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  املقدمة
زائيــة لألطبـاء بأهميــة قصـوى فــي السياسـة الجنائيــة المعاصـرة ، الن حمايــة تحظـى دراســة المسـؤولية الج

يقــوم بهـا الطبيــب بـدال مــن التفـريط بهــا، ولــذلك   أنالمـريض وســالمته وصـحته ومراعــاة أحاسيسـه وعواطفــه ادعـى 
نشــا عــن التــدخل الطبــي أو  أوأدى فعــل الطبيــب إلــى ســوء حالــة المــريض  إذاكانــت مســؤولية األطبــاء مشــددة 

   .ترك عاهة مستديمة أو إسقاط جنين قبل األوان أولجراحي حدوث وفاة ا

قـام  إذاالحامـل بشـكل عـام وشـددت العقوبـة  ةإجهـاض المـرأولقد جرمت التشـريعات الجزائيـة المقارنـة 
بهذه الجريمة طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة أو كيميـائي وعلـة تشـديد العقوبـة بالنسـبة لهـذه الفئـة تكمـن فـي 

معالمهــا ممــا يشــجع  إخفــاءولة ارتكــابهم للجريمــة بســبب مــا يحــوزوه مــن خبــرة فنيــة وعلميــة وقــدرتهم علــى ســه
، ناهيـك عـن الرغبـة فـي تـوفير الحمايـة الجنائيـة لحـق الجنـين فـي الحيـاة وكـذلك حـق إليهمالحوامل إلى االلتجاء 

  . المجتمع في البقاء واالستمرار 
 -----------------------------  

ـــرغم مـــن وع المســـؤولية الجزائيـــة  إنلـــى ال

علـــى  باألصــلللطبيــب عــن إجهــاض الحوامــل تقــوم 
قيـام الطبيـب بعملـه قـد يـؤدي  إنالعمد، غير  أساس

 إلى عكس الغاية التـي يتوخاهـا مـا األحيانفي بعض 
الفنيـة التـي تفرضـها عليـه ممارسـة  باألصـوللم يلتـزم 

مهنـة الطــب ولـم يتخــذ القــدر الضـروري مــن الحيطــة 

 األمـــر. الجنـــين إســـقاطإلـــى  األمـــروالحـــذر فيـــؤدي 
ــــى التســــاؤل حــــول مــــدى مســــؤولية  الــــذي يــــؤدي إل

المــؤدي  ألعمــديالطبيــب الجزائيــة عــن خطئــه غيــر 
  . الحامل األم إجهاضإلى 

ولقـــــد وقـــــع اختيارنـــــا للبحـــــث فـــــي هــــــذا 

فــي المجتمــع بصــورة عامــة وفــي  ألهميتــهالموضــوع 
الن المجــــــال الطبــــــي والقــــــانوني بصــــــورة خاصــــــة، و 

ـــة ال يـــزال يشـــعر  ـــهالطبيـــب فـــي مجتمعاتنـــا العربي  بأن

  . محصن ضد المسؤولية والعقوبة
ــــة اإلحاطــــة بهــــذا الموضــــوع  نا قســــم  وبغي

فـــي األول  تناولنـــاهـــذا البحـــث إلـــى أربعـــة مباحـــث، 
ــــف باإلجهــــاض، فــــي حــــين خصصــــ الثــــاني  نا التعري

فـي المبحـث  ا لتحديد أركان جريمة اإلجهاض  وبين

المبحــث األخيــر فقــد  أمــاجهــاض، الثالــث صــور اإل
. لبيــان طبيعــة المســؤولية الطبيــة وأنواعهـــاناه خصصــ

ولقد ختمنـا البحـث بجملـة نتـائج وتوصـيات نجـدها 
  . ضرورية الستكمال البحث
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        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

  تعريف اإلجهاض
يقتضــــي التعريــــف باإلجهــــاض بيــــان معنــــاه 

، ومـن ثـم تحديـد تعريفـه  اً يـلغة، وتوضيح مفهومـه طب
   .تباعاً  سنتناولهصطالح الفقهي وهذا ما في اال

  املطلب األول

  التعريف اللغوي
اإلجهــــاض مصــــدر فعــــل الزم وهــــو يعنــــي 
 إســقاط الجنــين قبــل أوانــه بحيــث ال يعــيش، ويســند

،  المــرأة نفســها، فيقــال أجهضــت المــرأة الفعــل إلــى

ولإلجهـــاض  )١(أســـقطت جنينهـــا  إذافهـــي مجهـــض 
ـــــــرة كاإلســـــــقاط وااللقـــــــا  ـــــــات كثي ح والطـــــــرح مترادف

اإلجهــاض فــي  إنويتبــين لنــا مــن ذلــك . واالمــالص
اللغـــة يعنـــي إســـقاط الجنـــين أي إخراجـــه مـــن الـــرحم 
قبل أوان نزوله ناقص المدة أو ناقص الخلـق، سـواء 

تهــدد  فكــل والدة تبتسـر عمــداً . اخـرج حيــاً أو ميتـاً 
  .حياة الجنين هي إجهاض

  املطلب الثاني

  التعريف الطبي
(  بأنـهناحيـة الطبيـة يعرف اإلجهـاض مـن ال

إفــــراغ الــــرحم لحصــــيلة التلقــــيح قبــــل أوان الوضــــع 

الــــرحم مــــن الجنــــين خــــالل األشــــهر  إفــــراغويســــمى 
الـــرحم بعـــد الشـــهر  وإفـــراغالثالثـــة األولـــى إســـقاطاً، 

 وإفــراغالثالـث وحتـى نهايـة الشـهر السـابع إجهاضـا، 

الـرحم بعــد الشــهر السـابع وقبــل انتهــاء دورة الحمــل 
تكــــون والدة حيــــة أو  أمـــان، وهــــذه والدة قبـــل األوا

مــــن  أكثــــروالدة ميتــــة أي والدة جنــــين ميــــت عمــــره 
  . ) ٢()أسبوعا  ٢٨

ـــــف  آخـــــرونفـــــي حـــــين يـــــذهب  إلـــــى تعري
الحمـــل  إنهـــاء( بأنـــهاإلجهـــاض مـــن الوجهـــة العلميـــة 

بقصـد أو بـدون قصــد للقضـاء علــى الجنـين ويشــمل 

ذلك طرح الجنين إلى خارج الـرحم فـي دور ليسـت 
 إنجــــابلــــى الحيـــاة، وال يشــــمل ذلـــك لـــه القـــدرة ع

مــن مــدة الحبــل  األخيــرةالثالثــة  الشــاهرالجنــين فــي 
 إنجابــهيبقــى حيــا لــوتم  أنمــن الممكــن  إذالطبيعــي، 

  .  )٣( )بالرغم من عدم اكتمال جسمه الطبيعي

(  بأنــهوفـي ذات االتجـاه عــرف اإلجهـاض 
 حالـــة الحمـــل لـــدى إنهـــاءتـــؤدي إلـــى  بأفعـــالالقيـــام 

تمــت تلــك  إذاقبــل الوضــع الطبيعــي  الحامــل المــرأة
  .  )٤( )هذه النتيجة  إحداثبقصد  األفعال

ـــــ لهـــــذه التعـــــاريف مـــــن الناحيـــــة  ةوال أهمي
 إخـراج أو إنـزالالقانونية، فمن الناحيـة القانونيـة كـل 

للجنـــــين مـــــن الـــــرحم قبـــــل األوان وهـــــو غيـــــر قابـــــل 

  .  إجهاضلالستمرار والديمومة بالحياة هو 
  

  املطلب الثالث

  ريف االصطالحيالتع
ـــــهعـــــرف بعـــــض الفقهـــــاء اإلجهـــــاض  (  بأن

 من الرحم قبل الموعد الطبيعـي الجنين عمداً  إخراج

كمــا عــرف . ) ٥( )فـي الــرحم  لوالدتـه أو قتلــه عمــداً 
الحمـل فـي غيـر موعـده الطبيعـي عمـداً  إخراج(  بأنه

كمــا .  )٦( )وســيلة مــن الوســائل  بأيــةأو بــال ضــرورة 
قبــل اكتمــال نمــوه  اقصــاً الحمــل ن إنــزال(  بأنــهعــرف 

ـــــل  الثـــــامن والعشـــــرين بعـــــد انقطـــــاع  األســـــبوعأو قب

يكــون الجنـين قـد تشــكل أو  أنالطمـث وال يشـترط 
اســتعمال وســيلة ( أو هــو .  )٧()  دبــت فيــه الحركــة

صناعية تؤدي إلى طرد الجنـين قبـل موعـد الـوالدة ، 
   )٨( )هذه النتيجة  إحداثتم بقصد  إذا

ذهــــب بعــــض  الفقــــه الفرنســــي إطــــاروفــــي 

 إخـــــــراج(  بأنـــــــهالفقهــــــاء إلـــــــى تعريـــــــف اإلجهــــــاض 
فــي أي لحظــة منــذ بدايــة  متحصــالت الحمــل عمــداً 

كانـت الظـروف المتعلقـة بعمـر الجنـين أو   أياً الحمل 
  .  )٩( )قابليته للحياة 
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(  بأنـهالعالمة جارو فيعرف اإلجهاض  أما 
قبـــل أوانــه بصــرف النظــر عـــن  إخــراج الحمــل عمــداً 

قابليتــه للحيــاة فــال يمحــو الجريمــة حيــاة الجنــين أو 
ـــاة أو  إن ـــه الحي ـــم يكـــن قـــد دبـــت في  إنهـــاالجنـــين ل

  .   )١٠() دبت فيه 

وعــرف بعــض الفقهــاء االنجليــز اإلجهــاض 
تدمير متعمد للجنـين فـي الـرحم أو أي والدة (   بأنه

  . )١١()الجنين  إماتةسابقة ألوانها بقصد 

مـــن خـــالل اســـتقراء التعريفـــات  اويتبـــين لنـــ

الفقه يتطلب تـوافر خمسـة شـروط  إنالفة الذكر الس
معاقب عليـه  جنائياً  حتى يعتبر فعل الطبيب إجهاضاً 

  : ، وهذه الشروط هي 

يكـــون الفاعـــل مرتكـــب الجريمـــة طبيبــــاً أو  أن – ١
  .أو قابلة نياً جراحاً أو صيدال

  .أمهالجنين من بطن  إخراج – ٢
ـــتم  أن – ٣ ـــين قبـــل موعـــده الطبيعـــي  إخـــراجي الجن

  .حياً  أوميتاً  أكانواء س
  .أمهتعمد الجاني فصل الجنين عن رحم  – ٤
ــــين دون ضــــرورة طبيــــة  إخــــراجيكــــون  أن – ٥ الجن

  .تبيح ذلك

  املبحث الثاني

  أركان جرمية اإلجهاض
تـــنهض المســــؤولية الجزائيــــة  أنمـــن اجــــل 

للطبيــب عــن إجهــاض حامــل ال بــد مــن تــوافر ثالثــة 
ليــه عنــد هــي، ركــن خــاص أو كمــا يصــطلح ع أركــان

الحمــل ( الــبعض بــالركن المفتــرض، والــذي يتمثــل بـــ 
، وركنــان عامــان همــا الــركن ) المســتكن فــي الــرحم 

المـــادي بعناصـــره الـــثالث، والـــركن المعنـــوي والـــذي 

  . ألجرمييتخذ في هذه الجريمة صورة القصد 
لــذا ســوف نبحــث فــي كــل ركــن مــن هــذه  

  . في مطلب مستقل  األركان

  املطلب األول

  حلملوجود ا
 المــرأة تكـون أنتفتـرض جريمـة اإلجهــاض 

 ، فــــي أي التـــي يطولهــــا االعتــــداء اإلجرامــــي حــــامالً 

 الطبيعيـة ةالوالدتتم  أنوقت من أوقات الحمل إلى 
محـــل االعتـــداء فـــي جريمـــة  أنوهـــذا يعنـــي ،  ) ١٢(

لجريمــــة هــــو ااإلجهــــاض هــــو الحمــــل وان موضــــوع 
ه ، فالحمايــة فــي هــذ األمالجنـين المســتقر فــي رحـم 

المشـــــــرع  أنالجريمـــــــة هـــــــي مقـــــــررة للجنـــــــين ، أي 
الجزائــي يحمــي حــق الجنــين فــي الحيــاة المســتقبلية 

،  ) ١٣(  أصـــالً وهــذا الحــق هـــو المقصــود بالحمايــة 

الحامــل فــي سـالمة جســمها فلــيس هــو  األمحــق  أمـا
محــل الحمايــة فــي هــذه الجريمــة ، الن ذلــك الحــق 

ــــــذاء أو  تكفلــــــه النصــــــوص الجزائيــــــة الخاصــــــة باإلي
لضــرب المفضــي إلــى المــوت أو الضــرب المفضــي ا

إلــــى عاهــــة مســــتديمة حســــب الصــــورة التــــي تنطبــــق 

   ) ١٤( شروط قيامها 

والجنــين المقصـــود بالحمايــة الجنائيـــة هـــو 

ـــذي يبـــدأ بتلقـــيح البويضـــة وتســـتمر هـــذه  الحمـــل ال
تــتم عمليــة الــوالدة الطبيعيــة وخــالل  أنالمرحلـة إلــى 

الجنـين فـي رحـم  هذه الفترة التي تمتـد خاللهـا حيـاة
ال يشـــترط  إذيمكـــن تصـــور ارتكــاب اإلجهـــاض  أمــه
يقـع فعـل اإلجهــاض فـي فتـرة معينــة خـالل المــدة  أن

تـتم والدتـه  أنالتي يعتبر فيها الحمل جنينـا أي قبـل 
  .  ) ١٥(  طبيعي بشكل

بـــــه قـــــوانين العقوبـــــات  أخـــــذتوهـــــذا مـــــا 
،  واإلمــاراتيالعراقــي والمصــري والفرنســي والكــويتي 

