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 .2100جستير، مالة ساعة مولود، ر مجا
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 2102ي، نثابريل، الجزء الإ( 01)، العدد نونيةقائية عن األخطاء الطبية مجلة دبي الزاالمسؤولية الج. 
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 الفلسطينية: القوانين-سادساا 

  2110( لسنة 9ئية رقم )زاون اإلجراءات الجنقا. 

  0111( لسنة 01ت رقم )باون العقو نقا. 

  0191( لسنة 47ت رقم )باون العقو نقا. 

   2109المذكرة التمهيدية لمشروع المهن الصحية. 
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 المسئولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية

 د. شرين محمد خضر القاعود

ض أو تشخيص األمرا فيأكان ذلك الحياة العملية أن يقوم الطبيب بارتكاب خطأ سواء  فييحدث  ملخص:
فهل تطبق األحكام العامة للمسئولية المدنية على  موجب للمسئولية المدنية،ذا الخطأ ويكون ه عالجها، في

فهوم مهذا التساؤل من خالل بيان  ؟ لقد تناولت الدراسة اإلجابة عنمسئولية الطبيب عن أخطائه المهنية
حالة  يف وتناولت الدراسة نوع المسئولية المدنية الواجبة التطبيق على الطبيب الخطأ الطبي وأنواعه وصوره،

الفقه والقضاء يجمعان على أن مسئولية الطبيب تكون عقدية كلما تولى  وتوصلنا إلى أن ،إخالله بواجبه
إلى  وأن إخالل الطبيب يؤدي طبيب عالج المريض بناًء على طلبه، لوجود عقد بين الطبيب ومريضه،ال

م المسئولية بل يقيية الطبيب، نصوصًا خاصة بمسئولوتوصلنا إلى أن المشرع لم يضع  ،مساءلته عقدياً 
 المدنية عن األخطاء الطبية طبقًا للقواعد العامة. 

Compensation for Damage 

  Happens in real life that the doctor of wrongdoing, whether in the 

diagnosis of diseases or to treat, and this error is plus civil liability, does the 

general provisions of civil liability applicable to the responsibility of the 

doctor for professional mistakes? The study dealt with the answer to this 

question by demonstrating the concept of medical error and forms and 

manifestations, the study examined the type of applicable civil liability of the 

doctor in case of breach of duty and we determined that jurisprudence and the 

law agree that the responsibility of the doctor to be dogmatic when it comes 

to treating the patient at his request due to the existence of a contract between 

the doctor and his patient.  The doctor negligence leads to accountability.  We 

have determined that the legislature did not put into law the responsibility 

and liability of a private doctor, but assesses a civil liability of medical errors 

or malpractices, according to the general rules. 

 مقدمة
الطب مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية مقدسة، لها أهميتها الدائمة وينشأ عنها عالقة ما بين المريض والطبيب، 
هي إنسانية بطبيعتها وقانونية تحتم على الطبيب االهتمام بالمريض وعمل كل ما يلزم لعالجه وبذل العناية 

فاق الطبية ظرًا للتوسع والتقدم في جميع اآلولقد اتسع نطاق المسئولية الطبية ن .التي تقتضيها مهنة الطب
الذي اقترن بالتطور الهائل في مجال المخترعات الحديثة من معدات وأجهزة طبية وانتشار األبحاث الطبية 
وسهولة االتصال بالدول المتقدمة في مجال العلوم الطبية والتطور الكبير المتسارع في مجال العمليات 

عي أن توجد في جميع الدول قوانين منظمة لمهنة الطب والكفيلة بالمحافظة على لذا كان من الطبيالطبية، 
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سالمة اإلنسان وحمايته من تجاوزات األطباء وأخطائهم الطبية التي قد ترتكب بحق مرضاهم، مع التسليم 
ك لبأن مهنة الطب شأنها في ذلك شأن باقي المهن من المتوقع أن يحدث فيها أخطاء وتجاوزات منسجمًا ذ

لعربية اوالمشرع الفلسطيني لم يتعرض كغيره في معظم الدول مع طبيعة اإلنسان غير المعصومة من الخطأ. 
مسؤولية المدنية، وهي غير واضحة المعالم وخاصة في للمسؤولية الطبية إنما طبق عليها القواعد العامة لل

اء وألهمية موضوع األخط والطبية. واالكتشافات العلميةات ظل التطور العلمي الحديث، وظهور االختراع
الطبية والمسؤولية الناتجة عنها، فسينصب الحديث حول المقصود بالخطأ الطبي وأنواع المسؤولية التي 

  تترتب على الطبيب حيال ارتكابه لهذا الخطأ.
تبر المسئولية ع، تموضوع البحث: يتمثل موضوع البحث في المسئولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية

هذه المهنة، لخاصة لاللطبيعة الطبية صورة من صور المسئولية المدنية إال أنها اكتسبت أهمية خاصة نظرًا 
واجهها ومن أهم المشاكل التي ي ،لحجم األخطاء وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمسئولية الطبية أمام القضاءو 

 ،بل يتم تطبيق القواعد العامة للمسئولية المدنية ،طبيةهذا الموضوع عدم وجود قانون خاص بالمسئولية ال
وتطبيق هذه القواعد بطريقة مجردة يؤدي إلى وجود خالفات كبيرة في وجهات النظر القانونية لطبيعة مهنة 

لذلك فإن هناك و  ،الطب، وبالتالي اختالف المعايير بين مختلف القوانين العربية للفصل في هذا الموضوع
ة حاجة للبحث بها من ناحية الطبيعة القانونية لمسئوليهذه اإلشكالية القانونية، و  حاجة ماسة وواضحة لحسم

الطبيب المدنية، وطبيعة التزامه اتجاه المريض، وكذلك شروط قيام المسئولية المدنية للطبيب، والخطأ الطبي 
ويض ى اآلثار المترتبة عن المسئولية المدنية للطبيب، وآلية تعوالضرر وعالقة السببية بينهما، باإلضافة إل

 المريض.
تكمن أهمية البحث في دراسة الحلول التشريعية والفقهية والقضائية لضمان حصول المتضرر أهمية البحث: 

وتوضيح المسئولية التي يتعرض لها الطبيب إذا أهمل  في التعويض الناتج عن خطأ الطبيب،على حقه 
 ن هذا اإلهمال قد يؤدي إلى فقد المريض ألعز ما يملك وهو الحياة.  إ إذ اجبه،و أداء 

يثة التي حدوصول إلى الطريقة التي من خاللها يواكب المشرع التطورات اليهدف البحث للهدف البحث: 
 ووضع نصوص قانونية وضوابط لهذه المهنة.    حصلت في المجال الطبي،

البحث في مسئولية الطبيب عن خطئه المهني واتساقًا مع هذه المشكلة طرحنا تكمن مشكلة مشكلة البحث: 
التساؤالت اآلتية: ما هو الخطأ الطبي الموجب للمسئولية؟ ما نوع المسئولية المدنية الواجبة التطبيق على 

تزام ببذل هو الأ  ؟الطبيب؟ أهي المسئولية العقدية أم المسئولية التقصيرية؟ وما هي طبيعة التزام الطبيب
 عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟ وما هي شروط قيام مسئولية الطبيب؟ 

قواعد لفي هذا البحث سيتم استخدام المنهج التحليلي من خالل تحليل اآلراء واألحكام وامنهجية البحث: 
ونية نوالعمل على تأصيلها في وحدة فكرية تمثل جوانب متكاملة لنظرية قا التي تعني بهذه المسئولية،

 متناسقة. 
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 ثالث مباحث وخاتمة على النحو اآلتي: اقتضت طبيعة البحث أن نقسمه إلى هيكلية البحث: 
 الخطأ الطبي.  ماهية :المبحث األول 

 . الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية للطبيب المبحث الثاني:
 المبحث الثالث: أحكام المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب. 

 خاتمة.    

