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 لملخصا

تناول البحث مسألة معاصرة عليها مدار الحكم بين المتنازعين في القضايا الطبية و هي 
  الطبية.المهنية للمارس الصحي عن األخطاء  المسؤولية

ثناياه عن مجموعة تساؤالت نهم المرضى  أجاب فيو عدد من المسائل المهمة  علىالبحث  حتوى اوقد 
جال في م وما عليهمالصحيين ما لهم  وتبين للممارسينالمتضررين من أخطاء الممارسين الصحيين 

 يسعي البحث لتحقيقها  واألهداف التيالمهنية  وأهمية المسؤوليةعن البحث  وتضمن مقدمةعملهم. 

واع أن والتعرف على الصحي، وتعريف الممارسالطبية  ةالمسؤوليمفهوم  األول لبيان وجاء المبحث
 يرا المسؤوليةوأخالمهنية  وأخالقية والمسؤولية الطبيةمسئولية أدبية  إلى الطبية والتي تنقسم المسؤولية
  الطبية. المسؤولية وتوضيح مسقطات القانونية،

الخطأ  و عناصر إثباته،كيفية  أما المبحث الثاني فتناول مفهوم الخطأ الطبي و إركان الخطأ الطبي و
 الطبية  اإلخطاءكما أوضح الضرر و عالقته السببية في  ، الطبي

ة حاالت المسؤولي وتعرض عنالثالث للحديث عن التقاضي في الممارسات الطبية  وخصص المبحث
 الصحي.  الجنائية والمدنية للمارس

 .األخطاء الطبيةالمسؤولية المهنية، الممارسة الصحية،  البحث:مصطلحات 
 

 البحث: ةــقدمم

دنه في مواجهة األخطاء الطبية أصبحت في سالمة ب وخاصة حقه اإلنسان،أن حماية حقوق "
 الحقوقية، المنظماتو  الطبية،المراكز ، و والتشريعية واألفراد والهيئات القضائيةقضية تشغل المجتمعات 

سالمة جسده مقصد ال يختلف أحد من البشر في أهميته، و ضرورة من باعتبار حفظ نفس اإلنسان و 
 "ية، و أوجبت المحافظة عليها. الضرورات التي أكدت عليها الشريعة اإلسالم

 اللوائح التنفيذية حماية جمهور المرضىالتشريعات و و  وضع القوانينوقد حاول المشرع من خالل "
من األخطاء التي يمكن أن يرتكبها األطباء، والتي قد تترتب عليها آثار خطيرة وضارة، لذا كان من 

االعتراف بحقهم في معالجة مرضاهم في جو و   .ةالضروري تأكيد تعيين مسؤولياتهم عن أخطائهم المهني
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من الثقة واألمان، بال رقابة صارمة تشل نشاطهم وترهب نفوسهم في التصرف واإلقدام أيا كانت النتائج 
 " واألخطاء، وذلك بما يسهم في تطور العلوم الطبية وتقدمها.

                  ا الوسيلة الوحيدة التي يعتد بهمن هنا كانت مسألة إثبات الخطأ الطبي ذات أهمية بالغة إذ أنها و "
 "أو نفيها. اآلثار المترتبة على هذا الخطأ  إمضاءيعتمد عليها في و 

صعوبات كثيرة تعود في في المنازعات الطبية ينطوي على  الخطأو مما ال يخفي أن إثبات "
 "دركها إال المختصون. و ما فيها من حقائق و أسرار ال يجملتها إلى طبيعة األعمال الطبية 

 . وبيانه وتأصيلهلذا جاءت هذه الدراسة لتكون خطوة أولى في توضيح هذا الجانب 

  :مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث في المسؤولية المهنية للممارس الصحي عن اإلخطاء الطبية التي تسبب 
 جسمه. أو سالمةضررًا ماسًا بحياة اإلنسان 

 :أهمية البحث 

ا الموضوع في تقديم دراسة تأصيلية عن أساس المسؤولية المهنية للممارس الصحي أهمية هذ"
عن اإلخطاء الطبية ، حيث يعد موضوع الخطأ الطبي الذي يتصل مباشرة بسالمة جسم اإلنسان الذي 
كرمه اللع عز و جل و أحاطه بحماية كاملة، باعتباره أّهم  حق يتمتع به الفرد في الحياة، فهي دراسة 

صل بحقيقة واقع العمل الطبي ونطاق المسؤولية عن األضرار الناجمة عنه، آملين بلوغ الهدف في تت
الجمع بين االعتبارات اإلنسانية )هدف العمل الطبي( وقواعد المسؤولية المهنية المستندة إلى الخطأ 

 " الطبي.

 "ة. ال األخطاء الطبيكما تهدف الدراسة في إثراء المكتبة العربية بالبحوث و الدراسات في مج"

  :أهداف البحث

 بيان مفهوم المسؤولية الطبية -"١

 العام.تعريف الممارس -٢
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 الطبية.على أنواع المسؤولية  التعرف-٣

 معنى مسقطات المسؤولية الطبية.-٤

 .وتعريفهالطبي  الخطأمفهوم  بيان-٥

 . وكيفية إثباته وعناصرهالطبي  الخطأ إركان-٦

 " الصحي. والمدنية للمارس المسؤولية الجنائيةعلى حاالت  التعرف-٧

  :منهج البحث

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لتغطية أدبيات الدراسة في موضوع المسؤولية "
 " .المهنية للمارس الصحي عن اإلخطاء الطبية

 

  :اإلطار العام للبحث

 مفهوم المسؤولية الطبية األول:المبحث 

  صحيريف الممارس التع األول:المطلب 

 أنواع المسؤولية الطبية  الثاني:المطلب 

 مسقطات المسؤولية الطبية الثالث:المطلب 

 الطبي خطأال الثاني:المبحث 

 الطبي  الخطأتعريف  األول:المطلب 

 . وكيفية إثباته الخطأإركان  الثاني:المطلب 

 أنواعه. الطبي والخطأ  الثالث: عناصرالمطلب 

 العالقة السببية.  :الرابعالمطلب 
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 التقاضي في الممارسات الصحية الثالث:المبحث 

  الصحي.حاالت المسؤولية الجنائية للمارس  األول:المطلب 

 .حاالت المسؤولية المدنية للمارس الصحي الثاني:المطلب 

 المبحث األول

 مفهوم المسؤولية الطبية

 ضي هذاويقتالطبيب مع مرضاه  تضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته تعاملقي"
امتهنه و ، فمن تعلمه والطب أمانة. ومقدارهيتحدد حجمها تبعًا لطبيعة التعامل  مسؤوليةالتعامل ترتب 

ؤولية في مسؤولية الطبيب عن المس وتتميزيترتب على ذلك جزاء.  وعمله بما ومسئواًل بعلمهمكلفًا  أصبح
سيتناول الباحث مفهوم المسؤولية الطبية في لذا  لبشرية.رتباطها المباشر بالنفس اأي مهنة أخرى ال

  التالية:المطالب 

  صحيتعريف الممارس ال األول:المطلب 

 أنواع المسؤولية الطبية  الثاني:المطلب 

 مسقطات المسؤولية الطبية الثالث:المطلب 

 المطلب األول 

 صحيتعريف الممارس ال 
جامع لكل من يزاول المهن الصحية من األطباء فهو  مانع،الممارس الصحي هو لفظ جامع "

غيرهم ممن يباشر معالجة والمختبر و  التخدير،و  األشعة،فني و  المسعفين،ة و الصيادلو والممرضين 
حية المراكز الصكاإلداريين وبقية العالمين في المستشفيات و  معهم،مانع من دخول غيرهم و  المرضى.

 " المرضى.الذين ال يباشرون معالجة 

" كل من بأنه:رف نظام مزاولة المهن الصحية الممارس الصحي في المادة األولي منه ث ع  حي"
 ان،األسن وأطباء األطباء البشريين،  اآلتية:ي رخص له مزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات 

 ،صيدلةالو  المختبر،و  التخدير،و  التمريض،و ، )األشعةوالفنيين الحيين في اإلخصائيين،لصيادلة او 
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وير التصو ، العالج الطبيعي، ورعاية األسنان وتركيبها، و األطراف الصناعيةو والوبائيات،  البصريات،و 
خصائي أالنفسيين واالجتماعيين، و  يات(.واإلخصائيينالعملالطبقي، والعالج النووي، وأجهزة الليزر و 

العالج و  الحرفي،التأهيل مع. و النطق والس ونعالجه         ، واإلسعاف،القابلةو  الصحة العامة،التغذية و 
الصحة  االتفاق عليها بين وزيري األخرى التي تم ذلك من المهن الصحية وغير ، حر في الفيزياء الطبيةال

 "(1)الهيئة السعودية للتخصصات الصحية" والخدمة المدنية و 

 المطلب الثاني 

 أنواع المسؤولية الطبية 
ارتكب امر يستوجب المؤاخذة و تنقسم المسؤولية تعرف المسؤولية بأنها حالة الشخص الذي "

 " القانونية. المسؤوليةو  األدبيةبشكل عام إلي قسمين رئيسيين هما المسؤولية 

 .األدبيةالمسؤولية  األول:الفرع 

 المهنية  الطبية المسؤولية الثاني:الفرع 

 القانونية. الثالث: المسؤوليةالفرع  

 الفرع األول

 واألخالقيةالمسؤولية األدبية 
ها موكول بل أن أمر  قانوني،عليها جزاء  وال يترتبهي المسؤولية التي ال تدخل في دائرة القانون "

يخالف قاعدة من قواعد  الذيبالتالي هي حالة الشخص والوجدان والوازع الداخلي، و إلى الضمير 
اس سئولية األدبية تقوم على أسالمأن المتعارف عليها بأنها مكملة للقواعد القانونية. يتضح األخالق، و 

 رر.ضكما أن هذه المسئولية تتحقق حتى لو لم يوجد اتي محض فهي مسؤولية أمام هللا وأمام الضمير و ذ

(2)" 

                                                             

 http:// www. Moh/gov.saنظام مزاولة المهن الصحية في الموقع الرسمي لوزارة الصحة 1 
التزام الطبيب في الجراحة التجميلية، ضمن مجموعة أبحاث في السجل العلمي لمؤتمر محمد بن حسن، طبيعة المسؤولية و  آل الشيخ ، 2 

 هـ. 1424، المجلد الثالث ، المية ،بعنوان قضايا طبية معاصرةسعود اإلسالفقه اإلسالمي الثاني المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن 
 http:// www. Moh/gov.saنظام مزاولة المهن الصحية في الموقع الرسمي لوزارة الصحة  3

 

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الحادي عشر     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
    

337 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

القية بجملة من المبادئ األخ المسؤوليةتتعلق هذه واحي األدبية للعالقة الطبية ، و كما أنها تتعلق بالن"
رجًا وأهمية، وهي تشمل المريض أشد حو  (3)ها في عالقة الطبيبالمطلوبة من جميع األفراد، غير أن

بي المساءلة على الخطأ الط تنشأبالعقد، و  ءالوفاحفظ العورة و وحفظ السر و           نصيحة الالصدق و 
في هذا القسم من خالل جراء اإلخالل بواحد أو أكثر من هذه المبادئ مما يؤدي إلى وقوع الضرر أو 

 "التسبب فيه. 

