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مفهوم الطبيب و المسؤولية الطبية 

تعريف الطبيب 

املرض  بإمكانه تشخيص  الذي  الطبيب هو الشخص 
والقيام بالعالج وهو العالم مبجموع املعارف و اإلجراءات 
أو  تخفيفها  أو  األمراض  عالج  و  بتشخيص  اخلاصة 

منعها أو باستعادة الصحة و حفظها.

القانون  من  الرابعة  فاملادة  القانونية  الناحية  من  أما 
املنظم ملهنة الطب باملغرب )10-94( تنص على أنه ال 
يجوز ألحد القيام بأي عمل من أعمال مهنة الطب إال 
إذا كان مسجال بجدول الهيئة الوطنية لألطباء و هذا 

يتطلب أن يكون املعني باألمر :

مغربي اجلنسية.  
املسلمة  الطب  في  الدكتوراه  شهادة  على  حاصال   
من إحدى كليات الطب املغربية أو على شهادة أو دبلوم 
تنشر  التي  اإلدارة  مبعادلتها  تعترف  أجنبية  كلية  من 

القائمة املدرجة فيها.

أن ال تكون له سوابق عدلية.  
أن ال يكون مسجال بهيئة طبية أجنبية.   

 تعريف املسؤولية الطبية

الشخص  يتقلده  الذي  الواجب  تعني  لغة  املسؤولية 
أما  عليه.  احملاسبة  من  له  والمناص  به  الوفاء  ويلزمه 
أنها  في  إيجازه  فيمكن  للمسؤولية  األدبي  التعريف 

الطب و القانون

الدكتور أحمد باحلوس
أستاذ مساعد بكلية الطب 
والصيدلة بالدار البيضاء

طبيب شرعي مبصلحة الطب 
الشرعي املركز االستشفائي 
ابن رشد بالبيضاء

نائب رئيس اجلمعية املغربية 
للطب الشرعي

الكاتب العام للجمعية 
املغربية للعلوم الشرعية

عضو اجمللس اإلداري للجمعية 
املتوسطية للطب الشرعي

طبيب شرعي مساعد 
سابقا مبعهد الطب الشرعي 
بشارلروا ببلجيكا

المسؤولية 
الطبية

شكل النقاش حول املسؤولية الطبية موضوعا الزم املمارسة الطبية عبر تاريخ اإلنسانية، و وُضعت  
تعريفات للطبيب و املمارسة الطبية، و ُسنت قوانني و تشريعات لتحديد تلك املسؤولية الطبية. ومبا 

أن املمارسات الطبية تتطور وتتجدد فان مسئولية الطبيب تزداد دقة وجسامة.

والهدف من هذه املسؤولية هو إيجاد نوع من األمن لطرفي املعادلة : الطبيب واملريض.

بالنسبة للمريض يجب أن تتوفر له كل الضمانات حتى ال تنتهك حرمته اجلسدية والنفسية 
وحتى ال يتم خدعه وخيانته من طرف من يعاجله. أما بالنسبة للطبيب فيجب أن يتوفر له املناخ 
الالزم واملناسب حتى يؤدي مهمته النبيلة بعيدا عن كل الضغوط واإلكراهات ويتوفر له اجلو الذي 

يساعده على تطوير مهنته.

في هذا املقال سنتطرق إلى املسؤولية الطبية وأنواعها وسنعود لتفصيل كل نوع في األعداد 
املقبلة.
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والناس  اهلل  أمام  عليها  احملاسبة  وخشية  األمانة  تبعات  استشعار 
الشخص  حالة  هي  القانوني  التعريف  حسب  واملسؤولية  والتاريخ. 
الذي ارتكب فعال يسبب به ضررا للغير، فاستوجب مؤاخذة القانون له 
على ذلك عن طريق اجلزاء القانوني،  يكون في الغالب عقوبة توقع على 
املسؤول قصاصا منه أو تعويضا يلتزم به جتاه املتضرر أو كال األمرين معا.

واملسؤولية الطبية تعني حتمل تبعات و عواقب األعمال التي يقوم بها 
الطبيب في إطار مزاولته ملهنته.

المسؤولية الطبية عبر التاريخ 

عرفت البشرية الطب والعالج منذ أزمنة غابرة ومن ثم فان مسؤولية 
الطبيب تقررت منذ فجر التاريخ خاصة عند ظهور قانون حمورابي في 

القرن 17 قبل امليالد ببالد الرافدين.

