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أ

اإلْــــــذاء

أىــدث رةــرة ىــحا البحــث إلـ ر ح أبــو أةــو رحةيةــا اه ربليةــا عمـ ا ةــان
أسكنيةا فس ح جنالو قل رب ارحةيةا كةا رب انو صغ ار.

إل رف قة دربو ز جلو العز زة اللـو سـاندلنو كانـت ي ـر عـ ن لـو ،أسـلل اه
أن حفظيا لو.
إل أبنائو األعزاء قرة ع ن .
إل أي الو اي انو األفاضل.
إل كل ةن ساندنو فو إلةام ىحه الدراسة ،ليم ةنو كل شكر لقد ر.

الباحث

ب

شكر لقد ر
عةال بق ل الحب ب الةصطف صـم اه عم ـة سـمم يش شـكر اه ةـن ش شـكر النـاس
ا كةا قال.
ألقــدم بجز ــل الشــكر عظ ـ م اشةلنــان لمــدكل ر ســاىر إب ـراى م ال ل ــد رةــز الةرــابرة العةــل
الدؤ ب ،الحث لفضل با شراف عم ىحه الرسالة بصدر رحب.
كةا ألقدم بلط ب عبارات الرناء لمدكل ر طارق ةحةد الد ار ث ،عم لفضمو با شراف عمـ
ىحه الرسالة ،فجزاه اه ي ر الجزاء.
رم الشكر كل الشكر لمـدكل ر عبـداه يم ـل الفـ ار الـدكل ر أ ةـن نصـر عبـد العـال للفضـميم
قب ليم ةناقشة ىحه الرسالة .
ش فـ لنو أن أشــكر صــد ق

األســلاح أحةــد فلحــو أب عـ دة الــحم ةـدن بجة ـ األحكــام

القضائ ة  ،كان ةع كمةة بكمةة حل يرجت الرسالة بيحه الصـ رة ،فمـو ةنـو -أنـا ةـن
عم ىحا الةنبر -يالص لقد رث احلراةو.
الشكر ة ص ل لألسلاح ابراى م جاد ا الحم ساعدن

ث

ف لصح ح سند اشحاد ث.

ةميص الرسالة بالمغة العرب ة
يمكػػف تحديػػد المسػػؤكلية الجزائيػػة لمطبيػػب بػػاتلتزاـ القػػانكني القاتػػي بتحمػػؿ الطبيػػب الج ػزاء

نتيجػػة ارت ار ػػو عػػؿ أك اتمتنػػاع عػػف عػػؿ ممػػا يشػػكؿ ملالفػػة لمقكاعػػد كاألعػػكؿ العمميػػة المتبعػػة ػػي

المجاؿ الطبػي ،كبػالنظر إلػ النعػكص الجزائيػة ػي مسػطيف نجػدىا لاليػة تمامػا مػف أم تعريػؼ
لملط ػ الطب ػػي بشػػكؿ ل ػػاص ،كلك ػػف نجػػد المش ػ ٌػرع تع ػػرض إل ػ مفي ػػكـ اللطػ ػ عمكمػػا ،ل ػػذا نج ػػد أف
الطبيب يلتع لذات القكاعد العامة التي تنطبؽ عم أم شلص عادل ،األمر الذم لـ يعد مقبكت
ككف أف طبيعة مينة الطبيب كعممو كالثقة الممنكحة لو بسبب تلععو كمركزه المينػي تقتتػي أف
يمارس درجو حيطة أعم مف تمؾ المطمكبة مف أم إنساف عادم.

كحت ػ تتت ػ ىػػذه الد ارسػػة ،اتبػػع الباحػػث المػػني التحميمػػي لمنعػػكص القانكنيػػة المتعمقػػة

بجريمة اإلىماؿ عمكما ،كجريمة اإلىمػاؿ الطبػي لعكعػا ،قػاـ الباحػث بتقسػيـ الد ارسػة إلػ ثالثػة
عكؿ رئيسة ،كتناكؿ ي الفعؿ األكؿ ماىية اللط الطبي كتـ تقسيمو إل ثالثة مباحث ،كلمص

البحػػث إلػ عػػدـ مالءمػػة ككفايػػة القكاعػػد العامػػة ػػي جريمػػة اإلىمػػاؿ المنعػػكص عمييػػا ػػي القػكانيف
المطبقػػة ػػي مسػػطيف لجريمػػة اللط ػ الطبػػي ،كأف الطبيػػب ػػي معظػػـ الحػػاتت الت ازمػػو غالبػػا ببػػذؿ

العناية ت بتحقيؽ نتيجة.
كرد جاء الفعؿ الثاني بعنكاف :أركاف المسؤكلية ،كرسـ إل ثالثة مباحث ،كلمعنا إلػ أف

المشرع كاف لديػو عشػكائية ػي التيػار عػكر اللطػ العػحي ػي المػذكرة التمييديػة لمشػركع الميػف
ٌ
ػكر لػػبعض الج ػرائـ
العػػحية المعػػد مػػف ربػػؿ المجنػػة القانكنيػػة لممجمػػس التش ػريعي ،ذلػػؾ أنػػو ذكػػر عػ ان
العمدية عم أنيا عكر لملط العحي ،كلمعنا إلػ أف الشػلص ت يكػكف مسػؤكتن عػف جريمػة إت
إذا كاف رد تسػبب ماديػان ػي أحػداثيا أك يحتمػؿ أف يمحػؽ تػرر ،كأف يثبػت كجػكد عالرػة سػببية بػيف
نشاطو المادم كالنتيجة اإلجرامية.

ك تناكلنػػا ػػي الفع ػػؿ الثال ػػث انتف ػػاء المس ػػؤكلية الجزائي ػػة لمطبي ػػب ك ت ػػـ عرتػ ػو ػػي ثالثػ ػة
مباحث ،كلمعنا إل

أنو يجب الحعكؿ عم مكا قة المريض أك مف يمثمو رانكنا ربؿ التدلؿ بػ م

عمػػؿ طبػػي يمػػس ىػػذا الم ػريض إت ػػي حػػاتت التػػركرة ،كلمػػص أيتػػا إل ػ أف التػػرليص ت يعػػد

سببان لمشركعية العمؿ الطبي ،كانما أساس العمؿ الطبي ىك اإلجازة العممية التي عم أساسيا يمن

الطبيب الترليص بمزاكلة المينة بعد أف يككف رد لتػع لتػدريب ػي جميػع األرسػاـ الطبيػة كمػا ىػك

معمػػكؿ بػػو لنيػػؿ اإلجػػازة العمميػػة ،كلمعػنا أيتػػا إلػ أف العنايػػة المطمكبػػة مػػف الطبيػػب ػػي عمميػػات

ث

الج ارح ػة التجميميػػة ىػػي عنايػػة أكبػػر بالنسػػبة إل ػ عمميػػات الج ارحػػة العاديػػة بمعن ػ عنايػػة لاعػػة
مشددة تتفكؽ عم

ما يلتص بو الجراح العادم.

كجاءت اللاتمة عبارة عف مجمكعة مف النتػائ كالتكعػيات ،التػي كػاف أىميػا:

عػدـ

كجػػكد أطػػر رانكنيػة تػػنظـ أحكػػاـ المسػػؤكلية الطبيػػة ػػي مسػػطيف أدل إلػ عػػدـ كجػػكد تػكازف بػػيف
حقػكؽ المرتػ كحريػة األطبػػاء ػي اإلبػداع ػػي المجػاؿ الطبػي ،باإلتػا ة إلػ تػركرة سػف رػػانكف

ل ػػاص بالمس ػػؤكلية الطبي ػػة يع ػػال الفػ ػراغ التشػ ػريعي كيح ػػدد الت ازم ػػات الطبي ػػب كالمؤسس ػػات الع ػػحية
العامة منيا كاللاعة.

ىحا باه الل ف ق

ج

Abstract
The criminal liability of a doctor can be determined by legal
commitment in which the doctor bears the responsibility of doing or
refusing to do an action that constitutes violation to the scientific rules and
regulations adopted in the medical field. If we consider the penal contexts
in Palestine ،we shall find that they lack a definition of medical error in
particular. However ،legislator deals with the conception of error in
general. Thus ،we find that doctors are treated with the same rules that are
applied on anybody else. This is no acceptable at all since being a doctor
with all the science ،knowledge and trust given to him or her due to the
position occupied makes it a must to be more careful than any other person.
In order to achieve the purpose of this study ،the researcher adopts
the analytical approach of the legal texts related to criminal negligence in
general and medical negligence in particular. The researcher divided the
study into three chapters. The first chapter includes the nature of medical
error and it is divided into three sections. It is concluded that the general
rules in criminal negligence are insufficient in the laws applied in Palestine
with reference to medical error charge. Mostly ،commitment of doctors to
is to pay much attention not to achieve something.
The second chapter title is: Responsibility Basic Elements. It is
divided into three sections. It is concluded that the legislator chose the
ways of medical error randomly in the preamble of health professions
project prepared by the Legal committee of the Legislative Council. The
legislator mentioned some intentional crimes; it is concluded that person is
not responsible of a crime unless he or she causes such crime tangibly.
There must be a causal relationship between the action and the criminal
result.
The third section deals with impossibility of criminal liability of
doctor. It is divided into three sections. It is concluded that prior agreement
must be taken from the patient or his or her legal representative for medical
interference unless it is urgent. It is also concluded that being licensed is
not a reason for legitimacy of medical work. The base of medical work is
the qualification on which a doctor is given a license to practice medicine
after training in all medical departments as it is required to obtain
qualification. It is concluded too that carefulness must be greater in plastic
ذ

surgeries that normal surgeries. This means extra attention that is more than
the one required from normal surgeon.
The concluding section is a group of conclusions and
recommendations. The most important one is that since there are no legal
frameworks that regulate the medical responsibility in Palestine ،there is no
balance between the rights of patients and freedom of creativity of doctors
in the medical field. An important recommendation is that a law of medical
responsibility must be enacted to deal with the legislative gap in which the
commitments of doctors and public and private health institutions are
determined
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مقدمة

الصالة السالم عم النب الةصطف  ،الحةده حةدا كر ار ط با ةباركا كةا

حب ربنا رض
أ شً  -ة ض ع الدراسة:
تعتب ػػر العالر ػػة ب ػػيف الطبي ػػب كالمػ ػريض عالر ػػة إنس ػػانية رب ػػؿ أف تك ػػكف عالر ػػة رانكنيػ ػة ل ػػذا
المس ػػؤكلية األلالري ػػة لمطبي ػػب أس ػػبؽ م ػػف مسػ ػؤكليتو القانكني ػػة كأف حماي ػػة المرتػ ػ م ػػف األلط ػػاء

الطبي ػػة ت يتػ ػ ت إت بش ػػعكرىـ بكج ػػكد اجػ ػراءات انع ػػاؼ عادل ػػة كمس ػػاءلة رانكني ػػة حقيق ػػة  ،كك ػػاف

الطبيب  -باألمس القريب  -يطمؽ عميو بالحكيـ كيشار إليو بالبناف ،ككاف المريض كالمجتمع يثؽ
ي األطباء ثقة بال حدكد.
ككاف المريض أيتا يرل أف الطبيب  -دائما  -عم حػؽ ميمػا تطػكرت حالتػو ،ثقػة منػو

ي مينػة الطػب ككػاف سػمكؾ الطبيػب مػع المػريض سػمككان راريػان يبتعػد عػف الماديػات ،كيبػذؿ الػػالي

كالرليص مف أجؿ الحفاظ عم عحة المػريض كحياتػو ،إت أنػو ك ػ اآلكنػة األليػرة بػدأت عػكرة
الطبيب ػي المجتمػع تيتػز اىتػزاز كبيػ انر لعكامػؿ كثيػرة سػكاء أكانػت راجعػة إلػ

عػدـ التػزاـ الطبيػب

ػػي مباش ػرة إجراءاتػػو الطبيػػة بالقػػدر المتكسػػط مػػف الحيطػػة كالحػػذر أـ بسػػبب نقػػص اللب ػرة كتػػدني

المنظكمة العحية بشكؿ عاـ ،كأعب

ميما كانت حالتو العحية كأعب

المريض  -بناء عم ما سمع  -ينتظر نتائ جيدة لعالجو

غير مقتنع بتسبيب األلطاء الطبية "جراء متاعفات طبية" .

كتنيض المسؤكلية الجزائيػة بعػفة عامػة ،ػي حالػة ارتػراؼ شػلص مػا عػالن يجرمػو القػانكف

أك اتمتناع عف عؿ يكجب القياـ بو ،لاعة ي حالة تمتعو بإرادة حرة ،كمػف ثػـ تتتػ المسػؤكلية
الجزائية لمطبيب عند إلاللو بالتزاـ أك بكاجب يفرتو عميو القانكف أك المينة ،كذلؾ عند ريامو بفعؿ

أك امتنػاع  ،يعػد ملالفػػا لمقكاعػد القانكنيػػة كالطبيػة التػي حػػددتيا األنظمػة القانكنيػػة ،فالبحـث فــو أةــر

الةسـؤ ل ة الجزائ ــة لمطب ــب نقسـم الـ قســة ن ،الةســؤ ل ة العةد ـة الةســؤ ل ة غ ــر العةد ــة
لقلصر ىحه الدراسة عم الةسؤ ل ة غ ر العةد ة اللو طمق عم يا اليطل الطبو.
كنح ػػف بع ػػدد الح ػػديث ع ػػف اإلىم ػػاؿ كاللطػ ػ الطب ػػي ت يعنػ ػ

التقمي ػػؿ م ػػف ميم ػػة األطب ػػاء

ككفػػاءتيـ ،كانمػػا آثرنػػا ىػػذه الد ارسػػة لمكاجيػػة أسػػباب ت ازيػػد عػػدد تػػحايا األلطػػاء الطبيػػة ،كذلػػؾ ألف

نسبة كاحد بالمائة مف اللط الطبي تعن لسارة حياة إنساف.

1

كرغػػـ أىميػػة كلطػػكرة األلطػػاء الطبيػػة إت أف المشػ ٌػرع الفمسػػطيني لػػـ يػػكؿ اىتمامػػا كبيػ ار ػػي
بنػػاء منظكمػػة رانكنيػػة بمػػا يتناسػػب مػػع ىػػذه اللطػػكرة كاألىميػػة ،كاكتفػ بتطبيػػؽ القكاعػػد العامػػة عمػ
المسػػؤكلية الطبيػػة التػػي ت تػػتالءـ مػػع لطػػكرة ىػػذه الجريمػػة ،كػػذلؾ لػػـ تػ ً
ػكؿ المؤسسػػات العػػحية كت
اإلعالمية أىمية كا ية حت إلجراء إحعائية سنكية تبيف مدل استشراء ىذه الجريمةي. 1

لػػذا سػػنحاكؿ ػػي ىػػذه الد ارسػػة تحديػػد القكاعػػد القانكنيػػة التػػي تحػػدد العالرػػة مػػا بػػيف الم ػريض
كالطبيب مف ناحية كتحديد المسؤكلية التي تقع عم عاتؽ الطبيب أك انتفائيا مف ناحية ألرل.
ران اً -أىة ة الدراسة:
 .1تكمف أىمية الدراسة ي كتع تنسيؽ بيف نشاط الطبيب كأماف المريض ،كلمؽ نكع مف
التكازف بيف المعال

المتعارتة ،معمحة المينة كمف كرائو المجتمع ي أف تيي لو

الظركؼ لمعمؿ كالتشليص كالعالج كاإلبداع ،كمعمحة المريض ي أف يحعؿ عم

العالج المناسب.

 .2تحديد اتلتزامات التي تقع عم عاتؽ الطبيب ،ألنو إذا أمكف ذلؾ يككف مف السيؿ تحديد
ما أعاب المريض مف ترر يستتبع ترتيب المسؤكلية عم الطبيب.

( )1تقرير ر ع مف ربؿ المنظمة الطبيػة ) (Institute of Medicineالمكمفػة مػف الحككمػة األمريكيػة عػف األلطػاء
الطبية ي الشير الثاني مف السنة  2000الميالدية .تتػمف التقريػر إحعػائية لعػدد األشػلاص الػذيف يتك ػكف سػنكيا

نتيجة األلطاء الطبية التي يمكف تفادييا كرد كعؿ عددىـ مف  440000إل  980000سنكيا ي الكتيػات المتحػدة
األمريكية ،ك

تقرير آلر كجد أف  120ألؼ شلص يمكتكف سنكيا ي أمريكا بسب األلطػاء الطبيػة كالتػي تمثػؿ

ثالث أتػعاؼ الك يػات بسػب الحػكادث ػي أمريكػا  .كأف ىنػاؾ  7000حالػة ك ػاة ػي أمريكػا نتجػت عػف ألطػاء ػي
تناكؿ أدكية بعتػيا نػات عػف سػكء اللػط الػذم يكتػب بػو األطبػاء الكعػفات الطبيػة لممرتػ  ،كػذلؾ كرػكع 1720
حالػة ك ػػاة ك 9584إعػابة سػػنكيان بسػبب سػػكء تعػػرؼ الممرتػيف ػػي الكتيػات المتحػػدة ك ػػي بريطانيػا ،يبمػػع عػػدد
الك يات الناتجة عف األلطاء الطبية  40.000شلص لالؿ السنكات العشر األليرة.

األلطػ ػػاء الطبيبػ ػػة  ،عػ ػػحيفة نشػ ػػر اإللكتركنيػ ػػة ،المكرػ ػػع اإللكتركنػ ػػي http://www.nshrs.com/e/articles-
 ، action-show-id-43.htmتاريخ الدلكؿ إل المكرع . 2012\2\6
كتؤكػد الد ارسػػات أف  5ماليػيف شػػلص مػػاتكا بسػبب األلطػػاء الطبيػػة لػالؿ العقػػد الماتػي ػػي كػػؿ مػف أكركبػػا ككنػػدا

كالكتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة كأسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراليا كنيكزلنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا ،المكرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإللكتركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتار تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايمز
 ،http://www.startimes.com/f.aspx?t=19512695تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ دلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ المكرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع .2014\11\8
كرغ ػػـ ع ػػدـ كج ػػكد إحع ػػاءات دريق ػػة ع ػػف ع ػػدد المتت ػػرريف م ػػف ألط ػػاء األطب ػػاء ،كش ػػفت تحقيق ػػات ك ازرة الع ػػحة
السػػعكدية عػػف ك ػػاة  129شلع ػان نتيجػػة األلطػػاء الطبيػػة لػػالؿ عػػاـ كاحػػد ،المكرػػع اإللكتركنػػي لقنػػاة العربيػػة.
 http://www.alarabiya.net/articles/2010/05/05/107740.htmlبتاريخ .2014\12\5
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رالراً -لساؤشت الدراسة:
سنحاكؿ ي ىذه الدراسة اإلجابة عم التساؤتت اآلتية:
المطبقة ي مسطيف عم جريمة اللط الطبي؟.
 ما مدل مالءمة القكاعد العامة
ٌ
 ما الععكبات التي تكتنؼ إثبات اللط الطبي مف كجية نظر الباحث؟.
 ما مقدار اللط الذم يرتب المسؤكلية الجزائية ىؿ ىك اللط الجسيـ أـ اللط اليسير؟.
 ما المعيار المناسب لتبط اللط الطبي؟.
 ما مدل التزاـ الطبيب تجاه المريض ،ىؿ ىك التزاـ ببذؿ عناية أـ التزاـ بتحقيؽ نتيجة؟.
 مت

يككف لط المجني عميو كحده يكف

كالنتيجة اإلجرامية المترتبة عم

تنتفاء مسؤكلية الطبيب عف سمككو اللاطئ

ىذا السمكؾ؟ كأم النظريات ىي التي ألذ بيا التشريع

كالقتاء ي مسطيف؟.
 مت يستػرؽ لط المجني عميو كلط الػير لط الطبيب؟.
 ما المسؤكلية المترتبة عم

الطبيب الذل يباشر العمؿ الطب

دكف الحعكؿ عم

ترليص

حسب اتعكؿ ؟.
 ما األسباب التي تنتف معيا المسؤكلية الجزائية الطبيب حاؿ ارتكابو لط يدلؿ ي مفيكـ
اللط الطبي؟.
 ما مدل تحمؿ الطبيب لممسؤكلية الجزائية ي حاؿ ارتكاب اللط الطب مع عدـ تكرع النتيجة
أك تكرعيا مع عدـ ربكليا؟.

 ما العناية المطمكبة أثناء التدلؿ الطبي ي عمميات التجميؿ؟.
 ىؿ كاكبت التشريعات المطبقة ي مسطيف العمميات المستحدثة مثؿ عميالت التجميؿ
كعمميات التمقي العناعي؟.
رابعا -ةنيج ة الدراسة:
اعتمد الباحث ي ىذه الدراسة عم المني التحميمي لنعػكص المػكاد القانكنيػة ذات العالرػة

س ػكاء تمػػؾ التػػي كردت ػػي رػػانكف ررػػـ ( )74لسػػنة  1936أـ

ػػي رػػانكف ررػػـ ( )16لسػػنة ،1960

كرػ ػػانكف أطبػ ػػاء العػ ػػحة ررػػػـ ( )58لسػ ػػنة  ،1947رػ ػػانكف العػػػحة العامػ ػػة رر ػػـ ( )4لسػ ػػنة ،2004
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باإلتا ة إل النعكص الكاردة ي المذكرة التمييدية لمشركع الميف الطبيػة كذلػؾ كممػا كجػد رعػك انر
ػػي الق ػكانيف النا ػػذة بلعػػكص ىػػذه الد ارسػػة ،كاعتمػػد الباحػػث أيتػػا المػػني اتسػػتقرائي ل حكػػاـ

القتائية الفمسطينية ،ككذلؾ المعرية بما يثرم ىذه الدراسة كيميزىا.
ياةسا -يطة الدراسة:
رػاـ الباحػث بتقسػيـ ىػذه الد ارسػة إلػ ثالثػػة عػكؿ ،كتنػاكؿ ػي الفعػؿ األكؿ ماىيػة اللطػ

الطبػػي ككيفيػػة إثباتػػو ،كعػػرض ػػي الفعػػؿ الثػػاني أركػػاف المسػػؤكلية ،ك ػػي الفعػػؿ الثالػػث تطػػرؽ إلػ

انتفاء المسؤكلية ي المجاؿ الطبي ،كانتي بلاتمة تشمؿ مجمكعة مف النتائ كالتكعيات.
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الفصل األول
ماهية اخلطأ الطبي

5

الفصل األ ل
ةاى ة اليطل الطبو

يتطمب مكتكع المسؤكلية الجزائية عػف األلطػاء الطبيػة ،تكتػي ماىيػة اللطػ الطبػي مػف
حيػػث مفيكمػػو التش ػريعي كالقتػػائي كالفقيػػي ،كمػػا ىػػي ت ػكابط تحديػػد ىػػذا اللط ػ  ،لتكتػػي ذلػػؾ،

سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذه الدراسة إل ثالثة مباحث عم النحك اآلتي:
الةبحث األ ل :لحد د ةفي م اليطل الطبو.
الةبحث الرانو :ةع ار اليطل الطبو.
الةبحث الرالث :إربات اليطل الطبو.
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الةبحث األ ل
لحد د ةفي م اليطل الطبو
تنعقد المسؤكلية الجزائيػة

ي1

لمطبيػب عنػدما يرتكػب أثنػاء أداء عممػو لطػ يعػرؼ باللطػ الطبػي،

كعم ػ الػػرغـ مػػف عػػعكبة تحديػػد مفيػػكـ اللط ػ الطبػػي رانكن ػان ،إت أنػػو يجػػب اتعت ػراؼ ب ىميػػة ىػػذا

المفيكـ ،كذلؾ إلمكانية حؿ المشػاكؿ المممكسػة لممسػؤكلية المقامػة تجػاه الطبيػب ،كعمػ ذلػؾ سػيقكـ
الباحث بتكتي مفيكـ اللط الطبي ي ثالثة مطالب ،كذلؾ عم النحك اآلتي:

الةطمب األ ل :الةفي م اللشر عو لميطل الطبو.
الةطمب الرانو :الةفي م القضائو لميطل الطبو.
الةطمب الرالث :الةفي م الفقيو لميطل الطبو درجالو.

الةطمب األ ل
الةفي م اللشر عو لميطل الطبو
سيقكـ الباحث بتكتي المفيكـ التشريعي ،كذلؾ مف لالؿ رعيف عم النحك اآلتي:
الفرع األ ل :الةفي م اللشر عو لميطل الطبو فو الق ان ن الةطبقة فو فمسط ن.
الفرع الرانو :شر ط ل افر اليطل الطبو.

( (1يقعػػد بالمسػػؤكلية الجزائيػػة  :تمػػؾ التػػي تقػػع عم ػ كػػؿ م ػكاطف نتيجػػة ريامػػة ب عػػاؿ أك اتمتنػػاع عػػف القيػػاـ بيػػا
كيعتبرىا القانكف جريمة ،الطبيب يلتع ش نو ش ف أم مكاطف ليذه المسؤكلية ،كيلتع بذلؾ لقانكف العقكبػات إذ
ت يمكف ي حاؿ مف األحػكؿ إعفائػو لككنػو طبيبػا سػكاء مكظفػا عمكميػا أـ طبيبػا لاعػا ،كتنقسػـ مسػؤكلية الطبيػب
الجزائيػ ػػة إل ػ ػ رسػ ػػميف المسػ ػػؤكلية الجزائيػ ػػة العمديػ ػػة ،المسػ ػػؤكلية الجزائيػ ػػة غيػ ػػر العمديػ ػػة ،عمي ػ ػرة ريػ ػػد ،مسػ ػػؤكلية

المستشفيات ي المجاؿ الطبي ،رسالة ماجستير ،جامعة مكلكد معمرم ،الجزائر ،2011 ،ص.48
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الفرع األ ل
الةفي م اللشر عو لميطل الطبو فو الق ان ن الةطبقة فو فمسط ن
بالنظر إل النعكص الجزائية ي مسطيف نجدىا لالية تماما مف أم تعريؼ لملط الطبي
بشكؿ لاص ،كلكف نجد أف المش ٌػرع تعػرض لمفيػكـ اللطػ عمكمػان كذلػؾ ػي رػانكف العقكبػات ررػـ
( )74لسنة  1936ي المكاد ( )243 ،218كالمكاد ( )64( )344( ،)343مف رػانكف العقكبػات
ررػػـ  16لسػػنو ،1960حيػػث اكتف ػ بػػذكر عػػكر كأمثمػػة ملتمفػػة لملط ػ بشػػكؿ عػػاـ كاإلىمػػاؿ كعػػدـ
اتكتػراث كعػػدـ اتحتػراز كالطػػيش ،مػػع العمػػـ بػ ف ىػػذه األمثمػػة كردت عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ كلػػيس عمػ

سبيؿ الحعري 1تاركان المس لة لالجتياد الفقيي كالقتائيي. 2
باسلقراء لمك الة اد نسليمص:

إف الطبيب يلتع لذات القكاعد العامة التي تنطبؽ عم الشلص العادم ،األمر الذم لـ

يعد مقبكت ككف أف طبيعة مينة الطبيب كعممو كالثقػة الممنكحػة لػو بسػبب تلععػو كمركػزه المينػي

تقتت أف يمارس درجػو حيطػة أعمػ مػف تمػؾ المطمكبػة مػف أم إنسػاف عػادم ،ك أف لطػكرة مينػة

الطب ككنيا رائمة عم جسـ اإلنساف الذم تمنت لو جميع القكانيف ،كالدسػاتير حػؽ لػاص عمػ

( (1نعت المادة  218مف رانكف ررـ  74لسنة  1936المطبؽ بقطاع غزة كؿ مف تسػبب ػي مػكت شػلص ألػر
بػير رعد مف جراء عممة بعدـ احتراز أك حيطة أك اكتراث عمال ت يبمع درجة اإلىماؿ الجرمي ،يعتبر أنػة ارتكػب

جنحػػة كيعارػػب بػػالحبس مػػدة سػػنتيف أك بػ ارمػػة رػػدرىا مائػػة جنيػػو ،نعػػت المػػادة  343مػػف رػػانكف العقكبػػات ررػػـ 16

لسنة  1960المطبؽ بالتفة الػربية "مف سبب مكت أحد عف إىماؿ كرمة احتراز أك عدـ مراعاة القكانيف ك األنظمة
عكرب بالحبس مف ستة أشير إل ثالث سنكات.
كنعػػت المػػادة  243مػػف رػػانكف ررػػـ  74لسػػنة  1936المطبػػؽ بقطػػاع غ ػزة كػػؿ مػػف أت ػ

عػػال مػػف األ عػػاؿ اآلتيػػة

بطيش أك إىماؿ مف ش نو أف يعرض حياة إنساف لملطر أك بعػكرة يحتمػؿ معيػا أف يمحػؽ بشػلص ألػر " ،ى ػ "
ع ػػال شلع ػػا أل ػػذ عمػ ػ نفس ػػو معالجت ػػو معالج ػػة طبي ػػة أك جراحي ػػة أك " ،ك " ع ػػرؼ أك ر ػػدـ أك ب ػػاع أك ن ػػاكؿ أم

شلص عالجا أك مادة سامة أك لطرة .
كنعت المادة  344مف رانكف العقكبات ررـ  16لسنة  1960عم أنو" إذا لـ ينجـ عف لط المجرـ اإليذاء كالذيف
نعت عمية المادة  335 ،333كاف العقاب() 1بالحبس مػف شػير أك سػتة أشػير أك بػ ارمػو مػف لمسػة دنػانير إلػ

لمسػػيف دينػػا انر ( )2يعارػػب كػػؿ إيػػذاء آلػػر غيػػر مقعػػكد ،بػػالحبس مػػدة ت يتجػػاكز سػػتة أشػػير أك بػ ارمػػو ت تتجػػاكز
عشرة دنانير.

كػػذلؾ اسػػتلدـ رػػانكف ررػػـ  16لسػػنة  1960األلفػػاظ الدالػػة عػػف اللط ػ " اإلىمػػاؿ ،كرمػػة كاتحت ػراز ،كعػػدـ م ارعػػاة
األنظمػػة كالق ػكانيف انظػػر بػػذالؾ مػػادة( )64كالتػػي تػػنص عم ػ أف "المسػػؤكلية الجزائيػػة ت تتحقػػؽ إت بإتيػػاف شػػلص
أ عات يجرميا القانكف أك اتمتناع عف أ عاؿ يكجب القانكف القياـ بيا".
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جسػػمو ك نظػرة المجتمػػع اللاعػػة يتطمػػب تبنػػي ركاعػػد جديػػدة ػػي المسػػؤكلية الجزائيػػة الطبيػػة تعكػػس
طبيعػػة لطػػكرة الميػػف الطبيػػة مػػف ناحيػػة كتػػك ر الحمايػػة الجزائيػػة لممرتػ مػػف ألطػػاء األطبػػاء التػػي
تيدر حقيـ ي الحياة كسالمة البدف(.)1

أما يما يتعمؽ بالقكانيف اللاعة المتعمقة بمينة الطب سكاء رػانكف العػحة العامػة ررػـ ()4
لسنة  2004أك رانكف أطباء العحة ررػـ القػانكف ( )58لسػنة  1947مػـ يػرد ييػا أم تعريػؼ بيػذا

اللعكص تاركان المس لة لالجتياد الفقيػي كالقتػائي ،كىػذا القعػكر التشػريعي يػدعكنا إلػ التطػرؽ
إل ما جاءت بو المذكرة التمييدية لمشركع تنظيـ الميف الطبية ذلؾ أنو عال اللط الطبػي بعػكرة
يمكف أف يستفاد منيا ي ىذه الدراسة.

ح ث نصت الةادة األ ل ةن المذكرة التمييدية لمشركع الميف العػحية

ي2

عم أن" اليطل الصـحو

ى أث عةل س اء بالفعل أ باللرك ش لفق ة ق اعد الةينة".
نصت فو الةادة ي 11ةنو عم أن " اللط العحي ىك كؿ لطا ميني عدر مف مزاكؿ المينة
كترتب عميو ترر لممريض.
نسلنلج ةن النص ص السابقة:
أف يعرؼ متمكف اللط العحي ،كىك عبارة عف عمؿ

المشرع رعد ي المادة األكل
 -1أف
ٌ
سكاء بالفعؿ أـ بالترؾ ،ك نص المادة ( )19أراد أف يحدد أطراؼ ىذا اللط كالنتيجة المترتبة
عميو.

الةشرع فو الةحكرة اللةي د ة لةشر ع الةين الصح ة اسليدام ةصـطمح اليطـل الصـحو
 -2أن
ّ
ك ن الةصطمح شاةل الةين الطب ة الةين الةلعمقة بالصحة د ن الطب ة ح ث إن الةادة األ لـ
ةن قان ن الصحة العاةة رقم ي 4لسنة  2004زذدث المهن الطبية وهي:
ميف الطب البشػرم أك طػب األسػناف أك العػيدلة .كمػف ذات المػادة حػددت الميػف العػحية
المساعدة ميف التمػريض ك التشػليص كباألشػعة الملتبػرات الطبيػة حػص البعػر تجييػز النظػارات

( )1مؤيػػد محمػػد القتػػاة ك م ػ مكف سػػعيد ابػػك زيتكنػػة ،مسػػؤكلية الطبيػػب الجزائيػػة د ارسػػة تقييميػػة لمقكاعػػد العامػػة ك
اللاعػػة ػ كػػؿ مػػف القػػانكف اتردن ػ كاتمػػارت  ،مجمػػة الش ػريعة كالقػػانكف كميػػة القػػانكف –جامعػػة اتمػػارات المتحػػدة،
العدد السابع كاللمسيف –ربيع اتكؿ  1425يناير  ،2014ص228

( )2تـ إعداد ىذا المشركع مف المجنة القانكنية بالمجمس التشريع بػزة سنة  2013كىك غير نا ذ إل
التعديؽ( سف) عميو مف ربؿ المجمس التشريعي.
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حيف

الطبي ػ ػػة كالعدس ػ ػػات ح ػ ػػص الس ػ ػػمع كتجيي ػ ػػز كس ػ ػػائؿ تحس ػ ػػيف الس ػ ػػمع كالقابم ػ ػػة ،التل ػ ػػدير ،الع ػ ػػالج
الطبيعي كمعامؿ األسناف كأية مينة ألرل تقرىا الك ازرة.

 -3أف ىذا القػانكف رػائـ عمػ تنظػيـ الميػف العػحية بعػكرة شػكمية ،دكف أف يػنظـ عالرػة الطبيػب

بػػالمريض كت بيػػاف المسػػؤكلية الطبيػػة التػػي تقػػع عمػ الطبيػػب بشػػكؿ لػػاص ،كيفتقػػر إلػ العمػػؽ ػػي

تحديد التزامات الطبيب كحقكؽ المريض.
األمر الذم نرل معو تركرة اإلستفادة من بعط التداسب العشبٍت فيً ذيزا الاديا  ،مثيا
رلك دولت اإلماساث العشبٍت:
حيث نعت المادة ( )1\14مف رانكف اتتحػادم ررػـ ( )101لسػنة  2008ػي شػ ف المسػؤكلية بػ ف

اللط ػ الطبػػي ىػػك" اللط ػ الػػذم يرجػػع إل ػ الجيػػؿ ب ػ مكر نيػػة يفتػػرض ػػي كػػؿ مػػف يمػػارس المينػػة
اإللماـ بيا أك الذم يرجع إل اإلىماؿ أك عدـ بذؿ العناية الالزمة".
الفرع الرانو
شر ط ل افر اليطل الطبو
حػػدد المشػ ٌػرع ػػي المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف العػػحية رػػد حػػدد ثالث ػة شػػركط يجػػب
تكا رىػػا تعتبػػار اإلىمػػاؿ العػػحي العػػادر مػػف الطبيػػب لط ػ ن عػػحيان يلتػػع لممسػػؤكلية الطبيػػة،
كسنتناكؿ ىذه الشركط ببعض الشرح لمكركؼ عم أىميتيا:

الشرط األ ل -أن ك ن اليطل ةين اً:
بػالنظر إلػ نػص المػادة ( )19مػف المػذكرة التمييديػة يسػتنت أف المشػركع رػد حعػر اللطػ
العػػحي قػػط ػػي اللط ػ المينػػي دكف اللط ػ العػػادم ،كالػػذم نجػػد معػػو أنػػو مجػ و
ػاؼ لمعدالػػة ،كػػكف

المشرع إل مراجعػة ىػذا
المسؤكلية تقاـ عم الطبيب ي حالة دكف األلرل ،األمر الذم ندعك معو
ٌ
النص ربؿ التعديؽ عميوي. 1

( (1اللط المينػي :ىػك إلػالؿ رجػؿ الفػف كالطبيػب أك المينػدس بالقكاعػد العمميػة كالفنيػة ،تمػؾ القكاعػد التػي تحػدد
أعػكؿ مباشػرة ىػذه المينػػة ،أمػا اللطػ العػادم يػػك اللطػ اللػػارج عػف نطػػاؽ المينػة كيرجػػع إلػ اإللػػالؿ بكاجبػػات
الحيطػػة كالحػػذر التػػي يمتػػزـ بيػػا كا ػػة النػػاس ،كزي ػة عبػػد السػػتار ،اللط ػ غيػػر العمػػدم دار النيتػػة العربيػػة سػػنة

 ،1997ص .129كانظػػر سػػاىر إب ػراىيـ شػػكرم الكليػػد ،األحكػػاـ العامػػة ػػي رػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني ،الجػػزء
األكؿ ،الطبعة األكل  ،2010 ،ص.404
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الشرط الرانو -أن صدر اليطل ةن ة از ل الةينة:
شعلبار اليطل الصادر ةن الطب ب بلنو يطل طبو جب أن صدر ةن طب ب ةريص لـو

بة از لة الةينـة ،كبالتػالي ت تنطبػؽ شػركط إباحػة العمػؿ الطبػي إت لمػف حعػؿ عمػ تػرليص مػف
الجيات الملتعة بمزاكلة المينة ،كينبني عم ذلؾ أف كػؿ شػلص يحػدث جرحػا بػخلر ،كىػك يعمػـ
أف ىذا الجػرح مػؤلـ لممجػركح كت يشػممو اإلباحػة يسػ ؿ عػف الجػرح العمػدي ، 1كىػذا مػا سػيقكـ الباحػث
بتكتيحو ي الفعؿ الثالث مف ىذه الدراسة.
الشرط الرالث -أن لرلب عن ىحا اليطل ضرر:
ىنــا ــرم الباحــث بــلن الشػػرط الثالػػث تعتبػػار اللط ػ عػػحي ،ىػػك أف يترتػػب عم ػ سػػمكؾ
الطبيب ترر كارع ،كمف المالحظ أف المذكرة التمييدية لمشركع تنظيـ الميف العػحية رػد اشػترطت
المطبػؽ بقطػاع غػزة لػـ يشػترط
كجكد ترر ،ي حيف أف رانكف العقكبات ررـ ( )74لسػنة 1936
ٌ
كركع الترر بؿ اكتف باحتماؿ كركع ترر كىذا ىك الظاىر مف نص المادة ( )243قػرة (ا) مػف

القانكف المطبؽ بقطاع غزةي. 2

أم أف المسػػؤكلية عم ػ الطبيػػب الػػذم انحػػرؼ ػػي سػػمككو الطبػػي بػػػض النظػػر عػػف كرػػكع

الترر .نص المادة ( )243يتبن جرائـ التعريض لملطر كليس مف جرائـ الترر ،مك أف طبيباى
لالؼ األعكؿ العممية الثابتة المعرك ة ،كراـ بحقػف مػريض حقنػة يقتتػي ربػؿ حقنيػا إجػراء التبػار
عم جسـ المريض حت ت يفاج بمتػاعفات جانبيػة رػد تػؤدم بحيػاة المػريض أك تعرتػو لملطػر،

إت أف المريض لـ يعبو ترر يؿ تقاـ المسؤكلية عم الطبيب طبقا لمنعكص السابقة؟.
بــالنظر إل ـ النص ـ ص الســابقة نجــد بــلن المسػػؤكلية تقػػاـ تبعػػا لػػنص المػػادة ( )243مػػف
القانكف ررػـ ( )74لسػنة  1936التػي ترتػب المسػؤكلية عػف اإلىمػاؿ دكف أف يترتػب تػرر ،كيكفػي
أن ػػو ع ػػرض حي ػػاة المػ ػريض لملط ػػر ،أم ػػا يم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػنص الم ػػادة ( )19م ػػف المش ػػركع ،ػػال تق ػػاـ
المسؤكلية طالما أنو لـ يترتب ترر عم الرغـ مف ثبكت إىماؿ الطبيب.

( (1محمكد محمكد معطف  ،مجمة القانكف كاترتعاد ،العدد الثاني ،السنة الثامنة عشر ،1948 ،ص.282
( )2نعػت المػادة ( )243مػف رػانكف ررػـ ( )74لسػنة  1936المطبػؽ بقطػاع غػزة عمػ أف "كػؿ مػف أتػ

عػال مػػف

األ عاؿ اآلتية بطيش أك إىماؿ مف ش نو أف يعرض حياة إنسػاف لملطػر أك بعػكرة يحتمػؿ معيػا أف يمحػؽ بشػلص

ألر".
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ىنا رار اللساؤل بشلن أث النص ص ى أ ل باللطب ق أصمح؟
ــــرم الباحــــث أن ػػو كحرع ػػا عمػ ػ حي ػػاة المرتػ ػ  ،كحفاظ ػػا عمػ ػ جس ػػد اإلنس ػػاف المػ ػريض
كتحعينا لحقكرو كىك ارد اإلرادة بػيف يػدم الطبيػب ،كجػب األلػذ بػنص المػادة ( )243مػف القػانكف
ررػػـ ( )74لسػػنة  ،1936كأف يكتفػػي المشػ ٌػرع بسػػمكؾ الطبيػػب اإلج ارم ػ عم ػ الحػػؽ أك المعػػمحة
محؿ الحماية دكف أف يترتب عم ىذا السمكؾ كركع النتيجة كاعتبارىا جنحة تعريض الػير لملطػر،
كنسػػتدؿ عم ػ ذلػػؾ بقػػانكف المػػركر الفمسػػطيني ػػي المػػادتيف ()101096

ي1

التػػي اعتبػػرت ملالفػػة

ركاعػػد المػػركر جنحػػة تع ػريض الػيػػر لملطػػر لػػردع التعػػر ات اللطي ػرة يمػػا يتعمػػؽ ب ػ مف كسػػالمة
المشرع أراد أف يردع الميمميف كالمستيتريف باأللطار المتسببة لمػير ،كعػدـ
الطرؽ التي أساسيا أف
ٌ
انتظار إلحاؽ ترر ما بالػير كإجراء كرائي حيث إف جسـ اإلنساف يستحؽ ىذا المحا ظة.
الةطمب الرانو
الةفي م القضائو لميطل الطبو
باستقراء بعض األحكاـ المتك رة لدل المحاكـ الفمسطينيةي ، 2نجػد أف القتػاء الفمسػطيني رػد
إطار لمفيكـ اللط الطبي ،كيتت ذلؾ مما
حدد
ان
قضت بو ةحكةة ا سلئناف الفمسط ن ة ي حكـ ليا ب ف اللط الطبي ىك" إلػالؿ الطبيػب بكاجبػو
ي بذؿ العناية الكجدانية اليقظة المكا قة لمحقائؽ العممية"ي. 3

كيالحػػظ أف الحكػػـ السػػابؽ ارتعػػر ػػي تعريفػػو لملط ػ الطبػػي عم ػ مجػػرد بػػذؿ العنايػػة يمػػا

يتعمؽ بالتزاـ الطبيب.

( )1نعػػت المػػادة ( )101عم ػ أنػػو" يعارػػب بػػالحبس لمػػدة ثالثػػة أشػػير ،كت تزيػػد عػػف سػػنتيف كبػ ارمػػو مقػػدراىا مائػػة
كثمانكف دينا انر أك بما يعدليا أك بإحدل العقكبتيف كؿ مف ارتكب جريمة الكاردة ي المادة (." )96

كيجكز لكؿ شرطي أف يمق القبض بدكف مذكرة إلقاء ربض عم رائد أية مركبة يرتكب عم مرأل مف جريمة مركر
ي الحاتت اآلتية ( )1ريادة مركبة بدكف رلص ريادة( )2ريادة مركبػة بػدكف لكحػات تحمػؿ أرراميػا ( )3التسػبب ػي

حػػادث طػػرؽ نػػت عنػػة أت ػرار جسػػمانية ( )4امتنػػاع رائػػد المركبػػة إعطػػاء اسػػمو كعنكانػػو كرلعػػة ريادتػػو كرلعػػة
المركبة ( )5اعتداء رائد المركبة عمػ رجػاؿ المػركر بػالقكؿ أك الفعػؿ أثنػاء كبسػبب تػ ديتيـ لعمميػـ لمكظيفػة أك عػدـ
اتنعػػياع لمتعميمػػات العػػادرة عػػنيـ ( )6ريػػادة مركبػػو تحػػت ت ػ ثير م ػكاد ملػػدرة أك مسػػكرة (ب )عم ػ الشػػرطي الػػذم

يمق القبض عم السائؽ ،كىذا البند مف ىذه المادة أف يحيمو لممحكمة الملتعة لالؿ مدة أرعاىا  24ساعة.
( )2يرجػػع سػػبب نػػدرة أحكػػاـ القتػػاء بلعػػكص األلطػػاء الطبيبػػة لعػػدـ كجػػكد اطػػر رانكنيػػة كاتػػحة يسػػتطيع مػػف
لالليا إثبات اللط الطبي مما يجعؿ المريض أك ذكيو يجدكف أف ر ع الدعكل ت تجدم نفعا ،كذلؾ تػميػب الػبعض

عم أف كؿ شي رتاء كردر كأسباب ألرل.

( (3حكـ محكمة اإلستئناؼ المنعقدة ي القدس ي الدعكل ررـ 358لسنة  ،2010العادر بتاريخ.2011/1/19
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المسػمـ
فو الس اق نفسو قضت ب ف األلطاء الطبية ىي" األلطاء التي التررت القكاعد األساسية ن

بيا ي الفف الطبي كذلؾ بػض النظر عف جسامة اللطر"ي. 1

ةــن يــالل الحكــم الســابق جــد الباحــث بػ ف القتػػاء الفمسػػطيني جػػاء بتعريفػػات تتسػػـ بالعمكميػػة ت
بالتحديػػد ،ػػاعتبر ب ػ ف اللػػركج عم ػ القكاعػػد األساسػػية كالعمميػػة كالمبػػادئ الطبيػػة ىػػي كحػػدىا التػػي
يمكف أف تحرؾ المسػؤكلية تجػاه الطبيػب ،األمػر الػذم يسػتدعي تكتػي المقعػكد بالقكاعػد الملالفػة

ل عكؿ الثابتة ي المجاؿ الطبي ،كىذا ما سيقكـ الباحث بتناكلو تحقا.
الةطمب الرالث
الةفي م الفقيو لميطل درجالو

يستمد اللط الطبي تعريفو مف اللط بكجو عاـ ،اللط ىك انحراؼ ي السمكؾ ،كىك تعد

مػػف شػػلص ػػي تعػػر و تجػػاكز يػػو الحػػدكد التػػي يجػػب اإللت ػزاـ بيػػا ،كعم ػ ذلػػؾ سػػيتناكؿ الباحػػث
تعريػػؼ اللط ػ الطبػػي قي ػان ػػي الفػػرع األكؿ ،ك ماىيػػة درجػػات اللط ػ المكجػػب لممسػػؤكلية ػػي الف ػرع

الثاني.

الفرع األ ل
لعر ف الفقو لميطل الطبو
يعػػرؼ الفقػػو اللط ػ الطبػػي ب نػػو " ذلػػؾ اتنح ػراؼ ػػي سػػمكؾ الطبيػػب المحتػػرؼ كالح ػريص
كالمث ػػابر كالمؤى ػػؿ ،كل ػػك ر ػػكرف ب ػػو س ػػمكؾ طبي ػػب آل ػػر كت ػػع ػػي الظ ػػركؼ نفس ػػيا الت ػػي ك ػػاف يي ػػا

الطبيبي. 2

كيعرؼ ب نو " كؿ ملالفة أك لركج الطبيب ي سػمككو عمػ القكاعػد كاألعػكؿ الطبيػة التػي
يقتػػي العمػػـ بيػػا أك المتعػػارؼ عمييػػا نظري ػان كرػػت تنفيػػذ العمػػؿ الطبػػي أك إلاللػػو بكاجبػػات الحيطػػة

كالحذر كاليقظة التي يفرتيا القانكف مت ترتب عم

عمو نتائ جسيمةي. 3

( )1حكـ محكمة اإلستئناؼ المنعقدة ي راـ اهلل ي الدعكل ررـ 358لسنة  ،2010العادر بتاريخ.2011/1/19
( )2عبػػد القػػادر تيشػػو ،اللط ػ الشلعػػي لمطبيػػب ػػي المستشػػف العػػاـ ،دار الجامعػػة الجديػػدة -اإلسػػكندرية، ،
 ،2011ص.19

( )3الس ػػيد عب ػػد الكى ػػاب عر ػػة ،الكس ػػيط ػػي المس ػػؤكلية الجزائي ػػة كالمدني ػػة لمطبي ػػب كالع ػػيدلي ،دار المطبكع ػػات
الجامعية ،2006 ،ص ،ص.22
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كيعػػرؼ أيت ػان ب نػػو " إلػػالؿ مػػف الطبيػػب بكاجبػػو ػػي بػػذؿ العنايػػة اليقظػػة المكا قػػة لمحقػػائؽ

العممية المستقرة"ي. 1

ةن يالل اللعر فات السابقة لضح ب ف جميعيا تدكر ي محكر كاحد ،كىك ب ف اللط الطبي ىك
عبارة عف انحراؼ سمكؾ الطبيب كعدـ التزامو ب عكؿ كركاعد المينة ،يي لـ تعرؼ تعريفان جامعاى

مانعان ،كرد يرجع السبب ي ذلؾ إل التطكر اليائؿ ي عمـ الطب ،باإلتا ة إل القعكر
التشريعي ي ىذا اللعكص.

السؤال الحث لبادر لمحىن ىػك مػا مقػدار اللطػ الػذم يسػتكجب المسػؤكلية؟ك ىػؿ يشػترط أف يكػكف
اللط جسيمان أـ يكفي أف يككف يسي انر؟ ىذا ما سيحاكؿ الباحث اإلجابة عنو ي الفرع الثاني.
الفرع الرانو
درجات اليطل الطبو
إن اللفرقة ب ن اليطل الجس م اليطل ال س ر ىو ةن صن فقياء القان ن الةدنو ،قد

اسلرشد بيا فقياء القان ن الجنائو ،ح ث إن ىحه اللفرقة ش لسلند إل أث قان ن ش فو نصو ش
ي2

ةبناه .

كلدراسة درجات اللط الطبي ،سيقكـ الباحث بتكتي ذلؾ مػف لػالؿ بيػاف التقسػيـ الفقيػي
لػػدرجات اللطػ الطبػػي ،كمػػف ثػػـ نتنػػاكؿ مكرػػؼ التشػريعات النا ػػذة كالقتػػاء الفمسػػطيني مػػف درجػػات
اللط .

أ ش -اللقس م الفقيو لدرجات اليطل الطبو:
 -1اليطل الجس م
لقد عرؼ البعض اللط الجسيـ ب نو "ىك عػدـ بػذؿ العنايػة بشػؤكف الػيػر بعػكرة ت تعػدر

عف أرؿ الناس حرعا ي شئكنيـ اللاعة "ي. 3

( (1عبد القادر تيشو ،مرجع سابؽ ،ص.19
( (2محمكد محمكد معطف  ،مرجع سابؽ ،ص.297

( )3سػ ػػمير عبػ ػػد السػ ػػميع األذكف ،مسػ ػػئكلية الطبيػ ػػب الج ػ ػراح كطبيػ ػػب التلػ ػػدير كمسػ ػػاعدييـ ،منشػ ػػاة المعػ ػػارؼ
باإلسكندرية ،2004 ،ص.44
14

كعر و البعض اآللر "ب نو اللط الذم ت يتعكر كركعو إت مف مستيت ار"ي، 1كيمكف كعؼ
اللط الجسيـ "ب نػو الخطأ الزي بلغ ز ّذا من الدسامت ٌسار بافتشاض سىء نٍت فاعلت عنذ عيذ تيىفش
الذلٍل علٍت

2

لقد اعلبرلو ةحكةة النقض الةصر ة فو ةعرض إصابات العةل بلنـو ىػك الػذم يقػع مػف شػلص

رميؿ الذكاء كالعناية ،ال يتعكر كركعو إت مف شلص غبي عديـ اتكتراث ي. 3

كمػػف األمثمػػة عم ػ اللط ػ الجسػػيـ أك الفػػاحش " الطبيػػب الػػذم يجػػرل عمميػػة جراحيػػة لمعػػيف

السميمة كيدع العيف العميمة ،أك الطبيب الذم يقمع الترس العحي كيدع الترس العميؿ المؤلـ.
 -2اليطل ال س ر أ اللافو ي: 4

اللط اليسير ىك اللطػ الػذم يقتر ػو شػلص عػادل ػي حرعػو كعنايتػو ،أمػا اللطػ التا ػو
يك اللط الذم يقع بالقدر الطفيؼ مف اإلىماؿ ،كعدـ اتنتباه كت يقتر و الرجؿ الحريص.

ي5

ران ا -درجات اليطل فو القضاء اللشر عات النافحة فو فمسط ن:
 -1درجات اليطل فو اللشر عات الةطبقة فو فمسط ن:
ل ػـ ي ػ ت ذكػػر لمعػػطم اللط ػ الجسػػيـ أك اللط ػ اليسػػير ػػي (الق ػكانيف العقابيػػة المطبق ػػة

المطبؽ بقطاع غزة رد ػرؽ بػيف
بفمسطيف) القكانيف الفمسطينية ،إت أف رانكف ررـ  74لسنة 1936
ٌ
اإلىمػػػاؿ الجرمػ ػػي ،كاإلىمػػػاؿ غيػ ػػر الجرمػ ػػي قػ ػػد جػ ػػاءت نعػ ػػكص الم ػ ػكاد (217ك )218مػ ػػف ذات

القػػانكف

ي6

محػػددة معيػػار الجسػػامة لتحديػػد الفعػػؿ الجرمػػي ،كتحديػػد نػػكع الجػػرـ ،حيػػث جػػاء ػػي المػػادة

( )1عػػالء الػػديف لمػػيس ،المسػػؤكلية الطبيػػة عػػف عػػؿ الػيػػر" د ارسػػة مقارنػػة" ،دار الكتػػاب القػػانكني ،اإلسػػكندرية،
بدكف سنة نشر ،ص .144بف عػير مراد ،اللط الطبي ي ظؿ ركاعد المسؤكلية المدنية ،جامعة أبك بكر بمقا
يد ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،رسالة دكتكراة ،2011 ،ص.98
( )2ريحة كماؿ ،المسؤكلية المدنية لمطبيب ،رسالة ماجستير ’جامعة مكلكد معمرم ،2012 ،ص.189

( )3مشػػار إليػػو لػػدل ،شػػريؼ الطبػػاخ ،ج ػرائـ اللط ػ الطبػػي كالتعػػكيض عنيػػا ،دار الفكػػر الج ػػامعي،2005 ،
ص ،16دكف أف يذكر ررـ الحكـ.

( )4أسػػامة رايػػد ،المسػػؤكلية الجزائيػػة ل طبػػاء–د ارسػػة مقارنػػة ،الطبعػػة الثانيػػة  ،1990دار النيتػػة العربيػػة مرجػػع
سابؽ ،ص.192
( )5سمير عبد السميع األذكف ،مرجع سابؽ ،ص.43 ،44
( )6حيث نعت المادة ( )217مف رانكف العقكبات ررـ  74لسنة "1936عم أف الترؾ غيػر المشػركع ىػك التػرؾ
الػػذم يبمػػع درجػػة اإلىمػػاؿ الجرمػػي ػػي القيػػاـ بكاجػػب س ػكاء أكػػاف ذالػػؾ التػػرؾ مقركنػػا بنيػػة إيقػػاع المػػكت أـ التػػرر

الجسماني أـ لـ يكف"=
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( )217ب ف الترؾ الذم يؤدل إل المكت أك الترر الجسدم سكاء بنية أـ بدكف نية ،يعتبر جناية،
كىػذا يتطػػابؽ مػػع التعريػؼ الػػذم ذكرنػػاه سػػابقا مػف حيػػث ا تػراض سػػكء النيػة ،أمػػا المػػادة ( )218قػػد

اعتبر ب نو جنحة.
ممػا يعنػ أف المشػ ٌػرع ػي رػػانكف العقكبػػات ررػـ( )74لسػػنو  1936رػػد ألػذ بنظريػػة ازدكاجيػػة
كميز بيف اللط الجسيـ كاللط اليسير ،حيث إف ىذا التقسيـ أعب ي حكػـ الماتػي كرػد
اللط ٌ ،
ىجرتػػو جميػػع التش ػريعات كت يكاكػػب التطػػكر ،لػػذا نػػدعك المشػ ٌػرع إل ػ إعػػادة النظػػر ػػي ىػػذا التقسػػيـ
كاأللػذ (بنظريػة كحػدة اللطػ يف) ممػا يمنػع التمييػز بػيف درجػات اللطػ كالقػدرة عمػ مكاجيػة الطػػيش
كاإلىماؿ الذم استشرل ي المستشفيات كما يتبعيا مف ألطاء طبية.

 -2ة قف القضاء الفمسط نو ةن درجات اليطل الطبو:
مي ػز بػػيف
انقسػػـ القتػػاء الفمسػػطيني  -بيػػذا اللعػػكص -إل ػ اتجػػاىيف  :اشلجـــاه األ لٌ :
اللطػ ػ الجس ػػيـ كاللطػ ػ اليس ػػير كمعي ػػار لملطػ ػ الطب ػػي كاألل ػػذ بنظري ػػة (ازدكاجي ػػة اللطػ ػ الم ػػدني
كالجنائي) كىك مػا يتفػؽ مػع مػا جػاء بػو التشػريع الفمسػطيني ،أمػا اشلجـاه الرـانو :كػاف حاسػما بيػذا

اللعػ ػػكص عنػ ػػدما اعتبػ ػػر أف اللط ػ ػ أم كانػ ػػت درجتػ ػػو يسػ ػػتتبع المسػ ػػؤكلية ألػ ػػذان بنظريػ ػػة (كحػ ػػدة
اللط يف).

فقاً لاللجاه األ ل فقد قضت ةحكةة اشسلئناف العم ا فو فمسط ن عم أف "التفررة بيف

اإلىمػػاؿ الجرمػػي كاإلىمػػاؿ غيػػر الجرمػػي ىػػك جسػػامة اإلىمػػاؿ مت ػ كػػاف اإلىمػػاؿ جسػػيما اعتبػػرت

الكارعة جناية ،كاذا اعتبرت غير جسيمة تعتبر الكارعة جنحة" ي. 1

=كنعت المادة ( )218عم أف " كؿ مف تسبب ي مكت شلص آلر بػير رعد مف جػراء عممػة بعػدـ احتػراز أك
حيطػػة أك اكت ػراث عمػػال ت يبمػػع درجػػة اإلىمػػاؿ الجرمػػي ،يعتبػػر أنػػة ارتكػػب جنحػػة كيعارػػب بػػالحبس مػػدة سػػنتيف أك

بػرامة ردرىا مائة جنيو".
كحدة اللط يف :كتعني عدـ التفررة بيف اللط المدني كاللط الجنائي كأف اللط الذم يستكجب المساءلة الجزائيػة
ت تلتمػؼ ػي عناعػػر عػف أم عنعػر مػػف عناعػر اللطػ المػػدني ،كمتػ كػاف ذلػػؾ ػإف اللطػ ميمػػا كػاف يسػػي ار
يكف إلرامة المسؤكلية ،أما ازدكاجيػة اللطػ يف ىػك التفررػة بػيف اللطػ الفنػي كاللطػ العػادم ،كلمتفررػة بػيف اللطػ

الجسيـ كاليسير كبتركرة تكا ر اللط الجسيـ ي سمكؾ الطبيب حت تقاـ المسؤكلية الجزائية ،محمد أسامة عبداهلل
القايد ،المسؤكلية الجزائية لمطبيب ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتكراة ،1983 ،ص.280

( )1استئناؼ جزاء عميا – مسطينية – أحكاـ محكمة اتستئناؼ العميا ررـ  58/39ج -17ص،84مشار إليو
لدل ،جماؿ محمد بركة عبد العاؿ ،المسؤكلية الجنائية عف لط الطبيب دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف
الجنائي الكتعي ،رسالة ماجستير ،جامعة الدكؿ العربية  ،2001 ،ص.149
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ميز القضاء الفمسط نو بينيما ،حيث رت ب ف" اللط
فو حكم آير متعمؽ بقطع عالرة السببية ٌ
اليسير ت يككف سبب ي رطع عالرة السببية ي حيف أف اللطػ الجسػيـ يشػكؿ سػبب رئيسػي لقطػع
عالرة السببية" ي. 1

أةا ا لجاه الرانو :نجد أف القتاء الفمسطيني لـ يميػز بينيمػا ػي طبيعػة المسػؤكلية القانكنيػة،

كجاء ي حكـ لو ب ف " التزاـ الطبيب ببذؿ عناية يس ؿ عف كػؿ لطػ سػكاء جسػيمان أـ يسػي انر طبقػا

ل عؿ العاـ بمعن يس ؿ عف لطئو أيان كانت درجة ىذا اللط ي. 2

عمـ حلــك فـ ن الباحــث ش ؤ ــد ةــا حىــب إل ــو ا لجــاه األ ل باتعتػػداد بمعيػػار الجسػػامة
ك ساس لتحديد الفعؿ الجرمي ،كنؤيد ما ذىب إليو اتتجاه الثاني مف األلذ بكحدة اللط يف كعدـ
التفرر ػػة ب ػػيف اللطػ ػ الجس ػػيـ أك اللطػ ػ اليس ػػير ،كارام ػػة المس ػػؤكلية عمػ ػ الطبي ػػب لكج ػػكد لطػ ػ دكف

اإللتفػػات إلػ مقػػدار اللطػ  ،ــرم الباحــث أن األيــح بيــحا الةع ــار صــب فــو ةصــمحة الةــر ض،
ف ـ لحق ــق الــردع

بل ق ـ العقــاب عم ـ الطب ــب الةيةــل حةا ــة الةرض ـ ةــن عبــث األطبــاء

س ء لقد رىم جيميم بلص ل ق اعد الةينة إعماتن لما انتي إليو الفقػو اإلسػالمي المقػارف الػذم

اسػػتقر عمػػي أف المسػػؤكلية تق ػع عػػف كا ػػة األلطػػاء المينيػػة كالفنيػػة الجسػػيمة كاليسػػيرة لػػدم الطبيػػب،
كىذا ما يفيد رياـ تمؾ المسؤكلية نتيجة أم درجة مف درجات اللط ي. 3

ىذا ما يستنت مما جاء ػي الةحكرة اللةي د ة لةشر ع قان ن لنظ م الةين الصح ة كذلػؾ
عندما نعت ي المادة ( )19منو عمػ أف " اللطػ العػحي ىػك كػؿ لطػ مينػي عػدر مػف مػزاكؿ

المينة كترتب عميو ترر لممريض" مما يعني أنيا لـ تفرؽ بيف اللط الجسػيـ كاللطػ اليسػير ،مقػد

جاءت العبارات عمػ إطالريػا ممػا يػدؿ عمػ عػدـ التفررػة بػيف اللطػ يف تاركػا البػاب مفتكحػا إلػ
الفقو كالقتاء لتناكؿ ىذه التفررة بالكيفية التي تتناسب كتتكازف بيف معمحة المريض كالطبيب.

