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انمهخض<
وػغ ادلششع اجلضائشٌ هىاػذ ر٘ظُُٔخ ُِٔؼبٓالد اخلبطخ ث٘وَ وصسع األػؼبء اُجششَخ عىاء ٓب
رؼِن ٓ٘هب ثأؿشاف اُؼُِٔخ وٌٓبهنٔب او ٓب رؼِن ثشػب ادلزربع وأُِٛز ٚاُوبٗىُٗخ وششوؽ ئعشائهب خبطخ
ثؼذ ئٗشبء اُىًبُخ اُىؿُ٘خ ُضسع األػؼبء ،وثبدلىاصاح ٓغ رُي وػغ عضاءاد هبٗىُٗخ ُِؾٔبَخ ٖٓ اُزؼبَٓ
ؿَت ادلششوع ثبألػؼبء اُجششَخ واُىطىٍ ايل ربوُن رُي اُزىاصٕ ثُت اُزؼبَٓ ادلششوع وؿَت ادلششوع هبب
ؽىت ال َغز جبػ عغْ اإلٗغبٕ ورزْ ادلزبعشح ثأػؼبئ .ٚوػًِ رُي ؿشؽ٘ب االشٌبُُخ اُزبُُخ ُِذساعخ:
ئىل أٌ ٓذٌ سبٌٖ ادلششع اجلضائشٌ ٖٓ ئجيبد رُي اُزىاصٕ ثُت االعزؼٔبٍ ادلششوع واالعزؼٔبٍ ؿَت
ادلششوع ُألػؼبء اُجششَخ؟
انكهماث انمفتاحٍت  :االذببس ثبُجشش  -اُغالٓخ اجلغذَخ  -اجلشائْ ادلغزؾذصخ  -األحببس
اُـجُخ  -صسع األػؼبء.
Abstract:
The Algerian legislator has set regulatory rules for the transactions related to the
transfer and transplantation of human organs, whether related to the parties of the
process and its location or related to the consent of the donor and his legal capacity and
conditions for its conduct, especially after the establishment of the National Agency for
Organ Transplantation, and in parallel with this, legal penalties are set to protect this
from illegal dealings And to reach that balance between legal and illegal dealings with it
with human organs so that the human body is not desecrated and its organs are not
traded.
key words: Organs Trade - Penal provisions - Criminal poles - Substantive
safeguards - Procedural safeguards - penal trial
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مقدمة:
َؼزرب اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ئؽذي طىس اإلذببس ثبُجشش ،ؿَت إٔ ٛز ٙاجلشديخ ال
رشٌَ عشديخ ٓغزوِخ ثزاهتب سؿْ إٔ ذلب عهبد وػظبثبد ٓزخظظخ روىّ دبٔبسعخ اُ٘شبؽ
اإلعشآٍ ادلزؼِن ثًتع وثُغ األػؼبء ،عىاء ًبٗىا أؿجبء أو مسبعشح أو ثؼغ ادلغزشلُبد.
وظبٛشح اإلذببس ثبُجشش اُيت رذخَ يف ئؿبسٛب ٛز ٙاجلشديخ رؼذ ٖٓ اُزؾذَبد اُيت
رىاع ٚاُجششَخ يف ػظشٗب احلبيل ،ؽُش عؼِذ ٖٓ احلُبح اإلٗغبُٗخ عِؼخ ٓزذاوُخ ثُت اُ٘بط
ػًِ اخزالف اع٘بعهْ واٗزٔبءاهتْ ،ثبٗزشبس ٛز ٙاُظبٛشح اُيت رؼذ اُىع ٚادلؼبطش ُِؼجىدَخ كهٍ

رشٌَ اٗزهبًب حلوىم اإلٗغبٕ يف األٖٓ واحلشَخًٔ ،1ب أطجؾذ رذخَ ٛز ٙاُزغبسح ػٖٔ ٓلهىّ
اجلشديخ ادل٘ظٔخ اُيت روىّ هبب ػظبثبد خـَتح ذلب اٗشـخ ئعشآُخ ٓز٘ىػخ هتذف ٖٓ سوائهب
اىل ربوُن أسثبػ ؿبئِخ ،2ثبػزجبسٛب ٖٓ اًضش اجلشائْ اٗزشبسا يف اُؼبمل ثؼذ ذببسح ادلخذساد
واُغالػ.
وشلب عب ْٛثشٌَ ًجَت يف اٗزشبس عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،طؼىثخ احلظىٍ
ػًِ األػؼبء إلٗوبر أشخبص ٓؼُُ٘ت ،عىاء ًبٕ رُي ؿىاػُخ ثـشَن اُزربع أو ػوذا ثـشَوخ
اُجُغ ووعىد اُـِت ػُِهب ٖٓ أعَ احلظىٍ ػًِ اُشثؼ دبىعجهب ،ئر َغزـَ اجل٘بح اُزَٖ ػبدح ٓب
ٌَىٗىٕ ػظبثبد ٓ٘ظٔخ ،ؽبعخ ثؼغ أكشاد اجملزٔؼبد اُيت سبزِي أٓىاال ،واُيت ربزبط اىل

ثؼغ ٖٓ أػؼبء اجلغذ العزٔشاس ؽُبهتْ ًبُوِت أو اًٌُِ ،ورٌىٕ اُلئبد ادلغزـِخ يف رُي دائٔب
األؿلبٍ واُ٘غبء خبطخ اُزَٖ َؼبٗىٕ ٖٓ ٓشبًَ اُلوش واحلبعخ ،اىل عبٗت رأصَت احلشوة
واًُتاػبد اُيت رؼبين ٓ٘هب اٌُضَت ٖٓ اُجِذإ ػًِ اُلئبد اُؼؼُلخ شلب َذكؼهْ اىل اُِغىء
واذلغشح ٛشثب ٖٓ ادلىد ،كٌُىٗىٕ ثزُي كشَغخ عهِخ ُالعزـالٍ اُوغشٌ واالػزذاء اجل٘غٍ
وادلزبعشح ثأعغبد ٖٓ ْٛأعَ احلظىٍ ػًِ األٓىاٍ ،وَغزخذّ اجل٘بح وعبئَ ٓزؼذدح يف
ٗشبؿبهتْ اإلعشآُخ ،رغبػذ ْٛيف ػُِٔخ ٗضع األػؼبء وٗوِهب ًبُؼُِٔبد اجلشاؽُخ أو ئَهبّ
ادلشػً ثأهنْ يف خـش َزـِت ئصاُخ ػؼى ٓب حلٔبَزُهْ.3
ًٔب عب ْٛاُزوذّ يف اجملبٍ اُـيب ورـىس ػُِٔبد ٗوَ األػؼبء اُجششَخ ٖٓ ،ئٗزشبس ٛزٙ
اجلشديخ اُيت أطجؾذ سببسط ثـشم ؿَت هبٗىُٗخ ،شلب عؼَ رىعغ االٛزٔبّ هبب ػًِ ادلغزىي
اُذويل واُىؿٍت دلخزِق اُذوٍ ،ثغجت اُزضاَذ ادلخُق اُزٌ رؼشكٛ ٚز ٙاجلشديخ اُيت مل رؼذ
زلذدح يف اُ٘ظبّ اُذاخٍِ ُذوُخ ٓب ،ثَ ئٓزذد ػرب اُذوٍ ثشٌَ ٓزغبسع يف ظَ وعىد ػظبثبد
ئعشآُخ ٓ٘ظٔخ رًتٍ اىل دسى شلبسعخ اإلذببس ثبإلٗغبٕ شأٗ ٚيف رُي شبٕ اإلذببس ثبألشُبء

ادلبدَخ اُيت رجبع ورشزشي ٖٓ ،4أعَ رُي ػِٔذ اُذوٍ ػًِ ػشوسح ٓىاعهخ ٛز ٙاجلشديخ
وٌٓبكؾزهب يف ئؿبس ٓب ٗظذ ػُِ ٚادل٘ظٔبد اُذوُُخ اُيت أوُذ ئٛزٔبٓب شذَذا ثبإلذببس ؿَت
- 808 -

ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .بذر انذٌن خالف – جامعت خنشهت (انجزائر)

