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Abstract 
Despite the importance of medical research activity, most legal legislation did not regulate it in a 

detailed manner. This imposes on the legislator the necessity of intervention to keep pace with 

scientific development. The Iraqi legislator, like most Arab legislation,  No. 8 of the year 2008 

this despite adopting instructions licensing the implementation of experimental medical 

research, did not come up with special rules in this regard, unlike the Egyptian legislator who 

issued the Egyptian Clinical Medical Research Law No. 214 of the year 2020 And the Emirati 

legislator who issued the Federal Decree on Medical Liability No. 4 of 2016, And the French 

legislator who promulgated the Law on Experimental Medical Research No. 88/1138 of 1988, 

which defines the conditions for conducting experimental medical experiments. By regulating 

the subject in a precise legal manner to preserve the sanctity of the human body from any 

uncontrolled research and scientific interventions. 

Despite the negatives that accompany the experimental research work on the human body, it 

has brought many benefits to all of humanity, and thus has proven to be a double-edged sword 

that carries more advantages than risks. Were it not for these experiences, the world today 

would be full of epidemics and diseases, and the best proof of that is what the coronavirus 

known as the Covid-19 virus has done to the world. Had it not been for the research and 

experiments that scientists have conducted on the bodies of the living and dead sick patients 

through autopsies and the discovery of the causes of death that are a complication of this 

dangerous virus, and if it were not for the experimental research conducted by scientists to 

discover vaccination, the world today would be in great danger. For all of the above of the 

importance of the subject, we seek with this research project to reach legal solutions by calling 

on the legislator to intervene to organize such scientific activities that were and still have a role 

in medical progress. 
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 الكلمات المفتاحية :

 ، تعويض  ، ، مسؤولية مدنية ، ضمانات ةطبيتجربة ،  تجريبي طبي بحث

 

 المستخلص

االمر  .مفصال   تنظيما   هينظم مالقانونية ل تشريعات معظم اال انبالرغم من اهمية النشاط البحثي الطبي 

معظم التشريعات ك فالمشرع العراقي،  العلمي شرع ضرورة التدخل لمجاراة التطورالذي يفرض على الم

ترخص تنفيذ البحوث الطبية التجريبية اال انه لم  التي 2001لسنة  8رقم  بالرغم من تبنيه تعليماتالعربية 

قانون تنظيم البحوث الذي اصدر  المشرع المصري بهذا الخصوص ، على العكس من قواعد خاصة يأتي

المرسوم االتحادي و والمشرع االماراتي الذي اصدر 2020لسنة  214رقم  الطبية اإلكلينيكية المصري

 باألبحاثالخاص  القانونالمشرع الفرنسي الذي اصدر و 2016لسنة  4الخاص بالمسؤولية الطبية رقم 

التجريبية  والذي يحدد شروط إجراء التجارب الطبية 1988في  المؤرخ 88/1138رقم  الطبية التجريبية

علم االحياء في فرنسا والذي لم يترك مراقبة البحوث الطبية التجريبية  بأخالقياتوهو اول قانون يتعلق 

على عاتق المجالس االخالقية المختصة بالبحوث الطبية وانما تدخل بشكل مباشر بتنظيم الموضوع 

 مية غير منضبطة . تنظيما قانونيا دقيقا  ليحفظ بذلك حرمة الجسد البشري من اي تدخالت بحثية وعل

فعلى الرغم من السلبيات التي تصاحب العمل البحثي التجريبي على جسم االنسان اال انها عادت على 

البشرية جمعاء بكثير من المنافع ، وبذلك اثبتت بأنها سالح ذو حدين يحمل من المزايا ما هو اكثر بكثير 

واالمراض وخير دليل على ذلك ما  باألوبئةص من المخاطر . فلوال هذه التجارب لكان العالم اليوم يغ

بالعالم ، فلوال االبحاث والتجارب التي اجراها  19فعله الفايروس التاجي المعروف بفايروس كوفيد 

الموتى من خالل تشريح الجثث واكتشاف اسباب الوفاة و االحياء المرضىالعلماء على اجساد المصابين 

الخطير ، ولوال االبحاث التجريبية التي اجراها العلماء الكتشاف التي تعد من مضاعفات هذا الفايروس 

التطعيم لكان العالم اليوم في خطر كبير . ولكل ما تقدم من اهمية في الموضوع نسعى بمشروع بحثنا هذا 

                                                             

بالرغم من كونه مرادفا  له بسبب  (ةيالتجربة الطبمصطلح )على  (البحث الطبي التجريبي). اثرنا استخدام مصطلح  1

 17استخدام المشرع العراقي لمصطلح البحوث التجريبية كعنوان للتعليمات الصادرة بشأن البحوث التجريبية الصادرة في 

 . 583، ص  17/9/2001في  3896المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2001لسنة 
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الى الوصول الى حلول قانونية من خالل  مناداة المشرع بالتدخل لتنظيم هكذا فعاليات علمية التي كانت 

 . لت لها الدور في التقدم الطبيومازا

 

 المقدمة

يسعى األطباء والباحثون إليجاد العالجات المناسبة التي تنقذ البشرية من كثير من األمراض، كما 

 فضال عن محاولتهم الىوجسده وأعضائه،  يحاولون اإلجابة عن كل التساؤالت التي تدور حول اإلنسان

الوصول أليسر السبل وأسهل الطرق لكبح الكثير من المخاطر التي تحدق باإلنسان، وهذه الغايات لن 

فكل مريض يختلف عن  ، كوسيلة للوصول لهذه األهداف تتحقق إال بإجراء التجارب على عينة من البشر

تماشت مع اغلبية المجموعة تكون غير نافعة مع االخرى هذا يجوز ان تكون طريقة العالج التي واالخر 

ما دفع الى التساؤل هل ان الطب يبنى على التجربة وان كانت االجابة بكال فما هي وظيفة البحث 

الطبي
(1)

 . 

مما الشك فيه ان التجارب في تطور مستمر ال يمكن االستغناء عنه باعتباره الوسيلة االهم لتقدم العلوم ف 

ثير الجدل لدى رجال التي ت، ولكن بالرغم من هذه االهمية تظهر العديد من المعوقات  والبيولوجية الطبية

التجارب على نوعين منها العالجية  هذه الطب والقانون في مدى مشروعية هذه التجارب خصوصا  وان

التي تأتي إليجاد عالج لمرض مستعصي
(2)

ثون للتوصل الى براءة ومنها البحثية التي يهدف منها الباح 

، ولكن قد تلحق هذه التجارب أضرارا  بالمجرب عليهم، فتؤثر على اختراع او اكتشاف طبي جديد 

أعضائهم فتهلكها أو تفسد وظائفها التي خلقت من أجل القيام بها
(3)

 . 

أقل تهديدا وكانت وسيلة العلم في ذلك  األمراضأصبحت  الجاليوم مع تطور الوسائل الفنية للتطبيب والعف

وطرق عالجها، ومع ذلك فإن  المعرفةتزال هي التجارب العلمية، فقد ساعدت على اتساع آفاق  الو

فأصبح من ،  اإلنسانيمعصومية الجسد ب ومس مراضباأل ر وتهاونمبدأ   خطيلالتجارب تشكل اعتداء   

، حيث اإلنسانبما كان البحث في مدى مشروعية القيام بالتجارب العلمية والطبية على جسم  األهمية

معين، أو من  لمرضالحقل الخصب الذي يلجأ إليه الطبيب من أجل الوصول إلى عالج  ت التجربةأصبح

 أجل الوصول إلى نتائج علمية جديدة
(4)

أن التجارب في كل مجال علمي أو فني هي وسيلة فعالة  الريبف .

للوصول إلى  ؤهااعلمالتي يجريها  المستمرة األبحاثمن وسائل تطوره،  فالطب يتقدم كل يوم بفضل 

الطبية الناجحة لم  األعمالالتي لم يوفق الطب بعد إلى عالج ناجح لها، فجميع  لألمراضعالج جديد 

التجارب الطبية عبر إاليتوصل إليها العلماء 
(5)

 . 

                                                             

، نشرة طبية على شكل كتاب اصدرتها الوحدة االخالقية لجمعية الطب العالمية / . جون ويليامز ، االخالقيات الطبية  1

 . 34، ص  2005تونس ،  –ترجمة د. محمد الصالح بن عمار  –2005 –فرنسا  –قسم االخالقيات 

 19د فيروس كوفي العالج واللقاح المناسب الذي يحد من انتشار إليجاد. مثل التجارب التي اجريت وما زالت تجرى 2 

 .   . وانفلونزا الطيور الخنازير وفقدان المناعة المكتسبة او ما يعرف باإليدز2020بداية  2019الذي ضرب العالم نهاية 

، الضوابط القانونية المستحدثة إلجراء التجارب الطبية على جسم اإلنسان في  اديحم محمد رضا ، لدينبركات عماد ا. 3 

 8، بحث منشور في جملـة القانون الدولي و التنمية ، عدد خاص ، مجلد  11-18ضوء قانون الصحة الجزائري الجديد 

 . 95، ص 2020، نوفمبر  2عدد 

، بركات عماد الدين ، االطار القانوني للقيام بالتجارب الطبية على جسم االنسان ، بحث منشور في   د. حمليل صالح . 4

،  2،  المجلد 8مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية تصدر عن جامعة محمد بوضياف / الجزائر ، العدد 

 . متاح على شبكة االنترنت  379، ص  2018ديسمبر 

أحمد طه، األساليب الطبية المعاصرة وانعكاساتها على المسؤولية الجنائية للطبيب وتحديد لحظة الوفاة، دار  . محمود  5
 .283، ص  2015الفكر والقانون، المنصورة، 
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العلمية  األصولضرورة عملية ال مفر منها، إذ حتى ولو كانت  األنسانإذ تعتبر التجارب الطبية على 

 المراحلفي مرحلة من  األنسانبد من التجريب على الأنه  إالتحتم ضرورة إجراء التجربة على الحيوان 

 األنسانبين  ةالفيزيولوجي االختالفاتبسبب محدودية التجارب على الحيوان، والسبب في ذلك أن 

في صالحيتها على جسمه ومدى  لألدويةالفعلي  األثر لمعرفة اإلنسانوالحيوان توجب التجريب على 

العالج
(1)

. 

 

 أهمية الدراسة : 

واستيعاب المشكالت  قانونيفي الجانب ال البحوث الطبيةبيان وتوضيح أحكام تبرز اهمية الدراسة ب

 . الناتجة عنها وما يستجد من تجارب علمية حديثة على اإلنسان

 مشكلة البحث :

اال ان اكثر الدول لم ها في السنوات األخيرة توالفوائد التي جلب بحوث الطبية التجريبيةال بالرغم من اهمية 

تنظمها بتشريعات قانونية عامة تتمثل بتشريعات المسؤولية الطبية او خاصة تتعلق بتشريعات تنظيم 

التجارب الطبية والتأمين االلزامي للمسؤولية عن التجارب الطبية االمر الذي يتطلب من المشرع التدخل 

مة سالزيادة المشاكل والمخاطر التي تهدد في سع هذا التو بتنظيم هذا المجال الطبي الحيوي لما يرافقه

 . حياة البشر و

  منهج الدراسة :

المقارن بتناول القانون المدني  المنهج الوصفي التحليلي ناهذه الدراسة فقد اعتمدالخاصة لطبيعة للنظرا  

تنظيم البحوث الطبية اإلكلينيكية   ونناق بها جاء تيتحليل النصوص القانونية الالعراقي والمصري و

 1988 لسنة 88/1138رقم الفرنسي  ، والقانون الجزائري قانون حماية الصحة وترقيتها، و المصري

 . والذي يحدد شروط إجراء التجارب الطبية

 هيكلية البحث :

 . بالبحث الطبي التجريبي وانواعهالتعريف  : المبحث االول

 . الطبي التجريبي البحثتعريف  المطلب االول :

 .التجريبية الطبية  البحوثانواع  المطلب الثاني :

 وضمانات ممارستها القانونية .   البحث الطبي التجريبيمشروعية  : المبحث الثاني

 الطبي التجريبي . البحثمشروعية ممارسة  المطلب االول :

 . البحث الطبي التجريبيلصحة  الضمانات القانونية  المطلب الثاني :

المسؤولية المدنية عن االضرار الناجمة من البحث الطبي التجريبي واالثار المترتبة  :المبحث الثالث

 عنها. 

 .اركان المسؤولية المدنية الناجمة عن البحث الطبي التجريبي المطلب االول :

 . التجريبي الطبي البحث الناجمة المدنية للمسؤولية القانونية الطبيعة المطلب الثاني :

 . التجريبي الطبي البحث  عن الناجمة المدنية المسؤولية على المترتبة االثار : الثالث المطلب

                                                             

 2010، دار الفكر والقانون، مصر، المدنية المسؤولية. خالد بن النوي، ضوابط مشروعية التجارب الطبية وأثرها على   1

 . 60، ص 
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 المبحث االول

 بالبحث الطبي التجريبي وانواعهالتعريف 

بشكل عام وتمييزه عن التدخل  البحث الطبيلتناول موضوع البحث الطبي التجريبي البد علينا من الكالم 

التي تتم من قبل البحوث الطبي العالجي الذي يتم من قبل االطباء بمناسبة عالجه للمرضى مع بيان انواع 

 ن .ياالطباء والمختصين ، وهو ما سوف نوضحه من خالل المطلبين التالي

اما المطلب الثاني فسوف لغة واصطالحا   البحث لغة والبحث الطبيفنتناول في المطلب االول تعريف 

 :  نتناول في انواع البحوث الطبية التجريبية وكما يأتي

 

 المطلب االول

 تعريف البحث الطبي

والتدخل العالجي الذي يقوم به  البحث الطبيال بد من التمييز بين  بالبحث الطبيلتوضيح المقصود  

والتدخل العالجي كون  البحث الطبيالى صعوبة التمييز بين  فيذهب البعض االطباء لعالج المرضى .

عمال  تجريبيا  من خالل وصف عقار طبي جديد فأنه يقوم  ل عملية تدخل عالجي تقريبا  يباشالطبيب في ك

بتجربة طبية ، كما انه قد يذهب الجراحين الى اجراء عمليات جديدة كما العمليات التي تجري بالناظور 

فأنهم يقدمون على تجربة طبية جديدة
(1)

بأنه " مجموعة االعمال الفنية والطبية  التدخل العالجييعرف و . 

