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 مقدمة

 التعريف بالموضوع: -7

لشخصٌته، إذ ٌعتبر المساس به أو العدوان المالزمة  ٌعتبر الحق فً سالمة الجسد من حقوق اإلنسان

على الوجود المادي لإلنسان فً كٌانه المحسوس ذاته، لذلك تجرم مختلف تشرٌعات العالم  تهدٌدا   علٌه

المساس بجسم اإلنسان بشتى ضروب االعتداء كالجرح والضرب والقتل، وهذا ٌعتبر من قبٌل الحفاظ 

الجراحٌة، رغم كونها التدخالت الطبٌة و -فً الوقت ذاته -ًتستثنشرٌة وتكرٌما لها، وعلى النفس الب

هذا لوجود مصلحة أقوى من المصلحة التً دفعت إلى تجرٌم هذه أهم مظهر من مظاهر هذا المساس، و

 األفعال.

قدسٌة ال حد لها، فهً مهنة علمٌة إنسانٌة وأخالقٌة، تتطلب فٌمن ٌمارسها  مهنة الطب مهنة ما أنب

والفنً، وأن ٌكون رحٌما  بالناس قادرا  على بذل أقصى ما عنده لرفع المعاناة عنهم. ومن التمكن العلمً 

مقتضٌات ممارسة هذه المهنة أن ٌتمتع الطبٌب بقدر كبٌر من الحرٌة واالطمئنان بما ٌمكنه من مباشرة 

واء كان سلٌما  أو وحٌاة اإلنسان س ،ٌل اكتساب الخبرة وزٌادة المهارةفٌمهد له ذلك سب عمله بثبات وثقة،

التشرٌعات المختلفة على حماٌتها، بتحدٌد  مرٌضا ، وسالمة بدنه تعد من أهم الحقوق التً حرصت

عقوبات زاجرة لكل من اعتدى علٌها بقصد أو بخطأ. وعلٌه فإن عالقة الطبٌب بالمرٌض هً عالقة 

لمرٌض وسالمة جسمه، وقوام إنسانٌة وقانونٌة، توجب على الطبٌب بذل العناٌة الالزمة لحفظ حٌاة ا

هذه العناٌة هً تلك الجهود الصادقة المخلصة، المحفوفة بالٌقظة واالنتباه، التً ٌجب أن تكون متفقة مع 

 األصول والقواعد العلمٌة الثابتة

حٌث ٌثٌر موضوع المسؤولٌة الطبٌة الكثٌر من التساؤالت والسٌما فً العصر الحاضر مع التطور 

من أخطاء من ناحٌة، والوعً القانونً لألفراد من جهة أخرى وال شك أن  هوما ٌصاحبالطبً 

، ومن هنا ٌتحتم علٌنا توضٌح مبدأ عصور المتأخرة من تارٌخنا البشريالمسؤولٌة الطبٌة لٌست ولٌدة ال

التقاضً وموقف القضاء اللٌبً اتجاه المسؤولٌة الطبٌة، فاألصل العام فً التقاضً حرٌة القاضً فً 

، وال أو طرحه وفقا  لما ٌقتنع به، وحرٌته فً األخذ بالدلٌل  ص الدلٌل من المصدر الذي ٌراهالاستخ

 .ٌجوز الخروج عـن هـذا األصل العام إال بن ص صرٌح فً القانون ٌحدد طرٌقا  معٌنا لإلثبات

 البحث: أهمية موضوع -2

ن الناحٌتٌن العلمٌة والعملٌة، إذ تكمأهمٌته من  إثباتها لهإن دراسة موضوع األخطاء الطبٌة وكٌفٌة 

األخطاء الطبٌة التً ٌرتكبها األطباء كثٌرة والضحاٌا ٌعدون بالمئات خاصة وأن  فً كونأهمٌته 

مالئكة الرحمة كما ٌحلو للبعض تسمٌتهم غٌر معصومٌن من الزلل وأن من بٌنهم مهملٌن .... وفً بلد 

ب التقنٌات الحدٌثة وقلة األطر المتكونة، وغٌاب تحت وطأة غٌاح ما زال فٌه القطاع الصحً ٌرز

 فما تشهده المحاكم الٌوم من كثرةالبنٌات التحتٌة، ٌمكن لضحاٌا أخطاء األطباء أن ٌكونوا باآلالف، 

باإلضافة إلى أن ، بالحقوق والتعوٌض عما ضاع منها رفع الدعاوى وتقدٌم الشكاوي ألجل المطالبة

التعاطف بٌن األطباء فً حاالت كثٌرة، إذ أن  المتمثل فً التواطؤٌر من الضحاٌا ٌشتكون من الكث
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الطبٌب المعرض بدوره للوقوع فً الخطأ ال ٌمكن أن ٌصدر أحكاما  دون دالئل ملموسة، وحتى إن 

فهم باألساس لن ٌكونوا سوى أصدقاء أو العاملٌن مع الطبٌب مرتكب الخطأ،  حاول االستعانة بالشهود،

حكام فً هذه القضاٌا بالرفض، ولم تكن األحكام التً فٌها الحكم بالتعوٌض إال لذلك جاءت معظم األ

أنضار القضاء والمتعلقة باألخطاء تحت  الكم الهائل من القضاٌا الموضوعة  ذقلٌلة على الرغم من

الطبٌة، بل وفً بعض األحٌان ٌكون التعوٌض هزٌال ال ٌتناسب مع جسامة الخطأ الطبً المرتكب فً 

 .مرٌضحق ال

 األطباء ٌرفض حائرا فً قضاٌا الخطأ الطبً، إذ هذا من جهة ومن جهة أخرى فان القضاء ٌقف

اعتبار أخطائهم المهنٌة جرائم تستلزم المعاقبة فالخوض فً الموضوع ٌظل محظورا على رجل 

األطباء ، فهو موضوع ٌخ ص ٌا  وعمل ا ٌ القانون، وهو حظر تحاول اإلٌدٌولوجٌة الطبٌة أن تفرضه نظر

المهمة  نأن ٌقدرو ونال ٌستطٌع قد هؤالء القانون بذلك، بل إنب للمهتمٌن وحدهم دون غٌرهم وال شأن

اإلنسانٌة واالجتماعٌة النبٌلة التً ٌؤدٌها األطباء خدمة للمجتمع وللصالح العام، وبالتالً المسؤولٌة 

  .الجسٌمة الملقاة على عاتقهم

وافتراءات وأخبار ملفقة وأحٌانا كاذبة حول بعض األخطاء الطبٌة التً تنشر مبالغات هناك بدون شك و

فً الصحف والمجالت لغاٌة اإلثارة اإلعالمٌة، أو بدافع الثأر أو ألسباب شخصٌة تدفع بعض المحللٌن 

والكتاب للتهجم على مركز طبً خا ص بدون أي برهان على مصداقٌة ادعاءاتهم وانتقاداتهم بدافع النٌل 

  سمعته وانجازاته المرموقة. من

وما من طبٌب ٌقوم بالمعالجات المعقدة والصعبة غٌر معرض لحدوث  أالخطمن  فما من معصوم

 .أو تجنب معالجة تلك الحاالت الصعبة إذا أنكر ذلك مضاعفات لمرضاه إالا 

 البحث: إشكالية موضوع -3

تزاٌد وذلك بفعل التطور ت تأصبحتكمن إشكالٌة البحث فً أن جرائم االعتداء على جسم اإلنسان 

أنه على الرغم من الجهود التً تبذل من  من قبل، إالا معروفة الملحوظ، وانتشار أمراض جدٌدة غٌر 

حالً الفاألعمال الطبٌة فً الوقت  مكافحتها والقضاء علٌها إال أنها ال زالت موجودة.لقبل دول العالم 

من مشكالت قانونٌة ذات طبٌعة حدٌثة تتعلق بحماٌة حرٌة  تحظى باهتمام كبٌر من قبل الدول لما تثٌره

الكٌان الجسدي لإلنسان من االعتداءات والمخاطر الناجمة عن اإلساءة من استخدام الطرق الحدٌثة فً 

 العالج.

