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ملخــص:

وعما للمريل حة يف العذ فذن اجملتمرت

ابــة يف الســذمة اجلســدية ،حــة يقــرر

ي ــــا لــ ـ مصــــلحة يف ــــفا فــــرات  ،ولــ ـ

وحيمي القانون ،وتشـمل اـا ابمايـة جسـم

مصلحة يف احملافظـة علـى عيانـ وسـذمت ،

اإلنســــان بكاملــ ـ تون اســــتثنا ي جــــز و

والنتيجة يف النهاية تعوت بالنفرت علـى اجلميـرت،

عنصر مخ العناسـر املكونـة لـ  ،مبـا ي ـمخ

واــــاا مــــا جعــــل املشــــرج اجلزائــــري حيــــاول

ابفـــاظ علـــى املســـتوق الصـــحي والتكامـــل

التوفية بـ محايـة اـاا ابـة مـخ االعتـدا ،

اجلســـــــدي والتحـــــــرر مـــــــخ ااالم البدنيـــــــة

وإجــازة االعتــدا علي ـ إاا عــان ال ــر

والنفسية ،و ي سلور ي تي إ إحدا ت ـيري

الــب ســيانة اجلســم ومحايتــ مــخ األمــرا

يف ع ا اجلسم و يف نسـجت و خذيـا و
ي مـــاتة ســـائلة يف اجلســـم ،و اتفـــا

وااالم يف حــدوت ال ــرورة العذجيــة املســمو

يف

بها انونا.

املسـتوق الصــحي و حيــد لـ آالمــا بدنيــة و

الكلمات املفتاحية :سذمة اجلسم؛ ابة

نفسـية ،و ي إخـذل بـضمخ وسـكينة واــدو
اجلسم ،يشكل جر ة معا

مــخ

يف سذمة اجلسم؛ ابماية اجلنائية؛ ال رورة

غليها انونا.

العذجية .

لكـــخ املشـــرج خ يعا ـــ علـــى األعمـــال
* -املُ َ ِل املُراسل.
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Abstract:
The right to bodily integrity is a
right decided and preserved by the
law. It includes the entirety of the
human body without exceptions, so
that health and bodily integrity are
preserved, free from physical and
psychological pain. Any conduct
that could lead to change in bodily
parts, tissues, cells, or any body
liquid, as well as a decrease in
health, or an infliction of physical or
psychological pain, or even the
disturbance of the body’s safety and
tranquility,
are
all
crimes
punishable by the law.
The legislator, however, does not
extend punishment unto medical
procedures; they are exempt from
the label of crime and are allowed
even if they constitute an assault on
bodily integrity. This occurs due to
the victim’s consent in some cases,
or due to the law allowing doctors to

practice medicine in other cases.
Consequently, the label of assault is
null when it comes to medicine, thus
rendering it permittable.
And as the sick possess the right
for treatment, society too benefits
from the individuals being treated,
and has an interest in the
preservation and safety of its being.
The result, in the end, is beneficial
for
everyone.
The
Algerian
legislator, therefore, attempted to
reconcile between protecting the
right to bodily integrity, and
allowing it to be assaulted, so to
speak, if the purpose is the treatment
of body and protecting it from
illness and pains in the limits of
medical necessity as allowed by the
law.
Keywords: integrity of the body,
right to integrity of the body, penal
protection, therapeutic necessie.

:مقدمــة
يـ ـ تي االعتـــدا علـــى ســـذمة اجلســـم إ االنتقـــاص مـــخ ســـذحيت يف تا تور يف
 وهلاا فمخ حة عل إنسان التمترت بسذمة جسـم واالحتفـاظ بكامـل ع ـائ،اجملتمرت
 عما ل ابة يف ن تظل اا األع ـا سـليمة تـ تي وظائفهـا تون تفر ـة،تون نقصان
 إا تتســاوق مجيــرت األع ــا يف نظــر القــانون ويف ابمايــة،و لييــز ب ـ ع ــو و خــر
 وممـا ال ـب فيـ ن محايـة جسـم اإلنسـان تتـي لـ فرسـة للتمتـرت،القانونية املقررة هلـا
. حبق يف ابياة على وج ف ل
ال يزتاـر

وملا عانط سذمة اجلسم مخ ابقو األساسـية اللصـيقة بالشخصـية الـ

 بتجــريم عــل نــواج،اجملتمــرت وال يتقــدم إال إاا حاطهــا بســيا مــخ ابمايــة اجلزائيــة
 تون ن جيعل حقا مطلقا فاستثنى فعاال تشـكل مساسـا،االعتدا على سذمة اجلسم
 فضبــا للطبيــ املســاأ بســذمة جســم املــريل ل ــرورة العــذ،بالســذمة اجلســدية
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ولقية املصلحة العذجية.
وتكمخ امية املوروج يف التطور الكبري اباسل يف اجملال الطض وظهـور سـالي
جديـــدة ل عمـــال الطبيـــة ،ويف مقـــدمتها عمليـــات زرج األع ـــا البشـــرية واجلراحـــة
التجميليــة وعمليــات التلقــي الصــناعي ،ممـــا زات يف حجــم االعتــدا ات علــى الســـذمة
اجلسدية .
وااا ما يطر اإل كالية ااتية :عي

كخ التوفية بـ محايـة ابـة يف سـذمة

اجلسم ومـربرات املسـاأ بهـاا ابـة ل ـرورة العـذ ؟ ولسجابـة علـى اـا اإل ـكالية
سمنا املوروج إ

ذ ة ااور:

احملوراألول :مااية ابة يف سذمة اجلسم
احملورالثاني :مصدر محاية ابة يف سذمة اجلسم
احملورالثالث :ساأ استثنا العذ مخ ابماية اجلزائية
احملور األول :مااية ابة يف سذمة اجلسم
ابـــة يف ســـذمة اجلســـم مـــخ ابقـــو األساســـية اللصـــيقة بالشخصـــية الـ ـ تثبـــط
لسنسان حبكم طبيعت البشرية ي لكونـ إنسـانا وفقـ  ،وهلـاا يطلـة عليهـا ابقـو
الطبيعيــة و حقــو اإلنســان ،ويعتــرب تــدخل املشــرج بمايــة جســم اإلنســان تــدخذ ي ــا
بماية اإلنسان نفس ( ،)1ونقسم ااا احملور ا عنصريخ:
وال :تعري ابة يف سذمة اجلسم
انيا :عناسر ابة يف سذمة اجلسم
وال :تعري ابة يف سذمة اجلسم
ابــة يف ســذمة اجلســم عمــا عرفـ الــدعتور امــد زعــي بــو عــامر بضنـ  :حــة
جــواري يتصــل اتصــاال الزمــا بضســل ابقــو مجيعــا ،واــو ابـة يف ابيــاة ،إا يتو ـ
علــى محايــة اــاا ابــة  -ابــة يف ســذمة اجلســم  -تــضم ابــة األساســي واــو حــة
اإلنســـان يف ابيـــاة ( ،)2ويســـتلزم ن يكـــون اجلســـم حيـــا ،وجـــرائم اإليـــاا عمومـــا،
عال ــرل واجلــر وإعطــا املــوات ال ــارة والتعــدي واإليــاا  ،مــخ اجلــرائم املخصصــة
بماية حة اإلنسان يف سذمة جسم (. )3
وعما عرف الدعتور
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ي حسين :او املصلحة ال حيميهـا القـانون يف ن تسـري

