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 -تحليلية دراسة-الطبيعن الخطأ  المسؤولية الجزائية للطبيب

 أحمد أسامه كامل حسنية/الدكتور

 فلسطين-جامعة غزة-أستاذ القانون الجنائي المساعد 

 الملخص
المسؤولية الجزائية للطبيب عن أخطائه الطبيةة  هةذا الموعةو   إلى إجالء الغموض عنلبحث يهدف هذا ا

 الذي أثار جداًل واسعًا حول األساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية. 
الطبةةي الةةذي ومةةن تحليةةن الناةةون القانونيةةة الجزائيةةة الجلسةةطينية نجةةد أن هةةذا األسةةاس يتمثةةن  ةةي الخطةة  

. هةةذا الخطةة  ومةةن خةةالل التحليةةن وجةةدنا أنةةه محةةا  بجةةدل  قهةةي ةأو غيةةر عمديةة ةيرتكةةب إمةةا باةةور  عمديةة
واألخةر   واختالف قعائي حول المعيار العابط له  ويدور هذا االختالف حول معيارين أحةدهما خخاةياً 

ن دا عةةًا لنةةا للتعةةرف علةةى موقةةل القعةةاء الجلسةةطيني واسةةتقراره علةةى األخةةذ ب حةةدهما ماديةةًا  األمةةر الةةذي مث ةة
 نا أيعةةةا إلةةةى إبةةةراز األرتةةةان التةةةي ترتكةةةز عليهةةةا هةةةذه المسةةةؤولية ووجةةةدنا أنهةةةا تتمثةةةن  ةةةي دون األخةةةر. وهةةةد

األرتةةان العامةةة للمسةةؤولية الجزائيةةة وهةةي الةةرتن المةةادي الةةذي يتكةةون مةةن الخطةة  والعةةرر والنتيجةةة  والةةرتن 
 لعالقةة السةببيةإلسةناد الجعةن إلةى الجاعةن  ومةا أثةاره موعةو  ا   الذي يعتبةر التعةرف عليةه عةرورياً معنوي ال

  ي هذا المعمار من خالف  قهي وقانوني وقعائي.
الطبةةي  وأخعةةة   للخطةةة  اً ودقيقةة اً واعةةةح اً تعريجةةيعةة    الجلسةةطيني لةةة  إلةةى أن المخةةةر    هةةذا البحةةةثخلاةة  

 يواةةلنالةةذي االطبيةب للقواعةةد العامةة التةةي يخعة  لهةةا المةواطن العةةادي  ةي خةةا المسةاءلة الجزائيةةة. األمةر 
  مطالب باإلسرا  للتدخن لتحديد مجهو  الخط  الطبي وا  ةراد هةذه المهنةة إلى عرور  الت كيد على أن المخر   

 المقدسة بناون مستقلة. 
عد  -الرعونة-اإلهمال وعد  االحتيا -الخط  الطبي-المسؤولية الجزائية-الطبيب) :ةمفتاحيالكلمات ال

 (.االحتراز
Abstract: 
The present study aimed at searching in penal responsibility of the doctor for his 

medical errors.  

This topic evokes argument on legal basis where this responsibility concentrates 

on. From analyzing of the Palestinian penal texts, we find that this basis 

incarnated in the medical errors, which is committed purposively or non-

purposively. This error, and through analysis we find that it is surrounded by 

jurisprudent  debate and judicial difference about  the criterion that controlled it, 

between the personal and the material criterion and the settlement of the 

Palestinian judiciary  on either one of them. We aimed at  showing the pillars 
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which this  responsibility based on .It was found that it is incarnated in the 

general pillars which are: the material pillar which  is formed from misdoing , 

harmfulness and a conclusion and a moral  pillar. In addition, what evokes the 

matter of casual relationship in making a jurisprudent, legal and judicial 

difference?  

The study revealed that the Palestinian legislator did not put a clear and accurate 

definition for the medical error and he subjected the doctor to the general rules, 

which the normal citizen is subjected to in the penal accountability incision. 

This will lead us to the necessity to assure that the legislator is required to hurry 

up in the interference to identify the concept of medical error and singling this 

sacred job with independent texts. 

 :المقدمة
بةةن هةةي إن مخةةتلة األخطةةاء الطبيةةة لةة  تعةةد مخةةتلة مهنيةةة محاةةور  عةةمن توادرهةةا  ةةي السةةاحة الطبيةةة  

مختلة اجتماعية تحوز على أهمية خااة لدى جمي   ئا  المجتم  وخرائحه  إعةا ة لكونهةا باتة  تخةتن 
لرجال القانون والعدالة تون األخطاء الطبية بات  تنج  عنها  ي بعةض الحةاال  و ةا  المرعةى أو  هاجساً 

هةةذه األخطةةاء والمخةةاطر  ابهةةةمجلإتباعهةةا إاةةابته  بعاهةةا  وا عاقةةا  تجةةتأ البةةاب أمةةا  الكيجيةةة التةةي يتعةةين 
 التي تنج  عنها.

إن مهنةةةة الطةةةب باعتبارهةةةا مهنةةةة مقدسةةةة  لمةةةا تتسةةة  بةةةه مةةةن دور إنسةةةاني أبةةةا  لمالئتةةةة الرحمةةةة أن يقومةةةوا 
ترتكةةز علةى الغايةة السةةامية  تونهةا- تعةد مةن قبيةةن أسةباب اإلباحةة و ةةا القةانون  والتةةي- باألعمةال الجراحيةة
  نتيجة للطاب  البخري لألطباء تةان ال بةد مةن إحاطةة هةذه ىوالجرحالمرعى وهي إنقاذ  ؛من وراء إنجازها

أو دون قاةةد.  المهنةةة بالرقابةةة علةةى الرعونةةة أو اإلهمةةال أو عةةد  التباةةر الةةذي قةةد يرتكبةةه األطبةةاء قاةةداً 
أن  . وبمةةااءلألطبةةالجنائيةةة عةةرف بالمسةةؤولية واحةةدًا أو مجموعةةة مةةن األطبةةاء بمةةا بةةا  ي   وسةةواء تةةان طبيبةةاً 

تحديةةد مسةةؤولية الطبيةةةب الجزائيةةة مةةةن األمةةور الجنيةةةة الدقيقةةة والمعقةةةد  والمتخةةعبة  ةةةال بةةد مةةةن تحليلهةةا و قةةةًا 
عةةن  لة األطبةةاء جزائيةةاً ئالجقةةه ومعر ةةة موقةةل القعةةاء مةةن مسةةالناةةون القةةانون وتسةةليط العةةوء علةةى رأي 

 أخطائه  الطبية.
 :أهمية البحث

 ي تسليطها العوء علةى جانةب قةانوني هةا  علةى الاةعيدين التخةريعي والقعةائي  ا البحثتكمن أهمية هذ
 وبعض الدول األخرى المقارنة  يما يخن المسؤولية الجزائية لألطباء عن أخطائه  الطبية.   ي  لسطين

 :شكاليات البحثإ
 لإلجابة عن بعض التساؤال  التي تان  وراء تتابة هذا البحث وأهمها:هذا البحث  جاء
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    الجلسطيني تخريعا  مستقلة لمواجهة ظاهر  األخطاء الطبية؟هن أ رد المخر   
 مدى مالئمة القواعد العامة المطبقة  ي  لسطين لالنطباق على جريمة الخط  الطبي؟ 
 ما هو المعيار العابط لقيا  المسؤولية الجزائية للطبيب؟ 
  والمريض؟موقل القعاء الجلسطيني من طبيعة العالقة ما بين الطبيب 
    والقعاء  ي إثبا  العالقة السببية بين النتيجة والخط  الطبي؟تيل تعامن المخر   

 :منهج الدراسة
إلى الجزء المتون له من خالل تناول ناةون  ن  اعتمدنا  ي هذا البحث على المنهج التحليلي  لتحلين الك  

لسةةةنة  9  وقةةةانون اإلجةةةراءا  الجزائيةةةة رقةةة  6311لسةةةنة  61وقةةةانون   6391لسةةةنة  47قةةةانون العقوبةةةا  
االسةةةتعانة    واسةةةتعراض موقةةةل القعةةةاء الجلسةةةطيني  واالسةةةتئناس بموقةةةل القعةةةاء المقةةةارن  ودومةةةاً 1116

األمةور التةي أثةار  وال زالة  تثيةر جةدال  ةي  منغيره الخط  الطبي أو  ن بخالغموض بالرأي الجقهي إلزالة 
 خا المسؤولية الجزائية للطبيب عن األخطاء الطبية.

 :خطة البحث
إلةةى مبحثةةين  تناولنةةا  ةةي المبحةةث األول ماهيةةة المسةةؤولية الجزائيةةة للطبيةةب  و ةةي  ا البحةةثقمنةةا بتقسةةي  هةةذ

المبحةةث الثةةاني تناولنةةا أرتةةان المسةةؤولية الجزائيةةة للطبيةةب. مةةدعمين ذلةةا بةةالنن القةةانوني والةةرأي الجقهةةي 
 والقعائي قدر اإلمتان.

 المسؤولية الجزائية للطبيب األول: ماهيةالمبحث 
نخةةا  الطبيةةب هةةو اإلنسةةان جسةةمًا وعقةةاًل ونجسةةًا  وعملةةه يتعلةةا باألسةةاس بحيةةا  لمةةا تةةان موعةةو  عمةةن و 

لذلا باحة المجتم  وسالمته وأمنه وسعادته  وطالما أن الطبيةب يتسة   الناس واحته  وسالمته   وتبعاً 
ية الجزائيةةة للبحةةث  ةةي غمةةار المسةةؤول لنةةا اً عةةدا ذلةةا يمثةةن  بالسةةمة البخةةرية القابلةةة الرتكةةاب األخطةةاء   ةة ن  

 ةةي  ؛أخطةة  هةةذا الطبيةةب. وهةةو مةةا سةةنعمن علةةى تجاةةيله وتحليلةةه مةةن خةةالل مطلبةةين نإحالةةة المترتبةةة  ةةي 
نجاةن ونحلةن مقتعةةيا  : المطلةب الثةةاني للطبيةةب  و ةينتنةاول ماهيةةة المسةؤولية الجزائيةة  :المطلةب األول

 الخط  الطبي ومن يتحمن عبء إثباته.
 الجزائية للطبيبالمطلب األول: مفهوم المسؤولية 

يتطلب البحث  ي هذا الموعو  توعةيأ مجهةو  المسةؤولية الجزائيةة الطبيةة بة براز مجهومهةا وسيةان األسةاس 
براز المعيار المعتمد لتحديد مسةؤولية الطبيةب مةن عةدمها مةن  الذي تقو  عليه والمتمثن  ي الخط  الطبي وا 

 خالل  رعين متتاليين:
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 الجزائية الطبية.الفرع األول: تعريف المسؤولية 
 مهةةايجر   تعبيةةر عةةن ثبةةو  نسةةبة الوعةة  اإلجرامةةي للواقعةةة الماديةةة التةةي )ب ن هةةا الجزائيةةة  لمسةةؤوليةاف عةةر  ت  

 القانون إلي خخن معين مته  بها  بحيث يعاف هذا الوع  إلى حسابه  يتحمن تبعتةه وياةبأ مسةتحقاً 
 (6)للمؤاخذ  عنه بالعقاب(.

