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 المقدمة

أن الطب كغيره من العلوم في تقددم متدرمر ح ىردن ان اانتدون او الطقيدب جدد حعادا أىيوندوً  دن    
وكون من شأن هدذا الرقددم ان تغيدر مدن وسدوعال العدال   مالىقة الادحد في هذا الميدان ح وإسريعوبه

الرقليدحدة وهردرو وسدوعال ة يدة ىدحكدة أككدر فعوليددة فدي أكرتدول اليدوأو المرالدية أو فدي  ال رددو 
أو فدددي الوجوحدددة م ردددوح وهدددذه الوسدددوعال ىققدددع إحاوبيدددوو وفواعدددد  دحدددد  للقتدددرحة إ  ب  دددال ا دددرا  

ن الرغلددب  لددن العدحددد مددن اأمددراض وىموحددة الراددو ا الطقيددة  لددن  تدد  اانتددون تم ددن الطددب مدد
صية اانتون وىيوته بييث ىققع أةلب هذه الراو ا ناوىوو بوهر  في توسدي  ففدوا المعرفدة 
الطقيددة وأنقددو  أ وام المالحددين مددن القتددر مددن مددالد ت لي ددر  مددن  دحددد مددن اأمددراض الرددي كونددع 

القلرو زحو والمال حو والاهري وةيرهدو تي د أ واىر  الن ةوحة وجع جرا ح كأمراض الرد ن الرعوي و 
من اامراض المترع ية المام دة والوبوعيدة كمدرض   دون الققدر وان لدواناا الطيدو  وأ تدااد اابيدو  

 وم رلف أنواع الترطونوو. اإلحدزالطقية مترمر  لمعولاة 

ال  أ وام ااش وص و لك مدن مدالد كتدف العد أن و ةير ان ناوم هذه الراو ا وتم ن من     
لعدحدددد مدددن اامدددراض جدددد جوبلردددو تادددو ا ةيدددر  ال يدددة والردددي أ ح دددون الغوحدددة م ردددو العدددال  وإنمدددو 
لألبيو  العلمية والم  عة المودحة والذي  درض ىيدو  ككيدر مدن ااشد وص لل طدر اامدر الدذي أ دو  

ة  دددأً واسددعوً  لددن المتددروى ال قرددي والق ددوعي  لددك أن اليدددود ال وصددلة مددو بددين الراددو ا الطقيدد
دجيقة للغوحة إ  أن هذه الراو ا جدد حدر  إ را هدو  لدن التد   العال ية والراو ا الطقية العلمية 

الم ددوا بددولمرض بق ددد شدد وعه فر ددون لدده م ددلية مقوشددر  فددي تلددك الراددو ا وتتددمن فددي هددذه 
اليولددة بولراددو ا العال يددة ىرددن وأن كددون الطقيددب لدد  حروصددال الددن نرياددة جوطعددة مرمكلددة فددي شدد و  

ح إأ اندده جددد حددر  إم ددوع شدد   سددلي  لرددذه الراربددة فددال ح ددون لدده م ددلية مقوشددر  فيرددو  المددرح 
مرعو الدة ح ااولدن هدي ىرحدة القيدث العلمدي ومدو تمليده تلدك اليرحدة مدن  ا رقدو اوومدن هدذا نتدأو 

أطالا ىرحة ااطقو  في إ را  الراو ا العلمية والري تؤدي في ال روحة الدن تقددم العلدوم الطقيدة مدن 
ال وعددد  القتددرحة وم وفيددة اامددراض ال روكددة ح واأ رقددو  الكددوني م ددلية المددرح  فددي التدد و  أ ددال 
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واىررام التالمة القدنية وىرمدة ال يدون الاتددي و ددم المتدوإ بده إأ فدي ىددود ااطدو  التدر ي 
 الذي ىدده القونون.

 دحددد  فددي  فولراددو ا الطقيددة تتدد ال الددرو   مليددة لرقدددم القيددث العلمددي وكددذلك لطددرم أدوحددة   
 ااسواا.

و لدددن  وندددب فمدددر أ حم دددن تقرحدددر الرادددو ا الردددي تدددر   لدددن ااصددديو  مدددن اافدددراد إأ لتدددقب    
 ال دي مقوشدر وبيتددب المقددأ أ مددالل  لدن المتدوإ بولتددالمة الع دوحة لألشدد وص حقد  تيددع 

 ن وص جونون العقوبوو.

لأل  دو  واانتداة  اأسرئ دودوه وك متدألة هومدة أ حم دن إة ولردو وهدي الردي ترعلدا بعمليدوو    
بغدرض إ درا   مليدوو ال قدال أو الدا ع والردي تتد ال أىدد وال الحو وكذلك م راوو  تد  اانتدون 

أبرز مرطلقوو الرقدم في الطب اليدحث والري ت ومع ب و   مليوهة مالد اا دوام ااميدر  فردذه 
نتددوط القيددث تتددرروحه شددرو  المتدوعال أ ة ددن   رددو للقتددرحة وأىيونددوً فددذن العلدد  الدذي ح  ددرط فددي 

 اابعود اامالجية لراربره. اأ رقو العل  بمو جد أ حريح له في بع  ااىيون أن ال  في 

أو بدواىرى كيدف ن دال الدن نقدوم جدونوني حم دن  اأ رقو حنف يف حرت ن إ ن الروفيا بين هذحن    
ي  او الوجدع مرا دو  ىرمدة من مالله تيقيا الرقدم الطقي والعلمي من مالد الراو ا القترحة وف

 ال يون الاتدي وىرحة ال رد؟

وهذا مدو نقدوم بد اسدره فدي هدذا القيدث المرواالد  والدذي جتدم وه الدن  دال  مقوىدث ت وول دو فدي    
أمددو المطلددب الكددوني نرطددرا فيدده الددن صددو   واصددطالىوالمقيددث ااود تعرحددف الراددو ا الطقيددة لغددة 

 ل وابط إ را  الراربة الطقية .الراو ا الطقية وم   و المقيث الكوني 

أمو المقيث الكوني فقد م   وه ل وابط إ را  الراربة الطقيدة و لدك فدي مطلقدين ىيدث ندر ل     
فددي المطلددب ااود  ددن ىرحددة الطقيددب فددي أمريددو  اأسددلوا العال ددي والكددوني  ددن  الددو التدد   

 ميال الراربة الطقية.
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والمقيث الكولث فقد م  د وه لث دو  الا وعيدة المررتقدة  لدن الراربدة الطقيدة و لدك فدي مطلقدين    
أمو الكوني فقدد م  د وه لعقوبدة إ درا  الرادو ا نر وود في المطلب ااود الراو ا الطقية كارحمة 

 الطقية.
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 المقيث ااود

 م روم الراربة الطقية

تقددددمع العلدددوم الطقيدددة وطدددرا العدددال  مرادددووز  ىددددود اا مدددود الطقيدددة الرقليدحدددة ب  دددال تطدددو      
اأ رددددا  والأو لرتدددد ي  و رفددددة ااةددددراض الم رل ددددة ومتددددققوترو وكي يددددة معولاررددددو واكرتددددول 
اادوحدة ال و يددة لرددو ولدد  ح ددن  لددك ليددر  لدوأ اابيددو  والراددو ا العلميددة والطقيددة المتددرمر  الرددي 

ح ول ن مو ىقيقة الراو ا الطقية ح ومو تعرح رو لغة واصدطالىوًح هدذا مدو نتدعن  (1)م برو ااطقو  حقو 
ح ىيددث سدد عرل فددي المطلددب ااود الراددو ا الطقيددة لغددة لقددين الرددوليينلأل وبددة  لدده مددن مددالد المط

 (صو  الراو ا الطقية واصطالىوًح    نقين في مطلب  وني 

 المطلب ااود:

 لطقيةتعرحف الراو ا ا

 الراو ا الطقية لغًة:

الن اليوم  ربع كال  الراو ا م ردهو تاربة بول   ح وتام  اح وً  ن تاو حب حقود ال وبغة"    
 .(2)الراو حب"

 المعا  صوىبح وزاد (3)والراربة م د  من فعال  را ح حقود  را   ال تاربة أي امرقره   
  (4) أمرى بعد مر  الوسيط

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .301:ص2002بوب ر التيخ : المتؤولية القونونية للطقيب ح الطقعة ااولن ح دا  اليومد ل تر والروزح  ح اأ دن ح -1

 .22:ص1993ح الطقعة اأولنح د. زهير التقوةيح الطقيب أدبه وفقرهح دمتا ح دا  القل   -2

 .32حص1973بيروو ح  –ح دا  الاومعية ح لق ون 4أبن م قو  ح لتون العرا ح ط د. -3

نو حمون وفيا ميمد أبو مطر: الراو ا لعلمية  لن  ت  اانتون د اسة فقرية مقو نة ح  سولة مو ترير  د.  -4
 .4:ص2011في ةا  ح مقدمة الن كلية الترحعة والقونون في الاومعة اأسالمية 
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والراربددة فددي المعادد  الوسدديط هددي امريددو  مدد ق  لقددوهر  أو هددواهر ح حددراد مالىقوترددو مالىقددة    
حعمدال أوأً لرالفدي  ح وهي اح وً مدو(1)دجيقة وم راية لل تف  ن نرياة مو ح او تيقيا ةرض معين 

 .(2)ال ق  في شي  واصالىه

 الطب في اللغة:

الطب حطلا في لغة العرا  لن معدون  م ردو اليدذا وكدال ىدو ا طقيدب   دد العدرا وم ردو العدود     
 .(3)وً إ ا داواهقط هقوم رو  ال  الات  وال  س حقود ط أي بعودتيحقود ليس  لك بطقيب 

 الراو ا في اأصطالم:

امرقددو  لل ددروض حر ددا المع ددن اأصددطالىي مدد  المع ددن اللغددوي للراددو ا  لددن مع ددن واىددد وهددو    
 فدي ااصدال هدو وهدذا ومعرفرردوو  ددددددددددددددددالميدد  إل قوو صيررو أو  ددم صديررو وكدذلك جيدوإ اأم

 .اللغوي المع ن

 :للراربة اأصطالىية الرعرح وو ومن    

 .كون  ل  أي في متوهد أمر كال أنرو  لن التوطقي   د الراربة تعرحف  و  -1

 مالىقدددة أنردددو أو ال دددروض صدددية امرقدددو  طرحقدددة:  بأنردددو اهلل  قدددد ماددددي/  الددددكرو  و رفردددو -2
 .(4)واشرال القوىث مراجقة تيع تاعلرو م يد  بترط مق ود 

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بيث د. موزن صقوم و أ. نوعال ميمد حيين ح المتؤولية الا وعية  ن مطأ الطقيبح د اسة فقرية مقو نة ح  -1
 .99:ص2012م تو ح مالة الاومعة اأسالمية حالمالد  ترون ح العدد الكونيح 

 .55:ص1962ح مطقعة الرابطة ح 1ابن هموم ح ال رح القدحر ح ط -2

 WWW. Alnoshaigh – is lamilightد. مولد بن  لي المتيقح :  -3

 .5ص:التوبا الم د ح مطر أبو ميمد وفيا نو حمون -4
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 الطب في اأصطالم:

 فقد  رفوهو بأنرو:   

العل  حعرل م ه اىواد اأنتون من  رة مو حعرض لرو من صية وفتودح أو انردو  لد  بدأىواد بددن 
 .(1)اانتون حي ظ به ىوصال ال ية

 أمو تعرحف الراو ا الطقية:    

فقددد  رفوهددو بأنرددو الراددو ا العلميددة أو ال  يددة الرددي حقددوم برددو الطقيددب او الم ددر  بوا مددود الطقيددة 
 .(2)حةر  لن اأنتون او الييوان بردل ال تف العلمي ال وف  للقت

وجد  رفرو أشرل بن  وبر فدي كروبده" الردأمين مدن المتدؤولية المدنيدة" بأنردو كدال بيدث أو امرقدو     
 .(3)حق   لن كوعن بتري في الو  تطو  المعطيوو القيولو ية أو الطقية

 الكوني المطلب

 الطقية الراو ا صو 

 الرادو ا هدذه ندو ين الدن الراربدة ميدال ش   الن أي ميلرو الن ب قر الطقية الراو ا ح قت    
 فدي مقوشدر  م دلية لده فر دون شد و ه بق دد بدول يروإ م دوا شد    لن ا را هو حر  جد الطقية
 لرددذه سددلي  شدد   إم ددوع حددر  وجددد. العال يددة بولراربددة اليولددة هددذه فددي وتتددعن الراددو ا تلددك

 فيمددو ونقددينح  العلميددة بولراربددة اليولددة هددذه فددي وتتددمن فيرددو مقوشددر  م ددلية لدده ح ددون فددال الراربددة
 الروليين:  ر ينوالعلمية فقروً وج وً  و لك في ال العال ية الراربة م روم مو حلي

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 د. مولد بن  لي المتيق  : م د  سوبا. -1

 .300الاراىة الطقية ح طقعة م رقة ال يوبة ح صد. ميمد الم رو  الت قيطيح أى وم  -2

 .6ص: التوبا الم د ح  م ر ابو ميمد وفيا نو حمون -3
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 ااود   رعال

 الراو ا العال ية

ااصدددال ان الطقيدددب ىدددر فدددي امردددو  طرحقدددة واسدددلوا العدددال  الدددذي حدددرى أنددده حدددؤدي الدددن تيقيدددا    
ال رياة الري حردل اليه وهي شد و  المدرح  وأن حراده ج دده الدن العدال  ولديس الرارحدب المادرد 

 .(1) ن ج د الت و  فأسوإ مترو ية الراربة العال ية هو ج د العال  والت و 

العددال  والتدد و  أصددقح اامددر مرعلقددوً بولراددو ا العلميددة الرددي أ تمليرددو ىولددة ن ج ددد  ددفددذ ا أنر    
ح وأ ت ر دي متدؤولية الطقيدب إ ا مدو جقدال (2)المرح  وتترو ب متؤولية الطقيب  ن  رحمدة  مدحدة

التدد   ال والدد  للراربددة ا را هددو ان  تدد  اانتددون أ حاددوز أن ح ددون ميددالً للر ددرفوو وأ 
ح وتطقيقوً لرذا المقددأ ج دن بألداندة  لدن طقيقدين لد   (3)وفوعد  اأنتون  اتهحقوم مته إأ ل رو   

انرمددو جومدو بيقددن مامو دة مددن م روبدوو مددرض مدن جددونون العقوبدوو ال رنتددي القددح   311مدود  
 .(4) لعو ضالعدوى في مرض الاهيري ا غالاهري في  ت  صقي بردل الرعرل  لن مقل

 حالرقليدحدددة بواسدددوليب شددد و ه ة ازا  ىولدددة مدددرض ميدددؤوإ مدددن تدددرو الرادددو ا العال يدددة ت دددون م   
 فللطقيددب اليددا فددي ان حاددرا اسددلوبوً  ال يددوً  دحددداً حر ددن شدد و  المددرح  مددن و ا  اسددر دامهح

   كدددددددددددددددوةولقوً حر  اسر دام هذا اأسلوا العال ي الادحد  لن الييوانوو في المعمال    بعد  ل

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د. ىتددن زكددي اأبراشددي : متددؤولية ااطقددو  والاددراىين لمدنيددة فددي الرتددرحح الم ددري والقددونون المقددو نح  -1
 .286القوهر ح دا  ال تر للاومعوو الم رحة ح بدون طقعة:ص

ح  وااجر ود القونون مالة في بيثح  الا وعية والاراىين اأطقو  متؤولية:  م ط ن ميمود ميمود. د -2
 .289صح  تر الكوم ة الت ةح  اأود العددح 1948 مو إ

 .290ص:  الم د  ن سح  م ط ن ميمود ميمود. د -3

 ال ر ة دا ح مقو نة د اسة والرارح  اابوىة بين الطقية الراو ا:  مي وظ ابراهي  اليتي ي القود   قد. د -4
 .42-41صح  2009ح القوهر  –  روو ال ولا  قد من 32ح  العربية
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حتددر دم  لددن اأنتددون بق ددد التدد و  ح ول ددن ان ددرال ج ددد الطقيددب الددن التدد و  والعددال  فددي 
 الراربة العال ية أ ح  ي وىده لمترو يررو فالبد من توافر شروط معي ة إ  حاب أن:

 القوع  برو ش   مر    في فن الطب.ح ون  -1

 ح .ان حر  ا را  الراربة  لن الييوانوو في المعمال جقال الت   المر  -2

بين الم وطر الردي سدول تليدا بدولمرح  وبدين ال واعدد  ان حقوم القوع  بولراربة بعمال موازنة مو -3
 الري سول تعود  ليه من  را  هذه الراربة .

