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 ملخص:

اإلنسان في كل جانب، والمحافظة على النفس البشرية من الضرورات كثرت في المجتمع األخطاء الطبية، وظهر تأثيرها على حياة 

وهي من أعظم المصالح المعتبرة، والتي جاءت األحكام الشرعية من أجل المحافظة عليها  الخمس التي أمر الشارع بحفظها،

قد كالجراح مثالً أو هددت باالنتهاك فوعدم التفريط فيها، حتى وإن لم تنتهك هذه المصلحة كاملة بالفوات وإنما تنتهك جزء منها، 

سنت الشريعة أحكاماً تكفل عدم المساس بها، وقد يصاب اإلنسان بالمرض ويضطر إلى البحث عن العالج المناسب لما أصابه، 

ي دومن هنا  تكون العالقة بين المريض والطبيب، ومحافظة األنسان على صحته من األهداف التي جاءت الشريعة بها قبل أن تنا

بها القوانين الوضعية، وعلى الرغم من أن الطب مهنة إنسانية، إال أنها من المهن الخطيرة، وذلك بحسب ما يترتب عليها من 

أخطاء تمس الحياة اإلنسانية بشكل مباشر، ومن أعظم المصالح المعتبرة في الشريعة، وفي هذا البحث المختصر الموسوم بعنوان 

ين باهلل بمعنى األخطاء الطبية وأنواعها، وسأقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث، وكل مبحث يندرج األخطاء الطبية، سأبدأ مستع

تحته عدة مطالب، مبين في هذا البحث التعريف بالخطاء الطبي لغة واصطالحا، واألصول التي ينبني عليها الخطاء الطبي، 

والمسؤولية الجزائية للخطاء الطبي وأنوع األخطاء الطبية التي والمسؤولية المدنية للخطاء الطبي ومعنى المسؤولية وأقسامها، 

من جنس العمل والتي ليست من جنس العمل، واآلثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحاكم المختصة بالنظر فيها، وبيان الطبيب 

 ئية مع ذكر تطبيق قضائي على ذلك.الجاهل والحاذق في ذلك والمحاكم المختصة بالنظر في المسؤولية المدنية واآلثار الجزا

 مسؤولية الطبيب الفقهية والجنائية.  ،أثر الخطاء الطبي ،جناية الطبيب ية:الكلمات المفتاح
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Medical Mistakes (According to the Saudi Health Professions Practice Law No. (M/59), 

Dated 4/11/1426 AH) 

 

Summary: 

Medical errors abound in society, and their impact on human life is evident in every aspect. 

Preserving the human soul is one of the five necessities that the Legislator commanded to be 

preserved, and it is one of the most respected interests, and for which the legal rulings came in 

order to preserve it and not to neglect it, even if these are not violated. The interest is complete in 

loss, but a part of it is violated, such as a surgeon, for example, or threatened with violation. Sharia 

has enacted provisions that ensure that it is not violated, and a person may fall ill and have to 

search for appropriate treatment for what has befallen him, and from here the relationship between 

the patient and the doctor, and the preservation of human health are among the goals that Sharia 

came before it was called for by the man-made laws, and although medicine is a human profession, 

it is one of the dangerous professions, according to the errors that result from it that directly affect 

human life, and one of the greatest interests considered in Sharia, and in this brief research entitled 

Medical errors, I will start with the help of God with the meaning of medical errors and their types, 

and I will divide this research into four sections, and each topic falls under several demands. E. 

Medical error, civil liability for medical error, the meaning of responsibility and its divisions, penal 

liability for medical error and types of medical errors that are of the same type as work and that 

are not of the type of work, and the effects of medical errors and the courts competent to consider 

them, and the statement of the ignorant and clever doctor in that and the courts competent to look 

into Civil liability and penal effects with a mention of a judicial application to that. 

 

Keywords: The doctor's felony, the effect of medical error, the doctor's jurisprudential and 

criminal responsibility. 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             181  

 ISSN: 2706-6495 

 
 المقدمة:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه أجمعين.  

هللا سبببببببحانه وتعالى اإلنسببببببان وكرمه، و لب هللا سبببببببحانه المحافظة على النفس البشببببببرية، وحرم قتلها إال بالحق، خلق 

ومصلحة حفظ النفس من أعظم المصالح المعتبرة وهي من الضروريات الخمس التي جاءت األحكام الشرعية من أجل المحافظة 

مصببببببلحبة كباملبة ببالفوات وإنمبا تنتهبك جزء منها، كالجراح مثالً أو هددت عليهبا وعبدم التفريط فيهبا، حتى وإن لم تنتهبك هبذه ال

باالنتهاك فقد سببببنت الشببببريعة أحكاماً تكفل عدم المسبببباس بها، وقد يصبببباب اإلنسببببان بالمرض ويضببببطر إلى البحث عن العالج 

من األهداف التي جاءت المناسبببب لما أصبببابه، ومن هنا  تكون العالقة بين المريض والطبيب، ومحافظة األنسبببان على صبببحته، 

الشببببريعة بها قبل أن تنادي بها القوانين الوضببببعية، وعلى الرغم من أن الطب مهنة إنسببببانية، إال أنها من المهن الخطيرة، وذلك 

بحسبب ما يترتب عليها من أخطاء تمس الحياة اإلنسبانية بشبكل مباشر وقد تفضي إلى الوفاة بعض األخطاء ومن هنا تبره أهمية 

 هذا ومستعين باهلل سأبدأ ببحثي األخطاء الطبية سائال هللا التيسير والسداد في القول والعمل.موضوعنا 

 منهجية البحث:

يبره منهجية بحثي في الخطاء الطبي في بيانه وعرض آثاره ومتى يكون الطبيب ضبببببامن وغير ضبببببامن واآلثر المترتب 

 على ذلك.

