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 وسائل اإلثبات في الخطأ الطبي 
 سعيد سالم عبد هللا الغامدى د.                                      

 دمة:ـالمق

 تكيد  لكنهدا المغدر،  فدي األطبدا  أخطدا  ضدد ىالدعاو  األخيرة اآلونة في تزايدت
 طدر  مد  طبدي كخطد  ضدمنيا بها يعتر  ال حاالت  هناك بل بالسرية  محاطة تبقى أو

عاقدات وفيات النتيجة. المستشفى إدارة أو الطبي،  حصديلة تكدو  القضدا   أمدا  وملفدات وا 
 وسددو  ورتهدد نتيجددة وأصددحا   مرضددى واألخددرى الفينددة بددي  ضددحيتها يددبه، طبيددة أخطددا 
 .تقدير

 بعدد  فددي ثقددته  وضددعوا االجتماعيددة والشددرائ  العمريددة الفئددات مختلدد  مدد  أبريددا 
 أو تهددور ضددحية بهبددوا لكددنه  الخددا   أو العددا  بالقطددا  سددوا  يشددتغلو  الددبي  األطبددا 

 يخضددد  لكدددي أنددد  علمندددا إبا خصوصدددا حقدددوقه  فضددداعت كفدددا ة  ضدددع  أو تقددددير سدددو 
 يقد  مد  لكد  الطبدي للخطد  ارتكابد  إثبات يت  أ  يج، دنيةوالم الجنائية للمسا لة الطبي،
 .(1)اإلثبات ع،  علي 

 يقدد  الجنددائي الخطدد  إثبددات عدد،  فدد   الجنائيددة  المددادة فددي اإلثبددات لقواعددد وتطبيقددا
 المعنددو  الددرك  فيهددا بمددا الجريمددة عناصددر ب ثبددات تتكلدد  التددي العامددة النيابددة عددات  علددى
 اإلصددابة أو الوفدداة إلددى أدى عمددل عدد  االمتنددا  أو العمددلب الجدداني قيددا  فددي يتمثددل والددب 
   ونتطر  في هبا البحث للموضوعات اآلتية:(2)الحبر و  الحيطة ببل  عد  نتيجة الخط 

 .الفصل األول: إثبات األخطاء المتصلة باإلنسانية الطبية
 .المبحث األول: تقدير األخطاء المتصلة باإلنسانية الطبية

 .الل القاضي بتقدير هبه األخطا المطل، األول: استق
 .المطل، الثاني: النصو  الواج، مراعاتها عند تقدير األخطا  الطبية

                                                 

  الطبي الجراحي في الشريعة اإلسالمية والقواني  العربية واألوروبية واألمريكية  منير رضا حنا: الخط (1)
 .613    202دار الفكر الجام   اإلسكندرية    

منير ريا  حنا: المسئولية المدنية لألطبا  والجراحي  في ضو  القضايا الفق  الفرنسي والمصر   دار  (2)
 .141    2002الفكر الجامعي اإلسكندرية  
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المبحث الثاني: إثبات األخطاء المتصلة باإلنسانية الطبية وطبيعة االلتزام محل 
 .المخالفة
 .المطل، األول: االلتزامات المرتبطة بالعالقة الطبية 
 .ات المرتبطة بالوظيفة الطبيةالمطل، الثاني: االلتزام 

 .الفصل الثاني: إثبات األخطاء ذات الطبيعة الفنية
 .المبحث األول: دور القاضي في مجال إثبات األخطاء ذات الطبيعة الفنية

 .المطل، األول: تقدير القاضي لخط  الطبي، 
 .المطل، الثاني: االستعانة بالخبرا  

 .الممارسة الطبيةالمبحث الثاني: محل اإلثبات في مجال 
 .المطل، األول: الخط  المدني 
 .المطل، الثاني: الخط  الجنائي 

 .الفصل الثالث: مسئولية الطبيب في القانون السعودي
 .خاتمة

 .قائمة المراجع
 الفصل األول

 إثبات األخطاء المتصلة باإلنسانية الطبية

تجعدددل منددد   تقضدددي القواعدددد العامدددة أ  الخطددد  شدددرط ضدددرور  للمسدددئولية المدنيدددة
األساس الب  تقو  علي   إب يج، على المضرور أ  يتمسك بخط  وق  مد  الفاعدل ويقدي  

   حتى يتمك  م  الحصول على التعوي .(6)الدليل علي  
تقددددو  المسددددئولية الطبيددددة ك صددددل عددددا  علددددى أسدددداس الخطدددد  مددددا عدددددا فددددي حدددداالت 

وهدبا يعندي أ  الطبيد،   تقو  فيهدا دو  وجدود خطد  ثابدت مد  جاند، الطبيد،  (4)استثنائية
 كقاعدة عامة ال يلتز  بالتعوي   إال إبا أثبت الضحية وجود خط  طبي م  جانب .

                                                 

    2002محمد رايس: المسئولية المدنية لألطبا  في ضو  القانو  الجزائر   دار هومة  الجزائر   (6)
142. 
 .151المرج  الساب      (4)
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وال يلتز  الطبي، بتحقي  نتيجدة  أ  شدفا  المدري   إال فدي حداالت اسدتثنائية  بدل 
يقدد  علددى عاتقددد  التددزا  ببددبل عنايدددة  وهددبا راجددد  إلددى الطبيعددة االحتماليدددة للعمددل الطبدددي  

طر تحددو  حددول نتائجدد .  يددر أ  بلددك ال يعنددي إعطددا  كامددل الحريددة للطبيدد، ووجددود مخددا
دددا بددداحترا  اختصاصددد  العلمدددي والفعاليدددة التقنيدددة  فدددي مباشدددرة اختصاصددد   إنمدددا يكدددو  ملزما
المرجدوة مندد  فددي العمدل الطبددي  مدد  مراعدداة واجبدات الحددبر واليقظددة  وكدل طبيدد، لدد  يددرا  

مددال أو عددد  احتددراز أو عددد  احتددرا  القددواني  هددبه القيددود كدد   يمددارس عملدد  برعونددة أو إه
 واللوائ   يكو  قد ارتك، خط  طبياا يستوج، قيا  مسئوليت  المدنية.

فهناك  إب  التزا  عا  يق  على عات  الطبي، بببل العناية الالزمدة وأخدبه بدالجهود 
شددفا  واليقظددة الضددروريي  لمددا يتفقددا  والظددرو  القائمددة واألصددول العلميددة الثابتددة بهددد  

با كدددا  التمييدددز بدددي  الحددداالت التدددي يلتدددز  فيهدددا  .(5)المدددري  وتحسدددي  حالتددد  الصدددحية  وا 
الطبي، بببل عناية والحاالت التي يلتز  فيهدا بتحقيد  نتيجدة يدإد  إلدى معرفدة متدى تكدو  
المسددئولية الطبيددة قائمددة علددى أسدداس الخطدد  ومتددى تقددو  دو  خطدد   فدد   بلددك مدد  شدد ن  

ا أ  يإد  إلى تحد يد المكل  بع،  إثبدات بلدك الخطد   فهدل يكلد  المدري  ب ثبدات أيضا
 .(3)خط  الطبي،  أ  يكل  الطبي، ب ثبات وفائ  بالتزام  وعد  ارتكا، أ  خطا؟ 

 المبحث األول
 تقدير األخطاء المتصلة باإلنسانية الطبية

  (2)تقددو  المسددئولية بوجدد  عددا  والمسددئولية الطبيددة بوجدد  خددا  علددى أسدداس الخطدد 
فد   الواقدد  يفدرز مدددى أهميدة البحددث فدي فكدرة الخطدد  ك سداس لمسددئولية األطبدا   بلددك لدبا 

ا الدبي  يقومدو  بالعمليدات  أن  متى تزايدت دعاوى مسا لة األطبا  ومساعديه   وخصوصا

                                                 

دارياا(   (5) سمير عبد السمي  األود   مسئولية الطبي، الجراح وطبي، التخدير ومساعديه  )مدنياا  جنائياا  وا 
 .60    2004منش ة المعار   اإلسكندرية  

 .62سمير عبد السمي  األود : مرج  سب  بكره     (3)
إبراهي  علي حماد  الحلبوسي: الخط  المهني والخط  العاد  في إطار المسئولية الطبية )دراسة قانونية  (2)

 .12    2002مقارنة( منشورات الحلبي الحقوقية  لفنا   
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  فدد   أمددر تحديددد المسددئول عدد  الضددرر يجعلنددا نبحددث (2)الجراحيدة ومددا تمثلدد  مدد  خطددورة 
 .(9)ى أساس  فكرة الخط  ع  معيار قانوني عا  تتحدد عل

 المطلب األول
 استقالل القاضي بتقدير هذه األخطاء

 عليد  وبندا ا .  تقصديرية مسدئولية الطبيد، مسدئولية أ  المصدر  القدانو  في األصل
 .(10)استثنا ا  إال تكو  ال العقدية المسئولية أساس على الطبي، مس لة ف  

با   والضدرر المباشر  الضرر ع  و يك التقصيرية المسإولية في التعوي  كا  وا 
 .  فقط المباشر الضرر ع  يكو  العقدية المسإولية في التعوي  ف   المباشر   ير

 :  الضـرر أنـواع

 المباشر: غير المباشر والضرر الضرر  -أ 
 الوفدا  كعدد  الخداط،  للفعدل نتيجدة كدا  مدا هدو المباشدر الضدرر بد   القدول يمكد 

 الوفدا  لعدد  نتيجدة الضرر يكو  أ  بمعنى.  إحداث  في أخرى أفعال تتدخل ول  بااللتزا  
 أجنبيدة أخدرى عوامدل تدداخل ع  عبارة فهو مباشر الغير الضرر أما.   يره دو  بااللتزا 
 .(11)بااللتزا   الوفا  عد  جان، إلى الضرر إحداث في تسببت

 المستشددفى إلددى فنقلدد  معددد  بمددر  مددري  معالجددة علددى طبيدد، اتفدد : بلددك مثددال
 فانتقلدددت الطدد، ألصدددول وفقدداا  بالعنايدددة يقدد  ولددد  احتياطاتدد   يتخدددب ولدد  يعالجددد  ولدد  ف هملدد 
 وأسددر أطفددال ويتمددت بالعدددوى المرضددى بدداقي وهلددك المددري  فهلددك المرضددى إلددى العدددوى
 إلهمددددال مباشدددرة نتيجدددة المددددري  فهدددالك.  مريضددده  فقددددا  جددددرا  مددد  مصدددائ، ولحقهدددا
 كدددبلك وهالكهددد  المستشدددفى فدددي المرضدددى سدددائر إلدددى العددددوى وانتقدددال لمعالجتددد   الطبيددد،
 توجبهدا التدي والعنايدة االحتيداط الطبيد، ل  يتخب ل  الب  المعد  المر  إلى مباشرة نتيجة
همالد  الطبيد، فخطد .  الطبدي الف  أصول  ثد  ومد  بالتزامد   يدو  لد  أند  معنداه للعدال  وا 
 تداله ومدا اليدت  عد  أمدا  .بدااللتزا  اإلخدالل عد  مباشرة نتيجة المرضى و المري  فهالك

                                                 

 .61لجراح  دار بعلبك  سوريا  بدو  سنة نشر    سمير عبد السمي  األود : مسئولية الطبي، ا (2)
 .54المرج  الساب :    (9)

 .93سمير عبد السمي  األود : مرج  سب  بكره     (10)
 .121المر  الساب :    (11)
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 فهدي أسدرته  ر، التزامدات تنفيدب عد  األوالد كعجدز األسرة  ر، هالك سببها مصائ، م 
 .  مباشرة  ير أضرار

 نتيجدددة تكدددو  التدددي األضدددرار هدددي المباشدددرة األضدددرار أ  إلدددى بلدددك مددد  ونخلددد 
 جهدددد ببدددبل توقيهدددا يسدددتطي  ال المضدددرور كدددا  التدددي وهدددي أحددددثها  الدددب  للخطددد  طبيعيدددة
.  الخطد  وبدي  بينهدا السدببية بعالقدة القانونيدة الناحيدة مد  تحدتفظ التدي وحدها وهي معقول 

 أحدددددث الددددب  للخطدددد  طبيعيددددة نتيجددددة تكددددو  ال التددددي وهددددي المباشددددرة   يددددر األضددددرار أمددددا
( الطبيدد،) عليدد  المدددعى يكددو  فددال الخطدد   وبددي  بينهددا السددببية عالقددة فتنقطدد  الضددرر 
 .  عنها مسإوالا 
 .  المتوقع غير والضرر المتوقع الضرر ـ ب

 عدد  بدالتعوي  المخطدد، الطبيد، يلتدز  التقصدديرية المسدإولية فدي ب ندد  القدول يمكد 
 أمدا.  العدا  للنظدا  مخالفداا  يعتبدر خطد  أخطد  ألند  المتوقد ؟  يدر والضرر المتوق  الضرر

 لمتوقدد ا الضددرر عدد  إال يسددال ال بالتزامدد  أخددل   الددب  المتعاقددد فدد   العقديددة المسددإولية فددي
 يلحدد  جسددي  خطدد  أو  دد  المتعاقددد مدد  صدددر إبا بلددك ومدد .  العقددد انعقدداد وقددت عقددالا 
 المددني القدانو  مد ( 221/2. )المدادة معندى فدي خطد ا  يكدو  بلدك فد   التدليس أو بالغ 

 إبا أمدا.  (12) جميعداا  المتوقد   يدر والضدرر المتوقد  الضدرر ع  يس ل ث  وم  المصر  
 متوقدد  كدا  بمدا إال ملزمددا يكدو  فدال المددي   مدد  تددليس عد  ئاا ناشد لدديس الوفدا  عدد  كدا 

 إلدددى تقدددد  كمغددد   فنانددداا  أ  فرضدددنا لدددو هندددا يثدددار الدددب  والسدددإال.  العقدددد وقدددت الحصدددول
 فمدا الطبيد، بخطد  صدوت  الفندا  وفقد مهنت   يجهل الطبي، وكا  حنجرت  لعال  الطبي،

 كدل مسدإولية حملنداه تقصديرية يد،الطب مسدإولية اعتبرندا إبا .(16)الضرر؟ شمول مدى هو
با.  فناندداا  باعتبدداره المددري  أصددا، الددب  الضددرر  عقديددة الطبيدد، مسددإولية أ  اعتبرنددا وا 

 كدا  فد با.  لصوت  عاد  شخ  أ  فقد م  ينش  الب  الضرر تعوي  ع  مسئوالا  ف ن 
 اسدتطاعة فدي يكد  لد  إبا أمدا.  كدامالا  بد  وحكد  القاضدي قد ره فوراا  تقديره يمك  التعوي 
 تبيندددد  لمددددا وفقدددداا  التعددددوي  يقدددددر أ  لدددد  فيجددددوز الحددددال فددددي التعددددوي  يقدددددر أ  القاضددددي

                                                 

 .112سمير عبد السمي  األود : مرج  سب  بكره     (12)
 .212المرج  الساب :    (16)
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 معيندة  مددة خدالل فدي القاضدي  يطالد، أ  فدي بدالح  للمضدرور االحتفاظ م  الظرو  
 المدددني القددانو  مدد 120: المددادة عليدد  نصددت مددا وهددبا.  التقدددير هددبا فددي النظددر ب عددادة
 طبقددا المضدرور لحد  الدبى الضدرر عد  التعددوي  دىمد القاضدي يقددر" بد   قضدت حيدث

