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 الطبية رسراراأل إفشاءجريمة 
 القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة
 أرستاذ القانون الجنائي المشارك

 ملخص الدرارسة:
إن طبيعة العالقة بين الطبيب والمريض تتيح لألول االطالع على خصوصيات وأسرار مريضه 

 التي ال يبوح بها األخير إال مضطرًا.
وسواء أكان السر متعلقًا بنفس المرض أم بخصوصيات أخرى اطلع عليها الطبيب بحكم رسالته، 
فإن هذا السر أمانة في عنقه؛ فإذا ما قام بإفشاء أسرار المريض، فقد تترتب عليه مسئولية جزائية ومدنية 

دارية.  وا 
Abstract 

The nature of the relationship between doctor and patient allows the 

doctor to have access to private information and secrets of his patient that the 

patient would not reveal voluntarily. Whether the secret relates to the actual 

medical condition or disease or other information exposed to the doctor as part 

of his work, this information is protected under Physician–patient privilege. If the 

physician violates the privacy of the patient or his confidentiality, it may lead  to  

criminal ،civil and administrative liability. 

 العدل وبهداه الحقبسم هللا 
 ،وفضله الذي ال يعد ،على نعمه التي ال تحصى خير بداية دومًا وأبدًا هي البدء بحمد هللا 

ليه أنبنا وبه نستعين  .والصالة والسالم على المبعوث هداية للخلق سيدنا محمد  .عليه توكلنا وا 
  :مقدمة

جسدًا وروحًا  ؛رسالة نبيلة رائدة في تعاملها المباشر مع اإلنسانالتداوي بواسطة التطبيب 
  .تهدف إلى شفاء المريض من علته بدواء مشروع ؛ومشاعر

حيث إن  ،ومن ثم فمن البديهي أن يفترض في الطبيب التميز بخصال وصفات متعددة ومتميزة
كاشف عن دواخل نفسه ومكنوناته  ؛الخارجية أمامه هسواتر من ه الذاتية و المريض يتعرى تمامًا من أحاسيس

  .وعن غطاء بدنه وحواجزها دون تحفظ وال مواربة
قرار هذا المبدأ يبعد فكرة الحصانة الطبية ،ن كل طبيب مسئول عن أعماله الطبيةال ريب أو   ،وا 

أن تقوم رسالة إذ ليس من المتصور  ،ويؤمن حماية المرضى أو تعويضهم عن الضرر الحاصل لهم
الناس وعقولهم  اح الشارع للطبيب التصرف في أبدانبعدما أبقانونية الطب دون تقييدها بمسئولية 

 .وفقًا لضوابط معينة ؛ومشاعرهم
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م به في مهنة فمن المسل ،وأسرارهم وال يختلف اثنان على خطورة تسريب معلومات المرضى
 ؛وال أن تستباح ملفاتهم وأسرارهم،معلوماتهم  إفشاءفال يجوز  ،أن تسود الثقة بين الطبيب والمريض ،الطب

  .الفلسطينيالشارع إال بقيود مشددة نص عليها 
مريضه  أسرارطبيعة العالقة بين الطبيب والمريض تتيح لألول االطالع على خصوصيات و ف

خصوصيات أخرى اطلع وسواء أكان السر متعلقًا بنفس المرض أم ب ،التي ال يبوح بها األخير إال مضطراً 
فقد تترتب  ،المريض أسرار إفشاءفإذا ما قام ب ؛في عنقهفإن هذا السر أمانة  ،الطبيةعليها بحكم رسالته 

دارية  .عليه مسئولية جزائية ومدنية وا 
إال بالتأثيث لقواعد قانونية ملزمة تساءل األطباء ومن في حكمهم  ؛وال يكون لذلك تأثير عملي

حتى ال تتخلف دائرة الجزاء الجنائي تحت ذريعة  ؛االلتزامات في جميع مراحل العمل الطبيعلى أساس 
 .عدم توافر ركن الضرر والعالقة السببية في الجرائم الطبية

 :أهمية الموضوع :ثانيا  
والذي عرف  ،الطبية في مدى حساسية الموضوع سراراأل إفشاءتكمن أهمية دراسة جريمة  -1

حيث أحدث جداًل واسعًا حول األسس القانونية التي على  ،وفقهيًا وقضائيًا على مر األزمان نقاشًا قانونياً 
 .دارية للطبيب عن مسلكياته المؤثمةوالمدنية واإلأساسها يمكن إثارة المسئولية الجزائية 

 سراراأل إفشاءالقصور التشريعي الفلسطيني في ضبط النصوص الجزائية التي تجرم مفهوم  -2
  .دونما الرجوع والركون إلى القواعد العامة ،الطبية بشكل واضح وصريح

مزاحمة بعض المبادئ المتعارف عليها طبيًا لالجتهاد القضائي في مراقبته للعمل الطبي  -3
 .في شقها الجزائيالطبية  سراراأل إفشاءجل مساءلة األطباء عن أل

بحسب أضرار عظيمة وعواقب وخيمة تتفاوت الطبية آثار سيئة و  سراراأل إفشاءيترتب على  -4
لذلك ال مناص من الحفاظ على سر المهنة من خالل نظام قانوني شامل متماسك  ؛طبيعة السر ونوعه

   .هإفشاءموضحًا طبيعة السر وحدوده وعقوبة 
المرضى قد يؤدي إلى تضارب في المصالح بين مصلحة المريض في حفظ  أسرار إفشاءإن  -5

ومن هنا وجب مراعاة المصالح  ؛كالتعلم والبحث العلمي والتقارير الطبية :سره وبين المصالح األخرى 
 .بشكل يؤكد رعايتها دون اإلخالل بواجب حفظ السر وكتمانه

الطبية يفيد في زيادة الوعي القانوني  سرارماية الجزائية لألتسليط الضوء على موضوع الح -6
خاصة  سراروتعريفهم بنظام الحماية المقررة لتلك األ ،للمواطنينعلى مختلف المستويات سواء لألطباء أم 

ن هناك إهمااًل كبيرًا في جعل الملفات الطبية مشاعة لكل والمشاهد أ ،بشكل واسعفي ظل عدم احترامها 
دون  فشاءالمرضى لإل أسرارمما يعرض  ؛تناقلها األيدي دون أي تحفظوتفي المجتمع الفلسطيني الناس 

  .وجه حق
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لية الطبيب من أهم األبحاث القانونية المعاصرة والتي كثرت فيها اإلسهامات واتسع ؤو مس إن-7
وليات الطبيب وهي ضرورة الحفاظ على ئإال أن هذه األبحاث تطرقت عرضًا ألهم مس ؛حولها النقاش

حيث ال يزال الفراغ القانوني حول السر الطبي،  إفشاءولم تستوعب بصورة كافية مشكلة  ،المريض أسرار
هذا الموضوع يدعونا للبحث والنقاش سيما أن علم الطب هو علم متطور ومتجدد ويحقق المزيد من 

اد وبالتالي استمرار االجته ،األمر الذي يستدعي مواكبة التشريعات لهذا التطور ؛المنجزات العلمية
 .والدراسة حول هذا الموضوع

ُيعد سالحًا بتارًا ضد المسئولية  ،الجهل بالقانون الطبي الفلسطيني المتراكم عبر سنين خلت إن-8
  .الطبية سراراأل إفشاءعن الجزائية للطبيب ومن في حكمه 

 أهداف الدرارسة: :ثالثا  
في القانون الفلسطيني مع االشارة الى بعض  لألسرار الطبيةبيان مفهوم الحماية الجنائية  – 1

 .التشريعات المقارنة لتعم الفائدة
في مجموعة من  ةالطبية في القانون الفلسطيني المتناثر  سراراأل إفشاءبيان مصادر تجرم  – 2

 .وركنا الجريمة والجزاء الجنائي المقرر لها التشريعات الفرعية
 .سراراأل إفشاءن خالل تأثيم بيان المصالح التي يحميها الشارع م – 3
 .السر الطبي إفشاء القانونية التي يجوز فيهاحاالت البيان  – 4

  درارسة:إشكالية ال :رابعا  
فتتوسع بذلك متاهة  ،الطبية سراراأل إفشاءجريمة تنحدر اشكالية الدراسة من محتوى وماهية 

وبالتالي  ،حتى بوجود الخبرة القضائية لتكوين قناعته الشخصية ؛القانونيةالقاضي في ضبط األمور 
المنازعات الطبية  في-األطباءأو  المرضى-أخرى يصعب الترجيح في مجال اإلثبات لجهة على حساب 

وذلك أمام تخلف النصوص التشريعية الفلسطينية العامة والتشريعات الطبية في تحديد سياق عام  ؛الجزائية
 .الجزائية الطبية وليةئقوامه المس

 ؛: التشريعية والقضائيةالسلطتينشكالية تتمحور في سؤال عريض موجه بالخصوص إوهي 
فإلى أي حد يمكن القول بتوفيق  ،باعتبار األخيرة رمزًا إلحقاق الحقوق وحماية الضعفاء وتحقيق العدالة

 ؟ممارسة عملهوبين حق الطبيب في  ،همأسرار حماية القضاء بين معادلة حماية حقوق المرضى في 
 :مجلس التشريعيتتفرع عنها مجموعة من التساؤالت نختزلها في سؤال موجه للو 
يتأسس حول صمت هذا األخير عن فراغ النصوص المنظمة للمجال الطبي في ضبط العالقة  *

لى متى ،بين الطبيب والمريض  ؟وا 
 :ا السؤال العديد من األسئلة منهاويتفرع عن هذ

 ؟ما المقصود الطبيب ومن في حكمه – 1
 الطبية؟ سراراأل إفشاءجريمة المقصود ب ما -2



 

 

226 

 ؟الطبية سراراأل إفشاءجريمة ما خطورة  – 3
 ؟الطبية سراراأل إفشاءجريمة مما يتكون ركنا  – 4
 ؟الطبيما حاالت إباحة إفشاء السر  – 5
 ؟الطبية سراراأل إفشاءلجريمة ما الجزاء الجنائي المقرر  – 6

 :منهجية البحث :ا  خامرس
وهو  ،في هذه الدراسة على أسلوب علمي بحثي متوازن يؤدي الغرض والغاية المرجوة منه اعتمدنا

 إفشاءالتي تتناول جريمة األسلوب التحلـيلي التأصيلي للنصوص التي تنظم القوانين الطبية الفلسطيني 
وذلك من خالل إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع وبصورة موضوعية بهدف استجالء  ،الطبية سراراأل

  .وبيان موقفنا تجاهها فيما يتصل بما فيها من ثغرات تشريعية ،حقيقتها
مع ضرورة الربط والتأثير في فهمه  ،فهذا المنهج يربط بين نصوص التشريع والمصلحة المحمية

ألن األخير يستمد وجوده من  ؛لتي يتبعها التشريع الفلسطينيوتحليله وتأصيله بالسياسة الجزائية ا
  .فيصبح التشريع مادة حية واقعية متطورة ،المصلحة االجتماعية التي يعبر عنها المشرع

 :هيكلية البحث :خامساً 
نظرًا لحداثة هذه النوعية من  ؛لم يكن بالسهل اختيار خطة متوازنة تحقق الغاية من دراستنا 
ومن جهة أخرى التداخل والتعقيد والتشتت والتعدد الذي تشرئب به هذه  ،الفلسطينية من جهةالدراسات 

؛ مما أوصلنا لخطة تستهدف البيان والشرح والتعليق والنقد البناء والتوصية الهادفة ؛النوعية من الجرائم
  وذلك على نحو ما هو تاٍل:

 .المقصود بالطبيب :المبحث األول
 .الطبية سراراأل إفشاءماهية  :المبحث الثاني
 .الطبية سراراأل إفشاءركنا جريمة  :المبحث الثالث
   .الطبي ارسر األ إفشاءوعقوبة إباحة  :المبحث الرابع

 :المقصود بالطبيب :المبحث األول
 :التعريف الفقهي للطبيب :المطلب األول

فه بأنه النشاط الذي يعر تبوضع مفهوم مالئم للعمل الطبي حيث ضيقه البعض ب اءعنى الفقه
 .1لألصول والقواعد الطبية المقررة في علم الطب  وذلك وفقاً  ؛يباشره شخص متخصص بغية شفاء الغير

 ،وهناك اتجاه آخر وسع من مفهومه بحيث يشمل جميع مراحله من فحص وتشخيص وعالج
 .2فعرفه البعض بأنه كل فعل يهدف إلى شفاء المريض ووقايته من األمراض 

                                                 
 .6 ،5ص  م،2111 اإلسكندرية، الجامعي،دار الفكر  للطبيب،المسئولية الجنائية  القبالوي،د. محمود  الفقه:انظر في موقف ذلك  1
 .193ص  م،1998 عمان، والتوزيع،مكتبة الثقافة للنشر  األول،الكتاب  العام،القسم  العقوبات،شرح قانون  المجالي،د. نظام  2
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 :التعريف القانوني للطبيب :ب الثانيالمطل
: كل طبيب مرخص له قانونًا بمزاولة أي من الطبيب بأنه عرف قانون الصحة العامة الفلسطيني

  .المهن الطبية
 .مهن الطب البشري أو طب األسنان أو الصيدلية :وعرف المهن الطبية بأنها

المختبرات الطبية،  ،التشخيص باألشعة ،مهن التمريض :أما المهن الصحية المساعدة فهي
 ،القبالة ،فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع ،تجهيز النظارات الطبية والعدسات ،فحص البصر

  .1الصحة وزارة األسنان وأية مهنة أخرى تقرها  العالج الطبيعي ومعامل ،التخدير
ال يجوز  " :2لعرب على أنهونص ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء ا

إال بتصريح من نقابة األطباء البشريين وبعد أداء القسم شفاهة أو كتابة  ؛ممارسة مهنة الطب البشري 
كما يشار إلى الئحة ميثاق  ،وُيراعى عند تسجيل األطباء بسجالت النقابة المصوغات القانونية الالزمة

 ."شرف مهنة الطب عند البدء بالعمل في االمتياز قبل التخرج مهنيًا 
 ،مباشرة أو ضمناً  ،ويحظر المشرع الفلسطيني على أي شخص أن يمارس الطب أو أن يتظاهر

 .إال إذا كان مصرحًا بذلك ؛يمارس الطب أو أنه مستعد لممارسة الطب بأنه
 :3 الصحة ما يؤخذ بأنه يمنع وليس في قانون أطباء

أو قابلة مجازة من ممارسة  أو صيدلي مجاز ،أي شخص مصرح له بممارسة طب األسنان -أ
  .مهنهم بمقتضى القانون المتعلق بها

 .شخص آخر من تمريض المرضى أية ممرضة أو أي -ب
أو من آخر بال مقابل أو أجر،  أي شخص من إسداء المشورة أو المعالجة من وقت إلى -ج

 .الطب االشتغال مباشرة تحت إشراف شخص مصرح له بممارسة
ن األشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة الطب  :4 وا 

يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى  األشخاص الذين -أ
 .أطباء الصحة قانون 

 .سة الطباألشخاص الذين يحملون تصريحًا مؤقتًا بممار  -ب
                                                 

ة " كل مؤسس بأنها:م والتي عرفت المؤسسة الصحية 2114( لسنة 21( من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )1المادة ) راجع: 1
  ذلك.مرخص لها قانونًا الستقبال المرضى وعالجهم سواء أكانت مشفى أم عيادة أم مركزًا صحيًا أم غير 

 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 2المادة ) راجع: 2
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني ) أطباء قانون ( من 3المادة ) راجع: 3
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء قانون ( من 4المادة ) راجع: 4

" ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان  أنه:على م 1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء قانون ( من 19المادة )نصت 
 شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو جددت إجازته أو تصريحه بمقتضى هذا القانون، وكل كل شخص منح إجازة أو تصريحًا أو

 ".أوقف العمل بأي منهما 
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يجيز لهم اإلقامة  إال للفلسطينيين أو للذين حصلوا على إذن ؛وال تمنح إجازة بممارسة الطب
 .1الدائمة في فلسطين 

ن طلب الحصول على إجازة بممارسة الطب المقدم من أي فلسطيني أو من أي شخص حصل  وا 
ويمنح المدير اإلجازة للطالب  ،يجب أن يرفع إلى المدير ،على إذن يجيز له اإلقامة الدائمة في فلسطين

 :2 اقتنع إذا ؛القانون  مع مراعاة أحكام
 .بأنه من ذوي األخالق الحميدة -أ

سنوات على األقل في جامعة أو مدرسة طبية معترف بها  وبأنه درس علم الطب مدة خمس -ب
 .المدير من المدير ونال دبلومًا يعترف به

 .الدائمة في فلسطين وبأنه لم يفقد جنسيته الفلسطينية أو اإلذن الذي يجيز له اإلقامة -ج
 .3 يمنحها المدير ويستوفى رسم قدره جنيهان عن منح إجازة ممارسة الطب التي

في أية حالة  ،تزيد على ستة أشهر ويجوز للمدير أن يمنح تصريحًا مؤقتًا بممارسة الطب لمدة ال
الرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد ذلك  أو ريثما تتم معاملة إصدار ،ورياً يرى فيها ذلك ضر 

 وعن تجديد هذا ،عن كل تصريح مؤقت بممارسة الطب ( مل511ويستوفى رسم قدره ) .التصريح
 .4انتهاء أجله  ويترتب على كل شخص يحمل تصريحًا مؤقتًا أن يسلمه إلى المدير لدى  .التصريح

                                                 
 م.1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 5/1المادة ) راجع: 1
 م.1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 5/2المادة ) راجع: 2
 م.1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 5/3المادة ) راجع: 3
إذا منح الطالبون الحد األعلى لعدد اإلجازات  - 1على أنه : م 1947لسنة  (58الصحة رقم ) أطباء قانون ( من 7نصت المادة ) 4

مؤسسة طبية أو  ، يجوز ألية( من المادة الخامسة2الفقرة ) للمدير منحها في أية سنة معينة بمقتضى بممارسة الطب التي يجوز
 السامي لمنحها إجازة بممارسة الطب في تلك المؤسسة وبالنيابة علمية في فلسطين معترف بها من المدير، أن تقدم طلبًا إلى المندوب

السامي إجازة للشخص  الجنسية الفلسطينية، أو إذنًا يجيز له اإلقامة الدائمة في فلسطين، ويمنح المندوب عنها فقط ألي شخص يحمل
درس علم الطب مدة خمس سنوات على األقل من  وبأنه-ب  .الحميدة  بأنه من ذوي األخالق -أ  :المسمى في ذلك الطلب إذا اقتنع 

خصيصًا في تلك المؤسسة أو  سيمارس الطب وبأنه-ج  المدير.عترف بها من المدير ونال دبلومًا يعترف به طبية م جامعة أو مدرسة
 عنها.بالنيابة 

إذا  المادة،( من هذه 1بإمضائه، أن يلغي إجازة الطب الممنوحة ألي شخص بمقتضى الفقرة ) للمندوب السامي بأمر موقع يجوز- 2
ويشترط في ذلك، أن ال يصدر أمر بإلغاء  :مراعاتها ند )ج( من الفقرة المذكورة لم تراع أو توقفتاقتنع بأن الشروط المدرجة في الب

 السامي.المختص وللمؤسسة المختصة عرض القضية كتابة على المندوب  اإلجازة إال إذا أتيح للشخص
 ".قدره جنيهان عن إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المندوب السامي  رسم يستوفى- 3
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يمارس العمل الطبي شخص له صفة الطبيب أي شخص رخص له القانون  فالمشرع أوجب أن
بل يلزم فوق ذلك أن يكون هناك  ،فال يكفي لتوافرها الحصول على بكالوريوس الطب ،بمزاولة مهنة الطب

  .1ترخيص بمزاولتها صادرًا عن الجهة المختصة وفقًا للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها 
يجرمه قانون العقوبات وقانون  ببدنهمساس المريض أو ال سراركشف ألأي ولذا فاألصل أن 

نما يبيح الشارع سلوك الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد  ،مزاولة مهنة الطب وا 
وهذه اإلجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب التشريعات الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل  ،واللوائح

  .الً مزاولتها فع
أن  ،وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى التشريع

 .2باعتباره معتديًا  ؛أسراريكشفه من من ال يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما 
 " دبلومًا أو درجة علمية أو عضوية أو إجازة أو :هذا وقد عرف المشرع الفلسطيني )دبلوم( بأنه

هيئة مسجلة أو  تفويضًا بممارسة الطب أو أية وثيقة أو شهادة أو أية درجة أو وثائق منحتها جامعة أو
يعملون بتفويض من حكومة تلك  أو منحها أشخاص ،كلية أو هيئة أخرى أو دائرة حكومة في أية بالد

 .3البالد " 
له بممارسة طب مصرح  ويراد بعبارة )الشخص المصرح له بممارسة طب األسنان( أي شخص

  .4م 1945الرابعة من قانون أطباء األسنان لسنة  المادة األسنان بمقتضى
أي شخص مأذون بممارسة الطب  ،بممارسة الطب( ويقصد بعبارة )الشخص المصرح له

 .5 المادة الرابع بمقتضى

                                                 
" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص  أنه:م على 2114( لسنة 21( من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم )81نصت المادة ) 1

عليها قانون أخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على ألفي 
عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة  تكون -1"  أنه:( منه على 82ونصت المادة ) ".بتيندينار أو بإحدى هاتين العقو 

 ".العقوبة في حال تكرار المخالفة  تضاعف-2 األموال.في األرواح أو أضرار جسيمة في 
( 21861رقم )نقض جنائي مصري  .196ص  ،32س  م،1981/ 2/3جلسة  ق، 51( لسنة 2261نقض جنائي مصري رقم ) 2

 .57س  م،2116/ 11/12جلسة  ق، 67لسنة 
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء من قانون ( 2المادة ) راجع: 3
 " إن األشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة طب على:م 1945( من قانون أطباء األسنان لسنة 4) المادةنصت  4

 :األسنان
يحملون إجازة بممارسة طب األسنان صادرة بمقتضى هذا  أطباء األسنان المتوفرة فيهم المؤهالت، الذين يحملون أو يعتبرون أنهم

 ". المادة الخامسة تصريحًا مؤقتًا بممارسة طب األسنان بمقتضى القانون، أو الذين يحملون 
 .المادة أو بمقتضى من هذا القانون، المادة السابعة الذين يحملون تصريحًا بممارسة طب األسنان بمقتضى أحكام األشخاص

إذا لم يكن  شخص،يجوز ألي  ال- 1"  أنه:م على 1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء ( من قانون 11نصت المادة ) 5
هذا القبيل، سواء أعبر عنه  طبيب" أو "جراح" أو "صيدلي" أو أي لقب أو نعت من" مصرحًا له بممارسة الطب، أن يستعمل لقب

