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    مشزوعيت العمل الطبي ومسؤوليت الطبيب عه خطئه جشائيب    
 
 

  

    

 

 

:                                    إعذاد

 

  ة                         محمذ سعذ علي سكب رن

  

 

 

 

 (األردن )         بكبلوريوص قبوون جبمعت الشرقبء األهليت 

 

 

                 

          

                       

وبيه صبلح  .                            المشزف  د

 

 

 

 

مه   (القبوون  )    قذمج هذه الزسبلت استكمبال لمتطلببث درجت المبجستيز في 

 

جبمعت القذص  /                          بزوبمج الحقوق 

 

 

 
م 2006_ ه1427                                 



جبمعت القذص  

عمبدة الذراسبث العليب  

بزوبمج الحقوق  
 

 

                                         إجبسة الزسبلت 

 

 

                                         ػْ٘اُ اىشعبىخ  

 

                ٍششٗػٞخ اىؼَو اىطجٜ ٍٗغؤٗىٞخ اىطجٞت ػِ خطئٔ جضائٞب   
 

 

 حٍحَذ عؼذ ػيٜ صمب سُ: اعٌ اىطبىت 

   20010904: اىشقٌ اىجبٍؼٜ 

 

 

ّجٞٔ طبىح  . د: اىَششف 

 

 

  ٍِ ىجْخ اىَْبقشخ   12/2005/ 3ّ٘قشذ ٕزٓ اىشعبىخ ٗأجٞشح ثزبسٝخ 

: اىَذسجخ أعَبئٌٖ ٗر٘اقٞؼٌٖ

 

 

:------------- ّجٞٔ طبىح                     اىز٘قٞغ . د: سئٞظ ىجْخ اىَْبقشخ . 1

 

: ------------- ػذّبُ ػَشٗ                           اىز٘قٞغ . د: ٍَزحْب داخيٞب . 2

 

: ------------- ٍحَذ طجحٜ ّجٌ                   اىز٘قٞغ . د: ٍَزحْب خبسجٞب . 3

 

 : -------------ّبئو طٔ                               اىز٘قٞغ . د: ٍَزحْب خبسجٞب . 4

 

 

 

 

 

                              

فيغطِٞ  _                                      اىقذط 

                                   

                                    1427ٓ -2006 ً

 

 



 

 

 

اإلهذاء 
 

 
           إىٚ ٗاىذٛ اىؼضٝض سٍض اى٘فبء ٗاىؼشفبُ  

 
           إىٚ ٗاىذرٜ اىحجٞجخ ّجغ اىَحجخ ٗاىحْبُ  

 
.             إىٚ إخ٘رٜ ٗأخ٘ارٜ األػضاء 

 
           إىٚ ٍِ ضح٘ا ثذٍبئٌٖ اىضمٞخ ٍِ أجو   

 
.             فيغطِٞ  ٗرٗدا ػِ اىنشاٍخ ٗاىحشٝخ

 
 

.            إٔذٛ ٕزا اإلّجبص اىَز٘اضغ 
 

 
      

       
 

  ةمحمذ سكب رن

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 

             إقزار 

 

 
أقش أّب ٍقذً اىشعبىخ أّٖب قذٍذ ىجبٍؼخ اىقذط ىْٞو دسجخ اىَبجغزٞش ٗأّٖب ّزبط   

ثحضٜ ٗجٖذٛ ثبعزضْبء ٍب رٌ اإلشبسح ىٔ حٞضَب ٗسد ، ٗأُ ٕزٓ اىشعبىخ أٗ أٛ جضء 

. ٍْٖب ىٌ ٝقذً ىْٞو أٝخ دسجخ ػيٞب ألٛ جبٍؼخ أٗ ٍؼٖذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- التوقيع 

 

   ةمحمذ سعذ علي سكب رن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

                                الشكز والتقذيز  
 
 
 

 ٍِ                               ٛ        أٗه ٍِ أشنش ٕ٘ هللا رؼبىٚ أُ ٍِ ػيٜ ثئرَبً ٕزا اىؼَو ٗٝغش ه
          

.         أػبّْٜ ػيٚ إّجبصٓ فبهلل اىحَذ ٗاىشنش 
         

        ٗال ٝغؼْٜ إال أُ أرقذً ثبىشنش ٗاىؼشفبُ إىٚ اىذمز٘س ّجٞٔ طبىح اىَششف  
 

.         ػيٚ ٕزا اىجحش ىَب قذٍٔ ىٜ ٍِ ّظح ٗإسشبد إلػذاد اىجحش حزٚ اىْٖبٝخ 
       

        ٗال ٝف٘رْٜ أُ أشنش اىذمز٘س ٍحَ٘د ػجذ اىقبدس اىزشٍبّْٜٞ  ىز٘جٖٜٞ فٜ  
 

.         فٜ إػذاد اىجحش ٍٗغبػذرٜ فٜ ر٘فٞش اىؼذٝذ ٍِ اىَشاجغ اىََٖخ فٜ ثحضٜ  
 

       مَب  أرقذً  ثبىشنش ٗاىزقذٝش إىٚ أعشح جبٍؼخ  اىقذط  ٗػيٚ األخض ميٞخ  
 

      اىحق٘ق ٍَضيخ ثٖٞئزٖب اىزذسٝغٞخ ٍٗ٘ظفٖٞب ، ٗاىٚ مو ٍِ ٍذ ىٜ ٝذ اىؼُ٘  
 

.            ٗاىَغبػذح ٗمو ٍِ صاد فٜ سعبىزٜ عطشا أٗ ميَخ أٗ حشف 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                                   ملخص الذراست   

 

ثَششٗػٞخ اىؼَو اىطجٜ ٍٗغؤٗىٞخ اىطجٞت  ىَؼُْ٘اٗ رْبٗىْب ٍ٘ض٘ع ٕزٓ اىذساعخ

 ػِ خطئٔ جضائٞب ثنو ٍب ٝح٘ٝٔ ٍِ اخزالفبد قبّّ٘ٞخ ٗفقٖٞخ ٗقضبئٞخ فٜ ثبثِٞ

ٍقغَخ إىٚ أسثغ فظ٘ه خظظذ اىجبة األٗه ىَششٗػٞخ اىؼَو اىطجٜ ٗقغَْبٓ إىٚ 

فظيِٞ خظظذ اىفظو األٗه ألعبط ٍششٗػٞخ اىؼَو اىطجٜ ٗػشضذ ٍِ خالىٔ 

اىْظشٝبد اىفقٖٞخ اىزٜ قٞيذ مأعبط إلثبحخ األػَبه اىطجٞخ ٍذػٌ ٕزٓ اىْظشٝبد 

ثبألحنبً اىقضبئٞخ، ٗقذ أصجزذ اىذساعخ فٜ ٕزا اىَجبه ػجض أٛ ٍِ ٕزٓ اىْظشٝبد 

ثَفشدٕب مأعبط إلثبحخ ٍجبششح األػَبه اىطجٞخ ٗ أُ ّظشٝزٜ اىزشخٞض اىقبّّٜ٘ 

. ٗاىَظيحخ االجزَبػٞخ ٍجزَؼزِٞ َٕب اىجذٝشاُ ثبىزأٝٞذ مأعبط ىإلثبحخ اىطجٞخ

ٗأفشدد اىفظو اىضبّٜ ىششٗط ٍجبششح اىْشبط اىطجٜ ٍٗغؤٗىٞخ اىطجٞت فٜ حبىخ 

ٍخبىفخ ٕزٓ اىششٗط ٗثْٞب إٌٔ اىششٗط اىزٜ ال ثذ ٍِ ر٘افشٕب حزٚ ّنُ٘ أٍبً 

ٍَبسعخ ٍششٗػخ ىيَْٖخ ٗمزىل اىؼيخ ٍِ اشزشاط مو ٍْٖب ٍٗذٙ ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت 

ٗأٗضحذ اىذساعخ أُ ْٕبك جَيخ ششٗط . فٜ حبىخ ٍخبىفخ أٛ ٍِ ٕزٓ اىششٗط 

ٝجت ٍشاػبرٖب قجو ٍجبششح اىْشبط اىطجٜ ٗأُ إغفبىٖب قذ ٝؼشع اىطجٞت ىيَغبءىخ 

ٗرْبٗىْب فٜ اىجبة اىضبّٜ اىخطأ . اىقبّّ٘ٞخ ػيٚ أعبط اىخطأ أٗ اىؼَذ حغت األح٘اه 

اىطجٜ ٍٗغؤٗىٞخ اىطجٞت ، ٗقغَْبٓ إىٚ فظيِٞ ػشضْب اىخطأ اىطجٜ فٜ اىفظو 

األٗه ٗثحضْبٓ ٍِ خاله دساعخ اىخطأ ثظ٘سرٔ اىؼبٍخ ّظشا ىؼذً رؼشع اىْظ٘ص 

اىزششٝؼٞخ ىيخطأ فٜ اىَجبه اىطجٜ سغٌ ٍب ىٔ ٍِ ٍَٞضاد خبطخ ثٔ، ٗرىل ٍِ حٞش 

ٗأفشدّب . رؼشٝف اىخطأ ٗػْبطشٓ ٗط٘سٓ ٍٗؼٞبسٓ ٗأمضش ٍجبالد اىخطأ شٞ٘ػب

ٍجحش خبص ىيخطأ اىطجٜ فٜ فيغطِٞ، ٗقذ أظٖشد اىذساعخ أُ ْٕبك حبالد ػذٝذح 

ٍٗزضاٝذح ٍِ األخطبء اىطجٞخ فٜ األساضٜ اىفيغطْٞٞخ ٗأُ اىْذسح ٕٜ اى٘طف اىغبئذ 

 اىذػبٗٙ اىَزؼيقخ ثبىَغؤٗىٞخ اىطجٞخ    ٙثبىْغجخ ىألحنبً اىقضبئٞخ ٗاىجح٘س اىفقٖٞخ ٗحذ



ٗأصجزذ اىذساعخ أُ رىل ساجغ ىؼذح أعجبة إَٖٔب قيخ اى٘ػٜ اىجَبٕٞشٛ ثقضبٝب 

.  اىَغؤٗىٞخ اىطجٞخ 

 

أٍب اىفظو اىضبّٜ ٍِ ٕزا اىجبة فقذ مبُ ٍذاس ثحش ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت ػِ خطأٓ فٜ 

ٍَبسعخ اىَْٖخ، ٗػشضْب ٍِ خالىٔ ششٗط قٞبً اىَغؤٗىٞخ اىطجٞخ ّٗطبق ٍغؤٗىٞخ 

اىطجٞت ٗمزىل ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت فٜ ٍَبسعخ األػَبه اىطجٞخ غٞش اىشفبئٞخ، ٍٗغؤٗىٞخ 

اىطجٞت فٜ حبىخ االٍزْبع ػِ اىَؼبىجخ ، ٗقذ أظٖشد اىذساعخ أُ اىَغؤٗىٞخ اىطجٞخ 

قذ ٍشد ثؼذد ٍشاحو فٜ مو ٍِ اىفقٔ ٗاىقضبء إىٚ أُ اعزقش اىفقٔ ٗاىقضبء 

اىحذٝضبُ ػيٚ ٍغبئيخ األطجبء طجقب ىيق٘اػذ اىؼبٍخ فٜ اىَغؤٗىٞخ، ثَؼْٚ أُ ال ٝزَٞض 

مَب ثْٞذ . األطجبء ػِ ثبقٜ اىَِْٖٞٞ ٗاألفشاد ٍِ حٞش اىَغؤٗىٞخ ػِ اىخطأ 

اىذساعخ أُ اىَحبمٌ قذ رزشذد فٜ رقشٝش ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت فٜ حبىخ ٍَبسعخ األػَبه 

مَب رجِٞ ىْب أُ اٍزْبع اىطجٞت . اىطجٞخ غٞش اىشفبئٞخ أمضش ٍِ األػَبه اىطجٞخ اىؼالجٞخ

. قذ ٝقغ ضَِ حبالد األخطبء اىطجٞخ اىزٜ رؼشع اىطجٞت ىيَالحقخ اىقبّّ٘ٞخ

. مَب ػشضْب ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت ػِ أخطبء ٍغبػذٝٔ ٗاالرجبٕبد اىَخزيفخ ثٖزا اىَجبه

ٗأٗضحذ اىذساعخ حبالد ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت ػِ أخطبء اىَغبػذِٝ ٍِ األطجبء ٗغٞش 

.  األطجبء مبىََشضِٞ ٗطالة اىطت، ٗحبالد اعزقاله ٍغؤٗىٞخ مو ٌٍْٖ ػِ األخش

ٗأّْٖٞب ٕزا اىجحش ثجٞبُ أحنبً ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت ٍِ حٞش ػتء ٗطشق إصجبد 

.       اىَغؤٗىٞخ ٗاىجضاءاد اىَزشرجخ ػيٚ صج٘د ٍغؤٗىٞخ اىطجٞت 
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الفصل التمييدي 
نظرة تاريخية حول مباشرة مينة الطب ومسؤولية األطباء الجنائية 

 
إف أم نظاـ ال يمكف فيمو جيدان إال مف خالؿ  (أكجست ككنت)يقكؿ الفيمسكؼ"

". تاريخو
لذلؾ يجدر بنا أف نقـك بدراسة تاريخ مينة الطب كمسؤكلية األطباء في الحضارات 

القديمة كالشريعة اإلسالمية، تمييدان لدراسة مشركعية العمؿ الطبي كمسؤكلية الطبيب 
:  في العصر الحديث، عمى أف نتناكؿ ذلؾ مف خالؿ مبحثيف

. ممارسة مينة الطب في الحضارات القديمة كالشريعة اإلسالمية: المبحث األكؿ
. مسؤكلية األطباء في تمؾ الحضارات، ككذلؾ في الشريعة اإلسالمية:  المبحث الثاني
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المبحث األول 
ممارسة مينة الطب في الحضارات القديمة والشريعة اإلسالمية 

المطمب األول 
في الحضارات القديمة 

عرؼ التطبيب كالعالج منذ زمف بعيد، ككانت مينة الطب مينة مقدسة مقترنة بالسحر 
  (1) انحصرت ممارستيا في العصكر القديمة عمى السحرة كالكينةثكالشعكذة، حي

كتطكرت ىذه المينة بمراحؿ مختمفة عبر التاريخ شأنيا شأف أم فف أك عمـ لو أصكلو 
التاريخية، تبعان لتطكر الفكر اإلنساني، لذلؾ سكؼ ندرس ىذا التطكر في مينة الطب 

. مف خالؿ الفركع التالية
 

الفرع األول 
( مصر الفرعونية)الطب في مصر القديمة 

 الطب عند المصرييف القدماء كاف يمثؿ حرفة عظيمة، فأفادت البرديات المصرية أ
ككاف األطباء في مصر القديمة مف الكينة . حظيت باىتماـ الرعية كالحكاـ عمى السكاء

 ىك الطبيب كالصيدلي ـالذيف كانكا يحتكركا ألنفسيـ العمـ كالديف، فكاف كؿ كاحد منو
 (2)كالكاىف في نفس الكقت 

 

 

                                                 
  –رسالة دكتكراه –المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات - محمد فائؽ الجكىرم. د (1)

. 4 ص 1951-دار الجكىرم لمطبع -   جامعة فؤاد األكؿ مصر
-  كالكيمياء عند قدماء المصرييفة تاريخ الطب كالصيدؿ–عبد العزيز عبد الرحمف . د (2)

. 27 ص 1937       مطبعة االعتماد سنة 
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كرغـ أف ممارسة مينة الطب عند المصرييف القدماء لـ تبتعد عف السحر كالديف، إال 
 كما عرؼ (1)أنيـ عرفكا الكثير مف أكلكيات الطب الميمة في التشخيص كالعالج

المصرييف االختصاص في عمميـ، فمنيـ مف اختص بعالج مرض العيكف، كمنيـ مف 
أختص بعالج الرأس كاألسناف، كما كانكا يمجؤف إلى العالج النفسي لمعالجة 

  (2)المرضى
 (3)كىـ أكؿ مف مارس الختاف، كأكؿ مف استخدـ كرسي الكالدة كالقابالت في التكليد

 

الفرع الثاني 
الطب في العراق القديم 

دلت اآلثار القديمة أف الحضارة في كادم الرافديف تعكد إلى خمسة أالؼ سنة قبؿ 
ميالد المسيح عميو السالـ، كمف أشير حضارات كادم الرافديف الحضارة السكمرية، 

ثـ أتت بعد ذلؾ الحضارة  (حمكرابي)كالحضارة البابمية كالتي كاف مف اشير ممككيا 
 كالى جانب العمـك التي (4 )(صارغكف كأشكر)اآلشكرية كالتي كاف مف اشير ممككيا 

اشتيرت بيا حضارات كادم الرافديف، حظيت مينة الطب بأىمية خاصة، حيث أىتـ 
السكمريكف بصحة اإلنساف، إذ كانكا يعتبركف البصؽ في مياه النير ذنبان يستحؽ 

 كلـ (5)العقاب، كما عرؼ البابميكف كاآلشكريكف فف الطب كأقامكا المدارس التعميمية
يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ أبعد مف ذلؾ حيث كضعكا تشريع لتنظيـ ممارسة مينة 
الطب، كىك التشريع الذم كضع في عيد حمكرابي، كالذم كانت تحكم نصكصو، 
تنظيـ العالقة بيف الطبيب كالمريض، ككذلؾ تحديد أجكر الطبيب، كما حكا أسماء 

 (2)بعض األمراض كأعراضيا كطرؽ تشخيصيا كعالجيا
                                                 

.  32حكمت نجيب عبد الرحمف، دراسات في تاريخ العمـك عند العرب ص  (1)
 8ص1964الطبعة الثانية -  الطب المصرم القديـ المجمد األكؿ الجزء األكؿ–حسف كماؿ . د (2)
. 8المرجع السابؽ ص - محمد فائؽ الجكىرم. د (3)
.  عبر العصكرة الطب كالصيدؿ–صالح الديف أبك الرب . د (4)

. 67 المرجع السابؽ ص –صالح الديف أبك الرب . د (5)  17ص1991 األىمية لمنشر كالتكزيع 
. 235 ص 1961 كالقكانيف البابمية األخيرة م قكانيف حمك راب–محمكد أميف . د (1) 
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الفرع الثالث 
. الطب عند اإلغريق

يرجع الطب اإلغريقي في تاريخو كمصادره إلى ما جاء في الطب في العيد البابمي 
كالفرعكني، كقد مر تاريخ الطب اليكناني بمرحمتيف، مرحمة الطب اليكناني في زمف 
اسكالبيكس الممقب بإلو الطب عند اإلغريؽ، كالذم كاف يتخذ مف العصا كالثعباف 

 كقد كاف (2)شعاران لمينة الطب، كمرحمة الطب في زمف أبك قراط، الممقب بابك الطب 
الطب عند اليكناف يختمط بالسحر كالشعكذة في بادئ األمر، إلى أف جاء أبك قراط 
الذم كاف لو الفضؿ األكبر في مقاكمة السحر كفصؿ الطب عف الديف، كتأسيس 
الطب عمى العمـ كالقكاعد الثابتة كيقاؿ أف أبك قراط أكؿ مف طمب قسـ اليميف لمف 

يمارس المينة الطبية، كأكؿ مف أكجد مستشفى لمداكاة المرضى، ككضع شركط ال بد 
 (3).مف تكافرىا فيمف يتعمـ الطب

 
 
 
 
 
 

الفرع الرابع 
الطب عند الرومان 

                                                                                                                                               
. 14المرجع السابؽ ص - محمد فائؽ الجكىرم. د (2)

. 29 ص 1959مكجز تاريخ الطب عند العرب - شككت مكفؽ الشطي.     د
. 12 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –أسامة عبد اهلل قايد . د (3)

. 14نفس المرجع ص - محمد فائؽ الجكىرم.      د
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قبؿ الميالد أصبحت ركما مركز  (30)بعد أف استكلى الركماف عمى مصر سنة 
 كعرؼ الركماف عمـ الطب شأنو شأف العمـك األخرل، إال أف مينة (1)النشاط العممي 

الطب لـ تكف مينة محترمة عند الركماف، كما ىك الحاؿ في الحضارات األخرل، حيث 
 إال أنيـ بتقدـ ركانت ممارسة مينة الطب تقتصر عمى طبقة العبيد كال يمتينيا األحرا

الحضارة كالمدنية بدؤكا االىتماـ بالعمـك الطبية، كانشئكا المدارس لتعميـ الطب كفف 
المداكاة كحاربك السحر كحرمكه بمكجب قانكف األلكاح االثنى عشر ، كما حرمك صفة 

 (2)الطبيب عمى المشتغميف بالعالج بطريؽ التعاكيذ كالحجب
الفرع الخامس 

الطب عنذ اليهىد 

 ؿعرؼ الييكد فف الطب حيث بمغ ىذا العمـ درجة مف التقدـ كالمعرفة في األصك
الطبية، كيمتاز الطب عند الييكد بالقكاعد المشيكرة لممحافظة عمى الصحة، كالمذككرة 
بالكتب المقدسة كالنص عمى غسؿ األيدم قبؿ الطعاـ كالكقكؼ عند الطعاـ دكف حد 

الشبع، كما برع الييكد بالتشريح كخياطة الجراح، كعرفكا نكعان مف التخدير قبؿ 
 (3)العمميات 

كلـ يسمح الييكد لمكينة كالمشعكذيف ممارسة مينة الطب، عمى العكس مما كاف عميو  
 _______________________________

 17محمد فائؽ الجكىرم ػالمرجع السابؽ ص. د (1)
 40 ص1984المسؤكلية الطبية المدنية كالجزائية سنة _بساـ المحتسب باهلل  (2)

 12ػ11محمد فائؽ الجكىرم ػ المرجع السابؽ ص. د  (3)
  

 

الكضع في الحضارات البابمية كالفرعكنية، كقيؿ أف الييكد أكؿ مف عرؼ نظاـ 
 (1.)الترخيص بمزاكلة مينة الطب

الفرع السادس 
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الطب في العصور الوسطى 
بعد انييار اإلمبراطكرية الركمانية في القرف الرابع الميالدم انتشرت الفتف كسادت 
الفكضى كالحركب كعـ الظمـ، كتفشى الجيؿ كالمجاعات كاألكبئة، كانعدـ النظاـ 

. الصحي
 كمما (2)كىذا بدكره انعكس سمبان عمى مينة الطب شأنيا شأف سائر العمـك األخرل 

ساعد عمى تياكم مينة الطب في ىذه الفترة سيطرت الكنيسة عمى عقكؿ كأفكار 
الناس، حيث كاف رجاؿ الديف المسيحي يكفركف لجكء اإلنساف إلى طمب العالج مف 
أطباء األرض كيدعكا إلى زيارة القبكر المقدسة، كما كانكا يعارضكف الجراحة تحت 

كفي ىذه الفترة الزمنية أصبحت مينة الطب ( 3 )شعار أف الكنيسة تعارض إراقة الدماء
مف اختصاص الدجاليف كالمشعكذيف بالنسبة لعامة الشعب كأف كجد بعض األطباء 

. لمعالجة الممكؾ كالسادة

 
 
 
 

المطمب الثاني 
الطب في الشريعة اإلسالمية 

                                                 
 38ص.1984بساـ المحتسب باهلل ػالمسؤكلية الطبية المدنية كالجزائية سنة     (1)
    –رسالة دكتكراه –المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات - محمد فائؽ الجكىرم. د (2)

. 22 ص 1951-دار الجكىرم لمطبع -          جامعة فؤاد األكؿ مصر  مسؤكلية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب كمساعديو –احمد محمكد سعد . د (3 )
 12-11ص1983          سنة 
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كاف العرب قبؿ اإلسالـ يمارسكف الطب بكاسطة السحر كالتعاكيذ، العتقادىـ بأف سبب 
األمراض ىك حمكؿ األركاح الشريرة في جسد المريض، ككانت الحجامة كالكي مف 
الكسائؿ األكثر استعماالن في العالج، كلـ يكف ىناؾ أم عرؼ يعاقب الطبيب عف 

إلى أف جاء اإلسالـ كأحدث تغييران جذريان في حياة العرب، في مختمؼ ( 1 )أخطائو
مناحي الحياة كال سيما في مجاؿ الطب، حتى تمييز العصر اإلسالمي بمعرفتو لفف 

 (2)الطب كمحاربتو لمسحر كالشعكذة، إلخراجيا مف مجاؿ ممارسة التطبيب كالعالج 
كاىتماـ المسمميف بعمـ الطب يرجع إلى األحاديث النبكية الشريفة، كالتي تتضمف قكاعد 

تداكك عباد اهلل " ميمة لحفظ صحة اإلنساف، حيث قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
كما ركم عف الرسكؿ " فإف اهلل تعالى لـ يخمؽ داء إال كخمؽ دكاء إال السأـ كاليـر

لكؿ داء دكاء فإذا أصػاب الدكاء الداء برأ بإذف اهلل عز " صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ
كما أمرت األحاديث النبكية الشريفة بالمحافظة عمى الجسـ كالعقؿ كأمرت  (3)" كجؿ

بالكقاية مف األمراض كبالتداكم كحذرت مف العدكل، حيث يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل 
ذا كقع بأرض كانتـ فييا فال " عميو كسمـ  إذا سمعتـ الطاعكف بأرض فال تدخمكىا كا 
إذا دخمتـ " كما عني اإلسالـ بالعالج النفسي لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ " تخرجكا منيا

 (4 )"عمى المريض فنفسكا لو في اجمو 
ككاف الطبيب في أكؿ عيد الدكلة اإلسالمية يكتفي لغرض مزاكلة مينة الطب بالدراسة 
عمى يد أحد األطباء النابغيف في عصرىـ، حتى إذا انس في نفسو القدرة عمى مزاكلة 
المينة باشرىا بغير قيد أك شرط، إلى أف حدث كأخطأ طبيب في عالج مريض أدل 
إلى كفاتو، فأمر الخميفة العباسي المقتدر باهلل طبيبو سناف بف ثابت بأف يمنع مف 
مزاكلة مينة الطب إال مف اشتير بالحذؽ، كقد أصبح النظاـ بعد ذلؾ أف يمنع مف 
القياـ بأعماؿ التطبيب إال المتعمـ عمى أيدم كبار األطباء بعد حصكلو عمى إجازة 

                                                 
. 106 ص 1967 بغداد مطبعة اسعد سنة – تاريخ الطب العراقي –عبد الحميد العمكجي . د (1)  26 المرجع السابؽ ص–عادؿ عبد إبراىيـ  (2)
. 81المرجع السابؽ ص - أسامة عبد اهلل قايد. د (3)
 .27المرجع السابؽ ص –فائؽ الجكىرم . د (4)
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 مما يدؿ عمى تنظيـ مينة الطب في صدر اإلسالـ كما ىك الحاؿ في العصر (1)بذلؾ
. الحديث

كقد عرؼ اإلسالـ الكثير مف كسائؿ العمؿ الطبي مثؿ الكي كالحجامة، كالفصد 
كالعمميات الجراحية كعالج العيكف كالحمي، حيث ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

حيث عالج المسممكف الصداع بالفصد، " خير ما تداكيتـ بو الحجامة كالفصد" انو قاؿ 
كما عالجكا أمراض العيكف كالصرع كاألكراـ، كاستخدمكا في عالجاتيـ األغذية 

كاألعشاب الطبية، كما عرؼ اإلسالـ المستشفيات لمعالجة المرضى كالجرحى، كىذا 
يرجع إلى تكجييات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، عندما أمر ببناء خيمة لمعالجة سعد 
بف معاذ، كالتي تعتبر أكؿ مستشفى حرب عند المسمميف لمعالجة الجرحى في الحرب، 

 صمى اهلل عميو كسمـ امرأة تدعى رفيده لتتكلى معالجة الجرحى في ؿكقد اختار الرسك
 كقد اىتدل خمفاؤه صمى اهلل عميو كسمـ بيديو كنيجكا الطريؽ الذم (2)،ىذه الخيمة

أرشدىـ إليو، فكانكا مف دعاة العمـ، كاستمركا في بناء المستشفيات كتطكيرىا حتى 
كال أدؿ عمى اىتماـ اإلسالـ )أصبحت ال تختمؼ كثيران عف مستشفيات العصر الحديث 

 متى كاف ىناؾ أكثر مف طبيب (3)بعمـ الطب مف اعتباره تعمـ فف الطب فرض كفاية
في المدينة الكاحدة، بمعنى أف يككف لمطبيب حرية االختيار بيف إجراء العالج أك 

 االعتذار عنو في الحاالت التي يمكف االستعاضة عف جيكده الطبية بجيكد األطباء

 .اٟخشِٝ
 

 

 

بمعنى ( 1)كاعتباره فرض عيف إذا كجد الطبيب في مكاف ال يكجد بو غيره مف األطباء 
. أف يككف كاجبان ال يقبؿ السقكط
                                                 

. 83 المرجع السابؽ ص –أسامة عبد اهلل قايد  (2) .29نفس المرجع ص - محمد فائؽ الجكىرم. د (1)
. 5-4 ص 1939 تاريخ البيمارستانات  في اإلسالـ –احمد عيسى . د (3)
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كلـ يقؼ دكر فقياء المسمميف كجيدىـ عند تشجيع كتنظيـ ممارسة المينة الطبية بؿ 
. تعرضك ألساس مشركعية النشاط الطبي كانتفاء مسؤكلية الطبيب 

كبيذا يقكؿ اإلماـ أبك حنيفة أف إباحة الطب كانتفاء مسؤكلية الطبيب ترجع الى 
ذف المجني عميو ، إذ اجتماع ىذيف السببيف يرفعاف المسؤكلية  الضركرة االجتماعية كا 

.  عف الطبيب عند األحناؼ مالـ يتعدل في فعمو 
كذىب اإلماـ مالؾ إلى أف العمة مف إباحة العمؿ الطبي كعدـ مسؤكلية الطبيب ترجع 

ذف المريض ثانيا ، فإذا سمح الحاكـ لمطبيب مباشرة العمؿ  إلى إذف الحاكـ أكال كا 
الطبي ككافؽ المريض لمطبيب بأف يباشر عميو العالج فالعمؿ مشركع  كال مسؤكلية 

.  عمى الطبيب 
بينما ذىب الشافعية كالحنابمة إلى أف عمة إباحة األعماؿ الطبية كانتفاء مسؤكلية 

كذلؾ ألف الطبيب . الطبيب ترجع إلى إذف المريض أك المجني عميو كقصد العالج 
كمف ناحية .  بذلؾ مف ناحية ديأتي عممو بناء عمى إذف المريض كمكافقتو كال يستب

أخرل أف الطبيب يقصد إصالح المفعكؿ كال يقصد اإلضرار بو ، كبيذيف الشرطيف 
  (2)يككف العمؿ الطبي مشركعا كتنتفي مسؤكلية الطبيب 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كمابعدىا  5250عبد القادر عكدة ػ المرجع السابؽ ص (1)
 13ػ12ص1999صالح سدالف ػبحث بعنكاف األخطاء الطبية التي تقع مف األطباء . د
 518عبد القادر عكدة ػ المرجع السابؽ ص (2)

 12     منير رياض حنا ػ المرجع السابؽ ىامش ص
 

 

المبحث الثاني 
مسؤولية األطباء في الحضارات القديمة والشريعة اإلسالمية 
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المطمب األول 
. المسؤولية الجنائية لألطباء في الحضارات القديمة

معظـ الحضارات التي عرفت الطب كعممت بو نظمت المسؤكلية الجنائية لألطباء عف 
األخطاء التي يرتكبكنيا عند مزاكلتيـ العمؿ الطبي، فالمصريكف القدماء عرفكا 

المسؤكلية الطبيبة كنظمكىا في كتاب السفر المقدس الذم كاف يحكم القكاعد المقرره 
لممارسة مينة الطب، ككانت مسؤكلية الطبيب عند المصريف القدماء تقدر بقدر مخالفة 

الطبيب لتعاليـ السفر المقدس، ككانت العقكبة قاسية جدان بحيث تصؿ إلى حد 
.  (1)اإلعداـ

ككذلؾ في العراؽ القديـ نظمت شريعة حمكرابي مسؤكلية األطباء عف األخطاء التي 
يرتكبكنيا خالؿ ممارستيـ المينة، كيستفاد ذلؾ مف خالؿ النصكص الخاصة بممارسة 

" مف شريعة حمكرابي عمى أف ( (218))مينة الطب في تمؾ الفترة حيث نصت المادة 
إذا عالج جرحان بميغان أصيب بو رجؿ بمبضع معدني يسبب مكتو، أك إذا شؽ كرمان 

مف نفس ( (219))كتنص المادة" بمبضع جراحي معدني كأتمؼ عيف الرجؿ تقطع يده 
إذا ترتب عمى العالج مكت عبد مممكؾ لرجؿ فقير فانو يجب عمى " الشريعة عمى أنو

إذا شؽ طبيب " عمى أنو( (220))كما تنص المادة" الطبيب أف يعكضو مممككان بدلو
  (2)" الكـر بمبضع معدني جراحي كعطؿ عيف المريض يدفع نصؼ قيمة العيف فضة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 36بساـ المحتسب باهلل ػ المرجع السابؽ  (1)
 129فكزم رشيد ػ الشرائع العراقية القديمة ص.انظر د (2)

 8     أسامة قايد ػ المرجع السابؽ ص

 

يتضح لنا مف خالؿ النصكص المذككرة أف العراقييف القدماء كانكا قد عرفكا المسؤكلية 
الطبية كطبقكىا عمى األطباء في حالة أخطائيـ المينية، إال أف العقكبة في  
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الحضارات العراقية كانت اخؼ كطئو منيا عند المصرييف القدماء، حيث لـ تصؿ 
. العقكبة عندىـ إلى حد إزىاؽ ركح الطبيب كما ىك عند المصرييف القدماء

كفي الحضارة اإلغريقية اقر اليكناف المسؤكلية الجنائية لمطبيب بعد أف ثار خالؼ بيف 
الفالسفة بيذا الخصكص، حيث كاف أفالطكف يعارض مسؤكلية الطبيب، كيطالب 

بحصانة كاممة لمطبيب مستندان إلى حسف نيتو، بينما نادل أرسطك بمسؤكلية الطبيب 
عف أخطائو الناجمة عف ممارسة المينة، كيرل أرسطك قياس خطأ الطبيب بكاسطة 

 التي كجد فييا الطبيب المخطئ كبذلؾ كاف (1)طبيب مثمو كجد في نفس الظركؼ 
األطباء يسألكف جنائيان عف أخطائيـ كما كاف يسأؿ الطبيب اليكناني إذا مات المريض 

ىمالو    (2)لعدـ االعتناء بو كا 
ككذلؾ األمر عند الركماف حيث كاف الطبيب يتعرض لممسؤكلية عف أخطائو في 

كقد  (اككيميا)كقانكف (ككركنيميا) بمكجب قانكفاألطباءممارسة المينة ككانت تتـ مسائمة 
كاف قانكف ككركنيميا يعتمد عمى المركز االجتماعي لتحديد عقكبة الطبيب الذم يرتكب 
جريمة مف الجرائـ المتعمقة بمينة الطب، كيستفاد ذلؾ مف احد نصكص ىذا القانكف 

إذا نجـ عف دكاء أعطي ألجؿ إنقاذ الحياة أك لمشفاء مف المرض " حيث نص عمى أنو
أف تكفى الذم أعطي إليو ىذا الدكاء ينفى المعطي في جزيرة إذا كاف مف طبقة راقية، 

كما كاف قانكف اككيميا يطبؽ عمى األطباء في كؿ " كيعدـ إذا كاف مف طبقة كضيعة
 (3).حالة يقع فييا إضرار بماؿ الغير

ػػػػػػػػػػػػػػ 
 38 ص1978كىيب نبني ػ الطبيب كمسؤكليتو المدنية سنة ( 1)
 16محمد فائؽ الجكىرم ػ المرجع السابؽ ص. د (2)
 20ػ19محمد فائؽ الجكىرم ػ نفس المرجع ص. د (3)
 

كلـ يكف الطبيب عند الييكد مسؤكالن عف خطئو في ممارسة المينة، ما لـ يخالؼ 
أصكؿ المينة عمى اعتبار أنو يقصد مف عممو جانب الخير، أم شفاء المريض، كىذا 

أف الطبيب قد أعطي لو اإلذف الف يعالج، كمف حيث أف عممو " ما نص عميو التممكد 
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طالما "  فال محؿ ألف يخشى اإلقداـ عمى العالج (قصد الشفاء)فيو جانب مف الخير 
 (1)أنو سائر عمى أصكؿ المينة عمى قدر تفكيره 

كعمى الرغـ مف الظمـ كالفساد كتفشي الفتف كالحركب في العصكر الكسطى، نتيجة 
سقكط االمبركطكرية الركمانية، كما ترتب عمى ذلؾ مف انعكاسات سمبية عمى مختمؼ 
العمـك كالفنكف بشكؿ عاـ كمينة الطب بشكؿ خاص، إال أف المسؤكلية الطبية عرفت 
في تمؾ الفترة، حيث كاف الطبيب يساؿ جنائيان كمدنيان عف أخطائو الطبية، فإذا مات 

المريض بسبب عدـ عناية الطبيب أك جيمو العالج كاف يسمـ الطبيب إلى أىؿ 
المريض، فميـ إما أف يقتمكه أك يتخذكه عبدان، باعتباره مسؤكؿ جنائيان عف مكت 

المريض، أما إذا عكلج المريض كلـ يشفى يحـر الطبيب مف األجر باعتباره مسؤكؿ 
 كقد فرؽ القانكف الكنسي بيف األخطاء الطبية التي (2)مدنيان عف الفشؿ في العالج

يعاقب عمييا القانكف حيث ميز بيف اإلىماؿ كالجيؿ كسكء النية كما ميز بيف الخطأ 
اليسير كالخطأ الجسيـ كالخطأ الجسيـ جدان، كقدر لكؿ خطأ منيا عقابان يتناسب مع 
جسامة الضرر، مستمدان ىذا التفريؽ مف القانكف الكنسي أك القانكف الكضعي أك مف 

 ضكمييما معان كلـ يكف الطبيب يساؿ إذا لـ يثبت حصكؿ خطأ منو إذ ىنا ال يفتر
 (3.)الخطأ بؿ يجب قيامو فعال

 
ػػػػػػػػػػػػػ ـــــــــ

 21عادؿ عبد إبراىيـ ػ المرجع السابؽ ص( 1)
 20أسامة قايد ػ المرجع السابؽ ص (2)
 43بساـ المحتسب باهلل ػ المرجع السابؽ ص (3)
 
 
 
 

المطمب الثاني 
مسؤولية الطبيب في الشريعة اإلسالمية 
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أباحت الشريعة اإلسالمية تعمـ الطب لما فيو مف حفظ الصحة كدفع العمؿ كاألمراض، 
كجاءت بأحكاـ كقكاعد تقرر مسؤكلية األطباء أفضؿ مما كصمت إليو الشرائع الحديثة 

. سكاء ما جاء منيا في القرآف الكريـ، أك في األحاديث النبكية الشريفة
كما كاف لمؤمف " فقد جاء في الكتاب الكريـ بخصكص مف يقتؿ مسممان خطأ قكلو تعالى

أف يقتؿ مؤمنا إال خطأ، كمف قتؿ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كدية مسممة إلى أىمو إال 
 كتطبيقان لذلؾ قضت القاعدة الشرعية بأف مف يزاكؿ عمال ال يعرفو (1)" أف يصدقكا

يككف مسؤكال عف الضرر الذم يصيب الغير نتيجة ىذه المزاكلة، كذكر الخطابي في 
قكلو ال اعمـ خالفان في أف المعالج إذا تعد فتمؼ المريض كاف ضامنان، كالمتعاطي عممان 
أك عمالن ال يعرفو متعد، فإذا تكلد عف فعمو التمؼ ضمف الدية، كسقط عنو القصاص 

  (2)ألنو ال يستبد بذلؾ بدكف إذف المريض
 ـ كليذا فقد عني الفقياء المسمميف ببحث مسؤكلية الطبيب ككضعك القكاعد كاألحكا

 حيث فرؽ الفقياء المسممكف بيف عدة حاالت في مجاؿ ةالعادلة في ىذه المسؤكلي
:  المسؤكلية الطبية كىي عمى النحك التالي 

كأعطى الصنعة حقيا كلـ يقع منو خطأ بالعالج  : طبيب حاذق مأذون  بالعالج :أوال 
كلـ ينجح بالعالج فتمؼ العضك أك النفس ككاف الضرر أك المكت الحاصؿ نتيجة أمر 

 جنائيا كال مدنيا ألف عمؿ الطبيب عند اإلذف ؿلـ يكف بحسباف الطبيب ، فانو ال يسأ
 بشرط السالمة كىذا ما ذىب إليو الحنفية كالشافعية ديعد كاجبا كالكاجب ال يتقي
    (3)كالحنابمة كأيده المالكية 

كيضرب الفقياء مثال عمى ذلؾ قصة صبية سقطة عف سطح فانتفخ رأسيا فقاؿ كثير  
مف الجراحيف اف شققتـ رأسيا تمكت ، كقاؿ كاحد منيـ اف لـ تشقكه اليـك تمكت كأنا 

أشقو ك أبرييا ، فشقو فماتت بعد يـك أك يكميف كلما سئؿ في ذلؾ أ حد الفقياء 

                                                 
(. 92)سكرة النساء آية  (1)
  189 المرجع السابؽ ص –أسامة قايد  (2)
  35عالء الديف الكساني ػػ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ص (3)
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المشيكريف أفتى بأنو ما داـ الشؽ بإذف كما داـ الشؽ معتاد كلـ يكف فاحشا فاف 
الطبيب ال يضمف أم ال يسأؿ مدنيا كال جنائيا ، فقيؿ لو فاف قاؿ الطبيب اف ماتت 

 ألف ضماف الطبيب يترتب عمى خطأه ففأنا ضامف ىؿ يضمف ؟  قاؿ انو ال يضـ
 (1) الفاحش ال عمى تعيده  بنجاح العممية 

 

  .طبيب حاذق مأذون لو بالعالج لم يعطي الصنعة حقيا : ثانيا
 

 بيف الخطأ كالتقصير ، كعندىـ افقد أجمع الفقياء عمى أف التقصير مف التعدم ، كفرقك
 فيو كالثاني فيو عدكاف ، كيجب فيو الضماف حيث يرل الفقياء أف فأف األكؿ ال عدكا

فرض الضماف عمى الطبيب الذم يقع منو الخطأ دكنما تقصير مف شأنو أف يؤدم إلى 
إحجاـ األطباء عف اإلقداـ عمى العالج ، كبالتالي فالطبيب المأذكف بالعالج كلـ يعطي 

 (2)الصنعة حقيا يككف ضامنا كمسئكال عف تقصيره 
 
 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 552عبد القادر عكدة ػػ المرجع السابؽ ص (1)
 13      منير رياض حنا ػػ المرجع السابؽ ص 47بساـ المحتسب باهلل ػػ المرجع السابؽ ص (2)
 

 .طبيب حاذق غير مأذون بالعالج  : ثالثا 
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ذىب رأم إلى عدـ مسؤكلية الطبيب  إذا كاف قد حصؿ عمى اإلذف مف المريض أك لـ 
يحصؿ ، حيث لـ يعطي ابف القيـ الجكزية أىمية إلذف المريض ، بؿ أعطى األىمية 
لفعؿ الطبيب ، فإذا  كاف متعديا فال أثر إلذف المريض في إسقاط الضماف عنو ، كاف 

 أما الرأم الثاني فيك لمشيخ (1)لـ يكف متعديا فال كجو لمضماف كجد اإلذف أـ لـ يكجد 
محمد أبك زىرة فقد ذىب إلى كجكب الضماف كلكنو جعؿ الضماف في بيت ماؿ   

كما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنا إال "  كذلؾ طبقا لصريح نص القرأ الكريـ (2)المسمميف
 (3 )"خطأ، كمف قتؿ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كدية مسممة إلى أىمو إال أف يصدقكا

كالسائد في الفقو اإلسالمي يذىب إلى أف الطبيب يككف ضامنا لمضرر عمى اعتبار 
 (4) عميو بيف الحنفية كالحنابمة كالمالكيةؽأنو نشأ عف فعؿ غير مأذكف فيو،كىذا متؼ

 
إذا كاف الطبيب حاذؽ فاجتيد في كصؼ العالج أك اختيار أسمكب العالج : رابعا

 اجتياده فقتمو ، قاؿ اإلماـ أحمد في ركايتيف األكلى أف دية مالمناسب فأخطأ ؼ
 كيرل اتجاه أخر عدـ (5)المريض في بيت الماؿ كالثانية أنيا عمى عاقمة الطبيب 

مسؤكلية الطبيب كلك خالؼ بعض أراء زمالئو متى كاف رأيو يقـك عمى أساس 
كعمؿ بعض الفقو عدـ المسؤكلية بأف الطبيب مثمو مثؿ المجتيد ، إذا أخطأ فمو .سميـ 

أجر كاف أصاب فمو أجراف كبأف الطبيب إذا سأؿ في مثؿ ىذه األمكر فسيمتنع الناس 
. ( 6)عف الطب خشية المسؤكلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  55أسامة قايد ػ المرجع السابؽ ص (2) 164ص 1934زاد المعاد البف القيـ الجكزية سنة  (1)
 ( .92)سكرة النساء أية  (3)
  .553ػ552عبد القادر عكدة ػ المرجع السابؽ ص (4)
 . 249أسامة قايد ػ المرجع السابؽ ص (5)
. 12منير رياض حنا ػ المرجع السابؽ ص (6)
 

 

 . (الجاىل)الطبيب غير الحاذق :خامسا 
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إذا كاف الطبيب جاىؿ كادعى العمـ كالمعرفة لمريضو، فأ ذف لو مريضو بعالجو لما 
أعتقده في عممو كمعرفتو، فإذا مات المريض أك أصابو ضرر مف جراء عالج الطبيب 

الجاىؿ، فاف الطبيب يمـز بدية النفس أك تعكيض التمؼ ، كلك كاف العالج بإذف 
المريض ، ألنو قد خدع بو كظنو طبيبا كتبيف أنو ليس بطبيب ذك خبرة ، إذ لك كاف 
  (1)يعمـ جيمو لما مكنو مف عالجو ، فكاف المريض مغركر عند إعطاء الطبيب اإلذف 

كاستند الفقياء في ذلؾ إلى حديث نبكم شريؼ الذم ركاه عمر بف شعيب عف أبيو عف 
مف تطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ذلؾ " جده قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

كلكف الفقياء ينفكف عف الطبيب الجاىؿ في تمؾ األحكاؿ القصاص ألنو " فيك ضامف 
ال أعمـ خالفا في أف " رغـ ذلؾ لـ يعالج إال بإذف المريض ، كفي ذلؾ قاؿ الخطابي 

 قكأف مف يتعاطى عمما أك عمال ال يعرؼ" المعالج إذا تعدل فتمؼ المريض كاف ضامنا 
 (.2)ضمف الدية دكف القصاص (الكفاة)متعد فإذا نتج عف فعمو تمؼ المريض

كقد فتى الفقياء المسمميف بأف يحجر عمى الطبيب الجاىؿ الذم يخدع الناس بظيكره 
كطبيب عارؼ كيضرىـ بسكء طبو ، استنادا إلى قاعدة مقررة بالحجر ، أف يحجر 

عمى ثالث كىـ المفتي الماجف ، كالمتطبب الجاىؿ كالمكارم المفمس ، كالحجر يككف 
بمنع أكلياء األمر لو مف مزاكلة العمؿ ، ألف الطبيب الجاىؿ اليجكز لو اإلقداـ عمى 

.  ( 3 )عالج يخاطر بو كليس لو التصرؼ بأ مر ال عمـ لو فيو
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  145زاد المعاد البف القيـ الجكزية ص( 1)
 44بساـ المحتسب باهلل ػ المرجع السابؽ ص (3)  10منير ريا ض حنا ػ المرجع السابؽ ص (2)
 
 
 

أما الطبيب الجاىؿ الذم أعمـ المريض أك المجني عميو أنو جاىؿ بالطب ، كرغـ ذلؾ 
 كىذا الحكـ ال يخالؼ فأذف لو بالعالج  كباشرة يده مف يطببو فتمؼ بو فانو ال يضـ

كذلؾ ألنو ال " كمف تطبب كلـ يعمـ منو طب قبؿ ذلؾ فيك ضامف " ظاىر الحديث 
  ( 1 )يستبد بذلؾ مف غير إذف المريض
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: الخال صة
 

بعد ىذا العرض المكجز لمشركعية المينة الطبية كمسؤكلية الطبيب عف أخطائو الطبية 
، نستطيع القكؿ أف ممارسة الطب مف أقدـ العمـك التي عرفيا اإلنساف كليا أصكليا 

التاريخية ، حيث نشأت في عصكر ما قبؿ التاريخ ، ككانت مينة مقدسة مقترنة 
بالسحر كالشعكذة ، حيث كانت ممارستيا في العصكر القديمة حكرا عمى السحرة 

كالكينة ، كتطكرت ىذه المينة بمراحؿ مختمفة عبر التاريخ تبعا لتطكر الفكر اإلنساني 
. كبحثو الدءكب في محاكلة الكصكؿ نحك األفضؿ 

 
 كاآلشكريكف أكؿ مف عرؼ كمارس ىذه فكالبابميي (الفراعنة )كأف المصريكف القدماء 

المينة كتأثرت بيـ الحضارات األخرل، كمعظـ ىذه الحضارات كانت تعتمد عمى 
 كالسحر في ممارسة مينة الطب ، إلى أف جاءت الشريعة اإلسالمية الغراء  ةالشعكذ

التي بسطة أشعة نكرىا عمى البشرية جمعاء ، لتنظـ مختمؼ مناحي الحياة ككاف عمـ 
 ، حيث أقامة ممارسة المينة الطبية عمى العمـ االطب مف العمـك التي حظيت بيتما مو

كالمعرفة كحاربت السحر كالشعكذة كممارسة الطب بكاسطة الدجاليف كالكينة ، حيث 
مف أتى عرافا أك كاىنا فصدقو فكأنما كذب " قاؿ رسكلنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ 

"  . بما أتى بو محمد 
ػػػػػػػػػػػػ 

 248أسامة القايد ػ المرجع السابؽ ص (1)
ككجدنا أف ما يختمؼ بو فقياء العصر الحديث كالتشريعات الجنائية الحديثة حكؿ 
أساس مشركعية العمؿ الطبي كانتفاء مسؤكلية الطبيب كاف قد تعرض لو فقياء 

.  المسمميف قبؿ أالؼ السنيف 
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  كما خمصنا إلى أف المسؤكلية الطبية مف المكاضيع التي الزمت مينة الطب في 
 أكؿ مف نظـ اكأف البابمييف كانك. معظـ الحضارات القديمة التي عرفت المينة الطبية 

المسؤكلية الطبية بمكجب شريعة حمك رابي التي حكت عدة نصكص بخصكص 
.  المسؤكلية الطبية 

كأنو بنفس القدر الذم شيده تطكر مينة الطب كفف المداكاة  في ظؿ النظاـ اإلسالمي 
تطكرت المسؤكلية الطبية بصكرة لـ كلف ترقى إلييا التشريعات الحديثة ، حيث رتب 

فقياء الشريعة اإلسالمية القكاعد كاألحكاـ العادلة كالمنطقية ، المحددة لمسؤكلية 
 الكتاب إلى ترتيبيا في مستنديف الطبيب ، كالتي لـ يتكصؿ ليا فقياء العصر الحديث 

.  الشريفة كالسنة العظيـ
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الباب األول 
مشروعية العمل الطبي 

 اعتداء قاألصؿ أف المساس بجسـ اإلنساف يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانكف، ألف
 ما أجمعت عميو جميع التشريعات اعمى حؽ اإلنساف في حياتو كسالمة جسده، كىذ

إال أف أعماؿ الجراحة كالعالج، تخرج مف نطاؽ .الجنائية، كاستقر عميو الفقو كالقضاء
 أنيا تصيب الناس في أجسادىـ، كرغـ انيا تحكم أفعاال تعد مف ـالتجريـ كالعقاب، رغ

. قبيؿ الجرائـ لك ارتكبيا شخص غير الطبيب
باحة األعماؿ الطبية مجمع عميو في التشريعات الجنائية كالفقو كالقضاء ايضان في  كا 

نما تيدؼ . مختمؼ دكؿ العالـ كذلؾ ألنو المقصكد مف ىذه األعماؿ ليست اإليذاء كا 
.  ىي عمة اإلباحة الطبيةقالى شفاء المريض كرعايتو، كىذ

ذا كاف إجماع الفقو كالقضاء كالتشريعات الجنائية، انعؽ  عمى إباحة األعماؿ الطبية، دكا 
 ىك األساس القانكني الذم تستند اليو ىذه اإلباحة ؟ افـ

 مباحة كمشركعة ؟ األعماؿكما ىي الشركط الكاجب تكافرىا حتى تعتبر ىذه 
كىؿ يترتب عمى مخالفة الطبيب ليذه الشركط مسؤكلية جنائية أـ يبقى بمنئي مف 

المسؤكلية رغـ ذلؾ ؟  
كعمى ضكء ما تقدـ ستككف دراستنا لمكضكع مشركعية العمؿ الطبي في ىذا الباب 

مكزعة عمى فصميف  
. أساس مشركعية العمؿ الطبي: الفصؿ األكؿ
الشركط الكاجب تكافرىا إلباحة األعماؿ الطبية : الفصؿ الثاني
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الفصل األول 
أساس مشروعية األعمال الطبية 

لقد اختمفت اآلراء كتعددت االتجاىات بخصكص األساس الذم تستند لو اباحة 
األعماؿ الطبية حيث كاف كما زاؿ خالؼ فقيي بخصكص الكشؼ عف السند القانكني 
إلباحة األعماؿ الطبية، فقد اسند البعض مشركعية األعماؿ الطبية كانتفاء مسؤكلية 

الطبيب إلى تكافر رضاء المريض بما يجريو عميو الطبيب مف أعماؿ تطبيب كجراحة، 
بينما أنكر البعض األخر ىذه النظرية كذىب إلى اف إباحة األعماؿ الطبية تستند إلى 
انتفاء القصد الجنائي لدل الطبيب، كما ذىب جانب مف الفقو إلى اف مشركعية عمؿ 
الطبيب تستند إلى الضركرة العالجية، كأخيرا يرل جانب كبير مف الفقو الحديث اف 

أساس مشركعية العمؿ الطبي كعدـ مسؤكلية الطبيب إنما يرجع إلى ترخيص القانكف 
.  الذم خكؿ األطباء مزاكلة المينة

كأماـ ىذا الخالؼ حكؿ أساس مشركعية العمؿ الطبي يصبح لزامان عمينا بحث 
النظريات المختمفة التي كضعت  بخصكص ىذا المكضكع كفي تناكلنا ليذا المكضكع 

نرل تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف 
األساس القانكني التقميدم : المبحث األكؿ
 األساس القانكني الحديث : المبحث الثاني
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المبحث األول 
األساس القانوني التقميدي 

لقد طرح فقياء القانكف الجنائي التقميديكف نظريات عديدة لتحديد التكييؼ القانكني 
الباحة ممارسة االنشطة الطبية، كاىـ ما طرح مف ىذه النظريات، نظرية رضاء 
المريض بالعالج كنظرية الضركرة كنظرية انتفاء القصد الجنائي لدل مف يمارس 

.  النشاط الطبي، ككذلؾ نظرية العادة كمشركعية الغرض
: كسنتناكؿ ىذه النظريات بالبحث مف خالؿ خمسة مطالب

.  نظرية رضاء المريض: المطمب االكؿ
. نظرية انتفاء القصد الجنائي: المطمب الثاني
.  نظرية الضركرة: المطمب الثالث
. العادة: المطمب الرابع

. مشركعية الغرض:المطمب الخامس
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المطمب األول 
نظرية رضاء المريض 

 
ذىب جانب مف الفقو يسايره القضاء في انجمترا الى اعتناؽ نظرية رضاء المريض، 
كأساس لمشركعية العمؿ الطبي، كسبب النتفاء مسؤكلية الطبيب عما يقـك بو مف 

 بأف رضاء المجني عميو يرفع صفة األجراـ عف فعؿ فتطبيب كعالج كجراحة، معممي
كما حظيت ىذه النظرية منذ البداية بتأييد فقياء القانكف األلماف ،مثؿ الفقيو ( 1)الفاعؿ 

Beher كالفقيو  Bedinger  عمى اعتبار أف الطبيب عبارة عف ممثؿ لممريض ،كليس
 أخذت كما (2.)لو أم إرادة في العالج إنما ىك ينفذ رغبة المريض بالعالج أك الجراحة 

 (3.)بذلؾ بعض التشريعات المقارنة
 

   
 
 
 
 
 

 

                                                 
 219 ص 1944بغداد سنة –شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، مطبعة التنفيض األىمية –مصطفى كامؿ . د (1)
. المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات–محمد فائؽ الجكىرم . د (2)

 89 ص 1951       دار الجكىرم مصر سنة 
مف قانكف العقكبات السكداني  (51)التشريع السكداني فنص في المادة -مف التشريعات التي اعتنقت ىذا االتجاه (3) عمى انو 
أم شخص متى كاف سف ذلؾ الشخص يزيد عمى .ال جريمة في الفعؿ بسبب ما أحدثو ىذا الفعؿ لشخص أك لماؿ"

" الثامنة عشر  كصدر منو باختياره كعف إدراؾ كرضاء صريح اك ضمني بذلؾ الفعؿ
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 حيث (1. )كقد طبؽ القضاء الفرنسي ىذه النظرية في العديد مف األحكاـ القضائية
 بانتفاء مسؤكلية الطبيب إذا كاف ما 1935 مايك سنة 16قضت محكمة السيف في 

 (2)يجريو عمى المريض برضائو كبقصد شفاءه 
غدده .كما قضي تطبيقا لذلؾ في القضاء اإليطالي ببراءة طبيب نزع لشاب بعض

 ((فكر نكؼ))الجنسية برضائو مقابؿ مبمغ مف الماؿ كلقح بيا عجكز عمى طريقة 
 كقد تبنى القضاء المصرم ىذا االتجاه فقضت (3).اعتمادان عمى رضاء المريض

 ل في قضية الجراءه عممية كي عؿـمحكمة النقض ببراءة شخص لـ يكف طبيبان، اتو
شخص برضائو كبناء عمى طمبو كبقصد شفائو استنادان الى أف الرضا يعتبر مانعا مف 

