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 القتل الرحيم في المنظور الطبي و القانون الوضعي             

 

 

 

 

 

Abstract 

             Human life may pass through a difficult circumstance when 

human is infected by dilemma disease Get to a state of helplessness or 

hopelessness of healing, he wish the shortened of his days in order to 

ease the pains to put an end to his life either suicide or medical 

assistance This fact raise the issue of euthanasia, which has become 

one of the contentious issues in the world in terms of legitimacy and 

an attempt to justify morally, religiously and legally. They issue 

considered by the courts of the world through the hundreds of cases 

There are those who demanded the authorities permissiveness and 

there are those who opposed it strongly, we find that some countries 

such as the Netherlands and Belgium approved this act and identified 

the conditions necessary for it on the basis of arguments and flimsy 

them emitter pity that justifies murder, although this act raises 

criminal liability for those who committed intentionally, even if they 

provide satisfaction of the victim it However, in the case of whether 

treatment was stopped or Artificial resuscitation equipment after 

making sure that the medical treatment does not have any utility in 

improving his health, but cause him additional pains, also if his death 

 أ. بومدين فاطيمة الزهرة

  باحثة في صف الدكتوراه 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية
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is proved with the death of brain stem cells.  But compared to what is 

prevalent in the laws of the Islamic and Arab countries, they 

responded to this idea fully rejected because of its negative 

consequences on society and on the patient's relationship with his 

surroundings, especially on the future of the criminal law. They 

criminalize this killing, although varied in regard euthanasia between 

mitigating circumstance of punishment and tougher punishment.                                             

 ملخص

من قد متر حياة اإلنسان بظروف صعبة عندما يصاب بأمراض معضلة توصله إىل حالة من العجز أو اليأس        

باالنتحار أو  إما ،حلياتهبوضع حد  ومعاناة أقرباءه أيامه لكي خيفف من آالمه فيتمنى أن تقصر الشفاء،

الواقع طرح مسألة القتل الرحيم اليت باتت واحدة من القضايا اخلالفية يف العامل  ذلك. هذااملساعدة الطبية على 

إنها املسألة اليت حبثتها حماكم العامل عرب مئات  انونيًا.من ناحية شرعيتها وحماولة تربيرها أخالقيًا ودينيًا وق

، فنجد أن بعض الدول مثل هولندا وبلجيكا هناك من عارضه بشدةفهناك من طالب السلطات بإباحته والقضايا 

 ،يربر القتلاهية منها باعث الشفقة الذي على أساس حجج و ،أجازت هذا الفعل وحددت الشروط الالزمة لذلك

حتى لو توفر رضاء اجملين عليه إال يف حالة ما إذا  املسؤولية اجلنائية ملن ارتكبه عمدًا، بالرغم من أنه فعل يثري

، ج لي  له أي فائدة يف سحسن صحتهمت توقيف العالج أو أجهزة اإلنعاش الصناعي بعد التأكد طبيا أن هذا العال

 بتت وفاته مبوت خاليا جذع الدماغ.كذلك إذا ث

أنها تصدت هلذه الفكرة بالرفض التام ملا هلا  والعربية،كن باملقارنة مبا هو سائد يف قوانني الدول اإلسالمية ـ ل

عالقة املريض مبحيطه و خاصة على مستقبل القانون اجلنائي. فهي جترم  اجملتمع وعلى من نتائج سلبية على

  .العقاب ففًا للعقاب من اعتباره موجبًا لتشديدهذا القتل وإن تفاوتت يف اعتبار القتل بدافع الرمحة ظرفا خم
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 مقدمة 

وأصبح باإلمكان عالج الكثري من  والرعاية الصحية يف جمال الطب طوريف الوقت الذي يشهد فيه العامل ت        

 ،ةطويليوية لإلنسان ملدة حلعلى احلفاظ على العالمات ا عن تطوير األجهزة القادرة فضاَل ،األمراض املستعصية

املعنيني.  إشكاالت وقضايا قانونية وأخالقية تستدعي انتباه ودراسة من كافة ظهور  العلمي التطورهذا صاحب 

فمن الناحية القانونية يعترب القتل الرحيم  .قتل مريض ميؤوس من شفاءه بدافع الشفقة اإلشكاالتبني هذه  من

القتل الذي يقع إشفاقا وبني غريه من صور القتل  الفرق بني فعل جرمي شديد اخلصوصية لذلك ينبغي معرفة

عليه  هو اإلشكال الذي يصادفه القاضي يف حياته العملية إذا ما اقرتنت اجلرمية املطروحة العادية وقد يكون هذا

املشرع يف مواده فتشدد العقوبة  بظروف ومالبسات يصعب تفسريها ما إذا كانت تدخل ضمن الظرف الذي قصده

بتطبيق العقوبة كما حددها القانون للجرمية غري مقرتنة بأي  لتزمفيأنه ال يدخل يف املعنى املقصود أو ختفف أم 

ل احلد الفاصل بني حويثري عالمات استفهام عديدة ريض ملا يعانيه امل املوت بوصفه حاًل فالتفكري يف .ظرف

 ؟املرتتبة عنه القانونية أساس املسؤوليةما هو  ؟ع القتل الرحيمالرأي الطيب يف موضو هو ما و ؟املوت واحلياة

يف املوضوع وما طرأ عليه ساسية األ فكارلأل ضاألمر التعرهذه اإلشكاليات وغريها يقتضي بنا  لإلجابة على       

 :ما يليمن خالل  النظر إىل الثوابت الدينية واألخالقيةوبيف الفكر القانوني والطيب  من متغريات

 . الطيب له الرحيم والتفسريمفهوم القتل أوال  

 التشريعات من القتل الرحيم . ثانيا: موقف

 التفسري الطيب له ومفهوم القتل الرحيم : أوال

 القتل الرحيم مفهوم -1

واملعنى واحد استخدمت كلمة  املصطلحات تعددت القتل بدافع الشفقة، ،الرحيماملوت  ل الرحيم،القت       

لإلشارة إىل وسيلة  يف القرن السابع عشر ميالدي، فرنسي  بيكون سياق طيب من قبلالقتل الرحيم ألول مرة يف 

 الناحية القانونيةويعرف موت الرمحة من  .اجلسمخفيف املعاناة البدنية من وغري مؤملة لت موت سهلة سعيدة

لذلك جند أن مفهوم القتل الرحيم يتغري حسب أساليب اللجوء إليه وأسبابه ،(1)سحت اصطالح "القتل الرحيم"
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ختتلف  ،نهاية العمر، اليأسبنهاية احلياة كاآلالم املربحة  أو نشأته كفكرة تربرها معايري تنبئ منذ ظهوره

 للقتل الرحيم. تنا مجيعًا هلا، فكيف تتخذ مربرنضر

وهي تتألف من  EUTHANATOS إىل اإلغريق القتل الرحيمأصل كلمة  يعود :متعريف القتل الرحي -أ