ادلششوع ُألػؼبء اُجششَخ ،خبطخ أعهضح األْٓ ادلزؾذح وٓ٘ظٔخ اُظؾخ اُؼبدلُخ اُيت أوسدد
ٓجذا ؽظش صسع األػؼبء اُجششَخ ُِؾذ ٖٓ ذببسهتبًٔ ،ب اعزِضّ ٌٓبكؾزهب يف اُ٘ظىص
اُزششَؼُخ اُذاخُِخ ُِذوٍ ٖٓ أعَ اُزظذٌ ذلب وٓىاعهزهب ثظىسح ربذ ٖٓ اٗزشبسٛب ػًِ
ادلغزىي اُذويل واُذاخٍِ ُِذوٍ يف ئؿبس اُزؼبوٕ ،واٗـالهب شلب عجن ٗـشػ ئشٌبُُخ اُذساعخ
اُيت رزٔضَ يف :ئىل أٌ ٓذٌ سبٌٖ ادلششع اجلضائشٌ ٖٓ ئجيبد رُي اُزىاصٕ ثُت االعزؼٔبٍ
ادلششوع واالعزؼٔبٍ ؿَت ادلششوع ُألػؼبء اُجششَخ؟
واإلعبثخ ػًِ اإلشٌبُُخ رزـِت ٓ٘ب ر٘بوٍ اُؼ٘بطش اُزبُُخ وكوب ُِٔ٘هظ اُىطلٍ:
ادلجؾش األوٍٓ :بُٛخ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ.
ادلجؾش اُضبين :أسًبٕ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ.
ادلجؾش اُضبُش :ئعشاءاد ٓزبثؼخ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ واُؼوىثبد ادلوشسح ذلب.
املبحح األول :ماٍية درمية اإلجتار باألعضاء البشرية
ع٘ؾبوٍ ثُبٕ ٓلهىّ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ٖٓ ،خالٍ اُزؼشع اىل أ ْٛاُزؼشَلبد
اُيت ر٘بوُز ٚيف اُِـخ واُؼِىّ اُـجُخ مث اُزشًُض ػًِ ٓب عبء ٖٓ رؼشَلبد ٖٓ اُ٘بؽُخ
اُوبٗىُٗخ .ؽُش دلغ٘ب وعىد طؼىثخ يف ئجيبد رؼشَق زلذد وٓزلن ػُُِ ٚزؼشَق عشديخ
االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،ثبُ٘ظش ػذّ رـشم اُزششَؼبد اُذوُُخ واُوىاُٗت اُىؿُ٘خ ثشٌَ
ٓجبشش ُ ،ٚوعىف ٗزـشم ثذاَخ ُزؼشَق اُؼؼى اُجششٌ (ادلـِت األوٍ) ،مث ٗ٘زوَ ئىل رؼشَق
االذببس ثبُؼؼبء اُجششَخ (ادلـِت اُضبين) ،وكوب دلب ٍَِ:
املطلب األول :تعريف العضو البشري
َزٌىٕ ٓظـِؼ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ٖٓ ػ٘ظشَٖ مهب ،اإلذببس واألػؼبء اُجششَخ،
واإلذببس ٓظـِؼ ٓشزن ٖٓ اُزغبسح وٓ ٍٛضاوُخ أػٔبٍ اُزغبسح ثزوذمي اُغِغ ئىل اُـَت دبوبثَ
ػٖ ؿشَن اُجُغ واُششاء ،كارا ًبٕ احملَ ٓششوػب ًبٗذ اُزغبسح ٓششوػخ ًبالذببس ثبُغِغ
واُجؼبئغ أٓ ب ئرا ًبٕ احملَ ؿَت ٓششوع ًبٗذ اُزغبسح ؿَت ٓششوػخ ًبإلذببس يف ادلخذساد واُجشش،
ثُ٘ٔب األشخبص  ْٛثشش َزْ ادلزبعشح هبْ ثبػزجبس ْٛعِؼخ ديٌٖ رذاوذلب وٓظبدسهتب داخُِب أو
ػٖ ؿشَن رشؽُِهب ٖٓ ثِذٛب األطٍِ ئىل ثِذإ أخشي دبوبثَ.5
َؼشف اُؼؼى يف اُِـخ َؼْ ادلُْ ثأٗ ًَ" :ٚػظْ واكش اُِؾْ ،وٖٓ رُي هىذلْ وػؼُذ
اُشبح رؼؼُخ ئرا عؼِزهب أػؼبء وهغٔزهب ،وأطَ أٌُِخ دبؼٌت اُوـغ واُزلشَن واُؼؼخ اُوـؼخ
واُلشهخ ،واُؼؼى أَؼب ًَ حلْ واكش ثؼظًٔٔ ٚب عبء يف اُوبٓىط احملُؾ.6
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واُؼؼى ثزُي ػجبسح ػٖ ػظٔب َــُ ٚاُِؾْ ؽىت َؼزرب ػ٘ذ اُِـىٌ ػؼىا ،ؿَت إ
٘ٛبى اٌُضَت ٖٓ أػؼبء عغْ اإلٗغبٕ ُُظ كُ ٚػظْ وٓغ رُي رؼزرب ٖٓ األػؼبء ًٔب ٛى احلبٍ
ثبُ٘غجخ ُِوِت واُؼُت واٌُجذ وؿَتٛب ٖٓ األػؼبء.
َؼشف اُؼؼى يف اجملبٍ اُـيب ػًِ أٗ" :ٚرلٔىػخ اُؼ٘بطش اخلِىَخ ادلخزِلخ وادلزشبثٌخ
واُوبدسح ػًِ آداء وظُلخ زلذدح ،ؽُش مل رؼذ كٌشح اُؼؼى هبطشح ػًِ اُوِت أو اٌُجذ أو
األػؼبء اُز٘بعُِخ ،ثَ آزذد ُزشَٔ اإلٗضديبد واذلشٓىٗبد واجلُ٘بد اُيت رإدٌ وظبئق
زلذدح".7
وٖٓ رُي كبٕ ٛزا اُزؼشَق ال َوزظش ػًِ ٓب ٌَغى ٙاُؼؼْ ٌُُىٕ ػظىا يف عغذ
اإلٗغبٕ ،ألٕ ًَ ػ٘ظش يف اجلغْ روىّ ػُِ ٚاحلشًخ َؼزرب ػظىا ٓبداّ ُ ٚدوس يف اُوُبّ
ثىظبئق اإلٗغبٕ ،كبُزؼشَق اُـيب ُِؼؼى اُجششٌ عبءد واعؼخ واػزربد أٌ عضء ٖٓ األٗغغخ
واخلالَب واُذٓبؽ ٛى اِخش ٖٓ األػؼبء اُجششَخ اُيت رزـِت احلٔبَخ.
َؼشف اُؼؼى اُجششٌ ٖٓ اُ٘بؽُخ االطـالؽُخ ػًِ أٗ" :ٚأٌ عضء ٖٓ اعضاء اإلٗغبٕ،
عىاء ًبٕ ػؼىا ٓغزوال ًبُُذ واُؼُت واٌُُِخ ،أو عضءا ٖٓ ػؼى ًبُوشُٗخ واألٗغغخ واخلالَب،
عىاء ٓب َغزؾِق ٓ٘هب ًبُشؼش واُظلش ،أو ٓب ال َغزخِق عىاء ٓ٘هب اجلبٓذ واُغبئَ ًبُذّ،
وعىاء ًبٕ رُي ٓزظال ث ٚأّ اٗلظَ ػ٘ ،8"ٚوٛى اُ٘شبؽ االعشآٍ اُزٌ روىّ ث ٚػظبثبد
االعشاّ ادل٘ظ ْ ػرب اُىؿٍت ،ثبعزـالٍ االشخبص ادلهبعشَٖ وادلهشثُت ٖٓ ثِذاهنْ األطُِخ
واالذببس ثأػؼبئهْ

.9

ًٔب رٛت ثؼغ اُلو ٚاىل رؼشَل ٚثأٗ "ٚعضء ٖٓ اإلٗغبٕ ٖٓ اٗغغخ وخالَب ودٓبء
وضلىٛب عىاء اًبٕ ٓزظال ث ٚاّ ٓ٘لظال ػ٘ ،ٚوإ اُذّ َؼزرب ٖٓ اػؼبء عغْ اإلٗغبٕ" ،وٖٓ
اُ٘بؽُخ اُج ُىُىعُخ كبٕ اُؼؼى َؼٍت رلٔىػخ ٖٓ اُؼ٘بطش اخلِىَخ وادلزشبثٌخ اُوبدسح ػًِ
آداء وظُلخ زلذدح ،وٛز ٙاُؼ٘بطش ال رزؾذد دبغبؽخ ٓؼُ٘خ ٖٓ عغْ اإلٗغبٕ ،كوذ ٌَىٕ
اُؼؼى ًجَتا وهذ ٌَىٕ طـَتآ ،ب داّ اُؼؼى َإدٌ اُىظُلخ اُـجُؼُخ واُـشع اُزٌ ٖٓ أعِٚ
أٗشأ ٙاخلبُن ،ألٕ أداء وظُلخ اُؼؼى رؼزٔذ اىل ؽذ ًجَت ػًِ عشػخ األػؼبء األخشي يف
آزظبص ادلىاد اُيت َلشصٛب اُؼؼى.10
ٖٓ اُزؼشَلبد اُغبثوخ كإ اُؼؼى اُجششٌ ٛى ًَ عضء ٖٓ عغْ اإلٗغبٌَٕ ،ىٕ ُ ٚدوس
يف آداء اُىظُلخ اُشئُغُخ ُىعىد اُلشد و ٍٛاُوذسح ػًِ احلشًخ وآداء وظبئق احلُبح ثـشَوخ
ػبدَ خ ،وٛزا اُؼؼى خيزِق ثُت ٓب ٛى ظبٛش ًبُؼُت واُُذ أو ٓب ًبٕ خلٍ يف عغْ االٗغبٕ ٖٓ
أٗغغخ وخالَب رشٌَ أمهُخ ال روَ ػٖ االػؼبء اخلبسعُخ ،كبُؼؼى يف ٓؼ٘ب ٙاُذهُن ٛى
اُؼ٘بطش اخلبسعُخ واُذاخُِخ احملذدح جلغْ اإلٗغبٕ.
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املطلب الجاىي :تعريف اإلجتار باألعضاء البشرية
اسرجؾ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ثىعىد عشديخ اإلذببس ثبُجشش واجلشديخ ادل٘ظٔخ
ثبػزجبسٛب ر٘ظُْ ئعشآٍ َؼْ أكشادا ومجبػبد ر٘شؾ يف اُوُبّ ثبألػٔبٍ اإلعشآُخ اخلـَتح
اُيت َذخَ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ػٔ٘هب ،ؽُش َزْ اُزخـُؾ واإلػذاد ذلب ثـشم وث٘بء
ر٘ظٍُٔ دهُن ٖٓ ،أعَ ربوُن األسثبػ ادلبُُخ ،وٗؼٍت ثبإلذببس ثبألػؼبء:
االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ٛى هُبّ كشد أو مجبػخ ئعشآُخ ٓ٘ظٔخ ثزغُٔغ األشخبص
دوٕ سػبء ٓ٘هْ ،ثبُزؾبََ أو اإلًشا ،ٙؽُش َزْ ٗضع أػؼبء ٛإالء اُؼؾبَب وثُؼهب ًجؼبػخ ٖٓ
أعَ احلظىٍ ػًِ أسثبػ ٓبُُخًٔ ،ب روىّ رىكَت األػؼبء اُجششَخ ػًِ ضلى ؿَت ٓششوع ألوُئي
اُزَٖ حيزبعىٕ ئُُهب وَغزـُؼىٕ ربَٔ رٌِلزهب وػًِ أخز ٛز ٙاألػؼبء ػٖٔ األكشاد اُزَٖ
َؼبٗىٕ كوشا ٓذهؼب ،واُزَٖ هذ ٌَىٗىٕ ،أو هذ ال ٌَىٗىٕ ،ػًِ ثُ٘خ شلب ر٘ـىٌ ػُِٛ ٚزٙ
.

اُؼُِٔخ ،أو ٖٓ ػىاهجهب

اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ َوظذ ث" :ٚػُِٔبد اُجُغ واُششاء اُيت ٌَىٕ ٓىػىػهب
أػؼبء ثششَخ ،ورأخز صالس ؽبالد:11
 - 3احلبُخ األوىل :رزٔضَ يف ئرالف أؽذ األػؼبء ٖٓ عغْ اإلٗغبٕ ادلشَغ ٓغ ئٌٓبُٗخ
ٓؼبجلز ٚرارُب ػٖ ؿشَن االعزؼبٗخ ثأػؼبء أخشي ٖٓ ٗلظ اجلغْ.
 - 4احلبُخ اُضبُٗخ  :رزٔضَ يف رِق ػؼى يف اجلغْ ،وئٌٓبُٗخ احلظىٍ ػًِ ٛزا اُؼؼى
ٖٓ خالٍ رربع أؽذ أكشاد اُؼبئِخ أو ؿَت ٙثبُؼؼى .وال ديٌٖ رؼىَؼ ٚال ثـشَوخ رارُخ ٖٓ ٗلظ
اجلغْ ،وًزُي ػذّ وعىد ٓزربع ذلزا اُؼؼى اُزٌ رزىهق ػُِ ٚؽُبح اُشخض.
 - 5احلبُخ اُضبُضخ :رزٔضَ يف رِق ػؼى يف اجلغْ وال ديٌٖ رؼىَؼ ٚال ثـشَوخ رارُخ
ٖٓ ٗلظ اجلغْ ،وًزُي ػذّ وعىد ٓزربع ذلزا اُؼؼى اُزٌ رزىهق ػُِ ٚؽُبح اُشخض".
وٓب َالؽظ كإ احلبُخ اُضبُضخ  ٍٛاُيت اعزذػذ اٗزشبس ظبٛشح اإلذببس ثبألػؼبء
اُجششَخ ،ثغجت طؼىثخ احلظىٍ ػًِ ػؼى ٓب ،وثغجت رلشٍ ادلشٌالد االعزٔبػُخ اخلـَتح ٖٓ
كوش وٛغشح ٗبذبخ ػٖ احلشوة واًُتاػبد اُيت رؼشكهب اٌُضَت ٖٓ اُجِذإ خبطخ اُ٘بُٓخ ،أَٖ
اٗزهٌذ كُهب ؽوى اإلٗغبٕ ثأثشغ طىسٛب وأطجؼ عِؼخ رجبع ورشزشي يف أَذٌ األؿُ٘بء وأكشاد
ػظبثبد ادلبكُب اخلـَتح ،وٓب عبػذ يف رىعؼهب اُزـىس اُؼٍِٔ يف اجملبٍ اُـيب ،ئر أطجؼ ئٗوبر
ادلشػً ٖٓ خالٍ رـىس ػُِٔب صسع وٗوَ األػؼبء أٓشا ٓزبؽب سؿْ إٔ ٓؼظْ رششَؼبد اُذوٍ
ر٘بدٌ حبٔبَخ ؽن احلُبح وػذّ االػزذاء ػُِ ٚثأٌ شٌَ ٖٓ أشٌبٍ االػزذاء وُى ًبٗذ ثغُـخ.
ًٔب رؼذدد رؼشَلبد اإلذببس ثبألػؼبء ٖٓ اُ٘بؽُخ اُوبٗىُٗخ ؽغت ٓب عبءد ثٚ
ارلبهُخ رلِظ أوسوثب دلٌبكؾخ االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ
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االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ يف

