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[د .مؤيد حممد القضاة و د .مأمون أبو زيتون]

مسؤولية الطبيب

اجلزائية:

دراسة تقييميه نقدية للقواعد العامة واخلاصة يف
*

كل من القانونني األردين واإلمارايت

د .مؤيــــد حممــــــد القضــاة

()

د .مأمون "حممد سعيد" ابو زيتون
من

()

ملخص البحث :
في ظل عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في األردن ،تبقى مسؤولية الطبيب

الجزائية خاضعة للقواعد العامة في المسؤولية كما هي مقررة في قانون العقوبات األردني
رقم  61لسنة  ،6611تلك القواعد التي تطبق على جميع الجناة بغض النظر عن مراكزهم

المهنية والعلمية .ولما كانت طبيعة وخصوصية األعمال الطبية تقتضي وضع تشريع خاص
ينظم أحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عنها ،فإن هذا البحث يقدم دراسة تقييمية نقدية

مقارنة بين القانونين األردني واإلماراتي للتدليل على عدم مالءمة وكفاية القواعد العامة في

المسؤولية الجزائية لالنطباق على المسؤولية الطبية من خالل إبراز أوجه القصور التي

تشوبها ،وتقديم بعض االقتراحات التي يمكن أخذها بعين االعتبار في التعديالت التشريعية

المحتملة في المستقبل في كال القانونين .وتبين من خالل البحث :أنه من الضروري التخلي

عن بعض القواعد والمبادئ العامة الواردة في القانون الجزائي كونها ال تصلح لمواجهة

حاالت خروج األطباء على قواعد وأصول المهنة :بصورة عمدية أو غير عمدية .ففيما
*
()
()

أجيز للنشر بتاريخ .2172/9/71
أستاذ القانون الجنائي المشارك ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
أستاذ القانون الجنائي المساعد ،جامعة اليرموك -المملكة األردنية الهاشمية.
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بين البحث عدم مالءمة تلك القواعد
يتعلق بمسؤولية الطبيب على أساس القصد ،فقد ّ
للتطبيق على هذا النوع من المسؤولية من عدة جوانب منها :تعذر مساءلة الطبيب عن

الشروع في جنح اإليذاء المقصودة ،رغم ضرورة ذلك ،وذلك لعدم وجود نص يعاقب عليه في

كال القانونين األردني واإلماراتي ،كما تبين عدم وجود نص يجرم صراحة بعض الممارسات

الطبية المنافية ألخالقيات المهنة كقيام بعض األطباء بعمليات ترميم أغشية البكارة للفتيات

الالتي وقعن في الرذيلة ،فضال عن عدم إمكانية مالحقة الجناة في هذه الحالة عن جريمة

إخفاء األشخاص وفقا للمادة  48عقوبات أردني .أما فيما يتعلق بجريمة اإلجهاض ،فتبين

أنه ال يمكن ،في كال القانونين ،محاسبة الطبيب عن اإلجهاض على أساس الخطأ ،فضال
عن استحالة تشديد عقوبة اإلجهاض بحق الطبيب في حاالت معينة ،كما أنه يتعذر مالحقة

الطبيب عن الشروع في اإلجهاض الجنحوي وفقا للقانون األردني .وفي إطار مسؤولية

الطبيب على أساس الخطأ ،فقد تبين قصور القواعد العامة في األردن عند تطبيقها على
المسؤولية الطبية؛ حيث لم يتضمن قانون العقوبات تحديدا لمفهوم الخطأ الطبي ،كما أن

تعريفه الوارد في مشروع قانون المساءلة الطببة لعام  9116قد جاء معيبا ،حيث يتطلب
حصول ضرر كأثر لالخالل بقواعد ممارسة المهنة لتحقق الخطأ خالفا لما هو عليه الحال

في قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي .وبعكس نظيره اإلماراتي ،فإن المشرع األردني لم

يعتبر الخطأ المهني سببا لتمييز عقوبة الجاني صاحب المهنة من غيره ،كما أنه لم يأخذ

درجة جسامة خطأ الطبيب بعين االعتبار عند تقرير مسؤوليته ،كما تبين أن كال القانونين

األردني واإلماراتي ال يتدخالن في العقاب على نشاط الطبيب الخاطئ الخطر غير المرتبط
بنتيجة ضارة رغم ضرورة ذلك .هذا فضال عن عدم تضمن القانون األردني معيا ار لقياس

خطأ الطبيب بعكس القانون اإلماراتي .ومن جانب آخر،فإن كال القانونين لم يمي از في
المسؤولية بين الحالة التي يرتكب فيها الطبيب خطأ طبيا دون توقع النتيجة المحتملة كأثر

لفعله ،والحالة التي يرتكب فيها خطأ طبيا مصحوبا بتوقع لتلك النتيجة مع عدم قبولها دون
اتخاذ االحتياطات الالزمة لدرئها ،ناهيك عن أن المشرع األردني لم يضع معيا ار لعالقة
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السببية بين الخطأ الطبي والنتيجة الضارة؛ ولتفادي هذه العيوب وغيرها مما تناوله البحث،

فقد تم تقديم بعض االقتراحات التي يمكن االلتفات إليها ومناقشتها عند أول مبادرة لالصالح

التشريعي في هذا المجال.

املقدمة:
عبر قرون طويلة لم يكن هناك مبرر للحديث عن المسؤولية الطبية ،فعالقة الثقة واالحترام

التي تربط المريض بطبيبه لم تكن تسمح بأن يمسها أحدد .ففدي الوقدا الدذا كدان فيده المدريض

ينتظر القليل من طبيبه ،كان األخير يعطي الكثيدر مؤديدا واجبده بكدل أماندة صواخدالم ،ومعتبد ار
نفسدده مسددؤوال عددن مري دده ،ولددم يكددن بحاجددة إلد قدوانين ومحدداكم لكددي تلقندده كيفيددة التعامددل مد

مر ددا  ،وتددذكر بواجباتدده األخالقيددة والقانونيددة تجدداههم وتجددا المهنددة التددي ينتمددي إليهددا .وعل د

الددر م مددن أن

البيددة عالجدداا الطبيددك لنددذاك لددم تكددن تحدددث المعج دزاا ،فقددد كددان الم دريض

يبجل ويقدر جهود طبيبده ،الدذا لدم يكدن يبخدل عليده باالهتمدام والمعاملدة اإلنسدان يدة ،وبالوقدا

الالزم لسماع شكوا وتبصير بحالته المر ية وللية عالجه.
وال شك بأن مر

وأطبدا اليدوم يددفعون

دريبة التتيدراا االجتماعيدة التدي شدهدها العدالم

مؤخ ار؛ فمريض اليوم باا يطلك أكثر مما يمكن لطبيبه أن يقدمه ،وأصبح يدرك التتيير الدذا

طد أر علد سددلوك طبيبدده الددذا لددم يعددد لديدده الوقددا الكددافي لالسددتماع لشددكو مر ددا  ،واالهتمددام
بأشخاصهم كما يجك .فالمريض لدم يعدد يشدعرك بالثقدة والصدداقة والمعاملدة اإلنسدان يدة تسدرا

بينه وبين طبيبه كسابق عهد  ،وباا يقشدعر بدنده لمدا يسدمعه مدن اسدتتالل للمهندة وت ارجد فدي

مسددتواها ،بسددبك ممارسدداا بعددض األطبددا المقلقددة ،الددذين لددم يعددد يهمهددم فددي الم دريض سددو
محفظته،

داربين بمهندة الطدك ومبادئهدا وشدرفها عدرض الحدائط ،سدعيا و ار تحقيدق المكاسدك

المادي ددة .ف ددال ارب ددة والح ددال ك ددذلك أن بد داا المد دريض يد درفض وصد داية المري ددول األب دديض علد د
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صحته ،ويطالك ب رورة إيجاد قانون يحميه من تجداوزاا وأخطدا األطبدا  ،وي دعهم مو د
المسؤولية الجزائية حال خروجهم عن قواعد وأصول المهنة بصورة تلحق به األذ .

وعل د الددر م مددن أن دولددة اإلمدداراا العربيددة المتحدددة قددد نظمددا أحكددام المسددؤولية الطبيددة

بموجددك القددانون االتحددادا رقددم  71لسددنة  ، 2112فد ن بعددض جوانددك هددذ المسددؤولية تخ د

للقواعد العامة المقررة في قانون العقوباا اإلماراتي رقم  3لسنة  ،7921في حين ان هذا النوع

مددن المسددؤولية فددي األردن ونظ د ار لعدددم وجددود قددانون خددام بدده ال ي دزال يخ د للقواعددد العامددة

الواردة في قانون العقوباا رقم  72لسنة  ،7921تلك القواعد التي تطبق علد

البيدة الجدرائم،

بتد ددض النظد ددر عد ددن صد ددفاا وم اركد ددز مرتكبيهد ددا العلميد ددة والمهنيد ددة؛ فالطبيد ددك والم د دزارع وعامد ددل

اآلنشا اا والميكانيكي والطالك والسائق و يرهم من األفراد العاديين يخ عون لنفس المعاملة،

وتطبق عل جرائمهم ذاا القواعد ،األمر الذا لم يعد مقبوال في الوقدا الحا در .فخصوصدية

المهنة التي يمارسها الطبيك والثقدة الممنوحدة لده ،ومسدتو ونوعيدة الخدمدة المتوقعدة منده بحكدم
مركددز العلمددي والمهنددي تقت ددي

ددرورة و د قواعددد خاصددة تددنظم أحكددام المسددؤولية الجزائيددة

الناشددئة عددن العمددل الطبددي بمددا يددتال م م د تلددك المهنددة ،ويعكددس درجددة خطورتهددا ،لمددا لهددا مددن
مساس مباشر بحق األفراد في الحياة وسالمة البدن.

ومن هنا ،ف ن هذا البحث يهدف إل تقييم مدد كفايدة ومال مدة القواعدد العامدة الدواردة فدي

كال القانونين األردني واإلماراتي ل بط "بعض" جوانك المسؤولية الجزائية الناشئة عن األعمال

الطبية ،لتحديد أوجه القصور التي تشوبها وتقديم بعض االقتراحاا بخصوصها ،باإل افة إل

بيان مد إمكانية إفادة أا مشروع قانون خام بالمسؤولية الطبية من نظير قدانون المسدؤولية

الطبي ددة االم ددارتي رق ددم  71لس ددنة  .2112ومم ددا يع ددزز اهمي ددة ه ددذ الد ارس ددة أن مش ددروع ق ددانون
المس ددا لة الطبي ددة األردن ددي لس ددنة ( 2119ال ددذا ال يد دزال مش ددروعا حتد د اآلن) ،ال يت ددمن أي ددة
قواعد مو وعية لتنظيم ما أعد أصال ألجلده ،وبتصدورنا فد ن هدذا يمثدل نوعدا مدن "التخدبط " أو

ربما "الفشل" أو "البؤس" التشريعي في هذا المجال.
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وتجدر اإلشارة في هذا المقام إل أن البحث ال يهدف إل ترديد ما هو مدون في المؤلفاا

العامد ددة بشد ددأن المسد ددؤولية الطبيد ددة ،صوانمد ددا يقد دددم د ارسد ددة تقييميد ددة نقديد ددة مقارند ددة للقد ددانون األردند ددي
بخصددوم بعددض( )7جوانددك مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة ،وتقددديم االقت ارحدداا التددي  -صوان كانددا

أحيانا تمثل خروجا عن المبادئ العامدة فدي القدانون الج ازئدي  -يمكدن ان تنداقف فدي أا مبدادرة
لو د قددانون خددام بهددذ المسددؤولية فددي األردن .وم د إدراكنددا بددأن مددا يقدمدده البحددث مددن ا ار

واقت ارحدداا قددد تثيددر جددال واختالفددا بددين البدداحثين ،كمددا أنهددا قددد ال تحظد بددالقبول عنددد الددبعض،

ف نندا نقددم هدذ الد ارسدة ك حدد وجهداا النظدر بهدذا الخصدوم .وتحقيقدا للتايدة المقصدودة مددن

هددذا البحددث ،فقددد تددم تقسدديمه إلد مبحثدديني يتندداول األول جوانددك مددن مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة

علد أسدداس القصددد الجرمددي ،وذلددك فددي مطلبددين نخصددم األول لمسدؤولية الطبيددك عددن جدرائم

القتل واإليذا المقصودين ،في حين يعالج المطلك الثاني مسدؤولية الطبيدك عدن بعدض الجدرائم
الماسدة بدداالخالق .أمددا المبحددث الثدداني فيسددلط ال ددو علد بعددض جوانددك تلددك المسددؤولية علد

أسدداس الخطددأ ،وذلددك فددي ثالثددة مطالددكي يعددالج األول منهددا الخطددأ الطبددي ،أمددا المطلددك الثدداني
فيبحث في النتيجة الجرمية ،في حين يتناول المطلك الثالث عالقة السبيبة.

املبحث األول:
املسؤولية الطبية واجلرمية املقصودة
يتندداول هددذا المبحددث "بعددض" جوانددك المسددؤولية الجزائيددة للطبيددك عل د أسدداس القصددد فددي

محاولة لبيان عدم مال مة األحكام العامة للمسدؤولية الجزائيدة لالنطبداق علد مسدؤولية الطبيدك

فددي كددال القددانونين األردنددي واإلمدداراتي وذلددك فددي مطلبدديني يتندداول األول مسددؤولية الطبيددك عددن
جرائم القتل واإليذا المقصودين ،في حين يعدالح الثداني جواندك مدن تلدك المسدؤولية عدن بعدض
الجرائم الماسة باالخالق ،وذلك عل النحو اآلتيي

()7

نظ ار ألن بحثا علميا واحدا ال يكفي لإلحاطة بجمي جوانك المسؤولية الجزائية للطبيك ،ف ن هذا البحث
سيقتصر عل تناول جوانك مختارة من هذ المسؤولية لملين أن تتناول أبحاث مستقبلبة جوانك أخر
بالدراسة والتحليل .فمحدودية المساحة المتاحة لمثل هذا النوع من األبحاث القانونية اقت ا قصر البحث
عل بعض جوانك المسؤولية وليس كلها.
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املطلب األول:
مسؤولية الطبيب عن جرائم القتل واإليذاء املقصودين
ق ددد يق ددرر بع ددض األطب ددا الخ ددرون ع ددن أص ددول وقواع ددد مهن ددة الط ددك األخالقي ددة والقانوني ددة

قصدا

()2

بهدف تحقيق بعض المآرك لنفسه أو لتير ؛ حيث يمكن أن تتجه أرادة الطبيك بشدكل

"مباشددر" لتحقيددق نتيجددة جرميدده معينددة ،فتددنهض مسددؤوليته الجزائيددة عددن الجريمددة المرتكبددة علد

أسدداس القصددد الجرمددي المباشددر ،اسددتنادا لددنم المددادة () 23
وتقابلها المادة ()32

()4

()3

مددن قددانون العقوبدداا األردنددي

من قانون العقوباا االتحادا اإلماراتي رقم  3لسنة  .7921فمثال ،قدد

يقدددم الطبيددك عل د قتددل أحددد مر ددا ي إمددا بددداف الشددفقة أو اآلنتقددام ،كمددا يمكددن أن يقدددم عل د

إيذائه ،األمر الذا يرتك مسدؤوليته عدن جريمدة قتدل مقصدود وفقدا للمدواد ()322 ،321 ،322

عقوبدداا أردنددي ،وتقابلهددا المددادة ( )332عقوبدداا إمدداراتي ،أو جريمددة إيددذا مقصددودة ،اسددتنادا

()2

()3
()4
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يشترط لقيام القصد الجرمي أن يوجه الجاني إراداته الحرة إل ارتكاك الجريمة عل نحو ما عرفها القانون،
فيشترط أن تنصرف إرادته إل تحقيق جمي عناصر الجريمة بعد أن يكون قد أحاط علمه بجمي تلك
العناصر .وعلية ف ن القصد الجرمي يقوم عل عنصرا العلم واالرادة .فيجك لقيام مسؤولية الجاني الجزائية
عن الجريمة المقصودة أن يتحقق في جانبه إرادة الفعل التي تستلزم لقيامها أن يعلم بخطورة فعله وأن يعلم
أن من شأن الظروف التي ارتكك فيها ذلك الفعل أن تجعل منه خط ار عل الحق محل الحمأية القانونية،
ف ذا تبين بأن الجاني لم يكن يعلم أو يتوق ذلك فال مجال لقيام القصد الجرمي ،األمر الذا يستتب عدم
قيام مسؤوليته الجزائية عن الجريمة المقصودة قتال كانا أم إيذا  .ف ذا تبين أن الطبيك قد باشر نشاطه
عن ير إرادة كأن يقترف الفعل المسند إليه تحا تأثير اإلك ار أو التلط ف ن القصد الجرمي يكون ير
متوافر عل االطالق وتنهار المسؤولية المقصودة تبعا لذلك .فمن المعلوم أن إرادة الفعل شرط الزم
و رورا في جمي الجرائم المقصودة و ير المقصودة عل حد سوا  .هذا وال يكفي لقيام مسؤولية الطبيك
الجزائية عل أساس القصد توافر إرادة الفعل فقط ،صوانما يجك أن تتجه إرادتة الحرة والمميزة إل تحقيق
النتيجة الجرمية وهذا يتطلك بدور أن يعلم الطبيك بأن فعله ينصك عل مو وع أو محل يصلح لتحقيقها،
كأن يعلم بأن فعله ينصك عل إنسان حي ،ف ن كان يعتقد أنه يوجه فعله إل جثه فال يمكن أن يقال بأنه
قد أراد إحداث الوفاة أو اإليذا طالما أنه لم يتصور أو يتوق حدوث مثل هذ النتيجة وفقا للمجر العادا
لألمور .فتخلف اإلرادة أو العلم أو كليهما لد الطبيك المعالج ينفي قصد الجرمي ،فانعدام العلم بعناصر
الجريمة أو الجهل بها أو العلم بتلك العناصر عل نحو ير حقيقي (أا وقوع الطبيك في لط ب حد تلك
العناصر) ينفي قصد الجرمي وال مجال عندئذ للقول بقيام مسؤوليته عن الجريمة المقصودة مهما كان
نوعها (انظر المواد  23و  22من قانون العقوباا األردني ،تقابلها المادتان  32و 39من قانون العقوباا
اإلماراتي).
تعرف المادة ( )23القصد الجرمي بقولهاي "النيةي هي إرادة ارتكاك الجريمة عل ماعرفها القانون".
تنم المادة ( )32عل أنهي "يتكون الركن المعنوا للجريمة من العمد والخطأ .ويتوافر العمد باتجا إرادة
الجاني إل ارتكاك فعل أو االمتناع عن فعل مت كان هذا االرتكاك أو االمتناع مجرما قانونا ،وذلك
بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أا نتيجة أخر مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها."...
[مجلة الشريعة والقانون]
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للمد د دواد ( )332 ،334 ،333 ،331عقوب د دداا أردن د ددي ،تقابله د ددا المد د دواد (،332، 332 ، 331

)339عقوبدداا إمدداراتي .كمددا يمكددن أن يقدددم الطبيددك عل د ممارسددة عمددل طبددي معددين ،متوقعددا
حصول بعض النتائج ال ارة و ير المر وك فيها أصال ،وم ذلك يقبل بهذ النتائج المحتملة
في سبيل تحقيق هدفه المباشدر .فلدو أن أحدد األطبدا قدد قدام بحقدن مري ده بددوا

يدر مقطدوع

بصددالحيته للعددالن بهدددف التجربددة ،متوقعددا حصددول م دداعفاا لددد الم دريض كنتيجددة لددذلك،

وعل الر م مدن ذلدك فقدد قبدل تلدك المخداطرة ،فدال شدك أن مسدؤولية الطبيدك تقدوم عدن الجريمدة

المقصودة قتال كانا أم إيذا  ،عل أسداس القصدد الجرمدي االحتمدالي اسدتنادا للمدادة ()24

()2

عقوباا أردني ،وتقابلها المادة ( )32عقوباا إماراتي.

