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 الممخص
ال يوجد بديل طبي عن الدم فيو من العناصر التي ال يمكن لمحياة ان تستمر 
بدونو استنادًا ليذا  االساس بذل بذل ارباب الطب والعمم جيودًا لنقمو لمن ىو بحاجو 

الزمن واعطاءه لممرضى والمصابين  حفظو فتره منإلى  اليو مباشرة ثم تطور االمر
فأنشئت في سبيل ذلك مراكز متخصصة اطمق عمييا مصارف الدم الحقت 
بالمستشفيات فيي اشخاص معنوية عامة ، لكن االمر يدق متى ما كان ىذا الشخص 
خاصًا بعد ان اجاز المشرع انشاء المستشفيات الخاصة بل اجاز انشاء مصارف 

أ من نتائج سمبية عمى االشخاص جراء عمميات نقل الدم خاصة لمدم بالتالي ما ينش
التعمد بنقل دم مموث تثير مشكمة المسوؤلية الجنائية و وجود التنظيم أو  الغير مسؤولة

التشريعي لمعمميات المتعمقة بنقل الدم ان وجد واالساس القانوني الذي تقام عميو ىذه 
 تناسبيا مع مقدار المسؤولية.المسؤولية ونوع العقوبة التي يجب ايقاعيا ومدى 

 الدم، المسؤولية، الجنائي، المسؤولية الجنائية الكممات المفتاحية:
ABSTRACT 

There is no medical alternative to blood, it is one of the 

elements that cannot continue life without him based on this basis 

made efforts by the owners of medicine and science efforts to 

transfer it to those who need it directly and then evolved to save it 
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for a period of time and give it to patients and injured and thus 

established specialized centers called Blood banks have been 

inflicted on hospitals. They are public moral persons, but it is 

beating whenever this person is private after the legislator has 

approved the establishment of private hospitals, but the 

establishment of private blood banks, thus resulting in negative 

consequences for people as a result of irresponsible blood 

transfusions or deliberate transfer of contaminated blood Raises 

the problem of the official Criminal and the presence of the 

legislative organization of operations related to the transfer of 

blood and found that the legal basis on which it held This 

responsibility, the type of punishment that must be inflicted and 

the extent of its proportionality 

Key words: blood, liability, criminal, criminal liability  
 المقدمة

عمميات نقل الدم وما تثيرُه من مسؤولية من المواضيع الميمة عمى اعتبار أن  تعد 
الدم ىو شريان الحياة وال يوجد لو بدائل عالجية تقوم مقامو، وعمميات نقل الدم ىي ليست 

نما تعود جذورىا ما وصمت إليو إلى  حوالي القرن التاسع عشر ووصمتإلى  حديثة العيد وا 
يود كبيرة من العمماء واالطباء، ومما ال ريب فيو أن نقل الدم من شخص آلخر في األن بج

أو  نتائج سمبية عمى حياة المريضإلى  سبيل إنقاذ حياة المرضى والمصابين يمكن أن يؤدي
المصاب المنقول إليو الدم بسبب اإلىمال والالمباالة بالمسؤولية من جية العاممين في مجال 

نقل إلى  الدم( إذ يمكن أن تؤدي عمميات نقل الدم بسبب ذلك االىمالنقل الدم )مصارف 
نقل دم غير مطابق لمفصيمة، كما يمكن أن تمتنع ىذه المصارف عن القيام أو  الفيروسات

من ىو بحاجة عاجمة إليو مما يترتب عمى ذلك نتائج سمبية قد تؤدي إلى  بعمميا بنقل دم
المصابين بحوادث وكذلك العمميات أو  المرضىنقل دم لبعض إلى  بحياة من ىو بحاجة

 الجراحية المعقدة. 
 ىميتكمن أىمية البحث في موضوع المسؤولية الجنائية لمصرف الدم األ أىمية البحث:

ألىمية عنصر الدم ودوره الكبير في انقاذ حياة الماليين من البشر حول العالم وبالرغم من 
عن العديد من الوقائع المأساوية التي تسببت بيا أىمية وخطورة عمميات نقل الدم، فضاًل 



 ىى(0202لعامى)ا(/53(/العددى)9لمجلدى)/اةوالسواسومجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

501 

عمميات نقل الدم وما تثيره من صعوبات حول المسؤولية الجزائية الناجمة عن ىذه العمميات 
نجد أن المشرع العراقي عاجز عن معالجة مثل ىذه المسؤولية في نصوص واضحة 

شري وعدم جواز قانون خاص يتماشى مع مبدأ معصومية وحرمة الجسد البأو  وصريحة
تخفيف أو  شفاء المريضإلى  المساس بو إال إذا كانت الغاية من ىذا المساس الوصول

)غير  أىميأجاز انشاء مصرف لمدم  2:73آالمُو، فضاًل عن ان المشرع العراقي ومنذ عام 
 حكومي(.

ان االساس الذي تنيض عميو المسؤولية الجنائية لمصرف الدم ىو  مشكمة البحث:
نقل الدم وما يرتبط بيا من فحص وحفظ واعطاء ليذا العنصر ومع ذلك لم تحظ عمميات 

بتنظيم تشريعي من قبل المشرع يتناسب وخطورة ىذا النوع من النشاط الطبي واىميتو في 
الحياة االجتماعية بصورة يومية متكرره فيو قصور تشريعي فعمل مصرف الدم يثير 

ية لمصرف الدم؟ وىل من الممكن أن تسأل جزائيًا؟ التساؤالت حول ما ىي الطبيعة القانون
وىل من الممكن أن تطبق العقوبات عميو شأنو شأن الشخص الطبيعي؟ وىل من الممكن أن 

إيجابي؟ لذلك سنحاول من خالل بحثنا االجابة عن كل أو  يصدر منو سموك اجرامي سمبي
 ىذه التساؤالت. 
اتباع المنيج التحميمي المقارن الن ىذا  فرضت طبيعة البحث وخصوصيتو  منيجية البحث:

المنيج ىو االقرب واالكثر اتسامًا مع طبيعة الموضوع قيد البحث يجمع بين النصوص 
القانونية والوقوف عمى تفصالتيا ووضع االفتراضات واالجابة عمييا من خالل عرض 

لية مصارف الدم النصوص القانونية التي تعالج عمميات نقل الدم وبيان احكاميا ومدى مسؤو 
عما ينسجم عن تمك العمميات وبيان مقصد المشرع من ىذه النصوص عمى الرغم من عدم 

عدم النص عما ينجم عن ىذه إلى  تنظيم المشرع العراقي لعمميات نقل الدم باإلضافة
العمميات من جرائم تمس حياة اإلنسان لذلك تم اختيار التشريع المصري لتنظيمو اكبر 

الدم والذي ىو اآلخر لم ينص عمى ما ينجم عن ىذه العمميات من أفعال تعد لعمميات نقل 
 يجب أن يعاقب عمييا. أو  جرائم معاقب عمييا

يركز البحث عمى بيان اىم الجوانب القانونية الخاصة بموضوع مسؤولية  نطاق البحث:
 قارنة.مصرف الدم الجنائية والبحث في بعدىا الموضوعي مع االستعانة بالقوانين الم
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ستنصب دراستنا خالل ىذا البحث عمى موضوع المسؤولية الجنائية  ىيكمية البحث:
مبحثين، حيث تم تخصيص المبحث األول إلى  لمصرف الدم وذلك من خالل تقسيمو

لمتعريف بمصرف الدم ووظائفو وأىميتو وطبيعتو القانونية، في حين خصصنا المبحث الثاني 
 ية لمصرف الدم وصورىا وذلك حسب الخطة اآلتية: لبيان أساس المسؤولية الجنائ

 المبحث األول: التعريف بمصرف الدم. 
 المطمب األول: تعريف مصرف الدم.  
 المطمب الثاني: أىمية مصرف الدم ووظائفُو.  
 المطمب الثالث: الطبيعة القانونية لمصرف الدم.  

 رىا. المبحث الثاني: أساس المسؤولية الجنائية لمصرف الدم وصو 
 المطمب األول: أساس المسؤولية الجنائية وصورىا.  
 المطمب الثاني: صور المسؤولية الجنائية لمصرف الدم.  
 المطمب الثالث: آثار المسؤولية الجنائية لمصرف الدم.  

 المبحث األول
 التعريف بمصرف الدم

من قيام المعاممة الجنائية لمتصرفات من حيث التجريم واالباحة ومايتصل بذلك  
المسؤولية الجنائية ال يمكن ان تكون سميمة وعادلة اال اذا تم تحديد المسؤول جنائيًا عن 
التصرف ومن ىذا المنطمق اليمكن وال يجوز التصدي لبيان احكام المسؤولية الجنائية 
لمصرف الدم اال بعد تحديد شيئين اثنين االول: المقصود بالدم والثاني: تعريف مصرف الدم 

عة نشاطو، فيو جياز غاية في االىمية لمدور الذي يقوم بو في حفظ عنصر الدم احد وطبي
العناصر التي يمكن حفضيا خارج جسم االنسان ومن ثم تقديميا لكل من يحتاجو الستمرارية 

بشكل مفاجئ في العمميات الجراحية فيو أو  حياتو أما بشكل دوري لمرضى أمراض الدم
حاجتو من ىذا العنصر، عميو يتطمب األمر التعرض بالدراسة من الرافد الذي يقدم لممريض 

  -خالل ثالثة مطالب وكما يأتي:
 المطمب األول: تعريف مصرف الدم. 

 المطمب الثاني: أىمية مصرف الدم ووظائفو. 
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 المطمب الثالث: الطبيعة القانونية لمصرف الدم. 
 المطمب األول

 تعريف مصرف الدم
دم يقتضي بيان التعريف المغوي واالصطالحي وذلك عمى إن بيان تعريف مصرف ال

 -الشكل اآلتي:
لتعريف مصرف الدم لغًة تقوم أواًل ببيان تعريف  : تعريف مصرف الدم لغة   /الفرع األول

 المصرف لغًة وبعد ذلك نقوم ببيان تعريف الدم لغًة أيضًا. 
مصرفًا،  مصرف )اسم( الجمع مصارف، المصرف مكان الصرف وبو سمي البنك 

 . (2)مسيطر عميياأو  المصرف المالك لمؤسسات تابعة
نما  -الدم:الدم لغًة: الدم عند اىل المغة لو عدة تعاريف منيا:  الدم أصمو َدَم بالتحريك، وا 

 .(3)قالوا دمي بدمي لحال الكسرة التي قبل الياء، وتصغير الدم َدمي، والجمع دماء
 .(4)في الجياز الدوري لإلنسان والحيوان والجمع دماءىو السائل األحمر الذي يسري  والدم:
 و ودم الشيء إذا طمي، والدم دواءالطالء وَدم الشيء يدمو َدمًا، والدم والدمام ما دم ب الدم:

 تطمي بو جية الصبي، وظاىر عينيو وكل شيء طمي بو فيو ِدمام، سواء أكان بجرة
 . (5)غيرىاأو 

وردت عدة تعاريف فقيية لمصرف الدم فقد  :صطالحا  تعريف مصرف الدم ا/ الفرع الثاني
، بأنو ىيئة نص عمييا القانون وأوكل إلي ميمة جمع الدم (6)عرفًو جانب من الفقو

وحفظُو في سبيل حصول المريض منيا عمى دم سميم خال من العيوب واألمراض 
ىو ونظرًا الستحالة تصنيع الدم فإن المصدر الوحيد الذي تستغمو مصارف الدم 

                                                           

ٛلغ االٌىرزٟٚٔ : 1)  ( ذؼز٠ف ِٚؼٕٝ ِظزف ، ِؼجُ اٌّؼأٟ اٌجاِغ، ػٍٝ اٌّ

http://www.almaang,com/ar/dirct/ar  :11/11/8112ذار٠خ اٌش٠ارج   

 . 111، ص1328ذ هللا اٌؼالٌٟ: اٌظذاح ، دار اٌذضارج اٌؼزت١ح، ت١زٚخ، ( اٌؼالِح اٌش١خ ػث8)

، ِجّغ اٌٍغح اٌؼزت١ح، جّٙٛر٠ح ِظز اٌؼزت١ح  5، ط 1( اتزا١ُ٘ ِظطفٝ ٚ آخزْٚ: اٌّؼجُ اٌٛط١ظ ، ض3)

 . 312، ص8111، 

 . 811، ص1323( ِذّذ تٓ اتٟ تىز تٓ ػثذ اٌمادر اٌزاسٞ: ِخرار اٌظذاح، دار اٌزطاٌح ، اٌى٠ٛد، 1)

ذٟٔ، ١ّ٠ٕح تزاتخ  (5) : ٔمً اٌذَ ت١ٓ اٌضزٚرج اٌؼالج١ح ٚاٌّظأٌح اٌما١ٔٛٔح ، دراطح ذأط١ٍ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌّ

 . 113، ص8115(، جأفٟ، 15ِجٍح األواد١ّ٠ح ٌٍذراطاخ االجرّاػ١ح ٚاإلٔظا١ٔح، اٌؼذد )

http://www.almaang,com/ar/dirct/ar
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اإلنسان المتبرع لذلك تقوم مصارف بنقل الدم باستقبال المتبرعين وسحب الدم منيم، 
 تحضير منتجات الدم. إلى  ىذا باإلضافة

كما وعرف مصرف الدم أيضًا بأنو ىو من األقسام الميمة في المختبر حيث يتم  
جريح وذلك من أجل أو  شخص آخر مريضإلى  من خاللو نقل الدم من شخص سميم

عادة الصحة والعافية لو وانقاذ حياتوع  . (2)الجو وا 
وتم تعريف مصرف الدم أيضًا بأنو " مؤسسة تقوم بتأدية ميمة لمصحة من خالل  

الخدمة المتعمقة بنقل الدم وحفظو وعقد عيد ليذه المؤسسة عمميات جمع الدم ومشتقاتو 
صيدلي أو  ؤولية طبيبوتحضير منتجات الدم غير الثابتة وتوزيعيا وذلك تحت إشراف ومس

كما تقوم ىذه المؤسسة بكل النشاطات التي تدخل ضمن إطار نقل الدم مثل توزيع األدوية 
جراء التحاليل المختبرية  . (3)المشتقة من الدم عمى المرضى وا 

التعريف األخير ألنو يعطي فكرة كاممة عن شاممة عن مصرف إلى  ونحن نميل 
 ه من المؤسسات الحيوية والفعالة التي وال غني عنيا. الدم ووظائف ىذا المصرف باعتبار 

أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي وموقف القانون المصري فكال القانونين لم يوردا  
نما ذلك  تعريفًا لمصرف الدم وىو موقف موفق ألنو ليس من ميمة المشرع إيراد التعاريف وا 

كما أن إيراد المشرع لمتعاريف قد يضفي  من اختصاص الفقو بالدرجة األساس والقضاء أيضاً 
 نوعًا من الجمود عمى النصوص. 

