ مراعاة كإتباع األصوؿ اؼبهنية اؼبعتمدة)

ج كاليت .ع.من ؽ (288)كىو ما عرب عنو اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ اؼبادة 2.ؿبددة على سبيل اغبصر ال اؼبثاؿ

كل من قتل خطأ أك تسبب يف ذلك برعونتو أك عدـ احتياطو أك عدـ انتباىو أك إمهالو أك عدـ مراعاتو "جاء فيها

 3"األنظمة

كمن ىنا فالطبيب يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية من اؼبوتى مثبل، إذا أخل بأحد الضوابط القانونية 

-164)كاؼبواد 4، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، 05-85من القانوف رقم  (161)الواردة يف أحكاـ اؼبادة من 

 5.، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85، اؼبعدؿ ك اؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (165

كاؼبتمثلة أساسا يف أف يتم اغبصوؿ على العضو البشرم أك النسيج اؼبراد زرعو عن طريق التربع، كامتناع 

اؼبقابل اؼبادم ك أف يكوف لغرض العبلج أك الغرض العلمي، كاف ال يضر ىذا الزرع بصحة اؼبتلقي، ك أف يتم 

اإلثبات الطيب كالشرعي للوفاة من قبل اللجنة الطبية اؼبكلفة قانونا بذلك، ك أف ال يتم التصرؼ إال بعد اغبصوؿ 

  6.على القبوؿ اغبر اؼبتبصر من أقارب اؼبتوىف، أك منو شخصيا قبل كفاتو

كفضبل عن الضوابط الطبية العامة عند قيامو بعملية االستئصاؿ من اعبثة لزرعو للمريض يوقعو ربت طائلة 

، 05-85العقاب كفقا للقواعد العامة يف قانوف العقوبات، كعلى كجو اػبصوص ما كرد يف أحكاـ القانوف رقم 

منو، القاعدة العامة لتجرَل األفعاؿ غَت اؼبشركعة  (239)اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كديكن القوؿ أف اؼبادة 

                                                           
1
،2002،الطبعةاألولى،دارالفكرالجامعً،القاهرة،سنة(فًضوءالفقهوالقضاء)أنظرشرٌفالطباخ،جرائمالخطؤالطبًوالتعوٌضعنها

 11ص
2
 255عبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3

 27،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
4


 

 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
5

 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1124-1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
6
 422المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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من  (289-288)يتابع طبقا ألحكاـ اؼبادتُت "يف جانبها اعبزائي كاؼبًتتبة عن النقل أك الزرع، كقد جاء فيها 

. قانوف العقوبات

أم طبيب أك جراح األسناف أك الصيديل أك مساعد طيب على كل تقصَت أك خطأ مهٍت يرتكبو خبلؿ 

فبارستو مهامو أك دبناسبة القياـ هبا، كيلحق ضررا بالسبلمة البدنية ألحد األشخاص أك بصحتو، أك حيدث لو 

 1" عجزا مستدديا أك يعرض حياتو للخطر أك يتسبب يف كفاتو

كمن ىنا يتبُت لنا أف صور اعبرائم الطبية اليت يسأؿ عنها الطبيب يف ميداف نقل كزرع األعضاء البشرية 

: ىي

 :جرائم االعتداء العمدي على النفس -1 

ج، فاف الطبيب يسأؿ جنائيا عن جردية القتل العمد، إذا قاـ .ع.من ؽ (265)فأعماال ألحكاـ اؼبادة 

بتشخيص حالة مريضو على أنو تويف دماغيا، كىو عامل بأف أمل الشفاء موجود، كأنو غَت متوىف دماغيا فعبل، 

كذلك بغرض استئصاؿ أحد األعضاء البشرية الضركرية للحياة، كالقلب مثبل، كيعاقب كفقا ألحكاـ اؼبادة السابقة 

. بالسجن اؼبؤبد إذا حدثت الوفاة ؽبذا االستئصاؿ

كقد أثَتت يف ىذا الصدد إشكالية تتعلق بالتكييف القانوٍل ؼبواقعة فصل العضو أك النسيج البشرم عن 

جسد اؼبستأصل منو، بُت ما إذا كانت تعترب جردية سرقة أـ جردية إحداث عاىة مستددية، أـ أف الطبيب يسأؿ 

عليهما معا؟ 

 

 

                                                           
1
 135،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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. ارتكاب الطبيب جريمة إحداث عاىة مستديمة: أوال

فأما الركن اؼبادم ؽبذه اعبردية فيتمثل يف فعل االعتماد على سبلمة اعبسم عن طريق اعبرح كالضرب، كلكن 

االعتداء الذم يقع على العضو البشرم ال ديكن تصوره يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية إال يف صورة اعبرح 

 كاؼبقصود باعبرح يف ىذا الصدد ىو كل قطع كسبزيق ينصب على أم 1.سواء كاف ىذا العضو داخليا أك خارجيا

جزء من أجزاء اعبسم البشرم، كبصفة عامة ديكن القوؿ أف اعبرح ىو كل مساس مادم عبسم اإلنساف، من شأنو 

 كيف 2أف يؤدم إىل تغيَتات مادية ملموسة يف أنسجة اعبسم كالناذبة عن االحتكاؾ أك االصطداـ بشيء مادم

نطاؽ اؼبسؤكلية اعبنائية ال يهم مقدار الضرر الناتج عن ىذا اعبرح إذ يكفي توافر ىذا السلوؾ اإلجرامي، كاقًتانو 

كما ال يهم قصد إحداث الضرر أك عدـ قصد ذلك، فالطبيب . بالنتيجة اؼبًتتبة عنو للقوؿ بقياـ اؼبسؤكلية اعبنائية

 3.حياسب حىت على قصده االحتمايل

كاعبرح يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية ال ديكن تصوره إال من خبلؿ االنتزاع أك االستئصاؿ أك األخذ 

. أك االقتطاع، الذم يشتمل يف مفهومو على القطع

ك أما عن القصد اعبنائي كركن مادم عبردية اعبرح اؼبفضي لعاىة مستددية، فانو يتوافر يف حق الطبيب 

عندما يقـو باستئصاؿ أحد األعضاء أك األنسجة البشرية من جسم اجملٍت عليو، رغم علمو خبطورة الفعل من 

اعبهة كإرادتو الرتكاب الفعل كإدراكو بالنتيجة اؼبتوقع حصوؽبا كنتيجة لو، كأهنا جردية يعاقب عليها القانوف غَت أف 

 4األمر ليس على إطبلقو 

                                                           
1
 119،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
2
 135،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
3
 67الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
4
،الطبعةالخامسة،(جرائمضداألشخاص،جرائمضداألموال،أعمالتطبٌقٌة)بنشٌخلحسٌن،مذكراتفًالقانونالجزائًالخاص.أنظرأ

 62،ص2006دارهومةللطباعةوالنشروالتوزٌع،الجزائر،سنة
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فالقصد اعبنائي للطبيب ال يكوف متوافرا، إذا ما قاـ باستئصاؿ أحد األعضاء أك األنسجة البشرية لشخص 

. ما، على أساس أنو ميت كمت إثبات كفاتو دبوجب شهادة كفاة

كما أف الطبيب إذا مل يكن مدركا ػبطورة فعلو على حق اجملٍت عليو يف سبلمة جسمو، فاف ىذا حيجب 

 ككذلك يف حالة ما إذا قاـ بإجراء عملية جراحية لغرض استئصاؿ كـر سرطاٍل كلكن 1. عنو اؼبسؤكلية العمدية

الضرر ناتج لوجود أكياس مائية، كمع ذلك يقـو باستئصاؿ الكلية بغرض إعطائها للغَت، فهنا ال تقـو مسؤكليتو 

اعبنائية على أساس سبق اإلصرار، كلكن األصل أف اعبردية استقطاع العضو البشرم عادة ما ترتكب بسبق 

 2اإلصرار أم أف الطبيب خيطط للعمل مسبقا مث يقدـ عليو 

أما عن النتيجة اإلجرامية، فهي تعترب عنصرا آخر من عناصر الركن اؼبادم عبردية الضرب العمد سواء أفضى 

ىذا التصرؼ للوفاة أك إحداث عاىة مستددية، أما عن العاىة اؼبستددية فلم يعرفها الفقو اعبنائي كإمنا اكتفى ببياف 

: ج يف.ع.من ؽ (264) كقد حددىا اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 3صورىا، 

. فقد أك بًت أحد األعضاء-1

. اؼبنع من استعماؿ العضو-2

. فقد البصر، أك فقد بصر إحدل العينُت دكف األخرل-3

 4. أية عاىة أخرل مستددية أخرل-4

. فهذا التعداد غَت كارد على سبيل اغبصر، كللقضاة بياف الطابع الدائم للعاىة

                                                           
1
 12أنظرشرٌفالطباخ،جرائمالخطؤالطبًوالتعوٌضعنها،المرجعالسابق،ص
2
 69الجنائً،المرجعالسابق،ةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
3

 73الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
4
 71ألحسٌنبنشٌخ،مذكراتفًالقانونالجنائًالخاص،المرجعالسابق،ص.أنظر.
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فقد أحد أعضاء اعبسم أك أحد أجزائها كفقد منفعتو أك " كقد عرفتها ؿبكمة النقض اؼبصرية على أهنا 

، ك االعتداء على اعبسم البشرم باعبرح لغرض إحداث عاىة مستددية، ألف االرادة "تقليلها بصفة مستددية

. متجهة اىل ىذه النتيجة من اؼبنطق

كتتوفر العاىة اؼبستددية إذا ترتب عنها يف أم صورة كانت تعطيل إحدل اغبواس بصورة كلية أك دائمة أك تشويو 

اعبسم اؼبستأصل منو أك خطر حاؿ على اغبياة، فبا يؤدم يف صبيع األحواؿ إىل فوات منفعة من اؼبتوقع اغبصوؿ 

. 1عليها، من العضو أك النسيج البشرم اؼبستأصل

ك أما عن العبلقة السببية بُت السلوؾ اإلجرامي كالنتيجة، كآخر عنصر من عناصر الركن اؼبادم عبردية 

إحداث عاىة مستددية، فبل بد من أف يتوافر حىت تقـو اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب، فإذا كاف القطع ليس ىو 

 2السبب يف إحداث العاىة اؼبستددية، انتفت اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب 

ك أما إذا أفضى للوفاة فالتكييف القانوٍل للجردية يف ىذه اغبالة ىو اغبرج أفضي للوفاة، كحىت يسأؿ عليها 

 كمىت توافرت ىذه األركاف ؾبتمعة ربققت مسؤكلية 3.الطبيب ال بد من أف يؤدم تدخلو اعبراحي إىل اؼبوت

.  الطبيب

ككاف مسؤكال جزائية عن ما صدر عنو من تصرفات، ماسة بالسبلمة البدنية لئلنساف يف غَت إطارىا 

 4.اؼبشركع كاؼبشرع اعبزائرم مل يقرر ؽبا عقوبة جزائية ؿبددة

: ج ديكننا القوؿ أف العقوبة يف ىذه اغبالة ىي.ع.من ؽ (3 ك164/2)لذا كتطبيقا ألحكاـ اؼبادة 

السجن اؼبؤقت من طبسة إىل عشرة سنة، كذلك إذا أفضى ىذا القطع إىل إحداث عاىة مستددية، أما إذا أفضى 

                                                           
1
 118،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
2
 69الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
3
 71ألحسٌنبنشٌخ،مذكراتفًالقانونالجنائًالخاص،المرجعالسابق،ص.أنظر.
4
 70الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
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 كما ديكن أف يسأؿ 1سن، (20)إىل عشرين  (10)بالسجن اؼبؤقت من عشرة  (الطبيب )للموت فيعاقب اعباٍل 

مسؤكلية جنائية عن جردية القتل غَت العمد، إذا ما قاـ باستئصاؿ عضو أك أكثر من أعضاء أك أنسجة اؼبريض 

بغرض زرعها، معتقدا نتيجة تشخيص خاطئ أف اؼبريض قد تويف فبا أدل لوفاة ىذا اؼبريض، فهنا يعاقب باعتباره 

 اغببس من 2، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها،05-85من القانوف رقم  (239)فبارسا إلمهاؿ كفقا ألحكاـ اؼبادة 

 3. دج100.000إىل دج 20.000ستة أشهر إىل ثبلث سنوات، كبغرامة مالية 

كقد ثار يف ىذا اجملاؿ تساؤؿ حوؿ مدل إمكانية قياـ اؼبسؤكلية اعبنائية للمستشفيات اليت سبارس عملية 

التصرؼ يف األعضاء البشرية، سواء كاف ىذا التصرؼ يف صورتو اؼبشركعة يف حالة كقوع اػبطأ كالضرر كثبوت 

العبلقة السببية بينهما، أك يف صورتو ير اؼبشركعة؟  

يف اغبقيقة ككفقا للنظرية العامة يف الفقو اعبنائي، فقد عرفت اؼبسؤكلية اعبنائية للشخص اؼبعنوم تباينا يف 

اؼبوقف الفقهي فرأل جانب منهم أف الشخص اؼبعنوم ال  يسأؿ اعبرائم اليت ترتكب من فبثليو أك تابعيو، كاف 

. ارتكبت دبناسبة القياـ بعمل غبسابو كؼبصلحتو

فالشخص الطبيعي فبثل الشخص اؼبعنوم يبقى ىو اؼبسؤكؿ قانونا عنها، كذلك على أساس ما يعرؼ دببدأ 

 4شخصية اعبردية

يف حُت رأل جانب آخر منهم أف الشخص اؼبعنوم يسأؿ جنائيا، معتربين أف فكرة أف اإلنساف الطبيعي 

ىو كحده اؼبسؤكؿ يف نظر القانوف قد أصبحت فكرة بالية ، ال سيما ك أنو ديكن تصور كجود أشخاص آخرين 

                                                           
1
 178،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2
 118،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
3 

 .196،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
4
 127،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
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من الناحية القانونية، فانو يسأؿ عن ؾبموعة األعماؿ اجملرمة اؼبرتكبة من قبل فبثليو كذلك بصفتها شخصا معنويا 

 1. بالنسبة للقانوف اعبنائي

 مكرر 118 مكرر، 18 مكرر، 18)أما عن اؼبشرع اعبزائرم فقد أجاز صراحة من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

ج مسألة الشخص اؼبعنوم، كذلك من خبلؿ ربديد اعبزاءات القانونية اؼبًتتبة يف حالة .من ؽ (3 مكرر 18، 2

 كقد نص اؼبشرع 2.قياـ مسؤكليتها اعبنائية، دبا يتبلءـ كطبيعتو كيعترب اؼبنع من مزاكلة النشاط كتصفيتو أموالو أمهها

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، على ضركرة 05-85من القانوف رقم  (167)اعبزائرم صراحة يف أحكاـ اؼبادة 

   3.أف ال تتم عمليات االستئصاؿ كالزرع إال يف اؼبستشفيات اليت يرخص هبا كزير الصحة

كمن ىنا ديكن القوؿ أف اؼبراكز االستشفائية اؼبرخص ؽبا قانونا دبمارسة كعمليات نقل كزرع األعضاء 

 ال سيما ما 4البشرية تسأؿ جنائيا، عن العمل اؼبشركع الصادر عنها، يف حالة ـبالفة الضوابط كالشركط القانونية، 

 على أف تتبلءـ ىذه العقوبات مع طبيعتها كما 5 من مدكنة أخبلقيات مهنة الطب، (14)تعلق بأحكاـ اؼبادة 

. سبق كأرنا، كىو ما راعاه اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ اعبزاءات اؼبقررة ضده

. ارتكاب الطبيب جريمة السرقة: ثانيا 

إذف كما ديكن تتأثر اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب عند استئصاؿ العضو البشرم، فيمكن أف نثار بعد استئصاؿ 

