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 امللخص العزبٕ

صٓدت افٍسة إخرة أخىاٚ  ؿٚلِاٜ ماـ إض اٚ  ح اك   أـاز 

ادًٚهد وادراـز افى ٜٔ إمر افذي يىرح بهقرة مِحٜ ؿوأٜ ادئالقفٜٔ 

 ظـ لِؽ إخىٚ  اف ل لقدي بحٔٚة ادريض. 

ويُ ئااٛ مقعااقع اخلىااٖ افى اال أ ٔااٜ ـاازى4 ف ًَِااف بحٔااٚة 

 ، واحلٍٚظ ظذ أرساره.اإلٕئٚن، وشالمٜ جئده

ٛ ظـ افَقاظد وإصقل افى ٜٔ  ٖ افى ل يًْل:خروجٚفى ٔ واخلى

اف ل يَيض هبٚ افًِؿ، أو إخالل افى ٔٛ بقاج ٚت احلٔىٜ واحلذروافَٔيٜ 

اف ل يٍرعٓٚ افَٕٚقن وواج ٚت ادْٜٓ ظِٔف، م ك لرلٛ ظاذ ؾًِاف  ر 

ًٚ ظِٔف أن يُاقن  ًٚ وحاذرًا   بٚدريض،   حغ ـٚن   ؿدرلف وواج  يَيا

 لكؾف ح ك ٓ يرضبف.

وهق يرجع فًدة أش ٚب: مْٓٚ إ ٚل ولُٚشؾ افى ٔٛ أو جِٓاف 

ٜ فِ ًٚمؾ مع احلٚفٜ ولنخٔهٓٚ أو إجرا   واؾ َٚده فٍُِٚ ة واخلزة افالزم

اجلراحااٜ ادىِقباا4ٜ وفااذا. ؾٔاادخؾ   ٕىااٚب اخلىااٖ افى اال: اخلىااٖ   

د ٚبًٜ، واخلىٖ   اف خدير، اف نخٔص وافًالج، واخلىٖ   اإلذاف وا

 واخلىٖ   اجلراحٜ، وٕحق ذفؽ.

وحتديد ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ ظاـ هاذه إخىاٚ  افى ٔاٜ  ناد شاْده 

ظَقبٚت مكي، اف ال لًٚؿاٛ ظاذ افَ اؾ 832اف ؼيًل   ٕص ادٚدة 

ظَقبٚت مكي اف ل لًٚؿاٛ ظاذ اإلصاٚبٜ اخلىاٖ،  822اخلىٖ، وادٚدة 
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مزاوفاٜ ادٓاـ افهاحٜٔ افئاًقدي افهاٚدر شاْٜ ( مـ ٕياٚ  81وادٚدة )

 ها اف ل ظددت صقر اخلىٖ  افى ل. 5281

وظذ ذفؽ ؾئقف ألْٚول   هذا اف حٞ: مٚهٜٔ افًّؾ افى ل      

وعااقابط إبٚح ااف ومٚهٔااٜ اخلىااٖ افى اال وصااقره ادخ ٍِااٜ، وٕىٚؿااف، 

ٜ فِى ٔٛ وض ًٔ ٓٚ افَٕٚقٕٜٔ، وذوضٓٚ. وـؾ ذفؽ   ٜ اجلْٚئٔ  وادئلقفٔ

 إضٚر افَٕٚقن ادكي وافْيٚ  افئًقدي .
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SUMMARY 
 
    Recently, the fatal medical errors, even in big 
medical institutes and centers, represent a real 
problem. This great problem raises the issue of the 
responsibility about these errors which may lead to 
patient death. 
    The medical error acquires its importance from 
the fact that it is directly related to human life and to 
the integrity of his body. 
   The medical error means any exit of doctors on the 
medical rules required by science. It includes also 
any negligence of the duties of caution opposed by 
law while practicing medicine that could harm the 
patient. 
    The medical error may be due to several factors 
including: errors in diagnosis or treatment, errors in 
supervision or follow up, errors in anesthesia and 
surgery… 
    The criminal responsibility about these errors are 
included in article 238 Egyptian penal code which 
penalized for manslaughter and article 244 Egyptian 
penal code which penalized for injury by mistakes. it 
is also included in article 27 Saudi system for 
practicing health professions issued 1426 which 
listed the medical errors. 
    Based on the above, we will discuss in this search 
the definition  of medical work and limitations of its 
practice, the definition of medical error and its 
range, the criminal  responsibility  of doctor and its 
legal nature and conditions. All these items will be 
discussed in Egyptian and Saudian law. 
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 بئؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 ََْآ ّْ ِّ َِْؿ َفَْآ إِّٓ َمٚ َظ ََٕؽ َٓ ِظ  َؿُٚفقْا ُش َْحٚ

َّٕؽ أَ  ُِِٔؿ احْلَُُِٔؿ إِ ًَ َٝ اْف ْٕ 

 صدب اهلل افًئؿ

 ]38شقرة اف َرة أيٜ رؿؿ :  [
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 املقدم٘
اإلٕئاا4ٜٕٔٚ فُق ااٚ لٍاارض ظااذ  إن مْٓااٜ افىااٛ مااـ أهااؿ ادٓااـ

ًٚ، ولئ قجٛ ظِٔف ًٚ وؿٕٚقٕٔ ًٚ أخالؿٔ ٛ واج  افَٔٚ  بٖؿل اجلٓقد،   افى ٔ

 وبذل افًْٚيٜ افالزمٜ دًٚجلٜ ادريض.

ح اك   (0)إخرة صٓدت أخىٚ  ؿٚلِٜ مـ إض ٚ  إٓ أن افٍسة

أـز ادًٚهاد وادراـاز افى ٔاٜ إمار افاذي يىارح بهاقرة مِحاٜ ؿوأٜ 

ادئلقفٜٔ ظـ لِاؽ إخىاٚ  اف ال لاقدي بحٔاٚة ادارا  ؾْٓاٚ  بًاض 

وهاق بهاددم ٚذة مْٓ اف  -إض ٚ  ، ؿد يَع   بًض إخىٚ  افى ٔاٜ 

ـخىٍٖ   لناخٔص  -ظِّٜٔ جراحٜٔ فف شقا  بًالج ادريض أو ب٘جرا  

ادرعٖو   وصػ افدوا  أو خىٖ   اف دخؾ اجلراحل واف ل ؿدلٗدى إػ 

                                                           

ٖ افى ل بٖٕف : ظد  ؿٔٚ  افى ٔٛ بٚٓف زامٚت اخلٚصٜ اف ل ؾرع ٓٚ  (5) ُيًرف اخلى

رشااٚفٜ  "مئاالقفٜٔ افى ٔااٛ اددٕٔااٜ"ظِٔااف مْٓ ااف. وائااؾ لٔئاار  ّااد ظئااٚف 

لَهر ". ـام ظرف بٖٕف: 15، ص 8002ٚجئ ر، جٚمًٜ افْجٚح افٍِئىْٜٔٔ م

  مئِؽ افى ٔٛ ٓ يَع مـ ض ٔٛ يَاظ وجاد   افياروف اخلٚرجٔاٜ اف ال 

أحٚضٝ بٚفى ٔٛ ادئلقل، ويَٚس مئُِف ظذ مئِؽ ض ٔٛ مـ ٍٕس ؾل اف 

وختههف ويَٚرن بف إذا مٚ وجدت ٍٕس افيروف اخلٚرجٜٔ ادحٔىٜ بٚفى ٔٛ 

ادئلقفٜٔ اددٕٜٔ فِى ٔٛ ظـ اخلىٖ  ".  د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر "خىئاد

ٜ ظغ صّس، ص   "ادْٓل ٜ دـ قراه، جٚمً ، د/ ظ د افَٚدر 803، 808رشٚف

دار اجلٚمًاٜ ض ًاٜ  بـ لٔنٜ، اخلىٖ افنخيصا فِى ٔاٛ   ادئ ناٍك افًاٚ ، 

 .80، 53 ، ص8055اجلديدة، 
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اإل ار اد ٚذ بٚدريض شقا  بقؾٚة ادريض أو إصٚب ف بًٚهٜمئ ديّٜ أو 

ؿهقر   وطاٚئػ جئاّف احلٔقياٜ إمار افاذي  دظاٚ اجلّٔاع فِ ئاٚؤل 

ٜٔ اف ل لَِك ظذ ظاٚلؼ افى ٔاٛ ماـ حقهلذا ادقعقع دًرؾٜ ٕقع ادئلقف

جرا  خىلف، وـذفؽ حَقب ادريض أو أهِف4 ٓشٔام وأن صاحٜ اف ادن 

ٚ اهلل فإلٕئٚن ولٍوؾ هبٚ ظِٔف،وهل  وشالم ف مـ أؾوؾ افًْؿ اف ل وه ٓ

مـ أهؿ احلَقب اف ل ي ّ ع هبٚ افٍرد، ومهِحٜ  ّٔاٜ بَّ ٙا افؼاع 

اجلئااؿ بًالجااف ودر   وافَٕٚقن،حٔااٞ اظ اازت ادحٚؾيااٜ ظااذ شااالمٜ

 مٍٚشد إشَٚ  ظْف،مـ افرضوريٚت اف ل ي ًغ ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ.

وهْٚ  أش ٚب رئٔئٜٔ خلىٖ إض ٚ  ويدؾع ثّْٓٚ ادريض :  مْٓاٚ 

جٓااؾ افى ٔااٛ واؾ َااٚده فٍُِااٚ ة واخلاازة افالزمااٜ فِ ًٚمااؾ مااع احلٚفااٜ 

خؾ بًض ولنخٔهٓٚ أو إجرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ ادىِقبٜ ؾُثرًا مٚ ي د

إخهٚئٔغ   ادئ نٍٔٚت افْٚئٜٔ واف ٚبًاٜ فاقزارة افهاحٜ   حاٚٓت 

فٔئٝ عّـ اخ هٚصٓؿ وؿد خيٚضرون بٚف دخؾ اجلراحال رؽاؿ أ اؿ 

ؽر مٗهِغ فف وإمُٕٚٚت ادئ نٍل ٓ لئّح هبذه ادٌاٚمرة اف ال يادؾع 

 ؾٔٓٚ ادريض حٔٚلف.

اد خههاٜ وبٚف ٚيل نٛ حتقيؾ هذه احلاٚٓت فِّراـاز افى ٔاٜ  

ٚ خزة افى ٔٛ واف جٓٔزات احلديثٜ. ٜ اف ل ل قاؾر هب   ومئ نٍٔٚت اجلٚمً

ومْٓٚ م ٚبًٜ إض ٚ  صٌٚر افئاـ   ظٔاٚدا ؿ اخلٚصاٜ حاٚٓت 

مًَدة ٓ يئ ىًٔقن اف ًٚمؾ مًٓٚ بٍُٚ ة، بؾ إٕف ؿد يَق  ض ٔٛ حديٞ 
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ٜ  -اف خرج بًِّٜٔ جراحٜٔ  خزة دون أن يُقن فديف  -حت ٚج دٓٚرة خٚص

 ، أو جتٓٔزات ـٚؾٜٔبًٔٚدلف اخلٚصٜ. 

وإزا  خوقع إض ٚ  فِّئلقفٜٔ ظام يرلُ قٕف ماـ أخىاٚ  ض ٔاٜ 

ـٚن ٓزمٚ أن ي ؿ حتَٔؼ اف قازن بغ صٚفح افى ٔٛ وصٚفح ادريض ، إذ 

أن إثَٚل ـٚهؾ افى ٔٛ بٚدئلقفٜٔ ينؾ ٕنٚضف   افًاالج ، ويًاقد ظاذ 

ٜ لَهره يٍَد ادريض ثَ ف   مريوف بٖبِغ افرضر ، ـام أن إظٍٚ  ه مـ ل ً

ٚ ، وحير  إض ٚ  مـ مهدر رزؿٓؿ 4 هلذا  ادْٜٓ افى ٜٔ ، وحيط مـ مئ قاه

وجٛ اف قشط   اف َدير بحٔٞ لٍُؾ ؿقاظد ادئلقفٜٔ افى ٜٔ اضّلْاٚن 

 ـؾ مـ إض ٚ  وادرا.

فذفؽ وجدت أصقل ؾْٜٔ نٛ مراظٚ ٚ   ممٚرشٜ ادْٜٓ مـ حٚد 

ٚ ل ًرض فِّئٚ فٜ ومـ اف ز  بّراظٚ ٚ مل ي ًرض هلٚ 4 ؾّزاوفٜ مْٜٓ ظْٓ

افىٛ لٍرض ظذ صٚح ٓٚ ؿدرا مـ افًْٚيٜ واحلرص ودرجٜ مـ افَٔيٜ 

 .(5)واخلزة جتًؾ ادئلقفٜٔ ـ رة  وخىرة

ًٚ ظرف مْذ زماـ بًٔدادئاٗوفٜٔ افَٕٚقٕٔاٜ  وافٍُر اف ؼي ظّقم

ديٜ، ؾٍال احلواٚرةافٍرظقٕٜٔ فألض ٚ  ظـ أخىٚئٓؿ افًّديٜ و ؽر افًّ

                                                           

ٜ دار افقزان د/ شٚمح افئٔد جٚد،  م ٚدئ  (5) ؿٕٚقن افًَقبٚت، افَئؿ افًٚ ، ض ً

ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ   "، د/  ّقد ظ د ربف افَ الوي 525،ص 5321

بحٞ مْنقر بّجِٜ اف حقث افَٕٚقٕٔاٜ وآؿ هاٚديٜ، ـِٔاٜ  "افْيٚ  ادكي

 .813، ص51، ظدد3  جمِد8000احلَقب، جٚمًٜ ادْقؾٜٔ، مك،  
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ـٕٚٝ ظَقبٜ افى ٔٛ إذا أخىٖ ؿد لهؾ حد اإلظدا . ـاام لاْص ذيًاٜ 

إذا ظٚفٟ افى ٔٛ رجاًل حارًا ماـ جارح "ظذ إٔف  852محق رابٍٔل ادٚدة 

ًٚ ولئ ٛ  ـ افزوٕزولئ ٛ   مقت افرجؾ أو ؾ ح ّخراج خىر بّؼط م

ؽريؼ:  ـٚن افى ٔٛ . وظْد اإل"بذفؽ   لًىٔؾ ظغ افرجؾ يَىًقن يده

ًٚ إذا ـٕٚااٝ وؾااٚة اداريض بئاا ٛ لَهااره  أوجِٓااف. وظْااد ُيئاٖل جزائٔاا

افرومٚن ـٕٚٝ ظَقبٜ افى ٔٛ افاذي خيىاٖ ظاـ شاق  ٕٔاٜ ولًّاد لهاؾ 

.وفًؾ أوعح صقرة ظـ ادئاٗوفٜٔ افى ٔاٜ ماٚ ي جئاد   (5)حداإلظدا 

ٛ ؾٓق عٚ": –صذ اهلل ظِٔٓقشِؿ -ؿقفف  ـ لى ّٛ ومل ُيًِؿ مْف ض . "مـم
أياام "ؿٚل:  أن افْ ل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ "وجٚ    مهّْػ ابـ أيب صٔ ٜ 

. (8) ض ٔٛ لى ٛ ظذ ؿق  ومل يًرف بٚفىٛ ؿ ؾ ذفؽ ؾٖظْٝ، ؾٓق عٚمـ

ظكإٚ احلاٚفْٔيرًا فِ ىاقر  إٓ أن هذه ادئٗوفٜٔ حئٝ بٚه ام  ـ ر  

   صااا ك ادجاااٚٓت افًِّٔاااٜ  افُ ااار افاااذي ظرؾاااف افًِاااؿ احلاااديٞ

 واف ُْقفقجٜٔ.

                                                           

بحاٞ  "ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ   اف ؼيع افِٔ ال"د/ محدي رجٛ ظىٔف  (5)

  8008، 211، 211، ظدد 33مْنقر بّجِٜ مك ادًٚسة،  مك، جمِد 

 .330ص 

أخرجف افدار ؿىْل وصاححف احلاٚـؿ . شا ؾ افئاال  فِهاًْٚع، ض ًاٜ دار  (8)

 .810، ص 3احلديٞ ، ج
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ومااـ ثااؿ الٍااؼ افٍَااف اإلشااالمل وافَاإٚقن ظااذ أن إصااؾ   

ٜ وؾؼ ادًٚير وإصقل ادْٜٓٔ اد ًٚرف  ٛ أن يُقن ب ذل ظْٚي اف زامٚفى ٔ

ٜ ادىِقبٜ مْف، أو إذا أخىٖ و فق  ٛ   بذل افًْٚي ظِٔٓٚ. فُـ إذا ؿكافى ٔ

أو ح اك إذا أبادى بدون ؿهد، أو أ ؾ أو جتّْ ٚحلٔىٜ و احلاذر   ذفاؽ 

مئٚ ف ف جٓالً بٚحلَٚئؼ افًِّٜٔ ادئ َرة و إصقل افٍْٜٔ ادىِقبٜ، جتٛ 

 .(5)ظـ افرضر افذي ش  ف فٌِر

ـااام أن جمِااس جمّااع افٍَااف اإلشااالمل افاادويل اف ااٚبع دْيّااٜ 

 8002ادٗمتراإلشالمل ادًَْد   دورلف اخلٚمئٜ ظؼة بئِىْٜ ُظامن   

ًٚ إذا لرلٛ ظاذ ظِّاف  ر باٚدريض   إُٔٔقن افى ٔ"،ؿد ؿرر  ٛ عٚمْ

 ظدة حٚٓت مْٓٚ: 
 إذا لًّد إحداث افرضر. -

 إذا ـٚن جٚهاًل بٚفىٛ، أو بٚفٍرع افذي أؿد  ظذ افًّؾ افى ل ؾٔف. -
 إذا ـٚن ؽر مٖذون فف مـ ؿ ؾ اجلٜٓ افرشّٜٔ ادخ هٜ. -

 إذا أؿد  ظذ افًّؾ دون إذن ادريض أو َمـ يَق  مَٚمف. -
 بٚدريض.إذا ؽرر  -

 إذا ارلُٛ خىٖ ٓ يَع ؾٔف أمثٚفف وٓ لَره أصقل ادْٜٓ. -

 إذا وؿع مْف إ ٚل أو لَهر. -

                                                           

،افى ًااٜ افثٚفثااٜ، د/ امحااد ذف افااديـ،آحُٚ  افؼااظٜٔ فالظااامل افى ٜٔ (5)

 .12ها ص5201
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 إذا اؾق رس ادريض بدون مَ ٙ مً ز. -

 إذا ام ْع ظـ أدا  افقاجٛ افى ل   احلٚٓت اإلشًٚؾٜٔ. -

و  ٕىٚب اف حٞ ؾ٘ن ادئلقفٜٔ افى ٜٔ ٓ ل حَؼ إٓ ظْاد وجاقد 

ي يًْال: اٚفٍاٜ أو خاروج افى ٔاٛ   شاِقـف ظاذ اخلىٖ افى ل، وافاذ

 ًٚ افَقاظد وإصقل افى ٜٔ اف ل يَيض هبٚ افًِاؿ ، أو اد ًٚرؾًِٔٓاٚ ٕيريا

ًٚ وؿاااٝ لٍْٔاااذه افًّاااؾ افى ااال أو إخالفاااف بقاج اااٚت احلٔىاااٜ  وظِّٔااا

ٜ اف ل يٍرعٓٚ افَٕٚقن وواج ٚت ادْٜٓ ظذ افى ٔٛ ، م ك  واحلذروافَٔي

ًٚ ظِٔاف أن لرلٛ ظذ ؾًِف  ر بٚد ريض،   حغ ـاٚن   ؿدرلاف وواج ا

ًٚ وحذرًا   لكؾف ح ك ٓ يرضبف  .(5)يُقن يَي
 وظذ ذفؽ ل حَؼ ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ   حٚف غ:

ٛ إصقل افٍْٜٔ افى ٜٔ ادئ َر ظِٔٓٚ،  ٜ افى ٔ احلٚفٜ إوػ: اٚفٍ

ًٚ   ذفاؽ أصاقل  ادْٓاٜ ؾٖي خىٖ يرلُ ف مـ ياامرس مْٓاٜ افىاٛ اٚفٍا

ٛ ظذ افى ٔٛ أن ي قخك افدؿٜ  ٚ يئٖل مئلقفٜٔ جْٚئ4ٜٔ إذ ن ادئ َر ظِٔٓ

ظْد افَٔٚ  بًِّف وآف زا  بٕٚصقل ادًسف هبٚ، وحيير ظِٔاف اشا ًامل 

افقشٚئؾ ؽر افى ٜٔ أو ؽر ادؼوظٜ   مًٚجلاٜ اداريض، وأن يئا ًّؾ 

ًٚ فألصقل افًِّٜٔ، أمٚ  إذا أ ؾ افى ٔاٛ إدوات افى ٜٔ بُؾ يَيٜ وؾَ

آف زا  هبذه إصقل افًِّٜٔ افثٚب ٜ وش ٛ  رًا فِّريض ؾٔئٖل ظـ 

                                                           

د/  ّااقد ٕجٔااٛ حئااْل، ذح ؿاإٚقن افًَقبااٚت، افَئااؿ افًااٚ ، افى ًااٜ  (5)

 .151، ص 5328اخلٚمئٜ، دار افْٓوٜ افًربٜٔ، افَٚهرة، 
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خىلف ـام فق َٕؾ د  إػ ماريض دون ؾحهاف مماٚ لئا ٛ   َٕاؾ ظادوى 

 مرض إفٔف.
ٜ افى ٔٛ ٕص مـ ٕهقص اف حريؿ افقاردة    احلٚفٜ افثٕٜٚٔ: اٚفٍ

ِٜ فف. ـا٘جرا  ظِّٔاٜ ؿٕٚقن افًَقبٚت أو افَقإغ اجلْٚئٜٔ اخلٚصٜ ادُّ

 إجٓٚض دون وجقد مَ ٙ فذفؽ.

وياادخؾ   ٕىاااٚب ادئاالقفٜٔ افى ٔاااٜ ؽاار افًّدياااٜ: اخلىاااٖ   

اف نخٔص، واخلىٖ   افًالج واد ٚبًٜ، واخلىٖ   اف خادير، واخلىاٖ   

 اجلراحٜ.

وند اخلىٖ افى ل ؽار افًّادي شاْده اف ؼايًل   ٕاص اداٚدة 

 822ظااذ افَ ااؾ اخلىااٖ، وادااٚدة  ظَقبااٚت مكااي، اف اال لًٚؿاا832ٛ

( مـ ٕيٚ  81ظَقبٚت مكي اف ل لًٚؿٛ ظذ اإلصٚبٜ اخلىٖ، وادٚدة )

 ٜ ٜ افئًقدي افهٚدر شْ ـ افهحٔ ٜ ادٓ  :ها اف ل لْص ظذ أن5281مزاوف
اخلطأ الطيب ٍْ كل خطأ مَين صخٕ صدر مً املنـار  الصـخٕو ّتزتـ      "

ض. ّحتدد )اهلٔئـ٘ الصـخٔ٘   علُٔ ضزر للنزٓض ٓلتشو مً ارتلبُ بالتعْٓ
مَدار هذا اف ًقيض. ويًد ماـ الشزعٔ٘( امليصْص علَٔا يف ٍذا اليظاو 

 ؿ ٔؾ اخلىٖ ادْٓل افهحل مٚ يٖيت :

 اخلىٖ   افًالج ، أو َٕص اد ٚبًٜ . -5

 اجلٓؾ بٖمقر ؾْٜٔ يٍسض ؾّٔـ ـٚن   مثؾ ختههف اإلدٚ  هبٚ.-8

وؽار ادئا قؿٜ ظاذ اإلٕئاٚن  إجرا  افًِّٔاٚت اجلراحٔاٜ اف جري ٔاٜ-3

 بٚدخٚفٍٜ فَِقاظد ادْيّٜ فذفؽ.



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (021)
 

 إجرا  اف جٚرب، أو اف حقث افًِّٜٔ ؽر ادً ّدة، ظذ ادريض. -2

 إظىٚ  دوا  فِّريض ظذ ش ٔؾ آخ  ٚر.-1

اش ًامل آٓت أو أجٓزة ض ٜٔ دون ظِؿ ـاٍٚف بىريَاٜ اشا ًامهلٚ، أو -1

حدوث  ر مـ جرا  هذا  دون اختٚذ آح ٔٚضٚت افٍُِٜٔ بّْع

 آش ًامل.

 اف َهر   افرؿٚبٜ واإلذاف.-1

 ظد  اش نٚرة مـ لئ دظل حٚفٜ ادريض آش ًٕٜٚ بف. -2

و  عق  مٚ ش ؼ4 ؾئقف ألْٚول   هاذا اف حاٞ: مٚهٔاٜ اخلىاٖ 

ٛ ظـ خىلف افى ل وذوضٓٚ    ٜ اجلْٚئٜٔ فِى ٔ افى ل وٕىٚؿف، وادئلقفٔ

   افئًقدي.افَٕٚقن ادكي وافْيٚ

 ِأٍنٔ٘ البخح ّصب  اختٔار 
ل وح أ ٜٔ اف حٞ   إٔف هيدف إػ بٔٚن ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ افى ٜٔ 

ظـ إخىٚ  افى ٜٔ ؽر افًّدياٜ ، وحتدياد اإلضاٚر افَإٚقع وافؼاظل 

ٜ افى4ٛ حلاميٜ شالمٜ  ٜ مْٓ افذي نٛ أن يًّؾ خالفف إض ٚ  ظْد مزاوف

فِقشٚئؾ افًالجٜٔ ادخ ٍِاٜ، ولًرياػ  اإلٕئٚن مـ آش خدا  اخلٚضئ

 آض ٚ  بٚفقاج ٚت واحلَقب افَٕٚقٕٜٔ اد ًَِٜ بٚفًّؾ افى ل.

 

 ميَج البخح 
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مآْٟ آشا َرا  واف حِٔاؾ  شقف أظ ّاد   هاذا اف حاٞ ظاذ

ٜ بام يقعحٓٚ ، إٕٚش دظك إمر  دقعقظٚت اف حٞ، واف ّٓٔد فُؾ مئٖف

ٕٚقن ادكاي، وافْياٚ  ذفؽ، ودراشٜ مقعقظٚت اف حٞ   عق  افَا

افئًقدي ، مع آشا ًٕٜٚ بٚف ى َٔاٚت افَواٚئٜٔ وجمّقظاٚت إحُاٚ  

افهااااٚدرة   هااااذا افنااااٖن وافرجااااقع   ـااااؾ مئااااٖفٜ إػ ادهااااٚدر 

أيٚت افَرإٜٓٔ وظزوهٚ إػ  إصِٜٔوافُ ٛ  ادً ّدة ، وآف زا  بسؿٔؿ

 شقرهٚ، وختريٟ إحٚديٞ وأثٚر.

 خط٘البخح 
هاذا اف حاٞ بّنألٜ اهلل لًاٚػ ماـ خاالل مَدماٜ شقف ألْٚول 

 وم حٞ متٓٔدي، وؾهِغ، وخٚمتٜ، وذفؽ ـٚف ٚيل:
م حااٞ متٓٔاادي: افًّااؾ افى اال وعااقابط إبٚح ااف. وؾٔااف ثالثااٜ 

 مىٚفٛ: 
 ادىِٛ إول: لًريػ افًّؾ افى ل.           

 ادىِٛ افثٚع: إشٚس افٍٕٚقع إلبٚحٜ افًّؾ افى ل.            

 ادىِٛ افثٚفٞ: ذوط إبٚحٜ افًّؾ افى ل.            

 . وؾٔف م حثٚن:األّل: مأٍ٘ اخلطأ الطيب ّىطاقُ الفصل

 . وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ: األّل: مأٍ٘ اخلطأ الطيب املبخح

 ادىِٛ إول: لًريػ اخلىٖ افى ل وإٔقاظف            
 ادىِٛ افثٚع: صقر اخلىٖ افى ل.            

 ادىِٛ افثٚفٞ: مًٔٚر اخلىٖ افى ل وإث ٚلف.            
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 . وؾٔف أربًٜ م ٚحٞ:املبخح الجاىٕ : ىطاق اخلطأ الطيب

 ادىِ ٕٚول   : اخلىٖ   اف نخٔص             

 ادىِ ٚفثٚع  : اخلىٖ   افًالج واد ٚبًٜ.            

 ادىِ ٚفثٚفٞ:  اخلىٖ   اف خدير.            

 دىِٛ افرابع : اخلىٖ   اجلراحٜ.ا            
. وؾٔاف الجاىٕ: املضئْلٔ٘ اجليائٔ٘ للطبٔ  عً اخلطأ الطيب الفصل

 م حثٚن :

ــح ــا     املبخ ــ  ّطبٔعتَ ــ٘ للطبٔ ــئْلٔ٘ اجليائٔ ــ٘ املض األّل :مأٍ
 . وؾٔف مىِ ٚن:القاىْىٔ٘

 ادىِٛ إول:  مٚهٜٔ ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ.            
 ىِٛ افثٚع: افى ًٜٔ افَٕٚقٕٜٔ دئلقفٜٔ افى ٔٛ.اد            
ٖ     املبخح . الجاىٕ: شزّط مضئْلٔ٘ الطبٔ  عـً اخلطـأ  ـل العنـد

 وؾٔف ثالثٜ مىٚفٛ:

 إول:  حدوث خىٖ مـ افى ٔٛ.  ادىِٛ            

 افثٚع:  حدوث  ر بٚدريض.  ادىِٛ            

افئا  ٜٔ باغ خىاٖ افى ٔاٛ  افثٚفٞ:  لقاؾر ظالؿاٜ ادىِٛ            

 و ر ادريض.

 0اخلٚمتٜ:  ولن ّؾ ظذ أهؿ ٕ ٚئٟ اف حٞ
 افٍٓرس

 املبخح التنَٔدٖ
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 العنل الطيب ّضْابط إباحتُ
 تقضٔه:

شقف ألْٚول   هذا ادىِٛ لًريػ افًّاؾ افى ال، وإشاٚس 

اف ؼيًل إلبٚح ف، وذوط إبٚح ف. وذفؽ مـ خالل ثالثٜ مىٚفٛ ظذ 

 :افْحق اف ٚيل

 ادىِٛ إول: لًريػ افًّؾ افى ل.

 ادىِٛ افثٚع: إشٚس اف ؼيًل إلبٚحٜ افًّؾ افى ل.

 ادىِٛ افثٚفٞ: ذوط إبٚحٜ افًّؾ افى ل.

 
 املطل  األّل

 تعزٓف العنل الطيب
مل لًْك افْهقص افقاردة   اف ؼيًٚت اد ًَِٜ بّزاوفٜ افًّؾ 

، بااٚفرؽؿ مااـ ذـرهااٚ بقعااع لًريااػ  اادد فألظااامل افى ٔااٜ (5)افى اال 

ٓصىالح افًّؾ افى ل، ولرـٝ فٍَِف وعع اف ًريػ ادالئاؿ فًِّاؾ 

 افى ل. 

                                                           

بناٖن مزاوفاٜ مْٓاٜ افىاٛ، ؿإٚقن افهاحٜ  5312فئْٜ  251افَٕٚقن رؿؿ  (5)

ب اٚري   358ي رؿؿ ، ادرشق  ادُِل افئًقد5321فئْٜ  82افٍرٕز رؿؿ 

 ها.85/8/5203
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ٛ ي جف إػ أن افًّؾ افى ل، ينّؾ مجٔع مراحِف مـ  وافٍَف افٌٚف

. وظذ ذفؽ يًرف افًّؾ افى ل بٖٕف:  ـاؾ (5)ؾحص ولنخٔص وظالج

 اف ماع ٕنٚط يرد ظذ جئاؿ اإلٕئاٚن أو ٍٕئاف، وي ٍاؼ   ض ًٔ اف وـٍٔٔ

ًٚ   ظِؿ افىٛ،  ًٚ وظِّٔ إصقل افًِّٜٔ وافَقاظد اد ًٚرف ظِٔٓٚ ٕيري

ويَااق  بااف ض ٔااٛ مكااح فااف ؿٕٚقٕااٚ بااف، بَهااد افُنااػ ظااـ اداارض 

ولنخٔهف وظالجف، ف حَٔؼ افنٍٚ ، أو ختٍٔػ آٓ  ادرض أو احلد مْٓٚ 

أو مْااع اداارض، أو هياادف إػ ادحٚؾيااٜ ظااذ صااحٜ إؾااراد، أو حتَٔااؼ 

 .(8)اج امظٜٔ بؼط لقاؾر رعٚ  مـ نري ظِٔف هذا افًّؾ مهِحٜ

أو هق ٕنٚط ي ٍؼ   ـٍٔٔ ف وطروف م ٚذلف مع افَقاظد ادَررة 

  ظِؿ افىٛ، وي جف   ذالف أي وؾؼ ادجرى افًٚدي فألمقر إػ صاٍٚ  

 .(3)ادريض

                                                           

وهْٚ  مـ عٔؼ مٍٓق  افًّؾ افى ل4 ؾَكه ظذ مرحِٜ افًالج4 ؾًرؾف بٖٕف:  (5)

ـؾ ٕنٚط ي ٍؼ   ـٍٜٔٔ وطروف م ٚذلف مع افَقاظد ادَررة   ظِؿ افىٛ، 

وي جف   ذالف وؾؼ ادجرى افًٚدي فألمقر إػ صٍٚ  ادريض. د/ ٕيٚ  لقؾٔؼ 

قن افًَقبٚت، افَئؿ افًٚ ، مُ  ٜ افثَٚؾٜ فِْؼ واف قزيع، ادجٚيل، ذح ؿٕٚ

 .533، ص 5332افُ ٚب إول، 

د/ أشٚمٜ ظ د اهلل ؿٚيد، ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فألض ٚ ، دراشٜ مَٚرٕٜ   افؼيًٜ  (8)

، د/ 11 ، ص 5321آشالمٜٔ وافَٕٚقن افقعًل، ض ًٜ دار افْٓوٜ ، شْٜ 

ٜ ظ د افئ ٚر، ذح ؿٕٚقن  افًَقبٚت، افَئؿ افًٚ ، دار افْٓوٜ افًربٜٔ، ؾقزي

 .511، ص521بْد  5338شْٜ 

 .518د/ ّقد ٕجٔٛ حئْل، مرجع شٚبؼ، ص  (3)



 

(853)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ًٚ ب خِٔص ادريض مـ  وإصؾ   افًّؾ افى ل أن يُقن ظالجٔ

ػ مـ حدلاف أو آٓماف، وفُاـ يًاد ماـ ؿ ٔاؾ إظاامل مرعف أو اف خٍٔ

افى ٔااٜ ـااؾ ظّااؾ يئاا ٓدف افُنااػ ظااـ ٕااقع اداارض وأشاا ٚب شااق  

 .(8)، ـام ينّؾ ـؾ ظّؾ يئٚظد   افقؿٚيٜ مـ إمراض(5)افهحٜ

وظااذ ذفااؽ ؾاإٚظامل افى ٔااٜ ٓ لَااع حتااٝ حكاا ؾٓاال لنااّؾ 

ىِ ٓاٚ افًِّٔٚت اجلراحٜٔ ووصاػ افادوا  وحٔاٚزة ادخادرات اف ال ي 

 افًاالج أو افًِّٔاٚت اجلراحٔااٜ وـاؾ مااٚ ماـ صااٖٕف أن ياٗدي إػ صااٍٚ  

 .(3)ادريض 

 (2) 5312فئااْٜ  251وافًّاؾ افى اال   اف ؼاايع ادكاي رؿااؿ 

ولًدياللف اخلٚص بّزاوفٜ مْٜٓ افىٛ، و  ٕيٚ  مزاوفٜ ادٓـ افهاحٜٔ 

ٜ  31افئًقدي رؿؿ  / ها ينّؾ اف نخٔص وافًالج افًٚدي 5281فئْ

 راحل، ووصػ إدويٜ، أو أخذ افًْٔٚت أو أي ظّؾ ض ل آخر. واجل

ًٚ ماـ شأٚب افاْص اخلاٚص بؼاوط مزاوفاٜ  وهذا مٍٓق  عّْٔ

افًّؾ افى ل4 حٔٞ ٕهاٝ اداٚدة إوػ ماـ اف ؼايع ادكاي شاٚفػ 

ٓ ناقز ٕحاد إبادا  مناقرة ض ٔاٜ أو ظٔاٚدة ماريض أو  "افذـر ظذ إٔف 

                                                           

 ـٚف حٚفٔؾ افى ٜٔ وإجرا  إصًٜ افالزمٜ ظذ ادريض. (5)

 ـ٘ظىٚ  اف ىًٔؿ ادْٚشٛ فِقؿٚيٜ مـ إمراض. (8)

 .533د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (3)

 مُرر. 12افًدد  5312يقفٔف  88قؿٚئع ادكيٜ   اف (2)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (062)
 

وٓدة أو وصػ أدويٜ أو ظالج مريض إجرا  ظِّٜٔ جراحٜٔ أو م ٚذة 

أو أخذ ظْٜٔ مـ افًْٔٚت اف ل حتدد بَرار مـ وزير افهحٜ افًّقمٜٔ مـ 

جئؿ ادرا أدمٔغ فِ نخٔص افى ل ادًّاع بٖياٜ ضريَاٜ ـٕٚاٝ أو 

وصػ ٕيٚرات ض ٜٔ وبقجف ظٚ  مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ بٖيٜ صٍٜ ـٕٚٝ إٓ 

ًٚ أو ـٚن مـ بِد جتٔز ؿقا ْٕٔف فِّكيغ مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ إذا ـٚن مكي

هبٚ وـٚن أشّف مَٔدًا بئجؾ إض ٚ  اف ؼيغ، وذفؽ مع ظد  اإلخالل 

 ."بٕٚحُٚ  اخلٚصٜ ادْيّٜ دْٜٓ اف قفٔد
مـ افالئحٜ اف ٍْٔذيٜ فْياٚ   8/2ومٍٓق  ـذفؽ مـ ٕص ادٚدة 

 افهحل ادامرس"مزاوفٜ ادٓـ افهحٜٔ افئًقدي شٚفػ افذـر ظذ أن:

 لَديؿ   ينٚر  أو يَد  مـ هق افهحٜٔ ادْٜٓ بّزاوفٜ فف يرخص افذي

 خدمااٜ صااُؾ   ـٕٚااذفؽ شااقا  فِّااريض اد ااٚذة  افهااحٜٔ افرظٚيااٜ

. وماـ "احلٚفاٜ افهاحٜٔ ظاذ لاٖثر ذات أولٖهِٜٔٔ أوظالجٜٔ لنخٔهٜٔ

 شٔٚب ٕص ادٚدةإوػ مـ ٕيٚ  مزاوفٜ ادٓـ افهحٜٔ افئًقدي ، بَقهلٚ:

 لنّؾ اف ل افهحٜٔ ادٓـ بّزاوفٜ فف يرخص مـ هحل: ـؾاف  ادامرس"

 وافهااأٚدفٜ وأض اااٚ  إشاااْٚن، اف ؼااايغ، ألٔاااٜ: إض اااٚ  افٍلاااٚت

 واف خادير، واف ّاريض،  :إصاًٜ، افهاحٔغ وافٍْٔاغ إخهٚئٔغ،

 افهاْٚظٜٔ، وإضراف وافقبٚئٔٚت، وافهٔدفٜٔ، واف كيٚت، وادخ ز،

  واف هقيرافى َل، وافًالج ولرـٔ ٓٚ، إشْٚن ورظٚيٜ افى ًٔل، وافًالج

 افٍْئااأغ وإخهاااٚئٔغ وافًِّٔاااٚت، افِٔااازر، وأجٓااازة افْاااقوي،
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 وافَ ٚفاااٜ، وافهاااحٜ افًٚماااٜ، اف ٌذياااٜ وأخهاااٚئٔل وآج امظٔاااغ،

 احلر ، وافًالج احلر ، واف ٖهٔؾ وافئّع، افْىؼ ومًٚجلٜ واإلشًٚف،

 ٓلٍٚب ي ام اف ل إخرى هحٜٔاف ادٓـ مـ وؽر ذفؽ افى ٜٔ، وافٍٔزيٚ 

افئاااًقديٜ  واهلٔلاااٜ اددٕٔاااٜ واخلااادمٚت افهاااحٜ وزياااري باااغ ظِٔٓاااٚ

 ."افهحٜٔ فِ خههٚت
وـذفؽ إمر بٚفْئ ٜ فَِوٚ  ادكي4 ؾٔنّؾ افًّؾ افى ل إػ 

ٛ اف نخٔص وافًالج، إجرا  افًِّٔٚت اجلراحٜٔ ووصػ إدويٜ،  جٕٚ

 .(5)وإظىٚ  آش نٚرات افى ٜٔ وافًَٚؿر

 

                                                           

، 855، رؿاؿ 2جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س  5311أـ قبر  51َٕض  (5)

 .121ص 

 .223، ص 802، رؿؿ 3جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س  5312أـ قبر  81َٕض 

 .812، ص 21، رؿؿ 53جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س 5312ؾزاير  80َٕض 

 .813، ص 13، رؿؿ 81جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س  5312رس مٚ 55َٕض 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (061)
 

 املطل  الجاىٕ
 األصا  القاىْىٕ إلباح٘ العنل الطيب 

ٓ صؽ   أن مزاوفٜ إظاامل افى ٔاٜ واجلراحٔاٜ اف ال يَاق  هباٚ 

ٛ ل ىِٛ ادئٚس بئالمٜ جئؿ اإلٕئٚن، ـٍحص جئؿ ادريض،  افى ٔ

افذي ؿد يّ د إػ ظقرالف ووصػ إدويٜ، وإظىٚ  بًض ادقاد ادخدرة، 

أجزا  مـ دمف أو إٔئج ف إلجرا  اف حٚفٔؾ، وهذه وإجرا  اجلراحٜ، وٕزع 

جارائؿ مماٚ ياْص ظِٔاف  -إذا ؿٚ  هبٚ افناخص افًاٚدي–إؾًٚل لنُؾ 

ؿٕٚقن افًَقبٚت ـٚفرضب واجلرح وإظىٚ  ادقاد افوٚرة، وؿد يٗدي إػ 

وؾٚة ادريض ؾ َق  جريّٜ افرضب أو اجلارح ادٍيضا إػ اداقت. وهاذا 

راحٜٔ ل ىٚبؼ مع افّْقذج افَإٚقع جلارائؿ يًْل أن إظامل افى ٜٔ واجل

ادئٚس بئالمٜ اجلئؿ، وفُـ مـ ادئ َر ظِٔف هق إبٚحٜ هذه إظامل   

ادجٚل افى ل، ٕ ٚ حتَؼ مهِحٜ فِّريض وفِّج ّع ومـ ثؿ ؾ٘ ٚ ٓ 

 ختوع فْىٚب اف جريؿ. إذا لقاؾرت ذوط مًْٜٔ.

بٚحاٜ افًّاؾ وؿد إَئؿ افٍَاف   حتدياد إشاٚس اف ؼايًل إل

 :(5)افى ل إػ ثالث اجتٚهٚت

أوهلٚ يذهٛ إػ أن أشٚس إبٚحٜ افًّؾ افى ل هق إ ٍاٚ  افَهاد 

اجلْٚئل فدى افى ٔٛ، وثٕٚٔٓٚ يذهٛ إػ إن أشاٚس اإلبٚحاٜ هاق رعاٚ  

 ادجْل ظِٔف، أمٚ ثٚفثٓٚ ؾٔذهٛ إػ إٔف لرخٔص افَٕٚقن. 