                                                                        القتل.: املوت أو thanatos .: احلسن، الطيب، الرحيم أو امليسرEu :مقطعني

اللغات  وقد درجت تعين املوت أو القتل الرحيم أو امليسر  EUTHANATOSمما يعين أن كلمة         

 EUTHANASIE بالفرنسيةو (2)) االوتانازيا(على تسميته األجنبية

 الغري احملتملةطبيا للحد من آالمه   املريض امليؤوس من شفاءه حياة  إنهاءوالقتل الرحيم اصطالحًا:         

 (3).الطبيب أو شخص آخر بدافع الشفقة ، وسواء قام بتنفيذهأوطب من ينوبه ،بناء على طلبه الصريح أو الضمين

 آخر" " أو إنه "إزهاق روح آدمي بفعل آدميه "فعل من العباد تزول به احلياةبأن عرفالقتل الرحيم يف الشرع  -

أو قتل القاتل كاستفاء القصاص  والقتل نوعان قتل مباح حلق من احلقوق الشرعية أو حلق من احلقوق الشخصية

 .(4)أو املرتد عن دينه

 مصطلح حديث ومشكلة من أساسها ال وجود هلا ذلك ما يسميهيف املنظور الديين ومصطلح القتل الرحيم        

النف  اليت حرم اهلل إال  ال يعدو أن يكون صورة من صور االنتحار وقتلء الغرب باحلق يف املوت اهلادئ، فقها

"وال تقتلوا  :قول اهلل تعاىل و.  (5)"ا النف  اليت حرم اهلل إال باحلق" وال تقتلو:تعاىل سبحانه و قولهل باحلق

 .(6)إن اهلل كان بكم رحيمًا " أنفسكم

، بل هناك حياة أو موت وال حالة وسط حلياة اإلنسان أو موته كما يعترب فقهاء الشريعة أنه ليست هناك       

أما ، األخذ باألسباب اليت تشفي منه، مع تالء من اهلل والواجب الصرب عليهعربة يف ذلك للمرض وشدته فهو اب

  موته يعترب قاتله قاتل نف  بال شك. استعجال
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 مة تيخةيية  ن أة ا القتل الرحيحمل -ب 

على  تنقالتها متارسه يف البدائية كانت إذ أن الشعوب والقبائل ،لي  حديث النشأة إن موضوع القتل الرحيم -

أحياء ألسباب وقائية، لكن القتل الرحيم مل يتخذ  تدفن أصحاب األمراض املعدية و يعيق القبيلة الكسيح الذي

 الذين مسوه" بالتدبري الذاتي ،وسقراط كأفالطون  القدماء اليونان الفالسفة طابع منظما وثابتًا تارخييا إال يف عهد

 .بشرف" للموت

ليزي"روجيه اإلجن الشفقة ينسب إىل الق  الفيلسوف القتل بدافعالرحيم أو  أن القتل الثابت تارخييًاومن  -

اء أن يعملوا على على األطب والذي كان يقول:"م (1224ـ 1214)رن الثالث عشر ميالديالقالذي عاش يف  باكون"

أن يهيئوا موتًا هادئًا أن شفائهم ال أمل فيه فيجب  وجدوا ولكن إذا ،املرضى وختفيف آالمهم إعادة الصحة إىل

 (7)وسهاًل."

نون جييز وضعت والية أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية مشروع قا 1296ويف بداية القرن العشرين سنة       

ما إذا أربعة أشخاص على األقل لتقرير  ، أن يتقدم بطلب الجتماع جلنة مكونة منلكل مريض ال يرجى شفائه

 . (8)احلياة أم ال، ولكن جمل  النواب والكونغرس رفضوا هذا املشروع هلذهكان من املالئم وضع حد 

و اشرتط املريض  على طلببناء  يتعلق بالقتلنصا  1821 عام اهلولندي الصادرتضمن قانون العقوبات كما      

عشر  اثينحيم تطبق عليه عقوبة تصل إىل القتل الر من مارس لكن ،وجاداالقانون أن يكون طلب القتل صرحيا 

لها تصل فقط إىل أربع أعوام مبشروع قانون لتعديل عقوبة السجن وجع وضع اقرتاح 1287ويف عام  غرامة.عام و 

  .وقع نتيجة قوة ال تقاوم عليه إذاالقانون أكدت أن القتل ال عقاب  من نف  49املادة وإن كانتونصف 

 اسمومسيت بـ  ممارسات القتل بدافع الشفقة يف هولندا تأسست جلنة تشريعية لبحث 1221 سنةيف       

مارسوه  أثبت جلنة يف توصياتها أن األطباء املمارسني للقتل بدافع الشفقة قد 1223ديسمرب يف" ورميلينك"رئيسها 

  (2).بضمري حي وأسلوب واعي
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 أأواع القتل الرحيم وصوخه -ج 

يعاني أو  عن األداء الذي حيدث بالنتيجة موت املريض الذي القتل الرحيم هو ذلك األداء أو االمتناع      

أو اإلجيابي، والقتل  قتل رحيم فعال إىل نوعني التعريف ميكن تقسيمه ال تطاق. من خالل هذايعيش آالم 

 السليب.الرحيم الغري مباشر أو املنفعل أو 

 األول: القتل الرحيم اإلجييبي النوع

، بواسطة ك على أنه تدخل شخص ثالثويعرف كذل .ومتعمد يؤدي إىل املوتعل إجباري وهو القيام بف       

وللقتل ، الكوراركإعطاء املريض جرعة قاتلة من مادة املورفني أو  (19)أخرى أو بأي وسيلة ،مادة تسبب املوت

وهو  املريض إرادية حيث تتم العملية بناء على طلب ملح مناختيارية أو : احلالة األوىل ثالث حاالتالرحيم 

 .: الالإرادية وهي حالة املريض البالغ العاقل الذي فقد الوعيواعي احلالة الثانية

الطبيب من  قرار ن أو فاقد لقواه العقلية وتتم بعدفيها القتل الرحيم على صغري الس الثالثة: ميارسالة احل 

  .املعاجل وبدون رضا املريض

يقوم املريض بعملية القتل بنفسه بناء على توجهات قدمت له من  ذإ : املساعدة على االنتحاراحلالة الرابعة

 أو الوسائل اليت تساعده على املوت. شخص يوفر له املعلومات

 : القتل الرحيم السليب )غري املبيشر (الثيأيالنوع 

  إىل موت يؤديأداء  باالمتناع عن عمل أو  حياة أوللمحافظة على  الالزميتم برفض املريض العالج         

عن تقديم  احلاالت التوقف ويعين يف أغلب ومبوافقته على طلبه بناء  وهذا للدواء، أو أخده املريض كعدم تغذيته