العضو البشرم، فالطبيب بعد استئصاؿ العضو البشرم من اؼبفركض أنو قد سبق كحدد الغرض من االستئصاؿ، 

فهم قد استأصلو إما لغرض العبلج كالتشخيص إذا انصب على أعضاء بشرية لؤلحياء، أك لغرض عبلجي أك 

                                                           
1
 188أحسنبوسقٌعة،الوجٌزفًالقانونالجزائًالعام،بدونرقمالطبعة،الدٌوانالوطنًلألشغالالتربوٌة،بدونسنة،ص.أنظرد
2
 16-15-14،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
3 

 .192،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
4
 76الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
5
 1420،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.
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علمي إذا انصب على عضو بشرم مستأصل من جثة، فإذا مل يكن غرضو مشركعا، بأف استأصل العضو البشرم 

 1.هبدؼ االستيبلء عليو تنهض معو إمكانية مساءلتو جنائيا عن جردية السرقة، كىو الركن اؼبادم ؽبا

غَت أف ىذه اؼبسؤكلية اعبنائية ال تقـو يف حق الطبيب إال إذا اقًتنت بالركن اؼبعنوم، كىو يف ىذه اغبالة 

ك قياـ العلم لدل الطبيب كقت ارتكاب اعبردية،  (اؼبنتزع منو)انتقاؿ حيازة العضو البشرم اؼبنتزع بغَت رضا صاحبو 

أف ما تصرؼ عليو غَت فبلوؾ لو كبدكف رضا من مالكو، كصبع بُت الركن اؼبادم كاؼبعنوم عبلقة سببية جعلت 

 2.أحدمها نتيجة لؤلخر

. ارتكاب الطبيب جريمتي السرقة والجرح المفضي لعاىة مستديمة: ثالثا

من خبلؿ ما سبق بيانو كباؼبوازنة بُت أركاف اغبالتُت كضوابطهما، ديكن القوؿ أف الطبيب الذم استأصل 

العضو البشرم، يعترب مرتكبا عبردية إحداث عاىة مستددية منذ اؼبنطق إذا خالف أحد الضوابط أك الشركط 

القانونية اؼبتعلقة باستئصاؿ األعضاء البشرية، سواء بُت األحياء أك من جثث اؼبوتى، ألف قصد إحداثو ضرر معنيا 

جبسد اؼبتربع مفًتض من البداية كمعلـو للطرفُت، كمرتكبا عبردية االستيبلء إذا ىو قاـ بالتصرؼ الشخصي فيهن 

كبذلك يكوف مرتكبا عبرديتُت، فنكوف أماـ تعدد اعبرائم يربط بينهما ضوابط موحد  كىو كحدة الغرض من 

 3.االستئصاؿ كىو االستيبلء على العضو البشرم

ج، ديكننا القوؿ أف اعبردية ىي .ع.من ؽ (264)كبالنسبة ؼبوقف اؼبشرع اعبزائرم، كمن خبلؿ نص اؼبادة 

جردية إحداث عاىة مستددية، قد يتوافر فيها القصد اعبنائي، فتصبح جردية إيذاء عمد يف صورة جرح مفض 

                                                           
1
 76الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد

 
2
 82محمودالقبالوي،المسإولٌةالجنائٌةللطب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3
 82الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
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ج .ع.من ؽ (387)للموت، كإذا ما قاـ الطبيب بإخفاء العضو البشرم فيمكن أف يعاقب كفقا ألحكاـ اؼبادة 

 1.على جردية إخفاء األشياء اؼبتحصل عليها من اعبردية

: جرائم انتهاك حرمة الموتى-2

كمن أمثلة ذلك أف يقـو الطبيب اؼبتصرؼ يف العضو البشرم من اعبثة مثبل، أف يقـو باستئصاؿ العضو أك 

النسيج البشرم، دكف اغبصوؿ على اؼبوافقة الكتابية سواء من اؼبتربع اؼبتوىف نفسو، أك من فبثليو الشرعيُت، كفقا 

للًتتيب القانوٍل الذم حدده اؼبشرع اعبزائرم، أك يف حالة اغبصوؿ على اؼبوافقة الكتابية فعبل كلكن من دكف 

، اؼبتعلق 05-85من القانوف رقم  (164)مراعاة الًتتيب الذم نص عليو القانوف صراحة يف أحكاـ اؼبادة 

 فاف عملو يف ىذه اغبالة يعترب غَت مشركع، فبا يعرضو للمتابعة اعبنائية على أساس 2. حبماية الصحة كترقيتها

من  (151) كاليت عاقب عليها اؼبشرع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 3ارتكابو جردية انتهاؾ حرمة اؼبوتى، 

 4.  دج100.000 إىل  دج20.000ج باغببس من ثبلثة أشهر إىل سنة، كبغرامة مالية من .ع.ؽ

كلقد قرر اؼبشرع اعبزائرم كما سبق ك اشرنا استثناءا فيما يتعلق بضركرة اغبصوؿ على اؼبوافقة الكتابية من 

اؼبتربع أك فبثليو الشرعيُت، للقوؿ دبشركعية االستئصاؿ من اعبثة، كذلك يف حالة ما لو تعذر االتصاؿ يف الوقت 

اؼبناسب بأسرة اؼبتوىف أك فبثليو الشرعيُت، أك كاف التأخَت يف أجل االستئصاؿ من شأنو أف يؤدم إىل تلف العضو 

 5 .كعدـ صبلحيتو للزرع، كاقتضت ذلك اغبالة االستعجالية للمستفيد من العضو

توافرت ىذه الشركط ال تقـو جردية اؼبساس حبرمة اعبثة يف حق الطبيب، على أف ينصب ىذا التصرؼ على 

القرنية أك الكلية ال غَت، فإذا ما انصب على احد األعضاء األخرل كالكبد أك القلب أك اللساف، فاف اؼبوافقة 
                                                           

1
 188،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
2 

،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،
3
 135،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
4
 76،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
5 
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الكتابية مشًتطة، كال ؾباؿ للتحجج للقوؿ دبشركعية االستئصاؿ من غَت موافقة، ككذلك يف حالة ما لو صرح 

 1.الشخص قبل كفاتو، بعدـ قبولو اؼبساس حبرمة جثتو

: جريمة تدنيس القبور-3

كما يسأؿ الطبيب جنائيا إذا ما قاـ بإخراج جثة من القرب بغرض استئصاؿ عضو منها، كاف كاف الغرض 

من ذلك ىو العبلج كالسبب يف ذلك أف الوسيلة اليت استعملها الطبيب للوصوؿ لغايتو اؼبشركعة كانت غَت 

ج باغببس من ثبلثة أشهر إىل سنة، .ع.من ؽ (152)مشركعة، كيف ىذه اغبالة يعاقب كفقا ألحكاـ اؼبادة

 2دج100.000 إىل  دج20.000كبغرامة مالية من 

: جريمة القيام بالتجارب الطبية على جثة المريض-4

لقد ثار التساؤؿ حوؿ مدل إمكانية مسألة الطبيب جنائيا يف حالة إقدامو على تنفيذ ذبربة طبية على جثة 

، اؼبتعلق حبماية 05-85من القانوف رقم  (168) ال سيما ك أف القانوف قد صرح يف أحكاـ اؼبادة 3اؼبريض،

الصحة كترقيتها، أنو ديكن إجراء تشريح اعبثث يف اؽبياكل االستشفائية بناءا على الطبيب اؼبختص، قصد ربقيق 

ىدؼ علمي كما نصت على أف التشريح بقصد ربقيق الغرض العلمي، البد من أف يتم مع مراعاة األحكاـ 

-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف  (164)من اؼبادة  (3ك2)اؼبنصوص عليها يف الفقرتُت 

 4.، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05

                                                           
1
 135،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2
 76،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
3

 136-135،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
4 

 .191،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
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كاليت تتمثل أساس يف قبوؿ اؼبتوىف االستئصاؿ هبده البحث العلمي قبل كفاتو، أك مت اؼبوافقة على ذلك من 

األب أك األـ ك الزكج أك الزكجة، كاالبن أك )قبل أحد أفراد أسرتو، كفقا للًتتيب الذم حدده اؼبشرع اعبزائرم ب 

 1 (البنت، ك األخ أك األخت، كالويل الشرعي، إذا مل تكن لو أسرة

كلئلجابة على ىذه اإلشكالية نقوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم قد حدد نطاؽ تشريح اعبثة للغرض علمي، فإذا ما 

قاـ الطبيب هبذا العمل دكف توفر الضوابط القانونية اليت راعى القانوف ضركرة توفرىا، عد عملو غَت مشركع، كسأؿ 

 2. عنو قانونا من الناحية اعبزائية سواء كاف تدخلو عن عمد منو، أك عن خطأ منو

كما كقد ثار التساؤؿ حوؿ مسؤكلية الطبيب اعبنائية يف حالة زرعو لعضو البشرم يعلم أنو عضو قد مت 

 3شرائو، دبعٌت كاف موضوع معاملة مالية؟ 

كتتخلص " بوؿ سلفاتوكر"لئلجابة عن ىذا التساؤؿ نعرض القضية اليت تأثرت جدال يف ايطاليا، قضية 

تقدـ شاب بوؿ للعبلج يف أحد اؼبستشفيات يف ايطاليا كىناؾ ظبع حديث األطباء عن "كقائعها يف 

 سنة كالذم فقد مقدرتو اعبنسية نتيجة إسرافو الشديد، حوؿ رغبتو يف إجراء 40، البالغ من العمر "البونيا"الثرم

. عملية زرع

فتدخل الشاب بوؿ من فوره كأبدل استعداده يف إعطاء الثرم إحدل خصيتيو مقابل مبلغ عشرة أالؼ لَت 

 كعندما كصل األمر إىل النيابة 4مقابل خصيتو، كبالفعل قاـ الطبيب بإجراء ىذه العملية كقبحت قباحا تاما،

العامة، قامت بتحويل الشاب للكشف الطيب، فتبُت عدـ حدكث أم ضرر لع على اعتبار أنو قد شفي من أثار 

العملية، كمل يعاٍل أم أالـ نفسية، كبقاؤه خبصية كاحدة ال دينع من اإلقباب، كبعد التحقيق قررت احملكمة ربويل 

                                                           
1
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
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 136،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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 330المرجعالسابقص(الكتابالثانً)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
4
 205أنظردمحمدنجمصبحً،رضاالمجنًوأثرهعلىالمسإولٌةالجنائٌة،المرجعالسابق،ص
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األطباء إىل احملكمة نابويل اعبزائية، بتهمة اإليذاء العمد، كالذم أفضى إىل إحداث ضعف لعضو من أعضاء 

مسامها يف ىذه اعبردية بالتحريض، كذلك على اعتبار أف اجملٍت عليو " البونيا"اإلنساف، كقد تقرر اعتبار الربازيلي 

كاف كاف قد صدر منو الرضا بالعملية، إال أف ىذا ترتب عليو إحداث ضعف دائم يف أحد أعضائو، كبذلك 

، غَت أف القرار الصادر عن احملكمة كاف براءة اؼبتهمُت،   غَت انو مت استئناؼ ىذا 1فاؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب تقـو

اغبكم من قبل النيابة العامة، فأيدت احملكمة نفس اغبكم، ألسباب مفادىا أف العملية اعبراحية اليت من شأهنا نزع 

خصية من شخص لزرعها لدل آخر ال تؤدم دائما إلضعاؼ العضو التناسلي، كبالتايل فبل عقاب عليها، كذلك 

 2"النعداـ القصد اعبنائي لدل الطبيب

كمن صور اػبطأ الطيب يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية بُت األحياء، تعترب صورة امتناع الطبيب عن زرع 

. العضو البشرم، بعد التربع بو من أخطر اعبرائم اليت تقـو يف حقو

مبدئيا نشَت إىل أف االمتناع يف النظرية العامة للفقو اعبنائي يعرؼ على أنو امتناع اعباٍل عن فعل أك قوؿ ما 

. أكجبو عليو القانوف

حبيث يشكل ىذا السلوؾ السليب منو جردية يعاقب عليها القانوف ك االمتناع يكوف يف صورة ما إذا أمر 

 كتنطبق ىذه الصورة على ؾباال ألعماؿ الطبية فالطبيب من 3القانوف بفعل أك قوؿ، كامتنع اعباٍل عن ذلك، 

الناحية القانونية كفق مدكنة أخبلقيات الطب، ملـز بتقدَل العبلج اؼبناسب للمريض إال يف حالة رفض ىذا األخَت 

العبلج الطيب اؼبعركض، كلكن كيف ظل ىذا التزاـ الواقع على عاتق الطبيب فالقانوف قد خوؿ الطبيب اغبق يف 

                                                           
1
 116سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد
2
 205أنظردمحمدنجمصبحً،رضاالمجنًوأثرهعلىالمسإولٌةالجنائٌة،المرجعالسابق،ص
3
،2006،دارالعلومللنشروالتوزٌع،الدزائر،بدونرقمالطبعة،سنة(فقه،قضاٌا)رحمانًمنصور،الوجٌزفًالقانونالجنائًالعام.أنظرد

 94ص
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رفض تقدَل العبلج ألسباب شخصية، فالتزاـ الطبيب بتقدَل العبلج اؼبناسب ال يعٍت التزامو بالعبلج يف كل 

 2. من قانوف مدكنة أخبلقيات الطب (42) كىو ما أكده اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 1. األحواؿ

كمن ىنا يثار التساؤؿ حوؿ مدل إمكانية مساءلة الطبيب عن امتناع عن تقدَل اؼبساعدة يف ؾباؿ نقل 

كزرع األعضاء البشرية على كجو اػبصوص؟ 

مبدئيا كلئلجابة على ىذا السؤاؿ نشَت إىل انو كعلى مستول التشريع اعبزائرم اعبزائي، ال توجد أم جرائم 

طبية تتعلق باالمتناع حبيث يسأؿ عنها الطبيب جزائيا، سول ما تعلق جبنحة االمتناع عن تقدَل اؼبساعدة، كاليت 

ج فاعترب أف عقوبة اعبزائية يف ىذه اغبالة، يف اغببس من ثبلثة أشهر .ع.من ؽ (182/2)تنص عليها يف اؼبادة 

.   دج100.000 إىل دج 20.000إىل طبس سنوات، كبغرامة مالية من 

أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت، كذلك يف حالة امتناع الشخص عن منع كقوع فعل موصوؼ بأنو جناية أك 

  3. جنحة، أك كقوع جنحة ضد السبلمة اعبسم، كعن تقدَل اؼبساعدة لشخص يف حالة خطر

كإسقاطا ؼبا كرد فيها على ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، فاف الطبيب مىت امتنع بإرادتو عن تقدَل 

العبلج اؼبناسب كاؼبتمثل يف ىذه اغبالة يف رفض نقل العضو البشرم اؼبوصى بو، من جثة فبا يؤدم التأخر يف 

أك إذا رفض استئصاؿ العضو اؼبتربع بو من اؼبتربع فبا فوت فرصة . استئصالو إىل عدمك صبلحيتو كوسيلة عبلجية

عبلج أك حياة اؼبتربع لو، ففي ىذه اغباالت تقـو اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب بسبب امتناعو العمدم عن تقدَل 

اؼبساعدة، اليت تعترب أحد كاجباتو القانونية غَت أف الطبيب ال يسأؿ يف ىذا اجملاؿ مىت رفض إجراء العملية، لتأكد 