املسؤولية الطبية خالل حكم "حمورابي" 

األطباء  مع  التعامل  في  هناك تشدد  كان  التاريخية  احلقبة  في هذه 
الطبيب  جنح  فإذا  الطب.  مهنة  على  اإلقبال  ضعف  عنه  نتج  والذي 
في عالج مريض يحتفى به حفاوة كبيرة و إذا عالج الطبيب رجال حرا 
و صدر عن عمله وفاة أو مضاعفات تقطع يداه وإذا عالج عبدا مملوكا 

وصدر عن عمله وفاة فعلى الطبيب تعويضه بعبد آخر.

املسؤولية الطبية عند اليونان و اإلغريق

في هذه الفترة وضعت قوانني تعاقب كل مخالف لها و كل من يسيء 
إلى شرف املهنة أو يستغلها بجشع. فأبوقراط وضع قسم الطبيب 

وضمنه واجبات الطبيب األدبية و األخالقية.

أما أفالطون فإنه حث على أن ال يساءل الطبيب فيما إذا مات املريض 
إذا بذل الطبيب كل جهده و عمل على احترام قواعد املمارسة الطبية 

لكن يسأل إذا خالف ذلك.

املسؤولية الطبية عند املصريني القدامى

الطبية  القواعد  فيه  دونوا  مقدسا  كتابا  القدامى  املصريون  وضع 
يعفى  بذلك  و  يخالفها.  و محاسبة من  مبراعاتها  أطبائهم  ألزموا  و 
الطبيب من املساءلة إذا اتبع تلك القواعد حتى و إن تضرر املريض لكن 

إذا خالف تلك القواعد فيكون جزاؤه اإلعدام.

املسؤولية الطبية عند الرومان

مرت املسؤولية  الطبية مبرحلتني مختلفتني. في البداية كان الطبيب الذي 
يخطئ معرضا لعقاب شديد تبعا ملركزه االجتماعي، فإنه يُنفى إلحدى 
اجلزر إذا كان من الطبقة الراقية و يُعدم إذا كان من الطبقة الدنيا. و لكن 
مع التطور الذي عرفته روما اكتسب األطباء نوعا من احلصانة بحيث سلم 
اجملتمع الروماني بأن مهمة الطب تقوم على التخمني و لم يَعد الطبيب 

يُعاقب إال على األخطاء التي يَرتكبها بسبب جهله للقواعد املهنية.

املسؤولية الطبية في احلضارة العربية اإلسالمية 

لقد َحرم اإلسالم املساس بجسم اإلنسان و نفسه من جهة كما أَمر 
بالتداوي و العالج من جهة أخرى ألجل حفظ النوع البشري مما يقتضي 
إقامة شروط صحة هذه املعادلة بالنسبة لعمل الطبيب. وفيما يخص 
األنظمة اإلسالمية فقد كانت ممارسة الطب فيها تخضع للمراقبة من 
طرف احملتسب، إذ يتولى هذا األخير منح األهلية ملزاولة مهنة الطب ملن 
يراه أهال لها، بحيث لم يكن يسمح مبمارستها إال ملن اشتهر باحلذق،  
   . باإلضافة إلى ذلك فان احملتسب كان له اإلشراف على أداء األطباء لليمني

الطبية  الفقه اإلسالمي من املسؤولية  وإجماال ميكن اختصار موقف 
في ما يلي :

ال يسأل الطبيب احلاصل على اإلذن مبزاولة الطب إال إذا ارتكب خطأ   
ملهمته،  أدائه  في  أمينا  يعتبر  فهو  النتيجة،  بضمان  تعهد  كان  ولو 

و"شرط الضمان على األمني باطل".

قد  التي  املضاعفات  عن  خطأ  يرتكب  لم  الذي  الطبيب  يسأل  ال   
يتعرض لها املريض.

إذا  املريض  لها  يتعرض  التي  املضاعفات  مدنيا عن  الطبيب  يُسأل   
ارتكب خطأ و يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيب املريض. 

أوجه وأنواع المسؤولية الطبية 

طرف  من  إحلاحا  أكثر  األطباء  مساءلة  املعاصرأصبحت  زماننا  في 
اجملتمع لألسباب التالية :

أوبئة  )القضاء على عدة  الطبية  العلوم  الهائل في ميدان  التقدم   
وأمراض خطيرة( فأصبح الطبيب ضحية تقدم العلوم الطبية.

مطالبة  أصبحت  بحيث  لألطباء  نظرته  تغيير  و  اجملتمع  تطور   
األعمال  االستفادة من  يريد  املريض  وأضحى  النتائج  بأفضل  الطبيب 

الطبية ويرفض تقبل املضاعفات و اخملاطر. 