وقـوع جريمـة اإلجهـاض خـالل  إمكانيـة حيـث عـدت

فتــــرة الحمــــل منــــذ لحظــــة تكــــوين الخاليــــا األولــــى 
للجنين والتصاقها بالرحم وحتى بداية عمليـة الوضـع 

ــــــر .  ) ١٦(  الطبيعــــــي أو المبتســــــر ( المــــــادة   إنغي
من قـانون الجـرائم و العقوبـات اليمنـي رقـم )  ٢٣٩
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 إذا إاللــــــم تعتــــــرف بالحمــــــل  ١٩٩٤لســـــنة )  ١٢( 
  . متخلقا  أصبح

إلــــــى انــــــه ال توجــــــد أي  اإلشــــــارة وتجــــــدر
حامــل  المـرأة إناعتقـد الطبيــب  إذامسـؤولية جزائيــة 

إجهاضها ثم اتضح له عكس ذلـك، ويترتـب  وحاول
ـــةعلـــى ذلـــك عـــدم  تصـــور الشـــروع فـــي هـــذه  إمكاني

الجريمــة لوجــود االســتحالة القانونيــة التــي تقــوم علــى 

 المتمثـــــل اإلجهـــــاضانعـــــدام محـــــل جريمـــــة  أســـــاس
تصـور ارتكـاب جريمـة  إمكانيـةمع .  ) ١٧(  بالحمل 

ــــال حــــق  إذا أخــــرى ــــت الوســــيلة المســــتخدمة تن  كان
  .  أسلفنافي سالمة جسمها أو صحتها كما  المرأة

  املطلب الثاني

  الركن املادي
يقــوم الــركن المــادي فــي جريمــة اإلجهــاض 

ــــة عناصــــر هــــي الفعــــل  والنتيجــــة  ألجرمــــيعلــــى ثالث
ســــــببية التـــــي تـــــرتبط بينهمــــــا عالقـــــة الالاإلجراميـــــة و 

  : وحسب التفصيل اآلتي 

  :فعل اإلجهاض : أوال 
ينهــي حالــة  أنوهــو كــل نشــاط مــن شــانه  

الحمل قبل موعد الـوالدة الطبيعـي و يخـرج الجنـين 

 أنقبــل األوان ، فالفعـــل يتحقــق بكـــل مــا مـــن شـــانه 
أو إلـى خروجـه  أمـهيؤدي إلى موت الجنين في رحم 

.  ) ١٨(  دة الطبيعـــــيمـــــن الـــــرحم قبـــــل موعـــــد الـــــوال

يقع اإلجهاض فـي أي مرحلـة مـن مراحـل  أنويمكن 
يكون اإلجهـاض  أنالحمل بحيث يستوي في ذلك 

قــد ارتكــب فــي بدايــة الحمــل أو فــي وســطه أو فــي 
  .  ) ١٩( نهايته 

ولم يحدد المشرع العراقي وسيلة محـددة 
 إذلإلجهـــــاض ، فكـــــل الوســـــائل ســـــواء فـــــي نظـــــره  

ــــه  )  ١ف/  ٤١٨( نصــــت المــــادة  (...... علــــى ان

أفضى اإلجهاض أو الوسـيلة التـي اسـتعملت فـي  إذا
وكلمـــة وســـيلة واســـعة لهـــا .  ) ٢٠(  ...... )أحداثـــه 

دالالت كثيـــرة و متنوعـــة بحيـــث تشـــمل فـــي معناهـــا  
  . كل ما يمكن استخدامه الرتكاب الجريمة

وغالبا ما يتم استخدام وسـائل غيـر طبيعيـة 
الجنــين  وهنــاك  إخــراجو إلنهــاء الحمــل ) صــناعية ( 

الكثيـــر مـــن الوســـائل تســـاعد علـــى اإلجهـــاض ، قـــد 
مطمثـة  أدويـةتكون وسائل كيميائيـة كإعطـاء الحامـل 

مباشــــر علـــــى الــــرحم تحـــــدث  تـــــأثيرذات  أدويــــةأو 

ــــرحم يكــــون مــــن شــــانها  تقلصــــات فــــي عضــــالت ال
الجنــين، أو إعطائهــا مــادة قاتلــة للجنــين، أو  إخــراج

ــــ بإدخــــالقــــد تكــــون  ــــوب برمنكن ات البوتاســــيوم حب
بــــــداخل فتحـــــــة الـــــــرحم ، أو بالتـــــــداخل الجراحـــــــي 

 أداةباســـتخدام وســـائل ميكانيكيـــة كإدخـــال آلــــة أو 

إلى الرحم تخـرج الجنـين أو تقتلـه ، أو توجيـه أشـعة 
ــــه ، أو  ــــين أو تقتل إلــــى جســــم الحامــــل تخــــرج الجن

تــدليك جســم الحامــل أو ضــرب الحامــل أو القــذف 
الـبطن بصــورة بهـا مـن مكـان مرتفــع أو الضـرب علـى 

  .  ) ٢١(  الجنين أو قتله إخراجتساعد على 

يتصـــــــــور ارتكـــــــــاب جريمـــــــــة  أنويمكـــــــــن 
ــــب للمــــرأة  ــــك بتــــرك الطبي ــــاع وذل اإلجهــــاض باالمتن

الحامل دون رعاية طبية أو رقابة مما يـؤدي بالنتيجـة 
ـــين أو قتلـــه داخـــل  وإخـــراجالحمـــل  إنهـــاءإلـــى  الجن

  الرحم 

  :النتيجة اإلجرامية  : ثانيا 
ل هـــذه النتيجـــة بمـــوت الجنـــين فـــي وتتمثـــ

مــن الــرحم قبــل الموعــد الطبيعــي  إخراجــهالــرحم أو 
 إحـــــدىالنتيجـــــة اإلجراميـــــة تتخـــــذ  إنللـــــوالدة، أي 

صــورتين، األولــى يمــوت فيهــا الجنــين وهــو فــي رحــم 
ولــو   أمــه، والثانيــة يخــرج فيهــا الجنـين مــن رحــم  أمـه

ـــاة فـــان اإلجهـــاض يعـــد متحققـــا   كـــان قـــابالً  . للحي
صـورة األولـى يكـون االعتـداء واقعـا علـى حـق ففي ال

ـــــين فـــــي الحيـــــاة،   الصـــــورة الثانيـــــة يكـــــون أمـــــاالجن
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

علـى حـق الجنـين فـي النمـو الطبيعـي  االعتـداء واقعـاً 
  . ) ٢٢( والوالدة الطبيعية  أمهفي رحم 

ـــى  )  ٢٣٩( المـــادة  إنوتجـــدر اإلشـــارة إل
من قانون الجرائم والعقوبات اليمنـي اشـترطت لقيـام 

يســقط الجنــين ميتـــاً متخلقــاً، فــي حـــين  أن الجريمــة
ــــم يشــــترطاً  إننجــــد  المشــــرع العراقــــي والمصــــري ل
ثـم يمـوت أو  يسقط الجنين حياً  أنيستوي  إذذلك 

ــــزل الجنــــين ميتــــاً  أن ــــذلك يكــــون المشــــرعان . ين وب
العراقـــي والمصـــري قـــد وفـــرا اكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن 

مـن  يبـدأالحمـل  إنالحماية الجنائيـة للجنـين، ذلـك 
 المــرأة التلقــيح أي باإلخصـاب باتحــاد بويضـة لحظـة

ســــقطت تلــــك  فــــإذامــــع الحيــــوان المنــــوي للرجــــل، 

ـــــر المخلقـــــة فـــــان جريمـــــة  المضـــــغة المخلقـــــة أو غي
  .  ) ٢٣(  اإلجهاض تقع لتحقق النتيجة اإلجرامية

  

  :العالقة السببية  : ثالثا 
تقــــوم عالقــــة ســــببية بــــين فعــــل  أنيشـــترط 

خروجـــه مـــن  الطبيـــب المجهـــض ومـــوت الجنـــين أو
كقيــام ،  ) ٢٤(  الــرحم قبــل الموعــد الطبيعــي لوالدتــه

ــــب بصــــرف الــــدواء لــــالم الحامــــل دون   إتبــــاعالطبي
 إنـــزالمهنـــة الطـــب ممـــا يـــؤدي إلـــى  وأصـــولقواعـــد 

يقوم الطبيب بـأجراء تـدخل جراحـي  أنالجنين ، أو 

بــه  فــإذابوجــود ورم فــي الــرحم  لــالم الحامــل معتقــداً 
ـــــ ـــــين فيقـــــوم بإخراجـــــه مـــــن ال ـــــرك  أنرحم ، أو جن يت

علـــى  الطبيـــب المعـــالج المريضـــة دون عـــالج خوفـــاً 
وضــع الجنــين فيســقط الجنــين بســبب ســوء الحالـــة 
الصحية لالم الحامل وفي هذه األمثلـة وسـواها تقـوم 

العالقة السببية بين فعل الطبيب أو امتناعه وإسقاط 
  . ) ٢٥(  الجنين

وفي حالـة انتقـاء العالقـة السـببية بـين فعـل 
ب والنتيجــة الجرميــة المتمثلــة بــإخراج الجنــين الطبيــ

وإنهـــــاء الحمـــــل فـــــال يســـــال الطبيـــــب عـــــن جريمـــــة 

إجهاض ، فالطبيب الذي يضرب امرأة حبلى بقصـد 
إجهاضـــها ثـــم تتعـــرض لحـــادث ســـقوط علـــى األرض 

الجنــين فـان الطبيــب ال يســال عــن  إســقاطإلـى  أدى
  . ) ٢٦( عن شروع فيها وإنماجريمة إجهاض تامة 

  

  لثالثاملطلب ا

  الركن املعنوي
 أنجريمـة اإلجهـاض جريمــة عمديـة يجــب 

ـــوافر لقيامهـــا القصـــد  ـــى تـــنهض  ألجرمـــييت العـــام حت

فـــــال ،  ) ٢٧(  المســـــؤولية الجزائيـــــة بحـــــق الطبيـــــب
يرتكب هذه الجريمـة الطبيـب الـذي يتسـبب بخطئـه 

  . حامل  امرأةفي إجهاض 
 واإلرادةوهـذا القصــد يتطلــب تــوافر العلــم 

حامــــل ،  المــــرأة إنينصــــرف إلـــى  أنفـــالعلم يجــــب 

حامـل  المـرأة إنالطبيـب فعلـه وهـو يجهـل  أتـى فـإذا
 أنويجـــب  ) ٢٨( لديـــه  ألجرمـــيفـــال يتـــوافر القصـــد 

الفعــل  إتيــانيتــوافر هــذا العلــم لــدى الطبيــب لحظــة 
ـــالي اإلجرامـــي كـــان يجهـــل وجـــود الحمـــل   إذا، وبالت

الفعــل ثــم يعلــم بــه بعــد ذلــك فــال قيــام  إتيــانلحظــة 

يعلــم الطبيــب  أنلديــه، كمــا يجــب  لجرمــيأللقصــد 
الوســـــيلة التـــــي يعـــــول عليهـــــا صـــــالحة ألحـــــداث  إن

 امـــــرأةفالطبيـــــب الـــــذي يعطـــــي ،  ) ٢٩(  اإلجهـــــاض
 إنهـابـالجنين أو يعتقـد  تضـرحامل مادة يظن أنها ال 

تسـاعد الجنــين علــى النمــو بشـكل طبيعــي ثــم تــؤدي 

الجنـــين وموتـــه فـــان القصـــد  إنـــزالهـــذه المـــادة إلـــى 
ــــه  ألجرمــــي ــــاً لدي كمــــا يتطلــــب القصــــد . يعــــد منتفي

فــي هــذه الجريمــة انصــراف إرادة الطبيــب  اإلجرامــي
ــــى  ــــانإل ــــق النتيجــــة  إتي ــــى تحقي فعــــل اإلجهــــاض وإل

ــــل  أناإلجراميــــة أي يجــــب  تنصــــرف أرادتــــه إلــــى قت

قبــل  أمــهالجنــين فــي رحــم أمــه أو إخراجــه مــن رحــم 
ولكــــــن مثلمـــــــا يقـــــــع . الموعــــــد الطبيعـــــــي للـــــــوالدة 

 الخطــأفانــه قــد يحــدث عــن طريــق  اً اإلجهــاض عمــد
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حــدث اإلجهــاض خطــأ فــال  إذاولكــن  ألعمــديغيــر 
وهـذا ،  ) ٣٠(  عقاب عليه النتفـاء الـنص علـى ذلـك

يؤدي إلـى أضـعاف  ألنهاالتجاه التشريعي محل نظر 
  . الحماية الجنائية للجنين 

الشــــــريعة اإلســــــالمية  إنوجــــــدير بالــــــذكر 
اإلجهـــاض الســـمحاء تقـــيم المســـؤولية الجزائيـــة عـــن 

 إنفلقــــد روي ) اإلجهــــاض الخطــــأ (  ألعمــــديغيــــر 

 أمـــركـــان قـــد ) رض ( الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب 
بمثول امرأة فـي مجلسـه لـم يكـن يعلـم بأنهـا حامـل، 

فعنـــــدما وصــــــل المكلــــــف بإحضــــــارها ابلغهــــــا بــــــأمر 
الخليفة وانه يطلبها للمثول أمامه فسقط جنينهـا مـن 

فقـــال الخـــوف  فعـــاد المكلـــف وابلـــغ عمـــر بـــذلك، 

أنـت مـؤدب  إنمـاماذا ترون، فقال بعضـهم  ألصحابه
اإلمــام علــي بــن  إنلــيس عليــك وزر مــا حصــل، غيــر 

ــــي ــــب  أب كــــان هــــذا رأيهــــم فقــــد   إنقــــال ) ع ( طال
اخطئـــــوا وان كانـــــت نصـــــيحة تصـــــادف هـــــواك فمـــــا 

عليــك ديــة الجنــين فأنــت  إننصــحوا لــك ، فــالرأي 
حملهـــا  وأســـقطت المـــرأة مـــؤدب وانـــك قـــد أفزعـــت

