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     بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

))سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا 
 انك انت العليم احلكيم((

 صدق اهلل انعظٍى

 ((13سىزة انبمسة اٌت ))
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 االهداء

اىل انشًس انيت أضاءث يل بنىزها طسٌك احلٍاة وسهسث انهٍايل 

 انطىال يٍ اجهً 

 )واندحً(

اىل يٍ زسى يل طسٌك انعهى وادلعسفت يٍ اجم حعهًًٍ وحأدٌيب 

 وهترٌيب 

 )واندي انعزٌز(

 نشًىع انيت أضاءث ننا طسٌك انعهى فأجنهج عنا انظهًاث ااىل ا

 )اساحرحً االفاضم(

 انباحث      
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 شكس وحمدٌس

احلًد هلل زب انعادلً وانصالة وانسالو عهى خري خهك اهلل 

حمًد انصادق االيني وعهى انه انطٍبني انطاهسٌٍ واصحابه 

 امجعني 

واحرتايً انشكس هلل اوال واخريا والدو شكسي وايخناًَ 

اىل عًادة كهٍت انماَىٌ وانعهىو انسٍاسٍت والدو شكسي 

اخلاص ألسخاذي ويشسيف اندكخىز ))خهٍفت ابساهٍى عىدة 

 انخًًًٍ((

 

 انباحث
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 الجنائٌة للطبٌب عن االخطاء الطبٌة  المسؤولٌة      

 

 المقدمة:

ثٌر عدداً من المشكالت القانونٌة ٌعد موضوع المهنة الطبٌة من المواضٌع بالؽة التعقٌد إذ أنها ت

مانات ـــــــــــعلمنا إن المهنة الطبٌة قد أصبحت فً الوقت الحاضر من الض والعملٌة هذا إذا ما

 االساسٌة فً مجال حٌاتنا والتزام الطبٌب بمهنته معروؾ منذ القدم فقد بدأ التزاماً عرفٌاً ودٌنٌاً 

 وإنسانٌةولمهنة الطب قدسٌة الحد لها فهً مهنة علمٌة  واخالقٌاً ثم أستقر التزاماً قانونٌاً.

الناس قادرا على بذل واخالقٌة تتطلب فً من ٌمارسها التمكن العلمً والفنً وان ٌكون رحٌما ب

المهنة ان ٌتمتع الطبٌب بقدر كبٌر من  هذهممارسة  مقتضٌاهعنده لرفع المعاناة ومن  اقصى ما

 الحرٌة واالطمئنان بما ٌمكنه بمباشرة عمله بثبات.

  الموضوعراختٌا سبب

تكاثر االمتناع عن مساعدة الؽٌر وهم فً حاجة لخدمات طبٌة من قبل بعض مقدمً الخدمات 

الطبٌة فً المرافق العامة والخاصة، مع قدرتهم على تقدٌم هذه الخدمات. وضرورة تحدٌد 

 .المسئولٌة وبحث كفاٌة القوانٌن الموجودة فً توفٌر الحماٌة لمحتاجً العون الطبً من عدمه

 : الدراسة أهمٌة

 وأنزال أخطائهم عن بالكشؾ عٌوبهم وأظهار األطباء مسإولٌة لباٌان الدراسة هذه تهدؾ 

 أعمالهم بعض عن أللطباء الجنائٌة المسإولٌة تستوجب التً الحاالت وبٌان ، بحقهم العقاب

 . األعمال هذه عن بحقهم أتخاذها المقررة العقوبة وبٌان الطبٌة،

 : الدراسة مشكلة

 وكبٌر محوظ تزاٌد فً االنسان جسم كٌان على االعتداء جرائم ان فً الدراسة مشكلة تتمثل

 الطبٌة فاألعمال منها والحد مكافحتها أجل من تبذل التً الجهود من الرؼم على هذا ٌومنا فً

 قانونٌة مشكالت من تثٌره لما ، الدول من كثٌر قبل من بالػ باهتمام تحظى الحالً االوقت فً

 االساءة عن الناجمة والمخاطر األعتداءات من األنسان حرمة بحماٌة تتعلق حدٌثة طبٌعة ذات

 مسإولٌة هناك فهل االنسان جسم على األعتداء تم حال وفً ، للعالج الحدٌثة الطرق الستخدام

 وهل الطبٌة للمسإولٌة الموجب الطبً الخطؤ درجة هً وما الموضوع هذا لتؽطٌة جنائٌة

 ؟ أعتداء أي من االنسان لجسم هناك
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 : الدراسة منهجٌة

ووصؾ االحداث  القانونٌة النصوص تحلٌل خالل من وذلك التحلٌل الوصفً المنهج أستخدام تم

 .التً قد تطرأ عن الخطـؤ الطبً 

  :خطة البحث

البحث فقد ارتئٌنا الى تقسٌمه الى مبحثٌن رئٌسٌٌن فقد تناول المبحث االول  نظرا الهمٌة    

ماهٌة الخطؤ الطبً وقسمنا هذا المبحث الى ثالث مطالب تناولنا فً االول منه تعرٌؾ الخطؤ 

الطبً وجاء المطلب الثانً فً اظهار معٌار الخطؤ الطبً وبعدها المطلب الثالث فقد ركز على 

  صور الخطؤ الطبً

اما المبحث الثانً فقد اظهر لنا االثر المترتب على الخطؤ الطبً وقسمناه الى مطلبٌن جاء االول 

بالتركٌز على تعرٌؾ المسإولٌة الجزائٌة اما الثانً فكان موانع المسإولٌة الجزائٌة للخطؤ 

 الطبً 

 .ثم الخاتمة 
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 ))المبحث االول((                                               

 )ماهٌة الخطا الطبً(                                               

للصبؽه الخاصه لطبٌعة مسإولٌة الطبٌب الجنائٌة ان اهمٌة دراسة الخطؤ الطبً ٌرجع لالساس 

شخص عادي وبعد الخطؤ الطبً صورة من صور  والتً تختلؾ تماماً المسإولٌة الجنائٌة الي

الخطا بوجهاً عام وٌعد الخطؤ الطبً مخالفة واجب قانونٌة تكفله قوانٌن العقوبات بشكل خاص 

والمسإولٌة الجنائٌة الٌمكن عما هو ثابت التقوم الى بعد اثبات الخطؤ والٌمكن ان تقوم على 

ع على سبٌل الحصر عكس المسإولٌة شرمافتراض الخطؤ اال فً حاالت نادرة نص علٌها ال

المدنٌة التً تنتمً على خطا اي شخص واجب االثبات فالمكان اذن للمسإولٌة فً القانون 

الجنائً االبناءاً على خطؤ ومادمنا بصدد الخطؤ الطبً الموجب المسإولٌة الطبٌة فً صورتها 

من الفقهاء بؤهانة  ثٌراً الجنائٌة ثم ان مشكلة الخطؤ هٌه عسٌره ٌكتنفها الؽموض وٌعترؾ ك

 الحقٌقٌة.

 مطلب االول : )تعرٌف الخطأ الطبً(ال

عرؾ الخطؤ الطبً تعرٌفات عدٌدة منها انه تقصٌر فً مسلك االنسان الٌقع من شخص ٌقض 

الخارجٌة التً احاطه بالمسإول وعرفه البعض بؤنه كل فعل أو ترك أرادي  فً نفس الضروؾ

تترتب علٌه نتائج لم ٌردها الفاعل البطرق مباشرة والبطرق ؼٌر مباشرة ولكنه كان بوسعه 

خص بالحٌطه والحذروالتبصر المطلوبٌن من مثله ومن فً مثل شتجنبها أو انه عدم تذرع ال

ٌتوقعه اوانه ى وضع اجرامً لم ٌتعمده ولكن كان بوسعه ان ضروفه فٌنتهً بنشاط ارادي ال

اخالل الجانً عند تصرفه بواجبات الحٌطه والحذر التً ٌفرضها القانون وعدم حٌلولته تبعا 

لذلك دون ان ٌفضً تصرفه الى احداث النتٌجه االجرامٌة فً حٌن كان ذلك فً استطاعته وكان 

لوكه االحتٌاط الكافً الذي ٌجب على الشخص الحرٌص واجبا علٌه او هو ان ٌتخذ الفاعل فً س

رفه ـــــــــ(وقد ع1المتربص اتخاذ المنع ماعسى ان ٌترتب سلوكه هذا من نتائج ضاره بالؽٌر )

طبٌة ــالبعض االخر بانه كل مخالفه أو خروج من الطبٌب فً سلوكه على القواعد واالصول ال

مل الطبً او اخالله ــت التنفٌذ للعــوعملٌة وقرٌا ً ــضتعارؾ علٌها نـالتً ٌقضً بها العلم أوالم

ٌن ــجبات الحٌطة والٌقضه التً ٌفرضها القانون متى ماترتب على فعله نتائج جسٌمه فً حابو

 (2كان فً قدرته وواجبا علٌه ان ٌتخذ فً تصرفه الٌقضه والتبصٌر حتى الٌضر بالمرٌض )

فس ـــــض وجد فً نٌقطبٌب الٌقع من طبٌب وعرفه البعض االخر بؤنه تقصٌر فً مسلك ال

الضروؾ الخارجٌة للطبٌب المسإول ومنهم من قال انه تقصٌر واهمال او خروج من الطبٌب 

 فً سلوكه على القواعد واالصول الطبٌة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌوسؾ جمعه ٌوسؾ الحداد،المسإولٌة الجنائٌة عن اخطاء االطباء،منشورات الحلبً  د.-1

