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المسؤولية المدنية للطبيب الناتجة عن خطئه العادي
دراسة مقارنة

ابراهيم صالح عطية

الملخص

المسؤكلية المدنية لمطبيب ىي مكضكع بحث كتمحيص منذ قركف عدة كقد كانت
عالقة الثقة التي تنشأ بيف الطبيب كالمريض مبنية عمى أساس قكاعد األخالؽ كالثقة
المتبادلة كبعيدة عف مجاؿ المنازعات القضائية  ,ففي القديـ لـ يكف لممريض أف
يتكقع الشيء الكثير مف طبيبو كالسبب يعكد إلى ككف األجيزة الطبية المستخدمة
بسيطة كالتتناسب مع ماكصمت إليو األجيزة الطبية المتطكرة في عالمنا الحاضر مف
حيث السرعة كدقة التشخيص  ,كلكف بالمقابؿ كاف الطبيب يحسف االستماع
كاإلنصات إلى مريضو كالتي يبنى عمى أساسيا نكع العمة كأسبابيا كتقديـ اإلرشاد
كالعالج الالزـ كما أف الطبيب كاف يتميز باإلشفاؽ عمى المريض كاالعتناء بو
كربط جسكر الثقة كالمحبة كاإلشفاؽ عمى حالتو كالحفاظ عمى أسرار مريضو  ,ككاف
الطبيب يتميز بمكانة مرمكقة في المجتمع  ,كقد عرفت جميع الحضارات اإلنسانية
القديمة مكضكع المسؤكلية الطبية  ,ككانت ممارسة مينة الطب في بعض
الحضارات حرة التخضع ألم قيد أك شرط  ,كبالمقابؿ كانت ىذه الحضارات تتشدد
في مساءلة الطبيب عف أخطاءه  ,في حيف إف حضارات أخرل تتساىؿ بعض
الشيء في مساءلة الطبيب عف أخطاءه  ,نتيجة لما كانت تتمتع بو مينة الطب مف
سمك  ,كلما يتمتع بو الطبيب مف عمـ كخمؽ رفيع  ,كاألخطاء التي يرتكبيا الطبيب
أما أخطاء مينية  ,كالخطأ في التشخيص إذ يتعيف عمى الطبيب أف يشخص داء
المريض بكؿ حكمة عمى أساس مف العمـ كالفف  ,كنرل بعض المحاكـ تتكسع كثي انر

في تحديد معنى الخطأ الميني  ,كتفرض عمى الطبيب مكاكبة التطكر العممي حيث
اليغفر لو أف يبقى متمسكان بعمكـ أصبحت بفعؿ التطكر العممي نظريات غير

صحيحة  ,فنظريات اليكـ قد تصبح أخطاء الغد  ,أما الخطأ العادم الذم يخرج عف
ميداف المينة التي يمارسيا الطبيب فيك عمؿ غير مشركع أك عمؿ غير مباح
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يخضع لمقكاعد العامة كىك مما اليتصؿ بالمينة الطبية حتى لك أرتكبو الطبيب أثناء
مزاكلة تمؾ المينة  ,كالكاقع أف الفيـ لمثؿ ىذا الخطأ يغنينا عف المجكء إلى خبير مف
األطباء لتحديد ىؿ أف الطبيب كاف مخطئان أـ ال ؟ كمف ىذه األخطاء العادية ,

الخطأ في إذاعة سر المريض الذم التجكز إذاعتو أك في حالة عدـ استحصاؿ رضا

المريض أك عدـ تبصيره كىذا يعني كقكع خطأ عادم مف قبؿ الطبيب  ,كفي ىذه
الحالة اليحتاج قاضي المحكمة إلى خبير أك خبراء لبياف ما أذا كاف الطبيب مخطئان

أـ ال كانما سكؼ يتحرل المكقؼ بنفسو كيصدر حكمو تبعان لذلؾ .
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يعتبر مكضكع المسؤكلية المدنية لمطبيب عف أخطائو العادية مف أكثر المكضكعات
التي يدكر حكليا الجدؿ كالنقاش منذ فترة طكيمة ,الرتباط ىذه المسؤكلية بمينة الطب
كىي مينة إنسانية  ,كقد قاـ االجتياد في مجاؿ الفقو كالتطبيؽ القضائي في ىذا
الشأف عف طريؽ سف منظكمة قانكنية تحدد المسؤكلية المدنية لمطبيب كرسـ الطريؽ
كتبيانو إماـ القضاء ليتحمؿ األطباء ىذه المسؤكلية إف ثبتت كسد الف ار

غ القانكني

الذم كثي ار ما نجده ال يفرؽ بيف المسؤكلية األدبية كاألخالقية كالشؾ إف لكؿ مينة
كاجباتيا األدبية التي تنشأ معيا بحيث يجد مف يمارس المينة نفسو ممزما بيذه
الكاجبات بدافع ككازع مف ضميره كالنابع مف أخالقو الحميدة  ,بغض النظر عما إذا
كاف المشرع قد قاـ بتقنيف تمؾ الكاجبات أـ ال ,كىذا الميداف ال يخرج مف المسؤكلية
القانكنية سكاء كانت مدنية أك جزائية ألنو ال يمكف حصره كيرجع فيو إلى حسف
سمكؾ الفرد كتاريخو  ,كال يمكف إف نطمب مف اإلنساف إف يككف كامال ,فالكماؿ هلل
كحده ,كانما المطمكب ىك تطبيؽ المعيار الذم يعرفو القانكف الخاص كىك( معيار
الرجؿ العادم ) .
كلعؿ أقدـ كأشير القكانيف القديمة التي حددت المسؤكلية الطبية ىك قانكف حمك رابم
الذم نظـ تسجيؿ األطباء كتحديد أجكرىـ كالعقكبات التي تناليـ في حاؿ كقكعيـ في
أخطاء ينتج عنيا ضرر يمحؽ مرضاىـ )1(.
ككاف القانكف الفرعكني يفرض في بعض األحياف عقكبة اإلعداـ بحؽ الطبيب
المخطئ  ,ككذلؾ الحاؿ عند اإلغريؽ  ,حيث كاف الطبيب يسأؿ إذا تسبب بكفاة
المريض نتيجة إىمالو كتقصيره  ,إما إذا تكفى المريض دكف إىماؿ مف الطبيب فال
يسأؿ األخير عف ذلؾ .
إما في القانكف الركماني فكاف مف الممكف إف تصؿ عقكبة الطبيب الذم تعمد في
حدكث الضرر إلى اإلعداـ  ,ككانت العقكبة تنفذ مف قبؿ أىؿ المريض  ,كفي
القانكف الكنسي كانت عقكبة المريض الناجـ عف إىمالو يمكف إف تصؿ إلى اإلعداـ
ككاف الطبيب يسمـ إلى أىؿ المريض كليكالء الحؽ في قتمو أك استرقاقو  )2 (.كفي
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الشريعة اإلسالمية أكد الرسكؿ محمد(ص) المسؤكلية الطبية في حديثو الشريؼ (
مف تطبب كلـ يعمـ منو طب فيك ضامف )(  )3كجاء في حديث نبكم أخر إف (:أم
طبيب تطبب عمى قكـ ال يعرؼ لو تطبب قبؿ ذلؾ فأعنت فيك ضامف ))4( .
كيبدك إف محكمة النقض الفرنسية قد أرست أسس المسؤكلية الطبية ألكؿ مرة
بمكجب القرار الصادر عنيا بتاريخ  , 1835/6/18كقد أثار ىذا القرار ردكد فعؿ
غاضبة مف قبؿ الييئة الطبية آنذاؾ)5(.
كمف ثـ برزت المسؤكلي ة الطبية عمى صعيد آخر ىك ليس المسؤكلية عف
األخطاء المينية التي تتعمؽ بمينة الطب كيخضع تقدير قيامو أك عدـ قيامو
ألصحاب المينة مف أعالـ مينة الطب الذيف يمتجيء إلييـ القاضي كيطمؽ عمييـ
(الخبراء) لتقرير مسؤكلية الطبيب مف عدمو كيصدر حكمو بمكجب ذلؾ التقرير .
فالمسؤكلية التي سكؼ نتناكليا ليست المسؤكلية الطبية عف األخطاء التي يرتكبيا
الطبيب بسبب المينة كانما المسؤكلية الناجمة عف الخطأ العادم الذم يعرؼ (بأنو
ذلؾ الخطأ الذم يرتكبو الطبيب كمما فاتو كاجب الحرص المفركض عمى الكافة بعدـ
اإلضرار بالغير ) ( )6أك ىك احد تمؾ األخطاء التي يرتكبيا أم شخص طبيب كاف
أك غير طبيب كال تتعمؽ بصفة مينة الطب أك الطبيب (

 )7كما يعتبر الخطأ

الصادر مف الطبيب عاديا إذا ارتكب ىذا الطبيب فعال ضا ار أثناء مزاكلتو مينتو
كلكنو ال يتصؿ بيا (  )8فالمسؤكلية الناجمة عف إفشاء سر المريض  ,كالمسؤكلية
الناجمة عف عدـ تبصير المريض  ,ماىي طبيعة المسؤكلية؟  ,كبماذا يختمؼ
التبصير عف اإلفصاح بالمعمكمات قبؿ التعاقدم في عقد العالج الطبي؟ كؿ ىذا
سكؼ أتناكلو في ثالثة مباحث ككما يأتي -:
المبحث األكؿ  :المسؤكلية الناجمة عف إفشاء سر المريض .
المبحث الثاني  :المسؤكلية الناجمة عف عدـ تبصير المريض.
المبحث الثالث  :طبيعة كجزاء المسؤكلية المدنية لمطبيب .
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المبحث األكؿ
المسؤكلية الناجمة عف إفشاء سر المريض
إف االلتزاـ بالمحافظة عمى أسرار المريض الممقى عمى كاىؿ األطباء كاجب
أممتو قكاعد الشرؼ ككذلؾ القانكف لذا يتكجب عمى ىؤالء كتماف مايصؿ إلييـ
بمناسبة ممارستيـ المينة الطبية كما عو د إلييـ مف معمكمات آك أخبار مف خالؿ
إجراءات الفحص أك المعاينة كالعالج  ,فإذا كاف الحفاظ عمى السر الطبي تكجبو
المصمحة الشخصية لممريض فال ضير إف أبتغى المشرع إلزاـ أصحاب اليد البيضاء
بيذا االلتزاـ مف اجؿ تحقيؽ المصمحة العامة كذلؾ بترسيخ الثقة كتكطيد الركابط بيف
المريض كالطبيب  ,سكاء كاف مصدر السر ىك العقد أك النصكص القانكنية التي
تمزـ الطبيب بعدـ اإلخالؿ بيذا االلتزاـ  ,ذلؾ أف أساس المسؤكلية عف إفشاء السر
الطبي يعكد إلى فكرة الخطأ المرتكب مف قبؿ الطبيب تجاه مريضو عما لحؽ
بمريضو مف أضرار قد التحمد عقباىا كمع ذلؾ فأف االلتزاـ بالسر الطبي لممريض
لو استثناءات .
كلغرض بياف مضمكف ىذا المبحث البد مف تناكؿ معنى السر كتطكره عبر
التاريخ كمف ثـ بياف مفيكـ السر كنطاقو كاألساس القانكني لاللتزاـ كماىي الحاالت
التي يجكز بمكجبيا إفشاء السر كفي ثالثة مطالب ككما يأتي-:
المطمب األكؿ  :ماىية السر كتطكره عبر التاريخ .
المطمب الثاني  :مفيكـ السر كنطاقو .
المطمب الثالث  :األساس القانكني لاللتزاـ بالسر الطبي .
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المطمب األكؿ
ماىية السر كتطكره عبر التاريخ
إف قياـ الطبيب المعالج بتنفيذ التزامو لصالح المريض كىك العميؿ يستكجب
اطالعو كاحاطتو بأدؽ التفاصيؿ كالمعمكمات كالبيانات (

 , )9كذلؾ الف ىذه

التفاصيؿ التي يطمبيا الطبيب ميمة جدا إلعطاء قرار ناضج كمثمر نابع عف دراسة
مستفيضة كتحرم عف حالة المريض ذلؾ آف اطالع الطبيب عف حالة المريض مف
خالؿ معاينة التقارير الطبية كالتحاليؿ كالفحص الطبي سكؼ يؤدم إلى صناعة قرار
نابع عف إنتاجو الذىني المستند إلى فكره كعممو (  ,)10كاف قيمة ىذه المعمكمات
التي تعتبر مكاد أكلية أك خاـ يستند عمييا االلتزاـ كىك القرار الصائب المتمثؿ بتحديد
عمة المريض  ,كاف قيمة ىذه المعمكمات التي يقدميا المريض إلى الطبيب التتكقؼ
فقط عمى أعطاء الكصؼ الدقيؽ لممرض الذم يعاني منو المريض مف حيث األىمية
بؿ األصح عمى سريتيا  ,الف القرار الذم يقدمو الطبيب إلى مريضو كاف انطكل
عمى أىمية كبيرة لمكصكؿ إلى شفاء المريض كاف تمؾ المعمكمات التي كصمت إلى
عمـ الطبيب كبنى عمييا ق ارره الصائب تككف خط ار عمى حالة المريض كسمعتو
كمركزه االجتماعي إذا أفشيت كانتشرت بيف الجميكر .
أف دراسة التزاـ الطبيب بالمحافظة عمى إسرار المريض تعتبر مف أدؽ
االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ األطباء بؿ كحتى عمى الكثير مف المينييف  ,كما
إنيا تعتبر بالغة التعقيد ألنيا تثير الكثير مف الصعكبات التي تدكر في إطار مدل
اعتباره التزاما عاديا أـ إف لو خصائص ذاتية نظ ار لطبيعتو الشائكة  ,كعميو ينبغي
لنا أف نحدد أكال الخط الفاصؿ بيف نطاؽ الحؽ في الخصكصية
الحؽ في السرية أك التكتـ

 privacyكنطاؽ

 secrecyفالحؽ في الخصكصية يقتضي أف التككف

الشؤكف الخاصة ألم فرد محال لمحؽ في األعالـ بالنسبة لغيره كبمعنى آخر ىك حؽ
كؿ إنساف في أف يتعامؿ مع حياتو الخاصة بما يراه بحيث اليتجاكز حدكد اآلداب
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كالنظاـ العاـ كالقانكف اماالسرية فيكمايكتمو اإلنساف في نفسو كما يتعيف خفيتو أك
كتمانو .
أف أىمية السر تقتضي إحاطة حقكؽ المريض بسياج مف السرية التامة ,
فالمريض الذم يمجأ إلى الطبيب بكصفو عميال ليعرض عميو حالتو كثي انر ما يككف لو

