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هلخص البحث

مهنة الطب ىي واحدة من ادلهن اإلنسانية ،وبالتايل فإن احًتام الطبيب جلسم اإلنسان
بسبب قدسيتها واحلفاظ على حياة الناس أثناء أداء واجبو ،وذلك ألن مهنة الطب تفرض على
الطبيب التبعات القانونية و ىو واجب أخبلقي لبذل جهود صادقة يف عبلج ادلرضى.
وتكمن األمهية القانونية للبحث يف ربديد مسؤولية الطبيب اليت ما زالت يشوهبا الغموض
النعدام تشريعات تتبلءم والتطور احلاصل يف رلال الطب ،وعدم ربديد الطبيعة القانونية

دلسؤولية الطبيب .ولضمان حقوق ادلرضى الذين حلقت هبم أضرار نتيجة اخلطأ ادلرتكب من
الطبيب الذي قد يتبع عنو ىدراً حبقوق ادلرضى مت اختياري دلوضوع البحث ( مسؤولية الطبيب

ادلدنية عن اخطائو ادلهنية ) إذ أنو من ادلواضيع ادلهمة واجلديرة باالىتمام وادلعاجلة والسيما وأن

الطب مهنة متطورة ومتجددة شأهنا شأن القانون نفسو .لقد قمت بتقسيم ادلوضوع على
مبحثُت ،األول  :تناولت فيو أركان ادلسؤولية الطبية يف ثبلثة مطالب األول لركن اخلطأ والثاين
للضرر والثالث للعبلقة السببية .أما ادلبحث الثاين فتناولت فيو التكييف القانوين دلسؤولية
الطبيب وحكم ربققها يف مطلبُت  ،األول :سلصص للطبيعة القانونية دلسؤولية الطبيب والثاين:
حلكم ربقق تلك ادلسؤولية  .مع خاسبة تضمنت أىم ما توصلت إليو من نتائج وتوصيات.
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ادلقذهـــــت
إن موضوع ادلسؤولية الطبية يعد من ادلوضوعات اليت يكثر حوذلا النقاش واجلدل ويثَت
الكثَت من التساؤالت مع التطور احلاصل يف رلال الطب وما صاحبو من أخطاء من جهة
والوعي القانوين لؤلفراد من جهة أخرى  .وقد قام االجتهاد يف رلال الفقو اجلنائي وادلدين
والتطبيق القضائي نظراً الرتباط ىذه ادلسؤولية دبهنة الطب اليت ىي مهنة إنسانية .

العمل الطيب ىو نشاط يتفق مع القواعد ادلقررة يف علم الطب ويتجو يف ذاتو ضلو شفاء

ادلريض إذ ىو عبلج يستهدف التخلص من ادلرض أو زبفيف حدتو إال أن الطبيب ال يلتزم
بتأمُت الشفاء الكامل للمريض إمنا يأخذ على عاتقو بذل العناية الواجبة مراعياً يف عملو القواعد

الطبية احلديثة ،ويف كل االحوال فإن مسؤولية الطبيب زبضع للقواعد العامة ادلقررة يف القانون .
وتقسم ادلسؤولية على مسؤولية أدبية وأخبلقية وأخرى قانونية  ،األوىل  :ال يرتب عليها القانون
جزاء عند سلالفة أحكامها .لذا
أي جزاء  .أما الثانية ( القانونية ) فهي اليت يرتب عليها القانون ً
جيب أن تتوافر يف الطبيب شروط الصبلحية البلزمة دلباشرة العمل  ،وأن يكون عمل الطبيب

بقصد العبلج وال تنتهي مهمتو يف دور العبلج دون رقابة أو زلاسبة فيما يقع منو من أخطاء ،
وحيق للمريض إقامة دعوى ادلسؤولية على الطبيب ادلعاجل .
وخيضع خطأ الطبيب أو سلالفة عملو لؤلصول الفنية لتقدير أىل اخلربة  ،عندما ربال إليهم
دعوى التعويض لتحديد خطأ الطبيب إذ أن مسؤولية الطبيب سبتزج بالناحية الفنية لعملو ،

فخطأ الطبيب ال يقدر إال من خبلل قواعد الفن الطيب وىي ادلرجع يف الكشف عنو  ،وليس
باإلمكان أن تقرر مسؤولية الطبيب جملرد عدم شفاء ادلريض أو جملرد أن حالتو ازدادت سوءاً ،
فقد خيفق الطبيب ولكن ىذا ال يعٍت بالضرورة إخفاقو سبب الضرر وبعكس ذلك فأن عدم

تردي حالة ادلريض ال يعٍت أن الطبيب يتخلص من ادلسؤولية كلها فقد يكون خطأ الطبيب قد
أفقد ادلريض فرصة حقيقية يف الشفاء .
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لقد أثَت تساؤل عن طبيعة مسؤولية الطبيب  ،ىل ىي مسؤولية عقدية أم أهنا مسؤولية
تقصَتية ؟ وإذا كانت مسؤولية الطبيب عقدية فهل باإلمكان تطبيق أحكام ادلسؤولية ادلدنية
عليها إذ أن أي خطأ يصدر عن الطبيب يوجب مساءلتو أم البد من أن يكون للخطأ درجة
معينة من اجلسامة ؟
تكمن األمهية القانونية للبحث يف ربديد مسؤولية الطبيب اليت ما زالت يشوهبا الغموض

النعدام تشريعات تتبلءم والتطور احلاصل يف رلال الطب  ،وعدم ربديد الطبيعة القانونية
دلسؤولية الطبيب .ولضمان حقوق ادلرضى الذين حلقت هبم أضرار نتيجة اخلطأ ادلرتكب من
الطبيب الذي قد يتبع عنو ىدراً حبقوق ادلرضى مت اختياري دلوضوع البحث ( مسؤولية الطبيب

ادلدنية عن اخطائو ادلهنية ) إذ أنو من ادلواضيع ادلهمة واجلديرة باالىتمام وادلعاجلة والسيما وأن

الطب مهنة متطورة ومتجددة شأهنا شأن القانون نفسو .لقد قمت بتقسيم ادلوضوع على
مبحثُت ،األول  :تناولت فيو أركان ادلسؤولية الطبية يف ثبلثة مطالب األول لركن اخلطأ والثاين
للضرر والثالث للعبلقة السببية .أما ادلبحث الثاين فتناولت فيو التكييف القانوين دلسؤولية
الطبيب وحكم ربققها يف مطلبُت  ،األول :سلصص للطبيعة القانونية دلسؤولية الطبيب والثاين:
حلكم ربقق تلك ادلسؤولية  .مع خاسبة تضمنت أىم ما توصلت إليو من نتائج وتوصيات.
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ادلبحث االول

أركاى ادلسؤوليت

ادلسؤولية الطبية كأي مسؤولية أخرى تقوم على ثبلثة أركان  ،ىي  :اخلطأ والضرر والعبلقة
السببية بينهما فقيام ادلسؤولية من عدمها يدور وجوداً وعدماً مع تلك االركان  ،وللبحث يف

أركان ادلسؤولية الطبية يستدعي األمر الوقوف على ( اخلطأ الطيب ) لتبيان ماىيتو ويتطلب األمر
ايضاً الوقوف على نتيجة اخلطأ الطيب ادلتمثلة يف الضرر والعبلقة السببية بُت اخلطأ والضرر
إلمكان اجياد عبلقة سببية لقيام مسؤولية الطبيب .
ادلطلب األول :اخلطأ الطبي.