 4.من أف نتائج العملية مشكوؾ فيها لدرجة يصعب معها تصور قباحها
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 z 94أنظرشرٌفالطباخ،جرائمالخطؤالطبًوالتعوٌضعنها،المرجعالسابق،
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 88،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
4
 53أنظرشرٌفالطباخ،جرائمالخطؤالطبًوالتعوٌضعنها،المرجعالسابق،
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كما أثَتت يف ىذه الصدد أيضا إشكالية تتعلق دبدل قياـ مسؤكلية الطبيب اعبنائية ، يف حالة إخبللو 

بالتزامو بتبصَت اؼبريض؟ 

لقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم كما سبق ك أشرنا دببدأ التزاـ الطبيب بالتبصَت سواء تبصَت اؼبريض أك تبصَت 

، اؼبتعلق 05-85من قانوف رقم  (166/5-162/2)اؼبتربع بالعضو أكالنسيج البشرم، كفقا ألحكاـ اؼبادة 

 كقد أخذ القضاء الفرنسي هبذا اؼببدأ أيضا كاعترب أف الطبيب اعبراح الذم جيرم عملية 1.حبماية الصحة كترقيتها

الزرع، دكف تبصَته باؼبخاطر احملتملة اليت ديكن أف تؤدم إليها العملية مسئوال عن كافة النتائج الضارة اؼبدنية منها 

 .كاعبنائية من جراء ىذا التدخل اعبراحي

 كاؼبقصود باؼبعٌت الفٍت للخطأ الطيب ىو ذلك اػبطأ الذم يرتكبو 2كلو مل يًتكب أم خطأ باؼبعٌت الفٍت، 

أصحاب اؼبهن أثناء فبارستهم كخيرجوف هبا عن السلوؾ اؼبهٍت اؼبألوؼ، طبقا لؤلصوؿ الثابتة يف ىذا اجملاؿ، كىو 

 كالعلة يف ذلك ىو تعذر التمييز يف كثَت من 3.خطأ ينجم عن اإلخبلؿ بأصوؿ اؼبهنة كقواعدىا اؼبتعارؼ عليها

األحواؿ بُت اػبطأ العادم كاػبطأ الفٍت، كمن ىنا فاحملكمة من حيث األصل ال سبيز بُت اػبطأ العادم كاػبطأ 

الفٍت أضف اىل ذلك أف التزاـ الطبيب بتبصَت  كاؼبتربع لو، امنا ىو التزاـ بتحقيق نتيجة ال يبذؿ عناية فبل بد من 

. 4أف يتأكد من ادراؾ الطرفُت ؼبا يقببلف عليو لذا يقع عبء االثبات عليو

من مدكنة  (13)كذبدر بنا االشارة اىل أف اؼبعيار العاـ يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اعبنائية، ىو ما جاء يف اؼبادة 

فالطبيب ....."الطبيب أك جراح األسناف مسئوؿ عن كل عمل مهٍت يقـو بو،"أخبلقيات الطب، كاليت جاء فيها 

 5.مسئوؿ على غرار اؼبسؤكلية اؼبدنية، مسؤكلية اعبنائية عم كل خطأ يرتكب منو، سواء كاف يسَتا أك جسيما

                                                           
1

 

 .192191-،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
2
 250المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
3
 .105أنظرأحمدحسنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص
4
 153أنظرعبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص
5
 1420،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.
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كما أثَتت االشكالية اليت تتعلق حبكم االعتداء على أحد األعضاء االصطناعية اليت كاف يستخدمها 

الشخص قبل كفاتو، فهل تعترب جزء من اعبثة حىت ديكن أف تكوف مسمولة باغبماية اعبنائية اؼبقررة للموتى، أف 

تعترب دبثابة أشياء منفصلة تأخذ حكما آخر؟ 

اف األعضاء الصناعية اليت يستخدمها اإلنساف غبياتو، حبيث تؤدم كظيفة معينة كاألطراؼ الصناعية أك 

األسناف، ال تعترب من أعضاء جسم اإلنساف أثاء حياتو كاف كاف الفقو األؼباٍل يعترب أف األعضاء الصناعية اليت 

تؤدم دكر األعضاء الطبيعية تدخل يف تكوين اعبسم، فتصبح متصلة بو على كبو مادم كتكوف ؽبا ذات أمهية 

 كطاؼبا أف األعضاء البشرية ال تعترب من قبيل األعضاء البشرية العادية، 1.كاغبماية القانونية اؼبقررة ألعضاء اعبسم

فهي تعترب من قبيل أجزاء اعبسم البشرم، أيا كاف نوع الوظيفة اليت تؤديها، فتبقى ربمل صفة األشياء اؼبنقولة أيا 

. كاف درجة اتصالو باعبسم

كمن ىنا اؼبنطق فالشخص الذم يقـو باالستيبلء على عضو اصطناعي من جثة مثبل، يكوف مرتكبا عبردية 

سرقة إذا ما إكتملت أركاهنا، كهبذا فهي ال تتمتع باغبماية القانونية اؼبقررة لؤلشخاص، كإمنا باغبماية القانونية 

. اؼبقررة لؤلمواؿ، على اعتبار أهنا تأخذ حكم اؼبنقوالت

كمن بُت التساؤالت اليت أثَتت يف ىذا اجملاؿ أيضا، طبيعة اعبردية اؼبنصبة على عضو بشرم مت استئصالو 

 2من جثة متوىف؟ 

يف ىذه اغبالة إذا ما كاف استئصاؿ العضو البشرم من اعبثة قد مت كفقا للضوابط كالشركط القانونية، اليت 

 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (165-164)حيددىا اؼبشرع يف أحكاـ اؼبادة 

                                                           
1
 12أنظرشرٌفالطباخ،جرائمالخطؤالطبًوالتعوٌضعنها،المرجعالسابق،ص
2
 167الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
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 فاإلشكالية ال تثار ىنا بصدد االستئصاؿ يف حد ذاتو، على إعتبار أنو قد مت 1اؼبتضمن ضباية الصحة كترقيتها، 

. على الوجو اؼبشركع لو 

كلكن ما الوصف القانونية الذم يعطي لفعل اإلستيبلء بعد اإلستئصاؿ، يف ىذه اغبالة يعترب اؼبستويل على 

العضو البشرم مرتكبا عبردية اإلختبلس، ال سيما إذا أحد اؼبوظفُت العموميُت، يف اؼبراكز االستشفائية اليت يتم 

 كإذا ما إفًتضنا أف ىذا ىو اؼبشرع اعبزائرم فالعقوبة اؼبقررة يف ىذه اغبالة 2على مستواىا، عمليات النقل كالزرع، 

 3. دج  1.000.000 إىل  دج200.000كبغرامة من  (10)اىل عشرة سنوات  (02)ىي، اغببس ـ سنتُت 

ك أما إذا مل يكن موظفا فيعترب مرتكبا عبردية خيانة األمانة، على إعتبار أنو قد أؤسبن على العضو البشرم 

. اؼبستأصل، ال سيما إذا ما كاف التصرؼ اؼبنصب على العضو البشرم غَت مشركع

كإذا كاف القائم باإلستئصاؿ من اعبثة غَت ـبوؿ قانونا أك كاف تصرفو غَت مشركع، كقاـ باإلستيبلء على 

أحد أعضاء اعبثة كالتصرؼ فيو، كاف كاف التصرؼ أغرض مشركع، فهو يعترب مرتكبا عبردييت االعتداء على حرمة 

اعبثة، كجردية سرقة أحد األعضاء منها، كىذا الوصف قد أطلقتو التشريعات العربية اليت اعتربت االعتداء على 

اعبثة أك أحد أجزائها جردية خاصة كما ىو الوضع يف العراؽ مثبل، كلكن التشريعات اليت اعتربت أساس أف 

االعتداء الواقع على اعبثة يشكل جردية سرقة، كالتشريع السورم كاللبناٍل كالفلسطيٍت، فتعترب أف اعبردية كاحدة 

 4. كىي جردية سرقة

 

                                                           
1
 168الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد

 
2
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
3
،المتعلقبالوقاٌةمنالفساومكافحته،المنشور2006فبراٌرسنة20،الموافق1427محرمعام21،المإرخف01ً-06أنظرالقانونرقم

 09،ص14،العدد43،سنة2006بالجرٌدةالرسمٌة
4
 169الجنائً،المرجعالسابق،صةحسنًعودةزعال،التصرفالقانونًغٌرالمشروعباألعضاءالبشرٌةفًالقانونً.أنظرد
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 موانع المسؤولية الجنائية للطبيب: المطلب الثاني

إذا كاف التصرؼ يف األعضاء البشرية يتطابق مع منوذج القانوٍل لبلعتداء على حق الفرد يف سبلمة جسمو، 

فبا يستوجب قياـ اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب، فقد تنازؿ إباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحية القانونية 

اذباىاف، اذباه يربز نقل كزرع األعضاء البشرية على ضوء حالة الضركرة، كاذباه يربرىا على ضوء اؼبصلحة 

االجتماعية، كما كاعترب رضا اؼبريض أك اؼبتربع كبصفة عامة اجملٍت عليو أك ما يعرؼ بنظرية اؼبخاطر سببا يف 

إمكانية إباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية من الناحية القانونية، فبا ينفي معها القوؿ باؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب، 

كلكن اإلشكاؿ يتعلق دبدل صبلحية ىذه األسس فعبل إلباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية، كبالتايل صبلحيتها 

: لقبوؿ بعدـ مسؤكلية الطبيب جنائيا، سنحاكؿ اإلباحة على ىذا التساؤؿ من خبلؿ الفرعُت التاليُت، الفرع األكؿ

 :نظرية قبوؿ اؼبخاطر، نتناكؽبا كما يلي: نظرية الضركرة العبلجية، الفرع الثاٍل

 .رورة العالجيةضنظرية ال: الفرع األول

بداية جيدر بنا اإلشارة إىل أف حالة الضركرة العبلجية قد أثرت جدال بُت الفقهاء، فمنهم من اعتربىا مانعا 

من موانع اؼبسؤكلية  اعبنائية، كمنهم من اعتربىا سببا من أسباب اإلباحة، كيف حقيقة اف القوؿ بأف الضركرة سبب 

من أسباب اإلباحة، قوال ال ينطبق مع اؼبنطق، ألف ىذا من شأنو إف يربر كل ما يصدر عن الطبيب من تصرفات، 

ك إف كانت تتجاكز حدكد الضركرة العبلجية، اليت ينبغي أف ال زبرج، كعلى ىذا األساس اذبو الرأم الغالب إىل 

. اعتبارىا مانعا من موانع العقاب

على اعتبار أف مبدأ حرمة جسم اإلنساف كسبلمتو ىو األصل، كتقدَل العبلج ال سيما اعبراحي ىو 

   1. االستثناء ما داـ يهدؼ لتحقيق مصلحة مشركعة

                                                           
1
 81سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد
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من الفصل الثاٍل من باب الثاٍل من قانوف  (48)أما بالنسبة للمشرع اعبزائرم، فقد جاء يف أحكاـ اؼبادة 

ال عقوبة على من اضطرتو إىل إرتكاب اعبردية قوة ال قبل "العقوبات اعبزائرم الذم حيمل عنواف اؼبسؤكلية اعبزائية 

 فهو يعتربىا مانعا من موانع اؼبسؤكلية اعبنائية، ال سيما من أسباب إباحتها، كقد أكد على ىذا 1". لو بدفعها

 اؼبتعلق 05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90، من القانوف رقم (164/4)اؼببدأ يف أحكاـ اؼبادة 

 أنو جيوز انتزاع القرنية كالكلية بدكف اؼبوافقة اؼبتطلبة قانونا إذا تعذر االتصاؿ يف الوقت 2حبماية الصحة كترقيتها، 

اؼبناسب بأسرة اؼبتوىف أك فبثليو الشرعيُت، أك كاف التأخر يف أجل االنتزاع من شأنو أف يؤدم اىل عدـ صبلحية 

العضو اؼبراد انتزاعو، كاقًتضت اغبالة الصحية االستعجالية للمستفيد من العضو، اليت تعاينها اللجنة الطبية اؼبخولة 

.   قانونا بذلك

 اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، النص على 05-85من قانوف رقم  (166/5)كما جاء يف أحكاـ اؼبادة 

جواز انتزاع األعضاء البشرية، دكف اغبصوؿ على موافقة على ذلك إذا إقتضت ظركؼ استثنائية، إف تعذر 

اإلتصاؿ يف الوقت اؼبناسب األسرة أك اؼبمثلُت الشرعيُت للمستقبل الذم ال يستطيع لتعبَت على موافقتو مع مراعاة 

 3أف أم تأخر ـ شأنو أف يؤدم اىل موت اؼبريض 

كمن ىنا نستطيع القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم، قد اعترب الضركرة سببا من أسباب امتناع اؼبسؤكلية اعبزائية 

للطيب، يف ؾباؿ نقل كزرع االعضاء البشرية على أف خيضع األمر عبملة الشركط أك الضوابط القانونية اليت نص 

عليها، يف كل حالة أجازت فيها مثل ىذا التصرؼ فإذا ما توفرت شركطها عند اإلستئصاؿ جزء من جسد اؼبتربع 

زرعو يف جسد اؼبريض، قصد الطبيب من اإلستئصاؿ إنقاذا حياة اؼبريض من اؼبوت ؿبقق، فبل تقـو ال مسؤكلية 

 كالطبيب يف ىذا اجملاؿ بإعتباره صاحب االختصاص، يقدر كجود الضركرة من خبلؿ اؼبوازنة 4. اؼبدنية كال جنائية

                                                           
1
 28،المتضمنالقانونالعقوبات،المرجعالسابق،ص1966ٌونٌوسنة08،المإرخف156ً-66أنظراألمررقم
2
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
3

 

 .192-،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
4

 244أنظرعبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص
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بُت اؼبخاطر كاألضرار، حبيث ال تتوافر حالة الضركرة إال اذا كاف اػبطر اؼبراد تفاديو، متناسبا مع الضرر الواقع على 

 فإذا قاـ الطبيب مثبل بإستئصاؿ عضو أك 1.اؼبتربع، فبل بد من أف ال يفوت اػبطر يف جسامتو الضرر اغباصل

نسيج من األعضاء البشرية لشخص سليم، بقصد زرعو يف جسد اؼبتربع لو، من شأنو أف يلحق باؼبتربع أضرار ال 

تتناسب مع ما قد يلحق اؼبريض من سبلمة بدنية من كراء عملية الزرع، كمع ذلك أقبل على التصرؼ، قامت 

 2. مسؤكليتو اعبنائية كذلك لتخلف الضركرة كسبب من أسباب منع العقاب يف ىذه اغبالة

كبذلك نستطيع  القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم قد تبٌت اإلذباه الفقهي القائل  بأف الضركرة العبلجية، تعترب 

إلباحة التدخل الطيب اعبراحي، كيًتؾ أمر تقديرىا للطيب، على أف يتم ذلك ربت رقابة القضاء اليت تتجسد 

. أساسا يف ربريك الدعول العمومية ضد الطبيب، مىت تثبت زبلف الضركرة العبلجية

 3.فالطبيب ال حيق لو القياـ بأم عمل جراحي غَت ضركرم للمريض أك ؼبصلحة اؼبستفيد

ىذا كقد ظهر اذباه حديث يف الفقو الفرنسي دييل إىل إعفاء الطبيب من اؼبسؤكلية اعبزائية يف حالة توافر 

عنصر الضركرة العبلجية، فكل عمل صادر من الطبيب يًتتب عليو جرح اك إيذاء اؼبريض، ال يكوف الطبيب 

 4. مسئوال عنو، ماداـ أف ىذا العمل تفرضو ضركرة مباشرة مهنة الطب العادية كالضركرة العبلجية لشفاء اؼبريض

كعلى ىذا األساس ديكن القوؿ اف الضركرة تتحقق يف جانب الطبيب فتكوف سببا من أسباب منع 