وعلى ضوء هذا التطور فإنه تقع مسئولٌة على الطبٌب نتٌجة لمخالفته لهذا االلتزام والذي بدوره نكون  

فً المحافظة على تتمثل  مصلحتٌن: األولى مصلحة اجتماعٌة الٌة تتمحور فً التعارض بٌنبصدد إشك

. خاصة لألطباءا المصلحة األخرى فهً مصلحة من أي اعتداء جسمً ٌقع علٌهم، أما الدولة  حٌاة أفراد

نتٌجة  وهً نه سٌتوخى الدقة فً أعماله الطبٌةعن أخطائه فإ عندما ٌعرف أنه سٌكون مسئوال   فالطبٌب

 .(1)ا اإلهمال الذي ال ٌودي إلى ضرر فال عقاب علٌه أما . مبتغاة

 منهجية موضوع البحث: -4

على ضوء ما تقدم سنتناول فً هذه الدراسة موضوع مسئولٌة األطباء عن أخطائهم الطبٌة فً القانون 

الجنائً اللٌبً، الغاٌة من ذلك تكمن فً استخال ص المنهج الذي اتبعه الباحث فً دراسة الموضوع هو 

لمضمون لنصو ص قانون المسؤولٌة الطبٌة اللٌبً  حتى ٌتمكن من الشرح الوافً وصفً تحلٌلً 

القانون وغاٌة المشرع منه استنادا على فكرة أن الطب كلما استحدث شٌئا كان بالمقابل على القانون أن 
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ٌحل مشكالته، من ذلك مثال صفة التزام الطبٌب هل هو ملزم بتحقٌق غاٌة للمرٌض وهً الشفاء أم 

 ملزم بتحقٌق الوسائل وبذل العناٌات من أجل الحصول على هذا الشفاء.

 :موضوع البحث خطة -5

 حٌث تضمنتناولنا فً معالجتنا لموضوع البحث، فً مبحثٌن مسبوقٌن بمقدمة ومتبوعٌن بخاتمة 

بحٌث تم تقسٌمه إلى  المسؤولٌة الجنائٌة الطبٌة فً التشرٌع اللٌبً فًالطبً الخطأ دور  المبحث األول

فً مطلب  اإلجرامٌة تناوال الخطاء الطبً كمطلب أول، ثم التطرق إلى عالقة الخطاء بالنتٌجة مطلبٌن 

دور القاضً الجنائً فً أثبات الخطاء الطبً فً المطلب األول، ثم  المبحث الثاني تضمنا ، أما ثان

 مطلب ثان .                                                                 معرفة دور الخبرة فً تحدٌد المسؤولٌة الطبٌة فً 

 

 المبحث األول

 في التشريع الليبي للطبيبالمسؤولية الجنائية  في الخطأ الطبيدور  

 تمهيد وتقسيم:

مصلحة على اإلرادة اآلثمة المتجهة نحو اإلضرار بحق أو  ٌعاقب المشرع اللٌبً فً الجرائم العمدٌة

، فهذه اإلرادة أو هذا القصد ٌلعب دورا  رئٌسا  فً تحدٌد العقاب المناسب بدون أن ٌهمل محمٌة جنائٌا  

ٌغلب جانب اإلرادة  الحاصل فً العالم الخارجً، فهو فً هذا المجال ًالضرر االجتماعكلٌا  جانب 

 بما أن، و(1)تحدٌد العقوبةعلى جانب الضرر، ولكنه فً الجرائم الخطٌئة جانب الضرر هو الغالب فً 

 إذا ما أنكر ذلك الطبٌب ٌقوم بالمعالجات المعقدة والصعبة غٌر معرض لحدوث مضاعفات لمرضاه إالا 

هناك بعض األخطاء الناتجة عن الجهل والتقصٌر  أن ثالصعبة حٌأو تجنب معالجة تلك الحاالت 

وال ٌمكن أحٌانا تجنبها، لذلك  ا  وقدر قد تحصل قضاء   وأخطأواإلهمال وقلة المهارة التً ال مبرر لها، 

 حاولنا معرفة مفهوم الخطاء الطبً كمطلب أول، ومطلب ثان نبٌن فٌه العالقة بٌن الخطأ الطبٌب

 .ةالنتٌجة اإلجرامٌ

 الطبي. مفهوم الخطأالمطلب األول: 

لسنة  05( من قانون المسؤولٌة الطبٌة رقم 01/0الطبً المهنً فً المادة ) أف المشرع اللٌبً الخطعرا 

ٌعتبر خطأ مهنٌا كل إخالل بالتزام تفرضه التشرٌعات النافذة أو األصول العلمٌة المستقرة م بأنه" 0764

فالخطأ بوجه عام هو االنحراف ", للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحٌطة واإلمكانٌات المتاحة

أو بعبارة أخرى التصرف الذي ال ٌتفق مع الحٌطة التً تقضً بها الحٌاة  تباعهإ ن السلوك الواجب ع

 االجتماعٌة، أما الخطأ الطبً بوجه خا ص فهو عدم قٌام الطبٌب بااللتزامات الخاصة التً تفرضها علٌه

مهنته، فاألصل أن أي شخ ص ٌباشر مهنته تستلزم دراٌة خاصة وٌعتبر ملزما باإلحاطة  أصول

أو هو كل مخالفة أو خروج إن كان غافال عنه. ، فٌعد مخطئا  تها باألصول العلمٌة التً تمكنه من مباشر

إخالل سلوكه على القواعد واألصول العلمٌة الثابتة المتعارف علٌها فً مهنة الطب، أو بمن الطبٌب 

عند تصرفه اإلرادي بواجبات الحٌطة والحذر التً ٌفرضها القانون، وعدم حٌلولته تبعا لذلك من 

إفضاء سلوكه إلحداث النتٌجة اإلجرامٌة العتقاده بغٌر أساس أنها لم تحدث أو لعدم توقعه هذه النتٌجة 

ال ٌضر المرٌض، كل  حتى فً حٌن كان فً قدراته وواجبا  علٌه أن ٌتخذ فً تصرفه الٌقظة والحذر

 للعمل الطبً. ممارستهذلك مع مراعاة الظروف المحٌطة واإلمكانٌات المتاحة وقت 
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لنا أن المشرع اللٌبً قد أشار إلى أكثر من ن ص ٌبٌن لنا  السابقة ٌتبٌنمن خالل استقرائنا لن ص المادة 

ضمنٌا  ماهٌة القواعد الطبٌة والفنٌة واجبة اإلتباع، كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه 

 معترف بها من أمانة الصحة ". كما" ٌجب على الطبٌب توخً الدقة وااللتزام باألصول العلمٌة ال

المعالج باألشعة أو أنه " ٌجب على المحلل والمشخ ص و ة من ذات القانون علىنصت المادة الثامن

الطاقات الحرارٌة أو الموجات الكهربائٌة أو ما فً حكمها مراعاة الدقة وبذل عناٌة واتخاذ أسباب 

 الوقاٌة من أداء العمل، ذلك كله طبقا لألصول العلمٌة ".

صول العلمٌة الطبٌة هً تلك المباد  والقواعد األساسٌة القواعد واأل حٌث من المتعارف علٌه فقها  أن

الثابتة والمتعارف علٌها نظرٌا  وعلمٌا  بٌن األطباء والتً ٌجب أن ٌلم بها الطبٌب وقت قٌامه بالعمل 

الطبً، بحٌث إنها لم تعد محال للمناقشة بٌنهم، بل إن جمهرتهم ٌسلمون بها وال ٌقبلون فٌها جدال ، 

مع من ٌتجاهلها أو ٌتهاون فٌها ممن ٌنتسب إلى عملهم أو فئتهم، حٌث إن  ٌتسامحون وبالتالً فهم ال

الطب فً تقدم مستمر، وما كان من نظرٌات أو اآلراء ٌعد الٌوم حدٌثا  فً نظر العلم قد ٌعد غدا  قدٌما ، 

ف فً مختل بل وقد تصبح  أخطاء، فهناك قدر أدنً من األصول العلمٌة و الفنٌة المستقرة ٌجب مراعاته

 .(1)أنواع العمل الطبً والنزول عن هذا القدر ٌولد خطرا ، أي  من شأنه أن ٌودي إلى نتٌجة ضارة

هذا أن على الطبٌب أن ٌطبق األصول العلمٌة كما ٌطبقها غٌره من األطباء، فمن حق  ىلٌس معن

أصلح من  أنها ىالتً ٌر الطبٌب أن ٌترك له قدر من االستقالل فً عمله من جهة اختٌار الطرٌقة

غٌرها فً معالجة مرٌضه، طالما أنه فً اختٌاره للعالج قد التزم باألصول العلمٌة الثابتة واألوضاع 

مع مراعاة الظروف الشخصٌة والزمنٌة والمكانٌة وقت إجراء العمل ( 2)الفنٌة المستقرة فً علم الطب

ستخدام أحدث الوسائل واألسالٌب الطبً، نظرا  لتأثٌر الظروف النفسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة على ا

ذهبت إلٌه المحكمة العلٌا اللٌبٌة حٌث قضت بأنه" من المقرر أن إباحة  الفنٌة فً علم الطب، هذا ما

عمل الطبٌب مشروط بأن ٌكون ما ٌجرٌه الطبٌب مطابقا لألصول العلمٌة، فإذا فرط فً إتباع هذه 

بحسب تعمده الفعل و نتٌجته أو تقصٌره وعدم تحرزه األصول أو خالفها حقت علٌه المسؤولٌة الجنائٌة 

 (.3)فً أداء عمله"

