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 اوینش دائمة اھمیة ولھا، مقدسة وعلمیة واخالقیة انسانیة مھنة الطب مھنة تعتبر
 على تفرض وقانونیة بطبیعتھا انسانیة وھي والمریض الطبیب بین ما عالقة عنھا

 التي العنایة بذل وایضا عالجة اجل من یلزم ما كل وعمل بالمریض االھتمام الطبیب
  . كطبیب مھنتھ علیة تفرضھا

 اال العربیة التشریعات مثل مثلة الطبیة للمسؤؤلیة یتعرض لم االردني والمشرع
 العامة للقواعد تركھا بل المعالم واضحة غیر فانھا ولذلك العامة للقواعد تركھا بل خرى

 االختراعات وظھور الحدیث العلمي التطور ان العلم مع المدنیة المسؤؤلیة في
 مع الموضوع لھذا تشریع لوضع التدخل علیة یفرض والطبیة العلمیة واالكتشافات

 العربیة التشریعات اغلب في الموضوع بھذا متخصصھ قوانین یوجد ال انھ الى االشارة
 عدم ظل وفي ذلك على وبناؤ لھ تعرضت قد التشریعات من ذكرت كما الرغم على

 على یحصل ان طبي خطا الى یتعرض الذي المریض على یصعب فانھ تشریعات وجود
 تاخذ بدات الحدیثة والتطورات العلمي التقدم ظل في الطبیة المسؤؤلیة ان حیث التعویض

 وفي حیاتھ وھي االنسان لدى شي اثمن مع تتعامل انھا حیث مختلفھ واشكال اخر منحى
  . االردن في وخاصة المسالة ھذة تعالج خاصة قواعد وجود عدم ظل

 في بحثت انني حیث الموضوع ھذا بحث بمكان االھمیة من رایت فانني ولذلك
 اصبح فقد التطورات ظل في نھال القانونیة الناحیھ من للطبیب المدنیة المسؤؤلیة طبیعة
 ولذلك واالیجابیة الفاعلیة في الحدیث الطب یتمیز واصبح جدید في یوم كل یاتي الطب

 كثیر في االنسان رغبات تحقیق ایضا یشمل واصبح االصلیىھ مھمتھ الطب تجاوز فقد
  . التجمیل جراحة ذلك ومثال العالجیة غیر المجاالت من

 ان ذكرت كما النھ الشخصیة الطبي الفریق اءاعض مسؤؤلیة في بحثت وایضا
 الطبي بالعمل القائمین واالشخاص واالجھزة العالج وسائل في وخاصة العلمي النتطور

 فرعا یشكل واصبح ذلك بعد تطور الذي واالنعاش التخدیر علم ظھر ذلك اثر وعاى
 في خدیرالت طبیب تربط التي التبعیة عالقة في بحثت وایضا الطب عالم في مستقال
 طبیعة الى تعرضت وایضا ثانویة كانت بعدم رئیسیة اصبحت التخدیر مھمة الن الجراح
  . عنایة بذل في ام نتیجة بتحقیق التزام ھو ھل الطبیب التزام
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 لھا القانونیة والطبیعة الشخصیة الطبي الفریق اعضاء مسؤؤلیة الى ایضا وتعرضت     
  . ایضا الطبي الفریق العضاء المشتركة سؤؤلیةالم في بحثت ثم ومن القانوني واساسھا

 اعضاء بین ونسبیتھا الطبي الفریق داخل المسؤؤلیة بحثي في بینت وایضا
 في عضو كل الن المشتركة الطبي الفریق اعضاء والتزامات حدود وكذلك الفریق
 الطبي الفریق اختصاصات بینت ولذلك االخر العضو عن یختلف اختصاص لھ الفریق
 مسؤؤلیة في بحثت وكذلك وواجباتھ الطبي الفریق مراقبة مدى وایضا كاملھات ومدى
  . معنوي كشخص الطبي الفریق

 بیان حیث من ومصر االردن من كل في المسؤؤلیة تطبیقلت في بحث ثم ومن
 مصر في المسؤؤلیة طبیعة وایضا حولھا ثار الذي والخالف االردن في المسؤؤلیة طبیعة

  . عقدیة او تقصیریة كانت اذا فیما لھاحو ثار الذي والخالف
مس�ؤولیة ،  مس�ؤولیة عقدی�ة،  تع�ویض،  ف�رق طبی�ة،  طبیعة قانونیة :الكلمات المفتاحیة

  .تقصیریة
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Abstract: 

The medical profession is considered a sacred 
humanitarian, ethical and scientific profession, and it has a 
permanent importance and a relationship between the doctor and 
the patient arises from it. It is humanitarian in nature and legal. It 
requires the doctor to take care of the patient and do whatever is 
necessary for his treatment and also to exercise the care that his 
profession as a doctor imposes on him. 

The Jordanian legislator was not exposed to medical 
responsibility, for example, like other Arab legislation, but left it to 
the general rules, and therefore it is not clear-cut. Rather, it left it 
to the general rules of civil responsibility, knowing that modern 
scientific development and the emergence of scientific and 
medical inventions and discoveries necessitate his intervention to 
develop legislation for this issue, noting that  There are no laws 
specialized in this matter in most Arab legislation, although as I 
mentioned from the legislation, it has been subjected to, and 
accordingly, and in the absence of legislation, it is difficult for a 
patient who is exposed to a medical error to obtain compensation, 
as medical responsibility in light of scientific progress and modern 
developments  It began to take another approach and different 
forms, as it deals with the most valuable thing that a person has, 
which is his life, and in the absence of special rules that deal with 
this issue, especially in Jordan. 

Therefore, I considered it important to discuss this topic, as I 
discussed the nature of the civil responsibility of the doctor from 
the legal point of view, because in the light of developments, 
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medicine has come up every day with something new, and modern 
medicine has become distinguished in its effectiveness and 
positivity. Therefore, medicine has exceeded its original task and 
also includes the fulfillment of desires.  Humans in many non-
therapeutic fields, for example, plastic surgery. 

I also discussed the personal responsibility of the members 
of the medical team, because as I mentioned that the scientific 
development, especially in the means of treatment, devices and 
people doing medical work, and as a result of that, the science of 
anesthesia and resuscitation appeared, which developed after that 
and became an independent branch in the world of medicine.  In 
the surgeon, because the task of anesthesia became major, not 
secondary, and also exposed to the nature of the doctor’s 
commitment, is it a commitment to achieve a result or to take care. 

It also dealt with the personal responsibility of the members 
of the medical team, its legal nature and its legal basis, and then 
examined the joint responsibility of the members of the medical 
team as well. 

I also showed in my research the responsibility within the 
medical team and its relativity among the team members, as well 
as the joint limits and obligations of the members of the medical 
team, because each member of the team has a specialization 
different from the other member. Therefore, I showed the 
competencies of the medical team and the extent of their 
integration, as well as the extent of the medical team’s  
monitoring and duties, as well as the responsibility of the medical 
team as a person  moral. 
 And then discussed in the application of responsibility in both 
Jordan and Egypt in terms of explaining the nature of responsibility 
in Jordan and the dispute that erupted around it, as well as the 
nature of responsibility in Egypt and the dispute that erupted 
around it whether it was tortuous or contractual . 
 
Key words: legal Nature , Medical teams , Compensation , 
Contract liability ,  Tort liability. 
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  :تمھید وتقسیم
نة إنسانیة وأخالقیة وعلمیة مقدسة، لھا أھمیتھا الدائمة وینشأ عنھا الطب مھ

عالقـة مـا بین المریض والطبیب، وھي إنسانیة بطبیعتھا وقانونیة تحتم على الطبیـب 
  .االھتمـام بـالمریض وعمل كل ما یلزم لعالجھ وبذل العنایة التي تقتضیھا مھنة الطب

معظم الدول العربیة للمسـؤولیة الطبیة  والمشرع األردني لم یتعرض كغیره في
بل تركھا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، وھي غیر واضحة المعالم وخاصة فـي 
ظل التطور العلمي الحدیث، وظھور االختراعات واالكتشافات العلمیة والطبیة، وعـدم 

یث أن وجـود قوانین متخصصة في ھذا الموضوع في الكثیر من دولنا العربیة ح
المریض الذي یعـاني من اإلصابة بخطأ طبي یصعب علیھ أو حتى یستحیل علیھ أحیاناً 
الحصول علـى التعـویض، والمسؤولیة الطبیة في ظل التقدم العلمي والفني في مجال 
الطب بھذا العصر، بدأت تأخذ أشكاالً مختلفة، وتبدو أھمیتھا األساسیة بأنھا تتعامل مع 

سان، وھي حیاتھ، وفي ظل عدم وجود قواعد قانونیة واضحة تعالج أثمن شيء لدى اإلن
  .ھذه المسألة المھمة وخاصة في األردن

وقد تستوجب حالة المریض تدخل عدة أطباء من تخصصات مختلفة، بشكل 
متالزم أو متعاقب، نظرا لتكاملھا، مما یلزم الطبیب المعالج أو الجراح على ضرورة 

صصین لمشاركتھ التدخل العالجي أو الجراحي الرئیسي، وھو االستعانة بفریق من المتخ
 :من مدونة أخالقیات الطب الفرنسیة التي تنص على أنھ ٤٥االلتزام الذي تفرضھ المادة 

االستعانة، ... یلتزم الطبیب أو جراح األسنان بمجرد موافقتھ على أي طلب معالجة « 
  .) )١((»عند الضرورة، بالزمالء المختصین والمؤھلین

وإذا اقتضت الظروف ضرورة االستعانة بفریق طبي متخصص كان على 
الطبیب القیام بذلك وإال كان مخطئا، فمن المقرر أن یسأل الجراح عن إجرائھ عملیة 
جراحیة دون توفر المساعدة الضروریة، ما لم تتوفر حالة الضرورة أو االستعجال اللتان 

 .) )٢(( تعفیانھ  من مثل ھذا االلتزام
  
  

                                      
  :مدونة أخالقیات الطب الفرنسیة التي جاء فیھا ٣٢تقابلھا المادة  - )١(

«Déslorsqu’ilaaccepté de répondre à unedemande, le médecins’engage 
Enfaisantappel, s’ilya des soins…  à assurer personnellement au patient

».lieu, à l’aide de tiers compétents  
 ٩٤،ص  ٢٠٠٦.محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،. د - )٢(
  . ٩٥و
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  املبحث األول

  املسؤولية املدنية للطبيب وطبيعتها القانونية

ال یزال الطب یأتي كل یوم بما ھو جدید في كافة تخصصاتھ بحیث أصبح أھم ما    
یمیز الطب الحدیث ھو االیجابیة والفاعلیة التي جعلت الطب یتجاوز حدود مھمتھ 

أیضاً تحقیق رغبات اإلنسان في  األصلیة التي ھـي الوقایة والعالج من األمراض، لیشمل
   .كثیر من المجاالت غیـر العالجیة كما ھو الحال مثالً في جراحات التجمیل

ولكن الفاعلیة المتزایدة والتطور في الطب الحدیث نتج عنھ آثار ضارة ومخاطر 
علـى جسم اإلنسان حیث أن األخیر ال یزال في كثیر من جوانبھ مجھوالً أمام الطـب، 

ر مـن الممارسات الطبیة الحدیثة تتم في الغالب من خالل عقاقیر ال تخلو من آثار والكثیـ
  .سلبیة غیر متوقعة قد تظھر بعد فترة من الزمن على اإلنسان

كما إّن ظھور الفریق الطبي یعتبر أمراً حدیث نسبیا، ففي الماضي كان الجراح 
عملیة تخدیر المریض بل یمارس مھنتھ وفقا لظروف غیر متطورة، فھو لم یكن یباشر 

كان یكتفي بسكوت ھذا األخیر وعدم حركتھ، وكان یستعین في سبیل ذلك بمساعدة 
لكن لما كانت أغلب العملیات الجراحیة تكون . الرجال األقویاء إلبقاء المریض ساكنا

مصحوبة بآالم مبرحة یصعب على المریض تحملھا، بل قد یكون لھا رد فعل شدید على 
نتھي بأوخم العواقب، لذلك كان البد من وضعھ تحت تأثیر مخدر قبل جسمھ ربما ت

  .الشروع في العملیة
ونظرا لخطورة ھذا المجال في عالم الطب، استوجب األمر تخصص القائمین 
بھ، متمتعین في سبیل ذلك باستقاللیة مھنیة مطلقة تجاه باقي التخصصات، مما فتح 

ضو في الفریق الطبي عن أخطائھ الشخصیة المجال لظھور المسؤولیة الشخصیة لكل ع
،مع ایضاح الطبیعـة القـانونیة لمسؤولیة أعضـاء الفریـق الطبـي )المطلب األول(
  ).المطلب الثاني(

 اطب اول

ا طق ارء اأ ؤو  

إّن التطور المتزاید للعلوم، وبصفة خاصة العلوم الطبیة والعالجیة التي تسیر 
سرعة شدیدة نحو التقدم، خاصة من حیث وسائل العالج واألجھزة واألشخاص بمعدل 

القائمین بالعمل الطبي، أتاح الفرصة لمیالد علم التخدیر واإلنعاش الذي شھد تطورا 
المسؤولیة العقدیة تتحقق  ١٩٤٧كبیرا باعتباره فرعا مستقال في عالم الطب منذ سنة 