 33،ص2003الحقوقٌة بٌروت 

دار النهضة العربٌة أسامة عبدهللا قاٌد،المسإولٌة الجنائٌة لالطباء،دراسة مقارنه، د.-2

 224،ص2003لقاهرة،
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وعلمٌاً وقت تنفٌذه للعمل الطبً دون ان  بها العلم أو المتعارؾ علٌها نظرٌاً التً ٌقضً 

 تنصرؾ 

 ام الطبٌب ـــدم قٌــــدوث النتٌجة مع امكانٌة توقع حدوثها وعرفه أخرون بانه عــــارادته الى ح

  (مهنته.ومنهم من عرؾ خطؤ الطبٌب بؤنه الخطؤ الذي ٌقع من1بااللتزامات التً تفرضها علٌة )

  ـــطؤ الـــطبًرؾ الخـــع فقد ال الطبٌه ــعمشخص بصفته طبٌبا خالل او بمناسبة ممارسته لأل

 ولٌة الطبٌه والتؤمٌن الطبً بؤنه الخطؤ الذي ٌرجع الى إروع قانون المســ((من مش27مادته))

 لخطؤ من ٌمارس ذات المهنة الطبٌه االلمام بها أو كان هذا االجهل بؤمور فنٌة ٌفترض فً كل 

 (من 343ولى من المادة )ألاراجعا الى االهمال أو عدم بذل العناٌة الالزمة ولقد نصت الفقرةه 

 مساس ــم على معاقبة كل من تسبب بخطؤ فً ال1837(لعام 3قانون العقوبات االتحادي رقم )

 ادة نفسها ـــطؤ اال ان المادة التً تلٌها من المــمادة انواع هذا الخــبجسم ؼٌره دون ان تجدد ال

 ضاعفت العقوبه اذا نشؤ عن الجرٌمة عاهة مستدٌمة او اذا  وقعت الجرٌمة نتٌجة اخالل الجانً 

 بما تفرضه علٌة اصول وضٌفته او مهنته او حرفته وجاء النص على ذلك فً قانون العقوبات 

 كل من  (حٌث قضت بمعاقبه244م فً الفقرة االولى من المادة )1837(لسنة 53المصري رقم )

جرح شخص أو اٌذائه بان كل ذلك ناشئا عن االهمال او الرعونة او عدم االحتراز  ٌتسبب فً

 اومخالفة القوانٌن واللوائح فً هذا االتجاه.

 اي بالعقاب م(1884(لعام)12(من قانون الجرائم والعقوبات الٌمنً رقم )245جاء نص المادة )

 ارٌؾ السابقة أن الخطؤ الطبً ٌتمثل فً مخالفةعلى أصابه الخطؤ وٌتبٌن لنا من خالل التع

 الطبٌب للقواعد او االصول الطبٌة المتعارؾ علٌها وعدم اخذه بالحٌطة والحذر واالنتباه وقت  

 ممارسة العمل الطبً لذا فمن الضروري ان ٌتبصر الطبٌب فً اعماله وان ٌكون حذرا 

 شفاء او تخفٌؾ االلم.ومحتاطا بالعناٌة والرعاٌة الكافٌة ولٌس بتحقٌق ال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتب  -د.اسامه رمضان الضمري،لوائح وقوانٌن الطب واالخطاء المهنٌه لالطباء-1

 33ص -،مصر2008-القانونٌة
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 المطلب الثانً:

 )معٌار الخطأ الطبً(                                          

اختلؾ الفقهاء فً تحدٌد معٌار الخطؤ الطبً فمنهم من ٌؤخذ بالمعٌار الشخصً ومقتضاه وجوب 

 النضر الى الشخص المخطؤ وضروفه الخاصه ومقارنه ماصدر من تصرؾ مشوب ٌشبهة

الخطؤ بما اعتاد علٌه من تصرؾ وعناٌة فً مثل الضروؾ الواقعة كما انه ٌإخذ باالعتبار عن 

تقدٌر الخطؤ الطبً الضروؾ الشخصٌة كالتخصص المهنً والمركز العلمً والخبرة فً 

 ممارسه المهنه فٌقارن الطبٌب المتخصص بمتخصص مثله.

 

 )المعٌار الشخصً(  -ـــالفرع االول:

ٌرى اصحاب هذا المعٌار ان سلوك االنسان ٌقاس على ضوء تصرفاته العادٌة من امكانٌة 

ب ـكانه تجنـبت ان كان بؤمـالتً احاطة به فؤذا ث تجنب ذلك الضار اذا وجد فً الضروؾ نفسها

حذر ووفقا ــٌطه والـخاذه الحـمال لعدم اتـوكه بالخطؤ  واالهـؾ سلـل وصـضرر ولم ٌفعـذلك ال

ار هذا المعٌار ٌجب النضر الى شخص الطبٌب وضروفه الخاصه اي النظر ـى ان صلما ٌر

تً احاطة به وقت حدوث الفعل ــٌة الـروؾ الخارجـله وفً الضـالى ماكان بوسع الطبٌب ان ٌفع

طبٌب ـــن الــم ى اساس السلوك الذي كان ٌنـبؽً اناي ان القاضً ٌقدر الخطؤ الطبً عل

ب جوهري الٌجعله ـــعٌار فٌه عٌـــمـالمحٌطه به اال ان هذا ال المسإل على ضوء الضروؾ

ب االنحراؾ فً ــؤن ننســً بــؽرض النه ٌقضــــٌاسا وافٌا بالــون مقــصالحة فً ان ٌك

فننظر الى الشخص ونكشؾ عن مافٌه من حٌطه وحذر وماتعود ان ٌمارس السلوك الى صاحبه 

ارض مع ـومن الصعوبة كشفها كما ان هذا المعٌار ٌتع ٌهـــفـال وعادات وهذه امور خــمن افع

عود على ـٌث ان ٌفرق بٌن الناس فً المسإولٌة من دون سند قانونً فالشخص الذي تـداله حـالع

ل اذا اخؾ حذره وٌقضته اما الشخص ؼٌر المبالً ؤممارسة اعماله على الٌقضه والحذر ٌس

فالٌسؤل اذا قام بمثل هذا التصرؾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2003دار الكتب والوثائق ببؽداد،-ت القسم الخاص(د.جمال أبراهٌم الحٌدري،قانون العقوبا1)

 276ص -بٌروت
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 ))الفرع الثانً((

 ر الموضوعً()المعٌا

معتاد فً مستوى الطبٌب الجانً خص الــاٌلتزمه الشــقوم على مٌــٌرى انصار هذا المعٌار انه 

ٌب ــبٌب الجانً التزامه .اي ان القاضً ٌقٌس سلوك الطبٌب بسلوك طبــاد الطــعلى مااعتإال

ل ــانه ٌتجاهار ــعٌـذا المــها والمستوى واالختصاص،فمن شؤن هـــة نفســر فً الدرجــاخ

 الة الصحٌة والنفسٌة،ــسن والحــالذاتٌة وال ةمكانٌاتأمثل  الظروؾ الداخلٌة الشخصٌة للطبٌب،

نه ــأذا كانت فً صالحه التعفٌه من الخطؤ الذي ٌرتكبه الن المفروض مفمثل هذه االعتبارات 

ٌر الخطؤ ــبتق هلظبمزاولته والقاضً هو ٌ الته التسمح لهــت حــمل اذا كانــعــالٌزاول ال

سلوك الخاطئ،من ــاء وقوع الــوعٌا ٌنظر الى الظروؾ الخارجٌة المحٌطة بالطبٌب اثنــموض

ها ومما تتطلبه من اسعافات سرٌعة قد ٌكون من الصعب ــطورتخحٌث حالة المرٌض ودرجة 

الطبٌة،أو ان الحالة رورة القٌام بالمعالجه فً مكان التتوفر فٌه اللوازم والمعدات ــتوفرها او ض

سإولٌة ــٌر فً مـالظروؾ والمالبسات دور كب هواقفه فً ظرؾ ٌتعذر فٌها اداء العالج،فلهذ

سإولٌته عن الخطؤ الطبً.ٌجب على القاضً ان ٌضع نفسه مكان ــالطبٌب او عدم م

هزة وافر االجـفرض تــظروؾ،بـــثل تلك الــله فً مــن ان  ٌفعــا ٌمكــالطبٌب،وٌتساءل عم

كلة ولم ٌسلك الطبٌب اٌا منها،فال ــروج من المشــلول للخــدت الحــمعدات الالزمة،فؤذا تعــوال

ـمله شك أن الطبٌب ٌكون قد أرتكب خطؤ ٌسؤل عنه،أما اذا ما اختار الطبٌب حسب اجتهاده وع

طبٌب ه،فٌكون الفعل الذي أرتكبه الٌالقدرفً مجال  لالمصاب،فؤننا ندخولم ٌوقؾ فً اسعاؾ 

مجرد خطؤ الٌتعرض من خالله الطبٌب للمسإولٌة.وتطبٌقا لذلك فقد قضت المحكمة االتحادٌة 

لٌة ختان،وذلك النصٌاع الطبٌب لطلب ــبً فً عمـخطؤ الطــبٌب عن الــالعلٌا بمسإولٌة الط

ان ٌمتنع  معقمه،فً حٌن كان علٌه فهالشاكً فتح لجرح عده مرات دون ان ٌكون ذلك فً ؼر

خفق فً مراعاة مستوى السلوك الذي كان وأقصر طبٌبا وفق توجٌهاته هو،واالٌكون قد  وٌعمل

 (1) الطبٌب العادي قادراً على مراعاته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 83ص-مصدر سابق-المسإولٌة الجنائٌة عن اخطاء االطباء-الحداد(.د.ٌوسؾ جمعة ٌوسؾ 1)
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 ولتحدٌد معٌار الخطؤ الطبً ٌجب تحدٌد الواجب الذي ٌلتزم بٌه الطبٌب،فقد نصت المادة 

 شؤن مزاولة  ف1875ً لسنة (7مارات العربٌة المتحدة رقم)(من القانون االتحادي لدولة اال25)

))الٌكون الطبٌب مسإوال عن النتٌجة التً ٌصل الٌها المرٌض اذا مهنة الطب البشري على انه 

 ً ــــــتبٌن انه بذل العناٌة الالزمة ولجؤ الى الوسائل التً ٌتبعها الشخص المعتاد من اهل فنه ف

 تشخٌص المرٌض ووصؾ العالج.

