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:ملخص
 فال جيوز التصرف فيو، والقانون الداخلي للدولة،جلسم اإلنسان حرمة حيميها الدستور والقانون الدويل
 ىذه األخَتة اليت تؤكد على شروط زلددة القتطاع ونقل وزرع األعضاء،إالّ دبا يتوافق مع النصوص القانونية
 وأن ال تتأثر صحة ادلتربع، وىي تتعلق أساساً بأن يكون ذلك يف فائدة ادلتلقي من تلك العملية،البشرية
 كما جيب احًتام األشكال واإلجراءات القانونية يف،بالعضو مادامت عملية اقتطاعو وزرعو تتم بُت األحياء
.حالة إباحة مثل ىذه العمليات سواء كان ىدفها يعود بالفائدة دلصلحة الغَت أو إلجراء ذبارب علمية طبية
كما ال ديكن االستغناء عن موافقة صحيحة قانونية للمتربع وادلستفيد إذ مها أساس عملية اقتطاع وزرع
.األعضاء البشرية
. ادلتلقي، ادلتربع، األعضاء البشرية، اقتطاع وزرع:الكلمات المفتاحية

Résumé :
Le caractère sacré du corps humain, est protégé par la constitution, le droit
international, ainsi que le droit interne de l’Etat, et il ne peut être traité qu’en
conformité avec les dispositions légales, ces dernières mettent l’accent sur les
conditions spécifiques du prélèvement, du transfert et de la transplantation d’organes
humains. Ces dispositions précisent essentiellement, que cela doit être dans l’intérêt
du bénéficiaire de cette opération et, que la santé du donateur ne soit pas affectée par
le don de l’organe en question, étant donné que le prélèvement et la transplantation se
font entre des personnes vivantes.
Aussi, il faut respecter les formes et les procédures juridiques dans le cas ou ces
opérations sont permises, que se soit dans l’intérêt d’autrui ou pour l’expérimentation
scientifique et médicale. En outre, on ne peut se passer dans ce processus,
du consentement valide, juridique et indispensable du donateur et du bénéficiaire,
puisque ces deux sont la base de l’opération du prélèvement et de la transplantation
des organes.
Mots clé : Prélèvement et transplantation, Les organes humains, Don, Bénéficiaire.
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مقدمة
يعترب احلق يف احلياة من حقوق اإلنسان األساسية اليت ال جيوز االعتداء عليها بشكل من األشكال.
وأن حقو يف سالمتو اجلسدية ما ىو إالّ سبيل حلماية كيانو البشري .واحلديث عن حق اإلنسان يف احلياة
ويف التمتع باحلقوق ادللحقة بذلك ،أصبح من مسلمات وبديهيات األمور .ويكفي يف بيان أمهية ىذا احلق
أن نشَت إىل أن الشريعة اإلسالمية قد جعلتو من مقاصدىا األساسية اليت تدور أحكامها كلها عليها ،فكان
مطلب واجب احملافظة على حياة اإلنسان يف أعلى مراتب التكليف؛ سواء بالنسبة لصاحب احلياة أو يف
مواجهة الكافة.
وحق احلياة مكفوال على مستوى القانون الدويل؛ فقد نص اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان الصادر
سنة  1948يف مادتو  3بأن" :لكل فرد حق يف احلياة واحلرية ،ويف األمان على شخصو" .كما ضمن
العهد الدويل للحقوق ادلدنية والسياسية الصادر عام  1966ىذا احلق من خالل نص ادلادة  6منو .حيث
نصت على أنو" :احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان ،وعلى القانون أن حيمي ىذا احلق ،وال جيوز حرمان
أحد من حياتو تعسفاً".
كما أن حياة اإلنسان وسالمتو اجلسدية مكفولة دستورياً وجنائياً؛ ال جيوز االعتداء عليها وإالّ وقع
صاحب االعتداء ربت طائلة ادلسؤولية اجلنائية .ومن ذلك حظر الدستور ادلصري إيذاء مواطن يف بدنو ،أو
أن يؤدي إىل ذلك بأية طريقة؛ بأن يتم إجراء ذبارب أو عملية طبية عليو دون رضاه( .)1كما كفل الدستور
اجلزائري حق اإلنسان يف سالمتو اجلسدية؛ بأن حيظر ادلساس بسالمة اإلنسان البدنية ،أو شلارسة أي عنف
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بدين.
من ىذا ادلنطلق ،يعترب جسم اإلنسان حرمة ال جيوز االعتداء عليو بإزىاقو أو تشويهو ،أو إحداث
عاىة مستددية بشأنو ،وأن يف ىذا االعتداء جردية يعاقب عليها قانون العقوبات باحلبس والسجن
والغرامة...
غَت أن تطور احلياة اإلنسانية يف اجملال الطيب؛ وما صاحب ذلك من تطور الوسائل التكنولوجية الطبية،
–
وكثرة اإلصلازات العلمية الطبية ،حال دون اإلحاطة بكل التجاوزات الواقعة على جسم اإلنسان
بالشكل الذي يتعارض مع األساس الدويل والدستوري حلق احلياة – خاصة يف ظل زلدودية سرعة مواكبة
التشريعات للتطورات احلاصلة يف اجملال الطيب.
ومن أىم اإلصلازات الطبية وأعظمها على اإلطالق ،التلقيح االصطناعي ،وعمليات ربويل اجلنس،
االستنساخ ،وعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية .فهذه األخَتة تعد من أعظم االنتصارات الطبية يف
الوقت احلاضر ،إذ ىي الوسيلة الوحيدة إلنقاذ اإلنسان من الفناء ،ويقصد هبا" :نقل األعضاء السليمة من
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أجسام صحيحة إىل أجسام أعضاء منها مريضة أو تالفة ،لتقوم مقامها يف أداء وظائفها"( ،)3وقد توسع
رلال زراعة األعضاء البشرية ليشمل باإلضافة إىل زرع الكلى وقرنية العُت ،زرع القلب والبنكرياس والكبد
وبعض اجلينات.
وإذا كان من الواجب التنويو بدور ىذه اإلصلازات العلمية الطبية يف رلال احلفاظ – عملياً – على احلق
يف احلياة وسالمة اإلنسان اجلسدية .فإن اجملال مفتوح أمام ادلمارسات الطبية اليت تؤثر سلباً على حياة
اإلنسان ،بل قد تؤدي بو إىل موت زلتم يف حال اقتطاع عضو من أعضاء جسمو .وعلى ىذا األساس تثَت
مسألة نقل وغرس األعضاء البشرية أمام رجال القانون إشكالية حول مدى شرعيتها ،وعن ادلسؤولية اجلنائية
اليت قد تنتج عنها .فما مدى شرعية اقتطاع وغرس األعضاء اآلدمية؟ بالنظر إىل ضرورة حفظ حياة اإلنسان
كحق مكفول دولياً ودستورياً.
بناء على طرح ىذه اإلشكالية ،نقسم موضوع حبتنا إىل ثالثة أقسام .نتطرق يف األول إىل شرعية
اقتطاع األعضاء البشرية وزرعها لفائدة الغَت ،ويف الثاين لفائدة اجملتمع ،أما القسم األخَت فنتعرض بالدراسة
لضرورة توفر شرط ادلوافقة للمتربع وادلتلقي على حد سواء.
 .1شرعية اقتطاع وزرع األعضاء البشرية لفائدة الغير

