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 شـــذ٠ـمـىش ٚ رـــــش

 

 و اإلرادة هلل الذي أعاننا على القصد، و رزقنا من العلم ما مل نعلم و أمدنا بالعزمية احلمد

 .هذا العمل املتواضع إلجناز

يد العون بكل سخاء،  يل، اليت مّدت اط خديجةـــبن قطالفاضلة  ةكل الشكر لألستاذ

اهلل و  احفظه نعم املرشد و املوجه تمبا كان يف وسعها تقدميه، فكان عليدون أن تبخل 

 .اسدد خطاه

الذي ساندين يف عملي هذا حلظة  بزينة علياىل أخي و زميلي يف العمل  يفوتين الو 

 بلحظة 

 

 

 



 

 ذاءــــــــــــإ٘

 يل حلظة السعادة ليقدماينإىل من ّكلت أناملهما 

العلم  يل طريق ليمهداينإىل من حصدا األشواك عن دريب   

 إىل رمز احلب وبلسم الشفاء

  .أطال اهلل يف عمرمها الوالدين الكريمينإىل القلب الناصع بالبياض 

 صاحب الوجه احلنون و البشوش  مرتمحا على ،بدموع أكتب هاته الكلمات
 سائال اهلل ان يسكنه فسيح جناته  ،الذي أخذ بسمته اليت ال تنسى جدي الغالي

كريمة، زهية، عائشة،  وأخوايت أخيإىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة 
 زهرة ومحمد  ايمان 

 سامية صاحبة القلب الطيب و احلنون ،اليت هي قطعة من قليب ،يلهبة اهلل  اىل

مريم  ،رياض ،رانيا ،ألين ،وسيم ،ليليا ،اليانكل أبناء اخوايت   رياحني حيايت اىل
 صهيب و رناد

 األقارباألهل و  ،حمزة، هشامأحبايب كل   و شريفاىل أخي يف اهلل 

 إىل مجيع أساتذيت يف كل مراحل التعليم

                                          إليهم مجيعا أهدي مثرة جهدي املتواضع



  مــقـــدمـــــــة 
 

 
1 

 : ِمذِخ

 ٖٓ حُؼخ٢ٗ حُٜ٘ق ك٢ هخٛش ٓـخ٫طٚ، ٓوظِق ك٢ حُطذ ػِْ كووٚ ح١ٌُ حٌَُٔٛ حُظطٍٞ إ

 ًُي ٍحكن ٝٓخ ط٘ٞػٜخ، ػ٠ِ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُٔـظٔؼخص ك٢ ٝىٍٝٙ أ٤ٔٛظٚ ٖٓ ُحى حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ

 أٛزلض ٝحُظ٢ حُٔوظِلش حُطز٤ش ح٤ٗ٧خء ٝٓخثَ ٝح٫٥ص ح٧ىٝحص ك٢ ططٍٞ ٖٓ حُطز٢ حُؼِْ

 ٓٔئ٤ُٝخص ٖٓ ٟٝخػق حُطذ ٜٓ٘ش ٓٔخٍٓش ٓوخ١َ ٖٓ ُحى ٝك٘ٚ، حُطز٤ذ ػَٔ ٖٓ ؿِء

 حُطز٤ش حُٜٖٔ أٛلخد ٓٔخٍٓش أػ٘خء حُطز٤ش ح٧هطخء ٖٓ حٌُؼ٤َ طٔـ٤َ ا٠ُ ٝأىٟ رَ حُطز٤ذ،

 .ُؼِْٜٔ

 حُظ٢ حُوٞح٤ٖٗ ٖٓ ٓـخٍ ك٢ ططٍٞ حُطز٤ش حُؼِّٞ ُظطٍٞ حُٔظٔخٍػش حُٞط٤َس ٓغ طِحٖٓ ٝهي

 حُٔٔئ٤ُٝش ٍٛٞ ٣ٝليى كيٝىٛخ ٣َْٓ ٗلٞ ػ٠ِ حُطز٤ش حُٜٖٔ ِٝٓحُٝش ػَٔ ٝطلٌْ ط٘ظْ

 .ُٜخ حُٔوٍَس حُلٔخ٣ش ٝٝٓخثَ حُٔٔئ٤ُٝش ٌٛٙ ٓٞحؿٜش ١َم ٣ٝز٤ٖ رٜخ حُٔظؼِوش

 ٖٓ ري٫ حُطز٤ذ رٜخ ٣وّٞ إٔ أىػ٠ أكخ٤ٓٔٚ َٝٓحػخس ٝٛلظٚ ٬ٓٝٓظٚ ح٣َُٔٞ كٔخ٣ش ٧ٕٝ

 ح٤ُٔخٓش ك٢ كخثوش رؼ٘خ٣ش طلظ٠ ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ىٍحٓش أٛزلض كوي ك٤ٜخ، حُظل٢٣َ

 ك٢ حُـيٍ ٖٓ حٌُؼ٤َ حُطز٢ حُؼَٔ كَٝع رٌخكش حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش ٝأػخٍص حُٔؼخَٛس حُـ٘خث٤ش

 ٓٔؤُش كٜ٘خُي ٝك٤خطٚ ح٩ٗٔخٕ رـْٔ طْٔ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ طِي ُلٔخ٤ٓش ٗظَح حُو٠خء ٓخكخص

  :٢ٛٝ أ٫ حُطز٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش روٜٞٙ حُو٠خء طٞحؿٚ أٓخ٤ٓش

 حُٔطِٞرش حُطز٤ش حُؼ٘خ٣ش ٟٝٔخٕ أهطخء، ٖٓ ح١٧زخء ػٖ ٣ٜيٍ ٓٔخ ح٠َُٟٔ كٔخ٣ش_

 .ح١٧زخء ٓٔئ٤ُٝش ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي ٝحُٔٔظلوش،

 ٧ٗٚ ُْٜ حٌُخك٢ ٝح٧ٓخٕ حُؼوش ٟٝٔخٕ ح٠َُٟٔ ٓؼخُـش ك٢ ١٨ُزخء ح٬ُُٓش حُل٣َش طٞك٤َ _

 ح٩ريحع ُٚ ٣ظ٠٘ٔ ٫ٝ ٜٓ٘ظٚ ٓٔخٍٓش ٣ٔظط٤غ ٫ٝ رخُٔٔئ٤ُٝش ٜٓيى رؤٗٚ حُطز٤ذ ٗؼٍٞ ػ٘ي

 ك٢ حُٞهٞع ٖٓ هٞكخ ح٣ٍَٝ٠ُش حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ رزؼٞ حُو٤خّ ٖٓ ٣ظَٜد كبٗٚ ٝح٫رظٌخٍ،

 ُٚ. ح٬ُُٓش حُلٔخ٣ش ٝطٞكَ ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش حُؼوش طٔٞىٙ ؿٞ ك٢ حُؼَٔ ٣ظْ إٔ ٣ـذ ػٔش ٖٝٓ ،حُوطؤ

 ٝٓظَٜ ٓوظِلش آٍحء ك٤ٚ ك٣ٞ٤خ، ٟٓٞٞػخ ًٞٗٚ ا٠ُ حُٟٔٞٞع ٌٛح حهظ٤خٍ ٓزذ ٣َٝؿغ 

 ٛخطٚ حُٔـظٔغ، ك٢ ػظ٠ٔ ٌٓخٗش ٣ظزٞأ ح١ٌُ حُطز٤ذ ٣ٝؼ٢٘ ٝٛلظٚ، رخ٩ٗٔخٕ ٓزخَٗح حطٜخ٫
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 حُٟٔٞٞع ٣ـؼَ ٓٔخ حُطز٤ذ، ك٢ ٝحُٔـظٔغ ح٧كَحى ٠٣ؼٜخ حُظ٢ حُؼوش ٖٓ حُٔٔظٔيس حٌُٔخٗش

 رٍٜٞس ٝحُوخ٢ٗٞٗ حُطز٢ حُٔـخ٤ُٖ ٝك٢ ػخٓش، رٍٜٞس حُٔـظٔغ ك٢ هٜٟٞ أ٤ٔٛش ٣ٌظ٢ٔ

 .هخٛش

 ك٤ٜخ حُؼ٢ِٔ حُـخٗذ أٝ حُـيٍ ٌٛح ا٤ُٜخ ٣يكغ ٫ٝ ٣زٍَٛخ ٫ ُِٟٔٞٞع ىٍحٓظ٘خ أ٤ٔٛش ٝإ

 حُ٘ظ١َ حُٜؼ٤ي٣ٖ ػ٠ِ ًزَٟ أ٤ٔٛش ٖٓ حُطز٤ش حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ُٟٔٞٞع ٓخ رَ كلٔذ،

 ٟٓٞٞػٜخ كؤٛزق ٓؼخ، ٝحُطذ رخُوخٕٗٞ ٣ظَٜ أٗٚ ػ٠ِ ٗخ٤ٛي حُو٠خث٢، ٝحُظطز٤و٢ حُلو٢ٜ

 ح٧ًٍخٕ ٝارخكظٚ، َٓ٘ٝػ٤ظٚ ١َٝٗٝ حُطز٢ حُؼَٔ ًٔلّٜٞ رخُيهش طظْٔ هخ٤ٗٞٗش ٓٔخثَ ٣ؼ٤َ

 ٣ظؼَٝ هي حُظ٢ حُـِحث٤ش حُٔٔخءُش ٍٛٞ ًٌٝح ُو٤خٜٓخ حُطز٤ش حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش طظطِزٜخ حُظ٢

 .حُطز٤ذ ُٜخ

 أػ٘خء حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ طـ٣َْ أٓخّ طٌَ٘ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ًخٗض ُٝٔخ طويّ، ٓخ ػ٠ِ ر٘خء

 حُٔٔئ٤ُٝش ه٤خّ ػ٤ِٜخ ٣٘ظؾ إٔ ٣ٌٖٔ حُظ٢ ٝح٧هطخء ح٧ػٔخٍ ٓخ٢ٛ حُطذ، ٜٓ٘ش ِٓحُٝش

 طظٔؼَ ٝحُظ٢ حُلَػ٤ش حُظٔخإ٫ص ٖٓ ٓـٔٞػش ػٜ٘خ ط٘زؼن ح٩ٌٗخ٤ُش ٌٛٙ ؟ ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش

 : ٢ِ٣ ك٤ٔخ

 حُطز٢؟ ٝحُؼَٔ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٓخٓؼ٠٘_

 حُطز٤ش؟ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ُو٤خّ حُٔطِٞرش ح٧ًٍخٕح٧ٓخّ ٝ  ٓخ٢ٛ_

 ُِطز٤ذ؟ حُـِحث٤ش حُٔٔخءُش ٍٛٞ أْٛ طظٔؼَ ك٤ٔخ_

 ٖٓ ًُٝي ، ٝحُظل٢ِ٤ِ حُٞٛل٢ حُٜٔ٘ؾ ػ٠ِ ح٫ػظٔخى طْ ح٩ٌٗخ٤ُش ٛخطٚ ٓ٘خه٘ش أؿَ ٖٝٓ

 حُوخ٤ٗٞٗش حُٜ٘ٞٙ طل٤َِ ٝ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش طلض طوغ حُظ٢ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ٝٛق ه٬ٍ

 .حُِٜش ًحص

 ِٔٔئ٤ُٝشُ ح٫كٌخّ حُؼخٓش ا٠ُ ٍٝح٧ لَٜحُ ك٢ حُظطَم حُٟٔٞٞع ٌٛح طل٤َٜ ك٢ حٍطؤ٣٘خ ٝهي

 حُطز٤ش حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ُٔخ٤ٛش هٜٜ٘خٙ أُٜٝٔخ ٓزلؼ٤ٖ ك٢ ك٤ٚ ٓل٤ِٜٖ ، حُطز٤ش حُـِحث٤ش

 ك٢ ٗظ٘خٍٝ ك٤ٔخ ،ٝأٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش حُطز٢ حُؼَٔ ٓلّٜٞ ٝح٥هَ ،ٝأًٍخٜٗخ
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 ه٤ٜٛٞش حٍُٜٞ أًؼَ ػ٠ِ ػَؿ٘خ ٝك٤ٚ ُِطز٤ذ، حُـِحث٤ش حُٔٔخءُشٍٛٞ  حُؼخ٢ٗ حُلَٜ

 ُِـَحثْ ٝحُؼخ٢ٗ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ ُِـَحثْ أُٜٝٔخ ًخٕ ٓزلؼ٤ٖ، ك٢

 ًُيك٢  آه٣ٌٖ،  85/05 حُوخٕٗٞ ٝطَه٤ظٜخ، حُٜلش كٔخ٣ش هخٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ

 طؼخ٢١ ط٤َٜٔ ٝؿ٣َٔش حُطذ ُٜٔ٘ش حَُ٘ػ٤ش ؿ٤َ حُٔٔخٍٓش ؿ٣َٔش ك٢ ٓظٔؼ٤ِٖ ُٜخ ًٗٔٞؿ٤ٖ

حُٔويٍحص
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 األؽىبَ اٌؼبِخ ٌٍّغؤ١ٌٚخ اٌغضائ١خ ٌٍطج١ت

 ًٝخٕ ػَٔ ٝٗلٔخ، ٝػو٬ ؿٔٔخ ح٩ٗٔخٕ، ٛٞ حُطز٤ذ ٝٗ٘خ١ ػَٔ ٟٓٞٞع ًخٕ ُٔخ اٗٚ 

 حُٔـظٔغ رٜلش ٌُُي ٝطزؼخ ٬ٓٝٓظْٜ، ٝٛلظْٜ حُ٘خّ رل٤خس رخ٧ٓخّ ٣ظؼِن حُطز٤ذ

 .حُطز٤ش حُـِحث٤ش ِٔٔئ٤ُٝشُ ح٫كٌخّ حُؼخٓش ر٤خٕ حُزلغ ٗخكِش ٖٓ كبٗٚ ٝٓؼخىطٚ، ٝأٓ٘ٚ ٬ٓٝٓظٚ

 ططٍٞٛخ ٝر٤خٕ ٓلٜٜٞٓخ ك٤غ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش طِي ٓخ٤ٛش ط٤ٟٞق  ٟٔٞٞعٌٛح حُ ٣ظطِذٝػ٤ِٚ 

حُوطش ُٚ ك٢  ٓ٘ظؼَٝ ٌٝٛح ٓخػ٤ِٜخ  طوّٞ حُظ٢ ٨ًٍُخٕ حُظطَم ػٔش ٖٝٓ ، حُظخ٣ٍو٢

 :حُظخ٤ُش

 

 وأركانها الطبٌة الجزائٌة المسؤولٌة ماهٌة :االول المبحث  

 ٝططٍٞٛخ حُطز٤ش حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٓلّٜٞ :االٚي اٌّطٍت

 ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش أًٍخٕ :اٌضبٟٔ اٌّطٍت        

  حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش أٓخّ ٝ حُطذ حُؼَٔ ٓلّٜٞ : اٌضبٟٔ اٌّجؾش

 ٓلّٜٞ حُؼَٔ حُطز٢ ١َٝٗٝ َٓ٘ٝػ٤ظٚ اٌّطٍت األٚي: 

 أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش اٌّطٍت اٌضبٟٔ: 
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 :االول المبحث

 وأركانها الطبية الجزائية المسؤولية ماهية

ك٢ ٌٛح حُٔزلغ ٖٓ ه٬ٍ حُٔطِذ ح٫ٍٝ ح١ٌُ ٗٔظؼَٝ ك٤ٚ ٓلّٜٞ حُٔٔئ٤ُٝش  ٗظ٘خٍٝ

كٔذ حُوطش  حُـِحث٤ش حُطز٤ش ٝططٍٞٛخ ٝحُٔطِذ حُؼخ٢ٗ أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش

  حُظخ٤ُش:

 : ٓلّٜٞ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش طٍت األٚياٌّ

 طؼ٣َق حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش اٌفشع األٚي:

 ططٍٞ حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش حُطز٤ش  اٌضبٟٔ: اٌفشع

 أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش حُطز٤ش ُِطز٤ذ اٌّطٍت اٌضبٟٔ:

 حُوطؤ حُطز٢  اٌفشع األٚي :

 : ح٠ٍَُاٌفشع اٌضبٟٔ

 :طٍت األٚياٌّ

 ِفَٙٛ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌغضائ١خ اٌطج١خ

 

متصلة بعمله الطبً لتً غالبا ما تكون ا الطبٌة بفعل خطأ الطبٌب ائٌةالجز المسؤولٌةتقع 

٤ٚ ٝ ٌٛح ٓخ ٓ٘ظطَم ُٚ ك٢ اُ ح٩ؿَح٢ٓ حُلؼَ ٗٔزشو إما مباشرة الطبٌب بعمله االجرامً أ

التأصٌل النظري لتعرٌف المسؤولٌة الجزائٌة بفً الفرع االول  نقومحٌث  ٌٛح حُٔطِذ،

 .للطبٌب الجنائٌة المسؤولٌة تطورو الفرع الثانً الطبٌة 
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 الفرع األول:

 اٌطج١خ اٌغضائ١خ اٌّغؤ١ٌٚخ رؼش٠ف

 ح٩ؿَح٢ٓ ُِٞحهؼش حُٟٞغ ٗٔزش ػزٞص ػٖ طؼز٤َ ٢ٛ حُؼخّ ٓؼ٘خٛخ ك٢ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش إ

 كٔخرٚ ا٠ُ حُٟٞغ ٌٛح ٠٣خف رل٤غ رٜخ، ٓظْٜ ٓؼ٤ٖ ٗوٚ ا٠ُ حُوخٕٗٞ ٣ـَٜٓخ حُظ٢ حُٔخى٣ش

رخُؼوخد ػ٘ٚ ُِٔئحهٌس ٓٔظلوخ ٣ٜٝزق طزؼظٚ ك٤ظلَٔ
1
. 

 َٓطٌزٜخ ٓخ ػ٠ِ حُؼوٞرش اِٗحٍ ا٠ُ رخ٠ٍَُٝس ٫ ٣ئى١ ُِـ٣َٔش حُٔخى١ ح٩ط٤خٕ إٔ ٝحُلو٤وش 

رٔؼَكش حُو٠خء حُـِحث٤ش ٓٔئ٤ُٝظٚ طؼزض ُْ
2
 حُـِحث٤ش حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش كبٕ حُ٘لٞ ٌٛح ٝػ٠ِ ،

 .ح٩ؿَح٢ٓ كؼِٚ ٗظخثؾ رظلَٔ حُطز٤ذ حُظِحّ رٜخ ٣َحى

 :٢ِ٣ ٓخ حُطز٤ش حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ُو٤خّ ٣٘ظ١َ أٗٚ ٗظز٤ٖ حُظؼ٣َل٤ٖ ٣ٌٖٛ ه٬ٍ ٖٓ

 .اؿَح٢ٓ ُلؼَ حُطز٤ذ ٓزخَٗس -

 .حُطز٤ذ ٗوٚ ا٠ُ ح٩ؿَح٢ٓ حُلؼَ ٗٔزش -

 إعشاِٟ ٌفؼً اٌطج١ت ِجبششح -أٚال

 ٫ ؿ٣َٔش أٗٚ حُـِحث١َ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ ٖٓ ح٠ُٝ٧ حُٔخىس ر٘ٚ حُٞحٍى حُؼخّ ٝحُٔزيأ ح٧َٛ

َٗػ٤ش حُظـ٣َْ،  حَُ٘ػ٤ش؛ ٓزيأ أٗٚ ػ٘ٚ ٣ؼَف ٓخ ٌٝٛح ٗٚ، رـ٤َ أٖٓ طير٤َ أٝ ػوٞرش ٫ٝ

ك٢ حُـٔخػش  حُٔؼظخى حُِٔٞى ػٖ هَٝؿخ حَُٔ٘ع حػظزَٛخ ٓخ ٝح٤ًُِٞٔخص ح٧كؼخٍ ٖٓ إٔ أ١

كوي كَٜ  ػٔٞٓخ، ٝحُـٔخػخص هٜٞٛخ رخ٧كَحى ح٠ٍَُ اُلخهٜخ ُؼِش ٝأٜٗخ حُوخ٤ٗٞٗش،

طو٤ٖ٘ حُؼوٞرخص،  ط٠ٜٔ٘خ ٜٗٞٙ ؿِٔش ك٢ كٌٜٔخ، ك٢ ًخٕ ٓخ أٝ رؼ٤ٜ٘خ ح٧كؼخٍ ٌٛٙ حَُٔ٘ع

 ٓغ أٝ رخ٫ٗظَحى ر٘لٔٚ آخ رخ٫ٓظ٘خع، أٝ ٓزخَٗس آخ ٣ؤط٤ٜخ ٖٓ ٓؼخهزش أكٌخٜٓخ ا٠ُ ٝأٍىف

ٓلَٟخ أٝ ٓخى٣خ كؼ٬ ؿ٤َٙ،
3
. 

 ػ٠ِ حُلؼَ حُظـ٣َْ ٗٚ ١َٔ٣ إٔ ري ك٬ ًٌُي، ٝحػظزخٍٙ ح٩ؿَح٢ٓ رخُ٘٘خ١ ٣ؼظي ٝكظ٠ ٌٛح 

 أ١ إٔ حُِٓخٕ ك٤غ ٖٓ حُ٘ٚ حُـ٘خث٢ ر٣َٔخٕ ٣ؼَف ٓخ ٝٛٞ حُٔظؤط٢، ٝحُِٔٞى حَُٔطٌذ

                                                             
الدٌن الدٌناصوري وعبد الحمٌد الشواربً، المسؤولٌة الجنائٌة فً قانون العقوبات واإلجراءات الجنائٌة، الفنٌة للتجلٌد الفنً، مصر  .عز 1

 .11،ص  0222)اإلسكندرٌة( 
2
 33،ص  0211عن األخطاء الطبٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، مصر،  إٌمان محمد الجابري، المسؤولٌة القانونٌة.  

)من قانون العقوبات الجزائري على أنه )ٌعتبر فاعال كل من ساهم مساهمة مباشرة فً تنفٌذ الجرٌمة أو حرض على ارتكاب  21تنص المادة ) . 3

 (ٌة أو التحاٌل أو التدلٌس اإلجرامًالفعل بالهبة أو الوعد أو التهدٌد أو إساءة استعمال السلطة أو الوال
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ٝا٫  ٣ٞحكوٚ، ح١ٌُ حُـِحث٢ ُِلؼَ حُطز٤ذ اط٤خٕ ٝهض حُظطز٤ن ٓخ١ٍ حُـِحث٢ حُ٘ٚ ٣ٌٕٞ

حُٞحهؼش  حٍطٌخد أػ٘خء رٚ ٓؼٍٔٞ ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ ٗٚ ٟٞء ػ٠ِ ٓلخًٔش أٝ ٓظخرؼش أ٣ش ػيص

ؿيٟٝ ًحص ؿ٤َ رخ١ِش ح٩ؿَح٤ٓش
1
. 

 حٌُٔخٕ رل٤غ ك٤غ ٖٓ ٣َٓخٗٚ ػٖ ٣وخٍ حُِٓخٕ ك٤غ ٖٓ حُـ٘خث٢ حُ٘ٚ ٣َٓخٕ ػٖ ه٤َ ٝٓخ 

رؤٗٚ  هخٗٞٗخ ٓٞٛٞف ٗ٘خ١ ِٓٞى إٔ ٓلخىٛخ ٝحُظ٢ حُ٘ٚ حُـ٘خث٢، اه٤ٔ٤ِش هخػيس ططزن

حُ٘طخم  ك٢ حُظـ٣َْ هخٕٗٞ ٣َٓخٕ إٔ رٔؼ٠٘ اه٤ٔ٤ِخ، حُِٔٞى ٌٛح ر٘طخم ٓو٤ي اؿَح٢ٓ،

 ح٩ه٤ٔ٤ِش ٓزيأ ا٠ُ اٟخكش ٝحُٔلخًٔش، ك٢ حُٔظخرؼش ىحثٔخ طَحػ٠ أٗٚ ػ٠ِ حَُٔطٌذ،

 حُو٠خث٢ حُظؼخٕٝ ٓـخٍ ك٢ حُٔزَٓش حُي٤ُٝش ح٫طلخه٤خص رٔٞؿذ ػ٤ِٚ ح٫ٓظؼ٘خءحص حُٞحٍىس

ط٘خُع حُوٞح٤ٖٗ ٝهٞحػي
2
. 

 اٌطج١ت شخض إٌٝ اإلعشاِٟ اٌفؼً ٔغجخ - صب١ٔب

 ٗوٚا٠ُ  حُلؼَ ٗٔزش ٖٓ ٫ٝري ٓؼ٤ٖ، ٗوٚ ٖٓ ح٩ؿَح٢ٓ حُلؼَ ٣ئط٠ إٔ حُزيحٛش ٖٓ

 رٚ، رٔخ ٣وّٞ حُؼِْ ك٤ٚ ٓلظَٟخ ًخٕ ح٩ؿَح٢ٓ حُ٘٘خ١ ِٓي ٖٓ إٔ رٔؼ٠٘ )حُطز٤ذ( ، َٓطٌزٚ

 حٗظلخء كوٚ رٔؼ٠٘ ك٢ حٍطٌخرٜخ ٣ؼزض ُْ أٝ ؿ٣َٔش ٣ؤص ُْ ٗوٚ ٓٔخءُش ٣ٌٔ٘٘خ ك٬ ػٔش ٖٝٓ

ٖٝٓ  ٖٓ ؿٜش، ٣َُِٔٞ ح٠ٍَُ ك٢ حُٔظٔزذ ح٩ؿَح٢ٓ حُ٘٘خ١ ِٓٞى ر٤ٖ حُٔزز٤ش ٍحرطش

 ٫ ٓٔئ٤ُٝش ٗو٤ٜش حُطز٤ش كخُٔٔئ٤ُٝش أهَٟ، ؿٜش ٖٓ ح٩ؿَح٢ٓ حُ٘٘خ١ ِٓٞى ك٤ٚ ٣٘ظزٚ

ُِـ٤َ ح٫ٓظيحى ىٕٝ كخػِٜخ ا٫ ٣ظلِٜٔخ
3
.   

 الفرع الثاني:

 ٌٍطج١ت اٌغٕبئ١خ اٌّغؤ١ٌٚخ رطٛس 
 

 حُظ٢ هطؼظٜخ ح٤ُِ٘ٓش رخَُٔحكَ ح٩كخ١ش حُـ٘خث٤ش، حُطز٤زش حُٔٔئ٤ُٝش ططٍٞ ىٍحٓش طوظ٢٠

 :حُـ١َٛٞ كخثن حُيًظٍٞ ٣وٍٞ حُ٘ؤٕ ٌٛح ٝك٢ .رٜٔخطٚ ه٬ُٜخ حُطذ طَى ٝحُظ٢

                                                             
 .11،ص  0222رائد كامل خٌر، شروط قٌام المسؤولٌة الجزائٌة الطبٌة، المؤسسة الحدٌثة للكتاب، لبنان، .  1
 .34إٌمان محمد الجابري، مرجع سابق، ص  . 2
 .31،ص  0211لتوزٌع، األردن، صفوان محمد شدٌفات، المسؤولٌة الجنائٌة عن األعمال الطبٌة، دار الثقافة للنشر وا . 3
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 إال ٠ؾظً أْ اٌجٕبء ػ١ٍٙب ٠مَٛ اٌزٟ اٌّؼ١ٕخ األعظ ٠ؼشف أْ ثغ١ش ٌإلٔغبْ ٠ّىٓ ال<< 

 حُٔٔئ٤ُٝش إٔ رٔؼ٠٘ >>. األعظ رٍه ػٍٝ سوجذ اٌزٟ اٌؼ١ٍب األعضاء ػٓ عطؾ١خ فىشح ػٍٝ

ٓزوٚ ٓخ ٗظخؽ ا٫ ٤ُْ كخَٟٛخ ٝحُٔٞح٤ٟغ، ٝحُٔؼخٍف حُؼِّٞ ٖٓ ًـ٤َٛخ ُطز٤شا
1
. 

 ٓٔخٍٓش حُطذ ٫ُٓض حُظ٢ حُٔٞح٤ٟغ ٖٓ حُطز٤ش ح٧هطخء ػٖ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٝطؼظزَ 

 ططٍٞص رٌَ٘ ًٔخ ٌُُي، حُٔليىس ٝحُٜ٘ٞٙ حُظ٣َ٘ؼخص ٟٝؼض ٝهي .ح٧ُٓ٘ش هي٣ْ ٌٓ٘

 حُطذ ٓٔخٍٓش ١َٝٗ ط٘ظْ ٝه٤ٞى ٟٞحر٢ ٟٝؼض ح٬ٓ٩ّ ٝرٔـ٢ء .حُطذ ططٍٞ ٓغ ٣٘ٔـْ

 ح٣ٌُٖ أْٛ أكي ٛٞاٌغٛص٠خ  اٌم١ُ اثٓ ٣ٝؼظزَ .أهطخثٚ ػٖ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش ه٤خّ ١َٝٗ ٝطز٤ٖ

ح١َُٝ٘ طِي كِٜٞح
2
.  

ُٜٔ٘ش حُطذ  حُٔٔخ٤ٍٖٓ ٝح٤ُٜخىُش ح١٧زخء ػيى حُىحى كوي حُلي٣غ حُؼَٜ ا٠ُ رخُ٘ٔزش أٓخ

٣ظؼِن رٔـخٍ  ك٤ٔخ هخٛش حُٔخ٤ٟش، حُو٤ِِش حُؼوٞى ه٬ٍ ٤ٓٔخ حٌُز٤َ، حُظويّ ٌٛح ٝرٔزذ

حُظ٘و٤ٚ  ٝٓخثَ ططٍٞ ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُظـ٤ِ٤ٔش، ٝحُـَحكش ح٧ػ٠خء ٍُع ؿَحكخص

هٞح٤ٖٗ  ك٢ حُ٘ظَ اػخىس ح٬ُُّ ٖٓ أٛزق ٝحُٔٔظؼ٤ٜش، حُوز٤ؼش ح٧َٓحٝ ك٢ ًٔخ ٝحُؼ٬ؽ،

رخُٔٔئ٤ُٝش  نحُٔظؼِ حُ٘ظخّ طل٣َٞ اػخىس ًٌٝح حُطز٤ش، حُٜٔ٘ش ِٓحُٝش ٝأٗظٔش حُوي٣ٔش حُٜلش

 .ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش

 :حُظخ٤ُش حُلَٝع ك٢ ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ططٍٞ ٝٓ٘ظ٘خٍٝ

 اٌمذ٠ّخ اٌؼظٛس فٟ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ/ 1

 ٓي٤ٗش أٝ ؿ٘خث٤ش، ٓٔئ٤ُٝش ٖٓ ًُي ػ٠ِ ٣ظَطذ ٝٓخ ٝح٣َُٔٞ، حُطز٤ذ ر٤ٖ حُطز٤ش حُؼ٬هش إ

 ٗـي رؼٞ حُوٞحػي اٗ٘خ اً حُطز٤ش، حُٜٔ٘ش هيّ هي٣ٔش ح٧ه٤َس ٌٛٙ إ رَ حُِلظش، ٤ُٝيس طٌٖ ُْ

 أٝ حُٔـظٔغ ك٢ ٌٛح حُٔٞؿٞىس حُوٞحػي رؼٞ ٜٓيٍٛخ حُلي٣ؼش، حُوٞح٤ٖٗ ك٢ حُٔطزوش حُـ٘خث٤ش

 ٝحُز٤جش طظ٬ءّ ًَ ػَٜ ك٢ ُِطز٤ذ، حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش إٔ حُوٍٞ رٌٔخٕ ح٤ٔٛ٧ش ٖٝٓ .ًُي

 رٜٔخطٜخ طًَض حُٔـظٔؼخص حُظ٢ رؼٞ ٤ِٔٓحص ارَحُ ٓ٘لخٍٝ ٝ ػ٤ِٚ .ُِطز٤ذ ح٫ؿظٔخػ٤ش

 .حُٔـخٍ ٌٛح ك٢

                                                             
ذكـره د. عبد المهدي بواعنة،  1730الجوهري، المسؤولٌة الطبٌة فً قانون العقوبات، رسالة دكتوراه فً القانون، جامعـة القـاهرة،  د.فائق . 1

 . 05،ص 0221إدارة المستشفٌات والخدمات الصحٌة، التشرٌع الصحً والمسؤولٌة الطبٌـة، دار حامـد للنـشر، األردن، 
هــ، ذكـره د.منصور عمر المعاٌطة، المسؤولٌة  1223لمعاد فً هـدي خٌـر العبـاد، الجـزء الثـانً، الطبعـة الثانٌـة، ابن القٌم الجوزٌة، زاد ا . 2

 .5.ص 0222المدنٌة والجنائٌة فً األخطاء الطبٌـة، الطبعـة األولـى، جامعة ناٌف للعلوم األمنٌة الرٌاض المملكة العربٌة السعودٌة، 



 األحكام العامة للمسؤولية الجزائية للطبيب                                                   الفصل األول 
 

 
9 

 :اٌفشاػٕخ ػٕذ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ -أٚال

 إٔ ٣ٔظطغ أكي ُْ ح٤ُٖ٘ٔ أ٫ف كٌٔ٘ .حُطذ ٓـخٍ ك٢ ًز٤َ رخع   ح٤٣َُٜٖٔ ١٨ُزخء ًخٕ ُوي

 أٌٗخُْٜ ػ٠ِ ٝحُٔلخكظش ٓٞطخْٛ، طل٢٤٘ ك٢ حُؼـ٤زش ٣َ١وظْٜ ك٢ ح٤٣َُٜٖٔ ٣ـخ١ٍ

ٝطوخ٤ٓٔٚ  حُز١َ٘ حُـٔي ٝطل٬٤ٜص ح٧ػ٠خء، ٝظخثق ػَف ٖٓ أٍٝ أْٜٗ ٬ٓٝٓلْٜ. ًٔخ

حُوِذ ٝكًَخص حُي٣ٞٓش حُيٍٝس ٝٓٔخٍ
1

٣َ١وش  حٓظؼَٔ ٖٓ أٍٝ ًخٗٞح أْٜٗ ا٠ُ رخ٩ٟخكش . 

ك٢  حُل٤ٞح٤ٗش حُٔ٘ظـخص رخػظٔخىْٛ ػَ٘ حُؼخٖٓ حُوَٕ ٜٗخ٣ش كظ٠ حٓظَٔص حُظ٢ رخُـيى، حُؼ٬ؽ

حُ٘ظخكش ٝ حُظـ٣ٌش أٗظٔش هٞحػي طؤ٤ْٓ ك٢ حُل٠َ ُْٜ ًخٕ ًٔخ .حُؼ٬ؿخص ط٤ًَذ
2

ٝهي . 

 .ح٧َٓحٝ رؼٞ ُؼ٬ؽ ٝحُٔل٣َش حُيٝحث٤ش حُٞٛلخص رزؼٞ ػَكٞح

 ٖٓ ٓخٍّ أٍٝ كْٜ رخُـَحكش، حُؼِْ ٖٓ ىٍؿش ػ٠ِ حُلَػ٢ٗٞ حُؼٜي ك٢ ح٣َُٜٕٔٞ ًخٕ ُوي

 كٌخٕ ح٣َُٔٞ حُزيح٣ش ك٢ حُطذ ٣ٔخٍّ ح١ٌُ ٛٞ حٌُخٖٛ ًخٕ رل٤غ ح٤ُٜٞى أهٌٙ ٝػْٜ٘ حُوظخٕ

حُ٘لخء طلو٤ن ٗؤٗٚ ٖٓ ح١ٌُ ٝحُؼ٬ؽ ح٤َُٟٔش حُلخُش حٌُخٖٛ ٣ٝ٘وٚ ُِٔؼزي، ٣ظويّ
3
.  

 ك٢ حُؼ٤ٕٞ أ١زخء كٞؿي طوٜٜخ، أًؼَ ح١َُٜٔ حُطز٤ذ أٛزق ح٣َُٜٔش حُٔي٤ٗش طويّ ٝٓغ 

 ٓيٍٓش أٍٝ ٗ٘ؤص ًٔخ .حٌُخٖٛ ػٖ حُطز٤ذ حٗلَٜ ٝرٌُي أهَٟ، ٝأَٓحٝ ٝح٧ٓ٘خٕ

 ح٧َٓ أٍه٠ أر٘خء ٖٓ ٣وظخٍٕٝ ١ِزظٜخ ًخٕ ٝحُظ٢ " طبٌٍؾغش " ٓيٍٓش رخْٓ ػَكض ُِطذ

رؤَٓٙ حُؼخُْ طخ٣ٍن ك٢ ُِطذ ٤ٌِٓش ٓيٍٓش أٍٝ حُٔيٍٓش ٌٛٙ ٝطؼظزَ 
4
. 

 ظٍٜٞ ٛخط٤ٖ أىٟ ٝهي ،" ِٕف " رٔيٍٓش ٤ٔٓض أهَٟ ٓيٍٓش ٝؿيص ًُي ا٠ُ ٝرخ٩ٟخكش 

 طللع أَٓحٍ ٓ٘ظٔش ك٢ حُٜٔ٘ش ٌٛٙ ٝط٘ظ٤ْ ٝحُطذ، حٌُٜ٘ٞط٤ش حُلَٜ ر٤ٖ ا٠ُ حُٔيٍٓظ٤ٖ

 اٌؾشف عّبػبد "٠ٔٔ٣ ٓخ طلض ح١٧زخء
5
 ُلٔخ٣ش أكَحى ؿٔؼ٤ش ٌَٗ ػ٠ِ ًخٗض حُظ٢"

ح١٧زخء
6
. 

                                                             
 1

 .02/22/2017 بتارٌخ ،www.saidacity.net اب مهنة الطب على مر التارٌخ، مسؤولٌة الطبٌب، بدر غزاوي، تطور آد .
 .0اسـً عبـد اهللا زٌدومـة، المرجع السابق، ص ق . 2
لوضعً والـشرٌعة اإلسالمٌة رسالة للحصول على درجة فاروق عبد الرؤوف عبد العزٌز حمود، الحماٌة الجنائٌة لسالمة الجسم، فً القانون ا . 3

  . 007دكتوراه فً القانون، جامعة القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
 5أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص . 4
 . 06عبد المهدي بواعنة، المرجع السابق، ص  - . 5
 .26، ص  0225أحمد محمود سعد، مسؤولٌة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبٌب و مساعدٌه، دار النهضة العربٌة مصر الطبعة الثانٌة،  . 6

http://www.saidacity.net/
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 ك٢ ٝح٠َُٟٔ ٓـِض ٨َُٓحٝ ٓـ٬ص ٝؿٞى ػَكٞح حُويح٠ٓ ح٤٣َُٜٖٔ إٔ ٬ُٗظزخٙ ٝحُِٔلض

 اٌّمذط اٌغفش "
1
 ك٢ ٓـِيحص ٍطزض حُظ٢ حُطز٤ش حُٔؼخٍف ٣َ٘ٔ ك٤ٔخ ٣َ٘ٔ ًخٕ ح١ٌُ " 

 حُـَحكش ٝح٧ى٣ٝش، ٝأىٝحص حُٞرخث٤ش، ٝح٧َٓحٝ حُظ٣َ٘ق، ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص كٞص ًٝظذ

 ًخٗض ػ٬ؽ اً ٖٓ رٚ ؿخء ٓخ حطزخع حُطز٤ذ ػ٠ِ ٣لَٝ ًخٕ ٝهي .ٝحُ٘ٔخء حُؼ٤ٖ ٝأَٓحٝ

ح٤َُٔٓش أػ٤خىْٛ ك٢ ٣لِٜٔٞٗخ ًخٗٞح أْٜٗ ىٍؿش ا٠ُ رويحٓش، طظٔظغ حٌُظذ ٌٛٙ
2
. 

ٖٓ  ح٧كَحى رلٔخ٣ش حٛظْ هي ح١َُٜٔ حُلَػ٢ٗٞ، حَُٔ٘ع إٔ حُؼَٝ ٌٛح ك٢ ٣ٜٔ٘خ ٝٓخ 

 ح١٧زخء حُويح٠ٓ، ًزخٍ آٍحء ك٤ٚ ىٕٝ ح١ٌُ حُٔويّ، حُٔلَ ك٢ ؿخء ٓخ حطزخع ٣َ١ن ػٖ ح١٧زخء

 ا٠ُ كي ٣َٜ هي ح١ٌُ ُِؼوخد طؼَٝ ٝا٫ حُظؼز٤َ، ٛق إ ٓٞحرن أكٌخٓٚ حػظزَص رل٤غ

 ػٖ ٗظؾ ُٝٞ كظ٠ حُطز٤ش، حُوٞحػي ٣وخُق ُْ اًح حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ط٘ؼيّ ك٤ٖ ك٢ .ح٩ػيحّ

ح٣َُٔٞ ٝكخس حُؼ٬ؽ
3
. 

 ١َم ٝ ٝٓخثَ ا٠ُ حٍُٞٛٞ ٣ٔظط٤غ أٝ حٓظطخع ٖٓ هِش ا٠ُ حُوٞحػي ٌٛٙ طوي٣ْ ٓزذ ٣َٝؿغ

أك٠َ ػ٬ؽ
4
 أػزض ا٫ اًح ح٣َُٔٞ ػ٠ِ حُـي٣يس حُظـخٍد ربؿَحء ُِطز٤ذ ٣ٔٔق ٣ٌٖ ُْ اً ،

 ٝهي .ٗظخثؾ طـخٍرٚ ػٖ ٓٔئ٫ٝ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ إٔ ًٔخ طلٖٔ، ٓ٘ٚ ٣ظَٜ ُْ حُوي٣ْ حُؼ٬ؽ إٔ

 ٠ٍؾع ٌُ إرا اٌزغبسة، ٚإعشاء اٌؼالط ثزغ١ش ٌٗ ٠غّؼ وبْ اٌطج١ت إْ   << أسعطٛ هخٍ

 دفغ اٌطج١خ اٌّخبٌفخ ٔز١غخ اٌّش٠غ رٛفٟ فئرا أ٠بَ، أسثؼخ خالي اٌّش٠غ ؽبٌخ فٟ رؾغٕب

>>خبؽئ أًِ عج١ً فٟ ِٛاؽٓ ثؾ١بح ٌزؼؾ١زٗ صّٕب سأعٗ
5

. 

 أهٌص هي طٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ح٤ُّٞ، حُطذ ك٢ حُٔوٍَس حُوٞحػي رؼٞ إٔ ٗٔظ٘ظؾ إٔ ٣ٌٖٔ ٛ٘خ ٖٓ

 هٞح٤ٖٗ ك٢ ٝٓيٕٝ ٓؼَٝف ٛٞ رٔخ ٣ِظِّ ح٤ُّٞ حُطز٤ذ إٔ ك٤غ حُٔويّ، حُٔلَ هٞحػي ٖٓ

 ػٔخ ٓٔئٍٝ حُطز٤ذ إٔ ػ٠ِ ٝحُظـَرش، حُزلغ ٓز٤َ ك٢ ػخثوخ ًُي ٣ٌٕٞ إٔ ىٕٝ حُٜلش

 .طـخٍد ٖٓ ٣ـ٣َٚ

 

                                                             
وهو كتاب جمعت فٌه القرارات التً كانت تفرض على كل مرٌض أن ٌذهب بعد شفائه إلى المعبد وٌـذكر للكهنة أعراض مرضه والعالج  . 1

 . 27كتابا ولتفصٌل ذلك: د.فـائق الجـوهري المرجع السابق، ص  20ٌشمل على  الذي شفً منه، وكان
 ,13محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، المرجع السابق، ص  . 2
 .01فاروق عبد الرؤوف عبد العزٌز حمود، المرجع السابق، ص  . 3
بتارٌخ ،  2008/05/10و الطـب الحـدٌث  عبد الناصر كعـدان، المـسؤولٌة الطبٌـة بـٌن التـراث العربـً و اإلسـالمً . 4

www.islamicmedicines.org 6-CHAKER (Anas), La responsabilité médicale à travers l'histoire de la médecine, 
arabo musulmane, www.amaf-france.org, date de consultation 25/04/2016. 

 .07اعنة، المرجع السابق، ص رسطو، السٌاسة، ذكره، أ. عبد المهدي بوأ . 5
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 :اٌجبث١١ٍٓ ػٕذ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ -صب١ٔب

 ك٤خطْٜ، أٍٓٞ أؿِذ ػ٠ِ هٞحػيٙ ١زوٞح ح١ٌُ حُلِي، رؼِْ حٗظَٜٝح أْٜٗ حُزخر٤٤ِٖ ػٖ ػَف

 حٌُزي ٝحػظزَٝح حُز١َ٘ حُـْٔ طو٤ٔٔخص ػ٠ِ حُل٤ٌِش حُزَٝؽ طو٤ٔٔخص كٟٞؼٞح حُطذ، ٜٓ٘خ

ٗظَْٛ ك٢ حَُٝف ٓوَ ٧ٗٚ حُيحه٤ِش ح٧ػ٠خء أْٛ
1
. 

 ىٕٝ طَى أٗٚ ٣ؼ٢٘ ٫ ٌٝٛح ح٥ُٜش، ٖٓ ٝحُٔـلَس حُؼلٞ ٣ِظْٔ أهطؤ اًح ًخٕ رخرَ ١ز٤ذ إ 

 ٣ٔظـِٜخ أٝ حُٜٔ٘ش َٗف ا٠ُ ٢ٔ٣ء ٖٓ ُٔؼخهزش أٗظٔش ٟٝؼض رل٤غ أهطخثٚ، ػٖ ٓٔخءُش

 ك٢ ٝحُظـَرش رخَُٔٝءس ٓؼَٝكخ ٣ٌٕٞ ْٜٓ٘، ٝحكيح ٣ٌِلٕٞ حُزخر٤ِٕٞ ح١٧زخء ًخٕ ٝهي .رـ٘غ

 حُزخر٤٤ِٖ ػٖ ػَف ًٔخ .ٟيْٛ حُ٘خّ ٌٗخٟٝ ك٢ ٝحُ٘ظَ حُٔٔخ٤ٍٖٓ أػٔخٍ رَٔحهزش حُطذ،

ح١٧زخء ٓؼخِٓش ك٢ ٣ظ٘يىٕٝ ًخٗٞح أْٜٗ
2
. 

 رؤؿٍٞ طظؼِن كوَحص طٔغ ّ م 1750 ٝ 1792 ٓ٘ش ر٤ٖ حُٜخىٍ ؽّٛساثٟ هخٕٗٞ ط٠ٖٔ ُوي 

 ػخُؾ اًح أٗٚ :ٓ٘ٚ 218 حُٔخىس ك٢ ؿخء كوي ح١٧زخء، ٓٔئ٤ُٝش هٞحػي ٓليىح أطؼخرْٜ، ٝ ح١٧زخء

 هَحؿخ كظق اًح أٝ ٓٞطٚ، ك٢ ٝطٔزذ حُزَِٝٗ ٖٓ ر١َ٘ٔ هط٤َ ؿَف ٖٓ كَح ٍؿ٬ حُطز٤ذ

 أٗٚ 219 حُٔخىس ك٢ ؿخء ًٔخ حُٔٔئٍٝ، حُطز٤ذ ٣ي طوطغ ػ٤٘٤ٚ كوي ك٢ رٌُي ٝطٔزذ ػ٤٘ٚ ك٢

 ًِٓٔٞخ طؼ٠٣ٞٚ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٣ظٞؿذ كبٗٚ كو٤َ َُؿَ ِٓٔٞى ػزي ٓٞص حُؼ٬ؽ ػ٠ِ طَطذ اًح

 كبٗٚ ػ٤٘ٚ كوي ك٢ ٝطٔزذ حُِٔٔٞى ٌٛح ػ٤ٖ ك٢ هَحؿخ كظق اًح ٓ٘ٚ 220 ُِٔخىس ١ٝزوخ .ريُٚ

ػٔ٘ٚ ٜٗق ريكغ ٣ِِّ
3
. 

 :اإلغش٠ك ػٕذ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ –صبٌضب

 ٫ ح١ٌُ ػ٘يْٛ حُطذ اُٚ ًخٕ ك٤غ ِٓلٞظخ، ططٍٞح ٝػَف ح٩ؿ٣َن ػ٘ي حُطذ طَػَع ُوي

 كظ٠ اعىالث١ٛط ٛٞ Sculapuis حُطز٤ش ُِٜٔ٘ش ٍِٓح" ٚاٌضؼجبْ اٌؼظب " اٗخٍطٚ طِحٍ

حُزخر٢ِ حُطذ ٖٝٓ ح١َُٜٔ حُطذ ٖٓ ٜٓيٍٙ ح٩ؿ٣َو٢ حُطذ حٓظٔي ٝهي .ح٥ٕ
4
. 

 حُوَحكخص ٖٓ طلٍَ ح٩ؿ٣َو٢ حُطذ إٔ ٣ٝوخٍ .حُٔؼخري ك٢ حُطذ ٓٔخٍٓخص أؿِذ ًخٗض ًٔخ 

 حُزلغ ػ٠ِ هخثٔخ ػِٔخ ؿؼِٚ رل٤غ حُطذ، رؤر٢ ُوذ ح١ٌُ أثٛلشاؽ ٣ي ػ٠ِ ٝحُ٘ؼًٞس

 طٌِْ ٖٓ أٍٝ كٜٞ رٜخ، ِٓٔٔخ ٓخُحٍ ٗظ٣َخص ح٧ه٤َ ٌٛح ٟٝغ ٝهي .ٝح٫ٓظوٜخء ٝحُظـَرش

                                                             
 6أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص . 1
 07عبد المهدي بواعنة، المرجع السابق، ص  - . 2
 .12عبد المهدي بواعنة، المرجع السابق، ص  . 3
 7أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص . 4
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 كوٞم ك٤ٜخ ٣ليى حَُٔ٘ع ٜٓ٘خ هٞح٤ٖٗ ك٢ ٓيٝٗش ح٤ُّٞ ٗـيٛخ حُظ٢ حُٜٔ٘ش ٝآىحد أه٬م ػٖ

 .حُوٞحػي طِي ٓوخُلش ػٖ حُٔظَطزش حُٔٔئ٤ُٝش ٢ٛ ٝٓخ ٝحُطز٤ذ، ح٣َُٔٞ ٝٝحؿزخص

 هْٔ ٠ٔٔ٣ هخ٤ٗٞٗخ، ٫ أىر٤خ حُظِحٓخ ٣ؼ٢٘ ًخٕ ح١ٌُ حُٜٔ٘ش ٤ٔ٣ٖ ٟٝغ ك٢ حُل٠َ ُٚ ًخٕ ًٔخ

أرٞهَح١
1
. 

 ىٕٝ حَُه٤ن ٓخػيح ٣ٔخٍٜٓخ إٔ كَ ٌَُ ٣ـُٞ كَس ٜٓ٘ش ح٩ؿ٣َن ػ٘ي حُطذ ٜٓ٘ش ًخٗض ُٝوي

 حُطذ ٜٓ٘ش ُِٔحُٝش ٣٘ظ١َ ًخٕ ك٤غ أص١ٕب ٓي٣٘ش ك٢ ا٫ حُظؼ٤ِْ، ٖٓ هيٍ طٞكَ ك٤ٚ ٣٘ظ١َ إٔ

 .حُظؼ٤ِْ ٖٓ ٓؼ٤ٖ رويٍ ِٓٔخ حُٔٔخٍّ ٣ٌٕٞ إٔ

 أىر٤ش أٝ ٓخى٣ش، آخ حُطز٤ذ ػٜ٘خ ٣ٔؤٍ حُظ٢ حُـِحءحص ًخٗض كِوي حُطز٤ذ، ٓٔئ٤ُٝش ػٖ ٝأٓخ

 ٌٓٞص ٛٞ ًُي ك٢ ٝحُٔزذ ٣ٍٞٛش، ٟٓٞ حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ طٌٖ ُْ حُٔٔئ٤ُٝش طِي إٔ ؿ٤َ

 رؼ٠ْٜ طـخٙ أك٤خٗخ ح١٧زخء ٣لٔٚ ُٔخ أٝ هٞكخ آخ حٌُ٘خٟٝ، ٍكغ ٖٓ ٝحٓظ٘خػْٜ ح٠َُٟٔ

حُِٓخُش ر٘ؼٍٞ
2
 هخ١غ روٍٞ ٣يُٞح إٔ ح١٧زخء ٣ٔ٘غ ٓٔخ ح٤ُّٞ ٓظٞحٍػخ ٗـيٙ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ٛٞ ٝ .

 ٣ـؼَ ُٝؼِٔٚ ُِطز٤ذ َٓٓٞهش ٌٓخٗش ٝاػطخء حُطذ ٜٓ٘ش كظوي٣ْ حُوزَس، طِِٜٓخ ه٠خ٣خ ك٢

 .حُيػٟٞ ٍكغ ٣ظلخٕٗٞ ح٠َُٟٔ

 :اٌشِٚبْ ػٕذ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ –ساثؼب

 حُطزوش ػ٠ِ ٓوٍٜٞس حُٜٔ٘ش ٌٛٙ ٓٔخٍٓش ًٝخٗض .رٚ ٝحٗظَٜٝح حُطذ حَُٝٓخٕ ػَف

َٓطِهخ حُطز٤ذ إٔ ٣ؼظزَٕٝ ًخٗٞح رل٤غ رٜخ، ٣وَٕٝ ح٧كَحٍ ٣ٌٖ ُْٝ حُٔؼيٝٓش
1
 ٣ظلٖٔ ُْٝ ،

 حٌُٟ أثٛلشاؽ رؼي ١ز٤ذ أػظْ ٝٛٞ عب١ٌٕٛط، حُطز٤ذ ٓـ٢ء رؼي ا٫ حُطز٤ذ ٝ حُطذ ًَِٓ

ػ٤ِٚ ًخٗض ػٔخ حُطذ ٌٓخٗش ٍكغ ٖٓ طٌٖٔ
3

 . 

 حَُّٝ كخٍد رل٤غ حُطذ ػِْ ٖٓ أٍٝ ْٝٛ ٝحُوخٛش، حُؼخٓش حُٔٔظ٘ل٤خص حَُٝٓخٕ أْٓ ُوي

 ح٩ٓزَح١ٍٞ إٔ ؿ٤َ ػَ٘، ح٩ػ٠٘ ح٧ُٞحف هخٕٗٞ رٜ٘ٞٙ ًُٝي ٝحُ٘ؼًٞس، حُٔلَ

 أ٣خٓٚ أٝحهَ ك٢ أظَٜ أٗٚ ؿ٤َ ّ 231 ٓ٘ش ًُٝي ُِـْٔ حُ٘خكغ رخُٔلَ حُؼ٬ؽ أرخف لغطٕط١ٓ

حُٔلَس ػوخد ك٢ هٔٞس
4
. 

                                                             
 .بدر غزاوي، المرجع السابق . 1
 .السابقعبد الناصر كعدان، المرجع .  2
 .عبد المهدي بواعنة . 3
 .06قاسً عبد اهللا زٌدومة، المرجع السابق، ص  . 4
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 ح١٧زخء ًخٕ اً حُٜٔ٘ش، ٌُٜٙ ح٤َُٔٓش حَُهخرش ُـ٤خد ٗظ٤ـش رخ٤ُٜيُش طوظ٢ِ حُطذ ٜٓ٘ش ًٝخٗض 

 ٝ ُِـِٜش ٓلظٞكخ رخرخ ح٧ه٤َس ٌٛٙ كؤٛزلض حُؼوخد، ٖٓ طخٓش كٜخٗش ر٘زٚ ٣ظٔظؼٕٞ

حُيؿخ٤ُٖ
1
. 

ك٤غ  حَُٝٓخ٤ٗش حُٔي٤ٗش طويّ ٓغ ظَٜص كوي حُؼَٜ، ًُي ك٢ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش ػٖ أٓخ

هخٕٗٞ  ٜٓ٘خ ح٫ؿظٔخػ٢ ًَُِٔٙ ١زوخ حُطز٤ذ، ٓؼخهزش ٝؿٞد ػ٠ِ ٜٗض هٞح٤ٖٗ ٛيٍص

حُظ٢  ح٧َٟحٍ ػٖ ٓٔئ٫ٝ ح٩ٗٔخٕ ٣ؼظزَٕٝ حَُٝٓخٕ ًخٕ رل٤غ ّ،.م 287 ػخّ أُو١ٍ١ب

ح٣٩ٌحء  ٝر٤ٖ ٝح٤ٗ٧خء ٝحُٔظخع حُٔخٍ ط٤ٜذ حُظ٢ ح٧َٟحٍ ر٤ٖ كَهٞح ًٔخ ٦ُه٣َٖ، ٣ٔززٜخ

٫  اً ػٔيح، ٣وغ إٔ ح٧ه٤َ ٌٛح ك٢ ٣٘ظ١َ ًخٕ ك٤غ ٝٗوٜٚ، حُـ٤َ ؿْٔ ػ٠ِ ٣وغ ح١ٌُ

وٛس١ٍ١ٔب ُوخٕٗٞ ١ٝزوخ .حُوطؤ ٓـَى ك٤ٚ ٣ٌل٢
2
 ػ٠ِ حُوخٙ رخُؼوخد ٝ ّ.م 81 ٓ٘ش حُٜخىٍ 

 ؿْٔ ٣وغ ػ٠ِ ح١ٌُ ح٣٩ٌحء ك٢ ٣٘ظ١َ كبٗٚ حُـَحثْ، ٖٓ ٝؿ٤َٙ رخُْٔ ٝحُوظَ حُؼٔي حُوظَ

 أٝ ىػٟٞ ؿ٘خث٤ش طل٣َي ك٢ حُلن حُٜٔخد ُِ٘وٚ ٣ٌٕٞ ٝٛ٘خ ػٔيح، ٣ٌٕٞ إٔ ح٩ٗٔخٕ

 .رخُظؼ٣ٞٞ ح٫ًظلخء

 حُـ٘خث٤ش أٝ حُٔٔئ٤ُٝش ك٤غ ٖٓ ح١٧زخء ػ٠ِ ططزن هخٛش ٜٗٞٙ طٞؿي ُْ أٗٚ ٬٣ٝكع

 ػٖ حُ٘خؿٔش ح٩ٛخرخص ػ٠ِ كطزوض حُؼخٓش، حُوٞحػي ا٠ُ طٔ٘ي حُيػخٟٝ ًخٗض رَ حُٔي٤ٗش،

 ٖٓ ٝؿ٤َٙ رخُْٔ ٝحُوظَ حُؼٔي حُوظَ ػ٠ِ ٜٗخ ح٣ٌُِٖ ،وٛس١ٍ١ٔب أٝ أو١ٍ١ب هخٕٗٞ أكٌخّ حُؼ٬ؽ

حُـَحثْ
3
  .ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ هطؤ ًٌُٝي ك٤ٜخ طؼ٣ٞٞ ٫ حُظ٢ حُوخَٛس حُوٞس حَُٝٓخٕ ػَف ًٔخ ،

 ٣ٌٝل٠حٌُلخءس  هِش أٝ ؿَٜ أٝ اٛٔخٍ ٝؿٞى طٔظٞؿذ حَُٝٓخٕ ػ٘ي رخُظؼ٣ٞٞ حُٔٔخءُش إ

 رؼي هزُٞٚ حُؼَٔ طَى اًح ٓٔئ٤ُٝظٚ ط٣ِي ك٤غ حُٜٔ٘ش، رٌٜٙ حُو٤خّ حُطز٤ذ هزٍٞ حُوطؤ ُٞؿٞى

 ٖٓ ًخٕ حُطز٤ذ كبًح ٝحُؼزي، حُلَ ر٤ٖ ٣لَهٕٞ ُِٔٔئ٤ُٝش طوي٣َْٛ ك٢ حَُٝٓخٕ ًخٕ ُٝوي .ُٚ

 طٞٓؼض إٔ ٓخ ُزغ أٗٚ ا٫ .٤ٟٝؼش ١زوش ٖٓ ًخٕ اًح ٣ٝؼيّ ؿ٣َِس، ك٢ ٣٘ل٠ كبٗٚ ٍحه٤ش ١زوش

 ُ٘لْ ٣و٠غ حُؼزي ٝحُلَ ٖٓ ًَ كؤٛزق ًُي، رؼي ٝطل٤َٔٛخ حُٜ٘ٞٙ ططز٤ن ك٢ حُٔلخًْ

                                                             
 .12احمد محمود سعد، المرجع السابق ، ص . 1
 . 17فائق الجوهري، المرجع السابق، ص . 2
 07قاسً عبد اهللا زٌدومة، المرجع السابق، ص  . 3
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 حُٔزخَٗس طَ٘ٔ ح٧َٟحٍ حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش طؼي ُْ ًٔخ حُوخ٤ٗٞٗش، حُٜ٘ٞٙ ٝٗلْ ح٧كٌخّ

كي ح٩ػيحّ ا٠ُ حُؼوٞرش ِٝٛض ٝهي حُٔزخَٗس، ؿ٤َ ح٧َٟحٍ كظ٠ رَ كلٔذ،
1
. 

 ٣ٌٖ ٝكيٙ ٜٓٔخ كخُوطؤ حُلؼَ، حٍطٌخد طؼٔي أٝ ح٤ُ٘ش ٓٞء ٝؿٞى حُطز٤ذ ٓٔخءُش ١َٝٗ ٖٝٓ

 حُظَى رخُٔ٘غ أٝ ٣ؼظَف حَُٝٓخ٢ٗ حُوخٕٗٞ ٣ٌٖ ُْٝ. حُؼوخد ٣ٔظٞؿذ ٫ ؿ٤ٔٔخ أٝ ٤ٔ٣َح

 طوي٣ْ حُٔٔخػيس، أٝ حُؼ٬ؽ ػٖ ح٫ٓظ٘خع كخُش ك٢ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٓٔئ٤ُٝش ك٬ ُِٔٔخءُش، ًؤٓخّ

 ُي٣ْٜ طٞىع حُظ٢ حُطز٤ش رخ٧َٓحٍ رخ٫كظلخظ ح١٧زخء طِِّ ٜٗٞٙ ٝؿيص أٗٚ ا٫

 ٗي٣يح ًخٕ أٗٚ حَُٝٓخ٢ٗ حُوخٕٗٞ ػٖ ػَف ٝهي ًُي ػٖ حُ٘خؿْ ح٠ٍَُ ٣ٌٖ ٜٓٔخ حُٜٔ٘ش رلٌْ

ِٛٔز١غى١ٛهخٍ  ًُي ٝك٢ أكٌخٓٚ، ك٢ ٝهخ٤ٓخ
2

 فئْ اٌفشٔغٟ، اٌمبْٔٛ ػ١ٍٗ ٘ٛ ٌّب خالفب<< 

 وبْ ؽ١ش اٌفشٔغٟ، اٌمبْٔٛ ف١ٙب ٚػغ اٌزٟ اٌظشٚف ٔفظ فٟ ٠ٛػغ ٌُ اٌشِٚبٟٔ اٌمبْٔٛ

 اٌّؼطٙذ٠ٓ، األعبٔت إٌّٙخ دخً أْ ثؼذ ٚأ٠ؼب سِٚب فٟ ثبٌطت اٌؼًّ وبْ ألٞ ٠ّىٓ

 ِٓ ٔٛػب ثٛعٛدُ٘ فأٚعذٚا األؽشاس، إٌّٙخ دخً أْ إٌٝ إ١ٌُٙ اٌّغزّغ ٔظشح وبٔذ ٚو١ف

 اٌغجت إْ .ػالعبرُٙ فٟ أػشاس ِٓ ٠غججٖٛ ف١ّب خبطخ اٌغٕبئ١خ اٌّغبءٌخ ِٓ اٌؾظبٔخ

 اٌمبْٔٛ ٚاػزّذٖ ثٗ عٍُ ِب ٚ٘ٛ ٌٍّٕٙخ اٌزخ١ٕ١ّخ اٌطج١ؼخ ٚ٘ٛ أال ٚألطبثُٙ، ٚػٍزٗ ِٕطمٗ

 ػذ٠ذح أؽٛاي فٟ ِزؼزسا اٌؼمٛثبد ٚرطج١ك ثبٌزؼ٠ٛغ اٌؾىُ عؼً اٌزٞ اٌشٟء اٌشِٚبٟٔ،

 ٖٓ ػ٠ِ حُؼخّ، حَُأ١ ػوٞرش ؿ٤َ ػوٞرش طٞؿي طٌٖ ُْ أٗٚ ح٤َُٜ٘س ح٧هٞحٍ ٖٓ ٗـي ًٔخ >>

 هٍٞ ُٔـَى ح٩ٗٔخٕ رٜخ ٣ئٖٓ حُظ٢ حُٞك٤يس حُٜٔ٘ش ٛٞ حُطذ ٝإٔ ػِْ، ىٕٝ حُٜٔ٘ش ٣ِحٍٝ ًخٕ

 ١ز٤ذ ك٤ٜخ ػٞهذ ُلخُش ٝؿٞى ٫ٝ حُـَٜ، ػ٠ِ ُِؼوخد هخٕٗٞ ٫ٝ .ك٤ٜخ حُوزَس ٓيػ٢

 ٛٞ حُطز٤ذ ٝإ ح٠َُٟٔ ط٤ٜذ حُظ٢ ح٧َٟحٍ كٔخد ػ٠ِ ٣ظؼِٕٔٞ ح١٧زخء إ .رخ٩ػيحّ

 ٓخ ًٝؼ٤َح ػوخد ١٧ ٣ظؼَٝ إٔ ىٕٝ حُوظَ ؿ٣َٔش ٣َطٌذ إٔ ٣ٔظط٤غ ح١ٌُ حُٞك٤ي حُ٘وٚ

ٗلٔٚ ح٤ُٔض ح٣َُٔٞ ا٠ُ حُوطؤ ٣٘ٔذ ًخٕ
3
. 

 اٌٛعطٝ اٌؼظٛس فٟ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ/ 2

 :ٛٔخ أٓخ٤ٓظ٤ٖ ٗوطظ٤ٖ ه٬ٍ ٖٓ حُلَع ٌٛح ىٍحٓش ٗظ٘خٍٝ

 .ح٧ٍٝر٤ش ح٠ُٜ٘ش ػَٜ ك٢ حُطز٤ش ٝحُٔٔئ٤ُٝش ح٢ٌُٔ٘، حُوخٕٗٞ ك٢ حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش

                                                             
 . بدر غزاوي، المرجع السابق . 1
 .10المرجع السابق، ص  بواعنة،عبد المهدي  . 2
 .عبد المهدي بواعنة، المرجع و الموضع السابقان . 3
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 :اٌىٕغٟ اٌمبْٔٛ فٟ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ -أٚال

حُـَٜ ٝ  طل٢٘ ا٠ُ أىٟ ٓٔخ ٝحُلظٖ حُلَٝد رٌؼَس حُٞٓط٠ حُؼٍٜٞ َٓكِش ط٤ِٔص

٤ٓطَس  ٛٞ ًُي ك٢ ٝحُٔزذ ٝحُؼِّٞ، حُلٕ٘ٞ ٓخثَ ٗؤٕ ٗؤٗٚ حُطذ ٝحٗظٌخّ حُوَحكخص

حُٔظِٔش حُؼٍٜٞ رلظَس حَُٔكِش ٌٛٙ ٤ٔٓض كظ٠ حُ٘خّ، ػوٍٞ ػ٠ِ ٍٝٓخ ك٢ ح٤ٌُ٘ٔش
1

كِْ . 

طَحؿؼض  ك٤غ ح٩ؿ٣َن، كظ٠ أٝ حُزخر٤٤ِٖ أٝ حُويٓخء ح٤٣َُٜٖٔ ػ٘ي ػ٤ِٚ ًخٕ ًٔخ حُطذ ٣ؼي

حُٜل٢  ُِ٘ظخّ ٣ٌٖ كِْ ٝحُظؼخ٣ٌٝ، حُظٔخثْ ًظذ ٝظَٜص عب١ٌٛٔظٝ   ألثٛلشاؽ حُطذ ًظذ

 ٣ٌٖ ُي٣ٚ كِْ حُ٘ؼذ أٓخ ٝحُٔخىس، ُِِٔٞى أ١زخء ٛ٘خى ًخٕ أٗٚ حُلظَس طِي ػٖ ٝح٬ُٔكع .ٌٓخٕ

 حُٔلَ ًؼَ ٝهي .ػِْ أٝ ٓؼَكش أ٣ش ػٖ رؼ٤يس ٗظَطْٜ ًخٗض ح٣ٌُٖ ٝحُٔ٘ؼ٣ًٖٞ حُيؿخ٤ُٖ ٟٓٞ

حُطز٤ؼش هٟٞ ػ٠ِ رخ٫ػظٔخى ٝحُٔؼخُـٕٞ
2
. 