( )1حكػ ػ ػػـ محكم ػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػتئناؼ المنعق ػ ػ ػػدة ػ ػ ػػي راـ اهلل ،ال ػ ػ ػػدعكل الجزائيػ ػ ػػة رر ػ ػ ػػـ  756لسػ ػ ػػنة  ،1998الع ػ ػ ػػادر
بتاريخ.1998/10/21
كعم ػ ذلػػؾ ألػػذ القتػػاءيف المعػػرم الفرنسػػي قتػػيا بتػكا ر اللط ػ الجسػػيـ ػػي سػػمكؾ الطبيػػب حت ػ تقػػكـ مسػػئكليتو
الجزائيػػة ،كلعػػعكبة التمييػػز بػػيف اللطػ الجسػػيـ كاللطػ اليسػػير ػػي ظػػؿ التقػػدـ العممػػي اليائػػؿ كمكاكبػػة تطػػكر ل لػػة
كزيػػادة لطكرتيػػا ك اعميػػة األدكيػػة المسػػتحدثة عػػدؿ القتػػاءيف كألػػذنا بنظريػػة كحػػدة اللط ػ يف كرت ػكا بػػالكثير مػػف
األحكاـ ب ف مسئكلية الطبيب تلتع لمقكاعد العامة مت تحقؽ كجكد لط ميما كاف نكعو سكاء نيػا أك غيػر نػي
جسيما أك يسي ار ،محمد أسامة رايد ،مرجع سابؽ ،ص .278

( )2حكـ محكمة اإلستئناؼ المنعقدة ي القدس ي الدعكل ررـ  344لسنة  ،2010العادر بتاريخ.2011\2\16
( )3جماؿ محمد بركة عبد العاؿ ،مرجع سابؽ ،ص.149
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الةبحث الرانو
ةع ار اليطل الطبو
لم ب ن كل ةن قان ن العق بات رقم  74لسـنة  1136أ قـان ن رقـم  16لسـنة 1160

ـارً لق ــاس يط ـل الجــانو ةعلب ـ ار حلــك ةــن عةــل الفقــو لاركــا الحر ــة لمقضــاء ايل ــار الةع ــار
ةع ـ ا

الةناسب.

كلػػذلؾ يتنػػازع ػػي ىػػذه المسػػالة عػػدة آراء ،كيمكػػف رد ىػػذه اآلراء إل ػ اتجػػاىيف ،اتتجػػاه

األكؿ يرج المعيار الشلعي ،ك اإلتجاه الثاني يؤيد المعيار المكتكعي ي. 1

كمػػف لػػالؿ د ارسػػتنا ػػي ىػػذا المبحػػث سػػنمق التػػكء عم ػ رأل الفقػػو كالقتػػاء ػػي التيػػار
المعيار المناسب ،كسنقسـ الدراسة ي ىذا المبحث إل ثالثة مطالب عم النحك اآلتي:
الةطمب األ ل :الةع ار الشيصو لميطل الطب
الةطمب الرانو :الةع ار الة ض عو لميطل الطب
الةطمب الرالث  :ة قف القضاء ةن ةع ار اليطل الطبو
الةطمب األ ل

الةع ار الشيصو
يتمثؿ المعيار الشلعػي حسػب أنعػار ىػذه النظريػة بػالنظر إلػ الفاعػؿ نفسػو ،أم عمػ

أساس النظر ي شلص الفاعؿ كظرك و اللاعػة كسػمككو المعتػاد ،ػإذا تبػيف مػف المقارنػة بػيف مػا
عػػدر مػػف سػػمكؾ مشػػكب باللطػ  ،كبػػيف مػػا اعتػػاد اتلػػاذه مػػف سػػمكؾ ػػي الظػػركؼ نفسػػيا أنػػو ىػػبط
بالحيطة كالحذر اعتبر ملطئاني. 2

ػإذا كػاف الشػلص يقظػا جػدا ك قػا لممعيػار الشلعػي ،إنػو سيحاسػب عمػ اتنحػراؼ الػػذم
يعػػدر منػػو حت ػ لػػك كػػاف تا يػػا كيسػػي ار ،أمػػا إذا كػػاف الشػػلص دكف المسػػتكل العػػادم ك عػػدر منػػو

( )1محمػػد أسػػامة رايػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،224محمػػكد نجيػػب حسػػن  ،شػػرح رػػانكف العقكبػػات -القسػػـ العػػاـ،
دار النيتة ،1998 ،ص639

( )2محمكد نجيب حسػن  ،شػرح رػانكف العقكبػات ،مرجػع سػابؽ ،ص  . 426محمػد أسػامة رايػد ،مرجػع سػابؽ،
ص ،293ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص . 179بف عػير مراد ،مرجع سابؽ ،ص.35
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لط ػ كػػاف تا يػػا أك يسػػي ار إنػػو ت يحاسػػب عمي ػو

ي1

كىػػذا يعن ػ أنػػو يجػػب عمينػػا النظػػر مػػف لػػالؿ

شلعية الفاعؿ نت كد ىؿ ما حدث مف الفاعؿ يعػد بالنسػبة إليػو تجػاك از ػي سػمككو المعتػاد

ي2

لػذلؾ

يمكف القكؿ :إف المعيار الشلعي لملط ىك عبارة عف كرة شلعػية بحتػة ،قػد يتػكا ر اللطػ ػي

شػػلص كت يت ػكا ر ػػي شػػلص آلػػر بػػرغـ أنيمػػا سػػمكا المسػػمؾ نفسػػو ،كلكػػف األكؿ كػػاف عم ػ إدراؾ
كبعيرة بلالؼ اآللر الذم لـ يكف كذلؾ ككاف متعفا بالرعكنة ي. 3

اشنلقادات اللو جيت إل الةع ار الشيصو
يؤلػذ عمػ ىػػذا المعيػار أنػػو يػػؤدل إلػ نتػػائ غيػػر مقبكلػة ،إذ تمتنػػع مسػػاءلة مػف اعتػػاد ػػي
سمككو عم عدـ اتىتماـ بمعال اآللريف كاإلترار بحقكريـ طالما أنو تعرؼ ي تمػؾ الكارعػة
كم ػػا يتع ػػرؼ كعادت ػػو ،ػػي ح ػػيف يتع ػػرض لممس ػػاءلة م ػػف اعت ػػاد عمػ ػ الح ػػرص عمػ ػ تم ػػؾ الحق ػػكؽ
كالمعػػال إف ىػػبط مسػػتكل الحػػرص لديػػو ػػي تمػػؾ الكارعػػة نتيجػػة الظػػركؼ المحيطػػة بػػو حتػ لػػك لػػـ

يعؿ ي ىبكطو إل المستكل الذم اعتاد عميو الشلص الميمؿي. 4

كػػذلؾ يؤلػػذ عمي ػػو أنػػو ت يع ػػم كمعيػػار رػػانكني لتق ػػدير السػػمكؾ المنح ػػرؼ لمشػػلص ألن ػػو

يتطمب رياس اتنحراؼ بالنظر إلػ ذات الشػلص كنفسػيتو الدالميػة كالشلعػية كرد ارتػو كمػا بػو مػف
يقظة ك طنة كيترتب عميو أنو ت يمكػف إلػزاـ شػلص ميمػؿ أك مسػتيتر بػالتعكيض طالمػا تػميره ت

( )1عبد الكىاب اللكلي ،المسؤكلية الجناية ل طباء عف استلداـ األساليب المستحدثة ي الطب كالجراحة" دراسة
مقارنة" ،1997 ،ص. 65
( )2أحمػػد شػػعباف طػػو ،المسػػؤكلية المدنيػػة عػػف اللط ػ المينػػي ،دار الجامعػػة الجديػػدة ،بػػدكف سػػنة نشػػر ص.57

منعػػكر عمػػر المعايطػػة ،المسػػؤكلية المدنيػػة الجزائيػػة ػػي األلطػػاء الطبيػػة ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػكـ األمنيػػة،
الطبعة األكل – الرياض ،2004 ،ص.51
أف عػفات الجػاني اللمقيػة كػالحمؽ كالتيػكر كاتسػتيتار كالطػيش ت تكتػع ػي اتعتبػار عنػد النظػر إلػ الظػػركؼ
الشلعية بمسمؾ المتيـ "الطبيب" إذ إف أساس اللط كرة لمقية معنكية ركاميا تعارض مسمؾ الشلص مػع ركاعػد

النظػػاـ اللمقػػي كالقػػانكني كحػػاؿ ككنػػو باسػػتطاعتو أف يسػػمؾ سػػمككا مشػػركعا كمػػف ثػػـ اتعتػػداد بالعػػفات اللمقيػػة
لمجػػاني ػػي تحديػػد معيػػار اللط ػ ييػػدـ ك ػرة اللط ػ مػػف جػػذكرىا ،عػػفكت محمػػد شػػديفاف ،المسػػؤكلية الجزائيػػة عػػف
اإلعماؿ الطبية" دراسة مقارنة" ،رسالة دكتكراة ،بدكف سنة نشر ،ص.230
( )3أحمد شعباف طو ،مرجع ساؽ ،ص .57ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص.179

( (4عبد الكىاب اللكلي ،مرجع سابؽ ،ص .66سايك كزنو ،إثبات اللطػ الطبػي أمػاـ القتػاء المػدني ،جامعػة
مكلكد ،الجميكرية الديمكرراطية الجزائرية رسالة ماجستير، 2011 ،ص.22
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يؤلمػػو ،كأنػػو تعػػرؼ طبقػػا لمػػا تمميػػو عميػػو عاداتػػو كطبيعتػػو

ي1

كيتت ػ ممػػا سػػبؽ عػػدـ عػػالحية

المعيار الشلعي كمعيار لتحديد اللط الطبي.
الةطمب الرانو
الةع ار الة ض عو لميطل الطبو
يقعػد بالمعيػار المكتػكعي عنػد تقػدير لطػ الطبيػب أف يقػارف سػمكؾ ىػذا األليػر بسػػمكؾ

كسػػط مػػف المسػػتكل نفسػػو ،الطبيػػب العػػادم ىػػك الػػذم ت ينحػػرؼ عػػف سػػمكؾ أمثالػػو مػػف األطبػػاء

الع ػػادييف ال ػػذيف يعتب ػػركف ل ػػدييـ متكس ػػط م ػػف الحيط ػػة كالح ػػذر

ي2

كتبع ػػا ل ػػذلؾ المعي ػػار المكت ػػكعي

يقتت تركرة األلذ بالظركؼ اللارجية التي تحيط بالطبيب عند ريامػو بعممػو ،ك ػ مجػاؿ الطػب

يقاس سمكؾ الطبيب الملطئ مسبب الترر بسمكؾ طبيب آلر مف نفس المستكل كالدرجػة العمميػة

كاللب ػرة ،يقػػاس سػػمكؾ الطبيػػب العػػاـ بسػػمكؾ طبيػػب عػػاـ آلػػر مثمػػو ،ك الطبيػػب األلعػػائي يقػػاس
سػػمككو بسػػمكؾ ألعػػائي مػػف نفػػس تلععػػو ،كتسػػتبعد ػػي ذلػػؾ الظػػركؼ الدالميػػة التػػي تتػيػػر مػػف
شلص إل آلر ،ذلؾ باستبعاد عػفاتو الذاتيػة كظرك ػو الدالميػة مثػاؿ الحالػة اتجتماعيػة كالعػحية
كالنفسية لمطبيب كجنسو كسنو كى ظركؼ ت تعم لقياس لط الطبيب مع األلػذ بعػيف اتعتبػار

الظركؼ اللارجية المحيطة بالطبيب ،كيتحدد المعيار ك قا ألنعار ىذه النظرية ي نطاؽ الشلص

المكجكد ي الظركؼ الكارعة ذاتيا التي كجد ييا الفاعؿ إذا تبيف مػف المقارنػة بػيف مػا عػدر عػف
الشػػلص مػػف سػػمكؾ مشػػكب باللطػ كبػػيف مػػا يمكػػف أف يعػػدر عػػف الشػػلص المعتػػاد ،أم متكسػػط

الحيطػػة كالحػػذر ،عػػد ملطئػػا .أمػػا إذا أثبػػت نفػػس القػػدر الػػذم يتلػػذه الشػػلص الػػذم ٌقييذس األمييىس
وٌتصشف فً مىاخهتها على النسى الاألىف الاتفق مع الخبشة اإلنسيانٍت العاميت تعيزس إسيناد الخطيأ
إلٍه ي. 3
كاذا كاف متفؽ عمي األلذ بالمعيػار المكتػكعي لتقػدير لطػ الطبيػب ،إت أف ىنػاؾ لال ػا

حكؿ تحديد معن الشلص العادم الذم سيقاس عميو سمكؾ الطبيب لمعر ة ما إذا كاف ىنػاؾ لطػ

ارتر و الطبيب أـ ت ،كرد أجاب الفقو عم ىػذا التسػاؤؿ بالمقعػكد بالشػلص العػادم كرػاؿ ب نػو ىػك
الرجؿ الكسط ليس ىػك شػديد اليقظػة كت ىػك الػبػي أك الجاىػؿ أك المسػتيتر ،يكفػ أف يكػكف يقظػا

( )1محمكد نجيب حسن  ،شرح رانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص.426
( )2ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .180سايك كزنو ،مرجع سابؽ ،ص.24
( )3محمػػد أسػػامة رايػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص . 293بػػكلرس بمعيػػد ،اللط ػ الطبػػي أثنػػاء التػػدلؿ الطبػػي ،رسػػالة

ماجستير ،جامعة مكلكد معمرم ،الجزائر  ،2011،ص.36

كيقعد بالظركؼ :أم تمؾ الظركؼ اللارجية التي أحاطت بالفعؿ كرت رارؼ كظرؼ الزماف كالمكاف
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متبع ار كحريعا ،كت يشترط أف يككف شديد الذكاء كبمعن آلر ال ىك لارؽ الذكاء شديد الفطنة
يرتفع إل الذركة كت ىك محدكد الفطنة لامؿ اليمة ينزؿ إل الحتيض

ي1

.

اشنلقادات اللو جيت إل الةع ار الة ض عو:
عم الرغـ مف مزايا المعيار المكتكعي إت أنو لـ يسمـ مف النقد ،كذلؾ عم النحك التالي:
أ ش -المعيار المكتكعي الذم يقكـ عميو تقدير اللط ىك نمكذج مجرد ،ك يشكؿ شلعا نمكذجيػا
كبالتالي إف كرة الرجؿ العػادم الػذم يقػكـ عمييػا المعيػار المكتػكعي كػرة لاليػة مػف أم متػمكف

كتلتمػػؼ مػػف دعػػكل أللػػرل ،إت أف المؤيػػديف إلػ ىػػذا المعيػػار رػػالكا إذا كانػػت كػرة اتنسػػاف العػػادم
كرة مجردة لشلعية مجردة إت أنيا تقكـ عم عناعر مممكسة مثؿ الظركؼ اللارجية إل تتعمؽ

بسمكؾ الفاعؿ.

ي2

ران ا -أف معيار اتنساف العادم معيار منتقد ي حػد ذاتػو ،ألنػو ييػدر الفػركؽ بػيف األ ػراد العػادييف
كالمينييف ،كعند التطبيؽ يساكل بيف اتنساف العادم كمعيار مجرد عم

اتنسػاف المينػي ،كيكػكف

اتنساف العادم مف أكاسط المينة سكاء أكانت الطبية أـ غيرىا كليس الشلص العادم المينيي. 3
الةطمب الرالث
ة قف القضاء ةن الةع ار الطبو

يتفؽ القتاء سكاء ي رنسا أـ ي معر يما ذىب إليو الفقو مف تقدير لط الطبيب ك قا

لممعيار المكتكعي ،كمؤداه تقدير مسػمؾ الطبيػب ت طبقػا لمسػمكو الشلعػي كانمػا طبقػا لمػا يسػمكو
الطبيػب العػػادم كالػػذم يتسػػـ باليقظػة كالحػػذر مػػع م ارعػػاة الظػركؼ اللارجيػػة المحيطػػة كالتػػي تػػنعكس
بالتػػركرة عم ػ مسػػمؾ الطبيػػب كعم ػ ذلػػؾ ػػإف معيػػار اللط ػ الطبػػي ىػػك اتعتمػػاد ػػي تقػػدير لط ػ

الطبيب عم مسمؾ الطبيب ،العادم الذم يفترض يو أنو مثاؿ الطبيب الػيقظ دكف إغفػاؿ الظػركؼ

اللارجيػػة التػػي تحػػيط بالطبيػػب المسػػؤكؿ ،قـــد انـــليج القضـــاء الفمســـط نو مػػا سػػار عميػػو القتػػاء
الفرنسػ ػػي كالمعػ ػػرم باأللػ ػػذ بالمعيػ ػػار المكتػ ػػكعي لتػػػبط اللط ػ ػ الطبػ ػػي ح ــــث حكةــــت ةحكةــــة

ا ســلئناف ػػي ذات الحكػػـ ب ػ ف" تقػػدير لطػ الطبيػػب كتعيػيف كاجباتػػو يكػػكف بمقارنػػة مسػػمؾ طبيػػب

( )1عفكت شديفاف ،مرجع سابؽ ،ص. 233

( )2أحمد شعباف طو ،مرجع سابؽ ،ص .114سايك كزنو ،مرجع سابؽ ،ص25
( )3محمكد نجيب حسن  ،شرح رانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص.639
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ع ػػادل إذا كج ػػد ػػي مث ػػؿ الظ ػػركؼ أك مقارن ػػة مس ػػمؾ الطبي ػػب األلع ػػائي إذا كج ػػد ػػي مث ػػؿ ى ػػذه

الظركؼ ألف األلعائي مثمو لو ثقة لاعة ليا كزنيا عند تقدير ميعاد اللط نظ ار لتلععو" ي. 1

قضـــت ةحكةـــة الـــنقض الةصـــر ة بػ ػ ف "التػ ػزاـ الطبي ػػب ل ػػيس الت ازم ػػا بتحقي ػػؽ نتيج ػػة ى ػػي ش ػػفاء
المػريض ،إنمػا ىػك التػزاـ ببػػذؿ عنايػة إت أف العنايػة المطمكبػة منػػو تقتتػ أف يبػذؿ لمريتػو جيػػكدا
عػػادرة يقظػػة تتفػػؽ ػػي غيػػر الظػػركؼ اتسػػتثنائية مػػع األعػػكؿ المسػػتقرة ػػي عمػػـ الطػػب ،يس ػ ؿ

الطبيػػب عػػف كػػؿ تقعػػير ػػي مسػػمكو الطبػػي ت يقػػع مػػف طبيػػب يقػػظ ػػي مسػػتكاه المينػػي كجػػد ػػي
الظػػركؼ اللارجيػػة نفسػػيا التػػي أحاطػػت بالطبيػب المسػػؤكؿ كمػػا يسػ ؿ عػػف لطئػػو العػػادم أيػػا كانػػت
" ي2

جسامتو .

رأم الباحث
يػػرل الباحػػث ب نػػو إذا كػػاف المعيػػار المكتػػكعي ىػػك المعيػػار األدؽ ػػي تحديػػد المسػػؤكلية إت

أن ػػو يج ػػب تبنػ ػ المعي ػػار الػ ػكارعي ال ػػذل ي ل ػػذ بالمعي ػػار المكت ػػكع م ػػع اتلتف ػػات الػ ػ الظ ػػركؼ
كمتميز كمتفكران عم كؿ مف ي مستكاه ،كرد ناؿ شيرة عالية جعمػت مػا
اى
الشلعية  ،مك أف طبيبان

يتقاتاه مف أجر أكبر مف أم طبيب ي مستكاه ،ميس مف المنطؽ أف يقاس لط ىذا الطبيب مف

طبيب يقظ ي مستكاه الميني كجد ي الظركؼ اللارجية ذاتيا.

الةبحث الرالث
إربات اليطل الطبو
س ػػيقكـ الباح ػػث ػػي ى ػػذا المبح ػػث بتكت ػػي آلي ػػة إثب ػػات اللطػ ػ الطب ػػي كال ػػذم ب ػػدكره يرت ػػب

المسؤكلية الجزائية عم مرتكبيا ،كعم ذلؾ سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذا المبحث عم النحك اآلتي:
انًطهة األٔل :ياْٛح إشثاخ انخطأ انطثٙ
انًطهة انصاَ :ٙعبء إربات اليطل الطبو
الةطمب الرالث :يذٖ سهطح انقضاء ف ٙذقذٚش انخطأ انطثٙ
انًطهة انشاتغ :انصؼٕتاخ انر ٙذكرُف ػًهٛح إشثاخ انخطأ انطث ٙيٍ ٔجٓح َظش انثادس

( )1حك ػ ػ ػ ػػـ محكم ػ ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ ػػتئناؼ المنعق ػ ػ ػ ػػدة ػ ػ ػ ػػي راـ اهلل ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػدعكل رر ػ ػ ػ ػػـ  344لس ػ ػ ػ ػػنة  ،2010الع ػ ػ ػ ػػادر

بتاريخ.2011\2\16

( )2النقض المدني ،الطعف ررـ  ،464لسنة  36رتائية ،العادر بتاريخ .1971/12/21
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الةطمب األ ل
ةاى ة إربات اليطل الطبو
سيقكـ الباحث بتكتي المقعكد باإلثبات ي المجاؿ اللط الطبي ،كتكتي دكر النيابػة
العامة باعتبارىا السػمطة الملتعػة باإلثبػات ،كعمػ ذلػؾ نقسػـ ىػذا المطمػب إلػ
اآلتي:

ػرعيف عمػ النحػك

الفرع األ ل :جية اشدعاء فو الدع م الجزائ ة
الفرع الرانو :سائل إربات اليطل الطبو
الفرع األ ل
جية ا دعاء فو الدع م الجزائ ة
نعػػت المػػادة(  )56مػػف رػػانكف اتج ػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني ررػػـ(  )3لسػػنة  2001عم ػ أنػػو "
تباشر النيابة العامة التحقيؽ كر عمميا بالجريمة "

" إذا كػاف المػريض ػي الػدعكل المدنيػة ىػك مػف يتحمػؿ عػبء اإلثبػات باعتبػاره مػدعيان بالمسػؤكلية

المدنيػػة ،عم ػ العكػػس مػػف ذلػػؾ ػػي المجػػاؿ الجنػػائي ،حيػػث يقػػع عػػبء اإلثبػػات عم ػ عػػاتؽ جيػػة

اتدعاء كىػي النيابػة العامػة ػي مسػطيف ،كالتػي تسػع دائمػان إلػ إثبػات كرػائع الجػرائـ المرتكبػة مػف

طرؼ أ راد المجتمع

ي1

مف لالؿ مرحمة تمييدية تقكـ ييا بجمع اتسػتدتتت ،ىػذا مػا أكدتػو المػادة

( )1مف رانكف اإلجراءات الجزائية ررـ  3لسنة  2001حيث نعت عم أف " تلتص النيابة العامة
دكف غيرى ػػا بإرام ػػة ال ػػدعكل الجزائي ػػة كمباشػ ػرتيا كت تق ػػاـ م ػػف غيرى ػػا إت ػػي األحػ ػكاؿ المبين ػػة ػػي

القانكفي . 2كبناء عم ذلؾ تقكـ النيابة العامة بالبحث عف مدل تكا ر أركاف الجريمػة كاثبػات اللطػ

ك انح ػراؼ سػػمكؾ الطبيػػب كعػػدـ الت ازمػػو بقكاعػػد أعػػكؿ المينػػة إىمالػػو أك عػػدـ احت ػ ارزه أك ملالفتػػو
المكائ كالقكانيف أك ممارسة عممو برعكنة كذلؾ مف لالؿ مدل تكا ر عالرة السػببية مػف بػيف اللطػ

المرتكب كالنتيجةي. 3

( )1سمير عبد السميع األذكف ،مرجع سابؽ ،ص .81عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص88
( )2رانكف اإلجراءات الجزائية ررـ  3لسنة .2001

( )3ىشاـ عبد الحميد رج ،األلطاء الطبية سمسمة ي الطب الشرعي ،مطابع الكتء الحديثة ،2007 ،ص.96
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الفرع الرانو
سائل إربات اليطل الطبو
أ شً -ةفي م إربات اليطل الطبو:
يقعػػد باإلثبػػات :إرامػػة الػػدليؿ أمػػاـ القتػػاء بطريقػػة مػػف الطػػرؽ التػػي يحػػددىا القػػانكف عم ػ
ي1

كجكد أك عحة كارعة رانكنية متنازع عمييا .

كاإلثبػػات ػػي الميػػداف الجنػػائي يعنػػي المحاكلػػة إلعػػادة كعػػياغة كبنػػاء الكرػػائع كاألحػػداث ػػي عمميػػة
مركبة يقعد منيا التعرؼ إل الحقيقة ،كعم ذلؾ إف اإلثبات يتسـ بالعػعكبة كالتعقيػد نظػ انر لككنػو
يتكجو إل إنتاج الكارع الذم انقت

ي زمف الماتيي. 2

كاألعػؿ أف إثبػات اللطػ جػائز بكا ػة طػرؽ اإلثبػات بمػا ييػا اتعتػراؼ كشػيادة الشػػيكد أك
انتداب اللبراء كالقرائف الدالة عم لركج الطبيػب عمػ األعػكؿ الطبيػة كملالفػة المػكائ كالقػرائف أك

رعكنتو كاىمالوي. 3

كأكػػدت ذلػػؾ المػػادة ( )206رػػانكف اإلج ػراءات الجزائيػػة ررػػـ ( )3لسػػنة  2001التػػي نعػػت
عم " تقاـ البينة ي الدعاكم الجزائية بجميع طرؽ اإلثبات ،إت إذا نص القانكف عم طريقة معينة

لإلثبات".

كعنػػدما نتحػػدث عػػف كسػػائؿ اإلثبػػات ػػي اللطػ الطبػػي ،يقعػػد مػػف ذلػػؾ أف البحػػث يػػتـ مػػف

لػالؿ الممػػؼ الطبػي الػػذم يحتػكم عمػ جميػع األكراؽ الثبكتيػػة المتعمقػة بػػالمريض منػذ دلكلػػو إلػ

المر ػػؽ العػػحي (مرحمػػة العػػالج) كالػػذم يطمػػؽ عمييػػا باسػػـ "الممػػؼ الطبػػي" ،كالػػذم يػػدكف يػػو جميػػع
األ عاؿ كاإلجراءات الطبية التي عدرت مف الطبيب المعال تجاه المريض ،كمػف لػالؿ ىػذا الممػؼ
يتبػػيف سػػمكؾ الطبيػػب ػػي عالجػػو لمم ػريض ككيػػؼ يتعامػػؿ مػػع الحالػػة المرتػػية ،كمػػا ىػػي األدكيػػة

كالفحكعات التي راـ بيا ،يك يعتبر دليالى كاتحاى عم سمكؾ الطبيب تجاه المريض.

( )1عبػػد ال ػرازؽ احمػػد السػػنيكرم ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،591عبػػد القػػادر تيشػػة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،36كائػػؿ
تيسير محمد عساؼ ،المسؤكلية المدنية لمطبيب ،دراسة مقارنو ،ص . 77عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص.88
( )2منيػػر ريػػاض حنػػا ،النظريػػة العامػػة لممسػػؤكلية الطبيػػة ػػي التش ػريعات المدنيػػة كدعػػكل التعػػكيض الناشػػئة عنيػػا،
دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ،الطبعة األكل  .2011 ،ص .667

( )3إيماف محمد الجابرم ،المسؤكلية القانكنية عف األلطػاء الطبيػة د ارسػة مقارنػة لمقػكانيف (اإلماراتيػة – المعػرية-
األمريكية – اليابانية) ،دار الجامعة الجديدة ،2011 ،ص.173
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كإلثبات اللط الطبي ال بد مف تكا ر أدلة تقػكـ عمػ أسػاس الجػزـ كاليقػيف بتػكا ر اللطػ ،

كلػػيس عم ػ مجػػرد الشػػؾ كالتلمػػيف ،ػػال بػػد مػػف أف يسػػتند اإلثبػػات إل ػ كرػػائع دريقػػة كلػػيس مجػػرد

معطيات يمكف إثبات عكسياي. 1

الجراح الذم راـ بإجراء عممية جراحيػة رػد ارتكػب لطػ ،
إذا ادع أحد المرت أف الطبيب ٌ
كذلػػؾ نتيجػػة لتركػػو إحػػدل األدكات الجراحيػػة دالػػؿ جسػػمو ،فػػي ىػػذه الحالػػة يجػػب أكت أف يثبػػت مػػف
لالؿ األكراؽ دلكؿ عيادة الطبيػب بيػذا اليػكـ أك المستشػف  ،كأف الج ٌػراح الػذم ذكػره ىػك مػف أجػرل
ل ػػو العممي ػػة ،كأف األداة الت ػػي دال ػػؿ جس ػػمو ى ػػي أداة م ػػف األدكات المس ػػتلدمة بالعممي ػػة ،م ػػيس م ػػف
المنطؽ مثال أف يككف أداة ليس ليا عالرة باألدكات المستلدمة بالعمميػة يكػكف الطبيػب مسػؤكتن عػف

كجكدىا كؿ ىذا يدؿ عم أف إثبات لط الطبيب ليس بالسيؿ كانما يشكبو ععكبة كدرة ي القرائف

كالدتئؿ لكي يستطيع إثبات لط الطبيبي. 2

غ ــر أن طرائــق إربــات اليطــل الطبــو ليلمــف بــايلالف طب عليــا ةــن ح ــث ك نيــا أيطــاء إنســان ة
يعاد ة أ أيطاء فن ة:
بالنسػػبة ل لطػػاء العاديػػة غيػػر الفنيػػة ىػػي التػػي يسػػتطيع القاتػػي أك ككيػػؿ النيابػػة إثباتيػػا

بكا ػػة الطػ ارؽ القانكنيػػة كاكتشػػا يا ك قػان لمثقا ػػة العامػػة دكف اتسػػتعانة بلبػ ارء ملتعػػيف،أما األلطػػاء

الطبي ػػة ذات الط ػػابع الفن ػػي يك ػػكف ممزم ػػا باتعتم ػػاد عمػ ػ اللبػػرة باعتبارى ػػا كس ػػيمة اإلثب ػػات الكحي ػػدة

الناجعة لحؿ المسائؿ الطبية المطركحة كيبق دكره منحع ار ي األلذ أك عدـ األلذ بتقرير اللبػراء
ي الجريمة الطبية ككنيا مف األمكر التي تحتاج إل ألعائييف كلبراءي. 3

حيػػث نعػػت المػػادة ( )64مػػف رػػانكف اإلج ػراءات الجزائيػػة ررػػـ  3لسػػنة  2001عم ػ أنػػو " يسػػتعيف
ككيػػؿ النيابػػة العامػػة بالطبيػػب الملػػتص كغي ػرة مػػف اللب ػراء إلثبػػات حالػػة الجريمػػة ،كيقػػكـ الطبيػػب

المنتدب لذلؾ كغيػره مػف اللبػراء باتلػاذ اإلجػراءات الالزمػة تحػت إشػراؼ الجيػة الملتعػة بػالتحقيؽ
كلممحقؽ الحتكر أثناء مباشرة أعماؿ اللبراء ،كاذا ردر أف معمحة التحقيؽ تقتت ذلؾ "

كىنا يجػب اإلشػارة إلػ أف النيابػة العامػة عنػدما تتعامػؿ مػع الشػككل المقدمػة مػف المتتػرر

إنيػػا ربػػؿ التحقيػػؽ تقػػكـ بإحالػػة القتػػية إلػ لجنػػة طبيػػة ملتعػػة لمبحػػث حػػكؿ مػػدل تػكا ر اإلىمػػاؿ

( )1ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص ،212كائؿ عساؼ ،مرجع سابؽ ،ص.77
( )2يكسػػؼ أديػػب ،المسػػؤكلية الجزائيػػة لمطبيػػب عػػف ألطائػػو المينيػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ’جامعػػة المػػكل إسػػماعيؿ،
المػرب  ،2011،ص37

( )3عميرة ريدة ،مرجع سابؽ ،ص . 89سايك كزنو ،مرجع سابؽ ،ص.243
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الطبػػي مػػف عدمػػو ،كىػػي مس ػ لة تتعمػػؽ بالجانػػب المػػدني ،ذلػػؾ أف اإلىمػػاؿ ىػػك معػػطم مػػدني ػػي
األعؿ كليس جنائياى ي. 1

ىنا رار لساؤل ى  :ىؿ المجنة المككنة مػف ربػؿ كزراه العػحة ػي جػرائـ اإلىمػاؿ الطبػي كالتػي
بمكجػػب نػػص المػػادة ( )64مػػف رػػانكف اإلج ػراءات الجزائيػػة ررػػـ  3لسػػنو  2001سػػالفة الػػذكر تعتبػػر

جيػػة ملكلػػة لجمػػع اتسػػتدتتت؟ أك بمعن ػ آلػػر ،ىػػؿ يمكػػف اعتبػػار التقػػارير العػػادرة عػػف عمػػؿ
المجنة الطبية ىي محاتر استدتؿ؟.

كالحقيقة أنو إذا كانت النيابة العامة تعتمد اعتمادان كميان عم التحقيقات كالتحريات التي تقكـ

بيػا المجنػػة الطبيػػة ،يػػذه المجنػػة ىػػي الجيػػة عػاحبة اإللتعػػاص األعػػيؿ ػػي الكشػػؼ عػػف جريمػػة

اإلىم ػػاؿ الطب ػػي،

جـــد الباحـــث أن ػػو إذا ك ػػاف عم ػػؿ مػ ػ مكر الت ػػبط القت ػػائي ى ػػك م ػػف األعم ػػاؿ

اتسػػتدتلية الجكازيػػة ف ـ ن أعمػػاؿ اإلسػػتدتؿ ػػي المجػػاؿ الطبػػي يجػػب أف تكػػكف كاجبػػة ،ذلػػؾ أنػػو ت
يسػػتطيع ككيػػؿ النيابػػة إج ػراء التحقيػػؽ بعي ػدان عػػف تحقيقػػات ىػػذه المجنػػة حيػػث إنيػػا تقػػكـ مقػػاـ الجيػػة

القانكنيػػة التػػي تقػػكـ بجمػػع اتسػػتدتتت ،ػػإذا انتيػػت المجنػػة إل ػ عػػدـ ت ػكا ر اإلىمػػاؿ عم ػ النيابػػة
العامة عدـ تحريؾ الدعكل الجزائية كالعكس عحي  ،ك إذا لـ يكف ىناؾ نص رػانكني يجيػز لمجنػة

المشكمة مف ك ازرة العحة باعتبارىػا مػ مكر تػبط رتػائي يقػكـ بجمػع اتسػتدتتت كتقػديميا لمنيابػة

العامػػة حسػػب األعػػكؿ المتبعػػة ػػي التحقيػػؽ بج ػرائـ اإلىمػػاؿ إت أف الممارسػػة العمميػػة عم ػ أرض
الكارع يجعميا كذلؾ.
كرد يجػد الػبعض بػ ف ىػذه المجنػة رػد ت تتػكا ر ييػا الحياديػة إذا كانػت مػف دالػؿ المنظكمػة

العحية لممستشف األةر الحث جد ةعو الباحث تحعػيف ىػذه المجنػة بػنص رػانكني يجعميػا كجكبيػة
العمؿ مع تبط ىذه المجنة بشركط تتمف حياديتيا مف أعتاء يتسمكف بالحيادية كمعػركؼ عػنيـ

األمانػػة كالن ازىػػة ،كأف يكػػكف عمميػػا تحػػت إش ػراؼ النيابػػة العامػػة بنػػاء عم ػ نػػص المػػادة ( )64مػػف

رانكف اإلجراءات الجزائية سالفة الذكر.
كتجػػدر اإلشػػارة ػػي ىػػذا المقػػاـ إل ػ أنػػو يمكػػف لممشػ ٌػرع الفمسػػطيني اإلسػػتفادة مػػف التش ػريع
اإلماراتي ي القانكف ررـ ( )10لسنة  2008حيث أسػند ىػذا القػانكف ػي المػادة ( )15مسػ لة تقريػر

حػػدكث اللط ػ الطبػػي كمػػدل ريػػاـ المسػػؤكلية الطبيػػة إل ػ لجنػػة ينػػة دائم ػة يشػػكميا مجمػػس الػػكزراء،
كتس ػ ػػم المجن ػ ػػة العمي ػ ػػا لممس ػ ػػؤكلية الطبي ػ ػػة ،كتت ػ ػػـ ى ػ ػػذه المجن ػ ػػة أطب ػ ػػاء استش ػ ػػارييف م ػ ػػف ملتم ػ ػػؼ

( )1منارشة مع الدكتكر عبداهلل الفرا ،األستاذ المشارؾ بجامعة األزىر ،ي مكتب عميد كمية الحقكؽ ،كذلؾ يكـ
األربعاء المكا ؽ .2014/12/ 10
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التلععػػات كمػػف جيػػات متعػػددة ،كجػػاء ػػي المػػادة ( )16مػػف القػػانكف السػػابؽ أف المجنػػة تلػػتص
بتقديـ الرأم بناء عم طمب النيابة أك المحكمة الملتعة أك الجية العحية لكي تحدد:

أ ش -كجكد لط مف عدمو مع بياف سػببو كاألتػرار المترتبػة عميػة إف كجػدت كعالرػة السػببية بػيف
اللط كالترر كأيو أمكر تطمب منيا .
ي1

ران ا -ملاطر المينة المتعمقة بالممارسات الطبية .

الةطمب الرانو
عبء إربات اليطل الطبو
إذا كاف إثبات اللط الطبي ىك مف التعاص النيابة العامة ي مسطيف ،إف عبء
إثبات ىذا اللط يقع عم كاىميا ،كبالتالي إف عبء إثبات لط الطبيب يتكرؼ بحسب طبيعة

التزاـ الطبيب تجاه المريض ،ىؿ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة أـ ببذؿ عناية ،كبياف ذلؾ عم النحك
اآلتي:

الفرع األ ل  :اللزام الطب ب ببحل عنا ة
الفرع الرانو :اللزام الطب ب بلحق ق نل جة
الفرع األ ل
اللزام الطب ب ببحل عنا ة
األعػؿ ىػك أف الطبيػب إذا كػاف يػداكم المػريض إت أنػو لػيس تػامنا شػفاء عمتػو ،الػػدكاء

مػػف الطبيػػب كالشػػفاء مػػف اهلل عػػز كجػػؿ ،كػػكف العمػػؿ الطبػػي يتتػػمف نسػػبة مػػف اتحتمػػاؿ كالحػػدس
كالتلمػيف ك يعتبػػر عممػو غيػػر متػمكف ،لػػذا ػال يتعػػكر أف يمتػزـ الطبيػػب بنتيجػػة متػػمكنة كىػ

شفاء المريض ككؿ مف ينتظر مف الطبيب أف يقكـ بما يجب عميو مػف الت ازمػات ػي حػدكد مسػتكل

المينة ،كىذه األسس ىي التي تعتبر التزاـ الطبيب ىك بذؿ عناية ي. 2
كعم ذلؾ سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذا الفرع عم النحك اآلتي:

( )1كزم عمراف ،مجمة دبي القانكنية ،العدد ( )9أكتكبر ،الجزء األكؿ ،2011 ،ص43
( )2عمي ػ ػرة ريػ ػػد ،مرجػ ػػع سػ ػػابؽ ،ص.20عػ ػػالء الػ ػػديف لمػ ػػيس مرجػ ػػع سػ ػػابؽ ،ص . 104منيػ ػػر ريػ ػػاض حنػ ػػا،
األلطػػاء الطبيػػة ػػي الج ارحػػات العامػػة كالتلععػػية ،دار الفكػػر الجػػامعي اإلسػػكندرية ،الطبعػػة األكل ػ .2013 ،

ص.103
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أ ش -ة قف اللشر الفمسط نو ةن طب عة اللزام الطب ب الجزائ ة
ران ا -ة قف القضاء ةن اللزام الطب ب
أ ش -ة قف اللشر الفمسط نو ةن طب عة اللزام الطب ب الجزائ ة
ذكػر المشػرع الفمسػطيني ػي المػادة ( )231مػػف القػانكف ررػـ ( )74لسػنة  1936عبػارة (كأف يعتنػػي

العناية المعقكلة لدل ريامػو بػذلؾ الفعػؿ) إت أنػو لػـ يكػف كاتػحان بمػا يكفػي لتحديػد ىػذا اتلتػزاـ الػذم
جاء حاسمان ي نص المادة ( )18مف المذكرة التمييديػة لمشػركع الميػف العػحية التػي نعػت عمػ

أنػو " ملـزم ةـ از ل الةينـة فــو لعاةمـو ةـ الةــر ض ببـحل العنا ـة ال قظـة اللــو للفـق ةـ األصـ ل

العمة ة الةلعارف عم يا ش ملزم بلحق ق نل جة".

ػػي ىػػذا الػػنص نجػػد أف المشػ ٌػرع تطمػػب مػػف الطبيػػب بػػذؿ عنايػػة تتفػػؽ مػػع األعػػكؿ العمميػػة
المتعػػارؼ عمييػػا ،كلػػـ يطمػػب نتيجػػة كى ػ شػػفاء الم ػريض ،ػػإذا مػػا لػػرج عػػف ىػػذه األعػػكؿ العمميػػة
الةشـرع ألػذ بمػا جػرل عميػو القتػاء الفمسػطيني كالمعػرم كىػذا
أريمت تده المسؤكلية ،نجد بـلن
ّ
ما سنالحظو تحقا.
ران ا -ة قف القضاء ةن اللزام الطب ب:
 -1ة قف القضاء الفمسط نو:
قضت ةحكةة اشسـلئناف الفمسـط ن ة " أف الطبيػب ػي معظػـ الحػاتت الت ازمػو غالبػا ببػذؿ
العنايػػة ت بتحقيػػؽ نتيجػػة ،ألف المطمػػكب منػػو ػػي ممارسػػتو لمينتػػو أف يقػػدـ عنايػػة طبيػػب يقػػظ مػػف
أكاسػػط أر ارنػػو عممػػا كد اريػػة ػػي الظػػركؼ المحيطػػة بػػو أثنػػاء ممارسػػتو لعممػػو م ارعػػاة التقاليػػد كاألنظمػػة
كاألعػكؿ العمميػة الثابتػة كالمعتمػدة" ي . 1فـ حكـم آيـر قضـت ةحكةـة اشسـلئناف الفمســط ن ة أف

"تعييف كاجبات الطبيب يككف بمقارنػة مسػمؾ طبيػب ألعػائي مثمػو إذا كجػد ػي مثػؿ ىػذه الظػركؼ،
ألف األلعائي لو ثقة لاعة ليا كزنيا عند تقدير ميعاد اللطػ نظػ ار لتلععػو ،عمػ الطبيػب أف
يبػػذؿ لمم ػريض جيػػكدا عػػادرة يقظػػة كمناسػػبة ػػي غيػػر الظػػركؼ اتسػػتثنائية مػػع األعػػكؿ العمميػػة

المقػػررة ،كى ػ األعػػكؿ التػػي يعر يػػا أىػػؿ العمػػـ كت يتسػػامحكف مػػع مػػف يجيميػػا أك يتلطاىػػا ممػػف
ينتسب إل عمميـ" ،ك ي ذات الحكـ جاءت الةحكةة بلةرمـة تػدؿ عمػ عػدـ بػذؿ الطبيػب بالعنايػة

الطبيبػػة الالزمػػة حيػػث رالػػت "كعم ػ ذلػػؾ يكػػكف الطبيػػب مسػػؤكتن إذا أجػػرل عمميػػة جراحيػػة كىػػك ػػي
حالة سكر مع ككف يده معابة بعجز عف الحركة أك نقػؿ الػدـ بػيػر أف يجػرل ( حعػا إكمينكيػا) أك

( )1حكـ محكمة اإلستئناؼ المنعقدة ي راـ اهلل ي الدعكل ررـ  107لسنة ،2009العادر بتاريخ .2010/4/6
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أغفؿ ربط الحبؿ السرم ،كترؾ الطفؿ بػير عناية بعد مكلده أك تػرؾ سػيكا أداة مػف أداكت الجراحيػة
ي جسـ المريض مما يقتت إجراء عممية جراحية ألرل لممريض نتيجة ىذا اللط "ي. 1

إت أنو ت يكفػ إلدانػة الطبيػب كاعتبػاره لػـ يبػدؿ العنايػة المطمكبػة أف تسػكء حالػة المػريض،

بؿ يجب أف يقكـ الدليؿ عم تقعير الطبيب ي عنايتو ،كت يت ت ذلؾ إت إذا كرع منو لط يمكػف

أف تترتب عمية المسؤكلية ي. 2

 -2ة قف القضاء الةصرث
قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة ب ػ ف "الت ػزاـ الطبيػػب كعم ػ مػػا جػػرل عميػػة القتػػاء ػػي ىػػذه
المحكمة ليس التزاما بتحقيؽ نتيجػة ىػي شػفاء المػريض ،كانمػا ىػك التػزاـ ببػذؿ العنايػة المطمكبػة منػة
تقتت أف يبذؿ جيكدا عادرة يقظة تتفؽ ػي غيػر الظػركؼ اتسػتثنائية مػع األعػكؿ المسػتقرة ػي

عمػػـ الطػػب ،يسػ ؿ الطبيػػب عػػف كػػؿ تقعػػير ػػي مسػػمكو الطبػػي ت يقػػع مػػف طبيػػب يقػػظ ػػي مسػػتكاه

المينػػي كجػػد ػػي نفػػس الظػػركؼ اللارجيػػة التػػي أحاطػػت بالطبيػػب المسػػئكؿ كمػػا يس ػ ؿ عػػف لط ػ ه

العادم أيان كانت درجتو جسامتو"ي. 3

ف حكم أير قضت بلن " كاجبػو ػي بػذؿ عنايػة مناطػة بمػا يقدمػو طبيػب يقػظ مػف أكاسػط زمالئػو
عممػػا كد اريػػة ػػي الظػػركؼ المحيطػػة بػػو أثنػػاء ممارسػػتو لعممػػو مػػع م ارعػػاة تقاليػػد المينػػة كاألعػػكؿ
ي4

العممية الثابتة كالمستقرة ي عمـ الطب" .

ةــن يــالل ســرد ىــحه األحكــام نجــد بــلن التش ػريع كالقتػػاء الفمسػػطيني ألػػذ بمػػا جػػرل عميػػو العمػػؿ
بمحكمػة الػػنقض المعػرية ،كذلػػؾ بػ ف طبيعػػة المسػػؤكلية الطبيػة ىػػي بػػذؿ العنايػػة الكا يػػة المتفقػػة مػػع
األعكؿ العممية.

ةن حلك نيمص إل ةا مو:
( )2حك ػ ػ ػ ػػـ محكم ػ ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػ ػػتئناؼ المنعق ػ ػ ػ ػػدة ػ ػ ػ ػػي راـ اهلل ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػدعكل رر ػ ػ ػ ػػـ  344لس ػ ػ ػ ػػنة  ،2010الع ػ ػ ػ ػػادر
بتاريخ.2011\2\16
( ) 2منيػػر ريػػاض حنػػا  ،اللط ػ الطبػػي الج ارحػػي ػػي الش ػريعة كالقػػانكف كالق ػكانيف العربيػػة كاألكربيػػة كاألمريكيػػة ،دار
الفكر الجامعي اإلسكندرية ،الطبعة األكل .2008 ،ص .107

( )3النقض المدني – الطعف ررػـ  – 464لسػنة 36رتػائية تػاريخ الجمسػة  1971-12-21مكتػب نػي  -22ررػـ
الجػػزء  -1ررػػـ العػػفحة  ،106الػػنقض المػػدني – الطعػػف ررػػـ  -111لسػػنة  35رتػػائية –تػػاريخ الجمسػػة -6-26
 1969مكتب ني  22ررـ الجزء  2ررـ عفحة 1075

( )4النقض المدني – الطعف ررـ  – 2941لسنة  69رتائية تػاريخ الجمسػة  2000-6-1مكتػب نػي  -22ررػـ
الجزء  -1ررـ العفحة .764
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 -1الت ػزاـ الطبيػػب بالعنايػػة المطمكبػػة يتحػػدد مػػف لػػالؿ المفػػاىيـ التػػي ذكػػرت دكف حعػػرىا ببنػػكد

مح ػػددة ،إت أنػ ػو التػ ػزاـ متح ػػرؾ م ػػع م ػػدل التط ػػكر العمم ػػي ػػي مج ػػاؿ الط ػػب ػػي تط ػػكر األجيػ ػزة
كاتكتشػػا ات الطبيػػة مػػا كػػاف مطمكبػان منػػو بػػذؿ عنايػػة ػػي حقبػػة زمنيػػة ألػػرل يكػػكف المطمػػكب تحقيػػؽ
نتيجة ي أحياف ألرل.

 -2يجػػب عم ػ النيابػػة العامػػة إثبػػات أف الطبيػػب لػػـ يقػػـ ببػػذؿ العنايػػة المطمكبػػة منػػو كالمتمثمػػة ػػي
إىماؿ الطبيب أك انح ار و عف األعكؿ المستقرة ػي المينػة ،كارتكػاب اللطػ الطبػي كالتػرر النػات

عنػػو ،كجميػػع عناعػػر الػػدعكل ،كيمكػػف إثبػػات ذلػػؾ مػػف لػػالؿ مقارنػػة سػػمكؾ الطبيػػب المػػدع عميػػو
بسػػمكؾ طبيػػب مماثػػؿ لػػو مػػف المسػػتكل المينػػي نفسػػو مػػع األلػػذ بعػػيف اإلعتبػػار الظػػركؼ اللارجيػػة

المحيط ػػة بالطبي ػػب كر ػػت الع ػػالج .كالمك ػػاف كالظ ػػركؼ كاإلمكاني ػػات المتاح ػػة كػ ػ ف يك ػػكف ذل ػػؾ ػػي
مستشف

مزكد ب حدث اآلتت كاألجيزة.

الفرع الرانو
اللزام الطب ب بلحق ق نل جة
األعػػؿ العػػاـ ىػػك الت ػزاـ الطبيػػب ببػػذؿ العنايػػة ممػػا يقتت ػ منػػو أف يبػػذؿ لمريتػػو جيػػكدان

عػػادرة نظ ػ انر لفك ػرة اتحتمػػاؿ التػػي تيػػيمف عم ػ العمػػؿ الطبػػي ،كالتػػي تػػدلؿ ييػػا عكامػػؿ عديػػدة ت
تلتع لسيطرة الطبيب .

ي1

كاذا كانػػت اتلت ازمػػات ببػػذؿ عنايػػة ىػػي الت ازمػػات غيػػر محػػددة ،ػإف ذلػؾ ت يمنػػع مػػف كجػػكد

الت ازمػػات محػػددة يكػػكف تنفيػػذىا ت مجػػاؿ يػػو لفك ػرة اتحتماليػػة التػػي تبػػرر رعػػر التػزاـ الطبيػػب عم ػ
مجرد العناية ةرال حلك:

إج ػ ػراء العمميػ ػػة الجراحيػ ػػة ػ ػػي كرتيػ ػػا المحػ ػػدد ،كاتلت ػ ػزاـ بتعقػ ػػيـ األدكات الجراحيػ ػػة الطبي ػ ػة

كتطييرىػػا ،كاعطػػاء الػػدكاء المطػػابؽ لممكاعػػفات العمميػػة كالفنيػػة المسػػتقرة ،ككػػؿ اتلت ازمػػات الطبيػػة
التي بعدد التركيبات العناعية ،كتركيب األدكية حسب المكاعفات الطبية ،ككؿ اتلتزامات الطبية

المتعمقػػة بنقػػؿ الػػدـ أك التحاليػػؿ الطبي ػة أك اسػػتلداـ األجي ػزة كاألدكات الطبيػػة ،كػػؿ ىػػذه اتلت ازمػػات
مح ػػددة دكف ش ػػؾ أني ػػا التػ ػزاـ بتحقي ػػؽ نتيج ػػة ،كليس ػػت مج ػػرد ب ػػذؿ عناي ػػة مح ػػددة ،كم ػػا أف الت ازم ػػات

الطبي ػػب المتع ػػمة ب عمال ػػو المادي ػػة ككاجبات ػػو اإلنس ػػانية ،مث ػػؿ الحع ػػكؿ عمػ ػ رت ػػاء المػ ػريض ،أك
إعالمو بملاطر المرض كالعالج كحفظ أسراره ،كميا الت ازمػات بتحقيػؽ نتيجػةي 2إت أف العمػؿ الكاحػد
( )1كائؿ عساؼ ،مرجع سابؽ ،ص 44.ريحة كماؿ ص .143
( )2منير رياض حنا ،مرجع سابؽ ،ص . 110
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رد يتتمف نكعي التزاـ مثؿ عمػؿ طبيػب األسػناف ،حيػث يمتػزـ بتقػديـ األسػناف العػناعية المطمكبػة،
كىك التزاـ بنتيجة كما يمتزـ بتركيبيا ي مكانيا العحي كىك التزاـ ببذؿ عناية ي. 1

 -1اللزام الطب ب بلحق ق نل جة ةؤداىا ضةان سالةة الةر ض:
إف التطكرات العممية الحديثة ػي ػف الطػب سػكاء التشليعػي أـ العالجػي أـ الكرػائي يجػب

أف يػػؤدل إل ػ تشػػديد اتلت ازمػػات الطبيػػة اللاعػػة التػػي تقػػع عم ػ عػػاتؽ األطبػػاء ػػال يتحػػدد ببػػذؿ
العناية الطبية قط كت يتحدد بتحقيؽ نتيجة معينة كى شفاء المػريض ،ألف الشػا ي ىػك اهلل سػبحانو
كتعال إنما بتماف سالمة المػريض كىػك التػزاـ كسػط بػيف التػزاـ ببػذؿ عنايػة كالتػزاـ بتحقيػؽ نتيجػة،

كالتػزاـ بتػماف سػالمة المػريض التػزاـ يقػع عمػ عػاتؽ الطبيػب أك المستشػػف عنػد حتػكر المػريض

لتمق العالج ،ميس مف المنطػؽ أف يحتػر المػريض مػف أجػؿ الشػفاء مػف مرتػو كزكاؿ أكجاعػو،
يمحػػؽ بػػو أمػراض ألػػرل أك أف تسػػكء حالتػػو أكثػػر سػػكءان ممػػا كانػػت عميػػو ،كيعتبػػر الطبيػػب رػػد ألػػؿ

بالت ازمػػو إذا سػػاءت حالػػة الم ػريض عمػػا كانػػت عميػػو عنػػد المقػػاء األكؿ ك ػ ف ينقػػؿ إليػػو مػػرض أثنػػاء

إعطائو دمان ت يتفؽ مع عيمتو أك ممكث بجراثيـ مرض معػيف ،أك عػدـ تعقػيـ األدكات الطبيػة أك
مكاف العالج بالجراح أك كعؼ عالج لو آثار جانبيػة أدت إلػ سػكء حالتػو كالتػزاـ الطبيػب بتػماف

سالمة المريض يتفؽ كمقتتيات العدالة ،ذلؾ ألف المريض حيف يلتع لمتلدير ،يفقد كعيو ،كيفقد
معو كؿ كسائؿ ررابو العمؿ الطبػي ،تػال عػف أف الظػركؼ الجراحيػة تفػرض أف يبتعػد عنػو أرػرب

أراربو ،كلذلؾ إف الطبيب يمتزـ ي مكاجية مريتو أف يؤمف سالمتو ،كت يقتعر األمر عم التػزاـ
ببذؿ عناية كأف التزاـ الطبيػب بتػماف سػالمة المػريض يكجػد ػي الحػاتت الطبيػة التػي يكػكف التػزاـ

الطبيب ييا بتحقيؽ نتيجة

ي2

 ،كىذه الحاتت ىي:

أ ش-حاشت الةسؤ ل ة الطب ة عن اسليدام األد ات الطب ة :
ي ىذه الحاتت يمتزـ الطبيب بتحقيؽ نتيجة ك ليس ببذؿ عناية ،ألنو ىك الذم لو السيطرة

عم ىذه األدكات ،كالتي تعتبر مف األشياء التي تتطمب عناية لاعػة عنػد اسػتلداميا ،كمثػاؿ ذلػؾ
أف ينجـ أك يتعطؿ جياز التلدير مما ينجـ عنو ترر لممريض ،كمػف التطبيقػات القتػائية حكمػت
إحدل المحاكـ ي رنسا بمسؤكلية الطبيب عف ك اه المريض أثناء الجراحة ،نتيجة تسرب الػاز مف

جيػػاز التلػػدير كاشػػتعالو بسػػبب ش ػ اررة تطػػايرت مػػف الجيػػاز ،كىنػػا ت يكمػػؼ الم ػريض بإثبػػات لط ػ

( )1عالء الديف لميس ،مرجع سابؽ ،ص. 109
( )2عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص . 29ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص144
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الطبيػػب ،كت يسػػتطيع الطبيػػب الػػتلمص مػػف المسػػؤكلية إت بإثبػػات السػػبب األجنبػػي الػػذم أدل إل ػ
ي1

حدكث الترر .

ران ا -حاشت الةسؤ ل ة الطب ة الناجةة عن ضرر الةر ض بسبب ا قاةة فو الةسلشف :
حيث إف المستشف ممتزمة بتحقيؽ نتيجة كى حماية المريض مف األلطار التي يمكػف أف

تيدده ي عحتو ،كرعايتو الطبية أثناء تكاجده ي المستشف ي 2كىذا اتلتزاـ ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة
مف ربؿ الطبيب أك المستشف حيث إف مف حؽ المريض أف يككف آمنػان عمػ نفسػو بػ ف ينقػؿ لػو دـ
متفؽ مع عيمة دمو سميـ مف أم تمكث مما يسبب أمراتان ألرلي. 3
اشسلرناءات ال اردة عم اللزام الطب ب بضةان سالةة الةر ض:
إذا كاف األعؿ العاـ ىػك التػزاـ الطبيػب بتػماف سػالمة المػريض إت أنػو يسػتثن مػف ذلػؾ
ػػي حالػػة السػػبب األجنبػػي بفركعػػو (الظػػرؼ القػػاىر أك الحػػادث الفجػػائي – أك لط ػ الم ػريض – أك

لطػ الػيػػر) ػػإف الطبيػػب ت يسػ ؿ عػػف التػزاـ بتػػماف سػػالمة المػريض إذا أسػػند التػػرر إلػ سػػبب

أجنبي ت يد لو يو.
سلنلج ةةا سبق

أنو ي ىذه الحالة يكفي تنعقاد مسؤكلية الطبيػب مجػرد إثبػات التػرر ،كت يمكػف لمطبيػب
التلمص مف المسؤكلية إت بإثبػات السػبب األجنبػي ،أم أف التػرر الػذم لحػؽ بػالمريض يرجػع إلػ

ركة راىرة أك لط المريض أك إل لط الػير ،ينفي رابطة السببية بيف عمو كالتػرر الػذم أعػاب
ي4

المريض ،ىذا ما سنقكـ بتكتيحو ي الفعؿ الثاني مف ىذه الدراسة .

( )1بكلرس بمعيد ،مرجع سابؽ ،ص.16
( )2عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص.29

( )3عبد القادر الحسيني محفكظ ،المسؤكلية الجزائية ل شػلاص المعنكيػة ػي المجػاؿ الطبػي "د ارسػة مقارنػة" ،دار
النيتة العربية ،القاىرة ،2009 ،ص.142
( )4ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص 145عالء الديف لميس ،مرجع سابؽ ،ص.109
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الةطمب الرالث
ةدم سمطة القضاء فو لقد ر اليطل الطبو
نتناكؿ ي ىذا المطمب دكر السمطة القتائية ي إثبات اللط الطبي ،كما مدل استعانة
القتاء باللبراء ي تككيف رناعتيـ تجاه اللط المرتكب مف األطباء ،كسكؼ نعرض ذلؾ ي
رعيف عم النحك اآلتي:

الفرع األ ل :د ر السمطة القضائ ة فو زن األدلة ربات اليطل الطبو
الفرع الرانو :د ر اليبرة فو إربات اليطل الطبو حج ليا.
الفرع األ ل
د ر السمطة القضائ ة فو زن اشدلة ربات اليطل الطبو
قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة فــو حكــم ليــا "إف األدلػػة ػػي الم ػكاد الجزائيػػة إرناعيػػة ك

لمحكمػػو المكتػػكع أف تمتفػػت عػػف دلي ػػؿ النفػػي كلػػك حممتػػو أكراؽ رس ػػمية ،مػػا داـ يع ػ

ػػي العق ػػؿ

كالمنطؽ أف يككف غير ممتئـ مع الحقيقة التي تثبت لدييا مف باري األدلة القائمة ي الػدعكل ،كىػ

غير ممزمو مف بعد الرد عراحة عم د اع المتيـ المكتكعي القائـ عم أساس نفي التيمػة مػا داـ

الرد عميو مستفاد تمنان مف رتائيا بإدانتو استناد إل أدلو الثبكت التي أكردتيا ي حكميا " .أكدت
بلنو "لمحكمة المكتػكع أف ت لػذ بمػا تطمػئف إليػو مػف عناعػر اإلثبػات كلػك كػاف ذلػؾ مػف محاتػر
اإلستدتتت ما دامت مطركحة لمبحث أماميا كمػا أنيػا غيػر ممزمػة بسػرد ركايػات كػؿ الشػيكد –كاف

تعددت -كبياف كجو ألذىا بما ارتنعت بو ،بػؿ حسػبيا التفعػيالت التػي لػـ يكردىػا الحكػـ ،ذلػؾ بػ ف

لمحكمة المكتكع ي سبيؿ تككيف عقيدتيا تجزئة أركاؿ الشاىد كاأللذ منيػا بمػا تطمػئف إليػو كطػرح
ما عداىما دكف أف يعد ىذا تنارتان ي حكميا".

أشـــارت إلـــ أنـــو "م ػػف ح ػػؽ محكم ػػة المكت ػػكع أف تس ػػتلمص م ػػف أرػ ػكاؿ الش ػػيكد كس ػػائر
العناعر المطركحة أماميا عم بساط البحث كالعكرة العحيحة لكارعػة الػدعكل حسػبما يػؤدل إليػو

ارتناعيا ،كأف تطرح ما يلالفيا مف عكر ألػرل مػا داـ استلالعػيا سػائػا مسػتندان إلػ أدلػة مقبكلػة
ي العقؿ كالمنطؽ ،كليا أعميا ي األكراؽ ،كىي ي ذلؾ ليست مطالبة باأللذ باألدلة المباشرة بؿ
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لي ػػا أف تس ػػتلمص ع ػػكرة ال ػػدعكل كم ػػا ارتس ػػمت ػػي كج ػػدانيا بطري ػػؽ اتس ػػتنتاج كاتس ػػتقراء ككا ػػة
الممكنات العقمية ما داـ ذلؾ سميمان متفقان مع حكـ العقؿ كالمنطؽ"

ي1

.

سلفاد ةن الحكم السابق أف المحكمة عندما تنظر ي رتية ت تتقيد بدليؿ دكف اآللر
كت بشيادة دكف األلرل ،كتككف عقيدتيا الجزائية كرناعتيا مف لالؿ مجمكع ىذه العناعر ،ك

مجاؿ األلطاء المادية تعتمد عم ثقا تيا الطبية العامة ككنيا ت تحتاج إل التعاعييف.
الفرع الرانو
د ر اليبرة فو إربات اليطل الطبو

إف القاتي ميما اتسع نطاؽ ثقا تو كمعار و ،ت يمكنو أف يبمع مبمع اتلتعاعػيف الفنيػيف

ي مجاؿ تلععيـ ،كىك أحكج ما يكػكف إلػ تقنيػة اللبػرة ػي رتػايا المسػؤكلية الطبيبػة الجراحيػة
بالذات ،كالتي يتطمب تقديرىا إلمامان دريقا ب عكؿ الفف الطبي كالجراحي كلعكعياتو التقنية الدريقة

كالمعقػػدة ،كىػػذه القتػػايا التػػي تتطمػػب مػػف الطبيػػب بػػذؿ العنايػػة المطمكبػػة المتمثمػػة بػػالتزاـ الطبيػػب
باألعػػكؿ الطبي ػة ػػي مينتػػو ،ف ـ حلــك قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة "أف مػػات يحػػيط بػػو عمػػـ

القاتػػي ػػي المسػػائؿ الفنيػػة يرجػػع ػػي يمػػو كتقػػديره إل ػ ذكل اتلتعػػاص كاللب ػرة ،كاف تعارتػػت
إ ادتيـ يستعيف ب كثر مف لبير"

ي2

.