مصمحة في أف اليعرؼ احد غيره شيئا عف مرضو  ,كبنفس المعنى العميؿ الذم

يمتجئ إلى المحامي ليعرض المشكمة أك النزاع عميو  ,فينا يككف ثمة شخص مؤتمف
عمى مصالح كاسرارشخص أخر ىك العميؿ  ,عمى أف تبقى تمؾ األسرار طي
الكتماف كاذا عدنا إلى تاريخ الشعكب نجد أف ىذا االلتزاـ معركؼ منذ تاريخ مكغؿ
في القدـ .
ففي مصر عمى عيد الفراعنة عرفت فكرة االس اررالمينية (

 )10حيث كاف

لصاحب الصنعة كعميمو االتفاؽ عمى شرط جزائي ينفذ في حالة إخالؿ صاحب
الصنعة بالتزامو في حفظ اس اررالعميؿ كقد يككف الجزاء نكعا مف اإلكراه البدني ( )11
كفي عيد اإلغريؽ كاف السر الميني يمثؿ الضمير الميفم لكثير مف أرباب الكظائؼ
أك الميف كالصناعات مف ذلؾ س ار لميف ة الطبية كالذم نص عميو في قسـ ابقراط
الشيير  ,كقد اتسع مضمكف السر الميني حتى شمؿ المالحظات التي كاف يمكف أف
يكتشفيا الطبيب أك يبدييا خارج نطاؽ ممارسة المينة .
كفي اليند نص عمى السر ؼم الكتابيف القديميف ارجفيدا كاالجيرفيدا كما اىتمت
اإلمبراطكرية الركمانية بمكضكع السر الطبم كىذا ماكرد عف شيشركف  .اماالشريعة
اإلسالمية فقد اىتمت بالحؽ في السرية حيث جعمت خيانتو مف الكبائر ككصفت مف
يفضي بالسر بصفة مف صفات المنافقيف يقكؿ الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ
(ثالث مف كف فيو فيك مناؼؽ كاف صاـ كصمى كزعـ انو مسمـ  ,إذا حدث كذب ,
كاذا كعد اخمؼ  ,كاذا اؤتمف خاف (ركاه ابك ىريرة ))12(.
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كعمى أية حاؿ فأف مقتضيات الحياة االجتماعية كتعدد صالتو ا أدل إلى إضعاؼ
قدرات األطباء عمى االحتفاظ باسرارعمالئيـ مف المرض مما يتسبب في إصابة
ىؤالء العمالء باضرارمادية كمعنكية )13(.
لـ يستقر الفقو القانكني في تحديد أساس ىذا االلتزاـ كذلؾ لتحكؿ فحكل
كمضمكف ىذا االلتزاـ الذم بدا ككاجب أخالقي في صكرة قاعدة أخالقية (

 )14ثـ

صار فيما بعد التزاما جبريا عؿل الطبيب في صكرة قاعدة قانكنية  .كمف ثـ فقد تغير
جزاء إفشاء السر مف ذمة المجتمع كسخطو أك مف تبعو أخالقية إلى جزاء قانكني
تفرضو السمطة العامة  ,فمنيـ مف يرل إف أساس ىذا االلتزاـ ىك فكرة النظاـ العاـ
الذم يحتـ عمى أصحاب الميف كمنيـ األطباء أف يراعك ا في كؿ األحكاؿ كالظركؼ
خالؿ ممارستيـ لمياميـ الطبية االلتزاـ بالسرية)15( .
كمع ذلؾ ىناؾ عقكد التقتصر بالنص عمى االلتزاـ بالسرية فقط كانما تدخؿ في
تفاصيؿ كحاالت المحافظة عمى سرية المعمكمات المتداكلة بيف طرفي العقد .

المطمب الثاني
مفيكـ السر كنطاؽق
السر لغ ة  ,الذم يكتـ  ,كجمعو أسرار ,كىكمايكتمو في نفسو  ,اكيسربو إلى
غالب ىكمااليطمع عميو أال اثناف
ا
أخر,فأس ار ليق حديثو,أم أفضى إليو بو( ,)16كالسر
لذلؾ قيؿ (:كؿ سر عدا اثنيف منتشر) ,كالسربيذاالتحديد يختمؼ عف اإلخفاء الذم
يكمف في أعماؽ النفس البشرية كال يطؿع عميو االاهلل سبحانو كتعالى (  )17يقكؿ عز
مف قائؿ في سكرة طػو
(كاف تجير بالقكؿ فانو يعمـ السركاخفى )()18
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ؿ عف إعطاء تعريؼ لاللتزاـ بالسر (

)19

اثؽ كؿ الثقة أف ىذه األسرار ال
فالعميؿ كىك المريض يبكح بأخطر األسرار ألنو ك ُ
تغادر عيادة الطبيب كال تفشى أك تذاع لمغير حفاظ ا عمى سمعة ككرامة المتعامميف
,كاف كتماف السر يعد التزامان يتعيف عمى الطبيب التقيد بو كاالقامت كتحققت مسؤكلية
الطبيب المدنية ()20

كعندما أحجـ المشرع عف أعطاء تعريؼ لاللتزاـ بالسر الطب م  ,فانو يككف قد
تركو لمفقو كالقضاء كجيتيف ذات اختصاص في القياـ بيذا العمؿ ,
ذلؾ أف مفيكـ السر مسأؿة تختمؼ باختالؼ الظركؼ كاألزمنة فما يع د س ار بالنسبة
لشخص اليعد كذلؾ بالنسبة لغيره ,كما يع د س ار في ظركؼ معينة قد ال يعد كذلؾ
في ظركؼ أخرل)21(.
كمع ذلؾ فأف الفقو لـ يتخمى عف محاكلتو كضع تعريؼ جامع شامؿ لفكرة
السر(  )22حيث يرل بعض الفقياء إف السر ق ك األمر الذم إف أذيع اضر بسمع ة
صاحبو ككرامتو ( ,)23كذىب رأم اخرالى تعريؼ السر بالقك ؿ ,إف االلتزاـ بالسر ال
يقكـ أال بالنسبة إلى الكقائع التي يعيد بيا العميؿ إلى طبيبو بمكجب عقد مكد ع السر
كالمؤتـ ف عميو كىك الطبي ب يقبؿ بمقتضاه الطبيب تمقي اس اررالعميؿ كحفظيا
مصكنة لديو(  ,)24كخالصة القكؿ إف صفة السرية تنتفي عف الكاقعة اذاكانت
معمكمة اكالكاقعة إذا عمميا مف ال تربطيـ لصاحب عالقة خاصة.
بعد اف بينا مفيكـ السر كىنا يثكر السؤاؿ,ماىك نطاؽ االلتزاـ بالسر الطبي ؟ كما
ىي مدة االلتزاـ بو؟ كلمجكاب عمى ذلؾ نقكؿ انو ذىب جانب مف الفؽ ق كسانده في
ذلؾ القضاء إلى اعتبار فكر ة السر الطبم مبدأ مطمؽا اليخضع ألم استثناء ذلؾ
إف مفيكـ االلتزاـ المطمؽ بالسر الميف م ىك الذ م يمزـ الطبيب بعدـ اإلفشاء ألم
سرمف األسرار كتحت أم ظرؼ مف الظركؼ كعممية كتماف السر كمنع ق مف اإلفشاء
ىي التي تمنح الثقة مف اجؿ االنفتاح عمى األخر كالبكح باعترافات التي يتكقؼ
عمييا العالج الناجح ,حيث الاعترافات بدكف ثقة كالثقة بدكف سر ,كمف ىذا المنطؿؽ
يفرض االلتزاـ بحفظ السر الميني عمى األطباء ككاجب مف كاجبات مينة الطب .
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الغرؼ الجنحية لمحكمة النقض الفرنسية أف ىذا االلت از ـ عاـ كمطمؽ كال يح ؽ
ة
كتؤكد
ألحد أف يعفييـ منو كعممت محكمة االستئناؼ بباريس في قرارىا المؤم

د لحكـ

المحكمة االبتدائية في  18كانكف الثاني عاـ 1996بتصريحيا إف الطبيب إثناء
مزاكلتو لمينتو ,أم ليس مااعترؼ بو المريض أمامو فحسب ,كلكف كؿ ما شاىد أك
سمع أك أدرؾ ,كيقكـ السر الذ م يمتزـ الطبيب بحفظو عمى عالقة التي تربطو
بالمريض كىك عنصر ضركرم في الممارسة الطبية ,كال يعؼ

م مكت المريض

لمطبيب مف التزامو بكتماف السر الذ م أكدع إليو ذلؾ مايعرؼ بالسر الطبم ما بعد
المكت.
ففي قضية كتاب (السر الكبير) حكؿ مرض الرئيس فرنسكا ميت ارف المتكفي في 8
كانكف الثاني عاـ  ,1996رفعت زكجة الرئيس ميتراف دعكل طالبت بمكجبيا منع
مكاصمة نشر الكتاب كالحكـ بحجزه تحت طائمة دفع غرامة مالية)25(.
إف القكؿ بالمحافظة عمى السر الطبي بصفة مطمقة يعد سياج ا كدعامة أساسية
تحمي ىذا االلت از ـ مف االنييار,كقد أيد القضاء الفرنسي ىذا االتجا قبمناسبة أحكاـ
صدرت عنو منذ القرف قبؿ الماضي  ,فقد أصدرت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
الفرنسية بتاريخ  9كانكف االكؿ  1885حكما قالت فيو إف قصد أك نية أإلضرار
عنصر ال قيمة لو بالنسبة لقياـ جريمة كشؼ األسرار الطبية ,كمف ثـ فأف كاقعة
اإلفصاح عف السر الذم قالو المريض لمطبيب اكالذم اكتشفو ىذا االخيربنفسو كافية
كحدىا لقياـ كتككيف الجريمة ( )26كفي ىذا الصدد فأف القانكف المصرم قد نص في
المادة(  )310منو عمى أف(:كؿ مف األطباء اكالجراحيف اكالصيادلة اكالقكابؿ
اكغيرمكدع إليو بمقتضى صناعتو أك كظيفتو سر خصكصي ائتمف عميو فأفشاه في
غيراالحكاؿ التي يمزمو القانكف فييا بتبميغ ذلؾ يعاقب بالحبس مدة التزيد عمى ستة
شيكر أك بغراـ ة ال تتجاكز خمسيف جنييا مصريا).
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أما في القانكف العراقي فقد نصت المادة (  )437مف قانكف العقكبات العراقي
رقـ  111لسنة  1969النافذ عمى االلتزاـ بالسر كا ف مضمكف النص اليشمؿ طائفة
معينة مف الميف بؿ يمتد ليشمؿ كؿ كظيفة أك مينة تمكف الشخص مف االطالع
عمى أسرار الغير)27( .

المطمب الثالث
األساس القانكني لاللتزاـ بالسر الطبي
انقسـ الفقو إلى مذىبيف بشأف األساس القانكني لاللتزاـ بالسر الميني لمطبيب
أكليما :غمب فكرة العقد بغض النظر عف طبيعة ىذا العقد كشكمو كسكاء كاف
صريحا اكضمنيا مكتكبا اكتـ شفاىة.
كثانييما :ذىب إلى أف األساس القانكني لاللتزاـ بالسر الميني يجد مبرراتو في
النظاـ العاـ التي تكجب عمى الطبيب عدـ اإلخالؿ بالتزاماتو المينية كمف ثـ ظير
حؿ تكفيقي يجمع بيف الفكرتيف .
كعميو سنقسـ مكضكع ىذا المطمب إلى ثالثة فركع كعمى النحك اآلتي :
الفرع األكؿ :العقد أساس مسؤكلية الطبيب عف السر الطبي .
الفرع الثاني  :فكرة النظاـ العاـ كأساس لمسؤكلية الطبيب عف السر الطبي .
الفرع الثالث  :الحؿ التكفيقي بيف فكرتي العقد كالنظاـ العاـ .
الفرع األكؿ
العقد أساس مسؤكلية الطبيب عف السر الطبي
لقد ثا ر البحث في فرنسا عما إذا كاف السر الميني ناتجا عف عقد بيف مكدع
السر كالمؤتـ ف عميو سكاء كاف عقدا صريحا طبقا لمنظرية التقميدية في إيداع الثقة أـ
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عقدا ضمنيا كقد رأل األستاذ  verwaestإف االلتزاـ بالسر الميف م ينتج عف عقد
ككالة اكعقد أيجار خدمات كلكف باقي الفقو الفرنسي رفض الفكرة كارتأكا أف ىذا
االلتزاـ ينتج عف عقد كديعة كاف ىذه الكديعة ضركرية كمصكنة كمقدسة كقد اخذ
القضاء القديـ بيذه النظرية  )28( ,كالكاقع آف نظرية الكديعة ىذه ليا مزايا كثيرة
كيصعب تشبيو كديعة السر بكديعة القانكف المدني  deposit civilكىي التككف
آالفي المنقكؿ كازاء االنتقادات التي كجيت إلى ىذه الفكرة فأف بعض الفقو رأل إف
االلتزاـ بالسر عقد غير رسمي كلكف الفقو الفرنسي انتقد ىذا الرأم لعدـ كفايتو كمف
ىذه أظيرت فكرة السر الميني مؤسسة عمى النظاـ العاـ.
الفرع الثاني
فكرة النظاـ العاـ كأساس لمسؤكلية الطبيب عف السر الطبي
اتجو رأم آخر في فرنسا بسبب عجز نظرية العقد إلى فكرة النظاـ العاـ
المستنبط مف النصكص القانكنية التي مفادىا عدـ األضرار بالعميؿ عف طريؽ إفشاء
سره قكامو التعارض بيف البكح بالسر مف جية كحماية المصالح العامة لممجتمع مف
جية أخرل  ,كىذه الفكرة تتفؽ مع الحاالت التي يتخمؼ فييا الرضا المتبادؿ كما في
حالة المريض مجنكنا أك مغمى عميو .
كقد أكدت محكمة النقض الفرنسية ىذا الرأم في حاالت كثيرة حيث عدت كاجب
المحافظة عمى السر الطبي كاجبان عامان )29( .كمع ذلؾ فقد انتقد الفقو الفرنسي ىذه
الفكرة بإنكاره أف السر الطبي مطمؽ كليس نسبيان قابالن دائمان لمعرفة االستثناء الذم

تكجبو دكاعي التطبيؽ العممي .