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

سالمة اجلسم بني احلماية اجلزائية والضرورة العالجية _________ عبد الستار مزياني ـ يوسفات علي هامشم

ابياة يف اجلسم على النحو الطبيعـي ،ويف ن حيـتفك بتكاملـ  ،و ن يتحـرر مـخ ااالم
البدنية (.)4
ف ـابة يف الســذمة اجلســدية :اــو حــة االنســان يف ســذمة عيان ـ البــدني والنفســي
والعقلي ،ويشمل ابفاظ على التكامل اجلسدي واملسـتوق الصـحي والتحـرر مـخ ااالم
البدنية والنفسية ال ت مخ للجسم اهلدو والسكينة للقيام بوظيفت الطبيعية.
و ثــل االعتــدا علــى حيــاة اإلنســان صــى ترجــات العــدوان ألن ـ اعتــدا علــى ســل
ابقــو األساســية مجيعــا واــو ابــة يف ابيــاة ،ويــضتي االعتــدا علــى ســذمة جســم
اإلنسان يف املرتبة الثانية بعد ابة يف ابياة( ،)5لكن ال يقل امية عنـ ألن عذامـا
مــخ ابقــو األساســية اللصــيقة بالشخصــية ،والعذ ــة بينهمــا اــي عذ ــة تكامــل(،)6
ويعتـرب تــدخل املشـرج بمايــة جسـم اإلنســان تـدخذ بمايــة اإلنسـان ااتـ  ،ألن اإلنســان
جسد ورو  ،وبهما معا تتحقة ابياة.
انيا :عناسر ابة يف سذمة اجلسم
إاا عانط السذمة اجلسدية حة يقرر وحيميـ القـانون ،فمـا اـو مـدق ونطـا اـا
ابماية ؟ تشمل ابماية اجلزائية جلسم اإلنسان اجلسـم بكاملـ تون اسـتثنا ي جـز
و عنصر مخ العناسر املكونة ل  ،وتشمل ذ ة عناسر اي:
2ـ ابفــاظ علــى التكامــل اجلســدي :يقصــد بابفــاظ علــى التكامــل اجلســدي،
اإلحتفــاظ بكامــل جزئيــات اجلســم مهمــا عانــط اميتهــا ومهمــا عــان مقــداراا يف
البنيان املاتي لل عي اجلسدي ،وعل فقدان و مساأ بضي جز مـخ اـا اجلزيئـات
يشكل إخذال بالتكامل اجلسدي الـاي جيـ

ن يكـون عليـ اجلسـم ،ويعـد مساسـا

بسذمة اجلسم( ،)7فبالنسبة للفرت فابة يف سذمة اجلسم يقوم علـى سـاأ احملافظـة
على تكامل اجلسدي ومستوا الصـحي البـدني والنفسـي حتـى يـتمكخ مـخ االسـتمرار
يف تا وظيفت بشكل طبيعي(.)8
ويشكل مساسا بالتكامل اجلسدي إحدا ت ري يف ماتت و يف لاسـب نسـجت و
إرعاا خذيا  ،فماتة اجلسم ـد تكـون ع ـوا و نسـيجا و خذيـا و ي مـاتة سـائلة
يف اجلســم ،فــذ فــر ب ـ جــز س ـ ري يف اجللــد و ع ــو عــبري مــخ ع ــا اجلســم،
الباطنيــة منهــا عــالكلى و الطحــال و الظــاارة عاليــد و الرجــل ،فكلــها تشــكل
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اعتدا على حة اإلنسان يف سذمة جسم جيرم ويعا

عليـ القـانون( ،)9و ي مسـاأ

مباتة اجلسم وبضي وسيلة عانط ،يشكل مساسا بالتكامل اجلسدي جلسم االنسان،
و ــد يكــون االعتــدا بطريــة مبا ــر عال ــرل واجلــر و بــدفرت اجملــين علي ـ  ،و ــد
يكـــون بطريـــة غـــري مبا ـــر عـــدعوة اجملـــين عليــ إ الســـري يف طريـــة إلســـقاط يف
حفرة(.)10
ومجيرت ع ا اجلسم و جزائ متساوية يف ابماية القانونيـة ،فالقـانون ال يفـر بـ
جز وآخر و ب ع و وآخر ،فابماية القانونية تشمل مجيرت األجزا ومجيـرت األع ـا
تون استثنا .
 -0ابفاظ على املستوق الصحي :لكل خص ابة يف االحتفاظ باملستوق الصحي
الــاي يتمتــرت ب ـ ي إنســان عــاتي ،عمــا ل ـ ابــة يف ن تظــل ع ــا جســم و جهزت ـ
م تية لوظائفها بشكل عاتي وطبيعـي( ،)11و ي مسـاأ بهـا يـ تي إ اإلخـذل بالسـري
الطبيعــي هلــا األع ــا واألجهــزة ،فيصــال اجلســم مبــر

ي ـ ر علــى درت ـ يف تا

وظيفت  ،مما يشكل اعتدا على حة اإلنسان يف سذمة جسم .
واملعيار الاي نتعرا بواسطت على تا اجلسم لوظيفت او :مـا يتمتـرت بـ اجلسـم مـخ
سحة و درة ع ا اجلسم على تا وظائفها(.)12
وبالتالي فضي اعتدا ي ر سلبا على سحة اإلنسان و ي ت عن اتفا

يف املسـتوق

الصحي ،و تعطيل الوظائ العاتية ال عـان يقـوم بهـا الشـخص ،تتحقـة بهـا جر ـة
االعتــدا علــى ســذمة اجلســم ســوا عــان الفعــل ــد مــس جــز مــخ اجلســم و اجلســم
عل (.)13
وابة يف السذمة اجلسدية يقوم ي ا على احتفاظ اإلنسان بصـحة وسـذمة ع ـا
جسـم عاملـة ،وال يتو ـ علـى املســاأ بالكيـان البــدني املـاتي فقـ  ،وإذـا يشــمل
ي ا املساأ بالكيان النفسي ،واحملافظة على الصحة البدنية والنفسية والعقلية.
فـــضي فعـــل يــ تي ا اتفـــا