التحلل من االلتزام باألصول العلمٌة  لى إ فً الظروف االستثنائٌة التً قد ٌضطر الطبٌب فٌها  اأما 

والطبٌة الثابتة والمستقرة فٌراد بها فضال عن الظروف الخارجٌة التً قد تحٌط بالطبٌب سوا أكانت 

متعلقة بالمكان أو الزمان الذي ٌجري فٌه الطبٌب عمله تلك الحاالت المستعصٌة التً ٌحار فٌها الطبٌب 

ستعصٌة علٌه ولم ٌكن ٌوجد أخصائً، وكانت حٌاة المرٌض فً الٌقظ، كما إذا فوجئ الطبٌب بحالة م

خطر، فله هنا أن ٌخرج عن األصول العلمٌة الطبٌة الثابتة والمتعارف علٌها بٌن أهل مهنته شرٌطة أن 

تكون جهوده خالصة لفائدة المرٌض وحده، وال ٌعرضه لخطر ال ٌتناسب والفائدة المنتظرة، وإال كان 

قصر فً  أهمل أوطبٌب متخص ص، فان  ا لاللتجاء إلىهٌٌب آخر، أو أن ٌشٌر إلطب ٌلجا إلىعلٌه أن 

وفً هذا الشأن ٌرى الباحثان أن إعفاء الطبٌب من المسؤولٌة لعدم مراعاته  .(4)ذلك ٌعتبر مخطئا  

للقواعد واألصول العلمٌة الطبٌة فً الظروف االستثنائٌة ال ٌرجع إلى رأي الفقه والقضاء وإنما للقواعد 

من قانون  50العامة التً تعفى من المسؤولٌة الجنائٌة إذا توافرت حالة الضرورة كما حددتها المادة 

 العقوبات اللٌبً.

إذ تتمثل دراسة هذا العنصر  ،ٌتمثل فً اإلخالل بواجبات الحٌطة والحذرفأنه  أما العنصر الثاني

كٌفٌة ، والثانً ٌتمثل فً مصدر واجبات الحٌطة والحذر : األول ٌتمثل فًأمرٌن هما إلً اإلشارة

اإلخالل بهذه الواجبات بالنسبة لمصدر واجبات الحٌطة والحذر، حٌث أن من المتفق علٌه بٌن فقهاء 

القانون أن القانون أو العرف أو الخبرة اإلنسانٌة تكون مصدرا  لواجبات الحٌطة والحذر والواجب 
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ن انون بمختلف فروعه، وكذلك ما تفرضه اللوائح من واجبات، مثال ذلك قانوالقانونً ٌشمل ما ٌقره الق

هذه الواجبات، إال ل ا  خاصا  القرارات المنظمة له.ولئن كان القانون مصدرالمسؤولٌة الطبٌة و اللوائح و

، (1)هو الخبرة اإلنسانٌة، أي ما درج علٌه الكافة أو أهل الخبرة المختصة كاألطباء أن مصدرها العام

مخالفة الطبٌب للسلوك الواجب اإلتباع من طبٌب  هً ٌعنً أن اإلخالل بواجبات الحٌطة والحذر العام

 فٌها الطبٌب تصرفه. مارس  ٌقظ وجد فً الظروف نفسها التً

ٌعد هذا العنصر وفً توافر العالقة النفسٌة بٌن الطبٌب والنتٌجة اإلجرامٌة.  المتمثل الثالثأما العنصر 

البعض من أهم العناصر المكونة للخطأ الطبً، إذ أنه لو لم ٌترتب على خطأ الطبٌب نتٌجة فً نظر 

معٌنة كعاهة أو إٌذاء بسٌط أو جسٌم أو الوفاة، ال تقوم مسؤولٌة الطبٌب عن جرٌمة غٌر عمدٌة، إذ ال 

تأكٌدا   2مٌة معٌنةٌعاقب القانون فً الجرائم المادٌة على السلوك فً ذاته، إال إذا أفضى إلى نتٌجة إجرا

اخذة الطبٌب تقتضً إحداث الضرر بالمرٌض، أما اإلهمال ؤمعنً، ذهب البعض إلً القول بأن ملهذا ال

 .(3)الذي ال ٌودي إلى ضرر فال عقاب علٌه 

 المطلب الثاني: عالقة الخطأ الطبي بالنتيجة
للجرٌمة،والمرحلة األخٌرة للسلوك تعد النتٌجة اإلجرامٌة العنصر الثانً من عناصر الركن المادي 

بالنتٌجة العدوان الذي ٌنال المصلحة أو الحق الذي ٌقرر له  الذي ٌعاقب علٌه القانون، وٌقصد اإلجرامً

  .(4)القانون حماٌة جنائٌة 
المسؤولٌة الطبٌة نجدها تن ص على أن"  بشأن 05من القانون اللٌبً رقم  01ن ص المادة  إلىوبالرجوع 

 تترتب المسؤولٌة الطبٌة على كل خطأ مهنً ناشئ عن ممارسة نشاط طبً سبب ضررا  للغٌر........". 
فً هذا الن ص هً بالطبع المسؤولٌة الجنائٌة، ألن الضرر فً  مفاد ذلك أن المسؤولٌة الطبٌة المقصودة
التً نصت  من القانون المدنً اللٌبً 044نصت علٌه المادة المسؤولٌة المدنٌة شرط أساسً، وهو ما 

 . ررا  للغٌر ٌلزم مرتكبه بالتعوٌض"كل خطأ سبب ضعلى أن " 
إال تأكٌدا  منه لوجوب توافره عند مساءلة الطبٌب  ما هو الن ص اا ذكره المشرع للضرر فً هذوم

تائجها الضارة شرٌطة أن ٌكون السلوك ، ألن المشرع اللٌبً ٌعاقب على الجرائم الخطٌئة بسبب نجنائٌا  
مدي  المؤدي إلى هذه األخٌرة آثما " إهمال أو طٌش أو ما شابه". ولكن السؤال المثار فً هذا المقام ما

مطابقة هذا القول للضمٌر العام للجماعة، فإذا كان المنطق ٌقتضً وجوب توافر الضرر سواء كان 
المدنٌة؛ ألن هدفها جبر هذا األخٌر وتعوٌض المضرور عما فاته من حاال  أو مستقبال  فً المسؤولٌة 

 لحقه من خسارة، فذلك ٌختلف فً المسؤولٌة الجنائٌة، ألن هدفها تحقٌق المصلحة العامة كسب وما
لة ا  ط وقوع نتٌجة ضارة، وتعلٌق المس، فهل ٌعقل إذا  اشتراالمتمثلة فً حماٌة الحق فً  سالمة الجسم

السلوك  عدم مباالةوهً  تى عندما ٌكون السلوك المرتكب ٌنبئ عن خطورة إجرامٌة،على تحقٌقها ح
 ألبسط قواعد الحٌطة والحذر؟. مرتكبال

فً الواقع أن معالجة هذه المسألة أو اإلجابة على هذا التساؤل تقتضً طرح هذا الموضوع من وجهة 
استقر علٌه جل الفقه أن المشرع اللٌبً فً نظر مختلفة عما هو موجود فً التشرٌع الجنائً اللٌبً، وما 

، وهذا هذا الشأن ٌتبنً النظام التقلٌدي، وٌنهج فً هذا سٌاسة جنائٌة تعاقب على السلوك والنتائج معا  
ألنه ال ٌستقٌم فً كل  الفروض، ألن إقرار العقوبة على الجرائم العمدٌة سببه  األمر ال ٌمكن القبول به

كما أسلفنا جنوح اإلرادة واختٌارها طرٌق الشر طائعة مختارة، هذه اإلرادة فً الجرائم الخطٌئة لم 
 تختر هذه الطرٌق ولم ترد النتٌجة مثال ذلك الطبٌب الذي ٌقوم بإجراء تجربة جراحٌة استكشافٌة على
جسم إنسان حً للكشف على أسباب المرض أو سؤ الصحة بدون القٌام بالفحوصات والتحلٌل 
الالزمة،أو الذي ٌحقن المرٌض بكمٌة من الدواء ألكثر بكثٌر مما تقضً به األصول العلمٌة بناء على 
 تقدٌر خاطئ، ال شك أنه لم ٌرد المصٌر الذي آل إلٌه المرٌض) موت أو إٌذاء بسٌط أو جسٌم أو
خطٌر( فإن عوقب فهو ٌعاقب على نتٌجة لم ٌقصدها، غاٌة ما فً األمر الصدفة وحدها حددت أن جسم 
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المرٌض ال ٌقوى على تحمل العملٌة الجراحٌة أو كمٌة الدواء الزائدة، فحصلت له مضاعفات وحددت 
النتٌجة  تقع الصدفة لدي طبٌب آخر قام بنفس السلوك ولم تحدث  نتٌجة ضارة، فً الوقت الذي قد 