الفرع الثالث
الحؿ التكفيقي بيف فكرتي العقد كالنظاـ العاـ
أماـ االعتراضات التي أثارىا الفقو الفرنسي تجاه الفكرتيف قاؿ البعض انو يمكف
التكفيؽ بيف فكرتي العقد كالنظاـ العاـ عمى فكرة عقد غير مسمى بيف مكدع السر
كالمؤتمف عميو مع أثبات تعمؽ ىذا العقد بالنظاـ العاـ كسائر العقكد الكاردة في
القانكف المدني (عقكد االئتماف ) التي يتدخؿ المشرع الجنائي لحمايتيا عقابيان إلى
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جانب المسؤكلية المدنية المترتبة عمى الخركج عمييا
) أف االلتزاـ بالسر

 Merger, Verwaestكعمى ىذا األساس اعتبر األساتذة (

يرتكز عمى عقد يعاقب القانكف الجنائي عمى مخالفتو

(.) 30

المطمب الرابع
الحاالت التي يجكز فييا إفشاء السر
ىناؾ حاالت كجكبيو تقضي باإلفضاء عف السر بمقتضى نص قانكني كىناؾ
حاالت جكازية  ,كعميو سكؼ نفرد لكؿ منيا فرع مستقؿ
الفرع األكؿ
الحاالت الكجكبية باإلفضاء عف السر
الحالة األكلى  :حالة اإلبالغ عف جريمة  -:يسمح القانكف لصاحب مينة الطب
كىك مف أدل اليميف بااللتزاـ بالمحافظة عمى السر الطبي  ,أبالغ السمطات
المختصة بما يصؿ إلى عممو مف كقائع أك معمكمات عف طريؽ ممارستو نشاطو
الطبي كيسمح بكقؼ االلتزاـ بالكتماف0

الحالة الثانية  :حالة اإلبالغ عف مرض معد  :يكجب القانكف عمى كؿ األطباء
إخبار السمطات الصحية بكؿ مرض معد كلك كاف المريض ىك الذم أفضى كأسر
ليـ بذلؾ كتـ تشخيص ىذا المرض مف طرفيـ كمعاينة كجكده  ,كفي حالة عدـ
أخبارىـ بذلؾ المرض لمجيات المختصة فأنيـ يتعرضكف لعقكبات ذات طابع أدارم
.
الحالة الثالثة  :التبميغ عف المكاليد كالكفيات .
الحالة الرابعة  :حالة اإلبالغ عف سكء معاممة القصر كالسجناء .
الفرع الثاني
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اإلفضاء ألجكازم بترخيص مف القضاء

يتـ إفشاء السر الطبي كافضاءه كال يسأ ؿ الطبيب عف ذلؾ كيتحقؽ ىذا الفرض
أذا رخص القضاء لمطبيب القياـ بذلؾ العمؿ كفي الحاالت التالية :
 - 1أداء الشيادة أماـ القضاء  :الشيادة ىي األداء بما رآه الطبيب أك سمعو أك
تكصؿ أليو مف معمكمات كنتائج عف المريض كيككف ذلؾ مطابقان لمحقيقة أماـ

الجيات القضائية كىذا بعد أداء اليميف  ,أداء الشيادة كاجب عمى كؿ فرد خدمة

لمعدالة كاعالء لصكت الحؽ كتحقيقان لممصمحة العامة ( ) 31

كقد ذىبت محكمة النقض في تعريفيا لمشيادة إلى إنيا  :أخبار صادؽ في مجمس
الحكـ بمفظ الشيادة إلثبات حؽ عمى الغير كلك بال دعكل ( ) 32

- 2أعماؿ الخبرة  :يقصد بالخبرة استعانة القاضي أك الخصكـ بأشخاص مختصيف
في مسائؿ يفترض عدـ إلماـ القاضي بيا  ,لمتغمب عمى الصعكبات الفنية أك العممية
التي تتعمؽ بكقائع النزاع  ,كذلؾ بالقياـ بأبحاث فنية كعممية كاستخالص النتائج
منيا في شكؿ رأم غير ممزـ (.) 33

كقد ينتدب صاحب مينة مف قبؿ السمطات القضائية  ,بكصفو مف أصحاب
الخبرة الفنية ,لمقياـ بمينة محددة  ,يقدـ عنيا تقري انر لممحكمة التي انتدبتو .
ٍ
بخاؼ ٍٍ ٍٍ ٍٍ الدكر الميـ الذم
 - 3تقديـ الدفاتر التجارية كاالطالع عمييا  :ليس
تؤديو الدفاتر التجارية كمع ذلؾ فاف القانكف أجاز لمخصـ في الحاالت التالية أف
يطمب ألزاـ خصمو بتقديـ أم محرر منتج في الدعكل يككف تحت يده :
أ  .إذا كاف القانكف يجيز مطالبتو بتقديمو أك تسميمو .
ب .إذا كاف مشتركان بينو كبيف خصمو .

ج  .إذا استند أليو خصمو في مرحمة مف مراحؿ الدعكل .
المبحث الثاني
المسؤكلية الناجمة عف عدـ تبصير المريض
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يتميز الطبيب بقدر كبير مف العمـ كالخبرة الطبية المستكحاة مف الدراسة
األكاديمية كالممارسات اليكمية مف خالؿ معاينة عشرات المرضى أك المرضى
الراقديف يكميان كمف مختمؼ العمؿ كالعاىات كمف أكساط متباينة ثقافيان كاقتصاديان

كاجتماعيا كذلؾ أماـ مريض ضعيؼ المقدرة العممية في ىذا المجاؿ كخاصة أماـ

االكتشافات كالتطكرات الحديثة في العالج الطبي مما يثيرالتزاما عمى عاتؽ الطبيب
باعتباره مينيان محترفااك فنيا أف صح التعبير بتبصير المريض في ضكء ىذا التطكر
التقني السريع في عالمنا المعاصر  ,كقد استقرت أراء الفقو كأحكاـ القضاء عمى أف

مضمكف ىذا االلتزاـ ىك أف يعطي الطبيب لمريضو فكرة معقكلة كأمينة عف كضعو
الصحي بما يسمح لممريض أف يتدارس األمر كاف يتخذ ق ارره بالقبكؿ أك الرفض
كيككف عمى بينة مف النتائج المحتممة لمعالج أك الجراحة كاف يككف التبصير عمى
درجة مف البساطة كالفيـ كالصدؽ بحيث تشيد جسكر الثقة كتبني أكاصر النية
الحسنة مع المريض  ...فما ىك معنى التبصير كما ىي أىميتو كبماذا يختمؼ عف
اإلفصاح بالمعمكمات قبؿ التعاقدم كما الفائدة مف التبصير لك كاف المريض قاص انر
أك مصابان بعارض مف عكارض األىمية ؟ لما تقدـ سكؼ نتناكؿ المكضكع في ثالثة

مطالب كعمى الشكؿ التالي -:

المطمب األكؿ  :معنى التبصير كأىميتو كمضمكنو .
المطمب الثاني  :القبكؿ المتبصر بالعالج .
المطمب الثالث  :نطاؽ االلتزاـ بالتبصير .
المطمب الرابع  :التمييز بيف االلتزاـ باإلفصاح بالمعمكمات قبؿ التعاقدم في عقد
العالج الطبي كااللتزاـ بالتبصير .

المطمب األكؿ
معنى التبصير كأىميتو كمضمكنو
أف النظرة إلى األطباء في اآلكنة األخيرة بدأت تأخذ منحى اخر بفعؿ عكامؿ
عدة منيا التقدـ العممي كازدياد عدد األطباء كتعدد الشركات المنتجة لألدكية كتقدـ
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كسائؿ األعالـ كاالتصاؿ مع العالـ  ,ككاف نتيجة ذلؾ أف تتبدؿ النظرة إلى الطبيب
ككضعو  ,كبدأت دعاكم المسؤكلية الطبية تزداد بشكؿ ممحكظ كصارت ساحات
المحاكـ تشيد نماذج مختمفة مف الدعاكم كمنيا دعكل عدـ تبصير المريض  ,فما
معنى التبصير كما أىميتو كمضمكنو  ,كعميو سكؼ أتناكليا في فرعيف ككما يأتي :
الفرع األكؿ
معنى التبصير
انو التزاـ الطبيب باف يعطي المريض فكرة معقكلة كأمينة عف المكقؼ بما يسمح
بينة مف النتائج المحتممة  ,متفاديان في
لو أف يتخذ ق ارره بالقبكؿ أك الرفض كىك عمى َ
ذلؾ المصطمحات الفنية التي ال يدركيا المريض كبأسمكب بسيط كمفيكـ كصادؽ
شامال طبيعة التدخؿ العالجي المقترح كنكعو كمخاطره كمخاطر االمتناع عنو .
كما عرؼ الفقو الفرنسي االلتزاـ بالتبصير بأنو الحالة التي يفرض فييا القانكف
عمى الميني أف يشعر المتعاقد األخر بجكىر محؿ العقد كمككناتو كيجد ىذا االلتزاـ
أساسو في انعداـ التكازف في المعرفة بيف المتعاقديف سكاء بسبب انعداـ المساكاة في
االختصاص العممي أك الكفاءة  ,كما ىك األمر مثالن بالنسبة لمعالقة التعاقدية بيف

الطبيب كمريضو  ,كالعالقة بيف الميني كالمستيمؾ  ,لكف يجب أال يفيـ مما سمؼ
أف االلتزاـ بالتبصير كاجب عمى عاتؽ الميني بمفرده بؿ ىناؾ قكاعد خاصة تخرج
عف القكاعد العامة تمدد ىذا االلتزاـ إلى الطرؼ المذعف كما ىك الشأف مثال بالنسبة
لممؤمف لو الذم يتحتـ عميو اإلدالء بجميع البيانات كالظركؼ التي مف شأنيا تخكيؿ
المؤمف صكرة حقيقية كشاممة عف الخطر المراد تأمينو .
أف التبصير في عقد العالج الطبي ال يقتصر عمى نتيجة العالج فقط ,بؿ يتكسع
ليشمؿ كسيمة العالج التي يختارىا الطبيب إضافة إلى كجكب تعدد التبصير أثناء
فترة العالج بتعدد األعماؿ الطبية التي يخضع ليا المريض ) 34( .