 (4).مكانع العقاب
ف كاف يعتبر سببان إلباحة األعماؿ الطبية لدل جانب مف  كالكاقع أف رضاء المريض كا 

 إال أف ىذا السبب كحده ليس محالن لمكافقة جانب كبير مف الفقو، بؿ كالقضاء الفقو،
 الذيف يرفضكف اعتبار الرضا سببا لإلباحة، كذلؾ ألف الرضا ال يحدث (5). ايضان 

األثر القانكني بشأف رفع الصفة التجريمية عف الفعؿ، إال إذا كاف األمر يتعمؽ بحؽ 
حقكؽ اآلخريف كالمجتمع، بينما   أف تمسفمف الحقكؽ التي يجكز التصرؼ بيا، دك

الحؽ في سالمة الجسـ مف غير الجائز التصرؼ فيو، كذلؾ ألف حؽ الفرد عمى جسده 
ليس حقا مطمقا بؿ مقيد بحقكؽ المجتمع الذم يعيش فيو كذلؾ  

  ( 6).ألف المساس بالفرد إنما يقمؿ مف كفائتو االجتماعية في أداء كاجباتو
 
 

                                                 

 
 
 102 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –أسامة عبد اهلل قايد  (1) 
  102المرجع السابؽ ص – أشار إليو أسامة قايد 16/5/1935محكمة السيف (2)
محمد الجكىرم،  . أشار إليو د– 1932 نيساف سمة30محكمة استئناؼ نابمي في  (3)

  مجمس القضاء السنة الرابعة2/4/1897/  نيساف ج 24نقض جنائي مصرم  (4) 91 السابؽ صعالمرج
  185-181قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –محمكد نجيب حسني . د (5)
. 261المرجع السابؽ ص –محمكد نجيب حسني . د (6)
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 الرضا عمى الجانب الفردم ركلذلؾ ال يمكف اعتبار الرضاء سببا لإلباحة، القتصا
غفالو لمجانب االجتماعي، كلكف يعد عنصران يقـك عميو سبب اإلباحة، كبالتالي  لمحؽ كا 

 الطبية ال يبيحيا ؿيككف لو أىمية قانكنية باعتباره يساىـ في بنياف اإلباحة، فاألعما
 ىذا الرضا شرط الى جانب شركط أخرل ال غنى عنو لقياـ فرضاء المريض، كلؾ

  (1). سبب اإلباحة
كالقاعدة في التشريعات الجنائية الحديثة انيا ال تعتد برضاء المجني عميو في إباحة 

الجرائـ الكاقعة عمى جسده، بؿ كأكثر مف ذلؾ، إذ أف بعض التشريعات تحمي اإلنساف 
 (2.)حتى مف فعؿ نفسو كما في التشريعات التي تعاقب عمى االنتحار

كالحقيقة أف نظرية رضاء المريض ال تسعؼ بأف تككف سببا إلباحة األعماؿ الطبية، 
 لتعارض نتائج ىذه النظرية مع كاقع النشاط الطبي، إذ اف ىناؾ حاالت كثيرة ال ؾكذؿ

 رغبتو أم قيمة قانكنية في إباحة ممارسة النشاط الطبي أكيككف فييا لرضاء المريض 
ذلؾ ألنو قد تجرم عمى . عميو، كما ىي الحاؿ في مكافحة األمراض السارية

األشخاص عمميات التطعيـ أك التمقيح جبران عمييـ، كما قد يؤمر بحجر مريض لمعالج 
 (3) .  استجابة لمقتضيات المصمحة العامةؾإذا كاف مصابان بمرض سار، كذؿ

كما أف نظرية رضاء المريض ال تصمح سندان إلباحة النشاط الطبي كذلؾ ألنيا تؤدم 
إلى إباحة الممارسة الطبية سكاء أجراىا طبيب أـ غير طبيب طالما كانت تمؾ  

 
 
 
 

                                                 

.  106اىَغإٗىٞت اىجْائٞت ىألطباء ص - أعاٍت ػبذ هللا قاٝذ. د (1)

.  93اثش سضاء اىَجْٜ ػيٞٔ فٜ اىَغإٗىٞت اىجضائٞت ص –ضاسٛ خيٞو ٍذَ٘د . د (2)

 –ٍجيت اىؼذاىت ). فٜ األعاط اىقاّّٜ٘ إلبادت اىْشاط اىطبٜ–ضاسٛ خيٞو ٍذَ٘د .د (3)

 (1978 اىؼذد اىشابغ 
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 كفضاُل عف ذلؾ، األصؿ في الرضا (1)الممارسة قد تمت بناء عمى رضاء المريض 
 فمذلؾ ال كاعية،حتى يرتب أثره يجب اف يصدر عف صاحب الشأف كعف ارداة حرة 

يصمح الرضا سببان لإلباحة في الحاالت التي يتعذر فييا الحصكؿ عمى رضاء المريض 
. ككذلؾ الحاالت التي ال يكجد فييا مف ينكب عف المريض

 

المطمب الثاني 
نظرية القصد الجنائي 

اتجو بعض شراح القانكف الجنائي التقميدم الى البحث في إطار الركف المعنكم 
 في انتفاء القصد قلمجريمة في سبيؿ الكصكؿ الى سند مشركعية العمؿ الطبي، فكجدك

 Briandاذ يرل ىذا الجانب مف الفقياء التقميديكف كمنيـ الفقيو الفرنسي. الجنائي
أف سبب إباحة األعماؿ الطبية كانتفاء مسؤكلية الطبيب انما يرجع Chaudeكالفقيو 

 ألف إرادة الطبيب لـ ؾالى عدـ تكافر القصد الجنائي لدل مف يقـك بيذا النشاط، كذؿ
 (2.) تتجو الى األضرار بصحة المريض أك إيذائو بؿ تتجو الى شفائو كتخفيؼ آالمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 108المرجع السابؽ ص -أسامة قايد. د (1 )
 16 المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص –إيياب يسر أنكر . د (2 )
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 لتكييؼ ما يترتب (1)كقد تمسؾ بيذه النظرية بعض الفقياء الفرنسييف كالفقياء األلماف 
عمى األنشطة الطبية مف أفعاؿ ككنيا جرائـ خطأ عمى اعتبار أف المعالج يقصد مف 

. عممو شفاء المريض كليس إيذائو
كما سار القضاء الجنائي في كؿ مف فرنسا كمصر عمى ىذا النيج ايضان في بعض 

كذلؾ مف خالؿ . أحكامو القديمة، متمسكان بنظرية القصد الجنائي كسند لإلباحة الطبية
. العديد مف األحكاـ القضائية التي استندت الى ىذه النظرية

 قضية ضد مكلدة أجرت كالدة م، ؼ1817حيث قضت محكمة النقض في فرنسا سنة
 قدرت أف المكلدة تعد مرتكبة لجريمة قتؿ ذ عنيا كفاة األـ كمكلكدىا، إبعسيرة، فتسب

 (2.)خطأ
كما قضت محكمة جنح فرسام عمى شخص غير مؤىؿ لممارسة أعماؿ الطب بجريمة 

 الضركرية مما تالقتؿ الخطأ ألنو أجرل خمع سف لمريض بغير اتخاذ االحتياطيا
 (3.)تترتب عميو حدكث نزيؼ لممريض أدل الى كفاتو

كما طبؽ القضاء المصرم ىذا االتجاه في بعض أحكامو القديمة، حيث قضت محكمة 
النقض المصرية في حكـ ليا ببراءة شخص اتيـ بإحداث إصابة بشخص آخر نتيجة 

 (4.)كيو كبناء عمى طمبو كبقصد الشفاء، كذلؾ استنادان الى انتفاء القصد الجنائي
 يخمط بيف قىذا كيؤخذ عمى الرأم القائؿ بيذه النظرية كأساس لإلباحة الطبية، أف

 (5)القصد الجنائي كالباعث عمى ارتكاب الجريمة 
 

                                                 
. 97المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات ص –محمد فائؽ الجكىرم .د (1)

. جامعة فؤاد األكؿ–       رسالة دكتكراه 
 1817 أيمكؿ سنة 18نقض فرنسي  (2)

. 97       أشار إليو محمد فائؽ الجكىرم ص 
. 1934 نيساف سنة 23-محكمة جنح فرسام  (3)

. 98   أشار إليو محمد فائؽ الجكىرم نفس المرجع ص  . 291 مجمة القضاء السنة الرابعة ص 1897 نيساف سنة 24نقض مصرم  (4)
. 111المسؤكلية الجنائية لألطباء ص -أسامة عبد اهلل قايد. د (5)
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رادة متجية الى تحقيؽ ىذه العناصر أك مفالقصد الجنائ  ىك عمـ بعناصر الجريمة كا 
 (2 )،بينما الباعث ىك العامؿ المحرؾ لإلرادة( 1)الى قبكليا 

  (3) أك ىك الدافع الى تحقيؽ الغاية أم الى إشباع حاجة معينة 
يتضح مف ذلؾ أف القصد الجنائي يقـك عمى عنصريف ىما العمـ كاإلرادة ، كيتمثؿ 
العنصر األكؿ بعمـ الفاعؿ بكقائع الحالة التي يقـك عمييا كياف الجريمة ، كالعمـ 

بالتكييؼ القانكني كيعني أف يعمـ الجاني بأف كقائع فعمو مف شأنيا إحداث الضرر 
 فيك اإلرادة، كاإلرادة ىي نشاط نفسي يصدر عف مأما العنصر الثاف.بالمجني عميو 

دراؾ، فيفتر  عممان بالغرض المستيدؼ كبالكسيمة المستعاف بيا كصكالن ليذا ضكعي كا 
 (4). الغرض

. كالكاقع أف ىذا الرأم يخمط بيف القصد الجنائي كالباعث عمى ارتكاب الجريمة
فالقصد الجنائي يشمؿ عنصريف ىما العمـ كاإلرادة، فيجب أف يتكافر لدل الفاعؿ العمـ 

 تتجو إرادتو الى تنفيذ الفعؿ فبعناصر الفعؿ المختمفة كما يترتب عميو مف نتائج، كأ
بعناصره كمنيا النتيجة المترتبة عميو، كفي مجاؿ العمؿ الطبي الذم ينطكم عمى 

 طبيعة العمؿ كأف مف شأف ىذا العمؿ إحداث الجرح أك ـمساس بسالمة الجسـ، يعؿ
كلكف الباعث عمى ىذا العمؿ أم .المساس بسالمة الجسـ كتتجو إرادتو الى ىذه النتيجة

عمؿ الطبيب يختمؼ عف الباعث في جرائـ االعتداء عمى األشخاص، حيث تتجو إرادة 
يذائو   (5). الجاني الى إحداث الضرر بالمجني عميو كا 

 
 
 
 
 

                                                 
((  33))كالقانكف العراقي في المادة ( (63))كما عرفو القانكف األردني في المادة  (1)
. 217شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات األردني كالمقارف ص –كامؿ السعيد . د (2) . 204النظرية العامة لمقصد الجنائي ص–العميد الدكتكر محمكد نجيب حسني  (3)
 .623قانكف العقكبات القسـ العاـ ص - محمكد نجيب حسني (4)
. 16المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص -إيياب يسر أنكر (5)
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كلك أمعنا النظر بعناصر القصد الجنائي المطمكب تكافرىا في جرائـ االعتداء عمى 

األشخاص، كطبقناىا عمى عمؿ الطبيب عند إعطائو الدكاء الضار أك إجرائو العممية 
 أنو قد يترتب عمى ـ يعمـ أنو يحدث بذلؾ جرحان أك ألمان بالمريض، كيعؿقالجراحية، نجد

 الجنائي متكفر بعنصريو العمـ دفعمو مساس بسالمة المريض كيريد ىذه النتيجة، فالقص
 كمف ناحية أخرل إذا أمكف تبرير بعض الحاالت بنظرية انتفاء القصد (1)كاإلرادة 

 ال يمكف أف يككف كذلؾ في حاالت أخرل، مثؿ حالة بتر الجراح ؿالجنائي، فالحا
 حالة القضاء عمى الجنيف داخؿ رحـ االـ في كالدة عسرة كلمريض أحد أعضائو، أ

نقاذ  إنقاذا لحياة األـ، ففي ىذه الحاالت رغـ أف الطبيب ييدؼ الى شفاء المريض كا 
حياتو إال انو في الحالة األكلى يحدث لو عاىة كفي الحالة الثانية تعمد قتؿ الجنيف، 

ف كاف الباعث نبيالن دفالقص  الجنائي متكافر في ىذه الحاالت بعنصريو العمـ كاإلرادة كا 
 (2.)كىك شفاء المريض

كتعميؿ ذلؾ أف القصد الجنائي كالباعث كاف كانا يعبراف عف حالة ذىنية لدل الجاني 
في لحظة كقكع الجريمة إال انيما منفصالف عف بعضيما ألف انتفاء القصد الجنائي، 
يسقط الركف المعنكم لمجريمة في حاؿ ما إذا كانت الجريمة ال تقـك إال عمى القصد، 

 المبدأ ف حيف أف الباعث عمى ارتكاب الجريمة ال يؤثر في قياميا كقاعدة عامة، ألمؼ
 الباعث ليس ركنان مف أركاف الجريمة كليس فالمستقر عميو في الفقو كالقضاء، أ

عنصرا مف عناصرىا، كال أثر لو في كجكد القصد سكاء كاف ىذا الباعث نبيالن أك 
  (٣.)رديئان 

 مف قانكف العقكبات 192كقد نص عمى ىذا األصؿ بعض التشريعات، فنصت المادة 
ال يككف عنصران مف عناصر التجريـ إال في األحكاؿ التي  )المبناني عمى أف الدافع 

  كاألردني في المادة191ككذلؾ قانكف العقكبات السكرم في المادة  (عينيا القانكف 

                                                 
. مجمة القانكف كاالقتصاد–مسؤكلية األطباء كالجراحيف –محمكد محمكد مصطفى  (1) . 28 حزيراف ص 18    المصرية العدد الثاني السنة 
  11المسؤكلية الجنائية لمطبيب عف استخداـ األساليب المستحدثة في الطب ص -شعباف أبك عجيمة (2)
. 45المسؤكلية الجزائية لألطباء عف إفشاء السر الميني ص - مكفؽ عمي عبيد (3)
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ال يعتد بالباعث عمى  ) مف قانكف العقكبات العراقي عمى أنو 35كنصت المادة  . 67
 . (ارتكاب الجريمة ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ 

كتعميؿ ذلؾ أف الباعث ليس لو الصفو غير المشركعة في  حكـ القانكف فال تخمع 
الصفة الجنائية عمى النشاط الذم أتجو إليو ، في حيف ال تصادؼ صعكبة حيف تخمع 
الصفة الجنائية عمى القصد الجنائي، ألنو نشاط  نفسي أتجو إلى غرض غير مشركع 

، ألف القصد يمثؿ كجكدان حقيقيان بترجمة الفعؿ إلى أرض الكاقع بينما الباعث ما ىك إال 
.   انعكاس نفسي ليذا الكجكد 

كما يؤخذ عمى نظرية انتفاء القصد الجنائي كسند لإلباحة الطبية أف التمسؾ بيا يترتب 
 صدرت مف طبيب مرخص لو بالعالج أك مف ءعميو إباحة عامة لمعالج كنتائجو، سكا

. غير الطبيب
كنتيجة االنتقادات التي كجيت الى نظرية انتفاء القصد الجنائي كسبب إلباحة األعماؿ 

 محكمة النقض المصرية عف اتجاىيا القديـ مؤيدة ما ذىب اليو الفقو تالطبية، عدؿ
 ( 1). ال عبرة لمبكاعث النبيمة في انتفاء القصد الجنائيقالحديث، بأف

 ث القصد الجنائي كأساس إلباحة العمؿ الطبي، حيء فنبذت التمسؾ بنظرية انتفا
 ىك أجرل عممية جراحية غير مرخص بإجرائيا ذ، إالجرحقضت بمسؤكلية الحالؽ عف 

 (2.)كلك كاف غرضو مف ذلؾ شفاء المريض
ككذلؾ محكمة تمييز العراؽ ىي األخرل سارت عمى ىذا النيج مقررة رفض نظرية 

 اعتبرت في احد قراراتيا بأف ثانتفاء القصد الجنائي سببان إلباحة النشاط الطبي، حي
القياـ بزرؽ اإلبر مف قبؿ شخص غير مجاز بذلؾ كبنسب كمدد تختمؼ عف النسب 

 (3) كإعطاء مادة ضارة أفضت إلى المكتركالمدد المعدة طبيان، يعتب
 

                                                 
. 122المسؤكلية الجنائية لألطباء ص - أسامة عبد اهلل قايد  (1) . 230 ص 4 مجمكعة القكاعد القانكنية ج 1937 كانكف الثاني 4نقض مصرم  (2)
 .  12/4/1967 جنائيات 232قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ  (3)
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مف كؿ ما تقدـ يتضح لنا أنو ال يمكف التسميـ باف انتفاء القصد الجنائي ىك األساس 
القانكني لمشركعية العمؿ الطبي كانتفاء مسؤكلية الطبيب عف نتائج مباشرة األنشطة 

. الطبية
كالقكؿ بغير ذلؾ يفتح الباب عمى مصراعيو أماـ مف ىـ ليسكا بأطباء لممارسة 

. األعماؿ الطبية كالتعرض ألجساـ المرضى
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المطمب الثالث 
 حالة الضرورة

يقصد بحالة الضركرة الحالة التي يككف فييا الشخص في ظرؼ يضطره الى ارتكاب 
 عف نفسو أك مالو أك نفس الغير عفعؿ يعاقب عميو القانكف في الظركؼ العادية، ليدؼ

  (1). كاف في ىذا الفعؿ اعتداء عمى حقكؽ اآلخريفكأك مالو خطران جسيمان محدقان، كؿ
أك ىي الحالة التي يجد فييا اإلنساف نفسو أك مالو أك نفس الغير أك مالو ميددان بخطر 

 بارتكاب السمكؾ المككف إالجسيـ محدؽ عمى كشؾ الكقكع كال يستطيع التخمص منو 
أف السند Carlsloos ليذا يرل جانب مف الفقو كفي مقدمتو الفقيو االلماني (2)لمجريمة 

 دالقانكني إلعفاء الطبيب مف المسؤكلية الجنائية عف نتائج ممارسة النشاط الطبي، يعك
كيستند ىذا الجانب .الى تكافر حالة الضركرة الممجئة لمطبيب لممارسة ىذه األعماؿ
 يرل بأف ىناؾ أعماالن ذالفقيي في ذلؾ عمى الفكرة التي ترتكز عمييا حالة الضركرة، إ

يعاقب عمييا القانكف باعتبارىا افعاالن مجرمة قانكنان، إال أنيا تفقد ىذه الصفة كتصبح 
  (3)أفعاالن غير معاقب عمييا إذا كاف القياـ بيا ضركريان 

كما يذىب جانب مف الشراح الى ابعد مف ذلؾ بالقكؿ أف الضركرة العالجية ىي 
 تقديرىا راجع الى الطبيب تحت رقابة فالمعيار األساسي إلباحة كؿ عمؿ طبي، كيكك

كيتطمب ىذا الفريؽ في العمؿ الطبي في حالة الضركرة تكافر شركط معينة، . القضاء
 مطابقة العمؿ الطبي لممبادئ األكلية في العمـ، كأف تككف ىذه الضركرة مؤسسة امنو

عمى مجمكعة مف المعارؼ االكمينيكية  كالنفسية كالمعنكية ككجكب فيـ ىذه  
 

 (1)الضركرة بمعنى خاص 
                                                 

.  200 ص تالكجيز في شرح المبادئ العامة في قانكف العقكبا–عدناف الخطيب  (1)
. 1956دمشؽ الطبعة األكلى –     مطبعة الجامعة السكرية 

. 4 ص 1969دار النيضة العربية القاىرة سنة –حالة الضركرة في قانكف العقكبات –إبراىيـ زكي اخنكف  (2)
. عمميات نقؿ األعضاء البشرية كزرعيا–سميرة عايد الديات  (3) . 57 ص 1999الطبعة األكلى سنة –عماف –      مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع 
. 135 المرجع السابؽ ص –أسامة عبد اهلل قايد  (1)
في األساس القانكني لمشركعية العمؿ الطبي  –ضارم خميؿ محمكد . د (2)
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 كعمى ذلؾ فالطبيب الذم يجرم عممية جراحية لمريض ال يرتكب عمالن محظكران كلك 
 عمى اعتبار أف فقد ؾترتب عمى قيامو بعممو فقداف المريض أحد أعضاء جسمو، كذؿ

. العضك اقؿ ضرر مف المكت
كلعؿ المثاؿ البارز الذم يضربو شراح القانكف الجنائي تأييدا لحالة الضركرة في 
 (2)المجاؿ الطبي، ىك اإلجياض الضركرم الذم يقـك بو الطبيب انقاذان لحياة االـ 

فإسقاط الجنيف حفاظان عمى حياة االـ، إذا ما انذرت الكالدة المتعسرة بخطر ييدد حياة 
 تغميب لممصمحة العامة، كأيضااالـ، ىك تغميب لمصمحة االـ عمى مصمحة الجنيف، 

 (3.)مف المحافظة عمى حياة الجنيف، مما يكفر السند القانكني النتفاء مسؤكلية الطبيب
كالمقصكد ىنا اإلجياض المنصكص عميو بقانكف الصحة العامة متى تكافرت شركطو 

مف قانكف الصحة العامة  (8) الجنائي إذ نصت المادة اإلجياضكليس 
يحظر إجياض أية إمرأة حامؿ بأية طريقة كانت إال إذا استكجبت الضركرة )الفمسطيني

إنقاذ حياتيا مف الخطر بشيادة طبيبيف اختصاصييف أحدىما عمى األقؿ اختصاصي 
.         قانكف الصحة العامة األردني 62كبنفس المعنى المادة  (نساء ككالدة 

 التسميـ بيا يؤدم الى فكيؤخذ عمى ىذه النظرية كأساس النتفاء مسؤكلية األطباء، أ
 ما ا مف غير األطباء، إذلرفع المسؤكلية الجنائية عمف يمارس النشاط الطبي، حت

.  نتائجو كتناقضو مع المنطؽ السميـة ما ال يمكف قبكلو لخطكراتكافرت شركطيا، كىذ
كما يؤخذ عمى نظرية الضركرة كسند إلباحة ممارسة األنشطة الطبية انيا تعجز عف 
شمكؿ كافة صكر النشاط الطبي ضمف اإلباحة الطبية، مما يؤدم الى اعتبار العديد 

كمف ذلؾ  .مف األعماؿ الطبية خاضعة لمتجريـ لعدـ انطباؽ حالة الضركرة عمييا
 عمميات التجميؿ التي ؾأعماؿ الكقاية الطبية كتطعيـ األمصاؿ، كالمقاحات، ككذؿ

يجرييا  

                                                                                                                                               
.( 569مجمة العدالة ص )
. 352ص .1974مطبعة المعارؼ سنة –الجزء األكؿ –شرح قانكف العقكبات الجديد –حميد سعدم . د (3)
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 خاضعة لمتجريـ لك ح ىذه األنشطة الطبية، تصبعالطبيب لممريض برضائو، فجمي
 لعدـ تكافر شركط حالة الضركرة عمى ىذه األنشطة، ؾسممنا بنظرية الضركرة، كذؿ

 يفتح باب المسؤكلية الجنائية عمى مصراعيو في مكاجية القائميف بيذه  مكبالتاؿ
 ككذلؾ ال يمكف اعتبار نظرية الضركرة اساسان إلباحة العمؿ الطبي كانتفاء (1)األعماؿ 

المسؤكلية في التشريعات التي اعتبرت الضركرة مف مكانع العقاب كليس مف أسباب 
 كذلؾ الختالؼ النتائج التي تترتب (2). اإلباحة، كما ىك الحاؿ في التشريع العراقي

عمى اعتبار الضركرة سببان مف أسباب اإلباحة عنيا لك اعتبرت مف مكانع العقاب، 
 حيف أف أسباب اإلباحة م أف مكانع العقاب تنفي الركف المعنكم لمجريمة، ؼثحي

تنصب عمى الفعؿ المادم الذم يرتكبو الفاعؿ فتسمخ عنو الصفة الجرمية، كبالتالي 
فالفاعؿ المشمكؿ بأحد مكانع العقاب يككف بمنجاة مف المسؤكلية الجنائية كتبقى 

 المشمكؿ بأسباب اإلباحة يصبح بمنجاة عف االمسؤكلية المدنية متكافرة في حقو، بينـ
 فاعتبار الضركرة ضمف أسباب اإلباحة في مجاؿ (3). المسؤكلية الجنائية كالمدنية معان 

 ءالعمؿ الطبي يترتب عميو فضالن عف انتفاء المسؤكلية الجنائية لممعالج، انتفا
.  ما يجافي العدؿ كالمنطؽاالمسؤكلية المدنية، كىذ

 
 
 

كمف خالؿ ما تقدـ نستطيع القكؿ أف حالة الضركرة كاف كانت تصمح سببان لمنع مسائمة 
غير الطبيب جنائيان عف ممارسة النشاط الطبي، إذا تكافرت شركطيا، إال أنيا ال تصمح 

أف تككف سببان إلباحة النشاط الطبي، كذلؾ ألف المراد ىك البحث عف سبب إلباحة 
ىذا مف ناحية، كمف ناحية .األعماؿ الطبية كليس عف إيجاد مانع مف مكانع العقاب

                                                 
.( 570مجمة العدالة ص )–ضارم خميؿ محمكد . د (1)
 عمى حالة الضركرة بقكليا  1969 السنة111مف قانكف العقكبات العراقي رقـ ( (63))نصت المادة  (2)

 أخرل كبشرط إف يككف الفعؿ المككف لمجريمة ةمحدؽ  لـ يتسبب ىك فيو عمدان كلـ يكف في قدرتو منعو، بكسيؿال يساؿ جزائيان مف ارتكب جريمة ألجأتو إلييا ضركرة كقاية نفسو أك غيره أك مالو أك ماؿ غيره، مف خطر جسيـ       " 
". متناسبان كالخطر المراد اتقاءه كال يعتبر في حالة ضركرة مف أكجب القانكف عميو مكاجو ذلؾ الخطر 

. 570المرجع السابؽ ص –ضارم خميؿ محمكد . د (3)
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أخرل إذا أمكف تبرير بعض صكر النشاط الطبي التي تستكمؿ شركط الضركرة المانعة 
 صكران كثيرة ال تتكافر فييا شركط الضركرة كبالتالي يبقى فمف المسؤكلية الجنائية، فإ

. مكضكع رفع المسؤكلية الجنائية عف الطبيب فييا بال تبرير
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المطمب الرابع 
العادة 

ذىب جانب مف الفقو القديـ إلى أف مشركعية العمؿ الطبي كانتفاء مسؤكلية الطبيب 
عف األضرار التي تحدث نتيجة المزاكلة العادية لممينة، ترجع إلى العادة، حيث جرت 
العادة منذ القدـ عمى إعفاء الطبيب مف المسؤكلية عف األضرار التي يسببيا لمرضاه 
في مزاكلتو العادية لممينة كالعادة في االصطالح القانكني ىي القاعدة القانكنية التي 

    (1.)تنشأ كتثبت باستمرارىا مدة مف الزمف
إال أف العادة ال يمكف أف تككف أساسان قانكنيان لتبرير ممارسة األعماؿ الطبية كانتفاء 
ف كانت العادة في الماضي تعد  مسؤكلية الطبيب، كذلؾ لقدـ كاندثار ىذه النظرية، كا 
مصدران مف مصادر القانكف، إال أنيا فقدت أىميتيا في العصر الحديث، حيث حمت 

محميا السمطة التشريعية، مما أدل إلى تجريد العادة مف أم تأثير عمى قانكف 
العقكبات، إذ لـ يرد أم نص في قانكف العقكبات عمى اعتبار العادة مف أسباب اإلباحة 
أك مكانع العقاب، كلذلؾ فإف العادة تصطدـ بمبدأ ىاـ مف مبادئ القانكف الجنائي كىك 

 كىك الذم يؤكد عمى عدـ صالحية (2)، مبدأ ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكني
. بنظرية العادة سببان إلباحة األعماؿ الطبية كانتفاء مسؤكلية الطبي

 
 

                                                 
. 192مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات ص - عبد الحميد الشكاربي. د (1)
. 35 المسؤكلية الجزائية لألطباء عف إفشاء السر الميني ص –مكفؽ عمي عبيد  (2 )
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المطمب الخامس 

  (قصد العالج  )مشروعية الغرض 
يرل أصحاب ىذه النظرية أف ممارسة األنشطة الطبية كالجراحية مباحة كمشركعة، 

كتستمد ىذه اإلباحة مف مشركعية الغرض الذم مكرست مف اجمو، كىك قصد العالج 
كشفاء المريض، حيث أنيا الكسيمة الكحيدة لمنع أك لمقضاء عمى األمراض التي يبذؿ 

. المشرع جيده التقائيا
كاألصؿ أف عدـ مشركعية الفعؿ يعد عنصران مف عناصر تككيف الجريمة، إال أف ىناؾ 
أعماؿ تعد مشركعة رغـ أنيا تشكؿ اعتداء عمى حقكؽ محمية قانكنان، كذلؾ ألف ىدؼ 

ىذه األعماؿ يككف نبيالن كمنيا األعماؿ الطبية حيث تؤدم ىذه األعماؿ لغرض 
مشركع تقره النظـ االجتماعية كتؤيده الدكلة، كىك الحفاظ عمى حياة المكاطنيف كصكف 

  (1.)صحتيـ
إال أف عيكب ىذه النظرية تجعميا ال تصمح اساسان إلباحة العمؿ الطبي كانتفاء 

ف كانت تصمح بيانان لممحكمة في إجازة عمؿ الطبيب، إال  مسؤكلية الطبيب، ذلؾ أنيا كا 
أنيا ال تصمح سندان قانكنيان دقيقان ليذه اإلجازة ألف فييا نكعان مف التعميـ مما يجعميا 

غير صالحة لمتفرقة بيف الطبيب كغير الطبيب، كىذا بدكره يسمح لغير الطبيب 
التعرض ألجساـ المرضى مبرران تدخمو بقصد عالج المريض كىك في النياية غرض 

. مشركع
 

 

                                                 
. 196مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات ص - عبد الحميد الشكاربي. د (1) 

. 220 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –مصطفى كامؿ .     د
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الخالصة 
كبعد ىذا العرض لمنظريات السابقة التي قيمت كأساس إلباحة األعماؿ الطبية مف 

 كاالنتقادات التي إصطدمت بيا كؿ مف ىذه النظريات؛ نستطيع دحيث حجج التأيي
القكؿ أف كؿ مف ىذه النظريات قد إصطدمت بجممو مف االنتقادات التي تيدـ 

.  صالحيتيا أك تجعميا محؿ التشكيؾ كأساس إلباحة األعماؿ الطبية
فرضاء المريض ال ينطكم عمى قيمة قانكنية مف حيث االباحة، كذلؾ الف حؽ الفرد 
في سالمة جسده ليس حقان مطمقان بؿ مقيد بحقكؽ المجتمع كبالتالي يبقى حؽ المجتمع 
قائمان كيظؿ فعؿ االعتداء خاضعان لمتجريـ، فرضاء األـ باإلجياض ال يبيح لمطبيب 

. إجراء ىذه العممية
كبالنسبة لنظرية انتفاء القصد الجنائي، فقصد اإليذاء قائـ عند الطبيب طالما يرتكب 
الفعؿ عف إرادة كعمـ باف مف شأف فعمو المساس بجسـ المريض كبصحتو كاف كاف 
الباعث عمى ارتكاب الفعؿ نبيالن، كالقاعدة اف نبؿ الباعث ال يعني انتفاء القصد 

. الجنائي
أما نظرية الضركرة فيي تمثؿ ظرفان عامان لو معناه في القانكف، كباإلضافة إلى 

االنتقادات التي كجيت ليذه النظرية فإف فييا إىدار إلرادة المريض كىي مف المبادئ 
كبخصكص العادة  . المستقرة التي ال يجكز التغاضي عنيا

فقد فقدت تأثيرىا في عصرنا كحمت محميا السمطة التشريعية كلـ يعد ليا أم أىمية 
قانكنية بدليؿ عدـ كجكد أم نص قانكني يدؿ عمى اف العادة مف أسباب اإلباحة أك مف 
مكانع العقاب، كما أنيا تصطدـ بمبدأ ال عقكبة كال جريمة إال بنص كالذم يؤكد عدـ 

. صالحيتيا كسبب مف أسباب اإلباحة أك مكانع العقاب
كبالنسبة لمشركعية الغرض ففي ىذه النظرية مف التعميـ ما يجعميا غير صالحة 

العتمادىا كأساس لمشركعية النشاط الطبي حيث أنيا ال تفرؽ بيف الطبيب ألجساـ 
. المرضى
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المبحث الثاني 
األساس القانوني الحديث 

أماـ االنتقادات التي كجيت إلى النظريات السابقة ذىب معظـ فقياء القانكف الجنائي 
الحديث إلى تبني نظرية الترخيص القانكني كأساس إلباحة النشاط الطبي، كما ذىب  
القميؿ مف الفقو إلى القكؿ بنظرية المصمحة االجتماعية كأساس لمشركعية األعماؿ 
الطبية لذا سنتناكؿ في البحث نظرية الترخيص القانكني كسبب لإلباحة الطبية في 
. المطمب األكؿ ثـ نبحث المصمحة االجتماعية في المطمب الثاني مف ىذا المبحث

المطمب األول 
 {استعمال الحق}نظرية الترخيص القانوني 

 
يكاد إجماع فقياء القانكف الجنائي المحدثيف ينعقد عمى أف إباحة األعماؿ الطبية ترجع 

 مف خالؿ القكانيف المنظمة لمينة الطب يرخص لألطباء عالى إجازة القانكف، فالمشر
مباشرة األعماؿ الطبية التي تستكجبيا حالة المريض ما داـ أنيا تتجو الى الشفاء كلك 

تضمنت مساسان بسالمة الجسـ، فترخيص المشرع لمينة الطب، كتنظيمو ممارستيا يفيد 
إباحتو كافة األعماؿ الطبية الضركرية المالئمة لحالة المريض، كالتي تيدؼ الى 

  (1.)الحفاظ عمى حياتو كسالمة صحتو
كىذا ما ذىب اليو معظـ فقياء القانكف الجنائي الفرنسي، مثؿ جارسكف 

 إذ يرل ىؤالء الفقياء أف أساس مشركعية العمؿ Georges Vidalكجارككفيداؿ،
  الطبي إنما يستند عمى كاقعة مبينة بتصريح القانكف، كيقكؿ بأف إعفاء الطبيب مف

 

                                                 
. النظرية العامة لمحؽ في سالمة الجسـ–عصاـ احمد محمد . د (1)

 . 927 ص1988       رسالة دكتكراه كمية الحقكؽ جامعة القاىرة سنة
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المسؤكلية عف حكادث العالج ترجع الى سبب مف اسباب اإلباحة كىك إذف القانكف، 

 (1). كليس رضاء المريض أك القصد الجنائي
كتأييدا لما ذىب الفقو صدرت العديد مف األحكاـ القضائية التي تؤكد أف الطبيب ال 
يعد مرتكبان لجريمة الجرح عمدان الف القانكف قد رخص لو إجراء العمميات الجراحية 

  (2)بأجساـ المرضى 
حيث قضت محكمة تمييز العراؽ، بأف الشخص غير المرخص لو بزرؽ اإلبر إذا زرؽ 

إبرة لمريض فأكدل بحياتو، يعاقب طبقان لما تقضي بو قكاعد التجريـ العامة، حسبما 
يفضي اليو فعمو مف نتائج، باعتباره غير مرخص بإجراء ىذا النشاط مف األنشطة 

 كما قضت محكمة النقد المصرية بأف الطبيب ال يعد مرتكبان لجريمة الجرح (3)الطبية 
عمدان ألف قانكف مينتو اعتمادان عمى شيادتو الدراسية قد رخص لو بمكجبيا إجراء 

العمميات الجراحية بأجساـ المرضى، كبيذا الترخيص ترتفع المسؤكلية الجنائية عف فعؿ 
 (4). الجرح

حيث نصت . كقد ضمت بعض التشريعات في نصكصيا ما يفيد ىذا المعنى
ال جريمة إذا كقع الفعؿ استعماالن " مف قانكف العقكبات العراقي عمى أف ( (41))المادة

عمميات الجراحة كالعالج عمى ........لحؽ بمقتضى القانكف، كيعتبر استعماالن لمحؽ
أصكؿ الفف متى أجريت برضاء المريض، أك ممثمو الشرعي أك أجريت بغير رضاء 

". المريض في الحاالت العاجمة 
  

                                                 
. 1935الطبعة الثانية – في القانكف الجنائي كعمـ العقاب ةفيداؿ كمانيكؿ، محاضر (1)

. 113-112المرجع السابؽ ص –     ذكره الدكتكر محمد فائؽ الجكىرم 
( 578المرجع السابؽ ص–مجمة العدالة )–ضارم خميؿ محمكد .        د

. 127المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –أسامة عبد اهلل قايد . د (2)
 . 12/4/1967 جنايات عراقي 332قرار رقـ  (3)

 .182 األكؿ ص دالفقو الجنائي، المجؿ–         أشار إليو عباس الحسني 
. 602 ص 368رقـ / 2/ مجمكعة القكاعد القانكنية ج1932 أكتكبر 24نقض مصرم  (4) . 585 ص 417رقـ  / 4/ ج1939 أكتكبر 23    نقض 

  716 ص 211 رقـ 8 سنة 1957 أكتكبر 15    نقض 
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منو عمى أف ( (62))في المادة 1960 لسنة 6ككذلؾ نص قانكف العقكبات األردني رقـ 
ج العمميات الجراحية كالعالجات الطبية المنطبقة عمى أصكؿ ........يجيز القانكف" 

الفف، شرط أف تجرم برضى العميؿ أك رضى ممثمو الشرعي أك في حاالت الضركة 
مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عمى اف ( (42))كما نصت المادة ". الماسة 

ال تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى كؿ مف ارتكب بنية سميمة عمالن بحؽ مقرر بمقتدل  )
 (الشريعة أك القانكف أك تنفيذان ألمر مشركع 

مف قانكف العقكبات المصرم، التي تقضي بانتفاء ( (60))كبنفس المعنى المادة 
مسؤكلية مف ارتكب فعالن بنية سميمة عمالن بحؽ بمقتضى الشريعة، كعمؿ الطبيب بيذا 

غير أف نظرية الترخيص القانكني (. (60))المعنى تعتبر مف الحقكؽ التي تقرىا المادة
لـ تسمـ مف االنتقادات، حيث أف ىذه النظرية تمنح الطبيب حرية كاسعة في أف 

يستعمؿ حقو في عالج المريض أك ال يستعممو مطمقان، كلك كاف ىذا المريض في حالة 
ككذلؾ في الحالة التي يرفض فييا المريض ( 1). تستكجب التدخؿ الطبي العاجؿ

العالج، كيتصرؼ الطبيب بغير ذلؾ، ال يستطيع االستناد في تبرير فعمو الى ترخيص 
القانكف، كبالتالي ال يكجد أم مانع يمنع العدالة الجنائية مف تطبيؽ نصكص قانكف 

العقكبات التي تسبغ الحماية القانكنية عمى حقكؽ جميع األفراد، ضد أم اعتداء يصيب 
  (2)سالمتو الجسدية 

كالحقيقة أف ترخيص القانكف بمزاكلة مينة الطب يعد كاشفان لحؽ الطبيب في ممارسة 
. مينة الطب كليس منشئان ليذا الحؽ

مما يدعك الى القكؿ بأف نظرية الترخيص القانكني منفردة ال تسعؼ بأف تككف سندان 
. إلباحة األعماؿ الطبية كانتفاء مسؤكلية الطبيب

 

 

                                                 
. 582المرجع السابؽ ص –ضارم خميؿ محمكد . د (1)
. 56المسؤكلية الطبية مف الكجية الجنائية ص –حميد السعدم . د (2)
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المطمب الثاني 
نظرية المصمحة االجتماعية 

في الكاقع أف التقدـ اليائؿ في العمـك الطبية كما صاحب ذلؾ مف تطكر المفاىيـ 
 النظريات السابقة التي قيمت كأساس لمشركعية العمؿ ؿجع, القانكنية كاالجتماعية

ال سيما الحديثة , الطبي عاجزة عف تغطية كتفسير جميع ممارسة األنشطة الطبية
ككنيا كظيفة  , لذلؾ برزت في التيارات المعاصرة رؤية جديدة لمينة الطب. منيا

نسانية كالمتمثمة في الحفاظ عمى ,  عمى تحقيؽ مصمحة اجتماعيةةمنطكم, اجتماعية كا 
صحة كحياة أفراد المجتمع لمقياـ بكظائفيـ االجتماعية التي يفرضيا النظاـ االجتماعي 

. تحقيقان لممصمحة العامة
كأماـ قصكر النظريات السابقة نادل جانب مف الفقو الحديث بفكرة المصمحة 

حيث يرل الدكتكر أسامة القايد اف , االجتماعية كأساس لمشركعية العمؿ الطبي
 ألف فكرة ؾالمصمحة االجتماعية ىي السند القانكني إلباحة األعماؿ الطبية كذؿ

المصمحة االجتماعية تصمح سندا لمشركعية بعض األعماؿ الطبية التي تعد في نظر 
الفقو كالقضاء غير مشركعة لتجردىا مف قصد العالج أك الشفاء مثؿ اقتطاع كزرع 

 تحققو مف الـ, األنسجة كاألعضاء البشرية مف شخص مشافى إلى أخر مريض
كما أف المصمحة االجتماعية , مصمحة اجتماعية تسمك عمى المصالح الشخصية

تفرض عمى كافة الناس كاجب احتراـ القكاعد الخاصة بممارسة مينة الطب، كىذا 
. بدكره يحقؽ الغاية مف ضركرة الحصكؿ عمى ترخيص القانكف لممارسة ىذه المينة
كما أف المصمحة االجتماعية عندما تنطكم عمى الحفاظ عمى صحة كحياة أفراد 

المجتمع فأنيا تكجب عمى الطبيب أف يحتـر القكاعد كاألصكؿ الطبية التي يترتب عمى 
فضالن عف أف المصمحة االجتماعية تفرض عمى الجميع كاجبان . إتباعيا شفاء المريض

 عامان يتمثؿ في مراعاة كاحتراـ حؽ اإلنساف في الحياة، كفي حقو في التعبير عف
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أرادتو، كبذلؾ فإف العمة مف تكافر رضاء المريض بالعمؿ الطبي تتحقؽ مف خالؿ فكرة 
 ( 1. )المصمحة االجتماعية

ككذلؾ يمكف االستناد الى المصمحة االجتماعية في الحاالت التي يصعب فييا 
الحصكؿ عمى رضاء المريض في الظركؼ االستثنائية التي تكاجو بيا الدكلة بانتشار 

كباء أك مرض معدم، حيث يككف الطبيب في ىذه الحاالت، غير ذم حاجة 
الستحصاؿ رضاء آالؼ كربما مالييف األشخاص المعرضيف لإلصابة، تمييدان لمقياـ 

. بعمميات الكقاية
ذلؾ أف نشاط األطباء في ىذه الحالة إنما يرـك عف تحقيؽ مصمحة عامة كالمتمثمة 

 ( 2)بمصمحة الفرد كالمجتمع 
كبيذا يمكف تالفي االنتقادات المكجو إلى نظرية الضركرة حيث يمكف الرد عمى ىذه 

ذا كاف البعض قد أنتقد نظرية الترخيص . االنتقادات بترجيح المصمحة االجتماعية  كا 
القانكني عمى اعتبار أف الترخيص يجيز لمطبيب ممارسة المينة كلكنو ال يمزمو معالجة 

المريض في بعض الحاالت، فانو يمكف تالفي ىذا االنتقاد مف خالؿ اعتناؽ نظرية 
المصمحة االجتماعية، التي تفرض عمى الطبيب القياـ بالنشاط الطبي في الحاالت 

التي تقتضي ذلؾ حيث يقع امتناع الطبيب في ىذه الحالة ضمف دائرة المكاقؼ السمبية 
كىذا ما أكدتو نصكص الكثير مف . التي تتنافى مع المصمحة االجتماعية العامة

التشريعات الجنائية التي تعاقب عمى االمتناع عف تقديـ المساعدة بدكف عذر إلى كؿ 
.   شخص مجني عميو في جريمة أك مميكؼ في كارثة

ىذا كيجدر بنا اإلشارة إلى أف القانكف الجنائي عندما يضع القكاعد التي تعاقب عمى 
األفعاؿ الماسة بسالمة جسـ اإلنساف، ليس ىدفو تحقيؽ مصمحة المجني عميو الخاصة 

نما ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة المجتمع أيضا .   فحسب، كا 

                                                 
. 141 -139المسؤكلية الجنائية لألطباء ص -أسامة عبد اهلل قايد (1)
. 110المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص –إيياب يسر أنكر . د (2)
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كطبقان ليذا المفيـك نستطيع القكؿ بأف التشريعات الجنائية التي تبيح ما يقـك بو األطباء 
 شخص امف أفعاؿ عمى جسـ اإلنساف، تعد مف قبيؿ جرائـ الجرح أك اإليذاء لك ارتكبو

غير مرخص بممارسة مينة الطب، تعمؿ ىذه اإلباحة بالمصمحة االجتماعية التي 
تطمب أف يؤدم كؿ فرد مف أفراد المجتمع كظيفتو االجتماعية المنكطة بو خدمة 
لممجتمع الذم يعيش فيو، كالتي تيدؼ الى تحديد غرض العمؿ الطبي، بما يخدـ 

مصمحة المجتمع كسالمة أفراده ليككنكا عناصر نافعيف ألداء كاجباتيـ كخمؽ مجتمع 
. سميـ

كبعد نستطيع القكؿ بأف أيان مف ىذه النظريات منفردة ال تسعؼ بأف تككف سببان كافيان 
إلباحة ممارسة األنشطة الطبية، كنرل بأف تبرير مشركعية األعماؿ الطبية، يرجع الى 

. اجتماع الترخيص القانكني بمزاكلة ىذه المينة كالمصمحة االجتماعية
 كذلؾ ألف المشرع بترخيصو ليذه المينة كتنظيـ شركطيا، قد أباح ممارستيا، كرفع 

. الصفة التجريمية عف األفعاؿ التي تعد مف قبيؿ الجرائـ لك ارتكبيا غير الطبيب
كترخيص المشرع ليذه المينة لـ يكف اعتباطان، إنما لمفائدة التي تسدييا ممارسة ىذه 
المينة، لكؿ مف الفرد كالمجتمع، كذلؾ إف كاف مف حؽ الفرد اف يبقى جسمو سميمان 

معافا، فالمجتمع كذلؾ ييمو سالمة كؿ فرد مف أفراده، ليستطيع كؿ فرد مف أفراده اف 
. ينيض بكاجبو، الذم يفرضو عميو النظاـ االجتماعي تحقيقان لممصمحة العامة

فالمشرع بإباحتو لمطبيب ممارسة األنشطة الطبية، إنما ييدؼ مف ذلؾ منحو مركزان 
قانكنيان يؤىمو اف يؤدم مف األفعاؿ عمى المرضى ما يعتبر جرائـ لك أتاىا غيره ممف 

 عف ىذه الصفة، كىذا المركز القانكني يتبمكر في أساسيف لإلباحة كىـ إجازة دىك مجر
القانكف في الحاالت التي يجكز فييا لمطبيب القياـ بالعمؿ الطبي أك االعتذار عنو 
كالمصمحة االجتماعية التي تكجب عمى الطبيب القياـ بالنشاط الطبي في الظركؼ 

التي تقتضي ذلؾ إذ اف مصمحة المجتمع تعمك عمى كؿ المصالح الخاصة 
. كالشخصية
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الفصل الثاني 
شروط إباحة األعمال الطبية ومسؤولية الطبيب في حالة مخالفة 

 ىذه الشروط
مف حقكؽ اإلنساف األساسية حقو في سالمة جسده حيث ال يجكز ألم كائف اف يمس 

بو أك يعتد عميو فيك حقو في الحياة، كيسبغ القانكف عادة حماية جنائية عمى حؽ 
اإلنساف في سالمة جسده كالحماية في حؽ الحياة، كمما ال شؾ فيو اف ممارسة العمؿ 

الطبي كالجراحي يقتضي المساس بسالمة جسـ اإلنساف مف الناحية القانكنية، كلكف 
مف المتفؽ عميو اباحة ىذا العمؿ مف قبؿ الطبيب الف اليدؼ مف ىذا المساس ىك 
تحقيؽ مصمحة المريض، إال اف استعماؿ ىذا الحؽ مف جانب الطبيب مقيد بشركط 

معينة لكي يككف العمؿ الطبي مشركعان كالتي مف شأف تخمفيا إخراج عمؿ الطبيب مف 
دائرة المشركعية كبالتالي خضكعو لممسؤكلية الجنائية كأم شخص مجرد مف ىذه 

. الصفة كيسأؿ عف جريمة عمدية أك غير عمدية حسب األحكاؿ
كلتكضيح ذلؾ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف  

. الشركط الكاجب تكافرىا إلباحة األعماؿ الطبية: المبحث األكؿ
. مسؤكلية الطبيب في حالة مخالفة شركط اإلباحة: المبحث الثاني
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المبحث األول 
الشروط الواجب توافرىا إلباحة األعمال الطبية 

 
عرضنا في الفصؿ السابؽ النظريات كاالتجاىات الفقيية حكؿ أساس مشركعية العمؿ 

الطبي كتبيف لنا صعكبة إسناد مشركعية العمؿ الطبي إلى أم مف ىذه النظريات 
منفردة، كأماـ ىذا القصكر نرل اف نكضح الشركط التي ال بد مف تكافرىا حتى يككف 

العمؿ الطبي مباحان كمشركعان، إذ يجب اف يككف المريض راضيان بالعالج الذم سيجرل 
عميو كما يجب اف يككف الطبيب الذم يجرم العالج مرخصان بذلؾ كمتبعان االصكؿ 
العممية في العالج، كاف يككف القصد مف مباشرة ىذا النشاط ىك عالج المريض 

كشفائو، كسكؼ نك ضح ىذه الشركط مف خالؿ أربعة مطالب نعرض كؿ شرط منيا 
. بمطمب خاص

. رضاء المريض بالعالج: المطمب األكؿ
. ترخيص القانكف:        المطمب الثاني
. إتباع األصكؿ العممية في الطب:        المطمب الثالث
. قصد العالج كالشفاء: المطمب الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

المطمب األول 
رضاء المريض 

 
مف الحقكؽ األساسية لمفرد حقو في الحياة كحقو في سالمة بدنو كنفسو كعقمو، كىذا 

الحؽ يقتضي تجريـ كؿ فعؿ يرتب مساسان بسالمة الجسـ ايان كانت درجتو أك طبيعتو، 
  (1). إذ أف ىذا الفعؿ يشكؿ جريمة أك خطأ يستكجب العقاب

ذا كانت التشريعات الجنائي  قد استثنت األعماؿ الطبية مف ىذه القاعدة إال أف ةكا 
مباشرة ىذه األعماؿ مف جانب الطبيب، يجب أف تتـ بمكافقة المريض، كقد كانت 

مكافقة المريض في بادئ األمر تتـ بصفة كدية كاختيارية، دكف أف يككف أساسيا حقان 
. لممريض

 كبتطكر األعماؿ الطبية الحديثة كما أسفر عنو ىذا التطكر مف اكتشافات كأبحاث 
. كنظريات في مجاؿ التشخيص كالعالج، ازدادت المخاطر المترتبة عمى ىذه األعماؿ

مما أدل الى زيادة االىتماـ بمكافقة المريض عمى العالج حماية لحقكؽ المريض 
المشار الييا، كضمانان لمصمحة الطبيب في عدـ التعرض لممسؤكلية القانكنية بكجو 
عاـ، في حالة تحقؽ أم خطر مف تمؾ األخطار، إلى أف أصبحت المكافقة عمى 

  (2). العالج حقان لممريض يقابمو التزاـ  في مكاجية الطبيب
 

كبذلؾ أصبح رضاء المريض شرطا ضركريان إلباحة العمؿ الطبي، فال يككف العمؿ 
 (  3)الطبي مشركعان إال إذا رضي المريض بو كعمـ بأخطاره 

                                                 

 
. 428 ص 1993 شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص –محمكد نجيب حسني . د (1) . 35 المسؤكلية المدنية كالجنائية لألطباء ص –إيياب يسر أنكر  (2)
. 162المسؤكلية الجنائية لألطباء ص -أسامة عبد اهلل قايد. د(3)
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كذلؾ ألف الطبيب ليس مسمطان عمى أجساـ المرضى إنما ىك مفكض في عالجيـ إذا 
دعي، كبالتالي ال مناص مف رضاء المريض عندما يككف في حالة تمكنو مف تقديـ 

 (1 ).ىذا الرضا، كليس بكسع الطبيب أف يتحدل رغبة المريض
كالعمة مف اشتراط رضاء المريض في العالج ىي رعاية ما لجسـ اإلنساف مف حصانو، 

 (2.)حيث ال يجكز أف يرغـ شخص عمى مساس بجسمو كلك كاف ذلؾ في مصمحتو
كمف السكابؽ التاريخية في ىذا المجاؿ، الحكـ الذم صدر عف المحكمة العميا 

 حيث قدرت المحكمة أف 1905عاـ  ((Minnesotaاألمريكية في كالية منسكتا 
الحككمة الحرة يجب أف تضمف حرية الفرد كحقكقو األساسية، كمف أىميا حقو في 

الحياة كحقو في سالمة جسمو، األمر الذم يتطمب مكافقتو قبؿ مباشرة أم إجراء طبي 
 بأف العقد الذم 1951 كما حكمت محكمة النقض الفرنسية سنة(3.)أيان كاف الغرض منو

يجرم بيف الجراح كالمريض يتضمف بصكرة أساسية التزامو بعدـ أجراء أم جراحة يراىا 
.  مفيدة إال بعد الحصكؿ عمى رضاء المريض

ككذلؾ في القضاء المصرم، جاء في احد أحكاـ محكمة جنايات اإلسكندرية أنو إذا 
أنو ال يجكز لمطبيب في قيامو بكظيفتو المرخص لو " كاف مف المسمـ بو فقيان كقضائان 

ال كجبة ........... بيا فإف ذلؾ مشركعان برضاء المريض بو رضاء غير مشكب، كا 
 (4)مسائمتو عف األضرار التي يسببيا 

 
 
 

                                                 
. 139 ص 1992شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ - فخرم الحديثي. د (1)
. 120 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –محمكد نجيب حسني . د (2) . 31المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص –إيياب يسر أنكر –مشار إليو  (3)
-106 عادؿ عبد إبراىيـ، حؽ الطبيب في ممارسة األعماؿ الطبية كمسؤكليتو الجنائية  ص –مشار إلى ذلؾ (4)

108 .
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جراء العالج عميو، قد يككف شفاىة أك كتابة، كقد  كرضاء المريض بالتعرض لجسمو كا 
يككف ضمنيان، حيث يستفاد مف فعؿ أك تصرؼ أك مكقؼ معيف، يفيد المكافقة الجدية 

لممريض  أك مف يمثمو عمى إجراء طبي معيف، كما يفيـ ذلؾ مف مجرد مراجعتو 
لمطبيب في عيادتو، أك دعكتو لمباشرة المعالجة في المسكف أك مف مجرد إدخالو غرفة 

العمميات باستثناء بعض الحاالت التي يشترط فييا أف يعبر 
 (1)عف الرضا كتابة، مثؿ العمميات الجراحية خاصة الخطيرة منو 

كلكي يككف الرضا ذا قيمة قانكنية، يجب أف يكضح لممريض نكع العالج أك الجراحة 
 (2).  بينة مف األمرلحتى يعتد برضائو، كىك عؿ

 
ليذا ال يستساغ القكؿ بأف رضا المريض يستفاد ضمنان مف مجرد ذىاب المريض الى 
عيادة الطبيب، اك بمجرد استدعاء الطبيب إلى المسكف، بؿ يجب اف يككف الرضا 

صريحان كذلؾ ألف األعماؿ الطبية متنكعة، كقد يرضى المريض ببعضيا دكف البعض 
اآلخر، فرضاء المريض بمراجعة الطبيب لمفحص غير رضائو بالعالج اك إجراء 
 (3)عمميات الجراحة، لذلؾ يجب أف يعمـ المريض بطبيعة العمؿ الطبي كالرضاء بو 

كىذا الرأم يتناسب مع اعتبار رضاء المريض شرطان مف شركط مباشرة العمؿ الطبي 
.  األعماؿ الطبيةإباحةكليس سببان مف أسباب 

 
كالرضا . كالشرط في الرضا أف يككف حران كأف يككف صريحان كأف يصدر مف ذم صفة

الحر، ىك المنبعث عف إرادة حرة كاعية، كالمعبر عف اإلرادة الحقيقية  
 
 

                                                 
 . 283 مسؤكلية األطباء كالجراحيف ص –محمكد محمكد مصطفى . د (2) . 377 ص 1962 مبادئ القسـ العاـ في التشريع العقابي المصرم –رؤكؼ عبيد . د (1)
 . 175 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –محمكد نجيب حسني . د (3)
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 ( 1)لممريض كليس مصدره التيديد كاإلكراه كالغش كالخداع 
كيعني الرضا الحر أف يختار المريض التدخؿ كالعالج أك أف يرفض بمحض إرادتو، 
حيث أف المريض إنساف لو حؽ عمى جسده كصحتو، كىذا الحؽ ال يجكز االعتداء 

  (2.)عميو اك المساس بو إال برضاء المريض
كيككف الرضا صريحا، إذا صدر بعبارات كتابية أك شفيية تدؿ صراحة بصفة مباشرة 

كقاطعة الداللة بما ال يدع مجاؿ لمشؾ عمى قصده في قبكؿ العالج أك التدخؿ الطبي، 
المقترح مف جانب الطبيب، كالرضا الصريح أصدؽ الصكر في التعبير عف اإلرادة 

 (3.)الحقيقية
أما بالنسبة لمشرط الثالث مف شركط رضاء المريض، يتمثؿ بكجكب صدكر الرضا 

ممف يممؾ إصداره، كىك المريض نفسو إذا كاف بالغان راشدان، أك رضا كلي المريض أك 
  (4. )المسؤكؿ عنو إذا كاف غير أىؿ، لمرضاء، أك في حالة تجعؿ رضائو غير صحيح
ذا كاف رضا البالغ الراشد ليس محؿ خالؼ فإف الخالؼ يثكر في الفقو كالقضاء  كا 

