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 ئيةاجز الطبي في الدعوى ال الخطأ تباإث
 ي و اد. طارق محمد الدير 

 عيلماسإمحمود  أ. عصام

يَن  ﴿ ُ الهذِّ نْ يابِّتِّ فِّي اْلحَ ثاْلَقْولِّ البا وانُ مآُيَثب ُِّت َّللاه   ﴾ءشاي اموفي اآلخرة ويضل هللا الظالمين ويفعل هللا  ياةِّ الدُّ
 ﴾إبراهيم  ٧٢﴿

  :ملخص الدراسة
قعة واحة ص أوون على وجود نقاء بطريقة من الطرق التي يحددها الضاالق مماأة الدليل مقاإ تباثإلبايقصد 

تحصين  ه يجبأن إلى ناوخلص ،تباثفة طرق اإلكائز بجاالخطأ  تباإث أنألصل وا ،زع عليهانامت نونيةقا
ضمن ت العمل مع ضبط هذه اللجنة بشروط يجعلها وجوبيةوني نقا الصحة بنصرة زاالمشكلة من و  اللجنة

بة يالنعملها تحت إشراف ا يكون  نأو هة، زا لنواة نمادية ومعروف عنهم األيالحباء يتسمون ضادتيها من أعياح
ذلك ال يمنع من  فإن محددة،ت غير مازاالتية هي ناع التزامات ببذلت نكا إذاه أن إلى ناوخلص .ةمعاال

طبيب على مجرد ال مزاالتتبرر قصر  لية التيمال فيه لفكرة االحتجاال م يكون تنفيذها التزامات محددةوجود 
يقررون  هم هم منأنلخبراء ال يعنى وايين الختصاصباة المحكمة نعااست أن فيه إلى ناخلصو  ية.نابذل ع
صة بة مختيايكون ن أنه يجب أن إلى ناوخلص الطبيب من عدمه، بل كلمة الفصل فقط للمحكمة. خطأ
حقيق من ء التنارة الصحة اثزاالمشكلة من قبل و  نجاد على اللماخطاء الطبية وعدم االعتلتحقيق في األبا

ت سالمؤسواالمريض  ذوي طالع وال الطبية ماععدم هيمنة السرية على األ نمابة المختصة وضياقبل الن
 ت العمل الطبي من وقت دخول المريض حتى خروجه.يامجر  المختصة على

Abstract: 

The basic principle is that medical error is permissible to be proved with all 

methods of proofs, it must fortify the committee which formed by the Ministry of 

Health in a legal term, which makes it mandatory to work with that Committee to 

adjust these conditions, to ensure its neutrality of its members, who have morals 

and known reputations, and to be working under the supervision of the Public 

Prosecution. 

If the obligations of conduct are non-specific commitments, it does not prevent 

the existence of specific commitments, that can be implemented and that the use 

of the court specialists and experts does not mean that they decide that it is the 
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faults of the doctor decide whether or not, but the final word must only be to the 

court. 

It should be on behalf of an independent legal competent investigation unit of 

medical errors and not rely on the committees formed by the Ministry of Health 

during the investigation by the competent prosecution and ensure that no 

confidential dominance of the medical practice, and inform people who are 

present with the patient, and the competent institutions about the medical practice 

from the time of entry of the patient until his discharge of the hospital. 
            

 المقدمة
  موضوع الدراسة: 

اهتزازًا كبيرًا لعوامل كثيرة ويرجع ذلك إلى عدم التزام الطبيب في مباشرة إجراءاته الطبية بالقدر المتوسط من 
 تالحيطة والحذر أو بسبب نقص الخبرة وتدنى المنظومة الصحية بشكل عام أو تطور اآلالت والمعدا
قها يالطبية التي تتصف بالغموض وسرعة التغير واختالف النتائج مما يجعل من الصعب قبولها أو تطب

 ومواجهة نتائجها.
والطب من العلوم التي يحدث بها تقدم بصفة مستمرة قد يعجز الطبيب أحيانًا عن مالحقة كل جديد في هذا 
الميدان واستيعابه، فأنا ال أدافع عن الطبيب أو المريض، بل ادافع عن خصوصية العالقة بينهما، كما ال 

ميل وال تجنح إلى أي منهما، وال المريض إنما أدعو إلى موازين دقيقة عادلة، ال تأنحاز إلى الطبيب أو 
 تعطى حقًا لواحد منها على حساب آخر.

وفي ظل هذه التعقيدات أضحى من الصعوبة بمكان إثبات الخطأ الطبي، وذلك لعدم وجود أطر قانونية 
جراءات عمل شاملة موحدة ومكتوبة للتحقيق في قضايا األخطاء الطبية وعدم تنظم أحكام المسؤولية  وا 

ثباته أمام المحاكم،  الطبية أدى إلى صعوبة التحقيق في الجرائم الناتجة عن سلوك الطبيب الخاطئ وا 
 وموضوع الدعوة الجزائية يتمثل في العقوبة أما موضوع الدعوى المدنية يتمثل في التعويض.

ذا كان قانون العقوبات يقرر إيقاع العقاب على من خالف قواعده وما يهدف إليه، فإن مرحلة أخرى  سبقه توا 
تبين اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل النائب العام في الدعوى الجزائية وما يجب أن تقوم به الجهة 

 القضائية للوصول إلى الحقيقة كما حصلت على ارض الواقع دون أن تترك لألهواء الشخصية.
 لذا سنحاول في هذه الدراسة تحديد كيفية إثبات الخطأ الطبي في الدعوى الجزائية.
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 أهمية الدراسة: -
تكتسب هذه الدراسة أهمية بسبب ارتفاع نسبة ضحايا األخطاء الطبية، وذلك ألن نسبة واحد بالمائة من 
الخطأ الطبي تعنى خسارة حياة إنسان. وتكمن أيضًا في أن المشّرع الفلسطيني لم يول اهتمامًا كبيرًا في بناء 

ة ألهمية، واكتفي بتطبيق القواعد العامة على المسؤولية الطبيمنظومة قانونية بما يتناسب مع هذه الخطورة وا
 التي ال تتالءم مع خطورة هذه الجريمة.

 تساؤالت الدراسة: -

 سنحاول في هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
  ما هي وسائل اإلثبات في الدعوى الجزائية وهل تختلف هذه الوسائل باختالف طبيعتها من حيث

 أخطاء إنسانية )عادية( أو أخطاء فنية؟كونها 

  على من يقع عبء اإلثبات في الدعوى الجزائية وهل يختلف بحسب طبيعة التزام الطبيب سواء
 بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية؟

  هل اللجنة المكونة من قبل وزارة الصحة في جرائم اإلهمال الطبي والتي بموجب نص المادة 
هة مخولة لجمع لفة الذكر تعتبر جسا 1002 ةلسن 3ئية رقم زااإلجراءات الجون نقا( من 46دة )ماال

 ت؟ االستدالال
  ية في لخبرة الطبباء ضاة القنعاهو مدى است ماالخطأ الطبي. و في تقدير  ضيقاال هي سلطات ما

 ؟الطبي أتقدير الخط
 ؟حثبانظر ال وجهالعمل الطبي من  تباإثت التي تكتنف باهي الصعو  ما 

 منهجية الدراسة:  -
ء تلك واذات العالقة س نونيةقاد الواحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي لنصوص المبااعتمد ال    

فة ضاإلبا، 1002 ةلسن 3ئية رقم زاجراءات الجون اإلنقاو م 2746 ( لسنة46ون رقم )نقاالتي وردت في 
فذة ناين الناو وجد قصورًا في الق ماالطبية وذلك كل ردة في المذكرة التمهيدية لمشروع المهنواالنصوص ال إلى

وكذلك  ئية الفلسطينية،ضاالق مكاالمنهج االستقرائي لألح ضاأيحث باعتمد الوا بخصوص هذه الدراسة، 
 يثري هذه الدراسة ويميزها. ماالمصرية ب
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 :ــ خطة البحث 
 ل هذه الدراسة على النحو اآلتي:و ناسنقوم بت

 الخطأ الطبي تباإثهية مال: والمطلب ال 

الخطأ الطبي تباإثعبء  ي:نثاالمطلب ال  

في تقدير الخطأ الطبي ضيقاالسلطات لث: ثاالمطلب ال  

 حثباالطبي من وجهة نظر ال إثبات الخطأت التي تكتنف عملية باالمطلب الرابع: الصعو

 ل والمطلب ال 
 (1) الطبي إثبات الخطأهية ما

ة معابة الاي، وتوضيح دور النالخطأ الطبيل جامفي  تباثإلباحث بتوضيح المقصود باسيقوم ال
 فرعين على النحو اآلتي: إلى، وعلى ذلك نقسم هذا المطلب تباثإلبارها السلطة المختصة باعتبا