ومما ال شك فيه أن مسؤولية الطبيك تقدوم ،وفقدا للقواعدد العامدة ،عدن الجريمدة "التامدة" فدي

"جناياا" القتل واإليدذا المقصدودين وعدن "الشدروع" فدي هدذ الجنايداا

إليها أعال  ،والمادة ()22

()2

()2

()1

عقوباا أردندي التدي تدنظم أحكدام المسدؤولية والعقداك عدن الشدروع

تنم المادة ( )24عل أنهي
تعد الجريمة مقصودة صوان تجاوزا النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توق
حصولها فقبل بالمخاطرة ،ويكون الخطأ إذا نجم الفعل ال ار عن اإلهمال أو قلة االحتراز أو عدم مراعاة
القوانين واألنظمة.
تشمل جناياا اإليذا المقصودي  )7جنأية ال رك أو اإليذا المف ي إل موا (م )331/عقوباا أردني،
وتقابلها (م )332/عقوباا إماراتي التي يتخذ الركن المعنوا فيها صورة القصد الجرمي المتعدا ولذلك ال
يتصور فيها الشروع )2 .جنأية اإليذا المف ي إل عاهة دائمة (م )332/عقوباا أردني ،تقابلها
مارتي التي يتخذ ركنها المعنوا صورة القصد الجرمي المتعدا فال يتصور فيها الشروع
(م )332/عقوباا إ ا
في كل من األردن واإلماراا .وقد تكون صورة الركن المعنوا في هذ الجنأية القصد الجرمي المباشر
حيث يمكن مسا لة الجاني عن الشروع في هذ الجريمة وفقا للقواعد العامة في األردن ،ووفقا لنم
(م )331/عقوباا إماراتي التي تنم صراحة عل االعتدا لقصد إحداث العاهة المستديمة.
تنم المادة ( )22عل أني الشروعي هو البد في تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة المؤدية إل ارتكاك
جنأية أو جنحة ،ف ذا لم يتمكن الفاعل من اتمام األفعال الالزمة لحصول تلك الجنأية أو الجنحة لحيلولة
اسباك ال دخل إلرادته فيها عوقك عل الوجه اآلتي إال إذا نم القانون عل خالف ذلكي
 .7األشتال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سب سنواا إل عشرين سنة إذا كانا عقوبة الجنأية التي
شرع فيها تستلزم اإلعدام ،وخمس سنواا من ذاا العقوبة عل األقل إذا كانا العقوبة األشتال
الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد.
 .2أن يحط من أية عقوبة أخر مؤقتة من النصف إل الثلثين.

[السنة الثامنة والعشرون]
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الناقم (الجريمة الموقوفدة) والمدادة ()11

الخائبة) وتقابلهما المادتان ()32 ،34

()9

()2

مدن ذاا القدانون المتعلقدة بالشدروع التدام (الجريمدة

عقوباا إماراتي.

أما فيما يتعلق بجرائم اإليذا "الجنحوية" ،ف ن مسؤولية الطبيك الجزائية ال تقدوم بشدأنها مدا

لددم تقد تامددة؛ إذ ال عقدداك علد الشددروع فددي الجددنح إال بددنم خددام وفقددا للمددادة ()17

()71

مدن

ق ددانون العقوب دداا األردن ددي ،ال ددذا يخل ددو م ددن ن ددم يعاق ددك علد د الش ددروع ف ددي مث ددل ه ددذ الج ددنح

المقصددودة .كمددا أن قددانون العقوبدداا اإلمدداراتي رق ددم  3لسددنة  7921لددم يت ددمن نصددا خاص ددا

يعاقك عل الشروع في جنح اإليذا المقصدودة؛ حيدث تدنم المدادة ( )32منده علد أني"يحددد

القانون الجنح التي يعاقك عل الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع" ،وهذا ما لم يتحقق فدي
الفصل الخام بجرائم االعتدا عل سالمة البدن الواردة في القانون المذكور .وحيدث إن فكدرة

( )2تنم المادة ( )11عل أنهي
إذا كانا األفعال الالزمة إلتمام الجريمة قد تما ولكن لحيلولة أسباك مانعة ال دخل إلرادة فاعلها فيها لم
تتم الجريمة المقصودة ،عوقك عل الوجه التاليي
 .7األشتال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنواا إل عشرين سنة إذا كانا عقوبة الجنأية التي شرع
فيها تستلزم اإلعدام ،وسب سنواا إل عشرين سنة من ذاا العقوبة إذا كانا العقوبة األشتال الشاقة
المؤبدة أو االعتقال المؤبد.
 .2أن ينزل من أية عقوبة أخر من الثلث إل النصف.
 .3تخفض العقوباا المذكورة في هذ المادة إل الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة
التي عزم عل القيام بها.
( )9تنم المادة ( )34عل أني
الشروع هو البد في تنفيذ فعل بقصد ارتكاك جريمة إذا أوقف أو خاك أثر ألسباك ال دخل إلرادة الجاني
فيها .ويعد بد ا في التنفيذ ارتكاك فعل في ذاته جز ا من األج از المكونة للركن المادا للجريمة أو يؤدا
إليه حاال ومباشرة .وال يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم عل ارتكابها ،وال األعمال التح رية لها ما لم
ينم القانون عل خالف ذلك.
تنم المادة( )32عل أني
يعاقك عل الشروع في ارتكاك الجنأية بالعقوباا التالية ما لم ينم القانون عل خالف ذلكي  )7السجن
المؤبد إذا كانا العقوبة المقررة للجريمة اإلعدام )2 .السجن المؤقا إذا كانا العقوبة المقررة للجريمة
السجن المؤبد )3 .السجن مدة ال تزيد عل نصف الحد االقص المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانا
العقوبة السجن المؤقا.
( )71تنم االمادة ( )17عل أنهي
 .7ال يعاقك عل الشروع في الجنحة إال في الحاالا التي ينم عليها القانون صراحة.
 .2إذا نم القانون عل عقوبة الشروع في الجنحة تكون العقوبة بما ال يزيد عل نصف الحد األعل
للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو تما فعال ما لم ينم القانون عل خالف ذلك.
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إعف ددا اإلنس ددان الع ددادا م ددن المس ددؤولية الجزائي ددة ع ددن جد درائم اإلي ددذا الجنحوي ددة الناقص ددة وفق ددا

للقواعددد العامددة ،تمثددل نقصدا تشدريعيا يجددك تالفيدده فددي أقددرك فرصددة ،ف ندده يقد علد عدداتق كددال

المشد ددرعين األردند ددي واإلمد دداراتي إدران ند ددم خد ددام يعاقد ددك عل د د الشد ددروع فد ددي جد ددنح اإليد ددذا

المقصودة التي ترتكك من قبل الطبيك ،وخاصة أن مشروع عام  2119األردني لم يعالج هذ

المسألة.

أمددا عددن القتددل بددداف الشددفقة أو مددا يعددرف بددالموا الهدداد

أو الحسددن بددون ألددم( ،)77فهددذا

القتل قد يرتكبه الطبيك اوالشخم العادا بداف تخليم المريض من لالمه .فالطبيدك إذ يقددم

عليه يكون ،بال شك ،متعمدا القتل ولكن بداف الرحمة التي قد تكون ردة فعل لحداالا مر دية

ال يؤمل شفاؤها ،أو بنا عل طلك والحدا المدريض أو ذويده .فدال يبدرر موقدف الطبيدك الدذا
قد يقتل بداف الشفقة صدور إذن من المريض أو ذويه ب نهدا حياتده؛ فدذلك ال يبديح القتدل ألنده

قتددل بتيددر حددق( .)72فر ددا المجنددي عليدده ال ينفددي الجريمددة ،وال ينفددي العقدداك( .)73فمددن يقت ددل
شخصددا لخددر بنددا عل د طلبدده ال يفلددا مددن العقدداك س دوا أكددان فددي الش دريعة اإلسددالمية أم فددي

القدوانين الو ددعية( .)74فحددق الفددرد علد جسددمه لدديس مطلقددا ،صوانمددا مقيددد بحقددوق المجتمد الددذا

يعيف فيده ،والدذا يعنيده محافظدة كدل فدرد مدن أفدراد علد سدالمة جسدد وحقده فدي الحيداة لكدي

يستطي القيام بوظيفته االجتماعية .والنتيجة المنطقيدة التدي تترتدك علد ذلدك أن ر دا المجندي

عليه بآالفعال التي تمس حقه في الحياة ال يعتبر سببا إلباحتها نظ ار القتصار هذا الر ا عل

()77
()72
()73
()74

انظر أسامة التاية ،مسؤولية الطبيك الجنائية في الشريعة اإلسالمية ،دار البيارق ،األردن ،الطبعة األول ،
 ،7999م 721وما بعدها.
أسامة التاية ،المرج نفسه ،م .729،727
د .فتيحة قورارا و د .نام نام ،شر قانون العقوباا االتحادا لدولة اإلماراا العربية المتحدة ،مكتبة
الفال للنشر والتوزي  ،اإلماراا العربية المتحدة ،2177 ،م.12
أسامة قايد ،المسؤولية الجنائية لألطبا ي دراسة مقارنة ،دار النه ة العربية ،مصر ،2113،م.771

[السنة الثامنة والعشرون]
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الجانددك الفددردا لهددذا الحددق دون جانبدده االجتمدداعي؛ إذ يظددل حددق المجتم د قائمددا ،ويبق د تبعددا

لذلك االعتدا خا عا للتجريم والعقاك(.)72

ومن هذا المنطلدق نجدد بعدض التشدريعاا تحظدر صدراحة القتدل بدداف الشدفقة .فالمدادة ()9

مددن القددانون االتحددادا اإلمدداراتي رقددم  10لسددنة  2008فددي شددأن المسددؤولية الطبيددة تقددرر هددذا

الحظر؛ إذ تنم عل أنهي "اليجوز إنها حياة المريض أيا كان السبك ولو بنا عل طلبه أو

طلك الولي أو الوصدي عليده" .فمدن الوا دح أن القدانون ال يجيدز إنهدا حيداة المدريض أيدا كدان

السبكي كتشو شديد أو مدرض مسدتعم ميئدوس مدن شدفائه أو وفداة محققدة أو لالم شدديدة .وال
يعتبر من قبيل إنها حياة المريض وقف عمل اجهزة التنفس الصناعي عن المريض مت ثبا

يقينا ان المريض قد توفي دما يا بأن تعطلا جمي وظائف دما ه تعطال نهائيا ال رجعدة فيده

وأن جددذع دما دده قددد تلددف؛ وذلددك بق درار مددن ثالثددة أطبددا استشددارييني أحدددهم عل د األقددل مددن

المتخصصين في طك األعصاك بعد فحصهم المريض صواج ار جمي االختباراا الالزمة(.)72

هذا وال يعتبر القتل بداف الشفقة أم ار مباحا في القانون األردني ،الذا لم يجعل من الشدفقة

عددذ ار مخففددا لعقوبددة الجدداني ،صوان كددان باإلمكددان اعتبارهددا سددببا تقددديريا مخففددا للعقدداك؛ وذلددك
بعكددس قددانون العقوبدداا اإلمدداراتي رقددم  3لسددنة  7921الددذا جعددل مددن الددداف الش دريف عددذ ار
مخففا للعقاك بموجك المادة ( )92التي تنم عل أني "يعدد مدن األعدذار المخففدة حداثدة سدن

( )72د محمود نجيك حسني ،الحق في سالمة الجسم ومد
مشار إليه في أسامة قايد ،المرج نفسه ،م .777
( )72وبهذا الخصوم ،تنم المادة ( )9من قانون االنتفاع باالع ا البشرية األردني المؤقا رقم  23لسنة
 2111عل أنهي "أ .يتم التحقق من حالة الموا الدما ي لتأية نقل األع ا وزراعتها من قبل لجنة
تشكل من المستشفي الذا يتم فيه نقل األع ا أو زراعتها من ثالثة أطبا في التخصصاا التالية عل
االقل عل أن ال يكون من بينهم الطبيك المنفذ للعمليةي  -7اختصاصي أمراض األعصاك والدماغ-2 ،
اختصاصي جراحة األعصاك-3 ،اختصاصي تخدير ،ك .تعد اللجنة تقري ار مفصال بهذ الحالة وفق
األصول ،ويكون قرارها باإلجماع ومعلل وتعتبر ساعة وفاة الشخم هي ساعة توقي األع ا عل
التقرير ،ن .يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذ المادة طبيك شرعي ينتدبه الوزير ،د .تدعو
اللجنة المدعي اللعام المختم للمشاركة في اجتماعاتها في الحاالا التي تستوجك ذلك وعليه أن ي
تقري ار مفصال بما تتوصل إليه اللجنة" ،حول هذا المو وع انظر عل سبيل المثالي د .يوسف عبد الرحيم،
الفرق بين موا الدماغ وموا المخ طبيا ،م ،43مشار الية في د.فتيحة قورارا ود .عنام نام ،مرج
سابق ،2177،م .22
الحمأية التي يكفلها له قانون العقوباا ،م ،41
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المجرم أو ارتكاك الجريمة لبواعث ير شريرة ،أو بنا عل استفزاز خطير صدر من المجني

عليه بتير حق".

فالشفقة أو الر بة في تخليم المريض مدن لالمده المزمنده التدي ال يؤمدل شدفاؤها قدد تحمدل

عل أنها باعث ير شرير األمر الذا يجعلها تق

من نطاق االعذار المخففة عمال بالمادة

سالفة الذكر( .)71إال أن هذا الداف ال يمكن تطبيقه عل القتل المستوجك عقوبة القصام فدي

القانون اإلماراتي لتأثر بأحكام الشريعة االسالمية التي لم تجعدل الباعدث علد ارتكداك الجريمدة
عنصد د ار داخ ددال ف ددي تكوينه ددا ،أو س ددببا مخفف ددا للعقوب ددة المق ددررة له ددا فيم ددا يتعل ددق بجد درائم الح دددود
والقصام( .)72ناهيك عن أن إباحة القتل بداف الشفقة قدد تثيدر شدبهة

دعف الطبيدك العلميدة

واستتالله لمهنته استتالال ير مشروع ،ف ال عن أنه قد يفتح بابا يحول بين الطبيك والسعي

لتطوير مهنة الطك والنهوض بها ،فبدال من ولون باك اإلبداع وقبول التحدياا الطبية يستسلم

لليددأس ويقبددل بددالحلول اليسدديرة بصددورة تددنعكس سددلبا عليدده وعلد مهنتدده والمجتمد بأسددر  .وحسددنا

فعل المشرع األردني إذ لم يجعل من داف الشفقة عدذ ار مخففدا للعقداك فدي قدانون العقوبداا ،بدل
ويف ددل ان ي ددمن المشددرع األردنددي أا مشددروع قددانون خددام بالمسددؤولية الطبيددة نصددا خاصددا

يحددول صدراحة دون اعتبددار هددذا الددداف سددببا تقددديريا تخفددف بموجبدده عقوبددة الطبيددك الددذا يقدددم

عل إنها حياة مري ه لتخليصه من لالمه.

( )71د.فتيحة و د .نام نام ،المرج نفسه ،م.21
( )72أسامة التايه ،مرج سابق ،م .727،729هناك جانك كبير من الفقه ينتقد الفصل بين الباعث والقصد الجرمي
واعتبار األول خارن نطاق عناصر الجريمة بحجة صعوبة التفرقة بينهما نظ ار الستحالة تحقق القصد الجرمي
بشكل مستقل عن الداف الذا يعد العامل المحرك لهذا القصد ابتد ا .انظر حول هذا المو وعي

Norrie A, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law,
Butterworths, United Kingdom, 2001, pp 36-44 & Fisse B, Howard’s criminal law, 5th
ed, The Law Book Company Limited, Sydney, 1990, p485 & Howard C, Criminal law,
4th ed, The Law Book Company Limited, Sydney, 1982 at 353.
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املطلب الثاين:
مسؤولية الطبيب عن بعض اجلرائم املاسة باالخالق

لقد باا من المألوف اليوم الحديث عن بعض الممارساا الطبية التي تمثل انتهاكا صارخا

لمبددادئ وأخالقيدداا مهنددة الطددك وش درفها ،ف ددال عددن فتحهددا بابددا لتشددجي انتشددار الرذيلددة فددي

المجتم  ،إذ لم يعد س ار يخف إقدام بعض األطبا  ،وبداف الكسك المادا ،عل "ترميم أ شية
البكارة" للفتياا الالتي يقعن في الرذيلدة علد أيددا فئدة

دالة منحرفدة فدي المجتمد  ،ومد ذلدك

تبق أفعال هؤال األطبا خارن نطاق المسا لة ،وفقا ألحكام قانون العقوباا األردني والقوانين

المرعيددة األخددر التددي تددنظم ممارسددة مهنددة الطددك فددي األردن ،كقددانون الصددحة العامددة رقددم 41

لسددنة  2112و الدسددتور الطبددي لسددنة  ،7929هددذا ف ددال عددن الت دزام مشددروع قددانون المسددا لة

الطبية األردني ،وقانون المسؤولية الطبية اإلماراتي الصدما إ از هدذ المسدألة ،علد الدر م مدن
رورة ت مينه نصا خاصا لتجريم وعقاك الجناة ممن يرتكبون مثل هذ األفعال .ومما يعدزز

الحاجة إل وجود نم خام لمواجهة هذ الممارساا ير األخالقية ما يأتيي
 .7أنه ال يمكن اعتبار الطبيك الذا يقدم عل

ممارسة هذ األفعال فاعال في جريمة

"إخفا األشخام" وفقا للمادة ( )24من قانون العقوباا األردني إذا كان فض شا البكارة

ناجما عن فعل ال يعد جريمة ،كأن ينجم عن عالقاا جنسية شاذة بين فتاتين أو أكثر تجاوزتا

سن الثامنة عشرة من العمر وفي مكان خام .فيشترط لتاية قيام جريمة اإلخفا بحق الطبيك

أن يؤلف الفعل الذا أد إل فض البكارة جريمة؛ إذ تنم المادة ( )24عل أنهي

أ .فيما خال الحاالا المنصوم عليها في الفقرتين (هد) و (و) من المادة ( )21من أقدم عل

إخفا شخم يعرف أنه اقترف جناية أو ساعد عل التوارا عن وجه العدالة عوقك بالحبس مدة ال

تزيد عل سنتين .ك .يعف من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم

وشقيقاتهم".

.2عدددم إمكانيددة مالحقددة الطبيددك عددن جريمددة اإلخفددا المشددار إليهددا أعددال فددي الحالددة التددي

يفض فيها شا البكدارة بسدبك ارتكداك جريمدة "جنحويدة" كجريمدة الزندا؛ حيدث يقد فعلده خدارن
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نطاق (م )24/التي ال تنطبق إال حيث يتعلق األمر ب خفا شخم يعلم الجاني أنه قدد ارتكدك

"جناية" من نوع ما.

