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ممخص البحث:

 ملخص البحث :
إف المسؤولية الجنائية عف األخطاء الطبية تُ َعد مف المواضيع التي فَ َرضت نفسيا في ساحات
ِ
المجتمعي في وقتنا الحاضر  ،ويرجع
القضاء وطُ ِرحت عمى طاولة النقاش الفقيي وتْمقى االىتماـ ُ
وتنو ِعيا.
المرت َك َبة مف ِقَبؿ األطباء ُّ
ذلؾ إلى كثرة األخطاء ُ
ورغـ أف المشرع الميبي أقََّر جزاءات ليذه األخطاء في قانوف المسؤولية الطبية رقـ (1986 /17ـ)
وحدد شرط ممارسة العمؿ الطبي  ،إال أف ىذه األخطاء موجودة في الواقع العممي والقضائي ،
ولكي تقوـ المسؤولية عف ىذه األخطاء البد مف أركاف تُنبني عمييا ومعايير يتـ عمى أساسيا
تقديرىا حيث إف أغمب األخطاء الطبية تُرتكب بسبب اإلىماؿ والالمباالة والرعونة أحيانا وباإلضافة
إلى تحمؿ األطباء مف االلتزاـ األخالقي أو ضعؼ الوازع الديني.
ونجد أيضا تعدد صور المسؤولية الجنائية منيا ما يتعمؽ بمزاولة مينة الطب بدوف ترخيص وجريمة
إفشاء السر وجريمة تزوير الشيادات أو التقارير الطبية  ،ومنيا ما يتعمؽ بصحة المريض وسالمتو
الم َشِّرع
مثؿ اإلجياض  ،وجريمة امتناع الطبيب عف تقديـ المساعدة  ،وغيرىا مف الجرائـ  ،وقد أقر ُ
وشدد العقوبة في البعض منيا كجريمة اإلجياض وجرائـ تزوير
لكؿ ىذه الجرائـ جزاءات جنائية ّ
الوثائؽ في مجاؿ الميف الطبية والميف المساعدة.
الكممات المفتاحية { :المسؤولية الجنائية  ،عمؿ الطبيب  ،األخطاء الطبية}.
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 المقدمة :
وميػ ػزة عػػف بػػاقي المخموق ػػات بالعقػػؿ وقػػدرة االختي ػػار  ،وبالتػػالي أض ػػحى
خمػػؽ اهلل اإلنسػػاف ّ
اإلنسػػاف الكػػائف المنفػػرد الػػذي َي ِعػػي تص ػرفاتو ويسػػتطيع أف يحػػدد الص ػواب مػػف الخط ػ  ،وليػػذا ف ػ ف
غالبيػػة التش ػريعات الجنائيػػة تََبَّنػػت مػػذىب حريػػة االختيػػار فػػي المسػػؤولية الجنائيػػة عمػػى اعتبػػار أف

اإلنسػػاف لػػو حريػػة االختيػػار وىػػي المقػػدرة عمػػى المفاضػػمة بػػيف البواعػػث المختمفػػة وتوجيػػو اإلرادة وفقػاً
ألحػػدىا  ،وعمػػى ذلػػؾ فػ ف الجػػاني كػػاف فػػي ُو ْسػػعو أف يختػػار بػػيف الطريػػؽ المطػػابؽ لمقػػانوف والطريػػؽ
المخػالؼ لػػو  ،مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار أف التشػريعات الجنائيػػة اىتمػػت بالحالػػة الخطػرة ومعالجتيػػا
بالتدابير االحت ارزية في حالة عدـ مسؤولية صاحبيا جنائياً أو مسؤوليتو مخففة.
وحتػػى تقػػوـ المسػػؤولية الجنائيػػة لمجػػاني البػػد وأف يثبػػت ب ػ ف الجػػاني قػػد ارتكػػب خط ػ ألف الخط ػ ىػػو
س ػػبب لقي ػػاـ المس ػػؤولية الجنائي ػػة عواذا انع ػػدـ ف ػػال يسػ ػ ؿ الفاع ػػؿ ع ػػف الفع ػػؿ .والخطػ ػ ال ػػذي ى ػػو الفع ػػؿ
الم َش ِّػرع أو مػا نيػى عنػو  ،وىػو إمػػا أف
المخػالؼ لمقػانوف الػذي يقػوـ فيػو الجػاني بمخالفػة مػا أمػر بػو ُ
يكوف عمدياً أو غيػر عمػدي  ،ويتحقػؽ األوؿ عنػدما يريػد الفاعػؿ الفعػؿ والنتيجػة أي أف يتػوافر لديػو
الج ْرمي في ارتكاب الفعؿ  ،ك ف يتعمد الجاني إزىاؽ روح إنسػاف عمػى قيػد الحيػاة كػ ف ي ُػدس
القصد ُ

لو السُّـ في الطعاـ.

وأمػػا الخطػ العيػػر عمػػدي فػ ف الوقػػوع فيػػو يتحقػػؽ عنػػدما يريػػد الفاعػػؿ الفعػػؿ فقػػط دوف أف يقصػػد أي
نتيجة مف النتائج التػي سػتترتب عمػى الفعػؿ  ،ومثػؿ ذلػؾ جػرائـ القتػؿ الخطػ كػ ف يقػوـ أحػد األطبػاء
ب جراء إحػد العمميػات الجراحيػة ألحػد المرضػى فيقطػع أحػد األوردة الدمويػة لممػريض ويتسػبب بيػذا
الخط في موتو.
وفي ضبط عمؿ الطبيب الذي ىو مناط الخط الطبي فيمكف القوؿ  :أنو النشاط الذي يتفؽ في
كيفيتو وأصوؿ مباشرتو مع القواعد المقررة في عمـ الطب واألصوؿ العممية المرتبطة بو وييدؼ إلى
ِ
تخميص الشخص مف
شفاء المريض  ،واألصؿ في العمؿ الطبي أف يكوف ِعالجياً أي ييدؼ إلى
مرضو أو تخفيؼ ِح َّدتِو أو تخفيؼ آالمو  ،ولكف ِ
الفقو يميؿ إلى اعتبار الممارسات التي ترِمي إلى
الكشؼ عف أسباب المرض أو الوقاية منو وكؿ نشاط أو وسيمة تتصؿ بالعمؿ الطبي كاستخداـ
الكيرباء واألشعة ىي مف ضمف األعماؿ الطبية.
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كما ُيعرؼ العمؿ الطبي مف ِقبؿ بعض الفقياء ب نو كؿ نشاط ِ
يرد عمى جسـ اإلنساف أو نفسو
ويتفؽ في طبيعتو وكيفيتو مع األصوؿ العممية والقواعد المتعارؼ عمييا نظرياً وعممياً في عمـ

صد الكشؼ عف المرض وتشخيصو وعالجو ،
ص َّرح لو قانوناً بو  ،بِقَ ْ
الطب ويقوـ بو طبيب ُم َ
لتحقيؽ الشفاء أو تخفيؼ آالـ المرض أو الحد منيا أو منع المرض  ،أو ييدؼ إلى المحافظة عمى

وعرفو
صحة األفراد  ،أو تحقيؽ مصمحة اجتماعية بشرط توافر رضاء مف يجري عميو ىذا العمؿ َّ ،
البعض اآلخر عمى أنو كؿ نشاط يتفؽ في كيفيتو وظروؼ مباشرتو مع القواعد المقررة في عمـ
الم ْج َر العادي لألمور إلى شفاء المريض.
الطب ويتجو في ذاتو وفؽ َ

وأما مف الناحية التشريعية فمـ تتطرؽ أغمب التشريعات لمتعريؼ بالعمؿ الطبي كالتشريع الفرنسي

حيث إف قانوف الصحة العامة الصادر في ( 24ديسمبر 1945ـ) و َّ
المعدؿ بالقانوف الصادر في
(أكتوبر 1953ـ) ِ
شمؿ العمؿ الطبي مرحمَتَي الفحص والتشخيص ؛ عواف كاف لـ ُينص صراحة
عمى ذلؾ .أما التشريع ِ
المصري فيو أيضا لـ ُيورد تعريفاً أو مفيوماً لمعمؿ الطبي  ،عواف كاف قد
أشار إليو ِ
ضمنياً في سياؽ النص الخاص بشروط مزاولة العمؿ الطبي  ،وىذا ما نصت عميو
المادة األولى مف القانوف رقـ ( )415لسنة (1954ـ) المعدؿ في ش ف مزاولة مينة الطب  ،والذي
يشمؿ التشخيص والعالج العادي والجراحة ووصؼ األدوية وأي عمؿ طبي آخر.
بت فييا توضيحا لممفيػوـ بػيف العمػد والخطػ فػي توجيػو االرادة ،
وت سيسا عمى ىذه التوطئة التي قار ُ
فيمػػا يخػػص األعمػػاؿ الطبيػػة نطػػرح موضػػوعة  :المسػػؤولية الجنائيػػة لمطبيػػب عػػف األخطػػاء الطبيػػة ،

ِ
ِّف األىمية واإلشكالية التي تتعمؽ بيا.
لُن َبي َ
 أهمية البحث :

أس َسو وشروطو
الشؾ أف مسؤولية الطبيب الجنائية عف األخطاء الطبية ىي عمؿ قانوني لو ُ

وأسباب موضوعية ُيبنى عمييا يمكف تمخيصيا أىمية في النقاط التالية :
 .1بياف األساس القانوني إلباحة العمؿ الطبي.
 .2بياف شروط العمؿ الطبي.

 .3بياف المسؤولية الجنائية عف الجرائـ الواردة في قوانيف مزاولة المينة.
 .4ارتفاع نسبة الوفيات بسبب األخطاء الطبية.
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 .5االستعالؿ العير مشروع لمينة الطب.
 .6تياوف والمباالة مف األطباء ومساعدييـ في المؤسسات االستشفائية.
 .7حساسية الموضوع نتيجة اتصالو الوثيؽ بجسـ اإلنساف.
 إشكالية البحث :
يمكػف ضػػبط إشػػكالية البحػث وذلػػؾ ببيػػاف متػى تكػػوف المسػػؤولية الجنائيػة لمطبيػػب قائمػػة ؛ وىػػي
كػػذلؾ إذ البػػد لألمػػر فػػي إقرارىػػا مػػف أف يثبػػت بػ ف الطبيػػب قػػد ارتكػػب خطػ ؛ ألف الخطػ ىػػو سػػبب
لقياـ المسؤولية الجنائية  ،عواذا انعدـ الخط .
فػػال يسػػاؿ الفاعػػؿ عػػف الفعػػؿ  ،وىػػو األمػػر فيػػو بػػيف أمػريف  :إمػػا أف يكػػوف عمػػدياً أو غيػػر عمػػدي ،
وىػػذا يتطمػػب اإلجابػػة عػػف التسػػاؤالت التاليػػة  :مػػا ىػػي أحكػػاـ المسػػؤولية الجنائيػػة لمطبيػػب  .ومتػػى
تتحقػػؽ ىػػذه المسػػؤولية  .وعمػػى أي أسػػاس يػػتـ تحديػػد نطػػاؽ المسػػؤولية الجنائيػػة ومػػا ىػػي الجػرائـ
المرتبة لمسؤولية الطبيب الجنائية أثناء عممو .
ُ
 منهج البحث :

سػػيتـ االعتمػػاد عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي لمتحميػػؿ العممػػي لمختمػػؼ النصػػوص القانونيػػة ،
وكػػذلؾ سػػيتـ مقاربػػة موضػػوع مسػػؤولية الطبيػػب الخطئيػػة اعتمػػادا عمػػى المػػنيج المقػػارف  ،وىػػذا مػػف
منطمػػؽ البحػػث فػػي ذات الموضػػوع لػػد مختمػػؼ التشػريعات المقارنػػة واالسػػتفادة مػػف تقػػدميا فػػي ىػػذا
السياؽ الياـ والمتجدد.
 االطار النظري لمبحث :
ػت لموضػػوعو فػػي مطمبػػيف  :خصصػػت
ػدت التقسػػيـ الثنػػائي فػػي ىػػذا البحػػث ؛ وعرضػ ُ
لقػػد اعتمػ ُ