 المبحث األول

 الخطأ الطبيماهية 

، نبين صور الخطأ الطبي في التشخيصثم ، الخطأ الطبي وأنواعه نتناول في هذا المبحث بيان تعريف
  ، على النحو اآلتي.وأخيرًا الخطأ الطبي في رفض عالج المريضوصوره في كتابة روشتة العالج، 

 المطلب األول

 الخطأ الطبي وأنواعه تعريف

عالج وقوعه من الطبيب الم وال بد من ،يعتبر الخطأ الطبي الركيزة األساسية لتحقق المسؤولية الطبية
  وأنواعه على النحو اآلتي: الخطأ الطبي، سنتناول في هذا المطلب مفهوم للمريض،

 الفرع األول

 مفهوم الخطأ الطبي

فعرفه القضاء، الجتهاد الفقه و تاركًا ذلك مهنة الطب تعريفًا للخطأ الطبي،  لم يضع المشرع في قوانين مزاولة
ي نفس لو وضع ف، ذلك االنحراف في سلوك الطبيب المحترف الحريص والمثابر والمؤهلبأنه "  البعض

  .1الظروف التي كان فيها الطبيب مرتكب الضرر فأي اختالف بين مسلك الشخصين يظهر وجود الخطأ

  .2قرة "افقة للحقائق العلمية المستإخالل من الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة المو  وكذلك هو"
                                                           

 . 141، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص1المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين المسؤولية الطبية ج   1

 .11م، ص1111الطبي، مجلة القانون نقابة المحامين األردنيين،  د. منذر الفضل، الخطأ 2 
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يقترن بإدراك المخل بهذا الواجب" ، ونري من جانبًا بأن الخطأ المهني هو " إخالل بواجب قانوني عام
ة والمستقرة األصول والمبادئ الثابتيمكن معرفة انحرافه عن مهنته أو واجبه المهني باالستناد إلى وبالتالي 

 ويكون ، وكذلك قواعد وعادات هذه المهنة المتعارف عليها ،لمهنة الطب

وأن  ام،عولم يف بواجباته اتجاه المريض بشكل  ،الطبيب مخطئًا إذا لم يقم ببذل العناية الوجدانية اليقظة
ونظراً لعنصر  باستمرار،ألن من واجبه متابعة التطور العلمي الحديث  ،تكون عنايته مخالفة للحقائق العلمية

وخاصة بسبب االكتشافات الحديثة  الطبي،في كل عالج نتيجة عدم اكتمال هذا العمل  الكامناالحتمال 
فإنه يتطلب التمييز بداية بين الخطأ المهني والخطأ العادي عند تناول مدي مسؤولية األطباء عن األخطاء 

 مهنتهم.تصدر عنهم عند مزاولتهم  يالت

 الفرع الثاني

 أنواع الخطأ الطبي

 ،يمخطأ جس إلىومن حيث درجة الخطأ  ،وخطأ فني ،خطأ عادي إلىينقسم خطأ الطبيب من حيث طبيعته 
 وخطأ يسير.

 الخطأ الفني : الخطأ العادي و أولا 

 وهو، الشخص الذي نسب إليه الخطأالخطأ العادي هو الخطأ الخارج عن ميدان المهنة التي يمارسها 
لتفادي  ،الحيطة والعناية الالزمة عند القيام بسلوك معين باتخاذالمفروض على الناس كافة  بااللتزاماإلخالل 

 ية إذا هي التي تصدر من أيفاألخطاء العاد، ما قد يؤدي إليه هذا السلوك من نتيجة ضارة وغير مشروعة
طبيب ية التي يقترفها الومن أمثلة األخطاء الماد، وتسمي أخطاء مادية ال عالقة لها بصفة الطبيبشخص و 

الطبيب قواعد النظافة أثناء عمله أو قيامه  ، أو إذا لم يراعأدوات الجراحة في بطن المريض أن ينسي إحدى
 .1بعملية جراحية مع كون يده اليمني مصابه بعجز عن الحركة

الخطأ الداخل في نطاق المهنة التي يزاولها الشخص صاحب تلك أما الخطأ الفني أو الخطأ المهني فهو 
فالخطأ الفني إذا هو إخالل رجل الفن كالطبيب بالقواعد العلمية والفنية التي تحددها وتفرضها عليه ، المهنة

ية بومن أمثلة األخطاء الفنية التي ارتكبها ذوو المهن الط ،األصول واألحكام القانونية العامة لمباشرة مهنته
                                                           

 . 272م، ص1191أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1
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 ،أو أن يقوم طبيب غير مختص في الجراحة بإجراء عملية جراحية لمريضه ،الخطأ في تشخيص المرض
 . 1ال يقوم الطبيب بأمر المريض بأمر معين تحتم قواعد مهنة الطب ضرورة القيام بذلكأو أ

 ياا: الخطأ الجسيم والخطأ اليسيرثان

إلى خطأ مهني جسيم وخطأ عقدي يسير هو إعفاء  لقد كان الهدف من تقسيم الخطأ الذي يرتكبه األطباء
ويعرف الخطأ الجسيم قانونًا أنه ذلك الخطأ ، األطباء من المسؤولية عن الخطأ المهني إال إذا كان جسيماً 

ع ولكن كون هذا الخطأ جسيمًا وكبيرًا فإن ذلك دف ،الغير عمدي والذي ال تتوافر فيه نية اإلضرار بالغير
لخطأ فالخطأ الجسيم بصفة عامة هو ذلك ا ،أو الخطأ التدليسى العمديبفقهاء الرومان إلى تشبيهه بالخطأ 

 . 2ال يصدر إال من أقل الناس تبصراً الذي 

و خطأ طأ جسيم أويسأل الطبيب عن كل خطأ يصدر منه بال تفرقة بين خطأ فني وخطأ عادي وال بين خ
للمعيار العام أو بعبارة أخري يسأل الطبيب كلما كان الخطأ الذي أتاه ال الطبيب يسير. ومن ثم يخضع 

يب فالطب ،أحاطت بالطبيب المسؤوليأتيه طبيب من مرتبته وجد في ذات الظروف الخارجية التي 
على  وكان بعض الفقهاء يقول للتيسير ،مسؤوليته أشد في مجال تخصصه من الممارس العام االختصاصي

األطباء بالتفرقة بين الخطأ الفني الذي يتصل بالمهنة والخطأ العادي الذي ال يتصل بالمهنة وفي صدد 
 .3أما بصدد الثاني فيعامل الطبيب كأي شخص آخر ،األول ال يسأل إال عن خطئه الجسيم

 المطلب الثاني

 صور الخطأ الطبي

 ،ضرفض الطبيب عالج المري ،منها الخطأ في تشخيص المرضالخطأ الطبي في العالج عدة صور: يتخذ 
 نبين في هذا المطلب صور الخطأ الطبي هذه على النحو اآلتي: ،الخطأ في كتابة روشتة العالج
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 الفرع األول

 مسئولية الطبيب عن الخطأ في تشخيص المرض

عض المحاكم فقضت ب، مسئولية الطبيب عن الغلط في التشخيصلقد اختلف الفقه والقضاء في تقرير 
بيب عتبره مثل الخطأ يسأل عنه الط، والبعض اآلخر ا بإعفاء الطبيب من المسئولية عن أغالط التشخيص

 مسئولية مدنية وجنائية حسب األحوال. 

 األول: إعفاء الطبيب من المسئولية عن الغلط في التشخيص  التجاه

من حيث  –أن الغلط في التشخيص بذاته ال تقوم به  1المصري الفقه القضاء الفرنسي و المستقر عليه بين 
ذاته خطأ بوا عمااًل لهذا المبدأ قضت محكمة ليون بأن الغلط في التشخيص ال يعد  ،األطباء مسئولية-المبدأ

ة للمريض تساعد فيها األعراض الظاهر ر مسئولية الطبيب في الحاالت التي ال . فال تثاجنائيًا معاقبًا عليه
علق وكذلك إذا ت ،كوجود التهابات يصعب معها تبين طبيعة الجرح أو مصدره ،عن كشف حقيقة الحالة

التشخيص بحالة من الحاالت التي كثيرًا ما تقع بشأنها األخطاء كصعوبة اكتشاف مرض السل في بدايته 
 يصعب معها التخوف أو الشك حول إصابته. في الوقت الذي يكون فيه المصاب في صحة جيدة 

لفني للموسوعات المكتب ا ،المسئولية المدنية والجنائية والتأديبية للطبيب ،األستاذ السيد عبد الوهاب عرفه
 .11ص، دون تاريخ نشر ،القانونية

ذه األيام هونري أن هذا االتجاه في الفقه والقضاء قديمًا كان نتاح ظروف ومعطيات عملية تختلف عنها 
بيب تشخيص الطالتي تقدم فيها العلم الطبي وتطورت الوسائل واألجهزة الطبية التي يستطيع من خاللها 

وبالتالي فإن خطأ الطبيب في التشخيص في ظل هذا التطور العلمي الكبير قد ، المرض تشخيصًا دقيقاً 
 أصبح غير مقبول. 