  الخطأ الطبي تباإث الول: مفهومالفرع 

 ئيةزاالدعوى الج الطبي فيالخطأ  تباإثئل ساي: و نثاالفرع ال

 

 

 

                                                 

( يعرف الفقه الخطأ الطبي بأنه " ذلك االنحراف في سلوك الطبيب المحترف والحريص والمثابر والمؤهل، ولو قورن به سلوك طبيب 1)
 لعام، داراالشخصي للطبيب في المستشفى  تيشه، الخطأعبد القادر  الطبيب، انظرآخر وضع في الظروف نفسها التي كان فيها 

 .01، ص2100 اإلسكندرية،-الجديدةالجامعة 
تعرض  شّرعأن المبالنظر إلى النصوص الجزائية في فلسطين نجدها خالية تماما من أي تعريف للخطأ الطبي بشكل خاص، ولكن نجد 

( من 17( )977(، )979( والمواد )279، 202المواد ) في 0191( لسنة 47رقم ) قانون العقوباتلمفهوم الخطأ عمومًا وذلك في 
، حيث اكتفى بذكر صور وأمثلة مختلفة للخطأ بشكل عام كاإلهمال وعدم االكتراث وعدم االحتراز 0111 لسنة 01رقم  قانون العقوبات

 والطيش، مع العلم بأن هذه األمثلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تاركًا المسألة لالجتهاد الفقهي والقضائي
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 لوالفرع ال 
 الطبيالخطأ  تباإثمفهوم 

 الخطأ الطبي: تعريف-أوالا 

 أود ون على وجو نقاء بطريقة من الطرق التي يحددها الضاالق مماأة الدليل مقا: إتباثإلبايقصد 
 . (2)زع عليهانامت نونيةقاقعة واصحة 

ة يقصد ث في عملية مركبداألحوائع قاء الو ناغة وبيادة وصعالة إلو حائي يعني المناالج ندافي المي تباثإلوا
قع واتاج الأن إلى لتعقيد نظرًا لكونه يتوجهوالصعوبة بايتسم  تباثاإل فإنالحقيقة، وعلى ذلك  إلىمنها التعرف 

 .(3) الماضيقضى في زمن أنالذي 

 :تباثإل باالمختصة  الجهة-ثانيا

ية المدنية، لمسؤولبا ياره مدعباعتبا  تباثالمريض في الدعوى المدنية هو من يتحمل عبء اإل نكا إذاف     
بة ايء وهي النعاتق جهة االدعاعلى  تباثئي، حيث يقع عبء اإلنال الججافعلى العكس من ذلك في الم

من  (4)ئع الجرائم المرتكبة من طرف أفراد المجتمعقاو  تباإث إلى مائدالتي تسعى واة في فلسطين، معاال
ئية زاون اإلجراءات الجنقا( من 0دة )ماأكدته ال مات، هذا االستدالالخالل مرحلة تمهيدية تقوم فيها بجمع 

ئية زاة الدعوى الجمقاإبة دون غيرها معابة اليا" تختص الن أنحيث نصت على  2110لسنة  9رقم 
ة معابة الياء على ذلك تقوم الننا. وب(5)ون نقال المبينة في الوامن غيرها إال في األح مقاشرتها وال تباوم
د أصول عوا ه بقمزاالت الطبيب وعدم وانحراف سلوكالخطأ  تباثا  و الجريمة  نكافر أر والبحث عن مدى تبا

                                                 

القادر  ، عبد110، ص2117رية العامة لاللتزام، منشأة دار المعارف باالسكندرية،( عبد الرازق أحمد السنهوري، الوجيز في النظ2)
، 91سابق، ص مرجع 2100اإلسكندرية، رسالة ماجستير و-الخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى العام، دار الجامعة الجديدة تيشة،
عميرة فريد، مسؤولية المستشفيات في  .44اجستير صممقارنه، رسالة  للطبيب، دراسةالمدنية  محمد عساف، المسؤوليةتيسير  وائل

 .22المجال الطبي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمر، يدون سنة نشر، ص
ر الجامعي الفك عنها، دارالعامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة  حنا، النظرية( منير رياض 3)

 .114. ص 2100 األولى، اإلسكندرية، الطبعة
فريد، عميرة  .20باإلسكندرية، ص( سمير عبد السميع األذون، مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة المعارف 4)

 22سابق، ص مرجع
 .2110لسنة  9 الجزائية رقم( قانون اإلجراءات 5)
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رسة عمله برعونة وذلك من خالل مدى مام أوين نوالقوائح وامخالفته الل أوعدم احترازه  أوله ماالمهنة إه
 .(6) لنتيجةوافر عالقة السببية بين الخطأ المرتكب وات

 ي نثاالفرع ال
 الخطأ الطبي تباإثئل ساو 

ب الخبراء ادتنا أوفيها االعتراف وشهادة الشهود  ماب تباثفة طرق اإلكائز بجاالخطأ  تباإث أناألصل 
 .(7) لهوا همارعونته  أولقرائن وائح والة على خروج الطبيب على األصول الطبية ومخالفة اللدالقرائن الوا

 مقاالتي نصت على " ت 2110( لسنة 9) الجزائية رقمون اإلجراءات نقا (211دة )ماكدت ذلك الأو 
 ".تابثون على طريقة معينة لإلنقانص ال إذا، إال تباثئية بجميع طرق اإلزاي الجو عاالبينة في الد

البحث يتم من خالل  أنفي الخطأ الطبي، يقصد من ذلك  تباثئل اإلسانتحدث عن و  ماوعند
فق الصحي المر  دخوله إلىلمريض منذ باراق الثبوتية المتعلقة و على جميع األ الذي يحتوي الملف الطبي 

الطبية  إلجراءاتوال عالذي يدون فيه جميع األفواسم "الملف الطبي"، بالذي يطلق عليها وا)مرحلة العالج( 
ه المريض، ومن خالل هذا الملف يتبين سلوك الطبيب في عالجه جالج تعاالتي صدرت من الطبيب الم

دلياَل  بها، فهو يعتبر مقالفحوصات التي واهي األدوية  مالة المرضية، و حال مع المعاللمريض وكيف يت
 ه المريض.جاعلى سلوك الطبيب ت حاضوا

أ، وليس فر الخطواليقين بتواس الجزم سافر أدلة تقوم على أوابد من ت الطبي فالالخطأ  تباثوإل
 تباإثمكن ت ييائع دقيقة وليس مجرد معطقاو  إلى تباثيستند اإل أنلتخمين، فال بد من واعلى مجرد الشك 

  .(8) عكسها

جراء عملية جراحية قد ارتكب خطأ، وذلك إب مقاالطبيب الجّراح الذي  أنادعى أحد المرضى  إذا
راق و يثبت من خالل األ أنال أو لة يجب حاخل جسمه، ففي هذه الدات الجراحية وانتيجة لتركه إحدى األد

                                                 

 .11، ص2114الحديثة، الوالء  مطابعالشرعي، الطبية سلسلة في الطب  فرج، األخطاء( هشام عبد الحميد 6)
(، اليابانية – األمريكية-المصرية –( إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية دراسة مقارنة للقوانين )اإلماراتية 7)

 .049، ص2100الجديدة، الجامعة  دار
سابق،  عساف، مرجع ، وائل202مر، ص 2102جامعة مولود معمرى ، ماجستير،( فريحه كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة 8)

 .44ص
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ة دا األ ناو الجّراح الذي ذكره هو من أجرى له العملية،  نواالمستشفى،  أودة الطبيب بهذا اليوم يادخول ع
لها  ة ليسدا يكون أ أنلعملية، فليس من المنطق مثال بات المستخدمة واة من األددا خل جسمه هي أداالتي 

خطأ  تباإث أنعلى يدل لعملية يكون الطبيب مسؤواًل عن وجودها كل هذا بات المستخدمة واألدباعالقة 
 .(9)طأ الطبيبخ تباإثلدالئل لكي يستطيع وايشوبه صعوبة ودقة في القرائن  مانوالسهل باالطبيب ليس 

 أودية( عا) نيةساإنختالف طبيعتها من حيث كونها أخطاء باالخطأ الطبي تختلف  تباإثطرائق  أنغير 
 أخطاء فنية:

 نونيةقاة الطرائق الفكاب النيابة إثباتهاالفنية هي التي يستطيع وكيل  العادية غيرلنسبة لألخطاء با
فيكون  األخطاء الطبية ذات الطابع الفني ماأة بخبراء مختصين نعاة دون االستمعافة القاللث قافها وفشاكتوا
وحة ويبقى ئل الطبية المطر ساجعة لحل المناالوحيدة ال تباثرها وسيلة اإلباعتباد على الخبرة ماالعتبا ماملز 

 إلىحتاج ور التي تمالجريمة الطبية كونها من األ الخبراء فيعدم األخذ بتقرير  أودوره منحصرا في األخذ 
 .(10) أخصائيين وخبراء

بة ياه " يستعين وكيل النأنعلى  2110لسنة  9ئية رقم زاون اإلجراءات الجنقا( من 17دة )ماحيث نصت ال
لة الجريمة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من حا تباثالمختص وغيرة من الخبراء إللطبيب باة معاال

شرة باء مانلتحقيق وللمحقق الحضور أثباتخاذ اإلجراءات الالزمة تحت إشراف الجهة المختصة باالخبراء 
ذاو ل الخبراء، ماأع  .ذلك " تقتضيمصلحة التحقيق  أنقدر  ا 

ها قبل فإنل مع الشكوى المقدمة من المتضرر معاتت ماة عندمعابة الياالن أن إلىرة شايجب اإل ناوه
دمه، ل الطبي من عمافر اإلهوالجنة طبية مختصة للبحث حول مدى ت إلىلة القضية حاإبالتحقيق تقوم 

 .(11) يائنال هو مصطلح مدني في األصل وليس جمااإله أنب المدني، ذلك نجالبالة تتعلق ساوهي م

                                                 

 94، ص2100جامعة المولى إسماعيل، المغرب ،’ ( يوسف أديب، المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطائه المهنية، رسالة ماجستير9)
المدني، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، مام القضاء أ. سايكى وزنه إثبات الخطأ الطبي 21( عميرة فريدة، مرجع سابق، ص10)

 .279مرجع سابق، ص   2111رسالة ماجستير،
 01( مناقشة مع الدكتور عبد هللا الفرا، األستاذ المشارك بجامعة األزهر، في مكتب عميد كلية الحقوق، وذلك يوم األربعاء الموافق 11)
/02/2107. 
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موجب ب الطبي والتيل ما: هل اللجنة المكونة من قبل وزراه الصحة في جرائم اإلهوهو ؤلسار تثاي ناوه
ت؟ االستدالالتعتبر جهة مخولة لجمع  2110لسنه  9ئية رقم زاون اإلجراءات الجنقا( من 17دة )مانص ال

 ؟ضر استداللحارير الصادرة عن عمل اللجنة الطبية هي مقار التبابمعنى آخر، هل يمكن اعت أو

ي تقوم بها ت التيالتحر وات قاعلى التحقي ياكل داماة تعتمد اعتمعابة اليات الننكا إذاه أنلحقيقة وا
ل الطبي، اماألصيل في الكشف عن جريمة اإله االختصاصاللجنة الطبية، فهذه اللجنة هي  الجهة صاحبة 

ل ماعأ  فإنزية واية الجاالستداللل مائي هو من األعضاور الضبط القمأمعمل  نكا إذاه أن انحثباو يجد ال
 دايق بعيبة إجراء التحقياه ال يستطيع وكيل النأنجبة، ذلك واتكون  أنل الطبي يجب جافي الم االستدالل
 انتهت إذات، فاالستدالالالتي تقوم بجمع  نونيةقاالجهة ال مقاها تقوم مأنت هذه اللجنة  حيث قاعن تحقي
لم  ذاإلعكس صحيح، و وائية  زاة عدم تحريك الدعوى الجمعابة الياالن ل علىمافر اإلهواعدم ت إلىاللجنة 
وم بجمع ئي يقضاور ضبط قمأمرها باعتبارة الصحة زاوني يجيز للجنة المشكلة من و نقاك نص نايكن ه

رسة ماالم نأل إال ماة حسب األصول المتبعة في التحقيق بجرائم اإلهمعابة اليات وتقديمها للناالستدالال
 قع يجعلها كذلك.واالعملية على أرض ال

حية خل المنظومة الصدات من نكا إذادية يافر فيها الحواهذه اللجنة قد ال تت نباوقد يجد البعض 
بط وني يجعلها وجوبية العمل مع ضنقاحث تحصين هذه اللجنة بنص بار الذي يجد معه المللمستشفى األ

 نواة، هزا لنواة نمادية ومعروف عنهم األيالحباء يتسمون ضاديتها من أعياهذه اللجنة بشروط تضمن ح
 ون اإلجراءات.نقا ( من17دة )ماء على نص الناة بمعابة اليايكون عملها تحت إشراف الن

في  إلماراتيامن التشريع  االستفادةه يمكن للمشّرع الفلسطيني أن إلى مقارة في هذا المشاوتجدر اإل 
لة تقرير حدوث الخطأ الطبي سا( م01دة )ماون في النقاحيث أسند هذا ال 2112( لسنة 01ون رقم )نقاال

للمسؤولية  ايئمة يشكلها مجلس الوزراء، وتسمى اللجنة العلدالجنة فينة  إلى المسؤولية الطبية مياومدى ق
دة ماي الء فجاريين من مختلف التخصصات ومن جهات متعددة، و شاء استباالطبية، وتضم هذه اللجنة أط

 أوة المحكمة المختص أوبة ياء على طلب الننااللجنة تختص بتقديم الرأي ب أنبق ساون النقا( من ال01)
 تحدد: الصحية لكيالجهة 

 وجدت وعالقة السببية بين الخطأ أنألضرار المترتبة علية واسببه  نياخطأ من عدمه مع ب وجود-أوالً  
 منها.ور تطلب أميه والضرر وا
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 .(12)ت الطبيةسار مالمباالمهنة المتعلقة  مخاطر-ثانياً  

 ي نثاالمطلب ال
 الخطأ الطبي (13) تباإثعبء 

هذا  تباإثعبء  فإنة في فلسطين، معابة الياالخطأ الطبي هو من اختصاص الن تباإث نكا إذا
ه جاالطبيب ت مزاالتخطأ الطبيب يتوقف بحسب طبيعة  تباإثعبء  فإنلتالي باهلها، و كاالخطأ يقع على 

  ذلك على النحو اآلتي: نياية، وبناببذل ع أمنتيجة بتحقيق  مزاالتالمريض، هل هو 

 .يةناالطبيب ببذل ع مزاالت: لوالفرع ال 

 .الطبيب بتحقيق نتيجة مزاالتي: نثاالفرع ال
 ل والفرع ال 

 يةناالطبيب ببذل ع مزاالت
طبيب ء من الواشفاء علته، فالد نامضاه ليس أني المريض إال و داي نكا إذاالطبيب  أنهو األصل 

ر عمله يعتبو لتخمين والحدس وال مالشفاء من هللا عز وجل، كون العمل الطبي يتضمن نسبة من االحتوا
من  شفاء المريض وكل من ينتظر وهية يلتزم الطبيب بنتيجة مضمون أنفال يتصور غير مضمون، لذا 

 مزالتات في حدود مستوى المهنة، وهذه األسس هي التي تعتبر مازاالتيجب عليه من  مايقوم ب أنالطبيب 
 .(14)ية ناالطبيب هو بذل ع

 حث بتقسيم هذا الفرع على النحو اآلتي:باوعلى ذلك سيقوم ال

 .ئيةزاالطبيب الج مزاالتالتشريع الفلسطيني من طبيعة  موقف-أوالا 

 .الطبيب من التزام موقف القضاء-ثانياا 

                                                 

 79، ص2100( أكتوبر، الجزء األول، 1لعدد )فوزي عمران، مجلة دبي القانونية، ا ( 00)
يقصد بعبء االثبات تحديد من يقع على عاتقة اقامه الدليل المثبت للحق أمام القضاء، عبد هللا خليل الفرا، يوسف الغرباوي،  ( 02)

 02الوجيز شرح قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة االولى ص
.عالء الدين خميس، المسؤولية الطبية عن فعل الغير، دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، 21سابق، ص( عميرة فريد، مرجع 14)

. منير رياض حنا، األخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، الطبعة 017بدون سنة نشر، ص
 .019. ص2109األولى، 
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 .ئيةزاالطبيب الج طبيعة التزامالتشريع الفلسطيني من  موقف-أوالا 