ػرحت ":المسػؤولية الجنائيػة
األوؿ  ،لتناوؿ ":عناصػر المسػؤولية الجزائيػة لمطبيػب"  ،وفػي الثػاني  ،ش ُ

لمطبيػب عػػف الجػرائـ المنصػوص عمييػػا فػػي قػانوف المسػػؤولية الطبيػػة وقػانوف العقوبػػات الميبػػي" .وفػػي
ت االستنتاجات والتوصيات المستخمصة مف البحث.
ض ِم َن ْ
الخاتمة لو ُ
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 المطمب األول :
عناصر المسؤولية الجنائية لمطبيب ..
أى ػ ٌؿ ليػػذه المسػػؤولية بحيػػث يكػػوف متمتعػػا
لقيػػاـ المسػػؤولية الجنائيػػة يجػػب أف يكػػوف الشػػخص ْ

بممَ َكػ ِػة اإلدراؾ الػػذي ىػػو مظيػػر الػػوعي والفيػػـ بػػنص المػػادة ( )62عقوبػػات ليبػػي ،1وممكػػة االختيػػار
َ
ال ػػذي ى ػػو مظي ػػر الجريم ػػة وم ػػف نت ػػائج اش ػػتراط ذل ػػؾ ع ػػدـ مسػ ػػائمة فاق ػػد اإلدراؾ واالختي ػػار جنائيػ ػاً
الم ْك َره.
كالمجنوف و ُ

وبمػا يعنػػي أف المسػؤولية الجنائيػػة لمشػخص الطبيعػػي ىػي أىميػػة اإلنسػاف العاقػػؿ الػواعي ألف يتحمػػؿ
جزاء العقاب نتيجة اقتراؼ جريمة مف الجرائـ التي نص عمييا القانوف .فقياـ الجريمة ال يؤدي حتما

قرر قانوناً  ،إال إذا أثبت القاضي مسؤولية مرتكبيا الجنائية  ،فالمسؤولية الجنائيػة ال
الم َّ
إلى العقاب ُ
تقوـ إال بتوافر شرطيف وىما  :الخط واألىمية  ،والخط سواء كاف الخط العمدي أو غير العمدي ،
واألىمية ىي قدرة الشخص عمى فيـ ما يقوـ بو مف التصرفات.
وبناء عميو ف ف الطبيػب يخضػع لممسػاءلة الجنائيػة فػي حالػة اقت ارفػو أفعػاؿ ُم َج َّرَمػة قانونػاً أثنػاء ت ديػة
نشاطو الطبي  ،والمسؤولية الجنائية لمطبيب تقوـ عمى عنصريف وىمػا  :منػاط األىميػة عنػد الطبيػب
والمسؤولية الجنائية عنيا وندرسيما في (الفرع األوؿ)  ،ومف ثػـ نتعػرض فػي (الفػرع الثػاني) لشػروط
العمؿ الطبي.
 الفرع األول :

أهمية الطبيب ومسؤوليته بناء عميها ..

إف شخص الطبيب كفرد طبيعي ىو أوال إنساف  ،ومناط األىمية الجنائية في ُم َك ِّونِو كجاني ،

وىي تحديدا حالتو النفسية في قياـ الخط الطبي  ،وتعتد التشريعات الجنائية في ذلؾ بالتوافر لد

ىذا األخير لممَ َكة االرادة عوادراؾ النتائج العقابية ألفعالو الخطئية سواء أكانت عمدا أو عمى سبيؿ
الخط غير العمدي .أي البد مف توافر قوة الشعور واالرادة طبقا لممادة ( )62عقوبات ليبي.
تم ُّكف الجاني مف إتياف فعمو عف رؤية
كما يعتد بجممة مف الظروؼ التي مف ش نيا أف تحوؿ دوف َ
ودراية باألمر ؛ وىذا ما وقع الت صيؿ فيو مف ِقَبؿ الفقو مع ما ُي ْع َرؼ  :بماىية االرادة واالدراؾ عند

الطبيب (أوال) ،ومف ثـ نتبيف أنواع المسؤولية الجنائية لمطبيب عف فعمو الشخصي وعف فعؿ العير (ثانيا).
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 أوال  :ماهية اإلرادة واالدراك لدى الطبيب :
إف الجاني  -وىو ىنا الطبيب لحظة وقوعو في الخط  -يجب أف ي تي "فعمتو عف إرادة ُحرة عوادراؾ
يصدر
تاـ وتمييز  ،والقصد مف االرادة ىي قوة نفسية تتحكـ في سموؾ اإلنساف فيي نشاط نفسي
ُ
وع ٍي عوادراؾ بيدؼ بموغ غرض معيف  ،بينما االدراؾ ىو انصراؼ النية إلى مخالفة النص
عف ْ

الجنائي  ،ومف ثَ َّمة ُيفيَـ أف المقصود باإلدراؾ في المادة الجنائية ليس اقتراؼ الخط الجنائي ،

عوانما القدرة عمى اقتراؼ ذلؾ .ونتوسع أكثر ونتقصى المقصود باإلرادة واالدراؾ في شخص الطبيب

عندما يمارس عممو الطبي.
 .1اإلرادة لدى الطبيب :
المقص ػػود ب ػػاإلرادة ى ػػي تم ػػؾ الق ػػدرة والق ػػوة النفس ػػية الت ػػي يس ػػتطيع بي ػػا الش ػػخص ال ػػتحكـ ف ػػي نش ػػاطو
العضػػوي أو النفسػػي والسػػيطرة عميػػو ب ػ ف يس ػمُؾ سػػموكا معينػػا أو يمتنػػع عنػػو  ،ىػػذه القػػدرة أو القػػوة
النفسية ال تتوفر إال مف بمغ سف النضج(.)2
الم َج َّػرـ قانونػاً ،3أو اتجػاه إرادتػو إلػى امتنػاع عػف إنقػاذ
والطبيب تتجو إرادتو إلى أداء عمؿ أو إتياف الفعػؿ ُ

المريض وىذا يعتبر إخالؿ بالواجب القانوني بقصد مضرة العير وىػذه اإلرادة حػرة أي أنػو يتمتػع بعنصػر
االختيار في إتياف ىذا الفعؿ المجرـ أو تركو(.)4
 .2ماهية اإلدراك لدى الطبيب :
اإلدراؾ ىػػو تمػػؾ الممكػػة العقميػػة التػػي تؤىػػؿ اإلنسػػاف وتجعمػػو قػػاد اًر عمػػى أف يعمػػـ باألشػػياء وطبيعتيػػا
ويعرفيا ويتوقع اآلثار التي مف ش نيا إحداثيا  ،أي تجعمو قاد اًر عمى اإلحاطة باألمور وفيـ الماىية
الحسية وتمييز المعاني والمفيومات الذىنية.
فقػػد حكػػـ بمسػػؤولية الطبيػػب لعػػدـ ِ
إلمامػػو بالمعمومػػات الضػػرورية لممارسػػة مينتػػو  ،ولػػذا ُيسػ ؿ إذا لػػـ
يمارس ىذه المينة بحذر أو احتياط تفرضو عميو أصوؿ المينػة  ،ولػذا يسػ ؿ الطبيػب جنائيػاً إذا قػاـ

ب جراء عممية خطيرة وىو يدرؾ أنيا غير الزمػة لحالػة المػريض أو ارتكػب تقصػي اًر أو إىمػاالً أو فػي
حالة عدـ احتراـ واجباتو المينية مع العمـ بيا.

حقوق الطبع محفوظة للمجلة

25

© Copyright for the journal

العدد الثالث
يناير

January

مجلة الريادة للبحوث واألنشطة العلمية
Al-Riyadah Journal For Researches
And Scientific Activities

 ثانيا  :أنواع المسؤولية الجنائية لمطبيب :
الطبيب مسؤول عن األطباء والمساعدين الذين استعان بهم في العالج أو العمل الجراحي مثل طب
األشعة والتخدير  ،وقد تكون حاالت ُيعفَى فيها الطبيب من المسؤولية أو تكون نسبتها متفاوتة مما
يجعل المسؤولية عن األخطاء الطبية تتأرجح بين الفعل الشخصي لمطبيب  ،وفعل الغير في حالة

العمل كفريق طبي أو االحالة إلى استشاري من قبمه.

 .1مسؤولية الطبيب عن فعمه الشخصي :
أخ َّػؿ الطبيػب
الطبيب ُم َمزـ ببذؿ العناية واليقظة في حدود األصػوؿ المفروضػة فػي مينػة الطػب فػ ذا َ
بواجبػػو تجػػاه مر ِ
يض ػػو ف نػػو يكػػوف ق ػػد ارتكػػب خط ػ ِ
يوج ػػب المسػػاءلة الجنائيػػة  .ويتمث ػػؿ فػػي امتن ػػاع
الطبيب عف تقديـ مساعدة أو عالج لممريض  ،واالمتناع ىو ذلؾ السموؾ السَّػمبي الػذي يتحػوؿ إلػى
أوجػوٌ مختمفػة بحسػب االتجاىػات
عمؿ إجرامي يمكف مساءلة المتورط فيو جنائياً  ،وىذه المس لة ليػا ُ

المعتنقة في التشريعات المقارنة.

الم َش ِّػرع الج ازئػري لػـ يكتفػي بفػرض تقػديـ المسػاعدة عمػى األطبػاء لعمػؿ السػمطات المختصػة مػف
فمثال ُ
ونة عمى وجو الخصػوص ِطبيػاً لتنظػيـ اإلغاثػة إال فػي حػاالت
الم ُع َ
أجؿ حماية الصحة العمومية وتقديـ َ
اسػػتثنائية كحالػػة الحػوادث والكػوارث العامػػة  ،مثممػػا فعػػؿ التشػريع ِ
المصػػري بػػؿ أوجػػب عمػػى الطبيػػب أف
الم َش ِّػرع
ُي ْس ِع َ
ؼ المريض الذي يواجو خط ًار وشيكًا أو أف يت كد مف تقديـ العالج الضروري لو ولقد ذىب ُ

المصػػري إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ جػػاعالً مسػػؤولية الطبيػػب تشػػمؿ حتػػى األشػػخاص المحػػروميف مػػف الحريػػة
باعتبارىـ جزءًا مف مكونات المجتمع يمكف إعادة ت ىيميـ عوادماجيـ اجتماعيًا بحسب المعاممة العقابية.
وىنػػا اسػػتنادا إلػػى الفك ػرة األخالقيػػة توجػػب عمػػى األطبػػاء االسػػتجابة لممرضػػى الػػذيف يقصػػدونيـ  ،إذ أف
تحصػػيميـ العممػػي مػػنحيـ صػػفة الطبيػػب بعػػرض خدمػػة الفػػرد والمجتمػػع  ،وفق ػاً لمػػا تقتضػػيو الحالػػة ،
والتنصؿ مف ىذه الوظيفة قد يتمثؿ في امتناع الطبيب عف تقديـ المعالجة ومػف ثػـ اعتبػاره خطػ موجبػاً
لمسػػؤوليتو ويكػػوف الت ازمػػو ببػذؿ عنايػػة تقتضػػي جيػػوداً صػػادقة يقظػػة تتفػػؽ مػػع األصػػوؿ المسػػتقرة فػػي عمػػـ
الطب.