  ع المدین عن تنفیذ التزامھ العقـدي أو قـام بتنفیذه المسؤولیة العقدیة بشكل عام إذا امتن
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بشكل معیب وأدى ھذا إلى إلحاق الضرر بالدائن، وھذا یستوجب بدایة وجود عقد صحیح 

  .)١(حصل اإلخالل بھ 
كما أّن التطور الكبیر الذي أحاط بدور أطباء التخدیر، أثار الكثیر من الشك حول 

جراحین، فقد مّرمركزھم بتطور ال ینكر، فبعدما كانت عالقة التبعیة التي تربطھم بال
مھمة تخدیر المریض ثانویة یقوم بھا الجراح بنفسھ أو أحد مساعدیھ، أصبح فنا یقوم بھا 

وبعدما كان من یقوم بالتخدیر مجرد تابع یقتصر دوره على ضمان عدم . متخصصون
اختصاصھ لیشمل تنظیم تنفس  إحساس المریض باأللم وثباتھ أثناء العملیة الجراحیة، امتد

المریض ودورتھ الدمویة للوقایة من األزمات الجراحیة، فأصبح من األمور التي ال یمكن 
  .إنكارھا في الوقت الحاضر

  الفرع األول
العقد المشروع بأصلھ ووصفھ بأن یكون صادراً من أھلھ "العقد الصحیح ھو 

ومشروع وأوصافھ صحیحة ولم  مضـافاً إلى محلھ قابل لحكمھ ولھ غرض قائم وصحیح
  .)٢(یقترن بھ شرط مفسد لھ 

وھنالك ثالث أركان للمسؤولیة العقدیة وھي الخطأ العقدي، والضرر، 
  :وعالقـة السـببیة بـین الخطأ والضرر وھي

وھو سلوك المتعاقد على نحو یتنافى ما التزم بھ في  :الخطأ العقدي. أوالً 
لشخصي بالعقد فینشأ عن ذلك المسـؤولیة العقدیـة عـن ولذلك فإنھ یسأل عن إخاللھ ا.العقد

الخطـأ الشخصي إذا توافرت بقیة األركان وقد یسأل الشخص عن الغیر أو عن األشـیاء 
التـي تحـت الحراسة والملتزم بالعقد قد یكون التزامھ ببذل عنایة أو تحقق نتیجة فیعد 

تیجة المطلوبة منھ دون أن یكون ھنالك مخالً بالتزامـھ إذا لـم یبذل العنایة أو یحقق الن
  .سبب أجنبي أدى إلى عدم تنفیـذااللتزام العقدي

وھو األذى أو التعدي الذي ینشأ عن اإلخالل بالتزام  :الضرر العقدي: ثانیاً 
  عقدي ارتبط المتعاقد

المتضرر مع آخر أخل بھ على شكل عدم قیامھ بااللتزام أو التأخر في التنفیذ أو 
  )٣(.ورة معیبة أو جزئیةتنفیذه بصـ

                                      
 .٧،ص ١٩٩٦،مطبعة جامعة دمشق،  ٨،ط ١سوار، محمد وحید الدین، النظریة العامة لاللتزام، ج)١(
 ١٩٩٩،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ١٩٧٦لسنة  ٤٣قانون المدني األردني، رقم ال)٢(
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  :وھناك أنوع للضرر الناتج عن اإلخالل بالتزام عقدي ھي
وھو األذى الذي یقع على جسم اإلنسان وینتج عن ذلك  :الضرر الجسدي. ١

  :ضرراً مالیاً أو معنویاً وھو على نوعین
  .ضرر جسدي ممیت یوقف جمیع أعضاء الجسم عن العمل ویؤدي إلى الوفاة. أ

یؤدي إلى تعطیل بعض أعضاء الجسم عن العمـل   : ي غیر ممیتضرر جسد. ب
  .)١(ویسـبب أذى في جسم اإلنسان، وینتج عنھ عجز جزئي أو كلي لإلنسان المضرور

وھو الخسارة التي تصیب الشخص المتعاقد بسبب اإلخـالل  :الضرر المالي. ٢
  .المتعاقدین من الطرف اآلخر بـااللتزام

األذى أو التعدي الذي یصیب حق أو مصلحة وھو  :الضرر المعنوي. ٣
مشروعة لإلنسـان وینتج عن ذلك آلماً معنویاً للمتضرر ومن قبیل ذلك ما یصیب اإلنسان 

  )٢(.فـي شـرفھ أو سمعتھ أو حریتھ أو كرامتھ أو عاطفتھ أو مكانتھ االجتماعیة
أي  وھي أن یكون الخطأ العقدي ھو السبب في الضرر :عالقة السببیة: ثالثاً 

ولذلك فإنھ حتى تترتب المسؤولیة  )٣(.یجب قیام عالقـة السببیة بین الخطأ والضرر
العقدیة ال بد من توفر األركان السابقة مجتمعة، وكما قلنا فإن ھنالك نوعین من 

  .االلتزامات ھما التزام ببذل عنایة أو بتحقیق نتیجة
ببذل الجھد للوصول إلى  وھو الذي یلتزم فیھ المتعاقد: االلتزام ببذل عنایة. ١

غرض تحقق ھذاالغرض أم لم یتحقق فھذا یعني أنھ التزام بعمل ولكن مع عدم ضمان 
النتیجة ،ولكن یقع على عاتق المدین أن یبذل مقدار معین من العنایة وھذه األخیرة ھي 

ي المطلوبـة مـن الشـخص العادي، مثالً المستأجر علیھ أن یبذل العنایة المطلوبة منھ فـ
  .)٤(المحافظـة علـى المكـان المستأجر وأن یحافظ علیھ كما یحافظ الشخص المعتاد

یكون على عاتق من یقع علیھ االلتزام تحقیق نتیجة : االلتزام بتحقیق نتیجة. ٢
محددة وواضحة ویعتبر المتعاقد في ھذه الحالة أنھ أخل بالتزامھ بمجرد تخلف ھذه 

للبحث فیما إذا كان مخطئاً أم ال، ألن عدم الوصول النتیجة، وال یكون ھنالـك ضرورة 
إلـى النتیجـة یعتبـر كافیـاًالعتباره مخطئاً ما لم یثبت أن عدم تحقق النتیجة وتخلفھا راجع 

فیھ، كما ھو الحال بالنسبة للمحامي الذي یطلب منھ القیام بتقدیم  إلى سبب أجنبي ال ید لـھ
فإذا لم یقم بذلك خالل ھذه المدة یكون مسؤول عن أحد الطعون خـالل المـدةالقانونیة، 

تقصیره على اعتبار أن التزامھ ھو بتحقیق نتیجة، وعلیھ فإن عبء اإلثبات في االلتزام 
  بتحقیق نتیجة، وھو الذي یعـد فیـھ المدین دائنھ بشيء معین، سواء كان عمل أو امتناع 

                                      
 .٣٠٢- ٣٠٠المرجع السابق، )١(
 .٣٠٢ذر، النظریة العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، مرجع سابق، صلفضل، من)٢(
 ١٩٨٤دمشق،  -،دار اإلیمان، بیروت ١محتسب باهللا، بسام، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة، ط)٣(

 .٧٨،ص
 جمعة، عبد المعین لطفي، موسوعة القضاء في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة، الكتاب الثاني، عالم)٤(

 ١٩٧٩ص، 14-15. )٣(النشر، القـاھرة، 
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تیجة ھو خطأ مفترض غیر قابل عن عمل أو نقل حـق، وعـدم تنفیـذااللتزام بتحقیق ن

  .)١( إلثبات العكس، ویتحمل المـدین عـبءاإلثبات في ھذا االلتزام
  :حجج االتجاه القائل بأن مسؤولیة الطبیب عقدیة

یوجد لدى االتجاه القانوني الذي یعتبر أن مسؤولیة الطبیب ھي عقدیـة مجموعـة 
  :مـن الحجج التي یبني علیھا رأیھ وھي

یعتبر القائلین بأن مسؤولیة الطبیب ھي عقدیة حتى في : ة العقدیةالرابط: أوالً 
الحاالت العاجلـةالتي یقوم بھا الطبیب بعالج المریض فإنھ یكون بحالة إیجاب دائم، 
ومستمر اتجاه الجمھور وأن الالفتة الموجودة على عیادتھ والبیانات التفصیلیة المتعلقة 

  بالطبیب من حیث اسـمھ وتخصصـھ
العلمیة وعضویتھ في نقابة األطباء تدل على ذلك، وأیضاً فإن دعوة  ودرجتھ

  .)٢(المریض لعالجـھ یعد قبوالً للعقد
ھنالك اتجاه یعارض الرأي القائل بأن مسؤولیة الطبیب ھي  :النظام العام: ثانیاً 

فق عقدیة ویعتمد في رأیھ بالقول أن حیاة اإلنسان ال تكون محالً للتعاقد وھذا العمل ال یت
مع جعل المریض وجسمھ تحت رحمة وسیطرة الطبیب الذي یمكن أن یتصرف 
بالمریض كما یرید، وأن ھـذا المـریض موجود تحت حمایة النظام العام في القانون 

  .)٣(المطبق ولیس من حق الطبیب االتفاق والعمل علـى خالف ذلك 
فاق الحاصل بین ولكن أصحاب االتجاه القائل بالمسؤولیة العقدیة یرون أن االت

الطبیـب والمریض ال یعطي الحق للطبیب المعالج أن یضر بالمریض وأن التزامھ اتجاه 
المـریض ھـوالتزام عقدي، والعقد الطبي المبرم بین الطرفین یضع علـى الطبیـب  التزام 
ذات طبیعة تعاقدیة بأصول وقواعد المھن الطبیة، وأن مسألة النظام العام تقرر الحد 

ى اللتزامات الطبیب اتجاه المریض ولم تقرر أن یتم تطبیق أحكام المسؤولیة األدن
  .)٤( التقصیریة على المسائل الطبیة

                                      
الفعل : االلتزامات، المجلد األول: سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني. د)١(

المسؤولیات المفترضة، الطبعة الخامسة، دار الكتب القانونیة، : الضار والمسؤولیة المدنیة، القسم الثاني
  ٣٩٥، ص، ١٩٩٢القاھرة، 

  .٣٥حیاري، أحمد، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مرجع سابق، صال)٢(
سعد، أحمد محمود، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ، مرجع سابق، )٣(

  .٢٣٤ص
األبراشي، حسن، مسؤولیة األطباء والجراحین المدنیة في التشـریع المصـري والمقـارن، دار النشـر )٤(

 . ٥٦م، ص١٩٥١قاھرة، للجامعـات المصریة، ال
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 الفـرع الثانـي
الطبیب والمریض یرتبطان مع بعضھما بموجب عقد، في اللحظة التي یبدأ بھا 

ق بینھمـا، الطبیـب عالج المریض في الظروف العادیة ویكون ذلك بناًءا على اتفاق مسب
فمجـرد قیـام الطبیب بفتح عیادتھ وتعلیقھ الفتھ علیھا، فإنھ یضع نفسھ في موقف من 
یعرض اإلیجاب وعنـد قبول المریض لھذا العرض یتم إبرام العقد، فاألخیر یطلب العنایة 

  .)١(والطبیب یتقبل األجر ویقـدم العنایة المطلوبة منھ
الحالي بصفة مستمرة، من خالل ارتفاع ولقد ازدادت أھمیة التخدیر في القرن 

نسبة األحكام الصادرة في قضایا مسؤولیة أطباء التخدیر، ففي تقریر قدمھ أحد أساتذة 
،قدر أن نسبة الزیادة بین عامي  ١٩٧٥الطب إلى األكادیمیة الطبیة الفرنسیة عام 

و  ینبالنسبة للجراح% ٨٢بالنسبة لألطباء بصفة عامة و% ٧٢قد بلغت  ١٩٧٠و١٩٦٢
ویتحقق استقالل طبیب التخدیر عملیا في مراحل .  ))٢((بالنسبة الطباء التخدیر%١٤٥.٦

تنفیذ العملیة الجراحیة وإن كان بدرجات متفاوتة، فرغم ھدف الفریق الطبي الموحد، إال 
وھذا التمیز وذاك االستقالل  . أن األعمال الطبیة مستقلة ومتمیزة من الناحیة الفنیة

المسؤولیة الشخصیة لكل طبیب عضو في الفریق، الذي یبقى المسؤول یفرض تفرید 
  .الوحید عن األخطاء الواقعة في مجال اختصاصھ

  

فیتحتم على طبیب التخدیر أن یؤدي ھذه الفحوص بنفسھ بشكل یتفق واألصول 
الطبیة، وال یفیده أن یعتمد على تقریر الطبیب الجراح، باعتبار أن اختیار نوع المخدرمن 

مسائل الفنیة البحتة التي تعتمد على معرفة الطبیب وتقدیره بحسب ما یتفق ال
وحالةالمریض واستعداده الذاتي لتقبل المخدر، الذي تتدخل فیھ اعتبارات طبیة وفنیة، 

، وینبغي أن یتم ھذا الفحص قبل العملیة   ))٣((...صحیة وعلمیة من سن المریض، جنسھ
من تحلیل أو استشارات طبیة واستخالص النتائج  بوقت كاٍف من أجل اتخاذ ما یلزم