 نة ــــــ(لس32حٌة الٌمنً رقم )ـ(فقرة)ح(من قانون مزاولة المهنة الص5وقد جاء نص المادة )

م عبى واجب الطبٌب فً استخدام جمٌع الوسائل المتاحة والالزمة لفحص او تشخٌص 1882

 أوعالج المرٌض.

 فلما كان التزام الطبٌب ٌقتصر فقط على بذل العناٌة الالزمة والٌطلب منه اكثر من بذل مقدار 

 ٌمثل فً ـــــــــس ٌجة معٌنة،فان خطؤهــمعٌن من الحرص والٌقظه فً عمله دون الوصول الى نت

 ٌقاس به الخطؤ فً االلتزام ببذل العناٌة هو التقصٌر فً بذل العناٌة المطلوبه منه،والمعٌار الذي 

 المعٌار الموضوعً المتمثل فً القٌاس على سلوك الشخص العادي اي الرجل الوسط الذي ٌمثل 

 من الحرص أو الٌقضه  مة الناس،وهو رجل ٌقض متبصر ولٌس ؼبٌاَ أو خامال او على درجهاع

 وعً ألن أي ــــــمعٌار الخطؤ الطبً فً النصوص السابقة معٌار موضهذا ٌعنً ان والفطنه 

 ٌه طبٌب حرٌص.تعد خطؤ طبٌا الٌؤٌتقصٌر فً استخدام الوسائل المتاحة 

 -الوسطخص ــــــاما بالنسبة الى الخطؤ الفنً للطبٌب،فالمعٌار هو السلوك الفنً المؤلوؾ من الش

 من المهنة ذاتها فً عمله وٌقظته -الٌقبل منه الخروج عما استقرت علٌة اصول فنه ومهنته

 والقانون العراقً االرجح وهوفً الظروؾ نفسها التً احاطت به.وكفاءته وٌوجد 

بالطبٌب(: الشخص الحائز على درجة او شهادة ) (1825قانون ممارسة الطب فً العراق لسنة 

 (1)   عترؾ بها تإهله ممارسة الطب بجمٌع فروعه.طبٌة من سلطة م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 85ص-مصدر سابق-االطباءالمسإولٌة الجنائٌة عن اخطاء -(.د. ٌوسؾ جمعة ٌوسؾ الحداد1)
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 ))الفرع الثالث((  

 ))المعٌار المختلط((  

 

 اع ـــاضً فً تقدٌره الخطؤ الطبً أتبــــٌوجب اصحاب هذا المعٌار على الق

 

 روؾ ــــات والظـــمالبســـض الـــالمعٌار الموضوعً مع االخذ باالعتبار بع

 

 الخارجٌة والداخلٌة المحٌطة بالطبٌب والتً ٌمكن ان تإثر فً سلوكه،فٌجب 

 

 على القاضً ان ٌراعً ظروؾ المكان والزمان،وٌقدر سلوك الطبٌب قٌاسا 

 

 سها ـــٌطة والحذر فً الظروؾ نفـــفعله طبٌب على قدر من الحٌعلى ماكان 

 

 لطبٌب الشخصً فلٌس من المعقول عند قٌاس خطؤ الطبٌب أن ٌإخذ سلوك ا

 

 ونــكمعٌار لتحدٌد السلوك الواجب اتباعه فً مزاوله االعمال الطبٌه،فقد ٌك

  

 جاه الؽالب فً ـالطبٌب على درجة من االستهتار والتهور،وأذا كان هذا االت

 

 روؾ ـظـال الـكن اؼفـوعً فؤنه الٌمـموضـٌار الـعـاء ٌؤخذ بالـالفقه والقض

 

 .سلوكهلمـحٌطة بالطبـٌب التـً تإثر حتى فً لٌة اـوالداخ ٌهـات الخارجـمالبسـوال

 هذا المعٌار ٌجمع بٌت خبرات الطبٌب فً المعٌار الشخصً ولظروؾ 

 

 الخارجٌة فً المعٌار الموضوعً،ونرى انه األنسب لتحدٌد الخطؤ الطبً 

 

 (1)وتحمله المسإولٌة الجنائٌة وفق مقتضٌات العدالة الجنائٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مصدر سابق-المسإولٌة الجنائٌة عن اخطاء االطباء-(.د.ٌوسؾ جمعة ٌوسؾ الحداد1)

 101ص
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 ))المطلب الثالث((                    

 

 ))صور الخطأ الطبً((                     

ن قانون ــ(م342ادة )ــارات العربٌة المتحدة فً المـلم ٌحدد المشرع فً دولة االم

العقوبات االتحادٌة صوراً للخطؤ المعاقب علٌة،فً حٌن عدد المشرع المصري 

انون العقوبات رقم ـ(من ق244مجموعه من الصور لألخطا،فقد أورد فً المادة )

همال والرعونه وعدم االحتراز وعدم م العدٌد من صور الخطؤ كاأل1837(لسنة 53)

تداخلة مع بعضها بحٌث ٌصعب فً بعض ـمراعاة القوانٌن واللوائح واالنظمة،وهٌه م

 أو قلة احتراز. رعونهاالحٌان التعرٌؾ بٌن ماهو أهمال 

ة واحدة وذات طبٌعه واحدة مهما اختلفت والواقع أن هذه الصور جمٌعهاً انما عن فكر

 (.1صورها،وهً فكرة عدم العلم بحقٌقة العناصر التً ٌتؤلؾ منها الركن المادي)

 

 األهمال: الفرع االول 

ان فً مثل ظروفه،أذا ــــٌاط ٌوجه الحذر على من كـــأتخاذ أحت ٌقصد باالهمال ))اؼفال الجانً

 دوث النتٌجة االجرامٌة.ــــــول دون حــذ أن ٌحـــراء لو أتخــــكان من أن هذا االج

تزن فً الظروؾ ــصٌر المـــخذه الرجل البــص عن ان ٌتخذ ما كان ٌتــناع الشخــأو هو أمت

نفسها للحول دون وقوع القتل أو االٌذاء اللذٌن كان ٌمكن لهذا الشخص ان ٌتوفاهما لو أحسن 

ادر منه ــدى ما ٌترتب على تصرؾ صمتقدٌر العواقب. وهو تقصٌر ٌقع من الجانً فً ادراك 

 رٌق سلبًــأو هو حصول الخطؤ بط فٌه بعض الحرص والحٌطهائج فً وقت  ٌتطلب ــمن نت

 (2نتٌجة ترك واجب أو االمتناع عن تنفٌذه أمر ما)

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار المطبوعات -واالموالجرائم االعتداء على االشخاص  -(د. فتوح عبدهللا الشاذل1ً) 

 85ص -بٌروت-2002-الجامعٌة

 131-165ص -بٌروت -2012-1ط -(د. علً عصام ؼصن2)
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أو هو التفرٌط وعدم االنتباه،أي أن ٌقؾ الفاعل على موقؾ سلبٌاً فال ٌتخذ واجبات الحٌطة   

وعلٌه فؤن االهمال ٌتسع  والحذر التً من شؤنها الحول دون وقوع النتٌجة الجرمٌة الضارة

تتحقق بٌه نتٌجة لكافة الحاالت التً ٌقؾ فٌعا الجانً موقفا سلبٌا المتناع أو ترك 

اجرامٌة،فالجانب لم ٌتوق النتٌجه باجراءات الحٌطه والحذر التً من شؤنها ان تحول دون 

 (2حدوث النتٌجه االجرامٌه)

ٌقؾ موقفا سلبٌااًلٌتقٌد بؤتباع  وٌتضح من هذه التعارٌؾ ان اهمال الطبٌب ٌكون عندما

االحتٌاطات التً ٌدعو ألٌها الحذر وكان من شؤنها ان تحول دون وقوع النتٌجه،وكؤن ٌنسى 

الشاش فً جسم المرٌض،أو ٌترك والطبٌب الجراح اثناء العملٌه الجراحٌه قطعه من القطن أو 

داخلٌاً دون التدخل فً الوقت العظم فً لحم المرٌض،او ٌترك نزٌفاً الطبٌب الجراح فتاتاً من 

المناسب أو اصرار الطبٌب على عدم االستعانه بمن هو اكثر خبره ودراٌة منه او االهمال فً 

اتخاذ االحتٌاطات االزمه الجراء التخدٌر، أو أن ٌهمل الطبٌب فً مراقبة مرٌضه بعد أجراء 

 العملٌة الجراحٌة له.