 يتيسدر لد  فد   المالبسدة  الظرو  بلك فى مراعيا (14)( 222 - 221: )المادتي  ألحكا 
 فدى بدالح  للمضدرور يحدتفظ ا  فلد  نهائيا  تعيي  التعوي  مدى يعي  أ  الحك  وقت ل 
 ال قدد المسدتقبل ضدررال أ  علدى".  التقددير فدى النظدر ب عادة معين  مدة خالل يطال، ا 

 ثددد  تقدددديره  عندددد القاضدددي حسدددا، فدددي يددددخل فدددال بدددالتعوي   الحكددد  وقدددت متوقعددداا  يكدددو 
 مثدال آخدر؟ تعويضداا  يطلد، أ  للمدري  فهدل مند   تفداق  عمدا بلدك بعدد الظدرو  تتكش 
 الرإيدددا فدددي لقصدددور المرضدددى أحدددد عدددي  فدددي جراحيدددة عمليدددة يجدددر  الدددب  الطبيددد،: بلدددك

 الضددرر  يتطددور ثدد  بددالتعوي   ويحكدد  بددالمري  ضددرراا  لحدد ي العمليددة فددي خطدد  فيرتكدد،
 بتعدددددوي  يطالددددد، أ  للمضدددددرور فهدددددل الطبيددددد،  لخطددددد  نتيجدددددة المدددددري  بصدددددر فيكددددد   
 .(15)جديد؟

 مدددد  اسددددتحدث عمددددا بددددالتعوي  جديدددددة دعددددوى فددددي يطلدددد، أ  للمضددددرور يجددددوز
 يمند  وال األول  التعدوي  تقددير عندد القاضدي حسدا، فدي دخدل قدد يكد  لد  ممدا الضدرر 

 عند   بتعدوي  حكد  أ  يسدب  لد  الجديدد الضدرر أ  إب بد   المقضدي الشي  قوة بلك م 
 لهدددبا وفقددداا  بدددالتعوي  وحكددد  الضدددرر  قيمدددة قددددر القاضدددي كدددا  إبا كمدددا.  فيددد  قضدددى أو

 كد   متوقعداا  يكد  لد  تناقصداا  الضدرر تنداق  عد  بلدك بعدد الظدرو  تكشدفت ثد  التقدير 
 اسدترد قدد المصدا، أ  بلدك بعدد تبدي  ثد  ه بصدر  أفقدده خطد  عد  بتعدوي  لمدري  قضى
 التعددوي  تقدددير فددي النظددر يعدداد أ  الحالددة  هددبه فددي يجددوز فددال اإلبصددار  قددوة مدد  شدديئاا 

 فدي المعيدار أ  بالبكر جدير.  ب  المقضي الشي  قوة حاز قد التقدير هبا أل  إلنقاص ؟

                                                 

في المسئولية المدنية  المجلة النقدية للقانو  والعلو  السياسية   زاهية حورية سي يوس   الخط  الطبي (14)
 .21 - 55      2002العدد األول  
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 بمدددا ال قدددالا ع توقعددد  يمكددد  بمدددا العبدددرة أ  أ .  شخصدددي ال مددداد  معيدددار الضدددرر توقددد 
 .  (13) شخصياا  الطبي، يتوقع 

 هنداك ولديس فعدالا  يقد  ل  ضرر هو(: prejudice eventuel) المحتمل الضرر
 فعددالا  يقدد  عندددما إال عدد  للتعددوي  محددل فددال يكددو   ال وقددد يكددو  فقددد.  وقوعدد  يإكددد مددا

 ضدددر،ال جريمددة فددي المددته  أ : » فيدد  جددا  إب القضددائي اإلجتهدداد عليدد  اسددتقر مددا وهددبا
 كاندت ولدو أحددثها التدي اإلصدابة عد  حصدولها المحتمدل النتدائ  جميد  عد  مسدإوالا  يكدو 
 متعمدداا  كدا  أند  يثبدت لد  مدا فيد  اإلهمال أو العال  في كالتراخي مباشر  ير طري  ع 

 . (12) المسإولية لتجسي 
 إب  فددالمري .  المسددتقبل فددي بتحققدد  مددرتبط المحتمددل الضددرر أ  نجددد هددبا وعلددى

 التعدوي  يطلد، أ  يسدتطي  ال رجلد  فتكسدر نقلد  أثندا  الممرضدي  أيدد  مد  يسقط الب 
 فهددو يكددو  ال وقددد يكددو  قددد هددبا أل  عاهددة؟ أو علددة أو عجددز مدد  يصدديب  أ  عسدداه عمددا
 أمددا التعددوي   عندد  طلدد، الضددرر هددبا تحقدد  فدد با مسددتقبل  ضددرر إباا  فهددو محقدد    يددر

 يكددددو  فددددال لهددددبا اإلصددددابة  توقدددد فددددي اآل  محقدددد   يددددر ضددددرر فهددددو المحتمددددل الضددددرر
 المحكمددددة بدددد  قضددددت مددددا وهددددبا.  (12)فعددددالا  وقوعدددد  حددددال فددددي إال واجبدددداا  عندددد  التعددددوي 
 .  (  1966نوفمبر 2) في مصر في  المختلطة

 .  وق  إبا إال عن  للتعوي  محل ال المحتمل الضرر أ  رأينا وهكبا
 :  تقدير القاضي للمسؤولين

 المسدددددإولية فدددددي عنددددد  العقديدددددة ليةالمسدددددإو  فدددددي يختلددددد  التعدددددوي  فدددددي التضدددددام 
 مددري  بعددال  مختلفددة بالتزامددات أطبددا  عدددة التددز  إبا العقديددة المسددإولية ففددي التقصدديرية 

.  لد  ووصدف  للمدري  ب  نص  الب  العال  حدود في التزام  ع  مسإول طبي، كل كا 
 ري المد إصدابة إلى عمليت  أدت الب  الجراح الطبي، خط  ع  يس ل ال التخدير فطبي،
 تجدداه التزامدداته  أ  اعتبددار علددى بيددنه   التضددام  بوجددود للقددول محددل ال أندد  بلددك.  بشددلل

 عددة اجتمد  إبا بيدنه  قائمداا  التضدام  يكدو  العكدس  على أن  حي  في.  مختلفة المري 
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 بلددك عدد  ونجدد  العددال  فددي أهملددوا أو التشددخي   فددي وأخطدد وا معددي  التددزا  ألدا  أطبددا 
 وتكدددددو  المدددددري   تجددددداه مسدددددإوليته  فدددددي متضدددددامنو  ميعددددداا ج فددددد نه  للمدددددري   ضدددددرر

 أكدتددد  مدددا وهدددبا.  مدددنه  واحدددد لكدددل مئويدددة نسدددبة القاضدددي يعدددي  أو متسددداوية  مسدددإوليته 
 المسدإولو  تعددد إبا: »أند  على نصت والتي المصر  المدني القانو  م ( 139) :المادة
 فيمدا المسدإولية كدو وت الضدرر  بتعدوي  التزامداته  فدي متضدامني  كانوا ضار عمل ع 
 .(19)التعوي "  في منه  كل نصي، القاضي عي  إبا إال بالتساو  بينه 

 ب دخددال إلددزا  دو  الكامددل بتعويضدد  المسددإولي  أحددد مطالبددة يختددار أ  وللمضددرور
 المسإولية. في الشركا 

 إبا أمدا.   معداا  الخطد  لكدل نتيجدة لحدوثد  لالنقسدا  قابل الغير الضرر ف   ث  وم 
 الضدرر نصد  أحددث لدو كمدا بالدبات  األخطا  أحد في  تسب، الب  الضرر تحديد أمك 

 .  المقدار بلك ع  إال الفاعل يس ل فال بالتعيي  
 :  المتعددين المسؤولين بين التضامن تقدير القاضي لشروط

 :  المتعددين المسؤولين بين التضامن لقيام يشترط
 صدلة قيدا  مد  بدد ال التدي السدببية الرابطدة عند  والتعوي  خط  كل بي  تتحق  أ 

 فدددي السدددب، أنددد  باعتبددداره عنددد   صددددر خطددد  بكدددل إنسدددا  كدددل يلتدددز  وبهدددبا مباشدددرة  سدددببية
 :(20)التالية  الشروط تتوافر أ  وج، متعددي  الخط  مرتكبو كا  ف با.  حدوث 

 فدي ورثتد  عند  يسد ل أ  يمكد  ال الطبيد، فخطد :  خطد ا  ارتكد، قدد مدنه  كل يكو  أ  [1]
 وبالتدالي.  مهنتد  فدي معد  يشدتركوا لد  أنهد  كمدا خطد   أ  يقترفدوا ل  ألنه  ات ؟وف حال
 التعدوي  دفد  عد  مسدإولو  أنهد  إال المسدإولية  فدي معد  متضدامني   يدر ورثت  ف  
 .  التركة م  نصيب  حدود في كل

 مدنه  واحدد ع  الصادر فالخط .  منه  كل قبل م  ب  ومعترفاا  محدداا  الخط  يكو  أ  [2]
 .  الباقي  دو  محدث  إال عن  يس ل ال فقط

                                                 

    2002  دار المعار   القاهرة  عبد الجليل مختار : المسئولية المدنية ع  األخطا  الطبية (19)
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 أحدثددد  الدددب  الضدددرر بات هدددو دددد بخطئددد  مدددنه  كدددل أحدثددد  الدددب  - الضدددرر يكدددو  أ  [6]
 كددا  الشددروط  هددبه تددوافرت فدد با.   واحددداا  مددنه  الواقدد  الضددرر يكددو  أ  أ : اآلخددرو 

 وطبيعتهددددا األخطددددا  جسددددامة عدددد  النظددددر بصددددر  بيددددنه  فيمددددا متضددددامني  المسددددإولو 
 .(21)مفترضة  اعتبارها وأ وثبوتها

 المطلب الثاني
 عند تقدير األخطاء الطبيةالنصوص الواجب مراعاتها 

 الفقدددد  انتهددددى:  درجتهددددا او نوعهددددا كددددا  ايددددا اخطددددائه  كددددل عدددد  االطبددددا  مسددددئولية
 او جسدديما فنددي او مداد  خطدد  كددل عد  االطبددا  بمسدا لة جديدددة وجهددة تبندي الددى الحدديث
  يددر بالمسددئولية يتعلدد  فيمددا العامددة للقواعددد يخضددعو  جدداهاالت لهددبا وفقددا فاالطبددا  يسدديرا

 خطئد  عد  يسد ل كمدا واليسدير الجسي  المهني او الفني خطئ  ع  الطبي، فيس ل العمدية
 المخطد، مسدئولية رتبدت التدي القانونيدة النصدو  ا  حيدث اسدتثنا  بد   يتمت  وال.العاد 
 وقددد الفنيددي  و يددر الفنيددي  بددي  المخطئددي  ناحيددة مدد  تفددر  ولدد  عامدد  وردت خطئدد  عدد 
 تخضدد  الجنائيددة الطبيدد، مسددئولية ا  لددبلك تبعدا فتقددرر االخيددر االتجدداه هددبا القضددا  سداير

 كددل عدد  تقددو  الجنائيددة الطبيدد، مسددئولية وبدد   العمديددة  يددر المسددئولية فددي العامددة للقواعددد
. يسديرا او جسديما ماديا او فنيا الخط  بلك كا  سوا  اليقي  وج  على حق  في ثابت خط 
 مشدروطة الطبيد، عمدل اباحدة ا :  بدالقول االتجداه هدبا علدى المختلفة المحاك  علقت وقد
 او االصددول هدبه اتبدا  فددي فدرط فدابا المقددررة العلميدة لالصدول مطابقددا مايجريد  يكدو  بد  

 تحدرزه وعدد  تقصديره او ونتيجت  الفعل تعمده بحس، الجنائية المسئولية علي  حقت خالفها
 اال عنايدة ببدبل المدري  تجداه التزامد  كدا  وا  الطبيد، ا  الدى ننتهدي لبا. ل عم ادا  في
 يسد ل فالطبيد، السدليمة العلميدة االصدول مد  ومتفقدة يقظدة تكدو  ا  يجد، العناية هبه ا 
 .(22)يسيره  كانت ولو اخطائ  ع   يره كما

 المريض: رضاء
 بد  يقدو  مدا باحدةال سدب، المدري  رضدا  بد   تفيدب التدي المقولدة الدى البع  اتج 

 لد  خالصدا حقا ليس جسم  سالمة في المري  ح  ا  الرأ  هبا يعي، ما ولك  الطبي،
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 جسددم  سددالمة فددي حقدد  علددى باالعتدددا  المددري  رضددي فددابا اجتماعيددة طبيعددة بو ولكندد 
 فددا  هددبا وعلددى االجتمدداعي الجاندد، دو  الفددرد  الجاندد، الددى ينصددر  الرضددا  هددبا فددا 

 النظددا  مدد  انهددا حيددث الجسدد  بسددالمة المسدداس الباحددة عامددا باسددب يعددد ال المددري  رضددا 
 بهددد، فقدددد الجندددائي القصدددد انتفدددا  امدددا.  المجتمددد  مصدددلحة تقتضدددي  امدددر وحمايتهدددا العدددا 

 اباحدة اسداس بد   القدول الدى وبهد، للجريمدة المعندو  الرك  اطار في البحث الى البع 
 االضددرار الددى تتجدد  لدد  ارادتدد  ال  الطبيدد، لدددى الجنددائي القصددد انتفددا  هددو الطبددي العمددل
 الجندائي القصدد بدي  يخلدط الدرأ  هدبا ا  والواقد  شدفائ  الدى اتجهت وانما المري  بصحة

 العمدددددل الباحدددددة اساسدددددا يكدددددو  ا  يصدددددل  ال وبالتدددددالي الجريمدددددة ارتكدددددا، علدددددى والباعدددددث
 .(26)الطبي

 مددد  الطبيددد، اعفددا  الدددى يرمددي الفقددد  فددي اتجددداه ظهددر فقدددد العالجيددة الضدددرورة امددا
 يصدددمد ال االتجددداه هدددبا ا  اال العالجيدددة الضدددرورة تدددوافر علدددى ت سيسدددا الجنائيدددة لمسدددئوليةا

 الجندددائي القدددانو  فدددي معنددداه لددد  عدددا  ظدددر  الضدددرورة حالدددة ال  وبلدددك النقدددد امدددا  بددددوره
 لهددبه المنظمددة واللددوائ  للقددواني  اهدددار هددو خددا  كمعنددى العالجيددة بالضددرورة واالعتددداد
 اسدداس ا  الددى الغالدد، الددرأ  يددبه، القددانو  بمقتضددى قددررم حدد  اسددتعمال وحددول.المهنددة
 خدالل مد  فالمشدر  القدانو  بمتقضدى مقدرر ح  استعمال الى ترج  الطبي، اعمال اباحة

 االعمدددال مباشدددرة والجدددراحي  لالطبدددا  يدددرخ  والجراحدددة الطددد، لمهندددة المنظمدددة القدددواني 
 ولدو شدفائ  الدى تتجد  انهدا  دا مدا المدري  حالة تستوحيها التي المختلفة والجراحية الطبية

 .(24)جسم   بسالمة مساسا تضمنت
 يعدد ال الجدراح او الطبي، ب  ) المختلفة المحاك  قضت الفق  الي  به، لما وت ييدا

 الجراحيدة العمليدات اجدرا  فدي لد  رخد  قدد مهنتد  قدانو  ال  عمددا الجدرح لجريمة مرتكبا

                                                 

القانو   الدار  في وضوابطها حدودها - الطبية األخطا  ع  الجنائية راضي: المسإولية محمد ايناس (26)
 وما بعدها. 125    2009العربية  بيروت  
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 وهددبا(. الجددرح فعددل عدد  الجنائيددة مسددئوليت  ترتفدد  وحددده التددرخي  وبهددبا المددر  ب جسددا 
 .(25)والقضا   الفق  في السائد الرأ  هو

 المبحث الثاني
 إثبات األخطاء المتصلة باإلنسانية الطبية وطبيعة االلتزام محل المخالفة

 المطلب األول
 االلتزامات المرتبطة بالعالقة الطبية

 لمهنــــة الفنيــــة باألصــــول لهــــا صــــلة ال التــــي والشــــر ية النظاميــــة المخالفــــات وهــــي
 :أبرزها ومن الطب

 ومثلهددا( 29/1 ) المختصددة الحكوميددة الجهددة مدد  تددرخي  دو  الطبددي العمددل ممارسددة [1]
( 29/2 ) للحقيقدة مطابقدة  يدر بيانات أو مشروعة  ير بطر  ترخيصاا  استحصل م 
 خالفدداا  طبددي عمددل لمزاولددة أهددل أندد  يعتقددد الجمهددور تجعددل دعائيددة وسدديلة اسددتعمل أو

 الطددد، مهندددة مزاولدددي علدددى تطلددد  التدددي األلقدددا، مددد  لقبددداا  انتحدددل أو( 29/6 ) للحقيقدددة
( 29/4.) 