ونخير هنا إلى أن مجرد اإلتيان المادي للجريمة ال يؤدي بالعرور  إلى إنزال العقوبةة علةى مرتكبهةا مةا لة  
 (1)القعاء. تثب  مسؤوليته الجزائية بمعر ة 

المسةةةؤولية الجزائيةةةة الطبيةةةة يةةةراد بهةةةا )التةةةزا  الطبيةةةب بتحمةةةن نتةةةائج  علةةةه  ن  إالقةةةول لمةةةا سةةةبا يمتةةةن  وو قةةةاً 
أساسةةيين لقيامهةةا  يتمثةةن المسةةؤولية الجزائيةةة الطبيةةة بحاجةةة إلةةى تةةوا ر خةةرطين  أن   اإلجرامةةي( وهةةذا يعنةةي

 األان والمبدأ العا  الوارد  ي مواد القانون األساسي الجلسطيني  ؛مباخر  الطبيب لجعن إجرامي :األول  ي
بمبةةةدأ الخةةةرعية  عةةةرفي  ا وهةةةو مةةة( 9)منةةةه أنةةةه )ال جريمةةةة وال عقوبةةةة إال بةةةنن قةةةانوني( 61المةةةاد   وتحديةةةداً 

باأل راد والمجتم  وأخرجها من نطاق اإلباحةة التةي  لحا عرراً األ عال التي ت   د مسبقاً   حد  الجنائية   المخر  
علةى ذلةا  ةال بةد إذن أن يمةارس الطبيةب ألحةد األ عةال  هي سمة الجعن البخري من حيث األاةن  وترتيبةاً 

عةةد إجراميةةة مةةن منظةةور القةةانون لكةةي تقةةو  مسةةائلته الجزائيةةة إذا مةةا تةةوا ر  بةةاقي خةةرو  المسةةؤولية التةةي ت  
أن يت  نسبة الجعن اإلجرامي إلى خخن الطبيب.  من البديهي أن يةت   الحقًا. وثانيهماوأرتانها تما سنرى 

ن مرتكبةةه وهةةو وال بةةد تةةذلا مةةن نسةةبة هةةذا الجعةةن إلةةى خةةخ  ارتكةةاب الجعةةن اإلجرامةةي مةةن خةةخن معةةين
لة ءالعلة  بمةا يقةو  بةه   ةال يمتةن مسةا يةه  الطبيب  ي هذا المعمار   من سلا نخا  مجةر  تةان مجترعةاً 

انتجةةاء الرابطةةة السةةببية بةةين سةةلوا النخةةا  اإلجرامةةي  أي لهةةا. ارتكابةةه  بجريمةةة أو لةة  يثبةة خةةخن لةة  يةة    
المتسةةةبب  ةةةي العةةةرر للمةةةريض مةةةن جهةةةة  ومةةةن يخةةةتبه  يةةةه سةةةلوا النخةةةا  اإلجرامةةةي مةةةن جهةةةة أخةةةرى  

 (7)الغير.  المسؤولية الطبية مسؤولية خخاية ال يتحملها إال  اعلها دون أن تمتد إلى 
 الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجزائية الطبية

مساءلة الخخن عن جريمة ما  يعني أن هناا أساس ت  االستناد عليه ليبرر مخروعية توقي  الجزاء  إن
ذا تان تن مواطن م   تبعاً  ض لتت  مسائلته جزائيا نتيجة قيامه ب  عال وامتناعه عن عر  لهذه المسؤولية  وا 

دي  هو يخع  للمسؤولية القيا  ب  عال يعتبرها القانون جريمة    ن الطبيب خ نه خ ن أي مواطن عا
                                                           

الخوارسي  المسؤولية الجنائية  ي قانون العقوبا  واإلجراءا  الجنائية  الجنية للتجليد الجني   عبد الحميدعز الدين الدينااوري  و  (6
 .66  ن 1111اإلستندرية  

 .11  ن 1166الجابري  المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية  دار الجامعة الجديد  للنخر  مار   ( إيمان محمد1
 الدول التي جعل  مبدأ الخرعية من المبادئ الدستورية   درجه عمن مواد القانون األساسي الجلسطيني.( المخر  الجلسطيني سار على نهج 9
 .16  ن 1166خديجا   المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية  دار الثقا ة للنخر والتوزي   األردن   ( اجوان محمد7
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كان أسواء   اً كونه طبيبلذلا عجى من الجزائية  ويخع  بموجب ذلا لقانون العقوبا    ال يمتن أن ي  
ية الجزائية العمدية . هذه المسؤولية التي تنقس  إلى قسمين وهما المسؤولخاااً  طبيباً   أ عمومياً  موظجاً 
 قانوني با  يطلا عليه الخط  الطبي  األمر الذي يد عناتجرض أن تقو  على أساس  (6) .ةعمديوالغير 

 وقعاًء. لتحلين هذا الخط  بتعريجه ومعر ة معيار تقديره  قهاً 
 :الخطأ الطبي الجزائي تعريف-أوال

  جرائ    هو يتعرض لجس  المريض ويسبب د  الطبيب بحت  مهنته يمارس أعمال لو أتاها خخن غيره ع  
العمليةةا  الجراحيةةة التةةي يجريهةةا تاةةن إلةةى حةةد استئاةةال بعةةض األجةةزاء مةةن جسةةد لةةه مال  وجةةرو  نتيجةةة 

المريض  إعا ة التاةاله بةالمواد المخةدر  التةي ياةجها للمةريض الرتباطهةا بةالعالن  وذلةا نتيجةة العتبةار 
 الحا  ي ممارسة األعمال الطبية من عمن أسباب اإلباحة تما هو مقرر  ي جن التخريعا .

الجزائيةة  ةي حالةة ارتكابةه لخطة  أثنةاء ممارسةة  المسةاءلةسةبا  ة ن الطبيةب يتةون عرعةة  وعلى الةرغ  ممةا
 ؟للطبيب الجزائية المساءلةالخط  الموجب األعمال الطبية   ما هو 

 :الخطأ بصفة عامة-1
هةو )إخةةالل الجةةاني بواجبةا  الحيطةةة والحةةذر التةةي تتطلبهةا الحيةةا  االجتماعيةةة( وهةو )عةةد  اتخةةاذ الحيطةةة  

لةذلا مةن أن يةؤدي إذا وجةد  ةي ظةرف الجاعةن أن  والحذر الذي يقتعيه النظا  القانوني وعد  حيلولته تبعةاً 
 (1).يحول دون حدوثها(

محتةواه  عةن كخةلتتعريجةا   عةد  ظهةر   ر العولمةةأما الخط  الطبي   نه نتيجة للتطور السةري   ةي عاة
  ي التعريل التخريعي والتعريل القعائي والتعريل الجقهي. مثنتتو 

 :التعريف التشريعي للخطأ الطبي-2
  اكتجى بوظيجته األساسية وهي للقانون الجلسطيني واستقراء ناواه الجزائية  نجد المخر    الرجو ب -أ

التعريجا    جاء  ناواه خالية من أي تعريل للخط  سن القوانين دون الخوض  ي وع  
ن تان تعرض لمجهو  الخط  باجة عامة  ي قانون العقوبا  رق    47الطبي بختن خان  وا 

عندما نا  على أن )تن من تسبب  ي مو  خخن مخر  162وتحديدا الماد   6391لسنة 
 يبل  درجة اإلهمال الجرمي  بغير قاد من جراء عمله بعد  احتراز أو حيطة أو اكتراث عماًل ال

وتذلا الماد   )يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مد  سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه

                                                           
  ن 1161الماستر  ي الحقوق  جامعة محمد خيعر  الجزائر  بستر     المسؤولية الجنائية للطبيب  رسالة بن  اتأ عبد الرحي )6
2. 
 .11  ن 1111للطبيب  دار متتبة الحامد  األردن  الطبعة األولى    المسؤولية القانونية بباكر الخيخ( 1
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)تن من أتى  عاًل من األ عال اآلتية بطيش أو إهمال من خ نه أن يعرض  أننا  على  179
ذتر  ي الجقر   )هة(  حيا  إنسان للخطر أو باور  يحتمن معها أن يلحا عررًا بخخن مخر ..و 

وتذلا  عن   من نجس الماد  )عالج خخاًا أخذ على نجسه معالجته معالجة طبية أو جراحية(
ه )تعد حيث نن على أن 17 ي الماد   6311لسنة  61   ي قانون العقوبا  رق  المخر   

قد توق   ذا تانإية الناخئة عن الجعن قاد الجاعن ن تجاوز  النتيجة الجرما  الجريمة مقاود  و 
و  قبن بالمخاطر   ويتون الخط  إذا نج  الجعن العار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أ  حاولها

ن عا  حيث اكتجى المخر  بذتر اور وأمثلة مختلجة للخط  بخت عد  مراعا  القوانين واألنظمة.
 اور ورد  على سبين المثال ال الحار. يتاإلهمال وعد  االكتراث وه

 الطبيةةب بهةةذه الاةةور  إذن سيخعةة  للقواعةةد العامةةة التةةي يةةت  تطبيقهةةا علةةى الخةةخن العةةادي  ولكةةن أمةةا  
 اً البةأن يتسةاوى مة  الخةخن العةادي تونةه مط الطبيعة الخااة التي تمتاز بها مهنة الطةب  لة  يعةد مقبةوالً 

المحمةةي مةةن جميةة  بممارسةةة درجةةة أعلةةى مةةن الحيطةةة.  خطةةور  مهنةةة الطةةب القائمةةة علةةى جسةة  اإلنسةةان و 
بخةتن تعتةس  يةه ( 6)الطبيةة القوانين والدساتير  تجرض عرور  تبنةي قواعةد جديةد   ةي المسةؤولية الجزائيةة 

طبيعةةة خطةةور  المهةةن الطبيةةة  مةةن ناحيةةة ومةةن ناحيةةة أخةةرى تةةو ر الحمايةةة الجزائيةةة للمرعةةى مةةن أخطةةاء 
 األطباء التي تهدر حقه   ي الحيا  وسالمة البدن.