يعترب جسم اإلنسان حرمة ال جيوز االعتداء عليو ،وىو خارج عن دائرة التعامل القانوين .غَت أن ىذه
القاعدة ليست مطلقة؛ بل يف إطالقها ىالك وزوال حلياة اإلنسان .فإن كان ال جيوز اقتطاع عضو من
أعضاء جسم ادلتربع ضباية لو؛ فإن ذلك قد يؤدي إىل هناية حياة إنسان آخر وىو شخص ادلريض الذي
كان سيتلقى عضو من أعضاء جسم ادلتربع.
وعلى ىذا األساس جيوز التعامل القانوين يف جزء من جسم اإلنسان بالشكل الذي ال يهدد سالمتو
البدنية ،وحقو يف احلياة ،وذلك إنقاذاً حلياة إنسان آخر .كل ما يف األمر أن يتم احًتام شرعية التصرفات
القانونية الواقعة على جسم اإلنسان؛ بأن تكون لسبب مشروع ،وأن يقع االقتطاع يف العضو الذي ال
يسبب زبلفو خطر للمتربع؛ وذلك عندما تكون األعضاء مزدوجة.
ومن األسباب ادلشروعة اليت تسمح بنزع عضو من أعضاء ادلتربع؛ بأن يكون ذلك لفائدة ادلريض الذي
يشكو من تلف األعضاء ادلزدوجة ،شلا يشكل ذلك ضباية حلياتو من خطر الفناء؛ وىذا من شأنو أن يؤدي
إىل ترقية حياة اإلنسان وفقاً دلا ىو مكفوالً على مستوى القانون الدويل ،والدستور على حد سواء.
وقد أكد ادلشرع اجلزائري على ىذه الضرورة العالجية اليت تبيح نزع عضو من أعضاء جسم إنسان
سليم سباماً ،إذا كان ذلك يؤدي إىل الشفاء التام للمريض .وىذا من خالل نص ادلادة  1/166من قانون
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الصحة وترقيتها ،حيث جاء فيها ما يلي" :ال تزرع األنسجة واألعضاء البشرية إالّ إذا كان ذلك ديثل
الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة ادلستقبِل وسالمتو البدنية.)4("...
وعلى ىذا األساس ،نستشف شروط اقتطاع وزرع األعضاء اآلدمية لفائدة ادلريض:

 .1.1أن يكون اقتطاع العضو مشروعاً
ففي سبيل أن يكون اقتطاع األعضاء البشرية مشروعاً؛ ينبغي أن يكون ادلستفيد مريضاً وقابالً
للحصول على فائدة من زرع العضو اجلديد فيو ،حبيث يبعث األمل بالعيش الطبيعي احلقيقي ،وأن تكون
عملية االقتطاع والزرع احلل النهائي واخليار الوحيد لنجاتو من موت زلتم .وىذا ما أكدت عليو ادلادة
 1/166من قانون ضباية الصحة وترقيتها ادلذكورة آنفاً.
وقد أكد  Coste Floretىذه النتيجة ،حيث استنتج القواعد الضرورية دلشروعية كل عمليات نقل
األعضاء وزرعها بشكل عام" :جيب أن يكون الشخص ادلستفيد مريضاً ،وجيب أن هتدف احملاولة لتحقيق
مصلحة خاصة فقط ...وجيب أن يتناسب اخلطر مع اآلالم وادلضاعفات ادلمكنة وال ديكن أن يكون ىذا
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اخلطر غَت زلدد إالّ يف احلاالت ادليؤوس منها".
بالتايل ال ديكن أن حيمل اقتطاع األعضاء البشرية طابعاً مشروعاً إذا كان ألغراض إشهارية ،أو هبدف
اإلعفاء من أداء اخلدمة العسكرية ،أو إذا كان منافياً للنظام العام واآلداب واألخالق العامة.
 .1.1أالّ يكون العضو المتبرع به ضرورياً لحياة المتبرع

إ ّن احملافظة على حياة اإلنسان مطلب دويل ،وواجب دستوري .وأن عدم تقدًن يد ادلساعدة لشخص
يف خطر ،أو قتلو ،أو ادلسامهة يف ذلك؛ جردية يعاقب عليها قانون العقوبات للدول ادلعًتفة حبق احلياة.
وعلى ىذا األساس ال جيوز اقتطاع األعضاء البشرية اليت تؤدي إىل موت حقيقي للمتربع ،بأن يتم اقتطاع
قلبو مثالً أو كبده ،حىت وإن كان ذلك مبٍت على رضاء ادلتربع .فال ديكن التذرع حبجة إنقاذ ادلريض ،وإالّ
اعترب ذلك دبثابة انتحاراً يعاقب عليو القانون دلا حلياة اإلنسان من حرمة وقداسة خاصة .وإذا وافق الطبيب
على اقتطاع مثل ىذه األعضاء الضرورية حلياة اإلنسان فإن ذلك من شأنو أن يعرضو للمسؤولية اجلنائية.
 .1.1أن يكون خطر االقتطاع أدنى من فرص نجاح عملية الزرع

دبا أن اقتطاع عضو سليم من جسم شخص لزرعو يف شخص آخر ليس لو بالنسبة للمتربع أي فائدة
عالجية ،فإنو ينبغي مقارنة الضرر واخلطر الذي يقع على ادلتربع مع فرص النجاح ادلعطاة للمستفيد.
وتظهر خصوصية زرع األعضاء بأن ىذه ادلوازنة لألخطار وادلزايا تطبق على شخصُت سلتلفُت حيث
يتحمل األول األخطار فيما يستفيد اآلخر من فرص النجاح ،وىذا يعٍت أن الفائدة ادلراد ربقيقها جيب أن
تكون ملحة للغاية من أجل تربير األخطار اليت يتحملها ادلتربع ،وال ديكن االكتفاء بأن تكون الفائدة
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احملتملة للمريض أعلى بشكل بسيط من اخلطر الواقع على ادلتربع ،بل جيب أن تتجاوز فرص إنقاذ ادلستفيد
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األخطار اليت يتعرض ذلا ادلتربع بشكل كبَت.
ويعترب الطبيب اجلراح ادلسؤول عن ربديد نسبة فرص إنقاذ ادلريض بادلقارنة مع نسبة األخطار اليت
يتعرض ذلا ادلتربع ،وذلك بالنظر للمؤىالت الطبية العلمية اليت حيملها .ذلك أن نسبة اخلطر الكبَت يعرض
حياة ادلتربع للهالك أثناء العملية اجلراحية.
ونظراً للتطورات العلمية يف اجملال الطيب بشكل عام ،ويف رلال نقل وزراعة األعضاء البشرية على وجو
اخلصوص؛ أصبح من اليسَت التحكم يف حاالت اخلطر اليت قد يتعرض ذلا ادلتربع أثناء عملية اقتطاع عضو
من أعضائو ،وفرص النجاح احملققة من خالل عملية زرع العضو للمستفيد ،بالشكل الذي يؤدي إىل إلغاء
عمليات االقتطاع وزرع األعضاء البشرية يف حالة الفائدة احملتملة للمستفيد واخلطر الكبَت الذي يقع فيو
ادلتربع .وىذا ما جيعل عملية نقل وزراعة األعضاء البشرية منسجمة مع اعتبارات ضباية احلق يف احلياة
ادلكرس دستورياً وعلى مستوى القانون الدويل.
 .1شرعية اقتطاع األعضاء البشرية لفائدة التجارب العلمية