 أصدددل أ  مددد  المالكيدددة فقهدددا  إليددد  بهددد، مدددا مددد  متفقدددة نظامددداا  المقدددررة المبددداد  وهدددبه
  يددددر الطبيدددد، أ  لددددي يظهددددر والددددب  (23)الحدددداك   إب  هددددو الطبددددي العمددددل مشددددروعية
 مد  منعد  األمدر لدولي يسدو  ةأكاديمي د جهدة مد  شدهادة علدى يحصل ل  والب  النظامي

 بدل الضدما  يوج، ال للترخي  حمل  عد  مجرد لك . علي  افتيات  على وعقاب  عمل 
 فدانتف  فعدالا  العدال  مدارس وقدد تامة خبرة صاح، كا  متى ل  المرخ  كالطبي، هو
 .(22)اهلل رحم  إبراهي  ب  محمد الشيخ اختاره ما وهبا. المرضى ب 

 فدي مريضداا  أ  يعلد  الب  الطبي، على يج، ف ن : المري   عال ع  الطبي، امتنا  [2]
. الضدرورية العنايدة يتلقى أن  م  يت كد أ  أو الممكنة المساعدة ل  يقد  أ  خطرة حالة
 لمدددري  الصدددناعي اإلنعدددا  أجهدددزة اسدددتخدا  عددد  الطبيددد، امتندددا : بلدددك أمثلدددة ومددد 

 التددخل عد  لطبيد،ا امتندا  أو. اسدتخدامها المحتضدر طلد، إبا الموت لخطر معر 
                                                 

 .161المرج  الساب :    (25)
أحمد هديلي: تباي  المراكز القانونية في العالقة الطبية وانعكاسات  على قواعد اإلثبات  المجلة النقدية  (23)

 .125 - 22      2002للقانو  والعلو  السياسية  العدد االول  
 .122المرج  الساب :    (22)
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 تيميدة ابد  اإلسدال  شديخ قدال. مند  الخدو  أو الدوديدة الزائددة انفجار حال في العالجي
  فمدددددات  يفعدددددل فلددددد  سدددددقي أو ب طعدددددا    شدددددخ    إنجدددددا  علدددددى قددددددر مددددد : )اهلل رحمددددد 
 .(22)(ضمن 

 بعدد إال عالجيداا  تددخالا  يتددخل أ  للطبيد، يجوز ال ف ن : بالعال  المري  رضا تخل  [6]
 إبا وليدد  أو) بدد  يدد ب  لمددا مدددركاا  عدداقالا  بالغدداا  يكددو  بدد   أهددالا  كددا  إبا ري المدد موافقددة
 وأثددر خطورتدد  ومدددى مرضدد  تشددخي  الطبيدد، لدد  يبددي  أ  بعددد( األهليددة ندداق  كددا 

 اهلل صدددلى اهلل رسددول( 29)لدددونا : )قالددت عنهددا اهلل رضددي عائشددة عدد . الطبددي اإلجددرا 
 أنهكد  ألد : قال أفا  فلما  للدوا  المري  يةكراه: فقلنا تلد وني ال أ  ف شار وسل  علي 
 . (60)( ُلد   إال منك  أحد يبقى ال  تلدوني ال أ 

 أو) العاجلددة الحدداالت فددي المددري  إب  علددى الحصددول ضددرورة مدد  يسددتثنى لكدد 
 للطبيد، تبدي  ضدرورة الدنفس على والخو   (61)المحظورات تبي  الضرورات أل ( الخطرة
 الطبيدد، علدى لدديس ف ند  بدد  يد ب  ولدد  العدال  عدد  المدري  ندد امت لدو أمددا. االسدتئبا  تدرك

دراك أهليدددة عددد  المدددري  امتندددا  كدددا  متدددى عالجددد  تدددرك إبا مسدددئولية  قدددال. ألثدددره تدددا  وا 
 تدرك فد  : ) عابددي  ابد  وقال. (62)( نفع  ظ  ولو مر  في التداو  يج، ال: )البهوتي
. (66)( مددات حتددى او التددد عدد  امتندد  مدد  بخددال  عصددى  فقددد هلددك حتددى والشددر، األكددل
 اهلل صددلى النبددي أتددت سددودا  امددرأة أ  عنهمددا اهلل رضددي عبدداس ابدد  رواه مددا لددبلك ويدددل
نددي ُأصددر  إنددي: فقالددت وسددل  عليدد   ولددك صددبرت   شددئت   إ : قددال. لددي اهلل فدداد ُ   أتكشدد  وا 

                                                 

 .129المرج  الساب :    (22)
أحمد د  : عبد الراز  بولنوار  التزا  الطبي، ب عال  المري   المجلة النقدية للقانو  والعلو   (29)

 .142 - 123      2002السياسية  العدد األول  الجز  الثاني  
 .121المرج  الساب :    (60)
 .193المر  الساب :    (61)
لمسئولية الطبية  دراسة مقارنة  مبكرة لنيل شهادة الماجستير  فر  عقود فريد عيسوس: الخط  الطبي وا (62)

 .42    2006ومسئولية  كلية الحقو   جامعة الجزائر  
 .49المرج  الساب :    (66)
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 لددي اهلل فدداد ُ  أتكشدد  إنددي: فقالددت. أصددبر: فقالددت يعافيددك   أ  اهلل دعددوت شددئت   وا   الجن ددةُ 
 .(64)لها  فدعا. أتكش  ال أ 

 أفضددى سددوا  مريضدد  سددر إفشددا  للطبيدد، يجددوز ال أندد  األصددل: المرضددي السددر إفشددا  [4]
  المددددري  خصوصددديات مدددد  فهدددبا عملددد  لممارسددددة نتيجدددة عرفددد  أو إليدددد   المدددري  بددد 

 سدددورة" )راعدددو  وعهدددده  ألمانددداته  هددد  الدددبي : "تعدددالى قدددال األماندددة حفدددظ مددد  وحفظهدددا
 أسددددرار علددددى أميندددداا  -الطبيدددد،– يكددددو  أ  ينبغددددي و: )حددددا ال ابدددد  قددددال(. 2:المإمنددددو 
 علدى  يدره إطدال  فدي لد  ي ب  ل  أن  إب المري   بكره ما على أحداا  يطل  فال المري 

 .(65)( بلك
 مدر    عد  اإلبدال  أو جندائي  حدادث عد  ناجمدة وفداة ع  كاإلبال  مشروعية لحاجة إال

با معد    .قضائية جهة م  أمر ببلك ل  صدر وا 
 علددى دوا  يجددر، أ  مثددل -: مشددروعة مصددلحة تحقيدد  أو الشددفا  لغيددر العددال   إجددرا [5]

 رجلدد  فددي يحدددث أ  شددخ  مندد  يطلدد، أو  (63)البحددت العلمددي البحددث وهدفدد  المددري 
 أ  ألحددد   يحددل ال أن دد  واتفقددوا: )حددز  ابدد  قددال. العسددكرية الخدمددة مدد  ليعفددى عمليددة آثددار
 بقطددد  التدددداو   يددر فدددي  نفسددد  يددإل   أ وال أعضدددائ  مددد  عضددواا  يقطددد  وال  نفسددد  يقتددل

 قددال كمددا   تعددالى هلل ملددك هددو إنمددا اإلنسددا  جسددد أ  وبلددك. (62)( خاصددة األلدد  العضددو
 سددددورة" )قدددددير شددددي    كددددل علددددى وهددددو فدددديه  ومددددا األر  و السددددموات ملددددك هلل: "تعددددالى
م  بما ملك   في يتصر   أ  ألحد يح  وال(. 120:المائدة  .مالك  يحر 

 أو المددري  شددفا  لدديس عليدد  الباعددث أل  للمسددإولية موجبدداا  مددلُ الع هددبا كددا  ولددبا
 .شك بال المري  ضرر يقصد ل  الطبي، أ  م   مشروعة مصلحة تحقي 

 المطلب الثاني
 االلتزامات المرتبطة بالوظيفة الطبية

                                                 

 .51المرج  الساب :    (64)
ة لنيل عز الدي  حروز : المسئولية المدنية للطبي، أخصائي جراحة في القانو   دراسة مقارنة  مبكر  (65)

 .53    2001شهادة الماجستير  كلية الحقو   
 .31المرج  الساب :    (63)
 .36المرج  الساب :    (62)
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 والمقصددود الفنيددة  والقواعددد األصددول علددى الطبيدد، فيهددا يخددر  التددي األخطددا ُ  وهددي
 األطبدا  بدي  وعملياا  نظرياا  عليها المتعار  والقواعد الثابتة األصول -: والقواعد باألصول

 قديمدةا  مقدررة علومداا  كاندت سدوا  (62)الطبدي العمدل وقدت طبيد، كل بها يل  أ  يج، والتي
 :بشرطي  علمية أصوالا  تعتبر فهبه اكتشافها طرأ مستحدثة علوماا  كانت أو
 . الطبية باألبحاث ختصةالم الجهات مثل معتبرة جهة م  صادرة تكو  أ  [1]
 .(69)بكفا تها الخبرة أهل يشهد أ  [2]

 مهندة تحكد  التي القواعد و األصول ع  االنحرا : هو الفني الخط  ف  : وب يجاز
 .ل  ممارسته  عند أهلها وتقي د الط،

 الموجد، والخطد  .الفعدل في وخط  التشخي  في خط  قسمي  على األخطا  وهبه
 اآلرا   فيددد  تختلددد  وال الفندددي النقدددا  يحتمدددل ال   فاحشددداا  خطددد ا  يكدددو  أ  بدددد ال للضدددما 

 .الرعونة أو اإلهمال أو الجهل نتيجة إال يحصل ال الحال بطبيعة وهبا
 هددد22/2/1401 فددي 225 رقدد  المكرمددة بمكددة الشددرعية الطبيددة اللجنددة قددرار صدددر

 توصدلال تد  الب  التشخي  أ  وقررت بمكة مستشفى في العاملي  األطبا  سبيل ب خال 
 التهدا، مد  المدرارة التهدا، أو الزائددة التهدا، اشدتباه وهدو العملية قبل األطبا  قبل م  إلي 

 عد  ندات  بريتدوني التهدا، مد  العمليدة أثندا  فدي وجد ما م  يتمشى تشخي  هو بريتوني
 .(40)الفنية الناحية م  خط  التشخي  يعد ال ث  وم  البنكرياس في حاد التها،

. مماثدل جدراح أو طبيد، فيد  يقد  أ  يمكد  ال الدب  هو الفاح  أو الجسي  والخط 
 نفددس فددي والمسددتوى المهنددة نفددس فددي متوسددط طبيدد، يفعلدد  مددا المعددال  الطبيدد، فعددل فدد با

با: )اهلل رحمدد  الشددافعي قددال. (41) بالخطدد  يوصدد  ال سددلوك  ف ندد  الظددرو   الرجددل أمددر وا 
 مثلد  يفعدل مدا فعدل كدا  فد    ل فع م  فتلفوا دابت  يبيطر أو   الم  يخت  أو يحجم  أ 

                                                 

 .32المر ج  الساب :    (62)
 .103فريد عيسوس: مرج  ساب      (69)
 .109المرج  الساب      (40)
 .116المرج  الساب      (41)
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 مدا فعدل كدا  وا   عليد  ضدما  فال بالصناعة العل  أهل عند ب  للمفعول الصالح في  مما
 .(42)(ضام  فهو ب  عالماا  وكا  الصالح أراد م  مثل  يفعل ال

 الفصل الثاني
 إثبات األخطاء ذات الطبيعة الفنية

 المبحث األول
 ات الطبيعة الفنيةدور القاضي في مجل إثبات األخطاء ذ

 اعتدددا  يمثددل مسدداس أ  أ  واعتبددر البشددر  الجسدد  بسددالمة المسدداس حددر  القددانو 
 وفدددي انددد  الدددى مشددديرا جريمددة يشدددكل الوضددد  فدددا  وبالتددالي القدددانو  يحميهدددا مصدددلحة علددى

 وهدددددبه محدددددددة اسدددددتثنا ات عليددددد  وردت وانمدددددا عامدددددا يدددددرد لددددد  التحدددددري  هدددددبا فددددد   المقابدددددل
 .(46)معينة  ضوابط وف  جا ت وانما امطلق ترد ل  االستثنا ات

 الدددى بوضدددوح اشدددارت عنددددما العمددداني الجدددزا  قدددانو  مددد  62 المدددادة عنتددد  فالدددب 
 مساسددا تمثددل انهددا مدد  بددالر   جريمددة يمثددل ال فيهددا المرتكدد، الفعددل اعتبددرت معينددة احددوال

 ةواالسددداتب ب بندددائه  اآلبددا  يلحقهدددا التددي الت ديددد، ضددرو،:  ومنهدددا البشددر  الجسددد  بسددالمة
 ابا الرياضدية االلعدا، اثندا  تقد  التدي العند  واعمدال العدر  يبيحد  مدا حددود في بطالبه 

 الفد  اصدول علدى المنطبقة الطبية والعالجات الجراحية والعمليات اللعبة قواعد روعيت ما
 الضددرورة حدداالت فددي او الشددرعيي  ممثليدد  رضددا  او برضدداه او العليددل بطلدد، اجريددت ابا

 ال المهنددة فدد  الصددول وفقددا تدد  ابا والجراحددي الطبددي العمددل مارسددةم ا  ثدد  ومدد  الماسددة
 .(44)التجري   لدائرة يخض 