جرٌمت اإلتجار باألعضاء انبشرٌت فً انتشرٌع انجزائري ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادلبدح  3كوشح ٘ٓ 3هب ربذ ػ٘ىإٗ" :ـبم اُزـجُن وادلظـِؾبد" ًٔب ٍََِ" :وظذ ثبإلذببس
ثبألػؼبء اُجششَخ ًَ ٗشبؽ ؿَت ٓششوع ٓزؼِن ثأػؼبء ثششَخ ػًِ اُ٘ؾى ادلشبس اُُ ٚيف ادلبدح
اُشاثؼخَ" 3/زخز ًَ ؿشف ٓب هذ َِضّ ٖٓ رذاثَت رششَؼُخ ورذاثَت أخشي ُزغشمي ،وكوب ُوبٗىٗٚ
اُذاخٍِ ،ػ٘ذٓب َشرٌت اُلؼَ ػٔذا ،اٗزضاع األػؼبء اُجششَخ ٖٓ ٓزربػُت أؽُبء أو ٓزىكُُت:12

 ئرا مت االٗزضاع دوٕ احلظىٍ ػًِ اُشػب احلش ،ادلغزَ٘ت واحملذد ُِٔزربع احلٍ أو ادلزىيف ،أو ،يفؽبُخ ادلزربع ادلزىيف ،دوٕ إٔ ٌَىٕ االٗزضاع ٓشخظب ث ٚيف اُوبٗىٕ اُذاخٍِ.
 ئرا ػشػذ ػًِ ادلزربع احلٍ أو شخض صبُش أو ربظَ ،يف ٓوبثَ ٗضع األػؼبء ،ػًِ سثؼ أوٓ٘لؼخ شلبصِخ.
 ئرا ،يف ٓوبثَ ٗضع األػؼبء ٖٓ ٓزربع ٓزىيف ،ػشػذ ػًِ شخض صبُش أو ربظَ ػًِ سثؼ أوٓ٘لؼخ شلبصِخ".
ػشف اإلذببس ثبألػؼبء يف اُؤخ اُذوُُخ ادل٘ؼوذح يف رشًُب ع٘خ  ،422:يف ئػالٕ
اعـ٘جىٍ ػًِ أٗ" :ٚاُجؾش ػٖٗ ،وَ ،ر٘وَُ ،اؽزغب ص أو اعزوجبٍ أشخبص أؽُبء أو ٓزىكُت أو
أػؼبئهْ ثىاعـخ اعزخذاّ اُزهذَذ ،اُؼ٘ق أو أٌ شٌَ آخش ٖٓ أشٌبٍ اإلًشا ٙواالخزـبف،
ثبالؽزُبٍ أو ا خلذاع ،ثاعبءح اعزؼٔبٍ اُغِـخ أو اعزـالٍ ؽبُخ ػؼق األكشاد ،وٛى ًزُي
ئػـبء أو رِوٍ ًـشف صبُش ٓ٘لؼخ ٓبُُخ أو أٌ ٓ٘لؼخ أخشيُ ،ذكغ ٓبٗؼ زلزَٔ ُوجىٍ اعزـالُٚ
ٖٓ خالٍ ٗضع أػؼبئ ٚهبذف اُضسع.
أٓب ادلششع اجلضائشٌ كِْ َوذّ رؼشَلب دهُوب جلشديخ اإلذببس ثبألػؼبء ،ئال ٖٓ خالٍ
األكؼبٍ اُيت َأرُهب اجلبين ؽىت ديٌٖ اػزجبسٓ ٙشرٌجب جلشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،ؽُش
مل طذس هبٗىٕ ٓغزوال وخبطب ث٘وَ وصساػخ األػؼبء اُجششَخ ،وػبًف ٛز ٙاجلشديخ دبىعت
هبٗىٕ محبَخ اُظؾخ ورشهُزهب ،13ئر اشزشؽ اُوبٗىٕ وعىة اٗزضاع األػؼبء ُألؿشاع
اُؼالعُخ أو اُزشخُظُخ ،وٓ٘ؼذ اُلوشح اُضبُٗخ ٖٓ ادلبدح ( ٖٓ )383هبٗىٕ اُظؾخ ،ادلوبثَ
ادلبدٌ ُؼُِٔبد ٗوَ وصسع األػؼبء اُجششَخ ،كال جيىص إٔ ٌَىٕ اٗزضاع األػؼبء وصسػهب ٓىػىع
ٓؼبِٓخ ٓبُُخ ،كٔششوػُخ ػُِٔبد ٗوَ وصسع األػؼبء يف اُوبٗىٕ اجلضائشٌ رغز٘ذ اىل ادلبدح
( ٖٓ )348هب ٗىٕ محبَخ اُظؾخ ورشهُزهب ،اُيت ر٘ض ػًِ اٗ "ٚال جيىص اٗزضاع األٗغغخ او
األػؼبء ٖٓ أشخبص أؽُبء ئال ارا مل رؼشع ٛز ٙاُؼُِٔخ ؽُبح ادلزربع اىل اخلـش ،وَشزشؽ
ادلىاكوخ اٌُزبثُخ ػًِ ادلزربع ثأؽذ أػؼبئ ٚوربشس ٛز ٙادلىاكوخ حبؼىس شبٛذَٖ وَزْ اَذاػهب
ُذي ٓذَش ادلإعغخ واُـجُت وسئُظ ادلظِؾخ.
أٓب ػٖ صسع وٗوَ األػؼبء اُجششَخ ٖٓ األٓىاد كزؾذدٛب ادلبدح  ٖٓ 386هبٗىٕ اُظؾخ
ورشهُزهب ،ػًِ أٗ" :ٚال جيىص اٗزضاع األٗغغخ واألػؼبء ٖٓ األشخبص ادلزىكُت هظذ صسػهب اال
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ثؼذ اإلصجبد اُـيب واُششػٍ ُِىكبح ٖٓ ،هجَُ اُِغ٘خ اُـجُخ وؽغت ادلوبَُظ اُيت حيذدٛب
اُىصَش ادلٌِق ثبُظؾخ اُؼٔىُٓخ".
ًٔب اػزرب ادلششع اجلضائشٌ وكوب ُوبٗىٕ اُؼوىثبد ،ػًِ أٗ ٖٓ ًَ ٚاسرٌت أؽذ األكؼبٍ أو
اُظىس احملذدح يف ادلبدح ٌٓ 525شس َ ،38ؼذ ٓوزشكب جلشديخ االذببس ثبألػؼبء ،وشلب َذٍ ػًِ
اػزجبس ادلششع ذلز ٙاألكؼبٍ مجُؼهب وػًِ عجَُ احلظش ٌٓىٗخ جلشديخ االذببس ثبألػؼبءٓ ،ب
عبءد ث ٚادلبدح ٌٓ 2;2شس  ٖٓ 33م ع ط اُيت ر٘ض يف كوشهتب األوىل ػًِ أَٗ" :ٚؼلً ٖٓ
اُؼوىثخ ادلوشسح ًَ ٖٓ َجِؾ اُغِـبد اإلداسَخ أو اُوؼبئُخ ػٖ عشديخ االذببس ثبألػؼبء هجَ
اُجذء يف ر٘لُزٛب أو اُششوع كُهب" ،وٛى ٓب َذ ٍ ػًِ اػزجبس ًبكخ األكؼبٍ اُغبثوخ طىس اُغِىى
اإلعشآٍ جلشديخ االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،و ٍٛرشَٔ:
 احلظىٍ ٖٓ شخض ػًِ ػؼى ٖٓ أػؼبئٓ ٚوبثَ ٓ٘لؼخ ٓبُُخ أو أَخ ٓ٘لؼخ أخشي ٓهٔب ًبٗذؿجُؼزهب ،أو اُزىعؾ هظذ رشغُغ أو رغهَُ احلظىٍ ػًِ ػؼى ٖٓ عغْ شخض.
 اٗزضاع ػؼى ٖٓ عغْ شخض ػًِ هُذ احلُبح أو ٖٓ عغْ شخض ُٓذ دوٕ احلظىٍ ػًِادلىاكوخ وكوب ُِزششَغ عبسٌ ادللؼىٍ.
 اٗزضاع أٗغغخ أو خالَب أو مجغ ٓىاد ٖٓ عغْ شخض ٓوبثَ دكغ ٓجِؾ ٓبيل أو أٌ ٓ٘لؼخأخشي ٓهٔب ًبٗذ ؿجُؼزهب أو اُزىعؾ أو اُزشغُغ أو رغهَُ احلظىٍ ػُِ.ٚ
 اٗزضاع ٗغُظ أو خالَب أو مجغ ٓىاد ٖٓ عغْ شخض ػًِ هُذ احلُبح أو شخض ُٓذ دوٕٓشاػبح اُزششَغ عبسٌ ادللؼىٍ.
املبحح الجاىي :أركاٌ درمية اإلجتار باألعضاء البشرية
روىّ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ػًِ صالس أسًبٕ ،و ٍٛاُشًٖ اُششػٍ ،ادلبدٌ
وادلؼ٘ىٌ ،وعىف ضلبوٍ يف ٛزا ادلجؾش اُزـشم ذلز ٙاألسًبٕ رجبػب.
املطلب االول :الركً الشرعي يف درمية اإلجتار باألعضاء البشرية
ال ديٌٖ اػزجبس أٌ كؼَ َذخَ ػٖٔ وطق اجلشديخ ٓب مل َىعذ ٗض ع٘بئٍ جيشّ رُي
اُلؼَ وَؼبهت ػُِ ،ٚرـجُوب ُِٔجذأ اُزٌ ر٘ض ػُِ ٚادلبدح ( ٖٓ )23هبٗىٕ اُؼوىثبد اجلضائشٌ،
"ال عشديخ وال ػ وىثخ أو رذثَت أٖٓ ثـَت ثوبٗىٕ" ،كىعىد اُ٘ض اُزٌ جيشّ اُلؼَ َؼلٍ ػُِٚ
ؿبثغ ادلششوػُخ دلخبُلز ٚاُوُْ االعزٔبػُخ واألخالهُخ ،طىٗب ٌُِشآخ اإلٗغبُٗخ وؽشٓخ
اجلغذ ،كبدلششع اجلضائشٌ مل حيذد ٗظب ثزار ٚجيشّ كُ ٚاإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،وامنب
اعزخذّ ٓظـِؼ األػؼبء يف عشائْ اُؼشة واجلشػ واُؼبٛبد ادلغزذديخ يف ادلىاد ( )486اىل
 ٖٓ )489هبٗىٕ اُؼوىثبدً ،اؽذي اُ٘زبئظ اُيت رزشثذ ػًِ اجلشائْ اُغبثوخ ،وثاعزؾذاس
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عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ دبىعت اُوبٗىٕ سهْ ; ،23-2ئًزلً ادلششع ثزغشمي أكؼبٍ
االذببس ثبألػؼبء يف ادلىاد (ٌٓ )525شس  38اىل (ٌٓ )525شس ; ٖٓ 4هبٗىٕ اُؼوىثبد.14
كبدلششع اجلضائشٌ يف ٛز ٙادلىاد مل َجُت اُـشع اُزٌ ٖٓ أعِ ٚمت اٗزضاع األػؼبء او
احلظىٍ ػُِهب ثـشم ؿَت ٓششوػخ ،كُٔب ئٕ ًبٕ رُي ثـشع ئرالكهب أو ئٗزوبٓب ٖٓ أطؾبهبب أو
العزـالذلب ٓوبثَ ػىائذ ٓبُُخ ،ودوٕ ربذَذ ؿجُؼخ ادل٘لؼخ ،وًإٔ ٛذك ٚاألعبعٍ ٖٓ ذبشمي
األكؼبٍ ادلزؼِوخ ثبإلػزذاء ػًِ األػؼبء٘ٓ ،غ اُزظشف كُهب ؽشٓخ ُِغغذ اُزٌ ديضَ عىٛش
اٌُشآخ اإلٗغبُٗخ.
وثبُشؿْ ٖٓ رُي اشزشؿذ ادلبدح ( )384ف ٖٓ 4/هبٗىٕ اُظؾخ ورشهُزهب ػًِ ػذّ عىاس
صسع االػؼبء واٗزضاػهب ٓىػىع ٓؼبِٓخ ٓبُُخ ،ودبلهىّ ادلخبُلخ كإ احلظىٍ ػًِ ادلوبثَ ادلبيل
َؼزرب دبضبثخ سلبُلخ ُِوبٗىٕ ألكؼبٍ صسع او ٗوَ األػؼبء ٓب َغزىعت اُؼوبة ػُِ ،ٚكال جيىص
اٗزضاع األٗغغخ او األػؼبء ٖٓ أشخبص أؽُبء ئال ارا مل رؼشع ٛز ٙاُؼُِٔخ ؽُبح ادلزربع اىل
اخلـش ،وَشزشؽ ادلىاكوخ اٌُزبثُخ ػًِ ادلزربع ثأؽذ أػؼبئ ٚوربشس ٛز ٙادلىاكوخ حبؼىس
شبٛذَٖ وَزْ اَذاػهب ُذي ٓذَش ادلإعغخ واُـجُت وسئُظ ادلظِؾخ ،أٓب ػٖ سصع وٗوَ األػؼبء
اُجششَخ ٖٓ األٓىاد كزؾذدٛب ادلبدح  ٖٓ 386هبٗىٕ اُظؾخ ورشهُزهب ،ػًِ أٗ "ٚال جيىص اٗزضاع
األٗغغخ واألػؼبء ٖٓ األشخبص ادلزىكُت هظذ صسػهب اال ثؼذ اإلصجبد اُـيب واُششػٍ ُِىكبح،
ٖٓ هجَُ اُِغ٘خ اُـجُخ وؽغت ادلوبَُظ اُيت حيذدٛب اُىصَش ادلٌِق ثبُظؾخ اُؼٔىُٓخ.15
املطلب الجاىي :الركً املادي يف درمية اإلجتار باألعضاء البشرية
َزٔضَ اُشًٖ ادلبدٌ يف اجلشديخ ثبدلظهش اخلبسعٍ اُزٌ َؼرب ػٖ ؽوُوزهب ادلبدَخ،
وثبُ٘غجخ جلشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ روىّ ػًِ ئرُبٕ اُلبػَ ثغِىى ئعشآٍ سلبُق
ُِوبٗىَٕ٘ ،ظشف ٛزا اُغِىى اىل:
أوال  -احلصول على عضو مً أعضاء دشه اإلىشاٌ مقابل ميفعة مالية:

َؼزرب ٖٓ أ ْٛطىس اُغِىى اإلعشآٍ وكوب ُِٔبدح ( )525ف ٖٓ 3هبٗىٕ اُؼوىثبد اُيت

ر٘ض ػًِ ٓؼبهجخ ًَ ٖٓ َوىّ ثاٗزضاع أٗغغخ أو خالَب أو مجغ ٓىاد ٖٓ شخض ٓوبثَ دكغ ٓجِؾ
ٓبيل أو أٌ ٓ٘لؼخ أخشي ،وٛى ادلؼٌت اُزٌ صلذ ٙيف ادلبدح ( ٖٓ )383هبٗىٕ اُظؾخ اُيت ر٘ض
ػًِ وعىة اٗزضاع األػؼبء ألؿشاع ػالعُخ او رشخُظُخ ،وال جيىص إ ٌَىٕ رُي زلَ

ٓؼبِٓخ ٓبُُخ.16

ثاىيا  -اىتزاع عضو دوٌ موافقة صاحبُ:
ديضَ كؼَ اٗزضاع أػؼبء أو اٗغغخ أو خالَب عغْ اإلٗغبٕ دوٕ ٓىاكوز ٚعىاء ًبٕ ؽُب او
ُٓزب ،ئؽذي طىس اُغِىى اإلعشآٍ ُِشًٖ ادلبدٌ يف عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء ،وَوىّ رُي ػًِ
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اعزئظبٍ ػؼى أو ٗغُظ أو خالَب أو مجغ ٓىاد ٖٓ شخض مت خـل ٚوخبطخ األؿلبٍ واجملبُٗت
ُالعزُالء ػًِ ثؼغ أػؼبئهْ ،واثزضاص ثؼغ اُؼؾبَب يف احلظىٍ ػًِ أػؼبئهْ ٖٓ خالٍ
اُزؼزَت.
وال زبزِق طلخ اجلبين كُٔب ئرا ًبٕ شخظب ؿجُؼُب ٓضَ ادلشَغ اُزٌ َهٔ ٚاهزـبع
ػؼى أو ٗغُظ ٖٓ شخض ٓب ؽَِ محَ اُؼؼى اُزبُق ٖٓ عغٔ ٚأو رضوَذ ٙخبالَب أو أٗغغخ
حيزبعهب هظذ اُزؼغَُ ثشلبئ ،ٚأو مسغبسا َزىعؾ دلٖ حببعخ اىل ػؼى أو ٗغُظ وثُت ٖٓ ديِي
ٛزا اُؼؼى أو اُ٘غُظ ،عىاء أًبٕ ٓبٌُب َُ٘ ٚزلغ ث ٚعغٔ ،ٚأو ٓغزشلً َزىاعذ هبب أػؼبء أو
أٗغغخ ثششَخ رىكشد ُذَهب ثأعجبة ٓششوػخ ،وهذ ٌَىٕ اجلبين وعُـب ألؿشاف اُؼُِٔخ
اإلعشآُخ ،ورزغ ٚئسادر ٚاىل ربوُن ٗزُغز ٚاإلعشآُخ ٓغ ػِٔ ٚدبؼبهجخ اُوبٗىٕ ػُِهب
كبُؼبٓذ حيظَ ػًِ ػؼى أو عضء ٖٓ عغْ اإلٗغبٕ دبوبثَ او دوٕ سػب ،17ٙوربون اُ٘زُغخ
اإلعشآُخ ثبٗلظبٍ ػؼى أو عضء ٖٓ عغذ اإلٗغبٕ وٗوِهب اىل عغذ آخش
املطلب الجالح :الركً املعيوي يف درمية اإلجتار باألعضاء البشرية
ثؼذ وعىد اُغِىى اإلعشآٍ ادلشرجؾ ثبُ٘زُغخ وػالهخ اُغججُخ اُيت ٌَزَٔ هبب اُشًٖ
ادلبدٌَ ،ؼزرب اُشًٖ ادلؼ٘ىٌ اُشًٖ اُضبين جلشديخ اإلذببس ثبألػؼبء ،وال رؼذ عشديخ هبئٔخ يف
ؽبُخ ػذّ وعىد ،ٙألٕ أعبط اُزغشمي يف اُزششَغ اُؼوبيب ُُظ اُلؼَ ادلؼُت يف اُ٘ٔىرط
اُوبٗىين كوؾ ،وئمنب ارظبٍ اُلؼَ ثاسادح ئؽذاص ٖٓ ٚهجَ ئٗغبٕ ػًِ اُ٘ؾى اُزٌ حيذدٙ
اُوبٗىٕ.
وثُبٕ اُشًٖ ادلؼ٘ىٌ جلشمي اإلذببس ثبألػؼبء يف اُزششَغ اجلضائشٌ حيذد ٗض
اُزغشمي ،وثبُؼىدح اىل ٗظىص هبٗىٕ اُؼوىثبد اُيت عشٓذ اإلذببس ثبألػؼبء يف ادلىاد ()525
ٌٓشس 38اىل (ٌٓ )525شس ; ،3صلذٛب مل ربذد ثظشَؼ اُؼجبسح طىسح اُشًٖ ادلؼ٘ىٌ ذلزٙ
اجلشديخ ،ار َأخز كُهب اُشًٖ ادلؼ٘ىٌ طىسح اُوظذ اجل٘بئٍ ثزىاكش اُُ٘خ االعشآُخ ُذي
اجلبين ،وَز٘ىع ٛزا اُوظذ اجل٘بئٍ ثُت :اُوظذ اجل٘بئٍ اُؼبّ ،وٛى اُوظذ اُزٌ رزغ ٚكُٚ
اسادح اجلبين اىل اُوُبّ ثلؼَ َؼِْ إٔ اُوبٗىٕ َ٘هً ػ٘ .ٚواُوظذ اجل٘بئٍ اخلبص ،وَزٔضَ يف
اُـبَخ اُيت َوظذ اجلبين دبىعجهب اسرٌبة اجلشديخ كؼال ػٖ ئسادر ٚاُىاػُخ دلخبُلخ اُوبٗىٕ
اجلضائٍ.
وَزىاكش ا ُوظذ اجل٘بئٍ ُذي ٓشرٌت ٛز ٙاجلشديخ ثزىاكش اُؼِْ واإلسادحٓ ،ىت صجذ إّٔ
اجلبين أساد اإلرُبٕ ثبُغِىى اجملشّ وئؽذاس اُ٘زُغخ جبُٔغ أسًبهنب وئ وًزا اُوُبّ ثٌَ ٓب
َغهَّ وَشغغ رُي ،وٛى ٓب َز٘بىف ٓغ ًشآخ اإلٗغبٕ وؽشٓخ عغذ ٙرُبٕ أؽذي األٗشـخ ادلٌىٗخ
ُلؼَ االذببس وا دلزٔضِخ يف احلظىٍ ػًِ أػؼبء عغذ اإلٗغبٕ أو ٓشزوبر ٚؽُب ًبٕ أّ ُٓزب،
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وادلششع اجلضائشٌ مل َزـِت هظذا خبطب يف عشديخ االذببس ثبألػؼبء ومل َهزْ ثبُجبػش ٖٓ
وسائهب ،كُغزىٌ إٔ ٌَىٕ احلظىٍ ػًِ األػؼبء ،ثبدلخبُلخ ُِوبٗىٕ ،ثـشع صسػهب يف عغْ
ٓشَغ حيزبط ئىل اُؼؼى ُُغزجذٌُٓ ٚبٕ ػؼى ٙاُزبُق أو ُـشع ئعشاء ذببسة ػُِٔخ وؿجُخ
ػًِ اُؼؼى ادلغزأطَ أو ثُؼهب إلعشاء اُزغبسة ػُِهب ٖٓ ؿشف اُجبؽضُت يف رلبٍ اُـت
واُزششَؼ ،وٖٓ َذكغ ٓجِـب ٖٓ ادلبٍ أو أٌ ٓ٘لؼخ أخشي ٓوبثَ احلظىٍ ػًِ ػؼى ثششٌ َؼبهت
ػًِ عشديخ اذببس ثبألػؼبء ثـغ اُ٘ظش ػٖ اُجبػش ٖٓ وساء ٛز ٙاُظلوخ كهزا اُلؼَ َّؼذّ يف
ؽذ رار ٚعشديخ ؽىت ُى هظذ ادلشزشٌ اُزربع ث ٚثؼذ ششائ ،ٚوٖٓ َغزأطَ ػؼىا ٖٓ شخض
دوٕ احلظىٍ ػًِ ٓىاكوزَ ٚؼبهت ػًِ عشديخ اذببس ثبألػؼبء ؽىت ُى ًبٕ اذلذف وساء ٛزا