 ُِؼ٬ؽ ٝاػخىس ٝح٧كـ٤ش حُظؼخ٣ٌٝ حٓظؼٔخٍ كلَٓض ٝحُطذ، حُٔلَ ر٤ٖ ح٤ٌُ٘ٔش هِطض ُوي 

 إٔ ٣ِـؤ حٌُلَ ٖٓ اٗٚ ٝه٤َ .ٓؼخ ٝحُٔؼخُؾ ح٣َُٔٞ ٖٓ رٌَ ٣ٍِ٘ حُؼوخد ًٝخٕ حُٜلش،

 آٌٗحى ُـٞء ٓخى ًٔخ .٤ُٔظل٘ٚ هللا رٚ حرظ٬ٙ ر٬ء حَُٔٝ إٔ ٓغ ٗلٔٚ، ػ٬ؽ ا٠ُ ح٣َُٔٞ

 ك٤غ ٓخى ٝح٤ُ٘خ٤١ٖ، حُـٖ ػٖ ٝحُزلغ حُٔلَ ٝٓخثَ ٝا٠ُ حُوي٤ٖٓ هزٍٞ ا٠ُ ح٠َُٟٔ

 ُوٜي ىٍحٓش حُطذ ًُي رؼي ح٤ٌُ٘ٔش كَٓض ًٔخ. ح٤ُ٘طخٕ ػَٔ ٖٓ ٍؿْ حُطذ رؤٕ ح٫ػظوخى

 ٣َكؼٕٞ ٣٘لٕٞ رَ ٫ ح٠َُٟٔ ٖٓ ًؼ٤َح كبٕ ح١٧زخء ؿٜٞى ٍؿْ أٗٚ ػ٠ِ ٝهٍَص حَُرق،

ح٧ه٤َس حُيحٍ ا٠ُ
3
. 

 طظلن حُظ٢ ًخٗض حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش أكٌخّ ٝؿيص كوي ظ٬ّ، ٖٓ حُؼَٜ ٌٛح ٓخى ٓخ ٍؿْ ٝ

 ٝؿِٜٚ ػ٘خ٣ش حُطز٤ذ ػيّ رٔزذ ح٣َُٔٞ ٓخص اًح ٓؼ٬، ًخٕ ٌُُي آٌٗحى، حُٔخثيس ٝحُؼو٤ِش

 ًخٗٞح حٓظَهٞٙ ٝآهَٕٝ أٝ هظِٞٙ ٗخءٝح كبٕ حُٔ٘خٓذ، حُؼوخد ُٚ ٤ُوظخٍٝح ح٤ُٔض ٧َٛ ٣ِْٔ

 ُ٘لخء ح٧ؿَ ٓوخر٬ ٫ػظزخٍ ح٣َُٔٞ ٣٘ق ُْ اًح ٝأطؼخرٚ، أؿَٙ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٣ٌَٕ٘ٝ

 .ح٣َُٔٞ

 ح١ٌُ zacchiasصاو١بط  ًظذ ًٔخ حُطذ، ٜٓ٘ش ُِٔحُٝش ١َٝٗ رٟٞغ ح٤ٌُ٘ٔش حػظ٘ض ُوي

 ٝكَم ر٤ٖ ح٢ٌُٔ٘ حُوخٕٗٞ ػ٤ِٜخ ٣ؼخهذ حُظ٢ حُطز٤ش، ح٧هطخء ػٖ ح٤ٌُ٘ٔش ٍؿخٍ أكي ٣ؼظزَ

                                                             
 11، ص قاسً عبد اهللا زٌدومة، المرجع السابق . 1
 10ص . عبد الناصر كعدان، المرجع السابق . 2
 11ص  أحمد محمود سعد، المرجع السابق . 3



 األحكام العامة للمسؤولية الجزائية للطبيب                                                   الفصل األول 
 

 
16 

 ٝأهطخء ٤ٔ٣َس، ؿيح، ٤ٔ٣َس أهطخء ا٠ُ ح٧هطخء ٛ٘ق ًٔخ . ح٤ُ٘ش ٝٓٞء ٝح٩ٛٔخٍ حُـَٜ

 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٓٔظٔيح هخٛخ ػوخرخ ٜٓ٘خ ٌَُ ٝهيٍ ؿٔخٓش، ح٧ًؼَ ًٌٝح ٝؿ٤ٔٔش، ؿيح ٝؿ٤ٔٔش

 حُلخِٛش حُٞكخس ػٖ ٣ٔؤٍ ٫ حُطز٤ذ إٔ هٍَ ًٔخ .٤ًِٜٔخ ٖٓ أٝ حُٟٞؼ٢ حُوخٕٗٞ أٝ ح٢ٌُٔ٘

إٔ  هٍَ أٗٚ اػزخطٚ ا٫ ٣ـذ رَ ٣لظَٝ ٫ كخُوطؤ هطؤ، ٣َطٌذ ُْ حُطز٤ذ إٔ ١خُٔخ ٣َُِٔٞ

ك٢ ح٧َٓحٝ  أٝ حُيٝحء ٝٛق ك٢ حُظؤهَ كخُش ك٢ كُٜٞٚ حكظَحٝ ٣ٌٖٔ ح٩ٛٔخٍ

حُلٌْ  حُٔويّ ارخٕ ر٤ض ٓلخًْ ًخٗض ك٤غ حُ٘ظ٤ـش، كٍٜٞ ك٢ ٓززخ ًُي ًٝخٕ حُٔٔظؼـِش،

 طٔزذ كبٕ .ػٖ ح٩ٛٔخٍ حُ٘خطـش ك٤ٜخ رٔخ أهطخثٚ ؿ٤ٔغ ػٖ حُطز٤ذ رٔٔئ٤ُٝش طو٢٠ ح٤ُِٜز٢

 ًخٕ اًح أٓخ .كبٗٚ ٣٘٘ن كَ ٓٞص كخُش ك٢ أٓخ ٤ٓيٙ، ا٠ُ ػٔ٘ٚ ريكغ ػ٤ِٚ كٌْ ػزي ٓٞص ك٢

أطؼخرٚ ٖٓ ٣لَّ كبٗٚ حُٞكخس ػ٤ِٚ طظَطذ ُْ هط٤َ ؿ٤َ ؿَكخ
1
. 

 :األٚسث١خ إٌٙؼخ ػظش فٟ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ -صب١ٔب

 ح٤ٌُ٘ٔش كٌخٗض ٍؿخٍ ا٠ُ حُؼيٟٝ حٓظيص كظ٠ رخُطذ حُٔيػٕٞ ًؼَ حُؼَٜ ٌٛح ريح٣ش ك٢

 أ٣ٖ ١ز٤ش ط٘٘ؤ ٓٔظ٘ل٤خص ريأص ًُي رؼي .١ز٤ش ٜٓ٘خ أًؼَ ى٤٘٣ش ٓ٘٘آص ػٖ ػزخٍس حُٔٔظ٘ل٤خص

 ك٢ أٓخ٤ٓش طيٍّ ًٔٞحى ٚعب١ٌٛٔظ أثٛلشاؽ ٝطَؿٔخص ٚاٌشاصٞ ع١ٕب اثٓ ٓ٘خٛؾ رو٤ض

 ريأ ك٤غ حُوخْٓ ػَ٘، حُوَٕ ا٠ُ ًُٝي ح٧ٍٝر٤ش حُـخٓؼخص ك٢ حُطز٤ش حُيٍحٓخص ٓ٘خٛؾ

 ا٠ُ حُؼَر٤ش حُطز٤ش ٖٓ حَُٔحؿغ طَؿٔش طٔض ٝك٤غ ح٧ٍٝر٤ش، ح٠ُٜ٘ش ٗظ٤ـش رخُٜ٘ٞٝ حُطذ

 حُٔلخكظش ٝحُٔظٌٔٔش حُِ٘ػش ١ًٝ ر٤ٖ حُزيح٣ش ك٢ حُٔؼًَش ًخٗض ٝهي .ح٤ِٛ٧ش ٜٓخىٍٛخ

 أثٛ ىٍحٓش ًظذ رٞؿٞد ٍأٝح ح٣ٌُٖ حُظـي٣ي ِٗػش أٛلخد ٝر٤ٖ ٝحَُح١ُ، ٤ٓ٘خ حرٖ رٌظذ

حُؼَر٤ش طَؿٔظٜخ ك٢ ٤ُْٝ ح٬ُط٤٘٤ش أُٜٛٞخ ك٢ ٚعب١ٌٕٛط لشاؽ
2
. 

 ؿيٍ ٣ٞ١َ ٓلَ ًخٗض حُظ٢ حُ٘ظ٣َخص ر٤ٖ كٖٔ .حُؼ٬ؽ ٗظ٣َخص رظؼؼَ حُؼَٜ ٌٛح ط٤ِٔ ٝهي

 اٌغ١الًْخٕ  اًح ٓخ كٍٞ طيٍٝ ًخٗض حُظ٢ طِي ػَ٘، حُؼخٖٓ حُوَٕ ٖٓ ٓظويّ ٝهض ا٠ُ

 كي ا٠ُ رظلو٤َ حُـَحكش حُؼَٜ ٌٛح ط٤ِٔ ًٔخ.ٓ٘ل٤ِٜٖ ٤َٟٖٓ أٝ ٝحكي َٟٓخ ٚاٌض٘شٞ

 .اٌضبِٓ ٕ٘شٞحُِٔي  ػٜي ك٢ إٔغٍزشا ك٢ ًُي ٝكيع ٝحكيس، ؿٔؼ٤ش ك٢ حُل٬هش ٓغ ىٓـٜخ

 هخٟؼ٤ٖ ٝؿٔؼ٤ش حُل٬ه٤ٖ حُـَحك٤ٖ ؿٔؼ٤ش طظَ رؤٕ ٣و٢٠ كَٗٔخ ك٢ هخٕٗٞ ٛيٍ ًٔخ

 " حُؼخ٢ٗ ح٤ٛ٧َ ٝإٔ حُـَحف ر٤ٖ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٝه٤َ ّ، 1660 ػخّ ك٢ ًُٝي حُطذ ٤ٌُِش

                                                             
1 . CHAKER (Anas) , op.cit. 
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Chirurgien de la robe Langue ":  حُط٣َٞ  حَُىحء ًٝ ح٧ٍٝ رؤٕ حُل٬م ٝحُـَحف

حُو٤َٜ  حَُىحء ًٝ  " Chirurgien de la robe courte " إٔ ك٢ حُلن ٨ٍُٝ ٝأػطٞح

 .حُز٤ٔطش رخُؼ٤ِٔخص ك٤وظٚ حُؼخ٢ٗ أٓخ حُؼ٤ِٔخص أٗٞحع ؿ٤ٔغ ٣ـ١َ

 عبد رل٬كش طيػ٠ ٓظؼِوش ه٤٠ش ػَ٘، حُٔخىّ حُوَٕ ك٢ حُل٢َٔٗ حُو٠خء ػ٠ِ ػَٝ ٝهي

 ،أٔغ١ض هَٟٖٓ  ه٣َش 20 ٖٓ أًؼَ ك٢ ًُٝي ٓ٘ش، ػ٣َٖ٘ ٌٓ٘ حُطذ ُحُٝض حُظ٢ ثغىب١ٌٗ

 ؿٔؼ٤ش رٜخ كخٗظِٜص ْٓ آػخٍ ٝؿٞى حط٠ق حُـؼش ط٣َ٘ق طْ ٝػ٘يٓخ َٟٓخٛخ، أكي طٞك٢ ٝهي

 .حُطذ ِٓحُٝش ٖٓ رٔ٘ؼٜخ ك٤ٜخ كٌْ ىػٟٞ ٓو٤ٔش حُلَٛش أٔغ١ض ك٢ حُطذ

حُطذ  ِٓحُٝش رظ٘ظ٤ْ هخٛش ُٞحثق حُٔيٕ ك٢ ٣ٞؿي ٣ٌٖ ُْ اًح أٗٚ ٓيػ٤ش حُلٌْ، كخٓظؤٗلض

٣ٞؿي  ٫ ك٤غ حُوَٟ ك٢ طٞؿي ٫ حُِٞحثق ٌٛٙ ٓؼَ كبٕ هخٛش، ١َٝٗٝ ٓئ٬ٛص ط٘ظ١َ

حُ٘خثذ  ِْٓ ٝهي .حُطذ ٣ٔخٍٕٓٞ ًخٗٞح ٖٓٔ أٓؼخُٜخ ا٠ُ حُِـٞء ا٫ ُِل٬ك٤ٖ ٣ٌٕٞ ٫ٝ أ١زخء،

 طٔ٘غ إٔ حُٔلٌٔش ٖٓ ١ِذ ٌُٝ٘ٚ رٜخ، هخٓض حُظ٢ حُؼ٬ؿخص ٖٓ ًز٤َ ػيى رٜلش حُؼخّ

ِٓحُٝظٜخ ُِٜٔ٘ش
1
. 

 ك٢ ك٤ؼ٤خطٚ حُو٠خء أؿلَ كوي حُٜٔ٘ش، ِٓحُٝش رؼيّ ح٧ه٤َس ٌٛٙ ػ٠ِ كٌْ هي ًخٕ اًح أٗٚ ر٤ي

 ِٓحُٝش حُٜٔ٘ش، رظ٘ظ٤ْ حُوخٛش رخُِٞحثق ؿِٜٜخ ُِٔٔظؤٗلش ؿلَ رل٤غ ُٚ، حُوخ٢ٗٞٗ حُظؤ٤َٛ

 ػٖ كوي ؿخد. حُٔيٕ ػ٠ِ ٓوظَٜس ًخٗض رَ حُوَٟ ك٢ ٓٞؿٞىس طٌٖ ُْ حُِٞحثق ٌٛٙ إٔ رلـش

أّ ٓي٣٘ش ًخٗض ه٣َش ح٩ه٤ِْ، ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ٣ٞؿي ٖٓ ٌَُ ِِٓٓش حُِٞحثق ٌٛٙ إٔ حُزخٍ
2
. 

 رؼٞ ح٧كٌخّ ٛيٍٝ ػَف هي أٗٚ رٜيىٙ، ٗلٖ ح١ٌُ حُؼَٜ ٌٛح ػٖ هُٞٚ ٣ٌٖٔ ٝٓخ

 ؽبدصخٍٟٝ  ك٤غ ُِطذ، حُٔٔخٍّ ك٤ٜخ ٣ٔؤٍ حُظ٢ حُلخ٫ص ر٤٘ض حُظ٢ حُٔظلَهش حُو٠خث٤ش

حُوز٤َ  حُطز٤ذ CHAROUDAS ثؼالط لبَ عشاؽب أْ رٌه اٌشأٞ، إلثذاء ف١ٙب دػٟ

 فٟ اٌغجت وبْ ثؾ١ش ٌٍّش٠غ، ٚلغ آخش خف١ب ػبسػب ٠ىزشف ٌُٚ ٌٍّش٠غ داخٍٟ خشاعب

ًًَ  ًٔخ ،خطئٗ ٔز١غخ ؽذصذ اٌٛفبح أْ ثبػزجبس اٌغٕبئ١خ ٌٍّؾبوّخ اٌطج١ت فمذَ .فغأح ٚفبرٗ

حُوَحؽ  ٗلخء ػ٠ِ ػَٔ رل٤غ حُطز٤ذ، هطؤ أٝ ٤ٗش ٓٞء طلي٣ي ٣ٌٖٔ ُْ ٓخىحّ أٗٚ طو٣ََٙ ك٢

 ٫ٝ رٚ ٣ظ٘زؤ إٔ حٓظطخػظٚ ك٢ ٣ٌٖ ُْٝ ػَٟخ، ٣ؼظزَ ح١ٌُ حُلخىع ٗظخثؾ ػٖ ٓٔجٍٞ ؿ٤َ كٜٞ

 ٣ٌ٘لٚ.

                                                             
 27المرجع السابق، ص .فائق الجوهري . 1
 01ص أحمد محمود سعد، المرجع السابق، . 2
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 :اإلعال١ِخ اٌشش٠ؼخ فٟ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ/ 3

 ططٍٞ ح٧ػٔخٍ ٓيٟ رـ٬ء ٣ظَٜ ٢ٔٗ ػ٠ِ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُلوٚ ك٢ حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش أكٌخّ ؿخءص

 طْ ٤ٓ٬ٓ٩ش ك٤غ ح٣َُ٘ؼش ػِٔخء هزَ ٖٓ حٛظٔخّ ٖٓ حُٟٔٞٞع ٌٛح رٚ كظ٢ ٝٓخ حُطز٤ش،

 أكٌخّ ٝأٍٛٞ ُٔوخُلش ٓوٍَ ؿِحء ٟٝغ ًٔخ حُطز٤ش، ٝحُظـخٍد حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ر٤ٖ حُظل٣َن

 ػ٘ي كٍٜٞ حُٜٔ٘ش ِٓحُٝش ٖٓ حُٔ٘غ أٝ ح٠ُٔخٕ ك٢ حُـِحءحص طٔؼِض ٝهي .حُطز٢ حُؼَٔ

 أكٌخّ رٜخ ؿخءص حُظ٢ حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٝهٞحػي ٧كٌخّ حُٔظٜلق ٣َُِٔٞ إ ح٠ٍَُ

 ٓٔخ أك٠َ ٗلٞ ػ٠ِ ؿٞحٗزٜخ رؼٞ ك٢ ؿخءص ح٧كٌخّ ٌٛٙ إٔ رٟٞٞف حُـَحء ٣َٟ ح٣َُ٘ؼش

ب ﴿ :رؼبٌٝ لٌٛٗ حُل٤ٌْ هللا ًظخد ك٢ ؿخء كوي .حُلي٣ؼش ٝحُظ٣َ٘ؼخص ا٤ُٚ حُوٞح٤ٖٗ طِٞٛض َِ َٚ 

 َْ ًَ  َوب ٍٕأَ أْ ٠مز ِِ ًٕب ٌِّٛ ِِ َِٓ َخطَأ إِالا  ِٛ َٚ  ًَ ًٕب لَزَ ِِ َٕخٍ  َسلَجَخٍ  فَزَؾش٠ش َخطًأ ِٛ ِِ ِد٠َخ   ِٛ خ   َٚ َّ  َِغٍ

ِٗ إِالا  أَ  إٌِٝ ﴾... ٠ظُذلٛا أَْ ٍِ٘
1

 كٜٞ حُطذ ٣ؼَف ُْٝ ططزذ ٖٓ ﴿ ح٣ٌَُْ هللا ٍٍٓٞ ٝهٍٞ ، 

﴾ ٟخٖٓ
2
. 

 رؤٕ طٌٕٞ حُطز٤ذ اُِحّ ٣ـذ رَ حُـٔي٣ش، ح٧َٓحٝ ػ٠ِ طوظَٜ ٫ حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش إ    

. ١ز٤ذ ًخٕ ٜٗق ٝا٫ ًخ٬ٓ ١ز٤زخ ٤ُؼظزَ ٝحُ٘لْ حَُٝف رؤَٓحٝ حٌُخك٤ش ٝحُيٍح٣ش حُوزَس ُٚ

 ٓخٍٜٓخ اًح رخ٧ػٔخٍ حُطز٤ش كخُـخَٛ ،اٌغبً٘ حُطز٤ذ ٝ اٌؾبرق حُطز٤ذ ر٤ٖ حُلوٜخء ٣ٝلَم

 ح٣َُٔٞ حُـخَٛ أْٝٛ حُطز٤ذ كبًح .حُظؼ٣ٞٞ ٝٛٞ ح٠ُٔخٕ ػ٤ِٚ ٣ٝلن ٣ِِّ هطؤ ٝحٍطٌذ

 كبٕ حُؼ٬ؽ، ؿَحء ٖٓ أٛخرٚ ٍَٟ أٝ ح٣َُٔٞ كٔخص رخُؼ٬ؽ، ُٚ إًٔ ٌُُي ٝٗظ٤ـش رويٍحطٚ،

 ٫ حُـخَٛ حُطز٤ذ كبٕ ًُي حُؼٌْ ٖٓ ػ٠ِ ٝ. ح٠ٍَُ طؼ٣ٞٞ أٝ حُ٘لْ ري٣ش ٣ِِّ حُطز٤ذ

 .رـِٜٚ ػخُٔخ ح٣َُٔٞ ًخٕ اًح ٓٔج٫ٞ ٣ٌٕٞ

 ٓخىحّ ح٠ٍَُ ٓٞطخ، ًخٕ ُٝٞ ح٣َُٔٞ، ٤ٜ٣ذ ح١ٌُ ح٠ٍَُ ػٖ ٣ٔؤٍ ك٬ حُلخًم حُطز٤ذ أٓخ

 أَٓ ٗظ٤ـش ح٠ٍَُ ًخٕ رَ اٛٔخٍ، أٝ هطؤ حُطز٤ذ ٖٓ ٣وغ ُْٝ رخُؼ٬ؽ، ُٚ إًٔ ح٣َُٔٞ إٔ

حُلٔزخٕ ك٢ ٣ٌٖ ُْ
3
. 

 ٓغ ح٫كظ٤خ١، ٝحؿذ ُلؼَ ٗظ٤ـش ًخٕ اًح حُٔٞص أٝ ح٠ٍَُ إٔ ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ كوٜخء حطلن ٝهي

 ػَٔ حُٔـخٍ إٔ ٌٛح ك٢ َٗػخ حُٔوٍَس حُوٞحػي ٖٓ أٗٚ ك٤غ ك٤ٚ، ٟٔخٕ ك٬ حُظو٤َٜ ٝػيّ

                                                             
 .70سورة النساء، اآلٌة - . 1
 .حدٌث شرٌف، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه المستدرك . 2
 15ص قاسً عبد اهللا زٌدومة، المرجع السابق، . 3
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 ر١َ٘ ح٬ُٔٓش. ًٔخ ٣ظو٤ي ٫ ٝحُٞحؿذ ٝحؿزخ، ٣ؼي ١ِزٚ ػ٘ي أٝ رخُؼ٬ؽ ُٚ ح٩ًٕ ػ٘ي حُطز٤ذ

 ا٫ حُٞحؿذ ٣ٔو٢ ٌٛح ٫ٝ كَى ًَ ػ٠ِ ٝحؿذ كٜٞ حٌُلخ٣ش، كَٝٝ ٖٓ كَٟخ حُطذ حػظزَ

 حُٔـظٔغ هي ػَف. ٝا٤ُٜخ حُ٘خّ ُلخؿش ِٓلش حؿظٔخػ٤ش ٍَٟٝس كٜٞ ؿ٤َٙ، رٚ هخّ اًح

 حُطز٤ش ك٤ٜخ حُؼِّٞ طيٍّ ًخٗض ٝؿ٤َٛخ ٝه١َزش ٝحٌُٞكش حُزَٜس ك٢ َٓحًِ كظق ح٢ٓ٬ٓ٩

 ك٬ ك٢ حُؼ٬ؽ، ح٫ؿظٜخى أرخكض هي ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٣َُ٘ؼش إٔ كخ٬ُٔكع .ح٤ُِٖٔٔٔ ػِٔخء ُٔ٘خ٤َٛ

 ٌٛح ٝػ٠ِ ٤ِْٓ أٓخّ ػ٠ِ ٣وّٞ حَُأ١ ٌٛح ًخٕ ٓظ٠ ٬ُٓثٚ آٍحء ٓوخُلش ك٢ ُِطز٤ذ ٓٔخءُش

 أٍرؼش ٣وغ ٟٖٔ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٣َُ٘ؼش ك٢ حُطز٤ذ ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش حٗظلخء ٓيحٍ كبٕ ح٧ٓخّ،

 ٝٛٞ حُطز٤ذ، هطؤ ٖٓ ٝهٞع ػيّ حُ٘لخء، هٜي ح٣َُٔٞ، إً (،حُ٘خٍع) حُلخًْ إً :١َٝٗ

 أرْ إرا ارفبلب، ػ١ٍٗ ػّبْ فال اٌؾبرق اٌطج١ت أِب <<٣وٍٞ ح١ٌُ حُـ٣ُٞش حُو٤ْ حرٖ أٍٝىٙ ٓخ

 عٙخ ِٓ اٌّأرْٚ فؼٍٗ ِٓ رٌٛذ إرا ٠ذٖ، رغٓ ٌُٚ ؽمٙب اٌظٕؼخ ٚأػطٝ ثؼالعٗ اٌّش٠غ ٌٗ

.>>طفخ أٚر٘بة ٌؼؼٛ أٚ إٌفظ رٍف ٠طجٗ، ِٓ عٙخ ِٚٓ اٌشبسع
1
. 

ػ٠ِ  ح٠ُٔخٕ ٣ٌٕٝٞ أَٟحٍ ٖٓ ٣ٔززٚ ػٔخ ٓٔئ٫ٝ ٣ٌٕٞ كبٗٚ ًُي، رـ٤َ حُؼ٬ؽ ًخٕ ٝاًح

 .أَٓطٚ أٝ هز٤ِظٚ أٝ ػ٤َ٘طٚ ػخطن ػ٠ِ أٝ حُطز٤ذ، ػخطن

 ُْٝ حُـٜي ٝحُؼ٘خ٣ش، ٝرٌٍ كوٜخ حُٜ٘ؼش أػط٠ ٖٓ ٛٞ حُلخًم حُطز٤ذ إٔ ٓزن ٓٔخ ٣ظ٠ق

 أ١ ح١٧زخء ٍأٟ ٤ٗن كبًح .حُطز٤ش حُؼِّٞ هزخ٣خ ٝطو٢ٜ ٝح٫ؿظٜخى، حُزلغ ك٢ طو٤َٜ ٓ٘ٚ ٣ٌٖ

 طَٜف أكي ح١٧زخء إٔ حُطز٤ش، حُ٘وخرش حُلي٣غ حُؼَٜ ا٠ُ رخُ٘ٔزش ٣ٔؼَ ح١ٌُ ح١٧زخء ٍث٤ْ

 اًح أٓخ .ػ٤ِٚ ك٬ ٓٔئ٤ُٝش اكَح١ أٝ طل٢٣َ ؿ٤َ ٖٓ حُطذ أٍٛٞ ٝٓوظ٠٠ ٣ظلن ٗلٞ ػ٠ِ

 أىحء ك٢ ُظٜخٝٗٚ ػ٤ِٚ ح٠ُٔخٕ طٞؿذ كوٜخ، حُٜ٘ؼش ٣ؼ٢ ُْ ح٧ه٤َ ٌٛح إٔ أػزض أٝ أىٍى

 حُظؼي١ ٖٓ ػَٜ٘ إٔ حُظو٤َٜ ػ٠ِ حُلوٜخء أؿٔغ ٝهي. ح٧ٍٝحف ػ٠ِ طؼي   ًُي ك٢ اً ٝحؿزٚ،

 .ح٠ُٔخٕ ح١ٌُ ٣ٞؿذ حُظو٤َٜ ٝر٤ٖ ك٤ٚ ػيٝحٕ ٫ ح١ٌُ حُوطؤ ر٤ٖ كَهٞح رل٤غ

 ط٘ـ٤غ ح١٧زخء ٝؿٞد ك٢ حَُؿزش ٢ٛ ٝحُظو٤َٜ حُوطؤ ر٤ٖ حُلَٜ ٖٓ حُلٌٔش ُٝؼَ     

 ٧ٕ أهطخثْٜ حُز٤ٔطش، ػٖ ح١٧زخء طـ٣َْ ٣ـذ ٫ ك٤غ ػِْٜٞٓ، آكخم ٝط٤ٓٞغ حُزلغ ػ٠ِ

 ٓ٘لؼش ك٢ ػِٔٚ حكظٔذ ٖٓ طـ٣َْ ٣ـُٞ ٫ ًٔخ حُؼ٬ؽ، ػٖ ح١٧زخء اكـخّ ا٠ُ ٣ئى١ ًُي
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 ٖٓ ػ٠ِ ٫ٝ ٟٔخٕ ٓٔئ٤ُٝش ك٬ رٞحؿذ، ه٤خٓخ ا٫ ٤ُْ حُطز٤ذ ػَٔ إٔ ا٠ُ رخ٩ٟخكش .حُـ٤َ

 .حُظو٤َٜ ػ٤ِٚ ٣ؼزض ُْ ٓخ رخُٞحؿذ ه٤خٓٚ ك٢ هطؤ ك٢ ٣وغ

 ٌمٌٛٗ كؼَ ؿ٤َٙ ػٖ حُ٘وٚ رٔٔئ٤ُٝش طوَ ُْ حُظ٢ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٣َُ٘ؼش أكٌخّ ػخىُش ٢ٛ ًْٝ

الَ  ﴿ رؼبٌٝ اِصَسح   رَِضس َٚ ﴾ أخَشٜ ِٚصسَ  َٚ
1
ً    ﴿ رؼبٌٝ ٚلٌٛٗ  ب َٔفظٍ  و َّ ﴾ َس١َٕ٘خ   َوَغجَذ ثَ

2
  

 حُٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ش ٖٓ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ح٣َُ٘ؼش ٓٞهق إٔ ٗخٛؼش رٍٜٞس ُ٘خ ٣ظز٤ٖ ٓزن ٓخ ًَ ٖٝٓ

 حُٔؼخٍ حػظزخٍ ٓز٤َ ػ٠ِ ٗـي ك٤غ حُلي٣ؼش، حُٟٞؼ٤ش حُوٞح٤ٖٗ ؿٞحٗزٜخ رؼٞ ك٢ ٓزن هي

 ٤ُٞٔٗش أكٌخٜٓخ، ا٠ُ رخ٩ٟخكش ٌٛح كوخ، حُلي٣ؼش حُظ٣َ٘ؼخص حػظزَطٚ ك٤ٖ ك٢ ٝحؿزخ حُطذ

 ٝطو٤ٜٔٔخ ُِوطؤ ٝحُـخَٛ حُلخًم حُطز٤ذ ر٤ٖ ًظل٣َوٜخ ح٧كٌخّ رؼٞ ك٢ ٓزخهش ٗـيٛخ ًٔخ

 .حُطز٢ حُؼَٔ َٓ٘ٝػ٤ش ٝأٓزخد ١َُٝ٘ ٟٝؼٜخ ًٌٝح

 اٌؾذ٠ش اٌؼظش فٟ اٌطج١خ اٌّغؤ١ٌٚخ/ 4

 ػ٠ِ حُيػخٟٝ ك٤ٚ حُظ٤ًَِ ريأ ح١ٌُ حُؼَٜ ٌٛح ك٢ ؿيح ًز٤َ رٌَ٘ حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ططٍٞص

 حُٔٔخٍٓش حُطز٤ش ٓؼ٬ ٜٓ٘خ حُطذ، ٜٓ٘ش رظ٘ظ٤ْ حُوخٛش ٝحُِٞحثق ح٧ٗظٔش رٔوخُلش حُٔظؼِوش

 حُطز٤ذ رو٢ رَ ح١٧زخء، رٔٔئ٤ُٝش هخٛش ط٣َ٘ؼخص طٜيٍ ُْ ٌُٖ .هخ٢ٗٞٗ طَه٤ٚ ريٕٝ

 ٓٞص ح٣َُٔٞ ًٌٝح حُؼخٍٟش حُلٞحىع ػٖ ٣ٔؤٍ ٫ كٜٞ .حُؼخٓش حُوخ٤ٗٞٗش ُِوٞحػي هخٟؼخ

 حُطز٤ذ ح٣َُٔٞ ٝكٍٜٞ ٍٟخ إٔ ؿ٤َ ٓ٘ٚ، هطؤ ٛيٍٝ ا٠ُ ٍحؿؼخ ٣ٌٖ ُْ ًُي إٔ ١خُٔخ

 حُوطؤ ٓزذ ًخٕ اًح ٓوطجخ، حُطز٤ذ حػظزخٍ ىٕٝ ٣لٍٞ ٫ حُٜٔ٘ش رِٔحُٝش طَه٤ٚ ػ٠ِ

 .أو١ٍ١ب هخٕٗٞ ٜٓ٘خ حَُٝٓخ٤ٗش رخُٜ٘ٞٙ أهٌح ًُٝي حُٜٔ٘ش، روٞحػي حُـَٜ

 حهظَحع ح٫٥ص، ٖٓ ٛخكزٚ ٝٓخ ػَ٘، حُظخٓغ حُوَٕ ك٢ حُٜ٘خػ٢ حُظويّ ٗؤٕ ٖٓ ًخٕ ُٝوي 

 حُزٌظ١َ٤ ٌَٝٓٝرخص ح٧َٛ ثبعزٛس ٠ٌٛظ كخًظ٘ق ُِٔوخ١َ حُ٘خّ طؼَٝ ك٢ حٌُز٤َ ح٧ػَ

 حُِوخف ح٠ُٔخى فْٛ إ١ٍِٟ ح٧ُٔخ٢ٗ حُـَحف حًظ٘ق ًٔخ ػ٤ِٜخ، حُظـِذ ٤ًٝل٤ش ح٧َٓحٝ

  1891 ػخّ ر٤َُٖ ك٢ ١لَ أٍٝ رٚ أٗوٌ ح١ٌُ حُـٌحّ ٌَُٔٝد
3

. 

 ك٢ ًخٗض طلَٝ حُظ٢ ُِو٤ٞى ك٘ظَح ػوزخص، ٛخكزظٚ حُؼ٣َٖ٘ حُوَٕ ٓطِغ ك٢ حُطذ طويّ ٌُٖ

 ُِلٍٜٞ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش حُطَم رؼٞ ا٠ُ ٣ِـؤٕٝ ح١٧زخء رؼٞ ًخٕ حُـؼغ، ط٣َ٘ق ٓـخٍ
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 ٣َٔهٕٞ ط٬ٌٓطْٜ ح١٧زخء ٝ ًخٕ ٓؼ٬ اٗـِظَح كل٢ .ط٣َ٘لٜخ أؿَ ٖٓ حُٔٞط٠ ؿؼغ ػ٠ِ

 ط٣َ٘ق ٩رخكش ٛيٍٝ هخٕٗٞ ك٢ حُل٠َ حُظَٜف ٌٛح ُٔؼَ ًٝخٕ ٬٤ُ، حُٔوخرَ ٖٓ حُـؼغ

 طويّ ك٢ ح٧ػَ ًخٕ ُٚ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ، 1822 ػخّ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ حُٔظٞك٤ٖ ؿؼغ

حُطز٤ش حُٔؼخٍف
1
. 

 ُحى ٓٔخ ح٧هطخء حُطز٤ش، ًؼَس ا٠ُ أىص حُظ٢ حُؼَٜ ٌٛح ك٢ حُطز٤ش ح٫هظَحػخص ٢ٛ ًٝؼ٤َس

 ح١ٌُ حُطز٤ذ ٗظَطْٜ ا٠ُ طـ٤َ ٗظ٤ـش ٝحُٔوطت، حَُٜٔٔ حُطز٤ذ ٓلخٓزش ػ٠ِ حُ٘خّ اَٛحٍ

 حُـ٘خث٤ش ػيى حُيػخٟٝ إٔ ٬ٗكع كبٗ٘خ حُظـ٤َ، ٌٛح ٍٝؿْ .هطؤ ٣َطٌذ إٔ ٣ٌٖٔ اٗٔخٗخ أٛزق

 .ٝحُظؤى٣ز٤ش حُٔي٤ٗش ح٧هَٟ حُيػخٟٝ ٧ٗٞحع رخُو٤خّ ؿيح ه٬٤ِ ٣ِحٍ ٓخ

 ػ٠ِ ططَف ٓٔظَٔ، طِح٣ي ك٢ ٢ٛ حُظ٢ حُظؼ٣ٞٞ ػ٠ِ حُٜٔ٘زش حُٔي٤ٗش حُيػخٟٝ ا٠ُ كزخُ٘ظَ

ٝٓظلٜٔخ  ٍك٤ٔخ ك٤خُٜخ ٓٞهلخ ٣ظوٌ إٔ ٝحؿزٚ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٝكٞحىع ه٠خ٣خ حُوخٕٗٞ ٍؿَ ٤َٟٔ

ح٩ٛٔخٍ  أٝ حُوطؤ ُيٍؿش ٓٞح٣ُش حُٔٔخءُش طؤط٢ كظ٠ أ٠٣خ ٗي٣يح ٣ٌٕٞ هي ٌُٖ ٝ حُـخُذ، ك٢

 .حُطز٤ذ ك٤ٚ ٝهغ ح١ٌُ

 حُلٔخ٤ٓش ُٝؼَ ؿخ٣ش ك٢ أَٓ ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش حُٔٔخءُش ٟٓٞٞع إٔ حُٞهخثغ أظَٜص ُٝوي

كيٝى  حُطز٤ذ ٣ـَٜ ٧ٕ أٝ حُوخ٤ٗٞٗش، ح٧ٝٓخ١ ك٢ حٌُخك٢ رخ٫ٛظٔخّ ٣لع ُْ أٗٚ ا٠ُ ٍحؿغ ًُي

 أهٌص كٔؼ٬ ،ٓظِح٣يح حٛظٔخٓخ حُو٤٠ش ٌُٜٙ ط٢ُٞ حُؼ٤ِٔش حُٔلخكَ أهٌص ٌُُي .ٓٔئ٤ُٝخطٚ

 إ رَ حُٔي٢ٗ ٝحُـ٘خث٢، ٗو٤ٜخ ك٢ حُطز٤ش ُِٔٔئ٤ُٝش ٓٔظوِش أرٞحرخ طوٜٚ حُطز٤ش حُٔـ٬ص

 ٓئطَٔ طؤْٓ ًٔخ ،اٌجشرغب١ٌخٓٔظٜخ  هخٛش ٓوٍَحص رَحٓـٜخ ك٢ أىهِض حُطذ ٤ًِخص رؼٞ

 اٌطجٟ اٌمبْٔٛ ِؤرّش ٤ًِش ٛٞ ٓؼ٬ ح٤ٌُِخص ٌٛٙ ٖٝٓ ،" اٌطجٟ ثبٌمبْٔٛ " porto ػخ٢ُٔ

 أُو٤ض ح١ٌُ اٌجٍغ١ى١خ غبٔذٓي٣٘ش  ك٢ 1979 ػخّ ٤ٛق ك٢ حُوخْٓ ٓئطَٔٙ ػوي ح١ٌُ اٌذٌٟٚ

حُٜخٓش ح٧رلخع ٖٓ ه٤ٔش ٓـٔٞػش ك٤ٚ
2
. 

 ػخّ ك٢ رخ٣ٍْ ٓئطَٔ ػوي ا٠ُ أىص هِوْٜ، طؼ٤َ أٛزلض حُظ٢ ح١٧زخء ٓٔخءُش إٔ َٟٝٗ

 ًُٝي حُوٞحػي حُؼخٓش، هخٍؽ هخٙ ط٣َ٘غ ك٢ حُطذ ٜٝٓ٘ش أػٔخُْٜ رلَُ ك٤ٚ ١خُزٞح 1972

 ح١٧زخء ٓغ حُٔخرغ حُٔ٘ظَى حُٔئطَٔ ػوي ٌُُي حُٜٔ٘ش. ٝ ٗظ٤ـش ٠ٓٝخٍ ٓوخ١َ ٖٓ ُلٔخ٣ظْٜ

 ٖٓ رؤٕ حٌُخَٓ ػٖ اىٍحًْٜ ك٤ٚ أػَرٞح حُؼخّ، ٗلْ ك٢ ح٣٩طخ٤ُش حُل٤َٔٗش حُوخ٤ٗٞٗش ٣٨ُخّ

                                                             
 114ص  عبد المهدي بواعنة، المرجع السابق . 1
 .113ص  1761. حومد، المسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب، مجلة الحقوق والشرٌعة، العدد الثانً، جامعـة الكوٌـتعبد الوهاب  . 2



 األحكام العامة للمسؤولية الجزائية للطبيب                                                   الفصل األول 
 

 
22 

 ا٠ُ طلظخؽ ٓ٘خًَ ػ٠ِ أٜٗخ طوخّ إٔ ٣ـذ حُظ٢ حُـ٘خث٤ش حُيػخٟٝ ك٢ حُ٘ظَ حُو٠خس ٝحؿذ

 حُٞكي طو٣ََ ك٢ ٝحٌُخٗق ُِٟٔٞٞع ح٣َُٜق حُؼَٝ ك٢ ؿخء ٜٓ٘لش. ًٔخ ٝحهؼ٤ش كٍِٞ

  :٢ِ٣ ٓخ حُل٢َٔٗ

 فٟ عبءٖ ِش٠غ ؽ١بي اٌطج١ت ف١ٗ ٠مغ اٌزٞ اٌؾشط ٠ذسوْٛ ٚاٌمب١١ٔٛٔٓ األؽجبء إْ  <<

 إِىب١ٔبرٗ ِٓ ألٜٛ اٌّشع أْ ثؾغخ ِؼبٌغزٗ ٠شفغ أْ ٠غزط١غ فًٙ خط١شح، ؽبٌخ

 ٠ٚزؼشع اٌّزبػت ٌزفبدٞ اٌّزطٍجخ اٌؼٕب٠خ ِٓ ألً ٠جزي أَ اٌغٕبئ١خ؟ ٌٍّالؽمخ ف١زؼشع

  >>عٕبئ١خ ِزبػت إٌٝ ثزٌه
1

. 

 ُٚ هي ٣ظؼَٟٕٞ ٓٔخ ٝحُو٤٘ش حُوٞف ك٢ ٣لٌَٕٝ ٫ ُؼِْٜٔ ٓٔخٍٓظْٜ ػ٘ي ح١٧زخء إٔ ؿ٤َ

 رل٤غ ح١٧زخءٓلخٓزش  ك٢ ىه٤وش حُٔلخًْ إٔ ٗـي ًٔخ ٓي٤ٗش، أٝ ؿ٘خث٤ش ٓٞحء ٬ٓكوخص ٖٓ

 ح٧هطخء ػٖ ٖٓ حُلخ٫ص ًؼ٤َ ك٢ ٗٔٔغ أٗ٘خ ؿ٤َ. ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُوطؤ ر٤ٖ طلَم

 َُؿَ ١ز٤ذ ًلخُش هطغ ٝحٓظـَحرْٜ، حٓظٌ٘خٍْٛ ٓلَ طٌٕٞ ٝحُظ٢ ح١٧زخء ٣َطٌزٜخ حُظ٢

 .حٌَُٔ ٩كَح١ٚ ك٢ حُٞػ٢ كخهي ًٞٗٚ ح٠٣َُٔش حَُؿَ ريٍ ح٤ُِٔٔش ح٣َُٔٞ

 حُـ٘خث٤ش ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش ٣ٝلٌْ ٣٘ظْ هخٙ ط٣َ٘غ رٖٔ حُٔطخُزش ك٢ ح١٧زخء ٓٔؼ٠ ٣ٝظَ

ػ٠ِ  ط١َٔ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٜٗٞٙ طِحٍ ٓخ ك٤غ ٓٞؿٞىح ٣َطٌزٜٞٗخ، حُظ٢ ح٧هطخء

 .ح١٧زخء
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   :اٌضبٟٔ اٌّطٍت

 ٌٍطج١ت. اٌغٕبئ١خ اٌّغؤ١ٌٚخ أسوبْ

 :٢ٛ أًٍخٕ ػ٬ػش ػ٠ِ حُطز٢ حُوطؤ ػٖ ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔج٤ُٞش طوّٞ

 .١ز٢ ػَٔ ٓٔخٍٓش ك٢ حُطز٤ذ ؿخٗذ ٖٓ اٛٔخٍ أٝ هطؤ أ١ ١ز٢، هطؤ 1-

 .ؿٔي١ أٝ ٗل٢ٔ أٝ ٓخى٣خ أٝ أىر٤خ ٓؼ٤ٖ، ر٠ٍَ ح٣َُٔٞ اٛخرش 2-

 .ح٣َُٔٞ أٛخد ح١ٌُ ٝح٠ٍَُ حُطز٤ذ هطؤ ر٤ٖ ٓزز٤ش ػ٬هش طٞكَ ٍَٟٝس 3-

ٛ٘خى ٍَٟ  ًخٕ كِٞ .حُطز٤ذ ٓخكش ٝرَثض ح٫طٜخّ، حٗظل٠ ح٧ًٍخٕ ٌٛٙ ٖٓ ًٍٖ حٗظل٠ كبًح

ح٣َُٔٞ ٍَٟ  أٛخد ٝاًح ػ٤ِٚ، ٓٔج٤ُٞش ك٬ حُطز٤ذ ؿخٗذ ٖٓ هطؤ ىٕٝ ح٣َُٔٞ أٛخد

 حُوطؤ ٌٝٛح ًُي ر٤ٖ حُٔزز٤ش ٍحرطش طظلون إٔ ىٕٝ حُطز٤ذ، ؿخٗذ ٖٓ هطؤ ٛ٘خى ًٝخٕ

ح٠ٍَُ ًُي ك٢ حُٔزذ ٛٞ ٣ٌٖ ُْ هطؤ ػٖ حُطز٤ذ ٩ىحٗش ٓزٍَ ك٬ أ٠٣خ ح٠ٍَُ
1
 . 

 حُـ٘خث٢ )حُلَع حُطز٢ حُوطؤ كَٝع، ػ٬ع ك٢ حُٔزلغ ٌٛح ٗيٍّ ٓزن، ٓخ ػ٠ِ ٝر٘خء

 حُؼخُغ(. ٝح٠ٍَُ ) حُلَع حُوطؤ ر٤ٖ حُٔزز٤ش ػ٬هش حُؼخ٢ٗ(، )حُلَع حُطز٢ ح٠ٍَُ ح٧ٍٝ(،

 األٚي:اٌفشع 

 اٌغٕبئٟ. اٌطجٟ أاٌخط 

 ػٖ حُوطؤ حُٔٔئ٤ُٝش ٖٓ حُطز٤ذ ربػلخء ٣٘خى١ ٍأ١ ٝؿي أٗٚ ا٠ُ حُزيح٣ش ك٢ ٤َ٘ٗ إٔ ٫ري

 إٔ ىٕٝ طَه٠ ٝطظويّ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ حُطذ ٜٓ٘ش إٔ ا٠ُ حٓظ٘خىح ػخٓش، رٜلش ٓ٘ٚ حُٞحهغ حُطز٢

 ٫ٝ ٫ُٓش، حُظ٢ ٣َحٛخ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ٝحطوخً ح٣َُٔٞ أَٓ ك٢ حُٔطِوش حُل٣َش ُِطز٤ذ طظَى

 ػ٤ِٚ طظَطذ حُلؼَ ح١ٌُ ك٢ حَُأ١ ٌٛح حٗظ١َ ٝهي .٤َٟٔٙ ٟٓٞ ٌٛح ًَ ك٢ ػ٤ِٚ ٍه٤ذ

 ٖٓ ك٤ٚ حُوطؤ رؼزٞص ٝٛق ُِـِّ ٝهخر٬ ح٤ُو٤ٖ ٝؿٚ ػ٠ِ طوي٣َٙ ٌٓٔ٘خ ٣ٌٕٞ إٔ حُٔٔئ٤ُٝش،

 رخُطذ ح٧ػٔخٍ حُٔظؼِوش ًٌٝح حُؼ٬ؿ٤ش ح٧ػٔخٍ ك٢ طٞحكَٙ ٣ٌٖٔ ٫ ٓخ ٌٝٛح .ٗي ؿ٤َ

 ح١٧زخء ٓؼظزَح إٔ حَُأ١ ٌٛح ٝحُل٢َٔٗ ح١َُٜٔ حُو٠خء ٖٓ ًَ ٍكٞ ٝهي .حُزخ٢٘١

ٝحُـ٘خث٤ش حُٔي٤ٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ أهطخثْٜ ػٖ ٓٔج٤ُٖٞ
2

 ٤ًٍِس أٓخ٤ٓش حُطز٢ حُوطؤ . ٣ٝزو٠

 حُطز٤ذ رخُظِحّ اه٬ٍ كخٍ طٜ٘ٞ حُظ٢ ٜٓ٘خ حُـ٘خث٤ش هخٛش حُطز٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ٝػٔٞى
                                                             

 13،ص 1766عبد المنعم محمد داود، المسؤولٌة القانونٌة للطبٌب، رسالة دكتوراه فً القانون، القاهرة،  . 1
 . 160رجع السابق، صموفق علً عبٌد، الم . 2
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حُظ٢ طوَٛخ  ٝح٧كٌخّ ُِوٞحػي ٓوخُلش أٝ هطؤ ح٩ه٬ٍ ٌٛح ٣ٌَ٘ رل٤غ حُوٞح٤ٖٗ، طلَٟٚ

 ا٫ ٫ٝ ػوٞرش ؿ٣َٔش ٫ اً هخ٢ٗٞٗ، ٗٚ ريٕٝ ٓٔئ٤ُٝش ٫ٝ .حُطز٤ش أٝ حُـ٘خث٤ش حُظ٣َ٘ؼخص

 .ر٘ٚ

 هخٟؼخ ُوٞحػي حُطز٤ذ ٣زو٠ حُـ٘خث٢، هخٛش حُطز٢ حُوطؤ رؤكٌخّ هخٙ ٗٚ ؿ٤خد ٍٝؿْ

 .حُـ٘خث٢؟ حُطز٢ حُوطؤ ٛٞ كٔخ .حُٜل٤ش ٝحُظ٣َ٘ؼخص حُـ٘خث٢ حُوخٕٗٞ

 :ح٥ط٤ش حُؼ٬ػش حُلَٝع ك٢ حُظٔخإٍ ٌٛح ػٖ ح٩ؿخرش ٗظ٠ُٞ

 .حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٓخ٤ٛش 1-

 .حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٓؼ٤خٍ 2-

 .حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٍٛٞ 3-

 اٌغٕبئٟ. اٌطجٟ اٌخطأ ِب١٘خ1- 

 .٠ٓٔٞٗٚ طلي٣ي ػْ حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ طؼ٣َق ه٬ٍ ٖٓ حُلَع ٌٛح ٗيٍّ

 :اٌغٕبئٟ اٌطجٟ اٌخطأ رؼش٠ف -أٚال

حُوطؤ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع ٣ؼَف ُْ 
1
ٝحُِز٘خ٢ٗ ح١َُٜٔ َُِٔ٘ع رخُ٘ٔزش حُلخٍ ًٌٝح ،

2
 ٝكظ٠ 

ُٚ، كؼَكٚ  ٓخٗغ ؿخٓغ طؼ٣َق ٟٝغ ٍؿْ ٛؼٞرش رظؼ٣َلٚ حُلوٚ ٝحٛظْ حُل٢َٔٗ. حُوخٕٗٞ

 .>>  لب١ٔٛٔخ ٌمبػذح فؼً ِطبثمخ ػذَ << رؤٗٚ:  Jean Penneauحُيًظٍٞ 

 اٌؾ١بح رزطٍجٙب اٌزٟ اٌؾ١طخ ِغ ٠زفك ال اٌزٞ اٌزظشف رٌه << :رؤٗٚ حُزؼٞ ػَكٚ ًٔخ

>>االعزّبػ١خ
3
 رزشرت إسادٞ رشن أٚ فؼً وً  <<ٛٞ: حُوطؤ إٔ آهَ طؼ٣َق ك٢ ٝه٤َ ، 

 ٚعؼٗ فٟ وبْ ٌٚىٓ ِجبشش غ١ش ثطش٠ك ٚال ِجبششح، اٌفبػً ٠شد٘ب ٌُ ٔزبئظ ػ١ٍٗ

>>رغٕجٙب
4

. 

 رظشفٗ اإلسادٞ فٟ اٌغبٟٔ إخالي <<ٛٞ: حُوطؤ إٔ كوٜخ ػ٤ِٚ ٝحُٔظلن حَُحؿق إٔ ؿ٤َ

 أفؼبي ٠جبششٚٔٗ ِٓ ف١ّب األفشاد، وبفخ ػٍٝ اٌّششع ٠فشػٙب اٌزٟ ٚاٌؾزس اٌؾ١طخ ثٛاعجبد

 إفؼبء ٌزٌه دْٚ رجؼب ؽ١ٌٍٛزٗ ٚػذَ اٌمبْٔٛ، ٠ؾ١ّٙب اٌزٟ ٚاٌّظبٌؼ اٌؾمٛق ػٍٝ ؽشطب
                                                             

ج.ر  0223ٌونٌو  02المؤرخ فً  12-23المتضمن القانون المدنً المعدلة بموجب القانون رقـم  36-53من األمر رقم  102غٌر أن المادة  . 1

 << وٌضوٌسبب ضررا للغٌر ٌلزم من كان سببا فً حدوثه بالتع كل فعل أٌا كان ٌرتكبه الـشخص بخطئـه، >> :،تنص على ما ٌلً 22عدد 
 15رائد كامل خٌر، المرجع السابق، ص  . 2
القانونٌة للمهنٌٌن، الجزء األول،  األستاذ علً مصباح إبراهٌم، مسؤولٌة الطبٌب الجزائٌة، منشور ضمن المجموعة المتخصصة فً المسؤولٌة . 3

 302،ص  0222المسؤولٌة الطبٌة، بٌروت، 
 177صعبد الحمٌد الشواربً، المرجع السابق،  . 4
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 اإللذاَ رٛلؼٙب ٚػذَ ِٚمذٚسٖ ٚاعجٗ ِٓ وبْ ث١ّٕب ػ١ٍٙب، اٌّؼبلت إٌز١غخ إلؽذاس عٍٛوٗ

اٌٛاعجخ اٌؾ١طخ ٠زغبٚص ال ثّب ِجبششرٗ أٚ ٌٙب، اٌّؤدٞ اٌغٍٛن ػٍٝ
1

<<. 

 ٣لَٟٚ حَُٔ٘ع ح١ٌُ حُؼخّ رخ٫ُظِحّ حُـخ٢ٗ اه٬ٍ ك٢ ٣ظٔؼَ حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ كـَٞٛ 

 .٣زخَٗٝٗٚ ك٤ٔخ ٝحُلٌٍ حُل٤طش َٓحػخس ح٧كَحى رخُظِحّ ًخكش ػ٠ِ

 حُطز٤ذ أػ٘خء ٧ٕ ٗظَح حُؼٔي١ ؿ٤َ حُوطؤ ػ٠ِ طوظَٜ حُطز٢ حُوطؤ ىٍحٓش إٔ ا٠ُ ٤َ٘ٗٝ

 ٣ؼ٢٘ إٔ ٌٝٛح ٓ٘ؼيٓخ، ك٤ٜخ حُـ٘خث٢ حُوٜي ٣ٌٕٞ أكؼخ٫ أٝ أهطخء ٣َطٌذ ُِٜٔ٘ش ٓٔخٍٓظٚ

 .حُ٘ظ٤ـش طلو٤ن ٤ٗش ىٕٝ حُٔخى١ حُلؼَ حٍطٌخد ا٠ُ طَٜ٘ف حُـخ٢ٗ اٍحىس

 ٝٛٞك٤ٜخ  حُٔؼ١ٞ٘ حًَُٖ ٣ٌَ٘ ٛٞ اً حُـ٣َٔش، ك٢ ٓٞهؼٚ ه٬ٍ ٖٓ ٛ٘خ ا٤ُٚ ٣٘ظَ كخُوطؤ 

 ك٢ ٓـٔٞػٜخ ٝطٌٕٞ حُـخ٢ٗ ػٖ ٛيٍص َٓ٘ٝػش ؿ٤َ ٣ـٔي ٓخى٣خص ح١ٌُ حُ٘ل٢ٔ حُـخٗذ

 ؿَحثْ أهطخء أٝ ٝؿٞى رؼيّ حُـِّ ا٠ُ ر٘خ ٣ئى١ ٫ ٌٛح إٔ ا٫ .حُٔوٜٞىس ؿ٤َ حُـ٣َٔش

 .ٝهظٜخ ك٢ َٗحٛخ ٓٞف ػٔي٣ش

حُطز٤ذ  اه٬ٍ ػ٘ي ٣ظَٜ ح١ٌُ حُلؼَ ٛٞ حُـ٘خث٢ حُطز٢ رخُوطؤ حُٔوٜٞى إٔ ُ٘خ ٣ظز٤ٖ

ٌٝٛٙ  .٠٣َٓٚ ك٤خٍ حُٔ٘ظ١َش ح٫ُظِحٓخص ط٘ل٤ٌ ػٖ هَٝؿٚ ػ٘ي ح٤ُٜ٘ٔش، رٞحؿزخطٚ

ٝٓوظ٤٠خص  ٝطوٜٜٚ ٜٓ٘ظٚ أٍٛٞ ط٘ظ١َٜخ حُظ٢ حُطز٤ش حُؼ٘خ٣ش رٌٍ ك٢ طظٔؼَ ح٫ُظِحٓخص

ك٤ٚ  ٣َحع ُْٝ ٣ٝوظش، ٝحٗظزخٙ رلٌٍ رؼِٔٚ ٣وْ ُْ ٛٞ إ ٓوطجخ ٣ؼظزَ رل٤غ ٝك٘ٚ، ػِٔٚ

٢ٛ  حُطز٤ش ح٧ٍٛٞ هٞحػي إٔ ٝه٠خء كوٜخ ػ٤ِٚ كخُٔظلن. ٝحُؼخرظش حُٔٔظوَس حُؼ٤ِٔش ح٧ٍٛٞ

 رل٤غ. حُطذ، ٜٓ٘ش أَٛ ر٤ٖ ٝػ٤ِٔخ ٗظ٣َخ ٝحُٔٔظوَس حُؼخرظش ح٧ٓخ٤ٓش ٝحُوٞحػي حُٔزخىة طِي

 .ر٤ْٜ٘ ٝحُٔ٘خه٘ش ُِـيٍ ٓل٬ طؼي ُْ

 ٝٛٞ حُطز٤ذ ُؼِٔٚ، ٓٔخٍٓش أػ٘خء ح١َُ٘ ٌٛح ػ٠ِ أُلض حُؼخُْ ىٍٝ هٞح٤ٖٗ ٓؼظْ إٔ ٬ٗٝكع

 حُوٞحػي طِِٓخٗٚ رخطزخع حُِظخٕ حُل٢َٔٗ، حُطذ ِٓحُٝش هخٕٗٞ ٖٓ 33 ٝ 32 حُٔخىطخٕ طئًيٙ ٓخ

 ٖٓ هطؤ ٣ٌَ٘ ىحثٔخ رٜخ ح٧هٌ ك٢ ح٫ٗظزخٙ ػيّ ٝإٔ حُطذ، ػِْ ك٢ ػ٤ِٜخ حُٔظؼخٍف حُؼ٤ِٔش

 45 حُٔخىس طِِّ ؿخٗزٚ. ًٔخ
2
 ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ  حُطز٤ذ حُـِحث١َ حُطذ أه٬ه٤خص ٓيٝٗش ٖٓ 

                                                             
1
 .002محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، المرجع السابق، ص . 

بضمان تقدٌم عالج لمرضاه ٌتسم  ٌلتزم الطبٌب أو جراح األسنان بمجرد موافقته علـى أي طلـب معالجـة  :على ما ٌلً 23تنص المادة  . 2

 باإلخالص والتفانً والمطابقة لمعطٌات العلم الحدٌثة،



 األحكام العامة للمسؤولية الجزائية للطبيب                                                   الفصل األول 
 

 
26 

 رخ٩ه٬ٙ َُٟٔخٙ ٣ظْٔ ػ٬ؽ طوي٣ْ ر٠ٔخٕ ُِٔؼخُـش، ١ِذ أ١ ػ٠ِ ٓٞحكوظٚ رٔـَى

 .حُلي٣ؼش حُؼِْ ُٔؼط٤خص ٝحُٔطخروش ٝحُظلخ٢ٗ

  :اٌغٕبئٟ اٌطجٟ اٌخطأ ِؼّْٛ -صب١ٔب

 حُظ٢ حُؼ٬ؿ٤ش ٝحُٞٓخثَ حُؼ٤ِٔش ح٧ٍٛٞ َٓحػخس ك٢ ح٬ُُٓش حُؼ٘خ٣ش رزٌٍ ِِّٓ حُطز٤ذ إ

 حُؼِْ ٟٝغ حُظ٢ حُليٝى ك٢ طيهَ حُظ٢ ٖٓ حُلخ٫ص كخُش ػ٤ِٚ ػَٟض ٓظ٠ حُؼِْ رٜخ ٣و٢٠

 ح٧ٍٛٞ ٖٓ هيٍح ٛ٘خى إٔ ك٤غ ُِوطَ، ك٤خس ح٣َُٔٞ ٣ؼَٝ ٫ كظ٠ ًُٝي ُٜخ، ك٬

 .هطَح ٣ُٞي حُويٍ ٌٛح ػٖ ٝحٍُِ٘ٝ حُطز٢، أٗٞحع حُؼَٔ ٓوظِق ك٢ َٓحػخطٚ ٣ـذ حُطز٤ش

 ٖٓ ؿ٤َٙ ٣طزوٜخ ًٔخ ٝحُل٤٘ش حُؼ٤ِٔش ٣ِظِّ رظطز٤ن ح٧ٍٛٞ حُطز٤ذ إٔ ٣ؼ٢٘ ٫ ٌٛح إٔ ؿ٤َ

 حهظ٤خٍ ك٤غ ٖٓ ٝح٫ٓظو٬ٍ حُل٣َش ٖٓ هيٍ ُٚ إٔ ٣ظَى حُطز٤ذ كن ٖٓ اٗٚ رَ ح١٧زخء،

 حهظ٤خٍٙ ك٢ ٍحػ٠ هي أٗٚ ىحّ ٓخ حُؼ٬ؽ، طلو٤ن ك٢ ٖٓ ؿ٤َٛخ أِٛق أٜٗخ ٣َٟ حُظ٢ حُط٣َوش

حُـ٘خث٤ش ُِٔٔئ٤ُٝش ًُي ك٢ ٣ظؼَٝ إٔ ىٕٝ حُطز٢ ك٢ حُٔـخٍ ٝك٤٘خ ػ٤ِٚ ٓٔظوَ ٛٞ ٓخ
1
.  

 رؤٕ حُطز٤ذ ٣ِظِّ إٔ أكٌخٜٓخ أكي ك٢ أهَص حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش إٔ ا٠ُ ح٩ٗخٍس طـيٍ ٝ

 حُظَٝف ؿ٤َ ٓظلوش ك٢ ٣وظش ٛخىهش ؿٜٞىح رَ ًخٕ ٗٞع أ١ ٖٓ ٫ ٣َُِٔٞ، ػ٘خ٣ش ٣زٌٍ

حُؼخرظش حُؼ٤ِٔش ح٧ٍٛٞ ٓغ ح٫ٓظؼ٘خث٤ش
2
. 