يبعــــث  أنن هــــذا مــــن مــــؤدب يشــــترط فيــــه وال يكـــو 

األمـــان فـــي نفـــوس الرعيـــة فـــاتبع الخليقـــة عمـــر رأي 
 ◌ً إجماعـا فأصـبحواقـره اآلخـرون ) ع ( اإلمام علي 

 )٣١ (  .  
ويتضح لنا مما تقـدم انـه ال يوجـد مـا يمنـع 

 فــإذامــن معاقبــة الطبيــب عــن جريمــة إجهــاض خطــا، 
ــــب عــــالج امــــرأة حامــــل ولــــم يقــــدم لهــــا  أهمــــل طبي

يــة الصــحية الكافيــة فتســقط جنينهــا فانــه يكــون الرعا
ــــام  قــــد ارتكــــب إجهــــاض خطــــأ ، و بالتــــالي فــــان قي

حامـل معتقــداً  ةالمــرأالطبيـب بـأجراء عمليــة جراحيـة 
بقــــاء الجنــــين فــــي رحمهــــا يشــــكل خطــــورة علــــى  إن

 إنحياتهــا فقـــام بإســقاط الجنـــين و تبــين بعـــد ذلـــك 
كـان ناشــئاً عــن   وإنمــافعـل الطبيــب لــم يكـن لضــرورة 

وقواعـد مهنـة الطـب  أصولسوء تقدير وعدم مراعاة 

وفـي هـذا المثــال يالحـظ قيـام خطــأ غيـر عمـدي مــن 
كانــت المســؤولية الجزائيــة عــن   فــإذاقبــل الطبيــب ، 

العمـد وحـده فهـذا يعنـي  أساساإلجهاض تقوم على 
الطبيـب مـن العقوبـة الن مـا ينسـب  إفالتبالضرورة 

لــــذا . يكــــون خطــــأ غيــــر عمــــدي أن إاللــــه ال يعــــدو 
نـدعو المشـرع الجزائـي العراقـي إلـى تعـديل نصـوص 

والمتعلقــــــــة بجريمــــــــة )  ٤١٩و  ٤١٨و  ٤١٧ (المــــــــواد 

حالـة العمـد أو  اإلجهاض وجعلهـا قابلـة للتطبيـق فـي
  .)  ٣٢( على حد سواء ألعمديالخطأ غير 

  املبحث الثالث

  صور اإلجهاض
يــذهب الفقــه إلــى تقســيم صــور اإلجهــاض 

رضــا الحامــل بوقــوع  تقســيمات متعــددة، فمــن حيــث

فعل اإلجهاض عليهـا يقسـم اإلجهـاض إلـى إجهـاض 
رضــائي وإجهــاض غيــر رضــائي، ومــن حيــث التجــريم 
والعقــاب يقســم إلــى إجهــاض جنــائي وإجهــاض طبــي 

أو عالجــــــي، ومــــــن حيــــــث مشــــــروعيته يقســــــم إلــــــى 
إجهــــاض مشــــروع وإجهــــاض غيــــر مشــــروع وســــوف 

  : هذه الصور في المطالب اآلتية  نتناول

  ولاملطلب األ

  )االختياري (  ألرضائياإلجهاض 
 المـــرأة تتحقـــق هـــذه الصـــورة عنـــدما تقـــوم

الحامـل بإجهــاض نفســها عمــدًا ودون مســاعدة أحــد 
أو دون تحــريض مــن أحــد وبــأي وســيلة مــن وســائل 

ويطلـق علـى هـذه الصـورة مـن اإلجهــاض  . اإلجهـاض
وفـــــي هـــــذه الصـــــورة مـــــن ) اإلجهـــــاض اإليجـــــابي ( 

مـل هـي الجـاني ويكــون الحا المـرأة اإلجهـاض تكـون

 أنكمـــا يمكـــن .  ) ٣٣(  الجنـــين هـــو المجنـــي عليـــه
 المـرأة تتحقق هذه الصورة من اإلجهـاض بـان تمكـن

الحامــــل شخصــــاً  أخــــر كالخطيــــب أو الصـــــديق أو 
القابلــــة مـــــن مباشـــــرة فعــــل اإلجهـــــاض عليهـــــا وهـــــي 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

أرادتهـا ، ويطلـق علـى هـذا النـوع مــن و بكامـل وعيهـا 
  ) . اإلجهاض السلبي ( اإلجهاض 

المشــرع الجزائــي  إنوتجــدر اإلشــارة إلــى 
لنفســها  المـرأة العراقـي قـد أشــار إلـى صـورة إجهــاض

ــــــــالقول )  ١ف/  ٤١٧( فــــــــي المــــــــادة  ــــــــب ( ب يعاق
بالحبس مدة ال تزيد على سـنة وبغرامـة ال تزيـد علـى 
مائـــة دينــــار أو بإحـــدى هــــاتين العقـــوبتين كــــل امــــرأة 

 أجهضـت نفسـها عمــدا بأيـة وســيلة كانـت أو مكنــت
فــي حــين نصــت الفقــرة  ) . غيرهــا مــن ذلــك برضــاها 

 علــى معاقبــة مــن يجهــض)  ٤١٧( مــن المــادة)  ٢( 
بــذات العقوبــة المقــررة لمــن  برضــاهاالحامــل  المــرأة

تجهـض نفسـها وهـي الحـبس مـدة ال تزيـد علـى سـنة 

ـــار أو  ـــة دين ـــد علـــى مائ  بإحـــدىوالغرامـــة التـــي ال تزي
  . هاتين العقوبتين 

راقي في هـذه المـادة المشرع الع إنونجد 
الحامــل إلــى  ةيرشــد المــرألــم يــنص علــى معاقبــة مــن 

الطـــــرق والوســـــائل التـــــي تســـــاعد علـــــى اإلجهـــــاض 
 ٢٦٢( بعكس ما فعل المشرع المصـري فـي المـادة 

داللـة فيها بين فعل اإلجهاض و بـين  ساوىحيث ) 

إلى الطريقـة أو الوسـيلة التـي يمكـن  وإرشادها ةالمرأ
 إلحـــداثو بواســـطة غيرهـــا تســـتخدمها بنفســـها أ أن

وبذلك يكون المشرع المصري قـد  ) ٣٤( اإلجهاض
وســع مــن نطــاق العقــاب علــى اإلجهــاض بــان جعــل 

الحامــل إلــى الوســيلة فــاعال  ةيــدل المــرأالغيــر الــذي 

  .  ) ٣٥(  أصليا

 المــــــرأة رضــــــا إنويتبــــــين لنــــــا ممــــــا تقــــــدم 

، فقـد عاقـب إلباحتهالحامل باإلجهاض ال يعد سببا 
قامــت بإجهــاض نفســها  إذاالحامــل  رأةالمــ المشــرع
مكنت غيرها من مباشرة فعـل اإلجهـاض  إذاوعاقبها 

الحــق  إنعليهــا، ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى 
هـو الجنـين  وإنماالحامل  األمموضوع الحماية ليس 

و بالتــالي فهـــي ال تمتلـــك حــق التصـــرف فيـــه كيفمـــا 
  . تشاء

  

  

  

  

  املطلب الثاني

  )اإلجباري (  ألرضائياإلجهاض غري 
وتتحقق هذه الصورة مـن اإلجهـاض عنـدما 

الحامــل  ةرضــا المــرأتــتم بــإرادة وعلــم الغيــر وبــدون 
عــن أرادتهــا و بصــرف النظــر عــن الطريقــة أو  ورغمــاً 

ـــين  فقـــد . الوســـيلة التـــي تســـتعمل فـــي إســـقاط الجن

مــن قــانون العقوبــات )  ١ف/  ٤١٨( نصـت المــادة 
 تزيد علـى يعاقب بالسجن مدة ال(  أنالعراقي على 

 )رضــاها  امـرأة بــدون عشـر ســنين مـن أجهــض عمــداً 
)٣٦ ( .  

ــــــــر  إنويالحــــــــظ  المشــــــــرع العراقــــــــي اعتب

الحامــــل  ةرضــــا المــــرأاإلجهــــاض المصــــحوب بعــــدم 
جنايــــــة حيــــــث انــــــه اشــــــد خطــــــورة مــــــن اإلجهــــــاض 

ولتحقــــق هــــذه . الحامــــل  ةبرضــــا المــــرأالمصـــحوب 

حامــل وان  ةتكــون المــرأ أنالصــورة الجرميــة يجــب 
جهــاض أي ال ترضــى بــه وان يقــوم الجــاني تــرفض اإل

بإجهاضـــها عمـــداً وان تنصـــرف أرادتـــه إلـــى ارتكـــاب 
الفعـــل المـــؤدي لإلجهـــاض باســـتعمال الوســـيلة التـــي 
يجـــدها مناســــبة، وهـــو عــــالم بأنهـــا حامــــل وبأنهــــا ال 

ترغب في اإلجهـاض قاصـدا مـن ذلـك إنـزال جنينهـا 
 .  

المشــــــرع العراقــــــي لــــــم يتطلــــــب  إنكمــــــا 
مشدد الموصـوف فـي هـذه الصـورة لتحقق الظرف ال

اســتخدام وســيلة معينــة الرتكــاب الجريمــة، كمــا لــم 
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الحامـل درجــة  ةعلـى المـرأيبلـغ االعتـداء  أنيشـترط 
  . معينة من الجسامة 

ولعــــل الحكمــــة مــــن وراء اعتبــــار المشــــرع 
الحامــــل  ةرضـــا المــــرألإلجهـــاض المصــــحوب بعــــدم 

ــــة تكمــــن فــــي  مشــــدداً  ظرفــــاً  الجــــاني قــــد  إنللعقوب
فــــي اســــتمرار نمــــو جنينهــــا  األمى علــــى حــــق اعتــــد

وخروجــه إلــى الحيــاة فــي الموعــد الطبيعــي، كمــا انــه 

  . اعتدى على حق الجنين في الحياة المستقبلية 
  

  املطلب الثالث

  اإلجهاض الطبيعي
قـــد يقـــع اإلجهــــاض وينتهـــي الحمـــل قبــــل 

تتـدخل إرادة  أنموعده الطبيعـي بصـورة تلقائيـة دون 

وهـــذه .  ) ٣٧(  وثـــهأي شـــخص أو تتســـبب فـــي حد
الصورة من اإلجهاض تحدث ألسباب كثيرة منهـا مـا 

يتعلق بالحالة الصحية لالم كإصـابتها بمـرض قبـل أو 
بعد الحمل، ومنها ما يتعلـق بـالجنين كحـدوث خلـل 
في تركيب الجنين منـذ بدايـة تخلقـه أو نتيجـة مـرض 

  . في أيامه األولى  أمهأصيب به الجنين في رحم 
ي اإلجهــاض الطبيعــي وراءه وغالبــا مــا يخفــ

بمجهــود  ةقامــت المــرأ فــإذا، إجهاضــا جنائيــاً عمــدياً 
ــــف بقصــــد  ــــزالعني ــــد قيامهــــا بــــذلك  إن ــــين فعن الجن

تصــاب بمضــاعفات منهــا النزيــف وفــي هــذه الحالــة 

قـــــد ال يســـــتطيع الطبيـــــب القيـــــام بـــــأي شـــــي ســـــوى 
إجهــاض طبيعــي  إنهــاإجهاضـها ، وتقيــد الحالــة علــى 

يقــة إجهــاض جنــائي ولكــن فــي الحق إنهــابــالرغم مــن 
  .  ) ٣٨(  إثباتهلم يكن من المتعذر  إنمن الصعب 

  املطلب الرابع

( اإلجهاض اجلنائي واإلجهاض الطبي 
   )االضطراري 

ذهب رأي في الفقه إلى تقسيم اإلجهـاض 
إلى اإلجهـاض الجنـائي واإلجهـاض الطبـي ، ويقصـد 

غيـر طبيـة  ألسبابباإلجهاض الجنائي هو الذي يتم 
اإلجهـاض  أمـا. جية ويعد خارجا عـن القـانون أو عال

 ألســبابالطبــي فيقصــد بــه اإلجهــاض الــذي يجــري 

 المـرأة ىطبية عالجية، وتحت أشراف طبيب، وبرض
  .  ) ٣٩(  الحامل

وقــــــد اســــــتقر التشــــــريع والفقــــــه والقضــــــاء 
المقارن على إعفاء كـل مـن الطبيـب والمـرأة الحامـل 

ي الــذي مــن العقــاب فــي حالــة تــوافر اإلجهــاض الطبــ

الحامـل مـن خطـر جسـيم   األميقصد بـه إنقـاذ حيـاة 
يهـــــدد صـــــحتها نتيجـــــة الحمـــــل أو الـــــوالدة، ويعـــــود 

أساس امتناع المسؤولية الجزائية إلى توافر مـانع مـن 
  . موانع المسؤولية الجزائية وهي حالة الضرورة 

أو  األملحيــاة  كمــا يبــاح اإلجهــاض إنقــاذاً 

علــى  ســتناداً فــي حالــة الخطــر الــذي يهــدد صــحتها ا
للحـق  المبادئ العامـة التـي تحكـم اإلباحـة اسـتعماالً 

في مجـال العمليـات الجراحيـة والعـالج علـى أصـول 
ـــاً  فـــإذا)  ٤٠( الفـــن  ـــة  إن اثبـــت طبي الحامـــل  األمحال

الصـحية ال تتحمــل الحمـل واآلم الوضــع ، أو كانــت 
تتحمــل  أنصـغيرة السـن ال تقــوى لصـغرها علـى  األم

تســـــبب الحمـــــل فـــــي ســـــوء  اإذمشـــــاق الحمـــــل، أو 

محققـاً أقـدامها علـى  وأصبحالحالة النفسية للحامل 
مـا  إذااالنتحار أو أحداث إصابات جسـيمة بنفسـها 