ال ديكن التذرع بفوائد التطورات العلمية الطبية من أجل تربير اقتطاع أعضاء جسم اإلنسان
وإخضاعها لتجارب علمية حبتة .ذلك أن ىدف اإلباحة بنقل وزرع األعضاء البشرية ىو ضباية احلق يف
احلياة كحق أساسي يتمتع بو اإلنسان ،بالتايل أىداف اقتطاع األعضاء اآلدمية عالجية فقط ربت طائلة
بطالن التصرفات الطبية الواقعة على جسم اإلنسان خارج نطاق العالج ،وإالّ سَتتب ذلك مسؤولية
الطبيب ادلدنية واجلنائية على ٍ
حد سواء .على أساس عدم شرعية ىذا النوع من عمليات اقتطاع األعضاء
البشرية .غَت أن ىذه القاعدة ليست دبطلقة ،إذ جيوز أن يتدخل ادلشرع للسماح بإجراء ىذه التجارب على
جسم اإلنسان ربت طائلة احًتام اإلجراءات ادلشددة يف ىذا الشأن؛ ذلك أهنا إجراءات هتدف يف هناية
ادلطاف إىل ضباية حياة اإلنسان من اخلطر ادلؤكد.
وإجراء التجارب الطبية – خارج نطاق ما حيدده القانون  -على جسم اإلنسان مرفوض حىت وإن
صاحب ذلك موافقة الشخص الذي سيخضع ذلذه التجارب ،وذلك لعدم ثبوت فائدة عالجية لو.
فال ديكن إذن أن ديارس نقل وزرع األعضاء البشرية إالّ باعتباره ذبربة عالجية ،وبالتايل التجربة اليت
أجريت ضمن ىدف علمي زلض بدون اعتبار دلصلحة ادلريض سبثل طابعاً غَت مشروع .وديكننا أن نثَت يف
ىذا الصدد ال تجارب اليت أجراىا األطباء األدلان خالل احلرب العادلية الثانية يف السجون أو يف مراكز
التعذيب ،فإىل جانب التلقيح التجرييب لألمراض مثل احلمى الصفراء أو ادلالريا مت تشريح البشر وىم أحياء
وزرع األعضاء والعقم عند البشر ،...لذا فعقب احلرب العادلية أرادت عدة دول الوقاية ضد ذبدد مثل ىذا
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اإلفراط ،فتم ربرير منذ عام  1947واستناداً دلبادرة ادلؤسسة الطبية العادلية ،قائمة من عشر مبادئ تتعلق

بالتجارب على اإلنسان ،وقد عرضت باسم قانون  ،NUREMBERGوحددت ىذه القواعد كل
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التجارب احملتملة على احلاالت اليت ال تسبب خطراً للشخص اخلاضع ذلا.
وقد نصت ادلادة  3/168من قانون ضباية الصحة وترقيتها على ما يلي" :زبضع التجارب اليت ال
يرجى من ورائها العالج للرأي ادلسبق للمجلس الوطٍت ألخالقيات العلوم الطبية ادلنصوص عليو يف ادلادة
 1/168أعاله".
فواضح أن ادلشرع اجلزائري سلك اذباه يرمي إىل جواز إجراء التجارب العلمية الطبية على جسم
اإلنسان ،غَت أن ذلك لن يكون إالّ بقيود خاصة بضرورة احلصول مسبقاً على موافقة اجمللس الوطٍت
ألخالقيات العلوم الطبية وكذا موافقة ادلتربع .وىذا ما يستشف من خالل نص ادلادة  2/168من قانون
ضباية الصحة وترقيتها ،إذ أكدت على أنو ..." :خيضع التجريب للموافقة احلرة وادلنَتة للشخص موضوع
التجريب أو عند عدمو دلمثلو الشرعي" ،ونص يف الفقرة  4من ادلادة نفسها على أنو" :ال تربئ موافقة
الشخص موضوع التجريب ورأي اجمللس الوطٍت ألخالقيات العلوم الطبية ادلبادر إىل التجريب من مسؤوليتو
ادلدنية" .وىذا يرمي إىل مسؤولية الطبيب يف حالة التقصَت حىت وإن وافق على ىذه التجارب كل من اجمللس
الوطٍت ألخالقيات العلوم الطبية والشخص موضوع التجريب على ٍ
حد سواء.
أما بالنسبة للموقف الفرنسي فإنو أجاز مثل ىذه التجارب العلمية الواقعة على جسم اإلنسان ،لكنو
ربفظ بشأهنا بشدة؛ إذ ال جيوز إجراء مثل ىذه التجارب وفقاً للقانون الفرنسي إذا مل تكن مؤسسة
للمعارف العلمية ،وكذا إذا كان اخلطر ادلتوقع على األشخاص الذين خيضعون لألحباث ىو خارج التناسب
مع الفائدة ادلرجوة ذلؤالء األشخاص أو الفائدة من ىذا البحث ،وأخَتا إذا كان ال يهدف إىل نشر
ادلكتسبات العلمية على الكائن البشري والوسائل القابلة لتحسُت وضعو الصحي.
ومن جهة أخرى يفرض القانون إجراء فحص طيب لألشخاص ادلعنيُت ،وجيب إجراء التجربة يف مكان
رلهز بوسائل مادية وتقنية تكون متأقلمة مع البحث ومنسجمة مع مقتضيات أمن األشخاص اخلاضعُت
()8
ذلا.
 .1اشتراط رضاء المتبرع

من الضروري احلصول على موافقة ادلتربع بعضو من أعضائو ،وإالّ كان االقتطاع غَت شرعي شلا يرتب
ادلسؤولية ادلدنية واجلنائية على عاتق الطبيب ،على أساس انتهاك حرمة سالمة اجلسد كحق مكفول
دستورياً .وحىت يكون رضاء ادلتربع صحيحاً يشًتط تبصَته باألخطار احملتملة من خالل عملية اقتطاع عضو
من أعضائو من طرف الطبيب ،وأن يكون الرضاء بدون مقابل ،وحراً.
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 .1.1شروط صحة رضاء المتبرع
حىت يكون رضاء ادلتربع صحيحاً منتجاً آلثاره ادلتمثلة يف قيام عملية االقتطاع؛ ينبغي تبصَت ادلتربع،
وكذا أن يكون ىذا الرضاء بدون مقابل وحراً.
 .1.1.1تبصير المتبرع