صائً فً االنؾ واالذن والحنجره ـطبٌب االخ ةناالتجاه فقد قضت محكمة بارٌس بؤد وفً هذا

 عن جرٌمة التسبب بالوفاة،

ٌن بعد خروجه مباشره ـــنتٌجة عدم متابعة حالة المرٌض الذي أجرٌت له عملٌة أستئصال للوزت

من لعملٌه،مما تسبب فً حدوث نزٌؾ حاد أدى الى وفاة المرٌض بالرؼم من ان القواعد 

رٌن ــمدة اربع وعشــٌة لــجراحــملٌة الــل المرٌض بعد العــٌظول الطبٌة تقتضً ان ــواالص

 ت المالحظة الطبٌة.ــحــحد ادنى تــاعه كس

وفً احدى القضاٌا التً كان احد ضحٌتها مولود اصٌب بمرض الصفراء،قضت المحكمة 

االتحادٌة العلٌا فً دولة االمارات العربٌة المتحدة بؤنه لما كان المستقر ان الطبٌب الشرعً هو 

 خبٌر النٌابة العامة والمحكمة المحاٌد الذي تركت الٌه فً ابداء األراء الفنٌة، فٌما ٌتعلق بتكٌؾ

الحوادث الجنائٌة او تقدٌر مسإولٌة االطباء المعالجٌن،وكان استشاري الطب الشرعً قد جزم 

ٌقٌن بؤهمال هٌئة االطباء المعالجٌن فً التدخل فور ظهور الصفراء على الطفل ثم لجؤ  هعلٌ

للعالج الضوئً فً حالته وهو عالج قد ٌصٌب بالضرر.وكان ٌتعٌن التدخل منذ الوهلة االولى 

بالخطورة التً ظهرت بها وأجراء عملٌات نقل دم،اال ان الهٌئة لمعالجة ر الصفراءبظهو

خ،مما أدى منقل الدم، الى ان فات االوان، واتلفت مادة الصفراء خالٌا البتراخت فً العالج و

الى اصابة الطفل بفقدان السمع وتخلؾ عقلً ونوبات صرع،لما كان ذلك فؤن الحكم المطعون 

 (1)وبصٌره مما ٌتعٌن معه نقصه. قد االحاطه بواقعة الدعوى عن بصرتفٌه ٌكون قد أف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 185ص -مصدر سابق -(.د.علً عصام ؼصن1)
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 اال اننا ٌجب ان نفرق بٌن االهمال الذي ٌقع من طبٌب ٌعمل فً مستشفى وبٌن 

 االهمال الذي ٌقع من المستشفى.فخطؤ الطبٌب الؽنً كالتشخٌص والعالج والمتابعة 

 الالحقة وؼٌرها تقع المسإولٌة فٌها على الطبٌب وحدة،اما المستشفى فمسإولٌة 

 ٌم العناٌة والرعاٌة الالزمة للمرٌض بشكل تكون فٌما ٌتعلق بتنظٌم سٌر العمل وتقد

 عام ونظافة االجهزة وصحة االؼذٌة المقدمة للمرضى،مع العلم بؤن جمٌع االجهزة 

 التً تقدمها ادارة المستشفى للطبٌب لٌستخدمها تظل ادارة المستشفى والمعدات 

 مسإولة عنها وعما ٌنشؤ من حدوث اضرارومضاؼفات للمرٌض.والٌمكن القول ان 

 (1).الطبٌب وهو الوحٌد المسإإل عنها تلك المعدات واالجهزة من مسإولٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 101ص –مصدر سابق  -(.د. علً عصام ؼصن1)
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 الرعونة وعدم الخبرة الطبٌة  : الثانًالفرع 

ٌقصد بالرعونة ))سلوك اٌجابً ٌتحق بؤقدام الجانً على نشاط محفوؾ باالخطار ؼٌر مقدر 

بما ٌنم عن سوء  اً خطورتة وؼٌر مدرك لماٌمكن ان ٌنتج عنه من نتائئج معاقب علٌها قانون

 ة بما ٌتعٌن العلم به((ٌم خبرة ودرامهارة أوعد صتقدٌرا ونق

بانها))سوء التقدٌر الذي ٌرجع الجهل اوعدم  الحذق او عدم الكفاءة او سوء  وتعرؾ اٌضاً 

 (1التصرؾ(()

أو بؤنها ))سوء التقدٌر او نقص المهارة أو الجهل باالمور التً ٌتعٌن العلم بها((كالشخص الذي 

 ق الرعونةخطورتة والٌدرك النتائج التً تترتب علٌة، كذلك تتح عمل وهو الٌقدرلٌقدم على 

وكذلك تتحقق الرعونة  تتوفر لدٌه المهارة االزمة ألدائه، عمل دون أنل حٌنما ٌقدم شخص على

انت ـــه وكـــاص مهنتـــمن اختص ص من أهل العلم والمعرفة والخبرة عمالـــعندما ٌؤتً شخ

المتعارؾ  القواعدصول ألان ٌتبع أذ دون لمباشرة هذا العمل،أو علومات االزمةــــصه المـــتنق

ع الجانً الى القٌام ادفنعلٌها فً مهنته وتتصؾ الرعونة باالندفاع والطٌش وسوء التصرؾ و

راجحاً  سوء التقدٌر أماان ٌكون أمراً مادٌاً  وٌفهم من هذا أن(2)بنشاط ٌإدي النتائج ضاره

حٌن ٌباشر  لكٌكون أمرا أدبٌاً راجعا الجهل وعدم الكفاءة،ومثال ذ نا أالىسوء التصرؾ،وام

والقواعد الطبٌة لمتعارؾ علٌها،أو الطبٌة  الطبٌب عمالً من اختصاصه من ؼٌر التقٌد باالصول

المتعارؾ علٌها،أو الطبٌب الجراح الذي ٌجري عملٌة جراحٌة من ؼٌر االستعانة بطبٌب 

الى احد  بنقله ٌقوم نأ لالتخدٌر المختص،أو ٌنسى الطبٌب المختص فحص الدم  قب

 مع تباعد ورة االشعة فٌظن االصابة كسراً ــٌخطئ طبٌب العظام فً قراءة ص ،أوأنىالمرض

االطالع على  حقن الطبٌب مرٌضه بدواء دونـــاس.أو أن ٌـهذا االس فً االجزاء وٌعالجها على

طبٌب بحقن المرٌض بدواء ٌسبب الحساسٌة من نوعه وصالحٌتة، أو أن ٌقوم  للتؤكد زجاجتة

ات والتحالٌل االولٌة قبل أجراء رختباألبا قٌامه اولعدم بؤستكشاؾ ذلك قبل الحقن دون أن ٌقوم

 جراحة خطٌرة له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 175ص-شاذلً مصدر سابقلا (د. فتوح عبدهللا1)

 166ص-المصدر السابق-(د. علً عصام ؼصن2)
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 مخالفة القوانٌن واللوائح والقرارات: الفرع الثالث

ٌقصد بمخالفة القوانٌن واالنظمة))عدم مطابقة تصرفات الطبٌب النصوص القانونٌة واالنظمة 

 الذي ٌإدي الى ألحاق الضرر بالؽٌر(( واللوائح والقدرات المختلفة،االمر

لذا بعد مراعاة االنظمة والقوانٌن صورة من صور الخطؤ ٌترتب علٌه مسإولٌة الفاعل،ولو لم 

ٌثبت فً حقه اي صورة من صور الخطؤ االنظمة الذكر.وهذا الخطؤ ٌكون بمجرد ارتكاب 

مه. المحافظة على الصحة العمخالفة القوانٌن واللوائح واالنظمة التً وضعت ل الفاعل؛الطبٌب(

و ة وتتحقق هذه الصور كذلك بمجرد عدم تطابق سلوك الطبٌب مع قواعد وشروط مزاولة المهن

 الصادرة من الدولة .

لطة التً ـــادرة من الدولة أٌا كانت الســسلوك الصــولفظ اللوائح ٌشمل كل قواعد ال

ئم ؼٌر العمدٌة، كاللوائح الخاصة صها القواعد التً تستهدؾ عدم وقوع الجراخأصدرتها،وأ

انون مزاولة مهنة الطب ــة بتنظٌم المهن ومنها قــبلمحافظة على الصحة العامة وللوائح الخاص

 واالتجار بها. ةالبشري وقانون مزاولة مهنة الصٌدل

تكفً مجرد االشارة الى  هٌحتاج الى جهد الن فتتمٌز هذة الصورة من صور الخطؤ بؤن أثبتها ال

النص لذي جرت مخالفته من قبل الفاعل، وهذا أمر مادي من السهولة أثباته والمجال فٌه 

 للتقدٌر.