وفي هذا ال دد ج ع مي مدة نقد  ال رنتدية بمتدؤولية الطقيدب المدنيدة انده لد  حدوازن مدو بدن    
ال    الذي  ود  لن المرح  من  را  العملية وال ر  الذي مل رده ىيدث اىدد ع بدولمرح   وهدة 

ح (1) ددال  الدد  بتددديط لدحدده أ حتددرد ي مدددو أىد دده مددن الدددر   تددي  بدددولمرح متددردحمة مددن أ دددال 
تأد بيتب اأصال  ن العال  الرارحقي اأ ا ا مدولف اصدود وجوا دد ممو سدة ال دن والطقيب أ ح

الرارحقددي بمددو فددي  لددك ى ددود  لددن  الددو  اليددر وال ددرحح مددن المددرح  ان ت  دد  الراربددة فددي 
ا را هو للاروو الرجوبيدة فدي الدولدة والراربدة العال يدة تقر دي تدوافر  لد  المدرح  بغدرض الراربدة 

واأالدرا  الميرملدة والمروجعدة وهدو  ليده مدو حطلدا  ليده ا المتدر دمة فيردو وطقيعررو ومدترو والطدر 
مدن اي اكددراه وهددو ال ددغط المددؤ ر  األرداام بولرق ددير وأ بددد ان ح ددون  الدو  ال ددوص بولراربددة موليددوً 

الدددذي حتدددوا ىرحدددة المدددرح  فدددي اأمردددو  وهدددذا ال دددغط جدددد ح دددون الدددغطوً طقيدددوً أو ا رمو يدددوً أو 
 .(2)اجر ودحوً 

ووفقوً للقوا د العومة ومو اسرقر  ليه ال قده ال رنتدي فدأن الطقيدب لده اليدا فدي ان حطقدا اسدلوا    
 ةير تقليدي أو ةير معرول ل  حتقا له تاربره إ ا كون مقر عًو به لم لية مرح ة ول  حطلا الع ون

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .44د.  قد القود  اليتي ي ابراهي  مي وظ: الم د  التوبا ح ص -1

ر م ر ر : المتؤولية المدنية  ن الراو ا الطقية في الو  جوا د المتؤولية المدنية لألطقدو  ح دا  ريد. س -2
 .32ح ص1990ال ر ة العربية ح الطقعة اأولنح 



(01) 
 

ت  ا داد أولي لرو يردوو الي ومدة للقوا دد  1931العال ية بال جيود في المونيو ا را  الراو ا 
 ود الطب و لك ما ياأمالجية ف

بم وسددقة صددو  م تددو  هددذا الم تددو  جددد او ددب الددرو   ا ددرا  الراددو ا ال وصددة بددولطرا الادحددد  
للرتددد ي  والعدددال  وهدددذه المقدددودا الردددي ت دددم رو هدددذا الم تدددو  مدددو لقدددث ان ت دددر و فدددي  ميددد  

ح الردي ىدد ع  دوم (1)ال  وص المرتقطة بر قي  القيدث والرادو ا  لدن القتدر وفدي ج دية ندو مقر 
معين من القوا د ال وصة بولرارحب والري اطلا  ليرو جونون نو مقر  الدذي تو وال   دد  1947

ح دد  مامو ددة المقددودا ااسوسددية الرددي حاددب أمددذهو فددي اأ رقددو  ىرددن حم ددن الوفددو  بولاوانددب 
اأمالجيدددة والقونونيدددة وكدددون مدددن أهددد  تلدددك المقدددودا ان  الدددو  التددد   ال والددد  للرارحدددب حعرقدددر 

ان ح ون هذا الرالو  كومالً وان حقود  القوع  بوامرقو  الن تق ير الميك اأسوسي وبولرولي فياب 
 .(2)ال وال  للراربة ب و   صييية

العومدددة لألمددد  وت دددر و مقدددودا ندددو مقر  فدددي  ددددد مدددن ا الندددوو العولميدددة ىيدددث اجدددرو الامعيدددة    
العرد الدولي ال وص بوليقوا المدنيدة والتيوسدية والدذي حد    1966دحتمقر  16المريد  في 

فددي مددود  اسوسددية م دده  لددن اندده أ حيددال تعددوح  اي شدد   للرعددذحب وأ العقوبددوو او المعددومالو 
القوسية او ةير اأنتونية او المر يدة و لدن و ده ال  دوص أ حيدال إ درا  تاربدة  ال يدة او  لميدة 

 .(2) لن ش   بدون الي ود  لن  الوعه الير

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ش  دوً مد ر  مدن   23ادانع مي مة نو مقر   العت رحة ا  و  اليرا العولمية الكونية وإبون الي   ال دوزي  -1
الطدب و لدك كون حتغال مدحر مترتد ن ومؤستدوو صديية كقدرى فدي ادا   الاديت واسدوتذ   ومعدوو ب ليدوو 

لقيومر  بذ را  تاو ا طقية ةير مترو ة  لن اسرى اليروا بمعت راو اأبود  دون مرا و  التروط القونونية 
بيرة ول  ح دن فيردو  المرعلقة بذلك والري جد ا قع جدحمو بعد ان تلك الراو ا كونع تردل الن أةراض  لمية

 أي ج د للقل .

ونوني ليموحدة  تد  اانتدونح  سدولة دكردو اه ح  ومعدة  دين شدمس ح د. ىقيقة سيف سول   اشدح ال قوم القد -2
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تددد  انتدددو  اللا دددة اأسرتدددو حة الوط يدددة لألمدددالا فدددي فرنتدددو والردددي تقدددوم بي ددد   1983وفدددي  دددوم 
مر ررو  لن )ا طو   أحرو في المت الو اأمالجية المكو   بطرحا القيث في ماود الطدي وال دية 

 .(1)   اأنتون او الامو وو اأ رمو ية او المارم  ب وفة طواع ه(وهذه المت الو ت

طرىدع متد لة الرارحدب  لدن  تد  اانتدون  1988وفي الرترح  ال رنتي جقال صدو  جونون    
والدذحن  1975دحتدمقر  16وجدرا  فدي  1967سدقرمقر  23 لن ال يو الردولي : فق دد  امدر فدي 

فرالو معوً ا را  الراو ا العال ية  لدن القتدر و لدك فدي اطدو  ا درا  تدرمي   دال   دحدد سدول 
تيمال الطقيب الرااموً بتالمة المرح  ىيث صد  هذا اامر والقرا  بأسدر ود طرم في اأسواا م  

 .(2)من جونون فداا مر ة الطب والذي كون حقيح الراو ا لعال ية أنذاك 19الن مود  

حدددرم  بدددذ را  الرادددو ا الطقيدددة  لدددن اادوحدددة  1988كمدددو كدددون الق دددو  ال رنتدددي وىردددن  دددوم    
ب الدوا  الادحد تيقيا الم  عة للت   الذي تادري  ليده(  الادحد  ىيث كونع الغوحة من تارح

كوندددع تقددد  تيدددع طوعلدددة الرادددرح  ىيدددث كوندددع تيمدددال وصدددف ال دددرا والادددرم العمددددي أو ةيدددر 
 العمدي وبولرولي فأن  الو  الما ي  ليه ل  ح ن  او اهمية لعدم مالعمره.

قية العال ية(  دوعا  مردن .ومن كال مو تقدم حم ن القود ان هذه ال و   من الراو ا )الراو ا الط
مو توافر شروطه وت  في الو  اأ را او والقيود الري ت    ليردو اللدواعح المعمدود بردو وان ح دون 
برالو  مرح  ح ون الغوحة م رو هو العال  كمو بي و  لك أمو إ ا كون الغوحدة مدن الراربدة ةيدر العدال  

 .الذي سول نر ووله في ال رع الكونيفر ون امو صو   امرى لراربة طقة وهي الراربة العلمية و 
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 -ال رع الكوني : الراو ا العلمية:

الرادددو ا الطقيدددة العلميدددة هدددي تلدددك الرادددو ا العلميدددة أو ال  يدددة الردددي حدددر  إ را هدددو دون الدددرو      
تمليردددو ىولدددة المدددرح   اتددده بغدددرض اشدددقوع  ةقدددة  لميدددة او ىردددن ل دمدددة الطدددب فردددذه ال و يدددة مدددن 

رحمدة الدرا او الراو ا الطقيدة تتدرو ب المتدؤولية الا وعيدة والمدنيدة ىيدث حتدأد الطقيدب  دن  
 ددي الددن المددوو ىتددب ال رياددة المررتقددة  لددن ا ددرا  العمليددة وهددذه  او الددرا الم  ددرم  مدددي

الراو ا الطقيدة وان كوندع تمكدال الدرو   لرقددم اأبيدو  العلميدة إأ أن ا راعردو  لدن  تد  انتدون 
 ال ي مقوشر حت ال ا ردا   لن سدالمره القدنيدة والردي تارمردو جدونون  دون ان حقر هو ةرض  سلي 

بأ رقو هو الراو ا العلمية الطقية الري أ تمليرو ىولة المرح  وليس فيرو م دلية مقوشدر  العقوبوو 
انمو تمليرو ىو ة القيث العلمي ىيث حر  اسر دام طرا ووسوعال  دحدد   لدن انتدون سدلي  لديس 

 بق د العال  وانمو بغرض  لمي بيع وليس مرح  في ىو ة اليرو ول  تترد يرو إطالجوً هروفه.

والدد  مقدددأ  1895 ددوم ك فيمددو حرعلددا بولغوحددة العال يددة ناددد صددد  ى دد  فددي فرنتددو فددي ولددذل   
وحرعلددا بواطقددو  الددذحن لقيددوا ط ددال م ددوا بمددرض القددراع ب دددحد التدد لس فددي سددقيال أمريددو  هددذه 
المود   لن الط ال و لن الرة  من ان الط ال تيت ع ىولره وجدع صدد  الي د  أأ ان الق دو  لد  

تدددؤولية الا وعيدددة لألطقدددو  وتأكيدددداً لدددذلك ج دددع مي مدددة الددد ق   لدددن ان حردددرددوا فدددي تقرحدددر الم
 الردددمال الطقددي الددذي حتدد ال تردحددداً  لددن سددالمة التدد   حتدد ال فددي ىددد  اتدده  مددال مددن أ مددود 

العقددوبي اللردد  إأ إ ا تدد  فددي أطددو  الم ددلية  الع ددف أحم ددن جددود بمتددرو يره بددول قر الددن القددونون 
  ال رنتدددي وجر دددر  لدددن تيدددرح  الرادددو ا الطقيدددة  الردددي أ تعدددود وه دددذا حقددددوا ان الق دددو (1)الطقيدددة

 بول    المقوشر  لن المرالن الذحن حعونون من اليوأو المترعالة.

وكدذلك بول تددقة لألشد وص  وي اأىريو ددوو ال وصدة حاددب تيدرح  اللاددو  الدن الراددو ا الرددي    
لددذلك  ةقددوتر  بتدد ال صددرحح أ تددرتقط بم  عددة المقوشددر  للمرالددن الددذحن حعادداون  ددن اأ ددالن  ددن 

 و  دددددددددددددفأن تلك المتألة  لن د  ة كقير  من ااهمية واليتوسية بتقب صعوبة الي ود  لن  ال
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ح وهذا مود ن ككير من الددود إلنتدو  (1)متر ير لرؤأ  المرالن الذحن حعونون من االطرابوو  قلية
ماددولس ولاددون مر   ددة ليموحددة ااشدد وص ال والددعين للراددو ا الطقيددة ح ىيددث أنتددأو فرنتددو 

ة اني درو مرمرردو فدي مدة العققدوو المرعلقدة ا ة  لميدة مر   دة فدي ال دية العومدل 1973 وم 
فددي  لددك وفددي الوأحددوو المريددد  تدد  انتددو   المتددو  و  طددل ددية وا بولقيددث فددي  لددوم الطددب وا

مالدددس ىموحدددة اأشددد وص فدددي موا ردددة الرادددو ا الطقيدددة  ددد  تلدددن  لدددك جيدددوم ال دددونارإ بذنتدددو  
و لدددن المتدددروى اأدا ي تددد  أنتدددو   1982المالدددس القدددومي امالجيدددوو الرادددو ا الطقيدددة  دددوم 

مدن المالدس  1987وفدي  دوم  1949ادا ي ليموحة ااش وص ال والعين للرادو ا الطقيدة  دوم 
( الردي ا دوزو الرادو ا الطقيدة فدي مادود القيدو  العلميدة  د  بدين 18 د  مواد من بي رو المدود  )

ولي دود  لدن الرالدو  اليدر في مواده اامرى شروطه المرعلقة  بذ را  هذه الرادو ا فيمدو حرعلدا ب
المتر ير كمدو ى درو مدواده الرادو ا العلميدة القيرده إأ إ ا ا تقطدع براربدة  ال يدة حتدر ود م ردو 