 كيفية اإلثبات:
 :منها التي الشر ية اإلثبات أدلة  لى المسؤولية موجب إثبات في القاضي يعتمد

 ولددو إليهدا اسدتناداا  الحكد  القاضددي يثبدت كاملدة حجدة واإلقددرار األدلدة  أقدوى وهدو اإلقدرار [1]
 .  آدمي بح  مرتبطاا  دا  ما أنكره أو إقراره ع  رج 

                                                 

 .115المرج  الساب :    (42)
مكار : الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لإلثبات في المواد المدنية  دار  نبيل صقر: نزيهة (46)

 . 141    2009الهدى  القاهرة  
 .219المرج  الساب :    (44)
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 كاندددت فددد با معدددي   فعدددل   علدددى مسددداعد أو ممدددر  أو آخدددر طبيددد، شدددهادة مثدددل والشدددهادة
دة   اإلثبدات فدي يشدترط ما فيها يشترط ف ن  معينة واقعة حصول على الشهادة  وأمدا. بعام 
 مدد  إال يقبددل ال فهددبا العلمي ددة األصددول مخالفددة أو اإلجددرا  فددي التقصددير علددى الشددهادة

 .(45)اختصا  و خبرة أهل
 لهددا يكددو  أ  بشددرط. المستشددفيات سددجالت فددي الموجددودة والتقددارير الخطيددة المسددتندات [2]

 .  العبث م  عليها يحافظ وأ  خاصة حماية
 :  اإلثبات أثر

 محضدداا  نظاميدداا  خطدد  يكدو  أ  إمددا الطبيدد، مدد  الحاصدل الخطدد  أو الخلددل يخلدو ال
 وعقوبتدد  العددا  للحدد  راجدد  فهددبا تددرخي  دو  العمددل ممارسددة مثددل بدد  للمددري  عالقددة ال

 اللجنددة قددرار أمثلتدد  ومدد  .(43)عليدد  االطددال  ويمكدد  الطدد، مهنددة مزاولددة نظددا  فددي محددددة
 كدددا  أنددد  المدددري  ادعدددى فقدددد هدددد14/5/1412 فدددي 924 رقددد  بالريدددا  الشدددرعية الطبيدددة
 أوجدا  لد  وحصدلت سديربوا عمليدة لد  ف جرى الطبي، راج  وأن  بسيطة بواسير م  يعاني

 قددررت ثدد  الخددا  الحدد  فددي اللجنددة حكمددت وقددد .وبواسددير وبقايددا ناسددور ب نهددا فشددخ 
 طبيدد، أندد  حيددث اختصاصدد  تجدداوز قددد( الطبيدد،) عليدد  المدددعى أ  العددا  للحدد  بالنسددبة

 .العا  للح  عقوبة نحوه اتخبت فقد لبا الجراحة بعمل وقا  بولية مسالك مقي 
 المطلب األول

 قاضي لخطأ الطبيبتقدير ال

 نوعدد  كددا  مهمددا خطئدد  عدد  الطبيدد، مسددئولية أ  وقضددا ا  فقهدداا  عليدد  المسددتقر مدد 
 مدد  يتثبددت أ  القاضددي علددى ويجدد،   يسدديراا  أو جسدديماا    ماديدداا  أو فنيدداا  خطدد ا  كددا  سددوا 
 فددي الخبددرا  بددرأ  االسددتعانة وعليدد    لديدد  كافيدداا  ثبوتدداا  ثابتدداا  يكددو  وأ    الخطدد  هددبا وجددود
 المهندي مسدتواه مد  يقدظ طبي، م  يق  ال الطبي مسلك  م  تقصير كل ع  فيس ل. بلك
 خطئد  عد  يسد ل كمدا   المسدئول بالطبيد، أحاطت التي الخارجية الظرو  نفس في وجد

 فددي المخددت  الطبددي القسدد  إلددى المددري  نقددل فعددد .  جسددامت  درجددة كانددت أيدداا  العدداد 
 خطئد  عد  يسد ل أند  كمدا  الطبيد، وليةمسدإ  يسدتوج، فاحشاا  خط ا  يشكل المناس، الوقت

                                                 

 .142المرج  الساب :    (45)
 .215المرج  الساب :    (43)



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

019 

 هددو كددا  إبا ممددا والت كددد زجاجتدد  علددى االطددال  دو  بمخدددر المددري  حقدد  فددي المتمثددل
 يشددترط ال كددا  وا   أندد  علددى اسددتقر القضدا  أ  كمددا.  آخددر شددي  أو طلبدد  الددب  المخددر
 هدبا  يكدو  أ  يشدترط أند  إال   الفندي عملد  ع  الطبي، مسئولية تقد  حتى الجسي  الخط 
 .(42)اإلحتراز عد  و الرعونة و اإلهمال بي  الطبي الخط  ويتنو .  ومتميزاا  محققاا  الخط 
 جراحيددددددة عمليددددددة أثنددددددا  طفددددددل جددددددو  فددددددي اح الجددددددر الطبيدددددد، كتددددددرك :اإلهمــــــال:  أوالا 

 لتفددددداد  إحتيددددداط يتخدددددب لددددد  ألنددددد  وبلدددددك العمليدددددة فدددددي إسدددددتعملها ثالثدددددة ضدددددمادات إحددددددى
 .(42) األمثلة م  لكب ومثل – المري  جو  في نسيان 
 الفخدددددب فدددددي جراحيدددددة عمليدددددة الجدددددراح يجددددر  كددددد   عليهدددددات والمثدددددال : الر ونـــــة:  ثانيـــــاا 
 الفخددددب لعددددر  بدددالمري  الخددددا  الملددد  إلددددى رجددد  لددددو بينمدددا األيسددددر مددد  بدددددالا  األيمددد 

 فدددددي الوقدددددو  تجنددددد، إسدددددتطاعت  فدددددي كدددددا  ثددددد  ومددددد  – فيددددد  الجراحدددددة إجدددددرا  المطلدددددو،
 بحدددددرو  المدددددري  أصدددددي، إبا أيضددددداا  كدددددبلك. لعنايدددددةوا بالحيطدددددة تدددددبر  لدددددو الخطدددددا هدددددبا

 طاولددددددة إلددددددى الموصددددددل الكهربددددددائي التيددددددار أسددددددالك فددددددي تمدددددداس حدددددددوث بسددددددب، جلديددددددة
 يدددددددير مدددددد  كددددددل أيضدددددداا  تشددددددمل المسددددددئولية فدددددد     الممرضددددددة خطدددددد  بسددددددب، العمليددددددات

ب   العمليددددددددددة أجددددددددددرى الددددددددددب  والجددددددددددراح المستشددددددددددفى  األجهددددددددددزة علددددددددددى اإلشددددددددددرا  أ  وا 
عادتهددددددا وصدددددديانتها  علددددددى مفددددددرو  واجدددددد، هددددددو ب صددددددالحها الطبيعيددددددة التهدددددداح إلددددددى وا 
 .(49)الخط  قبيل م  يعتبر ب  اإلخالل ف   ث  وم  المستشفى

 خطيددددرة عمليددددة بدددد جرا  الجددددراح يجدددداز  عندددددما بلددددك ويحدددددث : اإلحتــــراز  ــــدم:  ثالثــــاا 
 جددددز  بتددددر علددددى يقتصددددر أ  فيدددد  يمكدددد  كددددا  الددددب  الوقددددت فددددي عاجلددددة ضددددرورة ولغيددددر
 إلددددى لجدددد  ألندددد  بلددددك سدددديدة حلدددد  فددددي مرضدددداا  معالجددددة حالدددد  فددددي  يددددر لدددديس اللددددوزه مدددد 

                                                 

لفكر الجامعي شري  الطباخ: جرائ  الخط  الطبي والتعوي  عنها في ضو  والقضا   دار ا (42)
 .121    2005اإلسكندرية  

 .129المرج  الساب :    (42)
زينة  ان  يونس العبيد : إرادة المري  في العقد الطبي  دراسة مقارنة  دار النهضة العربية  القاهرة   (49)
2002    129. 
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 مدددددوت إلدددددى فيهدددددا خطدددددرة حركدددددة أقدددددل تدددددإد  منطقدددددة فدددددي لهدددددا لدددددزو  ال خطيدددددرة عمليدددددة
 .(50)… كثيرة بلك على واألمثلة.  المري 
 :يسيراا  كان ولو خطأ أي  ن جنائياا  الطبيب مسئولية

 : وجهان لها الطبيب مسئولية إن
 تفرضددددها التددددي الخاصددددة بالواجبددددات المهدددد  بو  إخددددالل بدددد  ويقصددددد : المهنــــة خطــــأ 

 عددددد  المسدددددئولية وتعتبدددددر   الجراحدددددة مهندددددة أصدددددول الجدددددراح ك همدددددال مهدددددنه  علددددديه 
 إبا أمددددا   عقددددد بالمضددددرور المهنددددة صدددداح، يددددربط كددددا  إبا عقديددددة مسددددئولية الخطدددد 
 تعتبددددددددر األحكددددددددا  بعدددددددد  كانددددددددت وا  .  تقصدددددددديرية فالمسددددددددئولية العقددددددددد هددددددددبا انتفددددددددى
 .األحوال جمي  في يريةتقص الطبي، مسئولية

 ــــا ــــد الخطــــأ أم  بددددالغير األضددددرار بقصددددد مقتددددر  قددددانوني بواجدددد، إخددددالل فهددددو : العم
 إخدددددالالا  يعدددددد امتندددددا  أو فعدددددل مددددد  فيددددد  فالبدددددد   المدنيدددددة بالجريمدددددة يسدددددمى مدددددا وهدددددو

 بقصدددددددد مصدددددددحوباا  اإلخدددددددالل هدددددددبا يكدددددددو  أ  مددددددد  أيضددددددداا  والبدددددددد   قدددددددانوني بواجددددددد،
 إلدددددى إتجاههدددددا يكفدددددي فدددددال الضدددددرر إحدددددداث لدددددىإ اإلرادة ب تجددددداه أ  بدددددالغير األضدددددرار
 .(51) النتيجة إحداث إلى تتج  ل  إبا بات  الفعل ارتكا،

 اإلخدددددددالل فهدددددددو المدنيدددددددة الجريمدددددددة بشدددددددب  يعدددددددر  مدددددددا وهدددددددو : ب همدددددددال الخطددددددد  أمددددددا 
 فدددددي ب همدددددال والخطددددد  اإلخدددددالل لهدددددبا المخدددددل بددددد دراك مقتدددددر  سددددداب  قدددددانوني بواجددددد،
 .(52)المدنية  المسئولية توافر

 
 :منه يصدر تقصير أي  ن الطبيب مسائلة

                                                 

 202المرج  الساب :    (50)
  المركز القومي لإلصدارات القانونية  مصر  رمضا  جمال كامل: مسئولية األطبا  والجراحي  المدنية (51)
2005    206. 
 .202المرج  الساب :    (52)
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 العمليددددة لألصددددول مطابقدددداا  يجريدددد  مددددا يكددددو  بدددد   مشددددروط  الطبيدددد، عمددددل إباحددددة
 بحسد، الجنائيدة المسدئولية عليد  حقت خالفها أو األصول هبه إتبا  في فرط ف با  المقررة
 .   عمل  أدا  في تحرزه وعد  تقصيره أو ونتيجت  الفعل تعمده

 وثيقداا  إتصداالا  يتصدل فندي بعضدها ب عمدال يقدو  إلتزامد  بتنفيد فدي الطبي، كا  ولما
 الفنيدة الطبيعدة مراعداة يجد، ف ند  الطد، بمهندة لد  عالقة ال عاد  اآلخر وبعضها بمهنت 
 الدب  المعيدار أ  بلدك ومدإدى الطبيد، سدلوك عليد  يقداس الدب  المقياس وض  ع  لعمل 
 بدداإللتزا  اإلخددالل بدد  دثحدد الددب  العمددل طبيعددة بدد ختال  يختلدد  الطبيدد، خطدد  بدد  يقدددر
 بدبل فدي تقصدير كدل اعتبدر المددي  مد  اقتضداإها الواجد، العنايدة درجدة تقدررت متى ألن 

 .(56)المدي   مسئولية يرت، خط  طفيفاا  يك  مهما العناية
 أداهدا التدي العنايدة مقارنة ينبغي من  مطلو، هو ما أدى قد المدي  إبا ما ولمعرفة

 خددال  علددى العقددد أو القددانو  ندد  إبا إال العدداد  الشددخ  يبددبلها التددي العنايددة بمقدددار
 . الكويتي المدني القانو  م  290 المادة – بلك

 عداد  شدخ  كدل مثدل أدائد  فدي مند  يطلد، ف ند  للطبيد، العاد  للعمل وبالنسبة
 العدداد  الشددخ  يبددبلها التددي العنايددة يبددبل وأ  سددلوك  فددي والتبصددر الحيطددة يصددطن  أ 
 المهندددي الخطددد  لمعيدددار يخضددد  فيددد  الخطددد  تقدددير فددد   للطبيددد، الفندددي للعمدددل بالنسدددبة أمددا

 المد لو  الفندي السدلوك هدو الضدار الفعدل مرتكد، المهندي سدلوك بد  يقداس الدب  والمقياس
 ملتزمدداا  المهنددي كددا  ومتددى ويقظتدد  وكفائتدد  عملدد  فددي المهنددة نفددس مدد  وسددط شددخ  مدد 

 أ  عقديدددة مسدددئوليت  كاندددت ا سدددو  يصدددد  المعيدددار هدددبا فددد   الواجبدددة العنايدددة بدددبل بمجدددرد
 فنددد  أصددول عليدد  اسددتقرت فيمددا يخطددد، أ  يجددوز ال الشددخ  هددبا ومثددل .(54) تقصدديرية
 .خط  يعتبر األصول هبه ع  والخرو 

 العددال  لطريقددة اختيدداره فددي اعتقدداده كددا  إبا مخطئدداا  يكددو  الطبيدد، فدد   بلددك ومدد 
 يراعدي لدبلك عليهدا المختلد  ةالطريقد هدبه تنفيدب فدي الالزمدة العناية تببل ل  أو مبرر  ير
 طبيددد، أ  عدددا  طبيددد، هدددو وهدددل يمارسددد  الدددب  الفددد  مسدددتوى الطبيددد، خطددد  تقددددير عندددد

                                                 

 .209المرج  الساب :    (56)
 .51   – هد1632 سنة 20 المجلد – األزهر مجلة – األطبا  مسئولية حول – النجار علي محمد (54)
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 حسد، يكدو  أ  الطبيد، مد  فدالمطلو،…  التخصد  فدرو  مد  فدر  أ  وفدي تخص 
 أمثالد  مد  المعتدادة العناية بببل عمل  في فيحتاط حقها المهنة يعطي حابقاا  الفقها  تعبير
( 55) ضدددام  فهدددو بددد  عالمددداا  وكدددا  مثلددد  يفعلددد  ال مدددا فعدددل فددد   العدددال و  التشدددخي  فدددي