لسٌئ الزمه ا األولالضارة، فواقع هذه الحالة تعكس لنا إثم الطبٌب األول كأخٌه الثانً، إال أن حظ 
التسلٌم به   نوهو ماال ٌمك الفنٌة ونشأ عن العملٌة أضرار ومن ثم وجبت مسألته جنائٌا  عن كل أخطائه

ستعاضة عن العقاب على جرائم من القول بضرورة اال( 1)دائما، لذا لم نؤٌد ما ذهب إلٌه البعض
النتٌجة بالعقاب على جرائم السلوك؛ بحٌث ٌعاقب الطبٌب مجرد ارتكابه السلوك المادي، وخرقه للن ص 
القانونً الذي ٌلزمه بواجب معٌن بغض النظر عن حدوث النتٌجة من عدمها، وعند حدوث نتٌجة 

 ضارة من وراء الخطأ نعتبره ظرفا  مشددا  للعقوبة.
فً لقٌام المسؤولٌة الركن تأن اغلب الفقه والقضاء فً كافة النظم القانونٌة ال ٌكإلى كما تجدر اإلشارة 

المادي للجرٌمة أن ٌقع سلوك إجرامً من الطبٌب وأن تحصل النتٌجة، بل ٌلزم فضال  عن ذلك أن 

رتبط ارتباط السبب تنسب هذه  النتٌجة إلى ذلك السلوك، بمعنً أن ٌكون السلوك هو سبب النتٌجة فٌ

بالمسبب،فإذا انتفت عالقة سببٌة فال ٌسال الطبٌب عن جرٌمة تامة، وإنما تقتصر مسؤولٌته على 

فً الجرائم غٌر العمدٌة حٌث  ال  الشروع إذا كانت جرٌمة عمدٌة وال تلحقه مسؤولٌة على اإلطالق

 .(2)شروع فٌها 

انقطاعها أمر ال ٌخلو من الصعوبة، والمشقة على  أو وفً هذه المسألة إن تحدٌد توافر عالقة السببٌة
وجه الخصو ص فً المجال الطبً،نظرا  لتعقد الجسم اإلنسانً وتغٌر حاالته وخصائصه وعدم وضوح 

من  35عالقة السببٌة فً ن ص المادة  حٌث نظم المشرع الجنائً اللٌبً .3األسباب للمضاعفات الظاهرة 

الطبٌب المتهم هو العامل الوحٌد الذي أدي إلى حدوث النتٌجة المعاقب قانون العقوبات، إذا كان سلوك 
علٌها ولم تسهم معه عوامل أجنبٌة أخرى فً إحداثها، كأن ٌتوقف أو ٌنقطع الطبٌب فجأة و بدون مبرر 
 أو  وجود حادث طار  عن عالج مرٌض فً حالة خطر فتحدث الوفاة فً الحال، كذلك الحال فً

والتدخل إلنقاذ المرٌض، فتوافر عالقة السببٌة فً هذا المثال واضحة ال غموض التأخٌر عن الحضور 
فٌها، إذ أن فعل الطبٌب وحده هو السبب الوحٌد فً حدوث الوفاة لذا ٌكفً لقٌامها لذا ٌكفً لقٌامها إسناد 

الطبٌب  عوامل أخرى باإلضافة إلى فعل تداخلهذا الفعل إلى الطبٌب المتهم، لكن فً غالب األحٌان قد 
السببٌة بٌن فعل عالقة أحداث النتٌجة، هنا ٌثور التساؤل عن مدى تأثٌر هذه العوامل فً قٌام  إلى

الطبٌب وحدوث النتٌجة المعاقب علٌها وهل ٌعد الطبٌب مسئوال عن حدوث النتٌجة المعاقب علٌها؟ 
ة أسهمت معه وامل متعددوهل ٌعد الطبٌب مسئوال عن النتٌجة حتى لو تدخلت بٌن فعله وبٌن النتٌجة ع

عالقة السببٌة قائمة بٌن فعل الطبٌب والنتٌجة على الرغم من ذلك أم أنها تنقطع؟  فً إحداثها؟ وهل تظل
متى ٌصلح القول قانونا بأن السلوك الخاطئ للطبٌب ٌعتبر سببا  للنتٌجة اإلجرامٌة التً  بمعنً أخر

 .حدثت؟
المعٌار الذي تبنه المشرع اللٌبً، حٌث أنه على  نعرف مالإلجابة عن هذا التساؤل ٌجب علٌنا أن 

،  35خالف بعض التشرٌعات اهتم القانون اللٌبً بوضع أحكام عامة لعالقة السببٌة فً نصو ص المواد 
عقوبات،إال أن الفقه اللٌبً اختلف فً تفسٌر هذه المواد  هل أن القانون اللٌبً اخذ بنظرٌة تعادل  36

دنا بأن قصد المشرع اللٌبً الوارد ا، بٌنما الرأي الراجح فً اعتق(4)السبب المالئم أما بنظرٌة األسباب

لم ٌكن ألخذ بنظرٌة تعادل األسباب كمعٌار لتحدٌد عالقة السببٌة، وذلك الن الفقرة  36، 35فً المواد 

لالحقة له إذا عقوبات قد نصت على انتفاء هذه العالقة بٌن الفعل وبٌن النتائج ا 36الثانٌة من المادة 

كانت هً وحدها كافٌة لوقوعها، بعكس منطق نظرٌة التعادل الذي ٌقوم على تحمٌل النشاط اإلنسانً 
األولى تبعة النتٌجة مهما كانت أهمٌة العوامل األخرى التً ساهمت مع سلوك الجانً فً إحداثها 

ظرٌة السبب المالئم أو مادامت قد تسلسلت عنه، والصحٌح لدٌنا هو أن المشرع اللٌبً قد اخذ بن
 (5)الكافً
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 المبحث الثاني

 ثبات الخطاء الطبي في التشريع الجنائي الليبيإ

 تمهيد وتقسيم:

البٌنة،وهو ٌعنً  فً اللغة ٌدل على الحجة أو الدلٌل، وٌدل أٌضا على البرهان أو اإلثبات من المعلوم أن

إقامة الدلٌل أو البرهان عن أمر من األمور، وتقدٌم الدالئل على وقوع الجرٌمة من عدمها، أما اإلثبات 

إقامة الدلٌل  بأن اإلثبات فً المواد الجنائٌة ٌعنً (1)فقد عرفه البعض فً االصطالح القانونً الجنائً

 .أو البرهان على إسنادها إلى المتهم أو براءته منها

بما أن الدعوى الجنائٌة تطرح على القضاة إما بعد جمع االستدالالت عنها، وإما بعد تحقٌقها بمعرفة 

سلطات التحقٌق، وإما بعد إتمام األمرٌن معا ، وإما األمران سوى مرحلة أولٌة من مراحل  إحدى

طبٌعتها ل من الدعوٌٌن فً بٌن ك اإلثبات فً المواد الجنائٌة، ال تعرف المواد المدنٌة لها مقابال  لفروق

أن تعود المحكمة الجنائٌة من جدٌد إلى تحقٌق  –عالوة على ذلك  –. وقد أوجب القانون اوموضعه

األدلة المطروحة علٌها بنفسها حتى تتمكن من تمحٌصها جٌدا ، ومن تقلٌب وجوه النظر فٌها على كافة 

ضوء ما ٌسترٌح إلٌه وجدانها منها، سواء أكانت مجرد  االحتماالت، وفى النهاٌة من تكوٌن عقٌدتها فً

استدالالت أم أدلة تكشف عنها التحقٌق االبتدائً أو النهائً، حٌث أن االقتناع بثبوت التهمة مبنى على 

الٌقٌن والجزم ال على مجرد الحدس والتخمٌن، وأما االقتناع ببراءة المتهم أو باألقل بوجود شك فً أدلة 

خطأ  ءالبريمن أن ٌدان  ءالمسًها حٌنئذ سوى أن تبر  ساحته وذلك خٌر فً أن ٌبر  اتهامه وما علٌ

أن موضوع بحثنا هو إثبات الخطاء الطبً،لهذا ارتأٌنا أن نعرف دور القاضً الجنائً  اتسرعا . وبم أو

ة نوضح فٌه دور الخبرة فً تحدٌد المسؤولٌ فً إثبات الخطاء الطبً فً المطلب األول، ومطلب ثان  

                                       الطبٌة.                             