ية نايعتني الع نوا) عبارة 0191( لسنة 47ون رقم )نقا( من ال290دة )ماذكر المشرع الفلسطيني في ال     
في  ماسحاء اجالذي  مزالتيكفي لتحديد هذا اال ماب حاضواه لم يكن أنه بذلك الفعل( إال مياالمعقولة لدى ق

المهنة  لو زام ه " يلتزمأنالتمهيدية لمشروع المهن الصحية التي نصت على  من المذكرة( 02دة )مانص ال
ال يلتزم بتحقيق رف عليها و عاية اليقظة التي تتفق مع األصول العلمية المتناله مع المريض ببذل العمعافي ت

 (15) نتيجة".
رف اعمع األصول العلمية المتية تتفق ناالمشّرع تطلب من الطبيب بذل ع أنفي هذا النص نجد 

خرج عن هذه األصول العلمية أقيمت ضده المسؤولية،  ما إذاشفاء المريض، ف وهيعليها، ولم يطلب نتيجة 
 .قاسنالحظه الح مالمصري وهذا واء الفلسطيني ضاجرى عليه الق ماالمشّرع أخذ ب نباونجد 

 الطبيب: مزاالت موقف القضاء من-ياا نثا 

 الفلسطيني:ء ضاموقف الق-1

ال  ل العنايةببذ باً ه غالمزاالتالت حاالطبيب في معظم ال أنالفلسطينية " ف ناقضت محكمة االستئ
 ماه علأنر سط أقواأية طبيب يقظ من نايقدم ع أنرسته لمهنته ماالمطلوب منه في م نبتحقيق نتيجة، أل

بتة اثألصول العلمية الواظمة نألواليد قاة التعارسته لعمله مرا ماء مناودراية في الظروف المحيطة به أث
رنة قان بمت الطبيب يكو باجوا"تعيين  أنف الفلسطينية نا. وفى حكم آخر قضت محكمة االستئ(16)لمعتمدة" وا

األخصائي له ثقة خاصة لها وزنها عند  نوجد في مثل هذه الظروف، أل إذامسلك طبيب أخصائي مثله 
بة في غير سناصادقة يقظة وم دايبذل للمريض جهو  أند الخطأ نظرا لتخصصه، فعلى الطبيب عاتقدير مي

حون مع ماسئية مع األصول العملية المقررة، وهى األصول التي يعرفها أهل العلم وال يتناالظروف االستث
ثلة تدل على عدم مأبءت المحكمة جاعملهم"، و في ذات الحكم  إلىيتخطاها ممن ينتسب  أومن يجهلها 
لية جراحية أجرى عم إذالت "وعلى ذلك يكون الطبيب مسؤواًل قاية الطبيبة الالزمة  حيث نالعبابذل الطبيب 

 أو( ياً كنييجرى )فحصا إكلي أننقل الدم بغير  أولة سكر مع كون يده مصابة بعجز عن الحركة حاوهو في 
                                                 

ر عمل قانوني لى حيز التنفيذ ويعتبإيخرج  لكيشروع تم العمل علية وتم التصويت علية بالقراءة الثانية المذكرة التمهيدية هي م (15)
 يستحق االستفادة منة والبناء علية  طبي

 .1/7/2101بتاريخ  ، الصادر2111 لسنة 014( حكم محكمة االستئناف المنعقدة في القدس في الدعوى رقم 01)



 

                                                                    

 
 

 

265 

جسم  ت الجراحية فيو داة من أدا أ واترك سه أوية بعد مولده ناأغفل ربط الحبل السري، وترك الطفل بغير ع
 .(17)للمريض نتيجة هذا الخطأ " أخرى يقتضى إجراء عملية جراحية  ماالمريض م

، بل يجب لة المريضحاتسوء  أنية المطلوبة ناره لم يبدل العباعتوا ة الطبيب نداإل يه ال يكفأنإال 
تترتب علية  نأوقع منه خطأ يمكن  إذايته، وال يتأتى ذلك إال نايقوم الدليل على تقصير الطبيب في ع أن

 .(18)المسؤولية 

 :المصري  موقف القضاء-2

يس ء في هذه المحكمة لضاجرى علية الق ماالطبيب وعلى  مزاالت" نباالمصرية قضت محكمة النقض     
 دايبذل جهو  أن يالمطلوبة منة تقتضية ناببذل الع مزاالتهو  مانوابتحقيق نتيجة هي شفاء المريض،  مازاالت

ل الطبيب عن سائية مع األصول المستقرة في علم الطب، فيناصادقة يقظة تتفق في غير الظروف االستث
جية ه المهني وجد في نفس الظروف الخار وا كل تقصير في مسلكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ في مست

 .(19")تهمسات درجته جنكا يادي أعال عن خطأه الساي مالطبيب المسئول كباطت حاالتي أ

 ماه علسط زمالئواأيقدمه طبيب يقظ من  ماطة بناية مناجبه في بذل عوا"ف نأب آخر قضتوفى حكم      
بتة اثألصول العلمية الواليد المهنة قاة تعارسته لعمله مع مرا ماء مناودراية في الظروف المحيطة به أث

 .(20)لمستقرة في علم الطب"وا

كمة جرى عليه العمل بمح ماء الفلسطيني أخذ بضالقواالتشريع  نأبنجد  مكاخالل سرد هذه األحمن      
 .لعلميةفية المتفقة مع األصول اكاية الناطبيعة المسؤولية الطبية هي بذل الع نباالنقض المصرية، وذلك 

                                                 

 .2100\2\01 ، الصادر بتاريخ2101لسنة  977المنعقدة في القدس في الدعوى رقم ( حكم محكمة االستئناف 04)
اإلسكندرية، امعي الفكر الج واألمريكية، دارالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة والقانون والقوانين العربية واألوربية  حنا،( منير رياض 18)

 .014 .ص2112األولى،  الطبعة
الصفحة  رقم-0الجزء  رقم-22مكتب فني  0140-02-20قضائية تاريخ الجلسة 91لسنة  – 717 الطعن رقم –( النقض المدني 19)

رقم صفحة  2رقم الجزء  22مكتب فني  0111-1-21تاريخ الجلسة –قضائية  91 لسنة-000الطعن رقم  –المدني  ، النقض011
0141 

 .417الصفحة  رقم-0الجزء  رقم-22مكتب فني  2111-1-0قضائية تاريخ الجلسة  11لسنة  – 2170الطعن رقم  –النقض المدني  (20)
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 يلي: ما إلىومن ذلك نخلص 

ه نأالتي ذكرت دون حصرها ببنود محددة، إال  المفاهيمخالل ية المطلوبة يتحدد من نالعباالطبيب  التزام-1
 بامطلو  ناك مافات الطبية شاالكتوال الطب في تطور األجهزة جافي م التطور العلميمتحرك مع مدى  مزاالت

 .أخرى  نيايكون المطلوب تحقيق نتيجة في أح أخرى ية في حقبة زمنية نامنه بذل ع

ل الطبيب ماهلمتمثلة في إ واية المطلوبة منه ناالطبيب لم يقم ببذل الع أن تباإثة معابة الياعلى الن يجب-2
صر ناتج عنه، وجميع عنالضرر الواب الخطأ الطبي كارتواحرافه في األصول المستقرة في المهنة، نا أو

ن ثل له ممارنة سلوك الطبيب المدعى عليه بسلوك طبيب مقاذلك من خالل م تباإثالدعوى، ويمكن 
 نكالماك لطبيب وقت العالج.بار الظروف الخارجية المحيطة باعتالمهني نفسه مع األخذ بعين االوى المست

 .ألجهزةواحدث اآلالت أبيكون ذلك في مستشفى مزود  نكات المتاحة يانكامالوالظروف وا

 ي نثاالفرع ال
 الطبيب بتحقيق نتيجة مزاالت

ادقة نظرًا لفكرة ص داً يبذل لمريضه جهو  أنمنه  يقتضي ماية مناالطبيب ببذل الع مزاالتهو  معااألصل ال
 .(21) الطبيبل عديدة ال تخضع لسيطرة موالتي تدخل فيها عوال التي تهيمن على العمل الطبي، مااالحت

ذاو  حددة ت ممازاالتذلك ال يمنع من وجود  فإنت غير محددة، مازاالتية هي نات ببذل عمازالتت االنكا ا 
 ل ذلك:ثاة وميناالطبيب على مجرد الع مزاالتلية التي تبرر قصر مافيه لفكرة االحت لجايكون تنفيذها ال م