                                                           

ٛ ظىٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص  (5) ، د/  ّقد افَ الوي، 332، 333د/ محدي رج

 .820مرجع شٚبؼ، ص
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 أّاًل: اىتفاء القصد اجليائٕ
ػ افَقل: بٖن أشٚس إبٚحٜ ظّؾ افى ٔاٛ يذهٛ بًض افٍَٓٚ  إ

وظد  مئلقفٔ ف ظـ أؾًٚفف أثْٚ  ممٚرش ف دْٓ ف، يُّاـ   إ ٍاٚ  افَهاد 

ٜ اجلرح أو افرضب فَٔٚمٓٚ، وذفؽ ظذ  اجلْٚئل فديف، وافذي ل ىِ ف جريّ

شْد مـ افَقل، بٖن إرادة افى ٔٛ ٓ ل جف إػ اإل ار بهحٜ اداريض، 

 .وإٕام إػ صٍٚئف مـ مرعف

وهذا آجتٚه مل يئِؿ مـ افَْد 4 حٔٞ ؿٔؾ بٖٕف خيِط بغ ظْٚس 

ًٚ مـ أرـٚن اجلريّٜ، وٓ ظْكًا مـ  افَهد واف ٚظٞ، ؾٚف ٚظٞ فٔس رـْ

ًٚ ومع ذفؽ ي اقاؾر افَهاد اجلْاٚئل.  ظْٚسهٚ، وؿد يُقن اف ٚظٞ ذيٍ

ؾٚفَهد اجلْٚئل   جرائؿ آظ دا  ظذ شاالمٜ اجلئاؿ، هاق ؿهاد ظاٚ  

ًٚ بّجرد افًِؿ بٖن مـ صٖن افًٍؾ ادئٚس بئاالمٜ اجلئاؿ،  ي قاؾر ؿٕٚقٕ

وهق ي قاؾر بّجرد إكاف إرادة افى ٔٛ إػ ظِّاف افى ال ظاذ جئاؿ 

ٛ فديف هذا افَهد بًْكيف. إمٚ ـقٕف ٓ هيدف مـ ذفؽ  ادريض، وافى ٔ

إٓ ختِٔهف ماـ آٓماف وحتَٔاؼ افناٍٚ  فاف، ؾا٘ن ذفاؽ ي ًِاؼ بٚف ٚظاٞ، 

 .(5)يً د بٚف ٚظٞ ظذ اجلريّٜوافَٕٚقن ٓ 

                                                           

د/ أمحد صقؿل أبق خىقه، ذح إحُٚ  افًٚماٜ فَإٚقن افًَقباٚت فدوفاٜ  (5)

، د/ 381، 382، ص 5، ج5323اإلمااٚرات افًربٔااٜ اد حاادة، ض ًااٜ شااْٜ 

، 838، ص5، ج8 ّقد أمحد ضف، ذح ؿٕٚقن فًَقبٚت، افَئاؿ افًاٚ ، ط

د/ حئااـ  ّااد ربٔااع، ذح ؿاإٚقن افًَقبااٚت ادكااي، افَئااؿ افًااٚ ،  

 .232، 233، ص 5331افُ ٚب إول، ض ًٜ أوػ، شْٜ 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (061)
 

 ثاىًٔا: رضاء املزٓض
ـ افٍَف إػ أن أشٚس إبٚحٜ أؾًٚل افى ٔٛ، وظد   اجتف رأي آخر م

مئلقفٔ ف ظـ أؾًٚفف أثْٚ  ممٚرش ف دْٓ ف، يُّـ   رعٚ  ادريض بٚفًّؾ 

افى ل أو اجلراحل ظذ جئده، وذفؽ ظذ شْد مـ افَاقل، باٖن افرعاٚ 

ٜ افً ًٚ إلبٚح ّؾ افى ل، ح ك وفق ؿٚ  بف صخص آخر ؽر ض ٔٛ، يًد ش  

ومل ي اقاؾر فدياف ؿهاد افًااالج، ذيىاٜ أن ل اقاؾر فديااف ـاؾ ماـ افٌٚيااٜ 

 .(5)ادؼوظٜ ورعٚ  ادريض

ومل يئِؿ هذا آجتٚه بدوره مـ افَْد 4 حٔٞ إن حؼ اداريض   

ًٚ فف، وفُْف حؼ ذو ض ًٜٔ اج امظٜٔ، ؾا٘ذا  ًٚ خٚفه شالمٜ جئّف فٔس حَ

ادريض بٚٓظ ادا  ظاذ حَاف   شاالمٜ جئاّف، ؾا٘ن هاذا افرعاٚ  ريض

ـ هذا احلؼ، دون اجلٕٚٛ آج امظل. وفذا  يْكف إػ اجلٕٚٛ افٍردي م

ي َك حؼ ادج ّع   افدؾٚع ظـ هذا اجلٕٚٛ آج امظل ؿٚئاًم، وييؾ ؾًؾ 

ًٚ فِ جريؿ  .(8)آظ دا  خٚعً

                                                           

(5) CODBY: Commentary on Egyptian law, 1924 

Tom, 1, p. 173. 
د ؾٚئؼ اجلقهري، ادئلقفٜٔ افى ٜٔ   ؿٕٚقن افًَقبٚت، ومنٚر إفٔف   د/  ّ 

. وأشٚس هذا 3هٚمش  38ص  5315رشٚفٜ دـ قراة، جٚمًٜ افَٚهرة، شْٜ 

افرأي هل افَٚظدة افرومٕٜٚٔ اف ل لَرر بٖٕف ٓ  ر دـ ريض هبذا افرضر. و

 دزيد مـ اف ٍٚصٔؾ حقل هذه افَٚظدة وافَْد ادقجف إفٔٓٚ إير: 

 Tahon. R. Le consentement de la victime, Rev dr, 
pen Et crim. 1951, p. 324. 

(د/  ّد ظٔد افٌريٛ، ذح ؿٕٚقن افًَقبٚت  افَئاؿ افًاٚ ، افْيرياٜ افًٚماٜ 8)

ٜ ابْٚ  وه ف حئٚن افَٚهرة  ، 383، ص 885بْد  5  ج5332فِجريّٜ، مى ً

 .828د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص
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ًٚ فإلبٚحٜ وؿّٔ ا ًٚ ظٚم ف  ادودة   جارائؿ ـام أن افرعٚ فٔس ش  

ادئٚس بئالمٜ اجلئؿ، ؾئالمٜ جئؿ اإلٕئٚن مـ افْيٚ  افًٚ ، ومحٚي ٓٚ 

 .(5)أمر لَ ؤف مهِحٜ ادج ّع

وافَوٚ  ادكي   آجتٚه احلديٞ مل يٖخذ هبذا آجتٚه ، مَاررًا 

ًٚ إلبٚحٜ جرائؿ آظ دا  ظذ شالمٜ اجلئؿ  بٖن رعٚ  ادريض ٓ يًد ش  

ي وفااق ريض ادااريض بااٚفًالج أو إجاارا  افًِّٔااٚت ولُٚمِااف اجلئااد

 اجلراحٜٔ.

ًٚ فذفؽ ؿواٝ  ُّاٜ افاَْض ادكايٜ   ؿوأٜ حاالب  ولى َٔ

بٖن اجلرح افذي حيدثف حالب، بجٍـ ادجْل "أجرى ظِّٜٔ إزافٜ صًرة: 

ظِٔف، ب٘جرائف فف ظِّٜٔ إزافٜ افنًرة ؽار ادارخص فاف ب٘جرائٓاٚ يُاقن 

ٍل ؿٔٚ  افَهد اجلْٚئل ظْده رعاٚ  ادجْال جريّٜ اجلرح افًّد، وٓ يْ

 .(8) "ظِٔف ب٘جرا  افًِّٜٔ أو اب ٌٚؤه صٍٚ ه
ـام ؿوٝ   حُؿ أخر، بٖٕف م ك لقاؾر افَهد   جريّٜ افرضب 

أو اجلرح ؾال لٗثر ؾٔف اف قاظٞ اف ل محِٝ اجلٚع وافدواؾع اف ل حٍزلف 

ٚ  اخلاار ظااذ ارلُااٚب ؾًِااف مٓااام ـٕٚااٝ ذيٍااٜ م ًثٓااٚ افنااٍَٜ واب ٌاا

                                                           

ٛ ح (5) ، د/ أمحد صقؿل 523، ص 512ئْل، مرجع شٚبؼ، بْد د/  ّقد ٕجٔ

 .382، ص 5أبق خىقه، مرجع شٚبؼ، ج

، 35، ص 32، رؿاؿ  2جمّقظاٜ افَقاظاد افَٕٚقٕٔاٜ، ج 5331يْٚير  2َٕض  (8)

 .280، ص 251، رؿؿ 51وادحٚمٚة س 
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فِّهٚب، وفُقن افًٍؾ مل يَع إٓ لِ ٜٔ فىِاٛ ادهاٚب أو بًاد رعاٚ  

 .(5)مْف

 ثالجًا: الرتخٔص القاىْىٕ
ذهٛ ؽٚف ٜٔ افٍَف إػ افَقل، بٖن أشٚس إبٚحٜ ظّؾ افى ٔاٛ   

ٜ اف ل نرهيٚ ظذ أجئٚ  ادرا يُّـ    ٜ واجلراحٔ افَٔٚ  بٕٚظامل افى ٔ

 ًٚ ًٚ فِؼاااوط افرخهااٜ ادخقفاااٜ فاااف ؿٕٚقٕااا بّزاوفاااٜ مْٓاااٜ افىاااٛ وؾَااا

واإلجرا ات ادْهقص ظِٔٓٚ   افَاقإغ ادْيّاٜ دزاوفاٜ مْٓاٜ افىاٛ 

واجلراحٜ. وذفؽ ظذ شْد مـ افَقل بٖن افَٕٚقن يْيؿ ـٍٜٔٔ م ٚذة هذه 

ادْٜٓ ويًسف بُاؾ إظاامل افالزماٜ د ٚذ اٚ واف ال لئا ٓدف ؿهاد 

ؽره مـ ؾاروع افَإٚقن إخارى، افًالج شقا  ـٚن افَٕٚقن اجلْٚئل أو 

مثٚل ذفؽ افَقإغ ادْيّٜ فِّٓـ افى ٜٔ اف ل ختقل فألض ٚ  واجلراحغ 

ـ ؿ ٔؾ اجلرائؿ إذا مٚرشٓٚ  احلؼ   اف ًرض ٕجئٚ  ادرا بٖؾًٚل لًد م

ظَقبااٚت  10أصااخٚص ؽاارهؿ فاأس هلااؿ هااذا احلااؼ اشاا ْٚدًا إػ ادااٚدة 

 .(8)مكي

                                                           

، 251، رؿاؿ 2، جمّقظٜ افَقاظد افَٕٚقٕٔاٜ، ج5333أـ قبر شْٜ  83َٕض  (5)

 .121ص 

، د/ افئأًد 522، ص512 ّقد ٕجٔٛ حئاْل، مرجاع شاٚبؼ،  بْاد د/  (8)

، ص 5318مهىٍك افئأًد، إحُاٚ  افًٚماٜ   ؿإٚقن افًَقباٚت، شاْٜ 

، د/  ّقد  ّقد مهىٍك، مئلقفٜٔ إض ٚ  واجلراحغ اجلْٚئٜٔ، جمِٜ 518

، د/ حئاـ 820، ص 8، افًادد 52، افئْٜ 5322افَٕٚقن وآؿ هٚد شْٜ 
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ًٚ هلذا افرأي يُقن اف سخٔص  وري فإلبٚحٜ، ح اك وفاق ووؾَ

ـٚن اجلٚع حٚصاًل ظذ بُٚفقريقس افىٛ واجلراحٜ، ويئٖل إذا مل يُـ 

ًٚ فف بّزاوفٜ مْٜٓ افىٛ . وؿد أخاذت افًدياد ماـ اف ؼايًٚت (5)مرخه

. وفذا ورد احلير ظذ ممٚرشٜ إظامل افى ٜٔ بدون احلهقل (8)هبذا افرأي

َااإٚقن ادكاااي وافْياااٚ  ظاااذ افسخااأص ماااـ اجلٓاااٜ ادخ هاااٜ   اف

 .(3)افئًقدي

                                                                                                                                          

ي، ادئلقفٜٔ ادْٜٓٔ وافَٕٚقٕٜٔ فِ قفٔاد، بحاٞ مَاد  داٗمتر صٚدب ادرصٍٚو

 .1، ص5312ادئلقفٜٔ افى ٜٔ، جٚمًٜ ؿٚر يقٕس، بْل ؽٚزي، فٔ ٔٚ 

 .381، ص 5د/ أمحد صقؿل أبق خىقه، مرجع شٚبؼ، ج (5)

ٓ لرساي أحُاٚ   "مـ ؿٕٚقن افًَقباٚت ادكاي، ظاذ إٔاف : 10لْص ادٚدة  (8)

ؾًؾ ارلُٛ بْٜٔ شِّٜٔ ظّاًل بحؼ مَارر بَّ ٙا  ؿٕٚقن افًَقبٚت ظذ ـؾ

مـ ؿٕٚقن افًَقبٚت اف حريْال، اداٚدة  51وإير ذات ادًْك ادٚدة ."افؼيًٜ

ٜ اإلمٚرات افًربٜٔ، ادٚدة  13/8 مـ  381مـ ؿٕٚقن افًَقبٚت آحتٚدي فدوف

 ؿٕٚقن افًَقبٚت افٍرٕز.

اخلااٚص  5312فئااْٜ  251ٕهااٝ ادااٚدة إوػ مااـ اف ؼاايع ادكااي رؿااؿ  (3)

ٛ ظذ إٔف  ٜ افى ٓ نقز ٕحد إبدا  منقرة ض ٜٔ أو ظٔٚدة مريض  "بّزاوفٜ مْٓ

ٜ أو ظالج مريض أو  ٜ أو م ٚذة وٓدة أو وصػ أدوي أو إجرا  ظِّٜٔ جراحٔ

أخذ ظْٜٔ مـ افًْٔٚت اف ل حتدد بَرار مـ وزير افهحٜ افًّقمٜٔ مـ جئاؿ 

ّااع بٖيااٜ ضريَااٜ ـٕٚااٝ أو وصااػ اداارا أدمٔااغ فِ نااخٔص افى اال ادً

ٕيٚرات ض ٜٔ وبقجف ظٚ  مزاوفٜ مْٓاٜ افىاٛ بٖياٜ صاٍٜ ـٕٚاٝ إٓ إذا ـاٚن 

ًٚ أو ـٚن مـ بِد جتٔز ؿقإْٔف فِّكيغ مزاوفٜ مْٓاٜ افىاٛ هباٚ وـاٚن  مكي
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وفَد ٕٚل هذا آجتٚه لٖئد ؽٚف ٜٔ افٍَف ، ولٖئد افَوٚ  ،   افُثر 

ًٚ جلريّاٜ  مـ أحُٚمف، حٔٞ ؿيض بٖن افى ٔٛ أو اجلاراح ٓ يًاد مرلُ ا

اجلرح ظّدًا، ٕن ؿٕٚقن مْٓ ف، اظ امدًا ظذ مٗهِف افًِّل ؿد رخص فف 

بٖجئٚ  ادرا، وهباذا افسخأص وحاده   إجرا  افًِّٔٚت اجلراحٜٔ 

 .(5)لرلٍع ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ ظـ ؾًؾ اجلرح

ٜ م ٚذ ٚ. فذفؽ يئّح  ٜ افىٛ ويْيؿ ـٍٔٔ ؾٚدؼع اظسف بّْٓ

 .(8)بُؾ إظامل افرضوريٜ د ٚذ ٚ

                                                                                                                                          

أشّف مَٔدًا بئجؾ إض ٚ  اف ؼيغ، وذفاؽ ماع ظاد  اإلخاالل بٕٚحُاٚ  

/أ مااـ ٕيااٚ  مزاوفااٜ ادٓااـ 8ولااْص ادااٚدة . "اخلٚصااٜ ادْيّااٜ دْٓااٜ اف قفٔااد

حيير ممٚرشاٜ أي مْٓاٜ صاحٜٔ، إٓ بًاد احلهاقل ظاذ   "افئًقديٜ ظذ إٔف:

 .افقزارة لرخٔص بذفؽ مـ

، ص 810، رؿؿ 3جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س  5318ؾزاير 52َٕض  (5)

، 55جمّقظٜ أحُاٚ   ُّاٜ افاَْض، س  5310ديئّز  53، َٕض  132

جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض،  5312يْٚير  2، َٕض  302 ، ص511رؿؿ 

جمّقظاٜ أحُاٚ   ُّاٜ  5312ؾزايار  80، َٕض 85، ص 2، رؿؿ 53س 

جمّقظااٜ  5312مااٚرس  55، َٕااض 812، ص 21، رؿااؿ 53افااَْض، س 

 .813، ص 13، رؿؿ 81أحُٚ   ُّٜ افَْض، س 

 ، د/  ّااقد ٕجٔاا820ٛد/  ّااقد  ّااقد مهااىٍك، مرجااع شااٚبؼ، ص  (8)

 .513حئْل، مرجع شٚبؼ، ص 
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وهذا افرأي إخر مْىَل إذ أن جتريؿ إؾًٚل دائااًم باْص ماـ 

ًٚ باْص وهاذا ماٚ ؾًِاف ادؼع وظْد إبٚحٜ ؾًؾ جما ًٚ يُاقن أيوا ر  ؿٕٚقٕا

ادؼع بنٖن ادئاٚس بئاالمٜ جئاؿ اإلٕئاٚن ؾَاد جار  ادئاٚس باف   

افقؿٝ افذي أبٚح بْهاقص مزاوفاٜ ادٓاـ افى ٔاٜ ح اك وفاق ـاٚن ؾٔٓاٚ 

ًٚ ماـ ادؼاع بٌارض ختِأص  مئٚس بجئؿ اإلٕئٚن وهذا يًد لرخٔه

. (5)إلصاٚبٜ بإٚمراضجئؿ اإلٕئٚن ممٚ يهٔ ف مـ مرض أو محٚيٜ ماـ ا

هذا ح ك وفق ؾنؾ افًّؾ افى ل ومل يا خِص اداريض ماـ مرعاف أو مل 

ختٍػ حدلف مٚ دا  أن افى ٔٛ ؿد اف ز  إصقل افًِّٔاٜ ظْاد م ٚذلاف 

 .(8) ادؼوظٜ فًِّؾ افى ل ؾ٘ن افًّؾ هْٚ يُ ئٛ افهٍٜ

 

                                                           

ب٘صادار  5313فئاْٜ  501وهذه افرخهٜ لَاررت بّقجاٛ افَإٚقن رؿاؿ  (5)

بٕ٘نٚ  َٕٚبٜ ادٓـ افى ٔاٜ  5313فئْٜ  501افَٕٚقن افهحل، وافَٕٚقن رؿؿ 

بنٖن جقاز لؼيح اجلثٞ وآش ٍٚدة مـ زرع  5328فئْٜ  2وافَٕٚقن رؿؿ 

 بنٖن ادئلقفٜٔ افى ٜٔ. 5321فئْٜ  51أظوٚ  ادقلك، وافَٕٚقن رؿؿ 

 . 332( د/ محدي رجٛ ظىٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص 8)
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 املطل  الجالح 
 شزّط إباح٘ العنل الطيب

 251ؿٕٚقن مزاوفاٜ مْٓاٜ افىاٛ رؿاؿ  اصسط ادؼع ادكي  

،  5312فئاْٜ  225وـذا ؿٕٚقن مزاوفٜ مْٜٓ اف قفٔد رؿاؿ  5321فئْٜ 

اخلٚص بّزاوفٜ مْٜٓ افىاٛ وجراحاٜ  5312فئْٜ  131وافَٕٚقن رؿؿ 

واداااْيؿ افئاااًقدي   ٕياااٚ  مزاوفاااٜ مْٓاااٜ افىاااٛ رؿاااؿ  .إشاااْٚن

ًٚ  ها إلبٚحٜ افًّؾ افى ل، أن يُقن مـ أجراه5281فئ31ْٜ / مرخه

ًٚ ب٘جرائف، وأن يُقن ؿد حهؾ ظذ رعٚ  ادريض أو مـ يّثِف،  فف ؿٕٚقٕ

وأن يُقن افًٍؾ ؿد أجرى بَهد افًاالج، ومراظاٚة إصاقل افًِّٔاٜ 

دامرشٜ افًّؾ افى ل. وشقف ألْٚول هذه افؼوط بق  ماـ اف ٍهأؾ 

 ؾٔام يع: 

 أّاًل: الرتخٔص مبشاّل٘ مَي٘ الط 
فى ال واجلراحال، أن يُاقن ماـ أجاراه ينسط إلبٚحٜ افًّاؾ ا

ٜ افىٛ واجلراحٜ ًٚ بّزاوفٜ مْٓ .وظذ ذفؽ ٕهٝ ادٚدة (5)مرخهًٚ فف ؿٕٚقٕ

ـ اف ؼيع ادكي رؿؿ  اخلٚص بّزاوفٜ مْٜٓ  5312فئْٜ  251إوػ م

ٓ ناقز ٕحاد إبادا  مناقرة ض ٔاٜ أو ظٔاٚدة ماريض أو  "افىٛ بَقهلٚ: 

دة أو وصػ أدويٜ أو ظالج مريض إجرا  ظِّٜٔ جراحٜٔ أو م ٚذة وٓ

                                                           

اخلٚص بّزاوفاٜ مْٓاٜ افىاٛ،  5321فئْٜ  251إير   مك افَٕٚقن رؿؿ  (5)

اخلٚص بّزاوفٜ مْٜٓ اف قفٔد، وافَٕٚقن رؿؿ  5312فئْٜ  225وافَٕٚقن رؿؿ 

و  اخلااٚص بّزاوفااٜ مْٓااٜ افىااٛ وجراحااٜ إشااْٚن.  5312فئااْٜ  131

 ها   5281فئ31ْٜافئًقديٜ: ٕيٚ  مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ رؿؿ  /
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أو أخذ ظْٜٔ مـ افًْٔٚت اف ل حتدد بَرار مـ وزير افهحٜ افًّقمٜٔ مـ 

جئؿ ادرا أدمٔغ فِ نخٔص افى ل ادًّاع بٖياٜ ضريَاٜ ـٕٚاٝ أو 

وصػ ٕيٚرات ض ٜٔ وبقجف ظٚ  مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ بٖيٜ صٍٜ ـٕٚٝ إٓ 

ًٚ أو ـٚن مـ بِد جتٔز ؿقإْٔ ف فِّكيغ مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ إذا ـٚن مكي

هبٚ وـٚن أشّف مَٔدًا بئجؾ إض ٚ  اف ؼيغ، وذفؽ مع ظد  اإلخالل 

/أ ماـ ٕياٚ  مزاوفاٜ 8. واداٚدة "بٕٚحُٚ  اخلٚصٜ ادْيّٜ دْٜٓ اف قفٔاد

حيير ممٚرشٜ أي مْٜٓ صحٜٔ، إٓ بًد احلهقل   "ادٓـ افئًقديٜ بَقهلٚ:

 ."افقزارة ظذ لرخٔص بذفؽ مـ
لرخٔص متْحف جٜٓ اإلدارة ادخ هٜ فُؾ ماـ حهاؾ ظاذ  وهق

اإلجٚزة افًِّٜٔ اف ل يًد ضٚف ٓٚ د ٚذة مْٜٓ افىٛ، وهذه اإلجٚزة هل 

أشٚس افسخٔص افذي ل ىِٛ افَاقإغ وافِاقائح احلهاقل ظِٔاف ؿ اؾ 

ٜ ادْٜٓ ٜ إظامل (5)مزاوف ًٚ إلبٚح ًٚ أشٚشٔ . فذا يًد افسخٔص افَٕٚقع، ذض

ٚ حٚصالً ظذ ادٗهؾ افدراد افذي يًده افى ٜٔ، ح  ك وفق ـٚن مـ أجراه

 .(8)دامرشٜ هذه ادْٜٓ

ؾًِٜ هذا افؼط لُّـ،   أن ادؼع ٓ يثؼ   ؽر ماـ رخاص 

افذيـ ل قاؾر فدهيؿ افدرايٜ  -  لَديره –هلؿ بّزاوفٜ مْٜٓ افىٛ إذ هؿ 

                                                           

، د/  ّاقد 335، ص 883، بْاد 5( د/  ّد ظٔد افٌريٛ، مرجع شٚبؼ، ج5)

جمّقظاٜ  5312ؾزايار  80. وإير َٕض 821افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص

 .812، ص 21، رؿؿ 53أحُٚ   ُّٜ افَْض، س 

، د/ أمحد صقؿل أباق خىاقه، ،  828د/  ّقد مهىٍك، مرجع شٚبؼ،ص  (8)

 .381، ص 833، بْد 5مرجع شٚبؼ،ج
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إصاقل  افًِّٜٔ واخلزة افًِّٜٔ فَِٔٚ  بًّؾ ض ال أو جراحال يىاٚبؼ

افًِّٜٔ اد ًٚرف ظِٔٓٚ   ادٓـ  افى ٜٔ، وي جف إػ حتَٔؼ صٍٚ  اداريض 

، ؾواًل ظاـ اف ث اٝ ماـ اشا ٍٔٚ  افى ٔاٛ أو اجلاراح فُاؾ (5)ومهِح ف

. وهذا يًْال أن جمارد احلهاقل ظاذ ادٗهاؾ (8)افؼوط اف ْئّٜٔ فذفؽ

ظذ هاذه  افًِّل ٓ ي ٔح ممٚرشٜ افًّؾ افى ل، وـذفؽ إؾًٚل ادسل ٜ

 ادامرشٜ.

ًٚ فَِقاظد اف ل ٕيّ ٓاٚ  وظِٔف4 ؾّـ ٓ يِّؽ هذا افسخٔص ض َ

ؿقإغ وفقائح مزاوفٜ لِاؽ ادْٓاٜ، يئاٖل ظاام حيدثاف فٌِار ماـ جاروح 

ًٚ ظذ أشاٚس افًّاد، شاقا  حتَاؼ افٌارض افاذي ؿهاده  بٚظ  ٚره مً دي

 .(3)بنٍٚ  ادجْل ظِٔف أو مل ي حَؼ

ٝ  ُّٜ ا ًٚ فذفؽ ؿو فَْض بٖٕف إذا ـٕٚٝ افقاؿًٜ هل أن ولى َٔ

اد ٓؿ، وهق ؽر مرخص فف   مزاوفٜ مْٓاٜ افىاٛ، خِاع  شاغ ماـ 

ًٚ   افٍااؽ إيّااـ، ؾٓااذه جريّااٜ  ادجْاال ظِٔااف، ؾئاا ٛ فااف بااذفؽ ورماا

 .(2)مـ ؿٕٚقن افًَقبٚت ٓ إصٚبٜ خىٖ 828إحداث جرح ظّدًا بٚدٚدة 

                                                           

ٛ حئْل، مرجع شٚبؼ،  بْد (5) ، د/ حئـ  ّد 521، ص 520د/  ّقد ٕجٔ

 .231ربٔع، مرجع شٚبؼ، ص 

 .821د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص (8)

، وإير َٕض 338، ص 883، بْد 5د/  ّد ظٔد افٌريٛ، مرجع شٚبؼ، ج (3)

 .111، ص 238، رؿؿ 1، جمّقظٜ افَقاظد افَٕٚقٕٜٔ، ج5322ّز ديئ 81

، 810، رؿاؿ 3جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افاَْض، س  5318ؾزاير  52َٕض  (2)

 .132ص 



 

(881)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ٖل ظـ جريّاٜ ؽار أمٚ إذا مل ي ًّد اجلٚع إحداث اجلرح ؾٕ٘ف يئ

 .(5)ظّديٜ

ًٚ فااذفؽ ؿوااٝ  ُّااٜ فاَْض، بٖٕااف إذا أدخااؾ اداا ٓؿ   –ولى َٔا

ؿئىرة مًدٕٜٔ بَ ؾ ادجْل ظِٔف بىريَاٜ  -لقمرجل بًٔٚدة أحد إض ٚ 

ؽر ؾْٜٔ، ؾٖحدث جارحغ بٚدثٕٚاٜ ومَدماٜ افَ اؾ، وؿاد ٕناٖ ظاـ هاذه 

ًٚ جْحٜ  اجلروح لئّؿ دمقي ظٍـ أدى إػ افقؾٚة، ؾ٘ن اجلٚع يً ز مرلُ 

ٜ مْٜٓ افىٛ ظذ ٕحق خيٚفػ (8)افَ ؾ اخلىٖ ـ مئٚئِ ف ظـ مزاوف . ؾوالً ظ

ٜ إٓ ظْد لقاؾر حٚفٜ افرضورة بؼوضٓٚ (3)افَٕٚقن ـ ادئلقفٔ ٓ يًٍل م . و

 .(2)افَٕٚقٕٜٔ

ًٚ فذفؽ ؿوٝ  ُّٜ افَْض بٖٕف ٓ لٌْل صٓٚدة افهٔديل  ولى َٔ

ـ  ٜ افهٔديل بًِّٜٔ احلَ ٜ افىٛ، أو ث قت داري ٜ مْٓ ظـ افسخٔص بّزاوف

ًٚ ظّدًا،  وهق مٚ يِز  ظْف مئٚ ف ف ظـ جريّٜ إحداثف بٚدجْل ظِٔف جرح

                                                           

 .822د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص (5)

، ص 328، رؿؿ 3، جمّقظٜ افَقاظد افَٕٚقٕٜٔ، ج5331مٚيق شْٜ  81َٕض  (8)

222. 

  صٖن مزاوفٜ  5312فئْٜ  251مـ افَٕٚقن رؿؿ  58 – 50 إير ادقاد مـ (3)

 مْٜٓ افىٛ.

 ب.10فئْٜ  3323، افىًـ رؿؿ 5331ٕقؾّز  3َٕض  

 .533د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (2)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (001)
 

مٚ دا  إٔف ـٚن   مَدوره أن يّ ْع ظـ حَـ ادجْال ظِٔاف مماٚ لْ ٍال باف 

 .(5)حٚفٜ افرضورة

ًٚ بّ اٚذة ـاؾ  وجتدر اإلصاٚرة إػ أن افسخأص ؿاد يُاقن ظٚما

ًٚ ب ًوٓٚ ؾَاط ـاام هاق افناٖن بٚفْئا ٜ إظامل افى ٜٔ، وؿد يُق ن خٚص

. وظْدئذ لْحرس اإلبٚحٜ ظـ إؾًٚل اف ل خترج ظـ ٕىٚب (8)فِّقفدات

 افسخٔص ويئٖل مرلُٛ افًٍؾ مئلقفٜٔ ظّديٜ.

ومـ لى َٔٚت افَوٚ    هذا افنٖن، مئاٖفٜ حاالب افهاحٜ إذا 

ن هاذا ، أو إذا حَـ ادريض حتٝ اجلِد ٕيارًا ٕ(3)أجرى ظِّٜٔ جراحٜٔ

افًٍؾ خيرج ظـ ٕىٚب افرخهٜ افهٌرى اف ل بٔاده إذا ٓ ل أح فاف هاذا 

، ومئٚئِٜ ادّرض إذا أدخؾ ؿئىرة   جئؿ ادريض ؾٖحدثٝ (2)افًٍؾ

 .(1)، ومئٚئِٜ افَٚبِٜ ظـ إجرائٓٚ ظِّٜٔ خ ٚن(1)بف جروحًٚ أدت إػ وؾٚلف

                                                           

، رؿاؿ 55جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س  5310ديئّز شْٜ  53َٕض  (5)

 .302، ص 511

   صٖن مزاوفٜ مْٜٓ اف قفٔد. 5312فئْٜ  225راجع افَٕٚقن رؿؿ  (8)

 .85، ص 32، رؿؿ 2جمّقظٜ افَقاظد افَٕٚقٕٜٔ، ج 5331يْٚير  2َٕض  (3)

، ص 251، رؿاؿ 2جمّقظٜ  افَقاظاد افَٕٚقٕٔاٜ، ج 5333أـ قبر  83َٕض  (2)

121. 

 .222، ص 328، رؿؿ 3جمّقظٜ افَقاظد افَٕٚقٕٜٔ، ج 5331مٚيق  81َٕض  (1)

، 13، رؿؿ 81ّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س ، جم5312مٚرس  55َٕض  (1)

 .813ص 
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 ثاىًٔا: رضاء املزٓض بالعالج:
ٜ لدخؾ افى ٛ ادؼع إلبٚح  ٔٛ أن ي ؿ ذفؽ برعٚ  ادريض ي ىِ

ًٚ. إٓ إٔف   احلٚفٜ  ٜ أو عّْٔ ٜ أو ـ ٚبٜ، ساح ًٚ، صٍٚه ٛ ظْف ؿٕٚقٕ أو افْٚئ

إخرة ي ًغ أن يُقن ؿٚضع افدٓفٜ ظذ ادقاؾَٜ، ـام فق ذهٛ ادريض 

بٍْئف إػ ادئ نٍك   ادًٔٚد ادحدد فف إلجرا  افًِّٜٔ أو ذهٚبف بٍْئف إػ 

ٜ افًِّٔٚت ٚ حٚف ف أو ذهٚبف إػ  ؽرؾ ٜ اف ل لَ ؤٓ بًد أن ظِؿ بْقع افًِّٔ

 .(5)ظٔٚدة افى ٔٛ

( مـ ٓئحٜ آداب مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ 82وظذ ذفؽ لْص ادٚدة )

فئاْٜ  832اف ؼي ادكيٜ افهٚدرة بَرار وزيار افهاحٜ وافئإُٚرؿؿ 

ٓ نااقز فِى ٔااٛ إجاارا  افٍحااص افى اال  "، اف اال جااٚ  ؾٔٓااٚ:  8003

ظالجف دون مقاؾَٜ ) م ْٜٔ ظذ ادًرؾٜ ( مـ ادريض أو ماـ فِّريض أو

ًٚ إذا دُٔـ ادريض أهاًل فذفؽ، ويً ز ذهٚب ادريض إػ  يْقب ظْف ؿٕٚقٕ

افى ٔٛ   مُٚن ظِّف مقاؾَٜ عأّْٜظذ ذفاؽ، و  حاٚٓت اف ادخؾ 

اجلراحل أو ص ف اجلراحل يِز  احلهقل ظذ مقاؾَٜ ) م ْٜٔظذ ادًرؾٜ ( 

 يض أو مـ يْقب ظْف ؿٕٚقٕٚ ـ ٚبٜ إٓ   دواظل إَٕٚذ احلٔٚة.مـ ادر
وظذ افى ٔاٛ افاذي يادظك فًٔاٚدة ؿاٚس أو ٕاٚؿص إهِٔاٜ أو 

مريض ؾٚؿد افقظل   حٚفٜخىرة أن ي ذل مٚ   م ْٚول يديف إلَٕٚذه وفق 

                                                           

، د/  ّد ظٔاد 521، ص 525د/  ّقد ٕجٔٛ حئْل، مرجع شٚبؼ، بْد  (5)

 .333، ص882، بْد 5افٌريٛ، مرجع شٚبؼ،  ج



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (032)
 

لًذر ظِٔف احلهقل   افقؿٝ ادْٚشاااا ًذ ادقاؾَٜ ) اد ْٜٔ ظذ ادًرؾٜ ( 

ٔف أو افقيص أو افَٔؿ ظِٔف. ـام ن ًِٔف أٓ ي ْحك ظاـ ظالجاف إٓ مـ وف

 إذا زال اخلىر أو إذا ظٓد بٚدريض إػ ض ٔٛ آخر. 

ظِٔٚفى ٔٛ أن   "( مـ ذات افالئحٜ ظذ إٔف:85ـام ٕهٝ ادٚدة )

 يقؾر دريوف ادًِقمٚت اد ًَِٜ بحٚف ف ادرعٜٔ بىريَٜ م ئىٜومٍٓقمٜ.
ٛ ٕش ٚب  إٕئٕٜٚٔ ظد  اضالع ا دريض ظذ ظقاؿٛ ونقز فِى ٔ

ادرض اخلىرة و  هذه احلٚفٜ ظِٔاف أن يْٓاك إػ أهاؾ اداريض بىريَاٜ 

ٜ خىقرةادرض وظقاؿ ف اخلىرة إٓ إذا أبدى ادريض رؽ  ف  إٕئٕٜٚٔ ٓئَ

ًٚ مًْٔغ ٓضالظٓؿ ظِٔٓٚ    ظد  اضالع أحد ظذ حٚف ف أو حدد أصخٚص

 ."حقفف ومل لُـ هْٚ  خىقرة ظذ مـ
( مـ ٕياٚ  مزاوفاٜ ادٓاـ افهاحٜٔ 53ـام لْص ظذ ذفؽ ادٚدة )

نااٛ أٓ ناارى أي ظّااؾ ض اال دااريض  "افئااًقدي، اف اال جااٚ  ؾٔٓااٚ:

ـ يّثِف أو ويل أمره إذا مل يً د ب٘رادلف هق، واش ثْٚ   إٓبرعٚه أو مقاؾَٜ م

مـ ذفؽ ن ًذ ادامرس افهاحل   حاٚٓت احلاقادث أو افىاقارئ أو 

ًٚ بهااٍف ؾقريااٜ أو احلااٚٓ ت ادرعاأٜ احلرجااٜ اف ٔ ئاا دظل لاادخاًل ض ٔاا

 وريٜ إلَٕٚذ حٔٚة ادهٚب أو ظوق مـ أظوٚئف، أو لال   ر باٚفغ 

ٜ ادريض أو مّْٔثِف أو  ـ لٖخر اف دخؾ ولًذر احلهقل ظذ مقاؾَ يْ ٟ م

إجرا  افًّؾ افى ل دون إ يٚر احلهاقل  -ويل أمره   افقؿٝ ادْٚشٛ
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دقاؾَٜ ، وٓ نقز بٖي حٚل مـ إحقال إ ٚ  حٔٚة أي مريض ا ظذ لِؽ

 ."مٔلقس مـ صٍٚئف ض ٔٚ، وفق ـٚن بْٚ ًا ظذ ضِ ف أو ضِٛ ذويف
ٓ خالف بغ افٍَٓٚ  ظذ اصساط رعٚ  ادريض إلبٚحٜ افًّؾ  و

4 ويرجع ذفؽ إػ أن رعٚ  ادريض ؿ ؾ اف ادخؾ اجلراحال أو  (5)افى ل 

ًٚ افًالجل يًد صٕٜٔٚ حل َف   شالمٜ جئّف ولُٚمِف اجلئدي واحساما

 .(8)حلري ف افنخهٜٔ

وجتاادر اإلصااٚرة إػ أن اصااساط رعااٚ  ادااريض بااٚفًالج فاأس 

ًٚ، ؾَد يَق  افى ٔٛ بٚفًّؾ افى ل دون لقؿػ ظذ رعٚ  ادريض،  مىَِ

 :(3)وذفؽ   حٚف غ

                                                           

، د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر، مرجاع 823د/  ّقد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

، ص 882، بْد 5، د/  ّد ظٔد افٌريٛ، مرجع شٚبؼ،  ج510شٚبؼ، ص

،د/ وديع ؾرج، مئلقفٜٔ إض ٚ  واجلاراحٔغ اددٕٔاٜ، بّجِاٜ افَإٚقن 333

 .281، ص  1،  2ظددان  58وآؿ هٚد افئْٜ 

 .381، ص 300، بْد 5د/ أمحد صقؿل أبق خىقه، مرجع شٚبؼ،ج (8)

، د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر، مرجع 533د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (3)

د/ مْهقر مهىٍك مْهقر، حَقب ادريض ظذ افى ٔٛ، .515شٚبؼ، ص 

، 5325جمِٜ احلَقب وافؼيًٜ بٚفُقيٝ، افئْٜ اخلٚمئٜ، افًدد افثٚع، شْٜ 

 .52ص 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (030)
 

احلٚفٜ إوػ: حٚفٜ إ نٚر إوبلٜ، حٔٞ يَق  افى ٔاٛ بٚفًّاؾ 

ى ل وفق رؾض ادريض ذفؽ، وظْدئذ ٓ لئا ْد اإلبٚحاٜ إػ اشا ًامل اف

 احلؼ، وإٕام لئ ْد إػ لٍْٔذ افَٕٚقن أو اش ًامل افئِىٜ.