بممارسة الطب أن يتخذ لنفسه أو  يجوز ألي شخص مصرح له ال- 2 .أم بحروف تدل على أنه حائز المؤهالت الطبية بألفاظ
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" أن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب  :وقد قضت محكمة النقض
مزاولة مهنة لعده مرتكبًا جريمة النصب على اعتبار أن ذلك ال يكون سوى جريمة  يكفييتقاضاها منهم ال 

 ،لكي يستولى على مال المرضى ؛فإنه إذا استعمل المتهم ،الطب بغير حق ليس صحيحًا على إطالقه
طرقًا احتيالية لحملهم على االعتقاد بأنه طبيب بحيث لوال ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع 

  .العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه
ذن فإن إدارة  -وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب -وظهوره ،المتهم مستوصفًا للعالج وا 

انتحاله شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة   ،أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب
ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفًا أبيض كما يرتدى  ،أجنبية لإليهام بأنه هو ذلك الدكتور

واستعانته بامرأة تستقبلهم  ،وقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها إليهامهم بأنه يفحصهموت ،األطباء
إذ هو من شأنه أن يوهم  ،كل ذلك يصح اعتباره من الطرق االحتيالية -وتقدمهم إليه على أنه هو الدكتور

 .1" المرضى فيدفعون إليه أتعابًا ما كانوا ليدفعوها إال العتقادهم بأنه حقيقة طبيب 
 :وقد يسمح الشارع لبعض األشخاص من غير األطباء بممارسة أعمال طبية معينة مثل

أي  ،وهؤالء يعتبرون في حكم األطباء بالنسبة لألعمال التي يمارسونها ،الحكيمات والقابالت والممرضات
  .إن اإلباحة لهم تنصرف فقط إلى األعمال المصرح لهم قانونًا القيام بها

يجوز ألي شخص مصرح له بممارسة الطب أن  -1"  :2وقد نص المشرع الفلسطيني على أنه 
غير أنه ال يجوز له  ،ومضمدين ومساعدين في ممارسة مهنته يستخدم تحت إشرافه الشخصي ممرضات

بممارسة الطب بمداواة المرضى أو معالجتهم أو إجراء عمليات لهم  أن يسمح ألي شخص غير مصرح له
 .تستدعي حذقًا طبيًا أو براعة طبية حوال التيفي األ

آخر غير مصرح له بممارسة الطب  كل شخص مصرح له بممارسة الطب ساعد شخصاً  -2
في أحوال  ،باستعمال مخدر أو بغير ذلك على مداواة شخص أو معالجته أو على إجراء عملية له إما

شائنًا بمهنته بصفته شخصًا مصرحًا له  سلك سلوكاً  يعتبر أنه ،تستدعي حذقًا طبيًا أو براعة طبية
أو إيقاف العمل بأي منهما  ،حسب مقتضى الحال ،أو تصريحه ويجوز إلغاء إجازته ،بممارسة الطب

 ." المادة التاسعة بمقتضى

                                                                                                                                                         
بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على االعتقاد، ضمن الحد  يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق

اإلجازة أو التصريح  على درجة أو مؤهالت في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهالته الحقيقية التي ذكرها في طلب ائزالمعقول، بأنه ح
ويشترط في ذلك أن ال يجوز منع شخص  المدير:ووافق عليه  (الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال )إن كان قد قدم طلبًا آخر

 ".توراستعمال لقب "دك مصرح له بممارسة الطب من
 .691ص  ع، 5س  م،1942/ 22/6جلسة  ق، 12( لسنة 1481نقض جنائي مصري رقم ) 1
 م.1947لسنة  (58الصحة الفلسطيني رقم ) أطباء من قانون ( 13المادة ) راجع: 2
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ستفيد من سبب اإلباحة من يباشر أعمااًل طبية دون أن يكون حاصاًل وينبني على ذلك أنه ال ي
حتى لو كان لديه من الخبرة والدراية ما يجعله في مستوى األطباء الحقيقيين  ؛على ترخيص له بذلك قانوناً 

 ،1 بل حتى لو كان تدخله برضاء المريض وترتب عليه الشفاء ؛حتى ولو لم ينتج عن تدخله أي ضرر
ففي هذه الحالة يسأل الشخص عن جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص إلى جانب ما ينتج عن 

الجرح أو إعطاء مواد ضارة أو الوفاة، اللهم إال إذا توافرت شروط الضرورة في  :تدخله من سلوكيات مثل
  .تدخله

لى شكوى وزير بناًء ع ،هذا وجدير باإلشارة إلى أنه إذا ظهر لرئيس دولة فلسطين المحتلة
  :أن شخصًا صرح له بممارسة الطب ،أو أي شخص لحق به ضرر ،الصحة

 أو ،مصرحًا له بممارسة هذه المهنة سلك سلوكًا شائنًا بمهنة الطب بصفته شخصاً  -1
 .بيانات كاذبة حصل على اإلجازة أو التصريح باالستناد إلى

الطب أو أنه كثير اإلهمال في  ارسةثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بمم -2
 .أثناء قيامه بتلك الواجبات

 أو تخلف عن مراعاتها. ،أحكام هذا القانون  قد خالف بإصرار -3
 .ولم يكن ذلك الجرم مما ينطبق عليه هذا القانون  ،قد أدين بارتكاب جرم جزائي -4

التصريح الذي يحمله ذلك بأمر موقع بإمضائه اإلجازة التي يحملها أو  ويجوز له أن يلغي
 .يأمر بإيقاف العمل بأي منهما للمدة التي يعينها في األمر أو أن ،الشخص

إال بعد  ؛يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح أو بتوقيف العمل بأي منهماأال ويشترط في ذلك 
أو بعد أن  ،عهدفا أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم الئحة كتابية يبسط فيها

يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من الوزير ومن أي أشخاص يسميهم رئيس السلطة ويكون أحدهم ممثاًل 
  .عن النائب العام

 .وترفع هذه تقريرًا كتابيًا إلى رئيس السلطة الوطنية
 إذا أرسل إليه ،يبسط فيها دفاعه ويعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم الئحة كتابية

العمل المنوي إجراؤه قبل ثالثين يومًا على األقل من  شخصًا إشعار بإلغاء اإلجازة أو التصريح أو توقيف
ترك ذلك اإلشعار له في عنوانه األخير المعروف، أو أرسل إليه بالبريد  أو إذا ،ذلك اإللغاء أو التوقيف

 .باسمه إلى عنوانه األخير المعروف المسجل معنوناً 
يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة  أن ،بأمر يصدره موقع بإمضائه ،الصحةويجوز لوزير  

 :اإلجازة أو التصريح إذا اقتنع بأن حامل ،الطب
 .فقد حقه في اإلقامة الدائمة في فلسطين قد-1
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 .قد توفىأو -2
منهما بمقتضى هذه المادة،  أو بتوقيف العمل بأي ،ولدى صدور أمر بإلغاء اإلجازة أو التصريح

ذا توفي حامل اإلجازة أو  يترتب على حامل اإلجازة أو التصريح، أن يسلم اإلجازة أو التصريح للوزير، وا 
 .القانوني أن يسلم اإلجازة أو التصريح لوزير الصحة يترتب على ممثله الشخصي ،التصريح
عمل األمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف ال ويجوز لكل من لحقه حيف من جراء 
 إلى المحكمة ،أن يستأنف ذلك األمر خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعارًا بصدوره ،بأي منهما

أن تصدر اإلنهاءات التي  ،وللمحكمة العليا لدى النظر في االستئناف .العليا، بصفتها محكمة عدل عليا
لذي تصدره المحكمة األمر ا ويكون  ،بما في ذلك مصاريف ورسوم االستئناف ،تستصوبها في القضية

 .1العليا نهائيًا ومبرمًا 
ودع لديه بمقتضى مهنته يجب أن يكون الشخص الملزم بكتمان السر قد أُ  :وعلى ضوء من تقدم
   .أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة

ذلك أن القانون يعاقب أيضًا على جريمة  ؛على أن النص على طائفة األطباء ليس نصًا حصرياً 
ولكن لهم اتصال باألطباء بحكم مهنتهم  ،متى كانت واقعة من طرف أشخاص آخرين ليسوا أطباء فشاءاإل

كالممرضين وكذا طلبة الطب الذين  :المرض أسرارأو وظيفتهم التي تتيح لهم فرصة االطالع على 
 .2يتدربون في المشافي 

فال يلزم هؤالء بالمحافظة على السر الطبي وأساس ذلك هو عدم  ،أما عمال السكرتارية والفراشين
أما إذا قاموا بأعمال تتصل بالمهنة الطبية مما يتيح لهم االطالع على  ،اتصال أعمالهم بالمهنة الطبية

 .الطبية سراراأل إفشاءوبالتالي يعدون مسئولين عن  ،المرضى كانوا من قبيل أمناء السر أسرار
كي يكون ملزمًا بكتمان السر يجب أن يكون قد علم به أثناء ممارسة الوظيفة أو إال أن الطبيب 

فالمعلومات التي تصل إلى الطبيب باعتباره شخصًا عاديًا وليست بصفته طبيبًا ال يكون الطبيب  ،بسببها
  .ملزمًا بالمحافظة عليها

 :في الشريعة والقانون الطبية  رسراراأل إفشاء :المبحث الثاني
  :تمهيد

وأعراف  ،وعادات ،الشرف قواعد تمليه أخالقي واجب المهنة سر على بالمحافظة الطبيب التزام إن
 فكرة السر عرفت الفرعونية فمصر .القديم منذ معروف االلتزام وهذا العامة.المصلحة  وتفتضيه ،المهنة
  :3العميل  أسرار على بالحفاظ ملزماً  الصنعة صاحب فكان ،األولى الفرعونيةاألسر  عهد منذ المهني

                                                 
 م.1947لسنة  (58رقم )الصحة  أطباء من قانون ( 9المادة ) راجع: 1
دار النهضة  السعودي،المسئولية الجنائية للطبيب في النظام  خيال،د. وجيه محمد  .63ص  سابق،مصدر  القبالوي،د. محمود  2

 . 59ص  م،1998 القاهرة، العربية،
 .385ص  م،1991 االسكندرية، المعارف،منشأة  العقوبات،شرج قانون  الشواربي،د. عبد الحميد  3
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 :وخطورته الطبية سراراأل إفشاءالمقصود ب :المطلب األول
لذا فقد وجب على  ؛لما كان الحق في السر هو من أقدس وأهم حقوق اإلنسان في الخصوصية

وقد يعرضه لكثير من المتاعب  ،ألن كشفها يمس صاحبها ؛سرارالطبيب عدم الكشف عن هذه األ
خاصة أن الثقة التي تنشأ بين الطبيب ومريضه تدفع األخير إلى أن  ،واإلشكاليات في حياته وعمله

 .1الشخصية بل والعائلية في بعض األحيان  سراريفضي لألول بأدق التفاصيل واأل
عاتقهم وهو التزام يجد فالمحافظة على السر الطبي واجب مفروض على األطباء والتزام يقع على 

ذلك أن قواعد السلوك الطبي تقتضي المحافظة على السر المهني وعدم  ،مصدره في العقد وفي القانون 
ولو لم ينص على ذلك  ،الطبيب للغير ما يصل إلى علمه أو يكتشفه من خبايا تخص المريض إفشاء

  .العقد الطبي صراحة
وقد يخفونها  ،همأسرار ولهذا فإنهم يفضون إليه ب ،يبومن المعلوم أن الناس عمومًا يثقون بالطب

