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املسؤولية املدنية عن االحباث والتجارب الطبية غري
العالجية على جسم االنسان
دراسة مقارنة

م.م زياد خمف عميوي

مدرس القانون المدني
جامعة كركوك  /كمية القانون والعموم السياسية

أوالً :مدخل تعريفي بموضوع البحث.

البحو وواث االب و وويرب الطبلو ووة هلو وور ال ا لو ووة و و ا و ووب دام الطبلو ووب اا

البيحث لا يئل علملة اا فنلة بهدف الباصل الى م يرف دلودة حوال م يل وة

م و ورض م ب ص و و اا ةلالوووة الا،يلو ووة منو ووذه ابه ووذا ب بلو ووف ووذ الب و وويرب عو وون
الب وويرب ال ا ل ووة البو و لة ووان وودفهي م يل ووة مو ورلض م وولن امحيال ووة ال وويد
عاج لذ من ال ب رلب طرق عاج دلدةه االاقذ القينان ان ةين ،د اباق

علووى معووراعلة الب وويرب الطبلووة ال ا لووة ف و ن ما،اووذ موون البحوواث االب وويرب

الطبلة هلر ال ا لة لم لةن على رأي ااحود اانموي انق وم الوى أرلولن اؤال لؤلود

ا و ورال البح وواث االب وويرب الطبل ووة هل وور ال ا ل ووة االث ووين ل وويرض القل وويم به ووذ
البحاث االب يرب.
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امي البعرل يت المقيرنة فو ن  ،وم منهوي لوم لقوم بيإلعويرة الوى وذا النواع مون
البحاث االب يرب اا اعير اللهي بعةل مقبضب من دان اضع بنظولم بعورل

وويص بهوويه بلنمووي ن وود ان الق ووم اؤ وور موون ووذ البع ورل يت ،وود اضووع بنظوولم
و وويص اماصو وول لةلالو ووة القلو وويم بهو ووذ البحو وواث االب و وويربه ةمو ووي ان اؤباي،لو وويت

االمووؤبمرات الداللووة ،وود اض و ت م ماعووة موون العووراط ل ووب البقلوود بهووي اذلووك

بهدف حميلة اؤع يص ال يض لن لهي.

افلمو ووي لب لو ووق بيلم و ووؤاللة المدنلو ووة المبرببو ووة علو ووى القلو وويم بهو ووذ البحو وواث

االب يرب هلر ال ا لة ف ن ذ الم ؤاللة ،د بةان عقدلة ا،د بةان بقصلرلة
ةمي ان ،ااعد الم ؤاللة الماضاعلة ب د لهي م يؤً للبطبلق.

امي المعرع ال ار،و ف نوذ لوم لقوم ببنظولم اللوة القلويم بهوذ البحواث الب ويرب

اؤ الم ووؤاللة النيب ووة عنهووي اانمووي ذةر ووي بعووةل مقبضووب ف و ب للموويت ال وولاك
المهنو لططبويل م وياليً فلموي بولن البحوواث االب ويرب البو ب ورا علوى اؤن ووين

اا الحلاان.

ثانياً :أىمية الموضوع وسبب اختياره.

ان ماضاع البحاث االب ويرب الطبلوة هلور ال ا لوة علوى

وم اؤن وين

ل د من المااضلع المهمة االب اثيرت دؤً بلن الاقذ حال معراعلة القليم بهي
اذلك لب لقهي ب

د اؤن ين االذي لذ حميلة ام صاملة من حلث الم يس بذه

ابأب ا ملة ذا الماضاع من ةانذ مب لق ب

م اؤن ين من هوة ادار وذ

البحوواث االب وويرب ف و بقوودم الطووب موون هووة ا وورا اةلووك ا ملووة اضووع نظوويم
،ينان لاازن بلن امرلن لبوداان للا لوة اؤالوى مب يرضولن موي ضورارة حميلوة

الع ص ال يضع للب ربة ا اضرارة منح الطبلوب اا البيحوث ،ودر مون الحرلوة

ف الب يرب لة لبقدم الطب ان ود عا ويً دلوداً لةول مورض م ب صو ه وذ
اؤ ملة للماضاع اضيفة الى البنظولم البعورل

المقبضوب االم لوب الوذي ذةور

المع وورع ال ار،و و لماض وواع الب وويرب الطبل ووة حل ووث ان ووذ ل ووم لا وورق ب وولن الب وويرب
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الطبلة ال ا لة االبحاث االب يرب هلر ال ا لة اةذلك الم يااة بولن الب ربوة
البو ل وورا الحلواان اا اؤن ووين ل وود امو اًر ؤ لمةوون ،بالووذ فو البعورلع ال ار،و ه

ةو وول و ووذ اؤ و ووبيب دف بنو ووي الو ووى ا بلو ووير ماضو وواع الم و ووؤاللة المدنلو ووة البحو وواث
االب يرب الطبلة هلر ال ا لوة علوى

وم اؤن وين عناانويً لبحثنوي بهودف ال ويد

نظيم ،ينان لهذ البحاث االب ويرب لضومن وامة اؤعو يص ال يضو لن لهوي

احصالهم على الب الض الذي لضمن اؤضرار الب ب ببهي لهم.
ثالثاً :منيجية البحث ونطاقو.

اعبمدت الد ار ة على المنهج المقيرن من ال مقيرنة البنظلم القينان

لماضاع البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة بلن القينان الارن

االمصري ااؤميراب اةذلك القينان ال را ،ابلين ما،ف ذ القاانلن من اللة
اعراط القليم بهذ البحاث االب يرب اةذلك الم ؤاللة النيب ة عنهيه ةمي

اعبمدت الد ار ة على المنهج البحللل ببحللل النصاص الب ب يلج البنظلم

القينان للبحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة لبحدلد الم ؤاللة المبرببة
عللهي.

رابعاً :خطة البحث.

بطلب بحوث الم وؤاللة المدنلوة البحواث االب ويرب الطبلوة هلور ال ا لوة

على

م اؤن ين بق لمذ الى مبحثلنه اؤال لبنيال مي لة البحاث االب يرب

الطبلووة هلوور ال ا لووة النق ووم الووى مطلبوولنه اؤال لب رلووف البحوواث االب وويرب

الطبل ووة هل وور ال ا ل ووة االث ووين بنيالن ووي فل ووذ ال ص وويئص ا الضو واابط القينانل ووة
للبح وواث االب وويرب الطبل ووة هل وور ال ا ل ووة.ه ام ووي المبح ووث الثو وين ف صص ووني

لطبل ة الم ؤاللة عن البحاث االب يرب الطبلة هلور ال ا لوة حلوث  ،وم الوى
مطلب و وولنه اؤال لبط و وورق ال و ووى ماض و وواع ،ل و وويم الم و ووؤاللة عل و ووى ا و وويس ،ااع و وود
الم ووؤاللة البقص وولرلة اال قدل ووة ه االث ووين لبح ووث ،ل وويم الم ووؤاللة عل ووى ا وويس

،ااعد الم ؤاللة الماضاعلةه لذا بةان طة البحث على النحا اآلب .
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المبحث األول :ماىية البحوث والتجارب الطبية غير العالجية.

المطمب األول :تعريف البحوث والتجارب الطبية غير العالجية.

المطمببب الثبباني :الخصببا و و الض بوابط القانونيببة لمبحببوث والتجببارب

الطبية غير العالجية.

المبحث الثاني :طبيعة المسؤولية عبن البحبوث والتجبارب الطبيبة غيبر

العالجية.

المطمببببب األول :قيببببام المسببببؤولية عمبببب اسبببباس قواعببببد المسببببؤولية

التقصيرية والعقدية.

المطمببببب الثبببباني :قيببببام المسببببؤولية عمبببب اسبببباس قواعببببد المسببببؤولية

الموضوعية.

واهلل ويل التوفيق
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المبحث األول
ماىية البحوث والتجارب الطبية غير العالجية

ب د البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة من البد ات الطبلة الب
ب بهدف

م اؤن ين ممي ل ن ان لهي اث ار ةبل اًر عللذ ا ذا ل بدع الا،اف

على ماهامهي ابحدلد ضاابط اعراط القليم بهي ا ا مي نبنيالذ ف

المبحث عن طرلق بق لمذ الى مطلبلن نبنيال ف

االب يرب الطبلة هلر ال ا لة امي المطلب الثين

ذا

اؤال ب رلف البحاث

فن صصذ لبحث ضاابط

اعراط القليم بهذ الب يرب ااؤبحيث على النحا اؤب .

المطمب األول
تعريف البحوث والتجارب الطبية غير العالجية
الب ربة الطبلة

بلك اؤعميل ال لملة اا الانلة الطبلة الب

ب را

دان ضرارة بمللهي حيلة المرلض ذابذ إلعبيع رهبة علملة اا ل دمة الطب
الإلن ينلة () 1ةمي عرفت على انهي بلك اؤ رالات ااؤعميل الانلة االب رلبلة
الب

بهدف الةعف عن الحقلقة اا مع الم طليت ال لملة اا ا ببير مدا

صحة فرض م لن اا الاصال الى الم رفة بعأن اا ،ة اا ع ل م لن()2ه
ا نيك من لرا ان من الماي لم الب

بد ل ف

اطير الب ربة الطبلة م ألة

ال اج اللام إذ من الص ب البمللز بلن الب يرب الطبلة االممير ة اللاملة
( )1ػفاف ػطُح واًِ ،دىُ اجزاء اٌرجارب اٌطثُح اٌؼالجُح ػًٍ االٔساْ واٌذُىاْ،
رساٌح ِاجسرُز ،وٍُح اٌشزَؼح واٌذراساخ االسالُِح ،جاِؼح اٌُزِىن ،االردْ،
،2002ص.2
( )2دُِ .زفد ِٕظىر دسٓ ،اٌرجارب اٌطثُح واٌؼٍُّح ،دار اٌجاِؼح اٌجذَذج ،االسىٕذرَح،
 ،2013ص.23
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للطب ألن اؤمراض ا طاربهي ب بلف من ع ص أل ر ا ا مي ل ل
الطبلب لبيعر عماً ب رلبليً ف ةل مرة لقام باحص اعاج احد مرضي فا

ةل مرة لقدم فلهي الطبلب احد ال قي،لر للمرلض ف نذ لقام بيلب رلب م ذ ةمي
ان اي عمللة

راحلة مهمي ةينت طبل بهي بحباي على ،در من ال مل

الب رلب ه ااذا ةين لهذ اآلرال ،در من الصحة على ا يس ان رد ف ل اؤفراد
ب ي ال اج المقدم ل بلف من ع ص أل ر اعلى الطبلب ف
لزلد اا لنقص ف

ذ الحيلة ان

عدد ال رعيت اا ان لغلر الداال بمي لبني ب مع حيلة

المرلض بعرط مراعية اؤصال الطبلة المباق عللهي بلن ا ل الطب هلر انذ

ل ب ان ؤ نن ى ان ال اج المقبرح اا المقدم للمرلض لمةن ان لحقق

الغرض المنبظر بحةم انذ ،د بم ب رلبذ على اؤن ين ف مرحلة يبقة اي انذ

لد ل ضمن اؤصال الطبلة المب يرف عللهي(.)1
امي

بق من ةام لمةن ان لنطبق ناعيً مي على الب يرب الطبلة

ال ا لة الب لةان دفهي عاج مرلض م لن اذلك بي ب دام اؤصال الانلة
المب يرف عللهي بلن اؤطبيل اا محيالة عاج مرض م لن ا صاصيً ف

حيلة عدم ا اد عاج م لن لهذا المرض ذلك ان الب يرب الطبلة ب بلف

بي باف القصد منهي ف ذا ةين القصد من الب ربة عاج المرلض اب الف

اؤمذ ب د الب ربة عا لةه امي اذا ةين الغرض من الب ربة الحصال على

طرق دلدة لل اج اا م رفة ف يللة عاج م لن ف

مرض م لن دان ان

بةان نيك مصلحة ع صلة مبيعرة لمن ب را عللذ الب ربة فهني بةان

الب ربة هلر عا لة.

