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 الممخص:
ائل التي افرزىا العصر الحديث الذي يشيد ثورة ىائمة في يعد التمقيح الصناعي من الوس

مجاالت العموم الطبية والتكنموجية لعالج العقم . ولعل اكثر العموم التي قدمت في ميدان االنجاب 
واالخصاب سواء كانت طرق العالج تتمثل بالتغمب عمى الصفات الوراثية او الحصول عمى اطفال 

ولقد تطورت مشكالت  ،تغميب جنس عمى  جنس او التوائم من دون عمل او اتصال طبيعي او
المسؤولية الطبية تطورًا ممموسا في العصر الحالي بيدف تحقيق القدر المناسب من االمن بالنسبة 
لممريض وكذلك التأكيد عمى تشديد االلتزامات المفروضة عمى الطبيب ومقدار العناية الالزمة لذلك . 

ع بنود في العقد الطبي المبرم بينو وبين المريض او بين المشفى كل ذلك دفع االطباء الى وض
والمريض يتضمن االعفاء والتخفيف من مسؤولية الطبيب في حال اخاللو وعدم بذلو العناية الكافية 

 .لشفاء المريض
 التمقيح، الصناعي، المريض،الطبيب، المستشفى، المسؤولية، االعفاء، التخفيف (. ):الكممات المفتاحية

Requirement for exemption from liability in artificial 

insemination 
An analytical study 

Mohammed Shakir Mahmood Mohammed 
College of Law and Political Science - University of Kirkuk 

Abstract: Artificial insemination is one of the methods produced by 

the modern era, which is witnessing a huge revolution in the fields of medical 

and technological sciences for the treatment of infertility. Perhaps most of the 

sciences that have been presented in the field of procreation and fertilization, 

whether treatment methods are to overcome genetic traits or have children 

without work or natural contact, or to give priority to sex over sex or twins, 

and the problems of medical responsibility have developed significantly in 

the current era with the aim of achieving the appropriate amount It is safe for 

the patient, as well as emphasizing the tightening of obligations imposed on 

the doctor and the amount of care necessary for this. All this prompted the 

doctors to put clauses in the medical contract concluded between him and the 

patient or between the hospital and the patient that include exemption and 
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mitigation of the doctor’s responsibility in the event of his breach and his 

failure to take sufficient care to cure the patient. 

Keywords: (inoculation, artificial, patient, doctor, hospital, responsibility, 

exemption, mitigation). 

 المقدمة 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وخاتم النبيبين 

م المتقين سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه الى اوام
 يوم الدين .

 وبعد ...
ان من زينة الحياة الدنيا التي من اهلل بيا عمى عباده ىي االرزاق ، ولم يقصر 

 وىب كل انسان ما يناسبو منيا .و الرزق عمى نوع واحد ، بل عمى انواع كثيرة اهلل 
وجعل اهلل سبحانو وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، حيث قال في 

لذا جعل اهلل االوالد من انواع الرزق  (1)محكم كتابو ))المال والبنون زينة الحياة الدنيا(( 
من العباد من يرزق ببنين ومنيم من يرزق ببنات ومنيم من ، وقام بتقسيمو بين العباد ف

يرزق بكال الجنسين ومنيم من  لم يرزق وما ذلك اال تصديقا لقولو تعالى ))هلل ممك 
( او 49السموات واالرض يخمق ما يشاء ييب لمن يشاء اناثًا وييب لمن يشاء الذكور )

 . (2)( 55يم قدير )يزوجيم ذكرانًا واناثًا ويجعل من يشاء عقيما انو عم
والعقم مشيئة اهلل وال اعتراض لحكم اهلل . وىذه الحالة قد تكون بصورة دائمية 

او قد تكون بصفة مؤقتو . وايًا ما كان العقم الذي يصيب االنسان فيو يعتبر حالة  
 تستوجب العالج بيدف اشباع رغبة االزواج بالذرية .
فرزىا العصر الحديث الذي يشيد ويعد التمقيح الصناعي من الوسائل التي ا

ثورة ىائمة في مجاالت العموم الطبية والتكنموجية لعالج العقم . ولعل اكثر العموم التي 
قدمت في ميدان االنجاب واالخصاب سواء كانت طرق العالج تتمثل بالتغمب عمى 
الصفات الوراثية او الحصول عمى اطفال من دون عمل او اتصال طبيعي او تغميب 

 عمى  جنس او التوائم . جنس
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ففي مجال التطور الطبي حيث قفز ىذا التطور قفزة سريعة في مجال 
االكتشافات الطبية واختراع االجيزة والوسائل الفنية التي يتطمب استعماليا ميارة 
واحترافية كبيرة ممن يقوم بالعمل عمييا وىذا بدوره انعكس عمى تقميص دور الطبيب 

ي الجماعي . وكمما زاد التقدم في مجال الطب زادت معو وحل محمو الفريق الطب
المسؤولية وبنوعييا المدنية والجزائية فالعمميات الجراحية لم تقتصر عمى  االطباء فقط 
وانما  تشتمل عمى طاقم طبي متكامل من اطباء تخدير وممرضين وغيرىم مما يتطمب 

تالي تكون المسؤولية محدودة وجودىم وان لكل واحد من ىؤالء عمل محدد يقوم بو وبال
او تضامنية ان اقتضى االمر ذلك . وان تحميل االطباء المسؤولية المدنية في الحاالت 
التي يخفق فييا الطبيب في العالج تؤدي الى احجام االطباء عن اجراء العمميات 

 الجراحية والمطالبة بتوفير الحماية القانونية ليم .
الطبية تطورًا ممموسا في العصر الحالي  ولقد تطورت مشكالت المسؤولية

بيدف تحقيق القدر المناسب من االمن بالنسبة لممريض وكذلك التأكيد عمى تشديد 
االلتزامات المفروضة عمى الطبيب ومقدار العناية الالزمة لذلك . كل ذلك دفع االطباء 

والمريض  الى وضع بنود في العقد الطبي المبرم بينو وبين المريض او بين المشفى
يتضمن االعفاء والتخفيف من مسؤولية الطبيب في حال اخاللو وعدم بذلو العناية 

 الكافية لشفاء المريض .
لذا اردنا من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى شروط االعفاء من 

 المسؤولية المدنية والمترتبة عن عمميات التمقيح الصناعي .
 اره اواًل : اىمية الموضوع واسباب اختي