عدم قبول املريض جتريب العالج اجلديد حلالته  ومثال ذلك (11).الشفاء األمل يفعندما يفقد العالج للمريض 

 املستعصية.
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 : الرأي الطيب يف املوت الرحيم  -2

  الميت املوت  ند األطبيء -أ 

، سريري فهناك موتومتعددة، مفهوم املوت الذي كان قدميًا بسيطًا أصبح شيئا فشيئا مشكلة شائكة         

مستقرة بني املوت واحلياة الذي   غري حاالت و موت الدماغ ،والتنف  توقف القلب موت بسبب موت ظاهري

     (12).مي  باحلرية اإلنسانية كونهمقبول اعتربه رجال القانون أمر غري 

 علىحيث يرتتب يار موت اإلنسان موتًا حقيقيًا ويستقر الطب احلديث على أن موت خاليا املخ هو مع        

ف وخيتلاحلياة إىل املخ وبالتالي إىل اجلسم.  إعادةعملها ويستحيل بذلك توقف املراكز العصبية العليا عن  ذلك

إلبقاء أعضاء األخرى املخ دون قشرية ولو مت االستعانة بأجهزة  بتوقف جذع تتمالعلماء بني القائل بأن الوفاة 

                                                                                                      (13)حية والقائل بتوقف املخ كلية جلسمه

وبالتحديد عندما قبلت إحدى احملاكم األمريكية يف والية   1252بداية من سنة و جتدر اإلشارة أنه         

 ،ألنه كان يدفع بالدم من األنف ظن أنه مات ،النظر يف الدعوى اخلاصة بشخص كان قلبه ال يزال  يدق كنتاكي

النبض أي  وقفمعيار توقف التنف  والي عدلت عن وبالت احلياة النتهاء موت جذع الدماغ كمعيارفطبقت معيار 

 .القلب والدورة الدموية

 1266أنعقد بباري  سنة الذي  جلمعية األطباء بفرنسا، ألخالق الطبيةلوهو ما  أقره تقرير املؤمتر الثاني         

اخلاصة أول من وضع املواصفات العلمية والطبية  وكان ،الكامل خلاليا املخ هو املوت عياراملوالذي أكد بأن 

 (14).1268"أدهوك" يف جامعة هارفرد األمريكية  بتحديد موت جذع الدماغ هي جلنة

، بينما الثاني فهو وموت املخ، أما األول فهو موت حمقق لكن جيب التفرقة بني موت جذع الدماغ       

 .باملعاجلة الطبية بعد تشخيص أسبابها غيبوبة رمبا يتغلب عليها

 الرحيم تللموالتفسري الطيب ب ـ 

وبتالي هو  الطب املوت الرحيم على أنه عملية مساعدة املريض على االنتهاء من عذاباته األليمة يعرف       

املريض يف ختفيف العذاب الذي  كذلك مساعدة أهلاالت األمل حياة املريض وتقصري ح إنهاءعملية تسريع 
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غيبوبة يف ـ : حلاالت املرضية التاليةوهي تنفذ يف ا. هلا يف حالة يرثى يعيشون فيه جراء مشاهدة مريضهم

متقدمة مع أضرار قوية صناعي بسبب غيبوبة  يكون فيها املريض يف حالة تنف  درجتها القصوى الرابعة، اليت

 . يف الدماغ

ة التهاب الرئ ـ يف كل اجلسمعند انتشاره  خصوصًا كالسرطان وستعصية املسببة ألوجاع األليمة األمراض املـ 

ك من حاالت صعبة لإىل ما هنا "."تنف  صناعي املزمن الذي مينع املريض من التنف  إال بواسطة آالت

 ومستعصية وال أمل هلا بالشفاء طبيًا.

 إيقاف -أما عن أساليب املتعمدة يف البلدان املتقدمة لوضع حد لعذاب املريض امليؤوس من حالته فهي:       

توقف عمل  إىلتؤدي  عمل اآللة بتخفيف كمية األكسجني، وكذلك إعطاء املريض أدوية خاصة على مراحل

 وبأنه ميؤوس من شفائه. بعد تقرير طيب بأن هذا املريض هو يف حالة صحية متدهورة القلب

 حدود اإلأعيش الصني ي -ج

أي هو معاجلة  حياة مريض ميؤوس من شفائهميثل جهاز اإلنعاش الصناعي" وسيلة طبية عالجية لإلطالة        

والرئتان عن العمل وأمكن التدخل بأجهزة  طبية مركزة وعناية مكثفة يقوم بها الفريق الطيب عند توقف القلب

 "حيًا. الصناعي قبل موت خاليا املخ إلبقائه اإلنعاش

ائدته، لذلك يتعني تقيد استعماله علميا، إال أنه صاحب الشك يف ف الصناعي كسبا نعاشاعتبار اإلرغم  و      

                     . (15)احلياة وصيانة الصحة علىلمحافظة ستخدم من وسائل لكي ال خيرج العمل الطيب عن أهدافه فيما ي

، ميكن أن احلكم عليه فهو تقنية طبية حديثةللمرء فيما يتعلق باإلنعاش الصناعي أن جيد صعوبة يف ميكن       

حفظ احلياة قائمة أو إطالة موت  حكمها بني اإلباحة والتحريم وذلك حسب ما إذا كان اهلدف منهايتأرجح 

عندما يوقف اإليقاف  حالة تقعذ إ ،اإليقافو حالة  حالة االمتناع :بت حبيث جيب التفرقة بني حالتنيثا

 هذاعن طريق نزعها بفعل اجيابي،  باملريض مما يؤدي إىل وفاته. وذلك الطبيب أجهزة اإلنعاش الصناعي شفقة

والتنفسية مع  والدورة الدمويةبعد توقف القلب  هذه األجهزة وإيقافاالجيابي القتل الرحيم صورة  تدخل ميثلال

  حية.  تزال ما خمه   خاليا دامت ما احلياةحياة إنسان مازال على قيد  إنهاءخاليا املخ  يعترب  استمرار حياة
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خه ـم الشخص مبوت خاليا أن قتاًل حيثموت خاليا املخ فال يعتـرب بعد  زةهذه األجه عملأما إيقاف       

الصناعي بعد موت مخ املريض فإن وظيفتها  اإلنعاش أجهزةوإذا مت تركيب  (16).بالفعل فارق احلياة قد  ونـيك

أعضاء اجلسم من خالل تزويدها بالدم واألكسجني وغريه من ضرورات احلياة  حياة بعضعلى حفظ  تقتصر

 لغرض استعماهلا يف نقل وزراعة األعضاء. 