 .ولية واألمانةئوعلى الطبيب أن يكون على قدر من المس ،قرب الناس إليهمعن أ
ذا علم الناس من حال األطباء أنهم يفشون األ ن ثقتهم بهم ستتزعزع دون شك وقد يخفوا إف سراروا 

 .هم الصحية أو الطبيةحتى مما له عالقة بحالت ؛عن األطباء معلومات مهمة
المريض آثار خطيرة على سمعته وشرفه واعتباره، فإذا  أسرار إفشاءويترتب على قيام الطبيب ب

وما أسرع ذلك  ،فهناك احتمال ألن ينتقل السر ،فقد يترتب على ذلك مضار كثيرة ،أفشاها ألي شخص
 .وعلى أساسها يرسم لما فيه مصلحته ،بل إنه قد يسعى إلى ذلك ،إلى من قد يستفيد مما به من معلومات

ولذا نص قسم يمين شرف المهنة بميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء العرب 
أن أودي عملي باألمانة والصدق والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة  :" أقسـم بــاهلل العظيــم :2على أن 

نتي، وأن أصون حياة اإلنسان في كافة أدوارها وتحت كل وأن احترم تقاليدها وأن أراقب هللا في مه
الظروف واألحوال باذاًل ما في وسعي الستنقاذها من الهالك والمرض واأللم والقلق وأن أحفظ للناس 

باذاًل رعايتي للقريب  ،وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة هللا ،وأكتم سرهم ،كرامتهم وأستر عورتهم
 ،وأسخره لنفع الناس ال لضررهم ،وأن أثابر على طلب العلم ،وللصديق والعدو ،طالحللصالح وال ،والبعيد

 .وهللا علـى مـا أقــول شهيـد " ،وأن أوقر من علمني، وأن أكون أخًا لكل زميل في المهنة
الطبية  المهن في المعهودة للثقة ضرورة بل تطبيقاً  تمثل السرية أن في جدال الف ومن ثم

 ،واألمانة الشرف مبادئ من ونقصاً  الثقة لهذه خيانة يشكل السر إفشاء لكن ؛والصحية والصيدالنية
 على تقع التي االلتزامات أدق من تعتبراألطباء ومن في حكمهم  لدى األفراد يودعها التي سرارفاأل

 يحاط يجعله الذي األمر ؛االلتزام هذا لطبيعة راجع هذا ،التعقيد بالغة المواضيع من إنها بل ،عاتقهم

                                                 
 .57ص  سابق،مصدر  القبالوي،د. محمود  1
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 1المادة ) راجع: 2
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 الخاصة حياته مع التعامل في اإلنسان حق عن تعبير هي فالخصوصية ،والسرية الخصوصية من بإطار
 عدم وجود من بالرغم تتوافر قد فالخصوصية ،فيه شك وال ،السر من تقترب المعنى بهذا يراه وهي بما

 .1السرية 
 :الطبية رسراراأل إفشاءمن  اإلرسالمي موقف الفقه :الثاني المطلب

ة التي حررت اإلنسان من العبودية والظلم واالضطهاد اإلسالميللسر أهمية خاصة في الشريعة 
" َيا َأيَُّها الَِّذيَن  :وفي هذا قال هللا تعالى ،ونهت عن كل هذه االنتهاكات ،وسلب حقوقه وانتهاك حرماته
ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن  َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّن ِ  ِإنَّ َبْعَض الظَّنِ  ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ

 . 2َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ َتوَّاٌب َرِحيٌم " 
وليس  .الناس بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتاً  أسراروهكذا يؤكد الشارع الحكيم على أن إشاعة 

يترتب عليها أضرار بالغة الخطورة باألفراد وبالمجتمع على  سراراأل إفشاءألن  ؛هناك دليل أعظم من هذا
  .حد سواء

على لسان يعقوب البنه يوسف  وجاء األمر من هللا  ،السر إفشاءولذا جاء التحذير الشديد من 
" َقاَل َيا ُبَنيَّ اَل  :ص عليه رؤياه بسجود الكواكب والشمس والقمر في قوله تعالىعليهما السالم عندما ق

ْيَطاَن ِلإْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن "   .3َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ
 :الطبية رسراراأل إفشاءموقف القانون من  :الثالث المطلب

ويقرر الجزاء على إهدارها والمساس  ،اإلنسان في التشريعات الحديثة بحقوق يحميها القانون يتمتع 
    .وحق الشخص في الحفاظ على سمعته وعدم التشهير به ،4الحق في الخصوصية  :ومنها .بها

ها ورتب إفشاءوقد حرم  ،سرارويعتبر القانون الفلسطيني المعلومات الخاصة بالمريض من األ 
  . 5مساءلة جزائية أو مدنية أو تأديبية تبعًا ألهمية ونوع السر عليها 

                                                 
كلية الحقوق والعلوم  بسكرة،جامعة محمد خيضر  ماجستير،رسالة  المهني،مسئولية الموظف عن افشاء السر  جاري،شيراز أ.  1

 ب. أ،ص  م،2114 السياسية،
 الحجرات.( من سورة 12اآلية ) 2
 يوسف.( من سورة 5اآلية ) 3
دراسة مقارنة في تشريعات الواليات المتحدة األمريكية وانجلترا وايطاليا وفرنسا  التلفونية،مراقبة المحادثات  عقيدة،د. محمد أبو العال  4

 .11 ،11ص  م،1994 القاهرة، العربي،دار الفكر  ومصر،
 يأتي:" يحظر على الطبيب ما  أنه:م على 2118( لسنة 11( من قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي االتحادي رقم )5نصت المادة ) 5

أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وائتمنه عليه أو  إفشاء-5... 
 كان إفشاء السر بناء على طلب المريض. إذا-أ-طلع عليه بنفسه، وال يسري هذا الحظر في أي من األحوال اآلتية: كان الطبيب قد ا

 كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصيًا ألي منهما.  إذا-ب
 حالة للسلطة الرسمية المختصة فقط. كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو اإلبالغ عنها ويكون اإلفشاء في هذه ال إذا-ج
أو إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق  خبيرًا،إذا كان الطبيب مكلفًا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره –د 

 أو دعوى جنائية. 
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نص في حين  ،لم يرد نص جزائي خاص في التشريعات المطبقة في المحافظات الجنوبيةو 
 ،" على القابلة والقابلة القانونية وراعية األمومة والطفل :1 على أنهفي المحافظات الشمالية الشارع 
 أو األمور األخرى التي ال يجوز إفشاؤها والتي تكون قد سرارتحافظ على جميع األأن  والطالبة ،والداية

( 21المادة ) وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ،اطلعت عليها بحكم مهنتها
 .القانون " من هذا

التي يطلعون عليها بحكم مهنتهم  سراراأل أن يحافظوا على -2.. . :وعلى الصيادلة األعضاء
 .2توجبها القوانين النافذة "  ها إال في األحوال التيإفشاءويتجنبوا 

ال يجوز  " :3شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء العرب على أنه  ميثاقونص 
مرضاه بدون حكم قضائي من المحكمة المختصة بعد سماع أقوال المريض أو  أسرارللطبيب الكشف عن 

 .ورثته "
المهنة التي ال يجوز إطالع أحد غير الطبيب  أسراروأن الحالة الصحية للمريض تعتبر من 

 .فق على إخطار أهله بهاالمعالج عليها ما لم يعين المريض أشخاصًا يوافق على اطالعهم عليها أو يوا
كما يجوز له أن  ،يطلع المريض على عواقب المرض الخطير أالويجوز للطبيب ألسباب إنسانية يقدرها 

 .4يخطر أهل المريض بعواقب المرض بعد استئذان المريض
أن  ،وعلى الطبيب عندما يطلب منه المرضى القصر تلقى العالج سرًا دون إخبار أولياء أمورهم

وأن يشجعه على إشراك  ،التعرف على سبب رغبة المريض في عدم إطالع أهله على حالته يعمل على
 .5وأن يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لديه  ،األهل

وعلى الطبيب وسائر العاملين في المجال الصحي بذل كل جهد ممكن للمحافظة على سرية 
وال يجوز أن يتم إدخال  ،في ذاكرة أجهزة الحاسوب بما في ذلك التقارير التي تخزن  ،جميع التقارير الطبية

ويراعى تحديد تاريخ  ،المعلومات إلى سجل الحاسوب إال من قبل األشخاص المخولين بذلك وحدهم
 .6سم من قام بالتعديل أو اإلضافة كما يراعى تسجيل ا ،وتوقيت أي إضافة لمعلومات جديدة

نظام تخزين البيانات على الحاسوب بالمنشأة ويجب إخبار المريض أو من ينوب عنه بوجود 
على أن يكون ذلك قبل أن يقوم الطبيب المعالج بإرسال المعلومات لقسم الحاسوب الذي يتولى  ،الصحية

                                                                                                                                                         
لعمل وبما ال يجاوز الغرض من التكليف كان الطبيب مكلفًا بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة ا إذا-هـ
." 
 الغربية.م المطبق في الضفة 1959( لسنة 7ورعاية األمومة والطفل رقم ) القبالة مهنة ( من قانون 11المادة ) راجع: 1
 م.1957( لسنة 11( من قانون نقابة الصيادلة المطبق في المحافظات الشمالية رقم )12المادة ) راجع: 2
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 9المادة ) راجع: 3
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 23المادة ) راجع: 4
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 38المادة ) راجع: 5
 العرب.ن ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء ( م44المادة ) راجع: 6

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
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ويعد  ،كما ينبغي أن يحدد مسبقًا جميع األفراد والجهات التي يمكنها الوصول إلى المعلومات ،تخزينها
ريض أمرًا ضروريًا للحصول على موافقته وتبعًا لمدى حساسية بيانات التصريح بكل هذه المعلومات للم

 .1المريض يراعى اتخاذ االحتياطيات األمنية التي تمنع تسرب المعلومات أو وصول أفراد آخرين إليها 
ويجب إخبار المريض أو من ينوب عنه قبل توزيع أية تقارير تشتمل على بيانات خاصة به كما 

خطار الطبيب المعالج قبل إرسال أي بيانات أو معلومات خاصة  ،افقة المريضيجب الحصول على مو  وا 
مثل هذه  إفشاءبحيث ال يصرح ب ،بالمريض إلى أفراد أو منظمات خارج نطاق مؤسسات الرعاية الصحية

 .2البيانات ألية جهة دون موافقة المريض 
التي ستتناولها بكتمان شديد ويقتصر التصريح بأي بيانات طبية سرية على األفراد والهيئات 

كما يقتصر إرسال المعلومات الطبية السرية على الوفاء بالغرض الذي  ،حسب األنظمة واللوائح النافذة
ويجب إخطار جميع تلك الهيئات واألفراد  ،وتكون محددة باإلطار الزمني لهذا الغرض ،تحدد عند طلبها

ريرها لجهات أخري أو استخدامها في أغراض غير التي تلك البيانات لهم ال يعني السماح بتم إفشاءأن 
 .3حددت عند طلبها 

يجب تزويد األجهزة الحاسبة بأنظمة حفظ واسترجاع المعلومات لتجنب ضياعها حال حدوث و 
ذا تم إلغاء أحد الملفات فيجب إعطاء صورة  ،( الحاسب اآلليServerخلل في البرامج أو عطل في ) وا 

 .4معالج أواًل مطبوعة منها للطبيب ال
ويجوز محو المعلومات المخزنة على الحاسوب أو التخلص منها حال التأكد من حيازة الطبيب 