إت أف اس ػػتعانة المحكم ػػة باتلتعاعػ ػييف كاللبػ ػراء ت يعنػ ػ أني ػػـ ى ػػـ م ػػف يق ػػرركف لطػ ػ

الطبيػب مػف عدمػو ،بػؿ كممػة الفعػػؿ قػط لممحكمػة يػي غيػر ممزمػة بػرأم اللبيػر فـ حلـك قــررت
ةحكةة النقض الةصر ة ":بقكليا "لمحكمػة المكتػكع كامػؿ الحريػة ػي تقػدير القػكة التدليميػة لتقػارير

اللبراء المقدمة ي الدعكل كالفعؿ ييا يكجو ىذه التقارير مف اعت ارتػات كالمفاتػمة بينيػا كاأللػذ

بمػا ترتػػاح إليػػو كطػػرح مػا عػػداه لتعمػػؽ ىػػذا األمػر بسػػمطتيا ػػي تقػػدير الػدليؿ ػػال يجػػكز مجادلتيػػا ػػي

ذلؾ أماـ محكمة النقض"ي. 3

( )1الػػنقض الجنػػائي ،الطعػػف ررػػـ  ،9841لسػػنو70رتػػائية ،تػػاريخ الجمسػػة  ،2002-3-18مكتػػب نػػي – 53
ررـ الجزاء  ،0ررـ العفحة .485
( )2النقض الجنائي -الطعف ررـ  248لسنة  22رتائية تاريخ الجمسة 2001-10-27مكتب نػي  23ررػـ الجػزء
 2ررـ العفحة 768

( )3الػػنقض الجنػػائي -الطعػػف ررػػـ  1566لسػػنة  42رتػػائية تػػاريخ الجمسػػة  1973-2-11مكتػػب نػػي  24ررػػـ
الجزء  1ررـ العفحة .180
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الةطمب الراب
الصع بات اللو لكلنف إربات العةل الطبو ةن جو نظر الباحث
بعػد الحػػديث عػػف إثبػػات اللطػ الطبػػي سػكاء مػػف ربػػؿ ممثػؿ اتدعػػاء العػػاـ النيابػػة العامػػة أك

مف ربؿ المحكمة التي تنظر رتايا اللط الطبو ،ف ن الباحث جد أن عـدم جـ د لشـر عات لـنظم

عالقــة الةــر ض بالطب ــب عــدم جـ د أطــر قان ن ــة لســلط

ةــن يال ليــا لحد ــد ا ىةــال الطبــو

اربالو يمق صع بات عم أرض ال اق تكتنؼ إثبات اللط الطبي ،كىذه الععكبات تػـ التكعػؿ

إليي ػػا م ػػف ل ػػالؿ زي ػػارة الباح ػػث الميداني ػػة لممؤسس ػػات الع ػػحية كمؤسس ػػات حق ػػكؽ اإلنس ػػاف الميتم ػػة
بمتابعة األلطاء الطبية ،كىذه الععكبات تكاجو المجني عميو كالنيابة العامة الممثمة عػف المػريض،

كػػذلؾ المحكمػػة التػػي تنظػػر رتػػايا اللط ػ الطبػػي ،كىػػذه العػػعكبات تػػتملص ػػي تتػػامف أعػػحاب
الميػػف الطبيػػة مػػع بعتػػيـ الػػبعض ،كعػػدـ تعػػاكف المؤسسػػة العػػحية كىيمنػػة الس ػرية عم ػ األعمػػاؿ
الطبيػػة التػػي يقػػكـ بيػػا األطبػػاء أثنػػاء ممارسػػتيـ لعمميػػـ عم ػ جسػػـ الم ػريض ،كػػذلؾ اتعتمػػاد عم ػ

المجنة المش ٌكمة مف المؤسسة العحي ،ة إلثبات اللط الطبي مف عدمو ،ممػا يعػعب إثبػات لطػ

الطبيب ػي أم مرحمػة مػف مراحمػو ،كعمػ ذلػؾ سػيقكـ الباحػث بتقسػيـ ىػذا المطمػب إلػ ثالثػة ػركع
عم النحك اآلتي:

الفرع األ ل  :لضاةن أصحاب الةين
الفرع الرانو :عدم لعا ن الةؤسسة الصح ة ى ةنة السر ة عم األعةال الطب ة
الفــرع الرالــث :اشعلةــاد عم ـ المجنــة الةش ـ ّكمة ةــن الةؤسســة الصــح ة ربــات اليطــل الطبــو ةــن
عدةو.

الفرع األ ل
لضاةن أصحاب الةين
مػػف العػػعكبة بمكػػاف إثبػػات اللط ػ الطبػػي المينػػي بشػػكؿ لػػاص ،إت مػػف لػػالؿ اتسػػتعانة

ب ىؿ اللبرة مف القطاع الطبي ،ككنو عمػالن يحتػاج إلػ تلعػص كلبػرة طبيػة ،الطبيػب كحػده يعمػـ

ما ينبػي القياـ بو كما ت ينبػي القياـ بو ،كأدرم بالسمكؾ الطبػي المتفػؽ مػع األعػكؿ الطبيػة الفنيػة
كالسمكؾ الذم يعتبر انحراؼ عف األعػكؿ الطبيػة المينيػة ،لػذلؾ كػاف يجػب انتػداب أىػؿ اللبػرة مػف

المينة نفسيا مف أطباء كمتلععيف لتفحص السمكؾ الذم مارسو الطبيػب الميػتـ بارتكػاب سػمكؾ
لاطئ.

35

إت أف الع ػػعكبة تكم ػػف ػػي تت ػػامف أع ػػحاب المين ػػة ب ػػدا ع الزمال ػػة مم ػػا ت ي ػػؤتمف عمػ ػ

حياديتيـ ،ككثي ار ما يميمكف إل زميميـ لعكعػا بػ نيـ أطبػاء ممارسػكف كمػف الممكػف ػي أم كرػت
أف يككن ػكا ػػي كتػػع ىػػذا الطبيػػب المػػتيـ بارتكػػاب سػػمكؾ طبػػي لػػاطئ ،ممػػا يجعميػػـ يسػػعكف إل ػ
تلميص زميميـ مف المسؤكلية.

ف ىحا الس اق جـد الباحـث أنـو أح انـا ت يكجػد اسػتعداد لػدل أم طبيػب لالسػتجابة إلػ
أم دعكة أك طمب لبػرة ،مػنيـ مػف يعتػذر منعػا لإلحػراج أك يتػعكف مبػررات أغمبيػا غيػر عػحيحة
تلف تيربان مف اللبرة أك أنيـ يسك كف كيمػاطمكف ػي تمبيػة أمػر المحكمػة أك النيابػة العامػة إلػ حػد

يعػػؿ إلػ تػػياع رعػػة إثبػػات مػػا يطمػػب إثباتػػو ،أك أنيػػـ يقػػدمكف تقريػ ار غالبػػا مػػا يكػػكف عامػػا دكف
تفعػػيالت كتعمػػيالت أك مبيمػػا ػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف ،ػػال يجػػدم ػػي إظيػػار الحقيقػػة ،ككػ ف ىنػػاؾ

اتفار ػان تػػمنيان بػػيف األطبػػاء عم ػ محابػػاة كمجاممػػة زمالئيػػـ األطبػػاء ،ككػػؿ ىػػذا ممػػا يجعػػؿ عػػعكبة

العثػػكر عم ػ طبيػػب مكتػػكعي يرتكػػز عم ػ تقري ػره أك شػػيادتو ممػػا يعيػػؽ جيػػد كعمػػؿ النيابػػة العامػػة
كالمحكمة ي القدرة لمكعكؿ إل الحقيقة.

كيالحظ أف أغمب الردكد العادرة مف المجنة الطبية المشكمة مف ك ازرة العحة ي غزة أك

التفة الػربية بالتحقيؽ ي الشكاكل المقدمة مػف المرتػ كمػف ذكييػـ بلعػكص كرػكع لطػ طبػي
أثناء التدلؿ الطبي نجد أف أغمػب الػردكد تػ تي بيػذه العػياغة " :إف األتػرار التػي نتجػت لػـ تكػف

ألطاء طبية إنما ىي متاعفات طبيعيو ليس إت ي ، 1دكف أف يتـ تحديد ما ىي ىذه المتػاعفات،
كىذا مما يدؿ عم تتامف ك تسام األطباء مع زمالئيـ ،ك عدـ اتلتزاـ بالحيادية.
الفرع الرانو
عدم لعا ن الةؤسسة الصح ة ى ةنة السر ة عم األعةال الطب ة
السػبب الثػاني الػذم يكتنػؼ عػعكبة إثبػات اللطػ الطبػي مػف كجيػة نظػػر الباحػث ىػي عػػدـ

تعاكف المؤسسة العػحية كاحاطػة اإلعمػاؿ الطبيػة بالسػرية مػف ربػؿ المؤسسػة العػحية ،األمػر الػذم
يترتػػب عميػػو كجػػكد عػػعكبات ػػي مكاجيػػة ذكم المرت ػ أك المؤسسػػات اللاعػػة بمتابعػػة األلطػػاء

الطبية.

حيػػث إف ذكل الم ػريض يعػػانكف مػػف عػػدـ رػػدرتيـ عم ػ اتطػػالع عم ػ مػػا حػػدث مػػع ابػػنيـ

المريض ،ككيفيػة سػير العمػؿ الطبػي ،كمػا ىػي اإلجػراءات الطبيػة التػي اتلػذت عمػ جسػـ مريتػيـ
( )1معف إدعيس ،كتيب األلطاء الطبية سمسمة تقارير رانكنيو ررـ ( ،)77الييئة المستقمة لحقػكؽ اإلنسػاف ،ص
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كذلػػؾ بػػر ض المستشػػف تسػػميـ ذكل المػريض عػػكرة معػػدرة مػػف الممػػؼ الطبػػي اللػػاص بػػالمريض،

مما يسػم ليػـ بإرامػة اإلجػراءات القانكنيػة تػد مػف ارتكػب سػمكؾ ملػالؼ لمقػانكف مػف ربػؿ األطبػاء
الذيف أشر كا عم عالج ابنيـ المريض.

كيتتػ ذلػػؾ مػػف الشػػكاكل المقدمػػة لػػدل مؤسسػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف بامتنػػاع المستشػػف عػػف
إعطاء المريض عكرة معدرة مف ممفو الطبي كالفحكعات التي أجراىا أك تقري ار طبيا دريقا بحالتػو

العحية

ي1

كاألعؿ ب ف القانكف أعط لممريض كذكيػو حػؽ التبعػر المسػتنير عػف حالتػو العػحية،

كمػػا سػػيقكـ بػػو الطبيػػب ربػػؿ التػػدلؿ الطبػػي ،نــحىب إلـ ضــر رة تبعػير المػريض كذكيػػو عمػػا ىػػي
أسػػباب عػػدـ شػػفاء المػريض ،كأسػػباب سػػكء حالتػػو أكثػػر ،ككػػذلؾ عػػرض جميػػع التقػػارير كالفحكعػػات
كاألسػػمكب الػػذم يسػػتلدمو الطبيػػب أثنػػاء التػػدلؿ الج ارحػػي ،كالنتيجػػة التػػي حػػدثت مػػف لػػالؿ أكراؽ

كاممة كمعدرة حت يتسن لممريض أك ذكيو باتلػاذ اإلجػراءات القانكنيػة

ي2

التػي تنعػؼ المػريض

كالطبي ػػب أيت ػػا ،ع ػػدـ تع ػػاكف المؤسس ػػة الع ػػحية كر ت ػػيا تس ػػميـ التق ػػارير اللاع ػػة يثي ػػر الش ػػبية
كالتشػػكؾ ،كتجعػػؿ اسػػتحالة القػػدرة عم ػ إثبػػات اللط ػ الطبػػي المرتكػػب ،ككيػػؼ سػػيقكـ الم ػريض أك

النيابة العامة بإثبات اللط الطبي دكف أم دليؿ إثبات.
الفرع الرالث
اشعلةاد عم المجنة الةش ّكمة ةن الةؤسسة الصح ة ربات اليطل الطبو ةن عدةو
السػػبب الثالػػث الػػذم يجػػد الباحػػث أنػػو يكتنفػػو العػػعكبة إلثبػػات اللط ػ الطبػػي ى ػك اتعتمػػاد

كزرة العحة بناء عم نعكص رانكف اللدمة المدنية
عم لجنة التحقيؽ اإلدراية المش ٌكمة مف ربؿ ا

ررػػـ ( )4لسػػنة ، 1998لتحديػػد كجػػكد لطػ مػػف عدمػػو كمػػا تحػػدثنا سػػابقا بػ ف ىػػذه المجنػػة عبػػارة عػػف
كزرة الع ػػحة ى ػػـ زم ػػالء الطبي ػػب ال ػػذم انح ػػرؼ بس ػػمككو ع ػػف األع ػػكؿ الطبي ػػة كىػػػـ
أطب ػػاء م ػػف ا

ممارسكف .كأيتا مف الممكف أف يككف أحدىـ ي كتع ىذا الطبيب ،لذلؾ ت يجػب اتعتمػاد عمػ

تقريػػر المجنػػة كاعتبارىػػا لجنػػة دالميػػة لػػيس ليػػا حجيػػة أمػػاـ النيابػػة العامػػة أك القتػػاء ككنيػػا ت تتمتػػع
باتسػػتقاللية كت يػػؤمف عم ػ حياديتيػػا .كمػػف لػػالؿ اتطػػالع عم ػ بعػػض الشػػكاكل تبػػيف أف النيابػػة

العامػػة تعتمػػد تقريػػر المجنػػة ػػي السػػير ػػي ىػػذه الػػدعكل مػػف عدمػػو ،كتعتمػػد ر ػرار المجنػػة أيتػػا ػػي
تحقيقاتيا ،كىذا ملالؼ لمقانكف حيث إف ىذه المجنة تقكـ مقاـ اللعـ كالحكـ ي آف كاحد.

( )1معف ادعيس ،مرجع سابؽ ،ص .34

( )2محمػػد عبػػدا هلل مػػال احمػػد ،ممارسػػو العمػػؿ الطبػػي بػػيف اإلباحػػة كالتج ػريـ" د ارسػػة مقارنػػة" ،دار المطبكعػػات
الجامعية ،2012 ،ص .89
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بناء عم حلك جد الباحث أنو

يجب أف يكػكف لمنيابػة العامػة أك القتػاء لجنػة

الكرت الحال

ملتمفة تحدد أ رادىا مف لارج ك ازرة العحة بشركط تتمف الحيادية كاتسػتقاللية تمامػان كيكػكف أحػد

أ ردىا مف النيابة العامة ،لحيف سف رانكف لاص بالمسؤكلية الطبية ينص عم تشكيؿ لجنة تحقيػؽ
لاعة عم غرار القانكف اتماراتي ررـ  10لسنة  ، 2008كذلؾ يرل الباحث أف بطء التحػرؾ مػف

ربػػؿ النيابػػة العامػػة ػػي التحقيػػؽ بكارعػػة انح ػراؼ السػػمكؾ الطبػػي يػػؤدل إل ػ تػػياع األدلػػة كعػػعكبة
إثباتيػػا لعكعػػا إذا نػػت عػػف اللط ػ الطبػػي ك ػػاة الم ػريض كاعطػػاء تػػرليص بد نػػو دكف تش ػريحو

لمعر ة سبب الك اة بشكؿ طبي ،ال يتبق لمنيابة العامة أك المجنة سكل أكراؽ الممؼ الطبػي كتقريػر

الطبيػػب المعػػال الػػذم ينظمػػو كيفمػػا شػػاء دكف أم ررابػػة ،لكػػي يبحػػث عم ػ دليػػؿ يػػو ،كىػػذا يشػػكؿ
رعكر كععكبة إلثبات اللط الطبي ي. 1
ان

( )1حدد رانكف اللدمة المدنية الفمسطيني رـ ( )4لسنة  1998ي المادة  2 / 88ك  3مف الالئحة التنفيذية ررـ
 6آلية تشكيؿ لجاف التحقيؽ  ....تت لؼ المجنة مف عدد ت يقؿ عف ثالثة كت يزيد عم لمسة أعتاء ،بحيث

تشمؿ مندكبا عف الدائرة الحككمية التابع ليا المكظؼ عم األرؿ كمندكبيف مف دكائر حككمية ألرل.
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الفصل الثاني
أركان املسؤولية
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الفصل الرانو
أركان الةسؤ ل ة
لكي يتـ اعتبار السمكؾ الطبي عالن جرميان تبد مف رياـ الركف المادم كالركف المعنكم معا.
أ ش -الـــركن الةـــادث :كى ػػك مكػػكف م ػػف ثالث ػػة عناعػػر ى ػػي -1 :ســـم ك الطب ـــب -2 ،النل جـــة
ا جراة ة  -3الرابطة السبب ة.
ران اً -الركن الةعن ث :كىك ي الجريمة غير العمدية متمثمة ي الرعكنة ،كاإلىماؿ أك عدـ اتنتباه

أك عدـ العناية ،عدـ الحيطة أك عدـ اتحتراز ،عدـ مراعاة القكانيف كالق اررات كاألنظمة.

كلمحديث عف ىذه األركاف سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذا الفعؿ إل مبحثيف عم النحك اآلتي:
الةبحث األ ل :الركن الةادث لميطل الطبو
الةبحث الرانو :الركن الةعن ث لميطل الطبو
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الةبحث األ ل
الركن الةادث لميطل الطبو
نحاكؿ ي ىذا المبحث اإلجابة عف بعض التساؤتت التي أىميا:
 .1ىػػؿ ك ػػؽ المشػ ٌػرع ػػي المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع رػػانكف الميػػف العػػحية ػػي التيػػار عػػكر
السمكؾ اللاطئ؟ كىؿ جاءت ىذه العكر عم سبيؿ المثاؿ أـ الحعر؟.
 .2ى ػػؿ الػم ػػط ػػي التش ػػليص كح ػػده يثي ػػر المس ػػؤكلية الجزائي ػػة لمطبيب؟كى ػػؿ األع ػػكؿ العممي ػػة
الطبية ثابتة أـ أنيا متطكرة مع تطكر العمكـ الطبية؟.
 .3ما األسباب التي تقطع رابطة السببية بيف سمكؾ الطبيػب اللػاطئ كالنتيجػة اإلجراميػة كعمػ
أساسيا تنتف مسؤكلية الطبيب؟.

 .4مت ػ يكػػكف لط ػ المجنػػي عميػػو كحػػده يكف ػ تنتفػػاء مسػػؤكلية الطبيػػب عػػف سػػمككو اللػػاطئ
كالنتيجػػة اإلجراميػػة المترتبػػة عم ػ ىػػذا الس ػمكؾ؟ كأم النظريػػات ىػػي التػػي ألػػذ بيػػا التش ػريع

كالقتاء ي مسطيف؟.

 .5ما مدل تحمؿ الطبيب لممسئكلية الجزائية ي حاؿ ارتكاب اللط الطبي مع عدـ تكرع
النتيجة التارة أك تكرعيا مع عدـ ربكليا؟.

كنقسـ ىذا المبحث إل ثالثة مطالب عم النحك اآلتي:
الةطمب األ ل :ص ر السم ك فو اليطل الطبو.
الةطمب الرانو :النل جة ا جراة ة .
الةطمب الرالث :رابطة السبب ة ب ن اليطل النل جة.
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الةطمب األ ل
ص ر السم ك فو اليطل الطبو
أكردت المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف العػػحية بعػػض عػػكر السػػمكؾ ػػي اللطػ الطبػػي،
حيث نعت المادة ( )20عم أنو يعد مف ربيؿ اللط الطبي ما يمي:
 -1اللط ي التشليص أك العالج أك نقص المتابعة .
 -2إج ػراء العمميػػات الجراحيػػة التجريبيػػة كغيػػر المسػػبكرة عم ػ اإلنسػػاف بالملالفػػة لمقكاعػػد المنظمػػة

لذلؾ.

 -3إجراء التجارب أك البحكث العممية عم المريض لال ا ل عكؿ.
 -4استلداـ آتت كأجيزة عحية دكف عمـ و
كاؼ بطريقة استعماؿ أك دكف اتلاذ اتحتياطات
الكفيمة بمنع حدكث ترر مف جراء ىذه اتستعماؿ

 -5التقعير ي اتلاذ اإلجراء المناسب ي الكرت المناسب لممريض .
 -6عدـ استشارة مف تستدع حالة المريض اتستعانة بو.
 -7أم أجراء أك عمؿ عحي آلر تقرر المجنة العميا لممسؤكلية العحية أنو لط عحي.
سلفاد ةن حلك:
أ ش -إف ىػػذه العػػكر جػػاءت عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ت عم ػ سػػبيؿ الحعػػر ،حيػػث إف عػػكر السػػمكؾ
ػكر
كثيرة ككمما تقدمت العمكـ الطبية كتفرعت التلععػات أعػبحت العػكر أكثػر ،أم أف ىنػاؾ ع ان
كثيرة لـ يتـ ذكرىا ،إت أف البند السابع أجاز اعتبار أم عمؿ عحي آلر تقرره المجنة لط طبيان.

ران ا -إف المش ٌػرع لػـ يك ػؽ ػي التيػار بعػض العػكر ،حيػث إف اتلتيػار كػاف عشػكائيا ،كيتتػ
ذلػؾ مػػف لػالؿ كجػػكد بعػػض العػكر التػػي تعتبػر جػرائـ عمديػػة ،كليسػت عػػكر سػمكؾ لػػاطئ ،مثػػاؿ
ذلؾ العكرة الثانية كالثالثة حسب الترتيب المبيف أعاله.

المشرع ي العكرة اللامسػة حسػب الترتيػب المبػيف أعػاله ،الػنص عمػ عػدـ
رالرا -كاف يجب عم
ٌ
إتباع األعكؿ العممية المستقرة ي عمـ الطب بدؿ النص بعمكمية عم التقعير ػي اتلػاذ اإلجػراء

المناسب ي الكرت المناسب ،لذلؾ سنكتفي بالحديث عف بعػض العػكر المبينػة بػنص المػادة ()20
مػػف المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف العػػحية ككنيػػا تفػػي بػالػرض المػراد إيعػػالو ،كىػػذه العػػكر

42

ىي اللط ي التشليص ،كاللط ي العػالج ،كاللطػ ػي نقػص المتابعػة ،كاللطػ ػي اسػتلداـ
آتت كأجيػ ػزة ع ػػحية دكف عم ػػـ ك ػ و
ػاؼ بطريق ػػة اس ػػتعماؿ أك دكف اتل ػػاذ اتحتياط ػػات الكفيم ػػة بمن ػػع
حدكث ترر مف جراء ىذا اإلستعماؿ.
أ ش -اليطل فو اللشي ص أ العالج أ نقص الةلابعة:
لل ػػص المش ػ ٌػرع الفمس ػػطيني ػػي البن ػػد األكؿ ث ػػالث م ارح ػػؿ م ػػف م ارح ػػؿ العم ػػؿ الطب ػػي كىػ ػ
مراحؿ متتالية ،كبدأ بمرحمة التشليص ،كى المرحمػة األكلػ عنػدما يحتػر المػريض إلػ الطبيػب
إلج ػراء الكشػػؼ الطبػػي عميػػو ،كمعر ػػة سػػبب العمػػة التػػي يعػػان منيػػا ،كىػػذه المرحمػػة يسػػبقيا مرحمػػة

الفحص ،إش أن الباحث جد ب ف المش ٌػرع التعػر مرحمتػي الفحػص كالتشػليص ػي مرحمػة كاحػدة،
كعم ذلؾ سنقكـ بالحديث عف المرحمتيف ،الفحص كما يبن عم الفحص مػف تشػليص المػرض،
كىذه المرحمة كاف كانت األكل إت أنيا مرحمة غاية ي األىمية حيث إنو يبن عمييا جميع مراحؿ

السمكؾ الطبي.
 -1ةرحمة الفحص الطبو:
تنقس ػػـ ى ػػذه المرحم ػػة إلػ ػ رس ػػميف ،المرحم ػػة األكلػ ػ

ي ػػو ى ػػي مرحم ػػة الفح ػػص التميي ػػدم،

كالمرحمػػة الثانيػػة مرحمػػة الفحػػص التكميمػػي ،فػػي المرحمػػة التمييديػػة يبػػدأ الطبيػػب ػػي تكػػكيف أريػػو

معتمػػدا عم ػ مػػا يسػػمعو عم ػ لسػػاف الم ػريض ،أك ذكيػػو ػػي حالػػة عجػػز الم ػريض ،كىػػك مػػا يسػػم

بتاريخ المريض ك حص المػريض بػالفحص الظػاىرم كجسػده كمظيػره كيػتـ عػادة بكسػائؿ بسػيطة

كمقيػاس الحػ اررة كمقيػػاس التػػط كالسػماعة الطبيػػة ،كاذا لػـ يظيػر مػػع الطبيػب األعػراض الحقيقػػة
لمعمػػة يقػػكـ باتنتقػػاؿ إل ػ المرحمػػة التكميميػػة ،كى ػ إج ػراء التحاليػػؿ اللاعػػة بمكػػاف المػػرض س ػكاء
أكانػػت تحاليػػؿ بيكلكجيػػة (تحميػػؿ بػػكؿ أك بػراز كتحميػػؿ دـ) أـ الفحػػص باألشػػعة ،كػػؿ ذلػػؾ يسػػاعد

الطبيػػػب عم ػ ػ معر ػ ػػة المػ ػػرض كسػػػبب العمػ ػػة التػ ػػي يعػ ػػان منيػ ػػا الم ػ ػريض كاتنتق ػػاؿ إل ػ ػ مرحمػ ػػة
ي1

التشليص .

اللشـــي ص الطبـــو ى ػػك ذلػػؾ الج ػػزء مػػف الفػػف الطب ػػي الػػذم ييػػدؼ إلػ ػ تحديػػد الم ػػرض،
ككتعو ي اإلطار المحدد لػو ،كرػد عر ػو جانػب مػف الفقػو ب نػو" ميمػة يحػاكؿ الطبيػب ييػا معر ػة

( )1أسػػامة القاي ػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص  ،316أميػػر ػػرج يكسػػؼ ،لط ػ الطبيػػب العمػػدم كغيػػر العمػػدم كأحكػػاـ
المسؤكلية المدنية كالجزائية كالت ديبية ،المكتب الجامعي الحديث ،2010 ،ص ،97آية مكلكد ذىبية ،المسػؤكلية
المدنية عف ألطاء الفريؽ الطبي ،الجميكريػة الديمكرراطيػة الجزائريػة ،رسػالة ماجسػتير 2011 ،ص  ،120ػكزم

عمراف ،المسؤكلية الجزائية عف األلطاء الطبية ،الجزء الثاني ،العدد ( ،)10ابريؿ  ،2012ص45
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المػػرض كدرجػػو لطكرتػػو كتطػػكره كجمػػع مػػا يحػػيط بػػو مػػف ظػػركؼ المػريض كحالتػػو العػػحية العامػػة،
سكابقو المرتية كالت ثيرات الكراثية ،كت يجد الطبيب ما يعتمد عميو ي تككيف رأيو سكل ما يممسو

مف أعراض المرض التي تككف ي أغمب الحاتت متشابية ،ما يدل بو المريض إل الطبيػب مػف

معمكمات كثيرة كما تككف ىذه المعمكمات عادرة لمظركؼ العحية التي مر بيا المريض

ي1

.

كيعد مف أدؽ األعماؿ الطبية ىي مرحمة التشليص التي سيبن عمييا طبيا العالج ،كسكاء
بالتدلؿ الجراحي أـ باألدكية ،لذلؾ يتكجب عم الطبيب ي ىػذه المرحمػة أف يتػكل الدرػة كالحػذر
كالتبعػػر كأف يسػػتعمؿ كػػؿ مػػا لديػػو مػػف إمكانيػػات عمميػػة ،كاسػػتلداـ أ تػػؿ األجيػزة الحديثػػة التػػي
تساعده بالتشليص العحي  ،كعدـ استلداـ أجيزة طبية رديمة ىجرت بحكـ التطكر ،كأف يستعيف

بزمالئو مف أىؿ اللبرة كؿ ىذا يجعمو بعيد عف المساءلة القانكنية عند اللط ي التشليص ي. 2

بناء عم ةا لقدم ف نـو يجػب عمػ الطبيػب كلاعػة يمػا يتعمػؽ بػالفحص كالتشػليص أف
يستلدـ الكسائؿ الفنية كالطػرؽ األكثػر حداثػة ،ككنيػا أكثػر كتػكحا ممػا يسػم بالمعطيػات العمميػة
المكتسبة ،ألف الػمط ي الفحص كالتشليص يؤدل إل كعػؼ عػالج غيػر مطػابؽ ،كامكانيػة تفػارـ

الم ػػرض كاحتم ػػاؿ تعػ ػريض المػ ػريض لفق ػػد رع ػػة الحي ػػاة ،كعمػ ػ ذل ػػؾ ك ػػؿ طبي ػػب مم ػػزـ بالبح ػػث
باستمرار عف كؿ جديد كمكاكبة لمتطكرات ي مجاؿ تلععو ،حتػ ت يفكتػو أم جديػد لعكعػا

أننا نشيد اليكـ رفزة عمالرة ي التقدـ العممي ككسائؿ اتتعاؿ كأجيزة المعمكمات كشبكة اإلنترنػت

كغ ػ ازرة اإلعػػدارات الطبيػػة المتلععػػة ،حيػػث أتػػح التكعػػؿ إل ػ المعمكمػػة ب رػػؿ الجيػػد ،ىػػذه

العكامؿ ساعدت الطبيب ي الحعكؿ عم المعمكمة بشكؿ يسيري. 3

إت أنػػو كرغػػـ ذلػػؾ يمكػػف أف يلطػػئ الطبيػػب ػي تشليعػػو لممػػرض ،يػػؿ يسػ ؿ حينئػػذ عػػف

ىذا الػمط؟؟ كبمعن آلر ىؿ الػمط ي التشليص يثير مسؤكلية الطبيب؟.
 -2الطب عة القان ن ة لميطل فو اللشي ص:

بداي ػػة يج ػػب أف نش ػػير إلػ ػ أف الط ػػب يلت ػػع إلػ ػ نظري ػػات جدلي ػػة كت يم ػػزـ الطبي ػػب عن ػػد
التشليص األلذ بنظرية دكف األلرل ،كػذلؾ التشػليص يلتػع إلػ ميػارة ػف التلمػيف لعكعػا
( )1مني ػػر حن ػػا ،النظري ػػة العامػ ػػة لممس ػػؤكلية الطبي ػػة ،مرج ػػع سػ ػػابؽ ،ص .462يكس ػػؼ أديػػػب ،مرجػػػع سػ ػػابؽ،
ص.47
( )2عب ػػد الق ػػادر الحس ػػين ابػ ػراىيـ محف ػػكظ ،التج ػػارب الطبي ػػة ب ػػيف اإلباح ػػة كالتجػ ػريـ ،د ارس ػػة مقارن ػػة دار النيت ػػة
العربية،القاىرة،س ،2009ص 10كائؿ عساؼ ،مرجع سابؽ ،ص . 81بكلرس بمعيد ،مرجع سابؽ ،ص.21

( )3عبػػد العػػبكر عبػػد القػػكل عمػ معػػرم ،جػرائـ األطبػػاء كالمسػػؤكلية الجزائيػػة كالمدنيػػة عػػف األلطػػاء الطبيػػة بػػيف
الشريعة كالقانكف ،بدكف سنة نشر ،.ص.202
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أف األع ػراض تلػػتمط كتتشػػابو ػػي عػػدد كبيػػر مػػف األم ػراض ،كالطبيػػب يعتمػػد عم ػ ردرتػػو الذاتيػػة
كلبرتو .كىذه القدرات كالميارات تلتمؼ مف طبيب إل آلر ،كعمػ ذلػؾ ػإف الفحػص كالتشػليص
يتطمب مف الطبيب بذؿ العناية المطمكبة كليس تحقيؽ نتيجة ي. 1

كمف المستقر ي الفقو كالقتاء الفرنسي حت اآلف أف الػمط ػي التشػليص بذاتػو ت يرتػب

مػػف حيػػث المبػػدأ مسػػؤكلية األطبػػاء ،لطب قـــا لــحلك قضــت الةحــاكم فـــو فرنســا بــلن " الػمػػط ػػي
التشليص ت يعد بذاتو لط جنائيا معاربا عميو " إت أف ذلؾ ت يعػد راعػدة مطمقػة ،ػإذا ظيػر غمػط
ػػي التش ػػليص جي ػػال كات ػػحا أك إىم ػػاتن جس ػػيما أك لطػ ػ ت يػتف ػػر أك ملالف ػػة عػ ػريحة ل ع ػػكؿ

العممية الثابتة كالسائدة ي عمـ الطب إنو يشكؿ لط يس ؿ عنو األطباء مسؤكلية جنائيػة كمدنيػة،
كرد رؽ الفقو كالقتاء الفرنسي بيف اللط المػتفر كاللط غير المػتفري. 2

قد أ ضحت ةحكةة ر ان الفرنس ة المقعكد باللط المػتفػر ػي رتػية ،كػاف النػزاع ييػا
متعمق ػان بطبيػػب لم ػػط بػػيف الحم ػػؿ كالػػكرـ الميف ػػي ،كتػػتملص كرػػائع القت ػػية ب ػ ف س ػػيدة شػػكت ألح ػػد
األطبػػاء آتم ػان ػػي بطنيػػا ،فحعػػيا كرػػرر أنيػػا تعػػان مػػف كرـ ليفػػي يجػػب استئعػػالو ك ػ أثنػػاء

العمميػػة ظيػػر لػػو أنػػو ألط ػ ػػي التشػػليص ،كأف السػػيدة حامػػؿ كلػػيس عنػػدىا كرـ ليفػػي كرػػد ألػػرج
الجن ػػيف حيػ ػان ،إت أنػ ػو ػػي مس ػػاء الي ػػكـ حع ػػؿ لمس ػػيدة نزي ػػؼ دم ػػكم مع ػػحكب بمت ػػاعفات أكدت
بحياتيػػا ،كرػػررت المحكمػػة أف اللطػ ػػي التشػػليص ىػػك الػػذم أدل إلػ إجػراء عمميػػة جراحيػػة أكدت

بحي ػػاة الس ػػيدة ،كى ػػذا ت يكج ػػب بذات ػػو مس ػػؤكلية الطبيػ ػب الجػ ػراح ،ألن ػػو م ػػف المحق ػػؽ أن ػػو لع ػػعكبة

التشػػليص كعػػدـ إمكانيػػة الكعػػكؿ إل ػ الحقيقػػة بطريقػػة جازمػػة ،ػػإف أميػػر األطبػػاء كأكثػػرىـ لب ػرة
كأكسعيـ عمما كدراية معرض لملط

ي3

غير أف المحكمة أتا ت ب ف القانكف كاف لػـ يفػرض عمػ

الطبيب الععمة ،إنو ت يذىب إل حد السماح لو بتشليص داء المريض برعكنة كطيش دكف أف
يحيط نفسو بالمعمكمػات التػركرية المفيػدة التػي تسػاعد عمػ تكػكيف أريػو دكف أف يسػتعمؿ الكسػائؿ

التػػي يكعػ بيػػا العمػػـ ػػي البحػػث كالكرايػػة ،تمػػؾ ركاعػػد يقتػ بيػػا العقػػؿ كالحكمػػة كت تحتػػاج إل ػ
بحث ي النظريات الطبية ،إغفاليا يجعؿ الطبيب إذا ألط ي التشليص ،مسؤكتن عف لطئو.

سلفاد ةن ىحا الحكم أف القتاء ي رنسا كاف لـ يقػـ المسػؤكلية عمػ الطبيػب ػي مرحمػة
التشػػليص كػػكف أميػػر األطبػػاء كأكثػػرىـ مػػف الممكػػف أف يلطػػئ بالتشػػليص إت أنيػػا أنكػػرت عم ػ
( )1كزم عمراف ،الجزء الثاني ،ص ص.45
( )2حكػػـ مشػػار إليػػو لػػدل عباشػ كريمػػة ،التػػرر ػػي المجػػاؿ الطبػػي ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة مكلػػد معمػػرم،
الجميكرية العربية الجزائرية 2011 ،ص  52دكف ذكر لررـ الحكـ .

( )3مشار إليو لدل ،عالء الديف لميس ،مرجع سابؽ ،ص.167
45

الطبي ػػب أف يػف ػػؿ ع ػػف أبجػػػديات العم ػػـ كالحيط ػػة ،كك ػػاف يج ػػب عمػ ػ الطبي ػػب أف يس ػػاؿ المريتػػػة
كيستفسػػر عػػف كتػػع المريتػػة الشلعػػي إذا كػػاف رػػد كتػػع احتمػػاؿ حمػػؿ المريتػػة دكف أف يجػػزـ
باحتماؿ كحيد أدل بو إل لط بالتشليص أكدل بحياة المريتة.
لرلـــب عمـــ حلـــك أف اللطػ ػ المػتفػػر ػ ػي نظ ػػر القت ػػاء الفرنسػػي ذل ػػؾ اللطػ ػ ال ػػذم م ػػف
المحتم ػػؿ أف يق ػػع بػ ػو أم طبي ػػب ػػي مس ػػتكل الطبي ػػب نفس ػػو كاللطػ ػ غي ػػر المػتف ػػر المكج ػػب إلػ ػ
المسػػؤكلية ىػػك إىمػػاؿ الطبيػػب ػػي أدائػػو لاللت ازمػػات المحػػددة سػػمفا ػػي ىػػذا الشػ ف إىمػػات كالػػالت
جسػػيما يػػؤثر ػػي عػػحة تقػػدير أريػػو ،أةــا القضــاء الةصــرث قػػرر ػػي أحكامػػو مسػػؤكلية الطبيػػب عػػف

لطئو ي التشليص دكف أف يفرؽ بيف اللط المػتفر كاللط غير المػتفر فقضت ةحكةة النقض

الةصر ة " ي مسؤكلية الطبيب بإدانتو ػي جريمػة رتػؿ لطػ ترتكابػو لطػ ػي تشػليص أعػراض
مرض الكمب ب نػو ركمػاتزـ بالركبػة رغػـ عمػـ الطبيػب بػ ف المجنػي عميػو عقػره كمػب كالت مػت ج ارحػة
عم يديو دكف أف يتلذ اإلجراءات الالزمة مػف تحميػؿ ك حػص ميكركسػككبي إكمينيكػي لمتحقػؽ مػف

ماىية المرض مع كجكد سبب ركل لالشتباه يو ،كىك ظيكر عكارتو عمي المريض"

ي1

كبقياس لطػ الطبيػب ػي الحكػـ السػابؽ بالنسػبة لمعيػار القتػاء الفرنسػي يعتبػر لطػ غيػر
مػتفر ،مما يكعمنا إل

المعطمحات قط.

أف القتاء الفرنسي كالمعرم ألذ بنفس كجية النظر ذاتيػا مػع الػتالؼ

ران ا -اليطل فو العالج:
مرحمػػة العػػالج ت ػ ت بعػػد إج ػراء الفحكعػػات الالزمػػة كتشػػليص المػػرض أك مػػا يشػػكك منػػو

الم ػريض ،كمػػف الطبيعػػي أف ت يمتػػزـ الطبيػػب ػػي مرحمػػة العػػالج بتحقيػػؽ نتيجػػة الشػػفاء إنمػػا ببػػذؿ
العنايػػة الالزمػػةي 2كرػػد نعػػت المػػادة ( )18مػػف المػػذكرة التمييديػػة مػػف مشػػركع الميػػف العػػحية عمػ

أنو" يمتزـ مزاكؿ المينة ي تعاممو مع المريض ببذؿ العناية اليقظة التي تتفؽ مػع األعػكؿ العمميػة

المتعارؼ عمييػا كت يمػزـ بتحقيػؽ نتيجػة" ،الطبيػب مطمػكب منػو بػذؿ رعػارل جيػده لمكرػكؼ عمػ

أسباب المرض ككعؼ عالج مناسػب

ي3

ح ث قررت ةحكةة النقض الةصر ة فـو حكـم ليـا بلنـو"

( )1النقض الجنائي – الطعف ررـ ( ،)72لسنة  26رتائية ،العادر بتاريخ .1953/6/30
( )2بكلرس بمعيد ،مرجع سابؽ ،ص21

( )3محمد أسامة القايد ،مرجع سابؽ ،ص ’ 323ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .203
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يتعيف إذا ما تػـ تشػليص المػرض كبػدأ ػي مرحمػة العػالج أف يعتػد رػ ارره طبقػا لممعطيػات العمميػة

المكتسبةي. 1

كىػػذا يعنػػي أف العػػالج الػػذم يقػػع عميػػو التيػػار الطبيػػب يجػػب أف يكػػكف مقبػػكت ػػي مجػػاؿ

العمكـ الطبية كمتفقا مع األعكؿ العممية المستقرة ػي عمػـ الطػب ،كمػف المسػتقر ػي الفقػو كالقتػاء

الفرنسي ىك حرية الطبيب ي التيار العالج إت أنو مقيػدان ػي ذلػؾ بمعػمحة المػريض ،ليػذا يجػب
عم الطبيب أف يراع عنػد التيػار العػالج الحالػة العػحية لممػريض كسػنو كمػدل مقاكمتػو كدرجػة

تحمم ػػو لممػ ػكاد الت ػػي يتناكلي ػػا كالكس ػػائؿ كاألس ػػاليب العالجي ػػة الت ػػي تنطب ػػؽ عمي ػػو

ي2

إذا ك ػػاف مناس ػػبا

لممػريض مػف حيػث بنيتػػو كسػنو كرػكة احتمالػو كحالتػػو النفسػية ،كىنػاؾ مبػدأ يقتػ بػ ف يكػكف ىنػػاؾ
مساحة أماـ الطبيب تلتيار العالج المناسب لو كى حرية محددة ،كتعتبر مػف المبػادئ األساسػية
ي3

ي ممارسة مينة الطب .

الةشرع الفمسط نو مـ ينص عراحة عم حرية الطبيػب ػي التيػار العػالج المناسػب،
أةا
ّ
إنما ىذه الحرية تستفاد مما استقر عميو العرؼ الطبي كالعادات الطبية المتبعة ي العالج ك حرية

الطبيػػب ػي التيػػار طريقػػة العػػالج إنمػػا ىػػي حريػػة مقيػػدة بػ مريف األةــر األ ل التػزاـ الطبيػػب باتبػػاع
األعػػكؿ الطبيػػة المسػػتقرة ػػي األةـــر الرـــانو الت ازم ػو بكاجػػب الحيطػػة كالحػػذر أثنػػاء التيػػار طريقػػة

العالج ،كىذا ما سنقكـ بتكتيحو عم النحك اآلتي:
األةر األ ل -اللزام الطب ب ب لباع األص ل الطب ة الةسلقرة:
مف المؤكد أف اتلتزاـ باتباع األعكؿ العممية السائدة كالثابتة التزاـ عاـ يجب عمػ الطبيػب

احترامو كعػدـ اإللػالؿ بػو حتػ ت يكػكف عممػو محػال لممسػؤكليةي .4بمعنػ أنػو يجػب عمػ الطبيػب
مراعاة منتي الحرص كاليقظة ي كعػؼ العػالج ،كأف يكػكف دريقػان أثنػاء كعػؼ العػالج الػذم رػرره
ػػي تػػذكرة العػػالج( ،الركشػػتة ) ،كأف يقػػكـ بكتابتػو بلػػط كاتػ  ،كطريقػػة اسػػتعمالو ،كمقػػدار الجرعػػة

( )1النقض الجنائي -الطعف ررـ  -179لسنة  22رتائية -العادر بتاريخ 1967/12/21
( )2محمد سػامي الشػكا ،اللطػ الطبػي أمػاـ القتػاء الجنػائي" د ارسػة مقارنػة ػي القتػاء المعػرم كالفرنسػي" ،دار
النيتة العربية ،بدكف سنة نشر ،.ص ، ،44عبد العبكر المعرم ،مرجع سابؽ ،ص.203
( )3أميػر يكسػؼ ،مرجػػع سػابؽ ،ص ،100محمػػكد القػبالكم ،المسػػؤكلية الجزائيػة لمطبيػػب ،دار الفكػر الجػػامعي
اإلسكندرية ،2011 ،ص.87

( )4محمد أسامة رايد ،مرجع سابؽ ،ص.323
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التػػي يجػػب عم ػ الم ػريض أف يتناكليػػا ،ػػإذا مػػا لػػرج الطبيػػب أك لػػالؼ القكاعػػد كاألعػػكؿ العمميػػة
المستقرة ي عمـ الطب يعتبر أنة ملطئا ،كمف ثـ يتحمؿ المسؤكليةي. 1

كىػػذا مػػا أكػػده القتػػاء المعػػرم ،فقــد قضــت ةحكةــة ةصــر اشبلدائ ــة فــو حكــم ليــا بــلن "
التيػػار الطبيػػب لطريقػػة لمعػػالج دكف األلػػرل ت يمكػػف أف يػػؤدل إلػ مسػػؤكليتو عػػف طريػػؽ العػػالج

التػػي اتبعيػػا مادامػػت ىػػذه الطريقػػة عػػحيحة عممي ػػا ،كمتبعػػو عػػال ػػي عػػالج المػػرض ،كمس ػػئكلية
الطبيب عف لط العالج ت تقكـ بعفة مطمقة عمػ نػكع العػالج الػذم التػاره ،إت إذا ثبػت أنػو ػي
التياره العالج أظير جيالن ب عكؿ العمـ كالفف الطبي

ي2

.

فــو الس ـ اق نفســو قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة بلنــو " إذا رػػاـ الطبيػػب بمػػزج الػػدكاء
بمحمكؿ الطراطير بدت مف الماء المقطر الذم يتعػيف مزجػو يػو إنػو يكػكف رػد ألطػ سػكاء كػاف رػد

كرع ي ىذا اللط كحده أـ اشترؾ معػو الممػرض يػو ،كبالتػالي كجبػت مسػاءلتو ػي الحػالتيف ،كألف

استيثاؽ الطبيب مف كنو الدكاء الذم يجب أف يناكلو المريض مقاـ بذؿ العناية ي شفائو ،كبالتالي
إف تقاعسػو عػف تحريػو كالتحػرز يػو كاتحتيػاط لػو يعػد إىمػات يلػالؼ كػؿ ركاعػد المينػة كتعاليميػا

كعمية يتحمؿ كزرهي. 3

سلفاد ةن حلـك أف عمػ الطبيػب اتبػاع األعػكؿ العمميػة التػي تتفػؽ مػع القكاعػد الطبيػة
المعرك ة كالمستقرة ي عمـ الطب مع المالحظة ب ف عمـ الطػب دائمػا ػي حالػة تطػكر كاكتشػا ات،

كيجب عمػ الطبيػب أف يػداكـ ػي الحعػكؿ عمػ المعمكمػات الطبيػة الحديثػة ،كبمفيػكـ آلػر يجػب

عميو اتباع األعكؿ العممية الحديثة ،كات اعتبر أنو لج إل طرؽ عالجية تلم عنيا أررانو.
األةر الرانو -اللزام ب اجب الح طة الححر أرناء ايل ار طر قة العالج"
عمػ ػ الطبي ػػب كاج ػػب ع ػػاـ ػػي كع ػػفة لمع ػػالج كى ػػك م ارع ػػاة كاج ػػب الحيط ػػة ،كأب ػػرز ع ػػكر

الحيطة كالحذر بش ف تنفيذ العػالج تظيػر ػي عػدـ التناسػب بػيف ألطػار العػالج كالمػرض ،يجػب
أف يكػػكف اللطػػر المتكرػػع مػػف العػػالج متناسػػبا مػػع الم ازيػػا العائػػدة ،لػػذلؾ عم ػ الطبيػػب أف يسػػتبعد

( )1عالء الديف لميس ،مرجع سابؽ ،ص.169
( )2محكم ػػة مع ػػر اتبتدائي ػػة  : 1944/10/3المحام ػػاة ،س ،26رر ػػـ ،55ص 131مش ػػار إلي ػػو ل ػػدل ،محم ػػد

سامي الشكا ص. 45

( )3النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،331لسنة  40رتائية ،العادر بتاريخ .1970/4/20
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العػػالج الػػذم يمكػػف أف يػػؤثر عمػ حيػػاة الم ػريض ،كأف يجػػرل مكازنػػة بػػيف ألطػػار العػػالج كألطػػار
المرض كاإللالؿ ي المكازنة يعتبر لطا يرتب مسؤكلية الطبيب

ي1

ىذا كرد تطمب قياء اإلسالـ ي الطبيب الحاذؽ أف يراع

.

ػر أىميػا
ػي عالجػو عشػريف أم ا

رػػكة الم ػريض ،كمػػدل مقاكمتػػو لممػػرض ،كالنظػػر ػػي رػػكة الػػدكاء كدرجتػػو ،كالمكازنػػة بينػػو كبػػيف رػػكة

المػػرض ،كأف يعػػال باألسػػيؿ األسػػيؿ ػػال ينتقػػؿ مػػف العػػالج بالػػػذاء إل ػ العػػالج بالػػدكاء إت عنػػد
تعػػذره ،كت ينتقػػؿ إلػ ػ الػػدكاء المرك ػػب إت عنػػد تع ػػذر الػػدكاء البس ػػيط ،مػػف س ػػعادة الم ػريض عالج ػػو
باألغذية بدؿ األدكية ،كات يككف رعػده إ ازلػة تمػؾ العمػة قػط بػؿ إزالتيػا ت يػؤمف معيػا حػدكث عمػة

ألرل أععب منيا ،أبقاىا عم حاليا كتمطيفيا ىك كاجبي. 2
رالراً -ةرحمة نقص الةلابعة أ نقص ا شراف الرقابة:

إذا كانت مرحمة متابعػة العػالج كالررابػة كاإلشػراؼ ىػي المرحمػة األليػرة ػي العػالج إت أنيػا
ي الكرت الحالي تشكؿ أىمية رعكل لعكعا مع استعماؿ أدكية عم رػدر كبيػر مػف الفاعميػة

كاللطػػكرة ،ك ػ

الحػػاتت اللطيػػرة يقػػكـ الطبيػػب بنفسػػو بكتػػع أسػػمكب إش ػراؼ كالررابػػة ػػي تنفيػػذ

العالج ،كاذا أغفؿ أك أىمؿ كاجبات الحيطة كاليقظة أك لػـ يقػـ باتبػاع األعػكؿ العمميػة المقػررة ػي
مراربػػة العػػالج كمتابعػػة مريتػػو يعػػد مرتكبػػا للطػ يسػتكجب مسػػؤكليتو ي ، 3أمػػا األعمػػاؿ التػػي تػرتبط
بالعمميػػات الجراحيػػة يجػػب عمػ الطبيػػب لكػػي يتفػػادل مػػا يمكػػف أف يترتػػب عمػ العمميػػة مػػف نتػػائ

كمتاعفات مف جية ،كحت يت كػد كيطمػئف عمػ سػالمة المػريض كلركجػو مػف الػيبكبػة كالتلػدير
مف جية ألرل ،ك كثي ار مػا نسػمع بػ ف مريتػان لػـ يقػـ مػف الػيبكبػة بعػد إجػراء العمميػة ،لػذلؾ كجػب
عمػ ػ الطبي ػػب اإلشػ ػراؼ عمػ ػ أ ار ػػة المػ ػريض كسػ ػؤالو حتػ ػ يطم ػػئف أف حال ػػة المػػريض تس ػػير كم ػػا

يجػبي ، 4ىػػذا مػػا أكدتػػو المػادة ( )11مػػف المػػذكرة التمييديػػة لمشػركع الميػػف العػػحية عمػ أنػػو " ت
يجكز إلراج المػريض مػف المؤسسػة العػحية التػي يتمقػ

ييػا العػالج إت إذا كانػت حالتػو العػحية

تسم بذلؾ طبقا ل عكؿ الطبيبة المتعارؼ عمييا".
قــد قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة " بإدانػػة جػراح عػػف جريمػػة إعػػابة لطػ إلىمالػػو ػػي
اإلشراؼ عم المريتة ك اتمتنػاع عػف زيارتػو لممريتػة التػي أجػرل ليػا عمميػة كحػت ككا ػؽ عمػ
نقميػػا إلػ منزليػا ػػكر اتنتيػػاء مػػف العمميػػة ،كامتنػػع عػػف زيارتيػػا عنػػدما طمػػب منػػو ذلػػؾ ،عممػػا بػ ف
( )1محمد سامي الشكا ،مرجع سابؽ ،ص 46.بكلرس بمعيد ،مرجع سابؽ ،ص.22
( )2أسامة رايد ،مرجع سابؽ ،ص.255

( )3محمكد القبالكم ،مرجع سابؽ ،ص ،92عبد القادر بف تيشو ،مرجع سابؽ ،ص.117
( )4ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص120
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األعػكؿ العمميػػة الطبيػػة تقتػ

ػػي مثػػؿ ىػػذه العمميػات بإبقػػاء المريتػػة تحػػت المالحظػػة تػرة كا يػػة

لمت كػػد مػػف عػػدـ حعػػكؿ متػػاعفات ،كاذا سػػم لمم ػريض باتنع ػراؼ إل ػ منزليػػا ػػي حالػػة الت كػػد
مف سالمة العممية ،كاف ذلؾ شريطة أف يكل الطبيب مالحظة المريتة بالمركر عمييا" ي. 1

رابعاً -اسليدام آشت أجيزة صـح ة د ن عمـم كـاف بطر قـة اسـلعةال أ د ن اليـاح اشحل اطـات

الةشـرع الفمسـط نو فـو الةـادة ي20
الكف مة بةن حد ث ضرر ةن جراء ىحا اشسـلعةال ،اعلبـر
ّ
البند الياةس ةن الةحكرة اللةي د ة لةشر ع الةين الصح ة "ب ف استلداـ اآلتت العحية دكف
عمػػـ كػ و
ػاؼ بيػػا أك دكف اتلػػاذ اتحتياطػػات الكفيمػػة بمنػػع حػػدكث تػػرر" مػػف ربيػػؿ اللط ػ العػػحي
كاألجيزة الطبية ي عمـ الطب كثيرة كمتفرعة ب نكاع التلعػص ،منيػا أجيػزة تعػكير أشػعة لكا ػة

أج ػزاء الجسػػـ ،كمنيػػا أجي ػزة تعػػكير أكثػػر درػػة تكتشػػاؼ أم ػراض معينػػو ،كمنيػػا أجي ػزة تسػػتلدـ
لعػػالج األسػػناف كمنيػا مػػا يسػػتلدـ ػػي تحميػػؿ الػػدـي ، 2إت أف اسػػتلداـ ىػػذه األجيػزة دكف عمػػـ كػ و
ػاؼ
بيا أك استلدميا بطريقة غير سممية تعكد بالترر عم المػريض ىـحا ةـا اسـلقر عم ـو القضـاء

الفرنســو حيػػث ا تػػرض لطػ الطبيػػب بمجػػرد حػػدكث التػػرر نتيجػػة اسػػتعماؿ ىػػذه األجي ػزة ،كذلػػؾ
بالنظر إل التقدـ الكبير الذم أحدثو العمـ ي ىذا المجاؿ كالتزاـ الطبيػب ػي ىػذا العػدد ىػك التػزاـ

بتماف سالمة المريض ،ألف استلداـ ىذه األجيزة يمق عميو بالحرص كالعنايػة ػي إجرائيػا عم ـو

قضت الةحـاكم الفرنسـ ة بـلن " عػدـ اكتشػاؼ الكسػر ػي العػكرة التػي ألػذت باألشػعة ت يمكػف أف
يحمؿ إت عم أحد أمريف كالىما مكجب لممسؤكلية الطبية .إما أنو أىمؿ ي تحرل كجو الدرة ػي
رراءة العكرة ،كاما أنو يفتقر إل اللبرة الفنية المطمكبة ي األلعائي.

ح ــث أدانــت الةحكةــة الفرنسـ ة بتػػاريخ  1972\7\1األلعػػائي الػػذم سػػر األشػػعة تفسػػي ار
يلتمػػؼ بكتػػكح عػػف الكارػػع ،ألف تككينػػو العممػػي كدرػػة تلععػػو ت يتفقػػاف مػػع الكرػػكع ػػي مثػػؿ ىػػذا

اللط

ي3

كذلؾ حددت المػادة ( )20مػف المػذكرة التمييديػة لمشػركع الميػف العػحية ػي البنػد الثػاني

عمػ أنػػو "،يعػػد مػػف ربيػػؿ اللط ػ العػػحي إج ػراء العمميػػات الجراحيػػة التجريبيػػة كغيػػر المسػػبكرة عم ػ

اإلنسػػاف بالملالفػػة لمقكاعػػد المنظمػػة" ،مػػف ربيػػؿ اللط ػ العػػح

يعتبػػر الطبيػػب الػػذم يجػػرل أم

تجربة عممية مستلدما جسـ اإلنساف أنو مػف ربيػؿ اللطػ الطبػي .إش أن الباحـث ـرم بػ ف المش ٌػرع
كاف لديو عشكائية ي التيار عكر اللط العػحي كػكف ىػذا البنػد يعتبػر جريمػة بكا ػة أركانيػا كت

تعبػػر عػػكرة لملط ػ العػػحي بػػؿ يعتبػػر جريمػػة عمديػػة ،حيػػث إف ىنػػاؾ نع ػان يجػػرـ اسػػتلداـ جسػػـ

اإلنسػػاف لمتجػػارب العمميػػة حيػػث نعػػت المػػادة ( )13الفق ػرة الثانيػػة مػػف المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع
( )1النقض الجنائي – الطعف ررـ ( ،)2537السنة ( )32رتائية -العادر بتاريخ .1963/6/11
( )2عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص . 40بكلرس بمعيد ،مرجع سابؽ ،ص. 97

( )3مشار إليو لدل عالء الديف لميس ،مرجع سابؽ ،دكف ذكر ررـ الحكـ ،ص .160
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الميػػف العػػحية عم ػ أنػػو "يحظ ػر إج ػراء أبحػػاث أك تجػػارب عم ػ اإلنسػػاف إت بعػػد الحعػػكؿ عم ػ
ترليص بذلؾ".

الةطمب الرانو
النل جة ا جراة ة
تعتبر النتيجة اإلجرامية العنعر الثاني مف عناعر الركف المادم كى تنـ عف تػرر ،ك
إذا كاف الجػزاء ػي الجػ ارئـ العمديػة ت يتكرػؼ بالتػركرة عمػ تحقيػؽ التػرر ،ألف القعػد ػي ىػذا

النكع ىك الركف األساسي لتكريع العقكبة ،عم عكس ذلػؾ يمػزـ لقيػاـ المسػؤكلية الجزائيػة ػي الجػرائـ
غير العمدية ك قا لمقكاعد العامة أف يترتب عم نشاط الجاني نتيجة تػارة ،كت عقػاب عمػ الشػركع

بالنسػػبة ليػػذه الج ػرائـ التػػي العب ػرة ييػػا أساسػػا بتحقيػػؽ نتيجػػة ،إت أف ىنػػاؾ مػػف يػػرل أنػػو ت داعػػي

لتطمب شرط الترر ي بعض الحاتت التػي تقتتػ المحا ظػة عمػ المعػمحة المحميػة ربػؿ كرػكع
الترر
األ ل

ي1

كمنيا جرائـ اللطر التي ت تنشئ تر انر لاعاني. 2

كالتػػرر ال ػػذم يمك ػػف أف يحػػدث لممػ ػريض م ػػف جػػراء سػػمكؾ الطبي ػػب يتمث ػػؿ ػػي حـــالل ن،

إذا تحققت الك اة سئؿ الجاني عف جريمة غيػر عمديػة ك قػا لػنص المػادة ( )218مػف رػانكف

ررـ  74لسنة  ،1936يقابميا مادة ( )343مف رانكف ررـ  16لسنة  ،1960الحالة الران ة إذا نجـ
عػػف سػػمككو المسػػاس بسػػالمة جسػػد المجنػػي عميػػو سػػئؿ عػػف جريمػػة إيػػذاء غيػػر عمػػدم ك ق ػان لػػنص

المػػادة( )244 ،243مػػف رػػانكف ررػػـ  74لسػػنة  1936يقابميػػا ،المػػادة ( )344م ػف رػػانكف ررػػـ 16
لسنة 1960ي. 3

( )1يكسؼ أديب ،مرجع سابؽ ،ص22

( )2ج ػرائـ التع ػريض لملطػػر ىػػي التػػي يكتفػػي ييػػا المشػ ٌػرع بػػ ف يترتػػب عمػػ سػػمكؾ اإلج ارم ػ لطػػر عمػػ الحػػؽ
كالمعمحة محؿ الحماية الجزائية ،كذلؾ دكف استمزاـ الترار الفعمػي أك النتيجػة اإلجراميػة ،أحمػد حسػاـ طػو تمػاـ،
تعريض الػير لملطر ي القانكف الجنائي "دراسة مقارنة" ،دار النيتة العربية ،.2004 ،ص10
( )3نص المادة  218مف رانكف ررػـ  74لسػنة  1936عمػ أف" كػؿ مػف تسػبب ػي مػكت شػلص ألػر بػيػر رعػد
مف جراء عممة بعدـ احتراز أك حيطة أك اكتراث عمال ت يبمع درجة اإلىماؿ الجرمي.
نعت المادة  343مف رانكف العقكبات ررػـ  16لسػنة  1960عمػ "مػف سػب مػكت أحػد عػف إىمػاؿ كرمػة احتػراز أك
عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة.
نعت المادة  243مف رانكف ررـ  74لسنة  1936المطبؽ بقطاع غزة كؿ مف أتػ عػال مػف األ عػاؿ اآلتيػة بطػيش
أك إىماؿ مف ش نو أف يعرض حياة إنساف لملطر أك بعكرة يحتمؿ معيا أف يمحؽ بشلص ألر
" ق " عال شلعا الذ عم نفسو معالجتو معالجة طبية أك جراحية أك
" ك " عرؼ أك ردـ أك باع أك ناكؿ أم شلص عالجا أك مادة سامة أك لطرة أك جنية
المادة  "344إذا لـ ينجـ عف لط المجرـ اإليذاء كالذيف نعت عمية المادة . 335 ،333
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إت أف نص المادة ()243مف رانكف  74لسنة  1936لـ يشػترط كرػكع التػرر بػؿ اكتفػ

باحتمػاؿ كرػػكع التػػرر كبالتػالي يػػك يقػيـ المسػػؤكلية عمػ الطبيػػب بػػػض النظػر عمػ كرػكع التػػرر
كى ما يعبر عنيا بجرائـ اللطػر ،وذزا ٌعنيى أن الاشي ّش أساد قايع األعايا والتصيشفاث الخطيش
لسااٌت األشخاص من النتائح العاسة قبل وقىعها

ي1

كىذا تكجو محمكد مػف المش ٌػرع ػي القػانكف ررػـ

( )74لسنة .1936

رعيف عم النحك اآلتي:

كعم ذلؾ سيقكـ الباحث بتقسيـ ىذا المطمب إل

الفرع األ ل :النلائج الةلرلبة عم الج ارئم الغ ر عةد ة.
الفرع الرانو :الضرر النالج عن السم ك ا جراةو.
الفرع األ ل
النلائج الةلرلبة عم الجرائم غ ر العةد ة
كتتطمب القكاعد العامة لقياـ المسؤكلية الطبية الجزائية عف جريمة اللط غير العمدم ش نو ي
ي2

ذلؾ الشلص العادم ،رياـ رابطة نفسية بيف السمكؾ اللاطئ كالنتيجة اإلجرامية المترتبة عمية

إذ

إف العالرة النفسية بيف إرادة الطبيب كالنتيجة رابطة ميمة ي تحمؿ الطبيب نتيجة عمة ،حيث
ي3

بدكنيا ت تتحقؽ المسؤكلية عف لطئو

كتتلذ عكرتيف عم النحك اآلتي:

أ ش -ارلكاب الطب ب يطل طب ا عدم ل ق النل جة.
ران ا -ارلكاب الطب ب يطلً طب اً ل ق النل جة ة عدم قب ليا
أٔال -اسذكاب انطثٛة خطأ طثٛا ٔػذو ذٕقغ انُرٛجح :
اللط ػ بػيػػر تكرػػع يتحقػػؽ إذا لػػـ يتكرػػع الشػػلص أف سػػمككو رػػد يػػؤدل إل ػ تحقيػػؽ ىػػذه

النتائ غيػر المشػركعة ،مػع عممػو أنػو كػاف يجػب عميػو ك ػ إمكانػو أف يتكرعيػا

ي4

أك بمعنػ آلػر

( )1أحمد حساـ طو تماـ ،مرجع سابؽ ،ص.10
( )2نظ ػػاـ تك ي ػػؽ المج ػػالي ،ش ػػرح ر ػػانكف العقكب ػػات – القس ػػـ الع ػػاـ-د ارس ػػة تحميمي ػػة ػػي النظري ػػة العام ػػة لمجريم ػػة ك
المسؤكلية الجزائية ،دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع 2010 ،ص.362
( )3محمد عبحي نجـ ،شرح رانكف العقكبات –القسـ العاـ ،ص.312

( )4أحم ػػد تح ػػي س ػػركر ،الكس ػػيط ػػي ر ػػانكف العقكب ػػات القس ػػـ الع ػػاـ ،الطبع ػػة اللامس ػػة ،دار النيت ػػة العربي ػػة،
 ،1991ص  ،457ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص396
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لمكؿ اإلرادة عف تكرع النتيجة غير المشركعةي، 1كتفترض ىذه العكرة رياـ الطبيب بارتكػاب نشػاط
طبػػي لػػاطئ ،كعػػدـ تكرعػػو ك ػػاة الم ػريض أك إعػػابتو ب ػ ذل ػػي كرػػت كػػاف باسػػتطاعتو تكرػػع تمػػؾ

النتيجة ،بػؿ كػاف كاجبػو ذلػؾ ككنيػا أمػ انر محتمػؿ الكرػكع ك قػان لممجػرل العػادم ل مػكر كػ ثر لنشػاطو
اللاطئ،

ي2

عدـ تكرعو يؤدل إل أف سمككو يككف مشكبا بالتقعير ك الرعكنة ،كى إحدل عكر

اللط غير العمدم المنشئ لممسؤكلية الجزائية ك أطمؽ عمييا شراح القانكف( اللط البسػيط أك غيػر

الكاعي)ي. 3

كت يكفػ مجػػرد اتحتمػػاؿ البسػػيط لحعػػكؿ ىػػذه النتػػائ  ،كانمػػا يجػب تػػال عػػف ذلػػؾ تػكا ر

أكب ػػر م ػػف مج ػػرد اتحتم ػػاؿ كى ػػك م ػػا يعب ػػر ب ػػالتكرعي، 4ح ـــث أدانـــت ةحكةـــة صـــمح غـــزة بلـــار

2003/11/13م أحـــد األطبـــاء بتيم ػػة اإلىم ػػاؿ المعار ػػب عميي ػػا بالم ػػادة ( / 243ىػ ػػ) م ػػف ر ػػانكف
العقكبات لسنة 1936ـ ،كالذم أدل إل بتر يد طفمة كاف يعالجيا مف مرض بسيط أعػاب رئتييػا ػ
كرػػد رالػػت ػ إحػػدل حيثياتيػػا ػ إف إ تػػاء سػػمككو إلحػػداث البتػػر الػػذم كرػػع لممجنػػي عمييػػا لعػػدـ
تكرعو تمؾ النتيجة ،بينما كاف مف كاجبو ك ي مقدركه تكرعيا كعدـ اإلرداـ عم السمكؾ المؤدم إلييا
بما ت يتجاكز الحيطة الكاجبةي. 5

شاَٛا  -اسذكاب انطثٛة خطأ طثٛا ٔذٕقغ انُرٛجح يغ ػذو قثٕنٓا :
كيسػػم

اللط ػ مػػع التكرػػع ،ك يتحقػػؽ إذا تكرػػع الشػػلص النتػػائ غيػػر المشػػركعة لسػػمككو

حيث إنو ي اإلمكاف تجنبيا دكف أف يسمؾ سمككا يؤدل إل تفادل كركعيا ،كيتمثؿ ذلؾ ي عدـ
اتحتياط كالتحرز كاإلىماؿ كالتفريط كعدـ اتنتباه بالتكرع

ي6

.