ديكن تعريف اخلطأ الطيب بأنو (( إمهال الطبيب بالواجبات اليت تفرضها عليو القوانُت

والقواعد ادلتعارف عليها دون أن تنصرف أرادتو إىل إحداث النتيجة الضارة مع أمكانية
توقعها)) أن شلارسة الطب تقتضي من الطبيب دراية خاصة  ،وىو يعد ملزماً باإلحاطة بأصول
فنو وقواعد علمو اليت سبكنو من مباشرهتا  ،ومىت كان جاىبلً هبا عد خطأ نظراً للطبيعة اخلاصة

دلهنة الطب على أساس أن الطبيب يتعامل مع جسم اإلنسان واحتماالت احداث ضرر
باآلخرين تكون كبَتة  ،لذا ديكن القول أنو ال يوجد أي شخص ديارس سلطة ديكن مقابلتها

باليت ديارسها الطبيب على اشبن شيء ديلكو اإلنسان وىو صحة جسمو(.)1
أنواع اخلطأ الطيب :

يقسم اخلطأ الطيب على أنواع عدة ىي  :خطأ جسيم ،وخطأ يسَت ،وخطأ عادي ،وآخر

مهٍت ،وسوف نأيت عليها تباعاً .

أوالً – اخلطأ اجلسيم واخلطأ اليسَت -:

يتوافر اخلطأ اجلسيم عندما يكون بإمكان الشخص أن يتوقع النتيجة الضارة لفعلو لكنو ال

يتخذ من جانبو ما يلزم من احليطة واحلذر لتجنب ىذه النتيجة وقد ذىب الفقو لتحديد جسامة
اخلطأ من خبلل ربديد مسلك الرجل ادلعتاد مع األخذ باالعتبار نتائج تصرفو وعلى األخص
مدى الضرر الذي ديكن أن يًتتب على مسلكو  ،وطبقا لذلك فأن األخذ هبذا ادلعيار لتحديد
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صفة اخلطأ الطيب أدى حىت وقت قريب إىل تضييق مسؤولية الطبيب وذلك بسبب زلاسبتو على
اخلطأ اجلسيم دون اليسَت لزيادة الثقة واالطمئنان لدى الطبيب إذ ال دينعهم اخلوف من
ادلسؤولية من شلارسة مهنتهم حبرية السيما أن ىناك أموراً طبية يصعب التقدير فيها إذ تدفع
االطباء إىل الًتاجع عن أداء واجباهتم شلا يلحق الضرر بادلريض( .)2يف العراق صلد أن التفرقة
واضحة بُت القضاء اجلنائي وادلدين يف رلال جسامة اخلطأ فاألول يفرق بُت اخلطأ اجلسيم واخلطأ

اليسَت فنجده يعاقب على اخلطأ اجلسيم حصراً وىذا ما استقر عليو قضاء زلكمة التمييز يف
عدد من القرارات ( ،)3أما القضاء ادلدين فلم صلد فيو أمهية لتلك التفرقة إذ أن اساس ادلسؤولية
عن االعمال الواقعة على النفس مبنية على عنصر الضرر وحده دون االعتداد باألدراك والتمييز
فهذه ادلسؤولية مادية االمر الذي يفضي إىل أن ادلسؤولية عن االعمال الواقعة على النفس
زبتلف يف احلكم عن االعمال الواقعة على ادلال(.)4
ثانياً  /اخلطأ العادي واخلطأ ادلهٍت -:

اخلطأ العادي ىو ما يصدر عن الطبيب عند مزاولتو مهنتو دون أن يتعلق ذلك اخلطأ

باألصول ادلهنية والفنية  ،وتتحقق مسؤولية الطبيب اجلنائية عند ارتكابو اخلطأ العادي شأنو شأن
أي شخص عادي  ،مثالو نسيان الطبيب قطعة شاش طيب أو الة حادة داخل جسم ادلريض بعد
إجراء العملية لو  .أما اخلطأ ادلهٍت فهو اخلطأ الناتج عن األخبلل بأصول ادلهنة وقواعدىا
ادلتعارف عليها ويتم ربديد ىذا اخلطأ بالرجوع إىل القواعد العلمية والفنية اليت ربدد أصول

شلارسة ادلهنة مثالو قيام الطبيب بأجراء عملية جراحية وىو غَت سلتص  ،أو أن يقوم بأجرائها

دون إجراء الفحوصات والتحليبلت الواجبة(.)5

لقد سار القضاء العراقي لؤلخذ برأي اىل اخلربة فيما يتعلق دبسؤولية الطبيب يف ادلسائل
الفنية البحتة  ،شلا يقتضي أخذ رأي أىل اخلربة من ذوي االختصاص يف مهنة الطب وذلك بقرار
من زلكمة التمييز الذي جاء فيو (( كان على زلكمة البداءة أن تتحقق يف مدى تقصَت ادلدعى
عليها الطبيبة بوفاة مورثة ادلدعُت وذلك بانتخاب ثبلثة خرباء سلتصُت بأمور التخدير وعرض
الواقعة عليهم واالستفسار منهم عن مدى مسؤولية الطبيب ادلخدر عن اعطاء ادلريض مادة
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التخدير وىل يلزم أن يتعرف قبل اعطائها على مدى تقبل ادلريض ذلا وىل ىناك مانع حيول
دون اعطائها حلساسية جسمية وىل بإمكان استبدال مادة التخدير بأخرى يتقبلها جسم

ادلريض وىل أن الطبيب اجلراح تأكد من ذلك قبل إجراء ادلداخلة اجلراحية ))( .)6أن ما يعد
يف نظر بعضهم خطأ فنياً قد يكون خطأ مادياً عند غَتىم  ،مثال ذلك ترك قطعة من الشاش أو
أدوات جراحية يف جسم ادلريض أثناء العملية قد يتبادر إىل الذىن أنو خطأ مادي غَت أن
السرعة اليت تتطلبها العمليات اجلراحية قد ذبعل منو خطأ فنياً(.)7
ثانيا – مراحل اخلطأ الطيب .