أما فيما يتعلق بجريمة اإلجهاض ،ف ن مسؤولية الطبيك الجزائية تنهض إذا ما أقددم قصددا

عل إنها حالة الحمل الطبيعي للمرأة بر اها أو بدونه ،دون مبرر أو
قددانون العقوبدداا األردنددي (م ،)79()322-327/وتقابلهددا (م)341/

()29

()27

()21

رورة وفقا لنصوم

عقوبدداا إمدداراتي والمددادة

مددن القددانون االتحددادا اإلمدداراتي رقددم  1لسددنة  7912فددي شددأن مزاولددة مهنددة الطددك

( )79تنم المادة ( )327عل أني كل إمرأة أجه ا نفسها بما استعملته من الوسائل أو ر يا بأن يستعمل
لها يرها هذ الوسائل ،تعاقك بالحبس من ستة أشهر إل ثالث سنواا.
تنم المادة( )322عل أني
 .7من أقدم بأية وسيلة كانا عل إجهاض إمرأة بر اها ،عوقك بالحبس من سنة إل ثالث سنواا.
اإلجهاض أو الوسائل التي استعملا في سبيله إل موا المرأة ،عوقك الفاعل باالشتال
 .2واذا أف
الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنواا.
تنم المادة ( )323عل أني
 .7من تسبك عن قصد في إجهاض إمرأة دون ر اها ،عوقك باألشتال الشاقة مدة ال تزيد عل عشر
سنواا.
اإلجهاض أو الوسائل المستعملة إل موا المرأة.
 .2وال تنقم العقوبة عن عشر سنواا إذا أف
تنم المادة ( )324عل أنهي تستفيد من عذر مخفف ،الم أرة التي تجهض نفسها محافظة عل شرفها،
ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكك إحد الجرائم المنصوم عليها في المادتين (322و) 323
للمحافظة عل شرف إحد فروعه أو قريباته حت الدرجة الثالثة.
تنم المادة ( )322عل أنهي "إذا كان مرتكك الجرائم المنصوم عليها في هذا الفصل طبيبا أو جراحا
أو صيدليا أو قابلة ،يزاد عل العقوبة المعينة مقدار ثلثها .تقابلها المادة  341من قانون العقوباا اإلماراتي
التي تنم عل أني" تعاقك بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالترامة التي ال تتجاوز عشرة لالف درهم أو
بالعقوبتين معا كل حبل أجه ا نفسها عمدا بأية وسيلة كانا .كما يعاقك بالحبس مدة ال تقل عن
سنتين أو بالترامة التي ال تقل عن عشرة لالف درهم من أجه ها عمدا بر اها بأية وسيلة كانا .ف ذا
كان من أجه ها طبيبا أو جراحا أو صيدالنيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانا العقوبة السجن مدة ال تزيد
عل خمس سنواا ،وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينم عليها أا قانون لخر .ويعاقك بالسجن مدة
التزيد عل سب سنواا من أجهض عمدا حبل بتير ر اها .ويعاقك عل الشروع في ارتكاك أحد
األفعال المنصوم عليها في هذ المادة بنصف العقوباا المقررة فيها".
( )21تنم المادة ( )341عل أني تعاقك بالحبس مدة ال تزيد عل سنة أو بالترامة التي ال تجاوز عشرة لالف
درهم أو بالعقوبتبن معا كل حبل أجه ا نفسها عمدا بأية وسيلة كانا .كما يعاقك بالحبس مدة ال تقل
عن سنتين أو بالترامة التي ال تقل عن عشرة لالف درهم من أجهصها عمدا بر اها بأية وسيلة كانا.
ف ذا كان من أجه ها طبيبا أو جراحا أو صيدالنيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانا العقوبة السجن مدة التزيد
عل خمس سنواا ،وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينم عليها أا قانون لخر .ويعاقك بالسجن مدة
ال تزيد عل سب سنواا من أجهض عمدا حبل بتير ر اها .ويعاقك عل الشروع في ارتكاك أحد
األفعال المنصوم عليها في هذ المادة بنصف العقوباا المقررة فيها.
( )27تنم المادة ( )29عل ما يليي "م مراعاة ما نم عليه في المادة  22من هذا القانون يعاقك بالحبس
مدة ال تزيد عل أرب سنواا كل طبيك باشر عمدا إجهاض إمرأة حبل عمدا ب عطائها أدوية أو باستعمال
وسائل مؤدية إل ذلك ،أو ب رشادها اليها سوا أكان اإلجهاض بر ائها أم بتير  ."...المادة  22تقرر
جواز اإلجهاض في حاالا ال رورة من وابط طبية صوادارية معينة.
[السنة الثامنة والعشرون]
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البشرا والمادتان ( )73و( )37من القانون االتحادا رقم  71لسنة  2112في شأن المسؤولية
الطبيددة ،كمدا نجددد أن المددادة ( )37أعددال تحيددل صدراحة لددنم المددادة ( )29مددن القددانون رقددم 1

لسنة  7912بشأن العقاك عل اإلجهاض المرتكك من قبل الطبيك ،إذ تنم عل أني"يسرا
حكددم الم ددادة ( )29مددن الق ددانون االتحددادا رق ددم  1لس ددنة  7912فددي ش ددأن مزاولددة مهن ددة الط ددك

البشرا عل مخالفة حكم المادة (/73ثانيا) من هذا القانون" .وفدي الوقدا نفسده نجدد ان المدادة

( )32من قانون المسؤولية الطبية تنم عل أنهي"ال تخل العقوباا المنصوم عليها في هدذا

القانون بأية عقوبة أشد ينم عليها أا قانون لخر".

وعل الر م من أن جريمة اإلجهاض هي محل ألكثر من نم تجريم في أكثدر مدن قدانون

في دولة اإلماراا ،إال أن القانون الواجدك التطبيدق عنددما يكدون الجداني طبيبدا هدو القدانون رقدم

 71لسنة  2112باعتبار قانونا خاصدا بالمسدؤولية الطبيدة ،ومد ذلدك نجدد يحيدل إلد القدوانين

األخ ددر عن دددما تك ددون العقوب ددة المق ددررة بموجبه ددا أش ددد ،األم ددر ال ددذا يجع ددل م ددن تطبي ددق ق ددانون
العقوباا اإلماراتي أم ار ممكنا عل اإلجهاض المرتكك من قبل الطبيك حيث يقرر عقوبة أشد
من تلك المقرر في القانون رقم  1لسنة .7912

ومددن خددالل اسددتعراض هددذ الم دواد يتبددين أن الوصددف الجرمددي لهددذ الجريمددة فددي كددل مددن

قددانوني العقوبدداا األردنددي واإلمدداراتي يتحدددد وفقددا لظددروف ارتكابهددا؛ إذ قددد تكددون جنايددة عندددما

ترتكك بدون ر ا المرأة الحامل ،أو كانا بر اها ولكن نتج عنها وفاتهدا ،وجنحدة إذا وقعدا

بر اها ،بينما وفقا للقانون الخام رقم  1لسنة  7912فالجريمة تعد جنحة إذا ارتكبدا بر دا

المرأة أو بدونه .وفي كل األحوال فالجريمة ال تق إال مقصودة ،إذ من ير المتصدور تحققهدا

عن طريق الخطأ في كال القانونين األردني واإلماراتي( .)22واإلشكاالا التي تثور عندما يتعلق

األمر بمسؤولية الطبيك عن هذ الجريمة ،تتخذ مظاهر عديدة ومنها التاليي

( )22انظر المواد القانونية المشار إليها أعال في كال القانونين .لمزيد من التفصيل حول هذ الجزئية ،انظر
عل سبيل المثالي د .كامل السعيد ،الجرائم الواقعة عل اإلنسان ،دار الثقافة ،عمان ،2112 ،م& 332
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أوالي عدددم إمكانيددة العقدداك عل د الشددروع فددي اإلجهدداض الجنحددوا ،عندددما يحدداول الطبيددك

إجهدداض إم درأة حامددل بر دداها ،إال أن النتيجددة الجرميددة تخيددك لسددبك خددارن عددن أرادتدده؛ وذلددك
بسددبك عدددم وجددود نددم يعاقددك علد الشددروع فددي هددذ الجنحددة وفقددا للقواعددد العامددة فددي األردن،

التددي تق ددي بعدددم العقدداك علد الشددروع فددي الجددنح إال بددنم (م )17/عقوبدداا أردنددي ،كمددا أن

جريمة اإلجهاض وفقا للقانون رقدم  1لسدنة  7912اإلمداراتي تعدد جنحدة ولديس هنداك ندم فدي

القددانون المددذكور يعاقددك عل د الشددروع فيهددا ،األمددر الددذا يجعددل مددن اإلحالددة ال دواردة فددي نددم

المادة ( )37المشار إليهدا أعدال مدن القدانون رقدم  71لسدنة  2112عديمدة الجددو فيمدا يتعلدق

بهذة الجزئية .وم ذلك نجد أن الجريمة معاقدك عليهدا وعلد الشدروع فيهدا فدي قدانون العقوبداا

اإلمدداراتي وفقددا للمددادة ( )341التددي تعاقددك ص دراحة عل د الشددروع فددي ارتكدداك جددنح اإلجهدداض

اعماال لنم (م )32/من ذاا القانون التي تنم عل أندهي "يحددد القدانون الجدنح التدي يعاقدك

علد الشددروع فيهددا وكددذلك عقوبددة هددذا الشددروع"؛ لددذلك ف نده مددن ال ددرورا ت ددمين مشددروع أا

قددانون للمس دا لة الطبيددة فددي األردن نصددا يعاقددك عل د الشددروع فددي هددذا النددوع مددن الج درائم لسددد
النقم التشريعي الحالي ،كما نقتر ان يقوم المشرع اإلماراتي ب دم جميد النصدوم المتعلقدة

بجريمة اإلجهاض عندما يكون الجاني طبيبا في قانون المسؤولية الطبية والدنم صدراحة علد

العقداك علد هدذ الجريمدة وعلد الشدروع فيهددا دون اإلحالدة إلد أا قدانون لخدر باعتبدار قانونددا

خاصا بهذ المسألة.

ثانيدداي عدددم إمكانيددة مسددا لة الطبيددك الددذا يرتكددك خطددأ طبيددا فددي أثنددا عددالن إمدرأة حامددل

منهيددا بددذلك حالددة حملهددا الطبيعددي؛ إذ إن هددذ الجريمددة ال تق د إال قصدددا وفقددا لكددال القددانونين

األردني واإلماراتي .واذا وق خطأ طبي أد إلد اإلجهداض فدال تدنهض مسدؤولية الطبيدك عدن
التسبك بجريمة اإلجهاض ،وجل ما يمكن أن يسأل عنه في هذ الحالة هو التسبك في جريمة

د .محمد سعيد نمور ،الجرائم الواقعة عل األشخام ،دار الثقافة ،عمان ،2112 ،م & 724-723د.
فتيحة قورارا و د .نام نام ،مرج سابق ،م.712
[السنة الثامنة والعشرون]
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يددر مقصددودة بحددق الم درأة الحامددل( .)23ومددن يددر المقبددول أن يخ د الطبيددك للقواعددد

إيددذا

العامة نفسها في المسؤولية التي تطبق عل الشدخم العدادا ،وهدو يمدارس مهندة متخصصدة،

ال سدديما أن الم دريض ال يتوق د مددن طبيبدده شدديئا أقددل مددن محاولددة مهنيددة صددادقة لتخليصدده مددن
لالمده ،أو تخفيفهددا فددي أقددل الفددروض ،ال أن يلحددق بدده شددت أصددناف األذ كنتيجددة إلهمالدده أو

استهتار أو جهله.

وبنا عل ذلك ،ف نه من ال رورا هجر القواعدد العامدة التدي تحكدم المسدؤولية الطبيدة فدي

األردن ،وتعدديل قددانون المسدؤولية الطبيددة اإلمداراتي ب

ددافة ندم يجددرم اإلجهداض علد أسدداس

الخطأ ويعاقك عليها في كال القانونين .فالنصوم القانونية المتعلقة بااليذا

ير المقصدود ال

تكفي لمعالجة هذ الجريمة؛ وذلك ألن الخطأ الذا ينتج عنه إجهاض يف ي ،في الواقد  ،إلد

قيددام جريمددة إجهدداض يددر مقص ددودة ،ولكددن ولألسددف ،ال يوجددد ن ددم يعاقددك عليه دا فددي ك ددال
القددانونين .فالعقوبدداا المفرو ددة عل د جريمددة اإليددذا

يددر المقصددودة ،فددي كددل مددن القددانونين

األردنددي واإلمدداراتي ،ال تعكددس جسددامة النتددائج المترتبددة عل د إنهددا حالددة حمددل الم درأة وفقدددها

لجنينها بسبك جهل اواستهتار طبيبها المعالج؛ فهي ال تكفي ،من وجهة نظرنا ،لتحقيق العقاك

المناسك صوار ا الشعور بتحقيق العدالة في هذ الحاالا(.)24

( )23انظر شريف الطباخ ،جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في و الفقه والق ا  ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،2113 ،م & 721أمير فرن يوسف ،مسئولية األطبا من الناحية الجنائية والمدنية
والتاديبية ،مركز اإلسكندرية للكتاك ،اإلسكندرية ،2171 ،م.322
( )24تنم المادة ( )344عقوباا أردني عل أنهي
" .7إذا لم ينجم عن خطأ المشتك عليه إال إيذا كالذا نصا عليه المادة ( ])333إيذا مدة تعطيله تزيد
عل  21يوم [ عوقك بالحبس من شهر إل سنة أو بالترامة من  31إل  711دينار ،صواذا كان
اإليذا كالذا نصا عليه المادة (] )332إيذا مف ي إل عاهة دائمة[ عوقك بالحبس من ثالثة
أشهر إل سنتين أو بترامة من  21إل  211دينار.
 .2يعاقك كل إيذا لخر ير مقصود بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بترامة ال تتجاوز 21
دينار"....
ا
كما تنم المادة ( )343عقوباا إماراتي عل أنهي
" يعاقك بالحبس مدة ال تزيد عل سنة وبالترامة التي ال تجاوز  71111درهم أو ب حد هاتين العقوبتين
من تسبك بخطئه في المساس بسالمة جسد ير  ،وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عل سنتين والترامة،
أو ب حد هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة"....

241

16

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss57/5

?????????? ??????? ????????? ?? ?? ?? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ????? Al Qudat and Abu Zaytoun: ??????? ?????? ????????:

[د .مؤيد حممد القضاة و د .مأمون أبو زيتون]

وممدا يعددزز هدذا التوجدده أن قواعدد الشدريعة اإلسدالمية تعاقددك علد اإلجهدداض الدذا يرتكددك

بطرق الخطدأ .فيدرو أن سديدنا عمدر بدن الخطداك ر دي ان عنده كدان قدد أمدر ب ح دار إمدرأة

إليه دون أن يعلم أنها حامل ،وعندما وصل رسوله إليها أبلتهدا بدأمر عمدر ،وأنده يطلدك مثولهدا
بددين يديدده فسددقط جنينهددا مددن الخددوف ،وعندددما عدداد المكلددف ب ح ددار المدرأة وأبلددس سدديدنا عمددر

باألمر طلك مشورة أصحابه ،فقال بع همي إنما أنا مؤدك ليس عليك وزر مدا حصدل ،يدر

أن علي بن أبدي طالدك -كدرم ان وجهده -خدالفهم الدرأا وقدال لسديدنا عمدري إن كدان هدذا رأيهدم
فقد أخطأوا ،صوان كانا نصيحة تصادف هواك ،فالرأا أن عليك دية الجندين ،فأندا مدؤدك وقدد
أفزعا المرأة وأسقطا حملها وال يكون هذا من مؤدك يشترط فيه أن يبعث األمدان فدي نفدوس
الرعية ،فأخذ الفاروق -ر ي ان عنه -برأا سيدنا علي وأقر اآلخرون فأصبح إجماعا(.)22

ثالثاي استحالة تشديد عقوبة جريمة اإلجهاض بحدق الطبيدك وفقدا للمدادة ( )322مدن قدانون

العقوباا األردني والمادة ( )341عقوباا إماراتي في الحالتين اآلتيتيني

 .7حالة إقدام الطبيك عل إجهاض إمرأة "معتقدا" خالفا للحقيقة بأنه قد جرد من رخصدة

مزاولة مهنة الطك؛ حيث التلط أو الجهل في الظرف المشددد ينفدي تشدديد العقداك عدن الجداني

اسددتنادا إل د المددادة ( )2/22عقوبدداا أردنددي التددي تتطلددك

ددرورة "علددم" الطبيددك بهددذ الصددفة

وقا ارتكاك الجريمة؛ إذ تنم عل أنهي" .7ال يعاقدك كفاعدل أو محدرض أو متددخل كدل مدن

أقدددم عل د الفعددل فددي جريمددة مقصددودة بعامددل لددط مددادا واق د عل د أحددد العناصددر المكونددة

للجريمددة  .2 ،إذا وق د التلددط عل د أحددد الظددروف المشددددة ال يكددون المجددرم مسددؤوال عددن هددذا
الظددرف" .وال يختلددف الو د فددي قددانون العقوبدداا اإلمدداراتي إذ تددنم المددادة ( )47مندده عل د

أنهي"إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يتير من وصف الجريمة فال يسدأل عنده ولكنده يسدتفيد
من العذر ولو كان يجهل وجود ".

( )22د.عبدالقادر عودة ،التشري الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الو عي ،م ،293مشار إليه في يوسف
الحداد ،المسؤولية الجنائية عن أخطا األطبا في القانون الجنائي لدولة اإلماراا العربية المتحدة،
منشوراا الحلبي الحقوقية ،بيروا ،2113،م.727-721
[السنة الثامنة والعشرون]
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 .2حالة إقدام الطبيك عل ارتكاك اإلجهاض وهو "يعلم" بأنه قد جرد من رخصدة مزاولدة

المهن ددة ،إذ يفق ددد ص ددفة الطبي ددك وفق ددا للم ددادة ( )2م ددن ق ددانون الص ددحة األردن ددي رق ددم  41لس ددنة

 ،2112التي تعرف الطبيك بأنه "طبيك مرخم له بممارسة مهنة الطك وفقا ألحكام القوانين
واألنظمة المعمول بها" .كما ان أحكام قانون مزاولة مهنة الطك البشرا اإلمداراتي رقدم  1لسدنة

 7912ال تطب ددق إال علد د الطبي ددك الم ددرخم ل دده بمزاول ددة المهن ددة عم ددال بالم ددادة ( )7م ددن ذاا
القددانون .وهددذا أمددر يددر مقبددول يجددك تالفيدده عنددد و د تشدري خددام بالمسددؤولية الطبيددة فددي

األردن وتع ددديل ال ددنم اإلم دداراتي ،الس دديما أن علد ددة تتل دديظ العق دداك يج ددك أن ال تد دربط بمجد ددرد
الحصول عل رخصة لمزاولة المهنة الطبية ،صوانما تكمن في توظيف العلم الطبدي توظيفدا يدر
مشروع ،بتض النظر عن وجود ترخيم من عدمه.

رابعاي إن القواعدد الجزائيدة التدي تدنظم أحكدام المسدؤولية عدن جريمدة اإلجهداض فدي كدل مدن

األردن واإلمدداراا ال تفددرق فددي العقدداك بددين الحالددة التددي يخددرن فيهددا الجنددين "ميتددا" إل د العددالم
الخارجي بسبك االعتدا  ،وتلك الحالة التدي يخدرن "حيدا" ويبقد كدذلك ،علد الدر م مدن

درورة

تتلديظ عقدداك الجدداني فددي الحالدة األولد  ،األمددر الددذا يجددك أن يلتفدا إليدده فددي قددانون المسددا لة

الطبية األردني المنتظر ،ال سيما أن المشروع المقتر قد التزم الصما حيال هذ الحالة ،ومن
ال ددرورا كددذلك أخددذ هددذا األمددر بعددين االعتبددار مددن قبددل المشددرع اإلمدداراتي عنددد أول تعددديل
تشريعي في المستقبل.

وعل الر م من أن الدستور الطبي األردني ينم صراحة في مادته األول عل أن مهنة

الطددك مهن ددة إنس ددانية وأخالقي ددة ،أكس ددبتها الحق ددك الطويلددة تقالي ددد ومواص ددفاا ،تح ددتم علد د م ددن

يمارسها أن "يحترم الشخصية" اإلنسان ية في جمي الظروف واألحوال ،وأن يكون "قدوة حسنة

ف ددي س ددلوكه ومعاملت دده" ومس ددتقيما ف ددي عمل دده ،إال أن أروق ددة المستش ددفياا الي ددوم تع ددج بأص ددناف

المعاملددة المهيندة والتليظددة التددي يتلقاهددا المر د مددن بعددض األطبددا وأفدراد الطدداقم الطبددي مددن
ممر ين و يرهم .وتشكل تلك المعاملدة التليظدة جريمدة التحقيدر خالفدا للمدادة ( )321عقوبداا
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أردنددي التددي تددنم علد أندده " مددن حقددر أحددد الندداس خارجددا عددن الددذم والقددد قدوال أو فعددال وجهددا

لوجه أو بمكتوك خاطبه به أو قصد إطالعه عليه أو ب طالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة

أو بمعامل ددة ليظ ددة يعاق ددك ب ددالحبس م دددة ال تزي ددد علد د ش ددهر أو بت ارم ددة ال تزي ددد علد د عشد درة
دنانير".