كتفترض ىذه العكرة إتياف الطبيب لط ن طبيان كتكرعو حعكؿ ك ػاة المػريض ،أك إعػابتو

بػ ذل كنتيجػة لػػذلؾ ،إت أنػو لػػـ يقبػؿ بتمػػؾ النتيجػة كيظػػف لال ػان لمحقيقػػة ب نػو باإلمكػػاف تجنبيػا ،كمػػع
( )1كزية عبد الستار ،اللط الػير عمدم ،ص.73
( )2محمكد نجيب حسن  ،شرح رانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص.620
( )3كامؿ السعيد ،شرح األحكاـ العامة ي رانكف العقكبات ،دراسة مقارنو ،دار الثقا ة لمنشػر كالتكزيػع،2009 ،
ص.112

( )4أحمد تحي سركر ،مرجع سابؽ ،ص ،458م مكف محمػد سػالمة ،رػانكف العقكبػات ،القسػـ العػاـ ،الطبعػة
الثالثة  ،1990دار الفكر العربي ،ص .202
( )5القتية ررـ ( )99 / 3909عم غزة المقابمة لمقتية ررـ ( )99 / 907شرطة الرماؿ ،عبد لقادر عػابر
جرادة المسؤكلية القانكنية عف اللط الطبي ي التشريع الفمسػطيني ،كررػة عمػؿ بعنػكاف ألطػاء الفحكعػات الطبيػة

– حكميا الشرعي كالقانكني ،الجامعة اإلسالمية بػزة 5 ،مايك  ،2012ص.11

( )6عكض محمد ،رانكف العقكبات –القسـ العاـ ،لسنة  200بدكف سنة نشر .ص .210
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ذلؾ تقع النتيجة المتكرعة ،إما ألف الطبيب لـ ي لذ اتحتياطات الالزمة لمنعيا عم اإلطالؽ ،أك
ألنػ ػو تح ػػكط لمنعي ػػا تحكط ػػا غي ػػر ك ػػاؼ كم ػػا ل ػػك اعتم ػػد عمػ ػ ميارت ػػو لتفاديي ػػا كل ػػـ تس ػػعفو تم ػػؾ

الميػػارات ،يسػػم

ػػي ىػػذه الحالػػة باللط ػ ال ػكاعي أك الجسػػيـ ،حيػػث إف سػػمككو يكشػػؼ عػػف مػػدل

استيتاره الشديد كربكلو بمػػامرة غيػر مقبكلػة عمػ عػحة كجسػد المػريض ارػد اإلرادةي، 1كعمػ الػرغـ
مف استيتاره الشديد بالمرت

ػإف المسػؤكلية الجزائيػة التػي تقػاـ عميػو ىػي لطػ غيػر عمػدم شػ نو

ش ف أم شلص عادل أك شلص ذك تلعص ملتمؼ ،نتفؽ مع القكؿ معو أنو مػف المنطػؽ أف
ت ييعامػػؿ الطبيػػب مثمػػو مثػػؿ المتيػػكريف مػػف التلععػػات األلػػرل ،كأف ت تقتعػػر عقكبػػة الطبيػػب
عمػ الجريمػػة غيػػر العمديػػة عمػ أسػػاس اللطػ الػكاعي بػػؿ تتػػميف أم رػػانكف ملػػتص بالمسػػؤكلية

الطبية أف يقيـ المسؤكلية عم أساس الجريمة العمدية عم أساس القعد اتحتمالي ،متلميان بذلؾ
عمػػا تقتتػػيو القكاعػػد العامػػة مػػف ت ػكا ر إرادة الفعػػؿ باإلتػػا ة إل ػ تكرػػع النتيجػػة كربػػكؿ الملػػاطرة
كاتكتفاء بإرامتو عم أساس تكرع النتيجػة دكف اشػتراط القبػكؿ بيػا ،كأف يكػكف القعػد اتحتمػالي

متك ار إذا تكرع الطبيب إمكاف حدكث اتعتداء ك ثر لفعمو ثـ أردـ عميو حػامالن عػبء حدكثػو كاف لػـ
يقبؿ بوي. 2

الفرع الرانو

الضرر النالج عن السم ك ا جراةو
ي3

أٔال -ياْٛح انضشس

كالتػػرر الطبػػي ىػػك "حالػػة ناتجػػة عػػف عػػؿ طبػػي أدل لممسػػاس بجسػػـ الشػػلص بتعريتػػو

ل ذل " أك بمعن آلر "حالة ناتجة عف عؿ طبي مست األذل بجسـ الشلص يستتبع ذلؾ نقص
ي حاؿ الشلص أك ي عكاطفو كمعنكياتو ،كالترر الحادث بالمرت رد يككف ناتجان عف عؿ أك

سمكؾ أجرم بطريقة لاطئة ( عؿ إيجابي لاطئ) أك رد يككف ناتجان عف إىماؿ عؿ يجػب القيػاـ بػو
ي4

( عؿ سمبي ميمؿ أك متركؾ) لمنع حدكث المتاعفات المتكرعة .

( )1منير حنا ،المسؤكلية الجزائية ل طباء كالعيادلة ،اإلسكندرية ،دار المطبكعات الجامعية ،1989 ،ص25
ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.396

( )2مؤيد محمد القتاة ك م مكف سعيد ابك زيتكنة ،مرجع سابؽ ،ص.31
( )3ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ ر ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف الملالف ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المدني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البريط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني رر ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ  36لس ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة  1944ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الثاني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
"الترر" ب نو :المكت أك اللسارة أك التمؼ الذم يمحؽ بمػاؿ ،أك سػمب ال ارحػة أك األتػرار أك السػمعة أك مػا يشػبو

ذلؾ مف ترر أك اللسارة تنتفاء عفة اللعكمة

()4ىشاـ رج ،األلطاء الطبية ،مرجع سابؽ ،ص.125
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قـد اسـلقرت ةحكةـة الـنقض الةصـر ة ػػي حكػـ ليػا "عمػ أف التػرر يعػد ركنػا مػف أركػػاف
المسؤكلية ،كأف ثبكتو يعتبر شػرطا تزمػا لقياميػا ،كأف كرػكع التػرر مسػ لة مكتػكعيو ت ررابػو ييػا

لمحكمػة الػنقض كلكػف الشػركط الكاجػب تكا رىػا ػػي التػرر مسػ لة رانكنيػو تلتػع لررابتيػا
اذفاقُا ػهٗ اٌ ْزا انذكى ٚخص انجاَة انًذَٗ اال اَح ًٚكٍ ذقسٛى انضشس

"ي1

ٔيععغ

شاَٛا  -إَٔاع انضشس:
يتحقػػؽ التػػرر الطبػػي بػ ف يمحػػؽ المػريض أك ذكل المػريض المتػػك

لسػػارة كىػ نكعػػاف :لسػػارة

مادية كلسارة معنكية أم ينقسـ الترر إل " ترر مادم ""ترر معنكم" أككمييما معا
 -3انضشس انًاد٘:
ٔىػػك التػػرر الػػذم يعػػيب الشػػلص ػػي جسػػده كمالػػو ،كىػػك رسػػماف تػػرر جسػػدم متمثػػؿ

بػػاألذل الػػذم يعػػيب جسػػـ اإلنسػػاف كإزىػػاؽ ركحػػة أك إعػػابتو بعاىػػة دائمػػة أك مؤرتػػة أك تشػػكه لحػػؽ

بوي 2كترر مادم يعيب المتترر يتمثؿ ي نفقات العالج التػي أنفقيػا ك ػ إتػعاؼ ردرتػو عمػ

الكسب أك انعداـ القدرة أعال كيطمؽ عميو ترر مالي ،كيمكف تملػيص أىػـ األتػرار الماديػة عمػ

س ػػبيؿ المث ػػاؿ ،مع ػػاريؼ ع ػػالج كنفق ػػات شػ ػراء أدكي ػػو كاإلرام ػػة بالمستش ػػف

كنفق ػػات م ار ػػؽ م ػػع

المريض لعكعا إذا كاف يعكؿ أسرة ،كلػو كسػب محػدد ،أتػرار تمحػؽ بمػف كػاف يعػيميـ المػريض

المتك  ،كعم الكرثة إثبات ب ف مكرثيـ كاف يعيميـ عم نحك مستمر كدائـ ،كأنو لك كاف عمػ ريػد

الحيػػاة سػػيككف مسػػتم ار ػػي نفقتػػو عمػػييـ ػػي الحاتػػر كالمسػػتقبؿ أك المع ػاب ،التكرػػؼ عػػف الكسػػب
كالعمؿ ،مما يؤدل إل إتعاؼ المستكل المعيشي ،كغيرىا مف اإلتراري. 3

 -1انضشس انًؼُٕ٘:
إذا كاف الترر المػادم يعػيب الشػلص ػي حػؽ أك معػمحة ماليػة ،ػإف التػرر المعنػكم
أك األدب ػػي ى ػػك ت ػػرر يع ػػيب المت ػػركر ػػي األحاس ػػيس كالمش ػػاعر أك ى ػػك الت ػػرر ال ػػذم يس ػػبب

لإلنساف ألما نفسيا كجسديا ،ي. 4كرد عرؼ الترر ب نو ىك الػذم ت يعػيب الشػلص ػي مالػو كانمػا
يعػػيب معػػمحة ماليػػةي 5كأىػػـ اإلتػرار األدبيػػة عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ ،تػػرر يتمثػػؿ بػػاأللـ الػػذم لحػػؽ

بػػالمريض أك ذكم الم ػريض أك المتػػك  ،أت ػرار نفسػػية تمحػػؽ بػػالمريض نتػػاج التشػػكه ،كعػػدـ رػػدرة
( )1النقض المدني -الطعف ررـ  -4039لسنة  74رتائية -العادر بتاريخ .2005/5/8
( )2كائؿ عساؼ ،مرجع سابؽ ،ص .13ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .266
( )3السيد عبد الكىاب ،مرجع سابؽ ،ص .88عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص.74
( )4ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص.267

()5عبد الرازؽ احمد السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.864
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التعايش مع المجتمع جػراء ىػذه العاىػة ،تػرر نفسػي متعمػؽ بالجمػاؿ ك يمحػؽ بالمريتػة لعكعػان

إذا كانػػت تػػاة لػػـ تتػػزكج ،تػػرر نفسػػي يمحػػؽ بػػالمريض نتػػاج عجػػز دائػػـ يعػػيبو بمشػػاعره رػػي أنػػو
أعب عالة عم المجتمع(. 1
شانصا -ششٔط انضشس:
 -3أن ك ن الضرر ةحققا :
أم أف يكػػكف ثابتػػا ككارعػػا ي ، 2كأف يكػػكف التػػرر ػػي المسػػتقبؿ متػ كػػاف محقػػؽ الكرػػكع

ي3

بمعنػ أف يكػػكف التػػرر حاعػال كمحسػػكما بالمسػػتقبؿ ،التػرر الحاعػػؿ تػػرر متػيقف مػػف كركعػػو
ػػي الحػػاؿ ك ػ المسػػتقبؿ ،ك بمعن ػ آلػػر أف يكػػكف التػػرر ت يقبػػؿ ات ت ػراض بػػؿ ت بػػد أف يكػػكف

حقيقػػة كارعػػة ي ، 4كمسػ لة كرػػكع التػػرر مسػ لة كارعيػػة يرجػػع األمػػر ييػػا إلػ تقريػػر راتػػي المكتػػكع
الذم يقيـ بناء عمػ مػا ردمػو المتػركر مػف أدلػة اإلثبػات الملتمفػة ،لػذلؾ حكػـ بإدانػة الطبيػب الػذم
امتنػػع عػػف كعػػؼ العػػالج المعيػػكد ،بػػرغـ تعميمػػات معيػػد السػػرطاف ،ممػػا أدل إل ػ إج ػراء ج ارحػػة
أعبحت حتمية لممريض بعد عدة شيكر ،يذا اتمتناع أ قد المريض بعػض الفػرص بالشػفاء أك ػي
التحسف ،كىذه الفرص كاف كانت تئيمة إت أنيا مع ذلؾ ليست ا تراتية (احتماليو) بؿ محققة ي. 5
ي. 5
مثاؿ ذلؾ إذا ما راـ طبيب بملالفػة األعػكؿ الطبيػة أثنػاء ريامػة بػإجراء عمميػة جراحيػة لمػريض ػي
عينيو اتثنتيف ،إف الترر الثابت كالحاؿ عدـ إبعار المريض بشكؿ كم

ػي الحػاؿ ،أمػا التػرر

المحقؽ الكركع بالمستقبؿ ىك إتاعة رعة عالجػو ،كعػدـ ردرتػو عمػ الكسػب ػي المسػتقبؿ ،ػإذا
كانت الدعكل الجزائية ستقاـ عم أساس اإلعابة اللط

إف الدعكل المدنية ستقاـ عم التعكيض

عف الترر المػادم كالمتمثػؿ ػي قػداف بعػره كالتػرر األدبػي ،مػا لحػؽ المػريض مػف عاىػة دائمػة
كألـ نفسي.

 -1أٌ ٚكٌٕ انضشس شخصٛا يثاششا:
كالترر المباشر الذم يككف نتاج الفعؿ اللط مباشرة كت تتدلؿ ي إحداثو أ عػاؿ ألػرل،

تقكـ بقطع عالرة السببية بينو كبيف النتيجة اإلجرامية ،كت تقكـ المسؤكلية بنكعييا عف التػرر غيػر
( )1عالء لميس ،مرجع سابؽ ،ص.177
( )2كائؿ عساؼ ،مرجع سابؽ ،ص.13
( )3منعكر عمر المعايطة ،مرجع سابؽ ،ص.59
( )4شريؼ الطباخ ،مرجع سابؽ ،ص.228

( )5عبد المنعـ داكد ،النظرية العامة لممسؤكلية الطبية (اللط كالترر) ،1987 ،ص.29
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المباشػػر ،كانمػػا تقػػكـ عػػف التػػرر المباشػػر قػػط ،كالتػػرر المباشػػر ممكػػف أف يكػػكف متكرعػػا أك غيػػر
متكرع الحدكث ي المستقبؿ ،كيتبيف الفارؽ بينيمػا ػي أف المسػؤكلية العقديػة ت تقػكـ عمػ التػرر

المباشػػر الػيػػر متكرػػع عمػ عكػػس المسػػؤكلية التقعػػيرية ،إنيػػا تقػػكـ عمػ التػػرر المباشػػر المتكرػػع
كغير المتكرع ألنو ي المسؤكلية العقدية يتحدد التزاـ المديف بالترر المباشر المتكرع عال

ي1

.

الةطمب الرالث
رابطة السبب ة ب ن اليطل النل جة
لل ض ح العالقة ب ن اليطل النل جة ،باللالو لرل ب الةسـؤ ل ة الجزائ ـة ،لنـا ل الباحـث
بلنا ل ىحا الةطمب ةن يال ل رالرة فر ع عم النح اآللو:
الفرع األ ل :ةفي م رابطة السبب ة.
الفرع الرانو  :انقطاع رابطة السبب ة ل ج د السبب األجنبو.
الفرع الرالث :ةع ار رابطة السبب ة فو اللشر

القضاء الفمسط نو.

الفرع األ ل
ةفي م رابطة السبب ة
لكػػي تترتػػب المسػػؤكلية الجزائيػػة عم ػ الطبي ػب تبػػد مػػف إسػػناد النتيجػػة إل ػ لطػػا الطبيػػب،

كيكػػكف ذلػػؾ بالبحػػث عػػف العالرػػة بػػيف الفعػػؿ المرتكػػب كالنتيجػػة كالتػػي يعبػػر عنيػػا بعالرػػة أك رابطػػة
السػػببية.

عالرػػة الس ػببية ىػػي العم ػة التػػي تكت ػ مػػا كػػاف لملط ػ الطبػػي مػػف نعػػيب ػػي إحػػداث
ي2

الترر لممريض ،حيث أنو ت يكفي لترتيب المسؤكلية الجزائية تكا ر ركني اللط كالترر .

فو حلـك قضـت ةحكةـة الـنقض الةصـر ة بق ليـا":مػف المقػرر أف رابطػة السػببية ركػف ػي
جريمة اإلعابة كالقتؿ اللط كى تقتت

أف يككف اللط متعال بالجرح أك القتؿ اتعاؿ السػبب

( )1سػػمير األكدف ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .128د منعػػكر عمػػر المعايطػػة ،مرجػػع سػػابؽ ،ص 61ريحػػو كمػػاؿ،
مرجع سابؽ284 ،

( )2رءكؼ عبيد ،السببية ي القانكف الجنائي ،دراسة تحميمػو مقارنػو ،الطبعػة الثانيػة ،دار الفكػر العربػي ،1966
ص .5 ،4
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بالمسػػبب بحي ػػث ت يتعػػكر كر ػػكع الج ػػرح أك القتػػؿ بػي ػػر ري ػػاـ ىػػذا الحك ػػـ مم ػػا يتعػػيف إثب ػػات تػ ػكا ره
باتستناد إل دليؿ ني لككنو مف األمكر الفنية البحتة

"ي 1

.

ٔفعع ٙانسععٛاس َفسععّ قضععد تععأٌ جريمػػة اإلعػػابة اللطػ ت تقػػكـ رانكنػػا إت إذا كػػاف كرػػكع

الجرح متعال بحعكؿ اللط مف المتيـ اتعاؿ السػبب بالمسػبب بحيػث ت يتعػكر حعػكؿ الجػرح

لػػك لػػـ يقػػع اللطػ ػػإذا انعػػدمت رابطػػة السػػببية انعػػدمت الجريمػػة لعػػدـ تػكا ر أحػػد العناعػػر القانكنيػػة
ي2

المككنة ليا" .

ف

صف عالقة السبب ة ك ف لم اسليالصيا ةن ال اقعة ةن ىـو الجيـة الةي لـة

بحلك ،قضت ةحكةة الـنقض الةصـر ة بق ليـا ":إف رابطػة السػببية عالرػة ماديػة تبػدأ بالفعػؿ التػار
الذم رار و الجاني ،كترتبط مف الناحية المعنكية بما يجب أف يتكرع مف النتائ الم لك ة لفعمو إذا مػا
أتػاه عمػدان ،كثبػكت ريػاـ ىػذه العالرػة مػف المسػائؿ المكتػكعية التػي ينفػرد راتػي المكتػكع بتقػػديرىا
مت

عؿ ػي شػ نيا إثباتػا كنفيػا ػال ررابػة لمحكمػة الػنقض عميػو مػا داـ رػد أرػاـ رتػاءه ػي ذلػؾ

مػػف أسػػباب سػػائػة تػػؤدل إل ػ مػػا انتي ػ إليػػوي . 3قضــت بلنــو" مػػف المقػػرر أنػػو يكفػػي لت ػكا ر رابطػػة
السػػببية بػػيف لطػػا المػػتيـ كالتػػرر الكارػػع أف تسػػتلمص المحكمػػة مػػف كارعػػة الػػدعكل أنػػو لػػكت اللط ػ
المرتكػػب لمػػا كرػػع التػػرر ،ككػػاف مػػا أكرده الحكػػـ المطعػػكف يػػو يتػكا ر بػػو اللطػ ػػي حػػؽ الطػػاعف،
كتتحقؽ بو رابطة السببية بيف ىذا اللط كبيف النتيجة ي. 4

كلكػف بجانػب األسػباب التػي تػػؤدم إلػ تػكا ر عالرػة السػػببية بػيف النتيجػة كاللطػ المرتكػػب
ىناؾ أسباب أجنبية تقطع ىذه العالرة كبالتالي يترتب عم ذلؾ انتفػاء المسػؤكلية الجزائيػة ،مػا ىػي

ىذه األسباب؟ ىذا ما سيقكـ الباحث بتكتيحو.

( )1النقض الجنائي – الطعف ررـ  -3134لسنة  67رتائية -العادر بتاريخ  .2005 -3 -17النقض الجنائي
– الطع ػػف رر ػػـ  -12239لس ػػنة  64رت ػػائية – الع ػػادر بت ػػاريخ  ،1999-12-4ال ػػنقض الجن ػػائي -الطع ػػف رر ػػـ
 – 14173لسنة  65رتائية – العادر بتاريخ 2004-3-4
( )2الػػنقض الجنػػائي -الطعػػف ررػػـ  -756لسػػنة  25رتػػائية – العػػادر بتػػاريخ .1956-2-7الػػنقض الجنػػائي-
الطعػػف ررػػـ  -1148لسػػنة  40رتػػائية -العػػادر بتػػاريخ.1970-11-8الػػنقض الجنػػائي -الطعػػف ررػػـ -31881

لسنة  69رتائية -العادر بتاريخ 2006-12-20
( )3النقض الجنائي ،الطعف ررـ  9841لسنة  70رتائية ،تاريخ الجمسة  ،2003/3/18الطعف ررـ ،20181
لسػ ػػنة  70رتػ ػػائية تػ ػػاريخ الجمسػ ػػة  ،2008/4/13الطعػ ػػف ررػ ػػـ  ،31179لسػ ػػنة  70رتػ ػػائية ،تػ ػػاريخ الجمسػ ػػة
2008/10/5

()4النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،29625لسنة  59رتائية ،تاريخ الجمسة .1995/3/7
58

الفرع الرانو
انقطاع رابطة السبب ة ل ج د السبب األجنبو
قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة بلنــو" لمػػا كػػاف األعػػؿ أف المػػتيـ ت يسػ ؿ إت عػػف الفعػػؿ
الذم ارتكبو مت كرع ذلؾ الفعػؿ ،إت أف الشػارع كرػد تكرػع حعػكؿ نتػائ غيػر مقعػكدة لػذاتيا ك قػان

لممجػػرل العػػادم ل مػػكر ،لػػرج عػػف ذلػػؾ األعػػؿ كجعػػؿ المػػتيـ مسػػؤكتن عػػف النتػػائ المحتممػػة لعممػػو
مت ػ كػػاف ػػي مقػػدكره أك كػػاف مػػف كاجبػػو أف يتكرػػع حعػػكليا عم ػ أسػػاس أف إرادة الفاعػػؿ تبػػد أف
تكػػكف رػػد اتجيػػت نحػػك الفعػػؿ كنتائجػػو الطبيعيػػة ،كلػػذا بػػات مػػف المقػػرر أف المػػتيـ يس ػ ؿ عػػف جميػػع

النتػائ المحتمػؿ حعػكليا نتيجػػة سػمككو اإلج ارمػي ،مػػا لػـ تتػدالؿ عكامػؿ أجنبيػػة غيػر م لك ػة تقطػػع

رابطة السببية بيف عؿ الجاني كالنتيجة" ي. 1

أةا القضاء الفمسط نو فمم لطرق نيائ ا لةرل ىحه األسباب ،كلكف بالنظر إل النعكص
الفمسطينية نجد أف المػادة ( )181مػف القػانكف المػدني الفمسػطيني لعػاـ  2012تػنص عمػ أنػو " إذا
أثبت الشلص أف الترر رد نش عف سػبب أجنبػي ت يػد لػو يػو كقػكة رػاىرة أك لطػا مػف المتػركر

أك لطػػا مػػف الػيػػر ،كػػاف غيػػر ممػػزـ بتعػػكيض ىػػذا التػػرر مػػا لػػـ يكجػػد نػػص أك اتفػػاؽ يقتػػي بػيػػر
ذلؾ".
كعم ذلؾ سيقكـ الباحث بتكتػي األسػباب التػي تنفػي ريػاـ المسػؤكلية تجػاه الطبيػب ،كىػي
عم النحك اآلتي:
أ ش -الق ة القاىرة يالحادث الفجائو .
ران ا -يطا الةضر ر.
رالرا -يطا الغ ر.
أ ش -الق ة القاىرة يالحادث الفجائو :
عرفت ةحكةة النقض الةصر ة القكة القاىرة ب نيا" ىي العامؿ الػذم بسػمب الشػلص إرادتػو

يرغمو عم إتياف عمؿ لـ يرده كلـ يممؾ لو د عا "ي. 2

( )1النقض الجنائي ،الطعػف ررػـ  ،2703لسػنة  50رتػائية ،تػاريخ الجمسػة 1981/4/19مكتػب نػي  _32ررػـ
الجزء_  _1ررـ العفحة .380

( )2النقض الجنائي– الطعف ررـ  -489لسنة  29رتائية -العادر بتاريخ 1959/2/20
59

عرفو الفقو بلنيـا العامػؿ الطبيعػي غيػر اإلنسػاني كالػذم يتميػز بػالعنؼ أكثػر ممػا يعػؼ
بالمفاج ة كيسلر اإلنساف ي إنتاج حدث يعتبر إجراميا لك كاف الذم حققو إنساف ،كمػف ىػذا القبيػؿ

أف تيب عاعفة ثمجية سكاء بمقدمات أك بدكف مقدمات تجػرؼ ػي طريقيػا إنسػانان عمػ سػف جبػؿ
كتمقي بو عم

ي1

آلر يقع عريعا مف جراء ذلؾ .

تنتف ػػي المس ػػؤكلية الجزائي ػػة ػػي ح ػػاؿ تػ ػكا ر ى ػػذه الحال ػػة بش ػػرط أت يك ػػكف لمج ػػاني ي ػػد ػػي

حعكلو أك ي ردرتو عم منعػو ،فـو حلـك قضـت ةحكةـة الـنقض بق ليـا" مػف المقػرر أنػو يشػترط
لتػكا ر حالػػة الحػػادث القيػػرم أت يكػػكف لمجػػاني يػػد ػػي حعػػكلو أك ردرتػػو عمػ منعػػو ،ػػإذا اطم نػػت
المحكم ػػة إلػ ػ تػ ػكا ر اللطػ ػ ػػي ح ػػؽ الط ػػاعف كأكردت ع ػػكرة اللطػ ػ ال ػػذم كر ػػع من ػػو كرتب ػػت عمي ػػو

المسػػؤكلية ػػإف ذلػػؾ مػػا ينفػػي معػػو القػػكؿ بحعػػكؿ الكارعػػة ػػي حػػادث ريػػرم

ي2

فــو السـ اق نفســو

قضت بلنو " :مت كجدت القكة القاىرة كتكا رت شرائطيا ي القانكف ،كانت النتيجػة محمكلػة عمييػا،
كانقطعت عالرة السببية بينيا كبيف اللطػ كامتنعػت المسػؤكلية عمػف ألطػ إت إذا ك ىػكف لطػؤه بذاتػو
جريمة" ي. 3
 شر ط الق ة ا لقاىرة أ الحادث الفجائو:قضت ةحكةة النقض الةصر ة بلنو "تكا ر الحادث القيرم بشرائطو اثر انقطاع عالرة السببية بػيف

النتيجػة كاللطػ " ي . 4قضـت بــلن "انقطػاع عالرػة السػببية بػيف اللطػ كالتػرر بػالقكة القػاىرة امتنػػاع
مسػػئكلية الملطػػئ إت إذا كػػاف لطػػؤه بذاتػػو جريمػػة"

ي5

قضــت بلنــو" يشػػترط تعتبػػار الحػػادث رػػكة

راىرة ،عدـ إمكاف تكرعو أك استحالة د عو إذا تلمؼ أحد ىذيف الشرطيف انتفػت عػف الحػادث عػفة
القػػكة القػػاىرة كت يمػػزـ تعتبػػاره ممكػػف التكرػػع أف يقػػع ك قػػا لمم ػ لكؼ مػػف األمػػكر ،بػػؿ يكفػػي لػػذلؾ أف
تشير الظركؼ كالمالبسات إل احتمػاؿ حعػكلو كت يشػترط أف يكػكف المػديف رػد عمػـ بيػذه الظػركؼ

( )1رمسػػيس بينػػاـ ،النظريػػة العامػػة لمقػػانكف الجنػػائي ،منش ػ ة دار المعػػارؼ ،1971 ،ص .977كبجػػدر اإلشػػارة

إلػ تعريػػؼ محكمػػة الػػنقض الفرنسػػية "ب نيمػػا كػػؿ حػػادث لػػارجي يحػػدث جػ ة ،ػػال يسػػتطيع الشػػلص تكرعػػو كدرأه

مشار إليو لدل ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص292
( )2النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،21540لسنة  65رتائية ،تاريخ الجمسة .2004/4/22
( )3النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،1092لسنة  39رتائية ،تاريخ الجمسة .1969/6/30

( )4النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،6054لسنة  58رتائية ،العادر بتاريخ 1988/12/1
( )5النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،1092لسنة  39رتائية ،العادر بتاريخ 1969/6/30
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إذا كانػػت ت تلفػػي عم ػ الشػػلص شػػديد اليقظػػة ألف عػػدـ إمكػػاف التكرػػع الػػالزـ لتػػك ر القػػكة القػػاىرة
يجب أف يككف مطمقا ت نسبيا المعيار مكتكعي ت ذاتي" ي. 1

ح ث سلفاد ةن األحكام السابقة أنو يشترط ي القكة القاىرة لكي تنتفي معيا رابطة السببية ثػالث
شركط:
الشرط األ ل :عدـ إمكانية تكرعو مف ربؿ الطبيب
الشرط الرانو :أت يشكؿ لط الطبيب بذاتو جريمة
الشــرط الرالــث  :أف يسػػتحيؿ د عيػػا إذا تػكا رت ،ػػإذا أمكػػف تكرػػع الحػػادث حتػ لػػك اسػػتحاؿ د عػػو لػػـ
يكف ركة راىرة أك حادثان جائيان كالعكس عحي  ،بمعن أنػو إذا أمكػف د ػع الحػادث حتػ لػك اسػتحاؿ
تكرعو لـ يكف ركة راىرة أك حادثان جائيان

ي. 2

كمف التطبيقػات القتػائية عمػ ذلػؾ نجػده ػي معػرض الػدعكل التػي عرتػت عمػ ةحكةـة

ةصــر الكم ــة الــحث جــاء ف يــا بلنــو" حيػػث كػػاف طبيػػب مدرسػػة رػػد أجػػرل كشػػفا عم ػ أحػػد الطمبػػة
لمنظر ي إعفائو مف األلعاب الرياتية مقر ار أف رمبو سػميـ كت داعػي إلعفائػو ،ك ػي ذات يػكـ كػاف
الطالب يقكـ بالتمرينات الرياتية سقط مػشيا عميو كتك ي كررر الطبيب الشرعي بعد تشري الجثة

أف الطالب كاف لديو استعداد لمك اة الفجائية مف الحالة الميمفاكية التي اعطحبت بثقب بيتاكم ي
القمػػب كأنػػو مػػف الممكػػف أف تكػػكف الك ػػاة رػػد نش ػ ت عػػف ىػػذه الحالػػة المرتػػية قػػط دكف أف يكػػكف
ل لعاب الرياتية دلؿ ي حدكثيا ،قتت المحكمة أماـ ىذا التقرير بإعفاء الطبيب

ي. 3

ران ا -يطل الةضر ر:
مػف األسػباب التػي تنفػي المسػػؤكلية كتقطعيػا بػيف الفعػؿ كالنتيجػػة ىػك لطػ المجنػي عميػػو أك

المتركر ،بمعن

أنو إذا كاف السبب الذم أدل إل إحداث النتيجة ىك سبب المجنػي عميػو كحػده

ينا تنقطع المسؤكلية كت يترتب عم

عؿ الطبيب أم مسؤكلية رانكنية ،كلكػف يجػب أف يكػكف لطػ

المجني عميو كحده ىك الذم أحدث النتيجة اإلجراميػة ،كىػذه العػكرة تقػع ػي حالػة أف يقػكـ المجنػي
( )1النقض المدني ،الطعف ررـ  ،20133لسنة  77رتائية ،العادر بتاريخ 2010/4/27
النقض المدني ،الطعف ررـ  ،761لسنة  70رتائية ،العادر بتاريخ 2002/5/28
النقض الجنائي ،الطعف ررـ  – 77لسنة  72رتائية ،العادر بتاريخ 2002/11/28
( )2النقض المدني ،الطعف ررـ  ،190لسنة  34رتائية ،تاريخ الجمسة . 1968/12/19

( )3معػػر الكميػػة ػػي  ،1935/2/4لسػػنة  66رتػػائية ،ص  189مشػػار إليػػو لػػدل ريػػاض حنػػا ،النظريػػة العامػػة
لممسؤكلية الطبية ،مرجع سابؽ ،ص .583
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عميو باتمتناع عػف تنػاكؿ األدكيػة التػي أكػد الطبيػب تناكليػا حسػب الكعػفة الطبيػة كامتنػاع المجنػي

عميو أك المريض أدل إل حدكث متاعفات عم أثرىا سػاءت عػحتو أك أدت إلػ ك اتػو أك كػاف
المجنػػي عميػػة رػػد ألفػػي عم ػ الطبيػػب أحػػد األم ػراض المعػػاب بيػػا ،كرػػد يتعػػارض ىػػذا المػػرض مػػع
األدكيػة التػػي رػػد يعػػفيا لػػو الطبيػػب ممػػا أدل إلػ سػػكء ػػي حالتػػو العػػحية ،كىػػذه الحػػاتت كحػػاتت

أل ػرل إذا ثبػػت ب ػ ف النتيجػػة مػػا كانػػت لتحػػدث لػػكت لط ػ الم ػريض تنقطػػع عالرػػة السػػببية بػػيف عػػؿ
الطبيب كالنتيجة ،كت يترتب أم مسؤكلية عم الطبيب

ي1

.

ىحا ةا أكدلـو ةحكةـة الـنقض الةصـر ة فـو حكـم ليـا بقكليػا " :كمػا مػف المقػرر أف لطػا
المجني عميو يقطع عالرة السببية مت استػرؽ لط الجاني ككاف كا يا إلحداث النتيجة "

ي2

كىناؾ عكرتاف تستػراؽ لط المجني عميو للط الجاني:
الص رة األ ل  :اسلغراق أحد اليطل ن اليطل األير
الص رة الران ة :أن ك ن يطل ةشلرك
الص رة األ ل  :اسلغراق أحد اليطل ن اليطل األير
إذا استػرؽ أحػد اللطػ يف اللطػ اآللػر لػـ يكػف لملطػ المسػتػرؽ أم أثػر ،ػإف كػاف لطػ

الطبيب استػرؽ لط المريض كانت مسؤكلية الطبيػب كاممػة ت يلفػؼ ييػا لطػ المػريض ،أمػا إذا
كػػاف لطػ المػريض اسػػتػرؽ لطػ الطبيػػب ،ينػػا تنقطػػع العالرػػة السػػببية بػػيف عػػؿ الطبيػػب كالنتيجػػة
اإلجرامية

كيستػرؽ أحد اللط يف اللط اآللر ي حالتيف:
الحالة األ ل  :إذا كاف أحد اللط يف يفكؽ كثي ار ي جسامتو اللط األلري ، 3كتطبيقا لذلؾ

اسلقر حكم ةحكةة النقض عم أنو" إذا كػاف لطػ المجنػي عميػو احشػا إلػ درجػو يتالشػ معيػا
لط الجاني إنو يجب لط الجاني بما ت يستكجب مسؤكلية عميو"ي. 4

( )1ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص 303
( (2النقض الجنائي ،الطعف ررـ ،1755 ،لسنو 55رتائية ،تاريخ الجمسة  ،1985-10-3مكتب ني – 36
ررـ الجزاء  ،1ررـ العفحة .810
( (3منير رياض حنا ،النظرية العامة لممسؤكلية الطبية ،مرجع سابؽ ،ص.588

( (4الػػنقض الجنػػائي ،الطعػػف ررػػـ 1755 ،لسػػنو 55رتػػائية ،تػػاريخ الجمسػػة1985 ،-10-3مكتػػب نػػي – 36
ررـ الجزاء  ،1ررـ العفحة .810
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ح ث قررت ةحكةة النقض الةصر ة فو حكم ليا " ت يلمػ المػتيـ مػف المسػؤكلية بمعنػ
أف لط المجني عميو ت يسقط مسئكلية المتيـ ماداـ ىذا اللط – عم مػا ىػك الحػاؿ ػي الػدعكل
– لـ يرتب انتفاء األركاف القانكنية لجريمتي القتؿ اللط كاإلعابة اللط المنسكبيف إل المتيـ"

ي. 1

فو حلك قضت ةحكةة ا سلئناف الفمسط ن ة بق ليا" لقـد اسـلقر الفقـو القضـاء أنـو إحا

كان يطل الةجنو عم و فاحشا إل درجة لالش ةعيا يطل الجـانو ،ف نـو جَّـب يطـل الجـانو ةـا
سل جب انلفاء الةسؤ ل ة الجزائ ة ،بعبارة أيـرم ف نـو حـل ةحـل يطـا الجـانو فـو لحةـل لبعـة

الحادث ،لعلبر كةا ل كان قد انفرد د نو ب حداث النل جة النيائ ة اللو كان ةكن أن لحدث ةن
يطل الةصاب الجس م فو حق نفسو "

ي2

.

الحالة الران ة  :إذا كاف احد اللط يف ىك نتيجة اللط اآللر.
إذا كػػاف لط ػ الم ػريض ىػػك نتيجػػة لطػػا الطبيػػب كاسػػتػرؽ لطػػا الطبيػػب لطػػا الم ػريض ككنػػو لط ػ ن

مركب ػان مػػكت لط ػ الطبيػػب مػػا كػػاف لط ػ الم ػريض ،كاعتبػػر ػػي ىػػذه الحالػػة ىػػك كحػػده الػػذم احػػدث
النتيجة اإلجرامية كتككف مسؤكلية الطبيب مسؤكلية كاممةي. 3

الص رة الران ة :أن ك ن اليطل ةشلركاً
قضت ةحكةة النقض فو حكم ليا بقكليػا " ت ينػاؿ مػف مسػؤكلية الطػاعف أف يكػكف اللطػ
الذم أدل إل كركع الحادث مشتركا بينو كبيف اآللريف ما داـ أف لط اآللػريف ت ينفػ لطػ ه كت
يستػرروي. 4

بمعن أنو إذا لـ يحدث أف يستػرؽ لط عم حساب اللطػ اآللػر بقػ كػؿ مػف اللطػ يف

مستقالن كأعب لمنتيجة اإلجرامية سبباف ىما عؿ كلط الطبيب ك عؿ كلط المجني عميو.
قضــت فــو الس ـ اق حالــو بلنــو" مػػاداـ يعػ

ػػي القػػانكف أف يقػػع الحػػادث بنػػاء عم ػ لط ػ

شلعيف ملتمفيف أك أكثر ت يسكغ ي ىذه الحالػة القػكؿ بػ ف لطػ أحػدىـ يسػتػرؽ لطػا اآللػر أك
ينفي مسؤكليتو

ي5

.

( )1النقض الجنائي -الطعف ررـ  -24321لسنة  67رتائية -العادر بتاريخ 2006/7/25
النقض الجنائي -الطعف ررـ  -20349لسنة  67رتائية -العادر بتاريخ 2006/1/19

()2النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،98لسنة  ،1992تاريخ الجمسة .1992/9/27
( (3منير رياض حنا ،النظرية العامة لممسؤكلية الطبية ،مرجع سابؽ ،ص.588
( (4النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،4949لسنو 45رتائية ،تاريخ الجمسة ،1986-3-5مكتب نػي  – 37ررػـ
الجزاء  ،1ررـ العفحة .342

( )5النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،1332لسنة  ،28رتائية تاريخ الجمسة .1959/1/27
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فو الةعن حالو أكدت بلن" اللط المشترؾ ػي نطػاؽ المسػؤكلية الجزائيػة ت يلمػي المػتيـ

مف المسؤكلية"ي. 1

رالرا -يطل الغ ر:
قررت ةحكةو النقض الةصر ة بلن "رابطة السببية كركف مف أركاف ىذه الجريمػة تتطمػب
إسناد النتيجػة إلػ لطػ الجػاني كمسػاءلتو عنيػا طالمػا كانػت تتفػؽ كالسػير العػادم ل مػكر ،كمػا أنػو

مػػف المقػػرر أف لط ػ الػيػػر يقطػػع عالرػػة السػػببية مت ػ اسػػتػرؽ لط ػ الجػػاني ،ككػػاف كا يػػا بذاتػػو

إلحداث النتيجة"ي. 2
كلتكتي ذلؾ تبد مف تناكؿ ىذه النظريات:
 -1نظر و لعادل األسباب:
ظيػػرت ىػػذه النظريػػة ػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر عمػ يػػد الفقيػػاء األلمػػاف ،ك ػ مقػػدمتيـ

الفقيػػو األلمػػاني " ػػكف ببػػرل " كمؤداىػػا أف كػػؿ سػػبب لػػو دلػػؿ ػػي إحػػداث النتيجػة ،ميمػػا كػػاف بعيػػدا
يعتبػر مػف األسػباب التػي أحػػدثت النتيجػة ،جميػع األسػباب متكا ئػة ككػػؿ كاحػد منيػا يعتبػر سػببا ػػي

إحداثػػو كيكػػكف لمسػػبب دلػػؿ ػػي إحػػداث النتيجػػة ،إذا كػػاف لػػكته ،لمػػا كرػػع التػػرر ،كيع ػ إسػػناد
النتيجة لكؿ عؿ مف األ عاؿ أك العكامؿ المتدالمة كتجد ىذه النظرية تبريرىا ي أنو مػاداـ أف عػؿ

الجاني كاف كاحدا مف بيف العكامؿ التي ساىمت ي إحداث النتيجة اإلجراميػة ،يػك إذف سػبب ألنػو
أعط لمعكامؿ األلرل التي ساىمت معو عالحية إلحداث النتيجة لمتحقؽ مف تكا ر رابطو السببية

بػػيف السػػمكؾ كالنتيجػػة اإلجراميػػة ك قػػا ليػػذه النظريػػة إذا كانػػت النتيجػػة التػػي حػػدثت مػػا كانػػت لتحػػدث

لكت سمكؾ الجػاني ،ك عمػ ىػذا األسػاس إذا أطمػؽ "ا" النػار عمػ "ب" نقػؿ األليػر إلػ المستشػف

كنتيجة للط طبػي أثنػاء العمميػة ػارؽ الحيػاة ،ينػا يعػد "ا" مسػؤكتن عػف الك ػاة ألف سػمككو كػاف أحػد

العكامؿ ،كما يعد الطبيب الذم أجرل العممية مسؤكتن أيتا ألف سمككو ساىـ ي إحداث النتيجةي. 3

( )1النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،29625لسنة  59رتائية ،تاريخ الجمة .1995 /3/7
( )2النقض الجنائي ،الطعف ررـ  -10646لسنة  66رتائية -العادر بتاريخ  ،2004.-5-3النقض الجنائي-
الطعػف ررػـ  -187لسػنة  68رتػائية – العػػادر بتػاريخ  ،2003-3-10الػنقض الجنػائي – الطعػف ررػػـ -1475
لسنة  68رتائية -العادر بتاريخ.2004-2-9

( )3م ػ مكف محمػػد سػػالمة ،رػػانكف العقكبػػات ،القسػػـ العػػاـ ،مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة ،1990 ،ص ،105سػػاىر
إبراىيـ شكرم الكليد ،مرجع سابؽ ،ص ،258عميرة ريد،مرجع سابؽ ،ص.54
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 اشنلقادات اللو جيت ليحه النظر ة:ىذه النظرية تؤدل إل نتائ غير عادلة إذا كاف سمكؾ الجػاني مرتبطػان بالنتيجػة اإلجراميػة

بربػػاط تػػعيؼ ك ػ ف يكػػكف عػػؿ الجػػاني رػػد أحػػدث إعػػابة طفيفػػة ثػػـ نقػػؿ المعػػاب إل ػ المستشػػف
كنتيجة للط طبي ارؽ الحياة ،ينا ليس مف العدالة أف يساؿ الجاني عف ك اة المجني عميوي. 1

 -2نظر ة السبب الةالئم الكافو:
استيد ت ىذه النظريػة تال ػي العيػكب كاتنتقػادات التػي كجيػت إلػ نظريػة تعػادؿ األسػباب،

حيث سعت أف يككف ليا طابع رانكني ت طابع مسفي ،حت تككف أكثػر مالءمػة مػع ركاعػد القػانكف

الجنػػائي كارت اربػػا مػػف تحقيػػؽ مبػػدأ العدالػػة ،قػػد تكعػػمت إل ػ نطػػاؽ معقػػكؿ لممسػػؤكلية الجزائيػػة يمػػا
يتعمػؽ بعالرػػة السػػببية تحقيقػا لمعدالػػة بعيػػدا عػػف اإلتسػاع الػػذم يؤالػػذ المػتيـ البػػرمء كالتتػػييؽ الػػذم
يؤدم إل إ الت المتيـ المذنب.

نظريػػو السػػببية المالئمػػة تقػػرر بدايػػة أف النتيجػػة اإلجراميػػة ىػػي ثمػرة لمجمػػكع العكامػػؿ التػػي

أسػػيمت ػػي إحػػداثيا ،انطالرػػا مػػف الميػػداف الػػذم رسػػمت معالمػػو نظريػػة تعػػادؿ األسػػباب ،إت أنػػو ت
يعػ اتعتػػداد بجميػػع العكامػػؿ التػػي تػػؤدل إل ػ النتيجػػة ،كانمػػا يجػػب اترتعػػار منيػػا عم ػ العكامػػؿ

التي تعتبر بذاتيا كا يو كمالئمة لحدكثيا ،كى تككف كذلؾ إذا كانت تؤدل إلػ النتيجػة ك قػا لمسػير
العادم ل مكر

لكف السببية تنتفي بيف الفعػؿ كالنتيجػة إذا سػاىمت ػي إحػداثيا – إلػ جانػب نشػاط الجػاني
– عكامؿ شاذة غير متكرعو ك قا لمحياة العادية – كما ي حالة أف يجرح الفاعؿ المجني عميو جرحا

بسيطا ي ذراعو ،كينقؿ إل المستشف لتمق العالج يتك

مععكرا بتيار كيربػائي ،ػإف مسػؤكلية

الجػػاني أك الفاعػػؿ تقػػؼ عنػػد الشػػركع ػػي القتػػؿ إذا تػكا ر القعػػد ،ألف عالرػػة السػػببية ت تتػكا ر ك قػػا
لي ػػذه النظري ػػة ب ػػيف ع ػػؿ الج ػػاني كتحق ػػؽ النتيج ػػة بي ػػذه الكيفي ػػة ،ألن ػػو ل ػػيس م ػػف شػ ػ ف إح ػػداث ج ػػرح
بشػػلص ،ك قػػا لممجػػرل العػػادم ل مػػكر أف يفت ػ إل ػ ك ػػاه عػػف طريػػؽ عػػعؽ كيربػػائي كمػػف ثػػـ

تدلؿ عامؿ شاذ رطع رابطة السػببية ،أمػا ك قػا لنظريػة تعػادؿ األسػباب ػإف الجػاني يسػ ؿ عػف رتػؿ

()1عبد العظيـ كزير ،شرح رانكف العقكبات ،الطبعػة الثالثػة ،دار النيتػة العربيػة ،2004 ،ص .278منعػكر
عمر المعايطة،مرجع سابؽ ،ص ،62ريحو كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص294
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تػاـ إذ إف تػدلؿ عامػػؿ شػاذ – كحريػػؽ المستشػف – ػػي حػدكث النتيجػػة ت يقطػع عػػمة السػببية بػػيف
عؿ الجاني كالك اة

ي1

.

 ةع ار اللفرقة ب ن النلائج الةلل فة الشاحة:النتائ اإلجرامية ي عالرتيا بالسمكؾ ،أما أف تككف م لك ة أك شاذة ،كيتحدد ىذا النكع تبعا

لنكع العكامؿ التي رارنػت السػمكؾ أك أعقبتػو كعممػت معػو عمػ النتيجػة ،يػذه العكامػؿ نفسػيا إمػا أف
تككف م لك ة أك شاذة ،كالفيعؿ ي ككف عامؿ ما يعد م لك ا ال تقطع عالرة السػببية بػيف الفعػؿ ك

النتيجػػة أك يعػػد شػػاذا يقطعيػػا ،كىػػك العمػػـ أك التكرػػع ،مػػا أحػػاط بػػو العمػػـ أك التكرػػع يعػػد م لك ػان ،كمػػا
كاف محمكت عم درجة الندرة شاذ ،تابط العمـ كالتكرع مكتكعي ت شلعي.

ليس مف التركرم تعتبار الفعػؿ سػببا متكرعػا أف يتكرػع الجػاني نفسػو حػدكث النتيجػة ،بػؿ
يكفػ أف حػدكث النتيجػة م لك ػا بحكػـ المجػرل العػادم ل مػكر أك بتعبيػر آلػر ك قػا لتقػدير الشػلص

المعتاد كيتت مف ذلؾ أف عالرة ينظر إلييا مف الناحية المادية البحتة دكف المعنكية ،يقػدر مػدل
تك رىا ك قا لمدل تكرع النتيجة ي ذاتيا بػض النظر عما إذا كاف الجاني رد تكرعيا أك لـ يتكرعيػا،

ألف جي ػػؿ الفاع ػػؿ ين ػػت أثػ ػره ػػي مج ػػاؿ ال ػػركف المعن ػػكم ت ػػي مج ػػاؿ ال ػػركف الم ػػادم كعمػ ػ كج ػػو

اللعكص ي مجاؿ السببية.

 اش نلقادات اللو جيت إل ىحه النظر ة:ىػػذه النظريػػة تػػؤدل إل ػ الػػتحكـ إذ إف إمكػػاف الحػػدكث ك قػػا لممجػػرل العػػادم ل مػػكر مسػػالة

تقديرية تلتمؼ مف شلص آللر ،كت يع أف تبن أحكاـ القانكف الجنائي عم أساس تحكميي. 2

( )1إب ػراىيـ محمػػد إب ػراىيـ محمػػد ،عالرػػة السػػببية ػػي رػػانكف العقكبػػات "د ارسػػة تحميميػػة عم ػ تػػكء الفقػػو كالقتػػاء،
الناش ػػر دار النيت ػػة العربي ػػة الق ػػاىرة ،2007 ،ص ،18عب ػػدالعظيـ كزي ػػر ،مرج ػػع س ػػابؽ ،2004 ،ص،278

محمكد نجيب حسن  ،عالرة السببية ي رانكف العقكبات ،دار النيتة العربية ،1983 ،ص.57
( )2إبراىيـ محمد إبراىيـ محمد ،مرجع سابؽ ،ص ،20ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.161
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 -3نظر و السبب األق م:
أساس ىذه النظرية الفقو األلماني (كارؿ بيركير) كتقكؿ ىذه النظريػة بػ ف سػبب النتيجػة ىػك
العامؿ األركل اعميو كاألكثر إسيامان ي إحداثيا ،كتعتبر األسباب األلػرل مجػرد ظػركؼ سػاعدت

السبب األركل إت أنيا أسباب عارتة لـ تشكؿ النتيجةي. 1

بمعن أف العامؿ المسؤكؿ عف إحداث النتيجة ىك أركم العكامؿ التي تػدالمت إلحداثػو ،كت
يشترط أف يككف أركاىا مجتمعة بؿ يكف أف يككف أركل مف كؿ منيا عم حدة .
إذا تعػددت األسػباب كاسػتػرؽ لطػ جميػع األسػباب األلػرل ،إننػا نعتبػر بػ ف ىػذا السػبب
الذم أحدث النتيجة.
مك كػاف لطػ الطبيػب لطػ عمػديا كاأللطػاء األلػرل غيػر عمديػة ،أك كػاف لطػ الطبيػب

سػابقان كجميػػع األلطػاء الالحقػػة نتػػاج ىػذه اللطػ  ،نعتبػػر ػي الحػػالتيف لطػ الطبيػب اسػػتػرؽ جميػػع

اللط ىك السبب األركل إلحداث النتيجةي. 2

 -ؤيح عم ىحه النظر ة أنيػا تحعػر عالرػة السػببية ػي عامػؿ كاحػد يكػكف مسػؤكتن عػف النتيجػة

يػػض بعػر المسػػؤكلية عػف األسػػباب األلػرل ،كمػػا أنيػا تتعػارض مػػع كػرة المسػػاىمة الجزائيػة التػػي
تفترض تعدد الجناة ككحدة الجريمة كما أنيا لـ تتع تابطا لتحديد السبب األركلي. 3

 -4نظر ة السبب األي ر:
تقيـ ىػذه النظريػة تػابطا لعالرػة السػببية يتحػدد ك قػا لمعيػار زمنػي بحػت ،يػي ت تعتػد ػي

عكامؿ النتيجة بػير العامؿ األلير أك باألحرل نػير آلر العكامؿي. 4

بمعن أف العامؿ الػذم يكػكف سػببا لمنتيجػة ىػك ذلػؾ العامػؿ الػذم يسػبؽ النتيجػة مباشػرةي. 5
كتطبيؽ ىذا المعيار عم جريمة القتؿ مػثال يقػكد إلػ اعتبػار نشػاط الجػاني سػببان ػي ك ػاة المجنػي

عميو ،إذا كاف آلر العكامؿ تدلال ي التسمسؿ السببي المؤدل إلييا  .ػإذا لػـ يكػف العامػؿ األليػر،

ارتعرت مسؤكلية المتيـ عم الشركع ي القتؿ العمد.

( )1كائؿ عساؼ ،مرجع سابؽ ،ص ،107عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص.55
( )2ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص.295
( )3ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.159

( )4نظاـ تك يؽ المجالي ،مرجع سابؽ ،ص.299
()5عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص.55
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ىذه النظرية تفرؽ بيف عكامؿ النتيجة اإلجرامية تبعا لترتيب حدكثيا الزمنػي كتلمػع كعػؼ

السبب عم آلر ،ىذه العكامؿ تدلال ي التسمسؿ السببي المػؤدل إلييػا ،غيػر أنػو لػيس ثمػة أسػاس
كات ػ تعتبػػار العامػػؿ األليػػر ،يحتسػػب سػػببا لمنتيجػ ػة ،كلػػيس ثمػػة تفسػػير مقبػػكؿ كات ػ  ،لم ػػاذا
ينطكم ىذا العامػؿ عمػ ريمػو سػببيو أكبػر مػف ريمػو العكامػؿ السػابقة عميػو أك تدلمػو بقطػع التسمسػؿ

السببي بيف السمكؾ كبيف النتيجة

ي1

كيؤلذ عم ىذه النظرية أنيا تؤدل إلػ إ ػالت المجػرميف مػف

دائػرة العقػػاب ،يكفػ لكػػي يفمػػت مػػف العقػػاب أف يتػػع لطتػػو بحيػػث يكػػكف سػػمككو ىػػك السػػمكؾ ربػػؿ
األليري. 2

الفرع الرالث
ةع ار رابطة السبب ة فو اللشر

القضاء الفمسط نو

أ شً -رابطة السبب ة فو الق ان ن النافحة فو فمسط ن:
 -1رابطة السبب ة فو القان ن رقم  16لسنة  1160النافح فو الضفة الغرب ة:
باسػػتقراء نعػػكص رػػانكف القػػانكف ررػػـ  16لسػػنو  1960نجػػد بػ ف المشػ ٌػرع لػػـ يػػر تػػركرة
إليراد معيػار لػاص بعالرػة السػببية ،إذ رأل تػرؾ األمػر إلػ الفقػو كالقتػاء لمسػايرة اتتجػاه الحػديث
كعدـ شؿ يد القاتي كأف يعطيو المجاؿ ب ف يككف ح ار بما يتفؽ مع العدالة إت أنو ي نص المادة

( )345تبن نظرية تعادؿ األسباب بعكرة كاتحة.

حيػػث نعػت المػػادة  345عمػ أنػػو "إذا كػػاف المػػكت أك اإليػػذاء المرتكبػػاف عػػف رعػػد نتيجػػة

أسباب متقدمة جيميا الفاعؿ ككانت مستقمة عف عمة أك تنتماـ سبب عف عمة تماما عكرب.")..

كعمػ ذلػػؾ ػػإف عالرػػة السػػببية تتػكا ر إذا كػػاف الفعػػؿ الػػذم ارتكبػػو الفاعػػؿ ىػػك أحػػد العكامػػؿ

التػػي سػػاىمت ػػي النتيجػػة ،ػػإذا كجػػدت عكامػػؿ ألػػرل سػػاىمت ػػي النتيجػػة كػػالمرض السػػابؽ ػػإف
السببية تظؿ رائمة األسباب متساكية كت مبرر إلعطاء أحدىما ركة أكبر مف غيرىا .

الةطبق فو قطاع غزة:
 -2رابطة السبب ة فو قان ن العق بات رقم  74لسنة 1136
ّ
باستق ارء نص المػادة ( )221نجػد بػ ف المش ٌػرع رػد ألػذ بنظريػة السػبب األليػر ػي حػيف أنػو بػالرجكع
إل ػ نػػص المػػادة ( )219نجػػد ب نيػػا ت لػػذ ب ػ كثر مػػف نظريػػة ،فػػي الفق ػرة (ا) نجػػد ب نيػػا تتحػػدث عػػف

( )1نظاـ تك يؽ المجالي ،مرجع سابؽ ،ص299
( )2ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.260
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نظرية تعادؿ األسباب ،أما الفقرة (ج) تتحدث عػف نظريػة السػبب المتحػرؾ ،ك ػ الفقػرة األليػرة (د)
المشرع لـ يستقر عم نظرية كاحدةي. 1
تتحدث عف السبب المالئـ مما يتبيف ب ف
ٌ

ران ا -عالقة السبب ة فو القضاء الفمسط نو:
بعػد البحػػث ػي أحكػػاـ القتػاء الفمسػػطيني نجػد ب نػػو رػد ألػػذ بنظريػة السػػبب المالئػـ ،كذلػػؾ

تمشػػيا مػػع الفكػػر الحػػديث ،ح ــث قضــت ةحكةــة اســلئناف رام اه أنػػو " ػي جريمػػة القتػػؿ ت يكف ػ

إسػػناد عػػؿ القتػػؿ إل ػ الفاعػػؿ بػػؿ يجػػب إسػػناد ك ػػاة المجنػػي عميػػو عم ػ الفعػػؿ إت إذا كانػػت الكارعػػة
شركعا ي القتؿ إذا كاف القعد الجنائي متك انر ،كعميو إذا تدالمت عكامؿ أجنبيػة عػف عػؿ الجػاني
إف عال و السببية ت تنقطع بيف الفعؿ كالنتيجة إت إذا كانت ىذه العكامؿ غير م لك ة ،كيسػتكم ػي

ذلؾ أف تككف ىذه العكامؿ اللارجية سابقة عم الفعؿ الجرمي أـ تحقة أـ معاعرة

ي2

.

كىذا يعن أف عؿ الجاني مت كاف كا يا إلحداث النتيجػة الجرميػة ،ػإف مػف رػاـ بػو يعتبػر

مسػػؤكتن عػػف النتيجػػة الجرميػػة مت ػ كػػاف الفاعػػؿ أك الفعػػؿ اآلل ػر الػػذم انتػػـ إليػػو كسػػاىـ معػػو ػػي

إحداث النتيجة الجرمية متكرعػان كم لك ػان ػي المجػرل العػادم ل مػكر ،أمػا إذا كػاف شػاذا غيػر متكرػع
لممجرل العادم ل مكر يك يقطع عالرة السببية.

( )1المادة ( )221مف رانكف العقكبات ررـ  74لسنة "1936ت يعتبر الشلص انو رتؿ شلعا آلر إذا لـ تقع ك اة
ذلؾ الشلص اآللر لالؿ سنة كاحدة كيكـ كاحد مف حيف كركع سبب المكت".