ويستثنى مف ذلؾ إجراء الطبيب لمعمميات الجراحية إذا لـ يتفؽ إجراؤىا مع قناعتػو الضػميرية أو مػع
اجتيػػاده الطبػػي  ،ففػػي ىػػذه الحالػػة ال يقتضػػي مؤاخػػذة الطبيػػب الممتنػػع بسػػبب امتناعػػو إذا عوقػػب
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الطبيب ف نو يعاقَب عمى مج ِ
ػرد امتنػاع عػف إسػداء العػوف بصػرؼ النظػر عػف النتيجػة التػي وقعػت ،
ولو رجعنا إلى القواعد العامة لمساءلة الطبيب بسبب االمتنػاع عػف العػالج لتعػيف عمػى المػريض أف
يثبت الضرر الذي لحقو جراء ىذا االمتناع .
كما يجب أف يثبت عالقة السببية بيف ىػذا االمتنػاع الػذي يعػد خطػ والضػرر الػذي ِ
لحػؽ المػريض ،
َُ
ف ساس مساءلة الطبيب عمى فعؿ االمتنػاع عػف تق ِ
ػديـ العػالج لممػريض الػذي يقصػده مػرتبط بتحقيػؽ
الضرر عف ىذا االمتناع (.)5
 .2المسؤولية الجنائية لمطبيب عن فعل الغير :
وىذا العير الذي تترتب مسؤولية الطبيب عنو ؛ ىو أحد إثنػيف  :إمػا مسػؤوليتو عػف فعػؿ ِ
وكيمِػو  ،أو
مسػػؤوليتو عػػف فعػػؿ العيػػر  ،ففػػي الحالػػة األولػػى  :ف نػػو تقػػوـ المسػػؤولية الجنائيػػة لمطبيػػب عػػف فعػػؿ
ِ
وكيمػػو  ،وذلػػؾ فػػي حالػػة قيػػاـ الطبيػػب المعػػالج ب حالػػة الم ػريض نظ ػ اًر لحالتػػو الصػػحية عمػػى طبيػػب
اختصاصي ليوضح العموض عوافادتو بنتائج دقيقة فينا يكوف الطبيب المعػالج ىػو المسػؤوؿ ألنػو لػو
كامػػؿ حريتػػو فػػي األخػػذ بنتػػائج واستشػػارة الطبيػػب اآلخػػر أو رفضػػيا  ،ففػػي حالػػة رفضػػو لممشػػورة مػػف
ذلؾ الطبيب يجب عميو أف يوضح ذلؾ لممريض أو ذويو  ،أو عميو االنسحاب مف المعالجة.
وبالتالي ف ف مسؤولية الطبيب عف فعؿ وكيمو ال تتحقؽ إذا كاف الذي اختاره كوكيػؿ يحمػؿ مػؤىالت
عممية جيدة لممارسة مينة الطب  ،ولـ يصدر منو أي خط تجػاه المػريض  ،ولكػف المسػؤولية تثػور
إذا اختػػار الطبيػػب وكيمػػو دوف انتبػػاه أو بصػػورة مخالفػػة لمقػػانوف  ،وفػػي ىػػذه الحالػػة تكػػوف مسػػؤولية
الطبي ػػب الموك ػػؿ مس ػػؤولية شخص ػػية ول ػػيس مس ػػؤولية ع ػػف فع ػػؿ العي ػػر أو الت ػػابعيف ل ػػو  ،وذل ػػؾ ألف
الم َو ّكؿ أف يختػار وكػيال عمػى درجػة مػف
االختيار قد وقع عمى أساس الخط ألنو كاف عمى الطبيب ُ
الت ىيؿ العممي والكفاءة المينية .
وفي الحالة الثانية  :ف ف المسؤولية الجنائية لمطبيب عف فعؿ العير ؛ عندما تقتضي الحالة الصحية
لمم ػريض  ،االسػػتعانة ب شػػخاص آخ ػريف مػػف الفريػػؽ الطبػػي  ،وأيض ػاً ت ػ ثُّر القطػػاع الطبػػي بالتقنيػػات
الحديثة نتَ َج عنو ظيور ما يسمى بالعالج عف بعد  ،وتقوـ ىذه المسؤولية إما لخط الفريؽ الطبي ،

إذ قد يتطمب عالج المريض العمؿ الطبي الجماعي  ،وخاصة في مجاؿ الجراحة حيث يتدخؿ فييـ
الطبيب المناوب والجراح ومساعده.
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ففػي ىػػذه الوضػػعية ُيعػػد الجػراح رئيسػػا لمفريػػؽ الػػذي يعمػػؿ تحػػت إمرتػػو فيػػو ُيػػدير وينسػػؽ كػػؿ أنشػػطة
مس ِ
ػاعِديو  ،وغالبػػا ال يعػرؼ المػريض إال الطبيػب الجػراح ؛ ونظػ ار لمتفػاؽ القػػائـ بينيمػا فػ ف الجػراح
ُيس ؿ تعاقديا في مواجية المريض عف الخط الذي يرتكبو أفػ ارد مجموعتػو مػف ممرضػيف ومسػاعديف
 ،وفػي ذلػػؾ لقػد قضػػى االجتيػاد القضػػائي الفرنسػي بقيػػاـ مسػؤولية الجػراح عػف عمػػؿ الممػرض الػػذي
الجػ َّػراح ال تَ ْح ُجػػب ُمطمقػػا مسػػؤولية كػػؿ فػػرد مػػف أفػراد
يعمػؿ تحػػت مراقبتػػو المباشػرة  ،إال أف مسػػؤولية َ

الفري ػػؽ الطب ػػي  ،فػ ػ ف ك ػػؿ عض ػػو م ػػف أعض ػػاء الفري ػػؽ يك ػػوف مسػ ػئوال شخص ػػيا إذا تس ػػبب بالض ػػرر
لممريض ويكوف لممريض أف يرجع عميو مباشرة عمى أساس المسػؤولية التقصػيرية بسػبب عػدـ وجػود
عقد يربطو بالمريض.

عواذا أمػػر الطبيػػب المسػػاعد لػػو بعمػػؿ صػػحيح فػػي حػػد ذاتػػو ولكػػف تنفيػػذه مػػف طػػرؼ ىػػذا األخيػػر كػػاف
بطريقة سيئة  ،ف ف الخط ُينسب إلى الطبيب وذلؾ في األحواؿ التي توجب عمػى الطبيػب أف يكػوف
حاض ػ ار عنػػد تنفيػػذ األمػػر مػػف المسػػاعد  ،وبطبيعػػة الحػػاؿ إذا كػػاف الممػػرض قػػد نفػػذ أوامػػر خاطئػػة

لمطبي ػػب ف ن ػػو ال يرتك ػػب خطػ ػ يسػ ػ ؿ عن ػػو  ،ب ػػؿ الض ػػرر ى ػػو ال ػػذي يسػ ػ ؿ عن ػػو الطبي ػػب المخطػ ػ .
المخػ ِّػدر إال إذا كػػاف ىػػو الػػذي اختػػاره وذلػػؾ ألنػػو لػػيس
فالطبيػػب الجػراح ال يسػ ؿ عػػف عمػػؿ الطبيػػب َ
لديو سمطة التوجيػو عميػو  ،وقػد عبػرت محكمػة الػنقض الفرنسػية عمػى تبنػي حكػـ محكمػة االسػتئناؼ

ِّسػػة
فػي دعػػو أقيمػػت عمػى الطبيػػب الجػراح والمخػػدر ب َّػرأت فيػػو الجػراح وأدانػت الطبيػػب المخػ ِّػدر مؤس َ
ذلؾ عمى إخاللو بالتزاـ يقتضي متابعة حالة المريض حتى استفاقتو مف العممية.)6(.

وفي حالة مسؤولية الطبيب عػف بعػد  :فػ ف التطػور الحػديث فػي مجػاؿ التقػدـ العممػي والمعمومػاتي ،
أثر عمى القطاع الطبي في المجوء إلى التقنيات الحديثػة خاصػة بالنسػبة لألطبػاء فػي البمػداف الناميػة
مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات الطبية والبرامج الخاصة بممارسػة الرعايػة الصػحية بسػرعة كبيػرة
وأضمف تقنيا.
وتتمثػػؿ تكنولوجيػػا الطػػب عػػف بعػػد فػػي  -التشػػخيص  ،والج ارحػػة عػػف بعػػد -بحيػػث تجػػر العمميػػات
الجراحية عف طريؽ الفيديو أو اإلنسػاف اآللػي مػف أمػاكف متباعػدة لتسػييؿ االستشػارات فػي الحػاالت
الطارئ ػػة  ،وحس ػػب اس ػػتطالعات الػ ػرأي فػ ػ ف أغم ػػبيـ يعارض ػػوف اس ػػتخداـ الروب ػػوت إلجػ ػراء العممي ػػة
الجراحية عف بعد ويمارس الطب مف حيث نقؿ المعمومات عبر طريقتيف :
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الطريقة األولى  :يتـ بنقؿ متزامف لمعمومات " صوت  ،صورة " بحيث يكوف االتصاؿ والتفاعػؿ فػي
الوقت المتزامف بيف الطبيػب ومريضػو مػف جيػة  ،واالستشػاري مػف جيػة أخػر بيػدؼ الوصػوؿ إلػى
تشػػخيص سػػميـ لحالػػة الم ػريض .أمػػا الطريقػػة الثانيػػة  :يػػتـ بنقػػؿ غيػػر مت ػزامف لممعمومػػات حيػػث أف
الطبيػػب يقػػوـ بنقػػؿ وتوصػػيؿ المعمومػػات الطبيػػة إلػػى مواقػػع متخصصػػة مػػف أجػػؿ فيػػـ أفضػػؿ لحالػػة
بالم َش ّرع إلى تعػديؿ قانونػو كمػا فعػؿ المشػرع الفرنسػي بتعػديؿ
المريض  ،وىذه التقنيات الحديثة تدفع ُ
قانوف الصحة العامة.

ففػػي ىػػذه الحالػػة نسػػبة الخط ػ الطبػػي تظيػػر أكثػػر تعقيػػدا فػػي الطػػب  ..ويطػػرح س ػؤاؿ ىػػؿ يمكػػف أف
نسب الخط لمطبيب إذا أىمؿ األخذ برأي الطبيب الموجود عف بعد  .ما يمكف الجزـ بو أف القرار
ُي َ

الصادر مف المحكمة الفرنسية في ( 26أيار 1936ـ) يوجب عمػى الطبيػب بمعالجػة المػريض طبقػا
ألح ػػداث المعطي ػػات العممي ػػة .أم ػػا ف ػػي الج ازئ ػػر فانطبق ػػت فح ػػوص الط ػػب ع ػػف بع ػػد م ػػع مستش ػػفيات
الجنػ ػػوب  ،تنطمػ ػػؽ مستشػ ػػفيات الجنػ ػػوب فػ ػػي إج ػ ػراء فحػ ػػوص طبيػ ػػة عػ ػػف بعػ ػػد بينيػ ػػا وبػ ػػيف الم اركػ ػػز
االستشفائية الموجودة بالشماؿ  ،مع تمؾ الموجودة بالجنوب.)7(.
 الفرع الثاني :
المو ِجبة لممسؤولية الجنائية عن العمل الطبي ..
الشروط ُ

يمكف إجماؿ الشروط الموجبة لممسؤولية الجنائية في عمؿ الطبيػب إذا وقػع فػي خطػ أثنائػو
إلى مجموعتيف  :الشروط القانونية وتتمثؿ في  :الترخيص القانوني ورضا المريض بالعالج (أوال) ،
والشروط الموضوعية وتتمثؿ في  :قصد العالج واتباع األصوؿ العممية والمينية عند ممارستو عمى
المريض (ثانيا).
 أوال  :الشروط القانونية (الشكمية) :
الم َسػ ِّػوغات القانونيػػة التػػي يتطمػػب الحصػػوؿ عمييػػا كػ ٍ
ذف لمزاولػػة
ونقصػػد بالشػػروط الشػػكمية ىػػي تمػػؾ ُ
ِ
ػرخيص القػانوني لمزاول ِػة مينػة
مينة الطب  ،وىي شروط تتعمؽ بالطبيب فالبد مف حصػولو عمػى الت
الطب كما نصَّت عمى ذلؾ المػادة الثانيػة مػف القػانوف رقػـ (19886 / 17ـ)  ،والبػد لػو مػف رضػاء
نصت الفقرة (ب) مف المادة السادسة مف قانوف المسؤولية الطبية الميبي.
المريض لمباشرة عالجو كما َّ
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ِ
لمممارس :
 .1الترخيص القانوني
حضػػر ممارس ػػة أي عمػػؿ مػ ػف أعم ػػاؿ
َّ
نصػػت الم ػػادة الثانيػػة م ػػف القػػانوف رق ػػـ (1986/17ـ) عم ػػى ْ
المين ػػة الطبي ػػة والمي ػػف المرتبط ػػة بي ػػا ب ػػدوف ت ػػرخيص ب ػػذلؾ م ػػف الجي ػػات المختمف ػػة  ،كم ػػا ال يج ػػوز