) consultationLapseudo( الالزمة، تجنبا لما یطلق علیھ باالستشارة الوھمي  
، أي الزیارةالروتینیة التي تتم بشكل سریع في األمسیة السابقة إلجراء العملیةولذلك ))٤((

  مسـؤولیة الطبیـب ھـي عقدیة، فقد كان ھنالك اتجاه قانوني یعتبر أن  -كما قلنا سابقاً  –

                                      
سعد، أحمد محمود، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ، رسالة دكتـوراه )١(

  . ٢١٥،ص ١٩٨٣منشـورة، جامعـة القاھرة، 
أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، األردن، . د -١

  . ٢٦٣، ص  ٢٠٠٩
)٣( -  Michel HARICHAUX-RAMU, La responsabilité du médecin: Fautes 

se rattachant à l’exercice] collectifprivéou social de la médecine, Recueil 
Juris Classeur, Responsabilitécivile, Vol 04,fasc 440-6, Technique Juris-

Classeur, Paris, 1993, p 11. 
عبد الحمید، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة،  الشواربي، - )٤(

 241M. AKIDA, op.cit, p 181.،ص ١٩٩٨منشأة دار المعـارف االسكندریة، 
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أن طبیعة العالقـة  ١٨٣٩وقد قرر القضاء الفرنسي عام .ولدیھ أدلة على رأیھ یستند إلیھا

التـي تـربط بـین الطبیـب والمریض ھي عقدیة والتزام المریض بدفع األجر للطبیب 
  .))١(( التزام تعاقدي

ذه المرحلة، یكون الدور في ھ اما عن توزیع المھـام أثنـاء التدخل الجراحـي
الراجح للجراح واضحا، فمن صمیم اختصاصھ النفرادة المطلق باختیار الوسیلة المالئمة 
إلجراء الجراحة، فیبقى المسؤول الوحید عن كل رعونة في أدائھا، دون أن یسأل عن 

ن إتباع طریقة معینة دون أخرى، ما دام أّن الطریقتین مسلم بھما علمیا ولم یثبت خطأ م
جانبھ طالما اتبع قواعد فنھ، حتى وإن لم یتحصل على نتائج كان باإلمكان أن یحصل 
علیھا طبیب آخر أكثر مھارة، باعتبار أنھ بذل العنایة المطلوبة من طبیب من ذات 

  )  .)٢((تخصصھ وخبرتھ العلمیة
ّن طبیب التخدیر إفاما عن توزیـع المھام بعد الفتـرة الالحقة للتدخل الجراحـي

ھو المسؤول عن مساعدة المریض على استعادة وعیھ، مستعینافي ذلك بوسائل اإلنعاش 
الضروریة، بید أن یكون الجراح ھو المسؤول عن اإلفاقة إن كان ھو من مارس بنفسھ 

  .)  . )٣((عملیة التخدیر أو استعان بممرضة مؤھلة لذلك
بقة لھـذا القـرار تعتبـر وبالرغم من أن المحاكم الفرنسیة كانت طوال الفترة السـا

أن مسؤولیة الطبیب اتجاه المریض ھي تقصیریة إال أنھا في القرار السـابق عـدلت عـن 
القـرار  ٢٠/٧/١٩٣٦رأیھـاواستمر الخالف في الرأي إلى أن حسـم الموقـف صـدر فـي 

یقوم بین الطبیب "والمنشور في داللوز دوریة والذي نص على أنھ ٨٨/١/١٩٣٦رقـم
ضھ عقـدحقیقي یتضمن التزام الطبیب، إن لم یكن بالشفاء فبتقدیم العنایة وھذه ومری

العنایة ال تكـون كسـائرالعنایات وإنما یجب أن یستمد أصولھا من نقاوة الضمیر وحسـن 
  .)٤("االنتبـاه والمطابقـة لمبـادئ العلم

                                      
  .١٠المرجع السابق، ص )١(
سید عبد الوھاب عرفة، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة للطبیب والصیدلي، دار )٢(
  .31 ،ص، ٢٠٠٦مطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، ال
إّنطبیب التخدیر ھو المسؤول عن تخدیر المریض ومراقبتھ أثناء وبعد العملیة الجراحیة، ولھ   -  )٣(

تفویض ذلك إلىطبیب أخصائي آخر في التخدیر، أو طالب متربص في التخدیر واإلنعاش، أو إلى 
ض ھذه المھام المفوضة إلیھم إلى أشخاص أخرى، ولو ولیس لھؤالء تفوی. ممرض مختص فیالتخدیر

  :انظر. كانوا أكثر تأھیال منھم، ماداموا ینفذون مھام مفوضة، فال تفویض لعمل مفوض أصال
Sylvie DELORT, La responsabilité des chirurgiens, des anesthésistes 
et des établissements de santé, Thèse de doctoraten droit privé, Faculté 
de droit-Economie et sciences sociales, Université Panthéon-Assas 
(Paris II), Paris, 2003, p 182 et 183 

الشواربي، عبد الحمید، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، )٤(
  . ٩٩مرجع سابق ،ص
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كانت  سیدة"والقضیة التي صدر بخصوصھا القرار الشھیر السابق تتعلق في أن 
 ١٩٢٥تشـكومن حساسیة في األنف وقامت بمراجعة طبیب اختصاصي باألشعة عام 

ونتج عن عالجھ، تلف في األنسجة المخاطیة في وجھھا، فقام زوجھا X فعالجھا بأشعة
،أي مطالباً بالتعویض عن األضرار  ١٩٢٩برفع قضیة بالنیابة عنھـاأمام القضاء عام 

  .)١(التي لحقت بزوجتھ
حكمـاً تضـمن رد  ١٦/١/١٩٣١كمة استئناف إكس الفرنسیة في فأصدرت مح

أن الدفع "الـدفع بالتقادم المقدم من قبل الطبیب المعالج إلسقاط الدعوى وجاء في القرار 
في أصول المحاكمات الجزائیة، ال ینطبق على ھذه ( ٦٣٨(بالتقـادم طبقـاًلنص المادة 

یة ناشئة عن عقداً سبق إبرام بین الطبیب الدعوى ألنھـا لیسـت سوى دعوى مسوؤلیة مدن
، بل للتقادم بمرور "والمریضـة ویلتـزم فیـھ الطبیب ببذل عنایة دقیقة ومستقرة ومعینة

  .)٢(من القانون المدني الفرنسي2262)ثالثین عاماً طبقاً ألحكـام المـادة
ومنذ الحكم السابق استقر القضاء في فرنسا على أن مسؤولیة الطبیب عن 

طائـھ ذات طبیعھ عقدیھ، واتجھت كذلك محكمة النقض الفرنسة إلـى طابع تعاقدي وال أخ
   .)٣(تسقط بسقوط الدعوى العمومیة

مع )٤(أنھ عالقات الصداقة والمجاملة بین الطبیب والمریض أیضاً عالقة عقدیة
  .یریةاإلشارة إلى وجود اتجاه آخر یعتبـر أن مسـؤولیة الطبیب  المدنیـة ذات طبیعـة تقص

ب اطا 

وا وط طق ارء اأ ؤو  

أثبت الفصل المطلق الختصاصات ومھام أعضاء الفریق الطبي الواحد مساوئھ 
التي تنطوي على الكثیر من الصعوبات، فقد یعجز المریض أحیانا على إسناد خطأ إلى 

من المسؤولیة على الرغم من   عضو محدد من الفریق دون آخر، فیظل الجمیع معفى
تحقق أضرار لحقت بھ، مما دفع جانب من الفقھ إلى اإلقرار بمسؤولیة الفریق الطبي  

  ).الفرع األول(أكملھ باعتباره شخصا معنویا 
إال أنھ استقر بعد ذلك، وفي ظل الوسائل الفنیة الطبیة والجراحیة المتقدمة  

مسؤولیةأعضاء الفریق الطبي إن لم تكن  المثیرة للقلق والمخاوف، على القول بأن
  متساویة، فعلى األقل مشتركة ومترابطة ارتباطا وثیقاإذ یصعب تأثیم فعل واحد منھما 

                                      
المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الحیاري، أحمد المسؤولیة )١(

  .٣٨،ص ٢٠٠٥
الشواربي، عبد الحمید، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، مرجع )٢(

  .٩٨سابق، ص
  ١١٥المحتسب باهللا، بسام، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة، مرجع سبق، ص)٣(
سعد، أحمد محمود، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ، مرجع سابق، )٤(

  ٢٢ص
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یرتبط مصیر المریض بطبیب  دون اآلخر، لكون عملھم متداخل ال یمكن فصلھ، فال

  ).الفرع الثاني(واحد بل بمجموعة أخصائیین 
  الفـرع األول

  یـق الطبـي وأساسھا القانونيمسـؤولیة الفـر
أساس مسؤولیة الفریق الطبي ھو ضمان حق المریض عند صعوبة تحدید مسبب 

وھناك من الفقھ من ذھب إلى أبعد من ذلك، إذ یرى أن تشكیل . الضرر أو كان مجھوال
عدة أطباء فریقا متناسقا من أجل رعایة مریض، فإنھم یسألون عن نتائج أعمالھم الطبیة 

واحدة، ألن معرفة مرتكب الخطأ مسبب الضرر ال ینفي ھذاالترابط بینھم، كما  كمجموعة
أنھ یجنب ما قد یحدث من تمییز مصطنع بین مھمة كل واحد من أعضاء الفریق، أو 

  ) .)١((االجتھاد في معرفة حدود دور كل واحد من ھؤالء 

ن إن اجتماع أشخاص بطریقة مقصودة، یجعلھم مسؤولین جمیعا عما یقع م
ضرربسبب فعل أحدھم، متى حدث ذلك خالل ممارسة النشاط الذي اجتمعوا من أجلھ، 

  :شرط ثبوت الشخصیة المعنویة لھذه الجماعة بتوفر الشروط التالیة
   :قابلیة الكائن االجتماعي للدوام تحقیقا لمصلحة جماعیة مشروعیة - ١

د مصلحة من شروط ثبوت الشخصیة االعتباریة لجماعة معینة، وجو       
جماعیةمشروعة تھدف الوصول إلیھا، وھذا ما نجده في الفریق الطبي، إذ ُكِون لھ تحقیق 
مصلحة جماعیة تتمثل في القیام بعمل طبي على المریض نفسھ على قدر من التنظیم، ھو 

وتحقیقا لھذاالھدف، البد .) )٢((من أسمى األھداف االجتماعیة والتي ال شك في مشروعیتھ 
لدى أعضاء الفریق نیة الثبات والدوام، فیجب أن ال یجتمع بصفةعرضیة، وھذا أن تتوفر 

ما نجده في الفریق الطبي، فال یمكن اعتباره تجمعا عرضیا ما دام یسبقھ إعداد وتنظیم 
فال یشترط الفقھ القانوني،  .))٣((وتحدید ألدوار ومھام األعضاء على نحو دقیق ومحكم 

یة للفریق الطبي، أن یكون في شكل عیادة مشتركة أو لالعتراف بالشخصیة االعتبار
شركة مدنیة لألطباء، المھم أن یكون اجتماع األعضاء لھدف تحقیق غرض موحد بصفة 

  .))٤((دائمة، فتكون مسؤولیتھ مجموع المسؤولیات الشخصیة ألعضاءه المكونین لھ 
تخلق من  یرى أنصار منح الشخصیة المعنویة للفریق الطبي، في اعتباره شركة

الواقع، إذ أنھ عكس شركة الواقع التي تعتبر شركة قانونیة انحلت، فإن الشركة من الواقع 
تتولد من مجرد سلوك ذوي الشأن، وتعبر عن إرادة ضمنیة، مع أن أعضائھا لم یبرموا 

ومع ذلك، فیوجد من الدالئل ما یشیر  الى إرادتھم في . بینھم أي اتفاق شفھي أو مكتوب

                                      
  ٣٧٣و ٣٦٣المرجع نفسھ، ص  - )١(
محمد رایس، المسؤولیة المدنیة لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دارھومھ، الجزائر، . د)٢(

  .١٩٥ص .٢٠٠٧
في الشریعة اإلسالمیة والقوانین العربیة واألوروبیة منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي  - )٣(

  . ٣٧٣و ٣٦٣، ص .٢٠٠٨واألمریكیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
)٤( -  Annick DORSNER-DOLIVET, Contribution …, op.cit, p 63. 
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نظرا الرتباطھم الوثیق، إذ أن أعضاء الفریق الطبي یندمجون معا عند التدخل  االشتراك
المشترك من أجل عالج المریض، فال شك في قبولھم االشتراك في مخاطر ومنافع العمل 
الطبي، وال أدل على ذلك إال اشتراكھم في األتعاب التي یدفعھا المریض، وبالمقابل 

  .))١((ن خطئھم الجماعي یشتركون في تعویض الضرر الناتج ع
  :إمكانیة تعبیر الكائن االجتماعي عن إرادتـھ -٢

یمكن التسلیم بوجود ھذا الشرط أیضا، ما دام رئیس الفریق الطبي یتولى       
عادة التعبیر عن إرادة ھذا التجمع، رغم أن البعض، یرى عدم حتمیة ھذا العنصر، ألن 