 الطبي أثبات الخطإالمطلب األول: دور القاضي الجنائي في 

ٌعتبر مبدأ حرٌة اقتناع القاضً الجنائً هو أحد المباد  المستقرة فً القوانٌن اإلجرائٌة الحدٌثة، وقد 

هذا المبدأ وأقرب هذه التعرٌفات وأدقها بٌانا  وتفسٌرا  بأنه الحالة الذهنٌة  تعددت تعرٌفات الفقهاء لماهٌة

أو النفسٌة أو ذلك المظهر الخارجً الذي ٌساعد وصول القاضً باقتناعه إلى الٌقٌن بحقٌقة واقعة لم 

ا إجراءات جنائٌة اللٌبً على هذا المبدأ بقوله 053وفً هذا الشأن نصت المادة  .(2)تحدث تحت بصره

"ٌحكم القاضً فً الدعوى حسب العقٌدة التً تكونت لدٌه بكامل حرٌته"، وهذه القاعدة سائدة فً كافة 

 ىتقابل نظام األدلة القانونٌة الذي كان سائدا  فً العالم فً العصور الوسط ًالحدٌثة، وه التشرٌعات

ة معٌنة وقرائن ٌحتكم بالبراءة بأدلمقتضى هذه القاعدة أن القاضً مقٌد فً حكمه باإلدانة أو . والقدٌمة

لوقائع كل حالة على حدة طبقا  لما ٌرسمه له المشرع دون أن ٌأبه فً ذلك بمدى اقتناع القاضً بها وفقا  

اذ حكمه ولو لم ٌكن فباألخذ بهذه األدلة وإنبصحة ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها، ومن ثم ٌلتزم القاضً 

القاضً فً تكوٌن عقٌدته ساعد فً ظهور األدلة العلمٌة وتقدمها، مثل مقتنعا  به، وحٌث أن مبدأ حرٌة 

األدلة المستمدة من الطبً الشرعً، والتحالٌل، وتحقٌق الشخصٌة، ومضاهاة الخطوط وغٌرها، وهً 

ال تقبل بطبٌعتها إخضاع القاضً ألي قٌود بشأنها، بل ٌنبغً أن ٌترك األمر فً تقدٌرها لمحض 

 المسائل القضاء فً أن المقرر  من به المحكمة العلٌا اللٌبٌة فً حكم لها بقولها اقتناعه وهذا ما قضت

 عنصر أي من قناعته ٌستمد أن الشأن هذا فً عقٌدته،وله تكوٌن فً القاضً حرٌة على ٌقوم الجنائٌة

 فً علٌها رتبه ما إلى ٌؤدي بشأنها إلٌه انتهى ما مادام الدعوى، فً علٌه المطروحة العناصر من

الثالثة  الطاعنٌن اتفاق أثبت قد فٌه المطعون الحكم ،وكان المنطق أو العقل ال ٌجافً  سائغ أسلوب

 ذلكو علٌه المجنً على بنادقهم من الرصا ص بإطالق بتنفٌذها قاموا التً الجرٌمة ارتكاب على األوائل

 وتؤدي الدعوى بأوراق الثابت هاانمع لها أدلة وهً التشرٌحٌة الصفة وتقرٌر الشهود وأقوال باعترافهم
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 ٌضحى المقام هذا فً الطاعنون ٌثٌره اطمئنانها،فإنما محل وكانت إلٌه انتهت ما إلى سائغ باستدالل

 اطمأنت التً األدلة تلك فً بقصد التشكٌكمعتقدها، المحكمة منه كونت فٌما موضوعً جدل مجرد

 فً الصدد بهذا الحكم على النعً ٌجعل الذي األمر العلٌا، المحكمة  أمام  طرحه ٌجوز ال مما ،إلٌها

كما أنه ال ٌحكم باإلدانة إال إذا أطمأن ضمٌره إلٌها، بشرط أن ٌكون االطمئنان مستمدا  من ، محله غٌر

أدلة قائمة فً الدعوى ٌصح فً العقل أن تؤدي إلى ما اقتنع به القاضً، وما دام األمر كذلك فال تجوز 

مة النقض. وللقاضً حرٌته فً االعتماد على أي دلٌل ما دام ٌؤدي إلى المجادلة فً حكمه أمام محك

انتهى إلٌها سواء بطرٌق مباشر أم غٌر مباشر. ولذلك فإن للقاضً الجنائً أن ٌكمل الدلٌل  النتٌجة التً

بالمنطق وٌستخل ص منه ما هو مؤد إلٌه حتما . إن مبدأ حرٌة القاضً الجنائً لٌست مطلقة فً كل قٌد، 

ٌستند إلى أدلة طرحت على بساط البحث فً الدعوى وإال كان ذلك هو التحكم بعٌنه، فالقٌن فً وأن 

، فإذا كانت ها واقتناعه بعناصر اإلثبات فٌهاٌحكم القاضً فً الدعوى بعد تفنٌد أدلت اإلحكام الجنائٌة أي

فً حق المتهم، أما إذا وجدت  غٌر أكٌدة فإنه ٌحكم بالبراءة، إما لعدم كفاٌة األدلة، أو لعدم ثبوت التهمة

عناصر اإلثبات بما ٌطمئن إلٌه ثبوت التهمة فً حق المتهم وتأكٌد اتصاله بالواقعة على نحو قول 

الشهود واعترافه وتوافر كافة وسائل اإلثبات، فإنه ٌحكم مستندا  إلى هذه المصادر واألدلة حكما  ٌتفق 

ال مرٌة فٌه وال محٌد ألحد عنه، والذي ٌجعل حكم مع المنطق والعقل، هذا هو الٌقٌن الحقً الذي 

الٌقٌن هو الغاٌة التً ٌهدف إلٌها القاضً فٌمح ص أدلته، وٌناقش  نللحقٌقة أالقاضً دائما  عنوانا  

ح بعضها على البعض حتى إذا ما انتهى إلى تحدٌد أكثرها عمقا   مضمونها وٌوازن بٌنها، ثم ٌرجِّ

ا  فً نفسه ووجدانه فإنه ٌصدر الحكم استنادا  إلى هذه األدلة. فمصادر واتصاال  بالحقٌقة وأكثرها غوص

الٌقٌن هً المصدر العٌنً للٌقٌن القضائً والتً تتمثل فً الشهادة واالعتراف وأقوال المتهم متى كانت 

على قدر من الصدق الذي ٌؤدى إلى الوصول نحو الحقٌقة القضائٌة، ولقاضً الموضوع السلطة فً 

دلة واألخذ بها متى ما رأى فً عناصر المصدر العٌنً ما ٌعتبره ذو أهمٌة فً الدعوى أو كان تقدٌر األ

على وجه النقٌض بأن ٌرى عدم لزومها فٌطرحها جانبا  استنادا  إلى سلطة التقدٌر التً ٌملكها.أما 

ستمد الٌقٌن وٌ المصدر العلمً للٌقٌن القضائً هو المصدر الذي ٌعتمد على أساس من العلم والمعرفة،

العلمً عناصره من المعاٌنة ونتائجها والخبرة الفنٌة واالستجواب والتسجٌالت الصوتٌة والمرئٌة متى 

تمت فً نطاق القانون ودون عٌوب إجرائٌة، وٌعتبر الٌقٌن بمصدرٌه العٌنً والعلمً هً عنوان 

ً سلطة االقتناع بلوغا  للحقٌقة التً إذا كان المشرع قد استند للقاضً الجنائ الحقٌقة القضائٌة كلما توافقا

ٌنشدها عنوانا  لحكمه، فإن هذه السلطة هً سلطة تثبت ولٌست سلطة تحكم، األمر الذي بمقتضاه ٌصبح 

على القاضً أن ٌلتزم بأن تكون األحكام الصادرة منه فً إطار الضمانات التً حددها القانون سلفا ، 

إن إثبات  القضائٌة ودفع الهوى والشطط عن األحكام الجنائٌة.الضمانات تهدف إلى تحقٌق الحقٌقة  وهذه

حٌث  الخطأ الطبً جائز بكافة طرق اإلثبات بما فٌها الخبرة وشهادة الشهود والقرائن القضائٌة والكتابة،

خطأ الطبٌب بكل وسائل اإلثبات،وٌتحقق القاضً من وجود خطأ طبً  ٌقع على عاتق المتضرر إثبات

تبصر، فمن الضروري أن ٌكون الخطأ ثابتا ثبوتا قطعٌا أكٌدا  الطبٌب عن رعونة وعدمإذا ارتكبه 

ولٌس مجرد تخمٌن، لذا ٌجب أن ٌستند اإلثبات إلى وقائع دقٌقة ولٌس إلى مجرد معطٌات ٌمكن إثبات 

عكسها، غٌر أن طرق إثبات األخطاء الطبٌة تختلف باختالف طبٌعتها من حٌث كونها أخطاء ذات 

فنً أو أخطاء متعلقة باإلنسانٌة الطبٌة.بالنسبة لألخطاء المتعلقة باإلنسانٌة الطبٌة فٌمكن اعتماد طابع 

الممكنة إلثباتها بما فً ذلك القرائن وشهادة الشهود، كما ٌكون للقاضً  كل وسائل اإلثبات القانونٌة

افته العامة كاألخطاء العادٌة الدور اإلٌجابً فً إثبات هذه األخطاء فمنها ما ٌمكنه اكتشافها وفقا لثق