ٜ افرضورة إذا ـٚن ادريض مٓددًا بخىر جئٔؿ  احلٚفٜ افثٕٜٚٔ: حٚف

حٚل ظذ حٔٚلف، وـٚن ؽر ؿٚدر ظذ اف ً ر ظـ إرادلف وفٔس هْاٚ  ماـ 

ل مئلقفٜٔ افى ٔٛ فٔس اش ْٚدًا إػ ش ٛ إبٚحاٜ، وإٕاام يّثِف. وهْٚ لْ ٍ

ًٚ مـ مقإع ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ.  اش ْٚدًا إػ حٚفٜ افرضورة اف ل لً ز مًٕٚ

 –وفُـ إذا أجرى افى ٔٛ افًّؾ افى ل   ؽر هاٚلغ احلاٚف غ 

دون رعاٚ  ادااريض ي خِاػ شاا ٛ  –لٍْٔاذ افَإٚقن وحٚفااٜ افرضاورة 

ـ ذوضف، ؾال يُقن افى ٔاٛ مئا ًّاًل حَاف، اإلبٚحٜ ب خِػ ذط م

 .(5)ؾٔئٖل ظـ ظِّف مئلقفٜٔ ظّديٜ صٖٕف صٖن ؽر افى ٔٛ

و  هذا ادجٚل يثقر اف ئٚؤل ظـ مدى مت ع افى ٔٛ بٚإلبٚحٜ ؾٔام 

إذا حهؾ ظذ رعٚ  ادريض ب٘جرا  جراحٜ مًْٔاٜ فاف، وأثْاٚ  إجرائٓاٚ 

ـٖن  –افنٍٚ  ب٘جرائف أـ نػ  ورة افَٔٚ  بًّؾ ض ل آخر يِزمف ؿهد 

يُ نػ اف ٓٚب حٚد بٚفزائدة افدوديٜ أثْٚ  ؿٔٚمف بًِّٜٔ جراحٜٔ ف قفٔد 

امرأة، ؾَٔق  بٚش لهٚهلٚ ؿٚصدًا مـ ذفؽ صاٍٚ  اداريض، ؾٓاؾ يَاق  باف 

ًٚ أ  يّ ْع ظِٔف م ٚذلف؟  ويً ز ؾًِٜ م ٚح

                                                           

 .515د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر، مرجع شٚبؼ، ص  (5)
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ٜ هذا افًّؾ  ونٚب ظـ ذفؽ : بٖن افٍَف وافَوٚ  اش َر ظذ إبٚح

ًٚ ظاذ شااٚبَٜ حهاقفف ظاذ رعااٚ  افى ا ل افاذي نرياف افى ٔااٛ، لٖشٔئا

ادريض، واجتٚه ؽٚي ف ف حَٔؼ افنٍٚ  واف ل ل حَؼ ماـ خاالل مهاِحٜ 

جديدة فِّريض، ذيىٜ أن حئط ظِّاف بًاد اجلراحاٜ باام لاؿ إجاراؤه4 

ؾٕٚصؾ   جمٚل إظامل افى ٔاٜ هاق حرياٜ اداريض   افًاالج، وأن ماٚ 

ـ ظِّٔٚت  جراحٜٔ دون احلهقل ظذ رعٚئف يًد اش ثْٚ  ظذ نري فف م

 .(5)هذا إصؾ

وأخرًا ينسط   رعٚ  ادريض، أن يُقن صٚدرًا مْف ظـ إرادة 

ًٚ أي صٚدرًا ظـ بهرة بٚفْ ٚئٟ اد قؿًاٜ  حرة دون إـراه وأن يُقن واظٔ

فًِّؾ افى ل ادىِقب إخوٚظف فف. ومـ ثؿ ي ًغ ظذ افى ٔاٛ ل كاة 

ٛ ظذ افًّؾ افى ل، ؾ٘ذا أخٍك ظِٔف ادريض بٚفْ  ـ أن لسل ٟ اف ل يُّ ٚئ

ًٚ، وبٚف ٚيل يئاٖل افى ٔاٛ ظاـ ٕ اٚئٟ ظِّاٜ  ذفؽ، ؾ٘ن افرعٚ يُقن مًٔ 

 .(8)افى ل م ك صُِٝ جريّٜ ٕيرًا ٕٓ ٍٚ  ذوط ممٚرشٜ افًّؾ افى ل

                                                           

،  ّاد ظ اد افًزياز ادراؽال، 822د/  ّقد مهاىٍك، مرجاع شاٚبؼ، ص  (5)

 .251ها، ص  5312، شْٜ 80ادجِد  مئلقفٜٔ إض ٚ ، جمِٜ إزهر،

 .832، ص 5د/  ّقد أمحد ضف، مرجع شٚبؼ، ج (8)

 .220، 233د/ حئـ  ّد ربٔع، مرجع شٚبؼ، ص  
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 ثالجًا: قصد العالج:
 نٛ أن يُقن اف دخؾ افى ل أو اجلراحل بَهد افًاالج، إذ أن

افٌٚيٜ مـ مزاوفٜ افًّؾ افى ل واجلراحل هق ظاالج اداريض، وحتئاغ 

حٚف ف افهحٜٔ، أي ختِٔهف مـ ادرض وختٍٔػ آٓمف أو ظالجف. وهاذا 

لى ٔؼ فؼط حئـ افْٜٔ افذي يْ ٌال لاقاؾره   اشا ًامل احلاؼ ـئا ٛ 

. ٕن شاالمٜ جئاؿ اإلٕئاٚن ماـ افْياٚ  افًاٚ  ومحٚي ٓاٚ أمار (5)فإلبٚحٜ

ٚفح افًٚ ، وٓ نقز اخلروج ظـ هذا إصؾ إٓ إذا ـٚن ؾًؾ يَ ؤف افه

ادئٚس بئالمٜ اجلئؿ حيَؼ ؾٚئدة اإلٕئٚن ذالف، بَٕ٘ٚذ حٔٚلف أو ظالجف 

مـ ظِٜ أدٝ بف، ؾٚهلادف افًالجال يً از هْاٚ بّثٚباٜ ذط ماـ ذوط 

إبٚحٜ افًّؾ افى ل4 وهذا مئا ٍٚد ماـ ٕاص اداٚدة إوػ ماـ اف ؼايع 

  اخلٚص بّزاوفٜ مْٜٓ افىٛ،اف ل جٚ   5312فئْٜ  251ادكي رؿؿ 

ٓ نقز ٕحد إبدا  منقرة ض ٜٔ أو ظٔٚدة مريض أو إجرا  ظِّٜٔ  "ؾٔٓٚ :

جراحٜٔ أو م ٚذة وٓدة أو وصػ أدويٜ أو ظالج مريض أو أخذ ظْٜٔ 

ٜ افًّقمٜٔ مـ جئؿ ادرا  ـ افًْٔٚت اف ل حتدد بَرار مـ وزير افهح م

ص افى ل ادًّع بٖيٜ ضريَٜ ـٕٚٝ أو وصػ ٕيٚرات أدمٔغ فِ نخٔ

ًٚ أو  ٝ إٓ إذا ـٚن مكي ٜ ـٕٚ ٜ صٍ ٜ افىٛ بٖي ض ٜٔ وبقجف ظٚ  مزاوفٜ مْٓ

ـٚن مـ بِد جتٔز ؿقإْٔف فِّكيغ مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ هباٚ وـاٚن أشاّف 

                                                           

، د/ أمحد صاقؿل أباق خىاقه، 520د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (5)

 . 382، ص 305، بْد 5مرجع شٚبؼ، ج
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مَٔدًا بئاجؾ إض اٚ  اف ؼايغ، وذفاؽ ماع ظاد  اإلخاالل بٕٚحُاٚ  

( ماـ ٓئحاٜ آداب 80.  ومـ ٕص اداٚدة )"ٜ اف قفٔداخلٚصٜ ادْيّٜ دْٓ

ظذ "مزاوفٜ مْٜٓ افىٛ اف ؼي ادكيٜ ، شٚفٍٜ افذـر، اف ل جٚ  ؾٔٓٚ: 

افى ٔٛ أن ي ذل ـؾ مٚ   وشًف فًالج مرعٚه وأن يًّاؾ ظاذ ختٍٔاػ 

 ."آٓمّٓقأن حيئـ مًٚمِ ٓؿ وأن يئٚوى بْٔٓؿ   افرظٚيٜ دون متٔٔز
ماـ افالئحاٜ اف ٍْٔذياٜ فْياٚ   8/2ادٚدة ـام إٔف مٍٓق  مـ ٕص 

ها اف ال جاٚ  5281فئْٜ  31مزاوفٜ ادٓـ افهحٜٔ افئًقدي رؿؿ :  /

 ماـ هاق افهحٜٔ ادْٜٓ بّزاوفٜ فف يرخص افذي افهحل ادامرس"ؾٔٓٚ:

 ـاٚن شاقا  فِّاريض افهحٜٔ اد ٚذة افرظٚيٜ لَديؿ   ينٚر  أو يَد 

 ظاذ لاٖثر ذات لٖهِٔٔاٜ أو ظالجٔاٜ أو لنخٔهأٜ خدماٜ صُؾ   ذفؽ

 ."احلٚفٜ افهحٜٔ
( ماـ ٕياٚ  مزاوفاٜ ادٓاـ افهاحٜٔ 1ـام أصٚرت إػ ذفؽ ادٚدة )

ياازاول ادااامرس افهااحل مْٓ ااف  "افئااًقدي، شااٚفػ افااذـر بَقهلااٚ:

دهِحٜافٍرد وادج ّع   ٕىٚب احسا  حؼ اإلٕئٚن   احلٔٚة وشالم ف 

ًٚ ؾًِّٔف افًٚدات واف َٚف ٔد افئٚئدة   ادُِّٜ م  ًدًا ظـ وـرام ف مراظٔ

نٛ أن يئ ٓدف افًّؾ افى ل دائاًم  "/أ( بَقهلٚ:3وادٚدة ) "آش ٌالل.

 ."ادامرس افهحل أن ي ذل جٓده فُؾ مريض مهِحٜ ادريض وظذ
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وظذ ذفؽ ؾ٘ذا إ ٍك ؿهد افًالج فدى افى ٔٛ، بٖن ـٚن لدخِف 

ًٚ إػ ؽرض آخر ؾ٘ن ؾًِف خيرج مـ دائرة اإلبٚحٜ ويادخؾ دائارة  مْكؾ

 .(5)اف جريؿ، إمر افذي يٗدي إػ ؿٔٚ  مئلقفٔ ف اجلْٚئٜٔ

 رابعًا: مزاعاٗ األصْل العلنٔ٘ ملنارص٘ العنل الطيب: 
ٜ افَْض ادكيٜ ظـ هذا افؼط بَقهلٚ إٔف  مـ "وؿد ظزت  ُّ

 ًٚ ادَاارر أن إبٚحااٜ ظّااؾ افى ٔااٛ مؼااوضٜ بااٖن يُااقن مااٚ نريااف مىٚبَاا

ِّٜٔ ادَررة، ؾ٘ذا أؾارط   إل اٚع هاذه إصاقل أو خٚفٍٓاٚ فألصقل افً

حَٝ ظِٔف ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ بحئٛ لًّده افًٍؾ وٕ ٔج اف أو لَهاره 

 .(8)وظد  حترزه   أدا  ظِّف
( ماـ ٓئحاٜ آداب مزاوفاٜ مْٓاٜ 3و  هذا اإلضٚر لْص اداٚدة )

ِى ٔٛ لى ٔؼ ٓ نقز ف "افىٛ اف ؼي ادكيٜ ، شٚفٍٜ افذـر، ظذ إٔف :

اخ  ٚرهااٚ  ضريَااٜ جدياادة فِ نااخٔص أو افًااالج إذا مل يُااـ ؿااد اـ ّااؾ

بٕٚشااِقب افًِّاال وإخالؿاال افئاأِؿ وٕؼاات   ادجااالت افى ٔااٜ 

                                                           

إبٚحٜ، رشٚفٜ دـ قراه، جٚمًاٜ د/ ظثامن شًٔد ظثامن، اش ًامل احلؼ ـئ ٛ  (5)

 .311، ص 5312افَٚهرة شْٜ 

ٜ افَْض، س  5313يْٚير  81َٕض  (8) ، ص 83، رؿؿ 50جمّقظٜ أحُٚ   ُّ

ص  2، رؿاؿ 53جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض س  5312يْٚير  2، َٕض 3

، رؿاؿ 82جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افاَْض، س  5313ؾزاير  55، َٕض 85

 .520، ص  20
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صاالحٔ ٓٚ ولاؿ افسخأص هباٚ ماـ اجلٓاٚت افهاحٜٔ  ادً ّدة وث  اٝ

ادخ هٜ. ـام ٓ نقز فف أيوٚ أن يْئ ٍِْئاف دون وجاف حاؼ أي ـناػ 

 ."ك إٍراده بفظِّل أو يدظ
/ب( مـ ٕيٚ  مزاوفٜ ادٓـ افهحٜٔ افئًقدي،  1ولْص ادٚدة )

 ضارب ياامرس أّٓ  افهاحل اداامرس ظاذ ناٛ "شٚفػ افاذـر ظاذ إٔاف:

ًٚ، هبٚ ادًسف ؽر وافًالج اف نخٔص  ."  ادُِّٜ أوادحيقرة ظِّٔ
وفٔس مًْك هذا أن افى ٔٛ مِز  ظْد ممٚرش ف فألظامل افى ٜٔ أن 

افًِؿ ـام يى َف أؽِٛ إض ٚ ، ؾٍل افْيريٚت افًِّٜٔ يقجد جمٚل  يى ؼ

فالخاا الف، ؾاا٘ذا ـٕٚااٝ لقجااد وشاأِٜ ظِّٔااٜ  ااؾ خااالف بااغ مٗيااد 

ًٚ فألصااقل افًِّٔااٜ،  ومًااٚرض هلااٚ وأخااذ هبااٚ افى ٔااٛ ؾااال يً ااز اٚفٍاا

وـذفؽ إذا أخذ برأي مرجقح   جمٚل افُنػ ظـ إمراض ومل يى ؼ 

٘ذا حتَؼ إل ٚع افى ٔٛ ٕصقل ؾْف وبذل افَدر افالز  . ؾ(5)افرأي افراجح 

مـ افًْٚيٜ وافَٔيٜ واحلذر ؾٕ٘ف ٓ يئٖل وفق ؾنؾ افًالج، أمٚ إذا اؿسن 

                                                           

ٛ حئْل، مرجع شٚبؼ، بْد (د/  5ّ) ، د/  ّد شٚمل 522، ص 522قد ٕجٔ

افنقا، اخلىٖ افى ل أمٚ  افَوٚ  اجلْٚئل، دراشٜ مَٚرٕٜ، دار افْٓوٜ افًربٜٔ 

 833، د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص 20، 33، ص 32، بْد 5333

 ، وؿد أصٚر إػ: 

 Rykmans et mert vandde put, les droits et obligation des 
medecins, Bruxelles, 2ed. 1971,. T.1. P.397 . 
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ظِّف افى ل بٚخلىٖ ؾٕ٘ف يئٖل مئلقفٜٔ ؽر ظّديٜ، ويَدر اخلىٖ افى ال 

ًٚ فَِقاظد افًٚمٜ   اخلىٖ ؽر افًّدي  .(5)وؾَ

ذا أجرى ظِّٜٔ جراحٔاٜ بئاالح وبْٚ  ظذ ذفؽ يئٖل افى ٔٛ إ

ؽر مًَؿ، أو إذا لر  أداة مـ أدوات اجلراحٜ شٓقًا   بىـ ادريض ممٚ 

أدى إػ إجرا  جراحٜ أخرى لاق  بئا  ٓٚ، أو إذا أجارى افًِّٔاٜ دون 

. ـذفؽ يئٖل افى ٔٛ ظـ ظد  اش ٔثٚؿف مـ ـْف (8)وجقد ا ص بٚف خدير

 (3)افدوا  افذي ي ْٚوفف ادريض

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، وإير   لىقر ادئلقفٜٔ ظـ  525د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (5)

ٚ لٍهٔالً. د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر، افْيريٜ  اخلىٖ افى ل واخلالف افذي دار حقهل

 ومٚ بًدهٚ. 581، ص 11، بْد 5311افًٚمٜ فِخىٖ ؽر افًّدي، 

(8  )   Cass 27 Janv. 1970 B. Crim 1970. 1. 37. p.30. 

إبريااااؾ  80، وإياااار ؿااااض  833د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص (3)

 .181، ص 522رؿؿ  85جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س 
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 الفصل األّل
 مأٍ٘ اخلطأ الطيب ّىطاقُ

 تقضٔه:
 شقف ألْٚول هذا افٍهؾ   م حثغ ـٚف ٚيل:

 اد حثٕٚول: مٚهٜٔ اخلىٖ افى ل.

 اد حٞ افثٚع : ٕىٚب اخلىٖ افى ل.     

 
 األّل املبخح

 مأٍ٘ اخلطأ الطــــيب
 متَٔد ّتقضٔه : 

ٚ اخلىاٖ افى ال4 إذا ـٕٚٝ ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ افى ٜٔ مْٚضٓٚ وم ْٚه

ؾ٘ن هذا يَ يض أن ألْاٚول اف ًرياػ بٚخلىاٖ افى ال وإٔقاظاف، وصاقره، 

 ومًٔٚره ، وإث ٚلف، وذفؽ مـ خالل ادىٚفٛ افثالثٜ اف ٚفٜٔ:

 ادىِٛ إول: لًريػ اخلىٖ افى ل وإٔقاظف.            

 ادىِٛ افثٚع: صقر اخلىٖ افى ل.            

 مًٔٚر اخلىٖ افى ل وإث ٚلف. ادىِٛ افثٚفٞ:            
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 األّل املطل 
 تعزٓف اخلطأ الطيب ّأىْاعُ

 تقضٔه:
 شقف ألْٚول هذا ادىِٛ   ؾرظغ ـٚف ٚيل:

 الفزع األّل
 تعزٓف اخلطأ الطيب

اخلىٖ بهٍٜ ظٚمٜ هق إخاالل  افناخص ظْاد لكاؾف بقاج اٚت 

ًٚ فاذفؽ د ون أن احلٔىٜ واحلذر اف ل يٍرعٓٚ افَٕٚقن وظد  حِٔقف ف ل ً

 .(5)يٍيض إػ حدوث افرضر،   حغ ـٚن ذفؽ   اش ىٚظ ف ومـ واج ف

ٖ افى ل: ؾٓق ظد  ؿٔٚ  افى ٔٛ بٚٓف زامٚت اخلٚصٜ اف ل  ٚ اخلى أم

لَهر   مئاِؽ افى ٔاٛ ٓ يَاع ".ـام ظرف بٖٕف: (8)ؾرع ٓٚ ظِٔف مْٓ ف

مااـ ض ٔااٛ يَااظ وجااد   افيااروف اخلٚرجٔااٜ اف اال أحٚضااٝ بٚفى ٔااٛ 

ويَٚس مئُِف ظاذ مئاِؽ ض ٔاٛ ماـ ٍٕاس ؾل اف وختههاف ادئلقل، 

ويَٚرن باف إذا ماٚ وجادت ٍٕاس افياروف اخلٚرجٔاٜ ادحٔىاٜ بٚفى ٔاٛ 

 .(3)"ادخىئ

                                                           

، ذيػ افى اٚخ، جارائؿ 151د/  ّقد ٕجٔٛ حئْل ، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

 .55، ص8001ٕٚقن، ادْهقرة اخلىٖ افى ل واف ًقيض ظْٓٚ، دار افٍُر وافَ

 .15وائؾ لٔئر  ّد ظئٚف، مرجع شٚبؼ، ص  (8)

 http:/ ar.jurispedia.org/index ـذفؽ فِّزيد: ص ُٜ اإلٕسٕٝ 

 .82/2/8001جقز ش ٔديٚ، افًٍؾ افوٚر، 

 .803، 808د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر، مرجع شٚبؼ، ص  (3)
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ويُّااـ مًرؾااٜ إحااراف افى ٔااٛ ظااـ مْٓ ااف أو واج ااف ادْٓاال 

بٚٓش ْٚد إػ إصقل واد اٚدئ افثٚب اٜ وادئا َرة دْٓاٜ افىاٛ وـاذفؽ 

 د ًٚرف ظِٔٓٚ. ؿقاظد وظٚدات هذه ادْٜٓ ا

ًٚ إذا مل يَؿ ب ذل افًْٚيٜ افَٔيٜ ومل يػ  وظِٔف يُقن افى ٔٛ اىل

بقاج ٚلف جتٚه ادريض بنُؾ ظاٚ ، أو أن لُاقن ظْٚي اف اٚفٍاٜ فِحَاٚئؼ 

افًِّٜٔ ٕن مـ واج ف م ٚبًٜ اف ىقر افًِّل احلديٞ بٚش ّرار، وٕيارًا 

ـ   ـؾ ظالج ٕ ٔجٜ ظد  اـ ام ل هذا افًّؾ افى ل فًْك آح امل افُٚم

أو ذا ، وخٚصٜ بئ ٛ آـ نٚؾٚت احلديثٜ ؾٕ٘ف ي ىِٛ اف ّٔٔز بدايٜ بغ 

اخلىٖ ادْٓل، واخلىاٖ افًاٚدي ظْاد لْاٚول مادى مئالقفٜٔ إض اٚ  ظاـ 

 .(5)إخىٚ  افنخهٜٔ اف ل لهدر ظْٓؿ ظْد مزاوفٜ مْٓ ٓؿ

 الفزع الجاىٕ
 أىْاع اخلطأ الطيب

دجٚل افى ل إػ خىٖ ماٚدي أو ظاٚدي اخلىٖ   ا (8)يَئؿ اف ًض 

 وخىٖ ؾْل أو مْٓل.

                                                           

آف زا  وادئلقفٜٔ، ض ًٜ أظامل ادىٚبع، د/ ذيؿ  ّد، إخىٚ  افى ٜٔ بغ  (5)

. د/ ظ ااد افَااٚدر بااـ لٔنااٜ، مرجااع شااٚبؼ، 510، 513، ص 8000ظااامن، 

 .80، 53ص

ٜ ظِّٜٔ  (8) ٜ اف َهريٜ )دراشٜ حتِِٔٔ د/ ظ د احلُؿ ؾقده، اخلىٖ   ٕىٚب ادئلقفٔ

 ظذ عق  افٍَف وؿوٚ  افَْض(، دار إفٍل ف قزيع افُ ٛ افَٕٚقٕٜٔ بٚدْٔاٚ،

 بدون شْٜ ض ع.



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (020)
 

اخلىاٖ افاذي "ويًرف اخلىاٖ ادْٓال أو افٍْال بناُؾ ظاٚ  بٖٕاف: 

يرلُ ف أصحٚب ادٓـ أثْٚ  مْٓ ٓؿ وخيرجاقن هباٚ ظاـ افئاِق  ادْٓال 

ًٚ فألصقل افثٚب ٜ، وهذا اخلىٖ يْجؿ ظاـ اإلخاالل بٖصاقل  ادٖفقف ض َ

ِٔٓٚ، واخلىٖ ادْٓل بٚفْئ ٜ فِى ٔٛ هق افذي ادْٜٓ وؿقاظدهٚ اد ًٚرف ظ

 .(5)"حيدث مْف ـِام خٚفػ افَقاظد اف ل لٍرعٓٚ ظِٔف مْٜٓ افىٛ
ٖ ادٚدي أو افًٚدي  ؾٓق ذفؽ اخلىٖ افذي يَع مـ افى ٔٛ  ٚ اخلى أم

دون أن يُقن ذا صِٜ بّْٜٓ افىٛ، ؾٓق خٚرج بى ًٔ ف ظـ مْٜٓ افىٛ، 

فْاٚس، ويادخؾ   هاذا افْاقع ماـ ويَع ؾٔف افى ٔاٛ ـٌاره ماـ ظٚماٜ ا

إخىٚ  ـؾ إ ٚل أو  ٚون أو ظد  إ  ٚه، ٓ صِٜ فف بٚدئاٚئؾ افًِّٔاٜ 

وإصقل افٍْٜٔ، ومـ أمثِٜ هذا اخلىٖ أن نري افى ٔٛ ظِّٜٔ جراحٜٔ 

 .(8)ويده ظٚجزة ظـ افًّؾ

ٖ افٍْل أو ادْٓل فِى ٔٛ ٕجده يْىقي ظذ إخالل وخروج  واخلى

اظد افى ٜٔ وؿٝ لٍْٔذ افًّؾ افى ل ممٚ يرلٛ أ ارًا ظـ إصقل وافَق

جئديٜ أو مٚديٜ أو أدبٜٔ، وي ىِٛ فِّئٚ فٜ ظْاف  ورة لاقاؾر ظالؿاٜ 

 افئ  ٜٔ بغ اخلىٖ وافرضر. 

وافى ٔٛ ادخىائ هاق افاذي لئا ٛ برظقٕاٜ وظاد  احاسازه أو 

 ب٘ ٚل أو ظد  مراظٚة إصقل افى ٜٔ   وؾٚة ادريض أو إصٚب ف برضر،

                                                           

 .18وائؾ لٔئر  ّد ظئٚف، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

 .803د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر، مرجع شٚبؼ، ص  (8)



 

(823)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

وإن لًرض ادريض إػ ؾَدان ؾرصٜ افنٍٚ  بئا ٛ لَهار افى ٔاٛ أو 

إ ٚفف وظد  اشا خدامف فِقشاٚئؾ اف ال لٍرعآٚ أصاقل وؿقاظاد مْٓاٜ 

ًٚ لًَْد بف مئلقفٜٔ افى ٔٛ  .(5)افىٛ ينُؾ خىٖ ؾْٔ
ًٖ جئأاًم،  ًٖ يئارًا وؿاد يُاقن خىا وخىٖ افى ٔٛ ؿد يُاقن خىا

ٕيرًا فًد  أ ٜٔ افرضر افذي وؿاع ؾٚخلىٖ افٔئر هق اخلىٖ ؿِٔؾ إ ٜٔ 

ًٚ وؽر مٗثر  .   صحٜ ادريض.(8)بئ  ف فُقن  ره بئٔى

أمٚ ؾٔام خيص اخلىٖ اجلئٔؿ ؾٓق ـؾ ؾًؾ يارى ض ٔاٛ آخار يَاظ 

وجد   ٍٕس افيروف اخلٚرجٔاٜ اف ال أحٚضاٝ بٚفى ٔاٛ ادئالقل و  

فذفؽ مئ قاه ادْٓل أن حدوثف حي ّؾ جدًا أن يْنٖ ظْف افرضر ادْئقب 

ٛ ظذ ذفؽ إٔف ـِام ؿؾ هذا آح امل ؿِٝ جئٚمٜ  ٛ ادئلقل ويسل افى ٔ

ٜ اش ثْٚئٜٔ ٕٚجؿ ظـ ؾًؾ أو ام ْٚع ".أو هق: (3)اخلىر ٖ ذو جئٚم ذفؽ اخلى

إرادي مع إدرا  ؾٚظِف بخىره وإًد  ـاؾ شا ٛ يئاقؽف، وي ّٔاز ظاـ 

 .(2)"اخلىٖ افًّدي ب خِػ ظْك افَهد ؾٔف
                                                           

 .802د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

د/ ظااٚدل ظ ااد اهلل  اأس، ادئاالقفٜٔ اجلْٚئٔااٜ فألض ااٚ ، ادجِااٜ افَٕٚقٕٔااٜ  (8)

ٔااٜ  ُّااٜ لهاادرهٚ ـِٔااٜ احلَااقب، جٚمًااٜ آؿ هااٚديٜ، جمِااٜ شااْقيٜ ظِّ

 .820، ص 8001افئْٜ  51افزؿٚزيؼ، افًدد 

 .801، 801د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر، مرجع شٚبؼ، ص  (3)

شااق  افئااِق  افٍااٚحش "د/  ّااد افئاأًد رصاادي، اخلىااٖ ؽاار ادٌ ٍاار،  (2)

،  ّاد إباراهٔؿ 32، ص 8002، مْنٖة ادًٚرف، اإلشاُْدريٜ، "وادَهقد



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (022)
 

ل افى ٔٛ ظـ افرضر افْٚلٟ ظاـ خىلاف ويثقر اف ئٚؤل: هؾ يئٖ

 وفق ـٚن يئرًا أ  ينسط دئٚئِٜ افى ٔٛ أن يهدر ظْف خىٖ جئٔؿ ؟

 ًٚ آجتٚه احلديٞ يرى بٖن افى ٔاٛ يئاٖل ظاـ أخىٚئاف ادْٓٔاٜ أيا

ـٕٚٝ درج ٓٚ، وذفؽ دون لٍرؿٜ بغ اخلىٖ اجلئأؿ واخلىاٖ افٔئار، إذ 

ٛ هذا آجتٚه ؿرر آج ٓٚد افَوٚئل أ ٜ افى ٔٛ لَق  بًْٚ  بّقج ن مئلقفٔ

ًٚ جئٔاًم أو يئرًا، ـام  ًٚ أو مٚدي ًٖ ؾْٔ ظذ خىلف مٓام ـٚن ٕقظف شقا  ـٚن خى

ٓ ي ّ ع افى ٔٛ بٖي اش ثْٚ  ونٛ ظاذ افَاٚيض أن يث اٝ وجاقد هاذا 

ًٚ فديف، حٔاٞ اشا َر افَواٚ   ًٚ ـٚؾٔ اخلىٖ، وٓبد أن يُقن هذا اخلىٖ ثٚب 

ًٚ بهقرة ؿٚضًٜ ٓ اح امفٜٔظذ  ورة أن يُقن اخلىٖ  ًٚ وثٚب   . (5)واعح

 

                                                                                                                                          

ٚر اف ّّٔاال، ؾُاارة اخلىااٖ ادْٓاال   ٕىااٚب ادئاالقفٜٔ اددٕٔااٜ بااغ افْيريااٜ  اا

واف ى ٔؼ   افَٕٚقن إردع، رشٚفٜ مٚجئ ر، مًٓد اف حاقث وافدراشاٚت 

 .503، ص 8005افًربٜٔ 

د/ ظ د احلّٔد افنقاريب، مئلقفٜٔ إض ٚ  وافهٔٚدفٜ وادئ نأٍٚت اددٕٔاٜ  (5)

، د/  ّاد 11، ص 5332ادًٚرف اإلشُْدريٜ  واجلْٚئٜٔ واف ٖدي ٜٔ، مْنٖة

،  ّد إبراهٔؿ  ٚر اف ّّٔل، مرجع 528افئًٔد رصدي، مرجع شٚبؼ، ص 

 .558شٚبؼ ص
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 املطل  الجاىٕ
 صْر اخلطأ الطيب 
 متَٔد ّتقضٔه:

اخلىااٖ افى اال   افٌٚفااٛ هااق خىااٖ ؽرظّاادي، وظِااٜ مئاالقفٜٔ 

افى ٔٛ ظـ هذا اخلىٖ هل ـقن اإلرادة اف ل الهٍٝ بف اجتٓٝ ظذ ؽر 

ًّؾ ـؾ ماٚ افْحق افذي حيدده افَٕٚقن إذ ي ًغ ظذ ـؾ صخص أن يئ 

ـ إمُٕٚٔٚت ذهْٜٔ ـل يدر  إخىٚر ادرل ىٜ بٚف كف افذي  ي ّ ع بف م

ٜ اف ل ؿد يٍٙ إفٔٓٚ، وي ًغ بًد ذفؽ  ٜ اإلجرامٔ يَق  بف، وي قؿع افْ ٔج

أن ل جف اإلرادة إػ بذل اجلٓد ادئ ىٚع فِحِٔقفٜ دون حتَؼ هذه افْ ٔجٜ 

رادة ظذ ؽر افْحق افذي اإلجرامٜٔ وظِٔف ؾ٘ن جقهر اخلىٖ هق اجتٚه اإل

حتاادده أواماار ادؼااع وٕقاهٔااف ويٍُاال ذفااؽ فُاال لقصااػ بٖ ااٚ إرادة 

 .(5)إجرامٜٔ

وؿد ٕص ادؼع ادكي   ؿٕٚقن افًَقبٚت ظذ صقر اخلىٖ ؽر 

شااقا  صاادر مااـ افى ٔااٛ أثْااٚ  ممٚرشاا ف دْٓااٜ  –افًّاادي بهااٍٜ ظٚمااٜ 

                                                           

، هذا   152، 151( ص 5د/  ّقد ٕجٔٛ حئْل، مرجع شٚبؼ،هٚمش) (5)

حغ ذهٛ رأي آخر إػ افَقل بٖن اخلىٖ فٔس فف أشٚس ٍٕز ـٚفًّد وإٕاام 

  اإلرادة دْع افْ ٚئٟ ادسل ٜ ظذ افًٍؾ حٔٞ يُاقن ذفاؽ جمرد ظد  اش خدا

ًٚ. د/ ظ د ادًْؿ ظ د افرحٔؿ افًقيض،  ٚ ات   جرائؿ آظ دا  ظذ  ممُْ

 .850، ص 5325إصخٚص، مى ًٜ جٚمًٜ افَٚهرة، 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (021)
 

ـ ؽره مـ لئ ٛ خىٖ  "ف:ظذ إٔ (5)ظَقبٚت832ؾ ْهٚدٚدة  -افىٛ،أو م

ًٚ ظـ إ ٚفف أو رظقٕ اف أو ظاد   ىف مقت صخص أخر بٖن ـٚن ذفؽ ٕٚصل

احسازه أو ظد  مراظٚلف فَِقإغ وافَرارات وافِقائح وإٕيّٜ يًٚؿٛ 

بٚحل س مدة ٓ لَاؾ ظاـ شا ٜ أصآر وبٌراماٜ ٓ جتاٚوز ماٚئ ل جْٔاف أو 

( ماـ 81دة )واداٚب٘حدى هٚلغ افًَقب غ.ـام ٕص ادْيؿ افئًقدي   

 ": هاا ظاذ أن5281فئًقدي افهٚدر شاْٜ ٕيٚ  مزاوفٜ ادٓـ افهحٜٔ ا
اخلطأ الطيب ٍْ كل خطأ مَين صخٕ صـدر مـً املنـار  الصـخٕو ّتزتـ       

                                                           

مـ لئ ٛ خىٖ ىف مقت صخص أخر بٖن  "ظَقبٚت ظذ إٔف:832لْص ادٚدة  (5)

ًٚ ظـ إ  ٚفف أو رظقٕ ف أو ظد  احسازه أو ظد  مراظٚلف فَِقإغ ـٚن ذفؽ ٕٚصل

وافَرارات وافِقائح وإٕيّٜ يًٚؿٛ بٚحل س مدة ٓ لَؾ ظـ ش ٜ أصٓر 

ولُقن افًَقبٜ  .وبٌرامٜ ٓ جتٚوز مٚئ ل جْٔف أو ب٘حدى هٚلغ افًَقب غ

احل س مدة ٓ لَؾ ظـ شْٜ وٓ لزيد ظذ  س شْغ وؽرامٜ ٓ لَؾ ظـ مٚئٜ 

ف وٓ جتٚوز  ئامئٜ جْٔف أو ب٘حدى هٚلغ افًَقب غ إذا وؿًٝ اجلريّٜ جْٔ

ٕ ٔجٜ إخالل اجلٚع إخالًٓ جئّٔٚ بام لَرعف ظِٔف أصقل وطٍٔ ف أومْٓ ف أو 

حرؾ ف أو ـٚن م ًٚضٔٚ مئُرا أو ادرا ظْد ارلُٚبف اخلىٖ افذي ٕجؿ ظْف 

ريّٜ أو ظـ احلٚدث أو ُٕؾ وؿٝ احلٚدث ظـ مئٚظدة مـ وؿًٝ ظِٔف اجل

 .ضِٛ ادئٚظدة فف مع متُْف مـ ذفؽ

ولُقن افًَقبٜ احل س مدة ٓ لَؾ ظـ شْٜ وٓ لزيد ظذ ش ع شْغ إذا ٕنٖ ظـ       

افًٍؾ وؾٚة أـثر مـ ثالثٜ أصخٚص ، ؾ٘ذا لقاؾر طرف أخر مـ افيروف 

وافقاردة ىف افٍَرة افئٚبَٜ ـٕٚٝ افًَقبٜ احل س مدة ٓ لَؾ ظـ شْٜ وٓ لزيد 

 .ظذ ظؼ شْغ
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علُٔ ضزر للنزٓض ٓلتشو مً ارتلبُ بالتعْٓض. ّحتدد )اهلٔئـ٘ الصـخٔ٘   
ـ مَدار هذا اف ًقيض. ويًد ماالشزعٔ٘( امليصْص علَٔا يف ٍذا اليظاو 

 ؿ ٔؾ اخلىٖ ادْٓل افهحل مٚ يٖيت :

 اخلىٖ   افًالج ، أو َٕص اد ٚبًٜ . -5

 اجلٓؾ بٖمقر ؾْٜٔ يٍسض ؾّٔـ ـٚن   مثؾ ختههف اإلدٚ  هبٚ.-8

إجرا  افًِّٔاٚت اجلراحٔاٜ اف جري ٔاٜ وؽار ادئا قؿٜ ظاذ اإلٕئاٚن -3

 بٚدخٚفٍٜ فَِقاظد ادْيّٜ فذفؽ.

 افًِّٜٔ ؽر ادً ّدة، ظذ ادريض. إجرا  اف جٚرب، أو اف حقث -2

 إظىٚ  دوا  فِّريض ظذ ش ٔؾ آخ  ٚر.-1

اش ًامل آٓت أو أجٓزة ض ٜٔ دون ظِؿ ـاٍٚف بىريَاٜ اشا ًامهلٚ، أو -1

دون اختٚذ آح ٔٚضٚت افٍُِٜٔ بّْع حدوث  ر مـ جرا  هذا 

 آش ًامل.

 اف َهر   افرؿٚبٜ واإلذاف.-1

 ظل حٚفٜ ادريض آش ًٕٜٚ بف.ظد  اش نٚرة مـ لئ د -2
وي وح ممٚ شا َٖن صاقر اخلىاٖ هال : إل اٚل وافرظقٕاٜ وظاد  

آحساز وظد  مراظاٚة افَاقإغ وافَارارات وافِاقائح وإٕيّاٜ. وٓ 

 .(5)ينسط فِّئٚ فٜ وجقد ـٚؾٜ افهقر بؾ يٍُل أحدهٚ

                                                           

، ص 552، رؿااؿ 53، جمّقظااٜ أحُااٚ  افااَْض، س  1/1/5313َٕااض  (5)

213. 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (021)
 

: بٖن هاذه افهاقر اف ال أوردهاٚ (5)ويذهٛ بًض افٍَٓٚ  فَِقل

 (8)ِخىٖ إٕام وردت ظذ ش ٔؾ احلك، بْٔام ي جف اف ًض أخارافَٕٚقن ف

مـ افٍَٓٚ  إػ افَقل: بٖ ٚ إٕام وردت ظذ ش ٔؾ ادثٚل وفٔس ظذ ش ٔؾ 

احلك، ويريد أصحٚب هذا آجتٚه ظد  إفازا  افَاٚيض ب٘ث اٚت صاقرة 

ًٚ فِْص اخلٚص بٚجلريّٜ ادرلُ اٜ  اخلىٖ اف ل لقاؾرت   حؼ اجلٚع ض َ

 يٍُل أن يث ٝ افَٚيض لقاؾر ظْٚس اخلىٖ ؾحئٛ. وإٕام

ويَئؿ بًض افٍَف هذه افهقر إػ ؿئّغ: صاقر اخلىاٖ افًاٚ ، 

 (3)صقر اخلىٖ اخلٚص

وشااقف ًٕاارض هلااذه افهااقر بقاا  مااـ اف ٍهاأؾ   افٍاارظغ 

 اف ٚفٔغ:

 الفزع األّل
 صْر اخلطأ العاو

ويْاادرج حتااٝ صااقر اخلىااٖ افًااٚ : اإل ااٚل وافرظقٕااٜ وظااد  

ٛ فِجٚع آ  -ض ٔ ٚ أو ؽره  –ح ٔٚط واف حرز، وبًض هذه افهقر يْئ

ٕنٚط شِ ل أو مقؿػ شِ ل ـام   اإل ٚل. و  بًوآٚ أخار يْئاٛ 

 فِجٚع ٕنٚط إنٚيب ـام   صقرة افرظقٕٜ وظد  آح ٔٚط واف حرز.

                                                           

 .283د/ افئًٔد مهىٍك، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

 .113 – 112د/  ّقد ٕجٔٛ حئْل، مرجع شٚبؼ،ص  (8)

 .328د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (3)



 

(823)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 أّاًل: اإلٍنال ّعدو االىتباِ:
ًٚ شااِ 4ًٚٔ  حٔااٞ ٓ ي خااذ يَهااد بٚإل ااٚل اختااٚذ اجلااٚع مقؿٍاا

آح ٔٚضٚت اف ل يقج ٓٚ احلذر وإٓ  ٚه فِحِٔقفٜ دون وؿاقع افْ ٔجاٜ 

اإلجرامٜٔ. ومثٚهلٚ: إ  اف ل لس  ضٍِٓٚ بجقار مقؿد فٌِٚز وظِٔف ماٚ  

ٞ افىٍؾ بٚدقؿد ؾ َع ادٚ  ادٌِٜٔ ظِٔف  ٜ هلٚ ؾًٔ  ٛ فَوٚ  حٚج يٌع ولذه

قفٜ ظـ افْ ٔجٜ اف ل ش  ٓٚ ؾٔسلٛ ظذ ذفؽ إصٚب ف أو وؾٚلف، ؾٕٚ  مئل

ًٚ حٚرس ادْزل أو ادئلقل ظْف افذي هيّؾ   صٕٔٚ ف رؽؿ  إ ٚهلٚ. وأيو

اف ْ ٔف ظِٔف بَٔٚ  خىر شَقط ادْزل ولَهره   ذفؽ ولٖجره فِئُٚن 

رؽؿ هاذا ؾٔئاَط ادْازل ويَ اؾ افا ًض ويهاٚب افا ًض أخار ؾٕ٘اف 

 .(5)مئلقل ظـ هذه افْ ٔجٜ إل ٚفف

ذفاؽ   ادجاٚل افى ال: أن ياس  افى ٔاٛ أصأٚ  أو  وماـ أمثِاٜ

عامدة مـ افواامدات اف ال يئا ًِّٓٚ   افًِّٔاٜ   بىاـ اداريض بًاد 

اجلراحٜ. أو أن يَق  با٘جرا  ظِّٔاٜ جراحٔاٜ دون إجارا  افٍحقصاٚت 

افى ٜٔ افرضوريٜ، اف ل لئ دظٔٓٚ حٚفٜ اداريض، وٓ يَ كا ذفاؽ ظاذ 

اًل فِجراحاٜ، باؾ ظاذ احلٚفاٜ افًٚماٜ ادقعع أو افًوق افذي شُٔقن  

                                                           

ٜ أحُٚ  افَْض، س 88/5/5310َٕض  (5) . 831، ص 13، رؿؿ 55، جمّقظ

 .323وإٔير د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (052)
 

فِّريض، ومدى ماٚ يُّاـ أن يسلاٛ ماـ ٕ اٚئٟ جٕٚ ٔاٜ ظاذ اف ادخؾ 

 . (5)اجلراحل

وفذا ؾ٘ن هْٚ  مئلقفٜٔ ل حَؼ ٕ ٔجٜ إ اٚل افى ٔاٛ اجلاراح   

 –مثاًل  –ادراحؾ افئٚبَٜ ظذ لٍْٔذ افًّؾ اجلراحل، ؾال يٌ ٍر فِى ٔٛ 

ٜ افٍحص اد ُٔروشُقيب واف حٚفٔؾ بٖٕقاظٓٚ واف هقير أن هيّؾ   ضريَ

بٕٚصًٜ ـِام ـٚن ذفؽ ٓزمٚ فهحٜ لَاديره، وٓ يئا ثْك ماـ ذفاؽ إٓ 

 (8)حٚٓت افرضورة وآش ًجٚل

ًٚإ ٚل افى ٔٛ مراؿ ٜ ادريض بًد إجرا  افًاالج  ومـ ذفؽ أيو

 .(3)اجلراحل ؾٔسلٛ ظذ ذفؽ إصٚبٜ ادريض بٚفٌرؽريْٚ

افٍرٕئأٜ   أحاد أحُٚمٓاٚ: ب٘دإاٜ وؿد ؿواٝ  ُّاٜ افاَْض 

ض ٔااٛ لئاا ٛ   وؾااٚة مريوااٜ ٕ ٔجااٜ اـ ٍٚئااف بزيٚر ااٚ   افٔااق  اف ااٚيل 

                                                           

اخلاٚص بّزاوفاٜ مْٓاٜ  5312فئْٜ  251مـ ؿٕٚقن رؿؿ  85-1إير ادقاد  (5)

 افىٛ   مك، واف ل بْٔٝ واج ٚت افى ٔٛ افًٚمف وواج ٚلف جتٚه مرعٚه.

د/ مٚجد ّااااد ٓ ، ادئٗوفٜٔاجلزائٜٔافْٚصلٜظْٚخلىٖافى ٔدراشااااٜمَٚرٕٜ،  (8)

دـ قراه، مَدمف فُِٜٔ افدراشٚت افَٕٚقٕٜٔ افًِٔٚ بجٚمًٜ ظامن افًربٜٔ رشٚفٜ

 .823، ص8001ظٚ  

، د/ ؾ ٔحاٜ  ّاد ؾاقزي، 201د/ محدي رجاٛ ظىٔاٜ، مرجاع شاٚبؼ، ص (3)

ٛ اجلْٚئٜٔ   عق  أحُٚ  اف ؼيع وافَوٚ    دوفٜ اإلمٚرات  ٜ افى ٔ مئلقفٔ

، 82، مٟ 8002قيٝ ظٚ  افًربٜٔ اد حدة، بحٞ مْنقر بّجِٜ احلَقب، افُ

 .802، ص3ظدد



 

(815)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

فًِِّٜٔ، دون أن يِز  ض ٔٛ اف خدير وأؾراد ضٚؿؿ افًالج ب٘ظالمف ظاـ 

 .(5)لىقر حٚف ٓٚ افهحٜٔ، ؾٖشْدت إفٜٔ اخلىٖ   صقرة اإل ٚل

 ثاىًٔا: الزعْى٘:
  اف كااااؾٚت دون لاااادبر  ويَهااااد هبااااٚ افىاااأش واخلٍااااٜ

فًِقاؿٛ.وادَهقد هبٚ هْٚ ظد  احلذب وافدرايٜ، وهل لْى اؼ ظاذ ماـ 

ـ لَْهف اخلزة افالزمٜومثٚهلٚ: ؿٚئد افئٔٚرة افذي  ًٓ ؾْٜٔ، وفُ يامرس أظام

ٛ صخهًٚ  ، وافى ٔٛ افذي يَد  (8)يَقد شٔٚرلف ثؿ يْحرف هبٚ ؾجٖة ؾٔهٔ

بٕٚصقل اد  ًٜ   إجرا  مثؾ ظذ إجرا  جراحٜ دريض دون آش ًٕٜٚ 

 .(3)هذه اجلراحٜ ؾّٔقت ادريض

ؾ٘ذا الوح أن مٚ وؿع مـ افى ٔٛ يدل ظذ ظد  إدٚماف بقاج ٚلاف 

ًٚ فِّ ٚدئ افًِّٜٔ افئٚئدة   افىٛ، ـّـ ي ئ ٛ   ؿىع افؼاايغ  ض َ

   ظِّٜٔ جراحٜٔ دون أن يربىٓٚ، ـام لَيض بذفؽ إصقل افًِّٜٔ.