( )1تٓ إٌىٌ خاٌذ ،ػىاتؾ ِشزوػُح اٌرجارب اٌطثُح ػًٍ جسُ االٔساْ واشزها ػًٍ
اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ،رساٌح ِاجسرُز ،وٍُح اٌذمىق ،جاِؼح سطُف ،اٌجشائز،2013 ،
ص.35
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امي الب يرب الطبلة ال ا لة فه عبيرة عن ب يرب لل أ اللهي اؤطبيل
للاصال الى ا للة عا لة ؤ لزال بطبلقهي محداداً الرا الطبلب البيحث انهي
اةثر فيعللة ف بع لص اا عاج الحيلة المرضلة الب ا اقت القااعد الانلة
ااؤصال ال لملة البقللدلة المب يرف عللهي ف بحقلق عاج ني ح لهي(.)1
االغرض اؤ ي

من ذا الناع من الب يرب ا محيالة ال يد عاج

للمرلض من ال ب رلب طرق دلدة ف

ال اج ةيألدالة اا اؤع ة اا

هلر ي من الا يئل الحدلثه العبذ ذا من الب يرب البد ات ال ا لة

المحضة من حلث الغرض ا ا عاج المرلض هلر ان لهذا الناع من

الب يرب ملزة ا را ا

المةب بة منهي(.)2

امةينلة ا بايدة المرضى اؤ رلن من الم يرف

امي البحاث االب يرب هلر ال ا لة فب رف على انهي ا ب دام الطبلب

لا يئل علملة اا فنلة بغلة الباصل الى م يرف دلدة حال ةلالة م يل ة
مرض م ب ص اا ةلالة الا،يلة منذ()3ه ةمي ب رف على انهي بلك الب يرب
ال لملة البحبة الب ببم على اع يص اصحيل اا على مرضى دان ضرارة

بمللهي حيلبهم فيلهدف منهي اعبيع رهبة علملة اا

دمة علم الطب

( )1اتزاهُُ ػثذاٌؼشَش اي داود ،اٌّسؤوٌُح اٌجٕائُح ػٓ اٌرجارب اٌطثُح ػًٍ االٔساْ،
رساٌح ِاجسرُز ،وٍُح اٌذراساخ اٌؼٍُا ،جاِؼح ٔاَف اٌؼزتُح ٌٍؼٍىَ االُِٕح ،اٌسؼىدَح،
 ،2013ص.20
( )2دُِ .زفد ِٕظىر دسِٓ ،ظذر ساتك ،ص.26

( )3د .واِزاْ اٌظاٌذٍ ،اٌطثُؼح اٌمأىُٔح ٌٍثذىز واٌرجارب اٌطثُح غُز اٌؼالجُح ػًٍ
االٔساْ فٍ ػىء االذفالُاخ اٌذوٌُح وفٍ اٌمأىْ االذذادٌ رلُ (ٌ )10سٕح  ،2008تذس
ِمذَ اًٌ ٔذوج اٌّسؤوٌُح اٌطثُح فٍ ػىء اٌمأىْ االذذادٌ رلُ(ٌ )10سٕح  ،2008وٍُح

اٌمأىْ ،جاِؼح االِاراخ اٌؼزتُح اٌّرذذج 9-8 ،دَسّثز  ،2008ص.341
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ااؤن ينلة()1ه ال رف ذا الناع من الب يرب بأنذ ةل بحث منه

بنملة الم رفة على ا ذ ال مام اا الم ي مة فلهي بطرلق مبيعر(.)2

لهدف الى

امن ال ب رلف ذلن الناعلن من الب يرب الطبلة ال ا لة اهلر

ال ا لة لببلن ان ا م مي لملز بلن ناع

الب يرب الطبلة ا الهدف اا

الغرض الذي ل ى الطبلب الى بحقلقذ من ارال الب ربةه فيلب ربة ال ا لة

بهدف الى ال يد افضل طرق ال اج الممةنة لصيلح المرلض مع امةينلة
ب ملم ذ الايئدة الى هلر من المرضى ممن لعةان من المرض حيلليً اا

م بقباًه امي الب ربة ال لملة المحضة اا هلر ال ا لة فيلهدف منهي ا

ة ب م يرف

دلدة ب صاص البع لص اا ال اج ةأن ل رب الطبلب

ما ال م بحضر طب

دلد اا طرق عا لة لم ل بق ب رلبهي ال را ذا

الناع من الب يرب عيدة على مبطاعلن اصحيل اا مرضى من دان ان بةان

لهم مصلحة ع صلة مبيعرة ف ا رال الب ربة(.)3

امي فلمي لب لق بمعراعلة البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة على

م اؤن ين فلم لباق الاقذ حال معراعلة القليم بهي اانق م الى اب ي لنه

اؤال اب ي مؤلد أل رال ذ البحاث االب يرب هلر ال ا لة البزعم ذا

اؤب ي الاقذ اؤنةلا ة ان االذي لبرر معراعلة ذ الب يرب على ا يس
القيعدة القيئلة بأن رضي الم ن عللذ بماضاع اي اعبدال على
لحال دان ،ليم ال رلمة اؤ ف

اؤنةلا ة ان

حيلة بربب ضرر

مذ اا ميلذ

لم عللذه فيلاقذ

ل لق على الرضي الصرلح الااضح للع ص ال يضع اا

البحث ا ملة ةبلرة إلضايل العرعلة على ذ البحاث اا الب يرب ال لملة
هلر ال ا لة اان ا اد ذا الرضي لؤدي الى عدم ،ليم الم ؤاللة اؤ ف

( )1دُِ .زفد ِٕظىر دسِٓ ،ظذر ساتك ،ص.28
( )2تٓ إٌىٌ خاٌذِ ،ظذر ساتك ،ص.38
( )3اتزاهُُ ػثذ اٌؼشَش اي داودِ ،ظذر ساتكِ ،ظذر ساتك ،ص.22
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لم للع ص ال يضع للب ربةه فا

ظل النظيم

اؤنةلا ة ان اعلى ح ب المبدأ ال يئد فلذ ا ا اؤ،رار بحق الع ص على
د االبصرف فلذ بمي ؤ لبني،ض مع النظيم ال يم ااآلداب ال يمة لحق

للع ص ان ل ضع للب ربة اب رادبذ الم بنلرة () 1ه ةمي الد
اؤلطيل

االارن

ااؤلمين

ذا اؤب ي فيلاقذ اؤلمين

ينب من الاقذ

لملل الى اؤعبراف

بمعراعلة اؤبحيث االب يرب ال لملة هلر ال ا لة على ا يس انهي بهدف

الى ،هر المرض اا يد البعرلة بعرط باافر ضاابطهي ا صاصيً الرضي

الصرلح االااضح اعن ادراك لحقلقة ال مل الذي لناي اؤ،دام عللذه ال بند

الاقذ الارن

إلبيحة ذ البحاث االب يرب الى معراعلة ال بب ف اؤبايق

القيئم بلن صيحب البحث اا الب ربة االع ص ال يضع لهي حلث ان هرض

البحث اا الب ربة اهرضهي ا اةب يب م يرف دلدة ا

لقر ي القينان اؤ ب يلف النظيم ال يم ااآلداب ال يمة(.)2

مصلحة معراعة

امي اؤب ي الثين فها اؤب ي الرافض إل رال البحاث االب يرب الطبلة

هلر ال ا لة على
من الاقذ الارن

م اؤن ين ا،د ا ذ بهذا اؤب ي الاقذ اؤلمين ا ينب

ال بند اصحيب ذا اؤب ي ف

رفض البحاث االب يرب

الطبلة هلر ال ا لة الى انبايل ،صد ال اج فلهي الذي ل د ح ب ا هة
نظر م عرطيً ا ي ليً إلبيحة الم يس بيل

م البعري اؤ لمةن اؤعبميد فقط

على رضي الع ص ةأ يس لمعراعلة البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة
على

م اؤن ين ؤن رضي الع ص ؤ لمةن ان لةان بب لمةن من

الذ ابيحة الم يس ب

على اؤن ين ف

م اؤن ين اؤ لمةن اؤحب يج بيلب يرب الب ب را

اطير نقل ازراعة اؤعضيل للقال بمعراعلة البحاث

( )1د .واِزاْ اٌظاٌذٍِ ،ظذر ساتك ,ص.344
( )2تٓ إٌىٌ خادِ ،ظذر ساتك ،ص.38
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االب يرب الطبلة هلر ال ا لة ؤن ،لي هي على عملليت نقل ازراعة
اؤعضيل ،ليس هلر صحلح اذلك ؤن الب يرب الب

لةان ماضاعهي نقل

ازراعة اؤعضيل ب را لمصلحة مرلض م لن بيلذات بلنمي البحاث االب يرب

هلر ال ا لة ؤ ب را لمصلحة مرلض م لن بيلذات اانمي ب را للحصال
على م يرف دلدة اا ب رلب اا بطالر ف يللة عاج م لن بيلن بة لمرض

م لن ممي ل ن فقدانهي اؤ يس الذي لبرر الم يس بيل

م البعري(.)1

انحن من ينبني بأن البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة على

م

اؤن ين ل ب الماازنة فلهي بلن ضرارة حميلة اؤن ين احرمة

د اعدم

ااز الم يس بذ على اعببير ان الع ص ؤ ل بطلع البصرف ف

د ؤن

ذا ال

د يرج اطير الب يمل القينان ابلن ضرارة بقدم الطب اال يد ادالة

طرق دلدة اف يلة ف م يل ة اؤمراض ا صاصيً ال طرة االم ب صلة منهي
اةذلك بع لع ادعم البحث ال لم ف م يل الطبه ابيلبيل ف نني مع القليم
بيلبحاث االب يرب الطبلة على

م اؤن ين الةن بعرط ان لاضع لهي اطير

،ينان لضمن حقاق ا امة اؤع يص ال يض لن لهي.
افلمي لب لق بيلما،ف البعرل

من البحاث االب يرب الطبلة هلر

ال ا لة ف ن البعرل يت لم ب رف البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة
اانمي نصت فقط على ااز اا عدم ااز ي اةذلك العراط االضاابط القينانلة

الاا ب بافر ي للقليم بهذا الناع من البحاث االب يربه فيلمعرع الارن
لضع ب رلف للبحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة اانمي نص ف

لم

،ينان

( )1دِٕ .ذر اٌفؼً ،اٌرجزتح اٌطثُح ػًٍ اٌجسُ اٌثشزٌ وِذي اٌذّاَح اٌرٍ َىفٍها اٌمأىْ
اٌّذٍٔ واٌمىأُٓ اٌؼماتُح واٌطثُح ،تذس ِٕشىر فٍ ِجٍح اٌىىفح ٌٍؼٍىَ اٌمأىُٔح واٌسُاسُح،
ذظذر ػٓ وٍُح اٌمأىْ ،جاِؼح اٌىىفح ،اٌّجٍذ ( ،)1اٌؼذد(ٌ )7سٕح  ،2010ص.23
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الصحة ال يمة على العراط الاا ب باافر ي للقليم بيلبحاث االب يرب()1ه امي
المعرع المصري فقد نص الد بار المصري على ان الب يرب الطبلة على
م اؤن ين ؤ لمةن ان ببم بغلر رضي

الع ص الحر االماثق اافقيً

لط س الم بقرة ف ال لام الطبلة ابما ب بنظلم ،ينان ()2ه ةمي نص على
ضاابط القليم بيلبحاث االب يرب الطبلة ف

مصر ()3ه امي المعرع اؤميراب
بقينان

ؤئحة آداب مهنة الطب ف

ف ن الم ؤاللة الطبلة ااحةيمهي منظمة لدلذ

يص ا ،ينان الم ؤاللة الطبلة ا،د نص ذا القينان على عدم

ااز القليم بيي بحث اا ب ربة طبلة على اؤن ين اؤ ب د ا ذ ماافقبذ

االحصال على بصرلح ةبيب من ال هة الب

القينان(.)4

امي المعرع ال را،

ف نذ لم لنص ف

بحرمة احميلة الحق ف الحلية ا امة

بحدد ي الائحة البنالذلة لهذا

الد بار على اي نص لب لق
د اؤن ين اعدم معراعلة البحاث

االب يرب الطبلة هلر ال ا لة ةمي ف ل المعرع المصري اان ةين د بارني ،د
دي 5لم ي ذ ب امة ال

نص على بحرلم ال ذلب النا

اال

النص على حميلة الحق ف

الحلية احرمة

د اؤ ان عدم

د اؤن ين اعدم معراعلة

البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة اؤ بما ب بنظلم ،ينان يص ل د
علبيً ف

الد بار ل ب بافلذ لذل ف نني ندعاا المعرع ال را،

الى ب دلل

(َٕ )1ظز ٔض اٌّادج  ِٓ 1121لأىْ اٌظذح اٌؼاِح اٌفزٔسٍ ٌسٕح 1961اٌّؼذي تاٌمأىْ
رلُ  2004/806فٍ .2004/8/9

(َٕ )2ظز ٔض اٌّادج( ِٓ )60اٌذسرىر اٌّظزٌ ٌسٕح .2014
(َٕ )3ظز اٌّىاد( ِٓ )54-52الئذح آداب ِهٕح اٌطة فٍ ِظز رلُ ٌ 238سٕح .2003
(ٔ )4ض اٌّادج( 12ف ِٓ )2لأىْ اٌّسؤوٌُح اٌطثُح االذذادٌ رلُ (ٌ )4سٕح ٌ2016ذوٌح
االِاراخ.
(َٕ )5ظز ٔض اٌّادج ( 37فمزج ض) ِٓ دسرىر اٌؼزاق ٌسٕح .2005
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الحلية الحرم ا رال البحاث

م اؤن ين اؤ بضاابط ،ينانلة لحدد ي

بعرلع يص انقبرح ان لةان النص على العةل اؤب (ل
ااؤعبدال عللذه أا بعالهذه أا البمثلل بذه

د اإلن ين حرمةه

رلمة ل ي،ب عللهي القينان.

الحظر اإلب ير بأعضيئذه اؤ ل از إ رال ألة ب ربة طبلةه أا علملة عللذ
بغلر رضي الحر الماثقه اافقي لط س الم بقرة ف م يل ال لام الطبلةه على

النحا الذا لنظمذ القينان)ه امي ب للميت ال لاك المهن لططبيل ف نهي ذةرت
()1

الب يرب الطبلة

من حلث عراط القليم بهي اان ةين النص الذي ابت بذ ذ

الب للميت م لب اصليهبذ رةلةة داً.

