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 المقدمة

 وعلمٌة قدٌمة التً اكتسبها االنسان التً ٌمارسها مع احترام إنسانٌةالطب مهنة 

والتً كرمها هللا بخلقه والخلق قال تعالى )) وخلقنا االنسان فً  اإلنسانٌةالشخصٌة 

ة وثٌقة الصلة تقوٌم (( االمر الذي اكسب مهنة الطب حلة جلٌلة اذا انها مهن أحسن

لدٌه هو الصحة حٌث تغٌر حٌاة االنسان وسالمته من اثمن القٌم باالنسان واعز ما 

التً ٌحرص المجتمع على حماٌتها والتً تعتبر من االمور المتعلقة بالنظام العام . 

لذا فالمجتمع بحاجة دائمة الى اطباء اكفاء ٌتم تدرٌبهم وتثقٌفهم واعدادهم اعدادا 

ومٌة ان قٌل عن عملهم ) والعلم علمان جٌدا لمزاولة المهنة العظٌمة فاالطباء ثروة ق

فالنافع هو الطب والرافع هو الفقه فً الدٌن ( . وقد ٌمارس علم ٌتنفع وعلم ٌرفع 

بعض االطباء وفً ظروف استثنائٌة افعال تعتبر من الجرائم اذا مارسها غٌرهم اذ 

انهم ٌتعرضون لجسم المرٌض باالصابة والجراح والعملٌات الجراحٌة التً 

نها وكذلك عند استعمالهم الدواء بقصد العالج والشفاء وباحة هذه االفعال ٌجرو

تشكل خروجا استثنائٌا على احكام وقواعد المحدد التٌانها كونها من صمٌم االعمال 

التً تعتمدها طبٌعة مهنة الطب . حٌث ٌتمتع الطبٌب بحصانة منوطة باصول 

 المسؤولٌة الجنائٌة . وقواعد المهنة واذا ما اخل بهذا االلتزام وجبت

 ثالث مباحث : إلىنقسم هذا البحث 

طبً وكذلك وسائل ماهٌة العمل الطبً ومراحل العمل ال األولالمبحث حٌث ٌتضمن 

ٌتناول فٌه   المبحث الثانًوخصص شروط العمل الطبً ,  العمل الطبً وأٌضا

أساس المسؤولٌة  فٌهٌتناول  المبحث الثالث وأما,  لألطباءصور المسؤولٌة الجنائٌة 

 الجنائٌة لألطباء وكذلك العقوبة المسؤولٌة الجنائٌة لألطباء .

 

 

 

 األولالمبحث 



7 

 

 المقدمة  -1

اعترفت مختلف دول العالم بحق الطبٌب فً ممارسة اعماله الطبٌة لٌقوم بواجبه 

المقدس والسامً بكل حرٌة فً عالج المرٌض ومما ال شك فٌه ان مسؤولٌة الطبٌب 

الجنائً االعمال الطبٌة ٌعد من اكثر الموضوعات التً منذ عهد قدٌم وما زالت 

مجال الفقة الجنائً والتطبٌق القضاءي تشٌر كثٌر من الجدل والنقاش واالجتهاد فً 

 بحث على النحو التالً :م. حٌث سوف اقسم هذا ال

  عنى العمل الطبًم -: أوال

 مراحل العمل الطبً  -ثانٌا :

 وسائل العمل الطبً فً التشرٌع الفرنسً والمصري  -ثالثا :

 شروط العمل الطبً  -رابعا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنى العمل الطبً : -2
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التشرٌعات ولم ٌنص المشرع العراقً على تنظٌم او تعرٌف العمل الطبً لم تعرف 

ولكن الفقه والقضاء اجتهاد فً ذلك فوفقا لنصوص قانون مزاولة مهنه الطب فً 

فرنسا كان نطاق العمل الطبً محصورا فً عالج االمراض فقط ولم ٌعد الفحص 

,  3945صحة العامة اال بعد صدور قانون ال والتشخٌص من قبٌل االعمال الطبٌة

على  3979( من قانون اخالقٌات مهنه الطب سنة  37ونص المشرع فً المادة ) 

, ولقد سار التشرٌع المصري ( 3)ان العمل الطبً ٌشمل التشخٌص والعالج والوقاٌة 

فٌما ٌتعلق بمفهوم العمل ٌنص صراحة على تعرٌف للعمل الطبً وانما اشار الٌه 

( ان العمل الطبً ٌشمل  435ادة االولى من قانون ) ضمنا حٌث ٌستفاد من الم

التشخٌص والعالج ووصف االدوٌة او اي عمل طبً اخر , كذلك الحال الحال من 

فلقد ذكر الكشف  3991( لسنة  11قانون مزاولة المهنة الصحٌة الٌمنى رقم ) 

والعالج وطرق االدوٌة عندما عرف المنشأت الصحٌة . اما بالنسبة للقانون 

 (1)( لسنة  7( من قانون االتحادي رقم ) 15الماراتً فان المستفاد من نص المادة )ا

فً شأن مزاولة مهنه الطب البشري , ان العمل الطبً ٌشمل التشخٌص  3975

والعالج حٌث نصت المادة المذكورة على انه بذل العناٌة الالزمة ولجأ الى الوسائل 

 فً التشخٌص المرٌض ووصف العالج وقد التً ٌتبعها الشخص المعتاد من اهل فئة

اختلف الفقهاء فً تعرٌف العمل الطبً فمنهم من قال انه )) نشاط ٌتفق مع قواعد 

المقررة فً عالم الطب وٌتبعه فً ذاته اي وفق المجرى العادي لالمور الى الشفاء 

للمرٌض واالصل فً العمل الطبً ان ٌكون عالجٌا اي ٌتهدف التخلص من 

فٌف حدته او مجرد تخفٌف االمه ولكن ٌعد كذلك من قبٌل االعمال المرض وتخ

الطبٌة  ما ٌستهدف الكشف من اسبابه سوء الصحة او مجرد الوقاٌة من 

 (,1)االمراض

ٌوسف جمعة ٌوسف الحداد , اخطاء االطباء رسالة ماجستٌر دراسة مقارنة , منشورات  -3

 .  49, ص  1001الحلبً الحقوقٌة , سنة 

 .  50, ص  در اعالهالمص -1

 . 49المصدر اعاله , ص  -1
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ومنهم من عرفه بانه )) كل نشاط ٌرد على جسم االنسان نفسه وٌتفق فً جسمه  