. حكؿ رضاء الصغير كعديـ األىمية كالزكجة
............ الصغير: أوالً 

ثار تساؤؿ عف مدل سمطة الكالديف في رفض التدخؿ الطبي لصالح األبناء، إذ 
قد يحصؿ خالؼ بيف الزكجيف حكؿ عالج ابنيما الصغير، فبأم الرأييف يعتد؟  

 
 
 

 

                                                 
. 255المرجع السابؽ ص –محمكد نجيب حسني . د (1) . 168المسؤكلية الجنائية لألطباء ص -أسامة عبد اهلل قايد (2)
. 98 المسؤكلية المدنية كالجنائية لألطباء ص –إيياب يسر أنكر  (3)
. 120 ص 1972 مطبعة اإلرشاد بغداد 21 شرح قانكف العقكبات العراقي الجديد ص –عباس الحسني  (4)
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ذىب رأم إلى أف الطبيب يجب أف يحتـر رأم الكالديف، كيرفض العالج إف ىـ 
 (1)رفضا حتى كلك كاف لصالح الطفؿ المريض 

بينما ذىب رأم آخر الى التفرقة بيف ما إذا كانت المكافقة قد صدرت عف األب 
فإذا صدرت المكافقة عف األب يككف تدخؿ الطبيب مشركعان عمى .أك عف أالـ

 صاحب الشككة في الحياة ككه, أساس أف األب ىك الكلي الشرعي لمصغير
أما إذا رفض األب التدخؿ الطبي ككافقت عميو األـ اتجو رأم إلى أنو ال , الزكجية

 أف تستدعي حالة مكه, يباح عمؿ الطبيب في ىذه الحالة إال بشركط معينة
 ال يككف مف شاف اإلجراء اإلضرار بصحة الصغير أك فكأ, الطفؿ ىذا التدخؿ

 كيشير ىذا الرأم إلى أف (2)تعرضو لمضاعفات مستقبمية كلك كانت محتممة 
كلكف في حاالت الضركرة كاالستعجاؿ . األمر يتعمؽ بحقكؽ مشتركة بيف الكالديف

يجكز لمطبيب أف يباشر كؿ ما ىك الـز لحماية كصحة الصغير كلك رفض 
. الكالديف

. عديم األىمية بسبب عاىة عقمية أو جنون- ثانيا
 قد يككف المريض مصابان بعاىة عقمية أك نفسية تضعؼ قدرتو عمى اإلدراؾ 
كبيذه الحالة تككف إرادتو غير معتبرة قانكنان، كلكف مف غير المنطؽ أف يحـر 

كبخصكص عديـ األىمية . عديـ األىمية ليذا السبب مف حقو في الرعاية الصحية
انفصاـ  )يفرؽ بيف حالتيف، حالة الجنكف المطبؽ كالجنكف غير المطبؽ

فالمصاب بالجنكف المطبؽ عديـ األىمية كيطبؽ عميو ما يطبؽ عمى  (الشخصية 
الصغير، بينما المصاب بالجنكف غير المطبؽ أم المتقطع ككاف يرفض العالج  

إال إذا كانت الضركرة تدعك إلى التدخؿ . عند إفاقتو فإف إرادتو يجب أف تحتـر
 (3. )الطبي

 

                                                 
. 246محمد فائؽ الجكىرم مرجع سابؽ ص .  نقالن د– 163مانش ص  (1)  .   284 – 283مسؤكلية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب كمساعديو ص –احمد محمكد إبراىيـ سعد . د (2)
. 247المرجع سابؽ ص –محمد فائؽ الجكىرم  (3)
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. الزوجة: ثالثاُا 
بالنسبة لمزكجة ثار خالؼ فقيي حكؿ حؽ الزكج بالمكافقة أك الرفض بالنسبة لما 

المتعمؽ بيا كأعماؿ الكالدة، فقد ذىب , يجرم عمى زكجتو مف أنكاع العالج
البعض إلى أف الرضا حتى يحدث أثره يجب أف يصدر مف صاحب الشأف أم 
المريض كقاعدة عامة، ليذا يرل ىذا الجانب الفقيي أف رضاء الزكجة يكفي 

 كلكف (1)لمباشرة ما تطمبو حالتيا مف أنكاع العالج بغض النظر عف مكافقة الزكج
يختمؼ األمر في بعض حاالت الكالدة كاإلجياض الضركرم، عندما يككف 

ما التضحية  الطبيب بيف خياريف، إما التضحية بالجنيف حفاظان عمى حياة أالـ، كا 
. باألـ إنقاذا لحياة الجنيف

إذ يرل البعض االعتداد برضاء األب، في المحافظة عمى كلده حتى كلك أدل 
بينما ذىب جانب آخر إلى تغميب رضاء الزكجة ( 2)ذلؾ إلى التضحية باألـ 

 (3)عمى رضاء زكجيا، ألنيا ال تطمب إال حقيا الطبيعي، كىك حقيا في الحياة 
 

كنحف مف جانبنا نرل كجكب االعتداد برضاء الزكجة، فيما يتعمؽ بالمشاكؿ المتعمقة 
بيا، كالحمؿ كالكالدة كالتعقيـ ذلؾ ألف الزكاج ال يعني تنازؿ الزكجة عف حقكقيا 
الشخصية، كمف ثـ فأم تعدم عمى حقيا في تكامميا الجسدم ال يمكف أف يككف 

مشركعان، دكف رضاء كاضح كصريح مف جانبيا، حتى كلك تعارضت إرادتيا مع إرادة 
. زكجيا

كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ حاالت، ال يشترط فييا تكافر رضاء المريض إلباحة 
 حيث يككف (4)النشاط الطبي كما ىك الحاؿ في مكافحة األكبئة كاألمراض المعدية 

 

                                                 
. 248 نقال عف الدكتكر محمد فائؽ الجكىرم مرجع سابؽ ص 163مانش  (1)
. 249محمد فائؽ الجكىرم نفس المرجع ص . د (2) مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية في التشريع –حسف زكي االبراشي  (3)

. 315 المصرم المقارف  ص 
 .111المسؤكلية المدنية كالجنائية لألطباء ص - إيياب يسر أنكر (4)
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عمؿ الطبيب في ىذه الحالة مباحان دكف حاجة الستحصاؿ رضاء المريض أك ممثمو 

. الشرعي، كذلؾ استجابتان لمقتضيات المصمحة العامة
 إنقاذا لحياة المريض (1)ككذلؾ إذا كانت حالة المريض تقتضي التدخؿ الطبي السريع 

 ( 2)مف خطر داىـ 
كيعتبر عمؿ الطبيب في ىذه الحالة مشركعان، استنادان إلى نصكص القانكف التي تبيح 

مف قانكف ( (62))مف قانكف العقكبات العراقي، كالمادة ( (40))ذلؾ كمنيا نص المادة
العقكبات األردني الذيف أجازا إجراء المداخالت الجراحية كلك بغير رضاء المريض أك 

. حتى بغير رضاء ممثمو الشرعي في الحاالت العاجمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. 140 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي . د (1)
. 7/7/1972 بتاريخ 63/2 الصادر بعدد ج 175/973رقـ ( العراقي) نص فتكل ديكاف التدكيف القانكني  (2)

    ىؿ يحؽ لمطبيب أف يتدخؿ جراحيان إلنقاذ المريضة؟ 
بالنسبة لمريض فاقدة الكعي كلـ يكف احد مف أقاربيا أك المسؤكؿ عنيا شرعان مكجكدان كنحتاج إلى تدخؿ  -1

. استعماالن لحؽ مقدر بمقتضى القانكف دكف حاجة الحصكؿ عمى رضاء المريضة أك ممثميا الشرعيجراحي فكرم إلنقاذ حياتيا فاف ىذه الحالة تعتبر مف الحاالت العاجمة التي تبيح لمطبيب أف يتدخؿ جراحيان 
إما إذا كاف خطر المكت غير حاؿ كغير محدؽ فال بد مف التريث لحيف أفاقتيا لمحصكؿ عمى رضائيا أف 

. كانت راشدة أك رضا ممثميا الشرعي إذا كانت قاصرة
. أما بالنسبة لمريضة في حالة غيبكبة كتحتاج إلى تدخؿ جراحي إلنقاذ حياتيا كلكف أىميا يرفضكف العممية -2

 .القانكفتعتبر ىذه الحالة مف الحاالت العاجمة كيككف تدخؿ الطبيب إلنقاذ حياتيا استعماالن لحؽ مقر بمقتضى فإذا كاف خطر المكت حاالن كمحدقان بيا كال سبيؿ إلنقاذ حياتيا إال بالتدخؿ الجراحي فال عبرة مف الرفض إذ 
كفي حالة مريضة في كامؿ كعييا كتحتاج إلى تدخؿ جراحي إلنقاذ حياتيا كىي مكافقة عمى أجراء العممية،  -3

إال أف أىميا يرفضكف ذلؾ فالعبرة برضائيا أف كانت بالغة راشدة إما إذا كانت المريضة قاصرة ككاف خطر 
 .المكت حاالن محدقان بيا فيككف مف حؽ الطبيب التدخؿ جراحيان إلنقاذ حياتيا كال تعتد برفض ممثميا الشرعي

 ؿأما بالنسبة لمريضة في كامؿ كعييا كتحتاج إلى تدخؿ جراحي عاجؿ إلنقاذ حياتيا، كال تكافؽ عمى التدخ -4
 .الجراحي، فتعتبر حالتيا مف الحاالت العاجمة التي نص عمييا القانكف كتجيز التدخؿ الجراحي

.( 200 ص 1975-السنة األكلى  (1)مجمة العدالة عدد)منشكر في 
 .(82ص 1970 الممحؽ الميني العدد األكؿ –بالمجمة الطبية العراقية )منشكر ايضان 
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وقت صدور الرضا 
األصؿ أف الرضا حتى يرتب أثره أف يصدر قبؿ الفعؿ ال بعده، كعمى ذلؾ يجب أف 

 كقد يظؿ المريض راضيان (1)يصدر رضاء المريض قبؿ البدء في تنفيذ العمؿ الطبي
بإجراء العمؿ الطبي حتى الساعة التي يجب أف يجرم فييا ىذا العمؿ، إال أنو عند 

البدء في العمؿ الطبي يرجع عف رضائو، كفي ىذه الحالة ال يمكف أف يككف لرضائو 
 كقد يبدأ الطبيب بإجراء العمؿ الطبي (2)السابؽ قيمة في إعفاء الطبيب مف المسؤكلية 

دكف مكافقة المريض كأثنا ء ذلؾ تصدر المكافقة الصحيحة مف المريض، في ىذه 
الحالة يمتد الرضا إلى اإلجراءات السابقة إذ أنيا تشكؿ في مجاؿ العمؿ الطبي كحدة 

 كلعؿ ىذه الصكرة غالبان ما تحدث عندما يككف المريض تحت (3)يصعب الفصؿ بينيا 
التخدير، كيتضح لمطبيب أف المريض يحتاج إلى عممية أخرل غير التي تـ أخذ مكافقة 

طبيب أخطأ  )كقد عرض عمى القضاء الفرنسي بيذا المجاؿ قضية . المريض بشأنيا 
في تشخيص مرض حسبو قرحو أك خراجان في المعدة ، فمما فتح البطف تبيف أنو 

سرطاف فبادر إلى استئصالو ، فقضي بأف الطبيب ال يككف مسئكال إذ ىك استأصؿ 
المعدة كميا أك بعضيا مف غير أف يستحصؿ بصكرة مسبقة عمى رضاء المريض أك 

أحد مف ذكيو متى كاف مف الثابت أنو ألتـز في إجراء العممية القكاعد العامة لمفف 
.  (4)الطبي 

 
 
 
 

 

                                                 
. 255القسـ العاـ ص - محمكد نجيب حسني. د (1) . 230مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات ص - عبد الحميد الشكاربي. د (2)
. 196شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  ص -محمكد محمكد مصطفى. د (3)
. 119 المرجع السابؽ ص –عادؿ عبد ابراىيـ  (4)
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إثبات الرضا 
قد ثار خالؼ فقيي كقضائي حكؿ عبئ إثبات رضاء المريض، حيث ذىب جانب مف 
الفقو كالقضاء إلى أف عبئ اإلثبات يقع عمى عاتؽ المريض، أم أف يثبت المريض 
عدـ حصكؿ الطبيب عمى رضائو كذلؾ ألف الطبيب يككف في مكقؼ المدعى عميو، 

كمف ثـ فانو طبقان لقكاعد اإلثبات يقع عبئ اإلثبات عمى المدعي، كبما أف المريض ىك 
 كىذا الرأم ىك (1)المدعي فينبغي عميو إثبات قياـ الطبيب بالعالج دكف رضائو 

بينما يرل اتجاه آخر أف عبئ إثبات تكافر . المستقر عميو في الفقو كالقضاء الفرنسي
شرط الرضا يقع عمى عاتؽ الطبيب، إذ أف مكافقة المريض شرط إلباحة العمؿ الطبي، 

 (2)فاألمر يتعمؽ بمدل مشركعية ما يقـك بو مف إجراءات
كىذا مستقر عميو الفقو .لذلؾ يقع عميو عبئ اإلثبات حتى يبرر مشركعية تدخمو

 (3.)كالقضاء في انجمترا

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 _____________________
 
. 40 المسؤكلية الطبية ص –محمد حسيف منصكر . د (1) . 176 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –       أسامة القايد 
. 257المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات ص - محمد فائؽ الجكىرم. د (2)

 139شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي .       د
 177 المرجع السابؽ –أسامو قايد  (3)
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المطمب الثاني 
الترخيص القانوني بمزاولة مينة الطب 

يشترط في الشخص الذم يمارس األعماؿ الطبية أف يككف مرخصان لممارسة ىذه 
األعماؿ، حيث يحظر القانكف ممارسة األنشطة الطبية إال لمف رخص لو بذلؾ ألف 
الشارع ال يثؽ في غير مف رخص ليـ بالعالج، إذ في تقديره ىـ الذيف يستطيعكف 

 فإذا ما قاـ شخص بمباشرة أم (1)القياـ باألعماؿ الطبية المطابقة لألصكؿ العممية 
عمؿ طبي دكف الحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ، كاف مرتكبان لفعؿ غير مشركع، كيسأؿ 
عف النتيجة المترتبة عمى ىذا الفعؿ طبقان لمقكاعد العامة، باعتباره متعديان، كعف جريمة 

مزاكلة مينة الطب بدكف ترخيص، كال يؤثر في تمؾ المسؤكلية ككف التدخؿ قد تـ 
ف كاف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لـ (2.)برضاء المريض أك بناءان عمى طمبو  كا 

ينص عمى ىذا الشرط ككذلؾ قانكف العقكبات األردني، إال أف التشريعات الخاصة 
بمزاكلة الميف الصحية عالجة ىذا المكضكع  بما ال يدع مجاؿ لمشؾ حكؿ كجكب 

لزامية ىذا الشرط   مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني عمى 63حيث نصت المادة . كا 
يحظر مزاكلة أم مينة صحية أك مينة صحية مساعدة إال بعد الحصكؿ عمى  )أف 

.  (الترخيص 
ككذلؾ قانكف الصحة العامة األردني كالذم كاف أكثر شمكالن ككضكحان مف القانكف 

الفمسطيني، حيث بيف ىذه الميف عمى كجو التحديد ككذلؾ بيف الكيفية التي تتحقؽ بيا 
 مف ىذا القانكف التي 52كذلؾ بمقتضى المادة . مزاكلة ىذه الميف مف دكف ترخيص 

 :-جاء فييا 

 
 _____________

 178 ص1983شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  - محمكد محمكد مصطفى. د (1)
  .  125عمي راشد ػ القانكف الجنائي المدخؿ كأصكؿ النظرية ص . د (2)
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ال يجكز ألم شخص أف يتعاطى أية مينة صحية أك طبية أك أية حرفة مرتبطة  .1
بيا ما لـ يحصؿ عمى ترخيص بذلؾ مف الكزير كفقان لمقكانيف كاألنظمة المكضكعة 

 .ليذه الغاية 

 :تعني الميف الطبية كالصحية مزاكلة األعماؿ التالية - أ .2

الطب، طب األسناف، الصيدلة، المختبرات الصحية، فحص البصر، تجييز 
النظرات الطبية، القبالة ، التمريض، التخدير، استعماؿ األشعة السينية كأجيزة 

 الصحية كأية مينة أك حرفة طبية ةالتشخيص كالمعالجة الحكمية كالمياقة البد ني
أك صحية أخرل يقرىا مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب مف المجمس الصحي 

. العالي 
يعتبر الشخص أنو يمارس المينة الطبية أك الصحية إذا أجرل الفحص أك - ب

تظاىر بأف في كسعو فحص المريض أك تشخيص مرضو أك معالجة أك كصؼ 
األدكية لو أك تكليد النساء أك القياـ بأم عمؿ أك خدمة مف الخدمات التي يقـك 
. بيا عادة بحكـ عممو كمينتو أحدل األشخاص المشار ليـ في الفقرة السابقة 

أف إعطاء عقاقير أك كصفات طبية غير أك القياـ بمعالجة الغير بإم شكؿ كاف 
أك حيازة أم شخص لمعدات أك أدكات طبية أك عالجية أك لمقادير مف العقاقير 

تزيد عف حاجتو أك حاجت عائمتو يشكؿ دليالن أكليان عمى أف الشخص يمارس 
.   المينة الطبية أك الصحية

إذ تشترط اغمب التشريعات الخاصة بمزاكلة مينة الطب عدة شركط فيمف ليـ الحؽ 
. بمزاكلة ىذه المينة
: كاىـ ىذه الشركط

 
  ،أف يككف الطبيب حاصؿ عمى اإلجازة العممية، كىي الدرجة الجامعية األكلى

 .إضافة إلى سنة االمتياز، كالعمؿ في المستشفيات
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 أف يككف الطبيب الذم يمارس العمؿ الطبي مسجالن في كزارة الصحة. 

 فإذا انتفى أم مف  (1)ككذلؾ يجب أف يككف الطبيب مسجؿ في نقابة األطباء
ىذه الشركط فحينئذ تسند لمشخص الذم مارس العمؿ الطبي، جريمة الممارسة 
غير المشركعة لمينة الطب، إذ يكفي لقياـ ىذه الجريمة، قياـ الشخص بعالج 

  (2).مريض كاحد عمى سبيؿ االعتياد كاالستمرار

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بشأف ممارسة مينة الطب دكف الحصكؿ 
عمى دبمـك في الطب، بأف كؿ شخص يقـك عمى كجو االعتياد أك االستمرار بإجراء 
التشخيص أك العالج أك العمميات الجراحية أك أم عمؿ آخر منصكص عميو بقائمة 
األعماؿ الطبية، يعد مرتكبان لجريمة الممارسة غير المشركعة المنصكص عمييا في 

 (3).مف قانكف الصحة العامة( (372))المادة 
كما قضت بأنو يعد مرتكبان لجريمة الممارسة غير المشركعة لمينة الطب، كؿ شخص 

 (4).غير حاصؿ عمى دبمـك في الطب، كيجرم عالجان ألمراض العمكد الفقرم
كفي القضاء المصرم، قضت محكمة النقض المصرية بعقكبة مزاكلة مينة الطب بدكف 
ترخيص عمى ممرضتيف مساعدتيف، أجرت احداىما تشخيصان لمرض في عيف المجني 

 (5). عمييا، كمست ىذه العيف، كأشارة بحقنة بنسميف تكلت األخرل إعطائيا
 

كما قضت بأف حؽ القابمة ال يتعدل مزاكلة مينة التكليد، دكف مباشرة غيرىا مف 
األفعاؿ، كال يحؽ ليا إجراء عمميات الختاف التي يقصر إجراؤىا عمى مف كاف طبيبان 

                                                 
. 8ب مادة / 4 مادة 1972السنة  (13)قانكف نقابة األطباء األردنية رقـ (1)

((  3)) مادة1984السنة (1)    قانكف نقابة األطباء العراقية رقـ 
. 11المسؤكلية الجنائية لألطباء عف الخطأ الطبي ص -نبيو صالح. د (2)
. 153المرجع السابؽ ص –أسامة قايد . أشار إلى ذلؾ د (3)
. 466 دايمكز ص 26/11/1966نقض جنائي فرنسي  (4) . 347 ص 171 رقـ 1963 نشرة محكمة النقض الييئة 8/5/1963    نقض جنائي 

. 153   أشار إلى ذلؾ إسامة عبد اهلل قايد ص 
. 254 ص 1 رقـ 19 مجمكعة إحكاـ النقض لمسنة 1968 فبراير 24نقض جنائي مصرم  (5)
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جراؤىا  مقيدان اسمو بسجؿ األطباء بكزارة الصحة، كبجدكؿ نقابة األطباء البشرييف، كا 
عممية الختاف يككف خركجان عف ترخيصيا، كمف ثـ تسأؿ عف جريمة 

 (1). مزاكلة مينة الطب بدكف ترخيص
ككذلؾ في القضاء العراقي قضت محكمة التمييز بأف الشخص غير المرخص لو بزرؽ 

اإلبر، إذا زرؽ إبرة لمريض فأكدل بحياتو يعاقب كفقان لما تقضي بو قكاعد التجريـ 
حسبما يفضي إليو فعمو مف نتائج، باعتباره غير مرخص بإجراء ىذا النشاط , العامة

 كفي حكـ أخر ليا قضت باف الشخص الذم قاـ بتكليد زكجتو (2). مف األنشطة الطبية
مف ( (230))مسببان كفاتيا، يعد مرتكبان لجريمة اإلسقاط بالرضي طبقان ألحكاـ المادة

قانكف العقكبات البغدادم ألنو لـ يكف يحمؿ الصفة الطبية التي تسمح لو بممارسة ىذا 
 كىذا ىك المكقؼ مف الممارسة غير المشركعة لممارسة مينة الطب (3). النشاط

بالنسبة لغير الحاصؿ عمى اإلجازة العممية لممارسة ىذه المينة، إال أنو ثار خالؼ في 
الفقو حكؿ الشخص الحاصؿ عمى إجازة عممية مف كمية الطب، كلـ يكف مرخص 

بمزاكلة مينة الطب فقد ذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ باف الشيادة العممية في الطب، 
كاشتراط الترخيص القانكني، ما ىك إال شرط .تكفي لمشركعية ممارسة العمؿ الطبي

تنظيمي أك شكمي، كمخالفتو ال تشكؿ سكل مخالفة تنظيمية ليس ليا أثر في إباحة تمؾ 
 كذلؾ عمى اعتبار أف اإلجازة (4)األعماؿ، كبالتالي ال يسأؿ عف ارتكاب جريمة عمدية 
. العممية ىي أساس الترخيص القانكني لمزاكلة المينة

 

 

                                                 
. 263 ص 59 رقـ 25 مجمكعة إحكاـ النقض السنة 1974 آذار 18نقض جنائي  (1)
. 12/4/1967 1967جنائيات  / 332قرار رقـ  (2)
. 12/10/1958 1958جنائيات  / 1228قرار رقـ  (3) .. 221-182الفقو الجنائي المجمد الثاني ص –    أشار إلى ذلؾ عباس الحسني 
. 513 المدخؿ كأصكؿ النظرية ص – القانكف الجنائي –عمي راشد . د (4)

. 71 حؽ الطبيب في ممارسة األعماؿ الطبية كمسؤكلية الطبيب ص –     عادؿ عبد إبراىيـ 
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كىناؾ جانب أخر مف الفقو يرل عدـ جكاز ممارسة النشاط الطبي، إال إذا كاف مف 
ال فإنو يككف مسؤكالن عف  أجراه مرخصان لو بذلؾ طبقان لمقكانيف كاألنظمة المختصة، كا 

 (1) .جريمة عمدية
 

كنحف نؤيد ىذا االتجاه ألف مشركعية أعماؿ الطبيب ال تستند إلى إجازة الطب بقدر ما 
ف كانت ىي  تستند إلى الترخيص بمزاكلة المينة الطبية، كذلؾ ألف اإلجازة العممية كا 
أساس الترخيص بمزاكلة مينة الطب، فإف أساس عدـ مسؤكلية الطبيب ىك استعماؿ 

األمر الذم ينبني عميو القكؿ أف مف ال يممؾ الترخيص . الحؽ المقرر بمقتضى القانكف
كىذا االتجاه ينسجـ مع ما نصت عميو القكانيف . بمزاكلة مينة الطب ال يممؾ مزاكلتيا

كأم ممارسة طبية خالؼ ذلؾ تقع . الخاصة بمزاكلة مينة الطب كالميف الصحية 
 مف 52/1مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني كالمادة  (63)خالفان ألحكاـ المادة 

ب مف قانكف نقابة األطباء األردنية كتنطبؽ /4قانكف الصحة العامة األردني كالمادة 
 مف قانكف 52/3مف قانكف نقابة األطباء األردنية كالمادة  (64 )عمييا أحكاـ المادة 

. الصحة العامة األردني 
 

كحسنان فعؿ المشرع الفرنسي عندما نص في قانكف الصحة العامة عمى األشخاص 
الذيف يرتكبكا جريمة الممارسة غير المشركعة لمينة الطب، كأدرج األطباء الذيف 

يمارسكف المينة دكف التسجيؿ بنقابة األطباء، ضمف ىذه الفئات، كبذلؾ حسـ الخالؼ 
بيذا الخصكص، كتبعان لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية بأف يعد مرتكبان لجريمة 

الممارسة غير المشركعة لمينة الطب كؿ شخص يمارس مينة الطب في فرنسا دكف 
 (2). التسجيؿ بسجؿ نقابة األطباء

 

                                                 
. 40مجمة المحامكف السكرية ص – مركز األطباء في التشريع الجنائي –محمكد محمكد مصطفى . د (1)
 .154- 152 مسؤكلية األطباء الجنائية ص –أسامة قايد . د (2)
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كالحقيقة أف عمة اشتراط الترخيص القانكني بمزاكلة مينة الطب تكمف في أىمية ىذا 

الشرط، في تحديد األشخاص الذيف يحؽ ليـ ممارسة األعماؿ الطبية، كىـ األشخاص 
الذيف يثؽ بيـ الشارع لممارسة ىذه األنشطة لقدرتيـ ككفاءتيـ العممية، كذلؾ حفاظان 

 كغير بعمى حياة المكاطنيف كصكف صحتيـ مف عبث الدخالء عمى مينة الط
. المؤىميف لممارسة ىذه المينة
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المطمب الثالث 
إتباع األصول العممية في الطب 

 
إف إباحة األعماؿ الطبية مشركط بأف يككف ما يجريو الطبيب مطابقان لألصكؿ العممية 

 كأف يككف تصرفو كفقان لممبادئ األساسية التي ال  (1)كالفنية التي يعترؼ بيا عمـ الطب 
 فإذا حصؿ تفريط مف جانب الطبيب في (2) يجكز لمطبيب أف يتجاىميا أك يخرج عنيا

إتباع  ىذه األصكؿ أك خالفيا، يعتبر مرتكبان لخطأ فاحش يكجب مسؤكليتو، كيؤدم إلى 
قامة المسؤكلية الجنائية عميو  (3)تجريد عممو مف صفة  اإلباحة كا 

 القضاء، حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنو مف المقرر ق كىذا ما استقر عمي
أف إباحة عمؿ الطبيب مشركطة بأف يككف ما يجريو مطابقان لألصكؿ العممية المقررة 

فإذا فرط في إتباع ىذه األصكؿ أك خالفيا، حقت عميو المسؤكلية الجنائية بحسب 
 (4). تعمده الفعؿ كنتيجة تقصيره كعدـ تحرزه في أداء عممو

كالمقصكد باألصكؿ كالقكاعد الطبية ىي األصكؿ الثابتة كالقكاعد المتعارؼ عمييا نظريان 
كعمميان بيف األطباء، كالتي يجب أف يمـ بيا كؿ طبيب كقت قيامو بالعمؿ 

 شرط إتباع األصكؿ العممية في الطب ال يعني إلزاـ الطبيب فغير أ (5).  الطبي
بإتباع طريقة معينة في العالج، درج عمييا غيره مف األطباء، بؿ ال بد مف إعطاء 
الطبيب حرية تقدير في اختيار العالج كأسمكبو في حدكد القكاعد كاألصكؿ العممية 

 (6).المقررة في عمـ الطب
 

                                                 
. 140 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي . د (1)
. 224 قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –مصطفى كامؿ . د (2)
. 243 جرائـ اإلىماؿ  ص –أبك اليزيد عمي المتيت . د (3) . 21 ص 141 رقـ 19 مجمكعة إحكاـ النقض سنة – 1968 يناير 8نقض جنائي  (4)
. 160المسؤكلية الجنائية لألطباء ص - أسامة القايد. د (5)
. 140 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي . د (6)
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فالطب في تقدـ مستمر، فما يعد مف النظريات كالكسائؿ العالجية حديثُا يصبح غدان 
. قديما

كتطبيقان لذلؾ حكـ بأف الطبيب الذم يجرم لفتاة عممية استخراج حصكة مف المثانة كال 
 الالزمة كال ما يقـك مقاميا، كبذلؾ يسيؿ امتداد التقيح مف المثانة إلى ةيجرم الدر غف

 (1). البريتكف كيؤدم األمر إلى كفاة الفتاة مسؤكالن عف جريمة غيرعمدية
 

كما حكـ بأف الطبيب الذم يجرم عممية جراحية بعضدد مريض نشأ عنيا نزيؼ غزير 
استدعى العالج خمسيف يكمان يسأؿ جنائيان كمدنيان، إذا أتضح أف حدكث النزيؼ تسبب 
عف قطع شراييف صغيرة في محؿ العممية كعدـ ربطيا مع أف األصكؿ الطبية كانت 

 (2).تقضي بذلؾ

ككذلؾ حكمت محكمة النقض المصرية بأف الطبيب الذم يجرم عممية شعره كتحرؾ  
المريض أثناء العممية، فضربو عمى رأسو كصدره بقبضة يده دفعتيف كبالكؼ دفعة 
كاحدة، كلما كاف المريض مصابان مف قبؿ بمرض في صدره، فأحدث بو الضرب 

انفجاران في األكعية الداخمية، األمر الذم أدل إلى كفاتو، يعتبر مسؤكالن عف ضرب 
 كيرل الدكتكر محمد مصطفى القممي في تعميقو عمى ىذا (3) عمدم مفضي إلى المكت

الحكـ أف الطبيب لـ يمجأ إلى الضرب إال ككسيمة مف الكسائؿ الالزمة لتمكنو مف 
إجراء العممية، كلكنو بدؿ أف يمجأ إلى كسيمة طبية لمنع حركة المريض، لجأ إلى ىذه 

الكسيمة الشاذة، لذلؾ يجب أف يسأؿ عف جريمة غير عمدية، أم عف خطأ جسيـ 
 (4). صدر منو، كليس عف جريمة عمدية

 
 

                                                 
. 471 ص 416رقـ  ( القسـ الثاني15المحاماة سنة  ) 1935 يناير سنة 26محكمة الجيزة في  (1)
 471ص 216 رقـ 104 ص 190 رقـ 3االستقالؿ س  ) 1904 ابريؿ سنة 19محكمة مصر االبتدائية في  (2)

. 245 جرائـ اإلىماؿ ص –    أبك اليزيد عمي المتيت   229 في المسؤكلية الجنائية ص –    أشار إلى ذلؾ القممي 
. 197 ص 12المحاماة السنة  ) 1931 ابريؿ سنة 23نفض  (3)
 .229 في المسؤكلية الجنائية ص- انظر الدكتكر محمد مصطفى القممي  (4)
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كما حكـ بمسؤكلية الطبيب عف عدـ إتباع األصكؿ العممية، عندما أجرل عممية نقؿ 
 (1). الدـ دكف أف يجرم فحصان إكمينيكيا لكؿ مف المتبرع كالمستقبؿ

كعمكمان يسأؿ الطبيب عف خركجو كعدـ تقيده بالقكاعد كاألصكؿ المقررة في عمـ الطب 
ىمالو المفرط كاختيار طريقة لمعالج لـ يعرفيا الطب مف قبؿ، ككذلؾ استخدـ أدكات  كا 

جراء الفحص الذم ال بد منو قبؿ ت، أك عدـ اتخاذ االحتياطياةغير معقـ  األكلية كا 
  (2).البدء بالعممية، أك إجراء عممية كىك في حالة سكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب الرابع
                                                 

 190 ص 1945 دالكز 1945 نيساف 25استئناؼ باريس  (1)
 . مجمة القانكف كاالقتصاد–محمكد محمكد مصطفى .     ذكره د

. 141 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي . د (2)
. 228القممي نفس المرجع ص .     د
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قصد العالج 
 

مف شركط استعماؿ الحؽ استيداؼ الغاية التي مف اجميا تقرر ىذا الحؽ، كغاية 
األعماؿ الطبية ىي عالج المريض كشفائو، فعالج المريض ىك الغرض الذم يقـك 
عميو حؽ الطبيب في التعرض ألجساـ الناس، بأفعاؿ تعد مف قبيؿ الجرائـ لك أتاىا 

لذلؾ يكاد الفقو يجمع عمى أف تكافر قصد العالج لدل الطبيب يعتبر   (1).غير الطبيب
 كال يككف (2)مف أىـ الشركط الالزمة إلباحة األعماؿ الطبية كانتفاء مسؤكلية الطبيب 

عمؿ الطبيب مشركعان إال إذا كاف مقصكدان منو العالج، حيث أف عالج كشفاء 
 (3). المريض ىك العمة مف إباحة األعماؿ الطبية

أف قصد الشفاء ضركرم ميما يكف األساس  ): فكفي أىمية ىذا الشرط يقكؿ جار سك
  (4). (الذم ينبني عميو إعفاء الطبيب مف المسؤكلية عف حكادث العالج

 
كىذا الشرط يعد تعبيران عف حسف النية الذم تعتبر شرطان الزمان لجميع حاالت استعماؿ 

الحؽ، حيث استقر الفقو عمى ضركرة تكافر حسف النية، لكي يعد الفعؿ كسيمة 
مشركعة الستعماؿ الحؽ، األمر الذم يقتضي أف يككف استعماؿ الحؽ كفقان لمغاية التي 

  (5)اقر مف اجميا، كفي حالة تجاكز ىذه الغاية يككف قد خرج عف حدكد اإلباحة
  رىل ال ٝنُ٘ ػَو اىطبٞب اعتؼَاالً ىذق، ئرا ٗجٔ فْٔ ئىٚ غٞش رىل اىغشض،كعمى

 
 

                                                 
. 26المسؤكلية المدنية كالجنائية لألطباء ص - إيياب يسر أنكر (1)
. 179 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –أسامة عبد اهلل قايد . د(2)
سمطاف عبد القادر الشاكم المبادئ العامة في قانكف العقكبات . عمي حسف خمؼ ك د. د (3)

. 182 ص 
(4 )Garson (E): Code penal Annote Nouvelle.ed .Paris,Recvil 

Sirey,Dexieme,1956,No48. 
. 33 المرجع السابؽ ص – ذكره شعباف أبك عجيمة عصاره       

. 138 ص –القسـ العاـ - فخرم الحديثي. د (5)
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كيسأؿ جزائيان إذا قاـ بعممو مستيدفان تحقيؽ غرض غير العالج، كأف يككف تدخمو 
إلجراء تجربة عممية تحقيقان لمصمحة شخصية كليس لقصد العالج، أك أف يعطي دكاء 

 كعميو ال تتحقؽ إباحة عمؿ الطبيب إال  (1)لمريض بقصد قتمو بدافع الشفقة منو عميو 
إذا كاف ييدؼ مف عممو تحقيؽ الغاية التي مف اجميا تقرر ىذا الحؽ، كىي عالج 
. المريض، كيفقد الحماية التي اكتسبيا بمكجب القانكف، إذا ما خرج عف ىذه الغاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المبحث الثاني 

                                                 
. 221القسـ العاـ ص -  قانكف العقكبات–مصطفى كامؿ . د (1 )
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مسؤولية الطبيب في حالة مخالفة شروط إباحة العمل الطبي 
أكضحنا أف إلباحة ممارسة النشاط الطبي شركط يتعيف تكافرىا عند مزاكلة ىذا 

. النشاط، كبينا ماىية ىذه الشركط
. كاآلف نتساءؿ عف مدل مسؤكلية الطبيب عند تخمؼ احد شركط اإلباحة

 ىذا التساؤؿ نقسـ ىذا المبحث الى أربعة مطالب نخص األكؿ لتخمؼ لإلجابة عمى
كنتناكؿ في الثاني تخمؼ شرط ترخيص القانكف، كنفرد المطمب الثالث .رضاء المريض

لمحديث عف تخمؼ شرط قصد العالج، بينما نتناكؿ في المطمب الرابع مسؤكلية 
. الطبيب عف مخالفة شرط إتباع األصكؿ العممية كالطبية المتعارؼ عمييا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب األول 
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مسؤولية الطبيب في حالة تخمف شرط الرضا 
رضاء المريض شرط ضركرم إلباحة ممارسة العمؿ الطبي كمعنى ذلؾ انتفاء صفة 

المشركعية عف العمؿ الطبي إذا مكرس ىذا العمؿ بدكف تكافر الرضا السميـ مف جانب 
 ؿ بالعالج كالعمميات الجراحية الحصكبككقاعدة عامة يمـز لقياـ الطبي.صاحب الشأف

عمى رضاء المريض بذلؾ، كتخمؼ رضاء المريض يجعؿ الطبيب مخطئان كمسئكال عف 
. المخاطر الناشئة عف العالج حتى كلك لـ يرتكب أدنى خطأ في مباشرتو

كلكف ثار خالؼ حكؿ تكييؼ مسؤكلية الطبيب في ىذه الحالة، عما إذا كاف يسأؿ عف 
جريمة عمدية أـ عف جريمة غير عمدية لذلؾ سكؼ نبحث مكقؼ الفقو كالقضاء مف 

. ىذا الخالؼ
. مسؤولية الطبيب في حالة تخمف شرط الرضا في مجال الفقو: أوال

 إلى أف عدـ رضاء المريض يزيؿ شرعية Garsonذىب جانب مف الفقو كمنيـ الفقيو 
عمؿ الطبيب، كيجعمو مسئكؿ مسؤكلية الجريمة العمدية، حيث أف تدخؿ الطبيب دكف 

إذف المريض رغـ إرادتو يعد فعؿ غير مشركع لمساسو بسالمة جسـ المجني عميو 
كتكاممو الجسدم متى كاف إجرائو العممية الجراحية أك إحداث الجرح قد حصؿ بقصد 

 ( 1) منو
إذا تحرينا الّدقة التامة في تطبيؽ القكاعد " كفي تأييد ىذا االتجاه يقكؿ جارسكف

القانكنية، فإف الكصؼ الصحيح الذم ينطبؽ في ىذه الحالة ىك كصؼ اإلصابة 
العمدية، فإف الطبيب ال يبرر تدخمو في ىذه الحالة إذف القانكف الذم يعطيو الحؽ في 

  التدخؿ رغـ إرادة المريض، كما أنو ال يبرر تدخمو باعث العمؿ عمى شفاء المريض

لذلؾ ال بد مف تطبيؽ القكاعد التي تحمي األشخاص ضد كؿ اعتداء عمى سالمتيـ 
 كما يؤكد جارسكف كجارك أف الطبيب الذم يتدخؿ مف دكف إذف المريض (1)" الجسدية

يككف مرتكبان لخطأ حتى كلك لـ يخطئ في العالج، كأف مسؤكليتو عف خطئو في 

                                                 
. 226ص . شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ–مصطفى كامؿ . د (1)

. 93جرائـ الخطأ الطبي كالتعكيض عنيا ص -     المحامي شريؼ الطباخ
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الحصكؿ عمى رضاء المريض ىي مسؤكلية مستقمة عف المسؤكلية التي تنشأ بسبب 
الخطأ في العالج، حيث أف انعداـ رضاء المريض يجعؿ تدخؿ الطبيب عمالن غير 

  (2)مشركع، كيرتب مسؤكليتو العمدية كأم شخص عادم 
كذىب رأم إلى أف مسؤكلية الطبيب عف تخمؼ شرط رضاء المريض مسؤكلية 
غير عمدية، عمى اعتبار أف انعداـ الرضا ليس سببان في ذاتو لتحقيؽ المسؤكلية 

عف الجريمة العمدية، كما عدـ اىتماـ الطبيب بالحصكؿ عمى رضاء المريض إال 
 (3).مف قبيؿ الخطأ

مسؤولية الطبيب في حالة تخمف شرط الرضا في مجال القضاء :  ثانياً 
 

لقد اختمفت األحكاـ القضائية بخصكص مسؤكلية الطبيب عف تخمؼ شرط رضاء 
المريض، كما ىك الحاؿ في الفقو، فيناؾ مف ذىب الى أف إغفاؿ أك إىماؿ 
الطبيب في الحصكؿ عمى رضاء المريض، ال يككف أساسان لمسؤكلية الطبيب 

حتى عف الجريمة غير العمدية كذلؾ النتفاء عالقة السببية بيف اإلىماؿ كالضرر 
إذ ال بد لتحقيؽ المسؤكلية مف إثبات كقكع إىماؿ مف قبؿ الطبيب كأف . الحاصؿ

فإذا أجرل . يككف ىذا اإلىماؿ ىك السبب في الضرر الذم حدث لممجني عميو
طبيب عممية جراحية طبقان لألصكؿ الطبية دكف كقكع أم خطأ منو، فال مسؤكلية 

عميو ميما كانت النتائج الضارة المترتبة عمى عممو، ألنيا لـ تكف نتيجة لعدـ 
تكافر الرضاء،  

 

 

  كقد قضت محكمة (1).أم النتفاء عالقة السببية بيف الخطأ كالضرر الحاصؿ
النقض الفرنسية بأنو ال مسؤكلية عمى طبيب مختص إذا لـ يحصؿ عمى رضاء 

                                                 
. 286 مسؤكلية األطباء كالجراحيف الجنائية ص –محمكد محمكد مصطفى . د (2) 197 المرجع السابؽ ص –عادؿ عبد إبراىيـ  (1)
. 226ص . المرجع السابؽ–مصطفى كامؿ . د (3)
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بالعالج مف مريض بعثو إليو طبيبو المعالج، بمقكلة أف مجرد الذىاب لمطبيب 
كذىب جانب مف القضاء  ( 2)المتخصص يفيد رضاءه بالعالج الذم تخصص فيو 

غفاؿ الطبيب  الى القكؿ بأف تخمؼ رضاء المريض يعد مخالفة لمقكاعد المينية، كا 
 كتقـك (3)الحصكؿ عمى رضاء صريح  كاضح مف المريض يعد خطأ جنائيان 

. مسؤكلية الطبيب غير العمدية عف ىذا الخطأ
كنحف مف جانبنا ال نؤيد مف ذىب الى مساءلة الطبيب مسؤكلية عمدية عف تجاىؿ 

أخذ إذف المريض بالعالج، كذلؾ النتفاء القصد الجنائي لدل الطبيب، كبالتالي يتعذر 
تطبيؽ ىذا الكصؼ الستحالة اإلسناد كنعارض الرأم القائؿ أف عدـ الحصكؿ عمى 

رضاء المريض ال يبرر المقاضاة الجنائية ضد الطبيب، كذلؾ ألف التسميـ بيذا الرأم 
يعني استبعاد رضاء المريض، أساسا إلباحة أعماؿ الطبيب كالجراحة، كىدـ شرط مف 

. شركط ممارسة النشاط الطبي كىذا ما ال يمكف التسميـ بو
كنرل أف األقرب الى المنطؽ قياـ مسؤكلية الطبيب غير العمدية، عف إىمالو في أخذ 

رضاء المريض، عمى اعتبار أف الطبيب ارتكب خطأ بإىمالو كتجاىمو لرضاء المريض 
. بالعالج، كبالتالي يسأؿ عمى أساس الخطأ

 

 

 

 

 

 

المطمب الثاني 

                                                 
. 227ص . المرجع السابؽ–مصطفى كامؿ . د (1)

. 177المسؤكلية الجنائية لألطباء ص -      أسامة عبد اهلل قايد
. 285 مجمة القانكف كاالقتصاد ص –محمكد محمكد مصطفى .      أشار إليو د .  1933 تشريف أكؿ 31نقض فرنسي  (2)
. 16بحث بعنكاف مسؤكلية الطبيب الجزائية عف خطئو الطبي ص- نبيو صالح. د (3)
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انتفاء الترخيص القانوني 
مف شركط إباحة العمؿ الطبي أف يككف مف أجراه مرخصان لو بإجرائو كاال كاف مسؤكالن 

كذلؾ الف  ( 1)عف جريمة عمدية إضافة إلى جريمة ممارسة مينة الطب بدكف ترخيص 
أساس عدـ مسؤكلية الطبيب إنما يرجع الى ترخيص القانكف لو بمزاكلة المينة، كبالتالي 
فإف مف ال يممؾ مزاكلة مينة الطب يعتبر مرتكب لفعؿ غير مشركع إذا قاـ بأم عمؿ 

 عما ؿمف اختصا ص األطباء، كحتى لك ترتب عميو الشفاء الفعمي لممريض كيسأ
يحدثو مف جركح كما إلييا، بكصؼ العمد كال يعفى مف المسؤكلية إال عند تكفر حالة 

 (2)الضركرة بشركطيا القانكنية
كىذا ما استقر عميو الفقو كحكـ بو القضاء، مف أف أعماؿ التطبيب كالجراحة تككف 

غير مشركعة كيسأؿ مف أتاىا عف جريمة عمدية كعف جريمة الممارسة غير المشركعة 
 سكاء كاف شخص عادم ال يحمؿ (3)لمينة الطب إال إذا كاف مرخصان لو بذلؾ قانكنان 

شيادة الطب، أـ كاف حاصؿ عمى بكالكريكس الطب كلكنو غير مرخص بمزاكلة 
( 4)المينة أـ كاف طبيب حاصؿ عمى بكالكريكس الطب مف غير تخصص عممو

 قضت محكمة ثكتأكد ذلؾ مف خالؿ أحكاـ القضاء العديدة بيذا الخصكص، حي
الذم يصح أف يحتج بو منطقيان أف قانكف مينتو اعتمادان عمى " النقض المصرية بأف

شيادتو الدراسية قد رخص لو في اجراء العمميات الجراحية بأجساـ المرضى، كبيذا 
 (5)" الترخيص كحده ترتفع مسؤكليتو الجنائية عف فعؿ الجرح

 اجازت القانكف ىي السند القانكني السميـ فكأكدت نيجيا المتقدـ في حكـ آخر بقكليا إ
كعاقبت الطبيب الذم يصرؼ لمرضاه . إلباحة العمؿ الطبي في مختمؼ صكره

 ( .2) الخصكصييف أدكية قبؿ حصكلو عمى اإلجازة 
                                                 

. 177 النظرية العامة لمقانكف الجنائي ص –رمسيس بيناـ . د (1)
. 137 القسـ العاـ ص – شرح قانكف العقكبات –فخرم الحديثي . أنظر د (2)

.( 40مجمة المحامكف السكرية ص ) –محمكد محمكد مصطفى .     د
. 91جرائـ الخطأ الطبي ص -     المحامي شريؼ الطباخ

. 156 المرجع السابؽ ص –أسامة قايد  (3)
. 153 المرجع السابؽ ص –أسامة قايد  (4) .( 269 ص 59 رقـ 13مجمة المحاماة السنة ) – 1932-  تشريف أكؿ24نقض  (5)
. 535مجمكعة أحكاـ النقض ص - 1962 حزيراف 12نقض  (1)
. 416 ص 1966 دايمكز 26/11/1966نقض جنائي  (2)
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بخصكص مباشرة مينة الطب بدكف ترخيص كالمسؤكلية عف الجريمة العمدية لغير 
. الحاصؿ عمى بكالكريكس الطب

بداية يمـز لتكافر مباشرة مينة الطب مف دكف ترخيص أف يككف الفاعؿ نفذ عمالن مف 
أعماؿ المينة الطبية التي نص عمييا قانكف الصحة العامة األردني في المادة 

يعتبر الشخص أنو يمارس المينة الطبية أك الصحية إذا أجرل :ب بقكليا /52/2
الفحص أك تظاىر باف في كسعة فحص المريض أك تشخيص مرضو أك معالجة أك 

كصؼ األدكية لو أك تكليد النساء أك القياـ بأم عمؿ أك خدمة مف الخدمات التي يقـك 
 مف 52أمف المادة /2بيا عادة بحكـ عممو كمينة أحد األشخاص المشار ليـ في الفقرة 

. قانكف مزاكلة المينة في مصر " 1"نفس القانكف ، كتقابميا المادة 
كؿ مف تعاطى  )  مف قانكف الصحة العامة األردني عمى أف 52/3كما قضت المادة 

 79مينة صحية أك طبية دكف ترخيص يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في المادة 
.   (مف ىذا القانكف 

بأف كؿ شخص يقـك عمى كجو االعتياد أك " كبذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية 
االستمرار بإجراء التشخيص كالعالج كالعمميات الجراحية أك أم عمؿ آخر منصكص 
عميو في قائمة األعماؿ الطبية، يعد مرتكبان لجريمة الممارسة غير المشركعة لمينة 

 (2 )"مف قانكف الصحة العامة( (372))الطب المنصكص عمييا في المادة
كقضت محكمة النقض المصرية بأنو يعد مرتكبان لجريمة جرح عمد كجريمة مباشرة 

مينة الطب بدكف ترخيص، المتيـ الذم يعالج المجني عميو بكضع مساحيؽ كمراىـ 
. (1)مختمفة عمى مكاضع الجركح كاف مف شأنيا إحداث تشكيو تاـ ليذه المكاضع

كقضت أيضا بأف حؽ القابمة ال يتعدل مزاكلة مينة التكليد دكف مباشرة غيرىا مف 
األعماؿ كمف بينيا عممية الختاف التي قصرت عمى مف كاف طبيبان مقيدان اسمو بسجؿ 
جراؤىا عممية الختاف يككف  األطباء بكزارة الصحة كبجدكؿ نقابة األطباء البشرييف، كا 

. (2)خركجان عمى نطاؽ ترخيصيا كمف ثـ تسأؿ عف جريمة عمدية 
                                                                                                                                               

. 153    ذكره أسامة قايد ص 
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أما بالنسبة لمطبيب الحاصؿ عمى بكالكريكس الطب دكف الحصكؿ عمى ترخيص 
. القانكف كالتسجيؿ بنقابة األطباء

مف قانكف نقابة األطباء األردنية كالذم ما زاؿ مطبؽ في األراضي " 4"تنص المادة 
: الفمسطينية عمى 

يجب أف ينتسب لمنقابة كيسجؿ في سجميا األطباء المقيمكف في المممكة  - أ
كيمارسكف عمميـ فييا كتتكفر فيو مف شركط االنتساب المنصكص عمييا في 

 .ىذا القانكف 

 

 

 

 _________________

. 786 ص 8مجمكعة أحكاـ النقض السنة - 1957 ر اكتك ب15نقص  (1)
. 263 ص 25مجمكعة أحكاـ النقض السنة - 1974 مارس 18نقض  (2)

    لممزيد أنظر 
. 698 ص 260 رقـ 3 مجمكعة أحكاـ النقض السنة 1952 فبراير 18        نقض  . 208 رقـ 849 مجمكعة أحكاـ النقض ص 1958 أكتكبر 27        نقض 
.  254 ص 19 مجمكعة أحكاـ النقض السنة 1968 فبراير 20        نقض 
. 585 ص 417 مجمكعة أحكاـ النقض رقـ 1939 أكتكبر 23        نقض 
.  904 ص 176 رقـ 11 ديسمبر مجمكعة أحكاـ النقض السنة 13        نقض 

 

يحظر عمى الطبيب أف يمارس المينة قبؿ التسجيؿ في النقابة  - ب
ال عدة ممارستو مخالفة ألحكاـ القانكف  .كالحصكؿ عمى ترخيص مف الكزارة كا 

 مف قانكف 64مف قانكف نقابة األطباء العراقي، كتنص المادة " 43/1"كتقابميا المادة 
كؿ طبيب يمارس المينة دكف أف يككف مقيدان في السجؿ )نقابة األطباء األردنية عمى 

كفي حالة "  دينار100"كالجدكؿ يعاقب مف قبؿ قاضي الصمح بغرامو ال تتجاكز 
كبنفس المعنى المادتاف . (االستمرار في الممارسة تتضاعؼ العقكبة مع إغالؽ العيادة 

. مف قانكف مزاكلة مينة الطب في مصر (10-11)
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كمف خالؿ ىذه النصكص يتضح جميان أف الممارسة غير المشركعة لمينة الطب قد 
.  تقع أيضان مف الطبيب الغير حاصؿ عمى الترخيص لمزاكلة المينة 

 مرتكبان 4فقرة ( (273))بأنو يعد كفقان لممادة " كبيذا قضت محكمة النقض الفرنسية 
لجريمة الممارسة غير المشركعة لمينة الطب كؿ طبيب يمارس مينة الطب في فرنسا 

 ككذلؾ محكمة النقض المصرية عندما عاقبت (1) " دكف القيد بسجؿ نقابة األطباء
( 2)الطبيب الذم يصرؼ لمرضاه الخصكصييف أدكية قبؿ حصكلو عمى اإلجازة

 .كبمناسبة الطبيب الذم يقحـ نفسو بغير مجاؿ تخصصو
فقد عالج قانكف مزاكلة مينة الطب في سكريا ىذا المكضكع بنص صريح في المادة 

محظكر عمى الطبيب الغير مختص مباشرة األعماؿ الطبية التي  )منو عمى أنو " 11"
تستكجب االختصاص كالجراحة الكبرل كالكالدة العسرة كاألذف كالحنجرة كما شاكؿ ذلؾ 
إال عند الضركرة الناتجة عف عدـ كجكد أخصائي في المنطقة كالخكؼ مف حصكؿ 

كأف كاف قانكف نقابة األطباء األردنية كالتشريعات األخرل  (خطر عمى حياة المريض 
أنفة الذكر لـ تنص عمى ذلؾ بنص صريح إال أف ذلؾ يستفاد ضمنان مف خالؿ 

. النصكص الخاصة بممارسة مينة الطب في تمؾ القكانيف 
كبذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بإدانة طبيب أجرل لسيدة عممية كحت لغشاء 

الرحـ، عمى نحك تمزؽ معو غشاء الرحـ كتدلت مف ىذا التمزؽ لفة مف األمعاء الدقاؽ 
كذلؾ عاقبت . (1)كذلؾ بسبب قمة خبرتو ككنو ليس أخصائيان في أمراض النساء كالكالدة

طبيب غير مختص بأمراض النساء أجيض إمرأة في الشير الخامس مف الحمؿ بحجة 
كبيذا . (2)إنقاذ حياتيا مف نزيؼ تعاني منو دكف أف يشير عمييا بدخكؿ المستشفى

نستطيع القكؿ أف الراجح في الفقو كالقضاء يذىب الى مسائمة مف يتكلى إعماؿ 
التطبيب كالعالج مف دكف ترخيص، عف جريمة عمدية أك متجاكزة القصد، حسب 

                                                 
(1 )Crim-1960.N.428.P850 

     .154ذكره أسامة القايد ص     
. 535مجمكعة أحكاـ النقض ص - 1962 حزيراف 12نقض  (2)
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األحكاؿ، كعف جريمة ممارسة مينة الطب دكف ترخيصو كلك لـ يؤدم عممو الى إلحاؽ 
. الضرر أك األذل بالمجني عميو أك المريض

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________
  99 رقـ 506 مجمكع أحكاـ النقض ص – 1963 يكليك 1نقض  (1)
 . 21 مجمكع أحكاـ النقض ص – 1968 يناير 8نقض  (2)
 
 

 

 

 

المطمب الثالث 
تخمف قصد العالج 

 
السائد في الفقو كالقضاء أف تكافر قصد العالج كالشفاء لدل الطبيب مف أىـ الشركط 

األمر الذم ينبني عميو القكؿ أف . الالزمة إلضفاء صفة المشركعية عمى العمؿ الطبي
تخمؼ قصد العالج يعني انتفاء صفة المشركعية عف العمؿ الطبي، كزكاؿ الحماية 
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الجنائية عف الطبيب النعداـ العمة التي مف اجميا أقرت ىذه الحماية، كقياـ مسؤكلية 
كعميو إذا ارتكب الطبيب فعمو مستيدفان بو غرض غير . الطبيب كأم شخص عادم

العالج، كأف ييدؼ الى اجراء تجربة عممية عمى مريض، اك مساعدة المريض 
لمحصكؿ عمى ميزات معينة مثؿ التيرب مف الخدمة العسكرية، أك لمجرد ابتزاز ماؿ 
المجني عميو، أك أف يكقع الكشؼ الطبي عمى امرأة إشباعا لشيكة لديو، يسأؿ جزائيان 

كلعؿ األمر يبدك أكثر (. 1) عف جريمة عمدية كأم شخص ال يتمتع بيذه الصفة
كضكحان في جرائـ اإلجياض غير الضركرم ككذلؾ في اإلصابات الجارية بقصد 

. اإلعفاء مف الخدمة العسكرية كتسييؿ تعاطي المخدرات
بأف الطبيب الذم يقـك بإجراء جراحة " كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض الفرنسية 

 (2)المرأة ليستأصؿ منيا مبيض التناسؿ بناءان عمى طمبيا يككف مرتكبان لجريمة عمدية
كفي القضاء المصرم قضت محكمة النقد المصرية بأف الطبيب الذم يسيء استعماؿ 

حقو في كصؼ المخدرات فال يرمي مف كراء كصفيا إلى عالج طبي صحيح بؿ  
 أف قيقصد أف يسيؿ لممدمنيف تعاطي المخدرات أسكة بغيرىـ مف عامة الناس كال يجدم

. (2)لألطباء قانكف خاص ىك قانكف مزاكلة مينة الطب  

المطمب الرابع 
تخمف شرط إتباع األصول العممية في الطب 

                                                 
. 138 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي . انظر د (1)

. 93جرائـ الخطأ الطبي ص-     المحامي شريؼ الطباخ . 28المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص -     إيياب يسر أنكر
. 537مجمة سيرم ص ) 1937نقض فرنسي أكؿ يكليك  (2)
 
 