 ُِو٠خء ح١َُٜٔ ٛخّ كٌْ ك٢ ٝحٟق رٌَ٘ ٍٝى أهطخثٚ ػٖ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش طلي٣ي إٔ ًٔخ

 ك٢ حُلوٚ أٓخ٤ٓش هخػيس حُلٌْ ٌٛح ٣ٝؼظزَ حُل٤َٔٗش، حُ٘وٞ ٓلٌٔش كٌْ كٌٝ كٌح ح١ٌُ

 رجؾش ٟٚ٘ رشٜ اٌّؾىّخ أْ ثّب <<٢ِ٣  ٓخ حُلٌْ ٌٛح ك٢ ؿخء ٝهي ح١َُٜٔ ٝحُو٠خء

 ِٕٙزٗ اٌغب١ِخ، ٠ّبسط ٚ٘ٛ اٌطج١ت أْ ف١ٗ شه ال ِّب أٔٗ أخطبئٗ ػٓ اٌطج١ت ِغؤ١ٌٚخ

 عٙخ، ػٍّٗ ِٓ فٟ ثبالعزمالي ٠زّزغ أْ ٚإٌٝ اٌضمخ، ف١ٗ رزٛافش أْ إٌٝ إٌبط أؽٛط ٘ٛ

 ِش٠ؼٗ فّبصاٌذ ِؼبٌغخ فٟ غ١ش٘ب ِٓ أطٍؼ أٔٙب ٠شٜ اٌزٟ اٌف١ٕخ اٌطش٠مخ ٚاخز١بس

 إٌبعّخ أخطبئٗ ػٓ اٌطج١ت ٠ؤِٓ أْ ٠غت ٚأٔٗ .ِغزّش رطٛس فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌطج١خ إٌظش٠بد

 ػٍٝ ٠ٕطجك سآٖ ِب ِؼ١ٕخ ِبداَ ؽبٌخ فٟ ػ١ٍٗ ٠غت ف١ّب إٌظش٠بد، رٍه اعزمشاس ػذَ ػٓ

 ا١ٌّغ١ٛ لبي وّب ٌٍمؼبء ف١ٍظ .ػ١ٍٙب اٌشأٞ ٠غزمش ٌُ ٚإْ اٌؼٍّبء ثؼغ ثٙب لبي ٔظش٠خ

 إرا ف١ّب ٠فظً أْ 1835 ػبَ اٌفشٔغ١خ ِؾىّخ إٌمغ أِبَ اٌفشٔغٟ اٌؼِّٟٛ إٌبئت دٚثبْ

                                                             
 45ص لمرجع السابقفتٌحة محمد قوراري، ا . 1
 16أحمد بدوي، المرجع السابق، ص . 2
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فٟ ِؾٍٙب أٚ غ١ش ِؾٍٙب أرجؼذ اٌزٟ اٌؼالط ؽش٠مخ وبٔذ
1
 ِٕٚبلشخ رؾ١ًٍ ػٍٝ ٠زٛلف ،

 ٕ٘بن إرا وبْ ٚف١ّب إٌّبعت، ٚٚطف اٌؼالط اٌزشخ١ض فٟ اٌطج١ت ارجؼٗ اٌزٞ األعٍٛة

 >> .ٔغبؽب أفؼً ٚرؼّٓ رٛفش أخشٜ ػ١ٍّخ ٚٚعبئً ؽشق

 ٣ظؼِن ٝح٧َٓ حُؼ٤ِٔش، ٝح٧ٍٛٞ حُٔزخىة ٌٛٙ ػٖ حُوَٝؽ حُظَٝف ػ٤ِٚ طلَٝ هي ٌُٖ

 رخُطز٤ذ طل٢٤ حُظ٢ ٝحُيحه٤ِش حُوخٍؿ٤ش حُظَٝف طِي رٜخ ٣وٜي حُظ٢ ح٫ٓظؼ٘خث٤ش، رخُظَٝف

 ػِٔٚ، حُطز٤ذ ك٤ٜخ ٣ـ١َ ح٣ٌُِٖ ٝحٌُٔخٕ حُِٓخٕ ا٠ُ حُوخٍؿ٤ش حُظَٝف ٝطَؿغ .ػِٔٚ أػ٘خء

 أٓخ .حُٔٞص ػ٠ِ ٣ٞٗي ٣َٓٞ ك٤خس ٩ٗوخً ١خثَس ك٢ كـؤس ٣ٔظيػ٠ ح١ٌُ حُطز٤ذ ًُي، ٓؼخٍ

 ٓخ اًح حُٔوظٚ ؿ٤َ كخُطز٤ذ حُٔؼخُؾ، رخُ٘وٚ طظؼِن حُظ٢ طِي ك٢ٜ حُيحه٤ِش حُظَٝف

 ك٢ ػ٤ِٚ ٓٔئ٤ُٝش ك٬ هطَ حُلخُش ٌٛٙ ًٝخٗض حُظوٜٚ طٔظيػ٢ كخُش ػ٤ِٚ ػَٟض

 حُطز٤ش. ح٧ٍٛٞ ػٖ هَٝؿٚ

ك٢   1936  ٓخ١ 20 ك٢ حُٜخىٍ كٌٜٔخ ك٢ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش ه٠ض حُؼّٔٞ ٝػ٠ِ

  ه٤٠ش
2

 MERCIER ARRET’L >> ْ٠ٍزضَ ال وٛٔٗ ِغ اٌؼالط ػمذ فٟ اٌطج١ت أ 

 ٔٛع أٞ ِٓ ال ػٕب٠خ ٌٍّش٠غ ٠جزي ثأْ ٠ٍزضَ فٙٛ أؽذ، ثٗ ٠مً ٌُ ِب ٚ٘ٛ اٌّش٠غ، ثشفبء

 األطٛي ِغ االعزضٕبئ١خ اٌظشٚف ؽبٌخ غ١ش فٟ ِٚزفمخ ٠مظخ طبدلخ عٙٛدا ثً وبٔذ،

 . >> اٌضبثزخ اٌؼ١ٍّخ

 ٚ.حُظوٜ ٝٗلْ حُظَٝف ٗلْ ك٢ ٣ٌٕٞ آهَ ١ز٤ذ ٓغ حُطز٤ذ ِٓٞى ٣وخٍٕ رل٤غ

 ػ٠ِ حُ٘لخء ٣ظٞهق ح٣َُٔٞ، ٗلخء ر٠ٔخٕ حُظِحٓٚ ىٕٝ ٫ُٓش ػ٘خ٣ش رزٌٍ ٣ِظِّ كخُطز٤ذ

 ك٤غ ٖٓ ح٣َُٔٞ ٝكخُظٚ ؿْٔ ًٔ٘خػش حُطز٤ذ، ُِٔطخٕ ىحثٔخ طو٠غ ٫ ٝحػظزخٍحص ػٞحَٓ

 ٝح٫ٓظ٘لخء، ًظَٝف حُٔؼخُـش هخٍؿ٤ش ػٞحَٓ ح٧ك٤خٕ رؼٞ ٝك٢ حٍُٞحػش، حُٖٔ ٝػٞحَٓ

 .رظلو٤ن ٗظ٤ـش حُظِحٓخ ٤ُْٝ ػ٘خ٣ش رزٌٍ حُظِحّ حُطز٤ذ حُظِحّ إٔ ٓؼ٘خٙ ٌٝٛح

 ك٢ رؼٞ كٜٞ ح٣َُٔٞ، ٓٞص ٓ٘غ أٝ حَُٔٝ حٓظللخٍ رٔ٘غ أ٠٣خ حُطز٤ذ ٣ِظِّ ٫ ًٔخ

 هي ط٘يىص ٜٓ٘خ، حُل٤َٔٗش هخٛش حُٔلخًْ، إٔ ؿ٤َ .ح٫٥ّ طول٤ق ٟٓٞ ٣ٔظط٤غ ٫ ح٧ك٤خٕ

 ٛٞ حُظِحّ حُطز٤ذ إٔ ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢ حػظزَص اً ٝطل٤َٔٙ، حُؼ٘خ٣ش رزٌٍ ح٫ُظِحّ ططز٤ن ك٢

                                                             
 . 022،021عبد الحمٌد الشواربً، المرجع السابق ، ص  . 1

2 . ABOU ALAA- AKIDA (Mohamed) , LA Responsabilité pénale des médecin de chef d'homicide et de blessures, 
Revue des Sciences Juridiques et Economiques, de l'université D'AIN CHAMS, N° 1,2, janvier et juillet,1982, 

p.61. 
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 ػ٘يٓخ أٝ  ػخى٣ش ػ٬ؿخص رظ٘ل٤ٌ حُطز٤ذ ٣وّٞ ػ٘يٓخ حُلخٍ ػ٤ِٚ ٢ٛ ًٔخ ٗظ٤ـش، طلو٤ن اُِحّ

 14 ك٢ حُٜخىٍ Guyonar  هَحٍ ك٢ حُلخٍ ٢ٛ ًٔخ ٝٓئًيس رٜخ ٓٞػٞم طو٤٘خص رظطز٤ن ٣وّٞ

 أًظٞرَ 
1
 ٝاؿَحء حُز٣َ٘ش ح٧ػ٠خء ٍُٝع حُيّ ٗوَ ٓـخٍ ك٢ ًٌُي حُلخٍ ٢ٛ . ًٝٔخ1997

 ح٤ُٔت ػٖ ح٫ٓظويحّ ٓٔج٫ٞ ٣ٌٕٞ كخُطز٤ذ .حُطز٤ش ح٫٥ص حُطز٤ش، ٝحٓظؼٔخٍ حُظلخ٤َُ

ح طٔزذ حُظ٢ ح٧ٗؼش ك٢ حُٔٔظويٓش حُطز٤ش ٫٦ُص ًٍ  ح٧ك٤خٕ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ طئى١ ؿ٤ٔٔش أهطخ

 .ح٣َُٔٞ ٝكخس ا٠ُ

 حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ك٢ ُ٘زلغ حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٠ٕٓٔٞ ٗطخم ٖٓ هَؿ٘خ اٗ٘خ ٣وخٍ ٝهي

 ٓغ ػ٠ِ ًُي َٗى أٗ٘خ ؿ٤َ .حُطز٤ذ ػ٠ِ حُٔلَٝٝ ح٫ُظِحّ ٝٗٞع ١ز٤ؼظٜخ ك٤غ ٖٓ ُِطز٤ذ

 أٗٚ 1946/12/12رظخ٣ٍن هٍَص حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ُٔلٌٔش حُـ٘خث٤ش حُـَكش حُلوٚ رؤٕ رؼٞ

ٖٓ  ػوي٣ش ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ إٔ ٖٓ ٝرخَُؿْ حُطز٤ذ، ػ٠ِ حُٔلَٝٝ ح٫ُظِحّ ٗٞع ٣ٌٖ ٜٓٔخ

 ٣ٌَ٘ ح٩ه٬ٍ رخ٫ُظِحّ ًخٕ اًح ؿ٘خث٤ش ٓٔئ٤ُٝش ٝؿٞى ٖٓ ٣ٔ٘غ ٫ ًُي كبٕ حُٔزيأ، ك٤غ

 319 حُٔخىس طٔظ٘ي ا٠ُ ؿ٣َٔش ٣ٌَ٘ كٜٞ حكظ٤خ١ ػيّ أٝ اٛٔخٍ ػٖ ٗخطـخ حُوطؤ ٌُٕٞ ؿ٘لش،

 .حُل٢َٔٗ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ

 ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ طو٣ََ طلخىٟ هي حُـِحثَ ك٢ حُؼ٤ِخ ُِٔلٌٔش حُو٠خث٢ ح٫ؿظٜخى إٔ ا٠ُ ٤َ٘ٗٝ

 ك٢  2003/06/24ك٢  ٛخىٍ ُٜخ هَحٍ ك٢ ًُٝي ٗظ٤ـش طلو٤ن ٤ُْٝ ػ٘خ٣ش، رٌٍ أٓخّ ػ٠ِ

 َٜٓكخ ّ(.)ى ٟي حر٘ٚ حُوخَٛ كن ك٢ ٌٟٗٞ ٍكغ هي حُطخػٖ إٔ ك٢ ٝهخثؼٜخ طظِوٚ ه٤٠ش

 ٣ظ٠ُٞ ًخٕ حُٜلش رٌٜٙ حُ٘ٔخء ٝأٗٚ أَٓحٝ ك٢ ٓوظٚ ١ز٤ذ ٜٓ٘ش ٣ٔخٍّ ٓ٘ٚ حُٔ٘ظ٢ٌ إٔ

 حُطز٤ذ حٍطٌزٚ ح١ٌُ ُِوطؤ حُـ٤ْٔ ٝٗظَح ٜٗخثلٚ، رـ٤ٔغ أهٌص حُظ٢ ُٝؿظٚ كَٔ َٓحهزش

 رٍٜٞس ح٧ّ َٓحهزش ُٞ طٔض ًُي ٣ظلخىٟ إٔ رخ٩ٌٓخٕ ًٝخٕ ٓـِوظ٤ٖ، رؼ٤٘٤ٖ حُطلَ ُٝي كوي

 ٗظ٤ـش طلو٤ن ٤ُْٝ رٌٍ ػ٘خ٣ش ٓ٘ٚ ٓطِٞد حُطز٤ذ إٔ ك٢ حُطؼٖ ٝؿٚ ًخٕ ك٤غ ػخى٣ش،

 ا٠ُ ٣َ٘ ُْ حًٌٍُٔٞ رؤٕ حُوَحٍ حُطخػٖ ىكغ ٝهي ٢ٜ٘ٓ، هطؤ أ١ َطٌذ٣ ُْ كبٗٚ ٝرخُظخ٢ُ

 ّ( -)د ُٝؿش إٔ ١ز٤خ ٣ز٤ٖ ِٓلخ حُظلو٤ن ُوخ٢ٟ هيّ هي ًخٕ ر٤٘ٔخ ٜٗٞٙ أٝ ٝػخثن

 ٜٓخرش أٜٗخ ه٬ُٜخ ٖٓ طز٤ٖ 29/10/1998  ك٢ ر٤ُٞٞؿ٢ ١ز٤ذ ١َف ٖٓ ُظلخ٤َُ ه٠ؼض

 حَُٔحهزش ػيّ ٝإٔ .حُـ٤ٖ٘  ط٣ٞ٘ٚ ك٢ حُٔزذ ًخٕ ح١ٌُ toxo plasmoseحُٔوٞٓخص  ريحء

                                                             
1 . POITOUT (D.) et HUREAU (J.), L’expertise en responsabilité médicale et en réparation du préjudice corporel, 
édition MASSON, Paris, 1998, p.112. 
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 ٝكوخ ؿ٤ٔٔخ ٤ٜ٘ٓخ هطؤ حُز٤ُٞٞؿ٢ ٣ٌَ٘ حُطز٤ذ رٌُي أَٓ ًٔخ ٣ٞٓخ 21 ه٬ٍ حَُٔٝ ٌُٜح

 إٔ رخُوٍٞ ٝحكيس ك٤ؼ٤ش ك٤ٚ ػ٠ِ حُٔطؼٕٞ حُوَحٍ حٍطٌِ ك٤غ حُٜلش، طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 ُِٔخىس

 هزٍٞ حُؼ٤ِخ ُِٔلٌٔش حُـ٘خث٤ش هٍَص حُـَكش ٝهي .ٗظ٤ـش رظلو٤ن ٤ُْٝ ػ٘خ٣ش رزٌٍ ِِّٓ حُطز٤ذ

 حُٔطِٞرش حُؼ٘خ٣ش رزٌٍ ِِّٓ حُطز٤ذ حُوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ أٗٚ أٓخّ ػ٠ِ ٟٝٓٞٞػخ ٬ٌٗ حُطؼٖ

ٓوظٚ هز٤َ ١َف ٖٓ ٓلٍَس هزَس ا٠ُ حَُؿٞع ىٕٝ ٓ٘ٚ
1
. 

 ػٌْ حُوطؤ ػ٠ِ أٓخّ ػ٠ِ هخثٔش ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش طزو٠ ح٫ُظِحّ ٗٞع ٣ٌٖ ٜٝٓٔخ

 أهَطٚ ح٫ؿظٜخىحص ٓخ ٝٛٞ هطؤ، ىٕٝ طٌٕٞ هي حُظ٢ حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حُلخٍ ػ٤ِٚ ٢ٛ ٓخ

 2002 ٓخٍّ 04ك٢  حُٜخىٍ حُوخٕٗٞ إٔ ٗـي رل٤غ كَٗٔخ، ك٢ هخٛش ٝحُو٠خث٤ش حُظ٣َ٘ؼ٤ش

 حُيٝحث٤ش حُٔؼ٤زش. ٝحُٔ٘ظـخص ح٧ى٣ٝش كخُش ك٢ هطؤ ىٕٝ حُٔٔئ٤ُٝش ًَّ هي

 ح٩ه٬ٍ رٞحؿزخص ٛٞ حُطز٤ش ح٧هطخء ٗ٘ٞء أٓخّ ٣ٔؼَ ح١ٌُ حُؼَٜ٘ كبٕ حُؼّٔٞ ٝػ٠ِ

 ٝحُِٞحثق رٜخ حُظ٣َ٘ؼخص ٝطِِٓٚ ػِٔٚ ١ز٤ؼش حُطز٤ذ ػ٠ِ ط٤ِٜٔخ حُظ٢ ٝح٤ُوظش ٝحُلٌٍ حُل٤طش

 حُل٤طش ٜٓيٍ ٝحؿزخص طٌٕٞ ٝحُؼَف ٝحُوزَس حُظ٣َ٘ؼخص إٔ ػ٤ِٚ حُٔظلن ٖٝٓ .حُطز٤ش

 إٔ ا٫ ٌٛٙ حُٞحؿزخص ٜٓيٍ حُٜل٤ش حُظ٣َ٘ؼخص ًخٗض ٝإ .ح٩ٛٔخٍ ٝػيّ ٝح٤ُوظش ٝحُلٌٍ

 أٓخ .حُطز٤ش ٤ٓيحٕ ح٧ػٔخٍ ك٢ هخٛش حُؼَٔ، ١ٝز٤ؼش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُوزَس ٛٞ حُؼخّ ٜٓيٍٛخ

 حُطز٢، حُؼَٔ ٓـخٍ ًخ١٧زخء ك٢ حُٜٔ٘ش، أَٛ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٤ِٚ ىٍؿض ٓخ رٜخ ك٘ؼ٢٘ حُوزَس

 حهظ٬ف ػ٠ِ حُلخ٫ص ح٤َُٟٔش ٓغ حُظؼخَٓ ػ٘ي اٛٔخٍ ٝػيّ ٝحٗظزخٙ ٣ٝوظش كَٙ ٖٓ

 ٝحؿذ ٖٓ ػ٤ِٚ ٛٞ ٓلَٝٝ ػٔخ هَٝؿٚ ٣ؼ٢٘ ح٧ٍٓٞ ٌٛٙ رـ٤ٔغ حُطز٤ذ كبه٬ٍ .أٗٞحػٜخ

 .ح٩ٗٔخ٤ٗش حُٜٔ٘ش ٌٛٙ طظطِزٚ ح١ٌُ ٝح٤ُوظش ٝحُلٌٍ حُظيرَ

 ٓوخُلش حُطز٤ذ ٣ؼ٢٘ حُطز٢ حُؼَٔ ٓـخٍ ك٢ حُٞحؿزخص رٌٜٙ ح٩ه٬ٍ إ ٗوٍٞ ٌُُي ٝه٬ٛش

 حُطز٤ذ ػِٔٚ، ك٤ٜخ أىٟ حُظ٢ حُظَٝف ٗلْ ك٢ ٝؿي ٣وع ١ز٤ذ ٖٓ ح٫طزخع حُٞحؿذ ُِِٔٞى

 .حُٞحؿزخص طِي ٝطًَٚ اٛٔخُٚ ٗظ٤ـش ٓ٘ٚ حُوطؤ كٍٜٞ ٝرخُظخ٢ُ

 ك٢ كٌْ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش هٍَطٚ ٓخ ػ٠ِ َٓطٌِح حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٣ٝزو٠ ٌٛح

ح٧كٌخّ  ٗلْ ػ٤ِٚ ٣طزن حُطز٤ذ إٔ ٖٓ 1891 ٓخ١ 28 ك٢ حُـ٘خث٤ش حُـَكش ػٖ ٛخىٍ

                                                             
 116ص  0221، 338. 0،الغرفة الجنائٌة للمحكمـة العلٌـا، المجلـة القـضائٌة، العـدد  02/24/0221،صادر بتارٌخ  075240قرار رقم  . 1
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حُؼوٞرخص ُظو٤ٖ٘ هخٟؼش طزو٠ ٝحُظ٢ حُؼخى١ حُٔٞح١ٖ ٣َطٌزٜخ حُظ٢ رخُـَحثْ حُٔظؼِوش
1
 ٌٝٛح ٓخ ،

 حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس كيىطٚ حُـِحث١َ حُوخٕٗٞ ك٢ حُطز٢ حُوطؤ إ ٗوٍٞ ٣ـؼِ٘خ

  .حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ا٠ُ ريٍٝٛخ أكخُض حُظ٢ 85/05

 اٌغٕبئٟ اٌطجٟ اٌخطأ ِؼ١بس -2

 كو٢ٜ ؿيٍ ٓلَ ًخٗض ُٔٔخثَ حُظؼَٝ حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٓؼ٤خٍ ٓٔؤُش ك٢ حُزلغ ٣وظ٢٠

 ػ٘ٚ ٣ٔؤٍ هطؤ ٝأ١ ح٢ُٜ٘ٔ ٝحُوطؤ حُٔخى١ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش ٛٞ أُٜٝخ ًز٤َ ٝه٠خث٢

 .حُطز٤ذ؟

 :إٌّٟٙ ٚاٌخطأ اٌّبدٞ اٌخطأ -أٚال

 حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ رٔ٘خٓزش ح٢ُٜ٘ٔ، ٝحُوطؤ حُٔخى١ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش ا٠ُ حُلوٜخء ٖٓ ك٣َن ًٛذ

د٠ٌّٛٛة اٌفم١ٗ ا٠ُ حُظو٤ْٔ ٌٛح ٣َٝؿغ
2
 ػيّ ىػخس ر٤ٖ حُـٔغ ك٢ كٌَ ػ٘يٓخ ًُٝي ،

 حُطز٤ذ ح٧ػٔخٍ ػٖ طٜيٍ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ر٤ٖ كَم ٝٓؼخ٤ٍْٟٜ. ك٤غ حُٔٔئ٤ُٝش

 حُل٤٘ش ٝح٧ػٔخٍ ًطز٤ذ، ُٜلظٚ ك٤ٜخ ٗؤٕ ٫ٝ ػخى١ ًَؿَ حُطز٤ذ ػٖ طٜيٍ حُظ٢ حُؼخى٣ش

 ح٧هطخء رخُ٘ٔزش ًَ ػٖ ٓٔج٫ٞ حُطز٤ذ ؿؼَ ٝهي .حُٜٔ٘ش ٓزخَٗطٚ أػ٘خء ػ٘ٚ طٜيٍ حُظ٢

 حُـ٤ْٔحُوطؤ  ػٖ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش هَٜ كوي حُل٤٘ش ٨ُػٔخٍ رخُ٘ٔزش أٓخ حُؼخى٣ش، ٨ُػٔخٍ

 .كو٢

 حُظ٢ 1835 ؿ٤ِ٣ٞش 18 ك٢ حُٜخىٍ كٌٜٔخ ك٢ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش رٜخ هخُض حُظلَهش ٌٛٙ

ه٤٠ش  ك٢ Thouret-Noroy أَٓص هي حُل٤َٔٗش حُٔلخًْ اكيٟ إٔ ك٢ ٝهخثؼٜخ طظِوٚ

٣ول٢  إٔ كخٍٝ ػْ حُللٚ، اؿَحثٚ ٣َ١وش ك٢ أهطؤ ح١ٌُ حُطز٤ذ ٌٛح ٟي طلو٤ن ربؿَحء

كخُش  ُحىص ُٝٔخ ح٠ٍَُ، طـ٘زٚ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ حُظ٢ ح٠ُٔخىس ٣َُِٔٞ ٠٣غ ُْ رل٤غ هطؤٙ

رخُظؼ٣ٞٞ ػ٤ِٚ حُٔلٌٔش ه٠ض ٝهي ًٍحػٚ، رظَ ا٠ُ أىٟ ٓٔخ ٣ُخٍطٚ، ٍكٞ ٓٞءح ٠٣َٓٚ
3
. 

٫  حُطز٤ذ إٔ حُيكخع هخٍ رل٤غ حُ٘وٞ، رط٣َن ح٧ه٤َ ٌٛح كطؼٖ حٓظج٘خكخ ُلٌْ  ٌٛح طؤ٣ي

إٔ  أهَ دٚثبْ إٌبئت إٔ ا٫ .ًطز٤ذ ك٘ٚ رلٌْ ٣ـ٣َٚ ٓٔخ ًُي ٝؿ٤َ ٝأكٌخٍٙ أٍحثٚ ػٖ ٣ٔؤٍ

 حُطز٤ش ػٖ حُٔٔخثَ ػيح ك٤ٔخ ٣ٔؤٍ ٝاٗٔخ ٝأكٌخٍٙ أٍحثٚ ػٖ حُطز٤ذ ٣ٔؤٍ إٔ ك٢ ٣لٌَ ُْ أكيح
                                                             

1 . FERRARI (Isabelle), Le médecin devant le juge pénal, www.cour de cassation fr Article 5792.html 
2 . FERRARI (Isabelle), Le médecin devant le juge pénal, www.cour de cassation fr Article 5792.html 
3 . ABOU ALAA-AKIDA (MOHAMED), op.cit, p.74 
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 ا٠ُ حُٞهخثغ حُٔ٘ٔٞرش إٔ حُ٘وٞ ٓلٌٔش ٍأص ًٔخ ؿ٤ْٔ، هطؤ أٝ حُٜٔ٘ش ُٞحؿزخص اؿلخٍ ًَ

 ٣و٠غ حُٜٔ٘ش ٓٔخ ُٞحؿزخص كو٤و٤خ ٝاؿلخ٫ ؿ٤ٔٔش، أهطخء طظ٠ٖٔ ٓخى٣ش ٝهخثغ ٢ٛ حُطز٤ذ

حُطؼٖ. رَكٞ حُٔلٌٔش ه٠ض ٌُُٝي حُو٠خء ُظوي٣َ
1

 

 : اٌّبدٞ اٌخطأ رؼش٠ف 1-

 روٞحػي ح٩ه٬ٍ ا٠ُ ٣َؿغ ح١ٌُ حُوطؤ رؤٗٚ حُٔخى١ حُوطؤ طؼ٣َق ٣ٌٖٔ ٓزن، ٓخ ػ٠ِ ر٘خء

 رخػظزخٍْٛ ْٜٜٓ٘ ك٢ حُلٖ ٍؿخٍ ْٜٝٓ٘ ػخٓش رٜلش حُ٘خّ رٜخ ٣ِظِّ حُظ٢ ٝحُلٌٍ حُل٤طش

 ٝحُل٤٘ش.  حُؼ٤ِٔش رخُوٞحػي ٣ِظِٓٞح إٔ هزَ حُؼخٓش حُٞحؿزخص رٌٜٙ ٣ِظِٕٓٞ

 ٠خؼغ ال اٌزٞ أٞ اٌطت ِٕٙخ ػٓ اٌخبسط اٌخطأ ٘ٛ اٌّبدٞ اٌخطأ أْ <<ه٤َ  ًٔخ

>>  ثٙب اٌّؼزشف اٌؼالع١خ ثبألطٛي ثغجت ٠زظً ٚال اٌف١ٕخ ٌٍخالفبد
2

. 

 طؼو٤ْ ػيّ أٝ ٌَٓ كخُش ك٢ ٝٛٞ ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش حُـَحف اؿَحء حُٔخى٣ش ح٧هطخء أٓؼِش ٖٝٓ

 ٓلٌٔش حُ٘وٞ رٚ ه٠ض ٓخ ٗـي حُؼ٤ِٔش حُظطز٤وخص ٖٝٓ .حُـَحكش هزَ حُـَحك٤ش ح٧ى٣ٝش

 أهطؤ ربػطخء ١ز٤ذ ػ٠ِ حُل٢َٔٗ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 320 ٝ 319 حُٔخىس رظطز٤ن حُل٤َٔٗش،

 رؼي ح٣َُٔٞ رخُظْٔٔ كٔخص حُزٞطخ٤ّٓٞ ٤ٓخٍٗٞ ٖٓ ؿَحٓخص أٍرغ ػ٠ِ ٣لظ١ٞ ىٝحء ٠٣َٓٚ

 حُؼي١ ٖٓ ري٫ حُؼي١ ح٤ُِْٔ ػ٠ِ رؼ٤ِٔش هخّ ح١ٌُ حُـَحف هطؤ ٗـي ح٠ُٝ٧. ًٌٝح حُِٔؼوش ط٘خٍٝ

 ٌٛٙ ًَ كل٢ .ٓيس ٬ٛك٤ظٚ كخطض ٝهي ٠٣َُٔٚ ىٝحء هيّ ح١ٌُ حُطز٤ذ هطؤ ًٌُٝي حُٜٔخد،

  حُـ٘خث٤ش. ُِٔٔئ٤ُٝش حُؼخٓش حُوٞحػي حُٔلٌٔش ١زوض حُلخ٫ص

 حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش رٚ ه٠ض ٓخ أ٠٣خ حُٔخى١ حُوطؤ ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش حُظطز٤وخص ٖٓ ًٌَٗ ًٔخ

 ػ٤ِٚ ُِٔـ٢٘ ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش ٣ـ١َ ٝٛٞ حُٔظْٜ حُطز٤ذ إٔ :ك٢ ٝهخثؼٜخ طظِوٚ ه٤٠ش ك٢

 ٝرخٌُق ىكؼظ٤ٖ ٣يٙ روز٠ش ٝٛيٍٙ ٍأٓٚ ػ٠ِ ر٠َرٚ حُطز٤ذ ىكغ ٓٔخ ح٧ه٤َ ٌٛح كظلَى

 ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ ػ٘ي ًخٕ أٗٚ حَُ٘ػ٢ حُطز٤ذ طو٣ََ ٖٓ ػزض ٝهي رؼيٛخ، كظٞك٢ ٝحكيس ىكؼش

 ك٢ ٓززٚ ًخٕ أ٣خ حُيّ ٟـ٢ ٗظ٤ـش ٗلٔٚ ٖٓ ٣ظلـَ إٔ ٣ـُٞ ح٢١ٍٝ٧ ك٢ ٓظويّ ا٤ٍُّٗٞ

 حُٔـ٢٘ َٟد هي حُطز٤ذ ًخٕ ُٝٔخ .حُـْٔ ػ٠ِ ٣وغ هخٍؿ٢ ػ٘ق رٔزذ أٝ ح٣َُٔٞ حُـِء

                                                             
 15د. أمٌن فرج ٌوسف، المرجع السابق، ص . 1
 71د. بابكر الشٌخ، مرجع سابق، ص- . 2
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 ا٠ُ رخُلؼَ طؼَٝ هي حًٌٍُٔٞ ح٤ٗ٧ٍُّٞ إٔ حٓظ٘ظخؿٚ ٣ٌٖٔ كخ١ٌُ ح٤ٗ٧ٍُّٞ، ٓوخرِش ك٢ ػ٤ِٚ

 حُٞكخس ٝكيػض كخٗلـَ هخٍؿ٢ ػ٘ق
1
. 

 :إٌّٟٙ اٌخطأ رؼش٠ف 2-

 ٌٛٙ طلٌْ حُظ٢ ح٧ٍٛٞ ػٖ ٓؼ٤٘ش ٜٓ٘ش ا٠ُ ٣٘ظ٢ٔ ٗوٚ حٗلَحف ٛٞ ح٢ُٜ٘ٔ حُوطؤ أٓخ

 ٓليٝىس كجش ػ٠ِ ٓلَٝٝ هخٙ رٞحؿذ اه٬ٍ كٜٞ ُٜخ، ٓٔخٍٓظْٜ ػ٘ي أِٜٛخ ٝطو٤ي حُٜٔ٘ش

ٝؿ٤َْٛ ٝحُو٠خس ٝحُٔلخ٤ٖٓ ٝحُٜٔ٘ي٤ٖٓ ًخ١٧زخء ٓؼ٤٘ش ٜٓ٘ش ا٠ُ ٣٘ظٕٔٞ حُ٘خّ ٖٓ
2
 رل٤غ ،

 ح١٧زخء رٜخ ٣ٝظو٤ي حُطذ ٜٓ٘ش طلٌْ حُظ٢ حُل٤٘ش ٝح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش رخُوٞحػي حُوطؤ ٌٛح ٣ظَٜ

 .ح٤ُٜ٘ٔش ٧ػٔخُْٜ ٓٔخٍٓظْٜ ػ٘ي

 ؿ٤َ رٌَ٘ ططز٤وٜخ ا٠ُ أٝ حُٜٔ٘ش، ٝهٞحػي رؤٍٛٞ حُـَٜ ا٠ُ آخ حُل٢٘ حُوطؤ ٣َٝؿغ     

ٍَٟ  ًُي ػٖ ٣٘ـْ ٓٔخ حُطز٢ حُؼَٔ َٓحكَ ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُؼ٬ؽ أٝ حُظ٘و٤ٚ أػ٘خء ٛل٤ق

 حُل٤طش ٝكٖٔ طظطِزٜخ حُظ٢ حُؼخٓش حُوٞحػي طِي حُل٤٘ش، رخُوٞحػي رخ٣َُٔٞ. ٝحُٔوٜٞى ٣ِلن

 .حُظوي٣َ

 ح٧هٌ حُٔظؼِوش ا٠ُ أكٌخٜٓخ ك٢ حطـٜض حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش إٔ ا٠ُ ح٩ٗخٍس ٝطـيٍ      

 ح٤ٗ٥ش ُِظطٍٞ رخُٔؼط٤خص données actuelle ٜٓ٘خ ٓٞحًزش ح٤ُٜ٘ٔش حُل٤٘ش ٝحُوٞحػي رخ٧ٍٛٞ

 ٖٓ ه٬ٍ ًُي ٣ٝظـ٠ِ .حُطز٢ حُٔـخٍ ك٢ حُؼ٤ِٔش ٝططز٤وخطٜخ حُ٘ظ٣َش حُٔؼخٍف ك٢ ح٣َُٔغ

 ك٢ ك٤ٜ٘خ ٓٞٛٞكش ك٢ ًخٗض حُظ٢ حُـَحك٤ش حُؼ٤ِٔش ا٠ُ ٣ِـؤ ُْ ح١ٌُ حُطز٤ذ رزَحءس كٌٜٔخ

 ػٖ حٓظ٘غ ربىحٗش ١ز٤ذ كٌٜٔخ ًٌُٝي .حُؼ٢ِٔ حُظطز٤ن ك٢ ؿخ٣ٍش طٌٖ ُْ ٌُٜٝ٘خ حُطز٢، ح٧ىد

ُِٞحهؼش حُٔؼخَٛس ح٤ٗ٥ش حُطز٤ش حُؼِّٞ ٓؼط٤خص طظطِزٜخ حُظ٢ حُللٞٙ اؿَحء
3
.  

 ح٤ُٜجخص حُطز٤ش ٖٓ اؿٔخع ػ٤ِٜخ ٣ٔظوَ ُْٝ ح٥ٍحء ك٤ٜخ طوظِق حُظ٢ حُل٤٘ش حُٔٔخثَ ر٘ؤٕ أٓخ

 رٚ كٖٔ حُِْٔٔ .حُو١ٞ حُؼ٢ِٔ ٓ٘يٙ ًُي ك٢ ُِطز٤ذ ٓخىحّ هطؤ، ٣ؼي ٫ ػيٓٚ ٖٓ رٜخ ح٧هٌ كبٕ

 ا٠ُ ح٠ٍَُ، ٝأىص حطزؼٜخ حُظ٢ حُط٣َوش ػٖ ٓي٤ٗخ أٝ ؿ٘خث٤خ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٓٔئ٤ُٝش ٫ أٗٚ

 ػ٠ِ ػ٢ِٔ ٓوظِق رَأ١ حُطز٤ذ حُؼ٤ِٔش. كؤهٌ حُٞؿٜش ٖٓ ه٬ف ٓلَ حُط٣َوش ٌٛٙ ًٝخٗض

 ٧ٕ ٣ؼي هطؤ ٫ ؿي٣يح ىٝحء رظ٘خٍٝ ٜٗلٚ أٝ ٓزظٌَس ؿَحكش اؿَحء ػ٠ِ ٝاهيحٓٚ ٛلظٚ

                                                             
العدد األول مطبعة الرغائب، مصر،  نٌـةد.محمد مصطفى القللً، تعلٌقات على األحكام فً المواد الجنائٌة، مجلة القانون واالقتصاد، الـسنة الثا . 1

 112،ص 117،ص 1710
 22د. منٌر رٌاض حنا، المرجع السابق، ص  . 2
 112ص .د. فتٌحة محمد قوراري، المرجع السابق . 3
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 ر٤ٖ أٗٚ حهظخٍ ح٧َٓ ك٢ ٓخ ًَ .ٓٔظوَس هخػيس هخُق ٫ٝ ػخرض أَٛ ػ٠ِ ٣وَؽ ُْ حُطز٤ذ

 رٌٍ هي ٠٣َٓٚ ٓخىحّ ٣٘ؾ كِْ ٓؼ٤ٚ هخد إ ػ٤ِٚ ؿ٘خف ك٬ ٝأٓخ٤ٗيٙ، كــٚ ٜٓ٘ٔخ ٌَُ ٍأ٤٣ٖ

 .ؿٜيٙ هٜخٍٟ ػ٬ؿٚ ك٢

رٜخ ٓوظٚ ؿ٤َ ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش ربؿَحء حُطز٤ذ ه٤خّ حُل٤٘ش ح٧هطخء أٓؼِش ٖٝٓ     
1
. 

 ػٖ حُوطؤ حُـ٘خث٤ش حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش كٍٞ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ُٔلٌٔش حُلي٣ؼش ح٧كٌخّ ٖٝٓ     

 ػٖ حُـَحفحُطز٤ذ  رٔٔئ٤ُٝش ك٤ٚ ه٠ض 2001 أًظٞرَ 23 ك٢ ُٜخ كٌْ ك٢ هٍَطٚ ٓخ حُطز٢،

 ك٢ حُلًَش حٗٔيحىح أكيع ٝح١ٌُ ػ٤ِٚ، حُٔـ٢٘ ؿْٔ ك٢ كيع ح١ٌُ ح٠ُـ٢ رٔزذ حُوظَ

 ٣َُِٔٞ ػ٠ِ حُٜل٤لش ؿ٤َ حُٟٞؼ٤ش ٗظ٤ـش ًخٗض حُٜيٓش ٌٛٙ ُِيٓخؽ، ػْ ُِوِذ حُؼخى٣ش

حُـَحكش ١خُٝش
2
. 

 :ِّٕٙب ٚاٌمؼبء ٚاٌفمٗ اٌمبْٔٛ ِٚٛلف ا١ٌغ١ش ٚاٌخطأ اٌغغ١ُ اٌخطأ -صب١ٔب

 ٣ٔؤٍ رل٤غ ػ٘ٚ، حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش ٓيٟ ك٢ اٌٗخٍ أ١ ٣ؼَ ُْ حُؼخى١ حُطز٢ حُوطؤ ًخٕ ٝاًح

 ػٖ حُٜخىٍ حُل٢٘ ح٢ُٜ٘ٔ حُوطؤ كبٕ ؿ٤ٔٔخ، أّ ٤ٔ٣َح ٣ٌٖ ٜٓٔخ هطؤ أ١ ػٖ ح٧ه٤َ ٌٛح

 ر٤ٖ ُِظل٣َن ٗظ٤ـش ًُٝي .ػ٘ٚ حُطز٤ذ ٓٔخءُش ػيّ أٝ ٓٔخءُش كٍٞ ه٬كخ أػخٍ هي حُطز٤ذ

 .ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُوطؤ

 ٓوخُلش ح٤ُِٔٔش حُؼ٬ؿ٤ش حُٞٓخثَ ٓوخُلش ٗظ٤ـش ٣ٌٕٞ حُـ٤ْٔ حُوطؤ :اٌغغ١ُ اٌخطأ 1-

 اُحء رخُٔٔئ٤ُٝش ٣٘ؼَ ١ز٤ذ ٖٓ ٛيٍٝٙ ٣ٜق ٫ ؿ٢ِ، اٛٔخٍ أٝ ر٤ٖ ؿَٜ ػٖ طْ٘ ٝحٟلش

 ح٫ٓظؼخٗش ريٕٝ ٝ ربٛٔخٍ أٝ رَػٞٗش حُؼ٬ؽ أٝ حُظ٘و٤ٚ، ك٢ حَُٔػش ًُي ٖٝٓ ٠٣َٓٚ،

 أٝ حُلي٣غ، حُطذ رٜخ ٣ظْٔ حُظ٢ حُل٤٘ش ٝحُٞٓخثَ حَُأ١، ُظ٣ٌٖٞ ٝحُٔل٤يس ح٣ٍَٝ٠ُش رخُطَم

كخٟلش ٓوخُلش ا٣خٛخ ٓوخُلظٚ
3
. 

 اهيحّ ٗظ٤ـش ٣ٌٕٝٞ ػ٘ٚ، حُظـخُٝ ٣ٌٖٔ ح١ٌُ حُوطؤ ٛٞ ح٤ٔ٤َُ حُوطؤ :ا١ٌغ١ش اٌخطأ 2-

هٞف ىٕٝ كي٣ؼش ػ٬ؿ٤ش ٝٓخثَ طـ٣َذ حُطز٤ذ ػ٠ِ
4
. 

                                                             
 03نشر، صبدون سنة  عبد الوهاب عرفه الوسٌط فً المسؤولٌة الجنائٌة والمدنٌة للطبٌب والصٌدلً، دار المطبوعات الجامعٌـة، مـصر . 1
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 حُـ٤ْٔ ح٢ُٜ٘ٔ حُوطؤ ػ٠ِ هخَٛس حُطز٤ذ ٓٔخءُش طٌٕٞ إٔ رٞؿٞدحُلوٚ  رؼٞ ٗخىٟ ٝهي 

 ٜٓٔخ أهطخثٚ ًخكش ػٖ حُطز٤ذ ٓلخٓزش رٞؿٞد ك٘خىٟ ح٧هَ حُزؼٞ أٓخ ح٤ٔ٤َُ، حُوطؤ ىٕٝ

 .طٌٖ

 ػِْ ٖٓ حُلٖ ٍؿَ ٣لُٞٙ ٓخ إٔ ٜٓ٘خ ٝأٓخ٤ٗي، كـؾ ػ٠ِ ٍأ٣ٚ ح٧ٍٝ ح٫طـخٙ أهخّ هي -أ

 ا٫ ٣ٌٕٞ ٫ حُؼ٢ِٔ حُظويّ إٔ ًٔخ حُٜل٤ق، حُ٘لٞ ػ٠ِ ٜٓ٘ظٚ ٣زخَٗ إٔ ك٢ ػوش ٓلَ ٣ـؼِٚ

ح٫ؿظٜخى  ػٖ ٣ؼ٤٘ٚ ُِطز٤ذ حُيحثْ كخُظٜي٣ي .أهَٟ طخٍس ٝحُوطؤ طخٍس ٝح٩ٛخرش رخُظـَرش

 ٝح٫ٗظلخع رٜخ حُلي٣ؼش حُ٘ظ٣َخص ٓٔخ٣َس طَٜٔ كظ٠ حُؼَٔ ك٣َش ط٤ٓٞغ ٣ـذ ٌُٜح ٝح٫رظٌخٍ،

 ك٢٘ ًَ هطؤ ػٖ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش طو٣ََ إ حَُأ١ ٌٛح ٓٔخٗيس ك٢ ه٤َ ًٔخ .ٜٓ٘خ حُظلون رؼي

 ٣وٞٝ حُل٢٘ إٔ حُوطؤ ٖٓ حُظؼزض ػ٤ِٚ ٣لَٝ اً ٗخثي، ٓـخٍ ك٢ حُو٠خء اهلخّ ا٠ُ ٣ئى١

 ٍهخرظٚ ٣وظ٢٠ حهظٜخٍ ٓٔخ ٤ِْٓ ٍأ١ ػ٠ِ ك٤ٜخ ٣ٔظوَ إٔ ػ٤ِٚ ٣٘ن ىه٤وش ١ز٤ش ٓ٘خه٘خص ك٢

 ٖٓ ُٚ ٛٞٗخ ح٤ٔ٤َُس ًُٝي ح٧هطخء ك٢ حُزلغ ٝحؿظ٘خرٚ حُل٢٘، ُِوطؤ حُٞحٟلش حُلخ٫ص ػ٠ِ

 رٔخ ٣وٞ إٔ حُوخ٢ٟ ٣ـذ ٧ٕ .ٍٝٓ٘ٞطْٜ ح١٧زخء رَأ١ ح٫ٓظج٘خّ ٓ٘ٚ ٣ؼٜٔٚ ٫ َُُ ًَ

 حُل٤٘ش، أهطخثٚ ػٖ حُطز٤ذ ؿ٘خث٤خ ٓلخٓزش ٣ظْ ك٬ ٌُُي ٝطزؼخ ؿ٤َٙ. رٚ ٣ئٖٓ رٔخ ٫ رٚ ٣ئٖٓ

 ٫ ؿ٢ِ اٛٔخٍ أٝ ٝحٟق ؿَٜػٖ  طْ٘ ٝحٟلش ٓوخُلش ح٤ُِٔٔش حُؼ٬ؿ٤ش حُٞٓخثَ هخُق اًح ا٫

 ك٢ ٤ٔ٣َس أهطخء ٖٓ ػٖ حُطز٤ذ ٣ٜيٍ ٓخ أٓخ .رخُٔٔئ٤ُٝش ٣٘ؼَ ١ز٤ذ ٖٓ ٛيٍٝٙ ٣ٜق

 حُظٞؿٚ كوْٜ ٖٝٓ ٓخ ٣وظِلٕٞ ًؼ٤َح ح١٧زخء ٧ٕ ػ٘ٚ، حُظـخُٝ ك٤ـذ حُؼ٬ؽ أٝ حُظ٘و٤ٚ

 .ٓظزخ٣٘ش ٗظ٣َخص ا٠ُ

 حُؼوٞرخص ػ٠ِ طو٤ٖ٘ ٖٓ 320 ٝ 319 حُٔخىط٤ٖ رظطز٤ن حُل٤َٔٗش حُٔلخًْ رؼٞ ه٠ض ٝهي

 َٓ٘ٝرخ رخٍىح ح٠٣َُٔش اػطخء ا٠ُ ػ٤َٔس ٫ٝىس رؼي أٗخٍ اً ٠ٓخػلخ، هطؤ حٍطٌذ ١ز٤ذ

 إٔ كيٝع ٓغ ٓزخَٗس حُؼ٤ِٔش رؼي ح٠٣َُٔش طَى كوي حٍطٌزٚ، ح١ٌُ حُـ٤ْٔ حُوطؤ ػ٠ِ ٝك٬٠

 ٓظٞهؼخ أَٓح ًخٕ ح٣ُِ٘ق
1
. 

 ٓخ١ 25ك٢  حُل٤َٔٗش رٍٞىٝ ٓلٌٔش رٚ ه٠ض ٓخ أ٠٣خ ٗـي ًٌُي حُؼ٤ِٔش حُظطز٤وخص ٖٝٓ

 ح٣َُٔٞ ًخٕ أٛخد ح١ٌُ ح٠ٍَُ إٔ ػزض اًح ا٫ طوٍَ ٫ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش إٔ ، 1982

 رخ٧ٍٛٞ ٝحُوٞحػي ؿِٜٚ أٝ ٝطلَُٙ حكظ٤خ١ٚ ػيّ أٝ كخكٖ اٛٔخٍ أٝ ٓ٘ٚ ؿ٤ْٔ هطؤ ٗظ٤ـش
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 رٚ ٓخ ه٠ض ٓؼ٬ ٗـي ح١َُٜٔ حُو٠خء أكٌخّ رٜخ. ٖٝٓ ح٩ُٔخّ ١ز٤ذ ًَ ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ حُظ٢

 ػٜ٘خ ٣َٓٞ ك٘٘ؤ رؼ٠ي ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش أؿَٟ ح١ٌُ حُطز٤ذ إٔ ػ٠ِ َٜٓ، حٓظج٘خف ٓلٌٔش

 كيٝع حط٠ق إٔ اً ؿ٤ٔٔخ، هطؤ حٍطٌذ هي ٣ٌٕٞ ٣ٞٓخ، ه٤ٖٔٔ ػ٬ؽ حٓظيػ٠ ؿ٣َِ ٣ِٗق

 ح٧ٍٛٞ إٔ ػخ٤ٗش ٓغ ٍرطٜخ ػيّ ٗظ٤ـش حُؼ٤ِٔش ٓلَ ك٢ ٛـ٤َس َٗح٤٣ٖ هطغ ػٖ ٗظؾ ح٣ُِ٘ق

 ٣ٔؤٍ ٫ رؤٕ حُطز٤ذ ه٢٠ ًٔخ .ٝٓي٤ٗخ ؿ٘خث٤خ ٓٔج٫ٞ ٣ٌٕٞ ػْ ٖٝٓ رٌُي طو٢٠ ًخٗض حُطز٤ش

 ٫ اٛٔخٍ أٝ ػٖ ؿَٜ ٓؼ٬ ٗخؿٔش ؿِطش ًَ ػٖ أٝ حُـ٤ْٔ، هطجٚ ػٖ رَ ح٤ٔ٤َُ هطجٚ ػٖ

ك٤ٚ ٣ٍذ
1
. 

طو٣ََ  ػ٘ي ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش حُؼخ٢ٗ كظـ٘ذ ح٫طـخٙ أٓخ -ة

 ٌٛح أهَؽ ٝهي .ح٧هطخء ًَ ػٖ ٝؿ٘خث٤خ ٓي٤ٗخ ٓٔخءُظٚ ٝؿٞد ٣َٟ رل٤غ حُطز٤ذ، ٓٔئ٤ُٝش

 هخث٤ِٖ ك٤ٚ حٌُٔ٘ٞى حُوطؤ أٝ ح١٧زخء ر٤ٖ حَُأ١ حهظ٬ف ح٤ٔ٤َُ حُوطؤ ٗطخم ٖٓ ح٫طـخٙ

 ٣ؼي ٫ كبٗٚ ح٧ٓخّ، ٌٛح ٝػ٠ِ .حُ٘ي أٝ حُظَؿ٤ق ىٕٝ حُوطغ ٝؿٚ ػ٠ِ حُوطؤ ػزٞص رٞؿٞد

 ػِٔخء ٖٓ ٓئ٣يٕٝ ُٜخ ٣ٞؿي ٓخىحّ ػ٢ِٔ، ه٬ف ٓلَ طؼي ػ٬ؽ ٤ِٓٝش حُطز٤ذ ططز٤ن هطؤ

 ًخٕ ٓوظ٘ؼخ اًح طـَرظٜخ، طٔزن ُْ ؿي٣يس ػ٬ؽ ٤ِٓٝش حُطز٤ذ ططز٤ن هطؤ ٣ؼي ٫ ًٔخ حُطذ،

 رؤٕ حُوٍٞ ا٠ُ حَُأ١ ٌٛح حٓظ٘ي طـَرظٜخ ٝهي ٓـَى ٫ ح٣َُٔٞ ٗلخء ٛيكٚ ًٝخٕ رـيٝحٛخ

 ٢ٛ ح٤ٔ٤َُ حُل٢٘ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُل٢٘ حُوطؤٝر٤ٖ  ح٢ُٜ٘ٔ ٝحُوطؤ حُٔخى١ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش

 حُوخٕٗٞ كوٜخء رٜخ ٣ٔظَٗي إٔ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ ًٝخٕ حُٔي٢ٗ، حُوخٕٗٞ كوٜخء ٛ٘غ ٖٓ طلَهش

 ٓٔئ٤ُٝش ٝأهخٓٞح ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُوطؤ حُـ٤ْٔ ر٤ٖ حُظ٤٤ِٔ كٌَس ٜٓ٘خ كخٓظؼخٍٝح حُـ٘خث٢،

 ًؼ٤َ ك٢ حُظلَهش ٛؼٞرش حُلوٚ ٖٓ ٌٛح حُـخٗذ أٟخف ًٔخ كو٢، حُـ٤ْٔ حُوطؤ ػ٠ِ حُطز٤ذ

 هطؤ حٍطٌذ حُطز٤ذ إٔ حُوٍٞ ٬ٜٓ كبًح ًخٕ .حُل٢٘ ٝحُوطؤ حُٔخى١ حُوطؤ ر٤ٖ ح٧ك٤خٕ ٖٓ

 ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حُيهش ؿخ٣ش ك٢ ح٧َٓ كبٕ ٝٛٞ ٌَٓحٕ، ؿَحك٤ش رؼ٤ِٔش ؿَحف هخّ ُٞ ًٔخ ٓخى٣خ،

 ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ ا٠ُ ٣َٓٞ ر٘وَ ح٧َٓ حُطز٤ذ ُٞ أؿلَ ًٔخ حُل٢٘، حُوطؤ ا٠ُ رخُ٘ٔزش ح٧ك٤خٕ

 حُٔٔظ٘ل٠ ا٠ُ ر٘وِٚ ح٧َٓ إٔ ؿ٤َ ٓخى٣خ، هطؤ رؼٞ حُٔلخًْ حػظزَطٚ كوي حُٔ٘خٓذ، حُٞهض

 حُلخٍ ًٌُي حُٔٔظ٘ل٠، هخٍؽ رو٢ ُٞ ُٚ ٣ظؼَٝ هي ٓخ ح٣َُٔٞ ٝ كخُش طوي٣َ ا٠ُ ٣لظخؽ أَٓ

 كوي حُؼ٤ِٔش، أػ٘خء ح٣َُٔٞ ؿْٔ ك٢ ؿَحك٤ش أىحس أٝ ٖٓ حُ٘خٕ هطؼش طَى ا٠ُ رخُ٘ٔزش
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 حُظ٢ حَُٔػش إٔ ؿ٤َ ٓخى٣خ، هطؤ 1931 ؿ٤ِ٣ٞش 16 ك٢ كٌْ ُٜخ ك٢ أ٤ٓخٕ ٓلٌٔش حػظزَطٚ

ك٤٘خ هطؤ ٓ٘ٚ طـؼَ حُـَحك٤ش  حُؼ٤ِٔخص رؼٞ طظطِزٜخ
1
. 

 :ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُوطؤ ر٤ٖ حُظ٤ِٔ ٖٓ ٝحُو٠خء ٝحُلوٚ حُوخٕٗٞ ٓٞهق -ط

 حُوخ٤ٗٞٗش حُٜ٘ٞٙ ك٢ حُٞؿٞى ٖٓ ُٜخ ٓلَ ٫ ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش إ

 ك٢ حُل٢َٔٗ حُو٠خء ىٍؽ ٝهي .ُٜخ ٓؼ٤خٍ ٫ٝ حُظطز٤ن ٛؼزش طلَهش أٜٗخ ًٔخ .ػخٓش ؿخءص حُظ٢

 ح١٧زخء ح٧هطخء ا٠ُ رخُ٘ٔزش حُـ٤ْٔ ٝحُوطؤ ح٤ٔ٤َُ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش ػ٠ِ حُوي٣ٔش أكٌخٓٚ

 حُ٘وٞ ٓلٌٔش إٔ ا٠ُ حُل٤٤َٖٔٗ حُلوٜخء رؼٞ ًٛذ كوي ًُي ٝٓغ حُٜٔ٘ش، ٓٔخٍٓظْٜ ػ٘ي

 ُْ حَُث٤ٔ٤ش ح٧كٌخّ ٖٓ ٣ؼظزَ ح١ٌُ 1862 ٓ٘ش ٤ُٞ٣ٞ 11 ك٢ حُٜخىٍ كٌٜٔخ ك٢ حُل٤َٔٗش

 حُٔ٘خُػخص ك٢ ١َكخ أٗلْٜٔ ٣ٜ٘زٞح ٫ إٔ ك٢ حُٟٔٞٞع ُو٠خس حُٜ٘ق اريحء ٖٓ أًؼَ طلؼَ

 ٝٓلخى >>اٌغٛسثْٛ عبِؼخ <<ا٣٠ُظلُٞٞح  أ٫ ٣ـذ حُل٢َٔٗ، حُ٘خثذ هخٍ ًٔخ ٝأٗٚ .حُطز٤ش

 إٔ ىٕٝ حُلٌْ، ُظوي٣َ ٌٛح رخُوزَحء حُل٤٤ٖ٘ ٬ُٓظؼخٗش حُٟٔٞٞع ٓلٌٔش طٞؿ٤ٚ ٛٞ حُلٌْ ٌٛح

 حُ٘وٞ ٓلٌٔش حٓظوَص هطجٚ ح٤ٔ٤َُ. ٝهي ػٖ حُطز٤ذ اىحٗش ػٖ حُٟٔٞٞع ٓلٌٔش ٢ٜٗ ٣ؼ٢٘

 هطؼ٤خ ُِوخ٢ٟ طلون ٓظ٠ حُؼخٓش ٝأٗٚ ُِوخػيس طو٠غ ح١٧زخء ٓٔئ٤ُٝش إٔ ػ٠ِ حُل٤َٔٗش

 ٣ظؼ٤ٖ كبٗٚ ىٍؿظٚ ًخٗض ػخى٣خ ٝأ٣خ أٝ ٤ٜ٘ٓخ ًخٕ ٓٞحء حُطز٤ذ ا٠ُ حُٔ٘ٔٞد حُوطؤ رؼزٞص

 ٓٔئ٤ُٝش ٖٓ رٚ ه٠ض ٓخ ٌٛح حُ٘ؤٕ ك٢ حُل٢َٔٗ حُو٠خء أكٌخّ ٖٝٓ هطجٚ، ػٖ ٓٔخءُظٚ

 اٛٔخُٚ ػٖ حُ٘خطؾ ح٠ٍَُ ػٖ ٜٓ٘ظٚ، ًٌُٝي ٓٔخٍٓش أػ٘خء ٣َطٌزٜخ حُظ٢ ح٧هطخء ػٖ حُطز٤ذ

 هطؤ حُطز٤ذ ٣َطٌذ إٔ حُٔٔئ٤ُٝش حُيٝحء ًٝ ٝٝٛق حُيحء ط٘و٤ٚ ك٢ حكظ٤خ١ٚ ٝػيّ

 ٖٓ حُطز٤ذ ٣ؼل٢ ٓخ حُوخٕٗٞ ٜٗٞٙ ُو٤خّ ر٤ٖ ٣ِِّ ٫ٝ حُؼ٤ِٔخص، ٝاؿَحء ٣ٞؿي ٫ اً ؿ٤ٔٔخ،

 حُوطؤ ٝحٟق. ٌٛح ًخٕ ٓظ٠ ح٤ٔ٤َُ حُوطؤ ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش

 ر٤ٖ ىٍؿظ٢ رخُظلَهش حُوي٣ٔش ح٧كٌخّ رؼٞ أهٌص كوي ح١َُٜٔ، حُو٠خء ا٠ُ رخُ٘ٔزش أٓخ

 َٜٓ ٓلٌٔش حٓظج٘خف كٌْ ٜٓ٘خ أكٌخّ رؼٞ ك٢ حُظلَهش ٌٛٙ ٛـَ إٔ ُزغ ٓخ أٗٚ ؿ٤َ حُوطؤ

 رؾمك اٌؼبِخ ِزٝ ٌٍمٛاػذ رخؼغ اٌطج١ت ِغؤ١ٌٚخ <<رؤٕ ه٠٠ ح١ٌُ 1936 ٣٘خ٣َ 02 ك٢

 فئٔٗ ٠غ١ش، ٌٚٙزا أٚ عغ١ُ فٕٟ، غ١ش أٚ فٕٟ خطأ وبْ عٛاء ٔٛػٗ وبْ ِّٙب خطأ، ٚعٛد

 ثأٞ اعزضٕبء، رٌه فٟ اٌطج١ت ٠زّزغ ٚال ٠غ١شا خطأ ٠شرىت اٌزٞ اٌطج١ت ػٍٝ اٌؾىُ ٠ظؼ
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 وبف١ب صبثذ صجٛرب اٌخطأ ٘زا ٠ىْٛ ٚأْ فمؾ، اٌخطأ ٚعٛد ِٓ ٠زضجذ أْ اٌمبػٟ ػٍٝ ٠ٚغت

>> اٌخطأ ٚعٛد ِٓ ٌٍزؾمك اٌخجشاء ثشأٞ ٠غزؼ١ٓ أْ ٚػ١ٍٗ ٌذ٠ٗ
1

. 

 حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش، ٖٓ ٝهؼٜخ ُٜخ ح٤ٔ٤َُ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش إٔ ٛٞ ٌٛح ك٢ كخُْٜٔ

 ح٤ٔ٤َُ ػٖ حُوطؤ ٓٔئ٤ُٝظٚ ىٕٝ ؿ٘خث٤ش ٓٔئ٤ُٝش حُـ٤ْٔ حُوطؤ ػٖ حُطز٤ذ رٔٔئ٤ُٝش كخُوٍٞ

 .ر٤ٜ٘ٔخ ح٫هظ٬ف ٝٓيٟ حُـ٘خث٢، ٝحُوطؤ حُٔي٢ٗ حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش ا٠ُ طَؿغ

 ك٢ ٣لَٜ ٝٛٞ حُوخ٢ٟ ك٢ ٝأػَٙ ؿ٘خث٤خ رٚ حُٔو٢٠ ح٢ُ٘ء رلـ٤ش هِ٘خ حُوطؤ رٞكيس هِ٘خ كبًح

٣ٔظظزغ  ًُي كبٕ حُـ٘خث٢، حُوطؤ ػزٞص ُؼيّ حُٔظْٜ رزَحءس كٌْ كبًح. حُٔي٤ٗش حُيػٟٞ

 ُِوخ٢ٟ حُلٌْ ٣ـُٞ كبٗٚ حُوطؤ رخُىٝحؽ هِ٘خ اًح أٓخ .حُٔي٤ٗش حُيػٟٞ ٍكٞ رخ٠ٍَُٝس

 .حُٔي٢ٗ حُظؼ٣ٞٞ ك٢ ح٠ٍَُٔٝ كن كلع ٓغ حُٔظْٜ رزَحءس

 ٝحُـ٘خث٢ حُوطؤ حُٔي٢ٗ رٞكيس أهَص هي حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش كبٕ حهظ٬ف، ٖٓ ٣ٌٖ ٜٝٓٔخ

1912 ى٣ٔٔزَ 18ك٢  ُٜخ كٌْ ك٢ ًُٝي ٤ٔ٣َح ًخٕ ُٝٞ هطجٚ ػٖ حُطز٤ذ ٝرٔٔئ٤ُٝش
2

. 

 أػ٘خء ٓٔخٍٓش أهطخثٚ ػٖ ؿ٘خث٤خ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش رؤٕ حُوٍٞ ا٠ُ َٜٗ ٓزن ٓخ ًَ ٖٝٓ

 ك٬ أٝ ٤ٔ٣َح ؿ٤ٔٔخ ًخٕ ٝٓٞحء ٤ٜ٘ٓخ، أّ ػخى٣خ ًخٕ ٓٞحء هطؤ أ١ حٍطٌخرٚ ػ٘ي طوّٞ حُٜٔ٘ش

 حُٜٔ٘ش رٔزذ ١ز٤ؼش ًُٝي حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٓـخٍ ك٢ حُوطؤ، ٖٓ حُ٘ٞػ٤ٖ ر٤ٖ ُِظلَهش ٓلَ

 ٖٓ حُل٤خس ح٩ٗٔخ٤ٗش ٬ٓٝٓش حُٜلش ٬ٓٓش ػٖ رخُٔٔئ٤ُٝش حُٔظِٜش ٝه٤ٜٛٞظٜخ حُطز٤ش

 حُوطؤ ٗٞع حُلخ٫ص ر٤ٖ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ٓـخٍ ك٢ حُظل٣َن ُٜٝؼٞرش ٗخك٤ش،

 .أهَٟ ٗخك٤ش ٖٓ ٤ٜ٘ٓخ أٝ ٓخى٣خ ًخٕ اًح ك٤ٔخ حَُٔطٌذ

 اٌزشخ١ض فٟ اٌغٍؾ -صبٌضب

 ػ٘ٚ؟ ؿ٘خث٤خ حُطز٤ذ ٓٔخءُش ٣ٌٖٔ َٝٛ حُظ٘و٤ٚ، ك٢ حُـ٢ِ ٓٔؤُش ك٢ حُلَٜ ٣زو٠

ٝحُـ٢ِ  حُوطؤ ر٤ٖ حُظلَهش حُٔٔؤُش ٌٛٙ طظطِذ La faute et l'erreur. حُظ٘و٤ٚ ك٢ كخُوطؤ

ًَ  ػ٠ِ طلظْ ٝحُظ٢ حُـ٤ٔغ، ٖٓ رٜخ حُٔؼظَف حُؼخرظش حُؼ٤ِٔش رخ٧ٍٛٞ حُطز٤ذ اه٬ٍ ٛٞ

حُل٤طش  أهٌٙ ٝػيّ ٝاٛٔخُٚ حُطز٤ذ طَٔع ا٠ُ ح٩ه٬ٍ ٌٛح ٓزذ ٣َٝؿغ رٜخ، ح٩ُٔخّ ١ز٤ذ

 حَُٔٝ ح١ٌُ كو٤وش ا٠ُ حُطز٤ذ طَٞٛ ػيّ كٜٞ حُـ٢ِ أٓخ .حُظ٘و٤ٚ أػ٘خء ح٤ُٓ٬ُٖ ٝحُلٌٍ

                                                             
1 . ABOU ALAA-AKIDA (Mohamed), op. cit, p77. 
2 . ABOU ALAA-AKIDA (Mohamed), op. cit, p22.. 
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 حُـٜٞى حُٜخىهش ًَ ٝرٌُٚ حُٞحؿزش ح٫كظ٤خ١خص ًَ أهٌٙ ٖٓ رخَُؿْ ح٣َُٔٞ، ٓ٘ٚ ٣ؼخ٢ٗ

 ٖٓ أكٌخٜٓخ، ًؼ٤َ ك٢ ح٧َٓ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش كٔٔض ٝهي .(1 )ًِٓٞٚ ك٢ ٝح٤ُوظش

 حُوطؤ ك٢ إٔ ٖٓ رخَُؿْ رؤٗٚ ك٤ٚ ه٠ض ح١ٌُ 1999 ؿٞحٕ 29 ك٢ حُٜخىٍ حُلٌْ ٜٓ٘خ

 ك٢ كخُش حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٣َطذ هي كبٗٚ حُٔي٤ٗش، حُٔٔئ٤ُٝش ٣ٔظٞؿذ هطؤ ٛٞ حُظ٘و٤ٚ

 حُو٤خّ أهَص ػيّ كخُش ك٢ أٝ حُٔٔظوَس حُطز٤ش رخ٧كٌخّ ٝحٟق ؿَٜ ػٖ ٣ؼزَ حُوطؤ ًٕٞ

 ُٔلٌٔش أهَ كٌْ ٗـي ًٔخ .ح٬ُُٓش رخُللٞٙ حُطز٤ذ Lyon :٢ِ٣ ٓخ رٔٞؿزٚ

La faute de diagnostic est une faute civile mais elle ne constitue pas en 

elle-même une faute pénalement punissable. 

- une erreur de diagnostic n’engage la responsabilité pénale du 

médecin que si elle présente une gravité particulière notamment 

lorsqu’elle précède d’une ignorance grave et dans le cas ou elle résulte 

d’une égligence dans l’examen clinique conduit de manière rapide, 

superficielle ou incomplète
1
. 

erreur grossièreحُلوٚ  رؼٞ ٤ٔٔ٣ٚ ٓخ ٌٝٛح
2

 حُلخىف. حُـ٢ِ أٝ 

ػخرض  ٝحٟق هطؤ ًَ ػٖ ؿ٘خث٤خ ٓٔج٫ٞ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ رؤٕ حُوٍٞ ا٠ُ ٓزن ٓخ ًَ ٖٓ ٗوِٚ

  ٝ 319 حُٔخىط٤ٖ ا٠ُ ٣ٔظ٘ي ح١ٌُ حُـ٣َٔش ٝٛق ٣ظوٌ حُوطؤ ٌٛح إٔ كخُْٜٔ ر٤ٔطخ، ٣ٌٖ ٜٓٔخ

حُٜلش  طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس كيىطٚ ح١ٌُ ح٢ُ٘ء ٝٛٞ حُل٢َٔٗ، حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ  320

أ١  حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ٝ 288 حُٔخىط٤ٖ ٧كٌخّ ١زوخ ٣ظخرغ رل٤غ حُـِحث١َ، حُؼ٤ٓٞٔش

 ٣َطٌزٚ ه٬ٍ ٢ٜ٘ٓ هطؤ أٝ طو٤َٜ ًَ ػٖ ١ز٢ ٓٔخػي أٝ ٤ٛي٢ُ أٝ أٓ٘خٕ ؿَحف أٝ ١ز٤ذ

 ح٧ٗوخٙ أٝ ٧كي حُزي٤ٗش رخ٬ُٔٓش ٍَٟح ٣ِٝلن رٜخ حُو٤خّ رٔ٘خٓزش أٝ ٜٓخٓٚ ٓٔخٍٓظٚ

 طو٤ْٔ حُوطؤ طلخىٟ هي حُـِحث١َ حَُٔ٘ع إٔ ٬ٗكع حُٔخىس ٌٛٙ ه٬ٍ ٖٓ .ٝكخطٚ ك٢ ٣ظٔزذ

 ٓخ طو٤َٜ ٝٛٞ أٝ هطؤ ًَ ػٖ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش أهَ رَ ٤ٔ٣َ، أٝ ٝؿ٤ْٔ ٓخى١ ٝ ك٢٘ ا٠ُ

 كٌْ حُل٤َٔٗش ك٢ حُ٘وٞ ٓلٌٔش ا٤ُٚ طِٞٛض ٓخ ٗلٞ حَُٔ٘ع حطـخٙ ػ٠ِ ٝحٟلش ى٫ُش ٣يٍ

                                                             
1 . Lyon 01 décembre 1981, D 1982, IR 276 , Cité par, CHARLOTTE (Camille), Les homicides et blessures 
involontaires en matière médicale, www.avocats.fr ,Date de consultation 15/04/2017 
2 . AKIDA (M.), La responsabilité pénale des médecins du chef d'homicide et de blessures par imprudence, 
librairie générale de droit et de jurisprudence, paris 1994, p.112. 
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 إٔ ٛٞ ٤ٔ٣َٝكخُْٜٔ ؿ٤ْٔ ا٠ُ حُوطؤ طو٤ٔٔخص رٔٞؿزٚ حٓظزؼيص ح1982١ٌُأك٣ََ  10 ك٢ ُٜخ

ٛخكزٚ ؿَٜ ػ٠ِ ىح٫ ٝحٟلخ حُوطؤ ٣ٌٕٞ
1
.  

 ٝ ٝٛلٚ qualitéحُطز٤ذ  ٛلش ا٠ُ رخُ٘ظَ ٣ٌٕٞ حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ طوي٣َ إٔ ػ٠ِ

 رخُؼَٔ  qualification ك٤ٜخ هخّ حُظ٢ ٝحُيحه٤ِش حُوخٍؿ٤ش ٝحُظَٝف ُٚ، حُٔظخكش ٝحُٞٓخثَ

 حُوطؤ. ك٢ كٞهغ حُطز٢،

 ١ز٤ذ ًٗٔٞؿ٢ ِٓٞى حػظٔخى ٣ـذ رٔؼ٠٘ حُؼخّ. رخُطز٤ذ ح٧هٜخث٢ حُطز٤ذ ٣وخٍٕ ك٬

 أٝ ٗطخم حهظٜخٛٚ ك٢ ٝٓؼَكش هزَس ح١٧زخء أ٢ٓٝ ٖٓ ٛٞ حُطز٤ذ ٌٛح حُظوي٣َ، ٓؼ٤خٍح

 حُطز٤زش ٣َٝحػ٢ حُوٞحػي ح٤ُوظش حُؼ٘خ٣ش ٠٣َٓٚ ٓؼخُـش ك٢ ٣زٌٍ ح١ٌُ ٝٛٞ ح٢ُٜ٘ٔ، ٓٔظٞحٙ

 .ح٫ٓظؼ٘خث٤ش حُظَٝف ػيح ٓخ ك٢ حُؼخرظش

 ًخثٖ ٓلظَٝ ح٧َٓ كو٤وش ك٢ ٛٞ حُٔـَى حُظوي٣َ طَٜكخطٚ ك٢ ٣لظَٝ ح١ٌُ ح٤ُوع كخُطز٤ذ

 .رٚ طل٢٤ ظَٝف ك٢ كؼ٬ ٣ؼ٤ٖ ر١َ٘ ًخثٖ ٛٞ ٝحُٔٔجٍٞ حُٞحهغ ػٖ رؼ٤ي

٠ٗغ  رل٤غ حُلو٤وش ػخُْ ا٠ُ حُظـ٣َي ػخُْ ٖٓ ٗوَؽ إٔ ٣ـذ حُٔخروش، حُٔوخٍٗش ُٝظلو٤ن

 حُظَٝف ٌٝٛٙ رخُٔٔجٍٞ، أكخ١ض حُظ٢ حُوخٍؿ٤ش حُظَٝف ٗلْ ك٢ حطوٌٗخٙ ح١ٌُ حًُ٘ٔٞؽ

ر٘وٚ  ح٤ُِٜوش حُظَٝف ك٢ٜ حُيحه٤ِش حُظَٝف أٓخ .حُطز٤ذ ٗو٤ٜش ػٖ ٓٔظوِش ٢ٛ

حُظَٝف  هز٤َ ٖٓ ٛٞ ػيحٛخ ٓخ ًَٝ ٝح٧ىر٤ش، حُطز٤ش ٝحُٔظؼِوش روٜخثٜٚ حُٔٔجٍٞ

أٓخّ  ػ٠ِ حُوطؤ طويٍ حُظ٢ حُ٘و٤ٜش حُ٘ظ٣َش ر٤ٖ ح١ٌُ ٣ـٔغ حَُأ١ ٝٛٞ حُوخٍؿ٤ش،

حُٔل٤طش  حُوخٍؿ٤ش حُظَٝف ا٠ُ طٔظ٘ي حُظ٢ حُ٘ظ٣َش حُٟٔٞٞػ٤ش ٝر٤ٖ ًحطٚ، حُ٘وٚ

 . رخُلخػَ

 اٌغٕبئٟ اٌطجٟ اٌخطأ طٛس -3

 ا٠ُ حُظ٢ أكخُض حُـِحث١َ حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس ٗٚ ا٠ُ حُـ٘خث٢ حُطز٢ حُوطؤ ٣ٔظ٘ي

 ك٢ هي ٣ٜيٍ ح١ٌُ حُـ٘خث٢ حُوطؤ طٍٜٞحٕ حُِظ٤ٖ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ٝ 288 حُٔخىط٤ٖ

 ٌٛح ٝٗلخٍٝ ك٢ .ٝحُِٞحثق ح٧ٗظٔش َٓحػخس أٝػيّ ٍػٞٗش أٝ حكظ٤خ١ ػيّ أٝ اٛٔخٍ ٍٛٞس

 .كيس ػ٠ِ ٍٛٞس ًَ ٗظ٘خٍٝ إٔ حُلَع

 

                                                             
1 . WELSCH (Sylvie),Responsabilité du médecin 2éme édition, éditions juris–classeur Paris, 2003, P. 31. 
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 négligence اإلّ٘بي  -أٚال

 ٣٘زـ٢ حُو٤خّ رٔخ ػٖ حُـلِش أٝ ح٫ٓظ٘خع، أٝ رخُظَى حُٔوظَف حُوطؤ ٍٛٞ ٖٓ ٍٛٞس ػخىس ٝٛٞ

 حُل٤طش ٣ظوٌ ٝحؿزخص ك٬ ِٓز٤خ، ٓٞهلخ ٣وق حُـخ٢ٗ إٔ أ١ .٣لؼِٚ إٔ حُل٣َٚ حُٔظِٕ ُِ٘وٚ

 ٓؼ٬ ٜٓ٘خ ح٩ؿَح٤ٓش ح٠ُخٍس، حُ٘ظ٤ـش ٝهٞع ىٕٝ حُل٤ُِٞش حطوخًٛخ ٗؤٕ ٖٓ ًخٕ حُظ٢ ٝحُلٌٍ

 حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ هٍَطٚ ٓلٌٔش ح١ٌُ حُلٌْ ٝٛٞ .حُـَحكش رؼي ح٣َُٔٞ ؿٞف ك٢ أ٤ٗخء طَى

 اكيٟ ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش ١لَ  أػ٘خء ؿٞف ك٢ طَى حُـَحف ح١ٌُ ه٤٠ش ك٢  16/07/1931

 ك٢ ٤ٔٗخٜٗخ ُظلخى١ أهَ حكظ٤خ١ ٣ظوٌ ُْ رل٤غ حُؼ٤ِٔش، ك٢ حٓظويٜٓخ حُظ٢ حُؼ٬ػش ح٠ُٔخىحص

 ٓٔخ كيع، ٓخ كو٤وش ػ٠ِ حُٞحُي٣ٖ أهل٠ ػ٘يٓخ أهطؤ هي حُطز٤ذ إٔ ًٝٔخ ح٣َُٔٞ، ؿٞف

 أٗٚ هطجٚ ؿٔخٓش ٖٓ ٝٓٔخ ُحى .حُٔظًَٝش ح٠ُٔخىس رٔزذ كَحٍطٚ ىٍؿش حٍطلخع ا٠ُ أىٟ

 حُٔظًَٝش ح٠ُٔخىس ػٖ ربؿَحثٜخ . رلؼخ هخّ أهَٟ ػ٤ِٔش ا٠ُ طلظخؽ ح٣َُٔٞ كخُش رؤٕ أْٜٝٛٔ

ؿ٤ْٔ ا٣ٌحء ك٢ ُٚ طٔزذ ٓٔخ
1
. 