جراءات انشاء إلى  وتجدر اإلشارة  أن المشرع المصري نظم عمميات نقل الدم وا 
المصارف والمراكز التي تجمع وتفصل الدم عن طريق اصدار مجموعة من القرارات 

مة رسمية لخدمات نقل الدم والتشريعات وأول تشريع صدر في مصر بصدد انشاء منظ
بتشكيل مجمس مراقبة  2:71( في عام 289صدر بالقرار الجميوري في مصر رقم )

                                                           

( ش١ّاء ادّذ رد١ُ رت١ؼح: تٕه اٌذَ ، ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرزٟٚٔ : 1)

www.uobabylon.edu.iq/nonocolges  :13/11/8112ذار٠خ اٌش٠ارج 

ذ١ٔح ػٓ دٛادز ٔمً اٌذَ، رطاٌح ِاجظر١ز، جاِؼح لاطذٞ ِزتاح ٚرلٍح، 8) ( طارج دأْٛ : اٌّظإ١ٌٚح اٌّ

َ اٌظ١اط١ح، لظُ اٌذمٛق،    .11، ص8113و١ٍح اٌذمٛق ٚاٌؼٍٛ

http://www.uobabylon.edu.iq/nonocolges
http://www.uobabylon.edu.iq/nonocolges
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أما في العراق فمم  ،(2)عمميات الدم حيث نظم ىذا القانون جمع وتخزين الدم ومركباتو
تنظم عمميات نقل الدم بقانون خاص والمشرع العراقي اقتصر فقط عمى إصدار القرار رقم 

الذي خول فيو وزير الصحة صراحًة صالحية تحديد سعر قنينة الدم  1::2لسنة  (59)
فضاًل عن ، (3)ةىميالمستشفيات الحكومية واألإلى  المجيزة من المركز الوطني لنقل الدم

والمنشورة في  2:73صادرة عن وزير الصحة لسنة  أىميتعميمات تأسيس مصرف دم 
 . 3/7/2:73( في 788الوقائع العراقية في العدد )

 المطمب الثاني
 اىمية مصرف الدم ووظائفو

إن مصرف الدم شأنو شأن المستشفيات والمراكز الصحية ال غنى عنو، لدوره الميم  
نما يعود  والبارز في إنقاذ حياة المرضى والمصابين ومصارف الدم ىي ليست حديثة النشأة وا 

مطمب بتسميط الضوء عمى أىمية حوالي القرن العشرين وسنقوم خالل ىذا الإلى  انشاؤىا
  -مصرف الدم ووظائفو وذلك خالل فرعين بالشكل اآلتي:

 الفرع الثاني: وظائف مصرف الدم.    الفرع األول: اىمية مصرف الدم. 
ارتبط ظيور مصرف الدم ارتباطًا وثيقًا بالمراحل   :اىمية مصرف الدم/ الفرع األول

التطور الكبير في تقنيات حفظ الدم التي إلى  وصمتالتاريخية لتطور عمميات نقل الدم حتى 
استطاع أن يتوصل ليا العمماء وقد اكتشفت فصائل الدم في القرن التاسع عشر عمى يد 

، وقد تم (5)القرن العشرينإلى  ، ويرجع انشاء أول مصرف دم(4) العالم )كارل الن شناير(
ء الحرب العالمية الثانية واتجو في موسكو أي بعد انتيا 2:47انشاء أول مصرف لمدم عام 

 . (6)2:56التفكير في إنشاء مصارف الدم بعد عام إلى  األطباء

                                                           

زاوش ٚتٕٛن اٌذَ )دراطح ِمارٔح ت١ٓ اٌمأْٛ اٌٛضؼٟ 1) ظإ١ٌٚح اٌّذ١ٔح ٌّ ض ِذّذ ػثذ اٌغفار:اٌّ ( ٠ٕظز د.ٔا

 . 18-11،ص8111اإلِاراخ،-،ِظز١ٔح،دار شراخ ٌٍٕشزدار اٌىرة اٌمأٛ،ٚاٌفمٗ االطالِٟ(

إلطالِٟ ٚاٌمأْٛ ( ٠ٕظز ٔافغ ِّذٚح اٌىث١ظٟ: اٌذَ اٌثشزٞ ِٚذٜ ِشزٚػ١ح اٌرظزف ف١ٗ فٟ اٌفمٗ ا8)

طفٟ، رطاٌح ِاجظر١ز ، و١ٍح اٌمأْٛ، جاِؼح تغذاد،   . 28، ص8111اٌٛ

( ٠ٕظز دظٓ تٓ ػٍٟ تٓ ط١ف اٌشؼ١ثٟ: تٕٛن اٌذَ، ٚرلح ػًّ ، دٌٚح االِاراخ اٌؼزت١ح اٌّرذذج ، ٚسارج 3)

ذٚج اٌذ١ٕ٠ح اٌزاتؼح ػشز،   . 5، ص8115االٚلاف ٚاٌشإْٚ اٌذ١ٕ٠ح ، إٌ

ض1)  . 33ِذّذ ػثذ اٌغفار، ِظذر طاتك، ص ( ٠ٕظز د. ٔأ

 . 1( ٠ٕظز دظٓ تٓ ػٍٟ تٓ ط١ف اٌشؼ١ثٟ، ِظذر طاتك، ص5)
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وتكمن أىمية مصارف الدم بأنيا تمبي الحاجات المتزايدة لمدم في الحاالت الطارئة  
التي تتطمب اإلسعاف الفوري وتستدعي نقل الدم حيث أن نقل الدم يتطمب احضار المتبرعين 

لمتأكد من سالمتيم وتحديد فصيمة الدم وكل ذلك يأخذ وقتًا طوياًل قمما يتييأ عند ثم فحصيم 
حدوث الضرورة لذلك فوجود مصرف الدم يسيل كل ذلك بسبب وجود الدم جاىزًا فييا تحسبًا 

 .(2)لمطوارئ
لذلك فمصارف الدم ميمة في العمل عمى انقاذ حياة المرضى والمصابين بأسرع  

صارف الدم تقدم خدماتيا لممرضى وتوفر ليم الدم األمن ومشتقاتو. وقت ممكن كما أن م
أن مصرف الدم يساىم من خالل مخزون الدم الكبير لديو في عالج المرضى إلى  باإلضافة

وذوي االحتياجات الخاصة مثل مرضى الموكيميا واألجنة المحتاجين لمدم كما أنو يوفر الدم 
أن مصرف الدم يقوم إلى  كما وتجدر اإلشارة، ايلذوي الفصائل النادرة عن الحاجة إلي

نساني عن طريق الحمالت االعالمية  بحمالت توعوية عن فوائد التبرع بالدم كواجب وطني وا 
 .(3)في الوزارات والجامعات والمؤسسات الخاصة

تقوم مصارف الدم بالعديد من الوظائف النابعة من  :وظائف مصرف الدم/ لفرع الثانيا
جراء صمب اختصاصي ا فيي تقوم بجمع الدم من المتبرعين وحفظُو وتحديد فصيمتو، وا 

مشتقاتو األساسية ولذلك إلى  التحاليل والتأكد من خموه من األمراض والفيروسات وفصمو
  -سنقوم ببيان كل من ىذه الوظائف عمى حدة وبالشكل اآلتي:

 تجميع الدماء البشرية وحفظيا.  -أوالً 
 لدم. تحديد فصيمة ا -ثانياً 
 مشتقاتو األساسية. إلى  فصل الدم -ثالثاً 
 . (4)إجراء الفحوصات عمى الدم المسحوب -رابعاً 

                                                           

 . 1( اٌّظذر ٔفظٗ، ص1)

 ( ٠ٕظز د. ر٠ُ اٌزضٛاْ، تٕه اٌذَ ، ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرزٟٚٔ اٌراٌٟ : 8)

http://www.alanbaq.com/kwlarkuwait.news/health 3:50 pm  11/11/8112ذار٠خ اٌش٠ارج  

ظإ١ٌٚح اٌّذ١ٔح ػٓ ػ١ٍّاخ ٔمً اٌذَ، دار اٌفىز ٚاٌمأْٛ، إٌّظٛرج، 3) ٛر اتٛ اٌفرٛح، اٌّ (٠ٕظز د. ٚائً ٔأ

 . 811، ص8113ِظز، 

http://www.alanbaq.com/kwlarkuwait.news/health
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يقوم مصرف الدم بإعداد مستمزمات التبرع بالدم تجميع الدماء البشرية وحفظيا: -أول  
وتعتبر المرحمة األولى ىي إعداد المستمزمات الطبية ليذه المرحة لسحب الدم من المتبرع، 

أو  مثل ىذه المستمزمات باألدوات المستخدمة كالمسممات الكحولية التي تستخدم بالتطييروتت
أعداد المبردات التي تستخدم في تجميع وحفظ أو  وحدات تجميع الدم الفارغة )المستوعبات(

، وكل ما من شأنو (2)الدم بعد سحبو وأعداد كل ما من شأنو تسييل عممية التبرع وجمع الدم
 الدم وسالمة المتبرع.  ضمان سالمة

واألىم من عممية تجميع الدماء ىو حفظيا حيث أن حفظ الدم ومنتجاتو ال يتم إال  
مؤسسات الصحة وأن تبقى منتجات الدم تحت رقابة وعناية أو  في مؤسسات نقل الدم

 . (3)الصيدلي المختصأو  الطبيب
دة لغرض تأخير العينات البالزما مبر أو  وعند الحفظ تحفظ العينات بعد فصل السيرم 

والتفاعالت الكيميائية وبالتالي الحيمولة دون تغيير نسب المكونات ودرجة الحرارة المناسبة 
االلتزام بالنظافة والتعقيم في عممية الحفظ وكذلك إلى  باإلضافة ، (4)( مئوية5-3لمحفظ )

ة عن المكونات مكونات عديدة تحفظ بصورة مستقمإلى  فصل كل وحدة من الدم بعد التبرع
األخرى كخاليا الدم الحمراء والصفائح الدموية والبالزما كل يحفظ عمى حدة وبطريقة حفظ 

 68وبالنسبة لموقف المشرع العراقي فإنو نظم حفظ الدم بنصوص قديمة منذ ،(5)خاصة بو
قانون ينظم ىذه أو  سنة لم تعد تواكب التطور الحاصل لذلك نأمل منو إصدار تعميمات

 يات لما ليا من أىمية عمى صحة متمقي الدم. العمم
والذي نص في مادتو  2:71( لسنة 89أما المشرع المصري فقد أصدر قانون رقم ) 

توزيع الدم ومركباتو ومشتقاتو إال أو  ))ال يجوز القيام بعمميات جمع وتخزين-األولى عمى:
العمومية((، وكان في مراكز خاصة تعد لذلك بعد الحصول عمى ترخيص من وزارة الصحة 

الذي اوضح نظامًا  3119( لسنة 39اكثرىا تطورًا ىو قرار مجمس الوزراء االماراتي رقم )

                                                           

ض ِذّذ ػثذ اٌغفار، ِظذر طاتك، ص1)  . 111( ٠ٕظز د. ٔا

 . 821اتٛ اٌفرٛح، ِظذر طاتك، ص ( ٠ٕظز د. ٚائً ِذّٛد8)

 ( و١ف١ح دفع اٌذَ، ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرزٟٚٔ : 3)

www.ahlejannah.net/vb/showthreaed?t=3310 6/11/2018 : ذأر٠خ اٌش٠ارج 

 . 181-185( د. أض ِذّذ ػثذ اٌغفار، ِظذر طاتك، ص ص 1)

http://www.ahlejannah.net/vb/showthreaed?t=3310
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تحديد  -ثانيا  . (2)لنقل الدم يتكون من بابين وستة فصول منيا لمنقل والحفظ والمسؤولية
 مراضوليذا األمر أىمية كبيرة جدًا ألن نقل الدم من شخص سميم خال من األفصيمة الدم: 

شخص آخر في حاالت النزيف الشديد وحاالت الصدمة الجراحية الشديدة، يشترط في إلى 
نقل الدم توافق فصيمة الدم المنقولة إال مع فصيمة من نقل إليو الدم لذلك فإن مصارف الدم 
تقوم بيذه الوظيفة عن طريق فحص دم الطرفين قبل عممية نقل الدم لمتحقق من توافق 

في ذلك أن بعض األشخاص إذا خمطت دمائيم بدم شخص آخر تتجمع  الفصيمة والسبب
ذا نقل دم من احد ىؤالء  كرات الدم الحمراء ثم تتحمل ويزج الييموجموبين خارج الكرات وا 

وفاة الشخص إلى  شخص قد تظير عميو سمسمة من األعراض قد تؤديإلى  األشخاص
و اختبار بسيط لتحديد فصيمة الدم وعمى ذلك فإن فحص نوع الدم ى،(3)المنقول إليو الدم