لذلك ال یبدو ھذا العنصر . دد تصرفات قانونیةاقتضاء اإلرادة ال یكون إال إذا كنا بص
الزما في مجال المسؤولیة الطبیة، إذ أن االلتزام بالتعویض ال یجد مصدره المنشئ في 

 ، بذلك یتأكد))٢((اإلرادة، إنما في مجرد واقعة مادیة، تتمثل في مجرد سلوك مادي خاطئ 
  .راض جدي االعتراف بالشخصیة المعنویة للفریق الطبي دون وجود اعت

االعتراف للكیان االجتماعي بذمة مالیة مستقلة عن ذمم األعضاء المكونة  -٣  
   :لھ

من أولى المالحظات على ھذا العنصر، ھي أن الذمة المالیة لیست من          
، إال أنھ، ))٣((عناصر تكوین الشخصیة المعنویة، إنما من نتائج ثبوت الشخصیة القانونیة

  .جود فصل بین ذمة الفریق الطبي وذمم األشخاص الطبیعیة المكونة لھال یمكن الجزم بو
إن الفریق یحل محل العضو المعسر أو مسبب الضرر المجھول، بذلك یسأل 
األشخاص الذین قرروا وضع مصالحھم المشتركة معا في مجموعھم من خالل الشخص 

ة للفریق الطبي زیادة المعنوي الذین ینتمون إلیھ، فمن شأن اللجوء إلى الصفة الجماعی
  ).)٤((عدد المسؤولین وتوفیر ضمانة قویة للحصول على التعویض 

كما یضیف أنصار ھذه الفكرة، أن الشخص المعنوي الناقص لیس غریبا أو 
شاذا،فقد سبق وأن أكد البعض، أنھ فیما بین العدم والشخصیة القانونیة تقوم كیانات 

مجموعة األشخاص مثل الفریق الریاضي وفریق لھاوجودھا الظاھر في عالم القانون، و
الصیادین والفریق الطبي ھي إحدى ھذه الكیانات، إذ ھي مجموعات تتصف بالشخصیة 
المعنویة، تكون حقیقة ذات مدلول قانوني وحیاة قانونیة محدودة لكن مؤكدة، مما یمكن 

  .))٥((أن تسند إلیھا تبعات خطأ یرتكبھ أحد أعضائھ 

                                      
  ٣٦٨منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي، مرجع سابق، ص  -  )١(
مشكلة تعویض الضرر الذي یسببھ شخص غیر محدد من بین مجموعة  محمد شكري سرور،. د -)٢(

  ١٠٧ص  ١٩٨٣محددة مناألشخاص، دار الفكر العربي، القاھرة، 
   ٣٧٣منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي، مرجع سابق، ص   -)٣(
  ٣٦١طالل عجاج، مرجع سابق، ص  -)٤(
  ١١٠محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص . د -)٥(
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  :قانوني یعترف بالشخصیة المعنویة لمجموعة ماوجود نص  -٢  

لى جانب البیان أن الشخصیة المعنویة ال تقبل التبعیض وال التجزئة، بل ھي إ     
  إماموجودة أو منعدمة ولكنھا ال تتصور ناقصة، فإن العنصر األساسي والحساس یتمثل 

  
غیر متوفر للفریق ، الشيء ))١((في اعتراف القانون لمجموعة ما بالشخصیة المعنویة

إالّ أن أنصار فكرة مساءلة الفریق الطبي كشخص معنوي استندوا إلى قرار .  الطبي
الشخصیة االعتباریة « : ،إذ قررت بأن ٢٨/٠١/١٩٥٤محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

لیست من خلق المشرع، وإنما تخص من حیث المبدأ، كل جماعة مزودة بإمكانیة التعبیر 
 ل الدفاع عن مصالح مشروعة، جدیرة باالعتراف القانوني بھا وبحمایتھاالجماعي من أج

«))٢((  
بذلك، تعتبر الشخصیة المعنویة حقیقة قانونیة، إذ أن عدم وجود نص قانوني 
یقررھا لجماعة ما، لن یمثل عقبة تمنع من إضفائھا لمجموعة من األشخاص، متى كانت 

فكلما . ات وتتجسد في حد أدنى من التنظیمقائمة لى مصلحة اجتماعیة على قدر من الثب
كان ھناك كائن اجتماعي لھ قیمة اجتماعیة تستمد من قیمة الھدف الذي یسعى إلى 
تحقیقھ،إذ یكون لھ حیاة قانونیة مستقلة متعلقة بھذا الھدف، یصیر مركزا تستند إلیھ 

  .))٣((مظاھر الحیاة من حقوق والتزامات
ند إلیھا أنصار فكرة مسؤولیة الفریق الطبي من رغم جمیع الحجج التي است     

أجإل اثبات تحقق شروط الشخصیة المعنویة، إالّ أن ھذا االتجاه الفقھي لم یصمد أمام 
فیرى الفقھ المعارض، أن مسؤولیة الفریق الطبي تتعارض . االنتقاد الموجھ إلیھ

من غیر المعقول أن یسأل واالستقاللیة المھنیة التي یتمتع بھا كل طبیب في أداء مھنتھ، ف
طبیب عن فعل لم یرتكبھ بل ارتكبھ زمیلھ، فبدال من أن یھتم بالتزامھ بأداء العمل الطبي 

  .))٤((المطلوب منھ، ینشغل في مراقبة عمل زمالئھ لتفادي قیام مسؤولیتھ عما لم یرتكبھ

                                      
ج، وجود نص قانوني یمنح الشخصیة المعنویة لمجموعة ما .م.ق ٥١و ٤٩رط المادتین تشت -   )١(

وبالمقابل، ال نجد في القوانین المھنیة الصحیة وال القواعد العامة، نصا یمنح  .ویحدد شروط اكتسابھا
  .الفریق الطبي ھذه الشخصیة

  ٣٦١طالل عجاج، مرجع سابق، ص  - )٢(
« la personnalitécivilen’est pas unecréation de la loi , 
elleappartientenprincipe,à tout 
 groupementpourvued’unepossibilitéd’expression collective pour la 
défensed’intérêtslicitesdignes par suite d’être juridiquementreconnus et 
protégés ». 

  ١٠٤محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص . د  - - )٣(
(4)  -  Annick DORSNE-DOLIVET, Contribution …, op.cit, p 64. 
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وعة  یضیف ھذا االتجاه المعارض قائال، أنھ ورغم تكون الفریق الطبي من مجم    
أطباء أخصائیین في اختصاصات متكاملة لتحقیق ھدف واحد، إالّ أن ھذا ال یجعلھ 

، والتي ((١))مسؤوال بعیدا عن المسؤولیات الشخصیة ألعضائھ الفتقاده للشخصیة المعنویة
ال تقبل التبغیض والتجزئة، فھي إما موجودة أو غیر موجودة، باعتبارھا الصالحیة 

فالبد من ).)٢((وتحمل االلتزامات، فیجب أن تواجھ في ذاتھا المجردة الكتساب الحقوق
اعتراف القانون للفریق الطبي بالشخصیة المعنویة كي یكون لھ وجود قانوني، إذ الیمكن 
وصفھ بجماعة ترتكب خطأ، وإنما یرتكب الخطأ في ھذه الحالة، عضو أو أكثرمن 

  .أفرادا ال جماعةأعضاء ھذه الجماعة أو جمیع األعضاء، ولكن باعتبارھم 
ففي المسؤولیة التضاممیة توجد عدة روابط قانونیة ومجال متعددة اللتزامات  

المسؤولین،وبعبارة أخرى فإن االلتزام التضاممي یتحلل من ناحیة أعضاء الفریق إلى 
متمیزة، قد تكون من طبائع مختلفة، أما من ناحیة المضرور فال یوجد إالّ  عدة دیون

ي مسؤولیة الفریق ال یوجد إالّ التزام وحید بالتعویض یترتب على إضفاء التزام واحد،وف
، فیرى ھؤالء الفقھاء، أن كل مجموعة من األشخاص تتجمع ))٣((الشخصیةالمعنویة علیھ

بطریقةمقصودة تكون مسؤولة بالتضامم عما یقع من ضرر بسبب فعل أي عضو من 
  .اجتمعوا من أجلھأعضائھا،متى حدث ذلك خالل ممارسة النشاط الذي 

فیعتبر الحل المقترح في إفضاء الشخصیة المعنویة على الفریق الطبي،        
كان مجردمحاولة فقھیة للتغلب على العقبات التي تعترض حق المریض في التعویض 
في مشكلةموضوع البحث، فال یمكن تصور أخذ التشریعات بھا، لتبقى مسؤولیة أعضاء 

  .ا اشتركوا فیھ من أخطاء ألحقت ضررا بالمریضالفریق الطبي مشتركة عم
  

  الفـرع الثانـي
  مسؤولیة أعضاء الفریق الطبي المشتركة

  
تنطلق فكرة الفریق الطبي من االستقالل في العمل من خالل التعاون والتنسیق 
والتشاور، فال مجال لمسؤولیة طبیب عن خطأ زمیلھ، فالكل مسؤول عما یقترفھ من خطأ 

أما معاني التعاون والتنسیق والتشاور التي . ي منھما أو لكلیھماشخصي ینسب أل
تستوجبھا فكرة الفریق الطبي، فتتجسد في وجوب تدخل الجراح باعتباره الرئیس في 
مھام كل عضو یشاركھ العالج، في حدود ضیقة جدا على أساس ثقة المریض التي منحھا 

للجراح على أعضاء فریقھ مما یجعل لھ، مما یستوجب استبعاد فكرة السیطرة التي تكون 
 .مسؤولیتھم مشتركة عن أخطائھم الشخصیة المشتركة 

        

                                      
(1) - Solen REMY–GANDON, op.cit, p 54 

  . ٣٧٧منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي، مرجع سابق، ص  - )٢(
  ١٠٠محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص . د - )٣(
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إذا التزم عدة أطباء بالتزامات مختلفة في عالج مریض، كان كل طبیب مسؤوال 
عن التزاماتھ في حدود العالج الذي نصح بھ، فأخصائي أمراض القلب ال یسأل عن خطأ 

أو أخصائي أمراض باطنیة، ذلك أنھ ال محل للقول بوجود  أخصائي األوعیة الدمویة،
   .تضامن بینھم، على اعتبار أن التزاماتھم تجاه المریض مختلفة

في حین أنھ على العكس، إذا اجتمع عدة أطباء ألداء التزام معین، وأخطؤوا في         
إذا تعددت  التشخیص أو أھملوا في العالج، ونجم عن ذلك ضرر للمریض، فالقاعدة أنھ

األخطاء الصادرة من أشخاص یتولون عالج مریض واحد، وأدى اجتماع ھذه األخطاء 
إلى إحداث إصابة معینة أدت إلى تضرر المریض أو وفاتھ، اعتبر جمیع المعالجین 
المخطئین مسؤولین عن ھذه النتیجة متى أمكن إسناد حدوثھا إلى ھذه األخطاء مجتمعة 

تعدد الخطأ من أكثر من طبیب، أو من طبیب وصیدلي، أو من ویستوي في ذلك أن ی. معا
طبیب عام وآخر أخصائي، حتى وإن كان انتفاء أحدھا فقط كافیا لوحده للحیلولة دون 

   .وقوع باقي األخطاء
  
فإن كان خطأ الطبیب المعالج في تدوین الوصفة الطبیة ھو سبب وقوع          

 أن ھذا ال یمنع من قیام مسؤولیتھما معا الصیدلي في خطأ أثناء صرف الدواء، إال
الشتراكھما في إحداث الضرر، إذ یقع على الصیدلي واجب التأكد أوال من المطلوب منھ 

كما قد نصطدم بالصورة العكسیة، فقد یكون خطأ الصیدلي ھو سبب تحقق . قبل تنفیذه
ال تستھدف وقوع الطبیب في خطأ، فكما یالحظ في المجال التخدیري أن المسؤولیة 

طبیب التخدیر فقط، بل أصبحت تستھدف كل من لدیھ اختصاص في التخدیر ویحمل 
مؤھال علمیا یخولھ القیام بتحضیر المادة المخدرة وتركیبھا وتھیئة استعمالھا في العملیات 

  .الجراحیة
فالصیدلي المؤھل لتحضیر العقاقیر الطبیة بما فیھا المواد المخدرة، یعتبر ھو        

خر مسؤوال إذا ما أخطأ في طریقة تحضیر المخدر أو في تحدید النسب المسموح بھا اآل
طبیا، بالتالي یشترك مع أخصائي التخدیر في تحمل المسؤولیة تجاه المریض، إذا أھمل 
األخیر في فحص المخدر قبل استعمالھ، رغم إمكانیة اكتشاف الخطأ الوارد تفادیا 

بة المتبادلة بینھما والتي تفرضھا االستقاللیة المھنیة في ، طبقا لواجب الرقا ))١((للضرر
المجال الطبي، شرط ثبوت أن ھذا اإلھمال ھو السبب في حتمیة النتیجة الضارة الواقعة 

  .) )٢((على المریض، حتى وإن كانت إحدى األخطاء بسیطة وأخرى جسیمة 
ج للضرر، والخطأ تقوم الرابطة السببیة في المسؤولیة المدنیة على الخطأ المنت