 التشخيصالتجاه الثاني: مسئولية األطباء عن الغلط في 

فإن  ،لئن كان المستقر عليه في الفقه والقضاء هو إعفاء األطباء من المسئولية عن الغلط في التشخيص
ذلك ال يعد قاعدة مطلقة فإذا أظهر غلط التشخيص جهاًل واضحًا أو إهمااًل جسيمًا أو خطأ ال يغتفر أو 

ة مدنية األطباء مسئولي نه يسأل عنهفإ ،مخالفة صراحة لألصول العلمية الثابتة والسائدة في علم الطب
                                                           

Lyon.1.Dec.1981.D.1982.1.R.27. 1 

 .11ص ،األستاذ السيد عبد الوهاب عرفه، المسئولية المدنية والجنائية والتأديبية للطبيب، المكتب الفني للموسوعات القانونية، دون تاريخ نشر
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ي التشخيص ف الفقه فيسأل الطبيب إذا كان خطؤه وهذا ما تواترت عليه أحكام القضاء الفرنسي وأيده وجنائية،
كالسماعة  ،راجعاً إلى عدم استعمال الوسائل العلمية الحديثة التي اتفق على استخدامها في مثل هذه األحوال

واألشعة والفحص الميكروسكوبي. وال يعفي الطبيب من المسئولية في هذه الحالة إال إذا كانت حالة المريض 
الوسيلة المتبعة أو كانت الظروف الموجود بها المريض ال تؤهل لذلك كوجوده في مكان  باستعمالال تسمح 

 . 1منعزل

 الفرع الثاني

 العالجمسئولية الطبيب بصدد كتابة روشتة 

يار الدواء مثاًل في اخت ،تقوم أيضًا مسئولية الطبيب بصدد كتابة روشتة العالج ووصف العالج بإهماله
سام الديجوكسين المقوي لعضلة القلب وال ، كالطبيب الذي يوصى بتناولأو وصفه جرعة العالج، المناسب

ثم يوقف العالج يومين أو ثالثة  ،ن جرعة ومدة العالج يجب أال تزيد عن يومين، حيث إفي نفس الوقت
 ،الجرعة والمدة حتى يتم الشفاء نظرًا لسميته الشديدة فيجب عليه بيان ذلك للمريضثم تكرر نفس  ،آخرين

وفاة  اوكمثال آخر كتابة الدواء للمريض بخط غير مقروء فيقوم الصيدلي بصرف دواء آخر يترتب عليه
م عليه التزام و إلى جانب التزامه ببذل العناية يقبعيادته فإنه لمريض فإذا قام الطبيب بتقديم الدواء لالمريض، 

وال يجوز للطبيب تركيب دواء ألن ذلك من صميم  ،عطي المريض دواء ضار أو فاسدآخر بالسالمة فال ي
 . 2عمل الصيدلي ولو كانت ثقافته العلمية تمكنه من ذلك

طريقة ال يصف العالج ب، فيجب عليه أوصفه العالجلذلك على الطبيب مراعاة الحد الالزم من الحيطة في 
مجردة دون األخذ في االعتبار حالة المريض وسنه وقوة مقاومته وبنيته ودرجة احتماله للمواد الكيماوية 

فإذا لم يراع ما سبق أو الخطأ في تركيب الدواء بإعطاء المريض داخلة في الدواء ومدي حساسيته له، ال
 . في تلك الحالةجنائيًا ومدينًا جرعة أزيد من الالزم فإنه يسأل 

 الفرع الثالث

 مسئولية الطبيب في حالة رفض عالج المريض

ضه عليه والمجتمع تفر  يه واجب إنساني وأدبي تجاه المرضىفي مزاولة مهنته إال أن علمع أن الطبيب حر 
ال كان متعسفًا في استعمال حقه ،أصول ومقتضيات مهنته وفي  ،إال أن هذا االلتزام محدد بنطاق معين ،وا 
الة خطرة أو وجد المريض في ح ،يوجد فيه سواه ام إذا كان في مكان ناء وبعيد والتز لظروف معينة فعليه اال

                                                           
 . 19، ص2001العربية، عصام عابدين، األخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات  1
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 ،المتخصص أو تأخره عن الحضور فتأخرت حالة المريض تستدعي التدخل السريع والفوري من قبل الطبيب
ا مواعيدهغير أن هناك أحوال له حق االمتناع عن عالج المريض كامتناع المريض عن دفع األجرة في 

ال تحمل الطبيب مسئولية الت ةال يكون في ظروف غير مناسبولكن هذا مقيد بشرط هو أ لي خللمريض وا 
يض. إال أن الطبيب يستطيع دفع المسئولية بإثبات القوة القاهرة أو مر عنه إذا ما نشأ عن ذلك ضرر لل

 . 1الحادث الفجائي كعطل في المواصالت أو ظروف مرضيه

 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية للطبيب

طيني فلم ينص المشرع الفلس ،على الرغم من تطور القوانين واألنظمة التي تحكم شروط مزاولة مهنة الطب
 ،بل يقيم المسئولية المدنية عن األخطاء الطبية طبقًا للقواعد العامة ،على نصوص خاصة بمسئولية األطباء

لفعل وتنصرف إلى ا ،وتقيم المسئولية المدنية على أساس الخطأ الصادر من إنسان وسبب ضررًا للغير
ومنها  ،لبياً س ، سواء ارتكب فعاًل إيجابياً أملنظر عن مهنتهأو مجرد اإلهمال وعدم االحتراز بغض ا القصدي

للغير ررًا سبب ض من ارتكب فعاًل من القانون المدني الفلسطيني والتي تقضي بأن " كل  171 نص المادة
 .2يلزم من ارتكبه بالتعويض"

طبيعة فنية خاصة، من حيث معرفة مدي التزام ومقدار العناية المبذولة من الطبيب  ويعتبر العمل الطبي ذو
القائم بالعمل الطبي، وطبيعة المسئولية، وشروط قيام المسئولية، واآلثار المترتبة عليها، لذلك سنوزع الدراسة 

ول طبيعة التزام يتنا ينلثاالمسئولية التقصيرية وااألول المسئولية العقدية و في هذا المبحث على مطلبين 
 الطبيب. 

 المطلب األول

 والمسئولية التقصيرية المسئولية العقدية

 ر عما حال به من أضرار مادية أو أدبيةتضر تعرف المسئولية المدنية أنها التي تتمثل في تعويض الم
 ،ضهي وسيلة الحصول على التعوي المدنية التي يرفعها المضرور أو ذووه والدعوى  ،بسبب الخطأ الطبي

مما يثير النقاش حول كيفية  ،ن األخطاء الصادرة من الجراحين في مزاولة مهنهم هي من طبيعة خاصةوأ
شتمل على عن إخالل بالتزام سابق فهي ت فكل مسؤولية تنشأ ،عليها من نتائجتحديدها وماهيتها وما يترتب 

                                                           
 . 211م، ص1118، مطبعة عبير للكتاب، 2د. عبد الرشيد مأمون، المسئولية المدنية لألطباء عن أعمالهم الطبية، ط 1
 م، مطبق فقط في قطاع غزة، دون الصفة الغربية. 2012لسنة  4الفلسطيني رقم  المدنيالقانون  2
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فيختلف نوعها باختالف مصدر هذا االلتزام ما إذا كان  خطأ وضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر
 لذلك ستناول أحكام كاًل من المسئولية العقدية والتقصيرية على النحو اآلتي:  التزامًا عقديًا أو تقصيريًا،

 الفرع األول

 المسئولية العقدية

لم يقم فإذا قد، الواردة في الع يذ االلتزاماتالمسئولية العقدية هي القوة الملزمة للعقد تفرض على أطرافه تنف
بالتنفيذ عندها  ولم يقم باستعداده للقيامالممكن التنفيذ العيني لاللتزام، ولم يكن من المدين بتنفيذ التزامه، 