ٌقٌس تحقٌقه بسلوك الشخص العادي  كما تتمٌز هذه الصورة  من صور الخطؤ بؤن القاضً ال

االنظمة قوانٌن وفة المن فئة المتهم وظروفه، وانما ٌقؾ عند معٌار موحد ثابت هو مجرد مخال

 .ةٌسلكال بؽض النظر عما ٌسلكه الشخص العادي او ما

راعاة القواعد الفنٌة فً وقد قضت محكمة النقض الفرنسٌة فً حكم قدٌم لها بؤن على الطبٌب م

كما ٌعتبر الطبٌب  خرج الطبٌب عن القواعد و االصول العامة التً تقوم مسإولٌته،عملة ، فؤذا 

 نة الطب.هالمتعارؾ علٌها فً م علمٌةـــوال الــن وقصر فً معرفة االحمخطئاً اذ اتهاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 163ص-المصدر السابق-(د. علً عصام ؼصن1)

 111ص-المصدر السابق-هللا الشاذلً(د. فتوح عبد2)
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 )المبحث الثانً(

 )االثر المترتب على الخطأ الطبً(

 اذا كانت الجرٌمة هً العمل الخارجً الذي نص علٌة القانون وقرر له عقوبة اذا 

 حقها فً العقاب المحافظة صدر عن انسان فالمقصود بذلك ان الدولة ترمً بمباشره 

 والسهر على حماٌة االمن والنظام العام ومن الواضح ان على كٌانها بصفتها دولة 

 رهٌن بمدى ادراك من تنزل به لماتنطوي  فً بلوغ الؽاٌات المذكورة نجاح العقوبة

 علٌه من معانً بمقدار ماتسلط علٌه من الم لذلك كان االنسان على فرض تمتعه 

 ون ؼٌره الذي ٌصلح ان ٌكون محالً داس وهو بالملكات التً تإهله لالدراك واالحس

 للمسإولٌة الجزائٌة ولم تحضً المسإولٌة الجزائٌة بتعرٌؾ من قبل المشرع وقد 

 أخذت فً هذا االتجاه ؼالبٌة التشرٌعات وهو دون ادنى شك توجه سلٌم اذ أن اي 

 الى  تعرٌؾ ٌنبؽً ان ٌكون مانعاً جامعاً وهذا مالم ٌستطٌع المشرع تحقٌقه نظراً 

 ذي ٌسود المجتمعات بٌن فترة واخرى ؼٌر ان الفقه تعرض للمسإولٌة الالتطور 

 بتحمل الجزاء الذي رتبه القواعد القانونٌة كؤثر وعرفها تعرٌفاً عاماً بؤنها االلتزام 

 (1)للفعل الذي ٌشكل خروجاً على احكامها.

 وللمسإولٌة الجزائٌة قال عنها البعض أنها تعبٌر عن ثبوت الوضع االجرامً 

 هذا  للواقعة المادٌة التً ٌجرمها القانون الى شخص معٌن متهم بحٌث ٌضاؾ

 .وٌصبح مستحقاً للمإاخذ عنه فً العقاب الوضع الى حسابه فٌتحمل تبعات

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة دارالثقافة  -المسإولٌة الجزائٌة لالطباء عن أفشاء السر المهنً -(.د. موفق علً عبٌد1)

 43ص-1883 -عمان -للنشر والتوزٌع
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 المطلب االول:

 ئٌة((التعرٌف بالمسؤولٌة الجزا))

هناك من ٌرى ان المسإولٌة الجزائٌة هً. اهلٌة االنسان العاقل الواعً ألن ٌتحمل جزاء 

من الجرائم التً نص علٌها قانون العقوبات وهو بذلك ٌمٌزها عن  العقاب نتٌجة اقترافه جرٌمه

المسإولٌة المدنٌة التً هً اهلٌة االنسان لتحمل التعوٌض المترتب عن الضرر الذي الحقه 

 (1بالؽٌر نتٌجة االخالل بالتزام قانوي او تعاقدي.)

ال مخالفته ـــ، وفً حة المهنةــامة اثناء ممارســد ومبادئ عــٌجب على الطبٌب احترام قواع

 لتلك القواعد والمبادئ قدٌتعرض للمساءلة.

وهذا ٌعنً انه ٌجب على الطبٌب ان ٌتقٌد فً جمٌع الظروؾ بمبادئ الشرؾ واالستقامة وعلٌه 

جاه زمالئه ومرضاه على لسوء بمقتضى قواعد ــواذا ان الطبابة تان ٌحافظ على واجبات مهنته 

 وتقالٌد المهنة الطبٌة.

ر التساإل فً هذا المجال: هل ٌسؤل االطباء عن اخطائهم الفنٌة مسإولٌةجزائٌة، وفً حال وٌثو

 سإولٌة؟ـــــــاالٌجاب ماهً اركان هذه الم

 د فً عالم الفقه نظرٌات ثالث:جفً الواقع، ٌو

لم الطبٌب  ما انـــباء جزائٌاًأو مدنٌاً، طالـــــترفض هذه النظرٌة مساءلة االط النظرٌة االولى:

ً الطب، تثبت انه ــــقانونٌة فة ٌتعمد اٌذاء المرٌض، وعلى اعتبار ان الطبٌب ٌحمل شهاد

 كافة االختبارات العلمٌة فً هذاالمجال بنجاح. اجتاز ان صالح لممارسة مهنة الطب، بعد

 رٌة، ؼٌر أنها انتهت فً الوقت الحاظر، النهاشسادت هذه النظرٌة لبعض الوقت فً حٌاة الب

تحمً الطبٌب الجاهل، وتؽطً على حماقته، رؼم اننا فً الواقع نجد من ٌنادي وبخاصه من 

هر اال اذا أزٌل دن ٌزأظرٌات، الن الطبٌب الٌمكن ــــوع لمثل هذه النـــباء بضرورة الرجــاالط

 دانهم ولضمٌرهم المهنً.ـــــــــــــعن االطباء وتركو لوج الخوؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – مصدرسابق -الجنائٌة عن اخطاء األطباء المسإولٌة  -ٌوسؾ جمعه ٌوسؾ الحداد د.-(1)

  33ص  
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 عن االطباء فً حاالت الخطؤ الفاحش فقط.تقتصر هذه النظرٌة المسإولة  النظرٌة الثانٌة:

د الجهل بالعلم الطبً وتطبٌقاته. ال ٌمكن ان ٌكون سبباً للمعاقبة، النها ربمعنى أخر أن مج

 تشترط شٌئاً اكثر من الجهل، وهو الخطؤ الفاحش.

رٌؾ القرارات القضائٌة فً هذا المجال، قرار صدر عن محكمة بارٌس العلٌا فً العام ظومن 

جاء فٌه ان االطباء ال ٌعاقبون على االضرار المترتبة على المعالجة، مادام أساس  ،1683

 الخطؤ هو الجهل والحماقة،

تعتبر هذه النظرٌة ان الطبٌب مسإول جزائٌاً، اذا ألحق ضرراً بالمرٌض ٌقع  النظرٌة الثالثة:

من الجسامة، اذا بٌب اي درجة ــتحت طائلة القانون الجزائً، ولكنها ال تشترط فً خطؤ الط

التً حددها  حاالت من ٌكفً فً نظر هذه النظرٌة ان ٌكون خطؤ الطبٌب واقعا فً اطار حالة

 القانون مهما كان خفٌفاً.

بمعنى أخر تتبنى هذه النظرٌة فكره وحده الخطؤ، فً القضاٌا الجزائٌة والقضاٌا المدنٌة على  

 الفرنسً.( والقضاء 1السواء، وقد أخذ بهذه النظرٌة الفقه)

اما بالنسبة الى الوضع فً لبنان فؤن المحاكم اللبنانٌة لم تحدد درجه معٌنه للخطؤ كً ٌعتبر 

طؤ الواقع فً درجه ـركٌزة للمسإولٌة الطبٌة، أهو الخطؤ الجسٌم أم الخطؤ الٌسٌر، ام الخ

 (1متوسطة بٌن االثنٌن؟)

له وفقا لوصؾ كل خطؤ، ال ٌخفً انه لٌس من السهل بمكان تصنٌؾ الخطؤ درجات متسلس

تً ؤفالمسإولٌة عن الخطؤ الجسٌم وحده تفترض لزاماً ان ٌرد النص علٌها صراحة، ألنها ت

ثل هذا االستثناء لصالح لطبٌب، والعبرة فً ــأستثناًء على االصل ولٌس فً القانون اللبنانً م

 االجت

اءلة الطبٌب عنه، والحاجه التباس لمسهاد اللبنانً تمكن فً أثبات الخطؤ بشكل واضح من ؼٌر 

 ؾ معٌن.ـــٌعرض الخطؤ بوص ألن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86ص-مصدر سابق -المسإولٌة الجنائٌة عن اخطاء االطباءد. ٌوسؾ جمعه الحداد.-(1)
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 اركان المسؤولٌة الجزائٌة()الفرع االول:

ان اركان المسإولٌة الجزائٌة ؼٌر العملٌة بالنسبة للمساعدٌن تضهر بشكل جلً فً جر  طالما

لذلك سنحاول التركٌز فً اركان هاتٌن الجرٌمتٌن، ان القواعد  ٌمنً القتل و االصابه الخطؤ

الخاطئة تنطبق على االطباء والمساعدٌن، ومنع اختالؾ جرٌمتً القتل  الخاصه بالقتل واالصابه

اركان لقٌام المسإولٌة الجزائٌة وهذه االركان  دواالصابة الخاطئة فً النتٌجة والحكم فٌوج