مسؤكليتو اعبنائية، إذا ما كاف الزرع ىو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة اؼبتربع لو، أك سبلمتو البدنية، كيف ىذه 

اغبالة فالطبيب يكوف لو رفض استئصاؿ العضو أك نسيج البشرم، إذا ما قدر أف ال فائدة من ىذه العملية، 

كذلك ألنو ال ؾباؿ لشفاء اؼبريض فبل أمل ينتظر حىت من عملية الزرع، ففي ىذه اغبالة ال ديكن القوؿ اف الطبيب 
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قد ارتكب جردية اإلمتناع عن تقدَل اؼبساعدة كالسبب يف ذلك أف موازنتو ين اػبطر كالضرر، أسفرة على اعتبار 

 1 .الضرر اؼبمكن حصوؿ للمتربع لو، أكثر بالكثَت من اػبطر مراد إزالتو

فضبل عن ذلك ال ديكن القوؿ أف الضركرة قامت يف حق الطبيب حبيث سبنع عنو اؼبسؤكلية اعبنائية إذا كاف 

.   يف إمكانو إنقاذ حياة اؼبتربع لو عن طريق االستئصاؿ ـ اعبثة اؼبتوىف

إذا قبل كفاتو من خبلؿ كصية اك إذف من خوؿ ؽبم القانوف ىذا اغبق اإلستئصاؿ من اعبثة، كمع ذلك قاـ 

الطبيب  باإلستئصاؿ من إنساف حي ففي ىذه اغبالة مل يكن اإلستئصاؿ  من اغبي ضركريا، حبيث أف الطبيب 

كاف يف مقدكره تفاديو من خبلؿ اإلستئصاؿ اعبثة كتقدَل العبلج اؼبناسب للمريض، كعليو تقـو اؼبسؤكلية اؼبدنية 

 2.للطبيب فضبل عن مسؤكليتو اعبنائية حىت ك إف مل يرتكب أم خطأ مهٍت كاضح، كذلك غياب عنصر الضركرة

كما كقد ذىب القضاء الفرنسي إىل إعفاء الطبيب من اؼبسؤكلية حىت يف حالة كذبو العمد على اؼبريض 

كذلك بإخفائو حقيقة مرضو عنو، كأف يكوف اؼبريض مصابا بأكراـ سرطانية، فيخَته أف مرضو ؾبرد أمل بسيط يزكؿ 

بالعبلج على اعتبار أف ىذا الكذب من شانو رفع اغبالة اؼبعنوية دبريض كمع ذلك فالكذب على اؼبريض إذا كاف 

يهدؼ إىل تضليل اؼبريض كضبلو على قبوؿ العبلج بالطريقة اليت يريدىا الطبيب لتحقيق أىداؼ شخصية، كأف 

يقع الطبيب اؼبرأة اغبامل أف يف اغبمل خطرا ؿبققا على حياهتا فبا يستلـز اإلجهاض، كذلك هبدؼ اإلستفادة من 

أعضاء اعبنُت، فهنا تقـو اؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية للطبيب، كال ؾباؿ للقوؿ أف ضركرة كانت ىي السبب يف 

 3 .اإلجهاض
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كقد أمرت النيابة العامة يف إحدل الدعول، حبفظ دعول أقيمت ضد أحد األطباء باستئصاؿ كلية من فتاة 

سليمة، هبدؼ غرسها يف جسد شقيقتها التوأـ اليت كانت تعاٍل من قصور كلوم حاد، معتربتا أف الطبيب يف ىذه 

.  اغبالة كاف ربت إكراه معنوم، سبليو عليو كاجباتو الطبية اؼبهنية فبا ترتب عليو قياـ حالة الضركرة يف حقو

كقد ذىب اجمللس الويب لنقابة األطباء يف فرنسا عىب إعتبارالتصرؼ مباحا قانونا، كال ؾباؿ للمساءلة 

 1.اعبنائية، ذلك أف نسبة قباحها تفوؽ نسبة اؼبخاطر اليت كانت تتعرض ؽبا الفتاة اؼبريضة

كيف األخَت نشَت إىل أنو على الرغم من أف الرأم الراحج فيالفقو الطيب، ذىب إىل إعتبار الضركرة العبلجية 

:   مانعا من موانع اؼبسؤكلية اعبنائية للطبيب إال أنو كعلى رغم من ذلك فقد إنتقدنا ىذه النظرية على األسس التالية

إف الضركرة اليت نص عليها يف القانوف العقابية ؼبختلف الدكؿ، تعبَت ظرفا عاما، ةىذا يعٍت أف القوؿ  -

بالضركرة العبلجية يعد ظرفا خاصا يعد قوال مردكد، كالسبب يف ذلك أنو قولو فيو إىدار للقوانُت 

. كاالنظمة اؼبوضوعة ؼبمارسة مهنة الطب، كاليت بيت شركط فبارسة كل عمل طيب

غَت أننا نستطيع الرد على القوؿ كذلك بالقوؿ أف الضركرة ؾباؿ نقل كزرع االعضاء البشرية خصوصا، كىي 

كضع إستثنائي، كانطبلقا من ذلك حدد اؼبشرع حىت صور الضركرة اليت ينبغي أف تتوافر للقوؿ أف الطبيب فعبل يف 

. حالة ضركرة، كال ؾباؿ ؼبساءلتو اعبنائية

إف القوؿ بالضركرة كسب عاـ لئلباحة ككل عمل طيب، ينطوم على إىدار إلرادة الشخص اؼبتنازؿ  -

كلغرادة اؼبريض، كال جيوز بأم حاؿ من األحواؿ اإللتفاؼ عنها، ىذا بإستثناء أحواؿ الضركرة القصول، 

 كىذا القوؿ أيضا 2.كعدـ إمكانية أخذ موافقة اؼبريض أك فبثليهم الشرعيُت ككاف األمر يستدعي إنقاذه
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 اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كالقانوف رقم 05-85كيف ظل التشريع اعبزائرم من خبلؿ أحكاـ رقم 

.  اؼبعدؿ كاؼبتمم لو90-17

ديكننا القوؿ أنو مردكد فاؼبشرع اعبزائرم قد أجاز صراحة التدخل الطيب عن طريق نقل كزرع األعضاء 

البشرية يف اغبالة االستعجالية، دكف اغبصوؿ على اؼبوافقة الكتابية اؼبتطلبة قانونا، ماداـ اؽبدؼ بالدرجة األكىل ىو 

 1.ربقيق مصلحة عبلجية للمريض

إف اعتبار الضركرة مانعا من موانع العقاب ال يغَت من االمر شيئا، فيما يتعلق بءبأخذ العضو من جسم  -

اؼبتنازؿ، إذ يبقى التكييف القانوٍل للفعل انو غَت مشركع، كبالتايل فانو يكوف للمتربع أف يدافع ىذا 

االعتداء عن طريق استعماؿ اغبق يف الدفاع الشرعي، كىي اغبالة ال ديكن تصورىا يف لو اعتبارنا الضركرة 

سببا من أسباب مانع العقاب، إذف على اؼبتنازؿ ىنا أف يتحمل الضركرة، حىت كاف كاف ليس لو عبلقة 

 2. حبدكثها، كهبذا الوصف األمر ال خيلو من الغلط كاػبطأ

كىذا القوؿ أيضا ديكن الرد عليو، من خبلؿ القوؿ أف اؼبشرع اعبزائرم قد حدد ضوابط الضركرة، فالضركرة 

ال ؾباؿ لقيامها يف القانوف اعبزائرم إال يف ؾباؿ الزرع كبغرض الغرض، كيف حالة استئصاؿ من اعبثة، كبالتايل فبل 

ضركرة للدفاع الشرعي من حيث األصل، ألف تصرؼ الطبيب يف ىذه اغبالة ال يسمح بالدفاع الشرعي، فهو 

. استئصاؿ منصب على عضو أك نسيج من جثة، كإما زرع لعضو يف جسد مريض حباجة ماسة إليو

 3. إمتناع الطبيب عن قيم اؼبسؤكليات اعبزائية يف حقو، إلرتكابو جردية االمتناع عن تقدَل اؼبساعدة
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إف حالة الضركرة كاف توافرت شركطها بالنسبة للمريض كمانع من موانع العقاب بالنسبة للطبيب، إال أنو  -

  1 .الديكن أف تقـو يف حق اؼبتربع، ألف كافة الشركط الواجبة لتزافر الضركرة قانونا غَت متوافرة

ديكن الرد على القوؿ أيضا، من خبلؿ القوؿ أف اؼبتربع حىت يتربع بعضوه البشرم ال يشًتط أف يكوف 

مضطرا لذلك، كإمنا العكس سباما فحىت يصبح تصرفو من الناحية القانونية، يتعُت أف يكوف ىذا التصرؼ صادرا 

. عن إرادة حرة متبصرة شهادة الشهود

 نظرية قبول المخاطر: الفرع الثاني

يقصد بقبوؿ اؼبخاطر القبوؿ اؼبسبق من جانب اؼبضركر باػبطر، كالذم حيتمل أف يهدده كالذم يعاٍل منو، 

 ففي ظل ىذه النظرية ال يعتمد اؼبضركر 2 .كيف هناية األمر خبطأ اؼبدعي عليو، فقبوؿ اػباطر ىو رضا بضرر ؿبتمل 

  (4). إغباؽ االذل بنفسو، كلكنو يقبل أف يعرض نفسو ك أموالو ػبطر، فهو يرضى بالضرر كلكنو ال يريده

كمثالو أف يرضى بالفعل الذم أدل إىل الضرر عاؼبا بإحتماؿ حدكث الضرر منو، ككانت درجة ىذا 

اإلحتماؿ كبَتة ذباكزت اغبد اؼبألوؼ يف الظركؼ العادية، أم اغبد الذم يقبل أغلب الناس تعريض أنفسهن لو، 

كىو ما يسمى بقبوؿ اؼبخاطر، فاؼبضركر يف بينة من احتماؿ كقوع الضرر الناتج عن السلوؾ الذم ازبذه، كمن 

إىل القوؿ أف نظرية قبوؿ اؼبخاطرة، ذبد تطبيقا إذا رضى اؼبضركر عن بينة ك ارادة " نادك"ىذا اؼبنطق ذىب الفقو 

 3. كاملُت خبطر معُت، ككاف بوسعو أف يقدر سباما طبيعة ىذا اػبطر كمداىن كبالتايل يعترب قد قبل مقدما نتائجو

إىل أف نظرية قبوؿ اؼبخاطرة، تتمثل يف سلوؾ الشخص الذم نفسو للخطر، يعرؼ " أكنورا"كيذىب الفقو 

. طبيعتو، فبا يعد قصورا منو يف إزباذ كاجبات اإلحتياط، اليت تفرضها عليو سبلمتو الشخصية
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افًتاض كجود خطر : كمن ىنا ديكننا القوؿ أف نظرية اؼبخاطر تقـو على عناصر ثبلث، تكوف جوىرىا كىي

. ك أف اؼبضرر قد قبلو، كترتب على ذلك أثرا قانونيا معينا، بالنسبة غبق اؼبضركر يف التعويض

كيف ىذا اإلطار نشَت إىل أف الفرؽ بُت قبوؿ اؼبخاطر كرضا اؼبضركر، فقبوؿ اؼبخاطر ىو أف يرضى اؼبضركر 

بالضرر كلكنو ال يريد كقوعو، كلكن رضا اؼبضركر باغباؿ ىو إاذباه قصد اؼبضركر عن علم كعمد منو إلحداث 

الضرر لنفسو، كإذباه إرادتو لتحقيق ىذا الضرر، كما أنو ال يكفي توافر علم اؼبضركر باػبطر الذم قد حيدث يلـز 

 1. قبولو فالعلم باؼبخاطر يعد مرحلة سابقة على قبوؿ اؼبخاطر

كمن ىنا ديكننا القوؿ أف معيار التفرقة بُت اغبالتُت ىو، إذا كاف العلم باؼبخاطر ال يؤثر إطبلقا يف مسؤكلية 

اؼبدعي عليو، بل تظل مسؤكلية كاملة، فاف قبوؿ اؼبخاطر مىت توافرت شركطو، فإنو يؤثلر يف مسؤكلية الطبيب 

اؼبدعى عليػػو بالتخفيف، كيف ؾباؿ التفرقة بُت قبوؿ اؼبخاطر كالعلم هبا، ذىب البعض إىل أف الشخص يعد قاببل 

للمخاطر، إذا ما ظهرت ىذه االخَتة كذبسدت بصورة معينة، كفقا للػظركؼ احمليطة بكل حالة على حدا، يف 

حُت يذىب البعض اآلخر إىل القوؿ أف قبوؿ اؼبخاطر ال يؤثر يف السؤكلية اؼبدنية، إال إذا كاف مكونا ػبطأ يف 

جانب اؼبضركر، كال ؾباؿ لتطبيق ذلك إال إذا كرد على ـباطر غَت عادية، كبالتايل فالتفرقة بُت الصورتُت، ينحصر 

يف نطاؽ ما إذا كانت اؼبخاطر عادية كتوقعة، أـ أهنا ـباطر غَت عادية ، كإنطبلقا من ذلك نكوف بصدد العلم 

 2. باؼبخاطرة يف اغبالة األكىل، كقبوؿ للمخػاطر يف اغبالة الثانية

كمن ىنا فقد إنقسم الفقو إىل قسمُت بُت معترب لنظة اؼبخاطر مانعا من موانع العقاب، كبُت معترب ؽبا سببا 

من أسباب اإلباحة، حيث تنتفي مسؤكلية الطبيب مىت قامت عناصرىا، فذىب البعض إىل اعتبار قبوؿ ضمٍت 
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للمضركر للمخاطر يولد عنو، مركز قانوٍل بُت اؼبصاب كالفاعل، مؤداه اإلتفاؽ على اإلعفاء من اؼبسؤكلية، يف 

 1. حُت ذىب البعض اآلخر إىل القوؿ أف قبوؿ اؼبخاطر يعد إتفاقا ضمنيا مؤداه إستبعاد القرينة القانونية بلضماف

كقد ذىب ؿبكمة النقض الفرنسي يف ىذا اجملاؿ، إىل القبوؿ بأف ىناؾ فارقا بُت قبوؿ اؼبخاطر، كاإلتفاؽ 

. على عدـ اؼبسؤكلية، يتمثل يف أف االكؿ يتسم بسمة أساسية ىي انو ضمٍت

كما ذىبت إىل أف . كلكن شرط عدـ مسؤكلية جيب أف يكوف دائما صرحيا، بصورة ال تدع ؾباال للغموض

 2. قبواؼبضركر للمخاطر ال حيتاج بو من جانب الطبيب إال إذا كاف القبوؿ يكوف خطأ

بدلو يف اجملاؿ فقاؿ بأف عمليات نقل األعضاء البشرية كزرعها " سيفرينو"كما كقد أدىل الفقيو اإليطايل 

هبدؼ العبلج مشركعة مىت توافرت شركطها، ك أما فيما يتعلق بصدكر الرضا من الشخص الواىب فهذا الرضا فبل 

أثر لو، النو باطل كمتعلق دبصلحة ال ديكن التصرؼ فيها، إال إذا كاف ىناؾ عامل من عوامل العبلج كاؼبصلحة 

  3. اإلجتماعية كحالة من حاالت الضركرة مع كجود مصلحة أعلى من اؼبصلحة اؼبضحى هبا

رضا اجملٍت عليو يربر الفعل إذا كاف سبب ىذا الرضا، باعث "ىذا  الرام بقولو " ساندكيل"كقد أيده الفقيو 

إنساٍل كعبلجي أك كاف بدافع الشفقة، كعلى العكس من ذلك فإف الرضا ال يكوف لو أثر إذا كاف الباعث 