 .(2)المرح   اجب

فددأن ال قدده جددد وإ ا كددون الق ددو  متددرقراً  لددن تاددرح  هددذه الراددو ا انرقددو  ج ددد العددال  فيرددو    
هدذه الرادو ا متدر داً فدي  لدك الدن الم دلية  امرلف بتأنرو ف ي فرنتدو  هدب اتاوهده الدن تأحيدد

اأ رمو يدددة العليدددو الردددي ترددددل الدددن ىموحدددة القتدددر مدددن اامدددراض وان التدددقب فدددي تلدددك الرادددو ا 
لل قوم العوم بتروط  الدو  المدرح  ومدن ابدرز ان دو  هدذا الدرأي ال قيده  مترو ة وأ حر من م ول ة

Andre Dccocogu جود تعليقوً  لن ااى وم الري تدحن مكدال هدذه الرادو ا ان هدذه  الذي
ااى وم تددحن ت لدف شدروط الراربدة ح ل ىدين  هدب  أي فمدر الدن تادرح  مكدال هدذه الرادو ا ح 
 ان  الو  الما ي  ليه ليس سقب من أسقوا اأبوىة وانرقدو  ج دد العدال  الدذي حايدا المتدوإ

 .(3)ليوو نقال اا  و  او اأنتاة أو ال الحواانتون وأ حاوز جيوإ  لك  لن  م باتد
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من  قد ال ولا  32أسومة  قداهلل جوحد ح المتؤولية الا وعية لألطقو  ح د اسة مقو نة حدا  ال ر ة العربية  د. -1
 م:ص.2003 –ه 1423 روو ح بدون طقعةح 
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أمو ال قه الم ري حذهب ةولقيدة ال قردو  الدن  ددم متدرو ية الرادو ا الطقيدة العلميدة الردي ح رقدي    
 لميدة ان الطقيدب أ حرمرد  بدأي سدقب فيرو ج د العدال  وح  درل الق دد فيردو الدن اشدقوع شدرو  

من أسدقوا اابوىدة وأ حعدد  الدو  الما دي  ليده سدققوً ابوىدة المتدوإ باتدده وهدو بدذلك حرادووز 
 .(1)الغوحة من مر ة الطب والاراىة وهي ش و  المرح 

وفي ال روحدة ندرى مدن ال درو ي اأشدو   الدن  دد  ات وجيدوو دوليدة الردي أهرمدع بردذه ال دو   مدن    
( من اات وجية الدولية لليقوا المدنيدة والتيوسدية  لدن أنده )أ حادوز 7الراو ا ىيث ن ع مود )

 دون  الدددو ه اليدددر للرادددو ا الطقيدددة او العلميدددة( كمدددو أكدددد هدددذا الريدددرح  ات وجيدددةام دددوع اي فدددرد 
( من ات وجيري  ي يدف اأود والكدوني  لدن 12 ي يف والقروتوكوأو المليا برو ىيث ن ع مود )

( مددن 13ال طددر المطلددا ا ددرا  الراددو ا القيولو يددة  لددن اأشدد وص الميميددة كمددو ن ددع مددود )
 لددن  دددم  ددواز ا ددرا   1949مددن اأت وجيددة الرابعددة لعددوم  32ومددود   1949اأت وجيددة الكونيددة لعددوم 

 ه العدال  الطقدي التد  قو القتر او ا را  الراو ا الطقية من اي ندوع كدون ممدو أ حتدرو  مليو
 .(2)الميمي وفقوً لمو تقر ه الريئوو الطقية المر   ة بعال ه
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 الكونيالمقيث 

 الوابط ا را  الراربة العال ية

 كرنددو فيمددو سددقا ا  ددو  د اسددة )صددو  الراددو ا الطقيددة ( ان ال قدده والق ددو  وكددذلك الرتددرح  جددد    
 ددرى  لددن ابوىددة هددذه الراددو ا ول ددن هددذه اأبوىددة لدديس مطلقددة وانمددو ح ددون  لددك وفددا الددوابط 

القوع  بولراربة ومن هدذه ال دوابط حاب مرا وته أ  و  ا را  الراربة وب الل  لك تيقا متؤولية 
ىرحة الطقيب في امريو  اسلوا العال  ةير ان هذه اليرحة مقررن بق د العال  ح وهدذا مدو نر وولده 
في المطلب ااود ح كمو حرطلب إ را  الراو ا الطقية ان تر  هذه الراو ا برالو  المدرح  وهدذا 

 مو نقيكه في المطلب ااود.

 المطلب ااود

 الطقيب في امريو  اسلوا العال ىرحة 

القو د  الذهقية لممو سة الطب هي ان الطقيب ىرفي وصف العال  الدذي حدراه م وسدقوً للمدرح     
. (1)هىي دددوو الردددي اصدددقيع مدددن المتدددلموو فدددي فدددي اليددددود الردددي حددددمال وصددد ه الدددمن الوصددد 

 دال  المددرح   فولطقيدب هدو المر  د  بدولعال  الدذي حدراه م وسددقوً ىيدث تقددأ  ردود الطقيدب فدي
برتدد ي  المددرض الددذي حعددوني م دده إ  حيددوود تعددرل  لددن ىقيقددة مددو حعونيدده المددرح  مددن المددرض 

 وصدف كدون وأ المدرح  فيد  حترلام وهذا المرح  سؤاد مالدود  ة مطو   هذا المرض من 
 حقد  م دوطر  دد  بدين مدن امريدو  هدو ل دن الطقيب به جوم الذي للرت ي  تلقوعية نرياددددددددددددة العال 

 .(2)العمال العال ي فو لية وبين بي رو الموازنة  قئ الطقيب  لن

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ش  قدد ال دولا 22العربيدة ح د. سعيد سول   وحلي ح مدمال لد اسة القونون الدولي اانتونيح دا  ال ر ة  -1
 .115-114:ص 2002-2001القوهر  ح  – روو 

 .10 قد القود  اليتي ي ابراهي  مي وظح الم د  التوبا:ص د.-2
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وجددد ا ررفددع الرتددرحعوو الم رل ددة بمقدددأ ىرحددة وصددف العددال  وتأكددد هددذا المقدددأ فددي كددال مددن    
 لمدده لاميدد  ال ددمونوو الرددي الق ددو  ال رنتددي والق ددو  الم ددري وحاددب  لددن الطقيددب أن حيدديط 

 1971حوليدو  3ح  عرو العل  وال ن الطقدي تيدع ت درفه ولقدد ند  القدونون ال رنتدي ال دود  فدي 
والمرعلددا بدد داا ممو سددة مر ددة الطددب  لددن ان اىرددرام ىرحددة الممو سددة واأسددرغالد المر ددي م ددونة 

 .(1)وفقوً لمقودا فداا المر ة  ومن بي رو ىرحة الطقيب في وصف العال 

والطقيددب إ ا حطلددا لدده ىرحددة امريددو  العددال  الم وسددب أ حلددام بريقيددا ةيددة أو نرياددة ول ددن حلرددام    
بقذد الع وحة فولطقيب أ حم ن ان ح رض  ليه ان حت ن مرح ه وأ حم ن ان ح درض  ليده الوصدود 

ره الن نرياة  ال ية معي ة ول  ه حلردام بمعطيدوو الطدب اليددحث فدذ ا مدر    ردو انعقددو متدؤولي
 .  (2)لروافر ال طأ في  ونب الطقيب

إ  أن  لن الطقيب   د إ را  العملية أو المعولاة ان حرق  اصود ال دن المقدر   لميدوً وأن أ حاعدال 
 مله العال ي حتير في ماود ةير مقر ف يوً او أ حااد جيد الراربة والقيدث ان  مدالو الاراىدة 

تدب  ليده والمعولاة المقوىة هي تلك الردي تعرقدر أ زمدة لريتدين صدية المدرح  لديس ةيدره ممدو حرر 
المددرح  أ حقددره  لدد  الطددب وأ تعرددرل بدده أصددود ف دده فددأن أندده إ ا جددوم المعددولا بددذ را   مددال  لددن 

 مله هذا حرادرد مدن صد ة اأبوىدة وح دقح   وعيدوًح كمدو لدو كدون المدرح  م دوبوً بادرم بتديط فقدوم 
 .(3) يه بق يب ملررب بول و  من اليدحدبالمعولا 

رلام بولمقوبددال الدجددة فددي الرتدد ي  وان ال طددأ فددي هددذا بمع ددن ان اليرحددة فددي وصددف العددال  تتدد
اامير حترو ب متدؤولية الطقيدب   وعيدوً إ ا كدون  لدك ح تدف  دن ج دو ه فدي اأسدرعونة بدولطرا 

 هددددددددالعلمي في الرت ي  ىيث حطلا  ليه ال قه )ال طأ ال وىت او الاتي ( وجد امرلف ال ق

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .64ح الم د  التوبا:صد. نو ي نوهي  -1

 .12د.  قد القود  اليتي ي ح ابراه  مي وظ ح الم د  التوبا:ص -2

ح  العقوبوو جونون في العومة المقوداح التووي القود   قد سلطون الدكرو  واأسرو  ال لف ىتين  لي د. -3
 .265صح طق  دونح  بغدادح  لقونونية الم رقة توزح ح  القوهر ح ال روا ل  و ة العوتك ال وشر
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ىددود مدددى متددؤولية الطقيددب ىددود ال طددأ فددي الرتدد ي  فددذهب  أي فددي ال قدده ال رنتددي الددن    
 فدذهب  اي فدي ال قده ال رنتدي الدن  ددم متدؤولية دم متؤولية الطقيب  ن ال طأ في الرت ي  

 .(1)الطقيب  ن ال طأ في الرت ي  أ حعرقره بذاته مطأ   وعيوً حعوجب  ليه الطقيب

ول ن في الال الرطو  والرقدم اليوصال في العمال الطقي وىددو أمطو   تيمة في اأطقدو  لد     
تعدددد جو دددد   ددددم المتدددؤولية  دددن ال طدددأ فدددي الرتددد ي  مطلقدددة ح لدددذلك أتاددده الق دددو  الدددن تقرحدددر 

طقدددو   دددن ال طدددأ فدددي الرتددد ي  الدددذي حقردددر  ردددالً واالددديوً بأصدددود وجوا دددد متدددؤولية القيدددث اا
المر ددة او ال ددوتا  ددن اهمددود  تددي  وتطقيقددوً لددذلك ج ددن بأداعدده طقيددب  ددرام بررمددة القرددال ال طددأ 
والددذي شدد   فأم فددي الددقطن  لددن أنرددو و م لي ددي وفمددي وترتددب  لددن  لددك الرتدد ي  ال ددوطئ 

 هددذا اج ددن ىيددث اليدد  دمددال   ددين أكرتددف الددذي لددو ما هددذاجيومدده بعمليددة  راىيددة اسرئ ددود 
 واا رددا  الوسددوعال اسددر دام فددي الواالددح ال طددأ بددأن أح ددوً  وج ددنح  التدديد  هددذه وفددو  الددن ال طددأ
 .(2)الطقيب متؤولية حترو ب مطأ تمكال المر ة وجوا د اصود ت رالرو الري الطقية

 المتدؤولية تقوبلردو بدال فيردو الرتوهال أو المتؤولية  دم حع ي أ الرت ي  في اليرحة فأن لذلك   
 ال دود  الطدب مر دة امالجيدوو جدونون مدن( 6) المدود  فدي ال رنتي القونون أشرع لذلك ال طأ  ن

 ب ددال حقددوم وان الرتدد ي  والدد  فددي حققددة  رددوداً  حقددذد ان حاددب الطقيددب ان  لددن 1971 سدد ة
 الدددن الوصددود برددددل  لميددة طرحقدددة وب ددال اككددر او  أي ب دددال وحتددرعين اسدددرك و  دون مم ددن إ ددرا 

مر دة الطدب  لدن  فداا جدونون مدن( 10ح 9)مدودتين فدي الم دري لتدرعا وند  التدلي  الرت ي 
(  لن ان )للطقيب اليرحة في وصف اادوحدة العال يدة الردي حراهدو 9 اته ىيث ت   المد  ) المقدأ

(  لددددن اندددده أ حم ددددن للطقيددددب ان حر ددددوزد  ددددن 10أككددددر مالعمددددة لليولددددة المرالددددية(وت   المددددود  )
 .(3)اسرقالله المر ي تيع أي ش ال مرمو كون(

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

م ير  حوض ى و ح المتؤولية المدنية لألطقو  والاراىين فدي الدو  الق دو  وال قده ال رنتدي والم دري ح دا   -1
 . 190:ص2008ااس  د حة ح الطقعة ااولن ح –شو ع سوتير  30ال  ر الاومعيح 

 .12التوبا:صد.  قد القود  اليتي ي ح ابراهي  مي وظح الم د   -2

ميمد ىتين م  و ح المتؤولية الطقيدة ح كليدة اليقدوا الاومعدة اأسد  د حة ح ال وشدر م تدأ  المعدو ل د.  -3
 .16-15بوأس  د حة  الد الري وشركوعه ح بدون طقعة :ص
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ممو تقدم تقين ان كال من ال قه والق دو  اسدرقر  لدن ان الطقيدب ىدر فدي امريدو  طرحقدة المعولادة    
انرددو أف دددال للمددرح  ةيدددر ان هددذه اليرحدددة أ ت  ددي متدددؤولية الطقيددب  دددن امطوعدده فدددي  الرددي حعرقدددد

 الرت ي  وهذا مو سو   ليه الترع في بع  الرترحعوو كول رنتي والم ري.

فددي كددال مددن وممددو حلددي نددو د بعدد  اامكلددة ل طددو  ااطقددو  فددي الرتدد ي  وموجددف الق ددو  بتددأنه    
 فرنتو وم ر.