  1117( لسةنة 7إلةى القةوانين الخااةة بمهنةة الطةب والمتمثلةة  ةي قةانون الاةحة العامةة رقة ) بالرجو -ب
 تةةرا وسةةذلا.  لةة  يةةرد  يهةةا أي تعريةةل بخةة ن الخطةة  الطبةةي 6374لسةةنة  12وقةةانون أطبةةاء الاةةحة رقةة  

 للجقه والقعاء  ي هذا الجانب. المخر  المهمة
 :القضائي والفقهي للخطأ الطبي المفهوم-ثانيا

 :المفهوم القضائي -1
إال أنةةةه  (1)علةةةى الةةةرغ  مةةةن نةةةدر  األحتةةةا  الاةةةادر  عةةةن المحةةةاك  الجلسةةةطينية  ةةةي خةةةا مسةةةاءلة األطبةةةاء 

األحتا  القعائية نجد أن القعاء الجلسطيني قد سار  ي نجس ما سار  إليه المحاك   ةي  لبعض  و وبالرج
إطةةار لمجهةةو  الخطةة  بعةةض الةةدول العرسيةةة تجمهوريةةة ماةةر العرسيةةة   نجةةد أن القعةةاء الجلسةةطيني قةةد حةةدد 

                                                           
العامة والخااة  ي تن من القانون القعا   وأبو زيتونة  م مون سعيد  مسؤولية الطبيب الجزائية  دراسة تقييميه للقواعد  ( مؤيد محمد6

  يناير 6711األردني واإلماراتي  مجلة الخريعة والقانون  تلية القانون  جامعة األمارا  المتحد   العدد الساب  والخمسين  رسي  األول 
 وما بعدها 112  ن 1167

لطبية نحو حماية قانونية متوازنة ألطراف ( وهو ما أكدته العديد من األبحاث  راج   ي ذلا  إدعيس  معين خحد   األخطاء ا1
 .91-91  ن 44األخطاء الطبية  سلسلة تقارير قانونية  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظال (  رق  
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  (6)لعلميةةة(هةةو إخةةالل الطبيةةب بواجبةةه  ةةي بةةذل العنايةةة الوجدانيةةة اليقظةةة الموا قةةة للحقةةائا االطبةةي  ب نةةه )
األمةةر الةةذي يعنةةي أن القعةةاء الجلسةةطيني اقتاةةر  ةةي تعريجةةه للخطةة  الطبةةي علةةى مجةةرد بةةذل العنايةةة  يمةةا 
يتعلةةةا بةةةالتزا  الطبيةةةب  وأعةةةل إلةةةى ذلةةةا مالحظةةةة أخةةةرى أن أحتةةةا  القعةةةاء الجلسةةةطيني جةةةاء  متسةةةمة 

وهةو مةا برهنةه  ةي حتةة   بالعموميةة دون أن تحةدد الخطة  بمجهومةه الةةدقيا ليتناسةا مة  طبيعةة مهنةة الطةةب.
هةةي التةةي اخترقةة  القواعةةد المسةةل  بهةةا  ةةي الجةةن الطبةةي وذلةةا االسةةتئناف  بةة ن األخطةةاء الطبيةةة )لمحتمةةة 

 (1)بغض النظر عن جسامة الخطر(.
 :المفهوم الفقهي -2

ذلةا االنحةراف  ةي سةلوا )ب نةه  ةه الةبعض هناا عد  تعريجا  وعع  للخط  الطبي مةن قبةن الجقهةاء   عر  
الطبيب المحترف والحرين والمثابر والمؤهن  ولو قورن بةه سةلوا طبيةب أخةر وعة   ةي الظةروف نجسةها 

 (9)الطبيب( التي تان  يها 
تةن مخالجةة أو خةرون الطبيةب  ةي سةلوته علةى القواعةد واألاةول الطبيةة التةي يقعةي )ب نةه  ؛وتعريل أخةر

وقةة  تنجيةةذ العمةةن الطبةةي أو إخاللةةه بواجبةةا  الحيطةةة والحةةذر واليقظةةة  العلةة  بهةةا أو المتعةةارف عليهةةا نظريةةاً 
. هةذه التعريجةا  وغيرهةا تواةلنا إلةى قناعةة (4) التي يجرعها القانون متى ترتب علةى  علةه نتةائج جسةيمة(

واحةةد  أن الخطةة  الطبةةي و ةةا رأي الجقةةه هةةو انحةةراف سةةلوا الطبيةةب وعةةد  التزامةةه ب اةةول وقواعةةد المهنةةة  
يجعلنا أما  مجهو  واس  وغير دقيا   ل  يو ا الجقه لوع  تعريل جام  مان  للخط  الطبي تحال وهو ما 
 القعاء.

ه يسةةاعد  ةةي الواةةول للتعريةةل الجةةام  المةةان    الخطةة   مةةن الممتةةن أن نقتةةر  تعريجةةًا  ةةي هةةذا الاةةدد عل ةة
مهنةةة الطةةب  تجتعةةيهمةةا انحةةراف الطبيةب عةةن السةةلوا الطبةةي العةةادي والمة لوف و )نظرنةةا الطبةي مةةن وجهةةة 

 من يقظة وحذر  لدرجة يهمن  يها الطبيب مريعه مما يسبب إلحاق العرر بالمريض(.
 : معيار الخطأ الطبي وعبء إثباتهالمطلب الثاني

 ر  أول( )للطبيب نتناول  ي هذا المطلب معيار تقدير الخط  الطبي تونه يمثن أساس المسؤولية الجزائية 
  ر  ثاني(.)اإلثبا  وأيعا نبحث  ي إثبا  الخط  الطبي ومن الذي يتلل بعبء 

                                                           
. منخور على الموق  63/16/1166  اادر بتاريخ 1161لسنة  912( حت  محتمة االستئناف المنعقد   ي را  هللا  ي الدعوى رق  6
 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1 . كتروني لمعهد الحقوق بيرزي إللا
. منخور على 63/16/1166الاادر بتاريخ  1161لسنة  912( حت  لمحتمة االستئناف المنعقد   ي القدس  ي الدعوى رق  1

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1الموق  اإللكتروني  المقتجي  بيرزي 

 .63  ن 1166  دار الجامعة الجديد   اإلستندرية  بن تيخه  الخط  الخخاي للطبيب  ي المستخجى العا  ( عبد القادر9
 .11  ن 1111والايدلي  دار المطبوعا  الجامعية   ( السيد عبد الوهاب عر ة  الوسيط  ي المسؤولية الجزائية والمدنية للطبيب7

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1
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 الفرع األول: معيار الخطأ الطبي
إن تحديد الخط  الجزائي يعتبر من المسائن المهمة  ي ظن التطور العلمي الكبير  ي مجال الطةب  وخلةو 

تحديةد معيةار لقيةاس الخطة  الجنةائي    مةن6311لسةنة  61وقانون   6391لسنة  47قانون العقوبا  رق  
  خخاةي أحةدهما ؛نان  قهيةارأيةتنازعه ديده  وهو األمر الذي للطبيب  األمر الذي يد   لمعر ة معيار تح

 واألخر موعوعي نتناول تال منهما على التوالي:
 :الشخصي المعيار-أوال

مهمةاًل  أو  للتعةرف عمةا إذا تةان الطبيةب يقظةاً  (6)ونجسةه و ا هذا المعيار يتعين البحث  ي نية الخخن 
 اً ولةو تةان تا هة و ا هذا المعيار سيحاسب على الخط  الةذي ياةدر منةه حتةى    ذا تان الطبيب يقظاً  (1)

 (9)دون المستوى العادي    نه ال يحاسب إذا ادر منه خط  تا ه أو يسير. ب  أما إذا تان الطبياً أو يسير 
رو ةه الخااةة  المعيار هو الذي يحدد  أي و ا النظر إلى خةخن الطبيةب وظ خخن الطبيب و ا هذا 

وسةين مةةا اعتةاد اتخةةاذه مةن سةةلوا  ةي نجةةس   بالخطةة  مخةوب اةةدر منةه سةةلوابةةين مةن  ة ة ذا تبةةين بالمقارنة
.  ةةال بةةد مةةن األخةةذ باالعتبةةار تا ةةة الظةةروف الخخاةةية مخطئةةاً الظةةروف أنةةه هةةبط بالحيطةةة والحةةذر اعتبةةر 

واأل عال التي تان ينبغي عليه أن يتجنبها لعد  وقو  الخط   ي عوء اةجاته الخخاةية والداخليةة للطبيب 
 لمعر ة مدى توا ر الخط  المستوجب للمساءلة عنه.

لقناعةة مؤيديةه   هذا المعيار على الرغ  من وقوعه  ي عةد  الجاةن بةين الخطة  القةانوني والخطة  األخالقةي
 اءبعض الجقهةت ييد ه لقي واًل إال إذا اتب  سلوا غير أخالقي    ن  ؤ يتون مسالطبيب ال  لخط  واحد وأن  أن ا

 (7) الموعوعي.من المعيار  إليه أنه أكثر عدالً  الذين نظروا ينالجرنسي
 :الموضوعي المعيار-ثانيا

نتيجةةةة لالنتقةةةادا  التةةةي وجهةةة  للمعيةةةار الخخاةةةي الةةةذي مةةةن خةةة ن إعمالةةةه أن يةةةؤدي إلةةةى عةةةد  إخعةةةا  
 ابحثةعةد المهمةن والمسةتهتر للمسةؤولية الجزائيةة طالمةا أن عةميره ال يؤنبةه  وأن البحةث  ةي ذلةا ي  الخةخن 

 ي الظروف الخخاية الداخلية التي ياعب التعرف عليها   هو بهذه الطريقةة يقةد  متا ة   إلةى مةن اعتةاد 
 (1)يسير. إذا ارتكب خط  ولو  هبطبعويعاقب الطبيب الحرين   التقاير بعد  محاسبته

                                                           
 711  ن6321قانون العقوبا   القس  العا   الطبعة الخامسة  دار النهعة العرسية  القاهر    حسني  خر محمود نجيب  6
 32الجابري  مرج  سابا  ن  ( إيمان محمد1
 166( اجوان محمد خديجا   مرج  سابا  ن 9
منخ   المعارف  اإلستندرية  الطبعة ( عبد الحميد الخوارسي  مسؤولية األطباء والايادلة والمستخجيا  المدنية والجنائية والت ديبية  7

 وما بعدها. 26  ن 6332األولى  
 13  ن 1117خرو  قيا  المسؤولية الجزائية الطبيبة  المؤسسة الحديثة للكتاب  لبنان   خير  ( رائد تامن1
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علةةى مةةا سةةبا ظهةةر المعيةةار الموعةةوعي والةةذي بموجبةةه يةةت  قيةةاس الخطةة  مةةن خةةالل مقارنةةة السةةلوا  ءً بنةةا
دًا عةةةن أيةةةة ظةةةروف مجةةةر  الخةةةاطل للطبيةةةب والةةةذي تسةةةبب  ةةةي عةةةرر للمةةةريض بسةةةلوا طبيةةةب يعةةةد نموذجةةةاً 

عةةن خطةة ه يجةةب أن  جنائيةةاً للطبيةةب  لكةةي يعةةد السةةلوا خطةة  ويعةةد الطبيةةب مسةةؤوال ً  ةخخاةةية ذاتيةةة بحتةة
 ةة ن تةةان تةةذلا تةةان  (6)ياةةدر هةةذا الخطةة  بطريقةةة  يهةةا انحةةراف عةةن السةةلوا المةة لوف للطبيةةب العةةادي 

ه  ةي هةذه الحالةة ال يعةد السةلوا المة لوف للطبيةب العةادي   ن ة لنمةوذن مطابقةاً اةدر   أمةا إن اً الخط  متةوا ر 
 هذا المعيار يقو  على المقارنة ما بين ظروف الطبيب مرتكب الخط  م  نموذن أخر مجرد   ال  (1)خط .