وحيددث إن التحقيددر يعددد جريمددة مقصددودة( )22ال تقد عددن طريددق الخطددأ ،وفقددا للقواعددد القانونيددة

سارية المفعول  ،فمن المتصور أن يدف البعض بانتفا القصد الجرمي في جانك الطبيك أو أا
من أفراد الطاقم الطبي عند إتيانه لفعل أو إشارة أو معاملة ليظة تسببا في إهانة المريض ،إال

أندده يمكددن الددرد علد مثددل هددذا الدددف بددأن القصددد الجرمددي ،كمددا يمكددن أن يتحقددق قبددل البددد بتنفيددذ
الفعل المكون للركن المادا للجريمة ،يمكن أن يكون معاص ار له ومت دمنا فيده ( ،)21األمدر الدذا

يجعددل مددن مجددرد القيددام بددأا مددن األفعددال المكون دة لجريمددة التحقيددر دلدديال وا ددحا عل د أرادته دا.

والتريددك أن نصددوم القددانون الج ازئددي األردنددي تميددز فددي الحمايددة بددين "ك ارمددة المدريض" و "ك ارمددة

الطبيك"؛ إذ تعاقك عل التحقير الواق عل الطبيك بعقوبدة أشدد مدن عقوبدة التحقيدر الواقد علد

المد دريض م ددن قب ددل طبيب دده أو أح ددد أفد دراد الط دداقم الطب ددي .فوفق ددا للفقد درة األولد د م ددن الم ددادة ()792

عقوباا أردنيي يعاقك عل التحقير الواق عل الطبيدك باعتبدار موظفدا عامداي " .7بدالحبس مدن

شهر إل ستة اشهر أو بترامة من  711-21دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها

إل موظدف فدي أثندا قيامده بوظيفتده أو مدن أجدل مدا أجد ار بحكدم الوظيفدة" .بينمدا تحقيدر الطبيدك

لمري ه ال ينال إال العقوبة التي تنم عليها (م )321/المشار إليها أعال .

كما أن المشرع اإلماراتي قد جرم القذف أو السك وعاقدك عليده بدالحبس لمددة ال تزيدد علد

سددتة أشددهر أو بالت ارمددة التددي ال تجدداوز خمسددة لالف درهددم إذا وق د فددي مواجهددة المجنددي علي ده

]الشخم العادا[ وح ور يدر وفقدا للمدادة ( )314عقوبداا إمداراتي ،واعتبدر ارتكداك جريمدة
( )22د .محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،م.322
)27( Searle J R, Intentionality, Cambridge University Press, USA, 1983 at p 84.
[السنة الثامنة والعشرون]
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السددك للموظددف العددام أو المكلددف بخدمددة عامددة فددي أثنددا تأديددة الوظيفددة أو الخدمددة العامددة أو

بسددبك ذلددك ظرفددا مشددددا بحيددث يمكددن وفقددا للمددادة ( )713مددن ذاا القددانون م دداعفة عقوبددة

الحددبس لتصددبح سددنة وعقوب ددة الت ارمددة لتصددبح عش درة لالف دره ددم م د إمكانيددة اسددتبدال عقوب ددة

الترامة بالحبس .أمدا قدانون مزاولدة مهندة الطدك البشدرا ،وقدانون المسدؤولية الطبيدة اإلماراتيدان،

فلددم ينصددا صدراحة علد جريمددة القددذف أو السددك التددي يمكددن أن ترتكددك مددن قبددل الطبيددك بحددق

مر ددا  ،صوانمددا و ددعا نصددا جعددل مددن ارتكدداك أا مخالفددة ألحكددام أا مددن القددانونين المددذكورين
يددر وارد بشددأنها عقوبددة خاصدة عبددارة عددن مخالفددة تأديبيددة يعددود أمددر النظددر فيهددا إلد اللجنددة،

خاصد دة مد د إمكاني ددة توقيد د عقوب دداا تأديبي ددة علد د الطبي ددك المخ ددالف ومنه دداي توجي ددة النظ ددر،

واإلنذار ،واإليقاف عن العمل ،أو سحك الترخيم ،وشطك االسم مدن سدجل األطبدا (م)31/

و(م )34/من القانونين المشار إليهما عل التوالي.

ونر أنه من ال رورا مراعاة هذا األمر عند و

تشدري خدام بالمسدؤولية الطبيدة فدي

األردن بع دددم التميي ددز ف ددي العق دداك ب ددين تحقي ددر واقد د علد د طبي ددك أو م ددن قبل دده ،وتع ددديل ق ددانون
المسؤولية الطبية اإلماراتي ب دران نم يعاقك الطبيك حال ارتكابه لمثدل هدذ الجدرائم مد أخدذ
االقت ار ذاته بعين االعتبار .فالناس متساوون في الكرامة ،وال ينبتي التمييز بينهم عل أسداس

المركز أو المهنة ،هذا من جانك ،ومن جانك لخر ف نه يقد علد عداتق الطبيدك واجدك تقددير

حال ددة االنزع ددان الع دداطفي الت ددي ق ددد يع دداني منه ددا المد دريض ،فيح دداول التخفي ددف عن دده ال إهانت دده
ومعاملته بتلظة ،عمال بالمادة ( )72من قانون الصحة األردني التي تق ي بأن "عل الطبيك

عند قبوله رعاية أا شخمي في عيادته الخاصة أو فدي أا منشدأة صدحية أن يبدذل كدل جهدد

وطاقتدده لتقددديم العنايددة و"العطددف" واإلخددالم لكددل المر د عل د حددد س دوا " ،كمددا أن المددادة

( )72مددن قددانون مزاولددة مهنددة الطددك البشددرا اإلمدداراتي تفددرض ذاا الواجددك علد الطبيددك؛ إذ

تنمي"علد كددل طبيددك رخددم لدده بمزاولددة المهنددة أن يتددوخ فددي أدا عملدده مددا تقت دديه مهنددة

الطددك مددن الدقددة واألمانددة ،وأن يعمددل علد المحافظددة علد ك ارمددة وشددرف المهنددة" .ومددن جانددك

ثالث ،يمكن القول بأن اتخاذ الطبيك أو مقدم الخدمة الطبيبة موقدف المسدتهتر و يدر المكتدرث
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مددن حالددة االنزعددان العدداطفي لمر دداهم أو مدرافقيهم يعددد تصددرفا اسددتف اززيا ،خاصددة إذا مددا كددان

مصحوبا بعباراا وألفاظ جارحة قد يندرن تحا باك جلك الحقارة للنفس ،الدذا يمكدن أن يمند

من عقاك المريض أو المرافق إذا ما قرر رد اإلهانة.

ومما تجدر اإلشارة إليه ،أن هناك العديد من األفعال التي تعد خرقا لقواعد الدين واألخالق

وأصول وأعراف المهن الطبية التي يمكن أن ترتكك من قبل الطبيك ،ومد ذلدك ال يوجدد ندم

يعاقك عليها في قانون العقوباا األردني ،ولم يتعرض لها مشروع قانون المسا لة الطبيدة لعدام

 ،2119في حين نجدد أن المشدرع اإلمداراتي قدد حظرهدا وفدرض العقداك علد مرتكبيهدا بموجدك
قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي رقم  71لسنة .2112ومن الجرائم التدي ت دمنها هدذا القدانون
ويمكن إدماجها في أا قانون خام بالمسؤولية الطبية في األردن ما يأتيي

 .7حظ ددر إجد د ار عملي دداا استنس دداخ الكائن دداا البشد درية أو اجد د ار االبح دداث والتج ددارك له ددذ
التاية ،وحظر إج ار التجارك واألبحاث الطبية عل اإلنسان (م.)71/

 .2عدم جواز تركيك األع ا الصناعية في جسم المريض إال بعد التأكد من مال متها له
وعدم ا رارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها (م.)77/

 .3عدددم جدواز إجد ار التقنيددة المسدداعدة علد اإلنجدداك للمدرأة أو زرع الجنددين فددي رحمهددا إال

بن ددا علد د طل ددك ال ددزوجين وموافقتهم ددا علد د ذل ددك كتاب ددة ،وبش ددرط أن يك ددون اللق ددا ف ددي

الحالتين من الزوجين في أثنا قيام الزوان الشرعي بينهما(م.)72/

 .4عدم جواز القيام بدأا عمدل أو تددخل بقصدد تنظديم النسدل إال بندا علد طلدك أو موافقدة
الزوجين ،كما ال يجوز القيام بمثل هذ األعمال بقصد من اإلتنجاك من المرأة إال بندا

عل د راا لجنددة طبيددة متخصصددة بددأن الحمددل أو ال دوالدة خطددر محقددق عل د حيدداة األم،
وبعد موافقة خطية من الزوجة صواخطار الزون) م.)73/

[السنة الثامنة والعشرون]
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املبحث الثاين:
املسؤولية الطبية واجلرمية غري املقصودة
الجريمة ير المقصودة عموما هي تلك الجريمدة التدي يباشدر فيهدا الجداني نشداطه الخداطئ

عن أرادة واختيار ،ولكدن دون أن يقصدد تحقيدق نتيجدة جرميده معينده ،ومد ذلدك يحملده المشدرع

تبعتهددا ويعاقبدده عليهددا بسددبك إمكانيددة حدددوثها كددأثر محتمددل لسددلوكه .ويقددوم الددركن المددادا فددي

الج درائم ي ددر المقص ددودة علد د السددلوك الجرم ددي والنتيج ددة وعالق ددة السددببية ،بينم ددا يتمث ددل ركنه ددا

المعنوا بالخطأ؛ ونظ ار للدتالزم الدذا يصدل إلد درجدة اآلنددمان بدين سدلوك الجداني والخطدأ ،إذ

ال يتصور حصول أحدهما بدون اآلخر ،لذا سيتم تناول عناصر مسؤولية الطبيك الجزائية عن
الجريمة ير المقصودة في ثالثة مطالك عل النحو اآلتيي

املطلب األول:
اخلطأ الطيب

الخطأ الطبي هو كل " تقصير في مسلك الطبيك ال يق من طبيك يقظ وحذر في مسدتوا

تحيط به الظروف الخارجية نفسها التي أحاطا بالطبيك المسؤول"( .)22وبعبارة أخر هو "كل

مخالفدة أو خدرون مدن الطبيدك فددي سدلوكه عدن القواعدد واألصدول الفنيددة التدي يق دي بهدا العلددم،

والمتعارف عليها نظريا وعمليدا وقدا تنفيدذ العمدل الطبدي"( .)29فجدوهر الخطدأ الطبدي يتمثدل فدي
الخرون عدن قواعدد وأصدول المهندة دون اشدتراط ارتبداط هدذا الخدرون بنتيجدة

دارة سدوا أكاندا

وفاة المريض أم إيذا  .لذلك نجد أن المشرع اإلماراتي وفدي المدادة ( )74مدن القدانون رقدم 71

لسددنة  2112فددي شددأن المسددؤولية الطبيددة قددد عددرف الخطددأ الطبددي علد أنددهي"الخطأ الددذا يرجد

إل الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة اإللمام بها ،أو كان هذا الخطأ راجعا
إل اإلهمال أو عدم بذل العناية الالزمة".

( )22د .مصطف الجمال ،المسؤولية المدنية عن األعمال الطبية ،منشوراا الحلبي الحقوقية ،بيروا،2111 ،
م.41
( )29د .وفا حلمي أبو جميل ،الخطأ الطبي ،دار النه ة العربية ،القاهرة ،7997 ،م.42
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وبالمقابددل ،نجددد أن مشددروع قددانون المسددا لة الطبيددة األردنددي قددد عددرف الخطددأ الطبددي فددي

المادة ( )2منه عل أندهي" أا نشداط بالفعدل أو بدالترك ال يتفدق مد القواعدد المهنيدة ويندتج عنده
ددرر" .فددالنم يشددترط

ددرورة إف ددا اإلخددالل بقواعددد ممارسددة المهنددة إلد حصددول " ددرر"

حت د يمكددن اعتبددار خطددأ الطبيددك خطددأ طبيددا ،األمددر الددذا يمثددل فددي رأينددا ت دييقا يددر مبددرر

لمفهوم الخطأ الطبي ،ويهدف إل حماية الطبيك المخطدئ بددال مدن و دعه مو د المسدؤولية
لحثدده عل د ممارسددة درجددة خاصددة مددن الحيطددة والحددذر حمايددة لمصددالح المر د مددن ناحيددة،
ول ددمان رفد مسددتو الخدمددة الطبيددة ودفد عجلددة التقدددم الطبددي إلد األمددام مددن ناحيددة أخددر ،

األمر الذا يستدعي االلتفاا إليه م إمكانية اإلفادة مدن التعريدف الدوارد فدي القدانون اإلمداراتي
بهذا الخصوم.

الفرع األول:
صور اخلطأ
وفقددا للقواعددد العامددة فد ن مظهددر الخطددأ قددد يكددون اإلهمددال أو قلددة االحت دراز أو عدددم م ارعدداة

الق دوانين واألنظمددة (م)24/

()31

عقوبدداا أردنددي ،وتقابلهددا المددادة ( )32عقوبدداا إمدداراتي والمددادة

( )74من القانون رقم 71لسنة .2112

أمددا اإلهمددال فينصددرف إل د جمي د الحدداالا التددي يهمددل فيهددا الطبيددك اتخدداذ االحتياطدداا

الالزمددة لحمايددة حددق الم دريض فددي حياتدده أو سددالمة بدندده ،والتددي لددو اتخددذا لمددا مسددا تلددك
الحقوق .فنشداط الطبيدك فدي هدذ الحالدة يتخدذ مظهد ار سدلبيا ،يتمثدل فدي التدرك أو االمتنداع عدن
القيام بنشاط كان يجك عليه القيام به( .)37واألمثلة عل ذلك عديدة ومنهاي قيام الطبيك ب ج ار

عملي ددة جراحي ددة للمد دريض دون إجد د ار فح ددم دم أو ص ددورة أش ددعة ،أو ع دددم التأك ددد م ددن وج ددود
( )31تنم المادة ( )24عل أنهي تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزا النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد
الفاعل إذا كان قد توق حصولها فقبل بالمخاطرة ،ويكون الخطأ إذا نجم الفعل ال ار عن اإلهمال أو قلة
االحتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظمة.
( )37أمير فرن يوسف ،خطأ الطبيك من الناحية الجنائية والمدنية ،المكتك الجامعي الحديث ،مصر،2111 ،
م.73
[السنة الثامنة والعشرون]
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الوسائل الالزمة إلج ار العملية أو إ فال ربط الحبدل السدرا للمولدود ،أو عددم تبصدير المدريض

بحالته الصحية صواج ار اا العالن وبكيفية تناوله األدويدة الطبيدة ،أو عددم تعقديم األدواا الطبيدة
أو تددرك قطعددة قمدداف أو مقددم فددي بطددن الم دريض ،أو عدددم تنظيددف بطددن الم دريض عل د أثددر
إج ار العملية وترك بعض فتاا اللحم والعظم داخله(.)32

أمدا قلددة االحتدراز ،فتنصددرف إلد الحداالا التددي يقد فيهدا الخطددأ الطبددي عدن طريددق النشدداط

اإليجابي؛ حيث يقدم الطبيك عل ارتكاك فعل ما كان عليه ارتكابه ،فالفرض هندا أن الطبيدك
يعلم الطبيعة الخطرة لفعله وما يمكن أن يرتبده مدن أ درار قدد تلحدق بدالمريض ،ومد ذلدك يقددم

عليدده دون اتخدداذ االحتياطدداا الالزمددة لمن د حصددول النتددائج ال ددارة( .)33ومددن أمثلددة األخطددا

الطبية التي تق عن طريق قلة االحترازي قيام الطبيك ب ج ار عملية وقدد تنداول مدادة مسدكرة أو

مخدرة ،أو أن يقوم ب عطا المدريض دمدا ملوثدا ،أو أن يقدوم بحقدن المدريض
مدرتين متتدداليتين دون

دد مدرض معدين

ددرورة طبيدة ،األمددر الددذا يف ددي إلد وفاتدده أو إيذائدده  ،أو أن يسددتعمل

أدويددة فددي العددالن يددر مقطددوع بصددالحيتها لددذلك المددرض أو أن يددأمر ب د خران الم دريض مددن

المش ددف ر ددم أن حالت دده تس ددتدعي البق ددا ( ،)34كمدددا أن إقح ددام الطبي ددك نفس دده ف ددي ي ددر مج ددال
تخصصه بدون داع أو

رورة يعد خطأ تجك مسا لته عنه.

أمددا فيمددا يتعلددق بعدددم م ارعدداة الق دوانين واألنظمددة ،فتنصددرف إل د الحدداالا التددي يددأتي فيهددا

الطبيددك نشدداطا خاطئددا مخالفددا بددذلك القواعددد القانونيددة الملزمددة سدوا أكانددا قدوانين أم انظمدده أم
تعليماا( .)32وتشمل هذ الصورة من صور الخطأ أمريني األول هو مخالفة القوانين واألنظمدة
التددي قددد تشددكل جريمددة بحددد ذاتهددا ،والثدداني أن تق د نتيجددة

()32
()33
()34
()32
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ددارة بسددبك المخالفددة ،األمددر الددذا

د .قيس إبراهيم الصقير ،المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية ،مكتبة الملك فهد الوطنية،
ط & 724 ،7992 ،7د .عقل المقابلة ،المسؤولية الجزائية للطبيك ،مجلة أبحاث اليرموك ،عدد(أ) مجلد
 ،2112 ،27م  & 7192-7192يوسف الحداد ،مرج سابق ،م.22
د .عقل مقابلة ،مرج سابق.7119-7112 ،
د.قيس إبراهيم الصقير ،مرج سابق ،م & 722د.عقل مقابلة ،مرج سابق ،م.7192
د.عقل مقابلة ،المرج نفسه ،م.7191
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يف دي إلد قيدام مسددؤولية الطبيددك الجزائيدة عددن جدريمتين ،وتطبددق بحقدده قواعدد التعدددد المعنددوا

للج درائم عمددال بالمددادة ()21

()32

عقوبدداا األردنددي ،وتقابلهددا المددادة ()21

()31

عقوبدداا إمدداراتي.

فعل سبيل المثالي لو أن طبيبا قد باشر عمال طبيا دون الحصول عل ترخيم لمزاولة مهنة

الطك ونتج عنه وفاة المريض أو إيذاؤ  ،ف نه سيحاسك عن مخالفة قانون الصحة األردني رقم

 41لسنة  2112استنادا إل المادتين ( )22 ،2منه ،باإل افة إل قيام مسؤوليته عن النتيجة
ال ارة المترتبة عل سلوكه ،سوا أكاندا وفداة المدريض أم المسداس بسدالمة بدنده وفقدا للقواعدد

العامة بقانون العقوباا وتطبق بحقه العقوبة األشد.