كاؽبدؼ من عملية الزرع أك النقل غَت عبلجي أك إجتماعي أك إنساٍل أك كاف غَت قانوٍل أك بدافع اغبصوؿ على 

 4. كسب مادم
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السابق بياهنا، فإف االمر يتعلق يف ىذه اغبالة " بوؿ سلفاتور"ك أما فيما يتعلق بقضية الطاؿ اإليطايل 

برضاء ـبالف لآلداب العامة، على إعتبار أف ؿبل التصرؼ كاف من االعضاء البشرية اليت أصبعت أغلب 

. التشريعات على عدـ جواز التصرؼ فيها

 1. فضبل عن أف التصرؼ قد مت دبقابل مادم كىو ما يؤكد بطبلف الرضا
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المسؤولية المدنية للطبي المتصرف في األعضاء البشرية  : المبحث الثاني

على إعتبار أف اؼبسؤكلية اؼبدنية بصفة عامة توحي باألخذة على كل فعل يلحق ضررا بالغَت، فبا يستلـز 

التعويض عنو، سواءا كاف ىذا الفعل ناذبا عن عقد ثبلثي األطراؼ بُت الطبيب كاؼبتربع كاؼبتربع لو، أك كاف ناذبا 

عن صدكر فعل ضار ماس بالسبلمة البدنية اك حىت النفسية للمريض، فبل بد من ربديد الطبيعة القانونية 

للمسؤكلية اؼبدنية للطبيب، فضبل عن القياـ بعرض كافة العناصر اؼبكونة ؽبا، سواء من خطأ أك ضرر أك عبلقة 

. سببية بُت اػبطأ

كالضرر، مع تفصيل اعبزاء اؼبًتتب عن قياـ ىذه اؼبسؤكلية، كاإللتزاـ بالتعويض يف مواجهة الطرؼ اؼبتضرر، 

الطبيعة القانونية للمسؤكلية اؼبدنية : كإنطبلقا من ذلك ارتأينا تقسيم ىذا اؼببحث إىل مطلبُت أساسُت، اؼبطلب

عناصر قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب اؼبتصرؼ يف األعضاء : للطبيب اؼبتصرؼ يف األعضاء البشرية، اؼبطلب الثاٍل

. البشرية

 .الطبيعة القانونية المدنية للطبيب في مجال نقل وزرع األعضاء البشرية:المطلب األول

التقصَتية للطبيب يف اجملاؿ الطيب بصفة عامة، يقصد هبا تلك اؼبسؤكلية الناذبة عن ما حيدثو  اؼبسؤكلية إف

الطبيب خبطئو من ضرر للغَت، فبا يستلـز قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب، كالتعوم عن الضرر، كلكن قبل ذلك البد 

من الوقوؼ على طبيعة ىذه اؼبسؤكلية، كذلك بتكييفها كإدراجها ضمن احد  نوعي اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب، أم 

" الفرع األكؿ : اؼبسؤكلية التقصَتية أك العقدية، كإنطبلقا  من ذلك مت تقسيم ىذا الطبيب إىل فرعُت أساسيُت 

" مسؤكلية تقصَتية"، كالفرع الثاٍل بعنواف "بعنواف مسؤكلية عقدية
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 .مسؤولية عقدية: الفرع االول

بداية نقوؿ أف اؼبسؤكلية الطبيب اؼبدنية كأصل عاـ ىي مسؤكلية عقدية، لذلك فإف مسؤكلية الطبيب اؼبدنية 

كاستثناء مسؤكلية تقصَتية، تعرؼ ىذه االخَتة على أهنا اعبزاء اؼبًتتب على الطبيب نتيجة إخبللو بالتزاـ قانوٍل، 

فهو التزاـ يفرض عدـ اإلضرار باآلخرين، كيعرب عنو باػبطأ غَت مشركع كمعيار اكبراؼ اؼبرء يف سلوكو كتصرفاتو 

 1 .عن جانب اغبيطة كاغبذر، كالتبصَت كعن بذؿ العناية البلزمة للرجاؿ اغبريص

كيعٍت آخر فاف اؼبسؤكلية اؼبدنية الطبيب تقـو عند ارتكابو خطأ مدٍل، ك اػبطأ اؼبدٍل ىو اإلخبلؿ بواجب قانوٍل 

  .ال يصل إىل مرتبة اػبطأ اعبنائي

ىذا يف ؾباؿ األعماؿ الطبية العادية أما يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية فيمكن القوؿ أف العقد الطبيب ىو 

اتفاؽ ثبلثي األطراؼ بُت كل من متربع كاؼبتربع لو كالطبيب، ففيو يتنازؿ اؼبتربع عن عضو أك نسيج من أنسجة 

البشرية لصاٌف اؼبتربع لو دكف أم مقابل مايل، كيف نفس الوقت يلتـز فيو الطبيب بنقل العضو البشرم من اؼبتنازؿ، 

 كبتعبَت آخر فأنو 2.كزرعو يف اعبسد اؼبتنازؿ لو، الذم عادة ما يكوف اؼبريض يف حاجة ماسة للعضو البشرم

كبتوفر العضو اؼبراد زراعتو تنشأ عبلقة ثبلثية األطراؼ، بُت كل من اؼبريض كالطبيب كاؼبتربع، أم بُت الطبيب 

اعبراح كالشخص اؼبتربع من جهة، كالطبيب اعبراح كاؼبتربع لو من جهة أخرل، كىذه العبلقة اليت تربط بُت اؼبريض 

 3.كالطبيب، كاؼبتمثلة يف عبلقة الطبيب  باؼبريض، ىي عبلقة تقليدية حيكمها العقد الطيب التقليدم

كقد ذىبت البعض إىل اعتبار العقد الطيب يف ىذا اجملاؿ ىو عقد إذ عاف، دبعٌت أف اؼبتلقي خيضع فيو إلرادة 

الطبيب كما يراه ىذا األخَت مناسب من عمل جراحي عليو كفقا غبالتو الصحية، فهو يعطي مطلق اغبرية للطبيب 
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كالعقد يف 1اعبراح، يف عمل ما يراه مناسب عبسمو، كمن ىنا اؼبنطق أنكركا على الطبيب إلتزامو بتبصَت اؼبريض، 

ىذه اغبالة يتميز بعدة خصائص منها، انو عقد شخصي، بإعتبار أف شخصية الطبيب عادة ما تكوف ؿبل اعتبار 

. من مدكنة أخبلقيات الطب (80)يف مثل ىذه العمليات، ال سيما ك أف اؼبادة 

 كما أنو من العقود اؼبستمرة، حيث اف الطبيب يلتـز دبتابعة عبلج اؼبريض 2 أعطت للمريض اغبق يف اختبار طبيبة،

كاؼبتربع، كتقدَل العناية الطبية البلزمة كفقا ؼبا تقتضيو األصوؿ اؼبهنية، كما انو ليس من العقود اؼبعارضة يف العبلقة 

 ك إف كاف كذلك يف العبلقة ما بُت الطبيب كاؼبريض، فالطبيب مستحق ألتعاب مقابل 3ما بُت اؼبتربع كاؼبتربع لو، 

اعبهد كالعناية اؼببذكلة، كما انو ليس من  العقود اؼبلزمة للجانبُت، فالتربع يف عبلقتو مع اؼبتربع لو، كاف صدر عنو 

 اؼبتعلق حبماية الصحة 05-85من القانوف  (162)رضا حر متبصر كحبضور شاىدين، كفقا ألحكاـ اؼبادة 

 إال أنو عقد قابل للفسخ، فالقانوف قد خوؿ اؼبتربع اغبق يف الرجوع عن موافقة الكتابية على التربع، 4كترقيتها، 

بأحد أعضائو أك أنسجتو البشرية يف أم كقت، الف األمر يتعلق بالدرجة األكىل باغبق يف السبلمة البدنية من 

جهة، كبرضا اؼبتربع من جهة أخرل كاؼبتربع لو عبلقتو مع الطبيب لو كامل اغبرية يف فرض العبلج، كاف كاف قبلو 

يف البداية، كلو قاـ الطبيب بالوفاء بإلتزاماتو إذباع اؼبريض، إلرتباط االمر أيضا بذات اؼببدأين، اغبق يف السبلمة 

من القانوف رقم  (166)البدنية، كاغبق يف رفض العبلج، كىو ما يستشف من اؼبفهـو اؼبعاكس ألحكاـ اؼبادة 

 5. من مدكنة أخبلقيات الطب (49)، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، كصراحة من اؼبادة 85-05
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كالتزاـ الطبيب دبوجب ىذا العقد ىو التزاـ الطبيب ىو معيار موضوعي كيقصد بو مقارنة عمل الطبيب، الطبيب 

فباثل لو يف التخصص كظركؼ العمل كاؼبستول كاػبربة، مع األخذ بعُت اإلعتبار الظركؼ احمليطة بالطبيب كقت 

 1.تنفيذ العمل الطيب

كالقاضي يف سبيل تقدير خطأ يف عبلج مريض يقيس سلوكو عل سلوؾ طبيب آخر من نفس اؼبستول يف الطب، 

كاألخذ باؼبعيار اؼبوضوعي يستبعد الظركؼ الداخلية اليت تتغَت من شخص آلخر، إال أنو ينبغي األخذ بالظركؼ 

اػبارجية اليت ربيط بالشخص كقت حدكث الفعل مثل خطورة حالة اؼبريض، كما يتطلبو من تدخبلت جراحية 

 2 .سريعة

غَت أف إعتبار أف معيار اػبطأ الطيب ىو معيار موضوعي، فهو يعًت موجودا كينطبق على الطبيب سواء كاف متعاقدا 

مع اؼبريض أك غَت متعاقد، فاف خرج عن تنفيذ التزامو على سلوؾ طبيب من أكساط األطباء كفاءة كخربة كتبصر 

كدقة يف فرع اختصاص أك يف مستواه اؼبهٍت، فأحدث ضررا كاف خركجو ىذا مشكبل خطأ تقـو عليو اؼبسؤكلية، كال 

فرؽ بُت اػبطأ اعبسم أك اليسَت، الفٍت كالعادم، اؼبهم ىو إجياد الصلة السببية بُت اػبأ كالضرر كىو ما سنتطرؽ إليو 

كىو الرأم الراجح يف تكييف طبيعة مسؤكلية الطبيب يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، ال سيما بعد أف 3 الحقا،

. 1936صدر عن ؿبكمة النقض الفرنسية يف 

قرار حدا للجدؿ القائم حوؿ طبيعة العبلقة القائمة بُت الطبيب كمريضو، كيصفها بالتعاقدية نظرا لوجود عقد بُت 

 4. األطراؼ أيا كانت طبيعتو أك موضوعو
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 مسؤولية تقصيرية: الفرع الثاني

بعد أف إتفق معظم الفقو على تكييف اؼبسؤكلية الطبية على أهنا مسؤكلية عقدية، أصبغت العبلقة ما بُت 

الطبيب كاؼبريض كاؼبتربع يف اجملاؿ نقل كزرع األعضاء البشرية هبذه الصفة أيضا، على اعتبار أف التصرؼ ال ديكن أف 

إال أنو كمع ذلك كيف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، أجازت جل التشريعاف . يتم إال بًتاضي األطراؼ الثبلثة

اؼبنظمة للمسألة قانونا، يف حاالت معينة اعتربىا استثنائية كاستعجالية، أف يتم التصرؼ يف العضو البشرم دكف أف 

يكوف اؼبظهر اؼبادم للعقد بُت أطرافو ظاىرا، كصورهتا مثبل أف يتعرض شخصاف غبادث، فيتوىف أحدمها يف اغباؿ، 

يف حُت تتعرض أحد األعضاء البشرية يف جسد اآلخر إىل أشخاص بليغة، من ؿبتمل أف تؤدم إىل كفاتو إذا مل 

تعاًف بالسرعة كاؼبطلوبة، مع فرض أف عبلج ال ديكن تصوره إال من خبلؿ الزرع، دبعٌت زرع عضو جديد ؽبذا 

 يف ىذه اغبالة أباح القانوف مع متوافر صبلة من الضوابط القانونية األخرل، اليت نصت عليها اؼبادة 1 اؼبريض،

 أف يقـو 2، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، 5-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17-90من القانوف رقم  (164)

، كىنا نكوف دبثابة تصرؼ، كيفيو البعض على أنو عقد ضمٍت بُت اؼبريض كاؼبتربع  الطبيب بالتدخل اعبراحي البلـز

 .كالطبيب

دبوجبو يكوف للطبيب استئصاؿ قرنية اؼبتوىف، كزرعها للمريض يف حُت إعتربه البعض اآلخر تصرفا طاىر 

كمشركع باطنة قابلة لتحميل الطبيب اؼبسؤكلية اؼبدنية عنو، إذا ما أغبق ىذا التصرؼ ضررا باؼبريض، ذلك أف 

 3. مسؤكلية الطبيب التقضَتية، إمنا تقـو على أخطائو الفنية

 

 
                                                           

1
 23-21أحسنحسنعباس،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

 1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
3
 21أحسنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد



 انفصم انخبًَ                       اَحبر انقبٍََٕخ انًترتجخ ػٍ انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ
 

124 
 

عناصر مسؤولية المدنية للطبيب في المجال نقل وزرع األعضاء البشرية :المطلب الثاني

إف عناصر اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب يف ؾباؿ، نقل كزرع األعضاء البشرية، ال زبتلف عن طبيعتها يف اجملاؿ 

الطيب ككل، دبعٌت عناصر اؼبسؤكلية الطبية يف األعماؿ الطبية العادية، كعلى ىذا األساس سنحاكؿ من خبلؿ ىذا 

اؼبطلب التطرؽ إىل عناصر اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب، كلكن يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، دبعٌت من خبلؿ 

إسقاط القواعد العامة يف اؼبسؤكلية الطبية اؼبدنية للطبيب، على ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، دبا يتبلءـ مع 

تناكلنا يف اػبطأ، كالفرع الثاٍل صبعنا : طبيعة اؼبوضوع، كعليو فقد مت تقسيم ىذا اؼبطلب إىل ثبلثة فركع، الفرع األكؿ

: فيو بُت الضرر كالعبلقة السببية بُت اػبطأ كالضرر، كالفرع الثالث تنازلنا التعويض، نعاعبها كما يلي

 .الخطأ الطبي: الفرع األول*

منذر "اػبطأ الطيب من صور اػبطأ بوجو عاـ، كقد درج الفقو بعض التعريفات للخطأ الطيب، فعرفو الدكتور 

أنو إخبلؿ من طبيب بواجبو يف بذؿ العناية الوجدانية اليقظة اؼبوافقة للحقائق العلمية اؼبستقرة  " الفضل

أك انو تقصَت يف مسك الطبيب  ال يقع من طبيب يقظ كجد يف نفس الظركؼ اػبارجية بالطبيب "

   1".اؼبسؤكؿ

، كيعرفو أحد الفقهاء "بأنو إخبلؿ بواجب سابق كاف باإلمكاف معرفتو كمراعاتو" كما يعرفو الفقيو سافاتيو 

" بأنو عدـ قياـ الطبيب باإللتزامات اػباصة اليت فرضتها عليو مهنتو إخبلال بواجب العناية البلزمة إذباه مريضو "

 كبالرجوع إىل نصوص القانوف 2، "إخبلؿ شخص بواجب قانوٍل مع علمو بذلك"كيعرفو الرأم الراجح  بأنو 

اػباصة بأحكاـ اؼبسؤكلية التقصَتية، يتضح ؼبا أف اؼبشرع اعبزائرم  (140 إىل 124من )اؼبدٍل اعبزائرم يف اؼبواد 

                                                           
1
105أحسنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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 13،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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كل "منو على مايلي  (124)جعل من اػبطأ األساس الذم تقاـ عليو اؼبسؤكلية اؼبدنية بصفة عامة فنص يف اؼبادة 