المنتج ھو ما كانت مساھمتھ الزمة في إحداث الضرر ولم یكن مجرد نتیجة لخطأ آخر، 

                                      
 ٠٧ھنیة، مجلة المحامون السوریة، عدد سمیر أورفلي، مسؤولیة طبیب التخدیر القانونیة والم -  )١(
  .٩١٢، ص  ١٩٨٥،
  ١٣٦منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة لألطباء والصیادلة، مرجع سابق، ص  - )٢(
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فإذا ما تعددت ھذه األخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسؤولیة علیھا 
جمیعا، وال ینفرد بتحملھا الخطأ الجسیم وحده، ذلك أنھ مھما كانت جسامة الخطأ األشد 

یستغرق غیره من األخطاء المستقلة، إال إذا كان كافیا إلحداث النتیجة مستغنیا  فإنھ ال
فحتى وإن كان خطأ أحدھم نتیجة لخطأ اآلخر، .))١((بذاتھ عن مساھمة األخطاء األخرى 

إال أن كل واحد مسؤول عن التعویض، ألنھ لوال خطأ كل منھم لما وقع الضرر، فال 
إلحداث الضرر، بل كان الحادث بسبب ما اقترفھ عدة یوجد من بینھا سبب كافي لوحده 

  .أشخاص من أخطاء متعددة
شترط لقیام المسؤولیة المشتركة، اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الفعل 
الضار نفسھ، أو ارتكابھم عدة أفعال مختلفة أدت إلى حصول النتیجة الضارة نفسھا، مما 

أحدثھ كل منھم فیھ، مما یوجب مساءلة كل  یتعذر معھ في كلتا الحالتین تحدید نسبة ما
مساھم أیا كان قدر الخطأ المنسوب إلیھ، ویستوي في ذلك أن یكون سببا مباشرا أو غیر 

  .))٢((مباشر في حصولھ 
  

                                      
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة االلتزام بوجھ . دد -  )١(

  ١٠٢٨-١٠٢٦ص  ٢٠٠٩شورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، مصادر االلتزام، من: عام، الجزء األول
، ص 2006.عدلي خلیل، الموسوعة القانونیة في المھن الطبیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة،  - )٢(

  ٢٢٤و ٢٢٣
   - :تقوم المسؤولیة المشتركة إذا تعدد المسؤولون عن الخطأ الشخصي في الحاالت اآلتیة

اث الضرر، سواء اتحدت صفتھم كفاعلین أصلیین أو شركاء أو لم إذا كان بینھم اتفاق على إحد-
  .تتحد، وسواء أمكن تعیین نصیب كل منھم في إحداث الضرر أو لم یمكن

 .إذا لم یكن بینھم اتفاق ولكن خطأ كل منھم كان سببا في حدوث الضرر بأكملھ - -
بأكملھ، ولكن لم یمكن تعیین إذا لم یكن بینھم اتفاق ولم یكن خطأ كل منھم سببا في حدوث الضرر -

 ٥١٩- ٥١٧مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص ص . د: انظر. نصیب كل منھم في إحداث الضرر
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  املبحـث الثانـي

  املسؤولية داخل الفريـق الطبـي ومدى نسبيتها

ستقاللیة عمل كل رغم تأكید القضاء الفرنسي، في إحدى مراحل تطوره، ا      
عضوفي الفریق الطبي، كما ھو الحال في انفصال عمل طبیب التخدیر عن عمل 
الجراح،مما أدى إلى استقالل مسؤولیتھما نظرا لتخصص وتأھل كل عضو على مستوى 
عالي من الخبرة واإللمام بتخصصھ، إال أنھ حاول، في فترة الحقة، وسانده في ذلك الفقھ 

مة المریض، للتخفیف من قسوة ھذا الفصل المطلق بین القانوني المھتم بسال
االختصاصات الذي أظھر مساوئھ، باشتراطھما وجوب تعاون مشترك بالمعنى الضیق 
بین أعضاء الفریق الطبي، مع إسناد دور المنسق إلى الجراح باعتباره رئیسا، 

مشترك  فینحصردوره في تنظیم األعمال المختلفة التي تتجھ وعملھ الخاص نحو غرض
  . وھونجاح العملیة الجراحیة التي یباشرھا

  

  اطب اول

را طق ارء ات أزادود وا  

ال شك أن الفصل الصارم الختصاصات ومسؤولیات أعضاء الفریق الطبي 
سیكون لھ مساوئھ، إذ سیتجھ كل أخصائي إلى االھتمام المطلق باألعمال التي تنتمي إلى 

ھ فتنحصر مسؤولیتھ في إطار عملھ فقط، مما یؤدي إلى شیوع المسؤولیة دائرة تخصص
 .داخل الفریق الواحد، كما أنھ من الصعب تحدید فاصل مطلق بین ھذه االختصاصات

وللتخفیف من حدة ذلك، وضع الفقھ في اعتباره فكرة الفریق الطبي بالنظر إلیھا 
اخلھ إال أن الغرض یظل واحدا وھو بوصفھاحقیقة واقعیة، فرغم إمكانیة تجزئة العمل د

النجاح النھائي للعالج، مما یستلزم أن یكون لكل عضو روح تضامن حقیقیة تتجھ نحو 
تعاون مستمر وصادق بین باقي األعضاء، مما یدفع كل عضو لالھتمام بعمل زمیلھ 
بتبادل المشورة حول تفاصیل كل تدخل طبي، ومراقبة عمل الزمالء رغم اختالف 

اصات إال أنھا تبقى متكاملة لوحدة الھدف المنشود، من أجل فعالیة سیر عمل االختص
  .الفریق الطبي
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  الفـرع األول
  اختصاصات الفریق الطبي ومدى تكاملھا

في مجال التدخل المتالزم، نبقى دائما في إطار دراسة عالقة الجراح بأخصائي 
جواره منذ التحضیر التمھیدي التخدیر، باعتباره أھم أخصائي یالزم الجراح ویعمل إلى 

ویتجسد تكامل . للتدخل الجراحي إلى غایة نھایتھ واسترجاع المریض كامل وعیھ
اختصاصاتھما في أرض الواقع، من حیث إلقاء علیھما واجب بالمشورة المتبادلة، إذ یعلم 

، وإسناد واجب مراقبة جمیع األعمال الطبیة )أوال(كل أخصائي زمیلھ بتفاصیل تدخلھ 
  ) ثانیا(لمؤداة بمناسبة التدخل العالجي إلى الجراح باعتباره رئیس الفریق الطبي ا

  
  االلتزام بالمشـورة المتبـادلـة: أّوال

لیست عملیة التخدیر في ذاتھا ممارسة عالجیة، فال یوجد مرض یمكن معالجتھ 
قوم بھ  نھائیا بالمواد المخدرة، إنما دورھا األساسي المساعدة في عالج بال مخاطر ی

، ورغم الحدیث عن استقاللیة طبیب التخدیر، إال أنھ من حیث الواقع )  )١(( طبیب آخر
العملي یظل قدر كبیر من االرتباط قائما بین أنشطة األطباء القائمین بالفن الجراحي، 
فیتحتم علیھ أن یكون على قدر من الوعي بحالة المریض الصحیة ومقتضیات العالج 

  .حالذي یقرره الجرا
في مجال توزیع االختصاصات في الفترة التمھیدیة للعملیة الجراحیة، قد        

توصلت شركات التأمین على الخطأ الطبي في فرنسا عملیا، إلى اتفاق بین األطباء 
الجراحین ونظرائھم المخدرین، مضمونھ أن یتحمل طبیب التخدیر مسؤولیة اإلعداد 

صات الخاصة بالقلب وجھاز التنفس، وكذا تحالیل الدم وتھیئة األعمال غیر الفنیة، كالفحو
والبول ومدى التئام الجرح، بینما یتحمل نظیره الجراح مسؤولیة إعداد األعمال الفنیة 
الخاصة بمباشرة العملیة، وقد أصبح ھذا المعیار في التفرقة شبھ مجمع علیھ بین أطباء 

  ) .)٢(( التخدیر والجراحة
شارك في العالج أن یعلم زمیلھ بتفاصیل تدخلھ، إذ یقع على كل أخصائي م

بإعطاء المعلومات الالزمة التي تخص مجال اختصاصھ بما یفید تدخل الطبیب اآلخر، 
  فإن قّصر أحد األخصائیین بتزوید الطرف الثاني بالمعلومات الالزمة مما دفعھ إلى 

  
  
  

                                      
إبراھیم أحمد محمد الرواشدة، المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر، دراسة مقارنة، دار الكتب . د  -)١(

 ٧٣،ص  ٢٠١٠القانونیة، مصر، 
مدنیة للطبیب أخصائي في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة عز الدین حروزي، المسؤولیة ال - )٢(

لنیل شھادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة یوسف بن خدة، 
  ١٢٠، ص 2001/2000.الجزائر، 
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ین بالتساوي، فال تحجب الوقوع في الخطأ، فھذا ال یمنع من إثارة مسؤولیة كال الطرف

  ).)١((مسؤولیة أحدھما مسؤولیة اآلخر

قضت محكمة النقض الفرنسیة بوجود التزام متبادل بالمشورة بین أعضاء 
مراقبة (الطبي، فإن كان على طبیب التخدیر مراقبة المریض أثناء العملیة  الفریق

مستمرة ومنتظمة، وإعالم الجراح بھا بصفة ...) الضغط ونبضات القلب، وحالة التنفس
  .لما لھامن تأثیر على سیر العملیة إذ یحتمل الحكم بإیقافھا

أثیرت مسؤولیة طبیب التخدیر لسوء اختیار وسیلة التخدیر، باالشتراك مع 
الجراح على أساس أنھ یتابع حالة المریض منذ فترة طویلة، فكان علیھ تنبیھ طبیب 

ھذا  .))٢(( الذي تستوجبھ حالة المریض التخدیر الستعمال التخدیر الكلي ال الموضعي
ماأیدتھ محكمة النقض، إذ أكدت أن التزام الجراح ال یقتصر فحسب على إدارة العمل 

  ).)٣((الجراحي، بل یمتد إلى تبصیر طبیب التخدیر بمخاطر الطریقة المختارة للتخدیر
ة الطبیة ولتحدید من ھو التابع ومن المتبوع، حل مفھوم آخر جدید ھو الدیمقراطی

الذي تسوده روح التنسیق والتعاون والتشاور فیما بین أعضاء الفریق الطبي 
المتخصصون والمؤھلون والمتساوون من حیث المستوى العلمي، والذي یعتبر واجبا 
یقتضي المسؤولیة الشخصیة لكل عضو، تنعقد بصدد عمل مشترك متشابك قد یصعب 

  ) .)٤((ل مكمل لآلخر تحدید وتعیین الفاصل بینھما، كون كل عم

                                      
(1)  - REMY-GANON (Solen), La responsabilitécomplexerésultant de 
l’exercicepluridisciplinaire de la médecine (pour une restructuration de la 
responsabilitémédical), Thèse pour le doctoraten droit privé, Université 
Panthéon Sorbonne (Paris I), Paris, 2006. p 197. 

ولة، كلیة أشرف جابر، التأمین من المسؤولیة المدنیة لألطباء، رسالة لنیل درجة دكتوراه د - - )٢(
عبد الكریم مأمون، حق الموافقة على األعمال . د.  ١١٠م، ص .س.الحقوق، جامعة مصر، د

  ١٨٩، ص  ٢٠٠٦الطبیةوجزاء اإلخالل بھ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
(3) - « Pour décider d’un partage de responsabilité entre un chirurgien et 
un médecinanesthésiste, retenir que les obligations du chirurgien ne 
pouvaient se limiter aux seulsgesteschirurgicauxdéslorsque, 
suivantdepuisplusieursannées son patient, celui-ci se devaitaviser le 
médecinanesthésiste des risques que comportaituneanesthésie local ». 
Cass. Civ. 1er , 28/10/1997. In: http://www.legifrance.gouv.fr 

  ٢٨٧أسعد عبید الجمیلي، مرجع سابق، ص . د - )٤(
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  الفرع الثاني
  مدى مراقبة الفریق الطبي وواجباتھ

إن الجراح ملزم، وبمعزل عن التزاماتھ الخاصة بالعمل الطبي واجبة التنفیذ، 
بواجب عام برقابة كل مجریات التدخل الطبي، وھذا یعني التدخل في األعمال الفنیة 

، والتي ال تدخل في تأھیلھ الداخلة في اختصاص باقي أعضاء الفریق الطبي
واختصاصھ، ویجب على الجمیع التعاون ضمن شروط الیقظة والحرص االعتیادیین 
لتحقیق الھدف المشترك للفریق، ھذا وینشأ االلتزام بالمراقبة مباشرة من العقد الطبي، 

  ) .)١(( وفي حالة انتفائھ فھو واجب لصیق بالعمل الطبي الذي  ُینفذ

مونبلبیھ االبتدائیة المسؤولیة لكل من الجراح وطبیب التخدیر أسندت محكمة     
معاعن القتل الخطأ، وحكمت علیھما بالحبس والغرامة وتعویض مؤقت لورثة المجني 
 علیھا، استنادا إلى خطأ الجراح المتمثل في عدم تحققھ من اإلجراءات واالستعدادات