 إشكالية البحث: 

ل عن الخطاء الطبي مفهومة وأنواعه؟ وأثره؟ ومتى يكون الطبيب ضبامن أو غير ضامن؟ تبره إشبكالية البحث في التسبا 

 وهذا ما سيتبين لنا في هذا البحث بإذن هللا.

 تقسيمات بحثي: تتكون من أربعة مباحث وخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.

 المبحث األول: التعريف بالخطاء الطبي وفيه مطلبان:

 بعنوان البحث مفرداً لغة واصطالحا. المطلب األول: التعريف

 المطلب الثاني: التعريف المركب للخطاء الطبي.

 المبحث الثاني: األصول التي ينبني عليها الخطاء الطبي وفيه مطلبان:

 المطلب األول: المسؤولية المدنية للخطاء الطبي:

 الفرع األول: معنى المسؤولية المدنية.

 المدنية. الفرع الثاني: أقسام المسؤولية

 الفرع الثالث: مسؤولية الطبيب المدنية عند الفقهاء.
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 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي.

 الفرع األول: المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي.

 المبحث الثالث: أنوع األخطاء الطبية وفيه مطلبان:

 تي )غير مهني(.المطلب األول: األخطاء الطبية التي ليست من جنس العمل ال

 المطلب الثاني: األخطاء الطبية التي من جنس العمل الطبي )مهني(

 المبحث الرابع: اآلثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحاكم والتطبيق.

 المطلب األول: االثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحكمة المختصة في نظرها:

 ي:  بيب حاذق.الفرع األول:  بيب جاهل، الفرع الثان

 الفرع الثالث: المحاكم المختصة في نظر المسؤولية المدنية.

 المطلب الثاني: االثار الجزائية والمحكمة المختصة بنظرها.

 المطلب الثالث: التطبيقات القضائية على األخطاء الطبية.

 الخاتمة والنتائج والتوصيات.

 

 مطلبان:المبحث األول: التعريف بالخطاء الطبي وفيه 

 المطلب األول: التعريف بعنوان البحث مفرداً لغة واصطالحا:

الخطاء لغة: الخطاء ضببد الصببواب، وأخطأ وتخطأ بمعنى وال تقل أخطيت وبعضببهم يقوله والخطأ والخا ع من تعمد ماال 

 ، وأخطأ وتخطأ بمعنى واحد (1)ينبغي وتخطأ له في المسألة خطأ

 .   (2) ُمْؤِمناً َخطَأً﴾قال تعالى: ﴿َوَمْن قَتََل 

 .(3)الخطاء اصطالحا: هو ما ليس لإلنسان فيه قصد

الطب لغة: بطاء مثلثة وأصبل الطب الحذق في األشياء، والمهارة فيها، ولذلك يقال لمن حذق بالشيء وكان عالًما به:  بيبا 

بيل التفا ل، فإن العرب تطلق بعض وتسبببتعمل مادة  ب في اللغة بمعنى سبببحر فيقال: فالن مطبوب: أي مسبببحور وهذا على سببب

 األلفاظ الدالة على السبالمة، وتستعملها فيما يضادها من باب الفأل، فسموا اللدي  سليماً، والمهلكة مفاهة، تفا الً بالسالمة والفوه،

                                                           
 (.7ج081ص ،0241/0111 ،اهيالر)مختار الصحاح  ( 1)

 .14( سورة النساء: آية 2)

 (.11ص  ،0211/0181)الجرجاني،التعريفات  (3)
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ذاك بطبي، أي  وهكذا هنا سببببموا المسببببحور مطبوبًا كما تسببببتعمل مادة  ب في الداللة على الشببببأن، والعادة، والدهر، فيقال: ما

 .(4)بشأني، وعادتي، ودهري، وهو استعمال مجاهي أيضا وقد تستعمل مادة  ب في الداللة على نية اإلنسان وإرادته 

 .(5) الطب اصطالحا: علم بأحوال بدن اإلنسان يحفظ به حاصل الصحة، ويسترد هائلها

 المطلب الثاني: التعريف المركب للخطاء الطبي:

 .(6) صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريضكل خطأ مهني صحي 

 

 المبحث الثاني: األصول التي ينبني عليها الخطاء الطبي وفيه مطلبان:

 المطلب األول: المسؤولية المدنية للخطاء الطبي:

 الفرع األول: معنى المسؤولية المدنية:

 يقال أنا بريء من مسؤوليةالمسؤولية لغة: هي حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته 

هذا العمل وتطلق أخالقيا على التزام الشببببخا بما يصببببدر عنه قوال أو عمال وتطلق أيضببببا قانوناً على االلتزام بإصببببالح 

 .(7)الخطاء الواقع على الغير هََذا اْلَعَمل 

ام الغير نتيجة إخالله بالتزوالمسبببببؤولية المدنية هي: أهلية اإلنسبببببان لتحمل التعويض المترتب على الضبببببرر الذي ألحقه ب

 .(8)قانوني أو عقدي، ويكون الشخا مسئوالً مسؤولية مدنية إذا تجاوه حدود العقد المبرم بينه وبين شخا آخر

ه 2/00/0241( بتاريخ 91وقد نا نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم)م/

خالل الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون النظام، وينتج عن هذا الخلل ضبببرر لشبببخا آخر، أن المسبببؤولية المدنية: إ

 .  (9)وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره

 الفرع الثاني: أقسام المسؤولية المدنية:

 تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية:

عن اإلخالل بما التزم بها المتعاقد، أي هي اإلخالل بالتزام عقدي يختلف باختالف ما المسببببببؤولية العقدية: هي التي تنشببببببأ 

 .(10)اشتمل عليه من التزامات

                                                           
 (.0ج 992،991، ص 0202)ابن منضور، لسان العرب ( 4)