 يكـــــون اإلجهـــــاض مباحـــــاً ،  ) ٤١(  اســـــتمر الحمـــــل
تقـدم علـى مصـلحة الجنــين  األموذلـك الن مصـلحة 

  .  ) ٤٢(  للمجتمع أصلح األمالن بقاء 

ــ رار تــوافر احــد وللخبــرة الطبيــة دور فــي إق
يثبــت  أنأســباب اإلباحــة مــن عدمــه، بحيــث يجــب 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

ـــــب المجهـــــض  ـــــة والقواعـــــد  إنالطبي األصـــــول الفني
ــــة  إنــــزالالطبيــــة تســــتوجب  ــــين كضــــرورة عالجي الجن

يراعــي  أنعمليــة اإلجهــاض  إباحــةويراعــى فــي حالــة 
(  الطبيب األصول والقواعـد الطبيـة المتعـارف عليهـا

٤٣ (  .  
ـــــــذكر  ـــــــانو  إنوالجـــــــدير بال ـــــــات ق ن العقوب

 إليــهالعراقــي ال يعاقــب علــى اإلجهــاض الــذي يلجــا 

الطبيــب إلنقــاذ حيــاة امــرأة حامــل وذلــك الن عملــه 
هذا يستند إلى استعمال الحق فـي مجـال العمليـات 

ــــة والعــــالج طبقــــا للمــــادة  ــــات )  ٤١( الجراحي عقوب

ــــي تــــنص علــــى  وقــــع الفعــــل  إذاال جريمــــة (  أنوالت
ــــــر لحــــــق مقــــــرر بمقتضــــــى ال اســــــتعماالً  قــــــانون ويعتب

ــــ عمليـــات الجراحـــة  ٢. …ـــــ  ١اســـتعماال للحـــق  ـ
برضــــاء  أجريــــتالفــــن متــــى  أصــــولوالعــــالج علــــى 

بغيـــر رضـــاء  أجريـــتالمـــريض أو ممثلـــه الشـــرعي أو 

  . )٤٤()في الحاالت العاجلة أيهما
ويتضــح مــن نــص هـــذه المــادة ومــا اســـتقر 

 إنعليه الرأي في الفقه وما أقرته المـؤتمرات الطبيـة 
إجهــاض الحــاالت التــي يبــاح فيهــا للطبيــب  أهــممــن 
، األماإلجهــاض إنقــاذاً لحيـــاة : الحامــل هـــي  ةالمــرأ

ــــذي  األمواإلجهــــاض إنقــــاذًا لصــــحة  مــــن الخطــــر ال
واإلجهـاض فـي  يهدد صـحتها بـأذى جسـيم و دائـم،

حالـــــة التشـــــوهات وعـــــدم إتمـــــام التكـــــوين الخلقـــــي 
ـــر  أنعلـــى . الطبيعـــي للجنـــين  يثبـــت ذلـــك فـــي تقري

مــن لجنــة طبيــة معتمــدة مؤلفــة مــن ثالثــة  طبــي صــادر

أخصـائيين فــي مستشـفى األمــراض النسـائية والتوليــد 
  .  ) ٤٥(  أو من قسم التوليد في مستشفى عام

قانون العقوبات العراقي ال يعاقـب  إنكما 
الطبيـب إلنقـاذ حيـاة  إليهعلى اإلجهاض الذي يلجا 

ــــك الن عملــــه هــــذا يكــــون نتيجــــة  األم الحامــــل وذل
منــه و التــي تــنص )  ٦٣( ورة طبقــا للمــادة حالــة ضــر 

مـــــن ارتكـــــب جريمـــــة  ال يســـــأل جزائيـــــاً (  أنعلـــــى 

ضـرورة وقايـة نفسـه  أو غيـره أو مالـه أو  إليهـاألجأته 
مــال غيــره مــن خطــر جســيم محــدق لــم يتســبب هــو 

ــــه منعــــه بوســــيلة  عمــــداً  ــــم يكــــن فــــي قدرت  أخــــرىول
يكـــون الفعـــل المكـــون للجريمـــة متناســـبا  أنوبشـــرط 

المراد اتقاؤه وال يعتبر فـي حـال ضـرورة مـن والخطر 
   ) ٤٦(  )أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر 

ومـــــن جانبـــــه لـــــم يـــــنص قـــــانون العقوبـــــات 

العراقـــي صـــراحة علـــى إعفـــاء اإلجهـــاض الطبـــي مـــن 
المســؤولية الجزائيــة ولــم يفــرق بينــه وبــين اإلجهــاض 

الجنــائي المتعمــد الــذي يجــري مــن دون دافــع طبــي 
فقــــد نــــص القـــــانون علــــى معاقبــــة مـــــن . أو عالجــــي

فـــي ،  ) ٤٧(  يجهــض امــرأة حامــل برضــاها بــالحبس

حـين عاقـب بالسـجن مــدة ال تزيـد علـى عشـر ســنين 
 امــرأة بــدون رضــاها ، ويعــد ظرفــاً  مــن أجهــض عمــداً 

كان الجـاني طبيبـاً أو صـيدلياً أو كيميائيـاً   إذا مشدداً 
ـــــة ـــــم تتضـــــمن نصـــــوص التشـــــريع .  ) ٤٨(  أو قابل ول

 أمــا ) ٤٩(  ي علــى مـا يعــرف باإلجهـاض الطبــيالعراقـ
ـــاة  مـــن الهـــالك أو  األمإجـــازة اإلجهـــاض إنقـــاذاً لحي

 إلنقاذهـــا مـــن خطــــر جســـيم يهــــدد صـــحتها تهديــــداً 

فـــال يوجـــد فـــي التشـــريع العراقـــي مـــا يبــــيح  جســـيماً 
اإلجهــاض الطبــي صــراحة فــي حالــة تــوافر مثــل تلــك 

ـــراجح فـــي الفقـــه  ـــرأي الغالـــب وال الظـــروف ولكـــن ال
اإلجهــــاض فــــي مثــــل تلــــك  إجــــراء إنب إلــــى  يــــذه

للقواعـد العامـة ومـا  الظروف مسموح بـه وجـائز طبقـاً 

  . ) ٥٠(  تقتضي به حالة الضرورة

والحكمة من تشديد العقوبـة علـى األطبـاء 

ترجـــــع إلـــــى ســـــهولة قيـــــام الطبيـــــب أو الصـــــيدلي أو 
ـــــالطرق  الكيميـــــائي أو القابلـــــة باإلجهـــــاض وعلمـــــه ب

مع سـهولة إخفـاء أمـره ، كمـا  ،إليهوالوسائل المؤدية 

مـن المتصــفين بهــذه الصــفة  مـن يرتكــب إجهاضــاً  إن
يخـــــــالف القـــــــوانين واألصـــــــول الطبيـــــــة واألخالقيـــــــة 

المعمول بها في مهنـة الطـب ويسـخر خبرتـه العلميـة 
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لغرض نفعي غير مشروع ليس هو الغرض الذي كـان 
 ) ٥١(  توجه هذه الخبـرة والمعرفـة لتحقيقـه أنيجب 

.  
قـانون العقوبـات الفرنســي وال  ولـم يتضـمن

المصــري نــص تشــريعي يــنظم اإلجهــاض ، وان كــان 

الفقه والقضاء متفقين باإلجماع علـى إعفـاء الطبيـب 
مــــن العقــــاب فــــي حالــــة تــــوافر اإلجهــــاض العالجــــي 

الذي يقصد به إنقاذ حيـاة الحامـل مـن خطـر جسـيم 
ـــوالدة ،   وأســـاسيهـــدد صـــحتها نتيجـــة الحمـــل أو ال

الجزائيــة عــن الطبيــب يســتند إلــى  امتنــاع المســؤولية

  . توافر حالة الضرورة 
لـــــيس كـــــل إجهـــــاض طبـــــي  بأنـــــهويالحـــــظ 

مشروع ولـيس كـل إجهـاض غيـر طبـي غيـر مشـروع ، 
ــــــيح  إذ ــــــة تب ــــــان بعــــــض التشــــــريعات الجزائي نجــــــد ب

تطلــــب  أنغيـــر طبيـــة ولمجـــرد  ألســـباباإلجهـــاض 

ــــة أو  األم الحامــــل ذلــــك مــــن الطبيــــب خــــالل الثالث
ـــى ، فاإلجهـــاض يعـــد مباحـــاً وان  األو  أشـــهرالســـتة  ل

 إنكمــا .  ) ٥٢( كــان ال يســتند إلــى أي ســبب طبــي 
ال ترجــع  ألســباببعــض التشــريعات تبــيح اإلجهــاض 

أو الجنــين، كإباحــة إجهــاض الجنــين  األمإلــى صــحة 

اســتمرار الحمــل يــؤذي نفســية طفــل  أنمــا ثبــت  إذا
 إنفي العائلة حتى لو كـان هـذا الطفـل بـالتبني، كمـا 

ت أخــرى تبــيح اإلجهــاض النفصــال الــزوجين تشــريعا
تــم ذلــك  إذابــالطالق أو ذهــاب الــزوج إلــى الحــرب 

  . ) ٥٣(  فترة الحمل أثناء

ـــــــذهب  ـــــــى تقســـــــيم  رأيوي ـــــــي الفقـــــــه إل ف
اإلجهـــــاض إلـــــى إجهـــــاض مشـــــروع وإجهـــــاض غيـــــر 

معيـــــــار  إنعلـــــــى هـــــــذا التقســـــــيم مشـــــــروع ويؤخـــــــذ 
فمـــا يعـــد  أخـــرالمشـــروعية يختلـــف مـــن تشـــريع إلـــى 

شــروعاً فــي احــد التشــريعات قــد يعــد غيــر إجهاضــاً م
فعلــى ســـبيل المثــال هنـــاك  أخــرمشــروع فــي تشـــريع 

كــــان   إذابعــــض التشــــريعات التــــي تبــــيح اإلجهــــاض 

الحمــل ســفاحاً ( الحمـل نتيجــة عالقــة غيـر مشــروعة 
كالتشــريع الجزائــي اإليطــالي والبولــوني والبرازيلــي ) 

 ) ٥٥(  التشـــــــريع العراقـــــــي أمـــــــا،  ) ٥٤(  والقبرصـــــــي

لمصــري واألردنــي واليمنــي والليبــي فــال يعــد ذلــك وا

  .  ) ٥٦(  اإلجهاض إلباحةسببا 

  

  

  

  املبحث الرابع

  طبيعة املسؤولية الطبية وأنواعها
مـــن اجـــل التعـــرف علـــى طبيعـــة المســـؤولية 
الطبيــة وأنواعهــا ال بــد فــي البدايــة مــن تحديــد معنــى 

المسؤولية الطبية ، وبيان الطبيعة القانونية لمسـؤولية 
لطبيب ومن ثم بيان أنـواع المسـؤولية الطبيـة وذلـك ا

  :في ثالثة مطالب وكما يأتي 
  

  املطلب األول

  حتديد معىن املسؤولية الطبية
المســؤولية مفهــوم يســتدل منــه علــى معنــى 

 إن أدقأو بمعنــــى  ) ٥٧( المؤاخــــذة وتحمــــل التبعــــة 

مصـــطلح المســــؤولية يســــتخدم للداللـــة علــــى معنــــى 

ـــزام شـــخص بتحمـــل العو  ـــي تترتـــب علـــى الت اقـــب الت
ســـلوكه الـــذي ارتكبـــه مخالفــــاً بـــه أصـــول أو قواعــــد 

يكـــون الســـلوك  أنويســـتوي فـــي ذلـــك  ) ٥٨( معينـــة 
لقواعــد األخــالق فحســب،  مخالفــاً  ســلبياً  أم إيجابيــاً 

مســؤولية  بأنهــاوتوصــف المســؤولية فــي هــذه الحالــة 
على ما تثيره مـن اسـتهجان فـي  أثارها، وتقتصر أدبية

ـــذلك المســـلك المخـــالف نفـــوس أفـــراد ا لمجتمـــع ل

  إذالقواعــــد األخــــالق واآلداب والســــلوك، غيــــر انــــه 
كــان الســلوك ينطــوي علــى مخالفــة لقواعــد القــانون، 

ة قانونيــــة تتبــــع يفــــان المســــؤولية هنــــا تكــــون مســــؤول

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ..........دراسة مقارنة/المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجھاض الحامل 

 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

بالضــــــرورة فــــــرض جــــــزاء قــــــانوني تحــــــدده الســــــلطة 
  . ) ٥٩(  المختصة في الدولة

هـذا  ويتضح لنا بـان فكـرة المسـؤولية وفـق
وفكــرة الجــزاء  والخطــأ  الخطــأالتحديــد تثيــر فكــرة 

أو قانونيين وتبعا لـذلك  أدبيينيكونا  أن أماوالجزاء 
  . ) ٦٠(  أدبية أو قانونية أماتكون المسؤولية 

دائرة قواعد األخـالق  إنومما ال شك فيه 

ـــى  أوســـع نطاقـــاً  مـــن دائـــرة قواعـــد القـــانون الن األول
و ربــه ونحـو نفســه نحـ اإلنســانتتسـع لتشــمل سـلوك 

بـــالخير وتنظـــر إلـــى نوايــــا  تــــأمرونحـــو غيـــره ، فهـــي 
ومقاصـــده فتقـــره علـــى مـــا يتجـــه منهـــا نحـــو  اإلنســان

 أمـــا ،الخيـــر وتؤاخـــذه علـــى مـــا يخـــرج بـــه عـــن ذلـــك

مـــن ذلـــك بكثيـــر  أضـــيقدائـــرة قواعـــد القـــانون فهـــي 
   ) ٦١(  بغيره اإلنسانتقتصر على تنظيم عالقة  ألنها

المســؤولية األدبيــة  إنونســتنتج ممــا تقــدم 
تــــدخل ضـــــمن دائــــرة األخـــــالق، فــــي حـــــين تـــــدخل 