بالظروف التي وجد  يها الطبيب المتسبب بالعرر. ولكن هن  بد من تاور سلوا الطبيب العادي محاطاً 
لتةةةالي يؤخةةةذ ن خةةةذ باالعتبةةةار الظةةةروف الداخليةةةة أ  الخارجيةةةة؟ اإلجابةةةة تكمةةةن  ةةةي جةةةوهر هةةةذا المعيةةةار وبا

 (9)المساءلة. التي وجد  يها الطبيب محن  بالظروف الخارجية
 القضاء من معيار الخطأ الطبي موقف-ثالثا
متجا علةى اعتمةاد المعيةار الموعةوعي لتقةدير خطة  الطبيةب  ( 7)ومار  إن القعاء  ي  لسطين و رنسا 

 المعيار المعتمد لتقدير خط  الطبيب هو االعتماد على مسلا الطبيب العادي الذي يجتةرض  يةه أنةه مثةال 
 والحةةذر دون إغجةةال الظةةروف الخارجيةةة التةةي تحةةيط بالطبيةةب المسةةؤول. وهةةذا مةةا قعةة  بةةه محتمةةة ةاليقظةة

 ة مسلا طبيب عةادي إذا وجةد  ةي مثةنر خط  الطبيب وتعيين واجباته يتون بمقارنتقدي)بالقول االستئناف 
لةه ثقةة  الظروف أو مقارنة مسلا الطبيب األخاائي إذا وجد  ةي مثةن هةذه الظةروف ألن األخاةائي مثلةه

 (1)لتخااه( لها وزنها عند تقدير ميعاد الخط  نظرًا  ةخاا
 الفرع الثاني: إثبات الخطأ الطبي

الخط  الطبي هو رتن األساس للقول بوجود المسؤولية الجزائيةة للطبيةب مةن عدمةه    ننةا سةنتناول باعتبار 
 المقاود ب ثبا  الخط  الطبي والتعرف على من يلقى عليه عبء إثبا  هذا الخط .

 

                                                           
 .96( عبد القادر بن تيخه  مرج  سابا  ن 6
 .91  ن 1166الخط  الطبي أثناء التدخن الطبي  رسالة ماجستير  جامعة مولود معمري  الجزائر   بلعيد  ( بوخرس1
الخط  المهني والخط  العادي  ي إطار المسؤولية الطبية  منخورا  الحلبي الحقوقية  لبنان  الطبعة األولى   الحلبوسي  ( إبراهي  علي9

 .91  ن 1114
المسؤولية الجزائية للطبيب  ي التخري  الجلسطيني  رسالة الماجستير  ي القانون العا   جامعة  إسماعين  ( عاا  محمود عبد هللا7

 .16  ن 1161   لسطين-األزهر  غزه 
. منخور لدى 61/11/1166  الاادر بتاريخ 1161لسنة  977( حت  محتمة االستئناف المنعقد   ي را  هللا  ي الدعوى رق  1

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1المقتجي  مرج  سابا  
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 :إثبات الخطأ الطبي مفهوم-أوال
القةانون علةى اةحة واقعةة قانونيةة اإلثبا  عامة هو إقامة الدلين أما  القعاء ب حدى الطةرق التةي يحةددها 

هةذا  (6) ةقانونيةثةار م لما يترتب علةى ثبوتهةا مةن خر نظراً د طر ي الخاومة وينترها الطرف اآليدعيها أح
)المحاولةةةة إلعةةاد  واةةةياغة الوقةةةائ   يعنةةي الجنةةائي:  هةةةو يمةةا يتعلةةةا  ةةي الخةةةا المةةدني  أمةةةا  ةةي الميةةةدان 

 الواول إلى الحقيقةة   يتسة  اإلثبةا   يهةا بالاةعوبة والتعقيةد نظةراً واألحداث  ي عملية مرتبة يقاد منها 
 (1) لكونه يتوجه إلى إنتان الواق  الذي انقعى  ي زمن الماعي(.

وبةالرجو  إلةةى إثبةةا  الخطةة  الطبةةي  يقاةةد بةةه )أن البحةةث يةت  مةةن خةةالل الملةةل الطبةةي الةةذي يحتةةوي علةةى 
الملةةل   سةةاخولةةه إلةةى المر ةةا الاةةحي والةةذي يطلةةا عليةةه جميةة  األوراق الثبوتيةةة المتعلقةةة بةةالمريض منةةذ د

تجةاه المةريض  االطبي  والذي يت   يه تدوين جمي  األ عال واإلجراءا  التي اةدر  مةن الطبيةب المعةالج 
علةةى سةةلوا الطبيةةب اتجةةاه المةةريض(. مةة  الت كيةةد  ةةي هةةذا اإلطةةار علةةى تةةون  واعةةحاً  والةةذي يعتبةةر دلةةيالً 

عمليةةة إثبةةا  الخطةة  الطبةةي البةةد أن تتةةوا ر  يهةةا أدلةةة تقةةو  علةةى أسةةاس الجةةز  واليقةةين بتةةوا ر الخطةة    ةةال 
مجال لمجرد الخا والظن والتخمين  والبد أن يستند اإلثبةا  إلةى وقةائ  دقيقةة ولةيس مجةرد معطيةا  يمتةن 

ونعةةيل إلةةى ذلةةا أن الوسةةائن والطةةرق المسةةتخدمة  ةةي إثبةةا  الخطةة  الطبةةي تختلةةل  (9)عتسةةها. ا  إثبةة
 جيمةا يتعلةا  . نيةة وأخةرى باختالف طبيعة هذا الخط   وذلا راج  لكونها تنقس  إلى أخطاء إنسانية عاديةة 

 هةةي تلةةا التةةي يسةةتطي  القاعةةي أو وتيةةن النيابةةة إثباتهةةةا  (مةةا يتعلةةا باألخطةةاء العاديةةة األول )أيبةةالنو  
 .نواكتخا ها دون الحاجة لالستعانة بخبراء متخاايباستخدا  الطرق القانونية لإلثبا  

 تكةةةون  يهةةةا الحاجةةةة ملحةةةة لالسةةةتعانة بةةةالخبر    ( الجنيةةةةوهةةةي األخطةةةاء )مةةةا النةةةو  الثةةةاني مةةةن األخطةةةاء أ
وهةذا مةا نجةد مرجعيتةه  (7)التي تمتن من حن المسائن الطبيةة المطروحةة.باعتبارها وسيلة اإلثبا  الوحيد  

ه )يستعين وتين التي تنن على أن   ؛من قانون اإلجراءا  الجزائية الجلسطيني 17القانونية  ي نن الماد  
المنتةدب النيابة العامة بالطبيب المختن وغيره من الخبراء إلثبةا  حالةة الجريمةة المرتكبةة  ويقةو  الطبيةب 
 وللمحقةةةا   لةةةذلا وغيةةةره مةةةن الخبةةةراء باتخةةةاذ اإلجةةةراءا  الالزمةةةة تحةةة  إخةةةراف الجهةةةة المختاةةةة بةةةالتحقيا

الحعور أثنةاء مباخةر  أعمةال الخبةراء  إذا قةدر أن ماةلحة التحقيةا تقتعةي ذلةا(. الجةدير ذتةره أيعةا أن 

                                                           
 .7  ن 6331اإلثبا   ي المواد المدنية  دار النهعة العرسية  الطبعة الثانية   الخرقاوي  ( جمين6
النظرية العامة للمسؤولية الطبية  ي التخريعا  المدنية ودعوى التعويض الناخئة عنها  دار الجتر الجامعي   حنا  ( منير رياض1

 .114  ن 1166اإلستندرية  الطبعة األولى  
 .161  ن 1161المسؤولية المدنية للطبيب  رسالة ماجستير  جامعة مولود عمري  الجزائر    ريحة  ( تمال9
 .11  ن 1166مسؤولية المستخجيا   ي المجال الطبي  رسالة ماجستير  جامعة مولود معمري   عميري   ريد ( 7
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هةا ب حالةة القعةية إلةى لجنةة طبيةة النيابة العامةة عنةدما تتقةد  إليهةا الخةتوى مةن المتعةرر   نهةا تتعامةن مع
 (6)عدمه. مختاة للبحث حول توا ر اإلهمال الطبي من 

 :الخطأ الطبيثانيا. عبء إثبات  
   ةة ن 1116لسةةنة  (9)( مةةن قةةانون اإلجةةراءا  الجزائيةةة الجلسةةطيني رقةة  6بةةالرجو  إلةةى نةةن المةةاد  رقةة  )

ومباخةةرتها دون غيرهةةا إال  ةةي الحةةاال   ةالجزائيةةالةةدعوى ب قامةةة  النيابةةة العامةةة هةةي الجهةةة المخولةةة قانونةةاً 
 د األان العا   ما هو الوع  بالنسبة للخط  الطبي؟ع  المبينة  ي القانون. هذا ي  

النيابة العامة و ا األان العا  هي التي تتولى عبء اإلثبا  تااحبة اختاةان ب قامةة  نإ القوليمتن 
إثبا  ارتكةاب الطبيةب  عبء نإ حيثطبا على إثبا  الخط  الطبي  الدعوى الجزائية    ن األمر نجسه ين

 للخط  الطبي إلقامة المساءلة الجزائية بحقه  ملقى على عاتا النيابة العامة. 
ونود هنا أن نخير إلى أمر ها  يتعلا بالتجرقة بةين مةا إذا تةان التةزا  الطبيةب تجةاه المةريض التةزا  بتحقيةا 

لةن تحةدث أي تغييةر بخة ن عةبء إثبةا   ةمثن هةذه التجرقة أن علىالت كيد أ  التزا  ببذل عناية؟ م    نتيجة
الخطةةة  الطبةةةي تونةةةه سةةةيبقى ملقةةةى علةةةى عةةةاتا النيابةةةة العامةةةة اةةةاحبة االختاةةةان األاةةةين  ةةةي تحريةةةا 

 (1)الجزائية. الدعوى 
هةةذا هةةو األاةةن  تةةون الطبيةةب ال يعةةمن خةةجاء المةةريض  والعمةةن  عةةد  وي   :الطبيززب ببززنل عنايززة التزززام-1

الطبيةةب بخةجاء المةةريض مةن علتةةه  ولكةن تةةن مةةا  لتةةز يالطبةي قةةائ  علةى الحةةدس والتخمةين  ةةال يتاةور أن 
يلتةةةز  بةةةه أن يقةةةو  بمةةةا يجةةةب عليةةةه مةةةن التزامةةةا   ةةةي حةةةدود المهنةةةة  وهةةةو مةةةا يعةةةرف بةةةالتزا  الطبيةةةب ببةةةذل 

 6391لسةنة  47( من قانون العقوبا  الجلسطيني رقة  196ا هو نن الماد  رق )وما يؤتد ذل (9)العناية.
التةةي تةةنن علةةى )وأن يعتنةةي العنايةةة المعقولةةة لةةدى قيامةةه بجعةةن ذلةةا( وهةةي  ةةي حقيقةةة األمةةر عبةةار  غيةةر 

من المذتر  التمهيديةة لمخةرو   62واعحة بما يتجي لتحديد طبيعة هذا االلتزا   األمر الذي حسمته الماد  
المهةةةن الاةةةحية بقولهةةةا)يلتز  مةةةزاول المهنةةةة  ةةةي تعاملةةةه مةةة  المةةةريض ببةةةذل العنايةةةة اليقظةةةة التةةةي تتجةةةا مةةة  

(.  المخةةر  تبنةةى هنةةا التةةزا  الطبيةةب ببةةذل العنايةةة  وهةةو نتيجةةةاألاةةول المتعةةارف عليهةةا وال يلتةةز  بتحقيةةا 
ببةذل العنايةة ال  ملتةز أن الطبيةب  ةي معظة  حاالتةه )أحتامه موقل القعاء الجلسطيني الذي جاء  ي أحد 

                                                           
(  ي هذا السياق  ومما يجدر ذتره يالحظ أن أغلب الردود الاادر  عن اللجنة الطبية المختلة من وزار  الاحة  ي غز  أو العجة 6