العمل الطيب دير بعدة مراحل منذ بداية شعور ادلريض بادلرض إىل حُت انتهاء الطبيب من
فحصو ومعاجلتو  ،لذا سوف نبُت ما قد حيصل من أخطاء طبية يف تلك ادلراحل .
 -1اخلطأ يف مرحلة الفحص .
جيب على الطبيب بذل العناية الفائقة عند اجرائو الفحص للمريض ،ألن ىذه ادلرحلة تعد
من أخطر ادلراحل إذ يقوم الطبيب بفحص ادلريض فحصاً ظاىرياً ليتعرف على ماىية ادلرض
ودرجة خطورتو وتارخيو ،من خبلل مبلحظة الدالئل الظاىرية للمرض وقد يستعُت الطبيب
ببعض األجهزة األولية مثل السماعة وجهاز قياس الضغط  ،وقد يستعُت الطبيب بفحوصات

أكثر عمقاً لتبيان ادلرض مثل التحاليل الطبية واألشعة وزبطيط الدماغ( .)8إن الطبيب حيتاج إىل

أسباب إباحة العمل الطيب اليت يشًتط توافرىا قبل ادلباشرة بفحص ادلريض ،وىي  ( :ترخيص

القانون – ورضاء ادلريض – والتدخل بقصد العبلج ) ولكي يتمكن الطبيب من إجراء الفحص

البد أن يكون مرخصاً قانوناً ضمن نطاق العمل الذي ديارسو  ،فإذا مارس ىذه االعمال شخص

غَت مرخص لو قانوناً أو كان مرخص لو دبمارسة نشاط طيب زلدود إال أنو تعدى حدود ذلك

النشاط أو كان العمل الطيب يتطلب مواصفات خاصة للقائم بو اختصاصاً وخربةً وكفاء ًة شلا
ال ديلكها فأنو يقع ربت طائلة العقاب مامل تتوافر حالة من حاالت عدم ادلسؤولية  ،كما لو
قضى احلال القيام بعمل معُت ربت ظروف الضرورة القصوى ،وقد قضت زلكمة اجلنح ( بإدانة

ادلتهمة وفق ادلادة  411لقيامها بزرق الطفلة ابرة وىي غَت رلازة شلا أدى إىل وفاهتا )(.)9
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 -2اخلطأ يف مرحلة العمليات اجلراحية -:
قبل إجراء العملية اجلراحية يكون من مسؤولية الطبيب ادلخدر أن يراعي قواعد الفن
الطيب صبيعها وأن يقوم بأجراء الفحص والتحليبلت ادلختربية للتأكد من قابلية ادلريض
واستعداده لتحمل ادلخدر  ،وأن يويل عنايتو البالغة الختيار نوع ادلخدر وطريقة إعطائو
للمريض ،بعد ذلك تأيت مهمة الطبيب اجلراح الذي جيب أن يكون يف حالة نفسية وصحية
تؤىلو ألجراء العملية  ،لذا عليو أن يتأكد بنفسو من أن مساعديو يؤدون واجباهتم على وفق

األصول الطبية  ،وعليو أن يكون حذراً عند إجراء العملية اجلراحية بأن ال يصيب عضواً أخراً
يف جسم ادلريض بالضرر( ،)11علماً أن مهمة الطبيب اجلراح ال تنتهي بإجراء العملية اجلراحية
وإمنا عليو أن يتوىل الرقابة بنفسو على حالة ادلريض وتقدمو ضلو الشفاء أو حصول اختبلطات ،
وإعطائو العبلج البلحق للعملية من دواء وغَته  ،واال عد عملو إمهاالً إذ أن التزام الطبيب
اجلراح بالعناية واالشراف على مريضو بعد إجراء العملية كالتزامو قبل إجرائها وأثنائها( )11ومن
مث فإن التزام الطبيب ال يقف عند إجراء العملية بل ديتد إلتزامو بالعناية بادلريض عقب ذلك كي
يتفادى ما ديكن أن يرتب على العملية اجلراحية من نتائج أو مضاعفات وال ديكن للطبيب أن
يتنصل من ادلسؤولية إال يف حالة القوة القاىرة أو الضرورة وىذا ما نصت عليو ادلادة مئتان
وإحدى عشرة من القانون ادلدين العراقي (( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب
أجنيب ال يد لو فيو كآفة مساوية أو حادث فجائي أو قوة قاىرة أو فعل الغَت أو خطأ ادلتضرر
كان غَت ملزم بالضمان مامل يوجد نص أو اتفاق على غَت ذلك ))(.)12
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ادلطلب الثاًي  :الضرر .

يعرف الضرر بأنو ( :أذى يصيب الشخص يف حق أو مصلحة مشروعة لو )  ،وىو الركن

الثاين للمسؤولية ادلدنية األمر الذي يًتتب عليو ( التعويض ) يف حالة ثبوتو ،عليو فأن مسؤولية

الطبيب ال تنهض إال بوجود اخلطأ من جانبو يًتتب عليو ضرر حلق بادلريض أما الضرر الطيب

فهو حالة ناذبة عن فعل طيب اصاب جسم الشخص بأذى(.)13

الضرر كواقعة مادية ربتاج إىل إثبات بطرق اإلثبات كافة  ،إال اننا صلد أن ىناك خصيصة
يف مسألة الضرر الطيب إذ تظهر لنا صعوبة إثبات الضرر فقاضي ادلوضوع وىو يتصدى إلثبات
الضرر عليو أن ال يلجأ إىل اإلثبات بالشهادة إال يف حدود ضيقة كما لو كانت شهادة الفريق
الطيب ادلساعد للجراح الذي أجرى العملية اجلراحية وأدت إىل موت ادلريض أو اصابتو بضرر
على أن يكون ىذا الفريق الطيب ادلساعد مؤىبلً علميا لتقييم سلوك ذلك اجلراح  ،كما على
القاضي االستعانة بتقارير اخلرباء(.)14
أنواع الضرر :
يتحقق الضرر الطيب يف إصابة ادلريض بضرر قد يكون ضرراً مادياً ديس مصلحة مادية أو

ضرر معنوي يلحق أذى بادلضرور يف شعوره أو شرفو(.)15

أوالً – الضرر ادلادي :

ىو إخبلل دبصلحة مالية مشروعة للمضرور وىذا الضرر يقسم على ضرر جسدي يتمثل

باألذى الذي يصيب جسم اإلنسان كإزىاق روحو أو إحداث عاىة مؤقتة أو دائمة  ،وضرر
مايل يصيب ادلضرور دبصلحة ذات قيمة اقتصادية كإصابة اجلسم بعاىة تؤدي إىل تعطيل قدرتو
على الكسب  ،مثالو قيام الطبيب بأجراء العملية بطريقة خاطئة تؤدي إىل ازالة عضو سليم بدل

العضو ادلصاب(.)16

إن ما يهمنا من الضرر ادلادي فيما يتعلق دبسؤولية الطبيب ىو الضرر اجلسمي الذي
تسبب بو الطبيب الذي يكون نتيجة طبيعية لؤلخطاء ادلهنية اليت ارتكبها الطبيب واليت حلقت
بادلريض من خبلذلا خسارة  ،ىي قد تكلف ادلريض مصاريف عبلج ودواء أو فقدان القدرة
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على العمل  ،علماً أن مسألة تقدير األضرار ادلادية اليت حلقت بادلريض ىي مسألة وقائع يستقل
بتقديرىا القاضي ادلختص الذي يعتمد يف الغالب على رأي اخلرباء من األطباء(.)17

ثانياً – الضرر األديب :