 (1للمسإولٌة الجزائٌة وهما ركنٌن: الخطؤ و االهلٌة)

ء من قصد او عن ؼٌر قصد وهو أتٌان فصل مجرم قانوناً ومعاقبة علٌه سوا الخطأ:أوالً :

عناصر التً لولكن تقوم المسإولٌة الجزائٌة عن عمد ٌجب ان تكون للفاعل على علم بكل ا

 ٌتطلبها القانون لتكوٌن الجرٌمة وهذه العناصر هً:

حمٌه القانون عن طرٌق تقرٌر العقاب ٌاي الحق الذي  موضوع الحق المعتدي علٌه:-أ

على االعتداء الواقع علٌة والذي ٌنصب علٌه فعل الجانً ففً جرٌمةالقتل ٌجب ان ٌعلم 

حً وعلٌه فالطبٌب الذي ٌشرح جسم  الجانً بؤنه ٌوجه فعل المجرم قانونا الى انسان

توفر لدٌه وان ً فٌإدي الى وفاته فالقصد الجنائً الٌحانسان معتقدا انه مٌت بٌنما هو 

 عن جرٌمة ؼٌر عمدٌة. والً إكان ٌعتبر مس

 ة قانونا:ٌالعلم بخطورة الفعل على المصلحة المحم-ب

حة المحمٌة قانونا ثم قام بفعل، ٌلصاذا أعتقد الفاعل ان فعله ال ٌكون خطرا على الم

 ففعله ال ٌعد جرٌمة عمدٌة ، بل ٌسال عن جرٌمة ؼٌر عمدٌة.

االصل العام أنه اذا ارتكب الجرٌمة من الجانً ٌعاقب  الجرٌمة:العلم بزمان ومكان  -ج

علٌها فً كل زمان ومكان ، لكن ٌمكن ان ٌشترط القانون فً بعض الجرائم ان تكون 

التجمهر التً التتم اال فً  ق ع ( المتعلقة بجرٌمة 87مادة)فً اماكن محدده مثل ذلك ال

ترك االطفال التً التتم اال فً مكان  ق ع( المتعلقة بجرٌمة 314مكان عام. والمادة)

 خال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار -1ط-مسإولٌة مساعدي الطبً الجزائٌة -قجًدى سالم محمد االطرهد.  -(1)

 144-136ص -مصر -2001-للنشر والتوزٌع العلمٌة الدولٌة
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كعلم امرأة التً تحاول اجهاض نفسها  انً او المجنً علٌة:العلم ببعض صفات الج-د

بؤنها حامل، وكذلك االمر فً جرٌمة الخٌانة كحمل السالح ضد الجزائر حسب المادة 

 هفاعل ٌعلم انمة بصور عمدٌة فً هذه الحالة اال اذا كان الٌؾ ع( فالتقوم الجر 1)

 جزائري

صر الركن اؾ معٌن كؤحد عندبمعنى اتجاه ارادة الجانً لتحقٌق ه :النتٌجهتوقع  -ـه

المادي للجرٌمة،فاذا كانت الجرٌمة قتال ٌتعٌن أن ٌتوقع الجانً وفاة أنسان بمعناه 

أو جنسه او حالته د، وال اهمٌة بعد ذلك الن ٌكون االنسان معنً بذاته رالمج

 االجتماعٌة، الن هذه االوصاؾ تخرج عن المدلول القانونً للنتٌجة.

 

 (1االهلٌة: ) -ثانٌا:

 

 الٌحمل القانون شخصا نتائج تصرفات اال اذا كان قادرا على فهمها وحرا 

 

 فً اختٌارها وبؤعتبار االرادة عنصر من عناصر االهلٌة للمسإولٌة فهً 

 

 ان ٌتحكم فً نشاطه العضوي او  القدرة النفسٌة التً ٌستطٌع بها الشخص

 

 الذهنً بحٌث ٌستطٌع ان ٌسلك سلوكا معٌنا وٌمتنع عنه.

 

ادراك وفهم ماٌقوم به من  فال تقوم المسإولٌة الجنائٌة على شخص ال قدرة له على

المسإولٌة الجنائٌة اٌضاً على من  تصرفات كالمجنون، القاصرة ؼٌر الممٌز، التقوم

اكرهته قوة ؼالبه لم ٌكن له مقاومتها، وافقدته حرٌة االختٌار كما فً حالة الضرورة 

 واالكراه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 137ص -مصدر سابق -االطراقجًد محمدى سالم هد. -(1)
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  المطلب الثانً:

 الطبً: موانع المسؤولٌة الجزائٌة للخطأ

 
اخر بالضرب  ان من اعتدى على ن العقوبات العراقً علىو( من قان410تنص المادة)

 ألخاو بالجرح او بالعنؾ أو باعطاء ماة ضاره او.....

ن ؤب خطؤاو تسبب فً قتله من ؼٌر عمد( منه على"من قتل شخصا 411وتنص المادة)

كان ذلك ناشئا من اهمال أو رعونه أو عدم انتباه أو احتٌاط أو عدم مراعاة القوانٌن 

 واالنظمة واالوامر ٌعاقب بالسجن والؽرامة....."

 ( منه. 412والمادة)

 وٌنص قانون العقوبات االردنً على  تجرٌم مثل هذه االفعال من المواد

ان االطباء ٌرتكبون مثل هذه االفعال من دون  (و....الخ. ومع ذلك نجد344(و)343)

ان ٌسؤلهم احد أو ٌعاقبهم القانون عن االفعال التً اقترفوها و اكثر من ذلك فان لهم حق 

عاهة  لفت لهخفً ان ٌتقاضو أجوراً عن العمل الذي قامو به لو لم ٌشؾ المرٌض أو ت

 (1لك الى موت من دون خطؤ من الطبٌب.)مستدٌمة وحتى ولو أدى ذ

ل والنقاش دالقانونً المشروعٌة عمل الطبٌب الكثٌر من الج لقد اثار موضوع التكٌؾ

ٌتناول موضوعاً فً ؼاٌة االهمٌة فهو االساس فً  فً اؼلب دول العالم وذلك النه

د عدذي ٌمشروعٌة االضرار التً ٌلحقها الطبٌب بالمرٌض اثناء مزاولته لمهنته وهو ال

 كل من الطبٌب والمرٌض تجاه االخر وواجباته. د حقوقعدلنا من هو الطبٌب من وٌ

ممارسة  باحةانونً ألـــدد التكٌؾ القــــالجنائً مجموعة نظرٌات تح هولقد طرح الفق

الطبٌب لنشاطه فمنهم من قال بالعادة لتكٌؾ عمل الطبٌب ومنهم من قال بحالة 

الضرورة. ومنهم من قال برضاء المرٌض ومنهم من قال بانتفاء القصد الجنائً ومنهم 

 (2من قال بمشروعٌة الفرض ومنهم من ذهب الى ممارسة الحق "ترخٌص القانون")

 تً تبرر من جوانب منها عمل الطبٌب الى  ان وسوؾ نتناول بعض هذه النظرٌات ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68-56ص-مصدر سابق-1ط-د. علً عصام ؼص -(1)

دار النهضة  -ائً الطبً الحدٌثالقانون الجن–طوة خقً عمر أبوود. أحمد ش –( 2)

 35-33ص-القاهرة -2007-5ط -العربٌة للنشر
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 نتناول نظرٌة العادة نجد االساس القانونً السلٌم لمشروعٌة هذا العمل على اننا

 اإل اصبحت من النظرٌات القدٌمة جدا والتً الٌمكن دومشروعٌة الفرض. وذلك النها ق

مثال التصلح لتبرٌر اي فعل فً  ان تكون اساسا قانونٌا سلٌما لتبرٌر ذلك العمل. فالعادة

القانون الجنائً وذلك النها تصطدم بمبدأ أساسً من مبادئ القانون الجنائً هو مبدأ" 

 الجرٌمة والعقوبة اال بنص".

 

 الفرع االول: حالة الضرورة:

 

بخطر جسٌم  ره او ماله او مال ؼٌره مهدداالضرورة هً ان ٌحدد االنسان نفسه او ؼٌ

 على وشك الوقوع فال ٌرى سبٌال للخالص منه باالرتكاب الفعل المكون للجرٌمة.