 لفرع الثانيا

 المهنية  الطبية المسؤولية
ي هذا ف وتتعلق المسؤوليةيتعلق بالنواحي العملية لنفس مهنة الطب،  المسؤوليةهذا النوع من "

وقوع  لىإالنوع بإخالل الطبيب بواحد أو أكثر من المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة بصورة تؤدي 
ألصول المريض يلزم الطبيب باقد المهني بين الطبيب و ذلك. فالعالمريض أو التسبب في  علىالضرر 

هذا هو الجانب النظري( ماهًر )و بد من أن يكون حاذقًا عالمًا بطبه ال         المهنية المعتبرة بحيث 
و مطبقًا لهذا العلم و الحذق و المهارة على أفضل وجه          هذا هو الجانب العملي(، )و مطبقًا فيه 

بب الضرر أو التس ذلك وقوعالطبيب بجانب العلم أو المهارة أو االلتزام بهما و نجم عن ممكن، فإذا أخل 
 "(4)الطبية.  المسؤوليةفيه وقعت 

 الفرع الثالث

 المسؤولية القانونية
حالة  بالتالي هيقانوني، و يترتب عليها جزاء وهي المسؤولية التي تدخل في دائرة القانون و "

ذا وجد ضرر و لحق هذا اال تتحقق هذه المسؤولية إال قواعد القانون، و  الشخص الذي يخالف قاعدة من
ولية األدبية أوسع نطاق من المسئولية ؤ الباحث أن المس ويرى  .المسؤولالضرر شخص آخر غير 

لمسئولية القانونية مع الناس، بخالف اوبعالقته بعالقته بنفسه نها تتصل بعالقة االنسان بربه و أل ،القانونية

                                                             
 

 .220، مسؤولية الطبيب ، الكويت، ذات السالسل للطباعة و النشر ، ص (1986)شرف الدين، أحمد.4 
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نونية بدورها إلى قسمين جنائية القا وتنقسم المسئولية (5)الناس. ال تتصل إال بعالقة اإلنسان بغيرة منالتي 
 مدنية: و 

، انون ال يشكل جرما يعاقب عليه القي التي تتحقق عندما يرتكب الشخص فعوه :ولية الجنائيةؤ المس -1
جراء ارتكاب هذا الشخص فعال فتقوم هذه المسئولية على اعتبار ان هناك ضرر أصاب المجتمع من 

القواعد جزاء  مخالفته لهذهتي تنظم شؤن الحياة في المجتمع وتترتب على ال يخالف القواعد القانونية العامة
 محدد بنصوص القانون.  جنائي

ذا اإلخالل ي هترتب علخالل المدين بالتزام يجب عليه، و هي التي تتحقق عند او  :ولية المدنيةؤ المس -2
التالي برر الذي أصاب شخص آخر، و يعرفها البعض التزام شخص بتعويض الضالغير، و  ضرر أصاب

تعارض مع ال ي اتقيام أحد المسئولي أنّ  ويتبين لنا لضرر الذي بأنها الحق بحق الغير.يلزم بتعويض ا
د احفي آن و  ومسئولية مدنيةولية جنائية ؤ فقد يترتب على العمل الواحد مس األخرى،قيام المسؤولية 

د، وقت واح والفرد فيفكل عمل من هذه األعمال يحدث ضرر في المجتمع  والقذف،، والسرقة كالقتل،
جزاءها  مدنية مسئولية ومسئوالً وال مسئولية جنائية جزاءها العقوبة، ؤ فيكون من ارتكب هذا الفعل مس

نعقد كما ا، بالغير لفعل ضرراً ولية الجنائية دون المدنية إذا لم يلحق اؤ المس وقد تتحققالتعويض، 
ن قبلة م والتقصير الصادر رولية المدنية للطبيب عن الخطؤ قيام المس والقضائي علىاالجتماع الفقهي 

، أال أن الجدل ثار حول تكيف هذه والنقاشهذا األمر مثار للجدل  ولم يكنمعالجته للمرضى،  ءأثنا
 "ية. ولية عقدية، أم مسئولية تقصير ؤ المسئولية فيما إذا كانت مس

غيرها من  إلىفي مكانها بالنسبة  المسؤوليةولية الطبيب المدنية، البد من وضع هذه ؤ مسولتكيف "
 لجنائية،ااألدبية و  كالمسؤوليةتحديد نطاق دائرتها في وسط نطاق دوائر أوسع منها، أنواع المسئولية، و 

 "(6)والمدنية.

ة بواجبه القانوني المتمثل في التزام الحيط كما تقوم المسؤولية في المجال الطبي متى أخل الطبيب"
طة مسؤولية تقصيرية النتفاء الراب والحذر واليقظة، الذي سبب ضررا للمريض، فيكون حينئذ مسؤوالً 

                                                             
 .17، ص  2009طاء الطبية  بين االلتزام و المسئولية، عمان، المطابع التعاونية ، شريم، محمد ، األخ5
 .222، مسؤولية الطبيب ، الكويت، مرجع سابق  ، ص شرف الدين 6 
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العقدية. أما إذا أخّل الطبيب بالتزاماته الناشئة عن عقد العالج )العقد الطبي( الذي يربطه بالمريض، 
 " (7)ض، كان الطبيب مسؤوال مسؤولية عقدية.وتسّبب ذلك في حدوث ضرر للمري

ه يولية على اإلخالل بالتزام عقدي يختلف باختالف ما اشتمل علؤ تقوم هذه المس العقدية:ولية ؤ المس -3
شروط في حالة اخالل احدهما بمسئولية العقدية يرتبطان بعقد، و المدين في الالعقد من التزامات، فالدائن و 

 " ولية.ؤ المسالعقد تتحقق 
 و االلتزامهبالتزام قانوني واحد ال يتغير و  تقوم هذه المسئولية على اإلخالل التقصيرية:ولية ؤ المس -4

المدين ال يرتبطان بعقد قبل أن تتحقق المسئولية بل أن المدين اجنبيًا عن بعدم االضرار بالغير، فالدائن و 
يفرض عليه عدم االضرار بالغير  ني عاميكون المدين بالتالي قد أخل بالتزام قانو و          الدائن، 

  العين.يدخل في الغير مالك و 

قد ما انعدمت الرابطة التعاقدية، و تقصيرية كل مسؤوليةيترتب على ذلك أن مسؤولية الطبيب هي و "
يمكن إجمال و  الطبية إلى عدة حجج لتأييد رأيهم المسؤوليةالتقصيرية في مجال  المسؤوليةاستند انصار 

 : بما يليهذه الحجج 

ولية الطبية هي مسؤولية لها طبيعة فنية بحتة، فالطبيب ملزم بمراعاة واجب الضمير ؤ أن المس -أ
ر سواء ارتبط بعقد أم لم يرتبط فكل ما يتعلق بالضمي الطب،الطبية الثابتة بعلم  واألصول العلمية
  العقد.ة هذا يخرج عن دائر الطب مناطة قواعد المهنة و الثابتة بعلم  واألصول العلمية

د ذهب قإنه يوجب المسئولية التقصيرية، و ، فبه األنسان وينشز عنه ضرر للغيركل فعل يقوم  -ب
ية، إنه يوجب المسئولية التقصير جريمة جنائية ف ولو شكل حتىأنصار هذه النظرية بأن كل فعل 

عله فعن يلزم بتعويض الضرر الذي نشأ رج عن هذا النطاق و عمل الطبيب الذي يقوم به ال يخو 
أصول إذا ما التزم ب جنائيةعلى حد قولهم ألنه يتمتع بحصانة  جنائيجرم  ايعن  يسالال الطبي و 
 المهنة. 

مة سالو  بدنهلعالج الطبي يتعلق بحياة إنسان وسالمة جسمه و ، أن االعام النظاماالستناد إلى فكرة  -ج
هو  عام الذيساس بالنظام البالتالي فإن المساس بهذه المسائل هو ماالنسان من سالمة المجتمع، و 

التي على الجميع ، و القواعد األساسية التي تهم المصلحة العليا للدولةمجموعة من الركائز و 

                                                             

 .360ص  ، 2007 هومه، الجزائر، دار الجزائري، القانون  ضوء في لألطباء المدنية محمد، المسؤولية رايس، 7 
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واعد الركائز لقلقواعد و ول في حالة مخالفته لهذه اؤ عليه يجب أن يخضع المس ءبنااحترامها، و 
 "(8)المسئولية التقصيرية. 

 المطلب الثالث

 لطبيةمسقطات المسؤولية ا 
  :الطبيب أواًل: ماهرة     

ط شرو ن خطئه أن يكون ماهرًا في عمله وللمهارة أوصاف و مسؤولية الطبيب ع إلسقاطيشترط "
الكثير و تحقق له من التدريب و الخبرة القدر  الشيءمشددة ال تتوفر إال في من أتى من علم الطب 

و صحيح يد الطبيب إلى عضولية أال تتعدى المسئ ءساس عالجه. كما يشترط النتفاإالوفير بحيث يكون 
و أذن وليه ذنه أإيكون عالجه للمريض ب وأن" عدم تجاوز الموضع"  :ـبهو ما يعبر عنه الفقهاء فيتلفه و 

إن يكون الخطأ الذي حدث من الطبيب غير يحًا ودون قسر أو إكراه و ر أو وصية و أن يكون هذا اإلذن ص
  "(9) ذلك.          فاحش عند من يرى 

 :أركان المسؤولية ثانيًا: توافر

  :وهيولية الثالثة ؤ ركان المس ال تقوم مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي المهني إال إذا توفرت فيها أ"

 . اإلهمالالخطأ أو  -أ
 حدوث الضرر. -ب
 .الضرر الخطأ و  العالقة السببية أو الرابطة السببية بين -ج

ي انه يمكن ، علالمسؤولية إذا تخلف أحد أركانها ، تسقطبالتاليإال بهذه اإلركان، و  المسؤوليةفال تكتمل 
تنفي الشريعة لعام دون الخاص مثاًل إذا أخطأ ولم يحدث ضرر للمريض، و معاقبة الطبيب بالحق ا

أذن بعالجه، أما الطبيب لمريض يعلم أنه جاهل ال علم له و ولية عن الطبيب الجاهل إذا كان اؤ المس
ما دام  ،تى لو مات المريض من جراء العالجضرر الذي يصيب المريض حعن ال يسألالحاذق فال 

لم يقع من الطبيب خطأ في العالج، بل كان الضرر أو الموت نتيجة أمر لم المريض أذن له بعالجه، و 
                                                             

 .362ص  مرجع سابق ، الجزائري، القانون  ضوء في لألطباء مدنيةال المسؤولية رايس، 8 

 .١٦ص ،لمسؤولية الطبية، جامعة قار يونس، ليبيا. بحث مقدم لندوة اسؤولية الطبيب في الفقه اإلسالميالشريف، عبدالسالم، م 9 
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قد اتفق فقهاء اإلسالم في هذا على أن الضرر أو الموت إذا جاء نتيجة لفعل بان الطبيب و يكن في حس
ياط و عدم التقصير ال ضمان فيه، حيث أن من القواعد المقررة شرعًا في هذا المجال أن واجب مع االحت

 "(10)عمل الطبيب عن األذن له بعالج أو عند طلبه يعد واجبًا و الواجب ال يتقيد بشرط السالمة. 