املســـتوق الصـــحي لسنســـان يشـــكل إخـــذال بالســـري

الطبيعي لوظائ ابياة ،ويشكل مساسا بسذمة جسم االنسان.
 -0التحرر مخ ااالم البدنية والنفسية :ال يكتمل ابة يف سذمة اجلسم باإلحتفـاظ
على مجيرت جزئيات  ،وإرفا ابماية الشاملة علـى مجيـرت عناسـر  ،وإذـا بتحريـر مـخ
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ااالم البدنية والنفسية ،وال يتحقة الب إال باهلدو والسكينة الـ يتمتـرت بهـا اجلسـم،
ومخ م فذن ي فعل ي تي إ إحدا آالم بدنية و نفسـية لـدق االنسـان يشـكل اعتـدا
على ابة يف السذمة اجلسدية ،ويعد مخ بيل االعتـدا علـى السـكينة البدنيـة إجبـار
الشخص على تناول ماتة عريهة املاا حتى وإن عانط غري رـارة بالصـحة ،و بقافـ
باملا سوا عان نظيفا و ارا و بالبصة علي  ،فها األفعال رغـم تفااتهـا فهـي لـس
بالراحــة النفســية لسنســان ،فالســكينة البدنيــة تتحقــة حينمــا يكــون اجلســم اتفظــا
مباتت وتكاملـ اجلسـدي وباملسـتوق الصـحي الـاي يتمتـرت بـ  ،متخـاا سـورة و ورـعا
معينا يشعر مخ خذل ساحب بالراحة واالستقرار اجلسدي(.)14
مــا الســكينة النفســية فهــي عبــارة عــخ تــوازن اجلســم مــخ الناحيــة النفســية ،حيــث
تتســب بعــل األفعــال والتصــرفات يف إحــدا آالم نفســية و عصــبية لل ـ آ ــارا علــى
اجلســم عمومــا فتتــداور ابالــة الصــحية لسنســان ومــخ ــم يت ــرر جســد  ،وبالتــالي
فال رر يف اا ابالة او ررر معنويا غري مبا ر(.)15
وال يش

يف األفعال املاسة بالسذمة والسكينة النفسية ارتكابهـا بوسـيلة معينـة،

إا كـــخ املســـاأ بالســـذمة النفســـية بـــضي ســـلور ســـوا عـــان ماتيـــا و معنويـــا،
عاملكاملــة اهلاتفيــة املزعجــة ،و إحــدا رورــا و اســتعمال منب ـ يف الليــل ،فهــا
السـلوعات مجيعهــا لــد إخــذال بــاألمخ والســكينة واهلــدو  ،وتشــكل اعتــدا علــى
ابة يف السذمة اجلسدية.
احملور الثاني :مصدر محاية ابة يف سذمة اجلسم
يشكل ابة يف سذمة اجلسم )ى حقو االنسان بعد ابة يف ابياة ،فهو ابة
الــاي يكفــل للجســم تا وظيفتـ بشــكل طبيعــي ،وهلــاا نــص املشــرج علــى مبــد حــة
املواطخ يف السذمة اجلسـدية مبوجـ القـانون األساسـي للدولـة واـو الدسـتور ،وورـع
موررت التنفيا باملعا بة علـى عـل نـواج االعتـدا عليـ مبوجـ

ـانون العقوبـات و ـانون

اإلجرا ات اجلزائية ،وبالتالي نتنـاول يف اـاا احملـور محايـة ابـة يف سـذمة اجلسـم يف
الدستور ،ويف انون العقوبات ،و انون اإلجرا ات اجلزائية.
وال :ابماية الدستورية للحة يف سذمة اجلسم
يعترب القانون الدستوري القانون األساسي األ)ـى يف الدولـة ،وابـامي األول جلميـرت
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ابقو وابريات ،فهو الاي نـص علـى مبـد حـة املـواطخ يف السـذمة اجلسـدية ،واـو
املبــد الــاي ورــرت مورــرت التنفيــا مبوج ـ

واعــد ــانون العقوبــات و ــانون اإلجــرا ات

اجلزائيـة ،الدسـتور اـو التشـريرت األساسـي الـاي يسـمو علـى عـل التشـريعات الداخليــة
للدولة والاي ال جيوز ألي تشريرت آخـر ن خيالفـ  ،والـنص علـى محايـة ابـة يف سـذمة
اجلسم تستوريا تبعث االرتيا يف نفوأ املواطن  ،وتزيدام ـعورا باالطمئنـان علـى ن
حقهم ااا مصان وال كخ ن س بسو  ،و ـد ت ـمخ الدسـتور الصـاتر سـنة 7001
العديد مخ املـوات الـ لـرص علـى حرمـة جسـم اإلنسـان ومحايـة الكرامـة اإلنسـانية،
فخصص الفصل الرابرت مخ البال األول الـاي حيمـل عنـوان ابقـو وابريـات ،املبـات
العامــة الـ لكــم اجملتمــرت اجلزائــري ،م عــدا علــى حرمــة الكيــان املــاتي واملعنــوي
لسنســان مبوج ـ املــاتة  40ال ـ نصــط علــى ن ـ  :ت ــمخ الدولــة عــدم انتهــار حرمــة
اإلنسان .وحيظر ي عنـ بـدني و معنـوي و ي مسـاأ بالكرامـة .املعاملـة القاسـية و
الذ إنسانية و املهينة يقمعها القانون .
وجــدير بالــاعر ن اــا املــاتة جــا ت عمبــد عــام اــو :منــرت ي عنـ

و اعتــدا يــا

عــان نوعــ علــى ســذمة جســم اإلنســان و ي اعتــدا معنــوي و مســاأ بكرامتــ ،
وبالتالي فذن املشرج ي عد على حرمة جسم اإلنسان ومحايت مـخ مجيـرت سـور االعتـدا
و التشوي و التمثيـل بـ  ،وجعلـط رـمان محايـة عرامـة وسـذمة اإلنسـان مـخ واجبـات
الدولة.
وعرسط املاتة  40جتريم ومعا بة عل مساأ بسذمة اإلنسان اجلسدية و املعنويـة
بنصها على ن  :يعا

القانون على املخالفات املرتكبة رد ابقو وابريات ،وعلـى

عل ما س سذمة اإلنسان البدنية واملعنوية .
ما التعديل الدستوري( )16الصاتر مبوج املرسوم الرئاسـي ر ـم  447-70املـ رخ يف
 10تيسمرب  7070واملصات علي مبوج استفتا ول نوفمرب  7070تعديذ للماتة 40
سبحط املاتة  13وتنص على ن  :ت مخ الدولة عدم انتهار حرمة االنسان.