وكٌفٌة مع االصول العلمٌة والقواعد المتعارف علٌها نظرٌا وعلمٌا فً علم الطب 

وٌقوم به الطبٌب مصرح له قانون به بقصر الكشف عن المرض او ٌهدف الى 

ة شرٌفة توفر رضاء من المحافظة على صحة االفراد او تحقٌق مصلحة اجتماعٌ

حٌث ان هذا التعرٌف هو االفضل لشموله صور  (3)ٌجري علٌه هذا العمل (( 

العمل المختلفة النه حدد طبٌعة النشاط اذا تطلب ان ٌكون متفقا مع االصول العلمٌة 

فً الطب وحدد وصف من ٌقوم بالعمل الطبً ولم ٌقتصر غاٌة هذا النشاط على 

االم المرض او الحد منها بل جعل كل عمل ٌهدف الى تحقٌق الشفاء او تخفٌف 

المحافظة على صحة الفرد او حٌاته او تحقٌق مصلحة اجتماعٌة من قبٌل االعمال 

الطبٌة عما بٌن مراحل العمل الطبً المتنوعة من الفحص و التشخٌص وعالج 

 . (1)ورعاٌة عما تطلب ضروره الحصول على موافقة ورضا المرٌض 

 مل الطبً مراحل الع -3

الفحص الطبً هو بداٌة العمل الطبً الذي ٌقوم به  -مرحلة الفحص الطبً : -3

الطبٌب وٌتمثل فً فحص الحالة الصحٌة للمرٌض بفحصه فحصا ظاهرٌا 

وبمالحظة العالمات او الدالئل االكلٌنٌكٌة )) السرٌرٌة (( كمظهر المرٌض وجسمه 

البسٌطة كالسماعة الطبٌة وجهاز  وربما ٌستعٌن فً الفحص ببعض االدوات الطبٌة

قٌاس الحرارة وجهاز ضغط الدم وقد ٌستخدم الطبٌب احٌانا ٌده او اذنه او عٌنه 

وذلك للتحقق من وجود دالئل او ظواهر تساعده على التشخٌص كما قد ٌلجأ الطبٌب 

الى اجراء بعض الفحوصات المختبرٌة للوقوف على حالة المرٌض بشكل اكبر دقة 

 . (1)رٌق استخدام االشعة ورسوم القلب والتحالٌل وذلك فً ط

 

 

 . 50ٌوسف الحداد , المصدر السابق , ص ٌوسف جمعة  -3

 . 53, ص  المصدر اعاله  -1

 .68المصدر اعاله , ص   -1
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هو مرحلة بعد الفحص الطبً وفٌها ٌسعى الطبٌب  -مرحلة التشخٌص الطبً : -1

الى ترجمة الدالئل والظواهر التً توصل الٌها فً مرحلة الفحص الطبً لكً 

ٌستخلص منها النتائج المنطقة لوضع التشخٌص والتوصل الى تحدٌد نوع المرض 

نة باطباء االشعة وموضعة وفً سبٌل التشخٌص قد ٌلجأ الطبٌب الى االستعا

, وقد عرفه البعض االخر  (3)التشخٌصٌة او التحالٌل الطبٌة وذلك لوضع العالج 

بانه )) العمل ٌشمل على  البحث وتحدٌد االمراض واالصابات الجراحٌة عند 

شخص المرٌض (( واكد القضاء الفرنسً فً احكامه ضرورة اجراء الطبٌب 

فً حاالت المستعصٌة خاصة اذا كان من  التشاور الطبً مع زمالئه واالحصائٌٌن

 .ٌقوم بالعالج ممارسا عاما 

 

هو المرحلة التً تلً مرحلة التشخٌص وهً التً ٌحدد  -مرحلة العالج الطبً : -1

من خاللها الطبٌب العالج المناسب للمرٌض و التشخٌص والعالج ٌتصل احدهما 

سوء ٌستلزم متابعة او  باالخر بسبب حالة المرٌض وما ٌطرا علٌها من تحسٌن او

اٌقافه او تغٌٌره وهذا ٌرجع الى التشخٌص المتتابع لحالة المرٌض الصحٌة ولقد 

عرفت الئحت بارٌس العالج بانه )) كل اجراي اٌا كان ٌؤدي الى شفاء المرٌض او 

تخفٌف الحالة المرضٌة (( ولم  ٌضع المشرع المصري تعرٌفا للعالج فً قانون 

ٌة واقتصر فً المادة االولى على ذكر لقط العالج من بٌن مزاولة المهنة الطب

االعمال الطبٌة التً ال ٌجوز ممارستها اال من طبٌب وبالشروط التً نص علٌها 

 . (1)القانون 

 

 

 

 

 . 69ٌوسف الحداد , المصدر السابق , ص ٌوسف جمعة  -3

 . 70, ص المصدر اعاله -1
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لم ٌرد فً القانون الفرنسً والمصري والٌمنً  -مرحلة الوصفة الطبٌة : -4

واالماراتً بشأن مزاولة المهنة الطبٌة والصحٌة نص ٌحدد تعرٌف الوصفة الطبٌة 

اال ان بعض الفقهاء قد عرفها بانها )) ورقة ٌدون فٌها الطبٌب المختص دواء او 

 . (3)ما ((  اكثر للمرٌض بغرض العالج او الوقاٌة من مرض

ٌعتبر عنصر الرقابة العالجٌة من العناصر المهمة  -مرحلة الرقابة العالجٌة : -5

المطلوبمن فً العمل الطبً لما ٌترتب علٌه من اهمٌة كبٌرة فً تحقٌق الهدف 

العالج والرقابة العالجٌة لها اهمٌة بالغة بالنسبة الى العملٌات الجراحٌة لما ٌكون 

ملٌة اهمٌة بالغة فً نجاحها او فشلها مع ذلك لم نجد فً القوانٌن للفترة الالحقة للع

الخاصة بمزاولة المهنة الطبٌة والصحٌة فً فرنسا ومصر والٌمن واالمارات اي 

نص على الرقابة العالجٌة كعنصر من عناصر الطبً وقد حكم فً فرنسا بان العادة 

  ,(1)ممرضٌهم ببعض انواعالتً جرى علٌها االطباء والجراحون من ان ٌعهدوا الى 

العالجات التً تلجا عملٌات الجراحٌة مباشرة لٌس من شأنها ان تعفً الطبٌب من 

المسؤولٌة وبناء على ذلك فان الجراح ٌعد مسؤوال عن االضرار التً تترتب على 

عدم قٌامه بما ٌقتضً علٌه الواجب من البقاء على مقربة من مرٌضه الى ان ٌعود 

 . (1)هذا المرٌض الى وعٌه 

 

 عمل الطبً التشرٌعً الفرنسً والمصري وسائل ال -4

 وسائل العمل الطبً فً التشرٌع الفرنسً : -1

 قسم المشروع الفرنسً وسائل العمل الطبً الى طائفتٌن :

االعمال المهنٌة الخاصة التً نص علٌها فً قرار وزٌر الصحة لقد نص فً  –أ 

على قائمة االعمال الطبٌة التً  3961الئحة االعمال الطبٌة الصادرة  سنة 

 .( 1)ترخص

 . 70ٌوسف الحداد , المصدر السابق , ص ٌوسف جمعة  -3

 . 73, ص  المصدر اعاله -1

الجنائٌة لالطباء , دراسة مقارنة ,دار النهضة العربٌة ,  اسامة عبد اهللا قاٌد , المسؤولٌة -1

 .88ص  1001
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فً قانون الصحة العامة وقرار الصحة  171االطباء  بممارستها وفقا لنص المادة  

اال انه تطرأ للتطور العلمً المستمر فلقد ادخل على قرار  3961الصادرة فً 

ل المنصوص علٌها فً وزٌر الصحة الصادر عدة تعدٌالت وتلخص هذه االعما

 -1التهاب مفاصل العظام  -1العمل المتعلق بعالج النظام  -3الالئحة فً االتً : 