ان موضوع االعفاء من المسؤولية من الموضوعات التي حظيت باىتمام كبير 
من قبل الفقو القانوني لما تنطوي عميو من نتائج خطيرة ، وذلك لتعقد سبل الحياة وتنوع 

ن التطورات الحديثة في مف نواحي الحياة اضافة الى ذلك االوسائل المستخدمة في مخت
وان كانت تحمل في جنباتيا شقًا ايجابيا اال انو في عالم الطب والذكاء الصناعي 

الوقت نفسو تضم شقًا سمبيا متمثال الخطر الذي يحيق باالنسان من جراء االستعمال 
 الخاطئ ليذه الوسائل باعتبار االنسان محور ىذه التطورات .
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ان عمميات التمقيح الصناعي من قبل االطباء في العراق ما زال يكتنفو الكثير 
الغموض وذلك لغياب التنظيم القانوني . وان حداثة الموضوع وزيادة االقبال عميو من 

يثير في الوقت نفسو الكثير من االشكاليات وذلك الرتباطو بمسألة اساسية تخص 
االنسان وىي حقو في االنجاب . لذا كان البد من ايجاد قواعد قانونية ممزمة تنظم ىذا 

طباء والعمماء عمى مواصمة ممارساتيم الطبية ضمن المرفق وفي الوقت نفسو تشجع اال
ضوابط صحيحة وبذلك نكون قد حققنا نوع من التوازن بين التقدم العممي في مجال 
الطب وثقة المريض فان االطباء قد بذلوا جيودا حثيثة في سبيل التخمص من 

ء من مسؤولياتيم في حالة الخمل او التقصير واالخفاق من خالل التخفيف واالعفا
اآلثار المتولدة عن المسؤولية وذلك بوضع شروط تخفف من آثارىا او تعفييا بصورة 

 كمية . 
 ثانيا : مشكمة الدراسة 

 -من خالل اآلتي : الدراسةتظير مشكمة 
ونو ييدف الى كان التمقيح الصناعي ىو نتيجة ثورة تقدم عممي في مجال الطب ل – 1

تطيع الفكر القانوني في مجال المسؤولية ان حفظ الذرية وسالمة المجتمع فيل يس
 يتصدى ليذا التقدم العممي ويضع الحمول المناسبة لممشاكل المترتبة عنو .

لم يحَظ موضوع االعفاء من المسؤولية المدنية المترتبة عن عمميات التمقيح  – 2
 الصناعي بالتنظيم القانوني وىذا بحد ذاتو يعتبر اشكااًل .

وىل  العفاء من المسؤولية المدنية الناجمة عن التمقيح الصناعيمدى صحة شرط ا -3
 .ىذا الشرط يتعارض مع فكرة النظام العام واالداب

 ثالثًا : منيجية الدراسة 
اتخذنا المنيج التحميمي اسموبًا لمدراسة وذلك من خالل ابراز موقف القانون 

انونية واستنباط االحكام المدني العراقي في ىذا المجال اذ قمنا بتحميل النصوص الق
 المعززة لموضوع الدراسة .
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 رابعًا : ىيكمية الدراسة 
 :بحثين وخاتمة وعمى النحو اآلتيان طبيعة الموضوع تقتضي منا تقسيمو الى م

 التعريف بالتمقيح الصناعي وانواعو واحكامو . المبحث االول :
 صناعي وشرط االعفاء منيا .المسؤولية المدنية في مجال التمقيح ال المبحث الثاني :

 .واخيرًا اختتمنا دراستنا بخاتمة مع اىم النتائج والتوصيات 
 المبحث االول

 التعريف بالتمقيح الصناعي
ان التمقيح ليس محصورًا في االنسان فحسب بل ان ))التمقيح يكون في النبات 

ة من التمقيح في االنسان وان اختمف العقد . الن الغاية المبتغا (3)والحيوان واالنسان(( 
ىي تحقيق رغبة الزوجين في االنجاب بعكس التمقيح الذي يقع عمى الحيوان والنبات 
والذي تكون الغاية منو الحصول عمى احسن واجود االنواع . ولبيان تعريف التمقيح 
الصناعي ينبغي عمينا توضيح ماىية التمقيح الصناعي وانواعو لذا سوف نقسم ىذا 

 ى مطمبين .المبحث ال
 تعريف التمقيح الصناعي  المطمب االول :
 انواع التمقيح الصناعي  المطمب الثاني :

 المطمب االول
 تعريف التمقيح الصناعي

ان تعريف التمقيح الصناعي بصورة مباشرة لن يكون واضحًا لمقارئ ما لم يتم 
ان من ساللة من ايضاح التمقيح الطبيعي قال اهلل سبحانو وتعالى ))ولقد خمقنا االنس

وقولو تعالى ))ىو الذي خمقكم  (4)( ((13( ثم جعمنو نطفة في قرار مكين )12طين )
ومن خالل استقراء النصوص  (5)من تراب ثم من نطفة ثم من عمقة ثم يخرجكم طفاًل(( 

القرآنية حيث ان بداية خمق االنسان كانت من طين واذا تجاوزنا المرحمة الطينية نرى 
 .(6)ي البداية وتقسم الى ثالثة      انواع ان النطفة ى

 وىي الحيوانات المنوية التي يفرزىا الذكر في المني . النطفة المذكرة : – 1
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وىي البويضة التي تفرز من قبل المبيض الموجود في االنثى  النطفة المؤنثة : – 2
 ولمرة واحدة في الشير .

اختالط الحيوان المنوي الذكري والذي وىي النطفة المتكونة من  النطفة االمشاج : – 3
يمقح البويضة التي يفرزىا المبيض . فان التمقيح الطبيعي يمكن ان يعرف بانو تكون 
النطفة االمشاج من خالل التقاء النطف الذكرية بالنطف االنثوية داخل االعضاء 

 . (7)التناسمية لالنثى ويتم ذلك عن طريق االتصال الطبيعي 
 م ينقسم التمقيح الى قسمين :ومن خالل ما تقد

  طبيعي وىذا ما سبق ان عرفناه -القسم االول :
تمقيح غير طبيعي وىذا التمقيح يتم من خالل تمقيح بويضة المرأة  -القسم الثاني :

بنطفة الرجل بطريقة طبية ام غير طبية من غير االتصال الطبيعي اي بمعنى اخر 
التمقيح انواع عديدة من التمقيح نتيجة التطور )االصطناعي( وتندرج تحت ىذا النوع من 

العممي في مجال طب االنجاب ومعالجة العقم الذي توصل اليو العمماء في الوقت 
 الحاضر.