 
. 524 ص 3 مجمكعة القكاعد القانكنية جػ 1935 ديسمبر 16نقض مصرم  (1)
. 216 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –أسامة عبد اهلل قايد  (2)
. 160 المرجع السابؽ ص –أسامة قايد  (3)
. 131 ص 5 رقـ 26 المحاماة السنة 1942 تشريف أكؿ 3محكمة مصر االبتدائية  (4)
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ذكرنا أف إباحة األعماؿ الطبية مشركطة بأف يككف ما يجريو الطبيب مطابقان لألصكؿ 
المقررة في عمـ الطب، كذلؾ لحماية الصحة العامة كضماف االلتزاـ باألصكؿ 

. المعركفة في العمؿ الطبي
كقد أكد الفقو كالقضاء الفرنسياف عمى ضركرة التزاـ الطبيب باألصكؿ العممية كقكاعد 

الفف كاعتبر أم خركج أك مخالفة ليذه القكاعد يشكؿ جريمة يعاقب عمييا بمكجب 
عمى اعتبار خركج الطبيب عمى القكاعد كاألصكؿ العممية يجعمو (2)قانكف العقكبات 

. مرتكبان لخطأ بإصكؿ المينة، مما يرتب مسؤكليتو غير العمدية عف ىذا الخطأ
كلما كانت كسائؿ العالج كطرؽ اكتشاؼ األمراض ليست كاحدة، بؿ تتنازعيا عدة 

مذاىب كأراء بيف جميكر األطباء، يجب التمييز بيف حالتيف مف األصكؿ الطبية في 
كىما األصكؿ العممية الثابتة كاألصكؿ العممية التي لـ ينعقد . بمجاؿ مسؤكلية الطبي

. إجماع أىؿ العمـ عمى صحتيا أك عمى فشميا
كالقكاعد كاألصكؿ العممية الثابتة ىي األصكؿ كالقكاعد المتعارؼ عمييا نظريان كعمميان 

 أك ىي (3)بيف األطباء كالتي يجب أف يمـ بيا كؿ طبيب كقت قيامو بالعمؿ الطبي 
كما عرفتيا محكمة استئناؼ مصر بأنيا ىي تمؾ األصكؿ التي يعترؼ بيا أىؿ العمـ 

 (4)كال يتسامحكف مع مف يجيميا كيتخطاىا ممف ينتسب إلى عمميـ أك فنيـ
كمخالفة الطبيب لمقكاعد العممية الثابتة ال يخرج عف احد فرضيف، اما نتيجة تجاىمو 

ما نتيجة جيمو بيا كمف ذلؾ أف يصؼ الطبيب الدكاء دكف . ليذه القكاعد كاألصكؿ، كا 
، أك أف ينقؿ دـ مف شخص الى آخر دكف التأكد مف  إجراء الفحص كالتشخيص الالـز

فصيؿ كؿ منيما، أك أف يجرم عممية جراحية بأدكات غير معقمة، كمخالفة ىذه 
القكاعد سكاء بجيميا أك بتجاىميا، يعد خطأ يستكجب مساءلة الطبيب عف الجريمة 

 كذلؾ ألف ىذه األصكؿ اجتازت مرحمة الجدؿ كالخالؼ كالبحث  (1)غير العمدية

                                                 
. 140 شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص –فخرم الحديثي . د (1) . 1962 دار المعارؼ سنة –أخطاء األطباء - محمد فائؽ الجكىرم.     د
. 17/11/1998 في 1201استئناؼ بغداد بصفتيا التميزية قرار رقـ  (2)
. 1904 ابريؿ سنة 19محكمة مصر االبتدائية  (3)
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كتطبيقان لذلؾ .العممي، كأصبحت مف المبادئ المسمـ بيا في الفف الطبي دكف نقاش
قضت محكمة استئناؼ بغداد بمسؤكلية طبيبة تخدير نتيجة اإلخالؿ باألصكؿ العممية، 

كلكف األخير قد تراخى بالقياـ بما تفرضو عميو "..... إذ جاء في قرار المحكمة 
كاجبات كظيفتو، كلـ يدخؿ الى صالة العمميات إال بعد عشرة دقائؽ الى خمسة عشر 

ككؿ ذلؾ حصؿ نتيجة إخالؿ المدانيف ......... دقيقة، كلـ يتمكف مف إنقاذ المريضة
 (2)" إخالال جسيمان لما تفرضو عمييـ أصكؿ كظيفتيـ كأطباء

 ككذلؾ قضت محكمة مصر االبتدائية بأف الطبيب يرتكب خطأ يصمح أساسا 
لممسؤكلية الجنائية عف جريمة القتؿ أك اإلصابة الخطأ إذا أجرل عممية جراحية بعضد 

مريض، نشأ عنيا نزيؼ غزير استدعى العالج خمسيف يكمان، إذ أتضح أف حدكث 
النزيؼ تسبب عف قطع شراييف صغيرة في محؿ العممية كعدـ ربطيا، مع أف األصكؿ 

 (3)الطبية كانت تقضي بذلؾ
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كما صدر قرار حديث عف محكمة تمييز دبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة حكؿ 
إدانة الطبيب بسبب إخاللو كعدـ إلتزامة بما تفرضو أصكؿ المينة في قضية تستفاد 

: كقائعيا مف خالؿ نص الحكـ 
- 4-  3-  2-  1حيث أف النيابة العامة اتيمت 

 بدائرة شرطة بر دبي، 16/1/2000 بأنيـ في يـك 2002/7186في الجنحة رقـ 
حاؿ ككنيا أخصائية تخدير كالمناكبة في كحدة العناية المركزة كأثناء : المتيمة األكلى

كذلؾ بعدـ ..... كجكدىا عمى رأس عمميا تسببت في خطئيا في كفاة المجني عميو 
مراعاة ما تفرضو عميو أصكؿ المينة ككنيا أقدمت عمى فتح فكىت التنفس مف خالؿ 
الغضركؼ الدرقي دكف خبرة مسبقة كذلؾ بعد أف رأت نقص كمية األكسجيف بالدـ 

كنزؼ باألنؼ كالفـ حيث كاف منكمان بعد أف أجرل لو المتيـ الرابع عممية جراحية بفمو 
األمر الذم أدل إلى زيادة خطكرة حالة المجني عميو عمى النحك الثابت باألكراؽ المتيـ 

حاؿ ككنو استشارم تخدير كرئيس قسـ التخدير كالعناية المركزة تسبب في :الثاني 
خطأه في كفاة المجني عميو المبيف في البند أكالن كذلؾ لعدـ مراعاة ما تفرضو عميو 
أصكؿ المينة ككنو أعطى أكامره بإزالة األنابيب التي كانت مكصمة بالمريض كبنقمو 
إلى جناح المرضى كأنو بحكـ خبرتو كاف عميو إجابة ىاتؼ المتيمة األكلى كيستنتج 

أف الحالة جدية كخطيرة ككاف عميو االنتقاؿ إلى المستشفى لتقديـ المساعدة عمى النحك 
حاؿ ككنو أخصائي تخدير تسبب بخطئو بكفاة المجني : الثابت باألكراؽ المتيـ الثالث 

عميو كذلؾ بعدـ مراعتو لما تفرضو عميو أصكؿ المينة مف أنو كاف عميو أف يثبت 
المجني عميو بأنابيب التنفس الثابتة بدالن مف أنبكب التنفس االصطناعي ككذلؾ إعادة 

. تثبيت أنبكب التنفس االصطناعي كاف سيككف أفضؿ في حضكر المتيـ الرابع 
المتيـ الرابع حاؿ ككنو استشارم جراحة أطفاؿ كمف أجرل العممية  التي شيدت كفاة 
المجني عميو كذلؾ بعدـ استدعائو أحد جراحي األنؼ كاألذف كالحنجرة المناكبيف ألف 

لدييـ الخبرة الكافية أكثر منو في عمميات فتح القصبة اليكائية ككذلؾ باستخفافو 
بإلحاح المتيـ الثاني إلجراء العممية بكحدة العناية المركزة بدالن مف نقؿ الطفؿ إلى غرفة 

العمميات كألنو كاف عميو أف يدرؾ أنو مف المستحيؿ أف يككف أنبكب التنفس 
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دخاؿ  االصطناعي في القصبة اليكائية إضافة إلى خطأه في عممية فتح المرمء كا 
األنبكب فيو األمر الذم أدل إلى الكفاة المحتكمة عمى النحك الثابت باألكراؽ كطمبة 

.  عقكبات 1/342/2عقابيـ بالمادة 
.  حكمة محكمة أكؿ درجة ببراءة المتيميف مما أسند إلييـ 24/2/2004كبتاريخ 

 كبتاريخ 590/2004لـ ترتضي النيابة العامة ىذا الحكـ فطعنت عميو باالستئناؼ رقـ 
 حكمت المحكمة كبإجماع اآلراء بإلغاء الحكـ المستأنؼ كبمعاقة 29/3/2004

لزاـ كؿ منيـ  10.000المتيميف بتغريـ كؿ منيـ   االؼ درىـ 37.5 االؼ درىـ كا 
كأكدت محكمة التميز الحكـ بتاريخ . مقابؿ الدية الشرعية لكرثة المجني عميو 

كؿ ذلؾ تسبب في كفاة المجني عميو كىك ما يكفي ..........  بقكليا 16/10/2004
كيسكغ بو تدليؿ الحكـ عمى تكافر رابطة السببية بيف خطأ كؿ مف الطاعنيف المشترؾ 
ككفاة المجني عميو كمف ثـ فال محؿ لتعيب الحكـ بالقصكر كالفساد كاالستدالؿ، لما 

كاف ما تقدر فإف الطعف برمتو يككف عمى غير أساس متعيف الرفض مع مصادرة مبمغ 
      (1).التأميف 

 أما بالنسبة لمقكاعد كاألصكؿ العممية التي ال تزاؿ محالن لمجدؿ العممي، كتتنازع فييا 
المذاىب الطبية كلـ ينعقد إجماع أىؿ العمـ عمى صحتيا أك فشميا، فإف ىذه األصكؿ 
ال ترتب مسؤكلية الطبيب،كمف ذلؾ استعماؿ طريقة قديمة في العالج إذا كانت ىذه 

ذلؾ أف الطبيب ال يمكف أف . الطريقة مكصكفة في الكتب التقميدية كلـ يبيف العمـ فشميا
( 2)أك المبدأ المدعى إغفالو محؿ نزاع بيف التعاليـ المختمفة يسأؿ إذا كانت القاعدة

 إضافة إلى عدـ اىتماـ القضاء في تقدير النظريات كالطرؽ الفنية

إذ ليس لمقاضي أف يبحث عما إذا كاف العالج مناسبان أك غير مناسب، كما إذا    ،
 كاف استعماؿ آلة أك إتباع كسيمة أخرل كاف مف شأنو أف يجعؿ نجاح العالج أقرب،

 _____________________
 7186/2002 جنحة رقـ – دكلة األمارات العربية المتحدة –محكمة تمييز دبي  (1)

 . 16/10/2004 جمسة 
 مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية في التشريع المصرم كالقانكف المقارف ص – محسف زكي األبرا ش. د (2)

 242 ػ د ػ مصطفى كامؿ ػ المرجع السابؽ ص143
فتمؾ مسائؿ عممية يناقشيا األطباء، ذلؾ أنو ليس مف شأف القاضي أف يقدر طريقة 

 ( 1)معينة عمى طريقة أخرل 
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ال يسأؿ الطبيب إذا أتبع نظرية أحد أساطيف الفف في تحديد  )كتطبيقان لذلؾ حكـ بأنو 
العالج ثـ لـ يصادفو التكفيؽ، فاف عدـ تكفيقو ال يحتسب خطأ عمميان، بؿ نقصان في 

 (2.)(العمـك الطبية التي لـ تصؿ الى حد الكماؿ
كصفكة القكؿ أف الطبيب ممـز بإتباع األصكؿ العممية الثابتة، كيسأؿ جنائيان كمما خالؼ 

ىذه األصكؿ كالقكاعد، كتنتفي مسؤكليتو كمما اقر جميكر األطباء األسمكب كالعالج 
. الذم اختاره، ككذلؾ إذا كانت الطريقة التي اتبعيا محؿ خالؼ عممي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _____________________________

 مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية  –حسف زكي األبراشي . د  (1)
  142     في التشريع المصرم كالقانكف ا لمقارف ص 

 272 ص م مشار إليو في األبرا ش– 17/11/1904محكمة ليكف  (2)
 
  
 
 

                      الباب الثاني 
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الخطأ ومسؤولية الطبيب 
لقد صاحب التطكر السريع في المجاؿ الطبي كاتساع مفيـك العالج الذم لـ يعد قاصران 

عمى المفيـك التقميدم الذم يقصد بو شفاء المريض مف أمراض كعمؿ أك إصابات 
معينة، اف شيدت المسؤكلية الطبية تطكران كبيران في العصر الحاضر نتيجة زيادة الكعي 
الذم بدا ممحكظان مف خالؿ تعدد رفع دعاكل المسؤكلية ضد األطباء عما يصدر منيـ 
مف أخطاء طبية أثناء ممارسة المينة، غير اف تطبيؽ القكاعد العامة في المسؤكلية 
الجنائية عمى أصحاب الميف الفنية تثير العديد مف التساؤالت فاألخطاء الصادرة مف 

ىؤالء ىي مف طبيعة خاصة، كىك ما يزيد في الجدؿ كالنقاش في كيفية تحديدىا 
كماىيتيا كما يترتب عمييا مف نتائج، كلعؿ ذلؾ يبدك أكثر تعقيدان في مجاؿ الميف 

الطبية، إذ أثار مكضكع المسؤكلية الطبية جدالن كاسعان في ساحات الفقو كالقضاء، فيما 
في حيرة بيف أمريف األكؿ ىك ضماف حماية المرضى مف األخطاء الطبية التي قد 

تصدر عف األطباء أثناء ممارسة أعماليـ كىك ما يؤثر سمبان في تكفير العناية الطبية 
المطمكبة كالثاني ىك تكفير الحرية الالزمة لألطباء في معالجة المرضى فالعمؿ الطبي 

. يجب اف يجرم في جك مف الثقة كاالطمئناف
كلتكضيح ذلؾ سكؼ نقسـ ىذا الباب إلى فصميف 

. الخطأ الطبي كمجاالتو: الفصؿ األكؿ
. مسؤكلية الطبيب عف خطئو جزائيان : الفصؿ الثاني

 
 
 
 
 

الفصل األول 
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الخطأ الطبي ومجاالتو 
يعد الخطأ دعامة المسؤكلية الجنائية في العصر الحديث سكاء في الجرائـ العمدية اك 

غير العمدية، حيث تنص القاعدة الجنائية الحديثة عمى انو ال جريمة دكف خطأ، 
كبتبمكر فكرة الخطأ كاعتباره ركيزة المسؤكلية الجنائية في التشريعات الحديثة فال مسكغ 
لمسائمة الجاني إال إذا أقيـ الدليؿ عمى كجكد خطأ مف جانبو، كرغـ تطكر فكرة الخطأ 
إال أننا لـ نجد نصكص في التشريعات الجنائية، أك قكانيف مزاكلة مينة الطب تستثني 
األطباء مف مجاؿ المسؤكلية عف الخطأ، أك تتعرض لبياف الخطأ في مجاؿ األعماؿ 
الطبية تاركة األمر الجتياد الفقو كالقضاء، غير أف لمخطأ الطبي بعض المميزات 
الخاصة بو، سكاء مف حيث تعريفو كعناصره أك مف حيث المعيار الذم يقاس بو 

كأماـ ىذا القصكر في بياف ماىية الخطأ . ككذلؾ المجاالت التي يتحقؽ بيا ىذا الخطأ
الطبي ارتأينا اف نقـك ببحث الخطأ الطبي مف خالؿ مناقشة الخطأ بصكرة عامة، حتى 

.  مستكمالن كافة تفصيالتو. يأتي مكضكع المسؤكلية عف الخطأ الطبي
كعمى ضكء ذلؾ ستككف دراستنا لمخطأ الطبي مكزعة عمى المباحث التالية  

. مفيـك الخطأ: المبحث األكؿ
. صكر الخطأ الطبي كأنكاعو: المبحث الثاني
. معيار الخطأ الطبي: المبحث الثالث
. الخطأ الطبي في التطبيؽ العممي: المبحث الرابع

. الخطأ الطبي في فمسطيف: المبحث الخامس
 

 

 

المبحث األول 
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مفيوم الخطأ 
نعرض مف خالؿ ىذا المبحث تعريؼ الخطأ في القانكف كالفقو الجنائي، ككذلؾ تعريؼ 

.  الخطأ الطبي كذلؾ في مطمب أكؿ بينما نخص المطمب الثاني لبياف عناصر الخطأ

المطمب األول 
تعريف الخطأ 

: الفرع األول
.  تعريف الخطأ في القانون الجنائي

اختمؼ مكقؼ التشريعات الجنائية مف مسألة تعريؼ الخطأ، حيث أغفمت بعض 
التشريعات كضع تعريؼ لمخطأ، مكتفية بذكر صكره، تاركة المسألة الجتياد الفقو 

 كلعؿ التشريعيف الفمسطيني كاألردني ضمف ىذه التشريعات حيث اكتفيا (1) كالقضاء
بتحديد صكر الخطأ حيث حدد المشرع الفمسطيني صكر الخطأ باإلىماؿ كالرعكنة 

كعدـ االحتراز كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة كحددىا المشرع األردني باإلىماؿ كقمة 
االحتراز كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة ، بينما حرصت بعض التشريعات عمى كضع 

 ( 2).تعريؼ قانكني لمخطأ في القسـ العاـ مف قانكف العقكبات
:  كمف التشريعات الجنائية التي عرفت الخطأ بنص قانكني

يعد الفعؿ مرتكبان " بأف ( (2-19/1)) في المادة1968القانكف الركماني الصادر سنة 
. لخطأ الجاني

إذا كاف قد تكقع نتيجة فعمو دكف أف يقبميا معتقدان دكف أم مساس أف ىذه  - أ
. النتيجة لف تحدث

 "إذا لـ يتكقع نتيجة فعمو بينما كاف يجب عميو ككاف باستطاعتو تكقعيا - ب

                                                 
.   دار النيضة العربية القاىرة- النظرية العامة لمخطأ غير العمدم- الدكتكرة فكزية عبد الستار (1) . 9     مطبعة جامعة القاىرة ص 
 كما بعدىا  10المرجع السابؽ ص - الدكتكرة فكزية عبد الستار (2)

 .  كما بعدىا119 مسؤكلية الطبيب المينية ص –     المستشار عبد اهلل سالـ الغامدم 
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منو ( (192)) في المادة 1943ككما عرؼ قانكف العقكبات المبناني الصادر سنة 
تككف الجريمة غير مقصكدة سكاء لـ يتكقع الفاعؿ نتيجة فعمة المخطئ " الخطأ بأف
 ككاف في

"  استطاعتو أك مف كاجبو أف يتكقعيا كسكاء تكقعيا فاحسب أف بإمكانو تجنبيا
مف مشركع قانكف العقكبات المصرم ( (27))ككذلؾ نص المشرع المصرم في المادة 

الجريمة غير العمدية إذا كقعت النتيجة " ، عمى أف تككف 1966الذم كضع سنة 
اإلجرامية بسبب خطأ الفاعؿ كيعتبر الخطأ متكفر سكاء تكقع الفاعؿ نتيجة فعمو أك 
امتناعو كحسب في االمكاف اجتنابيا، أك لـ يحسب ذلؾ أك لـ يتكقعيا ككاف ذلؾ في 

" استطاعتو كمف كاجبو 
 1960مف قانكف العقكبات الصادر سنة ( (44))كما عرؼ المشرع الككيتي في المادة 

يعد الخطأ غير العمدم متكافران إذا تصرؼ الفاعؿ عند ارتكاب الفعؿ " الخطأ بقكلو 
عمى نحك ال يأتيو الشخص المعتاد إذ كجد في ظركفو بأف اتصؼ فعمو بالرعكنة 

كالتفريط أك اإلىماؿ أك عدـ االنتباه أك عدـ مراعاة المكائح، كيعد الفاعؿ متصرفان عمى 
ىذا النحك إذا لـ يتكقع عند ارتكاب الفعؿ النتائج التي كانت في استطاعة الشخص 
المعتاد أف يتكقعو، فمـ يحؿ دكف حدكثيا مف أجؿ ذلؾ، أك تكقعيا كلكنو اعتمد عمى 

"  ميارتو ليحكؿ دكف حدكثيا فحدثت رغـ ذلؾ
كبتحميؿ ىذه التعريفات التشريعية لمخطأ نستطيع القكؿ اف تعريؼ القانكف الركماني 
أفضؿ ىذه التعريفات حيث جاء شامالن لحاالت الخطأ، الخطأ الكاعي كالخطأ غير 

. الكاعي كما فصؿ بيف الخطأ الكاعي كالقصد االحتمالي
 

 

الفرع الثاني 
تعريف الخطأ في الفقو الجنائي 
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أىتـ الفقو الجنائي في تعريؼ الخطأ لسد العجز التشريعي بيذا الخصكص، كاف كاف 

. ىناؾ تبايف في التعريفات الفقيية إال أننا نذكر أىـ التعريفات التي قاؿ بيا الفقو
ذىب البعض الى أف الخطأ ىك الفشؿ في الكصكؿ الى المستكل المطمكب مف العناية، 

 (1) . كالحيطة كالحذر، كالذم كاف مف كاجب المخطئ الكصكؿ اليو
كيرل فريؽ آخر أف الخطأ ىك عدـ اتخاذ الجاني الحيطة الكافية لمنع النتيجة الضارة 

نشاط "  عبد المييمف بكر بأنو ر كعرفو الدكتك(2). التي كاف في كسعو تكقعيا كتجنبيا
 كعرفو الدكتكر (3)" إرادم إيجابي أك سمبي ال يتفؽ مع الكاجب مف الحذر كالحيطة

" التصرؼ الذم ال يتفؽ مع الحيطة التي تتطمبيا الحياة االجتماعية" محمد الفاضؿ بأنو
إرادة الشخص الى إتياف سمكؾ خطر دكف القياـ بما ىك كاجب "  كعرؼ أيضان بأنو (4)

  (5)" عميو مف التدبير كالحيطة
إخالؿ الجاني عند تصرفو بكاجبات " كعرؼ الدكتكر محمكد نجيب حسني الخطأ بأنو 

الحيطة كالحذر التي يفرضيا القانكف  كعدـ حيمكلتو تبعان لذلؾ، دكف أف يفضي تصرفو 
كنحف ( 6).الى إحداث النتيجة اإلجرامية في حيف كاف ذلؾ في استطاعتو ككاجبان عميو

مف جانبنا نؤيد تعريؼ الدكتكر محمكد نجيب حسني ألنو جاء جامعان لشقي عناصر 
الخطأ العنصر النفسي المتمثؿ في عدـ التبصر في آثار تصرفاتو، كالعنصر الثاني 

. المتمثؿ بالعدكاف عمى المصمحة المحمية قانكنان 
 

الفرع الثالث 

                                                 
(1      )Glanrille Williams opcit.p.33. 

. 53     مشار إلى ذلؾ سميرة عايد الديات ص 
. 120 مسؤكلية الطبيب المينية ص –انظر المستشار عبد اهلل سالـ ألغامدم  (2)
. 134جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ ص- عبد المييمف بكر. د (3)
. 612الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ص - محمد الفاضؿ. د (4)
.  كما بعدىا135اإلسكندرية ص                              –دار المطبكعات الجامعية - 1978 القسـ العاـ –الكجيز في قانكف العقكبات -عكض محمد. د (5)
 دار     النيضة – الطبعة الخامسة – القسـ العاـ – شرح قانكف العقكبات –محمكد نجيب حسني . انظر د (6)

 .617 ص 1982العربية 
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تعريف الخطأ الطبي 
 مفيـك الخطأ الطبي، إال انو مف الضركرم كضع تعريؼ دعمى الرغـ مف صعكبة تحدم

. ليذا الخطأ، كخطكة إلمكانية حؿ المشاكؿ الناجمة مف عدـ تعريفو بنصكص تشريعية
لذلؾ حاكؿ كؿ مف الفقو كالقضاء التصدم ليذا العجز التشريعي، بكضع عدة تعريفات 

. لمخطأ الطبي
بأنو كؿ مخالفة أك خركج مف الطبيب في سمككو " فقد عرفتو محكمة النقض الفرنسية 

 (1) " عمى القكاعد كاألصكؿ الثابتة المتعارؼ عمييا بيف األطباء
تقصير أك إخالؿ بكاجب بذؿ العناية كالرعاية كاليقظة التي تتفؽ " كعرفو البعض بأنو

مع األصػكؿ العممية المتعارؼ عمييا كالمفترضػة في أداء الطػبيب الحػريص   لكاجباتو 
كؿ مخالفة أك خركج مف الطبيب في مسمكو عمى القكاعد "  كما عرؼ بأنو(2)" 

كاألصكؿ الطبية التي يقضي بيا العمـ أك المتعارؼ عمييا نظريان كعمميان، كقت تنفيذ 
العمؿ الطبي، أك إخاللو بكاجبات الحيطة كاليقظة التي يفرضيا القانكف متى ترتب 
عمى فعمو نتائج جسيمة، في حيف كاف في قدرتو ككاجبان عميو أف يتخذ في تصرفو 

 (3)" اليقظة كالتبصر حتى ال يضر بالمريض
تقصير في مسمؾ الطبيب ال يقع مف طبيب يقظ في نفس الظركؼ " كيرل البعض أنو

  (4)" الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئكؿ 
ٝتضخ ىْا ٍِ خاله ٕزٓ اىتؼشٝفاث ىيخطأ اىطبٜ أّٖا ٍتشابٔ ىزىل ّشٙ ضشٗسة تذخو 

اىَششع ى٘ضغ تؼشٝف جاٍغ ىيخطأ اىطبٜ، ٝذغٌ اىخالف اىفقٖٜ ٗاىقضائٜ بٖزا 

. اىخص٘ص

المطمب الثاني 

                                                 
(1 )Liv.1.5-1960.D31960.J.C.O.1961 12/1/1914. 

. 65     مشار الى ذلؾ الدكتكر محمد عبد الكىاب المرجع السابؽ ص . 122المرجع السابؽ ص - مسؤكلية الطبيب المينية- المستشار عبد اهلل سالـ الغامدم (2)
. 224 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –أسامة عبد اهلل قايد  (3)
. 300المرجع السابؽ ص -  مسؤكلية األطباء كالجراحيف–محمكد محمكد مصطفى . د (4)
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عناصرالخطأ 
مف خالؿ التعريفات السابقة  لمخطأ بصكرة عامة كالخطأ الطبي بصكرة خاصة، يتضح 
لنا أف الخطأ يقـك عمى عنصريف، إضافة إلى عنصر ثالث في مجاؿ العمؿ الطبي، 

: كسنتناكؿ ىذه العناصر مف خالؿ الفركع التالية

الفرع األول 
اإلخالل بواجبات الحيطة والحذر 

يعد كؿ مف القانكف كالخبرة اإلنسانية مصادر لكاجبات الحيطة كالحذر التي تنشأ نتيجة 
رسكخ مجمكعة مف القكاعد التي تحدد النحك الصحيح الذم يتعيف أف يباشر كفقان لو 

فإذا كاف القانكف يتدخؿ إلقرار ىذه القكاعد بإصدار المكائح . نكع معيف مف السمكؾ
فإف الخبرة اإلنسانية تؤكد عمى كجكب , كاألكامر كالتعميمات التي تمـز األفراد بالقياـ بيا

كمثاؿ ذلؾ التزاـ ( 1)  الالزمة الكفيمة بعدـ كقكع األفعاؿ الخطرة تاتخاذ االحتياطيا
خاللو بيذا الكاجب , الطبيب بالقكاعد الفنية المعترؼ بيا في مجاؿ األنشطة الطبية كا 

. يجعمو مخطئان، كبالتالي يسأؿ عف النتيجة الجرمية الناشئة عف ىذا الخطأ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني 

                                                 
. 670-667 ص – القسـ العاـ – شرح قانكف العقكبات –محمكد نجيب حسني . د (1)
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توافر العالقة النفسية بين اإلرادة والنتيجة اإلجرامية 
السائد في الفقو اف القانكف ال يعاقب في جرائـ الخطأ إال إذا تحققت النتيجة الضارة، 
كذلؾ ألنو القانكف ال يعاقب عمى السمكؾ المجرد، إنما يعاقب عمى ىذا السمكؾ إذا 

أفضى الى نتيجة إجرامية، عمى نحك تككف فيو اإلرادة بالنسبة لمنتيجة المتحققة محؿ 
لـك القانكف، إذ بدكف ىذه العمة ال يسأؿ صاحب ىذه اإلرادة عف حدكث النتيجة 

ليذا يجب تكافر العمة النفسية بيف إرادة الطبيب كالنتيجة اإلجرامية، حتى (  1) اإلجرامية
 (2). يسأؿ جنائيان 

: الفرع الثالث
. خروج الطبيب أو مخالفتو لمقواعد واألصول الطبية

مف المتفؽ عميو التزاـ الطبيب باألصكؿ العممية الثابتة عند مباشرتو لمعمؿ الطبي، كال 
 كاألصكؿ الطبية كما (3)يخرج عمى ىذه القكاعد كاألصكؿ إال بالحاالت االستثنائية، 

ذكرنا ىي تمؾ األصكؿ الثابتة كالقكاعد المتعارؼ عمييا بيف األطباء نظريان كعمميان أك 
  (4)التي يجب أف يمـ بيا كؿ طبيب عند قيامو بالعمؿ الطبي 

كألىمية ىذا العنصر في مجاؿ الخطأ الطبي، يرل البعض أف المخالفة الكاضحة 
لممبادئ كالقكاعد المسمـ بيا في فف الطب، ىي كحدىا التي يمكف أف تحرؾ مسؤكلية 

    (5). الطبيب
 
 

المبحث الثاني 
                                                 

. 672القسـ العاـ ص - محمكد نجيب حسني. د (1)
 كما بعدىا 90الخطأ غير العمدم ص - نبيؿ مدحت سالـ. د (2)

. 18مسؤكلية الطبيب الجنائية عف الخطأ الطبي ص - نبيو صالح.       د
المسؤكلية الجنائية لألطباء عف استخداـ األساليب المستخدمة في                    - محمد عبد الكىاب الخكلي. د (3)

. 62الطب كالجراحة ص  . 225 المسؤكلية الجنائية لألطباء ص –إسامة عبد اهلل قايد  (4)
. 142المرجع السابؽ ص - مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية- حسف زكي االبراشي. د (5)
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صور الخطأ الطبي وأنواعو 
المطمب األول 

صور الخطأ الطبي 
ذكرت معظـ التشريعات الجزائية صكر الخطأ بصكرة عامة، كلـ تضمف نصكصيا ما 
يفيد بكجكد صكر خاصة بالخطأ الطبي، لذلؾ يمكف أف تكضح ىذه الصكر بالنسبة 

: لألخطاء الطبية مف خالؿ تفصيؿ صكر الخطأ بصكرة عامة
حددت معظـ التشريعات الجنائية صكر الخطأ إال أنيا اختمفت فيما بينيا في تحديد 

ىذه الصكر حيث ذىب جانب مف التشريعات الجنائية الى تحديد صكر الخطأ 
باإلىماؿ كقمة االحتراز كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة، بينما حددتيا تشريعات أخرل 
بصكرتيف فقط، كىما عدـ االحتياط كاإلىماؿ، كذىب جانب ثالث مف التشريعات الى 
تحديدىا بخمس صكر، كىي اإلىماؿ كالرعكنة كعدـ االحتياط أك عدـ مراعاة القكانيف 

 (1) كاألنظمة
                                                 

عمى صكر الخطأ كحددىا بالرعكنة ( (319)) في المادة1810نص قانكف العقكبات الفرنسي الصادر سنة  (1)
. كعدـ االحتياط كعدـ االنتباه كاإلىماؿ كعدـ مراعاة المكائح

بعدـ االحتياط كاإلىماؿ كعدـ الخبرة كعدـ ( (455)) في المادة1926كحددىا قانكف العقكبات التركي الصادر سنة 
. مراعاة القكانيف كاألكامر كالتعميمات

حدد صكر الخطأ باإلىماؿ ( (239-238-237-40)) في المكاد1902أما قانكف العقكبات النركيجي الصادر سنة 
كعدـ االحتياط كعمى نفس النيج سارت معظـ التشريعات العربية فالمشرع المبناني يحدد صكر الخطأ في 

مف قانكف العقكبات باإلىماؿ كعدـ مراعاة الشرائع كاألنظمة، كما كرد نفس التحديد في المادة ( (190))المادة ، ككذلؾ الشأف في قانكف العقكبات األردني الصادر سنة 1949مف قانكف العقكبات السكرم الصادر سنة ( (189))
. الذم حدد صكر الخطأ باإلىماؿ كقمة االحتراز كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة( (59)) في المادة 1951

أما المشرع المصرم، فقد انتيج نيج التشريعات التي عدت صكر الخطأ كلكف لـ يذكرىا جميعان إال في المادتيف 
المتعمقتيف بالقتؿ كالجرح غير العمدييف إذ ذكر الرعكنة كعدـ االحتياط كالتحرز كاإلىماؿ كالتفريط ( (238-244))

تباع المكائح . كعدـ االنتباه كالتكقي كعدـ مراعاة كا 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

كحدد ( (246-245))ككذلؾ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني حددىا في المكاد الخاصة بالقتؿ كالجرح الخطأ 
.  صكر الخطأ باإلىماؿ كالرعكنة كعدـ االحتراز كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة

منو صكر الخطأ، باإلىماؿ كالرعكنة ( (35 )) في المادة1996 السنة 11كما حددىا قانكف العقكبات العراقي رقـ  . كعدـ االنتباه كعدـ االحتياط كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة كاألكامر
 ص 1977 القاىرة –دار النيضة العربية -  النظرية العامة لمخطأ غير العمدم–لممزيد إنظر فكزية عبد الستار 

95-96. 
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كقبؿ تفصيؿ صكر الخطأ نكد اإلشارة الى سؤاؿ يثكر بخصكص تحديد ىذه الصكر 
كىك ىؿ تحديد صكر الخطأ كرد عمى سبيؿ الحصر أـ عمى سبيؿ المثاؿ؟ 

ثار خالؼ فقيي بيذا الخصكص، حيث ذىب جانب مف الفقو الى القكؿ بأف المشرع 
حدد صكر الخطأ عمى سبيؿ الحصر، كحجتيـ أف القاضي عند إصداره حكـ اإلدانة 
في جريمة غير عمدية ممـز بإثبات تكافر صكر الخطأ المنصكص عمييا في القانكف 

 كيضيؼ أنصار ىذا االتجاه أف الخطأ الجنائي يقتصر (1)كالمتعمقة في تمؾ الجريمة
نطاقو عمى الصكرة التي تمثؿ قدران خاصان مف الخطكرة كىي التي ذكرىا المشرع حصران، 

 (2)اما ما عداىا مف الصكر فيقـك بيا الخطأ المدني دكف الجنائي
كذىب اتجاه آخر مف الفقو الى القكؿ بأف تحديد التشريعات الجنائية لصكر الخطأ جاء 
عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر، مستنديف في ذلؾ الى اف نصكص القانكف ال تدعـ 
ىذا التحديد، فبعض التشريعات تنص عمى صكرة كاحدة لمخطأ كبعضيا نص عمى 
صكرتيف كتشريعات أخرل تنص عمى  أكثر مف ذلؾ مف صكر الخطأ، كأضافكا الى 
ذلؾ إف جكىر الخطأ يكمف في بياف عناصره كليس في تحديد صكره، كما ذكر ىذه 

 كنحف نؤيد ىذا (3)الصكر إال مثاؿ لبياف أىـ صكر الخطأ كقكعان في الحياة العممية 
، كنرل أف جميع صكر الخطأ باستثناء عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة، ما ىي قاالتجا

إال ترديد لمصطمح اإلىماؿ، حيث يتسع معنى اإلىماؿ ليشمؿ كافة الصكر األخرل، 
كنتمنى حصر صكر الخطأ بصكرتيف فقط، ىما اإلىماؿ، كعدـ مراعاة القكانيف 

.  كاألنظمة
ٗأٍاً اىخالف اىتششٝؼٜ د٘ه تذذٝذ ص٘س اىخطأ ال بذ ىْا ٍِ ششح إٌٔ ٕزٓ اىص٘س 

 .ٗأمثشٕا دذٗثاً فٜ اىذٞاة اىؼَيٞت

الفرع األول 

                                                                                                                                               
. 41 مكتبة النيضة العربية ص 1962 القاىرة –األحكاـ العامة في قانكف العقكبات - السعيد مصطفى السعيد. د (1 ) . 376   ص 1938الجزء األكؿ في الجريمة سنة -  األحكاـ العامة في القانكف الجنائي–عمي بدكم . د (2)
. 785 ص 1975القسـ العاـ سنة - شرح قانكف العقكبات المبناني- محمكد نجيب حسني. د (3)
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اإلىمال 
اإلىماؿ ىك إغفاؿ الجاني القياـ بما يقتضيو كاجب الحيطة كالحذر لتجنب حدكث 

 أك ىك صكرة مف الخطأ المقترف بالترؾ أك االمتناع أك الغفمة عف (1)النتائج اإلجرامية
القياـ بما ينبغي لمشخص المتزف الحريص أف يفعمو إذ لك قاـ بما يجب عميو كبما 

تقتضيو طبيعة الكضع أك ظركؼ المكقؼ الذم كجد فيو لما كقعت النتيجة اإلجرامية 
 كتنصرؼ ىذه الصكرة مف صكر (2)الضارة، أك لما حصؿ المكت أك حدثت اإلصابة
 الالزمة لحماية ت اتخاذ االحتياطياؿالخطأ الى جميع الحاالت التي ييمؿ فييا الفاع

   (3)حقكؽ الغير التي لك اتخذت لما مست ىذه الحقكؽ 
 الالزمة إلجراء تكمثاؿ ذلؾ في مجاؿ العمؿ الطبي إىماؿ الطبيب اتخاذ االحتياطيا

التخدير، أك أف يتسبب في نقؿ العدكل بمرض معد الى المريض نتيجة إىمالو كعدـ 
. عنايتو بتعقيـ األدكات التي يستعمميا في العالج

كمف التطبيقات الفضائية لإلىماؿ في المجاؿ الطبي ما قضت بو محكمة النقض 
متى كاف  )المصرية بمسؤكلية طبيب عف إىمالو بمزج الدكاء حيث جاء في حكميا 

الحكـ كقد انتيى إلى تبرأه المطعكف ضده مف جريمة القتؿ كاإلصابة الخطأ كالتماس 
سقاط الخطأ عنو نظران لزحمة العمؿ كألنو ال يكجد بالكحدة الطبية سكا إناء  العذر لو كا 
لى أف مف مات  كاحد يقطر فيو الماء أك يحضر فيو الطرطير مما أكقعو في الغمط ،كا 

 مف األطفاؿ كاف في حالو مرضية متقدمو تكفي كحدىا لمكفاة إال أف الحقف عجؿ

 ٗبِٞ اىَ٘ث –ب٘فاتٌٖ ٍَا ٝقطغ سابطت اىغببٞت بِٞ اىخطأ اىَفتشض ثب٘تٔ فٜ دقٔ 

. اىزٛ دذث 

كما ذكره الحكـ مف ذلؾ سكاء في نفيو الخطأ أك في القكؿ بانقطاع رابطة سببيو خطأ 
في القانكف ذلؾ بأنو ما داـ أف المطعكف ضده كىك طبيب مزج الدكاء بمحمكؿ 

                                                 
 
. 365 المسؤكلية الطبية المدنية كالجزائية بيف النظرية كالتطبيؽ ص –بساـ المحتسب باهلل  (1) . 458 ص 1977 األسس العامة لقانكف العقكبات سنة –سمير الجنزكرم . د (2)
. 220 القسـ الخاص ص – شرح قانكف العقكبات –محمكد محمكد مصطفى . د (3)
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الطرطير بدالن مف الماء المقطر الذم كاف يتعيف مزجو، فقد أخطأ سكاءن كاف قد كقع 
في ىذا الخطأ كحده أك أشترؾ معو الممرض فيو، كبالتالي كجبت  مسائمتو في 

الحالتيف ألف الخطأ المشترؾ ال يجب مسؤكلية أم مف المشاركيف فيو كألف إستيثاؽ 
الطبيب مف كنو الدكاء الذم يتناكلو الطبيب أك في ما يطمب منو، في مقاـ بذؿ العناية 
في شفائو كالتالي فأف التقاعس عف تحريو كالتحرز فيو كاالحتياط  لو ، إىماؿ يخالؼ 

كؿ قكاعد المينة كتعميميا كعميو أف يتحمؿ كزره، كما أف التعجيؿ بالمكت مرادؼ 
إلحداثو في تكافر عالقة السببية كاستيجاب المسؤكلية، كال يصح االستناد إلى إرىاؽ 

ف صمح ظرفان لتخفيفيا   (1).الطبيب بكثرة العمؿ مبرران إلعفائو مف العقكبة كا 
يككف مرتكبان لجنحة القتؿ خطأ بسبب )كما قضي تطبيؽ لذلؾ في القضاء الفرنسي أف 

إىمالو طبيب أمراض النساء الذم كاف يشرؼ عمى عالج سيده بعد الكضع، كبالرغـ 
مف أف حالتيا كانت خطرة لـ يتخذ إم إجراء منتج إلنقاذىا بؿ أشار متأخران بالعالج 

الالـز ليا باإلضافة إلى حقنيا بعدد أكثر مف الحد المقرر استعمالو شفط الكالدة 
  (2) .(بطريقة خاطئو مما سبب كفاتيا عقب إصابتيا بحمى النفاس 

 
    

 

   

 _________________________
 .  26 مجمكعة أحكاـ النقض ص 1970 أبريؿ سنة 20نقض جنائي  (1)
   .                                                           339 ص 1957 سيرم سنة 1957 يكليك سنة 14نقض جنائي فرنسي  (2)

  . 66 المرجع السابؽ ص –مشار إلى ذلؾ منير رياض حنا 
 
 

 

 

 

 

الفرع الثاني 
عدم االحتياط والتحرز 
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يراد بيذه الصكرة لمخطأ عدـ التحفظ أك قمتو، مما يسبب مسؤكلية الجاني عف نتيجة 
 كىك (1 )سمككو الف في استطاعتو أف يحكؿ دكف كقكع الحادث لك تصرؼ بحذر كتعقؿ

صكرة لمخطأ الذم ينطكم عميو نشاط إيجابي يتميز بعدـ التبصر، كتتحقؽ ىذه الصكرة 
مف الخطأ، إذا أقدـ الجاني عمى فعمو كىك يعمـ أنو يمكف لخطكرتو أف يترتب عميو 

 ما يكفؿ درء المخاطر، كىذا يدؿ عمى االحتياطياتآثار ضارة، كمع ذلؾ ال يتخذ مف 
الطيش أك عدـ التبصر كعدـ تدبر العكاقب مثؿ األـ التي تضع إبنيا حديث الكالدة في 

 كالطبيب الذم يغفؿ عد الضمادات قبؿ خركجو مف صالة (2)فراشيا فتقتمو أثناء نكميا
العمميات، مع أف كاجب الحيطة يقضي بذلؾ خكفان مف نسياف أحدىا داخؿ جكؼ 

. المريض
كمف تطبيقات ذلؾ في المجاؿ الطبي، ما قضت بو محكمة النقض المصرية بإدانة 

طبيب بجريمة القتؿ خطأ نسب فييا الى ىذا الطبيب انو طمب الى الممرضة كالتمرجي 
دكف أف يعيف ىذا المخدر كدكف أف يطمع عمى % 1اف يقدما لو بنجان مكضعيان بنسبة 

الزجاجة التي كضع فييا ليتحقؽ مما إذا كاف ىك المخدر الذم يريده أـ غيره، كمف أف 
الكمية التي حقنت بيا المجني عمييا تفكؽ الى أكثر مف ضعؼ الكمية المسمكح بيا 
كأنو قبؿ اف يجرم عممية جراحية قد تستغرؽ ساعة فأكثر دكف أف يستعيف بطبيب 

خاص بالمخدر ليفرغ ىك الى مباشرة العممية كاف الحادث كقع نتيجة مباشرة إلىمالو 
كىي تزيد عشر % 1كعدـ تحرزه بأف حقف المجني عمييا بمحمكؿ البكنتككاييف بنسبة 

 . (3)مرات عف النسبة المسمكح بيا فتسممت كماتت 
 ______________________

 557 ص 1988الكسيط في قانكف العقكبات القسـ العاـ سنة - احمد فتحي سركر. د (1)
 103النظرية العامة لمخطأ غير العمدم ص-  فكزية عبد الستارةالدكتكر (2)
  . 91 ص 23 رقـ 10 مجمكعة أحكاـ النقض السنة 1957 يناير 27نقض  (3)

إذا ما أخطأ الطبيب في عالج المريض باألشعة مما  )كما قضي تطبيؽ لذلؾ بأنو 
ترتب عميو احتقاف باطف القدـ فيجب أف يتحمؿ نتيجة خطأه كال يقمؿ مف مسؤكليتو أف 
تككف مظاعفات المرض قد نتجت عف تداخؿ مجمؿ األظافر، إذ أف الطبيب المختص 
كاف عميو أف ينبو المريض إلى طكؿ فترة شفائو كضركرة تجنب كؿ تييج البشرة في 
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المنطقة المصابة فأما كىك لـ يفعؿ يككف قد أضاؼ إلى خطأه عنصر أخر مف 
     (1.)عناصر الخطأ كىك عدـ االحتياط

الفرع الثالث 
 الرعونة 

يقصد بالرعكنة سكء التقدير كنقص الميارة كالدراية كالجيؿ بما يجب العمـ بو، فالجاني 
األرعف ىك الذم يقـك بسمكؾ ايجابي أك سمبي، دكف أف يتبصر بالنتيجة غير 

 كىذه الصكرة مف صكر الخطأ تتميز بعامؿ (2)المشركعة التي قد يؤدم الييا سمككو
االندفاع الذم يعبر عنو أحيانان بالطيش كالخفة، كقد تظير الرعكنة في كاقعو مادية 

تنطكم عمى خفة كسكء تصرؼ، كقد تنطكم عمى جيؿ كسكء كفاءة، حيث يتحقؽ لدل 
الفاعؿ جيؿ أك غمط منصب عمى كاقعة أك عمى ظرفيا كيتمثؿ خطئو في أنو أىمؿ 

  (3)اكتساب العمـ الضركرم بيذه الكاقعة أك الظركؼ ليتجنب الضرر
كتتجمى ىذه الصكرة مف الخطأ في حالة الفنييف الذيف يقكمكف بأعماليـ دكف تكافر 
الخبرة الفنية الالزمة كالطبيب الجاىؿ الذم يجيؿ مبادئ أساسية في مينتو كيترتب 

 كمف تطبيقات ذلؾ في مجاؿ الخطأ الطبي ما قضت بو (4.)عمى ذلؾ مكت المريض
ذىبت سيدة إلى الطبيب  )إحدل المحاكـ الفرنسية  في قضية تتمخص كقائعيا بأف 

كشكت إليو أالـ في بطنيا، فشخص الحالة عمى أنيا كـر في الرحـ يحتاج إلى 
 سًاستئصاؿ سريع كلكف عندما فتح البطف ظير لو أف السيدة ليس عندىا ك

 _______________________

 63 ص 1952 عٞشٛ 1952 ْٝاٝش عْت 30ٍذنَت ىٞو اىفشّغٞت فٜ  (1)

   67 ص –اىَشجغ اىغابق -      ٍشاس ئىٚ رىل ٍْٞش سٝاض دْا 

 202 – اىَشجغ اىغابق –اىذمت٘سة ف٘صٝت ػبذ اىغتاس  (2)

. 221 اىقغٌ اىخاص ص – ششح قاُّ٘ اىؼق٘باث –ٍذَ٘د ٍذَ٘د ٍصطفٚ . د (3)

. 212فٜ اىَغإٗىٞت اىجْائٞت ص - ٍذَذ ٍصطفٚ اىقييٜ. د (4)

بؿ أنياَ  حامؿ بجنيف أكشؾ أف يتـ مدة حممو، فأجرل ليا العممية القيصرية كأخرج 
الجنيف حيان كلكف السيدة أصيبت في ليؿ اليـك نفسو بنزيؼ قكم مصحكب بمضاعفات 
كتكفيت، كقدـ الطبيب بتيـ القتؿ الخطأ كقدر الخبراء أف الحمؿ مف الحاالت الدقيقة 
التي كثيران ما يحصؿ الخطأ فييا في أكؿ أدكاره كقد يتجو الظف عند ذلؾ إلى اعتباره 
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كرمان عاديان كقد يعذر الطبيب إذ ألتبس عميو األمر حينئذ، أما إذا تقدـ الحمؿ كما في 
الحالة التي عرضت في تمؾ الدعكل فأنو ال مجاؿ ألم لبس مف ىذا القبيؿ كلك أف 
السيدة المريضة كاف ليا ضمع في خطأ الطبيب فأنيا كانت غير متزكجة كقد غررت 
بو كأعطتو معمكمات غير صحيحة كاف مف شأنيا أف تحيد بو عف الرأم الصائب 
كترجح لديو أف الحالة ليست إال كرمان ليفيان، كلكف إذا أمكف أف نغتفر لمطبيب خطأ 
التشخيص مع ىذه الظركؼ فإنو ال محؿ لمتسامح فيما تمى ذلؾ فإنو قد فتح البطف 
كصار الرحـ تحت نظره كأصبح بإزاء حالة محققو ال تحتمؿ شكان كال لبسان فقد كاف 
يجب عميو أف يعكد أدراجو كيخيط الجرح كلكف بدالن مف ذلؾ أمعف مف السير في 
الطريؽ الخاطىء كأجرل العممية القيسرية عمى شدة خطكرتيا مف غير داع  كال 

ضركرة، كرأت المحكمة أنو كلك أف الخطأ في التشخيص في المرض كلك أدل إلى 
إجراء عممية جراحية أكدت بحياة المريضة ال يجعؿ كحده كبذاتو الطبيب في الجراحة 

مسؤكالن عف ىذا الخطأ كذلؾ لصعكبة تشخيص كعدـ إمكاف الكصكؿ إلى الحقيقة 
بطريقة حازمة، إال أف ذلؾ ال يبيح لمطبيب أف يشخص داء المريض برعكنة كطيش 

مع إغفالو التحرم عف المعمكمات الضركرية التي تنير لو السبيؿ كسؤاؿ طبيب العائمة 
أك إجراء الفحص باألشعة حتى يؤكد كجية نظره، فإذا ما اخطأ الطبيب بالتشخيص 
بسبب ىذا اإلغفاؿ كمات المريض حقت عمى الطبيب العقكبة المنصكص عمييا في 

 .  (1) ( ؼ –ع -19المادة 
 

 _________________________
  618 ص 1923 جازيت دم بالية – 1923 نكفيمبر سنة 16محكمة إيفركا في  (1)

    78 المرجع السابؽ ص – منير رياض حنا –مشار إلى ذلؾ 
 
 

الفرع الرابع 
عدم االنتباه 
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كيقصد بيذه الصكرة الطيش كالخفو غير المعذكرة، أك عدـ القياـ بما ينبغي القياـ بو 
كمف األمثمة العممية لذلؾ الخطأ في تحرير الكصفة الطبية ( 1) لتفادم النتائج الضارة

" كمف تطبيقاتيا القضائية في مجاؿ خطأ الطبيب ما قضت بو محكمة تمييز العراؽ
بمسؤكلية الممرضة لقياميا بتنظيـ شيادة كفاة طفؿ مكلكد حديثان دكف التأكد مف كفاتو، 

 دكف فحص الطفؿ، كعندما نقؿ الطفؿ اكقياـ الطبيب بالتكقيع عمى شيادة الكفاة لتأييده
الى دار كالده أتضح أنو ما زاؿ حيان كأعيد الى المستشفى كتـ إسعافو ثـ طمب نقمو الى 

مستشفى األطفاؿ، كحيف كصكؿ الطفؿ الى المستشفى كبعض لحظات لفظ أنفاسو، 
ككاف كؿ مف الممرضة كالطبيب مقصريف لتنظيميا شيادة الكفاة لمطفؿ قبؿ التأكد مف 

  (2)كفاتو

الفرع الخامس 
عدم مراعاة القوانين واألنظمة 

تتمثؿ ىذه الصكرة في عدـ التزاـ الجاني بالنصكص القانكنية كاألنظمة المختمفة، 
كتعتبر ىذه الصكرة سببان قائمان بذاتو يترتب عميو مسؤكلية المخالؼ عما يقع بسبب ىذه 

المخالفة مف حكادث، كلك لـ يثبت عمى المخالؼ أم نكع مف الخطأ، الف مخالفة 
المكائح جريمة مستقمة بذاتيا، فإذا ما ترتب عمى ىذه المخالفة إصابة، فإف المخالؼ 

 كالمثاؿ البارز (3)يعاقب عمى اإلصابة كعمى المخالفة كؿ منيما مستقمة عف األخرل
قحاـ الطبيب نفسو في  لذلؾ في المجاؿ الطبي ممارسة مينة الطب بدكف ترخيص، كا 

حيث اف الطبيب الذم يتكلى تشخيص كعالج المرضى مف . غير مجاؿ تخصصو
 دكف ترخيص بذلؾ يككف مخالفان لمقكانيف كاألنظمة الخاصة بممارسة مينة الطب

 كبالتالي يسأؿ عف جريمتيف جريمة الممارسة غير المشركعة لمينة الطب، كيسأؿ عف 
. نتيجة فعمو عف جريمة عمدية أك غير عمدية حسب األحكاؿ

                                                 
.  310شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص - فخرم الحديثي. د (1) . 105 النظرية العامة لمخطأ غير العمدم ص –    كالدكتكرة فكزية عبد الستار 
. 14/4/1985 في 1985 سنة 2721قرار محكمة التمييز رقـ  (2)
. 213 في المسؤكلية الجنائية ص 0-محمد مصطفى القممي. د (3)
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كمف تطبيقات ذلؾ ما قضت بو محكمة باريس في قضية تزكير تحاليؿ طبية مف قبؿ 
يعتبر الطبيب قد ارتكب خطان جسيمان أكجب مسائمتو ،  )الطبيب حيث جاء بالقرار 

عندما يزكر نتائج التحميالت الطبية كي يقنع المريض بإتباع طريؽ معيف لمعالج، 
كبناء عميو، إذا ما غير الطبيب الكيميائي نتيجة التحاليؿ الطبية التي أجراىا بالرغـ مف 

أنيا أصالن في صالح المريض ثـ يعطي بناء عمى ىذا التغيير إرشاداتو كنصائحو 
لمطبيب المعالج، حتى يبرر العالج الذم أشار بو ىذا األخير مع عممو بأف تمؾ 

فإذا ما سبب العالج الذم تـ كفقان ليا إضطرابات خطيرة لدل . النتائج غير صحيحة 
المريض مما استدعى إلى تدخؿ الجراح، فإف الطبيب الكيميائي يككف مسؤكالن عف كافة 

   (1) . النتائج كيتحمؿ التبعة كحده 
 
 

 

 

 

 

 

 

 _________________________

  63 ص 1952 ، عٞشٛ عْت 1952 ٍاسط عْت 7 –ٍذنَت باسٝظ  (1)

  . 86 اىَشجغ اىغابق ص –    ٍشاس ئىٚ رىل ٍْٞش سٝاض دْا 
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المطمب الثاني 
أنواع الخطأ الطبي 

 
ذىب جانب مف الفقو الى تقسيـ الخطأ الى نكعيف لتحديد مدل مسؤكلية الطبيب اتجاه 

ما يصدر عنو مف أخطاء، كىما الخطأ المادم كالخطأ الفني، لذلؾ سكؼ نكضح 
المقصكد بيذيف النكعيف لمخطأ الطبي، حتى يتسنى لنا بياف مدل مسؤكلية الطبيب عف 

:- خطئو فيما بعد
 

الفرع األول 
 (العادي )الخطأ المادي

 
 ذالخطأ العادم بصكرة عامة، ىك اإلخالؿ بااللتزاـ المفركض عمى الناس كافة باتخا

العناية الالزمة عند القياـ بسمكؾ معيف، لتجنب ما قد يؤدم اليو ىذا السمكؾ مف نتيجة 
 (1) غير مشركعة

أما الخطأ العادم في المجاؿ الطبي، حددتو بعض أحكاـ القضاء المصرم القديـ بأنو 
الخطأ الخارج عف مينة الطب، كالذم يقع فيو الطبيب كىك يزاكؿ مينتو، دكف أف 
يتعمؽ بيذه المينة، أك الخطأ الذم ال يتعمؽ بمينة الطب، بالرغـ مف كقكعو مف 

 (2). الطبيب أثناء مزاكلتيا
 

                                                 
. 126 المرجع السابؽ ص –فكزية عبد الستار  (1)
. 165 ص 24 المحاماة السنة 3/2/1910استئناؼ  (2) . 120 ص 22 المحاماة السنة 29/12/1912    استئناؼ 

. 471 ص 15 المحاماة السنة 26/1/1935    محكمة الجيزة 
. 20خطأ الطبيب المكجب لممسؤكلية المدنية   ص -     مشار الى ذلؾ الدكتكر محسف عبد الحميد البيو
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  كعرفو الفقو بأنو الخطأ الذم يقع فيو الطبيب كما يقع فيو غيره مف الناس، كذلؾ 
كمما فاتو أف يؤدم كاجب الحرص المفركض عمى الناس كافة أك أنو الخطأ الذم 

 (1) .ينسب الى الطبيب باعتباره شخصان عاديان كال شأف لو بالصفة الطبية
كمف أمثمة الخطأ المادم الذم يسأؿ عنو الطبيب، اف يجرم الجراح جراحتو كىك 

سكراف أك مشمكؿ اليد أك بسالح غير معقـ، أك أف ينسى في جكؼ المريض مشرطان أك 
ضماضان أك أف يمتنع الطبيب عف مباشرة عالج المريض دكف مبرر أك بإخراج 

 (2)المريض رغـ أف حالتو تستكجب العالج
 

الفرع الثاني 
 (الميني)الخطأ الفني 

عرؼ البعض الخطأ الفني لمطبيب بأنو الخطأ الذم يقع فيو الطبيب كمما خالؼ 
كعرؼ بأنو الخطأ الذم يقع مف الطبيب أثناء ( 3)القكاعد الفنية التي تكجبيا عميو مينتو 

ممارسة مينة الطب، كيتصؿ اتصاال مباشران بفنكف تمؾ المينة كأصكليا بحيث يككف 
  (4)لصيقان بصفة الطبيب الممارس ليا، كيستحيؿ نسبتو الى غيره