َّ
لممرخص لو مزاولة المينة إال في حدود تخصصو المرخص لو بو  ،وال يسري ذلؾ فػي حالػة مػا إذا
لػػـ يوجػػد أخصػػائي أو كػػاف ىنػػاؾ خطػػر عمػػى حيػػاة المػريض  ،عواذا مػػارس الشػػخص مينػػة الطػػب أو
أحد الميف المرتبطة بيا بدوف ترخيص بذلؾ ف نو ُيسػ ؿ طبقػا لمقواعػد العامػة  ،سػواء تحقػؽ العػرض
المجنِي عميو أو لـ يتحقؽ.
الذي قصده بشفاء َ
وال تمتنع مسؤولية الطبيب عند مزاولة المينة دوف ترخيص إال إذا توافرت حالة الضرورة بشروطيا

اعي أنو
القانونية  ،كما يس ؿ المخالؼ لمزاولتو مينة الطب دوف الحصوؿ عمى ترخيص بذلؾ  ،وير َ
ال يكفي لمترخيص بمزاولػة مينػة الطػب مجػرد الحصػوؿ عمػى الدرجػة العمميػة أو الجامعيػة أو مؤىػؿ

عممػػي فػػي مسػػتواه مػػف إحػػد

الجامعػػات الميبيػػة أو إحػػد

الجامعػػات المعتػ َػرؼ بيػػا  ،عوانمػػا يشػػترط

فػػػوؽ ذلػػػؾ أف تت ػ ػوافر األوضػػػاع القانونيػػػة الالزمػػػة توافرىػ ػػا فػػػي م ػػف ي ػ ػزاوؿ إحػ ػػد

الميػػػف الطبيػ ػػة

والترخيص بذلؾ مف الجيات المختصة في الدولة (.)8
 .2رضاء المريض بالعالج :
ىذا ما نصَّت عميو الفقرة (ب) مف المادة السادسة مػف قػانوف المسػؤولية الطبيػة الميبػي حيػث يحظػر
ممارسة األعماؿ الطبية دوف رضاء المريض أو دوف رضػاء المسػؤوؿ عنػو قانونػا إذا لػـ يكػف ارشػدا
 ،وقػػد يكػػوف ىػػذا الرضػػاء ص ػريحا وقػػد يكػػوف ضػػمنيا ُيسػػتفاد مػػف ظػػروؼ الحػػاؿ .كمػػا ال يشػػترط أف
الم َش ِّػرع خػالؼ ذلػؾ فػي
يكوف الرضاء صاد ار في شكؿ معيف كاشتراط الموافقػة الكتابيػة مػا لػـ يقػرر ُ
قانوف المسؤولية الطبية أو غيره مف التشريعات النافذة.

وبيذا الخصوص قضى قانوف المسؤولية الطبية رقـ ( 17لسنة 1986ـ)  ،مػف أنػو ال يجػوز إجػراء
العمميات الجراحيػة إال بم ارعػاة أف تكػوف ىنػاؾ موافقػة كتابيػة عمػى إجػراء العمميػة المػادة العاشػرة فػي
الفقرة (د)  ،وقضى كذلؾ مف أنو ال يجوز المسػاس بجسػـ إنسػاف أو نقػؿ عضػو أو جػزء منػو مػا لػـ
يكف ذلؾ بموافقتو الخطية في المادة ( )15مف نفس القانوف.
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كما ال يجوز إرغاـ شخص عمى إعطػاء كميػة مػف دمػو بػنص المػادة ( )21مػف نفػس القػانوف .غيػر
أنػو يسػػتعني فػي رضػػاء المػريض فػػي الحػاالت التاليػػة  :الحالػة األولػػى  ،إذا كانػت حالػػة المػربض ال
تسػػمح بػػالتعبير عػػف حالتػػو .وفػػي ىػػذه الحالػػة يمػػارس الطبيػػب حقػػو فػػي العػػالج اسػػتنادا إلػػى حالػػة
الضرورة  ،وذلؾ بنص المادة السادسة الفقرة (ب)  ،وبنص الفقػرة (د) مػف المػادة ( )10مػف القػانوف
رقـ (1986 /17ـ).
وأما الحالة الثانية  ،فيػي أف تقػرر لجنػة َّ
ػض المػريض لمعػالج يسػبب لػو مضػاعفات يتعػذر أو
أف َرْف َ

يص ػػعب معي ػػا الع ػػالج مني ػػا ب ػػنص الم ػػادة السادس ػػة  ،أو تق ػػرر نف ػػس المجن ػػة أف العممي ػػة الجراحي ػػة
ضرورية ومستعجمة وكاف الحصوؿ عمى الموافقة متعذ ار بػنص المػادة ( )10مػف ذات القػانوف محػؿ
الدراسة  ،وواضح أف تػدخؿ الطبيػب فػي ىػذه الحالػة يكػوف بِنػاء عمػى تػوافر الشػروط القانونيػة لحالػة
الضرورة.
والحالة الثالثة  ،وىي أف يكوف المرض المصاب بو المريض ميَ ِّددا لمسالمة العامة أو ُم ْعِديا  ،ففػي
ىذه الحاؿ يستعني عف رضاء المريض ويمارس الطبيػب عممػو اسػتنادا إلػى الواجبػات التػي تفرضػيا

القواعػػد القانونيػػة كػ جراء تطعػػيـ إجبػػاري لمواجيػػة بعػػض األمػراض المعديػة بػػنص الفقػرة (ب) بقوليػػا
":أو كػػاف مرضػػو ميػ ِّػددا لمسػػالمة العامػػة أو معػػديا" .المػػادة السادسػػة مػػف قػػانوف المسػػؤولية الطبيػػة
الميبي(.)9
 ثانيا  :الشروط الموضوعية :
ونقصػػد بموضػػوعية ىػػذه الشػػروط وذلػػؾ لػػدخوليا فػػي صػػميـ العمػػؿ الطبػػي  ،فممارسػػة العمػػؿ الطبػػي
وجػػب أف يكػػوف بقص ػػد عػػالج المػ ػريض  ،وعمػػى الطبي ػػب المباشػػر ل ػػو أف يتػ َػو َّخى الدق ػػة فيػػو باتب ػػاع
األصػػوؿ العمميػػة والمينيػػة واالخالقيػػة المتعػػارؼ عمييػػا بػػيف أىػػؿ التخصػػص فػػي معالجػػة مثػػؿ حالػػة
المريض الذي يباشر عالجو.
ِ
الممارس العالج :
 .1أن يقصد
مف المؤكد أف ممارسػة األعمػاؿ الطبيػة لػـ تُ ْش َػرع إال لتحقيػؽ غايػة مشػروعة وىػي عػالج المػريض ،
وىػػذا القصػػد قػػد يكػػوف مباشػ ار ؛ وذلػػؾ عنػػدما ينصػػرؼ إلػػى عػػالج المػريض الػػذي وقػػع عميػػو التػػدخؿ

ِ
مستعصػػي أو
ػاء عمػػى طمبػػو لتشػػويو أو لمػػرض
الطبػػي .ولػػذا فػػال يجػػوز إنيػػاء حيػػاة الم ػريض ولػػو بنػ ً
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ميػػؤوس مػػف شػػفائو أو محقَّػػؽ بػػو وفػػاة أو آالـ شػػديدة حتػػى واف كانػػت حياتػػو قائمػػة عمػػى الوسػػائؿ
الصناعية طبقا لنص المادة ( )12مف قانوف المسؤولية الطبية الميبي.
كما ال يجوز إجياض الحامؿ أو قتؿ الجنػيف إال إذا اقتضػى ذلػؾ إنقػاذ حيػاة األـ كمػا نصػت المػادة
( ، )19أيضػػا يحظُػػر إج ػ ارء التجػػارب العمميػػة عمػػى جسػػـ اإلنسػػاف الحػػي إال لعػػرض تحقيػػؽ منفعػػة
مرجػ َّػوة لػػو طبقػػا لممػػادة ( )15الفقػرة الثانيػػة منيػػا .كمػػا يجػػب عنػػد إعطػػاء المػريض كميػػة مػػف الػػدـ أو
مشػػتقاتو أو بدائمػػو الت كػػد مػػف مالئمتيػػا وصػػالحيتيا لممػريض طبقػػا لمفقػرة ( )3مػػف المػػادة ( )21مػػف
القانوف رقـ (1986 /17ـ).
وقد يكوف قصد العالج غير مباشر وذلؾ عندما يقصد بو معالجة شخص أخر غير الشخص الػذي
وقػع عميػو الفعػؿ كمػا فػي حالػة نقػؿ الػدـ مػػف المتبػرع  ،أو نقػؿ عضػو مػف جسػـ إنسػاف أو جػزء منػػو
إلػػى أخػػر عمػػى أنػػو يجػػب الت كيػػد فػػي ىػػذه الحػػاالت مػػف عػػدـ اإلض ػرار بِ ِ
صػػحة المتبػػرع كمػػا نصػػت
المادة ( )15في الفقرة األولى  ،والمادة ( )21في فقرتيا الثالثة مف قانوف المسؤولية الطبية الميبي.
أما إذا تخمؼ قصد العالج بالنسبة لممارسة األعماؿ الطبية  ،ف ف الطبيب يكػوف قػد أسػاء اسػتعماؿ
ػب بَِبتْ ِػر أحػد األعضػاء
ػوـ طبي ٌ
الحؽ الممنوح لو ُ ،
وي َعػد مسػؤوال جنائيػا عمػا يقػع منػو  ،وذلػؾ كػ ف يق َ
ِ
ِ
ِ
التخمص مف أداء الخدمة الوطنيػة العسػكرية
بقصد ُمساعدتو عمى
بقصد عالجو عوانما
لشخص ليس

 ،كمػ ػ ػػا نصػ ػ ػػت المػ ػ ػػادة ( )94مػ ػ ػػف القػ ػ ػػانوف رقػ ػ ػػـ ( 37لسػ ػ ػػنة 1974ـ) بش ػ ػ ػ ف الخدمػ ػ ػػة العسػ ػ ػػكرية
االلزامية(.)10
 .2االلتزام باألصول العممية الثابتة :

طبِيب إال مف عمػـ الطػب  ،والطػب مينػة تنضػبط ب صػوؿ عمميػة وأخالقيػة بِ ُػرو ٍح
مف المؤكد أنو ال تَ ْ
إنسانية ؛ فينبعي عمى الطبيب أف يتوخى في القياـ بعممو الدقة وااللتزاـ باألصػوؿ العمميػة المعتػرؼ

بيا كما يحظر عميػو اسػتعماؿ الوسػائؿ غيػر الطبيػة أو غيػر المشػروعة فػي معالجػة المػريض  ،كمػا
يج ػػب عمي ػػو اس ػػتعماؿ األدوات واألجيػ ػزة الطبي ػػة بك ػػؿ يقظ ػػة وانتب ػػاه وفق ػػا لألص ػػوؿ العممي ػػة الطبي ػػة
المعتمػدة  ،وبمػا ال يضػر بسػالمة اإلنسػػاف كمػا نصَّػت المػادة التاسػػعة مػف قػانوف المسػؤولية الطبيػػة
الميبي.
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وفػػي المقابػػؿ ف نػػو إذا أىمػػؿ الطبيػػب االلت ػزاـ باألصػػوؿ العمميػػة الثابتػػة وترتػػب عمػػى ذلػػؾ حصػػوؿ
ظروؼ لمشخص المعالج نتج عنيا أضرار ؛ اعتبر القائـ بالعمؿ الطبػي مسػؤوال عػف خطئػو وينػدرج
عممػػو تحػػت نصػػوص التج ػريـ ال ػوارد فػػي قػػانوف العقوبػػات أو غي ػره مػػف الق ػوانيف الجنائيػػة الخاصػػة
المكممة لو  ،مثاؿ ذلؾ أف ُي ْقِدـ طبيب عمى إجراء عممية جراحية وىو في حالة ُس ْكر أو أف ينقؿ دـ
المتََّبعػة أو أف ُي َرِّكػب أعضػاء صػناعية فػي الجسػـ
دوف إجراء الفحص والتحميؿ وفقا لألصوؿ الفنيػة ُ

دوف الت كد مف مالئمتيا لممريض مما ينتج عنو أض ار اًر بو.