 لدذلك وتطقيقدوً  الرتد ي  فدي مطئده  دن الطقيب متؤولية أى ومه في جر  جد الم ري فولق و    
  مليدة فدي  تدي  مطدأ ا ت وبده مطدأ جردال ترمدة  دن طقيدب بأداندة الم درحة الد ق  مي مدة ج ع

 بددأن الطقيددب  لدد   ةدد  بولركقددة  ومددوتام بأندده ال لددب مددرض  ددوا ض برتدد ي  جددوم ىيددث الرتد ي 
  راىده وألرأمدع الطقيدب هدذا   دد للعدال   ليده الما ي  هب ىيثح كلب  قره جد  ليه الما ي

 موهيددة مددن للريقددا مي روسدد وبي وفيدد  تيليددال مددن الالزمددة اأ ددرا او حر ددذ ان دون حدحدده  لددن
 . المرح   لن  وا ض هرو  وهو فيه اشرقوهه جوي سقب و ود م  المرض

 مطدأ وبولردولي الطقيدة ال يدوص أمطدأ مدرح  بذداندة ال رنتدية الميدوك  اىددى ج دع فرنتدو وفي   
 تدددمال ان  ليدده ترتددب ممددو الواجدد  مددالل  لددن مقيددث و م أندده وأ رقددد المددرح  ىولددة تتدد ي  فددي

 .(1)اليقيقة مالل  لن شيمي و م به انه موطئوً  أ رقوداً  ا رقد الع و بقرر  راىيوً 

 إمدو مطدأ والرتد ي  العدال  أمريدو   لدن ترتدب إ ا الطقيدب متدؤولية تريقدا أ داله اامكلدة ف ي   
 وبوً ددددددددددددددأسل ادددددددددددطق وأن ىرددن ؤوليرهددددددددددددددددددددددمت تريقددا فددال مطددأ( العددال  أمريددو )  ليدده حررتددب  لدد  إ ا

ةير تقليدي أو ةير معرول ككيراً  دحداً تموموً ل  حتقا تاربره ح لذلك ج ي بعدم إم ونيدة متدوعلة 
دحر أمرل ددع شددأنه ف ا  الاددراىينح وج ددي  ددرام اسددرعموله جقددال ا ددرا   مليددة  راىيددة وسدديلة ت دد

الطقيب الذي حعولا المدرح  و لدك مدن أ دال وصدوله  ل ط ةاح وً بأن امريو  اسلوا العال  مرروك 
 هدددددالن تت ي  سلي  للمرح  امو ةذا لاأ الطقيب الن اسر دام الوسوعال المارولة أو اسر دام

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .15ص: التوبا الم د ح مي وظ ابراهي  اليتي ي القود   قد. د -1
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حعدد معررفدوً بردو  لميدوً فدي هدذا المادود وترتدب  لدن  لدك مطدأ فدي الرتد ي  فدأن  لدك لطرا ل  
 كدددر سدددوبقوً( ح لدددذلك ج دددع مي مدددة م دددر اأبرداعيدددة بدددأن امريدددو  حررتدددب متدددؤولة الطقيب)كمدددو 

الطقيب لطرحقة العال  دون اامرى أ حم ن أن حؤدي الن متدؤوليره  دن طرحقدة  دال  الردي اتقعردو 
مو دامع هذه الطرحقة صييية  لميوً ومتؤولة الطقيب أ تقوم اأ إ ا  قدع ان فدي امريدو ه للعدال  

 .(1)لطقي راًل بأصود العل  وال ن ا

وجددد  هددب  أي الددن القددود بددأن تتددوبه أ ددراض مددرض اأحدددز مدد  اامددراض اامددرى كددوإلن لوناا    
ليتع بوامر الترال ف عوبة الرت ي  جقال ت ون اا توم الم ود  حاعال من الرتد ي   مليدة 

قيدب ح ونرى ان توافر اا را  الطقية اليدحكة وانرتو هو تيود دون  لك إ ا مو اىتن الط(2)معقد 
 اسر دامرو وكون ملموً برو من  مي   وانقه.

المعدحدة حررتدب  ليده اصدوبة الغيدر بردذا المدرض ولمو كون ال طأ في تت ي  مرض من اامراض    
إالدوفة الدن  دددم شد و  الم دوا فددأن  لدك ال طدأ حرتددب  ليده المتدؤولية الا وعيددة فدي ىدا الطقيددب 

لرتدد ي  اامر ددوع  ددن تطقيددا  ددال  كددون لددذلك ج ددي فددي فرنتددو أندده إ ا ترتددب  لددن الغلددط فددي ا
مغر ددر حم ددن ان حددؤدي الددن شدد و  المددرح  فددأن فقددد المددرح  فرصددة التدد و  تتدد ال مطددأ كقيددر ةيددر 

ح و هددب  أي فمدر فددي ال قدده الددن القددود بددأن ال طددأ (2)متددؤولية الطقيددب المرعيددة والاااعيددةت عقدد بدده 
في أةلب اليوأو مطأ طقيوً إأ إ ا كدون  لدك حتد ال بأوليدوو الطدب أو في الرت ي  أ حت ال 

او   راًل فواليوً وأهموأً  تيموً في ال ي  الطقدي لدذلك فدأن الطقيدب الدذي حقددم  لدن اسدرعمود
طرا مرادو   فدي الرتد ي  حعرقدر جدد ا ت دب مطدأ فدي الرتد ي  إ ا كوندع تلدك الطدرا لد  حعدد 

لددذلك جددر  مالددس الدولددة ال رنتددي فددي ج ددوعه إ ا كددون ال طددأ فددي  معررفددوً برددو مددن ال وىيددة العلميددة
الرتدد ي  حتدد ال  رددالً بولمقددودا ااوليددة للطددب فأندده حتدد ال مطددأ  تدديموً فددي اليددوأو الروليددة: 

   وإددددددددددااولن ىولة  دم إ را  أي في   وم  لن المرح  ح وتأسيس تت ي  المرض  لن أس

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .18ميمد ىتين م  و  ح الم د  التوبا :ص د. -1

 .21د.  قد القود  اليتي ي ابراهي  مي وظح الم د  التوبا:ص -2
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ندوج  ح الكونيددة : ىولدة تددأمر الط ددال فدي ال طددا و ددم القددد    لددن ال رد  ىيددث لد  حتددردد الطقيددب 
 لن ال   شقه ال لي الذي أصيب به الط ال وأجر ر  لن توصدية والدحده بوالدعه فدي مركدا تردذحب 

 .(1)ااط ود الم وبين بأالطرابوو في التلوك

اأشدو   الدن بعد  ال  دوص الدذي جدر ه  وفي موتمة كالم و  ن هذا الموالوع نرى مدن ال درو ي   
التددرع ال رنتددي فددي جددونون امالجيددوو مر ددة الطددب وهددي الرددي تعرقددر مالصددة لمددو تقدددم فقددد ن ددع 

المددذكو   لددن أن )الطقيددب ىددر فددي وصددف العددال  الددذي حر وسددب مدد   المددود  الروسددعة مددن القددونون
طقيددب ان حمر دد   ددن مددن ن ددس القددونون  لددن اندده حاددب  لددن ال 18ىولددة المددرح ( وندد  فددي مددود  

ال ي  والعال  الذي حررتب  ليه م وطر أ مقر  لرو ون ع فدي المدود  الرابعدة مدن فداا المر دة 
 لن أنه )حاب ان حروافا كال  ال  في شده وت  يذه م  مقودا اامالا الطقية وكذلك مد  جوا دد 

 لددك مددن فددن و لدد  الطددب وفددي كددال وجددع حاددب ان حددر  فيدد  وتقدددحر ااالددرا   لددن نيددو دجيددا و 
أ ددال تيدحددد مددو إ ا كونددع تر وسددب والم  عددة المر ددو  ح وبقددد  اأم ددون أ حاددب ان ح  ددذ  دددال  

 .(2) دحد إأ إ ا ت  أمريو ه جقال  لك  لن الييوان

ن ر  من هذه ال  وص أن ااسوإ )المقدأ العدوم( هدو ىرحدة الطقيدب فدي أمريدو  اسدلوا العدال     
مقيد  ب رو   اتقوع اصود ال ن و ل  الطدبح وتقددحر ال در   ول ن هذه اليرحة ليتع مطلقة وأنمو

المررتددب  لددن امريددو  هددذا العددال  ىرددن حم ددن تيدددد مددو إ ا كونددع تر وسددب مدد  الم  عددة المق ددود  
 ح دوا العدال باميد  الم دوطر او  لدن ااجدال تيدذحره مدن اموالرو   جيوم الطقيب بأمطو  المرح  

ن حرتدد ن لدده جقددود العددال  أو  ف ددهح وإ ا كددون العددال  ةيددر مروجعددة ىردد أو ام ونيددة ىدددو  أمطددو 
 دحددداً فددال حاددب ان ح  ددذ هددذا العددال  الادحددد إأ إ ا تدد  امريددو ه جقددال  لددك  لددن الييددوان ح فددذ ا 
 ا ددن الطقيددب  ميددد  هددذه اامددو  ول دددن أم ددا فددي العدددال  لتددقب أو لمددر فدددال تيقددا متدددؤولية 

   يدددددددددددددددلع وحة وليتع بريقيا ال رياة ح إمو إ ا ل  حرا الطقيب إ  أن الراام الطقيب هو إلراام بقذد ا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .195م ير  حوض ى و ح الم د  التوبا:ص -1

 .21ميمد ىتن م  و  ح الم د  التوبا:ص د. -2
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اسدلوا  امريدو الطقيب اامو  المرقدمدة والردي حم دن أن نعرقرهدو الم روالدة  لدن ىرحدة الطقيدب فدي 
 العال  أو المرتقة ىتب ااىواد كمو بي و  لك.

 

 المطلب الكوني

 الت   ميال الراربة الطقية الو 

من المعلوم إن المتوإ بات  اانتون ح ون ا رددا   لدن ىقده فدي سدالمة  تدمه وهدذا ح دون    
 رحمدددة تتدددمن اإل ا  العمدددد أو ال دددرا المق دددي الدددن المدددوو ىتدددب ال ريادددة الردددي حدددؤدي اليردددو 
اأ ردددا ح ةيددر ان ا مددود الاراىددة والمعولاددة الطقيددة ان حاربرددو ااطقددو   لددن مرالددوه  ت ددر  مددن 

  وتعرقدر مقوىدة اسدر وداً لد   القدونون الدذي  فد    ردو ال د ة الا وعيدة والدن  لدك نطوا هدذا الرادرح
( من جونون العقوبوو العراجي ))حعرقر أسرعموأً لليا  مليوو الاراىدة والعدال  41أشو و المود )

ر ي أو أ رحدع بغيدر  الدو  احوهمدو فددي تد لدن أصدود ال دن مردن أ رحدع برالدو  المدرح  أو ممكلده ال
 الن انو د التددرع العراجددي هددذه اليولددة مددن بددين تطقيقددوو اسددرعمود اليددا  ح(1) و لددةاليددوأو الع
ترعلا بعمليوو الاراىة والمعولادة الطقيدة ولد  حدرد فيردو اأشدو   الدن الرادو ا الطقيدة ح هذه اليولة 

 اليدا وأ حعرقدر  رحمدة حعوجدب أسدرعمودإ  بين ال   ان العمليوو الاراىدة والعدال  حعرقدر تطقيقدوً 
 ليرددو القددونون مرددن مددو كددون الطقيددب مددرم  لدده بعددال  وتدد  برالددن المددرح  او ممكلدده التددر ي وتدد  

 وأً دددددددددددددددفيرو أصدود ال دن المقدر   لميدوًح وكدذلك حعرقدر اسرعمالعملية الاراىية بق د العال  ح واتق  
  إلبوىدةلليا إ  ت  دون  الو المرح  في اليوأو العو لة ح إ  حعرقر  الدو المدرح  شدرطوً الدرو حوً 

كددال تدددمال الطقيددب ىيددث حددرى الددقع  أن ا  ددو  الطقيددب مددن المتددؤولية  ددن ااالددرا  الرددي حتددققرو 
لمرح ه في مااولره لمر ره     الن و ود  قدد حدربط بي ده وبدين المدرح  فدأن المدرح  فدي ااىدواد 

   نددددددددلعودحة حرقدم الن الطقيب حطلب م ه أن حعولاه من المرض مقوبال أ ر  لك وحرعرد الطقيب ما

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .264 لي ىتين ملف ح اأسرو  سلطون  قد القود  التووي ح م د  سوبا:ص د. -1
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الي مدة واأصدود فدذ ا أن دذ الطقيدب الراامده فدي ةيدر  بعال  المرح  بمو حقر ي به ونقه بأن حقوم 
مطأ م ه وأ تق دير فدال متدؤولية  ليده ولدو ترتدب  لدن المعولادة الدر  بدولمرح  ح فأسدوإ اأ  دو  
مدددن المتدددؤولة فدددي العدددال  الطقدددي حر ددد  الدددن  الدددن التددد   الدددذي أ دددرى لددده العدددال  أو العمليدددة 

ا الرالو صود اً من المرح   اته او مدن ولدي أمدره او جدد ح دون مدن المدرح  الاراىية وجد ح ون هذ
بول عال او م ررالوً افرراالوً كمو لوكون المرح  في ىولة ةيقوبة أ حترطي  فيردو ابددا   الدوعه انده لدو 

   .(1)كون مول وً لرشده مو ج ر  ن طلب العال 

بو ده  دوم وهدذا وإ ا جل و بذلك ل دون ه دوك مدرا لم دولح المرالدن والدر  لل دولح اأ رمدو ي    
حع ي أن الرالو ليس هدو بيدد  اتده سدقب تقرحدر وانمدو    در أو شدرط أزم انردو  هدذا التدقب ف دو  
فولعمال الطقي او الاراىدي أ حتدرمد م دد  تقرحدره مدن  الدو  المدرح  ول دن هدذا الرالدو  شدرط أ 

ه ابوىددة اأ مددود الطقيددة ف ددالً  ددن تددوافر التددروط اامددرى والرددي م رددو  دددم تددوافر ج ددد ة ددن   دد
 .(2)الا وعي ح وإ ن القونون وأتقوع أصود ال ن المقر   لميوً 

 ف در مدو ول دن  دوم بتد ال الطقدي الرددمال ابوىدة في   ه ة ن وأ الرو ي شرط  الن ان ل و تقن إ ا
 ح درا ىردن الرالدو فدي مرا وتردو حادب الردي التد لية شدروط هدي ومدو الطقيدة الرادو ا في الرالو هذا
 :حلي فيمو  ليه اأ وبة نيوود سول مو وهذا أ ره

أ دددر الرالدددو  لدددن الرادددو ا الطقيدددة: الرالدددو هدددو الع  دددر اأسوسدددي ابوىدددة ا دددرا  الرادددو ا الطقيدددة 
واهميررددو والدد  المتددرع ال رنتددي جتدد  مددوص بوليموحددة ال ددرو حة لرالددو  التدد   الددذي تاددرى 

لدددي وال دددرحح واليدددر للتددد   ايددده الرادددو ا الطقيدددة وبولردددولي حادددب الي دددود  لدددن الرالدددو  ال ل
 مدددن جدددونون العقوبدددوو ال رنتدددي الردددي 8-223ال والددد  للرادددو ا الطقدددة مدددن  لدددك ن دددع المدددود  

 اشررطع ان ح ون الرالو ىراً وصرحح ح وأن ح ون صود   ن صوىب اليا أو الم ليةح ووفقوً 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حووح  مليوو نقال وز ع اا  و  القترحة بين الترع والقونون ح م رقة دا  الكقوفة لل تدر د. سمير  وحد ال -1
 ..60حص1999اليايري ح  مو    –وسط القلد  –والروزح  ح  مون 