مما تقدم يتضح أن ىذه الوظيفة التي يقوم بيا مصرف الدم ميمة جدًا وال  ، (4)لمشخص بدقة
غنى عنيا إذ بدونيا ال تنجح وال تالقي القبول عمميات نقل الدم. وتقوم المصارف بإعداد 

بخانة خاصة وعن سجالت لمعرفة كميات الدم المحفوظة وأنواعيا وحفظ كل فصيمة دم 
 . (5)طريق ىذا السجل يصرف كمية الدم الموجودة في المصرف من كل نوع من الفصائل

الدم: ىو نسيج خام سائل خاص يوجد في الجياز مشتقاتو األساسية: إلى  فصل الدم -ثالثا  
الدوري بالجسم لونو احمر لوجود الخضاب فيو الذي يضفي عمى الدم ىذا المون ويكون لو 

رايين احمر فاقع لوجود االوكسجين فيو، أما في األوردة فمونو احمر غامق لوجود ثاني في الش
والدم يتكون من أربعة مكونات اساسية ىي البالزما وكريات الدم ،(6)اكسيد الكاربون فيو

، وكل من ىذه المكونات وظائفيا لمجسم (7)البيضاء وكريات الدم الحمر والصفائح الدموية
رىا من المكونات. لذلك فعميو جمع الدم وحفظو ليس الميمة الوحيدة غيإلى  باإلضافة

                                                           

سراء االِاراذٟ االذذادٞ رلُ )1)  تشأْ ٔظاَ ٔمً اٌذَ.  8112( ٌظٕح 82( لزار ِجٍض اٌٛ

ض ِذّذ ػثذ اٌغفار، ِظذر طاتك، ص8)  . 31( ٠ٕظز د. ٔأ

 ( ذذ١ًٍ فظ١ٍح اٌذَ ، ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرزٟٚٔ : 3)

http://www.dorar_aliraq.net/thrcads/162825/ 11/11/8112  ذأر٠خ اٌش٠ارج : 

 . 838( ٠ٕظز د. ٚائً ِذّٛد اتٛ اٌفرٛح، ِظذر طاتك، ص1)

اجّح ػٓ ٔمً اٌذَ ، رطاٌح ِاجظر١ز، جاِؼح 5) ظإ١ٌٚح اٌّذ١ٔح إٌ ( ٠ٕظز ِذّذ جالي دظٓ االذزٚشٟ: اٌّ

 . 1، ص8111اٌّٛطً، و١ٍح اٌذمٛق، 

 . 138اٌىث١ظٟ، ِظذر طاتك، ص ( ٠ٕظز ٔافغ ِّذٚح1)

http://www.dorar_aliraq.net/thrcads/162825/
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نما قدم بعد جمع الدم بفصل الدم المجموع مكونات لتحقيق افضل إلى  لمصرف الدم وا 
 .(2)استفادة منو

الوظيفة األىم واألبرز وىي تعتبر التزام يثقل اجراء الفحوصات عمى الدم المسحوب:  -رابعا  
إجراء الفحوصات عمى الدم المسحوب من المتبرعين لمتأكد من خموه كاىل مصرف الدم ىو 

من األمراض المختمفة ومن األجسام المضادة وخاصة عند استيراد الدم ومشتقاتو إذ يقع عمى 
ال تعرضت لممسؤولية إذا  عاتق المصارف التزام بفحص ذلك الدم وتوفيره نظيف لممرضى وا 

دم بإجراء الفحوصات عمى الدم المسحوب تعتبر وىذه الوظيفة لمصرف ال،(3)خالفت ذلك
التزاما يقع عمى عاتق المصرف كما ذكرنا ألن ىناك عدد من األمراض المعدية والتي يمكن 
أن تنقل عن طريق نقل الدم مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة والزىري، والتياب الكبد 

المتمقي وتتضمن ىذه إلى  رعالوبائي لذلك يمزم وجود معايير صارمة لنقل الدم من المتب
المعايير مسح لعوامل الخطر المحتممة والمشاكل الصحية بين المتبرعين واالختبارات المعممية 

، وتتمثل التحاليل المختبرية التي تجرى عمى الدم المتبرع بو (4)لوحدات التبرع لكشف العدوى
المتمقي وتحاليل بالبحث عن وجود اجسام مضادة والتي يمكن أن تسبب مشكمة لمشخص 

تحاليل لبعض األمراض التناسمية التي إلى  االلتياب الكبد من نوعية )ب وج( وباإلضافة
 .(5)تنتقل عن طريق العالقات الجنسية

 المطمب الثالث 
 ىميالطبيعة القانونية لمصرف الدم األ

تعتبر مصارف الدم من األشخاص المعنوية التي تمثل الدعامة الفنية والتقنية  
مميات نقل الدم كونيا تمارس جميع مراحل عممية نقل الدم، لذلك تضطمع ىذه المصارف لع

والشخص المعنوي ىو ))مجموعة من ، (6)بالميام الرئيسية ابتداًء من مرحمة جمع الدم
                                                           

ض ِذّذ ػثذ اٌغفار، ِظذر طاتك، ص1)  . 83( ٠ٕظز د. ٔا

ذ١ٔح ػٓ جزائُ ٔمً اٌذَ )دراطح ِمارٔح( ، اطزٚدح دورٛراٖ، جاِؼح 8) ( ٠ٕظز خذ٠جح ٚافٟ: اٌّظإ١ٌٚح اٌّ

 . 51، ص8115اٌج١الٌٟ ١ٌثاص، و١ٍح اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌظ١اط١ح، اٌجشائز، 

ض3)  . 183ِذّذ ػثذ اٌغفار، ِظذر طاتك، ص ( ٠ٕظز د. ٔأ

 . 185( اٌّظذر ٔفظٗ، ص1)

َ اٌظ١اط١ح، 5) ذ١ٔح ٌٍشخض االػرثارٞ، رطاٌح ِاجظر١ز، و١ٍح اٌذمٛق ٚاٌؼٍٛ ( ٠ٕظز فز٠ذغ١ٍُ: اٌّظإ١ٌٚح اٌّ

 . 3، ص8113اٌظ١اط١ح، جاِؼح اٌث٠ٛزج، اٌجشائز، 
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األموال يجمعيا غرض واحد، ويكون ليذه المجموعة شخصية قانونية الزمة أو  األشخاص
المنتفعين بيا(، وعرفو أو  شخصية األشخاص المكونين ليا لتحقيق ىذا الغرض منفصمة عن

مجموعة من أو  جانب آخر بانيا ))مجموعة من األشخاص تستيدف تحقيق غرض مشترك،
األموال ترصد لتحقيق محدد ويعترف ليا القانون بالشخصية القانونية فتصبح قادرة عمى 

واألشخاص  ،(2) مة لذلك((اكتساب الحقوق وتحل االلتزامات ومباشرة التصرفات الالز 
فاألشخاص المعنوية  ، (3)المعنوية نوعان أشخاص معنوية خاصة وأشخاص معنوية عامة

الخاصة ىي التي تقوم لتحقيق مصالحيا الخاصة كالشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات 
ارىا الدولة باعتبأو  الخاصة وىي مقيدة بالغرض الذي أنشأت من أجمو وقد ينشئيا األفراد

أو  االتجارأو  ، إال إذا استثنى ذلك بقانون خاص فمنع عمييا تحقيق الربح(4)شخص عادي
المنشآت الصحية أو  التعامل مع المتبرع بالنص )يحظر الترخيص لبنوك الدم الخاصة

 أما، (5)التعامل مع المتبرع بالدم(أو  االتجار فيو بغرض تحقيق الربحأو  الخاصة بجمع الدم
معنوية العامة فيي التي تقوم لتحقيق الحاجات والمنفعة العامة لممجتمع وتكون األشخاص ال

اقتصادية مثل الجامعات والمستشفيات أو  تحت رقابة الدولة وقد تكون أغراضيا اجتماعية
يميز الشخص ماأن إذ ، (6)والمديريات وغيرىا وىي أيضًا مقيدة باليدف الذي أنشأت من أجمو

الغرض ومعيار طبيعة أو  خص المعنوي الخاص ىو معيار اليدفالمعنوي العام عن الش
النشاط ومعيار المبادرة في إنشاء الشخص المعنوي فإذا كانت الدولة كان عامًا أما إذا كان 
األفراد يكون الشخص خاص ومعيار تنظيم الشخص واإلشراف عميو إذا كان اإلشراف لمدولة 

                                                           

ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ٌٍشخض 1) اٌّؼٕٛٞ ػٓ اطرصّار ػائذاخ غظ١ً ( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثاص دّٛدٞ اٌشت١ذٞ، اٌّ

ٟ اٌظٕٛٞ اٌخاص ٌى١ٍح اٌذمٛق فٟ جاِؼح اٌّٛطً )اٌرٕظ١ُ  إذّز اٌؼٍّ األِٛاي، تذس ِٕشٛر فٟ اٌّ

الغ ٚاألفاق(، ض  . 881، ص8118،  1اٌمأٟٛٔ ٌالطرصّار فٟ اٌؼزاق اٌٛ

ظإ١ٌٚح اٌجشائ١ح ٌألشخاص اٌّؼ٠ٕٛح فٟ ظً اٌرشز٠غ 8) اٌجشائزٞ، رطاٌح ( ٠ٕظز ط١ٍٙح ِذالٚٞ: اٌّ

َ اٌظ١اط١ح، جاِؼح ِذّذ خض١زج تظىزج، اٌجشائز،   . 15، ص8111ِاجظر١ز، و١ٍح اٌذمٛق ٚاٌؼٍٛ

ادج )3) ( ٌظٕح 82( ِٓ اٌفظً اٌزاتغ اٌثاب اٌصأٟ ِٓ لزار ِجٍض اٌٛسراء االِاراذٟ االذذادٞ رلُ )5( اٌّ

 تشأْ ٔظاَ ٔمً اٌذَ.  8112

 اٌّٛلغ االٌىرزٟٚٔ :  ( أٔٛاع األشخاص اٌّؼ٠ٕٛح ، ػ1ٍٝ)

http://khaitasabdelkarim.wordpress.com :11/11/8112 ذأر٠خ اٌش٠ارج 

 .388د. ِذّذ ػثاص دّٛدٞ، ِظذر طاتك، ص ( ٠ٕظز5)

http://khaitasabdelkarim.wordpress.com/
http://khaitasabdelkarim.wordpress.com/
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ن الشخص المعنوي غير قادر عمى التعبير عن ولما كا ، (2)كان عام وبعكسو يكون خاصاً 
ارادتو حدد المشرع آلية لمتعبير عنيا من خالل الشخص الطبيعي ليعد ممثاًل لو ومعبرًا عن 

 . (3)إرادتو
وحيث أن الثابت ان مصرف الدم ىو شخص معنوي فتنطبق عميو األحكام الواردة 

ون لو ممثل يعبر عن إرادتو أي التزامات حيث يكأو  في النصوص أعاله بما فييا من حقوق
ة أىميشخص طبيعي ويكون لو ذمة مالية مستقمة عن ذمم األشخاص المكونين لو وعنده 

الحق في التقاضي اي بالنسبة إلى  ة إلجراء التصرفات القانونية باإلضافةأىميأي  أداء
منو ( 64لموقف القانون المصري محل المقارنة من الشخص المعنوي فقد نصت المادة )

يتمتع الشخص االعتباري لجميع الحقوق إال ما كان منيا مالزمًا لصفة اإلنسان -2عمى:)
فقد نصت  (4)أما في قانون العقوبات العراقي، في الحدود التي قررىا القانون( الطبيعية وذلك

( منو عمى: )األشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرىا الرسمية 91المادة )
 وكالئيا لحسابياأو  مديرىاأو  سمية مسؤولة جزائيًا عن الجرائم التي يرتكبيا ممثموىاوشبو الر 

باسميا وال يجوز الحكم عمييا بغير الغرامة والمصادرة والتدابير االحترازية المقررة لمجريمة أو 
ع ذلك قانونًا فإذا كان القانون يقرر لمجريمة عقوبة اصمية غير الغرامة ابدلت بالغرامة وال يمن

من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيًا بالعقوبات المقررة لمجريمة في القانون( فالمشرع العراقي 
ابتداًء رفع المسؤولية الجنائية عن االشخاص المعنوية العامة واقرىا بالنسبة لالشخاص 

 المعنوية الخاصة. 
سؤولية أما بالنسبة لموقف قانون العقوبات المصري فإنو لم يشرع نصًا عمى الم 

الجنائية لألشخاص المعنوية ألن نصوصو الحالية صيغت لألدميين ويصب تطبيقيا عمى 
نما أخذ بيا  الشخص المعنوي، فمم يأخذ بمسؤولية الشخص المعنوي الجنائية بشكل صريح وا 

 بشكل ضمني من خالل بعض القوانين الخاصة. 

                                                           

 .1351( ٌظٕح 11( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ رلُ )11اٌّادج ) (1)

ذٟٔ اٌؼزالٟ رلُ )1( اٌفمزج )12ّادج )( ا8ٌ)  . 1351( ٌظٕح 11( ِٓ اٌمأْٛ اٌّ

 ح األداء : ٟ٘ طالد١ح اٌشخض ٌظذٚر اٌؼًّ اٌمأٟٛٔ ػٍٝ ٚجٗ ٠ؼرذ تٗ شزػاً أٞ طالد١ح اٌشخض أ١ٍ٘

 ٌّثاشزج اٌرظزفاخ اٌما١ٔٛٔح واٌث١غ ٚاإل٠جار ٚاٌٛط١ح .