البحث التي يباشرها الطبيب لمصلحة المريض والتي يكون الغرض منها تحسن حالته الصحية " اما 

فيمكن تعريفه بأنه " انحراف عن االصول الطبية لغرض اكتساب معرفة جديدة تنفع في ايجاد  الطبي

تعصية او للوصول لتفوق علمي في مجال من مجاالت الطب " واوبئة مس ألمراضعالج 
(2)

 . 

يتكون ويهدف إلى الوصول إلى التعلم والمعرفة بصفة عامة ، الذي بحث العلمي هو السبيل الوحيد وال

  لعلمياو  البحثالبحث العلمي من كلمتين أساسيتين، هما: 

السؤال أو التحري أو التقصي أو التفتيش عن أمر ما أو عن حقيقة معينة بتفكير منطقي يعني "  البحثو

تجربته عمليًا إن أمكن، وذلك لوصول إلى مبتغى هذا البحث أو هذا مبني ا على التأمل والتفكر وبالتالي 
إلى العلم وهو التفكير في األمر أو الشيء للوصول إلى حقائق  االنتساب" عني في العلمياما  . السؤال

وجديد االكتشافات، وهو ال يعتمد على افتراضات بعينها أو قواعد مقننة، بل يعتمد على خبرة اإلنسان بعد 

" اجتهاده في هذه األشياء المدروسة
(3)

. 

                                                             

م االنسان )ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسؤولية س. د. خالد نوري ، المبادئ الخاصة بحماية ج 1

 . 50، ص  2010( ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ،  المدنية

رسالة ماجستير / جامعة . ينظر بهذا المعنى ، ايمان عايد محمود قصراوي ، المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية ،  2

 . 3، ص  2018نابلس ،  –النجاح الوطنية 

تاريخ الزيارة  academy.com. تعريف البحث الطبي لغة واصطالحا  ، مقال منشور على شبكة االنترنت على الموقع  3
. 9.20ساعة  1/11/2021  مساء 
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 ل  ع  مصدره ف  للوصول لنتيجة لم غير معروفة ، و الجهد في موضوع ما بذل"  بأنه البحث لغةويعرف      

اثْ  ، و بُُحوث : الجمع ث  ل أصلها الفع بحث كلمة 0 أْبح  صيغة الماضي المجهول منسوب لضمير  في  ب ح 

"حثبه وجذع بحث وجذر هو المفرد المذكر
(1)

.
 
  

استخدامه في تجميع البيانات يتم الذي منظم، المقنن والسلوب األ : بأنه " البحث اصطالحا  ويعرف       

للتيقن من مدى  تهاومراجع هاوالمعلومات الموثوقة بدقّة كبيرة، وتدوين المالحظات الصغيرة، ثّم تحليل

الوصول إلى بهدف ،  إلضافة معلومات جديدة عليهاان كان ضرورة لذلك التعديل عليها وصحتها، 

عرض تتقد تواجه او التي قوانين وفرضيات ونظريات جديدة تساعد وتساهم في حل المشكالت التي 

" البشرية جمعاء
(2)

 . 

الغرض منها من قبل اصحاب االختصاص  لها سلسلة خطوات مخططبشكل عام انها "  ويقصد بالبحث

"  الحصول على معلومات جديدة و، أ ، أو حل مشكلةية اختبار فرض
(3 )

.  

اما البحث الطبي فيعرف بأنه " كل بحث او اختبار يقع على الكائن البشري في ضوء تطور المعطيات 

الحياتية والطبية "
(4)

 .  

االعمال التي يلجأ اليها االطباء اذا اصطدموا بحالة تحتار في عالجها البحث الطبي فقط بقصد ال يو

والمختصون للوصول الى  ءكذلك االبحاث التي يقوم بها األطبابل يقصد بها ،  االصول العلميـة الثابتـة

عالج جديد لمرض او وباء
(5)

 . 

  : فهو  ةالقانوني التشريعاتفي  البحث الطبي اما تعريف

تدخالت عالجية أو  يتجـرى علـى متطـوعين من البشر لتقييم سالمة وكفاءة أ يالدراسات أو التجارب الت

دوائية أو جراحيـة أو غذائيـة أو وقائية أو تشخيصية ، بهدف التوصل إلى اكتشافات علمية أو وقائية أو 

البيانات الطبيـة الخاصـة  يتجرى للتنقيب ف يتشخيـصية أو عالجية لألمراض ، وكذلك الدراسات الت

، وفق ا للمعايير األخالقية للبحث  يتدخل جراحبالمتطوعين الستبيان تقييم رجعى ألثر دواء أو سلوك أو 

المتعارف عليها دولي
(6)

 . 

بحاث والدراسات التي تجري على الكائن اال "بأنه الطبية بالتجارب الخاص سيالقانون الفرن كما عرف

"البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية
(7)

  .  

، المعرفةحث منهجي غير إكلينيكي يهدف إلى تنمية بل " ك بأنهالطبي البحث  األوروبية ت االتفاقيةوعرف

"فيها بطريق مباشر المساهمةعلى وجه العموم، أو 
(1)

 . 

                                                             

 . معجم المعاني الجامع . 1

 المرجع السابق .. تعريف البحث الطبي لغة واصطالحا  ،  2

. عفاف عطية كامل معابرة ، حكم إجراء التجارب الطبية العالجية ) على اإلنسان والحيوان( ، رسالة ماجستير ، ،  3

 .2، ص 2002جامعة اليرموك، األردن، 

واتجاهات القضاء ، . بابكر الشيخ ، المسؤولية القانونية للطبيب / دراسة في االحكام القانونية لسياسات القوانين المقارنة  4

 . 301، ص 2000مطبعة الحرية ، الخرطوم ، 

. ينظر بهذا المعنى د. منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني  5

 . 16فة، ص ،جامعة الكو 7والقوانين العقابية والطبية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية، كلية القانون، العدد 

 23الصادر في  2020لسنة  214من قانون تنظيم البحوث الطبية اإلكلينيكي المصري رقم  1. الفقرة االولى من المادة  6

 . ٢٠٢٠ديسمبر 

 . 1988-12-20الصادر في  1138/88 الطبية رقم بالتجارب الخاص سيمن القانون الفرن29الفقرة االولى من المادة 7. 
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 المطلب الثاني 

  البحوث الطبية التجريبيةانواع 

المريض وشفائه ج التختلف التجارب الطبية بحسب القصد العام من إجرائها، فإذا كان القصد منها ع

تجارب طبية  تجربة عالجية واذا كان القصد الحصول على معارف طبية فهي وتخفيف االلم عن فتعد

 نا نستنتج ان التجارب الطبية على نوعين هما :همن علمية 

العالجيةالطبية  بحوثال . أ
(2)

، أي محاولة عالجية التي تهدف إلى تحقيق غاية  بحوثوهي ال : 

 كاألدويةتجربة طرق جديدة في التشخيص والعالج،  خاللللمريض من  الجالوصول إلى إيجاد ع

أو غيرها من الوسائل الطبية الحديثة، فإجراء التجربة يكون في إطار محاولة  األشعة الجديدة، أو 

جية للمريضالع
(3.) 

تجريب طرق  خالل من المريض جالع إيجاد محاولة هو البحوث من النوع هذا من األساسيفالغرض 

  .أو غيرها من الوسائل الحديثة األشعةالجديدة، أو  كاألدويةجديدة في العالج 

وطريقة البحث العلمي المعمول بها لدى االطباء تمر بأربعة مراحل هي
(4)

 : 

تجارب تجري على عدد صغير من متطوعين ذو صحة جيدة قد يدفع لهم ماال لقاء  المرحلة االولى :

 مشاركتهم في هذه المرحلة يتم ضبط مقادير الدواء لمعرفة طريقة استيعاب الدواء ومفعلوه على االنسان .

المرحلة على مجموعة من المصابين بمرض يفترض عالجه بالدواء محل  هذه تجري المرحلة الثانية :

 حث .الب

هي المرحلة العالجية التي يعطى فيها الدواء لعدد كبير من المرضى بعدها تجرى  المرحلة الثالثة :

 االخرى . باألدويةمقارنة بين مفعول الدواء محل البحث 

                                                                                                                                                                                              

 والطب البيولوجي األنسانبحماية حقوق  والمتعلقة 1998الصادرة بستراسبورغ بفرنسا في يناير  األوروبية االتفاقية . 1

26/1/1981بتاريخ  األمريكيةالصحية  اإلدارةالفيدرالية الصادرة عن  وهو ما اشارت اليه الالئحة،  التجربة الطبية
 
 . 

في  ٢٠٢٠ديسمبر  23الصادر في  2020لسنة  214لقد ميز المشرع في قانون تنظيم البحوث الطبية اإلكلينيكي رقم  . 2

البحوث ما قبل اإلكلينيكية والتي عرفها  .١) بين التجارب الطبية فقسمها الى نوعين هما : ( من المادة االولى1،2الفقرة )

بكـرة تسبق التجربة على اإلنسان ، وتهدف إلى تحديد درجات أمان وفاعلية بـ " البحوث التي تجرى في مرحلة تجريبية م

التدخل الطبـي المراد در استه ، وتتم من خالل االختبارات المعملية أو استخدام حيوانات التجـارب ، وذلك وفق ا للمعايير 

ي عرفها بـ " الدراسات أو التجارب التي البحوث اإلكلينيكية والت .2. الدولية المقررة فى البحوث ما قبل اإلكلينيكية" 

البشر لتقييم سالمة وكفاءة أي تدخالت عالجية أو دوائية أو جراحيـة أو غذائيـة أو وقائية أو تجـرى علـى متطـوعين من 

 يعلمية أو وقائية أو تشخيـصية أو عالجية لألمراض ، وكذلك الدراسات الت اكتشافات بهدف التوصل إلى تشخيصية ،

، وفق ا  يالبيانات الطبيـة الخاصـة بالمتطوعين الستبيان تقييم رجعى ألثر دواء أو سلوك أو تدخل جراح يللتنقيب ف تجرى

 " .للمعايير األخالقية للبحث المتعارف عليها دولي

، جامعة نايف رسالة ماجستير، اإلنسانالجناية عن التجارب الطبية على  المسؤولية. إبراهيم بن عبد العزيز آل داوود،  3

 . 20ص  ، 2013، الرياض، األمنيةالعربية للعلوم 
 . 2020المعنى بالبحوث الطبية اإلكلينيكية المصري لعام . ، مشروع القانون  35، مرجع سابق ، ص جون ويليامز .   4
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في هذه المرحلة تجري بعد طرح الدواء بالسوق مع مراقبة االعراض الجانبية للدواء  المرحلة الرابعة :

 والتي لم تكن ظاهرة اثناء التجربة .  

، غير أن المريضمن حيث الغرض وهو عالج  المحضة العالجية التدخالت بحوثويشبه هذا النوع من ال

منها المكتسبة المعارفمن  خريناألميزة أخرى وهي إمكانية استفادة  بحوثلهذا النوع من ال
(1)

 . 

التي تفتقد إلى دواء معروف  المرضية الحاالتفي  المريض عالجتكون بقصد  العالجيةالطبية  والبحوث

توجب على الطبيب  واألخالقوالقانون  المنطقمتاحا فإن  المريض عالجكفيل بتحقيق الشفاء، أما إذا كان 

مريضلالجديدة التي يمكن أن تضر ا ة العالجيةيلجأ إلى مثل هذه التجارب الطبي ان ال
(2)

 . 

على  نساناإلتستخدم فيها وسائل أو طرق جديدة على  بحوثهي :  العالجيةالطبية غير  البحوث . ب

علمي تحقيق هدف بشكل عام إلى  بحوثوتهدف هذه ال،  على حد سواء مريضمنهم والسليم ال

دون وجود  ، نسان أو غير ذلك مناإلثبات صحة نظرية معينة أو معرفة مدى تأثير عقار على إل

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للخاضع للتجربة
(3) .

 

الطبية هو الهدف أو الغرض  بحوثالتعريفات يتضح أن ما يميز بين نوعي الهذه  خاللفمن 

تهدف إلى إيجاد أفضل  العالجية بحوثالذي يسعى الطبيب إلى تحقيقه من وراء كل منها، فال

ممن  المرضىمع إمكانية تعميم هذه الفائدة إلى غيره من  المريضلصالح  الممكنةطرق العالج 

، فالهدف العالجيةو غير أ المحضةالعلمية  بحوثالاما  مستقبال   أم حاال المرضيشتكون من نفس 

منها هو كسب معارف جديدة بخصوص التشخيص أو العالج كأن يجرب الطبيب مفعول 

  .ضىجية لم يسبق تجربتها فيما مالمستحضر طبي جديد أو طرق ع

 

 المبحث الثاني

  القانونية  رستهات ممضماناو البحث الطبي التجريبيمشروعية 

 

 لما لهذهكونه يتعلق بجسم اإلنسان ،  واسعا   فقهيا  وقانونيا  الطبية جدال   بحوثالمشروعية القيام بكان ل

ظام قانوني يوزان بين ن، وبالتالي محاولة البحث ألجل وضع  في تقدم الطبمن دور  بحوث والتجاربال

قدر من الحرية لكي  بحوثلها، وضرورة منح القائم بهذه ال الخاضعونوهما حماية األشخاص  أمران

المستعصيةالعالج لكل األمراض  يجادإلالطب  يتقدم
(4) 

رجال القانون الى دراسة مشروعية مما دفع  .