افهقرة مـ اخلىٖ اف ل ظرعٝ ظاذ افَواٚ  ماٚ ومـ أمثِٜ هذه 

أثٚر احلٔقيٜ ادقجقدة بارأس "ؿوٝ بف  ُّٜ افَْض ادكيٜ مـ أن: 

اجلْغ افذي ظثر ظِٔف افى ٔٛ افؼظل بٚف جقيػ اف ىْال لنار إػ إٔاف 

ًٚ وؽار ما ًٍـ ـاام  وؿٝ إجرا  ظِّٜٔ اإلجٓٚض ـٚن اجلْغ ماٚزال حٔا

                                                           

(5) cass.crim.26 fevrier 1997. juridisque lamy.arret no.1051           

 .110، ص 251، رؿؿ  1، جمّقظٜ افَقاظد، ج2/58/5322لَض  (8)

 .201د/ محدي رجٛ ظىٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص (3)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (050)
 

ص اد ٓؿ فقؾٚة اجلْغ ٕ ٔجٜ فًاد  شاامظف يَرر اد ٓؿ، وإٔف يٍرس لنخٔ

 بٚت ؿِٛ اجلْغ، وإٔف   مثؾ هذه اددة مـ احلّؾ اف ل وصِٝ إفٔٓٚ 

ٜ ٓش خراج اجلْغ ظذ  ٚ مٚ ـٚن يْ ٌل اش ًامل جٍٝ اف قيو ادجْل ظِٔٓ

ظدة أجزا  ـام ؿرر اد ٓؿ، ؾواًل ظام طٓر مـ وجقد متزيؼ ـ ر بٚفرحؿ، 

 ٓؿ ؿد أخىٖ   افىريَٜ اف ل ال ًٓٚ   إٕزال اجلْغ وإن ذفؽ مٍٚده أن اد

إمر افذي أدى إػ حدوث افقؾٚة ٕ ٔجٜ متازب افارحؿ وماٚ صاح ف ماـ 

ٜ ظه ٜٔ. وإ ٓك افى ٔٛ افؼظل   لَريره إػ أن ذفؽ    ٕزيػ وصدم

ًٚ جئٔاًم.... ثؿ خِص احلُؿ إػ ث قت آ ٚ  ادئْد  ٖ مْٓٔ رأيف يً ز خى

 (5)إػ افىٚظـ

ٚ فى ٔٛ  ٜ   هذا افنٖن، إدإ ٓ ٜ افَْض افٍرٕئٔ ومـ أحُٚ   ُّ

مئْدة إفٔف  ّٜ افَ ؾ اخلىٖ بئ ٛ افثَٛ افذي أحدثف   رحاؿ ادجْال 

ظِٔٓٚ بجٓٚز افنٍط، ثؿ أمره ب٘يَٚف ؾحص اف جقيػ اف ىْل ظـ ضريؼ 

 ًٚ افَئىرة وافذي أمر بف ض ٔٛ اف خدير، وإ ٓٚ  بًد  ؾ ح اف ىـ جراحٔ

ًٚ إليَٚف ٕزيػ داخع حٚد.....افذ  (5)ي ـٚن  وري

                                                           

، ذيػ . وإير52/5/5312ؿوٚئٜٔ ب ٚري    81، فئْٜ 5380لَض رؿؿ  (5)

 .81افى ٚخ، مرجع شٚبؼ، ص

(5) cass.crim.15 juin 1999. Juris. data no.003271.   



 

(813)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 ثالجًا: عدو االحتٔاط ّالتخزس:
إن ظد  آح ٔٚط هق خىٖ يْىاقي ظِٔاف ٕناٚط إناٚيب يَاق  باف 

افٍٚظؾ، ويدل ظذ ضٔش أو ظد  ل ك أو ظد  لدبر افًقاؿٛ، وؿد يدر  

 ًٚ افنخص   هذه افهقرة افرضر اد قؿع ـٖثر فًٍِف وفُْف ٓ يًٍؾ صٔل

فدرئف والَٚئف. ؾ  حَؼ هذه افهقرة إذا ـٚن اجلٚع   حٚفٜ إؿداماف ظاذ 

شِقـف يًرف مدى خىقرلف ومٚ ظئٚه أن يْنٖ ظْف مـ أ ار وفُْف ٓ 

ومثٚفاف: افناخص  (5)ي خذ اح ٔٚضٚلف افٍُِٜٔ بّْع وؿاقع هاذه إ ار

ًٚ فالش ًامل ثؿ هيدد بف  افذي حيّؾ شالحًٚ وعع بف ذخرة وأص ح صٚحل

ًٚ ؾ ْىِؼ ؿذيٍٜ مـ هذا افئالح ٕ ٔجٜ ظاد  اح ٔٚضاف ؾ َ اؾ هاذا صخ ه

ًٚ إب افااذي يئااِؿ ابْااف  افنااخص دون أن يُااقن ؿٚصاادًا ؿ ِااف، وأيواا

افهٌر افذي ٓ ي جاٚوز ظؼشاْغ ظجااًل م ًاقدًا ظاذ افاْىح ؾٍِٔاٝ 

ًٚ ؿٚئد افئٔٚرة اف ل يئر (5)زمٚمف مـ هذا افه ل ويهٔٛ صخهًٚ  ، وأيو

 .(8)ٜ   مُٚن مزدحؿ بٚدٚرة ؾَٔ ؾ أو يهٔٛ أحدهؿهبٚ برسظٜ ؾٚئَ

ومـ أمثِ ف   ادجٚل افى ل: افى ٔٛ افذي نري ظِّٜٔ جراحٜٔ 

ٜ وأ ٚ  ٛ ظِٔف ؿىع افؼيٚن افئ ٚيت خٚص ٓ فزو  هلٚ   حِؼ شٔدة ممٚ لرل

                                                                                                                                          

 .855وإير د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص

 .323، 328د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (5)

 .5، ص  5، رؿؿ  3، جمّقظٜ افَقاظد، ج1/55/5338َٕض  (5)

، َٕااااض 5321، ص 581ؿ ، رؿاااا1، جمّقظااااٜ ج5/3/5323َٕااااض  (8)

 .182، ص 521، رؿؿ 80، جمّقظٜ أحُٚ  افَْض، س 53/1/5313



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (052)
 

ٟ ظه ل صديد ـٚن يَ يض لٖجٔؾ افًِّٜٔ وؿد جٚزف  ٝ مهٚبٜ ب ٓٔ ـٕٚ

هااذه ادْىَااٜ اخلىاارة وبٌاار  ورة ظٚجِااٜ    باا٘جرا  هااذه افًِّٔااٜ  

افقؿٝ افذي ـٚن يُّـ ؾٔف أن يَ كا ظاذ باس جاز  ماـ افِاقزة فأس 

 .(5)ؽر

ًٚ بٕٚصاًٜ بقاشاىٜ  ًٚ: إجرا  افى ٔاٛ ظالجا ومـ أمثِٜ ذفؽ أيو

ٚ مًٔ ٜ، وـذفؽ ظد  اختٚذ افى ٔٛ آح ٔٚضٚت افالزمٜ  أجٓزة يًرف أ 

ًٚ خىرة ٕنٖت ظـ   اش ًامل إصًٜ ظذ جئؿ ض ٍؾ ممٚ ش ٛ فف حروؿ

 ظد  مراظٚة احلئٚشٜٔ اخلٚصٜ جلِد افىٍؾ وهق   هذه افئـ اد ُرة.

و  هذا افهدد ؾَد أدإٝ ادحُّٜ آحتٚديٜ افًِٔاٚ بٚإلماٚرات 

ًٚ بئ ٛ ؿٔٚمف بًد إجرا  ظِّٜٔ اخل ٚن فِّجْل ظِٔف بٍؽ افٌٔاٚر    ض ٔ 

ٜ ؽر مًَّٜ، وذفؽ فًدة أيٚ ، ممٚ لئ ٛ  ـؾ يق  ومنٚهدة اجلرح   ؽرؾ

  لِقث اجلرح أشٍر ظـ لنقه   ذـر ادجْل ظِٔف، ؾٚظ زت ادحُّاٜ 

ٜ افى ٔٛ صقرلف ظد  اف حرز   أدا  افًّؾ ٖ يقجٛ مئٗوفٔ  .(5)ذفؽ خى

ـذفؽ ؿوٝ  ُّٜ افَْض افٍرٕئٜٔ ب٘دإٜ ض ٔٛ بئا ٛ ظاد  

 ٚ ٝ هب اٚضر ـ رة، ؾِؿ يس  اح ٔٚضف بًد إذاؾف ظذ وٓدة م ًثرة أحٚض

ٜ اف ل ـٍِٝ بّ ٚبًٜ هذه احلٚفٜ لًِٔامت مُ قبٜ ولقجٔٓٚت  ددة  فَِٚبِ

                                                           

 .201د/ محدي رجٛ ظىٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص (5)

ٜ  13، افىًـ رؿؿ 5333/ 3/ 51َٕض إمٚرايت  (5) ، منٚر إفٔف فدى د/ 85فئْ

 .803ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص



 

(811)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

بنٖن لقجٔٓف بحَـ ادريوٜ بدوا  مًغ ومدة هاذا احلَاـ، مماٚ أدى إػ 

لكف هذه افَٚبِٜ مٍْردة ب٘يَٚؾٓٚ هذا احلَـ، ؾ ئا ٛ ذفاؽ   ٕزياػ 

 .(5)افَٚبِٜ وافى ٔٛ مًًٚ داخع فِّريوٜ أشٍر ظـ وؾٚ ٚ، ؾ ّٝ إدإٜ 

 
 الفزع الجاىٕ

 صْرٗ اخلطأ اخلاص

ل ّثؾ صقرة اخلىٖ اخلاٚص   ظاد  مراظاٚة افَاقإغ وافِاقائح 

وإوامر وإٕيّٜ، ؾّجرد اٚفٍٜ اجلٚع فَِقإغ وافَرارات وافِقائح 

ًٚ دون افرجقع إػ مًٔٚر افنخص  وإٕيّٜ يسلٛ ظِٔٓٚ مئٚ ف ف جْٚئٔ

هذا ادًٔٚر صقر اخلىٖ افًٚ . ويالحظ أن ادخٚفٍٜ هْاٚ افًٚدي، ؾّجٚل 

ًٚ لئ قظٛ افَقإغ وافَرارات واف ًِٔامت اف ل  فِقائح لنّؾ مًْك ظٚم

ًٚ ادخٚفٍاااااٚت   لقعاااااع حلٍاااااظ إماااااـ وافهاااااحٜ افًٚماااااٜ وأيوااااا

 .(5)ادَررة 

ؾ٘ذا إحرف شِق  افى ٔٛ ظـ افَقاظد اف ل لَرهاٚ افَاقإغ أو 

ًٚ ظـ خىلف وفق مل ل اقاؾر  افِقائح أو إوامر أو إٕيّٜ ـٚن ذفؽ ـٚصٍ

ٜ افذـر، وفذا يىِؼ ظِٔٓٚ افٍَف  ٖ شٚفٍ ـ صقر اخلى بذفؽ صقرة أخرى م

ـ افهقر افئٚبَٜ اف ل يىِؼ ظِٔف لً ر  ٖ اخلٚص متٔٔزاً هلٚ ظ مهىِح اخلى

اخلىٖ افًٚ ، ووجف اخلهقصٜٔ أن ادؼع ٍٕئف هق افاذي حيادد م اٚذة 

                                                           

(5) cass.crim.12 October 1998. juridisque lamy.arret no.6007                

 .323د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص (5)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (051)
 

ٛ أن يَره، أمٚ ؾٔام ظدا ذفؽ مـ صقر اخلىٖ  وبٚفْص ٕقع افئِق  افقاج

ٜ أواخلزة افٍْٜٔ اخلٚصٜ هل اف ل لرشؿ مًٚمل افئِق   ؾ٘ن اخلزة اإلٕئٕٚٔ

افقاجٛ. فذفؽ ؾ٘ن افَٚيض ي حَؼ مـ اٚفٍٜ اجلِٕٚٔام لٍرعف افَاقإغ 

أو افِااقائح أو إٕيّااٜ   واؿًااٜ افاادظقى وٓ يِااز  ب حااري افئااِق  

 .(5)افقاجٛ

ظ افِقائح نٛ أن يٍٓؿ   أوشع مدفقل بحٔٞ يناّؾ ـاؾ وفٍ

ًٚ ـٕٚااٝ افئااِىٜ اف اال  ؿقاظااد افئااِق  أماارة افهااٚدرة ظااـ افدوفااٜ أياا

اخ هااٝ بٚصاادارهٚ، وخٚصااٜ افَقاظااد اف اال لئاا ٓدف مْااع افْ ااٚئٟ 

اإلجرامٜٔ اف ل لَق  هبٚ اجلرائؿ ؽر افًّديٜ ـٚفِقئح اخلٚصاٜ بٚفهاحٜ 

 افًٚمٜ ولْئؿ ادٓـ.

فٍظ افالئحٜ   هذا ادًْك فَِقإغ   مدفقهلٚ افدش قري وي ئع 

. مثٚل ذفؽ أن يٌٍاؾ (5)ولنّؾ اف ًِٔامت اإلداريٜ ظذ اخ الف إٔقاظٓٚ

ٚ يَيض بف مْنقر إحدى إمٕٚٚت مـ إرشٚل ادًَقريـ  ٜ م مٍ ش افهح

إػ مئ نٍك افُِٛ فٔىًؿ بٚف ىًٔؿ اخلٚص ؾَٔ ك افى ٔٛ ظذ ظالج 

 .(8)ٚفف ممٚ يٗدي إػ وؾٚلفادهٚب دون إرش

                                                           

د/ ظااقض  ّااد، جاارائؿ إصااخٚص وإمااقال، دار ادى قظااٚت اجلٚمًٔااٜ  (5)

 .1، ص 5321اإلشُْدريٜ فئْٜ 

 .133د/  ّقد ٕجٔٛ حئْل، مرجع شٚبؼ،ص  (5)

 .201د/ محدي رجٛ ظىٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص (8)



 

(811)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ول ّثؾ اٚفٍٜ إٓيّٜ وافِقائح   حٚل ام ْٚع افى ٔاٛ ظاـ أمار 

 .(5)نٛ افَٔٚ  بف أو أن يَق  بًٍؾ  يقر ظِٔف ارلُٚبف

 33ادٚدة ومـ لى َٔٚت هذه افهقرة   افَٕٚقن ادكي مٚ جٚ    

جلٓاٚت نٛ ظذ افى ٔٛ إباالغ ا "مـ ٓئحٜ آداب مْٜٓ افىٛ، مـ إٔف:

ادخ هااٜ ظااـ اإلصااٚبٚلق احلااقادث ذات افناا ٜٓ اجلْٚئٔااٜ مثااؾ حااٚٓت 

اإلصٚبٜ بٖظرة ٕٚريٜ أو جروح ٕٚؾذة أوؿىًٜٔ أو ؽرهٚ مع ـ ٚباٜ لَريار 

ٚ ظِٔف ويُّـ فِى ٔ دظقة زمٔؾ آخر  ٝ ظرعٓ ٜ وؿ ض ك مٍهؾ ظـ احلٚف

 "فِّنٚرـٜ ىف مْٚطرة احلٚفٜ وـ ٚبٜ اف َرير
مْف،  80ادٓـ افهحٜٔافئًقدي   ادٚدة ومٚ أوج ف ٕيٚ  مزاوفٜ 

مااـ ؿٔااٚ  افى ٔااٛ باا٘بالغ افئااِىٚت ادخ هااٜ   حااٚل اصاا  ٚهف   وؾااٚة 

 صخص ٕ ٔجٜ حلٚدث جْٚئل.

 

                                                           

ض حْااٚ، ادئاالقفٜٔ اجلْٚئٔااٜ فألض ااٚ  وافهاأٚدفٜ، دار ادى قظااٚت مْاار ريااٚ (5)

 .30، ص5323اجلٚمًٜٔ،



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (051)
 

 املطل  الجالح
 معٔار اخلطأ الطيب ّإثباتُ

 تقضٔه:
 شقف ألْٚول هذا ادىِٛ   ؾرظغ ـٚف ٚيل:

 الفزع االّل
 معٔار اخلطأ الطيب

إمجٚع ؾَٓل ظذ أن آف زا  افذي يَع ظذ ظٚلؼ يُٚد يُقن هْٚ  

افى ٔٛ ٕحق خدمٜ ادريض هاق اف ازا  ب اذل افًْٚياٜ، واد ّثاؾ   باذل 

ٜ وإصقل افًِّٜٔ  ٜ افَٔيٜ، اف ل ل ٍؼ مع افيروف افَٚئّ اجلٓقد افهٚدؿ

افثٚب ٜ هبدف صٍٚ  ادريض وحتئغ حٚف ف افهاحٜٔ، وأن هْاٚ  حاٚٓت 

ًٚ ب حَٔاؼ ٕ ٔجاٜ اش ثْٚئٜٔ يُقن ؾٔٓٚ  اف زا  افى ٔاٛ جتاٚه مريواف اف زاما

ل ّثااؾ   ادحٚؾيااٜ ظااذ شااالمٜ ادااريض، ـااام   ظِّٔااٚت َٕااؾ افااد  

 وافسـٔ ٚت افهْٚظٜٔ.

وآف زا    افقاؿع افًّع ظاذ ظاٚلؼ افى ٔاٛ ـٖصاؾ ظاٚ  هاق 

اف زا  ب ذل ظْٚياٜ وفأس ب حَٔاؼ ٕ ٔجاٜ افناٍٚ ، ؾَقاظاد مْٓاٜ افىاٛ 

ًٚ بنٍٚ  ادريض وإٕام لِزماف ؾَاط وؿقإْٔٓٚ ٓ  لٍرض ظذ افى ٔٛ اف زام

 بٖن ي ذل   ظالج ادريض ؿدرًا مـ افًْٚيٜ.

وظِٔف، ؾٚدًٔٚر افذي يَٚس بف اخلىٖ بقجف ظٚ    آف ازا  ب اذل 

ظْٚيٜ هق مًٔٚر مقعقظل ؿقامف افئِق  اداٖفقف فِناخص افًاٚدي   

وافاذي  شٚشف يَاٚس اخلىاٖأ. وظِٔف ؾٚدًٔٚر افذي ظذ (5)ٍٕس افيروف

                                                           

( 80، وـذفؽ ادٚدة )851د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

مـ ٓئحٜ آداب مزاوفٜ مْٜٓ افىاٛ اف ؼاي ادكايٜ افهاٚدرة بَارار وزيار 

 .8003فئْٜ  832افهحٜ وافئُٕٚرؿؿ 



 

(813)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 (5)اش َر ظِٔف افَوٚ    حتديد مئلقفٜٔ افى ٔٛ يرلُز ظذ ثالثٜ أشاس 

 وهل:

ٛ ظذ عق  شِق  ض ٔٛ آخر مـ ٍٕس  ًٓ :لَدير شِق  افى ٔ أو

ادئ قى ؾًّٔٚر خىٖ افى ٔٛ افًٚ  خي ِػ ظـ افىٔٛ إخهٚئل وظـ 

 افى ٔٛ ادَٔؿ.

ًٚ: افيااروف اخلٚرجٔااٜ اف اال حتاأط  بٚفًّااؾ افى اال لااقؾر ثٕٚٔاا

اإلمُٕٚٔٚت مـ ظدمف )افقحدة افرئٍٜ خت ِػ ظـ افًٔاٚدة افى ٔاٜ وهال 

ـذفؽ خت ِػ ظـ ادئ نٍك افًٚ  ادجٓز( ومدى وجقب اف دخؾ افى ل 

 افرسيع.

ًٚ: مدى الٍٚب افًّؾ افى ل مع لَٚفٔد مْٜٓ افىٛ وأخالؿٔٚ ٚ  ثٚفث

 ِٔٓٚ فدى مجٔع إض ٚ .وأصقهلٚ افًِّٜٔ افثٚب ٜ وادئ َرة واد ًٚرف ظ

وهذا يًْل أن مًٔٚر خىٖ افى ٔٛ افنخيص هق   أشٚشف يُقن 

ظْد حتديد مدى اف زا  افى ٔٛ بٚفَقاظاد وإصاقل افى ٔاٜ، إذ يْيار   

حتديده إػ مٚ يِ ز  بف افى ٔٛ ادً ٚد مـ ٍٕس ؾلٜ افى ٔٛ مرلُٛ اخلىٖ 

 يًاٚفٟ إٓ وهؾ هق ض ٔٛ يزاول افىٛ بهٍٜ ظٚمٜ أو هاق أخهاٚئل ٓ

ًٚ واحدًا مـ ادرض أ  هق افًٚمل افثَٜ افذي يرجاع إفٔاف    ًٚ م خهه ٕقظ

                                                           

حئغ مْهقر، ادئلقفٜٔ افى ٜٔ، دار افٍُر اجلاٚمًل، اإلشاُْدريٜ د/  ّد  (5)

 .808. د/ ظ د احلّٔد افنقاريب، مرجع شٚبؼ، ص 53، ص8001



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (012)
 

احلٚٓت ادئ ًهٜٔ؟ ؾُِؾ مـ هاٗٓ  أجاره ومئا قاه ادْٓال ومًٔاٚره 

 .(5)افٍْل

وؿد ظزت  ُّٜ افَْض ادكايٜ   افُثار ماـ أحُٚمٓاٚ ظاـ 

ٚ أؿرت بٖن:  ٚ هلذا ادًٔٚر وذفؽ ظْدم فى ٔٛ ٓ لَق    مئلقفٜٔ ا"اظ ْٚؿٓ

إصؾ ظذ إٔف يِ ز  ب حَٔؼ ؽٚيٜ   صاٍٚ  اداريض، وإٕاام يِ از  ب اذل 

افًْٚيٜ افهٚدؿٜ   ش ٔؾ صٍٚئف. ودٚ ـٚن واجٛ افى ٔٛ   بذل افًْٚياٜ 

مْٚضف مٚ يَدمف ض ٔٛ يَظ مـ أواشط زمالئف ظِاًم ودراياٜ   افياروف 

فٔد ادْٜٓٔ وإصقل افًِّٜٔ ادحٔىٜ بف أثْٚ  ممٚرش ف فًِّف مع مراظٚة لَٚ

 .(8)"افثٚب ٜ
ـام ؿوٝ بٖن اف ازا  افى ٔاٛ وظاذ ماٚ جارى باف ؿواٚ   ُّاٜ 

ٜ هل صٍٚ  ادريض، وإٕام هق اف زا  ب ذل  ًٚ ب حَٔؼ ٕ ٔج افَْض فٔس اف زام

ظْٚيٜ إٓ أن افًْٚيٜ ادىِقبٜ مْف لَ يض أن ي ذل دريواف جٓاقدًا صاٚدؿٜ 

مع إصقل ادئ َرة   ظِؿ  -آش ثْٚئٜٔ  ؽر افيروف  –يَوف ل ٍؼ 

ٛ ظـ ـؾ لَهر   مئُِف افى ل ٓ يَع مـ ض ٔٛ  افىٛ، ؾٔئٖل افى ٔ

                                                           

 .33د/ظ د افَٚدر بـ لٔنٜ، مرجع شٚبؼ، ص (5)

ٜ  325َٕض رؿؿ  (8)   ، منٚر إفٔف   إبراهٔؿ 88/3/5311ب ، جِئٜ  35فئْ

ًٚ وؿواًٚ ، دار افُ اٛ  شٔد أمحد، افقجٔز   مئلقفٜٔ افى ٔٛ وافهأديل ؾَٓا

 .10، ص8001افَٕٚقٕٜٔ، 



 

(815)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

يَظ   مئ قاه افقطٍٔل وجد   ٍٕس افيروف اخلٚرجٜٔ اف ل أحٚضاٝ 

 .(5)بٚفى ٔٛ ادئلقل

 الفزع الجاىٕ
 إثبات اخلطأ الطيب

ٜ ادً ااٚدة ـٖصااؾ ظااٚ  يِ ااز  افى ٔااٛ جتااٚه ادااريض ب ااذل افًْٚياا

واد ٍَٜ مع إصقل افًِّٜٔ افثٚب ٜ وادئ َرة   ظِؿ افىٛ وظذ ذفاؽ 

ؾٕ٘ف نٛ ظذ ادريض افاذي يادظل افرضار جارا  ظّاؾ افى ٔاٛ إؿٚماٜ 

افدفٔؾ ظاذ إ اٚل افى ٔاٛ أو إحراؾاف ظاـ إصاقل ادئا َرة   مْٓاٜ 

ٛ ممٚثؾ مـ  ًٚ فئِق  ض ٔ ـ مىٚبَ ٛ مل يُ ٍٕس افىٛ، أي أن شِق  افى ٔ

 .(8)مئ قاه افقطٍٔل، مع إخذ   آظ  ٚر افيروف اخلٚرجٜٔ ادحٔىٜ بف

ـام نقز فِّريض إث ٚت خىٖ افى ٔاٛ بُٚؾاٜ وشاٚئؾ اإلث اٚت، 

وذفؽ مـ خزة وصٓقد وؿرائـ. ؾٚدريض إذا ادظك أن افى ٔٛ اجلاراح 

ٛ خىٖ بس  إحدى إدوات  افذي ؿٚ  ب٘جرا  ظِّٜٔ جراحٜٔ فف ؿد ارلُ

ٜٔ داخؾ جئّف، وجٛ ظِٔف أن يث ٝ أن لِاؽ إداة ـٕٚاٝ ماـ اجلراح

ـ إدوات اف ل اش ًِّٓٚ افى ٔٛ أثْٚ  لِؽ اجلراحٜ وأ ٚ وجدت  عّ

  مقعع اجلرح بًد لؤّده، ؾ٘ن ـٚن يهاًٛ ظاذ اداريض أن يث اٝ 

                                                           

 555 ، َٕض رؿاؿ 85/58/5315ب ، جِئٜ 31، فئْٜ 212َٕض رؿؿ  (5)

. منااٚر إفٔااف   5011، ص 80  ، س 81/1/5313ب، جِئااٜ 31فئااْٜ 

 .13، ص80إبراهٔؿ شٔد أمحد، مرجع شٚبؼ، ؾَرة 

 .581د/  ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ، ص  (8)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (010)
 

بىريؼ م ٚذ أن إداة اف ل وجدت   جئّف ظَٛ افًِّٔاٜ اجلراحٔاٜ 

 مٚ اش ًِّف افى ٔاٛ اجلاراح   إجارا  هاذه اف ل أجريٝ فف ـٕٚٝ ؾًالً 

اجلراحٜ، وظِٔف يُّـ اش ْ ٚط ذفؽ ماـ افَارائـ افَواٚئٜٔ بٚظ  اٚر أن 

إداة اف ل وجدت   مقعع اجلراحٜ ٓ يُّـ لهقر وجقدهاٚ داخاؾ 

جئؿ ادريض ؿ ؾ إجرا  اجلراحٜ، وإٓ فُٚن اجلراح اـ نػ وجقدهاٚ 

ت بًد إجارا  لِاؽ اجلراحاٜ داخؾ اجلرح وٓ يُّـ أن لُقن ؿد وجد

ٚ ينر إػ إجرا  جراحٜ أخرى، وذفؽ  ضٚدٚ إٔف ٓ يقجد بجئؿ ادريض م

  ادقعع افذي حدثٝ ؾٔف اجلراحٜ إوػ اف ل أجراهٚ افى ٔٛ اددظك 

 ظِٔف.

ؾٚفَااٚيض ظِٔااف أن ي حَااؼ مااـ وجااقد خىااٖ ض اال أـٔااد أرلُ ااف 

افًاٚدي، وأن  افى ٔٛ ظـ رظقٕٜ وظد  ل ك وهاق ي ًادى خىاٖ ادْٓاٜ

ًٚ مٓام ـٚن ٕقظف جئٔاًم أو  ًٚ ـٚؾٔ ًٚ ث قل ٛ ثٚب  يُقن اخلىٖ ادْئقب إػ افى ٔ

ـ افرضوري  يئراً ذط أن يُقن اإلخالل إـٔد بقاج ٚلف افقطٍٜٔٔ، وم

أن يئااْد اإلث ااٚت إػ وؿااٚئع وفٔئااٝ إػ جماارد مًىٔااٚت يُّااـ إث ٚ ااٚ 

 ًٚ  .(5)ظُئٔ

ًٚ فاذفؽ ؿواٝ  ُّاٜ افاَْض ا فالـ ـاٚن "دكايٜ بٖٕاف: ولى َٔ

ًٚ ب ذل ظْٚيٜ أن ادريض إذا إُٔر ظاذ  مَ ٙ اظ  ٚر اف زا  افى ٔٛ اف زام

ٜ افقاج ٜ، ؾ٘ن ظٛ  إث ٚت ذفؽ يَع ظذ ادريض، إٓ  افى ٔٛ بذل افًْٚي

                                                           

 .881، 882د/ مٚفؽ محد  ّقد أبق ٕهر، مرجع شٚبؼ، ص (5)
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إٔف إذا أث ٝ هذا ادريض واؿًٜ لرجح إ اٚل افى ٔاٛ. ـاام إذا أث اٝ أن 

ؾ   مقعع اجلارح وافاذي لئا ٛ افسؿٔع افذي أجراه فف جراح اف جّٔ

ظْف لنقيف طٚهر بجئّف مل يُـ يَ ؤف افئر افًٚدي فًِّٜٔ اف جّٔاؾ 

ًٚ فألصقل افى ٜٔ ادئ َرة، ؾ٘ن ادريض يُقن باذفؽ ؿاد أؿاٚ  ؿريْاٜ  وؾَ

ؿوااٚئٜٔ ظااذ ظااد  لٍْٔااذ افى ٔااٛ ٓف زامااف، ؾْٔ َااؾ اإلث ااٚت وافاادؾٚع 

ادئلقفٜٔ ظـ ٍٕئف أن يث ٝ  بَّ وٚهٚ إػ افى ٔٛ وي ًغ ظِٔف فُل يدرأ

ؿٔٚ  حٚفٜ افرضورة اف ل اؿ وٝ إجرا  افسؿٔع واف ل مـ صٖ ٚ أن لٍْل 

 .(5)ظْف وصػ اإل ٚل

 

                                                           

ٜ  555َٕض رؿؿ  (5) . 5011، ص 80  ، س 81/1/5313ب، جِئٜ 31فئْ

، د/ مٚفاؽ 13، ص80منٚر إفٔف   إبراهٔؿ شٔد أمحد، مرجع شٚبؼ، ؾَارة 

 .881محد  ّقد، مرجع شٚبؼ، ص 
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 املبخح الجاىٕ 
 ىطاق اخلطأ الطيب 

 متَٔد ّتقضٔه:
بًدأن حتدثٝ ظـ مٚهٜٔ اخلىٖ افى ل، وصقره، شٖحتدث   هذا 

ًٚ. اد حٞ ظـ ٕىٚب اخلىٖ افى ل، وبٔٚن  إخ ىٚ  افى ٔاٜ إـثار صأقظ

ـٚخلىٖ   اف نخٔص، واخلىٖ   افًالج واد ٚبًاٜ واخلىاٖ   اف خادير، 

 واخلىٖ   اجلراحٜ. وذفؽ   ادىٚفٛ ألٜٔ:

 إول   : اخلىٖ   اف نخٔص  ادىِٛ

 افثٚع  : اخلىٖ   افًالج واد ٚبًٜ. ادىِٛ

 افثٚفٞ:  اخلىٖ   اف خدير. ادىِٛ

 .رابع : اخلىٖ   اجلراحٜادىِٛ اف
 األّل املطل 

 اخلطأ يف التشخٔص 
ُيًّرف اف نخٔص: بٖٕف افًّاؾ افاذي حيادد ماـ خالفاف افى ٔاٛ 

ادرض، بحك خهٚئهف، وأظراعاف وأشا ٚبف، وحيادد ااٚضر حادوث 

ٜ مٔقٓت واش ًدادات ادريض . و  افَوٚ  افٍرٕز: هق (5)ادرض بدٓف

 .(8)مًرؾٜ أظراعٓٚافًّؾ افذي حيدد إمراض بًد 

                                                           

(5) Bertrand Desarnauts, « quelles fautes peuvent 

entrainer une responsabilité médicale ? », site 
web : 
www.eurojuris.fr/fre/particuliers/santé/respon
sabilité-medical/articles/a7885.html  

(8      )Trib. Aix en province, 06 mai 1954, Gaz. Pal., 

1954.1.381 

http://www.eurojuris.fr/fre/particuliers/santé/responsabilité-medical/articles/a7885.html
http://www.eurojuris.fr/fre/particuliers/santé/responsabilité-medical/articles/a7885.html
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ؾ نخٔص ادرض مـ أهاؿ ادراحاؾ افى ٔاٜ 4 حٔاٞ ل ادأ جٓاقد 

افى ٔااٛ   ظااالج ادااريض ودر  اخلىاار ظْااف ب نااخٔص اداارض متٓٔاادًا 

إلظىااٚ  افًااالج ادْٚشااٛ. ول ئااؿ هااذه ادرحِااٜ بٚفدؿاا4ٜ حٔااٞ حيااٚول 

ٜ ادرض ودرجٜ خىقرلف، وطروف ادريض اف ل  ٜ مٚهٔ ٚ مًرؾ ٛ ؾٔٓ افى ٔ

 .(5)ؾٔف مثؾ حٚف ف افهحٜٔ، وشقابَف ادرعٜٔ وأثر افقراثٜ ؾٔفؿد لٗثر 

، وأن ي ذل افًْٚيٜ افالزمٜ   (8)وظذ افى ٔٛ أن يٍحص ادريض

ذفؽ، وظِٔف أن يئ ًغ بآرا  إخهٚئٔغ   ـؾ حٚفاٜ يادب ظِٔاف ؾٔٓاٚ 

                                                                                                                                          

 .18منٚر إفٔف فدى: د/ أشٚمٜ ؿٚيد، مرجع شٚبؼ، ص             

،  افًّااؾ افى اال   افَاإٚقن ادَااٚرن وآج ٓااٚد ظ ااد اهلااٚدي بااـ زيىااٜ(  د/5)  

 .513افًدد إول، ادجِد إول، صجمِٜ افَٕٚقن وادج ّع،َوٚئل، اف

 مرحِاٜ إوػ :(  يْ ٌل ؾحص ادريض ؿ ؾ اف ناخٔص وهاق يّربّارحِ غ8)  

 اف ُّٔع. مرحِٜ افٍحص وافثٚلٜٔ اف ّٓٔدي، افٍحص

 وبٔاٚن ادارض ٕاقع افياٚهري ف حدياد افٍحاص اف ّٓٔدي بٚفٍحصويَهد       

 أو بٔده، اش خدا  افى ل ضريؼ ظـ إٓ ي ؿ ٓ وذفؽ ولٚرخيف، خىقرلف درجٜ

 صاًقره ومدى ادرض بدايٜ ظـ دريض وشٗآ احلرارة، مَٔٚس أو شامظ ف،

 فِّاارض، ادْٚشااٛ اف نااخٔص وعااع   افى ٔااٛ يئااٚظد ذفااؽ باإٚمل، ٕن

 هق مـ إ ٚٓ يًد اف ّٓٔديٜ افٍحقص ؿٔٚمف ب٘جرا  ظد  أو  ٔٛافى ؾٚم ْٚع

 .فِّريض إصٚبٜ وؾٚة أو ذفؽ ظذ لرلٛ إذا خىٖه ظـ مئٚ ف ف نٛ ثؿ مـ

 مٚيًااٚع دؿَٔااٚ ف حديااد ؾحهااٚ ادااريض ؾحااص ؾٔاا ؿ اف ُّاأع أمااٚ افٍحااص      

 أو افهاقلٜٔ، ؾاقب ادقجٚت ضريؼ ظـ افٍحص افٍحقصٚت لِؽ مْف،ومـ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31585#35345
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/133
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اف ناخٔص، ـااام فااف أن يٖخااذ بُٚؾااٜ افىاارب افًِّٔااٜ فٍِحااص ـاا٘جرا  

بٕٚصااًٜ، وذفااؽ بٌٔااٜ إحٚضااٜ ظِّااف بٚفوااامٕٚت  اف حٚفٔااؾ، واف هااقير

افالزمٜ اف ل متُْف مـ إبدا  رأيف بنُؾ أؿرب إػ افهاقاب. ؾا٘ذا أ اؾ 

افى ٔٛ   ذفؽ ولرسع   لُقيـ رأيف، ؾٕ٘ف يئٖل ظـ إ ار ادسل اٜ 

 .(5) ظذ خىلف   اف نخٔص
                                                                                                                                          

   افئاُر ئا ٜٕ ؿٔٚس افى ٜٔ،أو اف حٚفٔؾ اش خدا  أو فَِِٛ، ٔطظّؾ ختى

 ي ؿ أن نٛ ادرحِٜ لِؽ خالل افى ٔٛ ؾحص مالحي ف  أن يْ ٌل وممٚ افد ،

 لِاؽ ماـ ٕي افى ٔٛ بٚظ  ٚرأن إؽٍٚل ظِٔٓٚ اد ًٚرف افى ٜٔ ٕصقل وؾَٚ

 ريض ر بٚد احلؼ إذ جزائٔٚ افى ٔٛ مئٚئِٜ ظِٔف يسلٛ خىٖ يًد افٍحقص

 افى ٔاااٛ باااغ خىاااٖ افئااا  ٜٔ لقاؾرظالؿاااٜ ادئاااٚئِٜ ف ِاااؽ يناااسط وفُاااـ

ومٚبًدهٚ، 11ص شٚبؼ، مرجع ؿٚيد، د/اشٚمف .حلؼ بٚدريض وافرضرافذي

مرجاع  افناقا، شاٚمل ، د/ ّاد21ص شاٚبؼ، مرجع داؤود، د/ظ دادًْؿ

ٛ فِّئلقفٜٔ 223ص شٚبؼ، ٖ افى ل ادقج ، د. ممدوح بـ رصٔد افًْزي، اخلى

ئٜٔ   افْيٚ  افئًقدي وافَٕٚقن اإلمٚرايت، بحٞ مْنقر بّجِٜ ؿإٚقن اجلزا

 .81  ص8052، شْٜ 1، 2وأظامل، ادٌرب، ظدد 

، د/ بئٚ    ئٛ بٚهلل، 883د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص (5)

ادئٗوفٜٔ افى ٜٔ اددٕٜٔ واجلزائٜٔ بغ افْيريٜ واف ى ٔؼ، دمنؼ، دار اإليامن، 

4 د/حئـ زـل إبرار، مئٗوفٜٔ 523-531، ص 5322، افى ًٜ إوػ

إض ٚ  واجلراحغ اددٕٜٔ،   اف ؼيع ادكي وافَٕٚقن ادَٚرن، دار افْؼ 

 ادٓـ مزاوفٜ ٕيٚ  مـ (51) .وإٔير ادٚدة811، ص 5331اجلٚمًٜٔ، 

 افئًقدي .. افهحٜٔ
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 وجتدر اإلصٚرة إػ إٔف يقجد افًديد مـ افْيريٚت افًِّٜٔ افى ٜٔ

اف ل ٓزافٝ م وٚربٜ وم ًٚرعٜ وهلٚ مـ يٗيدهٚ مـ افًِام  وإض اٚ ، 

فذا ٓ ل ادخؾ ادحاٚـؿ،   لارجٔح رأي ظِّال دون أخار أو ضريَاٜ   

 . (5)اف نخٔص دون أخرى، ضٚدٚ ـٚن ف ِؽ أرا  مٗيدوهٚ

ونٛ أن لُقن مًِقمٚت افى ٔٛ مىٚبَاٜ فًِّىٔاٚت افًِّٔاٜ 

يرجاع افٌِاط   اف ناخٔص إػ اخلىاٖ    احلديثٜ، ؾٍل أؽِٛ إحقال

 اف حِٔؾ أو إػ َٕص   ادًِقمٚت افى ٜٔ.

وٓ نقز فِى ٔٛ لى ٔؼ ضريَٜ جديدة فِ نخٔص أو افًالج إذا 

مل يُااـ ؿااد اـ ّااؾ اخ  ٚرهااٚ بٕٚشااِقب افًِّاال وإخالؿاال افئاأِؿ 

ٝ صالحٔ ٓٚ ولؿ افسخٔص هبٚ  ٜ ادً ّدة وث   وٕؼت   ادجالت افى ٔ

اجلٓٚت افهحٜٔ ادخ هٜ. ـام ٓ نقز فف أيوٚ أن يْئٛ فٍْئف دون  مـ

 .(8)وجف حؼ أي ـنػ ظِّل أو يدظك إٍراده بف

ولَدير خىٖ افى ٔٛ   اف نخٔص، ُيْير إفٔف مـ جٜٓ ادئا قى 

افًِّل فِى ٔٛ وختههف4 ؾخىٖ إخهٚئل يً ز أدب مـ خىٖ افى ٔٛ 

  ظاد  افُناػ ظاـ ادارض  افًٚ ، ـام ٓ يئٖل إخهٚئل ظـ اخلىاٖ

                                                           

(5) Michel Gilbet, "LEBULLETIN"; Responsabilite 

Medicale: la faute et l’erreur de jugement, Mars 
1992, www.grondinpoudier.com 

اف ؼاي ادكايٜ، واداٚدة  ( : مـ ٓئحٜ آداب مزاوفٜ مْٓاٜ افىاٛ 3ادٚدة )  (8)

 / ب( مـ ٕيٚ  مزاوفٜ ادٓـ افهحٜٔ افئًقدي1) 
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افذي ٓ يدخؾ عاّـ دائارة اخ هٚصاف، وإن ـاٚن إمار ٓ ئًٍاف ماـ 

افِجق  إػ ض ٔٛ أخهٚئل، ـل يئسصد برأيف ح ك يا ُّـ ماـ افَٔاٚ  

 .(5)ب نخٔص حٚفٜ ادريض

ؾّـ احلٚٓت اف ل يئٖل ؾٔٓٚ افى ٔٛ ظـ اخلىٖ   اف ناخٔص، 

  ًٚ ادئٚئؾ إوفٜٔ افالزمٜ، ح ك  ظد  اش نٚرلف فزمالئف إـثر ختهه

ٜ احلٚفٜ ادًروعٜ ظِٔف. وـذفؽ إذا أس ظذ رأيف رؽؿ لْ ٔٓف  ي  غ ض ًٔ

 .(8)مـ ؿ ؾ زمالئف إػ خىلف   اف نخٔص

وُيئٖل افى ٔٛ ظـ اخلىٖ   اف نخٔص إذا أ ؾ   افٍحص بٖن 

أجراه بىريَاٜ شاىحٜٔ لاْؿ ظاـ لرساع. أو إذا ـٕٚاٝ ظالماٚت ادارض 

واعحٜ بحٔٞ ٓ لٍقت ظذ افى ٔٛ ادً اٚد افاذي يقجاد    وأظراعف

 ذات طروف افى ٔٛ افذي أجرى افٍحص.
ـام ُيئٖل ـِام ارلُٛ   اف نخٔص خىٖ يدل ظذ جٓؾ واعاح 

بٚد ٚدئ إوفٜٔ فِىٛ. ومـ ثؿ ؾَد مٔز افَوٚ  اجلْٚئل بغ اف نخٔص 

                                                           

 .23د/  ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

، د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، 20ذيػ افى ٚخ،مرجًئٚبؼ،ص (8)

 .881ص
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ناخٔص وهذا ٓ يناُؾ خىاٖ يثار مئاٗوفٜٔ افى ٔاٛ، وباغ اف  ادًَد

 .(5)افقاعح افذي يئ قجٛ اخلىٖ ؾٔف مئٚ فٜ افى ٔٛ

ًٚ فذفؽ ؿوٝ  ُّٜ افَْض افٍرٕئٜٔ ب زئٜ ض ٔٛ أخىٖ  ولى َٔ

  اف نااخٔص حٔااٞ اشاا  ًد إٓئااداد ادًااقي افااذي لئاا ٛ   وؾااٚة 

ادريوااٜ، واشاا ْدت ادحُّااٜ   حُّٓااٚ إػ لًَٔااد وظااد  وعااقح 

 .(8) ئدادإظراض افذي أدى إػ صًقبٜ مالحيٜ إٓ

ومَٚبؾ ذفؽ ؿوٝ ذات ادحُّٜ بّئٗوفٜٔ ض ٔاٛ ظاـ ماقت 

ادااريض بئاا ٛ اؾ َااٚره فٍُِاار افْٚؿااد وإساره ظااذ ال ااٚع اف نااخٔص 

اخلٚضئ فزمِٔف افذي ش َف   ؾحص اداريض، حٔاٞ ل ّثاؾ افقؿاٚئع   

ًٚ إػ زمٔاؾ فاف بًاد أن صاخص  لقجٔف ض ٔاٛ فألماراض افًَِٔاٜ مريوا

ه ل، ؾس  افى ٔٛ افثٚع ادريض يّاقت جاّرا  ادرض ظذ إٔف ا ٔٚر ظ

 .(3) لقؿػ جٓٚز افَِٛ

ًٚ إدإٜ  ُّٜ افاَْض افٍرٕئأٜ فى ٔاٛ أخىاٖ    ومـ ذفؽ أيو

ًٚ، وظد  اش ًامفف  ًٚ هبٚ ظِّٔ ًٚ مل يًد مًسؾ اف نخٔص بئ ٛ اش ًامفف ضرؿ

 .(2)فًِّىٔٚت افًِّٜٔ احلديثٜ

                                                           

د/ظااع ظهااٚ  ؽهااـ، اخلىااٖ افى اال ،مْنااقرات زيااـ احلَقؿٔااٜ وإدبٔااٜ،  (5)

 .11، 12 ، ص 8001

(8) Cass Crim.17 Janvier 1991:Dr.Penal 1991.nº.169 

(3) Cass Crim.25 September 1996. Dr.Penal. Janvier 1997.nº.3 

(2) Cass Crim. 7 Juillet 1993.Dr.Penal 1993.nº.255 
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ٚٓت اف ل ٓ لئٚظده و  ادَٚبؾ ٓ لثقر مئٗوفٜٔ افى ٔٛ   احل

ؾٔٓٚ إظراض افيٚهرة فِّرض ظذ ـنػ حََٔ ف، ـقجاقد اف ٓٚباٚت 

يهًٛ مًٓٚ ل غ ض ًٜٔ اجلرح أو مهدره، أو إذا لًِؼ إمر ب نخٔص 

حٚفٜ ـثرًا مٚ لَع بناٖ ٚ إخىاٚ ، ـهاًقبٜ اـ ناٚف افئاؾ م ُارًا   

 افقؿااٝ افااذي يُااقن ؾٔااف ادهااٚب بهااحٜ جٔاادة يهااًٛ مًٓااٚ افنااؽ

 .(5)ب٘صٚب ف

 افًِّٜٔ فألصقل مراظٚلف حٚل   افى ٔٛ جتٚه ادئٗوفٜٔ لْ ٍل ـام

 .(8) اف نخٔص   افالزمٜ افًْٚيٜ بذل مع ظِٔٓٚ، اد ًٚرف وافى ٜٔ

ًٚ  اف نااخٔص خىااٖ ـااٚن إذا أو  ادااريض إظىااٚ  ظااد  إػ راجًاا

 وإخٍاٚ  ادارض ذفاؽ أظاراض هق مرض ظـ فِى ٔٛ افُٚؾٜٔ اف ٕٔٚٚت

 .(3)يرسوشٓقفٜ بُؾ احلٚفٜ لنخٔص ظذ افى ٔٛ لئٚظد  لاف احلَٚئؼ

 ذويف أو ادريض ب ْ ٔف افى ٔٛ اف زا  حٚل   ادئٗوفٜٔ لْ ٍل ـام

 افْ اٚئٟ خىاقرة ماـ وحتاذيره لًِٔامت مـ فف حيدده مٚ إل ٚع  ورة إػ

                                                                                                                                          

 

 .813د/ حئـ إبرار، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

 .503مْرريٚعحْٚ،مرجًئٚبؼ،ص (8)

 .10د/  ّدحئّْْٔهقر، مرجع شٚبؼ،ص (3)



 

(815)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 اجلراحل أو افًالجل افقعع ذح مراظٚ ٚ بًد ظد  ظذ لسلٛ ؿد اف ل

 .(5)وآثٚره

 إفٔاف لقصاِٝ ماٚ افئًقدي ديٚمل ديقإٚ أيد ؾَد ش ؼ دٚ  َٔٚولى

  ظذ مريض حٚفٜ صخهٝ ض ٔ ٜ بًّٚؿ ٜ بٚفريٚض افؼظٜٔ افى ٜٔ افِجْٜ

 وزرع مْٓاٚ اداٚ  إلزافٜ فًِّٜٔ وحي ٚج افًغ   ابٔض مٚ  وجقد أشٚس

 مئ نٍك ؿ ؾ مـ ادريض ظـ وبٚفُنػ بًد ؾٔام والوح افًغ   ظدشف

 عاااًػ   ماااـ يًاااٚع اداااريض وان اف ناااخٔص   ٖوجقدخىااا آخااار

 ؽراماف بادؾع ظِٔٓاٚ اددظك افِجْٜ ؾٖفزمٝ ظِّٜٔ إػ اإلبهٚروٓحي ٚج

 .(8)ريٚل8000ؿدرهٚ  مٚفٔف
ًٚ ؾ٘ن اف نخٔص افى ل مئٖفٜ ؾْٔاٜ خٚفهاٜ، ٓ لئا ىٔع  وظّقم

ادحُّٜ إبدا  افرأي ؾٔٓٚ مٍْردة، ومـ ثؿ ؾٓل لِجٖ إػ اخلازة افى ٔاٜ، 

ن رأي اخل ار خيواع   افْٓٚياٜ فئاِى ٓٚ اف َديرياٜ، ؾ ٖخاذ باف إن ؽر أ

اضّٖٕٝ إفٔاف ولىرحاف   ؽار ذفاؽ، وي ًاغ ظِٔٓاٚ   أخاذه وضرحاف 

 .(3) آش ْٚد إػ أدفٜ شٚئٌٜ صحٔحٜ وإٓ ـٚن حُّٓٚ بٚضالً 

                                                           

 افئًقدي . افهحٜٔ ادٓـ مزاوفٜ ٕيٚ  مـ52ادٚدة (5)

هااا ، افَواأٜ رؿااؿ 5280/ 51/55حُااؿ ديااقان اديااٚمل افهااٚدر ب ااٚري   (8)

ها. منٚر إفٔف فدى د/ ممدوح باـ رصأد افًْازي، 5280فًٚ   ب 5812/5

 .81مرجع شٚبؼ، ص

ومٚ بًدهٚ، د/ ؾ ٔحٜ  ّد  332د/  ّد ؾٚئؼ اجلقهري، مرجع شٚبؼ، ص  (3)

 ومٚ بًدهٚ. 882ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص
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 املطل  الجاىٕ
 اخلطأ يف العالج ّاملتابع٘

ٜ أوػ، ؾٕ٘اف  بًد أن يْ ٓل افى ٔٛ مـ لنخٔص ادارض ـّرحِا

يَق  بقصػ افدوا ، وحيدد افىريَٜ ادالئّٜ فًِالج، وٓ يِ ز    ذفؽ 

ب حَٔؼ ٕ ٔجٜ مًْٜٔ مثؾ صٍٚ  ادريض وزوال ادرض، وفُـ يَاع ظِٔاف 

اف زا  بذل افًْٚيٜ افقاج ٜ   اخ ٔٚر افدوا  ادْٚشٛ اب ٌٚ  حتئاغ حٚفاٜ 

 ادريض.