افذ .  1313( ٌظٕح 111( لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼزالٟ رلُ )3)  اٌّؼذي إٌ
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 المبحث الثاني
 ا أساس المسؤولية الجنائية لمصرف الدم وصورى

عندما نتحدث عن أساس المسؤولية الجنائية لمصرف الدم فإننا نقصد مسؤوليتيا  
كشخص معنوي خاص ونشاطو الذي لو عالقة بعمميات نقل الدم، وأحد أبرز التزامات 
مصرف الدم ىي تقديم دم سميم خال من األمراض واألوبئة، لذلك تعتبر مصارف الدم 

المصابين كان مصابًا بفيروس أحد أو  المرضىإلى  مسؤولة إذا ثبت أن الدم المنقول
إذا امتنعت عن نقل الدم لمن يكون بحاجة إليو، ويثار التساؤل حول أساس ىذه أو  األمراض

مطمبين لبيان كل ذلك إلى  المسؤولية وما ىي أبرز صورىا لذلك سنقوم بتقسيم ىذا المبحث
 وعمى الشكل اآلتي:

 نائية لمصرف الدم.أساس المسؤولية الج -المطمب األول:
 صور المسؤولية الجنائية لمصرف الدم.  -المطمب الثاني:

 المطمب األول
 أساس المسؤولية الجنائية لمصرف الدم 

ذكرنا سابقًا أن المسؤولية الجنائية لمصرف الدم تكون باعتباره شخصًا معنويًا وىذه  
تقميدي والمذىب الوصفي مذىبين المذىب الإلى  المسؤولية ثار بشأنيا خالف فقيي انقسم

لذلك سوف نتناول ىذان المذىبان فضاًل عن موقف المشرع العراقي وموقف القانون المصري 
 محل المقارنة منيا وعمى الشكل اآلتي:

موقف التشريعات من المسؤولية  -ثالثاً  المذىب الوصفي.  -ثانياً  المذىب التقميدي. -أوالً 
 الجنائية لمصرف الدم. 

انكار المسؤولية الجنائية لمصرف الدم إلى  ويذىب ىذا االتجاه  :ب التقميديالمذى -أول  
وتزعم ىذا االتجاه اكبر فالسفة النيضة األوربية  ، (2)وحصرىا باألشخاص الطبيعيين فقط

                                                           

ظزٞ )دراطح 1) ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ فٟ اٌرشز٠غ اٌّ ( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثذ اٌمادر اٌؼثٛدٞ: اٌّ

 . 81-88، ص ص  8115ِمارٔٗ(، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح ، اٌما٘زج ، 
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مثل )بنتسام( االنكميزي و)بقاريا( االيطالي و)مونتسيكيو( والنظرية التي اسفرت عنيا ىذه 
 .(2) طاق الفقو الجنائي تسمى )النظرية التقميدية(الحركة الفمسفية في ن

القول أن المسؤولية الجنائية تحصر بالشخص الطبيعي لما إلى  ويذىب ىذا المذىب 
يتمتع بو اإلنسان من ممكات ذىنية وعقمية تمثل بدورىا شروط تحمل المسؤولية الجنائية، أما 

قة ويدلل أنصار ىذا االتجاه مصرف الدم فيو مجرد افتراض من صنع القانون وليس حقي
  -:(3)عدم تقرير مسؤولية مصرف الدم الجنائية باألسانيد اآلتية

إن مصرف الدم مجرد حيمة قانونية ويعيش في الحدود التي رسميا لو القانون وطبقًا  -2
لمغاية وخارج ىذا النظام )الغاية التي انشئ من أجميا( ال يكون لمصرف الدم وجود 

ة وال أىميذلك ارتكاب الجرائم من قبمو، وىو ليس لو إرادة وال لى إ وال يمكن استناداً 
ة الجزائية تتطمب اإلدراك والتمييز والتي تجعل اسناد ىميذمة مالية كما أن األ

الجريمة إليو أمرًا مستحياًل فالجريمة ال تنسب إليو ال بركنيا المادي وال المعنوي، 
ة ىميبل مصرف الدم لعدم تمتعو باألفالركن المادي ال يمكن تصور إثباتو من ق

االمتناع عنو، وال يمكن أن يتوافر لديو الركن أو  والقدرة المادية عمى اتيان السموك
المعنوي فالجريمة ىي جريمة األشخاص وال جريمة لمصرف الدم فالعمم واإلرادة ال 

مكونين وجود ليما لديو، والعقوبة تقع عمى األشخاص أي الجزاء يقع عمى األفراد ال
 . (4)لو، أما مصرف الدم فال يمكن معاقبتو جنائياً 

إن اسناد المسؤولية الجنائية لمصرف الدم ىو خرق لقاعدة شخصية العقوبة والتي  -3
تعني أن تقع العقوبة عمى مرتكب الجريمة شخصيًا بالتالي يعد ذلك خرقًا لنصوص 

ن تقع إال عمى من فالعقوبة ال يمكن أ، ضي بأن العقوبة شخصيةالدستور الذي يق

                                                           

ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح )دراطح ِمارٔح(1) ، رطاٌح ِاجظر١ز، ( ٠ٕظز ٔٛر ل١ض ِذّذ اٌطائٟ: اإلػالح ٚأشز٘ا فٟ اٌّ

ٛطً، و١ٍح اٌذمٛق،   . 18، ص8111جاِؼح اٌّ

ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح اطاطٙا ٚذطٛر٘ا )دراطح ِمارٔح(، دار اٌجاِؼح 8) ( ٠ٕظز د. ِذّذ وّاي اٌذ٠ٓ االِاَ: اٌّ

 . 828-821، ص ص  8111اٌجذ٠ذج ، االطىٕذر٠ح ، 

 . 81-81( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثذاٌمادر اٌؼثٛدٞ ، ِظذر طاتك ، ص ص 3)
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شريكًا في ارتكابيا واسنادىا لمصرف الدم يتعارض أو  ارتكب الجريمة بوصفو فاعالً 
 .(2)مع مبدأ شخصية العقوبة

قاعدة تخصيص الشخص المعنوي تحول دون امكانية ارتكاب الجريمة، ألن  -4
إلى  األموال التي ترميأو  الشخص المعنوي كما ذكرنا ىو مجموعة من األشخاص

ق ىدف معين ويعترف بو القانون وتثبت لو حقوق وتجب عميو التزامات فوجود تحقي
الشخص محدودة بدائرة العمل الذي شرع من أجميا فوجوده ضرورة تقدر بقدرىا 

أو  انعدام ىذا المبدأ ويخالف اليدفإلى  فإسناد المسؤولية لمصرف الدم يؤدي
 . (3)الغرض الذي أنشئ الشخص المعنوي من أجل تحقيقو

استحالة تطبيق العقوبات عمى الشخص المعنوي، فالمشرع عندما وضع العقوبات  -5
افترض تطبيقيا عمى األشخاص الطبيعية فالعقوبات أما أن تكون سالبة لمحياة مثل 

سالبة لمحرية مثل الحبس والسجن وعميو ال يمكن إيقاع مثل ىذه أو  االعدام
ال يمكن إيقاع إال العقوبات العقوبات عمى مصرف الدم باعتباره شخص معنوي و 

المالية، وحتى الجزاء المالي قد يتعذر تنفيذه احيانًا في حالة عدم دفع الغرامة 
الجزائية اختيارًا جواز تطبيق اإلكراه البدني وىذا ما ال يمكن اتخاذه ضد مصرف 

 . (4)الدم
لقول بوجوب اإلى  يذىب أنصار ىذا االتجاه في الفقو الحديث  المذىب الوضعي: -ثانيا  

، ألنيم يرون أن تصرفات اإلنسان (5)مسألة مصرف الدم جزائيًا شأنو شأن الشخص الطبيعي
نما ىي حتمية عميو لعوامل ال دخل  ليست وليدة اختياره وحريتو وأن بدت في الظاىر كذلك وا 
إلرادتو فييا، كما يرون الشخص المعنوي )مصرف الدم( اتخذ ابعادًا ىامة في المجتمع من 

                                                           

( ٠ٕظز د. دظْٛ ػث١ذ، ٚدظ١ٓ ٠اط١ٓ طا٘ز: ٔطاق دّا٠ح اٌصزٚج إٌفط١ح فٟ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ )دراطح 1)

 ِمارٔح( تذس ِٕشٛر ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرزٟٚٔ : 

www.ubablyon.edu.iq/publication/law-editiont/article_ed44_zdoc.  

 81/11/8112ذار٠خ اٌش٠ارج  

 . 881ٞ ، ِظذر طاتك، ص( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثاص دّٛد8)

( ٠ٕظز د. ِذّٛد ط١ٍّاْ ِٛطٝ : اٌّظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح فٟ اٌرشز٠ؼاخ اٌؼزت١ح ٚاٌمأْٛ اٌفزٔظٟ ٚاال٠طاٌٟ ، 3)

 .811-815، ص ص8111ِٕشأج اٌّؼارف ، االطىٕذر٠ح ، 

ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ، تذس ِٕشٛر ػٍٝ اٌّٛلغ : 1)  ( ٠ٕظز خاٌذ اٌذن: اٌّ

Adala.justic.gov.ma  : 31/11/8112ذأر٠خ اٌش٠ارج  



 ىى(0202لعامى)ا(/53(/العددى)9لمجلدى)/اةوالسواسومجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

515 

الل الوظائف الميمة التي يؤدييا لذلك يقرون مسؤوليتو جنائيًا واعتمدوا عمى مجموعة من خ
  -:(2)الحجج 
خيال ولكنو حقيقة وذلك بسبب أو  إن الشخص المعنوي ليس مجرد افتراض -2

تحقيقيا والتي من شأنيا أن تجعل لو شخصية قانونية إلى  المصالح التي يسعى
و أي أنو كانت في عالم القانون حتى لو لم يكن مستقمة عن االشخاص المكونين ل

رادة مستقمة عن إرادة كل فرد ومظير ىذه اإلرادة ىي  ادمي ولو ذمة مالية مستقمة وا 
 األوامر والتعميمات التي ينفذىا القانون بأعمالو. 

ال مجال لمحجة القائمة أن الجريمة تخرج عن الغاية التي خصص ليا الشخص  -3
فتخصصو ألداء ىدف معين ال يرسم حدود الوجود القانوني  المعنوي )مصرف الدم(

لو ومن ثم من الممكن اسناد الجريمة إليو فكما أن اإلنسان العادي ال يوجد ولم 
نما  يخمق من أجل اقتراف الجرائم اي ليس الغاية من حياتو ارتكاب الجرائم وا 

 . (3)الجريمة خروج عما يجب أن تكون عميو حياتو
لية مصرف الدم مع مبدأ شخصية العقوبة لقد ذىب انصار عدم تعارض مسؤو  -4

أن إقرار مثل ىذه إلى  عدم امكان مسألة مصرف الدم استناداً إلى  المذىب التقميدي
المسؤولية الجنائية يترتب عمييا إخالاًل واعتداًء ومساسًا بمبدأ شخصية العقوبة ألن 

ذا القول أن ىذا األمر مفعولو يسري عمى األعضاء المساىمين ويمكن الرد عمى ى
وارد عند معاقبة الشخص الطبيعي ألن تطبيق العقوبة عمى األب سوف ينعكس 

 . (4)عمى أسرتو وأقاربو والمجتمع بأكممو وىم ابرياء
يقاع العقوبة عمى مصرف الدم فالجزاءات التي يمكن تطبيقيا  -5 إمكان ايقاع تضييق وا 

نوي محل مصرف الدم ومراقبتو بما يتالئم مع طبيعة المصرف باعتباره شخص مع

                                                           

، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح ،  1د. شز٠ف ط١ذ واًِ : ذؼ١ٍك ػٍٝ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌفزٔظٟ اٌجذ٠ذ ، ط ( ٠ٕظز1)

؛ وذٌه ٠ٕظز د. ِذّذ ػثذاٌمادر اٌؼثٛدٞ ، ِظذر طاتك ، ص 111-111، ص ص 1332اٌما٘زج ، 

 . 83طاتك ، صط١ٍٙح ِذالٚٞ : ِظذر ؛ وذٌه ٠ٕظز  11-38ص 

ظإ١ٌٚح اٌجشائ١ح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ ، تذس ِٕشٛر فٟ ِجٍح 8) ( ٠ٕظز د. رٔا اتزا١ُ٘ ط١ٍّاْ اٌؼطٛر: اٌّ

جٍذ ) َ االٔظا١ٔح ٚاٌما١ٔٛٔح، اٌّ  . 311، ص8111( ، 8( ، اٌؼذد )8دِشك ٌٍؼٍٛ

 . 881( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثاص دّٛدٞ، ِظذر طاتك، ص3)
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غالقو تضييق نطاق عممو كما أن غرض العقوبة الردع واالصالح ليست أو  وا 
مستبعدة تمامًا ألن توقيعيا عمى المصرف يؤثر عمى نشاطو مما يدفع القائمين عمى 

 . (2)عدم مخالفة القانون مرة أخرىإلى  إدارتو
خاص تشرف عمى عممو مجموعة اشأو  كما أن لكل مصرف لمدم شخصي طبيعي -6

وتنظم نشاطو وفقًا لمقوانين يقابل ذلك مسؤوليات محددة عمييم إن وقع اخالل بيا 
وجبت مسائمتيم فما يرتكبو ممثل مصرف الدم من سموك تنيض بو مسؤوليتو 
الشخصية ويعاقب ألجمو وتنيض معو مسؤولية مصرف الدم ويفرض عميو العقاب 

ول، فالجريمة تجتمع لدى الشخص الطبيعي ثم فعقاب األخير يتوقف عمى عقاب األ
تسند لمصرف الدم ألنو من غير المتصور صدور السموك االجرامي عن مصرف 

 .(3)الدم
التشريعات الجنائية  المسؤولية الجنائية لمصرف الدم: موقف التشريعات من -ثالثا  

مسؤولية ىي األخرى انقسمت بشأن المسؤولية الجنائية لمصرف الدم الختالفيا حول 
أقر المشرع العراقي بيذه المسؤولية لمشخص ، المعنوي الجنائية بصورة عامة الشخص