الطبية من الناحية الشرعية والقانونية والسعي الى توفير الضمانات الالزمة  البحوث والتجارب اجراء 

الطبية . وهو ما سنحاول الكالم عنه في هذا المبحث من خالل  بحوثلحماية االشخاص الذين تتم عليهم ال

الطبية التجريبية اما  بحوثتقسيمه على مطلبين نخصص المطلب االول لبيان مشروعية ممارسة ال

التي يجب توافرها في  الطبية التجريبية بحوثالضمانات القانونية للالمطالب الثاني فسوف نخصص لبيان 

 ي :تلك االبحاث وكما يأت

 

 المطلب االول 

                                                             

 35، ص سابق  مرجع. خالد بن النوي،   1

 . 20،ص مرجع السابق . إبراهيم بن عبد العزيز آل داوود،   2

 -. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني إلجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية  3

 .116،ص  2014دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

دراسة شرعية قانونية ، بحث عماد الدين بركات ، محمد رضا حمادي ، التجارب الطبية والعلمية على جسم اإلنسان .  4

كلية الحقوق  ـ  -بن يوسف بد خدة  –تصدر عن  جامعة الجزائر  –منشور في مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية 

 . 469، ص  2020،السنة: 05،العدد: 57المجلد:
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  البحث الطبي التجريبيمشروعية ممارسة 

 

الشرائع  اتهقرا أهم الحقوق التيمن  االنساني الجسد المةوس حياةالحرمة في شك أن الحق  ال

وهو ما دفع الكثير الى الدخول في نقاش  اإلنساننصت عليها المواثيق الدولية لحقوق والتي السماوية 

على البحوث التجارب الطبية فكان هنالك من يجيز اجراء هذه البحوث وحول مشروعية اجراء 

للكالم عن مشروعية و . البحوثالعكس من ذلك كان هنالك من ينادي بعدم مشروعية مثل هذه 

البحوث ال بد لنا من تناول موقف الشريعة االسالمية من التجارب الطبية التجريبية البحوث وممارسة 

وموقف التشريعات القانونية والمعاهدات واالتفاقيات الدولية والتي سوف  نتكلم التجارب الطبية و

 كما ياتي :  عنها

 

 التجريبية :التجارب الطبية البحوث وموقف الشريعة اإلسالمية من  اوال  :

عرف له عالج، أو م ييجاد عالج لمرض لتجربة عالجية تهدف ا  التجربة قد تكونبينا فيما  سبق بأن 

تحقيق هدف ت العالجية تجارب غيراو  . وسيلة أخف ضررا  على المريض من الوسيلة المتبعة اتباع

 جديد اليجاد الحلول عالج المراض مستعصية ارهقت كاهل االنسانية . وطبي علمياكتشاف 

ال ريب أن من مقتضيات حق اإلنسان في سالمة جسده، هو حظر كل عمل أو فعل من شأنه أن يشكل ف

عليه، حتى ولو صدر من صاحب الحق نفسه، ذلك ألن حرمة الجسم البشري لإلنسان غير قابل اعتداء 

، ومع ذلك فهذا الحق ليس  للتنازل عنه ولو بموافقته، ألن هذا الحق من الحقوق المشتملة على حق هللاا

ذن بالمساس بهذا إطار الحاجة والضرورة والتي من بينها اإل في مطلقا ، وٕا نما قد ترد بعض االستثناءات،

الحق بغرض العالج
(1)

 . 

مستندين في ذلك لما  التجربة الطبية العالجيةالبحث وتفق فقهاء الشريعة االسالمية على مشروعية فأ

فلجأوا الى القياس على ماورد في  . الثبوتية لفقهيةوالقواعد ا ورد من ادلة في القران والسنة النبوية 

)وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة (القران الكريم من ايات لحفظ النفس 
(2)

والى السنة النبوية التقريرية  
(3)

  .

مجامع الفقه معظم الفتاوى الشرعية الصادرة من  كما ان
(4)

وجمعيات االفتاء االسالمية 
(1) 

. 

                                                             

ي سالمة جسده في الفقه اإلسالمي، منى سالمة سالم أبو عيادة، اآلثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق اإلنسان ف . 1

، ص  عماد الدين بركات ، محمد رضا حمادي. نقال عن  133ص  ، 2010، غزة،  الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير 

470 . 

 سورة البقرة . 195. االية  2

ى اأْل ِطبّاُء . ففي رواية ان أسماء بنت عميس تركت التداوي بالشبرم )  3 وهو من االدوية التي كان يستطبب بها الّتِي أ ْوص 

اله (  ف ْرِط إْسه  ط ِره ا و  ا ِلخ  اِله  بعد أن تبين لها أثاره الضارة في العالج، وجربت عالجا  آخر فأثنى عليها النبي بِت ْرِك اْستِْعم 

بعة االولى ، الجزء طالالترمذي، الجامع الصحيح ،  أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة. نقال عن صلى هللاا عليه وسلم 

 1998، شركة ومكتبة مطبعة مصطفى الباني، مصر،  1790، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، الحديث رقم  الرابع

 .164، ص 

 با  التي يكون عليها المريض، فقد يكون التداوي واج تحكمه حسب الحاالمجمع الفقه االسالمي )السعودية( في  فصل.  4

إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، وقد يكون مندوبا إذا أدى تركه إلى إضعاف البدن، وقد يكون مباحا إذا لم يترتب 

 - إزالتها عنه أي من النتائج السابقة، وقد يكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  .ج الطبيعالالمتعلق بال 01992عام ( 5/7)67الدولي رقم  اإلسالميقرار مجمع الفقه 
-9الموافق  1412ذي القعدة  12-7المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 
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إلى معرفة ودراسة جدوى االكتشافات  الطبيب، إن سعي " زاليُ  الضرر"  الشرعيةاألدلة من القواعد و

زيل الضرر عن والطرق الطبية، المتوقع منها أن تساعد في عالج المرضى أمر شأنه أن يُ  العالجية

 مشروعية، فدل ذلك على الثانيةبالدرجة  المريض الخاضع للتجربة بالدرجة األولى، وعن سائر المجتمع

التجارب  بشرعيةالتي استدل بها الفقهاء للقول  الشريعةمن القواعد العامة في  ةجيالتجارب الطبية العال

تعالى إذا أباح شيئا  أباح  هللااعز وجل للتداوي من األمراض، والقاعدة العامة أن  هللاا، إباحة  العالجية

للتداوي، وقد ال يتم بيح بالضرورة استخدام الوسائل المسخرة ، فإباحة التداوي تُ  الوسائل المؤدية إليه

ألن الوسائل حكم  العالجية، فال مفر من التجارب بة معرفة هذه الوسائل أو الطرق إال عن طريق التجر

المقاصد
(2) 

 اما بالنسبة لموقف الشريعة االسالمية من البحوث الطبية التجريبية : 

البحوث التجريبية على جسم االنسان بعد اعتماد الضوابط  مشروعية اجراءاالراء الفقهية الى  تفقد ذهب

االساسية لتلك االبحاث من خالل اشتراط موافقة الشخص الذي تتم عليه التجربة الطبية واشتراط 

على اعتماد ضوابط البحوث الطبية األحيائية  الفقه االسالمي يؤكد مجمع، ف المصلحة من تلك التجربة

عليها الوثيقة المشار إليها في ديباجة القرار باعتبارها تُنظم عملية إجراء على اإلنسان التي اشتملت 

البحوث الطبية األحيائية في إطار مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية
(3)

 . 

 

 

 التجريبية : الطبية مشروعية البحوثثانيا  : موقف التشريعات القانونية 

في ذلك بين التجارب الطبية  تالتجارب الطبية فميزاختلف اتجاه التشريعات القانونية حول مشروعية 

 وكما يأتي : العالجية والتجارب الطبية غير العالجية

 التجارب الطبية العالجية :   .1

                                                                                                                                                                                              

وني لمجمع الفقه االسالمي الدولي / منظمة التعاون االسالمي / منشور على الموقع االلكتر م1992أيار )مايو(  14

aifi.org-https://iifa/  م . 11.45الساعة  6/11/2021تاريخ الزيارة 
الشرعية  مستدلة بالنصوص،  اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، في المملكة العربية السعودية على مشروعية العالج افتت . 1

لعالج المرضى  غاثة الملهوف، وأوجبت على الطبيب المعالج بذل ما في وسعه التي توجب التعاون و ٕاغاثة المحتاج وإ 

 20913، رقم  فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكة العربية السعودية) بغية شفائهم أو التخفيف من آالمهم 

كما أقر مجمع الفقه اإلسالمي مشروعية التداوي، وفصل حكمه حسب الحالة التي يكون عليها  . المتعلقة بحكم العالج ،

، فقد يكون التداوي واجبا  على الشخص إذا كان تركه يؤدي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، وقد يكون  المريض

ن مباحا  إذا لم يترتب عنه النتائج السابقة، وقد يكون مكروها  أخيرا  إذا كان مندوبا  إذا أدى تركه إلى إضعاف البدن، وقد يكو

منشور على الموقع االلكتروني لمجمع الفقه االسالمي  . منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها بفعل يخاف 

 م 11.45الساعة  6/11/2021تاريخ الزيارة  /aifi.org-ttps://iifahالدولي / منظمة التعاون االسالمي / 
(، رسالة تأصيليةالجنائية عن التجارب الطبية على اإلنسان )دراسة  ةيالمسؤولابراهيم عبد العزيز آل داوود ، .   2

 . 46، ص 2013،  ، الرياض األمنيةة للعلوم بي، جامعة نايف العرماجستير

 
3

بشأن الضوابط الشرعية للبحوث  2006يونيو، في 28 (17/10) 161قرار رقم: الالفقه االسالمي في  مجمع فقد اكد . 

على اعتماد المبادئ العامة واألسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة ألخالقيات األبحاث  الطبية البيولوجية على اإلنسان

 2 اص وتكريم اإلنسان أصل ثابت مقرر في الشريعة اإلسالميةاحترام األشخ. 1حيائية )البيولوجية( من خالل  الطبية األ

ف   يِّب اِت و  ن  الطَّ ْقن اهُم ّمِ ز  ر  اْلب ْحِر و  ْلن اهُْم فِي اْلب ّرِ و  م  ح  ْمن ا ب نِي آد م  و  ل ق دْ ك رَّ ل ْقن ا ت فِْضيال ( لقوله تعالى: )و  ْن خ  مَّ ثِير  ّمِ ْلن اهُْم ع ل ى ك  ضَّ

  جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد.) ق المصلحة وهو أصل في الشريعة اإلسالمية من خاللتحقي". 70اإلسراء"

https://iifa-aifi.org/
https://iifa-aifi.org/
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بشرط احترام  العالجيةإلى القول بمشروعية التجارب ئي والقضا يةفقهلتذهب جل اآلراء ا

والقانونية التي تحكمها األخالقية المبادئ
(1)

 . 

 العالجيةبشأن التجارب الطبية  التفاقانونية التي ذهبت الى اقهو الحال بالنسبة للتشريعات الكذلك 

مريض ج الالعالطبيب منصرفة نية تكون أن  أي ضرورة  العالجتوافر قصد بشرط  واعتبرتها مشروعة

من  مريضالتام لل شفاءالالوصول إلى  من التجربة العالجية هوإلى غاية أخرى، فيتعين أن غرضه  ال 

مرضه
(2)

. 

فمعظم التشريعات الطبية
(3)

 جيعالكان إجراؤها بغرض ما إذا  العالجيةشرعية التجارب الطبية اقرت ب 

 اكبر من فشلهاالنجاح  احتماالتوإنقاذ حياته، وبشرط أن تكون  ة المريضمعانامن لتخفيف يهدف الى ا

بالنسبة للعلم  المتوقعةللشخص من الفائدة  أقل ضررا العالجيةعلى التجربة  المترتبوكان الخطر 

والمجتمع
(4)

 . 

 عالجأن الطبيب عند " على  الفرنسيةللجمعية الطبية  األخالقيالقانون  نص العالجيةففي مجال التجارب 

من غيرها لصالح  األفضل التي يعتقد أنها العالجيةحر في اختيار أفضل الوسائل والطرق  المريض

" جديدة عالجيةمريضه فمن حقه أم يطبق طريقة تشخيصية أو 
(5)

. 

، حيث اعتبر أن الهدف من الشفاء العالجيةكأساس لتبرير التجارب  العالجيإذ استند الفقه إلى الغرض  

في كأصل عام  اللجوء للتجربة الطبية يمكن للطبيب  ال، و شروعية هذا النوع من التجاربهو أساس م

متفق عليها بين أهل الطب ناجعة عالجيةعند وجود طرق  عالجال
(6)

إذ يلتزم الطبيب في هذه الحالة  ، 

إليه ، ويمنع عليه مباشرة التجريب مهما كان الغرض الذي يهدف الثابتة العلمية لمعطياتاباحترام 
(7)

 . 

والذي ينظم كيفية إجراء التجارب الطبية  1964ميثاق هلسنكي الصادر سنة ذهب والى نفس االتجاه 

 في ، المرضى الجللطبيب الحرية أثناء عهذا الميثاق على انه "  ، إذ أكداإلنسانوالدوائية على  العالجية

 المستحدثة العالجيةوفقا الطرق  ،الج والع التشخيص في المستحدثة الطرق استعمال
(8)

 . 

 الطبية غير العالجية )التجارب العلمية( :البحوث  .2

                                                             

. د. حمليل صالح ، بركات عماد الدين ، االطار القانوني للقيام بالتجارب الطبية على جسم االنسان ، مرجع سابق، ص  1

385 . 