ؼ مٓٚرلاف وجتٚرباف، وإصؾ أن يس  فِى ٔٛ حريٜ اف كف وؾ

ًٚ ظاذ  ؾٔخ ٚر افًالج وافىريَٜ ادْٚش ٜ، ذيىٜ أن يُقن ـؾ ذفاؽ م ْٔا

ًٚ هبٚ، وظِٔف ؾٓاق ؽار مِاز  بٚل اٚع آرا  افٌٚف ٔاٜ ماـ  أشس ظِّٜٔ مًسؾ

إض ٚ ، وٓ يئٖل ظـ افىريَٜ اف ل يًٚفٟ هبٚ مريوف، مٚدا  إٔف ؿدر أ ٚ 

 .(5) ادريض أـثر مال مٜ حلٚفٜ 

ٝ  ُّٜ افَْض ادكيٜ بّئلقفٜٔ افى ٔاٛ افنخهأٜ وؿد ؿو

ظـ خىلف   افًالج، ظْدمٚ يُقن اخلىٖ افذي وؿع مْف طٚهرًا ٓ حي ّؾ 

ًٚ بّئٚئؾ خي ِػ حقهلٚ إض اٚ   أي َٕٚش ؾْل، وأمٚ إذا ـٚن إمر م ًَِ

 .(8)ولٍؤؾ افى ٔٛ ضريَٜ دون أخرى ؾال فق  ظِٔف   هذه احلٚفٜ

                                                           

 ومٚ بًدهٚ.  882د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص (5)

  جمّقظاٜ أحُاٚ  افاَْض اددٕٔاٜ 5311/ 3/ 88ب اٚري   322َٕض رؿؿ  (8)

. منٚر إفٔاف فادى د/ ظ اد افَاٚدر باـ لٔناٜ،  131، ص5311، شْٜ 51س

 .22مرجع شٚبؼ، ص



 

(813)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

أن يِؿ بقشالؾ افًاالج احلديثا4ٜ ؾاال يًاذر ويْ ٌل ظذ افى ٔٛ 

ًٚ بقشٚئؾ ظاالج  افى ٔٛ افذي ييؾ جٚمدًا أمٚ  اف ىقر افًِّل، م ّئُ

ًٚ ب   اع أحادث اف ٔاٚرات (5)هجرهٚ زمالؤه ، ؾا٘ذا مل يُاـ افى ٔاٛ مِزما

افًِّٜٔ، ؾال أؿؾ مـ أن يُاقن مِااًم بٚفقشاٚئؾ احلديثاٜ، اف ال اشا َرت 

، ويئاٖل افى ٔاٛ ظاـ ادًِقماٚت اف ال (8)اهلٔلٚت افًِّٔاٜ ظاذ إل ٚظٓاٚ

ًٚ مل يٗذن بًد بٚش ًامفف(3)يٍسض بف أن يًرؾٓٚ  (2)، ـام يئٖل إذا ؿد  ظالج

ًٚ ظْد وصٍف فًِالج أن يراظل شاـ اداريض ودرجاٜ  وظِٔف أيو

مَٚوم ف ومدى حتِّف فِّقاد اف ل ش ًىل إفٔاف4 وفاذا ؾٔئاٖل افى ٔاٛ، 

ردة، دون إخذ بًغ آظ  ٚر افذي يهػ افًالج بىريَٜ ظنقائٜٔ وجم

                                                           

(5) CIV. 12 juin 1990, B. 1 N. 162; 162; paris sep. 

1990, D.1990, 944; civ. 30 oct. 1995, RCA 1995 
n021 

(8) Domitille Duval- Arnould, La responsabilite civile 

des professionnels et des etablissements prives a la 
lumiere de la loi de 4 mars 2002 civ. Ler, 6 juin 
2000, Bull, n 0126, arrest n0 1041, juris-data 
n0002337, www.courdecassatio. Fr, 2002. 

(3) Cass. 1er civ, 8 nov. 2000; JCP. G2001, rap. 

Sargos n01, 3 janv. 2001, p22. 
د/  ّد افئٔد ظّران، اف زا  افى ٔٛ بٚحسا  ادًىٔاٚت افًِّٔاٜ، مٗشئاٜ  (2)

 .28، ص 5338افثَٚؾٜ اجلًّٜٔ، 

http://www.courdecassatio/
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ٜ اح امفف فِّقاد  ٞ مراظٚة بْٔ ف وؿقة مَٚوم ف ودرج ـ حٔ ٜ ادريض، م حٚف

 .(5)افُٔامويٜ اف ل حيقهيٚ افدوا  

ـااام يْ ٌاال ظااذ افى ٔااٛ مراظااٚة اف ْٚشااٛ بااغ أخىااٚر افًااالج 

وادرض ظْد صٍف افًالج ؾال يهاٍف إذا ـاٚن يًارض اداريض خلىار ٓ 

ف، وٓ ي ْٚشٛ مع افٍٚئدة اف ل ؿد لسلٛ ظِٔف، وإذا ـٚن لدظق إفٔف حٚف 

ـ صٖن ادرض ظد   ديد شالمٜ ادريض، ؾال نقز لًريوف فًالج مـ  م

صٖٕف إياذاؤه.وٓ يًٍال افى ٔاٛ ماـ ادئاٗوفٜٔ أن يىِاٛ اداريض مْاف 

ًٚ يًرعف فِخىر  .(8)ظالج

  وفذا ؾٔئٖل افى ٔٛ فق وصػ دريوف دواً  ادرًا بدًٓ ماـ دوا

مْناط، أو أظىااك وصاٍٜ ض ٔااٜ لوااّْٝ أخىاًٚ    افُّٔااٜ ادحااددة   

 .(3)اش ًامل افدوا 

ًٚ فذفؽ ؿوٝ  ُّٜ افَْض افٍرٕئٜٔ بّئاٗوفٜٔ جاراح  ولى َٔ

ظـ ؿ ؾ ؽر ظّدي بئ ٛ إ ٚفف وظد  اح ٔٚضف، وذفاؽ د ٚذلاف دون 

                                                           

 .11د/ظع ظهٚ  ؽهـ، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

ـ  ّاد ومٚ بًدهٚ، د/ حئا 882د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص (8)

، ص 5331ربٔع، ادئٗوفٜٔ اجلْٚئٜٔ   مْٓاٜ اف قفٔاد، دار افْٓواٜ افًربٔاٜ، 

511. 

د/ ظ د افِىٔاػ احلئأْل، ادئاٗوفٜٔ اددٕٔاٜ ظاـ إخىاٚ  ادْٓٔاٜ، افى ًاٜ  (3)

 .513 ، ص 5321إوػ، افؼـٜ افًٚدٜٔ فُِ ٚب، ف ْٚن 



 

(811)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 ًٚ  ورة فٍحص بٚدْيٚر جلقف ادريوٜ، وهذا افٍحاص مل يُاـ مْٚشا 

 .(5)  ٓٚ، ولّؿ دون اش ٍْٚد وشٚئؾ افُنػ إخرىحلٚف

وجتدر اإلصٚرة إػ إٔف إذا راظك افى ٔاٛ   إظىاٚ  افًاالج أو   

إجرا  افًِّٜٔ أصقل وؿقاظد مْٜٓ افىٛ، ؾٕ٘ف ٓ يئٖل ظـ أٓ  اف ل 

ٛ ظذ ذفؽ، وـذفؽ ادوٚظٍٚت اف ل يُّـ أن لْجؿ ظـ  ـ أن لسل يُّ

ى ٔٛ ظـ خىلف   افًالج إذا جتئاد هاذا ادرض. ومَٚبؾ ذفؽ يئٖل اف

اخلىٖ   إ ٚل أو جٓؾ بٚفَقاظد إوفٜٔ   ظِؿ افىٛ، ماـ ذفاؽ ظاذ 

ش ٔؾ ادثٚل إظىاٚ  افًاالج بجرظاٜ أؿاؾ أو أـاز، أو ب٘ظىٚئاف ظاذ مادد 

ًٚ دٚ لَيض بف افَقاظد افى ٜٔ ظٚدة. وذفؽ ـِف ٕن افى ٔٛ  م َٚربٜ، خالؾ

احلٔىٜ   وصػ افًالج، وع ط اجلرع اف ال  يَع ظِٔف آف زا  بّراظٚة

ل ْٚشٛ مع حٚفاٜ اداريض وبْٔ اف، وشاْف ودرجاٜ اح امفاف فِّاقاد اف ال 

حي قهيٚ افدوا . و  هذا اخلهقص نٛ ظذ افى ٔٛ أن يْ ف ادريض إػ 

ادخٚضر اف ل يُّـ أن لسلٛ ظذ افًالج ادزمع ال ٚظف، وظِٔف بًد ذفؽ 

ٜ لٖثره ظ ذ جئد ادريض خالل ؾسة لًٚضٔف. ؾٔجٛ ظذ أن يراؿٛ بًْٚي

ٜ ادريض وآذاف ظِٔف بًد إظىٚئف افقصٍٜ افى 4ٜٔ  ٜ حٚف ٛ م ٚبً افى ٔ

                                                           

(5) Cass Crim.Decembre1997:Resp. Civ et assur. 

JUILLET-Aout 1998.nº.251 
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   فاَْص راجًاٚ وـاٚن ذفاؽ افًاالج   اخىاٖ إذا مئاٗوفٔ ف ول حَؼ

 .(5)ادريض حٚفٜ ظذ واإلذاف اد ٚبًٜ

دوياٜ وبًْٚ  ظذ ذفؽ ؾ٘ن افى ٔٛ إذا أظىك ادريض دوا  ماـ إ

ادًروؾٜ بئّٔ ٓٚ، وـٚن ادريض يًٚع مـ حئٚشٜٔ هلاذا افادوا ، لئاْك 

فِى ٔٛ مًرؾ ٓٚ، ؾسلٛ ظذ ذفؽ حدوث لئّؿ فِّريض، ؾٕ٘ف يئاٖل 

ًٚ ظـ ذفؽ ٕٕف ـٚن ب٘مُٕٚف وصػ دوا  آخار نْاٛ اداريض هاذا  جْٚئٔ

 .(8)افرضر افْٚجؿ ظـ هذه احلئٚشٜٔ، أو خيٍػ مـ أثرهٚ، وفُْف مل يًٍؾ

د ؿوااٝ  ُّااٜ افااَْض افٍرٕئاأٜ ب٘دإااٜ ض ٔ ااغ، بئاا ٛ وؿاا

ًٚ، ظاذ افارؽؿ ماـ ؾناؾ  اٚوف ٓام  إسار ٚ ظذ أن يا ؿ اف قفٔاد ض ًٔٔا

إخراج افقفٔاد بجٓاٚز افناٍط، ومالحيا ٓام فقجاقد مناٚـؾ   دؿاٚت 

 .(3)افَِٛ فديف

ونٛ ظذ افى ٔاٛ وبهاٍٜ خٚصاٜ اجلاراح اختاٚذ آح ٔٚضاٚت 

خؾ اجلراحل ؾًاد  إجارا  افٍحاص افاالز ، أو افالزمٜ اف ل لئ ؼ اف د

                                                           

  افئًقدي . وؿد أظ زافْيٚ 888د/ ظ د احلّٔد افنقاريب، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

 ؿ ٔاؾ واف َهار   افرؿٚباٜ واإلذاف ماـ اد ٚبًٜ َٕص أو افًالج اخلىٖ  

ادْٓل افهحل يئ قجٛ ظَقبٜ فِى ٔٛ بٚفئجـ مدة ٓ ل جٚوز شا ٜ  اخلىٖ

 ٕياٚ  ماـ 82،    581/5رياٚل    ٜأفػمٚئا ظـ ٓلزيد مٚفٜٔ أصٓر وؽرامٜ

 افئًقدي. افهحٜٔ ادٓـ مزاوفٜ

 .881د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص (8)

(3) Cass Crim. 3 Decembre1997.op cit. 
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مراؿ ااٜ ادااريض   افٍااسة اف اال لئاا ؼ افًِّٔااٜ اجلراحٔااٜ، ينااُؾ خىااٖ 

يئ قجٛ مئاٗوفٜٔ افى ٔاٛ اجلْٚئٔاٜ. و  هاذا ؿواٝ  ُّاٜ افاَْض 

افٍرٕئٜٔ   حُؿ حديٞ هلٚ ب٘دإٜ ض ٔٛ بجريّٜ افَ اؾ اخلىاٖ، بئا ٛ 

وهااذا اإل ااٚل أظااٚب ظاد  ؿٔٚمااف بٍحااص اـُِْٔٔاال صااٚمؾ فِّريوااٜ، 

لنخٔص ادرض بدؿٜ، وأّخر اف دخؾ اجلراحل، ممٚ ٕجؿ ظْف وؾٚة ادجْل 

 (5) ظِٔٓٚ.

ويًد ظد  إرشٚل افى ٔٛ ادريض إػ ادئ ناٍك ف َِال افًاالج 

ًٚ ي هؾ بٚفًالج  .(8)ادْٚشٛ خىٖ ض ٔ

ٝ  ُّٜ افَْض افٍرٕئٜٔ ب٘دإٜ ض ٔٛ بٚفَ ؾ  ًٚ فذفؽ ؿو ولى َٔ

ي ِغ مـ افًّر أربًٜ ظؼ صٓرًا، لق  جّرا  م ٚظٛ  ؽر افًّدي فىٍؾ

  اجلٓٚز اهلواّل، ؾارؽؿ إضاالع افى ٔاٛ ظاذ شاجؾ اداريض افى ال 

ٝ فف، واش ّرار افَل  فديف، إٓ إٔف  ٜ اف ل أجري ٜ اجلراحٔ ومًرؾ ف بٚفًِّٔ

 (3) مل يرشِف إػ ادئ نٍك فالش ٍٚدة مـ افًالج ادالئؿ.

 
 
 
 

                                                           

(5) Cass Crim. 29 June 1999:Juris-Data nº 003349. 

 .881د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص (8)

(3) Cass Crim.10 November 1998: Juris-Data nº 

00563. 
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 املطل  الجالح
 ــــاء التخـــــدٓـزأخطــــ

اف خدير: هق ؾَدان مٗؿاٝ فإلحئاٚس، إماٚ   جاز  مًاغ ماـ 

اجلئؿ ظـ ضريؼ ادر مقعًل، وإمٚ   ـٚؾٜ أجزا  اجلئاؿ ظاـ ضرياؼ 

 .(5)اف خدير افُع

ويً ز اف خدير مـ أهؿ اإلٕجاٚزات افًِّٔاٜ   ادجاٚل افى ال، 

واف خٍٔاػ ظاام حٔٞ أن فف دورًا ؾًًٚٓ   لئآٔؾ افًِّٔاٚت اجلراحٔاٜ 

يهح ٓٚ مـ آٓ ، ٓ يئ ىٔع ادريض حت4ِّٚٓ ؾٓق يًغ ظذ مْع افنًقر 

بٕٚمل ظْد افُنػ ظذ إجزا  ادٗدٜ مـ اجلئؿ، وظاذ لئآٔؾ إجارا  

ًٚ مـ ادريض، وظذ اف قفٔد دون أمل. وإذا  افًِّٔٚت اف ل حت ٚج شُقًٕٚ لٚم

ٛ ظِٔف بًض إ ار أحٔ ـ أن لسل ـ ادُّ ٓ أن ذفؽ مل يّْع ـٚن م ًٚ، إ ٕٚ

 .(8) مـ إ نٚره   مجٔع ؾروع افىٛ

ول ًدد إٔقاع اف خدير، ؾْٓٚ  اف خدير ادقعًل، افذي ي ؿ بحَـ 

ادقعع افذي يئ ًّؾ  اًل فِجراحٚت اف ئٔىٜ جدًا، وظِّٔٚت افًغ. 

وهذا افْقع مـ اف خدير يُّـ أن يَق  بف اجلراح ٍٕئاف دون آشا ًٕٜٚ 

 اف خدير.بٖخهٚئل   

                                                           

 .503د/ ظ د افَٚدر بـ لٔنٜ، مرجع شٚبؼ، ص (5)

 .12(  ذيػ افى ٚخ، مرجًئٚبؼ، ص8)



 

(813)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ـ أن يَق  بف أي أخهٚئل    ـ ادُّ وهْٚ  اف خدير افْخٚظل، وم

ٛ ختدير إذا ـٚن حيئْف، ودٚ ـٚن يْجؿ ظـ ذفؽ  اجلراحٜ دون وجقد ض ٔ

لن ٝ ؾُر اجلاراح باغ م ٚبًاٜ حٚفاٜ اداريض وافًِّٔاٜ ؾا٘ن اجلاراحغ 

 يٍوِقن ؿٔٚ  أحد أخهٚئل اف خدير بف.

واف خدير آش ْنٚؿل، ووجاقد وأخرًا هْٚ  اف خدير افقريدي 

 .(5) ض ٔٛ فِ خدير أثْٚ  ٚ أمر ٓز  ٓ مْٚص مْف

ويْ ٌل ظذ ض ٔٛ اف خدير أن ي ذل افدرجٜ ادَ قفٜ ماـ افًْٚياٜ 

وادٓٚرة وؾؼ مئ قى خزلف، ؽر أن ذفؽ ٓ يًْل أن يوّـ ظد  وؾاٚة 

ٝ اف خدير. ـام يْ ٌل ظِٔف ظْد اش خدا  ادخدر مراظٚة افدؿٜ  ادريض حت

افالزمٜ، وٓ يئٖل إٓ إذا أ ؾ بٖن ؿٚ  ب٘جرا  خىر ٓ لَ ؤف افرضورة 

ولرل ٝ ظِٔف افقؾٚة4 ذفؽ أن افَقاظد افًٚمٜ ادَررة   اف خادير وشاٚئر 

وشٚئؾ افًالج لَ يض أٓ يًرض افى ٔٛ ادريض خلىر ٓ ي ْٚشاٛ ماع 

 درجٜ اإلصٚبٜ اف ل ينُق مْٓٚ.

ٚئل اف خادير ؾحاص اداريض ؿ اؾ وي ًغ ظذ اجلاراح أو أخها

اف خدير دًرؾٜ حٚفٜ ؿِ ف، ومدى اح امفف فِّخدر، مع اف ٖـاد ماـ خِاق 

ـ افىًٚ ، واختٚذ مٚ يِز  مـ اح ٔٚضٚت يَ ؤٓٚ افٍـ افى ل. ثؿ  مًدلف م

يَق  ب خديره بٚفٍُٜٔٔ اف ل يراهٚ مْٚش ٜ، وي قػ بًد ذفؽ مراؿ ٜ حٚفاٜ 

ماٚ يُّاـ أن حيادث ماـ أثار   ؿِ اف  ادريض أثْٚ  افًِّٜٔ ف ٍاٚدي ـاؾ

                                                           

 .830( د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص5)
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ولٍْئف. وبًد إ ٓٚ  افًِّٜٔ ظِٔف أن يراؿٛ ادريض ح ك ئٍؼ بهاقرة 

 ـٚمِٜ.

وظذ ذفؽ ؾا٘ن ض ٔاٛ اف خادير ُيئاٖل إذا مل يَاؿ بٍحاص حٚفاٜ 

ادريض ؿ ؾ إظىٚئف ادخادر، فُال يُاقن ظاذ بْٔاٜ ماٚ إذا ـٕٚاٝ حٚف اف 

ـ ظدمف . ـام ُيئٖل إذا مل يَؿ بّ ٚبًٜ (5)افهحٜٔ لئّح فف ب حّؾ ادخدر م

 حٚفٜ ادريض أثْٚ  وبًد افًِّٜٔ ح ك اش ٍٚؿٜ ادريض.

ٙ افَوٚ  افٍرٕز:ب٘دإٜ ض ٔٛ ختدير مل يالحظ  ٚ فذفؽ ؿ ولى َٔ

َٕص اف ٍْس ظْد ادريوٜ، ؾٖظىٚهٚ مٚدة ادرة ٓ ل ْٚشٛ ماع حٚف ٓاٚ 

افقؿٝ، دون ادرعٜٔ، ؾوالً ظذ ذفؽ ؽٚب ظـ ؽرؾٜ افًِّٔٚت ؾسة مـ 

 .(8) أن يًٓد بّراؿ ٜ اف خدير فنخص مٗهؾ.

ـام ؿٙ: بٖن ض ٔٛ اف خدير يِ ز  بّ ٚبًاٜ حٚفاٜ اداريض ح اك 

اش ٍٚؿ ف مـ افًِّٜٔ، وي ٖـد هذا ادقجٛ بهٍٜ خٚصاٜ، ظْادمٚ خُيناك 

 .(3)اح امل وؿقع خىر ُيهًٛ ظذ ؽر اد خهص لدارـف

                                                           

 .332حئـ إبرار، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

(8) Cass Crim .,30 Octobre 1996. Juris data 004148, 

medicine et droit nº 24.1997.p26. voir aussi Cass 
Crim., 9 Juin 1977: bull.,nº 212. 

 .830منٚر إفٔف فدى د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص      

(3) Cass. Civ. 19 juin 1980. 

 . 11منٚر إفٔف فدى د/  ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ، ص      
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، ؾٚفى ٔاٛ حار   اخ ٔاٚر أمٚ بٚفْئ ٜ فِقشِٜٔ اد  ًٜ   اف خادير

ضريَٜ اف خدير اف ال يراهاٚ مْٚشا ٜ حلٚفاٜ اداريض، بحٔاٞ إذا أخىاٖ   

 آخ ٔٚر يُقن مئٗوًٓ.

و  هااذا افنااٖن ؿوااٝ  ُّااٜ اشاا لْٚف بااٚريس، بااٖن ض ٔااٛ 

اف خدير يُقن مئٗوًٓ، ظْدمٚ يئ ًّؾ ضريَٜ ختدير ٓ لًد م ْٚش ٜ مع 

 Alfatesine "أٓؾاٚلٔزيـ"شا ًامل ادريوٜ اف ل فدهيٚ حئٚشٜٔ ظٚفٔاٜ بٚ

ٜ ادخٚضر   مثؾ هذه احلٚٓت، إذ  وهل وشِٜٔ مـ وشٚل اف خدير مًروؾ

إن ض ٔٛ اف خدير يُقن بذفؽ ؿد زاد ماـ ااٚضر واحا امٓت حادوث 

 .(5)افقؾٚة

ولَق  مئاٗوفٜٔ ض ٔاٛ اف خادير، إذا أشاْد ظِّٔاٜ اف خادير إػ 

 .(8)صخص ؽر مٗهؾ أو لَْهف اخلزة افالزمٜ

ودئٚ فٜ ض ٔٛ اف خدير اش ْٚدًا إػ إ ٚل صدر مْاف، ؾٕ٘اف ناٛ 

ظذ جٜٓ آ ٚ  إث ٚت أن افرضار افاذي حلاؼ باٚدريض ٕجاؿ ظاـ ؾًاؾ 

ًٚ   حٚفٜ وؾٚة ادريض، ذفاؽ  ض ٔٛ اف خدير، وؿد يُقن ذفؽ أمرًا صً 

إٔف إذا ل غ مـ ظِّٜٔ اف ؼيح خِق اجلثٜ مـ أي أمر ؽر ض ًٔل، ؾذفؽ 

 د دفٔاًل ظذ أن افقؾٚة حهِٝ بئ ٛ اف خدير. ٓ يً

                                                           

(5) C.d’ App. Paris, 23 janv. 1992, D., 1993; s., p.25. 

، د/ظع ظهٚ  ؽهـ، مرجع 513ظ د افِىٔػ احلئْٔل، مرجع شٚبؼ، ص  (8)

 .12شٚبؼ، ص 
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وظِٔف ؾ٘ن حتديد مئٗوفٜٔ ض ٔٛ اف خدير ظـ وؾٚة مريض أثْاٚ  

أو بًد ظِّٜٔ جراحٜٔ، أمر لُ ٍْف منَٜ وصًقبٜ، وفًؾ مٚ خيٍاػ ماـ 

ذفؽ لقاؾر إمٕٜٚ   لدويـ لَرير شر إحداث وادئٚرظٜ إػ لؼايح 

ل أحد إض ٚ  ادخههغ إٔف مل ي ئـ فف جثٜ ادريض اد قىف، و  هذا يَق

اف حَؼ مـ افئ ٛ احلََٔل فقؾٚة مريض لؿ ختديره ولق  أثْاٚ  أو بًاد 

 .(5)اف خدير خالل إربًغ شْٜ ادٚعٜٔ

، ظاـ (8)وجتدر اإلصٚرة إػ اشا َالفٜٔ مئاٗوفٜٔ ض ٔاٛ اف خادير

ٓ مئٗوفٜٔ افى ٔٛ اجلراح، ؾٓاام ي ًٚوٕاٚن ـااًل   جماٚل اخ هٚصاف، و

ي حّااؾ اجلااراح ادئااٗوفٜٔ ظااـ ؾًااؾ ض ٔااٛ اف خاادير، إذا ـااٚن ـال ااٚ 

، ؾال يًد افى ٔاٛ (3)م ًٚؿدًا مع ادريض، بؾ ي حّؾ ـٌؾ حئٛ مقج ٚلف

ـ إخىٚ  اف ل لهدر ظـ ض ٔٛ اف خدير، إذ ُيٍسض  اجلراح مئٗوًٓ ظ

، إٓ إٔاف وباٚفرؽؿ ماـ (2)ٕنق  ظَد عّْل بغ ادريض وض ٔٛ اف خدير

ل ظّؾ ـؾ مْٓام )ض ٔٛ اف خدير وافى ٔٛ اجلراح( ؾّـ ادُّـ اش َال

أن يرلُ ااٚ أخىااٚ  ا ٍِااٜ لااٗدي إػ ذات افرضاار ؾٔهاا حٚن مئااٗوفغ 

بٚف وٚمـ جتٚه ادريض، ؾ٘ذا ث ٝ أن اجلراح ؿد اش َد  ض ٔاٛ اف خادير 

مـ أجؾ مئٚظدلف ومًٚوٕ ف   افًِّٜٔ اجلراحٜٔ، ؾٔ حّؾ حْٔلذ اٚضر 

 .(1)ـ أخىٚ مٚ ؿد يرلُٛ م

                                                           

 .18شٚبؼ،ص (   ذيػ افى ٚخ، مرجع5)

 .11 ئـ ظ د احلّٔد اف ٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص  (8)

 .231لقؾٔؼ خر اهلل، مرجع شٚبؼ، ص  (3)

 .12 ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ،ص  (2)

 .13جع شٚبؼ، ص د/ظع ظهٚ  ؽهـ، مر (1)
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 املطل  الزابع
 أخطاء اجلزاح٘

هْااٚ  بًااض حااٚٓت حت ااٚج إيل جراحاا4ٜ وذفًُْاادمٚ ٓ جتاادي 

 ًٚ وشٚئؾ افًالج افًٚديٜ   صٍٚ  ادريض، وي ىِٛ إمر لدخاًل جراحٔا

 ٓشلهٚل ادرض أو إلجرا  وٓدة مئ ًهٜٔ

ٜ ؿدمٝ فإلٕئٕٜٚٔ افُثر، وهل ل ىِٛ  ٜ جِِٔ واجلراحٜ مْٜٓ ض ٔ

ٚرشٔٓٚ افًْٚيٜ وادٓٚرة افُ رلغ أـثر ممٚ ل ىِ ف افًالجٚت افى ٔاٜ مـ مم

 .(5) إخرى

ٛ ظذ افى ٔٛ ؿ ؾ اف د    م ٚذة افًّؾ اجلراحل احلهقل  ون

ظذ رعٚ  ادريوقمقاؾَ ف ظذ إجرا  اجلراحٜ، إذا ـٕٚاٝ فاف إرادة وإٓ 

د إظالماف ؾٔجٛ افرعٚ ماـ ممثِاف افَإٚقع أو أحاد أؿٚرباف ادَاربغ، بًا

بحٚف ااف، وض ًٔااٜ افًااالج افااذي ل ىِ ااف، ولٍٚصاأؾ افًِّٔااٜ اجلراحٔااٜ 

وموٚظٍٚ ٚ ادح ِّٜ. ؾ٘ذا لؿ إجارا  اجلراحاٜ دون احلهاقل ظاذ هاذا 

 افرعٚ  يئٖل افى ٔٛ اجلراح ظذ ذفؽ حٔٞ لْ ٍل اإلبٚحٜ ظـ ؾًِف. 

ونقز إجرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ دون رعٚ  ادريض ظْد افرضورة 

ت ادئ ًجِٜ اف ل لَ يض إَٕٚذ حٔاٚة اداريض، افاذي ٓ لئاّح ـٚحلٚٓ

ًٚ ويُّْف إصدار هذا  ـ يّثِف ؿٕٚقٕ ٓ يقجد م حٚف ف بٚف ً ر ظـ رعٚئف، و

افرعٚ ، وظذ افى ٔٛ اجلراح   هذه احلٚفٜ إضالع اداريض ظاذ حٚف اف 

                                                           

 .12 ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ، ص  (5)
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بًد إؾٚؿ ف، واف دخؾ اجلراحل افذي لؿ ظذ جئده، ومٚ لرلٛ ظِٔف مـ 

 أثر.

وٓ نقز فِجراح آم ْٚع ظـ إجرا  ظِّٔاٜ جراحٔاٜ فِّاريض 

بئ ٛ خىقر ٚ مٚدامٝ حٚف ف لَ ؤٓٚ، ؽار إٔاف ٓ يئاٖل ظاـ رؾواف 

 .(5)إجرا  جراحٜ مًْٜٔ إذا ـٕٚٝ ٕ ٚئجٓٚ  ؾ صؽ ظْده

ويِ ز  اجلراح ب٘جرا  افًِّٜٔ بٍْئف، ذفؽ أن ض ًٜٔ افًَاد بْٔاف 

ى ل ؿٚئؿ ظاذ آظ  اٚر افنخيصا، وبغ ادريض لَ يض ذفؽ، ؾٚفًَد اف

فذفؽ ٓ نقز فِى ٔٛ أن يًٓد ب٘جرا  افًِّٜٔ إػ جراح أخر، وفق ـٚن 

أظذ رل ٜ مْف إٓ بًد مقاؾَٜ ادريض أو ذويف. ـام ٓ نقز فف أن يًٓد إػ 

 أحد مئٚظديف ب ٍْٔذ اجلز  إخر مـ افًِّٜٔ إٓ حتٝ إذاؾف اد ٚذ.

ف ٖـااد دائاااًم مااـ ض ًٔااٜ إدويااٜ ويَااع ظااذ اجلااراح مقجااٛ ا

 .(8)ادئ خدمٜ، ومدى صالحٜٔ وث ٚت أٓت ادئ ًِّٜ   افًِّٜٔ

وٓ حيؼ فِى ٔٛ اجلراح إجرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ إٓ بًد أن يَق  

 ٟ ٜ ادريض ٓ لْذر بْ ٚئ ـ أن حٚف بٍحص ادريض بدؿٜ، وظْٚيٜ، واف ٖـد م

نٛ أن لُقن ٓزماٜ إلَٕاٚذ  أخىر، ؾ٘ذا ـٕٚٝ اجلراحٜ خىرة ودؿَٜٔ،

حٔٚة ادريض. وظِٔف ؾ٘ن افى ٔٛ يئٖل ظاـ أي  ر يُّاـ أن يسلاٛ 

 .(3)ظذ أي إ ٚل ي ًِؼ بٚفٍحص افئٚبؼ ظذ افًِّٜٔ اجلراحٜٔ

                                                           

 .835( د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص5)

 .18د/ظع ظهٚ  ؽهـ، مرجع شٚبؼ، ص  (8)

 .501د/ ظ د افَٚدر بـ لٔنٜ، مرجع شٚبؼ، ص (3)
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ويِ ز  اجلراح بٚش نٚرة افى ٔٛ ادًٚفٟ ح ك يئسصاد برأياف   

ئاؿ مدى حتّؾ ادريض فًِِّٔاٜ اجلراحٔاٜ وبهاٍٜ خٚصاٜ إذا ـٕٚاٝ ل 

بخىقرة مٗـدة. ودٚ ـٚن افى ٔٛ اجلراح مئ َاًل   مزاوفٜ مْٓ ف، ؾا٘ن 

مئٗوفٔ ف ظـ إ ار اف ل ؿد لسلٛ ظاذ افًِّٔاٜ اجلراحٔاٜ ٓ لْ ٍال 

بُقن افى ٔٛ ادًٚفٟ هق افذي أصٚر إفٔاف با٘جرا  اجلراحاٜ، ٕٕاف مِاز  

 بٍحص ادريض ودراشٜ حٚف ف فِ ٖـد مـ  ورة افًّؾ اجلراحل، ومٚ

 ؿد يْجؿ ظْف مـ آثٚر.

وٓ يئااٖل اجلااراح ظااـ ضريَااٜ إجاارا  افًِّٔااٜ مااٚدا  ؿااد لَٔااد 

بٕٚصقل وافَقاظد افًِّٜٔ ادَررة، ومل يهدر مْف أي خىٖ، وذفاؽ أّياٚ 

 ـٕٚٝ ٕ ٔجٜ افًِّٜٔ. 

و  مَٚبؾ ذفؽ يئٖل اجلراح ظـ إ ار افْٚمجاٜ ظاـ افًِّٔاٜ 

ـ  ـ افى ل، م ذفؽ إ ٚفف   لْئػ اجلرح، اجلراحٜٔ إذا جتٚهؾ أصقل افٍ

أو لرـف بَٚيٚ مـ افنٚش، أو مَص أو ؽىٚ    جاقف اداريض ولرلاٛ 

 .(5)ظذ ذفؽ إصٚبٜ ادريض ب ئّؿ إ ٓك بف إػ افقؾٚة

ومـ جٜٓ أخرى يًٍك اجلاراح ماـ ادئاٗوفٜٔ ظْاد لاقاؾر حٚفاٜ 

افرضورة أو ذوط افَقة افَٚهرة، ـرضورة افرسظٜ ب٘جرا  افًِّٜٔ، أو 

ؿد يقاجٓف افى ٔٛ مـ طروف صٚذة، ذفؽ إن خىاقرة اجلراحاٜ وماٚ  مٚ

لٍرعااف مااـ رسظااٜ   إجرائٓااٚ، واف اال ؿااد يراؾَٓااٚ إ ااٚل   اختااٚذ 

                                                           

 .12(   ذيػ افى ٚخ، مرجًئٚبؼ، ص5)
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آح ٔٚضٚت افالزماٜ، يازر خىاٖ اجلاراح افاذي ؿاد يً از   افياروف 

ًٚ فِخىٖ افى ل  .(5)افًٚديٜ مرلُ 

طاروف  أمٚ إذا ـٚن ب٘مُٚن اجلراح لقؿع مٚ ؿد يًرض ظِٔف ماـ

أثْٚ  م ٚذة افًِّٜٔ، ؾٕ٘ف يُقن مئٗوًٓ ظام يِحؼ اداريض ماـ أ ار 

 .(8)ٕ ٔجٜ ظد  اختٚذه احلٔىٜ افالزمٜ ف الؾٔٓٚ

ويئٖل افى ٔٛ اجلراح ظاـ إخىاٚ  اف ال يرلُ ٓاٚ بخهاقص 

مراؿ اٜ ادااريض بًااد إمتااٚ  افًِّٔااٜ اجلراحٔااٜ، ذفااؽ أن مراؿ ااٜ افى ٔااٛ 

ًٚ مـ اف خدير، وم ٚبً ف ادريض يْ ٌل أن مت د ح ك إؾ ٚؿٜ هذه إخر متٚم

 ف ٍٚدي أي موٚظٍٚت ؿد حتدث فِّريض ٕ ٔجٜ فِجراحٜ. 

و  هااذا ؾَااد أدإااٝ  ُّااٜ افااَْض افٍرٕئاأٜ أحااد اجلااراحغ 

بجريّٜ ادئاٚس بئاالمٜ اجلئاؿ افٌار افًّادي، حٔاٞ شاّح بقعاع 

، وؿ اؾ زجٚجٜ مٚ  حٚر   رسير ادريض بًد إجرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ فف

ًٚ   بًاض أجازا  جئاده. و  هاذا احلُاؿ  متٚ  إؾٚؿ ف ممٚ ش ٛ فف حروؿ

أن مراؿ ٜ اجلراح فِّريض لئ ّر بًد "أوردت  ُّٜ افَْض افٍرٕئٜٔ: 

افًِّٜٔ، وإٔف إذا جرت افًٚدة ظذ أن يًٓد إض ٚ  إػ ادّرعٚت م ٚبًٜ 
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مٚ يْجؿ ظـ  افًالج اف ٚيل فًِِّٜٔ، إٕام يًٍِقن ذفؽ م حِّغ مئٗوفٜٔ

 .(5)ذفؽ مـ اٚضر

 افئاًقديٜ  : ؿوأٜ افًربٔاٜ ادُِّٜ   افَوٚئٜٔ اف ى َٔٚت ومـ

 إجرا  بًد مريض وؾٚه ض ٕ ٔجٜٚبٚفري افؼظٜٔ افِجْٜ افى ٜٔ ظذ ظرض

 افى ٔٛ إن حٔٞ "بٖٕف  إمًٚ ، ؿٙ مـ جز  ٓش لهٚل جراحٜٔ ظِّٜٔ

 ادريض نؾ٘ اف ُْريٚس   حٚد اف ٓٚب أ ٚ ظذ احلٚفٜ لنخٔص   اخىٖ

 افًِّٔاٜ با٘جرا  افى ٔاٛ ؿٔٚ  مئ ّروأثْٚ  وؿل  بىْف   أٓ  مـ يًٚع

 مـ جز  بٚش لهٚل وؿٚ  بٌرؽريْٜ مهٚبف افدؿَٜٔ إمًٚ  مـ جز  وجد

ادْٚشٛ، ـام إف مل يَؿ بٚفُنػ  افًالج ادريض ب٘ظىٚ  يَؿ ومل إمًٚ ،

 ناخٔص افهاحٔح مماٚ أدى إػ مره ثٚلٜٔ ظذ افا ىـ فًاد  لنخٔهاف اف

ام داد افٌرؽريْٜ وحدوث اف ئّؿ وؾنؾ وطٚئػ إظوٚ  مماٚ أدى إػ 

 .(8)افقؾٚة فذا ؾَد ؿررت افِجْٜبٚإلمجٚع حتَؼ مئلقفٜٔ إض ٚ  ظـ افقؾٚة

ًٚ إذا شاّح فِّاريض باٚخلروج ماـ  وأخرًا يئٖل افى ٔٛ جْٚئٔا

ا أس اداريض ظاذ ادئ نٍك، وـٕٚٝ حٚف اف لَ يضا بَاٚ ه ؾٔٓاٚ، إٓ إذ

                                                           

(5)  Cass. Crim.21 Fevrier 1946: bull. Crim. Nº 68. 