 .(0ج14، ص0209/0112)الشنقيطي،أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها ( 5)

 .(47المادة 0241) نظام مزاولة المهن الصحية (6)

                    (.0ج200، ص)إبراهيم مصطفى وآخرونالمعجم الوسيط ( 7)

 (.40، ص0187، جوهيفعن أخطائهم )المسئولية الطبية المدنية والجزائية وتامين األ باء من المسؤولية ( 8)

 (01ص ،0241الصحية )نظام مزاولة المهن  (9)

 (011ص ، 0111عبد الرهاق أحمد، )الوسيط في شرح القانون المدني  (10)
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المسبؤولية التقصبيرية: هي التي تترتب على ما يحدثه الشخا من ضرر للغير بخطئهأ أي هي جزاء يترتب على الطبيب 

 .(11)اإلضرار باآلخرين، ويعبر عنه بالخطاء غير المشروع نتيجة إخالله بالتزام قانوني، وهو التزام يفرض عدم

 الفرع الثالث: مسؤولية الطبيب المدنية عند الفقهاء:

ذهب الحنفية إلى أن القاعدة هي أن الطبيب ال يسببأل متى لم يتجاوه الموضببع المعتاد ويعللون ذلك بأن الهالك ليس بمقارن 

التحره عنها غير ممكن، ألن السراية تبنى على قوة الطباع وضعفها في تحمل األلم، للعمل، وإنما هو بالسراية بعد تسلم العمد، و

ومبا هو كذلك مجهول واالحتراه من المجهول غير متصببببببور، فلم يمكن التقييد بالمصببببببلح من العمدأ لئال يتقاعد الناس عنه مع 

 .(12)مساس الحاجة

ورة االجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب، ثانيهما: إذن وأبو حنيفة يرى أن المسبئولية ترتفع لسبببين: أولهما: الضر

 .(13) المجني عليه أو وليه، فاجتماع اإلذن مع الضرورة االجتماعية أدى لرفع المسئولية

وذهب المالكية إنه إذا أخطاء في فعله مثل أن أعطا المريض عالج ال يتوافق مع مرضه فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر 

،وسبب رفع المسئولية عندهم هو إذن (14)فذلك خطاء يكون على العاقلة، وإن كان مما ال يحسن وغر نفسه فعليه العقوبة من نفسه

الحاكم أوالً وإذن المريض ثانياً، فإذن الحاكم يبيح للطبيب االشبتغال بالتطبيب، وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما 

 .(15)اإلذنان فال مسئولية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن أو يخطع في فعلهيرى في صالحه، فإذا اجتمع هذان 

وذهب الشبافعية إلى أنه أذا أمر رجل أن يحجمه أو يختن غالمه فتلف من فعله، فإن كان عند أهل المعرفة بذلك فيه صالح 

ويرى الشبببببافعية أن علة رفع  (16)ضبببببامن للمفعول به فال ضبببببمان عليه، وإن كان فعله ال يصبببببلح بذلك العمل وكان عالم به فهو

المسبببئولية عن الطبيب أنه يأتي فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصبببد صبببالح المفعول وال يقصبببد اإلضبببرار به، فإذا اجتمع هذان 

الشببببببر بان كبان العمبل مبباحباً للطبيبب وانتفبت مسببببببئوليتبه عن العمبل إذا كبان مبا فعلبه موافقاً لما يقول به أهل العلم بصببببببناعة 

 .(18)،وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه مذهب الشافعية في ذلك (17)لطبا

 المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي.

 الفرع األول: المسؤولية الجزائية للخطاء الطبي:

للقواعبد واألحكام هي اإلخالل بواجبب أو التزام قبانوني أو مهني وذلبك عنبد قيبامبه بفعبل أو االمتنباع عن فعبل يعبد مخبالفًبا 

الجنبائيبة أو الطبيبة التي حبددتهبا األنظمبة القبانونيبة وهبذه حتى تتوفر يلزم وجود قصببببببد جنبائي من قببل الطبيبب أي يكون عبالًما 

 باألضرار التي قد تترتب من فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.

                                                           
 (011 ، ص0171)مجلة المحامون السورية،  (11)

 (.7ج  411، ص )الروميالعناية شرح الهداية  (12)

 (.7، ج 119، ص )الكاسانيبدائع الصنائع  (13)

 (           01، ج 010، ص0201/0112القاسم الغرنا ي،  )أبيالتاج واالكليل  (14)

               (1، ج 140، ص 0204/0114المالكي،  )الحطابمواهب الجليل  (15)

 (        1، ج074، ص 0201/0111)الشافعي،األم  (16)

 (         8ج4، ص0212/0182)الرملي،نهاية المحتاج  (17)

 (            08ج477وص 04ج98، ص0188/0118محمد بن قدامة، )أبوالمغني  (18)
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األفعال التي تشببكل جريمة في النظام، مثل جريمة اإلجهاض غير وتقوم المسببؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه أحد 

 .(19)المشروع، وجريمة تعمد الضرر بالمريض وجريمة االمتناع عن تقديم العالج واإلسعاف في حالة الضرورة وغيرها

 

 المبحث الثالث: أنوع األخطاء الطبية وفيه مطلبان:

 لعمل التي )غير مهني(:المطلب األول: األخطاء الطبية التي ليست من جنس ا

 االخطاء الطبية التي ليست من جنس العمل الطبي تتلخا في عدة أمور:

_ ممارسببببببة العمل بدون ترخيا: وهو أن يقوم بالعمل الطبي دون ترخيا من الجهة الحكومية المختصببببببة ومثلها من 0

 وسيلة دعائية تجعل الجمهور يعتقد أنه أهلاسبتحصبل ترخيصباً بطرق غير مشروعة أو بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل 

 .(20)لمزاولة عمل  بي خالفاً للحقيقة، أو انتحل لقباً من األلقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب

 .(21)وكما ذكر فقهاء المالكية من أن أصل مشروعية العمل الطبي هو إذن الحاكم

جة المريض لغير أسباب مقبولة وكفل النظام للطبيب أن يعتذر _ امتناع الطبيب عن معالجة المريض: أي يمتنع عن معال4

عن عالج المريض ولكن قيدها بشرو  وهي )للممارس الصحـبـبي فـبـبي غيـبـبر الحالة الخطـبـبرة أو العاجلـبـبة أن يعتـبـبذر عـبـن 

 عــالج مريــض ألسباب مهنية أو شــخصية مقبولــة(.