 .63صح التوبا الم د ح الدحون  وحد سمير . د -2
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مددن جددونون ال ددية العومددة ال رنتددي الددوابط  209اى ددوم جددونون ال ددية العومددة جددد بي ددع المددود  
الراربددة الطقيددة ىيددث تطلقددع تق ددير ال والدد  للراربددة بردددل القيددث وموالددو ه والطرحقددة ال  يددة 
المتدر دمة للقيدوم بده وال وعدد  المر دو  مدن و اعده والم دوطر الميرملدة وكدذلك ا دالم التدد   ان 
مدددن ىقددده ان حدددرف  او ان حتددديب موافقرددده فدددي أي وجدددع دون ان حيرمدددال أي متدددؤولية ح ون دددع 

و يقدة م روبدة وان تتدمال تلدك الو يقدة   لن ان ت ون موافقة ال وال  للراربة فدي  209/9المود  
. (1)للقيوندددوو الرومدددة ال وصدددة بولراربدددة وان تتدددل  ل دددوىب التدددأن ليقدددر  جقولددده أو  ف دددهتل دددي  

و لك حعطدي فرصدة لل والد  للراربدة ان حر دذ القدرا  التدلي  ب دو اً  لدن المعلومدوو المعروالدة فدي 
الو يقددة وأن حردددبر اامددر جقددال ان حقدددم  لددن الموافقددة  لددن إ ددرا  الراربددة و ةدد   لددك فددأن الراربددة 

وب  الم ددوطر  ان ل ددظ الراربددة حيمددال فددي طوبعدده اأىرمددوأو فددال حم ددن الاددام ب رياددة تيمددال طدد
الراربددة فقددد ت ددون ال رياددة سددلقية أو احاوبيددة لددذلك ناددد أن التددرع ال رنتددي   ددد اليدددحث  ددن 

 كددر ل ددظ الم دوطر المروجعددة وهددي تع دي ال رددوعا ال ددو   الميرملددة  209/9الرالدو فددي ندد  المدود  
ال ق  ال رنتية دو اً هوموً في د د  األرداام برق دير المدرح  بدال وفرالدع  لدن  ولقد لعقع مي مة

ح وم دمون األرداام بولرق دير حلعدب دو ه فدي كتدف  دن  األرداامالطقيب ان حقرهن وفوعه بمكال هدذا 
طقيعددة الراددو ا الرددي حددر  إ را هددو والم ددوطر المروجعددة وال ددغوط المروجعددة الرددي حم ددن ان حرعددرض 

 وص ددددددددددددددددددبع  ااطقو  األراام الدذي فرالده القدونون  لدير  وال ا   لك فقد أ رقد الت   لروح إز 
 .(2)بي ود  لن  الو  المرح  ف ي  لك تعوحا لرقدم الطب

ول ددن  لددن الاونددب المددر فددذ ا كددذا الطقيددب  لددن ال والدد  للراربددة ىرددن حي ددال م دده  لددن    
الرالو  او إم و  نرياة الريليال او تاوحرهو ىرن حققال ال وال  للراربة إ را هو بعددم  الدو ه وحوجد  

وهدددي ىدددقس  دددال  سددد واو لدددذلك ج دددع مي مدددة  8-223الطقيدددب تيدددع  قوبدددة نددد  المدددود  
 ال ق  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 الاومعة دا ح اليدحكة الطقية اأتاوهوو الال فيح  القتري للات  الا وعية اليموحةح أىمد صالم مر د د.-1
 .333صح2002  ومح القوهر ح  لل تر الادحد 
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 104ص:التوبا الم د ح مي وظ ابراهي  اليتي ي القود   قد. د -2

 ال رنتددية برأحيددد ىددا المددرح  فددي الرعددوح  ل طددأ الطقيددب المرمكددال فددي أم ددو  نرددوعا الريوليددال ىرددن

 ال يدة معي دة ح كمدو وأجدرو اى دوم الق دو  متدؤولية الطقيدب إ ا لد  حي ال  لن  الوعه  لن طرا 
ب  ليدده مددن م ددوطر وأالددرا  المروجعددةح وتق ددير المددرح  بطقيعردده ونددوع العددال  ومددو حررتدد حقدد  بددأ الم

المرح  الراام جوع   لن  وتا الطقيب أي كون نوع العدال  فولرددمال الاراىدي مرمدو كدون بتديطوً أ 
ح  ددي هددذا األردداام وأ حع ددي الطقيددب مددن المتددؤولية إ ا لدد  حقدد  برق ددير المددرح   لددن نيددو كددول ح 

ح  لرركه المرح  طدواد  دد  أشدرر  دوهالً بيولرده الطقيب  ن الرعو وتطقيقوً لذلك ج ي بمتؤولية 
 .(1)ال يية ةير مد ك لتقب الأم الري كون حعونيرو

واسددر وداً  لددن ااصددال وهددو و ددوا ى ددود  لددن الرالددو  اليددر والواالددح وال ددرحح ا ددوزو ندد     
( مددن جددونون ال ددية العومددة ال رنتددي  لددن الطقيددب ان حياددب بعدد  المعلومددوو 209/9المددود )

والقيوندددوو  دددن المدددرح  مدددن م طلدددا اليدددرص  لدددن ان عوأتددده وىولرددده ال  تدددية موصدددة فدددي ىدددوأو 
فدي فقرتردو  209/9فدي ش  ده وتعطدي مدود    ةكقالاً الن تقرحر الطقيب و اامراض ال طير  واسر ود

الرابعة اليا للطقيب في  دم ال تف للت   ال وال  للراربة  ن تتد ي  مرالده ىردن ترتدب 
ف و هدددو المقوشدددر  وكدددذلك مدددن ىدددا الطقيدددب  ددددم إ دددالم المدددرح  الرادددو ا الطقيدددة  لدددن اادوحدددة 

ت ون نود   اليدو  والري جد تدؤدي بده الدن ترا د   دن تققدال بولم وطر ةير المروجعة والري ةولقوً مو
ره يالعال  وكذد الرت ي  ال طير والقوتال حم دن ىاقده  دن المدرح  مدن جقيدال اليدرص  لدن صد

 ال ددرحح الرالددو مقدددأ حعدددم أ اأسددرك و  وهددذا بددذلك  وحدده أ ددالم حاددب اأمددر الاونددب مددن ول ددن
 مدددود  ن دددع وجدددد كمدددو و معي دددة ىدددوأو فدددي أالدددع ه جدددد كدددون وان وال ومدددال والمتدددر ير والواالدددح

موال  للراربة او التدلطة اابوحدة  و لدك طققدوً  جوصر و ود ىولة في الةصي  الو   لن 223-8
فأشددررطع تددوافر الرالددو طققددوً لدد    209/10اى ددوم جددونون ال ددية ال رنتددية فاددو  ندد  المددود  

الطقيدة ىردن أح دون  وهو  أي المالس اأسرتدو ي الدذي حراجدب الدوابط الرادو ا 209/9مود  
 ه وك ةت او تدليس او اسرقداد طقي ىيث  كرو المود  أنه بول تقة للراو ا الطقية الري تارى

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ة ح في الطب  ديلألطقو  و ن اسر دام اأسوليب المتر ميمد  قد الوهوا ال ولي ح المتؤولية الا وعية -1
 .16:ص1997والاراىة ح دون دا  نتر ح الطقعة اأولن ح

مدن هدذا القدونون  209/9 لن الق ر و القولغين تيع الوصدوحة حدر  إ طدو  الرالدو طققدوً لد   مدود  
أميددر  مددن بواسددطة اصدديوا اليددا فددي التددلطة اابوحددة للق ددر تيددع الوصددوحةح واشددررطع ال قددر  ا

المود  التوبعة الي دود  لدن موافقدة القوصدر او القدولغ تيدع الوصدوحة مردن كدون صدولح الرعقيدر  دن 
أ حاددوز اة ددود  ف دده او  دولدده  ددن موافقردده التددوبقة هددذا وحاددب ا ادتدده وفددي مكددال هددذه اليددوأو 

ع )ال رنتدي( لد  اأ رداد بذ اد  القوصر مرن بلغ س وً اصقح معرو جرحقوً من سن الرشد اأ ان المتدر 
حيدددد  ددن اي سددن حاددب  لددن الطقيددب ان حعرمددد بددرأي القوصددر لددذلك فددأن أمددذ بددرأي القوصددر مددن 
 مددده هدددي سدددلطة تقدحرحدددة مرروكددده ل دددمير الطقيدددب و لدددن  لدددك فدددأن م دددمون هدددذا األرددداام هدددو ان 
الطقيددب حتددم  المددرح  ول ددن القددرا  ال رددوعي بتددأن ال ددغير ح ددون مر عدده الطقيددب بوأشددرراك مدد  

( ا بين نو ين مدن اابيدو  )الرادو اله القونوني ح وبول تقة لعدحمي اأهلية فأن المترع جد ميممك
الري ام و رو لرو ف ي اأبيو  الري ت م ع فوعد  فردحة مقوشر  لر )ال والعين لرو( تاري هدذه 
 الرادددو ا بدددال جيدددود أمدددو اابيدددو  الردددي أ تر دددمن فوعدددد  فردحدددة مقوشدددر  لرددد  فردددي كواصدددال أ حدددر 

 ام وع  دح  ااهلية لرو اأ  لن صيرر .

أن ت ون هذه اأبيدو  م يدد  اشد وص لرد  ن دس ال  دوع  مدن ىيدث العمدر والمدرض او  -ا
 العوهة .

 .(1)هذه اابيو  بطرحقة أمرىأن حرعذ  ا را   - 

ال والد  للراربدة  وفي ىولة إ را  الراربة في ىولة ال رو   الري تيود دون ى ود  لن  الدو    
 ال درو   تعدد صوىب اليا في اصدا ه او مقوشر  الراربة  ة    وع ال وال   ن  الوعه وىولدة او

 سققوً ا  و  الطقيب  ن فعدال المتدوإ بدولمرح  دون  الدوه ان ىولدة ال درو   تيدال ميدال الرالدو 
وان المددرح  فددي تلددك اليولددة أ تتددمح هروفدده او ىولردده ال دديية ب ردد  واد اك مددوحقوم بدده الطقيددب 

ون  و ااً  ن إهرو   الوعه كمو لوكون في ىولره ةيقوبة وحادب إ درا   مليدة  راىيدة لده فدي وجد ح 
 ندددددددددددىود  لن د  ة كقير  من ال طو   ف ي هذه حر  إ را  العملية او الراربة بترط ى ود  ل
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اجددرا اجربوعدده المو ددودحن  دد  حأمددذ  أحدده   دددمو تددقح القددرول  لددك ح امددو فددي ىولددة انعدددام موافقددة 
الرالو  كمو في ىولة ااكراه المع وي كمو لو ا قر الطقيب الت   ال وال  للراربة تيع الدغط 

ىدوأو انعددام الرالدو  فدذن ىدد   لدك مدن الطقيدب انر دن  مودي واسرغال ىو ره او ةيدر  لدك مدن
 .(1)الرالو  الير المتر ير الواالح ونتأو الارحمة بأ كونه في ىقه )الطقيب(

من كال موتقددم تقدين ل دو ان  الدو  شد   ميدال تاربدة شدرط مرد  والدرو ي وأ ة دن   ده ابوىدة    
ىيدد وانمدو حادب ان حردوافر معردو أي تدمال طقي بمو فيرو الرادو ا الطقيدة ول  ده ليتدع التدرط الو 

 شروط أمرى كمو بي و  لك .

وإ ا كدون  الدو  التد   ميدال الراربدة شدرط ابوىددة الراو حدة الطقيدة فمدو هدي شد لية الرالددو أي    
 موهي التروط الت لية الري حاب مرا وترو ل ي ح را الرالو  ا ره؟

الردمال الطقدي ىيدث أن تدوافر هدذا الرالدو  بذالدوفة الدن  أ شك ان الرالو  شرط الرو ي ابوىة   
شروط أمرى ت  ي متؤولية الطقيب  ن المتوإ لات  اأنتون الذي ىرم المتدرع المتدوإ بدهح 

وحريقا بمارد لاو  المرح  الن طقيدب لمعولارده  والرالو  ح ون ش وهوً او كروبة وجد ح ون الم وً 
 .(2)الرالو  والققود فيقوم مقومه ممكله التر يوإ ا ل  ح ن المرح  ممن توافر لدحه أهلية 

 إأ لرالددو  معي ددة شدد لية و ددود  دددم اي كروبددة او شدد وهوً  ح ددون ان ح ددن الرالددو  ان فولقو ددد  إ اً    
 شد لية المتدرع اشدررط إ ا اي  ليده اسرك و  المترع و د إ ا وحرقيد مطلقة ليتع القو د  هذه أن

  ان ال رنتدي ال دية جدونون مدن 209/22 مدود  في اشررط ىيث ال رنتي المترع فعال كمو معي ة
و  د تعذ  ال روبة حاب ان حترد شد    لدن و دود الرالدو  وهدذا التد    كروبة الرالو  ح ون

 . إ اً اأصال هو  واز أن ح ون الرالو  ش وه أو كروبة إأ (3)حاب أن ح ون مترقاًل  ن القوىث
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 ج دد العدال  إ ا أشررط مالفه  لك . هذه هي أه  الوابط ا را  الرادو ا الطقيدة بوإلالدوفة الدن

مقوىدة وح دون الذي ت وول وه في المقيث ااود فذ ا ت  مرا و  هدذه ال دوابط ت دون الراربدة الطقيدة 
ة ح ول ن مو هي ال و  الري تررتب  لدن  ددم مرا دو  هدذه ال دوابط الطقيب في ىال من أي متؤولي

  دددو  الا وعيدددة المررتقدددة  دددال إ دددرا ؟ هدددذا موسدددول نر وولددده فدددي المقيدددث الكولدددث تيدددع   دددوان )ال
 الراو ا الطقية(.
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 المقيث الكولث

 ال و  الا وعية المررتقة  لن إىرا  الراو ا الطقية
 رف و في المقيث ااود الراو ا الطقية بأنرو الراو ا العلمية أو ال  ية الري حقوم بردو الطقيدب     

أو الم ر  بوا مود الطقية  لن اانتون او الييوان بردل ال تف العلمي ال دوف  للقتدرحة ح  د  
قيدث الكدوني بي و صو  الراو ا الطقية وميانوهو  ن ةيرهو من أ مود الرددمال الطقدي وت وول دو فدي الم

الددوابط إ ددرا  الراربددة الطقيددة وبي ددو بددأن أهدد  هددذه ال ددوابط هددي ىرحددة الطقيددب فددي أمريددو  اسددلوا 
العدددال  و الدددو  التددد   ميدددال الراربدددة وجل دددو تتدددر  ن متدددؤولية الطقيدددب إ ا جدددوم بمرا دددوو هدددذه 

هدذا  ال وابط ح أمدو إ ا لد  حقد  الطقيدب بمرا دو  هدذه ال دوابط فمدو هدو اا در المررتدب  لدن  لدك؟
والدذي جتدم وه الدن مطلقدين بي دو فدي ااود الرادو ا الطقيدة  مونيوود اأ وبة   ه في هدذا المقيدث 

 كارحمة    نوالح في المطلب الكوني  قوبة ا را  الراو ا الطقية.