يشًتط يف موافقة ادلتربع أن يكون على علم مسبق باألخطار احملدقة بو من جراء عملية اقتطاع عضو
من أعضاء جسده .وىو التزام قانوين يقع على عاتق الطبيب طبقاً لنص ادلادة  162من قانون ضباية
الصحة وترقيتها اجلزائري ،حيث تنص على أنو ..." :وال جيوز للمتربع أن يعرب عن موافقتو إال بعد أن خيربه
()9
الطبيب باألخطار الطبية احملتملة اليت قد تتسبب فيها عملية االستئصال".
ومضمون تبصَت ادلتربع  -من خالل النص القانوين – ينبغي أن يكون مبنياً على أساس إخبار ادلتربع
جبميع ادلخاطر الطبية العادية واحملتملة حال إجراء عملية االقتطاع وادلخاطر ادلستقبلية اليت من شأهنا أن تؤثر
على حياتو العملية ادلهنية والطبيعية .وكذا إخباره باحلالة الصحية دلتلقي العضو وبالفوائد ادلرجوة من عملية
االقتطاع اليت تنصرف دلصلحة صحة ادلريض ادلتلقي .وال ديكن التذرع يف ىذه احلالة دبقتضيات السر ادلهٍت؛
()10
على أساس أن ادلتربع طرف أساسي يف عملية نقل وزرع العضو.
ونستشف ذلك من خالل نص ادلادتُت  2 ،1/206و  2/162من قانون ضباية الصحة وترقيتها
اجلزائري .حيث تنص ادلادة  2/1/206على أنو" :يضمن احًتام شرف ادلريض وضباية شخصيتو بكتمان
السر ادلهٍت الذي يلتزم بو كافة األطباء ...ما عدا الًتخيص القانوين ،يكون االلتزام بكتمان السر ادلهٍت
()11
عاماً ،ومطلقاً يف حالة انعدام رخصة ادلريض الذي يكون بدوره حراً يف كشف كل ما يتعلق بصحتو".
وتنص ادلادة  2/162على أنو ..." :وال جيوز للمتربع أن يعرب عن موافقتو إالّ بعد أن خيربه الطبيب
()12
باألخطار الطبية احملتملة اليت تتسبب فيها عملية االنتزاع."...
فواضح أن ادلشرع اجلزائري جييز خرق قاعد السر ادلهٍت بًتخيص قانوين ،وعلى أساس أن عملية نقل
وزرع األعضاء البشرية ذلا ميزات طبية خاصة ،وأن ادلتربع طرف أساسي فيها ،فإنو ال ديكن التذرع حبدود
السر ادلهٍت يف سبيل إخبار ادلتربع عن حالة ادلريض ادلتلقي الصحية ،حىت تأيت عملية الزرع شبارىا بطريقة
شرعية.
وقد أخذ بشرط ضرورة تبصَت ادلتربع إلجراء عملية االقتطاع القانون الفرنسي؛ حيث أكد على ضرورة
إعالم ادلتربع باألخطار اليت يتعرض ذلا ،وبالنتائج ادلتوقعة من اقتطاع األعضاء من خالل نص ادلادة ل -3
 671من القانون رقم  94/654ادلؤرخ يف  1994/07/29ادلتعلق بقانون الصحة العمومية ،وكذا ادلادة
()13
 1/4من ادلرسوم التنفيذي رقم  78/801ادلؤرخ يف  1978/03/31ادلتعلق بزراعة األعضاء.
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 .1.1.1أن يكون الرضاء حراً
يقصد بالرضاء احلر؛ الرضاء الذي مل يشبو عيب من عيوب اإلرادة ادلعروفة يف إطار القانون ادلدين،
()14
كالغلط ،واإلكراه ،والتدليس ،الغنب واالستغالل.
وإذا كان ادلشرع اجلزائري مل ينص صراحة على شرط الرضاء احلر يف قانون الصحة وترقيتها؛ فإنو ديكن
أن نستنتج ذلك من خالل شرط تبصَت ادلتربع باألخطار اليت تنجر عن عملية االقتطاع ،وفكرة تراجع ذات
ادلتربع عن موافقتو السابقة خبصوص تربعو بعضو من أعضائو دلصلحة ادلريض ادلتلقي اليت جاءت هبا الفقرة
 2من ادلادة  162ادلذكورة آنفاً .فهذا الًتاجع ينم عن زبلص ادلتربع من األفكار أو األفعال اليت كانت
سبارس عليو نوعاً من الضغوطات النفسية اليت أدت بو إىل إصدار موافقة على اقتطاع عضو من أعضاء
جسمو .كما يستشف ذلك من خالل نص ادلادة  163من قانون الصحة وترقيتها على أساس أن القاصر
ال ديلك سلطة التربع بعضو من أعضاء جسمو وكذا الراشد عدًن األىلية .وعلى ىذا األساس ينبغي أن
()15
تصدر ادلوافقة من متربع حر وراشد غَت مكره أو عدًن األىلية.
فبالنسبة للراشدين احملرومُت من قدرة التمييز حبسب ادلادة  - 163ادلذكورة سابقاً – ىم كل شخص
من اعًتاه جنون أو عتو ،أو سفو أو غفلة ،حيث اعترب ادلشرع اجلزائري اجملنون وادلعتوه عدديي األىلية،
وبالتايل تعد تصرفاهتم باطلة بطالناً مطلقاً .وتبعاً لذلك ال ديكنهم أن يكون زلل تصرف قانوين مفاده التربع
()16
بعضو من أعضاء جسمهم لفائدة مريض .أما السفيو وذو الغفلة يعتربوا حبكم القانون ناقصي األىلية.
ويقصد بالسفو والغفلة" :تبذير ادلال وتضييعو على خالف مقتضى الشرع أو العقل كالتبذير
واإلسراف يف النفقة ،وأن يتصرف تصرفات ال لغرض أو لغرض ال يعده العقالء من أىل الديانة غرضا،
()17
كدفع ادلال إىل ادلغنيُت ،وشراء احلمامة الطيارة بثمن غال ،والغنب يف التجارات من غَت زلمده "
من ىذا يتبُت أن السفو والغفلة وصفان يتعلقان بادلال ،وال عالقة ذلما بقدرة اإلنسان على تقدير
مصاحلو يف غَت رلال ادلال ،ودلا كان التربع بعضو من أعضاء جسم اإلنسان تصرف غَت مايل؛ فإنو ال أثر
للسفو والغفلة على صحة التصرفات القانونية الواقعة على األجساد .وبالتايل جيوز تربع السفيو وذو الغفلة
()18
بعضو من أعضاء جسمو.
وأما بالنسبة للقاصر ،فقد منع ادلشرع اجلزائري من أن يكون جسده زلل اقتطاع عضو من أعضائو
هبدف التربع بو دلصلحة ادلريض؛ حىت وإن كان ىذا األخَت أخاً أو أختاً لو ،وال يعتد يف كل األحوال
بالرضاء الصادر شلن ديثل القاصر قانوناً .وىذا ما نستشفو من خالل نص ادلادة  1/163من قانون ضباية
()19
الصحة وترقيتها ،حيث تنص على أنو" :دينع القيام بانتزاع األعضاء من القصر."...
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ولعل ىذا ادلنع جيد مداه يف االذباه القائل بأن اقتطاع عضو من أعضاء القاصر من التصرفات الضارة
ضرراً زلضاً لو ،لذا تكون باطلة حىت وإن وافق على ذلك القاصر .وال جيوز االعتداد دبوافقة من ينوبو قانوناً،
ذلك أن النيابة القانونية للويل أساسها مراعاة مصلحة القاصر .وليس يف ادلوافقة على اقتطاع عضو من
أعضاء القاصر أدىن منفعة لو ،حىت وإن كان ذلك دلصلحة أخ أو أخت لو؛ فال ديكن قبول أن ديارس أحد
()20
الوالدين سلطتو حلماية أحد أبنائو على حساب صحة ابن آخر.
غَت أنو ىناك من التشريعات األجنبية ما خالفت االذباه الذي سلكو ادلشرع اجلزائري؛ حبيث أجازت
إخضاع القاصر لعمليات اقتطاع عضو من أعضائو يف حدود ضوابط معينة .وذلك على أساس ما استقر
عليو القانون الطيب حالياً من ضرورة االعًتاف للقاصر ادلدرك باألىلية ادلدنية الصحيحة أكثر اتساعاً من
()21
تلك ادلمنوحة لو يف إطار القانون بصفة عامة.
ويف ىذا اجملال صلد القانون الفرنسي قد أجاز استئصال عضو من أعضاء القاصر يف حدود استفادة
شقيقو أو شقيقتو من ذلك العضو ،وبأن يتم ذلك بناء على موافقة ادلمثل القانوين للقاصر ،أو موافقة جلنة
اخلرباء .وذلك وفقاً للمادة  2من القانون ادلسمى  CAILLAVETربت رقم  1181/76الصادر
()22
بتاريخ  1976/12/22اخلاص بعمليات نقل وزرع األعضاء.
كما أخذ ادلشرع السوري بذات االذباه الذي سلكو ادلشرع الفرنسي؛ حيث أكد على جواز استئصال
عضو من أعضاء القاصر لفائدة أخيو أو أختو التوأم ،يف حدود موافقة الوالدين أو الويل الشرعي يف حالة
عدم وجودمها .وذلك طبقاً لنص ادلادة  2/2من القانون رقم  30لسنة  2003ادلتعلق بتنظيم عمليات
نقل األعضاء وزرعها ،حيث نصت على أنو ..." :أن ال يتم النقل من متربع قاصر إالّ إذا كان ادلستفيد
وادلتربع شقيقُت توأمُت ويشًتط يف ىذه احلالة موافقة األبوين يف حال وجودمها أو أحدمها أو الويل
()23
الشرعي."...
 .1.1.1أن يكون الرضاء بدون مقابال