 

                                                 
. 20المرجع السابؽ ص - محسف عبد الحميد البيو. د (1)
 ككذلؾ الدكتكر محمكد  180 ص –جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ - رؤكؼ عبيد. د (2)

. 296 مجمة القانكف كاالقتصاد المرجع السابؽ ص –    محمكد مصطفى 
-  مجمة القانكف كاالقتصاد) – مسؤكلية الطبيب كمسؤكلية إدارة المستشفى –سميماف مرقس .     د

. 68المرجع السابؽ ص - محمد عبد الكىاب الخكلي. د (3) (. كما بعدىا106    السنة السابعة العدد األكؿ ص 
. 22المرجع السابؽ ص - محسف عبد الحميد البيو. د (4)

. 68المرجع السابؽ ص - محمد عبد الكىاب الخكلي.     د
.     مف التطبيقات العممية القضائية التي حكـ فييا بقياـ مسؤكلية الطبيب الجنائية عف خطئو الفني

 كاقعة الطبيب الذم أجرل عممية خطيرة لمريض ضعيؼ البنية دكف أف يأخذ فصيمتو الدمكية. 
 5/5/1971 حكـ لمحكمة مكنبميو في 

 كاقعة الطبيب الذم عالج المصاب بشظية كلـ يقـ باستخراجيا كلـ يقدـ لو مضادات ضد التيتكنكس . 
 20/6/1968 نقض جنائي فرنسي في 

 13/4/1964باريس في -      حكـ لمحكمة .كاقعة الطبيب الذم قاـ بعممية جراحية، فجرح خطأ الشرياف المنكم لممريض 
 
. 
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كمف أمثمة الخطأ الفني لمطبيب، الخطأ في التشخيص، أك في كسيمة العالج أك في 

 .عدـ إجراء التحاليؿ الطبية الالزمة
كمف خالؿ ىذه التعريفات يتضح لنا أف الخطأ الفني لمطبيب يتمثؿ بمخالفة القكاعد 
كاألصكؿ الفنية لمينة الطب كالتي يجب أف يمتـز كؿ طبيب بمراعاتيا بينما يتمثؿ 
الخطأ المادم أك العادم لمطبيب بمخالفة كعدـ مراعاة قكاعد الحيطة كالحذر كالتي 

. يجب مراعاتيا مف الناس كافة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  كاقعة األخصائي بالتخدير الذم حقف المريض بمادة بينتكتاؿ في الشرياف بدالن مف الكريد، كأساء في تقدير

 .مدل األلـ الذم شعر بو المريض
. 12/7/1961     نقض جنائي فرنسي في 

  كعاء، مف التخمر، فيقـك المريض باختراعياكاقعة الطبيب الذم قاـ بتسميـ المريض، دكف تزكيده باإلرشادات الكافية، اقراصان تمنع البكؿ المكضكع في. 
 .28/1/1958     محكمة مكنبميو في 

 .87 المرجع السابؽ ص –حميد السعدم . مشار الى ذلؾ د



 125 

 

المبحث الثالث 
معيار الخطأ الطبي 

اختمفت اآلراء كتعددت االتجاىات بخصكص المعيار الكاجب إتباعو لبياف مدل التزاـ الشخص 
فذىب البعض الى أف الضابط لقياس تكفر الخطأ يجب أف . بكاجبات الحيطة كاليقظة مف عدمو

يقاس بمعيار شخصي، كجانب آخر ينظر اليو بمعيار مكضكعي كمنيـ مف يرل باألخذ بالمعيار 
لذلؾ سنعرض ىذه المعايير، حتى يتسنى لنا  (المعيار المختمط )الشخصي كالمكضكعي معان أم

. بياف أصمحيا في مجاؿ الخطأ الطبي

المطمب األول 
المعيار الشخصي 

ذىب جانب مف الفقو الى أف قياس االلتزاـ بكاجب الحيطة، يجب أف يتـ بمعيار 
شخصي، حيث يتخذ ىذا المعيار مف شخص الفاعؿ محكران لتقييـ التزامو بكاجب 

الحيطة كالحذر، كمقتضى ىذا المعيار النظر الى شخص المخطئ كظركفو الخاصة، 
 بما اعتاد عميو مف تصرؼ (1) كمقارنة ما صدر منو مف تصرؼ مشكب بشبية الخطأ 

كعناية في مثؿ ظركؼ الكاقعة، فإذا تبيف أف المتيـ لـ يتخذ في الكاقعة المنسكبة اليو 
القدر مف العناية كالحيطة الذم اعتاد أف يتخذه، اعتبر مخالن بكاجب الحيطة كالحذر، 

 كيؤخذ عمى ىذا المعيار (2)كتحقؽ الخطأ في جانبو كاال فإنو يعتبر غير مخطئ
صعكبة تطبيقو في الحياة العممية، إذ يقتضي مراقبة كؿ شخص كدراسة سمككو لكي 

( 3)يتبيف مدل التزامو بكاجب الحيطة في الكاقعة المشكبة بشبية الخطأ المنسكبة اليو
 

 

                                                 
. 178ص دار الفكر العربي 1978الطبعة السابعة القاىرة -  كاألمكاؿاألشخاصجرائـ االعتداء عمى - رؤكؼ عبيد. د (1)
. 70النظرية العامة لمخطأ غير العمدم ص - الدكتكرة فكزية عبد الستار (2)
 .377المرجع السابؽ ص - بساـ محتسب باهلل (3)
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كما يؤدم الى التفرقة بيف المتيميف حيث يسأؿ بمكجبو الشخص شديد الحيطة عف 
  (1) أفعاؿ كتصرفات ال يسأؿ عنيا مف اعتاد اإلىماؿ، كىذا ما يرفضو العدؿ كالمنطؽ

كيبدك أف محكمة التمييز األردنية قد انحازت في قضائيا الى المعيار الشخصي إذ أنيا 
أقامت الخطأ عمى أساس النظر الى شخصية المتيـ كظركفو الخاصة دكف اف تستعمؿ 

في قضائيا عبارات تدؿ عمى اف العناية الكاجبة يجب اف تككف كفقان لمعيار رالرجؿ 
المعتاد اك الرأم العاـ كلـ تعتد بالظركؼ الخارجية التي أحاطت 

 (2).  بالكاقعة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. 71المرجع السابؽ ص - الدكتكرة فكزية عبد الستار (1)
 250 شرح األحكاـ العامة في قانكف العقكبات األردني ص –الدكتكر كامؿ السعيد  (2)
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المطمب الثاني 
المعيار الموضوعي 

يرل أنصاؿ ىذا االتجاه أف تكافر العناية الكاجبة كالتزاـ الشخص بكاجب الحيطة 
كالحذر أك الخركج عنيما، يتحدد كفقان لمعيار مكضكعي كالذم قكامو الشخص المعتاد 
الذم يمتـز في تصرفاتو قدران متكسطان مف الحيطة كالحذر، كالذم يمارس نشاطو بعناية 

. رب األسرة الحريص
كيتحدد الشخص المعتاد بشخص متكسط العناية كالحذر ينتمي الى نفس المجمكعة 

االجتماعية أك المينية التي ينتمي الييا الجاني أم مجمكعة األشخاص الذيف يمارسكف 
 كبالمقارنة بيف ما (1)المينة أك الحرفة التي تقع في إطارىا الجريمة المنسكبة الى المتيـ

صدر مف شخص المخطئ، كما يمكف أف يصدر عف الشخص المعتاد متكسط العناية 
 كيرل (2)كالحيطة فال يسأؿ إال إذا كقع الشخص المعتاد فيما كقع فيو الشخص المتيـ

البعض أف ىذا المعيار يجافي الكاقع كالعدالة، إذ يصرؼ النظر عف االعتبارات 
  (3)الشخصية 

كىذا المعيار ما اخذت بو محكمة النقض المصرية ، كيستفاد ذلؾ مف خالؿ التعبيرات 
لعدـ إتخاذ االحتياطات المعقكلة ، أك كما  )المختمفة التي استعممتيا في أحكاميا كىي 

ككؿ ىذه العبارات مف جانب محكمة النقض  (ىك متعارؼ عميو ، كمخالفتو لممألكؼ 
. المصرية تدؿ عمى اعتناقيا المعيار المكضكعي 

 
 

 ____________________________
. 63المرجع السابؽ ص - الدكتكرة فكزية عبد الستار (1)

. 211في المسؤكلية الجنائية ص - محمد مصطفى القممي.      د
. 268شرح قانكف العقكبات الجديد ص - حميد السعدم. د (2)
  377اىَشجغ اىغابق ص - بغاً ٍذتغب باهلل (3)
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المطمب الثالث 
المعيار المختمط 
بأف  (الشخصي كالمكضكعي )يقـك المعيار المختمط عمى أساس الجمع بيف المعياريف 

مكانياتو  يتـ قياس مقدار العناية كالحيطة بالمعيار المكضكعي، مع أخذ قدرات الفاعؿ كا 
. الشخصية بعيف االعتبار

. فالخطأ يتحقؽ بمكجب ىذا المعيار بتكفر عنصريف
. كجكب اتخاذ العناية كالحذر لتكخي النتيجة:- األكؿ
 (1) استطاعة الجاني اتخاذ العناية المطمكبة :- كالثاني

كيتحدد مدل كجكب اتخاذ العناية بمعيار مكضكعي، بينما يتحدد امكاف اتخاذىا 
كذىب البعض الى انتقاد ىذا المعيار استنادا إلى أف تحديد القدر مف . بمعيار شخصي

العناية الذم يتخذ مف الشخص العادم يقتضي دراسة أنشطة أكبر عدد مف األشخاص 
.  كجدكا في نفس الظركؼ التي كجد فييا الفاعؿ لحظة الفعؿ

بعد أف عرضنا ألىـ المعايير التي قاؿ بيا الفقو لتقييـ تكافر الخطأ مف  عدمو في حؽ 
المتيـ، نستطيع القكؿ بأف المعيار المكضكعي ىك الجدير بالتأييد كالكاجب التطبيؽ 

عند تقدير خطأ الطبيب، لما يتميز بو مف كضكح كبساطة في التطبيؽ العممي، حيث 
كلما يحققو ىذا المعيار مف عدالة . يتجنب صعكبات اإلثبات المصيقة بالبحث النفسي

لكؿ مف الطبيب كالمريض، حيث يحافظ عمى مصمحة المريض المتضرر مف أعماؿ 
 (2)طبيب ميمؿ بصرؼ النظر عف مستكاه كاختصاصو

حيث يقارف بمقتضاه سمكؾ الطبيب محؿ المسائمة بطبيب مف فئتو متكسط الحيطة     
 

 

                                                 
. 72المرجع السابؽ ص - الدكتكرة فكزية عبد الستار (1)
. 126المسؤكلية المدنية عف األخطاء المينية ص - عبد المطيؼ الحسني. د (2)
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فيقارف ( 1) كالحذر مع مراعاة الظركؼ الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤكؿ، 
الطبيب المتخصص بمختص مثمو كالطبيب العاـ بطبيب مثمو ككذلؾ الطبيب المبتدئ 

. بطبيب بمثمو كجد في نفس الظركؼ
إذ ليس مف العدالة أف يقاس طبيب مبتدئ بطبيب ذا خبرة طكيمة في ممارسة المينة، 
كطبيب عاـ بطبيب أخصائي كىذا ما أكدتو محكمة استئناؼ مصر في احد أحكاميا، 

بالنسبة لألطباء األخصائييف فإنو يجب استعماؿ منتيى الشدة معيـ " حيث قضت 
كجعميـ مسؤكلييف عف أم خطأ كلك كاف يسيران، خصكصان إذا ساءت حالة المريض 
بسبب معالجتيـ الف مف كاجبيـ الدقة في التشخيص كاالعتناء كعدـ اإلىماؿ في 

كالمؤيد بأحكاـ القضاء حيث عبرت ( 3) كىذا ىك الرأم الراجح في الفقو(2)" المعالجة
محكمة النقض الفرنسية في أحكاميا عف اعتناؽ ىذا المعيار إذ قضت بأف التزاـ 

الطبيب ليس التزامان بتحقيؽ نتيجة ىي شفاء المريض، إنما ىك التزاـ ببذؿ عناية، إال 
أف العناية المطمكبة منو تقتضي اف يبذؿ لمريضو جيكدان صادقة تتفؽ في غير 

 الطبيب عف كؿ ؿالظركؼ االستثنائية مع األصكؿ المستقرة في عمـ الطب، فيسأ
تقصير في مسمكو الطبي ال يقع مف طبيب يقظ في مستكاه الميني كجد في نفس 

الظركؼ الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤكؿ، كما يسأؿ عف خطئو العادم أيان 
 لذلؾ فالمعيار العممي الذم يمكف اعتماده لقياس مسمؾ (4)كانت درجتو كطبيعتو

الطبيب، ىك معيار سمكؾ الطبيب المعتبر مف أكسط األطباء كفاءة كخبرة كيعد مف 
. نفس فئتو، كمف نفس مستكاه الفني

 
 

                                                 
المسؤكلية الجنائية لألطباء عف استخداـ األساليب المستحدثة في الطب - محمد عبد الكىاب الخكلي. د (1)

. 65كالجراحة ص 
. 713 ص 334 رقـ 16المحاماة السنة - 1936 يناير سنة 2استئناؼ مصر  (2)
. 122المرجع السابؽ ص - عبد المطيؼ الحسني. د (3) . 211المرجع السابؽ ص - محمد مصطفى القممي.      د
. 1062 ص 22 السنة 21/12/1971نقض فرنسي  (4)

. 16 ص 2001المسؤكلية الطبية سنة-      ذكره الدكتكر محمد حسيف منصكر
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المبحث الرابع 
مجاالت الخطأ الطبي في التطبيق العممي 

قد يككف مف الصعب التطرؽ الى جميع األخطاء التي يرتكبيا الطبيب، أثناء ممارسة 
النشاط الطبي، نظران التساع ككثرة المجاالت التي يتحقؽ بيا الخطأ، كاختالؼ 

طبيعتيا، لذلؾ سكؼ نعرض أىـ األخطاء الطبية كأكثرىا حدكثان في الحياة العممية، 
: كىي

 .الخطأ في التشخيص .1

 ..الخطأ في كصؼ العالج كمباشرتو .2

 .الخطأ في الجراحة .3

 .الخطأ في التخدير .4

 .أخطاء األشعة .5

 .الخطأ في تحرير الكصفة الطبية .6

 .الخطأ في الرقابة كاالشراؼ  .7
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المطمب األول 
الخطأ في التشخيص 

تبدأ جيكد الطبيب في عالج المريض بتشخيص المرض، كالتشخيص كما عرفو 
" كعرؼ بأنو. البعض، بأنو البحث كالتحقؽ مف نكع المرض الذم يعاني منو المريض

ميمة يحاكؿ الطبيب فييا معرفة المرض كدرجة خطكرتو كتطكره كجميع ما يحيط بو 
( 1) مف ظركؼ المريض كحالتو الصحية العامة كسكابقو المرضية كالتأثيرات الكراثية

 كيعتبر التشخيص مف أىـ كأدؽ مراحؿ العالقة بيف الطبيب كالمريض، إذ تحدد ىذه 
 (2)المرحمة نكع المرض كتعييف خصائصو كأسبابو كدرجة خطكرتو كامكانية تفاقمو

كتتكقؼ سالمة التشخيص الى حد كبير عمى مدل االلتزاـ باألصكؿ العممية كالحقائؽ 
الثابتة، كالتي يجب مراعاتيا أثناء التشخيص، فإذا كاف بإمكاف الطبيب معرفة المرض 
مف خالؿ المالحظة كالكشؼ الخارجي كالمعمكمات التي يدلي بيا المريض في بعض 
الحاالت، إال انو في  حاالت أخرل  قد يحتاج الى كسائؿ فنية في تشخيصو لممرض، 
. كالتحاليؿ بأنكاعيا كالفحص البكتر كبكلكجي، كتصكير األشعة كالمناظير كخالؼ ذلؾ

 (3)كما يمتـز الطبيب بقدر متكسط مف العناية كالحيطة أثناء مباشرتو لمتشخيص
 فإذا أىمؿ كلـ يمجأ الى استخداـ الكسائؿ، العممية كمما كانت الحالة تقتضي ذلؾ، أك 

كتسرع في تككيف رأيو فإنو . لـ يمتـز بكاجب الحيطة كالحذر الالـز أثناء استخداميا
  (4)يككف مرتكبان لخطأ يكجب مسؤكليتو 

 

 

 باإلمكانيات ؽكالحقيقة اف اخطاء التشخيص تثير العديد مف التساؤالت منيا ما يتعؿ
التقنية مف تكافر األجيزة الحديثة التي تساعد الطبيب في الكصكؿ الى التشخيص 

                                                 
. 12المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي. د (1) . 154المرجع السابؽ ص - عبد المطيؼ الحسيني. د (2)
. 197المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص - إيياب يسر أنكر (3)
. 154المرجع السابؽ ص - عبد المطيؼ الحسيني. د (4)
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السميـ كمنيا ما يتعمؽ بدرجة الطبيب العممية كقدرتو عمى التعامؿ مع الحالت المرضية 
فيما اذا كاف طبيب عاـ اـ اخصائي ،  

إذ يجب األخذ بعيف االعتبار الظركؼ الزمانية كالمكانية  لكضع كعمؿ الطبيب ، بيف 
ككنو مجيز باالالت الحديثة كالمكاـز الطبية كبيف ككنو في مكاف نائي قد ال يكجد فيو 
حد أدنى مف االمكانيات التي تساعد الطبيب في الشخيص ، ألف تكفر االمكانيات 
لمطبيب تجعؿ أقؿ كأىكف األخطاء مف قبؿ الطبيب تحت طائمة المسؤكلية لككف 

 كلمكقكؼ عمى (1)استعماليا في العالج يفترض انو يجعؿ عمؿ الطبيب أكثر دقة 
مسؤكلية الطبيب عف الخطأ في التشخيص يجب التفرقة بيف الغمط العممي كاالىماؿ 

في التشخيص ، فالغمط العممي في التشخيص ال يشكؿ بالضركرة خطأن طبيا كال ترتيب 
حيث اف الطب فف (2)طب اؿمسؤكلية الطبيب إال إذا نما عف جيؿ جسيـ بأكليات 

تخميني مف ناحية التشخيص كقد تختمط األعراض فيما بينيا كتتشابو في كثير مف 
األمراض كما أف العمـك الطبية ال تزاؿ مدار خالؼ بيف العمماء مف األطباء كعمى ذلؾ 

فال يعتبر الطبيب مخطئان اف ىك رجح أحد اآلراء الفقيية عمى آخر كما ال يؤاخذ اذا 
استند عمى مرجع مف المراجع التي يصح التعكيؿ عمييا حتى لكثبت بعد ذلؾ اف ىذا 
المرجع كاف بعيدان عف الصكاب ، فمثؿ ىذا الغمط أقرب أف يككف غمطان مف العمـ ال 
مف الطبيب ألنو يرجع الى النقص في العمـك الطبية فيك غمط يتعرض لو كؿ طبيب 

.                     أثناء مزاكلتو  المينة 
أف االستاذ  ( Brouardle)  (برككاردؿ  )كبتبرير الغمط في التشخيص ذكر االستاذ 

استاذ أمراض النساء في جامعة باريس قد شخص حالة حمؿ ( Laugier )  (لكجيو  )
عمى أنيا كـر في المبيض كعالجيا عمى ىذا األساس 

 
كبعد بضعة أياـ حضر األستاذ لكجيو إلى المستشفى متكقعا النجاح فدىش عندما كجد 

غير انو ال يمكف التسميـ بعدـ مسؤكلية . بجانب مريضتو مكلكد يتحرؾ كيصيح 
  . 50 المرجع السابؽ ص–محمد حسيف منصكر .  د (2)  .143 مرجع سابؽ ص –بساـ محتسب باهلل  (1)                                                 
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الطبيب في حالة غمطو العممي في كؿ األحكاؿ ألف ذلؾ يتنافى مع التزاـ الطبيب ببذؿ 
  أما اإلىماؿ في التشخيص (1)الجيكد الصادقة التي تتفؽ مع االصكؿ العممية المستقرة

فيتحقؽ في كؿ حالة مرضية يتصرع فييا الطبيب في تككيف رأيو دكف االحاطة 
بمدلكالت كقرائف ككشكؼ كفحكصات تككف بمثابة ضمانات يمكف مف خالليا تالفي 

كىذا ما أكدتو محكمة السيف في قرارىا الصادر في . الخطا في التشخيص
ـ بانو في حالة الشؾ في التشخيص يجب االلتجاء الى الطرؽ العممية 13/3/1933

كما  (2)لمتحقؽ مف الحالة المرضية كاال كاف الطبيب ميمالن اىماالن يحاسب عميو 
 اإلىماؿ المرتب لمسؤكلية الطبيب في الحالة التي يمجأ فيو لكسائؿ ميجكرة ؽيتحؽ

كطرؽ لـ يعد معترفا بيا عمميا بيذا المجاؿ ككذلؾ عندما يتجاىؿ استشارت زمالئو 
 (3)األكثر تخصص في كؿ حالة يشكؾ في تشخيصيا 

كتختمؼ مسؤكلية الطبيب عف الخطأ في التشخيص حسب درجة الطبيب العممية 
كاختصاصو ، إذ يختمؼ األمر بالنسبة لألطباء األخصائييف في حالة الخطأ في 

ذلؾ أف أالختصاصي يفترض فيو أف يككف أقدر مف . التشخيص عف األطباء العاميف 
الطبيب العاـ عمى التشخيص كالعالج في الفرع الذم اختص فيو كعميو استخداـ 

الكسائؿ التي تضمف التشخيص الدقيؽ كاالبتعاد عف مكاطف الخطأ ، لذلؾ البد مف 
التدقيؽ كمحاسبة المخطيء إذا قاـ بتشخيص خاطيء مبني عمى الطيش كعدـ التركم 

كىذا ما أكدتو محكمة استئناؼ مصر حيث (4)خاصة عند صدكره مف طبيب أخصائي 
الطبيب خاضع مف حيث المسؤكلية لمقكاعد العامة فيسأؿ عف كؿ خطأ " قضت بأف 

ثابت في حقو عمى كجو التحقيؽ سكاء كاف الخطأ عاديا أـ فنيا كسكاء كاف يسيرا أـ 
. جسيما 

  .314 المرجع السابؽ ص – عادؿ عبد ابراىيـ  (4)  .52 المرجع السابؽ ص –محمد حسيف منصكر .  د (3)  . 138 المرجع السابؽ ص – بساـ محتسب باهلل  (2)  . 308 المرجع السابؽ ص – عادؿ عبد ابراىيـ  (1)                                                 
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 كأنو بالنسبة لألطباء األخصائييف يجب استعماؿ منتيى الشدة معيـ كجعميـ مسئكليف 
عف أم خطأ كلك كاف يسيرا خصكصا إذا ساءت حالة المريض بسب معالجتيـ ألف 

 (1)كاجبيـ الدقة في التشخيص كاالعتناء كعدـ اإلىماؿ 
 

كمف تطبيقات القضاء األردني في مجاؿ المسؤكلية الطبية عف الخطأ في التشخيص 
قضت محكمة التمييز األردنية في قضية تتمخص كقائعيا أف تعرضت طفمة لحادث 

سير كتـ إدخاليا إلى المستشفى لممعالجة كنتيجة لعدـ اتباع األساليب الفنية الصحيحة 
لـ تؤخذ صكرة شعاعية لرقبة الطفمة التي كانت مصابة بالكسر، مما أدل إلى إصابة 
الطفمة بعاىة مستديمة كأشارة المحكمة في حكميا إلى أف العاىة التي أصيبت بيا 
الطفمة ناتجة عف كسر في إحدل عظاـ الرقبة لـ يتـ عالجو في أكانو بسبب عدـ 

تصكير رقبتيا عند دخكليا المستشفى رغـ أف حالتيا الصحية كانت تشير إلى كجكد 
مثؿ ىذا الكسر المتكقع ، كأف الضرر الذم لحؽ بالطفمة كالمتمثؿ بالعاىة الدائمة التي 

 (2)أصيبت بيا كانت نتيجة الخطأ في معالجتيا بسبب الخطأ في تشخيص حالتيا 
 

كالتشخيص يجب أف يتخذ بكؿ دقة كعميو " .... كفي القضاء الفمسطيني قضي بأف 
االستعانة بأقصى حدكد االمكاف ككؿ النصائح المفيدة كبالطرؽ العممية األكثر مالئمة 

، فالطبيب الذم يخطيء بالتشخيص يعتبر مسئكال ، كمف حيث التشخيص يككف 
 (3)العالج كالنتيجة سميمة

 

 

 

 

 

 مجمة نقابة المحاميف األردنية  12/5/1991 حكـ لمحكمة التمييز االردنية صادر بتاريخ  (2)  . 81 المرجع السابؽ ص–حميد السعدم . د–مشار الى ذلؾ  (1)                                                 
 . جزاء 1344/98 قرار رقـ 9/1/2001قرار صادر عف محكمة صمح راـ اهلل بثاريخ  (3) 1709ص1992     السنة األربعكف العدداف العاشر كالحادم عشر عاـ 
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:  كالخالصة 
 عف أحد فرضيف ىما الغمط العممي أك اإلىماؿ جىي أف الخطأ في التشخيص ال يخر

في التشخيص ، كأف القضاء يميؿ إلى عدـ مؤاخذة الطبيب عمى مجرد الغمط الذم ىك 
جزء مف الطبيعة اإلنسانية كيقع فيو أفضؿ األطباء إنما يريد الكقكؼ بكجو كؿ نقص 
أك إىماؿ يصدر عف الطبيب في المجكء إلى كافة الكسائؿ الحديثة لمبحث كالتحرم 
التي تكفرىا لو معطيات كمسممات عمـ الطب ، أم أف أخطاء التشخيص التككف 
مدعاة لمحاسبة الطبيب في كؿ األحكاؿ كذلؾ لصعكبة عممية التشخيص مف جية 
كلتعقيد الجسـ اإلنساني مف جية أخرل ، كيسأؿ عف كؿ خطأ يدؿ عمى جيؿ أك 

تجاىؿ األصكؿ العممية المستقرة ألف ذلؾ يعد إىماال كليس غمط عممي مع التشدد في 
ترتيب مسؤكلية الطبيب في حالة ما إذا كاف الخطأ في التشخيص قد صدر مف طبيب 

.   أخصائي 
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المطمب الثاني 
الخطأ في وصف العالج ومباشرتو 

كقاعدة عامة، الطبيب حر في اختيار طريقة العالج التي يراىا، فيك غير ممـز بإتباع 
 كما أف (1) طريقة معينة، شريطة أف يككف ىذا العالج مبنيان عمى أسس عممية صحيحة

الطبيب ال يمتـز بنتيجة معينة كىي شفاء المريض، كلكف عميو أف يبذؿ العناية الكاجبة 
أثناء كصؼ كمباشرة العالج، حيث يجب عمى الطبيب أف يراعي عند اختياره لمعالج، 

الحالة الصحية لممريض كسنو كمدل مقاكمتو كدرجة احتمالو لممكاد التي سيتناكليا 
كاألساليب العالجية التي يخضع ليا، فالمرض الكاحد ليس عالجو كاحد، إذ قد تمعب 

ظركؼ المريض الصحية دكران ىامان في اختيار العالج، كما ينفع مريض قد يضر 
 فعمى الطبيب أف يأخذ في عيف االعتبار كافة (2)مريض آخر مصاب بنفس المرض

العكامؿ كالظركؼ المصاحبة قبؿ تقرير عالج معيف، كأف يكازف بيف االيجابيات 
. كالسمبيات كأف ينتيي الى االختيار السميـ لما يحقؽ أفضؿ مصمحة لممريض

كمف ثـ يتكافر خطأ الطبيب إذا اختار اسمكب لمعالج ليس مالئـ لحالة المريض، أك 
 كما يعد مرتكبان لخطأ (3)إذا أىمؿ إتباع اسمكب عالج يحقؽ مصمحة أفضؿ لممريض

يكجب مسؤكليتو إذا كصؼ دكاء غير مناسب لحالة المريض مما يؤدم الى إلحاؽ 
الضرر بو بدالن مف شفاءه كتخفيؼ آالمو كذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار، مدل التزاـ 
الطبيب باألصكؿ العممية، مقارنتان مع طبيب مف نفس مستكاه كجد في نفس الظركؼ، 
إذ قد تككف حالة المريض مما يصعب تبينيا، أك كاف الدكاء أك العالج المكصكؼ ما 

زاؿ محالن لخالؼ عممي مف حيث الفاعمية، ففي ىذه الحالة ال تقـك مسؤكلية 
 (4)الطبيب

المطمب الثالث 
                                                 

. 297الكسيط في شرح جرائـ القتؿ كاإلصابة الخطأ ص - معكض عبد التكاب. د (1) . 270المرجع السابؽ ص - حسني زكي االبراشي. د (2)
. 199المرجع السابؽ ص - إيياب يسر أنكر (3)
. 53المسؤكلية الطبية ص - محمد حسيف منصكر. د (4)
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الخطأ في مجال العمميات الجراحية 
مما ال يدانيو شؾ أف العمميات الجراحية تحتاج الى مزيد مف العناية كالحيطة، بسبب 
جسامة األخطار كاألضرار التي يمكف أف تمحؽ بالمريض نتيجة الخطأ أثناء الجراحة 
حيث أف ىناؾ كاجبات يجب مراعاتيا مف جانب الطبيب قبؿ كأثناء التدخؿ الجراحي 

غفاؿ ىذه الكاجبات يجعؿ الطبيب مخطئان خطأن طبيان يكجب مسؤكليتو اذ يتكجب عمى  كا 
الطبيب قبؿ البدء بالعممية الجراحية أف يككف عمى إطالع كامؿ عمى كافة المعمكمات 

الضركرية المتعمقة بشخص المريض أك العممية الجراحية التي سيجرييا، كالحالة 
 كما يجب عمى الطبيب الجراح أف يقـك (1) الصحية لممريض كردكد فعمو المحتممة

بفحص مريضو بدقة كعناية قبؿ إجراء العممية الجراحية، كيتأكد مف تعقيـ كسالمة 
األدكات التي يستخدميا في العممية، كال ييمؿ في تنظيؼ الجرح كغسمو، إذ قد يؤدم 

 كلعؿ أكثر (2)اإلىماؿ بيذه الكاجبات الى إصابة المريض بتسمـ يؤدم الى كفاتو
األخطاء كقكعان في مجاؿ العمميات الجراحية نسياف أدكات أك أجزاء منيا؛ أك قطع مف 

 خاضتا في العمميات الجراحية الجسيمة كما (3)القطف أك الشاش داخؿ جسـ المريض
كقد . في حاالت الكضع مف خالؿ العممية القيصرية، أك عمميات فتح البطف بشكؿ عاـ

ذىب الرأم الغالب في الفقو كالقضاء الفرنسياف الى أف خطأ الطبيب في تمؾ األحكاؿ 
كما أكد مجمس . يعتبر مف األخطاء العادية المكضكعية التي ال تطمب تقديران فنيان 

. المكردات في المممكة المتحدة
اف الطبيب ممـز بالتحقؽ مف إزالة األدكات التي استخدميا في العممية الجراحية كاال 

قضت  كمف تطبيقات ذلؾ في القضػاء المبناني ما(4)تكافرت مسؤكليتو عف اإلىماؿ 
 

بو المحاكـ المبنانية، اف مسؤكلية الطبيب الجراح ال تقـك ضمنان إذا نجمت الكفاة عف 
ذا ثبت أف الطبيب قد استعمؿ األدكات المعتاد استعماليا كراعى , العممية الجراحية كا 

                                                 
. 167المرجع السابؽ ص - عبد المطيؼ الحسيني. د (1) . 224 ص 2000مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات سنة- ألشكاربيعبد الحميد . د (2)
. 52جرائـ الخطأ الطبي كالتعكيض عنيا ص - المحامي شريؼ الطباخ (3)
 .214المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب ص - إيياب يسر أنكر (4)
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لكف خطأ الطبيب يصبح اكيدان . في عممو القكاعد الفنية بصكرة ال يظير منيا أم خطأ
 (1) في حالة نسيانو لمادة أك أم أداة جراحية في أحد جركح العممية

كبكجو عاـ يتكافر خطأ الطبيب أثناء التدخؿ الجراحي، كمما ثبت انو لـ يؤدم عممو 
الجراحي بالميارة الالزمة، ككمما خرج عمى الكاجبات التي تقتضييا مينتو كفقان لألصكؿ 
العممية السائدة، كينتفي الخطأ مف جانبو كمما ثبت انو التـز األصكؿ العممية في عممو 

كيخمى مف المسؤكلية تبعان لذلؾ، إذ ال يمتـز الطبيب بشفاء المريض، بؿ بالعناية 
. الالزمة لشفائو

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب الرابع 

                                                 
. 40 ص 1945 –النشرة القضائية - 22/11/1945 –المحاكـ المختمطة في لبناف  (1)

. 168المرجع السابؽ ص -     مشار الى ذلؾ في الدكتكر عبد المطيؼ الحسيني
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الخطأ في التخدير 
يعتبر التخدير مجاالن ىامان في مجاالت الطب، كمف األمكر التي يعتمد عمييا في 

تسييؿ إجراء العمميات الجراحية كغيرىا، كبتقدـ العمـك الطبية ازداد الدكر الذم يؤديو 
طبيب التخدير، حيث أصبح االلتجاء إلى طبيب التخدير عمى درجة كبيرة مف 

األىمية، إذ أف المدة التي يالـز فييا المريض أطكؿ مف تمؾ التي يقضييا معو الطبيب 
الجراح، فيك يتدخؿ أثناء العممية، ثـ تأتي بعد العممية ميمة االطمئناف عمى إفاقة 

 كعمى الرغـ مما كصؿ اليو ىذا الفف مف تقدـ، إال أف ىناؾ أخطاء كثيرة (1) المريض
تحدث مف األطباء أثناء استخدامو كذلؾ الختالؼ تأثير فاعمية العقاقير المخدرة مف 

شخص الى آخر كأكثر ىذه األخطاء حدكثان في الحياة العممية، الخطأ في نكع المخدر 
أك في كمية المخدر الكاجب إعطائيا لممريض، ككذلؾ في الطريقة الكاجب إتباعيا عند 
إعطاء المخدر، كعدـ التأكد مف حالة المريض الصحية لبياف قدرتو عمى تحمؿ تخدير 

. مف طبيعة معينة
لذلؾ يقع عمى الجراح كطبيب التخدير كاجب التأكد مف الحالة الصحية لممريض قبؿ 

إعطائو المخدر، كضبط كمية المخدر بما يتفؽ كظركؼ الحالة، ثـ  يراقبو أثناء 
العممية لتالفي كؿ ما يمكف أف يحدث مف أثر عمى تنفسو كقمبو أثناء العممية، كبعد 

  (2)انتياء العممية عميو اف يراقب المريض حتى تتـ إفاقتو
فإذا تغيب الطبيب أك أىمؿ في متابعة المريض أثناء العممية كحتى تماـ االفاقة، أك لـ 

يراعي الدقة في تحديد نكع ككمية المخدر الالـز لممريض، يتكافر الخطأ المكجب 
 (3)لمسؤكليتو، إذا حصمت مضاعفات لممريض تستكجب تدخؿ الطبيب السريع

 

 

                                                 
. 76المسؤكلية الطبية ص - محمد حسيف منصكر. د (1)
. 63المرجع السابؽ ص - المحامي شريؼ الطباخ (2)
. 201 المرجع السابؽ ص 0إيياب يسر أنكر (3)



 140 

اف الطبيب الذم يكمؼ بإجراء " كمف تطبيقات القضاء ما حكمت بو محكمة نانت 
عممية جراحية لشخص برضاء أىمو كفي أثناء العممية يخطر ببالو اف يخدر المريض 
بالكمكركفكـر لييدئ مف أعصابو فيترتب عمى ىذا التخدير الكفاة فجأة، يككف مسؤكالن 

حتى لك أدعى اف الكفاة حدثت ألسباب ما كاف في قدرة أحد أف يتنبأ باحتماؿ 
  (1)"كقكعيا

كما حكـ بعقكبة الجرح الخطأ عمى الطبيب الذم استمر في حقف مريضة بمخدر في 
ساعدىا رغـ ما أحست بو مف ألـ شديد فكر البدء في حقنيا كاف يستمـز التكقؼ عف 

المضي في الحقف، إذا أفضى ذلؾ األلـ إلى تقمصات في األكعية يسبب غرغرينا 
 (2). تطمبت بتر جزء مف ذلؾ العضك

دكف اف يطمع عمى % 1ككذلؾ الطبيب الذم أعطى المريضة مخدران مكضعيان بنسبة 
الزجاجة التي كضع فييا المحمكؿ ليتحقؽ مما إذا كاف ىك المخدر الذم يريده اك غيره 

% 1مما كاف قد نشأ عف إىمالو اف حقف المجني عمييا بمحمكؿ البكنتككاييف بنسبة 
 (3)كىي تزيد عشر مرات عف النسبة المسمكح بيا فتسممت كماتت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 - ذكره الجكىرم" 1925.533غازيت دكباليو " 1925كانكف الثاني / 20محكمة نانت  (1)

. 412المرجع السابؽ ص  (2 )Crim. 12 Juillet 1961.D.H.1962.somm.23      
. 297المرجع السابؽ ص - رمسيس بيناـ. ذكره د    
   .91 ص 23 رقـ 10مجمكعة أحكاـ النقض السنة - 1959 يناير 27نقض جنائي  (3)
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المطمب الخامس 
أخطاء األشعة 

 
كرغـ فعالية . األشعة مف الكسائؿ الطبية المستخدمة لمكشؼ عف األمراض كعالجيا

ىذه الكسيمة الطبية، كما حققتو مف تحسيف قدرة األطباء عمى اكتشاؼ كعالج الكثير 
مف األمراض، إال أف استخداميا قد يؤدم إلى بعض األضرار الجانبية بسبب 

 (1) . االستعماؿ الخاطئ ليا 
كنظران لما ينطكم عميو استخداـ ىذه الكسيمة مف خطر، فإنو يجب استخداميا بمنتيى 

الحيطة كالحذر، كذلؾ بالتأكد مف صالحية اآلالت المستعممة، كمراعاة الظركؼ 
 كما (2)الصحية لممريض، ككذلؾ ضبط المدة التي يتعرض فييا المريض ليذه األشعة 

يجب مراعاة الحيطة كالحذر في قراءة صكرة األشعة بالشكؿ الصحيح كاال يتكافر 
. الخطأ في جانب الطبيب، كال يخمي مف المسؤكلية عف ىذا الخطأ

كفي ساحة القضاء صدرت العديد مف األحكاـ القضائية بخصكص أخطاء األشعة، فقد 
 بمسؤكلية الطبيب الذم يعرض المريض لألشعة 1889قضت محكمة باريس في سنة 

 1901 كقضت في سنة (3)أكثر أك أقؿ مما ينبغي بحيث يترتب عمى ذلؾ إضرار بو
بأف المعالج الذم يستخدـ آلة في حالة غير صالحة لالستعماؿ كيعرض مريضة بذلؾ 

   كما قضي بأف الطبيب(4)لمضرر يرتكب خطأ يؤدم الى مسؤكليتو
الذم يتسبب بالفحص الذم أجراه عمى المريض باألشعة إصابة ىذا المريض بحركؽ 

تثبت مف تقارير األطباء أنيا ترجع الى تقريب أنبكبة الجياز  
 

                                                 
. 56 ص 2001المسؤكلية الطبية سنة - محمد حسيف منصكر. د (1)
. 291المرجع السابؽ ص - معكض عبد التكاب. د (2) (. 688-1889غازيت دكبالية  )1889 آذار سنة 29محكمة السيف  (3)
(. 1901 آذار سنة 21مجمة دركا عدد  ) 1901 آذار سنة 8السيف  (4)
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 كقضى بأف عدـ (1)أكثر مما ينبغي، فيرتكب إىماالن كعدـ احتياط يعرضو لممسؤكلية

اكتشاؼ الكسر في الصكرة التي أخذت باألشعة ال يمكف اف يحمؿ إال عمى احد أمريف 
كالىما مكجب لممسؤكلية الطبية، اما أف الطبيب أىمؿ في تحرم كجو الدقة في قراءة 

ما أنو يفتقر إلى الخبرة الفنية المتطمبة في األخصائي  (2)الصكرة كا 

المطمب السادس 
الخطأ في تحرير الوصفة الطبية 

ىي إحدل المستندات أك الكثائؽ التي تثبت كجكد العالقة " الركشيتة" الكصفة الطبية أك
بيف الطبيب كالمريض، كىذه الكثيقة تككف محالن لخطأ األطباء عندما تحرر بطريقة 

 (3).غير مقركءة اك عند تسميميا لممريض دكف شرح كافي لكيفية تناكؿ الدكاء
كمف كاجب الطبيب اف يحرر الكصفة الطبية بطريقة كاضحة، كأف تككف ألفاظيا دقيقة 

ذا أىمؿ  كمحددة كمتضمنة بياف األدكية كطرؽ استعماليا، كمدد ىذا االستعماؿ كا 
. الطبيب في ذلؾ يتكافر الخطأ في جانبو

كقد تكاترت األحكاـ منذ القدـ عمى أف الطبيب يعد مسؤكالن جنائيان إذا ارتكب خطأ ضاران 
في تحرير كصفة الدكاء سكاء كانت الغمطة راجعة الى نقص ال يغتفر في معارفو 
العممية أك الى إىماؿ مف جانبو، كسكاء كاف الدكاء سامان بطبيعتو أك لـ يكف سامان 
 ( 4)كلكنو أدل الى التسمـ، بكصؼ جرعة اكبر مف الالـز أك بإعطائو عمى مدد متقاربة

 

                                                 
( 734- 1933غازيت دكبالية ) 1933 شباط سنة 17.محكمة باريس (1)

. 370المرجع السابؽ ص - بساـ محتسب باهلل-     مشار الى ذلؾ
(2)Montpellier 29-5-1934 D 1934.453  57المرجع السابؽ ص -    ذكره حسيف منصكر .
. 21 2المرجع السابؽ - محسف عبد الحميد البية. د (3)
 .71المرجع السابؽ ص - أخطاء األطباء- محمد فائؽ الجكىرم. د (4)
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كتطبيقان لذلؾ قضي بإدانة طبيب عف جريمة قتؿ خطأ نتيجة إىمالو في بياف الجرعات 
ككيفية تعاطي الدكاء الخطر المدكف بالتذكرة الطبية كالذم قد يؤدم استخدامو الى 

.  تسمـ
كقضي بإدانة طبيب أطفاؿ بعقكبة القتؿ غير العمدم لسيكه في تحرير التذكرة الطبية 

 (1) . ككتابة اسـ دكاء آخر مما تسبب في كفاتو نتيجة تأثيره الضار
 

المطمب السابع  
الخطأ في الرقابة واإلشراف  

 
تبدأ التزامات الطبيب قبؿ العممية كتستمر إلى ما بعدىا ، كعميو فاف اإلخالؿ بيذه 
 ؼااللتزامات كالمشكؿ لمخطأ قد يقع قبؿ العممية أك أثناء العممية أك بعدىا ، إذ ال يؽ
التزاـ الطبيب عند مجرد إجراء العممية الجراحية بؿ يمتد التزامو بالعناية ك اإلشراؼ 
 (2 ) إلى عقب ذلؾ حتى يتفادل ما يمكف أف يترتب عمى العممية مف نتائج كمضاعفات

فعمى الطبيب زيارة المريض قبؿ خركجو مف غرفة العمميات كالسير عمى تطكر حالتو 
خاصة بعد الساعات األكلى مف انتياء العممية كالتأكد مف تنفيذ تعميماتو ، كالتدخؿ إذا 
لـز األمر إلجراء فحكصات ضركرية ، كتنحصر مسؤكلية الطبيب الجراح بمضاعفات 

العممية ذاتيا كبكؿ ما ينتج عنيا ، كيشكؿ خطأ طبيا تأخره عف زيارة المريض بعد 
العممية إذا ساءت حالة ىذا األخير كلك لـ يخطره الممرضكف بذلؾ ، أما التدابير 

البسيطة مثؿ تدفئة المريض ككقايتو مف السقكط عف سريره أك أخذ حرارتو فيذه مياـ 
  (3) تقع عمى عاتؽ المستشفى كالممرضكف 

 

 عند حدكد الطبيب الجراح ، بؿ أكؿ مف  ؼغير أف التزاـ اإلشراؼ كالمراقبة ال يؽ
                                                 

. 335-334أسامة عبد اهلل قايد المرجع السابؽ ص - مشار الى ذلؾ (1)  103 المرجع السابؽ ص–محمد حسيف منصكر . د (2)
 مسؤكلية الطبيب الجراح عف خطأه الفني  –دكتكرة مارم ليؿ خكرم  (3)

 9 جامعة بيركت العربية ص–     مؤتمر المسؤكلية المينية 
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يقع عميو ىذا الكاجب ىك طبيب التخدير كالذم كما يجب عميو أف يعرؼ كيفية تخدير 
المريض عميو أف يعرؼ كيؼ يخرجو منو كيعيد إليو حيكيتو كيراقبو لتجنب كؿ ما 

. يمكف أف يثكر مف مشاكؿ تنفسية أك قمبية 
كقد اعترؼ القضاء الفرنسي في الكقت الحاضر بانعقاد عقد بيف المريض كبيف طبيب 

التخدير الذم يراه عشية إجراء العممية كاف كاف اختيار طبيب التخدير قد تـ مف 
 كلعؿ ذلؾ أثار خالفا في القضاء الفرنسي حكؿ تقرير مسؤكلية (1)الجراح نفسو 

الطبيب الجراح ، إذا ما ترتب عمى اإلىماؿ في الرقابة كاإلشراؼ عمى حالة المريض 
في المرحمة الالحقة لمعممية الجراحية كفاتو ، نتيجة عدـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

   (2) الطبية الضركرية إلعادة المريض إلى كعيو الطبيعي تكاالحتياطا
الفرنسية إلى القكؿ  (اكس )حيث ذىب اتجاه مف القضاء الفرنسي ممثال بمحكمة 

بمسؤكلية الطبيب الجراح عف كفاة المريض نتيجة عدـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمرقابة 
 أف لمطبيب الجراح سمطة إشرافية عمى جميع العامميف إلىكاإلشراؼ عميو ، كاستنادا 

معو بمف فييـ طبيب التخدير ، كىذه السمطة تمتد حتى بعد انتياء العممية الجراحية 
  (3 )كالى أف يعكد المريض إلى حالتو الطبيعية
الفرنسية ، كيذىب إلى القكؿ  (مكنتبمير  )أما االتجاه الثاني كالمتمثؿ باتجاه محكمة 

إذ أنو ىك المسئكؿ عف تخدير المريض قبؿ العممية ، " طبيب التخدير"بمسؤكلية 
  ـكاإلشراؼ عميو أثناء العممية ، كتأميف إعادتو إلى كعيو بعد العممية كىذا االلتزا

 

_________________________ 

 
 30ص2000          جامعة بيركت العربية سنة  بحث مقدـ إلى مؤتمر المسؤكلية المينية – مسؤكلية الطبيب المدنية –عدناف ابراىيـ سرحاف . د (1)
 معيد البحكث  –رسالة دكتكراة – األخطاء الطبية بيف الشريعة كالقانكف –عصاـ منير عابديف  (2)

 16ص2005      كالدراسات العربية سنة 
 74-11-1952 )ـ غازيف دم باليو30/1/1953حكـ لمحكمة اكس الفرنسية بتاريخ  (2)
 
 
 
 
  
 

يتحقؽ بالفحص كاإلشراؼ المستمر عمى المريض حتى يعكد إلى كعيو الطبيعي  
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  إال أنو بعد ذلؾ صدر قرار عف محكمة النقض الفرنسية يؤيد االتجاه (1)الكامؿ 
الثاني كالذم يقضي بمسؤكلية طبيب التخدير كتحميمو مسؤكلية إىماؿ المتابعة 
كاإلشراؼ عمى المريض في االطمئناف كالتأكد مف عكدتو إلى كعيو كزكاؿ تأثير 

كتتمخص كقائع القضية بأنو عقب إجراء عممية جراحية استمرت أكثر . المخدر عنو 
 بكاسطة الجراح –مف ساعة تـ إعادة المريض إلى غرفتو بعد مكافقة طبيب التخدير 

كالممرضة ، كنظرا لعدـ صحكة المريض مف البنج رغـ مركر ستة ساعات ، قامت 
.  بارتفاع ضغط المريض إبالغوزكجتو بإخبار الطبيب المخدر الذم لـ يستجب رغـ 

كبعد مركر أربع ساعات كقع المريض في غيبكبة تامة ، فتـ إعالـ الطبيب مرة أخرل 
فحضر بعد نصؼ ساعة كمف بعده الجراح كتبيف أف المريض قد أصيب بمرض راجع 

 في عمؿ الرئة كلـ يشؼ المريض مف ذلؾ بؿ ظؿ مصابا تإلى اضطرا با
باضطرابات في التنفس كفي الحديث مما كقؼ عقبة في سبيؿ مزاكلتو لنشاطو الميني 

. بعد ذلؾ 
اختصـ المريض كزكجتو الجراح كالطبيب المخدر ، أيدة محكمة النقد حكـ االستئناؼ 

بنصيا عمى أف الطبيب المخدر يمتـز بمتابعة حالة المريض حتى استفاقتو مف 
كيتأكد ىذا االلتزاـ بصفة خاصة عندما يخشى احتماؿ كقكع خطر يصعب . العممية 

   (2)عمى غير المتخصص تداركو 
ككؿ ذلؾ يعني أف تعاكنا يجب أف يتـ بيف طبيب التخدير كالجراح منذ بداية التخدير 

كيمكف أف تقـك مسؤكلية أم منيما إذا ترتب . إلى نياية فترة ما بعد إجراء العممية 
.     الخطأ عمى إىمالو كتقصيره فيما يخصو 

 __________________________________

 783-11-1971)غازيت دم باليو 5/5/1971حكـ لمحكمة مكنتبمير الفرنسة بتاريخ  (1)
  169المرجع السابؽ ص– عصاـ عابديف –     مشار إلى تمؾ األحكاـ 

(2 ) 77 j.c.p.1987.18839     crim.9 juin 19 81المرجع السابؽ ص- محمد حسيف منصكر.         مشار إلى ذلؾ د 
 
 
 
 
 
 

المبحث الخامس 
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الخطأ الطبي في فمسطين 
لنصكص الخاصة بالخطأ مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني نجد أنيا  إلى ابالنظر
. تفرؽ بيف خطأ الطبيب كغيره   عامة الجاءت

كما أف الندرة ىي الكصؼ السائد بالنسبة لمبحكث الفقيية كاألحكاـ القضائية في جميع 
 الطبيب عف الخطأ الطبي بصكرة ةعامة، كمسؤكلي الطبية بصكرةمكاضيع المسؤكلية 

بصكرة  القطر كالتي أصبحت تبدك مالطبية ؼ كثرة األخطاء ـفمسطيف، رغ مخاصة ؼ
 في السنكات األخيرة كالتي ينجـ عف بعضيا أضرار جسيمة بالمريض كقد ةكاضح

 .المريض حد كفات إلىتصؿ في بعض الحاالت 
كعمى صعيد القضاء لـ .عرضية الفقو لـ يتعرض لمخطأ الطبي كلك بصكرة صعيدفعمى 

 عمى الرغـ مف ؾالطبية، كذؿعمى حكـ كاحد في مجاؿ المسؤكلية إال نستطع العثكر 
 سكؼ ؾأسمفنا، كلذؿ الطبي كما اإلىماؿتعدد حاالت األخطاء الطبية الناجمة عف 
 في فمسطيف لنبيف بعض مالخطأ الطبنسمط الضكء مف خالؿ ىذا المبحث عمى 

 نبحث أسباب ندرة األحكاـ ؾ، ككذؿحاالت األخطاء الطبية ككيفية التعامؿ معيا
 الطبي، كنحاكؿ اإلىماؿ المختصة بمتابعة قضايا تالمجاؿ، كالجياالقضائية بيذا 

 الطبيب في فمسطيف مف خالؿ مناقشة ةلمسؤكليمعرفة الخطأ الذم يصمح أساسا 
  .عميوالحكـ الذم استطعنا العثكر 

 

 

 

 

 

المطمب األول 
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. حاالت األخطاء الطبية وكيفية التعامل معيا
نعرض مف خالؿ ىذا المطمب عينات مف األخطاء الطبية التي جرل بشأنيا تحقيؽ في 
ما  مختمؼ المناطؽ الفمسطينية، كالتي استطعنا الحصكؿ عمييا إما مف مراكز الشرطة كا 
مف النيابة العامة كبعضيا مف مؤسسات اجتماعية خاصة، عممان باف ىذه القضايا ال 
تشكؿ إال جزء بسيط مف قضايا األخطاء الطبية كذلؾ لعدـ تعاكف الجيات المعنية 

كالف عدد كبير مف قضايا األخطاء الطبية ال يجرم بشأنيا تحقيؽ أك قد ال يتـ 
. تحريكيا بشككل مف الجيات المعنية ألسباب سكؼ نبحثيا في المطمب الثاني

أما اآلف كأماـ ىذا الكاقع المرير لقضايا األخطاء الطبية نكد عرض بعض حاالت 
: األخطاء الطبية ككيؼ كاف يتـ التعامؿ معيا عمى النحك التالي

 
  تـ إدخاؿ مكاطنة الي قسـ الطكارئ في مشفى راـ اهلل 17/2/1997بتاريخ 

الحككمي، تـ عمؿ صكرة أشعة بناء عمى تكصية الطبيب المناكب كعمى ضكء 
ذلؾ طمب الطبيب المناكب إحضار الطبيب األخصائي اال اف الطبيب 

األخصائي لـ يحظر رغـ استدعائو مف قبؿ قسـ الطكارئ كاالتصاؿ بو عدة 
مرات، تكفيت المكاطنة المذككرة بعد ساعتيف مف دخكليا المشفى بعد اف عانت 

معاناة شديدة في الفترة التي قضتيا في المشفى، كلدل عمـ كزارة الصحة 
بالمكضكع شكمت لجنة لمتحقيؽ في الحادث كبناءان عمى نتائج التحقيؽ اكتفت 

 .كزارة الصحة بتكجيو لفت نظر لمطبيب األخصائي لتباطئو في تأدية كاجبو

 
 

  أدخمت امرأة حامؿ مشفى طكلكـر مف اجؿ الكالدة كقد 12/11/1999بتاريخ 
أعطيت طمقان اصطناعيان، بعد ذلؾ طمبت المساعدة مف إحدل الممرضات التي 

اعتذرت بسبب انشغاليا كاستمرت المرآة في طمب المساعدة حتى حضرت 
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 دقيقة فطمبت الممرضة مف الطبيب المناكب 15إحدل الممرضات بعد 
 دقيقة أخرل كلما رأل ما كصمت إليو حالة المريضة 15الحضكر فحضر بعد 

بعد .  كيحمميا المسؤكلية عف ذلؾتمف سكء اخذ بكيؿ االتيامات لمممرضا
ذلؾ استدعي احد األطباء الذم أعطى المريضة طمقان اصطناعيان آخر، 

كاستخدـ آلة الشفط فكلد الجنيف ميتان كنتيجة لممضاعفات التي حدثت قبؿ 
كلدل عمـ كزارة الصحة بالحادث . كأثناء الكالدة أصيبت المريضة بنزيؼ حاد

شكمت لجنة فنية لمتحقيؽ، كقد خمصت المجنة إلى كجكد تقصير مف بعض 
العامميف مف أطباء كقابالت، كما قررت تكجيو عقكبة اإلنذار لطبيب كقابمتيف 

 .في المشفى المذككر

 
  تـ إجراء عممية استئصاؿ المكزتيف لطفمة عمرىا ثالث 19/4/1999بتاريخ 

، فمـ تستيقظ بعد إجراء العممية ثـ  سنكات في مشفى اليالؿ األحمر في طكلكـر
أعمف عف كفاتيا، كبناءان عمى نتائج التحقيؽ في القضية مف قبؿ مجمس تأديبي 

شكمتو نقابة األطباء تقرر إدانة طبيب التخدير بسبب تقصيره في عممية 
فاقة الطفمة إفاقة كاممة، كحكـ عميو بعقكبة  التخدير كعدـ استكماؿ اإلنعاش كا 
المنع مف ممارسة المينة لمدة سنة كما كجو المجمس التأديبي تكبيخان لمطبيب 
الجراح بسب أجرائو العممية في مشفى لـ يحصؿ عمى ترخيص بإجراء ىذا 
النكع مف العمميات اضافتان إلى مغادرة المشفى دكف االطمئناف عمى حالة 

 .الطفمة

 
  راجعت امرأة حامؿ طبيبيا الخاص في طكلكـر بعد اف 13/4/2000بتاريخ 

شكت مف الـ في البطف، كلـ يقـ الطبيب بفحصيا بحجة انقطاع التيار 
كىك عبارة عف  )  U/Sالكيربائي، كبدالن عف ذلؾ قاـ بتحكيميا إلجراء فحص 

في عيادة طبيب أخر، عادت إليو  (صكرة تمفزيكنية لمعرفة كضع الجنيف
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المريضة بنتيجة الفحص فكتب ليا بكصفة طبية لتخفيؼ األلـ كلكف األلـ 
، لـ يتمكف 14/4/2000عاكدىا ثانية، فادخميا زكجيا مشفى قمقيمية بتاريخ 

خرجت . الطبيب المناكب مف سماع دقات قمب الجنيف بسبب السمنة المفرطة
المريضة مف المشفى المذككر في اليـك التالي، كدخمت مشفى اليالؿ األحمر 
في طكلكـر كلكنيا رفضت اف تفحص مف قبؿ أم طبيب غير طبيبيا الخاص 
الذم رفض بدكره التكجو إلى المشفى بحجة أنيا غير محكلة مف قبمو إلى ذلؾ 

 15/4/2000المشفى كعند كصكؿ المريضة إلى مشفى رفيديا بنابمس بتاريخ 
كانت في حالة كالدة فتمت الكالدة بكاسطة جياز الشفط، فتبيف اف الجنيف 

متكفى كعند تشريح الجثة ظير مف التسمخات المكجكدة في جسـ المكلكد كمف 
التحطـ الذاتي لألنسجة كاألعضاء اف الجنيف تكفي داخؿ الرحـ قبؿ الكالدة 