ال

حيظر ي عن بدني و معنوي ،و ي مساأ بالكرامة.
يعا ـ ـ القـــانون علـــى التعـــاي  .وعلـــى املعـــامذت القاســـية والذإنســـانية و املهينـــة،
واالجتار بالبشر
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وبهــاا يكــون املشــرج ــد رــاا بعــل

ــكال ابمايــة مــخ االعتــدا علــى جســم

اإلنســان واــي :التعــاي  ،واالجتــار بالبشــر ،مــرت نـ يف املــاتة الســابقة بقــى علــى املبــد
العام يف الفقرة الثانية واو حظر ي اعتدا و عن بدني و معنوي على جسم االنسان،
وبهاا يكون املشرج د و

امية عبرية هلايخ النوع مخ االعتدا خلطورتهمـا علـى

جسم اإلنسان وعلى اجملتمرت بصفة عامة.
وباعتبار ن نزج األع ا سورة مخ سور االجتار بالبشر عمـا اـو مـب باملـاتة 101
مكـــرر 4مـــخ ـــانون العقوبـــات ،إال نــ ي خـــا علـــى املشـــرج اجلزائـــري عـــدم توحيـــد
للمصــطلحات ،ففــي اــاا التعــديل اســتعمل مصــطل االجتــار بالبشــر ،بينمــا نــص علــى
اجلر ة ااتها يف انون العقوبات مبصطل االجتار باأل خاص .
ويذحك ن املشرج املصري يف تستور  7004عد على محاية ابة يف سذمة جسم
اإلنســان مــخ االعتــدا ومحايــة عرامت ـ يف املــاتة  50وال ـ نصــط علــى ن الكرامــة
اإلنسانية حة لكل إنسان ،وال جيـوز املسـاأ بهـا ،وتلتـزم الدولـة باح امهـا ومحايتهـا
إال ن ـ يف املــاتة  10واملــاتة  10عــد ي ــا علــى حرمــة جســم اإلنســان ومحايتــ مــخ
االعتدا واملتـاجرة بضع ـائ  ،و بـا املسـاأ

سـم اإلنسـان بشـر ابصـول علـى إان

الشــخص وموافقت ـ ولكــخ يف حــدوت معينــة( ،)17ويعتــرب الــب اســتثنا مــخ مبــد عــدم
املساأ املطلة

سم اإلنسان ،و جازت املاتة  10إجـرا التجـارل الطبيـة والعلميـة علـى

جســم اإلنســان بشــر ابصــول علــى ررــا الشــخص عتابــة ،واملــاتة  10اــي األخــرق
عطــط ابــة لكــل إنســان يف التــربج بضع ــا جســم

نــا حيات ـ و بعــد ممات ـ والــب

مبوج موافقة و وسية مو قـة ،وبـالب يكـون الدسـتور املصـري ت ـمخ عـرب محايـة
جلســم اإلنســان مــخ خــذل تطر ـ للممارســات اإلجراميــة ابديثــة واملتمثــل يف اإلجتــار
باألع ا البشرية.
عما عد الدستور على ابة يف الرعاية الصـحية بـنص املـاتة  11علـى ن الرعايـة
الصـــحية حـــة للمـــواطن  ،تتكفـــل الدولـــة بالو ايـــة مـــخ األمـــرا
ومبكافحتها ،تسهر الدولة على توفري رو العذ ل

الوبائيـــة واملعديـــة

خاص املعوزيخ .

انيا :محاية ابة يف سذمة اجلسم يف انون العقوبات
حظيط حرمة جسم اإلنسان بعناية وبااتمام املشرج اجلنائي لكون اإلنسان اـو غايـة
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التنظيم االجتماعي واللبنة األو يف ترعي اجملتمرت ،مما استوج محايتـ يف عيانـ
املاتي مرا ساسيا تنص حول نصوص القوان .
و د حاطط التشريعات اجلناية اإلنسان حبماية انونية عخ طرية جتريم عـل فعـال
االعتدا على الـنفس البشـرية والسـذمة اجلسـدية لسنسـان ،مثـل جـرائم القتـل العمـدي
وغري العمدي وجرائم ال ـرل واجلـرو  ،وإعطـا املـوات ال ـارة و السـامة و إبـا ي
اق باجلســم اإلنســاني فــضفرت عقوبــات منفصــلة لكــل نــوج مــخ نــواج االعتــدا ات ال ـ
كخ و وعها سوا على النفس البشرية و اجلسد اإلنساني.
ومــخ ساســيات القــانون اجلنــائي وبديهيات ـ علــى وج ـ اخلصــوص ،الــنص علــى مــا
يكفل محاية حة اإلنسان يف ابياة وجتريم عافة األفعال ال

تشكل مساسا بـ و ن

لــافك علــى اســتمرار م تيــا وظائفـ علــى عمــل وجـ  ،و ن نحـ ابمايــة اجلنائيــة
الذزمة ،وبالتالي يتع

ن لتد اا ابماية لتشمل عل االفعال ال تهدت اإلنسـان يف

بقائ سليما سوا يف نفس و يف جسد (.)18
فتناول املشرج جرائم االعتدا على سذمة جسم اإلنسان يف البال الثاني لط عنـوان
اجلنايــات واجلــن رــد األفــرات ويف الفصــل األول من ـ تنــاول اجلنايــات واجلــن رــد
األ خاص يف املوات مخ  754إ  101مكرر. 40
 -2االعتدا علـى ابـة يف ابيـاة لـط عنـوان جـرائم رالقتـل العمـد والقتـل مـرت سـبة
اإلسرا ر وال سـد و تـل األسـول واألطفـال والتسـميم والتعـاي

يف املـوات مـخ  754إ

 711مكرر . 7
 -0عمال العن العمديـة :واـي االعتـدا العمـدي علـى ابـة يف السـذمة اجلسـدية،
يخ حدت املشرج األفعال ال لس بـابة يف السـذمة اجلسـدية لسنسـان واـي ال ـرل
واجلــرو و عمــال العن ـ والتعــدي وإعطــا املــوات ال ــارة ،و اــم اجلــرائم ال ـ تناوهلــا
املشرج اي :جرائم ال ـرل واجلـر و ي عمـل آخـر مـخ عمـال العنـ والتعـدي املـ تي
ملـر

و عجـز علـي و رـرل الوالـديخ و رـرل اسـر و منـرت عنـ الطعـام و العنايــة

لتعريل سحت لل رر ،جرائم عمال العن والتعـدي األخـرق واـاا مبوجـ املـوات مـخ
 714إ  721عمــا بــ املشــرج الصــور اجلديــدة بمايــة اــاا ابــة يف املـــاتة 713
عمنرت الطعام عخ القاسر و منرت العناية عخ الص ري صد تعري
626

للخطر(.)19
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عما نذحك بضن املشرج استعمل يف بعل املوات عبارة و ي عمل مخ عمـال العنـ
األخرق وااا لكي يشمل بعل األفعال غري ال رل واجلر عنقل مـر
تســلي

لشـخص و

ــعة علي ـ و غرياــا مــخ فعــال التعــدي علــى ســذمة اجلســم ال ـ ال كــخ

للمشرج حصراا .
 -0عمال العن غري العمدية :وعي املشرج بالقسم الثالث مخ البال نفس مبوجـ
املاتة  788القتل اخلطض الناجتة عخ فعال الرعونـة و عـدم االحتيـا