 ٝح٧ًٕ ػٖ ح٧ٗق ك٢ أهٜخث٢ ١ز٤ذ أىحٗض حُظ٢ رخ٣ٍْ ٓلٌٔش رٚ ه٠ض ٓخ أ٠٣خ ٝٛٞ 

٩ؿَحء  حُظخ٤ُش حُٔخػخص ك٢ حُلؼخٍ حُطز٢ ح٩َٗحف ؿ٤خد ٗظ٤ـش حُٞكخس ك٢ طٔززض ؿ٣َٔش

ٝكخطٚ،  ك٢ طٔزذ ٣ِٗق ػٜ٘خ ٗ٘ؤ ُُٞط٤ٖ حٓظجٜخٍ ػ٤ِٔش ُٚ أؿ٣َض ك٤غ ٣َُِٔٞ، حُؼ٤ِٔش

 ٝػ٣َٖ٘ أٍرغ ُٔيس حُؼ٤ِٔش رؼي ح٣َُٔٞ ٣ظَ رؤٕ طو٢٠ حُطز٤ش ح٧ٍٛٞ إٔ ٖٓ رخَُؿْ

حُطز٢ ح٩َٗحف طلض ح٧هَ ٓخػش ػ٠ِ
2
. 

 ٖٓ ٝطؤًي ؿِث٤خ ٠٣َٓش رظوي٣َ هخّ ؿَحف، ١ز٤ذ ربىحٗش حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش ه٠ض ًٔخ

 اػَ ػ٠ِ ًُي رؼي ح٠٣َُٔش طٞك٤ض حُظز٤٘ؾ ٍٝؿْ حُزيح٣ش، ك٢ حُلي٣غ ػ٠ِ هيٍطٜخ ػيّ

 ٝػيّ ر٘لٔٚ ح٠٣َُٔش رَػخ٣ش ه٤خٓٚ ُؼيّ حُطز٤ذ حُٔلٌٔش أىحٗض رل٤غ حُظ٘ل٤ٔش، حُظؼو٤يحص

 ٝحَُػٞٗش حُل٤طش ػيّ ح٤ُِز٤ش حُؼ٤ِخ حُٔلٌٔش حػظزَص ٝهي حُؼ٤ِٔش ػوذ ُٜخ ٣ُخٍس رؤ٣ش حُو٤خّ

ح٩ٛٔخٍ ٍٛٞ ٖٓ
3
. 

 

 

                                                             
 03السابق، ص د. عبد الوهاب عرفة، المرجع . 1

2 . Paris 16/11/1973, Gazette du palais 1974, N° 01, p.120. 
،ص  0221والتسعون القاهرة،  د.حمدي رجب عطٌة، المسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب فً التشرٌع اللٌبً، مجلة مصر المعاصرة، السنة الثالثـة . 3
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 maladresse:اٌشػٛٔخ  -صب١ٔب

 ٓؼَكظٚ رؤٍٛٞ ٣ـذ رٔخ حُلخٟق حُـَٜ أٝ حُٜٔخٍس ٗوٚ طؼ٢٘ ًٔخ حُظوي٣َ، ٓٞء ٝطؼ٢٘

 حُظ٢ ُٚ رخُٔوٞٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ح٫ُظِحّ ىٕٝ ا٣ـخر٢ رِٔٞى طؤط٢ حَُػٞٗش كبٕ ٝػٔٞٓخ حُٜٔ٘ش

 حُ٘خؿٔش طلخى١ ح٧َٟحٍ ػْ ٖٝٓ رٚ، حُو٤خّ ػ٘ي ح٧ٓخٕ ٓزخىة ٝطٟٞق ٓزخَٗطٚ، هٞحػي طز٢ٔ

اط٤خٗٚ ػٖ
1
. 

 ػٖ هطؤٙ ؿَحف ١ز٤ذ ربىحٗش حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ٓلٌٔش رٚ ه٠ض ٓخ ًُي ػ٠ِ ح٧ٓؼِش ٖٝٓ

أ١  طٞؿ٤ٚ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٗوٚ ا٠ُ ح٣َُٔٞ َٓحهزش ػٜي ك٤غ حُؼ٤ِٔش رؼي حٍطٌزٚ ح١ٌُ

 كٌٔخ آهَ ٗـي حَُٔحهزش. ًٌُي ٌٛٙ ُلؼخ٤ُش أ٤ٔٛش اػطخثٚ ٝىٕٝ حَُٔحهزش، ٤ًل٤ش كٍٞ ٓؼِٞٓخص

 ٍكْ حُٔـ٢٘ ك٢ أكيػٚ ح١ٌُ حُؼوذ رٔزذ حُوطؤ حُوظَ طٜٔش ا٤ُٚ ٓٔ٘يس ١ز٤زخ أىحٗض رل٤غ ُٜخ

 رٚ أَٓ حُؤطَس ح١ٌُ ٣َ١ن ػٖ حُزط٢٘ حُظـ٣ٞق كلٚ رب٣وخف أَٓٙ ػْ حُ٘ل٢، رـٜخُ ػ٤ِٜخ

 ىحه٢ِ ٣٩وخف ٣ِٗق ٣ٍَٟٝخ ًخٕ ح١ٌُ ؿَحك٤خ حُزطٖ كظق رؼيّ ٝحٗظ٠ٜ حُظوي٣َ، ١ز٤ذ

كخى
2
. 

 حُٔٞؿٞىس رَأّ حُل٣ٞ٤ش رخ٥ػخٍ حُٔظؼِوش حُو٤٠ش ك٘ـي ح١َُٜٔ حُو٠خء ططز٤وخص ٖٓ أٓخ

 اؿَحثٚ ػ٤ِٔش ٝهض أٗٚ ا٠ُ ط٤َ٘ حُزط٢٘ رخُظـ٣ٞق حَُ٘ػ٢ حُطز٤ذ ػ٤ِٚ ػؼَ ح١ٌُ حُـ٤ٖ٘

 حُظ٢ ِٝٛض حُلَٔ ٓيس إٔ حُٔظْٜ هٍَ ًٔخ ٓظؼلٖ، ٝؿ٤َ ك٤خ ٣ِحٍ ٫ حُـ٤ٖ٘ ًخٕ ح٩ؿٜخٝ

 ؿخٗذ ٝؿٞى ا٠ُ حُـ٤ٖ٘، ٫ٓظوَحؽ حُـلض حٓظؼٔخٍ طٔظيػ٢ طٌٖ ُْ ػ٤ِٜخ حُٔـ٢٘ ا٤ُٜخ

 ػـَ رليٝع ٓٔخ حُـ٤ٖ٘ اِٗحٍ ٣َ١وش ك٢ أهطؤ حُٔظْٜ إٔ ٓلخىٙ ٌٝٛح .رخَُكْ ًز٤َ طِٔم

 ؿ٤ٔٔخ هطؤ ٣ؼي ٌٛح ٝإٔ .ػٜز٤ش ٛيٓش ٝكيٝع حَُكْ ٣ِٗق ٖٓ ًُي ٛخكذ ٝٓخ حُٞكخس،

 ُْ. ٣وْ اً أهٜخث٢ ٣ي ػ٠ِ ػ٬ؿٜخ كَٛش ػ٤ِٜخ حُٔـ٢٘ ػ٠ِ كٞص حُٔظْٜ إٔ ؿخٗذ ا٠ُ

 حُٔٔظ٘ل٤خص اكيٟ ا٠ُ رظل٣ِٜٞخ

 imprudence:االؽزشاص لٍخ أٚ االؽز١بؽ ػذَ -صبٌضب

 ػيّ أٝ طزَٜ ػيّ أٝ ٤١ٖ ػ٠ِ ٣ٝيٍ حُلخػَ، رٚ ٣وّٞ ح٣ـخر٢ ٗ٘خ١ ػ٠ِ ٣٘ط١ٞ هطؤ ٝٛٞ

 هطَ أٝ ٍَٟ ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ظَطذ إٔ ٣ٌٖٔ ٝٓخ ػِٔٚ ١ز٤ؼش حُلخػَ ٣يٍى ٝك٤ٚ .حُؼٞحهذ طيرَ

  ٌٛٙ ح٥ػخٍ. طلون ػيّ ٗؤٜٗخ ٖٓ حُظ٢ ح٫كظ٤خ١خص ٣ظوٌ ٫ ٌُٝ٘ٚ حُـ٤َ ػ٠ِ

                                                             
 .101ص  0222 . سؤولٌة الجنائٌة"، دون ذكر دار النشر، مـصرمصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبً والصٌدلً " الم . 1

2 . Cass.crim 15/06/1999 : JURIS , DATA N° 003271. 
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 ػ٠ِ ٌٛح اط٤خٗٚ كخٍ ٣َطزٚ ٝٓخ ٌٝٓٞٗخطٚ ًِٓٞٚ ١ز٤ؼش ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ إٔ حُٔخثي حُلوٚ ٣ٝوٍٞ   

 ك٢ ًِٓٞٚ حُـخ٢ٗ ٢٠ٔ٣ ًُي ٝٓغ حَُٔ٘ع، ٣ل٤ٜٔخ ٜٓخُق ػ٠ِ أَٟحٍ ٖٓ ًحى أٝ حُ٘لٞ

 ٌٛح حُِٔٞى، حٍطٌخد ا٠ُ حَٜٗكض ٝإ حُـخ٢ٗ اٍحىس إٔ ٬٣كع أٗٚ ر٤ي .هخطٔظٚ كظ٠ أُٝٚ ٖٓ

 ػيّ ٜٓ٘خ ٓٞهق طوق ٫ ًُي ٝكٞم طوزِٜخ، أٝ ػٜ٘خ طَٝ ُْٝ حُٔئػٔش ٗظ٤ـظٚ طَى ُْ كبٜٗخ

 إٔ ؿخ٣ش ح٧َٓ حُِٔٞى، ٗظ٤ـش ا٠ُ ٗلٞ أ١ ػ٠ِ حُـخ٢ٗ اٍحىس طٔغ ُْ رخ٧كَٟ أٝ .حًظَحع

 ك٢ رخٌُحص إٔ اٍحىطٚ ا٤ُٚ حطـٜض ح١ٌُ حُِٔٞى ٓزخَٗس هزَ ٗل٤ٔش ُلظش ك٢ طٞهغ هي حُـخ٢ٗ

كٔخ٣ظٚ أٓظخٍ حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ أٓيٍ ح١ٌُ رخ٢ُ٘ء ٍَٟح ٣ِلن هي ٓخ اط٤خٗٚ
1
. 

 حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش ُٔلٌٔش كٌْ ٖٓ ٣ظَٜ ٓخ ح٫كظ٤خ١، ػيّ ػٖ حُ٘خؿٔش ح٧هطخء أٓؼِش ٖٝٓ   

 ط٘ل٤ٌ ك٢ ػيّ حكظ٤خ١ٚ ٗظ٤ـش هطؤ ػٖ رخُٞكخس حُظٔزذ رـ٣َٔش أٓ٘خٕ ١ز٤ذ ربىحٗش كٌٔض حُظ٢

 ٌٛح ٖٓ كٔخ٤ٓش ٣َُِٔٞ ٝؿٞى ٖٓ حُظؤًي ىٕٝ رخُز٤ِٖٔ٘ ٠٣َٓٚ كوٖ ػ٘يٓخ ًُٝي حُؼ٬ؽ،

 ٓخ ٓخىس حُز٤ِ٤ٔ٤ٖ٘. ًٌُٝي ٖٓ كٔخ٤ٓش ٗظ٤ـش ح٠٣َُٔش ٝكخس ًُي ػ٠ِ طَطذ ٓٔخ حَُٜٔ،

 ٓٔج٫ٞ رخػظزخٍٙ ػ٠ِ ١ز٤ذ رخُلزْ ك٤ٚ ه٠ض رٍٞىٝ ٓلٌٔش ػٖ ٛخىٍ كٌْ ٖٓ ٣ظ٠ق

 ػَٔٙ ١لَ ؿْٔ ػ٠ِ حٓظؼٔخٍ ح٧ٗؼش ك٢ ح٬ُُٓش ح٫كظ٤خ١خص ًَ ٣ظوٌ ُْ ٧ٗٚ ًُٝي ؿ٘خث٤خ،

 حُوخٛش حُلٔخ٤ٓش ػيّ َٓحػخس ػٖ ٗ٘ؤص هط٤َس كَٝهخ ُٚ ٓزذ ٓٔخ َٜٗح، ػَ٘ ػٔخ٤ٗش

 طـخُٝ اًح ٓٔج٫ٞ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ إٔ أ٠ُٝ رخد ٖٝٓ حُٔزٌَس، حُٖٔ ٌٛٙ ك٢ ٝٛٞ حُطلَ رـِي

 حُؼ٤ِٔش ح٧ٍٛٞ رٚ ح١ٌُ طٔٔق حُلي ح٣َُٔٞ ؿْٔ ػ٠ِ ِٓطٜخ حُظ٢ ح٩ٗؼخػ٤ش حُـَع ك٢

 حُؼخرظش.

 inobservation des règlements:إٌّظّخ  ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌمشاساد اٌمٛا١ٔٓ ِشاػبح ػذَ -ساثؼب

 َٓحػخس حُوٞح٤ٖٗ ٝػيّ .حُـ٘خث٢ حُوخٕٗٞ أكٌخّ ٓغ ؿ٘ذ ا٠ُ ؿ٘زخ طوق ط٘ظٜٔخ هٞحػي ٜٓ٘ش ٌَُ

 حُوٞحػي حُطز٤ذ ػٖ حٗلَف كبًح رخُـ٤َ. أَٟحٍ ػ٘ٚ ٣ظٔزذ هي حُٜٔ٘ش هٞحػي أٝ حُوَحٍحص أٝ

 أهَٟ رٌُي ٍٛٞس طظٞحكَ ُْ ُٝٞ هطجٚ، ػٖ ًخٗلخ ًُي ًخٕ حُِٞحثق أٝ حُوٞح٤ٖٗ طوَٛخ حُظ٢

 ."حُوخٙ حُوطؤ"ٜٓطِق حُلوٚ ػ٤ِٚ ٣طِن ٌُح حًٌَُ، حُٔخُلش حُوطؤ ٍٛٞ ٖٓ

 حُو٤خّ حُٞحؿذ ٖٓ ًخٕ ػَٔ ػٖ رخ٫ٓظ٘خع أ١ ِٓز٢ رِٔٞى حُوطؤ ٖٓ حٍُٜٞس ٌٛٙ ٝطظلون

 ا٣ـخر٢. رِٔٞى ٣ظلون هي ًٔخ رٚ،
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 ٖٓ حُٔٔظوَ ٌُٖٝ طؤى٣ز٤ش، ؿ٣َٔش طٌَ٘ ٓخ ػخىس حُطز٢ حُوطؤ ٍٛٞ ٖٓ حٍُٜٞس ٌٛٙ إ

 ٟيٙ رؼيّ هَحٍ ٣ٜيٍ كٖٔ .حُٔلظٍٞ ىحثَس ا٠ُ حُٔزخف ىحثَس ٖٓ حُطز٤ذ ط٘وَ أٜٗخ ػ٤ِٚ

 ٓظٜٔخ رـ٣َٔش ٣ٜزق ح٤ُٜ٘ٔش ٝحُوٞحػي حُوٞح٤ٖٗ رٌُي ٓوخُلخ ٣ِحُٜٝخ ػْ حُطذ، ٜٓ٘ش ِٓحُٝش

 حُطز٤ذ رلٔخ٣ش طٔظغ ٓزذ إٔ أٓخّ ػ٠ِ حُوطؤ، ٫ حُؼٔي حُوظَ أٝ حُؼٔي، ٝح٠َُد حُـَف

 طَه٤ٚ هخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ كُٜٞٚ ٛٞ ٓؼ٤٘ش أى٣ٝش طوي٣ْ أٝ حُؼ٬ؽ ٓٔخٍٓش ػ٘ي حُـ٘خث٢ حُوخٕٗٞ

 حُٜٔ٘ش رٔٔخٍٓش

 :اٌفشع اٌضبٟٔ

 اٌؼشس 

 ه٤خّ حُٔٔئ٤ُٝش ٣ظٍٜٞ ك٬ حُطز٤ذ، ُٔٔئ٤ُٝش حٌُٔٞٗش ح٧ًٍخٕ ٖٓ حُؼخ٢ٗ حًَُٖ ٛٞ ح٠ٍَُ

 ٍَٟ ٤ٜ٣ذ ٓ٘ٚ ٣وغ ح١ٌُ حُوطؤ ػ٠ِ ٣ظَطذ إٔ ىٕٝ حُطز٤ذ كن ك٢ حُوخ٤ٗٞٗش حُطز٤ش

 ٖٓ ح٠ٍَُ ًًَٖ ا٠ُ ٣٘ظَ ٫ ػخٓش رٜلش حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ًخٕ ٝاًح .ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘

 حُ٘ظ٤ـش إٔ طظلون ىٕٝ ُِـ٣َٔش حُٔخى١ حًَُٖ ٣ظٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ اً حُـِحث٤ش، أًٍخٕ ح٬ُٔكوش

 أ٬ٛ، ٗظ٤ـش اؿَح٤ٓش طلَٜ ٫ إٔ ٣ٌٖٝٔ ح٩ؿَح٤ٓش، حُٔلخُٝش ك٢ حُلخٍ ٢ٛ ًٔخ حُـ٤َٓش،

 هطؤ حُطز٤ذ إٔ ٣َطٌذ ٣ٌل٢ ٫ ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش طخمٗ ك٢ كبٗٚ ح٤ٌُِ٘ش، ًخُـَحثْ

 .رخ٣َُٔٞ ٍَٟح هي أُلن حُوطؤ ًُي ٣ٌٕٞ إٔ ري ٫ رَ ٣ؼخُـٚ، ح١ٌُ ح٣َُٔٞ ٓٞحؿٜش ك٢

 ٛٞ رٚ رَ حُٔوٜٞى حُطز٤ذ، أؿَحٙ ح١ٌُ حُؼ٬ؽ ٗظ٤ـش ح٣َُٔٞ ٗلخء ػيّ رخ٠ٍَُ ٣وٜي ٫ٝ

 حُلخ٫ص، ٌٛٙ ك٢ ٓؼَ ح٤٣ٍَٝ٠ُٖ ٝحُلٌٍ حُل٤طش حطوخً ػيّ ٗظ٤ـش ك٤ٚ ٝهغ ح١ٌُ حُوطؤ أػَ

 حُـ٘خث٤ش. ح٤ُٔخٓش طٞؿٚ حُظ٢ حُؼ٘خَٛ أرَُ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش ح٩ؿَح٤ٓش ٝطؼي

كٚ ح٠ٍَُ، ُٔؼ٠٘ طؼ٣َق ٟٝغ ك٢ حُ٘ظَ ٝؿٜخص طؼيىص ٝهي َّ   :رؤٗٚ ٛٞ حُلوٚ رؼٞ كؼ

 >> ِٚؼ٠ٕٛخ ِبد٠خ ٔٛاؽٟ فٟ اٌشخض ٠ؤرٞ ِب  <<

 فؼً ػٓ ٔزغذ ؽبٌخ اٌؼشس << :إٔ ٛٞ حُلوٜخء ؿخُز٤ش ُيٟ ػ٤ِٚ حُٔٔظوَ حُظؼ٣َق إٔ ؿ٤َ

 أٚ ِؼ٠ٕٛبرٗ فٟ أٚ اٌّش٠غ ؽبٌخ فٟ ٔمض رٌه ٠غززجغ ٚلذ اٌّش٠غ، ثبألرٜ ِغذ ؽجٟ

ػٛاؽفٗ
1

 <<. 
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 ك٢ ًُي ٗوٜخ ٣ٝٔظظزغ رخ٣َُٔٞ ح٧ًٟ ٣ِلن ١ز٢ كؼَ ػٖ ط٘ظؾ كخُش ٛٞ حُطز٢ كخ٠ٍَُ

 ح١ٌُ ح٣َُٔٞ ر٠ٍَ اٛخرش ٖٓ ك٬ري ٝػ٤ِٚ .ػٞح١لٚ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خطٚ ك٢ أٝ ح٣َُٔٞ، كخٍ

 ح٣َُٔٞ اٛخرش ُِ٘وٚ طوغ ُْ ٝاًح .هخطِش ؿ٤َ أّ هخطِش أًخٗض ٓٞحء اٛخرش اكيحع ك٢ ٣ظٔؼَ

 حُٔٔئ٤ُٝش ا١خٍ حَُ٘ٝع ك٢ طٍٜٞ ٣ٌٖٔ ٫ٝ ٌٛح .حُطز٤ذ هطؤ ٣ٌٖ ٜٓٔخ ُِؼوخد ٓلَ ك٬

 ٢ٛ ٓخ ح٥ط٤٤ٖ؟ ٗطَف حُظٔخإ٤ُٖ ح٧ٓخّ ٌٛح ٝػ٠ِ ح٤ُٜ٘ٔش.  حُطز٤ذ أهطخء ػٖ حُـ٘خث٤ش

 .١َٝٗ ح٠ٍَُ؟ ٢ٛ ٝٓخ ؿ٘خث٤خ؟ حُطز٤ذ ػٜ٘خ ٣ٔؤٍ حُظ٢ ح٠ٍَُ أٗٞحع

 اٌغٕبئ١خ ٌٍّغؤ١ٌٚخ اٌّٛعت اٌطجٟ اٌؼشس أٔٛاع -1

 :٢ِ٣ ٓخ ػ٠ِ حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس ٜٗض

 289 ٚ 288 اٌّبدر١ٓ ألؽىبَ ؽجمب ٠زبثغ، << 
1
 عشاػ أٚ ؽج١ت أٞ اٌؼمٛثبد، لبْٔٛ ِٓ،  

 ِّبسعزٗ خالي ٠شرىجٗ، ِٕٟٙ خطأ أٚ رمظ١ش وً ػٍٝ ؽجٟ ِغبػذ أٚ ط١ذٌٟ أٚ أعٕبْ

 أٚ ثظؾزٗ، أٚ األشخبص ألؽذ اٌجذ١ٔخ ثبٌغالِخ ػشاس ٠ٍٚؾك ثٙب اٌم١بَ ثّٕبعجخ أٚ ِٙبِٗ

 >> ٚفبرٗ فٟ ٠زغجت أٚ ٌٍخطش ؽ١برٗ ٠ؼشع أٚ ِغزذ٠ّب، ػغضا ٌٗ ٠ؾذس

 ػ٠ِ حُوظَ طؼخهزخٕ ٗـيٛٔخ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ٝ 288 حُٔخىط٤ٖ أكٌخّ ا٠ُ ٝرخَُؿٞع

 ح٩كخُش ا٠ُ ػيّ ٍٝؿْ أَٜٗ 03 طظـخُٝ ُٔيس حُؼَٔ ػٖ ػـِ اكيحع أٝ حُوطؤ ٝحُـَف

 ك٤ٜخ ٣ظَطذ حُظ٢ حُلخُش ٢ٛٝ حُؼوٞرخص، طو٤ٖ٘ ٖٓ  244/2  حُٔخىس ػ٤ِٜخ ٜٗض حُظ٢ حُلخُش

 ٫ ٣ؼظزَ ٌٛح كبٕ أَٜٗ، ػ٬ػش ػٖ طوَ ُٔيس حُؼَٔ ػٖ ٢ًِ ػـِ أٝ اٛخرش حُطز٢ حُوطؤ ػ٠ِ

 ػـِ اٛخرش أٝ ػ٤ِٚ طَطذ اًح ا٫ حُطز٢ حُوطؤ ػ٠ِ ٣ؼخهذ ٫ حُوخٕٗٞ إٔ ٣لَٔ ػ٠ِ ٌٓٞطخ

 ا٠ُ ح٩كخُش . 239حُٔخىس  طظ٠ٖٔ إٔ ٖٓ ٫ري رل٤غ أَٜٗ، ػ٬ػش طلٞم ُٔيس حُؼَٔ ػٖ ٢ًِ

 حُؼوٞرخص. طو٤ٖ٘ ٖٓ 244/2  حُٔخىس

 حُؤخٍس رٚ ٛٞ ٝحُٔوٜٞى .ٓخ٤ُخ ٍَٟح ٣ٌٕٞ هي حُطز٢ حُوطؤ ػٖ حُ٘خؿْ ح٠ٍَُ إٔ ػ٠ِ

 ػ٠ِ حُويٍس ك٢ اٟؼخف أٝ حُؼ٬ؽ، ًٜٔخ٣ٍق ح٠ٍَُٔٝ ُِ٘وٚ حُٔخ٤ُش حٌُٓش ط٤ٜذ حُظ٢

 كوٞهٚ ؿ٤َ ك٢ ٣طخٍ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٝٛٞ ٓؼ٣ٞ٘خ، ح٠ٍَُ ٣ٌٕٞ أ٬ٛ. ٝهي اػيحٜٓخ أٝ حٌُٔذ

 َٗكٚ أٝ ٗؼٍٞٙ أٝ ك٢ ًَحٓظٚ حُ٘وٚ ٤ٜ٣ذ كٜٞ ك٤خطٚ، أٝ ؿٔٔٚ ٬ٓٓش ك٢ ٫ٝ حُٔخ٤ُش،

                                                             
انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاته  فً ذلك برعونته أو عـدم احتٌاطـه أو عـدمكل من قتل خطأ أو تسبب  >>:على ما ٌلً 066تنص المادة  . 1

 .<< دج 02222إلى 1222 نأشهر إلى ثالثة سنوات وبغرامة مـاألنظمة ٌعاقب بالحبس من ستة 
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 أٝ ٢ًِ ػـِ ػٜ٘خ ٣٘ظؾ ًخ٩ٛخرش حُظ٢ حُٔخى١ رخ٠ٍَُ ح٧ىر٢ ح٠ٍَُ ٣وظ٢ِ ٝهي .ػخ١لظٚ أٝ

 ٖٓ حُٞحُي٣ٖ ٤ٜ٣ذ ح١ٌُ كخُش ح٧ُْ ٓؼَ ػ٘ٚ ٣٘ظوَ هي ًٔخ حُـْٔ، ط٣ٞ٘ٚ أٝ حُؼَٔ، ػٖ ؿِث٢

 حُظؼ٣ٞٞ هخر٤ِش ػ٠ِ حُـِحث١َ ٗٚ حَُٔ٘ع ٝهي ٓؼ٬. ٌٛح ًخ٫رٖ ػ٤ِٜٔخ ػ٣ِِ كويحٕ ؿَحء

 ػ٠ِ ط٘ٚ حُـِحث٤ش حُظ٢ ح٩ؿَحءحص ٖٓ طو٤ٖ٘ 3/4حُٔخىس  ك٢ ًُٝي حُٔؼ٣ٞ٘ش، ح٧َٟحٍ ػٖ

 :ح٥ط٢

 أٚ عضّب١ٔخ أٚ ِبد٠خ وبٔذ عٛاء اٌؼشس أٚعٗ وبفخ ػٓ اٌّذ١ٔخ اٌّغؤ١ٌٚخ دػٜٛ رمجً<<

 .  >>اٌغضائ١خ اٌذػٜٛ ِٛػٛع اٌٛلبئغ ػٓ ٔبعّخ داِذ ِب أدث١خ

 طٔظ٘يحٕ ا٠ُ حُِظ٤ٖ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ٝ 288 حُٔخىط٤ٖ أكٌخّ ا٠ُ رخَُؿٞع ٌُٖٝ

أٝ  حُوظَ ؿ٣َٔش ػ٠ِ ًٍِطخ هي ٗـيٛٔخ حُل٢َٔٗ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 320 ٝ 319 حُٔخىط٤ٖ

 .حُـَف أٝ حُوظَ ك٢ حُٔظٔؼِش حُ٘ظ٤ـش طلون حُـ٣َٔظ٤ٖ ٛخط٤ٖ ُو٤خّ ٣٘ظ١َ اً حُوطؤ، حُـَف

حُظـ٣َْ  ٌٛح ٝرٔٞؿذ .حُطز٤ذ طيهَ ؿَحء ٖٓ أىر٤خ ط٠ٍَ أٗٚ ٣ؼزض إٔ ٣َُِٔٞ ٣ٌل٢ ك٬

ٖٓ  هخ١جخ ِٓٞى حُؼ٤ٓٞٔش حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس رٔٞؿذ ُِوطَ حُـ٤َ طؼ٣َٞ ٣ؼي

حُٔل٤َٟٖٝ  حُلٌٍ أٝ رخ٧ٓخٕ ح٫ُظِحّ ُٔوخُلظٚ ُِوطَ ح٣َُٔٞ ٣ؼَٝ ح١ٌُ حُطز٤ذ

حُٔٞؿذ  حُطز٢ حُوطؤ ٣َطٌِ رل٤غ ؿ٘خث٤خ، ًُي ػ٠ِ ك٤ؼخهذ حُِٞحثق أٝ حُوخٕٗٞ رٔٞؿذ

ٝحُٔخىس  288 حُٔخىس ك٢ ػ٤ِٚ حُٜٔ٘ٞٙ ح٠ٍَُ أٝ حُ٘ظ٤ـش طلون ػ٠ِ حُـ٘خث٤ش ُِٔٔئ٤ُٝش

طليى  حُظ٢ ٢ٛ ح٠ٍَُ ؿٔخٓش إٔ ًُي حُـ٤َٓش، حُ٘ظ٤ـش كيٝع رٞؿٞد طو٤٠خٕ حُِظ٤ٖ  289

 حُـ٘خث٤ش رل٤غ حُؼوٞرش طوخىّ ٓيس طلي٣ي ٗؤٗٚ ٖٓ ًُي إٔ ًٔخ ؿ٘لش، أٝ حُـ٣َٔش ٓوخُلش ١ز٤ؼش

 كخُش طلخهْ ك٢ ًُٝي حُو٠خث٤ش حُٔظخرؼش أػ٘خء حُـ٣َٔش ٝٛق طـ٤٤َ حُـ٘خث٢ ُِوخ٢ٟ ٣ٌٖٔ

 .حُلخَٛ ح٠ٍَُ أٝ حُوطَ

 حُٔظخرؼش ٓجَ أػ٘خء حُٞكخس كيػض اًح ػْ حُوطؤ، حُـَف أٓخّ ػ٠ِ حُطز٤ذ ٓظخرؼش ك٤ٌٖٔ

.حُوطؤ حُوظَ أٓخّ ػ٠ِ ٓظخرؼظٚ ٝطٔض حُطز٤ذ
1

 أٓخّ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٓظخرؼش ٣ٌٖٔ ٫ٝ ٌٛح 

حُوطؤ حُـَف رـ٣َٔش ػ٤ِٚ حُلٌْ رؼي طلون ح١ٌُ حُوطؤ حُوظَ
2
 اكيٟ ُو٤خّ ٣٘ظ١َ ٝرخُظخ٢ُ .

 أ١ حُوظَ ٢ٛ ٓؼ٤٘ش ٗظ٤ـش طظلون إٔ 289 ٝ 288 حُٔخىط٤ٖ ك٢ ػ٤ِٜٔخ حُٜٔ٘ٞٙ حُـ٣َٔظ٤ٖ

 حُوطؤ طٞحكَ ٜٓٔخ ُِـ٣َٔش، ه٤خّ ك٬ حُ٘ظ٤ـش ٌٛٙ طليع ُْ كبًح ح٩ٛخرش، أٝ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ ٝكخس

                                                             
1 . FLOUZAT (M.D.), AUBA et TAWIL (S.P.), op. cit, p.84. 
2 MORGANE-DAURY (Fauveau), op. cit, p. 36. 
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 ك٢ ٣ظٍٜٞ ٝؿٞىٙ ٫ ٧ٗٚ حَُ٘ٝع ػ٠ِ ٣ؼخهذ ٫ٝ ؿ٤ٔٔخ، ٣ٌٖ ٜٝٓٔخ حُطز٤ذ، ِٓٔي ك٢

ػٔي٣ش ؿ٤َ ؿ٣َٔش
1
. 

 ٝكخس ػ٘ٚ ط٘ـْ ح١ٌُ ح٠ٍَُ ٛٞ أٝ ؿ٤َٙ، ك٤خس حُـخ٢ٗ رٚ ٣ِٛن ٗ٘خ١ ًَ ٛٞ كخُوظَ

 حُظوي٣َ ١ز٤ذ طؤهَ ٝٓؼخُٚ حَُٝف، ٩ٛخرظٚ ًُٝي ح٠ٍَُ أٗٞحع أٗي ٝٛٞ ح٣َُٔٞ،

 ٓٞص ا٠ُ أىٟ ٓٔخ اكخهظٚ، ا٠ُ ٝحُٔؼ٢ ح٩َٓحع ك٢ حُؼ٤ِٔش أػ٘خء ح٣َُٔٞ كخُش ػ٠ِ حَُٔ٘ف

حُيٓخؽ ٓٞص ٝرخُظخ٢ُ حُٔن، ه٣٬خ
2
. 

 ح٩ٛخرخص ػٖ ك٬٠ ٣َ٘ٔ، حُـَف كِلع .ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ رـْٔ أػَح طَى ٓخ ًَ كٜٞ حُـَف أٓخ

 أ٤ٛذ إٔ حُطز٤ذ هطؤ ػ٠ِ طَطذ حُظخَٛس. كبًح حُزي٤ٗش ح٩ٛخرخص ٝح٧َٓحٝ، حُزخ٤٘١ش

 طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ُِٔخىس ططز٤وخ ًُي ػٖ ؿ٘خث٤خ ٣ٔؤٍ كبٗٚ َٓٝ أٝ رخ٤٘١ش ربٛخرش ح٣َُٔٞ

 حُؼ٤ِٔش ٖٓ أٝ ػ٬ؿٚ ٖٓ ح٣َُٔٞ كٍٜٞ ػيّ حُطز٤ذ ػ٘ٚ ٣ٔؤٍ ٍَٟح ٣ؼي ٫ٝ .حُؼوٞرخص

 ٫ ٧ٗٚ طـَرش ٝأًؼَ أهيّ ١ز٤ذ ٖٓ ػ٤ِٜخ ٣لَٜ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ حُظ٢ حُ٘ظخثؾ ػ٠ِ حُـَحك٤ش

 ٖٓ ٣ؼي ٫ ًٔخ .ٝحُزَحػش حُٜٔخٍس ٖٓ ٝحكيس ىٍؿش ػ٠ِ ٣ٌٞٗٞح إٔ ح١٧زخء ؿ٤ٔغ ٓطخُزش ٣ٌٖٔ

 ؿِث٤خ، أٝ طخٓخ حُ٘لخء ػيّ ًخٕ ٓٞحء ٠٣َٓٚ، ػ٬ؽ ك٢ حُطز٤ذ ٣لَ٘ إٔ أ٠٣خ ح٠ٍَُ هز٤َ

 ح٣َُٔٞ ٓز٤َ ك٢ ٣زٌٍ إٔ ٛٞ رٚ ٣ِظِّ ٓخ ًَ إ رَ ٠٣َٓٚ، ربٗلخء ٣ِظِّ ٫ حُطز٤ذ ٧ٕ

 ٫ ًؼ٤َس ٝحػظزخٍحص ػٞحَٓ ػ٠ِ ٣ظٞهق حُ٘لخء. كخُ٘لخء ا٠ُ ٍُِٞٛٞ ٓؼِٚ ٖٓ حُٞحؿزش حُؼ٘خ٣ش

 حُ٘خك٤ش ٖٓ ح٣َُٔٞ حٓظؼيحى حٍُٞحػش، ٓؼ٬ حُؼٞحَٓ، ٌٛٙ ٖٓ ىحثٔخ، حُطز٤ذ ُِٔطخٕ طو٠غ

 طوِق أٝ حُؼٞحَٓ ٌُٜٙ ٗظ٤ـش ح٣َُٔٞ كخُش ٓخءص اًح حُطز٤ذ ػ٠ِ ٓٔئ٤ُٝش ك٬ .حُـٔٔخ٤ٗش

 .ػ٘خ٣ش رزٌٍ حُظِحّ كو٢ ٛٞ رَ ٗظ٤ـش، رظلو٤ن حُظِحٓخ ٤ُْ حُظِحٓٚ ٧ٕ ػخٛش، كيٝع ػٜ٘خ

 ا٠ُ ٓؼ٘خٙ ٣ظٔغ ح١ٌُ ح٣٩ٌحء ؿ٘خث٤خ حُطز٤ذ ػ٘ٚ ٣ٔؤٍ ح١ٌُ ح٠ٍَُ هز٤َ ٖٓ ًٌُي ٣ٝؼظزَ     

 رٌَ ٣ل٢٤ رٌُي كٜٞ أٗٔـظٚ، ك٢ هطغ اكيحع ىٕٝ رخُٜلش ٠٣َ أٝ أُٔخ ُِـْٔ ٣ٔزذ ٓخ ًَ

 ًخٕ أ٣خ ٟخٍس ٓٞحى اػطخء أٝ ػٔيح، ٝهغ ا٣ٌحء ٣ؼي إٔ ٣ٌٖٔ ٓٔخ حُـْٔ، ر٬ٔٓش ٣ْٔ ٓخ

 ػٜ٘خ ط٘ـْ حُظ٢ ح١٧زخء أهطخء حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 حُٔخىس ٗٚ ٟٖٔ ٗٞػٜخ. ٝ ٣يهَ

 حُـْٔ، ٝظخثق ُزؼٞ ؿِث٢ أٝ ٢ًِ طؼط٤َ أٝ ٣َُِٔٞ، ٓٔظي٣ٔش ػخٛش اكيحع أٝ أَٓحٝ

 .حُطز٢ حُوطؤ ٗظ٤ـش حُزَٜ ٝكويحٕ حُؼ٤ٖ اط٬ف

                                                             
 .127د. منٌر رٌاض حنا، المرجع السابق، ص . 1
 41د.منصور عمر المعاٌطة، المرجع السابق، ص . 2
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 إٔ ح٩كخُش ػ٠ِ حُؼ٤ٓٞٔش حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس ط٤ٔ٠ٖ ٣ٌٖٔ ٓزن، ٓخ ػ٠ِ ٝػ٬ٝس

 ثغ١ش رغجت ِٓ وً<<  ٜٗض:  حُظ٢ حُؼوٞرخص ، طو٤ٖ٘ ٖٓ  244/2حُٔخىس  ػ٤ِٚ ٜٗض ٓخ ا٠ُ

 ٠غبٚص اٌؼًّ ػٓ وٍٟ ػغض ػ١ٍٗ ٠زشرت ال ِشع أٚ إطبثخ أٚ عشٚػ، إؽذاس فٟ لظذ

 ػذَ أٚ إّ٘بٌٗ أٚ أزجب٘ٗ ػذَ أٚ اؽز١بؽٗ ػذَ أٚ سػٛٔخ ػٓ ٔبشئب رٌه ٚوبْ أشٙش صالصخ

 >>إٌظُ ِشاػبح

 ػٖ ٢ًِ ػـِ أٝ اٛخرش حُطز٢ حُوطؤ ػ٠ِ ك٤ٜخ ٣ظَطذ حُظ٢ حُلخُش 239 حُٔخىس طظ٠ٖٔ كِْ

 ٖٓ طو٤ٖ٘ 244/2 حُٔخىس طِٜ٘ٔخ حُظ٢ حُٔوخُلش أَٜٗ. ٝ ٢ٛ ػ٬ػش ػٖ طوَ ُٔيس حُؼَٔ

 ٖٓ ري ٫ ٣ؼخهذ ٫ رؤٗٚ ح٧ه٤َس حُلخُش ٌٛٙ ػٖ 239 حُٔخىس ٌٓٞص ٣لَٔ ٫ ٝ كظ٠ .حُؼوٞرخص

 حُؼوٞرخص. ٖٓ طو٤ٖ٘ 244/2 حُٔخىس ا٠ُ ح٩كخُش حُٔخىس ٗٚ ط٤ٔ٠ٖ

 ٗلٞ ٛخٓش هطٞس ٣ؼي حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس رٔٞؿذ ُِوطَ حُـ٤َ طؼ٣َٞ طـ٣َْ إ

 ح٣َُٔٞ طؼ٣َٞ كخُش ك٢ ٓـَٓخ حُطز٤ذ ِٓٞى ٣ٜزق اً حُطز٢، حُوطؤ ٓـخٍ ك٢ حُظطٍٞ

 حَُىع ٓـَى ٣ٌل٠ ك٬ .حُوٞح٤ٖٗ رٔٞؿذ حُٔل٤َٟٖٝ ٝحُلٌٍ رخ٧ٓخٕ ح٫ُظِحّ رٔوخُلش ُِوطَ

 أٝ ٝرخث٤ش رؤَٓحٝ ح٩ٛخرش ُوطَ ح٣َُٔٞ طؼ٣َٞ ٓؼَ حُٔوخُلخص، ٌٛٙ ٓؼَ ػٖ حُظؤى٣ز٢

 ٝطلي٣ي طـ٣َْ ػ٠ِ حَُٔ٘ع ُِحٓخ كٌخٕ .١ز٤ش أهطخء ٗظ٤ـش ٓؼ٬ ح٣٩يُ ٓؼَ ػ٬ؽ ُٜخ ٤ُْ

 كوَس أٟخف هي طو٤ٖ٘ حُٜلش ٖٓ 239 حُٔخىس طؼي٣َ إٔ ٤ٓٔخ حُـَحثْ، ٌٛٙ ُٔؼَ ؿ٘خث٤ش ػوٞرش

 اٌؼمٛثبد ثزطج١ك ٠ىزفٟ ػشس، أٞ فٟ إٌّٟٙ اٌخطأ ٠زغجت ٌُ إرا :<<٢ِ٣ ٓخ ػ٠ِ ط٘ٚ

 حُ٘ظ٤ـش رليٝع حُـ٘خث٤ش حُؼوٞرش ٝطٞه٤غ حُٔظخرؼش حَُٔ٘ع ٍر٢ ػ٠ِ ى٤َُ ٌٝٛح >> .اٌزأد٠ج١خ

 .ٟخٍس ٗظ٤ـش ُِوطَ حُظؼ٣َٞ ػٖ ٣٘ـْ ُْ ٓخ حُؼوٞرش طٞه٤غ ٣ٌٖٔ ٫ اً ح٠ُخٍس،

 حُؼ٤ٓٞٔش، حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس ٗٚ ك٢ حُٔظ٠ٖٔ ٠ٍَُِ حُؼ٤ِٔش حُظطز٤وخص ٖٝٓ

 ط٤٘٣َٖ " رٔٔظ٘ل٠ ٝحُطلُٞش ح٧ٓٞٓش ِٜٓلش ِٛص حُظ٢ "ٙ ا٣ِس،" ح٤ُٔيس ه٤٠ش ٓؼ٬ ٗـي

 ٌٛٙ ك٤خس ػَٟض حُظ٢ حُؼ٤َٔس ح٫ُٞىس ػ٤ِٔش ؿَحء 2006 أك٣ََ 29 ك٢ رـَىح٣ش " ارَح٤ْٛ

 ٍٝٛٞ ػ٘ي رل٤غ حَُكْ، ٖٓ حُـ٤ٖ٘ اهَحؽ ك٢ ح٬ُٔه٢ ٣َ١وش حٓظؼٔخٍ ٗظ٤ـش ُِوطَ ح٤ُٔيس

 حُٔٞؿخص ط٣َٜٞ كلٞٙ ربؿَحء  "ّ.ٕ " حُٔ٘خٝد حُطز٤ذ هخّ ح٫ُٞىس، هْٔ ا٠ُ ح٠ُل٤ش

 حُِـٞء حُطز٤ذ كوٍَ ٤ًِٞؿَحٓخص، 04 طؼيٟ حُـ٤ٖ٘ كـْ إٔ أظَٜص ُِـ٤ٖ٘ حُٜٞط٤ش كٞم

 ُظلخى١ حُو٣َٜ٤ش ُِؼ٤ِٔش أ٤ُٝش ١ز٤ش ١َٝم ٝٓخثَ ٝؿٞى ٍؿْ ٩هَحؿٚ ح٬ُٔه٢ ٣َ١وش ا٠ُ
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 ٌٛٙ حٓظؼٔخٍ ٝٗظ٤ـش .١ز٤ش ٜٓخىٍ أًيطٚ ٓخ ٌٝٛح ١ٝلِٜخ ح٧ّ ك٤خس ػ٠ِ ِٓز٤ش ٗظخثؾ أ٣ش

 ٠ُٔخػلخص ػَٟٜخ حَُكْ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ىحه٢ِ ٣ِٗق ا٠ُ ح٠٣َُٔش طؼَٟض حُط٣َوش

 أىص ٓٔظؼـِش رط٣َوش حَُكْ حٓظجٜخٍ رٜخ طْ أهَٟ، ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش اؿَحء حٓظيػض هط٤َس

 أىهَ ح١ٌُ ح٧َٓ ح٠٘ٔ٤ُ، ح٤ٌُِش ٝظ٤لش ػ٠ِ ريٍٝٙ أػَ ح١ٌُ ٝحُلخُذ، حُٔؼخٗش طِٔم ا٠ُ

 حُـَحك٤ش حُؼ٤ِٔخص ٖٓ ِِٓٔش اؿَحء ططِزض حُٜل٤ش ٠ُِٔخػلخص ٬ُٓٓش َٓكِش ك٢ ح٠ُل٤ش

 حُظ٢ حُؼ٤ِٔش ٓوخُلخص ٖٓ طؼخ٢ٗ ُحُض ٓخ ح٠ُل٤ش ٌُٖ .ا٬ٛكٚ ٣ٌٖٔ ٓخ ا٬ٛف هٜي ُٜخ

 رؼخٛش أ٤ٛزض " ا٣ِس " ح٤ُٔيس كبٕ حُوزَحء طوخ٣ٍَ ٝكٔذ .ط٘ٞٛخص ا٠ُ حُُٔٞٞى ػَٟض

 " حُٔظْٜ ح٠ُل٤ش طخرؼض ٝهي ح٬ُٔه٢، ُؼ٤ِٔش ٗظ٤ـش ًخٗض ح٠٘ٔ٤ُ ٤ًِٝظٜخ ٍكٜٔخ ك٢ ٓٔظي٣ٔش

 حُطز٢ حُوطؤ ؿ٘لش حٍطٌخرٚ أٓخّ ػ٠ِ رـَىح٣ش ح٫رظيحث٤ش حُٔلٌٔش ٓٔظٟٞ ػ٠ِ " ّ.ٕ

 ػ٤ِٚ حُٔؼخهذ حُؼ٤ٓٞٔش حُٜلش طو٤ٖ٘ ٖٓ 239 حُٔخىس ك٢ ػ٤ِٚ حُٜٔ٘ٞٙ حُلؼَ ٝٛٞ ح٢ُٜ٘ٔ

حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ُِٔخىس ١زوخ
1
. 

 اٌؼشس ششٚؽ -2

 :١َٝٗ أٜٛٔخ ػيس طٞحكَ حُطز٤ش  حُٔٔج٤ُٞش ػ٘خَٛ ٖٓ أٓخ٢ٓ ًؼَٜ٘ ح٠ٍَُ ك٢ ٣٘ظ١َ

 ٌٝٛح ُِوطؤ، ١ز٤ؼ٤ش ٗظ٤ـش ٣ٌٕٞ ٓخ ٛٞ حُٔزخَٗ ٝح٠ٍَُ :ِجبششا اٌؼشس ٠ىْٛ أْ -1.2

 حُٔزخَٗ ح٠ٍَُ .ُِوخٕٗٞ ٝكوخ ٓزز٤ش ػ٬هش ُٚ حُٔ٘٘ت حُوطؤ ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ٣ٌٕٞ ح١ٌُ ٛٞ ح٠ٍَُ

 ًُي ٛٞ ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔج٤ُٞش ه٤خّ ًٌٝح ُِظؼ٣ٞٞ حُوخرَ ٠ٍَُِ حُؼخٓش ح١َُٝ٘ ًؤكي

 حُل٤طش حُظِحّ ٝٛٞ حُطز٤ذ ػ٠ِ حُٔلَٝٝ حُؼخّ رخ٫ُظِحّ حُٞكخء ػيّ ػٖ ح٠ٍَُ حُ٘خطؾ

 ٓلظٔذ حُيًظٍٞ ٣وٍٞ ح٬ُُٓش. ًٝٔخ حُؼ٘خ٣ش رٌٍ ك٢ حُٔظٔؼَ رخ٫ُظِحّ ٝػيّ حُٞكخء ٝحُلٌٍ،

 اٌغجج١خ ٌشوٓ ؽز١ّخ ٔز١غخ ٘ٛ ثً خبطب، ششؽب ١ٌظ اٌّجبشش اٌؼشس أْ اشزشاؽ<<  رخهلل:

<<.
2

 

 ٓٔظوز٬. أٝ كخ٫ ًخٕ ٓٞحء أ٤ًيح ًخٕ ٓخ ٛٞ حُٔلون ح٠ٍَُ :ِؾممب اٌؼشس ٠ىْٛ أْ -2.2

 أٓخ ٓ٘لؼظٚ. ٖٓ رؼٞ أٝ ػ٠ٞ كوي أٝ حُٔٞص كخ٫ص حُٞهٞع حُٔلون ح٠ٍَُ أٓؼِش ٖٝٓ

                                                             
 0226/11/17ص، 21. زقاي الشٌخ، قضاء غرداٌة ٌنظر فً ملف سٌدة أصٌبت بعاهة بسبب خطا طبً، جرٌدة الـشروق الٌـومً . 1
 .35عمر المعاٌطة، المرجع السابق، ص.ذكره، منصور  021د. بسام محتسب باهللا، المرجع السابق، ص . 2
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ك٢  حٌُٔذ ػٖ ٣وؼيٙ رؼـِ ح٣َُٔٞ ٣ٜخد ًؤٕ كٜٞ حُٔٔظوزَ ك٢ حُٞهٞع حُٔلون ح٠ٍَُ

 ك٢ حُظؼ٣ٞٞ ١خُذ أكو٤ش أهَص حُظ٢ ح٣َُٜٔش حُ٘وٞ ٓلٌٔش رٚ ه٠ض ٓخ ٝٛٞ حُٔٔظوزَ،

 ك٢ ٣وغ ح١ٌُ ح٠ٍَُ هٜخثٚ حُٞهٞع.ٖٝٓ ٓلون ًخٕ ٓظ٠ حُٔٔظوزَ ح٠ٍَُ ١ِزٚ ػٖ

 كٌْ ك٢ ٣ؼظزَ ح٠ٍَُ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٝٛح كظَس، رؼي ا٫ طظَٜ ٫ حُطز٢ حُوطؤ ٗظخثؾ إٔ حُٔٔظوزَ

 ػ٘ٚ ٣ٔؤٍ ٫ كٜٞ ح٫كظٔخ٢ُ ح٠ٍَُ ٝحُظؼ٣ٞٞ.أٓخ حُٔٔئ٤ُٝش ػ٤ِٚ ٣ٝظَطذ حُٔلون ح٠ٍَُ

 ح٠ٍَُ كٍٜٞ حكظٔخٍ. إٔ أهَص ك٤غ َٜٓ ك٢ حُ٘وٞ ٓلٌٔش رٚ ه٠ض ٓخ ٝٛٞ حُطز٤ذ،

طلووٚ  ٣ِِّ رَ حُظؼ٣ٞٞ ُطِذ ٣ِٜق ٫
1
. 

 ر٘ؤٜٗخ حُظ٢  La perte d’une chanceحُلَٛش  طل٣ٞض ٓٔؤُش ا٠ُ ٤َ٘ٗ حُٜيى ٌٛح ٝك٢

 ك٢ روطجٚ طٔزذ ٖٓٔ طؼ٣ٞٞ ػ٠ِ رخُلٍٜٞ ٠ُِل٤ش حُٔٔخف هي٣ٔخ حُل٢َٔٗ حُو٠خء أهَ

 ٖٓ ه٤٠ش ك٢ رطؼٖ حٌُِٔق حُٔلخ٢ٓ ا٠ُ رخُ٘ٔزش حُلخٍ ٛٞ ًٔخ حُلَٛش، طِي ٖٓ كَٓخٗٚ

 كوٚ ٖٝٓ حُو٤٠ش ًٔذ كَٛش ُٚ ًخٗض كخًَُٔٞ ٣٘و٢٠، حُطؼٖ أؿَ ٣ٝظَى ًِٓٞٚ ١َف

 "ػ٘ٞحٕ طلض حُطذ ٓـخٍ ك٢ حُٔٔؤُش ٌٛٙ طٞؿي حُلَٛش. كٞحص ػٖ طؼ٣ٞٞ ػ٠ِ حُلٍٜٞ

 ًٛزض ٝهي La perte  de chance de survieحُل٤خس  ه٤ي ػ٠ِ حُزوخء ك٢ حُلَٛش طل٣ٞض

 ك٢ روطجٚ طٔزذ ح١ٌُ حُطز٤ذ إٔ ا٠ُ 1965 ٓ٘ش ٌٓ٘ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ُٔلٌٔش حُٔي٤ٗش حُـَكش

 طؼ٠٣ٞٚ ػٖ ٓٔج٫ٞ حُ٘لخء ٣ٌٕٞ أٝ حُل٤خس ه٤ي ػ٠ِ حُزوخء ك٢ ٠٣َٓٚ ػ٠ِ كَٛش طل٣ٞض

 ٓئًيس، رٜلش طؼزض ُْ ح٠ُخٍس ٝحُ٘ظ٤ـش حُطز٤ذ هطؤ ر٤ٖ حُٔزز٤ش حُؼ٬هش إٔ ٓغ ؿِحث٤خ،

 كٞحص كٌَس َٛحكش ٍك٠ض حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ ُٔلٌٔش حُـ٘خث٤ش حُـَكش كبٕ ٌٛح ػٌْ ٝػ٠ِ

 ٝحُـَف حُوظَ رظٜٔش . حُطز٤ذ اىحٗش ػ٤ِٜخ طئْٓ إٔ ػ٠ِ ٛخُلش ؿ٤َ ٝحػظزَطٜخ حُلَٛش

.1996 ٗٞكٔزَ 20 ك٢ ُٜخ كٌْ ك٢ ًُٝي حُوطؤ
2

 

 ٓخ ؿخُزخ حُلخ٫ص ٌٛٙ ك٢ حَُٔ٘ٝػش ٝحُِٜٔلش :ِششٚػخ ِظٍؾخ اٌؼشس ٠ّظ أْ -3.2

 .حُوخٕٗٞ ٣ل٤ٜٔخ ؿ٤ٔؼٜخ ٢ٛٝ ٬ٓٝٓظٚ ح٩ٗٔخٕ ك٤خس طٌٕٞ

 اٛخرش ا٠ُ أىص ٓٞحء حَُٔطٌذ، حُوطؤ ٗظخثؾ طٌٖ كٜٔٔخ : شخظ١ب اٌؼشس ٠ىْٛ أْ  -4.2

 ػخرض حُلخُظ٤ٖ ًِظخ ك٢ حُـ٘خث٤ش حُٔظخرؼش كلن ٝكخطٚ، ا٠ُ أىص أٝ ٓظلخٝطش رؤَٟحٍ ح٠ٍَُٔٝ
                                                             

 35د. منصور عمر المعاٌطة، المرجع السابق، ص  . 1
2 . MORGANE-DAURY (Fauveau), op.cit, P. 38. 
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 حُؼخٓش. ٤ُِ٘خرش

 :اٌفشع اٌضبٌش

 ٚاٌؼشس اٌخطأ ث١ٓ اٌغجج١خ ػاللخ

 ر٤ٖ طَر٢ ٓزز٤ش ٍحرطش ٛ٘خى ًخٗض اًح ا٫ حُٞؿٞى ك٤ِ ا٠ُ ُِـ٣َٔش حُٔخى١ حًَُٖ ٣وَؽ ٫

 رخُٔـ٢٘ ُلوض حُظ٢ ح٠ُخٍس حُـ٤َٓش ٝحُ٘ظ٤ـش حُلخػَ)حُطز٤ذ( أطخٙ ح١ٌُ حُلؼَ ػيّ أٝ حُلؼَ

)ح٣َُٔٞ( ػ٤ِٚ
1
 كيٝع حُٔخى١ ًٍٜ٘خ ٣ظطِذ حُظ٢ حُـَحثْ ك٢ حُٔزز٤ش حُؼ٬هش أ٤ٔٛش ٝطظَٜ .

 ك٢ ػ٤ِٜٔخ حُٜٔ٘ٞٙ حُوطؤ ٝح٩ٛخرش حُوظَ ؿ٣َٔظخ ٓؼ٬ حُـَحثْ ٌٛٙ ٖٝٓ ٓؼ٤٘ش، ٗظ٤ـش

 ٝهٞع ٖٓ ري ٫ حُـ٣َٔظ٤ٖ ٛخط٤ٖ كل٢ حُـِحث١َ، حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 289 ٝ 288 حُٔخىط٤ٖ

 أٗٞحع ٖٓ ٗٞع رؤ١ أٝ رـَف اٛخرظٚ أٝ اٗٔخٕ ٓٞص ٣ليع ٝإٔ حُٔظْٜ، ؿخٗذ ٖٓ هطؤ

 .ح٩ٛخرش أٝ حُٔٞص ًُٝي حُوطؤ ٌٛح ر٤ٖ ٓزز٤ش ٍحرطش ٛ٘خى طٌٕٞ إٔ ٣ـذ ًٔخ ح٣٩ٌحء،

 .ح٩ؿَح٤ٓش ُِ٘ظ٤ـش حُٞك٤ي حُٜٔيٍ ٛٞ حُـخ٢ٗ ٗ٘خ١ ًخٕ اًح ٛؼٞرش أ٣ش حُٔزز٤ش طؼ٤َ ٫ٝ

 .حُوخٕٗٞ ػ٤ِٜخ ٣ؼخهذ حُظ٢ حُ٘ظ٤ـش اكيحع ك٢ أهَٟ أٓزخد طيحهِض ٓخ اًح طيم حُٔٔؤُش ٌُٖٝ

 ٓؼَ ُٚ ٓؼخَٛس أٝ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ ر٤٘ش ٠ًؼق حُـخ٢ٗ كؼَ ػ٠ِ ٓخروش طٌٕٞ هي ح٧ٓزخد ٌٝٛٙ

 ِٓٞى ػ٠ِ ٫كوخ ٣ٌٕٞ هي ًٔخ حُٞهض، ٗلْ ك٢ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ ػ٠ِ ٣وغ هي آهَ حػظيحء ٝؿٞى

 ك٢ حُلـخث٢ حُلخىع أٝ حُوخَٛس حُوٞس طظيهَ هي رَ حُؼ٬ؽ، ك٢ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ اٛٔخٍ ٓؼَ حُـخ٢ٗ

كؼِٚ؟ ػ٠ِ حُـخ٢ٗ ٣ٔؤٍ كَٜ ح٠ُخٍس، حُ٘ظ٤ـش اكيحع
2
 ٓلَ ٣ِحٍ ٫ٝ حُظٔخإٍ ٌٛح ًخٕ ُوي .

 .ح٥ط٤ش حُلَٝع ك٢ ػ٘ٚ ح٩ؿخرش ٗلخٍٝ حُوخٕٗٞ، َٗحف ٖٓ حٌُؼ٤َ ػ٘خ٣ش

 اٌغجج١خ ػاللخ ػٕظش فٟ ل١ٍذ اٌزٟ إٌظش٠بد -1

 حُٔزز٤ش، ُؼ٬هش ىه٤ن ٓؼ٤خٍ طلي٣ي ٜٓ٘ٔخ ًَ طلخٍٝ حُـ٘خث٢ حُلوٚ ك٢ ٗظ٣َخص ػيس ظَٜص ُوي

 :أٜٛٔخ

 ٝٓلخىٛخ Von Buri  ر١َ٤ كٕٞ ح٧ُٔخ٢ٗ حُلو٤ٚ حُ٘ظ٣َش رٌٜٙ هخٍ :ح٧ٓزخد طؼخىٍ ٗظ٣َش 

                                                             
 25نشأت فتحً محمد عبد اهللا، المرجع السابق، ص . 1
 110منٌر رٌاض حنا، المرجع السابق، ص . 2
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 أكيػض حُظ٢ ح٧ٓزخد ٖٓ ٣ؼظزَ – رؼ٤يح ًخٕ ٜٓٔخ - ح٠ٍَُ اكيحع ك٢ ىهَ ُٚ ٓزذ ًَ إٔ

 ٓؤُٞكش ح٧ٓزخد ٌٛٙ أًخٗض ٓٞحء ًخ٥ه٣َٖ، ٓٔج٫ٞ ٓزذ ًَ ٛخكذ ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُ ٝػ٤ِٚ

 ا٠ُ ٝؿٜض ٝهي .أهَ ٗوٚ أٝ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ ُلؼَ أّ حُطز٤ذ ُلؼَ ٍحؿؼش ٗخىٍس حُلٍٜٞ، أّ

 كخػ٤ِش، ح٧هَ أٝ ح٧ًؼَ حُٔزذ ر٤ٖ طلَهش أ٣ش طو٤ْ ٫ أٜٗخ أٜٛٔخ ٗي٣يس، حٗظوخىحص ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش

 ا٠ُ طئى١ رٌُي ك٢ٜ ا٤ُٜخ، حُٔئى١ ٝحُٔزذ حُ٘ظ٤ـش كٍٜٞ ٓ٘خٓزش ر٤ٖ ط١ٞٔ ٝأٜٗخ

 طلَٔ اً حُٔزز٤ش، ػ٬هش ك٢ طٞٓغ ٝأٜٗخ ٝحٓغ ٗطخم ػ٠ِ حُـ٘خث٤ش رخُٔٔئ٤ُٝش ح٫ػظَحف

 ٗظخثؾ ػٖ ك٬٠ ٓ٘ٚ ؿٔخٓش ح٧ٗي ح٧هَٟ ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧ػٔخٍ ٗظخثؾ ح٧ٍٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ حُؼَٔ

 كظوظخٍ طؼٞى ػْ ح٧ٓزخد، طؼخىٍ طوَ أٜٗخ ك٤غ ٖٓ ٗلٜٔخ ٓغ طظ٘خهٞ أٜٗخ حُطز٤ش ًٔخ ح٧ػٔخٍ

 .حُٔٔئ٤ُٝش ػذ ػ٤ِٚ طِو٢ ٓززخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ

  :األلٜٛ اٌغجت ٔظش٠خ -1.1

 ح٧هٟٞ حُؼخَٓ ٛٞ حُ٘ظ٤ـش ٓزذ إٔ ا٠ُ ك٤ٜخ ًٛذ " ٤ًَٔ ر٤َ ًخٍٍ " حُ٘ظ٣َش رٌٜٙ هخٍ ٝهي

 ٓظٞحكَس حُٔزز٤ش ػ٬هش طؼي ٫ أٗٚ ًُي ٓوظ٠٠ ٝ. اكيحػٜخ ك٢ آٜخٓخ ح٧ًؼَ ػْ ٖٝٓ كؼخ٤ُش،

 ح٧ٓزخد ٓخثَ ٖٓ كؼخ٤ُش أًؼَ حُلؼَ ٌٛح إٔ أػزض اًح ا٫ ح٩ؿَح٤ٓش ٝحُ٘ظ٤ـش حُـخ٢ٗ كؼَ ر٤ٖ

 ٓخػيص ١َٝٗ أٝ ظَٝف ٓـَى ح٧ٓزخد رخه٢ طؼي حُ٘ظ٣َش ٌُٜٙ ٝٝكوخ .حُ٘ظ٤ـش ا٠ُ حُٔئى٣ش

حُظَٝف ُٚ ٤ٛٝؤص ح٧هٟٞ حُٔزذ
1
. 

 ك٢ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ط٘ل٢ هي أٜٗخ رخػظزخٍ حُ٘وي ٖٓ ًٌُي طِْٔ ُْ حُ٘ظ٣َش ٌٛٙ إٔ ؿ٤َ 

 .ح٧ه٤َس ٌٛٙ ه٤خّ حُؼيحُش ٝحػظزخٍحص حُٔـظٔغ ِٜٓلش ك٤ٜخ طوظ٢٠ كخ٫ص

  :إٌّبعت أٚ اٌّالئُ اٌغجت ٔظش٠خ-2.1

٣ًَVon kriesْ  كٕٞ ا٠ُ حُ٘ظ٣َش ٌٛٙ ط٘ٔذ
2
 ٓظ٠ كؼِٚ ػٖ ٣ٔؤٍ حُـخ٢ٗ إٔ ٝٓلخىٛخ  

 حُٔلظِٔش حُ٘ظخثؾ ًَ ػٖ أ٠٣خ ٣ٔؤٍ ًٔخ ح٠ُخٍس حُ٘ظ٤ـش اكيحع ك٢ حُلؼخٍ حُٔزذ ٛٞ ًخٕ

 ٌٛح ػٖ ط٘٘ؤ حُ٘ظخثؾ ٌٛٙ ٓؼَ إٔ ٝحُٔؼَٝف حُٔؤُٞف ٖٓ ًخٕ ١خُٔخ كؼِٚ، ػ٠ِ طظَطذ حُظ٢

 ح٬ُٔثْ حُٔزذ ًخٕ ٓظ٠ حُوخ١ت كؼِٚ ػٖ حُطز٤ذ ٣ٔؤٍ ك٤غ حُلخػَ، كؼَ ك٢ حُٔظٔؼَ حُٔزذ

 حُٔؤُٞكش. حُل٤خس ُٞحهغ حُؼخى١ ُِٔـَٟ ٝكوخ
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 ٗظَح ٝحُؼ٤َٔس حُ٘خهش ح٧ٍٓٞ ٖٓ ٣ؼي حُطز٢ حُٔـخٍ ك٢ حُٔزز٤ش حُؼ٬هش طلي٣ي إٔ ٝحُٞحهغ

 هي اً حُظخَٛس، ح٧ٓزخد ٟٝٞف ٝػيّ ٝهٜخثٜٚ كخ٫طٚ ٝطـ٤َ ح٩ٗٔخ٢ٗ، حُـْٔ ُظؼوي

 ػٖ ٝٓٔظوِش ٓظؼيىس أهَٟ ػٞحَٓ ا٠ُ ٣َُِٔٞ كيػض حُظ٢ ح٤ُٔجش حُ٘ظ٤ـش أٓزخد طَؿغ

 .حُ٘ظ٤ـش اكيحع ك٢ ٓؼٚ ٝطظ٘خري ا٤ُٚ ط٠ْ٘ ٌُٜٝ٘خ حُطز٤ذ ِٓٞى

 حُٔزز٤ش ٓؼ٤خٍ إٔ حُل٢َٔٗ حُو٠خء هٍَ حُٔزز٤ش، ٓؼ٤خٍ طلي٣ي ك٢ حُلو٢ٜ ح٫ؿظٜخى ٌٛح ٝأٓخّ

 ًخٕ اًح ا٫ ٝحُ٘ظ٤ـش حُلؼَ ر٤ٖ ٓظٞحكَس طؼي ٫ حُٔزز٤ش ػ٬هش إٔ أ١ ،" حُظٞهغ حٓظطخػش" ٛٞ

 ًُي، حٓظطخػظٚ ك٢ ٣ٌٖ ُْ اًح أٓخ .حُ٘ظ٤ـش ٌٛٙ ٣ظٞهغ إٔ حُلؼَ اط٤خٗٚ ٝهض حُٔظْٜ ك٢ حٓظطخػش

 ًخٕ حُـخ٢ٗ كؼَ إٔ ػزض ُٝٞ ٓظٞحكَس حُٔزز٤ش ػ٬هش طؼظزَ ك٬ ٓظٞهؼش ؿ٤َ حُ٘ظ٤ـش ًخٗض أ١

ػٞحِٜٓخ أكي
1
. 