بخمسة أياـ، كبحسب تقرير لجنة التحقيؽ المشكمة مف قبؿ كزارة الصحة تبيف 
 الذم أكد عمى عدـ كجكد أم كضع  U/Sاف ىناؾ تعارض بيف نتيجة فحص 

غير طبيعي لمجنيف كنتيجة التشريح الذم أكد عمى اف الكفاة في الرحـ حدث 
كبعد عممية الكالدة شكت المريضة مف ألـ . قبؿ خمسة أياـ مف تاريخ الكالدة

كانتفاخ شديد في البطف، كلكنيا لـ تحصؿ عمى الرعاية الالزمة رغـ ازدياد 
 حيث عزا الممرضكف كالطبيب كبر حجـ البطف 15/4/2000األلـ في ليمة 

كبعد حدكث ىبكط حاد في الضغط كضعؼ شديد في . إلى السمنة المفرطة
النبض كتعرؽ كانتفاخ حاد في البطف تـ تحكيؿ المريضة إلى غرفة العمميات، 

كأظيرت نتيجة التشريح اف الكفاة . إال اف كضعيا اخذ بالتراجع حتى تكفيت
االنضماـ )نتجت عف قصكر حاد في التنفس كقصكر كمكم ككبدم جراء 

 (االمنيكسي

شكمت كزارة الصحة لجنة لمتحقيؽ في الحادث كلـ .  أثناء الحمؿ كالتياب الرحـ
يحدد تقرير المجنة ىكية المسؤكليف عف الخطأ في التشخيص كلـ يكصي باتخاذ 

 .أم إجراءات عقابية بحؽ احد
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  سنة مشفى أريحا مف اجؿ 38 أدخمت امرأة تبمغ مف العمر 4/2/2003بتاريخ 

الكالدة كبعد اثنا عشر ساعة مف عممية الكالدة المتعسرة اقترح طبيب الطكارئ 
كالممرضة الحاضرة عمى الطبيب األخصائي إجراء عممية جراحية لالـ مف 
اجؿ إخراج الجنيف اال اف األخير رفض كأكد اف عممية الكالدة طبيعية كاخذ 
يسحب بالجنيف مف رحـ أالـ حتى اخرج الجنيف مف دكف رأس، تـ إخبار 

الشرطة كالنيابة العامة بالحادث كقامكا بإجراء التحقيؽ بالحادث كتـ تحكيؿ 
كقد قاـ مدير المستشفيات في . الجنيف إلى مركز الطب الشرعي لمتشريح

كبعد التحقيؽ تـ إدانة . الضفة الغربية بتشكيؿ لجنة تحقيؽ داخمي لدل المشفى
الطبيب المختص كتحميمو المسؤكلية كتـ نقمو إلى راـ اهلل، كتـ تحكيؿ الممؼ 
إلى النيابة العامة كىي تقـك بإجراء التحقيؽ فيو بعد سماع تقرير الخبرة الفنية 

 . مف الطب الشرعي كلجنة التحقيؽ الداخمي لممشفى

 
كبعد ىذا العرض لبعض حاالت األخطاء الطبية ككيؼ كاف يتـ التعامؿ معيا نالحظ 
انو في حاالت األخطاء الطبية يكتفي بتحكيميا إلى المجاف االنضباطية دكف الفصؿ 
فييا بكاسطة القضاء، كقبؿ اف نبحث أسباب ذلؾ نكد اإلشارة إلى بعض األحكاـ 

. القضائية لمحاالت المماثمة في التشريعات المقارنة
بالنسبة لمحالتاف األكلى كالثانية كالمتاف يتمثؿ الخطأ فييما بإخالؿ الطبيب بكاجبات 

كظيفتو كالمتمثؿ بالتباطؤ كالتراخي عف الحضكر عند استدعائو، استطعنا العثكر عمى 
.  حكميف بيذا الخصكص

 حيث قضت محكمة جنح نانسي بإدانة الطبيب الذم امتنع عف معالجة شاب أصيب 
كقد ......... بجرح شرياني اثر مشاجرة األمر الذم أدل عدـ معالجتو إلى كفاتو

عممت المحكمة حكميا بأنو لك أقدـ الطبيب عمى عالج الجريح في الكقت المناسب 
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 محكمة استئناؼ نانسي الحكـ كلكنيا قصرتو أيدتىذا كقد ...... لما حدثت الكفاة
 ( 1)عمى الغرامة دكف الحبس

كلكف األخير "..... كفي حكـ مماثؿ لمحكمة استئناؼ بغداد إذ جاء في قرار المحكمة
قد تراخى بالقياـ بما تفرضو عميو كاجبات كظيفتو، كلـ يدخؿ إلى صالة العمميات إال 

ككؿ ذلؾ ..... بعد عشرة دقائؽ إلى خمسة عشر دقيقة كلـ يتمكف مف إنقاذ المريضة
حصؿ نتيجة إخالؿ المدانيف أخالال جسيمان لـ تفرضو عمييـ أصكؿ كظيفتيـ 

 (.2)"كأطباء
 

بالنسبة لمحالة الثالثة كالتي يتمثؿ الخطأ فييا بعدـ متابعة المريض بعد تخديره إلى اف 
بيذا . يستكمؿ أفاقتو إفاقة تامة، خالفان لما تفرضو عميو كاجبات الحيطة كالحذر

الخصكص فقد أيدت محكمة النقد الفرنسية حكـ لمحكمة االستئناؼ بإدانة طبيب لعدـ 
متابعة المريض حتى استفاقتو مف العممية حيث قدرت المحكمة باف التخدير يمقي 
التزامان مطمقان برعاية المريض حتى صحكتو الكاممة مف الجراحة كعكدتو التامة إلى 

  (3)كامؿ كعيو 
 
 

 

 

 بالنسبة لمحالة الرابعة كالتي يمكف اف يعزل السبب لما حدث في ىذه القضية إلى 
الخطأ في التشخيص فقد اتيح لنا اإلطالع عمى قرار صدر في قضية مماثمة في 

التشخيص يجب اف يتخذ بكؿ دقة كعميو  ........ )فمسطيف إذ جاء في قرار المحكمة
                                                 

 (مجمة إدارة قضايا الحككمة) 1965 تشريف أكؿ 27استئناؼ فرنسي  (1)
 .470القاىرة ص - 1967حزيراف  11السنة - 2 العدد

. 17/11/1998في - 1201استئناؼ بغداد بصفتيا التمييزية قرار رقـ  (2) (3) Crim , 9 juin 1977 j.c.p.1978 . 11.18839 note savater   81 المرجع السابؽ ص –محمد حسيف منصكر . مشار إلى ذلؾ د .
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. االستعانة بأقصى حدكد االمكاف بكؿ النصائح المفيدة كبالطرؽ العممية األكثر مالئمة
فالطبيب الذم يخطئ بالتشخيص يعتبر مسؤكالن كمف حيث التشخيص السميـ يككف 

كىي اف التكليد مف األمكر الحساسة كاليامة جدان ...... العالج كالنتيجة سميمة
كالمحفكفة بالمخاطر كالمفاجئات تبدأ مسؤكلية الطبيب عف كؿ عالج غير مناسب 

كيتضح مف خالؿ ىذا القرار اف ( 1) (......لمحالة كباستعماؿ طرؽ غير مالئمة لمحالة
. القضاء الفمسطيني ذىب إلى مسائمة الطبيب عف الخطأ في التشخيص

فقد .  كبالنسبة لمحالة الخامسة كالتي يتمثؿ الخطأ فييا بعدـ مراعاة األصكؿ العممية
حكـ بحادثة مماثمة في القضاء المصرم بإدانة طبيب في قضية تكليد انتيت بكفاة أالـ 

بتيمة القتؿ خطأ، كلكف المحكمة قصرت حكميا عمى الغرامة دكف الحبس كاستندت 
في إدانة الطبيب إلى انو ارتكب عدة أخطاء كانت سببان في حصكؿ نزيؼ نتجت عنو 

 (2)الكفاة
كبعد ىذا العرض كالمقارنة بالحاالت المماثمة في التشريعات المقارنة يثكر التساؤؿ عف 

كىذا ما سنقـك ببحثو . ندرة األحكاـ القضائية في مجاؿ المسؤكلية الطبية في فمسطيف
. في المطمب الثاني

 

 

 

 

 

المطمب الثاني 
أسباب ندرة قضايا المسؤولية الطبية في القضاء الفمسطيني 

                                                 
 جزاء  1344/98بصفتيا الجزائية قرار رقـ – محكمة صمح راـ اهلل (1)
 .39معكض عبد التكاب المرجع السابؽ ص . مشار إلى ذلؾ د- 1937استئناؼ مصر سنة  (2)
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بمتابعة حاالت األخطاء الطبية التي عرضناىا كبالرجكع إلى قرارات المحاكـ 

كأماـ ىذا الكاقع حاكلنا . الفمسطينية لـ نجد سكل قرار كاحد في مجاؿ المسؤكلية الطبية
بحث أسباب قمة دعاكل المسؤكلية الطبية في فمسطيف مف خالؿ لقاءات أجريناىا مع 
عينات مختمفة مف شرائح المجتمع الفمسطيني، كالتي تبيف لنا اف قمة الدعاكل المنظكرة 
في أركقة المحاكـ الفمسطينية بخصكص المسؤكلية الطبية إنما يعكد إلى عدة أسباب 

:  نكجز أىميا في النقاط التالية
 

قمة الكعي الجماىيرم، حيث يعتقد البعض اف الطبيب بممارستو المينة يككف : أكال
بمنجى مف المسؤكلية ألنو يمارس حقان خكلو إياه القانكف مف خالؿ ترخيص الدكلة 

.  لو بممارسة المينة
يعزم البعض عدـ مسائمة الطبيب عف الخطأ الطبي الى فكرة األيماف : ثانيان 

بالقضاء كالقدر، كسالمة قصد الطبيب حيث اف قدر المريض اف يصاب بما حؿ 
. بو كاف قصد الطبيب لـ يتجو إلى األضرار بالمريض

شعكر المكاطنيف بعدـ جدكل مثؿ ىذه الدعاكل إلىماليا في دكر المحاكـ : ثالثان 
. كاف الحكـ يصدر بغير صالحيـ

مف أسباب عدـ إثارة ىذه القضايا أنيا غالبان ما تحؿ بيف جميع اإلطراؼ : رابعان 
. بالمصالحة كتنازؿ الفريؽ المتضرر عف حقو مما يحكؿ دكف متابعتيا قضائيان 

تستر الجيات التي يتبع ليا األطباء مف كزارة الصحة كنقابة األطباء : خامسان 
دارات المستشفيات عمى بعض األخطاء المرتكبة مف األطباء . كا 

االكتفاء بالجزاءات التأديبية التي تنزؿ بالطبيب مف قبؿ الجيات : سادسان 
. المختصة بتأديبو
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مكقؼ النيابة العامة المتساىؿ عمى الرغـ مف صالحياتيا الكاسعة في : سابعان 
. تحريؾ مثؿ ىذه الدعاكل

حيث يعزكا البعض ندرة دعاكل المسؤكلية الطبية إلى . صعكبة اإلثبات: ثامنان 
صعكبة إثبات خطأ الطبيب سكاء بسبب ما يرجع إلى قمة خبرة الطب الشرعي أك 

.  ما كاف راجع إلى التستر عمى خطأ الطبيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب الثالث 
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. الجيات المختصة بمتابعة قضايا األخطاء الطبية
تتعدد المراجع التي يستطيع المتضرر مف األخطاء الطبية اف يمجأ إلييا حيث 
يمكف لممتضرر اف يتقدـ بشككل إلى الشرطة أك النيابة العامة كنقابة األطباء 

.  ككزارة الصحة
  الشرطة: 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى اف  ((2 2))تنص المادة
: كفقان ألحكاـ القانكف عمى مأمكرم الضبط القضائي القياـ بما يمي

قبكؿ البالغات كالشكاكل التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ كعرضيا دكف تأخير  (1
 .عمى النيابة العامة

أجراء الكشؼ كالمعاينة كالحصكؿ عمى اإليضاحات الالزمة لتسييؿ  (2
 التحقيؽ كاالستعانة بالخبراء المختصيف كالشيكد دكف حمؼ يميف

 .اتخاذ جميع الكسائؿ الالزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة (3

إثبات جميع اإلجراءات التي يقكمكف بيا في محاضر رسمية بعد تكقيعيا  (4
 . بيافمنيـ كمف المعنيي

مف خالؿ ىذا النص القانكني يتضح اف مراكز الشرطة ممزمة بتمقي الشكاكل مف 
المكاطنيف في مختمؼ أنكاعيا كالتي تقـك بدكرىا باتخاذ اإلجراءات الالزمة كمف ثـ 

. تحكيؿ القضية إلى النيابة العامة
 

 

 

 النيابة العامة: 
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى اف تختص النيابة العامة ( (55))تنص المادة 
مف نفس ( (56))دكف غيرىا بالتحقيؽ بالجرائـ كالتصرؼ فييا  ككما تنص المادة 
. القانكف عمى اف تباشر النيابة العامة التحقيؽ فكر عمميا بالجريمة

كما يتضح مف ىذه النصكص اف القانكف يفرض عمى النيابة العامة كاجب تمقي 
شكاكل المكاطنيف كمتابعة الجرائـ كالتحقيؽ فييا، كلذلؾ يستطيع المتضرر مف 

. األخطاء الطبية اف يحرؾ شككاه ضد المسؤكليف أماـ النيابة العامة
 
 نقابة األطباء: 

كما يستطيع المتضرر مف األخطاء الطبية اف يتكجو إلى نقابة األطباء كيقدـ 
شككاه إلى لجنة الشكاكل في النقابة كالتي تختص بتمقي شكاكل المكاطنيف، حيث 
تقـك النقابة لدل عمميا بحادثة خطأ طبي بتشكيؿ لجنة فرعية أم عمى مستكل 
المحافظة التي كقع في إحدل مستشفياتيا الخطأ الطبي لمتحقيؽ في القضية إذا 

كاف باالمكاف الفصؿ فييا بكاسطة المجنة الفرعية، أما إذا لـ يكف باالمكاف الفصؿ 
بالقضية بكاسطة المجاف الفرعية تحاؿ القضية إلى لجنة الشكاكل المركزية لمتحقيؽ 
حالة الطبيب المخؿ بكاجبات المينة إلى  في القضية كاتخاذ اإلجراءات الالزمة كا 

مف قانكف ( (49-48-45))كذلؾ استنادان إلى نصكص المكاد . مجمس التأديب
.  نقابة األطباء األردنية المعمكؿ بو في الضفة الغربية

 
 كزارة الصحة: 

تتمقى كزارة الصحة شكاكل المكاطنيف المتضرريف مف األخطاء الطبية كعمى 
األخص عندما تككف الشككل مقدمة ضد أطباء القطاع العاـ، كتقـك الكزارة عادتان 
بتشكيؿ لجنة فنية لمتحقيؽ في الشككل، كترفع المجنة بدكرىا نتائج التحقيؽ إلى 

الكزير أك مف ينكب عنو خالؿ أسبكع أك عشرة أياـ مف تاريخ تشكيميا، أما إذا نجـ 
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عف اإلىماؿ الطبي ضرر جسيـ فانو يتـ تشكيؿ لجنة أعمى تتككف مف ديكاف 
المكظفيف العاـ ككزارة الصحة ككزارة أخرل محايدة كتقـك المجنة المذككرة بالتحقيؽ 

في الشككل، كتحاؿ نتائج التحقيؽ كالتكصيات إلى المجمس المشكؿ مف ديكاف 
. المكظفيف الذم يقـك بدكره بفرض الجزاء المناسب كفقان لمقانكف

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب الرابع 
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الخطأ الذي يصمح أساسا لممسؤولية الطبية في القضاء 
الفمسطيني  

نظران لقمة البحكث الفقيية كاألحكاـ القضائية التي تتناكؿ مكضكع المسؤكلية الطبية 
في فمسطيف كرغـ ما ليذا المكضكع مف أىمية حاكلنا بحث ىذا المكضكع مف 

خالؿ قرار حديث صادر عف محكمة صمح راـ اهلل في قضية تتمخص كقائعيا باف 
إلى مشفى راـ اهلل الحككمي مف اجؿ الكالدة، كلدل .... مف (س)تكجيت السيدة  )

كأعممت مف قبمو باف مف المحتمؿ  (ـ)كصكليا قسـ الطكارئ قاـ بفحصيا الدكتكر 
اف يككف الجنيف متكفى، كقاـ بفحصيا مرة أخرل كاعمميا اف الجنيف حي كنبضو 

كأخبرتيا اف كالدتيا عسيرة كاف استعماؿ  (ص)سميـ، كبعد فترة حضرت الدكتكرة
كطمبت المرآة مف األطباء . الشفط يؤدم إلى الكفاة، حيث اف األكالد حجميـ كبير

اف ال  (ـ)أجراء عممية قيصرية ليا مف اجؿ إخراج الجنيف حي،كاخبرىا الدكتكر
لزـك إلجراء العممية كتستطيع الكالدة طبيعية، كرغـ طمبيا إجراء عممية قيصرية ليا 

اال اف ذلؾ لـ يتبع كاستعممت آلة الشفط إلخراج المكلكد حيث حضرت الدكتكرة 
كقامت باستعماؿ الشفط رغـ عمميا مسبقان باف الشفط يؤدم إلى الكفاة  (ص)

عرض المكلكد . كبعد جيد تمت حالة الكالدة كلكف تـ إخراج الكليد ميتان . لمطفؿ
الميت عمى مركز الطب الشرعي الذم عزا السبب المباشر لمكفاة إلى سكء 

استعماؿ الشفاط الذم أدل إلى كسر الجمجمة كحدكث نزيؼ أدل إلى الكفاة، 
كمعظـ شيكد النيابة كمنيـ األطباء كالممرضيف اجمعكا عمى خطأ المشتكى 
عمييما في معالجة ىذه الحالة، كتـ عرض تقرير الطب الشرعي الفمسطيني 

باإلضافة إلى المعمكمات الكاردة في التقرير عمى رئيس مركز الطب الشرعي في 
األردف كالذم تكصؿ اال اف الكفاة لـ تكف نتيجة استعماؿ الشفاط إلخراج 

 (........الجنيف
كقبؿ التصدم لقرار المحكمة المكقرة أكد اف أكضح اف مناقشتي لمقرار ستقتصر 

عمى مسألة الخطأ الذم تؤسس عميو المسؤكلية الطبية في ساحة القضاء 
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الفمسطيني، دكف التصدم بالبحث لحيثيات القرار أك مناقشة ظركؼ كمالبسات 
القضية التي صدر بشأنيا القرار، مشيرا إلى انو بالرغـ مف التحرم كالبحث عف 

قرارات تؤكد المبدأ المتقدـ أك تنقده بشكؿ أكثر كضكح كي نعتمده في ىذه المناقشة 
.  فإنني لـ أكفؽ في العثكر عمى قرار بيذا الكصؼ

كلكف اللتزامات الحيطة كالحذر مصدريف .......)إذ جاء في حيثيات ىذا القرار 
احدىما الخبرة اإلنسانية سكاء كانت عامة أك فنية أم كجكد أدنى مف الحذر أك 

مف األصكؿ الفنية تجب مراعاتو في أنكاع السمكؾ اإلنساني الف النزكؿ عنو يكلد 
مما يعني سكء التقدير أك نقص الحذؽ كالدراية . خطأ أم يؤدم إلى نتيجة ضارة

في أمكر فنية مثؿ الطب فيي إخالؿ بما تقتضيو الخبرة اإلنسانية الفنية ال العامة 
ما  كفييا يقدـ الشخص عمى فعمو دكف تدبر لعاقبتو إما لخفة أك سكء تصرؼ كا 

 لمباشرتو خاصة األخطاء الطبية الفنية التي تقع ةألنو تنقصو الكفاءة الفنية الالـز
ال . مف األطباء األخصائييف فاف قدر مف الخطأ يكفي لمسؤكلية ىؤالء األشخاص

فرؽ ذلؾ ما يعبر عنو بالخطأ المادم مثؿ إجراء الطبيب عممية بيد مرتعشة أك 
ىك في حالة سكر، كبيف الخطأ الذم يككف معناه مخالفة قكاعد الفف كأصكؿ العمـ 

كال يصح القكؿ بإقرار نكع مف االستثناء لألطباء في . كىك ما يعرؼ بالخطأ الفني
أعماليـ الفنية خاصة خطكرة ىذه األعماؿ كاتصاليا بحياة الجميكر كمف ثـ فال 

شؾ في اف مسؤكلية األطباء تقـك عمى درجة مف الخطأ حتى كلك كاف يسيران سكاء 
كالتشخيص يجب اف يتخذ بكؿ دقة كعميو ..... بالنسبة لمخطأ الفني أك المادم معان 

االستعانة بأقصى حدكد االمكاف كؿ النصائح المفيدة كبالطرؽ العممية األكثر 
فالطبيب الذم يخطئ بالتشخيص يعتبر مسؤكالن كمف حيث التشخيص . مالئمة

كىي اف التكليد مف األمكر الحساسة كاليامة ....... يككف العالج كالنتيجة سميمة
بالمخاطر كالمفاجئات تبدأ مسؤكلية الطبيب عف كؿ عالج غير  جدان كالمحفكفة

  (1) (.....مناسب لمحالة كباستعماؿ طرؽ غير مالئمة لمحالة

                                                 
.  جزاء1344/98 قرار رقـ 9/1/2001قرار صادر عف محكمة صمح راـ اهلل تاريخ  (1)
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كلدل النظر ليذا القرار كمناقشة ما ييمنا في مجاؿ أساس مسؤكلية الطبيب عف 
الخطأ الطبي في فمسطيف، نستطيع القكؿ اف القضاء الفمسطيني مسايران القضاء 

كالفقو الحديثاف حيث نبذ التفرقة الميجكرة ألنكاع كدرجات الخطأ في مجاؿ 
قامة مسؤكلية الطبيب عف كؿ خطأ ثابت سكاء كاف خطأ مادم  المسؤكلية الطبية كا 

أـ فني جسيـ أـ يسير، دكف اف يخص الطبيب بأم استثناء عف سائر المينييف 
كرجاؿ الفف، كما نالحظ انو جاء بنكع مف التشدد في حالة الخطأ في التشخيص 
رغـ اف المحاكـ قد تتساىؿ في بعض األحياف مع ىذا النكع مف الخطأ، لما ليذه 
العممية مف صعكبة نظران لتعقد جسـ اإلنساف كتشابو األمراض كبالتالي إمكانية 

. عدـ الكصكؿ إلى الحقيقة إذ اف أكثر األطباء خبرة معرض لمكقكع في ىذا الخطأ
كنرل اف مكقؼ القضاء الفمسطيني بشاف إخضاع مسؤكلية األطباء عف الخطأ 

الطبي  لمقكاعد العامة، كعدـ تفريقو بيف الخطأ الفني كالخطأ المادم ككذلؾ الخطأ 
الجسيـ كاليسير جاء منسجما مع نص القانكف كركحو  كمحققان لمعدالة كمتماشيان مع 

. المنطؽ السميـ
حيث اف نصكص القانكف الخاصة بالخطأ جاءت عامة ال تفرؽ بيف خطأ فني 

كما اف الصكر .  كرجاؿ الفف كغيرىـ مف عامة الناسفكخطأ مادم بالنسبة لممينيي
التي أكردىا القانكف لمخطأ كاإلىماؿ كالرعكنة كعدـ االحتراز كعدـ مراعاة القكانيف 
كاألنظمة تتسع عباراتيا كألفاظيا لمعنى الخطأ في كافة صكره الممكنة دكف تفريؽ 

. بيف ما يككف منيا جسيما أك يسيران 
كالمنطؽ السميـ يأبى التفرقة بيف أنكاع كدرجات الخطأ لصعكبة التفرقة بيف الخطأ 

الفني كالخطأ المادم ككذلؾ الجسيـ كاليسير، إضافة إلى ضركرة حماية أركاح 
. الناس مف أخطاء األطباء الميمميف في ممارسة المينة

كبالنسبة ألخطاء التشخيص فإذا كانت تبرر في الماضي بأعذار مقبكلة فمـ يعد 
ليا ما يبررىا في الكقت الحاضر نظران لتقدـ التكنكلكجيا الطبية، حيث غدا التكنيؾ 
الطبي كاآلالت المستخدمة قادرة عمى اكتشاؼ الغامض كمعالجة المستعصي مف 
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كلكؿ ىذا اثني عمى ما ذىب إليو القضاء الفمسطيني مف نبذ التفرقة . اإلمراض
الميجكرة ألنكاع كدرجات الخطأ كتأسيس مسؤكلية الطبيب عمى أساس الخطأ 
الثابت دكف التميز بيف الخطأ الفني كالخطأ المادم كالجسيـ كاليسير في مجاؿ 

النشاط الطبي، كذلؾ الف الخطأ اليسير في أم مجاؿ آخر قد ال يؤدم الى مثؿ 
النتائج التي يسببيا الخطأ الطبي ميما كاف يسيران حيث اف الطب عمـ يتنافى مع 

ذ آمؿ اف يككف في مناقشة ىذا القرار مف الصكاب ما يفيد . اليسير مف األخطاء كا 
. في التعامؿ مع حاالت األخطاء الطبية في قطرنا

 
ذا كاف ىذا اتجاه القضاء الفمسطيني بشأف األخطاء الطبية ، إال أف المشرع  كا 

الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الحديث لـ يساير ىذا التطكر بخصكص 
الخطأ بشكؿ عاـ كالخطأ الطبي بشكؿ خاص ، حيث لـ يرسـ المشرع الفمسطيني 
نظرية عامة لمخطأ كلـ يتعرض لو إال بصكرة عرضية مكتفيا بتحديد صكره في 

كعمى الرغـ مف أف المشرع . مف مشركع قانكف العقكبات  (246-245 )المكاد
الفمسطيني استقى معظـ أحكاـ ىذا المشركع مف قانكف العقكبات المصرم إال أنو 

بخصكص ىذا المكضكع المتعمؽ بالمسؤكلية الطبية قد تناسى أك أخطأ عندما 
 أىمؿ الشؽ المتعمؽ بخطأ المينييف كعدـ إضافتو إلى المادة

 .مف ىذا المشركع  ( 247) 
 مما يد فعنى إلى أف نتمنى عمى المشرع الفمسطيني أف يتالفى ىذا  

النقص التشريعي بإضافة النصكص الخاصة المكضحة لمخطأ كحسـ الخالؼ 
خضاعيا لمقكاعد العامة بصرؼ النظر  تشريعيا بخصكص المسؤكلية عف الخطأ كا 

عف صفة مرتكب الخطأ سكاء كاف مف المينييف أـ مف غير المينييف ، كجعؿ 
الخطأ الجسيـ ظرفا مشددا لمعقكبة في جريمتي القتؿ كاإلصابة الخطأ ، كما فعؿ 

كتككف العقكبة " .......... المشرعيف المصرم كالعراقي حيث نصا عمى أف 
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إذا كقعت الجريمة نتيجة إخالؿ الجاني إخالال جسيما بما تفرضو عميو .......
"  أصكؿ كظيفتو أك مينتو أك حرفتو 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
مسؤولية الطبيب عن خطئو في ممارسة المينة 

مف المستقر عميو لدل جانب كبير مف الفقو ككذلؾ التشريعات الجنائية، بأف األطباء 
يمارسكف مينتيـ بناء عمى ترخيص القانكف ليـ بذلؾ، كىذا ىك السبب في عدـ 
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مسؤكليتيـ عف أعماؿ الجراحة، فالجراح كىك يأتي فعالن لك صدر مف شخص أخر 
العتبر جريمة معاقبان عمييا قانكنان، كالطبيب عند مزاكلتو المينة يجب اف يراعي ما 
تقضي بو كاجبات الحيطة كالحذر في ىذا الشأف كاف يبذؿ لممريض جيكدان صادقة 
يقظة تتفؽ مع االصكؿ العممية المتعارؼ عمييا، اال اف الطبيب قد ييمؿ ذلؾ كيقع 

منو خطأ اثناء مراحؿ العالج المختمفة، فيؿ يحاسب عمى ىذا الخطأ ميما كاف يسيرُا 
.  اـ انو يجب لمحاسبتو عنو اف يككف عمى قدر معيف مف الجسامة

لقد اختمؼ الفقياء في مدل مسؤكلية الطبيب عف خطئو اثناء ممارسة النشاط الطبي 
كلكي يتسنى لنا مناقشة كتحديد مسؤكلية الطبيب عف خطئو سكؼ نقسـ ىذا الفصؿ 

الى المباحث التالية    
  (شركط قياميا )أركاف مسؤكلية الطبيب: المبحث األكؿ
. نطاؽ مسؤكلية الطبيب: المبحث الثاني
. مسؤكلية الطبيب في حاالت خاصة: المبحث الثالث
. أحكاـ مسؤكلية الطبيب: المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

المبحث األول 
 (شروط قياميا )أركان مسؤولية الطبيب
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حتى يمكف القكؿ بمساءلة الطبيب عف اإلىماؿ في ممارسة المينة، يجب تكافر شركط 
قياـ المسؤكلية الطبية، كىي الخطأ كالضرر كعالقة السببية، كلما كنا قد عرضنا فيما 

سبؽ لمركف األكؿ مف أركاف المسؤكلية الطبية أال كىك الخطأ الطبي، لف نعيد بحثو في 
عمى أف نقـك ببحث ركني الضرر كعالقة السببية . ىذا المقاـ تجنبان لمتكرار غير المبرر

. كؿ منيما في مطمب خاص
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب األول 
الضرر 



 165 

الضرر أك النتيجة الجرمية مف الناحية القانكنية يتمثؿ في االعتداء عمى الحؽ الذم 
ك  .  يحميو القانكف ، كىك التغير الذم يطرأ عمى المجني عميو بسبب فعؿ الجاني

في الجرائـ العمدية ال يشترط تحقؽ الضرر لممساءلة الجنائية كذلؾ ألنو القصد 
الجنائي ىك الركف األساسي لتكقيع الجزاء في ىذا النكع مف الجرائـ، بإعتبار اإلرادة 

 غير العمدية كالتي تقع ـأما في الجرائ. اآلثمة تكشؼ عف الخطكرة اإلجرامية لمجاني
نتيجة اإلىماؿ كخطأ الجاني فإنو يشترط تحقؽ النتيجة الضارة لقياـ المسؤكلية 

كذلؾ ألف أغمب التشريعات الجنائية . الجنائية، لعدـ تكفر اإلرادة اآلثمة لدل الجاني 
لـ تعتبر الخطأ سببا عاما لممسؤكلية الجزائية في كؿ األحكاؿ ، كلـ تعاقب عمى كؿ 
نتيجة تبنى عمى الخطأ إنما عمى النتائج التي يبمغ فييا الضرر درجة مف الخطكرة 

كفي مجاؿ األعماؿ الطبية ليس . تستمـز تدخؿ القانكف حتى يثير اىتماـ ألفراد بتكقيو 
المقصكد الضرر الناتج عف عدـ شفاء المريض، إنما النتيجة الناشئة عف خطأ الطبيب 

كيعتبر ( 1)أك إىمالو في القياـ بكاجب العناية كالحيطة في ممارسة األعماؿ الطبية 
الضرر أك النتيجة الضارة ىك نقطة البداية لمحديث عف المسؤكلية الطبية، كلكف خالفان 

لمقكاعد العامة، ال يكفي حدكث الضرر لمتمسؾ بمسؤكلية الطبيب، إذ يمكف رغـ 
حدكث األضرار اال تتكفر مسؤكلية الطبيب إذ الـ يثبت أم إىماؿ أك خطأ مف جانب 
ف كاف الضرر في بعض الحاالت يمثؿ قرينة بسيطة عمى خطأ الطبيب  (2)الطبيب، كا 

 

 

 

 

المطمب الثاني 
عالقة السببية 

                                                 
. 141مسؤكلية الطبيب المينية ص - المستشار عبد اهلل سالـ الغامدم (1)

. 204محمد مصطفى القممي في المسؤكلية الجنائية ص .      د
. 313الكسيط في شرح جرائـ القتؿ كاإلصابة الخطأ ص - معكض عبد التكاب. د (2)
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مف المتفؽ عميو فقيان كقضائان أف السمكؾ المحظكر كالنتيجة الضارة لكحدىما غير 
كافياف إلسناد الجريمة الى المتيـ، بؿ يمـز فضالن عف ذلؾ أف تنسب النتيجة الضارة 

أم اف يككف السمكؾ الخاطئ ىك السبب في حدكث النتيجة . الى ذلؾ السمكؾ
 كعميو ال يكفي لقياـ المسؤكلية الجنائية عمى الطبيب أف يثبت كقكع ضرر (1) الضارة

لممريض كخطأ مف جانب الطبيب، بؿ ال بد أف يككف ما لحؽ بالمريض مف ضرر 
كأذل راجع الى خطأ الطبيب، كأف يرتبطاف ببعضيما ارتباط السبب بالمسبب، بحيث 

ال يمكف أف يتصكر حصكؿ النتيجة الضارة مف غير كقكع الخطأ المرتكب، فإذا 
إنعدمت رابطة السببية بيف خطأ الطبيب كالنتيجة الضارة تنتفي مسؤكلية الطبيب، كعمى 

كمات المريض كتبيف مف تشريح الجثة . ذلؾ إذا أرتكب طبيب خطأ في عممية جراحية
أف مكت المريض كاف أمر محتكمان سكاءان أجريت العممية أـ ال فإف الطبيب ال يسأؿ 

.  كذلؾ النتفاء عالقة السببية بيف خطأ الطبيب كبيف كفاة المريض(2)عف الكفاة 
كالحقيقة أف تحديد رابطة السببية في المجاؿ الطبي يعد مف األمكر الشاقة كالعسيرة، 

نظران لتعقد الجسـ اإلنساني كتغير حاالتو كخصائصو كعدـ كضكح األسباب 
  (3)لممضاعفات الظاىرة إذ قد ترجع أسباب الضرر الى عدة عكامؿ بعيدة أك خفية 

فإذا كاف بحث عالقة السببية ال يثير صعكبة في الحاالت التي ينفرد فييا النشاط 
بإحداث النتيجة الضارة، إال أف األمر ال يككف كذلؾ في الحاالت التي يتدخؿ فييا 

. عكامؿ أخرل مع نشاط الجاني في إحداث النتيجة الضارة
 

كمثاؿ ذلؾ  في المجاؿ الطبي، إذا قاـ الطبيب بإجراء عممية لشخص ما كتكفي أثر 
ذلؾ، كتبيف أف كفاتو كانت  محتكمة سكاء أجريت العممية الجراحية أـ لـ تجرل  

ككذلؾ إذا مات المريض بسبب أخر غير خطأ الطبيب، كما إذا أىمؿ الطبيب في 
تعقيـ أدكات الجراحة، فيذا خطأ مف الطبيب إال أف كفاة المريض كانت نتيجة ألزمة 

. قمبية حادة ال عالقة لعدـ تعقيـ األدكات بيا
                                                 

. 236مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات ص - عبد الحميد الشكاربي. د (1) . 380المسؤكلية الطبية المدنية كالجزائية ص - المحامي بساـ محتسب باهلل (2)
. 169المسؤكلية الطبية ص - محمد حسيف منصكر. د (3)
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لذلؾ حاكؿ فقياء القانكف الجنائي كضع معيار لعالقة السببية، يمكف مف خاللو معرفة 
متى تككف عالقة السببية متكافرة كمتى تككف منتفية، كصيغت عدة نظريات في ىذا 

. المجاؿ لتحديد جميع العكامؿ التي ساىمت في إحداث النتيجة
:  كنعرض ىذه النظريات عمى النحك التالي

نظرية السببية المباشرة : اوالً 
يرل أنصار ىذه النظرية أف فعؿ الجاني ال يعد سببان لمنتيجة إال إذا كاف ىك 

السبب المباشر في حدكث النتيجة، كال يسأؿ الجاني عف النتيجة الحاصمة إال إذا 
(. 1 )كاف نشاطو ىك الذم أدل الى إحداثيا مباشرة

كالسببية كفقان ليذا المنطؽ تتطمب نكعان مف االتصاؿ المادم بيف السمكؾ كالنتيجة 
النيا لـ تعترؼ إال باالرتباط  المباشر كالمتحقؽ بينيما، فإذا ما تدخمت عكامؿ 
أخرل ربطت بيف السمكؾ اآلثـ  كبيف النتيجة النيائية انقطعت رابطة السببية 

كتعتبر ىذه النظرية مف  (2)كلك كانت ىذه العكامؿ األخرل مألكفة الكقكع. بينيما
. أصمح النظريات كاالتجاىات لممتيـ كأكثرىا رعاية لجانبو

 إال انو يؤخذ عمى ىذه النظرية أنيا تؤدم الى إخالء المتيـ مف المسؤكلية إذا ما 
تداخمت الى جانب سمككو عكامؿ أخرل في إحداث النتيجة، 
 ككذلؾ صعكبة تحديد العامؿ المباشر في إحداث النتيجة 

 
 (2) في حالة مساىمة عدة عكامؿ خارجية في إحداث الضرر

نظرية تعادل األسباب : ثانياً 

                                                 
. 28محمد مصطفى القممي في المسؤكلية الجنائية ص . د (1)
. 198األحكاـ العامة في قانكف العقكبات ص- ماىر عبد شكيش الدرة. د (2)

  1984سنة   -        دار الفكر العربي 41السببية الجنائية بيف الفقو كالقضاء ص - رؤكؼ عبيد. د  (1  ) 
. 35في المسؤكلية الجنائية ص - محمد مصطفى القممي. د (2  )
. 89ص ...... عالقة السببية / محمكد نجيب حسني. د  (3  )
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تقـك ىذه النظرية عمى أساس أف جميع العكامؿ التي تدخمت في إحداث النتيجة، 
كميا الزمة لحدكث النتيجة بالشكؿ الذم حدث، بمعنى أف جميع العكامؿ متعادلة 
 ةكمتكافئة ما دامت  قد تدخمت في إحداث الضرر، إذ أف جميع العكامؿ المتداخؿ

كالفعالة في النتيجة، ىي التي أدت الى كقكعيا بالصكرة التي تمت عمييا كلما كاف 
العامؿ األكؿ ىك الذم جعؿ األمكر تنتيي الى ما انتيت اليو، كالذم تسمسمت بناء 
عميو العكامؿ األخرل فأدت في مجمكعيا الى النتيجة الضارة التي يعاقب عمييا 

فإف صاحب ىذا العامؿ أك الفعؿ ىك الذم يجب أف . القانكف، كىك فعؿ الجاني
 عمى اعتبار أف (2)يسأؿ عف النتيجة التي انتيت الييا سمسمة العكامؿ األخرل

الفعؿ األكؿ ىك الذم تسبب في تسمسؿ العكامؿ األخرل، إذ لكاله لما تسمست 
. الحكادث عمى الكجو الذم انتيت بو النتيجة

كالكاقع أف ىذه النظرية ترسـ نطاقان كاسعان لمسببية كبالتالي لممسؤكلية الجنائية، 
حيث تقرر المساكاة بيف العكامؿ التي أسيمت في إحداث النتيجة مف حيث القيمة 

السببية، كتذىب الى اعتبار العكامؿ المساىمة شركطان ال غنى عنيا لحدكث 
النتيجة دكف مكازنة بيف عامؿ كاخر مف حيث قكتو كاثره في إحداث النتيجة، إذ 

تعذر تكافر عالقة السببية بيف النتيجة اإلجرامية كفعؿ الجاني ككنو احد عكامميا، 
كلك كاف أقميا فعالية كأضعفيا إسياما في إحداثيا، فمجرد ككف سمككو يأخذ مكانة 

بيف مجمكعة العكامؿ التي تضامنت في إحداث النتيجة يكفي إلعتبار عالقة 
  (3). السببية متكافرة بينو كبيف النتيجة المتحققة

كيؤخذ عمى ىذه النظرية إنيا تؤدم الى إتساع نطاؽ السببية، كبالتالي إتساع 
نطاؽ المسؤكلية الجنائية إذ ال تقيـ أم إعتبار لمتفرقة بيف العكامؿ كاألسباب 
المساىمة في إحداث النتيجة ميما اختمفت درجة تأثيرىا كما انيا تتناقض مع 

 في إحداث النتيجة، ثـ ةنفسيا، حيث تقرر التعادؿ بيف العكامؿ كاألسباب المتداخؿ
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تميز بينيا عندما تحمؿ الفاعؿ األكؿ المسؤكلية الجنائية عمى اعتبار أنو السبب 
 (1) في تسمسؿ العكامؿ األخرل

 (الكافي)نظرية السبب المالئم: ثالثاً 
بمقتضى ىذه النظرية يعد الفعؿ سببان في النتيجة إذا كاف باالمكاف أف يؤدم الييا 

. تبعان لممألكؼ
بمعنى أف تككف عالقة السببية متكفرة إذا كاف فعؿ الجاني يصمح في الظركؼ 

التي كقع فييا أف يككف سببان مالئمان لحصكؿ النتيجة كفقان لممجرل العادم 
 حيث تقـك ىذه النظرية عمى التفرقة بيف العكامؿ التي أسيمت في (2)لألمكر

إحداث النتيجة اإلجرامية كاالعتداد ببعضيا دكف البعض، بإنتقاء عامؿ معيف مف 
بيف العكامؿ األخرل التي ساىمت في إحداث النتيجة بإعتباره كافيان لكحده إلحداث 
ىذه النتيجة الضارة، كيتحمؿ الجاني المنسكب اليو ىذا الفعؿ عبئ النتيجة عمى 

 مع مراعاة الظركؼ كالعكامؿ التي تدخمت، فإذا (3)اعتبار انو السبب في  حدكثيا
تدخمت في إحداث النتيجة عكامؿ شاذة، فإف عالقة السببية تككف منتفية بيف فعؿ 

 كيؤخذ عمى (4)الجاني كالنتيجة، كيككف غير مسؤكؿ إال بالنسبة لمفعؿ الذم أحدثو
. ىذه النظرية أنيا تستبعد بعض العكامؿ عمى الرغـ مف دكرىا في إحداث النتيجة

 
 

كفي تطبيؽ ىذه القكاعد عمى األطباء كمف خالؿ بعض األحكاـ القضائية، يتضح 
اف المحاكـ تميؿ الى األخذ بنظرية السبب المباشر حيث تشدد في اشتراط أف 

يككف الضرر ناشئان مباشرة عف خطأ الطبيب، كفي حالة تعدد األسباب يشترط اف 
يككف خطأ الطبيب ىك السبب الرئيسي أك الفعاؿ، بحيث يثبت أنو لـ يكف يمكف 

. أف يحصؿ الضرر بغيره
                                                 

. 27السببية الجنائية ص - رؤكؼ عبيد. د  (1 )
. 36 المرجع السابؽ ص –محمد مصطفى القممي .        د . 39 المرجع السابؽ ص –محمد مصطفى القممي . د (2)

. 201المرجع السابؽ ص - ماىر عبد شكيش الدرة. د (3)
. 145المرجع السابؽ ص - عبد اهلل سالـ الغامدم (4)
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 كتطبيقان لذلؾ قضى في فرنسا برفض دعكل ضد طبيب عالج مصابان كانت قد 
دخمت في ساقو قطعة مف الخشب، كقدر الخبراء اف دخكؿ قطعة الخشب في 
الساؽ في الكاقعة المعركضة كانت تكفي كحدىا إلحداث الغرغرينو كاف إخراج 
قطعة الخشب مف ساؽ المريض كاف كاجبان عمى المعالج، كلكف إغفاؿ ذلؾ 

كالعالج الذم جرل لـ تكف ليما األىمية التي تسبب الييا مما رأل معو قضاة 
االستئناؼ انو لـ يثبت في الدعكل كجكد رابطة السببية بيف خطأ الطبيب كحالة 

 كىذا ما تكاترت عميو احكاـ كؿ مف القضاء (1)الغرغرينو التي اقتضت عممية البتر
الفرنسي كالمصرم، مف كجكب تكافر رابطة السببية المؤكدة في تقرير مسؤكلية 

 (2)األطباء الجنائية عف أخطائيـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني 
نطاق مسؤولية الطبيب 

 

                                                 
. 391المرجع السابؽ ص - المحامي بساـ المحتسب باهلل (1)
. 91 ص 23 رقـ 10 احكاـ النقض السنة 1959 يناير سنة 27نقض  (2)

. 6360 ص 88 رقـ 17 مجمكعة احكاـ النقض المدني السنة 1970 ابريؿ 20      نقض جنائي 
Crim.16.4.1921.D.P 1921-184 Jurisclasseur penal. Aix 12-1954.D .1954.P338.  235    مشار الى ذلؾ إسامة عبد اهلل قايد المرجع السابؽ ص. 
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إذا كاف قد استقر الفقو كالقضاء عمى أف األطباء يسألكف عف أخطائيـ جنائيان كمدنيان، 
فإف ىذا المبدأ كاف قد مر بمراحؿ عديدة حتى استقر عمى إخضاع األطباء لمقكاعد 

العامة مف حيث المسؤكلية، حيث ثار خالؼ كبير في الفقو حكؿ مدل مسؤكلية 
الطبيب عف خطئو كظيرت ثالثة اتجاىات في ىذا الخصكص، إذ نادل جانب مف 

 الخطأ ـالفقو الى إعفاء األطباء مف أم مسؤكلية كذىب اتجاه ثاني الى القكؿ بتقسي
الطبي الى مادم كفني كمساءلة الطبيب عف الخطأ المادم اما الخطأ الفني فال يسأؿ 

عنو إال إذا كاف جسيمان، بينما يرل جانب آخر مف الفقو مساءلة الطبيب بصكرة 
مطمقة، كالقضاء ىك اآلخر لـ يحسـ المسألة منذ البداية بؿ تردد فترة طكيمة مف الزمف 

 نكضح ىذا المبحث ؼكبيذا سك. حتى استقر عمى مسائمة الطبيب طبقان لمقكاعد العامة
:- مف خالؿ المطالب التالية

. نطاؽ مسؤكلية الطبيب في الفقو: المطمب األكؿ
. مكقؼ القضاء مف مسؤكلية الطبيب: المطمب الثاني
. مسؤكلية الطبيب عف اخطاء مساعديو: المطمب الثالث
. مسؤكلية الطبيب في حالة خطأ المريض: المطمب الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

المطمب األول 
نطاق مسؤولية الطبيب في الفقو 
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ساد الفقو ثالث اتجاىات حكؿ إمكانية مساءلة األطباء جزائيان عف خطئيـ في ممارسة 
. المينة

: نعرض ىذه االتجاىات عمى النحك التالي
إعفاء الطبيب من المسؤولية اعفائًا تامًا : الفرع األول

نادل أصحاب ىذا االتجاه كأكثرىـ مف رجاؿ الطب، بعدـ ترتيب أم مسؤكلية جزائية 
بصكرة مطمقة عمى الطبيب المعالج أك الجراح، كعدـ محاسبتو عمى خطئو، كحمايتو 
مف قانكف العقكبات، ألنو ال يجكز التيكيؿ عميو بالمالحقة الجنائية في كؿ مرة ال 

 (1) تنجح فييا المعالجة أك الجراحة
كيركف أف األطباء يجب إف يتمتعكا بشئ مف عدـ المسؤكلية الف المفركض أنيـ 
يعممكف بكحي مف ضمائرىـ كأف العراقيؿ يجب اف ال تقؼ حائالن في سبيؿ      

 حتى ال تعرقؿ التقدـ العممي إذ أف مساءلة الطبيب عف كؿ خطأ يقع منو (2)ابتكارىـ 
سكؼ ال يحث األطباء عمى البحث كالقياـ بتجارب عممية جديدة كسيككف المريض ىك 

 كقد تجمت فكرة حماية الطبيب مف المسؤكلية في تقرير األكاديمية الطبية (3)الضحية
 عندما طمب إلييا بياف الرأم في مشركع تنظيـ 1829 أيمكؿ سنة 29الفرنسية بتاريخ 

مينة الطب، فحممت ىذه المؤسسة بشدة عمى اإلفراط في تطبيؽ أحكاـ المسؤكلية عمى 
أف األخطاء غير المقصكدة كاألخطاء " األطباء، كأكردت الحجج المبررة لمكقفيا قائمة 

 دائرة التدارؾ كالتحرز كالنتائج السيئة المتخطية دائرة الحسباف تبقى فقط فالخارجة ع
 خاضعة لتقدير الرأم العاـ،

ذا طمب غير ذلؾ فسالـ عمى الطب، فاألطباء ىـ كالقضاة عند قياميـ بالمياـ  كا 
الممقاة عمى عاتقيـ ال يسألكف عف األخطاء المقترفة عف حسف نية، كمؤاخذتيـ ال 

                                                 
. 118أسباب التبرير ص -  الحقكؽ الجزائية العامة0المسؤكلية الجنائية- القاضي فريد الزغبي (1) . 120المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي. د (2)
. 283المرجع السابؽ ص - معكض عبد التكاب. د (3)
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تتعدل محاسبتيـ أدبيان كضميريان، كليذا ال تجكز مالحقتيـ قضائيان في غير حاالت 
 (1") سكء النية كالغش

: كيستند أنصار ىذا االتجاه في تبرير رأييـ الى األسانيد التالية
  الشيادة التي يحصؿ عمييا الطبيب كالتي رخص لو مف الدكلة عمى اساسيا

بمزاكلة عممو فإف الطبيب عندما يتـ دراستو يمتحف امتحانان دقيقان، كنجاحو بيذا 
االمتحاف يعني كفائتو لمقياـ بممارسة النشاط الطبي، كبناء عمى ىذه الشيادة 
ترخص لو الدكلة بمزاكلة مينة الطب ىك كزمالئو عمى سبيؿ االحتكار دكف 

 .سائر الناس

  حرية المريض في اختيار طبيبو، اذ مف كاجب المريض أف يحسف اختيار
الطبيب الذم يقـك عمى عالجو، فإذا أخطأ في ذلؾ كترتب عمى ىذا الخطأ أف 
أصابو ضرر نتيجة ذلؾ الخطأ، فيك قد ارتكب نكعان مف الخطأ يجعمو مسؤكالن 

  (2)عما أصابو

 ؿأف رقابة الرأم العاـ ىي خير حكـ عمى مسؤكليتو عف أخطائو كأكبر عاـ 
  (3)لفشمو كعدـ نجاحو في مينتو

اف مف يمارس أم مينة يككف " الى الرد عمييـ قائالن  (دكباف) مما حدا بالنائب العاـ
مسؤكالن عف أخطائو، فالصانع كالمقاكؿ كالميندس ككاتب العدؿ كالمحامي كميـ 
مسؤكلكف عف أخطائيـ، فمماذا يحمي األطباء مف المسؤكلية؟ كأضاؼ اف الطب 

ممئ باالحتماالت كاف مشاىير األطباء يختمفكف كثيران في تشخيص المرض كأسبابو 
  كطرؽ الكقاية منو كعالجو،

                                                 
- النشرة السنكية لكمية الحقكؽ بيركت- بحث بعنكاف نكاحي خاصة في مسؤكلية الطبيب المدنية- خميؿ جريج (1) . 432العدد الثالث ص - 44الجزء 
. 285المرجع السابؽ ص - معكض عبد التكاب. د (2)
. 119المرجع السابؽ ص - القاضي فريد الزغبي (3)
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كأف أحد لف يجرؤ عمى مباشرة عالج أك عممية إذا جعمناه مسؤكالن عف نتائج عممو، 
كلكف إذا كاف ىناؾ إىماؿ أك عدـ اكتراث أك جيؿ باألصكؿ التي يجب حتمان 

  (1) " اإللماـ بيا فالقاعدة العامة في المسؤكلية تأخذ مجراىا الطبيعي

        كلكف ىذا الرأم كاف لقي ترحيبان في محيط األطباء لـ يجد كال يمكف أف يجد 
كذلؾ لمغاالتو في إطالؽ يد األطباء كتناقضو . سامعان يسمـ بو في دكر المحاكـ

ف  مع ما لحياة اإلنساف كسالمة جسده مف أىمية كحماية في القكانيف الجنائية، كا 
( 2) حيث تقرير المسؤكلية فكاف لو أثر ـ

 

. مسؤولية الطبيب عن الخطأ الفني الجسيم: الفرع الثاني
ذىب جانب مف الفقو كفي مقدمتيـ الفقيو ديمكليب الى التفريؽ في مجاؿ مسؤكلية 

كىك الخطأ الذم ال صمة  (المادم)الطبيب بيف نكعيف مف الخطأ الطبي، الخطأ العادم
لو باألصكؿ الفنية لممينة، كالخطأ الفني الذم يتمثؿ في الخركج عمى األصكؿ الفنية 
لممينة كالذم يقع مف الطبيب أثناء ممارسة مينة الطب، كيتصؿ اتصاالن مباشران بفنكف 

 (3)تمؾ المينة
كيرل أنصار ىذا االتجاه إقرار مسؤكلية الطبيب عف كؿ خطأ مف النكع األكؿ بصرؼ 
النظر عف درجتو، سكاءان كاف جسيمان أـ يسيران، اما النكع الثاني فيجب حصر المسؤكلية 

 (4)الجنائية في الجسيـ منو دكف اليسير
 كذلؾ الف الطب عمـ سريع التطكر يتصارع فيو قديمو كحديثو صراعان مستمران، فما يراه 
بعضيـ صحيحان يراه بعضيـ خطأ، كما اف الحكمة مف التزاـ الخطأ الجسيـ ىي أف ال 

يككف الخكؼ مف المسؤكلية مانعان الطبيب مف مزاكلة مينتو بمطمؽ حريتو كعف 
االعتماد عمى عممو كفنو كعف اإلقداـ عمى تكسيع خبرتو، حيث أف رجاؿ الفف يجب 

 اف تتسع ليـ حرية العمؿ لكي

                                                 
. 437البحث السابؽ ذكره ص- انظر خميؿ جريج(1)
. 227في المسؤكلية الجزائية ص - محمد مصطفى القممي. د (2) . 20المرجع السابؽ ص - محسف عبد الحميد البيو. د (3)
المسؤكلية الجنائية لألطباء كالصيادلة  - منير رياض حنا (4)

  40 ص1989اإلسكندرية -       دار المطبكعات الجامعية
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 يسيؿ عمييـ مسايرة التطكر العممي السريع لمطب كاالنتفاع منو، يضاؼ الى ذلؾ اف 
مناقشة الخطأ الفني لمينة الطب يمـز القضاء التكغؿ في مناقشات طبية عممية يجدر 

  (1) بو أف ال يرتادىا صكنان مف الزلؿ 
 

ثـ اف عمـ الطب عمى الرغـ مما قطعو مف أشكاط عمى طريؽ التقدـ فإنو لـ يبمغ كلف 
يبمغ درجة الكماؿ، لذلؾ يجب اف يعطى األطباء حرية العمؿ حتى يسيؿ عمييـ مسايرة 

النظريات المستحدثة كاالنتفاع بيا، كال يككف ذلؾ ممكنان إال بإسقاط المسؤكلية عف 
الخطأ اليسير، الف تقرير المسؤكلية عمى ىذا النكع مف الخطأ تقضي عمى ركح 

 (2)االبتكار كتصيب عمـ الطب بالعقـ كالجمكد
 إذ اف الخطأ الفني جائز مف كؿ طبيب كليس ىناؾ طبيب يسمـ منو الف عمـ الطب 

مف أكثر العمـك دكرانان عمى االحتماؿ كالتجربة، فإذا سمطنا عمى الطبيب سيؼ 
المسؤكلية لكؿ ىفكة ييفكىا الضطرب يقينو كتردد كثيران عف  التدخؿ كقت الحاجة خكفان 

  (3)مف العقاب كفي ذلؾ ضرر عمى المريض كالمجتمع عمى حد سكاء
كقد حظي ىذا االتجاه بتأييد جانب كبير مف  الفقو، العتدالو كتكسطو بيف عدـ 
المسؤكلية كالمسؤكلية المطمقة، فإذا كاف الرأم الذم ينادم بإعفاء الطبيب مف 

المسؤكلية متطرؼ كضار بالمريض، فإف مسؤكلية األطباء بصكرة مطمقة عف كؿ خطأ 
 (4)ىي األخرل متطرفة كضاره بالمصمحة العامة كفي التقدـ كالتطكر العممي 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. 448   ص 1950- شرح قانكف العقكبات المصرم دار الفكر العربي القاىرة- محمكد إبراىيـ إسماعيؿ. د (1) . 138المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي. د (2)
.( 294مجمة القانكف كاالقتصاد ص ) مسؤكلية األطباء كالجراحيف الجنائية- محمكد محمكد مصطفى. د (3)
 .129المرجع السابؽ ص - فكزية عبد الستار. د (4)
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مسؤولية الطبيب عن كافة صور الخطأ بصورة مطمقة : الفرع الثالث
 

تعرضت التفرقة بيف أنكاع الخطأ لمنقد مف جانب الفقو الحديث حيث ذىب اغمب 
الفقياء الى القكؿ بكجكب مساءلة الطبيب جنائيان كمدنيان عف جميع أخطائو الى أف 
انتيى التطكر بالفقو الحديث الى تبني اتجاه جديد يقضي بمسؤكلية الطبيب المطمقة 
عف كؿ خطأ يرتكبو عاديان كاف أـ فنيان، جسيمان أـ يسيران، فالطبيب كفقان ليذا الرأم 

كرجاؿ الفف بصفة عامة يخضعكف لمقكاعد العامة فيما يتعمؽ بالمسؤكلية غير العمدية 
 كيستند ىذا (1) طالما أف النصكص القانكنية لـ تخرج رجاؿ الفف مف ىذا النطاؽ 

: الجانب مف الفقو عمى مجمكعة مف الحجج التي تؤيد رأييـ كيمكف إجماليا فيما يمي
. صعكبة كضع معيار كاضح يميز بيف أنكاع كدرجات الخطأ: أكالن 

فإذا كانت ىذه التفرقة ميسكرة في بعض األحكاؿ فإنيا قد تتعذر في حاالت 
أخرل، فإذا كاف مف السيؿ أف ينسب الى الطبيب خطأ مادم لكضكحو كأف 
يجرم جراحة كىك في حالة سكر أك مع ككف يده اليمنى مصابة بعجز عف 

الحركة، فإف األمر أكثر تعقيدان في حيف آخر كما لك اغفؿ الطبيب األمر بنقؿ 
المريض الى المستشفى في الكقت المناسب، فإذا إعتبر رأم ذلؾ خطأ عاديان 
ماديان فإف رأيان آخر يعتبره خطأ فنيان محضان، حيث أف األمر بالنقؿ يحتاج الى 