 رابطة السببية يترتب عليه انتفاء األدلة  التي تثبت حق المريض في التعويض، انتفاءكما أن ""
التأديبية يتوقف على ما لدى المريض من أدلة ب للمساءلة الجنائية و فمن المعروف أن خضوع الطبي

ال يتم ذلك إال عن طريق السبب فيما لحق المريض من ضرر، و إثبات، تؤكد أن خطأ الطبيب كان 
بالكشف  ةيؤيدها اللجنة الطبية المكلفلطبية التي يصدرها المتخصصين، و حصول المريض على التقارير ا

ين عدم وجود عالقة بالطبي على المريض للتيقن من صحة ادعائه، فإذا تبين من خالل تقرير اللجنة 
 "(11)الضرر الذي أصاب المريض سقط حق المريض في التعويض. خطأ الطبيب و 

  :واألصول المهنيةثالثًا: التزام الطبيب بالنظم القانونية 

بية انتفاء مسؤوليته عن اإلخطاء الط واألصول المهنيةانونية التزام الطبيب بالنظم الق علىيترتب "
  تي:كاآل

إذا تم العالج وفقًا لألصول الطبية  :تدخل الطبيب في معالجة المريض دون تجاوز أو إهمال  -1
النحو المعتاد، كما يجب األخذ في همال على إ الطبيب دون تجاوز أو  تدخلوكان  والنظم القانونية،

 الال عالقة للطبيب بتلك العوامل و تؤدي إلى إصابة المريض بالضرر، و عوامل أخرى  أن هناك االعتبار
 "(12) األخذ بالحذر منها. يمكن

إن قام ف بذلك يمكن القول بأن الطبيب إذا التزم بعمل تجاه المريض لزم أن يؤديه على وجهه األمثل،و 
 تعويض،باللمضرور في المطالبة لم يتجاوز، مما يعني سقوط حق المريض اولم يقصر فيه و  بواجبه 

 "" ما ال يمكن التحرز منه فال ضمان فيه".  بأن:ذلك ألن القاعدة تقضي و 

                                                             

 .228شرف الدين ، مسؤولية الطبيب ، مرجع سابق ، ص 10 

 .٢٣ -٢٢لية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية ، ص الصقير ، قيس إبراهيم ، المسؤو 11 
 .20الشريف ، مسؤولية الطبيب في الفقه اإلسالمي . مرجع سابق ، ص 12 
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يشترط المنظم السعودي إلسقاط  :استثناء إذن المريض أو ذويه في الحاالت الخطرة الوبائية  -2
كان  من في حكمه، أو الطبيب أن يكون تدخله بناًء على إذن المريض أو وليه إذا كان قاصرًا أو مسؤولية

  "(13). بيب بمزاولة عملهفي حالة ال يتمكن فيها من اإلذن للط
يض من ثم يسقط حق المر يسقط فيها وجوب اإلذن ، و لشرط و منها هذا ا يستثنىإال أن هناك حالتين 

هما الحالة الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت، أو تلف عضو من أعضائه، في التعويض و المتضرر 
مرض ، كأن يكون المريض مصابًا بانية هي ما تقضيه المصلحة العامةالحالة الث، و يكون فيها فاقد للوعيو 

جماعة لمصلحة ال وبائي يخشى انتشاره فيجوز في هذه الحالة للطبيب التدخل دون إذن المريض مراعاة
 "(14)والمجتمع.

 لمريض،اًا أخرًا غير عالج ال يجوز للطبيب أن يقصد بعمله غرض  :تدخل الطبيب بقصد العالج -3
إذا كان ف المرضى.فعلي الطبيب أن يكون حسن النية مأمون على  علمي، اكتشاف ءكأن يكون هدفه إجرا

 " بأمانة، فإنه ال يتقيد بشرط السالمة. وأداء الواجبتدخل الطبيب بهدف عالج المريض ورعايته، 
غير الطبيب المعالج أو المريض  المقصود بالغير في المجال الطبي هو إي شخص ر:خطأ الغي -4

 عنهم كالمساعدين مسؤوالنفسه، كما يشترط أال يكون الغير من بين األشخاص الذين يعد الطبيب 
ألن  ه،لفالطبيب ال يستطيع دفع المسؤولية عن نفسه إذا حصل خطأ من المساعدين  غيرهم،والممرضين و 
 كما أن الطبيب ال الغير،د للطبيب ليس من ألن المساععنه الطبيب المعالج، و  مسؤولفعل المساعد 

 "(15)الغير.يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه بحجة حصول الخطأ من 
لقائم اثبت ا وإذا  الضرر،يكون المريض نفسه هو السبب الوحيد في حصول د ق :خطأ المريض -5

ًً فالمريض  الطبية،بالعمل الطبي ذلك يمكنه التخلص من المسؤولية  ًً ات يتعمد إهمال إرشادالذي  مثاًل
أن  في:مثل تت المسؤولية الطبيةمسقطات  مما سبق يستخلص الباحث أنّ و  العالج.تعليمات الطبيب في و 

الطبيب، إثبات المسؤولية على  عدم للطبيب،انتفاء أركان المسؤولية المدنية  ،يكون العمل الطبي مشروعاً 
 (16)العفو والتنازل.، وجود القوة القاهرة

                                                             

 .(19نظام مزاولة المهن الصحية ، مادة رقم )13 
 .222، مسؤولية الطبيب ، الكويت، مرجع سابق ، ص شرف الدين14 

آل سعد، إثبات خطأ الممارس الصحي في الفقه اإلسالمي ، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الغامدي ، أحمد بن محمد بن سعد 15 
 .16، ص 2015جامعة الملك خالد ،   الشرعية و الدراسات  اإلسالمية،

ص         ، 1422القحطاني، مفلح بن ربيعان، النظام السعودي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب اإلسنان ،الرياض ، السعودية،16
120 
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 ثاني المبحث ال

 بيـأ الطـالخط
 سيتناول الباحث اإلهمال الطبي في المطالب التالية 

 الطبي  الخطأتعريف  األول:المطلب 

 . وكيفية إثباته الخطأ الثاني: أركانالمطلب 

 . وعناصرهالطبي  الخطأ الثالث:المطلب 

 العالقة السببية.  الرابع:المطلب 

 المطلب األول 

 الطبي  الخطأتعريف  
 (17)أخطأ.  الصواب:أراد شيئًا ففعل غيره، أو فعل غير  ويقال لمند الصواب الخطأ ض

 "(18) كل ما وقع من فاعله من غير قصد وال إرادة."  وفي اإلصطالح:

 (19) ."ول يصدر من اإلنسان بال قصد إليه، عند مباشرة أمر مقصود سواه :" فعل أو قوقيل هو

رتب ويت، الممارس الصحي من عمل غير مقصود صدر عنكل ما ي ":لذا يمكن تعريف الخطأ الطبي بأنه
 (20)ضرر بالمريض، دون قصد اإلضرار به "  عليه

         :" كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد الطبي بأنه الخطأكما عرف الفقهاء  
لطبي أو ل اتنفيذه العم عمليًا وقت، أو المتعارف عليها نظريًا و لعلماألصول الطبية التي يقتضي بها او 

اليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب إخالله بواجبات الحيطة والحذر و 

                                                             

 .174، المصباح المنير ص  1/66، لسان العرب  7/2007تهذيب اللغة 17 
 .2/1106الكافي في فقه أهل المدينة، المالكي 18 

 .2/37م المصطلحات و االلفاظ الفقهية جمع19 

 .16الغامدي ، إثبات خطأ الممارس الصحي في الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص20 
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ه حتى ال رًا في تصرفحذته وواجبًا عليه أن يكون يقظًا و جسيمة في حين كان في قدر  نتائجعلى فعله 
 (21).يضر بالمريض"

صول حالطبية وقت تنفيذه العمل الطبي و األصول ه للقواعد و خروج الطبيب أو خالفتمن هنا فإن و 
 ذلك ألن الطبيبالطبي و  اإلهمالضرر للمريض من جراء ذلك المسلك هو األساس الذي يترتب نشوء 

ئل التشخيصية لوساإتباع األساليب واالتي تنظم مهنة الطب ب والتشريعات الطبيةأساسًا ملزم ضمن اللوائح 
عارف عليها في المتالمعارف الطبية المستقرة والثابتة و اعد و القو صول العلمية و على الو  والعالجية التي تقوم

 (22)الطبية. األوساط

هي تلك الظروف الخارجية أو الداخلية التي ية و ئيستثنى من ذلك حاالت الظروف االستثناو "
ان الذي مالمكان أو الز  قد ترجع الظروف الخارجية إلى، و أحيانًا وقت تنفيذه العمل الطبي تحيط بالطبيب

ية في حالة من المسؤولذلك وفقًا للقواعد العامة في الفقه المدني التي تعفي يجري فيه الطبيب عمله، و 
ضرورات تبيح بأن ال سالميةفي الشريعة اإل األصوليةكذلك وفقًا لما تقضي به القاعدة الفقهية الضرورة، و 

ية فهو العنصر اآلخر الذي يمثل نشوء األخطاء الطبأن الضرورات تقدر بقدرها. أما المحظورات، و 
ريعات يعة عمله وتلزمه بها التشطباإلخالل بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي تميلها علي الطبيب و 

 "(23)اللوائح الطبية. و 

 ويشمل الخطأكل تصرف من الممارس الصحي يتسبب في إلحاق الضرر بالمريض، :الطبيالخطأ "
 بنوعيه: الطبي

 القةيصدر من الممارس الصحي عند مزاولته مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ ع وهو ما :الخطأ العادي
ثر كاأل ن،معيغيره من الناس عند القيام بنشاط الطبيب، و ، فقد يصدر من بمهنة الطب وأصولها الفنية

بها، قيد ى كافة الناس التالناجم عن أي سلوك إنساني مجرد يسببه اإلخالل بالقواعد العامة التي يتوجب عل
أو نسيان بعض األدوات الطبية في جسم  بالمريض،التعقيم، أو التغرير كعدم مراعاة قواعد النظافة و 

 المريض. 