كنعت المادة  219مف رانكف ررـ  74لسنة 1936عم " يعبر الشلص تسبب ي مكت شلص ألر ي كػؿ حالػة
مف األحكاؿ التالية كاف كاف عمة أك تركة ليس السبب المباشر كالكحيد الذم أ ت إل

المكت

" ا " إذا أكرع ترر جسمانيا بشلص آلر استكجب مكتو ،كت عبرة ي ىذه الحالة أذا كانت المعالجػة عػائبة أك
غير عائبة مادامػت رػد جػرت بسػالمة نيػة كبلبػرة كحػذؽ عػاديف ،أمػا إذا لػـ تتػكا ر سػالمة النيػة ػي المعالجػة التػي
كان ػػت الس ػػبب المباش ػػر ال ػػذم أ تػ ػ إلػ ػ الم ػػكت أك إذا لرج ػػت المعالج ػػة ب ػػدكف لبػ ػرة ،كح ػػذؽ ع ػػاديف ػػال يعتب ػػر

الشلص الذم أكرع الترر تسبب ي المكت
" ب " أذا أكرػػع بشػػلص ألػػر تػػر ار جسػػمانيا لػػيس مػػف ش ػ نو أف يقت ػ إل ػ المػػكت يمػػا لػػك أجػػرل الشػػلص
المتترر المعالجة الجراحية أك الطبية األزمة أك أتلذ اتحتياطات ألمقتتاه يما يتعمؽ ب سمكب معيشتو

" د " إذا كاف بفعمة أك تركة رد عجؿ ي مكت أم شلص معاب بمرض أك بترر جسماني مف ش نو أف يفتػ
إل

مكتو بدكف ذالؾ الفعؿ أك الترؾ.

" ق" إذا كػػاف الفعػػؿ أك التػػرؾ ت يفت ػ إل ػ المػػكت إت إذا ارتػػرف بفعػػؿ أك التػػرؾ مػػف ربػػؿ الشػػلص المقتػػكؿ أك
أشلاص آلريف.

( )2حك ػ ػ ػػـ محكم ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػتئناؼ المنعق ػ ػ ػػدة ػ ػ ػػي راـ اهلل ،ال ػ ػ ػػدعكل الجزائي ػ ػ ػػة رر ػ ػ ػػـ  756لس ػ ػ ػػنة  ،1998الع ػ ػ ػػادر
بتاريخ.1998/10/21
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مك أف (ب) تػرب (ج) بسػكيف ػي عػدره كأثنػاء إجػراء عمميػة لػو بالمستشػف تػك  ،ػاف

عالرة السببية ت تقطع بيف عػؿ (ب) كالنتيجػة التػي حػدثت جػراء عمػو كىػ ك ػاة (ج) كػكف التػدلؿ
الجراحي مف األمكر المتكرعة لممجرل العادم ،أما إذا تك

(ج) عم إثر انقالب سيارة اإلسعاؼ

اف عالرػة السػببية بػيف الفعػؿ كالنتيجػة ىنػا انقطعػت كػكف انقػالب سػيارة اإلسػعاؼ لػيس مػف األمػكر

المعتادة لممجرل العادم إت أف (ب) يحاسب عم الشركع.

ة حلك يميؿ الباحث إل األلذ بنظرية السػبب المالئػـ ككنيػا األنسػب مػف حيػث مكاكبتيػا

الةشـرع إلػ
إل الفكر الحديث كرربيا إل العدالة مقارنػة بنظريػة تعػادؿ األسػباب ،ةـن ىنـا نـدع
ّ
تكحيػػد النعػػكص بالمحا ظػػات الشػػمالية كالجنكبيػػة لكػػي يتػػاح لنػػا الحػػديث عػػف رػػانكف كاحػػد تحػػت
مسم رانكف العقكبات الفمسطيني مع تبني معيار نظرية السبب المالئـ.
الةبحث الرانو
الركن الةعن ث فو اليطل الطبو
انعععشاٍ انًؼُعععٕ٘ فععع ٙانجشًٚعععح ٛعععش انؼًذٚعععح يتمثػػؿ ػػي اللط ػ  ،ك يعػػرؼ اللط ػ ب نػػو اتجػػاه إرادة

الشلص إل إتياف سمكؾ لطر دكف القياـ بما ىك كاجب عميػو مػف التػدبر ك الحيطػة ،ك عميػو مػف
يفتي سمككو إل نتيجة إجرامية يككف مسؤكتن عنيا إذا ثبت أف سمككو يحمؿ معن تجاكز كاجبات

الحيطة ك الحذر حت ك لك أنو لـ يتكرع النتيجة اإلجرامية مت

ي1

كاف بكسعو أف يتكرعيا .

ك ي ىذا المبحث نتناكؿ عكر اللط غير العمػدم بعػكرة عامػة ،كمػف ثػـ نكتػ مكرػؼ

المش ػ ٌػرع ػػي ر ػػانكف رر ػػـ 74لس ػػنة  1936كالق ػػانكف رر ػػـ  16لس ػػنة  ،1960ك كي ػػؼ بن ػػا نس ػػتطيع
مالءمػػة ىػػذه النعػػكص عم ػ جريمػػة السػػمكؾ الطبػػي اللػػاطئ ،لعكعػػا أف ىػػذه النعػػكص عامػػة
تنطبػػؽ عم ػ اللط ػ بشػػكؿ ع ػػاـ لعػػدـ كجػػكد رػػانكف لػػاص ي ػػنظـ عالرػػة الم ػريض بسػػمكؾ الطبي ػػب

اللاطئ
كلمحػػديث عػػف عػػكر اللطػ غيػػر العمػػدم ستقسػػـ الد ارسػػة إلػ مطمبػػيف نتنػػاكؿ ػػي المطمػػب
األكؿ عكر اللط غير العمدم ي القػكانيف النا ػذة ػي رطػاع غػزة كالتػفة الػربيػة ك ػ المطمػب

الثاني نتناكؿ عكر اللط غير العمدم قيا.

( )1محمكد نجيب حسن  ،شرح رانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ،ص.659
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الةطمب األ ل
ص ر اليطل غ ر العةدث فو الق ان ن النافحة بقطاع غزة الضفة الغرب ة
المطبػ ػؽ ػػي رط ػػاع غػ ػزة
ل ػػـ يس ػػتلدـ المش ػ ٌػرع ػػي ر ػػانكف العقكب ػػات رر ػػـ  74لس ػػنة  1936ك ٌ
كرانكف العقكبات 16لسػنة  1960المطٌبػؽ بالتػفة الػربيػة تعبيػر اللطػ غيػر العمػدم إت أنػو ذكػر

ػكر متع ػػددة لملط ػ غي ػػر العم ػػدم ،ت ػارة يس ػػتلدـ تعبي ػػر (اإلىمػػاؿ) كم ػػا ى ػػك الحػػاؿ ػػي جريم ػػة
عػ ان
اإلىماؿ ي حفظ األلتاـ كما ىػك مبػيف بػنص المػادة ( )138مػف رػانكف ررػـ  74لسػنة  1936ي، 1

كجريمػػة التسػػبب ػػي انتشػػار عػػدكل مػػرض أك لطػػر مػػرض كمػػا ىػػك مبػػيف بػػنص المػػادة ( )246مػػف
القانكف نقسو ،كتارة يستلدـ تعبير اإلغفاؿ كعدـ الحيطة كما ىػك الحػاؿ ػي جػرائـ التيػكر كاإلىمػاؿ

الجنائي كما ىك مبيف بنص المادة ( )243مف رػانكف ررػـ  74لسػنة  ،1936كتػارة يسػتلدـ المش ٌػرع
تعبير عدـ العناية كاتحتراس كما ىك الحاؿ ي جريمة التسبب ػي اإللطػار ػي الطريػؽ العػاـ كمػا
المشرع تعبيػر عػدـ
ىك مبيف بنص المادة ( )247رانكف ررـ  74لسنة  ،1936كتارة ألرل يستلدـ
ٌ
اتحتراز كما ىك الحاؿ ي جريمة القتؿ اللط كما ىك مبيف بػنص المػادة ( )218مػف رػانكف ررػـ
 74لسنة 1936ي. 2

ٚسرفاد يٍ رنك:
أ ش -ىػػذه الج ػرائـ كالنعػػكص لػػـ يتقيػػد ييػػا باعػػطالح معػػيف لمدتلػػة عم ػ اللط ػ غيػػر العمػػدم،
العبرة إذان بتكا ر مقكمات اللط المتمثمة بعدـ اتجاه اإلرادة إل النتيجة اإلجرامية ي. 3

شاَٛا  -إف اللط رد يتلذ أشكاتن متعػددة تتفػاكت ريمػا بينيمػا مػف حيػث طبيعتيػا ،إت أنيػا تتفػؽ يمػا
بينيا ب نيا تعبير عف سمكؾ يو إلالؿ كتقعيري. 4

( )1راجع مادة ( )138ك ( )246مف القانكف ررـ ( )74لسنة .1936

( (2ارجػػع مػػاده ()243ك()247ك ( )218مػػف رػػانكف ررػػـ ( )74لسػػنة  ،1936ككػػذلؾ نعػػت المػػادة ( )64مػػف
القانكف ررـ ( )16لسنة  160عم أنو" تعد الجريمة مقعكدة كاف تجاكزت النتيجة اإلجرامية الناشئة عف الفعؿ رعد
الفاعؿ إذا كاف تكرع حعكليا قبؿ بالملػاطرة كيكػكف اللطػ إذا نجػـ الفعػؿ التػار عػف اإلىمػاؿ أك رمػة اإلىمػاؿ أك
اتحتراز أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة".

( )3اللطػ الػيػػر عمػػدم " عػػدـ م ارعػػاة القكاعػػد العامػػة أك اللاعػػة لمسػػمكؾ كالتػػي مػػف شػ نيا مراعاتيػػا تجنػػب كرػػكع
النتائ غير المشركعة التارة بمعال كحقكؽ اآللريف المحمية جنائيا أك تجنػب الكرػكع ػي غمػط ػي الكرػائع يػؤدل
إل ػ تحقيػػؽ نتيجػػة طالمػػا كانػػت تمػػؾ األلي ػرة يمكػػف تكرعيػػا كتجنبيػػا ػػي الكرػػت ذاتػػو ،سػػاىر الكليػػد ،مرجػػع سػػابؽ،
ص.399

( )4عدلي أمير لالد ك أميرة عدلي أمير ،المحيط ،التعميؽ عم رانكف العقكبات ي تكء المستحدث مف القػانكف
كاحكاـ محكمة النقض كالدستكرية ،2011 ،ص.537
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ك رم الباحـث أف عػكر اللطػ كردت عمػ سػبيؿ المثػاؿ ت عمػ سػبيؿ الحعػر مػف دائػرة
المشرع ت يستطيع اإلحاطة بكػؿ مػا يمكػف ،ألنػو
التجريـ ككنو لـ يتـ النص عمييا باإلتا ة إل أف
ٌ
لػػك سػػممنا ب ػ ف ىػػذه العػػكر جػػاءت عم ػ سػػبيؿ الحعػػر ألدل ذلػػؾ إل ػ إل ػراج بعػػض األ عػػاؿ مػػف
عكر اللط ي الجرائـ غير العمدية.
الةطمب الرانو
ص ر اليطل غ ر العةدث فقيا
يعػنؼ الفقػو اللطػ غيػػر العمػدم إلػ لطػ إيجػابي يقػع باتلػاذ نشػػاط مػادم ينطػكم عمػ

اإللػػالؿ بالحػػذر المطمػػكب ،كلط ػ سػػمبي يقػػع بػػالترؾ أك اتمتنػػاعي ، 1كسنقسػػـ الد ارسػػة لمحػػديث عػػف
العكر إل أربعة ركع ،ك يما يمي بياف تمؾ العكر.
الفرع األ ل
الرع نة
كتعنػ

ي2

ىػػي سػػكء التقػػدير أك نقػػص الميػػارة أك الجيػػؿ الفات ػ بمػػا يجػػب معر تػػو ب عػػكؿ المينػػة،

ي(3

أيتػػا سػػكء التقػػدير كنقػػص ػػي اللبػرة كالميػػارة كاللفػػة كسػػكء ػػي التعػػرؼ أك عػػدـ الحػػذؽ

كالدراية .

الجػػاني يقػػكـ بسػػمكؾ إيجػػابي أك سػػمكؾ سػػمبي دكف أف يتبعػػر بالنتيجػػة غيػػر المشػػركعة

التي رد يؤدل إلييا سمككو ،الفاعؿ يػمط أك يجيؿ ي ظركؼ كارعة كاف يجػب عميػو اإللمػاـ بػالعمـ
التركرم دكف كركع ترر حيث يشتمؿ لطؤه ي أنو أىمؿ اكتساب العمـ التركرمي. 4

المشرع ي رػانكف العقكبػات ررػـ ( )74لسػنة  1963لفظػا،
كىذه العكرة لملط لـ يذكرىا
ٌ
كانمػػا كػػاف رػػد ذكرىػػا المشػ ٌػرع مػػف حيػػث المعنػ  ،كىػ اتلػػاذ مسػػمؾ معػػيف دكف م ارعػػاة القكاعػػد التػػي
تكجبيا األعكؿ الفنية ي مكاجية ىذا المسمؾ.
كمف األمثمة عم الرعكنة ي السمكؾ اللاطئ لمطبيب ،ريامو بإجراء عممية جراحية كنسياف
المقػػص ػػي بطػػف الم ػريض أك زيػػادة ػػي مػػف جرعػػة الملػػدر الالزمػػة لمعمميػػة الجراحيػػة أك تلػػدير
المريض دكف إجراء الفحكعات الالزمة ،أك إعطاء المريض دكاء يحتاج إل التبار حساسية دكف
( (1ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص399
( )2السيد عبد الكىاب عر ة ،مرجع سابؽ ص ،25محمكد نجيب حسن  ،مرجع سابؽ ،ص651

( )3أسامة رايد ،مرجع سابؽ ،ص . 301عدلي أمير لالد ك أميرة عدلي أمير ،مرجع سابؽ ،ص537
( (4كزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص.102
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أف يقػػكـ بيػػذا اتلتبػػار ،ككػػذلؾ لطػ العػػيدلي الػػذم يقػػكـ بتحتػػير دكاء لممػريض بشػػكؿ لػػاط ي، 1
كىػػذه العػػكرة كردت ػػي رػػانكف العقكبػػات ررػػـ ( )74لسػػنة  1936تحػػت مسػػم الطػػيش كاإلىمػػاؿ،

حيث نعػت عمػ ذلػؾ المػادة ( " )243كػؿ مػف أتػ

عػال مػف األ عػاؿ اآلتيػة بطػيش أك إىمػاؿ مػف

ػرر بشػػلص آلػػر عػػال
شػ نو أف يعػػرض حيػػاة إنسػػاف لملطػػر أك بعػػكرة يحتمػػؿ معيػػا أف يمحػػؽ تػ ان

شلعا ألذ عم نفسو معالجتو طبيبو أك جراحيو " ،ككذلؾ ما نعت عميو المادة ( )231بقكليػا "
يترتػػب عم ػ كػػؿ شػػلص ألػػذ عم ػ عيدتػػو ػػي غيػػر الحػػاتت اتتػػط اررية إج ػراء عمميػػة جراحيػػة

لشػلص آلػر أك معالجتػو أك القيػاـ بػ م عػؿ مشػركع مػف األ عػاؿ اللطػرة أك التػي يحتمػؿ أف تكػػكف

لطرة عم الحياة أك العحة أف يكػكف مالكػا مقػدا ار معقػكت مػف الميػارة ،كأف يعتنػي العنايػة المعقكلػة
لدل ريامو بذلؾ الفعؿ ،كيعتبر مسؤكتن عما يعيب حياة أك عػحة ذلػؾ الشػلص بسػبب تركػو القيػاـ
بذلؾ الكاجبي. 2

الفرع الرانو
ا ىةال أ عدم اشنلباه أ عدم العنا ة
اإلىم ػػاؿ كيقع ػػد ب ػػو التفػ ػريط كالتقع ػػير كع ػػدـ اتنتب ػػاه ي. 3

قـــد قـــررت ةحكةـــو الـــنقض

الةصــر ة ػػي حكػػـ ليمػػا أف المقعػػكد باإلىمػػاؿ كعػػكرة مػػف عػػكر اللطػ التػػي تقػػكـ بيػػا المسػػؤكلية
عف اإليذاء غير العمدم ،ىك حعكؿ اللط بطريؽ سمبي نتيجة ترؾ كاجػب أك اتمتنػاع عػف تنفيػذ

أمر "ي . 4أما ي المجاؿ الطبي يتحقؽ اإلىماؿ بعدـ اتلاذ الطبيب العناية الالزمػة لتجنػب حػدكث
النتيجػػة غيػػر المشػػركعة’ أم يتكجػػب عم ػ الطبيػػب أف يتلػػذ كا ػػة الفحكعػػات ربػػؿ إج ػراء العمميػػة
كػػإجراء التحاليػػؿ الطبيػػة كتلطػػيط القمػػب كمقابمػػة طبيػػب التلػػدير حت ػ يػػتـ معر ػػة حالػػة الم ػريض
العػػحية بدرػػة متناىيػػة دكف إعطػػاء رعػػة ألم إىمػػاؿ أك رعػػو لحػػدكث أم متػػاعفات أك مػػا ت

يحمد عقباه

ي5

كمف األمثمة عم اإلىماؿ طبيب يجرل عممية جراحية بػ داة طبيػة غيػر معقمػة نػت

( )1ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.399
( )2راجع المكاد (/243أ ،ب ،ج) (/243د) مف رانكف العقكبات ررـ ( )74لسنة 1936
ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.400

( (3محم ػػد محم ػػد س ػػالمة الش ػػمش ،مرج ػػع س ػػابؽ ،بح ػػث منش ػػكر ػ ػ مجم ػػة جامع ػػة الق ػػدس المفتكح ػػة ل بح ػػاث
كالد ارس ػػات –العػ ػػدد التاسػ ػػع –ش ػػباط  ،2007ص .314عػ ػػدلي أميػ ػػر لال ػػد ك أمي ػ ػرة عػ ػػدلي أميػػػر ،مرجػ ػػع سػ ػػابؽ،
ص537
( )4الػػنقض الجنػػائي ،الطعػػف ررػػـ  ،248لسػػنة  22رتػػائية ،تػػاريخ ،الجمسػػة  ،2001-10-27مكتػػب نػػي
 ،23ررـ الجزء  ،2ررـ العفحة .768

()5عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص .51إيماف الجابرم ،مرجع سابؽ ،ص.107
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عنيا إعابة المريض بمػرض التيػاب الكبػد الفيركسػي أك إجػراء عمميػة جراحيػة ربػؿ إجػراء الكشػؼ

الطبي كعمؿ التحاليؿ الطبية الالزمةي. 1

كبالتػػالي اإلىمػػاؿ ىػػك محػػض سػػمكؾ سػػمبي لنشػػاط إيجػػابي كػػاف يتعػػيف أف يكمػػؿ باحتيػػاط

أغفػػؿ مػػع ذلػػؾ اتلػػاذه

ي2

ككقاعػػدة عامػػة ػػإف القتػػاء يقػػيـ مسػػؤكلية الطبيػػب إذا تبػػيف لػػو مػػف كرػػائع

القتية أف الطبيب رد باشر العالج بطريقة تػنـ عػف إىمػاؿ ،كدكف إتبػاع األعػكؿ الطبيػة المتعػارؼ
عمييا بيذا الش في. 3

ح ث أشارت ةحكةة اشسلئناف الفمسط ن ة فـو أحـد أحكاةيـا إلػ عػدة أمثمػة عمػ إىمػاؿ
الطبيب ،كأكدت عم أف المسؤكلية عم الطبيب الذم أىمؿ كأغفؿ عف ربػط الحبػؿ السػرم ،كتػرؾ

الطفػػؿ بػيػػر عنايػػة بعػػد مكلػػده أك تػػرؾ سػػيكا أداة مػػف األدكات الجراحيػػة دالػػؿ بطػػف الم ػريض مم ػا
تسبب لو بالمتاعفاتي. 4

اإلىماؿ ىك عدـ تعرؼ الطبيب كما ينبػي ب كساط األمكر ي مثؿ تمؾ الحاتت المتبعة

ي اتلاذ اإلجراءات الالزمة’ كاىماؿ الطبيب ي المراربة أك المتابعة لمريتو بعد إجراء العممية.

حيث أدانت المحكمة ي باريس الطبيب الذم أجرل جراحة استئعاؿ المكزتيف ،كبعد العممية كرعت
متاعفات لممريض أدل إل نز و حت الك اة بسبب إغفاؿ الطبيب الملتص ي متابعة مريتو
بعد العممية لمدة ( )24ساعة عم األرؿ تحت المراربة الطبية ،كما ىك متبع ي مثؿ ىذه الحاتت
ي المستشفياتي. 5

الفرع الرالث

عدم الح طة

ي6

اشحلراز

( )1السيد عبد الكىاب عر ة ،مرجع سابؽ ،ص.24
( )2رمسيس بيناـ ،مرجع سػابؽ ،ص ،324محمػد عػبحي نجػـ ،الجػرائـ الكارعػة عمػ األشػلاص ،دار الثقا ػة
لمنشر عماف ،2002 ،ص.111

( )3السيد عبد الكىاب عر ة ،مرجع سابؽ ،ص.24
( )4حكـ محكمة اإلستئناؼ المنعقدة ي راـ اهلل ي الدعكل ررـ  344لسنة  ،2010العادر بتاريخ2011\2\16
( )5حكـ محكمة رنسية ،مشار إليو لدل ،إيماف الجابرم،مرجع سابؽ ،دكف اإلشارة إل ررـ الحكـ ،ص.108
ص.108

( )6يعبػػر عػػف عػػدـ اتحت ػراز ب نػػو عػػكرة لملطػ الػػذم ينطػػكم عميػػة نشػػاط الجػػاني اتيجػػابي كالمتميػػز بعػػدـ التبعػػر
بالعكارب ،كدكف أف يدلؿ ي اعتبار الجاني ركاعد اللبرة العامة ،يتحقؽ عدـ اتحتراز إذا أردـ الجاني عم

عمة

كى ػػك يعم ػػـ أن ػػة يمك ػػف للطكرت ػػو أف يترت ػػب عمي ػػة آث ػػار ت ػػارة ،كم ػػع ذال ػػؾ ت يتل ػػذ م ػػف اتحتياط ػػات م ػػا يكف ػػؿ درء

الملػػاطرة ،محمػػد عػػبحي نجػػـ ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .112عػػدلي أميػػر لالػػد ك أمي ػرة عػػدلي أميػػر ،مرجػػع سػػابؽ،
ص.538
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تفترض ىذه العكرة أف الجاني يقدـ عم نشاط إيجابي لطير ،بحيث يكػكف مػدركا لطػكرة

ىػ ػذا النش ػػاط كمتكرع ػػا العكار ػػب الت ػػي ت ػػتملض عن ػػو ،كم ػػا ك ػػاف يج ػػب أف يق ػػكـ ب ػػو لمن ػػع كر ػػكع ى ػػذه

العكاربي 1كبمعن آلر ىك نشاط إيجابي يتميز بعدـ الحذر كتدبر العكارب ،كيدؿ عم الطػيش أك
عدـ التبعر كما ينبػي مف الشػلص العػادم لتػدبر العكارػب الػذم كػاف يػدرؾ مػف اإلمكػاف كركعيػا،

كلكنو لـ يفعؿ شيئا لتفادييا أك اتحتياط منياي. 2
ٔقذ ػشفد يذكًعح انعُق

انًصعشٚح ػي حكػـ ليػا عػدـ التحػرز كرتػت بقكليػا " المقعػكد

بعدـ التحرز ىك حالػة مػا إذا أرػدـ المػتيـ عمػ

عػؿ لطيػر مػدركا لطكرتػو ،متكرعػا أف يترتػب عميػو

آثار دكف أف يتلذ اتحتياطات كالكسائؿ بالقدر ألالزـ لدرء ىذه اآلثار "ي. 3

ككذلؾ يمكف اعتباره نشاطان إيجابيان يحمػؿ مقكمػات اإللػالؿ بكاجبػات الحيطػة كالحػذر .فػي

ىػذه العػػكرة مػػف اللطػ يعمػػـ الجػاني طبيعػػة سػػمككو كمككناتػػو ،كمػػا يرتبػو مػػف إتػرار عمػ معػػمحة

القانكف ،كمع ذلؾ يستمر ي سػمككو حتػ آلػره ،يػك يحمػؿ عمػ معنػ مفيػكـ اللطػ المتبعػر أك

اللط المتكرع

ي4

ومف األمثمػة عمػ ذلػؾ إلػراج المػريض مػف المستشػف ربػؿ اسػتكماؿ مػدة عالجػو،

أك إعطاء المريض إبرة (بنسميف) دكف إجراء الفحص لمت كد مف عدـ كركع أية متاعفات طبيةي. 5
طبيةي. 5

الفرع الراب

ي6

عدم ةراعاة الق ان ن الق اررات األنظةة

كيتمثؿ ي اتمتناع عف أمر يجب القياـ بو ،أك اإلرداـ عم سمكؾ محظكر يجب اتمتنػاع

عنػػو كىػػك مػػا يسػػم (اللط ػ اللػػاص) تميي ػ از لػػو عػػف العػػكر األلػػرل التػػي يطمػػؽ عمييػػا (اللط ػ

( )1ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.400
( )2إيماف الجابرم ،مرجع سابؽ ،ص .108عميرة ريد ،مرجع سابؽ ،ص.53
( (3النقض الجنػائي ،الطعػف ررػـ ،ررػـ  ،248لسػنة  22رتػائية ،تػاريخ الجمسػة  ،2001 ،-10-27مكتػب
ني  ،23ررـ الجزء  ،2ررـ العفحة .768

( )4رءكؼ عبيد ،مبادئ القسـ العػاـ ػي التشػريع العقػابي ،دار الفكػر العربػي ،الطبعػة الثالػث  ،1966ص،317
م مكف سالمة ،شرح رانكف العقكبات القسـ اللاص ،دار النيتة العربية ،بدكف سنة نشر ،ص.346
( )5منير حنا ،المسؤكلية الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص.60

( )6ىػػذه العػػكرة مػػف عػػكر اللط ػ تعن ػ اتمتنػػاع عػػف تنفيػػذ الق ػكانيف كاألنظمػػة عم ػ الكجػػو المطمػػكب ممػػا يسػػبب
الملالفة كاف لـ يترتب عمييا ترر ي بعض الحاتت ،محمد عبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص.113
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العػػاـ)كت يػن ػ تكا رىػػا عػػف ت ػكا ر سػػائر أركػػاف جريمػػة اللط ػ غيػػر العمػػدم أىميػػا ت ػكا ر عالرػػة
السببية بيف عؿ المتيـ كك اة المجني عميوي. 1
الم ػكائ

كيتحقػػؽ ىػػذا اللطػ ػػي ىػػذه العػػكرة عنػػد عػػدـ مطابقػػة سػػمكؾ الفاعػػؿ لمقكاعػػد التػػي تقررىػػا
كملالفػػة السػػمكؾ إيجابػػا كسػػمبا ل نمػػاط السػػمككية الكاجبػػة اتتبػػاع بػػنص الق ػكانيف كاألنظمػػة

كالم ػكائ  ،كتعبيػػر الم ػكائ

ػػي ىػػذا العػػدد يشػػمؿ كا ػػة الق ػكانيف كالم ػكائ كالق ػ اررات كالتعميمػػات التػػي

تعدر مػف الجيػات الملتعػة بحفػظ النظػاـ العػاـ ،كملالفتيػا تعػد عػكرة مسػتقمة مػف عػكر اللطػ ،
الشلص الملالؼ يعد مسئكت عف النتائ التارة لك لـ يثبت ػي حقػو أيػة عػكرة ألػرل مػف عػكر

اللط ي. 2

وال ٌعنييييى اتبػ ػػاع الق ػ ػكانيف كاألنظمػ ػػة كالم ػ ػكائ

عػ ػػدـ مسػ ػػؤكلية الجػ ػػاني عػ ػػف النتيجػ ػػة غيػ ػػر

المشػػركعة ،إذ كػػاف كركعيػػا نتيجػػة إىمالػػو أك عػػدـ احت ػ ارزه ،انتفػػاء اللط ػ اللػػاص ت يحػػكؿ دكف
ثبكت كتحقؽ اللط العاـ ،كبالتػالي ت تكفػ ىػذه العػكرة كحػدىا لقيػاـ اللطػ  ،بمعنػ

تحقػؽ عػدـ

م ارعػػاة القػكانيف كاألنظمػػة يعنػ ثبػػكت اللطػ مػػا لػػـ ينػػت عػػف ىػػذه الملالفػػة نتيجػػة إجراميػػة (لطػ

طبػػي) ،بينمػػا إذا ت ػكا رت العػػكرة العامػػة كاإلىمػػاؿ كعػػدـ احت ػ ارزه ،ػػإف القاتػػي بػػاأللير ىػػك الػػذم
يقرر تكا ر ثبكت التكرع ككجكبو عم الفاعؿ لكي يتكا ر اللط

ي3

.

نيمص ةن حلك إل :
أ ش -إف جمي ػػع الع ػػكر الس ػػابقة أك اللطػ ػ غي ػػر العم ػػدم يتحق ػػؽ أمػ ػريف أ ش :أت يتكر ػػع الطبي ػػب
النتيجة اإلجرامية التي تنجـ عف عمو ك قا لممجرل األمكر العادية كتندرج عكرة الرعكنة ي ىذه
الحالة ،كيسم باللط مع عدـ التكرع.
ران ا -أف يتكرع الطبيب األلطار التي تحدؽ لفعمو إت أنو ت يكؼ عف اتسػتمرار أك ت يباشػر مػا
يجب أف يتلذه الشلص الطبيب (العارؿ) ػي مثػؿ ىػذه الظػركؼ مػف سػبيؿ لمكرايػة كلمحيمكلػة دكف

حدكث النتيجة اإلجرامية كتنػدرج تحتيػا عػكرة عػدـ اتحتيػاط ك التحػرز كاإلىمػاؿ كالتفػريط كعػدـ
اتنتباه كيسم اللط ي ىذه الحالة باللط مع التكرع.

( )1السيد عبد الكىاب ،مرجع سابؽ ،ص.27
( )2كزية عبد الستار ،مرجع سابؽ ،ص.103
( ) 3ك

ىذه العكرة كي يقع الفاعؿ تحت طائمة المسؤكلية يجػب أف يتػكا ر ػي حقػو كا ػة عناعػر اللطػ  ،كأف

يتكا ر سائر األركاف األلرل مف أبرزىا عالرة السببية بيف الفعؿ كاتمتناع كالنتيجة غيػر المشػركعة ،محمػكد نجيػب

حسن شرح رانكف العقكبات ،مرجع سابؽ ص.632
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أما عدـ مراعاة المكائ

قد تندرج تحت أم مف ىذيف األمريف إذا تتمنت إحدل عكر اللط غير

العمدم كات إنيا تعتبر كحدىا بذاتيا لط غير عمدم دكف تطمب أم عنعر آلر.
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الفصل الثالث
انتفاء املسؤولية يف اجملال الطبي
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الفصل الرالث
انلفاء الةسؤ ل ة فو الةجال الطبو
تنتفػػي المسػػؤكلية ػػي المجػػاؿ الطبػػي إذا كػػاف الفعػػؿ الػػذم رػػاـ بػػو الطبيػػب يػػدلؿ ػػي دائ ػرة

أسباب اإلباحة أك كاف تمف مكانع المسؤكلية ،كمكانع المسؤكلية ىي أسباب تعرض لمرتكب الفعػؿ
تجعؿ إرادتو غير معتبرة رانكنا حيث تؤثر ي التمييز كحرية اتلتيار ،أم أنيا ذك طبيعة شلعية

مجاليػػا إرادة الجػػاني كمػػا يعػػرض ليػػا مػػف أسػػباب تػػؤثر عم ػ ريمتيػػا القانكنيػػة ،كبالتػػالي ػػإف مكانػػع

المسؤكلية تيدـ الركف المعنكم لمجريمة ،كبذلؾ ت تقكـ المسؤكلية مما يؤدل إل عدـ إنػزاؿ العقػاب،

أم أنيػػا ت شػ ف ليػػا بػػالتكييؼ القػػانكني لمفعػػؿ ،إذ تبقيػػو غيػػر مشػػركع ،كمػػف أمثمػػة مكانػػع المسػػؤكلية:

عػر السف ،الجنكف ،اإلكراه كالتركرة.

أةــا أســباب ا باحــة ففــو ىــحه الحالــة يت ػكا ر المظيػػر اللػػارجي لمجريمػػة (أركػػاف الجريمػػة
المػػادم كالمعنػػكم بعناعػػرىـ) ك كألسػػباب معينػػو يزيػػؿ القػػانكف عػػفة الالمشػػركعية عػػف ىػػذا الفعػػؿ
كيدلؿ ي دائرة األسباب المباحة كبالتالي يمتنع عف ىذا الفعؿ ك اعمو العقاب.

كالكات مف العرض السابؽ أف أسػباب اإلباحػة كاألسػباب المانعػة مػف المسػؤكلية تتفػؽ ػي

امتناع العقاب عم الرغـ مػف تػكا ر المظيػر اللػارجي (المػادم) لمجريمػة ،كلكنيػا تلتمػؼ ػي سػبب
عػػدـ ترتيػػب العقكبػػة عم ػ مرتكػػب الفعػػؿ ،سػػبب اإلباحػػة يعطػػؿ نػػص التج ػريـ ،أم ير ػػع عػػف الفعػػؿ

عفة عدـ المشركعية كيجعمو مباحا .

أما مكانع المسؤكلية ال يؤثر عم سمطاف النص أم يبق الفعؿ غير مشركع ،كلكف النص

ت ينطبؽ لتلمؼ شرط أك أكثر مف الشركط الالزمة لتطبيقو

ي1

.

كمػػا ييمنػػا ػػي المجػػاؿ الطبػػي تكتػػي أف مسػػؤكلية الطبيػػب تنتفػػي إذا كػػاف عمػػو يػػدلؿ ػػي

دائػرة اإلباحػػة أك ػػي دائػرة مكانػػع المسػػؤكلية ،كلتكتػػي ذلػػؾ رسػػـ الباحػػث بتقسػػيـ ىػػذا الفعػػؿ إل ػ
مبحثيف عم النحك اآلتي:
الةبحث األ ل :شر ط ا باحة فو العةل الطبو
الةبحث الرانو  :الضر رة كةان

ةن الةسؤ ل ة الجزائ ة.

( )1محمد عبد هلل مال أحمد ،ممارسو العمؿ الطبي بيف اإلباحة كالتجريـ" دراسة مقارنة" ،دار المطبكعات
الجامعية.2012 ،ص37
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الةبحث األ ل
شر ط ا باحة فو العةل الطبو
ترج ػػع أىمي ػػو ش ػػركط إباح ػػة العم ػػؿ الطب ػػي ككني ػػا تق ػػكـ عمػ ػ حي ػػاة اإلنس ػػاف ،كمباشػ ػرة ى ػػذه

األعمػػاؿ الطبي ػة عم ػ جس ػػـ اإلنسػػاف عم ػ ر ػػدر مػػف اللطػػكرة ،ألنيػػا ت ػػؤدل إل ػ المسػػاس بس ػػالمة

الجسـ ،كعميو قػد تطمػب المش ٌػرع ػيمف يباشػر ىػذه األعمػاؿ الطبيػة أف يكػكف عمػ رػدر مػف الكفػاءة
العممية كالفنية التي تتناسب مع ىذه اللطكرة ي. 1
كعمػ ذلػؾ إنػػو يشػترط لممارسػة األعمػػاؿ الطبيػة عمػ أجسػػاد المرتػ تػكا ر عػػدة شػركط ،اللػػركج
كيلرجػو مػف نطػاؽ اإلباحػة ،كىػذه الشػركط منيػا مػا
ػي دائػرة التجػريـ ي

عمييا ييدلؿ الشلص المعال
ىك شكمي كمنيا ما ىك مكتكعي ،ىذا ما سيقكـ الباحث بتكتيحو ،كذلؾ بتقسيـ ىذا المبحث إلػ

مطمبيف عم النحك اآلتي:

الةطمب األ ل :الشر ط الشكم ة باحة العةل الطبو
الةطمب الرانو :الشر ط الة ض ع ة باحة العةل الطبو
الةطمب األ ل
الشر ط الشكم ة باحة العةل الطبو
لكػػي تنػػت الشػػركط الشػػكمية أثرىػػا ػػي اإلباحػػة يجػػب أف تت ػكا ر ربػػؿ البػػدء بالعمػػؿ الطبػػي،

بمعنػ أف لزكميػػا لػػزكـ شػػكمي ،األمػػر الػػذم يسػػتدعي تقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إلػ

ػػرعيف ،الفــرع األ ل

رتاء المريض بقبكؿ العمؿ الطبػي ،الفـرع الرـانو حعػكؿ الطبيػب عمػ تػرليص بمزاكلػة المينػة،
ىذا ما سيقكـ الباحث بتكتيحو.
الفرع األ ل
رضاء الةر ض
نعت المادة ( )62قرة (ج) مف رانكف العقكبات ررـ ( )16لسنة  1960عم أنو  " -1ت
يعد الفعؿ الذم يجيزه القانكف جريمة.
 -2يجيػػز القػػانكف (ج) العمميػػات الجراحيػػة كالعالجػػات الطبيػػة المنطبقػػة عم ػ أعػػكؿ الفػػف شػػرط أف
تجرل برتا العميؿ أك رتا ممثميو الشرعييف ،أك ي حاتت التركرة الماسة".
( )1السعيد معطف السعيد بؾ ،اتحكاـ العامة ي رانكف العقكبات ،المطبعة العالمية ،1952 ،ص.165
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كنعت المػادة ( )60الفقػرة ""2مػف رػانكف العػحة العامػة ررػـ  20لسػنة  2004عمػ

"لكـل ةـر ض

فو الةؤسسة الصح ة الحق فو :لمقو شرح اضـح لمعـالج الةقلـرح ،لـو الة افقـة عمـ لعـاطو
حلك العالج أ رفضو".
نصـت الةـادة ي 10ةـن الةــحكرة اللةي د ـة لةشـر ع الةيـن الصــح ة بعنـ ان :ةحظـ رات الةينــة

الصح ة عمػ أف " إجـراء أث عةـل جراحـو بـد ن ة افقـة الةـر ض أ

لـو أةـره فـو غ ـر حـاشت

الضر رة".
ةفاد النص ص السـابقة أنػو يجػب الحعػكؿ عمػ مكا قػة المػريض أك مػف يمثمػو رانكنػا ربػؿ

التدلؿ ب م عمؿ طبي يمس ىذا المريض إت ي حاتت التركرةي. 1

مباشرة العمؿ الطبي حت تككف مشركعة ينبػي رتاء المػريض كربكلػو ليػا ،حيػث يشػترط

الفقيػػاء أف يكػػكف تػػدلؿ الطبيػػب العالجػػي أك الج ارحػػي بنػػاء عم ػ إذف الم ػريض أك كليػػو كمػػف ػػي
حكمة ي. 2

كلػػـ يتطمػػب القػػانكف شػػكالن معين ػان ػػي الرتػػاء ،قػػد يكػػكف كتابػػة كرػػد يكػػكف شػػفاىة ،كمػػا رػػد

يكػػكف ع ػريحا كرػػد يكػػكف تػػمنيا ،كاف كػػاف أغمػػب األطبػػاء يميمػػكف إل ػ أف يكػػكف الرتػػاء مكتكبػػا

لاعػػة ػػي الج ارحػػات اللطيػرة ،كغنػػي عػػف الػػذكر أف الرتػػا الػػذم يعتػػد بػػو ػػي إباحػػة العمػػؿ الطبػػي
يجب أف يككف سابقان عم العمؿ الطبي كليس تحقان ألف الرتاء الالحؽ عمػ كرػكع الفعػؿ ت ينفػي

عنو كعؼ عدـ المشركعية كرت ارتكابو ،كيجب أف يظؿ رتاء المريض رائما منذ إبدائو عراحة

( (1محمػػكد محمػػكد معػػطف  ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .284محمػػد عبػػداهلل مػػال أحمػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .83ػػكزم
عمراف ،الجزء الثاني ،ص.49رتت محكمة اتستئناؼ الفرنسػية ػي مدينػة داكل بقكليػا "ت بػد لمطبيػب ربػؿ إجػراء

عممية جراحيو ،مف الحعكؿ عم رتاء المػريض أك مػف يشػممو بسػمطتو عمػ األلػص إذا كػاف مػف المحتمػؿ أف
تؤدل العممية إل نتائ لطيرة ،عندئذ يتعيف عم الطبيب أف يعط المػريض عػكرة عػحيحة عػف تمػؾ الملػاطرة
كات كػػاف مسػػؤكت ،حكػػـ عػػدر مػػف محكمػػة اتسػػتئناؼ الفرنسػػية بتػػاريخ يكليػػك ،سػػنة  ،1946س  351مشػػار إليػػو
لدل محمكد محمكد معطف  ،مرجع سابؽ ،ص.285

( (2م مكف سالمة ،مرجع سابؽ ،ص . 201سمير عبد السميع األكدف ،مرجع سابؽ ،ص ،20عبد القادر بػف
تيشة ،مرجع سابؽ ،ص .71منعكر عمر ،مرجع سابؽ ،ص.17
كتجدر اإلشارة إل أف ررار مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد ػي دكرة مػؤتمرة السػابع ذكػر أنػو "يشػترط أذف المػريض
إذا كاف تاـ األىمية ،إذا كاف عػديـ األىميػة أك نارعػيا ،اعتبػر أذف الػكلي ،عمػ أف ت يعتبػر أذف الػكلي إذا كػاف
كات الترر بالمكل عميو" محمد بف ناعر محمد السعد ،القػ اررات الجزائيػة الطبيػة لييئػة كبػار عممػاء المسػمميف،

رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية بالرياض ،2003 ،ص.89
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أك تمنا حت رياـ الطبيب بالعمؿ مكتكع الرتاء ،كالرتاء المعتبر ي نظر القانكف كشرط مف

شركط إباحة العمؿ الطبي يجب أف يككف عحيحا ي ، 1ك يما يمي شركط ىذا الرتاء:
أ ش -جب أن ك ن رضاء الةر ض عن إدراك

ع :

ال يعتبر الطفؿ ربؿ السابعة مدركان ،ألنو يككف عديـ التمييز كتككف جميع تعر اتو باطمة،

كيجػػب ألػػذ رتػػاء الحػػدث ػػي اتعتبػػار إذا بمػػع لمػػس عشػػرة سػػنة ،ألف اإلنسػػاف تكػػكف لديػػو الكتيػػة
عم نفسو إذا بمع لمس عشرة سنة ىجريػة طبقػا لقكاعػد األىميػة ػي الشػريعة اإلسػالمية ،بػؿ يجػب

اتعتػػداد برتػػاء العػػػير إذا كعػػؿ مرحمػػة البمػػكغ حتػ لػػك لػػـ يبمػػع اللامسػػة عشػػرة باعتبػػاره بالػػػا

عارال ،كاذا كاف المريض غير رادر عف التعبير أك مجنكف يجب مكا قة كليو حسب القكاعػد العامػة،

كاذا التمػػؼ الكالػػداف ػػي الرتػػاء بػػإجراء العمميػػة أك العػػالج لمطفػػؿ غيػػر المميػػز يكتفػػي بػػإذف األب،

كأما يما يتعمؽ بالزكجة ال يجكز إجراء أم عممية جراحية إت برتاىا

ي2

.

رــار فــو ىــحا الصــدد ةســللة ةــا إحا كــان الــز ج رافضـاً إجـراء اللــديل الجراحــو أ العةــل الطبــو

ال اق عم الز جة بشكل عام؟.

لعدـ كجكد نص تشريعي ي ىذه المس لة يتـ إعماؿ أحكاـ الشريعة اإلسػالمية التػي رػررت

حؽ الطاعػة عمػ الزكجػة ،غيػر أنػو مػف المبػادئ ال ارسػلة ػي أحكػاـ الشػريعة اإلسػالمية الػػراء أت
ترر كت ترار ،كأف درء المفاسد مقدـ عم جمب المنػا ع ،لػذا رؤل أت يؤلػذ برتػاء الزكجػة عمػ

إطالر ػػو ك ػ ػ ذات الكر ػػت ت يعت ػػد ب ػػر ض ال ػػزكج عمػ ػ إطالر ػػو ،بمعنػ ػ أف مسػ ػ لة رت ػػاء الزكج ػػة
كاشػتراط مكا قػػة الػػزكج مػف المسػػائؿ التػػي ت تلتػػع إلػ معيػػار ثابػػت ،كانمػا ىػػي مسػػالة مكتػػكعية
تلتمؼ مف حالة إل ألرل ،مثال إذا أرادت الزكجة إجراء عممية استئعاؿ لمرحـ أك عممية جراحيػة
( )1أمير يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص ،79ساىر الكليد ،مرجع سابؽ.163 ،

إزاء لمػك التشػريعات اللاعػػة بمينػػة الطػػب مػػف اشػػتراط حعػػكؿ الطبيػػب عمػ رتػػا المػريض كشػػرط إلباحػػة العمػػؿ

الطبي لذا نرجع ي مسالة األىميػة لمقكاعػد العامػة كالقػانكف المػدني القػانكف المػدني الفمسػطيني ررػـ  4لسػنة )2012
حيث نعت المكاد(  )56 ،55 ،54ب ف الطفؿ ربؿ السابعة كالسفيو عديما التمييز ليس أىال لممارسة حقكريمػا
المدنية ،حيث يلتع كمييما إلحكاـ الكتية كالكعاية كرفا لما ررره القانكف ت يككف أىالن لمباشرة حقكرو المدنية مف
كاف ارد التمييز لعػر ي السف أك عاىة ي العقؿ -2.كؿ مف لـ يبمع السابعة يعد عديـ التمييز.

مادة (: )55كػؿ مػف بمػع سػف التمييػز كلػـ يبمػع سػف الرشػد ،ككػؿ مػف بمػع سػف الرشػد ككػاف سػفييان أك ذا غفمػة يكػكف
نارص األىمية ك قان لما يقرره القانكف.

نعت المادة ( )56عم  :يلتع نارعك األىمية كعديمكىا ألحكاـ الكتية أك الكعاية أك القكامة – بحسب األحكاؿ
– ك قان لمقكاعد المقررة ي القانكف( انظر القانكف المدني الفمسطيني ررـ  4لسنة .)2012
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تستئعػػاؿ المبػػايض أك أم عمميػػة تػػؤثر ػػي رػػدرتيا عمػ اإلنجػػاب دكف أف تسػػتمزـ حالتيػػا العػػحية

ذلؾ ،ال شؾ أف مكا قػة الػزكج ػي ىػذه الحالػة تكػكف كاجبػو كيقػع عمػ الطبيػب التػزاـ بػإعالـ الػزكج
كالحعػػكؿ عم ػ مكا قتػػو ربػػؿ إج ػراء العمميػػة ك ػ الحػػاتت التػػي تكػػكف ييػػا حيػػاة الزكجػػة معرتػػة

لملطػػر ككجػػد الطبيػػب نفسػػو متػػط ار لمتتػػحية بػػالجنيف ككا قػػت الزكجػػة عم ػ ذلػػؾ لسػػالمتيا كلكػػف
الزكج متمسؾ بالجنيف رغبة ي الحعكؿ عم كلد ،العبرة ي ىذه الحالػة برتػا الزكجػة دكف أدنػ
أىمية لر ض الزكج أك مكا قتوي. 1
رأم الباحث:
رغـ أف الباحث يرل مكا قة الزكج مف المسائؿ تجتماعية التي ت تلتع إل معيار ثابت
كانمػػا ىػػي مسػػالة مكتػػكعية تلتمػػؼ مػػف حالػػة إل ػ ألػػرل ،إنػػو يمكػػف القػػكؿ إف الطبيػػب ىػػك الػػذم
يسػػتطيع تحديػػد درجػػة اللطػػكرة ،كمػػدل أىميتيػػا لسػػالمة الجسػػـ ،قػػد ت يسػػتطيع الشػػلص العػػادم

تقػػدير ىػػذه اللطػػكرة كمػػدل أىميػػة العمميػػة لمجسػػـ ،لػػذا يػػذا األمػػر مػػف المسػػائؿ المكتػػكعية التػػي
تلتع لتقدير القاتي.

رــار لســاؤل آيــر يمػػا إذا كػػاف الم ػريض غيػػر مميػػز كلػػيس لػػو كلػػي أيتػػا؟ ،ينػػا عم ػ الطبيػػب
التشاكر مع األطباء الملتعيف ،كمكا قتيـ تعفي الطبيب مف المسؤكلية

ي2

.

ران ا -أن ك ن الرضاء ح ارً:
ػر يرجػع إلػ حػؽ اإلنسػاف عمػ جسػمو
يرل بعض الشراح أف أساس كػكف رتػا المػريض ح ان

كعحتو ،ال يجكز لمطبيب استعماؿ حقو المشركع ي العالج عم حساب المريض.

كحريػػة الرتػػا لممػريض معنػػاه حريػػة القبػػكؿ العالجػػي كالج ارحػػي أك ر تػػو دكف تػػػط عميػػو

( )1محمد عبد اهلل مال أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.87
ارػر مجمػػع الفقػػو اإلسػالمي بجػػدة المنعقػػد بمػػؤتمرة السػابع ػػي رػ ارره ررػـ ( )91بتػػاريخ  1404/2/26ق عػػدـ جػكاز
إجػراء عمميػػة جراحيػػة إت بػػإذف الم ػريض البػػالع العارػػؿ سػكاء كػػاف رجػػال أك ام ػرأة ػ ف لػػـ يكػػف بالػػػا عػػارال بػ ذف كليػػة

كبتػاريخ 1407/2/20ق أعػػاد اتطػػالع عمػ القػرار السػػابؽ كارػػر أنػو إذا كػػاف ىنػػاؾ أسػباب طبيػػة مكجبػػة إذا كانػػت
التػػركرة تقتتػ إج ػراء عمميػػة جراحيػػة استئعػػاؿ الػػرحـ أك المبػػيض أك العمميػػة القيعػرية ػػإف القػػكؿ ىػػك لممػرأة ػػي
اإلذف أك عدمػػو إذا كانػػت بالػػػة عالقػػة كت يشػػترط مكا قػػة الػػزكج كت غي ػره مػػف أكليائيػػا ألف التػػرر يتعمػػؽ بيػػا دكف
غيرىا كى أعمـ بحاليا ،محمد بف ناعر محمد السعد ،مرجع سابؽ ،ص191

((2سػػمير عبػػد السػػميع األكدف ،مرجػػع سػػابؽ ،ص  ،20محمػػد عبػػد الكىػػاب اللػػكلي ،مرجػػع سػػابؽ ،ص.17
سايك كزنو ،مرجع سابؽ ،ص36
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مػػف ارػػرب المق ػربيف أك حت ػ الطبيػػب نفسػػو ي ، 1لػػذلؾ مػػف حريػػة الرتػػا أف يلتػػار الم ػريض الكسػػيمة

العالجية التي يرتتيياي. 2

إش أن ىحا الشرط ش ؤيح عم إطالقو بل لرد عم و بعض اشسلرناءات:
حيػػث يسػػتثن مػػف ىػػذا الشػػرط (الرتػػاء الحػػر) حػػاتت اتسػػتعجاؿ كالتػػركرة الماسػػة حيػػث

ت عنػو ،ك ػي ىػذه
تككف حياة المريض ي لطر ،كت يمكف ألذ رأيو كت يكجد مف يمثمو ،لكي يرت بد ن

الحالة ت يس ؿ الطبيب مت تػكا رت شػركط التػركرة رانكنػنا ،إذ إف تػدلؿ الطبيػب أك الجػراح ػي ىػذه

الحاتت تبرره معمحة المريض كالمحا ظة عم حياتو ،كمػا .كيجػكز كػذلؾ أف يتػدلؿ الطبيػب بػدكف
رتاء المريض كيككف عممػو مباحػان بنػاء عمػ سػبب آلػر غيػر اسػتعماؿ الحػؽ ىػك أداء الكاجػب (تنفيػذ

أمػ ػػر القػ ػػانكف أك اسػ ػػتعماؿ السػ ػػمطة) ػ ػ حػ ػػاتت التطعػ ػػيـ اإلجبػ ػػارم كمقاكمػ ػػة األكبئػ ػػة كاألم ػ ػراض

المعديةي. 3

رالرا -أن ك ن الرضاء ةسلن ارً أ ةلبص ارً:
ػادر مػف المػريض كىػك عػػالـ بطبيعػة العمػػؿ الطبػي الػػذم
كيقعػد بػذلؾ أف يكػػكف الرتػاء عػ ان

سيتـ إجراؤه أك أف يككف متبع انر عالمػان بالملػاطر التػي رػد يسػفر عنيػا التػدلؿ الج ارحػي ،حيػث يقػع
عم عاتؽ الطبيب تبعير المريضي. 4

فــو حلــك قضــت ةحكةــة الــنقض الفرنس ـ ة بلنــو" يجػػب عمػ الطبيػػب إعطػػاء معمكمػػة كا يػػة حػػكؿ
ملاطر العمؿ الطبي المقػرر إجػراؤه العاديػة منيػا كاتسػتثنائية ،كذلػؾ حتػ يم ٌكػف الطبيػب الحعػكؿ
عم رتا حر مستنير مف المريضي. 5

( )1محمد اللكلي ،مرجػع سػابؽ ،ص ،18محمػد مػال احمػد ،مرجػع سػابؽ ،ص  ،86إيمػاف الجػابرم ،مرجػع
سابؽ ،ص .121كزم عمراف ،الجزء الثاني ،ص.49

( )2السيد عبد الكىاب عر ة ،مرجع سابؽ ،ص ،16محمد اللكلي ،مرجػع سػابؽ ،ص ،18محمػد مػال احمػد،
مرجع سابؽ ،ص ،86منعكر عمر المعايطة ،مرجع سابؽ ،ص.26
( (3محمد اللػكلي ،مرجػع سػابؽ ،ص ،18ىشػاـ ػرج ،مرجػع سػابؽ ،ص .835سػايك كزنػو ،مرجػع سػابؽ،
ص ، 37عبد لقادر عابر جرادة،المسؤكلية القانكنية عػف اللطػ الطبػي ػي التشػريع الفمسػطيني  ،كررػة عمػؿ رػدمت
ليكـ دراسي بعنكاف(الطاء الفحكعات الطبية _حكميا الشرعي كالقانكني) كمية الشريعة كالقانكف ،الجامعة اتسالمية
بػزة مايك 2013
( (4بػػكلرس بمعيػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .64كتجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف رتػػاء الم ػريض المتبعػػر ىػػك اإلذف الػػذم
يعط مف ربؿ شلص عامؿ كمدرؾ كرادر عم اإل عاح عػف أريػو ػي ربػكؿ التػدلؿ الطبػي سػكاء أكػاف عالجيػان أـ
جراحيان كىذا الرتاء يلتع إل القكاعد العامة ،ريحة كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص.94
( (5حكـ مشار إليو لدل محمد اللكلي ،مرجع سابؽ ،بدكف ررـ حكـ ،ص.18
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كيج ػػب أف يك ػػكف اإلع ػػالـ بس ػػيطا كمفيكم ػػا ل ػػدل المػػريض ،كي ارعػ ػ الطبي ػػب ػػي اإلع ػػالـ

ظركؼ المريض كشلعيتو كثقا تو كسنو ،كيعفي الطبيب مف إعػالـ المػريض ػي حػاتت التػركرة
كاتستعجاؿي. 1

لكن ىل ج ز لمطب ب الكحب أ إيفاء الحق قة عن الةر ض بشلن حاللو الصح ة؟.
عجـزً فـو أحكـام القضــاء الفمسـط نو
ا
الحق قـة أن ىنـاك

الةصـرث بيـحا اليصـ ص ،األةـر الــحث

سلدعو لنا ل ةا سار عم و الفقو ،عم حلك:

لفارقت ج ه الرأث انقسم الفقو إل عده الجاىات:
اشلجــــاه األ ل :ذىػ ػػب إل ػ ػ أف اإللفػ ػػاء أك الكػ ػػذب عم ػ ػ الم ػ ػريض يعتبػ ػػر لط ػ ػ ن طبي ػ ػان يسػ ػػتكجب

المسػؤكلية ،كرػػد ألػػذ بيػذا اتتجػػاه القتػػاء الفرنسػي ،حيػث رتػ بػ ف الطبيػب الػػذم يجػػرل لمريتػػو
عممية جراحية دكف تبعيره بالملاطر المحتممة التي يمكف أف تؤدل إلييا ىذه العممية بػيػر رتػاء

مسػػتنير منػػو يعػػد مسػػئكت عػػف كا ػػة النتػػائ التػػارة مػػف جػراء تدلمػػو ،كلػػك لػػـ يرتكػػب أم لطػ طبػػي
بالمعن الفنيي. 2

اشلجاه الرانو :ذىب إل أف تبعير المػريض بحقيقػة مرتػو التػزاـ لػيس عمػ اإلطػالؽ ،حيػث إف
ػدير سػػمميان
الم ػريض يجيػػؿ بالمسػػائؿ الطبيػػة كاألسػػاليب العمميػػة ،يػػك ت يسػػتطيع تقػػدير األمػػكر تقػ ان
يمػػا يتعمػػؽ بعػػحتو كحياتػػو تػػال عم ػ أف معػػمحة الم ػريض نفسػػو تسػػتكجب عػػدـ إعالمػػو بكا ػػة

الملػػاطر التػػي يتعػػرض ليػػا كالتػػي مػػف شػ نيا أف تيػػبط بحالتػػو النفسػػية ،كنػػادل ىػػذا اتتجػػاه بتػػركرة
كتع المريض تحت كعاية الطبيبي. 3

( (1ريحػػة كمػػاؿ ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .95بػػكلرس بمعيػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .65محمػػد مػػال أحمػػد ،مرجػػع
سػػابؽ ،ص ،87كتجػػدر اإلشػػارة إل ػ حكػػـ محكمػػة اسػػتئناؼ رنسػػا بش ػ ف إعػػالـ الم ػريض رت ػت ب ػ ف مسػػؤكلية
الطبيػػب ت تحقػػؽ عم ػ أثػػر العػػالج باألشػػعة ،ذلػػؾ أف الم ػريض رػػد ربػػؿ العػػالج بيػػذه األجي ػزة مػػع عممػػو المسػػبؽ

كالكاتػ باأللطػػار التػػي رػػد تنػػت عػػف اسػػتعماليا ،اسػػتئناؼ جنػػائي محكمػػة اكػػس الفرنسػػية  26تمػػكز  1931مشػػار
إليو لدل حيدر محمد حسيف جاسـ ىنكف ،مجمة رسالة الحقكؽ ،جامعػة كػربالء ،العػدد الثػاني ،السػنة السادسػة،
 ،2014ص.15

( (2أسامة القايد ،مرجع سابؽ ،ص ،168عبد القكم عمي المعػرم ،مرجػع سػابؽ ،ص ،54محمػد اللػكلي،
مرجع سابؽ ،ص.17
( (3أحمػػد شػػكري عمػػر أبػػك لطػػكة ،القػػانكف الجنػػائي كالطػػب الحػػديث "د ارسػػة تحميميػػة مقارن ػة لمشػػركع نقػػؿ كزرع
األعتاء البشرية" ،دار النيتة العربية.2007 ،مرجع سابؽ 112 ،ك ما بعدىا.
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أةا اشلجاه الرالث :يك اتجاه ملتمط حيث رسـ األمر إل رسميف:
أ ش :الكحب الطبو
ذىب أنعار ىذا اتتجاه إل النظر إل الػاية مف الكػذب ،كيجػكز لمطبيػب أف يكػذب عمػ
مريتػػو إذا كػػاف اليػػدؼ مػػف ك ارئ ػو إلفػػاء حقيقػػة المػػرض كالعكارػػب الكليمػػة ،الكػػذب المسػػمكح بػػو
عندىـ ىك الكذب التفاؤلي الذم يستيدؼ معمحة المريض يؤدم إل تحسيف حالتو العحية كعدـ

الت ػ ثير عم ػ حالتػػو النفسػػية ،كر ػػض أنعػػار ىػػذا ال ػرأم الكػػذب التشػػاؤمي الػػذم ينطػػكم عم ػ إلفػػاء

العالمات كالنتائ الحسنة عف المريض ك تشكيو الحقيقة بػرض د عو إل ربكؿ العالج ،ألف الكذب
ي ىذه الحالة ليس لو ما يبرره.

ران ا :ا يفاء الطبو
ذى ػػب أنع ػػار ى ػػذا اتتج ػػاه إلػ ػ أن ػػو ت يج ػػكز لمطبي ػػب أف يلف ػػي ع ػػف المػ ػريض المل ػػاطر
المتكرعػػة عػػادة مػػف التػػدلؿ الج ارحػػي كطػػرؽ العػػالج الملتمفػػة ،ألف الم ػريض ىػػك الػػذم يممػػؾ حػػؽ
اتلتيار كلكنيـ أجازكا لو أف يلفي الملاطر غيػر المتكرعػة كالبعيػدة اتحتمػاؿ الطبػي أك الج ارحػي،
ألف اإللفاء ي الحالة األليرة يستيدؼ معمحة المريض كيفيد ي عالجو

ي1

.

رأم الباحث:
كاف كػػاف الباحػػث يعتقػػد عػػحة الػرأم األليػػر إت أف المسػ لة ليسػت ثابتػػة ،يػػي ملتمفػػة مػػف
شػلص آللػػر كمػف حالػػة إلػ ألػرل ،تقػػدير ىػػذه المسػ لة يرجػػع إلػ القاتػػي بنظػػر كػؿ حالػػة عمػ
حدة تستنتاج المعمحة الحقيقة لممريض.