ىو الضرر الذي ال يصيب الشخص يف مالو وإمنا يصيب مصلحة غَت مالية أي أن ىذا

الضرر يصيب الشخص يف الشعور أو العاطفة أو الكرامة  ،ويتمثل الضرر ادلعنوي يف اجملال

الطيب بأنو مساس الطبيب والتسبب خبطأه بإحلاق األذى بادلريض ويبدو ذلك من خبلل ما ينتج
عن ذلك من تشوىات أو عجز يف وظائف جسم ادلريض  ،وعن تقدير ىذا الضرر يتم النظر
إىل الشخص من جنسو وعمره وعملو وظروفو االجتماعية والصحية فالضرر الذي يصيب الفتاة
غَت الضرر الذي يصيب الشاب أو العجوز أو الطفل وكذلك الضرر الذي يصيب الفنان
خيتلف عن الضرر الذي يصيب الشخص العادي(.)18

وجدير بالذكر أن القانون ادلدين العراقي يقوم بالتعويض عن الضرر ادلعنوي يف ادلسؤولية

التقصَتية وال يعوض عنو يف ادلسؤولية العقدية(.)19
ادلطلب الثالث  :العالقت السببيت .

ال يكفي لتحقق ادلسؤولية الطبية وقوع اخلطأ من الطبيب وإحلاقو الضرر بادلريض بل البد

من أن يكون ما حلق بادلريض من ضرر نتيجة مباشرة للخطأ ادلرتكب من الطبيب  ،عليو البد
من وجود عبلقة سببية بُت اخلطأ والضرر(.)21

إن ربديد وجود عبلقة السببية يف اجملال الطيب يعد من األمور الشاقة والعسَتة نظراً لتعقيد

اجلسم البشري وتغيَت حاالتو وخصائصو وعدم وضوح األسباب اليت أدت إىل ادلضاعفات اليت
تظهر عليو  ،لذا سوف نبحث يف أىم النظريات اليت قيلت يف السبب وكما يأيت -:
أوالً – نظرية تعادل االسباب :

قال هبا الفقيو األدلاين ( فون بَتي ) مفادىا أن األسباب صبيعها اليت تدخلت يف إحداث

الضرر متكافئة متعادلة كأن كبل منها منفرداً يف إحداث الضرر  ،دبعٌت أن أي سبب منها ىو
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الذي أحدث الضرر ويكون السبب هبذا الوصف إذا كان الضرر مل يكن ليقع لواله  ،فإذا
اشًتك يف اخلطأ الذي أدى إىل الضرر ادلريض أكثر من طبيب فأهنم يسألون صبيعاً ويعد سبباً
مباشراً  ،ولو تدخلت عدة عوامل ساعدت مع فعل الطبيب يف حصول النتيجة(.)21
إن تطبيق نظرية ( تعادل األسباب ) يؤدي إىل مساءلة الطبيب عن النتيجة أياً كانت

العوامل اليت تدخلت سواء كانت عادية أم نادرة احلصول راجعة إىل فعل الطبيعة أم إىل فعل

ادلصاب أم إىل فعل غَتىم  ،أي أن العبلقة السببية ال يقطعها ضعف يف صحة ادلريض أو إمهال
طبيب التخدير الذي يعمل مع الطبيب اجلراح أو إمهال الطبيب عند إجراء العملية اجلراحية أو

حصول حريق يف ادلستشفى الذي نقل اليو ادلريض فمات حرقا(.)22
ثانياً – نظرية السبب ادلبلئم .

قال هبا الفقيو األدلاين ( كارل بَتكَت ) ومفادىا  ،أن سبب النتيجة ىو العامل األقوى

واألكثر اسهاما يف احداثها وتعد األسباب األخرى رلرد ظروف ساعدت السبب األقوى وتعد
اسبابا عارضة  .فإذا تعددت األسباب واستغرق سبب خطأ الطبيب لؤلسباب األخرى كما لو
كان خطأ الطبيب متعمداً  ،واخلطأ األخر غَت متعمد أو كان أحد السببُت نتيجة لآلخر ،مثالو

لو أخطأ الطبيب يف إصدار توجيهات للمريض وارتكب ادلريض خطأ يف إتباع تلك التعليمات

شلا أدى إىل اصابتو بضرر عندىا يعد خطأ الطبيب مستغرقاً خلطأ ادلريض ويكون الطبيب مسؤوالً
عن الضرر الذي أصاب ادلريض(.)23
وذبد اإلشارة إىل أن العبلقة السببية بُت اخلطأ الصادر من الطبيب والضرر الذي أصاب

ادلريض تقطع يف حال توافر السبب األجنيب مثل احلادث الفجائي أو القوة القاىرة أو فعل

اآلخر أو فعل ادلتضرر ( ادلريض )(.)24

ثالثاً – خطأ ادلريض يف العبلقة السببية :

عند التعرض دلسألة خطأ ادلصاب ال خيلو األمر من احتمالُت ،األول  :أن يكون خطأ

ادلصاب ىو الذي سبب الضرر وحده والثاين  :أن يكون ىناك خطأ متبادل بُت ادلريض
والطبيب ،ففي االحتمال األول يسقط حق ادلريض يف ادلطالبة بأي تعويض ألن خطأه ىو
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العامل األساس يف إحداث الضرر الذي أصابو وبالتايل ال يبقى للطبيب أي أثر وتنتفي

مسؤوليتو( .)25أما إذا ساىم ادلريض مع الطبيب يف إحداث الضرر فأن النتيجة ال تكون بإعفاء
الطبيب من ادلسؤولية بشكل كامل بل تكون بتخفيض قيمة التعويض احملكوم بو على الطبيب،

وقد سار القضاء على ىذا االذباه(.)26

ادلبحث الثاًي

تكييف ادلسؤوليت الطبيت

ادلسؤولية مركز قانوين يسبغو ادلشرع على الشخص عندما خيل بالتزام قانوين أو عقدي
بدون حق يقره القانون ،أي ىي احلالة اليت يرتكب فيها الشخص فعبلً يسبب ضرراً لآلخر
يستوجب التعويض عن طريق ادلطالبة اليت تكون حقاً شخصياً للمتضرر وبإمكانو التنازل عن

ىذا احلق ،لذا سوف نقسم ىذا ادلبحث على مطلبُت األول  :نتناول فيو ربديد الطبيعة القانونية
ذلذه ادلسؤولية  .والثاين  :خصصناه حلكم ربقق ىذه ادلسؤولية .
ادلطلب االول  :حتذيذ طبيعت هسؤوليت الطبيب .