ادي المخاطر المعروفة والمتوقعة في المقتضیة إلنقاذ المریضة قبل البدء في العملیة لتف
نطاق الجراحة، والمتمثلة في عدم تحدید فصیلة الدم وتزوید المریضة بالكمیة التي 
تستوجبھا حالتھا الصحیة التي أصابھا الوھن من قبل، وإن كانت أصال من اختصاص 

السابقة عن العملیة  طبیب التخدیر، الذي بدوره تقاعس عن أداء الفحوص األولیة
طبقالألصول العلمیة المتعارف علیھا، إذ أنھ لم یشاھد المریضة إال بعد دخولھا في 
غیبوبة تحت تأثیر العقاقیر المھدئة التي ناولھا إیاھا الجراح، إذ كان علیھ تخصیص وقت 

  ).)٢((كافي  لفحصھا 

ب التخدیر عدلت محكمة استئناف مونبیلیھ ھذا الحكم، وأقرت بمسؤولیة طبی
وحده وتبرئة الجراح لعدم ثبوت أي خطأ في الفنیة الجراحیة، واعتبار طبیب 
التخدیرأخصائي مسؤول عن كل ما یحدث في إطار تخصصھ وال یدخل في إطار 
إشراف ومتابعة الجراح بحكم استقاللھ المھني، فھو المسؤول الوحید عن تخدیر 

وعیھا، واتخاذ جمیع االحتیاطات لضمان  المریضةومراقبتھا طیلة العملیة حتى استرجاع
  ).)٣((سالمتھا من المخاطر 

     

                                      
المجموعة المتخصصة في : عدنان إبراھیم سرحان، مسؤولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي. د)١(

یة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق المسؤولیة الطب: لالمسؤولیة القانونیة للمھنیین، الجزء األو
 ٢٤٥، ص  ٢٠٠٤لجامعة بیروت العربیة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة بین القضائین المصري . د  -)٢(
  . ١٣٨و ١٣٧،ص  ١٩٩٣والفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

(3)  - Cécile MANAOUIL, Anne-Sophie ARNAUD, Marie GRACER, 
Edouart HAYEK, Olivier JARDE, op.cit, p 10 
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 طعن زوج المریضة بالنقض، وأسس طعنھ على واقعة إفراط قاضي االستئناف
في تطبیق مبدأ استقالل طبیب التخدیر في وسط الفریق الطبي وإقراره ببراءة الجراح 

ذا ما أخذت بھ فعال الدائرة الجنائیة  على الرغم من ارتكابھ ألخطاء تستوجب إدانتھ، وھ
، إذ نقضت قرار االستئناف في شقھ الخاص ببراءة الجراح، ))١((محكمة النقض الفرنسیة 

 ) ٢٤/٠٤/١٩٧٣(أحالت الدعوى إلى محكمة استئناف تولوز التي أصدرت حكمھا 
من الذي باإلدانة المشتركة للجراح وطبیب التخدیر، متمسكة بفكرة الفریق الطبي والتضا

یجب أن یكون قائما بین أعضائھ، وإسناد الدور العام بمراقبة األعمال المؤداة بمناسبة 
  .التدخل الجراحي إلى الجراح باعتباره الرئیس

أكدت محكمة النقض، أن الجراح یكون مع طبیب التخدیر فریقا طبیا مما     
فعدم وجود . اتھمایجعلھمایشتركان في أداء بعض االلتزامات نظرا لتكامل اختصاص

جھازلإلنعاش قبل مباشرة جراحة دقیقة وطویلة المدة، على مریضة سبق وأن أصابھا 
الوھننتیجة خضوعھا لعدة عملیات، وعدم فحص دمھا لمعرفة فصیلتھ بالتالي عدم 
تزویدھابالكمیة المطلوبة لتعویضھا عما نزفتھ، یشكل إھماال معیبا لكل من عضوي ھذا 

ولو كان أخصائي التخدیر ھو المسؤول من حیث األصل، إال أنھ الفریق معا، حتى 
إغفال دور الجراح في ھذا الشأن، فیقع علیھ الواجب الملّح بضمان معرفة طبیب  الیمكن

 حتیاطات، خصوصا ما یتعلق بمرحلةالتخدیر بحالة المریضة والتأكد من اتخاذ جمیع اال
من نصا خاصا بالمسؤولیھ المدنیة والقانون الفرنسي لم یتض ))٢((استرجاع الوعي 

للطبیب ونتیجة لذلك ذھب غالبیة الفقة الى انھ یجب تطبیق االحكام العامة للمسؤولیھ عن 
والتي ١٣٨٢الفعل الشخصي في مثل ھذه الحالھ وھذة االحكام منصوص علیھا في المادة 

ویض تلزم من ارتكب خطا سبب للغیر ضررا باصالح ذلك الخطا وذلك عن طریق التع
،وسار القضاء الفرنسي على ھذا الدرب ایضا ولمدة تزید على قرن من الزمن اعتبر 
خاللھا مسؤولیة الطبیب عن االضرارالتي تلحق المریض نتیجة العالج مسؤولیة 

  .تقصیریة 

                                      
(1)  - - « lechirurgienétait chargé de faire respecter les règles de prudence 
et de sécurités’imposant à tous, relevant de son autorité et concernant 
des actes ne faisant pas appel à des connaissances techniques 
échappant, du fait de leurspécialité à sacompétence…, les deux== 
== médecinsagissent ensemble entant que 
membresd’uneéquipechirurgicale ». Arrêt Albertine SARRAZIN, Cass. 
Crim, 22/06/1972. In: http://www.legifrance.gouv.fr 
(2)  - Jean PENNEAU, La responsabilité du médecin, op.cit, p 68 
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وبعد ذلك صدر قرار محكمة النقض الفرنسیة في قضیة مشھورة تسمى مرسیة 
لعالقھ بین الطبیب والمریض بموجب ھذا العقد وقد جاء فیھ ان ا٢٠/٥/١٩٣٦صدر في 

ناجمة عن عقد العالج وال یلتزم الطبیب بموجب ھذا العقد بشفاء المریض وانما یلتزم 
باعطائة العالج المالئم والالزم والمطابق لمكتسبات العلم الحالیھ وان یحیطھ بالعنایھ 

  .مع مراعاة الظروف االستثنائیھ  الصادقھ والحریصة
ة الطبیب اللتزامھ العقدي تؤدي الى مجازاتھ حسب قواعد المسؤولیة ومخالف

العقدیة حتى لو كانت ھذة المخالفة غیر ارادیھ واید الفقھ الفرنسي ما ذھبت الیة محكمة 
  .النقض في القرارالمشار الیة اعاله

ومنذ ذلك اصبحت المسؤولیھ العقدیھ للطبیب عن االضرار التي یلحقھا 
لعالج مبدا ثابت في القانون الفرنسي ومع العلم انھ ال یعني ان احكام بالمریض نتیجة ا

المسؤولیة التقصیریة لم تعد تطبق عن االضرار التي یمكن ان تنجم عن العالج ونطاق 
المسؤولیھ التقصیریھ وحدودھا واضحة كما ھو الحالفي المسؤولیھ العقدیھ وتتمیز عن 

دیة او انتفائھا قبل وقوع الضرر اما حاالت المسؤولیھ العقدیة بعدم وجود رابطة عق
قیامھا فھي حالة بطالن العقد الطبي والبطالن ھنا ھو البطالن المطلق أي بمعناه الواسع 

  .واذا بطل العقد الطبي الي سبب فان المسؤولیة التقصیریة تقوم 
وایضا یمكن ان یناط عدم تنفیذ العقد بالمسؤولیة العقدیة سواء كان العقد في 

رحلة ما قبل التنفیذ او ما بعدة ،والمتضرر والحالة ھذة ال یمكنھ اال اللجوء الى القضاء م
  .وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة 

 مسـؤولیـة الفریـق الطبـي كـشخص معنـوي
تتمثل الصعوبة التي یثیرھا الفریق الطبي في تحدید المسؤول عن الضرر الذي 

ب أو متالزم من عدة أطباء لعالجھ، إذ یصطدم یلحق المریض من جراء تدخل متعاق
بعقبة إثبات العالقة السببیة بین الضرر الذي یطالب بتعویضھ والخطأ الذي یدعیھ، وھو 
ما ال یأتي بداھة إال إذا استطاع اسناد نسبة ھذا الخطأ إلى عضو محدد من بین 

و معرفة ھذا العضو، وھذا ما یستحیل علیھ عملیا حالة عدم تحدید أ. أعضاءالفریق الطبي
إذ یكون أمام فریق من األطباء ومساعدیھم، تجمعھم وحدة الھدف والمصلحة 
المشتركةمن خالل التدخل العالجي الواحد، فیستحیل اسناد نسبة الخطأ إلى عضو دون 

  .اآلخر
إلى جانب ھذا العائق، نادى جانب من الفقھ بمعیار آخر لعرقلة حصول   

لمتمثل في فكرة قبولھ الضمني لمخاطر النشاط الجماعي المریض على التعویض، وا
  ). )١((الذي یساھم في عالجھ 

       

                                      
محمد شكري سرور، مشكلة تعویض الضرر الذي یسببھ شخص غیر محدد من بین مجموعة . د - )١(

  ٣٢محددة مناألشخاص، مرجع سابق ،ص 
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یرى االتجاه الفقھي المنادي بمساءلة الفریق الطبي كشخص معنوي، أن 
المسؤولیةالفردیة داخلھ تنطوي على الكثیر من الصعوبات بالنسبة للمریض، فقد یحدث 

عالقة بین أعضائھ وبین المریض، فتبقى المسؤولیة  أن ال تقوم داخل ھذا الفریق أیة
فإذا لم یصل المضرور، في ھذه . فردیة وإن كانت على سبیل التضامن أو التضامم

الحالة، إلى تعیین المسؤول أو المسؤولین الحقیقیین من أعضاء الفریق الطبي، ظلوا غیر 
إلیھم، بل أنھ یعفى مسؤولین،وھذا یعني إعفاء بعض األعضاء عند تعذر نسبة الخطأ 

  ).)١(( الجمیع إذا لم یتم تحدید المسؤول من بینھم، على الرغم من أن الفریق محدد

فضال عن ذلك، فإن األخذ بالمسؤولیة الفردیة داخل الفریق الطبي ولو         
كانت تضامنیة، قد یقتضي اللجوء إلى الحیلة في بعض الحاالت، من أجل الفصل التام 

أعضاء الفریق، وھذا ما قد یستعصى من حیث الواقع، ففي  بین اختصاصات
الفترةالتمھیدیة إلجراء الجراحة، یقدر الجراح یقدر ضرورة إجراء التدخل الجراحي، 
ولكن في الفترة ذاتھا على طبیب التخدیر فحص ھذا المریض، وربما یطلب من الجراح 

ن قبل الجراح، لكن یوجد وأثناء العملیة، یكون التدخل الرئیسي م. تأجیل الجراحة
أیضادور فعال لطبیب التخدیر، إذ أنھ یشرف على حالة المریض داخل غرفة العملیات 
خاصة مدى انتظام الدورة الدمویة وحالة التنفس، كما یتناوب األطباء المرحلة 
النھائیة،في اإلشراف على المریض، إذ یتولى طبیب التخدیر إعادة إفاقتھ، ویراقب 

  .فات تدخلھ الجراحيالجراح مضاع
لھذا یقدر البعض أن أفضل السبل لتنظیم المسؤولیة في ھذا المجال ھو       

األخذبمسؤولیة الفریق الطبي، ویرى في ذلك الوسیلة الوحیدة المقبولة لمواجھة ما قد 
یصیب المریض من أضرار، لما في ذلك من حسم لمشكلة تحدید المسؤول في أیة مرحلة 

یة الجراحیة، وتجنب األخذ بفكرة المسؤولیة التضامنیة أو التضاممیة من مراحل العمل
، فتكون فكرة الفریق الطبي، الحل ))٢((التي قد ال تتفق مع الحقیقة لعدم تعدد المسؤولین 

  .القانوني المتفق مع الواقع الطبي
ال شك أن خطأ الفریق ال یختلط مع خطأ كل عضو مكّون لھ إذا ما أُخذ     

رادیة، وفي كثیر من األحوال ال یوفق المضرور في إثبات الخطأ الفردي، ألن بصفةانف
، كما ھو الحال بالنسبة لحوادث ))٣((الواقعة الضارة إنما تنسب إلى الفریق بأكملھ 

الصید،ففي حالة إصابة شخص على إثر إطالق ناري جماعي ومتزامن ألكثر من 
ھذا ما أقرت بھ . فریق الصید بأكملھصیاد،واستحالة تحدید المسؤول عن ذلك، یسأل 

                                      
یب، دراسة في األحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة بابكر الشیخ، المسؤولیة القانونیة للطب. د - )١(

  ١٤٤،ص  ٢٠٠٢واتجاھات القضاء، دار حامد، عمان، 
منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة لألطباء والصیادلة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  - )٢(

  . ٤٦١، ص  ١٩٨٩
عة اإلسالمیة والقوانین العربیة واألوروبیة منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي في الشری - )٣(