وعند محو الملفات يجب أن يقوم قسم  ،لصورة لها )مطبوعة أو مخزنة على حاسوب أو على اسطوانة(
المعلومات  ويحق للمريض طلب محو بعض ،الحاسب بإخطار الطبيب كتابيًا بإتمام عملية المحو

 .5 الخاصة به في إطار القوانين النافذة
بما في ذلك وضع  ،ويجب اتخاذ كافة التدابير الصارمة التي تمنع الوصول إلى قاعدة البيانات

النظم الرقابية الالزمة الكتشاف محاوالت النفاذ على قاعدة البيانات من جانب أي فرد أو جهة ليس لهم 
 .6الحق في ذلك 

 
 

                                                 
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 45المادة ) راجع: 1
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 46المادة ) راجع: 2
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 47المادة ) راجع: 3
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 48المادة ) راجع: 4
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 49المادة ) راجع: 5
 العرب.من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء ( 51المادة ) راجع: 6
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 :الطبية رسراراأل إفشاءركنا جريمة  :الثالثالمبحث 
 :تمهيد

 ،المادي والمعنوي يمثالن اإلطار العام الذي يلزم توافره في كل جريمة :لكل جريمة ركنين رئيسين
 ،فإذا انتفى أحدها ،وهناك بعض الجرائم تحتاج إلى ركن خاص أو أكثر بمثابة عناصر تدخل في تكوينها

دراستهما على نحو ما هو  المبحثوسنتولى في هذا  ،فال يقوم للجريمة قائمة من جهة التشريع الجزائي
 :تالٍ 

 :الركن المعنوي  :األول المطلب
ويطلق  .يتخذ الركن المعنوي في الجرائم المقصودة في القانون الفلسطيني صورة القصد اإلجرامي

  .في الفقه القانوني )القصد الجنائي(عليه 
نموذجها القانوني أوالقصد اإلجرامي يمكن تعريفه بأنه علم بعناصر الجريمة كما هي محددة في 

رادة متجه إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها  .1 وا 
أنه لكي يتوافر العلم الذي يقوم به القصد اإلجرامي إلى جانب  الفلسطينيوالقاعدة في التشريع 

فإذا انتفى العلم بأحدها بسبب  ،بجميع العناصر القانونية للجريمة يتعين أن يحيط الجاني علماً  ،اإلرادة
 .2انتفى القصد بدوره  ؛الجهل أو الغلط

كافة  :أي ،ويجب أن ينصب العلم على كافة عناصر الواقعة المادية التي نص عليها التشريع
  .3كما يشمل عالقة السببية بين السلوك والنتيجة  ،مراحل السلوك فعاًل أم تركاً 

وهي عبارة عن قوة نفسية توجه كل أعضاء الجسم  ،وتعتبر اإلرادة العنصر الثاني للقصد اإلجرامي
  .5نحو المساس بحق أو مصلحة يحميها القانون  :أي ،4أو بعضها نحو تحقيق غرض غير مشروع 

ن جريمة و  دون تطلب توافر نية  ،6السر الطبي جريمة عمدية قوامها القصد اإلجرامي  إفشاءا 
وأن  ،وأن لهذا السر الطابع المهني ،علم الطبيب أن للواقعة صفة سر ،اإلرادة ،العلم :بعنصريه ،اإلضرار
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لى النتيجة التي تترتب عليه  فشاءثم اتجاه إرادته إلى فعل اإل ،هذا السر إفشاءالمريض غير راض على  وا 
  .1وهي حصول الغير وعلمه بالسر 
السر المهني بسب اإلهمال أو عدم االحتياط في المحافظة عليه  إفشاءوالقانون ال يعاقب على 

ال يعتبر مرتكبًا  ،فيطلع عليها الغير ،فالطبيب الذي يترك بيانات تتعلق بمريضه فوق مكتبه ،وكتمانه
سبب إهماله وعدم لكن هذا ال يمنع من مساءلته مدنيًا عن األضرار التي تسبب فيها ب ،فشاءلجريمة اإل

  .مرضاه أسرار إفشاءاتخاذه االحتياط الالزم لمنع 
 :الركن المادي :الثانيالمطلب 

 :تمهيد
ألنها ال تعدو أن تكون سلوكًا بشريًا إراديًا يعتد به  ؛ال يتصور أن يرتكب الجريمة إال اإلنسان

 .2 السلوك اإلجرامي والنتيجة وعالقة السببية :والركن المادي لهذه الجريمة له عناصر ثالثة هي ،القانون 
ألنه يمثل القاسم المشترك بين جميع أنواع  ؛والسلوك اإلجرامي يعد من أهم عناصر الركن المادي

الجرائم سواء أتلك التي يكفي لوقوعها ارتكاب السلوك اإلجرامي فقط أم تلك التي يلزم لقيامها ضرورة 
أي وقفت عند حد  ،ناقصةوسواء أكانت تامة أم  ،تحقق نتيجة إجرامية معينة إلى جانب السلوك اإلجرامي

فالقاعدة أنه )ال جريمة  ،ادي وال قيام للجريمة بالتالي إذا تخلف هذا السلوكفال قيام للركن الم ،المحاولة
 .بغير سلوك(

.. ال عقاب إال على ." :3األساسي الفلسطيني هذا المعنى حين نص على أنه  قانون وقد أكد ال
 :األفعال الالحقة لنفاذ القانون "

 :فشاءفعل اإل :أوالً 
كالفلسطيني تستخدم  :ولكن معظم التشريعات المقارنةيطلق عليه الفقه )السلوك االيجابي( 

مخالفًا بذلك نهيًا  ؛وهو نشاط إرادي ينفذه الجاني في العالم الخارجي تحقيقًا لغاية معينة .مصطلح )الفعل(
وقد يكون ذلك السلوك من فعل واحد أو من جملة أفعال متتابعة تجمعها وحدة  ،تفرضه قاعدة جزائية

  .الهدف
طالع الغير عليه وهو تعمد الطبيب اطالع الغير على سر أؤتمن ه فشاءاإلو  و كشف السر وا 

 .بمقتضى عمله في غير األحوال التي يجب عليه أو يجوز له فيها ذلك ،عليه
بل يكتفي  ،وال يتطلب القانون ذكر اسم صاحب السر ،إذا أعلن السر بأية وسيلة فشاءويتحقق اإل

  .4بكشف بعض معالم شخصيته وصفاته التي يمكن من خاللها تحديده 
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فهو يتحقق بأية وسيلة من الوسائل  ،فشاءوالمشرع الفلسطيني لم يحدد وسيلة معينة لوقوع اإل
  .وسواء أكان شفويًا أم مكتوباً  ،وسواء أكان صريحًا أم ضمنياً 

أو المواقع االلكترونية أو الرسائل الخاصة أو  بالنشر في الصحف والمجالت فشاءوقد يكون اإل
وأن تكرار  ،ولو بواقعة أصبحت معروفة لدى الناس فشاءوال يجوز اإل .شهادات طبية للغير بحالة المريض

 فشاءكما أن سبق اإل ،معاقبًا عليه مهما تكرر فشاءبل يظل اإل ،اإلفضاء بالسر ال ينزع عنه صفة السرية
  .السر مرة ال يحول دون تبليغه مرة أخرى  إفشاءأن  ذلك ؛ال يرفع عنه صفته

الطبية بالرغم من أن هذا السر  سراراأل إفشاءوللتدليل على ذلك فقد أدان القضاء طبيب بتهمة 
كان قد أعلن عنه بطريق النشر في صحيفة ما وعللت المحكمة ذلك بأن القاعدة العامة أن كثيرًا من 

ومن ثم فقد أكد الطبيب هذه الحقيقة والتي كان  ،ينشر في وسائل االعالم الناس ال يثقون كل الثقة بكل ما
كما أدان طبيبًا آخر لمجرد اقراره بأن امرأة سبق أن دخلت  .قارئ الصحيفة غير مصدق لها بصورة مطلقة

 .1مشفاه للوالدة في الوقت الذي ثبت فيه أنها لم تكن متزوجة 
من عدمها من المسائل الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لقاضي  فشاءعلى أن توافر واقعة اإل

  .الموضوع وحده
وال يجوز للطبيب أن يستند في إفشائه  ،فقط وتتحقق الجريمة حتى ولو كان ما تم إفشاؤه جزئياً 

وذلك أن حجية العامة وأقوال الصحافة تكون غير مؤكدة وال  ؛للسر إلى أنه أصبح معروفًا لدى العامة
  .ق رواياتهاتصد

للسر وغير مسموح به  إفشاءوحتى مناقشة الطبيب لزميل له في حالة المريض الصحية يعتبر 
ن جاز للطبيب أن يناقش زمالءه  ،إال بعد استئذان المريض وحصوله على تصريح بذلك ؛للطبيب وا 

زام القانوني وهذه الجزئية تدلل على ندرى صرامة االل ،األطباء عن الحالة دون بيان هوية المريض
 .2السر المرضي  إفشاءبضرورة عدم 

إذا تطلبت  " :3ولذا نص ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء العرب على أنه 
 .حالة الضرورة أن يستعين الطبيب برأي طبيب آخر فعليه أن يحصل على موافقة المريض أو أهله "

ن توفي مريضهوالطبيب يكون ملزمًا بكتمان السر  ذلك أنه يجوز لورثة هذا  ؛الطبي حتى وا 
  .فشاءاألخير المطالبة بالتعويض إذا لحقهم ضرر بسبب هذا اإل

وقد حسمت معظم التشريعات  ،ومن الموضوعات التي تثير الجدل الشهادات الطبية بعدم اللياقة
فال بد من  ،لوظيفي أو تجديد عقدهفقانون الخدمة المدنية نص على أنه عند االلتحاق بالعمل ا ،هذا األمر
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 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 22المادة ) ع:راج 3



 

 

240 

ويكون في الغالب  ،حصول الموظف على تقرير طبي يفيد بأنه الئق طبيًا يكون صادرًا من طبيب مختص
 .إدارة القومسيون الطبي العام التابعة لوزارة الصحة هي الجهة المختصة بإصدار تقارير اللياقة الطبية

" يشترط فيمن يعين في أي  :1فلسطيني على أنه في هذا الشأن نص قانون الخدمة المدنية ال
خاليًا من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال  -3.. .:وظيفة أن يكون 

على أنه يجوز تعيين الكفيف في  ،الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المراجع الطبي المختص
إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه  ؛يه أو ذي اإلعاقة الجسديةعينيه أو فاقد البصر في إحدى عين

من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط 
 .األخرى للياقة الصحية "

أن  غير أنه ال يجوز للطبيب في تقريره الطبي أن يشير إلى تفاصيل المرض بل يتعين عليه
أو الئقًا للعمل في وظيفة معينة أم  ؟يشير عما إذا كان هذا الموظف الئقًا طبيًا للعمل بصفة عامة أم ال

  .فإذا أشار الطبيب إلى طبيعة المرض أو نوعه يعد مفشيًا للسر الطبي ؟ال
وعلى الطبيب إخطار المريض والحصول على موافقته المستنيرة المبنية على المعرفة كتابة قبل 

 .2الباحثين أو شركات األدوية أو مؤسسات جمع البيانات  :تقديم أية معلومات عنه ألطراف أخرى مثل
 :أن يكون ما تم إفشاؤه سراً  :ثانياً 

لذلك قدمت له  ؛3 السرعن تعريف التشريع الفلسطيني كغير من التشريعات الحديثة  أحجم
فعرف  ،حيث فرق البعض بين السر الطبي والتزام الطبيب بحفظ السر ،تعريفات متعددة فقهية وقضائية