اما التمقيح الصناعي ىو ))تعبير يطمق عمى عممية نقل الحيوانات المنوية بعد 
 (8)تنقيتيا الى داخل الجياز التناسمي لمزوجة عن طريق الحقن(( 

وقيل ايضا بأن التمقيح الصناعي يطمق عمى وضع الحيوانات المنوية في 
الجياز التناسمي لممرأة بغير الطريق الطبيعي او عن طريق اخصاب بويضة المرأة 

 . (9)وتمقيحيا بالخمية الذكرية عن طريق استخراجيا وبعد ذلك اعادة زراعتيا في المرأة 
رف التمقيح الصناعي بانو عممية ومن خالل ما تقدم من تعاريف يمكن ان نع

اخصاب بويضة المرأة بالحيوان المنوي لمرجل من غير طريق االتصال الطبيعي سواء 
 تمت عممية االخصاب بصورة داخمية ام خارجية .

وىذا التعريف يعد مانعًا ، جامعًا ، ألنو استبعد التمقيح الطبيعي ىذا من جانب 
 تمل عمييا التمقيح الصناعي .وجامعًا لدخول جميع االنواع التي يش
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 المطمب الثاني
 انواع التمقيح الصناعي

سبق وان بينا من خالل ايرادنا تعريفًا لمتمقيح الصناعي بان عممية االخصاب 
او تمقيح البويضات االنثوية بالحيوانات المنوية الذكرية من غير االتصال الجنسي او 

وتتعدد صور االنجاب الغير طبيعية الطريق الطبيعي لالتصال بين الرجل والمرأة 
من قسم التمقيح الصناعي الى ( 15)حسب الزوايا التي من خالليا ينظر اليو . فمنيم 

داخمي وخارجي باعتبار محل التمقيح )الرحم( وقسم الى تمقيح بماء الزوجين وآخر بماء 
ل رحم غير الزوجين باعتبار مادة التمقيح )المني ، البويضة( وقسم الى تمقيح داخ

الزوجة وتمقيح داخل رحم الغير ونوع اخر داخل انابيب االختبار باعتبار )محل الحمل( 
واخيرا قسم التمقيح باعتبار سببو الى تمقيح ليدف معالجة ضعف خصوبة الرجل وآخر 

 لمعالجة ضعف خصوبة المرأة .
ومن خالل استعراض صور االنجاب يمكننا تقسيم التمقيح الصناعي بالنظر 

مكان حدوث التمقيح الى : التمقيح الصناعي الداخمي والتقيح الصناعي الخارجي الى 
 بين الزوجين .

 الفرع االول : التمقيح الصناعي الداخمي  
يعد التمقيح الصناعي الداخمي احد انواع التمقيح الصناعي وغالبا ما يتم المجوء 

خر يعتبر االساس في عممية اليو لكون ضرره اقل تأثيرًا من التمقيح الخارجي وبمعنى آ
 التمقيح .

ويقصد بالتمقيح الصناعي الداخمي : ىو عممية طبية تتم من خالل نقل مني 
الرجل صناعيًا وادخالو في الموضع المعد لو في المرأة بقصد احداث الحمل او لضرورة 

 (11)عالجية 
وقيل ايضا : بانو )عممية طبية تتمثل في اخصاب المرأة عن طريق حقن 

في المكان المناسب من الجياز التناسمي  االغيارسائل المنوي لزوجيا او الحد ال
  (12)ويستوي بعد ذلك ان تكون النطفة المستخدمة في عممية التمقيح طازجة او مجمدة( 
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 لمتمقيح الصناعي الداخمي ثالث صور رئيسية تتفرع عنيا صور اخرى وىي كاآلتي : 
اخمي في ىذه الصورة عن طريق ادخال حيوانات ويتم التمقيح الد الصورة االولى :

الرجل المنوي داخل رحم الزوجة في ظل قيام الرابطة الزوجية واستمرارىا وفي اثناء 
وغالبا ما يتم المجوء الى ىذه  الطريقة عندما تكون عدد الحيوانات  (13)حياة زوجيا 

الموقع المناسب المنوية لدى الرجل قميمة يتم جمع عدة دفعات من المني وتحقن في 
 . (14)عند الزوجة 

وكذلك في حاالت النشاط المفرط لممضادات ضد الحيوانات المنوية الموجودة 
في عنق الرحم . ويتم التغمب عمى ىذه الحالة من خالل حقن الحيوانات المنوية لمرجل 

 . (15)داخل التجويف الداخمي لمرحم 
ن طريق اخذ الحيوانات المنوية لمزوج ويتم التمقيح في ىذه الصورة ع الصورة الثانية :

ويتم بعد انتياء  (16)حال حياتو واثناء قيام الرابطة الزوجية ويتم حفظيا في بنوك المني 
الحياة الزوجية بسبب وفاة الزوج واسترجاع المني واجراء التمقيح واتمام الحمل ليتحد مع 

حمل من زوجيا بويضة الزوجة بغض النظر عن االسباب سواء كان رغبتيا في ال
 . (17)المتوفي وغيره من االسباب 

يتم التمقيح من خالل ادخال الحيوانات المنوية لمرجل الى داخل رحم  الصورة الثالثة :
 (18)امرأة اجنبية ال تربطو معيا أي رابطة زوجية كأن تكون مطمقة او ارممة لرجل آخر 

وية شخص معموم او ، من غير االتصال الطبيعي وقد يكون مصدر الحيوانات المن
مجيول وبغض النظر سواء اكان معمومًا او مجيواًل وىذه الحالة منتشرة في الدول 

 .(19)الغربية 
 الفرع الثاني : التمقيح الصناعي الخارجي 

احد انواع التمقيح الصناعي وغالبا ما  (25)ويطمق عميو ايضًا )اطفال االنابيب( 
تمقيح الداخمي وبصورىا المختمفة ويمكن تعريف يتم المجوء اليو في حالة فشل عمميات ال

التمقيح الصناعي الخارجي بانو : وىي عممية تمقيح بويضة المرأة خارج جيازىا 
التناسمي من خالل اقترانيا بماء الرجل فاذا ما تم التمقيح يتم اعادة البويضة الممقحة 