( من قانون العقوبات 91المعنوي وبالتالي يكون مصرف الدم مسؤواًل جنائيًا إذ نصت المادة )
عمى: ))األشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة  :2:7( لسنة 222العراقي رقم )
أو  مديروىاأو  مية وشبو الرسمية مسؤولة جزائيًا عن الجرائم التي يرتكبيا ممثموىاودوائرىا الرس

التدابير أو  المصادرةأو  باسميا، وال يجوز الحكم عمييا بغير الغرامةأو  وكالؤىا لحسابيا
االحترازية المقررة لمجريمة قانونًا، فإذا كان القانون يقرر لمجريمة عقوبة أصمية غير الغرامة 

لت بالغرامة وال يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيًا وبالعقوبات المقررة في ابد
القانون((، أما بالنسبة لموقف القانون المصري محل المقارنة فإنو لم يقر المسؤولية الجنائية 
نما يقررىا بصورة استثنائية في بعض التشريعات  لألشخاص المعنوية كمبدأ عام وا 

                                                           

 . 315ظذر طاتك، ص( ٠ٕظز د. رٔا ط١ٍّاْ اٌؼطٛر، 1ِ)

ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ٌٍشخض اٌّؼٕٛٞ )دراطح ِمارٔح( ، ط8) ، دار إٌٙضح 1( ٠ٕظز د. ادّذ ِذّذ لائذ ِمثً: اٌّ

 . 853، ص8115اٌؼزت١ح، اٌما٘زج، 
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عل المشرع الفرنسي عندما اقر مسؤولية االشخاص المعنوية عامة ومنيا ، كذلك ف(2)الخاصة
أو  مصارف الدم عن جرائم الجرح واالصابة غير العمدية وجريمة تعريض حياة االشخاص

 (.3)سالمتيم لمخطر
تقرير المسؤولية الجنائية لمصارف الدم كون األخطاء التي إلى  ونحن بدورنا نميل 

ثناء تأديتيا لعمميا قد يترتب عمييا نتائج وخيمة لمتمقي الدم فضاًل من الممكن أن ترتكبيا ا
وتكون مسؤولية مصرف الدم طبقًا لمقواعد ، ر ارتكاب السموك بصورتو العمديةعن تصو 

العامة لممسؤولية تكون بمسائمة مدير مصرف الدم والمسؤولين فيو عمى أساس الخطأ 
أو  ي إىمال في الرقابة وتأمين سالمة الدمالمفترض، والخطأ الشخصي يتمثل فأو  الشخصي

عدم العناية باألدوات واألجيزة المستعممة في فحص الدم ومكوناتو، أو  مخالفة األنظمة
عدم اجراء التحميالت أو  ويتجسد ذلك بإىمال الطبيب في عدم مطابقة الدم الذي يراد نقمو

أو  المرضأو  مما يسبب باألذى الالزمة لمتأكد من خمو الدم من األمراض السارية والمعدية
 الوفاة لمتمقي الدم، ومسؤولية الطبيب ىذه تكون مسؤولية عن اخطاء من ىم تحت رقابتو. 

أما الخطأ المفترض فتكون المسؤولية عن الجرائم الناشئة عن نقل الدم في الصورة  
ن الخطأ الخطأ بمخالفة أوامر ونواىي المشرع بحيث يكو إلى  غير العمدية والتي تستند

نشاط الفاعل اإلرادي لكي ينصب إلى  السمبيأو  مفترضًا بمجرد اسناد السموك االيجابي
 . (4)التجريم عمى ىذا النشاط المجرد

 المطمب الثاني
 صور المسؤولية الجنائية لمصرف الدم 

تتعدد صور المسؤولية الجنائية لمصرف الدم ومع ىذا لم تتضمن النص عمييا لدى  
ن احال األمر لمقوانين النافذة لمعاقبة ما ينسجم أو  المصريأو  قيالمشرع العرا االماراتي وا 

                                                           

( ٠ٕظز د. تطٟ طٍطاْ ا١ٌّٙزٞ: أطض ٚأٔٛاع اٌّظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ٌٍشخض االػر١ادٞ فٟ اٌمأْٛ 1)

تاخ ٌذٌٚح االِاراخ اٌؼزت١ح اٌّرذذج )دراطح ذذ١ٍ١ٍح ِمارٔح(، ِجٍح اٌشز٠ؼح االٔج١ٍشٞ ٚلأْٛ اٌؼمٛ

 . 31، ص8111(، اٌظٕح اٌصالشْٛ، 11ٚاٌمأْٛ، اٌؼذد )

 .111( ٠ٕظز د. شز٠ف ط١ذ واًِ ، ِظذر طاتك ، ص (8

ىٕذر٠ح، ( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثاص دّٛدٞ: دراطاخ ِؼّمح فٟ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ، دار اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج، االط3)

 ِٚا تؼذ٘ا .  21، ص8113ِظز، 
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. وأبرز صور المسؤولية لمصرف الدم تنيض من خالل مظيري (2)عن مخالفتيا من جرائم
السموك االجرامي األول االيجابي والثاني ذو طبيعة سمبية يتمثل بعدم القيام بما يمميو عميو 

 القانون من واجب. 
 االمتناع عن إعطاء دم.  -الفرع الثاني: إعطاء دم مموث.  -لفرع األول:ا

يمتزم مصرف الدم بضمان سالمة الدم وىذا   :فاسدأو  إعطاء دم مموث/ الفرع األول
نما يمتزم بضمان  التزام بتحقيق نتيجة وىذا ال يعني أن يمتزم مصرف الدم بشفاء المريض وا 

رف الدم كما ذكرنا سابقًا بتحميل الدم وفحصو قبل نقمو سالمة عممية نقل الدم ذاتيا فمصا
المصاب تنيض أو  ، وعميو في حال قيام مصرف الدم بنقل دم مموث لممريض(3)لممريض

  -مسؤوليتو الجنائية ولكي تقوم ىذه المسؤولية يجب أن تتحقق أركانيا وىذه األركان ىي:
ء دم مموث عمى إنسان ىي سواء تقع جريمة اعطاالركن المفترض محل الجريمة:  -أول  

أو  حالتو االجتماعيةأو  غيره بصرف النظر عن سنوأو  مصابًا بحادثأو  أكان مريضاً 
عمى وشك الوفاة، فمن نقل إليو دم مموث ىو يمكن أن يكون أو  الصحية ولو كان مريضاً 

 . (4)نقص في بعض أعضائوأو  محاًل ليذه الجريمة بغض النظر عن مرض
يقوم الركن المادي عمى عناصر ثالثة ىي السموك والنتيجة المترتبة كن المادي: الر  -ثانيا  

 .(5)عمى ىذا السموك وعالقة السببية التي تربط السموك والنتيجة
فاسد من جرائم ذات النتيجة المحظورة يمثل السموك فييا أو  جريمة اعطاء دم مموث 

و يتحقق بالسموك الذي يصدر من  حقيقي عمى الحق الذي يحمية القانونأو  عدوان فعمي
مموث أو  أي شخص يعمل تحت رقابتو( بنقل دم معيبأو  ممثل مصرف الدم )الطبيب

األمراض واعطائو لمشخص المستمم ولكن السموك لوحده ال يشكل الركن أو  بالفيروسات

                                                           

ادج )1) ادج )1318اٌؼزال١ح ٌظٕح  أٍٟ٘( ِٓ ذؼ١ٍّاخ ذأط١ض ِظزف دَ 2( اٌّ ( ِٓ لزار ِجٍض 3، وذٌه اٌّ

 تشأْ ٔظاَ ٔمً اٌذَ.  8112( ٌظٕح 82اٌٛسراء االِاراذٟ االذذادٞ رلُ )

ي: اٌّظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ٌٍطث١ة ػٓ ػ8ٍّ) ٍٛز، تذس ِٕشٛر فٟ ( ٠ٕظز سو١ح ِظثاح ِؼٍٛ ١اخ ٔمً اٌذَ اٌّ

 . 31، ص8115ِجٍح اٌؼٍَٛ اٌما١ٔٛٔح ٚاٌشزػ١ح، تذْٚ ػذد، 

ظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ػٓ ئطاتح اٌغ١ز تأخطز األِزاع اٌّؼذ٠ح اٌرٟ ذظ١ة اٌذَ، ( د.3) ٟ ػّز أتٛ سو١ح: اٌّ رِا

جٍذ ) تذس ِٕشٛر فٟ اٌّجٍح اٌؼزت١ح ٌٍذراطاخ  . 81،ص8111(،11د)(،اٌؼذ31اال١ِٕح ٚاٌرذر٠ة، اٌّ

، 8115ٚإٌشز، ( د ِا٘ز ػثذ ش٠ٛش:شزح لأْٛ اٌؼمٛتاخ،اٌمظُ اٌخاص،دار اتٓ األش١زٌٍطثاػح1)

 . 888ص
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نما يجب أن يرتبط بعالقة سببية مع ما نجم عن ىذا السموك من أذى أو  مرضأو  المادي وا 
، وال تقتصر صورة السموك في ىذه الجريمة عمى صورة العمد فيمكن تصور اعطاء (2)وفاة

الدم عن طريق الخطأ اىمااًل من قبل ممثل الشخص المعنوي اما لعدم التاكد من مطابقة 
االىمال في التأكد من صالحية الدم نفسو كونو أو  زمرة الدم المنقول مع دم المجنى عمية

 الرغم من مطابقة زمرة الدم.  فاسد من عدمو عمى
والنتيجة ىنا تشتمل عمى مفيوم مادي ومفيوم قانوني، أما المفيوم المادي فيو  

بحياة الشخص متمقي الدم والمفيوم القانوني ىو االتيان بفعل يخالف أو  المساس بصحة
ينجم  القانون أال وىو نقل الدم المموث، لكن المشرع العراقي لم يضع نصوصًا خاصة عن ما

 عن عمميات نقل الدم من جرائم والنتيجة التي قد ترتب عمى سموك الجاني بإعطاء دم مموث
 . (3)تسبيب عاىة مستديمةأو  فاسد أما الوفاةأو 

أو  ( عمى: ))من اعتدى...521وقد نص قانون العقوبات العراقي النافذ في المادة ) 
( عمى ))... كل من ارتكب 479ة )بإعطاء مادة ضارة((، كما نص نفس القانون في الماد

الفاسد بالرغم من أو  عمدًا فعاًل من شأنو نشر مرض خطير...((، عميو يتحول الدم المموث
مادة ضارة طالما حمل في ثناياه ما يضر بالمتمقي وقد ينتج إلى  كونو عنصرًا أساسيًا لمحياة

أما العنصر الثالث العالقة ، (4)العاىة المستديمة لمتمقي الدم )المجنى عميو(أو  عنيا الوفاة
السببية الالزم لوجود الركن المادي المنشئ لممسؤلية الجنائية فميا خصوصية معينة في 
المجال الطبي الن جسم االنسان يحمل تغيرات تتعدد معيا اسباب ظيور المضاعفات التي 

تحديد قيام تظير عميو مع عدم وضوحيا في كثير من االحيان عمى ذلك ليس باالمر اليين 
 العالقو السببية واسناد النتيجة لمسموك في المجال الطبي يتطمب نوعين من االسناد: 

االسناد الطبي: وفيو ال يمكن الحديث عن اي سبب ادى لالصابة ما لم يتم اثبات  .2
أو  فساد الدم المنقول من عدموأو  اجراء عممية نقل الدم ثم البحث عن ثموث

                                                           

( ٠ٕظز خطٛٞ ػثذ اٌّج١ذ : إٌظاَ اٌمأٟٛٔ ٌؼ١ٍّاخ ٔمً اٌذَ، اطزٚدح دورٛراٖ ، و١ٍح اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ 1)

 . 115ص ،8112اٌظ١اط١ح ، جاِؼح اتٟ تىز تٍما٠ذ، اٌجشائز ، 

الؼح االجزا١ِح ٚذأخذ ِفِٙٛاً لا١ٔٛٔاً ٚذؼٕٟ 8) ( إٌر١جح اٌجز١ِح ٟ٘ إٌر١جح اٌرٟ ٠ؼرّذ٘ا اٌمأْٛ ٌرذم١ك اٌٛ

ن ِا. أٚ  ِالسِح اٌظٍٛن ٌٍٕر١جح  ِادٞ ػٕذِا ذىْٛ ٔر١جح ِظرمٍح ٌظٍٛ

  .13( ٠ٕظز د. ِذّذ ػثاص دّٛدٞ، دراطاخ ِؼّمح فٟ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ، ِظذر طاتك، ص3)
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الحاجة ليذا العنصر، ىذا االمر تتواله الجيات الطبية  االمتناع عن العممية عند
المختصة واصحاب الخبرة الطبية فييا من خالل طرحيم اسئمة تدعميا عمميو تحميل 
طبي عمى ان تكون االجابة عنيا ونتيجة التحميل ايجابية، وىي عممية تتطمب بعض 

دأ اعراضيا الوقت عمى وجو الخصوص ان امراض الدم تستغرق مدة طويمة حتى تب
 .(2)بالظيور وىي ما تسمى بفترة حضانو المرض

االسناد القانوني: بعد اثبات حصول عممية نقل الدم يبدأ البحث في اسناد سموك  .3
اعطاء الدم لمنتيجة الجرمية الواقعة بإسناد واقعة االصابة بالمرض بأن تكون ىذه 

لطبي بالتحقق من ان نقل االصابة لم يكن ليا طريق سوى نقل الدم المموث فاالسناد ا
الدم قد وقع فعاًل وانو في تأريخ سابق عمى طيور االصابة بوقت يكفي لبيان آثارىا 

ان الدم فاسد وىذا االمر ىو أو  والتحقق ايضًا من ان المتبرع كان مصاب بالمرض
الركيزة االساسية لقيام االسناد القانوني، الذي يتم بإثبات االتصال بين السموك 