 إ رَ كجخص حُـَحثْ، ؿ٤ٔغ ػ٠ِ ٣طزوٚ حُٔزز٤ش ُؼ٬هش ٝحكي ٓؼ٤خٍح ٣ظزٖ ُْ حُل٢َٔٗ كخُو٠خء

 إٔ ػي٣يس أكٌخّ ك٢ هٍَ حُؼٔي٣ش ؿ٤َ حُـَحثْ كل٢ حُٔؼ١ٞ٘، حًَُٖ ٖٓ ٓٔظٔي حُظلَهش ٟخر٢

 ٝكخُش، ٓزخَٗس ٓزز٤ش ػ٬هش اٛخرظٚ أٝ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ ٝٝكخس حُٔظْٜ كؼَ ر٤ٖ ٣ظطِذ ٫ حُوخٕٗٞ

 كوي ٝحُـَف، ح٠َُد ك٢ هخٛش حُؼٔي٣ش حُـَحثْ ك٢ أٓخ ٓزخَٗس، ؿ٤َ رؼ٬هش ٣ٌظل٢ ٝاٗٔخ

 .ٝكخُش ٓزخَٗس ٓزز٤ش ػ٬هش ٝؿٞى ٍَٟٝس كوٍَ ٓوظِلخ حطـخٛخ حطوٌ

 ح٬ُٔثْ ٝططز٤وخ حُٔزذ ٗظ٣َش ٣طزن ك٤ٚ، حُـخُذ ح٫طـخٙ كبٕ ح١َُٜٔ ُِو٠خء رخُ٘ٔزش أٓخ 

 حُوطؤ رخُوظَ حُٔظْٜ رؤٕ  06/05/1957 ك٢ ُٜخ كٌْ ك٢ ح٣َُٜٔش حُ٘وٞ ٓلٌٔش ه٠ض ٌُُي

 هطؤ ػٖ أكيػٜخ حُظ٢ ح٩ٛخرش ػٖ كُٜٜٞخ حُٔلظَٔ حُ٘ظخثؾ ؿ٤ٔغ ػٖ ؿ٘خث٤خ ٓٔج٫ٞ ٣ٌٕٞ

 أٗٚ ٣ؼزض ُْ ٓخ ك٤ٚ، ح٩ٛٔخٍ أٝ حُؼ٬ؽ ك٢ ًخُظَحه٢ ٓزخَٗ ؿ٤َ رط٣َن ًخٗض ُٝٞ ػٔي، أٝ

 ح٧ٍٓٞ ٖٓ حُٖٔ ك٢ ٝطويٓٚ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ َٓٝ إٔ ًٔخ .حُٔٔئ٤ُٝش طـ٤ْٔ ٓظؼٔيح ًخٕ

 حُٔـ٢٘ أَٓ ا٤ُٜخ . حٗظ٠ٜ حُظ٢ ٝحُ٘ظ٤ـش حُٔظْٜ كؼَ ر٤ٖ حُٔزز٤ش ٍحرطش طوطغ ٫ حُظ٢ حُوخ٤ٗٞٗش

 .اٛخرظٚ رٔزذ ػ٤ِٚ

 حُ٘وٞ كٔلٌٔش. ٝحُل٢َٔٗ ح١َُٜٔ حُو٠خء ر٤ٖ حُٔوخٍٗش أٝؿٚ رؼٞ حٓظو٬ٙ ٣ٌٖٝٔ

 طٌٕٞ إٔ ط٘ظ١َخ ُْ حُِظ٤ٖ حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 320 ٝ 319 حُٔخىط٤ٖ ا٠ُ حٓظ٘يص حُل٤َٔٗش

 .ُِٔزز٤ش ٝحٓؼخ ٓؼ٤خٍح طز٘ض رل٤غ ٝكخُش، ٓزخَٗس ٝحُ٘ظ٤ـش حُوطؤ ر٤ٖ حُٔزز٤ش ػ٬هش
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 حُؼوٞرخص طو٤ٖ٘ ٖٓ 244 ٝ 238 حُٔخىط٤ٖ ا٠ُ ح٣َُٜٔش حُ٘وٞ ٓلٌٔش طٔظ٘ي ُْ ر٤٘ٔخ

 ٓطزوش حُٔزز٤ش ُؼ٬هش ٓلٜٞٓخ حٓظوِٜض رل٤غ ،320 ٝ 319 ُِٔخىط٤ٖ حُٔوخرِظ٤ٖ ح١َُٜٔ

 ر٤ٖ ٣َر٢ ٓخ إٔ ؿ٤َ .حُٔخروش حُوخ٤ٗٞٗش حُٜ٘ٞٙ ا٠ُ حَُؿٞع ىٕٝ ٤ٟوخ ٓؼ٤خٍح ًُي ك٢

 ٓلٜٞٓخ رظز٤ٜ٘خ حُل٤َٔٗش حُ٘وٞ كٔلٌٔش حُظٞهغ، ر٠خر٢ حُٔزز٤ش ػ٬هش ٍر٢ ٛٞ حُٔؼ٤خ٣ٍٖ

 حُٞحٓغ رخُٔؼ٤خٍ ح٧هٌ أٍحىص رل٤غ ح٠ُلخ٣خ، كوٞم ا٠ُ ٓخُض هي طٌٕٞ ُِٔزز٤ش ٝحٓؼخ

 ح٣َُٜٔش حُ٘وٞ ٓلٌٔش ر٤٘ٔخ ح٠ُلخ٣خ، كوٞم ػ٠ِ ٝحُللخظ حُزؼ٤يس ح٧هطخء ا٠ُ ٍُِٞٛٞ

حُٔظ٤ٜٖٔ كوٞم ػ٠ِ حُٔلخكظش حُٔخرن حُٔؼ٤خٍ طز٤ٜ٘خ ٖٓ طٜيف
1
 . 

 ح٧ٓزخد ٖٓ طؼخىٍ ٗظ٣َش أكٌخٓٚ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حٓظؼَٔ كوي حُـِحث١َ ُِو٠خء رخُ٘ٔزش أٓخ 

 هَحٍ ،  11/07/1967 ك٢  ُٜخ كٌْ ك٢ َٝٛحٕ ه٠خء ٓـِْ حُـِحث٤ش حُـَكش كٌْ ر٤ٜ٘خ

 أهٌ هي ًٌُي ٗـيٙ ًٔخ ،22/01/1977 ك٢ ُٜخ هَحٍ ك٢ حُؼ٤ِخ ُِٔلٌٔش ح٩ىح٣ٍش حُـَكش

  15/11/1967ك٢ َٝٛحٕ ه٠خء رٔـِْ حُـ٘خث٤ش حُـَكش هَحٍ ك٢ ح٬ُٔثْ، حُٔزذ ر٘ظ٣َش

 10/1970 ك٢ َٝٛحٕ ه٠خء ٓـِْ ك٢ حُ٘ظ٣َظ٤ٖ، ر٤ٖ ؿٔغ هي ح٧كٌخّ رؼٞ ك٢ ٗـيٙ ًٔخ

ُْ  حُـِحث١َ حُو٠خء كبٕ ٝ رخُظخ٢ُ .20/02/2007ك٢  ُٝٝ ط١ِ٤ ه٠خء ٓـِْ ًٌٝح

 ػ٬هش رٞؿي ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢ كٌْ ٝاٗٔخ حُٔؼخ٤٣َ، رو٤ش كٔخد ػ٠ِ ٝحكي ٓؼ٤خٍح ٣ٔظؼَٔ

 ر٤ٖ ؿٔغ أهَٟ أك٤خٕ ٝك٢ ح٧ٓزخد، طؼخىٍ ٗظ٣َش أٓخّ ػ٠ِ ٝحُ٘ظ٤ـش حُوطؤ ر٤ٖ حُٔزز٤ش

 حهظ٤خٍ ك٢ حُـ٘خث٢ ُِوخ٢ٟ حُل٣َش أػط٠ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع إٔ ٗٔظ٘ظؾ ٝٓ٘ٚ .ٓؼخ حُٔؼ٤خ٣ٍٖ

ا٠ُ  ٣َٔ كِْ كخُش، ًَ ظَٝف ٝكٔذ ه٤٠ش ًَ ٝهخثغ رلٔذ ًُٝي حُٔ٘خٓذ، حُٔؼ٤خٍ

 .حُٔظ٤ٜٖٔ كوٞم ا٠ُ ح٤َُٔ ًَ ٣َٔ ُْ ًٔخ ح٠ُلخ٣خ

 اٌغجج١خ ػاللخ أزفبء 2

 ٣َُِٔٞ، ح٩ٛخرش طوغ إٔ ٣ٌل٢ ٫ حُـ٘خث٤ش حُٔٔج٤ُٞش طظلون ٢ٌُ رؤٗٚ حُؼخٓش حُوٞحػي طو٢٠

 أٜٗخ ح٣َُٜٔش حُ٘وٞ ٓلٌٔش أكٌخّ ك٢ كخ٬ُٔكع .حُطز٤ذ رلؼَ ح٩ٛخرش طٌٕٞ إٔ ٣ـذ رَ

 طوّٞ ٫ ٓؼ٬ حُوطؤ ح٩ٛخرش أٝ ٓؼ٬، حُوطؤ، حُوظَ ؿ٣َٔش إٔ أكٌخٜٓخ ٖٓ حُؼي٣ي ك٢ طوٍَ

 حُٔزذ حطٜخٍ حُٔظْٜ ٖٓ حُوطؤ رليٝع ٓظ٬ٜ حُـَف أٝ حُوظَ ٝهٞع ًخٕ اًح ا٫ هخٗٞٗخ

 حُٔزز٤ش ٍحرطش حٗؼيٓض كبًح .حُوطؤ ٣وغ ُْ ُٞ حُـَف أٝ حُوظَ كيٝع ٣ظٍٜٞ ك٬ رخُٔٔزذ،
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 حُوخػيس ٌٛٙ ططز٤ن إٔ رل٤غ. خُٜ حٌُٔٞٗش حُوخ٤ٗٞٗش ػ٘خَٛٛخ أكي طٞحكَ ُؼيّ حُـ٣َٔش حٗؼيٓض

 ًَِٓ ك٢ اٗٔخٕ ًَ ػوَ ك٤ٜخ ٣وغ حُظ٢ ح٩ٛخرش أٝ حُوظَ ٍٛٞ ًخكش حٓظزؼخى كظ٤ٔخ ٣ٔظيػ٢

 ٫ ٝأٜٗخ ٜٗخ٣ظٜخ ٓليىس ٓيحٛخ ٓلٍٜٞ ح٩ٛٔخٍ ٗظخثؾ ٧ٕ ٓوزُٞش، ٛل٤لش ٧ٓزخد حُـخ٢ٗ

 هطجٚ ػٖ ٗخٗجخ ح٩ٛخرش أٝ حُوظَ ٣ٌٕٞ ٫ حٍُٜٞس ٌٛٙ ك٢ اً .آخطظٚ أٝ أكي اٛخرش ا٠ُ طَٜ

 ٗظ٤ـظٚ. ػٖ ٓٔج٫ٞ ٤ُْٝ رٚ َُِٜٔٔ ٗؤٕ ٫ آهَ ٓزذ ػٖ ٗخٗجخ ٣ٌٕٞ رَ

 ٝكخطٚ ػْ ٓطل٢، ر٢٤ٔ رـَف ٗوٚ اٛخرش :ٓؼ٬ حُٔزز٤ش، ٍحرطش طوطغ حُظ٢ حُؼٞحَٓ ٖٝٓ

 اػطخثٚ رؼيّ حُطز٤ذ هطؤ ر٤ٖ حُٔزز٤ش ػ٬هش ط٘وطغ حُلخُش ٌٛٙ كل٢ حُظ٤ظخّٗٞ، َٓٝ ٖٓ

 حُلخُش ٌٛٙ إٔ حُوزَحء طوخ٣ٍَ ٖٓ حط٠ق هي ىحّ ٓخ حُٞكخس، ٝر٤ٖ حُظ٤ظخّٗٞ ٖٓ حُٞحه٢ حَُٜٔ

 اػزخص ٣ٌٖٔ ٫ ًٔخ .ر٢٤ٔ ٓطل٢ ؿَف كخُش ًخٗض ٌُٜ٘خ ٓظؼلٖ ػ٤ٔن رـَف هخٛش طٌٖ ُْ

 رٚ أ٤ٛذ ح١ٌُ حُظ٤ظخّٗٞ هطٍٞس رٔزذ حَُٔٝ، ططٍٞ ٓ٘غ ٗؤٜٗخ ٖٓ ًخٕ حُلو٘ش إٔ

 ا٠ُ أىٟ ح١ٌُ ح٣َُٔٞ رٚ أ٤ٛذ ح١ٌُ حُظ٤ظخّٗٞ ٗظ٤ـش ٣ظلَٔ ٫ حُطز٤ذ كبٕ ٌُُي .حُـَف

 ٌٝٛح ؿ٤َ هخثْ، ٝحُٞكخس حُلو٘ش اػطخء ػيّ ر٤ٖ حُٔزز٤ش ػ٬هش طٞحكَ ػ٠ِ حُي٤َُ ٧ٕ ٝكخطٚ،

 هي ػ٤ِٚ ًخٕ حُٔـ٢٘ حُٔزز٤ش اًح ػ٬هش ط٘وطغ هي ًٌُي  26/04/1945ك٢ رخ٣ٍْ ٓلٌٔش كٌْ

 طلخهْ ا٠ُ أىٟ ؿ٤ْٔ هطؤ ٓ٘ٚ ٝهغ هي ًخٕ أٝ هٜيح كؤَٛٔ أٓٞأ، حُٔظْٜ ًَِٓ ٣ٌٕٞ إٔ طؼٔي

 ٝإٔ ًُي، رٔزذ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘ كخٍ ا٤ُٚ ِٝٛض ػٔخ حُٔظْٜ ٓٔخءُش طٜق ٫ كؼ٘يثٌ حَُٔٝ،

 ػٔخ حُٔظْٜ ٣ٔؤٍ ٫ ٍك٠ٜخ . كبًح حُٔؼَٝكش، حُٔؼظخىس حُٔيحٝحس رظلَٔ ٓطخُذ ػ٤ِٚ حُٔـ٢٘

.٣ٔٞؿٚ ٓخ ُٚ ٣ٌٕٞ ٫ ٍك٠ٚ ٧ٕ ًُي ػ٠ِ ٣ظَطذ
1
 

 اًح ٝحُ٘ظ٤ـش حُطز٤ذ كؼَ ر٤ٖ حُٔزز٤ش طوطغ حُظ٢ حُؼٞحَٓ ٖٓ أ٠٣خ حُوخَٛس حُوٞس ٝطؼظزَ

 .ؿ٣َٔش ٣ٌَ٘ رخٌُحص هطؤٙ ًخٕ اًح ا٫ أهطؤ، ػٖٔ حُٔٔئ٤ُٝش طٔظ٘غ رل٤غ ١َٜٝٗخ طٞكَص

 أٗٚ ؿ٤َ طوي٣َٛخ ك٢ حُِٔطش حُٟٔٞٞع ُٝوخ٢ٟ رلظش ٟٓٞٞػ٤ش ٓٔؤُش حُوخٕٗٞ ك٢ ٝحُٔزز٤ش

 َٗ٘ص ٝهي .ٝحُ٘ظ٤ـش حُطز٤ذ هطؤ ر٤ٖ حُٔزز٤ش ػ٬هش طٞحكَ ٓيٟ ك٢ كٌٔٚ رظٔز٤ذ ِِّٓ

 رٔٔظ٘ل٠ َٝٓٔٝ ١ز٤زش رَأ هي حُؼخٛٔش ه٠خء ٓـِْ إٔ حُـِحث٣َش ح٢ٓٞ٤ُ حَُ٘ٝم ؿ٣َيس

 ٓ٘ظ٤ٖ كٌْ ك٢ ح٫ٓظج٘خف رؼي ًُٝي حُوطؤ حُـَف ػ٘ٚ حُ٘خطؾ ح٩ٛٔخٍ طٜٔش ٖٓ حُلٔخٓخص

 ا٠ُ حُو٤٠ش ٝهخثغ طؼٞى ٝ. 2007 ٓ٘ش حُٞحى رخد ٓلٌٔش ٟيٛٔخ أٛيٍطٚ ح١ٌُ ٗخكٌح كزٔخ
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 حٌٍُحع رظَ ٓٔج٤ُٞش ٣لِٜٔٔخ حُٔظ٤ٜٖٔ ٟي رٌٟ٘ٞ " ع.ى "حُٔيػٞ طويّ ػ٘يٓخ 2007 ؿٞحٕ

 ك٢ كخى ٤ٟن ا٠ُ طؼَٝ ك٤غ ػَٔٙ ٖٓ أَٜٗ 03 ١ً " حُي٣ٖ ْٗٔ " حُزٌَ ٫ر٘ٚ ح٣٧ٖٔ

 ح٤َُٟغ، رلوٖ حَُٔٔٝ حُٔ٘خٝرش حُطز٤زش كؤَٓص حُٔٔظ٘ل٠ ا٠ُ اػَٙ ػ٠ِ ٗوَ حُظ٘لْ،

 حٗظوخٍ ُٔ٘غ ًٍحػٚ رظَ ا٠ُ أٓزٞع كٞح٢ُ رؼي أىص حُلو٘ش ٓٞهغ ك٢ حُظٜخرخص ُٚ كليػض

 ُِظؤًي هز٤َ طؼ٤٤ٖ ٍَٟٝس ػ٠ِ حُٔظ٤ٜٖٔ ىكخع ٤ٛجش ًٍِص ك٤غ ؿٔٔٚ، ًخَٓ ا٠ُ حُـَحػ٤ْ

 حُٔلخ٢ٓ رخٓظؼ٘خء حُطز٤ش حُظؼخ٤ُْ حطزخع ٝػيّ ح٩ٛٔخٍ ا٠ُ ٣ؼٞى أٗٚ ػ٠ِ حٌٍُحع رظَ ٓزذ ٖٓ

 ٓ٘ش، 30 ٌٓ٘ ٜٓ٘ظٜخ طٔخٍّ حُطز٤زش إٔ ًٕٞ ًُِٔٞظٚ حُظخٓش حُزَحءس حُظْٔ ح١ٌُ " ع .ة "

 إٔ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُطز٤زش، ُٚ كيىطٚ ح١ٌُ حُٔٞػي ك٢ حر٘ٚ اك٠خٍ ك٢ ح٤َُٟغ ٝحُي ُٝظٜخٕٝ

 طٞؿٚ ٓيٟ ًٌُي ٬ٗكع ٛل٤ش حٟطَحرخص ٖٓ ٣ؼخ٢ٗ ٝٛٞ ٫ٝىطٚ ٌٓ٘ ٓ٘ـ٢ُٞ ح٠ُل٤ش

 ٬ٗكع رل٤غ ح٠ُل٤ش، ٖٓ هطؤ ٝؿٞى كخُش ك٢ حُٔزز٤ش ٍحرطش ارؼخى ٗلٞ حُـِحث١َ حُو٠خء

 حُٞهض ك٢ ح٤َُٟغ اك٠خٍ ٝػيّ طٜخٕٝ ك٢ ح٠ُل٤ش ٝحُي هطؤ رٔزذ ُِٔظٜٔش حُؼخرظش حُزَحءس

 ٝٛلٚ ح١ٌُ حُٔؤُٞف رظؼخ٢١ حُؼ٬ؽ ٓطخُذ ح٣َُٔٞ إٔ ػ٤ِٚ حُٔٔظوَ كٖٔ حُٔ٘خٓذ،

 ح٣َُٔٞ، ػ٠ِ هطَ ًُي ػ٠ِ ٝطَطذ ؿ٤ْٔ اٛٔخٍ ٝهغ كبًح َٟٓٚ، أٝ اٛخرظٚ كخٍ حُطز٤ذ

 .٫ٝئٓٔ ٣ٌٕٞ ٫ كخُطز٤ذ

 حُـِحث١َ حَُٔ٘ع حػظزَ ك٤غ ح٠ٍَُٝس، كخُش أ٠٣خ حُٔزز٤ش ػ٬هش طوطغ حُظ٢ حُؼٞحَٓ ٖٝٓ

 طو٤ٖ٘ ٖٓ 48 حُٔخىس رٔٞؿذ ًُٝي حُـ٘خث٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش حٓظ٘خع أٓزخد أكي ح٠ٍَُٝس كخُش

 :إٔ ػ٠ِ ط٘ٚ حُظ٢ حُؼوٞرخص

كبٕ  ٌُُي ،>> ثذفؼٙب ٌٗ لجً ال لٛح اٌغش٠ّخ اسرىبة إٌٝ اػطشرٗ ِٓ ػٍٝ ػمٛثخ ال<<

 ؿ٤ٔٔخ ٫ حُوطَ ٣ٌٕٞ إٔ ١َٜٝٗخ ٖٝٓ ح٠ٍَُٝس طٞكَ كخٍ طٔظ٘غ حُـ٘خث٤ش حُطز٤ذ ٓٔج٤ُٞش

ح٣َُٜٔش  حُ٘وٞ ٓلٌٔش ه٠ض كوي .حُوطؤ ك٢ ىهَ ُِٔٔجٍٞ ٣ٌٕٞ ٫ ٝإٔ طٞهؼٚ ٣ٌٖٔ

ك٤خطٚ  اٗوخً أؿَ ٖٓ ٣َٓٞ كوٖ ا٠ُ حٟطَحٍٙ كخُش ك٢ ح٤ُٜي٢ُ ػ٠ِ حُٔٔئ٤ُٝش رخٓظ٘خع

ىٕٝ  ٣َُٔٞ ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش ٣ـ١َ ٖٓ رؤٕ ًٌُي ه٠ض ًٔخ رٌُي، ُٚ حُظَه٤ٚ ػيّ ٍؿْ

طِي  اؿَحء ًخٕ ٓظ٠ حُٔٔج٤ُٞش ٖٓ رَة ٍٟخثٚ ػ٠ِ ٣لَٜ إٔ ٝىٕٝ ٓظوٜٜخ ٣ٌٕٞ إٔ

ك٤خطٚ ٣ٜيى ؿ٤ْٔ هطَ ٖٓ ٝهخ٣ظٚ أؿَ ٖٓ ٣َُِٔٞ ٣ٍَٟٝخ حُؼ٤ِٔش
1
. 
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 ٣وظ٢٠ ك٤غ حُـخ٢ٗ، ٓٔخءُش ٗطخم طلي٣ي ك٢ ؿ١َٛٞ حُٔزز٤ش ًٍٖ ػ٬هش كبٕ حُؼّٔٞ ٝػ٠ِ

 ُٚ طؼَٝ ح١ٌُ ح٠ٍَُ أٝ حُوطَ إٔ ػ٠ِ حُي٤َُ ٣ويّ إٔ رٔؼ٠٘ طٞحكَٛخ، ر٤خٕ ح٩ىحٗش كٌْ

 حػظزخٍ ػ٠ِ حُٔظْٜ أىحٕ ح١ٌُ حُلٌْ ًخٕ كبًح .حُوخ١ت حُطز٤ذ ِٓٞى ػٖ ٗخٗجخ ًخٕ ح٣َُٔٞ

 كٌٔخ ٣ٌٕٞ كبٗٚ ٝح٠ٍَُ حُوطؤ ر٤ٖ حُِٜش ر٤خٕ ه٬ ٖٓ هي ػ٤ِٚ رخُٔـ٢٘ ح٠ٍَُ ٓليع أٗٚ

 ٤ًق حُلٌْ ك٢ ٣ز٤ٖ إٔ ٣ـذ كبٗٚ حُٔزز٤ش ٫ٗؼيحّ حُزَحءس كٌْ ًخٕ ٝاًح .ٗو٠ٚ ٓظؼ٤٘خ هخَٛح

 حُٔـخٍ ًخٕ اًح ػخٓش، ٝرٜلش حُٔظْٜ، حٍطٌزٚ ح١ٌُ حُوطؤ ريٕٝ حُلخىع ٝهٞع طٍٜٞ ٣ٌٖٔ

 حُو٠خء ِٓطش إٔ ا٫ حُطز٤ش حُٔٔج٤ُٞش ك٢ طو٣ََ ط٤٠ن حُو٠خء ِٓطش كبٕ ؿيح ىه٤وخ حُطز٢

 حُٔٔخثَ ك٢ حُلَٜ ١ِذ كخُش ك٢ ٝ حُِِّٝ ػ٘ي رخُوزَحء ح٫ٓظؼخٗش ٗظ٤ـش ًُٝي طظٔغ ريأص

 حُوطؤ ًٌٝح ح٩ٛخرش طوي٣َ ٗخك٤ش ٖٓ هخٛش رٜخ، ح٩ُٔخّ حُوخ٢ٟ ك٤ٜخ ٣ٔظط٤غ ٫ حُظ٢ حُطز٤ش

 هزٍٞ ك٢ حُل٣َش ٓطِن ُِٔلٌٔش ٣ٝزو٠ حُٔزز٤ش ػ٬هش طٞحؿي ٝٓيٟ حُطز٤ذ ا٠ُ حُٔ٘ٔٞد

هزُٜٞخ ػيّ أٝ حُوزَحء طو٣ََ
1
. 

 ُظ٤ٟٞق أًؼَ ُِؼَٔ حُطز٢ ٝؿذ ػ٤ِ٘خ ر٤خٕ ٓلّٜٞ حُؼَٔ حُطز٢ ٝطؼ٣َلخطٚ ر٘ظ٠ حُظؼ٣َلخص 

ٖٓ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش ٝ حُـ٤َ ػٔي٣ش ٌٝٛح ٓخ ٓ٘ظطَم ُٚ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش ٝ 

 ك٢ حُٔزلغ ح٫ط٢.
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  :اٌضبٟٔ اٌّجؾش

 . اٌطج١خ اٌغضائ١خ اٌّغؤ١ٌٚخ أعبط ٚ اٌطجٟ اٌؼًّ ِفَٙٛ

حٕ حٓظز٤خٕ ٓلّٜٞ حُؼَٔ حُطز٢ ٫ ٣وّٞ ح٫ حًح طْ حٓظز٤خٕ ٓلٜٞٓٚ ٝ ١َٝٗ َٓ٘ٝػ٤ظٚ       

حٓظز٤خٕ ك٢ حُٔطِذ ح٫ٍٝ ٝ ٝ ١َٝٗ َٓ٘ٝػ٤ظٚحُطز٢  ٝػ٤ِٚ كٔ٘ظطَم ح٠ُ ٓلّٜٞ حُؼَٔ

 كٔذ حُوطش ح٫ط٤ش:ث٤ش حُطز٤ش ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِح

 ٓلّٜٞ حُؼَٔ حُطز٢ ٝ ١َٝٗ َٓ٘ٝػ٤ظٚٚي: اٌّطٍت األ

 طؼ٣َق حُؼَٔ حُطز٢ اٌفشع األٚي:

 ١َٝٗ َٓ٘ٝػ٤ظٚ اٌفشع اٌضبٟٔ:

 أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش اٌّطٍت اٌضبٟٔ:

 حُـَحثْ حُؼٔي٣ش   اٌفشع األٚي:

 حُـَحثْ حُـ٤َ حُؼٔي٣ش  اٌفشع اٌضبٟٔ:

 

 :االٚي اٌّطٍت

 .ِششٚػ١زٗ ششٚؽ ٚ اٌطجٟ اٌؼًّ ِفَٙٛ 

 ه٬ٍ ٖٓ ػْ أٍٝ كَع ك٢ٓلٜٞٓٚ  ه٬ٍ ٖٓ حُطز٢ حُؼَٔ ٓلّٜٞ ا١خٍ ٍْٓ ٓ٘ظ٘خٍٝ   

.ػخٕ كَع ١َٝٗ َٓ٘ٝػ٤ظٚ  

 اٌفشع األٚي:

 اٌطجٟ اٌؼًّ رؼش٠ف

 اٌطجٟ اٌؼًّ رؼش٠ف-1

 حُٔظؼ٤ٖ ٖٓ كبٗٚ ح٩ٗٔخٕ، ؿْٔ ر٬ٔٓش ٓٔخّ ػ٠ِ ٣٘ط١ٞ حُطز٤ذ ػَٔ ًخٕ ُٔخ اٗٚ

 .حُظ٣َ٘ؼخص ٓ٘ظٍٞ ٖٓ ػْ حُلو٢ٜ حُٔ٘ظٍٞ ٖٓ حُطز٢ حُؼَٔ طؼ٣َق

 اٌطجٟ ٌٍؼًّ اٌفم١ٙخ اٌزؼش٠فبد _ أٚال

 ٝط٘ؼزٚ حُطذ ططٍٞ ٓغ ٤ٓ٫ٔخ حُطز٢، ُِؼَٔ طؼ٣َق ٟٝغ ك٢ حُوخ٢ٗٞٗ حُلوٚ حؿظٜي ُوي
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 حُـ٤َ ٗلخء أؿَ ٖٓ ٓظوٜٚ ٗوٚ رٚ ٣وّٞ ح١ٌُ حُؼَٔ ًُي " رؤٗٚ عبفبر١ٗ ح٧ٓظخً ك٤ؼَكٚ

" حُطذ ػِْ ك٢ حُٔوٍَس حُطز٤ش حُوٞحػي ٝ ح٧ٍٛٞ ػ٠ِ حُؼَٔ ًُي ٣ٔظ٘ي إٔ ٣ٝـذ
1
   

 .ٝحُ٘ؼًٞس حُٔلَ ػٖ حُطذ ٤ٔ٣ِ ح١ٌُ ٛٞ ح٣َُٔٞ ٗلخء أؿَ ٖٓ حُؼِْ ا٠ُ كخُِـٞء

 ٖٓ أًؼَ ٣ٌٕٞ ٫ ٣ٔخٍٓٚ ٖٓ ًخٕ أ٣خ حُطز٢ حُؼَٔ رؤٕ حُوٍٞ ا٠ُ ح٥هَ حُزؼٞ ًٝٛذ

 .ح٣َُٔٞ ؿْٔ ػ٠ِ حُؼَٔ رل٣َش ٣ظؼِن ٝأٗٚ حُؼ٬ؽ، ُلٖ ٍَٟٝس

 ٣ظلن ر٤ٌل٤ظٚ ح١ٌُ حُ٘٘خ١ ًُي " رؤٗٚ طؼ٣َلٚ ا٠ُ ك٢٘ٔ ٗـ٤ذ ٓلٔي حُيًظٍٞ ح٧ٓظخً ًٛذ ًٔخ

 ٝكن حُٔـَٟ أ١ ًحطٚ، ك٢ ٣ٝظـٚ حُطذ، ػِْ ك٢ حُٔوٍَس حُوٞحػي ٓغ ٓزخَٗطٚ ٝظَٝف

 ا٠ُ ٣ٜيف أ١ ػ٬ؿ٤خ، ٣ٌٕٞ إٔ حُطز٢ حُؼَٔ ك٢ ٝح٧َٛ ح٣َُٔٞ، ٗلخء ا٠ُ ٨ٍُٓٞ حُؼخى١

  " آ٫ٓٚ طول٤ق ٓـَى أٝ كيطٚ طول٤ق أٝ حَُٔٝ ٖٓ حُظوِٚ

 .ٖٓ حُـخٗذ ًُي " رؤٗٚ حُوٍٞ ا٠ُ حُطز٢ ُِؼَٔ طؼ٣َلْٜ ك٢ ح٥هَ حُزؼٞ حطـٚ ك٤ٖ ك٢

   " ح٧َٓحٝ ٖٓ حُ٘خّ ٝهخ٣ش ٝ حَُٔٝ طول٤ق ٝ حُ٘لخء، رٟٔٞٞع ٣ظؼِن ح١ٌُ حُٔؼَكش

 ٗطخم ؿؼِض ٧ٜٗخ ًُي هخَٛس، ٍٝىص ٓـٔٞػٜخ ك٢ حُظؼ٣َلخص ٛخطٚ إٔ ٬٣كع أٗٚ ؿ٤َ

ؿخ٣ظٜخ  طٌٕٞ حُظ٢ ح٧هَٟ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ًًَ ىٕٝ حُؼ٬ؽ ػ٠ِ ٓوٍٜٞح حُطز٢ حُؼَٔ

حُؼَٔ  َٓ٘ٝػ٤ش ١َُٝ٘ طظؼَٝ ُْ أٜٗخ ػْ ك٤خطٚ، ط٘ظ٤ْ أٝ ح٩ٗٔخٕ ٛلش ػ٠ِ حُٔلخكظش

 رٌؼ٤َ ًُي ٖٓ أٝٓغ حُطز٢ حُؼَٔ ٓلّٜٞ إٔ ك٤ٖ ك٢ ٝحُو٠خء، حُلوٚ ػ٤ِٜخ حٓظوَ حُظ٢ حُطز٢

اٗٔخ  ح٧َٓحٝ ٖٓ ٝهخ٣ظٚ أٝ كو٢ ح٣َُٔٞ ٗلخء ػ٠ِ ٓوٍٜٞح ٣ؼي ُْ حُطز٤ذ ىٍٝ إٔ رخػظزخٍ

ح٤ُٜ٘ٔش  ك٤خطٚ ظَٝف ا٠ُ رخُ٘ظَ ُ٪ٗٔخٕ حُؼ٣ٞ٠ش حُل٤خس ٝط٘ظ٤ْ رظٞؿ٤ٚ ٣وّٞ أٛزق

 ٣ٝظلن ك٢ ٗلٔٚ أٝ ح٩ٗٔخٕ ؿْٔ ػ٠ِ ٣َى ٗ٘خ١ ًَ((حُطز٢ حُؼَٔ إٔ حُوٍٞ ٣ٌٖٝٔ ٝحُؼ٤ِٔش،

 حُطذ ػِْ ك٢ ٝػ٤ِٔخ ٗظ٣َخ ػ٤ِٜخ حُٔظؼخٍف ٝحُوٞحػي ٝ حُؼ٤ِٔش ح٧ٍٛٞ ٓغ ٤ًٝل٤ظٚ ١ز٤ؼظٚ

 ُظلو٤ن ٝػ٬ؿٚ ٝط٘و٤ٜٚ حَُٔٝ ػٖ حٌُ٘ق روٜي هخٗٞٗخ، ُٚ حَُٔهٚ حُطز٤ذ رٚ ٣وّٞ ٝ

 ٛلش ػ٠ِ حُٔلخكظش رٜيف أٝ حَُٔٝ ٓ٘غ أٝ ٓ٘ٚ ٝحُلي ح٣َُٔٞ آ٫ّ طول٤ق أٝ حُ٘لخء

 ، ))حُؼَٔ ٌٛح ػ٤ِٚ ٣ـ١َ ٖٓ ٍٟخء طٞحكَ ٣َٗطش حؿظٔخػ٤ش ِٜٓلش طلو٤ن أٝ ح٧كَحى

 حُللٚ، َٓحكَ ٓوظِق ٤ُٞٔٗش ٖٓ رٚ ٣ظ٤ِٔ ُٔخ ح٧ٍؿق ٛٞ ح٧ه٤َ حُظؼ٣َق ٌٛح إٔ ٣ٝزيٝ

 حُطذ أ٣ُٞٝخص ٖٓ طؼي حُظ٢ حُٞهخ٣ش ا٠ُ حُطز٢ حُؼَٔ طؼ٣َق ٝٝٓغ ٝحُؼ٬ؽ حُظ٘و٤ٚ

                                                             
1 Jean Savatier , Jean _ Marie Auby , H. péquignot , Traité de droit médical , librairies techniques 1956 , P 11 . 
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ٝح١َُٝ٘  حُطز٤ذ أ١ حُطز٢، رخُؼَٔ حُوخثْ ٛلش ا٠ُ ططَم أهَٟ، ؿٜش ٖٝٓ حُلي٣غ،

 ٓغ ٌٛح، ... ، ح٣َُٔٞ ٍٟخ ٝ هخ٢ٗٞٗ طَه٤ٚ ٖٓ حُطز٢ رخُؼَٔ ُِو٤خّ طٞحكَٛخ حُٔظؼ٤ٖ

 كزؼي حُطز٢ ٓلّٜٞ حُؼَٔ ططٍٞ ػ٠ِ طؤػ٤َ ٝح٫ؿظٔخػ٢ حُؼ٢ِٔ ُِظطٍٞ ًخٕ هي أٗٚ ا٠ُ حُظ٣ٞ٘ٚ

 حُؼ٬ؽ ٝحُظ٘و٤ٚ ؿخٗذ ا٠ُ ٤َُ٘ٔ ططٍٞ ٝحُؼ٬ؽ حُظ٘و٤ٚ ػ٠ِ ٓوٍٜٞح ًخٕ إٔ

ٝاػطخء  ح٧ى٣ٝش ٝٝٛق حُيّ ٗوَ ٝػ٤ِٔخص حُطز٤ش، ٝحُظلخ٤َُ حُٔوز٣َش حُللٞٙ

 ... ٝحُؼوخه٤َ، حُطز٤ش ح٫ٓظ٘خٍحص

 اٌطجٟ ٌٍؼًّ اٌغضائشٞ اٌّششع ٚرؼش٠ف اٌزشش٠ؼ١خ اٌزؼش٠فبد _ صب١ٔب

 حَُٔ٘ع ػٔش ٖٝٓ ٝح١َُٜٔ، حُل٢َٔٗ حَُٔ٘ػ٤ٖ طؼ٣َق ه٬ٍ ٖٓ حُ٘وطش ٌُٜٙ ٗظؼَٝ

 .حُـِحث١َ

 اٌفشٔغٟ اٌّششع رؼش٠ف-أ

 ػ٠ِ حُطز٢ حُؼَٔ هَٜ هي 1892 ُٔ٘ش 35 ٍهْ حُوخٕٗٞ ُٜ٘ٞٙ ٝكوخ حُل٢َٔٗ حَُٔ٘ع إ

 1945 ى٣ٔٔزَ 24 ك٢ حُؼخٓش حُٜلش هخٕٗٞ ٛيٍٝ ٓغ أٗٚ ؿ٤َ كلٔذ، حُؼ٬ؽ َٓكِش

 ٝحُظ٘و٤ٚ حُللٚ َٓكِظ٢ ٣َ٘ٔ حُطز٢ حُؼَٔ أٛزق ، 1953 ُٔ٘ش أًظٞرَ 15 ك٢ حُٔؼيٍ

 ػ٘ٞحٕ طلض ؿخءص حُظ٢ 372 حُٔخىس ٖٓ ٤ٟ٘ٔخ ٣ٔظلخى ٓخ ٝٛٞ حُؼ٬ؽ، َٓكِش ا٠ُ ؿخٗذ

 حُٔٔخٍٓش ُـ٣َٔش َٓطٌزخ ٣ؼظزَ(( أٗٚ ػ٠ِ ٜٗض ٝحُظ٢ ))ُِطذ حَُٔ٘ٝػش ؿ٤َ حُٔٔخٍٓش((

 ُٝٞ حػظ٤خى٣ش رٜلش حُؼ٬ؽ أٝ حُظ٘و٤ٚ رؼ٤ِٔخص ٣وّٞ ٗوٚ ًَ ُِطذ، حَُٔ٘ٝػش ؿ٤َ

 حُٔطِٞد حُظَه٤ٚ ػ٠ِ ٓظل٬ٜ ٣ٌٖ ُْ ٓخ ١ز٤ذ رل٠ٍٞ
1

 حُٔخىس ٌٛٙ ٗٚ ه٬ٍ كٖٔ ، ))

حُللٚ  َٓكِش ًٌُي ٣َ٘ٔ حُطز٢ حُؼَٔ إٔ ػ٠ِ أًي هي حُل٢َٔٗ حُظ٣َ٘غ إٔ َٟٗ

 .حُطز٢ حُؼَٔ ك٢ ري٤ٜ٣ش طؼظزَ حُظ٢ حُؼ٬ؽ َٓكِش ؿخٗذ ٝحُظ٘و٤ٚ ا٠ُ

 ط٠ٖٔ إٔ هي 1979 ؿ٤ِ٣ٞش 02 ك٢ حُٔئٍم ُِظؼي٣َ ٝكوخ حُؼخٓش حُٜلش ٣َُٝ هَحٍ إٔ ًٔخ

 حُطز٢ حُللٚ ٜٓ٘خ، ٝحُٞهخ٣ش ح٧َٓحٝ ػ٬ؽ حُظ٘و٤ٚ، حُللٚ، ك٢ طظٔؼَ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ

ح١٧زخء رـخٗذ ٓٔخٍٓظٜخ ُِٔٔخػي٣ٖ ٣لن حُظ٢ ٝح٧ػٔخٍ ح٩ؿزخ١ٍ
2
.   

                                                             
1  .  Article 372 : Exercice illégalement la médecine " toute personne qui prend part habituellement ou par 
direction suivie, même en présence d’un médecine, a l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de 
maladies ". 

 46صفوان محمد شدٌفات، مرجع سابق، ص  . 2
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 اٌّظشٞ اٌّششع رؼش٠ف-ة

 ػ٠ِ ٣٘ٚ كِْ حُطز٢، ُِؼَٔ طؼ٣َلٚ ك٢ حُل٢َٔٗ حَُٔ٘ع كٌٝ ح١َُٜٔ حَُٔ٘ع كٌح ُوي

 حُؼَٔ ٗطخم ك٢ طيهَ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ ر٤خٕ ا٠ُ رخ٩ٗخٍس حًظل٠ رَ حُطز٢، ُِؼَٔ ٓليى طؼ٣َق

 حُٔؼخُؾ أٝ حُطز٤ذ ٝٛق رٜخ حُوخث٤ٖٔ ٝطٔ٘ق حُطز٢
1

حُوخٕٗٞ  ٖٓ ح٠ُٝ٧ حُٔخىس ٜٗض ك٤غ ،

 ((أٗٚ ػ٠ِ رؼيٙ ؿخءص حُظ٢ ٝحُظؼي٬٣ص حُطذ ٜٓ٘ش رِٔحُٝش ٝحُٔظؼِن 1954 ُٔ٘ش 415 ٍهْ

 ٫ٝىس، ٓزخَٗس أٝ ؿَحك٤ش ػ٤ِٔش اؿَحء أٝ ٣َٓٞ ػ٤خىس أٝ ١ز٤ش ٍٓ٘ٞس اريحء ٧كي ٫ ٣ـُٞ

 ٣َُٝ ٖٓ روَحٍ طليى حُظ٢ حُؼ٤٘خص ٖٓ ػ٤٘ش أهٌ أٝ ٣َٓٞ، ػ٬ؽ أٝ أى٣ٝش، أٝ ٝٛق

 ًخٗض، ٣َ١وش رؤ٣ش حُٔؼ٢ِٔ حُطز٢ ُِظ٘و٤ٚ ح٥ى٤٤ٖٓ ح٠َُٟٔ ؿْٔ ٖٓ حُٜلش حُؼ٤ٓٞٔش،

 ٣َٜٓخ، ًخٕ اًح ا٫ ًخٗض ٛلش رؤ٣ش حُطذ ٜٓ٘ش ِٓحُٝش ػخّ ٝرٞؿٚ ١ز٤ش ٝٛق ٗظخٍحص أٝ

 ح١٧زخء رٔـَ ٓو٤يح حٓٔٚ ًٝخٕ حُطذ ٜٓ٘ش ِٓحُٝش ٤٣َُِٜٖٔ هٞح٤ٜٗ٘خ طـ٤ِ ٖٓ رِي ًخٕ أٝ

 .))حُظ٤ُٞي ُٜٔ٘ش حُٔ٘ظٔش حُوخٛش رخ٧كٌخّ ح٩ه٬ٍ ػيّ ًُٝي ٓغ حُز٤٣َٖ٘

 ٝٝٛق ٝحُـَحك٢ حُؼخى١ ٝحُؼ٬ؽ حُظ٘و٤ٚ ٣َ٘ٔ حُطز٢ حُؼَٔ إٔ حُ٘ٚ ٌٛح ٝٓلخى

 ٣٘ٚ ُْ ح١َُٜٔ حَُٔ٘ع إٔ ٝح٬ُٔكع ١ز٤خ، ٣ؼي آهَ ػَٔ أ١ أٝ حُؼ٤٘خص ٝأهٌ ح٧ى٣ٝش

 أْٛ ٖٓ طؼي حُظ٢ حُٞهخ٣ش أػ٬ٙ حُ٘ٚ ٖٓ  ٣ٞ ُْٝ حُطز٢، ُِؼَٔ ٓليى طؼ٣َق ػ٠ِ َٛحكش

  حُؼخٓش حُٜلش ػ٠ِ حُٔلخكظش ٓز٤َ ك٢ حُطز٢ حُؼَٔ َٓحكَ
2

. 

 اٌغضائشٞ اٌّششع رؼش٠ف-ط

 ك٢ ٤ٟ٘ٔخ ا٤ُٚ أٗخٍ ٌُ٘ٚ حُطز٢، ُِؼَٔ ٓليى طؼ٣َق ػ٠ِ ٣٘ٚ ُْ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع إ

    05/85 ٍهْ ٝطَه٤ظٜخ، كخُوخٕٗٞ حُٜلش كٔخ٣ش ٓـخٍ ك٢ حُٜخىٍس حُوٞح٤ٖٗ
3

 ٓخىطٚ ك٢ ،

  : ٣ؤط٢ رٔخ حُو٤خّ ح٧ٓ٘خٕ ٝؿَحك٢ ٝح٤ُٜخىُش ح١٧زخء ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ(( أٗٚ ػ٠ِ ٗٚ ( هي(195

(  ( 3/196حُٔخىس ٜٗض ًٔخ ،))ح٬ُٔثْ حُطز٢ حُؼ٬ؽ رظوي٣ْ حٌُٔخٕ ٛلش كٔخ٣ش حَُٜٔ ػ٠ِ

 إٔ ًٔخ  ))حُٜل٤ش ٝطَر٤ظْٜ حٌُٔخٕ ٝهخ٣ش أػٔخٍ ك٢ حُٔ٘خًٍش (( أٗٚ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ

/92ٍهْ  حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ ( 16ٖٓ) حُٔخىس
4

 ٜٗض هي حُطذ  أه٬ه٤خص ٓيٝٗش حُٔظ٠ٖٔ 276

                                                             
 92. ن سنة طبع، صمحمد أسامة عبد اهللا قاٌد، المسؤولٌة الجنائٌة لألطباء، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، مصر، بدو.  1
 6،ص  0222محمود القبالوي، المسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب، دار الفكر الجامعً، مصر )اإلسكندرٌة(،  . 2
 .والمتمم ،المعدل 26،المتضمن قانون حماٌة الصحة وترقٌتها، ج.ر عدد  1763فبراٌر  14،المؤرخ فً  23_63لقانون رقم  . 3
 30،المتضمن مدونة أخالقٌات الطب، ج.ر عدد  1770جوٌلٌة  24،المؤرخ فً  054_ 70المرسوم التنفٌذي رقم  . 4
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 ٫ٝ ٝحُؼ٬ؽ، ٝحُٞهخ٣ش حُظ٘و٤ٚ أػٔخٍ رٌَ حُو٤خّ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حُطز٤ذ ))٣وٍٞ أٗٚ ػ٠ِ

 ٤ٓخى٣ٖ ك٢ ٝٛلخص ٣ويّ أٝ ٣ٞحِٛٚ أٝ ػ٬ؿخ ٣ويّ إٔ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ ُِطز٤ذ ٣ـُٞ

 ٗلْ ٖٓ ( 44 ) حُٔخىس ٝٗٚ ح٫ٓظؼ٘خث٤ش((، حُلخ٫ص ك٢ ا٫ آٌخ٤ٗخطٚ أٝ حهظٜخٛخطٚ طظـخُٝ

 ح٣َُٔٞ ؿي١ ػ٠ِ هطَ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ ١ز٢ ػَٔ ًَ ))٣و٠غ أٗٚ ػ٠ِ حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ

 حُوخٕٗٞ، أٖٝٓ ٓ٘ٚ حُٔو٤ُٖٞ ح٧ٗوخٙ ُٔٞحكوش أٝ ٝٓظزَٜس كَس ٓٞحكوش ح٣َُٔٞ ُٔٞحكوش

 أٝ ك٢ هطَ ح٣َُٔٞ ًخٕ اًح ح١ٍَٝ٠ُ حُؼ٬ؽ ٣ويّ إٔ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حُطز٤ذ ٝػ٠ِ

 ))٫ أٗٚ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ ( 34 ) حُٔخىس ٜٗض رٔٞحكوظٚ((.  ًٔخ ح٩ى٫ء ػ٠ِ هخىٍ ؿ٤َ

 حُوطٍٞس((. رخُؾ ١ز٢ ٓزذ ىٕٝ ٖٓ حُؼ٠ٞ أٝ حٓظجٜخٍ رظَ ػ٤ِٔش اؿَحء ٣ـُٞ

 ا٠ُ حُؼَٔ رخ٩ٗخٍس حًظل٠ هي حُـِحث١َ حَُٔ٘ع إٔ أػ٬ٙ حُٜ٘ٞٙ حٓظوَحء ه٬ٍ ٖٓ ٣ظَٜ

  .ٝٗظخٜٓخ حُٜلش ٜٖٓ ٓٔخٍٓش ١َٝٗ ه٬ٍ ٖٓ حُطز٢

 اٌطجٟ اٌؼًّ ِشاؽً-2

 ٗطخهٚ ٝأٛزق حطٔغ هي حُطز٤ش، حُؼِّٞ ٓـخٍ ك٢ حُٜخثَ حُظطٍٞ ٟٞء ك٢ حُطز٢، حُؼَٔ إ

 : ٢ِ٣ طزخػخ ك٤ٔخ ا٤ُٜخ ٗظطَم حُظ٢ حَُٔحكَ ٢ٛٝ ٓظؼيىس، رَٔحكَ ٣َٔ حُٜل٤ق حُطز٢ حُؼَٔ

 اٌفؾض ِشؽٍخ-1.2

٣َُِٔٞ  حُٜل٤ش حُلخُش ً٘ق رٜخ ٣ٝوٜي ٝح٣َُٔٞ، حُطز٤ذ ر٤ٖ حُؼ٬هش ريح٣ش ٢ٛٝ

ه٬ُٜخ  ٖٝٓ ظخ٣َٛخ، كلٜخ ٝكلٜٚ ػ٤ِٚ حٍُٞحػ٤ش ٝحُٔئػَحص ح٤َُٟٔش ٤َُٔطٚ رخ٫ٓظٔخع

٠٣َٓٚ ٓ٘ٚ ٣ؼخ٢ٗ ح١ٌُ حَُٔٝ ػٖ كٌَس حُطز٤ذ ُيٟ طظٌٕٞ
1
ر٬ٔكظش  ًُي ٣ظْ ٝ ،

حُللٚ   ك٢ حُطز٤ذ ٣ٝٔظؼ٤ٖ ٝؿٔٔٚ، ح٣َُٔٞ ًٔظَٜ ح٤ٌ٤٘٤ًِ٩ش، حُي٫ثَ أٝ حُؼ٬ٓخص

 ٜٝٓيٍٙ ح٧ُْ ٓزذ حًظ٘خف ػ٠ِ حُٔٔخػيس حُطز٤ش ًخُٔٔخػش حُز٤ٔطش ح٧ؿِٜس رزؼٞ

 ظٞحَٛ أٝ ى٫ثَ ٝؿٞى ٖٓ ُِظلون ػ٤٘ٚ أٝ أًٗٚ أٝ ر٤يٙ حُللٚ ك٢ حُطز٤ذ ٝأك٤خٗخ ٣ٔظؼ٤ٖ

حُظ٘و٤ٚ ٟٝغ ك٢ ٓؼ٤٘ش طٔخػي
2
ٍهْ  حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ ٖٓ 14 حُٔخىس ػ٤ِٚ ٜٗض ٓخ ٝٛٞ ،

إٔ  ٣ـذ ... " روُٜٞخ حُطذ أه٬ه٤خص روخٕٗٞ حُٔظؼِن 06/07/1992ك٢  حُٜخىٍ 276/92

                                                             
 41محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، مرجع سابق، ص  . 1
 14أحمد عبد الكرٌم موسى الصراٌرة، مرجع سابق، ص  . 2
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ًخك٤ش  طو٤٘ش ٝٝٓخثَ ٬ٓثٔش طـ٤ِٜحص ٜٓ٘ظٚ ك٤ٚ ٣ٔخٍّ ح١ٌُ حٌُٔخٕ ك٢ ... ُِطز٤ذ طظٞكَ

 ."حُٜٔٔش. ٌٛٙ ٧ىحء

 ٍٓٞٓخص ٝاؿَحء ٝح٧ٗؼش حُطز٤ش حُظلخ٤َُ ك٢ حُٔؼخٍ ٓز٤َ ػ٠ِ حُطز٤ش حُللٞٙ ٝطظٔؼَ

 ٟٝغ ػ٠ِ حُطز٤ذ طٔخػي ًِٜخ حُٜٞط٤ش، كٞم حُٔٞؿخص أٝ حُطز٤ش، حُٔ٘خظَ حٓظويحّ أٝ حُوِذ

 .حُٜل٤ق حُظ٘و٤ٚ

 : َٓكِظ٤ٖ ا٠ُ حُللٚ َٓكِش حُو٠خء ٣ٝؤْ

 ٝح٤ٌ٤٘٤ًِ٩ش حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُللٞٙ اؿَحء ك٢ أٓخٓخ ٝطظٔؼَ :اٌز١ّٙذٞ اٌفؾض ِشؽٍخ-أ

 أٝ ػ٤٘٤ٚ أٝ أ٤ًٗٚ أٝ ٣ي٣ٚ ٓٔظويٓخ حُؼ٬ؽ، ط٘ل٤ٌ أٝ حُـَحكش اؿَحء هزَ ٣َُِٔٞ ح٬ُُٓش

 .ًخُٔٔخػش حُز٤ٔطش حُطز٤ش ح٧ؿِٜس رؼٞ

 كخُظٚ ُز٤خٕ ٣َُِٔٞ ط٤ِ٤ٌٔش كلٞٙ اؿَحء ك٢ ٝطظٔؼَ :اٌزى١ٍ١ّخ اٌفؾٛص ِشؽٍخ-ة

 حُطز٤ش ٝحُٔ٘خظَ ٝح٧ٗؼش حُطز٤ش ًخُظلخ٤َُ ططٍٞح، أًؼَ ١ز٤ش ٝٓخثَ رٞحٓطش ًُٝي حُٜل٤ش،

خ ٝؿ٤َٛ
1
. 

 اٌزشخ١ض ِشؽٍخ -2.2

 ٠٣غ ػٜ٘خ حُٔظَطزش حُٔ٘طو٤ش ٝحُ٘ظخثؾ حُطز٢ حُللٚ ػٖ حُ٘خؿٔش ٝحُظٞحَٛ حُي٫ثَ ػ٠ِ ر٘خء

 كَٔكِش حُٔ٘خٓذ حُؼ٬ؽ ٣وظخٍ ػٔش ٖٝٓ ًَِٝٓٙ، ١ٝز٤ؼظٚ ٣َُِٔٞ حُظ٘و٤ٚ حُطز٤ذ

حَُٔٝ ٓخ٤ٛش حُطز٤ذ ك٤ٜخ ٣وٍَ حُظ٢ حَُٔكِش ٢ٛ حُظ٘و٤ٚ
2
 . 

 ح١ٌُ ٣ؼخ٢ٗ حَُٔٝ ٗٞع ٖٓ ٝحُظلون حُزلغ   " رؤٗٚ حُظ٘و٤ٚ حُلوٚ ٖٓ ؿخٗذ ػَف ٝهي

 ًٔخ ػَكٚ ،" ٓظوٜٜخ أّ ػخٓخ ٓٔخٍٓخ ًخٕ ٓٞحء حُطز٤ذ رظ٘و٤ٜٚ ٣ٝوّٞ ح٣َُٔٞ، ٓ٘ٚ

"ٝأٓزخرٜخ ٝٛلخطٜخ ح٣َُٔٞ ػ٘ي ٨َُٓحٝ حُٔليى حُؼَٔ " رؤٗٚ آهَ ؿخٗذ
3

 

حُؼ٤ِٔش  حُٔؼَكش : ٝٛٔخ أ٫ ُِطز٤ذ، رخُ٘ٔزش طٞحكَ ٤١َٖٗ اؿَحإٙ ٣ظطِذ ٝحُظ٘و٤ٚ

 .حَُٔٝ ٓخ٤ٛش ُظلي٣ي ٝحُزلغ

                                                             
الدٌوان الوطنً لألشغال  القانون الجزائري والشرٌعة اإلسالمٌة، الطبعة األولى،روك نصر الدٌن، الحماٌة الجنائٌة للحق فً سالمة الجسد فً م . 1

 061،ص  0221التربوٌة، الجزائر، 
 15أحمد عبد الكرٌم موسى الصراٌرة، مرجع سابق، ص  . 2
 40محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، مرجع سابق، ص  . 3
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ًَِٓس  ٝػ٘خ٣ش ريهش حُظ٘و٤ٚ اؿَحء ح١َُ٘ ٌٛح ٣وظ٢٠ :حُؼ٤ِٔش حُٔؼَكش: ح٧ٍٝ ح١َُ٘

ح٧هٜخث٤ٕٞ  ح١٧زخء ر٤٘ٔخ حُٔٔخ٤ٍٖٓ، ح١٧زخء ٌُخكش ٝحُطز٤ش حُؼ٤ِٔش حُٔزخىة ٓغ ٝرخُظٞحكن

 .ح٧ٗؼش ًؤهٜخث٢ ح٤ُٜ٘ٔش طوٜٜخطْٜ رلٌْ حٌُز٤َط٤ٖ ٝحُيهش حُؼ٘خ٣ش ك٤ْٜ ك٤٘ظ١َ

اؿَحء  حُطز٤ذ ػ٠ِ ٣ـذ ريهش حَُٔٝ ُظلي٣ي :حَُٔٝ حُزلغ ُظلي٣ي : حُؼخ٢ٗ ح١َُ٘

ح٣َُٔٞ  كخُش ػ٠ِ حُظؼَف ٣َ١ن ػٖ حَُٔٝ ٝهطٍٞس ٗٞع ُٔؼَكش ٗو٤ٜش ٬ٓكظش

ططٍٞ  ك٢ ٝحُز٤ج٤ش ٝحُ٘ل٤ٔش حٍُٞحػ٤ش حُؼٞحَٓ طؤػ٤َ ٝٓيٟ ح٤َُٟٔش ٝٓٞحروٚ حُٜل٤ش

 .حَُٔٝ

 ك٢ حُظ٘و٤ٚ حُؼ٤ِٔش ح٧ؿِٜس حٓظويحّ ؿ٤يس رٜلش حَُٔٝ ُظلي٣ي حُطز٤ذ ػ٠ِ ٣لَٝ ًٔخ

 َٓكِش حُؼ٬ؽ، ػ٠ِ ح٩هيحّ هزَ ح٤َُٟٔش حُلخُش ٖٓ ٝحُظلون حُ٘ي، ٩ُحُش ًُٝي حُلي٣غ

 ( 15 ) حُٔخىسػ٤ِٚ  ٜٗض ٓخ ٌٝٛح ، حُلي٣ؼش حُٞٓخثَ ٖٓ ٝؿ٤َٛخ ٝحُظلخ٤َُ ح٧ٗؼش ًخٓظويحّ

 إٔ ٝحؿزٚ ح٧ٓ٘خٕ ٖٝٓ ؿَحف أٝ حُطز٤ذ كن ))ٖٓ أٗٚ ػ٠ِ رٜٜ٘خ حُطذ أه٬ه٤ش ٓيٝٗش ٖٓ

 ٣ٝلٜٔ٘خ((. حُطز٤ش رٔؼِٞٓخطٚ ٣ؼظ٢٘

 اٌؼالط ِشؽٍخ -3.2

 ػ٠ِ حُلخُش هطٍٞطٚ ٝٓيٟ حَُٔٝ ٝٗٞع ١ز٤ؼش حُطز٤ذ ٣ؼَف ٝحُظ٘و٤ٚ حُللٚ رؼي

 ا٠ُ حُ٘لخء حٍُٞٛٞ رـَٝ ح٬ُٔثْ حُؼ٬ؽ حهظ٤خٍ ك٢ ٓزخَٗس ٣َٝ٘ع ٣َُِٔٞ، حُٜل٤ش

 حُلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٜؼذ كبٗٚ حُؼ٬ؽ، رَٔكِش حُظ٘و٤ٚ َٓكِش ٫طٜخٍ ٝٗظَح .ح٫٥ّ ٝطول٤ق

 أٝ طـ٤٤َٙ حُؼ٬ؽ ك٢ ح٫ٓظَٔحٍ ٣وظ٢٠ ٓٞء أٝ طلٖٔ ٖٓ ح٣َُٔٞ كخُش ػ٠ِ ٣طَأ ٓخ رٔزذ

.ح٣َُٔٞ ُلخُش حُٔظخرغ حُطز٤ذ ط٘و٤ٚ ا٠ُ ٣َؿغ ٌٝٛح ا٣وخكٚ، أٝ
1
 

 .ٖٓ حُلي أٝ حَُٔٝ ٖٓ حُ٘لخء ا٠ُ طئى١ حُظ٢ ح٤ُِٓٞش " رؤٗٚ كوٜخ، حُؼ٬ؽ، ػَف ُوي

.. " ػ٤ِٜخ رخُو٠خء أٝ رظ٤ٌٜٔ٘خ ٓٞحء ػ٘ٚ حُ٘خؿٔش آ٫ٓٚ ٖٓ حُظول٤ق أٝ أهطخٍٙ
2
 

 أٝ حُلي حُ٘لخء طلو٤ن ٝٛٞ حُؼ٬ؽ، ٖٓ حُٜيف طلي٣ي طْ هي أٗٚ ٬ٗكع حُظؼ٣َق، ٌٛح روَحءس

 أػ٘خء ٝهزَ طظٞكَ إٔ ٣ـذ حُظ٢ ح١َُٝ٘ ٣ليى ُْ أٗٚ ػ٤ِٚ ٣ؼخد أٗٚ ا٫ ح٫٥ّ، ٖٓ ٝحُظول٤ق

 حُؼ٬ؽ ٓطخروخ ٣ٌٕٞ ٝإٔ حُٔٔزن ح٣َُٔٞ ٍٟٝخ حُطز٤ذ ٛلش ك٢ ٝحُٔظٔؼِش رخُؼ٬ؽ، حُو٤خّ

                                                             
 46محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، مرجع سابق، ص  . 1
 17أحمد عبد الكرٌم موسى الصراٌرة، مرجع سابق، ص  . 2
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 ك٢ حُطذ أه٬ه٤خص ٝٓيٝٗش حُٜلش كٔخ٣ش هخٕٗٞ ٜٗٞٙ ٝرخٓظوَحء .حُطز٤ش ٨ٍُٛٞ

 هخٕٗٞ ٖٓ (8 ) حُٔخىس ك٢ حًظل٠ رَ حُؼ٬ؽ، ٣ؼَف ُْ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع رؤٕ ٬ٗكع حُـِحثَ،

 ٝاػخىس حَُٔٝ ٝط٘و٤ٚ حُٜل٤ش حُٞهخ٣ش ك٢ كَٜٛخ حُظ٢ حُؼ٬ؽ أٛيحف رًٌَ حُٜلش

 ٖٓ ( 16 ) حُٔخىس ك٢ حُؼ٬ؽ ٜٓطِق ػ٠ِ حهظَٜ ر٤٘ٔخ حُٜل٤ش، ٝحُظَر٤ش حَُٔٝ ط٤٤ٌق

 ٝحُٞهخ٣ش حُظ٘و٤ٚ أػٔخٍ رٌَ حُو٤خّ ُِطز٤ذ ٣وٍٞ " رخُوٍٞ حُطذ أه٬ه٤خص ٓيٝٗش

 ." ...ٝحُؼ٬ؽ

 ؿي٣ي ػ٬ؽ حٓظؼٔخٍ ؿَحء ٖٓ ُِوطَ ح٣َُٔٞ ٛلش طؼ٣َٞ حُوخٕٗٞ ٓ٘غ ٝهي ٌٛح،
1

 ٞٛٝ 

 حُ٘ظَ ك٢ ٣ـُٞ ))٫ رؤٗٚ طو٢٠ حُظ٢ حُطذ أه٬ه٤خص ٓيٝٗش ٖٓ ( 18 ) حُٔخىس ػ٤ِٚ ٜٗض ٓخ

 ٍهخرش ٛخٍٓش طلض ، ٬ٓثٔش ر٤ُٞٞؿ٤ش ىٍحٓخص اؿَحء رؼي ا٫ ٣َُِٔٞ ؿي٣ي ػ٬ؽ حٓظؼٔخٍ

 ح٣َُٔٞ((. ػ٠ِ ٓزخَٗس رلخثيس ٣ؼٞى حُؼ٬ؽ ٌٛح إٔ ٖٓ حُظؤًي ػ٘ي أٝ

 اٌطج١خ اٌٛطفخ رؾش٠ش -4.2

 ٝطؼَف حُٞٛلش ٝح٣َُٔٞ، حُطز٤ذ ر٤ٖ حُؼ٬هش ٝؿٞى طؼزض حُظ٢ حُٞػ٤وش حُطز٤ش حُٞٛلش طؼي

حُللٚ  رؼي ا٤ُٚ حٗظ٠ٜ ٓخ حُطز٤ذ ك٤ٚ ٣ؼزض ح١ٌُ ))حُٔٔظ٘ي رؤٜٗخ " حُظًٌَس أٝ " حُطز٤ش

 ٓوظِلش أٗٞحع ك٤ٜخ طؼزض حُظ٢ ح٧ٍٝحم رخه٢ ػٖ طظ٤ِٔ ك٢ٜ حُٜٔطِق ٝرٌٜح ٝحُظ٘و٤ٚ((،

 .ٝح٣َُٔٞ حُطز٤ذ ر٤ٖ ُِؼ٬هش اػزخص ى٤َُ طؼي ًٔخ ٝح٧ٗؼش، ًخُظلخ٤َُ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ٖٓ

 ٓخ ًُي ػ٠ِ ٝحُي٤َُ حُٔٔؤُش ٌٛٙ ٓؼخُـش ك٢ ٝىه٤وخ ٝحٟلخ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع ًخٕ ُٝوي

 ؿَحف أٝ ُِطز٤ذ ٣ٔٞؽ ٫ " روُٜٞخ حُطذ أه٬ه٤خص ٓيٝٗش ٖٓ ( 77 ) حُٔخىس ػ٤ِٚ ٜٗض

 ح٢ُٜ٘ٔ حُي٤َُ أٝ حُ٘و٤ٜش حُزطخهخص أٝ ُِٞٛلخص حُٔوٜٚ حٍُٞم ػ٠ِ ٣ؼزض إٔ ح٧ٓ٘خٕ

 : حُظخ٤ُش حُز٤خٗخص ا٫

 .حُطز٤ش ح٫ٓظ٘خٍس ٝٓخػش حُٜخطق ٍٝهْ ٝحُؼ٘ٞحٕ ٝحُِوذ ح٫ْٓ .1

 رٜلش ٝظ٤لظٚ ٣ٔخٍّ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حُطز٤ذ ًخٕ اًح حُٔ٘خ٤ًٍٖ ح٬ُِٓء أٓٔخء. 2

 .ٓ٘ظًَش

 ." رٜخ حُٔؼظَف ٝحُٔئ٬ٛص ٝحُٞظخثق .حُٜ٘خىحص3

                                                             
 11رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص  . 1
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 حُٔيٝٗش ٗلْ ٖٓ ( 47 ) ٝ ( 13 ) حُٔخىطخٕ أٟخكض ًٔخ
1
ِٜٔخ حُٞػخثن كَٔ ٍَٟٝس  ّٔ  حُظ٢ ٣

 ػ٠ِ ح٣َُٔٞ ٣َٜٔ كظ٠ ٝحٟق رٌَ٘ ٝٛلخطٚ حُطز٤ذ ٤ٜ٣ؾ إٔ ٣ٝـذ ٠٣َُٔٚ، حُطز٤ذ

 .٠ٜٓٝٔٞٗخ حُٞٛلش كْٜ

 ُؼِْ حُلخ٤ُش ُِٔؼط٤خص ٝٝكوخ ٝحُِٞحثق حُوٞح٤ٖٗ ا١خٍ ك٢ طلٍَ حُطز٤ش حُٞٛلش كبٕ ٌٌٝٛح

أ١  حُٞٛق، ك٣َش ُِطز٤ذ أػط٠ هي حُـِحث١َ حَُٔ٘ع إٔ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ٣٘زـ٢ ًٔخ حُطذ،

ٖٓ هخٕٗٞ ( 204) حُٔخىس ػ٤ِٚ ٜٗض ٓخ ٝٛٞ ح٣َُٔٞ، ُلخُش ٬ٓثٔخ ٣َحٙ ٓخ حطوخً آٌخ٤ٗش

 ح٧ى٣ٝش ٝٛق ك٢ حُل٣َش ػِٔٚ، ٓـخٍ ك٢ ًَ ح٧ٓ٘خٕ ٝؿَحف ))ُِطز٤ذ أٗٚ ٖٓ حُٜلش

 أػ٬ٙ((. 203 حُٔخىس أكٌخّ َٓحػخس ٓغ ح٤٘١ُٞش، حُٔيٝٗش ك٢ حُٔٔـِش

 اٌؼالع١خ اٌشلبثخ ِشؽٍخ -5.2

 طلو٤ن حُـخ٣ش ك٢ أ٤ٔٛش ٖٓ ػ٤ِٜخ ٣ظَطذ ُٔخ حُطز٢ حُؼَٔ ك٢ حُٜخٓش حُؼ٘خَٛ ٖٓ حَُهخرش طؼي

 ؿٜش ؿٜش ٖٝٓ ٖٓ حُؼ٤ِٔش ٠ٓٝخػلخص ُ٘ظخثؾ طلخى٣خ حُؼ٤ِٔخص ك٢ ٤ٓ٫ٔخ حُؼ٬ؽ، ٖٓ حَُٔؿٞس

 حُلخٍ، ًُي رطز٤ؼش ٣َٜ إٔ ىٕٝ ٌُٖ حُـ٤زٞرش، ٖٓ حُوَٝؽ ح٣َُٔٞ ٣ٔظط٤غ كظ٠ أهَٟ

 حَُػخ٣ش ك٢ ح٫ٓظَٔحٍػ٠ِ  ح٧َٓ ٣وظَٜ رَ حُؼ٤ِٔش، ٝٗـخف ح٣َُٔٞ ٗلخء ٟٔخٕ كي ا٠ُ

 رَٔحػخس حُـَحف ه٬ٍ حُظِحّ ٖٓ حَُهخرش أ٤ٔٛش ارَحُ ػ٠ِ حُو٠خء حٓظوَ ٝهي ، حُؼ٘خ٣ش ٝرٌٍ

 رؼي ر٘ؤٗٚ ح٬ُُٓش ح٧ٝحَٓ ٝحُظٞؿ٤ٜخص ٝاػطخء ٝططٍٞحطٜخ حُٜل٤ش كخُظٚ ٝٓظخرؼش ح٣َُٔٞ

حُـَحك٤ش حُؼ٤ِٔش اطٔخّ
2
.  