ادلسؤولية ادلدنية ىي التزام ادلدين بتعويض الضرر الذي ترتب على إخبللو بالتزام يقع

عليو ومفروض تنفيذه قانوناً أو اتفاقاً  ،وأي ضرر ينتج عن ىذا اإلخبلل يستلزم التعويض عن
طريق ادلطالبة اليت تكون حقاً شخصياً للمتضرر وبإمكانو التنازل عن ىذا احلق( ،)27وتقسم
ادلسؤولية ادلدنية بصفة عامة على  :عقدية وتقصَتية  .فإذا كان اإللتزام الذي حصل االخبلل

بو مصدره العقد كانت ادلسؤولية عقدية  ،أما إذا كان االلتزام مصدره العمل غَت ادلشروع
والفعل الضار أو واقعة مادية رتب عليها القانون إلتزاماً فكانت ادلسؤولية تقصَتية .لذا ديكننا

القول أن ادلسؤولية العقدية ىي احلالة اليت خيالف هبا الشخص التزاماً مصدره العقد وخيل
بشروطو ،أما ادلسؤولية التقصَتية فهي حالة الشخص الذي خيالف التزاماً فرضو القانون والذي

يهمنا ربديد الطبيعة القانونية دلسؤولية الطبيب ،فهناك اذباىُت سلتلفُت األول عد مسؤولية
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الطبيب عن أخطائو ادلهنية عقدية  ،والثاين عدىا مسؤولية تقصَتية  ،لذا سوف نعرض كل اذباه
مع األدلة اليت يستند إليها يف الفرعُت اآلتيُت-:
الفرع األول – ادلسؤولية العقدية -:
تتحقق ادلسؤولية العقدية عند امتناع ادلدين عن تنفيذ إلتزامو العقدي أو قام بتنفيذه
بشكل معيب وأدى إىل إحلاق الضرر بالدائن ،وىذا يستوجب وجود عقد صحيح وحصل

اإلخبلل بتنفيذ بنوده( ،)28وىذا العقد يتم بُت الطبيب وادلريض يف اللحظة اليت يبدأ هبا الطبيب
عبلج ادلريض يف الظروف العادية ويكون ذلك بناء" على اتفاق مسبق بينهما إذ أن رلرد قيام

الطبيب بفتح عيادتو وتعليقو الفتة عليها فأنو يضع نفسو يف موقف من يعرض نفسو يف موقف
من يعرض لئلجياب ،وعند قبول ادلريض ذلذا العرض يتم إبرام العقد فاألخَت يطلب العناية
والطبيب يتقبل األجر ويقدم العناية ادلطلوبة منو(.)29

أستند أصحاب االذباه الذي يذىب إىل القول بأن مسؤولية الطبيب عن أخطائو ادلهنية
ىي مسؤولية عقدية إىل حجج أمهها -:
أوالً – الرابطة العقدية :

إذ عد القائلون بأن مسؤولية الطبيب عقدية حىت يف احلاالت العاجلة اليت يقوم هبا الطبيب

بعبلج ادلريض فأنو يكون حبالة إجياب دائم ومستمر اذباه اجلمهور ،وأن البلفتة ادلوجودة على
عيادتو والبيانات التفصيلية ادلتعلقة بالطبيب من إمسو وزبصصو ودرجتو العلمية وعضويتو يف
نقابة األطباء تدل على ذلك  ،وأن دعوة ادلريض لعبلجو تعد قبوالً للعقد(.)31

ثانياً – النظام العام -:

ىناك اذباه خيالف الرأي القائل بأن مسؤولية الطبيب ىي عقدية ويعتمد يف رأيو على

القول :إن حياة اإلنسان ال تكون زلبلً للتعاقد وىذا العمل ال يتفق مع جعل ادلريض وجسمو
ربت رضبة الطبيب وسيطرتو اليت سبكنو من أن يتصرف بادلريض كما يريد .وأن ىذا ادلريض
موجود ربت ضباية النظام العام يف القانون ادلطبق وليس من حق الطبيب االتفاق على خبلف

ذلك والعمل بو( .)31إال أن اصحاب ىذا االذباه يرون أن االتفاق احلاصل بُت الطبيب وادلريض
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ال يعطي احلق للطبيب ادلعاجل باإلضرار بادلريض وأن التزامو اذباه ادلريض ىو التزام ذو طبيعة
تعاقدية ،والعقد الطيب ادلربم بُت الطرفُت يضع على الطبيب االلتزام بأصول ادلهن الطبية
وقواعدىا وأن مسألة النظام العام تقرر احلد االدىن اللتزامات الطبيب اذباه ادلريض ومل تقرر أن
يتم تطبيق احكام ادلسؤولية التقصَتية على ادلسائل الطبية(.)32

ثالثاً – ادلهنة الطبية -:

عندما يقوم ادلريض بالتعاقد مع الطبيب لعبلجو فإن االخَت يلتزم بتقدًن كل ما تقتضيو

مهنة الطب والعلم من خبلل بذل العناية البلزمة على وفق ما ىو مقرر يف مثل حالة ادلريض ،
وأن يلتزم بتقدًن كل ما حيتاجو ادلريض من عناية كوهنا مقررة يف القواعد واألصول العلمية دلزاولة
ادلهن الطبية(.)33

رابعاً – خدمات الطبيب ال ديكن تقديرىا مادياً :

يقع على عاتق ادلريض االلتزام بدفع األجور ادلشار إليها يف العقد الطيب ،بادلقابل يقع

على الطبيب التزام عام يفرضو القانون وأخر موجود يف العقد ،وأن ادلسؤولية الطبية ىي عقدية
وليس تقصَتية كون االتفاق بُت الطرفُت أضاف شيئاً جديداً لبللتزام القانوين ،ألنو بدون وجود

العقد ال حيق للمريض مطالبة الطبيب بتقدًن العناية الطبية البلزمة وىذا يؤكد على القول بأن

ادلسؤولية للطبيب(.)34

الفرع الثاين  /ادلسؤولية التقصَتية :

تنشأ ادلسؤولية التقصَتية خارج دائرة العقد ويكون مصدرىا القانون فإذا سلك شخص

سلوكاً احلق ضرراً باألخرين التزم بالتعويض ،فادلسؤولية التقصَتية للطبيب تنعقد يف حاالت عدة
كحالة عدم قيام الطبيب بتبصَت مريضو خبطورة اجلراحة اليت سوف جيريها لو ،أو إذا كان العقد

الذي بينو وبُت ادلريض يفتقر إىل ركن جوىري من أركانو كما لو كان ادلريض ناقص األىلية  ،أو
أن العقد قد مت ربت تأثَت إكراه أو تدليس ،أو حالة قيام الطبيب بعمل يلحق ضرراً باآلخر
كحالة مساح الطبيب للمريض النفسي بالعودة إىل بيتو قبل استكمال عبلجو وترتب على ذلك

إحلاق ضرر بأحد أفراد أسرة ادلريض( .)35وشلا تقدم يف ادلسؤولية العقدية صلد أن أصحاب الرأي
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الذي يذىب إىل القول :بأن مسؤولية الطبيب تقصَتية يستندون يف رأيهم إىل رلموعة من
احلجج أمهها -:
 -1ادلهن الطبية ذلا طبيعة فنية وال ديكن أن تكون زلبلً للتعاقد كوهنا معروفة فقط من

األطباء وطبيعة التزامهم (االطباء) ال تدخل ضمن العقد ادلربم بُت ادلريض والطبيب والعلم
باألمور الطبية تكون من الطبيب أما ادلريض فأنو جيهل ىذه االمور وال يعلم عنها إال ما