المطمب الثاني
الخصا و و الضوابط القانونية لمبحوث والتجارب الطبية
غير العالجية

نيك م ماعة من العراط االضاابط ل ب باافر ي ،بل القليم بأي بحث

اا ب ربة طبلة هلر عا لة ا ذ الضاابط االعراط ابت ثمرة مني،عيت

امؤبمرات طاللة بم عقد ي امني،عة اللة القليم بهذ البحاث االب يرب الى ان

ا بقرت

ذ العراط االضاابط

اال ف

اؤباي،ليت الداللة الم نلة بهذا

الماضاع اا ف البعرل يت الدا للة لةل دالة حال ةلالة القليم بهذ البحاث
االب يرب على

م اؤن ينه امن اال المحياؤت الداللة لاضع اطير

للبحاث االب يرب الطبلة

اباي،لة نلف ل يم  1949ال يصة بيل رحى

االمرضى من ال ةرللن ف الحرب البرلة االب نصت على بحرلم ا ضيع

(َٕ )1ظز لىاػذ اٌسٍىن اٌّهٍٕ ٌألؽثاء فٍ اٌؼزاق اٌظادرج تمزار ِجٍس ٔماتح االؽثاء
رلُ(ٌ )6سٕح .1985
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المرضى اال رحى الى ا ببيرات بلالا لة اا ا رال ب يرب طبلة علملة عللهم

اا الب بب المقصاد ف اصيببهم بألة م ينية بدنلة()1ه اؤ ان البنظلم الحقلق

لراط اضاابط القليم بيلبحاث االب يرب الطبلة ا القااعد الب اض هي ابحيد

اؤطبيل ال يلم االب ب رف بيعان ل نة ل نة  1964اب د ذ المبيدئ
من ا م الضاابط للقليم بيلبحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة

الضاابط االعراط الب ،رر ي اعان ل نة

:

()2

امن ا م

 .1البزام الطبلب بضمين احميلة صحة ال يضع للب ربة.

 .2البزام القيئم بيلب ربة بيلبا،ف عنهي اذا ببلن لذ ان ذلك لعةل ط اًر على
صحة ا امة الع ص ال يضع لهي.

 .3مراعية ابر لح مصلحة ال يضع للب ربة على الايئدة ال لملة لر ى بحققهي
من الب ربة.

 .4ان لةان ال يضع للب ربة ،د بطاع ب رادبذ الحرة ال للمة مع بمب ذ بصحة

لدة اا ةانذ مصيبيً بمرض م ب ص لم ل بق ا رال الب ربة عللذ()3ه

اعيد ذا اؤبحيد ااةد على ذ المقررات ف اؤ بميع البي ع اال عرلن
لذ ف طاةلا عيم  1975اب د ذ المبيدئ من ا م العراط االضاابط

اؤ ا،لة ف ممير ة البحاث االب يرب الطبلة.

امي بيلن بة لما،ف البعرل يت المقيرنة من ضاابط اعراط القليم

بيلبحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة فن د ان القينان الارن

نص ف

،ينان الصحة ال يمة على ضرارة ا ذ ماافقة الع ص ال يضع للب ربة
ااطاعذ على الص ابيت ااؤ طير المبا ،ة اف

نة  2004عدل المعرع

(َٕ )1ظز ٔض اٌّادج ( ِٓ )32اذفالُح جُٕف اٌزاتؼح ٌسٕح .1949
( )2دِٕ .ذر اٌفؼًِ ،ظذر ساتك ،ص.15

( )3د .واِزاْ اٌظاٌذٍِ ،ظذر ساتك ،ص.356
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

املسؤولية املدنية عن الاحباث والتجارب الطبية غري العالجية عىل جسم الانسان (دراسة قانونية)

الارن

77

،ينان الصحة ال يمة اذلك ب ضيفة عراط ا را حلث الزم الع ص

القيئم بيلبحث االب ربة ان لقام بأبرام عقد بأملن ،بل ان لقام بيلبحث اا
البحث

الب ربة لضمن م ؤاللبذ المدنلة اةذلك م ؤاللة اي مبد ل ف

اب هلل حصال المضرار على الب الض () 1ه اب د احةيم ذ الميدة من
النظيم ال يم االبأملن لعمل الم ؤاللة المدنلة عن اؤضرار الب ل ببهي البحث
اا الب ربة المدة ؤ بقل عن ععر

ناات ب د انبهيل البحث اا الب ربةه
الب

اب اى الدالة من ابرام عقد البأملن من الم ؤاللة ان ةينت

بقام

بيلبحث اا الب ربة اا بةان ،د را ت لهي اؤ انهي ب ضع لالبزاميت

الماراضة على المؤمن عندمي بةان عرةة البأملن بيب ة لهي(.)2

امي المعرع المصري فقد نص على عراط القليم بيلبحاث االب يرب

الطبلة على اؤن ين ف

ؤئحة آداب مهنة الطب فنص على البزام الطبلب

بمراعية القلم االضاابط اؤ ا،لة ااؤ بميعلة االدلنلة الب

بض هي ال لطة

الم بصة المبنع عللذ ا رال اي ب يرب لطدالة ،بل ا،رار ي من ال هيت

الم بصة اان ببافر لدلذ د ار ة ةيملة ااافلة عن الم يطر الب من الممةن
ان لب رض لهي الع ص ال يضع للب ربة امقيرنبهي مع الااائد المبا ية من
ذا البحث اا بلك الب ربة اان لةان الع ص مؤ ل للقليم بهذ البحاث

االب يرب(.)3

امي المعرع اؤميراب

فقد نص على ضرارة ماافقة الع ص ال يضع

للبحث اا الب ربة اةذلك الحصال على بصرلح ةبيب الم بصة ا

ال هة

(َٕ )1ظز اٌّىاد ( 209و  1142ف  ِٓ )3لأىْ اٌظذح اٌفزٔسٍ.

( )2د .فىاس طاٌخ ،اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ٌٍطثُة دراسح ِمارٔح تُٓ اٌمأىْ اٌسىرٌ
واٌفزٔسٍ ،تذس ِٕشىر فٍ ِجٍح جاِؼح دِشك ٌٍؼٍىَ االلرظادَح واٌمأىُٔح ،ذظذر ػٓ
جاِؼح دِسكِ ،جٍذ ( ،)22اٌؼذد (ٌ )1سٕح  ،2006ص.146
(َٕ )3ظز ٔض اٌّىاد ( ِٓ )54 ،53 ،52الئذح آداب ِهٕح اٌطة فٍ ِظز.
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الب حددبهي الائحة البنالذلة لقينان الم ؤاللة الطبلة ا،د بلنت ذ الائحة
بأن ذ ال هة الر ملة

دب

امي ا ازرة الصحة اا لئة الصحة ف ابا ظب اا

اا ال يم يت الحةاملةه ةمي ل ب ان لةان البحث اا الب ربة مرببطيً

بمنعأة صحلة مر صة ابباافر فلهي ةيفة اؤمةينيت الازمة أل رال البحث اا

الب ربة اان لةان الع ص مؤ اً للقليم بهذ البحاث االب يرب اةذلك بقدلم
مي لالد ماافقة من ل را عللذ البحث إن ةين ةيمل األ للة القينانلة أا
ماافقة اللذ العرع إن ةين ني،ص األ للة أا عدلم األ للةه اأن ذ الماافقة

،د بمت ب د ببصلر بمراحل البحث اا رالابذ ااآلثير ال ينبلة المبا ،ة منذه

اةيفة الم لاميت المب لقة بيلبحث اأن لذ الحق ف البا،ف عن إ رال البحث

ف أي ا،ت اف أي مرحلة من مراحل البحثه ةمي ل ب ان ؤ بةان الماافقة
نبل ة مقيبل ميدي أا علن أا نبل ة إة ار ميدي أا أدب أا أن بةان ذ

الماافقة مبنلة على هش أا بدللس(.)1
ف

امي المعرع ال را ،فقد ذةر ب ض العراط الازمة للقليم بيلب ربة الطبلة

ب للميت ال لاك المهن

المرلض عمل نيئ

لططبيل فنص على ان الب يرب الطبلة على

إؤ إذا أ رلت ألهراض علملة بحبذ اف مراةز بحث

علم أا م ي د علملة ب للملةه اان المبدأ ف بطبلق الب يرب ال ا لة ا

أن بةان الب ربة ،د

ض ت للبحث ال لم

عند اإلن ين أا عند الحلاان

ال ب األمبنيع عن أ رال اي ب ربة فلهي احبميل

الع ص(.)2

طر على حلية

(َٕ )1ظز ٔض اٌّادج( 12ف ِٓ )2لأىْ اٌّسؤوٌُح اٌطثُح االذذادٌ واٌّىاد (ِٓ )12-8
اٌالئذح اٌرٕفُذَح ٌٍمأىْ اٌظادرج تمزار ِجٍس اٌىسراء رلُ(ٌ )33سٕح

(َٕ )2ظز ذؼٍُّاخ اٌسٍىن اٌّهٍٕ ٌألؽثاء فٍ اٌؼزاق.

. 2009

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

املسؤولية املدنية عن الاحباث والتجارب الطبية غري العالجية عىل جسم الانسان (دراسة قانونية)

االماحظ على

78

ذ العراط انهي لم بارق بلن الب يرب ال ا لة

االبحاث االب يرب هلر ال ا لة على الرهم من ا باف القصد االغرض بلن

الناعلنه ةمي ان اؤحةيم االعراط الب
المهن

يل بهي المعرع ف ب للميت ال لاك

ب يلف مي ا بقر عللذ النص اال مل اال ف

اؤباي،ليت الداللة اا

البعرل يت المقيرنةه ف ضيفة الى ان المعرع لم لارق بلن الب يرب ال ا لة

االب يرب االبحاث هلر ال ا لة ف نذ ياا ف الحةم بلن الب ربة الب ب را
على الحلاان اا اؤن ين ممي ل د لاً ةبل اًر ل ب بافلذ لبنيف

م صاملة ال

د احرمبذ ا ا مبدأ م بقر اال ف

البعرل يت المقيرنة لذا ل ب ب دلل ذا الحةم ف

ذا الحةم مع

العرل ة اؤ املة اا

ب للميت ال لاك المهن

اذلك بيلنص على ا رال الب ربة على الحلاان ااؤً امن ثم ب رببهي على

اؤن ين اافقيً للعراط القينانلة الب بنظم ذا الماضاعه ثم ان ذ الب للميت
،د اهالت النص على عرط مهم اا ي

للقليم بيلبحاث االب يرب الطبلة

ال ا لة اهلر ال ا لة على حد اال ا ا رضي الع ص ال يضع للبحث اا
الب ربة اا من لناب عنذ اان لةان ذا الرضي م بنلر اااضحه اةمي نرا من
ينبني ان ال مل الطب االم ؤاللة النيب ة عنذ ل ب ان بنظم بقينان يص

من ملع اانبهي اذلك ل صاصلة اا ملة ال مل الطب ةان محلذ اؤن ين
الذي دف ملع البعرل يت بحقلق الحميلة لذه لذا ف نني ندعاا المعرع ال را،

الى اصدار بعرلع يص بيلم ؤاللة الطبلة لنظمهي من ملع اانبهي اذلك
للقضيل على القصار البعرل

ف

ذا ال ينبه افلمي لب لق بماضاع

الب يرب الطبلة نقبرح على المعرع ان لضمن ،ينانذ النص اؤب (-1لحظر

إ رال عملليت ا بن يخ الةيئنيت البعرلةه ةمي لحظر إ رال األبحيث االب يرب
االبطبلقيت بقصد ا بن يخ ةيئن بعري

-2لحظر إ رال أبحيث أا ب يرب طبلة على اإلن ين إؤ ب د الحصال على
بر لص بذلك من ال هة الب

لحدد ي القينان ابيلعراط الب

لحدد ي)ه امي
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فلمي لب لق بيلعراط االضاابط الاا ب بافر ي للقليم بيلبحاث االب يرب الطبلة
هلر ال ا لة نقبرح ان لةان النص على العةل اؤب (لحظر إ رال أبحيث

أا ب يرب طبلة على اإلن ين إؤ ب د الحصال على بر لص بذلك من إحدا

ال هيت اآلبلة افقيً ؤ بصيص ةل منهي:

 -1ا ازرة الصحة

 -2دائرة الصحة ف المحيفظيت
 -3ال يم يت الحةاملة

ا لعبرط إلصدار البر لص ب رال األبحيث االب يرب الطبلة على اإلن ين
بافر مي لل :

 -1أن لةان البحث مرببطيً بمنعأة صحلة مر صة ابباافر فلهي ةيفة
اإلمةينيت الازمة إل رال البحث .

 -2أن لبم البحث من ،بل أع يص مؤ للن امر صلن .

 -3أن لبم البحث افق الم يللر ال يلملة المب يرف عللهي .

 -4أن لةان البيحث ملميً بيل اانب الطبلة االقينانلة االعرعلة المب لقة بم يل
بحثذ .

 -5الب هد بيحبرام حقاق اةرامة األع يص الذلن

ل را عللهم البحث

االحايظ على صحبهم اعلى رلة الم لاميت المب لقة بهم .

 -6بقدلم مي لالد ماافقة من

ل را عللذ البحث إن ةين ةيمل األ للة

القينانلة أا ماافقة اللذ العرع إن ةين ني،ص األ للة أا عدلم األ للةه اأن
ذ الماافقة ،د بمت ب د ببصلر بمراحل البحث اا رالابذ ااآلثير ال ينبلة

المبا ،ة منذه اةيفة الم لاميت المب لقة بيلبحث اأن لذ الحق ف البا،ف عن
إ رال البحث ف أي ا،ت اف أي مرحلة من مراحل البحث .
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البند ال يبق نبل ة مقيبل ميدي أا

علن أا نبل ة إة ار ميدي أا أدب أا أن بةان ذ الماافقة مبنلة على هش

أا بدللس .