 .1يحكم القاضي بالتعويض للدائن إذا توفرت شروط التعويض

" مسئولية األطباء فيرى أن ،مصر نحو تأسيس المسئولية الطبية على النظرية العقدية فيويميل الفقه الغالب 
عقود مع ب يرتبطون -األطباء أي  –ألنهم  ،أكثر األحوال مسئولية عقدية ال مسئولية تقصيرية فيتكون 

 .2"تقديم خدماتهم الفنية فيعمالئهم 

ويكون االستثناء  ،فلسطين نحو تأسيس المسئولية الطبية على النظرية العقدية كقاعدة عامة فيويميل الفقه 
العمل حالة تدخل الطبيب للقيام ب فيويقرر "إنه  ،النظرية التقصيرية على-حاالت محدودة  في-تأسيسها

 لذياأن مسئولية الطبيب تكون تقصيرية عن الخطأ  فيفال يوجد خالف  ،الطبي دون اتفاق مع المريض
 .3يقع أثناء القيام بالعمل الطبي"

 يشترط لقيام المسئولية العقدية للطبيب الشروط اآلتية: و 

 يكون هناك عقد بين المريض والطبيب: أن-أولا 

ئوليته فإن مس ،وعلى ذلك فإنه إذا ما باشر الطبيب عالج المريض دون أن يسبق ذلك وجود العقد الطبي
مستشفى  فيكما لو عولج المريض  ،(1) فالبد من إبرام العقد قبل مباشرة العالج ،وليست عقدية ،تقصيرية

 عام تابع لوزارة الصحة.

 
                                                           

نظرية االلتزام بوجه عام، الجزء األول، مؤسسة األمل تحديث  الجديد، المدنيشرح القانون  فيد. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط  1 
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 .71م، ص1194محتسب باهلل، المسئولية الطبية المدنية والجزائية، دمشق دار اإليمان،د. بسام  2 

نة كلية الحقوق بجامعة جرش األردن س فيمؤتمر  فيد. موسى أبو ملوح، المسئولية عن خطأ الفريق الطبي، بحث تم المشاركة به  3 
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 : وشروط صحته ،وذلك بأن يكون مستوفياا كافة أركانه ،صحيحاا  الطبييكون ذلك العقد  أن-ثانياا 

يبطل فيها  لتياومن األمثلة ، والمسئولية عنه تكون تقصيرية ،التزامألن العقد الباطل ال يترتب عليه أي 
كما  ،أو كان مخالفًا لآلداب ،أو إذا كان مستندًا إلى سبب غير مشروع ،إذا لم يؤخذ رضا المريض ،العقد

أو يكون العقد قاباًل  ،1الصحيةإليها حالة المريض لو كان الغرض من العقد إجراء تجربة طبية ال تحتاج 
 .يؤثر على المريض لحمله على تحمل العملية التجميلية الذيبسبب الغلط أو التدليس أو االكراه  لإلبطال

 العقد الطبي: فييكون المضرور هو المريض  أن-ثالثاا 

ويتحقق  ،فإن المسئولية تكون تقصيرية وليست عقدية، فإذا كان المضرور غير المريض بأن كان من الغير 
يصيبه الجراح أثناء إجراء العملية فإن المسئولية  الذي، حالة ما إذا كان المضرور مساعد الطبيب فيذلك 

 .2والجراحألنه ال يوجد عقد طبي بين المساعد  ،هنا تكون تقصيرية وليست عقدية

يكون الخطأ المنسوب إلى الطبيب نتيجة لعدم تنفيذه للتزاماته المترتبة أو الناشئة عن عقد  أن-رابعاا 
   العالج الطبي

إن مسئوليته ف ،ال يمت بأية صلة إلى الرابطة التعاقدية ن الخطأ المنسوب إلى الطبيبفإنه إذا كا ،وعلى ذلك
 ينهض فقط ال العقديأنه يالحظ أن الخطأ  علىالمسئولية ويسأل وفقًا ألحكام وقواعد هذه  ،تكون تقصيرية

نما توجد هناك حاالت أخرى أو صور مغايرة يشكل وجودها ، حالة عدم القيام بتنفيذ االلتزام العقدي في وا 
قد وذلك كعقد البيع وع ،أم في نطاق العقود األخرى  ،نطاق العقود الطبية فيسواء أكان ذلك  ،خطأ عقدًيا

 المقاولة وعقد االيجار. 

تنفيذ المعيب وكذلك حالة ال ،تنفيذ االلتزام العقدي الطبي فييعتبر التأخير ، وفي جميع حاالت العقد الطبي
 . 3لطبيبلبمثابة أخطاء تقيم المسئولية العقدية  ،لاللتزام العقدي الجزئيوكذلك حالة التنفيذ  ،للعقد

 :4الستناد إلى ذلك العقد الطبي فييكون المدعى صاحب حق  أن-خامساا 

فإذا كان المريض أو من ينوب عنه هو الذي اختار الجراح فإن الدعوي تقام على أساس أحكام المسئولية 
 العقدية.

                                                           

 .12المدنية، مجلة القانون واالقتصاد العدد األول واالقتصاد العدد األول، السنة د. وديع فرج، مسئولية األطباء والجراحين  1 
 .1، ص1111أبو جميل، الخطأ الطبي، دراسة تحليلية فقهية وقضائية في كل من مصر وفرنسا، دار النهضة العربية،  يد. وفاء حلم 2 
 .200م، ص1112قانون العقوبات، دار المعارف القاهرة، في، المسئولية الطبية الجوهري د. محمد فائق  3 
 .20، ص2000الجراحة التجميلية، دون دار نشر، يأ. سمير أورفلى، مدى مسئولية الطبيب المدنية ف 4 
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 ولكن إذا توفي المريض نتيجة خطأ الطبيب فالوضع ال يخرج عن أمرين: 

م لى أساس أحكاوتكون هنا المطالبة ع ،لتعويض من قبل الورثةرفع الدعوي للمطالبة با األمر األول:
معالين من وهنا تدخل مصلحة الورثة ال، إذا ما تمسكوا بالعقد المبرم بين الطبيب ومورثهم المسئولية العقدية،

كون المطالبة وهنا ت ،أو التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابهم، قبل المريض المتوفى لفقدانهم معيلهم
 : رفع الدعوي للمطالبة بالتعويض من غير الورثة للدائنيناألمر الثاني ،على أساس المسئولية التقصيرية
 . 1وتكون هنا المطالبة على أساس أحكام المسئولية التقصيرية ،عند رفعهم الدعوي غير المباشرة

إن الفقه والقضاء ف ،ية أو قواعد المسئولية التقصيريةأما بالنسبة للخيرة بين اللجوء لقواعد المسئولية العقد
 :بيان ذلك إلى فريقين فيينقسم 

لك عند رفع وذ ،يرى أن الدائن "المريض" عليه أن يختار اللجوء إلى قواعد إحدى المسئوليتين الفريق األول
 في-معًا  –دعوى المسئولية. وبذلك يمكن القول إنه في حالة توافر شروط المسئولية العقدية والتقصيرية 

سئولية المسئولية العقدية أو قواعد المفإنه يجوز للدائن "المريض" أن يختار اللجوء إلى قواعد  ،العمل الطبي
ادة الجراح عي فيالتعاقدية بين الجراح ومريضه حالة ما إذا قامت الرابطة  فيويتحقق ذلك  ،التقصيرية
لطبيب أو قامت تلك الرابطة بين ا حكومي،مستشفى  فيثم نفذت العملية  ،مستشفى خاص فيأو  ،الخاصة

الخاصة أو  عيادته فييها ثم قام الجراح بإجراء تلك الجراحة المتفق عل الحكوميالمستشفى  فيومريضه 
هذه الحالة يجوز للمريض أن يختار اللجوء إلى قواعد المسئولية العقدية أو قواعد  ففي ،الخاصشفاه مست

 .2ةالمسئوليويجوز له الخيرة بين هاتين المسئوليتين عند رفع دعوى ، المسئولية التقصيرية