سلمات منذ أقدم العصور ــــرورة من المــــوانتفاء المسإولٌة على اساس حالة الض

وٌنقص وقال بها الرومان فقد كانو ٌربطون بٌن الضرورة والخوؾ الذي ٌفسد عقودهم 

قاب و الضرورة معرفة كذلك فً الشرٌعة ــدور االرداة الضرورٌة كشرط للع

الخوؾ على النفس من الهالك علماً او ظناً أو هً  رورة عند المالكٌةـــــاالسالمٌة فالض

خوؾ الموت والٌشترط ان ٌصبر حتى ٌشرؾ على الموت وانما ٌكفً حصول الخوؾ 

رورات تبٌح ضناً عن القواعد الكلٌة الشرعٌة فً الكتاب منها"الـــهالك ولو ظــمن ال

 (1طر ؼٌر باغ وال عاد فال أثم علٌه ")ضالمحضورات" و" من ا

وبات االردنً فً ــــون العقــــوقد اخذت معظم فروع القانون بحالة الضرورة ومنها قان

ٌدفع فً الحال عن  ( منه "الٌعاقب الفاعل على فعل الجؤته الضرورة الى ان38المادة)

 جسٌماً محدقاً لم ٌتسبب هو فٌه قصدا"شرط ان نفسه أو ؼٌره أو عن ملك ؼٌر، خطراً 

 (2ٌكون الفعل متناسباً والخطر )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  332ص-مصدر سابق -(. أحمد شوفً عمرأبو خطوة1)

 العاتك       –شرح قانون العقوبات )القسم العام(  -اق حلبً الحدٌثًد. فخري عبد الرز -(2)        

 320ص– 1882 -بالقاهرة            
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محظورة بحكم  وٌرى جانب من الفقه ان هناك جملة من االعمال ٌعاقب علٌها القانون بؤعتبراها

القانون اال انها تفقد هذه الصفة اذا كان القٌام بها ضرورٌآ حٌن الٌمكن تجنبها للجوء الى وسائل 

اخرى لذى فالطبٌب ال ٌعد مرتكبا لفصل جرمه اذا باشر نشاطه الطبً ولو ترتب على قٌامه 

 ى اي حال بعمله فقدان المرٌض احد اعضاء جسمه ذلك الن فقدان الجزء افضل من الموت عل

الشك ان االعتماد على حالة الضرورة فً اباحة )تبرٌر( بعض االعمال الطبٌة كما فً حاالت 

 االجهاض العالجً اذا كان هناك تعارض بٌن حٌاة الجنٌن وحٌاة االم.

وقد قضى ان الطبٌب الٌرتكب جرٌمة قتل خطؤ اذا هو استدعً لٌال وفجؤة لتولٌد امرأة فوجد ان 

وبعد محاولة استعمال العنؾ فً جذب الجنٌن لجؤ الى تفتٌته بما وصل الى ٌده الجنٌن قد مات 

من ادوات لم تعد ذلك اذ لم ٌثبت بصفة مإكدة ما اذا كانت الوفاة حصلت نتٌجة حادث او خطؤ 

 جراحً كما ال ٌمكن ان ٌنسب الٌه خطؤ بؤمتناعه عن استدعاء طبٌب فاالمر ٌقتضً العجلة .

( منه على انه " الٌعد الفعل 62ن قانون العقوبات االردنً قد نص بالمادة )ومن الجدٌر بالذكر ا

 الذي ٌجٌزه القانون جرٌمة .. ٌجٌز القانون _ ج _ 

العملٌات الجراحٌة والعالجات الطبٌة المنطبقة على اصول الفن شرط ان تجري برضً العلٌل 

 او رضى ممثله الشرعً او فً حاالت الضرورة الماسة "

لٌه تعد المداخلة الجراحٌة العاجلة حالة ملحقة بسبب االباحة المتعلقة بؤستعمال االحق وبناء ع

 (1وبالنتٌجة تخرج عن كونها ضرورٌة لتكون مشمولة بسبب االباحة المشار الٌه . )

فضال عن ذالك فقد اشارت الى حالة الضرورة تعلٌمات السلوك المهنً لالطباء فً العراق لسنة 

 ج(-13ستور الطبً االردنً فً المادة )وكذلك الد 1835

ومن هذا ٌتضح ان حالة الضرورة ال ٌمكن ان تكون سنداً قانونٌاً لتبرٌر عمل الطبٌب فً 

القانون العراقً واالردنً . وذلك ألن حالة الضرورة تكون مشمولة بعموم النصوص المشار 

 الٌها فتتكٌؾ على اساس استعمال الحق .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر سابق  –المسإلٌة الجزائٌة لالطباء عن افشاء السر المهنً  –د.موفق علً عبٌد  –(1)

 20-12ص–
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 ومما ٌإخذ على حالة الضرورة انها قد تتسع فً جانب منها فتشمل منع المسإلٌة 

 الجنائٌة بصدد حاالت ال ٌمكن التسلٌم بدفع المسإلٌة عنها فلو قلنا بحالة الضرورة 

 سنداً ألباحة االعمال الطبٌة فٌفترض بنا ان نقبل بدفع المسإلٌة الجزائٌة عن من 

 ٌمارس النشاط الطبً حتى من ؼٌر االطباء وهو ماال ٌمكن قبوله لخطورة نتائجه 

 ( وان حالة الضرورة قد تضٌؾ فً جانب منها 1وتناقضه واحكام القانون الجنائً .)

 فال تدخل القائم بالنشاط الطبً ضمن االباحة الطبٌة وذلك ألنها ضرؾ ٌنفً 

 فً قانون العقوبات االردنً والعراقً  المسإلٌة الجزائٌة الن حالة الضرورة كما

 هً مانع مسإلٌة ولٌست سسباً لألباحة وهو ماال ٌتفق ال مع العدل وال مع المنطق

ذلك الن حالة الضرورة وان كانت قادرة على تفسٌر بعض حاالت منع المسإلٌة اثناء ممارسة 

 النشاط الطبً اال انها عاجزة فً حاالت كثٌرة اخرى مما ٌإدي الى 

جعل عدد من النتائج مباشرة النشاط الطبً خاضعة للتجرٌم فً حالة عدم توفر احد الشروط 

 حالة الضرورة المنصوص علٌها قانونٌاً . فؤذا كان الخطر الذي ٌتعرض له 

 المرٌض لٌس جسٌماً او كان كذلك ولكنه لم ٌكن محدقاً او ؼٌر ذلك من الحاالت 

 المر الذي ٌإدي بنا الى نتٌجة مقتضاها ان التً التنطبق علٌها حاالت الضرورة ا

السبٌل الى انتفاء او حتى منع مسإلٌة الطبٌب عما ٌنتج من اصابات تقع بالمرٌض خالل 

 مباشرة النشاط الطبً فً بعض الحاالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23ص  –مصدر سابق  –د. موفق علً عبٌد  – 1
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 الفرع الثانً:رضا المرٌض

المرٌض بالعالج  المرٌض،فمرضاة ذهب البعض الى ان اساس اباحة عمل الطبٌب هورضا

ٌجعل من النشاط الذي ٌقوم به الطبٌب مشروعاً الن الطبٌب عبارة عن ممثل للمرٌض لٌست له 

فً العالج انماهوة ٌنفذ رؼبةالمرٌض بالعالج او الجراحة وعندما تؽٌب هذه االرادة  اي ارادة

الحصانة  الٌحق له ان ٌجدي اي عمل طبً. وان الرضا فً هذا الراي ٌعنً نزول المرٌض عن

.ٌحمٌه حق  التً ٌقررها القانون لجسمه فتنبؽً بذلك عن العمل الطبً صفة االعتداء على

 (1القانون فٌؽدو بذلك فعال مباحاً.)

وقد قضً تطبٌقا لذلك فً القضاء االٌطالً فً قضٌة طبٌب نزع لشاب بعض ؼددها لجنسٌة 

 فقضً ببراءة )فورنوؾ( رٌقةط ىح بهاعجوز لتجدٌد شبابه علقبرضاه مقابل مبلػ من المال ول

 الطبٌب اعتماداً على رضاالشاب وانه لم ٌحصل له ضرر مامن جراء هذه العملٌة.

وعن دور الرضا فً القانون الجنائً ٌمكن القول ان االصل هو عدم االعتماد بالرضا وان 

 االستثناء على ذلك هو اعتداد القانون بمثل هذا الرضا. سواء ذلك

 م الواقعة على االموال واالشخاص.بالنسبة للجرائ

فؤلحق فً سالمة الجسم ذو أهمٌة أجتماعٌة واضحة بل انه حق المجتمع الذي ٌعنٌه محافظة كل 

فرد من افراده على سالمة جسمه كً ٌستطٌع القٌام بوظٌفتة االجتماعٌة التً ٌفرضهاعلٌه 

 النظام االجتماعً.

تتعارض مع الواقع العملً الذي ٌجري علٌة  سقاة من منطق هذه النظرٌةتوان النتٌجة المس

النشاط الطبً الن هناك حاالت كثٌرة الٌكون فٌها لرضا المرٌض أو رؼبته اي قٌمة قانونٌة فً 

الجذام وؼٌرها فً مكافحة االمراض السارٌة كاباحة ممارسة النشاط الطبً علٌه كما هو الحال 

سار من دون استحصال رضائه وذلك وقد ٌإمر بحجز مرٌض للعالج اذا كان مصابا بمرض 

 استجابة لمقتضٌات المصلحة العامة.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارالنهضة  -قوباتمسإولٌة االطباء وتطبٌقاتها فً القانون الع -د. محمد سامً الشوي -(1)

 218ص -1883-القاهره  -العربٌة
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 اء القصد الجنائً :فالفرع الثالث: انت

ذهب بعض شراح القانون الجنائً الى ان السبب فً اباحة النشاط الطبً ٌرجع الى عدم توافر 

القصد الجنائً لدى من ٌقوم به فالذي ٌزاول النشاط الطبً ٌقصد من هذه المزاولة شفاء 

االمراض والعلل على العكس من الصور االخرى التً ٌرتكب فها المتهم جرٌمة ٌدفعه الى ذلك 

ؽضب او االنتقام....الخ من االؼراض ؼٌر المشروعه وٌكون ؼرضه الحاق الضرر الحقد اوال

 بالمجنً علٌة.