( 2)تقدير حالة المريض الطبية كما قد يتعرض لو لك بقي خارج المستشفى 

ككذلؾ ترؾ قطعة مف الشاش في جكؼ المريض أثناء العممية، قد يعتبر ألكؿ 
  المحاكـ حادثان طبيان فنيان ال يرتب كىمة خطأ ماديان، في حيف اعتبرتو إحدل

 

                                                 
. 131المرجع السابؽ ص - فكزية عبد الستار. د (1)

شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ - محمكد نجيب حسني.       د
 188ص1989القاىرة -       دار النيضة العربية

. 135المرجع السابؽ ص- حسف زكي االبراشي.       د . 459شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص - محمكد محمكد مصطفى. د  (2)
-  سميماف مرقص مسؤكلية الطبيب كمسؤكلية إدارة المستشفى. د
(. 155مجمة القانكف كاالقتصاد    المرجع السابؽ ص )
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 عمى اعتبار أف السرعة التي تتطمبيا بعض العمميات يجعؿ (1)مسؤكلية الطبيب
. مف ذلؾ مجرد خطأ فني

اف التفرقة بيف أنكاع كدرجات الخطأ ليس لو سند في القانكف ال في نصو كال في : ثانيان 
ركحو، فالنصكص التي قررت مسؤكلية المخطئ، جاءت عامة لـ تفرؽ بيف 

 (2) درجات الخطأ، كما لـ تفرؽ بالنسبة لممخطئيف بيف الفنييف كغير الفنييف 
إذا كاف مف الحكمة إعفاء الطبيب مف المسؤكلية عف خطئو الفني اليسير، : ثالثان 

إلدخاؿ الطمأنينة في نفكس األطباء لالضطالع بمياميـ دكنما تردد كخكؼ فإف مف   
. الالـز   حماية األشخاص مف عبث األخطاء الطبية

إذا كاف اليدؼ مف تقسيـ الخطأ ىك الرغبة في عدـ خكض القضاء في مناقشة  : رابعان 
المسائؿ الفنية فإف ىذا األمر ال يقتصر عمى دعاكل مسؤكلية األطباء، إنما 
يتناكؿ كؿ دعكل يثار فييا الخطأ الفني ألية طائفة مف طكائؼ العامميف في 
األنشطة الفنية، كالميندسيف كالمحامييف كالمحاسبييف كغيرىـ فعمى أم أساس 

. إذف يتميز األطباء عف غيرىـ مف أىؿ الفف
إف محاسبة الطبيب عف خطئو اليسير ليس معناىا الحكـ عميو بمجرد الشؾ، : خامسان 

 بؿ ال بد مف التيقف مف ثبكت الخطأ بصفة قاطعة كذلؾ بمخالفتو لمبدأ طبي 
 (3)مف المبادئ الثابتة عمى كجو التحقيؽ

 
 

المطمب الثاني 
                                                 

( 794-2-1932جازيت دم بالبو  ) 1931 تمكز 11استئناؼ بيزانيكف في   (1)
. 459المرجع السابؽ ص - محمكد محمكد مصطفى.         أشار الى ذلؾ د

. 446ص - نمكذج قانكف العقكبات- محمكد محمكد مصطفى. د   (2)
. 137المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي.        د

. 561المرجع السابؽ ص - احمد فتحي سركر. د   (3) . 459شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ص - محمكد محمكد مصطفى.         د
. 137المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي.         د

 كما بعدىا 51ص - المرجع السابؽ-         منير رياض حنا
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موقف القضاء 
تردد القضاء في إعتناؽ معيار يؤسس بناءان عميو مسؤكلية الطبيب عف خطئو في 

ممارسة المينة، إذ بدأ بمساءلة الطبيب بناء عمى الخطأ الجسيـ، إال أنو عدؿ عف ىذا 
. االتجاه كاخضع مسؤكلية الطبيب لمقكاعد العامة في المسؤكلية

الفرع األول 
الخطأ الجسيم كأساس لمسؤولية األطباء الجنائية 

ذىب القضاء في بادئ األمر الى التفرقة بيف أنكاع كدرجات الخطأ في تحديد نطاؽ 
مسؤكلية الطبيب، متأثران باالتجاه الفقيي الذم يقيـ مسؤكلية الطبيب عمى أساس الخطأ 

 كيبدك ذلؾ كاضحان مف خالؿ األحكاـ القضائية التي (1) الفني الجسيـ دكف اليسير 
بينت اف الطبيب يسأؿ عف خطئو العادم في جميع درجاتو كصكره يسيران كاف أـ 

. جسيمان، أما في الخطأ الفني فإف الطبيب ال يسأؿ إال عف خطئو الجسيـ
كقد كاف أكؿ حكـ قضائي يفرؽ بيف الخطأ المادم كالخطأ الفني كيقرر مسؤكلية 

ىك الذم قضت بو محكمة النقض الفرنسية في سنة . الطبيب عف الخطأ الفني الجسيـ
، حيث قضت بأف الطبيب يسأؿ Thore- Noroy في القضية المعركفة باسـ 1835

فقط عف أخطائو المادية، أما أخطاءه الفنية فال يسأؿ عنيا إال إذا نمت عف جيؿ 
 كتكاترت عمى ذلؾ أحكاـ القضاء الفرنسي فترة طكيمة، حيث (2)فاضح أك خطأ جسيـ

فيما عدا حاالت " استمرت محكمة النقض في التفرقة بيف نكعي الخطأ، إذ قضت بأنو
اإلىماؿ أك عدـ االحتياط الذم يقع فيو أم إنساف ال يسأؿ الطبيب عما نسب اليو مف 

عدـ إحتاط أك إنتباه أك إىماؿ إال إذا اثبت أف ذلؾ مع مراعاة حالة العمـ كالقكاعد 
 (2"  ) المعترفة بيا في الفف الطبي، يعد منو إغفاالن أكيدان لكاجباتو

                                                 
. 89المسؤكلية الجنائية لألطباء ص - أسامة عبد اهلل قايد  (1)
مشار الى ذلؾ  - 401-1 1835 اسبرم 1835 حزيراف سنة 18نقض فرنسي  (2)

. 293المرجع السابؽ ص - محمكد محمكد مصطفى مسؤكلية األطباء كالجراحييف الجنائية.      د
    
(1)Cir. 18 et .1937.D.59    

. 21المرجع السابؽ ص- محمد حسيف منصكر.       مشار الى ذلؾ د
. 32المرجع السابؽ ص - محسف عبد الحميد البيو. مشار الى ذلؾ د (2)
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كما قضت محكمة السيف بأف الطبيب يعد مسؤكالن عف الضرر الذم أصاب المريض، 
إذ كاف ىذا الضرر قد نشأ نتيجة لخطئو الفاحش كعدـ احتياطو كجيمو باألمكر التي 

 (2)يجب أف يعرفيا كؿ طبيب 
كتبنى القضاء المصرم نفس االتجاه، متأثران بالقضاء الفرنسي فاعتنؽ نظرية الخطأ 
الفني الجسيـ اساسان لمسؤكلية الطبيب الجنائية، فقضت محكمة الجيزة بأف لمسؤكلية 

الطبيب كجييف احدىما متعمؽ بصناعتو كىك ما يعبر عنو بخطأ المينة، كثانييما ليس 
متعمقان بذلؾ، كال شأف لو بالفف في ذاتو، فخطأ المينة ال يسمـ بو إال في حاالت الجيؿ 
الفاضح كما الييا، إذ الطبيب أحكج الناس الف تتكافر فيو الثقة كأف يتمتع باالستقالؿ 
في عممو مف جية اختيار الطريقة الفنية التي يرل أنيا أصمح مف غيرىا في معالجة 
مريضو، أما الثاني فإنو ال يخضع لسمطات التقدير الفني كالطبي كالجدؿ العممي ألنو 
خطأ مادم يقع فيو الطبيب فيك مسؤكؿ، كىذا النكع مف الخطأ يقع تحت المسؤكلية 

  (3)العامة شأف الطبيب فيو شأف أم شخص آخر 
كما حكـ في قضية أخرل بأف الطبيب ال يسأؿ عف أخطائو الفنية في التشخيص 

 ( 4)كالعالج إال في حالتي الغش كالخطأ     الجسيـ 
كالقضاء العراقي ىك اآلخر انتيج نفس النيج كأقاـ مسؤكلية الطبيب عمى أساس الخطأ 

 بأف الطبيب 1968الجسيـ كما تبيف مف مكقؼ محكمة التمييز في قرارىا الصادر سنة 
 

كاف يسأؿ فقط عف خطئو المادم اما الخطأ الفني فيترؾ األمر فيو لتقدير قاضي 
 (1)المكضكع 

الفرع الثاني 
                                                                                                                                               

. 471 ص 26 رقـ 6 عدد 15السنة - المحاماة- 1935 يناير سنة 26محكمة الجيزة الجنائية  (3)
  1938 ابريؿ سنة 21استئناؼ  (4)

. 362المرجع السابؽ ص - محمد فائؽ الجكىرم.       مشار الى ذلؾ د
 
. 30/11/1968 بتاريخ 1968 سنة 535قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ  (1) . 21المرجع السابؽ ص - محمد حسيف منصكر. د (2)
. 74المرجع السابؽ ص - محمد عبد الكىاب الخكلي. د (3)
(4 )1946.D 1947, 79,S.1947-238. 



 180 

إخضاع مسؤولية الطبيب لمقواعد العامة 
إذا كاف القضاء في المراحؿ السابقة، قد جعؿ األطباء خارج دائرة القانكف العاـ، بجعؿ 

مسؤكليتيـ ال تنعقد إال بالخطأ الجسيـ إال أنو نتيجة االنتقادات الفقيية الشديدة التي 
جكبيت بيا التفرقة بيف درجات الخطأ كأنكاعو، كنظران لدقة التفرقة بيف أنكاع كدرجات 

الخطأ، كعدـ كجكد مبرر قكم يسند ىذه التفرقة، باإلضافة الى التطكر الكبير في 
المبادئ القانكنية، ال سيما ما يتعمؽ بنظرية الخطأ كأساس لممسؤكليتيف الجنائية 

كالمدنية، عدؿ القضاء عف نيجو المتقدـ، كأصبح الطبيب مسؤكؿ عف خطئو ميما 
 كقرر أف مسؤكلية الطبيب (2)كاف نكعو أك درجتو ماديان أـ فنيان، جسيمان أـ يسيران 

الجنائية تخضع لمقكاعد العامة في المسؤكلية غير العمدية، كتقـك عف كؿ خطأ ثابت 
 كتمشيان مع ما سار عميو القضاء (3)في حقو سكاء كاف فنيان أـ ماديان جسيمان أـ يسيران 

الحديث في فرنسا مف نبذ التفرقة التقميدية ألنكاع كدرجات الخطأ، قضت محكمة 
أف الطبيب مسؤكؿ عف األخطاء التي تقع منو أثناء ممارستو " 1946جرينكؿ سنة 

مينتو، ككذلؾ عف الضرر المتسبب عف إىمالو كعدـ احتياطو، في تشخيص الداء 
ككصؼ الدكاء كاجراء العمميات، كال يمـز لقياـ ىذه المسؤكلية أف يرتكب الطبيب خطأن 
جسيمان، إذ ال يكجد بيف نصكص القانكف ما يستثني الطبيب مف المسؤكلية عف الخطأ 
اليسير، متى كاف ىذا الخطأ كاضحان، كال يقع مف الطبيب المعتاد مف أكسط رجاؿ ىذا 

  (4)الفف في مثؿ الظركؼ الخارجية لممدعي عميو 
 

ليس مف الضركرم أف يككف خطأ الجراح جسيمان " كما قضت محكمة النقض بأنو
ليككف مسؤكالن، كلكف مسؤكليتو تنعقد إذا نسي عند تنفيذ التزامو، آلة أك قطعة مف 
القطف في جسـ المريض، كأف التزاـ الطبيب ببذؿ عناية يتطمب الحذر العادم، 

 (1") فالطبيب يسأؿ عف أخطائو كلك كانت يسيرة
                                                 

(1)Cir, 18 dec.1956. D .1956-237 En .Meme sense Trib. cir.Aix. lonor 1953.d.1954-1     
  35-34المرجع السابؽ ص -  محسف عبد الحميد البية. د.          مشار الى تمؾ االحكاـ                                                                               

. 75-74المرجع السابؽ ص -  محمد عبد الكىاب الخكلي.          ك د
. 713 ص 16المحاماة السنة - 2/1/1936استئناؼ مصر  (2)
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كبدأ ىذا االتجاه كاضحان في القضاء المصرم الذم سجؿ بو سبقان عمى القضاء 
الفرنسي، عندما نبذت التفرقة التقميدية لمخطأ، كساكل في أحكامو بيف أنكاع كدرجات 

أف مسؤكلية " الخطأ في نطاؽ المسؤكلية، فقد قضت محكمة استئناؼ مصر الكطنية
الطبيب تخضع لمقكاعد العامة متى تحقؽ كجكد الخطأ ميما كاف نكعو سكاء كاف خطأ 
فنيان أك غير فني، جسيمان أك يسيران، ليذا فإنو يصح الحكـ عمى الطبيب الذم يرتكب 
خطأ يسيران كلك اف ىذا الخطأ لو مسحة طبية ظاىرة كال يتمتع الطبيب بأم استثناء، 
كفقط يجب عمى القاضي اف يتثبت مف كجكد الخطأ كاف يككف ىذا الخطأ ثابتان ثبكتان 
كافيان لديو، كعميو أف يستعيف برأم الخبراء كيأخذ حذره مف الخبير الذم يقدـ تقريران 

 الزمالة، كبالجممة فإف مسؤكلية الطبيب ؿلصالح زميؿ لو ألنو ربما يككف قد تأثر بعاـ
 ( 2 )تخضع لمقكاعد العامة، كمع تحقؽ كجكد الخطأ ميما كاف نكعو

كفي نفس المعنى قضت محكمة اإلسكندرية مكضحة أسباب نبذ فكرة الخطأ الجسيـ إذ 
اف الطبيب الذم يخطئ مسؤكؿ عف نتيجة خطئو بدكف تفريؽ بيف " جاء في حكميا 

الخطأ الييف كالجسيـ، كال بيف الفنييف كغيرىـ كالقكؿ بعدـ مساءلة الطبيب في حالة 
 لكجكد صعكبات تخطأ المينة إال عف خطئو الجسيـ دكف اليسير، كاف مثار اعتراضا

في التمييز بيف نكعي الخطأ، كالف نص القانكف الذم يرتب مسؤكلية المخطئ عف 
خطئو جاء عامان غير مقيد، فمـ يفرؽ بيف الخطأ الييف كالجسيـ كال بيف الفنييف كغيرىـ، 

كما تأكد ىذا المبدأ ( 1) " كيسأؿ الطبيب عف إىمالو فال يتمتع األطباء باستثناء خاص
اف الطبيب " في حكـ إلحدل المحاكـ المصرية كفقان لالجتياد السابؽ إذ جاء فيو

خاضع مف حيث المسؤكلية لمقكاعد العامة، فيسأؿ عف كؿ خطأ ثابت في حقو عمى 
كانو بالنسبة . كجو التحقيؽ سكاء أكاف الخطأ عاديان أك فنيان كسكاء أكاف يسيران أـ جسيمان 

لألطباء األخصائييف يجب استعماؿ منتيى الشدة معيـ كجعميـ مسؤكليف عف أم خطأ 

                                                 
. 35 ص 24 السنة ةالمحاما- 30/12/1943الكطنية - محكمة اإلسكندرية (1) . 81المسؤكلية الطبية مف الكجية الجنائية ص - حميد السعدم. د- مشار الى ذلؾ (2)
.  غير منشكر 1993/ جزائية / 291قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ  (3)
 جزاء 9/1/2001 بتاريخ 1344/98قرار رقـ  (4)
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كلك كاف يسيران خصكصان إذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتيـ الف كاجبيـ الدقة 
 (  2). في التشخيص كاالعتناء كعدـ اإلىماؿ في المعالجة

 احكاـ محكمة التمييز العراقية الحديثة أف القضاء العراقي انتيج نيج فككما يبدك ـ
القضاء المصرم كالفرنسي، بمحاسبة الطبيب عف خطئو بكافة صكره، حيث جاء في 

يكفي إف ما قامت بو المتيمة مف األفعاؿ كالكسائؿ المستعممة كالدكاء " احد قراراتيا انو 
المعطي بالكصفة الطبية لممجني عمييا يخرج عف القكاعد الطبية كالطرؽ العممية 

 (3)" الصحيحة ككاف ذلؾ ىك السبب الذم أفضى الى مكت المجني عمييا
كالقضاء الفمسطيني ىك اآلخر مسايران القضاء الحديث منتيجان نبذ التفرقة بيف انكاع 

كدرجات الخطأ في مجاؿ المسؤكلية الطبية كاخضاع مسؤكلية الطبيب لمقكاعد العامة 
كال يصح القكؿ بإقرار نكع "........ حيث قضت محكمة صمح راـ اهلل في احد قرارتيا

مف االستثناء لألطباء في أعماليـ الفنية خاصة خطكرة ىذه األعماؿ كاتصاليا بحياة 
الجميكر كمف ثـ فال شؾ في اف مسؤكلية األطباء تقـك عمى درجة مف الخطأ حتى كلك 

 (4)....."كاف يسيران سكاء بالنسبة لمخطأ الفني اك المادم معان 
 

 

 

 

:  الخالصة 
 بعد ىذا العرض لالتجاىات الفقيية كمكقؼ القضاء مف مسؤكلية الطبيب عف أخطائو 
في ممارسة المينة، نستطيع القكؿ أف مسؤكلية الطبيب كانت تؤسس عمى الخطأ الفني 
الجسيـ، إضافة الى الخطأ المادم بمختمؼ صكره، كىذه المسؤكلية المخففة كانت تبرر 

بالظركؼ المكضكعية المحيطة بالنشاط الطبي، مف ضألة عدد األطباء، كبدائية 
اآلالت المستخدمة كتكفير الحرية الالزمة لألطباء في معالجة مرضاىـ، إضافةن الى 
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الرغبة في تحقيؽ التقدـ العممي، إال أنو نتيجة التقدـ اليائؿ في العمـك الطبية، كما 
صاحب ذلؾ مف تطكر اآلالت كخطكرتيا كفعالية األدكية المستخدمة، كتزايد الدعاكم 
القضائية التي يرفعيا المرضى ضد األطباء، عدؿ كؿ مف الفقو كالقضاء عف االتجاه 
القديـ، كتبنى كجية نظر جديدة، تقضي بإخضاع مسؤكلية األطباء لمقكاعد العامة في 

. المسؤكلية، كمسائمتيـ عف كؿ خطأ مادم أـ فني، جسيمان أـ يسيران 
كنحف نؤيد ىذا االتجاه الحديث، كالذم يقضي بمساءلة األطباء طبقان لمقكاعد العامة، إذ 
أف النصكص القانكنية التي رتبت مسؤكلية المخطئ كردت عامة لـ تفرؽ بيف األطباء 
كغيرىـ، أضؼ الى ذلؾ صعكبة التفرقة بيف الخطأ المادم كالخطأ الفني، كعدـ كجكد 
ف كجد ىذا المعيار فمـ يكف مجد  معيار لتمييز الخطأ اليسير عف الخطأ الجسيـ، كا 
. ذلؾ أف أتفو خطأ يمكف أف يرتب أعظـ ضرر، فمعظـ النار مف مستصغر الشرر

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث 

مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعذيه 

ّظشاً ىتقذً ٗعائو اىتقْٞت اىطبٞت ٗاعتخذاٍٖا ػْذ ٍباششة اىْشاط اىطبٜ ٗتشؼب اىؼَو 

اىجشادٜ ٗتذاخئ ضَِ األّشطت األخشٙ اىتٜ َٝاسعٖا األطباء، أصبخ ٍِ 

اىضشٗسٛ ٍغإَت أمثش ٍِ طشف فٜ اىؼَو اىطبٜ، ٗػيٚ ٗجٔ اىخص٘ص أثْاء 

اىتذاخو اىجشادٜ، فاىؼَيٞاث اىجشادٞت ىٌ تؼذ تقتصش ػيٚ اىجشاح، بو ٝشتشك ٍؼٔ 
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طبٞب اىتخذٝش ٗطاقٌ ٍِ اىَغاػذِٝ، فٖزا االشتشاك فٜ ٍَاسعت اىْشاط اىطبٜ، أثاس 

. تغاؤالً د٘ه اىَغإٗىٞت اىْاجَت ػِ اىخطأ فٜ ٍَاسعت ٕزا اىْشاط

: ىإلجابت ػِ ٕزا اىتغاؤه ّقغٌ ٕزا اىَطيب اىٚ اىفشػِٞ اىتاىِٞٞ

. ٍغإٗىٞت اىطبٞب ػِ أخطاء ٍغاػذٝٔ ٍِ األطباء: اىفشع األٗه

. ٍغإٗىٞت اىطبٞب ػِ أخطاء ٍغاػذٝٔ ٍِ غٞش األطباء: اىفشع اىثاّٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع األول 
مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعديو من األطباء 

نظران لدقة التخصصات الطبية أصبح العمؿ الفني يتسـ بالطابع الجماعي حيث يشترؾ 
أكثر مف طبيب في معالجة المريض، فإذا اقتضت حالة المريض عمى ضكء الظركؼ 

 الى مجمكعة مف المتخصصيف كاف عمى الطبيب القياـ بذلؾ ءالعممية القائمة االلتجا
ال كاف مخطئان، حيث قضى بأف قياـ الطبيب بإجراء عممية جراحية تستغرؽ أكثر مف  كا 
ساعة دكف االستعانة بطبيب أخصائي لمتخدير كقيامو ىك بحقف المريض بمخدر دكف 
اإلطالع عمى الزجاجة لمعرفة ما إذا كاف ىك المخدر الذم طمبو أـ غيره يعتبر خطأ 
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 قبؿ الحديث عف مسؤكلية الطبيب عف أخطاء ك (1) مكجب لمسؤكليتو الجنائية كالمدنية 
يو مف األطباء ، نكد اإلشارة إلى اف الطبيب المساعد يختمؼ عمف يحؿ محؿ دمساع

الطبيب األصمي في التدخؿ الطبي مف عدة كجكه ، فالمساعدة تقتضي تكاجد كؿ مف 
حيث يتعاكناف كيشتركاف في التدخؿ الطبي ، ككذلؾ  الطبيبيف معا ، الطبيب كمساعده 
منتظـ كمستمر كليس عمال مؤقتا ينتيي بحضكر  فاف المساعدة تعني القياـ بعمؿ

تعني أف ىناؾ مف يتكلى القيادة كالتكجيو ،  الطبيب األصمي ، كأخيرا فاف المساعدة 
لفريؽ العمؿ الطبي ، أما مف يعيد إليو  كىناؾ مف يتكلى عممو في إطار تمؾ القيادة 

كتبدك أىمية مكضكع مسؤكلية  .تنفيذ العمؿ الطبي يتمتع بكضع أكثر استقاللية 
عمى كجو الخصكص  الطبيب عف أفعاؿ مساعديو مف األطباء في مجاؿ الجراحة 

في بعض  حيث يستعيف الطبيب الجراح بمساعد لو أثناء الجراحة ليساعده خصكصا 
األعماؿ الطبية السابقة أك الالحقة لجكىر التدخؿ الجراحي مثؿ فتح المكاف مف الجسـ  

 (2)الذم يحتاج لمجراحة ثـ خياطة الجرح بعد انتياء الجراحة 
 

كاآلف نتساءؿ عف مدل مسؤكلية الطبيب عف أخطاء مساعديو مف األطباء ؟ 
الرأم السائد ىك اعتبار الطبيب رئيس فريؽ طبي يعمؿ تحت إشرافو ، مما يجعمو 

مسئكال عف األخطاء التي يرتكبيا أعضاء ىذا الفريؽ في حالة ثبكت إىماؿ الرقابة لدل 
 (1)الجراح كقياـ صمة سببية بيف ىذا اإلىماؿ كالنتيجة الحاصمة 

 
 عف عكمسؤكلية الطبيب الجراح  عف أخطاء مساعديو تقع ضمف مسؤكلية المتبك

أخطاء التابع كاف كاف محميا في المسؤكلية المدنية ، إال أنيا أصبحت منطقية كممكنة 
بعد أف أتجو القضاء الجنائي إلى قبكؿ االرتباط القائـ بيف أفراد فريؽ الجراحة ، كيديف 

                                                 
  27/1/1959نقض جنائي  (1)

 .91 ص 23 رقـ 10     مجمكعة احكاـ النقض السنة 
 29 مؤتمر المسؤكلية المينية ص– مسؤكلية الطبيب العقدية عف فعؿ الغير–حساـ الديف كامؿ ا الىكاني . د (2)

. 2000     جامعة بيركت سنة 
 كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الدكلي حكؿ المسؤكلية  – مسؤكلية الطبيب الجزائية –عمي مصباح ابراىيـ .  د (1) 

  2000 جامعة بيركت سنة 26     المينية ص 
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في الدعكل المدنية األطباء بصفة تضامنية ، فيك يعتبر أف الحؽ بالتعكيض في حالة 
كذلؾ عمى اعتبار أف لرئيس الفريؽ (2)قياـ الجريمة مستند إلى المسؤكلية التقصيرية 

غير أف ىذه . الطبي سمطة الرقابة كاإلشراؼ كالتكجيو لباقي أعضاء الفريؽ الطبي 
نعقد بحؽ الطبيب إال إذا كاف ىك الذم اختار الطبيب المساعد لمعاكنتو تالمسؤكلية ال

في العممية ، أك كاف تدخمو بناء عمى طمبو ، كما عدا ذلؾ األصؿ أف يتحمؿ 
. المسؤكلية المستشفى الذم يتبع لو الطبيب 

ذا كاف األمر ىكذا بالنسبة لمطبيب المساعد ، فما ىك كضع طبيب التخدير بيف   كا 
ىؿ يعتبر كفقا لممجرل الطبيعي لألمكر تابعا لمطبيب الجراح . أعضاء الفريؽ الطبي 

 ؟كىؿ يسأؿ الطبيب الجراح عف أخطاء طبيب التخدير ؟
الى أف الطبيب الجراح يعد   ثمة خالؼ فقيي حكؿ ىذا المكضكع حيث ذىب البعض 

كذلؾ الف الطبيب الجراح كطبيب  مسئكالن عف األخطاء التي يرتكبيا طبيب التخدير،
التخدير يككناف فريقان جراحيان يككف مسؤكؿ عنو الجراح خاصةن إذا كاف الطبيب الجراح 

كبالتالي يككف الجراح مسئكؿ عف . ىك الذم اختار مساعديو في إنجاز العمؿ الجراحي
األخطاء التي تقع مف طبيب التخدير،  

  إذ يعتبر طبيب التخدير       تابعان لمجراح، كيقـك بعمؿ

 في حيف ذىب اتجاه آخر مف الفقو، الى القكؿ بأف (1)يعتبر جزئان مف التزامات الجراح
طبيب التخدير يتمتع باالستقالؿ التاـ عف عمؿ الجراح، كأف أعماؿ طبيب التخدير ال 
تدخؿ تحت سمطات الطبيب الجراح، نظران لممؤىالت الخاصة التي يتطمبيا عمؿ طبيب 

التخدير كبالتالي يككف الجراح بمنأل مف المسؤكلية عف أعماؿ أخصائي التخدير 
. (2)كطبيب التخدير ىك الذم يجب أف يتحمؿ نتيجة أخطائو 

 
:  كىناؾ مف فرؽ بخصكص مسؤكلية طبيب التخدير بيف ثالث حاالت

 303 المرجع السابؽ ص –معكض عبد التكاب . د (1)  . 93محمد حسيف منصكر المرجع السابؽ ص .  د (2)                                                 
 127مسؤلية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب كمساعديو ص- أحمد محمكد سعد (2)
 197 المرجع السابؽ ص–شعباف ابك عجيمة  (3)
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 كفي ىذه الحالة ال تقع . حالة استعانة الطبيب الجراح بطبيب أخصائي بالتخدير
مسؤكلية عمى الطبيب الجراح، إذا كقع إىماؿ مف طبيب التخدير، حيث أف 

أخصائي التخدير طبيب متخصص يعمـ كاجباتو المينية، منذ بداية العممية الى أف 
. يفيؽ المريض كيعكد لو كعيو، فإذا أىمؿ بيذه الكاجبات يتحمؿ مسؤكلية إىمالو

  حالة استعانة الجراح بطبيب تخدير مف دكف مراعاة مكجبات الحيطة كاليقظة
الالزمة في إختياره، كأف يستعيف بطبيب تخدير حديث العيد، أك قميؿ الخبرة في 
التخصص، في مثؿ ىذه الحالة تقـك مسؤكلية الطبيب الجراح عف أخطاء طبيب 

 .التخدير  فضالن عف مسؤكلية طبيب التخدير مسؤكلية مشتركة

  ،إذا لـ يستعيف الطبيب الجراح بطبيب تخدير أك استعاف بشخص غير متخصص
في مثؿ ىذه الحالة يسأؿ مسؤكلية كاممة عف األضرار التي تحدث نتيجة أخطاء 

 (3). التخدير

كفي مجاؿ القضاء اعتبرة محكمة تكلكز أف الطبيب الجراح مسؤكؿ عف الخطأ الذم 
  فارتكبو طبيب البنج ، األمر الذم أدل إلى كفاة الكاتبة الركائية السيدة سار زا

 إلى مستشفى إلجراء عممية  فكممخص ىذه القضية أف دخمت السيدة سار زا
استئصاؿ الكمية اليمنى فأعمـ الطبيب الجراح طبيب البنج بذلؾ قبؿ اليـك المخصص 

لـ يطمع طبيب البنج عمى كضع المريضة إال في غرفة .  إلجراء العممية بيـك كاحد 
العمميات كىي منكمة بتأثير المخدر،  بعد إجراء العممية أعطى الجراح تعميماتو بتغيير 
كضع المريضة مف اتكائيا عمى جانبيا األيسر إلى كضعيا عمى ظيرىا كخرج ليطمع 

زكجيا عمى الكمية المستأصمة ، أعيدة المريضة عمى ظيرىا بسرعة فانسابت كمية الدـ 
المتجمعة في القمب كلـ تصؿ كمية مناسبة لتحؿ محميا لسبب رجح بأف كمية الدـ لدل 

المريضة لـ تكف أصال كافية بسبب مرضيا ، كألنيا لـ تعطى دما أثناء العممية ، 
. فتكقؼ الضخ في القمب كتكفية المريضة كلـ يتمكف طبيب البنج مف إنعاش القمب 

كيؤكد (1)كقد كرست محكمة النقض الفرنسية ىذا االتجاه في عدة قرارات صادرة عنيا 
                                                 (1) Cass. Crim 18/11/1976 .R.S.C 1977.P.336  مسؤكلية الطبيب – مشار الى ذلؾ القاضي الدكتكر عمي مصباح ابراىيـ 

 2000 المؤتمر القانكني جامعة بيركت العربية سنة – 26الجزائية ص 
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البعض في الفقو القانكني عمى أف القضاء الفرنسي الحديث قد استقر أخيرا عمى أف 
الطبيب الجراح لـ يعد مسئكال عف األخطاء التي تصدر مف طبيب التخدير طالما أف 
المريض لـ يعترض عمى تكاجده ، اذ يفترض في ىذه الحالة نشكء عقد ضمني بيف 

كمف ثـ فاف كال الطبيبيف يسأؿ عف األخطاء " المريض كطبيب التخدير " الطرفيف 
التي تصدر عنيما ، سكاء قبؿ إجراء العممية الجراحية أك خالليا أك بعد االنتياء 

(2)منيا
 

قضي بأف الجراح الذم يجرم  تدخالن جراحيان في المستشفى كقياـ طبيب  كتطبيقا لذلؾ 
التخدير في ىذه المستشفى بارتكاب خطأ في أدائو لتخصصو يرتب المسؤكلية في 

جانب طبيب التخدير، كذلؾ عمى اعتبار أف أعماؿ التخدير ليست مف سمطة الطبيب 
الجراح الف ىذه األعماؿ التقنية تتطمب إختصاصان خاصان، كاف طبيب التخدير، كىك 
يقـك بأداء تخصصو يككف حران في استعماؿ الكسائؿ التقنية التي تتراءل كفقان ألصكؿ 

 (3). الفف الميني كمراعاة كاجب الحيطة
 

 

: الخالصة 
 ىي أف التدخؿ الجراحي يتطمب اشتراؾ أكثر مف طبيب ، كىذا بدكره يستمـز كجكد 

طبيب يترأس الفريؽ الطبي ، كاألصؿ أف كؿ عضك في الفريؽ الطبي مسؤكؿ شخصيا 
عف األخطاء التي يرتكبيا ككذلؾ الطبيب المعالج ، كأف مسؤكلية الطبيب الجراح أم 
: رئيس الفريؽ الطبي عف أخطاء مساعديو تككف مسؤكلية شخصية في الحاالت التالية 

حالة ارتكاب خطأ أثناء المعالجة - 
حالة الخطأ في االختيار ، عندما يختار مساعد لو ال تتكافر فيو الكفاءة الالزمة  - 
 حالة ككف الطبيب عضك الفريؽ الطبي تابعا لمطبيب المعالج أك رئيس الفريؽ الطبي - 

 . كذلؾ يقع ضمف أحكاـ المسؤكلية عف فعؿ الغير أم مسؤكلية المتبكع عف فعؿ التابع 

  . 128 المرجع السابؽ ص–مشار الى ذلؾ احمد محمكد سعد  (3)  .82 المرجع السابؽ ص– عصاـ منير عابديف  (2)                                                 
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كفي ىذا المجاؿ ال يعتبر طبيب التخدير مف ىذا القبيؿ كلذلؾ نميؿ إلى االتجاه الذم 
يقضي باستقاللية طبيب التخدير عف الطبيب الجراح ، كذلؾ ألف طبيب التخدير 

طبيب أخصائي لو فنو كعممو ، كبالتالي ال يدخؿ عممو تحت سمطات الطبيب الجراح 
نظرا لممؤىالت الخاصة التي يتطمبيا عمؿ طبيب التخدير ، كبالتالي ال يسأؿ الطبيب 

 . الجراح عف أخطاء طبيب التخدير كلك كاف عممو يتالـز مع عمؿ الجراح المعالج 

 
 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني 
مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعديو من غير األطباء 

الممرض : أوالً 
مف المعمـك أف الطبيب الجراح أثناء تدخمو الجراحي يستعيف بمساعديف إلتماـ العمؿ 
الجراحي كمف بيف ىؤالء المساعديف الممرض، كيعد الجراح رئيسان لمفريؽ الطبي الذم 
يعمؿ تحت إمرتو حيث يدير كينسؽ كؿ أنشطة مساعديو، إذ في اغمب األحكاؿ ال 

 كلعؿ ىذا الترابط أثناء التداخؿ الجراحي، أثار السؤاؿ حكؿ (1)يعرؼ المريض سكاه 
المسؤكلية عف األخطاء التي يرتكبيا الممرض، أيتحمميا الممرض أـ الطبيب عمى 

 الممرض منفذان ألكامره؟ فاعتبار أ

                                                 
 .306المرجع السابؽ ص - معكض عبد التكاب. د (1)
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كلبياف مدل مسؤكلية الطبيب عف خطأ الممرض قد تـ التفرقة بيف أخطاء الممرض 
أثناء مراحؿ العالج المختمفة، فالحالة التي يككف فييا الممرض مالزمان لمطبيب عند 
التحضير لمعمؿ الجراحي، أك أثناء مباشرتو، يككف الممرض تحت إشراؼ كرقابة 

الطبيب كمنفذان ألكامره، ففي ىذه الحالة يككف الطبيب مسئكؿ عف أخطاء الممرض إذا 
نسب اليو أم نكع مف أنكاع الخطأ، حيث أف الممرض في ىذه المرحمة ينفذ األكامر 
الصادرة اليو مف الطبيب، كالممرض الذم ينفذ أكامر خاطئة لمطبيب ال يرتكب خطأ 

يسأؿ عنو بؿ الذم يسأؿ عف الضرر الذم يترتب عمى ىذا الخطأ ىك الطبيب، كمثالو 
 (1) عندما يأمر بإجراء تدليؾ عمى رسغ مكسكر دكف أف يعنى بفحص حالة المريض

كقضى تطبيقان لذلؾ ببراءة ممرضة قامت بتعبئة كتجييز المحمكؿ 
الذم زكدىا بو الطبيب في حقف كسممتيا لو، كقاـ بحقف المريض ثـ تكفى األخير عمى 

 أثر ذلؾ كتبيف 
 

 كال يقتصر عمؿ الطبيب الجراح (1)أف المحمكؿ كاف عبارة عف سائؿ لتنظيؼ البالط 
عمى فترة العممية الجراحية بؿ يمتد الى الفترة التي يككف فييا المريض كاقعان تحت تأثير 

المخدر كليذا فالجراح يسأؿ عمى كجو الخصكص عف الحركؽ التي تنجـ لممريض 
الذم أجرم لو عممية جراحية ثـ تركو كىك ال يزاؿ تحت تأثير المخدر، إذ نجمت ىذه 
الحركؽ عف حافظات الماء الساخف الذم أمر الممرضة بكضعيا دكف أف يتحقؽ مف 

  (2)درجة حرارتيا
أما إذا أصدر الطبيب أكامر لمممرض كلـ يقع منو خطأ، كلكف كقع الخطأ مف 

الممرض أثناء تنفيذه العممية، فإف الطبيب ال يككف مسئكؿ كالذم يتحمؿ المسؤكلية ىك 
الممرض، كتطبيقان النتفاء مسؤكلية الطبيب عف خطأ الممرض قضت محكمة استئناؼ 

إذ أمر الطبيب بعالج كلـ يقع منو خطأ فإف الممرض الذم يرتكب خطأ " باريس بانو

                                                 
. 127المسؤكلية الجنائية لألطباء كالصيادلة ص - منير رياض حنا (2)

 .314 المرجع السابؽ ص-     المستشار عبد اهلل سالـ الغامدم
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في تنفيذ ما أمر بو الطبيب مما يدخؿ في اختصاص الممرض القياـ بو بغير رقابة 
كقد يككف كؿ مف ( 3)" مف الطبيب يسأؿ كحده دكف الطبيب عف نتائج ىذا الخطأ

 1.الطبيب كمساعده الممرض مسؤكلييف عف الخطأ، إذا كقع إىماؿ منيما معان 
 

 

 

 

 

 

 

بمسؤكلية الممرضة لقياميا، بتنظيـ شيادة كفاة " كتطبيقان لذلؾ حكـ في القضاء العراقي 
لطفؿ مكلكد حديثان دكف التأكد مف كفاتو، كقياـ الطبيب بالتكقيع عمى شيادة الكفاة 

لتأييدىا دكف فحص الطفؿ، كلما تبيف أف الطفؿ حيان، عد كؿ مف الممرضة كالطبيب 
 (2) مسؤكلييف نتيجة تقصيرىما في تنظيـ شيادة الكفاة لمطفؿ قبؿ التأكد مف كفاتو 

بأنو بعد إجراء عممية جراحية بنجاح بستة …… كفي قضية أخرل تتمخص كقائعيا 
أشير أصيب المريض بآالـ حادة كارتفاع غير مفيـك في درجة الحرارة كلـ تجد معو 

كافة األدكية كلـ يكف ىناؾ بد مف إعادة فتح الجرح فتـ العثكر عمى الشاش المتعفف ، 
كرغـ استخراجو إال أف المريض مات بعد عدة أياـ بالتقيحات كااللتيابات كاآلثار السيئة 

دفع الجراح بمسؤكلية الممرضة ، رفضت المحكمة ىذا الدفع حيث . لذلؾ الخطأ 

                                                 
. 314مشار الى ذلؾ عبد اهلل سالـ الغامدم نفس المرجع ص  (1)
 .178المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات ص - محمد فائؽ الجكىرم. د (2)
. 159 المرجع السابؽ ص- أحمد محمكد سعد (3)

. 143مسؤكلية مساعدم الطبيب الجزائية ص - مشار الى ذلؾ ىدل سالـ االطرقجي (1)   85 المرجع السابؽ ص– محمد حسيف منصكر –مشار الى ذلؾ  (2)
. 23/3/1990تاريخ47 قرار رقـ –القاضي المنفرد في صيدا  (3)

 32 المصنؼ في قضايا العقكبات ص–      عفيؼ شمس الديف 
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ينبغي عميو التأكد مف نقاء الجرح قبؿ قفمو ، كأف يتأكد مف عدد قطع الشاش المستعممة 
كال يكفي مجرد سؤاؿ الممرضة عما إذا كانت قد راجعت العدد ، كال شؾ أف مثؿ ىذا 

السؤاؿ يمقي بجانب مف المسؤكلية عمى الممرضة إال أف ذلؾ ال يعفي الجراح مف 
 كفي ىذا االتجاه اعتبر القاضي المنفرد في صيدا الطبيب المعالج (2)المسؤكلية 

مسؤكؿ عف خطأ الممرضة في إعطاء اإلبرة لمطفؿ المريض ، كما رتب مسؤكلية عمى 
 ( 3 )الممرضة عف خطأىا

 

 

 

 

   

طالب الطب : ثانياً 
ثار التساؤؿ عف مدل مسؤكلية الطبيب األستاذ عف أخطاء طالب الطب الذم يعمؿ 
تحت إشرافو كمساعد لو، إذا ما نجـ عف فعؿ األخير خطأ سبب ضرر لممريض؟ 

ذىب البعض الى أف الطبيب األستاذ ال يسأؿ عف فعؿ تمميذه إال إذا نسب لو خطأ، 
كفي ىذه الحالة يسأؿ الطبيب كحده إذ أف طالب الطب لـ يكف إال منفذان ألكامره فإذا 

 عمى عمؿ تمميذه إذ عيد اليو بإجراء تدخؿ ؼأىمؿ الطبيب األستاذ في الرقابة كاإلشرا
جراحي يخرج عف حدكد قدراتو العممية، فالطبيب األستاذ يككف مسؤكالن عف الخطأ الذم 

  (1)يرتكبو مساعده الطالب 
أف الجراح المسؤكؿ في مركز صحي يظؿ " كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة باريس 

مسؤكالن أثناء غيابو عف األعماؿ الطبية التي يقـك بيا الطمبة المتدربكف إذ عميو أف 
 أما إذا كاف الخطأ قد كقع مف (2)" يضع حدكد لنشاطيـ الميني يتناسب كقدراتيـ

الطالب كحده دكف تدخؿ مف الطبيب فال تككف ثمة مسؤكلية عمى الطبيب، كأف يخرج 



 193 

 كقد عرضت (3)الطالب عف حدكد عممو باستقبالو المرضى ككصؼ العالج ليـ 
 تنفيذ الطبيب تحت التمريف ألكامر الطبيب األستاذ، عمى القضاء في المممكة ةمشكؿ

 عاـ  Junio r v. meni chotand othersالمتحدة في عدة قضايا كمف بينيا حالة 
، كتتمخص الكقائع في أف المجني عميو كاف صغير السف كفقد ذراعو بسبب 1959

خطأ في العالج تعرض لو أثناء تكاجده بمستشفى، فقد سمح لو بمغادرة المستشفى في 
كالمشرؼ عمى . كقت غير مناسب كقبؿ أف يستكمؿ عالجان مكثفان بالمضادات الحيكية
العالج المشكك في حقيا كانت طبيبة مبتدئة كتصرفت إزاء المريض 

 

__________________________ 

. 127 المرجع السابؽ ص- منير رياض حنا (1)
. 275 المرجع السابؽ ص- محمد فائؽ الجكىرم.     د

. 145 المرجع السابؽ ص- احمد محمكد سعد- مشار الى ذلؾ (2)
 المرجع السابؽ ص- احمد محمكد سعد. د (3)

كال شؾ أف الطبيبة . بناء عمى تعميمات األخصائي المسؤكؿ عف القسـ في المستشفى
المعالجة قد خرجت عف حدكد معيار العناية كالحيطة، كفي ذات الكقت كانت أماـ 

زاء الصراع بيف التزامات متعارضة، . تعميمات مف رئيسيا يقع عمييا كاجب تنفيذىا كا 
. إنتيى مجمس المكردات الى أف الطبيب المبتدئ عميو أف ينفذ التعميمات المشار الييا

أما إذا كانت تمؾ التعميمات قد شابيا خطأ كاضح يمكف اكتشافو مف خالؿ إعماؿ حكـ 
المنطؽ كالتفكير السميـ كال يحتاج الى درجة عالية مف الخبرة كالدراية لبيانو، فالطبيب 
المبتدئ إذا نفذىا يتكافر بشأنو الخطأ كعناصر المسؤكلية إذا لحؽ المريض ضرر 

ذا امتنع عف تنفيذىا فال مسؤكلية عميو   ( 1) بسبب ذلؾ، كا 
كمف تطبيقات مسؤكلية الطبيب األستاذ عف خطأ طالب الطب في القضاء الفرنسي ما 

كانت األعماؿ ك العمميات الطبية التي يقـك " قضت بو إحدل المحاكـ الفرنسية بأف 
بإجرائيا أطباء االمتياز في المستشفى يجب أف تتـ تحت إشراؼ كتكجيو مدير 

                                                 
. 187 المرجع السابؽ ص- نقالن عف إيياب يسر أنكر (1)
 59 سيرم ص– 1953 ابريؿ 5باريس  (2)

 132 المرجع السابؽ ص–     مشار إلى ذلؾ منير رياض حنا 
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المستشفى ألنو ىك المسؤكؿ عف نتائجيا كمف ثـ يككف مسؤكال عف األخطاء التي 
يرتكبيا طبيب امتياز أثناء قيامو بإجراء عممية كالدة كانت ناشئة عف رعكنة كعدـ 

استخداـ شفط الكالدة ، بطريقة مخالفة لمقكاعد العممية الصحية فسبب نزيفا حادا في 
 (2)الرحـ كالمجارم البكلية 

 

 

 

 

 

 

: كالخالصة 
 ىي أف الطبيب يككف مسؤكال عف خطأ مساعده الممرض في الحاالت التي يعيد فييا 
إلى الممرض القياـ بأعماؿ مف صميـ اختصاصو ، كما يسأؿ عف الخطأ الذم يقع 
مف الممرض إذا كاف العالج مما يحتاج إلى تكجيو كرقابة مف الطبيب ،كذلؾ نتيجة 

إىمالو في تكجيو كرقابة الممرض عمى األخص حيث يككف العمؿ الذم يقـك بو 
الممرض عمى جانب مف الخطكرة ، كأف مسؤكليتو ىذه تقـك عمى خطأه الشخصي 

الناتج عف اإلىماؿ كقمة االحتراز أك فقداف الرقابة أك عدـ اتخاذ الحيطة الالزمة التي 
تفرضيا طبيعة العمؿ الطبي ك أف مسؤكلية الطبيب عف خطأ الممرض ال تحجب 
.  مسؤكلية األخير عف ما يقع منو مف خطأ ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لطالب الطب 

كمسؤكلية الطبيب عف أخطاء الممرض كطالب الطب تقع استنادا إلى القكاعد العامة 
. في أحكاـ مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو 
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كنرل أنو إذا أمكف تبرير مسؤكلية الطبيب عف خطأ طالب الطب عمى أساس التبعية 
كأف في ذلؾ إجحافا بحؽ الطبيب , فاف األمر ال يككف كذلؾ بالنسبة ألخطاء الممرض 

كذلؾ ألف الممرض ميني حاصؿ عمى الشيادة . كخركجا عمى مبدأ شخصية العقكبة 
الجامعية بالتمريض كمجازا بذلؾ كيتمتع بصالحيات كاسعة كلو دكر قيادم كتخطيطي 
ك مف كاجبو أف يعمـ كاجباتو جيدا مف خالؿ إعماؿ التفكير كالمنطؽ السميـ ، كبالتالي 
عدـ مسائمة الطبيب عف أخطاء الممرض إال في الحالة التي يثبت فييا خطأ شخصي 

.    مف جانبو كما لك عيد إلى الممرض عمال يدخؿ ضمف اختصاص الطبيب 
 

 

 

المطمب الرابع 
مسؤولية الطبيب في حالة خطأ المريض 

 
إذا كانت النتيجة الضارة التي لحقت بالمريض ناشئة عف خطأ الطبيب كحده فال 
صعكبة في تحديد المسؤكؿ، إذ الطبيب ىك المسؤكؿ عف نتيجة خطئو كيتحمؿ 

إذ ال يسأؿ عف الفعؿ الذم كقع إال فاعمو أك مف كاف شريكان لمفاعؿ . المسؤكلية لكحده
 كلكف قد تككف النتيجة الضارة راجعة الى خطأ كؿ مف (1) طبقان لقكاعد االشتراؾ 
فما ىك الحكـ في ىذه الحالة؟ . الطبيب كالمريض معان 

استقر الفقو كالقضاء في فرنسا كمصر عمى أف خطأ المجني عميو ال يجب خطأ 
 كعمى ذلؾ فإف ساىـ خطأ المريض (2)الجاني، إذ ال مقاصة في المسؤكلية الجنائية 

                                                 
 70في المسؤكلية الجنائية ص - محمد مصطفى القممي. د (1)
. 224-223المرجع السابؽ ص - محمد مصطفى القممي. د (2)
. 193المرجع السابؽ ص - أحمد مصطفى سعد (3)
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مع خطأ الطبيب في إحداث النتيجة الضارة، فإف ذلؾ ال يخمي الطبيب مف المسؤكلية 
إال أف ذلؾ ال ينفى أنو مف الجائز أف يدخؿ خطأ المجني . عما إرتكبو مف خطأ

في اعتبار المحكمة عند تقدير العقكبة فيحكـ القاضي بعقكبة مخففة،  ((المريض))عميو
إستنادان الى تكفر الخطأ المشترؾ بيف الجاني كالمجني عميو، كذلؾ في حدكد ما يممؾ 

أما إذا كاف الضرر الذم لحؽ بالمريض ناجـ عف . القاضي مف سمطة تقديرية لمعقكبة
خطئو شخصيان كما لك ىرب مف المستشفى، أك أىمؿ في عالج نفسو، كلـ يمتـز بأكامر 
كتعميمات الطبيب المعالج، كأف يأمره الطبيب بعدـ الحركة كالبقاء في الفراش فخالؼ 
األمر، كقاـ بأعماؿ  شاقة ال تتناسب كحالتو الصحية، ففي مثؿ ىذه الحالة ال يمكف 

  (3)القكؿ بمسؤكلية الطبيب، كيككف المريض مسؤكالن كحده عف النتيجة المتحققة 
 

المبحث الثالث 
مسؤولية الطبيب عن خطئو في حاالت خاصة 

مف الحقائؽ التي ال تقبؿ الجدؿ أف التقدـ العممي كاالجتماعي لو اثره العميؽ في تقدـ 
التقنية الطبية كاكتشاؼ الكسائؿ العالجية الحديثة، فاكتشاؼ التخصصات الدقيقة في 

مجاؿ العمـك الطبية كالجراحة التجميمية كنقؿ كزرع األعضاء البشرية كنقؿ الدـ كاطفاؿ 
االنابيب كاقتراف المعالجة بآالت كادكات متقدمة عمميان يرجع الى األبحاث كالتجارب 

العممية، كبتقدـ العمـك الطبية اليائؿ كاالتجاه نحك تقييد حرية الطبيب بات عصرنا ىذا 
يعج بجممة مشاكؿ تحتاج الى ايجاد حمكؿ مناسبة ليا، كلنخرج مف التعميـ الى شئ 
مف التخصيص لنطرح اىـ بعض ىذه المشاكؿ لنرل مدل مسؤكلية الطبيب في حالة 

خطئو فييا، كنكضح ذلؾ مف خالؿ المطالب التالية   
مسؤكلية الطبيب عف خطئو في ممارسة األعماؿ الطبية غير :  المطمب األكؿ

. الشفائية
. مسؤكلية الطبيب في حالة االمتناع عف العالج: المطمب الثاني
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المطمب األول 
األعمال الطبية غير الشفائية 

قد يمجأ المريض الى الطبيب طالبان منو إجراء عالج عميو لـ يكف المقصكد منو الشفاء 
 امف مرض، بؿ إلزالة تشكيو، أك لتغيير البنية الطبيعية التي كجد عمييا، كيعبر عنو

كقد يقـك الطبيب بإجراء تجربة عمى جسـ المريض تحقيقان لمصمحة . بعمميات التجميؿ
. شخصية كليس لقصد العالج

فما حكـ ىذه األعماؿ مف الكجية القانكنية كما مدل مسؤكلية الطبيب عف خطئو في 
ىذه األعماؿ؟ 

لإلجابة عمى ذلؾ نقسـ ىذا المطمب الى فرعيف نتناكؿ في  
. العمميات التجميمية: الفرع األكؿ
.  التجارب كاألبحاث الطبية: الفرع الثاني
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الفرع األول 
 (الجراحة التجميمية )العمميات التجميمية

عندما كانت الجراحة التجميمية في أكؿ عيدىا مطمع القرف العشريف ساد الرأم العممي 
كالقانكني آنذاؾ أف ىذه الجراحة في األصؿ غير جائزة كال مسمكحان بيا قانكنان، بقطع 

النظر عف النتائج التي تؤدم الييا، عمى اعتبار أف غاية الطب كالجراحة تقتصر عمى 
شفاء المريض كليس عمى تعديؿ كتغيير البنية الطبيعية التي ىك عمييا بالكالدة كالفطرة، 
أك أصبح عمييا بحادث حاصؿ، ككاف يعاقب األطباء الذيف يجركف مثؿ ىذه العمميات 
بعقكبات قاسية، ال عمى أساس اإليذاء الناجـ، نتيجة عدـ نجاح العممية، بؿ استنادان 

الى عدـ مشركعية الجراحة التجميمية، حتى لك نجحت، عمى اعتبار أف األطباء كانكا 
كذلؾ النتفاء أىـ شرط مف شركط ممارسة ( 1) مخطئيف إلجرائيـ مثؿ ىذه العمميات 

. العمؿ الطبي كىك قصد العالج

                                                 
. 126المرجع السابؽ ص - القاضي فريد الزغبي (1)
. 222المرجع السابؽ ص - مصطفى كامؿ. د- مشار الى ذلؾ (2)
 127المرجع السابؽ ص - القاضي فريد الزغبي (3)
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فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بتقرير خطأ الطبيب، كبالتالي تقرير مسؤكليتو عف 
الضرر الذم نجـ عف عالج إمرأة بالكيرباء، بقصد إزالة الشعر مف كجييا، الف 
الطبيب يعرؼ خطر األشعة بالرغـ مف كؿ االحتياط، كمف كاجبو أف يمتنع عف 

  (2)استعماليا ما داـ أف الغرض منو غير العالج
كلكف نتيجة ما خمفتو الحرب العالمية األخيرة، كما أدل اليو القتاؿ مف تشكه البعض، 

أصبح جانب مف الفقو . كما قطعتو عمميات التجميؿ مف شكط في التقدـ كاإلبداع
. كخاصة الفرنسي يقكؿ بمشركعية الجراحة التجميمية كعدـ مسؤكلية القائميف بيا

كأصبح مف المستقر فقيان كقضائان أف عمميات الجراحة التجميمية مشركعة عمى اعتبار 
انيا جزء مف األعماؿ الطبية الجراحية كتخضع مف حيث المسؤكلية لمقكاعد العامة كما 

 ( 3)في األعماؿ الطبية العالجية 
كالجراحة التجميمية عمى نكعيف أكليما الجراحة اإلصالحية كىي التي تيدؼ إلى 

إصالح بعض اإلعاقات أك األضرار الجسدية الخمقية الناتجة عف الحكادث ، كىذا 
كثانييما الجراحة المزاجية أك . النكع مف الجراحة التجميمية إنما يتـ ألغراض عالجية 

.  التحسينية التي تنصب عمى تغيير مظير شخص غير مقتنع بمظيره 
كالجراحة التجميمية بنكعييا تخضع لمقكاعد العامة لممسؤكلية الطبية ، كمع ذلؾ فاف 

لمجراحة الترفييية أك التحسينية بعض الخصكصية ، ذلؾ ألنيا ليسة ضركرية كالطارئة 
تستدعي التدخؿ العاجؿ ، كلذلؾ يتـ التعامؿ مع التزاـ الجراح التجميمي بقدر كبير مف 

 لـ يكف ممتزما بتحقيؽ نتيجة محددة فانو مع إذاالصرامة كالدقة ، فالجراح التجميمي 
ذلؾ يتعيد بأف يككف التشكيو أقؿ مما كاف عميو قبؿ العممية كىذا بحد ذاتو نتيجة 

 لذلؾ فالقضاء قد يتشدد في تقرير المسؤكلية عف   الخطأ في مجاؿ الجراحة (1)نسبية 
التجميمية أكثر مف األعماؿ الطبية العالجية، نظران لمطبيعة الخاصة لجراحة التجميؿ، 
كيبدك ىذا التشدد في تحديد طبيعة االلتزاـ الطبي مف جية كفي التزاـ الطبيب بإعالـ 
المريض بالنتائج التي قد تترتب عمى العممية مف ناحية أخرل، حتى لك كانت ىذه 

 فإذا كاف كاجب إعالـ المريض ضركرم قبؿ أم (2)النتائج كالمضاعفات نادرة الحدكث 
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تدخؿ طبي، إال أنو يبدك أكثر تشددان في حالة الجراحة التجميمية، كىذا ما استقر عميو 
القضاء الفرنسي، فحكـ في قضية بأف الطبيب يككف مسؤكالن إذا أجرل عممية جراحية 

المرأة تبمغ مف العمر ستة كستكف عامان بقصد إزالة الكـر كالتجاعيد المكجكدة في أسفؿ 
عينييا،كقد فشمت العممية كنتج عنيا، أف فقدت البصر، بالرغـ مف إتباع الطبيب كافة 
األصكؿ الفنية، كقد اعتبر الطبيب مسؤكالن لعدـ تنبيو المريض باالحتماالت الخطيرة 

 (3) نادرة الحدكثتلتدخمو الجراحي كلك كانت ىذه االحتماال
____________________________ 

 9ص– بحث مقدـ الى مؤتمر المسؤكلية المينية – مسؤكلية الطبيب المدنية –عدناف ابراىيـ سرحاف . د( 1)
 106 المرجع السابؽ ص–محمد حسيف منصكر . د (2)
 4 المرجع السابؽ ص– أحمد محمكد سعد –مشار الى ذلؾ  (3)
 