العاىة أو  جة الجرمية أي أن سموك الجاني ىو الذي تسبب في إحداث الوفاةوالنتي
 . (3) المستديمة لممجنى عميو )متمقي الدم(

ال يكفي الركن المادي لوقوع جريمة اعطاء دم مموث شأنيا شأن باقي الركن المعنوي: -ثالثا  
نما يجب فضاًل عن ذلك توافر الركن المعنوي )ال ئي( كونيا جريمة قصد الجناالجرائم وا 

( من قانون العقوبات 44وقد عرف المشرع العراقي القصد الجنائي في المادة ) ،عمدية
ارتكاب السموك إلى  بأنو ))القصد الجرمي ىو توجيو الفاعل إرادتو :2:7( لسنة 222رقم)

ك ولذل، أية نتيجة جرمية أخرى((أو  وقعت النتيجة الجرمية التيإلى  المكون لمجريمة ىادفاً 
فالقصد الجنائي يقوم عمى العمم واإلرادة، واإلرادة ىنا )إرادة مصرف الدم( تكون ممثمة بإرادة 

الذي قام بإعطاء الدم المموث مع  (4)مديره باعتبار أن مسؤوليتُو ىي مسؤولية عن فعل الغير
                                                           

ٍٛز ، رطاٌح ِاجظر١ز ، جاِؼح ػثذاٌزدّٓ (1 ( ٠ٕظز ِز٠ُ ذٛاذٟ : اٌّظإ١ٌٚح اٌّذ١ٔح ػٓ اضزار ٔمً اٌذَ اٌّ

 .15، ص8111تجا٠ح ، اٌجشائز ،  -١ِزج

الؼح ٔمً اٌذَ اٌّؼ١ة )دراطح ِمارٔح( ، تذس ِٕشٛر فٟ ِجٍح 8) ( ٠ٕظز د. ١ٕ١ّ٠ح تزاتخ : اٌرى١١ف اٌجٕائٟ ٌٛ

َ اٌما١ٔٛٔح ٚاإلدار٠ح فٟ اٌجشائز، اٌؼذد )اٌمأْٛ اٌرٟ ذظذر ػ ؛  118، ص8111(، 1ٓ ِؼٙذ اٌؼٍٛ

 . 111وذٌه ٠ٕظز ِذّذ جالي االذزٚشٟ ، ِظذر طاتك ، ص

( اٌّظإ١ٌٚح ػٓ فؼً اٌغ١ز : ٟ٘ ِظإ١ٌٚح ِرٌٟٛ اٌزلاتح ػّا أطاب اٌغ١ز تضزر ِٓ لثً ِٓ ُ٘ ذذد 3)

اشزج طٍطرٗ ػ١ٍُٙ فٟ اٌزلاتح ٚاإلشزاف ٚاٌرٛج١ٗ، رلاترٗ ٔر١جح خطأٖ اٌشخظٟ ِٓ تظظ ِٚثأٚ  رػا٠رٗ
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 الوفاةعممو بأن إعطاء ذلك الدم المموث قد يترتب عميو نتائج سمبية لمتمقيو )المجنى عميو( ك
، ويمكن اعطاء ىذه الجريمة وصفًا مشددًا فالدم المموث يكون تأثيره (2)العاىة المستديمةأو 

تقع  وقد ، عميو وصعوبة تتبع اثره في جسمو معاداًل لتأثير السم تم اعطاءه خفية لممجنى
أو  عدم احتياطأو  جريمة اعطاء الدم المموث بدون عمد بصورة الخطأ الناجم عن رعونة

لفة األنظمة والتعميمات التي تنيي عن االتيان بفعل يعرض حياة الغير لمخطر ويكون مخا
، ويبدو أن صور الخطأ الناجم عن عدم االحتياط في (3)ذلك بإرادة السموك دون إرادة النتيجة

عدم أو  الدم أما من خالل عدم االحتياط بالتحقق من الدم نفسو كونو مموثًا من عمد اعطاء
عدم االحتياط من خال اجيزة اعطاء الدم كونيا أو  االحتياط بالتدقيق من مالئمة فصيمة الدم

 مموثة من عدم ىي الصور الغالبة ليذه الجريمة. 
مدير مصرف الدم، أو  ص الطبيعيلذا فإن مسؤولية مصرف الدم تقام عمى الشخالعقوبة: 

وجريمة ، العقوبة تقع عمى الشخص الطبيعيالمعترض لذلك فأو  بناًء عمى خطأه الشخصي
اعطاء الدم المموث قد تقع عمدًا وقد تقع خطأ دون قصد جنائي وغير عمدية لذلك فالعقوبة 

لعقوبة غير عمد كما أن اأو  تختمف في حال ما إذا كان اعطاء الدم المموث عن عمد
تختمف إذا ما أدى اعطاء ذلك الدم المموث قد أحدث وفاة متمقيو )قتل(، وفي حال إذا ما 
سبب إعطاء الدم المموث بعاىة مستديمة لمتمقيو لذلك سنقوم بالتمييز بين العقوبة في ىذه 

  -الحاالت بالشكل اآلتي:
قتل عمد( في ىذه إذا سبب اعطاء الدم وفاة متمقيو وكان اعطاء الدم المموث عمدًا ) -2

زاء خمو قانون العقوبات العراقي من نص يعالج ىذه الحالة تطبيق عقوبة القتل  الحالة وا 
 المؤقت((. أو  وىي ))السجن المؤبد (4) (516العمد المنصوص عمييا في المادة )

المصاب غير عمدي عن خطأ أو  أما إذا كان اعطاء الدم المموث لممريض
أ( فيتحول وصف الجريمة لنموذج اجرامي مغاير، حيث وسبب ذلك بوفاتو )قتل خط

                                                                                                                                                      

ّشزٞ، اٌّظإ١ٌٚح اٌجٕائ١ح ػٓ فؼً اٌغ١ز، ط ، دار اٌفىز اٌؼزتٟ، اٌما٘زج، ٠1ٕظز: د.ِذّٛد ػصّاْ اٌٙ

 . 13، ص1313

 . 21( ٠ٕظز د ِذّذ ػثاص دّٛدٞ، دراطح ِؼّمح ِٓ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ، ِظذر طاتك، ص1)

 . 131ظذر طاتك، ص( ٠ٕظز د. ١ّ٠ٕٗ تزاتخ ، 8ِ)

ادج )3)  اٌّؼذي إٌافذ.  1331( ٌظٕح 52( ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌّظزٞ رلُ )831( ذماتٍٙا اٌّ
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بإحدى ىاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس بمدة ال أو  الغرامةأو  تكون العقوبة الحبس
تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار وال تزيد عن خمسمائة دينار إذا وقعت 

أو  رضو عميو أصول وظيفتوالجريمة نتيجة إخالل الجاني إخالاًل جسيمًا بما تف
مينتو...((، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا نشأ عن الجريمة 

، مع مالحظة أن مبمغ الغرامة الذي يمكن الحكم بو ال (2)أكثرأو  موت ثالثة أشخاص
 . (3)( مميون وواحد دينار21110112( الف دينار وال يزيد عن )312يقل عن )

آلنفة الذكر يتضح أنو من الممكن تطبيق العقوبة التي نصت من النصوص ا
( كون مصرف الدم شخص معنوي عام لذلك فالطبيب الذي يقوم بنقل 3عمييا الفقرة )

 الدم يعتبر موظفًا فمن الممكن تطبيق ىذه العقوبة عميو. 
تطبيق نفس إلى  أما بالنسبة لموقف المشرع المصري محل المقارنة فقد أشار

( 349ت التي جاء فييا مشرع قانون العقوبات العراقي وذلك في نص المادة )العقوبا
 عقوبات مصري. 

إذا سبب إعطاء الدم المموث اإليذاء لمتمقيو وذلك عندما ال يقصد من نقل الدم إزىاق  -3
نما اإليذاء فقط أي أن القتل كان بعيدًا عن تصوره فتكون العقوبة  روح المجنى عميو وا 

( من قانون العقوبات العراقي ىي السجن مدة ال تزيد عن 521حسب نص المادة )
خمس عشر سنة وتكون العقوبة مدة ال تزيد عمى عشرين سنة إذا كانت مقترنة بظرف 

 مشدد. 
أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من االيذاء فقد جعل عقوبة االيذاء ىي 

إصرار وترصد تكون  سبع سنوات أما إذا اقترفت بسبقإلى  السجن من ثالث سنوات
( من العقوبات 447المؤيد وىذا ما نصت عميو المادة )أو  العقوبة السجن المشدد

 المصري. 

                                                           

افذ.  1313( ٌظٕح 111( ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼزالٟ رلُ )111( اٌّادج )1)  اٌّؼذي إٌ

ادج )8) اردج فٟ لأْٛ اٌؼمٛتاخ8( اٌفمزج )8( اٌّ اخ اٌٛ  1313( ٌظٕح 111رلُ ) ( ِٓ لأْٛ ذؼذ٠ً اٌغزِا

 . 8111( ٌظٕح 1اٌّؼذي ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌخاطح األخزٜ رلُ )
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إذا سببت جريمة اعطاء دم مموث لممتمقية )المجنى عميو( عاىة مستديمة  -4
( التي جاء 523/2فتكون العقوبة حسب نصوص قانون العقوبات العراقي في المادة )

بإعطاء مادة أو  بالعنفأو  بالضربأو  عمدًا عمى أخر بالجرح))من اعتدى  -فييا:
بارتكاب أي فعل آخر مخالف لمقانون قاصدًا إحداث عاىة مستديمة بو يعاقب أو  ضارة

بالسجن مدة ال تزيد عمى خمس عشر سنة(( تكون ىذه العقوبة في الجريمة العمدية، أما 
فتكون العقوبة حسب نص المادة إذ لم يكن اعطاء الدم المموث لممجنى عميو عمدًا 

 بالحبس. أو  ( السجن مدة ال تزيد عمى سبع سنوات523/3)
أن عقوبة إحداث عاىة مستديمة السجن ثالث إلى  وقد ذىب المشرع المصري

خمس سنين، أما إذا كان ذلك )إحداث العاىة المستديمة( من إصرار وترصد إلى  سنين
عف الحد األقصى إذا وقعت من طبيب عشر سنين ويضاإلى  فيحكم من ثالث سنين

آخر وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أنشأ إلى  جزء منو من إنسانأو  بقصد نقل عضو
 . (2)عن السموك وفاة المجنى عميو بشرط أن تقع ىذه االفعال خمسة

( عمى حق كل 3116نص دستور العراق لعام ):المتناع عن إعطاء دم/ الفرع الثاني
اية الصحية وجاء فيو ))لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة عراقي في الرع

بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختمف انواع المستشفيات والمؤسسات 
ومن المؤكد أن إعطاء الدم لمن ىو بحاجة إليو من المرضى والمصابين يعتبر ، (3)الصحية((

ة الصحية إذا ما عممنا أن نقل الدم ىو من واجبات مصارف الدم من أىم وأبرز حقوق الرعاي
، كما نص عمى تقرير حق اإلنسان في الرعاية (4)والمستشفيات العامة فقط دون الخاصة

( منو والتي جاء فييا: )) تكفل الدولة الخدمات الثقافية 27الصحية دستور مصر في المادة )
فيرىا((، عميو إذا امتنعت مصارف الدم عن واالجتماعية والصحية وتعمل خاصة عمى تو 

 إعطاء الدم لمن ىو بحاجة إليو تكون قد خالفت الدستور والقانون أيضًا. 

                                                           

ظزٞ رلُ )811( اٌّادج )(1 افذ.  1331( ٌظٕح 52( ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌّ  اٌّؼذي إٌ

 .8115( ِٓ دطرٛر اٌؼزاق اٌذائُ ٌظٕح 31( اٌّادج )(8

 . 38( ٠ٕظز ِذّذ جالي دظٓ االذزٚشٟ، ِظذر طاتك،ـ ص3)
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( من قانون العقوبات العراقي النافذ عمى ))يعاقب بالحبس 482وقد نصت المادة ) 
اقًا برعاية اتفأو  مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تزيد عمى.... كل من كان مكمفًا قانوناً 

بسبب حالتو الصحية... فامتنع بدون عذر أو  شيخوختوأو  شخص عاجز بسبب صغر سنو
 عن القيام بواجبو((. 

من النصوص اآلنفة الذكر يتضح أنو من الممكن ان تقع جريمة االمتناع عن  
تنفيذ جريمتو بموقف إلى  إعطاء دم والتي تعتبر من الجرائم السمبية أي أن يتوصل الجاني

، ولكننا نأمل من المشرع أن ينص عمى ىذه الجريمة بنصوص واضحة وصريحة في (2)سمبي
 قانون العقوبات لخطورة ىذه الجريمة. 