 المطلب ااود

 الراو ا الطقية كارحمة

جدد ىدددو المدود  أ وز المترع ال رنتي الراو ا الطقية بترط توافر الرالدو  اليدر وال درحح و    
ىدوأو القيدث الردي  209/10من جونون ال ية العومة شروط الرالو  ووا رع المدود   209/9

تاددري  لددن الق ددر وال قددو  تيددع الوصددوحةح و لددن  لددك حاددب مرا ددو  التددرط ال وصددة بوأبيددو  
ي الطقيددة المقي ددة فددي جددونون ال ددية العومددة بواالددوفة الددن تددوافر الرالددو  اليددر الواالددح وال ددرحح وفدد

ىولدددة أنعددددام الرالدددو  أو التدددروط الم  دددوص  ليردددو فدددي جدددونون ال دددية العومدددة ت  ددد  اابيدددو  
مدن  8-23والراو ا الم  ذ  لقونون العقوبوو وتت ال  رحمة حعوجب  ليردو بمو دب ند  المدود  

 .(1)جونون العقوبوو ال رنتي

     ه الرعقير حر  والذي والواالح الير بولرالو  مرهون الطقي القيث مترو ية المترع  عال وجد
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   .(1)العال  من الق د توافر الن بواالوفة للقيث ال والعين ااش وص  ونب من    

لذلك فذن و سول نر دوود أ كدون  رحمدة الرادو ا الطقيدة  لدن أنتدون ىدي وانعددام ا الدو  بول تدقة    
للتدد   الددذي تاددرى  ليدده الراددو ا الطقيددة بواالددوفة الددن الق ددد الا ددوعي المرمكددال بق ددد ا ددرا  
الرادو ا الطقيدة ولديس ج دد العدال  او التد و  لددذلك سدول نقتد  هدذا المطلدب الدن فدر ين نقددين 

 إ را  الراو ا الطقية  لن  ت  أنتون ىي ح ونر وود في الكوني الق د الا وعي.في ااود 

 ال رع ااود

 إ را  الراو ا الطقية

المق دددود برددددذه الراددددو ا هددددي الرادددو ا العلميددددة الرددددي أ تردددددل أسوسدددوً الددددن  ددددال  المددددرح     
 .(2)وتر من ةرالًو  لميًو انرو أ تر  بق د العال  وليس للمرح  م لية مقوشر  فيرو

المعدد لقدونون ال دية ال رنتدي كردوا تيدع   وان))ىموحدة  1138-88وأالول القونون  ج     
ااش وص الذحن تارى  لير  اأبيو  القيوميدح ولية(( وجد والد  القدونون مقددأ الرادرح  فدي ند  

والردددي ن دددع  لدددن التدددي ))أ حم دددن إ دددرا  أي بيدددث طقدددي  لدددن أي فدددرد مدددن  2-209المدددود  
 :افرو ال وابط الرولياافراد إأ إ ا تو 

أن حعرمددد القيددث  لددن فمددر مددوتوافر مددن المعددو ل الطقيددة فددي موالددوع القيددث وت ددون لدددى  -1
 القوع  بولقيث ال قر  العلمية ال وفية.

أن ت ون الغية من هذا القيث إ را  المعرفة العلمية ب  وص ال وعن القتري والوسدوعال الردي  -2
 حم ن أن تتو د في تيتين والعه.

وأ حاددددوز إ ددددرا  الراربددددة إ ا تاددددووزو الم ددددوطر المروجعددددة بول تددددقة لل والدددد  للراربددددة ىددددد  -3
 الر وسب
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 .92صح1999طح العربية ال ر ة دا ح  اليدحث والطب الا وعي القونونح  مطو  أبو شوجي أىمد. د -1

 .6نو حمون وفيا ميمد أبو مطر ح الم د  التوبا:ص -2

 .(1)م  القوا د الري تعود  ليه أو الم لية من و ا  القيث

وحرتددد  مادددود الراربدددة أمدددو الطقيدددب كلمدددو كوندددع ىولدددة المدددرح  ةوحدددة ال طدددو   وأ تادددرى معددده    
العقددوجير والطددرا العال يددة المألوفددة وبولرددولي فددال متددؤولية  لددن الطقيددب إ ا اسددر دم طرجددوً  ال يددة 

ت  دن  و قوجير ىدحكة  لن سقيال الراربة بق د ش وعه فقدد ح دون فدي الراربدة إنقدو اً لييوتده وبولردولي
متدددؤولية الطقيدددب الدددذي حادددرا دوا   دحدددد ومطيدددر  لدددن المدددرح  الميدددؤوإ مدددن ىيوتددده إ ا كدددون 
الغرض من الراربة ش و ه وان كونع في  او الوجع تمكال مطو    لن ىيوتدهح وهدذه الرادو ا جدد 
وصال إطو هو جدونون ال دية العومدة )ال رنتدي( ومدن أهد  تلدك اليددود إن القدوع  بولراربدة حادب أن 

الرارحقدي ىيدث ن دع  لدن  لدك ر لدحه جد  مدن اإللمدوم بواصدود العلميدة اليدحكدة فدي  ملده حرواف
من جونون ال دية  أ حادوز إ درا  اي بيدو   لدن اانتدون إأ إ ا تأستدع  لدن  209/2المود  

 لدن  209/3أىد  المعو ل العلمية وب و   لن تاو ا أكلي ي يدة كوفيدة ح وكدذلك ن دع المدود  
 الطقية أ حاوز إ را هو إأ : أن تلك الراو ا

 تيع إشرال و جوبة طقيب مؤهال ب قر  م وسقة. -أ

أن تر  الراربة في هرول مودحة وف ية م وسدقة للراربدة وتر دا مد  مقر ديوو  لميدة دجيقدة ومد   -ا
 .(2)أمن ااش وص الذحن ح  ون للراربة

فيردددو ن دددع مدددود   وفدددي ىولدددة إ دددرا  تادددو ا  لدددن أشددد وص لددديس لرددد  م دددلية فردحدددة مقوشدددر    
مددن جدددونون ال دددية  لدددن الدددمونوو أهمردددو ان تلدددك الرادددو ا أ حادددوز إ را هدددو اأ فدددي  209/18

أموكن معي ة وأن ت ون مارا  بوسوعال مودحة وف ية م وسقة للقيث الطقدي وتروافدا مد  الدرو او أمدن 
 .(3)ااش وص ال والعين لرو وهذه ال وابط حيددهو وزحر ال ية
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كونع الراو ا الطقية الري ح ون للت   م لية فردحة مقوشر  فيردو حدر   مدال موازندة بدين   وإن   
الم ددلية الرددي تعددود  ليدده مددن و ا  الراربددة فددذن الم ددوطر المروجعددة بول تددقة لل والدد  للراربددة وبددين 

 الوش  أ ح رلف ككيراً في الراربة الري أ ح ون لل والد  لردو أي فوعدد  ش  دية ف دي هدذه اليولدة 
ااميددر حاددري  مددال موازنددة بددين الم ددوطر المروجعددة بول تددقة للتدد   والم ددلية الم رقددر  مددن و ا  
الراربددة ف ددي الغددرض الددذي نيددن فددي صدددده اسددرقدلع الم ددلية العومددة المرمكلددة فددي تقدددم العلددوم 
الطقيددة بم ددلية التدد   ال والدد  للراربددة مدد  بقددو  الم ددوطر المروجدد  لدده  وبرددة فددي م ونرددو انرددو 

فددي كددال اليددولرين ول ددمون انعدددام الم ددوطر فددي الراددو ا الطقيددة الرددي ت عدددم فيرددو م ددلية  ال ددوبط
العومة ال رنتي  لن أن الراو ا الردي  من جونون ال ية 209/14ال وال  للراربة ن ع المود  

حدددر  إ راعردددو دون ال وعدددد  الت  دددية لم دددلية ااشددد وص الدددذحن ح  دددعون لردددو حادددب أن حتدددققرو 
ال والدددعين للراربدددة مددد  إمقدددو ه  ب ريادددة هدددذا ال يددد  بواسدددطة طقيدددب فيددد  طقدددي لألشددد وص 
 ح رو ونه وان الت   

ال والدد  للراربددة فددي مكددال هددذه اليددوأو لدديس لدده م ددلية فردحددة مقوشددر  فقددد   ددن المتددرع برددوفير 
ال دددمونوو الالزمدددة لددده والردددي تاعلددده بم دددأى  دددن وجدددوع أالدددرا   تددديمة لددده كمدددو ى دددرو المدددود  

ية العومدددة ال رنتدددي م دددوع التددد   اككدددر مدددن تاربدددة دون م دددلية مدددن جدددونون ال ددد 209/17
 .(1)فردحة مقوشر 

فولقدددونون حميدددا بدددين الرادددو ا الطقيدددة والرادددو ا الردددي لددديس لردددو اي هددددل  ال دددي ف دددي ىولدددة    
اابيو  الري حر  إ را هو بدون ةوحة  ال ية مقوشر  فذن متركمر القيث ح دون متدؤوأً ىردن ولدو 

 لك  ن ال و  ال و   للقيث  لن الت   ال وال  له.ل  ح د    ه مطأ و 

كمددو وندد  القددونون  لددن مقدددأ العددوح  فددي ىولددة  دددم و ددود م ددلية لل والدد  للراربددة ىيددث    
 ة الراو ا الري تاري دون فوعد  فردحة مقوشر  لل وال   لن أنه في ىول 209/15ن ع المود  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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د. ميمد  قد الغرحب ح الراو ا الطقية والعلمية وىرمة ال يون الاتدي لألنتون ح د اسة مقو نة ح الطقعة  -1
 .98:ص1989ااولنح 

ح  لل وال   مو تعرض لده وهدذا الرعدوح  للراربة فذن القوع  بولراربة ملام ان ح    مقلغ كرعو 
ميدددددد بقددددرا  مددددن وزحددددر ال ددددية بيددددد أج ددددن فددددي التدددد ة الواىددددد  بمقلددددغ  تددددرون ألددددف فرانددددك 

وه ذا تقرر ل و ممو تقدم أن اسوإ  دم متدرو ية هدذه الرادو ا هدو أن هدذه الرادو ا .(1)فرنتي
اربدة( أي م دلية تر  دون توافر ج د العدال  لتد   موالد  للراربدة كمدو لديس لده )ال والد  للر

ش  ية فيرو إأ أن مترع ا وز هذا ال وع من الراو ا إ ا كون المرح  في ىولة مطدر  ولد  ح  د  
الرادو ا  لدن ان تردوفر  معه العقوجير وطرا العال  الرقليدحة المروفر  ىيث أ دوز ا درا  مكدال هدذه 

الرالو  فال ت ون هدذه في  لك  الن الت   ميال الراربة وبع ته اي في ىولة  دم توافر هذا 
الراربددة مقوىددة وح  دد  القددوع  بولراربددة للمتددؤولية الا وعيددة  لمددوً أن انعدددام  الددو  التدد   ميددال 
الراربة هو الع  ر الكوني من   وصدر الدركن المدودي لارحمدة إ درا  الرادو ا الطقيدة ))وان دو ت وول دو 

وأ نر وولده و لدك ى دراً  لدن   الو  الت   ميال الراربة (( في لمقيث الكوني فير  الر دوع اليده
  دم الر را .

 ال رع الكوني

 الق د الا وعي

 رحمدددة ا دددرا  الرادددو ا الطقيدددة أ تقددد  إأ  مدحدددة فيادددب أن حردددوفر الق دددد الا دددوعي ول دددن مدددو    
المق دددود بولق دددد الا دددوعي ؟ حعدددرل الق دددد الا دددوعي بأنددده أن دددرال اا اد  الدددن التدددلوك الم دددون 

فدي القدونون مد  و دي بولمالبتدوو الردي حرطلدب هدذا ال مدو   إىوطرردو  لارحمة كمو وص ه نمو  رو
مددن جددونون  33و رفدده المتددرع العراجددي فددي المددود   .(2)بولتددلوك فددي سددقيال أن تر ددون بدده الارحمددة

بأنه)تو يده ال و ددال إ ادتده الددن ا ت دوا ال عددال الم دون للارحمددة  1969لتدد ة  111العقوبدوو  جد  
 (3)نرياة  رحمة أمرى( الع وجعع أو أي هودفوً نرياة ال رياة الارمية

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .369ح ص2012لق ون و الطقعة ااولن ح-د.  لي   وم ة نح المتؤولية الاااعية للطقيب ح بيروو -1
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 .38م ح ص1988هد 408العمد وأوصوفه الم رل ةح بغداد ح  د. سل  مربة ح القرال -2

 .1969لت ة  111جونون العقوبوو العراجي  ج   -3

ح ر  من  لك ان الق د الا دوعي حقدوم  لدن    درحن وهمدو العلد  واإل اد  ىيدث حادب لريقيدا    
ا ادتدده الددن  الق ددد الا ددوعي ان ح ددون ال و ددال  ددول  بوافعددود المودحددة الم ونددة للارحمددة وأن نرياددة

تيقيددا ال ريادددة اإل راميدددة  الرددي وجعدددع او اي نرياددة  رميدددة أمدددرى ا ت ددوا هدددذه اافعددود جوصدددداً 
 .(1)ةيرهو كارحمة العمد القرال والترجة

وفددي تطقيددا  لددك  لددن الراددو ا الطقيددة ح فددأن الاددون ىرددن حتددأد حاددب أن ح ددون  ولمددوً بوافعددود 
الم ددون لرددذه الارحمددة وان حعلدد  ب طددو   التددلوك  لددن اليددا الددذي حيميدده القددونون وهددي ال طددو   
 لددن ىيددو  ال والدد  للراربددة وان ح ددون  ولمددوً بأنعدددام  الددو  الما ددي  ليدده ح فددذ ا كددون الطقيددب او 

المع ددوي ممكددال فددي شددركة جددد تددوافر لدحدده ا رقددود )مدد  أسددقوا مو قددة لرددذا اا رقددود( بددأن  التدد  
 ال وال  للراربة جد  الن بذ را هو فال ح ون الق د الا وعي مروافراً لدحه.