                                                             

 .125، ص 2000عبد المحسن . األدلة الجنائية ،الرياض ،   المعايضة ، منصور ، المقذلي21 
 .15، ص 2010، عبد العزيز بن فهد، األخطاء الطبية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض، القباع ، منصور22 

 .125، ص 2000. األدلة الجنائية ،الرياض ،  ضة ، منصور ، المقذلي عبد المحسنالمعاي23 
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ول الفنية األصأ يتصل باألصول الفنية للمهنة، ويكون بمخالفة القواعد العلمية و هو خط: و الخطأ المهني
ب الحيطة و الحذر، و عدم بذل العناية التي في مقدوره، كالخطأ المتعارف عليها طبيًا، و اإلخالل بواج

 "(24)أو في وصفة العالج.  حالة المريض، أو في جرعة المّخدرفي تشخيص 

 المطلب الثاني 
  الطبي وكيفية إثباته الخطأإركان  

  التالية:سيتناول الباحث هذا المطلب في الفروع 

 أركان الخطأ الطبي  الفرع األول:

 : طرق إثبات الخطأ الطبي الثاني الفرع

 الفرع األول 
 أركان الخطأ الطبي 

ي و يتمثل ف وهو التعدييتضح من تعريف الخطأ الطبي أنه يقوم على ركنين أحدهما مادي "
و  اإلدراكمتمثاًل في  اإلدراكمعنوي و هو واآلخر  المألوفالحيدة أو اإلنحراف عن السلوك العادي و 

 التمييز 

 التعدي(أو  )اإلنحرافنصر المادي واًل: العأ

يعرف الخطأ الطبي بأنه السلوك الخاطئ المتمثل في الخروج عن السلوك المألوف الذي يتبعه 
 بارباعتو  المشروعية،و لما كان السلوك الخاطئ يتصف من الناحية القانونية بعدم  العادي،الشخص 

رتكب الخطأ مخالفًا اللتزام قد يكون مصدره فإن ذلك يجعل من م للخطأ،الالمشروعية هي الركن المادي 
العقد أو القانون، كما قد يكون نابعًا من الدين أو األخالق أو أعراف المجتمع و يسير عليه الشخص 

 "(25)المعتاد. 

                                                             

امعة الملك عبد ، جنية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستيررشا يعد ، المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه المه المالكي،24 
 .123، ص  ـه1434العزيز ، جدة ، 

 .20، ص 2010جميعي ، حسن عبد الباسط، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، مصر ، 25 
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بالتالي فإن قياس االنحراف في سلوك الطبيب يكون باعتماد المقياس المجرد دون الشخصي، و "
معتاد عليه فالشخص الأوسطهم. و معتاد الذي يمثل جمهور اإلطباء و ب الأي بسلوك الطبيب سلوك الطبي

 من سلوك الشخص العادي، المألوفذاك بحسب في الغالب األعم وسطًا بين هذا و المرتكب للخطأ يكون 
، فإذا ثبت أنه لم ينحرف في سلوكه الشخصي العادي، ه سلوك الشخص المعتدي أو المنحرفنقيس عليو 
قظته ي عنه الخطأ. أما إذا كان قد انحرف فمهما يكن من أمر فطنته أوع منه تعّد وانتفى نه بذلك لم يقفإ

 "(26)ثبت الخطأ و ترتبت المسؤولية في ذمته. فرنه قد وقع منه اعتداء و 

بالتالي انحراف الطبيب عن السلوك المألف للطبيب الوسط ال يتحقق بالخروج عن معطيات و "
لعمله  ممارسته ء، و لكن أيضًا بعدم اتخاذه واجب الحيطة و الحذر أثنااألصول الطبية المستقرة فحسب

بية ألصول العلمية الطاألمر الذي يترتب عنه أن القاضي ال يعّين عليه الوقوف عند معطيات ا الطبي،
لحذر حتي االطبيب من الحيطة و  إنما يجب أن يراعي في اعتباره ما سلكهمنها، و سلوك الطبيب المستقرة و 

 "(27)قضاؤه غير معيب.  يكون 

  :والتمييز اإلدراكثانيًا: 

 قوموأن يشخص مميز يستطيع أن يفهم أوامره  أصل عام ال يتوجه بالخطاب إال إلىالقانون ك"
ينًا. ض عليه سلوكًا شخصيًا معي شخص بواجب أو التزام قانوني يفر أثم كان تكليف ومن بتنفيذها، 

 بناء عليه متي وقع الفعل الضار من شخصو هذا الشخص.  عليه فيفترض ضرورة توافر التمييز فيو 
أ و فقده للوعي راجعًا إلى خطما لم يكن جنونه أ عليه مسؤوليةفال  للوعي،غير مميز أو مجنون أو فاقد 

التمييز في  و اإلدراكقيام المسؤولية يتوقف على ضرورة توافر ركن أو عنصر  لذلك أنيتعين وفقًا . و منه
ًا أو يمكن مساءلته جنائي حتى اإلنحراف،جانب الركن أو العنصر المادي المتمثل في  مرتكب الفعل إلى

 "(28)مدنيًا. 

كما يقصد باإلدراك القدرة على تصور الشخص لما قد يؤدي إليه نشاطه من نتائج أو ما قد "
انحراف  يجب أن يصدر منه مسؤوليتهالطبيب الذي تقوم  أنّ ر، و بالغييترتب عليه من آثار ضارة تلحق 

                                                             

، 2004حسن عبدالرحمن، المصادر غير اإلرادية لاللتزام، مكتبة الجالء الجديدة ، المنصورة ، مصر و الطبعة  الثالثة، قدوين ،  26 
 . 222ص 

 344، ص 1977شنب ، محمد لبيب ، دروس في نظرية االلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  27 

 141رجع سابق ، ص سايكي ، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني ،م 28 
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 و مدركوهكامل قواه العقلية. بمعني أن يصدر منه خطأ طبي  وهو فيواضح عن مسلك الطبيب الوسط، 
فقد  والهذا االنحراف أو الخطأ. فإذا ما فقد الطبيب إدراكه بسبب أجنبي خارج عن إرادته كجنون طارئ 

إن يرجع إلى إرادة هذا الطبيب، فللوعي أو تنويم مغناطيسي أو غيره، أي أن فقدان اإلدراك و التمييز ال 
ذلك يؤدي إلى إنتفاء الركن المعنوي، و بالتالي انتفاء الخطأ ، مما يدفع المسؤولية لعدم قيام ركن الخطأ. 

(29)" 

 الفرع الثاني
 طرق إثبات الخطأ الطبي

  طريق:إثبات الخطأ الطبي عن يتم 

 (30) الغير.عن أمر يتعلق به حق  وهو اإلخبار اإلقرار واًل:أ

و أ المريض،فإذا اعترف الممارس الصحي البالغ العاقل المختار عند القضاء أنه قصر في معالجة 
ّدق، المريض،أرتكب الخطأ الذي نتج عنه ضرر  يتحمل و  جانبه،في  ويثبت الخطأ ويؤاخذ بإقراره، ص 

صوابه،  من وأعرف بخطئه بقصده،ألنه أدرى  المتضرر،تعويض للمريض و           ضمان  تبعاته من
 فسه،نقرار حجة قاصرة على المقر كما يعد اإل، المتضرراإلقرار يسقط عبء اإلثبات عن المريض  وبهذا

ممارس فلو أقر ال ن المقر ال والية له إال على نفسه،ال يحاسب الغير بإقراره، ألوحده، و  ودلياًل ملزماً 
 اركه في ذلك العمل الطبي، فإن إقرارهالصحي بخطأ وقع منه و من غيره من الممارسين الصحيين ممن ش

 "(31) عليهم.أو تقوم بينة أخرى  أنفسهم،ال يصح عليهم، إال أن يقروا على 

 (32) وهي إخبار اإلنسان بما على غيره لغيره . الشهادة:ثانيًا 

ات ثبل اإلئهي من وسابها الحقوق، وتدفع بها المظالم و الشهادة حجة من الحجج الشرعية توثق و 
ال تقبل في األخطاء الطبية إال شهادة العقالء العدول الثقات من أهل . و عليها بين الفقهاء المتفق

هم الممارسون الصحيون العالمون بمهنة الطب أيًا كانوا، أما عوام الناس من غير أهل ، و األخصاص
                                                             

 .20مرجع سابق ، ص  جميعي ، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية،29 

 .51/2تبصرة الحكام ،  30 
 .50القباع ، األخطاء الطبية ،مرجع سابق  ، ص 31 
طبعة األولى ان ، الابن مفلح ، إبراهيم بن محمد بن عبدهللا بن محمد ، المبدع في شرح المقنع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبن 32 

 15/289م، 1997، 
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س ار نها ال تكون دقيقة في وصف الخطأ الذي قام به المماالختصاص فال مجال لقبول شهادتهم أل
 "(33)الصحي . 

هم طرق أ من وسائل اإلثبات المختلف في حجيتها، حيث يعد رأي الخبير من  تعتبر :الطبية ثالثًا: الخبرة
كل شخص له معرفة و حذق و دراية خاص بفن  بأنه:يعرف الخبير الطبي ي، و اإلثبات في عصرنا الحال

 "(34)ائصه. خصو  دقائقهغيرهم في معرفة  و ألهله، مرجعابحيث يكون  الطب،

، ث فيهالبحه، وبطول دراسته و ة لتكتسب هذه الخبرة بدوام المصاحبة لذلك الفن و المعايشو "
ناء على أن بو خفاياه. طلعًا على غوامضه و تومدركًا لحقائقه وأسراره، و  بحيث يصبح عارفًا بظواهره،

روعة لوسائل المشاألصل في القاضي أن يتحرى في القضية المعروضة بين يديه، و يستعمل جميع ا
ب عن علم ما يغيفيخبرة واالختصاص في المجال الطبي، و للتعرف على الحقيقة، فإن االستعانة بأهل ال

تعين القاضي في أخذ تصور واضح عن التي  روري للكشف عن حقائق األشياءضالقاضي أمر ملح و 
 "(35)القضية المتنازع فيها. 