فيذهب إلى أنه ال يجوز للدائن "المريض" أن يختار بين قواعد المسئولية العقدية أو  الثانيأما الفريق 
 .3لتقصيرية عند رفع دعوى المسئوليةا

 الثانيالفرع 

 المسئولية التقصيرية

تكون تقصيرية  واالستثناء أن ،على أن المسئولية الطبية هي في األصل مسئولية عقديةالفقه والقضاء استقر 
 حالة اإلخالل بالتزام أصلي مصدره نص القانون. في والتي تترتب

                                                           
، الجامعير والمصري، دار الفك الفرنسيضوء القضاء والفقه  فيالمستشار منير رياض حنا، المسئولية المدنية لألطباء والجراحين  1
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رورة وهو ض ،فإذا ما أخل الطبيب بالواجب العام الذي يفرضه قانون مزاولة مهنة الطب على كل طبيب
 ،رراً للمريضثم سبب ض ،سلوكه نحو المرضى والتزامه بالقواعد المهنية والفنية فيأخذ واجب الحيطة والحذر 

ة خطأ تعويضه وفقًا ألحكام وقواعد المسئولية التقصيرية. فالمسئولية التقصيرية تنشأ نتيجفإنه يكون ملتزمًا ب
رًا وسبب هذا الخطأ ضر  ،فالطبيب أثناء أدائه لعمله إذا أخطأ ،فسبب به ضررا آلخر ،ارتكبه شخص

 .1بينهمافإن مسئوليته تكون تقصيرية بسبب عدم وجود عقد  ،للمريض

اختل أي شرط من الشروط السابقة واجبة التوافر العتبار مسئولية الطبيب مسئولية يترتب على ذلك أنه إذا 
 ،حكامهالذلك تكون مسئولية الجراح تقصيرية استثناًء وتخضع أل ،عقدية تكون مسئوليته عن أعماله تقصيرية

 من أهمها:بعض الحاالت،  فيوذلك 

ة بمعنى أن فعله يشكل جريمة جنائي ،طابعًا جنائياً عندما تأخذ مخالفة الطبيب اللتزامه  :الحالة األولى
 .2ن الجنائية والمدنيةالدعوتيعندئذ مختصًا بنظر  الجنائيويكون القضاء 

 حول ما إذا كان عقد التالير التساؤل يمكن أن يثا حيث ،حالة الخدمة الطبية المجانية :الحالة الثانية 
امالت دائرة المج فيالعالج بالمجان ينشئ التزامًا على عاتق الطبيب بحسن العالج، أم إن المسألة تظل 

 فال تنشأ عنها عالقة عقدية؟ ،االجتماعية

وذلك ألن  ،فذهب معظم الشراح إلى انتفاء الصفة العقدية عن الخدمات المجانية ،ذلك فيلقد اختلف الفقه 
مريض وعلى ذلك فالطبيب حينما يقوم بخدمة مجانية ل ،التعاقد توافر نية االلتزام به طرفيالعقد يستلزم من 

 ت المترتبة علىاوهذه االلتزام ،ذمته مع علم المريض بهذه النية فيفإنه لم يقصد ترتيب التزام للمريض  ،ما
ية الطبيب فتها إال مسئولوال يترتب على مخال ،الخدمة المجانية ال تلقى على عاتق الطبيب إال واجبًا أدبياً 

 .(2) المريضحالة وقوع خطأ من الطبيب أو  فيوذلك ، وفقًا ألحكام المسئولية التقصيرية

 المطلب الثاني

 طبيعة التزام الطبيب

، بذل عنايةوااللتزام ب ،يفرق رجال القانون عادة بين نوعين من االلتزامات العقدية: االلتزام بتحقيق نتيجة
النتيجة التي التزم  فإذا لم تتحقق ،البد لمن يقع عليه االلتزام بتحقيق نتيجة معينة أن يحققهافي النوع األول و 

ة دلياًل عدم تحقق النتيج يكفينما إهذه الحالة  في ئهقد أخل بالتزامه وال حاجة إلى إثبات خط كون بها ي
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وأما  .ه فيهال يد ل أجنبي لم يثبت هو أن عدم تحقق النتيجة ناجم عن سبب جانبه ما فيعلى ثبوت الخطأ 
يلزم المتعاقد ببذل عناية فقط فال يثبت خطأ المتعاقد أو إخالله بالتزامه بمجرد عدم  الذيالنوع الثاني  في

نما البد ال ،ألنه لم يلتزم أصاًل بتحقيق غاية معينة ،تحقق الغاية المنشودة التزامه ومخطئًا ب عتباره مخالً وا 
 .1الالزمةمن إثبات أنه لم يبذل العناية 

إلجابة عن ل التزام الطبيب بصفة عامة التزام بتحقيق نتيجة أم هو التزام ببذل عناية؟ : هلوالسؤال المطروح
 على النحو التالي: المطلب هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذا 

 الفرع األول

 اللتزام ببذل عناية

كان أء سوا، عالج مريضه فيمن المقطوع به أنه ال يعد من الضرر الموجب لمسئولية الجراح أن يخيب 
ل إن ما ب، عقد العالج ال يتعهد بإيصال المريض إلى الشفاء فيألن الجراح ، جزئياً  أم عدم الشفاء تاماً 

بشفاء  ال يلتزم إطالقاً و يلتزم به هو أن يبذل عناية جراح يقظ من مستواه المهني للوصول إلى الشفاء 
عتبارات ال تخضع دائمًا لسلطان الجراح كمناعة جسم المريض ا ن الشفاء يتوقف على عوامل و إإذ ، المريض

 .2العالج يفعند حد معين  تقفلطبية التي ودرجة استهدافه وحالته من حيث الوراثة وحدود العلوم والفنون ا

إن كان التزام الطبيب بالحرص والعناية واليقظة التزامًا عامًا في جميع الحاالت وفي كافة الظروف، فذلك 
جراء الفحوص السابقة على إيوجب على الطبيب أن يفحص مريضه بعناية ودقة فائقة، وأن يجري كافة 

ن مسئ ،بالنسبة للمريضالعملية ملتزمًا في كل ذلك وبحذر بكافة مقتضيات السالمة واألمان  ولية الطبيب وا 
ن كان ال يلتزم بمقتضي العقد ا، الذي اختاره المريض أو نائبه لعالجه هي مسئولية عقدية لذي والطبيب وا 

بتحقيق  االتزام ألن التزام الطبيب ليس ،العملية التي يجريها لهينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح 
نما ببذل عناية فيسأل الطبيب عن كل تقصير في سلوكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ في مستواه  ،نتيجة وا 

 جية التي أحاطت بالطبيب المسؤول. المهني وجد في نفس الظروف الخار 
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 الفرع الثاني

 اللتزام بتحقيق نتيجة

ن هذا االلتزام تهيمن عليه فكرة اال ،التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية القاعدة العامة تقضى بأن حتمال وا 
 ،هللا يشفيفالطبيب يعالج و ،المسيطرة على نتائج مهامه التي تتدخل فيها عدة عوامل ال تخضع لسيطرته

بمعناها الدقيق يكون تنفيذها ال مجال  ،إال أن األمر ال يمنع من قيام التزامات محددة خارج نطاق مهمته
فيه لفكرة االحتمال التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد العناية كما هو الشأن في عمليات نقل الدم 

ام حيث يبرز التزاماً محدداً على عاتق الطبيب وهو االلتز  ،أو في األجهزة المستخدمة ،أو في التحاليل الطبية
تزام الف ،ض ال من عواقب المرضفيكون الطبيب ملزمًا بسالمة المري ،مرضاهبضمان السالمة لحماية 

وهذه  ،يجةالتزامًا بتحقيق نتالطبيب في استخدام اآلالت واألجهزة السليمة التي ال تحدث ضررًا بالمريض 
تركيب ي التزام الطبيب فوأيضًا  ،النتيجة تتمثل في حسن استخدام تلك األجهزة وبشكل ال يأتي بمردود

وبالتالي فإن  ،ومناسبته لجسم المريض ،ان سالمة الجهازوهي ضم ،العضو الصناعي التزامًا بتحقيق نتيجة
 . 1قياس الجسمأو ال يتفق مع م ،مسئولية الطبيب تقوم إذا كان العضو ردئ الصنع