حمايته جنائيا القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، . بوشي يوسف، الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق   2

 . 116، ص  2013تلسمان، 

 كقانون االمريكي والفرنسي واالماني والنمساوي ..  3

السنة  ، 458، العدد اإلسالمي، مجلة الوعي اإلنسانللتجارب الطبية على  واألخالقية، الحدود الشرعية  . بلحاج العربي 4

 . 61،60، ص  ، 2003الكويت، ديسمبر  ، 4

. نقال عن: خالد مصطفى فهمي، خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني إلجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسؤولية  5

 .130، ص  2014، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة -الطبيب الجنائية والمدنية

بأن الطبيب الذي  ، 16/05/1963ما قضت به محكمة السين في وهو . 65خالد بن النوي، المرجع السابق، ص  . 6

طرق لم يكن الهدف  ستخدامهاليمارس تجربة غير ضرورية للمريض يرتكب خطأ مهنيا وأضافت أن مسؤولية الطبيب 

 130منها عالج المريض. خالد مصطفى فهمي، المرجع نفسه، ص 

لطبيب الذي يمارس تجربة غير ضرورية للمريض يرتكب ،بأن ا 16/05/1963. وهو ما قضت به محكمة السين في  7

. خالد مصطفى فهمي، المريضستخدامه طرق لم يكن الهدف منها عالج الخطأ مهنيا وأضافت أن مسؤولية الطبيب 

 130نفسه، ص  المرجع
 . 2000وسنة  1975مرتين سنة  اإلعالنتم تعديل هذا  . 8
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التجارب الطبية العلمية على البحوث واحتدم الجدل بين الفقهاء حول مدى قانونية ومشروعية إجراء 

التي استقر الفقه على مشروعيتها  العالجيةالتجارب الطبية البحوث و، وذلك على عكس  اإلنسان

والواقع أن أساس هذا .  حياتهم وتهدد بهم تفتك التي الخطيرة األمراض من المرضىوضرورتها لتخليص 

االعتبار االول هو بين اعتبارين مختلفين،  رجيحمن مشكلة الت المسألةالجدل يرجع إلى ما تثيره هذه 

اما ، اإلنسانحرية الطبيب في إجراء التجارب العلمية على  إطالقمن  تفتضيهحرية البحث العلمي وما 

ي فهو عدم الجواز بسالمة الجسد البشري والحق في سالمته البدنية وهو ما دفع الى ظهور االعتبار الثان

ولكل من هذين االتجاهين  اإلنسانللتجارب الطبية العلمية على  المؤيد واالتجاهرافض اتجاهين اتجاه ال

 حججه ومبرراته في هذا الشأن والتي نبينها

 كما يأتي :

 االتجاهاستند أنصار هذا  اإلنسانالتجارب العلمية على البحوث القيام  لمشروعيةالرافض  االتجاه  .1

إلى العديد من الحجج لتأييد  االلمان وبعض والمصري واإليطالي سيوالذين يمثلون غالبية الفقه الفرن

خطأ قد يولد ال أن إجراء التجربة الطبية  :قولهم بعدم مشروعية إجراء التجارب الطبية العلمية منها

والتي ال يجوز المساس  اإلنسانبسالمة جسم  الماسة األعمالوالتي تعد من  مسؤوليةللموجب البي طال

ذاته اإلنسانلضرورة فائدة  إال بها 
(1)

 . 

أرادا أن يتعرفا على مبلغ  على طبيبين  16/5/1935الفرنسية  وتطبيقا لذلك حكمت محكمة السين

بأخذ قيح مصاب بهذا للتبين من مفعوله على االطفال فقاما  ي العارضرالعدوى في مرض الزه

بالزهري،  ( الخاضع للتجربة)نجم عن هذه التجربة إصابة الطفل ف سليم لطفلوتطعيمه  المرض

فقط  حكمها بأن التجربة كانت بقصد الشهرة العلمية المحكمةوقد بررت 
(2)

 . 

على  المحضةالتجارب العلمية  إلباحةبالرضا  االعتدادرأيهم على عدم  االتجاهيؤسس هذا و

على  ، فكيف يؤسساإلباحةمبرر لها في القانون الجنائي في مجال أسباب  الاعتبار أنها أعمال 

دي من أي علةامليشتكي كيانه ا الإباحة تدخل جراحي على شخص سليم 
(3)

. 

البحوث اما بالنسبة للتشريعات القانونية فقد تفاوت موقفها في بيان مدى مشروعية هذا النوع من  

من ذلك  العكس وعلى ، العلمية الطبية التجارب يبيح نصا سيالفرن القانون المدنيلم يتضمن ف التجاربو

 بالنص علىالطبية نصا يحظر هذا النوع من التجارب صراحة لنصه  المهنةقانون قواعد وآداب  تضمن

تحت مراقبة واشراف  مالئمةبعد دراسات بيولوجية  إاليجوز استعمال دواء جديد على مريض  ال "أنه 

عندما يؤدي هذا إلى مصلحة مباشرة للخاضع للتجربة إاليكون كذلك  والدقيق، 
(4) 

. 

 العسكريين والمرضىالخاصة بالجرحى  1949التشريعي هذا فإن اتفاقيات جنيف لسنة  الموقفوبجانب  

ولو برضاهم،  األسرىأو  المحتلة الدول أبناء على العلمية التجارب إجراء تجريم على نصت الحرب في

الذين  األشخاصوالذي تضمن حظر إجبار  األولمن البروتوكول  ( 11/2) المادةوهو ما أكدت عليه 

ممارسة العمل الطبي أصول . المخالفة باألعماليمارسون العمل الطبي على القيام 
(5)

 . 

                                                             

والقوانين العقابية  المدنيمنذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون د. .  1

 . 23،جامعة الكوفة، ص  7والطبية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية، كلية القانون، العدد 

 . 3سابق، ص  مرجععن: محمود أحمد طه،  ال. نق 2

تهامهم بإجراء تجارب طبية المة نرمبورج العسكرية، إذ أدانت جنائيا ثالثة وعشرون طبيبا . وخير دليل على ذلك محك 3

وعلى بعضهم بالحبس مدة  باإلعدامعلى بعضهم  المحكمةعلى أسرى الحرب دون التقيد بالشروط القانونية، وقد حكمت 

 .تترواح بين عشرة وعشرين سنة

 . 118 ص سابق، مرجع يوسف، شيبو . 4

الدولية وفي  االتفاقياتفي  اإلنسانعلى  العالجيةوالتجارب الطبية غير  للبحوث. كامران الصالحي، الطبيعة القانونية  5

 9-8أيام  2008لسنة  10رقم  االتحاديالطبية في ظل القانون  المسؤوليةندوة  ، 2008لسنة 10 رقم  االتحاديالقانون 

 منشور على شبكة االنترنت. 342ص ، ةالمتحدمارات العربية اال ،2009ديسمبر 
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ت هذه التجارب كان طالما اإلنسانالتجارب العلمية على البحوث والقيام  لمشروعية المؤيد التجاها .2

تتعارض مع  التحقيق مصلحة عليا يقرها القانون ولها ، وكانت الغاية منها  مصحوبة برضا الخاضع

أو اكتساب  يمستعص لمرضج الكان الغرض منها البحث عن عأسواء العامة ،  واآلداب النظام العام

الفقه  االتجاهويتزعم هذا  السبب . فضال عن مشروعية معارف جديدة في العلوم الطبية

إلى تحقيق العلمية التي تهدف  واألبحاثبمشروعية التجارب  اإلقراريميل إلى  الذي نجلوسكسونياال

حق الشخص في تقرير مصيره،  لديهم السائد  المبدأكون ، اإلنسانمزيد من التقدم في مجال صحة 

إذا كانت  العالجيةيجوز لكل فرد حر ومسؤول ان يخضع نفسه اختياريا للتجارب غير  مما يعني انه

مجتمعلتلك التجارب لصالح ا
(1) 

 سيقلة من الفقه الفرن االتجاهويؤيد هذا ، 
(2)

.
 

جوز ي " العلى أنه منه نصت المادة التاسعة ( ف2004) اإلنسانالعربي لحقوق وهو ما ايده الميثاق 

 دراكهأعضائه من دون رضائه الحر، وا استغاللإجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو 

والمهنية،  واإلنسانية األخالقيةالكامل للمضاعفات التي تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد 

يعات النافذة في كل ه الشخصية، وفقا للتشرالمتالطبية الكفيلة بضمان ضوابط س باإلجراءاتوالتقيد 

  ." البشرية باألعضاء اإلتجار األحواليجوز بأي حال من  الدولة طرف، و

 المطلب الثاني 

 البحث الطبي التجريبيلصحة  الضمانات القانونية 

ة على جسم االنسان البد من توفير ضمانات قانونية كي يشعر الطرف الثاني يلصحة اجراء التجارب الطب

والحماية التي يسبغها القانون له وتتمثل هذه الضمانات بالضوابط التي  باألمانالذي يجري عليه البحث 

تفرضها التشريعات القانونية والتي تكون على نوعين هما الضوابط القانونية والضوابط الموضوعية 

 ين يجب توافرهما في العمل البحثي واللتين سنتكلم عنهما في الفرعين التاليين وكما يأتي :اللت

 الفرع االول 

 اإلنسانعلى جسم  البحوث العلمية إلجراءالقانونية  الضوابط

، بما فيها احتمال الضرر الجسيم الذي قد المخاطربطبيعتها الكثير من  تحتمل الطبيةالعلمية أن التجربة 

بوضع ضوابط قانونية  االهتمامضرورة  المطلوبوكان  المخاوف، ومن هنا كانت اإلنسانيلحق 

أو  عالجية ألغراض اإلنسانيجوز إجراء أي تجارب طبية على  ال، وعلى هذا فإنه إلجرائها وأخالقية

للشخص موضع  أن يكون هناك مبرر مشروع  والمتبصر المستنيربعد الرضاء  إالبهدف البحث العلمي 

التي يهدف الباحث أو الطبيب إلى تحقيقها من وراء التجارب  المصلحةاوال  والعلمية البحث  لألبحاث

البحثية ثانيا  
(3)

 . 

 هي : البحوث العلمية إلجراءومن اهم الضوابط القانونية 

                                                             

 . 2السابق، ص  المرجعمحمود احمد طه،  . 1

، ص  ، مرجع سابق ، بركات عماد الدين ، االطار القانوني للقيام بالتجارب الطبية على جسم االنسان  . د. حمليل صالح 2

388 . 

المبحوثين  حقوقان  2020لسنة  214رقم  تنظيم البحوث الطبية اإلكلينيكية  المصري ونناقمن جاء بالفصل السادس .   3

االنسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء  فيالحق . 1)تضمن   )االشخاص الذين يتم عليهم البحث الطبي(

 اييحظر اشتراك المبحوث فى . 3 يبيانات إال بعد توافر شروط المبرر العلم أيعدم اإلفصاح عن هوية أو  .2أسباب، 

بحث طبى وذلك بمنحة مكافآت أو مزايا  أي فييحظر تحفيز المبحوث لالشتراك  .4بحث طبى قبل انتهاء الفترة المحددة 

 .( نقدية أو عينية
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 :  البحث الطبيرضا الشخص بإجراء اوال  : 

،  به المريض ضيراجراء التجربة الطبية ما لم يكن العمل الطبي مباحا  و ال يرخص القانون للطبيب

التجربة لمجرد رضا  في الحقبيب الط عطيي القانون الف،  اإلباحةليس سبب  هنا المريض ءورضا

تطلبه ذلك ما يوعلة  قبل اجراء التجربة الطبية على الجسم البشريعليه  صيأو الو وليهأو  المريض

ةحصانو رعاية من اإلنسانلجسم ا
(1)

 عالجية ألغراض اإلنسانيجوز إجراء أي تجارب طبية على الف .

للشخص موضع البحث أو التجريب، أو  المستنيربعد الرضا  إالأو بهدف البحث العلمي الطبي التجريبي 

في  جوع عن رضائه ووقف إجراء التجريبالشرعي، وبأن يكون للشخص الحق في الر لممثلهعند عدمه 

وقت إذا طلب ذلكأي 
(2)

. 

أو الجوهرية للدخول في مجال  األساسية المبدئيةللشخص هو أحد اللوازم  المتبصرأو  المستنيرفالرضا  

جدا من مبدأ معصومية جسم  ي تقف في الحقيقة على حدود حساسةهذه التجارب الطبية والبحثية الت

اإلنسان
(3)

. 

، اإلجراءلهذا  الالشخص الذي تتم معه التجربة أه بالرضا وهو أن يكون والمتعلق اآلخر األمرأما 

 األهليةفالرضا وحده ليس مبرر لشرعية إجراء التجارب الطبية، ولكن ينبغي أن يكون الشخص له 

 فاإلدراكالكاملة النابعة من قبول التصرفات التي يجريها، دون وقوعه تحت أي إكراه مادي أو معنوي، 

ومن ثم فرضاء عديم التمييز أو ليس له أي   لى شرعية التجارب الطبية،ع المؤثراتالكاملة من  واإلرادة

قيمة قانونية
(4)

 بخصوص العامة الصحة قانون من 1122 المادة في يميز سيالفرن المشرعبأن  ونالحظ .

على  العالجيةوالتجارب العلمية، حيث يجيز التجارب  العالجيةالتجريب على القصر بين التجارب 

على الطفل، أما بالنسبة  األبوية، بشرط موافقة من لهم السلطة المميزوغير  المميزرقة بين القاصر دون تف

بشرط الحصول على موافقة  ،والراشد  المميز، فهي مشروعة فقط على القاصر العالجيةللتجارب غير 

ممثله القانوني
(5)

 . 

شكل كتابي كما يجب في الرضا  رأن يصد تشترطفاذهبت بعض التشريعات  والى ابعد من ذلك

كل دائمالحصول على هذا الرضا بش
(6)

.  

 االزم األدنىشك ان اشتراط إفراغ الرضا في شكل كتابي، يضمن للشخص الخاضع للتجربة الحد  الو

إجرائه عليه، كما أن اشتراط الكتابة في الرضاء فيه تذكير  المرادلحمايته، وهو إخطاره بطبيعة العمل 

، وهو ما يحول األشخاصمة ال، وخطورته على سالمجالمية التدخل الطبي في هذا للقائم بالتجربة، بأه

بعد التأكد من موافقة الشخص الخاضع لها إالبإجراء التجارب  األخيردون قيام هذا 
(7)

. 

                                                             

الفكر  منير رياض حنا، النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها، دار. 1

 78،ص  2011،  الجامعي، اإلسكندرية

أن يصدر الرضا في شكل كتابي، وفي حالة تعذر ذلك  " قانون الصحة الفرنسيمن  209من المادة  9 توجب الفقرة.  2

لحاج " . نقال  عن ببشرط أن يكون هذا األخير ذو صلة بالقائم بالتجربة أو بالمشرف عليها يكون الرضا بإقرار من الغير

 ، 4السنة  ، 458، العدد اإلسالمي، مجلة الوعي اإلنسانللتجارب الطبية على  واألخالقيةالعربي، الحدود الشرعية 

 . 1ص  ، 2003الكويت، ديسمبر 

 3،ص  2000. خالد عبد الرحمن، التجارب الطبية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  3

 .543 ص سابق، مرجع يوسف، شيوب.  4

 144بق، ص مرجع  ساخالد مصطفى فهمي، .  5

 118 السابق، ص المرجع. خالد بن النوي،  6

 153-152، ص  . خالد بن النوي، مرجع سابق  7
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أول قانون الحرب في قضية مجرمي  1947 سنةالصادر   يعد الحكم الصادر عن محكمة نورمبرغو 

، وبعد  ج جديد عليهالمن أجل إجراء التجارب أو تجريب ع المعنيالشخص رضا يستلزم الحصول على 

 والموافقةتوافر الرضا بالعالج  المهنية واآلدابالطبية  باألخالقيات المتعلقةذلك اشترطت جميع القوانين 

عليه
(1)

. 