وعمومػا ف نػو يعتبػػر خطػ تترتػب عميػػو مسػؤولية الطبيػب كػػؿ إخػالؿ بػالتزاـ تفرضػػو األصػوؿ العمميػػة
المستقرة لمميف الطبية مع مراعاة الظروؼ المحيطة واإلمكانيات المتاحة( .)11كما نصػت عمػى ذلػؾ
المادة ( )23مف قانوف المسؤولية الطبية الميبي  ،وىذا يستوجب بياف الجرائـ الواردة فيو مما قد يقع
فييا الطبيب كما سيجيء.
 المطمب الثاني :
المسؤولية الجنائية لمطبيب في حالة وقوع الخطأ ..
خطػ الطبيػب الجنػائي الػذي يرتػب مسػؤوليتو متػى وقػع منػو يجعمػو عرضػة لممالحقػات عمػػى
الم َج َّرمػة ؛ وىػػذه األخطػاء منيػا مػػا نػص عميػو قػػانوف المسػؤولية الطبيػة  ،ونعػػرض
عديػد السػموكيات ُ
لجريمة مزاولػة مينػة الطػب بػدوف تػرخيص وجريمػة اسػتعماؿ وسػائؿ الدعايػة الجتػذاب المرضػى فػي

(الفػػرع األوؿ)  ،ومػػف ثػػـ نعػػرض ألنمػػوذج لمج ػرائـ المنصػػوص عمييػػا فػػي قػػانوف العقوبػػات الميبػػي ؛
كجريمة إفشاء السر ِ
الميَني وجريمة تزوير الشيادات العممية في (الفرع الثاني).
 الفرع األول :

مسؤولية الطبيب الجنائية بحسب القانون رقم (1891 /11م) ..
نصت المواد ( )36 – 33مف القانوف رقـ (1986 /17ـ) بش ف المسؤولية الطبية الميبية عمى
العقاب بالسجف أو الحبس وكالىما مشفوعا بالعرامة المتفاوتة القدر في حالة وقوع الطبيب في خط
مف األخطػاء المنصػوص عمييػا فػي المػواد (15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2
 ، )21 ، 20 ، 17 ،وك نموذج ليذه الجػرائـ ؛ نتعػرض لجريمػة مزاولػة مينػة الطػب بػدوف تػرخيص
(أوال)  ،وجريمة استعماؿ وسيمة دعاية الجتذاب المرضى (ثانيا).
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 أوال  :جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص :
وكمػػا ىػػو معمػػوـ ف نػػو يسػػتند مبػػدأ إباحػػة العمػػؿ الطبػػي إلػػى حصػػوؿ الطبيػػب عمػػى تػػرخيص لمزاولػػة
المينػػة فضػػال عػػف قصػػده تحقػػؽ شػػفاء الم ػريض ولػػيس األض ػرار بصػػحتو  ،وعميػػو إذا مػػارس العمػػؿ
الطبي شخص بدوف ترخيص ف نو ُيس ؿ جنائيا عف فعمو  ،وكذلؾ مف حصؿ عمػى تػرخيص بمزاولػة
المي ػػف الطبي ػػة ولك ػػف بط ػػرؽ غي ػػر مش ػػروعة  ،وذل ػػؾ ك ػػوف أس ػػاس إباح ػػة عم ػػؿ الطبي ػػب ف ػػي القي ػػاـ

باألعماؿ الطبية التي يجرييا عمى جسـ المريض يكمف في الرخصة المخولة لو قانونا بمزاولة مينػة
الطػػب  ،وفقػػا لمشػػروط واإلج ػراءات المنصػػوص عمييػػا فػػي الق ػوانيف المنظمػػة لمزاولػػة ميػػف األعمػػاؿ
الطبية(.)12
وفي ىذا السياؽ تنص المادة ( )33مف قانوف المسؤولية عمى العقاب بالحبس مػع الع ارمػة فػي حالػة
مخالف ػػة حظ ػػر ممارس ػػة أي عم ػػؿ م ػػف أعم ػػاؿ المي ػػف الطبي ػػة والمي ػػف المرتبط ػػة بي ػػا  ،أي أف عم ػػؿ
الطبيب بدوف ترخيص بذلؾ مف الجيات المختصة  ،وت سيسا عميو تقوـ جريمػة مزاولػة مينػة الطػب
بدوف ترخيص عمى ركنيف ىما الركف المادي والركف المعنوي.
 -1الركن المادي :
يتحقػػؽ ىػػذا الػػركف فػػي قيػػاـ الشػػخص ب حػػد األعمػػاؿ الطبيػػة وىػػي الفحػػص أو التشػػخيص أو العػػالج
عمػػى وجػػو االعتيػػاد أو االسػػتمرار ،ونػػر أف بعضػػا مػػف الفقػػو.

()13

ذىػػب إلػػى أف قيػػاـ الشػػخص ب حػػد

األعمػاؿ الطبيػة لمػرة واحػدة ال يكفػي لقيػاـ الػركف المػادي ليػذه الجريمػة بػؿ يجػب القيػاـ بػو أكثػر مػف
الم َشػ ِّػرع الميبػػي وفػػؽ وجػػو الصػػياغة لمػػنص تقػػوؿ
مػرة لتحقيػؽ معنػػى االعتيػػاد عمػػى الفعػػؿ  ،غيػػر أف ُ
"يحظر ممارسة أي عمؿ ."...
وأي عمػػؿ يعنػػي ابتػػدأ  ..فػػال يتطمػػب التك ػرار لحصػػوؿ االعتيػػاد .فبمجػػرد ممارسػػة أي عمػػؿ بػػدوف
ترخيص فػي غيػر أحػواؿ الضػرورة الممجئػة يقػع السػموؾ االج ارمػي المجػرـ  ،وىػو تشػدد غيػر محمػود
ألف الطبيب قبؿ الحصوؿ عمى الترخيص يكوف قد مر بمرحمػة التػدريب السػريري التػي تجزيػو لتػولي
العالج في مجاؿ تخصصو  ،واألولى قصر األمر عمى المخالفة االدارية ونزع التجريـ والعقػاب فػي
مثؿ ىذه األحواؿ(.)14
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 -2الركن المعنوي:
يتحقؽ توافر ىذا الركف بتوافر القصد العاـ الجنائي أي توافر عمـ الجاني أف العمؿ الذي قاـ بو يعد
مف األعماؿ الطبية في مفيوـ مزاولة مينة الطب مػع اتجػاه إرادتػو إلػى القيػاـ بيػذا العمػؿ عمػى وجػو
االعتياد دوف حصولو عمى الترخيص الالزـ لمزاولة ىذا العمؿ.
ويدخؿ ضمف ىذه الجريمة أفعاؿ تقديـ أي بيانات أو مستندات مزورة أو استعماؿ طرؽ احتيالية أو
أي وسػيمة أخػر غيػر مشػروعة والتػي يترتػب عمييػا مػنح ىػذا الطبيػب ترخيصػا بمزاولػة مينػة الطػب
كتقػػديـ الشػػخص شػػيادة مػػزورة تؤيػػد تخرجػػو مػػف كميػػة الطػػب أو شػػيادة تفيػػد باسػػتيفائو مػػدة التػػدريب
الطبي لتؤىمو بالتالي لمحصوؿ عمى الترخيص بم ازولة مينة الطب.
 ثانيا  :جريمة استعمال وسيمة دعاية الجتذاب المرضى :
تعريؼ الطبيب بنفسو وتخصصو والمػؤىالت التػي حصػؿ عمييػا ومػا يشػير إلػى تميػزه وتفوقػو  ،ىػذه
كميا ال تُ َعد مػف قَبيػؿ الدعايػة بػؿ وتتطمػب فػي ىػذا المجػاؿ الحسػاس حتػى تسػمح لممػريض أف ُيقػرر

الم َجػ َّػرـ ىػػو أف يظيػػر الطبيػػب نفسػػو بخػػالؼ الحقيقػػة مػػف خػػالؿ الدعايػػة
ألي طبيػػب يمتجػ  ،ولكػػف ُ
المرضػى واجتػذابيـ  ،ىنػا تقػوـ
الكاذبة والتزوير في الشيائد واالداء  ،وكؿ ذلؾ بعرض الت ثير عمى
َ
جريمة استعماؿ وسيمة دعائية كاذبة  ،لعرض اجتذاب المريض.

وتتمثػػؿ أركػػاف ىػػذه الجريمػػة بػػالركنيف المػػادي والمعنػػوي  ،حيػػث يتمثػػؿ الػػركف المػػادي بقيػػاـ الجػػاني
مػػثال ب ػ براز أو إشػػيار أو تعمي ػػؽ صػػور أو قطػػع مكتوب ػػة عمػػى جػػدراف عيادت ػػو تبػػيف حصػػولو عم ػػى
مػػؤىالت طبيػػة أو شػػيادات خب ػرة ُمػ َػزَّورة أو خطابػػات شػػكر كاذبػػة عمػػى مػػا قػػاـ بػػو مػػف إنجػػازات أو
أعمػػاؿ طبيػػة ناجحػػة حيػػث مػػف ش ػ ف ىػػذه الوسػػائؿ أف تجعػػؿ النػػاس يصػػدقوف بنجػػاح وميػػارة ىػػذا
الطبيب  ،أي التضميؿ لممريض عواييامو بعير الحقيقة.
وبالتالي ف ف أفعاؿ الطبيب الخادعة ىي مف حممت العير عمى تصػديؽ العيػر عمػى أىميػة دور ىػذا
الطبيػػب فػػي عػػالج مػػرض معػػيف وأَف ِميََنَّيتػػو عاليػػة فػػي عػػالج أم ػراض معينػػة  ،وقػػد نصػػت المػػادة

الرابعػػة مػػف القػػانوف (1986 /17ـ) مػػف أنػػو ":يحظػػر عمػػى كػػؿ مػػف يمػػارس أيػػا مػػف الميػػف الطبيػػة
والميف المرتبطة بيا استعالؿ حاجة المريض لتحقيؽ منفعة لنفسو أو لعيره".
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أما الركف المعنوي فيو يقوـ عمى توافر العمػـ لػد الطبيػب الجػاني بػ ف الوسػائؿ واألفعػاؿ التػي يقػوـ
بيػا مػف شػ نيا أف تػوِىـ النػاس وتحمميػػـ عمػى االعتقػاد بصػحة مػا ِ
ينسػ ُػبو ىػذا الطبيػب إلػى نفسػو فػػي

ممارستو لمعمؿ الطبي.