الفرع الثاين:
درجة جسامة اخلطأ

لم يجعل قانون العقوباا األردني درجة جسامة الخطأ مناطا للتجريم ،صوانمدا حصدول نتيجدة
ارة كأثر للسلوك الخاطئ .فوفقا للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية ،فد ن مسدؤولية الجداني

تقددوم بتددض النظددر عددن درجددة جسددامة الخطددأ المرتكددك مددن قبلدده .وعلد هددذا األسدداس ،فد ن كددل

خطددأ يكددون مسددتوجبا لمسدا لة الجدداني سدوا أكددان جسدديما أم بسدديطا ،وال فددرق فددي العقوبددة التددي
حددها المشرع للتطبيق عل المخطئ الذا لم يتوق نتيجدة فعلده ،وبدين ذاك الدذا توقعهدا ومد

ذلدك اسددتمر فددي نشدداطه دون اتخدداذ االحتياطدداا الالزمددة لدددرئها .واليختلددف الو د فددي القددانون

اإلماراتي الذا لم يشترط درجة معينة في خطأ الجاني لقيام مسؤوليته الجزائية .فوفقا لما يذهك

إليدده الددبعض ف ندده "لدديس هندداك فددي قددانون العقوبدداا اإلمدداراتي مددا يشددير ص دراحة أو

ددمنا إل د

استلزام درجة معينة من الخطأ]لقيام مسؤولية الجاني عن الجريمة ير المقصودة["(.)32

( )32تنم المادة ( )21عل أنهي
 .7إذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرا جميعها في الحكم ،فعل المحكمة أن تحكم بالعقوبة األشد.
 .2عل أنه إذا انطبق عل الفعل وصف عام ووصف خام أخذ بالوصف الخام.
( )31تنم المادة ( )21عل أنهي" إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجك اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد
والحكم بعقوبتها دون يرها".
( )32د .محمد شالل العاني ،أحكام القسم الخام في قانون العقوباا االتحادا اإلماراتيي الجرائم الواقعة عل
األشخام واألموال ،كلية الدراساا العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،2112 ،م & 91د .فتيحة
قورارا و د .نام نام ،مرج سابق ،م.742
[السنة الثامنة والعشرون]
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ومددن جانددك لخددر ،وبعكددس المشددرع اإلمدداراتي ،ف د ن المشددرع األردنددي قددد سدداو بددين جمي د

الجندداة س دوا أكددانوا أطبددا أم ال مددن حيددث المعاملددة العقابيددة؛ إذ أندده ال يفددرق بددين عقوبددة جددان

صاحك علم وخبر ومهنة وجان لخر ال يتمتد بدنفس المركدز .بمعند أنده لدم يجعدل مدن الخطدأ

المهني أو الفني سببا لتمييز عقوبة الجاني المهني عن ير من األفراد العاديين ،إال أنه يمكن
أن تؤخددذ درجددة جسددامة الخطددأ ونوعدده بعددين االعتبددار مددن قبددل القا ددي عنددد تقدددير العقدداك،

اسددتنادا إل د مبدددأ تفريددد العقوبددة الق ددائي الددذا يعطيدده صددالحية الت دراو بددين حدددا العقوبددة أو

وقددف تنفيددذها أو اسددتبدالها بالت ارمددة اعتمددادا عل د درجددة جسددامة ونددوع خطددأ الجدداني؛ إذ يمكددن
للقا ي تفريد عقاك الجاني والتخفيف عليده فدي حالدة الخطدأ البسديط (الخطدأ يدر الدواعي)

()39

م إمكانية عدم التخفيف في حالة الخطأ المهني أو الخطأ الجسيم (الخطأ الواعي)(.)41

والسدؤال الددذا يثددار بهددذا الصدددد هددوي إال يجددك علد المشددرع األردنددي إتبدداع قواعددد خاصددة

مختلفدة فدي مجدال المسددؤولية الجزائيدة الطبيدة تدتال م مد طبيعدة الخطدأ وخصوصدية المهنددة ال

نتددردد باإلجابددة عددن هددذا السددؤال باإليجدداك؛ إذ ال بددد مددن

ددرورة م ارعدداة درجددة جسددامة خطددأ

الطبيدك عندد تقريدر مسددؤوليته الجزائيدة عدن األخطددا الطبيدة بحيدث تحدددد قواعدد تلدك المسددؤولية
بصورة تسمح بمعاملته عقايبا بصور تختلف عن ير من الجناة ،وسديتم بحدث بعدض مظداهر

اختالف معاملة الطبيك العقابية المقترحة استنادا إل درجة جسامة خطئه تفصيال في المطلك
الثاني من هذا المبحث.

وبتصورنا ف نه ال يقد في وجاهة هذا الطدر القدول بدأن مدن شدأن تشدديد العقداك علد الطبيدك

الحد من إبداعه؛ ذلك أن الطك ال يزدهر إال بزوال الخوف عن األطبا  ،فال بد مدن إطدالق العندان

( )39هو الخطأ الذا ال يتوق فيه الجاني حصول نتيجة ارة كأثر لنشاطه الخاط ر م إمكانية ذلكي د.كامل
السعيد ،شر األحكام العامة في قانون العقوباا األردني ،دار الثقافة ،عمان ،2112 ،م& 321
د.محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،م .714
( )41هو الخطأ الذا يتوق فيه الجاني إمكانية حصول نتيجة ارة كأثر لنشاطه الخاطئ ،ولكنه يم ي في
سلوكه دون اتخاذ االحتياطاا الالزمة لمنعهاي د .كامل السعيد ،2112،مرج سابق ،م & 321د.
محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،م.712
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لهم؛ إذ إن في ثقافتهم وشهاداتهم وتعلديمهم مدن ال دمان مدا يكفدي لعددم مسدا لتهم أو تشدديد العقداك

علدديهم .وعل د الددر م مددن أن هددذا االعتقدداد قددد سدداد فتددر مددن الددزمن ،إال أندده قددد انته د فددي الوقددا
الحا ددر؛ ألندده لدديس إال محاولددة لحمايددة الطبيددك الجاهددل والتتطيددة علد اخطأئدده ( .)47فدداليوم هندداك

بعددض تشدريعاا تجعددل مددن خطددأ الطبيددك المهنددي بتددض النظددر عددن درجددة جسددامته يسددي ار كددان أم

جسيما ،ظرفا مشدد للعقاك في جرائم القتل واإليذا

ير المقصودين.

فنجددد المددادة ( )342مددن قددانون العقوبدداا اإلمدداراتي رقددم  3لسددنة  7921تددنم عل د أنددهي"

يعاقددك بددالحبس وبالت ارمددة أو ب حددد هدداتين العقددوبتين مددن تسددبك بخطئدده فددي مددوا ش دخم.
وتكدون العقوبددة الحددبس مدددة ال تقدل عددن سددنة والت ارمددة إذا وقعدا الجريمددة نتيجددة اخددالل الجدداني

بما تفر ه عليه أصول وظيفتة أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحا تأثير سكر أو تخدير

عن ددد وق ددوع الح ددادث أو امتند د حينئ ددذ ع ددن مس دداعدة المجن ددي علي دده أو طل ددك المس دداعدة ل دده مد د

استطاعته ذلك ."...كما تنم المادة ( )343مدن ذاا القدانون علد أندهي" يعاقدك بدالحبس مددة
ال تزيددد علد سددنة وبالت ارمددة التددي ال تجدداوز عشدرة لالف درهددم أو ب حددد هدداتين العقددوبتين مددن
تسبك بخطئه في المساس بسالمة جسد ير  ،وتكون العقوبة الحدبس مددة ال تزيدد علد سدنتين

والترامة أو ب حد هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمدة عاهدة مسدتديمة أو إذا وقعدا الجريمدة

نتيجة إخالل الجاني بما تفر ه عليه أصول وظيفتة أو مهنته أو حرفته أو كدان الجداني تحدا

تدداثير سددكر أو تخدددير عنددد وقددوع الحددادث أو امتند حينئددذ عددن مسدداعدة المجنددي عليدده أو طلددك

المساعدة له م استطاعته ذلك."...

الفرع الثالث:
النشاط اخلطر

هذا وال يعاقك المشرع الجزائي ،كقاعدة عامة ،عل النشاط الخاطئ "الخطر" ير المرتبط

بنتيجددة

ددارة؛ ذلددك أندده لددم يعتبددر الخطددأ سددببا عامددا للمسددؤولية الجزائيددة فددي كددل األح دوال(.)42

( )47د .عبدالوهاك حومد ،المسؤولية الطبية ،م ،722مشار إليه في أسامة التاية ،مرج سابق ،م.729
( )42د .كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م.373
[السنة الثامنة والعشرون]
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فمسددؤولية الجدداني الجزائيددة ال تقددوم بمجددرد ارتكابدده للنشدداط الخدداطئ مهمددا كانددا درجددة جسددامته

وخطورته ،ومهما كان ال رر الذا كان يمكن أن يترتك عليه ،ما لم يفض إل حصول نتيجة
ددارة( .)43األمددر الددذا يتطلددك

ددرورة تبنددي قواعددد جديدددة تجددرم مثددل هددذ اآلنشددطة الخط درة،

عندما يتعلق األمر بالمسؤولية الطبيدة فدي كدل مدن األردن ودولدة اإلمداراا حيدث يمكدن التمييدز
بين الحالتين التاليتيني

الحالة األول ي قيام الطبيدك بارتكداك خطدأ طبدي "يحتمدل" أن يف دي إلد وفداة المدريض أو

إيذائدده ،وم د ذلددك تخيددك النتيجددة لسددبك خددارن عددن أرادتدده .ففددي هددذ الحالددة يجددك تبنددي قواعددد

جزائية خاصة تجيز ،خالفا لما تق ي به القواعد العامدة ،مسدا لة الطبيدك عدن جريمدة الشدروع

في جريمدة يدر مقصدودة سدوا أكاندا قدتال أم إيدذا ( ،)44أو علد األقدل اعتبدار هدذ األخطدا

جريمدة خاصددة قائمددة بددذاتها ،ال سدديما وأن كددال مددن قددانون المسددؤولية الطبيددة اإلمدداراتي ومشددروع

قددانون المسددا لة الطبيددة األردنددي جدا ا خل دوا مددن أا إشددارة لهددذ المسددألة .واذا م دا أراد المشددرع

الخددرون عل د المبددادئ العامددة فددي القددانون الج ازئددي وتبنددي وجهددة النظددر أعددال باعتبددار نشدداط

الطبيددك الخطددر شددروعا فددي جريمددة يددر مقصددودة؛ ف ندده ولتايددة تحديددد "نددوع" الجريمددة محددل

المسدا لة يمكددن الركدون إلد طبيعددة وجسدامة الخطددأ الطبدي لتحديددد مددا إذا كدان "كافيددا" لحصددول

الوفاة أم ال ،ف ن كان كذلك سئل الطبيك عن شروع في قتل ير مقصود تاما أو ناقصا ،وفقدا

للمرحلددة التنفيذيددة التددي وصددل إليهددا فددي معددرض ارتكابدده لسددلوكه الخدداطئ .بينمددا إذا تبددين أن
سددلوك الطبيددك الخدداطئ الخطددر "لددم يكددن كافيددا" لتحقيددق الوفدداة ف د ن مسددؤوليته تقددف عنددد حددد

الشروع الناقم أو التام في إيذا

ير مقصود.

( )43د.محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،م .722
( )44يعتبر الشروع جريمة مقصودة وفقا لألحكام العامة في قانوني العقوباا األردني واإلماراتي يجك لقيامها
توافر القصد الجرمي لد الجاني .وبما أن القصد الجرمي يعد ركنا من أركان الشروع فمن ير المتصور
مسآ لة الجاني عن الشروع في جريمة ير مقصودة بسبك عدم انصراف إرادة الجاني إل تحقيق النتيجة
الجرمية في مثل هذا النوع من الجرائمي انظر ،د .كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م.221-222
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وتبري د ار لهددذا الموقددف نقددولي إندده عل د سددبيل المثددالي لددو أن أحددد عمددال اآلنشددا اا قددد قددام

ب لقا حجر من سطح أحد المنازل عل الشدارع ،فد ن العامدل ال يسدأل جزائيدا طالمدا أن الحجدر

لم يصك أحد المشاة ،أا تخلف النتيجدة الجرميدة لسدبك خدارن عدن أرادة العامدل .فدر م خطدورة

سدلوك العامددل ف ندده ،وفقددا للقواعدد العامددة ،يبقد خددارن نطدداق التجدريم والعقدداك .وال شددك أندده مددن
ير المقبول ،إخ اع الطبيك لذاا القاعدة ،إذ إننا نتوق من األطبا ما ال نتوق مدن يدرهم

من ير المتخصصين ،كما أن أخطا هم تعد أشد جسامة من أخطدا األفدراد العداديين لتنافيهدا

م د الثقددة الممنوحددة لهددم بحكددم مركددزهم العلمددي والمهنددي .فلددو أن طبيبددا قددد وصددف دوا خاطئددا

لمريض ،لم يتناوله األخير لسبك ما ،وكان من الممكن أن يف ي إل وفاته أو إيذائده فيمدا لدو

تناوله ،ف ن الطبيك يجك أن يسأل عن هذا السلوك الخطدر باعتبدار " شدروعا فدي جريمدة يدر

مقصددودة" أو جريمددة خاصددة قائمددة بددذاتها تندددرن تحددا بدداك الج درائم "الوقائيددة" ،التددي يصددنعها
الق ددانون أحيان ددا بت ددرض التهدي ددد بالعقوب دداا الجزائي ددة ،م ددن أج ددل ت ددوفير ق دددر ك دداف م ددن الحماي ددة

لمصالح األفراد في مختلف المجاالا ومنها المجال الصحي(.)42

فوظيف ددة الق ددانون الجن ددائي ه ددي حمايد دة مص ددالح المجتمد د األساس ددية ،وحتد د ال توص ددم ه ددذ

الحماية بالقصور ف نه ينبتي أن ال يقتصر دور القدانون علد إصدال ال درر بعدد وقوعده ،بدل
يجددك عليدده مواجهتدده وهددو فددي مرحلددة الخطددر

()42

وقبددل أن يتحددول إلد

ددرر .فتوقد األخطددار

واعتبارهددا أسدداس للمسددؤولية الجزائيددة يعكددس تطددو ار فددي مفهددوم الحمايددة الجزائيددة التددي لددم تعددد

وسيلتها الوحيدة في حماية مصالح األفدراد والمجتمد جريمدة ال درر فقدط ،بدل اصدبحا جريمدة

"الخطر" هي وسيلتها االول لحماية هذ المصالح ،حيث امتد تطوير أساليك الحماية لمواجهة

الخطر إل حد الخرون عدن بعدض مبدادئ وقواعدد القدانون الجندائي ،مثدل عددم االعتدداد بدالركن
( )42د .محمد الهيتي ،الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،2112 ،م.24-23
( )42انظر حول الخطر كأ ساس للتجريم والعقاك د .حسنين بوادا ،الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما،
دار المطبوعاا الجامعية ،اإلسكندرية.2112،
Feinberg J, Harm to others, Oxford University Press, New York, 1984 at pp187-217 & Von

& Hirsch A, ‘Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harm and Fair Imputation’ in Simester A P
Smith A T H (eds) Harm and Culpability, Oxford University Press, New York, 1996 at pp259-276.
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المعنوا للجريمة أحيانا كمدا فدي حداالا المسدؤولية الماديدة( .)41وممدا الشدك فيده أن التشدريعاا

الجزائية المعاصرة تزخر بأنماط مختلفة لجرائم عديدة أساس التجريم فيها الخطر الجنائي وليس

ال رر وهي الجرائم الشكلية التي ال يشترط فيها تحقق النتيجة كما في ج ارئم المدؤامرة والشدروع

والتحريض و يرها من الجرائم.

ففي األردن ،كمدا فدي دولدة اإلمداراا ،نجدد المشدرع يتددخل بدالتجريم والعقداك علد اآلنشدطة

الخط درة ،باعتبارهددا ج درائم قائمددة بحددد ذاتهددا وبتددض النظددر عددن ارتباطهددا بنتددائج

ددارة أم ال.

فف ددال ع ددن النص ددوم الد دواردة ف ددي ق ددانوني العقوب دداا األردن ددي واإلم دداراتي ،نج ددد ،علد د س ددبيل

المثال ،قانون السير األردني رقم  49لسنة  ،2112وكذلك قانون السير والمرور اإلمداراتي رقدم

 27لسددنة  7992يتدددخالن لعقدداك السددائق الددذا يقددوم بارتكدداك بعددض السددلوكياا الخط درة فددي

أثنا قيادته لسيارته أل راض وقائيدة( ،)42حمايدة للسدائق مدن نفسده وحمايدة لتيدر منده .فالمشدرع
يتدخل بالنم عل األفعدال التدي تعدد جدرائم مروريدة عنددما يقددر أن مدن شدأن هدذ األفعدال أن

تعرض السائق نفسه و يدر "للخطدر" وبصدور قدد تلحدق بهدم أ د ار ار ماديدة أو معنويدة .فكمدا أن

القانون يتطلك تحقق ال رر كأساس للتجريم والعقاك( ،)49ف نه يكتفي أحيانا بقيدام الخطدر مدن

أجل إسباغ الصفة الجرمية عل نشاط ما؛ إذ ال يشترط توافر الخطر وال رر معدا فدي نمدوذن

الجريمة ،صوانما يكتفي بتوافر أحدهما في بعض األحيان( .)21فالخطر في الجرائم المرورية ،كمدا
فددي يرهددا مددن الج درائم ،أمددر فعلددي يقدديم لدده المشددرع وزنددا عنددد و د القاعدددة القانوني دة وتج دريم
السدلوكياا المروريددة و يرهدا .فكمددا يدذهك الددبعض إلد أن تبريدري" المسدداواة بدين االعتدددا علد

( )41د .حسنين بوادا ،مرج سابق ،م .72-74
( )42أمن الجرائم المعاقك عليها عل اساس الخطرعل سبيل المثال ،قيادة سيارة بسرعة عالية (م 31/سير
أردني) ،وتقابلها (م 23/سير إماراتي) أو عدم التزام السائق باستعمال حزام األمان (م 32/سير أردني)،
وتقابلها (م 21/سير إماراتي) أو عدم استخدام التماز عند االنعطاف إل اليمين أو اليسار(م 31 /سير
أردني) ،وتقابلها (م 71/وم 21/سير إماراتي) و يرها من الجرائم المرورية األخر .
Gray J (eds), John Stuart Mill: On liberty and Other Essays, Oxford University Press, New
York, 1991 at p 14 & Feinberg J, Social Philosophy, Prentice-Hall, INC, New Jersey, 1973
at pp 25-26.

()49

( )21د .سعيد قاسم ،الجرائم المروريةي دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2171 ،م.23-21
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الحق ومجرد تعري ه للخطر] يكمن في[ أن الحمايدة التدي يريدد القدانون كفالتهدا للحدق ال تكدون
كاملددة ،إال إذا جددرم القددانون تع دريض الحددق للخطددر كمددا يجددرم االعتدددا عليدده ،فددالخطر اعتدددا

ممكن ،أا أنه اعتدا كامني في سبيل التحقق ،صوان لم يكن قد تحقق فعال"(.)27

ويكمن التبرير الفلسفي لتدخل القدانون ،أحياندا ،مدن أجدل مند الفدرد مدن اإل درار بنفسده أو

اإل درار بتيددر مددن األف دراد فددي فك درة "األبددوة القانونيددة"()22؛ إذ ي د القددانون نفسدده مقددام األك

الحريم عل أبنائه السائقين ،فيعاقبهم عل أفعالهم "الخطرة" و"ال ارة" ،حفاظا عل أرواحهدم
وسالمة أبدانهم ولمنعهم ،في الوقا نفسه ،من اإل رار بحقوق يرهم وبالمجتم الذا ينتمون

إليه .بينما نجد هذا "األك" ال يتددخل لحمايدة أبنائده المر د جزائيدا مدن أفعدال يدرهم الخطدرة،
عندما يتعلق األمدر بخطدأ طبدي يدر مدرتبط بنتيجدة

أبوة هذا القانون مو

دارة ،األمدر الدذا ال يمكدن قبولده وي د

الشك والتساؤل ،ال سيما وأن تدخله في الحالة الثانية أول من األول ،

فحيث ينصرف أثر نشاط السائق الخطر المحتمل الحددوث إليده مباشدرة ،قبدل أن يمتدد ليصديك
يددر  ،نجددد أن أثددر نشدداط الطبيددك الخطددر المحتمددل الحدددوث يمثددل تهديدددا لحددق يددر  ،ولدديس

لنفسه ،في الحياة أو سالمة البدن.