و عـدم االنتبـا و

اإلامال و عدم مراعاة األنظمة عجنحة ،واـو التكييـ ااتـ الـاي نـص عليـ باملـاتة
 783بالنســبة للجــرو اخلطــض إاا نــت عــخ الرعونــة و عــدم االحتيــا إســابة و جــر و
مــر

تق إ عجــز علــي عــخ العمــل ملــدة جتــاوز ذ ــة

ــهر ،وخ يســتعمل املشــرج

مصطل ال رل وإعطا موات رارة ألن يرق بضن اا االفعال اي فعال عمدية .
ـ ـ عمــا رــاا املشــرج مبوج ـ املــاتة  730مكــرر( )20جر ــة تعــريل حيــاة ال ــري
وسذمتهم اجلسدية للخطر ولو خ يتحقة ال رر ،رغم ن ااا اخلطـر ال يصـل ا حـد
املســاأ بالســذمة اجلســدية لسنســان لكنهــا تــوفر لــ ابمايــة ،فجــرم عــل ســلور
يشكل خطرا على حيـاة و سـذمة جسـم االنسـان معتـربا يـا انتهاعـا متعمـدا لواجـ
االحتيا والسذمة ال ينص عليها القانون و التنظيم ،تون انتظار لقـة ي نتيجـة و
ررر

سم ال ري.

ويهدا جتريم ااا السلور ا توفري ابمايـة املسـبقة بيـاة وسـذمة جسـم االنسـان
برتج عـل فعـل متعمـد ويشـكل خطـرا علـى اإلنسـان خيـال واجـ ابيطـة والسـذمة
ال يفررها القانون و التنظيم.
 -1اجلــرائم املســتحد ة املاســة بســذمة األ ــخاص وعــرامتهم واــي :جــرائم اإلجتــار
باأل خاص وباألع ا البشرية ،وجرائم تهري املهـاجريخ وتعـريل حيـاتهم وسـذمتهم
للخطــر ،و ــد خصــص لكــل منهــا ســما خاســا ،فتنــاول يف القســم اخلــامس مكــرر
اإلجتـــار باأل ـــخاص يف املـــوات مـــخ  101مكـــرر 4إ  101مكـــرر 05ويف القســـم
اخلــامس مكــرر 0اإلجتــار باألع ــا البشــرية بــاملوات مــخ  101مكــرر 01إ 101
مكـــرر 73ويف القســـم اخلـــامس مكـــرر 7تهريـــ املهـــاجريخ مبوجـــ املـــوات 101
مكرر 10إ  101مكر.40
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 -0عما تناول املشرج املخالفات املتعلقة باأل خاص وعقوباتهـا باملـاتت  447و447
مكرر مخ الكتال الرابرت واي األفعال املاسة بسذمة جسم اإلنسان وال تدخل رمخ
عمال العن البسيطة و اإلياا اخلفي عاجلر و ي عمل آخر مخ عمال العنـ
التعدي غري العمدية الـ ال تـ تي إ مـر

و

و عجـز علـي عـخ العمـل يتعـدق  05يومـا

عمــا اــو مــب باملــاتة  447وخمالفــة املشــاجرات و إلقــا مــوات ســلبة و ــااورات علــى
األ خاص باملـاتة  447مكـررا 0وعـالب فعـال ال ـجي والتجمهـر لـيذ واسـتعمال
توات رنانــة للمســاأ باهلــدو والســكينة العامــة إل ــذ راحــة الســكان باملــاتة 447
مكرر ا.7
الثا :محاية ابة يف سذمة اجلسم يف انون اإلجرا ات اجلزائية
إن ــانون اإلجــرا ات اجلزائيــة يعطــي ابــة للدولــة يف الكش ـ عــخ ابقيقــة ،ويف
سبيل الب د لـس بـابة يف سـذمة اجلسـم ،واـاا مـا جعـل املشـرج يتـدخل لتقييـداا
مبجمو عــة مــخ ال ــمانات الح ـ ام حــة املشــتب ب ـ و املــتهم يف ســذمة جســد يف مجيــرت
مراحـل الـدعوق اجلزائيــة مبوجـ

ــانون اإلجـرا ات اجلزائيـة ،وبهــاا ي ـمخ الكشـ

عخ ابقيقة بعيدا عخ املساأ بكرامة وسذمة األ خاص(.)21
فحة اإلنسان يف سذمة جسـم مصـان يف الـدعوق اجلزائيـة مبوجـ القـانون تطبيقـا
ملبــد ســياتة القــانون ،إا ال جيــوز لرجــال ال ــبطية الق ــائية تعــاي املــتهم و إعرااـ
على االع اا بضي وسـيلة عانـط ،فقـانون اإلجـرا ات اجلزائيـة جـدت عيفيـة ابصـول
على اا االع افات وبالتالي ال كخ ابصول عليها بطريقة غري مشروعة.
فقانون اإلجـرا ات اجلزائيـة حيفـك للمشـتب فيـ و املـتهم ابـة يف احـ ام عرامتـ
وسذمة جسد نا ف ة التو ي للنظر ،والـب بتنظـيم فـ ات السـماج أل والـ وفـ ات
الراحــة ال ـ لللــط الــب ،ووجــول عرر ـ علــى طبي ـ عنــد انق ــا موعــد التو ي ـ
للنظر ،ل ـمان سـذمت اجلسـدية وعـدم تعررـ للتعـاي

و اإلعـرا النفسـي ،وطبقـا

للماتة  50مكرر 0واملاتة  57مـخ ـانون اإلجـرا ات اجلزائيـة مـخ حقـ اختيـار الطبيـ
الاي يريد ن يعر

علي  ،إاا ما طل او و حد فرات عائلت و اامي  ،عما جيوز

لوعيل اجلمهورية ن يندل طبيبا لفحص املشتب فيـ يف ي و ـط نـا التو يـ للنظـر
مخ تلقا نفس  ،و بنا على طل
620

حد فرات عائلت و اامي .
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ويشــكل اعـ ا