ينبغي أن يكون التربع بدون مقابل ،وىذا ما نصت عليو ادلادة  2/161من قانون ضباية الصحة
وترقيتها ،حيث أكدت على أنو" :ال جيوز أن يكون انتزاع األعضاء أو األنسجة البشرية وال زرعها موضوع
معامالت مالية" .وبالتايل استبعد ادلشرع اجلزائري جسم اإلنسان من دائرة ادلعامالت ادلالية؛ بأن ال جيوز
االذبار باألعضاء البشرية وبيعها ،ذلك أن جسم اإلنسان أغلى من أن يقوم دبال ،وأن القيم اإلنسانية
ادلتعلقة بفكرة التربع تسمو على ادلال ،فاإلنسان بدافع احلب واخلَت بتربع بعضو من أعضائو لفائدة
()24
اآلخر.
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وقد أخذت هبذا ادلسلك العديد من التشريعات ادلتعلقة بنقل وزرع األعضاء البشرية .حيث جاء قانون
الصحة العمومية الفرنسي رقم  654/94مؤكداً على منع احلصول على تعويض من جراء التربع بعضو
بشري ،حيث جاء فيو" :ال يعطى للمتربع أي عوض من أي شكل كان مقابل التربع بأعضاء جسمو".
كما أكد القانون السوري على ذات ادلبدأ يف قانون تنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها؛ حيث
نصت ادلادة  2/2يف الشرط السادس للتربع بعضو على ما يلي ..." :أن ال يتم تنازل ادلتربع عن أحد
أعضائو أو جزء منو لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون لو احلق بالعالج يف مشايف الدولة وعلى
()25
نفقتها".
وإذا كان األصل عدم التربع لقاء مبلغ مايل ،فإنو ال دينع من أن يقدم للمتربع مقابل معنوي متمثل يف
شرف إنقاذ حياة إنسانية ،وذلك عن طريق منحو بعض ادلزايا االجتماعية تعويضاً دلا أصاب ادلتربع من
أضرار؛ بفقد أجر عملو مثالً أثناء إجراء عملية االقتطاع أو انتقاص قوتو اجلسدية ،وضرر أديب يتمثل يف
إحساسو بفقد أحد أعضائو( .)26وقد يكون التعويض مادياً للتخفيف من ىذه األضرار فقط وليس مقابل
العضو نفسو ،وىذا ما عرب عليو ادلشرع السوري من خالل فكرة التقدم دلشايف الدولة قصد العالج على
نفقة الدولة من جراء أضرار حلقت بادلتربع نتيجة زبلف العضو ادلتربع بو.
 .1.1صور رضاء المتبرع

تنص ادلادة  2/162من قانون ضباية الصحة وترقيتها على ما يلي ..." :وتشًتط ادلوافقة الكتابية على
ادلتربع بأحد أعضائو ،وربرر ىذه ادلوافقة حبضور شاىدين اثنُت ،وتودع لدى مدير ادلؤسسة والطبيب لدى
رئيس ادلصلحة."...
من خالل ىذه ادلادة يتضح بأن ادلشرع اجلزائري يشًتط إفراغ موافقة ادلتربع يف شكل معُت حىت يقوم
تصرف ادلتربع صحيحاً منتجاً آلثاره بعد الكتابة ،وذلك من خالل ما يلي:
 أن يكون التعبَت عن رضاء ادلتربع كتابياً. أن يكون التعبَت عن الرضاء حبضور شاىدين. -إيداع موافقة ادلتربع لدى مدير ادلؤسسة والطبيب رئيس ادلصلحة.

 .1.1.1الشكل الكتابي لرضاء المتبرع

ولعل السبب يف ذلك يعود إىل مزيد من احلماية للمتربع ،وتنبيهو دلدى خطورة اإلجراء ادلقدم عليو،
وإعطائو الوقت الكايف إلصدار رضائو بعد تفكَت وتروي ،وىذا ما يكفل لو احلماية يف عدم تعرضو ألي
()27
ضغط أو إكراه قد جيعل إرادتو معيبة.
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ولقد أكد على ىذا الشرط ادلشرع السوري من خالل ادلادة  2/2يف الشرط الثالث  -من القانون رقم
 30لسنة  2003ادلتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها  -لشرعية اقتطاع عضو من األعضاء
البشرية ،حيث نصت على ما يلي ..." :أن ال يتم نقل العضو إالّ من ادلتربع كامل األىلية وبعد احلصول
منو على موافقة خطية صرحية موثقة ".
 .1.1.1حضور شاهدين

فالشخص دبفرده ديكن أن ينساق وراء أىوائو ويتسرع يف إعطاء موافقتو متأثراً ببعض الظروف احمليطة
بو ،لكن وجود شاىدين قد يقلل من تسرعو وتأثره ،فلهما دور كبَت يف تبصَت ادلتنازل "ادلتربع" وإرشاده
()28
بإعطائو نصائح يف ىذا اجملال ،فيأخذ وقتو يف التفكَت قبل ازباذ قراره.