( )27د .محمود نجيك حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائيي دراسة تاصيلية مقارنة للركن المعنوا في الجرائم
العمدية ،دار النه ة العربية ،القاهرة،7922 ،م.273
( )22هناك من يرفض فكرة "األبوة" كأساس مقبول لتدخل القانون لحمأية الفرد من نفسه عندما يتعلق األمر بأفراد
بالتين ،كون هذا التدخل ينم عن عدم احترام مبدأ االستقالل الذاتي لألفراد ويشكل خرقا لحريتهم في اختيار
تصرفاتهم كما يشا ون ،بينما يقبلون مثل هذ الفكرة إذا ما تعلق األمر بالقصري
Feinberg J, Harm to Self, Oxford University Press, New York, 1986 at pp17-26& Roberts P,
‘Philosophy, Feinberg, Codification, and Consent: A Progress Reports on English Experiences of
Criminal Law Reform’ (2001-2002) 5 Buff Criminal Law Review 173-253 at p228 & Murugason R
& & McNamara L, Outline of Criminal Law, Butterworths, Sydney, 1997at p5-6 & Findlay M
Odgree S &Yeo S, Australian Criminal Justice, 2nd ed, Oxford University Press, Australia, 1999 at
p 3.

وبالمقابل هناك من يقبل هذ الفكرة في جمي الحاالا من أجل حمأية مصالح المجتم ولالفراد اآلخرين
من ال رر المحتمل كنتيجة ألفعال البالتين الخطرةي

Von Hirsch A, ‘Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harm and Fair Imputation’ in Simester A
P & Smith A T H (eds) Harm and Culpability, Oxford University Press, New York, 1996 at pp259276.
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الحالة الثانيةي قيام الطبيك بارتكاك خطأ طبي في سدياق تقدديم الخدمدة الطبيدة ،ويتبدين أن

هددذا الخطددأ "يسددتحيل" أن يف ددي إلد حصددول نتيجددة

ددارة اسددتحالة مطلقددةي إمددا بسددبك انعدددام

محل الجريمة كدأن يتبدين بدأن المدريض كدان متدوف مدن قبدل ،أو بسدبك عددم صدالحية الوسديلة
المستخدمة في العالن لتحقيدق النتيجدة ال دارة ،كحقدن المدريض بددوا ال يمكدن أن يف دي إلد

الوفداة أو اإليددذا  ،ويتبددين بأنده لدديس الدددوا المناسددك لعددالن حالتدده المر ددية .فمددن المعلددوم أندده،

وفقا للقواعد العامدة فدي المسدؤولية الجزائيدة ،ال عقداك علد الجريمدة المسدتحيلة اسدتحالة مطلقدة

أو عل الشروع فيها( ،)23إال أنه يجك ت دمين أا تشدري مسدتقبلي يتعلدق بالمسدؤولية الجزائيدة
الطبيددة نصددا خاصددا يعاقددك الطبيددك علد هددذا النشدداط الخدداطئ ،باعتبددار "جريمددة خاصددة قائمددة
بحددد ذاتهددا" ،لمددا ينطددوا عليدده هددذا السددلوك مددن قصددور مهنددي فددي جانبدده ،بتددض النظددر عددن

احتمال إف ائه إل نتيجة

ارة أم ال.

الفرع الرابع:
معيار اخلطأ

لددم يتددبن قددانون العقوبدداا األردنددي معيددا ار لقيدداس خطددأ الجدداني معتب د ار إيددا مددن عمددل الفقدده

والق ا  ،حيث يمكن رد المعايير الفقهية إل أحد المعيارين اآلتيين ()24ي

أوالي المعيار الشخصي( ،)22ويقوم عل المقارنة بين سلوك الجداني وقدا ارتكداك الجريمدة،

م سلوكه المعتاد في حياته اليومية .ف ذا تبين بأنه قد هبط وقا الحادث ،عن مستو الحيطة

والحذر الذا يمارسه في حياته اليومية ،عد مخطئدا ويجدك أن تقدوم مسدؤوليته الجزائيدة .أمدا إذا

تبين بأنه قدد التدزم ذاا مسدتو الحيطدة انتفد الخطدأ مدن جانبده ،وتبعدا لدذلك تنتفدي مسدؤوليته.

فوفقا لهذا المعيار ،ينظر إلد شدخم الطبيدك وظروفده الخاصدة لتحديدد مدا إذا كدان مخطئدا أم

ال ،وال يخف عل أحدد بدأن تبند هدذا المعيدار يف دي إلد نتدائج يدر مر دوك فيهدا؛ إذ ينبتدي
( )23انظر ،د .كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م & 213-222د .فتيحة قورارا و د.عنام
 ،2177مرج سابق ،م.44-42
( )24د .محمد الهيتي ،مرج سابق ،م.42
( )22د.كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م.322-327
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بدأن ننسدك االنحدراف فدي السدلوك إلد صداحبه فننظدر إليده ونكشدف عمدا فيده مدن حيطدة وحددذر

ومددا تعددود عليدده مددن أفعددال وعدداداا .فالشددخم الددذا تعددود عل د اتخ داذ الحيطددة واليقظددة عنددد

ممارسددتة ألعمالدده يسددأل جزائيددا إن هددو هددبط عددن المسددتو المعتدداد قلدديال ،بينمددا الشددخم يددر

المبددالي ال يس دأل إذا قددام بمثددل هددذا التصددرف( .)22فهددذا المعيددار يعنددي بأندده كلمددا زادا درجددة
اسدتهتار الجدداني فددي حياتدده اليوميددة زادا فرصددة نجاتدده مددن العقدداك ،وهددذا أمددر مسددتهجن و يددر

مقبول.

ثانياي المعيار المو وعي( ،)21ويقوم عل المقارنة بين سلوك الجاني وقا الحادث وسلوك

الشدخم العددادا فددي الظدروف نفسدها( .)22فد ذا تبددين بددأن الجدداني قدد هددبط عددن مسددتو الحيطددة

والحذر ،الذا يمارسه الشخم العدادا عدد مخطئدا ،وقامدا مسدؤوليته الجزائيدة .ولكدن إذا تبدين

أن الجدداني لددم يهددبط فددي سددلوكه عددن ذلددك المسددتو انتفد الخطددأ فددي جانبدده ،وتبعددا لددذلك انتفددا
مسددؤوليته .فحسددك هددذا المعيددار ،يقدداس خط ددأ الطبيددك بالمقارنددة بددين مسددتو حيطددة الطبي ددك
الجاني ومستو الحيطة المعتادة من قبل طبيدك فدي نفدس المسدتو واالختصدام .وممدا يؤخدذ

عل د هددذا المعيددار أندده ال ي ارعددي الظددروف الشخصددية للجدداني ك ددعفه ومر دده وسددنه وحالتدده
النفسية و ير ذلك من المسائل الشخصية.

وعل الر م من عدم وجود أحكام لمحكمة التمييز األردنية ،بشأن معيار الخطأ الطبي ،إال

أندده يمكددن القددول بأنهددا قددد حددددا معيددار المسددؤولية بددالخرون عددن "السددلوك المددألوف" مددن أهددل

الصددنعة أو المهنددة ،حيددث ق ددا بددأن األخطددا التددي ترتددك مسددؤولية المهندددس ،شددأنه فددي ذلددك
شأن باقي المهنيدين ،ال تنحصدر فدي األخطدا التدي تصددر عدن سدو نيدة فقدط ،بدل تتعدد إلد

كددل سددلوك يعتب ددر خروجددا ع ددن المددألوف م ددن أهددل الصددنعة أو المهن ددة ،فددي ب ددذل العنايددة الت ددي
( )22يوسف الحداد ،مرج سابق ،م.12-12
( )21د .كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م.323-322
( )22د .محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،مAshworth A, Principles of Criminal Law, 3rd ed, & 722
Oxford University Press, United State, 1999 at p198.
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تقت ديها أصدول المهندة وقواعددد الفدن( .)29وبندا عليدده ،يمكدن القدول ب مكانيددة تبندي هدذا المعيددار

في قانون المسا لة الطبية المنتظر م بعض التعديل بحيث يوصف "بمعيار الشخم المهندي

أو الفني من نفس الفئدة التدي ينتمدي إليهدا الطبيدك" لقيداس مدد انسدجام سدلوكه مد قواعدد الفدن
والمهندة ،مد م ارعداة أن إقحدام الطبيدك نفسده فددي يدر مجدال تخصصده دون

من جانبه يستدعي المسا لة المهنية والجزائية.

درورة يعدد خطددأ

وبالمقابددل ،يمكددن القددول بددأن المشددرع اإلمدداراتي قددد حدددد معيددار خطددأ الطبيددك بخروجدده عددن

مستو الحيطة والحذر الذا يمارسه طبيك لخر من أهل فنده ومهنتده عندد فحدم المدريض أو

عالجه .فقد نصا المدادة ( )22مدن القدانون رقدم  1لسدنة  7912فدي شدأن مزاولدة مهندة الطدك

البشرا عل أنهي" ال يكون الطبيك مسؤوال عن النتيجة التي يصدل إليهدا المدريض إذا تبدين أنده

بذل العناية الالزمة ولجأ إل الوسائل التي يتبعها الشدخم المعتداد مدن اهدل فنده فدي تشدخيم
المد دريض ووص ددف الع ددالن" .وب ددذاا المعند د  ،نص ددا الم ددادة ( )74م ددن الق ددانون رق ددم  71لس ددنة

 2112بشددأن المسددؤولية الطبيددة عل د أني"الخطددأ ]الطبددي هددو الخطددأ[ الددذا يرج د إل د الجهددل
ب دأمور فنيددة يفتددرض فددي كددل مددن يمددارس المهنددة اإللمددام بهددا ،أو كددان هددذا الخطددأ راجعددا إل د

اإلهمال أو عدم بذل العناية الالزمة".

املطلب الثاين:
حصول نتيجة ضارة

يجددك -لقيددام المسددؤولية الجزائيددة عددن الجريمددة يددر المقصددودة ،وفقددا للقواعددد العامددة -أن

يترتك عل نشاط الجاني نتيجة جرميه

ارة ،تتمثل بوفاة المجني عليه أو إيذائه .ف ذا تحققا

الوفاة سئل الجاني عن جريمة قتل يدر مقصدودة وفقدا للمدادة ( )343عقوبداا أردندي ،وتقابلهدا

المادة ( )342عقوباا إماراتي ،بينما إذا نجم عن سلوكه المساس بسالمة جسد المجني عليه،
( )29تمييز ج از  ،7912/4/22 ،12/421 ،مجلة نقابة المحامين ،سنة  ،7912م  .227انظر ،د .طالل
عجان ،المسؤولية المدنية للطبيكي دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاك ،لبنان ،2114 ،م-222
.221
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سددئل عددن جريمددة إيددذا

يددر مقصددودة وفقددا للمددادة ( )344مددن القددانون األول ،وتقابلهددا المددادة

( )343من القانو ن الثاني .وال مجال ،كما أسلفنا ،لقيام المسدؤولية عدن الخطدأ الدذا لدم يفدض

إل د نتيجددة مهمددا كانددا درجددة جسددامة الخطددأ وخطورتدده وال ددرر الددذا كددان يمكددن أن يترتددك

عليدده( .)21فسددلوك الجدداني الخطددر صوان كددان يمكددن وصددفه علد أندده شددروع فددي الجريمددة ،إال أندده

يبق خارن نطاق العقاك؛ إذ إن الشروع ير متصور في الجرائم يدر المقصدودة وفقدا للقواعدد

العامة في المسؤولية الجزائية.

وفي سياق الحدديث عدن المسدؤولية الطبيدة ،فد ن الطبيدك يخ د لدذاا القواعدد التدي تطبدق

عل الشخم العادا ،األمر الذا لم يعد مقبوال ألسباك منهاي

 .7أن طبيعدة مهنددة الطبيددك وعلمده والثقددة الممنوحددة لدده بسدبك تخصصدده ومركددز المهنددي،
تقت ي أن يمارس درجة حيطة وحذر أعلد مدن تلدك التدي يجدك أن يمارسدها اإلنسدان

العادا.
.2

أن الطبيك يتعامل مد مر دا ويتوقد مدنهم أن يعداملو  ،فدي معدرض تقديمده الخدمدة

الطبية وقدبض األجدر مدنهم ،علد أنده طبيدك صداحك اختصدام مد مدا يقت ديه هدذا
المركددز مددن مسددؤولياا ،ولددذلك ،فددالمنطق السددليم يتطلددك وجددوك تحملدده نتيجددة أفعالدده

بوصفه "طبيبا" ال شخصا "عاديا" إعماال لقاعدة "التنم بالترم" .ولن يتحقدق ذلدك بددون
تبني قواعد جديدة في المسؤولية الجزائية الطبية ،تعكس طبيعة وخطورة المهدن الطبيدة

من ناحيدة ،وتدوفر حمايدة جزائيدة للمر د

دد األخطدا الطبيدة التدي تهددر حقهدم فدي

الحياة أو سالمة البدن من ناحية أخر  .فلديس مدن العددل واآلنصداف أو تعزيدز مكاندة

الطبيك وكرامته في شي  ،أن يعامل بخصوصية المهنة عندما يتعلدق األمدر بحقوقده،

( )21د .محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،م.724
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وبخصوص د ددية العام د ددة عن د دددما يتعل د ددق األم د ددر بواجبات د دده ،وذل د ددك لتقاب د ددل تل د ددك الحق د ددوق

والواجباا(.)27

هددذا وتتطلددك القواعددد العامددة لقيددام مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة عددن جريمتدده يددر المقصددودة،

شأنه في ذلك شدأن الشدخم العدادا ،قيدام رابطدة نفسدية بدين سدلوكه الخداطئ والنتيجدة الجرميدة

المترتبة عليه والتي يمكن أن تتخذ إحد الصورتين اآلتيتيني

أوالي ارتكدداك الطبيددك خطددأ طبيددا وعدددم توق د النتيجددة ال ددارة ،وثانيدداي ارتكابدده خطددأ طبيددا

وتوقعه للنتيجة م عدم قبولها .وفيما يلي عرض لهاتين الصورتيني
أوال :ارتكاب الطبيب خطأ طبيا وعدم توقع النتيجة الضارة:

تفتددرض هددذ الصددورة قيددام الطبيددك بارتكدداك نشدداط خدداطئ ،وعدددم توقعدده وفدداة الم دريض أو

إصابته بأذ  ،في وقا كان باستطاعته توق تلك النتيجة ،بل كان من واجبه ذلك ،كونها أمد ار
محتمددل الوقددوع وفقددا للمجددر العددادا لألمددور كددأثر لنشدداطه الخدداطئ .أمددا إن كددان الطبيددك لددم

يتوقعهددا فد ن سددلوكه يكددون مشددوبا بالتقصددير المنشدئ للمسددؤولية الجزائيددة .ففددي هددذ الحالددة التددي

جددر شد ار القددانون الج ازئددي

()22

علد وصددفها بأنهددا تمثددل حالددة "خطددأ بسدديط أو يددر واع" فددي

جانك الجاني ،ف ن مسؤوليته تقوم عل الجريمة ير المقصودة ،ومن المتصور إمكانية إفادتده

مددن بعددض مظدداهر التفريددد الق ددائي للعقدداك كوقددف تنفيددذ العقوبددة أو تخفي ددها تطبيقددا لنظريددة

الظروف المخففة التقديرية أو استبدال الحبس بالترامة ،إال أنه عندما يتعلق األمر "بطبيدك" لدم
يتوق د األمددر الممكددن توقعدده وفقددا للمجددر العددادا لألمددور ،عنددد تصددديه لعددالن أحددد المر د

( )27الحق والواجك وجهان لعملة واحدة؛ إذ يفترض وجود أحدهما قيام اآلخري لمزيد من التفصيل بشأن تقابل
الحقوق والواجباا ،انظر عل سبيل المثالي

Hohfeld W N, ‘Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning’, Yale Law
Journal (26) (1916- 1917) at pp 710-770 & Ridley A, Beginning Bioethics: A Text with Integrated
Readings, ST. Martin’s Press, New York, 1998 at pp11, 34-43 & Benn S I, A Theory of Freedom,
Cambridge University Press, New York, 1988 at p 236.

( )22د.كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م  & 321د.محمد سعيد نمور ،مرج سابق ،م& 714
د.فتيحة قورارا و د .نام نام ،مرج سابق ،م.722-727
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فلدديس مددن المقبددول أن يوصددف خطددؤ "بالبسدديط أو يددر ال دواعي" ،إذ يكشددف عددن جهددل يددر

متتفددر فددي أصددول ممارسددة الفددن والمهنددة ،وهددذا يسددتدعي معاملتدده عقابيددا معاملددة تختلددف عددن
معاملة الشخم العادا.

وفددي رأينددا ف ندده لمعالجددة هددذا القصددورعند ارتكدداك الطبيددك خطددأ طبيددا ،وعدددم توقعدده النتيجددة

ال ارة المحتملة الحدوث وفقا للمجر العادا لألمور كأثر لنشاطه الخاطئ ،يجك أن يت من

قددانون المسددا لة الطبيددة األردنددي المنتظددر نصددا يسددمح بددالخرون عددن القواعددد العامددة ،ويعاقددك

الطبيك عل جرائم القتل واإليذا

ير المقصودين بعقوبة أشد من عقوبة الشخم العادا(،)23

العادا( ،)23اسوة بالمشرع اإلماراتي الذا جعدل مدن الخطدأ الطبدي ظرفدا مشدددا لعقوبدة الطبيدك

علد مثددل هددذ الجدرائم عمدال بالمددادتين ( 342و )343المشدار إليهمددا أعددال  .كمددا نقتددر أي ددا
استحداث نم خام يحظر إمكانية تطبيق بعض مظاهر تفريد العقاك المنصوم عليها في

قانون العقوباا األردني ،عند ثبوا ارتكاك الطبيك لخطأ طبي تسبك بوفاة المريض أو أهددر
حقه في سالمة بدنه ،عن طريق تعطيل النصوم اآلتيةي

 )7ند ددم (م )2/21/عقوبد دداا بحيد ددث ال يجد ددوز اسد ددتبدال عقوبد ددة الحد ددبس المحكد ددوم بهد ددا
بالت ارم ددة ،ال س دديما وأن الت ارم ددة المنص ددوم عليه ددا دين دداران ع ددن ك ددل ي ددوم ،تع ددد عن ددد

المتسددول ،دع عنددك الطبيددك ،مبلتددا تافهددا معنويددا وماديددا ،إذا مددا قورنددا بددالحبس يومددا
واحدا وحرمان الحرية.

 )2نم (م )24/عقوباا بحيث ال يجوز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
 )3نددم (م )711/عقوبدداا بحيددث ال يجددوز للمحكمددة تطبيددق نظريددة األسددباك التقديريددة
المخففة لتنزيل العقوبة عن حدها األدن أو استبدالها بعقوبة أخر .

( )23يعاقك عل القتل ير المقصود بالحبس من ستة أشهر إل ثالث سنواا (م )343/عقوباا أردني،
وبالحبس مدة ال تزيد عن سنتين عن جرائم اإليذا ير المقصود (م )344/من ذاا القانون.
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ثانيا :ارتكاب الطبيب خطأ طبيا ،وتوقع النتيجة الضارة مع عدم قبولها:
تفتددرض هددذ الحالددة إتيددان الطبيددك خطددأ طبيددا وتوقعدده حصددول وفدداة الم دريض ،أو إصددابته

بددأذ كنتيجددة لددذلك ،إال أندده ال يقبددل بتلددك النتيجددة ويظددن خالفددا للحقيقددة بأندده باإلمكددان تجنبهددا،
وم د ذلددك تق د النتيجددة المتوقعددة ،إمددا ألن الطبيددك لددم يتخددذ االحتياطدداا الالزمددة لمنعهددا عل د

اإلطددالق ،أو ألندده تحددوط لمنعهددا تحوطددا يددر كدداف كمددا لددو اعتمددد عل د مهارتدده لتفاديهددا ولددم
تسعفه تلك المهاراا .فمثل هذ الحالة التي تنم عن "خطدأ واع أو جسديم" مدن قبدل الطبيدك ،إذ
يكشف سلوكه عن استهتار شديد ومخاطرة ير مقبولة واستخفاف بحق المريض في الحيداة أو

سددالمة البدددن ،فد ن مسددؤوليته ،شددانه فددي ذلددك شددان الشددخم العددادا ،تبقد مقصددورة فددي حدددود
الجريمة ير المقصودة سوا أكانا تسبك بالوفاة أم اإليذا وفقا للقواعد العامة.