معرض خلطر  أما بالنسبة للحالة الثانية فهي امتناع طبيب عن استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي ملريض     

. ني انقاذه  كي ال متوت خاليا خمهيتع ة وبالتالياملوت مل متت بعد خاليا خمه ومازالت أعضاءه األخرى سليم

 ، حبيث يستحق من يتسبب يفازال حيًا يف حكم الشرع والقانوناحلياة إليه ألنه م إعادة وال يعد ذلك من قبل

، وال يشفع للطبيب مقولة أن هناك أناس آخرين يف قانونًاقتل الله من حياة العقوبة املفروضة على  إزالة ما تبقى

 .إىل تلك األجهزة ألن مبدأ التساوي بني الناس مينع التضحية حبياة إنسان إلنقاذ حياة إنسان آخرحاجة 

 موقف التةريعيت من القتل الرحيمثيأيي :

املشكلة وضعها ل جرمي شديد اخلصوصية. ولكي توضع من الناحية القانونية يعترب القتل الرحيم فع        

، هذا الفارق غريه من صور القتل العاديةالذي يقع إشفاقا وبني  بني القتل الفارقأن نتعرف على الصحيح ينبغي 

يف الدافع أو الباعث على ارتكابه وهو ال أهمية له يف القانون اجلنائي ألن القاعدة أال عربة لديه  هو أواًل

 عد ذلك من فارق سوىب حبيث ال يبقىبالبواعث، األمر الذي جيعله عامل لي  له أهمية يف منوذج اجلرمية ، 

وخيتلف القتل العادي عن القتل الرحيم يف كون القاتل يرتكب فعله دون   .وهو اإلنسان حمل القتلحمل اجلرمية 

                                (17)عك  القتل الرحيم على الفعل من اجملين عليه  رضاء سابق

على  شفائه ملساعدتهخر أن يقتل قصدًا مريضًا ميؤوس من فهل  ميكن قانونًا للطبيب أو ألي شخص آ        

 و ما مدى مسؤوليته اجلزائية عن هذا الفعل؟ آالمه ؟إنهاء 

  أسيس املسؤولية اجلنيئية املرتتبة  ن القتل الرحيم -1

و ذلك الطيب ملشروعية العمل  جتاوزه الشروط األساسيةالرحيم يسأل الطبيب جزائيًا عند يف حالة القتل        

 :لألسباب التالية
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يكون  بغرض إنقاذه  من   تدخل الطبيب عند ممارسته للقتل الرحيم الألن  ،انعدام حالة الضرورة  :األول السبب

شرعي  يثري    وخطر حال  ألجل شفاءه  بل  بالعك   يكون  تدخله  لغرض  غري   استعجاليةحالة  

 .  مسؤوليته اجلنائية

بالعالج أو العمليات اجلراحية احلصول على  للقيام الطبيبيلتزم حبيث  توفر رضا املريضهو  :الثانيو السبب  

ال جيب أن  يقوم الطبيب بالقتل بدافع  إذ هذا الرضا جيعل الطبيب خمطئ املريض احلر و املتبصر وختلف رضا

  املنوطة به . ألنه ينحرف عن املهام الشفقة حتى إذا توفر رضاء املريض عن ذلك وإال  يسأل جنائيا

اليت حيدثها باملريض إال  ال يقصد من اإلصابات أن الطبيباألصل ، توفر القصد اجلنائي هو :ثالثالسبب ال

القانون قد يكون القصد منه احلقد أو الغضب ومما  ، يف حني أنه يف اإلصابات األخرى اليت يعاقب عليهاشفاءه

يشرتط فيه  العام وال، فالقتل يتطلب القصد القتل بدافع الشفقةوفر يف جرمية ال شك فيه أن القصد اجلنائي مت

يف األحوال  إال املعنوي يف الركن لي  عنصريف الفقه اجلنائي أنه  به املسلمللباعث فإن أما بالنسبة القصد اخلاص 

 .(18)القانوناليت عينها 

 أخكين جرمية القتل الرحيم  ـ 2 

شخص مريض  القتل الرحيم جرمية من نوع خاص كونها ختص صحة اإلنسان و تقع على تعترب جرمية        

ملثل جرمية خطرية على  غري مقبولمن أحد أقاربه أو من أي شخص ميتهن الطب لتدخل غري معتاد و دافع 

الطبية  كاخلربة ،إجراءات القضائية املتبعة يف جمال الصحة لذلك كان من الواجب تطبيق ،كيانهتهز اجملتمع و

األركان اخلاصة بالقتل من توفر  كذلك و للتأكد .رفع الدعوى اجلنائيةلالطب الشرعي للتحقيق يف املوضوع أو و

 :  يف ما يليوهي تتمثل  .من خالهلا مسؤولية اجلاني راتث الرحيم اليت

                                      امليدي:الركن  

تم بوسيلة معينة وال يشرتط يف القتل أن ي احلياة.بفعل االعتداء املميت على  ويسمىهو قيام الفعل بالقتل        

لى إنهاء حياته . ويقع القتل الرحيم تلبية لطلب الضحية وإحلاحه الشديد وموافقته املسبقة عمادية أو معنوية

ى هذا الفعل املادي ويرتتب عل السليب. ، ويكون القتل على نوعني فعل االجيابي والفعللوضع حد ملعاناته
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بوفاة اجملين  حالة الوفاة وبيان سببها وعالقة مرتكب الفعل لتثبيت ،االستعانة بالطب الشرعية تتطلب جرمي

 عليه.    

ففي  .أن يكون حمل اجلرمية إنسان حي على قيد احلياة وال عربة باحلالة الصحية للمجين عليهعلى      

 محايةيضل مع ذلك موضع واملوت هو حمل اجلرمية القتل  املريض مرضجرمية القتل الرحيم يعترب اإلنسان 

                                                                                .الجتماعيةا فال عربة مبرضه أو بقيمته يةقانون

                                                          املعنوي: الركن

الذي يقوم  تعترب جرمية القتل الرحيم من اجلرائم القصدية اليت جيب فيها أن يتوفر علم الفاعل بالفعل       

إليه وانصراف إرادة الفاعل إىل  بالنتيجة اليت سيفضيأي يعلم بعناصر الفعل اإلجرامي وأركانه اخلاصة و، به

الباعث والدافع الذي حيرك الفاعل ويدفعه أن يكون  أي جيب، وهي تقديم املوت للمريض سحقيق النتيجة

 .لرغبة مبساعدته على إمخاد أوجاعهاإلشفاق عليه وا حي هو فقط إلزهاق روح إنسان

 حيم  موقف القواأني الوضعية من القتل الر ـ 3

، لكن عليه ، و لو مبوافقة اجملينقتل الرمحة هو جرمية كيفما وقعت معظم القوانني الوضعية أن ترى      

وبأنها جرمية تستحق ختفيف العقوبة  سامة من جرمية القتل العمد دول من اعتربها جرمية أقل ج بعض هناك

واملعارضة. لكل موقف نظرته  التأييدأن هناك اختالف يف املواقف بني  فنجد، واعث النبيلةبلل على القاتل مراعاًة