اُلؼَ ٗجُال ًبُزربع ث ٚإلٗوبر ٓشَغ.18

املبحح الجالح :إدراءات متابعة درمية
اإلجتار باألعضاء البشرية والعقوبات املقررة هلا
رؼزرب عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ٖٓ اُظىاٛش اإلعشآُخ اُيت سبضَ خـشا
دامهب ػًِ اجملزٔغ اُذويل ثأًِٔ ،19ٚوادلششع اجلضائشٌ ًـَت ٖٓ ٙاُذوٍ أػـً اٛزٔبٓب ثؼشوسح
ٓىاعهخ ٛز ٙاجلشديخ ػًِ ضلى ٓب ع٘ىػؾ ٚيف اُ٘وبؽ اُزبُُخ:
املطلب االول :اإلدراءات املقررة ملتابعة درمية اإلجتار باألعضاء البشرية
مل َؼغ ادلششع اجلضائشٌ ئعشاءاد خبطخ دلزبثؼخ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ،
وئمنب ئسرجـذ ث٘لظ اإلعشاءاد ادلوشسح ُِغشديخ ادل٘ظٔخ ػرب اُىؿُ٘خ ،اىل عبٗت اعزؾذاس
ئعشاءاد خبطخ ثبُزؾشٌ واُزؾوُن ،وػبدلُخ ،وٗظشا ُؼبدلُخ ٛز ٙاجلشديخ اُيت مل رؼذ رؼزشف
ثبحلذود اجلـشاكُخ ثُت اُذوٍ ،عؼَ ٖٓ اُظؼت ٓىاعهخ رلشُٓهب ثبُىعبئَ اُزوُِذَخ شلب أدي
اىل ػشوسح اُِغىء اىل أعبُُت عذَذح رزلن وؿجُؼخ ٓضَ ٛز ٙاجلشائْ ،20ورزٔضَ ئعشاءاد
ادلزبثؼخ يف:
الفرع األول :متديد االختصاص احمللي
ػَٔ ادلششع اجلضائشٌ ثؼذ ٓظبدهز ٚػًِ ارلبهُخ األْٓ ادلزؾذح دلٌبكؾخ اجلشديخ
ادل٘ظٔخ ،اعزؾذس يف اُزؼذََ اُزٌ ٓظ هبٗىٕ اإلعشاءاد اجلضائُخ دبىعت اُوبٗىٕ سهْ -36
ٓ ، 26ب َغًٔ ثبحملبًْ راد االخزظبص اإلهٍُِٔ ادلىعغ ،اُزٌ دبىعجهب ٖٓ االخزظبص احملٍِ
ُوؼبح اُُ٘بثخ ،هؼبح اُزؾوُن وهؼبح احلٌْ دبىعت ادلىاد 59ف62 ،4/فٌٓ 62 -4/شس وادلبدح
(; ٖٓ ) 54هبٗىٕ اإلعشاءاد اجلضائُخ ،واُيت ر٘ض ػًِ عىاص سبذَذ االخزظبص اإلهٍُِٔ ئىل

دائشح اخزظبص زلبًْ أخشي ػٖ ؿشَن اُز٘ظُْ يف اجلشديخ ادل٘ظٔخ اُؼبثشح ُِؾذود ،21وٛى

األٓش اُزٌ َ٘ـجن ػًِ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ.
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الفرع الجاىي :توسيع االختصاص اإلقليني للضبطية القضائية
وعّغ ادلششع اجلضائشٌ االخزظبص اإلهٍُِٔ ُِؼجـُخ اُوؼبئُخ ئىل ًبَٓ اإلهُِْ
اُىؿٍت ػ٘ذٓب َزؼِن آِش ثجؾش وٓؼبَ٘خ ؿبئلخ اجلشائْ اخلـَتح وٓ٘هب اجلشديخ ادل٘ظٔخ
اُؼبثشح ُِؾذود اُىؿُ٘خ ،وٓب َذخَ يف ٗـبههب ٖٓ عشائْٗ ،ظّذ ػًِ ٛزا اُزٔذَذ ادلبدح ()38
ف ٖٓ 9/هبٗىٕ اإلعشاءاد اجلضائُخ ،كبُزؾشٌ يف رلبٍ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ
اُز ٌ روىّ ث ٚاُششؿخ اُوؼبئُخَ ،غٔؼ ذلْ ثزغبوص ؽذود اخزظبطهْ اإلهٍُِٔ ُُشَٔ
اخزظبص اهٍُِٔ حملبًْ أخشيَ ،جبششوٕ كُهب ٓهبٓهْ ٖٓ أعَ ادلىاعهخ اُغشَؼخ ٌُِٔبكؾخ
اجلشائْ اُيت رزظق ثبخلـىسح ػًِ اجملزٔغ واألٖٓ اُؼبّ.
الفرع الجالح :تقرير أحكاو استجيائية لإلدراءات املاسة حبرية األفراد

أعبص ادلششع اجلضائشٌ دبىعت ادلبدح ( )73ف ٖٓ 7/هبٗىٕ اإلعشاءاد اجلضائُخ سبذَذ

آعبٍ اُزىهُق ُِ٘ظش ثارٕ ٌٓزىة ٖٓ وًَُ اجلٔهىسَخ ادلخزض صالس ٓشاد ،ػ٘ذ ػشوسح
اُزؾوُن يف اجلشديخ ادل٘ظٔخ اُؼبثشح ُِؾذود اُىؿُ٘خ ،دبب يف رُي عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء
اُ جششَخ خلـىسح ٛز ٙاجلشديخ ،وٌُىهنب ربزبط اُىهذ اٌُبيف ٖٓ أعَ اٌُشق واُجؾش ػٖ األدُخ
واإلدلبّ جبُٔغ ػ٘بطشٛب يف ٓذح رظَ اىل ( )2:أَبًّٔ ،ب أهش ادلششع اجلضائشٌ ُؼبثؾ اُششؿخ
اُوؼبئُخ سبذَذ اُزىهُق ُِ٘ظش يف ٓشؽِخ اُزؾوُن األويل ،دبىعت ٗض ادلبدح ( )87ف،5/
ُ٘لظ ادلذح صالس ٓشاد ُ٘لظ اجلشائْ ورُي خلـىسح اجلشديخ ادل٘ظٔخ
الفرع الرابع :استحداخ أساليب التحري اخلاصة
أهش ادلششع اجلضائشٌ اعزغبثخ دلوزؼُبد ارلبهُخ آِْ ادلزؾذح دلٌبكؾخ اجلشديخ
ادل٘ظٔخ ػرب اُىؿُ٘خ اُيت دػذ اُذوٍ األؿشاف كُهب ئىل ازببر ٓب َِضّ ٖٓ رذاثَت وكن ٗظبٓهب
اُذاخٍِ العزخذاّ ٓب رشا٘ٓ ٙبعجب ٖٓ أعبُُت ربشٌ خبطخ ،ؽغت ٗض ادلبدح ( )42ف،3/
ودبىعت رُي أهش ادلششع آُُبد عذَذح ًلُِخ دبؾبسثخ اجلشائْ اُيت ر٘ـىٌ ربذ اجلشديخ
ادل٘ظٔخ ػرب اُىؿُ٘خ ٖٓ ،خالٍ رؼذََ هبٗىٕ اإلعشاءاد اجلضائُخ دبىعت اُوبٗىٕ سهْ -28
 ،44وأد سط ٗظ ىطب عذَذح رزؼٖٔ أعبُُت خبطخ ثبُزؾشٌ واُزؾوُن رؼشف ثأعبُُت اُزؾشٌ
اخلبطخ ،و ٍٛػجبسح ػٖ ئعشاءاد رغزخذٓهب اُؼجـُخ اُوؼبئُخ ربذ سهبثخ اُغِـخ اُوؼبئُخ
هبذف اُزؾشٌ واُجؾش ػٖ اجلشائْ اخلـَتح ،22وٖٓ ٛز ٙاإلعشاءاد:23
أوال  -اعرتاض املراسالت وتشذيلَا:
أعبص ادلششع اُِغىء اىل اُزظ٘ذ ٖٓ خالٍ اػزشاع ادلشاعالد ورغغَُ األطىاد
واُزوبؽ اُظىس ،ثغجت رلبهْ اجلشائْ اخلـَتح اُيت أطجؾذ ربزبط كؼال اىل ؿشم عذَذح
كؼبُخ رغبػذ يف ًشلهب ،وٗض ػًِ ٛزا اإلعشاء يف ادلبدح اُغبثوخ ( )87اُيت عبء كُهب أٗ" :ٚئرا
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اهزؼذ ػشوساد اُزؾشٌ ...جيىص ُىًَُ اجلٔهىسَخ ادلخزض إٔ َأرٕ ثبػزشاع ادلشاعالد اُيت
رزْ ػٖ ؿشَن وعبئَ االرظبٍ اُغٌُِخ واُالعٌُِخ" ،وٌَىٕ ٛزا اُزظ٘ذ ػًِ "ًَ رشاعَ أو
ئسعبٍ أو اعزوجبٍ ػالٓبد أو ئشبساد أو ًزبثبد أو طىس أو أطىاد أو ٓؼِىٓبد سلزِلخ ػٖ ؿشَن
االعالى أو اُجظشَبد أو اٍ العٌٍِ اٌُهشثبئٍ أو أعهضح أخشي ًهشثبئُخ ٓـ٘بؿُغُخ ،ؽغت ٓب
رشَت اُُ ٚادلبدح ( )2:ف ٖٓ 43/اُوبٗىٕ سهْ  ،4222-25ادلزؼِن ثبُربَذ وادلىاطالد اُغٌُِخ