 -8ل ب أن لبضمن طلب إ رال البحث البلينيت البيللة:
أ -البراباةال ال لم للبحث الطب .

ب -الهدف من إ رال البحث االمنيفع المر اة منذ .
ت -المةين الذي ل را فلذ البحث اماافقة مدلر عيم ال هة الصحلة أا
مدلر الم نعأة على إ رال البحث ف منعأبذ ،بل منح الماافقة االمدة المبا ،ة
لانبهيل من البحث .

ث  -ا م البيحث الرئل

االبيحثلن المعيرةلن ادر يبهم ال لملة ا برابهم

ال مللة اال هيت الب ل ملان بهي .

ج -بلينيت الع ص الذي ل را عللذ البحث اارفيق ا بميرة ماافقبذ على

إ ارل البحث .

ح -المصيدر الميدلة لبمالل إ رال البحث).
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المبحث الثاني
طبيعة المسؤولية عن البحوث والتجارب الطبية غير العالجية

ان الم ؤاللة المدنلة الب ببربب على القليم بيلبحث اا الب ربة الطبلة
هلر ال ا لة ،د بةان م ؤاللة عقدلة اذا ةين نيك عقده ا،د بةان م ؤاللة

بقصلرلة اذا لم لةن نيك عقد ةمي ان ،ااعد الم ؤاللة الماضاعلة القيئمة
على عنصر الضرر فقط ،د بةان ،يئمة ف ب ض الحيؤت األ ل بحث ذ

المااضلع ف نني نق م ذا المبحث الى مطلبلنه نبنيال ف اؤال ،ليم الم ؤاللة
على ا يس ،ااعد الم ؤاللة ال قدلة اا البقصلرلةه امي المطلب الثين

فن صصذ لبحث الم ؤاللة الماضاعلة المبرببة على البحاث االب يرب

الطبلة هلر ال ا لة اةمي لل .

المطمب األول

قيام المسؤولية عم اساس قواعد المسؤولية التقصيرية
والعقدية

الم ؤاللة المدنلة عرفت على انهي البزام ع ص بب الض الضرر الذي

ببذ لع ص ا ر

() 1

االم ؤاللة المدنلة امي ان بةان م ؤاللة عقدلة اا

م ؤاللة بقصلرلة االم ؤاللة ال قدلة

الم ؤاللة المبرببة على اؤ ال

بيلبزام مصدر ال قد()2ه امي الم ؤاللة البقصلرلة فه البزام الع ص بب الض
الضرر النيعئ عن ف لذ الع ص اا ف ل من م بحت رعيلبذ اا ر،يببذ من

( )1ؽالي ػجاض ،اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ٌٍطثُة ،اٌّؤسسح اٌذذَصح ٌٍىراب ،ؽزاتٍس،2001 ،
ص.8
( )2اٌسُذ ػثذاٌىهاب ػزفح ،اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح فٍ ػىء اٌفمه ولؼاء إٌمغ ،اٌّجٍذ
االوي ،اٌّسؤوٌُح اٌؼمذَح واٌرؼىَغ ػٕها ،اٌّىرة اٌفٍٕ ٌٍّىسىػاخ اٌمأىُٔح،
االسىٕذرَح ِٓ ،دوْ سٕح ٔشز ،ص.25
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لطربذ الا للة من الحلاان اا البنيل اا

اؤعليل هلر الحلة اؤ را ف الحداد الب لر مهي القينان(.)1

العبرط لقليم الم ؤاللة بناعلهي ال قدلة االبقصلرلة باافر ارةين ثاثة

ال طأ االضرر اال ا،ة ال ببلةه امي ال طأ فها اؤ ال بيلبزام ،ينان

لصدر عن ادراك ا ذا ال طأ ،د لةان عمدليً عندمي لةان الع ص ،د ،يم
بيل طأ ا ا لرلد الا ل القصد القليم بهذا الا ل الذ بصار بيألضرار الب

لمةن ان بحدث عن ف لذه امي ال طأ هلر ال مد فها احداث الضرر بيأل رلن

نبل ة لاك الارد دان ان لقصد اؤضرار بيلغلر()2ه امي ال نصر الثين من
عنيصر الم ؤاللة المدنلة فها عنصر الضرر ا ا اؤذا الذي للحق الغلر

ا ا امي ان لةان ميدليً اا ادبليً االضرر الميدي ا ال

يرة الميللة الب بلحق

المضرار اامي الضرر اؤدب فها اؤذا الذي للحق عرف اؤن ين ا م بذ

ااعببير امرةز اؤ بميع () 3ه امي ال نصر الثيلث من عنيصر الم ؤاللة

المدنلة فها ال ا،ة ال ببلة ا

رابطة مي بلن ال طأ االضرر اب ن

الضرر الذي اصيب المضرار ةين

الم ؤال(.)4

ان

ببذ ال طأ الذي اربةبذ الع ص

( )1د .ػثذ اٌّجُذ اٌذىُُ ،ػثذ اٌثالٍ اٌثىزٌِ ،ذّذ ؽه اٌثشُزٔ ،ظزَح االٌرشاَ فٍ اٌمأىْ
اٌّذٍٔ اٌؼزالٍ ،اٌجشء االويِ ،ظادر االٌرشاَِ ،طثؼح وسارج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذس
اٌؼٍٍّ ،تغذاد ،1980 ،ص.198
( )2د .دسٓ ػٍٍ اٌذٔىْ ،اٌّثسىؽ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ،اٌجشء ( )2اٌخطأ ،دار وائً
ٌٍٕشز ،ػّاْ ،2001 ،ص.98
( )3د .دسٓ ػٍٍ اٌذٔىْ ،اٌّثسىؽ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ،اٌجشء ( )1اٌؼزر ،شزوح
اٌرأُِٓ ٌٍطثغ ،تغذاد ِٓ ،دوْ سٕح ٔشز ،ص.158

( )4د .دسٓ ػٍٍ اٌذٔىْ ،اٌّثسىؽ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ،اٌجشء ( )3اٌؼاللح اٌسثثُح ،دار
وائً ٌٍٕشز ،ػّاْ ،2001 ،ص.15
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م يل الم ؤاللة الطبلة ف ن الطبلب م ؤاللبذ ،د بةان م ؤاللة

عقدلة اا م ؤاللة بقصلرلة ف ن ،يم الطبلب ب اج المرلض بنيلاً على ابايق
بلنهمي ا ا الاضع الغيلب ف ن م ؤاللبذ ني بةان م ؤاللة عقدلة الةان

البزام الطبلب الم يلج ني البزاميً ب ي،دليً ااذا مي ا ل بيلبزامذ ف نذ لبم م ألبذ
على ا يس ،ااعد الم ؤاللة ال قدلة()1ه امي اذا ةين بد ل الطبلب ف عاج
المرلض بدان ابايق مع المرلض ةأن لبد ل الطبلب من بلقيل نا ذ اا بطلب

من احد الميرة ؤنقيذ حلية ع ص اا ان لد ل احد المرضى ف الم بعاى

فلبيدر احد اؤطبيل ل اج المرلض دان يبق ابايق بلنهمي اا اذا ةين الطبلب
ل مل ف

م بعاى

ال يمللن فلذ فا

يص املبزم ب اج المرضى ف

ذا الم بعاى اا

ملع الصار المبقدمة بةان م ؤاللة الطبلب م ؤاللة

بقصلرلة اذلك ل دم ا اد ال قد(.)2

ا اال ةينت م ؤاللة الطبلب عقدلة اا بقصلرلة ف نذ لعبرط لقليمهي

باافر ارةين الم ؤاللة ا

ال طأ االضرر اال ا،ة ال ببلةه امي ال طأ ا ا

الرةن اؤال من ارةين الم ؤاللة المدنلة اال طأ الطب

ا ا ال من ينب

الطبلب ف القليم بيلبزامذ االغيلب ف م لير ذا اؤلبزام ا ان لةان البزاميً
ببذل عنيلة فيلاقذ لةيد ل مع على ان الاضع الغيلب ؤلبزام الطبلب ب ي

المرلض ا اا ب بذل ال نيلة اال نيلة ني القليم ب اج المرلض اذلك بأببيع
اؤصال الانلة الماراضة ف مهنة الطب االقااعد الم بقرة فلهي ابذل ال نيلة
ني لقع على الطبلب ف مرحلة البهلئة للم يل ة ااثنيئهي اب د الم يل ة فلمي

(ُِٕ )1ز رَاع دٕا ،إٌظزَح اٌؼاِح ٌٍّسؤوٌُح فٍ اٌرشزَؼاخ اٌّذُٔح ودػىي اٌرؼىَغ
ػٕها ،دار اٌفىز اٌجاِؼٍ ،االسىٕذرَح ،2011 ،ص.179
( )2د .أسؼذ ػثُذ اٌجٍٍُّ ،اٌّسؤوٌُح اٌطثُح اٌّذُٔح ،دراسح ِمارٔح ،دار اٌصمافح ،ػّاْ،
 ،2009ص.92
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لب لق بيألعميل ال يصة بذ()1ه االم لير ف ،ليس طأ الطبلب من عدمذ ا
م لير ماضاع

لبمثل ف

لاك الر ل ال يدي االم رد ا ا ع ص من

طيئاة الايعل م رد من ظرافذ الع صلة امحيط بناس ظراف الايعل ا ذ

الظراف

الظراف ال ير لة ةظرف الزمين االمةين الل ت ظرافيً دا للة

مب لقة بع ص الايعله ف ن ةين الطبلب ،د بصرف بناس البصرف الذي

اف لقام بذ طبلب ا ر محيط بناس ظرافذ ال ير لة فهني لنبا عن لاةذ

ال طأ امي اذا لم لقم بمي ةين لقام بذ الع ص الم بيد فل د مربةبيً طأ
لا ب م ؤاللبذ(.)2

الب ذ ال طأ الطب صا اًر مب ددة فقد لةان ف صارة امبنيع الطبلب

عن عاج المرلض اا البأ ر فلذ ف ذا ةين الطبلب ملزميً ب اج المرلض
اال ةين ذلك عن طرلق اؤبايق عندمي لباق ع ص مع طبلب على عا ذ

اا لم لةن نيك ابايق مبيعر الةن الطبلب ملزم ب اج المرلض ةيلطبلب

الذي ل مل ف

م بعاى

ال لاك ل د طأ ف

يص اا عيم اامبنع عن عاج المرضى فهذا

ينب الطبلب لا ب م ؤاللبذ () 3ه امن صار ال طأ

الطب ال طأ ف البع لص اال طأ ف اصف ال اج ف ذا مي ا،ع الطبلب ف

طأ عند بع لص المرض ف ن اؤعميل الاحقة لهذا البع لص بةان يطئة

الضيً ؤعبميد ي على البع لص اؤال إذ لقع على الطبلب اا ب اؤ بميم
بيلمرلض ابع لص المرض ب ببيع اؤصال الانلة لمهنة الطب ف ن يلاهي

( )1ػٍٍ ػظاَ غظٓ ،اٌخطأ اٌطثٍِٕ ،شىراخ سَٓ اٌذمىلُح ،تُزوخ ،2006 ،ص.20
( )2اتزاهُُ ػٍٍ دّادٌ ،اٌخطأ اٌّهٍٕ واٌخطأ اٌؼادٌ فٍ اؽار اٌّسؤوٌُح اٌطثُح،
ِٕشىراخ اٌذٍثٍ اٌذمىلُح ،تُزوخ ،2007 ،ص.19

( )3دِ .ذّذ دسُٓ ِٕظىر ،اٌّسؤوٌُح اٌطثُحِٕ ،شأج اٌّؼارف ،االسىٕذرَح ِٓ ،دوْ سٕح
ٔشز ،ص.26
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طأ بقام على ا ي ذ م ؤاللبذ()1ه امن صار ال طأ الطب

ال طأ الذي لربةب ف

ا رال ال لمليت ال راحلة ف ذا ا،ع الطبلب ف

لب لق بيألعميل الازمة للقليم بيل ملليت ال راحلة

طأ

اال من حلث المراحل

ال يبقة لهي من القليم بيلاحاصيت الازمة االبأةد من حيلة المرلض ااؤ طير

المبا ،ة من ال مللة امدا بحملذ لهي اا اؤصال الانلة لل مللة ال راحلة
نا هي اا الم يئل المب لقة بحيلة المرلض ب د القليم بيل مللة ف ذا مي ا ل

الطبلب بأي من ذ اؤلبزاميت الماراضة عللذ ف نذ ل د م طئيً ممي لبربب
عللذ ،ليم م ؤاللبذ(.)2

اال نصر الثين لقليم الم ؤاللة الطبلة ا عنصر الضرر ا ا اؤذا

الذي لصلب المرلض من رال طأ الطبلب اا الحرمين من ملزة اا اضع

،يئم بحلث لصبح المضرار ف اضع أ اأ ممي ةين عللذ ،بل ا،اع ال طأه
االضرر الذي لمةن الب الض عنذ ناعين اؤال الضرر الميدي اف

الم ؤاللة لةان على عةل بةيللف ال اج نبل ة

ال

دي الذي ببذ طأ الطبلب ةيل ي ة اا اؤؤم ال

اطير

طأ الطبلب اا اؤذا

دلة فضاً عن باالت

فرصة الة ب االافية اهلر ي من اؤضرار الميدلة()3ه امي الضرر الم ناي ا ا
اؤلم اا اؤذا الذي لصلب الع ص ف