ى وذويه  بخاون وقو  خط  طبي  نجدها تحمن هذه الاياغة )إن الغرسية والمتلجة بالتحقيا  ي الختاوى التي تقد  من المرع
 .91ورد  ي: إدعيس  معن  مرج  سابا  ن  (.األخطاء التي نتج  ل  تكن |خطاء طبية إنما هي معاعجا  طبيعية ليس إال

 .611  ن 1161الطبعة األولى     لسطين-الوليد  خر  قانون اإلجراءا  الجزائية  الجزء األول  درش إلدخال البيانا   غزه  ( ساهر1
 .11مسؤولية المستخجيا   ي المجال الطبي  مرج  سابا  ن  عميري  (  ريد 9
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. وهو نجس موقل القعاء الماري الذي سار عليه  ي العديد مةن أحتامةه الاةادر  (6)بتحقيا نتيجة....(
عنه  األمر الذي يترتب عليه  ي هذه الحالة  أنه يتعين على النيابة العامة إثبا  أن الطبيةب لة  يقة  ببةذل 

 )1)عنه.ه  والمتمثلة  ي إهماله وانحراف سلوته وارتكابه للخط  الطبي والعرر الناتج العناية المطلوبة من
وهي حاال  تختمن على التزا  الطبيب بتحقيا نتيجة معينة  مثةن عمةن  :الطبيب بتحقيق نتيجة التزام-2

طبيةب األسةنان حيةث يلتةز  بتقةدي  األسةنان الاةناعية المطلوبةة وهةو يمثةن التةزا  بتحقيةا نتيجةة  تمةا يلتةز  
 )9) العناية.بترتيبها  ي متانها الاحيأ وهذا التزا  ببذل 
 للطبيبأركان المسؤولية الجزائية المبحث الثاني: 

المعنةوي. وهي الرتن المادي والرتن   البد من توا ر األرتان العامة للجريمة للقول بقيا  المسؤولية الجزائية
 وهو ما سنعمن على تجايله وتحليله من خالل مطلبين: (7)

 األول: الركن المادي للخطأ الطبيالمطلب 
مةن عةرور  تةوا ر عنااةر  ؛للمسةؤولية الجزائيةةإن المسؤولية الجزائية للطبيب ال تخرن عن القواعةد العامةة 

الرتن المادي المتمثلة  ي الخط  الطبي والعرر والعالقة السببية التي ترسطهما  وهو ما سيت  تجايله مةن 
 .اآلتيينالجرعين خالل 

 ألول: صور السلوك في الخطأ الطبيالفرع ا
إذا تةةان الخطةة  الطبةةي هةةو انحةةراف سةةلوا الطبيةةب وعةةد  التزامةةه بقواعةةد وأاةةول المهنةةة باإلهمةةال أو عةةد  

  نه يتطلةب منةا توعةيأ اةور السةلوا  (1)برعونة. االحتراز أو مخالجة اللوائأ والقوانين أو ممارسة عمله 

                                                           
  ورد لدى 11/17/1161  الاادر بتاريخ 1113  لسنة 614( حت  محتمة االستئناف المنعقد   ي را  هللا  ي الدعوى رق  6

 المقتجي  مرج  سابا.
المسؤولية الجنائية لألطباء  أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية  المجلة النقدية لكلية الحقوق  عدد  الجيرن  ( بوريس1

 .114  ن 1112 مولود معمري خان  جامعة 
 .613  ن 1113  دار الكتاب القانوني  اإلستندرية  -دراسة مقارنة  –خميس  المسؤولية الطبية عن  عن الغير  ( عالء الدين9
( إن قيا  المسؤولية الجزائية يحتان لتوا ر جريمة مرتكبه تتوا ر على أرتانها العامة وهي الرتن المادي والمعنوي   ي حين أن الرتن 7

القانوني تان محن خالف  قهي بين من اعتبره رتنا  ي الجريمة  وسين من اعتبره أساس الوجود وال يمتن أن يتون رتن من أرتانها 
ن يتون الخالا عنار  يما خلا. للمزيد حول هذا الخالف راج : عبد السال  بنحدو  الوجيز  ي القانون الجنائي ألنه ال يمتن أ

 .611المغرسي  مرج  سابا  ن 
 .31  ن 1114هخا   األخطاء الطبية  سلسلة  ي الطب الخرعي  مطاب  الوالء الحديثة   ( عبد الحميد  رن1
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 ةي  تحديةداً  (6)الاةحية   ي هذا الخط   وسنقتار هنا على ما ورد  ي المذتر  التمهيديةة لمخةرو  المهةن 
 عد من قبين الخط  الطبي وهي:  عد  اور على سبين المثال ت  خر   ( حيث أورد الم  11الماد  )

 :تشخيص أو العالج أو نقص المتابعةفي ال الخطأ-أوال
جةةراء الكخةةل الطبةةي علةةى  ؛مةةن مراحةةن العمةةن الطبةةي وهةةي   أوجةةز ثةةالثو يهةةا نجةةد المخةةر    التخةةخين وا 

مجرد الخط   ي  تساؤل  هنطر  ث  معر ة سبب العلة التي يعاني منها  ي اور  واحد . وهنا ي    المريض
 التخخين  ي حد ذاته موجب للمسؤولية على الطبيب؟ 

المسةتقر عليةه أن الخطة   ةي التخةخين ال نةه مةن إوقل الجقه والقعاء الجرنسي  حيث اإلجابة تكمن  ي م
معاقةةب عليةةه. مةةا لةة  يتةةن الخطةة   ةةي التخةةخين نةةاج  عةةن جهةةن واعةةأ وا همةةال  اجنائيةة ئةةاً عةةد بذاتةةه خطي  

 (9)وجنائيًا.  مدنياً  والً ؤ مس  يابأ عندها الطبيب (1)مغتجر أو خط  غير   جسي 
 :في العالج الخطأ-ثانيا

ولكةةن حريتةةه يجةةب أن تكةةون منسةةجمة مةة  التزامةةه  (7)المناسةةب   الطبيةةب لةةه الحريةةة  ةةي اختيةةار العةةالن 
 (1)وطريقته. ب تبا  األاول الطبية المستقر   وأن يلتز  بواجب الحيطة والحذر أثناء اختيار العالن 

 :نقص المتابعة أو نقص اإلشراف مرحلة-ثالثا
يتبة  األاةول العلميةة المقةرر    ن أهمن الطبيب  ي هةذه المرحلةة أو أغجةن واجبةا  الحيطةة والحةذر  أو لة  

 لخط  يستوجب المسؤولية. يعد مرتكباً 
أو دون اتخةةاذ االحتياطةةا   اآلالت أو أجهزززص صززحية دون علززم كززاف بطريقززة االسززتعمال  اسززتخدام-رابعززا

وقد ا ترض القعةاء   ذلا يعد من قبين الخط  الطبي الكجيلة بمن  حدوث عرر جراء هذا االستعمال    ن  
 .الطبيب بمجرد حدوث العرر هذا الادد خط الجرنسي  ي 

 
 

                                                           
اج   خلل  محمد موسى  التخريعا  الاحية  منخورا  جامعة القدس المجتوحة  األردن  ( للتوس  حول التخريعا  الاحية ر 6

 وما بعدها. 691  ن 1167
 .614للتجرقة بين الخط  المغتجر والغير مغتجر راج : عالء الدين خميس  مرج  سابا  ن  )1
 .111  ن 1111جديد   محمد حسن قاس   إثبا  الخط   ي المجال الطبي  اإلستندرية  دار الجامعة ال (9
( المخر    الجلسطيني ل  ينن اراحة على حرية الطبيب  ي اختيار العالن ولكن تستقى هذه الحرية مما استقر عليه العرف الطبي 7

 والعادا  الطبية المتبعة  ي العالن.
للمهنيين  الجزء األول  منخورا  مناور  الخط  الطبي  ي العالن  المجموعة المتخااة  ي المسؤولية القانونية  ( محمد حسين1

 .713  ن 1117الحلبي الحقوقية  لبنان  بيرو   
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 الثاني: الضرر والعالقة السببية الفرع
وهمةةا يمةةثالن إلةةى جانةةب الخطةة  الطبةةي عنااةةر الةةرتن المةةادي الواجةةب توا رهمةةا للقةةول بوجةةود المسةةؤولية 

 بالتحلين والتجاين. اسنتناوله الجزائية للطبيب
 .الضرر-أوال

يمثن العرر  ي حقيقته العنار الثاني مةن عنااةر الةرتن المةادي. وهةو بوجهةه العةا  يمثةن )األذى الةذي 
 كةةانأياةيب الخةةخن  ةةي حسةمه أو مالةةه أو خةةر ه أو  ةةي ماةلحة مخةةروعة لةةه أو حةةا مةن حقوقةةه سةةواء 

والعرر  ي قانون المخالجا  المدنية البريطةاني السةاري  (6) هذا الحا يقدر بقيمة مالية أ  ل  يتن تذلا(.
)المةةو  أو الخسةةار  أو التلةةل الةةذي يلحةةا بمةةال أو سةةلب  هةةو6377لسةةنة  91المجعةةول  ةةي  لسةةطين رقةة  

 (1). أو ما يخبه ذلا من العرر أو الخسار ( السمعةبراحة أو اإلعرار 
يسةتتب  ذلةا  الخةخن وقةدحالة ناتجة عن  عن طبةي يلحةا األذى بجسة  )ب نه ف عر ي    :أما العرر الطبي

 (9) نقاا  ي مال الخخن أو  ي عواطجه ومعنوياته(.
خر محن جدل قانوني م  أعل إلى ذلا نو  ومعنوي   مادي :نينوعينقس  العرر إلى  :الضرر أنواع-1

 على التوالي:                                                     امنه تن  تجوي  الجراة( سنتناول )هو 
اإلخةةالل بماةةلحة للمعةةرور  ذا  قيمةةة ماليةةة(.  المسةةاس بجسةة  ب نةةه ) ويعةةرف المززادي:الضززرر  -أ

المةةريض أو إاةةابته تترتةةب عليةةه خسةةار  ماليةةة تتمثةةن  ةةي نجقةةا  العةةالن وعةةد  القةةدر  علةةى مزاولةةة 
لةةةذلا  قةةةد أقةةةر القعةةةاء الجرنسةةةي بتعةةةويض  وتطبيقةةةاً  (7)الكسةةةب. العمةةةن أو إعةةةعاف قدرتةةةه علةةةى 

الماةةاب عةةن العةةرر المةةالي الةةذي ياةةيبه  وذلةةا بتعويعةةه عةةن النجقةةا  الماليةةة الالزمةةة للعةةالن 
 (1) وخراء األدوية واألجهز  الطبية وغيرها مما يعين المعرور على الحيا  اليومية.