  ٣٦٥،ص  ٢٠٠٨واألمریكیة، دارالفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
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،إثر قیام اثنین من  ١١/٠٢/١٩٦٦محكمةالنقض الفرنسیة في قرارھا الصادر بتاریخ 
الصیادین بإطالق النار في وقت واحد على مجموعة من الطیور، فأصاب الطلق 
عامالزراعیا یعمل في الحقل المجاور، إذ طبق القضاء في ھذه الحالة نظریة 

،أي أن مجموع الطلقات الناریة تشكل رابطة  (gerbe unique) حدةالرابطةالمو
  )  .)١((موحدة تصبح كأداة إلحداث الضرر، فكان الصیادان مسؤوال معا عن ھذا الضرر

  
اتجھ بعض الفقھ إلى القول، بأن التنظیم من تحدید المھام وتوزیع لألدوار، الیتصور 

ء تحقیق ھدف جماعي محددسلفا، بداھة إال وسط جماعة قصدت توجیھ جھودھا ورا
أخطاء  فھناك نوع من العدوى المتبادلة بین. فخطأ العضو ال ینفصل عن باقي األعضاء

أعضاء الفریق الواحد، تجعل لكل عضو من المجموعة نصیبا أو دورا في خطأكل واحد 
من اآلخرین، مما یؤدي إلى القول بأن الخطأ مسبب الضرر للغیر، ال یعتبربدقة خطأ 

یر محدد شخص فاعلھ، ألنھ في الحقیقة خطأ عن فعل الجمیع، وھو ماأخذت بھ محكمة غ
،إذ أقرت بوجوب األخذ بمسؤولیة جمیع األطباء المتدخلین  ١٩٦٩النقض الفرنسیة سنة 

في عالج المریض نفسھ ولو بفترات زمنیة متباعدة عند صعوبة تحدید مسبب الضرر 
  ) )٢((المتضرر بالذات، تفادیا لعدم تعویض المریض 

ھكذا، فإن القضاء ال یلجأ إلى مسؤولیة الفریق الطبي إال إذا كان مرتكب 
الخطأمجھوال، ألن العمل ضمن فریق طبي یتشكل من عدة أطباء في مثل ھذه الحالة، 
بعد االعتراف لھ بالشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیةاألعضاء المكونین لھ، وتكمن 

  ) .)٣((في تقویة روح التضامن والتآزر وتجسیدھا في قالب قانوني  فائدة ذلك، على األقل،

نخلص في األخیر، إلى القول بأن مسؤولیة الجراح التي تثور بسبب خطأ ارتكبھ      
أخصائي التخدیر، تكون مسؤولیة شخصیة ال عن فعل الغیر، نظرا اللتزامھ بمراقبة 

یكن مختصا بھا أصال، استنادا إلى الثقة  جمیع األعمال المؤداة بمناسبة التخدیر، وإن لم
  .التي یضعھا فیھ المریض

                                      
  ٣٦٠طالل عجاج، مرجع سابق، ص  - )١(
  ١٠٢محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص . د - )٢(
  . ١٩٥محمد رایس، مرجع سابق، ص . د - )٣(
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ب اطا  

 ورو ا ردا ا  طا وت اط

 رر ا  

في الواقع ال خالف حول طبیعة مسؤولیة الطبیب اتجاه الغیر فھي دون ادنى شك 
ة الطبیب اتجاة مریضة والناجمة عن العالج فقد ذات طبیعھ تقصیریھ اال ان مسؤولی

  .كانت محل خالف فقھي وقضائي 
  الفرع االول

  المسؤولیة الطبیبة في المملكة األردنیة الھاشمیة
المشرع األردني أقام المسؤولیة على أساس الضرر ولیس الخطأ بحیث أنھ ال 

عنده موضوعي قوامھ  فأساس المسؤولیة. یشـترط لقیام المسؤولیة التقصیریة اإلدراك
الضرر، وبالتـالي فإن الفعل الذي یؤدي للضرر بذاتھ ھو الذي یستوجب الضمان حیث 

كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ "مـن القانون المدني األردني على أنھ  ٢٥٦نصـت المـادة 
لذلك فالخطأ في القانون المدني األردني یرادف " ولو كان غیـر ممیـز بضـمان الضرر

" ال ضرر وال ضرار"ي في الفقھ اإلسـالمي حیـث أن الشریعة اإلسالمیة قالت التعد
  .والضرر یزال

ولھذا فإن المواد التي تتعلق بالفعل الضار في القانون المدني األردني تقتصر 
على العنصرالمادي فقط وھو التعدي ویسأل كل من أحدث الضرر ولو كان غیر ممیز أو 

  .مدرك عملھ
یعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب المدنیة في األردن، فإنھ لم یتم أما بخصوص الطب

تداولھاوامتنعت محكمة التمییز األردنیة من اإلفصاح عن نوع المسؤولیة الطبیة وقد 
  أتیحت لھا فرصة تاریخیة لتناول طبیعة ھذه المسؤولیة، وذلك في الطعن المقدم في قرار 

ستئنافیة والقاضیة بفسخ الحكم المستأنف محكمة استئناف حقـوق عمان في القضیة اال
  ))١((الصادر عن محكمة بدایة حقـوق عمان

حیث تتلخص وقائع القضیة المتعلقة بالدعوى أن طفلة أصیبت في حادث، وتم 
إدخالھـاإلى مستشفى خاص في عمان وبعد معالجة الطفلة من قبل الطاقم الطبي برئاسة 

ن وجود كسر في رقبة الطفلة نتیجة خطأ لعدم ، ومساعدیھ تبی)الطبیب(مالك المستشفى
إتباع األسالیب العلمیـةالصحیحة من قبل طاقم المستشفى حیث لم یجر تصویر رقبتھا 
بصورة شـعاعیة فـي الوقـت المناسب، فتسبب لھا عاھة دائمة، فقام والدھا برفع دعوى 

                                      
ي الفقھ اإلسالمي، بحث منشور، جامعة جرش، الدرویش، أحمد بن یوسف، خطأ الطبیب وأحكامھ ف )١(

  .٢١،ص ١٩٩٩المـؤتمر العلمـي األول، 
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بالتعویض،  مدنیة على المستشفى واألطباء أمـام محكمة بدایة حقوق عمان یطالب
  فقررت المحكمة بعد االستعانة بالخبرة، الحكم على المستشفى وصاحبھ بمبلغ أربعة آالف 
دینار أردني كتعویض عن الضرر مضافاً إلیـھ الفائـدة، وذلك بعد أن تم إسقاطھا عن أحد 

 ، وتم رد االدعاء عن)١(األطباء المعالجین من قبل المـدعي أثنـاء سـیر الدعوى القانونیة
  .اآلخر من قبل المحكمة ذاتھا وانحصر االدعاء بالمستشفى ومالكھ

ولكن بعد استئناف الحكم أمام محكمة االستئناف، أذنت األخیرة بإجراء خبـرة 
جدیـدة وقضت بإقامة المسؤولیة على المستشفى ومالكھ وضاعفت المبلغ بناءاً على رأي 

  .الخبرة الجدیدة
من قبل وكالء  ٢٦/١١/١٩٩٠تمییز في وطعن بھذا القرار أمام محكمة ال

المدعى علیھم مطالبین بفسخ الحكم، إال أن محكمة التمییز وبعد التدقیق والمداولة في 
البینات المثبتة في أوراق الدعوى تثبت أن الخطأ : "وقائع الدعوى توصـلت إلى القول أن

دعي، بسبب عـدم في التشخیص أدى إلى الخطـأفي العالج، وأحدث عاھة دائمة البنة الم
إتبـاع األسـالیب العلمیـة الطبیـةالصحیحة وحیث أن تقریر الخبرة جاء واضحاً ومعلالً 
فال تملك محكمتنا التدخل في تلك القناعة،وبما أن مالك المستشفى مسؤوالً عن أخطاء 

من القانون المدني " ٢٨٨"العاملین لدیھ لعملھم تحت رقابتھ وتوجیھـھ عمـالًبالمادة 
ال یسأل أحد عن فعل غیـره،استئناف أردني، عمان، - ١(ردني والتي تنص على األ

،القاضي بفسخ الحكم المستأنف عن  ٢٩/١١/١٩٩٠بتاریخ / ٢٣٣/٨٩القضیة رقم 
  )٢(.م١٩/٢/١٩٨٦بتاریخ  ١٦/٨١محكمة بدایة حقوق عمان في القضیة الحقوقیة رقم 

مبرراً أن تلزم بأداء ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت 
الضمان المحكوم بھ على من أوقع الضرر، من كانت لھ على من وقع منھ اإلضرار 
سلطة فعلیـة فـي رقابتـھ وتوجیھھ ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد 

مالك "فكان من واجب الممیز ... صدر من التابع في حـال تأدیـة وظیفتھ أو بسببھا
والعاملین لدیھ مالحظـة وضـع الطفلةالصحي وتصویر رقبتھا ألنھا كانت " ىالمستشف

تعاني من اآلالم، وإن عدم تصویر الرقبة أدى إلـى خطأ في المعالجة والذي أدى إلصابة 
  )٣(.الطفلة بعاھة دائمة

والمالحظ على ھذا الحكم أن محكمة التمییز األردنیة لم تفصح عن طبیعـة 
م تحسم مشكلة تحدید طبیعة ھذه المسؤولیة من حیث كونھا عقدیة أم مسـؤولیةالطبیب، ول

تقصیریة، حیث أنھا لم تفعل أكثر من تطبیق نص القانون وإلزام المستشفى ومالكـھ بـأداء 
  .التعـویض للطفلـة المضرورة

                                      
)١( 
، ٦٤مشار إلیھ لدى، ارتیمیھ، وجدان، الخطأ الطبي فـیالقانون المدني األردني، مرجع سابق، ص )٢(

  ٢٩الحیاري، أحمد، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مرجع سابق، ص
من قانون اإلجراءات المدنیة ( ١٩٧/٤(وعمالً بالمادة  ١٢/٥/١٩٩١وقررت محكمة التمییز في )٣(

 )نھا المصـاریف وأتعـاب المحاماةإلزام المستشفى ومالكھ بمبلغ أربعـة آالف دینـار وتضـمی
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ومن خالل قراءة حكم آخر لمحكمة التمییز األردنیة لم یتم اإلفصاح عن نوع 

بعدم مسؤولیة الطبیب الذي قام بإجراء عملیة جراحیة "ویتناول الحكم مسـؤولیةالطبیب، 
لتضـییق فتحـةالمھبل ورتق غشاء البكارة بناء على طلب المشتكیة ووالدتھا بسبب حكھ 

وھناك العدیدمن االحكام التي صدرت عن محكمة التمییز االردنیھ  )١("فرجیة مزمنة
المطلوب ولما كانت االخطاء (  ٢٧/٨/٢٠٢٠تاریخ ٢٩٣٠/٢٠٢٠منھا القرار رقم 

الطبیھ المطالب بالتعویض عنھا حصلت بسبب العملیات التي اجریت البنھ الممیز 
ضدھما في مستشفى االمیره بسمھ وھو مستشفى حكومي یتبع وزارة الصحھ فان 

والقرار رقم ).خصومة وزارة الصحھ بھذه الدعوى یتفق وصحیح القانون 
وفي ذلك نجد ابتداء ومن خالل ردنا ( والذي جاء بھ ١٩/١٠/٢٠١٦تاریخ ٩٠٧/٢٠١٦

عاى اسباب الطعن المقدم من مساعد المحامي العام الىان ما ارتكبھ المدعى علیھم غسان 
تاریخ ٥٥٦٢/٢٠١٧والقرار ر قم )وایھاب وانتصار ھي اخطاء طبیھ تستلزم التعویض 

وى لغایات تحدید واجازة اجراء الخبرة الفنیھ في طرفي الدع)١/م ع(٢٨/٢/٢٠١٨
فیمااذا كانت عملیة زراعة االسنان للمدعیة في الفك السفلي قد تمت وفقا لالصول الفنیة 
وبیان فیما اذا كانت ھناك اخطاء طبیة صادرة عن المدعى علیھ وتقدیر قیمة التعویض 

  ).في حال وقوع اخطاء طبیة 
  الفرع الثاني

  المسؤولیة الطبیة في جمھوریة مصر العربیة
مشرع المصري لم یورد نصوصاً خاصة بمسؤولیة الطبیب المدنیة بل أنھ یتم ال

بحثھـا ضمن القواعد العامة للمسؤولیة، وقد كان القضاء المصري یعتبر مسؤولیة 
الطبیب بشكل عـام ذات طبیعة تقصیریة، وأساس ذلك اعتبارھا إخالل بواجب مصدره 

  .االقانون، بحیث یتوجب على المریض إثبات أركانھ
  

بتـاریخ  ٤١٧وھنالك حكم صادر عن محكمة النقض المصریة یحمل الرقم 
ال یمكن مسائلة الطبیب في المستشفى العام إال على أساس "ینص على أنھ ٣/٧/١٩٦٩

  المسؤولیة التقصیریة
ألنھ ال یمكن القول في ھذه الحالة بأن المریض قد اختار الطبیب لعالجھ حتى 

السابق فقط یصلح في حالة المستشفى العام ألنھ اختیار  والحكم"ینعقد العقد بینھما
  )٢(المریض للطبیب غیر متوفر

                                      
،وللمزید مجلة نقابة المحامین  ٢٩الحیاري، أحمد، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مرجع سابق، ص )١(