االعتببذار المبني على اختالف الببدين او اللون او الجنس أو العرق ويجببب  وبينببت الالئحببة: أال يعببد من االسببببببببباب المقبولببة

علـــى الممـــارس الصحـــي قبـــل االعتذار عـــن متابعـــة العـــالج أن يتأكـــد مـــن عـــدم حصـــول ضرر للمريض وإبــالغ 

 .(22)مـــن يلـــزم لضمـــان اســـتمرار الخطـــة العالجية

المريض بالعالج: ال يجوه للطبيب التدخل للعالج إال بعد الموافقة من المريض إذا كان أهل للموافقة أي _ عدم رضبببببباء 1

بال  عاقل مدرك لما يأذن به أو ولية إذا كان ناقا االهلية ويسببببببتثنى من ضببببببرورة الحصببببببول على إذن المريض في الحاالت 

ظورات، والخوف على النفس ضببببببرورة تبيح للطبيببب ترك لمببا تقرر في القبباعببدة الشببببببرعيببة الضببببببرورات تبيح المح العبباجلببة

 . (23)االستئذان

كما نا النظام على ذلك: يجـــب أال يجـــرى أي عمـــل  بـــي لمريـــض إال برضـــاه، أو بموافقـــة مـــن يمثلـــه أو 

علـــى الممـــارس الصحـــي فـــي حالة الحـــوادث  ولـــي أمـــره إذا لـــم يعتـــد بإرادتـــه هـــو واســـتثناء مـــن ذلـــك يجـــب

أو الطـــوارئ أو الحالة المرضيـــة الحرجـــة التـــي تســـتدعي تدخـــل   بي بصفـــه فوريـــة أو ضروريـــة إلنقاذ حيـــاة 

خيـــر التدخـــل وتعـــذر الحصـــول علـــى المصـــاب أو إنقـــاذ عضـــو مـــن أعضائـــه أو تالفي ضـــرر بالـــ  ينتـــج مـــن تأ

موافقـــة المريــض أو مــن يمثلــه أو ولــي أمــره فــي الوقــت المناســب  إجــراء العمــل الطبــي دون انتظــار الحصــول 

                                                           
 .(41ص)( الالئحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية 19)

 (48المادة  0241والئحته، )نظام مزاولة المهن الصحية  (20)

 (140ص ، 0204/0114)الحطاب المالكي، مواهب الجليل  (21)

 (01، المادة 0241والئحته، )نظام مزاولة المهن الصحية  (22)

 (.022ص ، 0249/4112، القضاء )الجبيراألخطاء الطبية في ميزان ( 23)
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ــض ميـــؤوس مـــن شـــفائه  بي علـــى تلـــك الموافقـــة ، وال يجـــوه بـــأي حـــال مـــن األحوال إنهـــاء حيـــاة أي مريـ

 .(24)ولـــو كان بنـــاء علـــى  لبـــه أو  لـــب ذويـــه

لقول هللا تعالى ﴿َوالَِّذيَن  (25)_ إفشاء السر المرضي: األصل ال يجوه للطبيب إفشاء سر مريضه، وحفظه من حفظ األمانة2

هُْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن﴾
عليه النظام: يجب على الممـبـببارس الصحـببـببي أن يحافـببـببظ علـببـببى األسرار التـببـببي  ، وكما نا(26)

 علــم بهــا عــن  ريــق مهنتــه، وال يجــوه لــه إفشـــا ها إال فـــي األحوال اآلتية:

 إذا كان اإلفشاء مقصوًدا به: -أ

و الحيلولـــة دون ارتـــكاب جريمـــة، وال يجـــوه اإلبالغ عـبـبـبن حالـبـبـبة وفـبـبـباة ناجمـبـبـة عـــن حـــادث جنائـــي، أ- 0

 اإلفشاء فــي هــذه الحالــة إال للجهــة الرســمية المختصــة.

 اإلبالغ عن مرض سار أو ٍ معد.- 4

 دفع الممارس التهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة- 1

 على إفشائه، أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيًدا لعالجه. إذ وافق صاحب السر كتابة -ب

 .(27)إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية -ج

 .(28)_ إجراء العالج لغير الشفاء أو تحقيق مصلحة مشروعة: مثل أن يجرب دواء على المريض وهدفه البحث العلمي9

 ي(:المطلب الثاني: األخطاء الطبية التي من جنس العمل الطبي )مهن

 الخطاء الفني هو: االنحراف عن األصول والقواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيد أهلها عند ممارستهم لها.

 والخطاء الطبي المهني: 

 _خطأ في التشخيا.0

 _ خطأ في الفعل.4

 .(29)والخطأ الموجب للضمان البد أن يكون خطأ فاحشاً، وهذا ال يحصل إال نتيجة اإلهمال أو الجهل

 

 

                                                           
 (01 ، المادة0241) ( نظام مزاولة المهن الصحية والئحته التنفيذية24)

 ( المرجع السابق.25)

 .8( سورة المؤمنون آية26)

 .(40 ، المادة0241والئحته، )من نظام مزاولة المهن الصحية  40( المادة 27)

 (.029ص  ،0249/4112، القضاء )الجبير( أنظر األخطاء الطبية في ميزان 28)

 .021( أنظر: المرجع السابق ص29)
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 الرابع: اآلثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحاكم والتطبيق.المبحث 

 المطلب األول: االثار المترتبة على األخطاء الطبية والمحكمة المختصة في نظرها:

 الفرع األول: طبيب جاهل:

 الطبيب الجاهل هو من كان جاهالً بالطب.