 ي خعوره وعاطجتةه أو ترامتةه  ومثالةه  آال بوهو الذي يايب الخخن  :األدبي)المعنوي( الضرر -ب
الخةةةعور بالمعانةةةا  والعجةةةز  ويتةةةرج  إلةةةى الواقةةة  الخةةةارجي مةةةن خةةةالل المسةةةاس بسةةةالمة الجسةةةد أو 

 نجسيه ناتجة عن تخوها  الجسد. مال إاابته بالعجز  وما يلحا بالجسد من 

                                                           
-الاراير   الت مين من المسؤولية المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية  دار وائن للنخر والتوزي   األردن ( أحمد عبد الكري  موسى6

 697  ن 1161  الطبعة األولى  -عمان
 .927  ن 6377لسنة  91المدنية رق  ( قانون المخالجا  1
-الرياض-المسؤولية المدنية والجنائية  ي األخطاء الطبية  جامعة األمير نايل للعلو  األمنية  السعودية  المعايطة  ( مناور عمر9

 12  ن 1117األولى   الطبعة
 .691الاراير   مرج  سابا  ن  ( أحمد عبد الكري  موسى7
 .694الاراير   نجس المرج  السابا  ن  ( أحمد عبد الكري  موسى1
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عد أمةرا محققةا يجةب التعةويض عنةه. وعةرف تجويتها ي   عد الجراة أمر محتمن  إال أنت   :الفرصة تفويت-ج
 ةةي أحةد أحتامةةه )أن مةو  المريعةةة  ذلةا تطبيقةةه مةن قبةةن القعةاء الجرنسةةي  ةي عةةد  مناسةبا   حيةةث أقةر  

الماابة بحساسية عالية تان من الممتن أن ينتج أيعا من استعمال أي نو  أخر من الدواء  ولكن لجةوء 
ا ماد  األ اتزين  زاد من مخاطر واحتماال  حدوث هذا الحادث  وسذلا الطبيب المخدر للتخدير عن طري

المريعةةةة قةةةد  اتةةة   راةةةتها بالحيةةةا   وهةةةذا العةةةرر يعةةةد علةةةى عالقةةةة مباخةةةر  مةةة  تسةةةر  طبيةةةب  و ةةةا ب  ةةة ن
 .(6)التخدير( 

المسةؤولية الجزائيةة للطبيةةب ال بةد أن تتةةوا ر  ةي العةرر مجموعةة مةن الخةةرو  للقةول ب :الضزرر شزرو -2
 الطبي وهي: هئخطعن 

 وهي هنا حا اإلنسان  ي تكامن جسمه. :بمصلحة مشروعة اإلخالل-أ
أن يتون العةرر قةد وقة  بالجعةن أو أن يتةون العةرر  ةي المسةتقبن متةى  أي محققًا:يكون الضرر  أن-ب

 (1)الوقو . تان محقا 
أي أن يتةةون ناتجةةا عةن خطةة  الطبيةةب  الةةذي ال يسة ل إال عةةن نتةةائج تدخلةةه  :يكززون الضززرر مباشززراً  أن-ج

 (3)السببية. الطبي  وهذا الخر  نتيجة حتمية لعالقة 
 :السببية عالقة-ثانياً 

مةةةن العةةةروري ارتبةةةا  العةةةرر بالخطةةة  الطبةةةي للقةةةول بقيةةةا  المسةةةؤولية الجزائيةةةة  يمةةةا يعةةةرف باسةةة  العالقةةةة 
هةي هةذه األسةباب؟ ومةا هةو معيةار  مةا ألسباب أجنبية تؤدي إلى قطعها. السببية  هذه العالقة قد تتعرض 
 الجلسطيني؟السببية  ي التخري  والقعاء 

 :انقطاع الرابطة السببيةؤدي إلى األسباب األجنبية التي ت -2
ه لةة  يتطةةرق لهةةذه األسةةباب  ولكةةن بةةالرجو  للناةةون القانونيةةة بةةالرجو  ألحتةةا  القعةةاء الجلسةةطيني نجةةد أن ةة

األسةةباب األجنبيةةة    نجةةد أن  1161مةةن القةةانون المةةدني الجلسةةطيني لعةةا   626المةةاد   الجلسةةطينية وتحديةةداً 
 وهي: النقطا  الرابطة السببية توجز  ي ثالثة أسباب

 .(7)الججائي( القو  القاهر  )الحادث  -أ
 خط  المعرور. -ب

                                                           
 .16  ورد  ي تتاب: المعايطة  مناور  مرج  سابا  ن 19/16/6331( حت  لمحتمة استئناف باريس بتاريخ 6
 .112  ن 1113الطباخ  جرائ  الخط  الطبي والتعويض عنها  دار الجتر الجامعي  القاهر   ( خريل1

 بعدها. وما-7السببية  ي القانون الجنائي  دراسة تحليلية مقارنة  دار الجتر العرسي  الطبعة الثانية  ن  عبيد  رؤوف9)
 .344  ن 6346النظرية العامة للقانون الجنائي  منخ   دار المعارف   بهنا   ( راج  للتوس : رمسيس7
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 خط  الغير. - 
  :ية في التشريع والقضاء الفلسطينيمعيار السبب-2
أمةا  تعةدد النظريةا  التةي قيلة   ةي العالقةة السةببية بةين  :السببية فزي التشزريع الفلسزطيني رابطة -أ

وباسةةتقراء ناةةون القةةوانين  (6)الجنةةائي  الخطةة  والنتيجةةة )العةةرر( و قةةا للقواعةةد العامةةة للقةةانون 
عةرور  إليةراد معيةار  لة  يةر   6311لسنة  61 رق  قانون ال  ي  النا ذ   ي  لسطين  نجد أن المخر   

ن تةةةان تبنةةةوتةةةرا األمةةةر للجقةةة  خةةةان بالسةةةببية أحيانةةةا نظريةةةة تعةةةادل  ىه والقعةةةاء ت اةةةن عةةةا   وا 
   ةي قةانون العقوبةا  رقةة  مةن نجةس القةانون. أمةا المخةر    971األسةباب وهةو معةمون نةن المةاد  

أكثةر مةن نظريةة   جةي الجقةر  )أ( أخةذ بنظريةة  163 ي نن الماد   تبني  نجده  6391لسنة  47
السةبب  عةن  يهةا حةدثت )د( تعادل األسباب  والجقر  )ن( أخذ بنظريةة السةبب المتحةرا  أمةا الجقةر  

 بنظرية واحد   ي الرابطة السببية. لألخذ  ل  يحس  رأيه المالئ   وهذا داللة على أن المخر   
 :في القضاء الفلسطينيعالقة السببية  -ب

عمد القعاء الجلسطيني إلى التماخي م  الجتر الجنائي الحديث وذلا باألخذ بنظريةة السةبب المالئة   وهةو 
بالرجو  لبعض األحتةا  الاةادر  عنةه.  جةي حتة  لمحتمةة االسةتئناف  ةي را  هللا قعة   ما يتعأ لنا جلياً 

 ي جريمة القتن ال يتجي إسناد  عن القتن إلى الجاعن بن يجب إسةناد و ةا  المجنةي عليةه علةى الجعةن إال )بالقول 
 عةةن  لةىخل  عوامةن أجنبيةة عوعليةةه إذا تةدا   ةي القتةةن إذا تةان القاةد الجنةائي متةوا راً  إذا تانة  الواقعةة خةروعاً 

عالقةةة السةةببية ال تنقطةة  بةةين الجعةةن والنتيجةةة إال إذا تانةة  هةةذه العوامةةن غيةةر م لو ةةة  ويسةةتوي  ةةي  الجةةاني  ةة ن  
 .(1)أو معاار ( الحقة  إماخارجية سابقة على الجعن الجرمي ذلا أن تكون هذه العوامن ال

 :للخطأ الطبي ارتكابهالجرائم التي يمكن إسنادها للطبيب نتيجة ثبوت  - 
الطبةةي  تةةن أن يةةت  إسةةنادها للطبيةةب نتيجةةة ارتكابةةه للخطةة وهنةةا يمتةةن أن نةةورد عةةد  اةةور للجةةرائ  التةةي يم 

 والنتيجة اإلجرامية: ارتكبهوقيا  العالقة السببية بين الخط  الذي 
 نتيجةةة الخطةة  الطبةةي  ةة ن الطبيةةب يسةة ل عةةنإذا تحققةة   التسززبب ريززر العمززدي فززي الوفززاص: -

 6391لسةةنة  47( مةةن قةةانون العقوبةا  رقةة  162إعمةةااًل لةةنن المةاد  ) (ةجريمةة غيةةر عمدية)
 .6311لسنة  61( من قانون 979والتي يقابلها الماد  )
                                                           

والكا ي  السبب األقوى  السبب األخير  راج  لالستجاد : إبراهي  ( وهي تتمثن  ي أرس  نظريا   تعادل األسباب  السبب المالئ  6
محمد  عالقة السببية  ي قانون العقوبا   دراسة تحليلية على عوء الجقه والقعاء  دار النهعة العرسية  القاهر    محمد إبراهي 

 وما بعدها. 62  ن 1114
  ورد  ي 16/61/6332  الاادر بتاريخ 6332  سنة 411زائية رق  ( حت  محتمة االستئناف المنعقد   ي را  هللا  الدعوى الج1

 موق  المقتجي اإللكتروني  مرج  سابا.
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إذا نجةة  عةةن سةةلوته مساسةةًا بجسةةد المةةريض  يسةة ل عنةةدها عةةن  جريمززة إيززناء ريززر عمززدي: -
لسةنة  47ون العقوبا  رقة  ( من قان177و179)جريمة إيذاء غير عمدي( و قًا لنن المواد )

( مةة  اكتجةةاء المخةةر   ةةي 6). 6311لسةةنة  61( مةةن قةةانون رقةة  977ويقابلهةةا المةةاد  ) 6391
باحتمةةةال وقةةةو  العةةةرر لقيةةةا  المسةةةؤولية الجزائيةةةة  6391لسةةةنة  47مةةةن قةةةانون  179المةةةاد  

تتطلةب للطبيب وهو موقل محمود من المخر  تونه أدرجها بذلا تح  جرائ  الخطةر التةي ال 
 وقو  العرر الجعلي وهو يساه  بقم  مثن هذه األعمال قبن وقوعها.

 :المعنوي في الخطأ الطبيالمطلب الثاني: الركن 
ال يتجي لقيا  الجريمة من الناحية القانونية ارتكاب الجاعن لماديا  الجريمة  بةن يتعةين تةوا ر رابطةة نجسةية 
بين ماديا  الجريمة والجاني  هذه الرابطة هةي التةي يطلةا عليهةا الةرتن المعنةوي للجريمةة الةذي يتمثةن  ةي 

اإلراد  أه  هذه العناار.  الجةاني هةو الةذي اتجهة   برتوتعالجريمة  عناار نجسية تسيطر على ماديا  
 وقةد-عمديةةجريمةة -إرادته اآلثمة إلى ارتكاب السلوا اإلجرامةي  وقةد تكةون هةذه اإلراد  قاةدية أي عمديةة

تكةةون عةةن طريةةا الخطةة   نتةةون أمةةا  جريمةةة غيةةر قاةةدية رتنهةةا المعنةةوي الخطةة  الغيةةر قاةةدي أو الغيةةر 
 عمدي.