 على أنه 168/2 المادةنصت  الجزائري فقد في مجال التجارب الطبيةاما بالنسبة للتشريعات القانونية 

 " للشخص موضوع التجريب والمستنيرةيخضع التجريب للموافقة الحرة "

لتوصيات  الطبية .لتشريعات تشترط ان تصدر موافقة الشخص على الخضوع للتجارب اكما أن معظم 

جالملفي هذا ا هلسنكي إعالن
(2)

. 

 : البحث الطبيمن إجراء  المصلحةثانيا  : 

 المزاياارها، ويقصد بذلك أن تكون ضمن م ها اكثرالتجارب الطبية أن تكون فوائد إلجراءيشترط 

من  االستثناء، على اعتبار أن هذه التجارب هي التي ستحدثها  المخاطرأكثر من  من التجربة المنتظرة

 جالالع من التجربة هو لي يجب أن يكون الغاية، وبالتااألصل
(3)

 األخطاريجب إجراء موازنة بين ف  .

إجراء  المالئمفهذا يعني أنه من غير على جسم االنسان فإذا كان الضرر كبير   تحققها المحتمل والمنافع

 إالعدم جواز إجراء التجربة على وجه مشروع  ي نص على "ذالطوكيو  الناع، وهو ما اكده  التجربة

 لتجربةحدوثه على الشخص الذي ستجرى عليه ا المتوقعيفوق الخطر  المقصودإذا كانت أهمية الغرض 

" 
(4)

. 

فقد ينتج عن هذه التجارب مخاطر قد تؤدي بالخاضع لها للتهلكة، ولذلك اشترط القانون لشرعية التجارب 

 المنتظرة المنفعةبالنسبة للشخص الذي يخضع للتجربة مقبولة بالنظر إلى  المتوقعة األخطارأن تكون 

راض عنتائج التجربة وبين أ بين التوزان من معقول قدر تحقيق بضرورة ضييق المبدأهذا ومنها، 

يقدم الطبيب على إجراء التجربة إذا كانت غير مؤكدة او كانت تؤدي إلى  الوعواقبه، بحيث  المرض

أو العجز الموت
(5)

  . 

 المصلحة، وهو اإلنسانالعلمية والتجارب الطبية على  لألبحاثحتما أن يكون هناك مبرر مشروع فيجب  

والسبيل في ذلك هو كافية، الحيوانية المختبرية والتجارب الالتي يهدف الباحث أو الطبيب إلى تحقيقها ب

بالتجريب على  الطبية أثناء القيام الممارساتالتي تحكم  واألخالقيةبالقواعد الشرعية والعلمية  االلتزام

اإلنسان
(6)

 . 

 : بالبحث الطبيللقائم  كفاءة العلميةال :ا  ثالث

لما لها من دور  ب توافرها بالقائم بالتجربة الطبية على االطالق الواج الضماناتأهم تعد الكفاءة العلمية 

 المناسبةللتجربة، فيستخدم فيها الوسائل  الخاضعقد يقع فيها الشخص  التي الخطر حاالتمن من تخفيف 

ما قد حيصل من أمور طارئة ، فهو نشاط لتفادي  المطلوب االختصاص المتمرسين في والمساعدين
                                                             

62. claireambrslli,L ethique medicale,Que sais- je ? 3 ,edition,paris,1998,p 100. 

، مرجع سابق ،  ، بركات عماد الدين ، االطار القانوني للقيام بالتجارب الطبية على جسم االنسان  حمليل صالحنقال عن 

 . 395ص 

 153، 152. خالد بن النوي، مرجع سابق، ص  2

 .550ص  مرجع سابق ، يوسف، شيوب.  3
 146، ص مرجع سابق . خالد مصطفى فهمي،  4

 154، ص المرجع السابق . خالد بن النوي،   5
 . 19السابق، ص  المرجع، اإلنسانللتجارب الطبية على  واألخالقية . بلحاج العربي، الحدود الشرعية   6
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 األخالقية  في المبادئعليه  المتفق والمبادئالعلمية  األصول احتراموالتعقيد مع  بالغموضيتسم  إنساني

بيالقانون الطو
(1)

ي نتع ال، و التجربة إلجراء الالزمةالكفاءة العلمية  بالتجربةالطبيب القائم  في . فيشترط 

على  الحصولتعين  انما، و فقط والجراحةالطب  فيعلى شهادة دكتوراه  الحصول مجردالكفاءة هنا 

 حمايتهمقبل تطبيقها على البشر، وذلك بقصد  الحديثةمن التدريب والتمرين على الوسائل  الالزمة الخبرة

حدوثها يحتملمن أخطار 
(2)

  . 

 : البحث الطبيالعلمية عند  األصولمراعاة  رابعا  : 

 االلمامجب ي والتيا  وعلميا يعليها نظر المتعارفالثابتة والقواعد  األصولالعلمية تلك  باألصولقصد ي

أو من يتعداها،  يتجاهلهايتسامح مع من  ، وال بحثي ال بالعملقيام الوقت وااللتزام بها من قبل الباحثين 

، والحيطة االنتباهتفرض عليه  والتي الباحثأن يراعيها  يجب التيالقواعد  في األصولوتكمن هذه 

الطبية األعمالي تفرضها طبيعة توكذلك الواجبات ال
(3)

 . 

يعني  الطبية ذات االختصاص الحول أحدث الطرق  التطور العلمي بمتابعة بالبحث الطبي مطالبالقائم ف

 في الطب . العلمية الثابتة األصول ةخالفوم الباحثوالبحث لدى  اإلبداعالقضاء على ملكة 

أن تراعي الدراسات العيادية  قانون الصحة الجزائري بقولها " يجبمن  378 وهو ما نصت عليه المادة 

الفقرة  تنصنفس السياق وفي ، " الطبية الممارسةكم تح تيال با  المبادئ العلمية واالخالقية واألدبياتوجو

إذا كانت مؤسسة  إالالعيادية إجراء الدراسات  يمكن على انه " ال من نفس القانون  380 من المادة 2

ية "ما قبل عيادية كاف وتجربةالعلمية  والمعارفعلى آخر ما توصل إليه البحث العيادي 
(4)

 . 

  البحث الطبي :: الرقابة من جهات متخصصة على  خامسا  

تدعو للقول بضرورة  اإلنسانحلها ميكون  التيالتجارب الطبية و البحوث أن خطورة فيه شكمما ال

جال، لما لهذا المنظمة واألخالقيةللقواعد القانونية  اتهاقابة جهات مستقلة للتأكد من مراعإخضاعها لر

كن أن مالذي ي االستغاللاية الطوائف الضعيفة من ملنا من عدة وجوه، منها ح تبرز أهميةفلهذه الرقابة 

 الجوانببضرورة مراعاة  بالبحثالقائم  للباحث ريذكيتعرضوا له، كما أن هذه الرقابة تشكل نوع من الت

 االبحاثمثل هذه بقبل وأثناء وبعد القيام  واألخالقيةالقانونية 
(5)

 . 

 القائمين األشخاصالوطنية قواعد واضحة من أجل الرقابة على وختلف التشريعات الدولية مهذا وضعت ل

المواثيق على حقوقهم، وهو ما أكدته  والحفاظموضع التجربة  األشخاصاية مح بهدف، وذلك بالتجارب

التجارب الطبية  كانت لماو .اإلنسانقبل القيام اليت تستهدف  الدولية بوجوب اخذ رأي لجنة اخالقية

، ومن ثم يجب إجراؤها تحت رقابة الجهات الطبية االنسان تنطوي على مخاطر قد تضر بصحة 

ة القائم بالتجربة، التي يجب أن تتأكد من كفاءة وخبرالمسؤولة
(6)

 . 

                                                             

على ضرورة وجود الخبرة لدى القائم بالتجربة الطبية  3و 2من قانون الصحة الجزائري في فقرتيها  380تنص المادة .  1

  .حت إدارة ومراقبة طبيب ابحاث يثبت خبرة مناسبة " تانت منفذة بقولها " ال يمكن إجراء الدراسات العيادية إال إذا... ك

 . 91د. عالء علي حسني نصر، النظام القانوني لالستنساخ البشري ، مرجع سابق ، ص .   2

 ، 2010)دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  المةد عبد الحميد أمين، التزام الطبيب بضمان السمد. أح.  3

 . 110ص  

الضوابط القانونية المستحدثة إلجراء التجارب الطبية على جسم اإلنسان ، مرجع عماد بركات ، حمادي محمد رضا ، .   4
 . 110سابق ، ص 

، رسالة دكتوراه، ( دراسة مقارنة)  الليبيالقانون  فيعن التجارب الطبية  المدنية المسؤولية، مبروكة يحيى احمد .  5

 . 102، ص  2016 ، جامعة حلوان

 150سابق،  مرجع. خالد مصطفى فهمي،   6
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من على انه " كل مشروع  14، 13الفقرة اذ تنص االعالن العالمي لحقوق االنسان وهو ما ذهب اليه 

 على موافقة هذه حصوللفيه لبشر يجب عرضه على لجنة اخالقية مستقلة للنظر البحث طبي يجري على 

والطرق المتوقع استعمالها وطريقة الحصول يتعين على الباحث توضيح الهدف من المشروع ، ف " اللجنة

على االشخاص الذين يجري عليهم البحث وطريقة الحصول على موافقتهم وحماية حياتهم الخاصة مع 

بيان مصادر تمويل مشروع البحث ، ويمكن لهذه اللجنة ادخال التعديالت الالزمة للمشروع قبل انجازه 

كما يمكن لها ان تقوم بإلغائه
(1)

 . 

في فقرتها الثانية الجزائري مكرر من قانون حماية الصحة وترقيتها  168 المادةا نصت عليه وهو م

للمجلس الوطني  المسبقرأي ج لالعاليرجى من ورائها  التخضع التجارب التي  " على أنهوالتي تنص 

 . " هالأع 168/1 المادةعليه في  المنصوصالعلوم الطبية  ألخالقيات

لغايات علمية بحتة دون موافقة للمجلس  اإلنسانيمكن ممارسة أي تجارب علمية على ال ومعنى هذا أنه 

سهر للالعلوم الطبية ، الذي يتوجب عليه عند إبداء موافقته حول إجراء تلك التجارب  ألخالقياتالوطني 

بي بعين للعمل الط المالئموكرامته، مع أخذ الوقت  مته البدنيةال، وحماية ساإلنسانعلى احترام حياة 

   .والتجريب االختبار لمشروع، ومراعاة القيمة العلمية االعتبار

 

 المبحث الثالث

  نهاالبحث الطبي التجريبي واالثار المترتبة عمن المسؤولية المدنية عن االضرار الناجمة 

الناجمة عن البحث الطبي   عرف المسؤولية المدنيةيمكننا ان نللمسؤولية  العامة باألحكاممن خالل القياس 

 من التجربة الطبية  المضرور الذي يحدث للشخص الطبي يهدف الى جبر الضررقانوني بأنها " نظام 

وهدف اثبات هذه المسؤولية القائم بالتجربة  الطبية التي جرت حسب الضوابط القانونية نتيجة فعل ارتكبه 

ولكي تقوم هذا المسؤولية وتتحقق البد من ،  مجرد ازالة اثر الفعل الضار عن طريق التعويض" هو

فضال عن اهمية بيان الطبيعة القانونية والعالقة السببية  الطبي والضرر الطبي توافر اركانها وهي الخطأ

 الدعوى والتعويض وكل ذلك سوف نبينه  بإقامةلهذا النوع من المسؤولية وما يترتب عليها من اثار يتمثل 

 :االتيعلى النحو في مطلبين و

 االولالمطلب 

 البحث الطبي التجريبيعن الناجمة اركان المسؤولية المدنية 

ته ولقيام هذه مسؤوليم بالتجربة الطبية البد من وجود خطأ يصدر منه يرتب حتى يتم مساءلة القائ

الضرر  وهي ذات اركان المسؤولية المدنية العامة ، اال وهي  المسؤولية البد من توافر باقي اركانها 

ولكن قبل الكالم عن االركان الواجب توافره لقيام المسؤولية المدنية عن البحث الطبي والعالقة السببية 

 :  وكما يأتيالبد لنا نبين الطبيعة القانونية  لها وكل ما تقدم سوف نتناوله في المطالب الثالثة االتية 

بشقيها التقصيرية والعقدية ال تنهض الناجمة عن البحث الطبي التجريبي من الثابت ان المسؤولية المدنية 

وهو والعالقة السببية  الناجم عن العمل الطبي  والضررالطبي اال بتوافر اركانها الثالث اال وهي الخطأ 

 :ما سوف نوضح فيما يأتي  

                                                             

 . 36، مرجع سابق ، ص  جون ويليامز ، االخالقيات الطبية.  1
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 الخطأ الطبي :  .1

يعد الخطأ الطبي من صور الخطأ بوجه عام ويدخل في نطاق المسؤولية المدنية 
(1)

، فموضوع الخطأ في  

مجال المسؤولية عن االخطاء الطبية من المواضيع بالغة االهمية كون مهنة الطب تتميز بطابع فني محله 

الجسم البشري 
(2)

. وهو ما دفع الى القول بعدم قبول وقوع الخطأ في القطاع الطبي نظرا  لحساسية  

الطبي الذي يتعامل معه القائم باألعمال والتجارب الطبية والمتمثل بحياة وصحة االنسان وهي   الوضع

االولى بالرعاية واالحترام من غيرها 
(3)

 .  