ويق ي المنطق والمعقول وجوك معاملة الطبيك المسدتهتر ،بصدورة تختلدف عدن يدر مدن

المسددتهترين يددر المتخصصددين ،إذ يجددك أال تقتصددر مسددؤوليته فددي هددذ الحالددة عل د الجريمددة
ير المقصودة عل أساس الخطأ الواعي ،أخذا بالتكييف األسهل في إقامدة مسدؤولية الطبيدك،

صوانمددا ال بددد مددن هجددر هددذا السددلوك ،ودفعددا لاللتبدداس وحرصددا عل د أن تكددون األحكددام وا ددحة
وصدراحة نقتددر ت ددمين أا تشدري يددنظم المسددؤولية الطبيددة ،فددي األردن واإلمدداراا ،نصددا يقدديم

مسددؤولية الطبيددك عددن "جريمددة مقصددودة" عل د أسدداس "القصددد االحتمددالي" ،متخليددا بددذلك عمددا

تق ددي بدده القواعددد العامددة التددي تتطلددك أرادة الفعددل ت توقد النتيجددة الجرميددة ت قبددول المخدداطرة

لتحقق هذا القصد (م )24/عقوباا أردندي ،وتقابلهدا (م )32/عقوبداا إمداراتي ،ومكتفيدا ب قامتده

عل أساس "توق " النتيجة المحتملة دون اشتراط "القبدول بهدا" ،ال سديما وأن إثبداا "القبدول بهدا"
أمر شبه مستحيل في مثل هذ الحاالا(.)24

( )24حول صعوباا إثباا القبول كأحد عناصر القصد االحتمالي ،انظر ،د .محمود نجيك حسني ،مرج
سابق ،م.227-244
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وممدا يعددزز هددذا االقتد ار  ،أن هندداك بعددض التشدريعاا الجزائيددة قددد اقامددا مسددؤولية الجدداني

في بعض الحاالا علد مجدرد "توقد " حصدول النتيجدة الجرميدة "دون القبدول" بهدا .فعلد سدبيل

المثددالي نجددد أن كددال مددن المشددرعين اللبندداني والسددورا  -وفددي معددرض تنظدديم أحكددام المسددؤولية

الجزائيددة فددي حال دة السددكر االختيددارا  -قددد جعددال مددن مجددرد توق د الجدداني عنددد تندداول المددادة

المسكرة مساويا للقصد الجرمي بحيث يكون مسدؤوال عدن الجريمدة التدي يرتكبهدا بوصدف القصدد
طالمددا أندده كددان متوقعددا الرتكدداك الجدرائم  -ولددو لددم يقبددل بهددا  -عنددد إقدامدده علد تندداول المددادة

المسددكرة( .)22فقددد نص دا المددادة 232

()22

عقوبدداا لبندداني رقددم  341لسددنة  7943عل د أنددهي"

يعفي من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل بسبك طدارئ أو قدو قداهرة فدي حالدة تسدمم ناتجدة

عن الكحول أو المخددراا افقدد الدوع أو اإلرداة .إذا نتجدا حالدة السدكرعن خطدأ الفاعدل كدان
مسؤوال عن كل جريمة ير مقصودة ارتكبها ،ويكدون مسدؤوال عدن الجريمدة المقصدودة إذا توقد

حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبك خطئه إمكان اقترافه أفعداال إجراميدة ،صواذا أوجدد نفسده فدي
تلك الحالة قصدا بتية ارتكاك الجريمة شددا عقوبته".
ومددن هددذا المنطلددق ،فدديمكن أن تقددام مسددؤولية الطبيددك فددي مثددل هددذ الحدداالا عل د أسدداس

نظريددة "تحمددل التبعددة" بدددال مددن نظريددة "القبددول"؛ بحيددث يعددد القصددد االحتمددالي متدواف ار إذا توقد

الجاني امكان حدوث االعتدا كأثر لفعله ،ثم أقددم عليده حدامال عدك حدوثده صوان لدم يقبدل بده.

فديكمن الفدرق بدين النظدريتين فددي ان تحمدل التبعدة تفتدرض اتجاهددا لدإلرادة يدر وا دح و ددوحه

فددي حالددة القبددول ،فهددو ال يعنددي الترحيددك باالعتدددا واعتبددار ر ددا للفعددل ،صوانمددا يقتصددر علد
النظددر لهددذا االعتدددا عل د أندده مجددرد أثددر للفعددل( .)21فوفقددا لنظريددة تحمددل التبعددة يعددد القصددد
افر إذا لم يكن موقف الجاني من النتيجة التي يمكن أن تترتدك علد اعتدائده هدو
االحتمالي متو ا

( )22د .كامل السعيد ،2112 ،مرج سابق ،م.272-272
ويحمل المشرع اإلماراتي الجاني الذا يتناول المسكراا
( )22تقابلها المادة  234عقوباا سورا لسنة .7949
ّ
إراديا المسؤولية عن الجريمة التي وقعا فعال ،ولو كانا تتطلك قصدا خاصا كما لو كانا قد وقعا بدون
سكر أو تخدير (م )27/عقوباا إماراتي.
( )21د .محمود نجيك حسني ،مرج سابق ،م.243-242
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القبول الصريح بها ،صوانما يكفي مجرد عدم المباالة واستوا حدوثها مدن عدمده فدي نظدر  .حيدث

يمكن التفرقة بين حدالتين فدي هدذا المقدام()22ي حالدة اعتقداد الجداني ان النتيجدة الممكندة الحددوث

متوقفة علد إرادتده؛ حيدث يعدد القصدد االحتمدالي متدواف ار إذا قبدل بهدا ،وحالدة اعتقداد الجداني ان

النتيجددة الممكنددة يددر متوقفددة علد إرادتددة؛ إذ يعددد القصددد االحتمددالي متدواف ار أي ددا لمجددرد كددون
النتيجة محتملة الحدوث ودون حاجة إل تطلك قبولها من قبله.

املطلب الثالث:
قيام رابطة سببية بني اخلطأ الطيب والنتيجة الضارة

يلزم لقيام مسؤولية الجاني عن النتيجة الجرمية ير المقصدودة ،سدوا أكاندا وفداة المجندي

عليدده أم إيددذا  ،وفقددا للقواعددد العامددة ،اتصددالها بفعلدده الخدداطئ اتصدداال ماديددا ،كاتصددال السددبك
بالمسددبك ،بحيددث مددا كانددا النتيجددة لتحدددث ل دوال  .هددذا ف ددال عددن ت دوافر صددلة معنويددة تتمثددل
ب خالل المتسبك بواجباا الحيطة والحذر المفرو ة عليه والتي تتخذ صورة عدم توق النتيجة

ر ددم أنهددا ممكنددة الوقددوع وفقددا للمجددر العددادا لألمددور ،أو توقعهددا وعدددم قبولهددا ،ومد ذلددك عدددم
اتخاذ االحتياطاا الالزمة لمن وقوعها(.)29
وعل

الر م من أن عالقة السببية ال تثير أية مشكلة عندما يكون سلوك الجاني هو

العامل الوحيد الذا أف

إل

حصول النتيجة الجرمية ،إال أن األمر ليس كذلك عندما

تتداخل عوامل أخر م سلوكه وتساهم في حصولها؛ إذ يثور التساؤل عن مد

تأثير مثل

هذ العوامل عل مسؤولية الجاني الجزائية ،فهل يسأل عن النتيجة الجرمية بتض النظر عن

نوع وطبيعة العامل األجنبي أو أن األخير قد يف ي إل قط العالقة السببية فتنتفي تبعا

لذلك مسؤوليته الجزائية لقد و

المشرع األردني معيا ار لعالقة السببية فيما يتعلق بجرائم

القتل واإليذا المقصودين في المادة ( )342من قانون العقوباا التي تنم عل أنهي

( )22أدموند متسجر مشار إليه في د .محمود نجيك حسني ،المرج نفسه ،م.247
( )29د.كامل السعيد،2112 ،مرج سابق ،م  & 322-372عقل مقابلة ،مرج سابق ،م .7712-7714
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"إذا كان الموا أو اإليذا المرتكبان عن قصد نتيجة أسباك متقدمة جهلها الفاعل

وكانا مستقلة عن فعله ،أو الن مام سبك منفصل عن فعله تماما عوقك كما يأتيي

 .7باألشتال الشاقة مدة ال تقل عن عشر سنواا إذا كان فعله يستلزم عقوبة اإلعدام
أو األشتال الشاقة المؤبدة.

 .2بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخر حت نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة ير
اإلعدام أو األشتال الشاقة المؤبدة".

فوفقا لهذا النم ،ال تقط عالقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة الجرمية ،إذا

تداخل عامل أجنبي (مهما كان نوعه) م ذلك السلوك و"ساهم" في حصول الوفاة أو

اإليذا  ،صوانما يعتبر عذ ار قانونيا مخففا للعقوبة إذا تحققا الشروط الواردة في المادة
أعال .
أما فيمدا يتعلدق بجدرائم القتدل واإليدذا

يدر المقصدودين ،فد ن المشدرع األردندي لدم يتدبن ذاا

الددنهج ،األمددر الددذا يدددعو إلد التسدداؤل عددن الحكددم فيمددا لددو ت ددافر مد نشدداط الجدداني الخدداطئ

عامل أو أكثر و"ساهم" في تحقيدق النتيجدة الجرميدة .وب معدان النظدر فدي بعدض أحكدام محكمدة
التمييز األردنية نجد أنها قد ق ا بأن معيار توافر عالقة السببية فدي الجدرائم يدر المقصدودة
بددين الفعددل الخدداطئ والنتيجددة ال ددارة ،يقددوم علد "عدددم تصددور وقددوع النتيجددة الجريمددة باسددتبعاد

الخطددأ المرتكددك مددن قبددل الجدداني"( .)11وتعليقددا علد ذلددك يمكددن القددول بددأن المحكمدة تميددل إلد
تبني معيار نظرية السببية المالئمة إذ تفرق بين الحالتين اآلتيتيني

 )7تداخل عوامل (بتض النظر عن نوعها سوا أكانا مألوفة أم يدر شداذة) مد سدلوك

الج دداني ومس دداهمتها ف ددي إح ددداث النتيج ددة ،بحي ددث تك ددون العوام ددل " ي ددر كافي ددة" وح دددها

لترتيك النتيجدة الجرميدة إال أنهدا مجتمعدة مد سدلوك الجداني أصدبحا كدذلك بحيدث لدو

( )11تمييز ج از  ،22/41مجلة نقابة المحاميين األردنيين ،م 271سنة  &7922تمييز ج از  ،11/29مجلة
النقابة ،م ،271سنة  &7911تمييز ج از  ،12/22مجلة النقابة ،م  ،247سنة .7912
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اسددتبعد سددلوك الجدداني مددا كانددا النتيجددة ستحصددل .ففددي هددذ الحالددة ال تقط د عالقددة

الس ددببية ب ددين خط ددأ الج دداني والنتيج ددة الجرمي ددة ،وتبقد د مس ددؤوليته قائم ددة ع ددن الجريم ددة

المرتكبة.
)2

تددداخل عوامددل (بتددض النظددر عددن نوعهددا س دوا أكانددا يددر مألوفددة أم شدداذة) تك دون

"كافيدة وحددها" إلحدداث الوفداة أو اإليدذا  ،وتسداهم مد سدلوك الجداني فدي حصدول تلددك
النتيجة التي ما كان استبعاد نشاط األخير سيحول دون تحققها .ففي هذ الحالة تقط

عالق ددة الس ددببية وتنتفد دي مس ددؤولية الج دداني ع ددن الجريم ددة ي ددر المقص ددودة التام ددة وع ددن
الشروع فيها ،لعدم تصور الشروع في مثل هذ الجرائم وفقا للقواعد العامة.

ومن خالل النظر في المادة ( )32من قانون العقوباا اإلماراتي يت ح بأن المشدرع يتبند

معيددا ار ممدداثال لعالقددة السددببية يصدددق علد جميد الجدرائم المقصددودة و يددر المقصددودة إذ تددنم

المادة ذاتهداعل أندهي" ال يسدأل الجداني عدن جريمدة لدم تكدن نتيجدة لنشداطه االج ارمدي ،يدر أنده
يسددأل عددن الجريمددة ولددو كددان قددد اسددهم مد نشدداطه االج ارمددي فددي احددداثها سددبك لخددر سددابق أو

معاصر أو الحق مت كان هذا السدبك متوقعدا أو محدتمال وفقدا للسدير العدادا لألمدور .أمدا إذا

كان ذلك السبك وحد كافيا إلحداث نتيجة الجريمة فال يسأل الشخم فدي هدذ الحالدة إال عدن

الفعل الذا ارتكبه".

إن تطبيق ذاا القواعد العامة الموصوفة أعال في مجال المسؤولية الطبية سيف دي حتمدا

إل نتائج ير مر ية و ير منطقية .فليس من المقبول تطبيق ذاا القواعدد التدي تطبدق علد

الفرد العادا عل الطبيك الدذا ال نتوقد منده اإلهمدال أو االسدتهتار ،بدل ال نقبلده حدال حدوثده

لتعلقدده بحيدداة األف دراد وسددالمة أبدددانهم هددذا مددن ناحيددة ،ومددن ناحيددة أخددر بسددبك تعار دده م د

طبيعددة مهنتدده والثقددة الممنوحددة لدده ،السدديما عندددما يكددون نشدداط الطبيددك الخدداطئ هددو العامددل

المحددرك لبدداقي العوامددل األخددر التددي سدداهما فددي حصددول النتيجددة الجرميددة .وبنددا عليدده ،ف ندده
يقتددر أن يت ددمن أا تشدري مسددتقبلي يددنظم المسددؤولية الجزائيددة الطبيددة فددي األردن نصددا ي د
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معيا ار لعالقة السببية بين سلوك الطبيك المخطئ والنتيجدة ال دارة ممداثال لدذاا المعيدار الدوارد
بنم (م )342/عقوباا أردني؛ بحيث ال تقط عالقة السببية مهما كدان ندوع العامدل األجنبدي
الذا يتداخل م سلوكه ويساهم في حصول النتيجة ،م اعتبار عذ ار قانونيدا مخففدا للعقوبدة ال

نافيددا للمسددؤولية الجزائيددة عندددما يكددون مسددتقال عددن خطددأ الطبيددك ولددم يكددن عل د علددم بدده .كمددا
يقتر ان يتبن قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي ذاا االقت ار .

هددذا وال يفوتنددا فددي نهايددة الحددديث عددن مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة أن نشددير إل د أن هندداك

حاالا تنتفي فيها المسؤولية الطبية وفق التشدريعاا سدارية المفعدول فدي كدل مدن األردن ودولدة

اإلمداراا .فمدن المعدروف أن كددل مسداس بجسدم المدريض سدوا أكدان مقصدودا أم يدر مقصددود
يشكل جريمة قد تأخذ وصفا جنائيا أو جنحويدا وفقدا للنتدائج الناجمدة عدن فعدل االعتددا  ،إال أن

األعمددال والتدددخالا الطبيددة التددي يجريهددا األطبددا عل د المر د قددد تق د خددارن نطدداق التج دريم

والعقاك عند توافر شروط معينه ينم عليها القانون .فقد تعتبر التددخالا الطبيدة مبدررة و يدر

مرتبة الية مسدؤولية جزائيدة علد الدر م مدن إف دائها إلد إصدابة المدريض بمدرض أو عاهدة أو

حتد الوفداة إذا تدوافرا جملددة مدن الشدروط أوردهددا المشدرع األردندي فددي المدادة ( )22مدن قددانون

العقوب دداا الت ددي ت ددنم علد د أن ددهي" -7ال يع ددد الفع ددل ال ددذا يجي ددز الق ددانون جريم ددة -2 .يجي ددز

القددانوني...ا -العملي دداا الجراحي ددة والعالجدداا الطبي ددة المنطبق ددة عل د أص ددول الف ددن ش ددرط ان

تجددر بر د العليددل أو ر د ممثليدده الشددرعيين أو فددي حدداالا ال ددرورة الماسددة" .هددذا وقددد
ت من قانون العقوباا اإلماراتي نصا مشابها؛ إذ نصا المادة ( )23منه عل أندهي"ال جريمدة

إذا وق الفعل بنية سليمة استعماال لحق مقرر بمقت

القانون وفي نطداق هدذا الحدق .ويعتبدر

اسددتعماال للحددقي -2...الج ارحددة الطبيددة وأعمددال التطبيددك طبقددا لألصددول المتعددارف عليهددا فددي
المهن الطبية المرخم بها مت تما بر ا المريض أو النائك عنده قانوندا صدراحة أو

أو كان التدخل الطبي
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كمددا نجددد قددانون المسددؤولية الطبيددة اإلمدداراتي قددد قددرر إباحددة بعددض التدددخالا الطبيددة وعدددم قيددام

مس ددؤولية الطبي ددك الجزائي ددة ف ددي ح دداالا معين ددة .فق ددد نص ددا الم ددادة ( )73من دده علد د أن ددهي"ال يج ددوز

للطبي ددك أن يج ددرا أا عملي ددة إجه دداض أو أن يص ددف أا شد دئ م ددن ش ددأنه إجه دداض إمد درأة إال ف ددي
الحالتين التاليتيني -7إذا كان في استمرار الحمدل خطدر علد حيداة الحامدل وبالشدروط التاليدةيأ -ان

يتم اإلجهاض بمعرفة طبيك متخصم في أمدراض النسدا والدوالدة وموافقدة الطبيدك المعدالج للحالدة

المر ددية لإلجهدداض .ك -أن يحددرر مح ددر بتقريددر السددبك المب ددرر لإلجهدداض بمعرفددة األطب ددا

المعنيددين علد أن توقد عليدده الحامددل وزوجهددا أو وليهددا فددي حالددة تعددذر الحصددول علد موفقتهددا بمددا
يفيددد الموافقددة علد د عمليددة اإلجهدداض ويح ددتفظ كددل ط ددرف مددن األط دراف المعني ددة بنسددخة من دده ،وال
تشددترط موافقددة الددزون فددي الحدداالا الطارئددة التددي تتطلددك تدددخال جراحيددا فوريددا -2 .إذا ثبددا تش دو

الجنددين وبالشددروط التاليددةي أ -أن يكددون اإلجهدداض بنددا علد طلددك الوالدددين .ك -أال يكددون قددد مددر
علد د الحم ددل مائ ددة وعش ددرون يوم ددا.ن -أن يثب ددا التش ددو بتقري ددر لجن ددة طبي ددة ت ددم استش دداريين ف ددي

تخصم أمراض النسا والوالدة واألطفال واألشعة .د -أن يكون تقرير اللجنة مبنيدا علد الفحدوم

الطبيدة واسدتخدام التقنيداا المتعددارف عليهدا علميدا .ه -أن يكدون الجنددين مشدوها تشدوها خطيد ار يددر
قابل للعالن بحيث يؤدا ان ولد حيا إل ان تكون حياته سيئة ومؤلمة له وألهله".