معالجة المرض بالوسائل البدائٌة  -4عالج االمراض بتقوٌم العمود الفقري ٌدوٌا 

التخثٌر الكهربائً الكهربائً والحراري  -5والمٌكانٌكٌة وخاصة بالضوء والحرارة 

الحاح الجلدي الذي  -7دام االالت لتحدٌد انكسار االشعة العٌنٌة استخ -6للشعر 

التشخٌص  -9استخدام االالت لقٌاس وحدة السمع  -8ٌعمل ان ٌؤدي الى سقوط الدم 

 . (3)والعالج 

وسائل العمل الطبً فً التشرٌع المصري : لم ٌنص المشرع المصري فً  -1

قانون مزاولة مهنة الطب على كل وسائل العمل الطبً ولكنه نص فً المادة االولى 

على بعضها وجاء نص نص المادة االولى على النحو التالً )) ال ٌجوز الحد ابداء 

حٌة او مباشرة والدة والدة او مشورة طبٌة او عٌادة مرٌض او اجراء عملٌة جرا

وصف ادوٌة او عالج مرٌض او اخذ عٌنة من العٌنات التً تحدد بقرار من وزٌر 

الصحة من جسم المرٌض اال حٌن للتشخٌص الطبً المعمل باٌة طرٌقة كانت او 

وصف نظارات بوجه عام مزاولة مهنة الطب باٌة حرفة كانت اال اذا كان حصرٌا 

ٌٌن مزاولة المهنة الطب بها وكان اسمه مقٌدا ٌسجل االطباء او كان من بلد للمصر

 . (1)بوزارة الصحة وبجدول نقابة االطباء البشرٌٌن 

 

 

 

 

 

 

 .88 در السابق , صصة عبد اهللا قاٌد , الماسام -3

 .73ٌوسف جمعة ٌوسف الحداد , المصدر السابق , ص  -1
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 شروط المشروعٌة للعمل الطبً  -5

 الشكلً : ترخٌص القانون :الشرط  -3

: ٌتطلب المشروع شروط منح الترخٌص فً التشرٌعٌٌن الفرنسً والمصري  –أ 

 الفرنسً لمحاربة مهنة الطب توافر شروط ثالثة :

على  156الحصول على الدبلوم الدولة فً الطب : نص المشرع فً المادة  -3

الفرنسٌة كشرط ضرورة الحصول على الدبلوم الدولة فً الطب من الجامعات 

 . (3)اساسً لمحاربة مهنة الطب 

انه ال ٌجوز ممارسة مهنة الطب  156قضت الفقرة الثانٌة من المادة  -الجنسٌة : -1

فً فرنسا اال لمن ٌتمتع بالجنسٌة المصرٌة اور راعٌا المغرب وتونس او رعاٌا 

 دول السوق االوربٌة المشتركة  .

المشروع الفرنسً توافر شروط شكلً  كما تطلب -القٌد بسجل االطباء : -1

لممارسة مهنة الطب فً فرنسا وهو ضرورة القٌد بسجل نقابة االطباء اال ان 

 المشرع استثنى من هذا طائفتٌن :

 االطباء والجراحٌن الذٌن ٌعملون فً القوات المسلحة . –أ 

 شروط منح الترخٌص المزاولة المهنة الطب فً التشرٌع المصري : –ب 

لقد تطلب المشروع الحصول على درجة البكالورٌوس من  -جازة العلمٌة :اال -3

الجامعات المصرٌة وكذلك قضاء سنة فً التدرٌب االجباري على ممارسة المهنة 

 لكً ٌعطً له القانون الحق فً الحصول على التراخٌص بمزاولة المهنة .

ورة تسجٌل اشترط المشرع فٌمن ٌمارس مهنة الطب فً مصر ضر -الجنسٌة : -1

 .(1)الشهادة الدراسٌة الحاصل علٌها بسجل وزارة الصحة 

 

 . 89, ص  اسامة عبد هللا قاٌد , مصدر اعاله -3

 . 90المصدر اعاله , ص  -1
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تطلب المشرع فٌمن ٌمارس مهنة الطب فً مصر ضرورة تسجٌل  -التسجٌل : -1

 الشهادة الدراسٌة الحاصل علٌها بسجل وزارة الصحة .

وضع المشرع شرطا اخٌرا لممارسة مهنة الطب وهو القٌد بنقابة  -: القٌد -4

  .( 3) االطباء البشرٌٌن بعد تسجٌل الشهادة الدراسٌة بسجل االطباء بوزارة الصحة

 اتباع االصول العلمٌة فً الطب : -الشرط الموضوعً :

رف اجانب على ذلك محكمة استئناف مصر بقولها هً تلك االصول الثابتة التً ٌعت

بها اهل العلم وال ٌتسامحون مع من ٌجعلها او ٌتفطاها ممن ٌنتسب الى عملهم 

اوقتهم ولٌس معنى هذا ان الطبٌب ٌلتزم بتطبٌق العلم كما ٌطبقه غٌره من 

 .( 1)االطباء

عدم موافقة المرٌض على عالج  الشرط العرفً او ) شرط الرضا المرٌض ( : 

( من قانون  43( من المادة ) 1ٌهدم كٌانا اساسٌا وشرط الزما النطباق نص البند ) 

العقوبات )) عملٌات الجراحة والعالج على اصول الفن من اجرٌت برضاء 

المرٌض او ممثله الشرعً او اخرٌن بغٌر رضاء اٌهما فً الحاالت العاجلة (( اذا 

ذلك الحق مقرر بمقتضى القوانٌٌن والتعلٌمات حال عون ما تضمنة  ٌمكن القول ان

مرهون بموافقة المرٌض على العالج ومن ثم ٌكون كل ما ٌجرٌه الطبٌب بغٌر هذا 

 .( 1)الرضاء ٌكون عمال مشروع ٌستوجب مساءلته 

 

 

 

  

 . 88اسامة عبد هللا قاٌد , مصدر سابق , ص  -3

( , دار  16طبٌب الجزائٌة , قانون حماٌة االطباء رقم ) قاضً سالم زٌدان , مسؤولٌة ال -1

 . 91, ص  1031الكتب والوثائق , 
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 ( اٌضا من قانون العقوبات على ان : 43ونصت المادة ) 

االجرٌمة اذا وقع الفعل استعماال لحق مقرر بمقتضى القانون وٌعتبر استعماال  -3

 للحق .

عملٌات الجراحة والعالج على اصول الفن من اجرٌت برضا المرٌض او ممثله  -1

  . (3)الشرعً او اجرٌت بغٌر رضا اٌهما من حاالت العاجلة (( 

 الشرط الشخصً : ) قصد العالج او الشفاء ( :

موقف التشرٌع الفرنسً كان للمشرع الفرنسً ونقابة االطباء موقف مختلف  –أ 

الطباء فً مصر فقد تضمنت قانون اخالقٌات مهنة الطب نصوصا تماما عن نقابة ا

اكدت ما جاء بقسم ابٌقراط منذ االالف السنٌن فنص المشرع فً المادة الثامنة عشر 

صراحة على انه ٌجب على الطبٌب ان ٌمتنع عن ادراء ابحاثه او فحوصه او 

 .( 1)وصف عالج ٌترتب علٌه اخطار للمرٌض ال مبرر لها 

ً المادة الثانٌة والعشرٌن على انه ) ٌجب اجراء بدون توافر غرض كما نص ف

طبً جاد عدا حاالت االستعجال والضرورة وبعد اعالم المرٌض او من ٌنوب عنه 

شرعا والحصول على الرضا الصرٌح ونص المشرع اٌضا على عدم جواز اقتطاع 

( . وفً هذه  االعضاء لزرعها اال فً حاالت وبالشرط المنصوص علٌا فً القانون

النصوص بٌن ان المشرع الفرنسً نص ضراحة على ضرورة توافر قصد العالج 

او الشفاء لدى الطبٌب فً علمه وان تكون غاٌته فً عمله تحقٌق مصلحة للمرٌض 

الضرار به حماٌة المرٌض ومنعا من من اغراق االطباء وتعسفهم فً استخدام 

 . (1)عملٌة او شهرة شخصٌةحقهم فً ممارسة مهنة الطب تحقٌقا لمصلحة 

 

عادل ٌوسف الشكري , المسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب , دراسة مقارنة , منشور على موقع  -3

 كلٌة القانون , جامعة الكوفة .