 المبحث الثالث

 أحكام المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب

 المطلبو ، شروط قيام مسئولية الطبيباألول: المطلب : مطالبسوف نتناول هذا الموضوع من خالل ثالثة 
 و اآلتي: الثالث: اإلعفاء من المسئولية على النح والمطلب ،على قيام مسئولية الطبيب الثاني: اآلثار المترتبة

 األولالمطلب 

 شروط قيام المسئولية المدنية للطبيب

وفي  الضرر وعالقة السببية بين الخطأ والضررو شروط هي الخطأ  ةالمدنية تتطلب لقيامها ثالثالمسئولية 
بت أن هناك له أن يث حصول ضررمن يدعي  وعلىالمسئولية المدنية للطبيب يجب أن تتوافر هذه الشروط 

ى ما سبق عل بناء خطأ قد وقع من الطبيب وألحق به ضررًا وأن الخطأ هو سبب الضرر ونشأ عنه مباشرة.
 على النحو اآلتي: سنتناول شروط المسئولية المدنية للطبيب 
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 الفرع األول

 الخطأ

ر أن يتوجب على المريض المتضر  )أيتقوم المسئولية المدنية للطبيب على أساس الخطأ الواجب اإلثبات 
يثبت خطأ الطبيب والضرر الذي أصابه نتيجة ذلك الخطأ والعالقة السببية أي أن الضرر وقع نتيجة لخطأ 

بعد ما كانت في البداية قائمة على الخطأ المفترض  ،1الطبيب حيث إن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية
أن المضرور كان معفي من إثبات الخطأ إذا كان التزام الطبيب هو تحقيق نتيجة فكلما تخلف تحقق  )أي

 تلك النتيجة افترض أن الطبيب قد أخطأ( 

المهني  بالخطأوالخطأ الموجب للمسئولية هو أي خطأ يثبت من جانب الطبيب أو الجراح سواء تعلق األمر 
من حيث كونه جسيمًا أو الطب وهذا دون مراعاة لمقدار هذا الخطأ  أو كان الخطأ عاديًا غير متعلق بمهنة

نما المهم أن يكون هذا الخطأ عبارة عن إخالل الطبيب أو الجراح بواجبه  يسيرًا فال عبرة بجسامة الخطأ وا 
 .2في بذل عناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية

قنية بأخالقيات مهنته وااللتزام الثاني المتعلق بالقواعد العلمية والتن األول المتعلق ويقع على الطبيب التزاما
وأي إخالل بهذا االلتزام يرتب مسؤولية الطبيب وهنا  ،حيث يعد الواجب األخالقي من صميم مهنة الطب

تزام االل ويرجع التشديد في ،تقوم مسؤولية مشددة نوعًا ما تختلف عما إذا كان الخطأ متعلق بالقواعد العلمية
 . ى انتفاء عنصري الضرورة والسرعةإل

يتوقف عبء إثبات الخطأ بوجه عام على تحديد مضمون اللتزام، وهل يعد التزاماا ببذل عناية أم التزاماا و 
 بتحقيق نتيجة.

بذل العناية  فيإذا كان التزام الطبيب ببذل بعناية فإنه يجب على المريض إثبات خطأ الطبيب المتمثل  
وكذلك يجب عليه أن يثبت على الطبيب إهمااًل معينًا أو انحرافًا عن أصول المهنة فإذا أثبت  ،المطلوبة

 وعلى المريض بعد ذلك أن يثبت الضرر وعالقة السببية ليستحق التعويض ما ،ذلك كان هذا إثباتًا للخطأ
القة السببية فتنعدم ع ،ال يد له فيه أجنبيلم يثبت الطبيب أن عدم بذل العناية المطلوبة يرجع إلى سبب 

 .3الطبيبوال تتحقق مسئولية 
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وليس على المريض  ،حالة فشل العملية فيأما إذا كان التزام الطبيب التزاماً بتحقيق نتيجة فإنه يكون مسئوالً 
 ،ةللخطأ بمجرد عدم تحقق النتيج الماديإذ قد يثبت الركن  ،أن يثبت أن الجراح قد ارتكب إهمااًل معيناً 

 لم يسقط  القانون أن ذلك راجع إلى فعل الطبيب فيلتزم بالتعويض ماويفترض 

لمرضى اهذه القرينة، بإقامة الدليل على أن سببًا أجنبيًا ال يد له فيه، قد جعل تنفيذ االلتزام على الوجه 
 ،تعليماته لم يتبعوهو السبب فى حصول الضرر ألنه  ،كإثبات الطبيب أن الخطأ من المريض ،مستحيالً 

أو أن الضرر ينسب إلى قوة قاهرة أو خطأ الغير )جراح آخر( كما لو كان المريض قد راجع جراحًا آخر 
 .1األولال  الثانيأن ينسب إلى الجراح  ينبغيارتكب خطأ مما 

اح التجميل يجب إثباتها لتحقيق مسئولية جر  التيلما كانت األركان الثالثة )الخطأ والضرر والعالقة السببية( 
ى أكثر وف ،وخاصة البينة والقرائن ،فإن إثبات أية واقعة منها يجوز بجميع الطرق  ،جميعها وقائع مادية

وبالقرائن  ،لجنائياأما الخطأ فأكثر ما يثبت بالتحقيق  ،األحوال يثبت الضرر وعالقة السببية بتقرير الخبراء
 .2 ةوالقانونيالقضائية 

 الفرع الثاني

 الضرر

 ،تعد إصابة المريض بضرر من جراء عمل الطبيب نقطة البداية للحديث عن المسؤولية المدنية للطبيب
وال شك أن القواعد العامة التي تحكم ركن الضرر في المسؤولية  تحدد المسؤولية،تبه إذ فهو ضروري 

 ،فيها بقى مسألة موضوعية ال رقابة للقاضيالضرر يفتقرير وقوع ، المدنية هي التي تطبق في هذا الشأن
والضرر في  ،ولكن الشروط الواجب توافرها في الضرر هي مسألة قانونية تخضع لسلطة القاضي التقديرية

بل عليه  ،فال يتعهد الجراح بشفاء المريض من علته ،المجال الطبي بصفة عامة ال يتمثل في عدم الشفاء
 ،أي أن الضرر يتمثل في أثر خطأ الطبيب أو الجراح، توصل إلى هذه النتيجةأن يبذل كل العناية كي ي

ناية وليس وذلك كون التزامه هو التزام ببذل ع ،وا هماله بالقيام بواجباته والحرص أثناء ممارسته لعمله الطبي
 .3التزام بتحقيق غاية

تمثل ضرر يوللضرر أنواعه مادي ومعنوي وتفويت الفرصة، فالضرر المادي هو ما يصيب الشخص من 
في المساس بجسده أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها ماليًا. 

 ،يةالمعنوية أو األدباالجتماعي للذمة أما الضرر المعنوي فهذا النوع من الضرر يلحق بما يسمى الجانب 
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وقد  ،باآلالم التي يحدثها في النفس واألحزانفيلحق العاطفة أو الشعور  ،فقد يكون مقترنًا بأضرار مادية
يستقل عن الضرر المادي فيلحق أمورًا أخرى غير ذات طبيعة مالية كالعقيدة الدينية أو األفكار الخلقية فهو 

نم  . 1ا يصيب مصلحة غير ماليةالضرر الذي ال يصيب الشخص في ماله وا 

 ،فقد يدخل في عناصر الضرر ما يسمى بتفويت الفرصة التي يجب التعويض عنها ،أما تفويت الفرصة
ن كانت أمر محتماًل فإن تفويتها أمر محقق من  ويظهر مبدأ تفويت الفرصة بالنسبة للمريض ،فالفرصة وا 

ة كما تبدو حال ،أو سعادته، في حياته العامة عدة وحوه منها ما كان أمامه من فرصة للكسب أو النجاح
ؤكدًا ويلزم فكالهما يمثل ضررًا م ،تفويت الفرصة في الشفاء أو الحياة للمريض لو لم يرتكب الخطأ الطبي

سن منها أو أنها في سبيل التح ميؤوسفي مثل هذه الحاالت إقامة الدليل على أن حالة المريض كانت غير 
 . 2 أو على األقل ليست نحو االتجاه األسوأ