ع ار اا ف

نا ذ()4ا ذا الضرر

( )1اٌسُذ ػثذاٌىهاب ػزفح ،اٌّسؤوٌُح اٌجٕائُح واٌّذُٔح واٌرأدَثح ٌٍطثُة واٌظُذٌٍ،
اٌّزوش اٌمىٍِ ٌإلطذاراخ اٌمأىُٔح ،اٌماهزج ،2009 ،ص.77
( )2د .ػثذاٌفراح تُىٍِ دجاسٌ ،اٌّسؤوٌُح اٌطثُح تُٓ اٌفمه واٌمؼاء ،دار اٌفىز اٌجاِؼٍ،
االسىٕذرَح ،2008 ،ص.199

(ٔ )3ادَح ِذّذ لشِار ،اٌجزادح اٌرجٍُُّح اٌجىأة اٌمأىُٔح واٌشزػُح ،دار اٌصمافح ،ػّاْ،
 ،2010ص.146
( )4دِ .مذَ اٌسؼُذ ،اٌرؼىَغ ػٓ اٌؼزر اٌّؼٕىٌ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ِٓ ،دوْ دار او
سٕح ٔشز ،ص.52
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لبم الب الض عنذ بمبلغ ا ميل
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ا،د لبم بقدلر بصارة م بقلة عن الضرر

الميدي االمحةمة ف ضال ةل حيلة

الب بقدر مبلغ الب الض عن ذا

الضرر الم ناي ا ذا الب الض ف حيلة الافية لةان لط،يرب ااؤزااج اؤ لبم

انبقيلذ اؤ اذا حدد بما ب ابايق اا حةم نهيئ (.)1
اال نصر الثين

ال ببلة فا لةا

من عنيصر الم ؤاللة الطبلة

ان لةان نيك

طأ من

ا عنصر ال ا،ة

ينب الطبلب ابربب ضرر

للمرلض اانمي ل ب ان لةان نيك عا،ة مبيعرة بلن ال طأ االضرر اب د
رابطة ال ببلة ف الم يل الطب من اؤمار العي،ة اال لرة اذلك لب قد ال

م

اؤن ين ابغلر حيؤبذ ا صيئصذ اعدم اضاح اؤ بيب للمضيعايت الظي رة
اؤ ان ذا ؤ ل ن عدم البحث عن م ؤاللة الطبلب ا طأ ه اان ثبت ان ذا

ال طأ ،د بب ضرر للمرلض ،يمت م ؤاللة الطبلب ابم الزامذ بيلب الض

عن الضرر الحيصل للمرلض االمب لق ب طأ ذا الطبلب(.)2

اف اطير الب يرب الطبلة هلر ال ا لة ف ن احةيم الم ؤاللة المدنلة

ال قدلة االبقصلرلة ب د لهي م يل ف

البطبلق فقد رألني

يبقيً ف

المبحث

اؤال من ذا البحث ان الاقذ االبعرل يت ،د اض ت ضاابط اعراط للقليم
بيلبحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة الب

ب را على

م اؤن ين

ابيلبيل ف ن اؤ ال بأي اا ب من ذ الاا بيت الملقية على عيبق البيحث
اا الطبلب القيئم لةان طأ لا ب ،ليم الم ؤاللة اال ةينت ذ الم ؤاللة

عقدلة اا بقصلرلة اان ةين الغيلب ان بةان ذ الم ؤاللة م ؤاللة عقدلة

اذلك ألنذ دائميً مي لعبرط للقليم بيلبحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة
ماافقة الع ص ال يضع للبحث اا الب ربة ا ذ الماافقة بلن الع ص

( )1د .سؼذوْ اٌؼاِزٌ ،اٌرؼىَغ ػٓ اٌؼزر اٌّؼٕىٌ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌرمظُزَحِ ،زوش
اٌثذىز اٌمأىُٔح ،تغذاد ،1981 ،ص ،123ص.136
( )2دِ .ذّذ دسُٓ ِٕظىرِ ،ظذر ساتك ،ص.114
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ال يضع للب ربة ابلن القيئم بهي ب د بمثيبة ال قد الذي على ا ي ذ بقام
الم ؤاللة ال قدلة ابقام م ؤاللة القيئم بيلبحث اا الب ربة ف

ذ الحيلة

عندمي ؤ لقام بمراعية اؤصال الانلة اال لملة المطلابة للقليم بيلبحث اا

الب ربة ا ذ الم طليت ااؤصال

الضاابط االعراط المباق عللهي من ،بل

ال برال ااؤطبيل ف الم يل الذي ب را فلذ الب ربة اا البحث امن ثم عدم

اؤلبزام بهي لعةل عنصر ال طأ الذي ل ل الع ص م ؤاؤً()1ه امن صار
طأ الطبلب ان لقام ب مل ب رلب ف م يل نقل ازراعة اؤعضيل ف ذا ،يم

الطبلب بنقل ازراعة عضا من ع ص الى ع ص ا ر اةين دفذ الب رلب

االبحث ف نذ ل د مربةبيً ل طأ لقلم م ؤاللبذ()2امن اؤحةيم ال يصة بيل طأ
الطب

ا البزام طبلب الب ملل ف لى الرهم من ان اطبيل الب ملل ةغلر م من

اؤطبيل ؤ لضمنان ن يح ال ملليت الب لقامان بهي اؤ ان ال نيلة المطلابة
منهم بةان اةثر اذلك ؤ باف علة بد ل الطبلب إذ انذ ف

ال ملليت

الب ملللة لةان البد ل لغرض ةميل اا بح لن ابيلبيل بةان عنيلبذ اةبر

من بلك المطلابة ف هلر من اؤعميل الطبلة(.)3

القع على عيبق القيئم بيلبحث اا الب ربة الطبلة اا ب اؤلبزام بببصلر

ال يضع بيلب ربة بيألثير االم يطر المب لقة بيلبحث اا الب ربة اان لحلطذ
علميً بةل مي لب لق بهذ الب ربة اا البحث اان ل لمذ بيلغيلة من الب ربة اا
( )1د .فىاس طاٌخ ،ذأشُز اٌرمذَ اٌؼٍٍّ فٍ ِجاي اٌطة اٌذُىٌ ػًٍ دمىق اٌّزػً ،تذس
ِٕشىر فٍ ِجٍح جاِؼح دِشك ٌٍؼٍىَ االلرظادَح واٌمأىُٔح ،ذظذر ػٓ جاِؼح دِشكِ ،جٍذ
( ،)25اٌؼذد (ٌ )2سٕح  ،2009ص.484
( )2ادّذ ػثذاٌذاَُ ،اػؼاء جسُ االٔساْ ػّٓ اٌرؼاًِ اٌمأىٍِٕٔ ،شىراخ اٌذٍثٍ
اٌذمىلُح ،تُزوخ ،1999 ،ص.304
( )3اَّاْ ِجُذ هادٌ ،اٌرظزف اٌمأىٍٔ تاألػؼاء اٌثشزَح ،رساٌح ِاجسرُز ،وٍُح
اٌمأىْ ،جاِؼح تغذاد ،2003 ،ص.171
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ذا لبعدد الاقذ

بطلبذ االبزام الطبلب االبيحث بذ ذلك ان الظراف الب

فلهي ذا ال مل على

لبيعر

م اؤن ين ب بلف عن بلك المب لقة بيلبد ل ال ا

اا حيلة الضرارة ممي ل بدع البعدد حليلذ احميلة الع ص ال يضع لذ(.)1
الة

بقاك م ؤاللة القيئم بيلبحث اا الب ربة ل ب ان لةان نيك

ضرر فةمي ان الضرر عرط ؤزم لقليم الم ؤاللة بعةل عيم االم ؤاللة الطبلة
بعةل يص ف ن ذا الضرر لد عنص اًر ؤزميً ةذلك ف الم ؤاللة النيب ة عن

البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة ا ذا الضرر ،د لةان ضر اًر ميدليً
ببذ البحث اا الب ربة الب

ا رلت على الع ص ةيإلعي،ة

امصيرلف ال اج الب دف هي الع ص لم يل ة اؤضرار الب

اا ال ي ة

بببهي الب ربة

اا البحث اةذلك اؤضرار اؤدبلة المب لقة بيلع ار اال يطاة االب

نبل ة للبحث اا الب ربة الب

بةان

ضع لهي الع ص () 2ه اةذلك ل ب باافر

الرابطة ال ببلة اي ان بةان اؤضرار الب لحقت الع ص ال يضع للبحث اا
الب ربة ةين ببهي البحث اا الب ربة الب
طأ ف

ضع لهي فا لةا ان لةان نيك

ينب الع ص القيئم بيلبحث اا الب ربة اا ان ضر اًر ،د اصيب

الع ص ال يضع لهذا البحث اا الب ربة اانمي ل ب ان لةان ذا الضرر

الذي لحق الع ص نبل ة مبيعرة للب ربة اا البحث الب ،يم بهي الطبلب اا

البيحث(.)3

( )1دساَ سَذاْ شىز اٌفهاد ،االٌرشاَ تاٌرثظُز فٍ اٌؼًّ اٌطثٍ ،دار اٌجاِؼح اٌجذَذج،
االسىٕذرَح ،2013 ،ص.111
( )2ػثذاٌزدّٓ طاٌخ اٌطُار ،اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ػٓ خطأ اٌطثُة فٍ ِجٍس اٌرؼاوْ
اٌخٍُجٍ ،رساٌح ِاجسرُز ،وٍُح اٌذراساخ اٌؼٍُا ،جاِؼح ٔاَف اٌؼزتُح ٌٍؼٍىَ االُِٕح،
اٌسؼىدَح ،2010 ،ص.134
( )3دِٕ .ظىر ػّز اٌّؼاَطح ،اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح واٌجٕائُح فٍ االخطاء اٌطثُحِ ،زوش
اٌذراساخ واٌثذىز ،جاِؼح ٔاَف اٌؼزتُح ٌٍؼٍىَ االُِٕح ،اٌزَاع ،2004 ،ص.61
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امي بيلن بة للما،ف البعرل
الطبلة هلر ال ا لة على

من الم ؤاللة عن البحاث االب يرب

م اؤن ين فن د ان البعرل يت المقيرنة ،د

ببيلنت ماا،اهي بلن منظم لهذ الم ؤاللة بقااعد يصة ابلن من برك بنظلم
ذ الم ؤاللة للقااعد ال يمة ف

فيلمعرع الارن

الم ؤاللة

نظم ذ الم ؤاللة ف

اال ال قدلة اا البقصلرلةه

،ينان الصحة ال يمة افرق بلن

حيلبلن لهذ الم ؤاللةه الحيلة اؤالى عندمي لةان البحث اا الب ربة ؤ بحقق

منا ة فردلة للع ص ال يضع للبحث اا الب ربة اف

ذ الحيلة ل أل

البيحث اا الطبلب حبى الا لم لربةب طأه امي الحيلة الثينلة ا

لةان نيك مصلحة فردلة للع ص ال يضع للبحث اا الب ربة اف

عندمي
ذ

الحيلة للزم القيئم بيلبحث بب الض الع ص ال يضع لهذ البحاث االب يرب

اؤ اذا اثبت لم ل طئ()1ه ا ذا ل ن انذ ف الحيلة الثينلة ف ن المعرع ،د ا،يم
م ؤاللة البيحث اا الطبلب ف
طأ مابرض ف

حيلة القليم بيلبحث اا الب ربة على ا يس

ينب الم ؤال اؤ ان ذا ال طأ لقبل اثبيت ال ةس ف ذا مي

حدث ضرر للع ص ال يضع للبحث اا الب ربة ف ن م ؤاللة البيحث اا
الطبلب بقام الةن ل بطلع ان لنا

ا اد ال بب اؤ نب (.)2

م ؤاللبذ بنا

،رلنة ال طأ اا اثبيت

امي المعرع المصري ف نذ لم لضع نصاصيً

يصة لم ؤاللة القيئم

بيلبحث اا الب ربة ممي ل ن انهي ببقى محةامة بيلقااعد ال يمة للم ؤاللة ف

القينان المدن

اف

اطير الم ؤاللة البقصلرلة ابما ب القااعد ال يمة ف

القينان المدن المصري ف ن ةل من اربةب طأ بب ضر اًر للغلر للزم من

(َٕ )1ظز ٔض اٌّادج ( ِٓ )1121لأىْ اٌظذح اٌؼاِح اٌفزٔسٍ.

( )2د .فىاس طاٌخ ،اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ٌٍطثُةِ ،ظذر ساتك ،ص.145
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اربةبذ بيلب الضه اةذلك ل ب بنالذ ال قد طبقيً لمي بم اؤبايق عللذ ابطرلقة
بباق مع ح ن النلة(.)1

امي المعرع اؤميراب

ف ن القااعد ال يمة ف

،ينان الم يمات المدنلة

لت من باافر ال طأ االضرر اال ا،ة ال ببلة عراطيً ؤزمة لقليم

الم ؤاللة()2ه اؤ ان المعرع اؤميراب نظم اؤحةيم المب لقة بيلم ؤاللة الطبلة
ل

ف ،ينان يص ا ،ينان الم ؤاللة الطبلة ر،م ( )4ل نة 2016االذي

ذا القينان م بصيً بةل مي لب لق بأحةيم الم ؤاللة الطبلة ابيلن بة للب يرب

الطبلة ف ن ذا القينان ،د أنعأ بما ب الميدة ( )18منذ ل نة ب مى ل نة
الم ؤاللة الطبلة اب بص بيلعةياا الب
االمحيةم لبحدلد مدا ا،اع ال طأ الطب

الدعياا الب

بحيل اللهي من ال هيت الر ملة

من عدمذ امدا

يمبذ اؤ بقبل

برفع ب بب الم ؤاللة الطبلة اؤ ب د عرضهي على الل نة

ال يصة بيلم ؤاللة الطبلةه ا ذا ل ن ان المعرع اؤميراب ،د

ل الم ؤاللة

الطبلة امن ضمنهي الم ؤاللة عن البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة

،يئمة على ا يس ،ااعد الم ؤاللة البقللدلة فأعبرط باافر ال طأ االضرر

اال ا،ة ال ببلة.