المســــؤولية القانونيــــة ضــــمن دائــــرة القــــانون، وهــــذه 
 قانونيـاً  أو جـزاءاً   األخيرة تحمل علـى العمـوم التزامـاً 

 آثـــاراً نتيجـــة ســـلوك أو تصـــرف يرتـــب عليـــه القـــانون 

  .  ) ٦٢(  شرعية معينة

ة المسـؤولية القانونيـ إنومن هـذا يتبـين لنـا 

للطبيــب تــدخل ضــمن دائــرة القــانون ويترتــب عليهــا 
 الطبيــب فعــالً  إتيــانجــزاء قــانوني ، وذلــك فــي حالــة 

  فـــإذاالقـــانون ،  ألحكـــامأو مخالفـــة  يشـــكل خروجـــاً 

كانت القواعد التي جرى الخروج عنهـا أو مخالفتهـا 
من قواعد القانون المدني توصـف مسـؤولية الطبيـب 

ــــة ،  بأنهــــا ــــت مــــن ق  إذا أمــــامدني  وأحكــــامواعــــد كان
القــــانون الجنــــائي توصــــف بأنهــــا مســــؤولية جزائيــــة ، 
ومـن هنــا يتضــح بـأن المســؤولية الجزائيــة للطبيــب ال 

يجرمهــا القـانون أو االمتنــاع  أفعـاال بإتيانــه إالتتحقـق 
  . يوجب القانون عليه القيام بها  أفعالعن 

  

  

  

  املطلب الثاني

  الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبية
غالبا ما تنشأ بين الطبيب والمريض عالقـة 

تكــــون  أنوهــــذه العالقــــة هــــي عالقــــة إنســــانية قبــــل 

المسـؤولية األخالقيـة  إنعالقة قانونية، ولـذلك قيـل 
ـــــل  ـــــدأ قب ـــــة  أنللطبيـــــب تب تبـــــدأ المســـــؤولية القانوني

تحــــت تصــــرف  فــــالمريض الــــذي يضــــع نفســــه كليــــاً 
الطبيب يكون هو الطرف الضعيف في هـذه العالقـة 

المعادلــــة ممــــا يوجـــــب علــــى الطبيــــب التزامـــــات أو 
خاصــة خــارج نطــاق التقنيــة الطبيــة والعلميــة لعالجــه 

الطبيـة  أعمالـهمسؤولية الطبيب عـن  إنكما   وإرشاده

(  مسؤولية مهنية ذات طبيعة خاصـة األساسهي في 

٦٣ (   
بــــان  اً وقضــــاء ومــــن المســــتقر عليــــه فقهــــاً 

التـــزام التــزام الطبيـــب هــو التـــزام ببــذل عنايـــة ولــيس 
بتحقيق غاية فـالتزام الطبيـب هـو التـزام ببـذل العنايـة 
الالزمــــة والضــــرورية للمــــريض ولــــيس التــــزام بشــــفاء 

   .المريض الن الشفاء من عند اهللا عز و جل

كما يعـد التـزام الطبيـب ضـمن التشـريعات 

ـــــة  ـــــذل عناي ـــــزام بب ـــــة الت ـــــوائح والتعليمـــــات الطبي والل
ـــة وجهـــود صـــادقة ويقظـــة متفقـــة مـــع األصـــول ا لعلمي

ــــــة الثابتــــــة  ــــــة المقــــــررة، وهــــــي األصــــــول الطبي والفني

بـين  وعمليـاً  والمتعارف عليها نظرياً  والمستقرة علمياً 
يلم بها ويراعيها كل طبيـب  أناألطباء، والتي يجب 

الخبــرة  أهــلللعمــل الطبــي، وال يتســامح  إتيانــهوقــت 
  )  ٦٤(  المهنة أصحابوالمعرفة مع من يجهلها من 

والتشــــريعات الطبيــــة  اللــــوائح وقـــد نصــــت
ــةالتــي تــنظم  مهــن الطــب علــى هــذا االلتــزام ،  مزاول
 الصـــادرةتعليمـــات الســـلوك المهنـــي  إنفنجـــد مـــثال 
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  ١٢

 ٥/  ١٩فـي العـراق بتـاريخ  األطبـاءمن مجلس نقابة 

المســــؤولية الطبيــــة (  أنقــــد نصــــت علــــى  ١٩٨٥/ 

تجــاه المـــريض هـــي مســـؤولية عنايـــة ولـــيس مســـؤولية 
ـــــب مســـــؤو . شـــــفاء ل عمـــــا يســـــتعمله مـــــن وان الطبي

وسـائل ولـيس مسـؤول عـن الشـفاء وانـه مسـؤول عـن 
نتائج تقصيره فـي الواجبـات االعتياديـة سـواء بسـبب 

أو الخفــــــة أو الجهـــــــل  اإلهمـــــــالعــــــدم التــــــروي أو 

كـذلك   ،)يعرفها كل  طبيب  أنالتي يجب  باألشياء
مـن الالئحــة التنفيذيـة لنظــام )  ٢٧( المــادة  إننجـد 

 المملكـــة العربيـــة الســـعودية مهنـــة الطـــب فـــي مزاولـــة

التـزام الطبيـب ومسـاعديه هـو التـزام (  أنتنص علـى 
ــــــة  األصــــــولببــــــذل عنايــــــة يقظــــــة تتفــــــق مــــــع  العلمي

مـــن )  ٣١( كمـــا نصـــت المـــادة   ،)المتعـــارف عليهـــا 
عنـد ( على انه  ١٩٧٢لسنة  األردنيالدستور الطبي 

 أنقبــــول الطبيــــب معالجــــة أي مــــريض فمــــن واجبــــه 
ا فـــي طاقتـــه مـــن عنايـــة علميـــة يبـــذل لمريضـــه كـــل مـــ

  ) . وشخصية 
ويعــــــد انحــــــراف الطبيــــــب عــــــن الحــــــدود 
ـــي أمنـــه عليهـــا القـــانون  الطبيعيـــة لرســـالته المهنيـــة الت

لفقــدان الحصــانة  واللــوائح والتشــريعات الطبيــة ســبباً 
 إخـاللتلك الرسـالة، وبالتـالي فـان  إياهالتي تمنحها 

جعلـه الطبيب في تنفيذ هذا االلتزام اتجاه المريض ي
   ) ٦٥(  اإلخاللعرضة للمسائلة عن ذلك 

  املطلب الثالث

  أنواع املسؤولية الطبية
ــــب  أنال تعــــدو   إالتكــــون مســــؤولية الطبي

لـــذا فـــان . صـــورة مـــن صـــور المســـؤولية بوجـــه عـــام 
مسؤولية الطبيب تقسم إلـى مسـؤولية تأديبيـة ومدنيـة 

  : وجزائية وحسب التفصيل اآلتي 

  :ية املسؤولية التأديب: أوال 
تعــد المســؤولية التأديبيــة لألطبــاء مســؤولية 

 ألنهــاتكــون مســؤولية مهنيــة، وذلــك  أنســلوكية قبــل 

تتعلـق بســلوك الطبيــب تجــاه المهنــة وأصــولها وتجــاه 
المــريض الــذي ألزمتــه بــه قــوانين المهنــة وتشــريعاتها، 

والتـي تتعلـق بجوانـب متعـددة منهـا الحمايـة والرعايـة 
الســــــر  إفشــــــاءعـــــدم واإلرشـــــاد والنصــــــح والوفــــــاء و 

وغيرهــــــا مــــــن الســــــلوكيات التــــــي تنظمهــــــا  واآلداب
التشــريعات والتعليمــات المــنظم لمهنــة الطــب والتــي 

ـــاءتوجـــب علـــى  ـــد بهـــا األطب ـــزام والتقي ،  ) ٦٦(  االلت

فعــل يشــكل  أليالطبيــب  إتيــانبحيــث يترتــب علــى 
مــــن  إتباعــــهخروجــــا أو مخالفــــة للســــلوك المفــــروض 

مخـالف للقـيم  هذه المهنة وتصرف بشكل أصحاب
حقـــت  إتباعهـــاالمفـــروض عليـــه  األخالقيـــةوالقواعــد 

عليه تلك المسـؤولية ، ويطلـق علـى هـذه المسـؤولية 

( فــي كثيـــر مــن اللـــوائح والتشــريعات الطبيـــة تســـمية 
فعلى سبيل المثال نجـد  ) ٦٧(  ) التأديبيةالمسؤولية 

 مزاولةمن الالئحة التنفيذية لنظام )  ٣٢( المادة  إن
مـع عـدم (  إن  ب في السعودية تـنص علـىمهنة الط

المسؤولية الجزائية والمدنيـة يكـون  بأحكام اإلخالل
للمســـــــاءلة  الطبيــــــب أو أي مــــــن مســــــاعديه محــــــالً 

واجباتـــه المنصـــوص عليهـــا  بأحـــداخـــل  إذا التأديبيـــة

المهنـة أو كـان فـي  أصـولفي هـذا النظـام أو خـالف 
 وآدابهـاتصرفه ما يعـد خروجـا علـى مقتفيـات المهنـة 

مــــن قـــانون نقابــــة )  ٢٤( وكـــذلك نجــــد المـــادة ) . 
كــل طبيــب يخــل ( تــنص علــى انــه  األردنيــة األطبــاء

هــذا القــانون أو أي  ألحكــامبواجباتــه المهنيــة خالفــا 

ــــا مهنيــــا أو  نظــــام صــــادر بمقتضــــاه أو يرتكــــب خطئ
حقوقــه أو يقصــر فــي التزاماتــه وفــق الدســتور  يتجــاوز

س أو يقــدم الطبــي أو يــرفض التقيــد بقــرارات المجلــ
علــــى عمــــل يمــــس شــــرف المهنــــة أو يتصــــرف قــــي 

يحط مـن قـدرها يعـرض نفسـه   حياته الخاصة تصرفاً 

  ). التأديبمجلس  أمام تأديبية إلجراءات
وبخصـــوص العقوبـــات التـــي يجـــوز فرضـــها 

فهـــي  التأديبيـــةعلـــى الطبيـــب فـــي نطـــاق المســـؤولية 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

ــــع مــــن  متنوعــــة منهــــا التنبيــــه والغرامــــة الماليــــة والمن
المهنـــة وشـــطب اســـم الطبيـــب مـــن ســـجل ممارســـة 

 إنفنجـــد . المهنـــة وغيرهـــا  بمزاولـــةالمـــرخص لهـــم 
فــي العــراق  األطبــاءمــن قــانون نقابــة )  ٢٥( المــادة 

قـد بـين العقوبـات التـي يمكـن  ١٩٨٤لسنة  ٨١رقم 
تصـــــدرها لجنـــــة االنضـــــباط المشـــــكلة بموجـــــب  أن

ـــه عـــن عـــدم  ) ٦٨(  هـــذا القـــانون أحكـــام وهـــي التنبي

ـــاح مـــن ـــاب يوجـــه إلـــى  االرتي تصـــرفات الطبيـــب بكت
والـذي يكـون بكتـاب يعلـن ،  اإلنذارالمخالف ، أو 

دينــار وفــي حالــة  ١٠٠٠أو الحكــم بغرامــة مقــدارها 
تكرار المخالفة خالل ثالث سـنوات فتكـون الغرامـة 

ـــد عـــن  ـــع مـــن ممارســـة  ٢٠٠٠ال تزي دينـــار ، أو المن

ســنتين والغرامــة والمنــع فــي  تتجــاوزالمهنــة لمــدة ال 
مـــــن القـــــانون )  ٣٠( المــــادة  أمـــــا. ود البنـــــدينحــــد

فنصـت  ١٩٧٥لسن )  ٧( االتحادي اإلماراتي رقم 
العقوبــــات التأديبيـــة التــــي يجـــوز توقيعهــــا (  أنعلـــى 

  على الطبيب المخالف هي 
  .توجيه النظر -أ 

   .اإلنذار -ب 

  .سنة واحدة تتجاوزاإليقاف عن العمل لمدة ال -ج
مــــن ســــجل  ســــحب التــــرخيص و شــــطب االســــم -د 

   ) ٦٩(  )األطباء 
  

  املسؤولية املدنية  : ثانيا 
يقصــد بالمســـؤولية المدنيــة التـــزام المـــدين 

بـالتزام يقـع  إخاللـهبتعويض الضرر الذي ترتـب علـى 

ـــزام الـــذي حصـــل   فـــإذاعليـــه  ـــه  اإلخـــاللكـــان االلت ب
كــان   إذامصــدره العقــد كانــت المســؤولية عقديــة ، و 

المشـــروع كانـــت هـــذا االلتـــزام مصـــدره العمـــل غيـــر 
    ) ٧٠(  المسؤولية تقصيرية

ـــــزام الشـــــخص  ـــــا تعنـــــي الت فالمســـــؤولية هن

نتيجــة  أمــابــالتعويض عــن الضــرر الــذي يســببه للغيــر 

مخالفته لقواعد القانون أو لبنـود االتفـاق أو االلتـزام 
  . المترتب في ذمته 

ويقصـــــــــد بالمســـــــــؤولية الطبيـــــــــة المدنيـــــــــة 
التـي يرتكبهـا  مجموعة األعمال اإليجابية أو السلبية

األطبــاء أو القــائمون بالعمـــل الطبــي أثنــاء الممارســـة 
التــــي تســــتوجب المؤاخـــــذة والمســــاءلة المنصـــــوص 
عليهــا فــي التشــريعات والقــوانين عنــد حــدوث ضــرر 

للمريض، والتي تتمثل في الغالب بجبر ذلك الضـرر 
ويســــتوي بعــــد ذلــــك لقيــــام المســــؤولية . بــــالتعويض

ــاً أو يكــون فعــل  أنالمدنيــة للطبيــب  الطبيــب إيجابي
يكــون امتناعــاً ســلبياً ، فمــن الناحيــة القانونيــة تــنهض 
المســـؤولية الطبيـــة المدنيـــة عنـــد إخـــالل الطبيـــب أو 