 .1.1.1إيداع موافقة المتبرع لدى مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة

وقد أخذ هبذا الشرط ادلشرع السوري يف قانون تنظيم عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية رقم 30
لسنة  .2003ولكن كان ذلك الشرط بشكل سلتلف بادلقارنة مع التشريع اجلزائري؛ حيث أكد التشريع
السوري على ضرورة موافقة جلنة مكونة من ثالثة أطباء اختصاصيُت بفحص ادلتربع لتقرير ما إذا كان نقل
()29
عضو من جسم ادلتربع يشكل خطراً على حياتو ومدى حاجة ادلستفيد من عملية النقل.
ومل خيتلف ىذا الشرط الذي تضمنو التشريع اجلزائري كثَتاً مع ذلك الذي جاء بو التشريع الفرنسي؛
حيث جاءت ادلادة  1/2من ادلرسوم التنفيذي رقم  801/78ادلؤرخ يف  1978/03/31ادلتعلق بزراعة
األعضاء لتنص على أنو إذا كان العضو ادلتربع بو غَت متجدد مثل الكلية والرئة ،فإن التعبَت عن رضاء ادلتربع
يكون أمام رئيس احملكمة االبتدائية اليت يقع يف دائرهتا موطن ادلتربع ،أو أمام قاضي يعينو رئيس احملكمة،
وعلى ىذا الرئيس التوقيع على الوثيقة ادلثبتة للرضاء بعد تأكده من تطابق ىذا الرضاء مع القواعد الشرعية
ومن توقيع الرضاء من ادلتربع ،ويرسلها بعد ذلك إىل مدير ادلؤسسة اإلستشفائية اليت سيتم فيها عملية
()30
االستئصال وربفظ النسخة األصلية لدى قلم كاتب الضبط.
ّأما ادلادة  2/1من ادلرسوم ادلذكور آنفاً فقد أكدت على أنو إذا كان العضو ادلتربع بو من األعضاء
ادلتجددة فإن رضاء ادلتربع يكون يف شكل كتايب موقع منو ومن شاىد خيتاره ادلتربع ،وتودع ىذه الوثيقة لدى
مدير ادلؤسسة اإلستشفائية.
 .1.1عدول المتبرع عن رضائه

نصت ادلادة  162يف الفقرة األخَتة من قانون الصحة وترقيتها اجلزائري على أنو ..." :يستطيع ادلتربع
يف أي وقت كان أن يًتاجع عن موافقتو السابقة."...
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فواضح من خالل ىذه ادلادة بأن من حق ادلتربع أن يعدل عن رضاه دبنح عضو من أعضائو دلصلحة
الغَت ،ويف أي وقت كان قبل القيام بعملية استئصال العضو ،دون أن تقوم علية مسؤولية حىت وإن كانت
معنوية اذباه متلقي العضو أو عائلتو .وىذا ينم عن خطورة العمل ادلقدم عليو من طرف ادلتربع؛ فلو احلق من
ذلك أن يعدل عنو .ويف ذلك ضباية حلرمة حياة اإلنسان وسالمة جسده ،كحق مكفول دستوري وعلى
مستوى القانون الدويل .ومن ذلك يفهم بأن شرط رضاء ادلتربع أساسي لقيام عملية االستئصال ،ويف ذلك
خروج عن القاعدة العامة اليت مفادىا توافر الرضاء وقت التعاقد ،وىذا بالنظر للطبيعة اخلاصة بالتصرفات
()31
القانونية الواقعة على جسم اإلنسان.
إذن رضاء ادلتربع أساسي وجوىري لقيام عملية نقل وزرع األعضاء البشرية؛ مىت كان صحيحاً
وشرعياً منتجا آلثاره دون عدول صاحبو عنو ،وأن يف خالف ذلك ترتيب مسؤولية مدنية وجنائية على
عاتق الطبيب ،إن كان اقتطاع العضو دون تبصَت ادلتربع خبطورة العمل ادلقدم عليو ،أو إذا كان ذلك دبقابل
مادي ،أو دون اإلجراءات احملددة يف صلب القانون ،أو كان الرضاء نابع عن ضغط مادي أو نفسي
كاإلكراه ،أو أن يكون زلل عملية االقتطاع قاصر مل يبلغ سن الرشد .فهذا رلال يدخل يف إطار ما يسمى
بالرضاء الباطل الذي ال يرتب أثاراً قانونية تؤدي إىل قيام عملية االقتطاع لعضو بشري.
 .4اشتراط رضاء المستفيد (متلقي العضو)

نظراً خلطورة عملية زرع األعضاء البشرية يف جسم متلقي العضو ،ومدى ذباوب اجلسم مع العضو
اجلديد ادلزروع فيو ،فإنو يشًتط كذلك موافقة ادلستفيد من عملية نقل وزراعة األعضاء البشرية .وأن يف
خالف ذلك قيام مسؤولية الطبيب ادلدنية واجلنائية .وال ديكن اعتبار دخول ادلريض ادلستشفى للعالج رضاء
ضمٍت مقدماً منو هبدف إجراء عملية زرع العضو البشري ،بل يشًتط رضاء صريح مبٍت على تبصَت متلقي
العضو من طرف الطبيب.
ويف ىذا اجملال ندرس صاحب احلق يف إصدار ادلوافقة ،مث صور رضاء متلقي العضو ،ويف األخَت
تبصَت ادلتلقي.
 .1.4صاحب الحق في إصدار الرضاء