امي المعرع ال را،

ف نذ لم لضع ،ااعد

يصة بيلم ؤاللة الطبلة

ابيلبيل ف ن اؤحةيم ال يمة ف الم ؤاللة اال ال قدلة اا البقصلرلة

الب

بطبق ف ن ةين نيك عقد فلبم بطبلق احةيم الم ؤاللة ال قدلة ف ذا ا ل

الع ص بيلبزامذ الملقى على عيبقذ بما ب ال قد فبثير م ؤاللبذ ال قدلة مي لم
(َٕ )1ظز ٔض اٌّىاد ( 148و  ِٓ )163اٌمأىْ اٌّذٍٔ اٌّظزٌ رلُ ٌ 131سٕح 1948
اٌّؼذي.
(َٕ )2ظز ٔض اٌّادج( ِٓ )282لأىْ اٌّؼاِالخ اٌّذُٔح االِاراذٍ رلُ (ٌ )5سّٕح
 ،1985وٌٍّشَذ ِٓ اٌرفاطًُ َٕظز دِ .ذدد ِذّىد ػثذاٌؼائ ،ظزج ذذٍٍُُح ألدىاَ
اٌّسؤوٌُح ػٓ اٌفؼً اٌؼار ،اٌّزوش اٌمىٍِ ٌإلطذاراخ اٌمأىُٔح ،اٌماهزج،2010 ،
ص.26
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لثبت ا اد ال بب اؤ نب () 1ه ااذا لم لةن نيك عقد فلبم بطبلق احةيم
الم ؤاللة البقصلرلة

الب

بطبق ابما ب الميدة ( )202من القينان

المدن ف ن ةل ف ل ضير بيلناس للزم مربةبذ بيلب الض.
االحقلقة ان م لك المعرع ال را،

للقااعد ال يمة مع القصار البعرل

المهن

ف

برك م ألة الم ؤاللة الطبلة

الااضح الذي رألني ف ب للميت ال لاك
م ألة الم ؤاللة عن

لططبيل لا ب على المعرع اعيدة النظر ف

اؤعميل الطبلة با ذ عيم االم ؤاللة عن البحاث االب يرب الطبلة هلر

ال ا لة بعةل

يص اذلك ل صاصلة المحل ف

اؤن ين اممي ؤعك فلذ ان هيلة ةل البعرل يت
اعدم اؤضرار بذ فةلف بيلقااعد ااؤعميل الب

الحيلبلن ا ا

م

بةان منصبة على

م

ضمين حميلة اؤن ين

اؤن ين احليبذ مبيعرة الذا ف نني ن دد الدعاة للمعرع ال را ،ب صدار ،ينان
يص بيلم ؤاللة الطبلة لنظم بعةل ااضح امحدد بمي لضمن حميلة

اؤع يص اصحبهم مع ضرارة ان لحباي ذا القينان من القااعد مي لضمن
اؤع يص

حميلة

ال يض لن

للبحاث

االب يرب

الطبلة

هلر

ال ا لة.

المطمب الثاني
قيام المسؤولية عم اساس قواعد المسؤولية الموضوعية
ظهر ف

ااا ر القرن البي ع ععر اب ي ف

الاقذ الارن

لقلم

الم ؤاللة البقصلرلة على ا يس فةرة الضرر االذي بنيل عللذ ؤ لعبرط لقليم

الم ؤاللة باافر ال طأ بل لةا باافر رةن الضرر الر ع ال بب ف ظهار
ذا اؤب ي ف

الم ؤاللة الى الثارة الصنيعلة امي ادت اللذ من انبعير

(َٕ )1ظز ٔض اٌّىاد ( ِٓ )169 ،168اٌمأىْ اٌّذٍٔ اٌؼزالٍ رلُ (ٌ )40سٕح 1951
اٌّؼذي.
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للصنيعيت الحدلثة ازليدة الم يطر النيب ة عن ا ب دام اآلؤت الملةينلةلة
االب

من الممةن ان بصلب الغلر بضرر دان ا اد

ص ابة اثبيبذ اؤمر الذي ل ن

طأ اا ا اد مع

ان اعبراط رةن ال طأ لقليم الم ؤاللة

البقصلرلة امن ثم ا بحقيق الب الض لةان امر ص ب داً الذلك ظهرت
نظرلة الم ؤاللة الماضاعلة االب بةبا ب نصر الضرر لقليم الم ؤاللة(.)1
فينصير

ذ النظرلة لنةران ضرارة باافر ال طأ لقليم الم ؤاللة

المدنلة فةل ف ل

يطئ اا هلر

يطئ لحدث ضر اًر للغلر للزم فيعلذ

بب الض الضرر ةمي ان الب ض من انصير ذ النظرلة ؤ لقاان عند انةير

ال طأ ةأ يس للم ؤاللة اانمي لطرحان م لير ا ر ا ا ان ةل عمل لصدر
من الع ص عللذ ان لبحمل اضرار فمي دام الع ص لنباع من عملذ ف للذ

ان لبحمل الم يطر الب ظهرت ب بب عملذ(.)2

اف م يل الم ؤاللة الطبلة ف ن م ألة الم ؤاللة الماضاعلة ب د لهي

م يل للبطبلق فهنيك ال دلد من المظي ر الب ببنت ،صار القااعد البقللدلة
ف

بغطلة مضير النعيط الطب

فهنيك معةات مب لقة بيإل نيد اي ن بة

ال طأ الى المب بب فلذ اةذلك ان دام ال طأ ف حيلة عدم اثبيت ا اد طأ
ةمي ان من الص ابيت الب ب برض ،ااعد الم ؤاللة البقللدلة الب بقام على

ال طأ م ألة ب دد اؤ طيل اص ابة ا نيد ال طأ الى ع ص محدد(.)3

( )1د .إَاد ِذّذ جاد اٌذكِ ،ذي ٌشوَ (اٌخطأ) وزوٓ ِٓ أرواْ اٌّسؤوٌُح اٌرمظُزَح فٍ
ِشزوع اٌمأىْ اٌّذٍٔ اٌفٍسطٍُٕ  -دراسح ذذٍٍُُح ،-تذس ِٕشىر فٍ ِجٍح اٌجاِؼح
اإلسالُِح ٌٍذراساخ اإلسالُِح ،اٌّجٍذ ( ،)20اٌؼذد (َٕ ،)1اَز  ،2012ص.261
( )2د .دسٓ ػٍٍ اٌذٔىْ ،اٌّثسىؽ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌّذُٔح ،اٌجشء ( )2اٌخطأِ ،ظذر
ساتك ،ص22؛ وَٕظز وذٌه أسّاء ِىسً اسؼذ ،روٓ اٌخطأ فٍ اٌّسؤوٌُح اٌرمظُزَح،

رساٌح ِاجسرُز ،وٍُح اٌذراساخ اٌؼٍُا ،جاِؼح إٌجاح اٌىؽُٕح ،فٍسطُٓ ،2006 ،ص.21

( )3د .اساِح ادّذ تذر ،ػّاْ ِخاؽز إٌّرجاخ اٌطثُح ،دراسح ِمارٔح ،دار إٌهؼح
اٌؼزتُح ،اٌماهزج ،2005 ،ص.13
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ااذا ةين البزام الطبلب طبل بذ امضمانذ لبحدد با اب بذل ال نيلة
الاا بة ف

بلل عايل المرلض ف ن البزامذ يرج ا اب عاج المرلض لةان

مضمانذ البزام بنبل ة ا ذ النبل ة

ضمين امة المرلض اذلك ألنذ

اان ةين البزام الطبلب با ذ عيم ا بذل ال نيلة ممي ل ن ان المرلض عللذ

ان ؤ لبصار انذ بم رد ان لبد ل الطبلب ف ن ذا اف لؤدي الى عايئذه

هلر انذ ف ناس الا،ت ل ب ان لؤدي بد ل الطبلب ب اج المرلض الى

زليدة مرضذ اا اصيببذ بمرض دلد ممي ل ن ان با،ع المرلض بأن بد ل

الطبلب ف عا ذ ان لم لؤدي الى عايئذ ف نذ ؤ لزلد من مرضذ اا لصلبذ
بمرض دلد با،ع معراعه ةمي انذ نيك حيؤت ا را لةان بمقدار الطبلب
ان لضمن لمرلضذ فلهي عنيلة طبلة لقلنلة ؤ لمةن ؤحد ان لعك فلهيل اذلك
ؤن نيك حيؤت لةان فلهي ن بة ةبلرة من البلقن لدا الطبلب بيلنبيئج الب

اف بحصل نبل ة ال مل الطب الذي اف لقام بذ ممي لبرر ال راج على

فةرة اؤلبزام ببذل عنيلة ةأ يس للم ؤاللة الطبلة(.)1

انبل ة لذلك ظهر اب ي لنيدي ب عايل المرلض المبضرر من عبل

اثبيت ال طأ الطب

اةذلك اعايل القيض

من معقة البحث ف

الا،يئع

ؤ ب اص عنصر ال طأ ممي ل ن انذ لم لبقى اؤ ال مل الذي بب الضرر
ا ا الذي ل ب اثبيبذ ابيلبيل
صاة ال طأ ف

الارن

ل بد ب نصر الضرر فقط دان البحث عن

الا ل الذي ،يم بذ الطبلبه ا،د ا ذ

ينب من القضيل

بهذا البصار لم ؤاللة الطبلب ا صاصيً فلمي لب لق بيلمرضى الذلن

ل يل ان اا لنبا ان من دميت الم بعاليت ال يمة حلث ن د ان محةمة

الدر ة اؤالى ف بيرلس اصدرت  ،ار اًر ف  30بعرلن اؤال ، 1997ضت
( )1أِاي تىىشٔ ،ذى ِسؤوٌُح ِىػىػُح ػٓ اٌرثؼاخ اٌطثُح ،دار اٌجاِؼح اٌجذَذج،
االسىٕذرَح ،2011 ،ص.455
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فلذ بيلب الض عن اؤضرار الاحقة بيلمبضرر من عمل راح رهم انذ لم
لةن بيإلمةين م رفة مصدر الضرر ااذا ةين مرببط ببد ل الطبلب الذي ،يم
ب اج المرلضه ةمي ان محةمة البمللز الارن لة ا،رت الضيً ذا البا ذ ف

،رار اصدربذ ف  7ةينان الثين  1997حلث ا،رت ذ المحةمة م ؤاللة
الطبلب ال راح دان النظر الى ال طأ ف

ينب الطبلب إذ اعببرت ان

الضرر الذي لحق بيلمرلض ،د ا،ع با ل الطبلب من دان النظر الى ثبات

ال طأ ف

ينبذ من عدمذ(.)1

اةذلك ف نذ ف اطير ال راحة الب ملللة ف ن الطبلب لةان م ؤاؤً عن

اؤضرار الب

بلحق المرلض ا ملع النبيئج الضيرة الب

بيل مل الطب

الذي ؤ لقصد منذ اؤ الب ملل االبح لن ل د طأ بحد ذابذ

حبى اان لم لصدر طأ ف

برببت على ف لذ

ينب الطبلب على اعببير ان ،ليم الطبلب

البحمل بما بذ الطبلب ةل اؤضرار الب

النظر الى صاة ال طأ من عدمذ(.)2

ببربب على ذا ال مل من دان

ااذا ةين ذا ا الما،ف ف البد ات ال ا لة الب لقصد منهي عاج

مرلض ل ين من مرض م لن فةلف اذا ةين اؤمر مب لق ببحث اا ب ربة

طبلة هلر عا لة دفهي اؤةبعيف االبحث عن ال لم اا الطرق ال دلدة ف

ال اج إذ من اؤالى ان بحيط ذ اؤعميل بقااعد ااطير ،ينان لةال حميلة

اب الض اؤع يص ال يض لن لهي صاصيً اان محلهي اؤن ين ممي ل ن

انهي االى بأن بةان ،ااعد الم ؤاللة فلهي م ؤاللة ماضاعلة بقام على

عنصر الضرر فقط ألنهي بةان اةثر حميلة لطع يص ال يض لن لهذ

البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة ابضمن حصالهم على ب الض

( )1ػٍٍ ػظاَ غظِٓ ،ظذر ساتك ،ص ،132ص.138
(ِ )2ذّذ اٌذسٍُِٕ ،ظذر ساتك ،ص.76
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بصلبهم رال ضاعهم لهذ البحاث االب يرب الطبلة هلر

ال ا لة.