 المعتمددة األصدول عد  بالخرو  يتحق  ال الوسط للطبي، الم لو  السلوك ع  فاإلنحرا 
 فدي لعملد  ممارسدت  أثندا  الواجبدة الحيطدة إصدطنا  بعدد  أيضداا  ولكد  فحسد، الطبي للف 
 25/1921 رقد  القدانو  مد ( 16) مدادةال عليد  أكددت مدا وهدبا   بالمري  اإلضرار عد 
 إليهددا يصددل التددي الحالددة عدد  مسددئوالا  الطبيدد، يكددو  ال”  بقولهددا الطدد، مهنددة مزاولددة بشدد  

 مدد  يسددتطعيها التددي الوسددائل جميدد  إلددى ولجدد  الالزمددة العنايددة بددبل أندد  تبددي  إبا المددري 
 حدالتي ال فدي مسدئوالا  يكدو  بلدك ومد  …والعدال  المدر  لتشدخي  ظروفد  مثدل فدي كا 

 :اآلتيتي 
 سدوا  بها اإللما  طبي، كل في يفتر  فنية ب مور الجهل نتيجة خط  ارتك، إبا [1]

 الخطد  هدبا علدى وترتد، المناسد، العدال  وصد  أو المدر  تشخي  حيث م 
 . بالمري  األضرار

 بلددك وترتدد، مرضدداه علددى فنيدداا  معتمدددة  يددر علميددة أبحاثدداا  أو تجددار، أجددرى إبا [2]
 .(53) به  اإلضرار

 طلب الثانيالم
 االستعانة بالخبراء

تلعدد، الخبددرة أهميددة بالغددة فددي إثبددات الخطدد  الطبددي  ر دد  بلددك فدد   القاضددي يبقددى 
  ويمكند  عدد  التقيدد بالنتدائ  التدي توصدل إيهدا  حيدث (52) ير ملز  باألخب بتقرير الخبير 

هددبه تكددو  للمحكمددة سددلطة واسددعة فددي تقييمهددا ألعمددال الخبيددر  فرأيدد  ال يقيددد أو يحددد مدد  
مدد  القددانو  علددى أندد : "يمكدد  للقاضددي أ   144السددلطة وال يلزمهددا  حيددث نصددت المددادة 

                                                 

 .131    1923 سنة طبعة – الطبي، مسئولية – الدي  شر  أحمد (55)
 .132لمرج  الساب :    (53)
شري  الطباخ: جرائ  الخط  الطبي والتعوي  عنها في ضو  القضا   دار الفكر الجامعي   (52)

 219    2005اإلسكندرية  
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يإسس حكمد  علدى نتدائ  الخبدرة  القاضدي  يدر ملدز  بدرأ  الخبيدر   يدر أند  ينبغدي عليد  
 تسبي، استبعاد نتائ  الخبرة".

يكو  للقاضدي أ  يدرف  تقريدر الخبدرة إ  لد  يجدد مدا كدا  يريدده مد  إيضداح  ولد  
  كمدددا يجدددوز للمحكمدددة أ  ت خدددب بدددرأ  (52)يددد مر بخبدددرة جديددددة وبلدددك حسددد، اقتناعددد  أ  

مخددال  لددرأ  الخبيددر متددى ظهددر لهددا أ  اسددتنتاجاتها  يددر صددحيحة  ومخالفددة للواقدد   أو 
متناقضدة مدد  الوثددائ  المقدمددة كددليل فددي الدددعوى  فددي كدل األحددوال فدد   معاملددة المحكمددة 

دى الحدداالت الددثالث: الموافقددة علددى الخبددرة كلهددا  مدد  تقريددر الخبيددر ال تعدددو وأ  تكددو  إحدد
  ومدد  اإلشددارة إلددى (59)أو إبطددال الخبددرة كلهددا  أو األخددب بددالبع  ورفدد  الددبع  األخددر 

أندد  فددي حالددة عددد  الموافقددة علددى النتددائ  المدونددة فددي تقريددر الخبيددر  يجددوز طلدد، تعيددي  
 .(30)خبير قضائي أخر أما  المحكمة 

إبددا  الدرأ  فدي المسدائل الفنيدة  فد با قددر القاضدي  تقتصر مهمدة الخبيدر إب  علدى
ددا  أ  رأ  الخبيددر ظدداهر الفسدداد  أو أندد  يتعددار  مدد  وقددائ  أخددرى فددي الدددعوى أكثددر إقناعا

  فدد با كددا  الخبيددر يسدداعد القاضددي فددي اسددتنباط (31)مدد  الناحيددة القانونيددة  فددال يلتددز  بدد  
سددلوك الفنددي للطبيدد،  فحتددى ولددو الخطدد  الطبددي  فدد   القاضددي يسددتقل بددالتكيي  القددانوني لل

 كا  آلرا  الخبرا  ت ثير كبير على قرارات القضا   إال أنها ال تفر  عليه  شيئاا.
ا ال يكتنف  الغمو   كمدا يجد، أ  يكدو   يشارط في تقرير الخبير أ  يكو  واضحا
الخبير مت كد م  وجود خط  م  طر  الطبي،  ف با صرح مثالا أن  يحتمل وقو  الضدرر 

  فدددد   هددددبه العبددددارة ال تسددددم  للقاضددددي باالعتمدددداد علددددى التقريددددر (32)، خطدددد  طبددددي بسددددب

                                                 

دارياا   (52) سمير عبد السمي  األود : مسئولية الطبي، الجراح وطبي، التخدير ومساعديه   مدنيا  جنائياا  وا 
 .26    2004  منش ة المعار   اإلسكندرية

 301محمد زهدور  الموجز في الطر  المدنية لإلثبات في التشري  وف  أخر التعديالت  د.       (59)
 زينة  ان  يونس العبيد : إرادة المري  في العقد الطبي  دراسة مقارنة  دار النهضة العربية  القاهرة   (30)
  260. 
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للتصري  بمسئولية الطبي،  نفس الشي  إبا تعدبر علدى الخبيدر تحديدد مدواط  الخطد  فد   
 .(36)مسئولية الطبي، ال تقو  

يتضدد  أ  القاضددي  يددر مقيددد بتقريددر الخبيددر  ومدد  بلددك فدد   القاضددي الددب  يتعددي  
بالمعلومدات الفنيددة للخبيدر ال ينجددو فددي الواقد  مدد  تد ثير رأ  الخبيددر علددى  عليد  االسددتعانة

حكم  إال إبا وجدت لدي   أسبا، لالعتقاد بخط  وقد  فيد  أو سدو  تقددير بددر مند  أو ثدار 
يتجندددد، القضددداة  الباددددا تقريددددر الخبدددرا  فددددي مسددددائل و  .(34)لديددد  شددددك بشدددد   حيددداد الخبيددددر 

لتددي تحددو  حددول هددبا التقريددر  ومددا قددد يشددوب  مدد  المسددئولية الطبيددة  بسددب، نظددرة الشددك ا
انحيدداز لمصددلحة األطبددا   وبلددك الحتمددال تعاطفدد  مدد  زميلدد   وتدد ثره بعامددل الزمالددة  هددبا 
الوضدد  قددد يدددفعنا إلددى طددرح تسدداإل هددي: هددل األفضددل أ  يعتددد بتقريددر الخبيددر والددب  قددد 

   يكو  محالا للشك  أ  برأ  شخ   ير مخت  وهو القاضي؟
لى هبا السإال يدفعنا إلى محاولة تحليل فكرة حرية القاضدي اتجداه تقريدر اإلجابة ع

  أ  أ  ضدي حريدة مطلقدة اتجداه هدبا التقريدرالخبرة  أ  بصيغة أخدرى هدل فعدالا يملدك القا
سدددب  وأ  قلندددا أ   لهدددبه الحريدددة حددددودها التدددي تجعدددل تقريدددر الخبدددرة يفدددر  نفسددد  أحيانادددا.

ة   ير أ  هبه الحرية أقل مدا يقدال عنهدا أنهدا ليسدت القاضي يتمت  بحرية في تقدير الخبر 
حريددة مطلقددة إنمددا محدددودة  بلددك أنهددا تكمدد  فقددط فددي بلددك االنتقددال الددب  يمارسدد  القاضددي 
عنددد االعتمدداد علددى هددبا التقريددر أ  االنتقددال بدد  فددي المجددال الفنددي إلددى المجددال القددانوني  

 اعدتي  أساسيتي :حيث يت  إثبات الخط  الطبي ع  طري  الخبرة باحترا  ق
القاعدة األولى فنية والقاعددة الثانيدة قانونيدة  األولدى تددخل فدي اختصدا  الخبيدر  
والثانيددة تدددخل فددي اختصددا  القاضددي  حيددث يقددو  الخبيددر علددى المسددتوى الفنددي بالبحددث 
ع  كل سلوك يشكل خط   إب يلتز  بمهمتد  المتمثلدة فدي دراسدة الوقدائ  الماديدة فدي إطدار 

فنية  بالتالي فالخبير ال يحل محل القاضي  إنما يفر  نفسد  علدى المسدتوى  المعطيات ال
  أمدددا علدددى المسدددتوى القدددانوني فالقاضدددي (35)الفندددي حيدددث يكدددو  القاضدددي  يدددر مخدددت  
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يسدددتعيد كامدددل سدددلطت  باعتبددداره المخدددت  الوحيدددد فدددي هدددبا المجدددال  حيدددث يتمتددد  بسدددلطة 
ا لد  أ  ال ي خدب بد   علدى أسداس أ  هدبا تقديرية اتجاه تقدير الخبير  فلة أ  ي خب بد   كمد

  (33)التقريددر ال يعدددو وأ  يكددو  عنصددراا مدد  عناصددر اإلثبددات الخاضددعة لسددلطة القاضددي 
لددبا يجدد، أ  يكددو  كددل مدد  الخبيددر والقاضددي مشددبعي  بالمعرفددة الالزمددة كددل فددي مجددال 

 الخا  ب .
ددا بدد  ف نياددا  أل  اللجددو  ال يلتددز  القاضددي باألخددب بتقريددر الخبددرا   إال أندد  يكددو  ملزما

إلددى الخبيددر إنمددا قددد بسددب، عددد  اختصددا  القاضددي بالشددئو  الطبيددة  لكدد  عندددما يقددو  
القاضددي بنقددل تقريددر الخبيددر مدد  المجددال الفنددي إلددى المجددال القددانوني  وهددو مددا يدددخل فددي 
صمي  اختصاص   ف   عناصر أخرى تتدخل ويج، أ  يعتد بهدا علدى المسدتوى القدانوني 

اضددي حريددة التقدددير الحددر للمعطيددات الفنيددة  التددي ال يجددوز اسددتخدامها ومدد  هنددا يبدداح للق
مباشرة بطريقدة مجدردة  فحريدة التقددير التدي يتمتد  بهدا القاضدي  تتجد  إب  إلدى جعدل هدبه 
المعطيددات الفنيددة قابلددة لالسددتعمال فددي المجددال القددانوني  وأ  تفسددير أخددر لحريددة القاضددي 

د  إلى خلط الواق  بالقانو . لهدبا فد   مدا يصدل في مواجهة تقرير الخبير م  ش ن  أ  يإ 
إلي  الخبير م  إثبات الواقعة يمثل وجهة نظدر فنيدة محضدة  والبدد أ  تقتدر  بوجهدة نظدر 
قانونية  لكي تكتس، وجهة نظره قيمة فعليدة فدي مجدال اإلثبدات ومدا يمارسد  القاضدي مد  

يدددة علددى الددرأ  العلمدددي أو سددلطة بشدد   تقددددير قيمددة رأ  الخبيددر تتمثدددل فددي الرقابددة القانون
 .(32)الفني الب  تقد  ب  الخبير إلي  

تتوقددد  إب  حريدددة القاضدددي اتجددداه تقريدددر الخبيدددر عندددد النتيجدددة التدددي يتوصدددل إليهدددا 
الخبيددر  فللقاضددي أ  ي خددب بهددا  كمددا لدد  أ  ال ي خددب بهددا  المهدد  أندد  ال يمكدد  أ  يتعدددى 

 يجوز للمحكمدة أ  تفندد رأ  الخبيدر القاضي نتيجة التقرير  إلى درجة مناقشت  ل   كما ال
فددي مسدد لة فنيددة بشددهادة الشددعود  ومتددى تعرضددت المحكمددة لددرأ  الخبيددر الفنددي فددي مسدد لة 
فنية بحتة  ف ن  يتعي  أ  تستند في تفنيده إلى أسدبا، فنيدة  فدال يسدو  للمحكمدة أ  تسدتند 

ي دحدد  مددا قددال بدد  الخبيددر الفنددي فددي المسدد لة الفنيددة البحتددة إلددى معلومددات شخصددية فدد
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للقاضي  بل يتعي  علي  إبا ما ساوره الشك فيما قرره الخبير فدي هدبا الشد    أ  يسدتجلي 
األمر باالستعانة بغيره م  أهل الخبرة  لكو  بلك م  األمدور التدي ال يصد  للمحكمدة أ  

 .(32)تحل محل الخبير فيها 
خالصددة القددول أ  علددى المسددتوى الفنددي حيددث يكددو  القاضددي  يددر مخددت   فدد   
اختصدددا  الخبيدددر البدددد أ  يفدددر  نفسددد   أمدددا علدددى المسدددتوى القدددانوني فددد   اختصدددا  
القاضي يسترد كامل فعاليتد   بحيدث يصدب  تقريدر الخبيدر أحدد العناصدر الخاصدة  ضدم  

هدو مقتضدى القواعدد العامدة   مجموعة العناصر التدي يإسدس عليهدا القاضدي حكمد   وهدبا
والتي ال يوجد أ  سب، منطقي يبرر الخرو  عنها في مجال الخبدرة الطبيدة فتقريدر الخبدرة 
 يبقى عنصر البد م  لحل المسائل الفنية ويكو  صدور حك  القاضي على أساس بلك.