كفي قضية أخرل تتمخص كقائعيا، بأف سيدة تدير محالن لصناعة األزياء، كانت 
تتضايؽ مف سمنة زائدة في ساقييا رأتو تشكه لجماؿ الساقيف، فذىبت الى طبيب 

أخصائي جراحة تجميؿ تطمب منو إزالة الزيادات الغير مرغكبة فييا كألحت عميو كثيران، 
مؤكدة أنيا مقبمة عمى زكاج، كما أف الزيادات تشكه جماليا كتضعؼ مف تأثيرىا عمى 

زبائنيا، فأجرل الطبيب العممية، كلـ يقع منو خطأ، كلكف بالرغـ مف ذلؾ أحست 
السيدة، غداة إجراء العممية انيا ال تشعر بقدميا، كبعد الفحص تبيف أف الساؽ التي 

، األمر الذم اضطر الطبيب الى بتر اأجريت عمييا العممية قد أصيبت بالغرغريف
الساؽ كقضت المحكمة بأنو ال خطأ عمى الطبيب فالقياـ بالعممية الجراحية سكاء كاف 
ذلؾ لمعالج أـ التجميؿ يعتبر عمالن مشركعان، كمع ذلؾ ختمت المحكمة في حكميا 
عمى الطبيب أف ينذر المريض في عمميات التجميؿ باألخطاء المحتممة كأال أعتبر 

  (1)مسؤكالن 
كبخصكص التزاـ الطبيب يرل البعض اف التزاـ الطبيب في الجراحة التجميمية التزاـ 

كرغـ أف ( 2)بتحقيؽ نتيجة، كليس ببذؿ عناية كما ىك في التدخؿ الطبي العالجي 
                                                 

 ( 129السنة - 2-1931سيرم سنة  )   1931محكمة السيف سنة  (1)
. 223المرجع السابؽ ص - مصطفى كامؿ. د-   مشار الى ذلؾ

. 423المرجع السابؽ ص - أحمد محمكد سعد (2)
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القضاء ال يزاؿ يعتبر التزاـ الطبيب ببذؿ عناية، إال أف بعض المحاكـ احيانان تستعمؿ 
 مما ينبني عمى (3)لغة تقترب مف إلزاـ الطبيب بتحقيؽ نتيجة في العمميات التجميمية 

. ذلؾ أف المحاكـ تتشدد في تقرير مسؤكلية الطبيب في الجراحة التجميمية
كالجريمة التي قد تسند لطبيب التجميؿ عف خطئو تكييؼ حسب الفعؿ الذم يرتكبو 

عمى جسـ المجني عميو، فقد يسند لو جريمة الجرح كىي مف جرائـ اإليذاء النيا تمس 
سالمة الكياف البدني لإلنساف، كقد يسند لو جريمة إعطاء مكاد ضارة، كما لك حقف 

المراجعة بمكاد كيماكية في ثديييا بيدؼ تجميؿ شكميا، فتصاب باألذل البدني نتيجة 
كطبيب التجميؿ يعد مسؤكالن عف كؿ فعؿ ال يتفؽ كقكاعد الفف ( 4)إعطائيا ىذه المكاد 

التجميمي كعف كؿ حالة لـ يراعي فييا قكاعد الحيطة كاالنتباه، كلـ يراعي القكانيف 
، كعميو اف يمتنع عف إجراء أم جراحة ةكاألنظمة كالمكائح التي تنظـ ممارسة الميف

تجميمية إذا لـ يكف كاثقان مف تخصصو كدقتو كعميو أف يكازف بيف الغاية المرجكة 
كالمخاطر المحتممة مف كراء الجراحة إذ ينبغي عميو أف ال يجرم أم جراحة تجميمية 
تحمؿ في طياتيا أخطار عمى حياة الشخص أك بتر أحد أعضاء جسمو، أك تترؾ 

إذ يتعيف عمى الجراح التجميمي أف يرفض . تشكىات تتجاكز العيب المراد إصالحو
إجراء العممية الجراحية حيث يككف بمقدكره أف يعمـ أك يتصكر قبؿ إجرائيا اف مف 
شأنيا التسبب بمضاعفات مضرة ال تتناسب مع ما يمكف الحصكؿ عميو مف نتائج 

.  تجميمية 
كىذا ما عبرة عنو محكمة استئناؼ مكنبميو في قرار حديث ، حيث اعتبرت أف البدء 
بعالج تفكؽ سيئاتو بشكؿ كاضح تمؾ التي يعاني منيا المريض كيريد تصحيحيا ، 

ما اف يتحفظ  يشكؿ خطأ كيتعيف عمى الطبيب إما أف يرفض إجراء العمؿ الجراحي كا 
 (1)ألبعد الحدكد اتجاه مريضو 

كصفكة القكؿ اف جراحة التجميؿ كانت مف األعماؿ الممنكعة قانكنان، إال أنو نتيجة 
التقدـ العممي كتطكر الفكر اإلنساني كرغبة اإلنساف في البحث عف األفضؿ، أصبحت 
                                                                                                                                               

. 107المرجع السابؽ ص- محمد حسيف منصكر. د (3)
. 254المرجع السابؽ ص - عبد الحميد الشكاربي. د (4)
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جزءان مف األعماؿ الطبية، كيخضع األطباء القائمكف بيا مف حيث المسؤكلية لمقكاعد 
التي تطبؽ عمى األطباء بصكرة عامة، أم يخضعكف لمقكاعد العامة لممسؤكلية، مع 
بعض التشدد عند تقرير مسؤكليتيـ عف الخطأ، خاصتان كمما تجاىؿ طبيب التجميؿ 

. إعالـ المريض باألخطار المحتممة، كذلؾ نتيجة الطبيعة الخاصة ليذه العمميات
 

 

__________________________ 

                     الغرفة األكلى                                             1995 ايمكؿ 27استئناؼ مكنبميو ( 1)
   034101 JURISDATA           

 

الفرع الثاني 
التجارب الطبية 

كقاعدة عامة ال يكفي أف يككف المريض راضيان بالعمؿ الذم بكشر معو، بؿ يجب في 
ىذا العمؿ أف ال يتجاكز الحدكد المرسكمة لمينة الطب، كتجاكز ىذه الحدكد يعرض 

الطبيب المتجاكز لممسؤكلية رغـ رضاء المريض، كأكؿ حد تتقيد بو مزاكلة مينة الطب 
ىك كجكد عمة جسمية أك نفسية، يككف القصد مف العالج إزالتيا أك عمى األقؿ لتيكيف 

فحيث ال يككف لتمؾ العمة كجكد يفقد العمؿ الطبي مبرره كيصبح مككنان . شدتيا
. لجريمة، إذا أصيب الشخص الخاضع لو بجرح أك بمرض أك ضرر

كلما كاف عمـ الطب، ككأم عمـ آخر ال يكتب لو النجاح كالتقدـ إال مف خالؿ التجارب 
ثبات الكسائؿ األكثر فاعمية، في إكتشاؼ الحاالت المرضية كعالجيا  الالزمة إليجاد كا 

أك الكقاية منيا، ثار التساؤؿ عف مدل مشركعية ىذه التجارب عمى جسـ اإلنساف، 
كمدل مسؤكلية الطبيب عف الخطأ في إجرائيا؟  

: بداية نكد اإلشارة الى أف التجارب الطبية تقسـ الى نكعيف
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 تجارب طبية عالجية كىي التي يجرييا الطبيب أثناء المعالجة، بيدؼ االىتداء عمى *
الكسيمة األكثر تناسبان مع حالة المريض، بإستخداـ الكسائؿ الحديثة، في حالة ككف 

. الطرؽ كالكسائؿ المعركفة كالمستقرة عمميان أخفقت في تحقيؽ الشفاء لممريض
 تجارب طبية عممية، كىي كؿ عممية جراحية ككؿ أعطاء جكىر طبي أك ساـ أك *

تطعيـ بمرض، مف اجؿ تدقيؽ أك فحص فرضية، أك مف اجؿ مالحظة النتائج التي 
بيدؼ . تطرأ عمى المريض مف العدكل أك التمقيح أك سير المريض أك تطكر العممية

اختيار مدل صحة فرض معيف أك الكصكؿ الى المعرفة بشأف حالة أك ظاىرة مرضية    
 كما في نقؿ ميكركب الى شخص سميـ لمجرد (1) أك كصكالن لكسائؿ الكقاية منيا 

. معرفة ما إذا كاف ىذا الميكركب معديان أـ ال
ففي الحالة األكلى . كيستند ىذا التقسيـ الى الغرض الذم ييدؼ الطبيب الى تحقيقو

كاف كانت الكسيمة الطبية المستخدمة حديثة ال يزاؿ تطبيقيا محدكدان، كتحمؿ في 
طياتيا طابعان تجريبيان، إال أنيا في المقابؿ تيدؼ الى عالج الحالة المرضية، إذ يرل 
. الطبيب أنيا أكثر فاعمية في تشخيص أك عالج الحالة المرضية التي تكاجو المريض

اما في الحالة الثانية فاليدؼ المباشر مف تطبيؽ الكسيمة الحديثة عمميان بحتان، إذ ييدؼ 
الطبيب الى اكتشاؼ مدل المخاطر المتكقعة في مثؿ الحالة المعركضة أك محاكلة 

 كمف القرائف التي ييتدل بيا لمعرفة قصد (2 )إكتشاؼ طريقة عالجية أك كقائية
الطبيب، أم إف كاف قد قصد مف فعمو العالج، أـ الكصكؿ الى إثبات فرض أك نظرية 
معينة، معرفة ما إذا كانت الكسائؿ العالجية العادية كافية لعالج المريض أـ ال، كمع 
ذلؾ استخدـ كسائؿ حديثة ما زالت غير مؤكدة النتائج كيترتب عمى استخداميا مخاطر 

. معينة
كاماـ األىداؼ المتعارضة، ثار الخالؼ حكؿ مشركعية ىذه التجارب فإذا كاف الرأم 
قد استقر عمى مشركعية التجارب مف النكع األكؿ، حيث أف القصد مف إجرائيا ىك 

                                                 
. 93المسؤكلية الطبية مف الكجية الجنائية ص - عبد الحميد السعدم. د (1) . 10   ص1989القاىرة - التجارب الطبية كالعممية كحرمة الكياف الجسدم- محمد عبد الغريب. د (2)
. 64المرجع السابؽ ص- محمد حسيف منصكر. د (3)
 246-242 رسالة دكتكراه ص–األخطاء الطبية بيف الشريعة كالقانكف –عصاـ منير عابديف  (4)
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تحقيؽ مصمحة المريض، كذلؾ ألنو في ىذه الحالة فائدة لممريض تعكد عميو مف 
الكسيمة المستعممة، إذ الغرض تحقيؽ العالج أك التشخيص مف أجؿ الكصكؿ الى 

كبالتالي ال تككف ىذه التجارب محالن إلثارة مسؤكلية الطبيب طالما أتبع . العالج السميـ
كذلؾ بشرط تقيد الطبيب بضكابط مشركعية إجراء ( 3 )في ذلؾ مسمؾ الطبيب المماثؿ

: التجارب الطبية العالجية كالمتمثمة بالشركط التالية 
 قصد العالج  – 2تكفر رضاء المريض  – 1
  (4)كفاءة الطبيب العممية- 4 رجحاف الفكائد المنتظرة عمى المخاطر المتكقعة – 3

إال أف الخالؼ حصؿ بخصكص التجارب العممية، حيث ذىب الفقو األلماني الى أف 
تدخؿ الطبيب إلجراء تجربة عممية يعتبر أمران مشركعان، إذ يرل جانب كبير مف ىذا 
الفقو اف جميع األعماؿ التي تجرل مف أطباء كغير أطباء لمكصكؿ الى تشخيص 

المريض أك الى عالجو أك الى تجميؿ الجسـ أك الىغاية عممية سكاء نجحت أك فشمت 
في سيرىا، تعتبر أعماالن مشركعة ما دامت متفقة مع قكاعد الصحة كأصكؿ الفف، كما 
يميؿ الفقو اإليطالي إلى االعتراؼ بمشركعية التجارب الطبية  العممية التي تيدؼ إلى 
قير مرض معيف أك اكتساب مناعة ضده أك تحقيؽ التقدـ العممي في المجاؿ الطبي 

 ( 1)بصفة عامة ، كمعمال ىذا الفقو رأيو بتكافر رضاء الشخص الخاضع لمتجربة
كيرل جانب آخر مف الفقو كالمتمثؿ بالفقو الفرنسي كالفقو المصرم  أف إجراء التجارب 

عمى جسـ اإلنساف إذا كاف ليدؼ عممي بحت فإنو يمثؿ خركجان مف الطبيب عمى 
الغاية المتكخاة مف تدخمو، كىي قصد العالج، كبالتالي يككف مرتكبان لخطأ يستكجب 

  (2)مسؤكليتو متى أحدث الضرر بالمريض 

                                                 
. 221المرجع السابؽ ص - مصطفى كامؿ. د (1)

. 65المرجع السابؽ ص - محمد حسيف منصكر. د (2) 250 المرجع السابؽ ص–        عصاـ منير عابديف 
. 289المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي. د (3)
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كاف كاف الراجح عدـ مشركعية التجارب ليدؼ عممي إال أف المحاكـ، تخفؼ مف 
مسؤكلية الطبيب القائـ بيا، إذا كاف ىدفو عمميان بحتان، كتشدد في أحكاميا إذا كاف 

.  حتى ال يككف اإلنساف كسيمة لإلتجار(3)اليدؼ منيا ماديان 
كنحف نتفؽ مع مف يذىب إلى عدـ مشركعية التجارب الطبية العممية إذ مف غير 

المنطؽ جعؿ جسـ اإلنساف محال لمتجارب العممية كساحة صراع لتنازع النظريات ، 
. لما لجسـ اإلنساف مف قدسية كاحتراـ 

 

 

كال يبرر القياـ بيذه التجارب رضاء مف تجرل عميو التجربة كال قصد العالج ، كذلؾ 
ألف رضاء الشخص ال يرفع الصفة التجريمية عف الفعؿ إال إذا كاف األمر يتعمؽ بحؽ 
مف الحقكؽ التي يجكز التصرؼ فييا ، بينما حؽ اإلنساف في سالمة جسده ليس حقا 
مطمقا بؿ مقيد بحقكؽ المجتمع ، أم أنو مف النظاـ العاـ كبالتالي ال يجكز لمشخص 

. التصرؼ فيو أك التنازؿ عنو 
كما أف قصد العالج كالذم يعتبر مف أىـ شركط ممارسة النشاط الطبي غير متكفر ، 
فإذا أدت التجربة إلى إلحاؽ الضرر بالمريض فالباعث كسالمة الغاية كاف كاف ليا أثر 

.   في قياـ الجريمة رفي تخفيض العقكبة إال أنيا ال تؤث
كلذلؾ نرل أف ىناؾ كجيا لمسائمة الطبيب الذم يقـك بمثؿ ىذه التجارب العممية البحتة 

عمى جسـ إنساف معافا بيدؼ التكصؿ إلى نظرية أك تصحيح فرضية أك لشيكة 
االكتشاؼ ، كتشدد ىذه المسؤكلية إذا أسفرت التجربة عف إضرار بالشخص الخاضع 

. لمتجربة كتككف المسؤكلية حسب جسامة الضرر 
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المطمب الثاني 
مسؤولية الطبيب في حالة االمتناع عن المعالجة 

جتماعية، فمف كاجب الطبيب أف يمبي الدعكة  لما كانت المينة الطبية مينة إنسانية كا 
كلما كاف مف كاجبات الطبيب اإلنسانية أف يمبي . المكجية اليو مف المريض بمعالجتو

دعكة المريض فيؿ رفضو المعالجة أك امتناعو عف الحضكر يمكف أف يرتب مسؤكليتو 
الجنائية؟ 

إذا كاف الرأم كالى عيد قريب يكرس مبدأ الحرية لمصمحة الطبيب، بإعطائو الحرية 
إال انو بظيكر االتجاىات الحديثة في . الكاممة في ممارسة مينتو كبالطريقة التي يراىا

، ءنسبية الحقكؽ ككظيفتيا االجتماعية، فإف النزعة الحديثة في الفقو كالتشريع كالقضا
اتجيت نحك تقييد ىذا المبدأ، كتقرير المسؤكلية في دائرة المكاقؼ السمبية إلعتبارات 

كلما كانت المينة الطبية مينة إنسانية كاجتماعية، فالطبيب الذم . أدبية كاجتماعية
يرفض التدخؿ لعالج مريض، كىك يعمـ بخطكرة حالتو، يككف قد خرج عف مسمؾ 

الطبيب اليقظ، إذ كجد في نفس الظركؼ ذلؾ اف حرية التصرؼ في مجاالت النشاط 
طار الغاية التي  الطبي ىي كسائر الرخص التي يمنحيا القانكف، محددة في حدكد كا 
منحت ىذه الرخص لتحقيقيا، كبالتالي يمكف القكؿ بأف تجاكز حدكد غاية الترخيص 
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كيدعـ ىذا الجانب مف ( 1) القانكني بالعالج تصمح أف تككف كجيان مف أكجو المسؤكلية 
التي تتجمى فييا . الفقو الجنائي رأيو ببعض ما جرت عميو أحكاـ القضاء الفرنسي

، أف 10/2/1938فقد حكمت محكمة مرسيميا بتاريخ . النزعة االجتماعية لمنشاط الطبي
الطبيب يشغؿ كظيفة اجتماعية كعميو كاجبات اتجاه المجمكع، ليذا يككف كؿ إخالؿ 
بأحد كاجبات المينة الطبية، سكاء كانت مفركضة بنص قانكني، أـ بمقتضى تقاليد 

  كأعراؼ المينة مصدر ان 

 

كمف التشريعات التي عالجت ىذا المكضكع التشريع الفرنسي كالعراقي  (2)لممسؤكلية
كالميبي  

يناير  25مف قانكف العقكبات الفرنسي الصادر في ( (63/2)) حيث نصت المادة 
يعاقب كؿ شخص يمتنع إيراديان عف مساعدة شخص في خطر "  عمى أف1945لسنة 

دكف كجكد خطر يقع عميو أك غيره، ككاف في إمكانو تقديـ المساعدة لو أك طمب 
منو ( (370))كبنفس المعنى قانكف العقكبات العراقي في المادة" مساعدتو مف الغير
يعاقب كؿ مف امتنع أك تكانى بدكف عذر عف إغاثة مميكؼ في " حيف نص عمى أف

كقد كاف المشرع الميبي أكثر التشريعات كضكحان بيذا " كارثة أك مجني عميو في جريمة
الخصكص، إذ جـر فعؿ الطبيب الممتنع عف تقديـ المساعدة العالجية صراحة في 

كيحظر عمى الطبيب االمتناع " ، بقكلو 1986 لسنة 17المادة السادسة مف القانكف رقـ 
كفي جميع األحكاؿ ال يجكز ........ عف عالج المريض أك االنقطاع عف عالجو

االمتناع أك االنقطاع سكاء بالكشؼ أك العالج أك الجراحة، إذا كانت حياة المريض أك 
" سالمتو معرضتيف لمخطر

كيبدك إف ىذه النصكص التشريعية تفرض عمى الطبيب كمف في حكمو شأنو في ذلؾ 
كاجبان يقضي بإغاثة مريض إذا احتاج العالج، كليس - شأف باقي أفراد المجتمع

                                                 
. 434المرجع السابؽ ص - خميؿ جريج (1)
 
.  435المرجع السابؽ ص -  مشار إلى ذلؾ خميؿ جريج10/2/1938محكمة مرسيميا  (1)
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كلـ يعالج مشركع قانكف . لمطبيب سبيؿ االمتناع إذا كاف فيو خطكرة عمى المريض
العقكبات الفمسطيني ىذا المكضكع كما ىك الحاؿ في التشريعات السابقة كنتمنى عمى 
المشرع الفمسطيني معالجة ىذا النقص التشريعي كبالرغـ مف عدـ كجكد نص خاص 

في القانكف المصرم إال أف إعماؿ القكاعد العامة، يؤدم الى نفس النتيجة، فمف المقرر 
مف قانكف العقكبات أف مف صكر الخطأ، عدـ مراعاة القكانيف ( (238))طبقان لممادة

كاألنظمة كالمكائح، كيعد الجاني مسؤكؿ عما يقع بسبب ذلؾ مف نتائج، كلما كانت 
الئحة آداب المينة الطبية تكجب عمى الطبيب التدخؿ إلسعاؼ المريض في الحاالت 
الخطرة المستعجمة التي يصعب فييا المجكء الى غيره، يفيـ مف ذلؾ إف إمتناع الطبيب 
عف المعالجة بدكف عذر مقبكؿ يجعمو مخالفان ليذه الالئحة، كيككف مسؤكالن جنائيان عما 

كمما يدعـ ما قاؿ بو الفقو كصارت عميو التشريعات ( 1) ينجـ عف إمتناعو مف نتائج 
. آنفة الذكر، بعض األحكاـ القضائية ذات العالقة بالمكضكع

، بإدانة الطبيب الذم أمتنع 1965 حزيراف عاـ 2 فقد قضت محكمة جنح نانسي في 
 الذم أدل عدـ معالجتو األمرعف معالجة شاب أصيب بجرح شرياني أثر مشاجرة، 

الى كفاتو، كذلؾ بحجة انو طمب لمعالجة المصاب بعد منتصؼ الميؿ كأثناء فترة 
راحتو، كقد عممت المحكمة حكميا، بأنو لك أقدـ الطبيب عمى عالج الجريح في الكقت 

المناسب لما حدثت الكفاة، كليس لمطبيب أف يحتج بأنو طمب لممعالجة أثناء فترة 
ىذا كقد أيدت محكمة استئناؼ . راحتو، ما داـ الجريح بحاجة ماسة كمستعجمة لمعالج

، كلكنيا قصرتو عمى الغرامة دكف الحبس 1965 تشريف أكؿ 27نانسي الحكـ بتاريخ 
(2) 

 عف تقديـ المساعدة الى امرأة في حالة الكالدة قكما قضي بمعاقبة طبيب المتناع
 كرغـ (3)بالرغـ مف عممو بخطكرة حالتيا مف المكلدة التي طمبت منو تقديـ المساعدة 

اعتبار العالج كاجبان عمى الطبيب، إال أف ىذا الكاجب ال يعني كجكد التزاـ عمى 
                                                 

. 36المرجع السابؽ ص - محمد حسيف منصكر. د (1 )
 (مجمة ادارة قضايا الحككمة) 1965 تشريف أكؿ 27استئناؼ فرنسي  (2 )

. 470القاىرة ص -  1967 حزيراف 11السنة - 2     العدد 
. 283المرجع السابؽ ص - محمد عبد الكىاب الخكلي- مشار الى ذلؾ (3 )
. 254المرجع السابؽ ص - حسف زكي االبراشي. د (4 )
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الطبيب بقبكؿ عالج كؿ مف يطمب منو ذلؾ فيذا االلتزاـ يتحدد بنطاؽ معيف كفي 
ظركؼ معينة، كىذا االلتزاـ يبدك كاضحان في الحالة التي يكجد فييا الطبيب في مركز 
المحتكر، ككجكد المريض في مكاف ناء كلـ يكف ىناؾ سكل طبيب إلنقاذه، أك عالجو 
في ساعة معينة مف الزمف ال يكجد فييا غيره، ككذلؾ كجكد المريض في حالة خطرة 

 كنخمص مف كؿ ما تقدـ أف (4)تستدعي التدخؿ السريع مف قبؿ الطبيب الحاضر 
جريمة االمتناع عف المعالجة تقع لمجرد إخالؿ الطبيب بكاجبات المينة، كالكاجب 

اإلنساني الذم يقتضي مف الطبيب اف يقدـ لممريض العالج حتى كلك كاف المريض 
يمتقط أنفاسو األخيرة، كطبقان لمقكاعد العامة فإف الطبيب الممتنع ال يفمت مف المسؤكلية 

 مفاجئ حاؿ بينو كبيف معالجة ثإال إذا قدـ الدليؿ عمى كجكد قكة قاىرة أك حاد
. المريض 

 

المبحث الرابع 
 أحكام مسؤولية الطبيب

 
رغـ ما كصؿ اليو الفكر القانكني مف تقدـ في مجاؿ المسؤكلية الطبية في العصر 

الحاضر اال اف ىذه المسؤكلية ال زالت تكاجو بكثير مف الصعاب كالعقبات، كلعؿ ابرز 
ىذه المشاكؿ ما يتعمؽ في مجاؿ االثبات، حيث اف اثبات مسؤكلية الطبيب يكتنفيا 
الغمكض نظران لمطبيعة الخاصة لممينة الطبية كلذلؾ سكؼ نعرض في ىذا المبحث 
مشكمة اثبات مسؤكلية الطبيب ك الجزاءات المترتبة عمى ثبكت مسؤكلية الطبيب مف 

. خالؿ مطمبيف
. إثبات مسؤكلية الطبيب: المطمب األكؿ
. ك الجزاءات المترتبة عمى مسؤكلية الطبيب: المطمب الثاني
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المطمب األول 
إثبات مسؤولية الطبيب 

ينتج عنو ضرر يصيب . ال يمكف القكؿ بمسؤكلية الطبيب ما لـ يقع منو خطأ
كال يمكف الحكـ بمسؤكلية الطبيب ما لـ يثبت الخطأ مف جانب الطبيب، كأف . المريض

ذا لـ تكجد صعكبة . يككف ىذا الخطأ ىك الذم تسبب بالضرر الذم لحؽ بالمريض كا 
في إثبات الضرر الذم أصاب المريض، إال أف إثبات الخطأ كعالقة السببية يكتنفو 

كثير مف العقبات لذلؾ سكؼ نمقي الضكء عمى إثبات خطأ الطبيب كرابطة السببية بيف 
. مف خالؿ الفرعيف التالييف. الخطأ كالضرر مف حيث عبئ كطرؽ اإلثبات

الفرع األول 
عبئ اإلثبات 

إثبات الخطأ : أوالً 
ىك الذم يقع عميو عبئ إثبات الخطأ  (المدعي)كفقان لمقكاعد العامة فإف المريض 

الطبي، كيختمؼ أمر إثبات الخطأ باختالؼ التزاـ الطبيب، فإذا كاف إلتزاـ الطبيب، 
إلتزاـ يبذؿ عناية يتعيف عمى المريض حتى يثبت خطأ الطبيب، اقامة الدليؿ عمى 
إىماؿ الطبيب أك انحرافو عف األصكؿ المستقرة في المينة، أم أف يككف سمكؾ 
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الطبيب لـ يكف مطابقان لسمكؾ طبيب مماثؿ مف نفس المستكل كذلؾ مع األخذ في 
أما إذا كاف التزاـ الطبيب بتحقيؽ نتيجة، ( 1 ) االعتبار الظركؼ الخارجية المحيطة بو

كما ىك الحاؿ بالنسبة لبعض عمميات الجراحة التجميمية، فإنو يكفي إلثبات خطأ 
الطبيب، أف يثبت المريض االلتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ الطبيب، كأف يثبت حدكث 

الضرر الذم لحؽ بو، إذ أف مجرد  إثبات الضرر في حالة التزاـ 
 

 (1)الطبيب بتحقيؽ نتيجة، يكفي النعقاد  مسؤكليتو 

إثبات رابطة السببية : ثانياً 
يتجو القضاء الى إلقاء عبئ اإلثبات عمى عاتؽ المريض، فعمى المريض أف يثبت أف 

 ذلؾ أنو قد تشترؾ (2) خطأ الطبيب، ىك الذم تسبب في إحداث الضرر الذم لحؽ بو 
أخطاء أخرل مع خطأ الطبيب في إحداث الضرر الذم أصاب المريض، كالطبيب 
مسؤكؿ عف خطئو ىك بالذات، كال يمكف أف يسند لو خطأ إرتكبو طبيب آخر أك 

 كاثبات عالقة السببية ليس مف األمكر السيمة (3)ممرضة أك أم مف احد المساعديف 
ال سيما كأنيا تتعمؽ بأعماؿ فنية دقيقة قد تختمؼ بشأنيا، النظريات الجارم تطبيقيا في 
عمـ الطب، لذلؾ فاف القضاء عمى الرغـ مف القائو عبئ اإلثبات عمى عاتؽ المريض، 

كىذا ما أكدتو محكمة النقض في احد  (المضركر )إال أنو يقيـ قرينة لصالح المريض
كمقتضاه انو متى اثبت المضركر الخطأ كالضرر، . مبادئيا الشييرة في ىذا المجاؿ

ككاف مف شأف ذلؾ الخطأ أف يحدث عادة ىذا الضرر فإف القرينة عمى تكافر عالقة 
السببية بينيما تقـك لصالح المضركر، كلممسؤكؿ نفي ىذه القرينة بإثبات أف الضرر قد 

 (4)نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو 
                                                 

. 318الكسيط في شرح جرائـ القتؿ كاإلصابة الخطأ ص - معكض عبد التكاب. د (1)
 

. 17 8المرجع السابؽ ص- محمد حسيف منصكر. د (1)
 .180المرجع السابؽ ص- محمد حسيف منصكر. د (2)

. 91المرجع السابؽ ص - حميد السعدم. د (3)
. 1448ص - 28/11/1968نقض  (4)
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الفرع الثاني 
طرق اإلثبات 

يمكف لممريض أك ذكيو التقدـ بشككل الى جيات التحقيؽ مباشرة عف طريؽ االدعاء 
المباشر ضد الطبيب، أك تقديـ شككل الى الجية التابع ليا الطبيب إشرافيان، كيككف لو 
إثبات الخطأ بكؿ طرؽ اإلثبات مف كتابة أك إقرار أك شيادة أك مستندات طبية صادرة 

 كما يجكز لمقاضي (1) مف مراكز طبية تؤكد إخالؿ الطبيب بالتزاماتو المتعارؼ عمييا
. اف يمجأ الى أىؿ الخبرة في سبيؿ إثبات مسؤكلية الطبيب

يستطيع القاضي أف يرجع الى ممفات المريض كما قد تحكيو ىذه الممفات، مف : الكتابة
تقارير كفحكصات كتكاريخ الفحكصات المجراة لممريض، كي يبيف مدل إىماؿ أك 

. تقصير الطبيب مف عدمو
كىك إقرار المتيـ عمى نفسو كبنفسو بارتكاب الجريمة المسندة اليو لكحده أك : االعتراؼ

فإذا ما اعترؼ الطبيب انو أىمؿ أك قصر في القياـ ( 2)شارؾ بجزء مف ارتكابيا
. بكاجباتو تستطيع المحكمة أف تصدر حكميا عميو

                                                 
. 290المرجع السابؽ ص - المستشار عبد اهلل سالـ الغامدم (1)
. 333قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ص - محمد صبحي نجـ. د (2) . 628 أصكؿ المحاكمات الجزائية ص –عبد الكىاب حكمد . د (3)
. 508 أصكؿ المحاكمات الجزائية في التشريع المبناني ص –عمر السعيد رمضاف . د (4)
. 181المرجع السابؽ ص - محمد حسيف منصكر. د (5)
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كالقرينة استنتاج الكاقعة المطمكب إثباتيا، مف كاقعة أخرل قاـ عمييا دليؿ : القرائف
 إثباتيا، مف كاقعة أك كقائع أخرل ثابتة تؤدم د الكاقعة المراط أك ىي استنبا(3)إثبات 

 كأصبح القضاء يقيـ قرينة لمصمحة المريض، (4)الييا بالضركرة كبحكـ المزـك العقمي 
عمى تكافر الخطأ في جانب الطبيب كعمى الطبيب إثبات تكافر السبب األجنبي حتى 

 فمجرد نسياف قطعة مف الشاش ال يكفي (5)يرفع مسؤكليتو عف الخطأ الثابت في حقو 
لمقكؿ بأنو السبب في كؿ األضرار التي لحقت بالمريض، كلكنو قرينة عمى أف الطبيب 

.  تسبب في خطئو بضرر المريض
كما يستطيع القاضي أف يستعيف بالشيكد إلثبات خطأ الطبيب كالشيكد قد : الشيادة

. يككنكا مف مساعدم الطبيب، كقد يككنكا مف األناس العادييف شاىد كتصرؼ الطبيب
قد يستعيف القاضي بأىؿ الخبرة إلثبات عناصر المسؤكلية الطبية، حيث : الخبرة الطبية

يتناكؿ الخبير األمكر العممية كالفنية كغيرىا مف األمكر الالزمة لمفصؿ في      
ف كاف (1) الدعكل   كيككف الخبير أك الخبراء مف المشيكد بكفائتيـ العممية كالخبير كا 

يساعد الطبيب في استنباط الخطأ كنسبتو الى الضرر إال أف القاضي غير ممـز برأيو، 
كيجب عمى القاضي اف يتثبت مف " كىذا ما أكدتو محكمة استئناؼ مصر، بقكليا 

كجكد الخطأ، كاف يككف الخطأ ثابتان ثبكتان كافيان لديو كعميو أف يستعيف برأم الخبراء 
" كيأخذ حذره مف الخبير الذم يقدـ تقرير لصالح زميؿ لو ألنو ربما يتأثر بعامؿ الزمالة

(2) 
 
 

 

 

 

                                                 
. 290المرجع السابؽ ص - ألغامدمالمستشار  (1)
. 713 ص 16 المحاماة السنة 2/1/1936- استئناؼ مصر (2)
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المطمب الثاني 
الجزاءات المترتبة عمى مسؤولية الطبيب 

إف إرتكاب الطبيب لخطأ طبي أثناء ممارستو لمينتو، أدل بدكره الى إلحاؽ الضرر 
. بالمريض، مف شأنو أف يرتب عمى الطبيب عدة مسؤكليات إذا تكافرت شركط كؿ منيا
فيناؾ المسؤكلية الجنائية التي تستكجب تكقيع العقكبة عمى الطبيب المداف، كتفرضيا 

المحكمة بناء عمى طمب المجني عميو أك طمب النيابة العامة، كىناؾ المسؤكلية المدنية 
كىناؾ . التي تستكجب التعكيض، كتفرضيا المحكمة بناء عمى طمب المضركر أك ذكيو

كنعرض فيما . المسؤكلية التأديبية، كتفرضيا الجية التي يتبعيا الطبيب مينيان أك كظيفيان 
. يمي لمجزاءات التي يتعرض ليا الطبيب لكؿ مف أنكاع المسؤكلية

الفرع األول 
الجزاء الجنائي 

عرضنا في السابؽ مكقؼ الفقو كالقضاء مف مسؤكلية الطبيب عف الخطأ، كانتيينا الى 
اف مسؤكلية الطبيب عف خطئو تخضع لمقكاعد العامة لممسؤكلية، كمف ثـ تطبؽ عميو 

. النصكص التشريعية التي تجـر القتؿ كاإليذاء الخطأ بصفة عامة
كبذلؾ تككف العقكبة كفقان لنصكص قانكف العقكبات األردني كقانكف العقكبات العراقي 

: كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عمى النحك التالي
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مف سبب مكت احد " مف قانكف العقكبات األردني عمى أف( (343))تنص المادة .  1
عف إىمالو أك قمة إحترازه أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة عكقب بالحبس مف ستة 

" اشير الى ثالث سنكات
 

إذا لـ ينجـ عف خطأ المجـر إال " مف نفس القانكف عمى انو( (344))كتقضي المادة
 كاف العقاب بالحبس مف شير الى ((335، 333))ايذاء كالذم نصت عميو المادتاف 

" سنة أك بغرامة مف خمس دنانير الى خمسيف ديناران 
 مف قانكف العقكبات العراقي عمى ((416، 411))كتككف العقكبة بمقتضى المادتيف

: النحك التالي
مف قتؿ شخصان خطأ أك تسبب في " عقكبات عراقي عمى أنو( (411 ))تنص المادة

قتمو مف غير عمد بأف كاف ذلؾ ناشئان عف إىماؿ أك رعكنة أك عدـ إنتباه أك عدـ 
احتياط أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة كاألكامر يعاقب بالحبس كالغرامة أك بإحدل 

. ىاتيف العقكبتيف
 دينار كال ةتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كغرامة ال تقؿ عف ثالثمائ. 2

تزيد عمى خمسمائة دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف إذا كقعت الجريمة نتيجة إخالؿ 
الجاني إخالالن جسيمان بما تفرضو عميو أصكؿ كظيفتو أك مينتو أك حرفتو أك كاف تحت 
تأثير سكر أك مخدر كقت إرتكاب الخطأ الذم نجـ عنو الحادث، أك نكؿ كقت الحادث 

". عف مساعدة مف كقعت عميو الجريمة أك عف طمب المساعدة لو مع تمكنو مف ذلؾ
أك ....... كؿ مف أحدث بخطئو" كمف نفس القانكف عمى أف ( (416))كتنص المادة

مرضان بأحد بأف كاف ذلؾ ناشئان عف إىماؿ أك رعكنة أك عدـ انتباه أك عدـ إحتياط أك 
عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة كاألكامر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير 

. كبغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينار أك بأحدل ىاتيف العقكبتيف
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تككف العقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف إذا نشأ عف الجريمة عاىة مستديمة . 3
أك كقعت نتيجة إخالؿ الجاني إخالال جسيمان بما تفرضو عميو أصكؿ كظيفتو أك مينتو 

أك حرفتو أك كاف تحت تأثير سكر أك مخدر كقت إرتكاب الخطأ الذم نجـ عنو 
الحادث عف مساعدة مف كقعت عميو الجريمة أك عف طمب المساعدة لو مع تمكنو مف 

" ذلؾ أك أدل الخطأ الى إصابة ثالث أشخاص فأكثر
اما مشركع العقكبات الفمسطيني فقد نص عمى جرائـ القتؿ كالجرح الخطأ في المكاد 

: عمى النحك التالي ( (245-246-247))
مف تسبب خطأ في مكت شخص آخر باف كاف ذلؾ "عمى اف (( 245))تنص المادة 

ناشئان عف اىمالو اك رعكنتو اك عدـ احترازه اك عدـ مراعاة القكانيف كاالنظمة بالحبس 
." كبغرامة ال تجاكز خمس مائة دينار اك باحدل ىاتيف العقكبتيف

 
مف تسبب خطأ في جرح شخص آخر باف كاف ذلؾ "عمى اف ( (246 ))كتنص المادة

ناشئان عف اىمالو اك رعكنتو اك عدـ احترازه اك عدـ مراعاة القكانيف كاالنظمة يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اشير كبغرامة ال تجاكز مائتي دينار اك باحدل ىاتيف 

." العقكبتيف
 

اف تضاعؼ العقكبات المقررة في المادتيف السابقتيف اذا "عمى ( (247))كتنص المادة 
كاف الجاني في حالة سكر اك تخدير عند ارتكاب الخطأ الذم نجـ عف الحادث،  اك 
كاف قد نكؿ عف مساعدة المجني عميو اك عف طمب المساعدة لو مع تمكنو مف ذلؾ، 

." اك نشأ عف الجريمة كفاة اك اصابة ثالث اشخاص فاكثر بجركح
كبمقارنة ىذه النصكص التشريعية يتضح لنا اف المشرع الفمسطيني لـ يحدد مدة الحبس 
بحد ادنى اك اعمى كلـ يقصر العقكبة عمى الحبس في جرائـ الخطأ كما فعؿ المشرع 
االردني، كبذلؾ اعطى لمقاضي سمطة تقديرية كاسعة في اختيار العقكبة التي يراىا 
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مناسبة، ككذلؾ منحو سمطة استبداؿ الحبس بالغرامة عندما جعؿ عقكبة الحبس جكازية 
كنرل اف المشرع الفمسطيني كاف مكفقان بذلؾ، كذلؾ لعدـ تكافراالرادة . كليست كجكبية

االثمة لدل مرتكبي جرائـ الخطأ، اذ اف جرائـ الخطأ تقع نتيجة افعاؿ خارجة عف ارادة 
.  ككذلؾ عندما شدد العقكبة في حالة الخطأ الناجـ عف السكر اك التخدير. الجاني

اال اف المشرع العراقي كاف اكثر شمكال مف المشرع الفمسطيني عندما اضاؼ حالة 
كنتمنى عمى المشرع . اخالؿ الجاني بما تفرضو عميو اصكؿ كظيفتو اك مينتو

الفمسطيني اف يتالفى ىذا النقص التشريعي باضافة ىذه العبارة، حتى يككف النص 
شامالن، كيككف اكثر انسجامان مع االخطاء المينية كمنيا الحالة التي نحف بصددىا 

. كىي حالة االخطاء الطبية
 

الفرع الثاني 
الجزاء المدني 

فإف الطبيب ممـز  (المضركر)إذا ترتب عمى  خطأ الطبيب ضرر لحؽ بالمريض 
عما حصؿ بو مف أضرار نتيجة إىمالو كتقصيره،  (المضركر )بتعكيض المريض 

كيقدر التعكيض بقدر الضرر، فال يزيد عميو كال يقؿ عنو، كالتعكيض قد يككف عينيان، 
كقد يككف بمقابؿ، كلكف نظران لتعذر تقدير التعكيض العيني في مجاؿ المسؤكلية الطبية 

كبصفة خاصة في صكرة نقدية الف كؿ ضرر . فاف الغالب اف يككف التعكيض بمقابؿ
حتى الضرر األدبي يمكف تعكيضو بالنقد، كيشمؿ التعكيض ما لحؽ المريض مف 

(  1) خسارة كما فاتو مف كسب ككذلؾ األضرار األدبية التي لحقتو 

 
 

 

                                                 
. 187المرجع السابؽ ص - محمد حسيف منصكر. د (1)
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الفرع الثالث 
الجزاء التأديبي 

باإلضافة الى الجزاء الجنائي كالجزاء المدني يمكف اف يحكـ عمى الطبيب المرتكب 
لخطأ طبيان بعقكبة تأديبية تكقعيا الجية التابع ليا الطبيب، كالعقكبة التأديبية التي يحكـ 

مف ( (55))بيا مجمس التأديب، ىي كاحدة أك أكثر مما يمي حسب نص المادة 
:- الدستكر الطبي األردني كىي

 .التنبيو (1

 التكبيخ (2

 .دينار تدفع لصندكؽ النفاية ( 250- 10)الغرامة النقدية مف  (3

 .الحرماف مف عضكية المجمس كالييئات المختمفة لمنقابة لممدة التي يقررىا (4

 .المنع مف الممارسة مؤقتان لمدة ال تزيد عف سنة (5

المنع النيائي مف ممارسة المينة كشطب اسـ الطبيب مف السجؿ بعد إدانتو  (6
 .مف المحاكـ المختصة
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الخاتمة 
انتيى اعداد ىذه الرسالة، كنتمنى اف تككف قد حققت الغاية التي تكخيناىا عند اختيار 
مكضكعيا، ىذا المكضكع الذم يتعمؽ بمشركعية العمؿ الطبي كمسؤكلية الطبيب عف 
خطئو في ممارسة المينة، كبعد أف عرضنا الجكانب المختمفة ليذا المكضكع بكؿ ما 

يحكيو مف خالفات قانكنية كفقيية كقضائية في بابيف مقسمة إلى أربع فصكؿ 
كيسبقيما فصؿ تمييدم ، نكد عرض أىـ ما تكصمنا إليو مف نتائج كمقترحات مف 

.   خالؿ ىذا البحث المتكاضع 

النتائج  
مف خالؿ بحث تطكر مينة الطب في الحضارات القديمة كالشريعة اإلسالمية  : أوال

 ممارسة المينة منذ ابعد األزمنة في معظـ ةاتضح اف المسؤكلية الطبية قد الـز
الحضارات التي نظمت ىذه المينة ، كأف تراثنا الطبي اإلسالمي زاخر باألحكاـ 
.  المنظمة لمينة الطب سكاء بما يتعمؽ باإلباحة أك ما يتعمؽ با المسؤكلية الطبية 

بالنسبة ألساس مشركعية العمؿ الطبي خمصنا الى انو يتعذر التسميـ :  ن ثانيا
بالنظريات التقميدية لإلباحة الطبية كذلؾ لمعيكب التي تعترييا كتيدـ صالحيتيا كسند 
لمشركعية العمؿ الطبي، إضافة الى قصكرىا عف شمكؿ النشاطات الطبية، ال سيما 
الحديث منيا، باإلباحة الطبية، ككجدنا اف ترخيص القانكف كالمصمحة االجتماعية 

. مجتمعيف ىما الجديراف بالتأييد كأساس إلباحة ممارسة األعماؿ الطبية
بخصكص مشركعية العمؿ الطبي، ىناؾ شركط ال بد مف تكافرىا حتى نككف : ثالثا

اماـ ممارسة مشركعة لممينة كالتي قد يترتب عمى تخمؼ بعضيا اخراج عمؿ الطبيب 
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كىذه الشركط ىي رضاء المريض ، كالترخيص القانكني بمزاكلة . مف دائرة المشركعية
. مينة الطب كتكافر قصد العالج كاتباع االصكؿ العممية 

ككجدنا اف مسؤكلية الطبيب ليست كاحدة عند مخالفة شركط اإلباحة، فقد تككف : رابعاً 
المسؤكلية عف جريمة عمدية عند تخمؼ بعض الشركط كقد تككف عمى اساس الخطأ 

. في مخالفة شركط أخرل
مف خالؿ بحث مجاالت الخطأ الطبي اتضح أف أخطاء التشخيص إما نتيجة : خامسا

ما نتيجة اإلىماؿ ، كأنو مف حيث المسؤكلية ىناؾ ثمة تسامح مع  لغمط عممي كا 
الطبيب في حالة الغمط العممي كعدـ محاسبة الطبيب في حالة الغمط إال إذا دؿ عمى 
جيؿ بالمينة ، في حيف تشدد ىذه المسؤكلية إذا كاف الخطأ راجع إلى إىماؿ الطبيب 

. في التشخيص 
مف خالؿ بحث الخطأ الطبي مف حيث تعريفو كعناصره كصكره كمعياره، : سادسا

تبيف لنا اف اىـ ما يميز عناصر الخطأ الطبي ىك الخركج كمخالفة القكاعد كاألصكؿ 
الطبية المتعارؼ عمييا، ككجدنا  اف المعيار المكضكعي ىك الجدير بالتأييد كالكاجب 

التطبيؽ عند تقدير الخطأ الطبي، لما يتميز بو مف كضكح كبساطة في التطبيؽ 
العممي إضافة الى ما يححقو مف عدالة لكؿ مف الطبيب كالمريض معان، كبخصكص 
صكر الخطأ ارتأينا اف تعداد ىذه الصكر غير مبرر حيث اف جميع الصكر باستثناء 

 تفيد معنى اإلىماؿ، كلذلؾ تمنينا حصر صكر الخطأ ةعدـ مراعاة القكانيف كاألنظـ
. الطبي باإلىماؿ كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة فقط

تبيف لنا اف ىناؾ ندرة شديدة بالبحكث الفقيية كاألحكاـ القضائية في مجاؿ :  ن سابعا
المسؤكلية الطبية في فمسطيف كلعؿ ىذه الندرة ترجع لعدة اسباب بيناىا في سياؽ 
الحديث عف الخطأ الطبي في فمسطيف، كما استنتجنا اف القضاء الفمسطيني نبذ 

التفرقة الميجكرة بيف انكاع كدرجات الخطأ كاخضع مسؤكلية الطبيب لمقكاعد العامة 
. مسايران القضاء كالفقو الحديثاف
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بالرجكع إلى مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني اتضح لنا أف ىذا المشركع : ثامنا
مشكب بالقصكر كالنقص بخصكص الخطأ بشكؿ عاـ كالخطأ الطبي بشكؿ خاص ، 
حيث لـ يتطرؽ سكل إلى تحديد صكر الخطأ ، مغفال عدة أمكر متعمقة بالخطأ كاف 

.   يجب عميو أف ال يتجاىميا
كفيما يتعمؽ بالمسؤكلية الجنائية لألطباء عف األخطاء الطبية اثناء ممارسة : تاسعا

المينة، تبيف لنا اف ىذه المسؤكلية قد مرت بعدة مراحؿ في كؿ مف الفقو كالقضاء، 
كخمصنا الى اف االتجاه الحديث استقر عمى مسائمة األطباء طبقان لمقكاعد العامة 
.  لممسؤكلية، بمعنى اف ال يحظى األطباء بأم استثناء اك امتياز عف باقي األفراد

كمف خالؿ بحث مسؤكلية الطبيب عف الخطأ في ممارسة األعماؿ الطبية : عاشراً 
غير الشفائية،  تبيف لنا اف المحاكـ في الغالب تتشدد في تقرير مسؤكلية الطبيب في 

حالة الجراحة التجميمية اكثر مما ىك عميو الحاؿ في الجراحة ألغراض عالجية، 
كبخصكص التجارب الطبية تبيف لنا اف الفقو قد فرؽ بيف نكعيف مف ىذه التجارب 
تجارب طبية عالجية كتجارب طبية عممية، كخمصنا الى مسؤكلية الطبيب في حالة 

التجارب ألغراض عممية عمى جسـ اإلنساف مع التشدد بيذه المسؤكلية اذا كاف اليدؼ 
.  مف اجراء ىذه التجارب ماديان 

كمف خالؿ بحث مسؤكلية الطبيب عف اخطاء مساعديو خمصنا الى اف : إحدى عشر
الطبيب ال يككف مسؤكؿ جنائيان عف اخطاء مساعديو مف األطباء الستقالؿ كؿ منيـ 
عف اآلخر، كتقرير مسؤكليتو عف اخطاء مساعديو مف غير األطباء عندما يككنكا ما 

. ىـ اال منفذيف ألكامره
عدـ خضكع طبيب التخدير لسمطات الطبيب الجراح كعدـ اعتباره  مف : اثنا عشر

تابعيو الستقالؿ عممو كفنو ، كبالتالي استقالؿ مسؤكليتو عف مسؤكلية الطبيب 
. الجراح 
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كمف خالؿ بحث امتناع الطبيب عف معالجة المريض استنتجنا اف رفض : ثالث عشر
الطبيب معالجة المريض يقع ضمف مجاالت الخطأ الطبي التي تكجب مسؤكليتو عمى 

.  اعتبار انو اخؿ بكاجبات المينة كالكاجب اإلنساني الذم  تتميز بو مينة الطب 

 
التوصيات 

عمى اثر كثرة األخطاء الطبية في قطرنا كقمة الدعاكم المنظكرة اماـ القضاء بيذا 
: الخصكص لنا بعض المقترحات نكجزىا فيما يمي

العمؿ عمى تكعية الجميكر كتثقيفيـ بقضايا األخطاء الطبية، مف خالؿ :  ن اوال
تعميمات كبرامج خاصة لمعرفة األخطاء الطبية كمدل مسؤكلية األطباء في حالة 

. اإلىماؿ الطبي
 تدخؿ كزارة الصحة كنقابة األطباء بالعمؿ عمى رفع كتطكير المستكل الميني :ثانياً 

. لمعامميف في الحقؿ الطبي مف خالؿ الندكات كالدكرات التثقيفية
تفعيؿ دكر كزارة الصحة كنقابة األطباء كؿ في نطاؽ اختصاصو باجراء تحقيؽ : ثالثاً 

في الشكاكل ذات العالقة باألخطاء الطبية، كفرض جزاءات تأديبية رادعة بحؽ كؿ 
. مف تثبت مسؤكليتو عف اإلىماؿ الطبي

قياـ كزارة الصحة بالتفتيش كالرقابة عمى المشافي كالمراكز الطبية لمتأكد مف :  ن رابعا
. مدل جاىزيتيا كمراعاتيا لمقكانيف كاألنظمة

 اىتماـ النيابة العامة بالتحقيؽ في قضايا اإلىماؿ الطبي كالكشؼ عف :خامساُا 
. المسؤكليف عنيا كمالحقتيـ جزائيان 

نتمنى عمى المشرع الفمسطيني تالفي ىذا النقص التشريعي في مشركع  : سادسا
قانكف العقكبات بإضافة النصكص الخاصة بالخطأ مف حيث التعريؼ كالمعيار ككذلؾ 



 223 

حسـ مسألة الخطأ الذم يصمح لممسائمة الجنائية مف حيث النكع كالجسامة تشريعيا 
. لمسايرة تطكر فكرة الخطأ كاعتباره ركيزة المسؤكلية في العصر الحديث 

كما نكصي بإصدار تشريع خاص بالمسؤكلية الطبية يحدد نطاؽ مسؤكلية :  ن سابعا
الطبيب عمى كجو التحديد في حالة الخطأ، كالعمؿ عمى تدريس المسؤكلية الطبية في 

.  كميات الطب
االىتماـ بمسائمة أطباء التخدير عما يقع منيـ مف أخطاء ككضع نظاـ خاص  : ثامنا

بيـ ، الختالؼ أعماؿ أطباء التخدير عف أعماؿ األطباء المعالجيف ، يكضح ليـ 
طبيعة االلتزاـ الممقى عمى عاتؽ طبيب التخدير اتجاه المرضى ، كالمسؤكلية المترتبة 
عمى إخالؿ طبيب التخدير بالتزامو ألنو غالبا ما يككف التزاـ بتحقيؽ نتيجة كليس 

.    ببذؿ عناية كما ىك بالنسبة لمطبيب المعالج 
        

كفي الختاـ أتمنى اف أككف قد كفقت في دراسة كتحميؿ ىذه الرسالة 
فاف كفقت فبفضؿ اهلل 

كاف قصرت فعذرم اف الكماؿ هلل 
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رسالة دكتكراه - محمد فائؽ الجكىرم المسؤكلية الطبية في قانكف العقكبات- 1

. 1951دار الجكىرم لمطبع سنة - جامعة فؤاد األكؿ
أحمد محمكد سعد مسؤكلية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب - 2

جامعة عيف شمس سنة - رسالة دكتكراه- كمساعديو
1983 .

- رسالة دكتكراه- إيياب يسر أنكر المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب- 3
. 1994جامعة عيف شمس       سنة 

شعباف أبك عجيمة المسؤكلية الجنائية لمطبيب عف استخداـ األساليب - 4
جامعة بغداد سنة - رسالة دكتكراه- المستحدثة في الطب

2001 .
- رسالة دكتكراه- عصاـ أحمد محمد النظرية العامة لمحؽ في سالمة الجسـ- 5

. 1988كمية الحقكؽ جامعة القاىرة سنة 
حسف زكي االبراشي مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية في التشريع المصرم - 6

. 1951رسالة دكتكراه جامعة فؤاد األكؿ سنة - كالمقارف
سميرة عايد الديات عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع - 7

. 1999جامعة القاىرة سنة - رسالة دكتكراه- كالقانكف
رسالة – عصاـ منير عابديف                                           األخطاء الطبية بيف الشريعة كالقانكف - 8

 2005دكتكراة معيد البحكث كالدراسات العربية سنة 
 
عادؿ عبد إبراىيـ                                      حؽ الطبيب في ممارسة األعماؿ الطبية كمسؤكليتو -9

الجنائية 
. 1998جامعة بغداد سنة - رسالة ماجستير                                                              - 

مكفؽ عمي عبيد                                مسؤكلية الطبيب عف افشاء سر المينة - 10
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 المجالت: ثانيان 
 

. جامعة القاىرة- مجمة القانكف كاالقتصاد    تصدرىا كمية الحقكؽ- 1
. مجمة المحاماة    تصدرىا نقابة المحامييف بمصر- 2
. مجمة العدالة العراقية   تصدرىا كزارة العدؿ العراقية- 3
. المجمة الطبية العراقية   تصدرىا نقابة األطباء العراقية- 4
. مجمة المحامكف السكرية   تصدرىا نقابة المحامييف السكرية- 5
 

األبحاث كالمقاالت : ثالثان 
 

مجمة - سميماف مرقس  مسؤكلية الطبيب كمسؤكلية إدارة المستشفى. د- 1
 العدد الثاني فبراير سنة 7السنة -   القانكف كاالقتصاد

1937 .
مجمة - ضارم خميؿ محمكد في األساس القانكني إلباحة النشاط الطبي. د- 2

. 1978العدالة العدد الرابع سنة 
مجمة المحامكف - محمكد محمكد مصطفى  مركز األطباء في التشريع الجنائي. د- 3

. 1979 سنة 44 السنة 3 ك 2العدد - السكرية
مجمة القانكف – محمكد محمكد مصطفى مسؤكلية األطباء كالجراحيف الجنائية . د- 4

. 1948 سنة 18العدد الثاني السنة - كاالقتصاد
صالح بف غانـ السدالف األخطاء التي تقع مف األطباء كحدكد المسؤكلية في . د- 5

- بحث مقدـ لممؤتمر العممي األكؿ- الشريعة كالقانكف
. 1999األردف سنة - جامعة جرش- كمية الشريعة

بحث - خميؿ جريج نكاحي خاصة في مسؤكلية الطبيب المدنية- 6
منشكر في العدد الثالث مف النشرة السنكية لكمية الحقكؽ 

. بجامعة بيركت 
محاضرة - نبيو صالح مسؤكلية الطبيب الجنائية عف الخطأ الطبي. د- 7

. أماـ نقابة األطباء بالقدس
بحث مقدـ إلى مؤتمر         - عدناف إبراىيـ سرحاف                               مسؤكلية الطبيب المدنية0د- 8

 2000جامعة بيركت سنة–المسؤكلية المينية 
بحث مقدـ إلى مؤتمر –  عمي مصباح إبراىيـ                                مسؤكلية الطبيب الجزائية 0د-9

 2000جامعة بيركت سنة– المسؤكلية المينية 
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بحث – حساـ الديف االىكاني                                   مسؤكلية الطبيب العقدية عف فعؿ الغير 0د- 10
جامعة بيركت سنة – مقدـ إلى مؤتمر المسؤكلية المينية 

2000 
مؤتمر –  مارم ليمى خكرم                             مسؤكلية الطبيب الجراح عف خطأه الميني 0د- 11

 2000جامعة بيركت سنة – المسؤكلية المينية 
 

القكانيف : رابعان 
 

 1960لسنة  (16) قانكف العقكبات األردني رقـ  -1
 2001لسنة  (54) المعدؿ بالقانكف رقـ

 كتعديالتو 1969السنة  (11) قانكف العقكبات العراقي رقـ -2
 1972لسنة  (13)قانكف نقابة األطباء األردنية رقـ -3
 1984لسنة  (81)قانكف نقابة األطباء العراقية رقـ -4

 2002لسنة  (54)قانكف الصحة العامة األردني رقـ  -5

 1981لسنة  (89)قانكف الصحة العامة العراقي رقـ  -6

 2000مشركع قانكف الصحة العامة الفمسطيني لسنة -7

 لسنة  ( )مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ - -8

              2001لسنة (3)قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ -  9
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