 عليه وسبببلم قال: )من تطبب ولم يعلم منه  ب قبل ذلك، وروى أبو داود، والنسبببائي، وابن ماجه، أن رسبببول هللا صبببلى هللا

 ،(30)فهو ضامن(

 أي من كان جاهال بالطب فهو ضامن.

 الفرع الثاني: طبيب حاذق:

الطبيبب الحباذق هو: البذي يكون لبه خبرة بباعتالل القلوب واألرواح وأدويتها، وذلك أصببببببل عظيم في عالج األبدان، فإن 

والقلبب أمر مشببببببهود، والطبيبب إذا كبان عبارفباً ببأمراض القلبب والروح وعالجهمبا، كان هو  انفعبال الببدن و بيعتبه عن النفس

 .(31)نصف  بيب -وإن كان حاذقاً في عالج الطبيعة وأحوال البدن –الطبيب الكامل، والذي ال خبرة له بذلك 

 وللفقهاء ضوابط في الطبيب الحاذق نوجزها فيما يلي:

 في صناعته، وله بها بصارة ومعرفة. أن يكون المعالج من ذوي الحذق -0

أن يكون الباعث على عمله، عالج المريض وشببببببفاءه، فإذا حدث أن  لب شببببببخا منه أن يقطع له جزءاً سببببببليماً من  -4

 جسمه، حتى يعفى من الخدمة العسكرية حقت عليه المؤاخذة.

 التي تتبع في كل حادثة على حدتها.يجب أن تكون أعماله على وفق الرسم المعتاد، أي موافقة للقواعد الطبية  -1

إذن المريض، فإنه يشببببتر  أن تكون المعالجة بناء على إذن المريض أو وليه، وال بد أن يكون حراً بالغاً عاقالً، فإن لم  -2

 يأذن له وعالجه دون إذن ضمن ما جنت يداه، لخروج عمله من دائرة اإلباحة إلى دائرة التعدي. 

المريض، أن يختبار الطبيببب البذي يعبالجبهأ ألن الثقبة بين المريض والطبيبب لهبا تبأثيرهبا في هبذا فضببببببالً عن أن من حق 

 .(32)الشفاء، ذلك إذا كان المريض في حالة صحية تسمح له بذلك

وبالجملة: فإن الطبيب إذا راعى حقه في عمله، ثم نتج عن فعله ضرر لحق المريض، وال يمكن االحتراه عنه، فال ضمان 

الطبيب إذا كان يسبببتعمل حقه في حدوده المشبببروعة، فهو يقوم بواجبه في الوقت نفسبببه، واألصبببل أن الواجب ال يتقيد عليه، ألن 

 (33)بوصف السالمة، وعلله بعض الفقهاء بما عرف في الفقه من أن شر  الضمان على األمين با ل

                                                           
 علم،( في كتاب الديات: باب فيمن تطبب بغير 2981( حديث حسن، أخرجه أبو داود في سننه، رقم )30)

(8  /94 ،91.) 

 (.2ج022،ص 0209/0112القيم، ابن)المعاد ( هاد 31)

 .8/012( المرجع السابق 32)

 .8/017( المرجع السابق 33)
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 الفرع الثالث: المحاكم المختصة في نظر المسؤولية المدنية:

لة المهن الصببببحية ما يختا في النظر بالمسببببؤولية المدنية من قبل الهيئة الصببببحية الشببببرعية وهي الجهة بين نظام مزاو

 القضائية المختصة ونا النظام على ذلك:

 تختا الهيئة الشرعية الصحية باآلتي:

 النظر في األخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص.  - 0

اء المهنيــة الصحيــة التــي ينتــج عنهــا وفــاة، أو تلــف عضــو مــن أعضــاء الجســم، أو فقــد النظـبـبر فـبـي األخط - 4

 .(34)منفعتــه، أو بعضهــا حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك دعــوى بالحــق الخــاص

خـــال ســـتين يوم مـــن تاريـــخ إبالغ  وبين النظام أيضا أن يجـبـبـبوه التظلـبـبـبم مـبـبـبن اللجنـبـبـة أمـــام ديـــوان المظالـــم

، وتنظر الهيئة الصحية للوقت الحالي الدعاوي التي صدرت فيها قرارات ابتدائية، وتحال جميع الدعاوي (35)قـببـببـببرار الهيئـببـببـببة

وى إلى عالمقيدة لدى الهيئات الصببببحية الشببببرعية التي ما هالت قيد النظر ولم يصببببدر فيها قرار نهائي يتضببببمن الفصببببل في الد

 المحكمة المختصة.

ه المتضبببمن بنقل اختصببباص الهيئات الشبببرعية 9/7/0224( بتاريخ 1/1/24وصبببدر قرار المجلس األعلى للقضببباء رقم )

المنصببوص عليها في نظام مزاولة المهن الصببحية إلى القضبباء العام، ويصببدر بتحديد تاريخ المباشببرة قرار من رئيس المجلس، 

ي نظر الدعاوى للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة االسببببتئناف في منطقة الرياض، ويكون هناك وينعقد االختصبببباص المكاني ف

ثمان دوائر قضبببائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من ثالث قضببباة، وتنشبببأ دائرتان في محكمة االسبببتئناف بمنطقة 

األحكام والقرارات، وتختا الدائرة الحقوقية  الريباض وتؤلف كبل منها من ثالث قضبببببباة، وتختا بالنظر في االعتراض على

 الثالثة في المحكمة العليا بالنظر في االعتراضات على األحكام الصادرة في دعاوى األخطاء المهنية الصحية.