رتجم ذلك بقوانني دينية واجتماعية وقانونية فيوامل حول املوضوع وحججه و آراءه اخلاصة اليت سحكمها عدة ع

اجملتمع أو لكونه ميارس يف  طرية علىخ غريبة   آفةكونه  ، ومنها من مل تتطرق إليه بعدتنظيميةقرارات  أو

سنعرض مسؤولية. وي الطبيب أ ال تلزم املمارسات الطبية اليت يف اعتقادهمضمن ت استثنائية وخفية تندرج حاال

                                       .العربية بداية مبوقف الدولالقتل الرحيم  الغربية حولو جمموعة من الدول العربية يف اآلتي موقف

 التةريعيت احلديثة للدول العربيةموقف  -أ 

 العمدعليها بعقوبة القتل أن القتل الرحيم هو جرمية كيفما وقعت ويعاقب  تعترب معظم القوانني العربية إن      

. وم يتضمن االعتداء على نف  بشريةوقصد جنائي معلن اجلرمية من إزهاق روح إنسان حي، وذلك لتوافر أركا

 هناك بعض الدول العربية تأخذ بفكرة ختفيف العقوبة يف حالة القتل الرحيم بناء على رضا اجملين غري أن
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 . فأعطت للقاضي السلطةوالقاتل بدافع الشفقة القاتل انتقاما مثاًل حسبها أن يسوي بني إذ ال يعقل ،عليه

إال أنه مل يضعه  قانون العقوبات السوري الذي مل يأخذ بإباحة املوت السهل ومثلما ورد يف يف ذلك  التقديرية

رتبة واحدة من حيث املسؤولية و العقوبة يف درجة القاتل بغيًا وعدوانا بل اعتربه مما ميكن أن مب على حد سواء و

من قانون العقوبات  538وتطبيقًا للمادة . أي جرمية من نوع القتل املقصود املخفف .ه وتنزل به الرمحةيرأف ب

 رئيسيان هما:  السوري يستلزم سحقق شرطان

 .خاص بشخص اجملين عليه الذي يلح يف الطلبـ شرط 

 .بشخص اجلاني الذي كان دافعه يف القتل هو الشفقة ـ وشرط يتعلق

 19خفف القانون السوري عقوبة القتل بدافع الشفقة وجعلها اعتقال ملدة ال جتاوز وعلى هذا األساس 

 من قانون العقوبات اللبناني" 552حيث ورد يف نص املادة  ،(29)موقف القانون اللبناني و هذا هو،(12).سنوات

 قصدًا بعامل اإلشفاق."    األكثر من قتل إنسانًا علىسنوات  العتقال عشريعاقب با

بل  قوانني اجلنائية للبلدان العربية ال تأخذ بفكرة ختفيف العقوبة يف حالة القتل الرحيماللكن معظم        

يب اجلنائية ومن الطب اعتربته قتل عمدي تتوفر فيه مجيع األركان الكاملة اليت على أساسها تثار مسؤولية

( من قانون العقوبات العراقي 495ضمن سياق املادة ) املوت الرحيم املشرع العراقي الذي يدرج: األمثلة على ذلك

                            .حسب احلالةكل من قتل شخصا آخر عمدا بالسجن املؤبد أو املؤقت اليت تعاقب  1262لسنة  111رقم 

معرفة أوال على أي أساس صنف هذه م جيب القتل الرحي اجلزائري منوقف القانون ما بالنسبة ملأ      

ها قانون محاية وما هي األحكام اليت تنطبق معها يف مواد قانون العقوبات بالنظر إىل أحكام اليت جاء ب ؟اجلرمية

عاقب الشخص الذي ميارسه على أساس ي ثالث صور: إذ ميكن أن هناكأن جند  حيث، ؟الصحة وترقيتها

يكون بارتكابه جرمية سلبية تقع باالمتناع عن  و قد باشرالقتل الرحيم امل بارتكـابه فعلأو  االنتحار علىاملساعدة 

                                               العالج املؤدي إىل الوفاة.

، فهنا يسأل االنتحار على رغبته يف تل املريض امليؤوس من شفاءه بناءفإذا كان تصرف الطبيب الذي ق   

ـ 66رقم  من قانون العقوبات اجلزائري 273املادة عليها يف الطبيب عن جرمية املساعدة على االنتحار املعاقب

يف األفعال اليت تساعده على االنتحار أو  : "كل من ساعد عمدا شخصاعلى أنهاليت تنص   1266لسنة  156
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مع علمه بأنه سوف تستعمل يف هذا الغرض  لسم أو باآلالت املعدة لالنتحارتسهله له أو زوده باألسلحة أو ا

                                            .باحلب  من سنة إىل مخ  سنوات إذا نفذ االنتحار"يعاقب 

قتل طبيب أو أي شخص آخر مريض  ما إذا يف حالة يقع الذي تل الرحيم اإلجيابيالق هي :والصورة الثانية

هذه الصورة من القتل غري  وما ميكن مالحظته أن ،ق حبجة الشفقة عليه بصورة مباشرةيعاني من آالم ال تطا

يشكل قتال عمديا مع سبق  ، وقوع هذا الفعلصورة مباشرة يف القانون اجلزائريمنصوص عليها يف نص خاص وب

الرحيم  ، فإنه ميكن أن تصنف جرمية القتلة وبالنظر إىل أركان جرمية القتل.ومن الناحية النظري(21)اإلصرار

                          املعاقب عليها باإلعدام . العقوباتمن قانون  254سحت طائلة أحكام املادة 

الرحيم على  ممارسة القتللبعض األشخاص هناك بعض احلاالت اليت قد ُيسمح فيها  جتدر اإلشارة أنو         

كقتل   ام خاصةكأح القانونم عليهيطبق بنفسهم أو بتحريض الغري على ذلك  لدى أقرب البشر إليهم سواء 

  .اجملين عليه و اجلاني    تربط بنياألبوة اليت وعلة التشديد هي عالقة مشدد يالذي يعد قتل عمد األصول

روح أصوله جعل املشرع  وصول اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف نفسه الشريرة إىل حد إزهاق فتنكر الفرع ألهله و

وتأكيدًا من املشرع  عقوبة تصل إىل حد اإلعدامط عليه يتدخل ليقضي ويتخلص من هذا الفرع الفاسد وذلك بتسلي

أباه   :" ال عذر إطالقا ملن يقتلعلى أنه اجلزائري من قانون العقوبات 282نص يف املادة  على تشديد العقاب

القتل  هي تطبيق الثانية  احلالةو .اقتطالذي يعاني من آالم ال  أحد أصوله" حتى إذا توفر رضا املريض أمه أوأو

يتعارض مع حياة   يكون مشوها أو تكوينه عندما خاصة  العهد بالوالدة   لرمحة على األطفال حديثيا  بدافع

إمكانياتهم إلبقاء  فهل يتوجب على األطباء بذل أقصى القوانني االجتماعية املتعارف عليها  تعترب عادية حسب