امي بيلن بة للما،ف البعرل

من الم ؤاللة الماضاعلة عن البحاث

االب يرب الطبلة هلر ال ا لة ف ن من البعرل يت الب ا ذت بهذ الم ؤاللة
،ينان الصحة الارن

ا ذا القينان لملز بلن حيلبلن من الم ؤاللةه ف ن ةين

نيك منا ة فردلة للع ص ال يضع للب ربة ف ن الم ؤاللة ني بقام على

ا يس

طأ ثيبت ،يبل ألثبيت ال ةس

() 1

فيلبحث اا الب ربة الطبلة هلر

ال ا لة اذا ةين فلهي منا ة ع صلة للع ص ال يضع لهي أليً ةينت ذ

المنا ة اا المصلحة ف ن ا اد ي لؤدي الى ان بةان م ؤاللة الع ص القيئم
بيلبحث اا الب ربة م ؤاللة ،يئمة على ا يس ال طأ المابرض الذي لقبل

اثبيت ال ةس المةن لهذا الع ص ان لثبت انذ لم ل طئ الةن ؤ لمةن لذ
أن لدفع الم ؤاللة عن نا ذ ب ثبيت ف ل الغلر أا ان حيب الع ص اإلرادي

من الب ربة () 2ه امي اذا لم بةن نيك منا ة اا مصلحة فردلة للع ص

ال يضع للب ربة ف ن الع ص القيئم بهذ البحاث االب يرب الطبلة هلر

ال ا لة لةان م ؤاؤً عن ب الض اؤضرار الب بصلب الع ص اا ارثبذ
ب د افيبذ حبى اان لم لةن نيك طأ ف

ينبذ()3ه ا ذا ل ن ان الم ؤاللة

ف حيلة عدم ا اد منا ة اا مصلحة فردلة للع ص ال يضع للب ربة بةان
م ؤاللة ماضاعلة ؤ لنظر فلهي الى ا اد ال طأ من عدمذ اانمي ل بد فلذ

ب نصر الضرر فقط.

(َٕ )1ظز ٔض اٌّادج( 1121ف  ِٓ )10لأىْ اٌظذح اٌفزٔسٍ.
( )2د .فىاس طاٌخ ،ذأشُز اٌرمذَ اٌؼٍٍّ فٍ ِجاي اٌطة اٌذُىٌ ػًٍ دمىق اٌّزػً،
ِظذر ساتك ،ص.484

(َٕ )3ظز ٔض اٌّادج( 1121ف  ِٓ )7لأىْ اٌظذح اٌفزٔسٍ.
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ف نذ ةمي مر بني يبقيً لم لنظم الم ؤاللة

الطبلة بنصاص يصة اانمي برةهي للقااعد ال يمة الم لنظم الب يرب الطبلة
اال ال ا لة اا هلر ال ا لة اؤ ف ب للميت ال لاك المهن لططبيل ا،د

رألني مدا القصار البعرل

فلهي بحلث انهي اصلت الى الحد الذي ب ياي

ف نني ندعا المعرع ال را،

فلمي لب لق

فلذ بلن الب ربة الب ب را على اؤن ين اا الحلاانه اازال ةل ذا القصار
ان لأ ذ بما،ف المعرع الارن

بيلم ؤاللة عن البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة ةانهي بحقق ال دالة

اال للع ص ال يضع للب ربة اا للبيحث اا الطبلب القيئم بيلب ربةه االبار،ة

ف الم ؤاللة بلن ا اد المنا ة الع صلة من عدمهي امر محماد ةانذ ف
حيلة ا اد المنا ة لل يضع للب ربة فأنذ لبحمل زل من الم ؤاللة ان ط

الحق للم ؤال ف نا ،رلنة ال طأ امي اذا انبا ت المنا ة الاردلة فهني لبحمل

الم ؤال ب الض ةيمل الضرر من دان النظر الى ا اد طأ ف ف لذ من

عدمذ لذا ف نني ندعاا المعرع ال را ،ببن النص اؤب فلمي لب لق بيلم ؤاللة
عن البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة اان لضمنذ القينان الذي ا،برحني

عللذ اصدار اال يص بيلم ؤاللة الطبلة (للبزم القيئم بيلبحث اا الب ربة

الطبلة هلر ال ا لة بب الض ال يضع لهي اا ارثبذ ب د افيبذ عن اؤضرار

الب لحقت بذ حبى اان لم لةن نيك طأ اذا لم لةن نيك مصلحة ع صلة

للع ص ال يضع للب ربةه امي اذا ةين نيك مصلحة ع صلة للع ص
ال يضع للب ربة ف نذ للبزم ةذلك بيلب الض اؤ اذا اثبت انذ لم لربةب طأ

الةنذ أن لدفع الم ؤاللة عن نا ذ ب ثبيت ف ل الغلر أا ان حيب الع ص

اإلرادي من الب ربة).
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الخاتمة

ب د د ار ة ماضاع الم ؤاللة المدنلة عن اؤبحيث االب يرب الطبلة

هلر ال ا لة على

أوالً :النتا ج:

م اؤن ين نبلن أ م النبيئج االباصليت اةمي لأب :

 .1ان الب وويرب الطبلووة ،وود بةووان بهوودف عوواج م ورلض م وولن موون
مرض محودد اب ومى الب ويرب الطبلوة ال ا لوة ا،ود بةوان بغلور
وودف ال وواج اانمووي ؤ وول البحووث االب رلووب فقووط اب وومى هلوور

ال ا لة.

 .2لووم لباووق الاقووذ علووى معووراعلة البحوواث االب وويرب الطبلووة هلوور
ال ا لو ووة اانمو ووي انق و ووم الو ووى اب و ووي لن اب و ووي مؤلو وود ل و ورال و ووذ

البح وواث االب و ويرب عل ووى

ووم اؤن ووين ااب ووي ا وور م وويرض

ؤ رال ذ البحاث االب يرب على

م اؤن ين.

 .3نوويك م ماعووة موون العووراط االضواابط ل ووب باافر ووي لمعووراعلة
ا و ورال البحو وواث االب و وويرب الطبلو ووة هلو وور ال ا لو ووة علو ووى

و ووم

اؤن و و ووين بضو و وومنبهي اؤباي،لو و وويت الداللو و ووة االبع و و ورل يت المقيرنو و ووة

الم بصة بهذا الماضاع.

 .4ان البع ورل يت المقيرنووة لووم بباووق علووى ما،ووف ماحوود موون حلووث
بنظوولم ماضوواع البحوواث االب وويرب الطبلووة هلوور ال ا لووة فن وود

 ،م منهي اضع بنظلم يص اال من حلث العراط االضاابط
اا الم و ووؤاللة المبربب و ووة علله و وويه ام و ووي الق و ووم اؤ و وور فب و وورك ام و وور
بنظلمهي للقااعد ال يمة.
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 .5ان المعوورع ال ار ،و ل وم لووذةر الب وويرب الطبلووة اؤ ف و ب للموويت
ال لاك المهن لططبيل ابصليهة رةلةوة وداً ويات فو الحةوم
بلن الب ربة الب لةان محلهي اؤن ين اا الحلاان.

 .6ان الم ووؤاللة البو ببربووب علووى البحوواث االب وويرب الطبلووة هلوور
ال ا لة ،د بةان م ؤاللة ،يئمة على ال طأ اال ةينت عقدلة

اا بقصلرلةه ا،د بةان م وؤاللة ماضواعلة ،يئموة علوى عنصور
الضرر فقط.

ثانياً :التوصيات:

 .1ب وودلل الد ووبار اذل ووك بأض وويفة ن ووص لحمو و الح ووق فو و الحل ووية
الحرم ا رال البحاث االب يرب الطبلة هلر ال ا لة على

م

اؤن ووين اؤ بض واابط ،ينانلووة لحوودد ي بع ورلع وويص انقبوورح ان

لة و ووان الوو وونص عل و ووى العو و ووةل اؤبو و و (ل

و وود اإلن و ووين حرموو ووةه

ااؤعبدال عللذه أا بعالهذه أا البمثلل بذه رلمة ل ي،ب عللهي

القينان .الحظور اإلب وير بأعضويئذه اؤ ل واز إ ورال ألوة ب ربوة
طبلةه أا علملوة عللوذ بغلور رضوي الحور الماثوقه اافقوي لط وس

الم ووبقرة فو و م وويل ال ل ووام الطبل ووةه عل ووى النح ووا ال ووذا لنظم ووذ

القينان).

 .2ب وودلل ب للم وويت ال وولاك المهن و لاطب وويل فو و ال وراق اذل ووك ب وويلنص عل ووى

ا و ورال الب رب ووة عل ووى الحلو واان ااؤً ام وون ث ووم ب رببه ووي عل ووى اؤن ووين اافقو ويً
للعراط القينانلة الب بنظم ذا الماضاع.

 .3اصدار بعرلع يص بيلم ؤاللة الطبلة لنظمهي من ملع اانبهي اذلك
للقضيل على القصار البعرل

ف

ذا ال ينبه افلمي لب لق بماضاع

الب يرب الطبلة نقبرح على المعرع ان لضمن ،ينانذ النص اؤب

(-1

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

888

لحظر إ رال عملليت ا بن يخ الةيئنيت البعرلةه ةمي لحظر إ رال
األبحيث االب يرب االبطبلقيت بقصد ا بن يخ ةيئن بعري

-2لحظر إ رال أبحيث أا ب يرب طبلة على اإلن ين إؤ ب د الحصال
على بر لص بذلك من ال هة الب

لحدد ي القينان ابيلعراط الب

لحدد ي)ه امي فلمي لب لق بيلعراط االضاابط الاا ب بافر ي للقليم بيلبحاث
االب يرب الطبلة هلر ال ا لة نقبرح ان لةان النص على العةل اؤب

(لحظر إ رال أبحيث أا ب يرب طبلة على اإلن ين إؤ ب د الحصال على
بر لص بذلك من إحدا ال هيت اآلبلة افقيً ؤ بصيص ةل منهي:

 -1ا ازرة الصحة

 -2دائرة الصحة ف المحيفظيت
 -3ال يم يت الحةاملة

ا لعبرط إلصدار البر لص ب رال األبحيث االب يرب الطبلة على

اإلن ين بافر مي لل :

 -1أن لةان البحث مرببطيً بمنعأة صحلة مر صة ابباافر فلهي ةيفة
اإلمةينيت الازمة إل رال البحث .

 -2أن لبم البحث من ،بل أع يص مؤ للن امر صلن .
 -3أن لبم البحث افق الم يللر ال يلملة المب يرف عللهي .

 -4أن لةان البيحث ملميً بيل اانب الطبلة االقينانلة االعرعلة المب لقة
بم يل بحثذ .

 -5الب هد بيحبرام حقاق اةرامة األع يص الذلن ل را عللهم البحث
االحايظ على صحبهم اعلى رلة الم لاميت المب لقة بهم .

 -6بقدلم مي لالد ماافقة من ل را عللذ البحث إن ةين ةيمل األ للة
القينانلة أا ماافقة اللذ العرع إن ةين ني،ص األ للة أا عدلم األ للةه

اأن ذ الماافقة ،د بمت ب د ببصلر بمراحل البحث اا رالابذ ااآلثير
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ال ينبلة المبا ،ة منذه اةيفة الم لاميت المب لقة بيلبحث اأن لذ الحق ف
البا،ف عن إ رال البحث ف أي ا،ت اف أي مرحلة من مراحل البحث .

 -7أؤ بةان الماافقة المعير إللهي ف البند ال يبق نبل ة مقيبل ميدي أا
إةر ميدي أا أدب أا أن بةان ذ الماافقة مبنلة على
علن أا نبل ة ا

هش أا بدللس .

 -8ل ب أن لبضمن طلب إ رال البحث البلينيت البيللة:
أ -البراباةال ال لم للبحث الطب .

ب -الهدف من إ رال البحث االمنيفع المر اة منذ .
ت -المةين الذي ل را فلذ البحث اماافقة مدلر عيم ال هة الصحلة أا
مدلر المنعأة على إ رال البحث ف

المبا ،ة لانبهيل من البحث .
ث  -ا م البيحث الرئل

منعأبذ ،بل منح الماافقة االمدة

االبيحثلن المعيرةلن ادر يبهم ال لملة ا برابهم

ال مللة اال هيت الب ل ملان بهي .

ج -بلينيت الع ص الذي
على إ رال البحث .

ل را عللذ البحث اارفيق ا بميرة ماافقبذ

ح -المصيدر الميدلة لبمالل إ رال البحث).
 .4ن وودعاا المع وورع ال ار،و و ببنو و ال وونص اؤبو و فلم ووي لب ل ووق بيلم ووؤاللة ع وون
البحاث االب يرب الطبلوة هلور ال ا لوة اان لضومنذ القوينان الوذي ا،برحنوي
عللوذ اصودار اال وويص بيلم وؤاللة الطبلووة (للبوزم القوويئم بيلبحوث اا الب ربووة

الطبل ووة هل وور ال ا ل ووة بب ووالض ال يض ووع له ووي اا ارثب ووذ ب وود افيب ووذ ع وون
اؤض ورار الب و لحقووت بووذ حبووى اان لووم لةوون نوويك طووأ اذا لووم لةوون نوويك

مصوولحة ع صوولة للعو ص ال يضووع للب ربووةه امووي اذا ةووين نوويك مصوولحة
ع ص وولة للعو و ص ال يض ووع للب رب ووة ف ن ووذ للب ووزم ة ووذلك ب وويلب الض اؤ اذا
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اثبت انذ لم لربةب طأ الةنذ أن لودفع الم وؤاللة عون نا وذ ب ثبويت ف ول
الغلر أا ان حيب الع ص اإلرادي من الب ربة).