وقد اخذ بهذااالتجاه مجموعة من االحكام الفرنسٌة القدٌمة والمــصرٌة ومن ذلك قضاء محكمة 

بوفاة االم والطفل وفً حكم النقض فً فرنسا فً قضٌة مولدة اجرت والدة عسٌرة فتسببت بذلك 

ت بجرٌمة القتل الخـــطؤ على شخـــص ؼٌر مإهل وذلك النه أجرى عملٌة خلع سن قض أخر

 حدوث نزؾ ادى الى وفاة. ترتب علٌة لمرٌض بؽٌر أتخاذ االحتٌاطات الضرورٌة مما

ا القدٌمة متمسكة بالتفاء القصد وقد أتخد بهذا االتجاه قضاء محكمة النقض المصرٌة فً احكامه

 الصحه مرتكبا لجرٌمة جرح خطؤ عندما اجرى عملٌة فً عنق فتاة.الجنائً معتبره حالق 

 اال انه ٌوجه لهذه النظرٌة انها تخلط بٌن الباحث والقصد الجنائً على ارتكان الجرٌمة )القصد(

متجهة الى قبول هذة العناصر .وعلى هذا  مؤراوهفالقصد الجنائً هو علم بعناصر الجرٌمه 

 العلم واالرادة  ٌكون للقصد الجنائً ركنان هما

وأما الباحث فهوالعامل المحرك لالرادة او هو السلوك االجرامً كمالمحبه و الشفقه 

 (1.)والبؽضاء....الخ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 113ص -مصدر سابق -(د. اسامة عبدهللا قاٌد1)
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 الفرع الرابع: الترخٌص القانونً:

 

ان اؼلب الفقه الجنائً الحدٌث ٌجمع على اساس مشروعٌة االنشطة الطبٌة التً ٌقوم بٌها 

الطبٌب واالعفاء من المسإولٌة ٌعود الى القوانٌن التً تنظم مهنه الطب.كل فً مجال 

اختصاصه بالرؼم مما قد تقضً الٌه هذه الممارسه من أحداث جروح أو اٌذاء فً جسد 

ابتداء او انتهاء الى تحقٌق هدؾ مشروع الٌقره القانون فحسب بل المرٌض ذلك النها ترمً 

 (1ٌشجع علٌة.)

فالمشروع هو الذي ٌضفً المشروعٌة على هذه االعمال بالترخٌص لطائفة معٌنه من الناس 

بممارستها وهم الحاصلون على شهادة علمٌه معترؾ بها تإهلهم لهذا العمل.فترخٌص القانون لم 

انما للفائدة التً ٌصل علٌا الفرد والمجتمع من الخدمه التً ٌقدمها الطبٌب ٌعط لها اعتباطاً و

ان الفرد له الحق فً أن ٌظل جسمه ٌسراً اعتٌادٌاً كذلك المجتمع ٌهمه سالمه كل فرد من  فكما

أفراده لٌستطٌع تصبح مباحه بترخٌص القانون تكون مجرمه ومعاقباً علٌها اذا ماقام.بها شخص 

 ذلك.ؼٌر مرخص له ب

وتطبٌقا لذلك نجد أن أؼلب القوانٌن تنص على فقد نص قانون العقوبات االردنً فً 

العملٌات الجراحٌة والعالجات الطبٌة المنطبقة على اصول الفن -("ٌجٌز القانون....ألخ62المادة)

 شرط ان ٌجري برخص العلٌل أو رضً ممثله الشرعً أو فً حاالت الضرورة الماسة"

الترخٌص رة اصاب المفاهٌم القانونٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة جعل من فكي ذان التطور ال

القانون عاجزة عن تؽطٌة جمٌع الممارسات الطبٌة وتفسٌرها والتً تفرض احٌاناً بوصفها واجباً 

 على من ٌمارس هذا النشاط ذلك ان العلة االساسٌة من االباحه هدفها خلق مجتمع سلٌم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 60-55ص-مصدر سابق-(د.احمد شوقً عمر أبوخطوه1)
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 ))الخاتمه((                    

نإكد مسإولٌة االطباء جنائٌاً عن  الأنإع ضعنً فً نهاٌه هذا البحث المتواسالٌ

اخطائهم الطبٌة باتت تفرض نفسها واصبحت قضاٌا هذه المسإولٌة بالذات تحتل 

نسبه الٌستهان بها ضمن مـــجــموع القضاٌا الرائه امام المحاكم ببالدنا بالنظر الى 

 تفاقم االخطــاء الطبٌه الجـــراحٌه من جهه وتنامً الحس الحقوقً وثقافة حقوق

االنسان بما فً ذلك حقوق المرضى من جهة أخرى لذلك سنعمد الى بعض 

ان تشٌر نوع من المهنٌة وهذه هً االستنتاجات  االقتراحات والتوصٌات ولنـا امل

 التوصٌات وسنتكلم عن االستنتاجات التً توصلنا الٌها وهً:

سم ٌجب ان ٌكون الطبٌب على دراٌة كاملة بمسإولٌتة عن اي خطؤ قد ٌصٌب ج

المرٌض وأذا ما أفترضنا ان الطبٌب قد أهمل فً معالجتة للمرٌض لسبب ٌرجع 

الى خطؤه وتقصٌر واضح نتٌجة عمله فؤنه سٌترتب على هذا التقصٌر مسإولٌة 

الطبٌب عن خطؤه الطبً وسنعمد الى فرض ان الطبٌب لم ٌقصد التقصٌر بعمد واذا 

  لجنائٌة لذا نستنتج من بحثنا:ماقصد هذا التقصٌر سوؾ ٌترتب علٌه المسإولٌة ا

 ٌوهم الذي ظاهرها من الرؼم على لها حصر ال فوائد لها الطبٌة األعمال_1

 . به لضرارو نساناال بجسم بالمساس

 من وأصبح ، األمراض عالج فً المستخدمة والوسائل الطبٌة األسالٌب تطور_2

 . التجمٌل عملٌات طرٌق عن االنسان جسم تشوه التً العٌوب  أخفاء السهل

 مساس ٌشكل فعل وأي ، الجنائٌة للحماٌة محل أعضائه بكامل االنسان جسم_ 3

 . العقوبات قانون علٌها ٌعاقب جرٌمة ٌشكل نسانالا بسجم

 األنسان ٌجسم المساس على األحٌان من كثٌر فً أنطوائها رؼم الطبٌة األعمال_4

 من أنها اال

 االعمال تلك مباشرة أللطباء ٌرخص الذي القانون الى أستنادا المباحة األعمال

 . خاصة بشرروط

 وهً:التوصٌات 

:ٌجب ان ٌكون هناك نصوص تشرٌعٌة خاصة بالمسإولٌة الجنائٌة لالطباء عن اوال

 اخطائهم الطبٌه 

 ٌجب تدارك بعض النواقص التشرٌعٌه فً النصوص القانونٌة للقوانٌن الطبٌهثانٌا:

التً تخاطب فً االساس فئه االطباء المجدده من الجزاء القانونً عن االخطاء 

 الطبٌه.

 ٌجب ان ٌشرع قانوناً طبٌاً ٌنظم القطاع الخاصثالثا:
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م مالمشرع بمٌدان الخبره القضائٌه واستنهاض اله اصبح الزاماً اٌضا اعتناءرابعاً:

والمجتمع المدنً لالطباء من  التشرٌعٌه والفقهٌه والقضائٌه الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه

 خالل احداث خلٌه مستقله على صعٌد الجهات للتفتٌش المفاجئ

وقد رصدنا من خالل اعداد البحث خلو القانون العراقً من موقؾ ثابت خامساً:

 قانون االماراتً والقانون الٌمنًموحد لالخطاء الطبٌه لالطباء وكذلك ال

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 المصادر

دار النهظه -المسإولٌة الجنائٌه لالطباء ودراسه مقارنه-د.اسامة عبدهللا قاٌد- 1

 م2003-القاهره –العربٌة 

لوائح وقوانٌن ممارسه الطب واالخطاء المهنٌة -د. أسامة رمضان الضمري -2 

 بٌروت-2008-دار الكتب القانونٌه-لالطباء

دار النهظه  -الجنائً والطب الحدٌثالقانون -د.أحمد شوقً عمر أبوخطوه-3

 القاهره-2007-5ط-العربٌه اانشر

-دار الكتب والوثائق بؽداد-قانون العقوبات الخاص -د.جمال ابراهٌم الحٌدري -4

 بٌروت-1843

 بٌروت -2012-1ط-علً عصام ؼصن -5

دار المطبوعات  -جرائم االعتداءعلى االشخاص واالموال -فتوح عبدهللا الشاذلً -6

 م22-امعٌهالج

شرح قانون العقوبات القسم العام القاتل  -فخري عبدالرزاق حلبً الحدٌثً -7

 1882-بالقاهره

دارالنهظه  -مسإولٌة االطباءوتطبٌقاتها فً قانون العقوبات -محمد سامً الشوي -3

 القاهره–العربٌة 

 -المسإولٌه الجزائٌه لالطباءعن افشاء السر المهنً-د.موفق علً عبٌد -8

دار -1ط-مسإولٌة مساعٌدي الطبٌب الجزائٌة-هدى سالم محمد االطرقجً -10

 2001-العلمٌه الدولٌه للنشروالتوزٌع

المسإولٌة الجنائٌة عن اخطاءاالطباء منشورات -د. ٌوسؾ جمعه ٌوسؾ الحداد -11

 2003-الحلبً للحقوق بٌروت

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