الفرع الثاني
أىمية التبصير كمضمكنو
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لقد أصبح االلتزاـ بالتبصير التزامان ىامان يقع عمى عاتؽ الطبيب المعالج الذم

يضع بمكجبو الصكرة الحقيقية لنكعية المرض الذم يعاني منو المريض كطريقة

العالج كالبدائؿ المتكفرة أف كجدت إال األمراض التي اليرجى منيا الشفاء كالتي تؤثر
عمى نفسية المريض  ,كلذا فأف لمطبيب الحؽ في أف يحجـ عف التبصير بيا ’ لقد
برز ىذا االلتزاـ بعد أف أثقمت الدعاكم كاىؿ القضاء مف المرضى متذرعيف بعدـ
تبصيرىـ مف بعض األطباء كعميو البد مف التعاطي مع مكضكع المسؤكلية الطبية
بشكؿ جدم كالتأسيس لتطبيؽ كاقعي ليذه المسؤكلية  ,خاصة كاف الناس ليسكا
كقناعتيـ السابقة في قبكؿ التبرير_الااليماف بفكرة القضاء كالقدر عند كقكع الخطأ
الطبي الذم يعتمده الناس في السابؽ بسبب الجيؿ كالرغبة في عدـ أثارة المشاكؿ
األمر الذم يعتبر أىدار لحقكؽ المرضى  ,كقد تكسع مجاؿ الخطأ الطبي في الكقت
الحاضر ليشمؿ كؿ امتناع عف تبصير المريض بطبيعة العمؿ الطبي كنتائجو
المتكقعة أك أم نقص في ذلؾ أك في نصح المريض كارشاده ىذا باإلضافة إلى أف
متابعا مستم انر لمبحكث كالنشرات الطبية بحيث يعمـ أكال بأكؿ تطكرات عمـ
يككف
ن
الطب حتى يستطيع أف يكفي بالتزامو بإعالـ مريضو عمى أحسف كجو لمحصكؿ
عمى رضاءه الحر المستنير إضافة إلى التشديد عمييـ بالنصيحة كاإلرشاد كالتخفيؼ
عنيـ بالتبصير في حاالت أخرل كالحصكؿ عمى رضاءىـ بالتدخؿ الطبي كما تبدك
أيضا أىمية ىذا المكضكع عمى صعيد الجانب العممي كذلؾ بعدـ اىتماـ األطباء
بتبصير المرضى بأحكاليـ الصحية كبالمخاطر التي ترافؽ الخيارات الطبية المتاحة
كبالتالي فقداف العالقة التي يجب أف تككف بيف كؿ طبيب كمريضو  ,مف الصراحة
كالكضكح في تكضيح طبيعة المرض كالعالج المقترح كالبدائؿ كالمخاطر كغيرىا
خاصة كاف المسألة تتعمؽ بالمساس بجسد اإلنساف ذم الحصانة كالمعصكمية التي
أقرتيا الشرائع السماكية كالقكانيف الكضعية  ,فإذا كانت الشرائع كالقكانيف تحمي
الجسد البشرم مف أم مساس بو كتجعؿ لو حرمة فأف الطبيب المعالج يحتاج إلى
المسكغ القانكني لكي يقكـ بمالمسة جسد المريض كالتعامؿ معو ,كىذا المسكغ
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القانكني ىك مكافقة المريض المسبقة  ,عمى أف يقكـ الطبيب أك األطباء لدل الجية
المعالجة بتطبيؽ العالج المكصكؼ في نمكذج طمب المكافقة(. )consent from
كبما أف مكافقة المريض ينبغي أف تككف مبنية عمى عمـ باإلجراء الطبي المقترح
لذا فاف النمكذج الذم يكقعو المريض عادة يتضمف شرحا مفصال كمعقكال كمبسطا
كليس معقدا بحيث يستكعبو المريض كيفيـ فقراتو كالبيانات التي يتضمنيا النمكذج
عمى أف يتضمف بعض التفاصيؿ اليامة مثؿ -:
- 1كصؼ العالج المقترح .
- 2الفكائد التي سكؼ تترتب عمى تمقيو العالج بجانب المضاعفات التي يمكف
أف يسببيا .
- 3النتائج التي يمكف أف تترتب عمى عدـ المكافقة عمى العالج.
- 4التكقيع عمى اإلقرار بالمكافقة .
فااللتزاـ بالتبصير كاجب يقع عمى الميني تجاه العميؿ حتى كلك كاف ىذا األخير
مينيا بدكره في مجاالت أخرل  ,إال أف عدـ كفاءتو في مجاؿ تعاقده كضعؼ
معمكماتو في ىذا الميداف قد فكتت عميو فرصة االختيار الكاعي لجكىر محؿ التعاقد
أك نكعو لذلؾ يجب أف يسكد مبدأ التعاكف بيف المتعاقديف  ,مف اجؿ تسييؿ تنفيذ

االلتزاـ الرئيسي  ,فالميندس المعمارم( ) 35مثال يككف ممزما بالتبصير في شأف المكاد
التي يستخدميا المقاكؿ في تشييد البناء كىذا األخير ممزـ بإعالـ صاحب العمؿ
بالصعكبات التي اعترت التخطيط العاـ لممشركع

()36

.

أف النمكذج الذم يكقعو المريض يحمي طرفا العالقة مف عكاقب المسؤكلية
القانكنية جزائية كانت أك مدنية فيما إذا حدثت أيا مف المضاعفات مف جراء اإلجراء
الطبي لـ يبصر بيا المريض  ,فمكؿ إجراء طبي لو مضاعفات غير مرغكب بيا
كلكف المتعارؼ عميو عالميا إنيا قد تحدث دكف تدخؿ الطبيب كال يعتبر حدكثيا خطأ
أك إىماال مف جانب الطبيب شريطة أف يحاط المريض عمما بإمكانية حدكثيا مسبقا
كيكافؽ عمى اإلجراء الطبي  ,ففي ىذه الحالة يحمي اإلقرار الطبيب مف أية مسؤكلية
 ,كاإلق اررات مختمفة كاإلقرار بالمكافقة عمى نقؿ الدـ كاقرار بالمكافقة عمى التخدير
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ككذلؾ عمى الجراحة كاقرار المكافقة عمى العممية القيصرية كىكذا كلكف السؤاؿ الذم
يجب طرحو ىنا ىك  :ىؿ يجب أف يككف اإلقرار مكتكبا دائما ؟ كلمجكاب نقكؿ أف
مكافقة المريض عمى العالج قد ال تحتاج إلى قرار مكتكب كانما قد يككف اإلقرار
ضمنيا بالنسبة لإلجراءات البسيطة  ,فمثال قد يطمب الطبيب مف المريض أف يستمقي
عمى الطاكلة لمكشؼ عميو فإذا استجاب لألمر كأزاح مالبسو جانبا فيذا إقرار منو
عينة مف دـ المريض لمفحص كاستجاب
بالمكافقة عمى الكشؼ  ,كفي حالة اخذ ّ
المريض كذلؾ بمد يده فيذا إقرار ضمني بالمكافقة كيعتبر التقديـ الشفكم لممعمكمات
كاسع النطاؽ كخاصة التي تسكد عقد التطبيب

(. ) 37

إف تبصير المريض يعني إعداده نفسيا التخاذ اإلجراءات عمى نحك حجز المكعد
كطمب التخدير كما إلى ذلؾ  ,كيجب التنكيو ىنا باف تككف المكافقة مبنية عمى عمـ
مسبؽ بالقدر المعقكؿ مف جانب المريض كيسمى ىذا النكع مف المكافقة (مكافقة
( )38

بصيرة)

.

كفي ىذا الصدد البد أف نبيف إف إجمالي الشكاكل المسجمة لدل ك ازرة الصحة في
سمطنة عماف خالؿ عاـ  2008قد بمغ (  )71شككل باإلضافة إلى (  )7سبع شكاكل
جديدة حتى شير مايس مف العاـ .2009
كفي دكلة اإلمارات العربية المتحدة بمغ عدد الشكاكل المسجمة في دائرة
التراخيص الطبية بك ازرة الصحة (  )50شككل خالؿ عاـ  2009كاف معظميا تأتي
نتيجة القصكر في فيـ المريض لممضاعفات الطبية لمعالج كتقصير األطباء في
إعطاء المرضى لبعض التعميمات كىك ما جعميا تعتزـ إدخاؿ العقكبات المالية عمى
األطباء المتكرطيف باألخطاء الطبية كذلؾ بعدـ تبصير مرضاىـ ىذا االلتزاـ الذم
يقع عمى عاتؽ الطبيب باعتباره مينيا محترفا ممزما بتبصير المريض في ضكء
() 39

التقنية الطبية الحديثة

.
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المطمب الثاني
القبكؿ المتبصر بالعالج
لما كاف الطبيب يمتزـ قبؿ المريض بتبصيره بالعالج أك الجراحة المزمع اتخاذىا
بما يتناسب ككضعو الصحي أك إلزالة العمة التي طمب المعاينة كالعالج مف اجميا ,
فانو يتعيف أف يككف ىذا المريض لو قبكؿ متبصر بذلؾ العالج  ,كىذا يثير مسألتيف
ىامتيف في ىذا الصدد ىما  :عناصر القبكؿ المتبصر كعبء إثبات القبكؿ المتبصر
كعميو سكؼ افرد لكال منيما فرعا .
الفرع األكؿ
عناصر القبكؿ المتبصر
تتحدد عناصر ىذا القبكؿ بإحدل المعايير التالية :
- 1حاجة المريض :
لما كانت الغاية أك اليدؼ مف االلتزاـ بالتبصير  :األداء بالمعمكمات التي
يطمب المريض أف يستفسر عنيا  ,فاف الطبيب طبقا ليذا المعيار ال يمتزـ باإلفضاء
بالمعمكمات الالزمة لمقتضيات العالج فقط كالسبب في ذلؾ الف الطبيب لك بصر
المريض بكافة جكانب الخطكرة لمعالج اك العممية الجراحية اك الخطكرة المحتممة
لعزؼ المريض عف العممية كرفض العالج كيترتب عمى األخذ بذلؾ المعيار نتائج
نعرضيا فيما يأتي :
أ -أف الكشؼ المالئـ كالمفيد يتحدد بحاجة المريض تبعا لما يكجيو مف أسئمة
كاستفسارات لمطبيب المعالج.
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ب -أف تشابو ظركؼ المرضى ال يعني أف المعمكمات التي يتـ اإلفضاء بيا كاحدة
 ,فالعبرة دائما بما يريد المريض معرفتو كيطمب الكشؼ عنو .
- 2المعيار الذىني :
يتعيف عمى الطبيب كىك يفصح لممريض عف خطة عالجو أك إجراء جراحة لو
أف يدلي لو بالمعمكمات العامة المجردة التي يكجبيا عرؼ المينة  ,كمف ثـ يككف
الطبيب مخال بكاجب التبصير في الحالة التي يمتنع فييا عف اإلفصاح بتمؾ
المعمكمات المينية الطبية بصرؼ النظر عف أية غاية أخرل نتجت أك نبعت عنيا
دكافع خفية كامنة في النفس ميددة باإلفضاء لو بالمعمكمات  ,فيجكز لمطبيب أف
يخفي بعض المعمكمات أك الكشؼ عنيا متى كانت تؤثر في صحة المريض أك
تخمؽ لو اليأس كتردم حالتو النفسية )40(.
الفرع الثاني
عبء إثبات القبكؿ المتبصر
نعرض عبء إثبات ىذا القبكؿ في الفقو كالقضاء المصرم أكال ثـ األجنبي ثانيا :
أكال -كضع المسألة في الفقو كالقضاء المصرم :
ذىبت محكمة النقض في احد أحكاميا إلى أف (التزاـ الطبيب ببذؿ عناية خاصة
كاف المريض إذا أنكر عمى الطبيب بذؿ ىذه العناية فينا يككف عبء إثبات ىذا
التقصير عمى عاتؽ المريض  ,كيستطيع إثبات ذلؾ بكؿ طرؽ اإلثبات  ,إال انو إذا
اثبت ىذا المريض كاقعة ترجح إىماؿ الطبيب فينا ينتقؿ العبء لنفي ذلؾ عمى
الطبيب  ,كيتعيف عمى الطبيب لدفع مسؤكلية إف يثبت كجكد حالة ضركرة تنفي ىذا
اإلىماؿ)

( )41

,كأيد البعض في الفقو ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية بالقكؿ

(إف االلتزاـ بالتبصير يشكؿ جزءا مف االلتزاـ العاـ الممقى عمى عاتؽ الطبيب كىك
قياـ الطبيب بالعناية المطابقة لممعطيات العممية أم ىك االلتزاـ ببذؿ عناية كبالتالي

يقع عبء اإلثبات عمى المريض)( .)42

ثانيا -كضع المسألة في الفقو كالقضاء األجنبي :

21

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

يجمع الفقو كالقضاء في الكاليات المتحدة األمريكية كفرنسا عمى أف عبء اإلثبات
يقع عمى عاتؽ المريض فيك المكمؼ بإثبات إف الطبيب قد اخؿ بالتزامو كلـ يبصره
بمخاطر ىذا العالج  ,كلـ تقبؿ أكثر المحاكـ األمريكية بالقبكؿ الضمني كرّكزت أك

أصرت عمى القبكؿ الصريح كالخاص بالعالج المركب الذم يتـ عمى مراحؿ متعاقبة
أك الحاالت التي تتخمميا المخاطر عمى اعتبار إف المساس بجسـ المريض يتطمب

مبدئيا تبصر ىذا المريض  ,فإذا ادعي المريض تقصير الطبيب فبقع عميو عبء
إثبات ذلؾ كتتطمب معظـ التشريعات األمريكية الحصكؿ عمى رضا المريض كتابة
قبؿ البدء في العالج  ,كىذا الرضا المكتكب يككف عمى نمكذج مطبكع يتضمف كافة
البيانات كالمعمكمات التي يريد المريض الكقكؼ عمييا مضافا إلييا خطة العالج

كنكع الخطكرة المحتممة (,) 43كتتضح أىمية ىذا الرضا المكتكب في حالة إنكار
تبصير الطبيب لممريض .
أما في فرنسا فاف القضاء فيو مستقر عمى إف عبء إثبات عدـ الكفاء بالتبصير
() 44

يقع عمى عاتؽ المريض إذ عميو إقامة الدليؿ عمى ذلؾ

.