 1." فعل أيا كاف يرتكبو الشخص خبطئو كيسبب ضررا للغَت، يلـز من كاف سببا يف حدكثو بالتعويض

كعليو فأف اػبطأ يف اؼبسؤكلية التقصَتية يعد إخبلال بإلتزاـ قانوٍل عاـ، كما يتضح أف اػبطأ يف اؼبسؤكلية 

التقصَتية حسب التشريع اعبزائرم يقـو على عنصرين، األكؿ عنصر مادم يتمثل يف التعدم، الثاٍل عنصر معنوم 

 2. يتمثل يف اإلدراؾ كالتميز فبل خطأ يغَت إدراؾ أماـ اؼبشرع اعبزائرم

كبالتايل ديكن تعريف اػبطأ الطيب بأنو خركج الطبيب عن اإللتزامات اػباصة دبهمة الطب ك االصوؿ الفنية 

أثناء فبارستو للعمل الطيب،  غَت أنو جيب التفرقة بُت اػبطأ الطيب كالغلط الطيب، فالغلط الطيب ىو عدـ االنتباه 

. الذم ال ديكن ألكثر األطباء حرصا تفاديو كبالتايل ال يشكل خطأ طبيا يستوجب اؼبساءلة

مثل الغلط يف التشخيص إذا كانت األغراض اؼبرضية مشاهبة يصعب معها التواصل إىل التشخيص 

ىل يسأؿ الطبيب أـ ال يف حالة ارتكابو اػبطأ؟ :  فئلشكاؿ الذم يثار يف الصدد3 .الصحيح

ذىب بعض الفقهاء إىل عدـ مساءلة الطبيب يف األخطاء إذا كاف الطبيب من ذكم اؼبعرفة كإذف لو دبمارسة 

اؼبهنة كبإذف اؼبريض، كذلك لطبيعة العمل الطيب كما ينطوم عليو من أخطار كمضاعفات ال يستطيع معها الطبيب 

تفاديها مهما أكيت من علم كخربة، كما يركف أف مساءلة الطبيب سيقلل من شهادتو العلمية كيعدـ قيمتها كيضر 

 4. بسمعة اؼبهنية

فالطبيب يف نظره ال يسأؿ إال أماـ ضمَته ك أما  الرأم العاـ أما أغلبية الفقيو كما استقر عليو القانوف فاف 

الطبيب يسأؿ، إذا توافرت أركاف معينة منها خطأ يصدر منو، كأغبق بو ضرر اؼبريض ك أف يكوف ىذا الضرر ناجم 
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 .33-،المتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظرالقانونرقم
2
 107أحسنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3
 14-13،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
4
 223محمدحسنقاسم،إثباتالخطؤالطبً،المرجعالسابق،ص.أنظرد



 انفصم انخبًَ                       اَحبر انقبٍََٕخ انًترتجخ ػٍ انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ
 

126 
 

على اػبطأ، كبالتايل فالطبيب يسأؿ مىت ثبت كجود خطأ مهما كاف نوعو سلوؾ كاف خطأ فنيا أك غَت فٍت جسيم 

أـ يسَت، كما أكجب التشدد مع األطباء االختصاصُت كجعلهم مسئولُت عن خطأ كلو كاف يسَت كباألخص يف 

كقد نص اؼبشرع اعبزائرم يف األحكاـ اؼبادة من اػبطأ ىو أساس . التشخيص كاالنتباه كعدـ اإلمهاؿ يف اؼبعاعبة

قياـ مسؤكلية الطبيب مدنيا اذباه مرضاه فنأخذ على سبيل اؼبثاؿ، تقـو مسؤكلية الطبيب اؼبدنية عن ارتكابو اػبطأ 

الطيب اؼبتمثل يف استئصاؿ الكلية السليمة بدال من الكلية العاطلة، فالطبيب كاؼبستشفى ىنا مسئوالف عن تعويض 

األضرار اؼبادية اليت تصيب اؼبريض كالزكج ك أقربائو حىت الدرجة الثانية يف حاليت إلصابة اعبسدية اؼبميتة كغَت 

. اؼبميتة

 فثبوت اػبطأ الطيب الذم ديثل يف التقصَت 1كعن الضرر اؼبباشر اؼبتوقع كغَت اؼبتوقع لوجود اػبطأ اعبسيم، 

كاإلمهاؿ ينتج عنو إستحقاؽ كرثة اؼبريض كمن كاف يعيلهم حىت الدرجة الثانية التعويض عن الضرر اؼبادم، كما أف 

 كبالتايل كاف يلـز على الطبيب أف 2 ألف اػبطأ  كقع أثناء اػبدمة، (الطبيب)اؼبستشفى تكوف مسؤكلة عن متبوعها 

يبذؿ العناية إزاء مريضو أم أف يلتـز الطبيب بوسيلة كبذؿ العناية الصادقة من أجل شفاء اؼبريض فاف قصر فهو 

تقصَت يف كاجب اغبيطة الذم ال يقع من الطبيب يقظ كجد يف نفس الظركؼ اػبارجية اليت أحاطت باؼبسؤكؿ 

ك إلخبلؿ . أثناء خركج الطبيب عن القواعد كالوصوؿ الطبية اليت تفرضها عليو مهنتو مقت تنفيذه للعمل الطيب

 3. بواجبات اغبيطة كاغبذر صور

خركج الطبيب عن قواعد كاألصوؿ الطبية، من اؼبتفق عليو فقهيا كقضاء إف اؼبقصود من أصل الطب،  -1

ىي تلك األصوؿ الثابتة كالقواعد اؼبتعارؼ عليها بُت أسرة األطباء نظريا كعلميا كاليت جيب أف يلم هبا 

. الطبيب كقت تنفيذه للعمل الطيب

                                                           
1
 12،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة

 
2.

108منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.د.أنظر
 

3
 14،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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كاالختبلؿ بواجبات اغبيطة كاغبذر، فاإلخبلؿ بواجبات اغبيطة يف اجملاؿ الطيب اؼبقصود هبا ىو خركج  -2

الطبيب عن إتباع مثل ىذه القواعد أم القواعد العامة للحيطة كحسن التقدير اليت تسرم على كل 

 1.مهنة

كبناءا على ما تقدـ فإف اػبطأ الطيب اغباصل يف ميداف غرس األعضاء البشرية ال يعُت إيقاع كل اؼبسؤكلية 

. الطبيب ألف اػبطأ قد يكوف نتيجة إلشراؾ أكثر من طرؼ يف كجوده

كعند عدـ ربديد نسبة على طرؼ فاف اؼبسؤكلية تكوف بتساكم كتضامن، لذلك أستقر لرأم الفقو اؼبدٍل 

كالقضاء يف الكثَت من الدكؿ على أف الطبيب يكوف مسؤكال عن كل خطأ لكن بعد ثبوتو يقينا يف حقو سواء كاف 

 2. يسَتا أك جسيما كسواء تعلق بعلمو الفٍت أك االعتيادم، فيلـز بدفع التعويض للمتضررين

على ذلك فاف العمل الطيب يؤكد أف يتقيد الطبيب دائما بالسلوؾ اؼبستقيم كحسن الرعاية كاحًتاـ  ك

لكرامة مرضاه، فهو مسؤكؿ عن كل عمل مهٍت يقـو بو فبل جيوز ألم طبيب فبارسة اؼبهنة إال هبويتو الشخصية 

اغبقيقة كجيب أف ربمل على كل كثيقة يسلمها إظبو كتوقيعها كما جيب عليو اإلجتهاد إلفادة يعد مرضاه كيقدـ 

 كىذا طبقا 3.ؽبم اؼبعلومات كاضحة كصادقة دبناسبة كل عمل طيب كإال ـببل بإلتزامو فبا يوجب القياـ مسؤكليتو

الطبيب أك اعبراح أسناف مدكنة أخبلقية مهنة الطب اعبزائرم كاليت مسؤكؿ عن كل "كما يلي  (13)لنص اؼبادة 

، ككذلك ....."عمل مهٍت يقـو بو كال جيوز لكل طبيب أك جراح أسناف أف ديارس مهنتو إال ربت ىويتو اغبقيقة

 4. ، السابق اإلشارة إليها من مدكنة أخبلقيات مهنة أخبلقيات مهنة الطب(43،46)طبقا للمادتُت 

                                                           
 15محمدحسٌنمنصور،المسإولٌةالطبٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد1
 111منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.د.أنظر.2
 118حسٌنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد3
 1420،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم.4
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كعليو فإف اػبطأ الطيب الذم ديكن أف يؤدم إىل انعقاد اؼبسؤكلية اؼبدنية تتعدد ؾباالتو فهو إما أف يكوف اػبطأ يف 

رفض عبلج اؼبريض أك خطأ زبلف رضا اؼبريض أك اػبطأ يف اإللتزاـ بئلعبلـ اؼبريض، أك اػبطأ يف التشخيص أك 

 1.أخطاء يف العبلج، أك اػبطأ يف كصف العبلج أك يف تنفيذ العبلج أك التدخل اعبراحي، أك اػبطأ يف اؼبراقبة

غَت أف دراستنا يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية ستقتصر على اػبطأ يف تنفيذ العبلج كقت التدخل 

اعبراحي على اعتبار أنو من الصعب تصور أف يكوف اػبطأ يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، يف التشخيص أك 

: كصف العبلج أم العضو اؼبراد زراعتو ىذا كدراستنا للخطأ يف تنفيذ العبلج سوؼ تشمل

. اػبطأ يف االلتزاـ بالتبصَت قبل مباشرة العبلج -1

. اػبطأ يف االلتزاـ باغبصوؿ على رضا اؼبريض قبل التدخل اعبراحي -2

. الخطأ في االلتزام بالتبصير قبل مباشرة العالج: أوال

فبعد قياـ الطبيب بالتشخيص كإختبار العبلج اؼبناسب ؼبريضو يبدأ الطبيب يف تنفيذ العبلج، غَت أنو قبل 

اؼبباشرة يف تنفيذ العبلج يلتـز الطبيب باإلعبلـ مثل بقية اؼبهنيُت كىو ما يعرؼ بتبصَت اؼبريض كىذا اإللتزاـ 

يكتسي أمهية خاصة الرتباط مهنة الطب جبسم اؼبريض، فاإلعبلـ أك تبصَت اؼبريض بوضعو الصحي يعترب كسيلة 

 كذبسد ىذا اإللتزاـ يف 2ضركرية ليكوف على بنية من امره كيستطيع أف يوازف بُت الفائدة اؼبرجوة كاؼبخاطر احملققة، 

خيضع كل عمل طيب يكوف فيو خطر "من مدكنة أخبلقيات الطب اعبزائرم كاليت تنص على أنو  (44)اؼبادة 

 3...." جدم على اؼبريض ؼبوافقة ىذا األخَت موافقة حرة كمتبصرة

 

 

                                                           
1
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دكف أف يعلم   كلذا فاإللتزاـ باإلعبلـ، يعترب كسيلة ؼبنع الطاقم الطيب من فرض عبلج معُت على اؼبريض

: إف اإللتزاـ باإلعبلـ لو غاية مزدكجة أكال : "(بيًت ساركوس)بطبيعتو كاألثار اؼبًتتبة عليو، أك كما يقوؿ أحد األطباء

إعبلمو بطبيعة العبلج ك : إحاطة الطبيب مريضو علما باؼبرض الذم يعاٍل منو كالتطور احملتمل ؽبذا اؼبرض، ثانيا

 1"اإلحتياطات الواجب إزباذىا كما مدل فعاليتها كما األثاء اعبانبية الغَت مرغوب فيها

يقع على عاتق الطبيب اإللتزاـ بإحاطة اؼبريض بطبيعة "كىذا اؼببدأ أكده القضاء الفرنسي فقد جاء عنو 

العبلج كـباطر العملية اعبراحية إال كاف مسئوال عن كافة النتائج الضارة من جراء تدخلو لو مل يرتكب خطأ يف 

كلكنو أجاز إخفاء العواقب الوخيمة للمرض على اؼبريض، إذا أدل البوح هبا إىل النتائج عكسية على ". عملو

 2.كضعيتو الصحية كالنفسية، من خبلؿ أحكامو القضائية على أف يكوف اؽبدؼ مشركعا

أما عن كيفية القياـ باإلعبلـ أك التبصَت، فيجب أف يؤخذ بعُت اإلعتبار حالة اؼبريض النفسية ك أىليتو 

لتقبل اؼبرض كخطورتو، كجيب أف حياط علما عن ذلك بعبارات سهلة كغَت علمية كصادقة، إال أنو قد يعفى 

الطبيب من ىذا اإللتزاـ إذا كاف اؼبريض ربت التخذير أك طرأ تدخل جراحي إلضايف ال حيتمل التأخَت ىذا كما 

 3.عليو أف خيفي اغبقيقة أحيانا إذا كاف اؼبريض على حافة اؼبوت كمن األفضل إعبلـ عائلتو

إذا كفبا سبق ذكره فإف اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب تقـو إذا إجراء للمريض غرس أك عملية جراحية خطَتة 

. (اؼبعطي كاؼبتلقي)دكف تبيُت ألطراؼ العملية الطبية 

                                                           
1

 19،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
2

 167سمٌرةعاٌدالدٌات،عملٌاتنقلوزرعاألعضاءالبشرٌةبٌنالشرعوالقانون،المرجعالسابقص.أنظرد
3

 20،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة



 انفصم انخبًَ                       اَحبر انقبٍََٕخ انًترتجخ ػٍ انتصرف فً األػعبء انجشرٌخ
 

130 
 

اؼبخاطرة كاألثار العريضة احملتملة عن عمل الطيب، إال أف اإلتفاؽ بُت أطراؼ العبلقة يف عملية نقل كزرع 

األعضاء البشرية دينع قياـ اؼبسؤكلية للطبيب الذم راعى أصوؿ الفرع الطيب كالعبلج بشرط أف جيهل أف مصدر 

 1.العضو اؼبتنازؿ عنو لغرسو يف جسم اؼبتلقي مصدره عقد بيع

كاعبدير بالذكر أف اػبطأ يف التشخيص كاػبطأ يف إختيار العبلج ال يًتتب عليهما مسؤكلية الطبيب إال إذا 

أثبت أنو أظهر جهبل تاما دببادئ العلم كفبارستو اؼبهنة علميا، ؽبذا الغرض ففي غرس االعضاء جيب أف يكوف 

 فبل يقبل من الطبيب العاـ القياـ بعملية نقل 2 الطبيب إختصاصيا يف الكلية أك العيوف أك العضو اؼبراد غرسو،

. كغرس العضو البشرم إذا مل يكن متخصصا كإال عد مسؤكال من الناحية اؼبدنية كاعبائية

كمثاؿ ذلك لو قاـ الطبيب اإلختصاصي يف العيوف باإلتفاؽ مع طبيب آخر أقل خربة منو دبزاكلة العمل 

الطيب يف عيادة األكؿ أثناء غيابو كاتفق الطبيب الثاٍل مع مريض كمتنازؿ على غرس القرنية كإرتكب خطأ طبيا، 

فإف اؼبستشفى إف كاف تابعا ؽبا فبل يعفي الطبيب األكؿ الذم انعقد العقد يف عيادتو، كنعقد أف صفة اؼبستشفى 

 3. كوهنا خاصة لن يعفيها من اؼبسؤكلية

كقد أثار التداكؿ حوؿ مدل قياـ مسؤكلية الطبيب اؼبدنية يف حالة الكذب أك إخفاء اغبقيقة عن اؼبتلقي؟ 

ذىب جانب من الفقو الذم رأل بضركرة إلتزاـ الطبيب بتبصَت اؼبريض، إىل القبوؿ بقياـ مسؤكلية الطبيب 