 الفرع الثالث

 عالقة السببية

لزم وجود ، بــل يــبيب أو المستشــفى غيــر كــافإن مجرد وقوع الضرر للمريض وثبوت الخطأ في جانب الط 
كركــن ثــالث مــن أركان المسؤولية عالقة مباشرة بين الخطأ والضرر وهو ما يعرف عنه بركن السببية 

 .3 ويستقل عن ركن الخطأ

وتحديد رابطة السببية فـي المجـال الطــبي يعـد مــن األمــور الشـاقة والعسـيرة نظــرا لتعقـد الجسـم اإلنساني 
ى عوامل الضرر إلوتغير حالته وخصائصه وعدم وضوح األسباب للمضاعفة الظاهرة، فقد ترجع أســباب 

اما على عاتق نه كان لز حيث إينهــا، لمريض واستعداده مما يصعب معه تبعيدة وخفيه مردها تركيب جسم اب
ال لديه من حساسية خاصة قبل التدخل، و الطبيب التأكد من حالــة المريــض واســتعداده األولــي وضــعفه ومــا 

بــت المضــرور ثلقضاء المصري مبدأ مقتضى "مــتى ألـذلك أقـام ا ،يعفي الطبيب إال إذا أثبت النتائج الضارة
الخطــأ والضــرر فــإن القرينــة قائمــة علــى توفير العالقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور، وعلى المسؤول 
نفــي تلــك القرينــة بإثبــات أن الضرر نشا عن سبب أجنبي ال يد له فيه ويقصد بالسبب األجنبي الحادث 

 . 4خطأ الغير ،لفجائي القوة القاهرة"  خطأ المريضا
                                                           

 ، مرجع سابق.471أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفي الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، ص
 ، مرجع سابق.174ص الوسيط،د. عبد الرزاق السنهوري،  2 
 ، مرجع سابق.101، مصادر االلتزام، صلاللتزاماتد. منذر الفضل، النظرية العامة  3 
 .492المدني المصري، صد. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون  4 
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 الثانيالمطلب 

 اآلثار المترتبة على قيام المسؤولية المدنية للطبيب

 تي: على النحو اآلالتأمين عن المسئولية المدنية للطبيب جبر الضرر و  نضوع مسوف نتناول هذا المو 

 الفرع األول

 جبر الضرر

لية الطبيب عما لحق المريض من ضرر فإنه يتعين على القاضي أن يلزم المتسبب في ت مسئو إذا ما ثبت
من القانون المدني الفلسطيني  171حدوث الضرر تعويضًا للمضرور وهذا هو المعني الذي قصدته المادة 

في هذا المجال هو كيف يتم التعويض؟ وما مدي حرية القاضي في تقدير نفسه ولكن السؤال الذي يطرح 
  التعويض؟التعويض؟ وما هو وقت تقدير 

 طريقة تقدير التعويض 

يجوز -2يقدر التعويض بالنقد. -1ني الفلسطيني والتي تنص على " من القانون المد 191أشارت المادة 
للمحكمة تبعًا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تحكم بأمر 

لحالتين ا دوريًا ويجوز في هاتينيجوز أن يكون التعويض مقسطًا أو مرتبًا -1فعل الضار. بالمعين متصل 
 إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدره المحكمة". 

ما أن يكون غير بناء على ما  ما أن يكون نقديًا وا  سبق يستفاد من النص أن التعويض إما أن يكون عينيًا وا 
 نقدي وسنوضح ذلك على النحو اآلتي: 

 التعويض العيني:  -

التعويض العيني هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار وذلك كأن يأمر القاضي بعالج 
الجراحية من نفس الجراح أو غيره،  عن الضرر أو يأمر بإعادة إجراء العملية المضرور على نفقة المسؤول

والقاضي ليس ملزمًا أن يحكم بالتنفيذ العيني ولكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكناً وطالب به الدائن 
لعيني يض اولكن نظرًا ألن التعو  ،فال يجوز إكراه مريض على أخذ عالج ما أو الخضوع لعملية جراحية ما

 .1لغالب هو أن يكون التعويض نقدياً يبدو أمرًا عسيرًا في مجال المسؤولية الطبية فإن ا
                                                           

 . 119م، ص2008د. محمود دودين، مسئولية الطبيب الفردية والمدنية عن أعماله المهنية، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 1 
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 التعويض غير النقدي -

 ،إذا لم يكن التنفيذ أو التعويض العيني ممكنًا يلجأ القاضي للحكم بالتعويض غير النقدي إذا كان ذلك ممكناً 
حيث  المدعي عليه في الصحف بإدانةوعليه يجوز للقاضي أن يحكم في دعاوي السب والقذف بنشر الحكم 

ولكن من المستحيل تصور هذا التعويض  .1يعتبر ذلك تعويضًا للمضرور عن الضرر األدبي الذي أصابه
كون التعويض ما ي عن مسئولية الطبيب ألن من المستحيل تصور إدانة الطبيب بالنشر بالصحف حيث غالباً 

 ه.النقدي للمريض عن الضرر الذي لحق

 التعويض النقدي -

تقييمه  فكل ضرر يمكن ،ويتمثل في البدل النقدي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق المريض
ما أن  بالنقد، واألصل أن يكون التعويض النقدي مبلغًا مجماًل يدفع للمضرور دفعة واحدة أو أقساطًا، وا 

 يكون إيرادًا مرتبًا له مدي الحياة أو مدة معينة. 

 .2القاضي تحديد التعويض على قدر الضرر الذي لحق المريض فال يزيد عن الضرر وال يقل عنه ويتولى

 ض:تقدير التعوي-ب

لقاضي ا نواحي دقيقة وقتية ليس في مقدرة إن عملية تقدير التعويض عن المسئولية الطبية تنطوي على
باألمور  به أن يلممعرفتها ألنها بحاجة إلى األطباء وأهل الخبرة من ذوي المهنة، ألن القاضي ال يفترض 

 .3ف الخطأ في سلوك الطبيب المعالجالطبية وليس من السهل عليه أن يعر 

 تقدير التعويض  وقت-ج

إال أن  ،كان الحق في التعويض ينشأ منذ استكمال شروط المسئولية وبصفة خاصة منذ وقوع الضرر إن
ن لم والحكم و  ،فهذا الحكم ال ينشئ الحق بل يكشف عنه ،هذا الحق ال يتحدد إال بصدور حكم القاضي ا 

قومًا ه وطبيعته ويجعله ميكن مصدر الحق في التعويض إال أنه يحسم هذا الحق فهو الذي يحدد عناصر 
 بالنقد.

 
                                                           

 ، مرجع سابق. 197د. حسين محمد منصور، المسئولية الطبية، ص 1
 .110، ص2011دار الفكر الجامعي، 1ط د. منير رياض حنا، األخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية، 2

 .41م، ص 2009وائل تيسير عساف، المسئولية المدنية للطبيب، راسة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  3 
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 الفرع الثاني

 التأمين عن المسئولية المدنية للطبيب

ات من بتعويض المناسب والمضمون للمريض، لتوفير الهدوء واالطمئنان المطلوبين في النشاط الطبي وال
اس لمسئولية القائمة على أسالضرورة األخذ بنظام التأمين من المسئولية الطبية وهو ما يسمح بتجاوز ا

وتحقيقًا  .1وبتعبير أخر مسئولية طبية قائمة على أساس التأمين ترجيح األخذ بالمسئولية بدون خطأ،و  الخطأ،
نة ألطباء وصونًا لممارسة المهلهذا الغرض ولكفالة حصول المضرورين على التعويض المناسب وحماية ل

  .لية المدنية لهمطباء التأمين على المسئو الطبية فقد ألزم بعض المشرعين األ

 الثالث المطلب

 اإلعفاء من المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب

" إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي  أن من القانون المدني الفلسطيني 191تنص المادة 
كقوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما  ،ال يد له فيه

 لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك". 