للطبٌب، كما ٌلعب دور مهم فً األخطاء المهنٌة، وذلك بالرجوع إلى التزامات الطبٌب المنصو ص 

علٌها فً القانون ومحاوله قٌاس سلوكه مع االلتزامات،أما األخطاء الطبٌة ذات طابع فنً، فإن القاضً 

اإلثبات الوحٌدة الناجعة لحل المسائل الفنٌة  باعتبارها وسٌلة ٌكون ملزما باالعتماد على الخبرة

 .المطروحة أمامه وٌبقى دوره منحصرا فً األخذ أو عدم األخذ بتقرٌر الخبرة

 

 



 الخطأ كأساس للمسئولية الجنائية لألطباء في القانون الجنائي الليبي

076 

 الطبي. الخطاء أثبات في لخبرةا دور :يالمطلب الثان

 هذه لمناقشة مباشرة ٌتصدى أن الطبٌة بالمسائل لدٌة الكافٌة المعرفة عدم بسبب القاضً ٌستطٌع ال

 من المختصٌن إلى ٌتوجه أن القاضً  على لذلك المجال، بهذا الطبٌب خطأ بنفسه ٌقدر وأن المسائل،

 مع ٌتفق كان إن المتهم الطبٌب سلوك على الضوء إلقاء إلً وبالت األمر، استٌضاح جلأل الطب أهل

 نظرهم  وجهة سٌقدمون الذٌن هم الخبرة أهل أن ٌعنً وهذا مهنته، فً الحرٌ ص الوسط الطبٌب سلوك

 القاضً بمساعدة ٌقوم الخبٌر كان وإذا الطبٌب، ٌقدمه أن ٌجب كان الذي والحذر السلوك  مسألة حول

 القاضً أن إالا  الطبٌة، األخالق فً أم التطبٌقٌة المسائل ًسواء ف الطبً، المجال ًالخطأ ف باستنباط

 به األخذ وبالنتٌجة الخبٌر رأي بتقدٌر ٌقوم يوهو الذللطبٌب، الفنً بالسلوك القانونً التكٌف فً ٌستقل

 به. األخذ عدم أو

 على الوقوف من البد الجنائٌة الطبٌة المسؤولٌة تقدٌر فً المحكمة سلطة على الوقوف نستطٌع ولكً

 الخبرة. تقرٌر تقدٌر فً القاضً حرٌة ومدى الطبً الخطأ إثبات فً الخبرة دور

 أن وله الفنٌة الوقائع ٌتحرى أن لقاضًأن ل األصل الطبً، حٌث أن الخطأ إثبات دور كبٌر فً للخبرة

 أن له قناعته المدنٌة،والستكمال المسؤولٌة عناصر من ٌتحقق لكً المشروعة الوسائل جمٌعل ٌستعم

اللجوء  له كان وإن ذلك، غٌر أو ،هندسٌة أو ،طبٌة تسواء كان الفنٌة المسائل فً الخبرة أهل إلى ٌلجأ

 هً والتً القانونٌة المسائل فً الخبرة أهل إلى ٌلجأ أن له ٌجوز ال أنه إال المسائل، هذه فً الخبرة ىإل

 حدوده وتضع الخبرة مبدأ تبرر التً هً للواقعة أو للمسألة الفنٌة الطبٌعة فان وبالتالً عمله، صمٌم من

 من شخ ص تكلٌف هً والخبرة .(1)للقضاء مساعدا لٌكون هذه بصفته ٌستدعً فنً فالخبٌر القانونٌة،

 ٌكون عندما المحكمة،وذلك إلى مقدم تقرٌر خالل الفنً،من برأٌه واإلدالء النزاع لرؤٌة المحكمة قبل

 خبٌر، إلى اللجوء دون فٌها ٌفصل أن القاضً ٌستطٌع ال التً الفنٌة، بالمسائل متعلق النزاع موضوع

 المسائل تحدٌد هو فً الرأي وإبداء النزاع موضوع فح صٌ خبٌر تكلٌف إلى تلجأ المحاكم فان لذلك

 الجوانب تكون أن بعد المعروض، النزاع على القانون تطبٌق إلى بعد ما فً ٌصار لكً فٌه، الفنٌة

 والفنٌة العلمٌة المسائل تتناول الخبرة فان لذلك العدالة، وٌحقق المحكمة ضمٌر ٌرٌح بما واضحة الفنٌة

 بل المحكمة،ال عمل من ذلك ٌبقى بل النزاع، فً بالفصل ٌقوم الخبٌر أن تعنً وال الدعوى، فً للفصل

 استئناسً. استشاري رأي بأنه الخبٌر رأي ٌوصف ولهذا الخبراء، برأي ملزمة غٌر المحاكم إن

 طبٌعة تحدده أمر هو ال أم خطأ ٌشكل الطبٌب سلوك كان إذا ما لتحدٌد الخبرة إلى اللجوء وعلٌه فإن

 فً فنٌا ةالمتخصص الخبرة بأهل ٌستعٌن أن القاضً على ٌحتم مما الطبً، المجال فً الفنٌة المسائل

 انه المقرر وفً هذا الشأن قضت بأنه " من للقضاء، ا  عون ٌصبحون الصفة بهذه وهم الطبً، الحقل

 إلى بلوغا لتحقٌقها الوسائل من ما تراه تتخذ أن ةثبح فنٌة بمسالة ٌتعلق دفاعا المحكمة واجهت متى

 فٌه المطعون الحكم وكان فنٌة مسألة فً الفنً الخبٌر محل نفسها تحل أن لها زوال ٌجو فٌها األمر غاٌة

 المائة فً المائة من عشرة باثنتً والمقدرة ضده المطعون دم فً الموجودة لنسبة الكحو بان قطع قد

 الطبٌة والعقاقٌر األدوٌة تعاطٌه كثرة من ناشئة هً تقرٌره فً الكٌماوٌة التحالٌل خبٌر أثبته ما وفق

 وكان الفنٌة الخبرة رأى بدون فٌها القطع ٌمكن ال ةثبح فنٌة مسألة هو الخصو ص هذا فً القطع وكان

 الموجودة الكحول نسبة كانت إذا ما لبٌان الخبٌر برأي تستعٌن أن قضائها فً المطعون المحكمة على

نفسها  وحلت تفعل لم وإذ الخمر  تعاطٌه من أم األدوٌة تعاطٌه كثرة من ناشئة ضده المطعون دم فً

 .(2)معٌبا   ٌكون حكمها نإف الخبٌر لمح

القانونً ٌكون صعبا، فلكً تكون الخبرة وسٌلة  ن المجال العلمً إلى المجالن انتقال تقدٌر الوقائع مإ

االنتقال ال ٌتم إال قضائٌة مناسبة ٌنبغً انتقال التقدٌر من المجال العلمً إلى المجال القانونً، مثل هذا 

                                                           
1

و ها 192، صم1984، تذوى غثؼح، ضٌح فٌيح للطثاػح والٌشر، اإلضكٌذريحال الجٌائيح،في الوىاد  حثاخاإلتى ػاهر، أهحوذ زكي . 

 تؼذها.
2
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القضاة  أمهرأن ٌنزلق فً ذلك  ىالخبٌر، وهنا تكمن الصعوبة وٌخش بتقرٌر طبً مستمد من تقرٌر

وبكامل حسن النٌة. وكثٌرا ما تختلط النواحً الفنٌة والنواحً الطبٌة، فٌعد كل ما هو فنً مسألة طبٌة، 

ة، فإذا كانت الخبرة الطبٌة ضرورٌة فً وهذا الخلط ٌساهم بدوره فً زٌادة غموض فكرة الخبرة الطبٌ

بعض األحٌان، فإنها لٌست ضرورٌة فً أحٌان أخرى، ومع ذلك ٌلجأ القضاة إلٌها، وهذا ما ٌفسر اتجاه 

القضاء فً التوسع فً مهمة الخبٌر واالستعانة به دون ضرورة قانونٌة تحتم ذلك، ومثل هذا التفوٌض 

نسبة صفة قانونٌة للخبٌر، وهذا أمر منتقد، ذلك أن الخبرة  من قبل القاضً للخبٌر من شأنه أن ٌؤدي

 ٌجهله. الذي المجال وفً إال كتكملة قانونٌة لخبرة القاضًٌجب ال تتدخل 

 للموقف قانونٌا   تقرٌرا   وٌعطً مهمته نطاق فً الخبٌر ٌتوسع أن كثٌرا ٌحدث أنه سوءا   األمر ٌزٌد اومما 

 اختصاصه. تقدٌر فً ٌدخل ال وهذا

أنه من المهم أن ٌجتهد القاضً فً أن ٌحدد دون غموض مهمة الخبٌر فً المجال الفنً، وأن  حٌث