   .www.uokufa.edu.iqتارٌخ الدخول 9:40 5,3.2017 

 . 88سابق , ص اسامة عبد هللا قاٌد , مصدر  -1

 . 89المصدر اعاله , ص  -1

http://www.uokufa.edu.iq/
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التشرٌع المصري : باستقراء نصوص قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة  –ب 

مهنة الطب اساس القانون فً  ثاق شرف مهنة الطب والئحة ادبٌاتالطب ومٌ

( 60ضرورة توافر قصد العالج فً اعمال الطب والجراحة ٌمكن فً نص المادة )

اذا  ,( 3)ومٌثاق شرف المهنة الطب الئحة ادبٌات  عقوبات والمادة الرابعة عشر من

بانه ال تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنسبة  60قضت المادة 

ق مقرر بمقتضى الشرٌعة ومن المستقر علٌه فً الفقه ان توافر سلٌمة عمال بح

 حسن النٌة شرط ضروري لكً ٌعد الفعل وسٌلة مشروعة الستعمال الحق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .89د هللا قاٌد , مصدر سابق , ص اسامة عب -3
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 الخاتمة

حٌث لم ٌرد اي تعرٌف او مفهوم ٌوضح لنا ماذا ٌقصد بالعمل الطبً حٌث ان 

نص صراحة على اي تعرٌف للعمل الطبً حٌث ٌ لم تشرٌعات والمشرع العراقً

ترك ذلك لالجتهاد الفقهً والقضائً حٌث لم تقوم بتعدٌد تعرٌف موحد لٌبٌن لنا ماذا  

ٌقصد بالعمل الطبً بحٌث عرفه البعض )) ذلك العمل الذي ٌقوم به شخص 

الى االصول والقواعد  متخصص من اجل شفاء الغٌر وٌجب ان ٌستند ذلك العمل

الطبٌة المقررة فً عمل الطبٌب فاللجوء الى العلم من اجل شفاء المرٌض وهو الذي 

ٌمٌز الطب عن السحر والشعوذة (( ونص على كثٌر من التعرٌفات التً بٌناها فً 

بداٌة المبحث وقد سار التشرٌع المصري فٌما ٌتعلق بمفهوم العمل الطبً على النهج 

مه القنون الصحة العامة الفرنسً فلم ٌنص صراحة على التعرٌف نفسه الذي رس

للعمل الطبً وانما اشار الٌه ضمنا حٌق ٌستفاد من هذه المادة االولى فً قانون رقم 

ان العمل الطبً ٌشمل تشخسص والعالج ووصف االدوٌة  3954( لسنة 435)

 واي عمل طبً اخر 
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 حث الثانًبالم

 لألطباءصور المسؤولٌة الجنائٌة 

 المقدمة  -1

 حٌث تقوم المسؤولٌة الجنائٌة لالطباء على عنصرٌن هما :

العلم واالرادة حٌث ٌعد العلم ) االدراك ( وحرٌة االختٌار ) االرادة ( العناصر التً 

تقوم علٌها الركن المعنوي فً الجرٌمة فاذا اتحد عنصرا العلم واالرادة فً النشاط 

جرامً فان الركن المعنوي ٌتمثل فً العمد اي القصد الجنائً فتكون مسؤولٌته اال

 مرتكب الجرٌمة مسؤولٌة عمدٌة .

 حٌث سوف ٌقسم هذا المبحث االتً :

 صور المسؤولٌة الجنائٌة .: حٌث تنقسم الى : -اوال :

 المسؤولٌة العمدٌة . -3

 المسؤولٌة الغٌر العمدٌة . -1

 المسؤولٌة الغٌر عمدٌة الى :ومن ثم تنقسم 

 عنصر الخطأ غٌر العمدي . –أ 

 صورة الخطأ  –ب 
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 صور المسؤولٌة الجنائٌة

تقوم المسؤولٌة الجنائٌة على عنصرٌن هما االدراك وحرٌة االختٌار ) االدارة ( 

وٌعد االراك ) العلم ( وحرٌة االختٌار ) االدارة ( العناصر التً تقوم علٌها الركن 

المعنوي فً الجرٌمة فاذا اتحد عنصر العلم واالدارة فً النشاط االجرامً فان 

القصد الجنائً فتكون مسؤولٌة مرتكب الجرٌمة  الركن المعنوي ٌتمثل فً العمد اي

مسؤولٌة عمدٌة واذا اختلف عنصر العلم واالدارة بان تحقق العلم وتخلف االدارة او 

كان العلم او االدارة مفترضٌن فً سلوك الشخص االجرامً فاننا نكون امام 

ٌها مسؤولٌة الخطٌئة وهً الصورة الثانٌة من المسؤولٌة الجنائٌة حٌث ٌتمثل ف

الركن المعنوي بالخطأ بصورة المختلفة , االهمال والرعونة وعدم االهتزاز وعدم 

مراعاة اللوائح والقوانٌن واالنظمة وبناء على ذلك فسوف نقسم هذه المطلب الى 

 الفرع االتٌة :

المسؤولٌة العمدٌة : تعد المسؤولٌة العمدٌة الصورة االولى للمسؤولٌة  -اوال :

ءت نصوص مواد قانون العقوبات فً هذا االتجاه فلقد نصت المادة الجنائٌة ولقد جا

( من قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً على انه ) ال ٌسال شخص عن جرٌمة اال 8) 

 . (3)اذا ارتكبها عمدا او باهمال ( 

( حٌث انه ٌشمل جمٌع االطباء سواء كانوا تابعٌن الى 103حٌث نصت المادة )

ظفٌن ( او الخاص ) اصحاب المهن ( كما انه تمٌز فضال عن القطاع العام ) المو

ذلك فاعفاء االطباء من العقاب عندما ٌبلغومن عما ٌقع من جرائم االجهاض فقط او 

حالة قٌامهم بالشهادة على ذلك امام القضاء وفً هذا الشان ٌتمٌز القانون الجزائري 

  . (1)عن بعض القوانٌن التً لم تنص على هذٌن االمرٌن 

 

 . 41ٌوسف جمعة ٌوسف الحداد , مصدر سابق , ص  -3

 منشور على الموقع حمامات نت على الرابط : -1

  http://www..mohamah.net/answ تارٌخ الدخول  3/32017 10:10

http://www..mohamah.net/answ
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( لعام  31( من قانون العقوبات والجرائم الٌمنً رقم ) 9لقد جاء نص المادة رقم )

احداث النتٌجة  الجانً الفعل بارادته وبنٌة بانه ) ٌتوافر القصد اذ ارتكب  3994

المعاقب علٌها وال عبرة فً تواقر القصد بالدافع الى ارتكاب الجرٌمة او الغرض 

القصد كذلك اذا توقع الجانً  ف ذلك وٌحدثا نص القانون على خالمنها اال اذ

 النتٌجة االجرامٌة لفعله فاقدم علٌه قابال حدوث هذه النتٌجة ( .