المطمب الثالث
نطاؽ االلتزاـ بالتبصير
إذا كاف التبصير ضركرة كحقان لممريض كالتزامان يقع عمى عاتؽ الطبيب المعالج

فالسؤاؿ ىك ما ىي المعمكمات التي يجب عمى الطبيب تقديميا لكي يككف غير

مسؤكؿ عف ىذا االلتزاـ ؟ لمجكاب عمى ىذا نقكؿ  ,إف نطاؽ ىذا االلتزاـ يتحدد
كيعتمد عمى طبيعة المخاطر التي يعاني منيا المريض كمدل تكافر حالة االستعجاؿ
كالضركرة "حالة المريض النفسية" مف حيث طبيعة المخاطر التي يعاني منيا
المريض  ,كفي ىذا الصدد يثكر سؤاؿ أخر ىك  :ىؿ يمتزـ الطبيب بتبصير
المريض كاإلفضاء لو بكؿ المخاطر أـ بحدكد المخاطر المتكقعة؟ كلإلجابة عمى ىذا
نقكؿ إف الفقو كالقضاء الفرنسي انقسـ إلى اتجاىيف :
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يرل إف الطبيب ال يمزـ بمفت نظر المريض إلى المخاطر

الشاذة  ,فيكفي أف يعطي المريض فكرة معقكلة عف حالتو بحيث تسمح لو باتخاذ
القرار الرشيد الحكيـ لألقداـ عمى العالج أك الجراحة أك األحجاـ عنيا  ,كأيد القضاء
الفرنسي متمثمة بقرارم محكمتي ليكف كبكردك سنة  1947حيث بينت محكمة ليكف
(أف الطبيب ال يمزـ بإظيار النتائج السيئة لممريض )  ,في حيف أف محكمة بكردك
أكدت ذلؾ كبطريقة أخرل (انو ليس لمطبيب إف يشرح لممريض كؿ تحذير

( )46

يمكف

إف يثير مشكمة طالما إف الطبيب قد اختار طريقة حقيقية مف طرؽ التحذير) أما
االتجاه الثاني ففيو يبيف الفقو الفرنسي إف مف حؽ المريض إف يمكت مكتا رقيقا
ىادئا  ,كلذا مف حقو أف يعمـ الخطر الذم ينتظره  ,فالمريض لو مصالح جكىرية في
معرفة حالتو أك مف تمؾ المصالح لمدفاع ضد الخطر .
مف المقرر عمى الطبيب أف يبصر المريض بكؿ األسباب الفنية التي بني عمييا
ق ارره في العالج أك الجراحة حتى لك بدا ق ارره شاذا خطي ار أك استثنائيا عند أىؿ
الصنعة  ,كاال كاف مخال بالتزامو  .أما مدل تكافر حالة االستعجاؿ كالضركرة  ,فاف
التزاـ الطبيب يضيؽ بالتبصير  ,كذلؾ الف التدخؿ بالعالج أك الجراحة حينئذ يككف
مفركضان عمى الطبيب بقكة القانكف  ,كفي ىذا الصدد ذىبت محكمة النقض الفرنسية
في احد القضايا ,كتتمخص كقائعيا ( أف سيدة تبمغ مف العمر ستة كستيف عاما

أرادت التخمص مف بعض عيكب الترىؿ أسفؿ جفكنيا  ,كقاـ الطبيب بإجراء جراحة
ليا ترتب عمييا أف أصيبت ىذه السيدة بالعمى في العيف اليسرل)  ,ألقت محكمة
النقض في ىذه الدعكل االلتزاـ بالتبصير عمى عاتؽ الطبيب الذم لـ يحذر

المريضة  ,لكي تككف عمى عمـ بخطكرة ىذه الجراحة(.) 47

كفي حكـ أخر ليا في قضية تتمخص كقائعيا فيما يأتي ( :إف سيدة فرنسية كانت
تعاني قميال مف عدـ إمكاف فتح فميا بقدر كاؼ مع عدـ تناسؽ خفيؼ في الكجو
مما يسبب ليا إعاقة في المضغ كأضرار جمالية فمجأت إلى طبيب جراح تجميؿ ,
فنتج عف الجراحة تشكه بالغ في الكجو كازداد األمر صعكبة في عممية مضغ الطعاـ
كسبب ليا كذلؾ سكء ىضـ كمشاكؿ في القكلكف) .
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قضت محكمة النقض بأنو كاف عمى طبيب جراحة التجميؿ إف يبصر المريض بكؿ
اإلضرار كالمخاطر المتكقعة كغير المتكقعة ,كدرجة نجاح العممية  ,كبالتالي اعتبرت
المحكمة إف الطبيب كاف مقص ار في القياـ بااللتزاـ بالتبصير  .أما حالة المريض
النفسية  ,فاف الكثير مف األطباء يعممكف عمى ضركرة الحفاظ عمى حالة المريض
النفسية’ عميو  ,يجب ما أمكف ذلؾ  ,استبعاد عامؿ الخكؼ مف المريض
كقد عبر الفقيو سافاتييو حكؿ المكضكع ( باف حؽ المريض في معرفة الحقيقة لو
أكلى في معرفتيا دكف أف يحدث لو ضرر أكثر فداحة)( .)48

كفي ضكء ما تقدـ  ,أرل انو يجب اإلفصاح كتبصير المريض عف حالتو
الصحية كالمخاطر الناجمة كحتى درجة الشفاء في حالة ما إذا كاف المريض مدركا
كمؤمنا  ,إما إذا كاف دكف ذلؾ مف حيث اإلدراؾ كاإليماف فمف األفضؿ عدـ تبصيره
إذا كاف ىذا التبصير يسبب لو ضرر أكثر فداحة .
المطمب الرابع
لما كاف عقد العالج الطبي يقكـ عمى الثقة المترسخة بيف الطبيب كمريضو فانو
يقع عمى عاتؽ الطبيب التزاـ باف يصرح لممريض بكؿ المعمكمات التي تكفي الف
تجعؿ المريض يقبؿ العالج أك الجراحة أك يحجـ عنيا  ,كمف اجؿ ذلؾ أطمؽ عمى
ىذا االلتزاـ قبؿ التعاقدم بااللتزاـ باإلفضاء بالمعمكمات كالذم ييدؼ إلى حصكؿ
رضاء متنك انر متبص انر بإجراء العالج الطبي  ,كقد أكد
الطبيب عمى رضاء المريض
ن
القضاء الفرنسي عمى ضركرة ىذا االلتزاـ قبؿ التداخؿ العالجي بإعالـ المريض ,
فما ىك الفرؽ بيف االلتزاميف ؟ ىذا ما تـ النظر فيو مف زاكيتيف :
الزاكية األكلى  :إف االلتزاـ باإلفضاء يجد أساسو في نظرية التراضي كسالمتو

كىدفو خمؽ رضاء حر كاعي بحقيقة العقد كالمالبسات كالظركؼ التي ابرـ فييا(.) 49
في حيف إف االلتزاـ بالتبصير الحؽ عمى عقد العالج الطبي كىذا االلتزاـ يتكقؼ
عمى مبدأ حسف النيةن.

الزاكية الثانية  :االلتزاـ باإلفصاح يككف في مراحمو األكلى السابقة عمى انعقاد عقد
العالج الطبي كاإلخالؿ بو يفسد عنصر الرضا كيككف العقد قابال لإلبطاؿ ,
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االلتزاـ بالتبصير فيك التزاـ تابع كينشأ بعد انعقاد عقد العالج الطبي ,ال أثناء مراحؿ
تنفيذه  ,فيك نابع مف الثقة العقدية التي يكجبيا مبدأ حسف النية في تنفيذ العقكد.
المبحث الثالث
طبيعة المسؤكلية الطبية
إف مكضكع المسؤكلية الطبية ككيفية تحديد مداىا لـ يكف باألمر السيؿ كذلؾ

لتعمؽ األمر بجسـ اإلنساف كحياتو كمشاعره كعكاطفو ( ,)50كلذا أثار تحديد طبيعة
المسؤكلية الطبية جدال كاسعا لدل فقياء القانكف فمنيـ مف اعتبر المريض ح ار في
تعاممو كفي إبرامو ما شاء مف العقكد  ,ككاف مما أريد بيذا شمكؿ مسؤكلية الطبيب
بذلؾ  ,كاعتبارىا مسؤكلية مدنية عقدية  ,كمنيـ مف رأل إف المساس بجسـ اإلنساف
كحياتو إنما ىك أمر مف النظاـ العاـ كاآلداب ليخمص إلى إف مسؤكلية الطبيب
مسؤكلية مدنية تقصيرية كعمى العمكـ إذا لـ يكف ىناؾ ثمة عقد أك إذا حدث الضرر
خارج نطاؽ العمؿ فاف الخطأ بمكجب أحكاـ القانكف المدني يككف خطأ تقصيريان إذ
إف المسؤكلية العقدية ال تكفر الحماية إال لما يتضمنو العقد صراحةن أك ضمنان .

كعندما تكجد مسؤكلية عقدية فانو ال يمكف الدعكل إقامة الدعكل عمى أساس
() 51

المسؤكلية التقصيرية منعا مف الجمع بيف المسؤكليتي ف

,كلكف أيا ما كاف األمر

فاف الطبيب في الحاليف  ,يجب أف يسأؿ إذا ما كقع منو خطأ تكلد عنو ضرر
لممريض  ,سكاء أكانت مسؤكلية عقدية أك مسؤكلية تقصيرية كمف ناحية أخرل يتعيف
عمى المريض في المسؤكليتيف إثبات خطأ الطبيب أك عدـ بذلو العناية في العالج أك
في إجراء العممية أك في عدـ تبصير المريض أك إفشاء إس ارره  ,إذ أف عبء
اإلثبات يقع عميو تأسيسان عمى إف عبء اإلثبات الممقى عمى كاىؿ الدائف في دائرة
المسؤكلية العقدية أيسر مف عبء اإلثبات الممقى عمى عاتؽ المضركر في دائرة

المسؤكلية التقصيرية كذلؾ الف الدائف في المسؤكلية العقدية ال يكمؼ إال بإثبات عدـ
تنفيذ المديف اللتزاماتو العقدية  ,عمى إف العبء ىنا يتفاكت تبعا لما إذا كاف االلتزاـ
العقدم التزاما بتحقيؽ غاية أك التزاما ببذؿ عناية  ,أما الجزاء فسكؼ يككف
التعكيض كالتعكيض إما إف يككف ماديا أك معنكيا  ,كالتعكيض المادم أما إف يككف
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نقديا كىذا ىك األصؿ أك يككف عينيا كلمتعكيض العيني صكر منيا رد المثؿ في
المثميات كاعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو كنشر الحكـ في كسائؿ اإلعالـ.
كفي حالة إفشاء سر المريض كعدـ تبصيره فاف مف غير الممكف تطبيؽ صكر
التعكيض العيني ألنيا مف االلتزامات باالمتناع عف عمؿ كىنا مف غير الممكف
إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو سابقان قبؿ إفشاء سر المريض كعميو يصار إلى
التعكيض الذم يقدره القاضي تبعا لمظركؼ كحجـ الضرر كتأثيره عمى سمعة

المريض كحالتو النفسية .
كسكؼ اقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف :
المطمب األكؿ  :الطبيعة العقدية لممسؤكلية الطبية
المطمب الثاني  :الطبيعة التقصيرية لممسؤكلية الطبية
المطمب األكؿ
الطبيعة العقدية لممسؤكلية الطبية
يمارس اإلنساف جممة مف النشاطات المستمرة إلشباع حاجاتو اليكمية كذلؾ مف
خالؿ التماس مع أرباب الميف إلشباع ىذه الحاجات  ,كيرتبط في اغمب األحياف
مع أرباب الميف كالميندسيف كاألطباء كالمحاميف كغيرىـ بعقكد فإذا تـ ذلؾ فاف
المتعاقد ال يمزـ إال بما تضمنو العقد إما إذا ارتكب الطبيب خطا يخرج عف نطاؽ
التزامو العقدم فانو ال يككف مسئكال بمكجب العقد  .إذ إف كجكد العقد ال يعني عمى
الدكاـ نيكض المسؤكلية العقدية كذلؾ الف مبدأ عدـ الجمع بيف المسؤكليتيف يتعارض
مع ذلؾ حتى كلك تعرض الطبيب لمجزاء الجنائي نتيجة اإلخالؿ بالعقد

( ,)52كاف

تحديد مضمكف العقد يستمزـ تفسيره  ,كيقع ىذا في ضكء العبارات التي استعمميا
المتعاقداف في إبراـ العقد أم اإلرادة الظاىرة  ,فاف تعذر ذلؾ تـ التفسير في ضكء
النية المشتركة لممتعاقديف كىي (اإلرادة الباطنة) أم ما قصده المتعاقداف مف األلفاظ
التي استعمالىا في التعبير عف إرادتيما  ,كيستمزـ تحديد المضمكف إلى جانب ذلؾ
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تحديد نطاؽ العقد أم تحديد ما يعتبر مف مستمزماتو كبياف كيفية تنفيذه كالحقيقة إف
القاضي يحدد مستمزمات العقد باالستعانو:بالقانكف  ,كالعرؼ  ,كالعدالة  ,كطبيعة
االلتزاـ  ,أما فيما يتعمؽ بكيفية التنفيذ فيك كجكب تنفيذ ىذا العقد بحسف نية  ,أك
بمعنى أخر طبقا لما اشتمؿ عميو  ,أك لما اتفؽ عميو المتعاقداف عمى نحك يأتمؼ مع
ما يكجبو حسف النية .كما يستمزـ تحديد مضمكف التزاـ المتعاقديف بتنفيذ العقد عمى
أساس انو قانكنيما  ,كىذا يعني اعتماد قاعدة (العقد شريعة المتعاقديف) كجزء مف
مضمكف العقد  ,فإذا فرغ القاضي مف تفسير العقد كتحديد نطاقو خمصت لو قكتو
الممزمة كتعيف عمى كؿ مف طرفي العقد أف ينفذ التزاـ

ق بحسف نية كبما يتفؽ مع

مبدأ تكطيد الثقة بيف الناس  ,كمف ثـ فال يجكز ألم مف الطرفيف الرجكع عف العقد
كال تعديمو إال بالتراضي فيما بينيما ,
أك بنص في القانكف كىذا ما تضمنو الحديث النبكم الشريؼ (المؤمنكف عند
شركطيـ) بؿ إف تنفيذ العقد يتطمب التعاكف بيف طرفيو كعدـ تعسؼ احدىما في
استعماؿ حقو عند التنفيذ ,كالكاقع إف المشرع العراقي لـ يخرج عمى قاعدة (العقد
شريعة المتعاقديف )أال مرتيف مرة في عقكد اإلذعاف كأخرل في الظركؼ الطارئة ,
فإذا تحدد مضمكف العقد كاخؿ المتعاقد في تنفيذ التزاماتو كلك مف غير قصد سئؿ

ىذا المتعاقد مسؤكلية عقدية (,) 53كفي نطاؽ العقد الطبي يبقى االلتزاـ الجكىرم
لمطبيب ,ىك االلتزاـ بعناية ,فإذا اخؿ بيذا االلتزاـ تعرض لممسؤكلية كلكف بشرط
إثبات خطئو ىنا كذلؾ الف خطأه ال يفترض كىك مف ثـ ال يمتزـ بشفاء المريض

كىذه حقيقة كاضحة(.) 54

لذلؾ يجب التدقيؽ في التكيؼ القانكني الصحيح لمعرفة ىؿ أف المسؤكلية الطبية
مسؤكلية تعاقدية أـ أنيا مسؤكلية تقصيرية تخضع ألحكاـ المادتيف ,204 ,203مف
() 55

القانكف المدني العراقي

.