 ذلك حتى بعد طلب الوالدين منهم ذلك، أم أنهم ميتنعون عن ولو كانت تعيسة احلياة هؤالء األطفال على قيد

                    فيموت الطفل دون أن يقدم له العالج ؟

حياة طفلهم الذي إن إنهاء  أنه من حق اآلباء اختاذ قرار ، فهناك من يرىصدد اختلفت اآلراءيف هذا ال       

، ه معهما ماديا ومعنويايان من وجودسُيعان  عاش فإنه سيكون من أسوء الناس حضًا بسبب عاهته كما أن والديه

ر ال ينفرد به وهذا األم يقول بأن مصلحة الطفل يف املوت الكريم ال تقل عن حقه يف حياة كرمية وهناك رأي ثاني

    .سلطة قضائية متثل مصلحة اجملتمع جيب أن خيضع قرارهم بإنهاء حياة الطفل إىل الطبيب واألهل بل

                                                                                        بالنسبة للمشوهني أو املولودين قبل األوان بكثري. احلياة حتىيطالب باحرتام حق  لكن هناك اجتاه أقوى
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هات من ني التشوالقول بوجوب التفرقة ب فهناك من الفقهاء من يذهب إىلأما بالنسبة إلجهاض اجلنني املشوه  

، أما التشوهات اخلطرية اإلجهاض فيهاعالجها ال جيوز  ، إذ التشوهات البسيطة املمكنحيث القوة والضعف

 إذا ُأثبتف. ة التالصق أو عيوب اجلهاز العصيبفائقة مثل األجنة الشديد واملمكن عالجها بصعوبة وعناية

اة الطفل تكون سيئة اإلجهاض ألن حيمن  ال بأسوكان تشخيص مؤكدًا التشخيص وجودها قبل نفخ الروح 

                         .جواز اإلجهاضعدم الروح فإن الرأي الراجح يذهب إىل  خيص بعد نفخكان التش إذا أما ،مؤملةو

  امتناع الطبيب عن تقديم العالج                                       :الثالثةالصورة 

 كانت خطورة املرض جسيمةان الطبيب أمام حالة استعجاليه وإذا ك احلالة األوىل حالتني : هنا منيز بني       

حيث  ،ورفضه ذلك رغم تعنت املريضالعالج تتطلب التدخل الفوري للطبيب فهنا عليه بدل جهده الكامل يف 

جراح األسنان  على الطبيب أو:" .... 276- 22أخالقيات مهنة الطب اجلزائري رقم من مدونة  44تنص املادة 

 مبوافقته".أن يقدم العالج الضروري إذا كان املريض يف خطر أو غري قادر على اإلدالء 

رفض املريض التدخل الطيب خاصة إذا كان مرضه  ذاملسؤولية إفيها الطبيب من ا أما احلالة الثانية يعفى       

، له آالم إضافية عوض التخفيف منهاكثرية تسبب  ميؤوس من شفاءه و كان خيضع لعالج مكثف ويتناول أدوية

وتستدعيه حالة املريض فهنا يشرتط ضروريًا التدخل  يكون   الطبيب عندما ولكن يدور الشك حول مسؤولية

غري   الرحيم السليب القتل مما يؤدي القول بأن (22)املسؤولية إثبات رفض املريض كتابًة للتخلص من القضاء

                                                    (23).أشكال التطبيب  كل  املريض رفض إذا  معاقب عليه

رد به أي نص خبصوص القتل ، ومل يخذ باملوقف املعارض للقتل الرحيمأما بالنسبة للقانون املصري فأ      

  حبياته  التعجيل  إىل  أدى  شفاءه . حبيث يعترب أن أي فعل على إنسان مريض من مرض ميؤوس منإشفاقًا

كاالمتناع عن إجراء جراحة أو إعطاء الدواء أدى إىل وفاة  عن املعاجلة امتناعأو  إجيابي  يعد قتل سواء كان فعل

كافيا إذا وقع عمدًا لقيام جرمية القتل املقصودة يف القانون ولي  ألي إنسان ولو كان وكان صاحلا  ،هذا اإلنسان

                                                                                    .  (24) طبيبًا أن يعجل بوفاة املريض

وز املسلك ال يتجا املساعدة عليه مادام هذاصري على التحريض على االنتحار أو وال يعاقب القانون امل      

، وذلك تطبيقًا للقواعد القانونية يف االشرتاك واليت تقضي باستعارة الشريك حمض التحريض أو املساعدة عليه

 .جرمية يف القانونإجرامه من الفاعل الذي ال يشكل فعله 
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 موقف الدول الغربية من القتل الرحيم  -ب  

مسألة  جند مدى تعقد جتماعيًا أو تشريعيًا أو قضائيًاباستعراض واقع احلال يف البلدان الغربية سواء ا       

وحكمها على من ميارس املسألة  التعامل معكل دولة حول كيفية  لذلك ختتلف .إليه نظرتهمالرحيم و  القتل

  العقوبة ؟     كيف تقدرالقتل الرحيم و 

هذه املناقشات بدأ  األوروبي ال يزال يبذل اجلهود لتشكيل موقف مشرتك حيال هذه املعضلة رغم فاالسحاد    

ذلك تسبب   الصحة العامةيف قانون   الرحيم تشريع القتلمت عرض على الربملان نص يقرتح منذ فرتة طويلة إذ 

بية أجازت القتل الرحيم وشرعته ولكن هناك عدد من الدول األور ،(25)يف مناقشات حادة بني مؤيد ومعارض 

 قانونًا  تعتمد   أوروبية  أول دولة اليت تعترب هولندا من بينها ،(26)وشروط صارمة لذلك قانونا مع سحديد ضوابط

. واعتمد من قبل جمل  الشيوخ بعدما 2991 أبريل 19 يف القانونواقر  ،2992عام يف   الرحيم  املوت  يشرع

 صوتا.  49قابل أصوات م 194أقره جمل  النواب بأغلبية 

 12منبأكثر عليها على أن القتل الرحيم جرمية معاقب اهلولنديمن قانون العقوبات  29نصت املادة كما       

 من مرض الـ أن يعاني املريض  :وهي  لشروط احملددة يف القانونسنة حب  إال إذا طبق من طبيب راعى فيها ا

                                    .شفاؤه يرجى

أن يتم استشارة طبيب غري  - حالة عقلية سليمة أن مينح املريض موافقته يفـ  يكون األمل غري حمتمل أن -

                                                                                   .ته يف إنهاء حيا  إثبات أن املريض قد أحل يف الطلب ملساعدته -املعاجل طبيب ال

 1999ـ 25من املرسوم  38و  37 املباشر مبوجب املادتنيشر أو غري يف فرنسا مينع القتل الرحيم سواء املبا أما -