تمییز حقوق رقم .٧١٢ – ٧٠٩ص  ١٩٩٢،٤٠والحادي عشر، سنة األردنیة، العـددان العاشر 
،للمزید مجلة نقابة المحـامیین  ٤٠مشار إلیھ لدى، الحیاري، أحمد، المرجع السابق، ص ( ٨٢٤/٩٨(

  .٢٦٨١،ص  ١٩٩٩،عام  ٤٧العدد الثامن، سنة ( ٨٢٤/٩٨(األردنیة تمییز جزاء رقم 
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 ، تـاریخ ١١١/٣٥وھناك حكم آخر صادر عن محكمة النقض المصریة یحمل الرقم      
على  یتحدث أیضاً عن المسؤولیة الطبیة أمام القضاء المصري حیث نـص٢٦/٦/١٩٦٩
المریض أو نائبھ لعالجھ ھي مسؤولیة عقدیة وأن كان  مسؤولیة الطبیب الذي اختاره"أنھ 

یلتزم بمقتضى العقد الذي ینعقد بینھ وبین المریض بشفائھ أو بنجاح العملیة التي  ال
التزام  الطبیب لیس التزام بتحقیق نتیجة وإنما التزام ببذل عنایة، إال أن  یجریھا لھ ألنھ

ضھ جھوداً صادقة یقظة تتفق في غیر العنایـة المطلوبـة منـھ تقتضي أن یبذل لمری
الظروف االستثنائیة مـع األصـول المستقرة في علم الطب، فیسأل الطبیب عن كل 
تقصیر في مسلكھ الطبي ال یقع من طبیب یقـظ في مستواه المھني وجد في نفس 

  )١("...الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول
اء المصري مـا زال یعتبـر مسـؤولیة وبالرغم من الحكم السابق فإن القض

كان القضاء المصري .)٢(الطبیـب تقصیریة كأصل، ولكن الفقھ المصري یعتبرھا عقدیة
یعتبر ان المسؤولیھ الطبیھ ھي مسؤولیھ تقصیریھ اال ان اصدرت محكمھ النقض 

ذكر ان مسؤولیھ الطبیب ھي مسؤولیھ عقدیھ وان ١٩٦٢المصریھ حكما شھیرا في عام 
یب وان كان ال یلتزم بمقتضى العقد الذي بینھ وبین المریض بشفائھ او بنجاح العملیھ الطب

التي یجریھا لھ اال ان العنایھ المطلوبھ منھ تقتضي ان یبذل جھود صادقھ ویقظھ تتفق مع 
االصول الطبیھ العلمیھ المستقره في علم الطب ولذلك یسأل الطبیب عن كل تقصیر في 

ان یقع من طبیب یقظ في مستواه المھني وجد في نفس الظروف  مسلكھ الطبي ال یمكن
التي وجد فیھا الطبیب المسؤول وھناك حاالت استقر الفقھ والقضاء على ان تكون 

  :مسؤولیة الطبیب مسؤولیھ تقصیریھ 

 .اذا كان تدخل الطبیب ال یستند الى عقد صحیح  -١
مریض المختل یلحق في الحالھ التي یسبب فیھا المریض ضررا للغیر مثل ال -٢

 .ضررا بغیره وھو تحت اشراف الطبیب 
 .حالة امتناع الطبیب عن عالج المریض  -٣
 .مخالفة الطبیب للطابع الحمائي  -٤
الحالھ التي یطالب بھا بالتعویض شخص اخر غیر المریض أي غیر المتعاقد مع  -٥

 .الطبیب كالورثھ 
ھذة الحالة بان عالقھ والقضاء المصري ذھب الى انھ ال یمكن القول في      

المریض تعتبر عقدیھ الن عالقة  المستشفى العام وبین اطبائھا  عالقة تنظیمیة ولیس 
  .تعاقدیة ولذلك ال یكون ھناك محل لبحث مسؤولیة الطاعن في دائرة المسؤولیھ 

                                      
 ٢٠جمعة، عبد المعین، موسوعة القضاء في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة، مرجع سابق، ص)١(
،الشركة  ١الحسني، عبد اللطیف، والنقیب، عاطف، المسؤولیة المدنیة عن األخطاء المھنیة، ط)٢(

  ٩٩ص، ١٩٨٧العلمیـة للكتـاب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 
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  التوصیات
، نقترح مجموعة وفى نھایة البحث ولحمایة أكثر للمریض دون ظلم األطباء

   - :توصیات
سن تشریع یتعلق بنظام تعویض المرضى عن الحوادث واألخطاء الطبیة  -

ومخاطر المھنة، على غرار ما یأخذ بھ المشرع المصرى في إطار تعویض حوادث 
المرور وحوادث العمل، على أن یقوم ھذا النظام على أساس فكرة التضامن االجتماعي 

لھذا النظام في ظل إلزامیة التأمین ولیس على فكرة المسؤولیة، خصوصا أنھ توجد بوادر 
   .على المسؤولیة الطبیة

على المشرع حسم الخالف القائم حول القواعد القانونیة الجامدة، ووضع قواعد  -
خاصة إلقامة المسؤولیة الطبیة بجمیع جوانبھا، سواء كانت ثابتة أو مفترضة، بصورة 

امات أطراف العالقة الطبیة، تتفق مع التطور العلمي، وذلك برسم حدود لحقوق والتز
ووضع تعریف دقیق للفریق الطبي، وتحدید طبیعة العالقات التي تربط بین أعضائھ 
ورسم حدود مسؤولیاتھم، بالنظر إلى اختصاص كل عضو واستقاللیتھ المھنیة، لعدم 

 .الوقوع في اإلشكاالت
ة، وتحدید على المشرع بیان موقفھ حول الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الطبی - 

تثیر « : نطاق تطبیقھا عن فعل الغیر، على أن یكون ذلك بإضافة مواد على النحو التالي
أخطاء المساعدین المسؤولیة المدنیة والجزائیة للطبیب أو جراح األسنان، الذي یعملون 

  "« تحت إشرافھ ورقابتھ
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  :المراجع 
 :أوال المرجع العربیة 

 
مسؤولیة األطباء والجراحین المدنیة في التشـریع المصـري األبراشي، حسن، 

 م،١٩٥١والمقـارن، دار النشـر للجامعـات المصریة، القاھرة، 
إبراھیم أحمد محمد الرواشدة، المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر، دراسة   

  ٢٠١٠مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
تحلیلیة فقھیة وقضائیة في مصر  أبو جمیل، وفاء، الخطأ الطبي، دراسة  

 ١٩٨٧وفرنسـا، دار النھضـة العربیـة، القـاھرة،  
أسعد عبید الجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار 

 . ٢٠٠٩الثقافة، األردن، 
أشرف جابر، التأمین من المسؤولیة المدنیة لألطباء، رسالة لنیل درجة دكتوراه   

  م.س.یة الحقوق، جامعة مصر، ددولة، كل
بابكر الشیخ، المسؤولیة القانونیة للطبیب، دراسة في األحكام العامة لسیاسات 

  ٢٠٠٢القوانین المقارنة واتجاھات القضاء، دار حامد، عمان، 
جمعة، عبد المعین لطفي، موسوعة القضاء في المسؤولیة التقصیریة والعقدیة،   

 القـاھرة الكتاب الثاني، عالم النشر،
الحسني، عبد اللطیف، والنقیب، عاطف، المسؤولیة المدنیة عن األخطاء   
 ١٩٨٧،الشركة العلمیـة للكتـاب، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  ١المھنیة، ط

الحیاري، أحمد المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر 
 ٢٠٠٥والتوزیع، عمان، 

بن یوسف، خطأ الطبیب وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي، بحث الدرویش، أحمد   
 ١٩٩٩منشور، جامعة جرش، المـؤتمر العلمـي األول، 

سعد، أحمد محمود، مسؤولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب   
 ، ١٩٨٣ومساعدیھ، رسالة دكتـوراه منشـورة، جامعـة القاھرة، 

االلتزامات، : ، الجزء الثانيسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  
المسؤولیات المفترضة، : الفعل الضار والمسؤولیة المدنیة، القسم الثاني: المجلد األول

 ، ١٩٩٢الطبعة الخامسة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
سمیر أورفلي، مسؤولیة طبیب التخدیر القانونیة والمھنیة، مجلة المحامون     

 ، ١٩٨٥، ٠٧السوریة، عدد 
،مطبعة جامعة  ٨،ط ١سوار، محمد وحید الدین، النظریة العامة لاللتزام، ج

،مكتبة  ١الفضل، منذر، النظریة العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، ج   ١٩٩٦دمشق، 
 ١٩٩٤دار الثقافة للنشر والتوزیـع، عمـان، 
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لطبیب سید عبد الوھاب عرفة، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة ل 
 ، ،  ٢٠٠٦والصیدلي، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 

الشواربي، عبد الحمید، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة 
  ، ١٩٩٨والجنائیة والتأدیبیة، منشأة دار المعـارف االسكندریة، 

ة الشواربي، عبد الحمید، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنی
 والجنائیة والتأدیبیة، مرجع سابق

طالل عجاج، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة، مؤسسة الحدیث    
 ، ٢٠٠٤للكتاب، بیروت، 

عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة  
الحقوقیة، لبنان، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي : االلتزام بوجھ عام، الجزء األول

٢٠٠٩ 
عبد الكریم مأمون، حق الموافقة على األعمال الطبیة وجزاء اإلخالل بھ،  

 ، ٢٠٠٦دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
عدلي خلیل، الموسوعة القانونیة في المھن الطبیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة،  

قانوني لرابطة السببیة وانعكاساتھ في ،عادل جبري محمد حبیب، المفھوم ال ٢٠٠٦.
توزیع عبء المسؤولیة المدنیة دراسة مقارنة بأحكام الفقھ اإلسالمي، دار الفكر الجامعي، 

  ٢٠٠٣اإلسكندریة، 
: عدنان إبراھیم سرحان، مسؤولیة الطبیب المھنیة في القانون الفرنسي   

المسؤولیة : لجزء األوالمجموعةالمتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمھنیین، ال
الطبیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق لجامعة بیروت العربیة، الطبعة الثانیة، 

  ٢٠٠٤منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
عز الدین حروزي، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي في القانون الجزائري   

قود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن والمقارن، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع الع
 ، ٢٠٠١/٢٠٠٠.عكنون، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

علي عبده محمد علي، األخطاء المشتركة وآثارھا على المسؤولیة، دار الفكر 
  ٢٠٠٨الجامعي،اإلسكندریة، 

لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار   
 ٢٠٠٤لجزائر، ھومھ، ا

،دار اإلیمان،  ١محتسب باهللا، بسام، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة، ط  
  ١٩٨٤دمشق،  -بیروت

محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الفكر الجامعي،    
 ، ٢٠٠٦.اإلسكندریة،
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محمد رایس، المسؤولیة المدنیة لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار   
 .٢٠٠٧الجزائر،  ھومھ،

محمد سامي الشوا، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة بین 
 ، ١٩٩٣القضائین المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

محمد شكري سرور، مشكلة تعویض لضرر الذي یسببھ شخص غیر محدد    
  ١٩٨٣لقاھرة، من بین مجموعة محددة من األشخاص، دار الفكر العربي، ا

محمد عبد القادر العبودي، المسؤولیة المدنیة لطبیب التخدیر، رسالة لنیل شھادة  
 ، ٢٠٠٥دكتوراه دولة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة األزھر، القاھرة، 

منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي في الشریعة اإلسالمیة والقوانین    
  .٢٠٠٨دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  العربیة واألوروبیة واألمریكیة،

منیر ریاض حنا، الخطأ الطبي الجراحي في الشریعة اإلسالمیة والقوانین   
 ٢٠٠٨العربیة واألوروبیة واألمریكیة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 

منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجنائیة لألطباء والصیادلة، دار المطبوعات   
 ، ١٩٨٩كندریة، الجامعیة، اإلس

  .:المراجع األجنبیة: ثانیا

   -  Michel HARICHAUX-RAMU, La responsabilité du médecin: 
Fautes se rattachant à l’exercice] collectifprivéou social de la 
médecine, Recueil Juris Classeur, Responsabilitécivile, Vol 
04,fasc 440-6, Technique Juris-Classeur, Paris, 1993, p 11. 

   -Sylvie DELORT, La responsabilité des chirurgiens, des 
anesthésistes et des établissements de santé, Thèse de 
doctoraten droit privé, Faculté de droit-Economie et sciences 
sociales, Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, 2003, p 182 
et 183 

   -HANNOUZ (M. M), HAKEM (A. R), Précis du droit médical à 
l’usagedespraticiens de la médecine et du droit, O.P.U., Alger, 
1993 p 60s,  

  - REMY-GANON (Solen), La responsabilitécomplexerésultant 
de l’exercicepluridisciplinaire de la médecine (pour une 
restructuration de la responsabilitémédical), Thèse pour le 
doctoraten droit privé, Université Panthéon Sorbonne (Paris I), 
Paris, 2006.. 

: http://www.legifrance.gouv.fr 
  M. AKIDA, La responsabilitépénale des médecins du chef 

d’homicide et de blessures par imprudence, L.G.D.J, Paris, 1994, 
http://www.legifrance.gouv.fr 