Cass. Crim.9 JUIN 1977: Bull. Crim.nº 212 et 
Cass. Crim.9 Novembre 1977: bull. Crim.nº.346.   
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اخلروج ظذ مئٗوفٔ ف اخلٚصٜ بًد أن يُقن افى ٔٛ ؿد ٕ ٓف إػ آثٚر هذا 

 .(5)ادئِؽ افهحٜٔ، ظْدئذ ٓ جمٚل دئٚ فٜ افى ٔٛ

وجتدر اإلصٚرة إػ أن افًِّٔٚت اجلراحٔاٜ هال ظِّٔاٚت مًَادة 

وبٚفٌٜ افهًقبٜ، ول ًِؼ بّئاٚئؾ ؾْٔاٜ نِٓٓاٚ افَاٚيض، ؾٍٔارض ظِٔاف 

ٜ بنُؾ دائؿ ومئ ّر بّنقرة أهؾ اخلزة مـ إض ٚ  إـٍٚ ، آش ًٕٚ

 .(8)فِّئٚظدة   ل ٔٚن خىٖ افى ٔٛ اجلراح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجاىٕ الفصل
 املضئْلٔ٘ اجليائٔ٘ 

 للطبٔ  عً اخلطأ الطيب
                                                           

 .833( د/ ؾ ٔحٜ  ّد ؾقزي، مرجع شٚبؼ، ص5)

 .12د/ظع ظهٚ  ؽهـ، مرجع شٚبؼ، ص  (8)
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 تقضٔه:
شقف ألْٚول   هاذا افٍهاؾ:مٚهٜٔ ادئالقفٜٔ افى ٔاٜ وض ًٔ ٓاٚ 

 ٔٛ ظـ خىلف افى ل. وذفؽ مـ خالل وذوط مئلقفٜٔ افىو افَٕٚقٕٜٔ

 اد حثغ اف ٚفٔغ:

اد حااٞ إول: مٚهٔااٜ ادئاالقفٜٔ اجلْٚئٔااٜ فِى ٔااٛ وض ًٔ ٓااٚ 

 افَٕٚقٕٜٔ.

 ذوط مئلقفٜٔ افى ٔٛ ظـ خىلف افى ل. اد حٞ افثٚع:

 
 املبخح األّل

 مأٍ٘ املضئْلٔ٘ اجليائٔ٘ 
 ّطبٔعتَا القاىْىٔ٘للطبٔ  

 تقضٔه: 
ٜ شقف الْٚول مٚهٔ ٜ ادئلقفٔ ٜ فِى ٔ ٜ مٚهٔ ٛ أول. اجلْٚئٔ ٍل مىِ

 وض ًٔ ٓٚ افَٕٚقٕٜٔ   مىِٛ ثٚن:
 

 املطل  األّل 
 مأٍ٘ املضئْلٔ٘ اجليائٔ٘ للطبٔ 

ل حَؼ ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ بهٍٜ ظٚماٜ،   حٚفاٜ اؿاساف صاخص 

فًٍؾ نرمف افَٕٚقن، أو آم ْٚع ظاـ ؾًاؾ يقجاٛ افَإٚقن افًّاؾ باف، 

 ًف ب٘رادة حرة. وبذفٍُٚدئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ افى ٜٔ، لَاق  خٚصٜ   حٚفٜ مت

 .(5)ظْدإخالل افى ٔٛ بٚف زامف أو بقاجٛ يٍرعف ظِٔف افَٕٚقن أو ادْٜٓ
                                                           

 .813د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص (5)
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بٖ ٚ صالحٜٔ مـ يازاول مْٓاٜ ض ٔاٜ أو ادٓاـ  (5)وظرؾٓٚ اف ًض 

ادرل ىٜ هبٚ ف حّؾ اجلزا  اجلْٚئل افْٚصئ ظام يرلُ ف مـ ؾًاؾ أو ام ْاٚع 

ًٚ ماـ ٕهاقص خيٚفػ ا ٕصقل افٍْٜٔ افى ٜٔ ادئ َر ظِٔٓٚ أو خيٚفػ ٕه

 ؿٕٚقن افًَقبٚت أو افَقإغ ادُِّٜ فف.

 وظذ ذفؽ ؾ٘ن ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ ل حَؼ   حٚف غ:

ٛ إصقل افٍْٜٔ افى ٜٔ ادئ َر ظِٔٓٚ،  ٜ افى ٔ احلٚفٜ إوػ: اٚفٍ

 ًٚ   ذفاؽ أصاقل ادْٓاٜ  ؾٖي خىٖ يرلُ ف مـ ياامرس مْٓاٜ افىاٛ اٚفٍا

ٛ ظذ افى ٔٛ أن ي قخك افدؿٜ  ٚ يئٖل مئلقفٜٔ جْٚئٜٔ، إذ ن ادئ َر ظِٔٓ

ظْد افَٔٚ  بًِّف وآف زا  بٕٚصقل ادًسف هبٚ، وحيير ظِٔاف اشا ًامل 

افقشٚئؾ ؽر افى ٜٔ أو ؽر ادؼوظٜ   مًٚجلاٜ اداريض، وأن يئا ًّؾ 

ًٚ فألصقل افًِّٜٔ، أمٚ إذا أ ؾ افى ٔاٛ  إدوات افى ٜٔ بُؾ يَيٜ وؾَ

آف زا  هبذه إصقل افًِّٜٔ افثٚب ٜ وش ٛ  رًا فِّريض ؾٔئٖل ظـ 

خىلف ـام فق َٕؾ د  إػ ماريض دون ؾحهاف مماٚ لئا ٛ   َٕاؾ ظادوى 

 مرض إفٔف.

ٜ افى ٔٛ ٕص مـ ٕهقص اف جريؿ افقاردة    احلٚفٜ افثٕٜٚٔ: اٚفٍ

ٜ اخلٚصٜ ادُِّٜ فف. ـا٘جرا  ظِّٔاٜ ؿٕٚقن افًَقبٚت أو افَقإغ اجلْٚئٔ

 إجٓٚض دون وجقد مَ ٙ فذفؽ.

                                                           

 . 335د/ محدي رجٛ ظىٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص  (5)
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ًٚ، ؾ ًاد أن  وؿد لىقرت ؿقاظد ادئالقفٜٔ افى ٔاٜ لىاقرًا مِحقطا

ـٕٚٝ مئلقفٜٔ افى ٔٛ لثقر ظـ إخىٚ  افًّديٜ، أص حٝ لآْض   

ٖ اجلئٔؿ ٜ اإل ٚل واخلى . إمر افذي أص ح مًف اف زا   افى ٔٛ هق (5)حٚف

ل ظْٚياٜ، بٚشا ثْٚ  بًاض احلاٚٓت اف ال يُاقن آف ازا  ؾٔٓاٚ اف زا  ب ذ

ٜ ادريض وشالمٜ افًّؾ افى ل افذي يَق   ب حَٔؼ ٕ ٔجٜ، أٓ وهل صح

بف، وي حَؼ ذفؽ   احلٚٓت اف ل ٓ متثؾ أدٕك صًقبٜ بٚفْئ ٜ فِى ٔٛ 

افًٚدي، ٕيرًا فِ َد  افًِّل افذي أحرزه افىاٛ   هاذا ادجاٚل، وماـ 

 .(8)ِّٔٚت َٕؾ افد  وإجرا  اف حٚفٔؾأمثِٜ ذفؽ، ظ

و  عق  ذفؽ ؾ٘ن افنخص ٓ يُقن مئلقًٓ ظـ جريّٜ مًْٜٔ 

ًٚ   حدوثٓٚ، أي ث ٝ وجقد ظالؿٜ ش  ٜٔ بغ  إٓ إذا ـٚن ؿد لئ ٛ مٚدي

ًٚ بٕٚهِٔاٜ ادىِقبااٜ  ٕناٚضف اداٚدي وافْ ٔجاٜ اإلجرامٔااٜ، ويُاقن م ّ ًا

ا  واف ّٔٔز، أي يُقن ارلُٚبف ف حّؾ اف  ًٜ واد ّثِٜ   ظْكي اإلدر

 .(3)هلذه اجلريّٜ ؿد لؿ إمٚ ظـ ظّد وإمٚ ظـ خىٖ

                                                           

(5)  D. malicier, Amires: La responsabilite Medical, 

lyon, 1992 – p.21-28. 
(8) L. Derobert, Reflexions sur la responsavilite 

professionnelle du ,edcin Acadmed. 1971. p. 357. 
 .3، د/  ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ، ص 

 .833د/  ّقد ٕجٔٛ حئْل، مرجع شٚبؼ، ص  (3)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (090)
 

وبْااٚ  ظااذ مااٚ لَااد  يُّااـ حتديااد ادئاالقفٜٔ اجلْٚئٔااٜ فِى ٔااٛ، 

بٚٓف زا  افَٕٚقع افَٚيض ب حّؾ افى ٔٛ اجلزا  ٕ ٔجاٜ اؿساؾاف ؾًاؾ أو 

ٚ آم ْااٚع ظااـ ؾًااؾ، ينااُؾ اٚفٍااٜ فَِقاظااد أو إحُااٚ  اف اال ؿرر اا

ٜ فِى ٔٛ، إذا  ٜ اجلْٚئٔ ـ ثؿ مت ْع ادئلقفٔ ٜ أو افى ٜٔ. وم اف ؼيًٚت اجلْٚئٔ

ـٚن ؾًِف يرلُز إػ أشٚس ؿٕٚقع لقاؾرت ؾٔف افؼوط اف ل اش َر ظِٔٓٚ 

. ـُقن اف ادخؾ افى ال بَهاد (5)افٍَف وافَوٚ  دؼوظٜٔ افًّؾ افى ل

افًالج4 إذ أن افٌٚياٜ ماـ مزاوفاٜ افًّاؾ افى ال واجلراحال هاق ظاالج 

ادريض، وحتئغ حٚف ف افهحٜٔ، أي ختِٔهف مـ ادرض وختٍٔػ آٓماف 

ـ افْٜٔ افذي يْ ٌل لقاؾره   اش ًامل  أو ظالجف. وهذا لى ٔؼ فؼط حئ

ـ افْياٚ  افًاٚ  . ٕن شاالمٜ جئاؿ اإلٕئاٚن ما(8)احلؼ ـئا ٛ فإلبٚحاٜ

ٚ أمر يَ ؤف افهٚفح افًٚ ، وٓ نقز اخلروج ظـ هذا إصؾ إٓ  ومحٚي ٓ

إذا ـٚن ؾًؾ ادئٚس بئالمٜ اجلئاؿ حيَاؼ ؾٚئادة اإلٕئاٚن ذالاف، بَٕ٘اٚذ 

ـ ظِٜ أدٝ بف، ؾٚهلدف افًالجل يً ز هْٚ بّثٚبٜ ذط  حٔٚلف أو ظالجف م

                                                                                                                                          

شاْٜ  8/ أشٚمٜ ظ د اهلل ؾٚيد، ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فألض ٚ ، دراشٜ مَٚرٕاٜ، طد 

 .2ص  5بْد 5330

 .812د/  ّقد افَ الوي، مرجع شٚبؼ، ص (5)

 . 382، ص 305، بْد 5د/ أمحد صقؿل أبق خىقه، مرجع شٚبؼ، ج (8)



 

(833)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ماـ دائارة اإلبٚحاٜ  . ؾا٘ن ؾًِاف خيارج(5)مـ ذوط إبٚحٜ افًّاؾ افى ال

 .(8)ويدخؾ دائرة اف جريؿ، إمر افذي يٗدي إػ ؿٔٚ  مئلقفٔ ف اجلْٚئٜٔ

ـام لْ ٍل مئلقفٜٔ افى ٔٛ ظْد مراظٚلف فألصقل افًِّٜٔ دامرشٜ 

ٜ افَْض ظـ ذفؽ بَقهلٚ إٔف  مـ ادَرر أن "افًّؾ افى ل وؿد ظزت  ُّ

ٛ مؼوضٜ بٖن يُقن مٚ نريف مىٚ ٜ ظّؾ افى ٔ ًٚ فألصقل افًِّٜٔ إبٚح بَ

ادَررة، ؾ٘ذا أؾرط   إل ٚع هذه إصقل أو خٚفٍٓٚ حَٝ ظِٔف ادئلقفٜٔ 

اجلْٚئٜٔ بحئٛ لًّده افًٍؾ وٕ ٔج اف أو لَهاره وظاد  حتارزه   أدا  

ٛ مِز  ظْد ممٚرش ف فألظامل افى ٜٔ أن (3)ظِّف . وفٔس مًْك هذا أن افى ٔ

ل افْيريٚت افًِّٜٔ يقجد جمٚل يى ؼ افًِؿ ـام يى َف أؽِٛ إض ٚ ، ؾٍ

فالخاا الف، ؾاا٘ذا ـٕٚااٝ لقجااد وشاأِٜ ظِّٔااٜ  ااؾ خااالف بااغ مٗيااد 

ًٚ فألصااقل افًِّٔااٜ،  ومًااٚرض هلااٚ وأخااذ هبااٚ افى ٔااٛ ؾااال يً ااز اٚفٍاا

وـذفؽ إذا أخذ برأي مرجقح   جمٚل افُنػ ظـ إمراض ومل يى ؼ 

                                                           

 .311د/ ظثامن شًٔد ظثامن، اش ًامل احلؼ ـئ ٛ إبٚحٜ، مرجع شٚبؼ، ص  (5)

 .Crim 1 Juillet 1937 S. 1938 - 1 -193 إير   افَوٚ  افٍرٕز: (8)

،  20، رؿاؿ 82جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، س  5313ؾزاير  55َٕض  (3)

 .520ص 

ٜ افَْض، س  5313يْٚير  81َٕض   ، ص 83، رؿؿ 50جمّقظٜ أحُٚ   ُّ

3. 

ٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض س  5312يْٚير  2َٕض    .85ص  2، رؿؿ 53جمّقظ



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (092)
 

بذل افَدر افالز  . ؾ٘ذا حتَؼ إل ٚع افى ٔٛ ٕصقل ؾْف و(5)افرأي افراجح 

مـ افًْٚيٜ وافَٔيٜ واحلذر ؾٕ٘ف ٓ يئٖل وفق ؾنؾ افًالج، أمٚ إذا اؿسن 

ظِّف افى ل بٚخلىٖ ؾٕ٘ف يئٖل مئالقفٜٔ ؽار ظّدياٜ، ظاـ افْ ٔجاٜ اف ال 

يئٍر ظْف خىٗه أو إ ٚفف، وذفؽ إذا ـٚن هذا اخلىٖ ٓ ي ئٚهؾ ؾٔاف ماع 

جرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ، أهؾ افىٛ، ـّـ يس  آفٜ   بىـ ادريض بًد إ

ًٚ فَِقاظد (8)أو أجرى افًِّٜٔ وهق   حٚفٜ شُر ، ويَدر اخلىٖ افى ل وؾَ

 .(3)افًٚمٜ   اخلىٖ ؽر افًّدي

 

 
 

                                                           

(5) Rykmans et mert vandde put,op. cit, p. 397. 

 . 20، 33، ص 32، د/  ّد شٚمل افنقا، مرجع شٚبؼ، بْد   

 .525د/ شٚمح افئٔد جٚد، مرجع شٚبؼ، ص  (8)

إير   لىقر ادئلقفٜٔ ظـ اخلىٖ افى ل واخلالف افذي دار حقهلٚ لٍهأاًل.  (3)

ٜ ظ د افئ ٚر، افْيريٜ افًٚمٜ فِخىٖ ؽر افًّدي، مرجع شٚبؼ، ص  د/ ؾقزي

 ومٚ بًدهٚ. 581



 

(831)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 املطل  الجاىٕ
 الطبٔع٘ القاىْىٔ٘ ملضئْلٔ٘ الطبٔ 

لثقر ادئلقفٜٔ افى ٜٔ ظْدمٚ ي خِػ ابْٚ  ادْٜٓ ظاـ باذل افًْٚياٜ 

واف ال يْ يرهاٚ مآْؿ ادارا. وؿاد ـٕٚاٝ لِاؽ اف ل ل ىِ ٓاٚ مْٓا ٓؿ 

ادئاالقفٜٔ  اااًل فًِديااد مااـ اف ى َٔااٚت افَوااٚئٜٔ وبٚف ااٚيل فُِثاار مااـ 

 .(5)اف ئٚؤٓت حقل حتديد ض ًٔ ٓٚ ظَديٜ أ  لَهريٜ

وفَد اش َر افَوٚ  ادكي ـّ دأ ظٚ  ظذ أن مئلقفٜٔ افى ٔاٛ 

ٚ   بًض احلٚٓت ل ٜ لَهريٜ، إٓ أ  ٜ ظَديٜلًد مئلقفٔ  .(8)ُقن مئلقفٔ

ؾَد ؿوٝ  ُّٜ افَْض بٖٕف ٓ يُّـ مئٚ فٜ ض ٔٛ ادئ نٍك 

افًٚ  إٓ ظذ أشٚس ادئلقفٜٔ اف َهريٜ، ٕٕاف ٓ يُّاـ افَاقل   هاذه 

ٛ فًالجف ح ك يًَْد ظَد بْٔٓام، ـام ٓ  احلٚفٜ بٖن ادريض ؿد اخ ٚر افى ٔ

 إدارة ادئ ناٍك يُّـ افَقل بقجقد ظَد اصساط دهِحٜ ادريض باغ

ٜ اإلداريٜ اف ل ي  ًٓٚ  ٛ ادقطػ بٚجلٓ ٜ افى ٔ افًٚ  وبغ أض ٚئٓٚ ٕن ظالؿ

                                                           

، ظ اد افئاال  اف اقٕجل، 531د/  ّد حئغ مْهقر، مرجاع شاٚبؼ، ص  (5)

 .30ادرجع افئٚبؼ، ص 

ض ًٔااٜ ادئاالقفٜٔ افى ٔااٜ   افٍَااف آشااالمل "د/  ّااد ؾرحااٚت حجااٚزي  (8)

ط، بحااٞ مْنااقر بّجِااٜ ـِٔااٜ افؼاايًٜ وافَاإٚقن بٖشاأق "وافَاإٚقن اداادع

 . 311 ، ص5321، شْٜ 3افًدد



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (091)
 

هل ظالؿٜ لْئّٜٔ وفٔئٝ لًٚؿديٜ وبذفؽ ٓ يُقن هْاٚ   اؾ ف حاٞ 

 .(5)مئلقفٜٔ ض ٔٛ ادئ نٍك افًٚ    دائرة ادئلقفٜٔ اف ًٚؿديٜ

ًٚ بٖن افى ٔاٛ مئالقل ظاـ لًاقيض  وؿوٝ  ُّٜ افَْض أيو

افرضر ادسلٛ ظذ خىلف   ادًٚجلٜ، ومئلقفٔف هذه لَهريٜ بًٔدة ظـ 

 .(8)ادئلقفٜٔ افًَديٜ

وإن ـٚن افٍَف   جمّقظف يًٚرض هذا افَوٚ  ويً ز أن إصؾ 

هق أن لُقن ادئلقفٜٔ افى ٔاٜ لًٚؿدياٜ ٕ اٚ لْناٖ ظاـ إخاالل افى ٔاٛ 

افًالج وإٔاف ٓ يٌار بٚف زا  افًالج افذي لًٓد بف بّجرد ؿ قفف م ٚذة 

ًٚ ب٘ث ٚت خىٖ افى ٔٛ ٜ هذه ادئلقفٜٔ أن يُقن ادريض مىٚف  ـ ض ًٔ  .(3)م

وٓ ي ٍؼ افَوٚ  ادكي مع ادْىؼ افَإٚقع   جتٚهِاف فًِالؿاٜ 

اف ًٚؿديٜ اف ل ؿد لْنٖ بغ افى ٔٛ وادريض وبهٍٜ خٚصٜ   احلاٚٓت 

 ٔٚر فف.اف ل يِجٖ ؾٔٓٚ ادريض إػ افى ٔٛ ظـ وظل واخ 

                                                           

، ص 80جمّقظٜ أحُٚ  افَْض، س  –  5313يقفٔق شْٜ  3َٕض مدع    (5)

5032. 

، 5511ص  5جمّقظٜ  ّاقد ظّار  – 5331يقٕٔق شْٜ  88َٕض مدع    (8)

ًٚ. 8/5/5331وإير حُؿ  ُّٜ اإلش لْٚف     منٚر إفٔف شٚبَ

ـ زـل اإلبراش   523د/  ّد حئغ مْهقر، مرجع شٚبؼ، ص  (3) ، د/ حئ

ٜ إض ٚ  واجلراحغ اددٕٜٔ، رشٚفٜ مـ افَٚهرة شْٜ  ، 12، ص 5310مئلقفٔ

 .311د/  ّد ؾرحٚت حجٚزي ، مرجع شٚبؼ، ص



 

(831)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ؾٚفرابىٜ افًَديٜ جتد جاذورهٚ   هاذه احلاٚٓت، ويسلاٛ ظاذ 

افرضر افذي يهأٛ اداريض ماـ جارا  إخاالل افى ٔاٛ باٚف زا  ٕناق  

ادئلقفٜٔ افًَديٜ إٓ أن مئِؽ افَوٚ  ادكي   هذا افنٖن مل يرسظذ 

مْقال واحد. بؾ ظٚد مرة أخرى مَرراً بٖن مئلقفٜٔ افى ٔٛ هل مئلقفٜٔ 

ٜ وفٔئااٝ لَهااريٜ. حٔااٞ ؿوااٝ  ُّااٜ افااَْض بااٖن مئاالقفٜٔ ظَدياا

افى ٔاٛ افاذي اخ اٚره اداريض أو ٕٚئ اف فًالجاف هال مئالقفٜٔ ظَدياٜ، 

وافى ٔٛ وإن ـٚن ٓ يِ ز  بَّ ٙ افًَد افذي يًَْد بْٔف وبغ مريوف 

 ًٚ بنٍٚئف أو بْجٚح افًِّٜٔ اف ل نرهيٚ فف، ٕن اف زا  افى ٔٛ فٔس اف زام

ٜ وإٕاام هاق إف زام  اذل ظْٚياٜ، إٓ أن افًْٚياٜ ادىِقباٜ ماـ ب حَٔؼ ٕ ٔجا

ٜ يَيٜ ل ٍؼ مع إصقل ادئ َرة    لَ يض أن ي ذل دريوف جٓقداً صٚدؿ

.ؾٔئٖل افى ٔٛ ظـ ـؾ لَهر   مئُِف افى ل ٓ يَع مـ (5)ظِؿ افىٛ

ض ٔٛ يَاظ   مئا قاه ادْٓال وجاد   ٍٕاس افياروف اخلٚرجٔاٜ اف ال 

 .(8)ادئلقلأحٚضٝ بٚفى ٔٛ 

ًٚ   مقؿػ افَوٚ  ادكي  ـ أن ِٕحظ لىقرًا حديث ٚ يُّ ومـ هْ

ًٚ   هاذا افهادد إٓ إْٔاٚ ماـ خاالل إحُاٚ   ؾٓق وإن مل يوع م دأ ظٚم

 افئٚبَٜ يُّـ أن ٕئ خِص مٚ اش َر ظِٔف   هذا افنٖن.

                                                           

 . 311د/  ّد ؾرحٚت حجٚزي ، مرجع شٚبؼ، ص (5)

، ص 80جمّقظاااٜ أحُاااٚ  افاااَْض س  – 81/1/5313َٕاااض مااادع    (8)

5011. 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (091)
 

ٛ لُقن لَهريٜ   ظدة حٚٓت: ـ ىقع  وهق أن مئلقفٜٔ افى ٔ

لَِٚ  ٍٕئف وحٔٞ ٓ يُقن ادريض حرًا   اخ ٔٚره افى ٔٛ فًِالج مـ 

 بؾ لٍرعف افِقائح ـٚدئ نٍٔٚت وؽر ذفؽ.

ولُقن مئلقفٜٔ افى ٔٛ ظَديٜ: ـِام ـٚن افى ٔٛ ؿد لقػ ظالج 

 ادريض بْٚ  ظذ اخ ٔٚره فف وضِ ف بٍْئف أو ظـ ٕٚئ ف.

وبْٚ  ظذ ذفؽ ٓ يُّـ مئٚ فٜ ض ٔٛ ادئ نٍك افًاٚ  إٓ ظاذ 

ادئالقفٜٔ اف َهاريٜ، ٕٕاف ٓ يُّاـ افَاقل   هاذه احلٚفاٜ بااٖن  أشاٚس

ادريض ؿد اخ ٚر افى ٔٛ فًالجف ظذ افًُاس ماـ ذفاؽ ؾا٘ن مئالقفٜٔ 

 .(5)افى ٔٛ افذي اخ ٚره ادريض أو ٕٚئ ف فًالجف لُقن مئلقفٜٔ ظَديٜ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 521ْهقر، مرجع شٚبؼ، ص د/  ّد حئغ م (5)



 

(833)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

 املبخح الجاىٕ
 شزّط مضئْلٔ٘ الطبٔ  عً خطئُ الطيب 
 ٔٛ لَق    حٚفاٜ إخالفاف بٚف زاماف افَإٚقع افاذي مئلقفٜٔ افى

ًٚ، ويناسط دئالقفٜٔ  يٍرض ظِٔف ظد  آ ار باٚدريض ظّادًا أو خىا

افى ٔٛ ظـ خىلف افى ل لقاؾر ثالثٜ أرـٚن ل ّثؾ  : اخلىٖ افى ل وؿاد 

 -وُٕ ٍل بذفؽ مًْٚ مـ اف ُرار -لْٚوفْٚه بٚفدراشٜ   اد حٞ افئٚبؼ،

ٖ  رًا يِحؼ بٚدريض، وأن لقجاد ظالؿاٜ افئا  ٜٔ وأن يئ ٛ هذا اخلى

، وفاذا (5)بغ اخلىٖ افذي ارلُ ف افى ٔٛ وافرضر افاذي أصاٚب اداريض

ؾئقف ٕ ْٚول   هذا اد حٞ رــ افرضر افى ل وظالؿٜ افئ  ٜٔ، وذفؽ 

   ادىِ غ اف ٚفٔغ: 

 ادىِ ٕٚول:  حدوث  ر بٚدريض. 

  ٜٔ بااغ خىااٖ افى ٔااٛ و ر ادىِ ٚفثااٚع:  لااقاؾر ظالؿااٜ افئاا

 ادريض.

 

                                                           

، د/ ظ د افَٚدر بـ لٔنٜ، مرجع شٚبؼ، 882ذيػ افى ٚخ،مرجًئٚبؼ،ص (5)

 . 13ص



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (322)
 

 األّل املطل 
 ىاتج عً اخلطأ الطيب حدّخ ضزر للنزٓض

 لَئٔؿ: 

ٛ   ؾرظغ: أذـر   افٍرع إول لًريػ  شقف ألْٚول هذا ادىِ

 افرضر. وأذـر   افٍرع افثٚع إٔقاظف.

 

 الفزع األّل
 تعزٓف الطــــــــزر

فى ٔاٜ، وؿاد ٕهاٝ ظِٔاف يّثؾ افرضر افًْك افثٚع فِّئلقفٜٔ ا

ٝ اد دأ افًٚ  فِّئلقفٜٔ  513ادٚدة  ـ افَٕٚقن اددع ادكي اف ل لوّْ م

ـااؾ خىااٖ شاا ٛ  رًا فٌِاار يِااز  مااـ ارلُ ااف  "اف َهااريٜ بَقهلااٚ: 

مـ افَٕٚقن  5328، وهق ذات اد دأ افذي ٕهٝ ظِٔف ادٚدة "بٚف ًقيض

إٓ فرضر يً ز بّثٚبٜ  اددع افٍرٕز، وافذي ئٍد أن اف ًقيض ٓ يُقن

. وفذفؽ نّع افٍَٓٚ  إف ٓ (5)افئ ٛ افَٕٚقع فِّىٚف ٜ بف أمٚ  افَوٚ  

 .(8)مئلقفٜٔ بٌر  ر 

                                                           

د/ أمحد ؾ حل رسور: افقشٔط   ؿٕٚقن اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ، افى ًٜ افرابًٜ،  (5)

، د/  ّد  ّقد شًٔد، حؼ ادجْل ظِٔف   حتريؽ افدظقى 812، 818ص 

 .251،  ص 5328ض ًٜ دار افٍُر افًريب افًّقمٜٔدراشٜ مَٚرٕٜ، 

( د/ ظ د احلّٔد افا ًع: ٕيرياٜ حتّاؾ اف  ًاٜ باغ افؼايًٜ وافَإٚقن، رشاٚفٜ 8)

 .801  ،ص5310دـ قراه مَدمٜ فُِٜٔ احلَقب، جٚمًٜ افَٚهرة



 

(305)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

( ماـ ٕياٚ  مزاوفاٜ ادٓاـ افهاحٜٔ 81وؿد أصٚرت إفٔاف اداٚدة )

اخلطأ الطيب ٍـْ كـل    ":ها اف ل لْص ظاذ5281افئًقدي افهٚدر شْٜ 
الصـخٕو ّتزتـ  علٔـُ ضـزر للنـزٓض       خطأ مَين صخٕ صدر مً املنار 

ٓلتشو مً ارتلبُ بالتعْٓض. ّحتدد )اهلٔئ٘ الصخٔ٘ الشـزعٔ٘( امليصـْص   
 مَدار هذا اف ًقيض.علَٔا يف ٍذا اليظاو 

ا باٚفٍ ح وافواؿ يىِاؼ ظاذ ـاؾ  وافرضر فٌٜ عد افٍْع، وافرضَّ

. وافرضر فدى ؾَٓاٚ  افَإٚقن هاق: ماٚ (5)بٌره  مُروه يِحَف افنخص 

 .(8)نخص   حؼ مـ حَقؿف أو   مهِحٜ مؼوظٜ فف يهٔٛ اف

ـاؾ إياذا  يِحاؼ افناخص شاقا    مٚفاف أو جئاّف أو "أو هق 

ويْى ؼ هذا اف ًرياػ ظاذ لًرياػ افرضار افى ال  (3)"ظرعف أو ظٚضٍ ف

 إلؿٚمٜ مئٗوفٜٔ إض ٚ  .

ؾٚفرضر افى ل حٚفٜ ٕٚجتٜ ظاـ ؾًاؾ ض ال مئاٝ بإٚذى جئاؿ 

  حااٚل افنااخص أو   ظقاضٍااف  افنااخص وؿااد يئاا   ع ذفااؽ َٕااص

ومًْقيٚلف وهق ؽر م ّثؾ   ظد  صٍٚ  ادريض بؾ هق أثر خىٖ افى ٔٛ 

                                                           

 .310، ص 8، جا5385(اده ٚح ادْر، ض ًٜ ادى ًٜ آمريٜ بٚفَٚهرة 5)

ٕيريٜ آف زا    افَٕٚقن اددع اجلديد، افُ ٚب  ( د/ أمحد حنّٝ أبق ش ٔٝ:8)

 .231، ص 213، ٕ ذة 5312افى ًٜ افثٕٜٚٔ  -مهٚدر آف زا   -إول 

(  ص حل ادحّهٚع، افْيريٜ افًٚمٜ فِّقج ٚت وافًَقد، مى ًٜ افُنٚف، 3)

 .513ها، ص5381بروت، 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (320)
 

أو إ ٚفف بٚفَٔٚ  بقاجٛ احلٔىٜ واحلذر أثْٚ  ممٚرش ف فًِّؾ افى ل، ٕن 

 .(5)أصؾ اف زا  افى ٔٛ اف زا  ب ذل ظْٚيٜ وٓ يً ز اف زا  ب حَٔؼ ٕ ٔجٜ

ٜ ادريض برضا، وؿاد يُاقن هاذا وي حَؼ افرضر افى ل   إصٚب

ًٚ( يِحااؼ إذى  ًٚ )أدبٔاا ًٚ يّااس مهااِحٜ مٚديااٜ، أو مًْقياا افرضاار مٚدياا

 بٚدرضور   صًقره أو ظٚضٍ ف أو ذؾف.

 الفزع الجاىٙ
 أىـْاع الطـــــزر

 الطزر املادٖ ّاملعيْٖ:
يَْئؿ افرضر افذي يِحاؼ باٚدريض ٕ ٔجاٜ إل اٚل افى ٔاٛ، أو 

 خىلف إػ ٕقظغ:

مٚدي أو حز: وهق ـؾ مٚ يهٔٛ ادريض   جئّف،  ر  -5

. وؿد يْ ٟ هذا افرضر ادٚدي ظـ لكف إنٚيب مـ افى ٔٛ، (8)أو   مٚفف

ًٚ حٔٚل أمر ـٚن مـ افقاجاٛ  ًٚ شِ ٔ وؿد يْ ٟ ظـ اختٚذ هذا إخر مقؿٍ

                                                           

 .581(  أمحد حئـ احلٔٚري، مرجع شٚبؼ ص 5)

د، اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ   افَٕٚقن ادكي، ض ًٜ دار آحتٚد (  د/ شٚمح ج8ٚ)

، د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر: آدظٚ  551  ص 5323افًريب فِى ٚظٜ، شْٜ 

اد ٚذ   آجرا ات اجلْٚئٜٔ دراشٜ مَٚرٕٜ، ض ًٜ دار افْٓوٜ افًربٜٔ 

 .501، ص 5331



 

(303)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ًٚ بنٖٕف ، ـاام فاق ام ْاع افى ٔاٛ ظاـ اف ادخؾ (5)ظِٔف أن ي خذ ؿرارًا إنٚبٔ

ة مهٚب بحٚدث، أو أحجؿ ظاـ افئاًل ف اقؾر إشاًٚف فاف إلَٕٚذ حٔٚ

ظْدمٚ ٓ يئ ىٔع هق إَٕٚذه، وفُـ   افٌٚفٛ يُقن افرضر افذي يِحؼ 

 بٚدريض ٕ ٔجٜ لكف إنٚيب مـ افى ٔٛ، شقا  أـٚن بَقل أ  بًٍؾ.

ويُقن افرضر بٚفَقل ظْدمٚ يْهح افى ٔٛ ادريض بؼاا  دوا  

رضر بف، وي حَؼ افرضر بٚفًٍؾ ظْادمٚ مًغ يسلٛ ظذ لْٚوفف إحلٚب اف

 يئ ٖصؾ افى ٔٛ ظوقًا شِٔاًم بدًٓ مـ افًوق اف ٚفػ.

وؿد يهٔٛ افرضر ادريض ظٚدة   بدٕف، أو جئّف، شاقا  وؿاع 

هذا افرضر ظذ ٍٕس ادريض أو أحد أظوٚئف أو مْٚؾع هذه إظوٚ ، ـام 

ؾَاد أحاد فق لئ ٛ ؾًؾ افى ٔٛ أو لدخِف افى ال   وؾاٚة اداريض، أو 

أظوٚ  جئّف، أو إحداث لنقه هبٚ، أو لٖخر فناٍٚئٓٚ، أو زياٚدة ٔٓ  

 ادريض، أو جًؾ حٚف ف حت ٚج إػ لدخالت ض ٜٔ أخرى.

وؿد ي ئ ٛ لكف افى ٔاٛ   إحلاٚب افرضار باٖمقال اداريض، 

ـًد  وؾٚ  افى ٔٛ بام اف ز  بف جتٚه ادريض يًىل ادريض احلؼ   ادىٚف ٜ 

دؾًف فِحهقل ظذ هذه اخلدمٜ افى ٜٔ أو افًالجٜٔ، ؾًْدمٚ بٚش ًٚدة مٚ 

يىِٛ ادريض مـ ض ٔٛ إشْٚن أن حينق فف أحد أشْٕٚف بحنقة دائّٜ 

ؾَٔق  افى ٔٛ بحنق افئـ بحنقة مٗؿ ٜ، أو ٓ يًّؾ فف أيٜ حنقه ؾ٘ن 

                                                           

وآثٚرهٚ، رشٚفٜ (  افئٔد رعقان  ّد مجًٜ، افًالؿٜ بغ افى ٔٛ وادريض 5)

 .321ها، ص 5253دـ قراة مَدمٜ جلٚمًٜ إزهر، مك، ظٚ  



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (322)
 

مـ حؼ ادريض ادىٚف ٜ بٚش ًٚدة مٚ دؾًف لَِٚ  ذفؽ، مٚ مل يِز  افى ٔٛ 

 لٍؼ ظِٔف.بًّؾ مٚ ا

 ر مًْقي )أديب(: وهق ـؾ مٚ يهٔٛ ادريض   صًقره،  -8

ـاإٚ ار ادسل ااٜ ظااذ إؾنااٚ  افى ٔااٛ ٕرسار (5)أو ذؾااف، أو ـرام ااف

مرعٚه، أو افْٚصلٜ ظـ أٓ  افْٚجتٜ ظاـ إ اٚل افى ٔاٛ أو لَهاره أو 

 . (8)لئ  ف   لٍقيٝ اجلامل

ر ادٚدي وادًْقي ويئٖل افى ٔٛ بٚف ًقيض أو افوامن ظـ افرض

ٍذـر ادؼاع ادكاي فٍاظ افرضار افاذي لَاٚ  بئا  ف   افَٕٚقن ادكي

ًٚ دون متٔٔز بغ إٔقاظف ؾْص   ادٚدة  مـ ؿإٚقن  815/5ادئلقفٜٔ  مىَِ

دـ حلَف  ر ماـ اجلريّاٜ أن يَأؿ ٍٕئاف  "اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ ظذ أن 

ًٚ بحَقب مدٕٜٔ أمٚ  ادحُّاٜ ادْياقرة أ  "مٚمٓاٚ افادظقى اجلْٚئٔاٜ مدظٔ
ينّؾ  "مـ افَٕٚقن اددع ادكي ٕص ظذ أن:  888/5وٕص   ادٚدة 

 ًٚ  .(3)وذفؽ بٚإلعٚؾٜ فِرضر ادٚدي "اف ًقيض افرضر إديب أيو

                                                           

، د/ ؾقزيٜ ظ د 551(  د/ شٚمح جٚد: اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص 5)

، د.  ّد ؾقزي ؾٔض اهلل،  501افئ ٚر: آدظٚ  اد ٚذ، مرجع شٚبؼ، ص 

 .38ٕيريٜ افوامن، ص 

افْيٚ  افئًقدي دزاوفٜ مْٜٓ افىٛ اف ؼي  (  د. مٍِح بـ ربًٔٚن افَحىٚع،8)

 .33  ، ص 8008وضٛ إشْٚن ، مى ًٜ جٚمًٜ ادِؽ شًقد 

( د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر: ذح ؿإٚقن اإلجارا ات اجلْٚئٔاٜ، ض ًاٜ دار افْٓواٜ 3)

 .520  ، ص 5321افًربٜٔ 



 

(301)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

إصااؾ   ادئااٚ فٜ اددٕٔااٜ هااق "وؿوااٝ  ُّااٜ افااَْض بااٖن: 

وجقب لًقيض ـؾ مـ أصٔٛ برضار يئا قي   ذفاؽ افرضار اداٚدي 

افَٕٚقن يئاقي باغ افرضار اداٚدي ". ـام ؿوٝ بٖن: (5) "ر إديبوافرض

وافرضر إديب   إناٚب اف ًاقيض فِّرضاور ولرلٔاٛ حاؼ افادظقى 

 .(8)"بف
وـذفؽ افى ٔٛ مِز  بٚف ًقيض أو افوامن ظاـ افرضار اداٚدي 

 .(3)وإديب   افْيٚ  افئًقدي

                                                           

ٜ 30/2/5312( َٕض مدع جِئٜ 5) ٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، افئْ ، 51، جمّقظ

 .135ص 

، جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض، افئْٜ 81/55/5310( َٕض جْٚئل جِئٜ 8)

 .302افثٕٜٚٔ، ص 

أو ادًْقي يُ ٍك ؾٔف بٚفًَقبٜ، وٓ (و  افٍَف اإلشالمل ؾ٘ن افرضر إديب 3)

ًٚ ظْد مجٓقر افٍَف اإلشالمل، ويرجع ذفؽ إػ أن  ًٚ مٚفٔ يئ قجٛ لًقيو

 ال   مع ض ًٜٔ افرضر إديب ٕن ض ًٜٔ اف ًقيض ادٚيل وافٌرض مْف ٓ ي

اف ًقيض بٚدٚل يَق  ظذ جز افرضر، وذفؽ ب٘حالل مٚل  ؾ ادٚل افٍٚؿد، 

إلظٚدة احلٚل إػ مٚ ـٕٚٝ ظِٔف، وإزافٜ فِرضر، وفٔس ذفؽ بّ حَؼ   افرضر 

إديب، ـام أن أخذ ادٚل   مَٚبؾ افرضر إديب ٓ ينٍل ؽٔظ ادرضور وٓ 

إير: جمّع ادجروح أو افؼف ادثِق  إػ مٚ ـٕٚٚ ظِٔف. يًقد بف افنًقر

، 511 ، ص 5333افوامٕٚت، فِ ٌدادي، ض ًٜ دار افئال ، مرض ، شْٜ 

  ، 5350ها 5382بدائع افهْٚئع   لرلٔٛ افؼائع، مى ًٜ اجلامفٜٔ، مك 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (321)
 

قجاٛ ؾَد أوعح ٕيٚ  اإلجرا ات اجلزائٔاٜ اجلدياد افهاٚدر بّ

هاحؼ ادرضور    5231/  5/  88ولٚري  :  8ادرشق  ادُِل رؿؿ   / 

ؾجٚ ت  ادىٚف ٜ بٚف ًقيض ظـ إ ار ادٚديٜ وادًْقيٜ اف ل حلَٝ بف4

داـ حلَاف  "مْف بهٌٜٔ ظٚمٜ فِرضر دون حتديد وذفؽ بَقهلٚ: 521ادٚدة 

ماٚ  أن يىٚفاٛ بحَاف اخلاٚص أ -وفقارثف مـ بًده  - ر مـ اجلريّٜ 

                                                                                                                                          

حٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼح افُ ر، ض ًٜ  ّد ظع ، 351، 351، ص 1جا

. ويرى  813، 818، ص 2 ، ض ًٜ دار افٍُر بروت، جا5332ص ٔح شْٜ 

ًٚ، ؾرى  ّد بـ  ًٚ مٚفٔ بًض افٍَٓٚ  أن افرضر إديب يئ قجٛ لًقيو

احلئـ: إٔف نٛ حُقمٜ ظذ اجلٚع بَدر مٚ حلؼ ادرضوب أو ادجروح مـ 

إمل. ويرى أبق يقشػ: أن فِّجْل ظِٔف أن يرجع ظذ اجلٚع بام إٍَٔف مـ 

ًٚ فٌره، ومل ي ؼ فف ثّـ افد وا ، وأجرة إض ٚ ، ـام ؿرر أن مـ أحدث جرح

مى ًٜ أثر، ؾًذ اجلٚع أرش إمل، وهق حُقمٜ ظدل.اد ئقط فِرسخز، 

، 81ض ًٜ دار ادًرؾٜ بروت، جاافئًٚدة، مك، ض ًٜ أوػ، بدون لٚري ، 

، 1ج ،  ّد أمغ بـ ظٚبديـ، حٚصٜٔ رد ادح ٚر ظذ افدر ادخ ٚر،25ص 

 .111 ، ص 5321مى ًٜ مهىٍك احلِ ل، مك، 

وإْٔل أمٔؾ إػ هذا ادذهٛ وأرجحف ٕن ؿقاظد افٍَف اإلشالمل ٓ متْع مـ عامن 

يدخؾ   "افرضر يزال  "و "ٓ  ر وٓ  ار  "افرضر ادًْقي وظّق  ؿٚظدة 

.ًٚ ًٚ أو مًْقي  ؾٔٓٚ ـؾ  ر شقا  ـٚن مٚدي

افؼايًٜ اإلشاالمٜٔ ماـ احلُاؿ باٚف ًقيض وظذ ذفؽ ؾِأس هْاٚ  ماٚ يّْاع   

ًٚ فَٚظدة افرضر يزال، وافًَقبٜ وحدهٚ  ٖ افى ٔٛ لى َٔ ًٚ مـ خى فِّ رضر أدبٔ

 إجرا ات جزائٜٔ. 521ٓ لزيِف. وهبذا أخذ افْيٚ  افئًقدي .  