الفرع الرانو
بةز لة الةينة
حص ل الطب ب عم لري ص ا
عر ت المادة ( )1مػف الفعػؿ األكؿ مػف رػانكف العػحة العامػة الطبيػب ب نػو " كػؿ طبيػب

مرلص لو رانكنان بمزاكلػة أم مػف الميػف الطبيػة ،كحظػر رػانكف أطبػاء العػحة ررػـ  58لسػنو 1947
ي مادتػو ررػـ ( )3عمػ أنػو " يحظػر عمػ أم شػلص ممارسػة مينػو الطػب أك أف يتظػاىر بشػكؿ

مباشر أك تػمني بػ ف يمػارس الطػب أك أف يسػتعد لممارسػة الطػب إت إذا كػاف معػرحا لػو بػذلؾ،

كما حظر رانكف العحة العامة الفمسطيني ي الفعػؿ التاسػع ػي المػادة ( )62ممارسػة أم مينػة

( (1محمد اللكلي ،مرجع سابؽ ،ص ،17عبد العبكر المعرم ،مرجع سابؽ ،ص ،54أسػامة رايػد ،مرجػع
سابؽ ،ص .168بف عػير مراد ،مرجع سابؽ ،ص .251
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عػػحية أك الميػػف العػػحية المسػػاعدة إت بعػػد ت ػكا ر شػػركط حػػددتيا الػػك ازرة كالنقابػػة ذات العالرػػة،
كمف ذات القانكف حظػرت المػادة ( )63مزاكلػة أيػة مينػة عػحية ،أك مينػة عػحية مسػاعدة ،إت بعػد

الحعكؿ عم الترليصي. 1

كجػػاءت المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع رػػانكف الميػػف العػػحية بالمتػػمكف نفسػػو حيػػث أكػػدت

المػػادة ( )2أنػػو يحظػػر مزاكلػػة مينيػػة عػػحية إت بعػػد الحعػػكؿ عم ػ
لمشركط كاإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف ي. 2

التػػرليص مػػف الػػك ازرة ك قػػا

كجاء ي المادة ( )19مف المذكرة التمييدية لمشركع الميف العحية أن اليطل الصحو ىـ

كل يطل ةينو صادر ةن ةـ از ل ةينـة"

نشـ ر إلـ أن نـص الةـادة ي 11جـاءت بمفـظ " ةـ از ل

ةينة" ى لفظ ةطمق ةن أث ق د أك تحديد ،كالمطمػؽ يجػرم عمػ إطالرػو ،بمعنػ أنػو ك قػان لمػنص

السابؽ ت تقتعر المزاكلة عم الطبيب قػط ،بػؿ تشػمؿ كػؿ مػزاكؿ لممينػة ،كيػدلؿ ػي ىػذا المعنػ

مسػػاعد الطبيػػب كالممػػرض ،ككا ػػة الم ػزاكليف دالػػؿ المؤسسػػة العػػحية ،كػػذلؾ ػػإف عمكميػػة الػػنص
تشمؿ المزاكؿ المؤرت كالدائـ كذلؾ يشمؿ المتلعص كالعػاـ

لرلب عم لـ افر ىـحا الشـرط عـدد

ةن النلائج أىةيا:
أ ش -إف المشػ ٌػرع اعتبػػر أسػػاس مشػػركعية العمػػؿ الطبػػي ل طبػػاء ىػػك التػػرليص الممنػػكح ليػػـ بػػإرادة
المشرع مما يبي التعرض ألجساد مرتاىـ كيد ع عنيـ المسؤكلية دكف األطباء غير المػرلص ليػـ
ٌ
بذلؾي. 3

المشرع الفمسطيني كاف حريعا عم اشتراط حعكؿ الطبيب عم ترليص مزاكلة المينة
ران ا -إف
ٌ
ليكػػكف مػػف تػػمف المػػدرجيف ػػي رػكائـ األطبػػاء ػػي مسػػطيف كمػػا دكف ذلػػؾ ت ي لػػذ لقػػب طبيػػب ػػي
نظر القانكف ،كعم ذلؾ ت يعف مف المسؤكلية مف ت يممؾ ترليص بالمزاكلة.
رالرا -ت يقبؿ مف المتيـ الد ع ب نو رد حعؿ عم أعم الدرجات العميمة.
( (1رانكف العحة لعامو الفمسطيني ررـ  20لسنة .2004
( ) 2المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف العػػحية .كبجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف رػػانكف العػػحة العامػػة ررػػـ ( )20لسػػنة
 2004المػادة ( )1اسػتلدـ معػػطم (مػرلص لػػو رانكنا)أمػا رػانكف أطبػػاء العػحة ررػػـ  58لسػنة  1947المػػادة ()2

استلدـ معطم (معرح لو بممارسة الطب أم شلص م ذكف بممارسة الطب) أما مشػركع الميػف العػحية لسػنة
 20013المادة ( )1رد استلدـ (مزاكؿ المينة) أم كؿ مف يرلص لو بمزاكلة الميف العحية التي يعدر بتحديػدىا
مف الكزير

( )3محمػػكد محمػػكد معػػطف  ،مرجػػع سػػابؽ ،ص . 282م ػ مكف محمػػد سػػالمة ،رػػانكف العقكبػػات،1990 ،
ص . 200محمد عبدا هلل مال أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.79
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رابعا -ت يقبؿ مف المتيـ الد ع بػ ف الػػرض مػف التػدلؿ الج ارحػي الػذم رػاـ بػو كػاف بقعػد العػالج،
كأنو بذلؾ لـ يلالؼ األعكؿ العممية أك لـ يقع منو أم لط سكاء مادم أـ مينػي كػكف التػدلؿ ػي

ابتداء.
األعؿ ملالفان لمقانكف
ن

ياةسا -ت يقبؿ مف المتيـ الد ع ب ف تدلمو الطبي أك الجراحي كاف بناء عم طمب المريض.
سادس ـا -يس ػ ؿ الشػػلص الػػذم رػػاـ بعمػػؿ طبػػي دكف مزاكلػػة المينػػة ،عػػف جريمػػة مزاكلػػة مينػػة الطػػب

بػػدكف تػػرليص ،ػػإف ترتػػب عم ػ عممػػو جػػرح أك ك ػػاة يس ػ ؿ عػػف النتيجػػة التػػي أحػػدثيا ك ػػؽ القكاعػػد

العامة لمقانكف الجنائيي. 1

ىــحا ةــا قررلــو ةحكةــة الــنقض الةصــر ة ػػي حكػػـ رتػػت يػػو بػ ف "األعػػؿ أف أم مسػػاس
بجسـ المجني عميو يحرمو رانكف العقكبات كرػانكف مزاكلػة المينػة الطػب ،كانمػا يبػي

عػؿ الطبيػب

بسػػبب حعػػكلو عمػ إجػػازة عمميػػة طبقػػا لمقكاعػػد كالمػكائ  ،كىػػذه اإلجػػازة ىػػي أسػػاس التػػرليص الػػذم

تتطمػب القػكانيف اللاعػة بالمينػػة الحعػكؿ عميػو ربػػؿ مزاكلتيػا عػالن كينبنػي عمػ القػكؿ بػ ف أسػػاس

عدـ مسؤكلية الطبيب اسػتعماؿ الحػؽ المقػرر بمقتتػ القػانكف ،كأف مػف يممػؾ حػؽ مزاكلػة مينػة

الطب يس ؿ عما يحدثو بالػير مف جركح باعتباره معتديا – أم عم أسػاس العمػد – كت يعفػي مػف
العقاب إت عند رياـ حالة التركرة بشركطيا القانكنية" ي. 2

فــو السـ اق نفســو قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة ب نػػو "مػػف ت يممػػؾ حػػؽ مزاكلػػة مينػػة
الطب يس ؿ عما يحدثو لمػير مف جركح كما إلييا باعتباره معتػديا عمػ أسػاس العمػد ،كت يعفػي مػف
العقاب إت عند رياـ حالة التركرة بشركطيا" ي. 3

ســلفاد ةــن ىــحه األحكــام أنػػو يشػػترط إلباحػػة العمػػؿ الطبػػي أف يباشػػر شػػلص مػػرلص لػػو

رانكنا بم ازكلة مينة الطب ك قا لمقكانيف المنظمة لذلؾ ك ي الحدكد التي ترسميا ي. 4
كيرل جانب مف الفقو الفرنسي كعم رأسيـ العالمة األلماني بندن

 Bundingأف األطباء

يستمدكف مف الدكلة الحؽ ي استعماؿ جميع الكسػائؿ المعتػرؼ بيػا لعػالج مرتػاىـ كالعنايػة بيػـ،
( )1ساىر الكليد ،مرجع سابؽ . 168. ،عبػد القػادر جػرادة ،المسػؤكلية القانكنيػة عػف اللطػ الطبػي ػي التشػريع
الفمسطيني ،ص.7
( )2الػػنقض الجنػػائي – الطعػػف ررػػـ  ،2260لسػػنة  50رتػػائية ،تػػاريخ الجمسػػة  ،1981مكتػػب نػػي  ،32ررػػـ
الجزء  ،1ررـ العفحة .196
( )3النقض الجنائي –الطعف ررـ  5813لسنة  67رتائية –تاريخ الجمسة .2005-4-10
( (4األحكػػاـ العامػػة ػػي رػػانكف العقكبػػات ،السػػعيد معػػطف السػػعيد بػػؾ ،الطبعػػة الثالثػػة ،دكف كتابػػة دار النشػػر
ص ،163محمػػكد محمػػكد معػػطف  ،مرجػػع سػػابؽ ،ص  282شػريؼ الطبػػاخ ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .89منعػػكر
عمر المعايطة ،مرجع سابؽ ،ص 27
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كلػػيس حسػػف القع ػد ىػػك الػػذم يعفػػي مػػف المسػػؤكلية عمػػا يمكػػف أف يسػػببو مػػف أت ػرار أثنػػاء مزاكلتػػو

لمينتو ،بل ى اللصر ح ةن الد لة ي. 1

المشرع ت يثؽ ي غير المعرح ليـ بمزاكلػة األعمػاؿ الطبيػة ،إذ ىػـ الػذيف
كعمة ذلؾ أف
ٌ
لدييـ الدراية كاللبرة العمميػة لمقيػاـ بعمػؿ طبػي أك ج ارحػي مطػابؽ ل عػكؿ العمميػة مػف أجػؿ شػفاء

المريض ،ك الترليص بمزاكلة مينة الطػب رػد يكػكف عامػان شػامالن لجميػع أعمػاؿ المينػة ،كرػد يكػكف
لاعا بمباشرة أعماؿ معينة منيا ،ك ػي ىػذه الحالػة ت تتحقػؽ اإلباحػة إت إذا كػاف العمػؿ دالػالن ػي
حدكد الترليص ي. 2

رغم حلك ف ن الباحث ش ؤ د ةا انلي إل و قان ن الصحة العاةة قان ن أطبـاء الصـحة

ةا جاء فو الةحكرة اللةي د ة لمةشر ع بش ف تركرة كجكد ترليص لممزاكلػة ،ذلػؾ أف التػرليص
ت يعػػد سػػببان لمشػػركعية العمػػؿ الطبػػي ،كانمػػا أسػػاس العمػػؿ الطبػػي ىػػك اإلجػػازة العمميػػة التػػي عم ػ

أساسػػيا يمػػن الطبيػػب التػػرليص بمزاكلػػة المينػػة بعػػد أف يكػػكف لتػػع لمتػػدريب ػػي جميػػع األرسػػاـ
الطبية كما ىك معمكؿ بو لنيؿ اإلجازة العممية ،مثاؿ ذلؾ:
م ػػك أف طبيب ػػيف كك ػػاف أح ػػدىما يحم ػػؿ ترليعػ ػان بالعم ػػؿ الطب ػػي كاآلل ػػر مج ػػاز كت يحم ػػؿ

ترليعان بذلؾ ككالىما راـ بػإجراء عمميػة جراحيػة ػي حػدكد الحػؽ كالػايػة منػو ،ػإف عمػؿ األكؿ لػك

ترتب عميو إعابة أك لط نػت عنػو ك ػاة ػي حػيف أف اآللػر لػك ترتػب عميػو نفػس النتػائ يكػكف رػد
ترتب عم

عمو يس ؿ عف إعابة عمدية أك رتؿ عمدم.

كذلػػؾ مجػ و
ػاؼ لمعدالػػة ذلػػؾ أف التػػرليص بمزاكلػػة المينػػة ىػػي مسػػتند إدارم يعػػدر عػػف جيػػة

اتلتعػػاص يعتبػػر كاشػػفان لمركػػز الطبيػػب أك الم ػزاكؿ كلػػيس منشػػئان ،كلػػك اعتبرنػػا أف األعػػؿ ىػػك

الترليص ت اإلجازة العممية تعتبرنا ب ف الترليص منشئان ت كاشفان ي. 3

( )1محمد مال أحمد ،مرجع سابؽ ،ص .76منعكر عمر المعايطة ،مرجع سابؽ ،ص 27
( )2شػػريؼ الطبػػاخ ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .89ك تجػػدر اإلش ػػارة إلػ ػ أف الم ػػذكرة التمييديػػة لمش ػػركع تنظػػيـ المي ػػف
العػػحية نعػػت ػػي المػػادة  29عمػ أنػػو ت يجػػكز القػػبض عمػ مػزاكؿ المينػػة أك تكريفػػو احتياطيػػا أثنػػاء التحقيػػؽ ػػي
الكرائع المنسكبة إليو كالمتعمقة باللط العحي ،إت إذا ارتتت معمحة التحقيػؽ كبنػاء عمػ رػرار مػف النائػب العػاـ
كبعمـ ك ازرتو كنقابتو الملتعة
( )3رتػػت محكمػػة الػػنقض المع ػرية" ب ػ ف األعػػؿ أف أم مسػػاس بجسػػـ المجنػػي عميػػة يحرمػػو رػػانكف العقكبػػات
كرانكف مزاكلة مينة الطب كانما يبي رػانكف عػؿ الطبيػب بسػبب حعػكلو عمػ إجػازة عمميػة طبقػا لمقكاعػد كاألكتػاع
الت ػػي نظمتي ػػا القػ ػكانيف كالمػ ػكائ " نق ػػض جن ػػائي – الطع ػػف رر ػػـ ( )1927لس ػػنة  37رت ػػائية  -الع ػػادر بت ػػاريخ20
 .1968/2/نق ػػض جن ػػائي –الطع ػػف رر ػػـ ( )2260لس ػػنة  50رت ػػائية -الع ػػادر بت ػػاريخ  .1981/3/2ال ػػنقض
الجنائي -الطعف ررـ ( )20181لسنة  70رتائية -العادر بتػاريخ .2008/4/13الػنقض الجنػائي -الطعػف ررػـ
( )21861لسػنة  67رتػائية -العػػادر بتػاريخ .2006/12/11الػنقض الجنػػائي -الطعػف ررػـ ( ) 5813لسػػنة67
رتائية -العادر بتاريخ2005/4/10
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ػاز عمميػان كحعػػؿ عمػ تػػرليص مػػف الجيػػات الملتعػػة
كػػذلؾ مػػف الممكػػف أف يكػػكف مجػ ان

كلسبب كآلر تـ إيقا و عف العمؿ كسحب رلعتو يؿ إذا راـ بعمؿ طبي ككاف العمػؿ ػي حػدكد

الحؽ كلـ يلرج عف الػاية منو ك( ألطػ ) مػف غيػر المنطػؽ إلتػاعو إلػ المسػؤكلية العامػة دكف
المسؤكلية الطبية

ما يدعـ كجية نظرنا بيذا الشػ ف حكـم ةحكةـة الـنقض الةصـر ة الـحث قضـت ف ـو " أف
الشلص الذم يجرل عممية دكف أف يككف مرلعا لو بمزاكلة مينة الطب يرتكػب الملالفػة اللاعػة
بذلؾ كىك جنحة اإلعابة اللط  ،ال يعارب إت عم اإلعابة اللط تطبيقا لممادة ( )32مف رانكف

العقكبات ذلؾ أف الملالفة كالجنحة نش تا عف عؿ كاحد ىك إجراء العممية" ي. 1
كرغػػـ الػػتالؼ الػػدكتكر محمػػكد محمػػكد معػػطف

مػػع ىػػذا الحكػػـ كاعتبػػار أف ىػػذا الكعػػؼ

غير عحي كأف الكعؼ العحي ىك اللط العمدم ،إت أننا نتفؽ مع نتيجة ىذا الحكـ .

ي2

كالذم نجد معو أنو يجب تعديؿ النص السابؽ كذلؾ بحذؼ لفظ مزاكؿ بحيث يككف النص

المقترح عم النحك اآلتي:

"اللط العحي ىك كؿ لطا مين عادر مف شلص حاعؿ عم اإلجازة الطبية حسب األعكؿ"
ةز لة الةينة فو اللشر الفمسط نو:
 -شر ط ا

ي3

حددت المادة ( )5مػف رػانكف أطبػاء العػحة ررػـ  58لسػنو  1947كالمػادة ( )4مػف المػذكرة

التمييدي ػػة لمش ػػركع المي ػػف الع ػػحية الش ػػركط الت ػػي يج ػػب أف تتػ ػكا ر ػػيمف يرغ ػػب بالحع ػػكؿ عمػ ػ

( )1النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،52السنة ( )1القتائية العادر بتاريخ 1931/5/28
( )2محمكد محمكد معطف  ،مرجع سابؽ ،ص.23
( )3رانكف أطباء العحة ررـ  58لسنو  1947المػادة ( )5تػنص عمػ أف طمػب الحعػكؿ عمػ إجػازة بممارسػة
الطب ا لمقدـ مف أم مسطيني أك أم شلص حعؿ عمػ إذف يجيػز لػو اإلرامػة الدائمػة ػي مسػطيف يجػب أف ير ػع
كيمن المدير اإلجازة لمطالب مع مراعاة أحكاـ المادة السادسة مف ىذا القانكف إذا ارتنػع (ا) ب نػو مػف ذكل األلػالؽ
الحميػػدة (ب) كب نػػة درس عمػػـ الطػػب مػػدة لمػػس سػػنكات عم ػ األرػػؿ ػػي جامعػػة أك مدرسػػة طبيػػة معتػػرؼ ييػػا مػػف
المدير ،كنػاؿ دبمكمػا يعتػرؼ يػو (ج) كبػ ف لػـ يفقػد جنسػيتو الفمسػطينية أك اإلذف الػذم يجيػز لػو اإلرامػة الدائمػة ػي
مسطيف.
تنص المادة ( )4مف المذكرة التمييدية عم أنو يشترط لمحعكؿ عم ترليص مزاكلة المينة مػا يمػ  - 1أف يكػكف
مسطيني الجنسية  - 2أف يككف حاعال عم المؤىػؿ العممػ المطمػكب لممينػة العػحية مػف أيػة جامعػة أك كميػة أك
أية مؤسسة أك أكاديمية مسطينية أك غير مسطينية معتػرؼ بيػا كمجػازة مػف جيػة اتلتعػاص  - 3أف يكػكف أنيػ
ترة التدريب اإلجبارية المقررة لممينة كأف تتػك ر لديػة الميارػة العػحية  - 4أت يكػكف محكػكـ عميػة حكمػا رطعيػا ػ
جريمػة ملمػة بالشػرؼ أك األمانػة مػا يػرد إليػو اعتبػاره  - 5أف يكػكف مسػجال ػي نقابػة المينػة العػحية ك ػؽ أحكػاـ
رانكف النقابات.
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تػػرليص بمزاكلػػة مينػػة الطػػب ،كلمػػا كػػاف التػػرليص بمزاكلػػة مينػػة الطػػب ىػػك إحػػدل شػػركط إباحػػة

العمؿ الطبي ،سكؼ نتناكؿ يما يمي ىذه الشركط:
 -1اللةل بالجنس ة الفمسط ن ة:

اش ػػترط المش ػ ٌػرع الفمس ػػطيني ػػيمف ي ػػرلص ل ػػو مين ػػة الط ػػب ػػي مس ػػطيف أف يك ػػكف متمتع ػػا
بالجنسػػية الفمسػػطينية ،كذلػػؾ حسػػبما نعػػت عميػػو المػػادة ()4مػػف المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف

العػػحية كحسػػبما نػػص رػػانكف أطبػػاء العػػحة ررػػـ  58لسػػنو  1947ػػي المػػادة ( ،)5إت أف األليػػر

أتاؼ عبارة مف كاف حاعال عم

اإلذف الذم يجيز لو اإلرامة الدائمة ي مسطيف.

قػػد تميػػز رػػانكف أطبػػاء العػػحة سػػالؼ الػػذكر عػػف المػػذكرة التمييديػػة بيػػذا اإلذف لػػذلؾ يجػػد
مشرع ربؿ إررار المذكرة التمييدية لمشركع الميف العػحية معالجػو ىػذا القعػكر
الباحث ب ف عم ال ٌ
كالسماح لمف يقيـ إرامة دائمة بمزاكلة مينة الطب بما يلدـ المعمحة العامة بالمثؿي. 1
 -2أن ك ن حاصالً عم الةؤىل العمةو:
ن ػػص عمػ ػ ذل ػػؾ ر ػػانكف أطب ػػاء الع ػػحة رر ػػـ  58لس ػػنو  1947كالم ػػذكرة التمييدي ػػة لمش ػػركع

الميػػف العػػحية ،غيػػر أف المػػذكرة التمييديػػة جػػاءت أكثػػر عمكميػػة ممػػا يسػػم بانطبػػاؽ الػػنص عمػ
جميػع الميػف العػحية بلػالؼ نػص رػانكف أطبػاء العػحة ررػـ  58لسػنو  1947الػذم ارتعػر عمػ

األطباء قط.
إت أف ىػػذا الشػػرط رػػد أسػػس اإلجػػازة الطبيػػة عم ػ المؤىػػؿ العممػػي المعػػركؼ الػػذم يجػػب أف

يتك ر بكؿ طبيب أك مينة مف الميف العحية.

 -3أن ك ن أني فلرة اللدر ب ا جبار ة الةقررة لمةينة ،أن لل افر لد و الم اقة الصح ة.
جــد الباحــث ب ػ ف المشػ ٌػرع الفمسػػطيني ػػي المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف العػػحية رػػد
اشترط لمحعكؿ عم اإلجازة الطبية اجتياز ترة التدريب اإلجبارم ،كىذا غير متػك ر تػمف شػركط
اإلجازة الطبية ي رانكف أطباء العحة ررـ  58لسنو .1947

( )1محمد عبداهلل مال أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.77
91

 -4أش ك ـ ن ةحك ة ـاً عم ــو حكةــا قطع ــا فــو جر ةــة ةيمــة بالشــرف األةانــة ةــا لــم ــرد إل ــو

اعلباره.

ىػػذا الشػػرط نعػػت عميػػو المػػادة  24مػػف رػػانكف اللدمػػة المدنيػػة الػػذم يشػػترط بمػػف يعػػيف ػػي
كظيفة أف يككف متمتعا بالحقكؽ المدنية كغير محككـ عميو مف محكمة مسطينية ملتعة بجناية أك

جنحة ملمة بالشرؼ أك األمانة ما لـ يرد إليو اعتباره

ي1

.

المشرع رد ساكل اإلجازة الطبية بطمػب التعيػيف بكظيفػة حككميػة كذلػؾ حفاظػا
كىنا نجد ب ف
ٌ
عم مينة الطبيب بشكؿ عاـ حت لك لـ يكف مكظفان حككميان .
 -5أن ك ن ةسجال فو نقابة الةينة الصح ة فق أحكام قان ن النقابات:
المشرع رد تطمػب باإلتػا ة إلػ األسػباب السػابقة ،أف يكػكف مسػجال ػي نقابػة
كىنا نجد أف
ٌ
المينة العحية ك ؽ أحكاـ رانكف النقاباتي. 2
كلقػػد كت ػػع ر ػػانكف أطب ػػاء العػػحة رر ػػـ  58لس ػػنو 1947

ش ػػرطا لػػـ يتػ ػكا ر ػػي الم ػػذكرة

التمييدي ػػة لمش ػػركع المي ػػف الع ػػحية ،كىػ ػ أف يك ػػكف م ػػف ذكل األل ػػالؽ الحمي ػػدة (كال ػػذم يج ػػد مع ػػو
الباحث أنيا تندرج تحت مفيػكـ الشػرؼ كاألمانػة) رغػـ عػدـ الػنص عميػو إت أنػو مسػتقر ػي العػرؼ

الطبي ي. 3

الةطمب الرانو
الشر ط الة ض ع ة باحة العةل الطبو
إذا كانت الشركط الشكمية يجب أف تتكا ر ي الطبيب ربػؿ البػدء بالتػدلؿ الطبػي ،الشػركط
المكتكعية يجب أف تككف متك رة ربؿ البدء بالعمؿ كتظؿ معاحبة معػو أثنػاء التػدلؿ الطبػي حتػ
اتنتياء منو ،كى رعد العالج كمراعاة األعكؿ العممية لممارسة العمؿ الطبي.
لتكتي ذلؾ سنقسـ المطمب إل

رعيف .الفـرع األ ل :رعػد العػالج ،الفـرع الرـانو م ارعػاة

األعكؿ العممية لممارسة العمؿ الطبي.

( )1انظر رانكف اللدمة المدنية الفمسطيني ررـ ( )4لسنة .1998
( )2المذكرة التمييدية لمشركع الميف العحية.

( )3رانكف أطباء العحة ررـ ( )58لسنو .1947
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الفرع األ ل
قصد العالج
نعػػت المػػادة ( )7البنػػد ررػػـ ( )1مػػف المػػذكرة التمييديػػة لمشػػركع الميػػف العػػحية بعن ػكاف
كاجبات مزاكؿ المينة بقكليا  :عم المزاكؿ:
 - 1ت دية كاجبات عممة بما تقتتيو المينة مف الدرة كاألمانة ك قا ل عكؿ العممية كالفنية
المتعػػارؼ عمييػػا :كبمػػا يحقػػؽ العنايػػة الالزمػػة لمم ػريض ،ككاجبػػات األمانػػة تعن ػ أف يكػػكف التػػدلؿ
بقعد العالج ت بقعد غير مشركع.

كنعت المادة ( )13مف القانكف ذاتو عمػ أنػو " يحظػر إجػراء عمميػات استنسػاخ الكائنػات
البشػرية ،كمػػا يحظػػر إج ػراء األبحػػاث كالتجػػارب كالتطبيقػػات بقعػػد استنسػػاخ بشػػرم" كنجػػد ػػي ىػػذه
المشرع حظر التدلؿ الذم ت يككف رعده شفاء عمة معينة..
المادة أف
ٌ

كيجمع الفقياء عم أف أعماؿ الطبيب أك الجراح ت تككف مشركعة إت إذا رعد منيا شفاء

الم ػريض مػػف عمػػة ،كتكػػكف مسػػئكليتو عمديػػة إذا كجػػو نػػو الطبػػي إل ػ غيػػر ىػػذه الػايػػة ،كلػػك كػػاف
برت ػ ػػاء المجن ػ ػػي عمي ػ ػػو ،كغاي ػ ػػة الش ػ ػػفاء أك الح ػ ػػد م ػ ػػف أل ػ ػػـ المػ ػ ػريض ،ى ػ ػػذا م ػ ػػا تقتت ػ ػػيو كظيفت ػ ػػو

اتجتماعي ػػةي. 1كس ػػالمة جسػ ػػـ اإلنس ػػاف م ػػف النظػ ػػاـ الع ػػاـ بػ ػػؿ م ػػف الحق ػػكؽ الت ػػي كفمتي ػػا الدسػ ػػاتير
كيقتت ػ العػػال العػػاـ حمايتيػػا كتح ػريـ المسػػاس بيػػا ،كعم ػ ذلػػؾ ت يجػػكز إيقػػاع عػػؿ مػػف ش ػ نو

المس ػػاس بس ػػالمتو إت إذا ك ػػاف يحق ػػؽ ائ ػػدة لإلنس ػػاف ذات ػػو ي ، 2كى ػػذه الػاي ػػة تحق ػػؽ مبدأ(حس ػػف ني ػػة
الطبيػػب) ػػإذا كػػاف الػػػرض لػػيس العػػالج كانمػػا لمتجربػػة ،إنػػو ت يشػػفع لػػو ػػي ذلػػؾ (شػػرؼ الباعػػث)
كيس ؿ عف جريمة عمدية

ي3

.

لقد أكدت ةحكةة النقض الةصـر ة فـو حكـم ليـا " أف الطبيػب الػذم يسػئ اسػتعماؿ حقػو
ي كعؼ الملدرات كت يرم مف كراء كعفيا إل عالج طبي عػحي بػ ف رعػد تسػييؿ تعاطييػا

لمدمنييا كت يجد بو لد ع المسؤكلية أف ل طباء رانكنان لاعان ىك رانكف مينة الطب ،بؿ يجرل عميو

( (1محمكد محمكد معػطف مجمػة القػانكف كاترتعػاد ،العػدد الثػاني ،السػنة الثامنػة عشػر ،1948 ،ص،287
محمد اللكلي ،مرجع سابؽ ص ،20شريؼ الطباخ ،مرجع سابؽ ،ص،53
( )2م مكف سالمة ،مرجع سابؽ ،ص .202محمد عبداهلل المال احمد ،مرجع سػابؽ ،ص ،95ػكزم عمػراف،
الجزء الثاني ،ص48

( )3السيد عبد الكىاب عر ة ،مرجع سابؽ ،ص .17حيدر محمد حسيف جاسـ ىنكف ،مرجع سابؽ ،ص169
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حكـ القانكف أسػكة بسػائر النػاس" ،كيسػ ؿ الطبيػب إذا رتػؿ مريتػا إلراحتػو مػف آتمػو كلػك كػاف ذالػؾ
برتاء المريض ،كيس ؿ الطبيب إذا أعاف امرأة عم منع النسؿ مستقبال"

ي1

.

كلقد استقر القتاء الفرنسي عم أف الطبيب الذم يقكـ بعممية جراحية تمرأة يست عػؿ بيػا

مبيض التناسؿ ،بنػاء عمػ طمبيػا بػيػر أف تسػتمزـ حالتيػا العػحية شػيء مػف ذلػؾ مسيتسقا للعقياب
على خشٌات عاذٌتي. 2

كيعػػد جريمػػة أف يقػػكـ الطبيػػب بإلتػػاع م ػريض لفحكعػػات كأبحػػاث طبيػػة أك جراحيػػة ت

معمحة لممريض منيا كانما معمحة عممية

ي3

.

كػذلؾ رتػت المحكمػػة الفرنسػية بإدانػة الطبيػػب الػذم يجيػض امػرأة دكف تػكا ر رعػد الشػػفاء

أك التركرة العالجية ي. 4

كيعػد جريمػػة معاربػان عمييػػا ريػػاـ الطبيػب بػإجراء عمميػػة بتػر عتػػك مػػف جسػـ اإلنسػػاف بقعػػد

تسييؿ تيربو مف اللدمة العسكرية حت لك تـ ذلؾ برتاء المجني عميو أك طمبة

ي5

.

عند الحد ث عن قصد العالج جب اللعرض إل عدة ة اض  ،اللديل الطبو ف يـا لـ س لشـفاء

عمــة ةع نــة ،انةــا اللــديل ألســباب أيــرم نقصــرىا عمـ لطب قـ ن فقــط ىةــا عمـ النحـ اآللــو:
أ ش -أعةال اللجة ل ران ا  -عةم ات اللمق ح الصناعو،

ىحا ةا س ق م الباحث بل ض حو .

أ ش -أعةال اللجة ل
كىي التي ت يكػكف الػػرض منيػا عػالج مػرض ،بػؿ إ ازلػة تشػكيو حػدث ػي جسػـ الشػلص،
بفعػػؿ مكتسػػب أك لمقػػي أك كظيفػػي ،األعمػػاؿ الطبيػػة التجميميػػة ت يقعػػد منيػػا المعالجػػة الدائمػػة
ي6

كانما أيتا إزالة تشكيو ي الجسـ ظاىر أك لفي لػرض عالجي أك جمالي بحت .

( )1النقض جنائي – الطعف ررـ ( )62لسنة  6رتائية – العادر بتاريخ 1935/12/20
( )2نقػػض رنسػػي أكؿ يكليػػك سػػنو 1937سػػيرة  193-1-38مشػػار إليػػو لػػدل محمػػكد محمػػكد معػػطف  ،مرجػػع
سابؽ ،ص 287

( )3النقض جنائي – الطعف ررـ ( )249لسنو  44رتائية-العادر بتاريخ 1974/3/11
( )4حكـ محكمة  21 chateaurauxديسػػمبر  ،1949األسػػبكع القػػانكني 5408 –11 -1950 ،مشػػار إليػػو
لدل أسامة القايد ،مرجع سابؽ ،ص.188
( )5النقض الجنائي – الطعف ررـ ( )249لسنة  44رتائية -العادر بتاريخ 1974/3/11

( )6محمػػكد محمػػكد معػػطف مرجػػع سػػابؽ ص 290منيػػر حنػػا ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،505سػػاىر الكليػػد ،مرجػػع
سابؽ ،ص ،169أمير يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.158
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 -1أن اع ىحه الجراحات:
عةم ــات ياصــة مثاليػػا :ػػؾ اتلتعػػارات بفعػػؿ الحػػركؽ ،ز ارعػػة العظػػاـ ػػي األنػػؼ ،كشػػد الكجػػو،
كتعػير كتكبير الثدييف كغيرىا.
عةم ـــات فـــ ق الكبـــرم مثاليػػا :بنػػاء الشػػفة ،كالتشػػكىات الكتديػػة كر ػػع الشػػامات ،كتجميػػؿ األنػػؼ
كغيرىا.
العةم ات الكبرم مثاليا :الترريع لمنطقة عػيرة ،برادة الجمد كغيرىا.
ي1

العةم ات الصغرم مثاليا  :ر ع الليكط تحت الملدر العمكمي ،كالعمميات البسيطة .

ةن يالل للب األحكام فو فمسط ن نجد أنيا جاءت يال ة لةاةا ف ةا لعمق بجراحة

اللجة ل فو الةجال الطبو ،األةر الحث سلدعو لنا ل ة قف القضاء فو فرنسا

ةا أقرلو

أحكام ةحكةة النقض الةصر ة،

 -3ة قف الفقو القضاء الفرنسو

الةصرث ةن جراحة اللجة ل:

 الة قف الفرنسو:كانػػت نظػرة الفقػػو كالقتػػاء الفرنسػػي إليػػو ػػي البدايػػة ت بالشػػؾ كالريبػػة حسػػب بػػؿ بالسػػلط

كالكرة حتػ أف محكمػة بػاريس اتبتدائيػة رتػت بتػاريخ  1913\1\22بػ ف مجػرد إرػداـ الجػراح عمػ

عممي ػػة ت يقع ػػد مني ػػا إت تجمي ػػؿ م ػػف أجري ػػت ل ػػو ،يك ػػكف لطػ ػ ن بذات ػػو ،يتحم ػػؿ بس ػػببو الجػ ػراح ك ػػؿ

األترار التي تنش عػف العمميػة ،كت ييمنػا بعػد ذلػؾ مػا إذا كػاف العػالج رػد تػـ مباشػرتو ك ػؽ ركاعػد
العمػػـ العػػحيحة ،كتػػتملص القتػػية ػػي ريػػاـ أحػػد األطبػػاء ب ػإجراء عمميػػة مػػف أجػػؿ إعػػالح سػػاؽ

مريتو كرد نجحت العممية ثـ أعيبت ىذه الرجؿ بمرض لبيث تـ رعيا ككانت العممية بالمجاف،
كرالت المحكمة إف إجراء عممية جراحية لطيرة عم عتك سميـ قط مف أجؿ إعػالح شػكمو دكف

رعد الشفاء مف مرض أك ائدة تعػكد عمػ العػحة يعتبػر ىػذا بحػد ذاتػو لطػ يسػتكجب المسػؤكلية،
ألف معػػمحة المػريض ت تسػػم بتعرتػػو للطػػر المػػكت أك لطػػر اإلعػػابة ػػي سػػبيؿ الكعػػكؿ إلػ
تحقيؽ نتيجة بسيطة ك ميمة كى إعالح العيب الجسدم ي. 2

( )1منير حنا ،األلطاء الطبية ي الجراحات العامة التلععية ،مرجع سابؽ ،ص ،529ساىر الكليد ،مرجع
سابؽ ،ص ،169عبد العبكر معرم ،مرجع سابؽ ،ص.184

( (2حكػػـ محكمػػة بػػاريس اتبتدائيػػة  ،1913\1\22مشػػار إليػػو لػػدل منيػػر حنػػا ،اللط ػ الطبػػي الج ارحػػي ،مرج ػع

سابؽ ،ص.514
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كرػػد رػػرر الفقيػػو الفرنسػػي (جارسػػكف) تمشػػيا مػػع ىػػذا اتتجػػاه بػ ف الطبيػػب الػػذم يتعامػػؿ مػػع

عتك سميـ ،بحجة التجميؿ ،يلرج عف حدكد المينة التي تبيحاىا لو شيادة الطبي. 1

غيػػر أف محكمػػة اسػػتئناؼ بػػاريس نظ ػ ار لمػػا أثػػاره حكػػـ المحكمػػة اتبتدائيػػة مػػف احتجػػاج ػػي

األكساط الطبية فقضت بلنو "ت لط عم الطبيب حيف يباشر عمال جراحيا سكاء بيدؼ العالج أك
التجميؿ ،كلكنو يلطئ إذا لـ ينبو المريض ربؿ إجراء العممية ،بما تحتممو مػف ملػاطر ،حتػ يكػكف
رتاؤه بيا عم عمـ كحقيقة األمر"ي. 2

كميػػز بػػيف حػػالتيف
كعػػدؿ الفقػػو الفرنسػػي مػػف مكرف ػو أيتػػا كلكػػف بػػتحفظ ،كأجػػاز التجميػػؿ ٌ
لتحدي ػػد مس ػػؤكلية الطبي ػػب الحال ػػة األكلػ ػ ح ػػاتت التش ػػكيو الجس ػػمية الت ػػي تررػ ػ إلػ ػ مق ػػاـ العم ػػة

المرتية ،أما الحالة الثانية يككف الػرض منيا قط التجميػؿ بحتػان كشػد الكجػو كشػد الػبطف كغيػره،
كرد أجاز الحالة األكل دكف الثانية.

ك ػ تطػػكر أليػر أرػػر الفقػو الفرنسػػي بمشػركعية ج ارحػػة التجميػؿ كنظػػر إلييػا عمػ أنيػا ػػرع

مف ركع الجراحة بما يترتب عم

ي3

ذلؾ إلتاعيا لنفس القكاعد التي تحكـ الجراحات األلرل .

 -3الة قف الةصرث
لـ يكف مكرؼ الفقو ك القتاء المعرم بعيدان عف الفقػو كالقتػاء الفرنسػي ،ػي بدايػة األمػر

كاف لمفقو كلمقتاء المعرم مكرؼ ار ض لعمميات التجميؿ ،اعتبر أف مجرد اإلرداـ عم عػالج
ت يقعد بو إت التجميؿ يعد لط بذاتو يتحمؿ الطبيب بسػببو كػؿ األتػرار التػي تنشػ عػف العػالج

حت لك أجرم ذلؾ طبقا لقكاعد العمـ كالفف العحيحيف ،ذلؾ ألنو ليس ىناؾ ما يبرر إجػراء ج ارحػة
تنطكم عمػ رػدر مػف اللطػكرة لمجػرد إعػالح شػكؿ اإلنسػاف دكف أف تكػكف ىنػاؾ تػركرة تسػتدع

الشػػفاء مػػف مػػرض أك ائػػدة تعػػكد عمػ عػػحتو ،إت أنػػو كمػػع تقػػدـ العمػػكـ ،أعػػبحت ج ارحػػة التجميػػؿ

ار معنكية كليست
مطمبا اجتماعيا بالدرجة األكل كمع تطكر الفكر اإلنساني ي ككف أف ىناؾ أتر ان

ماديػػة قػػط كأف ج ارحػػة التجميػػؿ مػػف الممكػػف إ ازلػػة ىػػذا التػػرر ،نجػػد أف القتػػاء عػ ىػدؿ مػػف مكرفػػو
السابؽ كألتع ج ارحػة التجميػؿ لممبػادئ نفسػيا ػي المسػؤكلية القانكنيػة التػي تلتػع ػي العمميػات

( (1اريػػس محمػػد ،المسػػؤكلية المدنيػػة ل طبػػاء ػػي عمميػػات التجميػػؿ ،مجمػػة المحػػام  ،مجمػػة دكريػػة تعػػدر عػػف
منظمة المحاميف سيدم بمعباس الجزائر  ،العدد  ، 4نك مبر 2005ص. 9

( (2حكـ رنسي مشار إليو لدل منير حنا اللط الطبي الجراحي مرجع سابؽ ،دكف ذكر ررـ.
( (3ريحة كماؿ ص.148
96

الجراحيػػة األلػػرلي 1كىػػذا مػػا سػػنقكـ بتكتػػيحو عنػػد الحػػديث عػػف مػػدل الت ػزاـ الطبيػػب ػػي عمميػػات
التجميؿ .
نلمػػص مػػف ذلػػؾ إلػ أف المكرػػؼ الفرنسػػي كالمعػػرم يتجػػو ،إلػ تػػركرة امتنػػاع الطبيػػب

عف التدلؿ إلجراء جراحة تجميؿ ،إذا لـ يكف كاثقا مف تلععو كدرتػو ،أك إذا لػـ يكػف ىنػاؾ رػدر

مف التناسب بيف الػاية المرجكة كالملاطر الملتمفة مف كراء الجراحة ،أك أف يستلدـ طريقة عالجية
متفقان عمييا كليست محال لمتجارب.
رار لساؤل ى  :ىل جراحة اللجة ل ليض إل

اللزام ببحل عنا ة أم إل لحق ق نل جة؟

دسععى انقضععاء ْععزا األيععش دٛععس رتػػت محكمػػة الػػنقض المع ػرية ػػي حكػػـ ليػػا "بػ ف الت ػزاـ

الطبيب ليس التزامان بتحقيؽ نتيجة ىػي شػفاء المػريض ،إنمػا ىػك التػزاـ ببػذؿ العنايػة ،إت أف العنايػة

المطمكبػػة منػػو تقتت ػ أف يبػػذؿ لمريتػػو جيػػكدا عػػادرة تتفػػؽ ػػي غيػػر الظػػركؼ اتسػػتثنائية مػػع
األعكؿ المستقرة ي عمـ الطب ،يس ؿ الطبيب عف كؿ تقعير ي مسمكو ت يقػع مػف طبيػب يقػظ
كما يس ؿ عف لطئو العادم أيا كانت درجة جسامتوي. 2

ف ـ حكــم آيــر قضــت "أف ج ػراح التجميػػؿ كاف كػػاف كػي ػره مػػف األطبػػاء ت يتػػمف نجػػاح
العممية التي يجرييا إت أف العناية المطمكبة منو أكثر ي أحكاؿ الجراحة األلرل اعتبا ار ب ف ج ارحػة

التجميػػؿ ت يقعػػد منيػػا شػػفاء الم ػريض مػػف عمػػة ػػي جسػػمو إنمػػا إعػػالح تشػػكيو ت يعرت ػو ألم
لطر" ي. 3

قضـت ةحكةــة بـار س فــو حكــم ليـا بلنــو "إذا كػاف مكجػػب العنايػة يبقػ ىػػك القاعػدة بمػػا
يلػػتص بمكتػػكع الج ارحػػة التجميميػػة ،يجػػب أف يفسػػر ىػػذا المكجػػب بشػػكؿ تػػيؽ طالمػػا أف الػايػػة

المرجكة ليس شفاء العحة بؿ تحسيف حالة سػابقة لػـ تكػف ترتػي المػريض ،كىكػذا تترتػب مسػؤكلية
الجراح المينية حيف يقكـ بجراحو تجميؿ أنؼ عم حد ت تسم نكعية الجمد بذلؾ ،بينما كاف يجب
عميػػو اتمتنػػاع ع ػف إج ػراء ىكػػذا عمميػػة"

ي4

قضــت ةحكةــة اســلئناف بــار س ب نػػو إذا لػػـ يكػػف

الػػػرض مػػف العمميػػة الجراحيػػة شػػفاء المػريض مػػف عمػػة ،بػػؿ مجػػرد إعػػالح تشػػكيو ػػي جسػػمو كجػػب
عم الجراح استعماؿ منتي الحيطة كاليقظة ئ الفحص ربؿ إجراء العممية ،كتقػدير الملػاطر التػي

( (1رايس محمد ،ص ،8أمير يكسؼ ص ،158منعكر عمر المعايطة ص216
( )2الػػنقض المػػدني –الطعػػف ررػػـ  -2941لسػػنو 69رتػػائية ،تػػاريخ الجمسػػة  ،2000-6-1مكتػػب نػػي -22ررػػـ
الجزء -1ررـ العفحة 764

( )3النقض الجنائي -الطعف ررـ(  -)111لسنة  35رتائية -العادر بتاريخ 1969/6/26
( )4مشار إليو بدكف ررـ الحكـ لدل

يعؿ كميند إياد رج اهلل ،مرجع سابؽ ،ص101
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رد يتعرض إلييا مف استعمؿ لو تمؾ العممية كاعطاؤه عػكرة صسٍست كاملت عين تليك الاخياغش وإال
كان مسؤوالا. 1

أكــدت ةحكةــة اســلئناف بــار س فــو حكــم ليـا ب نػػو " ت لطػ عمػ الطبيػػب حػػيف يباشػػر
عمال جراحيا سكاء بيدؼ العالج أك التجميؿ ،كلكنو يلطئ إذا لـ ينبو المريض ربػؿ إجػراء العمميػة،
بما تحممو مف ملاطر ،حت يككف رتاؤه بيا عم عمـ بحقيقة األمر

2

.

ٔٚسرفاد يٍ ْزِ األدكاو يا ٚأذ:ٙ
أ ش -اتف ػػاؽ القت ػػاء المع ػػرم كالفرنس ػػي الح ػػديث عمػ ػ اعتب ػػار أف التػ ػزاـ الطبي ػػب ػػي العممي ػػات
الجراحية ىك التزاـ ببذؿ عناية عادرو تتفؽ ي غير الظركؼ اتستثنائية مع األعكؿ المستقرة ي
عمـ الطب ،يس ؿ الطبيب عف كؿ تقعير ي مسمكو ت يقع مف طبيب يقظ.

ران ـا -إف العنايػة المطمكبػة مػف الطبيػب ػي العمميػات الجراحيػة التجميميػة ىػي عنايػة أكبػر بالنسػبة
إل ػ عمميػػات الج ارحػػة العاديػػة بمعن ػ عنايػػة لاعػػة مشػػددة تتفػػكؽ عم ػ

مػػا يلػػتص بػػو الج ػراح

العػادم ،كىػذا يػػدؿ عمػ أف المش ٌػرع أراد أف يعمػػـ أطبػاء التجميػؿ أف العنايػػة المطمكبػة ػي الج ارحػػات
التجميمي ػػة أر ػػرب إلػ ػ تحق ػػؽ نتيج ػػة دكف أف يعمنيػ ػا عػ ػراحة ،كى ػػذا كاتػ ػ م ػػف المعامم ػػة كاأللف ػػاظ

العارمة الذم استلدميا ،ككمما ارتفعت نسبة العناية المطمكبة سيؿ عم المريض إثبات اللط .

رالرا -يجػب كتػع المػريض ػي عػكرة الملػاطر كاعطػاؤه عػكرة عػحية كاممػة عػف نتػائ التػدلؿ
الجراحي ،ك يتجو القتاء الفرنسي كالمعرم إل تركرة امتناع الطبيب عف التدلؿ إلجراء ج ارحػة

التجميػػؿ ،إذا لػػـ يكػػف كاثقػػا مػػف تلععػػو كدرتػػو ،ك إذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ رػػدر مػػف التناسػػب مػػف الػايػػة
المرجكة ،كالملاطر الملتمفة مف كراء الجراحة ،كأف يستلدـ طريقة عالجية متفقان عمييا كليس محػال

لمتجارب ي، 3

كبالتػػالي نجػػد أف القتػػاء كالفق ػو الفرنسػػي كالمعػػرم ،رغػػـ تشػػددىما بعػػدد ىػػذا النػػكع مػػف
العمميػػات إت أنيػػـ أجمعػكا عمػ أف التػزاـ الطبيػػب ػػي عمميػػات التجميػػؿ إنمػػا ىػػك التػزاـ ببػػذؿ عنايػػة،
كليس تحقيؽ نتيجة .

( )1حكـ محكمػة بػاريس اتسػتئنا ية مشػار إليػو لػدل ريحػة كمػاؿ ،مرجػع سػابؽ ،ص ،151ك مشػار إليػو بػدكف
ررـ الحكـ يعؿ كميند إياد رج اهلل ،مرجع سابؽ ،ص. 102
( )2حكػػـ محكمػػة بػػاريس اتسػػتئنا ية بتػػاريخ  12مػػارس لسػػنة  1931مشػػار إليػػو لػػدل منيػػر حنػػا ،اللط ػ الطبػػي
الجراحي ،مرجع سابؽ ،ص.520

( )3منير حنا ،اللط الطبي الجراحي ،مرجع سابؽ ،ص.516
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رأم الباحث:
يػػرل الباحػػث أنػػو يجػػب أف نفػػرؽ ػػي العمميػػات الجراحيػػة بػػيف العمميػػات التػػركرية الطارئػػة
التي تستدع التدلؿ العاجػؿ كالسػرعة ك تكػكف حيػاة المػريض ميػددة مثػؿ الحػركؽ بكا ػة أشػكاليا،
كبيف العمميات التركرية غير الطارئة كالتي غالبا ما ت تحتاج سرعة ي مباشػرة العمميػة ممػا يمػزـ

اتلػػاذ جميػػع اتحتياطػػات الالزمػػة كد ارسػػة الحالػػة بتػ وف مثػػاؿ ذلػػؾ :عمميػػات التشػػكىات الكتديػة كر ػػع
الشامات كتجميؿ األنؼ كغيرىا ،العمميات التػركرية الطارئػة يكػكف ييػا التػزاـ الطبيػب بػذؿ عنايػة
مثاليا مثؿ أم تدلالت جراحية ،أما التػركرية غيػر الطارئػة تحتػاج إلػ بػذؿ عنايػة لاعػة بنسػبة

أكبر مف العمميات األلرل تقترب ىذه النسبة إل تحقيؽ نتيجة. 1
ران ا :اللمق ح الصناعو

نعت المادة ( )15مف المذكرة التمييديػة لمشػركع الميػف العػحية عمػ أنػو "يحظػر إجػراء
التقنية المساعدة عم اإلنجاب أك زرع جنيف ي رحميا إت مػف الػزكجيف ،كبنػاء عمػ مكا قػة كتابيػة
منيما كبشرط أف يككف ذلؾ أثناء رياـ الزكاج الشرعي بينيما.
ي2

 -ةا الةقص د باللمق ح الصناعو؟

ىك عممية تقكـ عم إلعاب رحـ المرأة بحقف مف ماء زكجيا ي رحميا دكف اتتعاؿ

الجنسي ككسيمة لإلنجاب ،كذلؾ نتيجة أف السائؿ المنكم كالحيكانات المنكية لـ تعؿ إل نسبة

اإللعاب المباشر أك لقعر العتك الذكرل حيث ت يعؿ إل أغكار ميبؿ المرأة أك كاف الرجؿ

سريع القذؼ كاإلنزاؿي. 3

كبػػدأت ك ػرة التمقػػي العػػناعي بعػػد أف ظيػػرت عػػعكبة التقػػاء لاليػػا الرجػػؿ (الحيكانػػات
المنكيػػة) ببكيتػػة الم ػرأة ألسػػباب عديػػدة منيػػا رمػػة عػػدد الحيكانػػات المنكيػػة أك تػػعفيا ،أك كجػػكد

( )1يعؿ كميند إياد رج اهلل ،مرجع سابؽ ،ص103
كيسػػم اإللعػػاب لػػارج الجسػػـ كىػػك التقػػاء الحيػكاف المنػػكم بالبكيتػػة مػػف غيػػر اتعػػاؿ طبيعػػي لػػارج جسػػـ المػرأة
ي كعاء زجاجي يعرؼ بطبؽ بترل لبن

محمد جبر ،شعباف العفدل ،اإلحكػاـ الشػرعية المتعمقػة باإللعػاب

لارج الجسـ ،الجامعة اإلسالمية ،2007 ،ص17

( .)2السيد عبد الكىاب عر ة ،مرجع سابؽ ،ص ،113أمير يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.146
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متادات ي ميبؿ كرحـ المرأة تقتؿ لاليػا الرجػؿ ،كغيرىػا مػف األسػبابي 1كىػ كسػيمة لمعػالج مػف

العقـ كتساعد الزكجيف عم تحقيؽ رغبتيما ي اإلنجابي. 2
بسبب ندرة أحكام القضاء

ي3

فو ىحه الةسللة سنلنا ل ةا أقره الفقو اللشر ال ضعو رم

نسلعرض رأث الفقو اللشر ا سالةو فو ىحا اليص ص
 -3انرهقٛخ انصُاػ ٙيٍ ٔجٓح َظش انفقّ:
بدأت الفكرة بحقف مني الزكج ي رحػـ المػرأة عػف طريػؽ الميبػؿ ،كذلػؾ بعػد معالجتػو بطػرؽ

لاعػػة كىػػك يسػػم التمقػػي العػػناعي الػػدالمي ،ثػػـ تطػػكر ذلػػؾ إل ػ مػػا يعػػرؼ بالتلعػػيب لػػارج
الرحـ أك طفؿ األنابيب كىك مػا يسػم التمقػي العػناعي اللػارجي ،كتعػال عمميػة التلعػيب لػارج

الػػرحـ العقػػـ النػػاجـ ع ػف تعػػذر كعػػكؿ بكيتػػة الم ػرأة إل ػ الػػرحـ بسػػبب كجػػكد مػػانع عػػحي دالػػؿ

الرحـي. 4

قسم الفقو اللمق ح الصناعو إل عدة ص ر ،ىو عم النح اآللو:
الص رة األ ل :
يؤلػػذ مػػف الػػزكج الحي ػكاف المنػػكم كمػػف الزكجػػة البكيتػػة كتػػكزع ػػي كعػػاء ملبػػرم (طبػػؽ

بترل) ثـ تنقؿ البكيتة ملعبة إل رحـ الزكجة. 5

كيرل معظـ الفقياء القانكف ي العكرة األكل

أنػو ت مػانع مػف تمقػي الزكجػة بمػاء زكجيػا

حاؿ حياتو كذلؾ إذا ظير مانع لدل أحد الطر يف أك كمييما بشرط أف يككف ذلؾ برتا الزكجيف

حيث إف عدـ رتاء أحدىما يجعؿ مف العمؿ غير مشػركع ،كأسػاس إباحػة تمػؾ التقنيػة الحديثػة ىػي

التركرة العالجية (لمتداكم مف العقـ)

ي6

( )1كزم عمراف ،الجزء الثاني ص.46
( )2أميػرة عػدلي عيسػ لالػد ،الحمايػػة الجزائيػة لمجنػيف ػي ظػؿ التقنيػػات الحديثػة ،دار الفكػر العربػي اإلسػػكندرية،
 ،2008ص .64
( )3يرجػػع سػػبب نػػدرة أحكػػاـ القتػػاء الفمسػػطيني ككنيػػا تقنيػػة حديثػػة مسػػاعدة عمػ اإلنجػػاب كت يكجػػد تشػريع لػػاص
ينظـ ىذه التقنية كلـ تظير ي المجتمع الفمسطيني إشكاليات رانكنيػة كاتػحة يسػتطيع أف يمجػ المػريض بسػببيا إلػ

القتاء.
( )4شػػاديو العػػادؽ الحسػػف ،حكػػـ اإلسػػالـ ػػي التمقػػي العػػناعي ،جامعػػة السػػكداف لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا – معيػػد
العمكـ كالبحكث ،رسالة ماجستير ،2009 ،ص.7

( )5لبن محمد ك جبر شعباف العفدل ،مرجع سابؽ ،ص.15
() 6

كزم عمراف ،الجزء الثاني ،ص46
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انصٕسج انصاَٛح :
ك ييا يػتـ اسػتلداـ الزكجػة لمنػي زكجيػا حػاؿ ريػاـ العالرػة الزكجيػة لسػبب أف الػزكج محكػكـ
عميو بعقكبػة سػالبة لحريػة أك محكػكـ عميػو باإلعػداـ كلػـ ينفػذ بعػد ،حيػث يػرل الفقيػاء بجػكاز التمقػي

العناعي بينيما .عمػ أسػاس أف العقكبػة يجػب أت تمتػد إلػ الحقػكؽ األلػرل اللاعػة مػف تػمنيا
حقو باإلنجاب ،كيتػاؼ إلػ أف اإلنجػاب مػف الحقػكؽ التػي نعػت عمييػا المكاثيػؽ الدكليػة كبعػض

الدساتير كالقكانيف ال يجكز حرماف المحككـ عميو مف ىذا الحؽي. 1
انصٕسج انصانصح :

بعد التطكر الكبير الذم شػيدتو تقنيػو التلعػيب لػارج الػرحـ ،شػرع األطبػاء بالتبػار حمػكؿ

أسػػباب العقػػـ الملتمفػػة ،فػػي األح ػكاؿ الت ػي يكػػكف سػػبب العقػػـ ييػػا يرجػػع إل ػ عػػدـ عػػالحية رحػػـ
المرأة لمحمؿ مع ردرتيا عم التبكيض كرػدرة زكجيػا عمػ اإللعػاب ،ابتػدعكا كسػيمة كىػ أف تؤلػذ
بكيتة الزكجة كتمقػ بنطفػة زكجيػا ،كيعػاد زرع البكيتػة الملعػبة ػي رحػـ امػرأة ألػرل ذات رحػـ

سػػميـ ،تسػػم عػػاحبة الػػرحـ المعػػار أك المسػػت جر ،ككظيفػػة ىػػذه المػرآة الحمػػؿ كالػػكتدة ،كبعػػد الػػكتدة
مباش ػرة تسػػتمـ الزكجػػة العقػػيـ الطفػػؿ كتسػػم ىػػذه الظػػاىرة (ت ػ جير األرحػػاـ) ،كيقػػؼ إل ػ جانػػب ىػػذه

الفكرة جانب مف الفقو األمريكي كاألسباني كاتنجميزم عم أساس أنيا تحؿ مشكمة العقـ ،كأف ذلؾ
ىك األمؿ الكحيد لمف أراد أف يرزؽ بطفؿ بشكؿ طبيعيي. 2

كىناؾ جانب مف الفقو اإلنجميزم ير ض ىذه الفكرة عم أساس أف األـ البديمة عندما تتع

طارتيػػا كجسػػدىا مقابػػؿ أجػػر تكػػكف رػػد ارتربػػت مػػف جريمػػة الػػدعارة ،تػػال عػػف أنػػو إىػػدار لمك ارمػػة
اإلنسانية

ي3

كيرل جانب ثالث أنو يمكف اتستػناء عف ىذه الكسيمة بكسيمة الرحـ العػناعي (لػزائف

الجنػػيف) معػػنكع مػػف األليػػاؼ كيسػػم لمجنػػيف أف يظػؿ ينمػػك ػػي اللػزاف لمػػدة تسػػعة أشػػير

ي4

كرأل

رابع ير ض رطعا ىذه الكسيمة ،كأثار ىذا الفريؽ إشكاليات رانكنية تجعػؿ مػف ىػذه الطريقػة مسػتحيمة
ك مػػف ىػػذه اإلشػػكاليات ،مػػف ىػػي األـ ،ىػػؿ التػػي حممػػت أـ األـ عػػاحبة البكيتػػة كمػػا يترت ػب عم ػ

ذلػؾ مػػف إشػػكاليات ،كأيتػػا مػا ىػػي مسػػؤكلية األـ البػػديؿ إذا أجيتػت نفسػػيا أك اتيمػػت بإجيػػاض
نفسيا أك تعاطت مكاد ملدرة جعؿ مف المكلػكد مشػكىا ،أك ر تػت إجػ ارء العمميػة القيعػرية ككػاف

( )1أميػرة عػدلي عيسػ لالػد ،الحمايػػة الجزائيػة لمجنػيف ػي ظػؿ التقنيػػات الحديثػة ،دار الفكػر العربػي اإلسػػكندرية،
 ،2008ص .66لبن محمد جبر كشعباف العفدل ،مرجع سابؽ ،ص.16
( )2كزم عبد السالـ بف عمراف ،مرجع سابؽ ،ص.46
( )3أميرة لالد ،مرجع سابؽ ،ص.68

( )4أمير يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص .146كزم عمراف ،الجزء الثاني ،مرجع سابؽ ،ص.46
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ت بػد مػف إجرائيػا كترتػب عمػ ذلػؾ ك ػاة الجنػيف ،كػؿ ىػذه التسػاؤتت تجعػؿ مػف مسػ لة األـ البػديؿ

أم ار ععبان ككميا تؤدل إل عدـ إباحة ىذه الكسيمةي. 1
انصٕسج انشاتؼح:

اتحتفاظ بالحيكانات المنكية ي بنؾ يطمؽ عمية بنؾ المني أكبنؾ النطفة يحفظ يػو السػائؿ

المنكم لمػزكج لفتػرة يبقػ

عػالحا لإللعػاب أك اسػتلدميا بعػد ك اتػو ،كثػار لػالؼ حػكؿ المسػ لة،

حيث ىناؾ إتجاه يرل ب ف التمقي العناعي بعد الك اة ينظر إليػو ػي إطػار الكعػية كت مػانع مػف

ػر
أف يكعي الشلص بجزء مف ذمتو الجنينية كما يكعي بجزء مف ذمتػو الماليػة ،إت أف جانبػان كبي ان

مػػف الفقػػو رػػاـ بتحػريـ ىػػذا النػػكع مػػف التمقػػي عمػ أسػػاس أف العالرػػة الزكجيػػة تنقتػػي بالك ػػاة ،كأنػو
حػػيف يمػػكت الػػزكج يعتبػػر غريبػػا عػػف زكجتػػو كأف التمقػػي العػػناعي بػػيف الػػزكجيف ىػػك اسػػتثناء ع ػف
األعؿ كمف ثـ ت يجكز التكسع يو كنميؿ إل جانب ىذا الرأمي. 2

انصٕسج انخايسح:
كىي أف يؤلذ مف رجؿ أجنبي سائؿ الحيكانات المنكية كيكتع برحـ الزكجة أك يؤلذ مف
امرأة أجنبية بكيتػة تلعػب بسػائؿ الػزكج كتػزرع بػرحـ الزكجػة أك تلعػب بطبػؽ ملبػرم مػف ثػـ

ػر ملالفػان لمقػيـ كالمشػاعر
تزرع برحـ الزكجػة ،ك كيػرل الفقيػاء ػي معػر ر ػض ىػذه التقنيػة ككنػو أم ان

اتجتماعيػػة كاإلنسػػانية كاإلسػػالمية كلػػذلؾ لمػػت التش ػريعات المع ػرية كالعربيػػة مػػف أم نػػص يحكػػـ
ىذه الحالة ،كما لـ يعرض عم القتاء المعرم كالعربي حالة لاعة بذلؾ

ي3

 -2اللمق ح الصناعو فو الق ان ن ال ضع ة:
باسػػتقراء القػكانيف الفمسػػطينية كالعربيػػة تبػ ٌػيف لنػػا بػ ف القػكانيف الكتػػعية ػػي الػػكطف العربػػي
لدييا رعكر ي ىذه المس لة ،غير أف رانكف دكؿ اإلمارات العربية ررـ  10لسنة  2008اتتحادم

اللاص بالمسؤكلية الطبية رد تعرض إل ىػذه المسػ لة ػي بعػض نعكعػو ،ك فـو لقـد ر الباحـث
يرجع ذلؾ القعكر إلػ أف القػكانيف الكتػعية لػـ تسػتطع أف تجػارم التقػدـ العممػي ػي مسػ لة الطػب
الحديث ،كذلؾ نظ ار لحداثة ىذا األسمكب الذم ت زالت العديد مف مكتكعاتو محال لمجدؿ.
( )1أحمد شكري عمر أبك لطكة ،مرجع سابؽ ،ص. 143
كيقؼ المحام نكيؿ ككيف اتمريك عم رأس كرة الذيف ينادكف باف ت جير األرحاـ سيحؿ مشكمة العقـ كتػ ثر بػو
كثير مف الفقو اتنجميزم كاتسباني
( )2أميرة لالد ،مرجع سابؽ ،ص.71

( )3حسػػن احمػػد الجنػػدم ،األسػػاليب الطبيػػة الحديثػػة كالقػػانكف الجنػػائي ،ػػي نػػدكة ػػي مركػػز البحػػكث كد ارسػػات
مكا حة الجريمة كمعاممة الجريمة ،بدكف سنة نشر ،ص . 41
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كباسػػتقراء ن ػػص الم ػػادة ()15م ػػف الم ػػذكرة التمييديػػة لمش ػػركع المي ػػف الع ػػحية س ػػالفة ال ػػذكر

نجدىا متشابية تمامػا مػع نػص المػادة (الثانيػة عشػرة) مػف رػانكف دكؿ اإلمػارات العربيػة ررػـ 10

لسنة  2008اتتحادم اللاص المسؤكلية الطبية مف حيث تطمب مكا قة الزكجيف ،كأف تككف عممية
قػػط بػػيف الػػزكجيف كأثنػػاء ريػػاـ الػػزكاج الشػػرعي بينيمػػا ،كىػػذا متكا ػػؽ مػػع نعػػكص الش ػريعة

التمقػػي

اإلسالمية كما سي تي بيانوي. 1

 -3نظرة الشر عة ا سالة ة لملمق ح الصناعو:
لمتشريع

أكػ ػػد القػ ػػانكف األساسػ ػػي الفمسػ ػػطيني عم ػ ػ أف الش ػ ػريعة اإلسػ ػػالمية ىػ ػػي المعػ ػػدر األساسػ ػػي

ي2

كلقعكر القكانيف الكتعية ي معالجة ىذه المس لة إف الباحث يجد أمػاـ ىػذا القعػكر

تركرة الرجكع إل أحكاـ الشريعة اإلسالمية لتكتي

ىذا التدلؿ الجراحي.