ها، ت الجراحية الطبية وتطهير وابتعقيم األد مزالتالواإجراء العملية الجراحية في وقتها المحدد،  
ت بادد التركيبصت الطبية  التي مازالتلفنية المستقرة، وكل االواصفات العلمية واء المطابق للمواعطاء الدا  و 

ليل حاالت وأت الطبية المتعلقة بنقل الدم مازالتصفات الطبية، وكل االواعية، وتركيب األدوية حسب المناالص
ق نتيجة، بتحقي مزاالتها أنت محددة دون شك مازالتت الطبية، كل هذه االواألدوااألجهزة  مدااستخ  أوالطبية 

مثل  ،نيةاسنته اإلباجوادية و ماله الماعأبت الطبيب المتصلة مازاالت أن ماية محددة، كناوليست مجرد بذل ع
قيق ت بتحمازاالتلعالج وحفظ أسراره، كلها واه بمخاطر المرض مإعال أوء المريض، ضاالحصول على ر 

                                                 

 .079فريحة كمال ص  77( وائل عساف، مرجع سابق، ص.21)
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 ننا، حيث يلتزم بتقديم األسننامثل عمل طبيب األس مزاالتحد قد يتضمن نوعي واالعمل ال أنإال ( 22)نتيجة
 .(23) يةناببذل ع ماز التها الصحيح وهو نكايلتزم بتركيبها في م مابنتيجة ك مزاالتعية المطلوبة، وهو ناالص

 ة المريض:مسال نماها ضداالطبيب بتحقيق نتيجة مؤ  التزام-1

يؤدى  نأئي يجب قاالو  أمالعالجي  أمء التشخيصي واالتطورات العلمية الحديثة في فن الطب س أن
الطبية فقط وال  يةناء فال يتحدد ببذل  العباتق األطعات الطبية  الخاصة التي تقع على مازالتتشديد اال إلى

ة مسال نماضب ماأن لىعاه وتنحافي هو هللا سبشاال نيتحدد بتحقيق نتيجة معينة وهى شفاء المريض، أل
 مزاالتة المريض مسال نمابض مزالتوابتحقيق نتيجة،  مزالتواية ناببذل ع مزاالتوسط بين  مزاالتالمريض وهو 

يحضر  نأالمستشفى عند حضور المريض لتلقى العالج، فليس من المنطق   أوتق الطبيب عايقع على 
وءًا لته أكثر سحاتسوء  أن أو أخرى راض أمعه، فيلحق به جاأو ل واالمريض من أجل الشفاء من مرضه وز 

ل و ء األاقت عليه عند اللنكا ماالمريض ع لةحاءت سا إذاه مزالتبات عليه، ويعتبر الطبيب  قد أخل نكا مام
عدم تعقيم  وأملوث بجراثيم مرض معين،  أوال يتفق مع فصيلته   ماء إعطائه  دنامرض أث إليهينقل  نكا

الطبيب  ماز لتوالته حاسوء  إلىبية أدت نجار ثاوصف عالج له آ أولجراح باالعالج  نكام أوت الطبية وااألد
يفقد المريض حين يخضع للتخدير، يفقد وعيه، و  نلة، ذلك ألدات العياومقتضة المريض يتفق مسال نمابض

ربه، قايبتعد عنه أقرب أ أنالظروف الجراحية تفرض  أنبه العمل الطبي، فضال على قائل ر سامعه كل و 
 نواية نابذل عب مزاالتر على مته، وال يقتصر األمساليؤمن  أنجهة مريضه واالطبيب يلتزم في م فإنولذلك 

ا بتحقيق نتيجة الطبيب فيه مزاالتالت الطبية التي يكون حاة المريض يوجد في المسال نماالطبيب بض مزاالت
 :الت هيحا، وهذه ال(24)

 ت الطبية:واالد مداالت المسؤولية الطبية عن استخحا-الا أو 

لسيطرة على اه هو الذي له نية، ألناالت يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عحافي هذه ال
 أونجم ي أنل ذلك ثاها، وممداية خاصة عند استخناء التي تتطلب عيالتي تعتبر من األشوات، واهذه األد

كم في احئية حكمت إحدى المضات الققاينجم عنه ضرر للمريض، ومن التطبي مايتعطل جهاز التخدير م
                                                 

 .001( منير رياض حنا، مرجع سابق، ص 22)
 .011( عالء الدين خميس، مرجع سابق، ص23)
 .077. فريحة كمال، مرجع سابق، ص21سابق، ص( عميرة فريد، مرجع 24)
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له عاشتاو ء الجراحة، نتيجة تسرب الغاز من جهاز التخدير نابمسؤولية الطبيب عن وفاه المريض أث سافرن
التخلص  خطأ الطبيب، وال يستطيع  الطبيب بإثباتال يكلف المريض  نابسبب شرارة تطايرت من الجهاز، وه

 .(25)حدوث الضرر إلىالسبب األجنبي الذي أدى  بإثباتمن المسؤولية إال 

 ة في المستشفى: مقاضرر المريض بسبب اإلجمة عن ناالمسؤولية الطبية ال حاالت-ثانياا 

تهدده  نأية المريض من األخطار التي يمكن ماح وهيالمستشفى ملتزمة بتحقيق نتيجة  أنحيث 
 قبل نتيجة منبتحقيق  مزاالتهو  مزالتوهذا اال، (26) جده في المستشفىواء تنايته الطبية أثعافي صحته، ور 

صيلة ينقل له دم متفق مع ف نباعلى نفسه  ناأميكون  أنمن حق المريض  أنالمستشفى حيث  أوالطبيب 
 .(27) أخرى  ضاراأميسبب  تلوث ممادمه سليم من أي 

 لث ثاالمطلب ال
 في تقدير الخطأ الطبيضي قاسلطات ال

قضاء الة نعامدى است ماالخطأ الطبي، و  تباإث القضائية فيالسلطة  المطلب دورل في هذا و نانت 
و ء، وسوف نعرض ذلك في فرعين على النحباالخطأ المرتكب من األط تكوين قناعتهم تجاهفي  بالخبراء
 اآلتي:

 الخطأ الطبي. تباإثئية في ضال: دور السلطة القوال الفرع 

 الخطأ الطبي وحجيتها. تباإثي: دور الخبرة في نثاالفرع ال

                                                 

 .01، سابق، ص2100( بوخرس بلعيد، الخطأ الطبي اثناء التدخل الطبي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمرى،25)
 .21سابق، ص( عميرة فريد، مرجع 26)
عبد القادر الحسيني محفوظ، المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية في المجال الطبي "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية،  (27)

  .072، ص2111القاهرة، 
 رإذا كان األصل العام هو التزام الطبيب بضمان سالمة المريض إال أنه يستثنى من ذلك في حالة السبب األجنبي بفروعه )الظرف القاه

أو خطأ الغير( فإن الطبيب ال يسأل عن التزام بضمان سالمة المريض إذا أسند الضرر إلى  –أو خطأ المريض  –أو الحادث الفجائي 
 .011عالء الدين خميس، مرجع سابق، ص 071فريحة كمال، مرجع سابق، ص سبب أجنبي ال يد له فيه. انظر في ذلك
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 ل والفرع ال 
 الخطأ الطبي تباإثة في ئيضادور السلطة الق

 تباثل اإلئساو  بكافةالخطأ الطبي  تباإثالمختصة في  جهة االدعاءة هي معابة الياالن أن ذكرنا سابقاً      
 ون.نقاء على نصوص الناالمقدمة لديها ب تباثئل اإلساالمشروعة وللمحكمة تقدير و 

 

 سلوكهم إلىتشير  أنز لها جاون للمحكمة صالحيه تقدير شهاده الشهود فأنقاولقد أعطى ال     
ل الحرية مكاضي  قاون للنقاأعطى ال ،لة  اعتراف الطبيبحاوعن كيفيه تقدير المحكمة في  ،(28)وتصرفهم

لسنه  9الفلسطيني رقم  ئية زاون اإلجراءات الجنقامن  (29)(201دة )ماء على نص النافي التقدير ب
،  بل يحكم على حسب (30)ون نقا( من ذات ال211دة )ماأكدته ال ماء علمه الشخصي، وهذا ناوليس ب2110

تم  أولسة لجبايبنى الحكم على أي دليل لم يطرأ  أنل حريته وال يجوز  مكاعة التي تكونت لديه بناالق
قضت  ماء الفلسطيني عندضاأكده الق ما،وهذا  (31)(249دة )مالنص ال قاالتوصل له بطريق غير مشروع وف