من عناصر، وٌالحظ أن الحصول على تقدٌر  ف ما  قد ٌزوده به الخبٌرٌٌحتفظ صراحة فً تقدٌر وتكٌ

، والثانٌة شخصٌة، حٌث تكمن األولى موضوعٌة موضوعً من الخبٌر تعترضه فً الواقع صعوبتان:

من الناحٌة العلمٌة المجردة احترام  فإذا كان ٌتعٌن علٌه ،ودقٌقة ةألولى أن مهمة الخبٌر مهمة خطٌرا

ٌمنع من قٌام ذلك الخطر فً  التحقٌق العلمً المحاٌد الذي ٌقوم به للبحث عن سبب الواقعة ،فان ذلك ال

بصفة مطلقة أن الخبٌر الذي  للخبرة  الطبٌة، ولٌس مؤكدا ٌتعلق بالناحٌة الفنٌة المجال الطبً فً ما

ٌقوم بمهنته بالكامل ٌستطٌع أن ٌقدر بدقة الموقف الذي وجد فٌه الطبٌب محل المسألة ،والذي كان 

 المعطٌات بٌن االختالف هً الخبٌر أمام تكمن التً ،والصعوبة مختلفة ٌمارس عملة فً ظروف واقعٌة

 .الملموسة الواقعٌة والحقٌقة المجردة

 وجود بسبب الخبراء فً الثقة اهتزاز احتمال من الطبٌة الخبرة قٌمة تعانً الثانٌة الناحٌة من اأما  

ال  المسألة، وهذا مما محل األطباء الزمالء مع التسامح من نوع علٌه ٌترتب أن ٌمكن مهنً تضامن

 إن األمر غالب فً نجد ٌكون مسئوال  من الناحٌة الجنائٌة. لذلك فإنه ذلك ثبت إذا أن الخبٌر فٌه كش

 الحاالت فً القاضً على حٌث ٌجب نجدهم منحازٌن لزمٌلهم فً المهنة، األطباء الخبراء من الكثٌر

 الخبرة بهذه ٌأخذ ال علٌه ٌجب الجنائٌة المسألة عن وإبعاده زمٌله تغطٌة ٌرٌد الخبٌر أن فٌها ٌشعر التً

 إدراك عدم ٌظهر بحٌث الخبٌر تقرٌر على الرغبة تلك انعكاس من هذا ٌستخل ص وقد جانبا، وٌقصٌها

 نطاق فً أصال ٌدخل ال ما وهو قانونً تقرٌر تقدٌم لٌتجاه عندما لمهمته الخاصة للمقتضٌات الخبٌر

 الجوانب نالقفز ع خالله من ٌحاول والذي ٌجوز، ال الذي والتحاٌل المحاباة من نوع وهذا المهمة هذه

 قانونً. تقرٌر لتقدٌم الفنٌة

المادة السـابعة  وبالتحدٌد 0764لسنة  05منذ صدور قانون المسؤولٌة الطبٌة رقم وفً هذا الشأن 

ٌخت ص بتقرٌر مدى قٌام المسؤولٌة الطبٌة مجلس طبً ٌتبع أمانة الصحة، " نهأعلى  منهوالعشرٌن من 

 ". التخصصات العالٌة فً المهن الطبٌة والمهن المرتبطة به مندوبًوٌتكون من عدد 

جدل قانونً قضائً كبٌر  من خالل استقرائنا لن ص المادة المذكورة أعاله نجد أن األمر فً السابق خلق
المجلس الطبً ومدى التزام المحكمة  إلىقضاٌا المسؤولٌة الطبٌة  إحالةفً مدى التزام المحاكم بوجوب 
فحددوا جهة معٌنه  ءاألطباساهم فً وضعه الذي هذا القانون  ، حٌث أنباألخذ برأي المجلس الطبً

ٌتبعون وزارة الصحة فً مختلف  أطباءلتحدٌد مسؤولٌتهم هً المجلس الطبً وهو ٌتكون من 
 برأيالمحكمة تأخذ  أن األول :منهجٌن إلىالتخصصات وقد سار القضاء فً تطبٌق هذا القانون 

ومنهج آخر وهو وجوب العرض  ،هو المحكمة أصبحالمجلس الطبً دون نقاش فكأن المجلس الطبً 
، العرض هو سلطة تقدٌرٌة للمحكمة أن إلىوذهبت قلة من المحاكم  ،المجلس برأي األخذوعدم لزوم 

من  مما ترتب على ذلك صدور أحكام متناقضة فً إجراءاتها، وقد حسم هذا التناقض فً الحكم الصادر
عن المباد  التً تقضً بإلزام المحكمة لعدول المحكمة العلٌا اللٌبٌة بدوائرها المجتمعة التً تقررت ا

بعرض قضاٌا المسؤولٌة الطبٌة على المجلس الطبً وااللتزام بما ٌرد فً تقرٌره بشأن مدى قٌام 
المسؤولٌة الطبٌة، وإرساء مبدأ مفاده حق المحكمة فً اختٌار طـرٌق اإلثبات الذي تـراه مـؤدٌا  إلى 
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خال ص الدلٌل من العام فً التقاضً حرٌة القاضً فً استوحٌث إن األصل  ."حٌث قضت بأنه ،ذلك
، وحرٌته فً األخذ بالدلٌل أو طرحه وفقا  لما ٌقتنع به، وال ٌجوز الخروج عـن هـذا المصدر الذي ٌراه

األصل العام إال بن ص صرٌح فً القانون ٌحدد طرٌقا  معٌنا لإلثبات، وٌن ص على أن القاضً ملزم 

بشأن  0764لسنة  05ن المادة السـابعة والعشرٌن من القانون رقم أوحٌث  .باالستناد إلٌه دون غٌره

ٌخت ص بتقرٌر مدى قٌام المسؤولٌة الطبٌة مجلس طبً ٌتبع أمانة "أن  المسؤولٌة الطبٌة تن ص على

وتسري  ا.وٌتكون من عدد مـن ذوي التخصصات العالٌة فً المهن الطبٌة والمهن المرتبطة به الصحة،
المذكور األحكام المتعلقة بالخبراء المنصو ص علٌها فً قانون المرافعات واإلجراءات  فً شأن المجلس

وكما هو واضح من هذا الن ص، فإنه وإن كان ن ". الجنائٌة، وذلك بما ال ٌتعـارض مع أحكام هذا القانو
أنه لم ٌن ص  قد بٌن طرٌقا  لتقرٌر مدى قٌام المسؤولٌة الطبٌة ٌتمثل فً االستعانة بالمجلس الطبً، إال

على أن االختصا ص بذلك ٌنعقد حصرٌا  للمجلس الطبً دون غٌره، كما لم ٌرتب الن ص المذكور أي 
جزاء على اعتماد المحكمة فً إثبات المسؤولٌة الطبٌة أو نفٌها على دلٌل آخر ٌخالف ما ٌنتهً إلٌه 

لقة بالخبراء المنصو ص علٌها تقرٌر المجلس الطبً. ثم جاءت اإلحالة فً عجز المادة إلى األحكام المتع
فً قانونً المرافعات واإلجراءات الجنائٌة ، وهذه األحكام حاسمة فً عدم الن ص على إلزام القاضً 

ومما ٌدعم هذا .بأن ٌستعٌن بخبٌر معٌن أو أن ٌؤسس قضاءه على ما ٌنتهً إلٌه تقرٌر ذلك الخبٌر
ر فٌها االستناد فً تقرٌر مدى قٌام المسؤولٌة الرأي أنه كثٌرا  ما ترد فً الواقع العملً حاالت ٌتعذ

، كما لو فشل المجلس فً إحالة تقرٌره إلى المحكمة فً الموعد المحدد قرٌر المجلس الطبًالطبٌة إلى ت

لم ٌتمكن من الحصول على المعلومات  أنه ، أوم0767لسنة  060من قرار إنشائه رقم  2وفقا  للمادة 

 ا  المطلوبة أو من اإلطالع وفح ص الوثائق والمستندات ذات العالقة بالقضٌة، أو إذا كان هناك حكم
ٌثبت أو ٌنفى نسبة الخطأ إلى الطبٌب، فضال  عن أن قانون المسؤولٌة الطبٌة ٌن ص على عدد من  ا  جنائٌ

و نفٌها إلى أي تقرٌر فنً من أٌة جهة كامتناع الطبٌب عن عالج األخطاء الطبٌة التً ال ٌحتاج إثباتها أ
المرٌض أو االنقطاع عن عالجه، أو إجراء عملٌة جراحٌة دون أن تكون هناك موافقة كتابٌة من 
المرٌض، أو وصف العالج قبل إجراء الكشف على المرٌض وتشخٌ ص مرضه، أو تحرٌر تقرٌر طبً 