 وأركان جريمة االمتناع عن نقل دم ىي:
يفترض من وقوع االمتناع عن اعطاء دم أن  الركن المفترض )محل الجريمة(: -أول  

التخفيف من أو  حالة تستدعي نقل الدم إلنقاذ حياتو يكون محميا إنسان عمى قيد الحياة في
المصاب ويمتنع المصرف ممثاًل بمن ىم أو  آالمو أي وجود خطر ييدد حياة المريض
 . (3)يعممون باسمو عن اعطاء الدم لممجنى عميو

يقوم الركن المادي وتحديدًا السموك في ىذه الجريمة من خالل امتناع الركن المادي:  -ثانيا  
ممين بمصرف الدم بالرغم من قدرتيم عن نقل الدم لمن ىو بحاجة إليو ومع ذلك يقع العا

عاىة مستديمة لذلك الشخص أو  أذىأو  االمتناع من قبل احد منيم وترتب عمى ذلك وفاة
المصاب اي اعتباره سموك سمبي ترتب عميو نتيجة اجرامية ىي وفاة المجنى أو  المريض

. أما العالقة السببية فيي تتطمب نوعي االسناد كذلك اال (4)مةأصابتو بعاىة مستديأو  عميو
ان االسناد الطبي فييا يتطمب اثبات اصحاب الخبرة الطبية ان المجنى عميو كان بحاجة 

                                                           

ظز د. تزاء ِٕذر وّاي ػثذ اٌٍط١ف: اٌجز٠ّح اال٠جات١ح تظٍٛن طٍثٟ )دراطح ِمارٔح(، تذس ِٕشٛر فٟ ( 1ٕ٠)

َ االٔظا١ٔح ، اٌّجٍذ )  . 111، ص8112( ، 3(، اٌؼذد )15ِجٍح ذىز٠د ٌٍؼٍٛ

جاي اٌطثٟ، تذس 8) ( ٠ٕظز د. ط١ٍّاْ داض ػشا: جز٠ّح ػذَ ذمذ٠ُ ِظاػذج ٌشخض فٟ داٌح خطز فٟ اٌّ

(، 1ِجٍح االجرٙاداخ ٌٍذراطاخ اٌما١ٔٛٔح ٚااللرظاد٠ح فٟ اٌجشائز، دْٚ ِجٍذ، اٌؼذد ) ِٕشٛر فٟ

 .115، ص8115

طفٟ ٚاٌفمٗ اإلطالِٟ،د. أشزف لٕذ٠ً ادّذ: جزائُ االِرٕاع ت١ٓ  ( ٠ٕع3) رٔح،دار دراطح ِمااٌمأْٛ اٌٛ

 . 111ر طاتك، ص؛ وذٌه ٠ٕظز ، ط١ٍّاْ داض ػشاَ، ِظذ 511، ص 8111ِظز، اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ،
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أو  لعممية نقل الدم ثم بعد ذلك يأتي دور االسناد القانوني والتحقق من ان وفاة المجنى عميو
 لالمتناع عن نقل الدم. أصابتو بعاىة مستديمة كان نتيجة 

إن جريمة االمتناع عن اعطاء دم جريمة عمدية فال يترتب  الركن المعنوي: -ثالثا  
رادة ألن القصد الجنائي  العقاب عمييا إال إذا كان االمتناع عن اعطاء الدم ناشئ عن عمم وا 

متناع عن يقوم عمى العمم واإلرادة، وىي ارادة ممثمة بإرادة ممثمو مصرف الدم أي أن اال
إعطاء دم إراديًا، مع توافر العمم لمجاني أن إعطاء الدم لممجنى عميو كان ضروريًا ومع ذلك 
حصل االمتناع عمدًا، وقد يقع االمتناع عن إعطاء الدم بغير عمد عندما يكون االمتناع عن 

المريض ألن بذلك تنتفي أو  نتيجة خطأ بتقدير حالة المصابأو  إعطاء الدم غير إرادي
 . (2)عالقة السببية بين السموك والنتيجة

وفاة إلى  ذكرنا سابقًا في جريمة اعطاء دم مموث أن إعطائو ممكن أن يؤديالعقوبة: 
عن غير عمد وبينا العقوبات في كمتا أو  إصابتو بعاىة مستديمة عن عمدأو  المجنى عميو

المتناع عن إعطاء الدم ال الحالتين في قانون العقوبات العراقي والمصري ولما كانت جريمة ا
إصابتو بعاىة مستديمة لذلك أو  وفاة المجنى عميوإلى  تقع اال عمدية ويمكن أن تؤدي

  .تنطبق نفس العقوبات عمى الجاني في صورتيا العمدية
 المطمب الثالث

 آثار المسؤولية الجنائية لمصرف الدم
موك، بل يمتد االثر ال يقتصر اثر الجريمة بالعقاب عمى ما صدر من الجاني من س

ليشمل مصرف الدم بحكم المسؤولية الجنائية لو، فما تم تناولو بالشرح ىي العقوبات التي تقع 
عمى الفاعل المادي لمجريمة، عميو سوف يتناول ىذا المطمب بالشرح العقوبات التي تفرض 

ما موقف فضاًل عن التدابير االحترازية وذلك في فرعين نبن فيي ىميعمى مصرف الدم األ
المشرع العراقي والمصري كون االخير ال يعترف بالمسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي اال 

 في حاالت وقوانين خاصة.

                                                           

 ( . 35-33راجغ طفذح )( 1)
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يراعي المشرع الطبيعة المعنوية  :لعقوبات التي تفرض عمى مصرف الدما / الفرع الول
ت، فيحدد ما يمكن لمصرف الدم فيستبعد تبعُا لذلك ما ال يتالئم وىذه الطبيعة من العقوبا

 فرضو من العقاب وكما يأتي:
الخزينة العامة المبمغ المعين في إلى  ىي)الزام المحكوم عميو بأن يدفع :اول : الغرامة

الذمة المالية لو دون تجاوزىا لتمتد إلى  ، فيي تتفق وطبيعة مصرف الدم فتنصرف(2)الحكم(
عمى ىذا االساس تعد الغرامة العقوبة لك مبدأ شخصية العقوبة و  لمعاممين فيو فيراعى في 

كشخص  ىمياالساسية التي حددىا المشرع و يمجا القضاء لفرضيا عمى مصرف الدم األ
معنوي عند قيام مسؤوليتو الجنائية، وعزز المشرع ىذا االتجاه في قانون تعديل الغرامات 

نار وفي الجنح ال حيث حدد عقوبة الغرامة في المخالفات مبمغًا ال يزيد عن مائتي الف دي
يقل عن مائتي الف دينار و واحد وال يزيد عن مميون دينار اما في الجنايات فيكون مقدار 

، اما المشرع (3)الغرامة ال يقل عن مميون دينار و واحد و ال يزيد عن عشرة ماليين دينار
اتو في توزيع الدم و مركباتو ومشتقأو  تخزينأو  المصري فيو بعد ان اقر منح ترخيص جمع

مركز خاص بعد الحصول عمى ترخيص من وزارة الصحة وتنظيم ذلك قرر معاقبة كل 
، (4)مخالفة الحكام ىذا التنظيم بغرامة ال تقل عن عشرين جنييًا وال تزيد عن مائتي جنيياً 

فيي عقوبة فاعمة يمكن تطبيقيا عمى االشخاص المعنوية عامة عمى وجة الخصوص انيا 
عة تدعم ىدفيا في تحقيق الربح، ولما كانت العقوبة السالبة لمحرية ال لدييا ذمة مالية واس

تتفق وطبيعة مصرف الدم فأن المساواة في العقوبة تقتضي مضاعفة مبمغ الغرامة التي يحكم 
 بيا عمى االشخاص المعنوية.

بعض اموال أو  ىي اجراء القصد منو تمميك الدولة بموجب حكم قضائي كل:ثانيا : المصادرة
امضرور استثناًء بموجب ذلك الحكم اموااًل مضبوطة أو  تمميكيا اصالً أو  لمحكوم عميوا

                                                           

افذ 1313( ٌظٕح 111( ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼزالٟ رلُ )31( اٌّادج )(1  اٌّؼذي إٌ

ؼذي إٌافذ ؛ وذٌه  1313( ٌظٕح 111( ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼزالٟ رلُ )21( اٌشطز اٌصأٟ ِٓ اٌّادج )(8 اٌّ

اردج فٟ لأْٛ اٌؼمٛتاخ رلُ )( اٌفمزاخ )أ،ب،ض(ِٓ لأْٛ ذؼذ٠ً 8اٌّادج ) اخ اٌٛ ( ٌظٕح 111اٌغزِا

افذ.  8111( ٌظٕح 1اٌّؼذي ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌخاطح االخزٜ رلُ ) 1313  إٌ

ادج)(3 ( تشأْ ػ١ٍّاخ جّغ ٚذخش٠ٓ ٚ ذٛس٠غ اٌذَ ِٚزوثاذٗ تاإلل١ٍُ اٌجٕٛتٟ 112( ِٓ لأْٛ رلُ )1،11( اٌّ

ظزٞ ٌظٕح   .1311اٌّ
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، وال تعني المصادرة اثراء الدولة من وراء (2)ذات صمة بجريمة قيرًا عن صاحبيا وبغير مقابل
انتقال مكمية المال الييا انما الغاية منيا منع شئ خطر من التداول فتمنع كل ما يشكل 

امن المجتمع، وىي من حيث النطاق نوعان عامة لتشمل مصادرة كل اموال خطورة عمى 
المحكوم عمية المنقولة وغير المنقولة وىي نادرًا ما يتم فرضيا المتداد اثارىا لتشمل حقوق 

أو  استعممت فيياأو  الغير ومصادره خاصة تنصب عمى االموال التي تعد جسم الجريمة
 .(3)ستعمالو في جريمة ما و وقف االمر عند حد الشروعتحصمت عنيا وان تم اعداد الشئ ال

عميو فاالشياء القابمة لممصادرة وتعود ممكيتيا لمصرف الدم وتشكل جسم الجريمة و 
المموث فال يصمح كعنصر لجسم أو  تصمح ان تكون محاًل لعقوبة المصادرة كالدم الفاسد

صالحية أو  نتياء مدة صالحيتيااأو  تموث مستوعبات حفظ الدمأو  عند تموثوأو  االنسان
تموثيا كالحقن وخراطيم نقل الدم وكل ما لو عالقة بالدم أو  الجسمإلى  وسائل نقل الدم من و

في المصرف والتي يتم ضبطيا ومصادرتيا، مع مالحظة ان عقوبة المصادرة التي يحكم بيا 
مك الدولة بل يمحق مإلى  ال يقصد منيا اضافة االشياء المذكورة ىميعمى مصرف الدم األ

 اي شخص آخر من االموالأو  بيا اجراء آخر وىو االتالف فال يمكن ان تستفيد الدولة منيا
االستفادة أو  االشياء المصادرة فيي ضارة عمى صحة االنسان فال يمكن االحتفاظ بياأو 

 منيا.
تحقيق العقوبة نتيجة لعدم  :الدم التدابير الحترازية التي تفرض عمى مصرف/ الفرع الثاني

الغرض من فرضيا ظير نظام التدابير االحترازية ليؤازر العقوبة ويعوض ما فقدتو من 
 فاعميتيا وىي بحسب انطباقيا عمى مصرف الدم وكما يأتي:

الحل ىو ازالة كيان مصرف الدم من الوجود من : ايقاف نشاطوأو  : حل مصرف الدماوالً 
وجود القانوني لو من عداد المصارف المرخص ليا لممارسة الناحية القانونية والمادية فيزول ال

كادر جديد فيحكم بو متى ما أو  النشاط، فال يستمر نشاط المصرف ولو كان تحت اسم

                                                           

ظادرج فٟ اٌمأْٛ اٌجٕائٟ اٌّمارْ ، اطزٚدح دورٛراٖ ، و١ٍح ( ٠ٕظز ػٍٟ فاضً دظٓ : ٔظز(1 ٠ح اٌّ

 . 12، ص1313اٌذمٛق ، جاِؼح اٌما٘زج ، 

، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح ،  ٠1ٕظز د. ِذّذ اتٛ اٌؼال ػم١ذج : إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌٍؼمٛتح ٚاٌرذات١ز االدرزاس٠ح ، ط ((8

( تشأْ ػ١ٍّاخ جّغ ٚذخش٠ٓ ٚ 112ُ )( ِٓ لأْٛ رل11؛ وذٌه اٌّادج)121، ص8113اٌما٘زج ، 

ظزٞ ٌظٕح   . 1311ذٛس٠غ اٌذَ ِٚزوثاذٗ تاإلل١ٍُ اٌجٕٛتٟ اٌّ
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اصبح بقاء مصرف الدم مصدر خطر عمى المجتمع الستمرار وقوع الجرائم فيكون الحل 
 .(2)الوسيمة الوحيدة اليقاف ذلك

كأحد التدابير االحترازية مؤكدًا لقيام مسؤولية مصرف الدم  اخذ المشرع العراقي بالحل
( من قانون العقوبات من شروط وىي 91واستحقاق فرض التدبير ما جاء في المادة )

 .(3)تصرف ممثمي المصرف بأسم ولحساب مصرف الدم
ويقابل مضمون الحل عقوبة االعدام التي تفرض عمى الشخص الطبيعي فكال 

ده بمجرد التنفيذ عميو، كما انو ال يمكن استنادًا لقواعد فرض التدابير الشخصين ينتيي وجو 
ان يعد الحل تدبيرًا احترازيًا فاالخير يقابل خطورة اجرامية قبل وقوع الجريمة اما العقوبة 

( 234جنحة( في المادة )أو  فتفرض عند وقوع الجريمة لمواجيتيا وعبارة اذا )وقعت جناية
لحل ىو عقوبة لمصرف الدم واالشخاص المعنوية عامًة وليس تدبيرًا من قانون العقوبات فا

 احترازيًا. 
حظر مصرف الدم من االستمرار في أو  اما ايقاف نشاط مصرف الدم فيو منع

نشاطو خالل مدة الوقف دون المساس بوجوده القانوني وفي جميع االحوال يجب ان يكون 
يد عن ثالث سنوات وىو تدبير يمكن فرضو عمى االيقاف مؤقتًا اليقل عن ثالث اشير وال يز 

جميع االشخاص المعنوية متى ما ارتكبت الجريمة باسميا ولحسابيا سواء كانت جناية ام 
، عمى انو يجب التحوط بعدم المساس بمبدأ شخصية العقوبة عند حل مصرف الدم (4)جنحة 

متى كان قد  ىميشفى األايقاف نشاطو فال يؤثر عمى الوجود القانون لممست أو غمقةأو  و
الحق بيا مصرف لمدم فتفرض ىذه التدابير عمى المصرف متى كان باإلمكان عزل 
مسؤوليتو ونشاطو عن المستشفى ان الجريمة ارتكبيا المسؤولين في مصرف الدم دون خطأ 

 المستشفى. 
عدم إلى  الغمق ىو منع مصرف الدم من مزاولة نشاطو ييدف: ثانيا: غمق مصرف الدم