لمسؤولية الطبية بشكل عام وبالتالي لم يعرف وعلى صعيد التشريعات فلم ينظم القانون العراقي ا

لسنة  17طبية بالقانون رقم المسؤولية الطبية على العكس من المشرع الليبي الذي قام بتنظيم المسؤولية ال

كل خطأ مهني ينشأ عن عن عرف فيها الخطأ الطبي على انه " تترتب المسؤولية الطبية الذي  1986

للغير" . ويعتبر خطأ مهني كل اخالل بالتزام تفرضه التشريعات النافذة ممارسة نشاط طبي يسبب ضررا  

او االصول العلمية المستقرة للمهنة ، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة واالمكانيات المتاحة ، كما 

في المادة الطبي الخطأ  2008لسنة  10االتحادي االماراتي رقم  مرسومعرف المشرع االماراتي في ال

فنية يفترض في كل من يمارس ذات المهنة الطبية االلمام  بأموره " الخطأ الذي يرجع الى الجهل بأن 27

بها ، او كان الخطأ رجع الى االهمال او عدم بذل العناية الالزمة "  اما المشرع الفرنسي فقد ذهب في 

لم يعرف هذا الخطأ  الى جعل الخطأ الطبي اساس لمسؤولية الطبيب ولكنه  2002/ مارس  4القانون رقم 

ونحن بدورنا نؤيد التعريف الذي يعرف الخطأ الطبي على انه " اخالل بالتزام سابق يقع من شخص  .

بصفته طبيبا  في ممارسته لالعمال الطبية او بمناسبة ممارستها ، ال يرتكبه طبيب يقظ متبصر يوجد في 

نفس الظروف الخارجية 
(4)

  

  الطبي : الناجم عن العمل الضرر .2

يعد الضرر الركن االساس لقيام المسؤولية المدنية وتتجلى اهمية هذا الركن في المجال الطبي النه ركن 

الضرر الذي . وال غنى عنه في قيام مسؤولة الطبيب المهنية ومن ثم امكانية المطالبة بتحققه بالتعويض 

صابة االضرر أصلي يتمثل في القائم بالبحث الطبي قد يكون يصيب المريض المضرور جراء خطأ 

الجسدية ذاتها، وقد يكون ضررا تبعيا متمثل فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، وهذا هو الضرر 

اللم التي أصاب المريض جراء تلك االمادي أو المالي، وقد يتمثل الضرر التبعي أيضا بحالة الحزن و

المضرور عما لحقه من ضررتقوم المسؤولية المدنية على وجوب تعويض و .اإلصابة
5
 .  

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يكفي وجود الضرر لقيام المسؤولية الطبية ؟ فقد يعجز المضرور عن 

 اثبات الضرر الذي لحق به فهل يكفي وجود الخطأ الثبات المسؤولية المدني ؟ 

الطبية الذي اعتبر مسؤولية اجاب عن ذلك المشرع الليبي في قانون التأمين االلزامي من المسؤولية 

الطبيب مفترضة وال تحتاج الى اثبات المضرور للضرر الذي اصابه وهو ما اكدته نص الفقرة الثانية من 

                                                             

 . 278، ص  2009ة ، عمان ، ف. د. اسعد عزيز الجميلي ، الخطأ في المسؤولية الطبية ، الطبعة االولى ، دار الثقا 1

،  2008المدنية للطبيب ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، وائل تيسير محمد عساف ، المسؤولية .  2

 . 7ص

طارق عبد هللاا محمد ، المسؤولية المدنية للطبيب عن القتل الرحيم والمساعدة على االنتحار )دراسة مقارنة( ، بحث .  3

 . 706، ص  2014،  55ائر ، العدد منشور في مجلة البحوث القانونية واالقتصادية ، معهد البحوث / بافلو الجز

 

 . 127، ص  مرجع سابق،  مأمون .  د. عبد الرشيد 4
5
في الفعل الضار والمسؤولية  –. ينظر بهذا المعنى د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني  ) في االلتزامات  

 . 133، ص 1992المدنية ( المجلد االول ، الطبعة الخامسة ،بدون دار نشر ، 
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والتي تنص على انه " ويعد نشوء الضرر قرينة  1986لسنة  17بقانون المسؤولية الطبية رقم  23المادة 

" ارتكاب الخطأ او االخالل او االخالل بااللتزام
(1)

 . 

والمتعلق بحقوق  2002الصادر في مارس  2002-203وكذلك ما ورد بالمادة في القانون الفرنسي رقم 

من قانون الصحة العامة  1142المرضى والتعويض عن الحوادث الطبية الذي ادخل تعديل على المادة 

نتج الطبي او االصابة واقر بالمسؤولية المدنية الطبية من دون خطأ اذا وقع الضرر نتيجة عيب في الم

بالعدوى كاستثناء على المسؤولية التي تقوم على الخطأ ، فأعتبر المشرع بذلك المسؤولية قائمة وال تحتاج 

من المضرور سوى اثبات واقعة الضرر استنادا  لضمان السالمة الذي يقع على عاتق الطبيب 
(2)

 . 

الخطأ المفترض ويعد وجود الضرر قرينة على ونحن بدورنا نتمنى على المشرع العراقي تبني فكرة 

حدوث الخطأ من جانب الشخص المسؤول عن العالج وعن اجراء التجربة الطبية والنص على ذلك في 

حال تنظيم التجارب الطبية في قانون خاص وذلك للصعوبة التي تواجه المضرورين من اجراء التجارب 

 الطبية استنادا  للقواعد التقليدية .الطبية عند اثبات خطأ القائمين على التجارب 

 لعالقة السببية : ا .3

العلة التي تربط الضرر الطبي الحاصل عن الخطأ المرتكب الذي ادى الى تعرف العالقة السببية بأنه " 

وقوع الضرر، ويعد تحديد العالقة السببية في المسؤولية عن الخطأ الطبي ذات اهمية كبيرة النها تعمل 

" الفعل الذي تسبب بالضرر، وهي ركن مستقل عن الضررعلى تحديد 
(3)

  . 

والقاعدة العامة في القانون المدني العراقي  ان عبء اثبات العالقة السبية يقع على عاتق المضرور 

" الى اعتبار  لزامي الطبيذلك فقد اتجه المشرع الليبي في قانون التامين االولصعوبة  .مدعي الضرر

"  وليس للطبيب  ممارسة المهنة الطبية يعد قرينة على ان هنالك ثمة بالتزام قد وقعوقوع الضرر عن 

السبب االجنبي او خطأ المضرور نفسه او خطأ الغير بإثباتسبيل للتخلص من المسؤولية اال 
(4)

  . 

االضرار المتحققة من التجربة عن والسؤال الذي يطرح نفسه اثناء الكالم عن المسؤولية  المدنية 

 ؟ البحث الطبين عن االضرار المتحققة مالتامين الطبية هو هل يمكن 

تأتي اهمية التأمين من المسؤولية من اهمية فكرة التأمين نفسه الذي يعد من اهم الوسائل التي استحدثها 

فضال عن دوره العملي في تغطية االخطاء الطبية ، ففكرة التأمين من  االنسان لمواجهة االخطار

بالمسؤولية المسؤولية الطبية جاءت لمعالجة االثار القانونية للمسؤولية المدنية من خالل االتجاه باالكتفاء 

المدنية الطبية من دون الحاجة ألثبات وجود الخطأ رغبة من المشرع في حماية المضرور ومساعدته 

  فكرةمبرر للتمسك ب صول على التعويض بأقل وقت واقصر الطرق ، فبوجود التأمين لم يعد هنالك للح

التأمين من  . واذا كان نظام التأمين بهذه االهمية فهل يجوز الخطأ امام الوظيفة االصالحية للتعويض

الصل ان يشمل ااالخطار عن التجارب الطبية واالجابة على ذلك نقول بأنه ذهب بعض الفقه الى ان 

التأمين االلزامي من المسؤولية المدنية للقائم بالتجربة الطبية جميع االضرار التي قد تنتج عن تحقق 

هنالك حاالت مستبعدة بحكم  واستثناء على ذلك فأن الخطر المؤمن منه ايا كان سبب تحقق هذا الخطر

                                                             

 . ص127،  مرجع سابق، مأمون . ينظر بهذا المعنى د. عبد الرشيد  1

. د. محمد عبد الظاهر حسين ، مشكالت المسؤولية المدنية في مجتال عمليات نقل الدم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2

 . 204، ص  1987

 . 142ص  ، 1989سوعة القانونية في المهن الطبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، و. د. عدلي خليل ، الم 3
 عراقي .المدني من القانون ال 211. المادة  4
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عدا حالتي الغش والخطأ العمدي( )االستبعاد القانوني قانون عن التامين وتعرف هذه الحالة بـال
(1) 

كما ، 

ان هنالك حاالت معينة يتم استبعادها من التأمين بحكم االتفاق بن الطراف عقد التامين وهو ما يعرف 

ولعل اهم هذه الحاالت هي التجارب الطبية والمنتجات الدوائية  تفاقيباالستبعاد اال
(2)

 . 

 الثاني المطلب

 التجريبي الطبي البحث الناجمة المدنية للمسؤولية القانونية الطبيعة

ارتبطتت المستتؤولية المدنيتتة منتتذ ظهورهتا بفكتترة الضتترر التتذي يحدثتته الشتخص للغيتتر والغايتتة منهتتا ايقتتاع 

الجتزاء المتتدني علتتى متستتبب الضتترر الستتيما بعتتد التطتتورات التتتي دخلتتت علتتى قواعتتد المستتؤولية واتستتاع 

الذي نتج عنه جدل واستع بتين فقهتاء القتانون ورجتال الطتب حتول  نطاقها خصوصا  في مجال الطب االمر

تحديد طبيعة هذه المستؤولية هتل هتي مستؤولية عقديتة ام تقصتيرية وهتو متا دفتع الكثيتر التى التستاؤل عتن 

. خصوصتتا  وان المشتترع  لية المدنيتتة للقتتائمين علتتى البحتتوث الطبيتتة التجريبيتتةالطبيعتتة القانونيتتة للمستتؤو

اح اجراء التجارب الطبية على االنسان المريض دون االنسان السليم اال انه لتم يشتر التى العراقي بعد ان اب

المسؤولية المدنية المتحققة أكانت تقصيرية أم عقدية على الباحث
(3)

   : 

على هذا التساؤل نقول بأنه ظهر هنالك اتجاهان لتحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المترتبة  ولإلجابة

 على البحث الطبي التجريبي هما : 

ينادي اصحاب هذا االتجاه الى التمسك بالمسؤولية العقدية للقائم بالتجربة الطبية التجريبية  : االتجاه االول

على اساس حرية الشخص بقبول اجراء التجربة الطبية باختياره ورضاه باالستناد على العقد بين القائم 

بالتجربة الطبية والشخص الذي تجري عليه هذه التجربة 
(4)

وجود عقد صحيح  هذا االتجاه يفترض.  و 

القائم كي تكون مسؤولية و .واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، أو قام بالتنفيذ على غير الوجه المتفق عليه

مسؤولية القائم بها شروط وإذا تخلف شرط من هذه الشروط تحولت  البد من وجود عقديةبالتجربة الطبية 

 يجب توافر عقد بين الطبيب والمريض. 1الشروط هي إلى مسؤولية تقصيرية وهذه من مسؤولية عقدية 

أن يكون الخطأ نتيجة لعدم التزام الطبيب بالعقد .3يجب أن يكون العقد صحيحا .2
(5)

 . 

يذهب انصار هذا االتجاه الى ان انه عالقة  القائم بالتجربة الطبية والشخص الذي تمت :  االتجاه الثاني

االخالل بالتزام مصدره نص  ااالتفاق او العقد الطبي بل كان أساسه اليس أساسه عليه هذه التجربة لم يكن

فالمسؤولية الطبية من الناحية  القائم بالتجربة القانون او التعليمات في المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب

واالنظمة القانونية هنا تسمى بالمسؤولية التقصيرية ألنها ناشئة عن التزام مصدره نص القانون 

                                                             

كذلك من هذه االحاالت هي )الخطأ العمدي، الغرامات المالية والمصادرات التي يتعرض لها االطباء بسبب عمله" ولو .  1

رة محكوم بها على الطبيب لخطأ شخص يستعين به في عمله او تباع له" ، جراحة التجميل ، كان هذه الغرامة او المصاد

د. رمضان جمال كمال ، مسؤولية االطباء والجراحين االجهاض االختياري ، تغيير الجنس المخالف للنظام العام ( ينظر 

 . 32، ص  2005المدنية ، المركز القومي لإلصدارات القومية ، مصر، 

 1994مين االجباري من المسؤولية المدنية المهنية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، تأحسين ، ال . محمد عبد الظاهر. د 2

  . 99، ص 

فتيحات ، النظام القانوني لتنفيذ البحث الطبي الحيوي على الكائن البشري والمسؤولية . د. ياسر عبد الحميد محمد اال 3

 . 88، ص 2018العربية / مصر ، الناجمة عنه ، دار النهضة 

( ذهب الى 1283، 1382. بعد ان كان الفقه والقضاء الفرنسي يرى بمسؤولية الطبيب التقصيرية وفق احكام المادة ) 4

وجوب تاسيس مسؤولية الطبيب الذي يختاره المريض هذا االتجاه  الى )  اذ نادىاتجاه ثاني وهو مسؤولية الطبيب العقدية 

( ، د. منير رياض حنا ، المسؤولية المدنية لالطباء والجراحين في به لتلقي العالج على اساس النظرية العقديةبنفسه او نائ

 . 94، ص  2014االسكندرية ،  –ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري ، الطبعة الثانية ، دار الفكر الجامعي 

ومسؤولية اإلدارة المترتبة عنه، رسالة ماجستير، الجامعة الخطأ الطبي في التشريع الفلسطيني ، معاذ جهاد درويش.  5

  . 30ص ،2018اإلسالمية، غزة 
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، وهي عالقة تحكمها التابع بالمتبوع حيث ان عالقة الطبيب بالمريض بالمستشفى هي عالقة  ليماتوالتع

األنظمة والقوانين، فالمسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ نتيجة خطأ ارتكبه شخص مسببا ضرر 

لألخر ال تربطه به عالقه عقدية
 
. 

والذي تبنته المحاكم الفرنسية في بداية االمر عن المسؤولية  بالتالي فإن إعمال مبدأ المسؤولية التقصيرية

( من القانون المدني الفرنسي، حيث اعتبرت أن االطباء 1383و1382الطبية كان استنادا على المادتين )

كغيرهم من الناس يخضعون لألحكام العامة في المسؤولية، وهذا يعنى صراحة عدم استثناء الطبيب وال 

قواعد المسؤولية التقصيرية التي تتوافر بأي قدر من الخطأ وبدون حاجه الن يكون  من في حكمهم من

الخطأ جسيما ام يسيرا فنيا ام عاديا، فإنه يقتضي التعويض عما ترتب من ضرر
(1)

. 