فدددي صدددو   الرادددو ا الطقيدددة وحادددب أن تراددده ا اد  الادددوني الدددن المتدددوإ باتددد  الما دددي  ليددده    
اأصوبة ب وحروإ معدين ىدود كدون الما دي  ليده  عرفة مدى تأ ير ليتع بق د العال  وأنمو بق د م

كقيددر أم صددغير او حعددوني مددن أمددراض أمددرى ح فددذ ا تيقددا موتقدددم أي معرفددة القددوع  بولراربددة بأفعددود 
الم ونة للارحمة )التلوك اا رامي(ومطو   هذا التلوك  لن التد   ميدال الراربدة وكدون  دول  

ولية   وعية سوى تيقا نريادة  رحمدة الدذي كدون حرمدي الوصدود بعدم  الو ه هذا اامير تيقا متؤ 
اليردددو أو اي نريادددة  رحمدددة أمدددرىح بي مدددو ت  دددن المتدددؤولية الا وعيدددة إ ا تدددوافر  الدددو  الما دددي  ليددده 
واتارددع إ اد  الطقيددب )القددوع  بولراربددة( الددن المتددوإ باتدد  الما ددي  ليدده بق ددد العددال  وإن  

. ونرياددة (2)أو  لميددوً ل ددن هدددفرو ااسوسددي هددو  ددال  المددرح كونددع الراربددة طوبعددوً فمددر تارحقيددوً 
د  دة مطو تده ومددى تدأ يره  لدن  ردوز إ اد  الاوني الن ىقدن الما دي  ليده ب يدروإ معدين لمعرفدة 

 الم و ة كمو لوكون الما ي  ليه م وبوً بواحدز وحاري الطقيب امرقو او وتاو ا  لن  لن  روز

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .150أ.د.  لي ىتين ملف وأ.د. سلطون التووي ح الم د  التوبا:ص -1
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د. أىمد شوجي  مر أبو مطدو  ح القدونون الا دوعي والطدب اليددحث د اسدة تيليليدة مقو ندة لمتدرو ية نقدال  -2
 .138:ص1986القترحة ح دا  ال ر ة العربية ح ع اا  و    وز 

الم و ة لمعرفة مدى تأ ير  روز الم و ة في الو  أصدوبره بواحددز فلدذلك حعدد مدن الرادو ا الطقيدة  
 .(1)من جونون العقوبوو ال رنتي 223/8الري تق  تيع طوعلة المود  

الراربددة وان ح ددون  إ  تتددررط هددذه المددود  لقوىددة الراددو ا الطقيددة الددرو   إ الددو  شدد   ميددال   
 ذا دددددوافر هددددة وإ ا تددددا أو الم ليددد الو اً ىراً وواالح وصرحح وان ح ون صود اً  ن صوىب الي

ح ددون الطقيددب جددوع  بولراربددة فددي ىددال مددن متددؤولية وأ حعرقددر الراربددة  الرالددو  فددي ال رالددية أ دداله
وحريقدا متدؤولية الطقيدب   وعيدوً . مارمة وبع ته اي   د  دم توافر الرالو  تعرقر الراربة  رحمدة 

إ  تعرقر الق د الا وعي )الركن المع وي(    ر الرو ي وهوم لريقيا متؤولية الطقيب  دن  رحمدة 
الراددو ا الطقيددة العمدحددة إ  بدددون تددوفر هددذا الق ددد أي   ددد اتاددوه إ اد  الطقيددب الددن جيددوم افعولدده 

ح العمدحة ول  ده وجد  اهمدود أو   وندة   دد  الارحمةنرياة دون ان تراه ا ادته الن تيقيا  المودحة
  لك أ حتأد الطقيب  ن الارحمة العمدحة وانمو  ن  رحمة ةير العمدحة.

 المطلب الكوني

  قوبة إ را  تاو ا طقية

 لددن  لقددد أبوىددع أةلددب الرتددرحعوو ا ددرا  الراددو ا الطقيددة  لددن الددرة  مددن مطو ترددو ااسددرك وعية  
صددددية اانتددددون القدنيددددة وال  تددددية ح ةيددددر أن هددددذه اأبوىددددة لدددد  ت ددددن مطلقددددة وانمددددو  ددددو و مقيددددد  
بمامو ة من ال مونوو تعد بمكوبة االرااموو القونونية تق   لدن  دوتا اأشد وص القدوعمين بدذ را  

امددوو هددذه الراددو ا الطقيددةح وحررتددب  لددن  دددم اىرددرام التدد   القددوع  بولراربددة الطقيددة لرددذه األرا 
القونونية الملقو   لن  وتقه جيوم متؤوليره الاااعية )كمو مقدين  لدك( و لدك لريوحدال فعدال الرارحدب 
الددذي حقددوم بدده المياددوا مددن فعددال متددروع حقييدده القددونون الددن فعددال ةيددر متددروع حارمدده القددونون 

 وحعوجب  ليه.

  دددددددددددددددددر في الن بعو ليه فأن و سول نر وود في هذا المطلب  قوبة إ را  الراو ا الطقية ونتي
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أن ح طقا  لن الراو ا الطقية  د  نقدين موجدف ال  وص من جونون العقوبوو العراجي الذي حم ن   
 المترع ال رنتي الذي ت وود الراو ا الطقية و قوبررو بت ال م  ال.

فدي كروبده الكولدث تيدع تتدمية  1996لتد ة  111ىيث ت وود جونون العقوبوو العراجي المرج     
وسددالمة بدندده فددي الاددراع  الواجعددة  لددن ااشدد وص ح القددوا ااود للاددراع  الموسددة بييددو  اانتددون 

  لن انه : 412ف ال  ولث م ه )الارم وال را واأحذا  العمد( ىيث ن  في المود  

مددن ا ردددى  مددداً  لددن فمددر باددرم أو ب ددرا أو بددولع ف أو بولع ددن مددود  الددو   أو بذ ت ددوا  -1
أي فعال فمر م ولف للقونون جوصداً اىدا   وهة متدردحمة بده حعوجدب بولتدان مدد  أ تاحدد  لدن 

  تر س ة. ممتة

وتروفر العوهوو المتردحمة إ ا نتأ  ن ال عال جط  أو أن  ود   دو مدن أ  دو  الاتد  أو بردر    
 ددا  م دده أو فقددد م  عردده أو نق ددرو أو   ددون أو  وهددة فددي العقددال أو تعطيددال أىدددى اليددواإ تعطدديالً  

  .كليوً أو  اعيوً ب و   داعمة أو تتوحه  تي  أ حرالن زواله او مطر ىود  لن الييو

وت ون  قوبدة التدان مدد  أ تاحدد  لدن سدق  سد واو أو بدوليقس إ ا نتدأو  دن ال عدال  وهدة  -2
   .(1)متردحمة دون أن حق د الاوني إىدا ه

( م رددو ان كددال مددن أىددد   وهددة متددردحمة لمددر 1) بددين المتددرع فددي الدد   المرقدددم مددن فقددر    
للقددونون وج ددد أىدددا  هددذه باددرم أو الددرا أو بأ طددو  مددود  الددو   أو ا ت ددوا أي فعددال م ددولف 

العوهدددة حعوجدددب بولتدددان مدددد  أ تاحدددد  لدددن ممتدددة  تدددر سددد ة ح  ددد  حقدددين ىدددوأو تيقيدددا العوهدددة 
المتردحمة إ ا بين ان العوهدة المتدردحمة تريقدا إ ا نتدأ ال عدال جطد  أو أن  دود   دو مدن أ  دو  

   .الخ.... اعيوً  أو كليوً  تعطيالً  اليوإ أىدى تعطيال أو الات  أو   ون او  وهة في العقال

ونددرى صددعوبة تطقيددا ندد  هددذه القددوى  لددن القددوع  بولراربددة إ ا ح ددد  ان حق ددد الطقيددب القددوع     
 ذه دددددأي بق د العال  وه بولراربة أىدا  العوهة لمتردحمة إ  أن الراو ا أمو أن ت ون  ال ية



(28) 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1996لت ة 111جونون العقوبوو العراجي  ج   -1

 ت ون مقوىة أو ان ت ون ةير  ال ية)العملية( وهذا إمدو ان ح دون بق دد إ درا  تاربدة  دحدد  ةيدر
الكونية الذي  وجب  لدن كدال  ال ية أو تيقيا الم  عة المودحة للقوع  بولراربة و لك بع س ال قر  

من أىد  العوهة المتدردحمة لمدر بولتدان لمدد  أ تاحدد  لدن سدق  سد واو او بدوليقس إ ا أنتدأ 
إ  حم دن ت دييا ند  هدذه ال قدر   لدن  ن ال عال  وهدة متدردحمة دون أن حق دد الادوني إىددا رو و 

   أن المردد  هددو تيقيددا القددوع  بولراربددة إ ا تيقددا ال رياددة اا راميددة أي العوهددة إ  ح ردد  مددن الدد
ال رياة)العوهددة ( أحددوً كددون ال عددال الددذي أدى الددن أىدا ددة إ ا كددون هددذا ال عددال م ددولف للقددونون سددوا   

 دا  دددددددددددددددددوان ل  حق د الاوني )القوع  بولراربة( إى كون ال عال الرا أو  رم أو للراربة...الخ.

 العوهة .

أمو المترع ال رنتي الذي ت وود الراربة الطقية و قوبة إ را هو بت ال م  دال إ  ن دع المدود     
ال قددر  ااولددن مددن جددونون ال ددية العومددة  لددن أندده )حعوجددب بددوليقس مددن سددرة أشددرر الددن  209/19

 ال ة س وو والغرامة من أ  و  تر الدف الدن  تدرحن ألدف فدرنا أو بأىددى هدوتن العقدوبرين كدال مدن 
بدددذ را  أو أشدددررك فدددي إ دددرا  الرادددو ا الطقيدددة  لدددن كدددوعن بتدددري بددددون ى دددود  لدددن  الدددو ه  جدددوم

مدددن القدددونون اليدددولي او جدددومن  209/10والمدددود   209/9بولتدددرط الم  دددوص  ليددده فدددي المدددود  
 .(1)بذ را هو بعد سيب  الو ه(

ون ددع فددي ال قددر  الكونيددة  لددن اندده )حعوجددب بولعقوبددوو الم  ددوص  ليرددو فددي ال قددر  التددوبقة كددال    

/ 209و  209/4ش   حاري او حتررك في إ را  الرادو ا الطقيدة بم ولل دة ال  دوص المدواد 

فدددي ال قدددر  ااولدددن  لدددن انددده  20/ 209(ون دددع المدددود   209/9وال قدددر  ال دددر  مدددن المدددود   6

ألدددف فرندددك أو  100فأل فرندددك الدددن  6ن شدددرري الدددن العدددوم والغرامدددة مدددن   حعوجدددب بدددوليقس مددد

إىدى هوتين العقوبرين كال من ا رى أو شو ك في إ را  اابيو  الطقية بدون ى دود  لدن الدرأي 

 اأسرتو ي 
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.ون ع في ال قر  الكونية م ده (1)من القونون اليولي 209/12للا ة الم  وص  ليرو في  المود   
روط ددددددددددددددددددددددددد لن  او العقوبوو ل ال من حاري أو حتو ك فدي إ درا  اابيدو  الطقيدة الم ول دة للت

اليولي والري ت   ال قدر   من القونون 209ااولن والكونية من المود الم  وص  ليرو في ال قرتين 
أىدد للعدحدد مدن الرادو ا الطقيدة بددون تدوافر م دلية فردحدة  إم دوعولن م ده  لدن أنده أ حم دن اا

مقوشددر  وأ حتددررط ىدددو  نرياددة إ راميددة معي ددة بددال تددر  الارحمددة وحتددأد   رددو الاددوني ىرددن ولدد  
المتدرع فدي تلدك اليولدة حادرم التدلوك القيدث المدؤدى مقوشدر  الدن   مة الر  للمرح  انحررتب 

ىدو  ال ر  فرذه الارحمة تعرقدر مدن الادراع  ال طدر ولديس الدر  أو مدن  دراع  الرعدرح  لل طدر 
 ن  لمدوً بأنده جدد م د  لراربدة طقيدةفولت   حم ن أن تارى  ليه الراربة الطقية وحتر يد م ه دو 

 ب دروإ ااصدوبة فدي مرمكدال الدر  ىددو  لل طدر معرالدوً  كدون الرادو ا لرلدك م دو ه ا  دو  ول  ه
 ادا أو  وهددة او ال در    ددوي فمدر مكددال الوفددو  فولمتدرع حاددرم التدلوم الددذي ح تدأ جددد اً مددن  أو

العوامددال ليدددو  الددر  ان أم ددوع شدد   للراربددة  ةدد  إ ادتدده ت ددون ميوطددة بددول طر ولددن تلددك 
يددة وفددي ىولددة ىددو  نرياددة لارحمددة مرمكلددة فددي او إحاوب الرادو ا تع ددي اأىرمددود أي ال رياددة سدلقة

التددد   المع دددوي حتدددأد  دددن  رحمدددة الادددرم العمددددي ان إ ادتددده جدددد  ااصدددوبة فدددأن الطقيدددب أو
ان ددرفع الددن مطلددا اإلحددذا  بولتدد   موالدد  للراربددة دون إ ادتدده ول ددن إ ا ىددد ع الوفددو  نرياددة 

لادوني  دن  رحمدة القردال العمددي اصوبة ب يروإ كأ ر مررتب  لن إ را  الراربدة فدال م دن سدؤاد ا
ان إ ادتدده لددد  ت  دددرل إلددن إزهدددوا  وم الما دددي  ليددده وإنمددو أن دددرل لمدددو سددقا القدددود الدددن مطلدددا 

 .(2)اإلحذا  لذلك فأنه حتأد  لن أسوإ القرال المرعدي وتطقا  ليه العقوبة ااشد

 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



(31) 
 

وهو  أي اللا ة اأسرتو حة ليموحة ااش وص ال والعين للراو ا الطقية وهذه اللاون حقدم اليرو متروع  -1
روع القيث إأ بعد الرأكد من توافر شروط معي ة أهمردو أن القيث إأ بعد القد  في ت  يذه وأ تايا اللا ة مت

 .209/9حر  تق ير ال وال  للقيث وأن حر  الي ود  لن  الوعه طققوً للمود  

ميمددد  قددد الغرحددب ح الراددو ا الطقددة والعلميددة وىرمددة ال يددون الاتدددي لألنتددون ح د اسددة مقو نددةح الطقعددة  -2
 .98:ص1989ااولن ح 

ي ود  لن ا الو  التد   الدذي ح  د  للراربدة تقدوم  لدن أسدوإ ىرمدة لذلك فأن الرو   ال   
 تدد  اأنتددون وحاددب أن ح ددون المددرح  جددد  الددن صددراىة  لددن الرعدددي الددذي سددول حقدد   لددن 

 .(1)سالمره الع وحة
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 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .ح الم د  التوبا قد القود  اليتي ي  -1

 ال وتمة والروصيوو

الراو ا الطقية في أمطر مدو حم دن أن حرعدرض لده ال تدون أ  دو  او بم وسدقة تلقيده ال دمدة الطقيدة    
ان الراربددة تر دددمن أككدددر مدددن الم دددوطر وتيرمدددال ال تدددال وتيرمدددال ال ادددوم ح ولمدددو كوندددع الراربدددة 

و تدددد التدد   ال والددد  لرددو فمدددن ه ددو أصدددقيع الرادددو ا  الطقيددة ت طدددوي  لددن المتدددوإ بييددو 
حر وهذا حرعو ض م  ىرحدة القيدث العلمدي الدذي أصدقيع الدرو    الميوطة ب كير من الميو الطقية

  رددو فدي سددقيال الريقددا مدن فعوليددة الدوحددة الادحدد  حددر  تاربررددو  لدن  تدد  اأنتددون  ىرميدة أة ددن
ولقد أمرلف ال قه بتأنرو بن مؤحد ومعدوض لردو ول دن موجدف الق دو  كدون واالديوً مدن القداحدة وهدو 
الددرف  الرددوم مددن ح ددون  تدد  اانتددون ميددالً للراددو ا . والراربددة الطقيددة هددي  الجددة  ال يددة أطددرل 

 ددلية العومددة المرمكلددة فددي تارحددب اأدوحددة للي ددود  لددن دوا  ومقوومددة ال يروسددوو مرعو الددة فولم
واامدددراض المعدحدددة ترعدددو ض مددد  م دددلية المدددرح  المرمكلدددة فدددي  ددددم المتدددوإ بتدددالمره القدنيدددة 

 وت ومله الاتدي وكذلك  دم إم و ه لراو ا طقية ليس له فيرو أي م لية مقوشر  . 