عمدا مهما كانت  املريض قتلالطبيب مينع عليه فنص بأن املتعلق باألخالقيات الطبية  1225ـ 2ـ6املؤرخ يف 

رادي أو إذا طلب منه املريض غري إ إذا كان إرادي أو من  املريض أو حميطه الظروف و يرفض أي طلب كان

عليه ال يعرتف حبق املوت للمريض. و الفرنسي من قانون العقوبات 221حسب نص املادة  عمدي يعترب قتلذلك 

املرضى غري   إباحة قتل  أو عدم  ، حول إباحةبني رجال الدين واالجتماع والطب قد ثار جدل يف فرنسا و

ألن يف ذلك سحريضًا على اجلرمية  إنسان،  عدم إعطاء الطبيب هذا احلق أليالكثرة إىل . وذهبتللشفاء القابلني 

                                                                                               (27).البشر اةيف حي على األقل التحكمأو 
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سيرب اليت كانت قد تقدمت  اليت أثريت بهذا الشأن كقضية شنتال فرنسا تتمسك باحلظر رغم القضايا العديدةف

  ، شكلها الربملان يفأوصت جلنة حبث وجهها، لكن  بطلب لقتلها رمحة بها بسبب إصابتها بورم سرطاني شوه

ومنع القائم أو املباشر على التدخل  إلعطاء  على مواصلة منع القتل الرحيم عقب وفاة هذه السيدة  2998مربديس

 كان من األوىل حبيث ل  قانونية وإنسانية بدل من حلهابروز مشاك تفاديعقار قاتل للميؤوس من شفاءه وهذا ل

  .التخفيف عنه قة املقبل على املوت بغرضرافعروض للتطوع ملبطرح  املطالبة

طرحت يف ديسمرب  مابعد2995فقد أجازته فرنسا سنة  لكن بالنسبة للصورة الغري املباشرة للقتل الرحيم       

ذلك إىل مفارقته  ض يف طلب وقف معاجلته حتى وإن أدىفرنسي ينص على حق املريمسودة قانون  2994

 ن رغبته،ذلك مع املريض و الطاقم الطيب والتأكد م بعد حبثتعني على األطباء االنصياع لرغبته ي و ، للحياة

وصرح وليكية، االشرتاكية والكنيسة الكاثجانب احلكومة احملافظة واملعارضة  منولقيت املسودة تأييد واسع 

                                                 .ام قدسية احلياةيتماشى مع احرتوزير الصحة الفرنسي أنه 

 الغري أو الفعال  االجيابيمييز بني القتل الرحيم الرحيم فإنه من القتل  القانون أمريكي أما بالنسبة ملوقف      

أغلبية الواليات  عليه يفاالنتحار املعاقب  واملساعدة على، القتل العمدعقوبة  الذي تطبق عليه مسموح به

ساعدة على االنتحار رفضت مبوجبه اعتبار امل قرار 1227جوان  26. حبيث أصدرت احملكمة العليا يف األمريكية

على الوفاة. وعلى العك  من ذلك جند أن  مرضاهم  يساعدوا   بأن لألطباء   . ورفضت إعطاء احلقحقًا أساسيًا

 بناء علىمسحت بالقتل الرحيم املباشر وذلك بأن يعطي املريض امليؤوس من شفائه حقنة قاتلة  والية أريغون

                                                                                طلبه . 

حق املريض يف رفض العالج وإنهاء  وكاليفورنياية االسكا وتكساس كما جتيز تشريعات كُل من وال        

قانون  الشفقة السليب مبقتضى اليت أجازت القتل  بني الواليات األمريكية األوىل كاليفورنيا، وكانت والية هحيات

  حق  بشأن  قرار أخد الكونغرس  2995، ويف عام الطبيعيقانون املوت أطلق عليه  1286سبتمرب  39الصادر يف 

، وعليه فإنه على عك  االنتحار مبساعدة يتنف  مهما تكن استشارات األطباءمريض ال يزال   لكل  حلياةا

 الواليات يف  يعترب قانونيا على األقل اة مبوافقة املريض يف استمرار احلي  الذي يساعد الطبيب فإن ايقاف العالج

كان يعجل موتهم أجل ختفيف املعاناة حتى لو  مل من لأل وكذلك استخدام دواء مسكن ،األمريكية باإلمجاع

 . (28)العديد من قرارات احملاكماعترب قانونيا يف 



العدد العاشر               مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                        
 
 
 
 

060 
 

212 212 

اعدته مشهورًا بعد مس ومن أشهر قضايا القتل الرحيم قضية الطبيب األمريكي " جاك كيفوركيان" الذي أصبح

 يسافر إليه كان  حبيث (22)"املوتطبيب  ، وأطلقت عليه الصحافة لقب"مريض على إنهاء حياتهم 139

بكرامة  املوت  ، كما زاد شيوع فكرةآلة املوت اليت صنعها  إىل  منشغن ليفوضوا أمرهموالية  أشخاصًا حتى إىل

حلقن أنفسهم   يستخدمونها يف وضع حد حلياتهم باستخدام آلة تنتج مواد  الراغبني  قسم من الناس وزادلدى 

بتهمة القتل من  1222، وعلى إثرها مت سجن هذا الطبيب يف أفريلغازات سحت القناعأو باستنشاق  يف الوريد

                                             . يقدم أي مساعدة إىل مرضى يريدون إنهاء حياتهم  شريطة أن ال  2997الدرجة الثانية وأخلي سبيله يف جوان 

واملعارضة  التأييد لفة نالحظ أن القتل الرحيم قضية تتأرجح بنيوبعد استعراض موقف عدد من الدول املخت 

  .األجل القريب ومصدر جدل وخالف تشريعي وقضائي وطيب يصعب حسمه دوليًا يف

                                                                                              اخليمتة

القتل الرحيم يف واقع األمر يثري عدة جوانب وقضايا لي  فقط يف الطب والقانون بل أكثر من ذلك  إن       

يفوق قدرة اإلنسان ألن أخد الروح وإنهاء  ، وتقرير املوت هو قرارإلنسانية اليت وهبها رب العاملنيلتعلقه بالروح ا

              .رهن بإرادة اهلل فقط حياة األشخاص

فيها قد يتضح أن مسألة  استعراض موقف األنظمة القانونية يف البلدان املختلفة والوقوف على موقف القضاءـ عند 

              .                                      نوني الواحد بني مؤيد هلا ومعارضالقا داخل النظام الرمحة هي مسألة اختالف شديد حتى القتل بدافع

اجلنائي من شأن بعض الدول يعترب تغريًا تشريعيًا خطريًا يف مستقبل القانون القتل الرحيم يف  مإال أن عدم جتري

نتائج بال التنبؤ ناميكنحيث  .مشرع غدًا ول ما تعتربه جرمية اليوم الي حق انساني، أن سَحمثل هذه القوانني