األول بأنه كل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات أيًا كانت طبيعتها تتعلق بحالة المريض وعالجه 
والظروف المحيطة بذلك سواء حصل عليها من المريض نفسه أم علم بها أثناء أو بمناسبة أو بسبب 

  .ممارسته مهنته
 بها يعهد التي الوقائع إلى بالنسبة إال يقوم ال بالسر االلتزام إن :القول إلى آخر رأي ذهبو 
العميل  أسرار تل قي المهني بمقتضاه يقبل ؛عليه والمؤتمن السر موِدع بين عقد بموجب طبيبه العميل إلى

  .4 لديه مصونة وحفظها
الطبيب بالصمت بخصوص كل ما يتعلق في حين عرف التزام الطبيب بحفظ السر بأنه التزام 

 .5 فشاءإال في الحاالت التي يرخص له فيها القانون بالكشف أو اإل ؛بهذا السر
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 .1كرامته  أو صاحبه بسمعة أضر ُأذيع إن الذي األمر هو السر أن الفقهاء بعض يرى و 
فإن األمر برمته يمكن إخضاعه للسلطة التقديرية  ،وبالرغم من تعدد التعريفات في هذا الصدد

للسر أم هي من قبيل الوقائع  إفشاءليحدد من خالل الوقائع إذا كانت واقعة معينة تعد  ؛لقاضي الموضوع
 ؟العادية

حيث يتعين في مثل هذه الحاالت أن تضع المحكمة في  ،وفي تصورنا أن هذه التفرقة غير دقيقة
فنظرة  ،مرضه أو حجبه إفشاءفهو صاحب الحق في تقدير آثار  ،ي للمريضاعتبارها التقدير الشخص

فمثاًل مريض العقم قد يتعامل مع هذا المرض  ،المريض لنوع معين من المرض تختلف من مريض آلخر
وتجعله  ،إال أن مريضًا آخر يعتبره من األمور التي تنال من رجولته ؛وأنها مشيئة هللا  ،بأنه أمر عادي
 .ولذلك يكون حريصًا على كتمان مرضه عن العامة ،موضع ازدراء

فالسر الطبي هو كل ما يعرفه الطبيب عن مريضه من معلومات مرضية مباشرة أم غير مباشرة 
  .ال يجوز أن يفشيها للغير

ا ونشير إلى أن السرية ال تنحصر في تشخيص الحالة المرضية واألسباب المؤدية لها واحتماالته
تحرير تقرير طبي يفيد بخلو  :للسر مثل إفشاءبل إن االدالء بمعلومات بطريق النفي يعتبر  ،مستقبالً 

 .2الشخص من األمراض وتسلمها لطرف ثالث 
أو هو ما يؤدي إفشاؤه إلى إلحاق ضرر  ،وعلى هذا األساس فإن السر هو ما يتطلب الكتمان

كأن يفشي الطبيب بأن مريضه يعاني من مرض يمنعه  :همعنوي أو مادي أو هما معا بالمريض أو بعائلت
فيكون قد تعرض لضرر مادي أو معنوي يتمثل في عدم زواجه  ،فيشفى هذا المريض بعد ذلك ،من الزواج

  .لما أشيع عنه بأنه مريض ال يصلح للزواج
 واء علم به عن طريق فحص المريض أموال ينشره س ،لذلك يجب على الطبيب أن يحفظ السر

  .عن طريق محادثته أو بأي طريق آخر
وحتى يكون للواقعة صفة السر المهني يجب أن يكون لهذا السر صلة مباشرة بالعمل الطبي أو 

ذلك أن الطبيب الذي يكشف أن مريضه قد قام بجريمة قتل مثاًل ال يكون ملزمًا  ؛باألحرى بمهنة الطبيب
 .بالكتمان

كون ذا أهلية قانونية أو أن يكون عقد العالج الذي يربطه وال يشترط المشرع في مودع السر أن ي
 .كأن يعالج مجنونًا أو صبياً  :بالمريض صحيحاً 
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وقد يثار التساؤل حول ما إذا كانت جميع األمراض التي قد يصاب بها المريض ويطلع عليها 
وال يعاقب على أم أن هناك بعض األمراض تخرج عن دائرة التأثيم  ،الطبيب تدخل في حكم السر الطبي

 ؟إفشائها
ال ريب أن السر الطبي ال يقتصر على المعلومات الخاصة بنوع المرض أو اإلصابة التي يعاني 

كإجراء  :بل يشتمل كل ما يتصل بالعمل الطبي من فحص وتشخيص ،منها المريض أو العالج
فال يضفي عليها  ،أما المعلومات والبيانات التي تتعلق بالعمل الطبي ذاته ،التشخيص باألشعة وغيرها

 ،الطبية مثاًل أسعار الخدمات المقدمة للمريض سرارومن ثم ال تعد من قبيل األ ،المشرع صفة السر
 :ومن أمثلتها ،سرها إفشاءويجري العرف على اعتبار بعض األمراض من قبيل األمراض التي ال يجوز 

 .الجذام والزهري والسيالن والعقمالبرص و 
إن المشرع الفلسطيني لم يجعل من قاعدة االلتزام بكتمان السر المهني قاعدة مطلقة بل  :والحقيقة

  .السر المهني فيها إفشاءأورد عليها مجموعة من الحاالت االستثنائية التي يجوز لألطباء أو يجب عليهم 
لطبي ذلك أن المريض الذي يعاني مثاًل من التسوس في فاألمراض كلها ال تندرج تحت وصف السر ا

 .إحدى أسنانه ال يمكن له أن يدعي بأن الطبيب قد أفشى السر المهني إذا ذكر ذلك ألحد أقارب المريض
وهذا بخالف أمراض أخرى خطيرة وتتطلب الكتمان تحت طائلة تحمل الطبيب للمسئولية الجزائية 

  .بالنسبة للضعف الجنسي كما هو الشأن مثالً  ،عن إفشائها
ذات الطبيعة العادية ال تثير أي اشكال بالنسبة للطبيب في باب السر  سراروما يفهم معه أن األ

التي تمس الحياة الخاصة للمريض تظل محل مساءلة جزائية متى ترتب عن  سرارعلى أن األ .الطبي
 .ذلك مثاًل انهيار نفسي لدى المريض نتج عنه انتحاره

فقد  ،السلوك الديني واالجتماعي والحالة النفسية للمريض :الطبية سرارالحال يعتبر من األوكذلك 
يطلع الطبيب على جوانب من حياة المريض الدينية واالجتماعية سواء استقصاها بنفسه أم اطلع عليها 

النفسية في وكذلك يطلع الطبيب على النواحي  ،ومنها ما يكون له أثر في حالة المريض الصحية ،عرضاً 
وقد يطلع الطبيب على نوايا بعض المرضى اإلجرامية أو ما  .حياة المريض مما قد يخفى على اآلخرين

 .ارتكبوه من جرائم فيما مضى
 :إباحة وعقوبة إفشاء األرسرار الطبي :المبحث الرابع
 :إباحة إفشاء الرسر الطبي :المطلب األول
ال يجوز  " :1شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء العرب على أنه  ميثاقنص 

 ،لمريض قد عهد إليه بهذا السركان اأسواء  ،للطبيب أن يفشى سرًا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة

                                                 
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 37المادة ) راجع: 1
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وذلك فيما عدا الحاالت اآلتية وأمثالها مما تنص عليه  ؛كان الطبيب قد أطلع عليه بحكم عمله أم
 :التشريعات الوطنية

على طلب صاحبه خطيًا أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو  السر بناءً  إفشاءإذا كان  -أ
 .مصلحــة للمجتمع

أو صدر قرار بإفشائه من جهة  ،مثل هذا السر إفشاءإذا كانت القوانين النافذة تنص على  -ب
 .قضائية

في هذه الحالة للسلطة  فشاءفيكون اإل ،السر منع وقوع جريمة إفشاءإذا كان الغرض من  -ت
 .الرسمية المختصة فقط

على أن يبلغ به في حضور هما  ؛السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة إفشاءإذا كان  -ث
 .وليس ألحد هما دون اآلخر،معاً 

السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناء على  إفشاءإذا كان الغرض من  -ج
 .طلبها بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع

 إفشاءويكون  ،السر منع تفشى مرض مُعد يُضر بأفراد المجتمع إفشاءإذا كان الغرض من  -ح
 .السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط

ذا كان المشرع الفلسطيني قد ألزم األطباء ومن في حكمهم بالمحافظة على  مرضاهم  أسراروا 
 ،السر دون ترتيب أي جزاء إفشاءفإنه قد استثنى من هذا اإللزام حاالت معينة أجاز فيها  ،وعدم إفشائها

  :هي
 :التبليغ عن الجرائم الطبية :أول  

" لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة  :1نص قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه 
العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة 

  .عنها على شكوى أو طلب أو إذن "
لموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة يجب على كل من علم من ا " :2ونص على أنه 

أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد 
 .ة عنها على شكوى أو طلب أو إذن "علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئ

على الطبيب  " :1لعرب على أنه شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء ا ميثاقونص 
بالغ السلطات الصحية المختصة في الحاالت التالية  :تنبيه وا 

                                                 
( سـوري 26( بحرينـي والمـادة )47( إماراتي والمـادة )37( فلسطيني والمادة )24المادة ) العربية:انظر في قوانين اإلجراءات الجزائية  1

   يمني.( 92( ليبي والمادة )15( لبناني والمادة )28( كويتي والمادة )14( صومالي والمادة )21والمادة )
( 48( إيطــالي والمـــادة )331مــاراتي والمـــادة )( إ38( فلســـطيني والمــادة )25المــادة ) العربيـــة:انظــر فــي قـــوانين اإلجــراءات الجزائيــة  2

 ليبي.( 16بحريني والمادة )
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 .حاالت المرض الذي يسبب األوبئة وانتشار األمراض المعدية -1
 .إذا رفض المريض نقل الدم بالرغم من خطورة حالته -2
 .امتناع المريض عن أخذ اللقاحات التي قررتها السلطات الصحية المختصة -3
 .حاالت األمراض العصبية والنفسية المصحوبة باألذى الشخصي أو العام " -4

حتى ولو أدى به  ؛ومن هنا يجب على الطبيب بأن يبذل كل ما في وسعه لمنع وقوع الجريمة
  .يمة اإلجهاضكما هو الحال في جر  ،السر إفشاءاألمر إلى 

 ،فالطبيب الذي تتقدم عنده امرأة وتطلب منه مساعدتها على اإلجهاض أو يدعى إلى عالجها
فيبلغ عنها ال يمكن وال يتصور إطالقًا متابعته من أجل جريمة  ،فيتبين له أن مرضها ناشئ عن إجهاض

  .فشاءاإل
 .2 المعدية أو الوبائيةوكذلك الحال التبليغ عن األمراض ذات الصبغة االجتماعية أو 

صابات العمل  .والتبليغ عن األمراض المهنية وا 
 .3والتبليغ عن المواليد والوفيات 

 .والتبليغ عن المصابين بأمراض عقلية
 .4وأداء الشهادة أمام القضاء 

بتبليغ القاضي الذي كلفه بإجراء  فال ينطبق على الطبيب الذي يكون ملزماً  .وأخيرًا أعمال الخبرة
 ؛إال العناصر التي طلب منه إجراء خبرته عليها ؛لكن شريطة أال يضمن تقريره ،الخبرة بكل ما الحظه