 رونيلورقي أو اإللكت: سجل المريض الطبي الطبية هنايراد بالملفات ا :رابعًا : الملفات الطبية
، بيةالقرارات الطالمريض من البيانات والتقارير و مساعدوهم كل ما يتعلق بو طباء الذي يّدون فيه األ

فات ات الدورية، والوصاإلجراءات و المتابعو  صور األشعة ،، و وتشخيص المرض، والفحوصات والتحاليل
جية التي يمّر بها المريض، مما يعطي صور كاملة وواضحة لحالة المريض، كل المراحل العالالطبية، و 

 إدانة الممارسخاصة تحديد الخطأ الواقع عليه، ومعرفة سببه و يمكن من خالل تقديمها أمام المحكمة ال
من أهم  السجالت، و والصكوك كالوثائقيعد إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معّد مسبقًا و الصحي به. 

 .بات في عصرنا الحاضرثطرق اإل

           لكونها أحفظ لها،  توثيقها،إلثبات الحقوق و قد جعل الشارع الحكيم الكتابة وسيله لو 
يها عند ووثيقة يمكن التعويل عليها أو الرجوع إل شرعيًا،بالتالي تعد هذه الملفات مستندًا و  أبعد إلنكارها.و 

                                                             

 .89آل الشيخ ، طبيعة المسؤولية و التزام الطبيب في الجراحة التجميلية، مرجع سابق ، ص  33 

 .7، ص أثره في إثبات العيب قول الخبير و 34 

 سطين ،وم اإلنسانية( ، نابلس ، فلالكيالني ، جمال ، اإلثبات بالمعاينة و الخبرة في الفقه و القانون، مجلة النجاح لألبحاث ) العل35 

 .25، ص 20016
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ن خاضعة لتقدير المحكمة المختصة، بشرط أن تكون الحاجة إلى إثبات خطأ الممارس الصحي، و تكو 
 "(36)التبديل. ن التزوير، ومصونة عن التغيير و محفوظة م

دل بها على وجود شيء أو نفيه، العالمات التي يستهي األمارات و و   :: القرائن و شواهد الحالخامساً 
ي يستنتجها القاضي فالدالئل ت و هذه األماراو  (37)قيل هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه.و 

 ذكائه. فطنته و أحول بإعمال فكره و و رف ما يكتنفها من ظمن الحادثة و 

تى تصير د تضعف حقتصل إلى درجة الداللة القطعية. و الضعف، فقد القرائن تتفاوت في القوة و و 
وسيلة  ع، حيث عدوهاالقطبالقرائن البالغة درجة اليقين و  ال خالف بين الفقهاء في األخذمجرد احتمال، و 

اصيل فإن كانوا يختلفون في التمية البالغة في إثبات الحقوق، و من وسائل اإلثبات، لما لها من األه
 "(38)الجزيئات. و 

 ا عند إثبات الخطأ الطبي أو نفيه للممارس الصحيتي يمكن الرجوع إليهمن القرائن الو  "
ة، حل كثير من القضايا الجنائي قد ساهما فيو  ، أو ما يسمى بالطب الشرعي،، والفحص الطبيالتشريح

ل التقنية الحديثة كاآلت التصوير أو ئسامنها أيضًا و و ، ء الطبية التي تعترض سير القضاءاألخطاو 
تدخل فيها تلبشرية تمتد إلى تلك األجهزة، و اليد ا نلوال أو   ،، وكاميرا الفيديو وجهاز الحاسوبالتسجيل

ع هذه ، لكنها موارد، لكانت من البراهين القاطعةغيير أو التالعب فيها فيكون احتمال التزوير أو الت
قتنع به م القاضي بعد ذلك بما يالمختصين ليحك ءالتدقيق من الخبرااالحتماالت البد أن تخضع للفحص و 

 "(39)يطمئن إليه نفسه. و 

                                                             

( السـنة السـادسـة ، جمادى 22د )بحث منشـور في مجلة العدل ، العد الجبير ، هاني بن عبدهللا، األخطاد الطبية في ميزان القضـاء،36 
 213ه، ص 1425اآلخرة ، 

في القانون، جامعة مولود معمري، الجزائر ، كلية الحقوق  سايكي، وزنة ، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني ، رسالة ماجستير 37 
 م.2011، السياسيةو العلوم 

( السنة ٢٢، العدد )سالمي ، بحث منشور في مجلة العدلاألمارات في الفقه اإلالقضاء بالقرائن و   ، عبد العزيز بن سعد،الدغيثر 38
 .141ه ، ص1426السابعة ، شوال ، 

جستير في رسالة ما دور القرائن الحديثة في اإلثبات و تطبيقها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة،، ميدأبو الحاج، زياد عبد الح 39 
 .30، ص ـه1426القضاء الشرعي ، الجامعة اإلسالمية بغزة، كلية الشريعة، 
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 المطلب الثالث

 الطبي  عناصر الخطأ
  هما:يمكن تحليل الخطأ إلى عنصرين "

 ي في غالبها مجموعة منهتفرضها طبيعة العمل و  وهي واجبات والحذراألخالل بواجبات الحيطة  :األول
 العمل.الخبرات التي يشترط توافرها في من يقوم بمثل هذا المعارف و 

حتملة إذ لكنها مجريم تكون اإلرادة غير متواقعه و : أن يفضي هذا السلوك إلى نتيجة تكون محل تالثاني
 (40)يستبعده الفاعل دائمًا من ذهنه أثناء قيامه بهذا العمل . حدوث ظروف ما 

 دأن تتوافر فيها ظروف مثل سبق اإلصرار أو الترصد التي تشدوتستبعد الجرائم غير العمدية 
نتائج التي لمدي خطورة االخطأ و لكن الجرائم غير عمدية يعتد فيها بجسامة العقوبة في الجرائم العمدية. و 

  :يقسم الفقه الخطأ الطبي إلى قسمين هماو ". تترتب علي هذا الخطأ

 ( مهني )غيرالخطأ العادي  -1
ولها صأر المهنة و الذي ليس له عالقة باألصول الفنية المهنية، أي الخطأ الخارج عن إطا وهو الخطأ"
ى كافة يتوجب عللاللتزام التي  سلوك إنساني مجرد يسببه اإلخالل بالقواعد العامة والناجم عن، الفنية

سات ليس عن ممار سلوك يمارسه الطبيب كزي إنسان و  ، فهذا النوع من الخطأ ناجم عنالناس التقيد بها
 "(41)مهنية قام بها الطبيب تجاه المريض. 

 )المهني(الخطأ الطبي  -2
بمعني معقدة، و  اوكانت بسيطة  نة من حيث أصولها و ممارستها سواءهي اإلخطاء التي تتعلق بالمهو 

              األصول الطبية التي يقضي بها العلم و خروج الطبيب في سلوكه المهني والفني عن القواعد و أدق ه
ًً إ أو  قد تكون جهالً و  الطبي،علميًا في األوساط الطبية وقت تنفيذه العمل والمتعارف عليها نظريًا و   همااًل

 ": ما يلي األخطاءهذا أو عدم معرفة وعدم قدرة و من األمثلة على 

                                                             

 .125، ص 2000، المقذلي عبد المحسن . األدلة الجنائية ،الرياض،  المعايضة ، منصور 40 
 . 20اء الطبية  بين االلتزام و المسئولية، ، ص شريم، األخط41
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شخيص الت التشخيص الطبي على عدم قدرة الطبيب علميًا على ويرجع سوء الطبي:سوء التشخيص   -
عدم استعماله وسائل التشخيص المعروفة كسماعة الطبيب  إلىأو مقارنة مع من هم في منزلته 

  " عد المهنة.جسم المريض خالف ما تقضي به قوا  وتصرفه في واألشعة، والفحوصات المخبرية
لم يعد انفراد الطبيب في الوقت الحاضر بالتشخيص أمرًا مقبوال خاصة في  :بالتشخيص االنفراد  -

حالة" في المستشفيات الكبيرة أو في عدد من األمراض المعينة حيث أصبحت " المشورة" أو " اإل
  "حيان. التشخيص أمرا مطلوبًا وربما واجبًا في بعض األ

عندما يكون التشخيص غير دقيق فيقرر إجراد عملية جراحية في أحد  ويحدث هذا :حيةمد العملية الجرا -
أجزاء الجسم ظنًا منه أن هذا الجزء هو المريض ثم يكتشف أثناء إجرائه لها أن المرض ليس في هذا 

 "عليه.  والجزء المتعديعلى هذا األمر باختالف الحالة المرضية  ويختلف الحكم الجزء،
 والمالحظة فينتجقد ال يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحق من الدقة  :م المالحظةوعداإلهمال  -

إهمال الجراح إعداد المريض لعملية يراد إجراءها له بحجة اإلسراع في  ومن ذلكعن ذلك آثار مرضية 
ي فاستئثاره برأيه في عملية ال تدخل كل أجزاءها  ومن ذلكمعالجة المرض المفاجئ الذي تعرض له، 

 "(42)اختصاصه. 
الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه ودرجته المهنية اإللمام بها.  :الجهل الفني -

كاستعمال اآلالت أو األجهزة الطبية دون أن يكون علي علم كاف بطريقة استعمالها أو دون أن يتخذ 
 "(43)االحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراد هذا االستعمال. 

 مطلب الرابعال

 في األخطاء الطبية وعالقته السببيةالضرر 
 األخطاءعن  والضرر الناتج عام،يتم من خالل هذا المطلب توضيح المقصود بالضرر بوجه 

  والضررثم التطرق إلى بيان عالقة السببية بين الخطأ الطبي  الخصوص،علي وجه  الطبية

  التالي:النحو  علىاء الطبية في األخط وعالقته السببيةسيتناول الباحث الضرر 

 .الضرر  األول:الفرع 

                                                             

 125المعايضة ، األدلة الجنائية ،مرجع سابق  ص 42 

  .20القباع ، األخطاء الطبية ، مرجع سابق ، ص43 
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 .العالقة السببية الثاني:الفرع 

 الفرع األول 

 ررـالض 
كما  ".ومعنويةالضرر في المجال الطبي بأنه " هو ما يؤذي الشخص في نواحي مادية  نىمع

ما ب مست بالنقض أو " أن الضرر حالة نتجت عن فعل إقدامِا أو إحجاماً أنه:عرفه غالبية الفقهاء على 
لطبي أن الضرر في المجال ا ومنه نستخلص، نوية أو كلتيهما للشخص المتضرر"يعنيه قيمة مادية أو مع

ًا في حال ذلك نقص وقد يستتبع" حالة نتجت على فعل طبي أو عدم فعل طبي مست باألذى المريض بأنه
ركنًا أساسيًا من أركان قيام  الضرر للمريض ويعد حصول "المريض أو في معنوياته أو عواطفه"،

المسئولية الطبية حيت أن تلك المسئولية شأنها شأن النظرية العامة للمسئولية تقتضي وجود الضرر لكي 
كافيًا إلقامة الدليل علي تحقق  يقع الطبيب تحت طائلتها، فليس مجرد حصول الخطأ من الطبيب

لمريض بسبب الخطأ الطبي المرتكب من قبل المسئولية الطبية، بل يجب أن يكون هناك ضرر حاصل ل
 "(44) الطبيب.