القــــائم بالعمــــل الطبــــي بــــااللتزام المقــــرر فــــي ذمتــــه 
بــــالمريض أو   جســــدياً  بالشــــكل الــــذي يلحــــق ضــــرراً 

  .  ) ٧١(  كيانه االعتباري أو ذمته المالية

المســؤولية الطبيــة إن م ونســتخلص مــا تقــد

   -:المدنية تقسم إلى نوعين هي 
وتنشـــــــأ مـــــــن إخـــــــالل : المســـــــؤولية العقديـــــــة  – ١

الطبيــب بــالتزام يكــون مصــدره االتفــاق بــين المــريض 

الطبيـــــب هنــــا صــــاحب مهنـــــة  إنوالطبيــــب باعتبــــار 
يتعهــــد بتقــــديم العـــــالج الضــــروري للمــــريض وبـــــذل 

 األجـور العناية الالزمة في حين يتعهد المريض بـدفع
فينشا في إطار هذه العالقة مـا يسـمى بالعقـد الطبـي 

ـــر مكتـــوب مصـــدره   اإليجـــابوهـــو عقـــد ضـــمني غي

والقبـول بــين الطبيـب و المــريض يتعهـد فيــه الطبيــب 
قـدم الطبيــب  فـإذابتقـديم العنايـة والعـالج للمــريض، 

هـــذه العنايـــة بشـــكل معيـــب أو ارتكـــب خطـــأ يتعلـــق 
عليـه المسـؤولية بعمله الطبي ونـتج عنـه ضـرر ترتبـت 

وتقــوم هــذه الرابطــة . الطبيــة وتوجــب عليــه التعــويض 

عندما يبرم العقـد بـين الطبيـب والمـريض فـي العيـادة 
ـــة الجراحيـــة فـــي  ـــو أجريـــت العملي الخاصـــة حتـــى ول

  .  )٧٢( مستشفى خاص أو حكومي
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وهـي مسـؤولية ناشـئة  -:المسؤولية التقصـيرية  – ٢
لقــانون أو عــن إخــالل الطبيــب بــالتزام مصــدره نــص ا

التعليمــــات واألنظمـــــة فــــي المستشـــــفى الحكـــــومي، 
عالقــة الطبيــب بــالمريض فــي المستشـــفى  إنحيــث 

الحكــومي هــي عالقــة الموظــف بالدولــة وهــي عالقــة 
  .  ) ٧٣(  تحكمها القوانين واألنظمة

وعلــــى الــــرغم مــــن اخــــتالف الفقــــه بشــــان 

ـــــب مـــــن الناحيـــــة  طبيعـــــة المســـــؤولية المدنيـــــة للطبي
 أن إالتقصــيرية ،  أمكانــت عقديــة   إذاالقانونيــة فيمــا 

الطبيـــب ملــزم بجبــر الضـــرر  إنالمســتقر عليــه فقهــا 
ــــالتعويض ــــنهض المســــؤولية المدنيــــة  أن وألجــــل. ب ت

  :للطبيب ال بد من توافر ثالثة أركان هي 

حــدوث خطــأ طبــي للمــريض مــن قبــل الطبيــب  – ١
  . المعالج أو أحد مساعديه

ــــــي  – ٢ ) مــــــادي أو معنــــــوي ( حصــــــول ضــــــرر طب
  . للمريض بسب هذا الخطأ الطبي

الطبـــي  الخطـــأوجـــود عالقـــة ســـببية تـــربط بـــين  – ٣
   .المرتكب والضرر الحاصل للمريض

  :املسؤولية اجلزائية : ثالثا 
ــــــة  االلتــــــزام ( يقصــــــد بالمســــــؤولية الجزائي

بتحمــل النتــائج القانونيــة المترتبــة علــى تــوافر أركــان 

ــــة أو الجريمــــة، و موضــــوع هــــذا االلتــــزام هــــو العقو  ب
التدبير االحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عـن 

  .  ) ٧٤(  الجريمة

فالمسؤولية الجنائية تعني السؤال مـن  إذن
مرتكـــب الجريمــــة عمــــا ارتكبـــه مــــن ســــلوك منــــاقض 

لـــنظم المجتمــــع و مصــــالحه ثــــم التعبيــــر عــــن اللــــوم 
ـــــــه مظهـــــــراً   االجتمـــــــاعي إزاء هـــــــذا الســـــــلوك بإعطائ

و تــدبير احتــرازي ينزلــه فــي شــكل عقوبــة أ محسوســاً 
  . القانون بالمسؤول عن الجريمة

وال تختلف المسؤولية الطبية الجزائيـة عـن 

 أنالمفهوم العام للمسؤولية الجزائية وبالتـالي يمكـن 

مســــاءلة  بأنهــــانعـــرف المســــؤولية الجزائيــــة للطبيـــب 
 أمالطبيـب عـن األفعــال التـي يرتكبهــا إيجابيـة كانــت 

كل جريمة في نظر القـانون سلبية باالمتناع والتي تش
حيث يعامل بموجبها الطبيب شأنه شأن عامة النـاس 

  . في المجتمع أو اشد 
وقــــد جــــرت غالبيــــة التشــــريعات الجزائيــــة 

كــان   إذاعلــى تشــديد العقوبــة فــي جريمــة اإلجهــاض 

فقـــد . مرتكبهـــا طبيبـــاً أو مـــن ذوي المهـــن الصـــحية 
مــن قــانون العقوبــات )  ٣ف/  ٤١٨( نصـت المــادة 

ويعــد ظرفـا مشـددا للجــاني  – ٣( راقـي علـى انـه الع
ــــا أو قابلــــة أو   إذا ــــا أو صــــيدليا أو كيميائي كــــان طبيب

بمنعــه مــن  تــأمر أنو علــى المحكمــة  معــاونيهماحــد 

مهنتـــــه أو عملـــــه مـــــدة ال تزيـــــد علـــــى ثالثـــــة  مزاولـــــة
وفــي هــذه الحالــة وعلــى حســب ،  ) ٧٥( ) ســنوات 

ـــــــانو )  ١٣٦( مـــــــن المـــــــادة )  ٢( الفقـــــــرة  ن مـــــــن ق
العقوبات العراقي، يجوز الحكم على الطبيب بأكثر 

من الحد األقصى للعقوبة المقـررة للجريمـة ، بشـرط 
ـــد  أنضـــعف هـــذا الحـــد و علـــى  تجـــاوزعـــدم  ال تزي

مـــدة الســــجن المؤقــــت فــــي أي حــــال علــــى خمــــس 

  . وعشرين سنة 
عـن العقوبـة األصـلية يقـرر المشـرع  وفضالً 

عقوبـــة )  ٤١٨( مـــن المـــادة )  ٣( بمقتضـــى الفقـــرة 
مهنتـــه أو  مزاولـــةتبعيــة تتمثـــل فـــي منـــع الطبيـــب مـــن 

  . عمله مدة ال تزيد على ثالث سنوات 

  

  اخلامتة
انتهينـــــا مـــــن أحكـــــام المســــــؤولية  أنبعـــــد 

ـــة للطبيـــب عـــن إجهـــاض الحوامـــل تبـــين لنـــا  الجزائي

  :جملة أمور منها 
فانـــه قــــد  اإلجهـــاض مثلمــــا يحـــدث عمــــداً  إن – ١

فال عقاب عليه لذا حدث خطأً  إذايحدث خطأ، و 

 الخطــأنــرى ضــرورة المعاقبــة علــى جريمــة اإلجهــاض 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

ــــة للجنــــين ضــــد أي  ــــوفير الحمايــــة الجنائي وذلــــك لت
اعتداء سواء كان بالصورة العمدية أو غير العمديـة ، 

اإلجهــاض كثيــر الوقــوع مــن قبــل األطبــاء و  إنذلــك 
ذوي المهن الصـحية نتيجـة األخطـاء التـي يرتكبونهـا 

  . لعمل الطبي أثناء ممارسة ا
لم يتعرض المشرع الجزائي العراقـي إلـى حالـة  – ٢

قيـام الطبيــب بإرشـاد الحامــل إلـى الطــرق و الوســائل 

لـذا يتعـين علـى المشـرع الـنص  ،المؤدية لإلجهـاض 
بشــكل واضــح و صــريح علــى معاقبــة الطبيــب الــذي 

الحامــــل إلــــى الطــــرق والوســــائل التــــي  ةيرشــــد المــــرأ
  . تساعد على اإلجهاض 

المشرع العراقي لم يشـر إلـى حالـة  إنالحظنا  – ٣

التـــــي حملـــــت ســـــفاحا نتيجـــــة  ةحمـــــل المـــــرأإنهـــــاء 
االغتصــاب أو االتصــال بــامرأة مصــابة بمــرض عقلــي 

أو كان الحمل نتيجة تلقـيح صـناعي اجـري لهـا دون 
يـــنص المشـــرع علـــى  أنلـــذا نجـــد ضـــرورة . رضـــاها 

جــواز إنهـــاء حمـــل مــن اســـتكرهت فحملـــت ســـفاحا 
  . ها دون موافقت

نــــــرى ضــــــرورة الـــــــنص صــــــراحة علــــــى إباحـــــــة  – ٤

اإلجهـــــاض فـــــي حالـــــة تـــــيقن األطبـــــاء بـــــان الجنـــــين 
مصـــاب بعاهـــة بدنيـــة أو عقليـــة تجعلـــه معاقـــا طــــول 

  . حياته 
المشـرع العراقـي  إنوجدنا مـن خـالل البحـث  – ٥

لــم يتعــرض إلــى ســبب اإلباحــة المقــرر لألطبــاء فيمــا 

الحمـل  إن ما تأكد طبيا إذايتعلق باإلجهاض الطبي 
لـــذا يتعـــين .  األمجســـيما علـــى حيـــاة  يشـــكل خطـــراً 

علــى المشــرع الــنص صــراحة علــى إباحــة اإلجهــاض 
يضــــع لــــه كافــــة الضــــمانات التــــي  أنالعالجــــي بعــــد 

ـــة  ـــوفير الحماي ـــة و ت ـــه تحقـــق الضـــرورة الطبي تكفـــل ل

ـــة اإلجهـــاض بأشـــراف طبيـــب  للمـــرأة كـــان تـــتم عملي
ـــــــاء رأيأخصـــــــائي ، بعـــــــد اخـــــــذ   ثالثـــــــة مـــــــن األطب

 األماألخصـــائيين ، و بعـــد اخـــذ موافقـــة خطيـــة مـــن 
  . الحامل 

  
  
  
  
  
  
  

  اهلوامش
 أ أبـــاديالقاضـــي مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز  – ١

بــــدون ذكــــر للمطبعــــة وســــنة ،  ١ط  ، ٢ج  ،القــــاموس المحــــيط
  . ٣٢٦ص  ،الطبع 

 ،الطـــب العـــدلي علمـــاً وتطبيقــــاً  ،وصـــفي محمـــد علـــي . د – ٢
  . ٣٢٨ – ٣٢٦ص ، ١٩٦٧ ، ٢ط ، اد بغد ،مطبعة المعارف

 ،اإلرشـادمطبعة  ،الطب العدلي التطبيقي ،لويس شمعان. د – ٣
  . ١٧٢ص ،١٩٧١ ،بغداد

المسؤولية المدنية و الجنائية في  ،منصور عمر المعايطة. د – ٤
 ، األمنيـــةمطـــابع جامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم  ،الطبيـــة  األخطـــاء
  .  ٩٣ص  ، ٢٠٠٤ ، ١ط  ،الرياض 

القسـم  ،شرح قانون العقوبات  ،محمود نجيب حسني . د – ٥
  .  ٢٩٩ص  ، ١٩٨٨ ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،الخاص 

 ،جريمــة إجهــاض الحوامـــل ،مصــطفى عبــد الفتــاح لبنـــة . د – ٦
  . ٢٩ص  ،١٩٩٦ ، ١ط  ،دار أولي النهي 

  .  ٩٣ص ق،الساب مصدرال ،منصور عمر المعايطة . د – ٧
و  األشــــــــخاصجــــــــرائم االعتـــــــداء علــــــــى ،عبيـــــــد رؤوف . د – ٨

ص  ، ١٩٨٥ ، ٨ط  ،القــــــاهرة  ،دار الفكــــــر العربــــــي ،األمــــــوال
٢٦٦ .  