قد حث اإلسالـ عم التزاكج كالتناسؿ ،فيػو حفػظ لمنػكع البشػرل ك إعمػار الكػكف كاسػتقرار
ي3
ًً
ؽ لى يكـ م ٍف أىنفي ًس يك ٍـ أ ٍىزىكاجان لتى ٍس يكينكا إًلى ٍييىػا ىك ىج ىع ىػؿ
ىف ىلمى ى
كتكثير المسمميف لقكلو عز كجؿ "ك ًم ٍف ىآياتو أ ٍ
و
ً ً
كف "ي. 4
ىب ٍي ىن يكـ َّم ىكَّدةن ىكىر ٍح ىمةن إً َّف ي ىذل ىؾ ىآل ىيات لقى ٍكوـ ىيتىفى َّك ير ى
اعتبػػر اإلسػػالـ العقػػـ مػػف مشػػيئة اهلل سػػبحانو كتعػػال لحكمػػة ت يعمميػػا إت ىػػك ،مثمػػو ػػي

ذلؾ مثؿ أمراض كثيرة يجكز التداكم منيا ،ك ما التمقي العناعي إت كسيمة مػف كسػائؿ التػداكم أك
عم األرؿ الحد مف آثاره السمبية ،ك لما كاف العقـ أيان كاف سببو ت يعدك أف يككف مرتان بػالمفيكـ

الكاسع إنو يدلؿ ي

ي5

الحديث النبكم حيث ر ث عن جابر عن رس ل اه صم اه عم ـو سـمم

أنو قال" لكل داء د اء ف حا أص ب د اء الداء ب أر ب حن اه عز جل "ي. 6

( )1ت ػػنص الم ػػادة (الثاني ػػة عش ػػر) م ػػف ر ػػانكف دكؿ اإلمػػػارات العربي ػػة رر ػػـ  10لس ػػنة  2008اتتح ػػادم اللػػػاص
بالمسؤكلية ألطبيبة عم أنو " ت يجكز إجراء التقنية المساعدة عم اإلنجاب لممرأة أك زرع الجنيف ي رحميا أت مف
الزكجيف كبناء عم مكا قتيا عم ذلؾ كتابو كبشرط أف يككف أثناء رياـ الزكاج الشرعي.
( )2تنص المادة الرابعة مف القانكف األساسي الفمسطيني بند ( )2عم أف" مبادئ الشريعة اإلسالمية معدر رئيسي
لمتشريع".

( )3أميرة لالد ،مرجع سابؽ ،ص.66
( )4اآلية ( )21مف سكرة الركـ .
( )5شاديو العادؽ الحسف ،مرجع سابؽ ،ص.15

( )6ألرجػػو مسػػمـ ػػي عػػحيحو ػػي بػػاب لكػػؿ داء دكاء كاسػػتحباب التػػداكم ػػي الجػػزء  4عػػفحة  ،1729حػػديث
ررـ(.)2204
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كمػػا يكجػػب العمػػؿ عم ػ عػػالج العقػػـ ك التػػداكم منػػو ىػػك أف الشػػريعة اإلسػػالمية ت تجيػػز

التبنػػي لقكلػػو تعػػال " كمػػا جعػػؿ أدعيػػاءكـ أبنػػاءكـ "ي 1عم ػ ذلػػؾ اعتبػػرت الش ػريعة اإلسػػالمية مػػاداـ
اإلنساف رد أنجب أك يمكف أف ينجب بالعالج كالمساعدة الطبية العممية المشركعة ،ػإف ذلػؾ يعنػ
أنو ليس بعقيـ إذ كيؼ ييبو اهلل الذرية كىك يعمـ أنو عقيـ ،اإلنسػاف العقػيـ ىػك الػذم يسػتحيؿ عميػو
اإلنجاب حت بعد المساعدة الطبية ،أما إذا كانت المساعدة الطبية يمكنيػا تػدليؿ العقبػة التػي تحػكؿ
بينػة كبػيف اإلنجػاب بطريػؽ مشػركع مػيس ىػػذا لػرؽ لقػكانيف الطبيعػة أك لػركج عمػ أحكػاـ الشػريعة

ػرف أك السػػنة النبكيػػة الش ػريفة بيػػاف لمحكػػـ الشػػرعي ليػػذه الكسػػيمة
اإلسػػالمية ،إت أنػػو لػػـ ي ػرد ػػي القػ آ

المستحدثة ،كذلؾ لـ يكت العمماء حكميا بطريقة مباشرة إنمػا أكتػحكا حكػـ ىػذه الكسػيمة بطريقػة
غيػػر مباش ػرة كذلػػؾ أثنػػاء حػػديثيـ عػػف اسػػتدلاؿ المنػػي حيػػث عػػرحكا ب ػ ف اسػػتدلاؿ الم ػرأة لمن ػ

الرجؿ الػريب ي رجيا كى عالمة بالحاؿ يعد عمال غير مشركع كيترتب عميو اإلثـ

ي2

.

لقــد أصــدرت دار ا فلــاء الةصــر ة بتػػاريخ  1980\3\23تػػكل بإيجػػاز التمقػػي العػػناعي

كذلؾ إذا كاف تمقي الزكجػة بػذات منػ زكجيػا كت يكجػد شػؾ ػي اسػتبدالو أ لير جـاً عمـ مػا رػرره

الفقياء مف كجكب العدة كثبكت النسب عم مف استدلمت من زكجيا ي محؿ التناسؿي. 3

فو فل م أيرم عادرة مف مجمػس المجمػع الفقيػي لرابطػة العػالـ اإلسػالمي المنعقػدة بمكػة
ي دكرتو الثامنة يناير  1985جاء ييا " إف حاجة المرأة المتزكجة كالتي تحمؿ كحاجو زكجيا إلػ

الكلػػد تعتبػػر غرتػػا مشػػركعا يبػػي معالجتيػػا باألسػػاليب المباحػػة مػػف أسػػاليب التمقػػي العػػناعي ،كاف
األسمكب الذم تؤلذ يو النطفة الذكرية مف متزكج ثـ تحقف ي رحـ زكجتو نفسيا ي طريقة التمقي

الع ػػناعي ال ػػدالمي كى ػػك أس ػػمكب ج ػػائز ش ػػرعا بع ػػد أف يثب ػػت حاج ػػة المػ ػرأة إلػ ػ ى ػػذه العممي ػػة ألج ػػؿ

الحمؿ"ي. 4

لكن الفلا م السابقة لم لجعل ا باحة ةطمقة ةن كـل ق ـد بـل لطمبـت لةشـر ع ة المجـ ء
إل ىحه ال س مة ضر رة ل فر عدة شر ط:
 -1أف يثبػػت بنػػاء عمػ تقريػػر طبػػي عػػادر مػػف طبيػػب متلعػػص أف الزكجػػة ت يمكنيػػا الحمػػؿ إت

بيذه الطريقة.

( )1سكرة األحزاب ،آية ررـ (.)4
( )2محمد اللكلي ،مرجع سابؽ ،ص  ،6أمير يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص. 146

( )3محمد عبدالكىاب اللكلي ،مرجع سابؽ،ص ،83ساىر الكليد ،مرجع سابؽ،ص.171
( )4شاديو العادؽ الحسف ،مرجع سابؽ ،ص25
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 -2أف يتـ التمقي مف مني الزكج.
 -3أف يتـ ذلؾ ي حياة الزكج إذ بمكت الزكج يعب غريبا عف زكجتو.
 -4أف يكػػكف الطبيػػب الػػذم يقػػكـ بالعمػػؿ كالفريػػؽ المسػػاعد لػػو مػػف الممرتػػيف كعمػػاؿ الملتب ػرات
مسمميف مؤمنيف .
 -5أف تتـ العممية بػرض مكا حة العقـ كالتػمب عم آثاره التارة ،كلػيس بقعػد الػتحكـ ػي جػنس
الجنيف أك تػير عفاتو الكراثية.
ي1

 -6أف يتـ ذلؾ بمكا قة الزكجيف

.

كيسػػتفاد مػػف ىػػذه الفتػػكل أنيػػا حػػددت بشػػكؿ كات ػ ت غػػبف يػػو الت ػكابط الشػػرعية ليػػذه

الكسيمة المستحدثة ،حيث أكجبت أف يكػكف السػائؿ المنػكل مػف الػزكج كأغمقػت األبػكاب أمػاـ الكسػائؿ
التػػي تسػػتلدـ سػػائالن منكي ػان مػػف رجػػؿ أجنبػػي أك بكيتػػة أجنبيػػة ،كمػػا يحػػدث اآلف ػػي بعػػض الػػدكؿ
الػربية ،كذلؾ حددت أنو ت يجكز استلداـ السائؿ المنكل لزكج بعد ك اتػو ،حيػث تنقتػي العالرػة
الزكجية تماما كت يجكز استلدميا أثناء ترة العػدة كمػا ينػادل بػو الػبعض ،كػذلؾ أكػدت الفتػكل عمػ

أف يككف القعد ىك العػالج عنػدما ارترنػت بالبنػد اللػامس كىػك أف يكػكف القعػد ىػك عػالج العقػـ ت
التالعب ي تحديد الجنس كالجينات الكراثية .

بالرجكع إل التشريع الفمسطيني مف رانكف العحة العامة كالمذكرة التمييدية لمشػركع الميػف

الع ػػحية م ػػـ نعث ػػر عمػ ػ نع ػػكص ت ػػنظـ ى ػػذا النظ ػػاـ الح ػػديث ،كأم ػػاـ ى ػػذا القع ػػكر ن ػػدعك المش ػ ٌػرع
الفمسطيني لالىتماـ بتنظيـ ىذه الكسيمة المستحدثة ككتػع آليػات مراربػة دالػؿ العيػادات الملتعػة
بػػذلؾ ،ممػػا يجعمنػػا أف نسػػكغ عػػدة إشػػكاليات رانكنيػػة مػػف بػػاب اإلحاطػػة كايتػػاح مػػدل أىميػػة تمػػؾ
النعكص كىي عم النحك اآلتي:
ما كعؼ الدعكل ي حالة رياـ طبيب بإجراء ىذه العممية دكف رتا أحد الزكجيف أك كمييما؟-ما نكع المسؤكلية إذا ما راـ الطبيب بلط نات عف إىماؿ أدل إل تلعيب بكيتة الزكجة بماء

رجؿ أجنبي أك العكس ؟.

( )1محمد بف ناعر محمد السعد ،مرجع سابؽ ،ص ،89أحمد شكري أبك لطكة ،مرجع سابؽ ،ص144
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-مػػا كعػػؼ الػػدعكل ػػي حالػػة ريػػاـ الطبيػػب عمػػدان بتلعػػيب بكيتػػة بحيػكاف منػ لرجػػؿ أجنبػػي أك

العكس دكف معر ة الزكجيف؟ ،كما الكتع القانكني لممكلكد مػف حيػث الميػراث؟ كػؿ ىػذه التسػاؤتت
نكت مدل أىمية كجكد رانكف لاص ينظـ ىذه الكسيمة المستحدثة .
الفرع الرانو
ةراعاة األص ل العمة ة لةةارسو العةل الطبو
لكي يككف العمؿ الطبي مباحان يجب أف يككف ك قػا ل عػكؿ الطبيػة التػي يعر يػا أىػؿ العمػـ

كت يتسػامحكف مػػع مػف يتيػػاكف ييػا مػػف الػذيف ينتمػػكف إلػييـ ،إذ يعػػد ذلػؾ مػػف أىػـ شػػركط مشػػركعية

العمؿ الطبي

ي1

.

كلقد نعت المادة ( )7مف المذكرة التمييدية لمشركع الميف العحية عم أنو يجػب عمػ

المزاكؿ مايمي ( )1ت دية كاجبات عممة بما تقتتػيو المينػة مػف الدرػة كاألمانػة ك قػا ل عػكؿ العمميػة
كالفنيػػة المتعػػارؼ عمييػػا كبمػػا يحقػػؽ العنايػػة الالزمػػة لمم ػريض ،كرػػد حػػث الطبيػػب عم ػ أف يجػػرم

تشلعػػيو مسػػتعينا بالكسػػائؿ الفنيػػة الحديثػػة كحثػػو أيتػػا عمػ اتسػػتعانة بالمتلععػػيف أثنػػاء عػػالج

المرت  ،ك

قرة ألرل حثو أيتا عم متابعة التطكرات الحديثة بعمـ الطب كمكاكبة اتكتشػا ات

الحديثػػة ػػي مجػػاؿ تلععػػو ككػػؿ ىػػذه الفق ػرات تػػدؿ عم ػ أف المشػ ٌػرع حػػث الطبيػػب عم ػ اتلت ػزاـ
باألعكؿ العممية لممينة بكا ة أشكاليا.
أ ش -ة قف الق ان ن العقاب ة النافحة فو فمسط ن ةن األص ل العمة ة الرابلة فو عمم الطب:
بػػتفحص ر ػػانكف ( )16لس ػػنة  1960كالقػػانكف رر ػػـ ( )74لس ػػنة  1936نجػػد أف األلي ػػر ر ػػد
تعرض إل مسػ لة األعػكؿ الطبيػة العمميػة ،حيػث نعػت المػادة ( )231عمػ أنػو "يترتػب عمػ كػؿ

شػػلص ألػػذ عم ػ عيدتػػو ػػي غيػػر األح ػكاؿ اتتػػط اررية إج ػراء عمميػػة جراحيػػة لشػػلص آلػػر أك
معالجتو معالجة طبية أك القياـ ب م عؿ مشركع مف األ عاؿ اللطرة أك التي يحتمؿ أف تككف لطرة
عمػ الحيػػاة أك العػػحة أف يكػػكف مالكػػا مقػػدا ار معقػػكتن مػػف الميػػارة ،كأف يعتنػػي العنايػػة المعقكلػػة لػػدل

القيػاـ بػذلؾ

بذلؾ الكاجب".

الفعػؿ ،كيعتبػػر مسػؤكتن عمػا يعػػيب حيػاة أك عػحة ذلػؾ الشػػلص بسػبب تركػو القيػػاـ

المشرع أباح العمؿ الطبي بتػكا ر شػرطيف ،الشـرط األ ل أف يكػكف
مفاد النص السابؽ أف
ٌ
لػػدل ىػػذا المتعيػػد القػػدر الكػػا ي كالمعقػػكؿ مػػف الميػػارة الشــرط الرــانو أف يعتنػػي المتعيػػد بالعنايػػة

( )1محمد عبداهلل أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.97محمكد محمكد معطف  ،مرجع سابؽ ،ص.301
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المشرع كاف لـ ي ت بذكر األعكؿ الطبية إت أنو أشار إلييػا بكممػة
المعقكلة ،ي 1رم الباحث ب ف
ٌ
الميارة كالعناية المعقكلة كىما يدتف عم لزكـ تكا ر األعكؿ الطبية أثنػاء إجػراء العمميػة الجراحيػة
المشار إلييا بالنص.

ران ا -ة قف القضاء ةن األص ل العمة ة الرابلة فو عمم الطب:
مف المتفؽ عميو ي الفقو كالقتاء الفمسطيني ك المعرم ك الفرنسي ب ف األعكؿ الطبية

ي عمـ الطب ىػي تمػؾ األعػكؿ الثابتػة كالقكاعػد المتعػارؼ عمييػا بػيف األطبػاء نظريػا كعمميػا كالتػي

يجب أف يمـ بيا الطبيب كرت ريامو بالعمؿ الطبي مع الكتع ي اتعتبار أف الطب ي حالة تقدـ

مستمر ،كما كاف مف النظريات كاآلراء يعد حديثا يعب غدا رػديما بػؿ كرػد تعػد ألطػاء ي ، 2كىػذه
األعػػكؿ العمميػػة مػػف أبجػػديات الطػػب التػػي ت يجػػكز لمطبيػػب أف يجيميػػا ،كأت يعتبػػر مسػػؤكتن عػػف

التػػرر الكارػػع عم ػ الم ػريض نتيجػػة عػػدـ اتباعيػػا ،كذلػػؾ ألف القػػانكف الطبػػي يتطمػػب أداء العمػػؿ

الطبي بطريقة معينة كباحتياطات لاعة ي. 3

فـو ىــحا الشــلن قضــت ةحكةــة اشســلئناف الفمســط ن ة ػي حكػػـ ليػا أف " الطبيػػب تجػاكز

الزئػػدة الدكديػػة كىػػك يعمػػـ عمػػـ اليقػػيف ب ػ ف ال ازئػػدة
األعػػكؿ العمميػػة عنػػدما رػػاـ بػػإجراء عمميػػة إ ازلػػة ا

الدكدية لممريض رد تـ استئعاليا بمستشفي حككمي سابقا" ي. 4

( )1ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص .169
ً
الدائًم ًة "  :أ ً
ً
ً
ًً ً
اعةن  " .يي ٍن ًج يز ىع ىممىػوي
ىم ح ٍذران ،ىب ىر ى
معدر مير  - .حذؽ ،براعة" -ا ٍكتى ىس ىٍ
ب ىميى ىارةن ي ىع ىممو با ٍل يم ىم ىار ىسة َّ ى
بً ىميى ىاروة نظر مكرع المعاني_http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang
( )2محمد أسامة عبدا هلل القايد ،مرجع سابؽ ،ص.288

( )3عالء الديف لميس ،مرجع سابؽ ،ص 95منير رياض حنا ،مرجع سابؽ ،ص152
كالعمكـ الطبية الثابتة :كىػ

مػا ت ينفػؾ عمػـ الطػب عنػة كيعتبػر مػف المسػممات  .كعمػـ التشػري ككظػائؼ األعتػاء

ككمعر ػة أف الجسػـ بحاجػػة إلػ إمػػداد مسػتمر باألكسػػجيف ،كأف النػزؼ غيػػر المسػيطر عميػػو يػؤدل إلػ المػكت يػػذه
ثكابػػت عامػػة معمكمػػة تػػركرة كمػػف الثكابػػت اللاعػػة مػػا يتعمػػؽ مػػثال بعمػػـ الج ارحػػة كمػػف الثكابػػت ككيفيػػة السػػيطرة عػػف
النزؼ أثناء العمؿ الطبػي الج ارحػي مػا يتعمػؽ بعمػـ الحقػف بػ جراء التبػار عمػ جسػـ المػريض أكت كغيرىػا مػف العمػكـ
المسػػتقرة كى ػ كثي ػرة يػػذه عمػػكـ ثابتػػة ت تتػيػػر بتػيػػر نػػكع الج ارحػػة كت تتػيػػر بتػيػػر الععػػر يػػذه العمػػكـ العامػػة
كاللاعػػة الثابتػػة تعتبػػر عمػػكـ مسػػتقرة يؤالػػذ عمييػػا كػػؿ مػػف يلػػرج عنيػػا ،يػػي تعتبػػر القكاعػػد الطبيػػة .أمػػا العمػػكـ

المستحدثة كى ما تتفتؽ عنة البحكث العممية الطبيػة يكميػا كاكتشػاؼ نظريػات جديػدة أك عػالج جديػد كنحػكه كىػذه
التي يععب تبطيا كت بد لمطبيب مف مراعاة أمريف ييا ،أكت :أف تعدر ىذه العمكـ مف جيػة معتبػرة ،ثانيػا :أف
يشػػيد ليػػا أىػػؿ اللب ػرة كالعػػالح لمتطبيػػؽ كالممارسػػة ،أمػػا األمػػر الثالػػث :مػػف جيػػة الطبيػػب ىػػكة ت ىمػػو لتطبيػػؽ ىػػذه
العمكـ المستحدثة.

( )4حك ػػـ محكم ػػة اتس ػػتئناؼ المنعق ػػدة ػػي راـ اهلل ػػي ال ػػدعكل الحقكري ػػة رر ػػـ  6لس ػػنة  ،2011الع ػػادر بت ػػاريخ
2011/2/14
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سلفاد ةن الحكم السابق ب ف المحكمة اعتبرت الطبيػب لػـ يتبػع األعػكؿ العمميػة يػك لػـ
يس ؿ المريض سابقا عف إجرائو عممية زائدة دكدية ،كيس ؿ ذكيو كلعكعا بػ ف آثػار الجػرح مازلػت

ظاىرة ،كاعتبرت المحكمة أيتا أف ىذه األعكؿ العممية مف أكليات الطب التي ت يجكز لمطبيب
أف بجيميا.
فــو السـ اق نفســو قضــت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة بػ ف "إباحػة العمػػؿ الطبػػي مشػػركطة
ب ف مػا يجريػو مطابقػا ل عػكؿ العمميػة المقػررة ػإذا ػرط ػي اتبػاع ىػذه األعػكؿ أك ملالفتيػا حقػت
عميو المسؤكلية الجزائية بحسب تعمده الفعؿ كنتيجة أك تقعيره كعدـ تحرزه ي أداء عممو"

ي1

.

فو حكم آيـر ليـا أدانـت ةحكةـو الـنقض الةصـر ة طبيبػان رػد لػالؼ األعػكؿ الطبيػة كلػـ

يجر الفحكص الطبية عم مريتة ربؿ أجراء العممية بقكليا " لػك جػرل الفحػكص الطبيػة ربػؿ إجػراء

الج ارحػػة كلتبػػيف منيػػا أف الم ػريض معػػاب ببػػؤرة تقيحيػػة تمتنػػع عػػف إج ػراء الج ارحػػة كلػػك أنػػو أجػػرل
الجراحة ي عيف كاحدة –لتمكف مف تال ي أم متاعفات رد تحدث لو كلما تسبب ي إ قاد إبعػار
عينيو "ي. 2

فو الةعن حالو فو حكم لةحكةـة الـنقض الةصـر ة" رػاـ طبيػب بػإجراء عمميػة جراحيػة
كراـ بإلراج المريض مباشرة مما أدل إل حػدكث نزيػؼ دالمػي أدل إلػ ك اتػو كرػد عممػت المحكمػة
بقكليا كاف يجب عم الطبيب عدـ السماح بمػادرة المريض مف المستشفي لكي يتمكف مف متابعة

المػريض كمالحظتػو بعػد إجػراء العمميػة لتفػادل حعػكؿ نزيػؼ دالمػي كحعػكؿ نتػائ تػارة ملػالؼ
األعكؿ الطبية المعرك ة"ي. 3

( (1النقض الجنائي ،الطعف ررـ  ،50587لسنة  ،72رتائية تاريخ الجمسة  ،2003-4-16مكتب ني ،54
ررـ الجزء  ،0ررـ العفحة .554

( (2الػنقض الجنػائي ،الطعػف ررػـ  1566لسػنة  42رتػائية تػاريخ الجمسػة  1973-2-11مكتػب نػي  ،24ررػـ
الجزء  1ررـ العفحة .180
( )3النقض الجنائي – الطعف ررـ 26137لسنو67رتائيو تاريخ الجمسة .2006-12-18

كت كيدا لذالؾ رتت محكمػة نػيس الفرنسػية ػي  1966/5/15بإدانػة طبيػب التلػدير الػذم لػـ يقػـ بفحػص المػريض

بنفسػػو ممػػا يكجػػب مسػػئكليتو الجزائيػػة حيػػث يتعػػيف عميػػة أف يجػػرل الفحػػكص األزمػػة  :لاعػػة الكشػػؼ الشػػامؿ عم ػ
المريض كرد ثبت أف الطبيب اكتف عباح يكـ الجراحة بالسػؤاؿ عمػ سػف المػريض دكف إجػراء أم حػص مكتفيػا
بالمالحظػػة الظاىريػػة كاسػػند إل ػ الممرتػػة اتلػػاذ الػػالزـ دكف أف ينتقػػؿ إل ػ ج ػكار الم ػريض كيسػػتعمـ عػػف حالتػػو
كيتحقػػؽ مػػف ردكد عمػػة إزاء الملػػدر إنػػو ارتكػػب لط ػ كيسػػتكجب المسػػؤكلية ،حكػػـ مشػػار إليػػو لػػدل عػػالء الػػديف

لميس ،مرجع سابؽ ،ص.94
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فو قض ة أيرم بينت محكمة النقض المعرية مدل مسؤكلية الطبيػب ػي حالػة ملالفػة
األعكؿ الطبية المستقرة ي عمـ الطب ،حيػث تػتملص كرائعيػا" بػ ف النيابػة العامػة اتيمػت الطػاعف
ب ن ػو تسػػبب لط ػ ػػي مػػكت الم ػريض ،ككػػاف ناشػػئا عػػف إىمالػػو كعػػدـ احتياطػػو ب ػ ف تعػػدل لعػػالج

لحالػػة الفتػػؽ اإلربػػي الملتنػػؽ ػػي عيادتػػو اللاعػػة مػػع ردرتػػو عم ػ مجابيػػة مػػا عػػحب الحالػػة مػػف
غرغرينا باألمعاء الدريقػة كاللعػية اليمنػ ممػا أدل إلػ حػدكث المتػاعفات المبينػة بتقريػر الطػب

الشرعي كالتي انتيت بك اء المػريض ،كرػد جػاء رػرار محكمػة الػنقض أف الطػاعف رػد ألطػ بتعػديو
لعالج حالة الفتؽ األربي األيمف الملتنػؽ جراحيػا ػي عيادتػو اللاعػة مػع عػدـ ردرتػو عمػ مجابيػو

ما عحب الحالػة مػف غرغرينػا باألمعػاء كاللعػية رغػـ عممػو مسػبقا ربػؿ تدلمػو الج ارحػي بػ ف كجػكد

الػرغرينا أمر متكرع ،األمر الذم انتي إل ك ػاة المػريض ،ػإف ىػذا القػدر الثابػت مػف اللطػ يكفػ

كحػدة لحمػػؿ مسػؤكلية الطػػاعف جنائيػػا كمػدنيا ذلػػؾ أنػػو مػف المقػػرر أف إباحػػة عمػؿ الطبيػػب مشػػركطة
ب ف يككف ما يجريو مطابقا ل عكؿ العممية المقررة ،إذا رط كلالؼ حقت عميو المسؤكلية الجزائية

كالمدنية "ي. 1

كت يعتبر شػؿ العػالج ررينػة رطعيػة عمػ لطػ الطبيػب ،ألف عممػو ىػك التػزاـ بعنايػة كلػيس
التزامان بتحقيؽ نتيجة ،الطبيب يمتزـ باألعكؿ الطبية كيعمؿ كؿ ما بكسعو لتحقيػؽ شػفاء المػريض،
كبنػػاء عميػػو ت تقػػكـ المسػػؤكلية الجزائيػػة لمطبيػػب إت إذا لػػالؼ أحػػد أعػػكؿ الفػػف الطبػػي ،كمػػا يجػػب

عم ػ ػ الطبيػ ػػب أف يتعػ ػػرؼ ك قػ ػػا لممعطيػ ػػات العمميػ ػػة ػ ػػي إطػ ػػار الممارسػ ػػة الطبيػ ػػة كالحػ ػػد األدن ػ ػ

لممعمكمات الطبية تجعؿ سمككو مطابقػا ليػذه المعطيػات العمميػة ،كيحػتفظ القاتػي لنفسػو بػالحؽ ػي
مراربػػة العػػادات الطبيػػة لتقػػدير سػػمكؾ الطبيػػب كار ػرار مسػػؤكليتو إذا تبػػيف لػػو الت ػزاـ الطبيػػب بالعػػادات

الطبية يلمك مف الحيطة كالحذري. 2

( )1النقض الجنػائي –الطعػف ررػـ  – 1252لسػنة  53رتػائية – تػاريخ الجمسػة  1984-1-11مكتػب نػي – 35
ررـ الجزاء  1ررـ العفحة .34

( )2عالء الديف لميس ،رجع سابؽ ،ص.97
المعطيات العممية الطبية ىي :أكت العادات الطبية أك ما يجرل عميػة العمػؿ الطبػي ثانيػا الممارسػة العمميػة الطبيبػة
العادات الطب ة أ ةا جرم عم و العةل الطبو يقعػد بالعػادة الطبيػة تمػؾ التػي تػنظـ مػا يجػرل عميػة العمػؿ المتعمػؽ
بالناحية الفنية الطبية التي تتميػز بلاعػية الحركػة كالتطػكر كتتعػؼ بالعمكميػة كالتجريػد بالتػالي تفػرض عمػ كػؿ

األطباء ،كى تعتبر مف الممارسات اليكمية لمعطيات التطكر العممي ي تييا األطباء عف إدراؾ كى تتكلد مػف لػالؿ
ممارسة مناى تشليص أك طرؽ عالج معينة كى تتعدؿ باستمرار نتيجة ما يسجؿ عمييا مف مالحظات كما يػتـ
بش نيا مف بحكث ما يكشؼ عف العمـ مف أدكية كطرؽ نية جديدة .كالعادة الطبية يتعيف عم الطبيب اتلتزاـ بيػا

كعػػدـ اللػػركج عمييػػا كات يعتبػػر ملطئػػا ممػػا يسػػتكجب مسػػئكليتو كلػػذا ػإف القاتػػي يسػػتعيف عنػػد تقػػدير مسػػئكلية=
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أكدت الةحكةة بلن " حقف المريض بدكاء دكف اتطالع عمػ زجاجتػو لمت كػد مػف نكعػو كعػالحيتو
يعد ملالفا لمقكاعد الطبية" ي. 1

فو قض ة أيرم " تـ إدانة طبيب لملالفة األعػكؿ الطبيػة كتلمػص الكارعػة "بػ ف حتػرت
المجني عمييا لمعالجتيا مف مرض ألـ بيا إت أف الطبيب راـ بتلديرىا كىك غير متلعػص ػي

ىػػذا اللعػػكص ممػػا أدل إل ػ متػػاعفات ليػػا ترتػػب عميػػة ىبػػكط حػػاد بالػػدكرة الدمكيػػة كػػاف نتيجتػػو
رررى ػػا بػ ػ ف الطبي ػػب ل ػػـ يبت ػػع اإلجػ ػراءات الكاجب ػػة اتتب ػػاع ػػي ىػػػذا
ك اتي ػػا حي ػػث عمم ػػت المحكم ػػة ا

اللعػػكص بدتلػػة مػػا إف رػػاـ بإعطائيػػا حقنػػة التلػػدير حتػ كا تيػػا المنيػػة ،كأف الطبيػػب ألطػ لط ػ

جسػيما بعػدـ م ارعػاة األعػػكؿ الطبيػة ككنػو رػػاـ لمباشػرتو التلػدير كىػ ليسػػت دالمػة ػي تلععػػو،
كاف حالة المجني عمييا لـ تكف مف الحاتت الطارئة التي تستكجب التلدير" ي. 2
 ةدم اللزام الطب ب ب لباع األص ل الطب ةكالمقعػػكد بػػالتزاـ الطبيػػب باتبػػاع األعػػكؿ الطبيػػة العالجيػػة التػػي يقت ػي بيػػا العمػػـ ،مت ػ

عرتت لو حالة مف الحاتت التي تدلؿ ي الحدكد التي كتػع العمػـ ليػا حػال ،أمػا إذا كانػت حالػة

الم ػريض ت تػػدلؿ تمامػػا ػػي نطػػاؽ ىػػذه الح ػػدكد ،ينػػا ت غبػػار عم ػ الطبيػػب ػػي أف يلتػػار م ػػف
الكسائؿ العالجية ما يتفػؽ كمعػمحة المػريض ػي تحقيػؽ الشػفاء ،مػع الت ازمػو بعػدـ ملالفػة األعػكؿ
الفنية المستقرة كاألكتاع العممية الثابتة إت ي الظركؼ اتستثنائية

ي. 3

= الطبيػػب بالعػػادة الطبيػػة التػػي يتبعيػػا ػػي مجػػاؿ عممػػة إذ أف الطبيػػب ت يفعػػؿ أكثػػر مػػف جعػػؿ سػػمككو مطابقػػا ليػػذه
العادات .
أةــا الةةارســة العمة ــة ىــو بتعبيػػر أدؽ مباش ػرة مينػػة الطػػب أم ممارسػػة أعمػػاؿ طبيػػة عم ػ المرت ػ كرد يقػػكـ بيػػا

األطباء كالممرتيف كى تتسـ بالقدـ كالثبات كلذا نيا ت تشكؿ عادات طبية كانما ىي مجرد ممارسة عممية تتعمؽ

بتشػػليص المػػرض أك بكعػػؼ العػػالج حيػػث يحػػاكؿ الطبيػػب ػػي مرحمػػة التشػػليص مػػف ربػػؿ كالت شػػيرات الكراثيػػة
كلكػػي يػػتمكف الطبيػػب مػػف التشػػليص العػػحي يجػػب عميػػة أف يحػػيط نفسػػو بالكسػػائؿ الفنيػػة مػػف الفحػػكص الطبيػػة
كاألشػػعة كالبحػػكث المتلععػػة لتشػػليص اإلم ػراض كتعتبػػر ىػػذه المعطيػػات العمميػػة الت ازمػػات طبيػػة ػػي تشػػليص

المػرض يجػب عمػ الطبيػػب مراعاتيػا كات انعقػدت مسػئكليتو عػػف اإلتػرار التػي تمحػؽ بػػالمرض نتيجػة لطػ الطبيػػب
ي التشليص عالء الديف ،مرجع سابؽ ،ص.97
( )1ىشاـ عبد الحميد رج ،مرجع سابؽ ،ص ،124لـ يشر إل ررـ الحكـ.

( (2الػنقض الجنػػائي – الطعػف ررػػـ -6944لسػػنو 66رتػايئو –تػػاريخ الجمسػػة  2004-3-25مكتػب نػػي  55ررػػـ
العفحة 278

( (3أسامة رايد ،مرجع سابؽ ،ص 290منير رياض حنا ،اللط الطبي الجراحي ،مرجع سابؽ ص.127
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كالظػػركؼ اتسػػتثنائية ى ػػي تمػػؾ الظ ػػركؼ اللارجيػػة أك الدالميػػة (الشلع ػػية) التػػي تح ػػيط

بالطبيب أثناء عممو ،كرد ترجع الظػركؼ اللارجيػة إلػ المكػاف أك الزمػاف الػذم يجػرل يػو الطبيػب

عممػو ي ، 1أمػا الظػركؼ الدالميػة يػي تمػؾ التػي تتعمػؽ بشػلص المعػال

ػإذا ػكجئ الطبيػب بحالػػة

مستععية عميو كلـ يتكاجػد ألعػائي ككانػت حيػاة المػريض ػي لطػر جػاز أف يلػرج عػف األعػكؿ

الطبية إلنقاذ حياة المريض ي. 2

نيمص ةةا سبق أف اتلتزاـ باألعكؿ الطبية العممية المستقرة ي عمـ الطب تعتبر دستكر
العمؿ الطبي ك شرطان أساسيان مف شركط إباحة العمؿ الطبي.

الةبحث الرانو
الضر رة كةان ةن الةسؤ ل ة الجزائ ة
التػػركرة ىػػي مجمكعػػة مػػف الظػػركؼ تيػػدد شلعػػا بػػاللطر كتػػكحي إليػػو بطريػػؽ اللػػالص

منو بارتكاب عؿ إجرامي معيف ،كرد تككف ثمرة ركل الطبيعة أك مف عؿ اإلنساف ،كمثاليا الطبيب

الػذم يسػقط الجنػيف إنقػاذان لحيػاة األـ ي ، 3إذف حالػة التػركرة تمثػؿ نمكذجػا لمعػراع بػيف المعػػال

المتنارتػة ،كذلػػؾ عنػدما يجػػد اإلنسػػاف نفسػو أك غيػػره ميػػددان بتػرر جسػػيـ عمػ الػنفس عمػ كشػػؾ
الكرػكع بػػو أك بػيػره ،يتػػطر إلػ

ارتكػػاب جريمػػة لكرايػػة نفسػػو أك غيػره مػػف ىػػذا اللطػػر ،ك ػ ىػػذه

الحالة يحدث العراع بيف معمحتيف إحداىما أجدر بالرعاية مف األلرل ي. 4

فو حلك قضت ةحكةة النقض الةصر ة أن " حالة التركرة التي تسقط المسؤكلية ىي
التي تحيط بشلص كتد عو إل الجريمة تركرة كراية نفسو أك غيره مػف لطر جسيـ عم النفس
عم كشؾ الكركع بو أك بػيره كلـ يكف إلرادتو دلؿ ي حمكلو ،كيشترط ي حالة التركرة التي

( )1سمير عبد السميع األكدف ،مرجع سابؽ ،ص.204
الظركؼ اللارجية مثاؿ ذالؾ الطبيب الذم يسػتدع

جػ ة ػي طػائرة إلنقػاذ حيػاة مػريض كػاد يكشػؾ عمػ المػكت

أك إلنقػاذ امػرأة ػي حالػػة كتػػع دكف عممػو المسػػبؽ بػذالؾ كرأل الفقػػو كالقتػػاء يعفػ الطبيػػب مػف المسػػؤكلية إعمػػات
لمقكاعػد العامػة ػي القػانكف الجنػائي التػي تعفػ مػػف المسػؤكلية أذا تػكا رت حالػة التػركرة ككػذالؾ لمػا تقتػية القاعػػدة

األع ػػكلية ب ػػاف الت ػػركرات تب ػػي المحظ ػػكرات كاف الت ػػركرات تق ػػدر بق ػػدرىا ،عب ػػدالكىاب الل ػػكلي ،مرج ػػع س ػػابؽ،
ص.293
( )2عبدالكىاب اللكلي ،مرجع سابؽ ،ص ،293سمير عبد السميع األكدف ،مرجع سابؽ.204 ،
( )3ساىر الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.236

( )4عبدالكىاب اللكلي ،مرجع سابؽ ص.198
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تسقط المسؤكلية الجزائية أف تككف الجريمة التي ارتكبيا المتيـ ىي الكسيمة الكحيدة لد ع اللطر

الحاؿ بوي. 1

كعم ذلؾ نتناكؿ ىذا المبحث ي مطمبيف عم النحك اآلتي:
الةطمب األ ل :حالة الضر رة اللو لنفو الةسؤ ل ة الجزائ ة
الةطمب الرانو :ا جياض كنة حج ل ض حو لحالة الضر رة
الةطمب األ ل
حالة الضر رة اللو لنفو الةسؤ ل ة الجزائ ة
اعتبر المشرع

رانكف  74لسنة  1936المطبؽ بقطاع غزة حالة التركرة احدل اسباب امتناع

المسؤكلية الجزائية ات أف رانكف ررـ  16لسنة  1960اعتبرىا مف اسباب اتباحة كسكاء كانت مف
مكانع المسؤكلية أك مف اسباب اتباحة يجب أف تتكا ر بشرطيا.
كلمحديث عف ىذا المكتكع سنتناكؿ
ك

الفرع اتكؿ المعالجة التشريعية كالقتائية لحالة التركرة

الفرع الثان شركط التركرة كسبب تمتناع المسؤكلية الج ازئية.
الفرع األ ل

الةعالجة اللشر ع ة القضائ ة لحالة الضر رة
أ ش -الةعالجة اللشر ع ة لحالة الضر رة:
نظ ػػـ المش ػ ٌػرع ػػي ر ػػانكف العقكب ػػات رر ػػـ  16لس ػػنة  1960حال ػػة الت ػػركرة نع ػػت الم ػػادة
( )89عم أنو " ت يعارب الفاعؿ عم عؿ ألج تو التركرة إل أف يد ع بػو ػي الحػاؿ عػف نفسػو
غي ػر لط ػ انر جسػػيما محػػدرا لػػـ يتسػػبب ىػػك يػػو رعػػدا شػػرط أف يكػػكف الفعػػؿ
أك غيػػره أك عػػف ممػػؾ ٌ
متناسبا كاللطر كما نعت المادة ( )90مػف القػانكف نفسػو عمػ أنػو " ت يعتبػر ػي حالػة التػركرة
مف كجب عميو رانكنا أف يتعرض لملطر".

أمػػا ػػي رػػانكف العقكبػػات ررػػـ  74لسػػنة  1936المطبػػؽ بقطػػاع غ ػزة ،قػػد نعػػت المػػادة

( )18منو بقكليا " يجكز ربكؿ المعذرة إذا كاف ي كسع الشلص المتيـ أف يثبت ب نو ارتكب الفعؿ
ذلػػؾ الفعػػؿ أك التػػرؾ درءا لنتػػائ لػػـ يكػػف ػػي الكسػػع اجتنابيػػا بػيػػر ذلػػؾ كالتػػي لػػك حعػػمت أللحقػػت
ترر بميػا بو أك بشر و أك مالو أك بنفس كشرؼ أشلاص آلريف ممف ىك ممزـ بحمػايتيـ
أذل أك
ان
( )1النقض جنائي -الطعف ررـ  – 24012لسنة  74رتائية – مكتب ني  – 55العادر بجمسة 2004/2/4
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أك بماؿ مكتكع ي عيدتو ،كيشترط ي ذلؾ أف يككف رد عؿ أثناء ارتكابػو الفعػؿ أك التػرؾ إت مػا
ىك تركرم تمف دائرة المعقكؿ لتحقيؽ تمؾ الػاية ك أف يكػكف التػرر النػاجـ عػف عمػو أك تركػو
ي1

متناسبا مع الترر الذم أعابو " .

كب ػػتفحص النع ػػكص ػػي الق ػػانكف رر ػػـ ( )16لس ػػنة  1960نج ػػد أف المش ػ ٌػرع اعتب ػػر حال ػػة
التركرة مف أسباب اإلباحة كأدرجيا تمف العنػكاف اللػاص ب سػباب التبريػر كػذلؾ رػانكف  74لسػنة
1936ا نج ػػد ن ػػص الم ػػادة ( )18ب ػػدأ بعب ػػارة " يج ػػكز المع ػػذرة" ك ب ػػالرجكع إلػ ػ الق ػػانكف اإلنجمي ػػزم
يتت أف معطم

يعن اإلباحة ي. 2

العذر يستلدـ عم

كؿ حالة يكجد ييا مبرر ترتكاب الفعؿ كىك األمر الذم

كمف لالؿ تتبع األحكاـ ػي مسػطيف نجػد أنيػا جػاءت لاليػة تمامػا يمػا يتعمػؽ بكرػكع حالػة

المطبقػة بفمسػطيف لػـ نجػد سػكل
التركرة ي المجػاؿ الطبػي ،كمػف لػالؿ اسػتقراء نعػكص القػكانيف
ٌ
نػػص المػػادة ( )62ق ػرة (ج) مػػف رػػانكف العقكبػػات ررػػـ ( )16لسػػنة  1960عم ػ أنػػو" ت يعػػد الفعػػؿ
الػػذم يجي ػزه القػػانكف جريمػػة ػػي العمميػػات الجراحيػػة كالعالجػػات الطبيػػة المنطبقػػة عم ػ أعػػكؿ الفػػف

شرط أف تجرل برتا العميؿ أك رتا ممثميو الشرعييف أك ي حاتت التػركرة الماسػة" األمػر الػذم
يستدعي تناكؿ ما أررتو أحكاـ محكمة النقض المعرية.

ران اً -الةعالجة القضائ ة لحالة الضر رة:
قررت ةحكةو النقض الةصر ة " أف مف ت يممؾ حؽ مزاكلة مينة الطب يس ؿ عما يحدثػو
لمػيػر مػف جػركح كمػا إلييػا باعتبػاره معتػديان عمػ أسػاس العمػد ،كت يعفػي مػف العقػاب إت عنػد ريػاـ
حالة التركرة بشركطيا القانكنية".

ي3

فــو الس ـ اق نفســو قضــت بلنــو " إذا رػػاـ طبيػػب ب ػإجراء عمميػػة جراحيػػة حػػاؿ ت ػكا ر حػػاؿ
التركرة ال يس ؿ الطبيب عف ألطاء كرع بيا لعدـ استلداـ أجيزة طبية حديثة لػـ تكػف متػك رة ػي

المكػػاف الػػذم أجػػرل يػػو التػػدلؿ الج ارحػػي ،كػػذلؾ ت يسػ ؿ الطبيػػب عػػف الحعػػكؿ عمػ إذف الرتػػاء
مػف المػريض أك ذكيػػو إذا كعػؿ المػريض إلػ المستشػف
أذف مػػف ذكيػػو ييػػدد سػػالمتو كبقائػػو حيػػا"

ػػي حالػػة لطػرة كاتنتظػػار لمحعػػكؿ عمػ

قضــت أ ضــا ةحكةــة الــنقض الةصــر ة ػػي حكػػـ ليػػا"

( (1ساىر الكليد ،مرجع سابؽ. 240 ،
( )2سػػاىر الكليػػد ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .236يجػػدر اإلشػػارة إلػ أف اعتبػػر القػػانكف المعػػرم ػػي نػػص المػػادة ()68
مف القانكف المدني أف التركرة مانعا مف مكانع المسؤكلية شانيا ش ف اإلكراه المعنكم رمسيس بيناـ ،مرجػع سػابؽ

ص894

( (3النقض جنائي – الطعف ررـ  – 1927لسنة  37رتائية – مكتب ني  – 19العادر بجمسة 1968/2/20
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بامتنػػاع مسػػؤكلية العػػيدلي ػػي حػػاؿ اتػػط ارره إل ػ حقػػف م ػريض مػػف أجػػؿ إنق ػاذ حياتػػو رغػػـ عػػدـ

الترليص بعممية الحقف يؤدل ذلؾ إل جرحو أك ك اتو" ي. 1

فـ حكــم آيــر أكــدت ةحكةــة الــنقض الةصــر ة عمـ " حيػث أنػػو مػف الثابػػت أف الطاعنػػة
الثانيػػة رػػد عالجػػت المجنػػي عمييػػا (ب ػإجراء مػػس ليػػا ػػي عينييػػا) ككتػػعت ليػػا (البنسػػميف )(كػػدكاء)
كرامػػت الطاعنػػة األكل ػ بعممي ػو حقنيػػا بيػػذه المػػادة إنػػو ت شػػؾ ػػي أف مػػا ارتر تػػو الطاعنتػػاف مػػف

أ ع ػػاؿ يع ػػد مزاكل ػػة منيم ػػا الط ػػب ل ػػدلكليا ػػي األعم ػػاؿ الت ػػي ع ػػددتيا الم ػػادة األكلػ ػ

م ػػف ر ػػانكف

 1954\415كحي ػػث أف المتيمت ػػاف الم ػػذككرتاف ت تممك ػػاف مزاكل ػػة مين ػػة الط ػػب ك(ل ػػـ تك ػػف حال ػػة

المجنػػي عمييػػا حػػاتت التػػركرة المانعػػة لمعقػػاب) ػػإف الحكػػـ المطعػػكف يػػو إذ أدانيمػػا عػػف تيمػػة
مزاكلة مينة الطب كتس ؿ الطاعنة األكل عف (جريمة إحداث جرح عمدا) بالمجني عمييػا يكػكف رػد
طبؽ القانكف عم

كجيو العحي ي. 2

نش ر إل أنو ك ي كؿ األحكاؿ إف عػبء إثبػات التػركرة يقػع عمػ عػاتؽ مػف يػد ع بيػا،

كيجب عم القاتي الرد عم ىذا الد ع باعتباره د عان جكىريان ي. 3
الفرع الرانو

شر ط الضر رة كسبب شةلناع الةسؤ ل ة الجزائ ة
قررت ةحكةة النقض فـو حكـم ليـا بـلن "األعػؿ أف حالػة التػركرة التػي تسػقط المسػؤكلية
ىػػي التػػي تحػػيط بشػػلص كتد عػػو إل ػ الجريمػػة تػػركرة كرايػػة نفسػػو أك غي ػرة مػػف لطػػر جسػػيـ عم ػ

الػػنفس عمػ كشػػؾ الكرػػكع بػػو كلػػـ يكػػف إلرادتػػو دلػػؿ ػػي حمكلػػو "ي . 4ف ـ حكــم آيــر جــاء ف ــو ب نػػو
"يشترط ي حالة التركرة التي تسقط المسؤكلية الجزائية أف تككف الجريمة التػي ارتكبيػا المػتيـ ىػي

الكسػيمة الكحيػػدة لػػد ع اللطػػر الحػػاؿ بػو "ي ، 5فــو السـ اق نفســو أكــدت بلنـو "مػػف المقػػرر أف حالػػة
التركرة ت تتكا ر إت إذا كجد لطر ييدد النفس دكف الماؿ"

ي6

( (1النقض الجنائي -الطعف ررـ  – 2161لسنة  30رتائية – العادر بتاريخ.1960/12/13
( )2الػنقض الجنػائي -الطعػف ررػـ ( )1261لسػػنة  30رتػائية -العػادر بتػاريخ .1960/12/13الػنقض الجنػػائي-
الطعػػف ررػػـ ( -)1927العػػادر بتػػاريخ  .1968/2/20الػػنقض الجنػػائي -الطعػػف ررػػـ ( )1652لسػػنة  9رتػػائية –
العادر بتاريخ .1939/10/23
( )3السيد عبد الكىاب ،مرجع سابؽ ،ص.97
( )4النقض الجنائي ،الطعف ررـ  1913لسنة  38ؽ جمسة  1996/1/6السنة .20

( )5النقض الجنائي ،الطعف ررـ ( )11لسنة  44رتائية – العادر بتاريخ . 1964/3/30
( )6النقض الجنائي ،الطعف ررـ ( )137لسنة  43رتائية -العادر بتاريخ .1974/2/11
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كرػررت أيتػا "حالػة التػركرة ىػػي التػي تحػيط بالشػلص كتد عػػو إلػ الجريمػة كرايػة لنفسػػو

كغي ػره مػػف لطػػر عم ػ الػػنفس كشػػيؾ الكرػػكع ،كلػػـ يكػػف إلرادتػػو دلػػؿ ػػي حمكلػػو ش ػريطة أف تكػػكف

الجريمة ىي الكسيمة الكحيدة لد ع ذلؾ اللطر"ي. 1

ٚسرفاد يٍ ْزِ األدكاو أٌ ششٔط انضشٔسج كسبب شةلناع الةسؤ ل ة الجزائ ة ْ:ٙ
أ ش -ج د يطر يدد النفس ،ال يس ؿ الطبيب الذم يتح بالجنيف إلنقاذ حياة أمو عنػد تعسػر
بمزكلػة مينػة التكليػد إذا دعػت التػركرة ذلػؾ للطػر ييػدد
الكتع ،كمػا ت تسػ ؿ غيػر المػرلص ليػا ا
حياة طفمتيا.
ران ا -أن ك ن اليطر جس ةا ،كيككف جسيما إذا انذر بترر غير رابؿ لإلعالح.
رالرا -أن ك ن اليط حاش ،كيكف

يو أف يككف كشيؾ الكركع بشرط أف يككف جديا.

رابعــا -أش ك ـ ن رادة الجــانو ديــل فــو حم ـ ل اليطــر ،ػػإذا كػػاف ىنػػاؾ دلػػؿ إلرادة الجػػاني سػػئؿ
كالطبيػػب الػػذم يتػػرب مريتػػة عم ػ كشػػؾ الكتػػع ،يػػؤثر ذلػػؾ عم ػ حالتيػػا النفسػػية ممػػا يجعػػؿ
كتدتيػػا عس ػرة ػػال يعف ػ مػػف المسػػؤكلية إذا تػػح بػػالجنيف كتلمػػص منػػو إنقػػاذان لحيػػاة األـ بحجػػة

التركرة لتسببو ي إحداث اللطر.

ياةسا -أن ك ن ةـن شـلن الفعـل الـليمص ةـن اليطـر ،حلـك بارتكابػو الجريمػة لمػتلمص مػف
اللطر كليس لالنتقاـ مف لعمو.
سادسـاً -أن كـ ن الفعــل ىـ ال سـ مة ال ح ــدة لمــليمص ةــن اليطــر ،كبقػػدر حالػػة التػػركرة ،ػإف

كػػاف بكسػػعو اتسػػتعانة بكسػػيمة ألػػرل لتفػػادل اللطػػر ،ػػال يعفػ مػػف المسػػؤكلية ػػي حػػاؿ إتيػػاف تمػػؾ
الجريمة ،كما يس ؿ إذا لج إل الجريمة األشد ،كترؾ الجريمة األلؼ لتفادل ذلؾ اللطري. 2

( )1النقض الجنائي ،الطعف ررـ ( )1133لسنة  45رتائية -العادر بتاريخ  . 1975/11/2النقض الجنائي،
الطعف ررـ ( )5732لسنة  63رتائية – العادر بتاريخ1995/3/ 8

( )2السيد عبد الكىاب ،مرجع سابؽ ،ص96
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الةطمب الرانو

ا جياضي 1كنة حج ل ض حو لحالة الضر رة
ا جياض ن عان إجياض جنائو

عم يا القان ن

ي3

ي2

حلك ا جياض الـحث شـكل ارلكابـو جر ةـة عاقـب

ا جياض الطبو أ العالجو ى الحث ق م ب جرائو طب ب ةليصـص،

كـ ن

الغرض ةنو الةحافظة عم ح اة األم ةن يطر أحـدق بيـا بسـبب العةـل ،ىـحا ش عـد أن كـ ن
ن عا ةن الةعالجة اللو لقلض يا الضر رة

ي4

كبما أننا نتحدث عف التركرة كظرؼ إباحة ي اإلجياض لػف نسػيب ػي ىػذه الجريمػة إت
بق ػػدر الػ ػػرض ال ػػذم يتناس ػػؽ م ػػع تكت ػػي حال ػػة الت ػػركرة كس ػػبب يترت ػػب عمي ػػو امتن ػػاع المس ػػؤكلية

الجزائية ،نتناكؿ ي ىذا المطمب نمكذجان تطبيقيان لتكتي متػ يعتػد بحالػة التػركرة كسػبب يترتػب
عميو امتنػاع المسػؤكلية الجزائيػة أك تكا رىػا مػف لػالؿ نمػكذج اإلجيػاض ،مػف لػالؿ تكتػي مكرػؼ

التشريع الكتعي كالشريعة اإلسالمية ي مػدل مشػركعية اإلجيػاض مػف لػالؿ ػرعيف عمػ النحػك
اآلتي:

الفرع األ ل :ا جياض فو قان ن الصحة العاةة الةحكرة اللةي د ة لةشر ع الةين الطب ة
الفرع الرانو :شر ط إجياض الحاةل فو قان ن الصحة العاةة الةحكرة اللةي د ة

( )1تعريػػؼ اإلجيػػاض ىػػك :إنيػػاء حالػػة الحمػػؿ ربػػؿ مكعػػد الػػكتدة الطبيعػػي ،كزيػػو عبػػد السػػتار ،شػػرح رػػانكف
العقكبات القسـ اللػاص ،دار النيتػة ،52 ،1982 ،ص 45كعر تػو محكمػة الػنقض المعػرية ب نػو إنيػاء حالػة
الحمػ ػ ػػؿ مبكػ ػ ػ ػ ار ربػ ػ ػػؿ األكاف ،ال ػ ػ ػػنقض الجن ػ ػ ػػائي ،الطعػ ػ ػػف رر ػ ػ ػػـ 11792لس ػ ػ ػػنة  66رتػ ػ ػػائية ،الع ػ ػ ػػادر بت ػ ػ ػػاريخ

.2005/12/19

( ) 2تعريؼ اإلجياض الجنائي ىك:إلراج الحمؿ ربؿ المكعد الطبيعي لكتدتو عمدا كبال تركرة كب م كسيمة مف
الكسائؿ أك رتمة ي الرحـ ،محمكد نجيب حسن  ،شرح رانكف العقكبات القسـ اللاص ،طبعو دار النيتة العربية
 ،1982ص501

( ) 3اإلجياض جريمة عمديو إذا ما أردـ الطبيب رعدا عم إنياء حالة الحمؿ الطبيعي برتاء المرأة أك بدكنػو،
دكف مبػػرر أك تػػركرة ،ك قػػا لنعػػكص العقكبػػات ررػػـ  74لسػػنة  )175 ،176 ،177 ،178 ( 1936كرػػانكف
ررـ  16لسنة ( 1960ـ.)325-321/
كمف لالؿ استعرض ىذه المكاد يتبيف أف الكعؼ الجرمي ليذه الجريمة يتحدد ك ؽ ظركؼ ارتكابيا

( )4تك يػػؽ ليػػر الػػديف لميفػػة ليػػر اهلل ،رتػػيو إجيػػاض جنػػيف اتغتعػػاب كآثارىػػا ػػي الفقػػو اإلسػػالمي كالقػػانكف
الكتعي دار الكتب القانكنية معر ،2011 ،ص243
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الفرع األ ل
ا جياض فو قان ن الصحة العاةة الةحكرة اللةي د ة لةشر ع الةين الطب ة
إباحة اإلجياض ألسباب طبيػة مقػررة ل طبػاء كالجػراحيف ػي شػ ف األعمػاؿ العالجيػة ،إذا
ثبػػت بػػالنظر إل ػ الحالػػة العػػحية لمحامػػؿ أف إجياتػػيا عمػػؿ عالجػػي ،كت ػكا رت شػػركط اإلباحػػة

لاعة أف يككف المجيض طبيبا كأف ترت الحامؿ باإلجياض ،كأف يسػتيدؼ بػو العػالج ،إنػو
ت شؾ ي إباحتو ،كأىـ الحاتت التي يعتبر ييا اإلجياض عمال عالجيا أف يككف تػركرة إلنقػاذ

الحامؿ مف متاعب عحية ت تقكل عم تحمميا ،كأف يثبت أف إجياتيا شرط لشػفائيا مػف مػرض
تعان منػو ،كألف اإلجيػاض العالجػي أكسػع مػف ذلػؾ نطارػا يػك يتسػع لحالػة مػا إذا كػاف اإلجيػاض

تركرة لكراية المرأة مف مرض يرج أك يحتمؿ أف تعاب بو إذا استمر حمميا

ي1

.

ك لقد نعت المادة ( )8مف رانكف العحة العامة الفمسطيني ررـ  20لسنة  2004عم

أنو "يحظر إجياض أية امرأة حامؿ ب ية طريقة كانت إت إذا استكجبت التركرة إنقاذ حياتيا مف
اللطر بشيادة طبيبيف التعاعييف (أحدىما عم األرؿ التعاعي نساء ككتدة) مع كجكب تك ر
ما يمي:

أ .مكا قة لطية مسبقة مف الحامؿ ،ك ي حالة عجزىا عف ذلؾ تؤلذ المكا قة اللطية مف زكجيا أك
كلي أمرىا.
ب .أف تتـ عممية اإلجياض ي مؤسسة عحية.
ج .عم المؤسسػة العػحية التػي أجريػت ييػا عمميػة اإلجيػاض اتحتفػاظ بسػجؿ لػاص ،تػدكف يػو
اسـ الحامؿ كتاريخ إجراء العممية كنكعيا كمبرراتيا ،كعمييا اتحتفاظ بتمؾ المعمكمػات ،إتػا ة إلػ
شيادة الطبيبيف ،كالمكا قة اللطية عم عممية اإلجياض لمدة عشر سنكات عم األرؿ.

أم ػػا الم ػػذكرة التمييدي ػػة لمش ػػركع المي ػػف الع ػػحية ق ػػد نع ػػت ػػي الم ػػادة  17عمػ ػ حظ ػػر

إجيػػاض الم ػرأة الحامػػؿ إت إذا ارتتػػت التػػركرة ذلػػؾ بعػػد ألػػذ مكا قػػة كتابيػػة مػػف المجنػػة الطبيػػة
الشرعية كمف الزكج كالزكجة أك كل األمر ،يجب أف تجرل عممية اإلجياض ي المؤسسة العحية

المػػرلص ليػػا بػػذلؾ،

ةــن يــالل اســلقراء الةــ اد ســالفة الــحكر نجػػد ب ػ ف المػػادة ( )8مػػف رػػانكف

العحة العامة رد نظمت إجياض الحامؿ لمتركرة بشػكؿ دريػؽ بلػالؼ المػادة ( )17مػف المػذكرة

التمييديػػة مػػف مشػػركع الميػػف العػػحية ،كتكمػػف الدرػػة ػػي التنظػػيـ ػػي البنػػد اللػػاص الػػذم يتطمػػب
( )1محمػػكد نجيػػب حسػػن  ،شػػرح رػػانكف العقكبػػات القسػػـ اللػػاص ،مرجػػع سػػابؽ ،ص .306أسػػامة القايػػد ،مرجػػع
سابؽ ،ص.293
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شيادة التعاعيف يككف أحدىما التعاص نساء ككتدة ،كػذلؾ ػي تكثيػؽ ىػذه التػركرة كلزكميػا
ي مستند رسمي دالؿ المستشف لمدة عشرة أعكاـ إت أف نص رانكف العحة العامػة رػد حػدد نػكع

التركرة ،كى إنقاذ حياة الحامؿ مف لطر.
أما المادة ( )17مـ تحػدد نػكع التػركرة بػؿ جعمتيػا تػركرة عامػة دكف ربػط ىػذه التػركرة
بلطر يداىـ حياة األـ قط.
ـرم الباحــث بػ ف تػرؾ التػركرة عمػ عمكميتيػا تعطػ مسػػاحة لمػنص ليكاكػػب التػػركرات
المسػػتحدثة بلػػالؼ تػػركرة إنقػػاذ حيػػاة األـ قػػط ،مثػػاؿ ذلػػؾ :تػػركرة اإلجيػػاض إذا كػػاف الجنػػيف
مشكىا تشىذا ا خطٍشاا غٍش قابل للعالجي. 1

( )1نص رانكف اتتحػادم ررػـ  10لسػنة  2008نػص  13قػرة ػي دكلػة اإلمػارات العربيػة ت يجػكز لمطبيػب أف
يجرل عممية إجياض أك يعؼ أم شئ مف ش نو إجياض امرأة أت ي الحالتيف التاليتيف:
إذ ثبت تشكه الجنيف كبالشركط التالية

ا أف يككف اإلجياض بناء عم طمب الكالديف( ب) إت يككف رد مر عم الحمؿ مائة كعشريف يكما
ج أف يثبت التشكه بتقدير لجنة طبية تتـ استشارييف ي تلعص أمراض النساء كالكتدة كاألطفاؿ كاألشعة
د أف يككف الجنيف مبينا عم الفحكص الطبية كاستلدـ التقنيات المتعارؼ عمييا عمميا=

= ىػ أف يككف الجنيف مشكىا تشكىا لطي ار غير رابؿ لمعالج بحيػث يػؤدل أف الكلػد حيػا إلػ أف يكػكف حياتػو سػيئة
عميو كعم أىمو.