كيخمص لنا مما تقدـ إف مسؤكلية الطبيب العقدية تنيض بتكفير الشركط اآلتية:
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أكال  :أف يككف ىنالؾ عقد بيف الطبيب كالمريض  :فإذا لـ يكف ىناؾ عقد كنشأ

ضرر لممريض كانت مسؤكلية الطبيب مسؤكلية تقصيرية (,) 56كتثير ىذه النقطة عدة

فركض ىي :
 - 1فرض اختيار المريض لمطبيب :ففي ىذه الحالة ال يمكف إنكار الرابطة العقدية
بيف الطبيب كالمريض  ,كلكف يثكر الجدؿ حكؿ الطبيعة القانكنية لعالقة الطبيب
بالمريض في حالة العالج بدكف اجر(العالج بالمجاف)

() 57

كىؿ ىي عالقة عقدية

يمتزـ بمقتضاىا الطبيب أـ ىي ضرب مف ضركب المجاالت المتقابمة بيف الناس ؟
كالكاقع إف جانبا مف الفقو قد أسبغ الصفة العقدية عمى العالقة المجانية بيف
الطبيب كالمريض  ,فاألمر ال يختمؼ عف النقؿ بدكف اجر حيث انو ال يمكف لمناقؿ
أف يترؾ صديقا لو في كسط الشارع في طريؽ مقفر دكف أف يكصمو بحجة انو لـ
يأخذ منو اجر  ,ككذلؾ ال يختمؼ عف أمر الككيؿ حيث يتعيف عميو عدـ إنياء
الككالة في كقت غير مناسب  ,كلذا فإذا ما اخؿ الطبيب في تنفيذ التزامو ىنا فانو

يككف مسؤكال مسؤكلية عقدية(.) 58

كاف جانبا أخر مف الفقو قد نفى الصفة العقدية في العالقات المجانية فمف يبذؿ
العناية بالمجاف تككف مسؤكليتو تقصيرية كذلؾ الف ما يقع عميو ىك ليس التزاما
عقديا كانما ىك التزاـ أدبي يدكر في دائرة المسؤكلية التقصيرية

() 59

,كلكف ما ىي

طبيعة المسؤكلية في حالة معالجة الطبيب زميال لو بالمجاف  ,ىؿ ىي مسؤكلية
عقدية أـ مسؤكلية تقصيرية ؟!
ذىبت محكمة النقض الفرنسية في كصؼ ما يجرم بيف األطباء مف عدـ
تقاضي اجر بأنو إبراء اختيارم مف ديكف بنيت عمى التبادؿ بالمثؿ  ,كالعقد الحاصؿ
بيف الطبيبيف ال يككف مف قبيؿ
() 60

التبرع

,كىذا يعني أف تمؾ المحكمة تقر بكجكد العقد في مثؿ ىذه الحاالت .

كمف ىنا يمكف القكؿ أف العالج بالمجاف يختمؼ مف حالة إلى أخرل كاف الجزـ
بكجكد العقد أك عدمو إنما يقتضي الرجكع إلى مالبسات كؿ قضية عمى حدة  ,لتبيف
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النية المشتركة بيف الطبيب كالمريض  ,فإذا انصرفت تمؾ النية إلى إنشاء التزاـ عمى
( )61

عاتؽ الطبيب كانت المسؤكلية عقدية

كالعقد عقد تبرع كذلؾ لكجكد عقكد تبرع إلى جانب عقكد المعاكضة  ,أما إذا لـ
تنصرؼ النية المشتركة إلى إنشاء التزاـ عمى الطبيب  ,فاف العالج يككف ضربا مف
ضركب المجاممة كيخضع لقكاعد المسؤكلية التقصيرية .
 - 2فرض تدخؿ الطبيب بغير دعكة مف المريض  :فإذا عد في حكـ المسمـ بو
كجكد العقد في حالة اختيار المريض لمطبيب فاف الصعكبة تكمف في حالة مبادرة
احد المارة باختيار الطبيب أك تدخؿ الطبيب مف تمقاء نفسو لمعالجة المريض أك
بعبارة أخرل في حالة معالجة الطبيب لممريض عمى غير اختيار منو كذلؾ كما في
حالة إسعاؼ شخص مصاب بالصرع  ,أك شخص فاقد الكعي جراء حادث ما  ,أك
جريح في الشارع العاـ  ,فينا يثكر السؤاؿ عف التكييؼ الصحيح لمسؤكلية الطبيب ,
كىؿ ىي عقدية أـ تقصيرية ؟
كلإلجابة عف ذلؾ يجب إف نفرؽ بيف حالتيف
األكلى  :ىي تدخؿ الطبيب مف تمقاء نفسو  ,أك بناء عمى دعكة مف غير ذم صفة
 ,كتتجسد ىذه الحالة  ,بشكؿ بارز  ,فيما يقع مف حكادث  ,فإذا شاىد الطبيب
شخصا جريحا اثر حادث ما كتدخؿ مف تمقاء نفسو إلسعافو  ,فال نستطيع القكؿ
بكجكد عقد بيف الطبيب كالمريض  ,كانما يككف عمؿ الطبيب ىنا اقرب ما يككف إلى
عمؿ الفضكلي

() 62

 ,كلعؿ مما ينطكم تحت ىذه الحالة تدخؿ الطبيب لمعالجة

المصاب بناء عمى دعكة الجميكر  ,فينا ال نستطيع القكؿ كذلؾ باف ىذه الدعكة مف
قبيؿ التعاقد  ,بؿ ىي بمثابة رجاء صادر مف الجميكر لغرض قياـ الطبيب بإسعاؼ

المصاب  ,كال محؿ لكجكد العقد(,) 63إما الحالة الثانية فاف األمر سيتخذ فييا كصفا
مختمفا كىي حالة ما إذا كاف الشخص الذم دعا الطبيب ذا عالقة بالحادث ,أك لو

مصمحة في ىذه المعالجة كذلؾ كتمثؿ ىذه المصمحة في التخفيؼ مف مسؤكليتو في
التعكيض  ,كىنا يمكف تكييؼ مثؿ ىذا األمر بأنو اشتراط لمصمحة الغير( .)64
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 - 3فرض عمؿ الطبيب المعالج في المستشفى الخاص أك لدل صاحب مشركع
خاص يتعاقد في اغمب األحياف صاحب مشركع خاص أك صاحب مستشفى خاص
مع طبيب لعالج عماؿ مصنعو أك المرضى الذيف يقصدكف مستشفاه  ,كال شؾ ىنا
في كجكد عقد بيف صاحب المصنع أك المستشفى الخاص كبيف الطبيب الذم تعاقد
معو  ,كلكف السؤاؿ الذم يتبادر في ىذا االفتراض ىك إذا لـ تكف ثمة عالقة مباشرة
تربط الطبيب كالمرضى كلـ يكف المرضى قد اختاركا الطبيب كما ليس باستطاعتيـ
رفض خدماتو  ,فما ىي العالقة القانكنية بيف المرضى كالطبيب ؟
ال يخفى أف صاحب المصنع أك المستشفى الخاص قد تعاقد مع الطبيب
لمصمحة عماؿ المصنع  ,أك مراجعي المستشفى مف المرضى كىذا يعني إف ىناؾ
اشتراطا لمصمحة الغير يستدؿ عميو مف العقد األصمي المبرـ بيف الطبيب كصاحب
المشركع الخاص  ,كلكف إذا قيؿ باف االشتراط لمصمحة الغير يقتضي تعييف الغير
في العقد  ,فال شؾ إف ىذا ال يشكؿ مانعا إذا أمكف تعييف الغير كقت تنفيذ العقد

(65

),ليككف لو حؽ مكتسب مف ىذا العقد كبناء عمى ذلؾ فاف لممرضى المستفيديف مف
خدمات الطبيب دعكل مباشرة تستند إلى العقد األصمي لمطالبة الطبيب بتنفيذ
التزامو  ,أك بالتعكيض .
كاف مسؤكلية ىذا الطبيب ىي مسؤكلية عقدية ال شؾ فييا كلكف عمى الرغـ مف
التشريعات التي كردت كاستثناءات كقيكد متفرقة عمى القاعدة في الشريعة العامة
االنكميزية غير المقننة  ,فاف اإلشارة لـ تنقطع عف ىذه القاعدة التي تقكؿ (أف ليس
بإمكاف األجنبي إف يقيـ الدعكل فيما يخص العقد حتى لك كاف قد ابرـ لمصمحتو)

(66

)..

ثانيا  :أف يككف العقد بيف الطبيب كالمريض صحيحان :

فاف المسؤكلية ال تنشأ عف عقد باطؿ  ,كال بد ىنا مف الرجكع إلى أحكاـ المسؤكلية

التقصيرية ( ,) 67كيجدر باإلشارة ىنا أف مما يجعؿ العقد باطال ىك مخالفتو لمنظاـ
العاـ كاآلداب كذلؾ كما في حالة عدـ إجراء التداخؿ الجراحي لمشفاء مف مرض
يعاني منو المريض بؿ إلجراء تجارب طبية  ,إذ ال يجكز أبدا إف يككف اإلنساف
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حقال أك محال لمتجارب  ,كاذا قيؿ باف ذلؾ مف أسباب الرقي العممي فالرد معركؼ
كىك أف التجارب يمكف أف تجرل عمى الحيكانات.
ثالثا:أف يككف المضركر ىك المريض :
يشترط لمقكؿ باف مسؤكلية الطبيب ىي مسؤكلية عقدية أف يككف مف أصابو
الضرر ىك المريض كذلؾ ألنو لك كاف شخصا أخر غير المريض مثؿ مساعد
الطبيب الذم يصاب بجرح خالؿ إجراء العممية لما جاز االستناد إلى العقد كلكانت
() 68

مسؤكلية الطبيب تقصيرية

.

رابعا  :إف يككف الخطأ المنسكب إلى الطبيب متصال بعقد العالج:
قد يرتكب الطبيب أخطاء يتكلد عنيا الضرر لممريض أك لغيره خارج دائرة عقد
العالج مع المريض  ,كىذا أمر ليس بالمستبعد فالطبيب بشر  ,كفي كؿ زماف كفي
كؿ مكاف ال يمر يكـ إال كيككف ىناؾ شخص أك أكثر قد أصابو ضرر كشخص أك
أكثر احدث ىذا الضرر مباشرة أك تسببا  ,أك تداخمت مع ما صدر مف ىذا األخير

مداخمة أك أكثر  ,مثؿ القكة القاىرة أك عمؿ المضركر نفسو أك عمؿ الغير (,) 69كذلؾ
كأف ال ينتبو الطبيب إلى أخطاء مطبعية بتحديد جرعة الدكاء فيتسبب عف ذلؾ كفاة
الشخص الذم تناكؿ الدكاء

( )70

,فيذا الخطأ المنسكب إلى الطبيب ال يمت لعقد

العالج بصمة  ,كاذا كاف األمر كذلؾ فاف المسؤكلية تككف تقصيرية كليست عقدية .
خامسا  :إف يككف المدعي صاحب حؽ في االستناد إلى العقد:
كىنا يجب التمييز بيف حالتيف:
الحالة األكلى  :ىي حالة قياـ المريض أك مف ينكب عنو قانكنا باختيار الطبيب فإذا
كاف ىك مف رفع الدعكل لممطالبة بالتعكيض فالمسؤكلية تككف عقدية  ,كلكف إذا
تكفي المريض نتيجة لخطأ الطبيب  ,فاف دعكل التعكيض قد يرفعيا الكرثة أك غير
الكرثة  ,فإذا رفعيا الكرثة فيـ خمؼ عاـ لممتكفى في جميع حقكقو  ,كيحؽ ليـ
المطالبة مف ثـ بالتعكيض عمى أساس إخالؿ الطبيب بالتزاماتو في تنفيذ عقد أبرامو
مكرثيـ كتككف المسؤكلية عقدية(.)71
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الحالة الثانية  :كىي حالة قياـ شخص ىك غير المريض كغير مف يمثمو قانكنا أك
اتفاقا – بإبراـ عقد العالج فإذا لـ يقـ المريض نفسو أك مف يمثمو ممف يمت اليو
بصمة ما
كأف يككف احد أقاربو المريض أك رب عممو