 . (21)الى رحم المرأة 
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مثل بسحب بويضة او اكثر من رحم وتتم ىذه الطريقة من خالل عممية طبية تت
الزوجة وتوضع ىذه البويضات في انبوب مع وجود نطفة الرجل ومن ثم تتم عممية 
اخصاب البويضة وبعد مرور مدة مناسبة لمتمقيح يتم نقل البويضة الممقحة الى رحم 

 المرأة .
 وتتعدد صور التمقيح الخارجي ويمكن ايجازىا كاآلتي :

خذ نطفة الزوج وبويضة الزوجة ويتم التمقيح في وعاء مخصص يتم ا الصورة االولى :
لذلك وبعد ان يكونا نطفة امشاج في انبوب اختبار تزرع المقيحة في رحم الزوجة 

 . (22)صاحبة البويضة 
ىنا يتم التمقيح عن طريق اخذ الحيامن لغير الزوج كأن يكون متبرع  الصورة الثانية :

ممية التمقيح في انبوب مخصص لذلك تعاد نطفة والبويضات لمزوجة وبعد ان تتم ع
 .(23)االمشاج الى رحم الزوجة لتعمق في جداره وتنمو 

يتم اخذ النطفة من الزوج والبويضة من امرأة متبرعة ثم يتم زرعيا في  الصورة الثالثة :
رحم الزوجة وغالبا ما يتم المجوء الى ىذه الطريقة عندما يكون مبيض الزوجة غير 

 يفقدىا القدرة عمى انتاج البويضات مع قدرتيا عمى الحمل . (24)سميم 
يتم التمقيح في ىذه الصورة من خالل اخذ نطفة من رجل غير الزوج  الصورة الرابعة :

والبويضة من امرأة غير الزوجة ال تربطيما عالقة زوجية ثم يتم التمقيح وتزرع في رحم 
اصابة كل من الزوج والزوجة بالعقم مع الزوجة ويتم المجوء الى ىذه الوسيمة في حالة 

 . (25)سالمة رحم الزوجة 
يتم اخذ نطفة الرجل وبويضة الزوجة ويتم تمقيحيما وزرعيما في  الصورة الخامسة :

رحم امرأة اخرى كأن  تكون متبرعة او مستأجرة وعادة ما يتم المجوء الى ىذه الطريقة 
عاني من مشاكل في الرحم مع سالمة في حالة عدم رغبة الزوجة في الحمل او كونيا ت

 . (26)المبيض
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 المبحث الثاني
 المسؤولية المدنية في مجال التمقيح الصناعي وشروط االعفاء منيا

تقوم المسؤولية المدنية بصورة جوىرية عمى اساسين : االساس االول ، ىو 
بصدد الخطأ التقصيري واالساس الثاني ىو الخطأ العقدي وفي الحالة االولى نكون 

مسؤولية تقصيرية عن الفعل الضار او العمل غير المشروع وفي الحالة الثانية نكون 
بصدد مسؤولية عقدية وفي كال نوعي المسؤولية البد ان يتوافر الخطأ كأساس 

من القانون المدني العراقي عمى ان ))كل فعل ضار  252لممسؤولية وقد نصت المادة 
أي نوع اخر من انواع االيذاء يمزم بالتعويضات بالنفس من قتل او جرح او ضرب او 

من القانون المدني العراقي نصت عمى انو  254من احدث الضرر(( وكذلك المادة 
))كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المادة السابقة يستوجب 

ل من القانون المدني العراقي عمى انو : ))اذا استحا 168التعويض(( وقضت المادة 
عمى الممتزم بالعقد ان ينفذ االلتزام عينا حكم عميو بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو ما لم 
يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي ال يد لو فيو كذلك يكون الحكم اذا 
تأخر الممتزم في تنفيذ التزامو(( ،ومن خالل استقراء نصوص القانون المدني المشار 

ه ، البد من معرفة ىل يتمثل الخطأ في االخالل بالواجب العام الييا في اعال
من القانون المدني العراقي ؟ ام يتمثل في  254و  252المنصوص عميو في المواد 

االخالل بالتزام نشأ عن عقد مبرم بين طرفين ؟ ان مسؤولية الطبيب عن خطأه في 
يشترك معو في المسؤولية مجال التمقيح الصناعي ليست مقصورة عميو وحده وانما قد 

البنك الذي يتم حفظ الحيوانات المنوية والبويضات لديو وكذلك العاممين في المركز ، 
وىل باالمكان اشتراط االعفاء من ىذه المسؤولية لذا يقتضي منا تقسيم ىذا المبحث الى 

 مطمبين :
 مقيح الصناعي مسؤولية الطبيب والعاممين في بنوك المني ومراكز الت المطمب اال ول :
 اشتراط االعفاء من المسؤولية في عمميات التمقيح الصناعي  المطمب الثاني :
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 المطمب االول
 مسؤولية الطبيب والعاممين في بنوك المني ومراكز التمقيح الصناعي

سوف نتناول في ىذا المطمب مسؤولية الطبيب عن خطئو ومسؤولية العاممين 
 التمقيح .في بنوك المني واالجنة ومراكز 

 الفرع االول
 مسؤولية الطبيب عن خطئو قبل اجراء عممية التمقيح الصناعي

قبل تحديد مسؤولية الطبيب عن االخالل بالتزامو العقدي ، ينبغي عمينا االجابة 
متى يكون الطبيب مخال بالتزامو الناشيء عن العقد؟. وىذا  -عن التساؤالت االتية:

واستفسارات اخرى عمى سبيل المثال: ىل يكون بدوره سوف يقودنا الى تساؤالت 
الطبيب مخال بالعقد بمجرد امتناعو عن تنفيذ التزامو العقدي وتحقيق النتيجة المطموبة 
، ام ان ىناك صور اخرى ليذا االخالل؟ وىل الطبيب مسؤوال عن فعمو الشخصي فقط 

تخدميا في ام ىو ايضا مسؤول عن افعال االشخاص االخرين وعن االشياء التي يس
تنفيذ التزامو؟ وىل ان طبيعة االلتزام اثر في االجابة عن تمك التساؤالت كون االلتزام 

 بتحقيق نتيجة ام بذل عناية. 
ان من اىم االلتزامات التي تفرض عمى الطبيب ىي ان يتوخى الحيطة والحذر 