المســؤولية المدنيــة و  ،علــي أنــوريســر  إيهــاب ، إليــه أشــار – ٩
 ،جامعـة القـاهرة ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه  ،الجنائية للطبيب

  . ٣٤٥ص  ،١٩٩٤
رح قــــانون العقوبــــات شــــ ،عبــــاس الحســــني. د إليــــه أشــــار – ١٠

جـــــرائم االعتـــــداء علـــــى ،القســـــم الخـــــاص  ،العراقـــــي وتعديالتـــــه 
 ١٩٧٤ ،بغـداد ،مطبعـة العـاني ، ٢مجلـد  ، واألموال األشخاص

  .  ١٠٢ص 
ص  ،ســابق  مصــدر ،منصــور عمــر المعايطــة. نقــال عــن د – ١١
شــــرح ، ألحــــديثيفخــــري عبــــد الــــرزاق صــــلبي . د  - ١٢ . ٩٣

 ١٩٩٦،بغـداد ،مطبعـة الزمـان  ،اصالقسم الخ ،قانون العقوبات
  . ٢١٤ص  ،

 ،شـــرح قـــانون العقوبـــات  ،مـــاهر عبـــد شـــويش الـــدرة . د – ١٣
  . ٢١٦ص  ، ٢،١٩٩٧ط  ،جامعة الموصل  ،القسم الخاص
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  ١٦

مــــن قــــانون العقوبــــات )  ٤١٦ – ٤١٠( انظــــر المــــواد  – ١٤
 إنحيـــــث نجـــــد . المعـــــدل  ١٩٦٩لســـــنة  ١١١العراقـــــي رقـــــم 

 إمامناقد عالج الموضوع بمرونة تفسح المشرع الجزائي العراقي 
المواد على االفتراض الذي أوردناه حسب  إحدىالمجال لتطبيق 
)  ٤١٣و  ٤١٢و  ٤١٠( حيث نصـب المـواد . تحقق الصورة 

بالضــرب أو بــالجرح أو  أخــرمــن اعتــدى عمــدا علــى ( علــى انــه 
مخــالف للقــانون  أخــرباعطــاءه مــادة ضــارة أو بارتكــاب أي فعــل 

. (....  
  .  ١٠٤ص ،السابق  مصدرال ،عباس الحسني . د – ١٥
)  ٤١٩( نســــتخلص ذلــــك مــــن نــــص المــــادة  أنيمكــــن  – ١٦

مــن اعتـــدى عمـــدًا ( ....... عقوبــات عراقـــي و التــي تـــنص علـــى 
مــن )  ٢٦٠( وكــذلك نــص المــادة ...... ) . حبلــى  امــرأةعلــى 

المعـــدل  ١٩٣٧لســـنة )  ٥٨( قـــانون العقوبـــات المصـــري رقـــم 
، ..... ) كــل مــن اســقط عمــدًا امــرأة حبلــى ( لــى والتــي تــنص ع

( من قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقـم )  ٣٤٠( والمادة 
مـن أجهـض امـرأة حبلـى ( ...والتي تنص علـى  ١٩٨٧لسنة )  ٣

  ...... ) .عمدًا 
الوســيط فــي شــرح قــانون  ،عبــد المهــيمن بكــر ســالم . د – ١٧

 ١ط  ،ة جامعة الكويت  مطبع ،القسم الخاص  ،الجزاء الكويتي
  .  ١٩٦ص  ،١٩٧٣ – ١٩٧٢ ،

  . ٢١٧ص  ،سابق  مصدر،ماهر عبد شويش الدرة . د – ١٨
  . ١٠٤ص  ،سابق  مصدر ،عباس الحسني . د – ١٩
مــــن قــــانون العقوبــــات )  ٢٦١ – ٢٦٠( انظــــر المــــواد  – ٢٠

مــــن قــــانون العقوبــــات االتحــــادي )  ٣٤٠( والمــــادة  ،المصــــري
مــــن قــــانون الجـــــرائم و )  ٢٤٠ – ٢٣٩(  والمــــواد. اإلمــــاراتي 

  العقوبات اليمني 
المسؤولية الجنائيـة لألطبـاء و الصـيادلة  ،منير رياض حنا  – ٢١

 ١٥٢ص  ، ١٩٨٩ ،اإلسـكندرية  ،دار المطبوعات  الجامعية ،
  . ١٧٤ص  ،سابق  مصدر ،لويس شمعان . و د ،

  . ٣١٢ص  ،سابق  مصدر ،محمود نجيب حسني . د – ٢٢
شرح قانون الجرائم و العقوبات  ،علي حسن الشرفي  .د – ٢٣

دار ، األشــخاصجــرائم االعتــداء علــى  ،القســم الخــاص  ،اليمنــي
  . ٢٣٧ص  ، ١٩٩٦ ، ٢ط  ،المنار للطباعة و النشر والتوزيع 

  .  ٢١٨ص  ،سابق  مصدر ،ماهر عبد شويش الدرة . د – ٢٤
  . ١٥٢ص  ،سابق  مصدر ،منير رياض حنا  – ٢٥
من قانون العقوبات العراقي )  ٢ف /  ٢٩( المادة  تنص – ٢٦

نتيجــة  إلحـداثكـان ذلـك السـبب وحـده كافيـا   إذا أمـا( علـى انـه 
عــن الفعــل الــذي  إالالجريمــة فــال يســأل الفاعــل فــي هــذه الحالــة 

  ارتكبه 
  . ٢٣١ص  ،سابق  مصدر،رؤوف عبيد . د – ٢٧

 يـذاءإتتحدد مسؤولية الطبيب في هذه الحالة عن جريمة  – ٢٨
  .من قانون العقوبات العراقي )  ٤١٦( خطا وفقا للمادة 

 ٢١٥ص  ،سـابق مصدر ،ألحديثيفخري عبد الرزاق . د – ٢٩
  . ٥١٥ص ،سابق  مصدر ،محمود نجيب حسني. د. و.

مــــــن قــــــانون )  ٤١٩ – ٤١٧( انظــــــر نصــــــوص المــــــواد  – ٣٠
ــــــات العراقــــــي ، والمــــــواد  مــــــن قــــــانون )  ٢٤٠ – ٢٣٩( العقوب

مـن قـانون )  ٣٢٥ – ٣٢١( عقوبات اليمني والمواد الجرائم وال
ــــــي ، والمــــــواد  ــــــات األردن مــــــن قــــــانون )  ٣٩٣ – ٣٩٠( العقوب

من قانون العقوبات )  ٢٦٤ــ  ٢٦٠( العقوبات الليبي ، والمواد 
  ..المصري 

لمزيـد مــن التفصــيل انظــر عبــد القــادر عــودة مــع تعليقــات  – ٣١
 – الشــاويكتور توفيــق الــد  وأراءآيــة اهللا الســيد إســماعيل الصــدر 

الجزء الرابع من  ،الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي اإلسالمي
المجلــــد األول مـــــن كتـــــاب التشــــريع الجنـــــائي اإلســـــالمي مقارنـــــا 

،  ٢٠٠١ ، ١ط  ،القــــاهرة  ،دار الشـــروق  ،بالقـــانون الوضـــعي 
  . وما بعدها  ٦٢٧ ص

ض تعاقب بعـض التشـريعات الجزائيـة علـى جريمـة اإلجهـا – ٣٢
لســــنة )  ١٤٨( الخطــــأ و منهــــا قــــانون العقوبــــات الســــوري رقــــم 

على جريمة اإلجهاض )  ٥٥١( الذي يعاقب في المادة  ١٩٤٩
  . الخطأ 

بحـث  ،اإلجهـاض فقهـاً وقانونـاً  ،السعدي  داودواثبة . د – ٣٣
تصــــدرها جمعيــــة القــــانون  ،منشــــور قــــي مجلــــة القــــانون المقــــارن 

ومــــا  ٤٣ص  ، ١٩٩٦لســــنة ا ، ٢٤العــــدد  ،المقــــارن العراقيــــة 
  . بعدها 

المــرأة ( أنعقوبــات مصــري علــى )  ٢٦٢( تـنص المــادة  – ٣٤
التـي رضــيت بتعـاطي األدويــة مـع علمهــا بهـا أو رضــيت باســتعمال 
الوســــائل الســــالفة ذكرهــــا أو مكنــــت غيرهــــا مــــن اســــتعمال تلــــك 

عــن ذلــك حقيقــة تعاقــب بالعقوبــة  اإلســقاطالوســائل لهــا وتســبب 
  . ) السابق ذكرها 

  .  ٣٦٩ص ،سابق  مصدر ،علي  أنوريسر  إيهاب – ٣٥
ـــــــنص المـــــــاد  – ٣٦ مـــــــن قـــــــانون الجـــــــرائم )  ١ف /  ٢٣٩( ت

كــل مــن أجهــض امــرأة دون رضــاها ( والعقوبــات اليمنــي علــى انــه 
سـقط جنينهـا  إذايعاقب بدية الجنين غرة وهي نصف عشر الديـة 

 مــن)  ٣٩٠( كمــا نصــت المــادة ) . متخلقــا أو مــات فــي بطنهــا 
 إســـقاطكـــل مـــن تســـبب فـــي ( قـــانون العقوبـــات الليبـــي علـــى انـــه 

) حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ست سنين 
 .  

  . ١٧٣ص  ،سابق  مصدر،لويس شمعان . د – ٣٧
  .  ١٣٢ص  ،سابق مصدر ،مصطفى عبد الفتاح لبنة. د – ٣٨
  .  ٩٣ص  ،سابق مصدر ،منصور عمر المعايطة. د – ٣٩
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

 ،محمــود محمــود مصــطفى. زيــد مــن التفصــيل انظــر دالم – ٤٠
ط  ،مطبعـة جامعـة القـاهرة  ،القسـم العـام ،شرح قانون العقوبات 

  .وما بعدها  ١٧٨ص  ،١٩٨٣ ، ١٠
يذهب رأي في الفقه العراقي مستندًا على ما اسـتقر عليـه  – ٤١

الــرأي الطبــي إلــى عــدم اعتبــار تــردي الحالــة النفســية للحامــل مــن 
واثبـة السـعدي . ولمزيـد مـن التفصـيل انظـر د. ض مبررات اإلجها

  .  ٣٩ص  ،سابق مصدر،
  .  ١٠٧ص  ،سابق  مصدر ،عباس الحسني . د – ٤٢
يعــد التــزام الطبيــب باألصــول و القواعــد الفنيــة و العلميــة  – ٤٣

 فـإذاعملـه  إلباحـةالصحية فـي العمليـة الجراحيـة و العـالج شـرط 
يحتـــاط فــي عملـــه فأنـــه لــم يتبـــع تلــك األصـــول و القواعـــد أو لــم 

 اإلهمـال أسـاسعلـى  عمديـهيسال جنائيا عن عمله مسؤولية غير 
 نشـــأت أكـــرم. ولمزيــد مـــن التفصـــيل انظــر د. أو عــدم االحتيـــاط 

مطبعـــة  ،القواعـــد العـــام فـــي قـــانون العقوبـــات المقـــارن  ، إبـــراهيم
  .  ١٤٧ص  ،١٩٩٨ ،١ط  ،بغداد  ،الفتيان 

( العقوبــات األردنــي و مــن قــانون )  ٦٢( نصــت المــواد  – ٤٤
مــــن قــــانون )  ١٨٦( مــــن قــــانون العقوبــــات الســــوري و )  ١٨٥

ال يعــد الفعــل الــذي يجيــزه القــانون ( العقوبــات اللبنــاني علــى انــه 
العمليــــــــــــــات الجراحيــــــــــــــة  –ج  ....... ب ....... جريمــــــــــــــة ا 

تجـــري  أنالفـــن شـــرط  أصـــولوالعالجـــات الطبيـــة المنطبقـــة علـــى 
) شرعيين أو في حاالت الضرورة الماسة العليل أو ممثليه ال برضا

 .  
  .  ٣٩ص ،سابق  مصدر ،السعدي داودواثبة . د – ٤٥
مـن قـانون العقوبـات المصـري علــى )  ٦١( تـنص المـادة  – ٤٦
إلــى ارتكابهـــا  هالجئــا تـــال عقــاب علـــى مــن ارتكـــب جريمــة ( انــه 

دخـل فـي حلولـه وال  إلرادتـهضرورة وقاية نفسه أو غيره ولـم يكـن 
و فـــي نفـــس المعنـــى جـــاءت ) .  أخـــرىتـــه منعـــه بطريقـــة فـــي قدر 
)  ٧٢( ، والمــادة  األردنــيمــن قــانون العقوبــات )  ٨٩( المــواد 

مــــــن قــــــانون )  ٤٨( مـــــن قــــــانون العقوبـــــات الليبــــــي ، و المـــــادة 
من قانون )  ٦٤( ، و المادة  ١٩٦٦العقوبات الجزائري لسنت 

  .  اإلماراتيالعقوبات 
( عقوبات عراقي على انه )  ٢ ف/  ٤١٧( تنص المادة  – ٤٧

  ) . عمدا برضاها  أجهضهاويعاقب بالعقوبة ذاتها من  – ٢
من قـانون العقوبـات العراقـي علـى )  ٤١٨( تنص المادة  – ٤٨
يعاقـــب بالســـجن مـــدة ال تزيـــد علـــى عشـــر ســـنين مـــن  – ١(  أن

ويعـــد ظرفـــا  – ٣....  ، ٢. أجهـــض عمـــدا امـــرأة بـــدون رضـــاها 
ان طبيبــاً أو صــيدلياً أو كيميائيــاً أو قابلــة أو كــ  إذامشــددًا للجــاني 

مهنتـه  مزاولـةبمنعـه مـن  تـأمر أنوعلـى المحكمـة .  معاونيهماحد 
  ) . أو عمله مدة ال تزيد على عشر سنوات 

مــــــن الدســـــتور الطبـــــي األردنــــــي )  ٤٩( عرفـــــت المـــــادة  – ٤٩
اإلجهاض الذي يـتم وضـع حـد للحمـل (  بأنهاإلجهاض العالجي 

 إالمعرضــة للخطــر وال ســبيل إلنقاذهــا  ةحيــاة المــرأعنــدما يكــون 
  ..... ) بأجرائه 

  .  ٣٨ص  ،سابق  مصدر ،مصطفى عبد الفتاح لبنة . د – ٥٠
محمــــود نجيــــب . د.  ١٠٩ص  ســــابق، مصــــدر،عباس. د– ٥١

  . ٥٢١ص ،سابق  مصدر،حسني 
مـــن قــانون العقوبــات التونســـي )  ٢١٤( المــادة  أباحــت – ٥٢

لثالثـة األولـى مـن الحمـل بشـكل مطلـق و اإلجهاض فـي األشـهر ا
أو الطفـل فـي خطـر  األمبعد األشهر الثالثة األولى فـي حالـة كـون 

البدنيـة أو العقليـة أو النفسـية  األمالخطر يهدد صحة  أكانسواء 
 .  