 

 

  لثالثا المطلب

  التجريبي الطبي البحث  عن الناجمة المدنية المسؤولية على المترتبة االثار

 اثارها ترتب من البد اركانها تحقق خالل من الطبية التجارب اجراء عن المدنية المسؤولية تحققت ما اذا

 الدعوى هذه على يترتب وما التقصيرية المسؤولية دعوى هي منها ةالمتحقق االثار ابرز ولعل القانونية

  : يأتي وكما ثالثة في عليها نتكلم سوف والتي الجزائية ام المدنية ام التأديبية اكان سواء اتءجزا من

 

 الفرع االول

  التجريبي الطبي البحث اجراء عن المدنية المسؤولية دعوى

جاز للمضرور ان يمارس حقه في المطالبة بالتعويض من  ئذاذا تحققت المسؤولية عن الفعل الضار فعن

 بالتجربة الطبيةة المدنية الناشئة عن الخطأ دراسة دعوى المسؤوليو، امام القضاء خالل دعوى يقيمها 

 :على النحو االتيوالذ يوف نتكلم عنه ان أطراف هذه الدعوى يتتطلب ب

 :المسؤولية دعوى أطراف اوال:

لألحكام العامة فتي المستؤولية المدنيتـة شتـأنها شتأن  للقائم بالتجربة الطبيةتخضع دعوى المسؤولية المدنية 

قتتائم بالتجربتتة المتتـدعى عليتتـه )الأيتتة دعتتوى مدنيتتة أختترى وأطتتراف التتدعوى همتتا المتتدعي )المضتترور( و

 والذين سنتكلم عنهما كما يأتي : الضرر  احداث عنوهو المسؤول  (الطبية

 : "المضرور " التجربة محل المدعي .1

الذي يباشر حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه سواء  الشخص" يعرف المدعي بأنه 

 أكان الضرر الذي أصابه مباشرة أو ارتد عليه من ضرر أصاب غيتره
(2)

، وبالتتالي فتان المتدعي فتي 

المضترور والتذي يحتق لته بحستب شتخص الطبي هو ال لبحثفي ادعوى المسؤولية المدنية عن الخطأ 

                                                             

 . 35. معاذ جهاد درويش ، مرجع سابق ، ص  1
 . 570صمرجع سابق ،  ، سليمان مرقس. د. 2 
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القتائم بالبحتث ويض عما أصابه من ضرر، إذ أن سبب هذه الدعوى هو إخالل األصل أن يطالب بالتع

بمصلحة مشروعه، وقد يكون المدعى هو خلف المضترور، التذي تنتقتل إليته دعتوى التعتويض  الطبي

سواء كان خلفا  عامتا  أو خلفتا  خاصتا ، وٕاذا كتان الضترر ماديتا فإنته ينتقتل إلتى الورثتة بقتدر حصتة كتل 

ان معنويا فإنه ال ينتقل إال إذا تحتددت قيمتته بمقتضتى اتفتاق او حكتم نهتائي،منهم، أما إذا ك
 

وقتد يكتون 

الضتترر مرتتتدا علتتى شتتخص اختتر وهتتو عبتتاره عتتن ضتترر مباشتتر يترتتتب علتتى الفعتتل الضتتار يصتتيب 

شخصا  غير الذي وقع عليه الفعل، حيث أنه يقع بطريقة االرتداد لضرر آخر ويكون نتيجة لـه ويعتبتر 

مباشرا  يتعين التعويض عنهضررا  
(1)

 . 

 : (المسؤول او الطبيب ) عليـه المـدعى .2

المسؤول عن الخطأ يعرف بأنه " أما المدعى علبه في دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الخطأ الطبي ف

ويستوي في ذلك أن يكون مسؤوال  عن خطأه الشخصي أو عن فعتل الغيتر أو عتن األشتياء التتي تكتون فتي 

فالطبيب التذي ارتكتب خطتأ شخصتيا بتالمعنى الفنتي هتو المتدعى عليته فتي هتذه التدعوى، ومتن  " حراسته

المتصور تعدد المسؤولين عن األضرار التي لحقت بالمريض المضرور، وبخاصتة إذا كنتا أمتام مستؤولية 

بمقتدار  الطبيب ضمن فريق طبي، ففي هذه الحالة إذا ثبت وجود خطتأ كتان كتل متنهم مستؤوال  عتن الخطتأ

 . اتفاق بغير ذلك مساهمة خطئه في الضرر، ولم يكن هناك تضامنا  بينهم ما لم يقِض 

من تشويه لسمعته ) الشخصية ام  يوضع فيه القائم بالبحث الطبي ولتجنب الوضع غير الالئق الذي قد

التأمين عن  وبناء على ذلك ذهبت بعض االتجاهات القانونية والفقهية الحديثة الى الزاميةالعلمية ( 

المسؤولية المدنية الناتجة عن التجارب الطبية من خالل الزام الكافة العاملين بالقطاع الطبي باالشتراك 

 بالتأمين االلزامي من خالل نقاباتهم المهنية وعد السماح لهم بممارسة المهنة ما لم يشتركوا بهذا التأمين.

شركة التأمين( والمؤمن له )الطبيب(  انه يلزم المؤمن فيدرج في وثيقة التأمين التي تبرم بن المؤمن ) 

مشاركة المؤمن بالدخول بالدعوى باعتباره مدعى عليه بالرغم من كونه ليس طرفا  في الدعوى
(2) 

 .

)  بحثويكون لألخير الدور الفعال في الدعوى باعتباره ملزم بالضمان متى تحقق مسؤولية القائم بال

المؤمن له( ، نظرا  لتأثره المباشر بالنتيجة التي تترتب على الدعوى والمتمثلة بالعبء المالي على المؤمن 

اذا ما تم الحكم على المؤمن له بتعويض المضرور
(3 )

. ويكون ذلك بالطبع بموجب شرط صريح يذكر في 

 وثيقة التامين يعرف

وهو شرط صريح غير مخالف للنظام العام واآلداب وملزم  ( شرط ادارة المؤمن لدعوى المسؤوليةـ ) ب 

وليتحاشى بذلك تواطئ  ، للمؤمن له ليتمكن المؤمن من توجيه اجراءات الدعوى لمصلحة المؤمن له

المؤمن له مع المضرور والسبيل إلنجاح هذا التدخل هو الزام المؤمن له بأن يقدم للمؤمن بكافة وسائل 

ل ما لديه من االدلة واالوراق والمستندات التي تسهل على المؤمن مهمة ادارة الدفاع من خالل تزويده بك

الدعوى وهذا ما يعرف بالجانب االيجابي من التزامه اما الجانب السلبي فيتمثل باالمتناع عن التدخل 

 بالشكل الذي يسيء من موقفه القانوني في الدعوى وبالتالي الى االضرار بالمؤمن واال تحمل مسؤولية

تعويض المؤمن وفق القواعد العامة
)4(

 . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو االثر المترتب على مباشرة المؤمن الدارة دعوى المسؤولية 

 المقامة على المؤمن له ؟

                                                             

 من القانون المدني العراقي . 205من المادة  3. الفقرة  1

 العراقي . القانون المدنيمن  134التي تنص عليها المادة مبدأ نسبية اثار العقد . يعد ذلك خروج على 2 

. د. بهاء الدين مسعود سعيد خويرة ، االثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية الطبية "دراسة مقارنة" رسالة  3

 . 82ص ،  2008جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ،  –ماجستير/ كلية الدراسات العليا 

 . 400محمد حسين منصور ، مبادىء التأمين ، الدار الفنية للطباعة والنشر ، االسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص د. .  4



Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 85-116.  107 
 
 

ولالجابة على هذا السؤال فقد ذهب الفقه الى ان المؤمن يحتفظ بصفة الغير بالدعوى مالم يتدخل من تلقاء 

نفسه
(1)

، كما ان الحكم الصادر والذي يقضي بمسؤولية المؤمن له ال يكون ملزما للمؤمن وانما يعد قرينة  

على استحقاق التعويض للغير
(2)

، باإلضافة الى ان حق الطعن بالحكم الصادر بهذه الدعوى يكون بأسم  

المؤمن له ولكن المؤمن هو من يقوم بإجراءات الطعن
(3)

   . 

من التجربة الطبية وفقا  لقواعد المسؤولية المضرور تجربة الطبية مسؤوال  عما يلحق واذا كان القائم بال

عن العاملين تحت اشرافه  مدى مسؤوليته التقصيرية على اساس المسؤولية عن االفعال الشخصية  فما هو

والتي تنص على  211ورقابته فهل يمكن تطبيق االحكام العامة التي نص عليه القانون المدني في المادة 

الحكومة والبلديات والمؤسسات االخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد  -1ان )

ستخدموهم ، اذا كان الضرر ناشئا المؤسسات الصناعية والتجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه م

 عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم ( ام ان هنالك نص خاص في قانون التأمين يقضي بغير ذلك ؟ .

واالجابة على ذلك فقد ذهب جانب من الفقه
(4)

تتقرر مسؤولية الفاعل كالطبيب بالتبعية اذا كان  الى انه  

من القـانون المـدني العراقي  219فيها وفق ا لما نصت عليه المادة  ةتابع ا لمستـشفى حكومي وأجرى التجرب

، وبراينا المتواضع نعتقد ان هذا  من القانون المذكور 220وللمتبوع أن يرجع على التابع حسب المادة 

بالفعل ينطبق على العاملين تحت اشراف القائم بالبحث الطبي او التجربة الطبية وذلك لوجود سلطة 

 . والتوجيه عليهم من قبل رئيس الفريق الذي يقوم بالبحث الطبي الرقابة

 الفرع الثاني

  البحث الطبي التجريبي الجزاء المترتب على الخطأ في

ضرر يراعى فيه االصول القانونية والفنية الالزمة لم الذي قد يترتب على البحث الطبي التجريبي 

باالستناد  الشخص الذي تسبب له بهذا الضرر وقد نظمت التشريعات القانونية فيطالب المضرور بمعاقبة

اشكال مختلفة  الى التشريعات القانونية المختصة باألمور الطبية او الى القواعد العامة في القوانين المدنية

عقوباتمن هذه ال
(5)

وهو ما سنحاول بيانه مدنيا  ومنها ما يكون جزائيا  ومنها ما يكون  منها ما يكون ادرايا   

 :  في هذا الفرع وكما يأتي

 التأديبي : العقوبات .1
يمس الموظف المخطى في مركزه الوظيفي"الذي جزاء ال" ابأنه ةالتأديبي عقوبةيقصد بال

(6)
 . 

الطبية الكتشاف اآلثار  بحوثعلى ميدان العمل الطبي في اجراء ال ةالتأديبي وبةعقتصر التقوال 

 كافة المجاالت . في  البحوثاالصلية والجانبية لدواء معين وانما يمتد ليشمل اجراء 

                                                             

 . 85. د. بهاء الدين مسعود ، ص  1

والتوزيع ، . د. موسى جمال النعيمات ، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية ، الطبعة االولى ، دار الثقافة للنشر  2

 . 293، ص ، دون سنة طبع  عمان

 1670، ص1964، . د. عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، دار احياء التراث العربي / بيروت   3

. 

دني التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المد. منذر الفضل ، . ذهب الى هذا الراي .  4

 . 39والقوانين العقابية والطبية ، مرجع سابق ، ص 

قانون نقابة ، و1925اثرنا استخدام مصطلح عقوبات محل مصطلح جزاءات قانون ممارسة الطب في العراق لسنة  .5

 ، وقانون مزاولة مهنة 1966لسنة  112 وقانون نقابة الصيادلة العراقيين رقم 1984لسنة  81االطباء العراقيين رقم 

 . 1970لسنة  40الصيدلة العراقي رقم 

. عبير توفيق محمد ابو كشك ، سلطة التاديب بين االدارة والقضاء ، كتاب منشور على شبكة االنترنت على الموقع  6
www.alerja.com  صباحا  . 11.30ساعة  31/10/2021تاريخ الزيارة 
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من الجهة االدارية التابع لها القائم بالتجربة او البحث الطبيان تصدر  العقوبات ويفرض هذا النوع من
(1)

 

او النقابة المهنية التي ينتمي اليها
(2)

 او كالهما .  

 كون فيه يكون قضائيالحكم ة البمثاب التي تصدر من الدوائر والوزارات تعدلقرارات لالتكييف القانوني و

الن الخطأ الطبي الذي يقع هو  .بدال من محكمة االستئناف أو محكمة التمييز محكمة قضاء الموظفين أمام 

ثم  ةياالنضباطاللجان  الىطاء مر هذه االخأالسبب في اناطة النظر بالى ان  يذهب البعضوخطأ وظيفي . 

 . القضاء االعتيادي هو التخفيف عن كاهل محكمة قضاء الموظفينالطعن بها أمام 

ولعل من الواجب القول بأن القرارات االدارية التي تصدر عن اللجان االنضباطية ذات طابع اداري قد 

ممارسة المهنة او اية عقوبة يصل الى منع الطبيب او قائم بالتجربة الطبية مهما كان تخصص من 

انضباطية اخرى ومن الممكن االفادة من هذا القرار كدليل يمكن االستناد اليه من قبل المحكمة المدنية 

 التي تنضر النزاع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشخص الذي اجري عليه البحث الطبي .

 العقوبات الجزائية :  .2

يقرره المشرع ويوقعه  يتضمن إيالما  مقصودا  الذي جنائي الجزاء ال نها )تعرف العقوبة الجزائية بأ

القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة (
(3)

 ةالجزائية من العقوبة التأديبية بوتتميز العقو . 

أنها مقررة لصالح المجتمع وليست مقررة لمصلحة  اي .والتعويض بأنها ذات طابع جزائي واجتماعي 

المجني عليه أو المضرور من الجريمة . وبناء  على ذلك فالمجتمع هو صاحب الحق في العقاب ، وهو 

  . وحده الذي يملك التنازل عنه

لتي على القائم بالبحوث والتجارب الطبية اذا ما اخل االخير بالشروط والواجبات ا هذه العقوباتوتترتب 

من قانون تنظيم البحوث الطبية  رالفصل الثانى عشفتناول  يجب عليه مراعاتها للقيام ببحثه او تجربته .