 .5السر الطبي  إفشاءذلك أن الطبيب الذي تنتدبه المحكمة للقيام بخبرة طبية يستفيد من سبب يبيح له 
وأال  ،في تقرير الخبرة التي عهد إليه القيام بها على أن الطبيب الخبير يجب أن يكون صادقاً 

وفي هذا اإلطار قد يكتشف الطبيب انحرافات بل وجرائم  ،يذكر في تقريره مسائل لم يطلب منه ذكرها
وبالتالي ال صالحية له في تمكين القاضي من االطالع  ،أخرى لكنها ال عالقة لها نهائيًا بموضوع الخبرة

 حقيقًا وال بحثًا جزائيًا بل هي عمل تقني.فالخبرة ليست ت ،عليها

                                                                                                                                                         
 العرب.( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء 11المادة ) راجع: 1
 .73ص  سابق،مصدر  عسيالن،أ. أسامة بن عمر  2
أثناء  المريض" في حالة وفاة  أنه:على ( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء العرب 24نصت المادة ) 3

العالج أو الجراحة يجب على الطبيب إبالغ وكيل النيابة المختص عن الوفاة بمذكرة يطلب فيها إعداد رأي الطبيب الشرعي عن سبب 
 ".الوفاة قبل دفن الجثة 

" يمنع على الطبيب المعالج أن  أنه:على ( من ميثاق شرف المهنة واألخالقيات الطبية باتحاد األطباء العرب 8نصت المادة ) 4
يشترك في قضية له مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة أو تتعلق بأحد أقاربه أو أصدقائه، وتتعلق بالمريض الذي يعالجه وال يجوز له 

احل العالج بغير إذن من المريض أو ورثته أو المحكمة التي تنظر أمامها القضية وله أن يطلب ذلك في اإلدالء بشهادته حول مر 
 ".جلسة سرية 

 .1131ص  سابق،مصدر  الحفني،د. محمود سامي  5
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خالصة ما سبق أنه إذا ترتب على كتمان الشهادة تأثير على سير العدالة في ويرى البعض أن 
سر  إفشاءولو أدى إلى يدلي بشهادته فجيب على الشاهد أن  ،قضة ما بما يضيع حقًا أو يثبت باطالً 

 .1المرضى 
 :رضاء المريض :ثانيا  

يتحقق رضاء المجني عليه حين يسمح للغير خالفًا ألحكام التشريع باالعتداء على مصلحته 
 .2المحمية 

ذنه فيها ال يبيحها وال يؤثر على  اإلسالميواألصل في الفقه  أن رضاء المجني عليه بالجريمة وا 
 .3كالسرقة  :المسئولية الجزائية إال إذا هدم الرضا ركنًا من أركان الجريمة

ولكنه ينقسم على نفسه بعد  ،بعض الفقهاء أن رضاء صاحب الحق ليس سببًا عامًا لإلباحة ويرى 
  .4ذلك فيما إذا كان سببًا خاصًا بالنسبة لبعض الجرائم أم هو ليس سببًا لإلباحة على اإلطالق 

وبالتالي فال يصح  ،السر الطبي هي من النظام العام إفشاءوذهب البعض إلى القول بأن جريمة 
  .5من أسباب إباحتها  أن يكون رضا المجني عليه سبباً 

وعلى هذا األساس فإن تحديد أثر الرضا كسبب من أسباب اإلباحة يتوقف على تحديد طبيعة 
فإذا كان هذا الحق )شخصيًا( أي داخاًل في دائرة الحقوق التي يرخص  ،الحق محل االعتداء بالجريمة

ومن ثم  ،فاالعتداء عليه يكون تعرضًا إلرادة الغير ،القانون للمجني عليه التصرف فيه وأن ينقله إلى غيره
أما إذا وقع مثل هذا  ،يكون السلوك المتضمن عدوانًا عليه غير مشروع إذا وقع بغير رضاء صاحبه

كان ذلك ضربًا من ضروب التصرف في  ؛ك من جانب صاحب الحق أو من جانب الغير برضائهالسلو 
 .6الحق وليس بجريمة 

 
 
 
 

                                                 
 .72ص  سابق،مصدر  عسيالن،أ. أسامة بن عمر  1
 .413ص  م،1981 القاهرة، العربية،دار النهضة  األول،الجزء  العام،القسم  العقوبات،الوسيط في قانون  سرور،د. أحمد فتحي  2
 .358ص  م،1998 عشرة،الطبعة الرابعة  الرسالة،مؤسسة  األول،الجزء  اإلسالمي،التشريع الجنائي  عودة،أ. عبد القادر  3
كل من أذاع أو نشر أو طبع " يعاقب بالحبس  أنه:م على 2113( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 315نصت المادة ) 4

وكان  السابقة،أو نسخ أو استعمل ولو في غير عالنية تسجياًل أو صورة أو مستندًا متحصاًل عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة 
 ". صاحب الشأنذلك بغير رضاء 

المترتبة  مســئولية الطبيـب الجنــائية محمد،أ. طارق صالح الدين  .151 ،149ص  سابق،مصدر  عسيالن،أ. أسامة بن عمر  5
 .6ص  قطر، منشور،بحث غير  المهني،على إفشاء السر 

 .1251ص  ،21س  م،1971/ 27/12جلسة  ق، 41( لسنة 1127نقض جنائي مصري رقم ) 6
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 :دفاع الطبيب عن نفرسه :ثالثا  
حق الدفاع هو حق لصيق باإلنسان يتمتع به بمجرد االشتباه في أمره أو اتهامه قانونًا ليستخدمه 

لدحض الجريمة المنسوبة إليه  ؛أو أي جهة مختصة قانونا بنفسه أو بواسطة محام أمام السلطة القضائية
 .وفى ذلك الجانب يتم ممارسة التطبيق السليم للقانون في محراب القضاء الجزائي .1

 ،وكل قيد يرد على ممارسة ذلك الحق ،فال عدل بغير توافره ،فحق الدفاع يرتبط بفكرة العدل ذاتها
ألن حق الدفاع هو الطريقة  ؛ا عن جادة الحق الذي يستهدفهوانحراف به ،إنما هو غل في عنق العدالة

ذلك أنه ال يجوز )عدالة( أن يحكم على المتهم إال بناًء على أدلة سليمة تم  ؛2االجتماعية لرد العدوان 
بداء الرأي فيها  ،مما يتطلب أن تتاح الفرصة لذوي الشأن لمناقشتها ،ومناقشتها أمام المحكمة ،فحصها  .3وا 

الحق ال يلغيه أو يحجبه االلتزام بالمحافظة على السر واستقر الرأي لدى الفقه والقضاء على وهذا 
أن من حق الطبيب كشف السر دفعًا للمسئولية في نطاق حقه في الدفاع عن نفسه عندما يتهم بارتكاب 

ة والمعلومات فعليه أن يقدم األوراق الطبي ،كاإلجهاض أو االغتصاب أو خطأ في العالج :جريمة جنائية
 .المريض أسرارالتي تثبت براءته ولو كان فيها ما يكشف 

 ،ويكون كشف السر متاح للطبيب للدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة كالنيابة أو المحكمة
 . 4 ومن ثم ال يجوز الكشف عن السر في الصحف مثالً 

 :حالة الضرورة :رابعاً 
السر الطبي في حالة الضرورة بين قائل باإلجازة وقائل  إفشاءاختلفت الفقه حول حق الطبيب في 

 .5 بالتحريم
حيث توجد  ،للسر الطبي فشاءفيرى بعض الفقهاء أن نظرية الضرورة تعد األساس إلباحة اإل

وعلى ذلك يكون من الضروري أن يفشي الطبيب ألب عن  ،فشاءظروف تفرض على الطبيب واجب اإل
ويكون من حق الطبيب  .ألن من الضروري لألول أن يعلم عن سر الحالة الصحية لولده ؛سر مرض ابنه

 .أيضًا أن يخبر زوج المريض بمرض معد تجنبًا إلصابتها به
فمن  .بالسر الطبي في حالة وجود مرض معد فشاءوذهب البعض اآلخر للقول بضرورة إباحة اإل
فالطبيب الذي  ،فشاءمن الضرر الذي ينتج عنه اإل حق الطبيب أن يفشي سر المريض تجنبًا لضرر أكبر

                                                 
1 Voir D. Cohen Le Droit A L’assistance Effective D’un Avocat De La Défense، Revue Internationale 
De Droit Pénal، Vol. 63، 1992. P. 729. 

 ،411ص  م،1991 شمس،جامعة عين  الحقوق،كلية  رسالة دكتوراه، المتهم،الحماية الجنائية لحقوق  شجاع،د. محمد محمد  2
412. 

 .176ص  النشر،غير موضح سنة  اإلسكندرية، المعارف،منشاة  عادلة،حماية حق المتهم في محاكمة  بكار،د. حاتم  3
 .6ص  سابق،مصدر  محمد،أ. طارق صالح الدين  4
 ذاته.الموضع  السابق،المصدر  5
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فإنه يجب أن  ،يشاهد أحد مرضاه يباشر عماًل ذا خطر على الغير كطاه في مطعم أو ممرضة في مشفى
فال سبيل أمامه سوى اإلفضاء بالسر لصاحب العمل  ،فإذا رفض ذلك ،يبادر بنصحه باالمتناع عن العمل
  .ما دامت شروط الضرورة قد توافرت

إذا كانت  ،على المصلحة في الكتمان فشاءوتتوافر علة المشروعية عندما ترجح المصلحة في اإل
 .حماية مصلحة أو حق أجدر بالحماية من الحق الشخصي فشاءالمصلحة من اإل

وهذا ما أيده جانب من القضاء الفرنسي الذي ذهب  ،فشاءفيحظر مثل هذا اإل ،أما االتجاه الثاني
ويتعين عليه كتمانه مهما  ،يمنع عليه إخبار والد الخطيبة بالمرض المصاب به خطيبهاإلى أن الطبيب 

 .1 كانت النتائج الخطيرة بالنسبة لألسرة
 :أو الجسمالتأمين على الحياة  :خامساً 

أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن  :عرف قانون التأمين الفلسطيني عقد التأمين بأنه
يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا أو مرتبًا أو 
أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية 

 .2من له للمؤمن " دفعة مالية أخرى يؤديها المؤ 
في التأمين على الحياة أو الجسم قد تلجأ شركة التأمين إلى إحالة طالب التأمين على طبيبها و 

ومعلوم أنه على ضوء التقرير الطبي المذكور تقرر شركة التأمين إما  .بهدف إجراء كشف طبي عليه
  .3 قبول طلب التأمين أو رفضه

وأن قيامه بفحص طالب  ،لشركة التأمين التي يعمل فيها وفي هذه الحالة يعتبر الطبيب ممثالً 
 ،للسر المهني الطبي إفشاءوبالتالي فإن تقديمه التقرير الطبي لها ال يشكل  ،التأمين يشكل جزًء من عملها

ن كان ذلك التقرير يتضمن ما يفيد بأن طالب التأمين مصاب بأحد األمراض الخطيرة التي ال يرغب في  وا 
  .البوح بها

وعلى أن الطبيب في هذه الحالة يمنع عليه أن يخبر الغير بنتيجة الكشف الذي أجراه على طالب 
   .السر الطبي هنا تقتصر على إخبار شركة التأمين وحدها دون غيرها بتلك النتيجة إفشاءفإباحة  ،التأمين

ة موافقة فيجوز للطبيب الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض لمندوب شركة التأمين شريط
وعلى أن يقتصر الكشف على المعلومات المتعلقة بالبند  ،المريض أو من يمثله قانونيًا على ذلك كتابة