ٌتضح من هذا النص ان المشرع الٌمنً قد قسم صورة العمدٌة للمسؤولٌة الجناٌة 

الى فكرة القصد المباشر والقصد االحتمالً غٌر ان هذا التقسٌم ال ٌؤثر فً قٌام 

العمدٌة فً صورة القصد المباشر او القصد االحتمالً وانما قد ٌؤثر ذلك  الجرٌمة

فً درجة المسؤولٌة الجنائٌة والعقوبة اذا كان ذلك ٌخضع لسلطة القاضً 

 . (3)التقدٌرٌة

تقوم المسؤولٌة غٌر العمدٌة الخطئٌة  -المسؤولٌة غٌر العمدٌة ) الخطأٌة ( : -ثانٌا :

م علٌها المسؤولٌة العمدٌة وهً عنصر العلم واالدارة على العناصر نفسها التً تقو

غٌر ان تلك العناصر قد ال تكون محققة اي موجودة فً ذهن مرتكب الجرٌمة وانما 

قد تكون مفترضة اي افتراض العلم واالدارة المطلوبة فً الشخص متوسط الحرص 

أ غٌر العمدي وعلٌه فان هذه الصورة فً المسؤولٌة الجنائٌة القائمة على ركن الخط

فة )) االهمال تتطلب توافر عنصرٌن هما العلم واالدارة لقٌام الخطأ بصورة مختل

,فقد جاء  (1)تزاز وعدم مراعاة القوانٌن واللوائح واالنظمة (( والرعونة وعدم االح

مبٌنا  3994( لعام 31( من قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً رقم )30نص المادة )

ن الخطأ غٌر العمدي متوافراذا تصرف الجانً عند ارتكاب الفعل لذلك بقوله ) ٌٌكو

  . ( 1)على

 

 

 .41ٌوسف جمعة ٌوسف الحداد , مصدر سابق , ص  -3

 . 44, ص  مصدر اعالهال -1

 . 50, ص  مصدر اعالهال -1
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الشخص العادي اذا وجد فً ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او  غوال ٌاتٌه

التفرٌط او االهمال وعدم مراعاة القوانٌن واللوائح والقرارات وٌعد الجانً متصرفا 

على هذا النحو اذ لم ٌتوقع عند ارتكاب الفعل النتٌجة التً كان باستطاعة الشخص 

, حٌث تدل ( 3)ان اجتنابها العادي التً ٌتوقعها او توقعها وحسب ان فً االمك

االتجاه القانون والقضاء الحدٌثة فً شأن المسؤولٌة الجزائٌة عن الجرائم الطبٌة 

غٌر العمدٌة ان الخطأ ٌقاس بمعٌار الطبٌب المعتاد الذي ٌوجد فً الظروف 

ل الخطا الخارجٌة ذاتها التً احاطت بالطبٌب المخطئ ولمساله الطبٌب ٌجب ان ٌؤو

ٌجة فً ٌعاقب على تحققها القانون والمتمثلة اما فً ارهاق روح الطبً الى نت

المرٌض او المساس بسالمة جسمه على ان ترتبط هذه النتٌجة مع الخطأ بعالقة او 

رابطه سببٌة . وٌمكن تقسٌم معٌار الخطا الذي استقر علٌه القضاء فً تحدٌد 

ب على ضوء سلوك تقدٌر سلوك الطبٌ –مسؤولٌة الطبٌب الى ثالثة معاٌٌر : أ 

طبٌب اخر فً نفس المستوى فمعٌار خطأ طبٌب التدرٌب ٌختلف عن االخصائً 

الظروف الخارجٌة التً تحٌط بالعمل الطبً وتوافر امكانٌات من عدمه )  -ب

الوحدة الرٌفٌة تختلف عن العٌادة عن المستشفى المجهز ومدى وجوب التدخل 

لتقالٌد المهنة واالصول العلمٌة المستقرة مدى اتفاق العمل الطبً مع ا –السرٌع . ج 

. ان المسؤولٌة الجزائٌة الناجمة عن الخطأ الطبً اذا كان الفعل ٌشكل جرٌمة 

خطئٌة وقتل او جرح او عاهة مستدٌمة ( تتمثل فً توافر الخطأ الجنائً الذي له 

عدة صور تتمثل فً االهمال والرعونة وعدم االحتراز وعدم مراعاة القوانٌن 

 .  (3)لقرارات واالنظمة وا
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تشمل تلك العناصر فً العلم واالرادة وقد  -اوال : عناصر الخطأ غٌر العمدي :

ٌكون احدهما متحققا واالخر مفترضا وقد تكون جمٌعها مفترضة فً شخص 

  مرتكب الجرٌمة وهً كاالتً :

وهو االحاطة بمادٌات الجرٌمة ٌقٌنا كما هو فً القصد المباشر او توقعا  -العلم : -3

كما هو القصد االحتمالً والخطأ . والعلم المطلوب فً الخطأ غٌر العمدي هو 

االحاطة بخطورة الفعل وتوقع ضرر النتٌجة وهذه الصورة تعرف بالخطأ مع التوقع 

ي كما ٌتحقق العلم فً الخطأ غٌر العمدي وهً النوع االول من الخطأ غٌر العمد

بعدم االحاطة بالفعل بانه خطر وعدم توقع النتٌجة بانها ضارة وهذا ما ٌعرف 

بالخطأ بدون توقع وقد افترض المشرع علم مرتكب الجرٌمة كما افترض ارادته 

ذلك انه كان بامكان الشخص العادي تجنب هذا السلوك ونتٌجة لو وضع فً ظروف 

 .  (3)جرٌمة مرتكب ال

وهً اتجاه الناط الذهنً للشخص نحو ارتكاب الجرٌمة وٌكون فً  -االرادة : -1

هذه الحالة امام ارادة الفعل ورادة النتٌجة وهو ما ٌحقق الصورة العمدٌة فً ان 

االدارة المطلوبة فً الخطأ هً االدارة المتجهة نحو الفعل والتً ال تصل الى ما 

اما اذا اراد الشخص السلوك المؤدي الى النتٌجة ٌشكل الخطأ غٌر العمدي 

تحقٌق النتٌجة فانه ٌسال مسؤولٌة غٌر عمدٌة عن سلوكه االجرامٌة دون ارادة 

وٌستوي اذا كان قد توقع هذه النتٌجة ولم ٌعمل على تفادٌها او لم ٌتوقعها وكان 

ك انه فً ٌفترض ان ٌتوقعها الننا نكون فً نطاق القبول بالنتٌجة رغم توقعها ذل

القصد االحتمالً ٌتوقع الفاعل نتٌجة لفعله فاذا حدثت قبل بها . بٌنما فً الخطأ مع 

التقدٌر فان الفاعل ٌتوقع نتٌجة لفعله ولكنه ال ٌقبل بها اال انه لم ٌبذل الجهود 

 .  (1)الالزمة لمنعها فتقع النتٌجة وٌسأل مسؤولٌة غٌر عمدٌة 
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 صور الخطأ : -ثانٌا :