 

 المطلب الثاني: االثار الجزائية والمحكمة المختصة بنظرها:

 في المادة الثامنة والعشرون:من االثار الجزائية ما نا عليه نظام مزاولة المهن الصحية 

مـبـبـبع عـبـبـبدم اإلخالل بـبـبـبأي عقوبـبـبـبة أشـبـبـبد منصـــوص عليهـــا فـــي أنظمـــة أخـــرى، يعاقـــب بالســـجن مـــدة ال 

 تتجــاوه ســتة أشــهر، وبغرامــة ال تزيــد عــن مائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــنأ كل مــن:

 هاول المهن الصحية دون ترخيا. - 0

قـبـبدم بيانـبـبات غيـبـبر مطابقـبـبة للحقيقـبـبة، أو اسـبـبتعمال  رق غيـبـبر مشـبـبروعة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيا  - 4

 بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة.

                                                           
 (12، المادة 0241التنفيذية )(  نظام مزاولة المهن الصحية والئحته 34)

 (19، المادة 0241التنفيذية )(نظام مزاولة المهن الصحية والئحته 35)
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ى االعتقاد بأحقيتــه فـــي اسـبـبتعمال وسـبـبيلة مـبـبن وسـبـبائل الدعايـبـبة، يكـبـبون مـبـبن شـبـبأنها حمـبـبل الجمهـبـور علــ - 1

 مزاولـــة المهـــن الصحيـــة خالفـــً للحقيقـــة.

 انتحل لنفسه لقبًا من األلقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. - 2

وجـببدت لديـببة آالت أو معـببدات ممـببا يسـببتعمل عـببادة فـببي مزاولـببة المهـببن الصحيـببة، دون أن يكـببون مرخا لـببـببـببه  - 9

 ولـــة تلـــك المهـــن أو دون أن يتوفـــر لديـــه ســـبب مشـــروع لحياهتهـــا.بمزا

 امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول. - 1

أو تاجـبـبر باألعضاء البشـبـبرية، أو قـبـبام بعمليـبـبة هراعـبـة عضــو بشــري مــع علمــه بأنــه تــم الحصــول عليــه عــن 

  ريـــق المتاجـــرة.

هي المحكمة  1/4/0219وتاريخ  2111حكمبة المختصببببببة بنظر اآلثبار الجزائيبة كمبا نا عليه األمر السببببببامي رقم والم

 الجزائية بعد نقل الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق واالدعاء العام إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام )النيابة العامة(.

 

 الطبية:المطلب الثالث: التطبيق القضائي على األخطاء 

 هـ1421/ق لعام 3551/1رقم القضية 

 هـ1421لعام  4/ت/135رقم الحكم 

 (36)هـ 14/5/1421تاريخ الجلسة 

ادعى المدعي قائال: إنه حصبل البني البال  من العمر ثماني سبنوات حادث صبدم عند السباعة الواحدة والنصف بعد الظهر 

ة الثالثة وأربعين دقيقة مسبباء، وعند الكشببف عليه من قبل الطبيب ه، وأدخل مسببتشببفى الملك فهد عند السبباع41/1/0242بتاريخ 

في الطوارئ أفاد بأن ابني وضببعه مسببتقر وال يشببكو إال من دوخة تنتابه من حين آلخر، وبعد التشبباور هو واالسببتشبباري أجري 

ملية ، وقرر د. إجراء عالبني أشببعة مقطعية للرأس وأشببعة تلفزيونية للبطن وفحوصببات أخرى تبين منها وجود نزيف في الرأس

جراحيبة لمعالجة هذا النزيف، ووافقت على ذلك كونه المعالج وهو أعرف مني بالحالة وهو مؤتمن على ذلك وفي المسبببببباء عند 

السبباعة العاشببرة تم تخدير ابني وأدخل غرفة العمليات من قبل فرقة العمليات منها الفريق الجراحي وفريق التخدير، وقد أجريت 

جراحيبة وخرج لي الدكتور وقال: إن العملية تكللت بالنجاح وهلل الحمد، وبعد ذلك عند سببببببؤال ا األ باء عن حالة ابني العمليبة ال

بعبد فترة حيبث إنه ال هال في العناية المركزة كل واحد منهم يطمئنني على حالته وأنه بخير، وآخر ما تفاجأت منه وسببببببألت عن 

تبين لي أن ابني متوفى دماغيا، وحيث إن الفريق الطبي أثناء إجراء العملية الجراحية السبببببببب فقيل لي: إن أنبوب التنفس تعطل 

مما نتج عنه وفاته دماغيا المباشببببببر للعملية الجراحية والمباشببببببر للتخدير تسبببببببب في وفاة ابني وهم د./ /د./ فني التخدير. وفني 

 الحكم عليهم بحقي الخاص، التخدير أ لب

                                                           
 (المجلد الثالث 0247 المظالم، ديوان)والمبادي ( االحكام 36)
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هكذا قدم دعواه ثم أوردت اللجنة إجابات المدعى عليهم ومنهم اسبتشاري التخدير فقد أجاب بقوله: إنني أعمل مشرفاً لقسم  

عند السبباعة الثامنة مسبباء أن هناك حالة  سبباعة أبلغني د 42 التخدير في مسببتشببفى الملك فهد رئيسببا للقسببم وخلل فترة مناوبتي ال

إلى إجراء عملية، وأن علينا االسبببببتعداد لما يلزم بما يخصبببببنا من التخدير، وحضبببببرت عند   فل عنده نزيف في الرأس ويحتاج

السببببباعة الثامنة والنصبببببف لغرفة العمليات أل لع على الحالة فلم يحضبببببر بعد، وقيل إنه في الطوارئ وذهبت إلى الطوارئ فلم 