( )72

أك نحكىما  ,ففي ىذه الحالة

يجب التمييز بيف عدة فركض أبرزىا :
- 1إذا كاف المتعاقد مع الطبيب قد تعاقد باسمو مشترطا حقا لممريض  ,ىنا نطبؽ
أحكاـ االشتراط لمصمحة الغير ,فتككف المسؤكلية عقدية .
- 2إذا كاف المتعاقد قد تعاقد بأسـ المريض كلصالحو يندرج ىذا الفرض ضمف
النيابة كيككف لممتعاقد ىنا مركز الفضكلي كتككف العالقة بيف المريض كالطبيب
تعاقدية .
- 3إما إذا تعاقد شخص مع الطبيب بأسمو كلتحقيؽ مصمحتو الشخصية  ,كلـ يقصد
مف ذلؾ ترتيب حؽ لممريض عف طريؽ العقد  ,فيذا ال يمكف اعتباره اشتراطا
لمصمحة الغير كذلؾ ألنو لـ يقصد ترتيب مصمحة لممريض  ,كما ال يمكف اعتباره
نائبا عف المريض بكصفو فضكليا كذلؾ ألنو لـ يقصد ترتيب حؽ لممريض .
كالحقيقة إف النيابة ىي نظاـ قانكني متميز المالمح كاإلحكاـ فال يخمط بينو كبيف
التعاقد لمنفعة الغير أك االشتراط لمصمحة الغير كما ال يخمط بيف ىذيف النظاميف
القانكنييف كبيف مجرد انتفاع الشخص بعقد خاص بطرفيو (فإذا كاف المتعاقد قد
اشترط الحؽ لنفسو فميس ىنالؾ مف تعاقد لمنفعة الغير حتى لك عاد ذلؾ التعاقد
عمى الغير بمنفعة  ,كلذا ينبغي تقصي القصد في عقد الطرفيف لمكقكؼ عمى ما إذا
كاف قد أراد إكساب الغير الحؽ المباشرة في منافع العقد إذ في تبيف ىذا القصد أشارة

إلى تطبيؽ قكاعد االشتراط)(.) 73

المطمب الثاني
الطبيعة التقصيرية لممسؤكلية الطبية
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بعد أف انتيينا مف بحث الطبيعة العقدية لممسؤكلية الطبية بات كاضحا أنيا
تنيض كمما كجدت رابطة عقدية بيف الطبيب كمريضو  ,كمف ىنا يتبادر السؤاؿ عف
طبيعة الحاؿ بينيما  ,أك عف النظاـ الذم تخضع لو في حالة غياب مثؿ ىذه
الرابطة كاصابة المريض بضرر جراء خطأ صادر مف الطبيب المعالج أك الجراح ,
إذا لـ تربط بيف المريض كالطبيب عالقة عقدية كألحؽ الطبيب بالمريض ضر ار
ناشئا عف خطئو  ,فاف ىذه الحالة كأمثاليا تخضع إلحكاـ المسؤكلية التقصيرية ( أك
المسؤكلية عف العمؿ غير المشركع) كىي ما نص عميو المشرع الفرنسي في الباب
الخاص بااللتزامات التي تنشأ دكف اتفاؽ

() 74

فيي تعالج الضرر عندما ال يربط عقد

بيف المضركر كالمسؤكؿ بأنو اإلخالؿ بااللتزاـ الذم يفرضو القانكف عمى األشخاص
بعدـ اإلضرار بالغير  ,كلكف اإلجماع يكاد ينعقد اليكـ  ,فقيا كقضاء  ,عمى إف
الخطأ ألتقصيرم ىك عبارة عف اإلخالؿ بالتزاـ سابؽ مع إدراؾ المخؿ إياه  ,كاف
االلتزاـ السابؽ ىك كاجب محدد أك عاـ يفرضو القانكف عمى الكافة بعدـ األضرار
بالغير

( )75

,كقد نص تقنيننا المدني في دائرة األعماؿ غير المشركعة الكاقعة عمى

النفس عمى أف ( كؿ فعؿ ضار بالنفس مف قتؿ أك جرح أك ضرب أك أم نكع أخر

مف أنكاع اإليذاء يمزـ بالتعكيضات مف احدث الضرر)( .)76

كالحقيقة إف دعاكل المسؤكلية المدنية مف ىذا النكع قميمة جدا في العراؽ بسبب
أرجاء تقدير الضرر الذم يمحؽ بالمريض إلى القدر المحتكـ كذلؾ ىي قميمة نكعا ما
مف أطار المسؤكلية الجنائية كذلؾ بسبب االستعماؿ الكاسع لممادة

 136مف قانكف

أصكؿ المحاكمات الجزائية التي ال تجيز إحالة مرتكبي الجرائـ إلى القضاء إذا كانت

قد ارتكبت إثناء القياـ بالكاجب أك بسببو إال بإذف مف الكزير التابعيف لو( .)77

كقد دأب القضاء العراقي فيما نرل عمى تطبيؽ مكاد المسؤكلية التقصيرية عمى
األطباء انطالقا مف كجية نظره أم يذىب إلى أف مسؤكلية الطبيب تقصيرية  ,كمف
ذلؾ ما قررتو محكمة التمييز منذ عيد قريب في قضية طبيب أسناف حيث قالت (
إف طبيب األسناف لـ يتعامؿ تعامال إنسانيا مع ابف المدعي كما يقتضيو كاجبو
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الطبي كانو أككؿ أمر قمع سف ابف المدعي إلى الممرضة بينما كاف عميو إف يقكـ
بيذا الكاجب  ,كاف المجنة المذككرة قررت
فرض عقكبة إدارية عمى الطبيب المدعي عميو كعمى الممرضة الشخص الثالث
 ,كبناء عمى ما تقدـ فاف خطأ المدعي عميو ثابت كاف ىذا الخطأ الذم أنتج أض ار انر

البف المدعي يستكجب مسؤكلية المدعي عميو بدفع التعكيض طبقا لممادتيف ( )202

ك( )204مف القانكف المدني .)78 ()...كيبدك لنا أف الرأم السائد في مصر يذىب إلى
أف مسؤكلية الطبيب ىي مسؤكلية تقصيرية  ,بؿ أف ىذا الرأم ىك ماطفحت ق اررات

قضائية كثيرة بو ,فمحكمة استئناؼ مصر مثال قد قررت في حكـ ليا صادر ؼ م
 1936/1/2أف مسؤكلية الطبيب تخضع لمقكاعد العامة متى تحقؽ كجكد خطأ ميما
كاف نكعو سكاء كاف خطأ فنيان أك غير فني  ,جسيمان أك يسي انر بؿ أنيا قضت

بالتشديد في مسؤكلية األطباء االختصاصييف إذ قالت ( بالنسبة لألطباء األخصائييف

يجب استعماؿ منتيى الشدة معيـ كجعميـ مسؤكليف عف أم خطأ كلك كاف يسي انر ,

كخصكصان إذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتيـ الف كاجبيـ الدقة في

التشخيص كاالعتناء كعدـ اإلىماؿ في المعالج ة )( . )79كما قررت محكمة النقض

المصرية في  1936-6-22باعتبار مسؤكلية الطبيب تقصيرية حيث جاء في
حكميا ( إف الطبيب مسؤكؿ عف تعكيض الضرر المترتب عمى خطئو في المعالج ة
كمسؤكليتو ىذه مسؤكلية تقصيرية بعيدة كؿ البعد عف المسؤكلية التعاقدية  ,فقاضي
المكضكع يستخمص ثبكتيا مف جميع عناصر الدعكل كدكف رقابة عميو, )80 ( )...
كقد صدرت ق اررات عمى ىذا الغرار مف محاكـ عديدة  ,بؿ إف ىذا ىك الرأم الغالب
في الفقو  ,كقد أجمؿ ىذا المكقؼ بحؽ مف قاؿ ( كنحف نرل األخذ بالرأم الراجح
في الفقو كالقضاء كىك أف مسؤكلية الطبيب عف خطئو مسؤكلية تقصيرية ) ( , )81
كما دأب القضاء الفرنسي ممثالن بمحكمة النقض عمى تطبيؽ قكاعد المسؤكلية

التقصيرية عمى األطباء  ,كلعؿ مف ابرز أحكامو ذلؾ الحكـ الذم صدر عاـ 1833

عف تمؾ المحكمة كالذم أقرت فيو إف مسؤكلية األطباء تقصيرية كاف المكاد -1382
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 1383مف التقنيف المدني الفرنسي ىما ما يطبؽ فيما يتعمؽ بالمسؤكلية الطبية ( )81
.
الخاتمػ ػػة
تبيف لنا مف بحث مكضكع المسؤكلية المدنية لمطبيب الناجمة عف خطتو العادم
انو عمى درجة بالغة مف األىمية التي ينبثؽ بعضيا مف أىمية ما يتصؿ بسالمة
اإلنساف كحياتو  ,كيكمف بعضيا األخر في انشغالو إلى نكعيف ىما  :الخطأ الطبي
الميني كالخطأ الطبي العادم  ,كىك تصنيؼ قد تبنتو المحاكـ كلـ تزؿ ق ارراتو ا عميو
 ,إال إف ىذه المحاكـ قد أحجمت ,مع ذلؾ عف التصريح بما ينفع كييـ كىك إف ال
يحيؿ القاضي الخطأ الطبي أيا كاف نكعو إلى أىؿ الخبرة الف ىؤالء الخبراء يبتعدكف
عف الحيدة كالمكضكعية في حيف إف الخطأ العادم ال يقتضي مف القاضي المجكء
إلى أىؿ الخبرة ,إذ يستطيع تبينو بنفسو ألنو يتحقؽ بمجرد إفشاء سر المريض أك
عدـ تبصير المريض كبذا تككف المسؤكلية قد تحققت كال يحتاج األمر إلى خبرة أىؿ
الخبرة كال إلى تحقؽ الضرر كلعؿ ابرز ما تكصمنا إليو مف دراسة مكضكع المسؤكلية
المدنية لمطبيب الناجمة عف خطئو العادم يتمثؿ بما يأتي:
 - 1إف عقد العالج الطبي مف العقكد المدنية كاف ممارسة العمؿ الطبي ليس
ممارسة لعمؿ تجارم كال يغير مف ىذا إف يمارس الطبيب عممو في مستشفى خاص
أك شركة أك مصنع كما إف عقد العالج الطبي ىك في الحقيقية عقد غير مسمى
كلكنو مف نكع خاص كقائـ بذاتو لذا نتمنى عمى المشرع تنظيمو مراعاة لما يشمؿ
عميو مف ركابط ذات مساس بحياة الفرد .
- 2ضركرة إضافة مادة دراسية باسـ مادة أخالقيات مينة الطب ضمف المكاد
الدراسية لكميات الطب كالحقكؽ.
- 3ضركرة استحداث مكقع الكتركني عمى شبكة االنترنيت كتخصص في المسؤكلية
الطبية بيدؼ نشر البحكث العممية المتخصصة في ىذا الجانب إضافة إلى نشر
اإلحكاـ القضائية التي تصدر بشاف األخطاء الطبية مع اإلحصائيات بيذه األخطاء.
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 الفات نظر المجتمع كبشكؿ مستمر عف اإلحصائيات الخاصة باألخطاء الطبية-4
كنكع ىذه األخطاء كنشرىا ضمف الدكريات كالمجالت كالصحؼ ليتـ تكعية المجتمع
. بيا بيدؼ المشاركة في الكصكؿ إلى كاقع مجتمعي خاؿ مف األخطاء الطبية
 ضركرة تقنيف مكضكع التبصير كعدـ إفشاء سر المريض ضمف مكاد القانكف-5
.المدني كتحديد الحاالت التي يمكف أف يككف السر فييا مطمقا أك نسبيا
مف المفيد فيما نرل إعطاء معمكمات قانكنية أكلية عف المسؤكلية الطبية في- 6
كميات الطب كالصيدلة كطب األسناف ككافة المعاىد الطبية تبصي ار لطمبتيا بحكـ
. القانكف كالمتعمؽ بنشاطيـ الطبي