حق في تكيف ئع ولها القادي للو ماال تباثلمحكمه الموضوع سلطة تقديريه مطلقه في اإل "هأنمحكمه النقض 
 ( 32)".ئع الدعوى قاون على و نقالتطبيق السليم للوايتفق   ماالتهمه ب
ضع لتقدير ئية التي تخزاد الجواقي األدلة في المبا نشأه نشأاالعتراف " نبأنفسه ق ياوقضت في الس     

( 0فقره  249) دةمالوا (201)(، م0فقره 211) ،(211د )واالم مكاحبأ بصحتها عمالً عتها ناالمحكمة وق
ة معابة الياالن مماأ أوالمحكمة  مماأة المتهم نداالعتراف إلباون المذكور يخول المحكمة االكتفاء نقاال نوا

  .(33)د محكمه الموضوع مااعت تباثلإل حايشكل دليال صال الذي

                                                 

المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم  تقدر-"ت الجزائية على أنه( من قانون اإلجراءا297( نصت المادة )28)
 وتصرفهم في المحضر. وعن كيفية وضع الحكم نصت المادة

 ( على أنه"( االعتراف من طرق اإلثبات التي تخضع لتقدير المحكمة201( نصت المادة )29)
 أن يحكم بعلمه الشخصيال يجوز للقاضي  ( على أنه"211( نصت المادة )30)
القانون تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وال يجوز لها  ( على أنه"249( نصت المادة )31)

 أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. 
النقض  وحكم محكمة 2117-01-90( ـــ تاريخ الجلسة 217الجزائية رقم ) ــ الدعوى غزة حكم محكمة النقض المنعقدة في  (32)

 .2111-7-09( ـــــ تاريخ الجلسة 911المنعقدة في غزة ــــ الدعوى الجزائية رقم )
 2102\2\01 تاريخ الجلسة. 079رقم ( حكم محكمه النقض المنعقدة في رام هللا ــــــ الدعوى 33)
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حكمه عية و لمنائية إقزاد الجوااألدلة في الم أنالمصرية في حكم لها  "قضت محكمة النقض حيث 
يكون غير  نألمنطق وايصح في العقل  مدا ماراق رسمية، أو تلتفت عن دليل النفي ولو حملته  أنالموضوع 

راحة صئمة في الدعوى، وهى غير ملزمه من بعد الرد قاقي األدلة الباملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من 
ئها اضمن ق ناالرد عليه مستفاد ضم مدا ماس نفي التهمة سائم على أقاعلى دفاع المتهم الموضوعي ال

تطمئن  ماذ بتأخ أنه "لمحكمة الموضوع نأبكدت أردتها في حكمها "و أو أدله الثبوت التي  إلىد ناته استنداإب
ا هأن ماها كمماأت مطروحة للبحث مدا مات االستدالالضر حاذلك من م نكاولو  تباثصر اإلنامن ع إليه

صيالت اقتنعت به، بل حسبها التف ماوجه أخذها ب نياوب -تعددت نوا–ت كل الشهود واياغير ملزمة بسرد ر 
ألخذ منها واهد اشل الوالمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أق نباالتي لم يوردها الحكم، ذلك 

 في حكمها". ضاقنايعد هذا ت أندون  ماهدا ع ماوطرح  إليهتطمئن  ماب

صر نائر العسال الشهود و واتستخلص من أق أنه "من حق محكمة الموضوع أن إلىرت شاأو 
 نوا، عهانااقت إليهيؤدى  ماقعة الدعوى حسبوالصورة الصحيحة لواط البحث ساها على بمماأالمطروحة 

منطق، لواأدلة مقبولة في العقل  إلى دائغا مستنسااستخالصها  مدا ما أخرى يخالفها من صور  ماتطرح 
صورة  تستخلص أنشرة بل لها باألدلة المباألخذ باراق، وهي في ذلك ليست مطالبة و ولها أصلها في األ

 مالك سليذ مدا مات العقلية نافة الممككاالستقراء و واها بطريق االستنتاج نداارتسمت في وج ماالدعوى ك
 .(34)لمنطق" وامع حكم العقل  قامتف

تنظر في قضية ال تتقيد بدليل دون اآلخر وال بشهادة  ماالمحكمة عند أنبق ساويستفاد من الحكم ال
دية مال األخطاء الجاصر، وفى مناعتها من خالل مجموع هذه العنائية وقزا، وتكون عقيدتها الجخرى دون األ

 اختصاصيين.  إلىة كونها ال تحتاج معافتها الطبية القاتعتمد على ث
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 ي نثاالفرع ال
 بيالخطأ الط تباإثدور الخبرة في 

وال  عوضو الموتخضع لتقدير محكمة  تباث" الخبرة من طرق اإل الفلسطينية بأننقض ال ةقضت محكم     
  (35)يبرره" ماوله  ماً سلي نكااستخالصها  أن مدا ماسلطة لمحكمة النقض عليها في ذلك 

ل جاين  في مين الفنياالختصاصيبلغ مبلغ  أنرفه، ال يمكنه عافته ومقااتسع نطاق ث ماضي مهقاال أنإال 
لتي يتطلب واذات، لباالمسؤولية الطبيبة الجراحية  ياضاتقنية الخبرة في ق إلىيكون  ماتخصصهم، وهو أحوج 

التي  ياضاذه القلمعقدة، وهواته التقنية الدقيقة يالجراحي وخصوصواصول الفن الطبي أب قادقي ماماتقديرها إل
، وفى ذلك ألصول الطبية في مهنتهباالطبيب   مزالتباية  المطلوبة المتمثلة ناتتطلب من الطبيب بذل الع

قديره ئل الفنية يرجع في فهمه وتساضي في المقاال يحيط به علم الما أنقضت محكمة النقض المصرية "
 . (36)خبير"كثر من أبرضت إفادتهم يستعين عات نوالخبرة، وا االختصاص ذوي  إلى
ه، بل الطبيب من عدم يقررون خطأهم هم من أنلخبراء ال يعنى وايين الختصاصباة المحكمة نعااست أنإال 

كلمة الفصل فقط للمحكمة فهي غير ملزمة برأي الخبير وفى ذلك قررت محكمة النقض المصرية:" بقولها 
لفصل فيها او رير الخبراء المقدمة في الدعوى قال الحرية في تقدير القوة التدليلية لتمكا"لمحكمة الموضوع 

ر مهذا األ ه لتعلقدا ع ماوطرح  إليهترتاح  ماألخذ بوالمفاضلة بينها وات ضارير من اعتراقايوجه هذه الت
 .(37)محكمة النقض" مماأدلتها في ذلك جابسلطتها في تقدير الدليل فال يجوز م

 المطلب الرابع 
 حثبانظر ال هةالعمل الطبي من وج تباإثت التي تكتنف باالصعو
ه تباإثر تقدي أوة معابة الياالن معاء العاء من قبل ممثل االدواالخطأ الطبي س تباإثبعد الحديث عن 

ت عاريعدم وجود تش أنحث يجد باال فإنالخطأ الطبي،  ياضامن قبل المحكمة التي تنظر ق من قبل المحكمة
ه  تباثا  و   ل الطبيماتستطيع من خاللها تحديد اإله نونيةقالطبيب وعدم وجود أطر باتنظم عالقة المريض  

ا من خالل يهإلت تم التوصل باالخطأ الطبي، وهذه الصعو  تباإثقع تكتنف وات على أرض الباوخلق صعو 
طبية، وهذه ال المهتمة بمتابعة األخطاء نسانت حقوق األسات الصحية ومؤسساية للمؤسنداحث الميبارة الياز 

الخطأ  يااضة الممثلة عن المريض، كذلك المحكمة التي تنظر قمعابة اليالنواجه المجني عليه وات تباالصعو 
                                                 

 .90/0/2109تاريخ الجلسة  741حكم محكمة النقض المنعقدة في رام هللا في الدعوى الحقوقية رقم ( 35)
 412رقم الصفحة  2رقم الجزء  29مكتب فني 2110-01-24قضائية تاريخ الجلسة  22لسنة  272رقم  الطعن-الجنائي( النقض 36)
 .021رقم الصفحة  0رقم الجزء  27مكتب فني  0149-2-00قضائية تاريخ الجلسة  72لسنة  0111 الطعن رقم-الجنائي( النقض 37)
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ن و اعب المهن الطبية مع بعضهم البعض، وعدم تحان أصمضات تتلخص في تباالطبي، وهذه الصعو 
لهم على رستهم لعمماء مناء أثبااألطل الطبية التي يقوم بها ماالمؤسسة الصحية وهيمنة السرية على األع