 ٝحَُهخرش ُِظؤًي حُٔظخرؼش ػ٤ِٚ ٝطـذ ح٣َُٔٞ ٓؼخُـظٚ أػ٘خء ٝحُلٌٍ حُل٤طش أهٌ ػ٤ِٚ كخُطز٤ذ

 ػٖ ٓؼخُـش ٣٘وطغ ػ٘يٓخ ؤُوط َٓطٌزخ ٣ؼي حُطز٤ذ إٔ حُلوٚ ٖٓ ؿخٗذ ٣َٟٝ ػِٔٚ، ٬ٓٓش ٖٓ

 طظَطذ ػ٤ِٚ ح١ٌُ ح٧َٓ ٝٛٞ ٠٣َٓٚ، َٓحهزش ػٖ ٣ظؤهَ ٝػ٘يٓخ ٓزٍَ ؿ٤َ رٌَ٘ ٠٣َٓٚ

 .ٓٔئ٤ُٝظٚ

                                                             
)من مدونة أخالقٌات الطب الجزائرٌة على أنه ))ٌجب على الطبٌب أو جراح األسنان أن ٌحرر وصفته بكل وضوح وأن  25تنص المادة ) 1

 .((دا ، كما ٌتعٌن علٌه أن ٌجتهد للحصول على أحسن تنفٌذ للعالجٌحرص على تمكٌن المرٌض أو محٌطه من فهم وصفاته فهما جٌ
 , de Cour 3 . 1977 nov 09 قضت المحاكم الفرنسٌة بمسؤولٌة جراح التجمٌل بسبب إهماله رقابة مرٌضة بعد إجراء جراحة تجمٌلٌة لها . 2

Crim, ch , Cassation  52ذكره : محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، مرجع سابق، ص 
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 طلون ٗظخثـٜخ كظ٠ حُِٖٓ ٖٓ ُلظَس طلظخؽ حُـَحك٤ش حُؼ٤ِٔش إٔ ػ٤ِٚ ٝحُٔظؼخٍف حُٔؼِّٞ ٖٝٓ

 ح٧كٞحٍ ٠ُٝٔخٕ رلٔذ طوَٜ أٝ ططٍٞ هي حُِٖٓ ٖٓ ُلظَس طلظخؽ ٝحُللٞٛخص حُؼ٬ؽ ٧ٕ

 : َٓحػخس حُطز٤ذ ػ٠ِ حُٔظٞؿذ ٖٓ كبٗٚ ٝحُؼ٬ؽ، حُؼ٘خ٣ش حٓظَٔح٣ٍش

 ١ٝز٤ؼش ٝح٠ٍَُٝس حُظَٝف طٔظيػ٤ٚ ٓخ كٔذ َٓحص ػيس ح٣َُٔٞ رؼ٤خىس ٣وّٞ إٔ  -

 .ططٍٞٙ ٝ حَُٔٝ

 ٝحٓظيػخثٚ. رٚ ح٫طٜخٍ ٖٓ طٌٔ٘ٚ حُظ٢ حُٞٓخثَ ٣َُِٔٞ ٣ظَى إٔ   -

 حَُهخرش رظيحر٤َ حُٔظؼِن حُلَٜ ك٢ حُـِحث١َ، حُٜلش هخٕٗٞ ٖٓ 141 حُٔخىس ٜٗض ٝهي ٌٛح،

أْٛ  ًبكيٟ حُؼ٬ؿ٤ش حَُهخرش َٓكِش ػ٠ِ حُؼو٤ِش(( ))حُٜلش رخد طلض ح٫ٓظ٘لخء، ه٬ٍ

أػ٘خء  حَُهخرش ؿؼَ ػ٠ِ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع كَٙ رـ٬ء ٣ز٤ٖ ٓخ ٝٛٞ حُطز٢، حُؼَٔ َٓحكَ

 .حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ٖٓ ٜٓٔخ ػ٬ٔ ٝرؼيٛخ حُؼ٬ؽ َٓكِش

 اٌٛلب٠خ -6.2

حُؼَٔ  ٝػ٘خَٛ َٓحكَ أْٛ ٖٓ حُلي٣غ، حُؼَٜ ك٢ ح٧َٓحٝ، ٖٓ حُٞهخ٣ش أٛزلض ُوي

ٖٓ  حُٞهخ٣ش ٤َُ٘ٔ ٛيكٚ حطٔغ رَ كلٔذ، ح٣َُٔٞ ٗلخء ا٠ُ ٣ٜيف ٣ؼي ُْ ح١ٌُ حُطز٢

ػ٠ِ  حُو٠خء ك٢ ًز٤َ أػَ حُٔوظِلش حُطذ ٤ٓخى٣ٖ ك٢ حُؼ٢ِٔ ُِظطٍٞ ًخٕ ك٤غ ح٧َٓحٝ،

ٟي  ح٧كَحى ططؼ٤ْ ؿَحٍ ػ٠ِ ٓ٘ٚ ٝحُٞهخ٣ش ٝٓ٘ؼٚ ٝٓلخَٛطٚ رَ ح٧َٓحٝ، ٖٓ ًؼ٤َ

ح٩ٗٔخٕ ؿْٔ ٖٓ طٌٜٔ٘خ هزَ حُٔؼي٣ش ح٧َٓحٝ
1
. 

هخٕٗٞ  ٖٓ ح٧ٍٝ حٌُظخد ُٜخ كؤكَى ًز٤َس، أ٤ٔٛش حَُٔكِش ٌُٜٙ حُل٢َٔٗ حَُٔ٘ع أ٠ُٝ ٝهي

 ح٧ٍٝ حُزخد ك٢ ٟٝٝغ حُؼخٓش(( ُِٜلش حُؼخٓش ))حُلٔخ٣ش حٌُظخد ػ٘ٞحٕ كٌخٕ حُؼخٓش حُٜلش

 حُٔؼي٣ش(. ٝح٧ٝرجش ح٧َٓحٝ )ٓوخٝٓش حُؼخ٢ٗ حُزخد ٝك٢ حطزخػٜخ(، حُٞحؿزش حُٜل٤ش حُوٞحػي ) 

هخٕٗٞ  ك٢ ٌٝٓخكلظٜخ حُٔؼي٣ش ح٧َٓحٝ ٖٓ حُٞهخ٣ش ػ٠ِ ٗٚ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع إٔ ًٔخ

ٌٝٓخكلش  حُؼ٤ٓٞٔش رخُٜلش حُٔظؼِن حُؼخ٢ٗ حُزخد ٖٓ حُؼخُغ حُلَٜ ك٢ ًُٝي حُؼ٤ٓٞٔش حُٜلش

حُٜٔخُق  كٍٞح ٣ؼِْ إٔ ١ز٤ذ أ١ ػ٠ِ ))٣ـذ أٗٚ ػ٠ِ 54 حُٔخىس ٜٗض ك٤غ ح٧ٝرجش،

 ٝؿِحث٤ش((. اىح٣ٍش ػوٞرخص ػ٤ِٚ ِٓطض ٝا٫ ٗوٜٚ ٓؼي َٓٝ رؤ١ حُٜل٤ش حُٔؼ٤٘ش

                                                             
 64صفوان محمد شدٌفات، مرجع سابق، ص  . 1
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 اٌفشع اٌضبٟٔ: 

 ِششٚػ١زٗ ششٚؽ

 حُطز٤ش ٝحُظيه٬ص رخ٧ػٔخٍ رخُو٤خّ ًُٝي ح٠َُٟٔ، ٧ؿٔخّ حُظؼَٝ ١٨ُزخء حُوخٕٗٞ ٣ـ٤ِ

 ُِٔحُٝش حُٔ٘ظٔش رخُوٞح٤ٖٗ ٓوٍٞ كن ا٠ُ طٔظ٘ي ح٧ػٔخٍ ٌٛٙ ٝاؿخُس ؿٔخٓظٜخ، رِـض ٜٓٔخ

 ٗطخم ػٖ ٣ٝوَؽ ٓزخكخ ٣ٌٕٞ كبٗٚ كوٚ ىحثَس ك٢ حُطز٤ذ ػَٔ ًخٕ كٔظ٠ حُطذ، ٜٓ٘ش

 طَه٤ٚ ػ٠ِ حُطز٤ذ كٍٜٞ ك٢ ٓظٔؼِش ٓؼ٤٘ش، ر١َٝ٘ ١َٝ٘ٓ ًُي إٔ ؿ٤َ حُظـ٣َْ

 ٛٞ ًُي ٖٓ حُوٜي ٣ٌٕٞ ٝإٔ ح٣َُٔٞ، ٍٟخ ػ٠ِ كُٜٞٚ ًٌٝح حُطذ ٜٓ٘ش ُِٔحُٝش هخ٢ٗٞٗ

 .حُطذ ك٢ حُؼخرظش حُؼ٤ِٔش ٨ٍُٛٞ ٝكوخ ًُٝي ح٣َُٔٞ، ػ٬ؽ

 اٌؼالط لظذ ٚ اٌمبٟٔٛٔ اٌزشخ١ض-1

 حُظطز٤ذ هٜي رِٔحُٝش ُٚ َٓهٜخ حُطز٤ذ ًخٕ اًح ا٫ َٓ٘ٝػخ ٣ٌٕٞ ٫ حُطز٢ حُظيهَ إ

 .ٝحُظل٤َٜ رخَُ٘ف طزخػخ ا٤ُٚ ٓ٘ظطَم ٓخ ٝٛٞ ح٣َُٔٞ، ػ٬ؽ

 اٌمبٟٔٛٔ اٌزشخ١ض -1.1

حُظَه٤ٚ  ػ٠ِ ح٠َُٟٔ رؼ٬ؽ ٣وّٞ ٖٓ كٍٜٞ حُطذ ٜٓ٘ش ط٘ظْ حُظ٢ حُوٞح٤ٖٗ طٞؿذ

ر٘لخء  هٜيٙ ح١ٌُ حُـَٝ طلون ٓٞحء ٓٔئ٫ٝ ًخٕ ٝا٫ أػٔخُٚ، ِٓحُٝش هزَ حُوخ٢ٗٞٗ

 .٣ظلون ُْ أٝ ح٣َُٔٞ

 رؼ٠ٜخ ٝك٢ ػ٠ِ ٓوظَٜح ٣ٌٕٞ ٝهي حُطز٤ش، ح٧ػٔخٍ ٌَُ ٝٗخ٬ٓ ػخٓخ ٣ٌٕٞ هي ٝحُظَه٤ٚ

 حُظَه٤ٚ أ١ كيٝى ك٢ ىحه٬ حُؼَٔ ًخٕ اًح ا٫ ُ٪رخكش ٓـخ٫ ٣ٌٕٞ ٫ ح٧ه٤َس حُلخُش ٛخطٚ

حُطز٤ذ حهظٜخٙ ٓـخٍ ك٢
1
. 

ٜٓ٘ش  ٓٔخٍٓش ))طظٞهق أٗٚ ػ٠ِ ٝطَه٤ظٜخ حُٜلش هخٕٗٞ ٖٓ ( 197 ) حُٔخىس ٜٗض ٝهي

ػ٠ِ  ر٘خء رخُٜلش حٌُِٔق ح٣َُُٞ ٣ِٜٔٔخ ٍهٜش ػ٠ِ ح٧ٓ٘خٕ ٝؿَحف ٝح٤ُٜي٢ُ حُطز٤ذ

  :حُظخ٤ُش ح١َُٝ٘

 :حُٜ٘خىحص حُـِحث٣َش اكيٟ ػ٠ِ حُلخُش كٔذ كخثِح حَُهٜش ٌٛٙ ١خُذ ٣ٌٕٞ إٔ -

  رٔؼخىُظٜخ، ٓؼظَكخ أؿ٘ز٤ش ٜٗخىس أٝ ٤ٛي٢ُ أٝ أٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حُطذ ك٢ ىًظٍٞ

  حُٜٔ٘ش، ُٔٔخٍٓش ٓ٘خك٤ش ٤َٟٓش رؼِش أٝ رؼخٛش ٜٓخرخ ٣ٌٕٞ ٫ إٔ -
                                                             

 33. أحمد محمد بدوي، نقل وزرع األعضاء البشرٌة، سعد سمك للمطبوعات القانونٌة واالقتصادٌة، مصر، بدون سنة، ص . 1
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   رخَُ٘ف، ٓوِش طؼَٝ ُؼوٞرش هي ٣ٌٕٞ ٫ إٔ -

 أٓخّ حُٔؼخٛيحص ػ٠ِ ح١َُ٘ ٌٛح حٓظؼ٘خء ٣ٌٖٝٔ حُـ٤ٔ٘ش، ؿِحث١َ ٣ٌٕٞ إٔ  -

 حٌُِٔق رخُٜلش((. ح٣َُُٞ ٣ظوٌٙ ٓوٍَ ػ٠ِ ٝر٘خء حُـِحثَ أرَٓظٜخ حُظ٢ ٝح٫طلخه٤خص

ٜٓ٘ش  ٣ٔخٍّ إٔ ٧كي ٣ـُٞ ))٫ أٗٚ حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ ( 198 ) حُٔخىس أٟخكض ًٔخ

٣ٌٖ  ُْ اًح حهظٜخ٢ٛ ٤ٛي٢ُ أٝ حهظٜخ٢ٛ أٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حهظٜخ٢ٛ ١ز٤ذ

 197 حُٔخىس ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ ح١َُٝ٘ ػ٠ِ ٣ُخىس ح٫هظٜخٙ ٜٗخىس ك٢ كخثِح

 أػ٬ٙ((.

 ك٢ طظٞحكَ إٔ ٣ـذ هخٛش ١َٝٗخ ٟٝغ هي حَُٔ٘ع إٔ أػ٬ٙ حُٔخىط٤ٖ أكٌخّ ٖٓ ٣ظز٤ٖ ٝػ٤ِٚ

 أ٣ٔخ طَط٤ذ ىٕٝ حُطذ ٜٓ٘ش رٔٔخٍٓش ُْٜ ٓـخُح حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خك٤ش ٖٓ ٣ٜزلٞح كظ٠ ح١٧زخء

ٍهْ  رخُوخٕٗٞٝحُٔظْٔ  حُٔؼيٍ حُٜلش هخٕٗٞ ٖٓ ( 199 ) حُٔخىس أٟخكض ٝهي هخ٤ٗٞٗش، ٓٔئ٤ُٝش

 حُٔليىس ١َُِٝ٘  ٓٔظٞف ح٤ُٜي٢ُ أٝ أٓ٘خٕ ؿَحف أٝ ١ز٤ذ ًَ ػ٠ِ أٗٚ )) ٣ـذ 90/17

 ُيٟ ٣ٔـَ إٔ ٜٓ٘ظٚ رٔٔخٍٓش ُٚ حُظَه٤ٚ أؿَ ٖٝٓ أػ٬ٙ، 198 ٝ 197 حُٔخىط٤ٖ ك٢

 ٌٛح حُوخٕٗٞ((. ك٢ ػ٤ِٜخ حُٜٔ٘ٞٙ اه٤ٔ٤ِخ حُٔوظٚ حُطز٤ش ٦ُىحد حُـ١ٜٞ حُٔـِْ

 اٌؼالط لظذ -2.1

 كخُش ح٣َُٔٞ ُظل٤ٖٔ حُؼ٬ؽ روٜي ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ حُطز٤ذ ٝطيهَ حُطز٢ حُؼَٔ ٖٓ حُـخ٣ش إ

 ٓخ ٛٞ ح٧ػٔخٍ حُطز٤ش ٓزخَٗس كن ٫ٓظؼٔخٍ حَُٔ٘ٝػش حُـخ٣ش ٌٝٛٙ حُ٘لخء، ػ٠ِ ٝٓٔخػيطٚ

 ٣ٔظؼَٔ ٣ؤط٤ٜخ ٖٓ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ ك٢ ح٤ُ٘ش كٖٔ رخٗظَح١ٜخ حُـ٘خث٤ش حُوٞح٤ٖٗ رؼٞ ػ٘ٚ طؼزَ

 حُؼَٔ طِ٘ٔن ػٖ ػٔش ٖٝٓ حُلن، حٓظؼٔخٍ كخ٫ص ٌَُ ٫ُّ ١َٗ ح٤ُ٘ش ٝكٖٔ ٓوٍَح، كوخ

 أٝ ح٩َٟحٍ رخ٣َُٔٞ هٜي ١ز٤خ طيه٬ حُطز٤ذ أؿَٟ اًح حُطز٤ذ ٣ٝٔؤٍ َٓ٘ٝػ٤ظٚ حُطز٢

 طـَرش روٜي اؿَحء أٝ حُٔويٍحص طؼخ٢١ ُظ٤َٜٔ أٝ حُؼ٣ٌَٔش حُويٓش ٝحؿذ ٖٓ طو٤ِٜٚ

ػ٠ِ ح٣َُٔٞ َٓس ٧ٍٝ ٓٔظليػش ٤ِٓٝش أٝ ؿي٣ي ىٝحء كخػ٤ِش ٓيٟ ٖٓ ُِظؤًي ػ٤ِٔش
1
. 

 ٧ٕ حُؼ٬ؽ َٓ٘ٝػش روٜي ًخٗض اًح ح٩ؿٜخٝ أٝ ح٧ػ٠خء ٍُع أٝ حُظـ٤َٔ ػ٤ِٔخص ٝطؼظزَ

 ٓـَٓش طٌٕٞ أػٔخ٫ كبٜٗخ ًُي، ػٌْ طٔض اًح ر٤٘ٔخ حُوخٕٗٞ، ٝكن طٔض اًح حُؼ٬ؽ ؿخ٣ظٜخ

 ٖٓ ٓززخ حُظـ٤َٔ طؼظزَ ػ٤ِٔخص إٔ ا٠ُ حُوخٕٗٞ َٗحف رؼٞ ًٛذ ُٝوي حُوخٕٗٞ، ػ٤ِٜخ ٣ؼخهذ

                                                             
لإلصدارات القانونٌة،  القومًالسٌد عبد الوهاب عرفه، المسؤولٌة الجنائٌة والمدنٌة والتأدٌبٌة للطبٌب والصٌدلً، الطبعة األولى، المركز  . 1
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 ح٤ُي٣ٖ أٝ ك٢ حُٞؿٚ ٝحٟق ط٘ٞٙ ًبُحُش ٝحُ٘ل٢ٔ حُـٔي١ حُؼ٬ؽ رٜخ هٜي اًح حُظز٣ََ أٓزخد

 أٓزخد ًٌُي ٖٓ ح٧ػ٠خء ٍُحػش ٝ حُيّ ٗوَ ٣ٝؼي حُـَٝف، أٝ حُلَٝم آػخٍ ا٬ٛف أٝ

حُؼ٬ؽ روٜي طٔض اًح حُظز٣ََ
1
. 

 طٟٞق أٜٗخ ٣ـي 85/05 ٍهْ حُوخٕٗٞ ٖٓ ( 195 ) ُِٔخىس حُٔظللٚ كبٕ حُ٘ؤٕ ٌٛح ٝك٢

 حُؼ٬ؽ ٝرظوي٣ْ ُِٔـظٔغ حُٜلش كٔخ٣ش ػ٠ِ رخُللخظ ح١٧زخء ػخطن ػ٠ِ حُِٔو٠ حُظ٤ٌِق

 ػ٠ِ حَُٜٔ :٢ِ٣ رٔخ حُو٤خّ ح٧ٓ٘خٕ ٝؿَحك٢ ح١٧زخء ٝح٤ُٜخىُش ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ " ٌُِٔخٕ روُٜٞخ

 ." ...ُْٜ حُطز٢ ح٬ُٔثْ حُؼ٬ؽ رظوي٣ْ حٌُٔخٕ كٔخ٣ش ٛلش

٢ٛ  ٓـخٍ حُٜلش ك٢ حُٔٔطَس ح٧ٛيحف ٖٓ أٗٚ حُوخٕٗٞ ٗلْ ٖٓ ( 03 ) حُٔخىس أٟخكض ًٔخ 

  .ٝح٫هظٜخى٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٤ٔ٘ش أؿَ ٖٓ حُؼ٬ؽ ٝطٞك٤َ حُٞهخ٣ش

ح٣َُٔٞ  ؿْٔ ػ٠ِ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ارخكش ط٘ظل٢ حُؼ٬ؽ هٜي رخٗظلخء أٗٚ طويّ ٓٔخ ٗٔظوِٚ

 حُؼوٞرخص(. هخٕٗٞ ٖٓ 266 ٝ 264 )حُٔخىطخٕ حُظـ٣َْ ُٜ٘ٞٙ ٝطو٠غ رخُظخ٢ُ

 اٌطت فٟ اٌضبثزخ اٌؼ١ٍّخ األطٛي ارجبع ٚ اٌّش٠غ سػب-2

 ٝحطزخع ح٧ٍٛٞ ؿٜش ٖٓ ح٣َُٔٞ ٍٟخ ػ٠ِ حُطز٤ش ٗزٚ أٝ حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ٓٔخٍٓش طظٞهق

 .٣ؤط٢ ك٤ٔخ َٗكٚ ٓ٘ظ٠ُٞ ٓخ ٝٛٞ ػخ٤ٗش، ؿٜش ٖٓ حُطذ ك٢ حُؼخرظش حُؼ٤ِٔش

 اٌّش٠غ سػب-1.2

 ٍٟخ ح٣َُٔٞ أ٤ٔٛش ٝطِىحى حُطز٢، حُؼَٔ طز٤ق حُظ٢ ح١َُٝ٘ أْٛ ٖٓ ٣ؼي ح٣َُٔٞ ٍٟخ إ

 ًٜٞٗخ طؼَٝ حُـَحك٤ش ًخُؼ٤ِٔخص حُوطٍٞس ٖٓ هيٍ ػ٠ِ طٌٕٞ حُظ٢ حُؼ٬ؽ ك٢ َٓحكَ

 .ُِوطَ ح٣َُٔٞ

حُظ٢  حُٜلش هخٕٗٞ ٖٓ ( 154 ) حُٔخىس ك٢ ح١َُ٘ ٌٛح ػ٠ِ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع ٗٚ ٝهي

ٓٞحكوظْٜ  اػطخء حُوخٕٗٞ ٣وُْٜٞ ٖٓ أٝ ح٣َُٔٞ رٔٞحكوش حُطز٢ حُؼ٬ؽ ))٣ويّ ػ٠ِ أٗٚ ٜٗض

)) ٣و٠غ  أٗٚ ػ٠ِ حُطذ ٜٓ٘ش أه٬ه٤خص ٓيٝٗش ٖٓ ( 44 ) حُٔخىس ٜٗض ًٔخ ((، ًُي ػ٠ِ

ٝٓظزَٜس((  كَس ٓٞحكوش ح٣َُٔٞ ُٔٞحكوش ح٣َُٔٞ ػ٠ِ ١ز٢ ك٤ٚ هطَ ٣ٌٕٞ ١ز٢ ػَٔ ًَ

 ػ٤ِٚ إٔ طؼ٤ٖ حُؼ٬ؽ ح٣َُٔٞ ٍكٞ ))اًح أٗٚ حُٔيٝٗش ٖٓ ٗلْ ( 49 ) حُٔخىس ٝأٟخكض ،

 حُ٘ؤٕ((.  ٌٛح ك٢ ًظخر٤خ ط٣َٜلخ ٣ويّ

                                                             
 37أحمد عبد الكرٌم موسى الصراٌرة، مرجع سابق، ص  . 1
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ٝهي  ٤ُٝٚ أٝ ح٣َُٔٞ ػٖ ٣َٛلخ ٣ٜيٍ كوي ٓؼ٤٘خ، ٬ٌٗ حَُٟخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٣٘ظ١َ ُْٝ

 .٬ٓٝرٔخطٚ حُلخٍ ظَٝف ٖٓ ٓٔظلخىح ٤ٟ٘ٔخ ٣ٌٕٞ

 أٝ ح٣٩ـخر٢ ح٩ًَحٙ ٖٓ ٝهخ٤ُخ ٤ِٓٔش اٍحىس ػٖ ٛيٍ هي ٣ٌٕٞ إٔ ٣ـذ حَُٟخ إٔ ؿ٤َ

 ح٣َُٔٞ ػ٬ؽ ػٖ حُطز٤ذ رخٓظ٘خع ِٓز٤خ ح٩ًَحٙ ٣ٌٕٞ ٓخ ؿخُزخ حُطز٢ حُٔـخٍ ٝك٢ حُِٔز٢،

ٓ٘خٓزش. ٣َحٛخ حُظ٢ رخُط٣َوش ا٫
1

 

 ٝح٠ُٔخػلخص حُٔلظِٔش حُٜل٤ش كخُظٚ رلو٤وش ح٣َُٔٞ ربػ٬ّ ٣وّٞ إٔ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٣ظؼ٤ٖ ًٔخ

 ٣ظ٠٘ٔ كظ٠ ٜٓ٘خ ٣َ١وش ًَ ٝٓوخ١َ ٝكٞحثي حُؼ٬ؿ٤ش حُزيحثَ ًَ َٝٗف حُؼ٬ؽ ٣ظْ ُْ اًح

 اًَحٙ أٝ ىٝٗٔخ ٟـ٢ ٍك٠ٚ أٝ حُطز٢ حُظيهَ هزٍٞ حُٔؼِٞٓخص، طِي ٟٞء ػ٠ِ ٣َُِٔٞ،

 .ػ٤ِٚ

ك٢  حُو٠خء حٓظوَ ٝهي حكظٔخ٫ص، ٖٓ ٣وغ هي ٝٓخ ٝحهغ ٛٞ رٔخ ؿَٜ ػٖ ٣ٌٕٞ ٫ كخَُٟخ

ربٌٓخٕ  ًخٕ ٓخ كٌَ ٝٝحٟلخ، ٛخىهخ _ طو٣َز٤خ _ ر٤ٔطخ ح٩هزخٍ ٣ٌٕٞ إٔ ػ٠ِ كَٗٔخ

اهزخٍٙ  ٣ظؼ٤ٖ ًٔخ ُٚ، ٬ٓثٔخ ٣َحٙ ح١ٌُ حُوَحٍ أهٌ ٣ٌٔ٘ٚ كظ٠ ُٚ َٗكٚ ٝؿذ كٜٔٚ ح٣َُٔٞ

ٗل٤ٔظٚ  ػ٠ِ ٣ئػَ هي ًُي ٌُٖ حُـَحك٢، حُظيهَ ؿَحء ٖٓ ط٘٘ؤ حُظ٢ ح٠ُخٍس حُ٘ظخثؾ رٌَ

حُظلخ٤َٛ، ٣ٝويٍ  ىٕٝ رخُؼ٤ٓٞٔخص ح٫ًظلخءػ٠ِ  حُو٠خء حٓظوَ كوي ٌُح ؿٔيٙ، ا٠ُ ٌٛح ٣ٝٔظي

. ًُي حُوخ٢ٟ
2
 

 حُطز٢ كبٗٚ حُؼَٔ ارخكش ١َٝٗ ٖٓ ١َٗخ ٣ؼي ح٣َُٔٞ ٍٟخ إٔ ٖٓ حَُؿْ ٝػ٠ِ أٗٚ ؿ٤َ

 : ٤ُٝٚ ك٢ كخُظ٤ٖ أٝ ح٣َُٔٞ ٍٟخ ػ٠ِ حُلٍٜٞ ىٕٝ حُطز٤ش رخ٧ػٔخٍ حُو٤خّ ُِطز٤ذ ٣ـُٞ

 ٍأ٣ٚ، ػٖ حُظؼز٤َ ػ٠ِ حُويٍس ٣ِٔي ٫ٝ هطَس كخُش ك٢ ح٣َُٔٞ ٣ٌٕٞ رؤٕ :اٌؼشٚسح ؽبٌخ-أ

 ٣ل٠َ ا٠ُ إٔ ًُي ٝٓؼخٍ اٗوخًٙ، هٜي ك٤ٚ ٝح٫ٓظؼـخٍ ػ٬ؿٚ ك٢ ح٩َٓحع حُٔظؼ٤ٖ ٖٝٓ

 حُطز٢ حُظيهَ طٔظِِّ ؿ٤زٞرش كخُش ك٢ ٝٛٞ ٍَٓٝ، كخىع ك٢ اٛخرظٚ حػَ ٣َٓٞ حُٔٔظ٘ل٠

 ٓيٝٗش ٖٓ ( 09 ) حُٔخىسػ٤ِٚ  أًيص ٓخ ٝٛٞ ك٤خطٚ، ٣ٜيى هي هطَ ٖٓ ٩ٓؼخكٚ ح٫ٓظؼـخ٢ُ

  ٣َُِٔٞ. ح٣ٍَٝ٠ُش ح٩ٓؼخكخص طوي٣ْ رٞؿٞد حُطذ أه٬ه٤خص

                                                             
 160ماجد محمد الفً، مرجع سابق، ص  . 1
ص ، 0211سٌدهم مختار، المسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب فً ظل التشرٌع الجزائري، مجلة المحكمة العلٌا، عدد خاص، قسم الوثائق الجزائر،  . 2
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حُظِو٤لخص  ربػطخء ِِٓٓخ حُطز٤ذ ٣ٌٕٞ حُلخُش ٛخطٚ كل٢  :ٚاألِشاع األٚثئخ أزشبس ؽبٌخ-ة

هخٕٗٞ  ٖٓ ( 154 ) حُٔخىس ٖٓ ح٧ه٤َس حُلوَس ٜٗض ٝهي ح٧َٓحٝ، ٌٓخكلش هٜي ٝح٧ٜٓخٍ

ك٢  حُٔخىس ٌٛٙ أكٌخّ ططزن ))٫ روُٜٞخ حُٔؼي٣ش ح٧َٓحٝ ٖٓ حُٞهخ٣ش ٝؿٞر٤ش ػ٠ِ حُٜلش

 حٌُٔخٕ((. ُلٔخ٣ش حُطز٢ حُؼ٬ؽ طوي٣ْ حُوخٕٗٞ، رٔوظ٠٠ طٔظٞؿذ، حُظ٢ حُلخ٫ص

 اٌطت فٟ اٌضبثزخ اٌؼ١ٍّخ األطٛي ارجبع -2.2

 ٝحُوٞحػيحُٔزخىة  ٢ٛ حطزخػٜخ حُطز٤ذ ٣َحػ٢ إٔ ٣ـذ حُظ٢ حُطز٤ش رخ٧ٍٛٞ حُٔوٜٞى إ

 ح٩ُٔخّ ٝحُظ٢ ٣ـذ حُطز٤ش، حُٜٖٔ أٛلخد ١خثلش ر٤ٖ ٝػ٤ِٔخ ٗظ٣َخ ػ٤ِٜخ ٝحُٔظؼخٍف حُؼخرظش

 أَٛ حُٔٔظوَس ر٤ٖ ٝحُؼ٤ِٔش حُ٘ظ٣َش حُوٞحػي ٓـٔٞػش ٢ٛ أٝ ،2 ػٜ٘خ حُظ٘خٍُ ٣ٌٖٔ ٫ٝ رٜخ

 ا٫حُطز٢  حُؼَٔ ك٢ َٓحػخطٚ ٣ـذ ح١ٌُ ح٧ى٠ٗ حُلي ك٢ٜ ؛ ر٤ْٜ٘ ٗوخٕ ٓلَ طؼي ُْٝ حُطذ

. ح٠ٍَُٝس ًلخُش حٓظؼ٘خءحص
1
 

ح٫هظٜخٙ  أَٛ ر٤ٖ ػ٤ِٜخ حُٔظؼخٍف ٝح٧ٍٛٞ حُوٞحػي ٛخطٚ هخُق هي حُطز٤ذ إٔ ػزض كبًح

حُؼ٬ؽ،  ك٢ حُطز٤ذ ٣ظزؼٜخ إٔ ٣ـذ ٓؼ٤٘ش أٍٛٞ َٓٝ كٌَِ حُـِحث٤ش، ٓٔئ٤ُٝظٚ هخٓض

ٍٛٞ  ه٬ٍ ٖٓ ٣ظؤًي ُْ ٓخ ح٣َُٔٞ ٣ي ػ٠ِ حُـزْ ٠٣غ إٔ ٣ٔظط٤غ ٫ ٓؼ٬ حُؼظخّ كطز٤ذ

 رخ٤ُي. ًَٔ ٝؿٞى ٖٓ ح٧ٗؼش

٣زٌُٜخ  حُظ٢ حُؼ٘خ٣ش ًخٗض اًح أٝ ح٬ُُٓش حُؼ٘خ٣ش ٣زٌٍ ُْ اًح رخُظِحٓٚ ٓو٬ ٣ٌٕٞ كخُطز٤ذ

 .حٌُٔظٔزش أٝ حُٔٔظوَس حُؼ٤ِٔش ُِلوخثن ؿِٜٚ ٗظ٤ـش ٓوخُلش

 حُظو٤ِي١ح٢ٌُ  ا٠ُ ُـؤ ٓخ اًح حُطز٤ش ٝحُوٞحػي ٨ٍُٛٞ ٓوخُلخ حُطز٤ذ ٣ؼي ح٧ٓخّ ٌٛح ٝػ٠ِ

 ))٫ ٣ـُٞ روُٜٞخ حُطذ أه٬ه٤خص ٓيٝٗش ٖٓ ( 31 ) حُٔخىس أكٌخّ ػ٤ِٚ ٜٗض ًٔخ ٝحُ٘ؼًٞس،

 ٣َ١وش ٤ٔٛٝش أٝ ػ٬ؿخ ا٤ُْٜ حُٔوَر٤ٖ أٝ َٟٓخٙ ػ٠ِ ٣وظَف إٔ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ ُِطز٤ذ

 حُ٘ؼًٞس((.  ٓٔخٍٓخص ًَ ػ٤ِٚ ٝطٔ٘غ ...

 ك٢ حُٜٔ٘ش ٓخٍّ هي ًخٕ اًح ٝحُطز٤ش حُؼ٤ِٔش ٨ٍُٛٞ ٓطخرن ؿ٤َ حُطز٤ذ ػَٔ ٣ؼي ًٔخ

 ٝحُؼ٬ؽ ٝحُظ٘و٤ٚ حٌُ٘ق ُٞٓخثَ ًخكظوخٍٙ حُطز٤ش ُِوٞحػي ٬ٓثٔش ٝؿ٤َ ٤ٓجش ظَٝف

 طظٞكَ إٔ ))٣ـذ روُٜٞخ حُطذ أه٬ه٤خص ٓيٝٗش ٖٓ ( 14 ) حُٔخىس ػ٤ِٚ ٜٗض ٓخ حُلي٣ؼش ٝٛٞ

 طو٤٘ش ٝٝٓخثَ ٬ٓثٔش طـ٤ِٜحص ٜٓ٘ظٚ ك٤ٚ ٣ٔخٍّ ح١ٌُ حٌُٔخٕ ك٢ ح٧ٓ٘خٕ أٝ ؿَحف ُِطز٤ذ

                                                             
عبد الحمٌد الشواربً، مسؤولٌة األطباء والصٌادلة والمستشفٌات المدنٌة والجنائٌة والتأدٌبٌة، الطبعة األولى، منشأة المعارف، مصر  . 1
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 ٣ٔخٍّ إٔ ح٧كٞحٍ ٖٓ كخٍ رؤ١ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ ُِطز٤ذ ٣٘زـ٢ ٫ٝ ٧ىحء حُٜٔٔش ًخك٤ش

  حُٔخىس أًيص ًٔخ حُطز٤ش((، أٝ ح٧ػٔخٍ حُؼ٬ؽ ر٘ٞػ٤ش ط٠َ إٔ ٗؤٜٗخ ظَٝف ٖٓ ك٢ ٜٓ٘ظٚ

 ٣ؼظ٢٘ إٔ ٝحؿزٚ ٖٝٓ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حُطز٤ذ كن ))ٖٓ حُٔيٝٗش أٗٚ ٗلْ ( 15ٖٓ)

 حُٔظؼخٍف حُٔـخٍ هخٍؽ حُطز٤ش حُٜٖٔ طٔخٍّ إٔ ٫ ٣ـذ اً ٣ٝلٜٔ٘خ((،  حُطز٤ش رٔؼِٞٓخطٚ

 أٗخٍص ٓخ كٔذ ُوطَ ح٣َُٔٞ طؼَٝ ػ٘ٚ حكظٔخٍ ٣٘ظؾ هي ٓٔخ حُٜٔ٘ش أػ٠خء ر٤ٖ ػ٤ِٚ

 ٣ٔظ٘غ إٔ ))٣ـذ أٗٚ ػ٠ِ ٜٗض أػ٬ٙ ك٤غ ا٤ُٜخ حُٔ٘خٍ حُٔيٝٗش ٖٓ ( 17 ) حُٔخىس ا٤ُٚ

 أٝ حُطز٤ش كلٞٛٚ ه٬ٍ ُٚ ٫ ٓزٍَ ُوطَ ح٣َُٔٞ طؼ٣َٞ ػٖ ح٧ٓ٘خٕ ؿَحف أٝ حُطز٤ذ

 ػ٬ؿٚ((.

حُطز٤ذ  حطزخع ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ حُؼ٬ؽ ٣لَ٘ إٔ حٌُٖٔٔ ٖٓ أٗٚ ا٠ُ ح٩ٗخٍس طـيٍ أٗٚ ؿ٤َ 

حُظِحٓٚ  ػزض ١خُٔخ ٓٔئ٤ُٝظٚ ػ٤ِٚ طظَطذ ٫ ٝرخُظخ٢ُ حُلي٣ؼش، حُطز٤ش حُؼ٤ِٔش ح٧ٓخ٤ُذ

 .ػ٘خ٣ش رزٌٍ حُظِحّ حُظِحٓٚ ًٕٞ رٜخ حُٔؼٍٔٞ حُطز٤ش رخُوٞحػي

 حُـٔي٣ش رخ٬ُٔٓش ٝحُٔخٓش ػخٓش رٜلش حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ارخكش إٔ ٗٔظ٘ظؾ ٓزن ُٔخ ه٬ٛش

 أْٓ كٔذ ٝحُٔـظٔغ ٨ُكَحى حُؼخٓش حُٜلش هيٓش ٛيكٜخ ٣ٌٕٞ إٔ ٫ري هخٛش رٜلش

 حُوخ٢ٗٞٗ ًخُظَه٤ٚ ١َٝٗ رٔؼخرش ٝح٧هَٟ حُوخٕٗٞ إً ٝٛٞ ٍث٢ٔ٤ أكيٛخ ١َٝٗٝ ٝه٤ٞى

 حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ أكي طوِق كبٕ حُطز٤ش، ٝحُوٞحػي ح٧ٍٛٞ كٔذ حُؼ٬ؽ ٝهٜي ٍٟٝخ ح٣َُٔٞ

 ٌٝٛح حُـ٘خث٤ش ٓٔئ٤ُٝظٚ ػ٘يثٌ ٝطوّٞ ارخكظٚ ٝط٘ظل٢ أٓزخد َٓ٘ٝع ؿ٤َ حُطز٤ذ أٛزق ػَٔ

 ٝه٠خء. كوٜخ ٛٞ حَُحؿق حَُأ١

ٖٓ ه٬ٍ رلؼ٘خ حٍطؤ٣٘خ ح٠ُ حٕ حٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش ٖٓ ه٬ٍ ٍٛٞٛخ حُؼٔي٣ش    

ح٫ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٓٔخ أٝؿذ حٓظز٤خٜٗخ ك٢ حُٔطِذ َٝٛ ر٤ٖ حُل٤ِٜٖ  طؼظزَ كِوش ٝ حُـ٤َ ػٔي٣ش

 حُؼخ٢ٗ حٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش حُطز٤ش رلَػ٤ٚ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش ٝ حُـ٤َ ػٔي٣ش .
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  :اٌضبٟٔ تاٌّطٍ

 .اٌطج١خ اٌغضائ١خ اٌّغؤ١ٌٚخ أعبط

 ٣زٍَ هخٙ أٓخّ ا٠ُ حٓظ٘يص أٜٗخ ٓؼ٘خٙ حُـ٣َٔش ػٖ حُلخػَ ٓٔئ٤ُٝش طظوٍَ ػ٘يٓخ

 .حُٔٔئ٤ُٝش ٌُٜٙ طزؼخ حُـِحء طٞه٤غ َٓ٘ٝػ٤ش

 ح٧ه٤َ ٓغ ٌٛح ٣يٓؾ رٔوظ٠خٙ ٝح١ٌُ حُـِحث٤ش ُِٔٔئ٤ُٝش حُٔٞٓغ رخُٔلّٜٞ حُوخثَ ح٫طـخٙ إ

 إٔ ؿِٔش ٣لظَٝ ح٩ػْ رظٞحكَ حُظ٣َٜق ٓـَى رؤٕ ٓزٍَح ح٩ٓ٘خى ٓلّٜٞ ٓغ أٝ ح٩ػْ ٓلّٜٞ

 حُٜلش ؿ٤َ طٞحكَ حُوٜٞٙ ٝػ٠ِ طلووض هي حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ُو٤خّ حُٔطِٞرش حُؼ٘خَٛ

ح٩ٓ٘خى ١َٝٗٝ ُِـ٣َٔش حُٔئُلش حُٔخى٣ش ٝحُٞحهؼش ُِلؼَ حَُ٘ػ٤ش
1
. 

 ك٣َش ح٫هظ٤خٍ، ٛٞ حُٔٔئ٤ُٝش طل٤َٔ ك٢ ٝح٧َٛ حُٔٔئ٤ُٝش طل٤َٔ ٛٞ حُـِحء ك٢ كخ٧َٛ

 ؟ ػ٤ِٜخ ٓـزَ أٝ ًُي ك٢ ٓو٤َ ٛٞ َٛ ٓخ رـ٣َٔش هخّ كٖٔ

 حُـِحث٤ش ٝٓ٘خ ُِٔٔئ٤ُٝش ًؤٓخّ ٝح٩ٍحىس ح٫هظ٤خٍ ك٣َش ٌٓٛذ حُظ٣َ٘ؼخص ٓؼظْ طز٘ض ُوي

 ٖٓ ًخٕ ػ٠ِ ػوٞرش ٫ أٗٚ ) ػ٠ِ ٓ٘ٚ ( 47 ) حُٔخىس ٜٗض ك٤غ حُـِحث١َ، حُؼوٞرخص هخٕٗٞ

 ػ٠ِ ػوٞرش أٗٚ )٫ ػ٠ِ ( 48 ) حُٔخىس ٜٗض ًٔخ حُـ٣َٔش (، حٍطٌخد ٝهض ؿٕ٘ٞ كخُش ك٢

 ح٧ٓخّ ػ٠ِ حُٞهٞف ٝػ٘ي .(ريكؼٜخ ُٚ هزَ ٫ هٞس حُـ٣َٔش حٍطٌخد ا٠ُ حٟطَطٚ ٖٓ

 أٓخّ ػ٠ِ ٓز٤٘خ ٗـيٙ حَُٔ٘ع حُل٢َٔٗ ؿَحٍ ػ٠ِ حُـِحث١َ حَُٔ٘ع طز٘خٙ ح١ٌُ حُوخ٢ٗٞٗ

 حُٔوٍَس حُٔٔئ٤ُٝش ٝٓزخىة ٗلْ هٞحػي ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ػ٠ِ ٗطزن ك٤غ حُوطؤ،

 ،" خطأ ثذْٚ عضائ١خ ِغؤ١ٌٚخ ال " ٓزيأ ططز٤ن ٓلَ حُطز٤ذ ٣ٌٕٞ ك٤غ حُؼخّ، حُوخٕٗٞ ك٢

 أػ٘خء حُطز٤ذ ٣َطٌزٚ حُطز٢ ح١ٌُ حُوطؤ كبٕ ػٔش ٖٝٓ ،" خطأ ثذْٚ ػمٛثخ ال " ًٌٝح

ٓٔئ٤ُٝظٚ حُـِحث٤ش ػ٤ِٚ طز٠٘ ح١ٌُ ح٧ٓخّ ٛٞ رٔ٘خٓزظٜخ أٝ ُٜٔ٘ظٚ ٓٔخٍٓظٚ
2
 . 

 ػ٠ِ حُوطؤ ٣ئْٓ حُؼٔي٣ش ؿ٤َ أٝ حُؼٔي٣ش ٍٛٞطٚ ك٢ حُـخ٢ٗ كؼَ كبٕ طويّ، ٓخ ٟٞء ٝػ٠ِ

 أكؼخُٚ حُٔخى٣ش هطٍٞس ر٤ٖ ٜٓ٘ظٚ ٓٔخٍٓش أػ٘خء حُٔخى١ ٗ٘خ١ٚ ك٢ ٣ـٔغ هي ٝحُطز٤ذ حَُٔطٌذ،

 أٝ ؿ٤َ اؿَح٤ٓش ٓخى٣ش هطٍٞس اكيحع هٜي ىٕٝ ٖٓ ح٤ُٜ٘ٔش رٞحؿزخطٚ اه٬ُٚ ٝر٤ٖ حُؼٔي٣ش

 .حُوطؤ أٓخّ ػ٠ِ اؿَح٤ٓش

                                                             
هومه، الجزائر، بدون  الطبعة الثانٌة دارأحمد مجحودة، أزمة الوضوح فً اإلثم الجنائً فً القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء األول،  . 1

 010سنة، ص 
 42إٌمان محمد الجابري، مرجع سابق، ص  . 2
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 ؟ ؿِحث٤خ َٓطٌزٚ ٓٔخءُش ػ٘ٚ طظَطذ ح١ٌُ حُطز٢ حُوطؤ ٗٞع ٓخ ٌُٖٝ

 حُٞحكيس ػٖ طوظِق ح٧هطخء ٖٓ ؿِٔش ٣ليع هي حُطز٢ ٗ٘خ١ٚ ٓٔخٍٓظٚ ٝأػ٘خء حُطز٤ذ إ

ػ٘ي  حُظؤى٣ز٢ حُوطؤ ك٢ ٝحُٔظٔؼِش طَطزٚ ح١ٌُ ٝحُـِحء ٝط٤٤ٌلٜخ ٗٞػٜخ رخهظ٬ف ح٧هَٟ

حُٜٔ٘ش  هٞحػي طظطِزٜخ حُظ٢ رٞحؿزخطٚ حُطز٤ذ اه٬ٍ  la déontologie médicale، ٝحُوطؤ

ٓٔخ  ػخطوٚ، ػ٠ِ حُٞحهؼش ح٫ُظِحٓخص أىحء ك٢ أػٞحٗٚ أٝ حُطز٤ذ طو٤َٜ ػٖ حُ٘خطؾ حُٔي٢ٗ

 هخ٤ٗٞٗش ُوخػيس حُطز٤ذ هَم كٜٞ حُـِحث٢ حُوطؤ أٓخ .حُظؼ٣ٞٞ ٣ٞؿذ ُِـ٤َ ٍَٟح ٣ليع

 .رٞظ٤لظٚ ٝحَُٔطزطش حُٔـَٓش ح٧كؼخٍ ؿَحء ٖٓ رؼوٞرش ؿِحث٤ش حهظَٗض ٗخ٤ٛش أٝ آَٓس

 أٓخّ حُوطؤ ٝػ٠ِ ٗو٤ٜش ٢ٛ ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش إٔ ا٠ُ طويّ ٓخ ه٬ٍ ٖٓ ٗوِٚ

 .حُؼٔي٣ش ٝؿ٤َ حُؼٔي٣ش ٍٛٞطٜخ ك٢ حُٔخى٣ش ٧كؼخُٚ

 

 

 اٌفشع األٚي: 

 اٌغشائُ اٌؼّذ٠خ

، ٝهي  )ٓٞء ٤ٗش حُلخػَ(طؼظزَ حُـ٣َٔش  ػٔي٣ش  حًح ٓز٤٘ش ػ٠ِ هٜي ؿ٘خث٢ ٤ٗٝش حؿَح٤ٓش 

ك٢ حُلؼَ ٤ُؼظزَ ؿ٣َٔش ػٔي٣ش حٕ طظٞكَ ك٤ٚ ػ٬ػش حًٍخٕ ٢ٛ : ًٍٖ  حٗظ١َ حَُٔ٘ع 

٣ـ٤َ ك٢ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢ ربٍحىس  )ِٓٞى ح٣ـخر٢ أٝ ِٓز٢(ًٍٖٝ ٓخى١ ) هخ٢ٗٞٗ  (َٗػ٢

رلن ٣ل٤ٔٚ حُوخٕٗٞ أٝ ٣ٜيىٙ روطَ حكيحع ح٠ٍَُ ًَ ًُي ٓغ حُـخ٢ٗ ٣ظ٠ٖٔ ح٫َٟحٍ 

ٝؿٞى ػ٬هش ٓزز٤ش طـٔغ ر٤ٖ حُِٔٞى ٝحُ٘ظ٤ـش ح٫ؿَح٤ٓش ، ٤ٌُظَٔ حُٞؿٞى حُوخ٢ٗٞٗ حٌُخَٓ 

 ًَُِٖ حُٔخى١ ُِـ٣َٔش ،كيٜٝٗخ ٫ ٣ٌٖٔ حٓ٘خى حُ٘ظ٤ـش ح٫ؿَح٤ٓش ح٠ُ ِٓٞى حُـخ٢ٗ ر٘ٞػ٤ٚ .

ُِـ٣َٔش ٝح١ٌُ ٣٘ظ١َ  ريٍٝٙ طٞحكَ ٤١َٖٗ  )ي حُـ٘خث٢حُوٜ (حٟخكش ح٠ُ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘   

 ٛٔخ حُؼِْ ٝح٫ٍحىس  كظٌٕٞ ربٍحىس حُـخ٢ٗ ٌَُ ٖٓ حُِٔٞى ٝحُ٘ظ٤ـش ح٫ؿَح٤ٓش  ح٠٣خ. 

هي طوغ ٖٓ ح١٫زخء حُٔٔخ٤ٍٖٓ ػيس ؿَحثْ ػٔي٣ش  ٗظطَم ُٔ٘خه٘ش حُزؼٞ ٜٓ٘خ  ك٢ حُلَٜ 

ش ٜٓ٘خ ٢ٛٝ: ح٫ؿٜخٝ ، ح٫طـخٍ ٝحٗظِحع حُؼخ٢ٗ ٝكوخ ُٔٞهق هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٝ هخٕٗٞ حُٜل

ح٫ػ٠خء حُز٣َ٘ش ، ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس حُطز٤ش ٝحُؼ٬ؽ ٝح٫ٓؼخف ك٢ كخُش 
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ح٠ٍَُٝس ، حك٘خء حَُٔ حُطز٢، ِٓحُٝش ٜٓ٘ش حُطذ ىٕٝ طَه٤ٚ، حُظ٣َِٝ ك٢ حُظوخ٣ٍَ 

َحثْ ح١٫زخء حُٞحٍىس ٝحُٜ٘خىحص حُطز٤ش ،حَُٗٞس ، حُٔٔخػيس ػ٠ِ ح٫ٗظلخٍ ٝحُٔٞص حَُك٤ْ ،ؿ

 ك٢ ٗظخّ حُٔويٍحص.

 اٌفشع اٌضبٟٔ:

 اٌغشائُ غ١ش اٌؼّذ٠خ

ٛٞ حٗلَحف ػٖ حُِٔٞى حُٞحؿذ حطوخًٙ ُظلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُٔوٜٞىس رخػظزخٍٙ هطؤ ػخّ ،أّ 

حُوطؤ حُطز٢ رٜلش هخٛش كٜٞ ٣٘لَٜ ك٢ ػيّ طو٤ي حُطز٤ذ رخ٫ُظِحٓخص حُوخٛش حُظ٢ 

حٍحى١ أٝ ِٓز٢ ٫ ٣ظلن ٓغ حُوٞحػي حُٔظؼِوش رٔٔخٍٓش  طلَٟٜخ ػ٤ِٚ ٜٓ٘ظٚ ٝٛٞ ًَ ٗ٘خ١

 ٜٓ٘ش حُطذ .



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزائٌة للطبٌبصور المساءلة 
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 .للطبيب الجزائية المساءلة صور: الثاني لفصلا

ػيّ طو٤ي حُطز٤ذ رخ٫ُظِحٓخص ٝ حُوٞحػي ٝح٫ٍٛٞ حُطز٤ش حُل٤٘ش  ٛٞ حُطز٢ حُوطؤ رخػظزخٍ

حًح حٗلَف حُطز٤ذ ػٖ حُِٔٞى حُؼخى١  رزٌٍ ػ٘خ٣ش ح٤ُوظش  ٜٓ٘ظٚٝحُوخٛش حُظ٢ طلَٟٜخ ػ٤ِٚ 

ٌٛح ٝ حُظزَٜ ٝ حُلٌٍ ٝأَٟ رٌُي حُـ٤َ ٝؿذ ٓٔخءُظٚ ؿِحث٤خ ،ٌٝٛح ٓخ ٓ٘ظطَم ُٚ ك٢ 

ك٢ هخٕٗٞ  حُلَٜ ٖٓ ٍٛٞ حُٔٔخءُش حُـِحث٤ش ُِطز٤ذ ًَ ٖٓ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ

ٝهي حٍطؤ٣٘خ إٔ  ُوخٕٗٞ حُؼوٞرخصك٬٠ ػٖ هٞح٤ٖٗ أهَٟ ٌِٓٔش ، حُؼوٞرخص ٝهخٕٗٞ حُٜلش

حُؼوٞرخص ك٢ ٓزلغ  ٌٛح حُلَٜ ا٠ُ حُـَحثْ حُطز٤ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ ٗظطَم ك٢

حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ، حٓظ٘خع  أٍٝ، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حٓظؼَحٝ ؿَحثْ ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش، اك٘خء

حُٔزلغ  ٝٗظطَم ك٢ حُطز٤ذ ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ُ٘وٚ ك٢ كخُش هطَ ٝؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ

حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ، أ٫  ً٘ٔٞؿ٤ٖ ٖٓ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ كٔخ٣شحُحُؼخ٢ٗ ا٠ُ 

ٓخٓش رخ٬ُٔٓش  حُطذ ًـ٣َٔش ٤ٜ٘ٓش ؿ٤َ ٝٛٔخ: ؿ٣َٔش حُٔٔخٍٓش ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش ُٜٔ٘ش

 رخ٬ُٔٓش حُـٔي٣ش حُـٔي٣ش ٝؿ٣َٔش ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص ًـ٣َٔش ٓٔخٍٓش ١ز٤ش ٓخٓش

 حُظخ٤ُش:ٌٝٛح كٔذ حُوطش 

 حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص اٌّجؾش األٚي:

 ؿ٣َٔش ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش ٝ ؿ٣َٔش حك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ  اٌّطٍت األٚي:

ٝ  ؿ٣َٔش ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ُ٘وٚ ك٢ كخُش هطَ اٌّطٍت اٌضبٟٔ:

 ؿ٣َٔش ح٫ؿٜخٝ.

حُٔؼيٍ  85/05ٕٗٞ حُٜلش )حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخ اٌّجؾش اٌضبٟٔ:

 ٝحُٔظْٔ(.

ؿ٣َٔش حُٔٔخٍٓش حُـ٤َ حَُ٘ػ٤ش ُٜٔ٘ش حُطذ )ًـ٣َٔش ٤ٜ٘ٓش  اٌّطٍت االٚي:

 ؿ٤َ ٓخٓش رخ٬ُٔٓش حُـٔي٣ش(.

 ؿ٣َٔش ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص.اٌّطٍت اٌضبٟٔ: 
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 األٚي: اٌّجؾش 

 إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ُاٌغشائ
 

حُطز٤ذ ك٢  ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ ؿَحثْ ٣ليع إٔ طٜيٍ ػُٖوي ٗٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ 

ٓطِز٤ٖ،  ِٓحُٝظٚ ُٜٔ٘ظٚ، ٝٛخطٚ حُـَحثْ ٢ٛ حُظ٢ ٓظٌٕٞ ٟٓٞٞع حُٔزلغ ٖٓ ه٬ٍ أػ٘خء

حُٔطِذ  ٗظ٘خٍٝ ك٢ أُٜٝٔخ ؿ٣َٔظ٢ ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش ٝاك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ، ٝٗظ٘خٍٝ ك٢

 .ُ٘وٚ ك٢ كخُش هطَ ٝ ح٩ؿٜخٝ ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ح٥هَ ؿ٣َٔظ٢

 ؿ٣َٔش ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش ٝ ؿ٣َٔش حك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ  اٌّطٍت األٚي:

 ؿ٣َٔش ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص. اٌفشع األٚي:

 ؿ٣َٔش حك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ. اٌفشع اٌضبٟٔ:

ٝ ؿ٣َٔش  ؿ٣َٔش ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ُ٘وٚ ك٢ كخُش هطَ اٌّطٍت اٌضبٟٔ:

 ح٫ؿٜخٝ.

 ؿ٣َٔش ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ُ٘وٚ ك٢ كخُش هطَ. اٌفشع األٚي:

 ٣َٔش ح٫ؿٜخٝ.ؿ اٌفشع اٌضبٟٔ:

 اٌّطٍت األٚي:

 عش٠ّخ رض٠ٚش اٌشٙبداد اٌطج١خ ٚ عش٠ّخ إفشبء اٌغش إٌّٟٙ 
 

 إ ؿ٣َٔظ٢ ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش ٝاك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ طؼيحٕ ٖٓ حُـَحثْ حُظ٢ ًؼ٤َح ٓخ

 حُو٠خء، ٌُٝح حٍطؤ٣٘خ ط٘خُٜٝٔخ رخَُ٘ف ٖٓ ك٤غ ح٧ًٍخٕ حٌُٔٞٗش ٌَُ ؿ٣َٔشطؼَٝ ػ٠ِ 

 .ٝحُؼوٞرخص حُٔوٍَس ُٜخ
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 اٌفشع األٚي:

 عش٠ّخ رض٠ٚش اٌشٙبداد اٌطج١خ 
 

ُٜخ  ٓ٘ظطَم ُِـ٣َٔش ٖٓ ه٬ٍ ر٤خٕ أًٍخٜٗخ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ٝػ٤ِٜخ ػْ ر٤خٕ حُؼوٞرخص حُٔوٍَس

 ك٢ طو٤ٖ٘ حُؼوٞرخص.

 ش٠ّخأسوبْ اٌغ -أٚال

 طظٌٕٞ ؿ٣َٔش ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش ٖٓ ح٧ًٍخٕ حُٔؼظخىس ك٢ حُـَحثْ، حَُ٘ػ٢، حُٔخى١

 .ٝحُٔؼ١ٞ٘

 / اٌشوٓ اٌششػ1ٟ

 ح١ٌُ ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 226إ حًَُٖ حَُ٘ػ٢ ك٢ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ٣ظٔؼَ ك٢ كٌْ حُٔخىس ) 

 هخرِش هٍَ ًٌرخٗٚ ػ٠ِ أٗٚ " ًَ ١ز٤ذ أٝ ؿَحف أٝ ١ز٤ذ أٓ٘خٕ أٝ ٬ٓكع ٛل٢ أٝ 

 رٞؿٞى أٝ ربهلخء َٓٝ أٝ ػخٛش أٝ كَٔ أٝ أػط٠ ر٤خٗخص ًخًرش ػٖ ٜٓيٍ َٓٝ أٝ ػخٛش

 أٝ ٓزذ حُٞكخس، ًُٝي أػ٘خء طؤى٣ش أػٔخٍ ٝظ٤لظٚ ٝرـَٝ ٓلخرخس أكي ح٧ٗوخٙ ٣ؼخهذ

 ٗي حُٜٔ٘ٞٙرخُلزْ ُٔيس ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٓخ ُْ ٣ٌٕٞ حُلؼَ اكيٟ حُـَحثْ ح٧

 2006ك٤ل١َ  20حُٔئٍم ك٢  06/01ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ   25،26،27،32 ٔٞحىػ٤ِٜخ ك٢ حُ

  .٠134 اُ 132حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُلٔخى ٌٝٓخكلظٚ ٝ 

٣ٝـُٞ ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي إٔ ٣لٌْ ػ٠ِ حُـخ٢ٗ رخُلَٓخٕ ٖٓ كن أٝ أًؼَ ٖٓ حُلوٞم حُٞحٍىس 

 ." ٖٓ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ا٠ُ هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ 14ك٢ حُٔخىس 

 اٌشوٓ اٌّبدٞ / 2

طظْ ؿ٣َٔش ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش رِٔٞى ٓخى١ ١ً ٠ٕٓٔٞ ٗل٢ٔ، ٝ ًٍٜ٘خ حُٔخى١ ٣ظٌٕٞ 

 .ٖٓ ػ٣َٜٖ٘، ٛٔخ : ٛلش حُلخػَ ٠ٕٓٝٔٞ حُٜ٘خىس حٍُِٔٝس
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 طفخ اٌفبػً -أ

ُوي حٗظ١َ حَُٔ٘ع إٔ طٌٕٞ حُٜ٘خىس حُطز٤ش ٛخىٍس ػٖ أٗوخٙ ١ًٝ ٛلش ٓؼ٤٘ش ٫ٝ طظلون 

ٌٛٙ حُٜلش رٔـَى حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٜٗخىس حُطذ أٝ حُٔئَٛ حُؼ٢ِٔ ٕٝحٗٔخ ٣٘زـ٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ 

حُظَه٤ٚ رِٔحُٝش حُٜٔ٘ش 
1

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ا٠ُ ٛئ٫ء  226، ٝهي أٗخٍص حُٔخىس ) 

ح١٧زخء، حُـَحكٕٞ، أ١زخء ح٧ٓ٘خٕ، ح٬ُٔكظٕٞ حُٜل٤ٕٞ  ح٧ٗوخٙ رٜلخطْٜ ْٝٛ

 .ٝحُوخر٬ص

 ِؼّْٛ اٌشٙبدح اٌّضٚسح  -ة

كخ٫ص  أٝ ػخٛش ػ٠ِ ه٬ف حُلو٤وش ٝطؤهٌ ٝحهؼش  إ ٟٓٞٞع حُٜ٘خىس ٣ظؼِن ربػزخص أٝ ٗل٢

 : ػ٬ع

  إٔ طظ٠ٖٔ حُٜ٘خىس أَٓح ٍِٓٝح، ٓوخُلخ ُِلو٤وش أٝ طـؼَ ٝحهؼش ٍِٓٝس ٝحهؼش ٛل٤لش

ًبػزخص أٝ ٗل٢ َٓٝ أٝ ػخٛش أٝ ٝكخس، رؤٕ ٣ؼزض حُطز٤ذ ك٢ ٜٗخىطٚ َٟٓخ ِٓٓ٘خ ٩ػلخء 

١خُزٜخ ٖٓ حُويٓش ح٤٘١ُٞش أٝ ٜٗخىس ػـِ ُظوي٣ٜٔخ أٓخّ حُٔلخًْ أٝ ٗوَ ٓـ٤ٖ ا٠ُ 

 .ٓٔظ٘ل٠ هخٍؿ٢

  إٔ ٣ٜيٍ حُطز٤ذ أٝ حُـَحف حُٜ٘خىس ٖٓ رخد حُٔـخِٓش َٝٓحػخس ُِوخ١َ ٤ُْ ا٫، ًٔخ

 طذ روُٜٞخ " ٣ٔ٘غ ط٤ِْٔ أ١ طو٣ََ( ٖٓ ٓيٝٗش أه٬ه٤خص حُ 58ُٔخىس ) أًيص ًُي ح

 ." ٓـَٝ أٝ أ٣ش ٜٗخىس ٓـخِٓش

  إٔ ٣ٜيٍ حُطز٤ذ حُٜ٘خىس ريٕٝ ٓوخرَ أٝ ٝػي أٝ ػط٤ش أٝ ٛي٣ش أٝ طِو٢ ٛزش أٝ ٓ٘خكغ

 .أهَٟ ٝا٫ طلُٞض ٖٓ ؿ٣َٔش حُظ٣َِٝ ا٠ُ ؿ٣َٔش حَُٗٞس

 / اٌشوٓ اٌّؼ3ٕٞٛ

إ حُظ٣َِٝ ؿ٣َٔش ٫ طوّٞ ا٫ ػٔيح أ١ رظٞحكَ حُوٜي حُـ٘خث٢، اً ٣ـذ إٔ طَٜ٘ف اٍحىس 

حُطز٤ذ ا٠ُ حُلؼَ حٌُٕٔٞ ُِـ٣َٔش، ٝٛٞ طـ٤٤َ حُلو٤وش ٓغ ػِٔٚ رٌُي ٫ٝ ٣ٔظِِّ ُو٤خّ ٌٛٙ 

                                                             
 124منٌر رٌاض حنا، المسؤولٌة الجنائٌة لألطباء والصٌادلة، مرجع سابق، ص  . 1
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حُـ٣َٔش ٓؼَكش حُطز٤ذ ٧ؿَحٝ حٓظؼٔخُٜخ ٖٓ حُ٘وٚ حُِٔٔٔش ا٤ُٚ ٓ٘ٚ، رَ حُْٜٔ اىٍحًٚ 

ر٤خٗخ ٍِٓٝح ٝكن اٍحىطٚ حُلَس رـَٝ حُٔلخرخس، كخُوٜي حُـ٘خث٢ ٓظٞكَ ٌٓ٘ ُلظش رؤٗٚ ِْٓ 

طل٣ََ حُز٤خٕ ٝط٤ِٔٔٚ ا٠ُ ٓٔظؼِٔٚ ٓٞحء أُلوض ٌٛٙ حُٜ٘خىس ٍَٟح أّ ٫ رلَى آهَ أٝ 

رخُٜخُق حُؼخّ أ١ إٔ حُطز٤ذ ٣ٌٕٞ ػخُٔخ رٌٌد ح٧َٓ ح١ٌُ ط٠ٔ٘ظٚ حُٜ٘خىس ك٢ ٗؤٕ كَٔ أٝ 

٫ٝ ٣ْٜ حُـَٝ ح١ٌُ أػط٤ض ٖٓ أؿِٚ، كوي ٣ٌٕٞ ٖٓ أؿَ ح٩ػلخء ػخٛش أٝ َٓٝ أٝ ٝكخس 

ٖٓ هيٓش ػخٓش 
1

ًخُويٓش حُؼ٣ٌَٔش ٓؼ٬ أٝ ُظَط٤ذ كوٞم ريٕٝ ٝؿٚ كن ًخُلن ك٢ حُؼطِش 

 .ح٤َُٟٔش

 اٌؼمٛثبد اٌّمشسح -صب١ٔب

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص  226ُوي كيى حَُٔ٘ع ػوٞرش ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص حُطز٤ش ك٢ ٗٚ حُٔخىس ) 

  .حُلزْ ُٔيس ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص٢ٛٝ 

٣ٝـُٞ ػ٬ٝس ػ٠ِ ًُي إٔ ٣لٌْ ػ٠ِ حُـخ٢ٗ رخُلَٓخٕ ٖٓ كن أٝ أًؼَ ٖٓ حُلوٞم حُٞحٍىس 

( ٖٓ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ا٠ُ هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ، ٝطظٔؼَ طِي حُلوٞم ك٢  14ك٢ حُٔخىس ) 

أ٫ ٢ٛٝ: حُؼٍِ أٝ ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص(،  1ٌٍَٓ  9حُلوٞم حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ رخُٔخىس ) 

ح٩هٜخء ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٞظخثق ٝحُٔ٘خٛذ حُؼ٤ٓٞٔش حُظ٢ ُٜخ ػ٬هش رخُـ٣َٔش، حُلَٓخٕ ٖٓ كن 

ح٫ٗظوخد أٝ حُظَٗق ٖٝٓ كَٔ أ١ ٝٓخّ، ػيّ ح٤ِٛ٧ش ٧ٕ ٣ٌٕٞ ٓٔخػيح ٓلِلخ أٝ هز٤َح أٝ 

لن ك٢ ٗخٛيح ػ٠ِ أ١ ػوي أٝ ٗخٛيح أٓخّ حُو٠خء ا٫ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓظي٫ٍ، حُلَٓخٕ ٖٓ حُ

كَٔ ح٧ِٓلش ٝك٢ حُظي٣ٍْ ٝك٢ اىحٍس ٓيٍٓش أٝ حُويٓش ك٢ ٓئٓٔش ُِظؼ٤ِْ رٞٛلٚ أٓظخًح أٝ 

 .ٓيٍٓخ أٝ َٓحهزخ، ػيّ ح٤ِٛ٧ش ٧ٕ ٣ٌٕٞ ٤ٛٝخ أٝ ه٤ٔخ ٝٓو١ٞ كوٞم ح٣٫ُٞش ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ

                                                             
 132شرٌف الطباخ، مرجع سابق، ص  . 1
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  اٌفشع اٌضبٟٔ:

 عش٠ّخ إفشبء اٌغش إٌّٟٙ

هي ٣وّٞ حُطز٤ذ ربك٘خء َٓ ٢ٜ٘ٓ ٣ظؼِن رؤكي ح٠َُٟٔ ح٣ٌُٖ ٣ظؼخَٓ ٓؼْٜ، ك٤ٌٕٞ رٌُي 

 : َٓطٌزخ ُـ٣َٔش اك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ حُظ٢ ٓٞف ٗيٍٜٓخ كٔذ حُؼ٘خَٛ حُظخ٤ُش

 أسوبْ اٌغش٠ّخ -أٚال

طظٌٕٞ ؿ٣َٔش اك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ ٖٓ ًٍٖ َٗػ٢، ًٍٖ ٓخى١ ًٍٖٝ ٓؼ١ٞ٘، ٢ٛٝ ح٧ًٍخٕ 

 .ُٜخ طزخػخ رخَُ٘ف ٝحُظل٤َٜحُظ٢ ٓ٘ظؼَٝ 

 اٌشوٓ اٌششػٟ /1

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص  ٣ٝ301ظٔؼَ ك٢ ٗٚ حُٔخىس ) 
1
ٝحُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ أٗٚ " ٣ؼخهذ رخُلزْ  

ىؽ ح١٧زخء ٝحُـَحكٕٞ  100.000ىؽ ا٠ُ  20.000ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش ٖٓ 

ٝح٤ُٜخىُش ٝحُوخر٬ص ٝؿ٤ٔغ ح٧ٗوخٙ حُٔئط٤ٖ٘ٔ رلٌْ حُٞحهغ أٝ حُٜٔ٘ش أٝ حُٞظ٤لش حُيحثٔش 

٣ٞؿذ ػ٤ِْٜ ك٤ٜخ حُوخٕٗٞ أٝ حُٔئهظش ػ٠ِ أَٓحٍ أى٢ُ رٜخ أٝ أك٘ٞٛخ ك٢ ؿ٤َ حُلخ٫ص حُظ٢ 

 .اك٘خءٛخ ٝ ٣َٜف ُْٜ رٌُي

ٝٓغ ًُي ك٬ ٣ؼخهذ ح٧ٗوخٙ حُٔز٤ٕ٘ٞ أػ٬ٙ، ٍؿْ ػيّ حُظِحْٜٓ رخ٩ر٬ؽ ػٖ كخ٫ص 

ح٩ؿٜخٝ حُظ٢ طَٜ ا٠ُ ػِْٜٔ رٔ٘خٓزش ٓٔخٍٓظْٜ ٜٓ٘ظْٜ رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ 

خّ حُو٠خء ك٢ ه٤٠ش اؿٜخٝ ٣ـذ ػ٤ِْٜ حُلوَس حُٔخروش اًح ْٛ رِـٞح رٜخ، كبًح ىػٞح ُِٔؼٍٞ أٓ

 ح٩ى٫ء رٜ٘خىطْٜ ىٕٝ حُظو٤ي رخَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ.