يعتبدددر تقددددير آرا  الخبدددرا  والفصدددل فيمدددا يوجددد  إلدددى هدددبه اآلرا  مددد  اختصاصدددات 
  (39)موضو   فال يجوز مجادلتهدا وال مصدادرة اقتناعهدا فيد  أمدا  المحكمدة العليدامحكمة ال

كما أنها  ير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الب  ل  ت خب بد   ويكدو  للمحكمدة أ  تعتمدد 
على وثائ  ومستندات أخرى مقدمة في الدعوى للبت فيما إبا كانت سدت خب بتقريدر الخبيدر 

 .(20)م  عدم  
 ثانيالمبحث ال

 محل اإلثبات في مجال الممارسة الطبية

 الطددد، ا :  بدددالمغر، الطددد، لمزاولدددة المدددنظ  القددانو  مددد  األولدددى المدددادة فدددي جددا 
. الطد، ميددا  فدي العلمي والبحث وعالجها األمرا  م  الوقاية الى تهد  إنسانية مهنة
فهددا كمددا  اإلنسددا   قددد  قديمددة وعلميددة وأخالقيددة إنسددانية مهنددة:  بقولدد  السددور  المشددر  عر 

 الشخصددية يحتددر  أ  يمارسددها مدد  علددى تحددت  ومواصددفات تقاليددد الطويلددة الحقدد، أكسددبتها
   ومعاملتدد  سددلوك  فددي حسددنةا  قدددوةا  يكددو  وأ    واألحددوال الظددرو  جميدد  فددي اإلنسددانية

                                                 

 .243زينة  ان  يونس العبيد : المرج  الساب      (32)
 .312محمد وهدور: المرج  الساب      (39)
  والب  جا  في  ".... يستخل  م  60/3/1990  الصادر بتاريخ 35342قرار المحكمة العليا رق   (20)

  المست ن   ب   مسئولية الوثائ  والمستندات المودعة بالمل  باإلضافة إلى األوج  المختلفة المثارة م  طر 
المستشفى الجامعي بسطي  ثابتة بصفة كافية بتقرير الطبي، الشرعي المعي  كخبير  والب  أظهر خاصة 

 با  البتر كا  نتيجة إهمال فيما يتعل  بوضعية عال  ومراقبة المري ".
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 فددي جهددده وبددابالا  بهدد  رحيمدداا    وأعراضدده  الندداس أرواح علددى محافظدداا  عملدد  فددي مسددتقيماا 
 فدرا   مد  يد ت   لد  السدور  المشر  قبل م  الط، لمهنة التعري  هبا مثل  أ و. خدمته 
نمددا  فدددا ا  حيدداته  األطبددا  خاللهددا قددد    السددامية المهنددة لهددبه عريدد  لتدداريخ نتاجدداا  جددا  وا 

 الخددددددمات بمختلددددد  يفتخدددددر وهدددددو الطبيددددد،  يدددددرا .  وأفكددددداره  لعلمهددددد  ورهيندددددةا  لعملهددددد 
 بداهرة انجدازات أحياندا تعدد والتي (21) المهنية حيات  ةطيل أنجزها التي الناجحة االستشفائية

 ممد  المرضدى احدد يجره عندما كبيرة أمل وبخيبة عمي  بحز  يشعر   التصور حد تفو 
 شديئا لد  يتكشد  حيث   المحاك  ساحات الى الخدمات تلك م  بعضا ل  قد  ا  ل  سب 
 قددد   سددهو مجددرد أو تالهفددوا ابسددط أ  إب بالمخدداطر محفددو  مجددال فددي يعمددل اندد  فشدديئا
 أطبدددا  تهددددد المخددداطر هدددبه. الجنائيدددة نقدددل لددد  ا  المدنيدددة المسدددإولية وطددد ة تحدددت تجعلددد 
 الطبدي الخطد  إثبدات يمكد  فكيد  إب  .(22)العا   القطا  أطبا  تهدد كما الخا  القطا 

 المسإولية؟ هبه لدف  الكفيلة الوسائل هي وما
 المطلب األول
 الخطأ المدني

 دعدددواه يتددرك أ  لددد  يتددي  ال المدنيددة المحكمدددة أمددا  دعددواه لرفددد  المضددرور اختيددار
 دعددددوى لرفدددد  لجدددد  ألندددد  الجنائيددددة المحكمددددة أمددددا  بنفسدددد  الجنائيددددة الدددددعوى ويقددددي  المدنيددددة

 فقدط لد  يح  لك . الجنائية المحكمة ع  تنازل  يعني مما المدنية المحكمة أما  التعوي 
 الجنائيددة الدددعوى العامددة النيابددة رفعددت إبا يددةالجنائ للدددعوى واللجددو  المدنيددة الدددعوى تددرك
 مد  رفد  "إبا أند  علدي تدن  التدي اإلجدرا ات قدانو  مد  234 للمادة طبقا وبلك بعد فيما
 الدددعوى رفعددت ثدد  المدنيددة المحكمددة إلددي التعددوي  بطلدد، دعددواه الجريمددة مدد  ضددرر نالدد 

 مد  الجنائيدة المحكمة إلي يرفعها أ  المدنية المحكمة أما  دعواه ترك إبا ل  جاز الجنائية
 فدددي المددددني بدددالتعوي  المطالبدددة فدددي الحددد  لددد  الحالدددة تلدددك فدددي (26). الجنائيدددة" الددددعوى
 اإلجدرا ات قدانو  مد  235 للمدادة طبقدا وبلدك الجنائيدة الددعوى أمامهدا المنظورة المحكمة
 بحقدددو  مددددعيا نفسددد  يقدددي  أ  الجريمدددة مددد  ضدددرر لحقددد  "لمددد  علدددي تدددن  التدددي الجنائيدددة

                                                 

 .412محمد وهدور: المرج  الساب      (21)
 .29    2002اإلسكندرية    الخا  ع  أخطا  الطبي، أحمد محمود سعيد: مسئولية المستشفى (22)
 .61المرج  الساب :    (26)
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 تقبددل ال المدنيددة الدددعوى إ  أ . الجنائيددة" الدددعوى أمامهددا المنظددورة المحكمددة أمددا  مدنيددة
   .(24)الجنائية الدعوى بدو  الجنائي القضا  أما 

 المددني القدانو  مد  122 المدادة فد   بالتقاد  المدنية الدعوى سقوط بخصو  أما
 بانقضدا  المشدرو   ير العمل ع  الناشئة التعوي  دعوى بالتقاد  "تسقط أن  علي تن 
 عند  المسدئول وبالشدخ  الضرر بحدوث المضرور في  عل  الب  اليو  م  سنوات ثالث

  يددر العمددل وقددو  يددو  مدد  سددنة عشددرة خمددس بانقضددا  حددال كددل فددي الدددعوى هددبه وتسددقط
 .(25)المشرو "
ـــــة يســـــتطيع المضـــــرور المـــــريض ـــــب مطالب ـــــويض المخطـــــ  الطبي ـــــة  ـــــن بتع  ثالث

 :(76)األضرار من أنواع
 .الجسد  رالضر  [1]
 .لإلصابة المصاحبة النفسية اآلال  ضرر [2]
 .كس، فوات أو الخسارة نتيجة الماد  الضرر [6]

 المادي التعويض
 ف ندد  الطبيدد، خطدد  عدد  نددات  ضددرر مدد  يعدداني أندد  يثبددت أ  المددري  اسددتطا  إبا
 السدددتعادة المدددري  مسددداعدة هدددو المددداد  التعدددوي  مددد  الهدددد . مددداد  تعدددوي  يسدددتح 
 يكدو  قدد الدب  المداد  العائدد فقدده ع  تعويض  محاولة بمعني   بيالط الخط  قبل حالت 
 أهدل فد   المدري  وفداة حالدة فدي. الطبيد، خطد  نتيجدة بد  ألمدت التي اإلعاقة بسب، فقده

 أ  يمكددد  األضدددرار. للعائدددل فقددددانه  عددد  لتعويضددده  التعدددوي  هدددبا يسدددتحقو  المدددري 
 :تكو 

 .بالحياة الطبيعي التمت  وفقدا  وهالتش م  والمعاناة األل  مثل العامة األضرار [1]
 وزيدادة الجراحدي التدداخل تعددد نتيجدة الطبي األنفا  زيادة مثل الخاصة األضرار [2]

 الحددالي الدددخل وفقددد الت هيددل إعددادة وتكلفددة   الخطدد  إلصددالح المستشددفى فددي بقائدد  فتددرة
 .للمتوفى الجنازة مصاري  أيضا تشمل وهبه   والمستقبلي

                                                 

 وما بعدها. 20    2002بابكر الشيخ: المسئولية القانونية للطبي،  دار الجامعية  األرد    (24)
 .25المرج  الساب :    (25)
 .29المرج  الساب :    (23)
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 مددد  المتعمدددد الضدددرر نتيجدددة بدددالتعوي  الحكددد  مثدددل بيدددةت دي أو عقوبيدددة أضدددرار [6]
 .المخط، الطبي، لمعاقبة وبلك الخدا  أو الجسي  اإلهمال أو الطبي،
 د:إلي األضرار تقسي  يمك  كبلك

 وعددددددال    الطبددددددي واألنفددددددا    الدددددددخل فقددددددد مثددددددل( اقتصدددددداد ) مباشددددددر ضددددددرر [4]
 .والت هيل المضاعفات

 وفقددا    العداطفي واالكتئدا،   األلد  يشدمل( اقتصداد   ير) مباشر  ير ضرر [5]
 .(22)الزوجية بالحياة التنع 

 الحددادث بعددد المددري  خسددره مددا حسددا، فددي المددال مدد  األكبددر القسدد  ُيحسدد، عددادة
 يسددتطي  ال بحيددث جراحددي خطدد  بسددب، يددده فددي بعجددز محتددر  بيددانو عدداز  أصددي، فدد با

 حسددد، تددد،الرا تعدددديل مددد  التقاعدددد سددد  حتدددى رواتبددد  خسدددارة لددد  يحسددد،   عملددد  متابعدددة
 عداز  يتلقداه ممدا أقدل تعويضداًا  عامدا 30 عمدره مدزار  يتلقدى وهكدبا   المحتمل التضخ 
 المدددداد  الكسدددد، فددددي الفددددار  بسددددب، سددددنة 25 عمددددره مشددددهورة موسدددديقية فرقددددة فددددي بيددددانو

 إلدددددي الحاجدددددة أسددددداس علدددددي األخدددددرى األضدددددرار تحسددددد، أ  يمكددددد و  .المتوقددددد  المسدددددتقبلي
 يمكد  دما يدددد  ب بيددددة مصدابا  شدا، أو فطفدل   لالمستقب فدي الخاصة والعناية التمري 

 العددالي التعددوي  سددب، هددو وهددبا   حياتهمددا بقيددة اليددو  فددي عنايددة سدداعة 24 يحتاجددا أ 
 .(22)واألطفال الرض  م  الطبية األخطا  ضحايا يكسب  الب 
 الطبية: المسئولية أركان
 .المعال  الطبي، م  خط  حدوث [1]
 .بالمري  ضرر حدوث [2]
 الضدرر يكدو  أ  بمعندي المدري  وضدرر الطبيد، خطد  بدي  سدببية رابطدة وجود [6]

 .الطبي، خط  نتيجة كا  المري  علي الواق 
 

 الخطأ الجنائي: المطلب الثاني

 الجنائي: القصد مفهوم

                                                 

والخط  العاد  في إطار المسئولية الطبية  دراسة  إبراهي  علي حماد  الحلبوسي: الخط  المهني (22)
 .119    2002مقارنة  منشورات الحلبي الحقوقية  لبنا   

 .161المرج  الساب :    (22)
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 مددد  للجريمدددة  المكدددو  السدددلوك ارتكدددا، إلدددى اإلرادة انصدددرا  هدددو الجندددائي القصدددد
 الفعدل بد رادة أ  بالعمدد عند  يعبدر مدا أو لهدا  المكو  بالسلوك المحيطة بالمالبسات وعي
 شددخ  أ  عدد  يختلدد  ال إبا فالطبيدد، المعنددو   العنصددر نمدداب  أبسددط هددوو  التددرك أو

 إرادة بلدك فدي يسدتو و  ب   القيا  القانو  يوج، فعل إتيا  ع  امتن  أو بفعل قا  إبا آخر
 مدد و  جنددائيال القصددد تددوافر األطبددا  جددرائ  بعدد  فددي فيفتددر  عدمدد   مدد  نتيجددة تحقيدد 
 عددد  االمتندددا  أو اإلجهدددا   المهندددي السدددر إفشدددا   الطبيدددة الشدددهادات تزويدددر جدددرائ  بلدددك
 .(29)للمرضى  مساعدة تقدي 

 اعتمددد لهددباو  بسددهولة  معرفتهددا يمكدد  ال التددي البهنيددة الحدداالت مدد  القصددد يعتبددرو 
 بكددل طدةالمحي الخارجيددة الظدرو و  المدداد  بالمعيدار الخارجيددة القدرائ  علددى القضدا و  الفقد 
 أو العددال  فددي المتبعددة الطريقددة بلددك مدد   و الجريمددة ارتكددا، قبددل المددري و  الطبيدد، مدد 
 إصددابة أو جددرح عملدد  عدد  ترتدد، متددى المسددإولية يتحمددل فالطبيدد، إبا... المسددتعملة اآللددة
 فيد  تدإثر فدال القصدد تدوافر متدىو  القدانو   يجرمد  فعدل ب ن  علم  م  المري  جس  على

 بالشدفقة مملدو ةو  شدريفة كاندت مهمدا جرمد  الرتكدا، الطبي، حفزت يالت الدواف و  البواعث
 .(20)يرضاه  كا  لوو  من  ميإوس لمري  الشفقة بداف  القتل مثل

 الجنائي القصد عناصر
 واإلرادة: العلم: هما  نصرين من الجنائي القصد يتكون
 :العلـــم أوال

 األمدور إدراك علدى مدليعو  اإلرادة  تحقد  يسب  الوعي م  قدرة أو بهنية حالة هو
 العناصددر يخضدد  بجميدد  أ  يجدد، العلدد  يتددوافر لكدديو  للواقدد   مطدداب  صددحي  نحددو علددى

 .ب ركانها عالما الفاعل يكو  أ  أو الجريمة لقيا  الالزمة األساسية
 اإلجراميددة الواقعددة تحقيدد  فددي طريقهددا لددإلرادة يرسدد  الددب  هددو فددالعل  آخددر وبمعنددى

  الجريمددة لبنددا  القددانو  يتطلبدد  مددا الجدداني علدد  يشددمل أ  يالجنددائ القصددد لقيددا  عناصددرهاو 

                                                 

  مقار منشور في جريدة الشرو  اليومي  2009خط  طبي سنة  200فريدة لكل : تسجيل أكثر م   (29)
 .13    2911  العدد 2010أبريل  21الصادرة بتاريخ 

محمد رايس: مسئولية األطبا  المدنية ع  إفشا  السر المهني  المجلة النقدية للقانو  والعلو  السياسية  (20)
اإلدرة ع  جامعة تيز  وزو  كلية الحقو   عدد خا  بالملتقى الوطني حول المسئولية الطبية  العدد االول  

2002      2 - 54. 