تقسم صور الخطأ استنادا الى عناصره الى نوعٌن : خطا مع التوقع وهو ما ٌسمٌه 

البعض الخطا الواعً او البصٌر , بدون توقع وهو ما ٌعرف بالخطأ غٌر الواعً 

مع التوقع فً صورة االقدام على سلوك خطر  او الخطا بدون تبصٌر وٌكون الخطا

ٌتوقع مرتكبه حدوث نتٌجة معٌنة ومع ذلك تقع النتٌجة فال ٌستطٌع تفادٌها غٌر انه 

ال ٌقبل بها وهذا ٌعنً ان مرتكب الجرٌمة فً ظل الخطا مع التوقع كان بامكانه 

فان الفاعل  تجنب النتٌجة لو انه بذل قدرا من الحٌطة والحذر . اما الخطأ دون توقع

ال ٌتوقع اي نتائج ضارة لفعله وال ٌقبل بها ان وقعت ومع ذلك فقد تطلب القانون فً 

هذا الشخص ان ٌبذل حرصا فً مستوى شخص ٌقع فً ظروفه نفسها وهو ما عبر 

عنه المشرع بالشخص العادي ولعل قٌام هذه الصورة من الخطا تستند الى افتراض 

صورة التوقع وعدم قبول النتٌجة غٌر ان كان  عنصري وهما العلم واالرادة فً

بامكانه تجنب النتٌجة التً حدثت لو انه بذل عناٌة الشخص العادي الذي ٌتصرف 

بصورة اخرى لو وضع فً ظروفه وهذا االمر متروك لتقدٌر القاضً لتحدٌد قٌام 

 الخطا من عدمه حسب كل حالة على حدة .

االهمال والرعونة والتفرٌط وعدم  اما بالنسبة الى صور الخطا االخرى وهً

, حٌث االهمال هو سلوك سلبً النشاط  (3)مراعاة اللوائح والقوانٌن والقرارات 

وهو بهذا المعنى صورة من صور الخطأ المقترن بالترك او القفلة على اٌجابً 

  . (1)القٌام بما ٌنبغً للشخص المرٌض 

 

 

 

 .41ٌوسف جمعة ٌوسف الحداد , مصدر سابق , ص  -3

وي , مسؤولٌة الطبٌب الجزائٌة , مكتبة الصباح ومكتبة زاكً , القاضً سامً كاطع عال -1
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حٌث عرفه البعض االخر هو ان ٌقف الفاعل موقفا االجرامٌة واالهمال قد ٌقع بفعل 

الترك او االمتناع كما انه قد ٌتحقق عندما ٌدرك الجانً االخطار التً تترتب على 

 . (3)كه ورغم ذلك ال ٌتخذ االحتٌاطات الالزمة لتجنبها على مسل

كلمة الرعونة فً المجال المهنً عدم الحذف والدراٌة او عد الدارٌة  -الرعونة : -1

وانتفاء المهارة الٌدوٌة وقد تظهر الرعونة فً واقعة مادٌة تنطوي على ولمدة سنة 

ما تسبب اصابة المرٌض واحدة وذلك لتركه حالى العملٌات قبل اتمام العملٌة م

بالشلل العام لحقه وسوء تصرفه وصدقت المحكمة االستئناف بصفتها التمٌٌزٌة قرار 

العقوبة بحق الطبٌب الجراح الذي دفع المسؤولٌة بانه لم ٌعطً االذن لطبٌب 

 . (1)التخدٌر بترك الصالة 

طورة ٌراد به اقدام الطبٌب على عمل طبً خطٌر مدركا خ -عدم االحتٌاط : -1

ولكن من دون اخذ متوقعا ما ٌحتمل ان ٌترتب علٌه من مضاعفات سلبٌة 

 . (1)االحتٌاطات التً من شانها الحٌلولة دون حصول هذه المضاعفات 

وهً تتضمن االوامر والتعلٌمات والبٌانات  -عدم مراعاة القوانٌن واالنظمة : -4

حدود القوانٌن التً تكون  التً تصدرها الوزارات او البلدٌات والمصالح العامة فً

الغرض منها وضع القرارات واالجراءات الخاصة بتجنب الحوادث وٌكون من هذا 

القبٌل اٌضا عدم تنفٌذ القوانٌن الخاصة بممارسة مهنة الطبٌب وٌتمٌز الخطأ بهذه 

 شخصً او معٌار موضوعً لقٌاس خطا الصورة بان القاضً ال ٌحتاج الى ضابط

 ( ,4)الجانً 
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 الخاتمة

حٌث ان صور المسؤولٌة الجنائٌة لالطباء كما راٌنا تقوم على علم وارادة حٌث ان 

اذا اتحد عنصر العلم واالرادة فً ذات الفعل االجرامً اي التً تكون الركن 

تبر مسؤولٌة عمدٌة المعنوي للجرٌمة فهنا تعد مسؤولٌة مرتكب الفعل االجرامً تع

واما اذا تخلف احدما سواء كان العلم او االرادة عن االخر فهنا تكون مسؤولٌة 

 مرتكب الجرٌمة مسؤولٌة غٌر عمدٌة اي الخطٌئة 
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 المبحث الثالث

 المسؤولٌة الجنائٌة والعقوبة أساس 

 المقدمة  -1

لم تكن المسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب ولٌدة العصر العصر الحدٌث انما ترجع فً 

اصولها الى االزمنة الخاصة فً تارٌخ وان اول قانون حدد مسؤولٌة االطباء عن 

االعمال التً ٌقومون بها هو قانون حمورابً فً عهد البابلٌٌن اذ شدد فً معاملة 

عن االشغال فً هذه المهنة فكان اذا اخل االطباء مما دفع كثٌرا منهم الى العزوف 

الطبٌب بواجب من واجباته ٌتعرض الشد انواع العقوبات . حٌث ٌقسم هذا المبحث 

 الى ما ٌلً :

 اساس المسؤولٌة الجنائٌة لالطباء . -اوال :

 العقوبة . -ثانٌا :
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 المسؤولٌة الجنائٌة للطبٌب : أساس -2

حالة الشخص الذي ٌنسب الٌه افعل او االمتناع عن فعل المسؤولٌة بوجه عام هً 

الطبٌب باختالف  فٌؤدي الى خرق قاعدة قانونٌة تجعله مسؤوال وتختلف مسؤولٌة

القاعدة التً ٌخرقها فاذا كانت القاعدة تنظم مهنة وقام بخرقها تترتب علٌه 

مال الممنوعة المسؤولٌة التادٌبٌة وكل عضو ٌخل بواجبات المهنة او ٌقوم باحد االع

او ٌتصرف تصرفا ٌحط من قدر المهنة او ٌمتنع عن تنفٌذ مقررات النقابة حسب 

. كما قد  (3)احكام هذا القانون ٌعرض نفسه للعقوبة الواردة فٌه مع عدم االخالل 

ٌتخذ ضده من اجراءات حسب القوانٌن االخرى اما اذا اخل الطبٌب بقاعدة ٌجرم 

ٌشكل جرٌمة ٌنص على عقوبتها فتكون المسؤولٌة  قانون العقوبات مخالفته مما

الجزائٌة اما اذا كانت القاعدة التً خرقها الطبٌب تتعلق بٌنه وبٌن المرٌض او بفعل 

ضار كانت المسؤولٌة مدنٌة وجزائها التعوٌض بل ان الفعل الضار ٌستدعً قٌام 

ٌة التادٌبٌة  معا المسؤولٌة المدنٌة والجزائٌة  معا اوالمسؤولٌة الجزائٌة والمسؤول

وال تخرج مسؤولٌة الطبٌب فً ممارسة لعمله الطبً عن ذلك بالنظر الهمٌة 

 .  (1)المسؤولٌة الطبٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاضً لمٌاء خضٌر عبد عون , المسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب , بحث وهو جزء من  -3