بأن عليه أن يجهز جميع ما يلزم للتخدير من تحضببير أجده، وقد ذهب به إلى قسببم االشببعة فذهبت إلى العناية المركزة وأفهمت د 

الدم واسبببتكمال نتائج الفحوصبببات والتحاليل، وأفهمته بأنه إذا احتاجني فعليه أن يتصبببل على بالمنزل مباشبببرة، حيث إن االمر ال 

مل الكافية، حيث إنه عيحتاج إلى بقائي ود فيه الكفاية وهو كفء لهذه المهمة وقد عمل معي سنة ونصف السنة وهو عنده الخبرة 

في التخدير تسبع سبنوات ولم يتصل علي د وعند الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل اتصلت علي د.  البة حضوري 

دقائق، وقد  7ـببببببـبببببب  1حيث إنه  رأ على حالة المريض الطفل ابن المدعي ما يحتاج لحضبوري، فحضرت بعد اتصالها ما بين 

ح أنبوب التنفس بتغييره، بعدما حصببببببل على األنبوب األول من خروجه من محله، وإنعاي المريض قبامت الدكتورة.. بإصببببببال

وإعادة ا األوكسببجين له ونبض القلب مرة أخرى وارتفاع نسبببة األوكسببجين والحالة تتحسببن، وكشببفت على حالة االنبوب فرأيت 

بتها ووضببعت االنبوب الواسببع لما يحتاجه المريض اسببتبدال االنبوب إلى أنبوب أوسببع والحظت إفراهات في فم المريض، فسببح

من اسبببتخدام التنفس الصبببناعي، ثم أخذت المريض لقسبببم العناية المركزة، وقمت بتسبببليمه إلى أ باء العناية المركزة، وما عملته 

عينين وحدقة الهو المتبع في مثل هذه الحالة، وأضبببببباف بقوله: إنني سببببببلمت المريض لقسببببببم العناية المركزة وهو يتنفس تلقائيا 

واسبببببعتان، هذا ما ال حظته ولم أ فقصبببببر في عملي، هكذا أجاب )وأضبببببافت اللجنة قائلة( فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، 

وإجابة المدعى عليهم، وبعد الرجوع ودراسبببة ملف القضبببية من قبل أعضببباء اللجنة كل فيما يخصبببه، ومن  يات الملف التقرير 

أحد بالمدينة من قبل رئيس اللجنة المدير الطبي، ورئيس قسبببم الجراحة في المسببتشببفى اسببتشببباري الفني الصببادر من مسببتشببفى 

 الجراحة العامة د. وعضو اللجنة د ، ورئيس قسم التخدير في المستشفى نفسه استشاري التخدير، 

اء العملية فترة هـبببببببب، ولما ظهر لنا أن سببببب الوفاة هو حدوث نقا في األوكسبببجين أثن08/8/0242في  4091ذي الرقم 

 ويلة، وكان ذلك خلل فترة عمل مسبببؤولة التخدير المدعى عليها دالتي لم تتصبببرف التصبببرف السبببليم حسببببما هو متبعأ باتخاذ 

االحو  والخطوات الطبية المتعارف عليها في مثل هذا الموقف من التحري والحذر والدقة والمباشببببببرة الفورية السببببببريعة، وقد 

د بعد الشببرح والتصببور الكامل، ولما ظهر لنا من  روء خلل األوكسببجين تغير مكان األنبوب، وهذا تسببلمت حالة المريض من 

األنبوب تم تركيبه مع شاشة مع أنه متهيع لديهم تركيب أنبوب ببالون، وحيث إن الطبيبة إخصائية التخدير، والطبيب  بيب مقيم 

ر حالة التخدير بنفسببه، حيث المريض والعملية في  فل يبل  من والمسببؤول المشببرف على التخدير الدكتور االسببتشبباري لم يباشبب

العمر ثماني سبنوات، ويزن سببعة وعشبرين كيلو غراما الرأس إصبابة فيهأ مما يسبتوجب مباشبرة التخدير من االسبتشاري نفسه 

ره ال التخدير حتى حضووكونه يسند المهمة للمدعى عليه وهو غير مؤهل الذي قام بتركيب األنبوب مع منه السيما وقد تغيب ح

بعد حدوث المضبباعفات، وحيث إن المدعى عليه د تولى حالة التخدير بغياب االسببتشبباري، وحيث إن الدكتور/ أخصببائي جراحة 

مخ وأعصبببباب باشببببر العملية الجراحية في الرأس ولم يتحر كفاءة المدعى عليه د ولم يأخذ احتيا ه في تثبيت الرأس قبل العملية 

لعملية، وحيث إن الدكتور وهو المشببرف على الدكتور حيث هو االسببتشبباري المناوب، وكان عليه التحري في كف وثباته أثناء ا

المدعى عليه الذي باشر التخدير مع غياب االستشاري التخدير، وكذلك تثبيت الرأس حيث العملية في الرأس، وبعد دراستنا نحن 

 ى عليهم د ود ..ود..ود ..و بنسب متفاوتة.اللجنة لكل ما تقدم توجه لنا مؤاخذة كل من المدع
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 11والمدعى عليها د نسبببببة % 91فحكمنا بما يلي: أوالً: تحمل مسببببؤولية وفاة المريض خطأ على المدعى عليه د بنسبببببة  

 مناصببفة بينهما. ثانيا بتسببليم المدعي% 01وكل من المدعى عليهما: إلزام المدعى عليه د/دود % 01والمدعى عليه د  بنسبببة %

بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره خمسببببون ألف ل وإلزام المدعى عليها د بتسببببليم المدعي بالحق الخاص ما يلزمها من 

البديبة وقبدره ثالثون ألف ل وإلزام المدعى عليه بتسببببببليم المدعي بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره عشببببببرة آالف ل 