كمدا تقدرر المدادة ( )74مدن القدانون أعدال إعفددا الطبيدك مدن المسدؤولية الطبيدة فدي بعددض

الحاالا األخر إذ تنم عل أنهي"ال تقوم المسدؤولية الطبيدة فدي الحداالا التاليدةي أ -إذا كدان

ال رر قدد وقد بسدبك فعدل المدريض نفسده أو رف ده للعدالن أو عددم اتباعده للتعليمداا الطبيدة

الصادرة إليه من المسدؤولين عدن عالجده ،أو كدان نتيجدة لسدبك خدارجي وذلدك كلده دون اخدالل

بحكددم البنددد الفرعددي (د) مددن البنددد ( )7مددن المددادة ( )1مددن هددذا القددانون .ك -إذا اتب د الطبيددك

أسلوبا طبيا معينا في العالن مخالفدا لتيدر فدي ذاا االختصدام ،مدا دام أسدلوك العدالن الدذا

اتبعدده متفقددا مد األصددول الطبيددة المتعددارف عليهددا .ن -إذا حدددثا اآلثددار والم دداعفاا الطبيددة
المعروفددة فددي مجددال الممارسددة الطبيددة و يددر الناجمددة عددن الخطددأ الطبددي وفقددا لمددا هددو مبددين فددي

البند ( )7من هذ المادة".
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اخلامتة
لقددد بدداا وا ددحا أن القواعددد العامددة فددي المسددؤولية الجزائيددة المقددررة فددي قددانون العقوبدداا

األردن ددي ،ونظي ددر اإلم دداراتي ال تص ددلح بو ددعها الح ددالي لمواجه ددة كثي ددر م ددن ح دداالا الخ ددرون

المقصددودة و يددر المقصددودة لددبعض األطبددا عددن قواعددد وأصددول المهنددة الطبيددة ،األمددر الددذا
يتطلك

رورة تدخل كال المشرعين األردني واإلماراتي لتصويك الو

التشريعي القائم حيث

يمكددن اإلفددادة مددن االقت ارحدداا المشددار إليهددا فددي ثنايددا البحددث فددي هددذا الخصددوم .هددذا ويمكددن

للمشددرع األردنددي ،عنددد و ددعه لقددانون خددام بالمسددؤولية الطبيددة اإلفددادة مددن قددانون المسددؤولية

الطبيددة االتحددادا اإلمدداراتي كمددا سددبق بياندده .فممددا الشددك فيدده أندده مددن ال ددرورا ،عنددد و د

تشري خدام بهدذا الندوع مدن المسدؤولية فدي كدال البلددين ،الخدرون عدن بعدض القواعدد والمبدادئ

العامة الواردة في القانون الج ازئدي واسدتبدالها بقواعدد خاصدة تعكدس خصوصدية وخطدورة المهندة

الطبية من جانك ،وتحقق الحمايدة الجزائيدة للمر د عندد مخالفدة اطبدائهم لقواعدد وأصدول تلدك
المهنةي بصورة عمدية أو بطريق الخطأ من جانك لخر ،فالطبيك كما يتعامل م مر ا بهذ

الصفة يجك ان يتحمل تبعاا افعاله عل هذا األساس ،وليس باعتبار شخصا عاديدا ،اسدتنادا

إل قاعدة "التنم بالترم".

وتأسيسا عل التحليل الوارد في ثنايا البحث ،فقدد أظهدرا الد ارسدة بع دا مدن مظداهر عددم

مال مة القواعد العامة للتطبيق عل مسؤولية الطبيدك عدن الجريمدة المقصدودة كمدا فدي حداالا

عدددم إمكانيددة مسددا لته عددن الشددروع فددي جددنح اإليددذا المقصددودة ،عل د الددر م مددن ر ددم

ددرورة

ذلددك ،لعدددم وجددود نددم يعاقددك عليدده وفقددا للقواعددد العامددة فددي األردن واإلمدداراا ،كمددا أن قددانون

المسددؤولية الطبيددة اإلمدداراتي لددم يت ددمن نصددا خاصددا بهددذا الشددأن .وعلد الددر م مددن أن المشددرع

األردني لم يعتبر القتل بداف الشفقة عدذ ار مخففدا للعقداك كمدا هدو الحدال فدي القدانون اإلمداراتي،
ر دم أن الددبعض قدد يفسددر هدذا السددلوك علد أندده دافد

يددر شدرير يقد

دمن نطدداق المددادة 92

عقوب دداا إم دداراتي دون أن يأخ ددذ بع ددين االعتب ددار ت ددأثر باحك ددام الشد دريعة اإلس ددالمية ،ف ن دده م ددن
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المف ل أن ي من المشرع أا قانون خام بالمسؤولية الطبية نصا خاصا يحول دون اعتبار

كددذلك فددي كددال القددانونين ،كمددا تبددين عدددم وجددود نددم فددي كددل مددن القددانونين األردنددي واإلمدداراتي

يج ددرم صد دراحة بع ددض الممارس دداا الطبي ددة المنافي ددة الخالقي دداا المهن ددة كقي ددام بع ددض األطب ددا
بعملياا ترميم أ شدية البكدارة للفتيداا الالتدي وقعدن فدي الرذيلدة علد أيددا فئدة

دالة ومنحرفدة

من أفراد المجتم  ،ف ال عن عدم إمكانية مالحقة الطبيدك عدن جريمدة إخفدا األشدخام وفقدا

للمادة  24عقوبداا أردندي عندد إج ارئده لمثدل هدذ العمليداا الطبيدة ،كمدا هدو مبدين فدي المطلدك
الثاني من المبحث األول.

أم ددا فيم ددا يتعل ددق بجريم ددة اإلجه دداض ،فق ددد تب ددين أن دده ال يمك ددن ف ددي ك ددال الق ددانونين األردن ددي

واإلمدداراتي ،محاسددبة الطبيددك عددن جريمددة اإلجهدداض عل د أسدداس الخطددأ ،ف ددال عددن اسددتحالة

تطبيق ظرف التشديد الخام بحق الطبيك عند ارتكابه لجريمة اإلجهداض فدي حداالا معيندة،

كما ال يفرق القانونان في عقوبدة الجداني بدين إجهداض يخدرن فيده الجندين ميتدا ولخدر يخدرن فيده

حيدا ويبقد علد قيددد الحيداة ،كمددا ال يمكددن مسدا لة الطبيددك عدن الشددروع فدي جريمددة اإلجهدداض

الجنحددوا فددي القددانون األردنددي .هددذا ف ددال عددن أن جريمددة اإلجهدداض فددي اإلمدداراا هددي محددل

أل كثر من نم تجريم في عددة قدوانين كمدا بيندا فدي المطلدك الثداني مدن المبحدث األول .وحيدث

إن القدوانين ذاا العالقددة بددالمهن الطبيددة فددي كددال البلدددين تلددزم الطبيددك بمعاملددة مر ددا بدداحترام

وعطف صواخالم ،ف ن المعاملة التليظة و ير اإلنسانية من قبل الطبيك لمر ا تشكل جريمة

التحقير أو السك فدي كدال القدانونين ،ومد ذلدك فد ن المشدرع يفدرض علد الطبيدك عقوبدة اخدف
مددن تلددك المفرو ددة عل د الم دريض إذا مددا ارتكددك أحدددهما تلددك الجريمددة بحددق اآلخددر .كمددا أن

هناك العديد من الممارساا التدي تشدكل انتهاكدا لقواعدد األخدالق والددين وأصدول المهندة الطبيدة

التددي يمكددن أن ترتكددك مددن قبددل بعددض األطبددا  ،وم د ذلددك ال يوجددد نددم فددي قددانون العقوبدداا

األردنددي يجرمه ددا كمددا ل ددم يتعددرض له ددا مشددروع ق ددانون المسددا لة الطبي ددة مطلقددا ،بعك ددس ق ددانون
المسددؤولية الطبيددة اإلمدداراتي الددذا كددان سددباقا فددي هددذا المجددال بتجريمهددا والعقدداك عليهددا حيددث
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يمكن للقانون األردني اإلفادة من النصوم الواردة فدي القدانون اإلمداراتي كمدا بيندا فدي المطلدك

الثاني من المبحث األول من هذا البحث.

أمددا فيمددا يتعلددق بمسددؤولية الطبيددك عل د أسدداس الخط دأ فمددن مظدداهر القصددور التددي تشددوك

القواعددد العامددة فددي األردن عن دد تطبيقهددا عل د المسددؤولية الطبيددة أن قددانون العقوبدداا ،وبعكددس
قدانون المسدؤولية الطبيدة اإلمدداراتي ،لدم يت دمن تحديددا لمفهددوم الخطدأ الطبدي ،كمدا أن التعريددف
الوارد في مشروع قانون المسدا لة الطبيدة األردندي قدد جدا معيبدا؛ حيدث يتطلدك حصدول

درر

كددأثر لإلخددالل بقواعددد ممارسددة المهنددة لتحقددق الخطددأ ،كمددا أن المشددرع األردنددي وخالفددا لنظيددر

اإلماراتي ،لم يعتبر الخطأ المهني سببا لتمييز عقوبة الجاني صاحك المهنة عن ير  ،كما أنه

لم يأخذ درجة جسامة خطأ الطبيك بعين االعتبار عند تقرير مسؤوليته الجزائية .وكما بينا ف ن

كددال مددن القددانونين األردنددي واإلمدداراتي لددم يت ددمن أحكامددا بشددأن تج دريم وعقدداك نشدداط الطبيددك

الخدداطئ" ،الخطددر" يددر الم درتبط بنتيجددة

ددارة عل د الددر م مددن

ددرورة ذلددك .وعل د خددالف

الو د فددي اإلمدداراا ،ف د ن القددانون األردنددي ،لددم يت ددمن معيددا ار لقيدداس خطددأ الطبيددك ،كمددا لددم
يميددز ف دي مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة بددين الحالددة التددي يرتكددك فيهددا خطددأ طبيددا دون أن يتوق د

النتيجة ال ارة الممكنة التوق كأثر لفعله ،والحالة التي يرتكك فيها خطأ طبيدا مصدحوبا بتوقد

لتلك التنيجة م عدم قبولها وم ذلك ال يتخذ االحتياطاا الالزمة لدر وقوعها ،ناهيك عن ان

المشددرع األردنددي لددم ي د معيددا ار لعالقددة السددببية بددين خطددأ الطبيددك والنتيجددة ال ددارة تاركددا هددذا

األمر للفقه والق ا .
وفي

و هذ النتائج ،ف نه -وخالفا لما تق ي به القواعد العامة في المسؤولية الجزائية-

يمكددن إيدراد بعددض التوصددياا واالقت ارحدداا التددي نددر أندده يمكددن أخددذها بعددين االعتبددار مددن قبددل

المشرع األردني ،في أا مشروع قانون خدام بالمسدؤولية الجزائيدة للطبيدك ،والمشدرع اإلمداراتي
عند اول تعديل لقانون المسؤولية الطبية ونجمل هذ التوصياا في ما يأتيي
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 .7إدران ند ددم يعاقد ددك الطبيد ددك عل د د الشد ددروع بنوعيد دده ،التد ددام والند دداقم ،فد ددي جد ددنح اإليد ددذا
المقصودة في كال القانونين .وو

ندم يحظدر إمكانيدة اعتبدار دافد الشدفقة سدببا تقدديريا

مخففددا للعقدداك عنددد إنهددا الطبيددك لحيدداة مري ددة بهدددف تخليصدده مددن لالمدده المزمنددة فددي

األردن ،كما يقتر إ افة نم في قانون المسدؤولية الطبيدة اإلمداراتي يزيدل اإلشدكال بشدأن

إمكاني ددة اعتب ددار القت ددل ش ددفقة باعث ددا ي ددر شد درير يقد د
إماراتي.

ددمن نط دداق الم ددادة ( )92عقوب دداا

 .2و د نددم يعاقددك عل د الممارسدداا الطبيددة المتمثلددة بقيددام بعددض األطبددا بتددرميم أ شددية
بكارة الفتياا التي ف ا بسبك عالقاا جنسية ير مشروعة في كال القانونين.

 .3إدران نم يعاقك الطبيك عل الشروع  ،التام والناقم ،في جريمة اإلجهداض الجنحويدة،
صوادران نم يسمح بمعاقبة الطبيك عن جريمة اإلجهاض عل أساس الخطأ ،عندما يثبا

بددأن نشدداطه الخدداطئ قددد أف د إلد إنهددا حمددل المدرأة قبددل الموعددد الطبيعددي للدوالدة .كمددا
يجك و د ندم يق دي بتشدديد العقداك علد الطبيدك مرتكدك جريمدة اإلجهداض ،بتدض

النظددر عددن حصددوله عل د رخص دة لمزاولددة مهنددة الطددك أو علمدده بوجودهددا مكتفيددا بمجددرد
توظيف العلم الطبي توظيفا ير مشروع من قبله كأساس لهذا التشديد .كمدا يقتدر

درورة

التمييز في العقاك بين الحالة التي يرتكك فيها الطبيك جريمة إجهاض تكون نتيجتها وفداة

الجنين ،وتلك الحالة التي يبق فيها الجنين عل قيد الحياة بحيث تكون العقوبدة فدي الحالدة

األول د أشددد منهددا فددي الحالددة الثانيددة .هددذا ونقتددر أن يقددوم المشددرع اإلمدداراتي ب ددم جمي د

النصددوم المتعلقددة بجريمددة اإلجهدداض عندددما يكددون الجدداني طبيبددا فددي قددانون المسددؤولية

الطبية وعدم ترك األمر مبعث ار بدين العديدد مدن القدوانين كالقدانون المدذكور وقدانون العقوبداا
وقانون مزاولة مهنة الطك البشرا.

 .4و د د ن ددم يعاق ددك ف ددي ك ددال الق ددانونين علد د س ددلوك الطبي ددك الخط ددر ،ال ددذا "يحتم ددل" أن
يف ي إل نتيجة
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مقصدودة .ولتايداا تحديدد "ندوع الجريمدة" محددل الشدروع يمكدن االعتمداد علد درجدة جسددامة

الخطددأ ونوعدده لبيددان مدداإذا كددان "كافيددا" لحصددول الوفدداة أم ال؛ حيددث تقددوم مسددؤولية الطبيددك

عن شروع تام أو ناقم في قتل يدر مقصدود ،إذا كدان النشداط كافيدا لتحقيدق هدذ النتيجدة
التدي خابدا لسدبك خدارن عدن أرادتده ،بينمدا يسدأل عدن شدروع تدام أو نداقم فدي إيدذا

يددر

مقصددود إذا لددم يكددن السددلوك كافيددا لحصددول الوفدداة ،صوانمددا يقتصددر أثددر علد مجددرد اإليددذا .
كما نقتر و

نم يسمح بمعاقبة الطبيك عل نشاطه الخاطئ الخطدر باعتبدار جريمدة

قائم ددة بح ددد ذاته ددا حتد د ل ددو تب ددين بأن دده "ال يمك ددن" أن يف ددي إلد د نتيج ددة

ددار ف ددي ك ددال

القددانونين .ولتايدداا تحديددد وجددود خطددأ طبددي مددن عدمدده ف ننددا نقتددر تبنددي معيددار الشددخم

المهنددي أو الفنددي مددن نفددس الفئدده التددي ينتمددي إليهددا الطبيددك كمعيددار لقيدداس خطددأ الطبيددك
الموج ددك للمس ددؤولية الجزائي ددة ف ددي األردن علد د

اإلماراتي.

د درار ال ددنم الد دوارد ف ددي ق ددانون المس ددؤولية

 .2و د نددم يحددرم الطبيددك مددن إمكانيددة اإلفددادة مددن بعددض مظدداهر تفريددد العقدداك المتمثلددة

باس ددتبدال الح ددبس بالت ارم ددة أو وق ددف تنفي ددذ العقوب ددة أو تخفي ددها إعم دداال لنظري ددة األس ددباك

التقديريددة المخففددة عنددد ثبددوا ارتكابدده لخطددأ طبددي أف د إلد وفدداة المدريض أو إيذائدده دون

أن يتوق د مثددل هددذ النتيجددة عل د الددر م مددن إمكانيددة ذلددك فددي كددل مددن القددانونين األردنددي
واإلم دداراتي .وو د د ن ددم يق دديم مس ددؤولية الطبي ددك ،ال ددذا يرتك ددك خط ددأ طبي ددا متوقع ددا وف دداة

المريض أو إيذا  ،ولدم يتخدذ االحتياطداا الالزمدة لمند حصدول تلدك النتيجدة ،عدن جريمدة
مقصددودة  ،س دوا كالقتددل أو اإليددذا  ،عل د أسدداس القصددد االحتمددالي مكتفيددا بتحققدده عل د

مجددرد "توق د " النتيجددة دون اشددتراط "القبددول" بهددا متخليددا بددذلك عددن القاعدددة العامددة كمددا هددي

مقررة بنم (م )24/عقوباا أردندي و (م )32/عقوبداا إمداراتي .كمدا نقتدر و د معيدار

لعالق ددة الس ددببية ف ددي جد درائم القت ددل واإلي ددذا

ي ددر المقص ددودين ،ف ددي ك ددال الق ددانونين ،مم دداثال

للمعيار الوارد بنم (م )342/عقوباا أردني المتعلق بجرائم القتل واإليذا المقصودين.
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قائمة املراجع
أوال :القوانين:
 الدستور الطبي األردني لسنة .7929
 قانون اآلنتفاع باألع ا البشرية األردني المؤقا رقم  23لسنة .2111
 قانون السير األردني رقم  49لسنة .2112
 قانون السير والمرور اإلماراتي رقم  27لسنة .7992
 قانون الصحة العامة األردني رقم  41لسنة .2112
 قانون العقوباا األردني رقم  72لسنة .7921
 قانون العقوباا اإلماراتي رقم  3لسنة .7921
 قانون العقوباا السورا لسنة .7949
 قانون العقوباا اللبناني رقم  341لسنة .7943
 قانون المسؤولية الطبية االتحادا اإلماراتي رقم  71لسنة .2112
 قانون مزاولة مهنة الطك البشرا االتحادا اإلماراتي رقم  1لسنة .7912
 مشروع قانون المسا لة الطبية األردني لسنة .2119
ثانيا :المراجع العربية:
 أسامة التاية ،مسؤولية الطبيك الجنائية في الشريعة اإلسالمية ،دار البيارق ،األردن،
الطبعة األول .7999 ،
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 أسامة قايد ،المسؤولية الجنائية لألطبا ي دراسة مقارنة ،دار النه ة العربية،
مصر.2113،

 أمير فرن يوسف ،خطأ الطبيك من الناحية الجنائية والمدنية ،المكتك الجامعي
الحديث ،مصر.2111 ،

 أمير فرن يوسف ،مسئولية األطبا من الناحية الجنائية والمدنية والتاديبية ،مركز
االسكندرية للكتاك ،االسكندرية.2171،

 د .حسنين بوادا ،الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما ،دار المطبوعاا
الجامعية ،االسكندرية.2112،

 د .سعيد قاسم ،الجرائم المروريةي دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر،
.2171

 د .طالل عجان ،المسؤولية المدنية للطبيكي دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاك،
لبنان.2114 ،

 د .عقل المقابلة ،المسؤولية الجزائية للطبيك ،مجلة أبحاث اليرموك ،عدد( )7مجلد
.2112 ،27

 د .قيس إبراهيم الصقير ،المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية،
مكتبة الملك فهد الوطنية ،الطبعة األول .7992 ،

 د .كامل السعيد ،شر األحكام العامة في قانون العقوباا األردني ،دار الثقافة،
عمان.2112 ،

 د .كامل السعيد ،الجرائم الواقعة عل اإلنسان  ،دار الثقافة ،عمان.2112 ،
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 د .محمد الهيتي ،الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية ،دار الثقافة للنشر ،عمان،
.2112

 د .محمد سعيد نمور ،الجرائم الواقعة عل األشخام ،دار الثقافة ،عمان.2112 ،
 د .محمد شالل العاني ،أحكام القسم الخام في قانون العقوباا االتحادا اإلماراتيي

الجرائم الواقعة عل األشخام واألموال ،كلية الدراساا العليا والبحث العلمي ،جامعة

الشارقة.2112 ،

 د .محمود نجيك حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائيي دراسة تاصيلية مقارنة
للرطن المعنوا في الجرائم العمدية ،دار النه ة العربية ،القاهرة.7922 ،

 د .مصطف

الجمال ،المسؤولية المدنية عن األعمال الطبية ،منشوراا الحلبي

الحقوقية ،بيروا.2111 ،

 د .وفا حلمي أبو جميل ،الخطأ الطبي ،دار النه ة العربية ،القاهرة.7997 ،
 د.فتيحة قورارا ود .عنام نام ،شر قانون العقوباا االتحادا لدولة اإلماراا العربية
المتحدة ،مكتبة الفال للنشر ،اإلماراا العربية المتحدة ،الطبعة االول .2177،

 شريف الطباخ ،جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في
الفكر الجامعي ،االسكندرية.2113 ،

و الفقه والق ا  ،دار

 يوسف الحداد ،المسؤولية الجنائية عن أخطا األطبا في القانون الجنائي لدولة
اإلماراا العربية المتحدة ،منشوراا الحلبي الحقوقية ،بيروا.2113،
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