ندر(.)36

 -2حياة ادلريض ليست زلبلً للعقد ،وىذا األمر غَت واقعي كون ادلريض يضع جسمو
ربت سيطرة الطبيب يتصرف فيو كما يريد وحياتو وسبلمة جسمو حيميها القانون والنظام

العام(.)37

 -3إصابة ادلريض ادلفاجئة ،ىنا يكون ادلريض يف حالة غيبوبة ذبعل من ادلستحيل معها
وجود عبلقة تعاقدية بينو وبُت الطبيب ألن ادلريض يكون غَت قادر عن التعبَت عن إرادتو فإذا

أخطأ الطبيب ىنا يعد خطأه تقصَتياً(.)38

 -4إخبلل الطبيب بالتزامو بعبلج ادلريض يعد اخبلالً بالتزام قانوين ألن القاضي عند
مساءلتو للطبيب ال يفسر البيئة ادلشًتكة بُت الطرفُت بل يؤسس قراره على قواعد ادلهنة
وااللتزامات الطبية وعبلقتها بالضمَت وىذه االلتزامات ال تدرج ضمن العقد ادلربم بُت الطبيب

وادلريض وعليو جيب إقامة ادلسؤولية التقصَتية(.)39

 -5وجود البلفتة على عيادة الطبيب  ،سبثل الدعوة للتعاقد ويدل على ذلك أن شروط

العبلج ال يتم االتفاق عليها إال بعد احلديث بُت الطرفُت وتفاوضهم ومعرفة سابقة على إبرام

العقد ،وكذلك حاالت االستعجال تدخل ضمن نطاق ادلسؤولية التقصَتية(.)41

ويرى الباحث أن مسؤولية الطبيب عن أخطائو ادلهنية ىي مسؤولية عقدية ناشئة عن
اتفاق بُت الطبيب وادلريض  ،إال أن ىذا االتفاق ال يسمى عقداً وأن كان يقع ضمن نطاق
القانون اخلاص ألنو خيرج عن دائرة ادلعامبلت ادلالية ويدخل ضمن نطاق ادلفهوم اإلنساين دلهنة
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الطب أن مهنة الطب مهنة ذات مضامُت انسانية والطبيب يهدف إىل زبليص ادلريض من ادلرض
الذي أصابو .
ادلطلب الثاًي  /األاثار القاًىًيت دلسؤوليت الطبيب.

سوف نتناول يف ىذا ادلطلب أىم اآلثار القانونية دلسؤولية الطبيب فإذا وجد خطأ وضرر

وعبلقة سببية بينهما ينتج عن ذلك وجود ادلسؤولية الطبية وىذا يؤدي إىل حق ادلريض بادلطالبة
بالتعويض  ،وكذلك يقع على عاتق اجلهة ادلسؤولة عن الطبيب ايقاع عقوبات تأديبية عليو ،
وىذا ما سوف نبحثو وكما يأيت -:
الفرع االول – التحقيق االداري -:
الطبيب ىو إنسان وكل إنسان خيطأ ويًتتب على خطأه مسؤولية تضع على عاتقو تعويض
ادلتضرر  ،فضبلً عن ادلسؤولية ادلدنية فهناك مسؤولية تأديبية توقعها اجلهة ادلسؤولة عن
الطبيب ،وىذه اجلهة ىي وزارة الصحة ويتم من خبلل نقابة األطباء اليت من خبلذلا يستطيع
األطباء شلارسة مهنتهم .
ادلسؤولية التأديبية للطبيب ترتبط بشكل عام بسلوك الطبيب يف ادائو لواجباتو ادلهنية

وىذا السلوك ادرجتو الوقائع والقوانُت ادلنظمة دلهنة الطب والزمت االطباء التقيد هبا(.)41

لقد نصت الفقرة العاشرة من ادلادة الثالثة من قانون شلارسة الطب يف العراق رقم 42
لسنة  1941ادلعدل بقوذلا (( تطبق االحكام الواردة يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية فيما
خيص جلب الطبيب وادلتهم امام اللجنة الطبية االنضباطية أو اجمللس الصحي وكذلك عند
استقدام الشهود )) ويعد ىذا النص تطوراً يف التشريع العراقي إذ أشار إىل تطبيق أحكام قانون

أصول احملاكمات اجلزائية على أصحاب ادلهن الطبية(.)42

يف عام  1984صدر قانون نقابة االطباء رقم  81لسنة  1984الذي خصص الفصل
اخلامس منو لؤلحكام االنضباطية إذ نصت ادلادة اخلامسة والعشرون منو على عقوبات انضباطية
منها ( التنبيو واالنذار والغرامة وادلنع من شلارسة ادلهنة بشكل مؤقت ) وقررت ادلادة السادسة
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والعشرون من القانون نفسو ( إذا وجدت جلنة االنضباط أن الفعل ادلنسوب إىل العضو يشكل
جردية فعليها أن ربيل القضية إىل احملكمة ادلختصة مع اوراق القضية وال دينع احلكم بالرباءة بعد

ذلك من ازباذ االجراءات االنضباطية ضده وفق احكام ىذا القانون )(.)43

بعد تلقي النقابة الشكوى اليت يقدمها ادلريض ادلتضرر أو من ينوب عنو على أن تكون
مكتوبة بشكل واضح ومكتوب فيها ما حصل بشكل مفصل ،عليو تقوم النقابة بأرسال نسخة

من الشكوى إىل الطبيب وعليو الرد عليها ،وإذا تبُت للنقابة صحة الشكوى تقوم بإرسال
نسخة منها إىل اللجنة الفرعية اليت يوجد فيها جلنة االنضباط ادلكونة من رئيس وعضوين اليت
تقرر العقوبة على الطبيب ادلقدمة حبقو الشكوى .
أما إذا كان الطبيب ادلشكو منو يعمل موظفاً عاماً فإنو خيضع لؤلحكام الواردة يف قانون
اخلدمة ادلدنية الذي حيدد االجراءات واجلزاءات التأديبية اليت تفرض على الطبيب من خبلل
اللجان التحقيقية اليت تشكلها وزارة الصحة ،إال أننا صلد أن الكثَت من ادلرضى يعزفون عن
تقدًن الشكوى إىل وزارة الصحة إذا كان الطبيب موظفاً عاماً أو إىل نقابة االطباء إذا كان
الطبيب لديو عيادة أو يعمل يف مستشفى خاص ،بل يلجأ إىل القضاء العشائري يف تسوية
األخطاء الطبية لسرعة حسم الشكوى وكذلك ضمان حصول ادلريض ادلتضرر على تعويض.
الفرع الثاين – التعويض :
ادلسؤولية ادلدنية بنوعيها العقدي والتقصَتي تفيد التعويض بقصد تغطية الضرر الناشيء

عن االخبلل بالعقد يف ادلسؤولية العقدية وعن االضرار الناشئة عن اخلطأ يف ادلسؤولية
التقصَتية ،وديكن تعريف التعويض بأنو  (( :مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر
تعادل ما حلق ادلضرور من خسارة وما فاتو من كسب كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار))(.)44