 

(301)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ٜ ادْيقرة أمٚمٓٚ افدظقى اجلزائٜٔ افًٚمٜ   أي حٚل ـٕٚٝ ظِٔٓٚ  ادحُّ

 ."افدظقى، ح ك فق مل يَ ؾ ضِ ف أثْٚ  اف حَٔؼ
 ًٚ ـااام أن هْااٚ  حُاااًم فااديقان اديااٚمل افئااًقدي أوجااٛ لًقيواا

فنخص ظـ افرضر ؽر ادٚدي افذي حلؼ بف مـ جرا  شجْف دون مزر، 

ًٚ افديٜ اف ل لدؾع فقر ثٜ اد اق  فٔئاٝ   ـاؾ إحاقال ظَقباٜ أو وأيو

ًٚ ظااـ افرضاار ادااٚدي، افااذي أصااٚب افقرثااٜ مااـ جاارا  ؾَاادهؿ  لًقيواا

مقرثٓؿ، بؾ ؿد يُقن هلٚ ضٚبع مًْقي. ؾَد يُقن اد ق  ٓ يدر ظِأٓؿ 

دخاااًل، وٓ يَااد  هلااؿ مئااٚظدة، بااؾ ظااذ افًُااس مااـ ذفااؽ يٍُِٓااؿ 

ٚب افذي ي ئ ٛ افى ٔٛ مكوؾٚت وبذل جٓقد إعٚؾٜٔ ـام   حٚفٜ ادً

بخىلف   وؾٚلف، ومـ ثؿ ؾٕ٘ف يُّـ لزير ذفؽ بٖن مٚ حيهِقن ظِٔف مـ 

 .(5)ديٜ هق ظ ٚرة ظـ لًقيض ظام أصٚهبؿ مـ أمل وحزن بٍَد ظزيز ظِٔٓؿ

 الفزع الجالح
 شـــزّط الطــــزر

إن افٍَف ؿد اش َر ولقالرت أحُٚ  افَوٚ  ظذ أن افرضر افذي 

ًٚ فِّئلق  فٜٔ هق افرضر افنخيص اد ٚذ احلٚل ادحَؼ.يهِح ش  

 أّاًل: أٌ ٓلٌْ الطزر شخصًٔا 
يَهد بٚفرضر افنخيصا: أن يُاقن افناخص ؿاد أصأٛ هباذا 

افرضر   جئّف أو مٚفف أو ذؾف واظ  ٚره. وبذفؽ ؾ٘ن ظْاٚس افرضار 

افنخيص ل ّثؾ   افرضر ادٚس بئاالمٜ اف ادن وافرضار اداٚس بٚفذماٜ 

                                                           

 .500(  د. مٍِح بـ ربًٔٚن افَحىٚع، مرجع شٚبؼ، ص 5)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (321)
 

ادااٚس بٚفؼااف وآظ  ااٚر. ويواأػ افٍَااف افٍرٕزاا  ادٚفٔااٜ، وافرضاار

 .(5)احلديٞ افرضر افذي يهٔٛ افًقاضػ وادنٚظر وإحٚشٔس

وظذ ذفاؽ ؾاال يئا حؼ اف ًاقيض ظاـ افرضار إٓ ماـ أصأٛ 

ًٚ هبذا افرضر، بًّْك أن يُقن ؿد أصٔٛ برضر ٕٚل ماـ شاالمٜ  صخهٔ

 .(8)نٚظرهجئّف أو مـ ذم ف ادٚفٜٔ أو مـ ذؾف أو اظ  ٚره أو م

ًٚ فذفؽ ؿوٝ  ُّٜ افَْض ادكيٜ: باٖن حاؼ ادادظل  "ولى َٔ

اددع   ادىٚف ٜ بٚف ًقيض ظام حلَف مـ  ر أمٚ  ادحُّٜ اجلْٚئٜٔ هاق 

اش ثْٚ  ؿٚس ظذ احلٚفٜ اف ل ي قاؾر ؾٔٓٚ افؼط افاذي ؿهاد ادؼاع أن 

ًٚ ب قاؾره. وهق أن يُقن اددظل بٚحل ؼ اددع هق نًؾ آف جٚ  إفٔف مْقض

.ـاام ؿواٝ (3) "افنخص افذي أصٚبف  ر صخيص م ٚذ مـ اجلريّٜ 

ًٚ بٖن: ادْٚط   صٍٜ اددظل اددع فٔس   وؿقع اجلريّٜ ظِٔف وإٕام  "أيو

 .(2) "هق إحلٚب افرضر افنخيص بف بئ ٛ وؿقع اجلريّٜ 
                                                           

  آجرا ات اجلْٚئٜٔ، رشٚفٜ دـ قراه، ( د/  ّد حٍْل  ّقد: آدظٚ  اد ٚذ 5)

 . 851 ، ص5338مَدمٜ فُِٜٔ احلَقب ، جٚمًٜ افَٚهرة 

 .285( د/  ّد  ّقد شًٔد،مرجع شٚبؼ، ص 8)

جمّقظٜ أحُٚ   ُّاٜ افاَْض افئاْٜ  81/58/5311( َٕض جْٚئل جِئٜ 3)

ب  18فئاْٜ  52320افىًـ رؿؿ  8005/ 2/5، جِئٜ 313افئٚبًٜ رؿؿ 

 .823ص 3ادقشقظٜ احلديثٜ ٕحُٚ   ُّٜ افَْض اجلْٚئل ، جامْنقر   

، 31جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض افئْٜ  51/1/5321( َٕض جْٚئل جِئٜ 2)

 .102، ص 582ب



 

(303)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

وهلذا ؾال يَ ؾ ادظٚ  اددظل بٚحلؼ اددع افذي يىٚفٛ بٚف ًقيض 

 ر حلؼ افٌر مٚ مل يُـ بْٔٓام متثٔؾ ؿٕٚقع.ظـ  

ٜ بٖٕف: ٝ  ُّٜ افَْض افٍرٕئٔ ًٚ فذفؽ ؿو ٓ حيؼ فقـٔؾ  "ولى َٔ

ادرضور أن يىٚفٛ بٚف ًقيض بٚشّف افنخيص ٕن افرضار ؿاد أصاٚب 

مقـِف ٍٕئاف، وٓ ناقز فاف ادىٚف اٜ باٚف ًقيض بٚشاّف إٓ إذا حلَاف ماـ 

 .(5) "اجلريّٜ  ر صخيص 
ؾٔجااٛ أن يُااقن افرضاار ادقجااٛ فِ ًااقيض  ر  وظااذ ذفااؽ

صخيص، بًّْك أن ضٚفٛ اف ًقيض هق ادرضور أصاًل، ؾٔجٛ ظِٔف أن 

ًٚ مـ  ر، ـٚدريوٜ اف ل لهٚب بٚفًَؿ بئا ٛ  يث ٝ مٚ أصٚبف صخهٔ

، ؾاال يَ اؾ (8)خىٖ اجلراح، أو أصخٚص مًْٔاغ باذوا ؿ ـقرثاٜ اد اق 

ٓ إذا ؿد  مـ ادريض ا ٛ اف ًقيض إ ـ فف ظالؿٜ أو ضِ درضور ٍٕئف، أو م

ًٚ، ـااٚدريض  صااٍٜ ؿٕٚقٕٔااٜ ـّااـ يْااقب ظااـ ادااريض ؽاار ادٗهااؾ ؿٕٚقٕاا

 افَٚس.

ًٚ افرضار اداٚدي افاذي يهأٛ  ومـ ؿ ٔؾ افرضر افنخيصا أيوا

 ًٚ ًٚ وواؿًا إبْٚ  وافزوجٜ ٕ ٔجٜ إصٚبٜ إب وافازوج افًٚئاؾ هلاام ذظا

 ٜ ٜ اظ دا  إصٚب ف بًٚه ٜ ٕٚفٝ مـ ؿدرلف ظذ ادجْل ظِٔف   جريّ مئ ديّ

                                                           

 ، وأصٚر إػ:851( د/  ّد حٍْل  ّقد: آدظٚ  اد ٚذ، مرجع شٚبؼ، ص5)

Crim 12-3-1937 dalloz 1937 - 5 - 286. 
، افرضر   ادجٚل افى ل رشٚفٜ مٚجئ ر مَدمٜ فُِٜٔ احلَقب (  ـريّٜ ظ ٚر8)

 .23  ، ص 8055وافًِق  افئٔٚشٜٔ، لٔزي وزو ظٚ  



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (362)
 

ًٚ فذفؽ بٖٕف إذا ـٚن احلُؿ ؿاد إ ٓاك إػ (5)ـئٛ ظٔنف . وؿد ؿٙ لى َٔ

ٜ ادجْل ظِٔف وأوٓده افَك  لًقيض اددظٔغ بٚحلَقب اددٕٜٔ وهؿ زوج

ـ إصٚب ف ٓ مـ جرا  مقلف، ؾٕ٘ف  ـ  ر مٚدي وأديب م ٚذ م ظام حلَٓؿ م

 .(8) ٓ يُقن ؿد أخىٖ   لى ٔؼ افَٕٚقن
وممٚ جتدر اإلصٚرة إفٔف أن إث ٚت افرضر افنخيص افاذي أصاٚب 

اددظل اددع هق مـ ادئاٚئؾ ادقعاقظٜٔ اف ال يئا َؾ ب َاديرهٚ ؿاٚيض 

 ًٚ ادقعقع دوٕام رؿٚبٜ ظِٔف مـ  ُّٜ افاَْض، ضٚداٚ ـاٚن لَاديره شاٚئٌ

ًٚ، ويئ ّد هذا اف َدير مـ مجٚع إدفٜ اف ل لًرض ظِٔف مـ  ظَالً وؿٕٚقٕ

واؿًٚت افدظقى، وافًالؿٜ بغ اد ٓؿ واددظل اددع، ويَع ظٛ  إث ٚت 

  (3)صخهٜٔ افرضر ظذ ظٚلؼ اددظل اددع 

 ثاىًٔا: أٌ ٓلٌْ الطزر مباشزًا:
ٓ يٍُل فَ قل دظاقى ادرضاور ماـ اجلريّاٜ أن يُاقن افرضار 

ًٚ بًّْك أن يهٔٛ افنخص   جئّف أو مٚفف  افذي أصٚبف  راً صخهٔ

                                                           

( مااع مالحيااٜ أن ادؼااع ادكااي ؿكاا اف ًااقيض ظااذ وؾااٚة ادجْاال ظِٔااف 5)

(. د/حئـ صاٚدب ادرصاٍٚوي، افادظقى اددٕٔاٜ أماٚ  ادحاٚـؿ 888/8) 

 .511  ، ص5331اشُْدريٜاجلْٚئٜٔ، ض ًٜ مْنٖة ادًٚرف، 

ب  23افئاْٜ  5812ضًـ رؿاؿ  81/2/5312( َٕض جْٚئل مكي جِئٜ 8)

 .221جمّقظٜ أحُٚ  افَْض فِئْٜ اخلٚمئٜ وافًؼيـ ص 

 .531، 510( د/ حئـ صٚدب ادرصٍٚوي،مرجع شٚبؼ، ص 3)



 

(355)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

ف واظ  ااٚره، وإٕااام ينااسط بٚإلعاٚؾٜ إػ ذفااؽ أن يُااقن افرضاار أو ذؾا

 .(5)م ٚذًا 

ويَهد بٚفرضر اد ٚذ: ذفؽ افرضر افذي ارلا ط بًالؿاٜ شا  ٜٔ 

ًٚ فِئر افًٚدي فألمقر بغ اجلريّٜ وافرضر افْٚر  ظْٓٚ  ٜ وؾَ  . (8)م هِ

ؾٚفرضر اد ٚذ هق مٚ يُقن ٕ ٔجٜ ض ًٜٔٔ فِخىٖ، وهاذا افرضار 

، إذ ٓ يئا ىٔع (3)ذي يُقن بْٔف وبغ اخلىٖ ادْنئ فف ظالؿٜ شا  ٜٔهق اف

ادرضور أن ي قؿٚه ب ذل افًْٚيٜ اف ل ي ذهلٚ افرجؾ افًاٚدي، أماٚ إذا ـاٚن 

بٚش ىٚظ ف أن ي قؿٚه ب ذل افًْٚيٜ اف ل ي ذهلٚ افرجؾ افًٚدي ـٚن افرضار 

وذفؽ ؽر م ٚذ، بًّْك مٚ ٓ يُقن ٕ ٔجٜ فِخىٖ افذي أحدث افرضر 

 .(2)بًٕٚدا  افًالؿٜ افئ  ٜٔ بْٔٓام

                                                           

ًٚ ووجقب أن يُاقن م اٚذًا، هاق أن افرضار يً از 5) ( وافٍرب بغ ـقٕف صخهٔ

ًٚ م ك حلؼ افنخص ٍٕئف، وهق هبذه احلٚفٜ ؿاد يُاقن م اٚذًا، وؿاد  صخهٔ

يُقن ؽر م ٚذ، ؾًٔ ز م ٚذًا إذا ؿٚمٝ صِٜ افئ  ٜٔ اد ٚذة بغ اجلريّاٜ 

وافرضااار، وؽااار م اااٚذ إذا إ ٍاااٝ هاااذه افهاااِٜ، د/ حئاااـ صاااٚدب 

 .510ادرصٍٚوي،مرجع شٚبؼ، ص 

 .513( د/ حئـ صٚدب ادرصٍٚوي،مرجع شٚبؼ، ص 8)

، 5مْهقر ظّر ادًٚيىٜ، ادئلقفٜٔ اددٕٜٔ واجلْٚئٜٔ   آخىٚ  افى ٜٔ،ط(  3)

 .11 ، ص8002جٚمًٜ ٕٚيػ افًربٜٔ فًِِق  إمْٜٔ، افريٚض 

 .32(  ـريّٜ ظ ٚر، مرجع شٚبؼ، ص 2)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (360)
 

وظذ ذفؽ ؾٚفرضر اد ٚذ   ادجٚل افى ل هاق افْ ٔجاٜ احل ّٔاٜ 

وافرضوريٜ فِخىٖ افى ل، ـٖن ي قىف ادريض بئ ٛ مارض مًاد إ َاؾ 

إفٔف بئ ٛ إ ٚل اجلاراح   اختاٚذ آح ٔٚضاٚت وافًْٚياٜ افالزماٜ وؾاؼ 

ٓت أثْٚ  اف دخؾ اجلراحل أصقل افٍـ افى ل، وـذا شَقط إحدى أ

ٛ حدوث أ ار بًد إ ٓٚ  اف دخؾ اجلراحل وظذ هذا إشٚس  إػ جٕٚ

يًد اجلراح مئٗوًٓ ظْدمٚ يس  ادريض ادرًا ؾ ئَط رجاله   حٚؾيٜ 

ٜ لهٔٛ ادريض ولٗذيف وهلذا  (5)ادٚ  افئٚخـ، ؾٔٗدي هذا إػ حروب بٚفٌ

ٛ اف ًق يض مٚ إذا ث  ٝ افًالؿٜ افئ  ٜٔ ؾ٘ن ادريض ادرضور احلؼ   ضِ

 مٚ بغ اخلىٖ افى ل وافرضر ادنُق مْف.

وؿد اش َر افٍَف وافَوٚ  ادكي ظاذ اصاساط افرضار اد اٚذ 

 .(8)فِّرضور 

ًٚ فذفؽ ؿوٝ  ُّٜ افَْض ادكايٜ أن: افرضار افاذي "ولى َٔ

 ًٚ ٛ اف ًقيض أمٚ  ادحٚـؿ اجلْٚئٜٔ نٛ أن يُقن ٕٚصل ًٚ فىِ  يهِح أشٚش

 .(3) "ظـ اجلريّٜ م ٚذة 

                                                           

(   ّد رايس، ادئلقفٜٔ اددٕٜٔ فألض ٚ    عق  افَٕٚقن اجلزائري، دار هقمٜ، 5)

 .823 ، ص 8001اجلزائر 

 .551( د/ شٚمح جٚد: اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص 8)

، ص 85، مْنقر   جمِٜ ادحٚمٚة افئْٜ 83/58/5320( َٕض جْٚئل جِئٜ 3)

131. 



 

(353)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

إصؾ   دظٚوى احلَقب اددٕٜٔ أن لرؾع إػ  "وؿوٝ أيوًٚ بٖن:

ادحٚـؿ اددٕٜٔ وإٕام أبٚح افَٕٚقن اش ثْٚ  رؾًٓٚ إػ ادحُّٜ اجلْٚئٜٔ م ك 

ًٚ ظاـ  ر  ـٕٚٝ لٚبًٜ فِدظقى اجلْٚئٔاٜ، وـاٚن احلاؼ ادادظك باف ٕٚصال

ٚ افدظ ٜ هب ٜ ادرؾقظ ـ اجلريّ قى اجلْٚئٜٔ، بًّْك أن يُقن ضِٛ فِّدظل م

 .(5)"اف ًقيض م ٚذة مـ افًٍؾ اخلٚضئ مقعقع افدظقى اجلْٚئٜٔ 

 ثالجًا: أٌ ٓلٌْ الطزر حمققًا 
ينااسط فِّىٚف ااٜ ب ًااقيض افرضاار افْٚصاائ ظااـ اخلىااٖ افى اال 

 بٚإلعٚؾٜ إػ ـقن افرضر صخيص وم ٚذ، أن يُقن  َؼ افقؿقع.

أن يُقن ؿد وؿع بٚفًٍؾ وؿٝ ويَهد بُقن افرضر  َؼ افقؿقع 

إؿٚمٜ افدظقى ـ حَؼ افقؾٚة   جرائؿ افَ اؾ ؽار افًّادي، وحاقادث 

اإلصااٚبٜ   جاارائؿ اإلصااٚبٜ بهااٍٜ ظٚمااٜ شااقا  أـٕٚااٝ ظّديااٜ أ  ؽاار 

 ظّديٜ، أو إٔف شَٔع ح اًم بٚظ  ٚره ٕ ٔجٜ ٓزمٜ فِجريّٜ.

ويىِؼ ظاذ افرضار افاذي وؿاع بٚفًٍاؾ وؿاٝ حترياؽ افادظقى 

احلٚل وظذ افرضار افاذي شأَع حا اًم بٚفرضار ادئا َ ؾ، وهاق بٚفرضر 

ٚ إػ ادئ َ ؾ ومـ  ٝ آثٚره ـِٓٚ أو بًوٓ افرضر افذي ؿٚ  ش  ف وإن لراخ

                                                           

، جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افاَْض، افئاْٜ 51/1/5311( َٕض جْٚئل جِئٜ 5)

، 582، ب 31، ذات ادجّقظٜ افئْٜ 51/1/5321، جِئٜ 111، ص 52

ب مْنقر  13فئْٜ  51200افىًـ رؿؿ  5330/ 55/5ِئٜ ، ج 102ص 

 . 353ص 3  ادقشقظٜ احلديثٜ ٕحُٚ   ُّٜ افَْض اجلْٚئل، جا



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (362)
 

ؿ ِٔف اإلصٚبٜ بًٚهٜ مئ ديّٜ لُقن ـؾ إ ار ادسل ٜ ظِٔف مل ل حَاؼ 

 . أو إٔف افرضر افذي يْ ير حتََف مئ َ الً (5)بًد فُْٓٚ ش  حَؼ مئ َ اًل 

 .(8)بحُؿ ض ًٜٔ إصٔٚ 

فاذي مل وهق هبذا ادًْك ي ّٔز ظـ افرضر ادح ّؾ، وهق افرضر ا

 .(3)شَٔع أ  ٓيَع وٓ يًرف مٚ إذا ـٚن 

ًٚ وجٛ إث ٚت أن ادريض ـٚن  وظذ ذفؽ ؾُِل يًد افرضر  ََ

فديف إمؾ   افنٍٚ ، وأن افرضر افذي وؿع ـٚن أثْٚ  اف دخؾ اجلراحل، 

ٜ اد ًٚ ـٚن مئ نٍك ظٚ  أو خٚص فْنٚضف، أو ٕ ٔجٜ أو ممٚرش رؾؼ افى ل أي

ٜ افالزمٜ مـ ضرف اجلراح ممٚ أدى إػ شق  افًالج افذي  فًد  بذل افًْٚي

 .(1).ؾ حَؼ افرضر وحِقفف ذط فِحُؿ بٚف ًقيض(2)لَِٚه ادرضور

                                                           

، د/ ظ ااد افاارازب 512( د/ حئااـ صااٚدب ادرصااٍٚوي، مرجااع شااٚبؼ، ص 5)

افئْٓقري: افقشٔط   ذح افَٕٚقن اددع، ٕيريٜ آف ازا ، ادجِاد افثاٚع، 

، د/  ّاد  ّاقد شأًد، مرجاع 5808، 5805ص  5325افى ًٜ افثٚفثٜ 

 .253شٚبؼ، ص 

 .513( د/ رؤف ظ ٔد: م ٚدئ اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ، ص 8)

، د/  ّاد 503( د/ ؾقزيٜ ظ د افئ ٚر: آدظاٚ  اد اٚذ، مرجاع شاٚبؼ، ص 3)

 .253 ّقد شًٔد،مرجع شٚبؼ، ص 

 .32(  ـريّٜ ظ ٚر، مرجع شٚبؼ، ص 2)

 .11ٜ، مرجع شٚبؼ، ص (  مْهقر ظّر ادًٚيى1)
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ًٚ فذفؽ ؾَد ؿوٝ  ُّٜ افَْض ادكيٜ بٖٕف:  يِاز     "ولى َٔ

ًٚ (5) "شٚس اف ًقيض أن يُقن  ًََٚ افرضر افذي يُقن أ . ـام ؿوٝ أيو

يناسط فِحُاؿ باٚف ًقيض ظاـ افرضار اداٚدي أن يُاقن هْاٚ   "بٖٕف: 

 ًٚ  .(8) "إخالل بّهِحٜ مٚفٜٔ فِّرضور، وأن يُقن هذا افرضر  ََ
ٚ افرضر حًٚٓ، وذفؽ    ـ هْٚ  بًض احلٚٓت ٓ ي حَؼ ؾٔٓ وفُ

ثٚره ـِٓٚ أو بًوٓٚ   ادئا َ ؾ، حٚفٜ افرضر افذي ؿٚ  ش  ف ولراخٝ أ

 ومثاااٚل ذفاااؽ افرضااار افالحاااؼ بٚفناااخص ٕ ٔجاااٜ خىاااٖ اجلاااراح، أو 

خىٖ ادئ نٍك بئ ٛ شق  لَديؿ اخلدمٜ افى ٜٔ، إٓ أن ٕ ٚئجاف مل ليٓار 

 . (3)إٓ بًد ؾسة

وظِٔف ؾٚفرضر افذي يئ قجٛ مئلقفٜٔ افى ٔٛ هاق افاذي وؿاع 

احلاٚل وفُْاف  َاؼ افقؿاقع   ؾًاًل، ويِحؼ بف افرضار افاذي مل يَاع   

ادئ َ ؾ، ـحدوث  ر فِنخص ٕ ٔجٜ خىٖ اجلراح، ؽر أن ٕ ٚئجف مل 

                                                           

، 53جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض افئْٜ  8/58/5312( َٕض جْٚئل جِئٜ 5)

ٜ 5028، ص 855ب  ب  13فئْٜ  55128افىًـ رؿؿ  5335/ 2/2، جِئ

 .812ص 3مْنقر   ادقشقظٜ احلديثٜ ٕحُٚ   ُّٜ افَْض اجلْٚئل، جا

، 33ب  ،1جمّقظااٜ أحُااٚ   ُّااٜ افااَْض، افئااْٜ  53/3/5311( َٕااض 8)

ٜ  8131افىًـ رؿؿ  5321/ 80/50، جِئٜ 321ص ب مْنقر    11فئْ

 .811ص 3ادقشقظٜ احلديثٜ ٕحُٚ   ُّٜ افَْض اجلْٚئل ،جا

 .33(  ـريّٜ ظ ٚر، مرجع شٚبؼ، ص 3)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (361)
 

ليٓر إٓ بًد ؾسة، ؾٓذا افْقع مـ افرضر يً ز   حُؿ افرضر ادحَؼ، 

 يرلٛ ادئٗوفٜٔ واف ًقيض.

وي  غ أـثر افرضر ادئ َ ع   افًِّٔٚت اجلراحٜٔ اف ل ل ىِاٛ 

ل صٓقر فِ ٖـد مـ ٕجٚح افًِّٜٔ مـ ؾنِٓٚ وطٓقر بًد اف دخؾ اجلراح

 .(5)آثٚرهٚ

أظىاك وؿد ٕص افَٕٚقن اددع ادكاي ظاذ افرضار ادئا َ ع و

شااِىٜ فَِااٚيض   لَاادير اف ًااقيض ظااـ افرضاار افااذي ؿااد يسلااٛ   

ادئ َ ؾ، وذفؽ بٚفئامح فِّرضور ادىٚفٛ بٚف ًقيض خالل مدة مًْٜٔ 

 "مْف واف ال لاْص ظاذ إٔاف:  510  ادٚدة بٚفْير مـ جديد   اف َدير، 
 ًٚ يَاادر افَااٚيض ماادى اف ًااقيض ظااـ افرضاار افااذي حلااؼ ادرضااور ض َاا

ًٚ   ذفاؽ افياروف ادالبئاٜ، ؾا٘ن مل  888، 885ٕحُٚ  ادٚدلغ  مراظٔ

ًٚ ؾِاف أن حيا ٍظ  ًٚ  ٚئٔا ي ٔرس وؿٝ احلُؿ أن يًغ مدى اف ًاقيض لًْٔٔا

ٜ ب٘ظٚدة افْير   اف َدير فِّرضور بٚحلؼ   أن يىٚفٛ خالل م  ."دة مًْٔ
وإػ جٕٚٛ افرضر ادئ َ ع ادقجٛ فِ ًقيض هْٚ   ر آخار 

ينااس  مًااف   َٕىااٜ واحاادة هاال أن ـال ااٚ مل ي حَااؼ بًااد   افقؿااٝ 

،ؽر إٔاف ٓ يًىال فِّاريض احلاؼ   (3)، وهق افرضر آح اميل(8)احلٚ 

                                                           

 .521(  ادرجع افئٚبؼ، ص 5)

 .813(   ّد رايس، مرجع شٚبؼ، ص 8)

ح ّؾ وآح اميل، أن افرضر ادئ َ ؾ (  وافٍرب بغ افرضر ادئ َ ع وافرضر اد3)

 َؼ افقؿقع فذا يئ قجٛ اف ًقيض، أمٚ افرضر ادح ّؾ ؾِٓق ؽر  َؼ ؿد 
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ًٚ، ؾقؿقظف اف ًقيض ٕٕف ؿد يَع وؿد ٓ يَع وإن وؿع اظ  ز  راً مئ َ ِٔ

  ادئ َ ؾ ؽر أـٔد، وهق يَق  ظذ وهؿ واؾساض ٓ أشٚس فف، وٕن 

ٜ ٓ ل ْك ظذ آؾساض، فذفؽ ي َك افرضر آح اميل ٓ  إحُٚ  افَوٚئٔ

 يًقض ظْف إٓ إذا وؿع ؾًاًل.

ؾئااقف يٍاا ح ادجااٚل فُااؾ صااخص،  ٕٕااف فااق ُأخااذ بٌاار ذفااؽ

ٜ ادريض افذي يرى إٔف حي ّؾ أن يهٚب برضر مٚ   ادئ َ ؾ مـ  وخٚص

ٖ إػ افَوٚ  فِّىٚف ٜ بٚف ًقيض، وهذا مـ  جرا  اف دخؾ افى ل، بٖن يِج

ًٚ ظذ ظّؾ افى ٔٛ  .(5)صٖٕف أن يٗثر شِ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          

يَع وؿد ٓ يَع، وبٚف ٚيل ٓ يًقض ظْف، إٓ إذا وؿع ؾًالً، َٕالً ظـ ـريّٜ 

 .31ظ ٚر، مرجع شٚبؼ، ص 

 .31(  ـريّٜ ظ ٚر، مرجع شٚبؼ، ص 5)



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (361)
 

 املطل  الجاىٕ
 تْافز عالق٘ الضببٔ٘ بني اخلطأ الطيب ّالطزر

ـ افى ٔااٛ ف حَااؼ ادئاالقفٜٔ افى ٔااٜ وجااقد خىااٖ ماا ٓ يٍُاال

وحهقل  ر فِّريض، وإٕام نٛ بٚإلعٚؾٜ فذفؽ أن لَق  بغ اخلىٖ 

ًٚ (5)افى ل وهذا افرضر ظالؿٜ ش  ٜٔ م ٚذة . بًّْك أن يُقن افرضر ٕٚصل

ًٚ فِئاار افى ًٔاال  َٚ ظْااف وؾَاا ظااـ هااذا اخلىااٖ م ااٚذة. بااٖن يُااقن ٕٚصاال

 .(8)فألمقر

                                                           

ٜ بغ اجلريّٜ وافرضر إٕام هق ذط ٓخ هٚص ادحُّاٜ ( لقاؾر ظالؿٜ افئ  5ٔ)

اجلْٚئٜٔ بْير دظقى اف ًقيض اددٕٜٔ اف ل يرؾًٓٚ ادرضاور شاقا  م اٚذة أو 

ظـ ضريؼ اف دخؾ   دظقى جْٚئٔاٜ مْياقرة أماٚ  افَواٚ  اجلْاٚئل، وفأس 

ًٚ دىِؼ اف ًقيض ظـ  ر اجلريّٜ، وفذا ؾال يُاقن أماٚ  ادرضاور إذا  ذض

إٓ  -بٖن إ ٍٝ ظالؿٜ افئ  ٜٔ بغ اجلريّٜ وافرضر  -ر ؽر م ٚذ ـٚن افرض

أن يِجٖ إػ افَوٚ  اددع، د/ ؾقزياٜ ظ اد افئا ٚر، آدظاٚ  اد اٚذ، مرجاع 

ٜ 500شٚبؼ، ص  جمّقظٜ أحُٚ   51/3/5313، وإير: َٕض جْٚئل جِئ

افىًاـ  8005/ 2/5، جِئٜ 312، ص 511، رؿؿ 58 ُّٜ افَْض س 

ب مْنقر   ادقشقظٜ احلديثٜ ٕحُٚ   ُّٜ افَْض  18فئْٜ  52320رؿؿ 

 .823ص 3اجلْٚئل، جا

ـ صٚدب ادرصٍٚوي،مرجع شٚبؼ، ص 8) ، د/ شٚمح جٚد، 510، 515( د/ حئ

 .551اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ، مرجع شٚبؼ، ص 
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ـ هْٚ  ظال ٚ مل لُ ٟ ظـ خىٖ م ـ لهقر  ر ٕٚل ؿٜ ش  ٜٔ ؾال يُّ

جتًؾ اخلىٖ ظِاٜ افرضار وشا ٛ وؿقظاف، ؾّْاٚط ادئاٗوفٜٔ وجقهرهاٚ 

 افرابىٜ افئ  ٜٔ.

ولًد افًالؿٜ افئ  ٜٔ ظْكا ؿٚئاًم بذالف مئ َؾ ظاـ اخلىا4ٖ ؾَاد 

يَع اخلىٖ مـ افى ٔٛ وفُـ ٓ يُقن هق افئ ٛ ؾٔام أصٚب ادريض مـ 

ثؿ أصٔٛ ادريض أ ار ـام فق أ ؾ افى ٔٛ   إجرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ 

بٖزمٜ ؿِ ٜٔ حٚدة ٓ لرجع إػ خىاٖ افى ٔاٛ أدت إػ وؾٚلاف، ـاذفؽ ؿاد 

ٜ افًالج افذي وصٍف افى ٔٛ فف دون وؿقع أي خىٖ  يّقت ادريض ٕ ٔج

 .(5)مـ جٕٚٛ افى ٔٛ

ؾًالؿٜ افئ  ٜٔ بغ ؾًؾ افى ٔاٛ ادخاٚفػ ٕصاقل مْٓاٜ افىاٛ 

ٗوفٔ ف، ؾَاد يْا ٟ وافرضر افذي حلؼ بٚدريض أمر  وري ًَٕٓٚد مئ

افرضر م ٚذة مـ ؾًؾ افى ٔٛ، ـام فق ؿٚ  افى ٔٛ بخِع افئـ افئأِؿ 

ـ ادريض، وؿد يْ ٟ افرضر بئ ٛ ؾًؾ شِ ل مـ افى ٔٛ، ـام فق  ًٓ م بد

ام ْع افى ٔٛ ظـ إشًٚف مهٚب ـٚن ب٘مُٕٚف مًٚجل اف ؾ ئا ٛ ام ْاٚع 

 افى ٔٛ   وؾٚة ادهٚب.

                                                           

(  أمحد حئـ احلٔٚرى، ادئلقفٜٔ اددٕٜٔ فِى ٔٛ   عق  افَٕٚقن آردع 5)

 ، 8002ظٚ   8َٕٚقع اجلزائري، دار افثَٚؾٜ فِْؼ واف قزيع، طوافْيٚ  اف

 .531ص 



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (302)
 

ٛ م ٚذًا فِرض ًٚ وشقا  أـٚن افى ٔ ر افذي حلؼ بٚدريض أ  م ئ  

ؾٔف ؾٕ٘ف يئٖل ظـ ذفؽ، إٓ إذا أث ٝ إًدا  ظالؿاٜ افئا  ٜٔ باغ لكاؾف 

وافرضر افذي حلؼ بٚدريض ـاٖن يث اٝ أن ذفاؽ افرضار يرجاع إػ ؿاقة 

ؿٚهرة أو خىٖ ادريض ٍٕئف، أو خىٖ افٌر. ظذ أن إث ٚت ظالؿٜ افئ  ٜٔ 

افى ال خٚصاٜ إذا أخاذٕٚ بًااغ  أو ٍٕٔٓاٚ ماـ أصاًٛ إماقر   ادجاٚل

 آظ  ٚر أن ادريض فديف اش ًداد شٚبؼ فإلصٚبٜ بٚفرضر.

وفذفؽ يًقل ـثرًا ظذ رأي اخلزة افى ٔاٜ فِ حَاؼ ماـ افئا ٛ 

احلََٔل فِرضر افذي حلؼ باٚدريض، وماع ذفاؽ ؾا٘ن ظالؿاٜ افئا  ٜٔ ٓ 

ينؽ   وجقدهٚ باغ لكاف افى ٔاٛ وافرضار افاذي حلاؼ باٚدريض، 

ٚ ي ئا ٛ ؾًاؾ افى ٔااٛ   إحاداث افرضار م اٚذة ودون لاادخؾ ظْادم

 .(5)ظقامؾ أخرى

ؾًٍااؾ افى ٔااٛ ؿااد يِحااؼ افرضاار بااٚدريض إمااٚ م ااٚذة، وإمااٚ 

واد ئ ٛ هق  "بٖٕف هق افذي حيهؾ إثر بًٍِف"بٚف ئ ٛ، ويًرف اد ٚذ 

. ؾّثاٚل احلٚفاٜ (8)"افذي يًٍؾ مٚ يٗدي إػ حٚدثٜ وٓ ي ٚذهاٚ م اٚذة"

أن يَااق  افى ٔااٛ بٚش لهااٚل افًوااق افئاأِؿ باادًٓ مااـ افًوااق  إوػ

ًٚ ؽار  اف ٚفػ، ومثٚل احلٚفاٜ افثٕٚٔاٜ أن يهاػ افى ٔاٛ فِّاريض ظالجا

مْٚشٛ حلٚف ف، ؾٔ قىف ظذ إثر ذفؽ أو ام ْٚع افى ٔٛ ظـ إَٕٚذ أو مد يد 

                                                           

 .503(  د. مٍِح بـ ربًٔٚن افَحىٚع، مرجع شٚبؼ، ص 5)

 .522و ص 528(  أمحد حئـ احلٔٚري، مرجع شٚبؼ ص 8)
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ٚ أحدث افرضر  افًقن فنخص مهٚب ؾامت فًد  اشًٚؾف، ؾٚد ٚذ هق م

ؾًاؾ افى ٔاٛ وافْ ٔجاٜ، أماٚ اف ئا ٛ ؾٓاق ماٚ أحادث دون وشٚضٜ بغ 

 . (5)افرضر ٓ بذالف، بؾ بقاشىٜ ؽره

إذًا ؾٚفٍرب بغ اد ٚذة واف ئ ٛ يُّـ   درجاٜ وؿاقة افًالؿاٜ 

افئ  ٜٔ، أي بغ ـاؾ مآْام وافرضار احلٚصاؾ، ؾا٘ذا ـٕٚاٝ افًالؿاٜ ؽار 

ًٚ وظِٔا ف يُّاـ م ٚذة بًّْك أن ي خِِٓٚ ؾًؾ آخار ـاٚن اإل ار لئا  

افَقل أن ٕئ ٜ افرضر إػ اد ٚذ أؿقى وأوعح مـ ٕئا  ف إػ اد ئا ٛ، 

ًٚ مْٓٚ  ٜ اف ل لَق  بغ ؾًؾ اد ئ ٛ وافرضر أؿؾ وعقح وأن رابىٜ افئ  ٔ

 .(8)بغ ؾًؾ اد ٚذ وافرضر

و  حٚفٜ لًدد إض ٚ  أو اصسا  افى ٔٛ مع بًض مئٚظديف   

ِٓؿ م ٚذيـ، أو مجًٔٓؿ م ئ  غ   إحلٚب افرضر بٚدريض، ؾ٘ذا ـٕٚقا ـ

                                                           

(  ظ د افَٚدر ظقدة، اف ؼيع اجلْٚئل اإلشالمل مَٚرٕٚ بٚفَٕٚقن افقعًل ض ًٜ 5)

 .215، ص 5، ج  5313دار افساث 

(ؽر إْٔٚ ٕرى مع اف ًض أن مٚ ورد مـ َٕٚش حقل افًالؿٜ افئ  ٜٔ وؿق ٚ أو 8)

وعقحٓٚ، ٕخذهٚ مًٔٚر فِ ٍرؿٜ بغ اد ٚذ واد ئ ٛ، مًٔٚر ؽر دؿٔؼ 

ومزر ذفؽ أن افئ  ٜٔ بغ افًٍؾ وافرضر هل اف ل ل غ إذا ـٚن افرضر يْئٛ 

ٚ أ  عًٍٓٚ، ؾٓل إمٚ أن لُقن وإمٚ أن إػ افٍٚظؾ أ  ٓ، بٌض افْير ظـ ؿق 

لًْد  و  إًدامٓٚ ٓ لَٚ  ادئٗوفٜٔ، إير   ذفؽ افنٔ  ظذ اخلٍٔػ، 

 .22مرجع شٚبؼ، ص 
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ًٚ ظاـ افرضار افاذي حلاؼ  إحداث افرضر، ؾٍل هذه احلٚفٜ يئاٖفقن مجًٔا

 بٚدريض، ـاًل بَّدار مئٚ ٜ خىلف   حتَٔؼ افْ ٔجٜ.

ولَدير لقاؾر ظالؿٜ افئ  ٜٔ بغ خىٖ افى ٔٛ وافرضر افذي حلؼ 

ؿاٚيض بٚدريض هاق ماـ ادئاٚئؾ ادقعاقظٜٔ اف ال خيا ص ويئا َؾ هباٚ 

. و  هاذا لَاقل (5)ادقعقع دون اخلوقع   ذفؽ فرؿٚبٜ  ُّٜ افَْض

ًٚ  " ُّٜ افاَْض أن:  لَادير اخلىاٖ ادئا قجٛ دئالقفٜٔ مرلُ اف جْٚئٔا

ٜ افئ  ٜٔ بغ  ٜ اخلىٖ. ولَدير لقاؾر رابى ومدًٕٔٚ   جريّ ل افَ ؾ واإلصٚب

ٍهاؾ ؾٔٓاٚ اخلىٖ وافرضر أو ظد  لقاؾرهٚ مـ ادئٚئؾ ادقعقظٜٔ اف ل ل

ًٚ مئ ْدًا إػ أدفٜ مَ قفٜ   ُّٜ ادقعقع بٌر مًَٛ مٚدا  لَديرهٚ شٚئٌ

 .(8)"وهلٚ أصِٓٚ   إوراب
ويٍُل ف قاؾر رابىٜ افئ  ٜٔ بغ خىٖ ادا ٓؿ وافرضار افقاؿاع أن 

لئ خِص ادحُّٜ مـ وؿٚئع افدظقى إٔف فقٓ اخلىٖ ادرلُاٛ داٚ وؿاع 

 .(3)افرضر 

                                                           

 .518( د/ حئـ صٚدب ادرصٍٚوي،مرجع شٚبؼ، ص 5)

، 31جمّقظٜ أحُٚ   ُّٜ افَْض افئْٜ  35/3/5321( َٕض جْٚئل جِئٜ 8)

، 35، ب 38ذات ادجّقظٜ افئْٜ  8/3/5325، وجِئٜ 102، ص 21ب 

 .531ص 

، ص 55، ب30جمّقظٜ أحُاٚ   ُّاٜ افاَْض، س  55/5/5313 ( َٕض3)

15. 
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 اخلامت٘
ٖ افى ل بٍوؾ اهلل  ٜ مقعقع اخلى ـ دراش ش حٕٚف ولًٚػ إ ٓٔٝ م

  عق  أحُٚ  افَٕٚقن ادكي وافْيٚ  افئًقدي. وؿد لْٚوفٝ   هذا 

اف حٞ افًّؾ افى ل وعقابط إبٚح ف   اد حٞ اف ّٓٔدي. ثؿ حتادثٝ 

ظـ مٚهٔاٜ اخلىاٖ افى ال: ؾ ْٔاٝ لًريٍاف، وصاقره اف ال حادد ٚ اداٚدة 

( ماـ ٕياٚ  مزاوفاٜ ادٓاـ 81كايقادٚدة )مـ ؿٕٚقن افًَقباٚت اد832

ه، وأن افى ٔٛ ادخىئ هق افذي 5281افهحٜٔ افئًقدي افهٚدر شْٜ 

ٜ وظد  احسازه أو ب٘ ٚل أو ظد  مراظٚة إصقل افى ٜٔ    لئ ٛ برظقٕ

وؾٚة ادريض أو إصٚب ف برضار.وبْٔٝ ادًٔاٚر افاذي يَاٚس ظِٔاف اخلىاٖ 

ٛ ادً ٚ د افذي يقجد   ٍٕس افيروف اخلٚرجٜٔ افى ل، وإٔف مًٔٚر افى ٔ

اف ل أحىٝ بٚفى ٔٛ ادخىئ، وإٔف فُل يئٖل افى ٔاٛ ناٛ أن يئاٍر 

اخلىٖ افى ل ظـ ٕ ٔجٜ يًٚؿٛ ظِٔٓٚ افَٕٚقن، ل ّثؾ   وؾٚة ادريض، أو 

 ادئٚس بجئده، وأن لرل ط  هذه افْ ٔجٜ بٚخلىٖ بًالؿٜ ش  ٜٔ.

ٝ فْىٚب ولى َٔٚت اخلىٖ افى ل  ًٚ، ـٚخلىٖ ـام لىرؿ إـثر صٔقظ

ٖ   اف خدير، واخلىٖ    ٖ   افًالج واد ٚبًٜ، واخلى   اف نخٔص، واخلى

اجلراحٜ   افٍهؾ إول. ثؿ لًرعاٝ فِّئالقفٜٔ اجلْٚئٔاٜ ظاـ اخلىاٖ 

افى ل، م ْٔٚ مٚهٔ ٓٚ وض ًٔ ٓٚ افَٕٚقٕٜٔ، وذوضٓاٚ.   افٍهاؾ افثاٚع. 

الٍٚؿٚ   اجلِّاٜ باغ افَإٚقن  ول غ يل  مـ خالل هذه افدراشٜ أن هْٚ 

 ادكي وافْيٚ  افئًقدي   مقعقظٚت اف حٞ. 
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وؿد إ ٓٔاٝ ماـ هاذا اف حاٞ إػ ظادة ٕ اٚئٟ ولقصأٚت وهال 

 ـٚف ٚيل:

 أّاًل: ىتائج البخح:
أن رشااٚفٜ افى ٔااٛ رشااٚفٜ شااٚم4ٜٔ فُق ااٚ ل ًِااؼ بحٔااٚة  -

4ٜٕٔ اإلٕئٚن وشالم ف افنخهٜٔ، وأن مْٜٓ افىاٛ ماـ أهاؿ ادْٓٚإلٕئاٚ

ًٚ، ولئاا قجٛ  ًٚ وؿٕٚقٕٔاا ًٚ أخالؿٔاا فُق ااٚ لٍاارض ظااذ افى ٔااٛ واج اا

افَٔااٚ  بٖؿلاا اجلٓااقد، وبااذل افًْٚيااٜ افالزمااٜ دًٚجلااٜ ادااريض،   ظِٔااف

 واحلٍٚظ ظذ صحٜ اإلٕئٚن اجلئديٜ وافٍْئٜٔ.