 – ١١٥ص  ،سابق مصدر ،مصطفى عبد الفتاح لبنة . د – ٥٣
١١٦ .  
 ،ســابق  مصـدر ،عبـد المهــيمن بكـر ســالم . د إليهــا أشـار – ٥٤
  . ١٩٥ص 
من قانون العقوبات العراقي ) ٤ف /  ٤١٧( تنص الماد  – ٥٥

نفسـها اتقـاء  ةإجهـاض المـرأويعد ظرفـاً قضـائياً مخففـاً ( على انه 
كانت قـد حملـت سـفاحاً وكـذلك األمـر فـي هـذه الحالـة   إذاللعار 

  ) بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية 
  . ١١٦ص  ،سابق مصدر،ى عبد الفتاح لبنة مصطف. د – ٥٦
المســـــؤولية العقديـــــة والتقصـــــيرية فـــــي  ،حســـــن عكـــــوش  – ٥٧

 ، ٢ط ،القــاهرة  ،دار الفكـر الحـديث  ،القـانون المـدني الجديــد
  . ١٠ص ، ١٩٧٠

 ،اثر الجهل و الغلط في المسؤولية ،محمد زكي محمود  – ٥٨
  . ٢ص  ، ١٩٦٧،جامعة القاهرة ،رسالة  دكتوراه 

الوســــيط فــــي شــــرح  ،عبـــد الــــرزاق احمــــد الســــنهوري . د – ٥٩
دار  ،مصـادر االلتــزام  ،نظريـة االلتـزام بوجـه عـام ،القـانون المـدني
  . ٨٤٢ص ،١٩٦٤، ٢ط  ،النهضة العربية 

مســـؤولية الممتنـــع المدنيــــة و  ،الخليلـــي  إبـــراهيمحبيـــب  – ٦٠
 ،القــــاهرة ،المطبعــــة العاليــــة  ،الجنائيـــة فــــي المجتمــــع االشـــتراكي

  .  ١ص  ، ١٩٦٧
دار النهضة ،مبادئ القانون  ،عبد المنعم فرج الصدة . د – ٦١

  . ٣٩٠ص  ، ١٩٨٢ ،بيروت  ،العربية 
محاضرات عن المسؤولية الجنائية في  ، الشاويتوفيق . د -٦٢

 ١٩٥٨ ،القـاهرة  ،معهد الدراسـات العاليـة  ،التشريعات العربية 
  . ٢١ص  ،

  . ٣٤ص  ،سابق صدرم ،منصور عمر المعايطة. د – ٦٣
دار  ، لألطبــاءالمســؤولية الجنائيــة  ،عبــد اهللا قايــد أســامة – ٦٤

  . ١٥٩ص  – ١٩٩٠ ، ٢ط  ،القاهرة ،النهضة العربية 
  . ٣٥ص  ،مصدر سابق  ،منصور عمر المعايطة . د – ٦٥
رقم  اإلماراتيمن القانون االتحادي )  ١٢( تنص المادة  – ٦٦

مهنة الطب البشري على انه  ولةبمزاالمتعلق  ١٩٧٥لسنة )  ٧( 
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  ١٨

 أداءيتـــوخى فـــي  أنالمهنــة  بمزاولـــةعلــى كـــل طبيـــب رخــص لـــه ( 
وان يعمـل علــى  األمـانعملـه مـا تقتضـيه مهنـة الطــب مـن الدقـة و 

  ) . المحافظة على كرامة وشرف المهنة 
  . ٣٦ص ،سابق  مصدر ،منصور عمر المعايطة . د – ٦٧
( بــة األطبـاء علــى انــه مـن قــانون نقا)  ٢٤( تـنص المــادة  – ٦٨
ينتخـــــب فـــــي كـــــل محافظـــــة قـــــي بدايـــــة كـــــل دورة لجنـــــة  -:أوال 

 -:ثانيــا . انضــباطية تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء و عضــوين احتيــاط 
تنتخب لجنة االنضباط رئيسا لها من بين أعضائها في أول جلسة 

  ) تعقدها بعد االنتخاب مباشرة 
لطـــب فــــي مهنـــة ا مزاولـــةمـــن نظـــام )  ٣٣( تـــنص المـــاد  – ٦٩

التــي يجـــوز توقيعهــا فـــي  التأديبيــةالعقوبـــات (  أنالســعودية علــى 
غرامـة ماليـة ال  –ب .  اإلنـذار –حالة المخالفات المهنيـة هـي ا 

المهنــة و  بمزاولــةالتــرخيص  إلغــاء –  ج  آالفالعشــرة  تجــاوز
  . شطب االسم من سجل المرخص لهم 

مجلــة  ،نــع مســؤولية الطبيــب الممت ،غنــي حســون طــه . د – ٧٠
السنة  ،العدد األول والثاني  ،جامعة البصرة  ،القانون و االقتصاد

  . ٧٧ص  ، ١٩٦٨ ،األولى 
 ،مجلــــة الســـــماعة  ،القــــانون الطبـــــي ،منــــذر الفضـــــل . د – ٧١

  . ٣٥ص  ، ١٩٩٥ ،عمان ، األردنية األطباءتصدرها نقابة 
 ٣٨ – ٣٧ص  ،سـابق مصـدر،منصور عمر المعايطة . د – ٧٢

 .  
  . وما بعدها  ٣٥ص  ،سابق  مصدر ،منذر الفضل . د – ٧٣
شرح قانون العقوبات اللبنـاني ،محمود نجيب حسني . د – ٧٤

   ٤٦٩،بدون سنة طبع  ،القاهرة ،دار النهضة العربية  ،
  إذا( عقوبـــات مصـــري علـــى انـــه )  ٢٦٣( تـــنص المـــادة  – ٧٥

 كــان المســـقط طبيبــا أو جراحـــاً أو صــيدلياً أو قابلـــة يحكــم عليـــه
 أردنـيعقوبات )  ٣٢٥( كما تنص المادة ) . بالسجن المشدد 

كــان مرتكــب الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذا   وإذا( علــى انــه 
يـــزداد علــى العقوبـــة  الفصــل طبيبـــاً أو جراحــاً أو صـــيدلياً أو قابلــة

    )   مقدارا ثلثها
  

  املصادر
        الكتب الكتب الكتب الكتب : : : : أوال أوال أوال أوال 

دار  ،لألطبــــاء المســــؤولية الجنائيــــة ،أســــامة عبــــد اهللا قايــــد  – ١
  .  ٢،١٩٩٠ط  ،القاهرة ،النهضة العربية

القواعـــــد العامــــــة فــــــي قــــــانون  ،نشــــــأت إبــــــراهيم أكـــــرم. د  – ٢
   ١٩٩٨ ،١ط ،بغداد  ،مطبعة الفتيان ،العقوبات المقارن

المســـــؤولية المدنيـــــة والجزائيـــــة  ،أيهـــــاب يســـــر أنـــــور علـــــي – ٣
امعــة ج ،جامعــة الحقــوق،كليــة الحقــوق   ،رســالة دكتــوراه ،للطبيــب
  .  ١٩٩٤ ،القاهرة 

محاضرات فـي المسـؤولية الجنائيـة فـي  ، الشاويتوفيق . د – ٤
  .  ١٩٥٨ ،القاهرة ،معهد الدراسات العالية ،التشريعات العربية 

مســـــؤولية الممتنـــــع المدنيـــــة و  ،حبيـــــب إبـــــراهيم الخليلـــــي  – ٥
القــــاهرة  ،المطبعــــة العاليــــة  ،الجنائيــــة فــــي المجتمــــع االشــــتراكي 

،١٩٦٧ .   
المسؤولية العقدية و التقصـيرية فـي القـانون  ،حسن عكوش – ٦

  .  ١٩٧٠، ٢ط  ،القاهرة ،دار الفكر الحديث،المدني الجديد 
 واألمـوال األشـخاصجرائم االعتداء علـى  ،رؤوف عبيد . د – ٧
  . ١٩٨٥، ٨ط  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،

و  شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات العراقـــــي ،عبـــــاس الحســـــني. د – ٨
جـــرائم االعتـــداء علـــى األشــــخاص  ،القســـم الخـــاص  ،تعديالتـــه 
  .  ١٩٧٤بغداد  ،مطبعة العاني ،٢مجلد  ،واألموال

اهللا إســـماعيل الصـــدر  أيـــةعبـــد القـــادر عـــودة مـــع تعليقـــات  – ٩
الموســوعة العصــرية فــي الفقــه الجنــائي  ،الشــاويتوفيــق . د وأراء

اب التشـــريع الجـــزء الرابــع مـــن المجلـــد األول مــن كتـــ ،اإلســالمي
القاهرة ،دار الشروق  ،مقارنا بالقانون الوضعي اإلسالميالجنائي 

   ٢٠٠١ ، ١ط ،
الوســيط فــي شــرح قــانون   ،عبــد المهــيمن بكــر ســالم. د – ١٠

ط  –مطبعــة جامعـة الكويــت  ،القســم الخـاص  ،الجـزاء الكـويتي 
١٩٧٢ ،١  .  

الوسـيط فـي شـرح القـانون  ،عبد الرزاق احمد السـنهوري. د ١١
دار النهضــة  ،مصـادر االلتـزام ،نظريـة االلتـزام بوجـه عـام  ،لمـدنيا

  .  ١٩٦٤ ، ٢ط  ،العربية 
دار  ،مبـــــادئ القـــــانون  ، ألصـــــدهعبـــــد المـــــنعم فـــــرج . د – ١٢

  .  ١٩٨٢ ،بيروت  ،النهضة العربية 
شرح قانون الجرائم و العقوبات  ،علي حسن الشرفي . د – ١٣

دار  ، األشـخاصداء علـى جرائم االعتـ ،القسم الخاص  ،اليمني 
  .  ١٩٩٦ ، ٢ط  ،المنار للطباعة و النشر والتوزيع 

شــــرح قــــانون  ،ألحــــديثيفخــــري عبــــد الــــرزاق صــــلبي . د – ١٤
  .  ١٩٩٦ ،بغداد،مطبعة الزمان  ،القسم الخاص  ،العقوبات

 ،و الصيادلة  لألطباءالمسؤولية الجنائية  ،منير رياض حنا – ١٥
  .  ١٩٨٩ ، السكندرية ،دار المطبوعات الجامعية 

 ،شـــرح قـــانون العقوبـــات  ،مـــاهر عبـــد شـــويش الـــدرة . د – ١٦
  .  ١٩٩٧ ،٢ط  ،جامعة الموصل  ،القسم الخاص 

 ، أبــاديالقاضــي مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز  – ١٧
بدون ذكر المطبعة وسنة الطبع ، ١ط  ،٢ج  ،القاموس المحيط 

 .  
 ،الغلط في المسؤولية اثر الجهل و ،محمد زكي محمود  – ١٨

  . ١٩٦٧،جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراه 
 ،شــــرح قــــانون العقوبــــات  ،محمــــود نجيــــب حســــني . د – ١٩

   ١٩٨٨،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،القسم الخاص 
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 الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ـــــــــــــــــ

شرح قانون العقوبات اللبناني  ،محمود نجيب حسني . د – ٢٠
  بدون سنة الطبع  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،

 ،شـــرح قـــانون العقوبـــات  ،محمـــود محمـــود مصـــطفى. د – ٢١
  .  ١٩٨٣ ،١٠ط  ،مطبعة جامعة القاهرة  ،القسم العام

 ،جريمــة إجهــاض الحوامــل،مصــطفى عبــد الفتــاح لبنــه . د – ٢٢
  .  ١٩٩٦ ، ١ط  ،دار أولي النهي

المسؤولية المدنيـة و الجنائيـة  ،منصور عمر المعايطة . د – ٢٣
 ،الرياض  ،مطابع جامعة نايف العربية األمنية  ،الطبية األخطاءفي 
   ٢٠٠٤ ، ١ط 

 ،الطــب العــدلي علمــا وتطبيقــا  ،وصــفي محمــد علــي . د – ٢٤
  .  ١٩٦٧ ، ٢ط  ،بغداد  ،مطبعة المعارف

مطبعة اإلرشاد  ،الطب العدلي التطبيقي ،لويس شمعان. د – ٢٥
  .  ١٩٧١،بغداد ،

        البحوث البحوث البحوث البحوث     -::::ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
مجلـــــة ،ؤولية الطبيـــــب الممتنعمســـــ ،غنـــــي حســـــون طـــــه. د – ١

السـنة  ،العدد األول والثـاني،جامعة البصرة  ،القانون و االقتصاد 
  .  ١٩٦٨ ،األولى

تصـدرها  ،مجلـة السـماعة ،القانون الطبـي ،منذر الفضل. د – ٢
  .  ١٩٩٥ ،عمان ،نقابة األطباء األردني 

بحـــث  ،اإلجهـــاض فقهـــاً و قانونـــاً  ،الســـعدي داودواثبـــة . د – ٣
لســـنة  ،٢٤العـــدد  ،ر فـــي مجلــة القـــانون المقـــارن العراقيــة منشــو 

١٩٩٦ .  
  

        القوانني و األنظمة القوانني و األنظمة القوانني و األنظمة القوانني و األنظمة     -::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
  . المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  – ١
  .المعدل  ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  - ٢
  . ١٩٨٧لسن  ٣قانون العقوبات االتحادي اإلماراتي رقم  – ٣
  . ١٩٩٤لسنة  ١٢انون الجرائم و العقوبات اليمني رقم ق – ٤
  .المعدل  ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات األردني رقم  – ٥
   . ١٩٥٣قانون العقوبات الليبي لسنة  – ٦
  المعدل  ١٩٤٩لسنة  ١٤٨قانون العقوبات السوري رقم  -  ٧
  . المعدل  ١٩٤٣ـ قانون العقوبات اللبناني لسنة   ٨
  .  المعدل  ١٩٦٦لعقوبات الجزائري لسنة ـ قانون ا  ٩

  . ـ قانون العقوبات التونسي  ١٠
  .  ١٩٨٤لسنة  ٨١قانون نقابة األطباء في العراق رقم  –١١
تعليمـات الســلوك المهنـي لنقابــة األطبــاء فـي العــراق لســنة  –١٢

١٩٨٥ .  
في شان  ١٩٧٥لسنة  ٧القانون االتحادي اإلماراتي رقم  –١٣

  .البشري  مهنة الطب مزاولة
  . ١٩٧٢الدستور الطبي األردني ، نقابة األطباء األردنية  –١٤

مهنـة الطـب فـي المملكـة العربيـة  لمزاولةالالئحة التنفيذية  –١٥
   ) . .هـ  ١٤٠٩السعودية لسنة 
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