بسببو جريمة، ونص أو  لسماح بارتكاب جريمة جديدة في نفس المكان الذي ارتكبت فيوا
                                                           

،  1( ٠ٕظز د. ػّز طاٌُ اٌّظٛؤ١ٌح اٌجٕائ١ح ٌالشخاص اٌّؼ٠ٕٛح ٚفماً ٌمأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌفزٔظٟ اٌجذ٠ذ، ط(1

 .25، ص1335دار إٌٙضح اٌؼزت١ح ، اٌما٘زج ، 

افذ.  1313( ٌظٕح 111اٌؼمٛتاخ اٌؼزالٟ رلُ) ( ِٓ لا183ْٛٔ( اٌّادج )(8  اٌّؼذي إٌ

ادج )(3 افذ. 1313( ٌظٕح 111(ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌؼزالٟ رلُ )183( اٌشك االٚي ِٓ اٌّ  اٌّؼذي إٌ



 ىى(0202لعامى)ا(/53(/العددى)9لمجلدى)/اةوالسواسومجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

511 

( عمى الغمق في موضوع التدابير االحترازية المادية متى ما 232المشرع العراقي في المادة )
جنحة وحظر مباشرة عمل مصرف الدم خالل فترة الغمق مثاًل أو  حكم عمى شخص لجناية
عدم احتياط العاممين في المصرف أو  لبعض المرضى نتيجة اىماللو تم اعطاء دم مموث 

 فتحكم المحكمة بالغمق لمتأكد من سالمة المعدات واالجيزة من اي تموث. 
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 الخاتمة 
بعد أن مًن اهلل تعالى عمينا في انياء ىذه الدراسة، فإنو يتوجب أن نوجز أبرز  

  -باآلتي:النتائج التي توصمنا إلييا وأىم المقترحات نوجزىا 
 النتائج:  -أول  

إن مصرف الدم: ىو شخص معنوي أوكل إليو القانون ميمة جمع وحفظ الدم في  -2
سبيل حصول المريض منيا عمى دم سميم خاٍل من العيوب واألمراض ونظرًا 
الستحالة تصنيع الدم فإن المصدر الوحيد لمدم البشري الذي تستقبمو مراكز نقل الدم 

 رع. ىو دم اإلنسان المتب
إن الدم ىو السائل األحمر الذي يوجد في الجياز الدوري لمجسم ويمأل الشرايين  -3

 واألوردة في عروق كل الفقاريات الحية بما في ذلك اإلنسان. 
إن مصارف الدم تقوم بوظائف عديدة ابرزىا جمع الدم البشري وتخزينُو بعد إجراء  -4

تحديد فصيمتو من أجل نقمو التحاليل والفحوصات والتأكد من خموه من األمراض و 
 سميمًا وامنًا ومطابقًا لفصيمة دم المتمقي لضمان سالمتو وانقاذ حياتو. 

 قد ترافق عمميات نقل الدم انماط من السموك التي تعد جرائم وتمس مصمحة فردية -5
غير عمدية كجريمة اعطاء دم مموث وجريمة أو  جماعية وقد تكون عمديةأو 

أو  يرىا، وقد يتولد من انماط السموك االجرامي ىذه الوفاةاالمتناع عن إعطاء دم وغ
 أية أضرار صحية أخرى تصيب متمقي الدم. أو  إحداث عاىة مستديمة

 المقترحات:  -ثانيا  
إصدار قانون خاص ينظم عمميات نقل الدم إلى  يستحسن أن ينبري المشرع العراقي -2

رائم الناشئة عن عمميات نقل وتحديد مسؤولية القائمين بيذه العمميات حسب نوع الج
الدم ىذه حفاظًا عمى حرمة الحياة واستنادًا لمبدأ معصومية جسد اإلنسان وعدم 

 جواز المساس بو إال لمضرورة كالعالج. 
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التشريع المقترح نصوص تمزم الطبيب والمريض باإلبالغ عن إلى  يضاف -3
لدم وكذلك في االمتناع عن نقل اأو  اإلصابات التي تحدث نتيجة نقل دم مموث

 حال عدم مراعاة جوانب التعقيم والنظافة في مصارف الدم. 
القطر إلى  إلزام وزارة الصحة بنصوص أمرة بإخضاع الوافدينإلى  ندعوا المشرع -4

والمسافرين بصورة فعمية  لمفحوصات الطبيةالخاصة باألمراض المعدية والخطيرة 
 ي الوقت الراىن.عمى المجتمع كون ىذه الفحوصات ال يتم اجرائيا ف

ندعو المشرع العراقي ان يأخذ بعين االعتبار عند تحديد المسؤولية الجنائية مبدأ  -5
التناسب في فرض العقوبة عمى وجو الخصوص ان المجنى عميو المريض قد يجيل 
اصابتو بمرض معين نقل اليو بواسطة الدم ومن ناحية اخرى لتكون العقوبة رادعًا 

زًا يدفع العاممين في مصرف الدم لمحذر واالحتياط وتجنب لكل متعمد في ذالك وحاف
 الالمباالة. 
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 المصادر
 المعاجم والقواميس:  -أول  

، مجمع المغة العربية، جميورية مصر 6، ط2ابراىيم مصطفى و آخرون: المعجم الوسيط، ج .2
 .3122العربية، 

 .2:93يروت، لبنان،العالمة الشيخ عبد اهلل العاللي: الصحاح، دار الحضارة العربية، ب .3
 .2:94محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  .4

 الكتب: -ثانيا  
، دار النيضة 2د. احمد محمد قائد مقبل: المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي )دراسة مقارنة(، ط .2

 .3116العربية، القاىرة، 
ناع بين القانون الداخمي والفقو اإلسالمي )دراسة مقارنة(، دار د. أشرف قنديل احمد: جرائم االمت  .3

 . 3121الجامعة الجديدة، مصر، 
د. أنس محمد عبد الغفار: المسؤولية المدنية لمراكز وبنوك الدم )دراسة مقارنة(، بين القانون   .4

إلمارات، ا -الوصفي والفقو االسالمي، دار الكتب القانونية، دار شتات لمنشر والبرمجيات، مصر
3125 . 

د. أنور ابو الفتوح: المسؤولية المدنية عن عمميات نقل الدم، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،   .5
311:. 

، دار النيضة العربية ،  2د. شريف سيد كامل : تعميق عمى قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، ط .6
 . 9::2القاىرة ، 

، 2خاص المعنوية وفقًا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، طد. عمر سالم: المسوؤلية الجنائية لالش .7
 .6::2دار النيضة العربية، القاىرة،

د. ماىر عبد شويش: شرح قانون العوبات، القسم الخاص، دار ابن األثير لمطباعة والنشر،   .8
3116 . 

النيضة العربية،  ، دار5د. محمد ابو العال عقيدة: النظرية العامة لمعقوبة والتدابير االحترازية، ط  .9
 .:311القاىرة، 

د. محمد عباس حمودي: دراسات معمقة في القانون الجنائي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،   .:
 . 3124مصر، 

د. محمد عبد القادر العبودي: المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي في التشريع المصري )دراسة  .21
 .3116مقارنو(، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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د. محمود سميمان موسى: المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية والقانون الفرنسي وااليطالي،   .22
 .3121منشأة المعارف، االسكندرية، 

، دار الفكر العربي، القاىرة، 2د. محمود عثمان اليمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، ط .23
2:7:. 

 ة: الرسائل واألطاريح الجامعي -ثالثا  
 رسائل الماجستير:  - أ
كمية الحقوق إلى  سارة دانون: المسؤولية الناجمة عن حوادث نقل الدم، رسالة ماجستير مقدمة .2

 . 3124والعموم السياسية في جامعة قاصدي ورقمة، الجزائر، 
سييمة حمالوي: المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري، رسالة  .3

 . 3122بسكرة، الجزائر،  -الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خضيرةماجستير، كمية 
فريد غميم: المسؤولية المدنية لمشخص االعتباري، رسالة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة البويرة،  .4

 . 3124الجزائر، 
محمد جالل حسن االتروشي: المسؤولية المدنية الناجمة عن نقل الدم، رسالة ماجستير، كمية  .5

 . 3112حقوق، جامعة الموصل، ال
نافع ممدوح الكبيسي: الدم البشري ومدى مشروعية التصرف فيو في الفقو االسالمي والقانون  .6

 . 3115الوصفي، رسالة ماجستير، كمية القانون، جامعة بغداد، العراق، 
اجستير، نور قيس محمد الطائي: اإلعاقة وأثرىا في المسؤولية الجنائية )دراسة مقارنة(، رسالة م .7

 . 3118كمية الحقوق، جامعة الموصل، 
 أطاريح الدكتوراه:  - ب
خديجة وافي: المسؤولية المدنية عن جرائم نقل الدم )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق  .2

 . 3126والعموم السياسية، جامعة الجياللي اليابس، الجزائر، 
لدم، أطروحة دكتوراه، الحقوق والعموم السياسية، خطوي عبد المجيد: النظام القانوني لعمميات نقل ا .3

 . 3129جامعة ابي بكر بمقايد، الجزائر، 
عمي فاضل حسن: نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن، اطروحة دكتوراه، كمية الحقوق،  .4

 .2:84جامعة القاىرة، 
 البحوث:  -رابعا  

بسموك سمبي )دراسة مقارنة(، بحث منشور في د. براء منذر كمال عبد المطيف: الجريمة االيجابية  .2
 . 3119(، :(، العدد )26مجمة تكريت لمعموم االنسانية، المجمد )
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د. بطي سمطان المييدي: أسس وأنواع المسؤولية الجنائية لمشخص االعتباري في القانون   .3
منشور، بدون اسم  االنكميزي وقانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة(، بحث

 . 3127(، السنة الثالثون، 77مجمة، العدد )
رامي عمر ابو ركبة: المسؤولية الجنائية عن إصابة الغير بأخطر األمراض المعدية التي تصيب   .4

 . 3125(، 7(، العدد)4الدم، بحث منشور في المجمة العربية لمدراسات االمنية والتدريب، المجمد)
العطور: المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي، بحث منشور في مجمة د. رنا ابراىيم سميمان   .5

 . 3117(، 3(، العدد )3دمشق لمعموم االنسانية والقانونية، المجمد )
زكية مصباح معمول: المسؤولية الجنائية لمطبيب عن عمميات نقل الدم المموث، بحث منشور في   .6

 . 3126 مجمة العموم القانونية والشرعية، بدون مجمد وعدد،
سميمان حاج عزام: جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي، بحث   .7

(، 8منشور في مجمة االجتيادات لمدراسات القانونية واالقتصادية في الجزائر، بدون مجمد، العدد )
3126 . 

عائدات غسيل د. محمد عباس حمودي الزبيدي: المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن استثمار  .8
األموال، بحث منشور في المؤتمر العممي السنوي الخامس لكمية الحقوق في جامعة الموصل تحت 

 . 3123، 3عنوان )التنظيم القانوني لالستثمار في العراق الواقع واآلفاق(، ج
 د. يمينة برابح: التكييف الجنائي لواقعة نقل الدم المصيب )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجمة .9

(، 8القانون التي تصدر عن معيد العموم القانونية واإلدارية في الجزائرية، بدون مجمد، العدد )
3128 . 

د. يمينة برابح: نقل الدم بين الضرورة العالجية والمسألة القانونية )دراسة تأصيمية في القانون(،  .:
 . 3126(، جانفي، 26)بحث منشور في مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية، العدد

 الدساتير والقوانين والقرارات: -خامسا  
 الدساتير:
 .3116دستور العراق الدائم لسنة  .2

 القوانين: 
 المعدل النافذ. 2:48( لسنة 69قانون العقوبات المصري رقم ) .2
( بشأن عمميات جمع وتخزين و توزيع الدم ومركباتو باإلقميم الجنوبي المصري 289قانون رقم ) .3

 . 2:71لسنة 
 المعدل النافذ. 7::2( لسنة 222قانون العقوبات العراقي رقم ) .3

 القرارات:
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والمنشورة في الوقائع  2:73صادرة عن وزير الصحة لسنة  أىميتعميمات تأسيس مصرف دم  .2
 .3/7/2:73( في 788العراقية في العدد )

  نقل الدم.بشأن نظام  3119( لسنة 39قرار مجمس الوزراء االماراتي االتحادي رقم ) .3
 المصادر عمى المواقع اللكترونية:  -سادسا  
 خالد الدك: المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عمى الموقع التالي:  -2

adala.justic.gov.mq 
د. حسون عبد: حسن ياسين ظاىر، نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي عمى الموقع  -3

 التالي: 
www. Uboblyon.edu.id/publication/law_ediution4/article.ed44.zodc. 

 كرار فالح حسن: المسؤولية الجنائية لمصرف الدم، بحث منشور عمى الموقع التالي:  -4
dw.edu,iq/repository/wp_content/aploads/2017/04. 

 شيماء احمد رحيم ربيعة: بنك الدم عمى الموقع التالي:  -5
www.uobabylon.edu.iq/uobocolges. 

 حسن ابن عمي الشعيبي: بنوك الدم ورقة عمل. عمى الموقع:  -6
http://nadwa.mara.gov.  

 د. ريم الرضوان: بنك الدم، عمى الموقع:  -7
http://wwwwlarkuwait.news/health..alanbaa.com/k 

 معجم المعاني الجامع، عمى الموقع االلكتروني التالي:  -8
http://www.almaany.com.  

 كيفية حفظ الدم، عمى الموقع التالي:  -9
h.ent/vb/showthread.php?=3310www.ahleljanng. 

 تحميل فصيمة الدم، عمى الموقع التالي:  -:
http://www.dorar_aliraq.net/throads/162825. 

 انواع األشخاص المعنوية، عمى الموقع:  -21
http://khaitas.ab.dersarim.wordpress.com.  
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