 شرط الضرر 

أساسيًا من عناصر المسئولية الطبية يجب أن تتوافر في الضرر عدة شروط  الضرر عنصرًا  وحتى يعد 
 أهمها: 

  )أكيد(أن يكون الضرر محقق الوقوع  -1

 هو الذي يكون بنية الخطأ الضرر وهذاالضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية للفعل الخطأ،  إنّ 
المباشر كإحدى الشرائط العامة للضرر القابل  والقول بالضرر للقانون،المنشئ له عالقة سببية وفقًا 

هو ما كان أكيدًا سواء أكان حااًل أو مستقباًل حتى  والضرر المحقق الفقهاء،للتعويض التي اعتبرها 
 المحقق.  عن الضرر يكون إالّ  والتعويض الالوقوع، 

 ". وسالمة الجسمبنظر القانون، مثاله حق الحياة  أن يمس الضرر حقًا مشروعاً  -2

                                                             

 ميةيعة اإلســــالعاشــــور، عبد الرحمن أحمد، التعويض عن األضــــرار البدنية الناشــــئة عن األخطاء الطبية، " دراســــة مقارنة بين الشــــر  44 
 54.، ص 2011، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية ، والقانون الوضعي"، مؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني
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  :أقسام الضرر في المجال الطبي

 جسديالضرر ال هي:يقسم الضرر الذي قد يلحق بالمريض نتيجة األخطاء الطبية إلى ثالثة أقسام "
  .، الضرر المعنوي والضرر المادي

إخالاًل بحق مشروع  وهو يمثل جسمه،لذي يصيب اإلنسان في هو الضرر ا: الضرر الجسدي -أ
التزاماتهم المهنية أن ة الحياة، ومن واجبات األطباء و سالمللمضرور، وهو حق سالمة الجسم و 

لعمل ن يكون اجسمه عند ممارسته العمل الطبي واسالمة م الطبيب حق اإلنسان في الحياة و يحتر 
 "(45). الطبي يهدف إلى مصلحة المريض

الذمة  المقصود بالضرر المالي في المجال الطبي هو الخسارة التي تصيب: الماديالضرر  -ب
من خسارة مالية كمصاريف يشمل هذا الضرر ما لحق بالمريض المالية للشخص المضرور، و 

، باإلضافة إلي ما فات لخطأ أيضاً نفقات إصالح االعالج واألدوية واإلقامة في المستشفى و 
تعطله عن العمل بسبب المعالجة وإصالح الخطأ  كسب مشروع خالل الشخص المضرور من

، فمثاًل قد يلحق المالي قد يتجاوز الشخص المضرور هنا يجب التأكد أن الضررالطبي ، و 
 ءاألبنازوجة و الضرر المالي األشخاص المعالين من قبل الشخص الذي أصابه الضرر مثل ال

ابة صاالمتضرر في المطالبة بالتعويض نتيجة هنا تقوم مصلحة من كان يعولهم وغيرهم، و 
 "(46)معيلهم. 

الذي يصيب الحق أو المصلحة المشروعة  األذىيراد بالضرر المعنوي  :الضرر المعنوي  -ج
للشخص فيسبب ألمًا أو نفسيًا للمضرور لمساسه بالكيان االعتباري للشخص فهذا النوع من 

يب الشخص في شعوره وعواطفه بل يصالضرر ال يصيب اإلنسان مباشرة في جسده أو ماله 
 " آخر.معاناة قد تنتج عن اآلم جسدية من جانب أو عن آالم نفسية من جانب  وأحاسيسه نتيجة

                                                             

  .20، األخطاء الطبية ، مرجع سابق ، صالقباع 45 
عي" . سالمية و القانون الوضعاشور ، التعويض عن األضرار البدنية الناشئة عن األخطاء الطبية، " دراسة مقارنة بين الشريعة اإل 46 

 54مرجع سابق ، ص 
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 الفرع الثاني

 عالقة سببية في المجال الطبي
 م تكنلتعد الرابطة السببية أساس المسؤولية المدنية فال يمكن تصور ضرر ناتج عن خطأ ما "

لسببية. ا وجوهرها الرابطةفمناط المسؤولية  تجعل الخطأ علة الضرر وسبب وقوعه، هناك عالقة سببية
، أركن الخط ركنًا قائمًا بذاته مستقل عن وتعد العلة بالخطأ،السببية العلة التي تربط الضرر  ويراد بالعالقة

ل لو أهمكما  أضرار،يكون هو السبب فيما أصاب المريض من  ولكن ال الطبيب،فقد يقع الخطأ من 
 ترجع ال وهذه األزمة وفاته،الطبيب في إجراد العملية الجراحية ثم أصيب المريض بأزمة قلبية أدت إلى 

كذلك قد يموت المريض نتيجة العالج الذي وصفه الطبيب له دون وقوع أي خطأ من  الطبيب،إلى خطأ 
 ( 47)الطبيب.جانب 

حق ل والضرر الذيألصول مهنة الطب  مما سبق يتضح أن عالقة السببية بين الطبيب المخالف
سواء كان الطبيب مباشرًا للضرر الذي لحق بالمريض أو و ، مسؤوليتهبالمريض أمر ضروري النعقاد 

لحق  لذيوالضرر اإال إذا اتبت انعدام عالقة السببية بين تصرفه  ذلك،نه يسأل عن إمتسببًا فيه، ف
دد تع وفي حالةلخطأ الغير أو لقوة قاهرة.  بالمريض كان يثبت أن الضرر يرجع لخطأ المريض أو

اإلطباء أو اشتراك الطبيب مع بعض مساعديه في إلحاق الضرر بالمريض، فإذا كانوا كلهم مباشرين، أو 
 لمريض،بالة يساءلون جميعًا عن الضرر الذي لحق حجميعهم متسببين في إحداث الضرر، ففي هذه ال

 "(48)تيجة. كاًل بمقدار مساهمة خطئه في تحقيق الن

ن خاصة إذا أخذنا بعي الطبي،إن إثبات العالقة السببية أو نفيها من أصعب األمور في المجال "
بية كثيرًا على رأي الخبرة الط وذلك يعولبالضرر،  لإلصابةأن المريض لديه استعداد سابق  االعتبار

صرف ك في وجودها بين تعالقة السببية ال يش وذلك فإنللتحقق من سبب الضرر الذي لحق بالمريض، 
 دون تدخلو لحق بالمريض عندما يتسبب فعل الطبيب في إحداث الضرر مباشرة  والضرر الذيالطبيب 
 "(49)أخري.عوامل 

                                                             
افة والجزائري ، دار الثق ، أحمد حســــــــــن، المســــــــــؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضــــــــــوء النظام القانوني األردنيالحياري  47

 .132، ص 2005، عمان، األردن، للنشر
 .103، ص1422البشري وطب اإلسنان، الرياض، السعودية،القحطاني، مفلح بن ربيعان، النظام السعودي لمزاولة مهنة الطب 48
 .132، مرجع سابق ، صردني والجزائري المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام القانوني األالحياري، 49

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الحادي عشر     

  2019 – 9 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
    

355 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 المبحث الثالث
 التقاضي في الممارسات الصحية 

" : العشرون في نظام مزاولة المهن الطبية بالمملكة العربية السعودية على أننصت المادة السادسة و "
ريض يلتزم من ارتكبه ترتب عليه ضرر للممهني صحي صدر من الممارس الصحي و كل خطأ 

، هذا النظام مقدار هذا التعويض) الهيئة الصحية الشرعية( المنصوص عليها في   تحدد بالتعويض، و 
 يعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يلي : و 

 أو نقص المتابعة.  العالج،الخطأ في  -أ
 ر فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه أن االلمام بها. الجهل بأمو  -ب
 غير المسبوقة على اإلنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. ميلية التجريبية و إجراء الجراحات التج -ج
 إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض. -د

 إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار.  -ه
أو أجهزة طبية دون علم بكاف بطريقة استعمالها، أو من دون اتخاذ االحتياطات استعمال آالت  -و

 ة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا االستعمال. يلالكف
 . واإلشرافالتقصير في الرقابة،  -ز
 عدم استشارة من تستدعي حالة المريض االستعانة به.  -ح

 "( 50)المسؤولية. الممارس الصحي من ويقع باطاًل كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء 

  التالي:سيتناول الباحث التقاضي في الممارسات الصحية على النحو 

  الصحي.حاالت المسؤولية الجنائية للمارس  األول:المطلب 

 دعاوي الممارسات الطبية الخاطئة.  الثاني:المطلب 

                                                             

 .الالئحة التنفيذية لمزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية 50 
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 المطلب األول

 حاالت المسؤولية الجنائية للمارس الصحي  
 :المساعدة الطبيةالج و االمتناع عن تقديم الع -1

:" يجب على في المملكة العربية السعودية بأنمن نظام مزاولة مهنة الطب ( 10)نصت المادة "
الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن 

 "(51)يتأكد من انه يتلقى العناية الضرورية"

الت الطارئة المساعدة الطبية في الحاابق يتبين لنا أن تقديم العالج و سمن نص المادة الو "
وف أن أي تقصير من جانبه سالتشريعات الطبية الملزمة له، و  المستعجلة واجب علي الطبيب حسبو 

بينما أتاحت التشريعات الطبية خارج تلك الحاالت الحق للطبيب في ، يترتب عليه المسؤولية الطبية
من نظام  (12على ذلك، فقد نصت المادة ) مسؤوليةقديم العالج للمريض دون ترتب االمتناع عن ت

:" للطبيب في غير الحاالت الخطرة أو العاجلة في المملكة العربية السعودية بأنمزاولة مهنة الطب 
ب امتناع الطبينستنج من ذلك أن و  ".أن يعتذر عن عالج مريض ألسباب مهنية أو شخصية مقبولة

لمساعدة الطبية للمريض ال يقع ضمن أخطاء الطبيب التي ترتب قيام المسؤولية العالج وا عن تقديم
ظروف الجزائية إال في حاالت محدودة وهي حاالت اإلسعاف والحاالت الطارئة و  الطبية من الناحية

 "(52) الطوارئ.