  الجلسةةطيني سةةواء  ةةي قةةانون غيةةر عمديةةة يرتكبهةةا الطبيةةب  وأمةةا  إحجةةا  المخةةر   وطالمةةا نحةةن أمةةا  جريمةةة 
 وعمةد بةدالً   عةن اسةتخدا  تعبيةر الخطة  الغيةر عمةدي 6311لسمة  61أو  6391لسنة  47العقوبا  رق  

مةةةن ذلةةةا إلةةةى اسةةةتخدا  اةةةور متعةةةدد  داخةةةن ناواةةةه بتعبيةةةر اإلهمةةةال والرعونةةةة وغيرهةةةا عمةةةد الجقةةةه إلةةةى 
 تناولها من خالل  رعين متتاليين.تجميعها وسن

 الرعونة واإلهمال أو عدم العنايةالفرع األول: 
 :الرعونة-أوال

التبار وسوء التقدير  وهي عد  إدراا الجاني لحقيقةة األخطةار التةي تنةتج عةن  هي نو  من الطيش وعد 
أو هةي سةوء تاةرف  (1)الجةاني. لمعيةار الرجةن المتوسةط  ةي مثةن ظةروف   عله إذا ل  يقةدر العواقةب و قةاً 

وعد  تقدير الوع  تما هو متب   ي األحوال العاديةة  وهةي سةوء تقةدير ونقةن المهةار  أو الجهةن الجاعةأ 

                                                           

تةةن مةةن تسةةبب  ةةي مةةو  خةةخن مخةةر بغيةةر قاةةد مةةن جةةراء عملةةه بعةةد  ) علةةى 6391لسةةنة  47( مةةن قةةانون 162( تةةنن المةةاد  )6
تبر أنه ارتكب جنحةة ويعاقةب بةالحبس مةد  سةنتين أو بغرامةة قةدرها احتراز أو حيطة أو اكتراث عماًل ال يبل  درجة اإلهمال الجرمي  يع

مةةن سةةبب مةةو  أحةةد عةةن إهمةةال أو قلةةة احتةةراز أو عةةن عةةد  علةةى ) 6311لسةةنة  61( قةةانون رقةة  979(. وناةة  المةةاد  ).مائةةة جنيةةه
 (.مراعا  القوانين واألنظمة عوقب بالحبس من ستة أخهر إلى ثالث سنوا 

 .199الوجيز  ي القانون الجنائي المغرسي  مرج  سابا  ن حدو   بن ( عبد السال 1
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وتعنةي تةذلا سةةوء التقةدير ونقةن الخبةر  والمهةةار  والخجةة وسةوء  ةةي  (6)المهنةة. بمةا يجةب معر تةه ب اةةول 
 (1)والدراية. التارف أو عد  الحذق 

الجةةةاني يقةةةو  بسةةةلوا إيجةةةابي أو سةةةلوا سةةةلبي دون أن يتباةةةر بالنتيجةةةة غيةةةر  لهةةةذه الاةةةور    ةةة ن   وو قةةةاً 
المخةةروعة التةةي قةةد يةةؤدي إليهةةا سةةلوته   الجاعةةن يغلةةط أو يجهةةن  ةةي ظةةروف تةةن واقعةةة تةةان يجةةب عليةةه 

 ي.أهمن اكتساب العل  العرور   ي أنه هؤ هنا خط نحاري. حيث اإللما  بالعل  العروري دون وقو  عرر
ومةن األمثلةةة علةةى حةاال  الرعونةةة قيةةا  الطبيةب بةة جراء عمليةةة جراحيةة ونسةةيان مقةةن أو مخةر  طبةةي  ةةي 
بطةةن المةةريض  أو إعطةةاء المةةريض جرعةةة مةةن المخةةدر أكثةةر مةةن الالزمةةة إلجةةراء العمليةةة. مةة  اإلخةةار  هنةةا 

 (9)(. اإلهمالتح  مسمى )الطيش و  6391لسنة  47إلى أن هذه الاور  ورد   ي قانون العقوبا  رق  
 :أو عدم االنتباه أو عدم العناية ثانيا. اإلهمال

ويقاةد   لحذر من عد  حدوث الجعةن اإلجرامةيويقاد باإلهمال عد  اتخاذ الجاعن إجراءا  احتياطية أو ا
عةن القيةا  بمةا هةو واجةب  سةلبياً  التجريط والتقاير وعد  االنتباه.  الطبيب  ي هذه الاور  يعتمد موقجاً  :به

 ةةةي مسةةةلكه ويتةةةوانى عةةةن اتخةةةاذ التةةةدابير واالحتياطةةةا  والوسةةةائن العةةةرورية  مجروعةةةاً  عليةةةه ويتةةةرا التزامةةةاً 
وبالتةالي حةدوث عةرر للمةريض.  مةثال يتوجةب علةى الطبيةب ( 7)اإلجرامةي  والمناسبة لتجادي وقو  الجعةن 

لتحاليةةن و حةةن قةةو  القلةةب ومعر ةةة حالةةة المةةريض أن يقةةو  بتا ةةة الجحواةةا  قبةةن إجةةراء العمليةةة تةة جراء ا
الاحية ومقابلة طبيب التخدير.  يتحقا اإلهمال الطبي عندما ال يتخذ الطبيب مثن هذه اإلجراءا . ومن 

أخةةار  لةةه محتمةةة االسةةتئناف الجلسةةطينية  ةةي أحةةد أحتامهةةا عنةةدما أكةةد  علةةى مسةةؤولية أمثلةةة اإلهمةةال مةةا 
 (1)مولده. را الطجن بغير عناية بعد ط الحبن السري  وتعن رس غجنالطبيب الذي أهمن أو 

حتةى  ةي مرحلةة المراقبةة  حيةث أدانة  المحتمةة  وذهب القعاء  ي بعض الدول إلى جعن اإلهمال متةوا راً 
 ةةي بةةاريس الطبيةةب الةةذي أجةةرى جراحةةة استئاةةال اللةةوزتين وبعةةد العمليةةة حةةدث  معةةاعجا  للمريعةةة أد  

                                                           
 .11عر ه  مرج  سابا  ن  ( السيد عبد الوهاب6
 .916قايد  مرج  سابا  ن  ( أسامه1
على أن )تن من أتى  عال من اإلعمال اآلتية بطيش أو إهمال من خانه أن  6391لسنة  47من قانون  179(  قد نا  الماد  9

للخطر أو باور  يحتمن معها أن يلحا عرر بخخن أخر......( وذتر  ي الجقر  )ه( من نجس الماد  )عالج يعرض حيا  إنسان 
 خخاا أخذ على نجسه معالجته معالجة طبية أو جراحية...(.

 .691  ن 1114الوجيز  ي القانون الجزائي العا   دار هومة الجزائر  الطبعة الخامسة   بوسقيعه  ( أحسن7
. ورد لدى موق  61/11/1166  الاادر بتاريخ 1161لسنة  977االستئناف المنعقد   ي را  هللا  ي الدعوى رق   ( حت  لمحتمة1

 المقتجي  مرج  سابا.
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سةةاعة علةةى  17إلةةى نزيةةل أودى بحياتهةةا  بسةةبب إغجةةال الطبيةةب متابعةةة ومراقبةةة حالتهةةا بعةةد العلميةةة لمةةد  
 (6)المستخجيا . األقن تما هو متب   ي مثن هذه الحاال   ي 

 والقرارات واألنظمةالفرع الثاني: عدم الحيطة واالحتراز وعدم مراعاص القوانين 
 :الحيطة واالحتراز عدم-أوال

هةةو نخةةا  إيجةةابي يتميةةز بعةةد  الحةةذر وتةةدبر العواقةةب ويةةدل علةةى الطةةيش أو عةةد  التباةةر تمةةا ينبغةةي مةةن 
الطبيب العادي لتدبر العواقب والةذي تةان يةدرا أنةه مةن اإلمتةان وقوعهةا  ولكنةه لة  يجعةن خةيئا لتجاديهةا أو 

للمةريض ومة  ذلةا   ار أنةه قةد تترتةب علةى عملةه نتةائج عةاالحتيا  منهةا   جةي هةذه الاةور  يةدرا الطبيةب 
 (1)عليه. يقد  

 خطةور  هةذا النخةا  ومتوقعةاً   هذه الاور  تجترض أن الجاني يقةد  علةى نخةا  خطيةر  بحيةث يتةون مةدرتاً 
 (9)العواقب. العواقب التي تتمخض عنه  وما تان يجب أن يقو  به لمن  وقو  هذه 

 :عاص القوانين والقرارات واألنظمةمرا عدم-ثانيا
احترا  الطبيب للقوانين والقرارا  واللوائأ الاادر  التي تنظ  مهنةة الطةب  ينةتج عنهةا مخالجةة أمةا  إن عد  

 ةةي عةةد  انطبةةاق سةةلوته علةةى  ال خةةرعياً  القةةانون   الخطةة   ةةي هةةذه الاةةور  يعةةود إلةةى اعتمةةاد الجاعةةن موقجةةاً 
 ة نظةي  أمةور وخةؤون معلومةالمسلا المقرر  ي القواعد والتعليما  الاادر  عن السلطا  المختاة بغيةة ت

وتتمثةةن هةةذه الاةةور   ةةي االمتنةةا  عةةن  (7)األمةةر الةةذي سةةيجتأ بةةاب المسةةاءلة الجزائيةةة عةةن هةةذه المخالجةةة.
القيةةا  عةةن أمةةر يجةةب القيةةا  بةةه  أو اإلقةةدا  علةةى سةةلوا محظةةور يجةةب االمتنةةا  عنةةه ويطلةةا عليةةه)الخط  

 ا (.الخان( ليتميز عن باقي الاور األخرى للخط  )الخط  الع
و ةةي هةةذا الاةةدد ال بةةد مةةن اإلخةةار  إلةةى أنةةه إذا تانةة  هةةذه الاةةور  يتحقةةا الخطةة   يهةةا عنةةد عةةد  مطابقةةة 

تباعهةا الألنمةا  السةلوتية الواجةب  وسةلباً  سلوا الجاعن للقواعةد التةي تقررهةا اللةوائأ ومخالجةة السةلوا إيجابةاً 
و ا القوانين واللوائأ واألنظمة المنظمة لهذا المجال    ن ذلا ال يعنةي عةد  مسةؤولية الجةاني عةن النتيجةة 
غير المخروعة  إذا تان وقوعها نتيجة إهماله أو عد  احترازه   انتجاء الخطة  الخةان ال يحةول دون ثبةو  

نةى تحقةا عةد  مراعةا  اللةوائأ والقةوانين يعنةي الخط  العا .  ال تكجي هذه الاةور  لوحةدها لقيةا  الخطة   بمع
خطةة  طبةةي(. بينمةةا  ةةي حالةةة تةةوا ر الاةةور  )إجراميةةة ثبةةو  الخطةة   مةةا لةة  ينةةتج عةةن هةةذه المخالجةةة نتيجةةة 

                                                           
 .612( حت  عن القعاء الجرنسي ورد  ي تتاب الجابري  إيمان مرج  سابا  ن 6
 .613( أحسن بوسقيعه  مرج  سابا  ن 1
  1166  الطبعة الثانية   لسطين-الوليد  األحتا  العامة  ي قانون العقوبا  الجلسطيني الجزء األول  بدون دار نخر  غز   ( ساهر9

 .711ن 
 74  ن 1161بستره  الجزائر   –بن  اتأ  المسؤولية الجنائية للطبيب  رسالة ماستر  ي الحقوق  جامعة محمد خيعر  ( عبد الرحي 7
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العامة تاإلهمال وعد  احترازه    ن القاعي  ي النهايةة هةو الةذي يقةرر ثبةو  التوقة  ووجوبةه علةى الجاعةن 
 (6)الخط . تي يتوا ر 

 :زززززززةالخاتمز
وقمنةةةةا بتوعةةةةيأ األسةةةةاس القةةةةانوني الةةةةذي تنبنةةةةي عليةةةةه   بعةةةةد أن استعرعةةةةنا موعةةةةو  المسةةةةؤولية الجزائيةةةةة