 اٌشوٓ اٌّبدٞ /2

 : ٣ظلون حًَُٖ حُٔخى١ رظٞحكَ ػ٣َٜٖ٘

 : ٛلش حُٔئطٖٔ ػ٠ِ حَُٔ، رل٤غ إٔ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ٫ري إٔ طَطٌذ ٖٓ  اٌؼٕظش األٚي ٞٛ

٘خء رلٌْ ح٠ٍَُٝس أٝ ٖٓ هزَ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ُْٜ ٛلش حُٔئطٖٔ ػ٠ِ حَُٔ، ْٝٛ ح٧ٓ

                                                             
 .العقوبات العراقً )من قانون 215)من قانون العقوبات األردنً والمادة ) 133)من قانون العقوبات المصري والمادة ) 112المادة ) تقابلها . 1
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طو٢٠ ٝظ٤لظٚ أٝ ٜٓ٘ظٚ طِو٢ أَٓحٍ حُـ٤َ
1
، ٝهي ًًَ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ حُٔخىس  

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص أٓؼِش ػٖ ح٧ٗوخٙ حُٔئط٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ، ٖٝٓ ر٤ْٜ٘  301)

 .حُطز٤ذ

 :ٟٔحُطز٤ذ(  ٛٞ اك٘خء حَُٔ، ٝح٩ك٘خء ٛٞ ا٬١ع حُٔئطٖٔ ػ٠ِ حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ اٌؼٕظش اٌضب(

حُـ٤َ ػ٠ِ حَُٔ ٝحُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ظؼِن رٚ ، كٔلَ ح٩ك٘خء ٛٞ حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ، ٌٛح ح٧ه٤َ ُْ 

٣ؼَكٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ٝهي طزخ٣٘ض حُظؼ٣َلخص حُلو٤ٜش كٍٞ ًُي، 

ٖٓ ر٤ٜ٘خ إٔ حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ ٛٞ ٓخ ٣ؼَكٚ ح٤ٓ٧ٖ أػ٘خء أٝ رٔ٘خٓزش ٓٔخٍٓش ٝظ٤لظٚ أٝ ٜٓ٘ظٚ 

ٕ ك٢ ح٩ك٘خء كَؽ ُـ٤َٙ، ٣ٝٔظ١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ ح٣َُٔٞ هي ػٜي رخَُٔ ا٠ُ حُطز٤ذ أٝ ًٝخ

، رل٤غ طٌٕٞ ًخكش حُٞهخثغ حُظ٢ طَٜ ا٠ُ ػِْ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٜيكش، 3ُْ ٣ؼٜي ُٚ رٚ 

 حُليّ ٝحُوزَس حُل٤٘ش ٖٓ هز٤َ ح٧َٓحٍ، ًٔخ ٫ أ٤ٔٛش ُِط٣َوش حُظ٢ أهزَ رٜخ حُطز٤ذ

ظ١ٞ حٌُظخرش ٝح٩ٗخٍس ٝحُ٘وَ حُ٘ل٢ٜ، ًٔخ ٫ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ حُـخ٢ٗ حُـ٤َ رخَُٔ كظٔ

ح٩ى٫ء رخَُٔ ًخ٬ٓ أٝ ػ٤ٗ٬خ، ٧ٗٚ كظ٠ حُٞهخثغ حُٔؼَٝكش، كٔذ حُو٠خء حُل٢َٔٗ، ك٤ٖ 

( ٖٓ ٓيٝٗش أه٬ه٤خص  ٫37 طٌٕٞ ٓئًيس طِٜق ٧ٕ طٌٕٞ َٓح، ر٤٘ٔخ ًًَص حُٔخىس ) 

ٗٚ )٣َ٘ٔ حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ ًَ ٓخ ٣َحٙ حُطز٤ذ حُطذ ٓخ ٣٘ظَٔ ػ٤ِٚ حَُٔ حُطز٢ رٜٜ٘خ ػ٠ِ أ

أٝ ؿَحف ح٧ٓ٘خٕ ٣ٝٔٔؼٚ ٣ٝلٜٔٚ أٝ ًَ ٓخ ٣ئطٖٔ ػ٤ِٚ ه٬ٍ أىحثٚ ُٜٔ٘ظٚ(. ٝطـيٍ 

ح٬ُٔكظش أٗٚ ؿَٟ حُؼَف ػ٠ِ حػظزخٍ حُزَٙ ٝحُـٌحّ ٝح١َُِٛ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧َٓحٝ 

ؼظٜخ طيػٞ ا٠ُ حُٔؼي٣ش حُٔ٘خرٜش ٖٓ هز٤َ ح٧َٓحٝ حُظ٢ ٫ ٣ـُٞ اك٘خء َٓٛخ ٧ٜٗخ رطز٤

 .حُ٘لٍٞ ٖٓ حُٜٔخد رٜخ، ٓٔخ ٣ْٔ ١ٔؤ٤ٗ٘ش ٛخكزٜخ ٣ٝـَف ٓ٘خػَٙ

 اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ / 3

ؿ٣َٔش اك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ ٖٓ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش ك٤ظطِذ ه٤خٜٓخ طٞحكَ حُوٜي حُـ٘خث٢ رؼ٣َٜ٘ٚ 

 .حُؼِْ ٝح٩ٍحىس

 ء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔٓٔؤُش ارخكش ح٩ك٘خء: ٛ٘خى كخ٫ص ٗٚ ك٤ٜخ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ارخكش اك٘خ -

                                                             
 013،ص  1774السعٌد كامل، الجرائم الواقعة على الشرف والحرٌة، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، األردن )عمان(،  . 1
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 : ٝطظٔؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ك٢ ح٥ط٢

: طوظ٢٠ ىٍحٓش أٓزخد ح٩رخكش حُٔوٍَس أعجبة اإلثبؽخ اٌّمشسح ٌّظٍؾخ األشخبص -أ

 .ُِٜٔلش ح٧ٗوخٙ ط٘خٍٝ ًَ ٖٓ ٗظ٣َش ح٠ٍَُٝس ٍٟٝخ ح٣َُٔٞ

: ًؼ٤َح ٓخ طظَٜ ظَٝف ٠٣طَ ك٤ٜخ حُطز٤ذ ا٠ُ اك٘خء َٓ كَٜ  ٔظش٠خ اٌؼشٚسح 1-أ

ػ٤ِٚ رٔزذ ٜٓ٘ظٚ، ًٔخ ك٢ كخُش ػوٞى حُِٝحؽ، كِٞ ًخٕ ػٔش ٗخد طويّ ُِِٝحؽ ٖٓ كظخس ًٝخٕ 

ٜٓخرخ رَٔٝ ٓؼي ًَٔٝ ح٣٩يُ ًٝخٕ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ ػخُٔخ رٌُي أٝ ًخٕ هي أط٤لض ُٚ 

١، كَٜ ٣ٌظْ ٌٛح حَُٔ ؟ أّ ٣ـُٞ ُٚ حُزٞف كَٛش كلٚ أكي حُوط٤ز٤ٖ كٞؿيٙ ٜٓخرخ رخَُِٛ

 .رٚ ٓ٘ؼخ ٝىٍء ُِ٘ظخثؾ حُوطَس حُظ٢ هي ط٘ـْ ػٖ حُِٝحؽ

٣َٟ ك٣َن آهَ إٔ اك٘خء حَُٔ ٓزخف ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٧ٕ حُوخٕٗٞ ٢َٓ٣ ا٠ُ ًظٔخٕ حَُٔ 

.، ك٤غ ٫ ٣ٞؿي ٓٔٞؽ َٗػ٢ ٣ز٤ق ح٩ك٘خء ك٤ٜـض ٗظ٣َش ؿي٣يس ٢ٛ ٗظ٣َش ح٠ٍَُٝس
1
 

(ٖٓ 51أٓخ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ كوي حٛظيٟ ا٠ُ كَ اٗٔخ٢ٗ ُٔؼَ ٌٛح حٌَُٔ٘، ك٘ٚ ك٢ حُٔخىس )

ٓيٝٗش أه٬ه٤خص حُطذ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٌٖٔ اهلخء ط٘و٤ٚ َٓٝ هط٤َ ػٖ ح٣َُٔٞ ٧ٓزخد 

َٓ٘ٝػش ٣ويٍٛخ حُطز٤ذ ... "، رل٤غ ٣ٌٕٞ هي ؿَّ ح٩ك٘خء اًح ًخٕ ريٕٝ ٓزٍَ َٓ٘ٝع، 

ظَٝف طلظْ ػ٠ِ حُطز٤ذ اك٘خء حَُٔ، ٝرل٤غ طٜزق ح٠ٍَُٝس  ٝك٤ٔخ ػيح ًُي، كوي طٞؿي

( ٖٓ طو٤ٖ٘ كٔخ٣ش  54ٓؼ٤خٍح كخ٬ٛ ر٤ٖ ح٩ك٘خء ٝحٌُظٔخٕ، ٝاٟخكش ا٠ُ ًُي ٜٗض حُٔخىس ) 

حُٜلش ػ٠ِ إٔ حُطز٤ذ ِِّٓ ربػ٬ّ حُٜٔخُق حُٜل٤ش رؤ١ َٓٝ ٓؼي ٗوٜٚ ٝا٫ ِٓطض 

 .ػ٤ِٚ ػوٞرخص ؿ٘خث٤ش

ٓظؼيىس ر٘ؤٕ ٍٟخ ٛخكذ حَُٔ ٝٓيٟ حػظزخٍٙ ٓززخ ُ٪ك٘خء  ٛ٘خى آٍحء: سػب اٌّش٠غ :2-أ

٣َٟٝ أؿِز٤ش حُلوٜخء أٗٚ ُٜخكذ حَُٔ إٔ ٣ؼل٢ كخِٓٚ ٖٓ ٝحؿذ حٌُظٔخٕ، ٌٝٛٙ حُلخُش ٫ 

طوظَٜ ػ٠ِ حُلخُش حُظ٢ ٣ٞىع ك٤ٜخ ح٣َُٔٞ حَُٔ ر٘لٔٚ ٝاٗٔخ ٣ٔظي ٤َُ٘ٔ حُلخُش حُظ٢ ٣ٞىع 

                                                             
 65،ص  1762ة الجنائٌة ألسرار المهنة "، رسالة دكتوراة، مصر )القاهرة(، سالمة أحمد كامل، " الحماٌ . 1
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ش أٗٚ اًح طؼيى أٛلخد حَُٔ ك٤ـذ طٞحكَ ٍٟخإْٛ ك٤ٜخ حَُٔ رٔؼَكش حُـ٤َ، ًٔخ طـيٍ ٬ٓكظ

ؿ٤ٔؼخ ُ٪ك٘خء.
1
 

ُوي أرخف حَُٔ٘ع ١٨ُزخء ك٢ ٜٗٞٙ ٓظؼيىس  أعجبة اإلثبؽخ اٌّمشسح ٌٍّظٍؾخ اٌؼبِخ: -ة

 اك٘خء َٓ حُٜٔ٘ش طلو٤وخ ُِِٜٔلش حُؼخٓش.

 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ 

أٗٚ ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ  301/2ىس ط٘ٚ حُٔخ إثبؽخ اإلفشبء ِٕؼب ٌٛلٛع اٌغش٠ّخ: 1 -ة 

" ... ٝٓغ ًُي ك٬ ٣ؼخهذ ح٧ٗوخٙ حُٔز٤ٕ٘ٞ أػ٬ٙ ٍؿْ ػيّ حُظِحْٜٓ رخ٩ر٬ؽ ػٖ كخ٫ص 

ح٩ؿٜخٝ حُظ٢ طَٜ ا٠ُ ػِْٜٔ رٔ٘خٓزش ٓٔخٍٓش ْٜٜٓ٘ رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ 

ش اؿٜخٝ ٣ـذ ػ٤ِْٜ حُلوَس حُٔخروش، اًح ْٛ أرِـٞح رٜخ. كبًح ىػٞح ُِٔؼٍٞ أٓخّ حُو٠خء ك٢ ه٤٠

 ." ح٩ى٫ء رٜ٘خىطْٜ ىٕٝ حُظو٤٤ي رخَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ

٠غت ػٍٝ األؽجبء أْ ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ ػ٠ِ أٗٚ "  206/3ًٔخ ط٘ٚ حُٔخىس 

٠جٍغٛا ػٓ عٛء ِؼبٍِخ األؽفبي اٌمظش ٚاألشخبص اٌّؾش١ِٚٓ ِٓ اٌؾش٠خ اٌزٟ الؽظٛ٘ب 

  ." خالي ِّبسعزُٙ ِٕٙزُٙ

ال ٠ّىٓ اٌطج١ت أٚ عشاػ أعٕبْ ( ٖٓ ٓيٝٗش أه٬ه٤خص حُطذ ػ٠ِ أٗٚ "  12حُٔخىس )  ٝط٘ٚ

اٌّذػٛ ٌفؾض شخض ع١ٍت اٌؾش٠خ أْ ٠غبػذ أٚ ٠غغ اٌطشف ػٓ ػشس ٠ٍؾك ثغالِخ 

ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٣ظز٤ٖ ُ٘خ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي أػل٠  ." عغُ ٘زا اٌشخض

ي أٝؿذ ك٢ رؼٞ حُلخ٫ص حُزٞف رخَُٔ ًُٝي طـ٤ِزخ حُطز٤ذ ٖٓ ح٫ُظِحّ رخٌُظٔخٕ، رَ اٗٚ ه

 . ُِِٜٔلش حُؼخٓش ػ٠ِ حُِٜٔلش حُوخٛش

هي طلَٝ ٍَٟٝحص حُٜلش حُؼخٓش ػ٠ِ  إثبؽخ اإلفشبء ؽفبظب ػٍٝ اٌظؾخ اٌؼبِخ: 2 -ة

حُطز٤ذ ً٘ق حَُٔ حُطز٢ ىٕٝ إٔ ٣و٠غ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ُِؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

 ( ٖٓ هخٕٗٞ 54رخص، ٝٛٞ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ك٢ حُٔخىس ) ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞ  301

                                                             
 01مروك نصر الدٌن، المسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب عن إفشاء سر المهنة، مرجع سابق، ص  . 1
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٠غت ػٍٝ أٞ ؽج١ت أْ ٠ؼٍُ فٛسا اٌّظبٌؼ اٌظؾ١خ كٔخ٣ش حُٜلش ٝحُظ٢ طو٢٠ رؤٗٚ "  (

"، ٣ظ٠ق ُ٘خ ٖٓ  اٌّؼ١ٕخ ثأٞ ِشع ِؼذ شخظٗ ٚإال عٍطذ ػ١ٍٗ ػمٛثبد إداس٠خ ٚعضائ١خ

ػٖ ح٧َٓحٝ حُٔؼي٣ش، ٫ٝ ٣ؼي ًُي اك٘خء َُِٔ  ٌٛح حُ٘ٚ إٔ حَُٔ٘ع هَٜ ح٫ُظِحّ رخ٩ر٬ؽ

رَ ٣ؼظزَحُطز٤ذ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٓ٘لٌح ٧َٓ حُوخٕٗٞ، ٌُٖٝ ٌٛح ح٩ك٘خء ٓو٤ي رٞؿٞد إٔ ٣ٌٕٞ 

( ٖٓ  53ٓويٓخ ا٠ُ حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ٝا٫ ػي ؿ٣َٔش، ًٔخ ٜٗض حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُٔخىس ) 

 ." ؼذ٠خ ػٓ ؽش٠ك اٌزٕظ١ُرؾذد لبئّخ األِشاع اٌّهخٕٗٞ حُٜلش ػ٠ِ أٗٚ " 

٣ٌٖٔ طو٤ْٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ أعجبة إثبؽخ إفشبء اٌغش اٌطجٟ ٌؼّبْ ؽغٓ ع١ش اٌؼذاٌخ :   -ط

 : أٓزخد ح٩رخكش ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ

 .ح٫ُظِحّ رؤىحء حُٜ٘خىس أٓخّ حُو٠خء  -

 .ٓٔخٍٓش أػٔخٍ حُوزَس ًٔزذ ُ٪رخكش -

 اٌؼمٛثبد اٌّمشسح -صب١ٔب

ٟٝغ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ُـ٣َٔش اك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ ػوٞرش أ٤ِٛش طظٔؼَ ك٢ حُلزْ ٖٓ  ُوي

ىؽ( ١زوخ ُ٘ٚ  100.000.00ىؽ( ا٠ُ )  ٣َٜٗ20.000.00ٖ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝؿَحٓش ٖٓ ) 

 .( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص301حُٔخىس ) 

حُٜلش  حُٔظؼِن رلٔخ٣ش 85/05( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  235ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حُٔخىس )  

( ٖٓ هخٕٗٞ  301ٝطَه٤ظٜخ ط٘ٚ ػ٠ِ ططز٤ن حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس ) 

( ٝ)  206حُؼوٞرخص ػ٠ِ ٖٓ ٫ ٣َحػ٢ اُِح٤ٓش حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ ) 

  .( ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ 226

ش ح٫هظ٤خ٣ٍش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ًٔخ ٣ؼخهذ ػ٠ِ ؿ٣َٔش اك٘خء حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ رخُؼوٞرخص حُظ٤ِ٤ٌٔ

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، أ٫ ٢ٛٝ: حُٔ٘غ ٖٓ ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ش أٝ ٗ٘خ١، اؿ٬م 9ك٢ حُٔخىس ) 

حُٔئٓٔش، ح٩هٜخء ٖٓ حُٜلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، حُلظَ ٖٓ اٛيحٍ ح٤ٌُ٘خص ٝ/أٝ حٓظؼٔخٍ 
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رطخهخص حُيكغ، ٓلذ أٝ طٞه٤ق ٍهٜش ح٤ُٔخهش أٝ اُـخإٛخ ٓغ حُٔ٘غ ٖٓ حٓظٜيحٍ ٍهٜش 

 .ؿي٣يس، ٓلذ ؿٞحُ حُٔلَ

 

 

  اٌّطٍت اٌضبٟٔ:

 عش٠ّخ االِزٕبع ػٓ رمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌشخض فٟ ؽبٌخ خطش ٚعش٠ّخ اإلعٙبع
 

طؼظزَ ؿ٣َٔظخ ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ُ٘وٚ ك٢ كخُش هطَ ٝح٩ؿٜخٝ ٖٓ حُـَحثْ 

ح٤ٔٛ٧ش حُظ٢ طـؼِ٘خ حُظ٢ طٜيى ٛلش حُـ٤َ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ـؼِٜٔخ طٌظ٤ٔخٕ أ٤ٔٛش رخُـش، ٛخطٚ 

 ٗظطَم ا٤ُٜٔخ طزخػخ ٖٓ ه٬ٍ حُلَػ٤ٖ ح٥ط٤٤ٖ.

 اٌفشع األٚي: 

 عش٠ّخ االِزٕبع ػٓ رمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌشخض فٟ ؽبٌخ خطش
 

 ًٖ َٗػ٢، ٓخى١ ٝٓؼ١ٞ٘، ًٌٝح ؿِحءًزو٤ش حُـَحثْ ح٧هَٟ طظٌٕٞ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ٖٓ ٍ

 .ٓوٍَ ُٜخ

 أسوبْ اٌغش٠ّخ -أٚال

حُـ٣َٔش هٜي حٓظز٤خٕ ٓخ٤ٛش ح٧ًٗٔٞؽ حُوخ٢ٗٞٗ ُِـ٣َٔش رلٔذ ٓخ  ٓ٘ظ٘خٍٝ رخُيٍحٓش أًٍخٕ

 : ٣٘ٚ ػ٤ِٚ طو٤ٖ٘ حُؼوٞرخص حُـِحث١َ، ًُٝي ًخ٥ط٢

 اٌشوٓ اٌششػٟ / 1

ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص رؤٗٚ " ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ   ٣ٝ182/2ظٔؼَ ك٢ ٗٚ حُٔخىس  

ىؽ( أٝ ربكيٟ  100.000.00ىؽ( ا٠ُ )  20.000.00ا٠ُ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝرـَ حٓش ٖٓ ) 
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ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ًَ ٖٓ حٓظ٘غ ػٔيح ػٖ طوي٣ْ ٓٔخػيس ا٠ُ ٗوٚ ك٢ كخُش هطَ ًخٕ ك٢ 

َٗ ٓ٘ٚ أٝ رطِذ ح٩ؿخػش ُٚ ًُٝي ىٕٝ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى هطٍٞس آٌخٗٚ طوي٣ٜٔخ ا٤ُٚ رؼَٔ ٓزخ

 ." ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ حُـ٤َ

 / اٌشوٓ اٌّبد2ٞ

إ ح٫ٓظ٘خع ٛٞ اكـخّ حُ٘وٚ ػٖ اط٤خٕ كؼَ ح٣ـخر٢ ٓؼ٤ٖ أٝؿزٚ حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ ٓغ آٌخ٤ٗش 

حٓظطخػظٚ حُو٤خّ رٚ، ٣ٝظلون ٌٛح حًَُٖ ك٢ ٝؿٞى ٗوٚ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس ك٢ كخُش هطَ كخٍ 

رض ٝكو٤و٢ ٣وظ٢٠ ٍَٟٝس حُظيهَ ٩ٓؼخكٚ، ٝػ٤ِٚ، ٓ٘زلغ ٓلّٜٞ حُوطَ ػْ ٝؿٞى ٝػخ

 .ٗوٚ ك٢ هطَ ٝح٫ُظِحّ ربٓؼخكٚ ك٢ ؿ٤خد حُوطَ

 ِفَٙٛ اٌخطش - أ

ُوي ػَف حُو٠خء حُوطَ ح١ٌُ طوّٞ رٚ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش ُِطز٤ذ ك٢ ؿ٣َٔش ح٫ٓظ٘خع ػٖ 

ٝحُؼخرض ح١ٌُ ٣ظطِذ طيه٬ ٓزخَٗح ٖٓ طوي٣ْ حُٔٔخػيس رؤٗٚ ًُي حُوطَ حُلخٍ ٝحُلو٤و٢ 

 حُطز٤ذ .

٣ٝوٜي رخُوطَ حُلخٍ ح٤ُٗٞي حُٞهٞع، ًٔخ ٣وٜي رخُوطَ حُلو٤و٢ أ٫ ٣ٌٕٞ ٓلظ٬ٔ أٝ  

 ٓلظَٟخ أٝ ٤ٔٛٝخ ٝك٬٠ ػٖ ًُي ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ١خٍثخ ؿ٤َ ٓظٞهؼخ، ًٔخ ٫ ٣٘ظ١َ طٞهغ

حُٔٞص ُو٤خّ حُوطَ 
1

، رَ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓيىح ُِظٌخَٓ حُـٔي١، ٝحُوخٕٗٞ ُْ ٣ليى ٜٓيٍح 

ُِوطَ حُٔٞؿذ ُظوي٣ْ حُٔٔخػيس، كوي ٣ٌٕٞ حُوطَ َٟٓخ أٝ ؿَكخ أٝ كخىػخ ... حُن، أٝ ٫ 

٣ٔٔق ٠ُل٤ش كخهيس حُٞػ٢ رخ٩ى٫ء رٔٞحكوظٜخ ػ٠ِ حُظيهَ حُطز٢ أٝ حُـَحك٢، ٌٝٛح ٓخ ٜٗض 

ه٤خص حُطذ روُٜٞخ " ... ٝػ٠ِ حُطز٤ذ أٝ ؿَحف ح٧ٓ٘خٕ إٔ ٖٓ ٓيٝٗش أه٬ 44ػ٤ِٚ حُٔخىس 

 ." ٣ويّ حُؼ٬ؽ ح١ٍَٝ٠ُ اًح ًخٕ ح٣َُٔٞ ك٢ هطَ أٝ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ ح٩ى٫ء رٔٞحكوظٚ

 

 

                                                             
 004، ص  1772ئر، حبٌب إبراهٌم خلٌل، مسؤولٌة الممتنع المدنٌة والجنائٌة، الطبعة الثانٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزا . 1
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 أْ ٠ىْٛ اٌشخض فٟ خطش -ة

٣وٜي رخُ٘وٚ ك٢ ٓلّٜٞ حُوخٕٗٞ ح٩ٗٔخٕ حُل٢، كظ٠ ُٝٞ ًخٕ كخهي حُٞػ٢ ٫ٝ ٣َكغ ػٖ 

حىػ٠ رـَٜ هطٍٞس حُلخُش حُظ٢ ك٠َٛخ أٝ حٓظيػ٢ ٖٓ أؿِٜخ ١خُٔخ أٗٚ حُطز٤ذ حُٔٔخءُش اًح 

ُْ ٣وْ ربؿَحء كلٚ ٝط٘و٤ٚ ٝحُظؤًي ٖٓ ١ز٤ؼش حُوطَ 
1

، اً ػ٤ِٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص 

ح٩َٓحع ١ِٝذ حُٔٔخػيس ٝطو٤٤ْ حُٟٞغ ح١ٌُ ٣ٞؿي ك٤ٚ حُ٘وٚ حَُٔحى آؼخكٚ، ًٔخ أٗٚ ٫ 

 .حُـ٣َٔش رٔـَى ح٫ٓظ٘خع ػٖ حُٔٔخػيس ٣٘ظ١َ كيٝع ٍَٟ أٝ ٗظ٤ـش ٣َُِٔٞ رَ طوّٞ

  االٌزضاَ ثزمذ٠ُ اٌّغبػذح فٟ غ١بة اٌخطش ػٍٝ اٌطج١ت أٚ اٌغ١ش -ط

ُوي حٓظوَ حُو٠خء ػ٠ِ إٔ حُظِحّ حُطز٤ذ رظوي٣ْ حُٔٔخػيس ٝحؿذ ػ٤ِٚ ك٢ كخُش ٝؿٞى ٗوٚ 

لٔٚ أٝ ك٢ هطَ أ٣خ ًخٕ ٗٞػٚ، ٣ٝوٜي رٌُي إٔ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ ٓظٌٔ٘خ ٖٓ طوي٣ْ حُؼٕٞ آخ ر٘

رٞحٓطش ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣٘ظ١َ إٔ طٌٕٞ حُٔٔخػيس حٌُٖٔٔ رٌُٜخ ًل٤ِش ريكغ حُوطَ كؼ٬ ٧ٕ 

ح٫ُظِحّ رخُظيهَ ٤ُْ ٓٞهٞكخ ػ٠ِ كؼخ٤ُش حُٔؼخٝٗش ٝطلو٤ن ٗظ٤ـش، ٌٝٛح ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ 

ٖٓ ٓيٝٗش أه٬ه٤خص حُطذ روُٜٞخ " ٣ـذ ػ٠ِ حُطز٤ذ أٝ ؿَحف ح٧ٓ٘خٕ إٔ    09حُٔخىس

 ." ٚ هطَح ٤ٌٗٝخ، أٝ إٔ ٣ظؤًي ٖٓ طوي٣ْ حُؼ٬ؽ ح١ٍَٝ٠ُ ٠٣َُٓٚخ ٣ٞحؿ ٣ٔؼق

ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ طويّ كخُطز٤ذ ٫ ٣لِض ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ا٫ رٞؿٞى حُوٞس حُوخَٛس أٝ ٝؿٞى هطَ 

ػ٤ِٚ ًخُ٘وٚ ك٢ حُٔٞح٬ٛص أٝ حُط٣َن ؿ٤َ ح٥ٖٓ ٌُِٔٔٚ ػ٘ي حٓظيػخثٚ ٖٓ حُٔٔظ٘ل٠ أٝ 

 أٝ أٝرجش ٝطْ طٔو٤َٙ ٖٓ حُِٔطخص ع ًخ٫ٍُُِٓ٘ؤَٓس حَُٔحى اٗوخًٙ أٝ ػ٘ي كيٝع ًٞحٍ

 .85/05( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  236( ٝ )  210كٔذ حُٔخىط٤ٖ ) 

 اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ / 3

طؼظزَ ؿ٣َٔش حٓظ٘خع حُطز٤ذ ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ٖٓ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش، أ١ ح٫ٓظ٘خع حُؼٔي١ 

ًحطٚ ىٕٝ إٔ ٣ظطِذ ًُي حُوٜي حُـ٘خث٢ حُوخٙ حُٔظٔؼَ ك٢ هٜي ح٩َٟحٍ رخُٔظطِذ 

ُِٔٔخػيس ٣ٝظلون ٌٛح حًَُٖ رٔـَى ػِْ حُطز٤ذ رخُوطَ ح١ٌُ ٣ٞحؿٜٚ حُ٘وٚ ٝحطـخٙ اٍحىطٚ 

                                                             
 51محمود القبالوي، مرجع سابق، ص  . 1
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وي٣ْ حُٔٔخػيس كبًح حٗؼيٓض ٌٛٙ ح٩ٍحىس ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ٔذ ا٤ُٚ ح٫ٓظ٘خع، ا٠ُ ح٫ٓظ٘خع ػٖ ط

ٝػ٤ِٚ ٣٘ظل٢ هٜي حُطز٤ذ ك٢ ح٫ٓظ٘خع ػٖ طوي٣ْ حُٔٔخػيس ٣َُِٔٞ اًح ػزض أٗٚ كخٍٝ ٝرٌٍ 

 .حُؼ٘خ٣ش حَُٔؿٞس ٓ٘ٚ ًظل٣ِٞٚ رَٔػش ُِٔٔظ٘ل٠ ٟٝٝؼٚ طلض حَُٔحهزش

 اٌؼمٛثبد اٌّمشسح -صب١ٔب

ظٚ ٝٗزَ ٍٓخُظٚ ٫ ٣ظٍٜٞ ك٤ٚ طَى ٣َٓٞ ك٢ كخُش هطَ ٧ٕ ٤َٟٔٙ إ حُطز٤ذ رلٌْ ٜٓ٘

٣ِِٓٚ، ٝطؤ٤ٓٔخ ػ٠ِ ٓخ طويّ، كبٕ حُطز٤ذ ٓظ٠ حٓظ٘غ رٔلٞ اٍحىطٚ ػٖ طوي٣ْ حُؼٕٞ ُ٘وٚ 

ك٢ هطَ ُْٝ ٣ٌٖ ًُي ٤ٌَُ٘ ٓوخ١َس ُٚ أٝ ُِـ٤َ ًٝخٕ ربٌٓخٗٚ حُٔٔخػيس ٓٞحء رؼِٔٚ 

ُظـ٣َْ حُٔؼخهذ ػ٠ِ ٌٛح حُِٔٞى، كوي ٜٗض حُ٘و٢ٜ أٝ رطِذ حُؼٕٞ ٝهغ طلض ١خثِش ٗٚ ح

( ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼخهذ حُـخ٢ٗ رخُلزْ  02( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ك٢ كوَطٜخ حُؼخ٤ٗش )  182حُٔخىس ) 

 100.000.00ىؽ( ا٠ُ )  20.000.00ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش ٖٓ ) 

 .ىؽ( أٝ ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ

 : اٌفشع اٌضبٟٔ

 عش٠ّخ اإلعٙبع
 

إ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ٣َحى رٜخ اٜٗخء كخُش حُلَٔ ٝاهَحؽ حُـ٤ٖ٘ حُٔٔظ٤ٌٖ ٖٓ ٍكْ أٓٚ هزَ 

ٓٞػي ٫ٝىطٚ حُطز٤ؼ٢، ًُٝي آخ روظِٚ ىحهَ حَُكْ أٝ اهَحؿٚ ٓ٘ٚ ك٤خ أٝ ٤ٓظخ 
1
. 

ٝؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ حَُٔطٌزش ٖٓ هزَ حُطز٤ذ ١ً حُٜلش ح٤ُٜ٘ٔش ٢ٛ حُـ٣َٔش حُٜٔ٘ٞٙ  

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ٝحُظ٢ ط١َٔ ػ٤ِٜخ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ  306ػ٤ِٜخ رؤكٌخّ حُٔخىس) 

 ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 305( ٝ )  304ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ ) 

                                                             
 072،ص  0223اإلسكندرٌة(، ) أمٌرة عدلً أمٌر عٌسى خالد، الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً ظل التقنٌنات المستحدثة، دار الفكر الجامعً، مصر . 1
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 أسوبْ اٌغش٠ّخ -أٚال

إ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ روٜٞٙ حُطز٤ذ طظطِذ ًٍ٘خ َٗػ٤خ، ًٔخ طظطِذ ٓل٬ ُو٤خٜٓخ ٝٛٞ 

ك٢ حُِٔٞى ح٩ؿَح٢ٓ ح١ٌُ ٣ٜيٍ  حُلَٔ، ٣ٝؼزَ ػ٘ٚ رخًَُٖ حُٔلظَٝ ًٍٝ٘خ ٓخى٣خ ٣ظٔؼَ

 .ػٖ حُطز٤ذ ًٍٝ٘خ ٓؼ٣ٞ٘خ ٣ظٔؼَ ك٢ حُوٜي حُـ٘خث٢، ٝٓٞف ٗظ٘خٍٝ ًَ ًٍٖ ػ٠ِ كيٟ

 / اٌشوٓ اٌششػ1ٟ

 ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حًَُٖ حَُ٘ػ٢ ُِـ٣َٔش، ٝهي ٜٗض ػ٠ِ أٗٚ 306طٌَ٘ حُٔخىس ) 

ش حُطذ أٝ ١ذ ح٧ٓ٘خٕ ح١٧زخء أٝ حُوخر٬ص أٝ ؿَحكٞ ح٧ٓ٘خٕ أٝ ح٤ُٜخىُش ًٌُٝي ١ِز"

١ِٝزش ح٤ُٜيُش ٝٓٔظويّ ٝ ح٤ُٜي٤ُخص ٝٓل٠َٝ حُؼوخه٤َ ٝٛخٗؼٞ ح٧ٍرطش حُطز٤ش 

ٝطـخٍح٧ىٝحص حُـَحك٤ش ٝحَُٟٕٔٔٞ ٝحَُٟٔٔخص ٝحُٔيٌُٕٞ ٝحُٔيٌُخص ح٣ٌُٖ ٣َٗيٕٝ 

ػٖ ١َم اكيحع ح٩ؿٜخٝ أٝ ٣ِٜٔٞٗٚ أٝ ٣وٕٞٓٞ رٚ ططزن ػ٤ِْٜ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ 

 .ػ٠ِ كٔذ ح٧كٞحٍ 305ٝ  ٤304ٖ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط

 23ُٜٔ٘ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس  ٣ٝـُٞ حُلٌْ ػ٠ِ حُـ٘خس رخُلَٓخٕ ٖٓ ٓٔخٍٓش ح

 ." ك٬٠ ػٖ ؿٞحُ حُلٌْ ػ٤ِْٜ رخُٔ٘غ ٖٓ ح٩هخٓش

 اٌشوٓ اٌّفزشع / 2

 ٚعٛد اٌؾًّ ؽم١مخ أٚ افزشاػب - أ

ح٫ػظيحء ػ٤ِٚ ا٫  طلظَٝ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ٝؿٞى كَٔ كظ٠ ٣ظٌٖٔ اهَحؿٚ ٖٓ حَُكْ أٝ

إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ُْ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ حُلَٔ كو٤و٤خ كظ٠ طوّٞ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ٝٛٞ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُـِحث١َ حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ " ًَ ٖٓ  304ٓخ ٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ حُٔخىس ) 

ك٤ٌل٢ إٔ ٣ؼظوي حُطز٤ذ إٔ حَُٔأس حُظ٢ ٣َ٣ي  ." ...أؿٜٞ حَٓأس كخ٬ٓ أٝ ٓلظَٝ كِٜٔخ

ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ هي  .ٟٜخ كخ٬ٓ، كظ٠ ٌٕٗٞ رٜيى  ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝاؿٜخ

ًٛذ ا٠ُ كي حُؼوخد ػ٠ِ حُـ٣َٔش حُٔٔظل٤ِش حٓظلخُش ٓطِوش ُؼيّ طٞحكَ حًَُٖ حُٜخّ 

ٝح٧ٓخ٢ٓ ك٢ حُـ٣َٔش ٝٛٞ حُلَٔ، أ١ حُـ٤ٖ٘ ٛخكذ حُلن حُٔؼظيٟ ػ٤ِٚ ٧ٕ حُـ٣َٔش 

ٝهض حٍطٌخد حُـ٣َٔش ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ٗوٍٞ رؤٕ طوّٞ كظ٠ ُٝٞ حٍطٌزض ٟي ؿ٤ٖ٘ ٤ٓض 
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حَُٔ٘ع رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش حُظ٢ ًلَ رٜخ حُـ٤ٖ٘ كبٗٚ طلطٖ ا٠ُ حُوطٍٞس 

ح٩ؿَح٤ٓش ُلؼَ ح٫ػظيحء، كِ٘ٔض حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش حُـ٤ٖ٘ ٤ًلٔخ ًخٕ ٟٝؼٚ ىحهَ ٍكْ 

حُلَٔ ٣ٝٔظ٘لٌ ٗ٘خ١ٚ  أٓٚ _ ٓٞحء ك٤خ أٝ ٤ٓظخ_ ك٤غ ٣ٌل٢ إٔ ٣ؼظوي حُـخ٢ٗ رٞؿٞى

 .ح٩ؿَح٢ٓ ػ٠ِ حُلخَٓ ُو٤خّ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ

 ثذا٠خ ؽ١بح اٌغ١ٕٓ ٚٔٙب٠زٙب   - ب

ح١ُٞ٘ٔ حُز٠٣ٞش ػٖ ٣َ١ن حُـٔخع، كظظٌٕٞ ٗطلش إ ريح٣ش حُلَٔ طٌٕٞ رظِو٤ق حُل٤ٞحٕ 

ح٧ٓ٘خؽ، أ١ حُز٠٣ٞش حُِٔولش ػْ ط٘ؤْ ٌٛٙ حُ٘طلش ا٠ُ ػيس ه٣٬خ كظظلٍٞ ا٠ُ ٓخ ٣٘زٚ حُظٞطش 

كظٞحَٛ ٗٔٞٛخ ُظ٤َٜ ًخٌَُس حُٔـٞكش ٝٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخٌَُس حُـَػ٤ٓٞش، ٝطيّٝ ٌٛٙ حَُٔكِش 

 .حُـَػ٤ٓٞش رـيحٍ حَُكْ ٣ٌٕٝٞ ًُيحٌَُس  أٓزٞػخ ػْ ط٘ظوَ حُ٘طلش ا٠ُ حُؼِوش، اً طِظٜن

حرظيحء ٖٓ ح٤ُّٞ حُٔخرغ ٖٓ حُظِو٤ق
1
. 

ٝك٢ ح٤ُّٞ حُظخٓغ ٖٓ رؼي حٗـَحٜٓخ ك٢ ؿيحٍ حَُكْ ط٘ؤْ حٌَُس حُـَػ٤ٓٞش ا٠ُ ًظِش ه٣٬خ 

هخٍؿ٤ش آًِش، ٝظ٤لظٜخ حُؼِٞم رـيحٍ حَُكْ ٝحٓظٜخٙ حُـٌحء ٓ٘ٚ ًٝظِش ه٣٬خ ىحه٤ِش ٢ٛٝ 

حُظ٢ ٣وِن هللا ٜٓ٘خ حُـ٤ٖ٘، ٣ٝظؼِن حُـ٤ٖ٘ رٞحٓطش ٓؼ٬م ٣َرطٚ رخُـ٘خء ح٢ٔ٤ُ٘ٔ ٝطؼَف 

َكِش رَٔكِش حُيّ حُٔظـٔي أٝ حُٔظوؼَ، ػْ ٣زيأ أٍٝ ظٍٜٞ ًظِش ري٤ٗش ك٢ ح٤ُّٞ حُؼ٣َٖ٘ ٌٛٙ حُٔ

أٝ حُٞحكي ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ حُظِو٤ق ٝطٌٕٞ رٌُي هي طلُٞض حُؼِوش ا٠ُ ٠ٓـش، ٢ِ٣ٝ ظٍٜٞ ٌٛٙ 

حٌُظَ ظٍٜٞ ح٧هٞحّ حُزِؼ٤ٔش ٝك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣ٌٕٞ حُـ٤ٖ٘ أٗزٚ روطؼش ُلْ ػْ ٣ظٌَ٘ 

ُؼظ٢ٔ ٝطظٌٕٞ ح٬ٟ٧ع ٣ٝظَٜ حُـِي ٝٓخ طلظٚ ٖٓ أٗٔـش ٝطظَٜ ٓؼظْ ٓؼظْ ح٤ٌَُٜ ح

ػ٬٠ص حُـْٔ ٝطَ٘ٔ ٌٛٙ حَُٔكِش ح٧ٓزٞع حُوخْٓ، حُٔخىّ ٝحُٔخرغ ػْ طزيأ َٓكِش 

حُظ٣َٜٞ ٝحُظؼي٣َ ٝحُظ٣ٞٔش، ك٤ظٌٕٞ حُٞؿٚ ٣ٝظٌٕٞ حُٔٔغ ٣ٝيهَ ك٢ حُظ٣َٜٞ ؿؼَ حُـ٤ٖ٘ 

َٝف أٝ ٓخ ٣ؼَف رخُلًَخص ح٩ٍحى٣ش ك٢ حُـ٤ًًَٖ٘ح أٝ أٗؼ٠ رؼي ًُي طؤط٢ َٓكِش ٗلن حُ
2
  

ا٫ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٧كي إٔ ٣ؼِْ ٓظ٠ ٣ظْ ٗلن حَُٝف ك٢ حُـ٤ٖ٘ رخ٠ُز٢ ٫ٝ ٣ؼِْ ٌٛح ا٫ هللا 

ٌٚمذ خٍمٕب اإلٔغبْ ِٓ )) ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ، ٌٝٛح ٜٓيحهخ ُوُٞٚ رؼي 
                                                             

 005أمٌرة عدلً أمٌر عٌسى خالد، مرجع سابق، ص  . 1
 010، 011أمٌرة عدلً أمٌر عٌسى خالد، مرجع سابق، ص ص  . 2
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صُ خٍمٕب إٌطفخ ػٍمخ فخٍمٕب اٌؼٍمخ ِؼغخ عالٌخ ِٓ ؽ١ٓ صُ عؼٍٕبٖ ٔطفخ فٟ لشاس ِى١ٓ 

فخٍمٕب اٌّؼغخ ػظبِب، فىغٛٔب اٌؼظبَ ٌؾّب صُ أٔشأٔبٖ خٍمب آخش فزجبسن هللا أؽغٓ 

ٛيم هللا حُؼظ٤ْ ((اٌخبٌم١ٓ
1
.  

ٌٌٝٛح ٣ٔظَٔ حُـ٤ٖ٘ ك٢ حُ٘ٔٞ ٝ حُظطٍٞ ا٠ُ ك٤ٖ ٓٞػي ٫ٝىطٚ، ٝك٢ ًَ ٌٛٙ حَُٔحكَ ٣لظ٠ 

ح٩ؿٜخٝ، ُظ٘ظ٢ٜ ٌٛٙ حُلٔخ٣ش رٜ٘خ٣ش حُلَٔ، أ١ ك٤ٖ ريح٣ش حُـ٤ٖ٘ رلٔخ٣ش ؿ٘خث٤ش رٜ٘ٞٙ 

آ٫ّ حُٟٞغ حُطز٤ؼ٢ أٝ ػ٤ِٔش ح٫ُٞىس ػٖ ٣َ١ن حُـَحكش حُو٣َٜ٤ش، ًَٝ كؼَ حػظيحء رؼي 

 خس، ٝاٗٔخ ٣يهَ ٟٖٔ ح٫ػظيحء ػ٠ًُِي ٫ ٣ؼظزَ اؿٜخٟخ ٌُٞٗٚ ًخث٘خ ك٤خ هَؽ ا٠ُ حُل٤

 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص( 2/261( ٝ )259) ٤ٖح١٧لخٍ كي٣ؼ٢ حُؼٜي رخ٫ُٞىس ١زوخ ُِٔخىط

 .حُـِحث١َ

 اٌشوٓ اٌّبدٞ /3

 : ٣وّٞ حًَُٖ حُٔخى١ ُـ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ػ٠ِ ػ٬ع ػ٘خَٛ

 .ٛيٍٝ ِٓٞى اؿَح٢ٓ ٖٓ حُـخ٢ٗ، ٣ٝظٔؼَ ك٢ كؼَ ح٩ؿٜخٝ -

 أٝ هَٝؿٚ ٓ٘ٚ هزَ حُٔٞػي حُطز٤ؼ٢حُ٘ظ٤ـش ح٩ؿَح٤ٓش، ٢ٛٝ ٓٞص حُـ٤ٖ٘ ىحهَ حَُكْ  -

 .٫ُِٞىس

 .حُؼ٬هش حُٔزز٤ش حُظ٢ طَر٢ حُِٔٞى ٝحُ٘ظ٤ـش -

 ( اٌغٍٛن اإلعشاِٟ ) فؼً اإلعٙبع -أ

ٝٛٞ ًُي حُلؼَ أٝ حُ٘٘خ١ ح١ٌُ ٣ٜيٍ ػٖ حُطز٤ذ، ٝح١ٌُ ٖٓ ٗؤٗٚ اٜٗخء كخُش حُلَٔ 

 .ٝاهَحؽ حُـ٤ٖ٘ هزَ ٓٞػي ٫ٝىطٚ

ٓخى٣ش أٝ  ٝحُٞٓخثَ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ ح٩ؿٜخٝ ٓظؼيىس ٝٓظ٘ٞػش ، كوي طٌٕٞ ػزخٍس ػٖ أكؼخٍ

ٖٝٓ أٓؼِش ح٧كؼخٍ حُٔخى٣ش: ح٠َُد ٝحُـَف ٝح٠ُـ٢ ػ٠ِ حُزطٖ ٝاػطخء . ٓؼ٣ٞ٘ش أٝ أهٞحٍ

                                                             
 12إلى اآلٌة  10سورة المؤمنون، من اآلٌة  . 1
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ٖٝٓ أٓؼِش ح٧كؼخٍ  .ىٝحء ٝٓٞحى طئى١ ا٠ُ ح٩ؿٜخٝ، أٝ اىهخٍ ٓٞحى ؿ٣َزش ك٢ حَُكْ

 حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝح٧هٞحٍ: حُظٜي٣ي ٝح٩كِحع ٝحُظو٣ٞق رخ٠َُد أٝ حُوظَ ٝح٤ُٜخف كـؤس ػ٠ِ حُلخَٓ

ٝهي ًًَ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ رؼٞ حُٞٓخثَ حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ اكيحع ح٩ؿٜخٝ ٝػيىٛخ  . . ...

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ "  304ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٤ُْٝ حُلَٜ، اً ٜٗض حُٔخىس ) 

ًَ ٖٓ أؿٜٞ حَٓأس كخ٬ٓ أٝ ٓلظَٝ كِٜٔخ ربػطخثٜخ ٓؤ٫ًٞص أٝ َٓ٘ٝرخص أٝ أى٣ٝش أٝ 

كخُٞٓخثَ حُٔئى٣ش أٝ حُٔليػش  .".... ػ٘ق أٝ رؤ٣ش ٤ِٓٝش أهَٟ رخٓظؼٔخٍ ١َم أٝ أػٔخٍ

ُ٪ؿٜخٝ ٫ ٣ٌٖٔ كَٜٛخ ُظؼيىٛخ، كظطٍٞ حُؼِْ ٝحُطذ حَُ٘ػ٢ أظَٜ ١َهخ ٝٝٓخثَ 

ؿي٣يس طوظِق ػٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ ٓخروخ، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حَُٔ٘ع حُـ٘خث٢ هي ط٘زٚ ا٠ُ ًُي ك٤غ أٍٝى 

ٝٓخثَ ح٩ؿٜخٝ ك٤ٔخ ٛٞ ٓؼَٝف أٝ ٓظيحٍٝ  ػزخٍس )أٝ رؤ٣ش ٤ِٓٝش أهَٟ( كظ٠ ٫ ٣لَٜ

ٖٓ أًَ َٝٗد ٧ى٣ٝش أٝ ػوخه٤َ ٝأػٔخٍ ػ٘ق رَ ٝٓغ ٖٓ ٗطخهٜخ، ٤ُيهَ ك٤ٜخ ًَ ٓخ ٖٓ 

ٗؤٗٚ اكيحع ح٩ؿٜخٝ ٓٔخ ٛٞ ٓؼِّٞ أٝ ٤ٌٕٓٞ ٓؼِٞٓخ ٓٔظوز٬، ٝكظ٠ ٫ ٣لِض حُـ٘خس ٖٓ 

إً  .ْ ٖٓ ططز٤ن حُٜ٘ٞٙحُؼوخد، ٢ٌُٝ ٫ ٣ـي حُو٠خس أٗلْٜٔ أٓخّ كَحؿخص هخ٤ٗٞٗش طٔ٘ؼٜ

ُْ ٣٘ظ١َ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٤ِٓٝش ٓؼ٤٘ش أٝ ٓليىس رخٌُحص ك٢ اكيحع ح٩ؿٜخٝ ٝاٗٔخ ؿَّ 

ؿ٤ٔغ ح٧كؼخٍ حُظ٢ طئى١ ا٠ُ اهَحؽ حُـ٤ٖ٘ ٖٓ رطٖ أٓٚ رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض ًظوي٣ْ ىٝحء ٖٓ 

٣َ١وش ٖٓ أؿَ ح٩ؿٜخٝ أٝ اٍٗخى حُلخَٓ أٝ ٖٓ ٣زخَٗ ػ٤ِٔش اؿٜخٟٜخ ا٠ُ أ٣ش ٤ِٓٝش أٝ 

ٗؤٜٗخ إٔ طئى١ ا٠ُ ح٩ؿٜخٝ، ًٔخ طظٔؼَ ك٢ ٓٔخٛٔش أ١ ٝحكي ْٜٓ٘ ك٢ ط٤َٜٔ أٝ ط٘ل٤ٌ 

ػ٤ِٔش ح٩ؿٜخٝ، ُٝؼَ ط٘يى حَُٔ٘ع ٖٓ ٗؤٗٚ ٍىع حُـ٘خس ٝؿؼِْٜ ٣ظَحؿؼٕٞ ػٖ ؿَحثْٜٔ 

( ٖٓ هخٕٗٞ  304كٔخ٣ش ُل٤خس ح٧ّ ُٔخ ك٢ ح٩ؿٜخٝ ٖٓ هطَ ػ٤ِٜخ، ٌُُٝي ٜٗض حُٔخىس ) 

٠ رؼٞ ٝٓخثَ ح٩ؿٜخٝ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٤ُْٝ حُلَٜ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ إٔ حُؼوٞرخص ػِ

كَٜ ٌٛح  .( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 304طوغ حُـ٣َٔش رٞٓخثَ أهَٟ ؿ٤َ ًٌٍٓٞس ك٢ حُٔخىس )

٣ؼ٢٘ آٌخ٤ٗش ه٤خّ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ رلؼَ ِٓز٢ ًخ٫ٓظ٘خع ؟ ٝك٤ٜ٘خ ٣ٌٕٞ حًَُٖ حُٔخى١ 

خع حُطز٤ذ ػٖ اػطخء حُيٝحء ُِلخَٓ روٜي اؿٜخٟٜخ ٍؿْ ُِـ٣َٔش ٓظٌٞٗخ ٖٓ ح٫ٓظ٘خع، ًخٓظ٘

 .ط٤ٌِلٚ رَػخ٣ظٜخ َٝٓحهزش كِٜٔخ
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ك٢ حُلو٤وش ٤ُْ ٛ٘خى ٗٚ ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُـِحث١َ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ هي 

طوغ رخُظَى أٝ ح٫ٓظ٘خع، ًٔخ أٗ٘خ ُْ ٗـي كٌٔخ ٖٓ أكٌخّ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ أٝ ٍأ٣خ ُِلوٚ ٣٘ٚ 

رخُظَى أٝ ح٫ٓظ٘خع ٍؿْ أٜٗخ هي طوغ ٖٓ ١ز٤ذ ًِق رَػخ٣ش حُلخَٓ ٝطوِق ػٖ  ػ٠ِ ٝهٞػٜخ

حُظِحٓٚ ػٔيح أٝ طٜخٝٗخ، ك٤غ ٣ٌٕٞ ػخُٔخ رؤٕ ك٢ حٓظ٘خػٚ ػٖ اػطخء حُيٝحء ُِلخَٓ كيٝع 

اؿٜخٝ ُٜخ ٍٝؿْ ًُي ٣ٔظ٘غ. ك٢ ك٤ٖ ًٛذ رؼٞ حُلوٜخء ح٤٣َُٜٖٔ ا٠ُ حُوٍٞ رؤٗٚ ٣ِٜق 

ٜخٝ، ك٤غ ٣ٌٖٔ ُِـخ٢ٗ اٜٗخء كخُش حُلَٔ ٓٞحء ربػيحّ حُـ٤ٖ٘ ح٫ٓظ٘خع ُو٤خّ ؿ٣َٔش ح٩ؿ

ىحهَ حَُكْ أٝ اهَحؿٚ ٓ٘ٚ هزَ حُٔٞػي حُطز٤ؼ٢ ٫ُٞىطٚ، ًُٝي رخٓظ٘خػٚ حُٔظؼٔي ػٖ حُو٤خّ 

 .رؼَٔ ٓلَٝٝ ػ٤ِٚ

 إٌز١غخ اإلعشا١ِخ ٌفؼً اإلعٙبع -ة

ظوٌ اكيٟ حٍُٜٞط٤ٖ، ٢ٛٝ ح٧ػَ حُٔظَطذ ػ٠ِ حُِٔٞى ح٩ؿَح٢ٓ ح١ٌُ ٣ؤط٤ٚ حُطز٤ذ ٝح١ٌُ ٣

اػيحّ حُـ٤ٖ٘ ىحهَ ٍكْ حَُٔأس، ٣ٝظلون رٌُي ح٫ػظيحء ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ ك٢ كوٚ  حٍُٜٞس ح٠ُٝ٧:

 .ك٢ حُل٤خس

طظٔؼَ ك٢ اهَحؽ حُـ٤ٖ٘ ٖٓ حَُكْ هزَ ٓٞػي ٫ٝىطٚ حُطز٤ؼ٢ ُٝٞ هَؽ  ٝحٍُٜٞس حُؼخ٤ٗش :

ك٤خ أٝ هخر٬ ُِل٤خس 
1

ٝحُظطٍٞ ىحهَ حَُكْ كظ٠ ، ٣ٝظلون رٌُي ح٫ػظيحء ػ٠ِ كوٚ ك٢ حُ٘ٔٞ 

٣ل٤ٖ ٓٞػي هَٝؿٚ ُِل٤خس، كخُ٘ظ٤ـش ٢ٛ اٜٗخء كخُش حُلَٔ هزَ حًظٔخٍ ٓٞػيٛخ حُطز٤ؼ٢، ٫ٝ 

٣ْٜ رؼي ًُي إ رو٢ حُـ٤ٖ٘ ٤ٓظخ ىحهَ ٍكْ أٓٚ أٝ هَؽ ك٤خ أٝ ؿ٤َ هخرَ ُِل٤خس ٧ٗٚ ٗخىٍح ٓخ 

ػ٠ِ كيٝع ٤ق ٣ٌٖٔ حُظؼَف ً .٣ؼ٤ٖ حُـ٤ٖ٘ ح١ٌُ ٣ظْ اهَحؿٚ هزَ ٓٞػي ٫ٝىطٚ

 ؟ح٩ؿٜخٝ

إ ططٍٞ حُطذ ؿؼَ ٖٓ حَُٜٔ حُظؼَف ػ٠ِ كيٝع ح٩ؿٜخٝ، كبًح ًخٕ حُلَٔ ك٢ ح٧َٜٗ 

ح٠ُٝ٧ حُؼ٬ع، ٣ليع ح٩ؿٜخٝ ػٖ ٣َ١ن ٣ِٗق ٣٘زٚ حُطٔغ، أٓخ اًح ًخٕ ح٩ؿٜخٝ ك٢ 

حَُٜ٘ حَُحرغ أٝ حُوخْٓ كظٌٕٞ ػ٬ٓخص ح٩ؿٜخٝ أًؼَ ٟٝٞكخ، ك٤غ ٣ٌٕٞ ح٣ُِ٘ق أًؼَ 

                                                             
 124منٌر رٌاض حنا، مرجع سابق، ص  . 1
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٣ئى١ ح٩ؿٜخٝ ا٠ُ هَٝؽ حُـ٤ٖ٘ اًح ًخٕ حُلَٔ ك٢ حَُٜ٘ حُٔخرغ أٝ حُؼخٖٓ ٧ٕ كيس، ٝهي 

 .حُـ٤ٖ٘ ٣ٌٕٞ هي حًظَٔ ٗٔٞٙ طو٣َزخ

إً طظلون ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ربػيحّ حُـ٤ٖ٘ ىحهَ حَُكْ أٝ هَٝؿٚ ٓ٘ٚ ٤ٓظخ، ٝطؼظزَ ٌٛٙ 

خس هزَ ٓٞػي حٍُٜٞس ح٧ه٤َس حُـخُزش ك٢ ح٩ؿٜخٝ، ٝهي ٣وَؽ ٖٓ حَُكْ ك٤خ أٝ هخر٬ ُِل٤

٫ٝىطٚ ٖٓ ؿَحء أكؼخٍ ح٫ػظيحء حُظ٢ طوغ ػ٤ِٚ ٣ٝٔؤٍ حُطز٤ذ ػٖ حٍطٌخرٚ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ 

ا٫ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ  .ٍؿْ إٔ حُـ٤ٖ٘ هَؽ ك٤خ، ٧ٕ ًُي ًخٕ هزَ ٓٞػي ٫ٝىطٚ حُطز٤ؼ٢

ػخهذ ػ٠ِ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ رٔـَى ٛيٍٝ حُ٘٘خ١ ح٩ؿَح٢ٓ ػٖ حُطز٤ذ ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ 

أٝ ػيّ طلون حُ٘ظ٤ـش، ك٤ٌل٢ إٔ ٣٘لٌ حُـخ٢ٗ ٗ٘خ١ٚ ح٩ؿَح٢ٓ ػ٠ِ حُلخَٓ ٣َٝ٘ع ك٢ طلون 

حٍطٌخد ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ُٔٔخءُظٚ ؿِحث٤خ ٫ٝ ٣ْٜ رؼي ًُي إ طلووض حُ٘ظ٤ـش أّ ٫، ٝٛٞ ٓخ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص "ًَ ٖٓ أؿٜٞ حَٓأس كخ٬ٓ أٝ ٓلظَٝ  ٣304لْٜ ٖٓ ٗٚ حُٔخىس ) 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص " حَُٔأس حُظ٢ أؿ٠ٜض ٗلٜٔخ أٝ كخُٝض ًُي  309)  كِٜٔخ ..."، حُٔخىس

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص "...ًَ ٖٓ كَٝ ػ٠ِ ح٩ؿٜخٝ ُْٝ ٣ئى ا٠ُ  310..." ٝحُٔخىس ) 

كخُؼزخٍحص حُٔٔظؼِٔش ك٢ ٌٛٙ حُٔٞحى ٣َٛلش ٝٝحٟلش ٣لْٜ ٜٓ٘خ إٔ حَُٔ٘ع  ."... ٗظ٤ـش

ك٢ ح٩ؿٜخٝ ٣ٝؼخهذ ًٌُي ػ٠ِ حُـ٣َٔش حُٔٔظل٤ِش حُـِحث٢ حُـِحث١َ ٣ؼخهذ ػ٠ِ حَُ٘ٝع 

حٓظلخُش ٓطِوش ًٌٝح حُـ٣َٔش حُوخثزش ٝحُٔٞهٞكش، كخُؼزَس ػ٘يٙ رخُِٔٞى ح٩ؿَح٢ٓ ح١ٌُ ٣ؤط٤ٚ 

حُـخ٢ٗ ٝٓيٟ هطٍٞطٚ ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ ٝحطـخٙ اٍحىس حُـخ٢ٗ ا٠ُ اٜٗخء حُلَٔ هزَ ٓٞػيٙ حُطز٤ؼ٢ 

ٓٔخءُش حُـخ٢ٗ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ طلون حُ٘ظ٤ـش أٝ كٌٜٙ ح٧ًٍخٕ ًخك٤ش ُو٤خّ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ٝ

 .ػيّ طلووٜخ، كخُؼوٞرش طزو٠ ٗلٜٔخ

 اٌؼاللخ اٌغجج١خ -ط

ٖٓ حُٔؼِّٞ ك٢ حُلوٚ حُـ٘خث٢ أٗٚ ٫ ٣ٌل٢ ُو٤خّ أ٣ش ؿ٣َٔش طٞحكَ حُِٔٞى ح٩ؿَح٢ٓ ٝطلون 

طظَٜ رٚ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش، رَ ٣ِِّ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي ٝؿٞى ػ٬هش ٓزز٤ش ر٤ٖ حُلؼَ ٝحُ٘ظ٤ـش، اً 

ٌُُٝي طظطِذ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ طٞحكَ  .ح٧ه٤َس حطٜخٍ حُٔزذ رخُٔٔزذ ٝحُؼِش رخُٔؼٍِٞ

حُؼ٬هش حُٔزز٤ش ر٤ٖ كؼَ ح٩ؿٜخٝ ٝاٜٗخء كخُش حُلَٔ هزَ حُٔٞػي حُطز٤ؼ٢ ٫ُٞىطٚ، ًُٝي رؤٕ 
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ػي ٣ؼزض إٔ كؼَ ح٩ؿٜخٝ ٛٞ ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ هَٝؽ حُـ٤ٖ٘ ٖٓ ٍكْ ح٧ّ ك٤خ أٝ ٤ٓظخ هزَ حُٔٞ

 .حُطز٤ؼ٢ ٫ُِٞىس أٝ ٓٞص حُـ٤ٖ٘ ك٢ ٍكْ ح٧ّ رٔزذ ح٫ػظيحء ػ٤ِٚ

حُلخٍ ك٢  ٖٝٓ ٛ٘خ ٫ طوّٞ حُؼ٬هش حُٔزز٤ش اًح طلووض حُ٘ظ٤ـش هزَ ح٫ػظيحء ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ ًٔخ ٛٞ

ح٫ُٞىس حُظِوخث٤ش هزَ ح٧ٝحٕ
1
. 