  :جريمة إفشاء السر المهني -2
ية قبل أن تكون مسؤولية قانونية أخالقو عتبر المحافظة على إسرار المرضى مسؤولية مهنية ت"

أن القسم الطبي قد طالب األطباء بالمحافظة على أسرار مرضاهم، كما نصت اللوائح المنظمة  يحث
اعتبرت أن أفشاء السر ء بالمحافظة على أسرار مرضاهم. و لمهنة الطب في مختلف دول العالم األطبا

ت الطبية عا، كما أجازت التشري"مسؤولية على الطبيب المهني يعتبر من األخطاء الطبية التي ترتب ال
( من الالئحة 22كذلك القانونية للطبيب في حاالت محدودة أن يبوح بتلك األسرار حيث نصت المادة )و 

                                                             

 .لتنفيذية لمزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعوديةالالئحة ا (10المادة رقم ) 51 
 .234شرف الدين، أحمد ، مرجع سابق  ، ص  52 
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:" يجب على الطبيب أن يحافظ على في المملكة العربية السعودية بأنالتنفيذية لمزاولة مهنة الطب 
 (53)ال يجوز له إفشاءها إال في حاالت محدودة" يق مهنته و ار التي علم بها عن طر األسر 

 : لطبيب إفشاءها واإلعالن عنها هيالحاالت التي يجوز لو 

 إذا كان اإلفشاء مقصودًا به اإلبالغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي.  -
 إذا كان اإلفشاء بقصد التبليغ عن مرض ضار أو معد.  -
هام موجه إليه من المريض أو ذويه يتعلق بكفاءته أو إذا كان اإلفشاء بقصد دفع الطبيب الت -

 بكيفية ممارسته للمهنة. 
 أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيدًا في عالجه.  إفشاءهإذا وافق صاحب السر كتابة على  -
  :جريمة اإلجهاض الجنائي -3

مل لدى الح :" هو القيام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالةجهاض الجنائي من الناحية الطبيةيقصد باإل
المرأة الحامل قبل الوضع الطبيعي، إذا تمت تلك األفعال بقصد إحداث هذه النتيجة، أما من الناحية 

 (54)القانونية فاإلجهاض الجنائي تعبير حقوقي لجرم اجتماعي يمثل فعل غير شرعي " 

دية السعو  ( من الالئحة التنفيذية لمزاولة مهنة الطب في المملكة العربية24حيث نصت المادة )
مع ذلك قتضت ذلك ضرورة إلنقاذ حياتها، و يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إال إذا ا "بأن:

ة األم راره يهدد صحيجوز اإلجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استم
حة تي تحددها الالئاألوضاع المر بقرار من لجنة طبية للشروط و يتم إثبات هذا األبضرر جسيم. و 

 (55)التنفيذية لهذا النظام " 

، كما أنه محظور من الناحية الشرعية كما جاء اإلجهاض محظور من الناحية الطبيةيتبين أن 
 " يلي:الذي يتضمن ما  (،14في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم )

  جدًا.في حدود ضيقة لمبرر شرعي و ي مختلف مراحله إال ال يجوز إسقاط الحمل ف-١

                                                             
 الطب في المملكة العربية السعودية الالئحة التنفيذية لمزاولة مهنة  (22المادة رقم ) 53
لدراسات و البحوث ، جامعة نايف العربية للعلوم مركز ا ، المسؤولية المدنية و الجنائية في اإلخطاء الطبية،المعايضة، منصور عمر54

 .93ص  ، 2004األمنية، 
 الالئحة التنفيذية لمزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية (٢٤المادة ) 55
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، و كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو األربعينإذا كان الحمل في الطور الزول و هي مدة -٢
دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية أوالد أو خوفًا من 

 أو االكتفاء بما لدى الزوجين من أوالد العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم
 فغير جائز. 

ال يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره -٣
الوسائل  كافة استمراره، جاز إسقاطه بعد استيفاء ن يخشى عليها الهالك منأخطرًا على سالمة أمه ب

 لتالفي تلك االخطار. 

بعد اكتمال أربعة أشهر للحمل ال يجوز إسقاطه حتى يقرر جمع من لثالث و بعد الطور ا-٤
افة ك الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ األطباء المختصين الموثوق بهم في أن بقاء

 (56). "الوسائل إلنقاذ حياتها

 الرحمة( )قتل :جريمة القتل الطبي -4
بإحداث الوفاة للمرضى الذين يعانون من أمراض  :" هو التعجيلتهوين الموت أو القتل الطبي

من شفائهم، الذين يعانون آالمًا مبرحة ال تطاق و ال ينفع  الميؤوسمستعصية ال يؤمل شفاؤهم أو 
معها العالج، و هو كما عرف عنه من أنواع القتل ، يرتكبه غالبًا األطباء لتخليص مريض ال يرجى 

 (57)شفاؤه و لم يعد يطيق تحمل آالمه" . 

في مضمونها تعني القتل  كلهاالرحمة أو تهوين الموت وغيرها و يسمى موت الشفقة أو موت و "
ركان وافر فيها جميع أيرى بعض الفقهاء أن القتل في هذه الحالة يعد جريمة قتل عمد متالطبي، و 

يحيد عنه  يرجع ذلك إلى أن المحافظة على حياة المريض هدف أساسي ال يجب أنالجريمة، و 
ن العلم إافة إلى ذلك ف، باإلضمرضى هدف جانبي يسعى إليه الطبيبأن تخفيف آالم الطباء ، و األ

ها، المحافظة عليلطبيب احترام الحياة اإلنسانية و كتشاف مستمر، كما انه من واجبات اافي تطور و 

                                                             

 .(14قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ) 56 
 .445ة، مرجع سابق ،  ، ص شريم، األخطاء الطبية بين االلتزام و المسؤولي 57 
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حتمل. ت فيحرم عليه التعجيل بوفاة المرضى الميؤوس من شفائهم أو الذين يعانون من آالم مبرحة ال
(58)" 

الذي   67/5/17قرار رقم  1993قد جاد موقف اإلسالمي في دورته السابعة في جدة عام و "
رفض بشدة ما يسمى قتل الرحمة بأي حال من األحوال ، و أن الشفاء في الحاالت الميؤوس منها 

ًا اليأس شرعال يجوز ذ باألسباب التي أودعها اله عز وجل في الكون، و األخللتداوي والعالج و يخضع 
ي و ذاء األمل في الشفاء بإذن هللا، وعلى األطباء و من روح هللا أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بق

تخفيف آالمه النفسية و البدنية بصرف النظر عن توقع المرضى تقوية معنويات المريض ورعايته و 
 "(59)الشفاء أو عدمه. 

في المملكة العربية  نظام مزاولة مهنة الطب( من الالئحة التنفيذية ل21)على ذلك نصت المادةو 
لو كان ياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًا و :" ال يجوز بأي حال من األحوال إنهاء حالسعودية أن

 بناء على طلبه أو طلب ذويه"

 :المخدرة وكتابة العقاقير وتسهيل تعاطيجريمة إساءة استخدام  -5
بذلك أجازت محدودة، و الطبية في حاالت تدخل بعض أنواع المخدرات قد يدخل في المجاالت 

األنظمة المتعلقة بذلك لألطباء وصف هذه العقاقير التي يدخل في تركيبها بعض أنواع المواد الخدرة 
التي  ة،الرخصللمرضي المحتاجين بقصد تخفيف آالمهم أحيانًا، فإذا ما أساء الطبيب استخدام هذه 

يب قد يقع الطبمله يكون على جانب من الخطورة، و ن عمقتضياتها، فإمنحها إياها طبيعة المهنة و 
 " الجزائية. المسؤوليةهنا تحت طائلة 

دام إلى استخقد حددت اللوائح الطبية في غالبية دول العالم لألطباء شروطًا عند اللجوء و "
  الشروط:من أهم تلك العقاقير المخدرة و 

حوال في األوغير القابلة للشفاء و  ر المخدرة على الحاالت الشديدةأن يقتصر وصف العقاقي  -أ
 اآلالم.الحرجة على تسكين 

                                                             

 .116(، الموت الدماغى ، الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  ص 2001الجندي ،إبراهيم ، ) 58 
تها على المسؤولية الجنائية للطبيب، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم اانعكاس(، تحديد لحظة الوفاة و 2001)حمد،طه، محمود أ 59

 .127ص  األمنية،
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مسئوال  يجب اعتبارهاقير المخدرة شفقة على المريض، و باستعمال العق يجب أال يسمح للطبيب -ب
 . ما يسبب بذلك عن مشاكل التعود واالعتمادع

ك عن لير فإنه المخدرة فإنه يحسن بالطبيب أن يخفي ذإذا اضطر الطبيب إلى وصف العقاق -ج
 "ه باسم العقار المستخدم علميًا. المريض وال يحيط

  :واألعضاء البشريةالمسؤولية الجنائية للطبيب في موضوع نقل وزراعة األنسجة  -6
قد  6/11/2014تاريخ  ٩٩أجازت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بقرارها رقم "

نفسه إذا دعت  إلىنسان حي مسلم أو ذمي جواز نقل عضو أو جزء منه من إ باألجماعأقرت 
  يلي:غلب الظن نجاح زرعه، كما أقرت باألكثرية ما وأمن الخطر في نزعه و الحاجة إليه 

وأمنت الفتنة في جواز نقل عضو أو جزء منه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك  -
 غلب الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. نزعه ممن أخذ منه و 

 "(60)برع اإلنسان الحي بنقل عضو منه أو جزء منه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. جواز ت -
األنسجة وزرع قرت مشروعية نقل قد ا كذلك نجد انه من الناحية القانونية أن معظم دول العالم"

 "أصدرت لذلك قوانين خاصة. األعضاء البشرية و 

ية سبة لألطباء و التي هي مشروعالبشرية بالن لص من ذلك مشروعية نقل األنسجة واألعضاءنستخو "
و  ،قانونية قد أقرتها القوانين الخاصة بذلك، ضمن شروط محددة يجب على اإلطباء التقيد و االلتزام بها

  "(61)الضوابط التي وردت فيها يوقعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية. مخالفة الطبيب لتلك الشروط و 

 المطلب الثاني 

  للمارس الصحي  حاالت المسؤولية المدنية
  :أخطاء التشخيص -1

" يجب :أنمن الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية على  (7) نصت المادة
من تستدعي بينًا بالوسائل الفنية المالئمة و علي الطبيب أن يقوم بإجراد التشخيص بالعناية الالزمة مستع

                                                             
 . 6/11/2014( هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تاريخ 99قرار رقم ) 60
 . 111، مرجع سابق ، صالجندي، الموت الدماغي 61 
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 ه من التقارير عنان يقدم للمريض ما يطلبئيين أو المساعدين و هم من األخصاالظروف االستعانة ب
 (62)الموضوعية" الفحوصات مراعيًا في ذلك الدقة و نتائج حالته الصحية و 