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

091 

 أ  يجدد، ألندد   الطبيددة الجددرائ  بعدد  فددي مفتددر  الطبيدد، علدد  فدد   األسدداس هددبا علددىو 
 .(21)للمهنة  األساسية بالقواعد ملما يكو 
 اإلرادة: ثانيا

 تددتحك  التددي النفسددية القددوة بهددا يقصدددو  عناصددره  أبددرزو  الجنددائي القصددد جددوهر هددي
 الواقعدة لتحقيد  علد  عد  المميدزةو  المدركدة اإلرادة هدبه توجهدت فد با  اإلنسداني لسلوكا في

 القصدد قدا  النتيجدة تحقيد  نحو توجيههاو  للجريمة الماد  السلك على بسيطرتها اإلجرامية
 أو الضدر، فعدل عد  الجدراح أو للطبيد، بالنسدبة قيامد  تصدور يمك  ال بالتالي  و الجنائي
 شددملها الجزائددر  المشددر  أل  عمديددة  جددرائ  العقوبددات قددانو  فددي عليدد  المنصددو  الجددرح

 مسددإوليت  انتفددا  إلددى تددإد  ال الطبيدد، ألفعددال اإلباحددة أسددبا، أ   يددر اإلباحددة  ب سددبا،
 مدر  ب خفدا  قدا  أو  رسدمية أورا  زور إب الجزائيدة المسدإولية يتحمدل بحيدث كلية بصفة

  بالسدج  القابلدة أو الطبيد، يعاقد، ة كماالوفا سب، ع  كاببة بيانات إعطا  أو عاهة أو
 عدد  يرشدددو  أو اإلجهددا   بعمليددة القيددا  حالددة فددي المهنددة مدد  بالحرمددا  علدديه  الحكدد و 

 .(22)لها  ألساس ألخطا  المري  تعري  ع  الطبي، كبلك يعاق، كما طرق  
 أو  العقوبدددات قدددانو  عليهدددا نددد  التدددي سدددوا  العمديدددة الجدددرائ  مددد  العديدددد وهنددداك

 الط،. لمهنة المنظمة ي القوان
 الجنائي القصد صور

 المباشدر القصدد الخدا  و  العدا  القصدد منهدا صدور عدة في الجنائي القصد يظهر
 .المباشر  يرو 

 الخاصو  العام الجنائي القصد
 إلددى بددبلك يهددد  فهددو  بعناصددرها العلدد  مدد  اجراميددة لواقعددة الجدداني ارتكددا، عنددد

 يتطلدد، قدددو  العددا   الجنددائي القصددد لهددا تددوافريو  الجريمددة تددت  بحيددث  معددي   ددر  تحقيدد 
 .(26)خا   جنائي قصد الجرائ  بع  لقيا  القانو 
 العام الجنائي القصد: أوال

                                                 

 .12فريدة لكل : المرج  الساب      (21)
 .19المرج  الساب :    (22)
 .53محمد رايس: المرج  الساب      (26)
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 بعدددها لدد  يمتددد فددال الجريمددة مدد  الغددر  تحقيدد  حدددود فددي العددا  القصددد ينحصددر
 تحقيددد  يعدددد بلدددك علدددىو  يبتغيددد   أو يحركددد  الدددب  الباعدددث أو الغايدددة عددد  النظدددر بغددد 
 الفدور  الهدد  بوصدف  العدا  القصدد لقيدا  الضدرور  األمدر هو تحقيق  محاولة أو الغر 

 .(24)العمدية  الجرائ  كل في مطلو، العا  القصد نجد لهباو  اإلجرامي  للسلوك المباشرو 
 الخاص الجنائي القصد: ثانيا

  ايدددة تحقيددد و  إحدددداث إرادة الجددداني لددددى يتدددوافر أ  هدددو الخدددا  الجندددائي القصدددد
 إلدى يدبه، بدل العدا  القصدد فدي كما  الجاني  ر  تحق  يكتفي فال  الجريمة م  معينة
  الجريمدة ارتكدا، إلدى دفعتد  التدي بالغايدة يعتبدرو  الجداني نوايدا إلدى فيتغلغدل بلك م  أبعد

 فدددي المباشدددر  رضددد  تحقيددد  مددد  الجددداني يبغيددد  الدددب  الهدددد  أنهدددا علدددى الغايدددة فتعدددر 
 لقيدا  يفتدر  حيث طبي،  م  الواقعة اإلجها  جريمة في: بلك مثالو  الجريمة ارتكا،

 انصدرا  خدالل مد  بلك يظهرو  الجنائي  القصد في المتمثل المعنو  الرك  الجريمة هبه
 .القانو  حددها كما الجريمة  بعناصر علم و  الطبي، إرادة

 اإلجهددا  إحددداث قصددد قددد كددا   و الحمددل بوجددود عالمددا الطبيدد، يكددو  أ  فيجدد،
 الطبيددد، قصدددد إبا أمدددا عامدددا  الجندددائي القصدددد يكدددو  الحالدددة بههددد فددديو  طبدددي  مبدددرر دو 

 لجدددرائ  الجزائدددر  المشدددر  نظدددر قدددد  و خدددا  قصدددد فهدددو ورا ه  مددد  ماليدددة منفعدددة تحقيددد 
 التدددليل بمجددرد حتددى القصددد صددورتي تفتددر  أنهددا علددى  الطبيدد، مدد  الواقعددة اإلجهددا 

 .(25)طرق   على
 المباشر غيرو  المباشر القصد
 شرالمبا القصد: أوال

 التددي اإلجراميددة  الواقعددة الرتكددا، الفاعددل إرادة تتوجدد  عندددما مباشددرا القصددد يكددو 
 فدددي ير ددد، التدددي النتيجدددة حددددوث بضدددرورة شدددك يدددراوده ال بحيدددث عناصدددرها  بكدددل أرادهدددا

 مبندي نتيجتهدا تحقيد   اإلجراميدة الواقعدة الرتكدا، الفاعدل إرادة اتجداه بلك يعنيو  تحقيقها 
 باتجداه مباشدرا القصدد يكدو   و تحدث سو  يعنيها محددة نتيجة  ب  اليقيني االعتقاد على

                                                 

 .52المرج  الساب :    (24)
 .21المرج  الساب :    (25)
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  رضدد  الجدداني يجعددلو  القددانو   يحميدد  الددب  الحدد  علددى العدددوا  إلددى رأسددا الجدداني إرادة
 .(23)بفعل   تحقيقها إلى يسعى التي النتيجة هدف و 

 المباشر غير القصد: ثانيا
 الفعدل ارتكدا، وقدت وقندام االحتمدالي أو المباشدر  يدر القصدد فدي الجاني يكو  ال

 أمدر أند  علدى بلدك يتوقد  بدل تمامدا حددوثها يسدتبعد ال بلدك مد  لكد و  النتيجة  حدوث م 
 هددو مباشددرو  محدددد  ددر  إحددداث إلددى الطبيدد، يتجدد   اإلجهددا  جريمددة ففددي  ال أو يقدد 

 إندددزال الطبيددد، يقصدددد فقدددد الوقدددت نفدددس فدددي  و طبدددي مبدددرر دو  الدددرح  محتويدددات تفريددد 
 .(22)العملية  لصعوبة ورد وفاتها أل  اإلحتمالي القصد هو هباو   األ فتموت  الجني 

 
 الفصل الثالث

 مسئولية الطبيب في القانون السعودي

 بدي  تظهدر التدي الطبيدة واإلنجدازات والتطدورات الطد، علد  فدي الهائدل التطدور ر  
 فد   والعدال   التشدخي  فدي الطدر  مد  العديدد اكتشا  إلى أفضت والتي واآلخر الوقت

 أ  الطبيعددي مدد  لددبا تزايددد  فددي بمرضدداه  األطبددا  يلحقهددا التددي الطبيددة األخطددا  مخدداطر
 سدالمة على المحافظة إلى تهد  والتي الط، لمهنة منظمة قواني  الدول جمي  في توجد

 مرضداه   بحد  ترتكد، قدد التدي الطبيدة وأخطدائه  األطبدا  تجداوزات مد  وحمايت  اإلنسا 
 يحددث أ  المهد  بداقي شد   بلدك فدي شد نها الطد، مهندة فدي  المتوقد مد  بد   التسدلي  م 
 .الخط  م  المعصومة  ير اإلنسا  طبيعة م  بلك منسجماا  وتجاوزات أخطا  فيها

 فددي يدد تي الطدد، مهنددة لمزاولددة المنظمددة األنظمددة مدد  العديددد صدددرت المملكددة وفددي
/   رقددددد  الملكدددددي المرسدددددو  بموجددددد، والصدددددادر( الصدددددحية المهددددد  مزاولدددددة) نظدددددا  طليعتهددددا

 عنهدا  الناتجدة والمسدإولية الطبيدة األخطدا  موضدو  وألهميدة ه 1423/11/4 وتاريخ59
 علدددى تترتددد، التدددي المسدددإولية وأندددوا  الطبدددي بالخطددد  المقصدددود حدددول الحدددديث فسينصددد،
 .(22)الخط   لهبا ارتكاب  حيال الطبي،
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 .22المرج  الساب :    (22)
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 طبيد،ال مد  خدرو  أو مخالفدة "كدل ب ند  القانونيدة الناحيدة مد  الطبدي الخطد  يعر 
 نظريداا  عليهدا المتعدار  أو العلد  بها يقضي التي الطبية واألصول القواعد على سلوك  في

 التددددي واليقظددددة والحددددبر الحيطددددة بواجبددددات إخاللدددد  أو الطبددددي للعمددددل تنفيددددبه وقددددت وعمليدددداا 
 فددي جسدديمة نتددائ  فعلدد  علددى ترتدد، متددى الطبيدد،  علددى المهنددة وواجبددات القددانو  يفرضددها
 يضددددر ال حتددددى تصددددرف  فددددي وحددددبراا  يقظدددداا  يكددددو  أ  عليدددد  اجبدددداا وو  قدرتدددد  فددددي كددددا  حددددي 

 إبا مدا معرفة العاد  للشخ  الممك   ير م  أ  إال التعري   وضوح ور  . بالمري "
 الهدي   بداألمر لديس الطبيدة واألصدول القواعدد فمعرفدة ال  أ  خطد  ارتكد، قدد الطبي، كا 
 لدبا بدبلك  بويهد  أو المرضدى معرفدة دو  طبيدة أخطدا  تحددث أ  المسدتبعد م  فليس لبا

 منددد  أسدددبا، أهددد  مددد  األطبدددا  الختيدددار والمهنيدددة الرقابيدددة الضدددوابط علدددى االسدددتناد يكدددو 
 ال التدددي الخاصدددة  الطبيدددة والمراكدددز المستشدددفيات فدددي وخاصدددة الطبيدددة  األخطدددا  حددددوث
 .(29)عملها  في التجار  الطاب  الجمي  على يخفى

 فقددط أتددى بددل الطبددي  الخطدد  تعريدد  مدد  اا خاليدد أتددى الصددحية المهدد  مزاولددة ونظددا 
 تدن  النظدا  م ( 22) فالمادة الطبي  الخط  قبيل م  عدت التي الحاالت لبع  معدداا 
 ضددرر عليدد  وترتدد، الصددحي  الممددارس مدد  صدددر صددحي مهنددي خطدد  كددل" يلددي مددا علددى

 المنصدددو ( الشدددرعية الصدددحية الهيئدددة) وتحددددد. بدددالتعوي  ارتكبددد  مددد  يلتدددز  للمدددري  
 مددا الصددحي المهنددي الخطدد  قبيددل مدد  ويعددد. التعددوي  هددبا مقدددار النظددا  هددبا فددي عليهددا
 :ي تي

 .المتابعة نق  أو العال   في الخط  -1
 .بها اإللما  تخصص  مثل في كا  فيم  يفتر  فنية ب مور الجهل -2
 بالمخالفددة اإلنسددا  علددى المسددبوقة و يددر التجريبيددة الجراحيددة العمليددات إجددرا  -6
 .لبلك نظمةالم للقواعد

 .المري  على المعتمدة   ير العلمية البحوث أو التجار،  إجرا  -4
 .االختبار سبيل على للمري  دوا  إعطا  -5

                                                 

 والتوزي   للنشر الثقافة دار مكتبة  1   االلتزا   مصادر لاللتزامات  العامة النظرية منبر  ( الفضل 29)
 222   -292. ( 1994 عما  
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 دو  أو اسددددتعمالها  بطريقددددة كددددا    علدددد  دو  طبيددددة أجهددددزة أو آالت اسددددتعمال -3
 .االستعمال هبا جرا  م  ضرر حدوث بمن  الكفيلة االحتياطيات اتخاب

 .واإلشرا  الرقابة  يف التقصير -2
 .ب  االستعانة المري  حالة تستدعي م  استشارة عد  -2

 .المسإولية م  الصحي الممارس إعفا  أو تحديد  يتضم  شرط كل باطال ويق 
با  عدد  ينددت  ف ندد  أعدداله  بيناهددا التددي الكيفيددة أو بالصددورة الطبددي  الخطدد  حدددث وا 

 وهدي أندوا   ثالثدة إلدى تنقسد  المسدإولية وهدبه المعدال   الطبيد، علدى المسدإولية قيدا  بلك
 :بلك وتبيا  والت ديبية  والجزائية المدنية المسإولية
 بدالتزا  الشدخ  إخدالل ب نهدا المدنيدة المسدإولية وتعر  :المدنية المسؤولية -أوالا 

 آخدر  لشدخ  ضدرر اإلخدالل هدبا عد  ويندت   (النظدا ) القدانو  بموجد، عاتق  على يق 
 القدددواني  مددد  الطبيددد، عمدددل فدددي االلتدددزا  وينشددد . لجبدددره التعدددوي  يتطلددد، الضدددرر وهدددبا

 يلتددز  حيددث والمددري   الطبيدد، بددي  الطبددي العقددد إلددى باإلضددافة الطدد،  لمهنددة المنظمددة
 الطبيد، ارتكد، فد با. للمدري  الدالز  العدال  وتقددي  المطلوبة الطبية العناية بببل الطبي،

 المدنيدددة المسدددإولية قيدددا  بلدددك علدددى فيترتددد، للمدددري  ضدددرر عنددد  وندددت  طبدددي خطددد  أ 
 التعددوي  طريدد  عدد  الضددرر بجبددر الطبيدد، ويلتددز  الطبيدد،  علددى( عقديددة أو تقصدديرية)

 القضددائية الجهددة وهددي( الشددرعية الطبيددة الهيئددة) قبددل مدد  تحديددده يددت  والتعددوي  المدداد  
 العدددددل وزارة مدددد  قددددا  مدددد  تتشددددكل الهيئددددة وهددددبه الطبيددددة  باألخطددددا  بددددالنظر المختصددددة
 الخبدرة بو  مد  وطبيبدي  الطد، كليدات إحددى مد  تددريس هيئدة وعضدو قدانوني ومستشار
 هددو فهددبا التعددوي  أمددا شددرعية  بمفدداهي  محددددة اإلرث أو الديددة بدد   العلدد  مدد . والكفايددة
 .الطبية الهيئة لتقدير المتروك

 تكد  لد  جديددة بمدادة أتدى قدد الصدحية المهد  مزاولدة نظدا  أ  هنا بكره يجدر ومما
 األسدددنا  وأطبدددا  األطبدددا  جميددد  إلدددزا  ومضدددمونها( 41) المدددادة وهدددي السددداب  النظدددا  فدددي

 وهددي الطبيددة األخطددا  ضددد بالتدد مي  والخاصددة العامددة الصددحية المإسسددات فددي العدداملي 
 المرضدددى حقدددو  حفدددظ تجددداه مخدددر  إليجددداد الجديدددد النظدددا  لصدددال  تسدددجل إيجابيدددة نقطدددة

 ضددد الطبددي التدد مي  أ  القددول يمكدد  ال المقابددل وفددي. لهدد  التعددوي  لضددما  المتضددرري 
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 وأدا  عملدد  أثنددا  يتقدداعس وتجعلدد  أخطائدد  عواقدد، مدد  الطبيدد، سدديحمي الطبيددة األخطددا 
 المدنيددددة المسددددإولية علددددى تقتصددددر ال للطبيدددد، المسددددا لة أل  وجدددد   أكمددددل علددددى التزامدددد 

 كمددا والت ديبيددة الجزائيددة المسددإولية إلددى تتعددداها بددل فقددط  المدداد  التعددوي  فددي والمتمثلددة
 .سنرى

 ارتكابدد  عنددد الطبيدد، علددى الجزائيددة المسددإولية وتقددو  :الجزائيــة المســؤولية -ثانيــاا 
 وجريمدة المشرو    ير اإلجها  جريمة مثل النظا   في جريمة تشكل التي األفعال احد