وفي ضػوء نػص المػادة ( )35مػف قػانوف المسػؤولية الطبيػة الميبػي ف نػو يعاقَػب بػالحبس والع ارمػة كػؿ
مف يسػتعمؿ وسػائؿ يسػتعؿ مػف خالليػا حاجػة المػريض ويػؤثر فػي قػرار اختيػاره  ،باإلضػافة إلػى أف
مثػػؿ ىػػذه األعمػػاؿ تعتبػػر ممنوعػػة فػػي العػػرؼ النقػػابي لنقابػػة األطبػػاء والميػػف المرتبطػػة بيػػا  ،ألنيػػا
مخالفػػة لمقػوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات واألوامػػر وقواعػػد السػػموؾ المينػػي  ،وخاصػػة اجتػػذاب المرضػػى
بوسائؿ الدعاية والترغيب.
فالعمؿ الطبي مؤسس عمى الثقة والصدؽ والتالعب بالدعاية وتضميؿ المريض ىو عمؿ يتجػرد مػف
اإلنسانية واألخالؽ التي ىي مدار ىذا العمؿ النبيؿ  ،لذلؾ يتطمب الصدؽ واألمانػة فػي المعمومػة ،
وتييئة كؿ المعمومات ومف ثـ يترؾ المريض ليقرر  ،ىذا بخػالؼ الميػف الطبيػة الفنيػة فيػي ال شػؾ
تتطمب الدعاية ولكف ضمف مادة إعالنية مبنية عمى الحقائؽ  ،كجراحة التجميػؿ وتركيػب األعضػاء
الصػػناعية وتركيػػب االسػػناف الصػػناعية ؛ وغيرىػػا مػػف مختمػػؼ التخصصػػات األخػػر ذات الطبيعػػة
الفنيػػة  ،ألف المش ػػرع تتطم ػػب ف ػػي الم ػػادة ( )16م ػػف الق ػػانوف رق ػػـ (1986 /17ـ) أف ":يك ػػوف التػػزاـ
الطبيب  ...التزاما بتحقيؽ نتيجة" ف ذا ثبت خالؼ ذلؾ تقع المسؤولية.
 الفرع الثاني :
خطأ الطبيب الجنائي بحسب قواعد قانون العقوبات ..
يقصػػد بخطػ الطبيػػب وفقػػا لقػػانوف العقوبػػات ؛ تمػػؾ الجػرائـ التػػي تتعمػػؽ بممارسػػة مينػػة الطػػب ،
وىي بخالؼ غير كونو إنساف في المجتمع ممكػف أف يخطػي  ،فيػذه األخطػاء ليػا عالقػة بممارسػتو
لعممو الطبي  ،وىذه الجرائـ ىي بيف صورتيف  :الصورة األولى  :جرائـ إفشاء السػر الطبػي وجريمػة
تزوي ػػر التقري ػػر الطب ػػي  ،والص ػػورة الثاني ػػة  :جريم ػػة اإلجي ػػاض وجريم ػػة امتن ػػاع الطبي ػػب ع ػػف تق ػػديـ
المساعدة.
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 أوال  :جرائم تتعمق بشخص الطبيب :
ويقصد بيا أخط يقع فييا الطبيب بسبب عدـ انضباطو بالمسمؾ الوظيفي الذي يتطمب مف الطبيب
بحكػػـ أنػػو يطمػػع عمػػى اس ػرار وظيفيػػة كػػاف عميػػو عػػدـ إفشػػائيا  ،وأخػػر تتطمػػب منػػو أمانتػػو العمميػػة
االفػادة فييػػا بالحقيقيػة فقػػط ولكنػو يتعمػػد تزويرىػا  :جريمػػة إفشػاء السػػر الطبػي ( ، )1وجريمػػة تزويػػر
التقرير الطبي (.)2
 .1جريمة إفشاء السر الطبي :
الب ْػوح أو إعػالف مػا اطمػع عميػو الطبيػب مػف أسػرار بمناسػبة
عدـ إفشاء السرىو الكتماف وىو بخالؼ َ
ممارسة عممو الطبي  ،وعمى ذلؾ يقصد بالتزاـ الطبيب بكتماف السر ىو أف يمػوذ الطبيػب بالصػمت
بخصوص كؿ ما يتعمػؽ بيػذا السػر المينػي إال فػي الحػاالت التػي يػرخص لػو فييػا التشػريع بالكشػؼ
أو اإلفشاء .كما ينص القػانوف فػي المػادة ( " )13ال يجػوز إفشػاء أسػرار المػريض التػي يطمػع عمييػا
بسبب مزاولة المينة إال لمجيات القضائية وفقا لمقانوف"

(.)15

ولكي تعػد المعمومػة التػي تصػؿ إلػى عمػـ الطبيػب مػف قبيػؿ السػر الطبػي أو المينػي فالبػد أف تتػوافر
فييا ثالثة شروط وىي  :الشرط األوؿ  :أف تكوف المعمومة قد وصمت إلػى عمػـ الطبيػب عػف طريػؽ
مينتو عمى أي صورة مف الصور ك ف يكوف المريض أو أحد أفراد أسرتو أو أحد أصدقائو ىو الػذي
كشؼ عنيا وأف الطبيػب قػد توصػؿ إلييػا بنفسػو عنػد مزاولػة أي عمػؿ مػف األعمػاؿ الطبيػة  ،الشػرط
الثاني  :أف تكوف ىنػاؾ مصػمحة لممػريض فػي بقػاء األمػر سػ ار سػواء كانػت ىػذه المصػمحة ماديػة أو
أدبية  ،الشػرط الثالػث  :أف تكػوف المعمومػة قػد اطمػع عمييػا الطبيػب أثنػاء أو بسػبب ممارسػتو المينػة
وىي ىنا بسبب ممارسة العالج(.)16
وجريمػػة إفشػػاء السػػر الطبػػي يعاقػػب عمييػػا بػػالحبس مػػدة ال تزيػػد عػػف سػػتة أشػػير أو بالع ارمػػة بمػػا ال
يجاوز ( )500دينار أو بياتيف العقوبتيف معا  ،وتقوـ المسؤولية فييا عمى ثالثػة أركػاف وىػي الػركف
المادي وصفة الجاني والركف المعنوي.
أ .الركن المادي  :ويقوـ ىذا الركف عمى عنصريف ىما  :وجود سر معيف وفعػؿ إفشػاء ىػذا السػر ،
العنصػر األوؿ  :وجػود سػر معػيف  :وىػذا يعنػي أف يكػػوف ىنػاؾ واقعػة أو امػر أو صػفة ت خػذ معنػػى
السػػر ويعتبػػر السػػر موجػػودا إذا انحصػػر العمػػـ بػػو فػػي أشػػخاص محػػدديف ولػػـ يشػػترط القػػانوف وسػػيمة
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معينػػة لمعمػػـ بيػػذا السػػر الطبػػي  ،كػػذلؾ ال يشػػترط القػػانوف أف يطمػػب الم ػريض مػػف الطبيػػب ص ػراحة
كتمانو لمسر الذي اطمع عميو.
وكػذلؾ ال يشػػترط القػػانوف أف يكػػوف صػػاحب السػػر ذا أىميػػة قانونيػػة فػ ذا عػػالج الطبيػػب طفػػال صػػعي ار
وأفضػػى إليػػو بػػبعض أس ػ ارره فعمػػى الطبيػػب أف يمتػػزـ بكتمانيػػا  .ولػػـ يشػػترط القػػانوف أف يكػػوف مػػف
أفضى بالسر لمطبيب ىػو المػريض نفسػو أو أحػد أفػراد أسػرتو وأصػدقائو أو العيػر ،ف يػا كانػت وسػيمة
عمـ الطبيب بالسر فيو يمتزـ الكتماف.
والعنصر الثاني  :فعؿ إفشاء السر :يقصد باإلفشاء كشؼ السر  ،أو اطالع العير عميو ب ية طريقة
كانػػت مػػع تحديػػد الشػػخص صػػاحب المصػػمحة فػػي كتمانػػو  ،ويتحقػػؽ فعػػؿ إفشػػاء السػػر عنػػدما يقػػوـ
الطبيب باطالع العير عمػى السػر  ،وتحديػد الشػخص الػذي يتعمػؽ بػو ىػذا السػر  ،وال يتطمػب األمػر
ذكر الشخص الذي يتعمؽ بو السر  ،عوانما يكفي أف يكشؼ عف بعض صفاتو ومعالمو بحيث يمكف
مف خالليا معرفتو وتحديده  ،ويتحقؽ فعؿ اإلفشاء أيضا سواء كاف بصورة عمنية أو غير عمنية.
كذلؾ ال يباح إفشػاء األسػرار ولػو مػف طبيػب إلػى طبيػب أو لزوجػة المػريض أو أىمػو  ،ومػع ذلػؾ ال
يعد إفشاء لمسػر إفضػاء الطبيػب ألىػؿ المػريض أو زوجتػو أو أحػد أصػدقائو بحالتػو إذا ق َّػدر الطبيػب
أف ذلؾ ضروري لمصمحة المريض أو مفيدا في عالجو كما في حالػة قيػاـ الطبيػب إخبػار ولػي أمػر
الم ػريض القاصػػر الػػذي يتعػػاطى المخػػدرات نظ ػ ار المتنػػاع القاصػػر الم ػريض عػػف العػػالج وىػػو الػػذي
يترتب عميو حدوث أخطار جسيمة عمى صحتو.
ب .ركن الصفة (صفة الجاني  -األمين عمى السرر)  :تُ َعػد جريمػة إفشػاء السػر الطبػي مػف الجػرائـ
التػػي تتطمػػب صػػفة خاصػػة مػػف الجػػاني بمعنػػى أف ىػػذه الجريمػػة ال يرتكبيػػا أي شػػخص بػػؿ يرتكبيػػا

شػخص يتصػػؼ بصػػفة معينػػة وىػػذه الصػػفة مسػػتمدة مػػف المينػػة التػػي يزاوليػػا والعبػرة فػػي اشػػتراط ىػػذا
الركف أف أساس الجريمة ىو اإلخالؿ بالتزاـ ناش عف المينة ومػا تتطمبػو مػف واجبػات فيػذه الصػفة
يجب توافرىا وقت العمـ بالسر ،ويعتبر الطبيب مفشيا لمسر ولو تـ ذلؾ بعد اعتزالو المينة.
ج .الرررركن المعنررروي  :وىػػو القصػػد الجنػػائي فػػي جريمػػة إفشػػاء األس ػرار ويقػػوـ عمػػى عنصػػر العم ػػـ
واإلرادة فيجب أف يكػوف الجػاني عالِمػا بػ ف الواقعػة تعتبػر ِسػ ار ِميَنِيػا ال يرضػى صػاحبو ب فشػائو(.)17
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ف ػ ذا كػػاف يجيػػؿ أف لمواقعػػة صػػفة السػػر أو أف السػػر قػػد أودع لديػػو باعتبػػاره صػػديقا فحسػػب أو كػػاف
يعتقد أف صاحب السر ر ٍ
اض ب فشائو ف فشاه ال تقع بو جريمة اإلفشاء لعياب ركنيا المعنوي.
كما يجب أف تتجو إرادة الجاني إلى فعؿ اإلفشاء والى نتيجتو المتمثمػة فػي اطػالع العيػر عمػى السػر
ف ذا لـ تتجو اإلرادة إلى الفعؿ كما لو أفشى السر وىو تحت ت ثير ُم َخ ِّدر فػي أعقػاب ج ارحػة أ ِ
ُجريػت
لو مثال ال تقع بفعمو الجريمة وكذلؾ ينتفي القصد إذا لـ تتجو إرادتو إلى اطػالع العيػر عميػو كمػا لػو

ِ
يم ُّػر فػي
نطؽ الطبيب بالمرض الذي اكتشفو لد المريض أثناء تدوينو لو فَ َسم َعوُ شخص أخر كاف ُ
ذلؾ الوقت دوف أف ينتبو لو الطبيب(.)18
 .2جريمة تزوير التقرير الطبي :
الرأي الطبي ُي َعد مف أىـ المسػئوليات التػي تُمقَػى عمػى عػاتؽ الطبيػب وىػو إصػدار التقػارير بمختمػؼ

أنواعيا وصورىا وأشكاليا وأغراضيا  ،والتقرير الطبي في حقيقتو بياف أو شيادة طبية بش ف وصؼ

حمػػؿ أو وفػػاة  ،أو تقػػدير ِسػػف شػػخص أو
أو تشػػخيص حالػػة إصػػابة أو ُجػػرح أو مػػرض أو عاىػػة أو ْ
استكشاؼ أثر فعؿ معيف في جسمو  ،أو بياف مد لياقتو الصحية لعمؿ معػيف أو لمعػودة لمعمػؿ أو

مد احتياجو لمنقاىة أو لالمتنػاع عػف بػذؿ جيػد معػيف  ،أو لبيػاف سػبب مػرض أو إصػابة أو سػبب
وفػػاة أو تعطػػؿ عضػػو أو جيػػاز مػػف أجي ػزة الجسػػـ البشػػري  ،أو شػػيادة بتمػػاـ تطعػػيـ إنسػػاف طعمػػا
وقائي ػػا ض ػػد م ػػرض مع ػػيف أو بِ ُخمُ ػ ِّػوِه م ػػف م ػ ٍ
آد ِم ػػي
ػرض ُم ْع ػ ٍػد  ،أو بتحمي ػػؿ عين ػػة مػ ػ خوذة م ػػف جس ػ ِػـ َ

لمتشخيص الطبي المعممي ...وما إلى ذلؾ كمو  ،إثباتا أو نفيا.