 .بمعلومات أو شهادة كاذبة مع علمه بذلكدالء الطبٌب أ مخالف للحقٌقة، أو

وترتٌبا  على ما تقدم، فإنه بقدر ما للمحكمة من حق فً إحالة الحالة المعروضة علٌها إلى المجلس 
فإنه ال إلزام علٌها باإلحالة إلى المجلس  الطبٌة،الطبً واألخذ بتقرٌره فً تحدٌد مدى قٌام المسؤولٌة 

 .ذلكولها أن تستند فً تحدٌد مدى قٌام المسؤولٌة الطبٌة إلى أي دلٌل ٌؤدى إلى  بتقرٌره،وال باألخذ 
العدول عن المباد  التً تقضً بإلزام المحكمة  –بـدوائرها مجتمعة  –فلهذه األسباب قررت المحكمة 

بعرض قضاٌا المسؤولٌة الطبٌة على المجلس الطبً وااللتزام بما ٌرد فً تقرٌره بشأن مدى قٌام 
المسؤولٌة الطبٌة ، وإرساء مبدأ مفاده حق المحكمة فً اختٌار طـرٌق اإلثبات الذي تـراه مـؤدٌا  إلى 

 .(1)ك" ذل

ومن خالل استقرائنا ومطالعتنا للحكم ٌتبٌن لنا أن المشرع اللٌبً قد أحسن االختٌار وذلك عندما أجاز 
مسألة إثبات الخطأ الطبً بكافة طرق اإلثبات بما فٌها المجلس األعلى للتخصصات الطبٌة، وحٌث أن 

حقوق المجنً علٌهم  قصر مسألة اإلثبات لهذا المجلس قد ٌعٌق عمل المحاكم والقضاء، وأحٌانا ٌضٌع
وذلك لكون هذا المجلس مقره بمدٌنة طرابلس وال ٌوجد له فروع أخرى. أضف إلى ذلك أنه فً كثٌر 

ٌأتً الرد بأنه ال ٌوجد خطأ طبً فً مسائل لٌست فنٌة بل من الحاالت عند إحالة الواقعة لهذا المجلس 
. كما أن الن ص على الغٌاب وألعمل ٌختلف على كونها خطأ طبٌا مثل االمتناع عن ا واضحة جدا وال

تكوٌن عقٌدته من األدلة التً قد تكون  عند اإلحالة لهذا المجلس أنه قد أصبحت ٌد القاضً مغلولة
حرٌة القاضً فً تكوٌن  أمطروحة والتً قد تنسف رأي المجلس الطبً مما ٌجعله ٌتعارض مع مبد

فً الدعاوي،  ا  مما ال شك فٌه تعتبر خصم . كما أن هذا المجلس هو تابع لوزارة الصحة وهًعقٌدته
وأن المجلس تابع لوزارة الصحة، األمر الذي ٌكون فٌه هذا المجلس ٌجمع بٌن سلطتٌن فً آن واحد، 
األولى سلطة الخصم، أما الثانٌة فهً سلطة الحكم، وهذا مما الشك فٌه ٌتعارض مع مبدأ الفصل بٌن 

 السلطات.
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 الخاتمة  

 النتائج :أولا 

( من قانون 01/0الطبً المهنً فً المادة ) أأن المشرع اللٌبً عرف الخط الدراسة تكشف -7

ٌعتبر خطأ مهنٌا كل إخالل بالتزام تفرضه التشرٌعات النافذة أو األصول المسؤولٌة الطبٌة بأنه" 

 ."المتاحةالعلمٌة المستقرة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحٌطة واإلمكانٌات 

ٌا   -0 أن المشرع اللٌبً لم ٌكتفً لقٌام مسؤولٌة الطبٌب بضرورة توافر الركن المادي  نت الدراسةب

للجرٌمة المتمثل فً السلوك اإلجرامً والنتٌجة، وإنما اشترط بضرورة توافر العالقة السببٌة بٌن 

ما ٌسأل عنها وإنا  تامة، ل الطبٌب عن جرٌمةأذا انتفت العالقة السببٌة فال ٌسالسلوك والنتٌجة، فإ

 بوصف الخطأ.

م، وتحدٌدا  فً 0765لسنة  05أن المشرع اللٌبً فً قانون المسئولٌة الطبٌة رقم  الدراسة أظهرت -3

 منه اقتصر مسألة التعوٌض عن المسئولٌة الطبٌة عن الخطأ دون الضرر. 01المادة 

مسألة اإلثبات  تأوضحت الدراسة أنه بعد صدور حكم المحكمة العلٌا بدوائرها المجتمعة أصبح  -4

 ،والقرائن القضائٌة ،وشهادة الشهود ،فً األخطاء الطبٌة تكون بكافة طرق اإلثبات بما فٌها الخبرة

 والكتابة.

 التوصيات. :اثانيا 

بأن تكون محل اعتبار  ىالتوصٌات التً نروبعد عرض النتائج التً توصل إلٌها الباحثان ٌمكن عرض 

 للمشرع اللٌبً وذلك على النحو التالً:

نهٌب بالمشرع اللٌبً االستعاضة عن العقاب على جرائم النتٌجة بالعقاب على جرائم السلوك بحٌث  -0

تطبق فً حالة وقوع س العمدي بمقدار العقوبة التً كانتتتم محاسبة اإلرادة اآلثمة عن اإلٌذاء غٌر 

تائج ضارة متوقعة جسٌمة كانت أم خطٌرة، وقعت فعال أو لم تقع. وٌكتفً عند وقوع الخطأ ن

 الٌسٌر أو البسٌط بالتنبٌه على الشخ ص القائم بالعمل الطبً بعدم مقارفة الخطأ مرة أخري.

لضرر الذي قاصرا على انوصً المشرع اللٌبً بأن ٌكون أساس التعوٌض عن المسئولٌة الطبٌة  -0

ولٌس بالخطأ الذي وقع من الطبٌب وذلك وفقا  لمبدأ الموائمة بٌن المصلحتٌن  ، صلحق بالشخ

 السابق ذكرهما فً مثنى الورقة.

المشرع بأن ٌعمل على إنشاء نٌابات تخصصٌة توكل إلٌها مهمة التحقٌق والفصل فً  نوصً  -1

الصحً بمعهد القضاء  دعاوى المسؤولٌة الطبٌة وفتح دورات تأهٌلٌة أو استحداث مادة القانون

وي الهٌئات القضائٌة من اإللمام بهذا الجانب من العلوم القانونٌة لكً ٌصبح من ذ ءلتمكٌن أعضا

 الطب(.االختصا ص المزدوج ) القانون و
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 المراجعقائمة 

القاهرة، دار خطوة، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة اإلمارات المتحدة،  بوأاحمد شوقً  -0

 م.0767النهضة العربٌة،بدون ذكر الطبعة، 

امحمد معمر الرازقً، محاضرات فً القانون الجنائً القسم العام، بٌرت، دار الكتاب الجدٌد  -0

 م0777المتحدة، الطبعة الثانٌة، 

 م.0766المطبوعات الجامعٌة، القسم العام، اإلسكندرٌة، دار وض محمد، قانون العقوبات،ع -1

، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعٌة، بدون ذكر الطبعة، ًهللا الشادل فتوح عبد -2

 م.0110

فً المواد الجنائٌة، الفنٌة للطباعة والنشر، اإلسكندرٌة، بدون طبعة،  اإلثباتمحمد زكً ابو عامر،  -3

 م.0762سنة 

اإلسراء، عمان األردن، بدون محمود محمود مصطفً، مسؤولٌة األطباء والجراحٌن الجنائٌة، دار  -4

 م.0776ذكر الطبعة، 

محمود نجٌب حسنً، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربٌة، القاهرة، الطبعة  -5

 م.0761الخامسة،

بدون ذكر  القاهرة،قانون العقوبات، دار النهضة العربٌة،  ًمحمود نجٌب حسنً، عالقة السببٌة ف -6

 م.0766الطبعة، 

، اإلثبات فً المواد الجنائٌة فً القانون المقارن، الجزء األول، النظرٌة محمود مصطفىمحمود  -7

 م.0755، ولىالعامة، الطبعة األ

 ثانياا: الرسائل العلمية.

محمد أسامة قائد، المسؤولٌة الجنائٌة لألطباء، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -7

 م.0761كلٌة الحقوق، 

 .الدورياتثالثاا: 

ٌا، أكادٌمٌة ، مجلة الدراسات العلسببٌة المادٌة فً قانون العقوباتعالقة ال حمد هاشم ماقورا،م -0

 م.0775لسنة األولً، ، اوث االقتصادٌة، العدد الثالثالبحالدراسات العلٌا و

محمود محمود مصطفً، وفاة المرٌض بتأثٌر البنج ورقابة النٌابة العمومٌة ومسؤولٌة الطبٌب  -0

 .، السنة التاسعة عشرالوجهة الجنائٌة، مجلة المحاماة من


