قانون

أهلية مريض االزهامير إلجراء األعمال القانونية
والوسائل الالزمة حلمايته
عارض عقلي أو صحي يوثر على متييزه وهذه هي عوارض األهلية.
ٌ
يلحقه
وقد يكتمل متييز الشخص ولكن يلحقه مان ٌع مينعه من القيام بنفسه
بالتصرفات وهذه هي موانع األهلية.

د .محمد دغمان
دكتوراه دولة في احلقوق
االزهامير أو اخلرف الكهلي أو ما يعرف قانونا ً بالعته ،هو السبب األكثر
شيوعا ً للخرف يؤذي املهارات العقلية واإلجتماعية مما يؤدي إلى إعاقة
األداء اليومي في احلياة العادية.
وقد عرّفت املادة  945من مجلة األحكام العدلية املعتوه بأنه الشخص
الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليالً وكالمه مختلطا ً وتقديره
فاسدا ً.
كما يتبني من املــادة  233من قانون
العقوبات اللبناني بأن املعتوه هو من كان
مصابا ً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة
أنقصت قوّة الوعي أو االختيار في أعماله.
فاإلشكالية القانونية املثارة في إطار
السؤالي التاليني:
ْ
دراستنا تتمحور حول
ما مدى أهلية مريض االزهامير إلجراء
األعمال القانونية ؟ (أوال ً)
وما هي الوسائل الالزمة حلمايته ؟ (ثانيا ً) .
أوالً :في مدى أهليته
تعتبر األهلية ركنا ً من أركان العقد،
ويعتبر أهالً لإللتزام ،وبالتالي للتعاقد،
كل من بلغ سن الرشد ،بينما توضع قيو ٌد
على تصرفات عدمي األهلية.
ومن الطبيعي أن يتأثر متييز الشخص
بسنه ،فتمييزه يتدرج بتدرج سنه ،كما
أنه يتأثر بحالته العقلية أو الصحية،
فقد يبلغ الشخص سن الرشد ولكن
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فأهلية املرء تعني قابليته وقدرته على أن يتولى حقوقا ً وأن ميارسها
وهي على نوعني:
أهلية الوجوب أو التمتع  ،Capacité de jouissanceوأهلية أألداء أو
املمارسة .Capacité d’exercice
فأهلية الوجوب معناها صالحية املرء للتمتع باحلقوق الشرعية
ولتحمّ ل الواجبات ،وهذه تكون في األصل لكل إنسان بعد والدته.
أما أهلية األداء فهي القدرة على إستعمال احلقوق وتأدية الواجبات.
وتكون هذه األهلية على ثالث درجات:
• الطفل غير املميز أو من كان في حكمه كاجملنون مثالً (عدمي األهلية).
• الصبي املميز أو من كان في فئته كاملعتوه مثالً(ناقص األهلية).
• الرجل العاقل البالغ الراشد يعتبر كامل األهلية.

فبالنسبة ملريض االزهامير يعتبر بحكم الصغير املميز ،وهو ناقص
األهلية وبالتالي رأى املشرّع اللبناني إعتماد حالً توفيقيا ً بني احملافظة
على مصلحته والسماح له بتعاطي بعض األعمال املفيدة له ،إذ جاز
له مباشرة التصرفات النافعة نفعا ً محضا ً كقبول الهبة ،وامتنع عليه
مطلقا ً مباشرة التصرفات الضارة ضررا ً محضا ً كااليهاب وااليصاء،
وتوقفت مباشرة التصرفات الدائرة بني النفع والضرر على إذن من
له الوالية عليه ،أو احملكمة حسب األحوال (كاألعمال التي حتتمل
بطبيعتها الربح كما حتتمل اخلسارة ،كالبيع والشراء مثالً).

كما تتجلى الوسائل احلمائية بإجراءات وقائية معتمدة حاليا ً في الدول
األوروبية واملعروفة بالتدابير املسبقة التي تهدف بشكل أساسي
الى إتاحة الفرصة أو اخلِيار للمريض للتخطيط ملستقبله ،فيبادر
فور إعالمه مبرضه وفي مرحلة ال يزال فيها متمتعا ً بقواه العقلية
وأهليته القانونية،الى حسم أمره حول خِ ياراتٍ طبية وقانونية قد
يواجهها في مراحل متقدمة من مرضه ،فيقرر مسبقا ً قبوله أو رفضه
عالجات معينة ،ويتحذ موقفه من بعض اإلشكاليات كاملوت الرحيم
( )L’ euthanasiésووهب األعضاء والتجارب البشرية واألبحاث السريرية.
ختاما ً ،إن تأثير مرض االزهامير على الصحة يكون كبيرا ً بغض النظر عن
العمر الذي يصيب فيه .فاألشخاص الذين يعانون من مرض االزهامير
قد يفقدون عالقاتهم اإلجتماعية أو وظائفهم لسوء فهم عوارضهم
أو قد يتعرضون ألعمال إحتيالية ،لذلك ال بد من تأمني احلماية لهم،
ومعاقبة كل من يسعى إلى استغالل وضعهم الصحي.

ثانياً :في الوسائل الالزمة حلمايته
إتباعا ً للسياسة التوفيقية بني احملافظة على مصلحة مريض االزهامير
أو املعتوه وبني سالمة التعامل مع الغير ،تكون أعماله قابلة لإلبطال.
ومبا أن طلب اإلبطال ال يجوز ممن تعامل معه املريض ،بل من حق هذا
األخير وحده أو من ممثله أو ورثته ،فتكون أعماله قائمة وذات مفعول
مس كما يقتضي وضع شرعة ترعى حقوق مرضى االزهامير في لبنان لسدّ
نب َّ
طاملا أنه لم يطلب إبطالها في حال شعر بأنه وقع ضحية غ ٍ
مصاحله بأن حصل إلتزامه عن خفة أو طيش أو عدم إدراك وإستغالل النقص احلاصل في التشريعات احلالية ،ولتأمني الرعاية الطبية وتقدمي
برامج الدعم اإلجتماعية لهم وذلك إسوة بالتشريعات األوروبية.
من قبل من تعامل معه.
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