المصادر
أوالً :الكتب القانونية:
 .1ابو ار لم عل و حموويديه ال طووأ المهن و اال طووأ ال وويدي ف و اطووير الم ووؤاللة
الطبلةه منعارات الحلب الحقا،لةه بلراته .2007

 .2احمد عبد الدالمه اعضيل

م اؤن ين ضمن الب يمل القوينان ه منعوارات

الحلب الحقا،لةه بلراته .1999

 .3د .ا يمة احمد بدره ضمين م يطر المنب يت الطبلوةه د ار وة مقيرنوةه دار
النهضة ال ربلةه القي رةه .2005

 .4د .أ و و د عبل وود ال مللو و ه الم ووؤاللة الطبل ووة المدنل ووةه د ار ووة مقيرن ووةه دار
الثقيفةه عمينه .2009

 .5أموويل بةوواشه نحووا م ووؤاللة ماضوواعلة عوون البب وويت الطبلووةه دار ال يم ووة
ال دلدةه اؤ ةندرلةه .2011

 .6ح يم زلدان عةر الاهيده اؤلبزام بيلببصلر ف ال مل الطب ه دار ال يم ة
ال دلدةه اؤ ةندرلةه .2013

 .7د .ح و وون علو و و ال و ووذنانه المب و وواط فو و و الم و ووؤاللة المدنل و ووةه ال و ووزل ()1
الضرره عرةة البأملن للطبعه بغداده من دان نة نعر.

 .8د .ح ن عل الذنانه المب اط ف الم وؤاللة المدنلوةه ال وزل ( )2ال طوأه
دار اائل للنعره عمينه .2001
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 .9د .ح ن عل الذنانه المب اط ف الم وؤاللة المدنلوةه ال وزل ( )3ال ا،وة
ال ببلةه دار اائل للنعره عمينه .2001

.10

د .و و دان ال وويمريه الب ووالض ع وون الض وورر الم ن وواي فو و الم ووؤاللة

البقصلرلةه مرةز البحاث القينانلةه بغداده .1981

 .11طووال ع وويجه الم ووؤاللة المدنلووة للطبلووبه المؤ ووة الحدلثووة للةبوويبه
طرابلسه .2001

 .12د .عبودالابيح بلووام ح ويزيه الم ووؤاللة الطبلوة بوولن الاقوذ االقضوويله دار
الاةر ال يم ه اؤ ةندرلةه 2008ه ص.199

 .13د .عبوود الم لوود الحةوولمه عبوود البووي ،البةووريه محموود طووذ البعوولره نظرلووة
اؤلبو وزام فو و الق ووينان الم وودن ال ار،و و ه ال ووزل اؤاله مص وويدر اؤلبو وزامه
مطب ة ا ازرة الب للم ال يل االبحث ال لم ه بغداده 1980ه ص.198

 .14ال و وولد عبو وودالا يب عرفو ووةه الم و ووؤاللة المدنلو ووة ف و و ضو ووال الاقو ووذ ا،ضو وويل
النقضه الم لد اؤاله الم ؤاللة ال قدلة االب الض عنهيه المةبب الانو

للما اعيت القينانلةه اؤ ةندرلةه من دان نة نعر.

 .15ال وولد عب وودالا يب عرف ووةه الم ووؤاللة ال نيئلووة االمدنل ووة االبأدلب ووة للطبل ووب
االصلدل ه المرةز القام لاصدارات القينانلةه القي رةه .2009

 .16عل عصيم هصنه ال طأ الطب ه منعارات زلن الحقا،لةه بلراته
.2006

 .17د .محم و و وود ح وو و وولن منصوو و وواره الم و و ووؤاللة الطبل و و ووةه منع و و ووأة الم وو و وويرفه
اؤ ةندرلةه من دان نة نعر.

 .18د .موودحت محموواد عبوودال يله نظورة بحللللووة ألحةوويم الم ووؤاللة عوون الا وول
الضيره المرةز القام لإلصدارات القينانلةه القي رةه .2010

 .19د .مقوودم ال و لده الب ووالض عوون الضوورر الم نوواي فو الم ووؤاللة المدنلووةه
من دان دار اا نة نعر.
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 .20د .منص ووار عم وور الم يلط ووةه الم ووؤاللة المدنل ووة اال نيئل ووة فو و اؤ ط وويل
الطبلووةه مرةووز الد ار وويت االبحوواثه يم ووة نوويلف ال ربلووة لل لووام اؤمنلووةه

الرليضه .2004

 .21منلووور رلو وويض حنو وويه النظرلو ووة ال يموووة للم و ووؤاللة ف و و البع و ورل يت المدنلو ووة
.22

ادعاا الب الض عنهيه دار الاةر ال يم ه اؤ ةندرلةه .2011

د .ملرفو ووت منصو ووار ح و وونه الب و وويرب الطبلو ووة اال لملو ووةه دار ال يم و ووة

ال دلدةه اؤ ةندرلةه 2013ه ص.23

 .23نيدلووة محموود ،زموويره ال ارحووة الب ملللووة ال اانووب القينانلووة االعوورعلةه دار
الثقيفةه عمينه .2010

ثانياً :الرسا ل الجامعية:

 .1ابو ار لم عبوودال زلز ال دااده الم ووؤاللة ال نيئلووة عوون الب وويرب الطبلووة علووى
اؤن ووينه ر وويلة مي

ووبلره ةلل ووة الد ار وويت ال لل وويه يم ووة ن وويلف ال ربل ووة

لل لام اؤمنلةه ال ادلةه .2013

 .2أ و ووميل ما و ووى ا و و و ده رة و وون ال ط و ووأ فو و و الم و ووؤاللة البقص و وولرلةه ر و وويلة
مي

و ووبلره ةلل و ووة الد ار و وويت ال لل و وويه يم و ووة الن و وويح الاطنل و ووةه فل و ووطلنه

.2006

 .3المين م لد يديه البصرف القينان بيألعضيل البعرلةه ر يلة مي
ةللة القينانه يم ة بغداده .2003

 .4بوون النوواي يلووده ض واابط معووراعلة الب وويرب الطبلووة علووى
ااثر ووي عل ووى الم ووؤاللة المدنلو وةه ر وويلة مي

بلره

ووم اؤن ووين

ووبلره ةلل ووة الحق وواقه يم ووة

طلفه ال زائره .2013

 .5عبدالرحمن صيلح الطليره الم ؤاللة المدنلة عن طأ الطبلب فو م لوس
الب وويان ال لل و ه ر وويلة مي

ووبلره ةللووة الد ار وويت ال للوويه يم ووة نوويلف

ال ربلة لل لام اؤمنلةه ال ادلةه .2010
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 .6عاوويف عطلووة ةيمووله حةووم ا ورال الب ويرب الطبلووة ال ا لووة علووى اؤن ووين
االحلو واانه ر وويلة مي

ووبلره ةلل ووة العوورل ة االد ار وويت اؤ وواملةه يم ووة

اللرماكه اؤردنه .2002

ثالثاً :البحوث والمقاالت:

 .1د .إلويد محمود ويد الحوقه مودا لوزام (ال طوأ) ةورةن مون أرةوين الم وؤاللة
البقصلرلة ف معراع القينان المدن الال طلن  -د ار ة بحللللوة-ه بحوث

منعووار فو م لووة ال يم ووة اإل وواملة للد ار وويت اإل وواملةه الم لوود ()20ه
ال دد ()1ه لنيلر .2012

 .2د .فو وااز ص وويلحه الم وووؤاللة المدنل ووة للطبل ووب د ار وووة مقيرن ووة ب وولن القو ووينان
ال اري االارن

ه بحث منعار ف م لة يم ة دمعق لل لام اؤ،بصيدلة

االقينانلو ووةه بصو وودر عو وون يم و ووة دم و ووقه م لو وود ()22ه ال و وودد ( )1ل و وونة

.2006

 .3د .فااز صويلحه بوأثلر البقودم ال لمو فو م ويل الطوب الحلواي علوى حقواق
المرضو ووىه بحو ووث منعو ووار ف و و م لو ووة يم و ووة دمعو ووق لل لو ووام اؤ،بصو وويدلة

االقينانلو ووةه بصو وودر عو وون يم و ووة دمعو ووقه م لو وود ()25ه ال و وودد ( )2ل و وونة

.2009

 .4د .ة وويمران الص وويلح ه الطبل ووة القينانل ووة للبح وواث االب وويرب الطبل ووة هل وور
ال ا لة على اؤن ين ف ضال اؤباي،ليت الداللوة افو القوينان اؤبحويدي

ر،م ( )10ل ونة 2008ه بحوث مقودم الوى نوداة الم وؤاللة الطبلوة فو ضوال
القووينان اؤبحوويدي ر،ووم( )10ل وونة 2008ه ةللووة القووينانه يم ووة اؤموويرات

ال ربلة المبحدةه  9-8دل مبر .2008

 .5د .منذر الاضوله الب ربوة الطبلوة علوى ال

وم البعوري امودا الحميلوة البو

لةالهووي القووينان الموودن االق واانلن ال قيبلووة االطبلووةه بحووث منعووار ف و م لووة
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الةافة لل لام القينانلة اال لي لةه بصدر عن ةللة القينانه يم ة الةافوةه
الم لد ()1ه ال دد( )7ل نة .2010

رابعاً :اال تفاقيات والدساتير والقوانين:

 .1اباي،لة نلف الراب ة ل نة .1949
 .2د بار ال راق ل يم 2005

 .3القينان المدن ال را ،ر،م( )40ل نة 1951الم دل.
، .4ااع وود ال وولاك المهنو و لططب وويل فو و ال و وراق الص وويدرة بقو ورار م ل ووس نقيب ووة
اؤطبيل ر،م( )6ل نة .1985

 .5د بار مصر ل يم .2014

 .6القينان المدن المصري ر،م  131ل نة .1948

 .7ؤئحة آداب مهنة الطب ف مصر ر،م  238ل نة .2003
، .8ينان الم يمات المدنلة اؤميراب ر،م ( )5ل نمة 1985

، .9ينان الم ؤاللة الطبلة اؤبحيدي ر،م ( )4ل نة 2016لدالة اؤميرات.
 .10الائحة البنالذلة لقينان الم ؤاللة الطبلة اؤميراب الصيدرة بق ارر م لوس
الازرال ر،م( )33ل نة . 2009

، .11و و ووينان الصو و ووحة ال يمو و ووة الارن و و و ل و و وونة 1961الم و و وودل بيلقو و ووينان ر،و و ووم
 2004/806ف .2004/8/9
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الممخو

البحو وواث االب و وويرب الطبلو ووة هلو وور ال ا لو ووة و و ا و ووب دام الطبلو ووب اا

البيحث لا يئل علملة اا فنلة بهدف الباصل الى م يرف دلودة حوال م يل وة
مرض م ب صو اا ةلالوة الا،يلوة منوذ ه الوم لباوق الاقوذ حوال معوراعلة القلويم
بهوووذ البحووواث االب ووويرب اانق و ووم الو ووى اب ووي لن اؤال مؤل وود للقلو وويم بهوووي ه امو ووي

البعرل يت المقيرنة ااؤباي،ليت الداللة فقد ابيحت ذ البحواث االب ويرب الةون
بعووراط محووددة  .افلمووي لب لووق بيلم ووؤاللة عوون ووذ البحوواث االب وويرب الطبلووة
هلوور ال ا لووة فووأن البع ورل يت المقيرنووة انق وومت الووى اب ووي لن اب ووي اال بوورك

بنظلمهووي الووى القااعوود ال يمووة ف و الم ووؤاللة واال ال قدلووة اا البقصوولرلة اأب ووي

ثووين نظووم ووذ الم ووؤاللة بقااعوود يصووة علووى ا وويس طووأ ثيبووت لقبوول اثبوويت
ال ة ووس اا عل ووى ا وويس ،ااع وود الم ووؤاللة الماض وواعلة القيئم ووة عل ووى عنص وور
الضورر فقووط ه اموي المعوورع ال ار،و فأنووذ لووم لضوع نصوواص يصوة لبنظوولم ووذ
الم ؤاللة على الرهم من انذ ذةر الب يرب الطبلة ف ب للميت ال لاك المهن

لططبيل اؤ انذ ياا ف الم ؤاللة بلن الب ربة البو لةوان محلهوي اؤن وين اا
الحلاان .
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Abstract
Medical research and experiments for non-theurapic
purposes are the use of scientific methods by a doctor or
researcher for the sake of discovering new knowledge
about the treatment of intractable diseases or how to protect
against it. Scholars have not agreed so far upon the
legitimacy of conducting such type of research, and have
been divided into two main schools of view. The first
school of view sees that such a type of scientific research is
acceptable on human beings body, while the other school of
view does not consider it legitimate. However, the
comparative jurisdictions and international conventions
have allowed to conduct scientific experiments and
researches on the human bodies having considered some
limitations.
Regarding the liability arising out of such experiments, the
comparative jurisdictions are also divided into two
approaches; the first approach has left its regulations to the
general rules of tort and contractual liability provisions,
whereas the other approach preferred to regulate it in
specific provisions based on a civil wrong capable to be
denied, or the objective liability rules that based on the
damage only. Iraqi legislator does not provide specific rules
on this issue despite the mention of “medical experiments”
in the doctors discipline rules; however, it provided the
same rules for the experiments whether the subject of the
experiments where human or animal.
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