وأظهرنةا موقةل   وحللنةا أرتةان هةذه المسةؤولية  بء إثبا  الخط  الطبي على من يق المسؤولية  ومعر ة ع
خةةتالياتها القانونيةةة    ننةةا نخلةةن إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج والتواةةيا  علةةى النحةةةو إالجقةةه والقعةةاء مةةن 

 :اآلتي
 :النتائج-أوال
الناةةةون الجزائيةةةة الجلسةةةطينية جةةةاء  خاليةةةة مةةةن تعريةةةل للخطةةة  الطبةةةي واالكتجةةةاء بتعريةةةل الخطةةة   إن-6

 م  طبيعة مهنة الطب الجنية والمعقد . ى يتناباور  عامة  وهو األمر الذي 
  أخع  الطبيب  ي خا المساءلة الجزائية للقواعد العامة التي يخعة  لهةا المةواطن العةادي  المخر    إن-1

 األمر الذي يتنا ى م  مهنة الطب القائمة على الثقة الالمتناهية التي ترسط الطبيب بالمريض.
لتجميليةة الحديثةة ملتز  ببذل العناية  ةي معظة  الحةاال  وهةو مةا ال يتجةا مة  طبيعةة العمليةا  ا الطبيب-9

 وبالتالي علو الحيطة أكبر من الطبيب العادي.  التي يلتز   يها الطبيب بتحقيا نتيجة
تكتنجةةه العديةةد مةةن الاةةعوبا  إلثبةةا  األخطةةاء الطبيةةة نتيجةةة   عةةبء اإلثبةةا  علةةى النيابةةة العامةةة إلقةةاء-7

حاطة األعمال الطبية ب  لتعامن أاحاب المهن الاحية م  بععه  البعض ة مةمةن مهب اةع   السرية ي  وا 
 اإلثبا .

مستوى وزار  الاحة الجلسطينية ال توجد لجنة طبية عليا للتحقيا  ي قعايا األخطاء الطبية التي  على-1
نما يت  تختين لجنة تحقيا لدى تقدي  الختوى.  تحدث  وا 

 :التوصيات ثانيا:
مة  طبيعةة  الطبةي  يجعلةه منسةجماً   بالتدخن لوع  تعريةل واعةأ ودقيةا للخطة  عرور  إسرا  المخر    -6

 مهنة الطب.
اإلسرا   ي إ راد مهنة الطب بناون تخريعية مستقلة  بة قرار قةانون يةنظ  هةذه المهنةة بخةتن قةانوني  -1

يعةةمن حمايةةة الطبيةةب والمةةريض  ويجنةةب المرعةةى ويةةال  األعةةرار الناجمةةة عةةن ارتكةةاب األخطةةاء 
 الطبية.

                                                           
 .619  ن 6344ر  النظرية العامة الخط  الغير عندي  دار النهعة العرسية  القاهر   (  وزية عبد الستا6
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عامةة  ةي األخطةاء الطبيةة يتطلةب عةرور  السةعي لتطةوير قةدرا  إلقاء عةبء اإلثبةا  علةى النيابةة ال إن-9
 جهاز النيابة العامة ليتمتن وتالء النيابة من القيا  بهذه المهمة الجنية المعقد .

 األخطةاء رض رقابة اارمة على جمي  التقارير التي تادر عن المستخةجيا   ةي حالةة وقةو   عرور -7
 الطبية.

التةي تةنج  عةن لجةان التحقيةا الخااةة بالمستخةجيا  والمخةتلة للنظةر  ةي التثب  مةن ماةداقية النتةائج -1
 األخطاء الطبية المرتكبة.

تةون عالقة السببية بةين الخطة  الطبةي والنتيجةة اإلجراميةة ال معياربخ ن اراحة  المخر  موقجهأن يبين -1
 هذا النو  من الرسط مثار جدل تبير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

200 

 المراجززع
 الكتب 
الحلبوسي  الخط  المهني والخط  العادي  ي إطار المسؤولية الطبية  الطبعة األولى   إبراهي  علي.6

 .1114منخورا  الحلبي الحقوقية  لبنان  
دراسة تحليلية على عوء الجقه  محمد  عالقة السببية  ي قانون العقوبا   إبراهي  محمد إبراهي .1

 .1114والقعاء  دار النهعة العرسية  القاهر   
 .1114  الوجيز  ي القانون الجزائي العا   الطبعة الخامسة  دار هومة الجزائر  ةبوسقيع أحسن.9
  الت مين من المسؤولية المدنية الناتجة عن االخطاء الطبية  دار  أحمد عبد الكري  موسى الاراير .7

 .1161 -عمان-وائن للنخر والتوزي   الطبعة األولى  األردن
 .6331ولية الجزائية لألطباء  دراسة مقارنة  الطبعة الثانية  دار النهعة العرسية  قايد  المسؤ  أسامه.1
 إيمان محمد الجابري  المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية  دار الجامعة الجديد  للنخر .1

 .1166مار 
 .1111األردن الخيخ  المسؤولية القانونية للطبيب  دار متتبة الحامد  الطبعة األولى   بباكر.4
 .6337القاهر   دار النهعة العرسية  الخرقاوي  اإلثبا   ي المواد المدنية  الطبعة الثانية  جمين.2
   د. .الطبعة الثانية دراسة تحليلية مقارنة  دار الجتر العرسي  عبيد  السببية  ي القانون الجنائي  رؤوف.3
 .1117للكتاب  لبنان   الحديثةخرو  قيا  المسؤولية الجزائية الطبيبة  المؤسسة  رائد تامن خير .61
 .6346رمسيس بهنا   النظرية العامة للقانون الجنائي  منخ   دار المعارف  .66
 ساهر الوليد  األحتا  العامة  ي قانون العقوبا  الجلسطيني الجزء األول  بدون دار نخر  غز  .61

 .1166  لسطين  الطبعة الثانية 
 لسطين   ساهر الوليد  خر  قانون اإلجراءا  الجزائية  الجزء األول  درش إلدخال البيانا   غزه .69

 .1161الطبعة األولى 
دار  السيد عبد الوهاب عر ه  الوسيط  ي المسؤولية الجزائية والمدنية للطبيب والايدلي .67

 .1111المطبوعا  الجامعية 
 .1113   والتعويض عنها  دار الجتر الجامعي  القاهر خريل الطباخ  جرائ  الخط  الطبي .61
 .1166اجوان محمد خديجا   المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية  دار الثقا ة للنخر والتوزي   األردن  .61
الخوارسي  مسؤولية األطباء والايادلة والمستخجيا  المدنية والجنائية والت ديبية  منخ    عبد الحميد.64

 .6332تندرية  الطبعة األولى المعارف  اإلس



 

 

201 

عبد السال  بنحدو  الوجيز  ي القانون الجنائي المغرسي  الطبعة الخامسة  المتتبة والوراقة الوطنية  .62
 .1117مراكش 
  الخط  الخخاي للطبيب  ي المستخجى العا   دار الجامعة الجديد   ةبن تيخ عبد القادر.63

 .1166اإلستندرية 
الخوارسي  المسؤولية الجنائية  ي قانون العقوبا  واإلجراءا   بد الحميدعو ااوري   عز الدين الدين.11

 .1111الجنائية  اإلستندرية  الجنية للتجليد الجني 
  دار الكتاب القانوني  -دراسة مقارنة  –خميس  المسؤولية الطبية عن  عن الغير  عالء الدين.16

 .1113اإلستندرية 
 .6344لخط  الغير عندي  دار النهعة العرسية  القاهر  لعبد الستار  النظرية العامة   وزية.11
 .1167محمد موسى خلل  التخريعا  الاحية  منخورا  جامعة القدس المجتوحة  األردن .19
 .1111اإلستندرية  دار الجامعة الجديد   نقاس   إثبا  الخط   ي المجال الطبي  محمد حس.17
ة المتخااة  ي المسؤولية القانونية مناور  الخط  الطبي  ي العالن  المجموع محمد حسين.11

 .1117بيرو   لبنان   ةمنخورا  الحلبي الحقوقي للمهنيين  الجزء األول 
لطبعة الخامسة  دار النهعة العرسية  القاهر   احسني  خر  قانون العقوبا   القس  العا    محمود نجيب.11
6321. 
األخطاء الطبية  الطبعة األولى  جامعة   المسؤولية المدنية والجنائية  ي ةمناور عمر المعايط.14

 .1117 -الرياض-السعودية األمير نايل للعلو  األمنية 
حنا  النظرية العامة للمسؤولية الطبية  ي التخريعا  المدنية ودعوى التعويض الناخئة  منير رياض.12

 .1166عنها  دار الجتر الجامعي  اإلستندرية  الطبعة األولى 
 . 1114مطاب  الوالء الحديثة  األخطاء الطبية  سلسلة  ي الطب الخرعي هخا  عبد الحميد  رن  .13

 الرسائل الجامعية 
 .1166بلعيد  الخط  الطبي أثناء التدخن الطبي  رسالة ماجستير  جامعة مولود معمري  الجزائر  بوخرس.6
 –خيعر استر  ي الحقوق  جامعة محمدعبد الرحي  بن  اتأ  المسؤولية الجنائية للطبيب  رسالة م.1
 .1161الجزائر    بستر 
عاا  محمود عبد هللا إسماعين  المسؤولية الجزائية للطبيب  ي التخري  الجلسطيني  رسالة الماجستير  ي .9

 .1161غزه  لسطين  القانون العا   جامعة األزهر 
 .1166 ريد  عميري  مسؤولية المستخجيا   ي المجال الطبي  رسالة ماجستير  جامعة مولود معمري  .7



 

 

202 

 .1161تمال  ريحة  المسؤولية المدنية للطبيب  رسالة ماجستير  جامعة مولود عمري  الجزائر  .1
 المجالت العلمية 
الجيرن  المسؤولية الجنائية لألطباء  أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية  المجلة النقدية  بوريس .6

 .1112جامعة مولود معمري  لكلية الحقوق  عدد خان 
ألطراف األخطاء الطبية  سلسلة تقارير  ةإدعيس  األخطاء الطبية نحو حماية قانونية متوازن  معن خحد .1

 .44الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظال (  رق   قانونية 
مسؤولية الطبيب الجزائية  دراسة تقييمية للقواعد العامة  ة م مون سعيد أبو زيتونو مؤيد محمد القعا    .9

والخااة  ي تن من القانون األردني واإلماراتي  مجلة الخريعة والقانون  تلية القانون  جامعة األمارا  
 .1167يناير   6711المتحد   العدد الساب  والخمسين  رسي  األول 

 األحكام القضائية 
 http://muqtafi.birzeit.eduبيرزي   لسطين  معهد الحقوق منظومة القعاء والتخري   ي  .6
 التشريعات القانونية 
 .1119القانون األساسي الجلسطيني المعدل لسنة  .6
 المعمول به  ي قطا  غز . 6391لسنة  47قانون العقوبا  رق   .1
 المعمول به  ي العجة الغرسية. 6311لسنة  61قانون رق   .9
 .1116لسنة  9قانون اإلجراءا  الجزائية رق   .7
 .6377لسنة  91قانون المخالجا  المدنية رق   .1
 .1169المذتر  التمهيدية لمخرو  المهن الاحية  .1
 .1161القانون المدني الجلسطيني لسنة  .4

 
 
 
 
 
 
 
 


	6.pdf (p.179-202)