ذا قبل اجراء عممية التمقيح الصناعي الن اي اىمال او تقصير ينجم عن خطأ وى
الخطأ مما ال يتصور وقوعو من اقرانو من االطباء العاممين في نفس الظروف فانو 
سوف يكون مسؤواًل وفق قواعد المسؤولية المدنية وذلك لعدم بذل مقدار عناية الرجل 
المعتاد المتوسط . لذا يتوجب عميو ان يبادر الى فحص الزوجين ويتحقق من نوع 

لفحص ىي التثبت والتحقق من وجود ظواىر من المرض وتاريخو والغاية من ىذا ا
الممكن ان يسترشد بيا وتسيل عممية تشخيص الحالة . ونقطة البداية ىي تشخيص 

 .(27)الحالة ليتمكن فيما بعد من تحديد الطريقة المالئمة لعالجو 
ان اية اخطاء قد تحصل في ىذه المرحمة نتجت عن اىمال او مخالفة صريحة 
الصول المينة فانيا تكون مناط لممسؤولية . وتختمف صور الخطأ التي قد تقع من 
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الطبيب في مجال التمقيح الصناعي كأن يخطأ في تشخيص العقم وكذلك يسأل عن 
و يقصر في حماية االنابيب من المحافظة عمى البويضات الممقحة وتمك غير الممقحة ا

االختالط واالستبدال وكذلك يسأل الطبيب اذا قام بتحميل الحيوانات المنوية بطريقة ال 
 تتفق مع االصول العممية المتبعة في التحميل.

 الفرع الثاني
 مسؤولية الطبيب عن مخالفة الضوابط الخاصة بالتمقيح الصناعي

ة من خالل قيامو باجراء عممية التمقيح وتتجسد مسؤولية الطبيب في ىذه الصور 
الصناعي مخالفا لمضوابط الخاصة بو التي تفرض عميو استحصال رضا الزوجين قبل 

، ان شرط الموافقة يستمزم موافقة الزوج والزوجة فال يجوز لو ان يقوم  (28)كل شيء 
ا ما ال باجراء التمقيح الصناعي عن طريق االكراه او استخدام القوة او التيديد وىذ

يتوافق مع قواعد واخالقيات المينة وواجب الثقة ، اضف الى ذلك ان صور الخطأ 
الموجب لممسؤولية الناجمة عن عمميات التمقيح الصناعي ال حصر ليا وتنيض 
المسؤولية كمما ارتكب الطبيب خطأ موجبًا لممسؤولية ويمكن تعدادىا وبصورة موجزة 

  -وكاآلتي :
 بصير الزوجين بالمعمومات الالزمة عن التمقيح الصناعي .عدم قيامو بت اواًل :
 عدم اجراء الفحوصات المختبرية عمى البويضة الممقحة . ثانيًا :
 خمط واستبدال البويضة الممقحة . ثالثًا :
 اتالف وافساد البويضة الممقحة . رابعًا :

 اخفاقو في عممية زرع البويضة بعد تمقيحيا . خامسًا :
 اء االسرار الخاصة بعممية التمقيح .افش سادسًا :
 فشل عممية التمقيح بخطئو العمدي . سابعًا :
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 الفرع الثالث
 مسؤولية العاممين في بنوك المني

قد يكون الطبيب مخطئا ولكن ليس بسبب فعمو الشخصي ، وانما لفعل صدر  
عن الغير يكون مسؤوال عنو. وىذا بدوره يقودنا الى التساؤل حول اساس ىذه 
المسؤولية، عمما ان القانون المدني العراقي لم يتطرق الحكام المسؤولية الناشئة عن 
االخالل بااللتزام العقدي الصادر من فعل الغير. عمى خالف المسؤولية التقصيرية عن 

 الغير التي نظميا المشرع بأحكام ونصوص صريحة.
في ميمتو ان الطبيب عمى االغمب وىو يمارس اختصاصو ىناك من يساعده  

سواء كان في مستشفى حكومي ام خاص ام بنك متخصص بعمميات التمقيح الصناعي 
وعالج العقم وليس بالضرورة ان يصدر الخطأ من الطبيب فقد يصدر الخطأ من 
العاممين في المستشفى او البنك او المركز الذي يقوم بحفظ االجنة . فان المركز او 

لنطف والبويضات وان التزامو ىو بذل عناية البنك ىو المسؤول عن عمميات حفظ ا
ألنو قد يسأل عن االخطاء التي تحصل في مجال التمقيح الصناعي سواء كانت في 
مراحل االختبار ام الحفظ ام في تقديم البويضة الممقحة وكذلك في حالة اختالط 
االنساب نتيجة اىمال وتقصير وكذلك يسال عن مخالفتو الضوابط الخاصة بحفظ 

 جنة وفق العقد المبرم بين الزوجين والمركز الطبي المتخصص . اال
ان االصل في القانون المدني العراقي ان يكون التزام المدين ىو بتحقيق نتيجة 

من القانون المدني العراقي عمى انو " اذا استحال عمى  168، حيث نصت المادة 
ض لعدم الوفاء بالتزامو مالم يثبت الممتزم بالعقد ان ينفذ االلتزام عينا حكم عميو بالتعوي

 استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي اليد لو فيو ...". 
في االلتزام بعمل اذا كان المطموب من  -1بأنو "  251في حين نصت المادة 

المدين ان يحافظ عمى الشيء او ان يقوم بادارتو او كان مطموب منو ان يتوخى 
المدين يكون قد وفى بااللتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية الحيطة في تنفيذ التزامو فإن 

مايبذلو الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود...". ان المجال الحقيقي 
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لمتفرقة بين كال االلتزامين يكون في المسؤولية العقدية عمى خالف المسؤولية التقصيرية 
 (.29التي يكون فييا المجال محددا )

الحاالت يصعب التمييز بين ىذين النوعين من االلتزامات ويترك في بعض 
ذلك الى اتفاق المتعاقدين وحسب ظروف كل حالة اضف الى ذلك ترك المسألة الى 

( من ان 35سمطة القاضي التقديرية، ونحن من جانبنا نتفق مع ماذىب اليو البعض )
د بشكل كبير عمى تحقق احد معيار التزام المدين يكون التزاما ببذل عناية عندما يعتم

 -االمرين االتيين:
اذا كان االلتزام يعتمد باالساس عمى المجيود الفكري والشخصي لممدين بدرجة  .1