. عن التدخل اعبراحي كاؼبخاطر اليت تًتتب على العبلج

يف حالة الكذب أك إلخفاء اغبقيقة عن اؼبريض، كذلك أف الكذب يف ىذه اغباالت يعترب من قبيل 

من مدكنة أخبلقيات  (51) غَت أف اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 4. األخطاء الطبية اؼبوجبة للمسؤكلية اؼبدنية

                                                           
1
112منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.د.أنظر




2
 223محمدحسنقاسم،إثباتالخطؤفًالمجالالطبً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
3
113منذرالفضل،التصرفالقانونًفًاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.د.أنظر

 

4
 247المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
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الطب نص صراحة على إمكانية إخفاء تشخيص خطَت عن اؼبريض، على أف يكوف ذلك ألسباب مشركعة، 

 ك إف كاف 1. يقدرىا الطبيب بكل صدؽ كإخبلص، كمع ذلك يلتـز الطبيب يف ىذه اغبالة بإخبار أسرار اؼبريض

األمر ىنا يتعلق فقط باألعماؿ الطبية العادية، أما يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية فالواضح من أحكاـ نص 

 قد ألـز الطبيب صراحة بتبصَت 2  اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها،05-85من القانوف رقم  (166/5)اؼبادة 

اؼبريض، ىنا فامتناع الطبيب عن تبصَت اؼبريض ك إف كاف التشخيص خطَتا يعرضو للمساءلة اؼبدنية، ذلك أف 

التبصَت يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، لو دكر كبَت يف قبوؿ عملية نقل كزرع سواء من اؼبتلقي أك من التربع، 

كمن ىنا ديكن للمحاكم أف تراقب كتضع حد، إلنفراد بعض األطباء اعبراحُت باؼبساس بسبلمة أجساـ اؼبرضى، 

 3. ال سيما ك أف إلتزاـ اعبراح باعبراحة إلتزاـ ببذؿ عناية، فمىت ثبت اػبطأ من جانبو عرض نفسو للمساءلة اؼبدنية

إال إذا كجدت ظركؼ إستثنائية خاصة، ك أف ال يكوف ذلك إال بغرض ربقيق اؼبصلحة العبلجية للمتلقي، مع 

 4.شرط عدـ إستعماؿ الوسائل التدليسية

الخطأ الطبيب في التزامو بالحصول على رضا المريض قبل التدخل الجراحي : ثانيا

أما خطأ الطبيب يف تنفيذ التزامو باغبصوؿ على رضا اؼبريض، قبل التدخل اعبراحي، فيتمثل يف قياـ 

الطبيب بتقدَل العبلج دكف اغبصوؿ على اؼبوافقة الكتابية، اليت اشًتطها اؼبشرع اعبزائرم صراحة يف أحكاـ اؼبادة 

 أك قيامو 5 اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، 05-85 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف 17-90من القانوف رقم  (165)

باستئصاؿ العضو البشرم من اؼبتربع دكف اغبصوؿ على موافقتو الكتابية أيضا، أك يف حالة اغبصوؿ عليها ككلن 

من نفس  (162)مع زبلف الشركط القانونية اؼبتطلبة فيها، كاليت نص عليها اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

                                                           
1
 1422،المتضمنمدونةأخالقٌاتالطب،المرجعالسابق،ص1992ٌولٌوسنة6،المإرخف276ً-92أنظرالمرسومالتنفٌذيرقم
2

 

 .191-،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
 

3
 249المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد
4
 .99حسامالدٌناألهوانً،المشاكلالقانونٌةالتًتثٌرهاعملٌاتزرعاألعضاءالبشرٌة،المرجعالسابق،ص.أنظرد.
5
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
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 فتخلف ىذا الشرط جيعل من الطبيب ـبطئا، كحيملو تبعة اؼبخاطرة الناشئة سواء عن العبلج أك 1القانوف،

 ال سيما ك أف ضركرة اغبصوؿ على  2االستئصاؿ، حىت كأف مل يرتكب أم طأ يف مباشرة عمليات النقل كالزرع،

رضا اؼبريض تزداد كلما كاف العبلج أك اعبراحة ينطوم على الكثَت من اؼبخاطر، ىذا كمسؤكلية الطبيب ال تثور 

فقط يف حالة عدـ اغبصوؿ على الرضا الشخصي من اؼبريض، ذلك لو أف اغبالة الصحية للمريض، ال تسمح 

بالتعبَت عن رضائو، أك كما لو كاف ناقص األىلية، فبا يستلـز يف ىذه اغبالة اغبصوؿ على رضا فباثليو القانونيُت، 

 3.فمىت قصر الطبيب يف التزامو ىذا، عرض نفسو للمساءلة

كمع ذلك فقد قرر اؼبشرع اعبزائرم إمكانية التصرؼ يف األعضاء البشرية للموتى، دكف اغبصوؿ على اإلذف 

من القانوف رقم  (166/6)بذلك، أك اؼبوافقة الكتابية إذ ما توافرت الشركط اليت نص عليها صراحة يف نص اؼبادة 

، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، فمىت توافرت ىذه الشركط استغٌت عن رضا اؼبتوىف، كسبنع اؼبسؤكلية اؼبدنية 85-05

على الطبيب كاعبنائية للطبيب، على أف ال يلحق ىذا التصرؼ أم تشويو أك سبثيل باعبثة، ك إال عرض نفسو 

 4. للمساءلة اعبنائية

غَت أف التساؤؿ الذم يطرح يف ىذا اجملاؿ، ماىو أثر رضا اؼبريض يف حقو يف اؼبطالبة بالتعويض، عن الضرر 

الناتج جراء عملية زرع، كحق الورثة يف اؼبطالبة بالتعويض يف حالة ضرر من عملية االستئصاؿ، ال سيما إذا أنصب 

االستئصاؿ  على القرنية أك الكلية اليت أجاز اؼبشرع استئصاؽبا دكف اغبصوؿ على اؼبوافقة، سواء من اؼبتوىف قبل كفاتو 

                                                           
1

 

 .191-،المتعلقبحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85أنظرالقانونرقم
2
،مإسسةغبورللطباعة،ى،الطبعةاألول(المدنٌةوالجزائٌة)محمودزكًشمس،المسإولٌةالتقصٌرٌةلألطباءفًالتشرٌعاتالعربٌة.أنظر

 1991،381دمشق،سنة
3
 250المرجعالسابقص(الكتاباألول)مروكنصرالدٌن،نقلوزرعاألعضاءالبشرٌةفًالقانونالمقارنوالشرٌعةاإلسالمٌة.أنظرد

 
4
 202محمدصبحًنجم،رضاالمجنًعلٌهوأثرهعلىالمسإولٌةالجنائٌة،المرجعالسابق،ص.د.أنظر
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-90من القانوف  (164/4)أك من أحد فبثليو الشرعيُت يف حالة توافر الشركط اؼبنصوص عليها، يف أحكاـ اؼبادة 

 1. ، اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها05-85، اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم 17

. الضرر والعالقة السببية: الفرع الثاني*

إف قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية سواء عقدية كانت أـ تقصَتية، يتطلب توافر ركن اػبطأ طبقا ؼبا كرد يف أحكاـ 

 2.ج، السابق بياهنا.ـ.من ؽ (124)اؼبادة 

 3.شرط اقًتانو بركن الضرر، مع قياـ العبلقة السببية بينهما، فإذا انتقى ذلك فبل تقبل دعول اؼبسؤكلية

فالضرر بشكل عاـ يعرؼ على أنو ما يصيب  الشخص يف حق من حقوقو أك يف مصلحة مشركعة لو، سواء كاف 

ذلك اغبق أك تلك اؼبصلحة متعلقة بسبلمة جسمو، أك مالو أك إمهالو يف القياـ بواجب اغبيطة كاغبرص أثناء 

بالتايل يتحقق الضرر . فبارستو للعمل الطيب، ألف األصل التزاـ الطبيب ببذؿ عناية، كليس االلتزاـ بتحقيق نتيجة

 4.يف اجملاؿ الطيب يف إصابة اؼبريض بضرر

        كىذا على أساس فػأنو ال يكفي لقياـ مسؤكلية الطبيب يف عمليات نقل كزرع األعضاء البشرية، أف يرتكب 

ىذا األخَت خطأ أثناء مزاكلتو لعملو، كلكن جيب أف يسبب ىذا اػبطأ ضررا يلحق باؼبريض، فالقاعدة يف اؼبسؤكلية 

الطبية، ىي كالقاعدة يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية، أم  أف حصوؿ اػبطأ لوحده دكف ضرر ال يرتب اؼبسؤكلية مهما 

 5. بلغت جسامة، ما مل ينشأ عنو ضرر حاؿ مستقبلي أك ؿبقق الوقوع، كسواء كاف الضرر مادم أك معنوم

أما فيما يتعلق بالعبلقة السببية، فإهنا تعد أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية، إذ ال ديكن تصور كجود ضرر ناتج عن 

خطأ ما مل تكن ىناؾ عبلقة سببية، ذبعل اػبطأ علة الضرر سبب كقوعو، فمناط اؼبسؤكلية كجوىرىا، الرابطة 
                                                           

1
،المتعلق1985فبراٌرسنة16،المإرخف05ً-85،المعدلوالمتممللقانونرقم1990ٌولٌوسنة31،المإرخف17ً-90أنظرالقانونرقم

1123بحماٌةالصحةوترقٌتها،المرجعالسابق،ص
2

 

 .33-،المتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظرالقانونرقم
3
 30أنظرعبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص
4

 127أحسنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
5

 271،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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العلة اليت تربط الضرر الطيب اغباصل على اػبطأ اؼبرتكب ىو الذم أدل إىل كقوع الضرر "السببية اليت يراد هبا 

 1 ".كىي ركن قائم بذاتو يف اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب

كمن ىنا فالطبيب الذم يقع منو اػبطأ يسبب ضرر للمريض،يستوجب كجود عبلقة سببية بُت اػبطأ 

اؼبرتكب كالضرر اغباصل للمريض، فقد يقع خطأ من الطبيب، من غَت أف يتسبب بضرر للمريض، كمعٌت ذلك 

أنو ال يكفي القوؿ دبسؤكلية الطبيب اؼبدنية يف عمليات نقل كزرع األعضاء، أف يرتكب خطأ أثناء مزاكلتو لعملو، 

 2.كلكن جيب أف يسبب ىذا اػبطأ ضررا يلحق باؼبريض، مع قياـ العبلقة بينهما

كاعبدير بالذكر يف ىذا الصدد أنو من الصعب ربديد العبلقة السببية يف نطاؽ اؼبسؤكلية الطبية، نظرا 

لتعقيدات اعبسم كتغيَت خصائصو، كعدـ كضوح األسباب اليت تؤدم إىل اؼبضاعفات الظاىرة، ال سيما فيما 

خيص ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، فقد تعود أسباب الضرر اغباصل إىل عوامل بعيدة أك غَت ظاىرة، ترجع 

 كىذا ال يعٍت عدـ البحث عن مسؤكلية الطبيب يف ؾباؿ 3.لًتكيبة جسم اؼبريض، كىو ما جيعلها صعبة التعرؼ

نقل كزرع األعضاء البشرية، فالقضاء يلقي على عاتق الطبيب التزاما بالتأكيد من حالة اؼبريض، كمدل استعداده 

إلجراء العملية، كما بو من ضعف أك حساسية خاصة قبل التدخل اعبراحي، فبل يعفي من اؼبسؤكلية إال إذا ثبت 

 4.أف الضرر الناتج عن تدخلو، كاف غَت متوقع، أك ضعيف االحتماؿ

كفيما يتعلق باإلثبات فبعد أسبم اعتماد نظرية اؼبسؤكلية غَت اػبطيئة يف اجملاؿ الطيب، اعترب اػبطأ اؼبوجب 

، من (اؼبريض أك اؼبتربع)للمسؤكلية مفًتض يف جانب اؼبدعى عليو، اؼبطالب بإثبات نفيو ليحرر بذلك اؼبدعى 

عبء إثبات كجوده، كاف كاف ذلك ال يغنيو عن إثبات باقي عناصر اؼبسؤكلية الطبية، كهبذا فاف عبء إثبات 

. اػبطأ الطيب يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية الناتج عن إخبلؿ الطبيب
                                                           

1
 136-135حسٌنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
2
 36أنظرعبدالحمٌدالشواربً،مسإولٌةاألطباءوالصٌادلةوالمستشفٌات،المرجعالسابق،ص
3

 271،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
4
 136-135حسٌنعباسالحٌاري،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌب،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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بالتزامو بتحقيق نتيجة ، إمنا يقع على عاتق الطبيب نفسو، كال تدرأ عنو اؼبسؤكلية اؼبدنية إال إذا يفلح يف 

 1. إثبات قياـ السبب األجنيب الذم تنتفي بو العبلقة السببية

كبذلك فاف اؼبسؤكلية الطبيب يف االلتزاـ بضماف السبلمة يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء ، يعترب التزاـ حبقيقة 

نتيجة فبا يؤدم إىل ربرير اؼبريض من عبء اإلثبات، فيكوف الطبيب اعبراح مسئوال عن الضرر الذم أصاب 

اؼبريض أثناء التدخل اعبراحي كاف مل ينسب لو أم خطأ ، كىو ما أكدتو ؿبكمة النقض الفرنسية، أما يف ؾباؿ 

االلتزامات ذات الطبيعة الفنية ، فالتزاـ الطبيب بنتيجة كبو ربقيق نتيجة، كىو ما يستشف من خبلؿ األعماؿ 

 2.الطبية ذات الطبيعة الفنية، كعمليات نقل كزرع األعضاء البشرية

كما ذبدر بنا اإلشارة إليو يف األخَت كيف ؾباؿ إثبات اػبطأ يف ؾباؿ نقل كزرع األعضاء البشرية، أف ؿبكمة 

النقض الفرنسية قد عدلت عن كقفها كرفضت إمكانية التعويض، عن ـباطر العبلج إذا مل حيدث خطأ يف العمل 

، أف االلتزاـ بالتعويض عن ـباطر العبلج ال يندرج ضمن االلتزامات 08/11/2000اعبراحي،  فصدر عنها يف 

 3.اؼبتولدة عن العقد، الذم يربط بُت اؼبريض كالطبيب

. التعويض: الفرع الثالث* 

كمن خبلؿ ىذا الفرع سنتعرض ألثر رضا اؼبعطي على حقو يف التعويض قبل اؼبريض اؼبتلقي، فضبل عن 

. حقو يف ذلك قبل الطبيب القائم بالعملية
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أثر رضا المعطي على حقو في التعويض قبل المريض المتلقي : أوال

إف اؼبتربع بالعضو البشرم، كىو الواىب الذم قبل التربع بأحد أعضائو البشرية إنقاذ غبياة الغَت، فهو دبجرد 

كىو . قبولو لذلك، يكوف قد قبل مبدئيا بكافة األضرار، أك ما يسمى باآلثار اعبانبية اؼبًتتبة عن عملية االستئصاؿ

بذلك ال يعد مرتكبا كال بشكل من األشكاؿ ألم نوع من األخطاء اليت قد يًتتب عليو حرمانو من حق يف 

كالذم أكد عليو اؼبشرع ". خطأ اؼبضركر اؼبانع غبقو يف اغبصوؿ على التعويض"اغبصوؿ على التعويض، كفقا ؼببدأ 

إذا أثبت " ج كاليت جاء فيها.ـ.من ؽ (127)اعبزائرم يف النظرية العامة لبللتزاـ، من خبلؿ أحكاـ اؼبادة 

. الشخص أف الضرر قد نشأ عن سبب ال يدلو فيو كحادث مفاجئ أك قوة قاىرة، أك خطأ 

صدر من اؼبضركر أك خطأ من الغَت، كاف غَت ملـز بتعويض ىذا الضرر، ما مل يوجد نص قانوٍل اك اتفاؽ 