أن افًّؾ افى ل ظ اٚرة ظاـ  ـاؾ ٕناٚط يارد ظاذ جئاؿ  -

ع إصقل افًِّٜٔ وافَقاظد اإلٕئٚن أو ٍٕئف، وي ٍؼ   ض ًٔ ف وـٍٔٔ ف م

ًٚ   ظِؿ افىٛ،وهق ينّؾ مجٔع مراحِف مـ  ًٚ وظِّٔ ٚ ٕيري اد ًٚرف ظِٔٓ

 ؾحص ولنخٔص وظالج.
أن اف زامٚفى ٔااٛ جتااٚه مريوااف يُااقن ب ااذل ظْٚيااٜ وؾااؼ  -

ادًٚير وإصقل ادْٜٓٔ اد ًٚرف ظِٔٓٚ. ؾ٘ذا ؿك  بذل افًْٚيٜ ادىِقبٜ 

ّْ ٚحلٔىاٜ و احلاذر   ذفاؽ أو أبادى جٓااًل مْف، أو أخىاٖ أو أ اؾ أو جت

بٚحلَٚئؼ افًِّٜٔ ادئ َرة و إصقل افٍْٜٔ ادىِقبٜ، جتٛ مئاٚ ف ف ظاـ 

 افرضر افذي ش  ف فِّريض.

أن أشٚس إبٚحٜ ظّؾ افى ٔٛ   افَٔاٚ  بإٚظامل افى ٔاٜ  -

واجلراحٜٔ اف ل نرهيٚ ظذ أجئٚ  ادرا يُّـ   افرخهٜ ادخقفٜ فاف 
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ًٚ بّ ًٚ فِؼوط واإلجرا ات ادْهقص ظِٔٓٚ ؿٕٚقٕ زاوفٜ مْٜٓ افىٛ وؾَ

  افَقإغ ادْيّٜ دزاوفٜ مْٜٓ افىٛ واجلراح4ٜؾٔنسط إلبٚحٜ افًّؾ 

ًٚ بّزاوفاٜ مْٓاٜ  ًٚ فاف ؿٕٚقٕا افى ل واجلراحل، أن يُقن مـ أجراه مرخه

 افىٛ واجلراحٜ.  

إجاارا   -  ؽاار حٚفااٜ افرضااورة  –ٓ نااقز فِى ٔااٛ  -

 ل فِّريض أوظالجف دون مقاؾَٜ) م ْٜٔ ظذ ادًرؾٜ ( ماـ افٍحص افى

ًٚ إذا دُٔـ ادريض أهاًل فذفؽ.  ادريض أو مـ يْقب ظْف ؿٕٚقٕ

ٛ أن يُقن اف دخؾ افى ل أو اجلراحل بَهد افًالج،  - ن

ٜ ادريض افهحٜٔ، أي ختِٔهف مـ ادرض وختٍٔػ آٓمف أو  وحتئغ حٚف

 ظالجف.

بااٖن يُااقن مااٚ نريااف  أن إبٚحااٜ ظّااؾ افى ٔااٛ مؼااوضٜ -

ًٚ فألصااقل افًِّٔااٜ ادَااررة، ؾاا٘ذا أؾاارط   إل ااٚع هااذه إصااقل  مىٚبَاا

أوخٚفٍٓٚ حَٝ ظِٔف ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ بحئٛ لًّده افًٍؾ وٕ ٔج ف أو 

 لَهره وظد  حترزه   أدا  ظِّف.

ٜ أو خروج افى ٔٛ   شِقـف  - أن اخلىٖ افى ل يًْل: اٚفٍ

اف ال يَيضا هباٚ افًِاؿ ، أو اد ًٚرؾًِٔٓاٚ  ظذ افَقاظد وإصقل افى ٜٔ

ًٚ وؿٝ لٍْٔاذه افًّاؾ افى ال أو إخالفاف بقاج اٚت احلٔىاٜ  ًٚ وظِّٔ ٕيري

ٜ اف ل يٍرعٓٚ افَٕٚقن وواج ٚت ادْٜٓ ظذ افى ٔٛ ، م ك  واحلذروافَٔي

ًٚ ظِٔاف أن  لرلٛ ظذ ؾًِف  ر بٚدريض،   حغ ـاٚن   ؿدرلاف وواج ا
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ًٚ وحذراً   لك ؾف ح ك ٓ يرضبف. ويَٚس مئُِف ظذ مئِؽ يُقن يَي

ض ٔٛ مـ ٍٕس ؾل ف وختههف ويَٚرن بف إذا مٚ وجدت ٍٕاس افياروف 

 اخلٚرجٜٔ ادحٔىٜ بٚفى ٔٛ ادخىئ.

إن لًرض ادريض إػ ؾَدان ؾرصٜ افنٍٚ  بئ ٛ لَهر  -

ٛ أو إ ٚفف وظد  اش خدامف فِقشٚئؾ اف ل لٍرعٓٚ أصقل وؿقاظد  افى ٔ

ًٚ لًَْد بف مئلقفٜٔ افى ٔٛ.مْٜٓ افىٛ ينُؾ خى  ٖ ؾْٔ

أن آجتٚه احلديٞ يرى بٖن افى ٔاٛ يئاٖل ظاـ أخىٚئاف  -

ًٚ ـٕٚٝ درج ٓٚ، وذفؽ دون لٍرؿاٜ باغ اخلىاٖ اجلئأؿ واخلىاٖ  ادْٜٓٔ أي

 افٔئر.

ٖ افى ل ادقجٛ فِّئلقفٜٔ ل ّثؾ ؾٔٚإل ٚل  - أن صقر اخلى

رات وافِاقائح وافرظقٕٜ وظد  آحساز وظد  مراظٚة افَاقإغ وافَارا

 وإٕيّٜ. وٓ ينسط فِّئٚ فٜ وجقد ـٚؾٜ افهقر بؾ يٍُل أحدهٚ.

أن ادًٔٚر افذي ظذ أشٚشف يَٚس خىاٖ افى ٔاٛ وافاذي  -

اش َر ظِٔف افَوٚ    حتديد مئلقفٜٔ افى ٔاٛ يرلُاز ظاذ ثالثاٜ أشاس  

 وهل:

ـ ٍٕس  ٛ آخر م ٛ ظذ عق  شِق  ض ٔ ًٓ : لَدير شِق  افى ٔ أو

ٚر خىٖ افى ٔٛ افًٚ  خي ِػ ظـ افىٔٛ إخهٚئل وظـ ادئ قى ؾًّٔ

 افى ٔٛ ادَٔؿ.
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ًٚ: افيااروف اخلٚرجٔااٜ اف اال حتاأط بٚفًّااؾ افى اال لااقؾر  ثٕٚٔاا

اإلمُٕٚٔٚت مـ ظدمف )افقحدة افرئٍٜ خت ِػ ظـ افًٔاٚدة افى ٔاٜ وهال 

ـذفؽ خت ِػ ظـ ادئ نٍك افًٚ  ادجٓز( ومدى وجقب اف دخؾ افى ل 

 افرسيع.

ًٚ: مد ى الٍٚب افًّؾ افى ل مع لَٚفٔد مْٜٓ افىٛ وأخالؿٔٚ ٚ ثٚفث

 وأصقهلٚ افًِّٜٔ افثٚب ٜ وادئ َرة واد ًٚرف ظِٔٓٚ فدى مجٔع إض ٚ .

أن إث ااٚت اخلىااٖ افى اال يَااع ظااذ ظااٚلؼ ادااريض، ؾًااذ  -

ادريض افذي يدظل افرضر جرا  ظّؾ افى ٔٛ إؿٚمٜ افدفٔؾ ظذ إ اٚل 

ادئ َرة   مْٜٓ افىاٛ، أي أن شاِق   افى ٔٛ أو إحراؾف ظـ إصقل

ـ ٍٕس مئ قاه افقطٍٔل، مع  ًٚ فئِق  ض ٔٛ ممٚثؾ م ـ مىٚبَ ٛ مل يُ افى ٔ

 إخذ   آظ  ٚر افيروف اخلٚرجٜٔ ادحٔىٜ بف.

نااٛ ظااذ افى ٔااٛ أن يٍحااص ادااريض ؿ ااؾ لنااخٔص  -

حٚف ااف، وأن ي ااذل افًْٚيااٜ افالزمااٜ   ذفااؽ، وظِٔااف أن يئاا ًغ بااآرا  

ٚ اف نخٔص، ـام فف أن يٖخذ بُٚؾٜ إخهٚئٔ ٜ يدب ظِٔف ؾٔٓ غ   ـؾ حٚف

افىرب افًِّٜٔ فٍِحص ـ٘جرا  اف حٚفٔؾ، واف هقير بٕٚصاًٜ، وذفاؽ 

بٌٜٔ إحٚضٜ ظِّف بٚفوامٕٚت افالزمٜ اف ل متُْاف ماـ إبادا  رأياف بناُؾ 

أؿرب إػ افهقاب. ؾ٘ذا أ ؾ افى ٔٛ   ذفؽ ولرسع   لُاقيـ رأياف، 

 إ ار ادسل ٜ ظذ خىلف   اف نخٔص.  ؾٕ٘ف يئٖل ظـ
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ٓ نااقز فِى ٔااٛ لى ٔااؼ ضريَااٜ جدياادة فِ نااخٔص أو  -

افًالج إذا مل يُـ ؿد اـ ّؾ اخ  ٚرهاٚ بٕٚشاِقب افًِّال وإخالؿال 

افئاأِؿ وٕؼاات   ادجااالت افى ٔااٜ ادً ّاادة وث  ااٝ صااالحٔ ٓٚ ولااؿ 

ف أيواٚ أن افسخٔص هبٚ مـ اجلٓاٚت افهاحٜٔ ادخ هاٜ. ـاام ٓ ناقز فا

 يْئٛ فٍْئف دون وجف حؼ أي ـنػ ظِّل أو يدظك إٍراده بف.

ُيئٖل افى ٔٛ ـِام ارلُٛ   اف نخٔص خىاٖ يادل ظاذ  -

ـ ثؿ ؾَد مٔز افَوٚ  اجلْٚئل بغ  ٜ فِىٛ. وم جٓؾ واعح بٚد ٚدئ إوفٔ

اف نخٔص ادًَد وهاذا ٓ يناُؾ خىاٖ يثار مئاٗوفٜٔ افى ٔاٛ، وباغ 

 ئ قجٛ اخلىٖ ؾٔف مئٚ فٜ افى ٔٛ.اف نخٔص افقاعح افذي ي

 فألصاقل مراظٚلاف حاٚل   افى ٔاٛ جتٚه ادئٗوفٜٔ لْ ٍل -

اف ناخٔص،    افالزمٜ افًْٚيٜ مع بذل ظِٔٓٚ، اد ًٚرف وافى ٜٔ افًِّٜٔ

 اف ٕٔٚٚت افُٚؾٜٔ ادريض إظىٚ  ظد  إػ راجًًٚ  اف نخٔص خىٖ ـٚن وإذا

 لئٚظد اف ل حلَٚئؼا وإخٍٚ  ادرض، ذفؽ مرعف، وأظراض ظـ فِى ٔٛ

   ادئاٗوفٜٔ لْ ٍال بُؾ يرسوشٓقفٜ. ـام احلٚفٜ لنخٔص ظذ افى ٔٛ

 مـ مٚحيدده فف إل ٚع  ورة إػ ذويف أو ادريض لْ ٔف افى ٔ ٛ اف زا  حٚل

مراظٚ اٚ  ظد  ظذ لسلٛ ؿد اف ل افْ ٚئٟ خىقرة ممـ حتذيره و لًِٔامت

 وآثٚره. أو اجلراحل افًالجل افقعع ذح بًد

أن افى ٔٛ فف حرياٜ اف كاف وؾاؼ مٓٚرلاف وجتٚرباف،    -

ًٚ ظاذ  اخ ٔٚر افًالج وافىريَٜ ادْٚش ٜ، ذيىٜ أن يُقن ـاؾ ذفاؽ م ْٔا
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ًٚ هبٚ، ؾٓق ؽر مِز  ب٘ل ٚع آرا  افٌٚف ٔاٜ ماـ إض اٚ ،  أشس ظِّٜٔ مًسؾ

وٓ يئٖل ظـ افىريَٜ اف ل يًٚفٟ هبٚ مريوف، ماٚدا  إٔاف ؿادر أ اٚ أـثار 

 حلٚفٜ ادريض.مالئّٜ 

إٔف يْ ٌل ظذ افى ٔٛ ظْد وصٍف فًِالج أن يراظل شاـ  -

ادريض، ودرجٜ مَٚوم ف ومدى حتِّف فِّقاد اف ل شا ًىل إفٔاف4 وفاذا 

ؾٔئٖل افى ٔاٛ، افاذي يهاػ افًاالج بىريَاٜ ظناقائٜٔ وجماردة، دون 

إخذ بًغ آظ  ٚر حٚفٜ ادريض، مـ حٔٞ مراظٚة بْٔ ف وؿقة مَٚوم ف 

  امفف فِّقاد افُٔامويٜ اف ل حيقهيٚ افدوا .ودرجٜ اح

نٛ ظذ افى ٔٛ م ٚبًٜ حٚفاٜ اداريض واإلذاف ظِٔاف  -

ٜ افى 4ٜٔ ول حَؼ وـٚن  افًالج   اخىٖ إذا مئٗوفٔ ف بًد إظىٚئف افقصٍ

 ادريض. حٚفٜ ظذ واإلذاف اد ٚبًٜ   افَْص راجع ذفؽ
ر ي ًغ ظذ أخهٚئل اف خدير ؾحص ادريض ؿ ؾ اف خدي -

دًرؾٜ حٚفٜ ؿِ ف، ومدى اح امفف فِّخدر، مع اف ٖـد مـ خِق مًدلف مـ 

افىًٚ ، واختٚذ مٚ يِز  مـ اح ٔٚضاٚت يَ وأٓٚ افٍاـ افى ال. ثاؿ يَاق  

ٜ حٚفٜ ادريض  ٜ اف ل يراهٚ مْٚش ٜ، وي قػ بًد ذفؽ مراؿ  ب خديره بٚفٍُٔٔ

ـ أثر   ؿِ ف و ـ أن حيدث م ٚ يُّ ٜ ف ٍٚدي ـؾ م لٍْئف. وبًد أثْٚ  افًِّٔ

ٛ ادريض ح ك ئٍؼ بهقرة ـٚمِٜ، ؾ٘ذا أ ؾ  ٜ ظِٔف أن يراؿ إ ٓٚ  افًِّٔ

   ذفؽ ؾٕ٘ف ُيئٖل ظـ إ ار اف ل أصٚبٝ ادريض.
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نٛ ظذ افى ٔٛ اجلراح ؿ ؾ إجرا  افًِّٜٔ اجلراحٜٔ أن  -

يَق  بٍحص ادريض بدؿٜ، وظْٚيٜ، واف ٖـد مـ أن حٚفٜ ادريض ٓ لْذر 

، ؾ٘ذا ـٕٚٝ اجلراحٜ خىرة ودؿَٜٔ، نٛ أن لُاقن ٓزماٜ بْ ٚئٟ أخىر

إلَٕٚذ حٔٚة ادريض. وإٔف ُيئٖل ظـ أي  ر يُّاـ أن يسلاٛ ظاذ أي 

 إ ٚل ي ًِؼ بٚفٍحص افئٚبؼ ظذ افًِّٜٔ اجلراحٜٔ.

يِ ز  اجلراح ب٘جرا  افًِّٜٔ بٍْئف، ذفؽ أن ض ًٜٔ افًَد  -

ؿااٚئؿ ظااذ آظ  ااٚر  بْٔااف وبااغ ادااريض لَ يضاا ذفااؽ، ؾٚفًَااد افى اال

افنخيص، فذفؽ ٓ نقز فِى ٔاٛ أن يًٓاد با٘جرا  افًِّٔاٜ إػ جاراح 

أخر، وفق ـٚن أظذ رل ٜ مْف إٓ بًد مقاؾَٜ ادريض أو ذويف. ـام ٓ نقز 

فف أن يًٓد إػ أحد مئٚظديف ب ٍْٔذ اجلز  إخر ماـ افًِّٔاٜ إٓ حتاٝ 

 إذاؾف اد ٚذ.
فْٚمجٜ ظـ افًِّٔاٜ اجلراحٔاٜ ُيئٖل اجلراح ظـ إ ار ا -

إذا جتٚهؾ أصقل افٍـ افى ل، ـ٘ ٚفف   لْئػ اجلرح، أو لرـف بَٚيٚ مـ 

افنٚش، أو مَص أو ؽىاٚ    جاقف اداريض ولرلاٛ ظاذ ذفاؽ  ر 

 بٚدريض.
أن ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ ل حَؼ ظْد إخالل افى ٔاٛ  -

ٛ يٍرعف ظِٔف افَٕٚقن أو ادْٜٓ ، وذفؽ ظْد ؿٔٚمف بًٍؾ بٚف زامف أو بقاج

ًٚ فَِقاظد افَٕٚقٕٜٔ أو افى ٜٔ اف ل حدد ٚ  أو آم ْٚع ظـ ؾًؾ، يًد اٚفٍ

 إٕيّٜ افَٕٚقٕٜٔ.
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مت ْع ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ، إذا ـاٚن ؾًِاف يرلُاز إػ  -

أشٚس ؿٕٚقع لقاؾرت ؾٔف افؼاوط اف ال اشا َر ظِٔٓاٚ افٍَاف وافَواٚ  

اف ادخؾ افى ال بَهاد ظاالج اداريض،  دؼوظٜٔ افًّؾ افى ل. ـُقن

وحتئغ حٚف ف افهحٜٔ، أي ختِٔهف مـ ادارض وختٍٔاػ آٓماف، وظْاد 

 مراظٚلف فألصقل افًِّٜٔ دامرشٜ افًّؾ افى ل.

ينسط دئلقفٜٔ افى ٔاٛ ظاـ خىلاف افى ال لاقاؾر ثالثاٜ  -

أرـٚن ل ّثؾ  : اخلىٖ افى ل وأن يئ ٛ هذا اخلىٖ وؾٚة أو  رًا يِحؼ 

، وأن لقجاد ظالؿاٜ افئا  ٜٔ باغ اخلىاٖ افاذي ارلُ اف افى ٔاٛ بٚدريض

 وافقؾٚة أوافرضر افذي أصٚب ادريض.

افرضر افى ل حٚفٜ ٕٚجتاٜ ظاـ ؾًاؾ ض ال مئاٝ بإٚذى  -

جئؿ افنخص وؿد يئ   ع ذفؽ َٕص   حٚل افنخص أو   ظقاضٍف 

ومًْقيٚلف وهق ؽر م ّثؾ   ظد  صٍٚ  ادريض بؾ هق أثر خىٖ افى ٔٛ 

 ٚفف بٚفَٔٚ  بقاجٛ احلٔىٜ واحلذر أثْٚ  ممٚرش ف فًِّؾ افى ل، ٕن أو إ

 أصؾ اف زا  افى ٔٛ اف زا  ب ذل ظْٚيٜ وفٔس ب حَٔؼ ٕ ٔجٜ.

يئٖل افى ٔٛ ظـ ـٚؾٜ إ ار ادٚديٜ وادًْقياٜ   ـااًل  -

 مـ افَٕٚقن ادكي وافْيٚ  افئًقدي

رضر إن افٍَف ؿد اش َر ولقالرت أحُٚ  افَوٚ  ظذ أن اف -

ًٚ دئلقفٜٔ افى ٔٛ هق افرضار افنخيصا اد اٚذ احلاٚل  افذي يهِح ش  

 ادحَؼ.
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ٓ يٍُل ف حَؼ ادئلقفٜٔ افى ٜٔ وجقد خىٖ مـ افى ٔاٛ  -

وحهقل  ر فِّريض، وإٕام نٛ بٚإلعٚؾٜ فذفؽ أن لَق  بغ اخلىٖ 

افى ل وهذا افرضار ظالؿاٜ شا  ٜٔ م اٚذة. بًّْاك أن لُاقن افقؾاٚة أو 

 ًٚ ًٚ فِئار  افرضر ٕٚصل َٚ ظْاف وؾَا ظـ هذا اخلىٖ م ٚذة. باٖن يُاقن ٕٚصال

 افى ًٔل فألمقر.

 
 ثاىًٔا التْصٔات:

إدراج مٚدة فِّئلقفٜٔ افى ٜٔ لدرس فِىِ اٜ   ـِٔاٜ افىاٛ ماـ  -

ٜ ادخ ٍِٜ بٚفقاج ٚت واحلَقب افَٕٚقٕٜٔ، وذفؽ  ٜ افُقادر افى ٔ أجؾ لقظٔ

ٓر مٚ هق خىٖ وماٚ هاق ب قعٔح ادًٚير وافوقابط اف ل ظذ أشٚشٓٚ يي

صقاب   افْقاحل افَٕٚقٕٜٔ ظْد مازاوف ٓؿ دْٓاٜ افىاٛ 4 ح اك يُّاـ 

 لٍٚدي ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ.
ٜ بًّؾ دورات ومٗمترات  - ؿٔٚ  وزارة افهحٜ وادٗشئٚت افهحٔ

ٜ فألض ٚ 4 بٌرض إضالظٓؿ  ظذ ادئ جدات افًِّٜٔ  ظِّٜٔ بهػ مْ يّ

 خدا  إجٓازة افى ٔاٜ احلديثااٜ   جماٚل افىاٛ شاقا    افًاالج أو اشا

وافًَٚؿر ادخ 4ٍِٜ ف َِٔؾ إخىٚ  افى ٜٔ، ورشؿ شٔٚشٜ صحٜٔ جديدة 

 فرؾع ادئ قى افى ل. وٕؼهٚ ظز وشٚئؾ اإلظال  ادخ ٍِٜ.

ٜ   وشٚئؾ اإلظال   مـ أجؾ احلٍٚظ  - ٜ افهحٔ ٟ فِ قظٔ إٕنٚ  برام

أو إ اٚل،  ظذ حؼ اداريض   لَِال رظٚياٜ صاحٜٔ آمْاٜ بادون لَهار
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ـ حَقب   جمٚل ادئلقفٜٔ افى ٜٔ، واإلجرا ات  ٚ فِّقاضْغ م ولقعٔح م

 افالزمٜ فِحٍٚظ ظذ حَقؿٓؿ. 
و  اخل ااٚ ، وبًااد أن مااـ اهلل شاا حٕٚف ولًااٚػ ظااعَّ بٕ٘جااٚز هااذا 

ٛ ادقعقع، أو إْٔل ؿد أص ٝ  ٜ جقإ اف حٞ، ؾْٕ٘ل ٓ أدظل إدٚمل بُٚؾ

ظرعاا ف، وٓ يُّْْاال اإلدظااٚ  بااٖع ؿااد احلََٔااٜ   ـااؾ رأي أو اؿااساح 

أظىٔٝ ادقعقع ـٚمؾ حَف ، ؾ٘ن ـْٝ ؿد وؾَٝ ؾذفؽ ؾواؾ ماـ اهلل 

 َٜ وًّٕٜ، وأصُر اهلل ظذ ذفؽ، وإن جإٚ ْل افهاقاب ؾاٖدظق اهلل افرمحا

وادٌٍرَة. وشٖـقن صاٚـًرا ، باؾ وماديًْٚ ، فُاؾ ماـ يؼاؾْل بٚف ْ ٔاف أو 

، ؾُؾ ؾُر يَ ؾ اجلدل وافَْٚش لدار  افَهقر، ؾًئك أن أوؾؼ ف دارـف

 مٓام ـٕٚٝ وجٚه ف ومْىَٔ ف.
وأخرًا اشٖل اهلل افًع افَدير أن يقؾَْٚ دٚ حي اف ويرعاٚه، وآخار 

دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافئال  ظذ أذف إٕ ٔاٚ  

 وادرشِغ، شٔدٕٚ  ّد وظذ آفف وصح ف، أؾوؾ افهالة وألؿ اف ئِٔؿ. 
 حّد اهلل ولقؾَٔفلؿ ب 
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 ؾٓرس ٕهؿ مراجع اف حٞ

 أوًٓ ادراجع افًربٜٔ:

ًٚ وؿواًٚ ، دار  - إبراهٔؿ شٔد أمحد، افقجٔز   مئلقفٜٔ افى ٔٛ وافهٔديل ؾَٓا

 8001افُ ٛ افَٕٚقٕٜٔ، 

أبق  ّد بـ ؽٕٚؿ اف ٌدادي،  جمّاع افواامٕٚت ، ض ًاٜ دار افئاال ، مرضا ،  -

  .5333شْٜ 

لقفٜٔ اددٕٔااٜ فِى ٔااٛ   عااق  افَاإٚقن آردع أمحااد حئااـ احلٔااٚرى، ادئاا -

   8002ظٚ   8وافْيٚ  افَٕٚقع اجلزائري، دار افثَٚؾٜ فِْؼ واف قزيع، ط

امحاااد ذف افاااديـ،إحُٚ  افؼاااظٜٔ فألظاااامل افى ٔاااٜ، افى ًاااٜ افثٚفثاااٜ،  -

 ها 5201

أمحااد صااقؿل أبااق خىااقه، ذح إحُااٚ  افًٚمااٜ فَاإٚقن افًَقبااٚت فدوفااٜ  -

 5، ج5323ًربٜٔ اد حدة، ض ًٜ شْٜ اإلمٚرات اف

أمحد ؾ حل رسور: افقشٔط   ؿٕٚقن اإلجارا ات اجلْٚئٔاٜ، افى ًاٜ افرابًاٜ،  -

 بدون لٚري .

شاْٜ  8أشٚمٜ ظ اد اهلل ؾٚياد، ادئالقفٜٔ اجلْٚئٔاٜ فألض اٚ ، دراشاٜ مَٚرٕاٜ، ط -

5330  
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ؼايًٜ أشٚمٜ ظ د اهلل ؿٚيد، ادئالقفٜٔ اجلْٚئٔاٜ فألض اٚ ، دراشاٜ مَٚرٕاٜ   اف -

 5321اإلشالمٜٔ وافَٕٚقن افقعًل، ض ًٜ دار افْٓوٜ ، شْٜ 

بئٚ    ئٛ بٚهلل، ادئٗوفٜٔ افى ٜٔ اددٕٜٔ واجلزائٜٔ باغ افْيرياٜ واف ى ٔاؼ،  -

 5322دمنؼ، دار اإليامن، افى ًٜ إوػ، 

حئااـ زـاال اإلباارار، مئااٗوفٜٔ إض ااٚ  واجلااراحغ اددٕٔااٜ،   اف ؼاايع  -

 5331َٚرن، دار افْؼ اجلٚمًٜٔ، ادكي وافَٕٚقن اد

حئاـ صااٚدب ادرصاٍٚوي، افاادظقى اددٕٔاٜ أمااٚ  ادحاٚـؿ اجلْٚئٔااٜ، ض ًااٜ  -

 ، ادئاالقفٜٔ ادْٓٔااٜ وافَٕٚقٕٔااٜ فِ قفٔااد، 5331مْنااٖة ادًااٚرف، اشااُْدريٜ

بحٞ مَد  داٗمتر ادئالقفٜٔ افى ٔاٜ، جٚمًاٜ ؿاٚر ياقٕس، بْال ؽاٚزي، فٔ ٔاٚ 

5312 

ٜٔ اجلْٚئٔاٜ   مْٓاٜ اف قفٔاد، دار افْٓواٜ افًربٔاٜ، حئـ  ّد ربٔاع، ادئاٗوف -

،ذح ؿٕٚقن افًَقبٚت ادكي، افَئؿ افًٚ ، افُ اٚب إول، ض ًاٜ 5331

 5331أوػ، شْٜ 

بحاٞ  "ادئالقفٜٔ اجلْٚئٔاٜ فِى ٔاٛ   اف ؼايع افِٔ ال"محدي رجٛ ظىٔاف  -

   8008، 211، 211، ظدد 33مْنقر بّجِٜ مك ادًٚسة،  مك، جمِد 

يؿ  ّد، إخىٚ  افى ٜٔ بغ آف ازا  وادئالقفٜٔ، ض ًاٜ أظاامل ادىاٚبع، ذ -

 8000ظامن، 
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شٚمح افئٔد جٚد،  م ٚدئ ؿٕٚقن افًَقبٚت، افَئؿ افًاٚ ، ض ًاٜ دار افاقزان  -

، اإلجاارا ات اجلْٚئٔااٜ   افَاإٚقن ادكااي، ض ًااٜ دار آحتااٚد افًااريب 5321

   5323فِى ٚظٜ، شْٜ 

 5318إحُٚ  افًٚمٜ   ؿٕٚقن افًَقبٚت، شْٜ  افئًٔد مهىٍك افئًٔد، -

افئٔد رعقان  ّد مجًٜ، افًالؿاٜ باغ افى ٔاٛ واداريض وآثٚرهاٚ، رشاٚفٜ  -

 ها5253دـ قراة مَدمٜ جلٚمًٜ إزهر، مك، ظٚ  

ذيػ افى ٚخ، جرائؿ اخلىٖ افى ل واف ًقيض ظْٓٚ، دار افٍُار وافَإٚقن،  -

 8001ادْهقرة 

ٜ افًٚمٜ فِّقج ٚت وافًَاقد، مى ًاٜ افُناٚف، ص حل ادحّهٚع، افْيري -

 ها5381بروت، 

ظاااٚدل ظ اااد اهلل  ااأس، ادئااالقفٜٔ اجلْٚئٔاااٜ فألض اااٚ ، ادجِاااٜ افَٕٚقٕٔاااٜ  -

آؿ هااٚديٜ، جمِااٜ شااْقيٜ ظِّٔااٜ  ُّااٜ لهاادرهٚ ـِٔااٜ احلَااقب، جٚمًااٜ 

 8001افئْٜ  51افزؿٚزيؼ، افًدد 

ريٜ )دراشاٜ حتِِٔٔاٜ ظِّٔاٜ ظ د احلُؿ ؾقده، اخلىٖ   ٕىٚب ادئلقفٜٔ اف َه -

ظذ عق  افٍَف وؿوٚ  افَْض(، دار إفٍل ف قزيع افُ ٛ افَٕٚقٕٔاٜ بٚدْٔاٚ، 

 بدون شْٜ ض ع.
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ظ د احلّٔد اف ًع: ٕيريٜ حتّؾ اف  ًٜ بغ افؼيًٜ وافَٕٚقن، رشٚفٜ دـ قراه  -

  5310مَدمٜ فُِٜٔ احلَقب، جٚمًٜ افَٚهرة

 ااٚ  وافهاأٚدفٜ وادئ ناأٍٚت اددٕٔااٜ ظ ااد احلّٔااد افنااقاريب، مئاالقفٜٔ إض -

 5332واجلْٚئٜٔ واف ٖدي ٜٔ، مْنٖة ادًٚرف اإلشُْدريٜ 

ظ د افرازب افئآْقري: افقشأط   ذح افَإٚقن ادادع، ٕيرياٜ آف ازا ،  -

  5325ادجِد افثٚع، افى ًٜ افثٚفثٜ 

ظ ااد افَااٚدر بااـ لٔنااٜ، اخلىااٖ افنخيصاا فِى ٔااٛ   ادئ نااٍك افًااٚ ، دار  -

  8055مًٜ اجلديدة، اجلٚ

ظ د افَٚدر ظقدة، اف ؼيع اجلْٚئل اإلشالمل مَٚرٕٚ بٚفَٕٚقن افقعًل ض ًٜ  -

 5  ، ج5313دار افساث 

ظ د افِىٔػ احلئْٔل، ادئٗوفٜٔ اددٕٜٔ ظـ إخىٚ  ادْٜٓٔ، افى ًاٜ إوػ،  -

  5321افؼـٜ افًٚدٜٔ فُِ ٚب، ف ْٚن 

ت   جاارائؿ آظ اادا  ظااذ ظ ااد ادااًْؿ ظ ااد افاارحٔؿ افًااقيض،  ااٚ ا -

 5325إصخٚص، مى ًٜ جٚمًٜ افَٚهرة، 

،  افًّؾ افى ل   افَٕٚقن ادَٚرن وآج ٓٚد افَواٚئل، ظ د اهلٚدي بـ زيىٜ -

 افًدد إول، ادجِد إول  جمِٜ افَٕٚقن وادج ّع،

  8001ظع ظهٚ  ؽهـ، اخلىٖ افى ل ،مْنقرات زيـ احلَقؿٜٔ وإدبٜٔ،  -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31585#35345
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31585#35345
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/133
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ظال  افديـ بـ مئًقد افُٚشٚع،بدائع افهْٚئع   لرلٔاٛ افؼاائع، مى ًاٜ  -

  5350ها 5382اجلامفٜٔ، مك 

ْٚئٔااٜ   عااق  أحُااٚ  اف ؼاايع ؾ ٔحااٜ  ّااد ؾااقزي، مئاالقفٜٔ افى ٔااٛ اجل -

وافَوٚ    دوفٜ اإلمٚرات افًربٜٔ اد حدة، بحٞ مْناقر بّجِاٜ احلَاقب، 

 3، ظدد82، مٟ 8002افُقيٝ ظٚ  

ؾقزيٜ ظ د افئا ٚر: آدظاٚ  اد اٚذ   اإلجارا ات اجلْٚئٔاٜ دراشاٜ مَٚرٕاٜ،  -

دار  ،  ذح ؿٕٚقن افًَقبٚت، افَئؿ افًاٚ ،5331ض ًٜ دار افْٓوٜ افًربٜٔ 

 5338افْٓوٜ افًربٜٔ، شْٜ 

ـريّااٜ ظ ااٚر، افرضاار   ادجااٚل افى اال رشااٚفٜ مٚجئاا ر مَدمااٜ فُِٔااٜ  -

   8055احلَقب وافًِق  افئٔٚشٜٔ، لٔزي وزو ظٚ  

مٚجااااد  ّااااد ٓ ، ادئٗوفٜٔاجلزائٜٔافْٚصلٜظْٚخلىٖافى ٔدراشااااٜمَٚرٕٜ،  -

مًٜ ظامن افًربٜٔ رشٚفٜدـ قراه، مَدمف فُِٜٔ افدراشٚت افَٕٚقٕٜٔ افًِٔٚ بجٚ

 8001ظٚ  

  "ادئالقفٜٔ اددٕٔاٜ فِى ٔاٛ ظاـ اخلىاٖ ادْٓال "مٚفؽ محد  ّقد أباق ٕهار  -

 رشٚفٜ دـ قراه، جٚمًٜ ظغ صّس
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 ّد إبراهٔؿ  ٚر اف ّّٔل، ؾُرة اخلىٖ ادْٓل   ٕىٚب ادئلقفٜٔ اددٕٔاٜ باغ  -

اف حااقث افْيريااٜ واف ى ٔااؼ   افَاإٚقن إردع، رشااٚفٜ مٚجئاا ر، مًٓااد 

 8005وافدراشٚت افًربٜٔ 

 ّااد افئاأد ظّااران، اف اازا  افى ٔااٛ بااٚحسا  ادًىٔااٚت افًِّٔااٜ، مٗشئااٜ  -

 5338افثَٚؾٜ اجلًّٜٔ، 

 ّد بـ أمحاد باـ أيب شآؾ افرسخزا، اد ئاقط، مى ًاٜ افئاًٚدة، مكا،  -

 ض ًٜ أوػ، بدون لٚري 

 ار  ّد بـ أمحد بـ ظرؾف افدشقؿل،حٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼاح افُ -

 فِدردير، ض ًٜ دار افٍُر بروت

 ّااد بااـ إشااامظٔؾ افهااًْٚع، شاا ؾ افئااال  ذح بِااقغ اداارا ، ض ًااٜ دار  -

 3جاحلديٞ، مك، بدون لٚري ،

 ّاد حئاغ مْهاقر، ادئالقفٜٔ افى ٔاٜ، دار افٍُار اجلاٚمًل، اإلشاُْدريٜ  -

8001 

دـ اقراه،  ّد حٍْل  ّقد: آدظٚ  اد ٚذ   اإلجرا ات اجلْٚئٜٔ، رشٚفٜ  -

  5338مَدمٜ فُِٜٔ احلَقب ، جٚمًٜ افَٚهرة 

 ّد رايس، ادئلقفٜٔ اددٕٜٔ فألض ٚ    عق  افَٕٚقن اجلزائري، دار هقماٜ،  -

  8001اجلزائر 
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 ّد شٚمل افنقا، اخلىٖ افى ال أماٚ  افَواٚ  اجلْاٚئل، دراشاٜ مَٚرٕاٜ، دار  -

 5333افْٓوٜ افًربٜٔ 

باٚت  افَئاؿ افًاٚ ، افْيرياٜ افًٚماٜ  ّد ظٔاد افٌرياٛ، ذح ؿإٚقن افًَق -

  5  ج5332فِجريّٜ، مى ًٜ ابْٚ  وه ف حئٚن افَٚهرة 

 ّد ؾٚئؼ اجلقهري، ادئلقفٜٔ افى ٜٔ   ؿٕٚقن افًَقبٚت، رشاٚفٜ دـ اقراة،  -

  5315جٚمًٜ افَٚهرة، شْٜ 

ض ًٜٔ ادئلقفٜٔ افى ٜٔ   افٍَف اإلشالمل وافَٕٚقن " ّد ؾرحٚت حجٚزي  -

، شاْٜ 3مْنقر بّجِٜ ـِٜٔ افؼيًٜ وافَٕٚقن بٖشٔقط، افًادد بحٞ "اددع

5321  

 ّد  ّقد شًٔد، حؼ ادجْال ظِٔاف   حترياؽ افادظقى افًّقمٔاٜ دراشاٜ  -

 5328مَٚرٕٜ، ض ًٜ دار افٍُر افًريب 

 "ادئالقفٜٔ اجلْٚئٔاٜ فِى ٔاٛ   افْياٚ  ادكاي" ّقد ظ د رباف افَا الوي  -

ٕٜٔ وآؿ هٚديٜ، ـِٜٔ احلَاقب، جٚمًاٜ بحٞ مْنقر بّجِٜ اف حقث افَٕٚق

 51، ظدد3  جمِد8000ادْقؾٜٔ، مك،  

 ّقد  ّقد مهىٍك، مئلقفٜٔ إض ٚ  واجلاراحغ اجلْٚئٔاٜ، جمِاٜ افَإٚقن  -

 8، افًدد 52، افئْٜ 5322وآؿ هٚد شْٜ 
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 ّااقد ٕجٔااٛ حئااْل، ذح ؿاإٚقن افًَقبااٚت، افَئااؿ افًااٚ ، افى ًااٜ  -

 5328ًربٜٔ، افَٚهرة، اخلٚمئٜ، دار افْٓوٜ اف

مٍِح بـ ربًٔٚن افَحىٚع، افْياٚ  افئاًقدي دزاوفاٜ مْٓاٜ افىاٛ اف ؼاي  -

   8008وضٛ إشْٚن ، مى ًٜ جٚمًٜ ادِؽ شًقد 

ممدوح بـ رصٔد افًْزي، اخلىٖ افى ل ادقجٛ فِّئلقفٜٔ اجلزائٜٔ   افْياٚ   -

، ادٌارب، افئًقدي وافَٕٚقن اإلمٚرايت، بحٞ مْنقر بّجِٜ ؿٕٚقن وأظامل

   8052، شْٜ 1، 2ظدد 

، 5مْهقر ظّار ادًٚيىاٜ، ادئالقفٜٔ اددٕٔاٜ واجلْٚئٔاٜ   آخىاٚ  افى ٔاٜ،ط -

  8002جٚمًٜ ٕٚيػ افًربٜٔ فًِِق  إمْٜٔ، افريٚض 

مْهااقر مهااىٍك مْهااقر، حَااقب ادااريض ظااذ افى ٔااٛ، جمِااٜ احلَااقب  -

 5325وافؼيًٜ بٚفُقيٝ، افئْٜ اخلٚمئٜ، افًدد افثٚع، شْٜ 

رشٚفٜ مٚجئ ر، جٚمًٜ  "مئلقفٜٔ افى ٔٛ اددٕٜٔ"وائؾ لٔئر  ّد ظئٚف  -

 8002افْجٚح افٍِئىْٜٔٔ 

وديع ؾرج، مئلقفٜٔ إض ٚ  واجلراحٔغ اددٕٜٔ، بّجِٜ افَإٚقن وآؿ هاٚد  -

 1،  2ظددان  58افئْٜ 
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 فَز  املْضْعات

 افهٍحٜ      ادقعقع 

 810        املقدم٘
 802     أ ٜٔ اف حٞ وش ٛ اخ ٔٚره

 803       مْٟٓ اف حٞ

 803       اف حٞ خىٜ

 855  اد حٞ اف ّٓٔدي: افًّؾ افى ل وعقابط إبٚح ف
 855   ادىِٛ إول: لًريػ افًّؾ افى ل

 851ادىِٛ افثٚع: إشٚس افَٕٚقع إلبٚحٜ افًّؾ افى ل

 882  ادىِٛ افثٚفٞ: ذوط إبٚحٜ افًّؾ افى ل

 833  افٍهؾ إول: مٚهٜٔ اخلىٖ افى ل وٕىٚؿف

 833   اد حثٕٚول: مٚهٜٔ اخلىٖ افىاااا ل
 820  ادىِ ٕٚول:  لًريػ اخلىٖ افى ل وإٔقاظف

 820   افٍرع إول: لًريػ اخلىٖ افى ل

 825   افٍرع افثٚع: إٔقاع اخلىٖ افى ل

 821   ادىِٛ افثٚع: صقر اخلىٖ افى ل 

 822   ول: صقر اخلىٖ افًٚ افٍرع إ



 

 اخلطأ الطيب يف ضْء أحلاو القاىٌْ املصزٖ ّاليظاو الضعْدٖ (322)
 

 811                 افٍرع افثٚع: صقرة اخلىٖ اخلٚص

 812                ادىِٛ افثٚفٞ: مًٔٚر اخلىٖ افى ل وإث ٚلف

 812                 افٍرع إول: مًٔٚر اخلىٖ افى ل

 815                  افٍرع افثٚع: إث ٚت اخلىٖ افى ل

 812                  ٕىٚب اخلىٖ افى ل اد حٞ افثٚع: 

 812                  ادىِ ٕٚول: اخلىٖ   اف نخٔص 

 818                 ادىِٛ افثٚع: اخلىٖ   افًالج واد ٚبًٜ

 812                   ادىِٛ افثٚفٞ: أخىٚ  اف خدير

 823                   ادىِٛ افرابع: أخىٚ  اجلراحٜ

 823افثٚع: ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔفِى ٔٛ ظـ اخلىٖ افى ل ٍهؾاف

وض ًٔ ٓٚ افَٕٚقٕٜٔاد حٞ إول: مٚهٜٔ ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔفِى ٔٛ 

                          823 

 823     ادىِٛ إول: مٚهٜٔ ادئلقفٜٔ اجلْٚئٜٔ فِى ٔٛ

 831     ادىِٛ افثٚع: افى ًٜٔ افَٕٚقٕٜٔ دئلقفٜٔ افى ٔٛ 
833اد حٞ افثٚع:  ذوط مئلقفٜٔ افى ٔٛ ظـ خىلف افى ل

 300 إول: حدوث  ر فِّريض ٕٚلٟ ظـ اخلىٖ افى ل ادىِٛ 

  300      افٍرع إول : لًريػ افواااااااارر



 

(321)  ٌْجمل٘ الشزٓع٘ ّالقاى   (0441ـ 8102) الجاىٕالعدد الجالح ّالجالثٌْ اجمللد  

 

  308   افٍرع افثٚع: إٔاقاع افوااااارر

 301  افٍرع افثٚفٞ: صاااروط افواااارر

 ٜ افئ  ٜٔ بغ اخلىٖ افى ل وافرضرادىِٛ افثٚع: لقاؾر ظالؿ

       352 

 383      اخلامت٘

 332   ؾٓرس ٕهؿ مراجع اف حٞ

 320    ؾٓرس ادقعقظٚت

 
 

 