دمه، الخطأ الطبي من ع تباثإل ؛ةجنة المشّكلة من  المؤسسة الصحيد على اللماجسم المريض، كذلك االعت
لب حث بتقسيم هذا المطباخطأ الطبيب في أي مرحلة من مراحله، وعلى ذلك سيقوم ال تباإثيصعب  مام

 ثالثة فروع على النحو اآلتي: إلى

 .ب المهنحان أصمضا: تلوال الفرع 

 .ل الطبيةمان المؤسسة الصحية وهيمنة السرية على العوعاي: عدم تنثاالفرع ال

لة من المؤسسة الصحية إل مالث: االعتثاالفرع ال  الخطأ الطبي من عدمه. تباثد على اللجنة المشك 

 ل والفرع ال 
 ب المهنحان أصمضات

لخبرة هل اباة نعاالخطأ الطبي المهني بشكل خاص، إال من خالل االست تباإث نكامن الصعوبة بم
به  مياالق ينبغي ماتخصص وخبرة طبية، فالطبيب وحده يعلم  إلىمن القطاع الطبي، كونه عماًل يحتاج 

حراف ناي يعتبر لسلوك الذوالسلوك الطبي المتفق مع األصول الطبية الفنية بادري أو به،  مياال ينبغي الق ماو 
صين ومتخصء باب أهل الخبرة من المهنة نفسها من أطداتنايجب  نكاعن األصول الطبية المهنية، لذلك 

 ب سلوك خاطئ.كارتبارسه الطبيب المهتم ماالسلوك الذي  لتفحص

م، ديتهياال يؤتمن على ح مالة ممافع الز داب المهنة بحان أصمضات تكمن فيالصعوبة  أنإال 
في وضع  او يكون أنرسون ومن الممكن في أي وقت ماء مباأط بأنهم زميلهم خصوصاً  إلىيميلون  ما وكثيراً 

 ة.تخليص زميلهم من المسؤولي إلىيجعلهم يسعون  ماب سلوك طبي خاطئ، مكارتباهذا الطبيب المتهم 

ي دعوة أ إلىبة جاد لدى أي طبيب لالستداال يوجد استع ناياأحه أنحث باق يجد الياوفى هذا الس
من  ابيضعون مبررات أغلبها غير صحيحة تخفى تهر  أولإلحراج  عاطلب خبرة، فمنهم من يعتذر من أو

ع فرصة ايض إلىحد يصل  إلىة معابة الياالن أور المحكمة أمطلون في تلبية ماهم يسوفون ويأن أوالخبرة 
في  مامبه وأدون تفصيالت وتعليالت  عامايكون  ما باهم يقدمون تقريرا غالأن أوه، تباإثيطلب  ما تباإث

لة مجاة ومبااحء على مبابين األط ياضمن قاك اتفاناه نكا، فال يجدي في إظهار الحقيقة، و نياكثير من األح
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شهادته  وأيجعل صعوبة العثور على طبيب موضوعي يرتكز على تقريره  ماء، وكل هذا مبازمالئهم األط
 الحقيقة. إلىلمحكمة في القدرة للوصول واة معابة اليايعيق جهد وعمل الن مام

فة الض أوغزة  الصحة فيرة زاأغلب الردود الصادرة من اللجنة الطبية المشكلة من و  ويالحظ أن
التدخل  ءناى المقدمة من المرضى ومن ذويهم بخصوص وقوع خطأ طبي أثو كالتحقيق في الشباالغربية 

هي  مانأاألضرار التي نتجت لم تكن أخطاء طبية  أن " الصياغة:أغلب الردود تأتي بهذه  أنالطبي نجد 
ن مضايدل على ت ماعفات، وهذا مضاهي هذه الم مايتم تحديد  أن، دون (38)ليس إال  ةفات طبيعيعضام

 دية.يالحبا وعدم االلتزاممع زمالئهم،  وتسامح األطباء

 ي نثاالفرع ال
 الطبيةل مان المؤسسة الصحية وهيمنة السرية على العوعاعدم ت

 

ن و اعحث هي عدم تباالخطأ الطبي من وجهة نظر ال تباإثي الذي يكتنف صعوبة نثاالسبب ال
ه وجود ر الذي يترتب عليملسرية من قبل المؤسسة الصحية، األبال الطبية ماطة اإلعحاواالمؤسسة الصحية 

 ت الخاصة بمتابعة األخطاء الطبية.ساالمؤس أوجهة ذوي المرضى وات في مباصعو 

حدث مع ابنهم المريض،  ماون من عدم قدرتهم على االطالع على نعاالمريض ي ي ذو  أنحيث 
هي اإلجراءات الطبية التي اتخذت على جسم مريضهم وذلك برفض  ماوكيفية سير العمل الطبي، و 

ة مقاإبيسمح لهم  مالمريض، مباالمريض صورة مصدقة من الملف الطبي الخاص  ذوي المستشفى تسليم 
ابنهم  على عالج واء الذين أشرفباون من قبل األطنقاضد من ارتكب سلوك مخالف لل نونيةقااإلجراءات ال

 المريض.

ع المستشفى عن إعطاء ناتمبا نسانت حقوق اإلساى المقدمة لدى مؤسو كاويتضح ذلك من الش
 (39)الصحية لتهحاب قادقي ياتقريرا طب أولفحوصات التي أجراها واالمريض صورة مصدقة من ملفه الطبي 

وم به الطبيب سيق مالته الصحية، و حاون أعطى للمريض وذويه حق التبصر المستنير عن نقاال نباألصل وا
ب باساو ب عدم شفاء المريض، باهي أس ماضرورة تبصير المريض وذويه ع إلىقبل التدخل الطبي، ونذهب 

                                                 

 .91(، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، ص 44) ( معن إدعيس، كتيب األخطاء الطبية سلسلة تقارير قانونيه رقم38)
 .97( معن إدعيس، مرجع سابق، ص 39)
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ء التدخل انألسلوب الذي يستخدمه الطبيب أثوالفحوصات وارير قالته أكثر، وكذلك عرض جميع التحاسوء 
خاذ تباذويه  أولة ومصدقة حتى يتسنى للمريض مكاراق أو لنتيجة التي حدثت من خالل واالجراحي، 

ليم ن المؤسسة الصحية ورفضها تسو عا، فعدم تضاأيلطبيب واالتي تنصف المريض   (40)نونيةقااإلجراءات ال
كب، وكيف الخطأ الطبي المرت تباإثلة القدرة على حالتشكك، وتجعل استوارير الخاصة يثير الشبهة قاالت

 .تباإثالخطأ الطبي دون أي دليل  بإثباتة معابة الياالن أوسيقوم المريض 

 لث ثاالفرع ال 
لة منمااالعت  الخطأ الطبي من عدمه تباثالمؤسسة الصحية إل  د على اللجنة المشك 

د على لجنة امالخطأ الطبي هو االعت تباثيكتنفه الصعوبة إله أنحث بالث الذي يجد الثاالسبب ال
هذه  نبا قابسا ناتحدث ماالتحقيق المشّكلة من قبل المؤسسة الصحية نفسها لتحديد وجود خطأ من عدمه ك

 ضاياو رسون. ماحرف بسلوكه عن األصول الطبية وهم مأنء هم زمالء الطبيب الذي بارة عن أطبااللجنة ع
رها باعتوا د على تقرير اللجنة مايكون أحدهم في وضع هذا الطبيب، لذلك ال يجب االعت أنمن الممكن 

ى الستقاللية وال يؤمن علباء كونها ال تتمتع ضاالق أوة معابة الياالن مماأخلية ليس لها حجية دالجنة 
في  ي السيرفة تعتمد تقرير اللجنة معابة الياالن أنى تبين و كاومن خالل االطالع على بعض الش. ديتهاياح

ذه اللجنة ه أنون حيث نقاتها، وهذا مخالف للقافي تحقي ضاأيهذه الدعوى من عدمه، وتعتمد قرار اللجنة 
 حد.وا أنلحكم في واالخصم  مقاتقوم م

فرادها أء لجنة مختلفة تحدد ضاالق أوة معابة اليايكون  للن أنه يجب أنحث باعلى ذلك يجد ال ءً ناوب     
ة، معالبة اياويكون أحد أفردها من الن ماماالستقاللية توادية يارة الصحة بشروط تضمن الحزامن خارج و 