واُالعٌُِخ ،24كهز ٙاُؼُِٔخ روىّ ػًِ رغٔؼ ثزغغَُ احملبدصبد اُشلىَخ اُيت َزؾذس هبب
األشخبص ثظلخ عشَخ أو خبطخ ويف ٌٓ بٕ ػبّ أو خبص وًزُي اُزوبؽ طىس ُشخض أو ػذح
أشخبص َزىاعذوٕ يف ٌٓبٕ ،ورغٔؼ ُؼجبؽ اُششؿخ ثبُذخىٍ اىل األٓبًٖ ادلؼُ٘خ دوٗخ
ٓىاكوخ ادلؼُُ٘ت ُزشًُت أعهضح اُزظ٘ذ ٖٓ ًبَٓتاد.
ثاىيا  -التشرب كأسلوب دديد مً أساليب التحري:
رجًّ٘ ادلششع اجلضائشٌ ،ػًِ ؿشاس سلزِق اُزششَؼبد أعِىة اُزغشة ر٘لُزا ُالُزضآبد
اُيت رلشػهب ارلبهُخ آِْ ادلزؾذح دلٌبكؾخ اجلشديخ ادل٘ظٔخ ػرب اُىؿُ٘خ ،وَوظذ ٓ٘ ٚهُبّ
ػبثؾ أو ػىٕ اُششؿخ اُوؼبئُخ ،ربذ ٓغإوُُخ ػبثؾ اُششؿخ اُوؼبئُخ ادلٌِق ثز٘غُن
اُؼُِٔخ ،دبشاهجخ األشخبص ادلشزج ٚيف اسرٌبهبْ ع٘بَخ أو ع٘ؾخ ثاَهبٓهْ أٗ ٚكبػَ ٓؼهْ أو
ششَي ذلْ أو خبفَ ،غٔؼ ُؼبثؾ أو ػىٕ اُششؿخ اُوؼبئُخ إٔ َغزؼَٔ ،ذلزا اُـشعٛ ،ىَخ
ٓغزؼبسح ،وَشرٌت ػ٘ذ اُؼشوسح األكؼبٍ ادلزًىسح يف ادلبدح ٌٓ 87شس  36أدٗب .ٙوال جيىص ،ربذ
ؿبئِخ اُجـالٕ ،إٔ رشٌَ ٛز ٙاألكؼبٍ ربشَؼب ػًِ اسرٌبة عشائْ ،ؽغت ادلبدح (ٌٓ )87شس
ف ٖٓ 34/هبٗىٕ اإلعشاءاد اجلضائُخ ،وٌَىٕ ئعشاء اُزغشٌ وكوب ُششوؽ ٓىػىػُخ روزؼُهب
اُؼشوسح اُيت رغزذػٍ اُِغىء اُُ ٚػ٘ذ ػذّ صلبػ األعبُُت اُؼبدَخ يف اُزؾشَبد ،ور٘لُز ٛزٙ
اُؼُِٔخ ٌَىٕ ٖٓ ؿشف ػبثؾ اُششؿخ اُوؼبئُخ ادلغإوٍ ػٖ ػُِٔخ اُزغشة ،وػجبؽ وأػىإ
اُششؿخ اُوؼبئُخ ادلٌِلُت دلجبششح اُزغشة داخَ اجلٔبػخ اإلعشآُخ.
كهز ٙاإلعشاءاد اجلذَذح اُيت ازبزٛب ادلششع ٖٓ اعَ ٓىاعهخ اجلشائْ اخلـَتح ٓ٘هب
عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،وكوب إلعشاء ٓشاهجخ ادلشاعالد واالرظبالد واُزؾشًبد
ادلخزِلخ ُِؼظبثبد اإلعشآُخ واألشخبص اُزَٖ َوىٓىٕ دبغبػذهتْ اُزَٖ َىعذ ػذٓ ْٛربس
ٓوجىٍ أو أًضش حئَ ػًِ االشزجب ٙيف رىسؿهْ.
املطلب الجاىي :العقوبات املقررة جلرمية اإلجتار باألعضاء البشرية
أدسط ادلششع اجلضائشٌ رلٔىػخ ٖٓ اُؼوىثبد األطُِخ وأخشي رٌُُِٔخ ،يف ؽبٍ وعىد
األكؼبٍ ادلىطىكخ ث بإلذببس ثبُجشش ادل٘ظىص ػُِهب يف هبٗىٕ اُؼوىثبد ،وسطذ ذلب ػوىثبد رزالءّ
وؿجُؼخ ًَ كؼَ ٖٓ ؽُش اجلغبٓخ ورأصَتًٔ ،ٙب ع٘ىػؾ ٚيف اُ٘وبؽ اُزبُُخ:
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الفرع األول :العقوبات األصلية يف درمية االجتار بالعضاء البشرية
اخِلذ اُؼوىثبد األطُِخ ادلوشسح جلشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،ثُت ٓب ئرا ًبٕ
اُشخض ؿجُؼٍ او شخض ٓؼ٘ىٌ:
أوال – العقوبات األصلية باليشبة للشخص الطبيعي:
ؽذد ادلششع اجلضائشٌ اُؼوىثبد األطُِخ ادلوشسح ُِشخض اُـجُؼٍ ،وعؼِهب ٓزلبورخ رجؼب
جلغبٓخ اُلؼَ ادلشرٌت ثُت طىسر ٚاُجغُـخ اُيت اػزربٛب ع٘ؾخ ،ؽغت ادلبدح (ٌٓ )525شس،38
وأهش ذلب ػوىثخ احلجظ دلذح رزشاوػ ثُت ع٘خ ( )3اىل مخظ( )7ع٘ىاد وؿشآخ وعىثُخ ،ئىل
عبٗت احلجظ ،رزشاوػ ثُت  322.22دط ئىل  722.222دط ،ػ٘ذٓب َزؼِن آِش ثلؼَ اٗزضاع
أٗغغخ أو خالَب أو مجغ ٓىاد اجلغْ ٓوبثَ دكغ ٓجِؾ ٓبيل أو أٌ ٓ٘لؼخ أخشي ٓهٔب ًبٗذ
ؿجُؼزهبَ٘ ،ـجن ٗلظ احلٌْ ػًِ عشديخ اٗزضاع أٗغغخ أو خالَب أو مجغ ٓىاد ٖٓ عغْ شخض
ؽٍ أو ُٓذ دوٕ احلظىٍ ػًِ سخظخ رربس رُي ،25ثُ٘ٔب رزٔضَ اُؼوىثخ يف اُظىسح ادلشذدح ػًِ
ًَ ٖٓ حيظَ أو َزىعؾ هظذ احلظىٍ ػًِ األػؼبء ٓوبثَ ٓ٘لؼخ ٓبُُخ ،ودوٕ اؽزشاّ ششؽ
ٓىاكوخ طبؽت اُؼؼى ،ؽغت ادلبدح (ٌٓ )525شس 39اُيت ر٘ض ػًِ اَٗ "ٚؼبهت ثبحلجظ ٖٓ
مخظ (  )7ع٘ىاد ئىل ػشش (  ) 32ع٘ىاد وثـشآخ ٖٓ  722.222دط اىل  322.222دطًَ ،
ٖٓ َ٘زضع ػؼىا ٖٓ شخض ػًِ هُذ احلُبح دوٕ احلظىٍ ػًِ ادلىاكوخ وكوب ُِششوؽ ادل٘ظىص
ػُِهب يف اُزششَغ اُغبسٌ ادللؼىٍ ،ورـجن ٗلظ اُؼوىثخ ئرا مت اٗزضاع ػؼى ٖٓ شخض ُٓذ دوٕ
ٓشاػبح اُزششَغ اُغبسٌ ادللؼىٍ.
ًٔب شذد ادلششع ػوىثخ اجل٘ؾخ ػًِ اجلشائْ ادل٘ظىص ػُِهب يف ادلبدح (ٌٓ )525شس3:
وادلبدح (ٌٓ )525شس ; ،3ثبحلجظ ٖٓ مخظ ( )7ع٘ىاد ئىل مخظ ػششح ( )37ع٘خ وثـشآخ ٖٓ
 722.22دط اىل  3.722.222دط ،ئرا اسرٌجذ اجلشديخ ٓغ رىاكش ئؽذي اُظشوف اُزبيل:
 ئرا ًبٗذ اُؼؾُخ هبطشا أو شخظب ٓظبثب ثاػبهخ رُ٘ٛخ ،أو ئرا عهِذ وظُلخ اُلبػَ أوٓه٘ز ٚاسرٌبة اجلشديخً ،زُي اسرٌبة اجلشديخ ٖٓ ؿشف أًضش ٖٓ شخض ،أو اسرٌجذ اجلشديخ ٓغ
محَ اُغالػ أو اُزهذَذ ث.ٚ
 ئرا اسرٌجذ اجلشديخ ٖٓ ؿشف مجبػخ ئعشآُخ ٓ٘ظٔخ أو ًبٗذ راد ؿبثغ ػبثش ُِؾذوداُىؿُ٘خ ،وأهش ذلز ٙاألكؼبٍ ػوىثخ اُغغٖ ٖٓ ػشش ( )32ع٘ىاد ئىل ػششَٖ ( )42ع٘خ
وثـشآخ ٖٓ  3.222.222دط اىل  4.222.222دط ،ػًِ اسرٌبة اجلشائْ ادل٘ظىص ػُِهب يف
ادلبدرُت (ٌٓ )525شس  38و(ٌٓ )525شس  ،39ئرا اسرٌجذ اجلشديخ ٓغ رىاكش أؽذ اُظشوف
ادل٘ظىص ػُِهب يف اُلوشح األوىل ٖٓ ٛز ٙادلبدح.26
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وٓب َالؽظ ػًِ ادلششع اجلضائشٌ ٖٓ ادلبدح (ٌٓ )525شس ٖٓ 42هبٗىٕ اُؼوىثبد ،أٗ ٚؿُّش
وطق اجلشديخ ثزىاكش اُظشوف ادلشذدح ئىل ع٘بَخ ،ؽُ٘ٔب رؼِن آِش ثبحلظىٍ ػًِ أػؼبء
اُشخض ثبُ٘ظش ُِؼشس اجلغُْ اُزٌ َِؾن اجملٍت ػُِ ٚثبػزجبس أػؼبئ ٚؿَت ٓغزخِلخًٔ .ب
ػبهت ادلششع ػًِ يف ًبكخ طىس االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ث٘لظ اُؼوىثخ ادلوشسح ُِغشديخ
اُزبٓخ ،وثبُزبيل وعغ ادلششع ٖٓ ٗـبم اُؼوبة ػٔذا يف ٛز ٙاجلشديخ ٗظشا خلـىسهتب واثؼبدٛب
اُيت ذبؼَ ٖٓ عغْ اإلٗ غبٕ وأػؼبئ ٚرلشد عِؼخ رجبع ،وجيىص اُزظشف كُهب ثٌَ األعجبة.27
ثاىيا – العقوبات األصلية باليشبة للشخص املعيوي:
ٗضّ ادلششع اجلضائشٌ طشاؽخ ػًِ ٓغإوُُخ األشخبص ادلؼ٘ىَخ يف عشائْ االذببس
ثبألػؼبء اُجششَخ ،يف ادلبدح (ٌٓ )525شس 48اُيت ر٘ض ػًِ أٌَٗ" :ٚىٕ اُشخض ادلؼ٘ىٌ
ٓغإوال عضائُب ػٖ اجلشائْ ادل٘ظىص ػُِهب يف ٛزا اُوغْ ؽغت اُششوؽ ادل٘ظىص ػُِهب يف
ادلبدح ٌٓ 73شس ٖٓ ٛزا اُوبٗىٕ .ورـجن ػًِ اُشخض ادلؼ٘ىٌ اُؼوىثبد ادل٘ظىص ػُِهب يف ادلبدح
ٌٓ 32شس ٖٓ ٛزا اُوبٗىٕ".
كبدلششع اشزشؽ دلغإوُُخ اُشخض ادلؼ٘ىٌ إٔ رشرٌت اجلشديخ ثىاعـخ ئؽذي أعهضٗ ٚاو
شلضُِ ٚاُششػُُتً ،بُشئُظ او ادلذَش اُؼبّ ،وإ ٌَىٕ يف ٗلظ اُىهذ اسرٌبة اجلشديخ ُظبٌف
شخض ٓؼ٘ىٌ ،وهشسد اُؼوىثخ ػًِ اُشخض ادلؼ٘ىٌ ثبُـشآخ يف ٓىاد اجل٘بَبد واجل٘ؼ دبب
َغبوٌ ٖٓ ٓشح ( )3اىل مخظ (ٓ )7شاد احلذ األهظً ُِـشآخ ادلوشح ُِشخض اُـجُؼٍ ،أٌ اٗٚ
ػبػق ٖٓ اُـشآخ مخظ ٓشاد ًزشذَذ ٓ٘ ٚػًِ االكؼبٍ ادلشرٌجخ ٖٓ اُشخض ادلؼ٘ىٌ ،وهذ
ٌَىٕ عجت رُي إ اُشخض ادلؼ٘ىٌ ال ديضَ كشادا ثزار ٚثَ رلٔىػخ ٖٓ األشخبص ،ربذ ُىاء
ٓإعغخ او ٓ٘ظٔخ ديٌٖ ذلْ اإلشزشاى يف اُزخـُؾ ادلذسوط ثذهخ يف اسرٌبة عشائْ اإلذببس
ثبألػؼبء.
الفرع الجاىي :العقوبات التكنيلية يف درمية االجتار باألعضاء البشرية
اخزِلذ اُؼوىثبد اُزٌُُِٔخ ادلوشسح ُِشخض اُـجُؼٍ واُشخض ادلؼ٘ىٌ ػًِ اُ٘ؾى
اُزبيل:
أوال -العقوبات التكنيلية باليشبة للشخص الطبيعي:

ٗظذ ادلبدح (ٌٓ )525شس  ٖٓ 44هبٗىٕ اُؼوىثبد ػًِ أٗ" :ٚرـجن ػًِ اُشخض اُـجُؼٍ

احملٌىّ ػُِ ٚالسرٌبث ٚعشديخ ٓ٘ظىص ػُِهب يف ٛزا اُوغْ ػوىثخ أو أًضش ٖٓ اُؼوىثبد
اُزٌُُِٔخ ادل٘ظىص ػُِهب يف ادلبدح (;) ٖٓ ٛزا اُوبٗىٕ"٘ٓ ،هب احلغش اُوبٗىين ،احلشٓبٕ ٖٓ
شلبسعخ احلوىم اُىؿُ٘خ وادلذُٗخ واُؼبئُِخ ،ادل٘غ ادلإهذ ٖٓ شلبسعخ ٓه٘خ أو ٗشبؽ ،رؼُِن أو
عؾت سخظخ اُغُبهخ أو ئُـبؤٛب ٓغ ادل٘غ ٖٓ اعزظذاس سخظخ ،وؿَتٛب ٖٓ اُؼوىثبد ،وثبُ٘غجخ
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جلشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ كبٕ ادلششع يف اُؼوىثبد اُزٌُُِٔخ ادلوشسح ذلز ٙاجلشديخ،
َأٓش وعىثب ثبحلغش اُوبٗىين وًزا احلشٓبٕ ٖٓ شلبسعخ احلوىم اُىؿُ٘خ وادلذُٗخ واُؼبئُِخ يف
ؽبُخ احلٌْ ثؼوىثخ ع٘بئُخ ،ورُي يف اجلشائْ ادل٘ظىص ػُِهب يف ادلبدرُت (ٌٓ )747شس 28
و(ٌٓ)747شس ٓ 25ىت اهزشٗذ ثبُظشوف ادلشذدح.28
أٓب ادلظبدسح حيٌْ هبب وعىثب يف عشائْ االذببس ثبألػؼبء عىاء ًبٗذ ع٘ؾخ أو ع٘بَخ
وكن ٓب ر٘ض ػُِ ٚادلبدح(ٌٓ )525شس  ٖٓ ،4:هبٗىٕ اُؼوىثبد احلٌْ ثبدل٘غ ٖٓ اإلهبٓخ يف اُزشاة
اُىؿٍت ئٓب هنبئُب أو دلذح ػشش ع٘ىاد ػًِ األًضش ػًِ األع٘يب ٓشرٌت اجلشديخ.
ثاىيا – العقوبات التكنيلية باليشبة للشخص املعيوي:
ٖٓ اُؼوىثبد اُزٌُُِٔخ اُيت أهشٛب ادلششع اجلضائشٌ ػًِ اُشخض ادلؼ٘ىٌ ،وكوب دلب عبء
يف ادلبدح (ٌٓ )525شس ،48ؽَ اُشخض ادلؼ٘ىٌ ،ؿِن ادلإعغخ أو كشع ٖٓ كشوػهب دلذح ال رزغبوص
مخظ ع٘ىاد ،اإلهظبء ٖٓ اُظلوبد دلذح ال رزغبوص مخظ ع٘ىاد ،ادل٘غ ٖٓ ٓضاوُخ ٗشبؽ أو
ػذح أٗشـخ ٓهُ٘خ أو اعزٔبػُخ ثشٌَ ٓجبشش أو ؿَت ٓجبشش هنبئُب أو دلذح ال رزغبوص مخظ
ع٘ىاد ٓظبدسح اُشٍء اُزٌ اعزؼَٔ يف اسرٌبة اجلشديخ أو ٗزظ ػ٘هبٗ ،شش ورؼُِن ؽٌْ اإلداٗخ،
اُىػغ ربذ احلشاعخ ُوؼبئُخ دلذح ال رزغبوص مخظ ع٘ىاد ،ور٘ظت احلشاعخ ػًِ شلبسعخ
اُ٘شبؽ اُزٌ أدّي ئىل اجلشديخ.
املطلب الجالح :تقرير ىظاو اإلعفاء مً العقوبة أو ختفيفَا
عؼُب ٖٓ ادلششع دلىاعهخ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،شغغ ػًِ اُزجُِؾ وهشس
أػزاسا هبٗىُٗخ ٌَُ ٖٓ َجِؾ اُغِـبد اإلداسَخ او اُوؼبئُخ ػًِ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء هجَ
اُجذء يف ر٘لُزٛب أو اُششوع كُهب ،29ؽُش ر٘ض ادلبدح (ٌٓ )525شس  46ف ٖٓ 3/هبٗىٕ اُؼوىثبد
ػًِ أَٗ" :ٚؼلً ٖٓ اُؼوىثخ ادلوشسح ًَ ٖٓ َجِؾ اُغِـبد اإلداسَخ أو اُوؼبئُخ ػٖ عشديخ
االذببس ثبألػؼبء هجَ اُجذء يف ر٘لُزٛب أو اُششوع كُهب" ،وٓب َالؽظ ػًِ رُي إٔ ادلششع
اشزشؽ ُزؾوُن إٔ ٌَىٕ اُزجُِؾ هجَ ثذاَخ ر٘لُز اجلشديخ ،واُزٌ ٖٓ ادللزشع ثؼذ ٙإ ال
رٌىٕ ٘ٛبى عشديخ ألٗ ٚمت اُزجُِؾ ػ٘هب هجَ هُبٓهب ،وثبُزبيل ال عىد عشديخ ٖٓ األعبط اُيت
رغزذػٍ اإلػلبء ٖٓ اُؼوىثخ ،وٛى ٓب َإخز ػًِ ادلششع ،ئر ٖٓ ادللزشع إٔ ٌَىٕ اإلػلبء ٖٓ
اُؼوىثخ ػ٘ذ ثذاَخ اُششوع يف اجلشديخ ورىاكش اُغِىى اإلعشآٍ ،وهجَ ئسببٓهب وربون
اُ٘زُغخ َلزشع كُ ٚوعىد ػزس اإلػلبء ٖٓ خالٍ اُزجُِؾ ػُِهب هجَ وهىػهب كؼُِب.
أٓب زبلُغ اُؼوىثخ يف عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،أوسد ادلششع يف ادلبدح ()525
ٌٓشس  46ف ٖٓ 4/هبٗىٕ اُؼوىثبد اُؼزس اُزٌ دبىعج ٚزبقّ ع ػوىثخ عشديخ االذببس
ثبألػؼبء ئىل اُ٘ظق ،ئرا هبّ اجلبين ثبإلثالؽ ػٖ اجلشديخ ثؼذ االٗزهبء ٖٓ ر٘لُزٛب أو ثؼذ
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اُششوع كُهب ،هجَ ربشَي اُذػىي اُؼٔىُٓخ ،وُِغبين إٔ َغزلُذ ٖٓ اُزخلُق ئىل اُ٘ظق ؽىت
ثؼذ ربشَي اُذػىي اُؼٔىُٓخ ،ئرا ٌٖٓ اُغِـبد ادلخزظخ ٖٓ ػجؾ وئَوبف اُلبػُِت األطُُِت
واُششًبء يف رِي اجلشديخ ،ار ٌَىٕ أٓش اجلشديخ اٌٗشق ُِغِـبد ،وٖٓ مثّ كإّ ئػلبءٓ ٙششوؽ
ثبإلثالؽ ػٖ ًبكخ ػ٘بطش اجلشديخ ُُزْ ػجؾ ثوُخ اجل٘بح ،30وئدساًب ٖٓ ادلششع ألمهُخ
اُزلشَن ثُت األػؼبء واألٗغغخ واخلالَب ،صلذ اٗ ٚعشّ سلزِق اُظىس ادلزؼِوخ ثبإلذببس
ثبألػؼبء عىاء رؼِن ادلش ثبٗزضاع اُؼؼى دوٕ سػبء ادلؼٍت أو احلظىٍ ػُِهب ثبُوىح واالعزـالٍ
وؿَتٛب ٖٓ األكؼبٍ اُيت رإدٌ اىل اسرٌبة ٛز ٙاجلشديخ.
خامتة:
اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ عشديخ ػبثشح ُِوبساد روىّ ػًِ وعىد ػ٘بطش أعبعُخ،
رزٔضَ يف اُلؼَ اُزٌ َوىّ ػًِ اُزغُ٘ذ أو االعزذساط أو اُ٘وَ واُزشؽَُ ُِؼؾُخ ،ثبُوىح أو
اُزهذَذ أو االخزـبف وؿَتٛب ٖٓ أشٌبٍ االعزـالٍ اُيت َؼبهت اُوبٗىٕ ػًِ شلبسعزهب ،وٌَىٕ
اذلذف ٖٓ وساء ٛز ٙاجلشديخ احلظىٍ ػًِ األػؼبء ُجُؼهب واإلذببس هبب ٓوبثَ ػبئذ ٓبيل ،وشلب
َغب ْٛيف اٗزشبس ٛب اُلوش ،واُجـبُخ واحلشوة واًُتاػبد اُيت رأصش عِجب ثزلشٍ اجلشديخ
وعهىُخ اسرٌبهبب.
وروىّ ادلغإوُُخ ػًِ ًَ ٖٓ عب ْٛيف ربون اجلشديخ ػًِ أسع اُىاهغ حبغت رىاكش
اُوظذ ٖٓ ػذٓ ،ٚعىاء ًبٗذ ادلغإوُُخ ٓزؼِوخ ثبُـجُت أو ادلزربع او ادلزِوٍ وؽىت اُىعُؾ،
ورٌىٕ ٛز ٙادلغإوُُخ ثُت احلجظ واُـشآخ ورؼبػق اُؼوىثخ حبغت اُ٘زُغخ اجلشديخ ادلزشرجخ
ػًِ ٗضع أو صسع اُؼؼى اُجششٌ ثـشم ؿَت ٓششوػخ ،وٖٓ أعَ رُي عشّ ادلششع اجلضائشٌ
اإلذببس ثبألشخبص يف هبٗىٕ اُؼوىثبد اجلضائشٌ ،وٗض رشذَذ اُؼوىثبد ادلوشسح ذلز ٙاجلشديخ
اُيت سبظ ثٌشآخ اإلٗغبٕ يف عالٓخ عغذ ٙوؽو ٚيف احلُبح ،اعز٘بدا اىل اُوغْ اخلبٓظ ٌٓشس
 3ادلىاد ٌٓ525شس  ،42 ،3; ،3: ،393 ،38اىل عبٗت ٓب ٗض ػُِ ٚاُوبٗىٕ سهْ  27-:7ادلزؼِن
حبٔبَخ اُظؾخ ورشهُزهب ،اُزٌ ٗظْ اإلؿبس اُوبٗىين ُؼُِٔخ ٗوَ وصسع األػؼبء ثـشَوخ
ٓششوػخ ،وُِؾذ ٖٓ ٛز ٙاجلشديخ َزؼُت ػًِ ادلششع:
 وػغ هبٗىٕ خبص جبشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخَ ،ز٘بوٍ ًَ األكؼبٍ اُيت حيزَٔ إَٔزشرت ػُِهب االػزذاء ػًِ األػؼبء ،وربذَذ ًَ اُـشاف اُلبػِخ يف اجلشديخ ػًِ ؽذٌ
وربذَذ اُؼوىثخ ادلوشسح ٌَُ ؿشف ،وحبغت دوس ٙيف اجلشديخ
 رشذَذ اُشهبثخ ػًِ ػُِٔبد ٗوَ وصسع األػؼبء اُيت روىّ هبب ادلغزشلُبد ٖٓ ،خالٍ اإلثالؽػًِ أٌ ػؼى َزْ ادلغبط ث ٖٓ ٚعغْ ادلشَغ.
 وػغ ػٔبٗبد ًبكُخ حلٔبَخ األشخبص اُزَٖ َجِـىٕ ػًِ األٗشـخ اإلعشآُخ.- 822 -
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 ر٘ظُْ اُ٘ذواد وادلإسبشاد اُؼُِٔخ ٖٓ أعَ ئَؼبػ اِصبس اُغِجُخ ادلزشرجخ ػًِ ٛز ٙاجلشديخ،وخـىسهتب ػًِ اُلشد واجملزٔغ ،ورجبدٍ اِساء ؽىٍ األعبُُت اجلذَذح وادلوزشؽخ دلؼبجلخ ٛزٙ
اُظبٛشح واُزظذٌ ذلب.
 رٌضُق اُزؼبوٕ اُذويل ادلزجبدٍ يف رلبٍ ٌٓبكؾخ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ ،حبٔبَخاألشخبص األًضش رؼشػب ذلز ٙاجلشديخ.
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1