 .11, ص  1030متطلبات الترقٌة الى الصنف الثالث من صنوف القضاة , 

 . 11, ص  المصدر اعاله -1



28 

فقد تولى المشرع العراقً تنظٌمها بهدف الموازنة بٌن مصلحة الطبٌب من جهة 

ومصلحة المرٌض من جهة اخرى ومن ثم توفٌر حماٌة لكلٌهما فتعرف مسؤولٌة 

الطبٌب او المسؤولٌة الطبٌة بانها ) المسؤولٌة القانونٌة واالخالقٌة التً تلحق 

ٌعمل بالعالج المتعاقبة من جراء مزاولة مهنة الطبٌب والعالج (او بالطبٌب او من 

ضً بتحمل لتعبٌر اخر ٌمكن ان تعرف المسؤولٌة الجزائٌة بانها ) االلتزام القا

الطبٌب ازاء نتٌجة افتراقه فعال او امتناعا عن فعل ٌشكل مخالفة للقواعد واالحكام 

ومن ثم تنتفً المسؤولٌة الجٌنائٌة اذا التً قررتها التشرٌعات الجنائٌة او الطبٌة ( 

كان فعله ٌرتكز على اساس قانونً تتوافر فٌه الشروط التً استقر علٌها الفقه 

  -والقضاء لمشروعٌة العمل الطبً . فٌمكن تقسٌم المسؤولٌة الطبٌة الى :

وهً المسؤولٌة الطبٌب التً ال تدخل فً دائرة  -المسؤولٌة االدبٌة للطبٌب : -3

القانون وال ٌترتب علٌها جزاء قانونً بل ان امرها موكول الى ضمٌر والوازع 

الداخلً للطبٌب وبالتالً فهً حالة مخالفة القاعدة من قواعد االخالق المتعارف 

ذا فهً المسؤولٌة التً تقوم على اساس ذاتً علٌها بانها مكملة للقواعد القانونٌة ا

 . امام هللا وامام الضمٌر وتتحقق ولو لم ٌوجد ضرر 

وتدخل فً دائرة اقانون وٌترتب علٌها الجزاء  -المسؤولٌة القانونٌة للطبٌب : -1

 .  (3)القانونً 

 اذا وبالتالً فهً حالة مخالفة لقاعدة من قواعد القانون وال تتحقق هذه المسؤولٌة اال

وجد ضرر لحق بالمرٌض . والمسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب هً مسؤولٌة تتحقق 

عندما ٌرتكب الطبٌب فعال ٌشكل جرما ٌعاقب علٌه القانون فتقوم على اساس هناك 

ضررا اصاب المجتمع من جراء ارتكاب الطبٌب فعال مخالفا للقواعد القانونٌة 

 . ( 1)العامة 

 

 

 . 11مصدر سابق , ص  القاضً لمٌاء عبد عون , -3

 . 11, ص  مصدر اعالهال -1
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التً تنظم شؤون الحٌاة فً المجتمع وٌترتب على مخالفة لهذه القواعد جزاء جنائً 

 . (3)محدد بنصوص القانون 

حٌث ٌرى جانب من الفقه بان المسؤولٌة الجنائٌة تبنى على حرٌة االرادة واالختبار 

فكٌف ٌسال الجانً فً الضرر الذي حدث مع  فالجانً ٌسال النه اراد الشً مختارا

انه لم ٌرده اذا لو اراد فكانت الجرٌمة عمدٌة . وذهب راي اخر الى القول بان 

حرص الشارع على توجٌه انذار الى الجانً بان ٌكون فً المستقبل اكثر حذرا 

ومرجح هذا الحرص الى مصلحة المجتمع التً تابى ان ٌكرر الجانً ذات اهمٌة 

لوكه وٌعاب على هذا الراي بانه اتجه بنظره الى المستقبل واقتصر القول بان سالتً 

المصلحة المجتمع تابى تكرار الجانً سلوكه . وٌرى بعض االخر ان علة تجرٌم 

الخطأ هو ثبوت الحق الذي ٌحمٌه القانون ولٌس له فً االهمٌة لدٌه لحمله ذلك ان 

تقدٌر قٌمة الحق علة توجٌه اللوم  ٌكون اكثر حذرا فً سلوكه وهذا االختالف فً

الى الجانً ولكن هذا الراي فنفذ اٌضا النه فً اغلب الحاالت الخطأ ال ٌرد على 

تقدٌر الجانً من ان فعله ٌنال باالعتداء حقا ومن ثم ال ٌحدد قٌمة وال ٌكون محل 

 .  (1)القول باختالف التقدٌر 

لقضاء على اعتبار ممارسة مجمل حٌث انعقد اجماع التشرٌعات العقابٌة والفقه وا

 الصور الطبٌة من جراحة وعالج ووقاٌة مباحة لالطباء ومن فً حكمهم كل فً

 (.1) مجال اختصاصه .

 

 

 

 

 

 . 11القاضً لمٌاء خضٌر عبد عون , مصدر سابق , ص  -3

القاضً امجد كاظم مزهر , المسؤولٌة الطبٌب الجزائٌة من اخطاءه المهنٌة , وهو من  -1

 . 10, ص  1034متطلبات الترقٌة الى الصنف الثالث من صنوف القضاة , 

سحر حٌدر حسون , مسؤولٌة الطبٌب عن خطئه الجزائً , جزء من متطلبات الدراسة  -1

 .33, ص  1033,  11المرحلة فً المعهد القضائً الدورة 
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( من قانون 144حٌث نصت المادة )  -:  عقوبة المسؤولٌة الجنائٌة-3

( من قانون الجرائم 145والمادة ) 3917( لسنة 58وبات المصري رقم ) العق

او العقوبة على ذوي المهن ومنهم االطباء  3994( لعام 31والعقوبات الٌمنً رقم )

اذا كانت جرٌمة االٌذاء الجسمانً قد وقفت منهم اخالال بما تفرضه علٌهم اصول 

قة واضاف المشرع الٌمنً المهنة فقد قررت تلك النصوص عقوبة الحبس والفرا

ن قانون العقوبات ( م144عقوبة الدٌة واالرش فالعقوبة المقررة فً المادة )

المصرٌة هً الجبس مدة ال تزٌد على سنة وبغرامه ال تجاوز مائتً جنسٌة او 

باحدى هاتٌن العقوبتٌن اما اذا كانت جرٌمة االٌذاء الجسمانً قد وقعت نتٌجة اخالل 

 . (3)الجانً 

ا تفرضه علٌه اصول مهنته كالطبٌب فان العقوبة تكون مشددة وهً الحبس مدة بم 

ال تزٌد على سنتٌن وغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنسٌة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن فلقد 

سوى المشرع المصري فً العقوبة بٌن ذوي المهن ومنهم االطباء وحدوث العاهة 

من قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً  145 المستدٌمة وفً هذا االتجاه جاءنص المادة

باالضافة الى عقوبة الدٌة واالرش فانه قرر عقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سنة او ف