مدعي بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره خمسببة آالف ل وإلزام المدعى عليه/ د. بتسببليم بتسببليم ال وإلزام المدعى عليه/ د

 المدعي من حيث بالحق الخاص ما يلزمه من الدية وقدره خمسة آالف ل ثالثاً: الحق العام قررت اللجنة:

لعدم  11/0الصببالحية بناء على المادة  توجيه إنذار للدكتورة/ من قبل صبباحب 1/11عدم تجديد عقد د بناء على المادة  _0

توخي الدقة في تسبببجيل المعلومات في النماذج الخاصبببة بالملف الطبي، وعدم في التعامل مع مثل هذه الحالة وغيرها من اتباع ا 

 إجراءات المتعارف عليها  بيا

هـبببببب، ثم 9/1/0241بالقرار بتاريخ رابعاً: صرف النظر عن دعوى المدعي على المدعى عليهم وهم/ دود ووقد تم إبالغ د 

 هــ.07/01/0241بتظلمه إلى الديوان بتاريخ  تقدم

 

 الخاتمة:

هذا ما اسبتطعت جمعه وتقديمه في موضببوعي، وال أدعي أني قد أحطت بكل ما يتعلق بهذا الموضبوع، فكل ما أصبببت من 

أسببال هللا التوفيق والسببداد واالخالص في القول هللا فله الحمد والشببكر، وما وقع فيه من خطأ وتقصببير فمن نفسببي والشببيطان، و

 والعمل للجميع.

 ويحسن ذكر بعض النتائج التي توصلت لها في بحثي:

 _ أن الخطاء الطبي هو الخطاء المهني الصحي الصادر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض فقط.0

ا التزم بها المتعاقد، أي هي اإلخالل بالتزام عقدي يختلف _ المسببؤولية هي المسببؤولية العقدية: التي تنشببأ عن اإلخالل بم4

 باختالف ما اشتمل عليه من التزامات.

والمسبببببؤولية التقصبببببيرية: هي التي تترتب على ما يحدثه الشبببببخا من ضبببببرر للغير بخطئهأ أي هي جزاء يترتب على 

 الطبيب نتيجة إخالله بالتزام قانوني.

 يب إذا كان حاذق فإنه ال يضمن إذا فعل المعتاد ولم يتجاوه في فعله._ المسؤولية عند الفقهاء تجاه الطب1

 _ الطبيب الجاهل يضمن في كل أحواله.2

 _ والخطاء الطبي المهني: خطأ في التشخيا وخطأ في الفعل.9

 ويحسن أيضا ذكر بعض التوصيات والمقترحات:

 يرد من دعاوى._ سرعة وضع محاكم مختصة باألخطاء الطبية دون غيرهاأ لكثرة ما 0
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_ وضببببع عقوبات رادعة لقضببببايا مزاولة المهن الطبية دون الحصببببول على المؤهل العلمي لذلك، وكذلك مزاولة المهن 4

 دون إذن وترخيا من جهة االختصاص.

 _ المزيد من العناية بتدريب الممارسين الصحيين بالمهنة على الوجه المطلوب.1

 

 فهرس المصادر والمراجع:

  عليها المترتبة واآلثار الطبية الجراحة أحكامم    0112-هـ  0209محمد بن محمد المختار،  ،الشنقيطي (0

 .: مكتبة الصحابة، جدةالثانية الناشرالطبعة 

 الناشر: دار الدعوة   القاهرة.   الوسيط المعجمإبراهيم مصطفى وآخرون،  (4

 

     أخطائهم عن المسئولية من األ باء وتامين والجزائية المدنية الطبية المسئولية   0187داود، جوهيف،  (1

 .لبنان ،مطبعة اإلنشاء، بيروت

 لبنان.-الطبعة: األولى الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  التعريفاتم 0181-هـ 0211الجرجاني، علي الجرجاني، (2

 .بيروت، المدني القانون شرح في الوسيط   0111، عبد الرهاقأحمد،  (9

 .الطبيب عمل على المترتبة التقصيرية المدنية المسؤولية 0171السورية، مجلة المحامون  (1

 : دار الفكر.الناشر الهداية شرح العناية   4117الرومي، محمد ( 7

 األولى الناشر دار الكتب العلمية. الطبعة خليل لمختصر واإلكليل التاج م.0112-هـ0201المالكي، محمد يوسف  ( 8

 بيروت. –الناشر: دار المعرفة    األم 0201/0111محمد  هللاعبد الشافعي، أبو ( 1

 القاهرة.الناشر: مكتبة    المغني، 0188/0118ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين،  (01

 : دار الفكر، بيروت.الناشر المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية 0212/0182الرملي، شمس الدين،( 00

 األولى الناشر: مجلة العدل السعودية. الطبعة القضاء ميزان في الطبية األخطاء 0249/4112 هاني،الجبير،  (40

 ، السعودية.  0247ديوان المظالم،    (01

 .الناشر: دار الكتب العلميةالثانية،  الطبعة الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع 1810/0211الكاساني، عالء الدين،  (20

 بيروت. –الناشر: المكتبة العصرية  : الخامسةالطبعة الصحاح مختارم   0111هـ / 0241الراهي، هين الدين  (90

 بيروت. –: الثالثة الناشر: دار صادر الطبعة العرب لسان   0202( ابن منضور، محمد، 10

هـ والئحته التنفيذية 2/00/0241 وتاريخ 91( نظام مزاولة المهن الصحية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 07

 ه.4/0/0211وتاريخ  2181281الصادرة بالقرار الوهاري رقم 
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 الثالثة  الطبعة خليل مختصر شرح في الجليل مواهب 0204/0114، عبد هللاالحطاب المالكي، شمس الدين أبو  (80

 الناشر: دار الفكر.
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