 كبذلك فهو صاحب حق يف اغبصوؿ على التعويض اؼبناسب يف حاؿ تعرضو ألم أضرار، على 1 "خيالف ذلك

أف تكوف تلك األضرار غَت متوقعة، ألف األضرار اعبانبية كاليت تعترب مقًتنة يف أغلب األحياف بالعمليات اعبراحية، 

 2. كاليت سبق للطبيب القائم على عملية االستئصاؿ تبصَت اؼبريض هبا، ال ؾباؿ للمطالبة بالتعويض عنها

كقد ذىب البعض إىل تربير ذلك على أساكم قواعد العدالة كاإلنصاؼ، كاليت تقضي باف الشجاعة اليت 

دفعت قابل التربع إىل االستغبلؿ عن العضو من أعضائو، كتعريض حياتو للخطر، يف سبيل إنقاذ حياة شخص يف 

. أمس اغباجة للعضو البشرم للمتربع بو

 يف حُت ذىب 3. تقتضي منو نوعا من الضماف اؼبعنوم الذم يعًتؼ حبقو يف اغبصوؿ على التعويض

البعض اآلخر إىل اعتبار العمل صورة من صور الفضالة، حيث يتوىل الشخص عن قصد القياـ بشأف غبساب 

                                                           
1
 71،المرجعالسابق،ص(أعمالالملتقىالوطنً)أنظرمجلةالمسإولٌةالطبٌة
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 ذلك أنو لو تصورنا أف الواىب 1 .ج.ـ.من ؽ (150)الغَت ، دكف أف يكوف ملزما بذلك، كفقا ألحكاـ اؼبادة 

كىو يرل شخصا مريضا يف حاجة ماسة إلجراء عملية زرع، من شأهنا أف تنقذ حياتو، فإقدامو على التربع بالعضو 

اؼبطلوب، ال سيما يف اغباالت اليت ال تكوف ىناؾ أم نوع من القرابة أك الصلة بُت اؼبتربع كاؼبتربع لو، حيث يكوف 

كل منهما أجنبيا عن اآلخر فتختفي الدكافع اؼبعنوية لئلقداـ على التربع، فالواىب ىنا يكوف قد حل ؿبل 

 كبذلك 2. الفضويل الذم قاـ بإجراء معتمد، قاصدا بو ربقيق مصلحة اؼبريض، ك دكف أف يكوف ملزما بذلك

( 157)ككفقا للقاعة العامة يف نظرية االلتزاـ يف ؾباؿ الفضالة، كاليت أكد عليها اؼبشرع اعبزائرم يف أحكاـ اؼبادة 

 كىو ما ذىبت إليو 3.ج، فإنو جيب تعويض اؼبعطي عن طل ضرر يتعرض لو من عملية االستئصاؿ.ف.ـ.ؽ

أحكاـ القضاء الفرنسي كاليت أقرت حبق اؼبضركر الذم غبقو أذل من عملية االستئصاؿ، يف اغبصوؿ على 

التعويض اؼبناسب، على الرغم من أف الشخص الذم كاف االستئصاؿ لصاحبو، مل يرتكب باؼبعٌت الفٍت الدقيق أم 

  4. خطأ من اؼبمكن أف يسأؿ عنو، كذلك تأسيسا على أحكاـ الفضالة

كاعبدير بالذكر يف ىذا الصدد أف حق الواىب يف اغبصوؿ على التعويض، ال يتعارض مع القاعدة العامة 

يف ؾباؿ التصرؼ باألعضاء البشرية، كاليت تقتضي أف يكوف التنازؿ سواء عن طريق اؽببة أك الوصية بدكف مقابل، 

ألف التعويض ىنا ال يأخذ صورة البديل عن العضو البشرم اؼبتنازؿ عنو، ك إمنا ىو دبثابة جرب لضرر اغباصل 

كنتيجة لعملية االستئصاؿ كاليت بينت من حيث األصل على دكافع إنسانية حبتة، كمن ىذا اؼبنطق فقد اعتربت 

  5. قواعد العدالة دبثابة سند حقيقي للتعويض، الذم من اؼبمكن اغبصوؿ عليو من قبل اؼبتنازؿ لو لصاٌف اؼبتنازؿ 
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 .35-،المتضمنالقانونالمدنً،المرجعالسابق،ص1975سبتمبرسنة26،المإرخف58ً-75أنظرالقانونرقم
2
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كلذلك قيل بأف ىذا التعويض من اؼبمكن أف يكوف شامبل كعرفاف باعبميل، ؼبصاريف العبلج، فًتة غياب اؼبريض 

  1.......عن حياتو اؼبهنية، كل ضرر ناتج بعد العملية ك إف كاف متوقعا

. أثار رضا المعطى على حقو في التعويض قبل الطبيب القائم بعملية االستئصال:ثانيا

دبا أف األصل أف العمليات نقل كزرع األعضاء البشرية، ال ترتب أية فائدة مباشرة لصاٌف اؼبتنازؿ عن العضو 

البشرم مقارنة باؼبستفيد عنو، بل على العكس من ذلك سباما فهي قادرة على تعريض حياتو مستقببل للخطر، 

 فقد ألـز 2. فضبل عن كوف احتماؿ فشل العملية يبقى قائما منذ البداية، سواء تعلق األمر بعملية الزرع أك النقل

القانوف الطبيب القائم على عملية االستئصاؿ بالعمل قدر اإلمكاف على إجراء موازنة عادلة بُت اؼبصاٌف كاؼبخاطر 

 .اؼبًتتبة عن عملية  نقل كزرع األعضاء البشرية

فضبل عن تبصَت اؼبريض بكافة األخطار الناصبة عن كاقعة التربع، كقصر قبوؿ التربع باألعضاء اؼبزدكجة 

 كغَت ذلك من الشركط كفقا ؼبا سبق بيانو يف ؾباؿ ضوابط التصرؼ يف األعضاء البشرية بُت األحياء، ك 3. فقط

إال عرض نفسو للمساءلة القانونية،فالطبيب مثبل يف عملية نقل الكلية،  باعتبارىا أحد األعضاء اؼبزدكجة اليت 

يسمح القانوف بالتربع هبا، فإنو يقع عليو كاجب التأكيد من سبلمة الكلية اؼبراد استئصاؽبا من جهة مادامت 

ستستعمل لغرض الزرع، كمن الكلية الثانية لدل اؼبتربع سبلمة تامة، حبيث تسمح ؽبا بأداء كظيفة الكلى يف 

عملية )اعبسد بالشكل اؼبطلوب صحيا، مع مراعاة أف العربة باغبالة الصحية للمتنازؿ كقت إجراء العملية 

، فمىت كانت الكلية الثانية سليمة سباما، كقادرة على أداء عمل الكليتُت بدكف أم أضرار، فبل (االستئصاؿ

مسؤكلية تقع على الطبيب من الوجهة القانونية، غَت أىي كوت ؿببل للمساءلة القانونية مىت خرج عن األصوؿ 

اؼبهنية، حبيث شاب سلوكو الطيب نوع من اإلمهاؿ أك عدـ اغبيطة أك التهاكف، فبا سبب أضرار للمتربع ناذبة عن 
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 554عبدالرزاقالسنهوري،الوسٌطفًشرحالقاونالمدنً،المرجعالسابق،ص.أنظرد
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عدـ ازباذ اإلجراءات البلزمة لفحص الكلية اؼبتبقية، كمدل سبلمتها،  كيف ىذه اغبالة يساءؿ عن اػبطأ غَت 

العمدم، كيف ىذه اغبالة ال ؾباؿ للقوؿ بأف قبوؿ اؼبتربع من شأنو إعفاء الطبيب من مسؤكلية التعويض عن الضرر 

اغباصل، ذلك أف خطأ الطبيب مستقل سباما عن رضا اؼبعطي، كبذلك فالطبيب ىنا أىل لتحمل اؼبسؤكليتُت 

اؼبدنية كاعبنائية ال سيما إذا أدل ذلك إىل كفاة اؼبتربع، كذلك األمر يف حالة رضا اؼبتربع لو بعملية االستئصاؿ، 

 كيف حالة قياـ الطبيب باستئصاؿ أحد األعضاء غَت اؼبزدكجة 1.على الرغم من إمكاف عبلج اؼبتربع لو بطريق آخر

. كالقلب مثبل أك الكبد، ألف استئصاؿ العضو البشرم يف ىذه اغبالة من شأنو حتما التسبب يف كفاف اؼبتربع

كلذلك  فالطبيب ىنا يسأؿ عن جردية القتل العمد، حىت كاف توافر رضا اؼبريض اؼبتربع، ألف الرضا يف ىذه 

اغبالة ال يعتد بو، فهو رضا باطل لكونو ـبالفا لنظاـ العاـ كاآلداب العامة، كال ؾباؿ أماـ الطبيب للمتمسك برضا 

 لكن كيف حالة ثبوت قياـ الطبيب بكافة التزاماتو 2. اؼبتربع للتنصل من اؼبسؤكلية، ىو ىنا مسئوؿ مسؤكلية كاملة

القانونية قبل اؼبعطي، كمل حيدث إمهاؿ أك خطأ يف أداءه لعملو، كمع ذلك تدىورت حالة اؼبعطي بعد إجراء عملية 

 3.االستئصاؿ، فانو ك إعماال للقواعد العامة فاؼبتربع ال يستحق أم تعويض من طرؼ الطبيب
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خـــبتــًـــخ 

ىكذا كيف األخَت نصل إىل القوؿ أف التصرؼ يف األعضاء البشرية كأحد أحداث ك أىم ؾباالت البحث 

ذلك أف . القانونية كالفقهية يف القوانُت الوضعية اؼبعاصرة، يطرح صبلة من االستنتاجات كاؼببلحظات كاالقًتاحات

صبيع االذباىات الفقهية دبختلف نظرياهتا كمربراهتا مل تسلم من النقد، ك إف كاف بعضها أقل عرضة لبلنتقاد من 

: البعض اآلخر، كديكن إصباؿ ىذه اؼببلحظات ك االستنتاجات كاالقًتاحات فيما يلي 

ـبتلف النظريات اليت قيل كأساس قانوٍل أك فقهي لتربير التحوؿ كبو االستثناء كقبوؿ فكرة اػبركج عن مبدأ - 

حصانة التكامل البشرم عبسم اإلنساف، مل تقدـ حلوال أك تربيرات هنائية، فبا جعل غَت قابلة لؤلخذ هبا على 

كمع ذلك ديكن اعبـز أف . إطبلقها من الناحية العلمية، كىو ما جيل البحث يف اؼبوضوع كدراستو يف تطور مستمر

التصرؼ يف األعضاء البشرية عن طريق نقلها كزرعها سواء بُت األحياء أك من اؼبوتى إىل األحياء أمر مقبوؿ قانونا 

على أف تتوافر صبلة الضوابط كالشركط اؼبفركضة قانونا، كاليت تعيد التوازف للمبدأ األصل، فتضمن حق اإلنساف يف 

سبلمة جسمو كتكاملو اعبسدم 

القوؿ بإباحة التصرؼ يف األعضاء البشرية ال يعٍت على اإلطبلؽ إمكاف التصرؼ يف كل األعضاء البشرية، - 

فاألمر مقتصر من جهة على األعضاء اؼبزدكجة فحسب، كمن جهة أخرل بعيد سباما عن فكرة جواز نقل أك زرع 

. األعضاء التناسلية باعتبار اؼبوضوع من حيث األصل ـبالف للنظاـ العاـ

مسألة التصرؼ يف األعضاء البشرية ال تزاؿ ليومن ىذا مسألة اجتهادية مل يكتمل مسارىا التطورم بعد كىو ما - 

جعل العديد من التشريعات الوضعية بعيدة عنها، رغبة منها يف عدـ حصرىا ضمن نصوص قانونية جامدة نسبيا، 

. كؽبذا ال يزاؿ ؾباؽبا األكسع إىل يومنا ىذا ىو الفقو بنوعيو القانوٍل كالشرعي
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يف زخم اؼبمارسة الطبية عالية اؼبستول دبختلف أكجهها ك أدكاهتا، أصبح األطباء عرضة لتحمل اؼبسؤكليتُت - 

اؼبدنية كاعبنائية معا، كنتيجة لؤلخطاء اليت تصر عنهم سواء يف مرحلة التشخيص أك إجراء التحاليل أك التدخل 

اعبراحي، دكف مراعاة ؼبدل توافر عنصر القصد اعبنائي من عدمو، من منطلق أف بعض األحكاـ القضائية كجانبا 

من الفقو قد ذىبا إىل اعتبار الطبيب ضمانا لسبلمة اؼبريض، كلو مل يثبت يف جانبو أم خطأ، كاف كاف التزامو 

األصلي ىو التزاـ ببذؿ عناية ال بتحقيق نتيجة، كىو ما يفرض على التشريعات الوضعية التدخل السريع دبوجب 

أحكاـ قانونية صرحية كصارمة، ربدد اعبزاءات اؼبًتتبة يف مثل ىذه األكضاع، كىو ما حققتو العديد من القوانُت 

اؼبقارنة يف اآلكنة األخَتة، يف حُت ال يزاؿ البعض اآلخر منها ثغرات قانونية صارخة يف ىذا اجملاؿ، كىوما يستلـز 

. التدخل التشريعي كالقضائي اغباـز

على الرغم من قدرة اؼبشرع اعبزائرم يف اآلكنة األخَتة على سد بعض الثغرات القانونية يف ىذا اجملاؿ، من - 

، كالذم جـر من خبللو االذبار باألعضاء البشرية، 01-09خبلؿ تتميم قانوف العقوبات اعبزائرم بالقانوف رقم 

إال أف ذلك ال دينع من اصطداـ اؼبمارسة العلمية يف ميداف التصرؼ باألعضاء البشرية بالعديد من فراغات 

القانونية األخرل، كىو ما يستلـز إجياد تشريع قانوٍل مستقل ككامل يف ؾباؿ التصرؼ يف األعضاء البشرية، حبيث 

.  يكوف منفصل سباما عن قانوف ضباية الصحة اعبزائرم، كينظم اؼبوضوع بكل تفاصيلو

إف فكرة إجياد تأمُت خاص بالشخص اؼبتربع، يضمن لو كل األخطار احملتمل كقعها يف اؼبستقبل كنتيجة - 

لبلستئصاؿ،  يبقى ؿبل جداؿ كاسع بُت الفقو كالقانوف، ألف الفقو أجاز األمر من باب العرفاف باعبميل، غَت أف 

اؼبشرع اعبزائرم مثبل أكد على ضركرة انعداـ أم منفعة مالية أك أية منفعة أخرل أيا كانت طبيعتها، لذلك كضمنا 

. الحًتاـ القانوف ينبغي التدخل دبوجب نصوص صرحية ذبيز أك سبنع فكرة التأمُت هبذا اؼبضموف يف ىذا اجملاؿ

إف قبوؿ فكرة التصرؼ يف األعضاء البشرية من قبل أفراد اجملتمع، حبيث ال يكوف نطاقها مقتصرا على األقارب، - 

يستلـز إعداد ضببلت ربسيسية دكرية خبصوص التربع باألعضاء البشرية، ترفع من مستول اغبس اإلنساٍل لدل 
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األفراد، فتشجعهم على ذلك، ال سيما إذا مت توفَت اإلمكانيات البشرية كاؼبادية اؼبناسبة لضماف قباح مثل ىذه 

. العمليات

كضع سجل خاص بالتربع باألعضاء البشرية يضمن قانونية التصرؼ، أك حىت بطاقات ربمل عبلمات تفيد - 

. بالتربع كما ىو اغباؿ يف القانوف الفرنسي
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