كقاعدة عامة يشًتط يف رضاء ادلتلقي حىت يقوم صحيحاً منتجاً ألثاره؛ أن يصدر من شخص
ادلتلقي بالغاً ويف كامل قواه العقلية ،إالّ إذا كان يف ظروف صحية ال سبكنو من إصدار ادلوافقة ،كأن يكون
يف غيبوبة يف الوقت الذي تستدعي حالتو التدخل السريع ،أو كأن يكون قاصراً.
وبالنسبة لشرط بلوغ ادلتلقي سن الرشد ،فإن ادلشرع اجلزائري مل حيدد سناً معينة يف قانون ضباية
الصحة وترقيتها يعترب فيها ادلتلقي أىالً للتعبَت عن رضائو بعملية زرع العضو ،وأىلية ادلتلقي زبتلف عن أىلية
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ادلتربع ،إذ ىذا األخَت يشًتط فيو أن يكون بالغاً لسن الرشد حىت يتمكن من التربع بعضو من أعضائو،
()32
بينما ادلتلقي قد يكون بالغاً سن الرشد ،كما قد يكون قاصراً أو عدًن التمييز.
غَت أنو بالرجوع ألحكام القانون ادلدين اجلزائري ،صلد أن ادلادة  40قد حددت سن الرشد بتسعة
عشرة ( )19سنة كاملة( .)33وعلى ىذا األساس يعتد برضاء ادلتلقي الراشد مىت بلغ سن  19سنة كاملة
وكان متمتعاً بقواه العقلية يف القانون اجلزائري ،وإالّ كان رضائو باطالً.
وذبدر اإلشارة إىل أن الطبيب ال تقوم مسؤوليتو إذا كان تدخلو بزرع العضو يف جسم ادلتلقي دون
رضائو على أساس أنو يف حالة خطر ال ديكن معها أن يصدر موافقتو بأي شكل من األشكال ،وأن يف
حالة عدم التدخل مسؤولية جنائية ملقاة على عاتق الطبيب على أساس ارتكاب جردية عدم مساعد
شخص يف خطر ،شرط أن يثبت الطبيب عجز ادلريض على موافقتو إجراء عملية زرع العضو.
وقد عاجل ادلشرع اجلزائري ىذه احلالة يف إطار انعدام األىلية الفعلية؛ فرغم امتالك ادلستفيد ألىليتو
القانونية ،فإنو قد تعذر عليو شلارستها بسبب حالتو الصحية كغياب الوعي مثالً .ويف ىذه احلالة يتم التعبَت
عن ادلوافقة من قبل أحد أفراد أسرة ادلستفيد ،فإن تعذر ذلك يف حالة الظروف االستثنائية أو تعذر االتصال
يتم زرع األعضاء دون رضاء ادلستفيد أو من يف حكمو .وذلك كلو طبقاً لنص ادلادة  2/166من قانون
ضباية الصحة وترقيتها .حيث نصت على أنو" :إذا كان ادلستقبل غَت قادراً على التعبَت عن رضائو أمكن
أحد أعضاء أسرتو حسب الًتتيب األول ادلبُت يف ادلادة  164أعاله أن يوافق على ذلك كتابياً" .وقد رتبت
ادلادة  2/164أفراد عائلة ادلتلقي الذين ذبب موافقتهم يف حالة تعذر احلصول على موافقة ادلتلقي كالتايل:
األب أو األم ،الزوج أو الزوجة ،االبن أو البنت ،األخ أو األخت.
كما جاء يف الفقرة  6من ادلادة  166على أنو" :جيوز زرع األعضاء واألنسجة البشرية دون ادلوافقة
ادلذكورة يف الفقرة  1و 2أعاله إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعذر االتصال يف الوقت ادلناسب
باألسرة أو ادلمثلُت الشرعيُت للمستقبل الذي ال يستطيع التعبَت عن موافقتو يف الوقت الذي قد يسبب أي
تأخَت يف وفاة ادلستقبل ويؤكد ىذه احلالة الطبيب رئيس ادلصلحة حبضور شاىدين اثنُت" .حبيث اعترب
ادلشرع اجلزائري الطبيب اجلراح رئيس ادلصلحة شلثالً طبيعياً للمتلقي يف ىذه احلالة ،فلو ادلوافقة للمتلقي بزرع
()34
العضو بشرط أن يثبت حالة االستعجال أمام شاىدين.
كما على الطبيب أن ال يأخذ بعُت االعتبار رفض ادلتلقي إجراء عملية الزرع على أساس أن رفضو
ليس يف صاحلو ،فحرية ادلتلقي يف رفض عملية نقل وزرع العضو ليست مطلقة ،بل جيب التفرقة بُت ما إذا
كانت ىذه العملية خطَتة أو كانت عملية بسيطة وعادية ال ترتب أي خطر على حياة ادلتلقي؛ ففي احلالة
()35
األوىل يتدخل الطبيب دون اعتبار دلوافقة ادلريض أو رفضو.
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كما ديكن للطبيب اجلراح أن يرفض زرع العضو للمتلقي رغم موافقة ىذا األخَت وموافقة أىلو إذا
قدر أن ىذا التدخل اجلراحي يصيب ادلتلقي بأضرار جسيمة ألنو ىو ادلسؤول األول عنو يف حالة عدم
األىلية القانونية للمتلقي ،كما أنو ىو وحده الذي يقدر ضرورة إجراء عملية الزرع ومدى مناسبتها مع حالة
()36
ادلتلقي.
وإذا كان رضاء ادلتلقي شخصياً يف حالة كونو راشد ومتمتعاً بقواه العقلية ،فإن ىذا ادلبدأ يرد عليو
استثناءات يف حالة ادلتلقي عدًن األىلية ،أو القاصر؛ حبيث يكون رضاء الوالدين أو ادلمثل الشرعي ىو
أساس إجراء عملية زرع العضو.
فقد نصت ادلادة  3/166من قانون الصحة وترقيتها على ما يلي" :وإذا تعلق األمر بأشخاص ال
يتمتعون باألىلية القانونية ،أمكن أن يعطي ادلوافقة األب أو األم أو الويل الشرعي حسب احلالة" .وعلى
ىذا األساس ال يكون الرضاء يف حالة عدم التمتع باألىلية القانونية شخصياً بأن يصدر من عدًن األىلية؛
بل ادلوافقة اليت يعتد هبا ىي تلك الصادرة عن األب أو األم أو الويل الشرعي.
غَت أن ادلشرع اجلزائري قد استثٌت من ىذا اجملال القاصر ناقص األىلية القانونية؛ الذي خصص لو
فقرة أخرى من ادلادة نفسها وىي الفقرة الرابعة واشًتط أن يكون الرضاء صادر عن األب وإن تعذر
احلصول على موافقة األب مت اللجوء للويل الشرعي )37(.على خالف ادلشرع الفرنسي الذي اشًتط احلصول
()38
على موافقة كل من األب واألم معاً بسبب خطورة عملية نقل وزرع األعضاء.
 .1.4صور رضاء متلقي العضو

تنص ادلادة  1/166من قانون ضباية الصحة وترقيتها على ما يلي" :ال تنزع األنسجة أو األعضاء
البشرية إالّ إذا كان ذلك ديثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة ادلستقبل أو سالمتو البدنية ،وبعد أن
يعرب ىذا ادلستقبل عن رضاه حبضور الطبيب رئيس ادلصلحة اليت قبل هبا حضور شاىدين اثنُت".
وعلى أساس ىذه ادلادة يشًتط يف رضاء ادلتلقي حىت يقوم صحيحاً منتجاً آلثاره ما يلي:
 .1.1.4أن يصدر الرضاء في شكل مكتوب بحضور رئيس المصلحة الطبية

وسبب ذلك ىو رغبة ادلشرع اجلزائري يف الكشف عن رضاء ادلتلقي ،ألن الرضاء ما ىو إالّ تعبَت عن
اإلرادة الكامنة يف نفس ادلتلقي ،وال سبيل للكشف عن ىذه اإلرادة وإظهارىا للوجود يف صورة مادية
ملموسة إالّ بالتعبَت عنها كتابة ،وىذا التعبَت جيب أن يكون أمام رئيس ادلصلحة الصحية اليت سيجرى
()39
للمتلقي فيها عملية الزرع.
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وقد نص على الشكل الكتايب لرضاء ادلتلقي القانون السوري لزرع األعضاء البشرية؛ حيث ال جيوز
نقل وغرس األعضاء البشرية على جسد ادلستفيد إالّ بناء على موافقة خطية صرحية منو أو من وليو الشرعي
()40
أو من عائلتو.
 .1.1.4حضور شاهدين

وىذا كدليل على صحة رضاء ادلتلقي كشرط لوجود عملية زرع العضو.
وعلى ىذا األساس نالحظ أن ادلشرع اجلزائري قد ساوى يف بُت ادلتربع و ادلتلقي فيما خيص شكل
التعبَت عن اإلرادة دبوافقة عملية استئصال وغرس األعضاء البشرية.
 .1.4تبصير المتلقي