وضع األسس والمعايير والضوابط الالزمة الذي قام بو 2020لسنة  214رقم  المصري اإلكلينيكية

ئم بالتجربة المترتبة على القا المسؤولية والعقوبات  وحماية المبحوثين  ة اإلكلينيكيةإلجراء البحوث الطبي

دون  إكلينيكيا   يعاقب بالحبس كل من أجرى بحث ا طبيا  "  على انه 26ة منه نص في المادتالطبية ف

عن الفئات المستحقة حماية  يالحـصول علـى الموافقـة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانون

فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة  ، هذا القانونإضـافية مـن المبحوثين وموافقات الجهات المحددة ب

مستديمة ، تكون العقوبـة الـسجن المـشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى ال تقل مدته عن عشر 
  وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم " . سنوات إذا ترتب على ال فعل المشار إليه موت شخص أو أكثر

يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على خمسين " نه منه على ا 28كما نصت المادة  

ألـف جنيـه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم االلتزام بتقديم الرعاية الطبية الالزمـة ألى 

الفقـرة الـسابقة  يفإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها فـ . يمن المبحوثين أثناء وبعد البحث الطب

                                                             

كنقل وغرس االعضاء البشرية فقد تعرض العديد من االطباء في العالم في محاوالتهم الفاشلة في نقل وغرس االعضاء . 1

البشرية الى العقوبات التأدبية من الجامعات التي كانوا يعملون فيها كسحب اللقب العلمي منهم أو حرمانهم من ممارسة 

قل وغرس االعضاء البشرية وأهمها اغفالهم لرضا الشخص المنقول منه مهنة الطب لفترة زمنية لعدم مراعاتهم ضوابط ن

 العضو البشري . 

 81قانون نقابة االطباء العراقيين رقم من  31 - 25المواد  ، 1925من قانون ممارسة الطب في العراق لسنة  9المادة  . 2

من قانون مزاولة مهنة  55، المادة  1966لسنة  112من قانون نقابة الصيادلة العراقيين رقم 30 -18المواد  ،  1984لسنة 

 . 1970لسنة  40الصيدلة العراقي رقم 

من على الموقع استشارات قانونية   . العقوبات الجزائية ، مقال منشور على شبكة االنترنت مسحوب 3

Lawyer & Law Firm  ehssan.bataineh·  مساء  . 2ساعة  1/11/2021تاريخ الزيارة 
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أما إذا  . الفقـرة الـسابقة يآثـار جانبيـة على المبحوث ، فيضاعف الحدان األدنى واألقصى المقرران فـ

ال تقل عن مائة  ينشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحـوث ، فتكـون العقوبـة الحـبس والغرامة الت

أو بإحدى هاتين ا .لعقوبتين وتتعدد العقوبات بتعدد  ألف جنيه وال تزيـد علـى خمـسمائة ألـف جنيـه ،

  المجنى عليهم "

لسنة  4المرسوم االتحادي االماراتي الخاص بالمسؤولية الطبية رقم من  28المادة من  2الفقرة  كما نصت

مائة  (100000يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن ) "على انه  2016

مائتي الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم  (200000درهم وال تزيد على )الف 

2بند (12المادة )
 (1   )

 . " من هذا المرسوم بقانون..... 

 16في  5-85رقم  439اذ نصت المادة  الجزائري قانون الصحة العامة وترقيتهال بالنسبةكذلك هو الحال 

يعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية دون الحصول على  "منه على انه  1985فبراير 

( الف 500-100( سنوات وبغرامة من )5-2موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث بالحبس من )

 دينار جزائري " .

كفـل القانون المدني الجزاء العام لالعتداء على حقوق الشخص  لقدالجزاء المدني : التعويض  .3

مضروردفع التعويض لللجبر الضرر مهما كان نوعها وألـزم 
(2)

والضرر الذي تنهض على .  

الحق  )بالحقوق اللصيقة أو المالزمة للشخصية اساسه للمسؤولية المدنية هو الضرر الذي يلحق 

والتعويض هو الجزاء المدني العام عن قيام .  ( في الحياة والحق في سالمة الجسم البشري

 . المـسؤولية المدنية سواء أكان لقيامها منفرد ا عن المسؤولية الجنائية أم كان تبع ا لها

نهضت لزم بدفع التعويض سواء ي  بالبحث الطبي عندئذ  مذا ما تقررت المسؤولية المدنية للقائفأ

فقط والتعويض يكون على المدنية  ام مسئوليته،  الى جانب مسؤوليته المدنية مسؤوليته الجنائية

 : صورتين هما 

 . التعويض عن الضرر المادي الجسدياوال  : 

 . التعويض عن الضرر المعنوي ثانيا  :        

   :التعويض عن الضرر المادي الجسدي -أوال        

يقصد بالضرر المادي الجسدي، االذى يقع على جسم اإلنسان يؤدي الى تعطيـل كل وظائف الجسد أو 

صابة الجسدية تمس الكيان البدني والصحي لإلنسان وقد تكون فاال. بعضها وتفوت منفعة االعضاء 

ا يشكل عاهة مستديمة كفقدان عضو أو نقص في ال دنية بفعل قـدرة البمميتـة أو غير مميتة فتلحق ضرر 

مما ينعكس على تناقص القدرة في الكـسب أو عـدم امكانية العمل واستغالل الجهد البدني  الطبيبحث ال

وانقطاع الدخل
 
. 

                                                             

 على انه " 2016لسنة  4من المرسوم االتحادي االماراتي الخاص بالمسؤولية الطبية رقم  12من المادة  2الفقرة تنص .  1

يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على اإلنسان إال بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي 

 . "  ك الالئحةتحددها الالئحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تل

( من القـانون المدني على انه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة ٥٠. تنص المادة ) 2

لشخصية أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعـويض عما يكون قد لحقه من ضرر" . ومن الجدير بالذكر انه ال يوجد نص 

  وال في القانون المدني العراقي . 2005او  1970ي مصري في دستور العراق لسنة مدن 50مماثل لما ورد في المادة 
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والضرر  ، الضرر بدعوى منه يثبت ان  بالتعويض الطبيبحث الاجراء من  المتضررلكي يستطيع  و

كما يلزم أن يكون  حاال  او مستقبال  ، مباشرا  وأن يكون مؤكد ا الذي يجب عليه اثباته يجب ان يكون 

ا في حقوقهم  يلحقأن  يجب كماالتعويض ، الضرر شخصي ا لمن يطالب ب بالمـصاب والمعالين ضرر 

 ومصالحهم المشروعة. 

 :  التعويض عن الضرر المعنوي

وانما يصيب مصلحة غير مالية يصيب الشخص في ماله،  الضرر الذي ال بأنه " الضرر المعنوييعرف 

إلنسان أو ينشأ عن وهو أما أن ينشأ عن اآلالم و التـشوية الجسدي بفعل الجروح أو االيذاء على جسد ا

"أخرىت أسباب وحـاال
(1)

  . 

زن والمـساس بالعاطفة نتيجة الجرح أو باآلالم والـشعور بـالح ضرورالمعنوي قد يصيب الموالضرر  

االيذاء او غير ذلك ، وعندها يستحق من وقع االعتداء على حقوقه أو مصلحة المشروعة من القائم 

جميـع ب عند تقديره للتعويض ان يأخذ)طبيب ا كان أم غيره( التعويض المدني وعلى  الطبي بالبحث

ير التعويض وجسامه االلم ومدة الدعوى وغيرها سـواء الظـروف المالبـسة كاالعتبارات المؤثرة في تقد

 . الطبيبحث بفعل ال في حاالت العجز الكلي الدائم أم في حالة العجز الجزئي الـدائم

 والسؤال الذي يطرح نفسه الى أي درجة من القرابة يشمل بهذا التعويض ؟ 

درجة المستحقين للتعويض تكون تحديد ونحن بدورنا نؤيد الراي الذي ذهب الدكتور منذر الفضل في 

حتى الدرجة الثانية فيكون للزوج واالب واالم واالخـوة واالخـوات واالبناء الحق في طلب التعويض عن 

الضرر المعنوي الذي انعكس )ارتـد( علـيهم نتيجة الفعل الضار الواقع على المجرب عليه متى تقررت 

مـسؤولية الفاعـل القـائم بالتجربة الطبية
(2)

  . 

واالصل في التعويض عن الضرر المعنوي ان يكون نقديا ، الن للنقود وظيفة تقويم واصالح للضرر مهما 

ذلك من أن يكون التعويض غير نقدي كأن تأمر المحكمة بأداء أمر معين على  يمنع  كان نوعه، اال أنه ال

المحكمة أو أن تتعهد المستشفى  سبيل التعويض كنشر اعتذار القائم بالتجربـة الطبية في صحيفة أو أمام

 بمعالجة المجرب عليه على نفقتها داخل العراق أو خارجه أو أن تقدم له هداية عينية ترضية له. 

واذا ترتب على العمل الطبي قيام المسؤوليتين الجنائية والمدنية فـي آن واحـد فيمكن للمتضرر رفع دعواه 

رر ومـا فاته من كسب أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ض

  لها . الجنائية كدعوى فرعية تابعة

يمكـن تصور التعويض العيني  للضرر أو التخفيف منه، وال أزالهأن التعويض المدني ليس عقوبة، وانما 

م امكان حصول التعويض وكذلك الغالـب عـد .المضرور الى الحالة الصحية التي كان عليهـا  بإعادةهنا 

العيني في االصابة الجسدية غير المميتة كقطع الطـرف المتورم والذي أصيب بالتسمم من التجربة 

  .يمكن أن يؤدي نفس وظائف العضو الطبيعي الطبية، اذ أن الطـرف االصـطناعي ال

قيمة مالية في ذمة المضرور  بإدخالواالصل أن يصار الى التعويض النقدي الذي لحق بالمتضرر 

موازية للقيمة التي حرم منها وقد يصار الى دفعه جملة واحدة أو بأقساط دورية أو مرتب مدى الحياة 

   .حسب ظروف الحال وطبق ا لطلب المدعي بالضرر

                                                             
1 . 

التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني . ورد هذا الراي لدى د. منذر الفضل ،  2

  . 39سابق ، ص  عوالقوانين العقابية والطبية ، مرج
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ونشير الى أن هناك عوامل مؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار بجـسد المجرب عليه منها ما 

لمسؤول كجسامة الخطأ المرتكب من الفاعل ومركزه المالي والتأمين من المسؤولية أن كان تخص ا

ومنها تخص المجرب عليه كالخطأ الذي ارتكب وحالته الـصحية ووضـعه االجتمـاعي ونـوع  ، موجود ا

رر كما يجب أن يكون تعويض المتضرر صحيح البدن أكبر من تعـويض المتض .المالي  المهنـة والوضـع

  .عليل الجسم الختالف مدى الضرر على كل واحد منهما

أما عن مدى الضرر فيقدر بطرق متعددة ولكن الرأي السائد قضاء في العـراق االستعانة بالخبير وغالبا 

وأن  ما يكون طبيب ا شرعي ا في االصـابات المميتـة أو غيـر المميتة، أذ أن للمحكمة أن تستعين بالخبير.

ض عن الـضرر يكـون يـوم صدور الحكم ال يوم وقوع الضرر دون اغفال الرتفاع التعوي تقدير

 .وانخفاض القوة 

 :  خاتمةال

 :  توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن اجمالها بما يأتيفأننا في ختام دراستنا 

 : النتائج اوال   : 

بحوث الطبية خاصة بموضوع ال تشريعيةأحكام يتضمن  في العراققانوني نظام ال يوجد  .1

  .العامة والجزائية المدنية واإلدارية القانونيةينطبق عليها األحكام  ماوإنعلى اإلنسان،  والعلمية

 1970في دستور العراق لسنة  فل القانون المدني العراقي النص على حقوق اإلنسان المدنية.اغ .2

فلم يـنص اال على  1951لسنة  40وكذلك هو الحال في القانون المدني رقم  2005ودستور سنة 

يمنع بموجبه االعتداء على حق اإلنسان فـي الحياة وحقه نص حماية االسم والحال يقتضي ايـراد 

 ا يقره القانون. في سالمة كيانه البدني ومنع التجربة الطبية عليه اال وفق ا لم

جاءت مناقضة لقواعد هلسنكي لعام  ١٩٨٥لعام لمهنة الطب في العراق السلوك المهني قواعد أن  .3

اجراء وجبت قواعد هلسنكي اذ ا الخاصة باجراء التجربة الطبية على الجسم البشري، ١٩٦٤

الطبية على على الحيوان ثم اإلنسان ولم تجز اجراء التجربة  ةالتجربة في مراكـز بحـث علمي

  .اإلنسان صحيح البدن ألول مره

بينما اجمعوا ، العلمية التجارب الطبية اجراء  شروعيةاختلف الفقه القانوني والشرعي على م .4

 . العالجيةالتجارب على مشروعية 

الطبية فضال عن وجوب هو موافقة الشخص الخاضع للتجربة قيام بالتجارب الطبية الط وأهم شر .5

على ان تكون المصلحة المتحققة من البحث  من القيام بالتجربة الطبية المصلحةتوافر شرط 

 .الطبي اكبر من المضار المتحققة منه 

  

 التوصيات :ثانيا  : 
يتوافق مع بالبحوث الطبية إصدار قانون خاص بالقيام بنقترح توفير حماية أكثر للجسم البشري  .1

 .التطور الطبي  لمسايرةكما هو الشأن في كثير من دول العالم،  المستحدثةالتطورات الطبية 

يلزم فيه بالتأمين عن  االلزامي عن التجارب الطبية التأمينقانون ونقترح على المشرع سن   .2

 المسؤولية المدنية الناجمة عن البحوث والتجارب الطبية  .

ن االخطاء الطبية بشكل عام والبحوث عاقرار تأسيس صندوق يختص بتعويض المتضررين  .3

ومهمة هذا الطبية بشكل خاص يعرف بصندوق الضمان كما فعلت الكثير من الدول المتقدمة 

دون الحاجة الى اللجوء الى المحاكم القامة الصندوق دفع التعويضات للمتضررين بشكل مباشر 

  . دعوى التعويض
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