دث المفاجئ ابناء على ذلك فإن صور انعدام السببية وقطعها بتوافر السبب األجنبي هي ثالث صور: الح
 المضرور. وخطأ الغير و  ،القوة القاهرة أو

 الفرع األول

 الحادث الفجائي أو القوة القاهرة

 يشترط في الحادث المنتج للضرر العتباره قوة قاهرة أو حادث فجائي توافر الشروط التالية:

الزمة الضرورية العدم إمكانية التوقع: فإذا كان الطبيب يتوقع حدوث الضرر ولم يتخذ االحتياطات  -1
القة عأما إذا كان غير متوقع لما سيحدث تكون قد انتفت ال في وقوع الضرر فإنه يكون مقصرًا،لتال

مثل نشوب حريق في غرفة العمليات أثناء العملية الجراحية مما يؤدي إلى السببية بين الضرر والخطأ، 
 إلحاق الضرر بالمريض.

                                                           

 .9خطر مزاولة المهن الطبية دون التأمين ضد المسئولية عن األخطاء، بحث لكمال فريحة، دون دار نشر، ص1 
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هنا و  حادث الذي أدي إلى الضرر بالمريض،الطبيب دفع ال استحالة الدفع: بمعني أنه يستحيل على -2
كانت مادية أم معنوية إلنتفاء العالقة السببية مثل موت أسواء هي االستحالة المطلقة،  االستحالة

 .1المريض بسكتة قلبية أثناء العملية الجراحية نتيجة زلزال مفاجئ

 الفرع الثاني

 والغير خطأ المضرور

ي حكم ويعتبر فان وحده هو السبب في حدوث الضرر، قطع عالقة السببية إذا ك خطأ المريض يؤدي إلى
حساسة  المريض معلومات مثالً إذا أخفى يب من المسئولية عن الخطأ الحاصل،السبب األجنبي ويعفي الطب

ولكن إذا ساهم المريض نفسه في إحداث  تؤدي إلى خطأ الطبيب في التشخيص، عن وضعه الصحي
يض قيمة بل تخف ء الطبيب من المسئولية بشكل كامل،الطبيب فإن النتيجة ليست إعفا الضرر مع خطأ

 . 2التعويض المحكوم به على الطبيب

هو السبب الوحيد و ، أي أن الضرر قد وقع بفعل الغير، فقد تنتفي الرابطة السببية أيضًا نتيجة لخطأ الغير
لذين يسأل عنهم الطبيب، سواء أكان مكلفا األشخاص ا في إحداث الضرر ويجب أن ال يكون الغير من

بفعل  فإذا كان كذلك امتنع عليه االحتجاجيب بالنسبة لهم في مركز المتبوع، أم كان الطب بالرقابة عليهم،
وقد استقر القضاء على أن خطأ الغير يقطع الرابطة السببية متى  من هو تحت رقابته أو بفعل تابعيه،

ير، لفعل الغير فال يعتد بفعل الغأما إذا كان خطأ الطبيب مستغرق  يه،تغرق خطأ الطبيب المدعي علاس
آخر أو من أحد العاملين فإذا ثبت أن خطأ الطبيب صادر من طبيب ، وتقوم مسئولية الطبيب كاملة

 . 3يب فال تقوم مسئولية هذا األخيرأو في عدم تنفيذ تعليمات الطببالمستشفى 

 الخاتمة

دة وما زالت األفكار فيه متجد عن أخطائه المهنية ما زال خصبًا، المدنية للطبيبإن موضوع المسئولية 
إال أن هناك حقيقة ثابتة يمكن أن  متغير من تطورات وأساليب مستحدثة،بقدر ما يكشف عنه واقعة ال

 ،مساءلةى عن البذلت لوضع الطبيب بمنأ التينالحظها من خالل هذه الدراسة وهي فشل جميع المحاوالت 
 وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نختار من بينهما: 

                                                           
 ، مرجع سابق.492شرح القانون المدني المصري، صد. سليمان مرقس، الوافي في  1
 ، مرجع سابق.201د. حسن اإلبراشي، مسئولية األطباء، ص 2
 ، مرجع سابق.201د. حسن اإلبراشي، مسئولية األطباء، ص 3
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بناًء  مريضعالج الالفقه والقضاء يجمعان على أن مسئولية الطبيب تكون عقدية كلما تولى الطبيب  أن-1
ي إلى وأن إخالل الطبيب يؤد ،لوجود عقد بين الطبيب ومريضه ،على طلبه أو طلب من ينوب عنه قانوناً 

ما وكان تدخل الطبيب في عالجه بسبب ظروف معينة تلزمه  اأما إذا لحق بالمريض ضرر  ،مساءلته عقدياً 
 القوانين واألنظمة بالتدخل وعالج المريض فإن مسئولية الطبيب تكون مسئولية تقصيرية. 

الصادقة  ببذل عناية يتمثل في بذل الجهود التزام ، فهوال يخرج عن القواعد العامة التزام الطبيب التزام أن-2
اليقظة التي تتفق والظروف القائمة واألصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية 
وأن في اإلخالل بذلك يشكل خطأ طبيًا يترتب عليه مسئولية الطبيب ومعيار ذلك الخطأ موضوعي يقاس 

 سلوك طبيب آخر. علىبسلوكه 

بقًا بل يقيم المسئولية المدنية عن األخطاء الطبية ط لطبيب،يفرد المشرع نصوصًا خاصة بمسئولية ا لم-1
 : الخطأ والضرر وعالقة السببية بين الضرر. لتي قوامها توافر ثالثة أركان هيللقواعد العامة وا

 .لية المترتبة عنهاريعي خاص باألخطاء الطبية والمسئو بوضع تنظيم تش نوصي-4

ين وضبط العقوبات التأديبية لكل من يخل ويش تنظيم أو دستور آلداب مهنة الطب، بوضع ميثاق نوصي-1
 إلى المهنة.

 المادة الثالث من قانون التأمين المتعلقة باألخطاء المهنية. تفعيل-8
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 عاون للطباعة،دار الت ، الخطأ المفترض في المسئولية المدنية،د. حسن عبد الباسط جميعى -8
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خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية في ظل القواعد القانونية  إلىنظره حديثة  ،محسن البيهد.  -14
 م.1111،مكتبة الجالء الجديدة، التقليدية

 ،المصري المبادئ العامة في نظرية اإلثبات في القانون الخاص  ،د. محمود جمال الدين زكي -11
 م. 2001مطبعة جامعة القاهرة، 

 .م1112،دار المعارف القاهرة ،قانون العقوبات فيالمسئولية الطبية  ،الجوهري د. محمد فائق  -18

 م.2001 ،دار النهضة العربية ،المسئولية المدنية في القانون المصري  ،مصطفي مرعي -17

 م.2004، الرياض، األخطاء الطبية فيالمسئولية المدنية والجنائية  ،د. منصور عمر المعايطة -19

 الفرنسيه ضوء القضاء والفق فيالمسئولية المدنية لألطباء والجراحين  ،المستشار منير رياض حنا -11
 م. 2007، الجامعيدار الفكر  ،والمصري 

، دار الفكر الجامعي، 1ط ،األخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية ،د. منير رياض حنا -20
 م. 2007

 ،فقهية وقضائية في كل من مصر وفرنسا تحليلهدراسة  الطبي،الخطأ  ،د. وفاء حلمى أبو جميل -21
 .م1111، دار النهضة العربية

 الرسائل والمجالت: ثانياا: 

امعة ج ،رسالة دكتوراه ،الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه المستشفىمسؤولية ، أحمد محمود سعد -1
 م. 1191،القاهرة

معهد البحوث والدراسات  ،رسالة دكتوراه ،األخطاء الطبية بين الشريعة والقانون  ،عصام عابدين -2
 م. 2001،العربية

منشورات الحلبي ، 1المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين المسؤولية الطبية ج  -1
 م.2000، بيروت، الحقوقية

 م.1111 ،مجلة القانون نقابة المحامين األردنيين، الخطأ الطبي، د. منذر الفضل -4

وق بحث تم المشاركة به فى مؤتمر فى كلية الحق الطبي،المسئولية عن خطأ الفريق  ،د. موسى أبو ملوح -1
 م. 1119بجامعة جرش األردن سنة 
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القتصاد العدد األول واالقتصاد، مجلة القانون وا ،مسئولية األطباء والجراحين المدنية ،د. وديع فرج -8
 .12السنة  ،العدد األول

 م. 2009، جامعة النجاح الوطنية، دراسة ماجستير ،للطبيب المسئولية المدنية، وائل تيسير عساف -7
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