 كبيرة كالتزام الطبيب.
تداخل عوامل اخرى في تنفيذ االلتزام مثل الحالة النفسية لممريض ومدى  .2

 استجابتو لتمقي العالج والتماثل لمشفاء.
 المطمب الثاني

 اشتراط االعفاء من المسؤولية في عمميات التمقيح الصناعي
بينا فيما سبق صور الخطأ التي قد تصدر من الطبيب او المركز او البنك 
المتخصص في حفظ االجنة التي قد يترتب عمييا ضررًا يصيب الطرف االخر 

ي وتستوجب التعويض اال ان تحمل الطبيب المسؤولية عن كل فشل في عممية ما يؤد
الى احجام االطباء عن اجراء العمميات وىذا ال ينسجم او يتالءم مع مينة الطب التي 
تقتضي منح الطبيب الحرية التامة في عممو واعطائو شعور باالطمئنان واالمان حتى 
يبدع في عممو . وان الدافع من وراء ذلك بدعاوى ان الطب ال يمكن ان يتقدم ويزدىر 

عن االطباء وىذا ال يمكن ان يتحقق اال بإعفائيم من  اال اذا زال الخوف والرعب
المسؤولية عن اخطائيم ، وحجتيم في ذلك ان االجازة العممية لممارسة مينة الطب ىي 
حماية حقوق المواطنين وليس القصد بان من يحمل ىذه االجازة ان يكون فوق القانون 

 والمساءلة القانونية .



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
119 

ذي يضعو الطبيب او المركز او البنك في ولكن ما ىي قيمة شروط االعفاء ال
العقد المبرم بينو وبين الزوجين ىل يتم العمل بو ام ال ؟ لالجابة عن ىذا التساؤل 
ينبغي عمينا التمييز بين االخطاء التي قد تقع بدون اىمال او تعمد وتمك التي تقع 

 باىمال وتعمد ومخالفة اصول المينة .
مزم الطبيب بالتعويض عن الضرر الذي اصاب ان المسؤولية المدنية لمطبيب ت

الغير اثناء ممارستو مينة الطب ، ان شرط االعفاء من المسؤولية في حال فشل عممية 
التمقيح الصناعي فينا يجوز االعفاء الن الذرية ىبة من اهلل  ييبيا لمن يشاء اال في 

ال يجوز االعفاء حال الخطأ الجسيم واالىمال المتعمد الذي بسببو حصل الفشل فينا 
 من المسؤولية .

اال ان الشروط الخاصة باالعفاء من المسؤولية التي تضعيا بعض البنوك 
والمراكز المتخصصة بعمميات التمقيح تتطمب توقيع الزوجين عمى شرط يقضي باخالء 

 – C)مسؤولية الطبيب او المركز عن كل نتيجة مترتبة عن عمميات التمقيح مثل مركز 
E – C – O – S)   في فرنسا مما ادى الى حصول خالفات حادة في فرنسا حول

 . (31)مدى مشروعية ىذا الشرط 
وبما انو االعمال الطبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجسم االنسان ، لذا نحن نرى بان 
اي شرط يعفي المسؤولية عن الضرر الذي يؤثر عمى جسم االنسان يعد باطال 

بصورة غير مباشرة الى االفالت من المسؤولية ويخمق نوع  لمخالفتو النظام العام ويؤدي
من االىمال لدى الطبيب او البنك او المركز المتخصص بالتمقيح ولو رجعنا الى 
القواعد العامة في المسؤولية نالحظ انيا تميز بين الضرر الذي قع عمى مال عن 

لذي يصيب مالو الضرر الذي يقع عمى جسم االنسان فأجاز لو االعفاء عن الضرر ا
 وعدم جواز االعفاء عن الضرر الذي يصيب الجسد.

ان القانون المدني العراقي قد اشار وبصورة صريحة الى شرط االعفاء من 
المسؤولية العقدية بعد دخولو حيز التنفيذ دونما ان يترك مجال لمجدال الفقيي بخالف 

ريعيا تجاه ىذا الموضوع ، (. وىذا بحد ذاتو يعد تطورا تش32القانون المدني الفرنسي)
وادى ىذا التطور الى االنتقال بشرط االعفاء من المسؤولية العقدية من النظرة الظيقة 
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من القانون المدني العراقي والتي تعتبر  259الى الموسعة وذلك من خالل نص المادة 
 (.33اساسا قانونيا لصحة شرط االعفاء من المسؤولية )

العراقي من االعفاء نالحظ انو نص في المادة وبالرجوع الى موقف المشرع 
عمى ان ))وكذلك يجوز االتفاق عمى اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب 259/2

عمى عدم تنفيذ التزامو التعاقدي اال التي تنشأ عن غشو او عن خطأه الجسيم ، ومع 
قع من ذلك يجوز لممدين ان يشترط عدم مسؤوليتو من الغش او الخطأ الجسيم الذي ي

 اشخاص يستخدميم في تنفيذ التزامو((.
كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة عمى انو ))ويقع باطاًل كل شرط 
يقضي باالعفاء من المسؤولية المترتبة عمى العمل غير المشروع(( ، نالحظ ان المشرع 

في حالة  اجاز االعفاء من المسؤولية التي تنشأ عن عدم تنفيذ التزامو التعاقدي اال
 الغش والخطأ الجسيم .

اما اذا كان الغش او الخطأ الجسيم قد صدر من اشخاص يستخدميم في تنفيذ 
التزامو كالعاممين في بنوك االجنة وغيرىا فيجوز ان يشترط الطبيب عن عدم مسؤوليتو 

 عن االخطاء التي تصدر منيم .
سؤولية عن االخطاء ونحن من جانبنا نرى بانو ال يجوز اشتراط االعفاء من الم

التي تصدر من االطباء والعاممين والمراكز والبنوك الن عممية التمقيح متعمقة بمصير 
االسرة وتنظيميا واي خطأ يصدر ربما يؤدي الى اختالط االنساب ، فضال عن ذلك ان 
شرط االعفاء يؤثر عمى مقدار العناية التي يتوجب عمى الطبيب االلتزام بيا وفي احيانا 

 ى يضعفيا.اخر 
ونتفق مع ما ذىب اليو الفقو الفرنسي بالقول ))ان ىذا الشرط يثير االعتقاد 
بانعدام المسؤولية الطبية كميًا في ىذه الحالة عالوة عمى كونو يخالف جو الثقة الذي 

 . (34)يجب ان يسود عالقة الطبيب او البنك باصحاب الشأن(( 
انين خاصة تحد او تحجر من ونحن بدورنا نناشد المشرع العراقي بوضع قو 

وفي حالة الخطأ الجسيم  ،شروط االعفاء من المسؤولية الناجمة عن التمقيح الصناعي
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ابطال شرط االعفاء الن االضرار المترتبة عنو ممكن ان تؤدي الى نتائج  العمدياو 
 خطيرة كما نوىنا سابقًا .