ي حرةددب فددي الروصددال الددن كتددف دوا  ال ددوحروإ  ددن طرحددا وم ددلية القوىددث او الطقيددب الددذ   
الرارحددب لييقددا كتددف طقددي  لمددي ح تددب اليدده ترعددو ض الددن ىددد مددو مدد  م ددلية المددرح  الددذي 

  ةب في الت و  دون إم و ه لعمليوو تارحب الدوا  معين جد ت تال وجد ت اح .

ن اليددوأو أ م ددن وب دد ة  ومددة فمددن ال ددعب الروفيددا بددين أطددرال هددذه العالجددة ف ددي ككيددر مدد   
المددرح  المتددو ك فددي الراربددة ىرحددة  فدد  او جقددود المتددو كة فيرددو لددن المددرح  حددؤتمر بددأوامر طقيددة 

مدن ان  ف ده المتدو كة فدي الراربدة العال يدة وحرق   الرعليموو الطقية وجدد حعردري المدرح  ال دول 
 سول حؤدي الن اهمود الطقيب في  ال ه واامر وع  ن العونية به .
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رح  حددؤمن تمومددوً أن شدد و ه فددي حددد اهلل وفددي حددد الطقيددب الددذي حطلددب م دده ال  ددوع للراربددة المدد   
الطقية ح وللطقيب م لية فعلية في أن حعطيه المدرح   الدو ه بولموافقدة  لدن إ درا  القيدث الطقدي 
وبولرولي فال  اب ان حمدو إ الطقيدب  ليده بعد  ال دغوط وأ ح دون ميوحدداً أ  دو   مليدة الرق دير 

كون اامر كذلك فأن م دلية المدرح  ت  د  بعد  التدي  لم دلية الطقيدب ومدن ه دو ح تدأ وإ ا  
 الرعرض اليقيقي مو بين م لية المري والطقيب.

وه دددو حكدددو  الرتدددو د مدددو الدددذي ح دددمن  ددددم ال دددغط  دددال إ اد  المدددرض وح دددمن كدددذلك ىيودتددده    
 وموالو يره أ  و   ملية الرق ير . 

ا م   لن مترو ية الراو ا العال ية الري ح دون المدرح  م دلية  وإ ا كون ال قه والق و  جد   
فردحة مقوشر  فيرو فأنه أ حقوم للطقيب أن ح رقر اسلوبوً  دحد للعال  لمارد الراربدة ومردن مدولف 
 لددك و قددع  ليدده المتددؤولية الا وعيددة ول ددن ىرحددة الطقيددب فددي أمريددو  الوسدديلة العال يددة لمرح دده 

ية واليقوا الرعيتية الري كل رو القدونون لده ول دن تيدحدد هدذه المتدؤولية تعرقر من المقودا ااسوس
 ول  رو ممن صمي  القوا د الري تي   مر ة الطقيب .ليس من أمر وص القونون 

ولمددو بوتددع هددذه القوا ددد بطقيعررددو مرطددو   ومرغيددر  وأصددقح ال وصددال دجيددا للغيددة بددين اليرحددة فددي    
اسددلوا  دحددد للعددال  وال ددي حدددمال فددي أطددو  الرارحددب فقددد إمريددو  وسدديلة العددال  وبددين امريددو  

 أصقح القوالي الم وط به ال  ال في تلك الق ية هو الطقيب القوع  بولرق ير.

و ة  ان بع  الرترحعوو جدد والدعع بعد  ال دمونوو وأشدررطع الموافقدة ال روبيدة اليدر  جقدال    
أن تلدددك الموافقدددة مدددن ال وىيدددة م دددوع الراربدددة والرق دددير الواالدددح المتدددر ير فدددأن تلدددك الموافقدددة فددد
 ال علية ت ون في ككير من اأىيون ةير مطوبقة لليقيقة من زاوحرين .

ااولن: الرعو ض ال تقي بين م لية المرح  وم لية الطقيب والذي حرمكال في ال دغط المع دوي 
 الواج   لن المرح  بذ رقو  أن ش و ه في حد المرح  كمو حعرقد ف توا و ا ه دون معو الة.

الكونيددة: أن الطقيددب فددي ككيددر مددن ااىيددون ح ددون ةيددر ميوحددد أ  ددو   مليددة الرق ددير ىيددث حددر  تاوحددد 
 المرح  بولمعلوموو ةير ال ييية الن ىد كقير موصة الم وطر المروجعة من الراربة .
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لددذلك حاددب  لددن المتددرع أن ح دد  ال ددمونوو الرددي ت  ددال ىيددو  الطقيددب ا  ددو   مليددة الرق ددير    
المددرح  و دددم تددو ره بولطقيددب المعددولا سددلقيوً وإحاوبيددوً أ  ددو  ات ددو ه جددرا  جقددود أو  فدد  وأسدرغاللية 

المتو كة في القيث الطقي وإ ا كون  لن المترع أن ح  ال اليموحة للتد   الطقيعدي فيادب أن 
 أ حقف ىار  كر  أموم تقدم العل  الذي حتعن إأ تيقيا  ن أل  اانتون.

 مي  الرترحعوو الري ت ق  موالوع الرادو ا الطقيدة كدال  دد  سد واو وحاب أن حعود ال قر في    
 ىرن حر  الروفيا مو بين هذحن اا رقو حن المرعو الين ونين من  ونق و نوصي المترع العراجي:

تتدددرح  مدددوص حددد ق  سدددير الرادددو ا الطقيدددة  التدددير  لدددن نردددا المتدددرع ال رنتدددي وهدددو أصددددا  -1
 ن تدوفر اليموحدة الالزمدة افدراد المارمد  مدن هدذا ال دوع مدن الدواعية و لك لعاا القوانين اليولية 

الممو سددوو الطقيدددة ال طيدددر   لدددن أن حدددر  إ دددود  ال قدددر فدددي هدددذا الرتدددرح  كدددال ممتدددة سددد واو لدددن 
ه الادحدد كدال حدوم كدال  لدك للر  يدف مدن القيث العلمي الطقي في تطو  وتغير داع  ومتدرمر وحأتيد

اللدد  ومعونددو  المرالددن ولي دد  الرددوازن بددين تقدددم القيددث الطقددي وفددي  او الوجددع تددوفير اليموحددة 
 الالزمة للت   ال وال  للقيث العلمي.

الرو   جيدوم المتدرع بريدحدد والدقط المتدؤولية الاااعيدة المررتقدة  لدن إ درا  الرادو ا الطقيدة  -2
فعددال المتددرع ال رنتددي و لددك مددن مددالد والدد  ن ددوص  قوبيددة موالددعة لددردع  بطرحقددة دجيقددةح كمددو

امددالد ب ددال الددوبط مددن الددوابط المتددرو ية  لددن صدددى و ددوا أجددرا  المتددرع بقيددوم المتددؤولية 
الاااعية لألش وص المع يين في  مي  اليوأو الري حكقع فيرو إ را  الراو ا الطقية بطرحقدة ةيدر 

 را أ راترو أو الممكلين التر يين.مترو ة ل وليرو أو ليتوبرو من ط
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 جوعمة الم ود 

 القرفن ال رح :

 أوًأ: ال رب:

ح دا  اليومدددد لل تدددر والروزحددد  ح اا دنح 1بدددوب ر التددديخ ح المتدددؤولية القونونيدددة للطقيدددب ح ط -1
2002. 

ميمددددد ىتددددين م  ددددو  ح المتددددؤولة الطقيددددة ح كليددددة اليقددددوا  ومعددددة اأسدددد  د حة ح م تددددأ   -10
 المعو ل اأس  د حة ح  الد ال ري وشركوعه ح بدون طقعة.

سددمير   وحددد الحددوو ح  مليددوو ونقددال وز ع اا  ددو  القتددرحة بددين التددرع والقددونون ح م رقددة  -11
 .1999دا  الكقوفة لل تر والروزح  ح  مون ح وسط القلدح  مو   اليايري ح 

فدي الدال اأتاوهدوو الطقيدة اليدحكدة  مر د صالم أىمد ح اليموحة الا وعية للاتد  القتدري -12
 .2002ح دا  الاومعة الادحد  لل تر ح القوهر  ح 

ليح المتددددؤولية الا وعيددددة لألطقددددو   ددددن اسددددر دام ااسددددوليب  ددددو د. ميمددددد  قددددد الواهددددب ال -13
 م.1997ح 1المتريد ة في الطب والاراىة ح دون دا  ال ترح ط

ب اليدددحث ح دا  ال ر ددة العربيددة لل تددر أىمددد شددوجي أبددو مطددو  ح القددونون الا ددوعي والطدد -14
 .1999والروزح   ح 



(34) 
 

ميمددد  قددد الغرحددب ح الراددو ا الطقيددة العلميددة وىرمددة ال يددون الاتدددي لألنتددون ح د اسددة  -15
 .1989ح 1مقو نة ح ط

 .2012ح 1لق ون ح ط – لي   وم ة ن ح المتؤولية الاااعية للطقيب ح بيروو  -16

 م.1988هد ح 408د أوصوفه الم رل ة ح بغداد ح د. سلي  ىربة ح القرال العم -17

أىمددد شددوجي ح  مددر أبددو مطددو  ح القددونون الا ددوعي والطددب اليددد  ح د اسددة تيليليددة مقو نددة  -18
 م.1986لمترو ية نقال وز ع اا  و  القترحة ح دا  ال ر ة العربية ح 

ح المتددؤولية 1  ين ح ددمررمنددو ي نددوهيح المامو ددة المر   ددة فددي المتددؤولية القونونيددة لل -19
 .2004ح 2لق ونح ط –الطقية ح م تو او اليلقي اليقوجية ح بيروو 

 32أسومة  قد اهلل جوحد ح المتدؤولية الا وعيدة لألطقدو  ح دا سدة مقو ندة ح دا  ال ر دة العربيدة ح  -2
 م.2033هد ح 1423شح  قد ال ولا  روو ح 

 .300مطقعة م رقة ال يوبة ح صح أى وم الاراىة الطقية ح الت قيطيد. ميمد م رو   -20

ح متدددؤولية ااطقدددو  والادددراىينح المدح دددة فدددي الرتدددرح  الم دددري  براشددديد. ىتدددن زكدددي اأ -21
 والقونون المقو نح القوهر  ح دا  ال تر الاومعوو الم رحة ح بدون تو حخ وطقعة.

ح د اسدددة   قدددد القدددود  اليتدددي ي ابدددراهي  مي دددوظ ح الرادددو ا الطقيدددة بدددين اابوىدددة والريدددرح  -22
 .2009مقو نةح دا  ال ر ة العربية ح 

سددرير الم ر ددر ح متددؤولية المدح ددة فددي الراددو ا الطقيددة فددي الددو  جوا ددد المتددؤولية لمدح ددة  -23
 .1990ااطقو  ح دا  ال ر ة العربية ح الطقعة ااولن ح 

 .55ص:1962ح  الرابطة مطقعةح 1طح  القدحر ال رحح  هموم ابن -24

 .22ص:1993ح اأولن الطقعةح  القل  دا ح  دمتاح وفقره أدبه الطقيبح التقوةي زهير. د -3
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ح الاددا  ااود حم تددو او للمرر ددينتوفيددا ميددر اهلل ح مامو ددة مر   ددة المتددؤولية القونونيددة  -4
 .2004لق ون ح الطقعة الكونيةح  -اليلقي اليقوجية ح بيروو

 .1973لق ون ح  –ية ح بيروو ح الدا  الاومع4أبن م قو  ح لتون العرا ح ط -5

ح بددون دا  1994ميمد  قد الغرحب ح شرم جونون العقوبوو ح جت  العدوم ح الادا  ااود ح  -6
 ال تر.

ش 22سعيد سول  الاوحلي ح مدمال لد اسة القونون الددولي واانتدونيح دا  ال ر دة العربيدة ح  -7
 .2002 قد ال ولا  روو ح جوهر ح  –

د.  لددي ىتددين ملددف ح سددلطون  قددد القددود  التددووي ح المقددودا العومددة فددي جددونون العقوبددووح  -8
 العوتك ل  و ة ال روا ح القوهر  ح توزح  الم رقة القونونية ح بغدادح بدون طقعة.

م يدددر  حدددوض ى دددو ح متدددؤولية المدح دددة لألطقدددو  والادددراىين فدددي الدددو  الق دددو  وال قددده ال رنتدددي  -9
 .2008ح 1شو ع سوتير اأس  د حة ح ط 30ر الاومعي ح والم ري ح د  ال  

 الرسوعال واأطو حح::  ونيوً 

نو حمون وفيا ح ميمد أبو مطر ح الراو ا العلمية  لن  ت  اانتدون ح د اسدة فقريدة مقو ندةح  -1
 .4ح ص2011 سولة مقدمة الن كلية الترحعة ولقونون ح الاومعة ااسالمية في ةا ح 

 اشدددح نقددوم القددونون ليموحددة  تدد  اانتددون أطروىددة دكرددو اهح  ومعددة  ددين ىقيقددة سدديف سددول   -2
 .2005شمس ح 

  ولكوً: الماالو والدو حوو:

د. ميمددود ميمددود م ددط ن ح متددؤولية ااطقددو  والاددراىين الا وعيددةح بيددث فددي مالددة لقددونون  -*
 ح العدد ااود ح الت ة الكونية  تر.1948واأجر ود ح 

  ابعوً: اأنررنع:



(37) 
 

 :نقاًل  ن الموج   المتيقح  لي بن مولد. د -*

  WWW. Alnoshaigh – is lamilight 

 

     