نصت ادلادة  5/166من قانون ضباية الصحة و ترقيتها على ما يلي" :ال ديكن التعبَت عن ادلوافقة إالّ
بعد أن يعلم ادلعاجل الشخص ادلستقبل أو األشخاص ادلذكورين يف الفقرة السابقة باألخطار الطبية اليت تنجر
()41
عن ذلك."...
فنستشف من خالل ىذه ادلادة أن ادلشرع اجلزائري يؤكد على ضرورة تبصَت ادلستقبل للعضو؛ بشرح
صبيع األخطار احلالية وادلستقبلية اليت ديكن أن تنجر عن عملية غرس العضو ،وذلك يف سبيل صدور رضاء
صحيح قانوناً ومنتج ألثاره القانونية من جانب ادلتلقي ،حىت تنفى أية مسؤولية تقع على عاتق الطبيب يف
احلالة العكسية.
فال ديكن التذرع حبجة جهل ادلتلقي لقواعد الفن الطيب ،وعدم إمكانية تفهمو ألصول ادلهنة الطبية
حىت نستغٍت عن فكرة تبصَت ادلتلقي )42(.وبذلك صلد أن ادلشرع اجلزائري قد ساوى بُت ادلتربع وادلتلقي من
حيث ضرورة تبصَتمها حىت تصدر ادلوافقة عنهما صحيحة من الناحية القانونية.
الخاتمة

ينتج – إذن – عن عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية أخطار قد تودي حبياة ادلتربع أو ادلريض أو
تؤثر سلباً على سالمتو اجلسدية بأن ربدث لو تشوىات جسدية مثالً .وعلى أساس ىذه اخلطورة ليست
إرادة األطباء اجلراحُت مطلقة يف إجراء مثل ىذه العمليات؛ وإمنا ىي مقيدة بضرورة احلفاظ على حياة
اإلنسان وسالمة جسده كحق من احلقوق األساسية ادلكفولة دستورياً وكذا على مستوى القانون الدويل.
وبالتايل تثار فكرة ادلسؤولية ادلدنية للطبيب يف حالة عدم االلتزام بالنصوص القانونية اليت نظمت عملية نقل
وزرع األعضاء البشرية ،وادلسؤولية اجلنائية يف حالة ىالك اإلنسان بوفاتو أو حدوث تشوىات وعاىات يف
جسمو.
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وعلى ىذا األساس ينبغي أن يكون اقتطاع وزرع األعضاء البشرية يف فائدة شرعية للمتلقي بالشكل
الذي ال يؤثر سلباً على صحة ادلتربع .وبالتايل ال يعتد بالتربعات الواقعة على األعضاء األساسية احليوية
لإلنسان كالقلب أو الكبد أو البنكرياس أو ادلعدة ما دام أن عملية نقل وزرع األعضاء تتم بُت األحياء.
كما جيب احًتام األشكال واإلجراءات القانونية يف حالة إباحة مثل ىذه العمليات سواء كان ىدفها يعود
بالفائدة دلصلحة الغَت أو إلجراء ذبارب علمية طبية .كما ال ديكن االستغناء عن موافقة صحيحة قانونية
للمتربع وادلستفيد إذ مها أساس عملية اقتطاع وغرس األعضاء البشرية.
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( ) 3زلمد فارح ،حكم الشرع اإلسالمي يف العالج بغراسة األعضاء أو ترقيعها ،رللة اجمللس اإلسالمي األعلى ،العدد الثاين ،السنة الثانية ،اجلزائر ،جانفي
 ،1999ص.106
( )4راجع ادلادة  166من القانون رقم  05-85ادلؤرخ يف  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها.
(5) Michele. Harichaux, La prise en charge du coût des transplantations d’organes, Revue trimestrielle
Dr. Sanit et Soc, N° 25 juillet-septembre 1989,p132.
( )6مشكور خليدة ،ادلسؤولية ادلدنية للطبيب يف رلال زراعة األعضاء البشرية ،رسالة ماجستَت ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،20001-2000 ،ص.15
( )7ادلرجع نفسو ،ص.17 ،16
( )8ادلرجع نفسو ،ص.18
( )9راجع ادلادة  162من القانون رقم  05-85ادلؤرخ يف  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها.
( )10انظر د .أضبد شوقي عمر أبو خطوة ،القانون اجلنائي والطب احلديث ،دار النشر العربية ،القاىرة ،مصر ،1986 ،ص.75
( )11راجع ادلادة  206من القانون رقم  05-85ادلؤرخ يف  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها .وادلعدلة دبوجب ادلادتُت  1/206و 2/206من
القانون رقم  17-90ادلؤرخ يف  31يوليو  ،1990ج ر رقم  35ادلؤرخة يف  15غشت .1990
( )12راجع ادلادة  162من القانون نفسو.
( )13انظر مشكور خليدة ،مرجع سابق ،ص.22
( )14راجع ادلواد من 80إىل  90من األمر رقم  58-75ادلؤرخ يف  26سبتمرب  1975ادلتضمن القانون ادلدين اجلزائري ادلعدل وادلتمم (آخر تعديل كان
دبوجب القانون رقم  10-05ادلؤرخ يف  20يونيو  2005ج ر رقم .)44
( )15راجع ادلادة  163من القانون رقم  05-85ادلؤرخ يف  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها.
( )16راجع ادلادتُت  42و  43من القانون ادلدين اجلزائري.
( )17د .علي علي سليمان ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام يف القانون ادلدين اجلزائري ،ط ،3ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1993 ،ص.49
( )18انظر مشكور خليدة ،مرجع سابق ،ص.27
( )19راجع ادلادة  163من القانون رقم  05-85ادلؤرخ يف  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها.
( )20انظر ماروك نصر الدين ،زرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستَت ،1993 ،ص.161
( )21ادلرجع نفسو ،ص.156
)22( Jean De Savigny, Le guide juridique de prélèvement d’organes, Assistance publique hôpitaux de
paris, paris, p 41.
( )23راجع ادلادة  2من القانون السوري رقم  30لسنة  2003ادلتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها.
( )24انظر د .نصر الدين ماروك ،مرجع سابق ،ص.127
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( )25راجع ادلادة  2من القانون السوري رقم  30لسنة  2003ادلتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها.
( )26انظر د .عمر أبو خطوة ،مرجع سابق ،ص.86
( )27انظر د .نصر الدين ماروك ،مرجع سابق ،ص.108
( )28مشكور خليدة ،مرجع سابق ،ص.38
( )29راجع ادلادة  2/2من القانون السوري رقم  30لسنة  2003ادلتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها.
(30) Jean De Savigny, Op. Cit. p 41.
( )31انظر مشكور خليدة ،مرجع سابق ،ص.44
( )32د .نصر الدين ماروك ،مرجع سابق ،ص.149
( )33راجع ادلادة  40من القانون ادلدين اجلزائري.
( )34د .نصر الدين ماروك ،مرجع سابق ،ص.45
( )35مشكور خليدة ،مرجع سابق ،ص.52
( )36راجع ادلادة  163من القانون رقم  05-85ادلؤرخ يف  1985/02/16ادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها.
( )37راجع ادلادة  4/166من القانون نفسو.
( )38انظر مشكور خليدة ،مرجع سابق ،ص.54
( )39ادلرجع نفسو ،ص.59
( )40راجع ادلادة  2/2من القانون السوري رقم  30لسنة  2003ادلتعلق بتنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها.
( )41يكون تبصَت ادلتلقي بعملية الزرع أو من يف حكمو؛ الويل الشرعي أو ادلمثل القانوين دلن ال ديكنهم إصدار موافقة صرحية قانونية.
( )42د .نصر الدين ماروك ،مرجع سابق ،ص.144
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