 :السلبية هلذه القوانني أال وهي

رمحة جرمية حبق اجملتمع ال ملن يعاني مشاكل صحية وهذه تعترب زيادة سنوية يف معدالت طلب القتل الرحيم ال

املعاقني سة لتشمل كل من فهناك ختوف بأن يستعمل يف البداية القتل الرحيم لألمراض املميتة مت تتسع املمار به

                                                                      .ضغوط نفسية و اجتماعيةواقع سحت  ضعاف العقول وملن هو و

جمل  الربملان ،   ورمبا يستغل من قبل الدولة وبرملاناتها اليت هلم حساباتهم السياسية وفق سحالفاتهم يف 

ملادي أن وكذلك يف مصلحة هيئات التأمني وهذا لضغط االنفاق حبيث تعترب الدولة اليت يغلب عليها الطابع ا
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هم تهم من مشاكل صحية ونفسية فتضطر الدولة إلعالتاهؤالء األشخاص امليؤوس من  شفاءهم غري منتجني ملعان

                         .  ماديًا

فلماذا يبحثون  املستعصيةشاف و تطوير عالجات جديدة ألمراض  اكت إىلـ  فتور همة الباحثني يف التوصل      

                                                                  .أصبح قتل املريض هو احلل األمثل ، و بالتالي تفقد مهنة الطب قيمتها إذاما دام احلل سهال

         :و املتمثلة يفلحد منه إلجراءات الردعية للذلك  من الواجب اختاذ جمموعة من  ا

 ه بدافع الشفقة سواء يف صورته السلبيةـ  معاقبة كل من يقتل شخص ميؤوس من شفائ

                                                             ص قانوني خاص.أو اإلجيابية بن 

تأكد من للأجهزة اإلنعاش الصناعي على املريض و العالج ضرورة األخذ برأي جلنة طبية خمتصة قبل وقفـ  

سلطة قضائية خمتصة  حكم منأو  وبعدها جيب استصدار قرار احلديث.حسب املعيار الطيب ، موت خاليا خمه

  ـ                                           ن أسرة املريض على هذا اإلجراء.   مع ضرورة استئذا ذلك،جتيز 

  .آالم األمراض املستعصيةتطوير عالج تسكني و للمريض، الروحيالدعم املعنوي و -

القيام بأعباء العناية اخلاصة باملرضى امليؤوس من اجملاالت  لإلشراف و املتخصصني يف شتى إعداد فريق من ـ  

          . واحملافظة على كرامتهم لتخفيف آالمهم ،شفائهم

يت سحث على و يف األخري لتفادي هذه املعضلة جيب اتباع املبادئ الدينية واألخالقية والقانونية والطبية ال       

وتبقى مهمة الطبيب هي عالج  .التداوي من أجل أن حييا اإلنسان حياة طيبةالصرب عن الداء املستعصي ووجوب 

 املرضى.أرواح  ولي  إزهاق فيف آالمه بكل الوسائل املمكنةختاملريض و
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 هوامش البحث                                                                      

)على ضوء القانون الطيب اجلزائري والفتاوى الطبية املعاصرة( . ديوان  د.بلحاج العربي، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالم -(1) 

 . 73،ص2997املطبوعات اجلامعية ،وهران، اجلزائر،

 طبعة األوىل حمتسب باهلل بسام ،املسؤولية  الطبية املدنية و اجلزائية بني النظرية والتطبيق، دار اإلميان ،ال -(2)

 .452ص  1284لبنان، 

 . 122،ص2997عشوش كريم،العقد الطيب، دار هومة ، اجلزائر، -(3) 

 .131ص 2993مجعة يوسف،املسؤولية اجلنائية عن أخطاء األطباء دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان ، -(4) 

.151سورة األنعام، اآلية  -(5)    

.22 سورة النساء، اآلية -(6)  

 .74.ص ،املرجع السابقبلحاج العربيد. -(7)

 .75قشقوش هدى حامد،القتل بدافع الشفقة: دراسة مقارنة. مصر: دار النهضة العربية.ص -(8)

 .62ص ،1224قشقوش هدى حامد، نف  املرجع،  -(2)

 .59،ص 2996غصن علي عصام ، اخلطأ الطيب ، منشورات زين احلقوقية ، لبنان ،  -(19)

59غصن علي عصام، نف  املرجع،ص  -(11)  

.299، ص  1222أمحد عبد الدائم ، أعضاء جسم اإلنسان ضمن التعامل القانوني ، منشورات احلليب ، لبنان ،  -(12)  

 . 145، ص 1222حممد حسني منصور ،املسؤولية الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر ،  -(13)

 33، املرجع السابق ،ص بلحاج العربي -(14) 

 .452ص، املرجع السابق،بسام  حمتسب باهلل -(15)

 .53هدي حامد قشقوش ، املرجع السابق ، ص  -(16)
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ــريف   -(17) ــاخ ش ــر        ،طب ــر: دار الفك ــكندرية مص ــاء. اإلس ــه والقض ــوء الفق ــا: يف ض ــويض عنه ــيب و التع ــأ الط جرائم اخلط

 .153.ص،2993،اجلامعي

. ص 2996،عبد املنعم سليمان، قانون عقوبات خاص. بريوت، لبنان: منشورات احلليب احلقوقيةأبو عامر حممد زكي و -(18)

234. 

 451، املرجع السابق ،صحمتسب باهلل بسام -(12)

 .51علي عصام ، املرجع السابق ،صغصن  -(29)

املسؤولية اجلزائية للطبيب يف ظل التشـريع اجلزائـري، املسـؤولية اجلزائيـة للطبيـب يف ضـوء القـانون و         ،سيدهم خمتار -(21)

 .38،ص  {43-18 }ص ،2911،عدد خاصاالجتهاد القضائي، جملة احملكمة العليا، اجلزائر: قسم الوثائق، 

 طاهري حسني، اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف املستشفيات العامة: دراسة مقارنة  -(22)

 .65ص  ،2994،اجلزائرـ فرنسا. اجلزائر: دار هومة

، قسم الوثائق 2996، 2د. بودالي حممد، جرائم تعريض الغري للخطر عن طريق االمتناع ، جملة احملكمة العليا، العدد  -(23)

 . 82صاجلزائر  ،

 . 153طباخ شريف ، املرجع السابق ،ص  -(24)

 . 51صن علي عصام ، املرجع السابق ،صغ -(25)

 . 65د. قشقوش هدى حامد ، املرجع السابق ، ص -(26)

رياض منري حنا ، املسؤولية املدنية لألطباء و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و املصري ، دار الفكـر اجلـامعي     -(27)

 . 243، ص  2998درية ، مصر ، الطبعة األوىل ، اإلسكن

 . 78د. قشقوش هدى حامد ، املرجع السابق ، ص -(28)

 . 54صن علي عصام ،املرجع السابق ،ص( ـ غ22)