وأركػػاف جريمػػة التزويػػر فػػي التقػػارير الطبيػػة تفتػػرض قيػػاـ الػػركف المػػادي والػػركف المعنػػوي  ،فػػالركف
المادي ينصرؼ مدلولو فػي التزويػر بوجػو عػاـ وتزويػر التقػارير الطبيػة بوجػو خػاص إلػى كػؿ سػموؾ
ينجـ عنو تعير لمحقيقة ب حد الطرؽ التي نص عمييا القانوف في بيانػات جوىريػة
إيجابي أو سمبي ُ
في محرر لو حجتو في اإلثبػات ممػا يػؤدي إلػى المسػاس بحػؽ العيػر أو مصػمحتو المشػمولة بحمايػة

القانوف لممصمحة التي زورت الحقيقة فييا.
وعميػو فيشػترط لقيػاـ الػركف المػادي أف تُعييػر الحقيقػػة فػي التقػارير الطبيػة ويعنػي الكػذب الػذي يتمثػػؿ
بالتمويػػو والتمبػػيس  ،والػػذي ال يمكػػف تصػػوره إال ب بػػداؿ الحقيقػػة بمػػا يعايرىػػا فػػي التقريػػر الطبػػي  ،أو

حقوق الطبع محفوظة للمجلة

56

© Copyright for the journal

العدد الثالث
يناير

January

مجلة الريادة للبحوث واألنشطة العلمية
Al-Riyadah Journal For Researches
And Scientific Activities

أف يػؤدي
الم َشِّرع في قانوف العقوبات الميبي  ،أو ْ
استخداـ طريقة مف طرؽ التزوير التي نص عمييا ُ
بموجب القانوف .
التعيير في التقارير الطبية لممساس بحؽ العير أو مصمحة محمية
َ
أمػػا فيمػػا يخػػص الػػركف المعنػػوي فجريمػػة التزويػػر مػػف الجػرائـ العمديػػة ومػػف ثػػـ يجػػب أف يتػوافر لػػد

الطبيب القصػد الجنػائي بعنصػرية العمػـ واإلرادة فيجػب أف تكػوف إرادة الجػاني قػد اتجيػت إلػى ارتكػاب
فعػؿ التزويػػر وتعمػػد تعيػػر الحقيقػػة فيػو يعمػػـ أف مػػا حػػرره فػػي الوثيقػػة أو الشػيادة أو مػػا أدلػػى بػػو مػػف بيػػاف
يخالؼ الحقيقة ويعمـ أف فعمو ىذا سوؼ يترتب عميو جمب منفعػة غيػر مشػروعة أو إلحػاؽ الضػرر سػواء
كاف حاالً أو مستقبالً(.)19
 ثانيا  :جرائم تتعمق بمزاولة العمل الطبي :
وىػػذا النػػوع مػػف األخطػػاء الطبيػػة يقػػع مػػف الطبيػػب أثنػػاء ممارسػػتو لعممػػو وذل ػؾ مخالفػػة لمنصػػوص
القانونيػػة التػػي تحظُػػر أعمػػاال بعينيػػا  ،ومػػف أمثمتيػػا  :ارتكػػاب جريمػػة اإلجيػػاض التػػي نصػػت عمييػػا
المادة ( )19مف قانوف المسؤولية الطبية الميبي ( ، )1وجريمة االمتنػاع عػف تقػديـ المسػاعدة الطبيػة
التي نصت عمييا فقػرة (ج) مػف المػادة السادسػة مػف القػانوف رقػـ (1986/17ـ) فػال يجػوز االمتنػاع
عف عالج المريض أو االنقطاع عف عالجو (.)2
 .1جريمة اإلجهاض :
تع ُّمػػد إنيػػاء حالػػة الحمػػؿ ب عػػداـ الجنػػيف وذلػػؾ إمػػا بػ خراج الجنػػيف مػػف
ُيعػػرؼ اإلجيػػاض عمػػى أنػػو َ :
ِ
ِ
المقَػ َّػدر لمػوالدة بػػدوف
الػػرحـ أو ب عدامػػو داخػػؿ الػػرحـ ب يػػة وسػػيمة مػػف الوسػػائؿ وقبػػؿ الموعػػد الطبيعػػي ُ

ضرورة توجبو وىو المؤاثـ قانوناً( .)20وبتحميؿ فعؿ االجياض ِ
نج ُدهُ يقوـ كجريمة متعمدة عمى ثالثة
أركػػاف تتمثػػؿ فػػي  :األوؿ بوجػػود الحمػػؿ  ،والثػػاني وىػػو الػػركف المػػادي  ،واألخيػػر المتمثػػؿ بػػالركف

المعنوي.
(أ)

 -وجود الحمل :

ينص القانوف (1986 /17ـ) في المادة ( )19عمى ":أنو ال يجوز إجياض الحامػؿ أو قتػؿ الجنػيف
إال إذا اقتضى ذلؾ إنقاذ حياة األـ"( .)21كما تفترض جريمة اإلجيػاض وجػود الحمػؿ كػركف مفت َػرض

فييػػا حيػػث يتطمػػب ىػػذا الػػركف وجػػود صػػفة أساسػػية فػػي الشػػخص الػػذي يجػػري عميػػو ىػػذه األفعػػاؿ
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والوسائؿ المستخدمة لحدوث اإلسقاط  ،وىي أف تكػوف المػرأة حػامالً بمعنػى أنػو إذا وقػع الفعػؿ عمػى
المرأة بقصد إجياضيا وىي ليست حامالً ال تقوـ الجريمة(.)22
والحماية المقررة التي يوفرىػا القػانوف إنمػا ىػي مقػررة لمجنػيف  ،والجنػيف ىػو الحمػؿ الػذي يبػدأ بتمقػيح
الم َشػػرع بِ ِرضػػا الحامػػؿ فيػػذا ال يعفييػػا مػػف
البويضػػة إلػػى أف تػػتـ عمميػػة ال ػوالدة الطبيعيػػة  ،ولػػـ يعتَػػد ُ
المسؤولية إف ىي أجيضت نفسيا أو رضيت ب ف يقوـ بيذا الفعؿ غيرىا(.)23
(ب) – الركن المادي :
وبحكػػـ طبيعػػة الػػركف المػػادي ليػػذه الجريمػػة ف نػػو يقػػوـ عمػػى ثالثػػة عناصػػر  :فعػػؿ االسػػقاط والنتيجػػة
الجرمي ػػة  ،وعالق ػػة الس ػػببية  ،والق ػػوؿ المختص ػػر فيي ػػا عم ػػى النح ػػو االت ػػي  :العنص ػػر األوؿ  :فع ػػؿ
اإلسقاط  :وىػو السػموؾ اإلج ارمػي  ،والػذي ىػو عبػارة عػف النشػاط الػذي يقػوـ بػو الجػاني ويكػوف مػف
ش نو أف ُين ِيي حالػة الحمػؿ قبػؿ موعػدىا الطبيعػي  ،فالفعػؿ يتحقػؽ بكػؿ مػا مػف شػ نو أف يػؤدي إلػى
أمػػو أو إلػػى خروجػػو مػػف الػ ِ
مػػوت الجنػػيف فػػي ِ
ػرحـ قبػػؿ موعػػد ال ػوالدة الطبيعػػي  ،وىػػذا الفعػػؿ قػػد
رحػػـ ِّ
يصدر مف األـ نفسيا أو مف شخص آخر وقد يكوف برضاىا وقد ال يكوف برضاىا.
ُ

ويجب لتحقؽ النتيجة الجرمية  :خروج الجنيف وقطع الصمة التي تربطػو بجسػـ أمػو ويمكػف أف يتخػذ

ذلؾ في صورتيف  :إما أف يموت الجنيف وىو في رحـ أمو  ،أو يخرج فييا الجنيف مف رحـ أمو ولو
كػػاف قػػابالً لمحيػػاة فكالىمػػا يعتبػػر اعتػػداء عمػػى حيػػاة الجنػػيف  ،وأخي ػ ار العالقػػة السػػببية  :وىػػي رابطػػة
السببية  ،وىي إسناد أمر إلى مصدره فاإلسناد يقضػي نسػبة الجريمػة إلػى فاعػؿ معػيف ( ،)24وينبعػي
أف يكػػوف خػػروج الجنػػيف قبػػؿ ميعػػاد والدتػػو مترتبػاً عمػػى سػػموؾ الجػػاني .فػ ذا لػػـ يكػػف مترتبػاً عميػػو فػػال
محػػؿ لمس ػ لتو  ،كمػػا لػػو اعتػػد شػػخص عمػػى ام ػرأة حامػػؿ بالضػػرب البسػػيط أو غي ػره مػػف األذ ثػػـ
تسقط بعد ذلؾ في حفرة عميقة  ،أو تصاب في حادثة سيارة يترتب عمييا إجياضيا.
(ج)  -الركن المعنوي :
تعتب ػػر جريم ػػة اإلجي ػػاض م ػػف الجػ ػرائـ العمدي ػػة ل ػػذلؾ يج ػػب أف يت ػػوفر القص ػػد الجن ػػائي حت ػػى تق ػػوـ
المسؤولية الجنائية بحؽ الفاعؿ  ،فال يرتكب ىذه الجريمة مف تسبب بخطئػو فػي أسػقاط امػرأة حامػؿ
 ،وى ػػذا القص ػػد يتطم ػػب تػ ػوافر عنص ػػري القص ػػد وىم ػػا  :العم ػػـ واإلرادة  ،ويج ػػب أف يك ػػوف الطبي ػػب
(الجاني) عالماً بوجود الحمؿ  ،ف ذا كاف يجيؿ أف المرأة التي أعطاىا الدواء كانت حامالً.
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فال يس ؿ عف جريمة اإلجياض فالقصد العاـ المطموب بوجود الحمؿ  ،ىو العمـ الذي يتوافر وقػت
الفعؿ الػذي سػبب اإلجيػاض  ،فػ ف لػـ يتػوافر ىػذا العمػـ إال بعػد حػدوث الفعػؿ المسػبب لمجيػاض ،
فػػال يعػػد القصػػد مت ػواف اًر  ،ويػػر بعػػض الفقػػو أنػػو لمدانػػة بجريمػػة االجيػػاض وجػػب تػػوفر نػػوعيف مػػف
القصد وىما  :القصد العاـ والخاص  ،األوؿ اتجاه االرادة إلى األذ  ،ويقصد إسقاط الحمؿ.
 .2جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة :
نصػػت عمييػػا المػػادة السادسػػة مػػف قػػانوف
جريمػػة امتنػػاع الطبيػػب عػػف تقػػديـ المسػػاعدة جريمػػة عمديػػة َّ
المسؤولية الطبية الميبي في الفقرة (ج)  ،ويتطمػب لقياميػا أف تتػوافر ليػا أركػاف الجػرائـ العاديػة لتقػوـ
ونعرض ليا عمى النحو اآلتي :
(أ) -الركن المادي :
يقوـ الركف المادي في جريمػة االمتنػاع عػف تقػديـ المسػاعدة أو العػالج لممػريض عمػى عػدة عناصػر
أساسػية ىػػي  :العنصػر األوؿ  :وجػػود شػخص فػػي خطػػر المقصػود بالشػػخص اإلنسػاف خطػػر أو تكاممػػو
الجسػػدي وتبػػدأ جريمػػة االمتنػػاع عػػف المسػػاعدة فػػي حالػ ِػة وجػػود شػػخص فػػي خطػػر َيحيػػؽ بػػو  ،وقػػد تػ َّ
ػردد