إن التعويض عن ادلسؤولية الطبية الزال خيضع للقواعد العامة يف ادلسؤولية ادلدنية ومل
خيصها ادلشرع بتنظيم قانوين مستقل فاألساس االخبلقي دلسؤولية الطبيب عن اخطائو ادلهنية

يتجو ضلو نتائج الفعل وليس ضلو قصد الفاعل ونيتو(.)45
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القضاء ىو الوسيلة اليت من خبلذلا يستطيع ادلضرور احلصول على التعويض من خبلل
إقامة الدعوى كأي دعوى مدنية أو من خبلل االدعاء باحلق ادلدين يف احلاالت اليت يشكل فيها

اخلطأ الطيب جردية( ،)46إذ زبضع دعوى ادلسؤولية ادلدنية للطبيب لؤلحكام العامة يف ادلسؤولية
ادلدنية ويكون اطرافها (ادلريض) وىو الشخص الذي أصابو الضرر نتيجة العمل الطيب اخلاطيء

فيثبت لو احلق بداية ،سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً ويف حالة وفاتو ينتقل احلق يف ادلطالبة
بالتعويض إىل خلفو( ،)47فإذا كان الضرر الذي حلق بادلريض مادياً انتقل احلق بالتعويض عنو إىل

ورثتو كل حبسب نصيبو  .وبعكسو إذا كان الضرر معنوياً فبل ينتقل إال إذا ربددت قيمتو
دبقتضى اتفاق أو حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية(.)48
أما الطرف الثاين يف الدعوى فهو (ادلدعى عليو) وىو الشخص ادلسؤول عن الفعل الضار
أو نائبو أو خلفو سواء كان مسؤوالً عن فعلو الشخصي أو مسؤوالً عن فعل غَته أو مسؤوالً
عن الشيء الذي يف حراستو عليو  ،فأن الطبيب ىو ادلسؤول ادلباشر عن أحداث الضرر الذي

حلق بادلريض(.)49
انواع التعويض :

يرد التعويض يف صور متعددة فقد يكون التعويض عيٍت وقد يكون نقدي .
أوال – التعويض العيٍت .
وىو عبارة عن إعادة احلال إىل ما كانت عليو قبل حدوث الفعل الضار ويعد من أفضل

طرق الضمان والقاضي ملزم باحلكم بالتعويض العيٍت إذا كان شلكناً وطلبو الدائن أو تقدم بو
ادلدين ،فقد نصت الفقرة الثانية من ادلادة مئتان وتسعة من القانون ادلدين العراقي على التنفيذ
العيٍت بقوذلا ((  -2ويقدر التعويض بالنقد على أنو جيوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على
طلب ادلتضرر أن تأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت عليو أو أن ربكم بأداء امر معُت أو برد ادلثل

يف ادلثليات وذلك على سبيل التعويض ))( )51والتعويض العيٍت يقع بصورة كبَتة يف االلتزامات

التعاقدية وديكن أن يقع يف بعض حاالت ادلسؤولية التقصَتية ونطاقو زلدود كونو ال يكون شلكناً
إال حُت يتخذ اخلطأ الذي أقدم عليو ادلدين صورة القيام بعمل ديكن ازالتو  ،فالطبيب الذي
427

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

خيطيء اذباه مريضو وينتج عن خطأه تشويو أو تلف للمريض ديكن ازالة خطئو فالقاضي يستطيع
الزامو بإصبلح التشويو أو التلف من خبلل إجراء عملية جراحية جديدة وعند صعوبة التعويض

العيٍت أو استحالتو يصار إىل التعويض النقدي(.)51
ثانياً – التعويض النقدي ( التعويض دبقابل ) :

إذا تعذر تنفيذ التعويض العيٍت نذىب إىل التعويض دبقابل والسيما التعويض النقدي  ،إذ

ديكن تقوًن أي ضرر بالنقد والتعويض النقدي ىو الصورة االمشل يف التعويض عن ادلسؤولية
التقصَتية ويتمثل يف ادلبلغ النقدي الذي يقدره القاضي جلرب الضرر إذ جيب أن يكون التعويض
()52

ويتم أداء التعويض النقدي دفعة

مساوياً للضرر كون الغاية من التعويض ىي جلرب الضرر
واحدة وجيوز أن يتم أداؤه على شكل أقساط أو إيراد مرتب مدى احلياة أو دلدة معينة  ،وعلى
زلكمة ادلوضوع أن تبُت عناصر الضرر وأن تبُت أحقيتو ،طالب التعويض فيو أو عدم احقيتو مع
مراعاة ظروفو (أي ادلريض) عند تقدير التعويض والسيما حالتو الصحية وقدراتو اجلسدية
وظروفو ادلهنية وادلالية(.)53

قد يكون ىناك اتفاق بُت الطبيب وادلريض الذي أصابو ضرر على مقدار التعويض عن
الضرر اجلسدي أو أن يصدر بو حكم هنائي عندىا ال حيق للمريض االدعاء بأضرار بعدىا
خارجة عن نطاق االتفاق أو احلكم إال إذا استحدثت فعبلً أو كان االتفاق أو احلكم ال يشملها
مثل زيادة نسبة العجز بعد صدور احلكم عليها أو تعرض ادلضرور بأضرار مرتبطة بإصابتو

اجلسدية ،كذلك جيوز للطبيب عند شفاء ادلريض رفع دعوى جديدة للمطالبة باإلعادة لتقدير
التعويض واسًتداد ما يوازي التحسن الذي طرأ على ادلريض ادلتضرر(.)54

ثالثاً – تقدير التعويض :

تقدير التعويض عن ادلسؤولية الطبية يتضمن نواح فنية ال يستطيع القاضي معرفتها كونو

غَت ملم باألمور الطبية ،وال ديكن التعرف على اخطاء الطبيب ادلعاجل بسهولة ،فإذا كان بإمكان
القاضي معرفة خطأ الطبيب يف أعمالو العادية كحالة عدم موافقة ادلريض اخلطية مثبل ،فإنو
يصعب عليو ىذا العمل يف األمور الطبية ادلتعلقة بالفن والعلوم الطبية لذا على القاضي اللجوء
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ولكي يتمكن من أداء مهمتو بنجاح عليو اتباع القواعد القانونية الصحيحة

وعليو االجابة بشكل تام عن االسئلة اليت تطرحها عليو احملكمة وربديد االسباب اليت أدت إىل
وقوع اخلطأ الطيب مع التوضيح أنو باإلمكان ذبنبها على وفق ادلعطيات العلمية ومدى ما ارتكب
الطبيب من إمهال إذا ما كان لَتتكب من طبيب احيط بالظروف اخلارجية والداخلية نفسها