قد استقر القضاء في موضوع أخطاء التشخيص على أن مجرد الخطأ في التشخيص ال يثير و "
يتحتم  المستقرة التيلألصول العلمية الثابتة و  كان هذا الخطأ منطويًا على جهل ومخالفةمسؤولية، إال إذا 

ما استخدم  ذاإ، فالطبيب يعد مخطئًا في التشخيص لمام بها وقت تنفيذه العمل الطبيعلى كل طبيب اإل
حواسه المجردة فقط في تشخيص الحالة المرضية للمريض ألنه يعد هنا مخالفًا لألصول العلمية التي 

 هي باإلضافة الستخدام الحواس استخدام وسائل الفحصفي التشخيص و  لطبيب اللجوء اليهاينبغي على ا
 "(63)غيرها. )الفحوص المخبرية والشعاعية و األخرى 

  :أخطاء العالج -2
" أن: على( من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية 20)نصت المادة

خطورة  م منوتحذيرهرورة اتباع ما يحدد لهم من تعليمات، يلتزم الطبيب بتنبيه المريض أو ذويه إلى ض
 وآثاره".النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العالج أو الجراحي 

ذويه  المريض أو وإن نبه حتى المسؤوليةفان الطبيب في بعض الحاالت ال تسقط عنه  ورغم ذلك"
المريض تستدعي تعريضه لهذه المخاطر، أو ال تووجد ضرورة  ذلك إذا لم تكن حالة، و إلى خطورة العالج

 " بذلك.لذلك حتى لو رضي المريض 

أما في حالة الخالف أو االختالف بين األطباء من الناحية الفنية حول أفضلية أنواع العالج حسب 
مادام  وليةمسؤ  موال قي الطبيب،، فهذا ال يشكل لومًا أو خطأ من قبل ومدارسهم ومشاربهم العلميةقناعتهن 

األسس العامة المطبقة في مجال العلوم بيب هذا لم يخرج عن نطاق دائرة وحدود القواعد و اجتهاد الط
بأن:" كة العربية السعودية ل/أ( من نظام مزاولة مهنة الطب في المم٩الطبية الحديثة، حيث نصت المادة )

ديثة في االكتشافات الحالتطورات العلمية و  المعلومات، وان يتابعتنقية  يجب علي الطبيب أن يعمل على
 ".الحقل الطبي 

                                                             

 .( من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية7المادة ) 62 
 .445لمسؤولية، مرجع سابق، ص اام و شريم، األخطاء الطبية بين االلتز  63 
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 ةـالخاتم
  :أوالً : النتائج

تقوم المسؤولية في المجال الطبي متى أخل الطبيب بواجبه القانوني المتمثل في التزام الحيطة "
ابطة ر والحذر واليقظة، الذي سبب ضررا للمريض، فيكون حينئذ مسؤوال مسؤولية تقصيرية النتفاء ال

العقدية. أما إذا أخّل الطبيب بالتزاماته الناشئة عن عقد العالج )العقد الطبي( الذي يربطه بالمريض، 
 " مسؤولية عقدية. وتسّبب ذلك في حدوث ضرر للمريض، كان الطبيب مسؤوالً 

الطبية في أن يكون العمل الطبي مشروعًا، انتفاء أركان المسؤولية مسقطات المسؤولية  وتتمثل
وسائل  من. و د القوة القاهرة، العفو والتنازللمدنية للطبيب، عدم إثبات المسؤولية على الطبيب، وجو ا

رة الطبية هي الخبائل اإلثبات المختلف في حجيتها و سق عليها وهي اإلقرار والشهادة، وو ثبات المتفاإل
  " المعاصرة.القرائن و       السجالت الطبية و 

أو اإلنحراف عن  يتمثل في الحيدةين أحدهما مادي وهو التعدي و بي يقوم على ركنالخطأ الط"
لخطأ ا عناصربينما ز، والتميي اإلدراكمتمثاًل في  وف واآلخر معنوي وهو اإلدراكلأالمالسلوك العادي و 

ًا ، سواء كان الطبيب مباشر أن يفضي هذا السلوك إلى نتيجةو  الحذراألخالل بواجبات الحيطة و الطبي 
ببية بين قة السإال إذا اتبت انعدام عال ذلك،حق بالمريض أو متسببًا فيه، فأنه يسأل عن للضرر الذي ل

و لقوة أرجع لخطأ المريض أو لخطأ الغير و الضرر الذي لحق بالمريض كان يثبت أن الضرر يتصرفه و 
اعدة سالماالمتناع عن تقديم العالج و تتلخص حاالت المسؤولية الجنائية للمارس الصحي في . و قاهرة

، مة(الرح )قتل، وجريمة القتل الطبينائيجريمة اإلجهاض الج، وجريمة إفشاء السر المهني، و الطبية
في موضوع  بكتابة العقاقير المخدرة، والمسؤولية الجنائية للطبيوجريمة إساءة استخدام وتسهيل تعاطي و 

 " البشرية.األعضاء نقل وزراعة األنسجة و 

 :ياتـالتوصثانيًا: 

 .ود عقد صحيح بين الطبيب والمريضضرورة وج (1
ضرورة تركيز التشريعات الصحية الخاصة على ضبط مفهوم أصول وقواعد مهنة الطب والتشديد  (2

عليها، باعتبارها أساس انعقاد مسؤولية األطباء، والتي تترجم أو تعكس النسبة األكبر من 
 المستقرة. األخطاء الطبية الناتجة عن عدم مراعاة أصول مهنة الطب وقواعدها
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الحرص والعمل تشريعيا وقضائيا على التوفيق بأكثر دقة بين المستجدات والتطورات الحاصلة في  (3
المجال الطبي، وقياس أو ضبط مستوى االلتزام الطبي الذي يبذله الطبيب المعالج ما بين كونه 

 التزاما ببذل عناية أو التزاما بتحقيق نتيجة أو التزاما بالسالمة.
واألخطاء الطبية بحيث يكون متاحًا حل المشاكل  علىوافر نظام علمي سهل يساعد البد من ت (4

 " الطبيب.يعطي كل ذي حق حقه سواء المريض أو للجميع و 
  :المراجع

، طبيعة المسؤولية و التزام الطبيب في الجراحة التجميلية، ضمن مجموعة آل الشيخ ، محمد بن حسن
ه اإلسالمي الثاني المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تمر الفقؤ أبحاث في السجل العلمي لم

 ـ.ه1424،بعنوان قضايا طبية معاصرة ، المجلد الثالث ، 

 . 1/66ه( 711لسان العرب، )ت/  ابن منظور، جمال الدين و علي، محمد بن مكرم،
طاع في المحاكم الشرعية في قدور القرائن الحديثة في اإلثبات و تطبيقها ، أبو الحاج، زياد عبد الحميد

 . ـه1426غزة،رسالة ماجستير في القضاء الشرعي ، الجامعة اإلسالمية بغزة، كلية الشريعة، 

 .51/2تبصرة الحكام ، 
 . 7/2007تهذيب اللغة 

( 22)حث منشور في مجلة العدل ، العدداألخطاء الطبية في ميزان القضاء، ب الجبير ، هاني بن عبدهللا،
 ـ.ه1425ادسة ، جمادى اآلخرة ، السنة الس

الخطر  المفترض في المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية، مصر ،  جميعي ، حسن عبد الباسط،
 م.2010

 .  األمنية(، الموت الدماغى ، الرياض ، أكاديمية نايف العربية للعلوم 2001) الجندي ،إبراهيم ،

 ي ضوء النظام القانوني األردنيبيب في القطاع الخاص ف، المسؤولية المدنية للطالحياري ، أحمد حسن
 م.2005دار الثقافة للنشر ، عمان، األردن،  والجزائري 

، بحث منشور في مجلة ي الفقه اإلسالمياألمارات فالقضاء بالقرائن و   ،الدغيثر ، عبد العزيز بن سعد
 . ـه1426( السنة السابعة ، شوال ، ٢٢العدل  العدد )

 .م2007المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، : رايس محمد
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، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني ، رسالة ماجستير في القانون، جامعة مولود  سايكي، وزنة
 م.2011معمري، الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 15/289الشرح الممتع 
 .النشر ، الكويت، ذات السالسل للطباعة و الطبيب  مسؤولية( ، 1986. ) مدشرف الدين، أح

 (، األخطاء الطبية بين االلتزام و المسؤولية، عمان، المطابع التعاونية. 2000،)شريم، محمد

 م.1977، دروس في نظرية االلتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  شنب ، محمد لبيب

 ، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية. الصقير ، قيس إبراهيم

ولية الجنائية للطبيب، الرياض، ؤ انعكاستها على المس(، تحديد لحظة الوفاة و 2001) طه، محمود أحمد ،
 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

نة مقار  " دراسةالطبية، دنية الناشئة عن األخطاءالتعويض عن األضرار الب عاشور، عبد الرحمن أحمد،
القانون الوضعي" . مؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني ، جامعة اإلمام محمد بن سعود بين الشريعة اإلسالمية و 

 م.2011اإلسالمية، الرياض، السعودية، 

 .2/37،معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهية، دار الفضيلة ،  عبد المنعم ، محمود عبدالرحمن
، إثبات خطأ الممارس الصحي في الفقه اإلسالمي ، مجلة ن محمد بن سعد آل سعدالغامدي ، أحمد ب

 م.2015جامعة الملك خالد ،  جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية و الدراسات  اإلسالمية،
ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ، عبد العزيز بن فهد، األخطاء الطبية ،جامع، منصورالقباع

  م.2010،  الرياض

، النظام السعودي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب اإلسنان ،الرياض ، القحطاني، مفلح بن ربيعان
 هـ.1422السعودية، 

، المصادر غير اإلرادية لاللتزام، مكتبة الجالء الجديدة ، المنصورة ، مصر و قدوين ، حسن عبدالرحمن
 م.2004الطبعة  الثالثة، 

 .2/1106كي الكافي في فقه أهل المدينة، المال
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، (ون، مجلة النجاح لألبحاث) العلوم اإلنسانيةالقانت بالمعاينة والخبرة في الفقه و اإلثبا ،، جمالالكيالني
 م. 2016 ،فلسطين ،نابلس

، المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية في المملكة العربية السعودية ، رسالة  المالكي، رشا يعد
 . ـه1434د العزيز ، جدة ، جامعة الملك عب، ماجستير

 م.2000األدلة الجنائية ،الرياض ،  ، المقذلي عبد المحسن،  المعايضة ، منصور

 ،مركز الدراسات والبحوث الجنائية في اإلخطاء الطبية،، المسؤولية المدنية و المعايضة، منصور عمر
 م. 2004جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 http:// www. Moh/gov.saة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة نظام مزاولة المهن الصحي
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