The civil responsibility for the doctor resulted from normal
mistake
The abstract
Since many decades, the civil responsibility of the doctor has
been an issue of research and investigation. The relation
between the doctor and his patient was building on confidence
because it was based on mutual moral and trusted bases and
principles. Therefore, it was far from the field of juristic
conflicts. The practice of medicine profession in many
civilizations was free and subjected to laws or conditions, but
the doctor was ask for the mistake, which was made by him
while in other civilizations did not subject the doctor to laws and
rules because of the reputation and the statue which the doctor
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had in the society. Thus, there are courts, which extended their
investigations to estimate the professional mistake of the doctor.
In addition, they force the doctor to follow update information in
his profession. Therefore, the mistake in present time is not
permitted and not allowed because it is wrong theory. The
theories of today might be mistakes of tomorrow. The normal
mistake that results from the professional practice of the doctor
is a wrong, it will not be allowed because it is forbidden one and
subjected to general rules, and the doctor is not allowed to do it
during practicing his job. The understanding of the mistake will
avoid us to ask the doctor in order to know whether it is the
mistake of the doctor or not? One of the normal mistakes is that
the doctor tells the secret of the patient disease, and this case is
not allowed because the patient may not want and in this
condition means there is a normal mistake is happened by the
doctor, and this case the judge does not need to an experts to
know whether the doctor makes the mistake or not, but he can
investigates the state personally and issue his decision
concerned.
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اقوى تلك القضاٌا هً قضٌة بورن ضد ماسون( )1969التً ذهب القضاء فٌها الى
ان =البنة الطبٌب الحق فً اقامة الدعوى فً شان تعهد قطع لوالدها باعطائه مبلغا
من المال اذا ما انجز مداواة معٌنة.غٌر انه الوجود الي قضٌة حدٌثة تدعم هذا
الراي بل,على العكس,فانه من المسلم به الٌوم عدم جواز انتفاع االجنبً عن مقابل
التعهد فً العقد حتى ولو كان هذا كان هذا قد ابرم المنفته).انظر
Chesire and fifoots.law of contract;9ed
butterworth;london;1976.p431
وانظر فً هذ الخصوص اٌضا
Jan new port;questions and answersoon contract;sweet and
Maxwell, londndon 1976;Q.43
-76انظر المواد()154مدنً عراقً و()156مدنً مصري و()175مدنً سوري
و(-)212مدنً اردنً و()288موجبات وعقود لبنانً.وكذلك د,وفاء حلمً ابو
جمٌل-المصدر السابق-ص29
Cheshire and fifoots:op.cit;pp104,433-77
Jan new port;op.cit 43
An sons op.cit.p.363-78
Cheshire and na fifoots o.p.cit p.429-79
-80سلٌمان الطماوي –مباديء القانون االداري-الكتاب الثانً-القاهرة-1964-
ص.289وكذلك د-وفاء حلمً ابوجمٌل المرجع السابق,ص 30
-81استاذنا د,جاسم العبودي -الموقف القانونً فً قاعدة عدم جواز انتفاع الغٌر
بالعقد-مطبعة غرناطة-بغداد-1997 -ص 57
Cheshire and fifoots op.cit p.430-82
-83د.عبد الحً الحجازي-المصدر السابق-ص421
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وكذلك د.اسعد عبد العزٌز-المصدرالسابق-ص44
-84د.وفاء حلمً ابوجمٌل-المصدر السابق-ص 34
-85استاذنا د.جاسم العبودي-المداخالت-المصدر السابق-ص279
-86قرار محكمة(السٌن)الصادر فً (1991/4/13انظر االبراشً-المرجع السابق-
ص)82
-87د.حسٌن عامر-القوة الملزمة للعقد-الطبعة االولى-سنة  1949القاهرة –مطبعة
مصر-شركة مساهمة مصرٌة-ص389
-88د.حسٌن عامر-المصدر نفسه-ص394
-89انظر على سبٌل المثال المواد 152و 1/619مدنً عراقً ,وٌجدر باالشارة((ان
موقف التقنٌن المدنً الفرنسً من الجواز انتفاع الشخص بعقد لم ٌشترك فٌه قد
تحول من اقرار هذا الجواز بوجب المادة ( )1121فً نصٌن وردا على سبٌل
االستثناء,الى اقرار هذا الجواز اصال على وفق تلك المادة ذاتها بعد ان اصبحت
بجهود الفقه قاعدة عامة ,اما المادة ( )1119التً تنص على مبدا نسبٌة اثار العقود
فقد اصبحت استثناء))
(استاذنا د,جاسم العبودي.الموقف القانونً فً قاعدة عدم جواز انتفاع الغٌر بالعقد
مطبعة غرناطة,بغداد-1997-ص))39-
-90د.وفاء حلمً ابو الجمٌل –المصدر السابق-ص26
-91د0حسن زكً االبراشً-المصدر السابق-ص89وكذلك د.اسعد عبٌد عزٌز-
المصدر السابق-ص,50وكذلك د.وفاء حلمً ابو جمٌل-المصدر السابق-ص 36
-92استاذنا-د-جاسم العبودي-الموقف القانونً-المصدر السابق-ص44
-93د.اسعد عبد العزٌز -المرجع السابق-ص9
وكذلك د.محمود جمال الدٌن زكً-مشكالت المسؤولٌة المدنٌة المصدر
السابق,ف,3ص8
-94د.جاسم العبودي-المداخالت-المصدر السابق-ص282
 163من التقنٌن المدنً المصري
-95المادة( )202منه,وقد جاء فً المادة
مانصه((كل خطا سبب ضررا للغٌر ٌلزم من ارتكبه بالتعوٌض عنه)),كما قضى
القانون االلمانً فً المادة  823منه بانه((كل من ٌقدم قصدا او تقصٌرا على
االعتداء بغٌر حق على اخر فً حٌاته اوجسمه اوصحته او حرٌته اوفً حق اخر
 1382من
من حقوقه ٌجبر على تعوٌضه هن الضرر الناتج))كما جاء فً المادة
التقنٌن المدنً الفرنسً ماٌاتً ((اذا الحق أي عمل-مهما كان-ضررا بالغٌر الزم
من وقع بخطئه هذا الضرر ان ٌقوم بالتعوٌض عنه
-96بل ان اللجان االنضباطٌة التابعة لنقابة االطباء غالبا ماتكفً باٌقاع العقوبات
االنظباطٌة على من صدر منهم الخطا التقصٌري دون ان تحٌلهم الى القضاء
بذرٌعة استعمالها الصالحٌات الممنوحة لها بل االدهى من ذلك وامر ان دور
االدعاء العام ٌكاد ٌكون معدوما فً هذ الخصوص
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-97انظر قرار محكمة التمٌز فً العراق ذا الرقم(/2139م)1998/3الصادر فً
(1998/12/13غٌر منشور)
_98انظرد.سلٌمان مرقس مسؤولٌة الطبٌب ومسؤولٌة ادارة المستشفى-مجلة
القانون االقتصاد للبحث فً الشؤون القانونٌة واالقتصادٌة العدد االول-1937-
ص162
-99نقال عن المصدر نفسه_ص155
-100د.حسن عكوش-المسؤولٌة العقدٌة والتقصٌرٌة –المصدر السابق-ص70
-101نقض فً  1833/6/18سٌري ,401-1-1835انظر د.حسن زكً االبراشً
المرجع السابق-ص,32وقد اوردنا نص المادة  1382من التقنٌن المدنً الفرنسً
قبل قلٌل اما المادة  1383منه فقد عالجت الفعل الذي نتج االهمال او قلة التحوط اذا
نصت على انه((ٌسال كل انسان عن الضرر الذي سببه البفعله فقط بل باهماله او
قلى احتٌاطه))
-102د.حسن زكً االبراشً-المرصدر السابق-حاشٌةص ص ,37-36وقد شذ عن
هذه االحكام حكم لمحكمة بٌزانسون حول مرٌض عولج باالشعة فاصٌب بقرحة
وطالب بالتعوٌض-فدفع الخصم بسقوط الدعوى لمضً مدة التقادم القصٌرة وهً
ثالث سنوات ,فرفضت المحكمة هذا الدفع وبٌنت ان هناك عقدا بٌن الطبٌب
والمرٌض وان الدعوى تسقط بالتقادم العقدي وامده ثالثون سنة.
_103قرار محكمة النقض الفرنسٌة الصادر فً  20ماٌو سنة (1936المشار الٌه
عند د—حسن الزكً االبراشً-المصدر السابق,ص )33
-104د.وفاء حلمً ابو الجمٌل-المصدر السابق-ص 14
المص ػػادر
أ  -المصادر العامة
 - 1د .احمد السعيد شرؼ الديف ,مسؤكلية الطبيب  ,مشكالت المسؤكلية المدنية
في المستشفيات العامة  ,دار النشر .1986 ,
 - 2جاف شار سكرينا ,تاريخ الطب ترجمة إبراىيـ الباجالني ,دمشؽ .2002,
 - 3د.حمدم عبد الرحمف معصكمية الجسد ,دار النيضة العربية ,القاىرة
.1987,
 - 4د.حسيف زكي اإلبراشي  ,مسؤكلية األطباء كالجراحيف المدنية في التشريع
المصرم كالقانكف المقارف ,رسالة دكتكراه ,القاىرة .1951,
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 - 5د.سعدكف العامرم ,تعكيض الضرر ,منشكرات مركز البحكث القانكنية  ,بغداد
.1981 ,
 - 6د .سعيد سعد عبد السالـ  ,االلتزاـ باإلفصاح في العقكد  ,دار النيضة العربية
.1987,
 - 7د .سيير منتصر  ,االلتزاـ بالتبصير  ,جامعة الزقازيؽ  ,دار النيضة العربية
.2004 ,
 - 8د .عامر سميماف  ,القانكف في العراؽ القديـ  ,دار الشؤكف الثقافية العامة ,
بغداد .1987,
 - 9د .عبد الرشيد مأمكف  ,عقد العالج الطبي  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة,
.1986
 .عبد الحميد الشكاربي  ,شرح قانكف العقكبات  ,دراسة مقارنة في الشريعة 10د
اإلسالمية ,منشأة المعارؼ  ,اإلسكندرية .1991 ,
.غازم مبركؾ الذنيبات ,الخبرة الفنية في إثبات التزكير في المستندات 11د
الخطية فقيا كقانكنا ,اإلصدار األكؿ ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع .2005,
 .عمي الحديدم  ,الخبرة في المسائؿ المدنية كالتجارية ,دار النيضة العربية 12د
 .نزيو الصادم الميدم  ,االلتزاـ قبؿ التعاقدم باألداء بالبيانات المتعمقة 13د
بالعقد  ,دار النيضة العربية  ,القاىرة.1990 ,
 .محمد حساـ محمد لطفي  ,عقكد خدمات المعمكمات  ,دار النيضة العربية 14د
 ,القاىرة .
 .محمد حسيف منصكر  ,المسؤكلية الطبية المسؤكلية المدنية لكؿ مف األطباء 15د
كالجراحيف  ,أطباء األسناف  ,الصيادلة كمية الحقكؽ  ,جامعة اإلسكندرية  ,منشأة
المعارؼ باإلسكندرية .
 .مصطفى عبد الحميد عدكل  ,حؽ المريض في قبكؿ اك رفض العالج , 16د
دار النيضة العربية  ,القاىرة .1990,
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- 17شفيؽ شحاتة  ,تاريخ القانكف الخاص في مصر ,ج

, 1دار النيضة العربية

.1987,
- 18محمكد تكفيؽ اسكندر  ,المحاماة في الجزائر  ,مينة كمسؤكلية  ,دار المحمدية
العامة  ,الجزائر .1998,
ب -المصادر اإلسالمية
 -1ابف قيـ الجكزية  ,الطب النبكم  ,مكتبة األسد ,سكريا .
 -2اإلماـ أبك حامد الغزالي  ,أحياء عمكـ الديف  ,دار المعرفة .1982,
جػ  -المجالت كالدكريات
 - 1كماؿ أبك العيد  ,سر المينة  ,بحث مقدـ إلى المؤتمر الثاني عشر التحاد
المحاميف العرب  ,بغداد ,ت.1974, 2
 - 2رايس محمد  ,مسؤكلية األطباء المدنية عف إفشاء السر الميني في ضكء
القانكف الجزائرم  ,بحث منشكر في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية
 ,المجمد  , 25العدد االكؿ .2009,
 - 3محمد عمي البار  ,العالج الطبي  ,بحث منشكر في مجمة الفقو اإلسالمي ,
العدد السابع ,ج.3
 - 4د .محمكد محمكد مصطفى  ,مدل المسؤكلية الجنائية لمطبيب إذا أفشى س ار
مف أسرار المينة  ,مجمة القانكف كاالقتصاد (مجمة كمية الحقكؽ

– جامعة القاىرة)

,س , 11ع,1يناير .1941,
د -الرسائؿ كاالطاريح
 -1د .اسعد عبيد عزيز ألجميمي  ,الخطأ في المسؤكلية الطبية المدنية  ,أطركحة
دكتكراه مقدمة إلى جامعة بغداد ,كمية القانكف 1991.,
 -2د .إبراىيـ صالح عطية  ,عقد االستشارة اليندسية  ,أطركحة دكتكراه (غير
منشكرة) مقدمة إلى كمية الحقكؽ جامعة النيريف 2009.,
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 -3د.جابر مينا شبؿ  ,االلتزاـ بالمحافظة عمى سر المينة  ,رسالة ماجستير (غير
منشكرة ) مقدمة إلى كمية القانكف ,جامعة بغداد 1983.,
 -4د .أبك عبيدة عباسي  ,االلتزاـ باإلعالـ في العقكد  ,أطركحة لنيؿ الدكتكراه في
القانكف الخاص  ,جامعة القاضي عياض .2002,
 -5إبراىيـ عمي حمادم الحمبكسي  ,الخطأ الميني العادم في إطار المسؤكلية
الطبية  ,رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانكف جامعة بابؿ 2002.,
 -6نداء جكاد ,اآلثار القانكنية لعقكد التجارة الدكلية لنقؿ التكنكلكجيا ,أطركحة
دكتكراه كمية القانكف  ,جامعة بغداد .1996,
ىػ  -مكاقع االنترنيت
-1
=460724
-2
http://www/hmc.org.qa/hmc/health/th/ghanon.Htm45/ghanon.ht
m.
-3
http://www.ahewar.org/debat/show.artasp2aid=2203

http://www.oman.net/forum/show thread.phpt

ك -المصادر األجنبية

-1

bioethique et biotechnoogies(DPBB)31(Lerfev,2003).p2154.

Syivie Welch – responsabilities medecin2 ime
-2
edition, litech,paris,2003
Cassciv2,mai,1955,note savatier,J.C.P.1995.trib corr,paris 19 mars 1974-1- -3
377.
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-4

Obrie .v.cunard s.s co 154 muss

M.F.MAGNAN,DEL,Obligation dinformation dans les contrats essai d'une -5
theorie ,these ,paris ,1991,preface del .Ghestrin L.G.PJ 1992, P,379
Cass.civ.17-11-1960.note savatier,D.1961
-6
Savatier,traite,de
droit,medical
,paris
,1985,dans
la
meme
CABRONNIER,note,paris7-3,1986.j.c.p.1986
Angelo castelletts Responsibilitie
cHabas,vers un changement de L obli gations medicale,j,.c.p.73 2541
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