اليت وجد هبا الطبيب الذي ارتكب اخلطأ وسبب الضرر للمريض(.)56

إن موضوع التعويض يتعلق بالوقت الذي يتم فيو تقدير التعويض إذ أن الضرر الذي

يصيب ادلريض قد يكون متغَتا وقد ال يتيسر تعُت هنايتو عند النطق باحلكم وىذ ادلوضوع زلل
خبلف فقهي فهناك اذباىان ،االول  :يذىب إىل القول بأن الفعل غَت ادلشروع ىو الذي أنشأ

احلق بالتعويض وليس احلكم عليو فأن تقدير التعويض يستند إىل وقت وقوع الضرر(.)57

أما اصحاب االذباه الثاين فذىبوا إىل القول بأن حكم القضاء كاشفاً للحق بالتعويض وليس
منشئاً لو .وإىل حُت صدور احلكم يكون احلق بالتعويض غَت زلدد ادلقدار فاحلكم ىو الذي
حيدد مقداره ،أي أن ربديد مقدار التعويض ينشأ من وقت النطق باحلكم مع مراعاة الظروف
من ادلستجدات اليت صاحبت الضرر من حلظة وقوعو إىل حُت صدور احلكم ،أما إذا تعذر على
القاضي تقدير التعويض بصورة هنائية وقت احلكم فجاز لو أن يًتك للمضرور احلق يف ادلطالبة
بإعادة النظر يف تقدير التعويض خبلل مدة معقولة ،وىذا ما نصت عليو ادلادة مئتان وشبانية من
القانون ادلدين العراقي بقوذلا (( إذا مل يتيسر للمحكمة أن ربدد مقدار التعويض ربديداً كافياً
فلها أن ربتفظ للمتضرر باحلق يف أن يطالب خبلل مدة معقولة بإعادة النظر يف التقدير ))(.)58
واخَتاً البد يل من القول أن مسألة تقدير التعويض عن احلوادث الطبية ىي عملية معقدة
ومتداخلة ربتاج إىل جهد كبَت ودراسة للحقائق العلمية ادلتعلقة بادلسؤولية الطبية .
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اخلامتـــــــت

يتضح من خبلل ىذا البحث ادلتواضع ادلعنون (( مسؤولية الطبيب ادلدنية عن اخطائو
ادلهنية )) صبلة من النتائج اليت البد من ذكرىا يف ىذه اخلاسبة  ،فضبل" عن ذلك سوف نورد
اىم التوصيات للوصول إىل اذلدف من البحث -:
أوالً -النتائج .

 -1اخلطأ كركن من أركان ادلسؤولية ادلدنية سواء كانت ادلسؤولية عقدية أو تقصَتية قد

اشًتطت توافر التقنينات صبيعها لقيام مسؤولية الطبيب .

 -2الضرر بوصفو من أركان ادلسؤولية ادلدنية سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً  ،فقد بُت

ادلشرع العراقي لتعويضو مبدأ ازدواج ادلسؤولية إذ تكلم عن صفات العقد وعن ادلسؤولية
التقصَتية  .وتضمن قصوراً تشريعياً إذ أغفل النص صراحة عن تعويض الضرر ادلعنوي يف دائرة

ادلسؤولية العقدية .

 -3تأسيس االلتزام على القواعد العامة للمسؤولية اليت يتعُت فيها توافر أركان ادلسؤولية
ادلدنية وىي اخلطأ والضرر والعبلقة السببية فإذا انقطعت العبلقة السببية بُت الوقائع ادلنسوبة
للمدعي عليو (الطبيب) وبُت الضرر فبل زلل للمسؤولية وال رلال للتعويض .
 -4مسؤولية الطبيب ال تنهض إذا اثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنيب ال يد لو فيو
ومن مث يسقط عنو الضمان .

 -5احملكمة يف تقدير التعويض تستند إىل تقرير اخلبَت ادلختص الذي جيب أن يكون من

االطباء اصحاب االختصاص إذ ينظر يف اختياره إىل مستواه وزبصصو .
ثانياً – التوصيات .

 -1وضع تشريع خاص ينظم ادلسؤولية الطبية يضمن التوازن بُت مصلحتُت متناقضتُت

فبل يثقل كاىل الطبيب إذ يفقده الطمأنينة واحلرية البلزمة للقيام بواجبو اإلنساين يف الطب أو
يعفيو من مسؤولية اخطائو ادلهنية شلا يشجعو على االمهال ومن مث فقدان الثقة بو من ادلريض .
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 -2وضع تشريع متكامل يتعلق بالتعويض عن ادلسؤولية الطبية يشتمل التعويض عن
الضرر ادلعنوي الناتج عن اخلطأ الطيب والتعويض عن االضرار كافة اليت تصيب ادلريض نتيجة
اخطاء الطبيب .
 -3التوسع يف موضوع ادلسؤولية الطبية من خبلل االخذ بادلسؤولية بدون خطأ وذلك
للطبيعة اخلاصة للعمل الذي يصعب اثبات اخلطأ فيو شلا يعرض حق ادلريض للضياع .

 -4الزام الطبيب بالتأمُت عن االخطاء اليت تصدر منو اثناء قيامو دبمارسة مهنتو  ،ويتم

ىذا التأمُت لدى ( شركات التأمُت ) اليت تكون ملزمة بتغطية االضرار شلا يسهل على ادلريض
احلصول على التعويض ادلناسب .
 -5تشكيل جلان طبية سلتصة من ذوي اخلربة والثقة يلجأ إليها القضاء كي تقدم رأيها يف
كل مسألة ربصل اثناء االعمال الطبية لتقوم بتحديد مهمة الطبيب واخلطأ احلاصل منو والضرر
الناتج وبيان فيما إذا كان الطبيب مقصرا ام ال .
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Abstract
Physician's civil responsibility for his professional mistakes
The medical profession is one of the professions of humanity, so
the doctor respect for the human body because of its sanctity and the
preservation of the lives of people while in performance of his duty,
because the medical profession imposed on the doctor and the legal
and moral duty is to make honest efforts in the treatment of patients.
The development of medicine in recent times where he became a
principle prevailing is that for every disease drug has also become the
most diseases affecting the teeth within the reach of scientists of
modern medicine did not stop medicine at the treatment of diseases,
but extended to achieve the wishes of the teeth, even if not sick doctor
performs operations for people, as opposed to these developments to
the science of medicine there are negative effects this development,
the most important medical errors that fall from some doctors
indictable patient antibiotics indiscriminately without taking into
account the patient allergies or forgetting a piece of gauze in the
bowels of the patient causing damage caused to the patient.
That the responsibility of the doctor by which you are
accountable must be available where the pillars of the legal
responsibility is wrong and the damage and the causal relationship
between fault and damage is also the responsibility of the doctor
around the question Is it the responsibility of nodal all this will we are
considering the subject of our research entitled (the responsibility of
the doctor Civil for his mistakes professional), where you divide the
topic into two sections the first allocated to the Elements of medical
liability in the three demands of the first corner error and the second
of the damage and third causality the second section legal
responsibility of the doctor and the rule achieved in demand for the
first dedicated to the legal nature of the responsibility of the doctor
and the second rule check that responsibility with the finale included
the most important findings and recommendations.
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