 الخاتمة
ميات التمقيح الصناعي من يعد موضوع االعفاء من المسؤولية المترتبة عن عم

المواضيع الحيوية التي تستحق البحث وذلك نتيجة لمتطور العممي الحاصل في مجال 
ة المختصة بمعالجة العقم واالنجاب وذلك الرتباط ىذه العممية بصورة يالعمميات الطب

وان االخطاء الناجمة عن عممية التمقيح مباشرة بمصير االسرة ومن ثم المجتمع 
ممكن ان تؤدي الى اضرار خطيرة من الصعوبة معالجتيا وخاصة في حالة صناعي لا

اختالط االنساب ويمكن ان نمخص اىم ما توصمنا اليو من استنتاجات وتوصيات في 
 موضوع البحث :

 اواًل : االستنتاجات 
من خالل التعمق في موضوع التمقيح الصناعي تبين لنا بأن التمقيح الصناعي 

يًا وممكن ان يكون خارجيًا وان التمقيح الداخمي ىو المعمول بو ممكن ان يكون داخم
 بصورة معتادة لمعالجة حاالت العقم البسيطة التي من الممكن عالجيا . 

اما التمقيح الخارجي فنادرًا ما يتم المجوء اليو اال في حاالت قميمة مثل فشل 
 عممية التمقيح الصناعي الداخمي . 

الصناعي الداخمي والخارجي وتبين لنا بان  وتم استعراض صور التمقيح
المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية ام تقصيرية ممكن ان تتحقق نتيجة خطأ الطبيب 
او العاممين او البنك او المركز الخاص بحفظ االجنة وتوصمنا الى نتيجة مفادىا بان 

ي وحصول االعفاء من المسؤولية جائز ان كان بسبب فشل عممية التمقيح الصناع
االنجاب لكون الذرية ىبة من اهلل سبحانو وتعالى ييبيا لمن يشاء اما اذا كان االعفاء 
من المسؤولية مقترن باعمال الغش او الخطأ الجسيم الذي قد يتسبب باختالط االنساب 

بل يمزم تشديدىا الن اضرارىا التي تصيب فينا ال يجوز اشتراط االعفاء من المسؤولية 
 مكن عالجيا .االسرة ال ي
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 ثانيًا : التوصيات 
ضرورة الزام االطباء بتبصير الزوجين عن عمميات التمقيح الصناعي واالخطاء  – 1

، واعالميم مسبقا بأية شروط من شأنيا تعفي او المتوقع حدوثيا اثناء اجراء العممية
 . تخفف المسؤولية عند تحقق شروطيا

التي قد يتسبب بيا الزوجين لضمان حصوليم الزام االطباء بالتأمين من االضرار  – 2
عمى تعويض مناسب في حال فشل عممية التمقيح الصناعي خصوصًا تمك التي 

 تستغرق وقتًا طوياًل .
من مسؤولية مراكز حفظ االجنة وبنوك المني في حفظ الحيوانات المنوية التشديد  – 3

 تالط االنساب . والبويضات ولمحيمولة دون اختالطيا مع غيرىا تالفيًا الخ
 ىوامش البحث

                                           

 من سورة الكيف. 46. اآلية رقم  1
 من سورة الشورى . 55،  49ان . االيت 2
،  1يسي ، مشكالت المسؤولية الطبية المترتبة عمى التمقيح الصناعي ، ط. د. عامر احمد الق 3

 . 17، ص 2551الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، 
 ( من سورة المؤمنون .13،  12. اآلية ) 4
 ( من سورة غافر .67. اآلية ) 5
م واالنجاب ومنع الحمل في الفقو . د. سارة شافي سعيد الياجري ، االحكام المتصمة بالرح 6

 . 316، ص 2557، شركة البشائر االعالمية لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  1االسالمي ، ط
 . 327. د. سارة شافي سعيد الياجري ، مصدر سابق ، ص 7
فكر ، دار ال 2. احمد محمد لطفي احمد ، التمقيح الصناعي بين اقوال االطباء وآراء الفقياء ، ط 8

 . 61، ص 2511الجامعي ، االسكندرية ، 
. د. شوقي زكريا الصالحي ، التمقيح الصناعي بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية ، دار  9

 .  11، ص 2551النيضة العربية ، القاىرة ، 
. شادية صادق حسن ، حكم االسالم في التمقيح الصناعي ، بحث منشور في مجمة العموم  15

 . 2511، تشرين االول ،  2ث االسالمية ، العدد  والبحو 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
123 

                                                                                                             

. د. رضا عبد الحميم عبد المجيد ، الحماية القانونية لمجنين البشري ، االستنساخ وتداعياتو ، دار  11
 . 13، ص 1998النيضة العربية ، بيروت ، 

طبوعات . د. محمد المرسي زىرة ، االنجاب الصناعي احكامو القانونية وحدوده الشرعية ، م 12
 . 21، ص 1991جامعة الكويت ، 

. خميل ابراىيم حسين العبيدي ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن اختالط االنسان من التمقيح  13
شر ، دار الحامد لمن 1الصناعي ، دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمي والقانون الوضعي ، ط

 .67، ص 2557والتوزيع ، عمان ، 
، دار العمم ، دمشق  5ار ، د. زىير احمد السباعي ، الطبيب ادبو وفقيو ، ط. د. محمد عمي الب 14
 . 335، ص 2551، 

، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  1. د. حسين ىيكل ، النظام القانوني لالنجاب الصناعي ، ط 15
 . 132، ص 2556

 . 68. خميل ابراىيم حسين ، المرجع السابق ، ص 16
اطفال االنابيب بين العمم والشريعة ، الدار العربية لمعموم ، بيروت ،  . زياد احمد سالمة ، 17