 .وعلى الطبيب أن يقوم بتبصير المريض بما يترتب على كشفها قبل أن يقوم بذلك ،التأميني فقط
 

                                                 
 .1131ص  سابق،مصدر  الحفني،د. محمود سامي  والقضاء:راجع في موقف الفقه  1
 م.2115( لسنة 21( من قانون التأمين رقم )1المادة ) راجع: 2
 بيروت، الجامعية،الدار  المسماة،الموجز في شرح العقود  السعود،د. رمضان أبو  راجع:لمزيد من التفاصيل عن تأمين األشخاص  3

 بعدها.وما  463ص  م،1994
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 :عقوبة إفشاء الرسر الطبي :المطلب الثاني

" كل من اؤتمن على  :على أنالمطبق في المحافظات الجنوبية نص قانون العقوبات الفلسطيني 
معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته )ولم تكن تلك المعلومات من األسرار الرسمية المشمولة بقانون 

نون بإفشائها، ( وافشى تلك المعلومات في غير األحوال التي يقضي فيها القا1932األسرار الرسمية لسنة 
 .1يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات " 

 :وفي المحافظات الشمالية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من
حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه األسرار لمن ليس له  -1
 االطالع عليها أو إلى من ال تتطلب طبيعة وظيفته ذلك االطالع وفقًا للمصلحة العامة.صالحية 
كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسومًا أو  -2

مخططات أو نماذج أو نسخًا منها دون أن يكون له حق االحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة 
 .وظيفته

 .2كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع "  -3
 والطالبة ،والداية ،" على القابلة والقابلة القانونية وراعية األمومة والطفل :3 ونص الشارع على أنه

اطلعت عليها  أن تحافظ على جميع األسرار أو األمور األخرى التي ال يجوز إفشاؤها والتي تكون قد
 ( من هذا21المادة ) حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في بحكم مهنتها، وفي

 .القانون "
أو بغرامة أسبوع إلى ثالثة أشهر  ( سالف الذكر يعاقب المدان بالحبس من21وبموجب المادة )

ويجوز للمحكمة أن تمنع حاملة الرخصة من  .العقوبتين معاً  من خمسة دنانير إلى ثالثين دينارًا أو بكلتا
 .السنة الواحدة تعاطي المهنة مدة ال تتجاوز

والمالحظ عدم تناسب العقوبات المقررة في شقي الوطن مع طبيعة الجريمة ومرتكبها مما يتطلب 
كفيلة بردع الجناة ومن تسول لهم أنفسهم اقتراف مثل هذه السلوكيات الضارة وضع جزاءات حديثة تكون 

 .باألفراد والمجتمع على حد سواء
هذا ونشير إلى أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة األولى يعاقب على التهديد بإفشاء سر 

تزيد على خمس سنوات  بالسجن مدة ال يعاقب-1"  :من األسرار بالسجن أو بالحبس حيث نص على أنه
كل من هدد غيره بإحدى الوسائل الكتابية، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها باإلعدام أو 

أو بنسبة أمر من األمور الماسة بالشرف، أو  ،بالسجن المؤبد أو المؤقت، أو بإفشاء سر من األسرار
                                                 

 م.2114م المعدل لسنة 1936( لسنة 74( من قانون العقوبات رقم )387المادة ) راجع: 1
 م.2114م المعدل لسنة 1961( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )355المادة ) راجع: 2
 الغربية.م المطبق في الضفة 1959( لسنة 7ورعاية األمومة والطفل رقم ) القبالة مهنة ( من قانون 11المادة ) راجع: 3

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06088_20#A06088_20
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وبًا بطلب مالي أو بتكليف بأداء عمل أو بإلصاق تهمة بارتكاب إحدى الجرائم، وكان التهديد مصح
 باالمتناع عن أدائه. 

 .1الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف "  وتكون العقوبة -2
 الخاتمة والتوصيات

نصوص  مأ ،الطبي القانون  نصوص بمقتضى سواء ،الطبي للسر القانونية الحماية إقرار نإ
 ،أهمية خاصة المجتمع يوليها اً أهداف يحقق ،العقوبات قانون  نصوص بمقتضى أم ،المهنة أخالقيات مدونة

  .الراهن الوقت في األولوية مصاف في أفراده ويضعها
التي تقع في قطاع  الطبية سراراأل إفشاءليس هناك أرقام إحصائية دقيقة عن حجم جرائم و 

 .الصحة الفلسطيني الخاص أو العام
 براقة نصوص على تقتصر ال ،مصالحهم ورعاية المرضى حقوق  حماية أن البيان عن وغني

 وأن ،العملي الميدان في لتطبيقها مجاالً  النصوص تلك تجد أن ذلك من العبرة بل ،جميلة قانونية وقواعد
 .واالستقرار بالثبات النهج يتسم هذا

 وكم ؟متوالية على تعديالت مجتمعنا وقف وكم ؟قانونية نصوص من الحبيب وطننا عرف فكم
لتي تواجه ابسبب العديد من المعيقات  التعديالت وهذه النصوص تلك أحكام على الخروج أفراده الحظ

 :المتضررين من هذه الجرائم في حالة وقوع أي منها وهي
إن معظم المتضررين أو ذويهم ال ُيقدمون على رفع دعاوى قضائية ضد من يعتبرونهم  – 1

والتكهن المسبق الخاطئ بأن القضية ستخسر  ،بسبب ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية ،السبب في الجريمة
  .األمر الواقع التحقيقسلطة نتيجة الشك في أهلية ومصداقية نتائج 

فال يوجد نصوص  ،الثغرات القانونية المتعددة في التشريعات الطبية والصحية والصيدالنية – 2
في مجال إفشاء لجزائية والمدنية واالدارية للطبيب ومن في حكمه قانونية خاصة بموضوع المسئولية ا

  .األسرار
فالقضاء ال يميل  .في قضايا المسئولية الجزائية للطبيبالفلسطيني دور القضاء  محدودية-3

البحث عن مخرج أو ثغرة قانونية أو واقعية بهدف عدم التأثير على بل يعمد إلى  ،إلى إدانة األطباء دائماً 
 .بل الطبيب المهنيمستق

التوصية بما بيان النتائج التي توصلنا إليها وفي ضوء هذه المعيقات وغيرها نجد من الضروري 
 :هو تالٍ 

 الطبيب أو من في حكمه سواء أكان على العامة الوظيفة أسرار إفشاء بعدم االلتزام يسري -1
 .أم من أصحاب األعمال الخاصة عاماً  اً موظف

                                                 
 م.2113( من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 246المادة ) راجع: 1
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 محدد تعريف علىأسوة بغيره من العديد من التشريعات العربية  الفلسطيني المشرع يستقر لم-2
  .اإلداريةو  السلطة القضائية تركه بل ،المهني للسر

 قدطبية أو صحية أو صيدالنية  أسرار إفشاءب االلتزامالطبيب أو من في حكمه  مخالفة إن-3
 .ومدينة جزائيةو  تأديبية وليةمسئ يرتب

 :نتائج نوصي بما هو تالٍ وعلى ضوء ما سبق من 
النبيلة بحيث يبتعد عن كل ما يمس يجب أن يزدان الطبيب بسماحة الُخلق وأكرم الصفات  – 1

 .رسالته السامية وخاصة في مجال كشف أسرار مرضاه بصورة مباشرة أو غير مباشرة
جراء  إفشاء األسرار الطبيةكافة قضايا  توثيق-3 عليها بما يساعد قانونية الدراسات المزيد من الوا 

 .في التخفيف منها بعد الوقوف على مسبباتها ودوافعها
العمل على استحداث نظام قانوني خاص بتسوية النزاعات الطبية والصحية  ضرورة-4

  .وذلك لتجاوز ما قد يترتب على اللجوء للقضاء من جهد ووقت ومال ،والصيدالنية بالطرق السلمية
الطبية التي تنتج عن أي تدخل عالجي  الجرائمتوعية الجمهور ألجل التمييز بين  ضرورة-5

 .الجرائم العامةوبين 
دارية تتناسب مع طبيعة  – 6 جريمة إفشاء األسرار الطبية استحداث جزاءات جنائية ومدنية وا 

ئي منها ضمن سنوات أو الحرمان النها خمسعقوبة الحرمان من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى  :ومنها
  .صالحية السلطة التقديرية للمحكمة

إفراد نصوص جزائية خاصة بالمسئولية القانونية لألطباء والصيادلة بالنظر إلى تطورها  يتعين-7
 القواعد-هذهفلم تعدو الحالة  ،بموازاة مع تصاعد وثيرة الجرائم الطبية والصحية والصيدالنية ؛وتناميها

  .الجامدة منسجمة مع واقع هذه المسئولية ومواكبة لمستجداتها بقوالبها-العامةوالنصوص الجنائية 
سن قانون يلزم األطباء والصيادلة والمشافي والمصحات والمراكز االستشفائية والعيادات  يجب-8

وتخطي عقبة التعتيم االداري عن االمتناع بتسليم  .وتسليمه له شخصياً  ،بضبط الملف الصحي للطبيب
  .ألخير والدفع بالسر المهنيهذا ا

استصدار مدونة طبية جامعة لمختلف القوانين الطبية المشتتة بين القواعد القانونية  يجب-9
وحتى ال يتيه القاضي  ،بما يحقق مكسبًا للسالمة البدنية والنفسية والعقلية للمرضى ،والقوانين الخاصة

  .ين هذا وذاكالزجري في البحث عن النصوص المجرمة للسلوك الطبي ب
 ؛تعديل التشريعات الطبية والصحية والصيدالنية بأجرأ مجموعة من القواعد الزجرية يجب-11
  .دون أن يرقى إلى المساءلة الجزائية ،فهم بأن القانون يقتصر على ما هو تأديبيحتى ال يُ 

ها من وغير  ،الملف الطبي للمرضى على معلومات كثيرة تتعلق بأمراضهم وسلوكهم يحتوي -11
يطلع على ملفات المرضى إال من له الحق في ذلك ومن له  أالوالمفترض  .أمور حياتهم االجتماعية

وأن يطلع على ما يتعلق بتخصصه وعمله فحسب. والمشاهد آن هناك إهمااًل كبيرًا  ،صلة بعالج المريض
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يعرض أسرار المرضى  مما ؛في جعل الملفات الطبية مشاعة لكل الناس وتتناقلها األيدي دون أي تحفظ
ن وأ ،مراعاة شديدة ومن هنا كان على المؤسسات الصحية أن تراعي هذا األمر .لإلفشاء دون وجه حق

 تسن األنظمة والقوانين للحفاظ على الملفات الطبية وأن تراقب ذلك بشكل مستمر. 
 ،الرأي على التعبير في وحقهالطبية  سراراأل إفشاء بعدم الطبيب التزام بين التوفيق من بد ال-12

 على المحافظة باسم والحريات الحقوق  هذه تصادر الوأ ،المشروعة الوسائل من وسيلة بأي النقد توجيه أو
 .المهنية السرية

 ،وما التوصيات سوى خطوة على درب طويل ،فإنه ال يزال هناك جهد كبير يجب بذله :وأخيراً 
  .ةنأمل أن نكون قد قدمنا بعض ما توسمناه من فائد
 اللهم طهر كل العباد والبالد من كل الفساد

وليس هناك أفضل من اختتام دراستنا هذه إال بقوله عز وجل " َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه َّللاََّ 
 .1َفَسُيْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الفتح.( من سورة 11اآلية رقم ) 1
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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)
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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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