 حدددداالت فددددي واإلسددددعا  العددددال  تقدددددي  عدددد  االمتنددددا  وجريمددددة بددددالمري  الضددددرر تعمددددد
 ألحكدددا  وفقددداا  عليهدددا العقدددا، يدددت  والتددي العامدددة الجدددرائ  إلدددى فةوباإلضدددا. و يرهدددا الضددرورة
 عقوبددة بد   اإلخدالل عدد  مدد " يلدي مدا علدى( 22) المدادة وفددي النظدا  ند  فقدد الشدريعة 

 أشدددهر  سدددتة تتجددداوز ال مددددة بالسدددج  يعاقددد، أخدددرى  أنظمدددة فدددي عليهدددا منصدددو  أشدددد
 :م  كل وبتي  العق هاتي  ب حدى أو لاير  أل  مائة على تزيد ال وبغرامة

 .ترخي  دو  الصحية المه  زاول -1
 مدد  كددا  مشددروعة  يددر طرقدداا  اسددتعمل أو للحقيقددة  مطابقددة  يددر بيانددات قددد  -2
 .الصحية المه  بمزاولة ترخيصاا  منح  نتيجتها

 علدددى الجمهدددور حمدددل شددد نها مددد  يكدددو  الدعايدددة  وسدددائل مددد  وسددديلة اسدددتعمل -6
 .للحقيقة خالفاا  صحيةال المه  مزاولة في ب حقيت  االعتقاد
 .الصحية المه  مزاولي على عادةا  تطل  التي األلقا، م  لقباا  لنفس  انتحل -4
 الصددحية  المهدد  مزاولددة فددي عددادة يسددتعمل ممددا معدددات أو آالت لديدد  وجدددت -5

 مشددددرو  سددددب، لديدددد  يتددددوافر أ  دو  أو المهدددد  تلددددك بمزاولددددة لدددد  مرخصدددداا  يكددددو  أ  دو 
 .لحيازتها
 .مقبول سب، دو  مري  ال ع ع  امتن  -3
 تد  ب ند  علمد  م  بشر  عضو زراعة بعملية قا  أو البشرية  باألعضا  تاجر -2
 ((.المتاجرة طري  ع  علي  الحصول

 المهنددي بسددلوك  الطبيدد، إخددالل عدد  المسددا لة وهددي :التأديبيــة المســؤولية -ثالثــاا 
 المدادة نصدت وقدد  و يرها واإلخال  الصد  م  المهنة وآدا، أخال  علي  نصت الب 
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 المدنيددة  أو الجزائيدة المسدإولية ب حكدا  اإلخدالل عدد  مدد " يلدي مدا علدى والثالثدو  الحاديدة
 المنصدددو  واجباتددد  ب حدددد أخدددل إبا الت ديبيدددة  للمسدددا لة محدددالا  الصدددحي الممدددارس يكدددو 
 علدى خروجداا  يعدد مدا تصدرف  فدي كدا  أو مهنتد   أصدول خدال  أو النظدا   هدبا في عليها

 المدددادة فدددي الت ديبيدددة العقوبدددات مددد  عددددد علدددى النظدددا  ونددد " آدابهدددا أو مهنتددد  مقتضددديات
 المهنيددة المخالفدات حالدة فدي توقيعهددا يجدوز التدي الت ديبيدة العقوبددات وهدي والثالثدي  الثانيدة
 :هي
 .اإلنبار -1
 .آال  لاير عشرة تتجاوز ال مالية  رامة -2
 .له  المرخ  سجل م  الس ا وشط، الصحية المهنة بمزاولة الترخي  إلغا  -6

 انقضدا  بعدد إال جديدد تدرخي  بطلد، التقدد  يجدوز ال التدرخي   إلغدا  حالدة وفدي
 .اإللغا  قرار صدور تاريخ م  األقل على سنتي 

 عليدددد   المترتبددددة المسدددإولية وأنددددوا  الطبدددي الخطدددد  لمفهددددو  االسدددتعرا  هددددبا وبعدددد
 حددوثها تقليدل أصد  بشدكل أو الطبيدة األخطدا  حددوث لمند  األول الددفا  خدط أ  نوض 

 ويكفينددا الطدد،  مهنددة ممارسددة تددراخي  لمددن  تفددر  التددي والضددوابط المهنيددة الرقابددة هددو
 تتشدوه أ  نريدد أنندا إال العالمي الصعيد على طبية إنجازات م  تحق  ما المملكة في فخراا 
 .الطبية األخطا  ظاهرة بتفشي األحوال م  حال ب   الصورة هبه

 في حاالت الخطأ الطبي: وسائل اإلثبات
يخضدد  الطبيدد، للمسددا لة بنوعيهددا الجنددائي والت ديدد، يجدد، أ  يددت  إثبددات ارتكابدد  
للخطد  الطبدي حيدث أ  مسد لة اإلثبدات هدي أهد  المراحدل فدي الددعوى فيقد  علدى المددري  
ثبدات عالقدة السدببية بيدنه  ) بمعندى أ   ع،  إثبات وقدو  الخطد  ومد  ثد  وقدو  الضدرر وا 

ب  سب، الضرر ( وأ  يثبت وقو  الضرر  ث  يثبت عالقدة الخطد  بالضدرر  الخط  هو ال
وأ  هددبا الخطدد  هددو الددب  أوقدد  بلددك الضددرر وال يددت  بلددك إال عدد  طريدد  التقددارير الطبيددة 
التددي يصدددرها المتخصصددي  وتإيددده اللجنددة الطبيددة التددي يددت  تكليهددا ب يقددا  الكشدد  الطبددي 

 على المري  للتيق  م  صحة إدعائ  . 
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إلثبددات فددي مثددل هددبه الحدداالت يكددو  بكافددة طريدد  اإلثبددات الجنددائي مدد  إقددرار ) وا
اعتددرا  الطبيدد، بمددا ارتكبدد  مدد  خطدد  فددي طريقددة عالجدد  للمددري  ( وهددو أقددوى األدلددة  
واإلقددرار حجددة كاملددة يثبددت القاضددي الحكدد  اسددتناداا إليهددا ولددو رجدد  عدد  إقددراره أو أنكددره مددا 

دة مثددل شددهادة طبيدد، آخددر أو ممددر  علددى أو مدد  دا  مرتبطدداا بحدد  آدمددي وكددبلك الشددها
أقتضي واق  الحال وجوده  أثنا  ارتكا، الخط  وفى هبه الحالدة الشدهادة ال تشدمل الخطد  
التقصددير  أل  الخطدد  التقصددير  فددي بددبل العنايددة الواجبددة للمددري  ال تصددل  فيدد  الشددهادة 

ت الخطدد  الطبددي إال ألصددحا، الخبددرة مدد  أهددل االختصددا  وأهدد  أدلددة اإلثبددات فددي حدداال
 هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجالت المستشفيات ...

وأخيدددراا فددد   ثبدددوت الخطددد  الطبدددي فدددي مواجهدددة الطبيددد، المعدددال  يترتددد، عليددد  حددد  
المري  في المطالبة بالتعوي  المناسد، عمدا أصداب  مد  أضدرار جسدمية ونفسدية فضدالا 

 ية .خضو  الطبي، المعال  للمسا لة الت ديب
 خاتمة

إ  صددعوبة إثبددات الخطدد  الطبددي يحددول فددي  الدد، األحيددا  دو  حصددول المددري  
المضددددرور علددددى التعددددوي   حيددددث أ  هددددبه الصددددعوبات تظهددددر سددددوا  مدددد  خددددالل عدددد،  
اإلثبددات أو مدد  حيددث وسددائل اإلثبددات القانونيددة المعتمدددة فددي بلددك  فخصوصدديات الخطدد  

ة التقليديدددددة  يدددددر كفيلدددددة بحدددددل هدددددبه الطبدددددي الدددددب  يمتددددداز بالتعقيدددددد جعلدددددت القواعدددددد العامددددد
الصددعوبات  بالتددالي صددعوبة االعتمدداد عليهددا فددي إثبددات هددبا النددو  مدد  األخطددا  مقارنددة 

 باألخطا  المدنية األخرى.
فمدد  حيددث عدد،  اإلثبددات  فدد   القاعدددة العامددة تقضددي بدد   المدددعي فددي الدددعوى 

دئياا بشد   األخطدا  الطبيدة  يكو  مكلفاا ب ثبات ما يدعي   هبه القاعدة التي تد  تطبيقهدا مبد
بحيدددث يكلددد  المدددري  بعددد،  إثبدددات إخدددالل الطبيددد، بااللتزامدددات الواقعدددة عليددد   إال أ  
الصددعوبات التددي تواجدد  المرضددى المضددروري  قددد حالددت دو  سددهولة تطبيدد  هددبه القاعدددة 
بحيث يجد المري  نفس  أما  إثبدات واقعدة سدلبية ال مظهدر خدارجي يفصد  عنهدا إضدافة 

بخبايددا الفدد  الطبددي  كمددا يعتبددر المددري  الحلقددة األضددع  فددي العالقددة الطبيددة  إلددى جهلدد 
وهبا م  ش ن  أ  يزيد م  صعوبة نهوض  بع،  اإلثبات  ممدا جعدل القضدا  يخدر  عد  
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نطدا  تطبيد  هدبه القاعددة وبلدك مد  خدالل إيجداد حلدول للتخفيد  مد  هدبا العد،  الملقددي 
االلتزامدددات بتحقيددد  نتيجدددة  بحيدددث  علدددى عدددات  المدددري  عددد  طريددد  التوسدددي  مددد  نطدددا 

يكلددد  الطبيددد، بعددد،  إثبدددات وفائددد  بدددالتزا  إعدددال  المدددري   كمدددا ظهدددرت نظريدددة الخطددد  
المفتددر  التددي تقضددي بدد   الضددرر مددا كددا  ليحدددث لددوال حدددوث خطدد  مدد  طددر  الطبيدد، 

 المسئول  وكا  أخر حل أتى ب  القضا  هو إقامة المسئولية الطبية  ير خطئية.
للوضدد  فددي القددانو  فدد   ندد  المددادة التددي يعتمددد عليهددا القاضددي فددي أمددا بالنسددبة 

إسددناد عدد،  اإلثبددات علددى عددات  المدددعي  يمكدد  اعتمادهددا فددي المقابددل إلعفائدد  مدد  هددبا 
العددد،   باعتبدددار أ  المدددادة ال تقضدددي بددد   علدددى المددددعي إثبدددات إخدددالل المددددعي عليددد  

على المددعي عليد  إثبدات الدتخل  بالتزام   إنما تقضي ب   على المدعي إثبات االلتزا  و 
من   بالتالي ال يق  على عدات  المددعي المضدرور سدوى إثبدات وجدود التدزا  الطبيد، ويقد  
على هدبا األخيدر عد،  إثبدات وفائد  بهدبا االلتدزا   فدالتطبي  السدلي  لهدبه المدادة مد  شد ن  

عدد   أ  يددإد  إلددى الحددد مدد  الصددعوبات التددي تواجدد  المددري  فددي النهددو  بهددبا العدد، 
 طري  نقل هبا الع،  على عات  الطبي، المسئول.

أمددا فيمددا يخددت  كيفيددة إثبددات الخطدد  الطبددي فدد   مبدددئياا يددت  اعتمدداد كافددة وسددائل 
اإلثبددات القانونيددة مدد  شددهادة الشددهود  الكتبددة والقددرائ   وكددبا الخبددرة فيمددا يخدد  األخطددا  

 به الوسائل في إثبات .الفنية إال أ  خصوصية هبا الخط  قد حالت دو  نجاعة كافة ه
فاألخطددا  المتعلقددة باإلنسددانية الطبيددة كددداإلخالل بددااللتزا  بدد عال  المددري   وعدددد  
الحصول على رضداه بشد   العمدل الطبدي  وكدبا إفشدا  السدر المهندي  كلهدا أخطدا  يمكد  
إثباتهددا بكافددة وسددائل اإلثبددات   يددر أندد  مدد  الناحيددة التطبيقيددة نجددد أ  الشددهادة ال يمكدد  

تمدداد عليهددا  علددى أسدداس أ  الشدداهد قددد يكددو  مدد  أقددار، المددري  بالتددالي ال يمكدد  االع
االعتماد على شهادت  لجل  بخبايا الف  الطبي  أو يكدو  مد  زمدال  الطبيد، فيحدو  الشدك 
حددول شددهادت   لمددا قددد يكددو  مدد  انحيدداز الشدداهد لصددال  زميلدد   فضددالا عدد  اعتددداده  فددي 

الكتابدة وا   كدا  يمكد  االعتمداد عليهدا فدي إثبدات قيدا  أ لد، األحيدا  بالسدر المهندي  أمدا 
الطبيدد، بالتزامدد  بدد عال  المددري   بالخصددو  مدد  تدددخل المشددر  واشددتراطها فددي بعدد  
الحاالت كعمليات نقل وزر  األعضا   إال أنها تلقي صعوبة في إثبدات األخطدا  األخدرى 
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ال يمكد  تددوي  كدل بالخصو  إبا عرفنا أ  العقدد الطبدي هدو عقدد شدفهي أصدالا  بحيدث 
ما يت  إجراإه م  خالل العمل الطبي  وانطالقاا م  هنا كا  للقاضدي الددور اإليجدابي فدي 
اسددددتنتا  الدددددليل مدددد  وقددددائ  الدددددعوى  ولدددد  السددددلطة التقديريددددة الواسددددعة فددددي بلددددك  بالتددددالي 
فاالعتماد على القرائ  م  ش ن  أ  يحد م  صعوبات إثبات الخط  الطبي والتخفيد  عد  

   الب  يق  علي  ع،  اإلثبات.الطر 
أمددا األخطددا  المتعلقددة بالفنيددة الطبيددة فددال يمكدد  للقاضددي تقددديرها إال بدداللجو  إلددى 
الخبرا  إلبدا  آرائه  في المسدائل الفنيدة التدي ال يسدتطي  القاضدي حلهدا بمعلوماتد  وثقافتد  

لطبيدة مد  شد ن  العامة   ير أ  نظرة الشك الموجهة لتقريدر الخبيدر فدي إطدار المسدئولية ا
أ  يزيددد مدد  صددعوبة إثبددات هددبه األخطددا   لددبا يستحسدد  علددى مشددرعنا وبهددد  حصددول 
القاضي على تقارير أكثر عدالا ومصداقية  أ  يعيد النظر في القواني  المنظمدة لمصدلحة 
الط، الشرعي لجعلها تابعدة لقطدا  العدالدة عدو  قطدا  الصدحة التدي تنتمدي إليد   وهدبا 

 يإثر إيجابياا على تقارير الخبرا  وجعلها أكثر مصداقية. م  ش ن  دو  شك أ 
 عليدددد   المترتبددددة المسدددإولية وأنددددوا  الطبدددي الخطدددد  لمفهددددو  االسدددتعرا  هددددبا وبعدددد

 حددوثها تقليدل أصد  بشدكل أو الطبيدة األخطدا  حددوث لمند  األول الددفا  خدط أ  نوض 
 ويكفينددا الطدد،  مهنددة ممارسددة تددراخي  لمددن  تفددر  التددي والضددوابط المهنيددة الرقابددة هددو
 تتشدوه أ  نريدد أنندا إال العالمي الصعيد على طبية إنجازات م  تحق  ما المملكة في فخراا 
 الطبية. األخطا  ظاهرة بتفشي األحوال م  حال ب   الصورة هبه
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