 . 85، ص 1998
 . 75. د. محمد عمي البار ، المرجع السابق ، ص 18
 . 84. زياد احمد سالمة ، المرجع السابق ، ص 19
 ، 2511. د. محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ،  25
 . 71ص
 .337. د. محمد عمي البار ، د. زىير احمد السباعي ، المرجع السابق ، ص 21
، دار ابن الجوزي لمنشر  1. د. اسماعيل مرحبا ، البنوك الطبية البشرية واحكاميا الفقيية ، ط 22

 . 459، ص 1429والتوزيع ، 
 .  89. د. حسيني ىيكل ، المرجع السابق ، ص 23
 . 134د ، المرجع السابق ، ص. احمد محمد لطفي احم 24
. د. حسين عبيد ، قدرة االساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي ، مركز بحوث ودارسات  25

 . 139، ص 1993مكافحة الجريمة  ومعاممة المجرمين ، 
 .134. د. احمد محمد لطفي احمد ، المرجع السابق ، ص 26
، منشورات زين  1ور عبده جميل غصوب ، ط. عمي عصام غصن ، الخطأ الطبي ، تقديم الدكت 27

 .61، ص 2556الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 
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، دار  1. د. اسعد عبيد الجميمي ، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية ، دراسة مقارنة ، ط 28
 .137، ص 2559الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان ، 

القاىرة ، بدون سنة  -ة بين التقييد واالطالق، المطبعة العربية الحديثةد. ابراىيم الدسوقي ابو الميل، المسؤولية المدني 29
 .341طبع، ص

، ص 1995عمي ىادي عمون، شرط االعفاء من المسؤولية العقدية، رسالة ماجستير ، كمية القانون ، جامعة بغداد ،  35
16. 
الفقو االسالمي  . د. عطا عبد العاطي السنباطي ، بنوك النطف واالجنة ، دراسة مقارنة في 31

 . 179، ص 2551، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،  1والقانون الوضعي ، ط
، ص 2553، اربيل ، 1د. سعدي البرزنجي، شروط االعفاء من المسؤولية العقدية في القانونين الفرنسي والعراقي، ط 32

55. 
ن المسؤولية في حالة الخطأ يستند الى فكرة النظام العام ان االتجاه الفقيي المعارض لصحة شرط االعفاء م  3333

واالداب ، واعتباره منافيا لالخالق عمى حد قول البعض بأنو " امر غير اخالقي ان يستعفي شخص نفسو من نتائج 
 .151اخطائو" لممزيد ينظر : د. سعدي البرزنجي، مرجع سابق ، ص 

العمل الطبي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  . د. عمي حسين نجيدة ـ التزامات الطبيب في 34
 .45، ص 1992

 
 قائمة المراجع

اسعد عبيد الجميمي ، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية ، دراسة مقارنة ،  .1
 .2559، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ،  1ط

ختالط االنساب خميل ابراىيم حسين العبيدي ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن ا .2
من التمقيح الصناعي ، دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي 

 . 2517، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عمان ، 1، ط
د. ابراىيم الدسوقي ابو الميل ، المسؤولية المدنية بين التقييد واالطالق،  .3

 المطبعة العربية الحديثة ، القاىرة ، بال سنة طبع.
احمد محمد لطفي احمد ، التمقيح الصناعي بين اقوال االطباء وآراء الفقياء  د. .4

 . 2511، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ،  2، ط
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، دار ابن  1د. اسماعيل مرحبا ، البنوك الطبية البشرية واحكاميا الفقيية ، ط .5
 ه .1429الجوزي لمنشر والتوزيع ، 

، دار النيضة  1نجاب الصناعي ، طد. حسني ىيكل ، النظام القانوني لال .6
 . 2556العربية  ، القاىرة ، 

د. حسنين عبيد ، ندوة االساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي ، مركز  .7
 .1993بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاممة المجرمين ، 

د. رضا عبد الحميم عبد المجيد ، الحماية القانونية لمجين البشري ، االستنتاج  .8
 .1998وتداعياتو ، دار النيضة العربية ، بيروت ، 

د. سارة شافي سعيد الياجري ، االحكام المتصمة بالرحم واالنجاب ومنع الحمل  .9
، شركة البشائر االسالمية لمطباعة والنشر والتوزيع  1في الفقو االسالمي ، ط

 . 2557، بيروت ، 
ية في القانونين د. سعدي البرزنجي، شروط االعفاء من المسؤولية العقد .15

 .2553، اربيل، 1الفرنسي والعراقي، ط
د. شوقي زكريا الصالحي ، التمقيح بين الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية ،  .11

 .2551دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
د. عامر احمد القيسي ، مشكالت المسؤولية الطبية المترتبة عمى التمقيح  .12

ة لمنشر والتوزيع ، عمان االردن ، االردن ، ، الدار العممي 1الصناعي ، ط
2551 . 

د. عطا عبد العاطي السنباطي ، بنوك النطف واالجنة ، دراسة مقارنة في  .13
، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،  1الفقو االسالمي والقانون الوضعي ، ط

 . 2551القاىرة ، 
، دار النيضة  د. عمي حسين نجيدة ، التزامات الطبيب في العمل الطبي .14

 . 1992العربية ، القاىرة ، 
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د. محمد حسن منصور ، المسؤولية الطبية ، دار الجامعة الجديدة ،  .15
 . 2511االسكندرية ، 

،  5د. محمد عمي البار ، د. زىير احمد السباعي ، الطبيب ادبو وفقيو ، ط .16
 . 2551دار القمم ، دمشق ، 

مم والشريعة ، الدار العربية لمعموم ، زياد احمد سالمة ، اطفال االنابيب بين الع .17
 . 1998بيروت ، 

شادية صادق حسن ، حكم االسالم في التمقيح اصناعي ، بحث منشور في  .18
 .2511مجمة العموم والبحوث االسالمية ، العدد الثاني ، تشرين االول ، 

 1عمي عصام غصن ، الخطأ الطبي ، تقديم الدكتور عبده جميل غصوب ، ط .19
 . 2556ن الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، ، منشورات زي

عمي ىادي عموان، شرط االعفاء من المسؤولية العقدية ، رسالة ماجستير، كمية  .25
 .1995القانون ، جامعة بغداد، 

محمد المرسي زىرة ، االنجاب الصناعي احكامو القانونية وصوره الشرعية ،  .21
 .1991مطبوعات جامعة الكويت ، 

 