عن الجرٌمة عاهة مستدٌمة او اذا وقت نتٌجة اخالل الجانً  بالغرامة اما اذا نشات

بما توجبه علٌه اصول مهنته كالطبٌب فان العقوبة تكون الحبس مدة ال تزٌد على 

سنتٌن او الغرامة ولقد سوى المشرع الٌمنً بٌن عقوبة ذوي المهن كظرف مشدد 

العقوبات االتحادي فعل المشرع االماراتً فً قانون وتسبب العاهة المستدٌمة كذلك 

( حٌنما عاقب على جرٌمة االٌذاء الجسمانً خطأ بالحبس مدة ال 141فً المادة )

تزٌد على سنة وبالغرفة التً تجاوز عشرة االف درهم او باحدى هاتٌن العقوبتٌن 

اذا نشأ عن الجرٌمة عاهة مستدٌمة او اذا وقعت الجرٌمة نتٌجة اخالل الجانً بما 

 .  (1)نته تفرضه علٌه اصول مه
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الفصل  3991لعام  31( من قانون االطباء االردنٌون رقم 45حٌث نصت المادة )

السادس منه على ما ٌلً : ) كل طبٌب ٌخل بواجبته المهنٌة خالفا الحكام هذا 

وٌرتكب خطأ مهنٌا او ٌتجاوز حقوقه او ٌقصر القانون واي نظام صادر بمقتضاه ا

بااللتزامته وفق الدستور الطبً او ٌرفض التقٌد بقرارات المجلس او ٌقدم على عمل 

ٌمس شرف المهنة او ٌتعرف فً حٌاته الخاصة تصرفا ٌحط من قدرها بعض نفسه 

( من نقابة 54046الجراءات تاسٌسه امام مجلس التادٌب وقد مددت المواد من )

الطباء كٌفٌة تشكٌل السلطة التادٌبٌة واالجراءات المتبعة امامها وتحدد هذه ا

النصوص اٌضا العقوبات التً حكم بها مجلس التادٌب وهً واحدة واكثر الواردة 

 ( وهً ما ٌلً : 55فً المادة )

 العقوبات التً ٌحكم بها مجلس التادٌب هً واحدة او اكثر مما ٌلً :

( دٌنار تدفع 150( الى )30الغرامة النقدٌة من ) –بٌخ ج التو –التنحٌة  ب  –أ 

مختلفة للنقابة للمدة التً الحرمان من عضوٌة المجلس والهٌئات  -لصندوق النقابة  د

المنع نهائً من  -المنع من الممارسة مؤقتا مدة ال تزٌد عن سنة  ز -ٌقررها  هــ  

 .(3)ادانته من المحاكم المختصةل بعد ممارسة المهنٌة  وشطب اسم الطبٌب من السج

( من قانون العقوبات المصري على من تسبب خطأ من 118حٌث تنص المادة )

موت شخص امر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم 

مراعاة القوانٌن واالنظمة ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وبغرامة ال 

 او باحدى هاتٌن العقوبتٌن وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن تتجاوز مائتً جنٌه

سنة وال تزٌد عن خمس سنوات وغرامة ال تقل عن مائة جنٌه وال تتجاوز خمسمائة 

 .(1)جنٌه او باحدى هاتٌن العقوبتٌن 
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 الخاتمة

حٌث تقوم اساس مسؤولٌة الطبٌب الجنائٌة عن مدى قٌامه بواجباته الوظٌفٌة 

وااللتزامات بالقواعد واالوامر واتباع االصول الفنٌة فً مهنته الطبٌة ومراعاة 

للقوانٌن واالنظمة واللوائح والقرارات وقد مرت المسؤولٌة الجنائٌة لالطباء فً 

ن الشدة واللٌن من وصلت فً عصرنا هذا العصور الالحقة بادوار عدٌدة تتراوح بٌ

الى مرحلة تونت التشرٌعات الحدٌثة تنظٌمها لتحفظ لالطباء مالهم من حقوق ومما 

 علٌهم من واجبات والتزامات .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

لقد تم التعرض لبحث مسؤولٌة الجنائٌة عن اخطاء االطباء فً القانون الجنائً حٌث 

تم التعرض فً المبحث االول للتعرٌف الطبً حٌث تم التوصل فٌه الى ان العمل 
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الطبً ٌبدأ بالفحص والتشخٌص والعالج وٌنتهً برعاٌة المرٌض الالحقة اال ان 

طبً ومنها قانون مزاولة المهن بعض التشرٌعات لم ٌنص على حدود العمل ال

وترى ضرورة تعرٌف العمل الطبً  3975( لسنة 7الطبٌة االتحادي رقم )

وتطرقنا اٌضا الى المراحل التً ٌقوم به الطبٌب ومرحلة التشخٌص المرض الذي 

ٌصٌب االنسان والعالج الذي ٌقدمه الطبٌب لشفاء المرٌض او تخفٌف االمه واٌضا 

ن واجب الطبٌب مراقبة المرٌض فً مرحلة التً ٌتلقى فٌها مرحلة رقابة التً تكو

العالج . وتطرقنا كذلك الى وسائل العمل الطبً حٌث لم ٌنص المشرع المصري 

على كل الوسائل العمل الطبً فً قانون مزاولة  3975وقانون مزاولة مهنة الطب 

ابداء مشورة  مهنة الطب لكنه نص على بعضها فً المادة االولى التً ال ٌجوز الحد

او اجراء عملٌة جراحٌة او وصف عالج او اخذ عٌنة من جسم االنسان االدمٌٌن اال 

اذا كان اسمه مسجل بسجل االطباء المقٌدة اسمائهم بوزارة الصحة واخٌرا تطرقنا 

الى الشروط المشروعة حٌث لها عدة شروط شكلً وموضوعٌة ورضا المرٌض 

ٌمارس مهنة الطب حاصل على دبلوم  والشرط الشخصً حٌث ٌجب ان ٌكون من

الدولة فً الطب وحامال لجنسٌتها وان ٌكون اسمه مقٌدا بسجل االطباء . وٌجب ان 

ٌكون قد اتبع االصول العلمٌة والنفسٌة فً الطب وال ٌجوز اٌاضا اجراء اي عملٌة 

او فحوصات طبٌة دون رضا المرٌض . حٌث تطرقنا فً المبحث الثانً الذي 

ر المسؤولٌة الجنائٌة حٌث ان الخطا الطبً هو الذي ٌقع من الطبٌب ٌتضمن الصو

اثناء العمل الطبً وذلك بمخالفة االصول والقواعد المهنة وٌكون الخطا قد صدر 

عن الطبٌب بتوقع او من دون توقع وباحدى صوره المعروفة باالهمال والرعونة 

مة . وتطرقنا اٌضا فً المبحث وعدم االحتراز وعدم التقٌد باللوائح والقوانٌن واالنظ

الثالث على اساس المسؤولٌة الجنائٌة حٌث ٌقوم بوجه عام التً تنص على فعل او 

اقناع عن فعل فٌؤدي الى خرق قاعدة قانونٌة تجعله مسؤوال وقد تكون مسؤولٌة 

جنائٌة وادبٌة حسب فعله وٌضم اٌضا العقوبة الواجبة على كل فعل ٌقوم به الطبٌب 

 مة وتعدد عقوبة كل جرٌمة حسب جسامة الفعل المرتكب .ٌعتبر جرٌ
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