القضاء الفرنسي في بادئ األمػر حػوؿ تحديػد معيػار الخطػر فاشػترط أف يكػوف الخطػر حقيقيػاً وثابتػاً
ثـ َع َدؿ عف ىذا المعيػار واكتفػى بػافتراض وجػود الخطػر فػي إحسػاس المػريض  ،ثػـ عػدؿ عػف ذلػؾ
أمػػاـ االنتقػػادات التػػي ُو ِّجيَػػت إلػػى ىػػذا المعيػػار ُم ِق ػ اًر ب ػ ف الخطػػر الػػذي تقػػوـ بػػو مسػػؤولية الطبيػػب
الجنائيػػة عػػف جريمػػة االمتنػػاع عػػف تقػػديـ المسػػاعدة ِمػ ْػف وجيػػة نظػػر القػػانوف  ،ىػػو الخطػػر الحػػاؿ

الم َش ِّػرع الفرنسػي أف يكػوف الخطػر
والحقيقي والثابت الذي يتطمب تدخالً مباش اًر مػف الطبيػب واشػترط ُ
حاالً وثابتاً وحقيقياً.
ويفيَـ مف صياغة الفقرة (ج) مف المادة السادسة مف القانوف رقـ (1986 /17ـ) في التشريع الميبي
ُ
محػػؿ البحػػث ؛ أنػػو ال يشػػترط أي نػػوع مػػف أن ػواع الخطػػر ال الحقيقػػي وال المتوقػػع وال الػػذي يحػػس بػػو
المريض  ،فكؿ ما يفيـ ىو مف امتنع الطبيب عف عالجو مريض يدخؿ ضمف تخصػص الممتنػع ،
فالعبػػارة جػػاءت ىادئػػة ":االمتنػػاع عػػف عػػالج الم ػريض أو االنقطػػاع عػػف عالجػػو  ."..فيػػذا محظػػور
ٍ
بطبيب آخر دوف موافقة الطبيػب
عمى الطبيب ما لـ يخالؼ المريض التعميمات أو يكوف قد استعاف
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الممتنػػع  ،ولكػػف ال يحػػؽ االمتنػػاع متػػى كانػػت حالػػة حيػػاة الم ػريض أو سػػالمتو معرضػػتيف لمخطػػر فينػػا
وجوبا ال يجوز االمتناع وىي الحالة التي يشار فييا لمخطر.
وأمػػا العنص ػػر الث ػػاني  :في ػػي إمكاني ػػة تق ػػديـ المسػػاعدة والنك ػػوؿ عني ػػا  ،تعن ػػي أف الطبي ػػب مم ػػزـ بتق ػػديـ
المساعدة  ،وىي واجبة عميو في حالة وجػود خطػر الشػخص محػؿ المسػاعدة الطبيػة فػي خطػر أيػا كػاف
نوعػػو  ،كتقػػديـ االسػػعافات األوليػػة .ف ػ ذا امتنػػع الطبيػػب عػػد امتناعػػو فػػي ىػػذه الحالػػة مرتبك ػًا لمجريمػػة ،
ويجب أف يكوف االمتناع إرادياً حتى ولو لـ يكف الممتنع قػد قصػد اإلضػرار بػالعير ولػو كانػت غيػر ذي
َجػ ْػد َو  .أمػػا ثالػػث العناصػػر  :ىػػي أف يكػػوف ب مكػػاف الطبيػػب تقػػديـ المسػػاعدة بػػدوف خطػػر  ،ويمثػػؿ ىػػذا
العنصػػر مػػف عناصػػر الػػركف المػػادي لجريمػػة االمتنػػاع عػػف المسػػاعدة أىميػػة خاصػػة حيػػث بوجػػوده أو
انتفاءه يمتزـ بتقديـ المساعدة.
ووفقًا لنص القانوف بش ف المسؤولية الميبي ف ف الطبيب ال يمتػزـ بتقػديـ المسػاعدة لممػريض إال إذا انتفػى

الخطػػر الواقػػع عميػػو أو عمػػى غي ػره ،فػػال يمػػزـ الشػػخص ب لقػػاء نفسػػو فػػي المػػاء إلنقػػاذ العريػػؽ إذا كػػاف ال
يمكنو السباحة ،عواما إذا كاف ذلػؾ فػي مقػدوره وامتنػع ُعػ َّػد مرتكبػاً لجريمػة االمتنػاع عػف تقػديـ المسػاعدة،
ولكػػي ال يكػػوف الشػػخص مرتكب ػًا لجريمػػة االمتنػػاع عػػف المسػػاعدة وجػػب عميػػو أف يطمػػب المسػػاعدة مػػف

العيػػر طالمػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ خط ػ اًر يحيػػؽ بػػو ،أو بعي ػره فعيػػاب الخطػػر شػػرط لقيػػاـ جريمػػة االمتنػػاع عػػف

المساعدة.

(ب) -الركن المعنوي :
جريمة االمتناع عف مساعدة شخص في حالة الخطر مف الجرائـ العمدية التي ال يعاقػب عمييػا القػانوف
إال إذا وقعت عمدًا وذلؾ بعمـ المتيـ بالخطر وامتناعو اإلرادي عف تقديـ المساعدة  ،وال يشترط القانوف
الم َش ِّرع فقط بعمـ المتيـ بالخطر وامتناعو عػف
توافر قصد خاص إلى جانب القصد العاـ  ،عوانما يكتفي ُ

تقديـ المساعدة(.)25

بالخطر يتـ بػ ي ش ٍ
وفي ضوء ذلؾ ف نو يتطمب عمـ الطبيب ب ِ
ِ
وجود ٍ
ػكؿ مػف
العمـ
خطر حاؿ وحقيقي  ،و ُ
ػوف مصػػدر العمػػـ الخب ػرة الفنيػػة
األشػػكاؿ  ،فمػػـ يشػػترط القػػانوف شػػكالً ُمعينػػا ليػػذا العمػػـ  ،فيكفػػي أف يكػ َ

المسػتمدة ِم ْػف طبيع ِػة العمػؿ أو التخصػص  ،كػذلؾ يجػب أف تتػوفر اإلرادة باعتبارىػا العنصػر الثػاني مػف
ُ
ِ
ظروؼ ومالبسػات كػؿ واقعػة وسػموؾ المػتيـ  ،فػاليروب والنكػوؿ
ظيَر مف
لجرمي  ،وتُ ْستَ ْ
عناصر القصد ا ُ
ال عمػى إرادة الطبيػب فػي عػدـ المسػاعدة أو طمػب المسػاعدة
عف تقديـ المساعدة فػي حالػة الخطػر ُي َع ُّػد دلػي ً
مف العير(.)26
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 الخاتمة :
في الطب البشري تتعدد صور المسؤولية الجنائية فمنيا ما يتعمؽ بمزاولة مينة الطب بدوف
ترخيص ،وجريمة إفشاء السر ،وجريمة تزوير الشيادات أو التقارير الطبية ،ومنيا ما يتعمؽ بصحة
المريض وسالمتو مثؿ اإلجياض ،وجريمة امتناع الطبيب عف تقديـ المساعدة ،وغيرىا مف الجرائـ ،
وشدد العقوبة في البعض منيا  :كجريمة
الم َشِّرع لكؿ ىذه الجرائـ جزاءات جنائية
ّ
وقد أقََّر ُ
الميف الطبية و ِ
ِ
الميَف المساعدة.
اإلجياض  ،وجرائـ التزوير لموثائؽ في مجاؿ َ
ونختـ ونحف نقؼ عمى النياية في موضوع المسؤولية الجنائية لمطبيب عف االخطاء التي قد يقع

فييا والتي عرضنا ليا في ىذا البحث  ،البد لنا وأف نسجؿ بعضاً مف النقاط التي عرضت عمينا
والتي يمكف توضيحيا بالشكؿ التالي :
 .1إف األسػػاس القػػانوني إلباحػػة العمػػؿ الطبػػي ي ْك ُمػػف فػػي ِرضػػا الم ػريض الػػذي يجػػب أف يكػػوف
صحيحاً سواء كاف ضػمنياً أو صػريحاً  ،وكػذلؾ انتفػاء القصػد الجنػائي لػد الطبيػب ويكػوف

قصده خالص لمعالج فقط ويجب أف يكوف ُم َّ
رخصاً حتى يستطيع ممارسة المينة.

 .2إذا تعمؽ األمر بحماية الحياة الخاصة بالمريض ف نو يجب احتراـ حقو في االحتفاظ ب س ارره
الم َشِّرع ومنيا حالة الضرورة.
وعدـ إفشائيا في حاالت َعي ََّنيا ُ
 .3وفي مقاـ التوصيات نقترح بعض األشياء المتعمقة بمسؤولية الطبيب الجنائيػة عػف األخطػاء
الطبية والمتمثمة في العمػؿ عمػى نشػر التوعيػة اإلعالميػة بالمسػؤولية الجنائيػة لمطبيػب حتػى
يتـ مف خالليا نشر المعرفة وصوال إلقرار حقوؽ المرضى والتعريؼ بيا.
 .4نقتػػرح فػػرض عقوبػػات أخػػر عمػػى األطبػػاء تتمثػػؿ فػػي غمػػؽ العيػػادة كميػاً أو جزئيػػا  ،والعمػػؿ
بدوف مقابػؿ فػي األوسػاط الفقيػرة لفتػرات زمنيػة يضػبطيا القػانوف  ،وشػطب االسػـ مػف قائمػة
األطبػػاء  ،وتفعيػػؿ دور نقابػػة الميػػف الطبيػػة عمػػى مسػػتو كػػؿ بمديػػة لمتابعػػة عمػػؿ األطبػػاء
ومنحيا ُسمطات عقابية ومالحقة مف يقع في الخط مف االطباء بعد التثبػت ومعرفػة السػبب
الرئيسػػي لموقػػع مػػف األخطػػاء الطبيػػة ذات الطػػابع االداري وخاصػػة فػػي القطػػاع الخػػاص ،
سواء عمى مستو االفراد أو المؤسسات االستشفائية.
"..تم بحمد هللا وتوفٌقه"..
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 قائمة المراجع والهوامش:
 أوال – القرآن الكريم

 ثانيا ً – الكتب
 .1إبراهٌم علً حمادي الحبلوسً  ،الخطأ المهنً والخطأ العادي فً إطار المسؤؤولٌة الطبٌؤة  ،دراسؤة مقارنؤة ،
بٌروت  2007 ،م .
 .2أمٌر ٌوسف فرج  ،خطأ الطبٌب العمدي وغٌؤر العمؤدي  ،المبتؤب الجؤامعً الحؤدٌإل  ،ارسؤبندرٌة – مصؤر ،
 2010م .
 .3د .أحمد شوقً أبو خطوة – القانون الجنائً والطب الحدٌإل – دار النهضة العربٌة –  1986م .
 .4د .أسامة عبد هللا قاٌد – المسؤولٌة الجنائٌة لألطباء – دراسة مقارنة – طباعة ثانٌة – دار النهضة العربٌة –
 190م .
 .5د .أمٌرة عدلً أمٌر عٌسى خالد – الحماٌة الجنائٌة للجنؤٌن فؤً ؤل التقنٌؤات المسؤتحدثة – دار الفبؤر العربؤً
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