رــبا الشــرطة الق ــائية علــى وامــر وعيــل اجلمهوريــة إلجــرا

الفحص الطض للمشتب فيـ جر ـة معا ـ عليهـا طبقـا للمـاتة  000مكـرر مـخ ـانون
العقوبات.
احملورالثالث :ساأ استثنا العذ مخ ابماية اجلزائية
إاا عانط علة التجريم اي محاية حة و مصـلحة ،فـذن علـة اإلباحـة تكـون خمالفـة
هلا لاما ،إا تقوم على نفي علـة التجـريم ونفـي اإلعتـدا سـذ علـى اـاا ابـة و اـا
املصلحة ،مما جيعل اإلباحة حكم يستنت مبفهوم املخالفـة مـخ الـنص التجر ـي والـب
بنفي علت  ،وتنتفي علت يف حالت :
ابالة األو  :وتتمثل يف انتفا العدوان يف حاالت وظروا معينـة إاا عـان األسـل يف
الفعل او اإلعتدا على حة .
فــذاا عــان اهلــدا و علــة جتــريم االعتــدا علــى جســم االنســان اــو محايــة الســذمة
اجلسدية لسنسان ،فذن عل فعل س بسذمة اجلسم يشكل جر ة.
وخذفا لالب فذن اجلرو يف العمليات اجلراحيـة وإن عانـط ل ـرت للقاعـدة العامـة
يف عونهــا مســاأ بــابة يف ســذمة اجلســم إال ن اــدفها و علتهــا اــي ســيانة اجلســم
وســذمت ولــيس اإلعتــدا عليــ  ،وبالتــالي تنتفــي علــة التجــريم وينتفــي معهــا الــرعخ
الشرعي خل وج الفعل لسب مخ سبال اإلباحة ،والـ يطلـة عليهـا املشـرج اجلزائـري
األفعــال املــربرة les Faits Justificatifsواــي ســبال إاا ا نــط بالفعــل جتــرت مــخ
الصــفة التجر يــة وجتعل ـ مباحــا طبقــا للمــاتة  13مــخ ــانون العقوبــات اجلزائــري ال ـ
تنص على ن  :ال جر ة -0 :إاا عان الفعل د مر و ان ب القانون.
. ...-7
ممـــا جيعـــل ســـبال اإلباحـــة يف التشـــريرت اجلزائـــري تنصــ علـــى الـــرعخ الشـــرعي
للجر ة فتبطل ( ،)22خذفـا لقـانون العقوبـات الفرنسـي اجلديـد الـاي جعلـها مـخ موانـرت
املس ولية(.)23
و ــد حصــر املشــرج اجلزائــري ســبال االباحــة يف واعــد عامــة تنطبــة علــى مجيــرت
األفعال املربرة يف مجيرت الظروا ويف مجيرت األحوال ،ومخ بينها :عـل األفعـال الـ

مـر

و ان بها القانون فعاال مربرة ي مباحة حتى وإن كلط اعتدا على سذمة اجلسم.
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فضمر القانون ،يت مخ تعطيل النص التجر ي لتربير اخلرو عليـ يف حـاالت خاسـة
ببعل اجلرائم ،ويرتب عاتة بضتا الشخص ملهام  ،مثل تبليغ الطبي عـخ حالـة مـر
معد ،فهاا الفعل ال يشكل جر ة إفشا السـر املهـين ،وإذـا يشـكل جر ـة يف حالـة
عدم القيام ب  ،وت ت علي املس ولية اجلنائية(.)24
ما إان القانون فهو حة للشخص إن ا ـام بـ وإن ـا امتنـرت عنـ وال ت تـ عليـ
يــة مس ـ ولية جزائيــة يف ابــالت  ،فمــا اــي ســبال إباحــة األعمــال الطبيــة ومــا اــي
روطها.
وال :سبال إباحة األعمال الطبية
اســتثنى املشــرج األعمــال الطبيــة مــخ التجــريم حتــى وإن عانــط تشــكل اعتــدا علــى
ابــة يف ســذمة اجلســم ،وتعــدتت اارا يف ســاأ إباحــة األعمــال الطبيــة ،فمــنهم مــخ
يرق بضن سـاأ إباحـة األعمـال الطبيـة اـو ررـا اجملـين عليـ ي ررـا املـريل بالعمـل
الطض ،فذاا رري املريل باالعتدا على حق يف سذمة جسم تنتفي عخ العمل الطـض
سفة االعتدا فيصب مباحا(.)25
ويرق آخـرون بـضن الطبيـ ال يعا ـ النتفـا القصـد اجلنـائي لديـ عنـد يامـ

ـر

املريل ،ألن إراتت خ تتج إ اإلررار بصحة و بسذمة جسم املريل ،وإذا اجتهط
إ سيانت و فائ لتخليص مخ مرر ولفي آالم (.)26
عمـا يــرق فريــة آخـر بــضن إباحــة العمـل الطــض تســتند إ تـرخيص القــانون ل طبــا
مبزاولة مهنة الط  ،ي ن الطبي يستعمل حق املقرر مبقت ى القانون ،فالقـانون اـو
مخ خول ل الب مبوج
وإن تطلبط املساأ

انون الصحة الاي من الطبيـ ابـة يف ممارسـة مهنتـ حتـى
سم املريل(.)27

وب ل النظر عخ االختذا حول ساأ إباحة االعتدا على سذمة جسم اإلنسـان يف
حالة األعمال الطبيـة ،فـذن االتفـا علـى مشـروعيتها ابـط ال اخـتذا فيـ  ،ألن اـدفها
سيانة جسم اإلنسان وليس اإلررار ب  ،ألن فعال املاسة بسذمة اجلسم الـ يقـوم بهـا
الطبي ادفها العـذ  ،و سـاأ املشـروعية يف اـا ابالـة يوجـد يف الرخصـة القانونيـة
املخولة ل طبا مبزاولة مهنة الط ف ذ عخ ررا املريل الاي يعترب رطا للتصـري
بها األعمال(.)28
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املشرج اجلزائري يتجلى بورو مخ خذل املاتة  70الفقرة األخرية مـخ ـانون

ومو

الصحة ال لنرت املساأ

سم اإلنسان عقاعدة عامة إال يف حالـة ال ـرورة العذجيـة

حيث نصط على ن  ... :ال كـخ ن تتعـر

السـذمة اجلسـدية للشـخص ألي مسـاأ

إال يف حالــة ال ــرورة الطبيــة املثبتــة انونــا وحس ـ األحكــام املنصــوص عليهــا يف اــاا
القانون وااا ما يفيد بضن ال خيص للتدخل الطض ال يكون إال يف حالة ال رورة ال
تقت ي احملافظة على حياة األ خاص ولليصهم مـخ املـر

وااالم ،والـب بـال خيص

ل طبا مبزاولة مهنة الط املنصوص عليها باملاتة  011مخ انون الصـحة الـ تشـ
جمموعة مـخ الشـرو ملزاولـة اـا املهنـة امهـا الشـهاتة العلميـة يف جمـال الطـ  ،ممـا
جيعل مشروعية إباحة األعمال الطبية مقرونة بابصول على الشهاتة العلمية يف الطـ ،
إا ال يستطيرت ي خص ممارسة مهنة الط إال إاا عان حاسذ على اا الشهاتة.
وال خيص الاي نح القـانون للطبيـ ملمارسـة مهنـة الطـ اـو سـاأ إعفائـ مـخ
املس ولية اجلزائية ،حتى وإن تق عمل إ وفاة املريل ،إاا ما التزم يف عمل باألسول
العلمية والقواعد الفنية للمهنة ،وعان صد عذ و فا املريل(.)29
انيا :رو إباحة األعمال الطبية
تعرا األعمال الطبية بضنها تلب األفعال ال لارأ على جسم اإلنسان و على نفس
مخ بل طبي خمتص ومصر ل بالب انونا ،وتتفة يف عيفيتهـا مـرت القواعـد املقـررة
يف علم الط  ،وتتج إ