التشريع القطرم نعت المادة  17مف القانكف المتعمؽ بمزاكلة مينة الطب البشرل عم أنو:

يحظػر عمػ الطبيػب إجيػػاض امػرأة حامػؿ أت إلنقػاذ حياتيػا كمػػع ذلػػؾ إذا لػـ يكػػف الحمػؿ رػػد تػػـ أربػع أشػػير ،يجػػكز
اإلجياض ي الحالتيف :
 1إذا كاف بقاء الحمؿ يتر بعكرة أكيدة لعحة األـ تر ار جسيما

 2إذا ثبت أف الجنيف سيكلد معابا عم نحك جسيـ – بتشكه بدني أك رعكر عقمي ت يرج البراءة منو
التشريع القطرم نعت المادة  17مف القانكف المتعمؽ بمزاكلة مينة الطب البشرل
يحظر عم الطبيب إجياض امػرأة حامػؿ أت إلنقػاذ حياتيػا كمػع ذلػؾ إذا لػـ يكػف الحمػؿ رػد تػـ أربػع أشػير ،يجػكز
اإلجياض ي الحالتيف

 1إذا كاف بقاء الحمؿ يتر بعكرة أكيدة لعحة األـ تر ار جسيما
 2إذا ثبت أف الجنيف سيكلد معابا عم نحك جسيـ – بتشكه بدني أك رعكر عقمي ت يرج البراءة منو.
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الفرع الرانو
شر ط إجياض الحاةل فو قان ن الصحة العاةة الةحكرة اللةي د ة
أ ش -أن لك ن اةرأة حاةل بلث طر قة س اء شرع ة أم غ ر شرع ة:
أكػػدت المػػادة ( )8مػػف رػػانكف العػػحة العامػػة عم ػ حظػػر اإلجيػػاض س ػكاء نػػت الحمػػؿ مػػف
طريقة شرعيو( :زكاج) أـ طريقة غيػر شػرعية الزنػا أك اتغتعػاب أك زنػا محػارـ أك سػفاحا ،بلػالؼ

المادة ( )17مف المشركع قد حظػرت إجيػاض المػرأة الحامػؿ دكف أف يتعػرض إلػ كسػيمة الحمػؿ
سكاء أكانت شرعية أـ غير شرعيو.
ران اً :شيادة طب ب ن ايلصاص ن يأحدىةا عم األقل ايلصاص نساء

شدة

اشػػترط المشػ ٌػرع إلعفػػاء الشػػلص مػػف العقػػاب أف يقػػكـ باإلجيػػاض كاسػػقاط الحمػػؿ طبيبػػيف
احدىما عم األرؿ التعاص نساء ك كتدة ،كالمش ٌػرع ىنػا أراد أف يػنظـ عمميػة اإلجيػاض لمتػركرة
بشػػكؿ يحػػا ظ عم ػ عػػحة األـ ،كاشػػترط ب ػ ف يتػػكل ذلػػؾ ألعػػائييف ،ك بػػذلؾ يحػػا ظ عم ػ األـ ك
يحقؽ العالنية كيتجنب اللفاء كعم مرأل كمسمع مف العامة كىذا الشرط غير منعكص عميو ي

المذكرة التمييدية لمشركع الميف العحية الحث رم ةعو الباحث تركرة الػنص عميػة ربػؿ إرػرار
القانكف.
رالراً -ة افقة يط و ةن األم ف حالة عجزىا ة افقة الز ج أ

ل األةر:

المشرع مكا قة لطية مف األـ ككنيا ىي التي ستتعرض للطر اإلجياض ك قداف
اشترط
ٌ
جنينيا ك حالة عجز األـ بسبب عدـ ردرتيا العحية أك كركعيا ي غيبكبة تمنعيا مف أف تككف

حاتر.
ذات إرادة حرة ،ينتقؿ ىذا التفكيض إل زكجيا أك كل أمرىا أف لـ يكف الزكج
ان
رابعاً -أن للم عةم ة ا جياض فو ةؤسسة صح ة:

المشرع أف تككف عممية اإلجياض ي مؤسسة عحية يتكا ر ييػا كػؿ سػبؿ األمػاف
اشترط
ٌ
م ػػف أج ػػؿ ع ػػحة األـ ،كحتػ ػ يتس ػػن لمس ػػمطة الطبيػ ػة اتط ػػالع عمػ ػ ى ػػذه العممي ػػة كتػ ػكا ر أس ػػباب
اإلعفاء مف العقاب بالنسبة إل الطبيب كاألـ أيتا.
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ياةساً -احلفاظ ىحه الةؤسسة بجة

الةعم ةـات الياصـة بيـحه العةم ـة شـيادة الطب بـ ن لةـدة

عشر سن ات:

كىػػذا الشػػرط مكجػػو إل ػ المؤسسػػة العػػحية لالحتفػػاظ بكػػؿ المعمكمػػات مػػف اسػػـ األـ كاسػػـ
الطبيب كتاريخ العممية كأسباب التركرة بتقارير مكثقة مف الطبيبيف ،ككيفية سير العممية ،كرد ألزـ
المشرع المؤسسػة اتحتفػاظ بيػذا الممػؼ لمػدة عشػر سػنكات ،كعميػو ػإذا ثبػت تػك ر كػؿ ىػذه الشػركط
ٌ
مجتمعة .كثبت أف حياة األـ كانت ي لطر حقيقي .أك عم األرؿ ي لطر احتمالي غالب ،كأف
ىذا اللطر مت وت مف الحمؿ .كأنو ت سػبيؿ إلبعػاد لطػر المػكت عػف األـ كانقػاذ حياتيػا إت بػإجراء
عممية اإلجياض إف المادة ( )8مف رانكف العحة العامػة رػد رػررت إعفػاء الطبيػب مػف المسػؤكلية
كمنحتو حعانة رانكنية تنحية مف العقاب مع بقاء الفعؿ مجرـ .
سادساً -أن لك ن الضر رة لسل جب إنقاح ح اة األم ةن اليطر:
المشرع ي رانكف العحة العامة أف تككف العممية تزمة كتػركرية ،كالػػرض منيػا
اشترط
ٌ
لػػيس اإلجيػػاض لذاتػػو كانمػػا ىػػك إج ػراء تسػػتكجبو تػػركرة إنقػػاذ حيػػاة األـ الحامػػؿ مػػف لطػػر محقػػؽ
يكتنفيا ،كىك اللطر المحتمؿ ي غالبو كىك عدـ بقائيا عم ريػد الحيػاة إذا لػـ يقػـ األطبػاء بإسػقاط

الجنيف،بلالؼ المذكرة التمييدية لمميف العحية التي جاءت بالتركرة عمػ عمكميتيػا دكف تعميقيػا
عم اللطر عم عحة األـ.

رار لساؤل ح ل ةدم ةشر ع ة ا جياض النالج عن العالقـة غ ـر الةشـر عة
اشغلصاب

ي1

نـدرج لحليـا

أ السفاحي 2؟

أجابت عن حلك ةحكةة النقض الةصر ة فو أحـد أحكاةيـا اللـو لـلميص قائعيـا فـو أن

الن ابة العاةة اليةت الطاعن ي ى طب ب آير ن بلنو أ ش -أسقط عةداً اةرأة حبمـ بـلن أجـرم

ليــا عةم ــة إجيــاض حالــة ك نــو طب ب ـاً ،ران ـاً -أحــدث بــالةجنو عم يــا عةــداً ا صــابات الةب نــة
باللقر ر الطبو الشرعو اللحق قـات بـلن أجـرم ليـا عةم ـة إجيـاض ةةـا أفضـ إلـ ة ليـا ،قـد

كانت ىحه الجنا ة نل جة احلةال ة لمجنا ة األ ل .

( )1اتغتعػػاب ىػػك اتعػػاؿ رجػػؿ بػػامرأة اتعػػاتن جنسػػيا كػػامال دكف رتػػا عػػحي كامػػؿ منيػػا بػػذلؾ ،نجيػػب حسػػن

حيػػث نعػػت المػػادة

شػػرح رػػانكف العقكبػػات ص . 39المشػ ٌػرع ػػي رػػانكف  74لسػػنة  1936اسػػتلدـ كممػػة كارػػع أنثػ
 152غير مشركعة بدكف رتاىا كباستعماؿ القكة أك بتيديدىا بالقتؿ ...
سنة كت كتاب ،مكرع
تزكج المرأة
ٍأ
المرىةى  :أرى ىاـ ىم ىعيىا ًم ٍف ىغ ٍي ًر ىزىكا وج ىش ٍرًع ٍّي َّ ،
( )2ىسا ى
سفاحا  :بدكف ٌ
ن
المعاني_http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang
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جاء فو الحكم أنو " كلما كاف الحكـ المطعكف يو رد بيف كارعة الدعكل بما حاعػمو أنػو

إذ حممت المجني عمييػا سـفاحاً نتيجػة عالرػة آثمػة بينيػا كبػيف المحكػكـ عميػو ال اربػع ،قػد اتفقػا عمػ

إجيػػاض حمميػػا الػػذم بمػػع ر اربػػة الشػػير السػػادس كلج ػ المحكػػكـ عميػػو الثالػػث بمعاكنتيمػػا ػػي إيجػػاد
طبي ػػب يقب ػػؿ القي ػػاـ باإلجي ػػاض كانتيػ ػ المط ػػاؼ بثالث ػػتيـ إلػ ػ أف اتفقػ ػكا م ػػع الط ػػاعف ع ػػف طري ػػؽ

المحككـ عميو الثاني الذم يعمؿ ممرتان بعيادتو ،عم أف يتكل إجيػاض حمػؿ المجنػي عمييػا لقػاء
مبمع معيف يسممو ىذا الكسيط ،ثـ ي اليكـ المتفؽ عميػو رػاـ الطػاعف بمعاكنػة المحكػكـ عميػو الثػاني
بإسقاط المجني عمييا كأجرل ليا عممية إجياض نػت عنيػا مكتيػا ...يةـ ا شـارة إلـ أن الطـاعن

لم سلند فو طعنـو إلـ

جـ د أث حالـة ةـن حـاشت الضـر رة ألجللـو إلـ الق ـام بيـحا العةـل ....

كانتيػػت المحكمػػة إل ػ أف الطػػاعف (الطبيػػب) رػػد أجيػػض المجنػػي عمييػػا بالفعػػؿ بإنيػػاء حالػػة الحمػػؿ
عمدان ربؿ األكاف ..إف ما يثيره الطاعف برمتو يككف عم غير أساس متعيف الر ض".

ي1

سلفاد ةن الحكم السابق:
أن ق ــام الطب ــب ب جيــاض الة ـرأة الحاةــل ى ـ أةــر ةيــالف لمقــان ن حل ـ

ل ـ كــان ىــحا

الحةل نل جـة عالقـة آرةـة أ ةـا سـة سـفاحاً ،فـال علبـر حلـك حالـة ةـن حـاشت الضـر رة اللـو
لسل جب اةلناع الةسؤ ل ة.

كلما كاف ليذه المس لة لطكرتيا قد تناكلتيا بعض التشريعات بالنص عراحة عمي السماح

بإجيػػاض الحمػػؿ سػػفاحا ،بشػػركط كريػػكد معينػػة ،ػػي حػػيف ذىبػػت تشػريعات ألػػرل إلػ عػػدـ السػػماح
بإجياض الحامؿ سفاحا ،كاف كانت جعمػت مػف عػؿ اإلجيػاض ػي ىػذه الحالػة عػذ انر ملففػان لمعقػاب

أك ظر ػان رتػػائيان ملففػان إذا رامػػت الحامػػؿ أك أحػػد أرربائيػػا بػػذلؾ حفاظػان عمػػي الشػػرؼي ، 2قػػد نعػػت

المػػادة  268مػػف مشػػركع رػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني الجديػػد ػػي ركليػػا (أ-تعفػػي مػػف العقػػاب الم ػرأة
التػػي تجيػػض نفسػػيا مػػف حمػػؿ سػػفاح كرػػع بػػدكف رتػػاىا .ب-كيسػػرم ىػػذا اإلعفػػاء عمػػي كػػؿ مػػف
ساعدىا ي ىذا اإلجياض).
كيشػػترط لتػكا ر ىػػذه الحالػػة ت ػكا ر شػػرط يتمثػػؿ ػػي كػػكف الحمػػؿ رػػد نجػػـ مػػف مكارعػػة جنسػػية
غير مشركعة ،كيعني ذلػؾ لركجيػا عػف نطػاؽ العالرػة الزكجيػة كفعػؿ اتغتعػاب الكارػع عمػي ىػذه

المرأة ،بمعن انتفاء عنعر الرتا كأف تتـ تمؾ المكارعة دكف رتا تمؾ المرأة .
( )1النقض الجنائي ،الطعف ررـ  543لسنو 5.رتائية ،العادر بتاريخ 1987/5/12

( )2حسػػف محمػػد ربيػػع ،مرجػػع سػػابؽ ،ص ،119تش ػريعات عربيػػة اعتبرتػػو عػػذ انر ملفف ػان كمنيػػا رػػانكف العقكبػػات

السػػكرم ػػي المػػادة ( )531كالمػػادة  324مػػف رػػانكف العقكبػػات األردنػػي كالمػػادة ( )394مػػف رػػانكف العقكبػػات الميبػػي

كالمادة ( )262مف رانكف العقكبات السكداني( ،)6ككذلؾ المادة  4/417مف رانكف العقكبات العراري.
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إذا ما تكا ر ىذاف الشرطاف يترتػب عمػي ذلػؾ إعفػاء المػرأة الحامػؿ مػف العقػاب حينمػا تقػكـ

بإسقاط ذلؾ الحمؿ ،ككذلؾ يعفي الشريؾ الذم مد يد العكف لتمؾ الحامؿ ي إجياتيا لنفسيا.
ة قف الشر عة ا سالة ة ةن ا جياض الطبو:

إف الفقػػو اإلسػػالمي بقكاعػػده العامػػة كمبادئػػو السػػامية لػػـ يػمػػؽ البػػاب أمػػاـ اإلجيػػاض عم ػ
اإلطػػالؽ بػػؿ أجػػازه إذا كػػاف ػػي إج ارئػػو د عػػا لملطػػر عػػف األـ بعػػد أف يقػػرر األطبػػاء المتلععػػكف

أف استمرار الحمؿ يتر بالحامؿ ،بؿ رد أكجبو إذا كانت حياة األـ متكرفة عمي ذلؾ ي. 1

فاألصل فو ةسللة حكم ا جياض أن الحكم ةبنو عم ةسللة النف فو الر ح ،بةعن ىل دبـت
الح اة فو الجن ن أم ش ؟ ب ان حلك ةن يالل شق ن عم النح اآللو :
أ ش -حكم ا جياض بعد نف الر ح:
ي بادئ األمر اتفؽ الفقياء عم تحريـ إسقاط الجنيف بعد مركر أربعة أشير عم تككينو

ي بطف أمو ي ، 2حيث ينفخ يو الركح ،كبذلؾ يعير نفسا آدمية كاسقاطيا رت هؿ بال لالؼ.

كيستكم عند الفقياء ما إذا كاف ي بقاء الجنيف لطر عم األـ أك تي 3كتعميؿ ذلػؾ أف رتػؿ الػنفس
ي. 4
المحرمة ت يجكز بحاؿ ،راؿ تعال  :ي وال ت ْقتُلُ ْ
ىا النَّ ْفس الَّتًِ ز َّش ّ
ّللاُ إِالَّ بِالسق

( (1تك يػػؽ ليػػر ال ػػديف لميفػػة ليػػر اهلل ،رتػػية إجيػػاض جنػػيف اتغتعػػاب كآثارىػػا ػػي الفقػػو اإلسػػالمي كالقػػانكف
الكتعي ،دار الكتب القانكنية معر –المحمة،سنة النشر ،2011ص257
( )2لمػا جػاء ػي الحػديث العػحي عػػف أبػي عبػد الػرحمف عبػداهلل بػف مسػػعكد رتػي اهلل عنػو رػاؿ حػدثنا رسػػكؿ اهلل
عم اهلل عميو كسمـ كىك العادؽ المعدكؽ " إف أحدكـ يجمع لمقو ي بطف أمو أربعيف يكما نطفة ثػـ عمقػو مثػؿ
ذلؾ ثـ يككف متػة مثؿ ذلؾ  ،ثـ يرسؿ إليو الممؾ ينفخ يو الركح  ،كيؤمر ب ربع كممات  :بكتب رزرو  ،كأجمو=،

= كعممو  ،كشقي أـ سعيد  .ك اهلل الذم ت إلو غيره إف أحدكـ ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة حت ما يككف بينو كبينيػا إت
ذراع يسبؽ عميو الكتاب يعمؿ بعمؿ أىؿ النار  ،كاف أحدكـ ليعمؿ بعمػؿ أىػؿ النػار حتػ مػا يكػكف بينػو كبينيػا إت
ذراع يسبؽ عميو الكتاب يعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة " ركاه البلارم كمسمـ عنو.
( (3محمد أميف بػف عمػر بػف عابػديف ،رد المحتػار عمػ الػدر الملتػار( ،ت1252ى ػ) ،الطبعػة األكلػ  ،دار الكتػب
العمميػػة ،بيػػركت ،لبنػػاف1415 ،ىػ ػ1994 /ـ ، )602-1(،محمػػد بػػف عر ػػة الدسػػكري ،حاشػػية الدسػػكري عم ػ الشػػرح
الكبي ػر( ،ت1230ىػ ػ) ،دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ،مطبعػػة عيس ػ البػػابي ،)267-2( ،شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي
العبػاس شػياب الػديف الرممػي ،نيايػة المحتػاج إلػ شػرح المنيػاج( ،ت1004ى ػ) ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت ،لبنػاف،
1414ىػ ػ1993/ـ ،)416-8( .محمػػد بػػف مفم ػ المقدسػػي أبػػك عبػػد اهلل ،الفػػركع كتعػػحي الفػػركع( ،ت  ،)762دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف.)191-1( ،

( (4سكرة اإلسراء آية ()33
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كت يجػػكز التتػػحية بػػنفس مععػػكمة إلنقػػاذ نفػػس ألػػرل ،إذ لػػيس إحػػدل النفسػػيف أكل ػ بالحيػػاة مػػف

األلرل ي. 1

لكػػف – حػػديثان -التػارت المجنػػة العمميػػة لممكسػػكعة الفقييػػة التػػي تعػػدرىا ك ازرة األكرػػاؼ بالككيػػت

ج ػكاز إسػػقاط الجنػػيف ،كاف نفػػخ يػػو الػػركح إذا كػػاف ذلػػؾ ىػػك السػػبيؿ الكحيػػد إلنقػػاذ أمػػو مػػف ىػػالؾ
محقػػؽ ،كرالػػت ":الحفػػاظ عم ػ حيػػاة األـ إذا كػػاف ػػي بقػػاء الجنػػيف ػػي بطنيػػا لطػػر عمييػػا ،أكل ػ
باتعتبار ،ألنيا األعؿ كحياتيا ثابتة بيقيف"ي. 2

كبيػذا اتلتيػػار أ تػػت ىيئػة كبػػار العممػػاء ػ المممكػة العربيػػة السػػعكدية ػػي ررارىػا ررػػـ 140ػػي عػػاـ

( )1407-6-20حيػث تتػػمف ":بعػد إكمػػاؿ أربعػة أشػػير لمحمػػؿ ت يحػؿ إسػػقاطو حتػ يقػػرر جمػػع
مػػف الملتع ػػيف المكث ػػكريف أف بق ػػاء الجنػػيف ػػي بط ػػف أم ػػو يس ػػبب مكتيػػا ،كذل ػػؾ بع ػػد اس ػػتنفاد كا ػػة
الكسائؿ إلنفاذ حياتو.

ران ا -حكم ا جياض قبل نف الر ح:
التمؼ الفقياء ي حكـ اإلجياض ربؿ نفخ الركح عم أركاؿ أشير إلييا يما يمي :
الق ل األ ل :اإلباحػة مطمقػا ،كرػاؿ بػو بعػض الحنفيػة ي 3كرػاؿ بػو الشػا عية ي 4كالحنابمػة

ي5

يمػا ربػؿ

األربعيف يكما قط.
الق ل الرانو :اإلباحة إذا كاف اإلجياض لعذر كىك مذىب الحنفية ي. 6
الق ل الرالث :الكراىة كىك رك هؿ عند الحنفية

ي7

كالمالكية

ي8

ك الشا عية ي. 9

( (1أبػػك بكػػر محمػػد بػػف عبػػد اهلل ،أحكػػاـ الق ػرآف( ،ت543ى ػ) ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت ،لبنػػاف ،الطبعػػة الثالثػػة،
1424ىػ.)1623-4( ،2003

( (2ك ازرة األكرػ ػ ػػاؼ الككيتيػ ػ ػػة ،المكسػ ػ ػػكعة الفقييػ ػ ػػة الككيتيػ ػ ػػة ،طباعػ ػ ػػة ذات السالسػ ػ ػػؿ ،الككيػ ػ ػػت ،الطبعػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػػة،
1404ىػ1983/ـ.)57-2(،
( (3محمد أميف بف عمر بف عابديف،مرجع سابؽ.)591-6( ،

( (4شمس الديف محمد بف أبي العباس شياب الديف الرممي ،مرجع سابؽ.)416-8(،
( (5محمد بف مفم المقدسي أبك عبد اهلل،مرجع سابؽ.)191-6( ،
( (6محمد أميف بف عمر بف عابديف،مرجع سابؽ.)380-2( ،
( (7المرجع نفسو .)380-2(،

( (8محمد بف عر ة الدسكري ،مرجع سابؽ.)266-2( ،
( (9شمس الديف محمد بف أبي العباس شياب الديف الرممي ،مرجع سابؽ.)416-8( ،
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الق ل الراب  :التحريـ كىك مذىب المالكية

ي1

كاألكجو عند الشا عية

ي2

كالمذىب عند الحنابمة ي. 3

كرد عدر ي حكـ اإلجياض ررار ىيئة كبار العمماء بالمممكػة العربيػة السػعكدية المتتػمف
ما يمي :
 ت يجػػكز إسػػقاط الحمػػؿ ػػي ملتمػػؼ مراحمػػو إت لمبػػرر شػػرعي ك ػػي حػػدكد تػػيقة جػػدا ،إف كػػافالحمؿ ي الطكر األكؿ كىي مدة األربعيف ككػاف ػي إسػقاطو معػمحة شػرعية أك د ػع تػرر متكرػع

جػػاز إسػػقاطو ،أمػػا إسػػقاطو ػػي ىػػذه المػػدة لشػػية المشػػقة ػػي تربيػػة أكتد أك لك ػػا مػػف العجػػز عػػف
تكاليؼ معيشتيـ أك تعميميـ مف أجؿ مستقبميـ أك اكتفاء بما لدل الزكجيف مف أكتد ػير جائر .

 كت يجػػكز إسػػقاط الحمػػؿ إف كػػاف عمقػػة أك متػػػة إت إذا رػػررت لجنػػة طبيػػة مكثكرػػة أف اسػػتم اررهلطػػر عم ػ سػػالمة أمػػو ب ػ ف يلش ػ عمييػػا اليػػالؾ مػػف اسػػتم ارره ،جػػاز إسػػقاطو بعػػد اسػػتنفاذ كا ػػة

الكسائؿ لتال ي األلطار

ي4

.

ىذا يما يتعمؽ باإلجياض بشكؿ عاـ أما ي ما يتعمؽ باإلجياض اللاص بالحمؿ الناشػئ
عف سفاح أك عف اغتعاب ،نكتحو عم النحك اآلتي:
أ ش :إجياض الحةل ةن سفاح :
الرممػػي

ذىب البعض إل جكاز إجياض الحمؿ ربؿ نفخ الركح إذا كاف الحمؿ ناشئا عف زنػا ،رػاؿ

ي5

 :لػػك كانػػت النطفػػة مػػف زنػػا قػػد يتليػػؿ الج ػكاز مػػك تركػػت حت ػ نفػػخ الػػركح ػػال شػػؾ ػػي

التحريـ".
كذىػػب رأل آلػػر إل ػ تح ػريـ إجيػػاض الحمػػؿ النػػات عػػف سػػفاح اسػػتدتتن بقعػػة (الػامديػػة)

حينما جاءت إل النبي عم اهلل عميػو كسػمـ كاعتر ػت بالزنػا كأبمػتػو بحمميػا قػاؿ( :أمػا ت ػاذىبي

حت تمدم)

ي6

ككجو اتستدتؿ أف النبي عميو العالة كالسالـ ألر إرامة الحد عمػ المػرأة كارامتػو

( (1محمد بف عر ة الدسكري ،مرجع سابؽ.)266-2( ،
( (2شمس الديف محمد بف أبي العباس شياب الديف الرممي  ،مرجع سابؽ.)416-8(،
( (3محمد بف مفم المقدسي أبك عبد اهلل،مرجع سابؽ.)191-6( ،
( )4محمد بف ناعر محمد السعد ،مرجع سابؽ ،ص.124

( (5شمس الديف محمد بف أبي العباس شياب الديف الرممي ،مرجع سابؽ.)442-8( ،
( (6مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيرم النيػػابكرم ،عػػحي مسػػمـ ،دار النشػػر:دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي – بيػػركت ،تحقيػػؽ
محمد ؤاد عبد الباري.)1695( ،
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كارامتو كاجبة ،كذلؾ حفاظا عمػ الجنػيف مػع أف أمػو رػد كرعػت ػي الزنػا المح ٌػرـ ،كعػدـ استفعػاؿ
النبي عم اهلل عميو كسمـ عف عمر الجنيف يدؿ عم حرمة إسقاطو مطمقاي. 1
الرأث الراجح ةن جية نظر الباحث:
كيرل الباحث بعدـ جكاز الحمؿ مف إجياض الزنا ربؿ نفخ الركح  ،كذلؾ لسببيف:
أ ش -حيث إف إباحة إجياض الحمؿ الناشئ عف زنا يترتب عميو انتشار الفاحشة كشيكعيا كسيكلة
الكعكؿ إلييا كىك مؤدم إل تقميص الحياة الزكجية ،كانتشار األمراض الفتاكة ،كحيث إف جميكر
أىؿ العمـ يمنعكف مف إجياض الحمؿ الشرعي الناشئ مف نكاح عحي كلك ترات الزكجاف عم

ذلؾ إت ألسباب طبية مف باب أكل منعو إذا كاف ناشئان عف زنا .

ران ا -أف مف أىـ العقبات لممرأة التي تزني نشكء الحمؿ الذم يترتب عميو ا تتاح أمرىا كالعاؽ

العار بيا طكؿ العمر ،إف لـ تردعيا عف الفاحشة ملا ة اهلل كانت الفتيحة ىي الرادع

ي2

.

راعر ت تدرؾ أ عاليا ،يي ي حكـ ارد
مع جكاز اإلجياض ربؿ نفخ الركح إذا كانت الفتاة
ان

اإلرادة كت لذ حكـ المكره عم الفعؿ ،كاهلل اعمـ.

ران ا -الحةل الناشئ عن اشغلصاب :

اتغتعػػاب ىػػك كػػؿ اتعػػاؿ جنسػػي كامػػؿ بػػيف رجػػؿ كام ػرأة بػيػػر رتػػاىا .كلػػيس ػػي
إجيػػاض الحمػػؿ الناشػػئ عػػف اتغتعػػاب نقػػؿ لمفقيػػاء المتقػػدميف أك المتػ لريف يمػػا كرفػػت عميػػو مػػف
مراجع ي. 3

كأما المعاعػركف كمػنيـ الشػيخ يكسػؼ القرتػاكم كالشػيخ جػاد الحػؽ عمػ جػاد الحػؽ رحمػو اهلل

كالشيخ محمد سيد طنطاكم

ي4

إف تاكاىـ تتتا ر عم جكاز إجياض ىذا الحمؿ ربؿ مركره مائة

( (1محمد سعيد رمتاف البكطي ،مس لة تحديد النسؿ كراية كعالج ،مكتبة الفارابي،ص .130
( )2تك يؽ لير اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .299

( )3كانما جاء ي المػن تبف ردامة المقدسي كىك مف أئمة الحنابمة ":كت حد عم المكرىة عند عامة اىؿ العمـ
( (4الػدكتكر محمػػد سػػيد طنطػػاكم شػػيخ األزىػػر رحمػػة اهلل أعمػػف تػكاه بجػكاز إجيػػاض جنػػيف اتغتعػػاب بشػػرط أف
تككف "الفتاة طيبة السمعة كنقية ك'طاىرة ".حيث راؿ طنطاكم رحمة اهلل ي كممتو مساء أمس األحػد 2009-5-3

ػ ػػي لت ػ ػػاـ عالي ػ ػػات المكس ػ ػػـ الثق ػ ػػا ي لممجم ػ ػػس األعمػ ػ ػ لمش ػ ػػؤكف اإلس ػ ػػالمية بمس ػ ػػجد الن ػ ػػكر بالعباس ػ ػػية" :أرل ان ػ ػػو

ػػػي حكػ ػػـ الشػ ػػرعة ػ ػػي إجي ػػاض جنػ ػػيف المػتعػ ػػبة أف كػ ػػؿ حالػ ػػة لي ػػا ظرك يػ ػػا كحكميػ ػػا ،كت اسػ ػػتطيع القػ ػػكؿ إف
ذلؾ جائز مطمقان كانما يشترط يو أف تككف الفتاة التي حػدث ليػا حمػؿ "حسػنة السػمعة كنقيػة كطػاىرة محمػد لميػؿ ،
مقػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ بعن ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف تباين ػ ػ ػ ػ ػ ػػت اآلراء حػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػكل تجيػ ػ ػ ػ ػ ػػز إجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض األنث ػ ػ ػ ػ ػ ػ المػتع ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ

األكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط  17جمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادل األكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  1430ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  12م ػ ػ ػ ػ ػ ػػايك  ،2007الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ،10607المكر ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإللكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،
. http://archive.aawsat.com/details.asp?article=449483&issueno=10607
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مائػػة كعش ػريف يكمػػا كتحريمػػو بعػػدىا لككنػػو رػػد نفػػخ يػػو الػػركح باعتبػػار أف اتغتعػػاب عػػذر مبػػي

لإلسقاط كتركرة يترلص بيا اإلجياض إذا أثبت أنيا أكرىت عم الفاحشة إكراىا ،عندئػذ تتمتػع
بسائر األحكاـ التي تتعمؽ بالحامؿ مف نكاح عحي ي. 1

في تكل مفتي معر العادرة ي(  )1419-6-26ما يمي :
ت مػػانع شػػرعا مػػف تفريػػع مػػا ػػي أحشػػاء أنث ػ مػػف نطفػػة نتيجػػة اتلتطػػاؼ كاإلك ػراه عم ػ
المكارعة بشرط أف ت يككف رد مر عم ىذا الحمؿ مائة كعشركف يكما ،ألنو ت يحؿ ي ىذه الحالة
إسقاط الجنيف لككنو أعب نفسا ذات ركح يجب المحا ظة عمييا ي. 2

كيػػدؿ عم ػ ىػػذا ال ػرأم أف إجيػػاض الحمػػؿ ربػػؿ نفػػخ الػػركح يػػو لػػيس رػػتال كانمػػا إتػػالؼ لمػػا
يمكف أف يككف آدميا كت تككف الجنابة عم الحي الذم نفلت ي الػركح كالػذم لػـ تػنفخ يػو الػركح،
يككف لاتعا ل عذار كالحاجػات ،كمػا أف آثػار الحمػؿ مػف سػفاح عمػ األـ رػد تكػكف كبيػرة كرػد ت

يتحمميا نفسيا ،كىك يفت باب المقالة السػكء عمييػا لعػدـ التفريػؽ بػيف اإلكػراه كالرتػاء ػي الزنػا ،مػع

أنيا ت ذنب ليا كت يد ي الجريمة ،كيمكػف التلفيػؼ مػف آثػار ذلػؾ دكف إتػرار ب حػد كمػف مقػررات

الشريعة اإلسالمية أف الترر يزاؿ كالترر األشد يزاؿ بالترر األلؼ.

كىذا كمو يقػكم القػكؿ بجػكاز إجيػاض الحمػؿ الناشػئ عػف اتغتعػاب ربػؿ نفػخ الػركح ،كأمػا

بعػػده يػػك بػػاؽ عم ػ األعػػم ت يحػػؿ إسػػقاطو إت أف يكػػكف ػػي بقائػػو لطػػر عم ػ حيػػاة أمػػو ي 3كاهلل
أعمـ.
ة قف دار ا فلاء الفمسط ن ة:
أعػػدرت دار الفتػػكل الفمسػػطينية بيػػذا الش ػ ف بتػػاريخ  2013 \2\7تػػكل جػػاء ييػػا" :كيكػػاد
الفقياء يجمعكا عم عدـ جكاز إجياض الجنيف بعد نفخ الركح يو ،سكاء نات عف اغتعاب أك زنا
محارـ أك كاف مشكىا كذلؾ لما ي تي:

اكتساب العفة اإلنسانية كالحياة المععكمة كحؽ البقاء كعدـ
" ىكىت تى ٍقتيميكا َّ
كمػا ىقى ٍػد ىج ىعٍم ىنػا
الن ٍف ىس الَّتًي ىح َّرىـ المَّوي إً َّت بًػاٍل ىحؽ ىك ىم ٍػف ريتً ىػؿ ىم ٍ
ظمي ن
كري ، 4كركلػو تعػال كىت تى ٍقتيميػكا أ ٍىكىت ىد يك ٍػـ ىل ٍش ىػيةى إً ٍم ىػال و
ؽ
ع نا
اٍلقى ٍت ًؿ إًَّنوي ىك ى
اف ىم ٍن ي
ى

اتعتداء عميو لقكلػو تعػال :
ؼ ًػي
لً ىكلًي ًػو يسػٍم ى
ط نانا ى ىػال يي ٍس ًػر ٍ
ۖ ىن ٍح يػف ىن ٍػريزرييي ٍـ ىكًاَّيػا يك ٍـ ۖ إً َّف

( (1تك يؽ لير اهلل ،ص.266
( (2محمد سعيد رمتاف البكطي،مرجع سابؽ،ص .142
( (3المعاناة النفسية ت تكف

سببا إلزىاؽ نفس كرتميا د عا لمعاناة نفسية مف كجكده.

( )4سكرة اإلسراء ،اآلية ررـ (.)33
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ي1
يؿ أَّىنػوي ىم ٍػف رىتى ىػؿ ىن ٍف نسػا بً ىػ ٍي ًػر
طنئا ىكبً نا
اف ًل ٍ
ىج ًؿ ىذلً ىؾ ىكتىٍب ىنا ىعمى ىبنًػي إً ٍس ىػرائً ى
ير كركلة سبحانو ًم ٍف أ ٍ
رى ٍتمىيي ٍـ ىك ى
ً
س أى ٍك ى ىس واد ًي األ ٍىر ً
ىن ٍف و
ض ى ىك َّىن ىما رىتى ىؿ َّ
يعا"ي. 2
اس ىجم ن
الن ى

يذه اآليات تدؿ عم حرمة التعػدم عمػ حيػاة اإلنسػاف ،كمػف ذلػؾ حرمػة إجيػاض الجنػيف

كاسقاطو بعد نفخ الركح لككنو نفسا محترمة كمععكمة".
لقد ضعت دار ا فلاء الفمسط ن ة اسلرناء ن:

 -1أف يككف ي بقاء الحمؿ لطر مؤكد ييدد حياة األـ ،حينئذ يجكز إسقاطو إبقػاء لحياتيػا كألنيػا

األعػػؿ كىػػك ػػرع عنيػػا إعمػػات لمقاعػػدة الشػػرعية " إذا تعارتػػت مفسػػدتاف ركعػػي أعظميمػػا بارتكػػاب
ألفيما.

 -2إذا ثبت عف طريؽ لجنو طبية متلععة مكثكرة أف الجنيف مشكه تشكييا لطيػ ار بحيػث سػيكلد

ميتػا كمػا ػي حالػة اسػتقاء الػدماغ الشػديد ،أك يكػكف عػديـ الػدماغ أك الكمػ كأنػة ت ائػدة مػف كجػػكدة
كت يرج ػ لػػو حيػػاة عنػػد الػػكتدة مباش ػرة كأنػػة سػػيمكت بمجػػرد انفعػػالو ،يػػك ػػي حكػػـ الميػػت يبػػاح

إسقاطو.

ةن كل ةا سـبق فـ ن الباحـث ة ـل إلـ رأل الفقيػاء المعاعػريف بجػكاز إجيػاض الحمػؿ
الناشػئ عػف اغتعػػاب ل سػباب ذاتيػػا التػي رػػدمكىا ،ككػذلؾ بػ ف المػتعػبة ت لػػذ حكػـ ارػػدة اإلرادة
المسػتكرىة عمػ الفعػؿ كلقكلػو صيلى ّللا علٍيه وسيل " إِ َّن َّ
ّللا تدياوص ع ْين أُ َّمتِيً ْالخطيأ والنسْيٍان وميا
ا ْستُ ْك ِشذُىا عل ٍْ ِه " ي. 3

كنجػػد ب ػ ف كممػػة ر ػػع ت ػ ت ىن ػا بمعن ػ ر ػػع العقكبػػة عػػف الفعػػؿ كآثػػاره أيتػػا ،كيعتبػػر جنػػيف

اتغتعاب مف ىذه اآلثار.

( )1سكرة اإلسراء ،اآلية ررـ (.)31
( )2سكرة المائدة ،اآلية ررـ (.)32
( )3س ػػنف اب ػػف ماج ػػو ،كت ػػاب الط ػػالؽ ،ب ػػاب ط ػػالؽ المكػ ػره كالناس ػػي ،ب ػػررـ ،2045مكر ػػع ك ازرة الش ػػؤكف اإلس ػػالمية
كاألكراؼ كالػدعكة كاإلرشػاد http://www.al-islam.com/Default.aspx?PageID=590تػاريخ زيػارة المكرػع،

.2014/11/12
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يالةة
بعد ا نلياء ةن ىحه الدراسة بل ف ق ةـن اه عـز جـل اللـو جـاءت بعنـ ان الةسـؤ ل ة
الجزائ ة لمطب ب فقد يمصنا ف يا إل ةجة عة ةن النلائج الل ص ات ،ىو عم النح اللالو:
أ ش -النلائج:
.1

ال ٌىخييذ فييى الناييا الفلسييطٍنى أٌييت ازكييا تشييشٌعٍت خاصييت باىظييى االخطييأء الطبٍبييت كعػػدـ
مالئمة ككفاية القكاعد العامة ي جريمة اإلىماؿ المنعكص عمييا ي القانكف ررـ ( )74لسنة
 1936المطبػػؽ بقطػػاع غ ػزة كالقػػانكف رر ػػـ  16لسػػنة  1960المطبػػؽ بالتػػفة الػربيػػة لجريم ػػة

اللطػ ػ الطب ػػي ،حي ػػث إف الطبي ػػب يلت ػػع ل ػػذات القكاع ػػد العام ػػة الت ػػي تنطب ػػؽ عمػ ػ الش ػػلص
العادم ،األمر الذم لـ يعد مقبكت ككف أف طبيعة مينة الطبيب كعممو كالثقة الممنكحة لو بسبب
تلععػػو كمرك ػزه المينػػي تقتت ػ أف يمػػارس درج ػة حيطػػة أعم ػ مػػف تمػػؾ المطمكبػػة م ػػف أم

إنسػػاف عػػادم ،ك أف لطػػكرة مينػػة الطػػب ككنيػػا رائمػػة عمػ جسػػـ اإلنسػػاف ،يتطمػػب تبنػ ركاعػػد

جديػػدة ػػي المسػػؤكلية الجزائيػػة الطبيػػة تعكػػس طبيعػػة لطػػكرة الميػػف الطبيػػة مػػف ناحيػػة كتػػك ر
الحمايػػة الجزائيػػة لممرتػ مػػف ألطػػاء األطبػػاء التػػي تيػػدر حقيػػـ ػػي الحيػػاة كسػػالمة البػػدف مػػف
ناحية ألرل.

.2

عدـ مالئمة كمكاكبة لجنة التحقيؽ المشكمة مف ربؿ كزراه العػحة لمقتتػيات التطػكر القػانكن

.3

كجػػكد رعػػكر رػػانكني ػػي القكاعػػد المنظمػػة لمينػػة الطػػب ،كحمايػػة حقػػكؽ المرت ػ كرعػػكر

كالطب بما يتالءـ مع اىمية كلطكرة جرائـ اتلطاء الطبيبة كالحد منيا

التشػريعات ػػي أحكػػاـ تنظػػيـ العمميػػات المسػػتحدثة مثػػؿ عمميػػات التمقػػي العػػناعي كعمميػػات
التجميػػؿ كعمميػػة اتستنسػػاخ كعمميػػات استئعػػاؿ األعتػػاء ،كالتبػػرع باألعتػػاء البش ػرية بقعػػد

العالج كغيرىا مف العمميات المستحدثة.
.4

أف عدـ كجكد أطر رانكنية كاجراءات عمؿ شاممة مكحدة كمكتكبة لمتحقيؽ ي القتايا اتلطاء

الطبيػػة تػػنظـ أحكػػاـ المسػػؤكلية الطبيػػة أدل إل ػ عػػعكبة التحقيػػؽ ػػي الج ػرائـ الناتجػػة عػػف
سمكؾ الطبيب اللاطئ كاثباتو ،ك ععكبة إثبات أماـ المحاكـ .
.5

أف الطبي ػػب ػػي معظ ػػـ الح ػػاتت الت ازم ػػو غالب ػػا بب ػػذؿ العناي ػػة ت بتحقي ػػؽ نتيج ػػة ،ك أف العناي ػػة
المطمكبػػة مػػف الطبيػػب ػػي العمميػػات الجراحيػػة التجميميػػة ىػػي عنايػػة أكبػػر بالنسػػبة إل ػ عمميػػات

الجراحة العادية بمعن عناية لاعة مشددة تتفكؽ عم
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ما يلتص بو الجراح العادم.

ران اً -الل ص ات :
 -1اقرشاح ػهٗ انًسرٕٖ انرششٚؼ:ٙ
 سػف رػانكف لػاص بالمسػؤكلية الطبيػة يعػال الفػراغ التشػريعي عمػ أف يػتـ معالجػة تتعمػؽ بمػا
يمي:
 تحديػد الت ازمػػات األطبػػاء كالمؤسسػػات العػػحية العامػة كاللاعػػة كعالرتيػػا بػػالمريض منػػذ دلكلػو
المؤسسة العحية حت شفائو .
 لمؽ تكازف يحا ظ عم إبداع الطبيب كمعمحة المريض كحماية بدنو.
 إنشاء نظاـ الت ميف الفردم كالجماعي ي جميع التلععات مما يسيؿ عمؿ الطبيػب كابداعػو
كالحد مف لك و مف المالحقة القتائية.
 ر ػػع المسػػتكل المعيشػػي لمطبيػػب عم ػ أف يكػػكف راتبػػو مكازي ػان ل ارتػػب الػػكزير ،ػػإذا كػػاف األليػػر
يحا ظ عم معال الناس ،الطبيب يحا ظ عم أجساد الناس.

 إ ػراد نعػكص تشػريعية لاعػة بتنظػيـ الم اركػز كالعيػادات اللاعػة ككتػع آليػة متابعػة كمراربػػة
حت ت يككف المريض بعيدان عف أعيف ررابة اإلدارة العحية بالدكلة.
 إ راد نعكص لاعة لحماية المريض مف األلطار التي يمكػف أف تيػدده ػي عػحتو ،كرعايتػو
الطبية أثناء إرامتو ي المر ؽ العحي ،كالت كيد عمػ معاممتػو معاممػة حسػنة كلاعػة دكف
تميز مريض عف آلر.

 إ راد نعكص لاعة تشػدد عمػ عقكبػة كػؿ مػف يعتػدم عمػ المػريض بػالقكؿ أك الفعػؿ مقابمػة
بتشديد العقكبة عمػ مػف يعتػدم عمػ المكظػؼ ػي نػص المػادة  251مػف رػانكف ررػـ  74لسػنة

 1936المطبؽ بقطاع غزة أثناء ت دية عممو.

 إ ػراد نعػػكص ذات طبيعػػة تقني ػة ػػي العمػػكـ الحديثػػة ك ػالتمقي العػػناعي ك عمميػػات التجميػػؿ
كاتستنساخ كالتبرع باألعتاء البشرية حت ت يظؿ ي من ل عف مسػايرة الركػب الػدكلي ػي

المجاؿ الطبي كحت ت يقؼ القتاء عاج از عف مساءلة الجاني عػف كػؿ عػؿ أك امتنػاع تحػت
القاعدة القانكنية ت جريمة كت عقكبة إت بنص.
 إ ػراد نعػػكص لاعػػة بالمجنػػة التػػي تشػػكؿ مػػف ربػػؿ ك ازرة العػػحة كاعطائيػػا عػػفة التػػبطية
القتائية بعد تقدييا بتكابط لاعة يتمف حياديتيا .واالستفادة بقانىن سق ( )10لسنه
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 2008 االماساتى ومششو قانىن الاسؤولٍت الطبٍبت األسدنً.

 -1اقرشاح ػهٗ يسرٕٖ ذطٕٚش انقضاء انطث:ٙ
 إنشاء محاكـ لاعة لمنظر بقتايا اللط الطبػي يكػكف مػف تػمف تككينيػا مستشػاركف أطبػاء
كتكريما ل طباء كلتماف عدـ احتكاؾ األطباء بباري المجرميف.

 إنشاء نيابة لاعة لمتحقيؽ بجرائـ اإلىماؿ الطبي يتـ تطكير أداء ككالء النيابة عم المستكل
الطبي بما يتمف ردرتيـ عم التحقيؽ ي مثؿ ىذا الجرائـ.
 -1اقرشاح ػهٗ يسرٕٖ انًؤسسح انصذٛح
 إ سػػاح المج ػاؿ أمػػاـ األطبػػاء لممشػػاركة بػػالمؤتمرات الطبيػػة لتطػػكير رػػدراتيـ المينيػػة كم ػكاكبتيـ
ألساليب العالج الحديثة.

 الدعكة لتدريس مادة المسؤكلية الطبية كمادة ألالريات كسمككيات مينة الطب كالميف المعاكنة
ي القطاع العحي ي الكميات كالمعاىد.

 إعداد بحكث عممية بش ف األلطاء الطبية أسبابيا كطرؽ تال ييا ،إلثراء ىذا المجاؿ كتبادؿ
المعر ة كالتجارب القتائية.

الطبية كالبحث الدريؽ لمعر ة أسباب ىذه األلطاء ككتع إحعاءات دريقة
 رعد األلطاء
ٌ
لمحد مف حدكثيا مع الت كيد عم عدـ التشيير أك التساىؿ.
عمميان كعمميان لمعالجتيا ٌ
كيبيف كاجباتو ليعب
 تركرة اعتماد ميثاؽ عربي يكفؿ حقكؽ المريض
الطبية كالعحية ٌ
ٌ
القاعدة األساسية التي يجب أف تبن عمييا تشريعات كطنية تؤ ٌكد عم تماف تمؾ الحقكؽ
كالكاجبات.
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الةراج
أٔال -انقشآٌ انكشٚى
شاَٛا -انذذٚس انششٚف
 .1مسمـ بػف الحجػاج القشػيرم النيػابكرم ،عػحي مسػمـ ،دار النشػر:دار إحيػاء التػراث العربػي
– بيركت ،تحقيؽ محمد ؤاد عبد الباري.

شانصا -ارة فقٓٛح ف ٙانششٚؼح اإلساليٛح:
 .1أبػػك بكػػر محمػػد بػػف عبػػد اهلل ،أحكػػاـ الق ػرآف( ،ت543ىػ ػ) ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت ،لبنػػاف،
الطبعة الثالثة1424 ،ىػ2003ـ.

 .2شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي العبػػاس شػػياب الػػديف الرممػػي ،نيايػػة المحتػػاج إل ػ شػػرح المنيػػاج،
(ت1004ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1414 ،ىػ1993/ـ.

 .3محم ػػد أم ػػيف ب ػػف عم ػػر ب ػػف عاب ػػديف ،رد المحت ػػار عمػ ػ ال ػػدر الملت ػػار( ،ت1252ى ػ ػ) ،الطبع ػػة
األكل  ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1415 ،ىػ1994 /ـ.

 .4محمد بف عر ة الدسكري ،حاشية الدسكري عم الشرح الكبير( ،ت1230ىػ) ،دار إحياء الكتب
العربية ،مطبعة عيس البابي.
 .5محمػػػد بػػػف مفم ػ ػ المقدسػ ػػي أبػ ػػك عبػػػد اهلل ،الفػ ػػركع كتعػ ػػحي الفػ ػػركع( ،ت  ،)762دار الكتػ ػػب
العممية ،بيركت ،لبناف.
 .6محمد سعيد رمتاف البكطي ،مس لة تحديد النسؿ كراية كعالج ،مكتبة الفارابي.
 .7ك ازرة األكرػػاؼ الككيتيػػة ،المكسػػكعة الفقييػػة الككيتيػػة ،طباعػػة ذات السالسػػؿ ،الككيػػت ،الطبعػػة
الثانية1404 ،ىػ1983/ـ.

ساتؼا -انكرة انؼايح:
 .1إب ػراىيـ محمػػد إب ػراىيـ ،عالرػػة السػػببية ػػي رػػانكف العقكبػػات " د ارسػػة تحميمػػو عم ػ تػػكء الفقػػو
كالقتاء" ،دار النيتة العربية.2007 ،
 .2أحمد حساـ طو تماـ ،تعريض الػير لملطػر ػي القػانكف الجنػائي "د ارسػة مقارنػة" ،دار النيتػة
العربية.2004 ،
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 .3أحمػػد شػػعباف طػػو ،المسػػؤكلية المدنيػػة عػػف اللط ػ المينػػي ،دار الجامعػػة الجديػػد ،اتسػػكندرية،
.2010

 .4أحمػػد شػػكري عمػػر أبػػك لطػػكة ،القػػانكف الجنػػائي كالطػػب الحػػديث "د ارسػػة تحميمػػو مقارنػػة لمشػػركع
نقؿ كزرع األعتاء البشرية" ،دار النيتة العربية.2007 ،

 .5أحمػػد تحػػي سػػركر ،الكسػػيط ػػي رػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ ،الطبعػػة اللامسػػة ،دار النيتػػة
العربية.1991 ،

 .6أسػػامة رايػػد ،المسػػؤكلية الجزائيػػة ل طبػػاء د ارسػػة مقارنػػة ،الطبعػػة الثانيػػة ،دار النيتػػة العربيػػة،
.1990
 .7أميػػر ػػرج يكسػػؼ ،لط ػ الطبيػػب العمػػدم كغيػػر العمػػدم كأحكػػاـ المسػػؤكلية المدنيػػة كالجزائيػػة
الت ديبية ،المكتب الجامعي الحديث.2010 ،
 .8أميرة عدلي عيس لالد ،الحماية الجزائية لمجنيف ػي ظػؿ التقنيػات الحديثػة ،دار الفكػر العربػي
اإلسكندرية.2008 ،
 .9إيماف محمد الجابرم ،المسؤكلية القانكنية عف األلطاء الطبية دراسة مقارنة لمقكانيف (اإلماراتية
– المع ػرية -األمريكيػػة – اليابانيػػة) ،دار الجامعػػة الجديػػدة ،2011 ،باإلسػػكندرية ،بػػدكف سػػنة

نشر.

 .10تك يؽ لير الديف لميفة لير اهلل ،رتيو إجياض جنيف اتغتعاب كآثارىا ي الفقو اإلسػالمي
كالقانكف الكتعي دار الكتب القانكنية معر.2011 ،
 .11حسن أحمػد الجنػدم ،األسػاليب الطبيػة الحديثػة كالقػانكف الجنػائي ،ػي نػدكة ػي مركػز البحػكث
كدراسات مكا حة الجريمة كمعاممة الجريمة ،بدكف سنة نشر.
 .12لمػػيس جػػكدت النجػػار ،معػػايير اللطػ الطبيػػة ػػي مسػػطيف كأ ػػاؽ التػ ميف عمييػػا "د ارسػػة تحميمػػو
بيف الشريعة القانكف".
 .13رءكؼ عبيد
 مبادئ القسـ العاـ ي التشريع العقابي ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثالث 1966
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 السػػببية ػػي القػػانكف الجنػػائي ،د ارسػػة تحميمػػو مقارنػػو ،الطبعػػة الثانيػػة ،دار الفكػػر العربػػي
.1966

 .14رئيس محمد المحام  ،المسؤكلية المدنية ل طباء ي عمميات التجميؿ ’مجمة المحام  ،العدد
 ،4نك مبر . 2005

 .15رمسيس بيناـ ،النظرية العامة لمقانكف الجنائي ،منش ة دار المعارؼ.1971 ،
 .16سػػاىر إبػ ػراىيـ ش ػػكرم الكليػػد ،األحك ػػاـ العام ػػة ػػي رػػانكف العقكب ػػات الفمس ػػطيني ،الج ػػزء األكؿ،
الطبعة األكل .2010 ،

 .17السعيد معطف السعيد بؾ ،األحكاـ العامة ي رانكف العقكبات ، ،المطبعة العالمية،1952 ،
 .18س ػػمير عب ػػد الس ػػميع األذكف ،مس ػػئكلية الطبي ػػب الجػ ػراح كطبي ػػب التل ػػدير كمس ػػاعدييـ ،منش ػػاة
المعارؼ باإلسكندرية.2004 ،

 .19الس ػػيد عب ػػد الكى ػػاب عر ػػة ،الكس ػػيط ػػي المس ػػؤكلية الجزائي ػػة كالمدني ػػة لمطبي ػػب كالع ػػيدلي ،دار
المطبكعات الجامعي.2006 ،

 .20شريؼ الطباخ ،جرائـ اللط الطبي كالتعكيض عنيا ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة.2009 ،
 .21عبػػد الػرازؽ احمػػد السػػنيكرم ،الػػكجيز ػػي النظريػػة العامػػة لاللتػزاـ ،منشػػاة المعػػارؼ باإلسػػكندرية
.2004

 .22عبد العبكر عبد القكل عم معرم ،جرائـ األطباء كالمسؤكلية الجزائية كالمدنية عف األلطاء
الطبية بيف الشريعة كالقانكف ،بدكف سنة نشر.

 .23عبد العظيـ كزير ،شرح رانكف العقكبات ،الطبعة الثالثة ،دار النيتة العربية.2004 ،
 .24عبد القادر الحسيني إبراىيـ محفكظ
 المسؤكلية الجزائية ل شلاص المعنكية ي المجاؿ الطبي "دراسة مقارنػة" ،دار النيتػة العربيػة
القاىرة.2009 ،
 التجارب الطبية بيف اإلباحة كالتجريـ ،دراسة مقارنة دار النيتة العربية ،القاىرة ،سنو.2009
 .25عبد المنعـ داكد ،النظرية العامة لممسؤكلية الطبية (اللط كالترر).1987 ،
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 .26عبد الكىاب اللكلي ،المسؤكلية الجناية ل طباء عػف اسػتلداـ األسػاليب المسػتحدثة ػي الطػب
كالجراحة" دراسة مقارنة".1997 ،

 .27ع ػػدلي أمي ػػر لال ػػد ك أميػ ػرة ع ػػدلي أمي ػػر ،المح ػػيط ،التعمي ػػؽ عمػ ػ ر ػػانكف العقكب ػػات ػػي ت ػػكء
المستحدث مف القانكف كاحكاـ محكمة النقض كالدستكرية.2011 ،

 .28عػػالء الػػديف لمػػيس ،المسػػؤكلية الطبيػػة عػػف عػػؿ الػيػػر" د ارسػػة مقارنػػة" ،دار الكتػػاب القػػانكني،
بدكف سنة نشر.

 .29عكض محمد ،رانكف العقكبات –القسـ العاـ ،لسنة  200بدكف سنة نشر.
 .30كزية عبد الستار


النظرية العامة اللط الػير عمدم.دار النيتة العربية ،القاىرة1977 ،

 شرح رانكف العقكبات القسـ اللاص ،دار النيتة.1982 ،
 .31كام ػػؿ الس ػػعيد ،ش ػػرح األحك ػػاـ العام ػػة ػػي ر ػػانكف العقكب ػػات ،د ارس ػػة مقارن ػػو ،دار الثقا ػػة لمنش ػػر
كالتكزيع.2009 ،
 .32م مكف سالمة .
 شرح رانكف العقكبات القسـ اللاص ،دار النيتة العربية ،بدكف سنة نشر.
 شرح رانكف العقكبات القسـ العاـ ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر العربي.1990 ،
 رانكف العقكبات ،القسـ العاـ ،مطبعة جامعة القاىرة.1990 ،
 .33محمػػد سػػامي الش ػكا ،اللط ػ الطبػػي أمػػاـ القتػػاء الجنػػائي" د ارسػػة مقارنػػة ػػي القتػػاء المعػػرم
كالفرنسي" ،دار النيتة العربية ،بدكف سنة نشر.
 .34محمد عبحي نجـ ،شرح رانكف العقكبات –القسـ العاـ.
 .35محمد عبحي نجـ ،الجرائـ الكارعة عم األشلاص ،دار الثقا ة لمنشر عماف.2002 ،
 .36محمػػد عبػػدا هلل مػػال احمػػد ،ممارسػػو العمػػؿ الطبػػي بػػيف اإلباحػػة كالتج ػريـ" د ارسػػة مقارنػػة" ،دار
المطبكعات الجامعية.2012 ،

 .37محمكد عبد ربو القبالكم
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 المسؤكلية الجزائية لمطبيب ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية2005 ،
 المسؤكلية الجزائية لمعيدلي ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة األكل .2010 ،
 .38محمكد نجيب حسن
 عالرة السببية ي رانكف العقكبات ،دار النيتة العربية.1983 ،
 شرح رانكف العقكبات القسـ اللاص ،طبعو دار النيتة العربية .1982
 شرح رانكف العقكبات -القسـ العاـ ،-دار النيتة.1998 ،
 .39منير رياض حنا
 المسؤكلية الجزائية ل طباء كالعيادلة ،اإلسكندرية ،دار المطبكعات الجامعية.1989 ،
 اللط ػ الطبػػي الج ارحػػي ػػي الش ػريعة كالقػػانكف كالق ػكانيف العربيػػة كاألكربيػػة كاألمريكيػػة ،دار الفكػػر
الجامعي اإلسكندرية ،الطبعة األكل .2008 ،

 النظريػػة العامػػة لممسػػؤكلية الطبيػػة ػػي التش ػريعات المدنيػػة كدعػػكل التعػػكيض الناشػػئة عنيػػا ،دار
الفكر الجامعي اإلسكندرية ،الطبعة األكل .2011 ،

 األلطػػاء الطبيػػة ػػي الج ارحػػات العامػػة كالتلععػػية ،دار الفكػػر الجػػامعي اإلسػػكندرية ،الطبعػػة
األكل .2013 ،

 .40نظػػاـ تك يػػؽ المجػػالي ،شػػرح رػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ ،الطبعػػة الثالثػػة د ارسػػة تحميميػػة ػػي
النظرية العامة لمجريمة ك المسؤكلية الجزائية ،دار الثقا ة لمنشر كالتكزيع. 2010 ،
 .41ىشػػاـ عبػػد الحميػػد ػػرج ،األلطػػاء الطبيػػة سمسػػمة ػػي الطػػب الشػػرعي ،مطػػابع الػػكتء الحديثػػة،
.2007
 .42ىاللي عبدا هلل احمد ،التزامات الحامؿ نحك الجنيف بيف التجريـ كاإلباحػة ،دار النيتػة العربيػة
القاىرة.1996 ،
خايسا -انشسائم انؼهًٛح :
 .1آية مكلكد ذىبيو ،المسؤكلية المدنية عف ألطاء الفريؽ الطبي ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية ،رسالة ماجستير.2011 ،
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 .2بػػف عػػػير م ػراد ،اللط ػ الطبػػي ػػي ظػػؿ ركاعػػد المسػػؤكلية المدنيػػة ،جامعػػة أبػػك بكػػر بمقػػا يػػد،
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،رسالة دكتكراة.2011 ،

 .3بػػكلرس بمعيػػد ،اللط ػ الطبػػي أثنػػاء التػػدلؿ الطبػػي ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة مكلػػكد معمػػرم،
.2011

 .4جمػػاؿ محمػػد بركػػة عبػػد العػػاؿ ،المسػػؤكلية الجزائيػػة عػػف لط ػ الطبيب،جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة،
رسالة ماجستير.2001 ،

 .5س ػػايكي كزن ػػو ،إثب ػػات اللطػ ػ الطب ػػي أم ػػاـ القت ػػاء الم ػػدني ،الجميكري ػػة الجزائري ػػة الديمقراطي ػػة
الشعبية ،جامعة مكلكد ،رسالة ماجستير.2011 ،
 .6شادية العادؽ الحسف ،حكـ اإلسالـ ي التمقي العناعي ،جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا
– معيد العمكـ كالبحكث ،رسالة ماجستير.2009 ،
 .7عفكت محمد شديفاف ،المسؤكلية الجزائية عف اإلعماؿ الطبية" دراسة مقارنػة" ،رسػالة دكتػكراة،
بدكف سنة نشر.
 .8عباش كريمػة ،التػرر ػي المجػاؿ الطبػي ،رسػالة ماجسػتير ،الجميكريػة الجزائريػة الديمقراطيػة
الشعبية ،جامعة مكلد معمرم.2011 ،

 .9عب ػػد الق ػػادر تيش ػػو ،اللطػ ػ الشلع ػػي لمطبي ػػب ػػي المستش ػػف الع ػػاـ ،دار الجامع ػػة الجدي ػػدة-
اإلسكندرية ،رسالة ماجستير.2011 ،

 .10عميرة ريد ،مسؤكلية المستشفيات ي المجاؿ الطبي ،رسالة ماجستير ،جامعة مكلكد معمػرم،
بدكف سنة نشر.

 .11ريحة كماؿ ،المسؤكلية المدنية لمطبيب ،رسالة ماجستير ’جامعة مكلكد معمرم2012 ،
 .12لبن ػ

محمػػد جب ػػر ،شػػعباف العػػفدل ،األحك ػػاـ الشػػرعية المتعمقػػة باإللع ػػاب لػػارج الجس ػػـ،

الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير.2007 ،

 .13محمد أسامة عبداهلل القايد ،المسؤكلية الجزائية لمطبيب ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتكراة.1983 ،
 .14محمػػد بػػف ناعػػر محمػػد السػػعد ،الق ػ اررات الجزائيػػة الطبيػػة لييئػػة كبػػار عممػػاء المسػػمميف ،رسػػالة
ماجستير ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية بالرياض.2003 ،
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 .15كائؿ عساؼ ،المسؤكلية المدنية لمطبيب ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير.
 .16يكسؼ أديب ،المسؤكلية الجزائية لمطبيب عف ألطائو المينية ،رسالة ماجستير ’جامعة المكل
إسماعيؿ.2011 ،

سادسا -األتذاز انؼهًٛح :
 .1كزم عمراف
 المسؤكلية الجزائية عف األلطاء الطبية مجمة دبي القانكنية ،العدد ( )10ابريؿ ،الجزء الثػاني،
. 2012

 المسؤكلية الجزائية عف األلطاء الطبية ،مجمة دبي القانكنيػة ،العػدد ( )9أكتػكبر ،الجػزء األكؿ،
.2011

.2محمد محمد سالمة الشمش ،مجمة جامعػة القػدس المفتكحػة ل بحػاث كالد ارسػات –العػدد التاسػع –
شباط . 2007

.3جرادة المسؤكلية القانكنيػة عػف اللطػ الطبػي ػي التشػريع الفمسػطيني ،كررػة عمػؿ بعنػكاف ألطػاء
الفحكعات الطبية – حكميا الشرعي كالقانكني ،الجامعة اإلسالمية بػزة 5 ،مايك .2012

.4محمػػكد محمػػكد معػػطف  ،مسػػؤكلية األطبػػاء كالجػراحيف ،مجمػػة القػػانكف كاترتعػػاد ،العػػدد الثػػاني،
السنة الثامنة عشر.1948 ،

.5المس ػ ػػؤكلية القانكني ػ ػػة لمطبي ػ ػػب مجمكع ػ ػػة بح ػ ػػكث رانكني ػ ػػو م ػ ػػف أعم ػ ػػاؿ م ػ ػػؤتمر المس ػ ػػؤكلية ػ ػػي
المستشفيات – اإلسكندرية يكنيك  -1987لمجمعية المعرية لمطب كالقانكف.
.6معػػف ادعػػيس ،كتيػػب األلطػػاء الطبيػػة سمسػػمة تقػػارير رانكنيػػو ررػػـ ( ،)77الييئػػة المسػػتقمة لحقػػكؽ
اإلنساف.
.7منعػػكر عمػػر المعايطػػة ،المسػػؤكلية المدنيػػة الجزائيػػة ػػي األلطػػاء الطبيػػة ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة
لمعمكـ األمنية ،الطبعة األكل – الرياض.2004 ،
.8ميند إياد رج اهلل ،مسئكلية الطبيب الجزائية ي عمميات التجميمية ،مجمػة الكك ػة ،العػدد العاشػر،
سنة . 2011
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.9مؤيد محمد القتاة ك مػ مكف سػعيد ابػك زيتكنػة ،مسػؤكلية الطبيػب الجزائيػة د ارسػة تقيميػة لمقكاعػد
العامة ك اللاعة

كؿ مف القانكف اتردن كاتمارت  ،مجمػة الشػريعة كالقػانكف كميػة القػانكف –

جامعة اتمارات المتحدة ،العدد السابع كاللمسيف –ربيع اتكؿ  1425يناير.2014
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