خّ ٓٔئ٤ُٝظٚ رَ ا٫ إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث٢ حُـِحث١َ ُْ ٣٘ظ١َ حٍطزخ١ كؼَ حُـخ٢ٗ رخُ٘ظ٤ـش ُو٤

حًظل٠ رخطـخٙ ٗ٘خ١ٚ ح٩ؿَح٢ٓ ٩كيحع حُ٘ظ٤ـش ُْٝ ٣٘ظ١َ طلووٜخ كؼ٬، ك٤ٔخءٍ حُـخ٢ٗ ٓظ٠ 

حٓظ٘لٌ ٗ٘خ١ٚ ح٩ؿَح٢ٓ ػ٠ِ حُلخَٓ كظ٠ ُٝٞ كيع ح٩ؿٜخٝ ُٔزذ ٫ ػ٬هش ُٚ رِٔٞى 

حُـخ٢ٗ، ٝٓؼخٍ ًُي إٔ ٣وّٞ حُـخ٢ٗ ر٠َد حُلخَٓ روٜي اؿٜخٟٜخ كظ٘وَ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ٝك٢ 

حُط٣َن ٣وغ كخىع ٤ُٔخٍس ح٩ٓؼخف ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ اؿٜخٝ حُلخَٓ كخ٩ؿٜخٝ ٛ٘خ ًخٕ رٔزذ 

إً ُْ ٣٘ظ١َ  .حُلخىع ا٫ إٔ حُـخ٢ٗ ٣ٔخءٍ ػٖ حَُ٘ٝع ك٢ ح٩ؿٜخٝ ٣ٝؼخهذ ػ٤ِٚ

حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ٝؿٞى ػ٬هش ٓزز٤ش ر٤ٖ حُِٔٞى حُـخ٢ٗ ٝطلون حُ٘ظ٤ـش ك٤ٌل٢ ُٔؼخهزظٚ 

يف ٖٓ ٍٝحثٚ ا٠ُ اٜٗخء كخُش حُلَٔ كظ٠ ٝإ ُْ ٣ليع ٛيٍٝ ٗ٘خ١ اؿَح٢ٓ ٓ٘ٚ ٣ٜ

 .ح٩ؿٜخٝ كؼ٬ أٝ كيع ُٔزذ آهَ

 / اٌشوٓ اٌّؼ4ٕٞٛ

إ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ػٔي٣ش، ك٤٘ظ١َ ُو٤خٜٓخ طٞحكَ حُوٜي حُـ٘خث٢ ُيٟ حُطز٤ذ حُـخ٢ٗ ًُٝي 

ٖٝٓ ٛ٘خ ٫  .رؤٕ طظـٚ اٍحىطٚ ا٠ُ طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش ح٩ؿَح٤ٓش ٓغ ػِٔٚ رٞؿٞى كخُش حُلَٔ

٣ٔخءٍ ػٖ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ٖٓ طٔزذ ك٤ٜخ هطؤ 
2

، ٌُٖٝ هي ٣ٔخءٍ ػٖ ح٩ٛخرش حُوطؤ ١زوخ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ٝاًح طٔزذ حُـخ٢ٗ روطجٚ ك٢ ٓٞص حُلخَٓ ك٬ ٣ٔخءٍ  289ُِٔخىس ) 

 ػٖ ح٩ؿٜخٝ حُٔل٢٠ ُِٞكخس رَ ٣ٔخءٍ ػٖ حُوظَ حُوطؤ حٓظ٘خىح ُ٘ٚ

 .حُؼوٞرخص ( ٖٓ هخٕٗٞ 288حُٔخىس ) 

 

                                                             
 122ص ،   0223دردوس مكً، القانون الجنائً الخاص فً التشرٌع الجزائري ، الجزء الثانً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر . 1
 4،ص  0221الجزائر،  حمد صبحً نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم الخاص(، الطبعة الرابعة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،م . 2
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 اٌمظذ اٌغٕبئٟ  - أ

ٝٓؼ٘خٙ إٔ طظـٚ اٍحىس حُطز٤ذ حُـخ٢ٗ ا٠ُ اكيحع حُ٘ظ٤ـش ٓغ ػِٔٚ رٞهخثغ حُـ٣َٔش ٝػَٜ٘ح 

 .حُوٜي حُـ٘خث٢ ك٢ ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ ٛٔخ حُؼِْ ٝح٩ٍحىس

ٝٛٞ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ )حُطز٤ذ( رؤٕ حَُٔأس كخَٓ، كبًح ًخٕ ٫ ٣ؼِْ رؤٜٗخ كخَٓ ٝأىٟ  حُؼِْ :

 .ؿٜخٟٜخ، ك٬ ٣ٔخءٍ ػٖ ح٩ؿٜخٝ ُؼيّ ػِٔٚ رخُلَٔ ٣ٝٔخءٍ ػٖ كؼَ ح٫ػظيحءًُي ا٠ُ ا

٣ٝـذ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ رٞؿٞى حُلَٔ ٝهض حٍطٌخد حُلؼَ حُٔـَّ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش طوّٞ 

 .ٓٔئ٤ُٝظٚ ػٖ اؿٜخٝ حُلخَٓ ٓٞحء طلووض حُ٘ظ٤ـش أٝ ُْ طظلون

 .حُلؼَ ٣ـذ إٔ ٣ؼِْ حُـخ٢ٗ رؤٕ كؼِٚ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ليع ح٩ؿٜخٝ ٍٝؿْ ًُي ٣ؤط٢ ًٔخ

ٝطؼ٢٘ حطـخٙ اٍحىس حُـخ٢ٗ ا٠ُ اٜٗخء كخُش حُلَٔ ٝحُو٠خء ػ٠ِ حُـ٤ٖ٘ أٝ اهَحؿٚ ٖٓ  ح٩ٍحىس:

ٍكْ أٓٚ هزَ ٓٞػي ٫ٝىطٚ حُطز٤ؼ٢، كبًح حٗظل٠ حُوٜي حُـ٘خث٢ ك٬ طوّٞ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ 

طوّٞ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش ا٫ اًح ػِْ حُـخ٢ٗ رٞؿٞى حُلَٔ ٝرؤٕ حُٞٓخثَ حُظ٢  ح٩ؿٜخٝ ٫ٝ

 .٣ٔظؼِٜٔخ طئى١ ٫ ٓلخٍ ٩كيحع ح٩ؿٜخٝ ٝحطـخٙ اٍحىطٚ ا٠ُ طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش

كخَُٔ٘ع ُْ ٣٘ظ١َ هٜيح ٓؼ٤٘خ ٫ٍطٌخد ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

 ١ حُلَٔ ٗظ٤ـش ُٔزخَٗس حُؼَٔ أٝ ح٩ٍٗخىٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ُْٝ ٣٘ظ١َ طلون آوخ  306

ا٤ُٚ، ؿ٤َ إٔ ًُي ٫ ٣ٔ٘ؼ٘خ ٖٓ حُوٍٞ رؤٕ حُوٜي حُؼخّ ٫ري ٓ٘ٚ ٧ٗٚ ػَٜ٘ ٌَٓٔ ُؼ٘خَٛ 

 .ط٣ٌٖٞ ٌٛٙ حُـ٣َٔش

 اٌمظذ االؽزّبٌٟ فٟ عش٠ّخ اإلعٙبع  - ب

ٚ، ٣ٝوٜي رٚ اط٤خٕ حُطز٤ذ حُـخ٢ٗ ُ٘٘خ١ٚ ح٩ؿَح٢ٓ ٓغ طٞهغ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ٓظليع ًؤػَ ُلؼِ

كبٕ هزَ حُ٘ظ٤ـش كبٗٚ ٣ٔخءٍ ػٜ٘خ ًٔخ ُٞ ًخٕ هي ٍؿذ ك٤ٜخ، ًخُطز٤ذ حُـَحف ح١ٌُ ٣ـ١َ 

ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش ٫َٓأس ٝٛٞ ٣ؼِْ رؤٜٗخ كخَٓ، كبٕ كيع ح٩ؿٜخٝ ك٤ٔخءٍ ػ٘ٚ ٧ٗٚ ًخٕ ٣ظٞهغ 

كيٝع ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش ًؤػَ ُِؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش، ٝرخَُؿْ ٖٓ ًُي هخّ رٜخ، ٌُٖ ٖٓ ٠٣َد حَٓأس 
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ؼ٬ ٝٛٞ ٣ؼِْ رؤٜٗخ كخَٓ، ٌُ٘ٚ ٫ ٣َؿذ ك٢ اؿٜخٟٜخ، كبًح كَٜ ٝإٔ أؿ٠ٜض ك٬ كخ٬ٓ ٓ

٣ٔخءٍ ا٫ ػٖ ح٠َُد كو٢ ٫ٝ ٣ٔخءٍ ػٖ ح٩ؿٜخٝ ٧ٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهغ كيٝع ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش 

 .ُْٝ طظـٚ اٍحىطٚ ٩كيحػٜخ

 ( / اٌشوٓ اٌخبص ثظفخ اٌشخض ) اٌطج١ت5

٫ طوّٞ ٌٛٙ حُـ٣َٔش ا٫ اًح هخّ رٜخ ٗوٚ طظٞكَ ك٤ٚ اكيٟ حُٜلخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢  

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، ٝػيّ طٞكَ اكيٟ ٌٛٙ حُٜلخص ٣ـؼَ ػ٘خَٛ ٌٛٙ  306حُٔخىس )

( أٝ حُٔخىس  304(، ٝاٗٔخ ٗطزن ٗٚ حُٔخىس )  306حُـ٣َٔش ؿ٤َ هخثٔش ك٬ ٗطزن ٗٚ حُٔخىس ) 

ُوي ًًَ حَُٔ٘ع ح٧ٗوخٙ ١ًٝ حُٜلش حُوخٛش ػ٠ِ ٓز٤َ  ( .حُؼوٞرخص( ٖٓ هخٕٗٞ  305) 

حُلَٜ، ك٬ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ ػ٤ِْٜ ًٔخ إٔ ًًَْٛ ؿخء ُؼ٬هش ٜٓ٘ظْٜ رٔخ ٖٓ ٗؤٗٚ  اكيحع 

٣ٝؼظزَ ٛئ٫ء ح٧ٗوخٙ كخػ٤ِٖ أ٤ِٖٛ ُٝٞ حهظَٜ ىٍْٝٛ ػ٠ِ  .ح٩ؿٜخٝ أٝ ط٤ِٜٔٚ

ي ٌٛح هَٝؿخ ػٖ حُوٞحػي حُؼخٓش حُظ٢ ح٩ٍٗخى ٝحُظ٤َٜٔ ٫ٍطٌخد ؿ٣َٔش ح٩ؿٜخٝ، ٣ٝؼ

طلٌْ حُٔٔخٛٔش حُـ٘خث٤ش حُظ٢ طؼظزَ ٖٓ ٣وّٞ رظِي ح٧كؼخٍ ٣ٌَٗخ، ُٝؼَ حُٔزذ ك٢ ًُي ٣َؿغ 

ا٠ُ إٔ ُي٣ْٜ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُل٤٘ش ٝحُوزَس حُؼ٤ِٔش ٓخ ٣ٔٔق ُْٜ أٝ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ حُو٤خّ 

 .رخ٩ؿٜخٝ رُٜٔٞش ٝر٣َٔش طخٓش

ظَف ٣ـ٤َ ٖٓ ٝٛق حُـ٣َٔش ٫ٝ ٣ظؤػَ رظِي حُظَٝف ٖٓ ٝٛلش حُطز٤ذ أٝ ٖٓ ك٢ كٌٔٚ 

ٓخْٛ ٓغ حُطز٤ذ ك٢ حُـ٣َٔش ا٫ اًح ًخٕ ٌٛح ح٧ه٤َ ٗوٜخ حػظخى حُو٤خّ رـَحثْ ح٩ؿٜخٝ، 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص،  305كبٗٚ ٣و٠غ ُ٘لْ ظَٝف حُظ٘ي٣ي حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس ) 

 .٤ُْ رلٌْ ٛلظٚ، رَ حٓظ٘خىح ا٠ُ كٌْ ح٫ػظ٤خى

 العقوبات المقررة -انياث

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ إٔ " ح١٧زخء أٝ حُوخر٬ص أٝ ؿَحكٞ  306ُوي ٜٗض حُٔخىس ) 

ح٧ٓ٘خٕ أٝ ح٤ُٜخىُش ًٌُٝي ١ِزش حُطذ أٝ ١ذ ح٧ٓ٘خٕ ١ِٝزش ح٤ُٜيُش ٝٓٔظويٓٞ 

ح٤ُٜي٤ُخص ٝٓل٠َ ٝحُؼوخه٤َ ٝٛخٗؼٞ ح٧ٍرطش حُطز٤ش ٝطـخٍ ح٧ىٝحص حُـَحك٤ش 

ٔيٌُخص ح٣ٌُٖ ٣َٗيٕٝ ػٖ ١َم اكيحع ح٩ؿٜخٝ ٝحَُٟٕٔٔٞ ٝحَُٟٔٔخص ٝحُٔيٌُٕٞ ٝحُ
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 305ٝ  304أٝ ٣ِٜٔٞٗٚ أٝ ٣وٕٞٓٞ رٚ ططزن ػ٤ِْٜ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

ٝهي ًًَ حَُٔ٘ع ٛئ٫ء ح٧ٗوخٙ _ ٖٝٓ ر٤ْٜ٘ حُطز٤ذ _ ػ٠ِ  ."... ػ٠ِ كٔذ ح٧كٞحٍ

ٝ، ٝػ٤ِٚ، ططزن ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ ٧ٕ ٝظخثلْٜ ٝٛلخطْٜ طٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓؼَكش ٝٓخثَ ح٩ؿٜخ

ىؽ( ا٠ُ  20.000.00حُطز٤ذ ػوٞرش حُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝؿَحٓش ٓخ٤ُش ٖٓ ) 

ىؽ (، ٓٞحء هخّ رؼ٤ِٔش ح٩ؿٜخٝ ر٘لٔٚ أٝ َٜٓ ٫ٍطٌخرٜخ أٝ حهظَٜ ىٍٝٙ  100.000.00) 

 .ػ٠ِ ى٫ُش حُلخَٓ ػ٠ِ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ اكيحع ح٩ؿٜخٝ

ش ح٩ؿٜخٝ ٩ٗوخً ك٤خس ح٧ّ ٖٓ حُوطَ ٟٖٝٔ ح١َُٝ٘ ٌُٖ اًح هخّ حُطز٤ذ أٝ حُـَحف رؼ٤ِٔ

حُٔوٍَس هخٗٞٗخ ك٬ طوّٞ ٓٔئ٤ُٝظٚ حُـ٘خث٤ش ٧ٕ حُلؼَ ٣ٜزق ٓٔٔٞكخ رٚ ٝٛٞ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ 

( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص، أٓخ اًح أهطؤ حُطز٤ذ أٝ حُـَحف أػ٘خء اؿَحء ػ٤ِٔش  308حُٔخىس ) 

بٗٚ ٫ ٣ٔخءٍ ػٖ ح٩ؿٜخٝ ٝاٗٔخ ٣ٔخءٍ ح٩ؿٜخٝ هطؤ ك٤٘خ أىٟ ا٠ُ اُلخم ٍَٟح رخ٧ّ ك

( م.ع، ٝاًح ٗظؾ ػٖ هطؤ حُطز٤ذ ٝكخس حُلخَٓ،  289ػٖ حُـَف حُوطؤ ١زوخ ُ٘ٚ حُٔخىس )

ًٔخ ٣ـُٞ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣ٔ٘غ  .( م.ع 288كبٗٚ ٣ٔخءٍ ػٖ حُوظَ حُوطؤ ٝططزن ػ٤ِٚ حُٔخىس ) 

حص ك٢ ٓٞحى حُـ٘ق ٝػَ٘ حُطز٤ذ حُـخ٢ٗ ٖٓ ح٩هخٓش رؤٓخًٖ ٓليىس ُٔيس ٫ طظـخُٝ هْٔ ٓ٘ٞ

ٓ٘ٞحص ك٢ ٓٞحى حُـ٘خ٣خص، ػ٠ِ إٔ طزيأ آػخٍ ٌٛح حُٔ٘غ ٝٓيطٚ ٖٓ ٣ّٞ حٗو٠خء حُؼوٞرش ح٤ِٛ٧ش 

أٝ ح٩كَحؽ ػٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٌٝٛح ك٢ كخُش ٓخ اًح حهظَٕ حُٔ٘غ ٖٓ ح٩هخٓش رؼوٞرش ٓخُزش 

( ٓ٘ٞحص ك٢ كخُش  10ُِل٣َش، ٣ٝـُٞ ُٚ إٔ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُٜٔ٘ش ُٔيس ٫ طظـخُٝ ػَ٘ )

( ٓ٘ٞحص ك٢ كخُش ح٩ىحٗش ٫ٍطٌخد ؿ٘لش ا٫ أٗٚ ُْ ٣٘ٚ  05ح٩ىحٗش ٫ٍطٌخد ؿ٘خ٣ش ٝهْٔ ) 

ػ٠ِ ريح٣ش ٣َٓخٕ حُلٌْ رخُلَٓخٕ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُٜٔ٘ش ٝٗلٖ ٗؼظوي إٔ ريح٣ش ٣َٓخٕ ٌٛح حُلٌْ 

حُٔؼـَ رخُ٘ٔزش  ٣ٌٕٞ ٖٓ ٣ّٞ ح٩كَحؽ ػ٠ِ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝأٗخٍ أ٠٣خ ا٠ُ ؿٞحُ حُلٌْ رخُ٘لخً

 .ٌُٜح ح٩ؿَحء
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 : اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 (اٌّؼذي ٚاٌّزُّ 85/05اٌغشائُ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اٌظؾخ ) 

ٓظ٠ٔ٘خ  85/05ك٬٠ ػٖ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ روخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٍٝى حُوخٕٗٞ ٍهْ 

رخُوخٕٗٞ ُـِٔش ٖٓ ح٧كؼخٍ حُظ٢ طٌَ٘ ؿ٣َٔش، ٝٓ٘ظطَم ر٘ؤٕ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ 

حًٌٍُٔٞ ا٠ُ ؿ٣َٔش حُٔٔخٍٓش ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش ُٜٔ٘ش حُطذ ًـ٣َٔش ٤ٜ٘ٓش ؿ٤َ ٓخٓش رخ٬ُٔٓش 

حُـٔي٣ش، ًُٝي ك٢ ٓطِذ أٍٝ، ٝا٠ُ ؿ٣َٔش ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص ًـ٣َٔش ٓٔخٍٓش ١ز٤ش 

 .ٓخٓش رخ٬ُٔٓش حُـٔي٣ش ، ًُٝي ك٢ ٓطِذ ػخٕ

 ؿ٣َٔش حُٔٔخٍٓش ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش ُٜٔ٘ش حُطذ اٌّطٍت األٚي:

 أًٍخٕ حُـ٣َٔشاٌفشع األٚي: 

 حُؼوٞرخص حُٔوٍَس اٌفشع اٌضبٟٔ:

 ؿ٣َٔش ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص اٌّطٍت اٌضبٟٔ:

 أًٍخٕ حُـ٣َٔش اٌفشع األٚي:

 حُؼوٞرخص حُٔوٍَس اٌفشع اٌضبٟٔ:
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 :اٌّطٍت األٚي

عش٠ّخ اٌّّبسعخ غ١ش اٌششػ١خ ٌّٕٙخ اٌطت )وغش٠ّخ ١ِٕٙخ غ١ش ِبعخ ثبٌغالِخ  

 (اٌغغذ٠خ
 

ٓٞف ٗظطَم رخَُ٘ف ُـ٣َٔش حُٔٔخٍٓش ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش ُٜٔ٘ش حُطذ ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٘خَٛ ح٥ط٢ 

 : ًًَٛخ

 أسوبْ اٌغش٠ّخ -أٚال

ٓؼ١ٞ٘،  ًٍٖ ٓخى١ ًٍٖٝ (،85/05ٖٓ هخٕٗٞ  234طظٌٕٞ حُـ٣َٔش ٖٓ حًَُٖ حَُ٘ػ٢ ) 

 : ٗظطَم ا٤ُٜخ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ك٤ٔخ ٢ِ٣

 / اٌشوٓ اٌششػ1ٟ

حُٔظؼِن  16/02/1985 حُٔئٍم ك٢ 85/05( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  ٣ٝ234ظٔؼَ ك٢ ٗٚ حُٔخىس ) 

رلٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ ٝحُظ٢ ٜٗض ػ٠ِ أٗٚ " ططزن حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ حُٔٔخٍٓش ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش ُِطذ ...  243

  ." ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ 219ٝ  214ًٔخ ٢ٛ ٓليىس ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

ظؼَٔ ُوزخ ٓظ٬ٜ رٜٔ٘ش ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ أٗٚ " ًَ ٖٓ حٓ 243ٜٝٗض حُٔخىس ) 

ٓ٘ظٔش هخٗٞٗخ أٝ ٜٗخىس ٤ٍٔٓش أٝ ٛلش كيىص حُِٔطش حُؼ٤ٓٞٔش ١َٝٗ ٓ٘لٜخ أٝ حىػ٠ ُ٘لٔٚ 

٤ٗجخ ٖٓ ًُي رـ٤َ إٔ ٣ٔظٞك٢ ح١َُٝ٘ حُٔلَٟٝش ُلِٜٔخ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ 

 ." ىؽ أٝ ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ 100.000.00ىؽ ا٠ُ  20.000.00ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش ٖٓ 

 اٌشوٓ اٌّبدٞ /2

( ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ ح١َُٝ٘ حُٔطِٞرش ُٔٔخٍٓش ٜٓ٘ش  197ُوي كيىص حُٔخىس ) 

حُطذ ػ٠ِ  حُطذ، ٝ ُؼَ أْٛ ١َٗ ٛٞ كٍٜٞ حُٔؼ٢٘ رخ٧َٓ حُلخثِ ػ٠ِ ٜٗخىس ىًظٍٞحس ك٢

ٝ  198ٍهٜش ٖٓ ٣َُٝ حُٜلش ٓغ َٓحػخس رخه٢ ح٧كٌخّ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

 .ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ 199
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( ٖٓ هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ ػ٠ِ أٗٚ طؼي  214ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ًًَ أػ٬ٙ ٜٗض حُٔخىس ) 

ٓٔخٍٓش ؿ٤َ َٗػ٤ش ُِطذ ه٤خّ حُ٘وٚ )حُطز٤ذ( ح١ٌُ ٫ طظٞحكَ ك٤ٚ ح١َُٝ٘ حُٔطِٞرش 

ز٤ش ٓٞحء رؤؿَ أٝ ىٝٗٚ، ُٔٔخٍٓش ٌٛٙ حُٜٔ٘ش رظ٘ل٤ٌ ػَٔ ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُٔظؼِوش رخُٜٔ٘ش حُط

ٝطظٔؼَ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ك٢ اػيحى ط٘و٤ٚ ٨َُٓحٝ، ٓؼخُـش ح٧َٓحٝ أٝ ح٩ٛخرخص 

 ... حُـَحك٤ش، اريحء حٍُٔ٘ٞس حُطز٤ش، اؿَحء ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش، ٓزخَٗس ح٫ُٞىس، ٝٝٛق ح٧ى٣ٝش

 .ًُٝي ػٖ ٣َ١ن أػٔخٍ ٗو٤ٜش أٝ ًظخر٤ش أٝ رؤ٣ش ٤ِٓٝش أهَٟ

ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش أٗٚ ٣ؼظزَ ٌٓٞٗخ ُـ٣َٔش ِٓحُٝش حُطذ ىٕٝ طَه٤ٚ  ٝهي

.ٓلٞ ح٫ٗظـخٍ رٞٛق ٗظخّ ؿٌحث٢ ٓؼ٤ٖ ٤ٔ٣َ ػ٤ِٚ ح٣َُٔٞ
1
 

ٖٝٓ حُظطز٤وخص حُو٠خث٤ش ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ٓخ ه٠ض رٚ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش ٖٓ إٔ ٓؼخُـش 

ُٔوظِلش ػ٠ِ ٓٞحٟغ حُلَٝم حُٔظْٜ )حُطز٤ذ( ُِٔـ٢٘ ػ٤ِٚ رٟٞغ حُٔٔخك٤ن ٝحَُٔحْٛ ح

ٝٛٞ ؿ٤َ َٓهٚ ُٚ رِٔحُٝش ٜٓ٘ش حُطذ طؼي ؿ٣َٔش ط٘طزن ػ٤ِٜخ حُٔخىس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُوخٕٗٞ 

(15/10/1975ر٘ؤٕ ِٓحُٝش حُطذ )ٗوٞ ٓئٍم ك٢  1948ُٔ٘ش  142ٍهْ 
2
. 

 / اٌشوٓ اٌّؼ3ٕٞٛ

ػِْ حُـخ٢ٗ إ ؿ٣َٔش ِٓحُٝش ٜٓ٘ش حُطذ رٜلش ؿ٤َ َٗػ٤ش ٖٓ حُـَحثْ حُؼٔي٣ش حُظ٢ طظطِذ 

رؤٗٚ ٣ٔخٍّ أػٔخ٫ ١ز٤ش رخَُؿْ ٖٓ ػيّ حٓظ٤لخثٚ ١َُٝ٘ ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حُٜٔ٘ش، ًٔخ طظطِذ 

 .اٍحىطٚ حُلَس حُٔوظخٍس ك٢ حُو٤خّ رٌٜح حُؼَٔ، أ١ ٫ري ٖٓ طٞحكَ حُوٜي حُـ٘خث٢

 اٌؼمٛثبد اٌّمشسح -صب١ٔب

ٔش ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ش ( ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ إٔ حُؼوٞرش حُٔوٍَس ُـ٣َ 243ٜٗض حُٔخىس ) 

 20.000.00ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝ ؿَحٓش ٖٓ  حُطذ رٜلش ؿ٤َ َٗػ٤ش ٢ٛ حُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ

 ىؽ أٝ اكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ. 100.000.00ىؽ ا٠ُ 

                                                             
 .115ص  0221. خالد محمد العوٌد الزغٌبً، " خطأ الطبٌب والمسؤولٌة الجنائٌة "، مذكرة ماجستٌر فً القسم الجنائً، جامعة القاهرة، . 1

 135محمد أسامة عبد اهللا قاٌد، مرجع سابق، ص  . 2
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 : اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 عش٠ّخ رغ١ًٙ رؼبؽٟ اٌّخذساد ) وغش٠ّخ ِّبسعخ ؽج١خ ِبعخ ثبٌغالِخ اٌغغذ٠خ(
 

ط٤ٌٖٔ حُـ٤َ ريٕٝ ٝؿٚ كن ٖٓ طؼخ٢١ ٌٛٙ حُّٔٔٞ، ٣وٜي رـ٣َٔش ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص 

٣ٝوظ٢٠ حُظ٤َٜٔ إٔ ٣وّٞ حُطز٤ذ حُـخ٢ٗ رظ٤ٌَُ حُؼوزخص حُظ٢ طؼظَٝ ٣َ١ن حَُحؿذ ك٢ 

طؼخ٢١ حُٔويٍ أٝ ػ٠ِ ح٧هَ حطوخً ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ٣ٌٖٔ حُٔظؼخ٢١ ٖٓ طلو٤ن ؿخ٣ظٚ رـٞ 

 .حُ٘ظَ ػٖ ح٤ٌُٔش أًخٗض ه٤ِِش أّ ًؼ٤َس

  اٌفشع االٚي:

 اٌغش٠ّخأسوبْ 
 

 ًٍٖ ٓخى١ ٝٓؼ١ٞ٘، ًخ٥ط٢:( 85/85ٖٓ هخٕٗٞ  244ٝطظٔؼَ ك٢ حًَُٖ حَُ٘ػ٢ ) 

 / اٌشوٓ اٌششػ1ٟ

حُٔظؼِن  16/02/1985 ك٢ حُٔئٍم 85/5( ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ 244ٚ حُٔخىس ) ٣ٝظٔؼَ ك٢ ٗ

ػَ٘  ( ا٣2٠ُؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ )  رلٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ ٝحُظ٢ ٜٗض ػ٠ِ أٗٚ "

ربكيٟ  ىؽ( أٝ 50.000.00ىؽ( ٝ)  5.000.00ٞحص ٝرـَحٓش ٓخ٤ُش طظَحٝف ر٤ٖ ) ( ٓ٘ 10)

 : ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ، ح٧ٗوخٙ ح٣ًٌٍُٖٞٔ ك٤ٔخ ٣ؤط٢

 243ٖٓ ٣ِٜٕٔٞ ُـ٤َْٛ حٓظؼٔخٍ حُٔٞحى حًٌٍُٔٞس أٝ حُ٘زخطخص حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىس  .1

 .٤ِٓٝش أهَٟرٔوخرَ ٓخ٢ُ أٝ ٓـخٗخ ٓٞحء رظٔو٤َ ٓلَ ٌُٜح حُـَٝ أٝ رؤ١  .أػ٬ٙ

ًَ ٖٓ ٣لِٜٕٞ ػ٠ِ حُٔٞحى أٝ حُ٘زخطخص حًٌٍُٔٞس أٝ ٣لخُٕٝٞ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ  .2

ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش حُٔـٖ ٖٓ هْٔ  .رٞحٓطش ٝٛلخص ٤ٔٛٝش أٝ ٝٛلخص طٞح١ج٤ش

ٓ٘ٞحص ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص اًح َٜٓ حٓظؼٔخٍ حُٔٞحى أٝ حُ٘زخطخص ك٢ حُظَٝف حًٌٍُٔٞس 

 ف حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙأػ٬ٙ ٧كي حُوَٜ، أٝ ِٓٔض ُٚ ك٢ حُظَٝ
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 / اٌشوٓ اٌّبد2ٞ

٣ظٔؼَ ٌٛح حُ٘٘خ١ ك٢ حطوخً حُطز٤ذ ٓٞهلخ ا٣ـخر٤خ، ًُٝي رٞٛلٚ ٓويٍحص ُ٘وٚ ٝط٤َٜٔ 

طؼخ٤١ٚ ُٜخ ىٕٝ ٓزٍَ ١ز٢، ك٤ٌٕٞ ػ٘يثٌ كؼِٚ ٓـَٓخ ٝٓؼخهزخ ػ٤ِٚ ٣ٝـ١َ ػ٤ِٚ كٌْ 

حُوخٕٗٞ أٓٞس رٔخثَ حُ٘خّ 
1

ًُي إٔ حَُٔ٘ع ، رَ أٗي ٖٓ ًُي رٔزذ حٓظـ٬ُٚ ُٜٔ٘ظٚ ٝػِش 

هٍٞ كجش ح١٧زخء ٝكيْٛ ىٕٝ ٓٞحْٛ ٍهٜش ٝٛق حُٔويٍحص ٧ؿَ ؿخ٣ش حُؼ٬ؽ أٝ 

حُظوي٣َ أٝ حُظول٤ق ٖٓ كيس ح٧ُْ أٝ ُـِذ حُّ٘ٞ ُِظـِذ ػ٠ِ ح٧ٍم أٝ ًٜٔيثخص 

٣٘زـ٢ إٔ طٔظـَ ٌٛٙ حُؼوش حُظ٢ ٟٝؼٜخ حَُٔ٘ع ك٤ْٜ  ٬ُٟطَحرخص حُؼٜز٤ش ٝحُ٘ل٤ٔش ك٬

ًُٝي رخ٫ٗلَحف ػٖ حُـخ٣ش حَُٔؿٞس ٜٓ٘خ ٝك٢ ٌٛح  ْ حُٜٔ٘ش حُطز٧٢ؿَحٝ اؿَح٤ٓش رلٌ

حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش  04/18ٝ  04/18 ًخُوخٕٗٞ ٍهْ حُٜيى ٗظْ حَُٔ٘ع ك٢ ػيس هٞح٤ٖٗ ُِٜلش

حُٔخروش حًٌَُ ٤ًل٤خص ٝٛق حُٔويٍحص ١َٝٗٝ َٛكٜخ  ٖٓ حُٔويٍحص ٝحُٔئػَحص حُؼو٤ِش

٠ٔ٘ش ُِٔويٍ ٓلٍَس كٔذ ح١َُٝ٘ حُؼخٓش حُٔظ رل٤غ أُِّ ح١٧زخء رؤٕ طٌٕٞ حُٞٛلش

ٝؿٞد طل٣ََٛخ ك٢ ػ٬ع ٗٔن ُللع ٝحكيس ٜٓ٘خ،  ُِٞٛلخص حُٔخروش حًٌَُ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي

حُطز٤ش رٔـَى َٛكٜخ ٝػيّ اػخىطٜخ ٣َُِٔٞ كظ٠  ًٔخ إٔ ح٤ُٜي٢ُ ِِّٓ رخ٫كظلخظ رخُٞٛلش

حُٔويٍس ٣ٌٕٞ  ٔٞحىٓٔي ىكظَ هخٙ رَٜف حُ ٫ ٣ٌٍَ َٛكٜخ ، ًٔخ أٝؿذ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ

 .حُـٜش ح٤ُٛٞش َٓهٔخ ٝٓوظٞٓخ ٜٝٓخىهخ ػ٤ِٚ ٖٓ ١َف

 اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ /3

كخُوٜي  حُٔويٍحص ٖٓ ػ١َٜ٘ حُوٜي حُـ٘خث٣٢ظٌٕٞ حًَُٖ حُٔؼ١ٞ٘ ُـ٣َٔش ط٤َٜٔ طؼخ٢١ 

ٝحػ٤ش ا٠ُ  حُٜخىٍ ػٖ حُطز٤ذ ر٘خء ػ٠ِ اٍحىسحُـ٘خث٢ حُؼخّ ٛٞ حَٜٗحف حُِٔٞى ح٩ؿَح٢ٓ 

ٝأكٌخّ  ؿ٢ ٝٓوخُلش ُ٘زَ حَُٓخُش حُطز٤شحُّٔٔٞ ُزؼٞ َٟٓخٙ ُـ٤َ ٛيف ػ٬ٝٛق ٌٛٙ 

ٖٓ ٗلْ  ، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُٔخىس 16ٝ،17،  11، 7، 6ٓيٝٗش أه٬ه٤خص حُطذ ك٢ حُٔٞحى 

٣ٌٕٞ ُِٔٞى  حُٔيٝٗش حُٔظؼِوش رؼيّ ؿٞحُ ط٣ُٞغ أى٣ٝش ٓؼَٝكش رؤَٟحٍٛخ حُٜل٤ش ًٔخ هي

ٍحص هٜي هخٙ ُ٪ًؼخٍ ٖٓ ػيى ُرخث٘ٚ أٝ ُـَٝ ًٔذ حُطز٤ذ ك٢ ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔوي

 .حَُٜ٘س أٝ ٌُٞٗٚ ٖٓ حُٔظؼخ٤١ٖ ُِٔويٍحص رخُظٞح١ئ ٓغ أكي َٟٓخٙ

                                                             
 214بسام محتسب باهللا، مرجع سابق، ص  . 1
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أٓخ حُؼِْ رظـ٣َْ ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص كٜٞ ػِْ ٓلظَٝ ٫ ٓز٤َ ُ٘ل٤ٚ، اً ٫ ٣ؼٌٍ أكي 

حُلوٖ ٢ٛ ٖٓ حُٔٞحى رـِٜٚ ُِوخٕٗٞ، ًٔخ إٔ حُؼِْ رؤٕ حُٔخىس حُٔٞٛٞكش أٝ حُٔؼطخس ػٖ ٣َ١ن 

 حُٔويٍس ٛٞ ػِْ كو٤و٢ ٫ ؿزخٍ ػ٤ِٚ رلٌْ حُٜٔ٘ش ٝحُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش

 اٌفشع اٌضبٟٔ:

 اٌؼمٛثبد اٌّمشسح 

أٗٚ ٌَُ ؿ٣َٔش ػوٞرش، كخَُٔ٘ع ًٔخ ٟٝغ ٓٞحى طـَّ ح٧كؼخٍ حُٔوظِلش حُٔظؼِوش  رٔخ

رخُٔويٍحص ٖٓ طؼخ٢١ ٝط٤َٜٔ، كوي هٜٜخ ك٢ حُٔوخرَ رؼوٞرش طوظِق كٔذ ىٍؿش هطٍٞس 

 .ًَ كؼَ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُٔظؼِوش رٔـخٍ حُٔويٍحص اً ٗـيٙ هْٔ حُؼوٞرخص ا٠ُ أ٤ِٛش ٝط٤ِ٤ٌٔش

 ٤13َ طؼخ٢١ حُٔويٍحص ػ٠ِ أٓخّ ؿ٘لش، اً ط٘ٚ حُٔخىس ٝهي ٛ٘ق حَُٔ٘ع ؿ٣َٔش طٜٔ

حُٔظؼِن رخُٔويٍحص حُٔخُق حًٌَُ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ  04/18 ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ

ىؽ (  500.000.00ىؽ( ا٠ُ ) 100.000.00( ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش ٖٓ )  10( ا٠ُ ػَ٘ ) 02)

ػو٤ِش ػ٠ِ حُـ٤َ رٜيف  ًَ ٖٓ ٣ِْٔ أٝ ٣ؼَٝ رط٣َوش ؿ٤َ َٓ٘ٝػش ٓويٍحص أٝ ٓئػَحص

 .ح٫ٓظؼٔخٍ حُ٘و٢ٜ

٠٣خػق حُلي ح٧ه٠ٜ ُِؼوٞرش اًح طْ ط٤ِْٔ أٝ ػَٝ حُٔويٍحص أٝ حُٔئػَحص حُؼو٤ِش كٔذ 

ح١َُٝ٘ حُٔليىس ك٢ حُلوَس حُٔخروش ػ٠ِ هخَٛ أٝ ٓؼٞم أٝ ٗوٚ ٣ؼخُؾ رٔزذ اىٓخٗٚ أٝ ك٢ 

 ." ٝ ىحهَ ٤ٛجخص ػ٤ٓٞٔشَٓحًِ طؼ٤ٔ٤ِش أٝ طَر٣ٞش أٝ ط٤٘٣ٌٞش أٝ ٛل٤ش أٝ حؿظٔخػ٤ش أ

كخُ٘ٚ ٛ٘خ ؿخء ػخٓخ ٝٗخ٬ٓ ١٨ُزخء ُٝـ٤َْٛ رل٤غ طظلون حُـ٣َٔش رٔـَى حُظ٤ِْٔ 

ٝحُؼَٝ ػ٠ِ حُـ٤َ ٖٓ أؿَ طؼخ٢١ ٌٛٙ حُّٔٔٞ ُٝٞ ًخٗض ح٤ٌُٔش ه٤ِِش ٟٝج٤ِش ُـَٝ 

ٌُٖ ط٘يى حُؼوٞرش ػ٠ِ حُـخ٢ٗ اًح طٔض حُـ٣َٔش ٖٓ أؿَ اؿَحء  .ح٫ٓظؼٔخٍ حُ٘و٢ٜ كو٢

َ ُظؼخ٢١ حُٔويٍحص أٝ ٖٓ أؿَ حٓظـ٬ٍ ح٠ُؼق حُ٘و٢ٜ ُٜئ٫ء أٝ ُِٔؼٞه٤ٖ، حُوٜ

ٗخه٢ٜ ح٩ٍحىس ٝحُظ٤٤ِٔ أٝ ك٢ َٓحًِ ٓؼ٤٘ش ًخُـخٓؼخص أٝ َٓحًِ اُحُش حُظْٔٔ أٝ 

حُٔٔظ٘ل٤خص أٝ حُٔـٕٞ، ٝحُؼِش ك٢ ًُي أٗٚ ك٢ ٌٛٙ ح٧ٓخًٖ حُلٔخٓش طٌٕٞ حكظٔخ٫ص 

ٌٙ حُّٔٔٞ رٔزذ ػيس ػٞحَٓ ٜٓ٘خ  ٖٓ حُٔٔظـ٤ز٤ٖ ح٫ٓظـخرش ٖٓ ح٧ٗوخٙ أًزَ ُظؼخ٢١ ٛ
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ُِظؼخ٢١ ك٢ حَُٔحًِ حُظؼ٤ٔ٤ِش ًٖٔ حَُٔحٛوش ًٝؼَس حُؼيى ٟٝؼق ح٩ٍحىس ٝحُ٘و٤ٜش ٗظ٤ـش 

حَُٔٝ ك٢ حُٔٔظ٘ل٤خص أٝ ح٠ُـ١ٞ حُ٘ل٤ٔش ًٔخ ك٢ حُٔـٕٞ ٝأػ٘خء ح٫ٓظلخٗخص ٝػ٘ي َٓحكَ 

  .حًِ حُٔؼيس ٌُُيحُؼ٬ؽ ٝاُحُش حُظْٔٔ ٝحُظوِٚ ٖٓ حُٔويٍحص ك٢ حَُٔ

أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ ط٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص هخٛش ك٢ ح٧ٓخًٖ حُٔلَٝٗش ٝح٧ًؼَ هخر٤ِش ٌُُي 

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش  15ٝحُظ٢ ٣وٜيٛخ ٓؼظخىٝ حُـَحثْ ح٧ه٬ه٤ش كوي ؿخءص حُٔخىس ) 

كلش ٌٛٙ ٖٓ حُٔويٍحص حُٔخُق حًٌَُ رظ٘ي٣ي حُؼوٞرخص كزٔخ ٝؿَحٓش َُىع حُـ٣َٔش ٌٝٓخ

( كوٜض رخُوٍٞ ٓٔظ٢ٜ٘ حُٜلش،  16ح٥كش ٝػيّ حٗـَحٍ حُـ٤َ ا٤ُٜخ رخُٔوخُطش، أٓخ حُٔخىس ) 

( ٓ٘ٞحص ا٠ُ هْٔ  05ٌٝٛح ٓخ ٣ٜٔ٘خ ك٢ رلؼ٘خ، ًُٝي روُٜٞخ " ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ هْٔ ) 

 : ىؽ( ًَ ٖٓ 1.000.000.00ىؽ( ا٠ُ )  500.000.00( ٓ٘ش ٝرـَحٓش ٖٓ )  15ػَ٘س ) 

 .هٜي ٝٛلش ١ز٤زش ٣ٍٞٛش أٝ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔلخرخس طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓئػَحص ػو٤ِشهيّ ػٖ  -

ِْٓ ٓئػَحص ػو٤ِش ريٕٝ ٝٛلش أٝ ًخٕ ػ٠ِ ػِْ رخُطخرغ ح١ٍُٜٞ أٝ حُٔلخرخس ُِٞٛلخص  -

 .حُطز٤ش

كخٍٝ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔئػَحص حُؼو٤ِش هٜي حُز٤غ أٝ طلَٜ ػ٤ِٜخ رٞحٓطش ٝٛلخص ١ز٤ش  -

 ." ٣ٍٞٛش ر٘خء ػ٠ِ ٓخ ػَٝ ػ٤ِٚ

حُٔخىس  حُٔظؼِن رلٔخ٣ش حُٜلش ٝطَه٤ظٜخ ٗـي إٔ 85/05ؿ٤َ أٗٚ ٝرخَُؿٞع ا٠ُ حُوخٕٗٞ ٍهْ 

ٓ٘ٞحص  10( ا٠ُ ػَ٘ ) 2( هي ٜٗض ػ٠ِ ًُي روُٜٞخ " ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ )  244)

ىؽ( أٝ ربكيٟ ٛخط٤ٖ  50.000.00ىؽ( ٝ)  5.000.00ٝرـَحٓش ٓخ٤ُش طظَحٝف ر٤ٖ ) 

 : ٣ًٌٍُٖٞٔ ك٤ٔخ ٣ؤط٢حُؼوٞرظ٤ٖ، ح٧ٗوخٙ ح

 .أػ٬ٙ 243ٖٓ ٣ِٜٕٔٞ ُـ٤َْٛ حٓظؼٔخٍ حُٔٞحى حًٌٍُٔٞس أٝ حُ٘زخطخص حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىس  1-

 .رٔوخرَ ٓخ٢ُ أٝ ٓـخٗخ ٓٞحء رظٔو٤َ ٓلَ ٌُٜح حُـَٝ أٝ رؤ١ ٤ِٓٝش أهَٟ

ًَ ٖٓ ٣لِٜٕٞ ػ٠ِ حُٔٞحى أٝ حُ٘زخطخص حًٌٍُٔٞس أٝ ٣لخُٕٝٞ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ رٞحٓطش  2-

 . "... ص ٤ٔٛٝش أٝ ٝٛلخص طٞح١ج٤شٝٛلخ
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كزٔوخٍٗش ٛخط٤ٖ حُٔخىط٤ٖ ٗـي أٜٗٔخ طوظِلخٕ طٔخٓخ ٖٓ ك٤غ طٞه٤غ حُؼوٞرش ٌٝٛح ٣ؼٞى ُِظطٍٞ 

حُلخَٛ ك٢ حُٔ٘ظٞٓش حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُلَحؽ حُٔخرن ك٢ ط٘ظ٤ْ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُٔويٍحص ٝحٗظ٘خٍ 

 .حُظخَٛس رٌَ٘ ٓلِع ٫ٝكض ُِ٘ظَ

 ٤ِ٤ٔش كزؼي طو٣ََ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُٔخروشأٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُؼوٞرخص حُظٌ

٣ـُٞ ُِٔلٌٔش إٔ طو٢٠ رؼوٞرخص ط٤ِ٤ٌٔش ( 16، 15ٝ، 13)حُٔٞحى  04/18ٍهْ ٖٓ حُوخٕٗٞ 

ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ ًخُلَٓخٕ ٖٓ حُلوٞم ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔي٤ٗش ٝحُؼخث٤ِش ٓؼَ  29كٔذ حُٔخىس 

( ٓ٘ٞحص أٝ ؿِن حُٔئٓٔش أٝ 5وَ ػٖ هْٔ ) حُٔ٘غ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُٜٔ٘ش حُطز٤ش ُٔيس ٫ ط

 .حُؼ٤خىس أٝ ح٤ُٜي٤ُش حَُٔطٌزش ك٤ٜخ حُـ٣َٔش

حُؼوٞرخص  ( ٖٓ هخٕٗٞ 53ؿ٤َ أٗٚ ك٤ٔخ ٣وٚ حُظَٝف حُٔوللش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس ) 

حٓظؼ٘خء ػ٠ِ  حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُٔويٍحص هي ٟٝغ 04/18 ٍهْ كبٕ حُوخٕٗٞ حُٔؼيٍ ٝحُٔظْٔ

( حُٔظؼِوش رظَٝف  53( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ حُٔخىس )  26زؼخى ططز٤وٜخ، اً ٗٚ ك٢ حُٔخىس ) ًُي رخٓظ

 12اكيٟ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُٔخىس  اٌطج١ت اٌغبٟٔحُظول٤ق ٫ ططزن اًح حٍطٌذ 

 ( ٖٓ 53( ًظ٤َٜٔ طؼخ٢١ حُٔويٍحص، ًُٝي رخُوٍٞ " ٫ ططزن أكٌخّ حُٔخىس )  23ا٠ُ حُٔخىس) 

 : ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ 23ا٠ُ  12هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ػ٠ِ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى ٖٓ  (

 .اًح حٓظويّ حُـخ٢ٗ حُؼ٘ق أٝ ح٧ِٓلش-

 .اًح ًخٕ حُـخ٢ٗ ٣ٔخٍّ ٝظ٤لش ػ٤ٓٞٔش ٝحٍطٌذ حُـ٣َٔش أػ٘خء طؤى٣ش ٝظ٤لظٚ-

  ." اًح حٍطٌذ حُـ٣َٔش ٓٔظٜٖ ك٢ حُٜلش-

٢ٛٝ:  04/18 ٖٓ حُوخٕٗٞ 34، 33، 32ٝٛ٘خى ػوٞرخص ط٤ِ٤ٌٔش اُِح٤ٓش ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔٞحى 

 حُٔ٘٘آص ٝحُظـ٤ِٜحص ٝح٬ٓ٧ى حُٔ٘وُٞشٜٓخىٍس حُ٘زخطخص ٝحُٔٞحى حُٔلـُٞس، ٜٓخىٍس 

ُؼوخ٣ٍش ٜٝٓخىٍس ح٧ٓٞحٍ حُ٘وي٣شٝح
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 خبرّخ

 الصعٌدٌن على الموضوع بأهمٌة التذكٌر بإعادة الطبٌة الجزائٌة المسؤولٌة عن حدٌثنا نختم

 فً أساسا تتمثل الدراسة من األساسٌة القاعدة أن ذلك القضائً، والتطبٌقً الفقهً النظري

 حلوال لها تجد لم إشكاالت من الجزائٌة الوجهة من الطبٌة المسؤولٌة تثٌره ما على التركٌز

 وهذا القانونٌة وأصولها الواقعٌة العلمٌة بمنطلقاتها القضائٌة حلولها ربط ومحاولة بالقانون،

 تبنٌه ٌمكن الذي الفرنسً القضاء مستوى على به بأس ال قضائً تطور من انتباهنا لفت لما

 دعاوى لقلة ربما األخٌر هذا اتجاه معرفة فً الحظ ٌسعفنا لم وإن الجزائري القاضً من

 حدٌثنا صلب فً بٌناه ما السٌما اإلدارٌة، الدعاوى مع مقارنة الجزائٌة الطبٌة المسؤولٌة

 كاألخذ اإلثبات عبء المضرور عن التخفٌف أجل من اإلٌجابً القاضً تدخل بخصوص

 ما الذي ذاته الضرر وقوع مجرد من الطبً الخطأ استنتاج مفادها التً المقدر الخطأ بفكرة

 الطبً المهنة خوصصة نحو المستمر التوجه أن ،كما الطبٌب خطأ لوال لٌحدث كان

 عن خاصة المستحدثة و المستجدة واألوضاع تتماشى أخرى بقواعد المشرع تدخل ٌستوجب

 وظروف ألحوال مراعاة ، التضامن فكرة على تقوم التً االجتماعٌة التشرٌعات طرٌق

 من الضحٌة_  المرٌض ٌواجهه ولما الطبً، للعمل اإلنسانً وللبعد األطباء مع المتعاملٌن

 أن أو الناس، من العامة ٌجهلها علمٌة بتقنٌات المرتبط الطبٌب خطأ إثبات فً صعوبات

 إلٌه توكل من وأن السٌما الجراحة طاولة على توفى الذي المرٌض مع الطبٌب خطأ ٌدفن

 . زمٌله عنه ماسها إخفاء فً المجاملة مجال ٌفتح ما آخر، طبٌب الخطأ عن الكشف مهمة

 والالمباالة اإلهمال بسبب ترتكب بالدنا فً الطبٌة األخطاء أغلبٌة أن المالحظ من أنه كما

 االلتزام من األطباء وتحلل المزري االجتماعً والواقع الصعبة العمل ظروف بحجة

 وتفعٌل الطب أخالقٌات مجلس إنشاء توسٌع ٌجب أنه نرى لذلك الدٌنً، الوازع أو األخالقً

 المبادئ مع متماشٌة العالجٌة األعمال تجعل أن الطبٌة األخالق شأن من ألن دوره،

  . اإلنسانٌة الذات احترام تكفل التً واألخالقٌة القانونٌة

 : للطبٌب الجزائٌة بالمسؤولٌة المتعلقة التوصٌات بعض نقترح طرحه ماسبق ضوء على

 إعالمٌة توعٌة خالل من المرٌض حق وتعرٌف تسقٌف ضرورة

 طؼ٤ٔ٤ِش ىٍٝحص ٝكَٝ ى٤ُٝخ ػ٤ِٜخ حُٔظؼخٍف حُطز٤ش ُ٪ؿَحءحص ١ز٢ ى٤َُ ٝطٞك٤ي اػيحى

 .ٝحُؼخٓش حُوخٛش حُؼَٔ أٓخًٖ ك٢ ح١٧زخء ػ٠ِ ٓٔظَٔس
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 َحُـٜش ٧ٜٗخ حُطز٤ذ ػٖ حُ٘خؿْ حُوطؤ ٓٔئ٤ُٝش ٖٓ ؿِءح حُٜلش ُٝحٍس طل٤ٔ 

 .١٨ُزخء حُظَحه٤ٚ رٔ٘ق حُٔوُٞش

 ٓٔظوز٬ طظٌٍَ ٫ كظ٠ ٝىٍحٓظٜخ حُطز٤ش ح٧هطخء ػٖ ٝحُظل١َ ُِظو٢ٜ ُـخٕ ٟٝغ. 

 حُطز٤ش ح٧هطخء ُٔٞحؿٜش حُطز٤ش حُ٘وخرخص اطلخى ٍَٟٝس. 

 ٕٓليى،  رٌَ٘ حُطز٤ذ ٩ْٓ ًًَ ىٕٝ حُطز٢ حُٔـظٔغ ك٢ حُطز٤ش ح٧هطخء ػٖ ح٩ػ٬

 .ٝحُظ٤ًٌَ حَُىع هٜي ًُٝي

 حُؼ٤خىس ؿِن: ك٢ ٓظٔؼَ حُـِحث٤ش، ٓٔئ٤ُٝظٚ ػٖ ُِطز٤ذ أهَٟ ػوٞرخص اٟخكش اهظَحف 

 .حُطز٤ذ ك٤ٜخ أهطؤ حُظ٢ حُـَحكخص رؼٞ ٓ٘غ ٓؼ٤٘ش، ُلظَس حُطز٤ذ آْ ٗطذ أٝ

 ٖحُطز٤ش ح٧هطخء ٓـخٍ ك٢ حُو٠خء ط٣ٌٞ 
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 ٚاٌّشاعغ اٌّظبدس لبئّخ

 اٌىش٠ُ اٌمشآْ -أٚال

 اٌمٛا١ٔٓ -صب١ٔب

حُؼوٞرخص ، حُٔؼيٍ  هخٕٗٞ حُٔظ٠ٖٔ ، ، 08/06/1966ك٢  حُٔئٍم ، 66/156 ٍهْ ح٧َٓ .1

 .11/06/1966رظخ٣ٍن  ، 49 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش ٝحُٔظْٔ حُـ٣َيس

 حُٔؼيٍ ٝطَه٤ظٜخ حُٜلش رلٔخ٣ش حُٔظؼِن 16/02/1985 ك٢ حُٔئٍم  85/05 ٍهْ حُوخٕٗٞ .2

 رظخ٣ٍن ، 22 ، حُٔ٘ش08 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش ٝحُٔظْٔ، حُـ٣َيس

171985/02/. 

 85/05 ٍهْ ُِوخٕٗٞ ٝحُٔظْٔ حُٔؼيٍ، 31/07/1990 ك٢ حُٔئٍم 90/17 ٍهْ حُوخٕٗٞ .3

 حُٔ٘ش ،35 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس ٝطَه٤ظٜخ، حُٜلش رلٔخ٣ش حُٔظؼِن

 .15/08/1990 رظخ٣ٍن 27

 أه٬ه٤خص ٓيٝٗش حُٔظ٠ٖٔ، 06/07/1992حُٔئٍم ك٢  ،92/276 ٍهْ حُظ٘ل١ٌ٤ حَُّٔٓٞ .4

 رظخ٣ٍن ،29 حُٔ٘ش ،52 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس حُطذ،

08/07/1992. 

 ٌٝٓخكلظٚ حُلٔخى ٖٓ رخُٞهخ٣ش حُٔظؼِن، 20/02/2006ك٢ حُٔئٍم 06/01 ٍهْ حُوخٕٗٞ .5

 .08/03/1992 رظخ٣ٍن ،14 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس

   85/05 ٍهْ ُِوخٕٗٞ ٝحُٔظْٔ حُٔؼيٍ ،19/08/1992 ك٢ حُٔئٍم، 98/09ٍهْ  حُوخٕٗٞ .6

 حُٔ٘ش ، 61 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس ٝطَه٤ظٜخ، حُٜلش رلٔخ٣ش حُٔظؼِن

 .23/08/1998 رظخ٣ٍن 35

، حُٔظؼِن رخُٞهخ٣ش ٖٓ حُٔويٍحص ٝ حُٔئػَحص حُؼو٤ِش 25/12/2004، 18/04 ٍهْ حُوخٕٗٞ .7

 .رٜخ حَُ٘ػ٤٤ٖ ؿ٤َ ٝح٫طـخٍ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝهٔغ

 85/05 ٍهْ ُِوخٕٗٞ ٝحُٔظْٔ، حُٔؼيٍ 20/07/2008، حُٔئٍم ك٢ 08/13 ٍهْ حُوخٕٗٞ .8

 حُٔ٘ش ، 44 ػيى حُـِحث٣َش ُِـ٣ٍٜٞٔش ح٤َُٔٓش حُـ٣َيس ٝطَه٤ظٜخ، حُٜلش رلٔخ٣ش حُٔظؼِن

 .03/08/2008، رظخ٣ٍن 35
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 اٌّؤٌفبد ٚ اٌىزت -صبٌضب

 اٌؼبِخ اٌىزت - أ

 ٛٞٓش، ىحٍ حُوخٓٔش، حُطزؼش حُؼخّ، حُـِحث٢ حُوخٕٗٞ ك٢ حُٞؿ٤ِ رٞٓو٤ؼش، أكٖٔ .1

 ، 2007 .حُـِحثَ

 ٝحُوخٕٗٞ حُـِحث١َ حُوخٕٗٞ ك٢ حُـ٘خث٢ ح٩ػْ ك٢ حُٟٞٞف أُٓش ٓـلٞىس، أكٔي .2

 . ٓ٘ش ريٕٝ حُـِحثَ، ٛٞٓٚ، ىحٍ حُؼخ٤ٗش، حُطزؼش ح٧ٍٝ، حُـِء حُٔوخٍٕ

 ٝحُظ٣ُٞغ، َُِ٘٘ حُؼوخكش ىحٍ ٝحُل٣َش، حَُ٘ف ػ٠ِ حُٞحهؼش حُـَحثْ ًخَٓ، حُٔؼ٤ي .3

 .1996 ،(ػٔخٕ) .ح٧ٍىٕ

 ى٣ٞحٕ حُؼخ٤ٗش، حُطزؼش ٝحُـ٘خث٤ش، حُٔي٤ٗش حُٔٔظ٘غ ٓٔئ٤ُٝش ه٤َِ، ارَح٤ْٛ كز٤ذ .4

 1990 حُـِحثَ، حُـخٓؼ٤ش، حُٔطزٞػخص

 حُؼخ٢ٗ، حُـِء حُـِحث١َ، حُظ٣َ٘غ ك٢ حُوخٙ حُـ٘خث٢ حُوخٕٗٞ ٢ٌٓ، ىٍىّٝ .5

 2005 حُـِحثَ، حُـخٓؼ٤ش، حُٔطزٞػخص .ى٣ٞحٕ

 هخٕٗٞ ك٢ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش حُ٘ٞحٍر٢، حُل٤ٔي ٝػزي حُي٣٘خ١ٍٞٛ حُي٣ٖ ػِ .6

 2000 ،( ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)  َٜٓ حُل٢٘، ُِظـ٤ِي حُل٤٘ش ، حُـ٘خث٤ش ٝح٩ؿَحءحص حُؼوٞرخص

 حُطزؼش ،(حُوخٙ حُؤْ) حُـِحث١َ حُؼوٞرخص هخٕٗٞ َٗف ٗـْ، ٛزل٢ ٓلٔي .7

 2003 حُـِحثَ، حُـخٓؼ٤ش، حُٔطزٞػخص ى٣ٞحٕ .حَُحرؼش

 حُؼَر٤ش، ح٠ُٜ٘ش ىحٍ حُوخٙ، حُؤْ حُؼوٞرخص، هخٕٗٞ َٗف ك٢٘ٔ، ٗـ٤ذ ٓلٔٞى .8

َٜٓ . 1988. 

 اٌّزخظظخ اٌىزت - ب

 حُٔٔئ٤ُٝش ا١خٍ ك٢ حُؼخى١ ٝحُوطؤ ح٢ُٜ٘ٔ حُوطؤ حُلِز٢ٓٞ، كٔخى١ ػ٢ِ ارَح٤ْٛ .1

 2007 ُز٘خٕ، حُلوٞه٤ش، حُلِز٢ ٍٓ٘٘ٞحص ح٠ُٝ٧، حُطزؼش .حُطز٤ش

 ػٖ حُ٘خطـش حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ حَُٜح٣َس، ٠ٓٞٓ ح٣ٌَُْ ػزي أكٔي .2

 ريٕٝ ،(ػٔخٕ) ح٧ٍىٕ ٝحُظ٣ُٞغ، َُِ٘٘ ٝحثَ ىحٍ ح٠ُٝ٧، حُطزؼش حُطز٤ش، .ح٧هطخء

 2012 ١زغ، ٓ٘ش
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 حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔطزٞػخص ٓٔي ٓؼي حُز٣َ٘ش، ح٧ػ٠خء ٍُٝع ٗوَ ري١ٝ، ٓلٔي أكٔي .3

 . ١زغ ٓ٘ش ريٕٝ َٜٓ، ٝح٫هظٜخى٣ش،

 ٝح٤ُٜي٢ُ ُِطز٤ذ ٝحُظؤى٣ز٤ش ٝحُٔي٤ٗش حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ػَكٚ، حُٞٛخد ػزي ح٤ُٔي .4

 2009 َٜٓ، حُوخ٤ٗٞٗش، ُ٪ٛيحٍحص حُو٢ٓٞ حًَُِٔ ح٠ُٝ٧، حُطزؼش

 حُٔطزٞػخص ىحٍ ٝح٤ُٜي٢ُ، حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش ك٢ حُٞؿ٤ِ ػَكٚ، حُٞٛخد ػزي ح٤ُٔي .5

 2005 ،(ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش) َٜٓ حُـخٓؼ٤ش،

 ٝح٤ُٜي٢ُ، ُِطز٤ذ ٝحُٔي٤ٗش حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ح٢٤ُٓٞ ػَكٚ، حُٞٛخد ػزي ح٤ُٔي .6

 2006 ،( ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)  َٜٓ حُـخٓؼ٤ش، حُٔطزٞػخص ىحٍ

 حُٔٔظليػش، حُظو٤٘٘خص ظَ ك٢ ُِـ٤ٖ٘ حُـ٘خث٤ش حُلٔخ٣ش هخُي، ػ٠ٔ٤ أ٤َٓ ػي٢ُ أ٤َٓس .7

 2005 ،(  ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)  َٜٓ حُـخٓؼ٢، حُلٌَ ىحٍ

 حُـي٣يس حُـخٓؼش ىحٍ حُطز٤ش، ح٧هطخء ػٖ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔٔئ٤ُٝش حُـخر١َ، ٓلٔي ا٣ٔخٕ .8

،َُِ٘٘ ،َٜٓ 2011 

 ٝحُظطز٤ن، حُ٘ظ٣َش ر٤ٖ ٝحُـِحث٤ش حُٔي٤ٗش حُطز٤ش حُٔٔئ٤ُٝش رخهلل، ٓلظٔذ رٔخّ .9

 1984 ،( ىٓ٘ن)  ٣ٍٞٓخ ح٣٩ٔخٕ، ىحٍ ، ح٠ُٝ٧ حُطزؼش

 حُوخٕٗٞ ك٢ حُـَحكش أهٜخث٢ ُِطز٤ذ حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش حُي٣ٖ، ػِ ك١َُٝ .10

 2008 حُـِحثَ، ٛٞٓش، ىحٍ ٝحُٔوخٍٕ، حُـِحث١َ

 حُلي٣ؼش حُٔئٓٔش حُطز٤ش، حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ه٤خّ ١َٝٗ ه٤َ، ًخَٓ ٍحثي .11

 2004 .ُز٘خٕ ٌُِظخد،

 ، ح٠ُٝ٧ حُطزؼش ، حُٔي٤ٗش ٝحُـَحك٤ٖ ح١٧زخء ٓٔئ٤ُٝش ًخَٓ، ؿٔخٍ ٠ٍٓخٕ .12

 2005 َٜٓ، ، حُوخ٤ٗٞٗش ُ٪ٛيحٍحص حُو٢ٓٞ حًَُِٔ

 ٝحُو٠خء حُلوٚ ٟٞء ك٢ ػٜ٘خ ٝحُظؼ٣ٞٞ حُطز٢ حُوطؤ ؿَحثْ حُطزخم، ٣َٗق .13

 2003 ،(ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش) َٜٓ حُـخٓؼ٢، حُلٌَ ىحٍ ،

 حُؼوخكش ىحٍ ، حُطز٤ش ح٧ػٔخٍ ػٖ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٗي٣لخص، ٓلٔي ٛلٞحٕ .14

 2011 ح٧ٍىٕ، ، ٝحُظ٣ُٞغ َُِ٘٘
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 حُٔي٤ٗش ٝحُٔٔظ٘ل٤خص ٝح٤ُٜخىُش ح١٧زخء ٓٔئ٤ُٝش حُ٘ٞحٍر٢، حُل٤ٔي ػزي .15

 1998 ،(ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)  َٜٓ حُٔؼخٍف، ٓ٘٘ؤس ح٠ُٝ٧، حُطزؼش ٝحُظؤى٣ز٤ش، ٝحُـ٘خث٤ش

 حُـخٓؼش ىحٍ حُؼخّ، حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ُِطز٤ذ حُ٘و٢ٜ حُوطؤ ط٤٘ٚ، رٖ حُوخىٍ ػزي .16

 2011 ،( ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)  َٜٓ. حُـي٣يس

 ح٧ٍٝ، حُـِء حُطز٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ه٠خث٤ش هَحٍحص ه٤٠َ، حُوخىٍ ػزي _ .17

 2014 ، حُـِحثَ ٛٞٓش ىحٍ

 َُِ٘٘، كخٓي ىحٍ حُٜل٤ش، ٝحُويٓخص حُٔٔظ٘ل٤خص اىحٍس رٞحػ٘ش، حُٜٔي١ ػزي .18

 2003 ح٧ٍىٕ

 حُل٢َٔٗ، حُوخٕٗٞ ك٢ ح٤ُٜ٘ٔش حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش َٓكخٕ، ارَح٤ْٛ ػيٗخٕ .19

 ٍٓ٘٘ٞحص ح٧ٍٝ، حُـِء ٤٤ُِٜٖ٘ٔ، حُوخ٤ٗٞٗش حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ حُٔظوٜٜش حُٔـٔٞػش

 2004 ،(ر٤َٝص)ُز٘خٕ حُلوٞه٤ش، حُلِز٢

 حُلوٞه٤ش، ٣ُٖ ٍٓ٘٘ٞحص حُؼخ٤ٗش، حُطزؼش حُطز٢، حُوطؤ ؿٜٖ، ػٜخّ ػ٢ِ .20

 2010 . ُز٘خٕ

 ُز٘خٕ ح٠ُٝ٧، حُطزؼش ُِطز٤ذ، حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ؿٜٖ، ػٜخّ ػ٢ِ .21

 2012( ر٤َٝص)

 ىحٍ حُؼخ٤ٗش، حُطزؼش ١٨ُزخء، حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش هخ٣ي، هللا ػزي أٓخٓش ٓلٔي .22

 . ٓ٘ش ريٕٝ َٜٓ، حُؼَر٤ش ح٠ُٜ٘ش

 ك٢ حُٔظوٜٜش حُٔـٔٞػش حُؼ٬ؽ، ك٢ حُطز٢ حُوطؤ ٍٜٓ٘ٞ، ك٤ٖٔ ٓلٔي .23

 ُز٘خٕ حُلوٞه٤ش، حُلِز٢ ٍٓ٘٘ٞحص ح٧ٍٝ، حُـِء ٤٤ُِٜٖ٘ٔ، حُوخ٤ٗٞٗش  حُٔٔئ٤ُٝش

 2004 ،(ر٤َٝص)

 َٜٓ حُـخٓؼ٢، حُلٌَ ىحٍ حُطز٤ش، حُٔٔئ٤ُٝش ٍٜٓ٘ٞ، ك٤ٖٔ ٓلٔي .24

 2006 .(ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)

 َٜٓ حُـخٓؼ٢، حُلٌَ ىحٍ ُِطز٤ذ، حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ،َ حُوز٣ٝ٬ ٓلٔٞى .25

 (ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش)



 

 
111 

 حُوخٕٗٞ ك٢ حُـٔي ٬ٓٓش ك٢ ُِلن حُـ٘خث٤ش حُلٔخ٣ش حُي٣ٖ، َٜٗ َٓٝى .26

 حُظَر٣ٞش، ٨ُٗـخٍ ح٢٘١ُٞ حُي٣ٞحٕ ح٠ُٝ٧، حُطزؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، ٝح٣َُ٘ؼش حُـِحث١َ

 2003 حُـِحثَ،

 حُطز٤ش، ح٧هطخء ك٢ ٝحُـ٘خث٤ش حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش حُٔؼخ٣طش، ػَٔ ٍٜٓ٘ٞ .27

 ،(ح٣َُخٝ) حُٔؼٞى٣ش حُؼَر٤ش حٌُِٔٔش ح٤٘ٓ٧ش، ُِؼِّٞ ٗخ٣ق ؿخٓؼش ح٠ُٝ٧ حُطزؼش

2004 

 حُٔطزٞػخص ىحٍ ٝح٤ُٜخىُش، ١٨ُزخء حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ك٘خ، ٣ٍخٝ ٤َ٘ٓ .28

 1989 َٜٓ، حُـخٓؼ٤ش

 حُو٠خء ٟٞء ك٢ ٝحُـَحك٤ٖ ١٨ُزخء حُٔي٤ٗش حُٔٔئ٤ُٝش ك٘خ، ٣ٍخٝ ٤َ٘ٓ .29

 2011 َٜٓ، حُـخٓؼ٢، حُلٌَ ىحٍ حُؼخ٤ٗش، حُطزؼش ٝح١َُٜٔ، حُل٢َٔٗ ٝحُلوٚ

 اٌغبِؼ١خ ٚاٌشعبئً اٌّزوشاد -ساثؼب

 ٓخؿٔظ٤َ ًٌَٓس ،" حُـ٘خث٤ش ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ هطؤ"  حُِؿ٤ز٢، حُؼ٣ٞي ٓلٔي هخُي .1

 2003 حُوخَٛس، ؿخٓؼش حُـ٘خث٢، حُؤْ ك٢

 َٜٓ ىًظٍٞحس، ٍٓخُش ،" حُٜٔ٘ش ٧َٓحٍ حُـ٘خث٤ش حُلٔخ٣ش"  ًخَٓ، أكٔي ٬ٓٓش .2

 1980( حُوخَٛس)

 ٓويّ رلغ ،" حُٜٔ٘ش َٓ اك٘خء ػٖ ُِطز٤ذ حُـ٘خث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش"  حُي٣ٖ، َٜٗ َٓٝى .3

 . طخ٣ٍن ريٕٝ رخُـِحثَ، ُِو٠خء ح٢٘١ُٞ ُِٔؼٜي

 اٌّمبالد -خبِغب

 حُٔلٌٔش ٓـِش حُـِحث١َ، حُظ٣َ٘غ ظَ ك٢ ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش ٓوظخٍ، ٤ٓيْٛ .1

 2011 حُـِحثَ، حُٞػخثن، هْٔ هخٙ، ػيى حُؼ٤ِخ،

 ٓـِش حُـِحث١َ، حُظ٣َ٘غ ظَ ك٢ ُِطز٤ذ حُـِحث٤ش حُٔٔئ٤ُٝش حُوخىٍ، ػزي ٣ل٢ .2

20 حُـِحثَ، حُٞػخثن، هْٔ هخٙ، ػيى حُؼ٤ِخ، حُٔلٌٔش
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