فا املريل و الكش عـخ سـبال سـو سـحت و الو ايـة

و تشخيص  ،باإلرافة إ الفحوسات والتحاليل(.)30

مخ املر

وإاا عان الشر األساسي ملزاولـة مهنـة الطـ اـو ابصـول علـى الشـهاتة العلميـة،
فــذن بصــول علــى الشــهاتة وحــداا ال يكفــي ملمارســة األعمــال الطبيــة ،وإذــا يتطل ـ
توافر رو

خرق اي:

 -2وجوت ترخيص انوني :ال جيوز ألي خص ن يبا ر األعمـال الطبيـة ،وممارسـة
مهنة الط إال إاا عان مرخصا ل بالب انونا ،حتى ال يسضل عما حيد مخ جرا يف
جسـم املـريل ،فقــد )ـ القــانون ل طبـا مبمارسـة مهنــة الطـ بتــوافر ـرو معينــة
حـدتتها املـاتة  011مـخ ـانون الصـحة( ،)31ومـخ بـ اـا الشـرو اـي ابصـول علـى
امل اــل العلمــي املتمثــل يف ــهاتة الــدعتورا يف الط ـ مــخ اجلامعــات اجلزائريــة و ي
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هاتة معاتلة هلا ،والتسجيل يف الئحة عماتة األطبا .
 -0ررــا املــريل :إا ال كــخ مبا ــرة العمــل الطــض إال مبوافقــة املــريل وبذراتت ـ
ابرة ،ويف حالة عدم التمكخ مخ ابصول على موافقت وررائ عما لو عان فا ـدا
للوعي و اسرا و عديم األاليـة فيجـ ابصـول علـى إان ممثلـ الشـرعي و وليـ
طبقا ألحكام املاتة  141مخ انون الصحة ،ويف حالة االستعجال و املـر
املعد و يف حالة ما إاا عانط حياة املريل مهدتة رطـر و ـيب ،فذنـ

()32

اخلطـري و
كـخ يف اـا

اباالت تقديم العذ للمريل تون موافقت ( )33تطبيقـا ألحكـام املـاتة  144مـخ ـانون
الصحة.
 -0توافر صد العذ  :يرات بتوافر صد العذ  ،اجتا إراتة الطبي
لعمل إ

صد العذ و فا املريل ولليص مـخ املـر

لفي حدة املـر

نـا ممارسـت

وااالم الـ يشـكو منهـا و

و الو ايـة منـ  ،ألن عـذ املـريل اـو ال ايـة الـ يقـوم عليهـا حـة

الطبي يف التدخل الطض واجلراحي(.)34
 -1إتبــا ج األســول العلميــة والفنيــة :جي ـ علــى الطبي ـ املــرخص ل ـ مبمارســة العمــل
الطض لعذ املررى ،ن يتبرت يف طريقـة عملـ وعذجـ األسـول العلميـة والطـر الفنيـة
املعـ ـ ا بهـــا يف العلـــوم الطبيـــة ،و ن يتبـــرت املبـــات األساســـية الـ ـ يقـــوم عليهـــا علـــم
الط ـ ( ،)35وعلي ـ

نــا ممارســة نشــاط ن يلتــزم بقواعــد ابيطــة وابــار ،و ن يتحــر

الد ة يف عمل  ،مرت مراعاة الواجبات ال تفررها طبيعة األعمال الطبيـة و واعـد املهنـة
وفقا ملا تقت ي سول مهنت للوسول إ العذ األمثل للمر

.

خـالـــة:
تكتســي ســذمة اجلســم اميــة عــبرية بالنســبة للفــرت وللمجتمــرت ،فبالنســبة للف ـرت
فـابة يف سـذمة اجلسـم يقــوم علـى سـاأ احملافظـة علــى تكاملـ اجلسـدي ومســتوا
الصحي البدني والنفسي حتى يتمكخ مـخ االسـتمرار يف تا وظيفتـ بشـكل طبيعـي،
ويتي ل الفرسة للتمترت حبق يف ابياة على وج ف ل.
ما بالنسبة للمجتمرت فذن ابة يف سذمة اجلسم ،تقـوم علـى حـة اجملتمـرت ومصـلحت
يف احملافظة على عيان وسذمت  ،باحملافظة على محاية سحة وسـذمة فـرات البدنيـة
والنفسية ،وبهاا ال تقل امية حة اجملتمرت يف سذمة اجلسم عخ اميتها بالنسبة للفرت.
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فكما للمريل مصلجة يف العذ  ،فذن اجملتمرت لـ ي ـا مصـلحة يف ـفا ع ـائ
و فرات  ،والنتيجـة تعـوت يف النهايـة بـالنفرت علـى اجلميـرت ،لـالب حـاول املشـرج اجلزائـري
التوفيــة بـ محايــة اــاا ابــة مــخ ي عتــدا  ،و جــاز االعتــدا عليـ يف الو ــط ااتـ إاا
عــان ال ــر

مــخ الــب اــو ســيانة اجلســم ومحايتــ مــخ األمــرا

وااالم يف حــدوت

ال رورة العذجية املسمو بهـا انونـا ،فـذاا عـان للمـريل مصـلحة يف العـذ ل ـمان
ســذمة جســد ماتيــا ومعنويــا فــذن اجملتمــرت ي ــا لـ مصــلحة يف ــفا ع ــائ و فــرات
ل ــمان نظام ـ وســكينت وحســخ ســري مــور  ،والنتيجــة يف النهايــة تعــوت بــالنفرت علــى
اجلميـرت ،لــالب حــاول املشــرج التوفيـة بـ محايــة اــاا ابـة مــخ االعتــدا  ،وإباحتـ يف
الو ط اات إاا عان ال ر

مخ الب سيانة اجلسم ومحايتـ مـخ األمـرا

وااالم ممـخ

خــوهلم القــانون ابــة يف معاجلــة النــاأ مــخ مرارــهم ولليصــهم مــخ آامهــم يف حــدوت
ال رورة العذجية املسمو بها انونا.
ومما سبة ننتهي إ تقديم اال احات ااتية:
 -0رب م مون ابة يف سذمة اجلسم مبا يتما ـى واملمارسـات الطبيـة ابديثـة،
ععمليات نقل وزرج األع ا البشرية فالتدخل الطض للمتربج بالع و يف اـاا النـوج مـخ
العمليات يشكل مساسا باجلسم ال حيقة للمتربج ي مصلحة عذجية .
 -7رــرورة الــنص علــى حــة املــواطخ يف التــربج بضع ــائ