 -وعذإ عُِٔبٕ أسرُٔخ ،األؽٌبّ اُؼبٓخ جلشائْ اإلذببس ثبُجشش ،داس اُضوبكخ ُِ٘شش واُزىصَغ ،ؿجؼخ  ،3ػٔبٕ،

األسدٕ ،4236 ،ص .43

2

 -دلُبء ثٖ دػبط ،عشديخ اإلذببس ثبألشخبص ثُت اُزششَغ اجلضائشٌ واالرلبهُبد اُذوُُخ ،أؿشوؽخ دًزىسا ٙيف

احلوىمًُِ ،خ احلوىم واُؼِىّ اُغُبعُخ ،عبٓؼخ احلبط خلؼش ،ثبر٘خ  ،423: ،3ص .36

 - 3وعذإ عُِٔبٕ أسرُٔخٓ ،شعغ عبثن ،ص .542
4

 -ػجذ اُوبدس اُشُخٍِ ،عشائْ اإلذببس ثبُشخبص واألػؼبء اُجششَخ وػوىثبهتب يف اُششَؼخ واُوىاُٗت اُؼشثُخ

واُوبٗىٕ اُذويل٘ٓ ،شىساد احلِيب احلوىهُخ ،ؿجؼخ  ،3ثَتودُ ،ج٘بٕ ،422; ،ص .9

5

 -ػجذ اهلل اثشاٗ ُْٛظبس ،عشائْ اإلذببس ثبُجشش ادللهىّ ،األعجبة ،ادلىاعهخٓ ،شًض حبىس اُششؿخ ،اُشبسهخ،

اإلٓبساد اُؼشثُخ ادلزؾذح ،4228 ،ص .36
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 -ؿبُت خَتح ،عشائْ اإلذببس ثبألشخبص واألػؼبء اُجششَخ يف اُزششَغ اجلضائشٌ واالرلبهُبد اُذوُُخ،

اؿشوؽخ دًزىسا ٙيف اُوبٗىًُِٕ ،خ احلوىم واُؼِىّ اُغُبعُخ ،عبٓؼخ ايب ثٌش ثِوبَذ ،رِٔغبٕ  ،423:ص  ،374ص
;.47

 - 7ػجذ اهلل اثشاٗ ُْٛظبسٓ ،شعغ عبثن ،ص .3:
 - 8ػجذ اُوبدس اُشُخٍِٓ ،شعغ عبثن ،ص .53

 - 9زلٔذٌ ثىصَ٘خ آٓ٘خ ،احلٔبَخ اجل٘بئُخ ُِغغْ اُجششٌ ٖٓ عشديخ االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ يف ظَ اُوبٗىٕ
سهْ ; ،23-2رلِخ األًبدديُخ ُِذساعبد االعزٔبػُخ واإلٗغبُٗخ ،ػذد ًُِ ،37خ اُؼِىّ االهزظبدَخ ،عبٓؼخ
ؽغُجخ ثٖ ثى ػًِ ،اُشِق ،4238 ،ص .355

10

 -ؽغٍت ػىدح صػبٍ ،اُزظشف ؿَت ادلششوع ثبألػؼبء اُجششَخ ،دساعخ ٓوبسٗخ ،اُذاس اُؼُِٔخ اُذوُُخ ،داس

اُضوبكخ ُِ٘شش واُزىصَغ ،ؿجؼخ  ،3ػٔبٕ ،األسدٕ ،4223 ،ص .74

ٗ - 11جَُ اُؼجُذٌ ،أٓ٘خ اُغِـبينٓ ،شعغ عبثن ،ص ;;.
12

 -عجَتٌ صلٔخ ،االذببس ثبألػؼبء اُجششَخ :دساعخ ٓوبسٗخ  ،أؿشوؽخ دًزىسا ٙػِىّ يف اُوبٗىٕ ،عبٓؼخ رُضٌ

وصو ،423; ،ص .48

 - 13ادلبدح  ٖٓ 383هبٗىٕ محبَخ اُظؾخ ورشهُزهب سهٖ ٓ 37-:7إسؿ يف اكشََ ٓ3;:7زْٔ ثبُوبٗىٕ سهْ 37-::
ٓإسؿ يف ٓبٌ  ،3;::واُوبٗىٕ سهْ ٓ 33-;2إسؿ يف عىَُِخ  ،3;;2عشَذح سمسُخ ،ػذد .57

 - 14ؿبُت خَتحٓ ،شعغ عبثن ،ص ص.572 ،56; ،
15

ٗ -جَُ اُؼجُذٌ ،أٓ٘خ اُغِـبينٌٓ ،بكؾخ عشديخ اإلذببس ثبألػؼبء اُجششَخ دساعخ هبٗىُٗخ ع٘بئُخ كوهُخ

ؿجُخ ،ادلشًض اُوىٍٓ ُإلطذاساد اُوبٗىُٗخ ،ؿجؼخ  ،3اُوبٛشح ،4239 ،ص .495
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 - 24ادلشعغ ٗلغ ،ٚص .563
 - 25ادلشعغ ٗلغ ،ٚص .426

 - 26ادلبدح ٌٓ 525شس ٖٓ ،42هبٗىٕ اُؼوىثبد اجلضائشٌ.
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 - 28ادلبدح ٌٓ 525شس  ٖٓ 42هبٗىٕ اُؼوىثبد.
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