ع األدلة ياض إلىحراف السلوك الطبي يؤدى ناقعة واة في التحقيق بمعابة الياكذلك بطء التحرك من قبل الن
ه عطاء ترخيص بدفنه دون تشريحوا نتج عن الخطأ الطبي وفاة المريض   إذاها خصوصا تباإثوصعوبة 

قرير الطبيب راق الملف الطبي وتأو اللجنة سوى  أوة معابة اليالمعرفة سبب الوفاة بشكل طبي، فال يتبقى للن
بة، لكي يبحث على دليل فيه، وهذا يشكل قصورًا وصعوبة قاء دون أي ر شا مالج الذي ينظمه كيفعاالم
 الخطأ الطبي. تباثإل

 خاتمة
                                                 

 .21، ص 2102( محمد عبد هللا مال أحمد، ممارسه العمل الطبي بين اإلباحة والتجريم" دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعية، 40)
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نتائج مجموعة من ال إلىفيها  نامن هللا عز وجل فقد خلص من هذه الدراسة بتوفيق   تهاءناالبعد 
 ت، وهي على النحو التالي:يالتوصوا

 :النتائج-أوالا 

 .كل خاصالخطأ الطبي بش تباإثوكيفية  معاعد المنظمة لمهنة الطب بشكل وا وني في القنقاوجود فراغ  -2

عن  ناتجةالجرائم الفي إلى صعوبة التحقيق  الطبية أدىتنظم أحكام المسؤولية  وجود أطر قانونيةعدم  -1
 المحاكم.الخطأ الطبي أمام  وصعوبة إثبات، الطبيب الخاطئ واثباتهسلوك 

 .ت الخطأ الطبيباإث إلى صعوبة الطبي أدىعدم وجود محاكم خاصة ومختصة بنظر قضايا الخطأ  -3
ذاببذل العناية ال بتحقيق نتيجة و  باالحاالت التزامه غال أن الطبيب في معظم -6 زامات ببذل كانت االلت ا 

عناية هي التزامات غير محددة، فإن ذلك ال يمنع من وجود التزامات محددة يكون تنفيذها ال مجال 
 .فيه لفكرة االحتمالية التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد العناية

 :التوصيات-ثانياا 

 على المستوى التشريعي: اقتراح-1

  يلي:  املجة تتعلق بعام أن يتم التشريعي علىلج الفراغ عالمسؤولية الطبية يباون خاص نقاسن 

  لمؤسسة ا ولهخلمريض منذ دبالخاصة وعالقتها واة معات الصحية السالمؤسواء بات األطمازاالتتحديد
 .الصحية حتى شفائه

  تباإثهل آلية متابعة ومراقبة تس والعيادات الخاصة ووضعإفراد نصوص تشريعية خاصة بتنظيم المراكز 
 لدولة.ابرة الصحية دابة اإلقاعن أعين ر  دايكون المريض بعي حتى اللة وقوعه و حاالخطأ الطبي في 

  ئية بعد ضاقالعطائها صفة الضبطية وا رة الصحة زاللجنة التي تشكل من قبل و باإفراد نصوص خاصة
 .ديتهايابط خاصة يضمن حواتقييدها بض

 ء الطبي:ضاعلى مستوى تطوير الق اقتراح-2 

 ماتكريء و باأط تكوينها مستشارون الخطأ الطبي يكون من ضمن  ياضاكم خاصة للنظر بقحام إنشاء 
 قي المجرمين. باء بباك األطكاعدم احت نماء ولضبالألط
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 توى الطبي بة على المسياء وكالء النداتطوير أ الطبية يتمبة خاصة للتحقيق بجرائم اإلخطاء يان إنشاء
 يضمن قدرتهم على التحقيق في مثل هذا الجرائم. ماب

 :على مستوى المؤسسة الصحية اقتراح-3 

  ياوعمل ايب هذه األخطاء ووضع إحصاءات دقيقة علمبالبحث الدقيق لمعرفة أسوارصد األخطاء الطبّية 
 هل.ساالت أولجتها للحّد من حدوثها مع التأكيد على عدم التشهير عالم
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 المراجع
 .الكريم القرآن-أوالا 

 ة:معاال الكتب-ثانياا 

 –ة راتيماين )اإلنوارنة للققاعن األخطاء الطبية دراسة م نونيةقابري، المسؤولية الجامحمد ال نماإي -1
 إلسكندرية، بدون سنة نشر.با، 2100عة الجديدة، مجار الداية(، نباياال – األمريكية-المصرية

رف اعة المشاعديهم، منساالتخدير وم الجراح وطبيبسمير عبد السميع األذون، مسئولية الطبيب  -2
 .2117إلسكندرية، با

 .2117إلسكندرية بارف عاة المشا، منمزالتة لالمعاالسنهوري، الوجيز في النظرية ال أحمدعبد الرازق  -3

 در الحسيني إبراهيم محفوظ قاعبد ال -4

 هرة، اقر النهضة العربية الدارنة"، قال الطبي "دراسة مجائية لألشخاص المعنوية في المزاالمسؤولية الج
2111. 

 .نة نشروني، بدون سنقار الكتاب الدارنة"، قاعالء الدين خميس، المسؤولية الطبية عن فعل الغير" دراسة م -5

 لىو الطبعة األ ،ةريجاد التوالمت في اناون البينقاشرح  الغرباوي،يوسف  ،خليل الفرا هللاعبد  -6

ت اعر المطبو دارنة"، قالتجريم" دراسة مواحة باالعمل الطبي بين اإل ةرسما، مأحمدهلل مال  دامحمد عب -7
 .2102عية، مجاال

 :ناض حيامنير ر  -8

  ر الفكر ادريكية، مألواربية و ألواين العربية نوالقواون نقالواالخطأ الطبي الجراحي في الشريعة
 .2112لى، و عي اإلسكندرية، الطبعة األمجاال

 ر الفكر داا، شئة عنهنات المدنية ودعوى التعويض العاة للمسؤولية الطبية في التشريمعاالنظرية ال
 .2100لى، و عي اإلسكندرية، الطبعة األمجاال

 .2114عبد الحميد فرج، األخطاء الطبية سلسلة في الطب الشرعي، مطابع الوالء الحديثة،  مشاه -9
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 :ئل العلميةساالر -ثاا لثا

 .2100عة مولود معمري، مجاجستير، مالة ساء التدخل الطبي، ر نابوخرس بلعيد، الخطأ الطبي أث -0
 ،يةئرية الديمقراطية الشعبزاء المدني، الجمهورية الجضاالق مماأالخطأ الطبي  تباإثيكي وزنه، سا -2

 .2100جستير، مالة ساعة مولود، ر مجا
، سكندريةاإل-الجديدةعة مجار الدا، معادر تيشه، الخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى القاعبد ال -9

 .2100جستير، مالة سار 
ي، بدون معمر  جامعة مولودجستير، مالة سال الطبي، ر جات في المياعميرة فريد، مسؤولية المستشف -7

 سنة نشر

   2102مولود معمري،  جامعة’ ماجستيرلة سال، المسؤولية المدنية للطبيب، ر مافريحة ك -1
 جستير.مالة سارنة، ر قاف، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مسائل عوا -1
مولى ال جامعة’ ماجستيرلة سائية للطبيب عن أخطائه المهنية، ر زايوسف أديب، المسؤولية الج -4

 .2100عيل، ماإس
 العلمية:ث حاالب-عاا راب

 نافوزي عمر -2
 2102ي، نثابريل، الجزء الإ( 01)، العدد نونيةقائية عن األخطاء الطبية مجلة دبي الزاالمسؤولية الج. 

 2100ل، و ( أكتوبر، الجزء األ1، العدد )نونيةقائية عن األخطاء الطبية، مجلة دبي الزاالمسؤولية الج. 

 .نسان(، الهيئة المستقلة لحقوق األ44ونيه رقم )نقارير قااألخطاء الطبية سلسلة ت، كتيب معن إدعيس-2

 القضائية: مكاالح مجموعة-خامساا 

  غير منشورة مكاين الشرق، أحنواق النقض المصرية، شبكة مكامجموعة أح www.eastlaws.com  

   ـــــفي فلسطين  ءضالقوامنظومة التشريعhttp://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx. 
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 الفلسطينية: القوانين-سادساا 

  2110( لسنة 9ئية رقم )زاون اإلجراءات الجنقا. 

  0111( لسنة 01ت رقم )باون العقو نقا. 

  0191( لسنة 47ت رقم )باون العقو نقا. 

   2109المذكرة التمهيدية لمشروع المهن الصحية. 
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