نــا حيات ـ و بعــد ممات ـ ،

وجعل مخ ابقو الدستورية .
 -1رفــرت ابــة يف محايــة جســم اإلنســان مــخ املتــاجرة بضع ــائ
الدستورية بتعديل املاتة  13مخ الدستور

عل ـ مــخ ابقــو

علها عما يلي :ت ـمخ الدولـة عـدم انتهـار

حرمة االنسان ،حي ر ي عن بدني و معنوي و ي مساأ بالكرامة .يعا

القانون

على التعاي وعلى املعامذت القاسية والسنسانية و املهينة .واالجتار بالبشر .
وإرافة :وباألع ا البشرية .
اهلـوامــغ واملـراجــرت:
( -)1طار سرور ،نقل األع ا البشرية ب األحيا  ،تار النه ة العربية ،مصر 7000ص .48
( -)2امـــد زعـــي بـــو عـــامر ،ـــانون العقوبـــات – القســـم اخلـــاص – تار اجلامعـــة اجلديـــدة للنشـــر،
اإلسكندرية ،مصر  7005ص.513 :
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( -)3راب ف رور ،ابة يف سذمة اجلسم بـ القدسـية وال ـرورة الطبيـة ،جملـة البحـو والدراسـات،
جامعة الواتي ،اجمللد  ،05العدت  7008 ،7ص . 15
( -)4اموت

ي حسين ،ر

انون العقوبات ـ القسم اخلاص ـ

 ،5تار النه ة العربية ،القاارة،

مصر  7008ص . 558
( -)5امـد سـب حي امـد

ـم ،ررـا اجملـين عليـ و ـر علـى املسـ ولية اجلنائيـة ـ تراسـة مقارنـة ـ،

تيوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  0381ص . 050
( -)6سامة علي عصمط الشناوي ،ابماية اجلنائية بة اإلنسان يف التصرا يف ع ائ  ،تار اجلامعة
اجلديدة ،مصر  7004ص . 03
( -)7تنيا عبد ال عزيـز فهمـي ،ابمايـة اجلنائيـة الستئصـال وزرج األع ـا البشـرية ـ تراسـة مقارنـة ـ تار
النه ة العربية ،مصر  ،7001ص . 11
( -)8محد فتحي سرور ،الوسي يف انون العقوبات ـ القسم اخلاص ـ الكتال الثاني ـ جرائم االعتـدا
على األ خاص واألموال ،تار النه ة العربية ،مصر  7003ص . 012
( -)9حسين عوتة زعال ،املرجرت السابة ،ص . 74
( -)10تنيا عبد العزيز فهمي ،املرجرت السابة ،ص . 14
( -)11حسين عوتة زعال ،التصرا غري املشروج باألع ا البشرية ـ تراسة مقارنة ـ تار الثقافـة ،مصـر،
 7000ص . 74
( -)12بو ي يوس  ،ابة يف السذمة اجلسدية ب الطابرت الفرتي واالجتماعي ،جملة املعيار ،املرعز
اجلامعي تيسمسيلط ،جملد  ،1عدت  7007 ،5ص . 771
( -)13رحال عبد القـاتر ،رـواب التصـرفات الـوارتة علـى حرمـة جسـم اإلنسـان يف الشـريعة االسـذمية
والتشــريرت اجلزائــري ـ التــربج باألع ــا واألنســجة بـ األحيــا والوســية بهــا ذوجيــا ـ حوليــات جامعــة
اجلزائر  ،0جملد  ،10عدت  7002 ،05ص  111و. 114
( -)14بو ي يوس  ،املرجرت السابة ،ص. 771 :
( -)15األ ه العندلي ف ات ،ابماية اجلنائية برمة جسم اإلنسان عخ األعمال الطبيـة ابديثـة رنقـل
وزرج األع ا والتلقي اإلسطناعي ماعرة ماجستري ،انون جنـائي ،جامعـة اسـدي مربـا ور لـة،
سنة 7000ا 7000ص . 15
( -)16اجلريد الر)ية  87الصاترة بتاريخ  10تيسمرب . 7070
( -)17تنيا عبد العزيز فهمي ،املرجرت السابة ،ص  41و. 42
( -)18املرجرت نفس  ،ص  50و. 50
( -)19جبريي ياس  ،اإلجتار باألع ا البشرية ـ تراسة مقارنة ب الفق اإلسـذمي والقـانون اجلزائـري
 تار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر  ،7005ص . 88601
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( -)20القانون ر م 70ــ 01مـ رخ يف  78فريـل سـنة  ،7070املعـدل واملـتمم لقـانون العقوبـات ،اجلريـدة
الر)ية عدت  75الصاترة بتاريخ  73فريل  7070ص.01
( -)21فوزيــة عبــد الســتار ،ــر

ــانون ســول احملاعمــات اجلزائيــة اللبنــاني ،تار النه ــة العربيــة،

القاارة ،مصر  0325ص  5و. 1
( -)22امـــد زعـــي بـــو عـــامر ،ـــانون العقوبـــات ـ القســـم العـــام -تار اجلامعـــة اجلديـــدة للنشـــر،
اإلسكندرية ،مصر 7005 ،ص781 :
( -)23حســخ بوســقيعة ،الــوجيز يف القــانون اجلزائــي العــام،

 08تار اومــة ،اجلزائــر  ،7003ص:

.014
( -)24عبد اهلل سليمان ،ر

انون العقوبات –القسم العام -جـ  ،0اجلر ـة ،تار العـدق ،عـ مليلـة،

اجلزائر ،ص.000 :
( -)25عبــد العزيــز بــخ امــد الص ـ ري ،نقــل وزراعــة األع ــا البشــرية ،املرعــز القــومي لسســدارات
القانونية ،الطبعة  ،7005 ،0ص 52
( -)26راب ف رور ،املرجرت السابة ،ص . 22
( -)27عبد العزيز بخ امد الص ري ،املرجرت السابة52 ،
( -)28حسين عوتة زعال ،املرجرت السابة ،ص . 72
( -)29راب ف رور ،املرجرت السابة ،ص . 22
( -)30تنيا عبد العزيز فهمي ،املرجرت السابة ،ص . 81
( -)31انظر املاتة  011مـخ القـانون ر ـم  00-08املـ رخ يف  07جويليـة  7008املتعلـة بالصـحة ،املنشـور
باجلريدة الر)ية ر م  41امل رخة يف 73ا02ا. 7008
( -)32انظر املاتة  141مخ القانون اات .
( -)33انظر املاتة  144مخ القانون اات .
( -)34امد سبحي امد

م ،املرجرت السابة ،ص . 080

( -)35عبد العزيز بخ امد الص ري ،املرجرت السابة ،ص . 73
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