بروز شركات التأمني عن الضرر أثر على عالقة املريض بالطبيب.  
الطبي  العمل  بواجباتها من أجل مراقبة  عدم قيام هيئة األطباء   

والسهر على احترام ضوابط و أخالقيات املمارسة الطبية.

تناول وسائل اإلعالم لقضايا املسؤولية الطبية بطريقة مثيرة وفي   
بعض األحيان حتريضية.

ومن الناحية القانونية، ميكن تقسيم املسؤولية الطبية إلى أربعة أنواع : 

املسؤولية اجلنائية

أن  ميكن  فهو  العام  احلق  لقواعد  أخر  مواطن  كأي  الطبيب  يخضع 
يتابع جنائيا إذا ارتكب أخطاء أو جرائم يعاقب عليها القانون اجلنائي. 
واجلرمية في القانون املغربي ميكن أن تكون مخالفة أو جنحة أو جرمية. 

ورغم أن مسؤولية الطبيب اجلنائية تختلف متاما عن املسؤولية اجلنائية 
ألي شخص عادي نظرا للطبيعة الفنية والتقنية التي ينفرد بها العمل 
الطبي فانه يسأل تبعا للقواعد العامة. ذلك أن املشرع املغربي لم ينظم 
للنصوص  أخضعهم  وإمنا  لألطباء  اجلنائية  للمسؤولية  قواعد خاصة 

المسؤولية الطبية
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الطب و القانون
المسؤولية الطبية

العامة في القانون اجلنائي املغربي وفي القوانني اخلاصة.

غرامة  أو  للحرية  بعقوبة سالبة  إما  جنائيا  الطبيب  يعاقب  أن  وميكن 
مالية أو هما معا وفي بعض احلاالت قد مينع الطبيب من مزاولة مهنة 

الطب بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

وميكن أن نلخص اجلرائم الواردة في القانون اجلنائي فيما يلي :
- جرمية القتل واجلرح اخلطأ من طرف الطبيب.

- إفشاء السر املهني الطبي.
- جرمية اإلجهاض.

- حترير شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة.
- الرشوة واالحتيال.

- االمتناع عن تقدمي املساعدة لشخص يوجد في خطر.
- االمتناع عن اإلجابة عن االنتدابات بدون عذر.

- انتحال األلقاب الطبية.

املسؤولية التأديبية

متارس الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء بواسطة مجلسها الوطني 
ومجالسها اجلهوية السلطة التأديبية في احلاالت التالية :

واالخالل مببادئ الشرف واالستقامة والكرامة  املهنية  القواعد  خرق   
التي تستلزمها مهنة الطب.

عدم احترام القوانني املطبقة على الطبيب عند ممارسته ملهنته.  
مخالفة قوانني هيأة األطباء  

املس بالقواعد و األنظمة التي تسنها الهيئة أو باالعتبار أو االحترام   
التي تستوجبه مؤسسة الهيئة وأجهزتها.

وحتدد العقوبات التأديبية من طرف مجالس الهيأة وهي :

عقوبة معنوية متس الطبيب في شرفه ال في مصاحلة من قبيل اإلنذار   �
والتوبيخ مع التسجيل في السجل اإلداري واملهني.

عقوبة مادية تتراوح من التوقيف ملدة التتعدى السنة إلى حد الشطب   �
النهائي من سجل هيئة األطباء.

عقوبات تكميلية تتمثل في منع املعني باألمر من عضوية مجالس   �
  . الهيئة أو في املشاركة في التصويت أو هما معا ملدة التتجاوز عشر سنوات

املسؤولية املدنية 

اخلطإ  عن  الناجت  الضرر  عن  املادي  التعويض  املسؤولية  هذه  تقتضي 
املرتكب من طرف الطبيب وهي ثالث أنواع :

املسؤولية العقدية نتيجة إخالل الطبيب بالتزامه على نحو يسبب   
بالضرورة  ليس  واملريض  الطبيب  بني  الطبي  والعقد  ضررا.  للمريض 
مكتوبا ولكي يكون صحيحا يجب أن تتوفر 4 شروط قانونية : القدرة 
مادة  تشكل  االكيدة  املادة  و  والطبيب  املريض  وموافقة  االلتزام  على 

االلتزام وسببا مشروعا في السند.

املسؤولية  التقصيرية والتي تقوم في كل مرة ال تتوفر فيها شروط   
قيام املسؤولية  العقدية بحيث يكون املسئول أجنبيا عن املتضرر وال 
يوجد هناك أي عقد طبي بني الطبيب واملريض كاخلدمات اجملانية املقدمة 

يصاب  كأن  املريض،  دعوة  بغير  األخير  هذا  تدخل  و  الطبيب  طرف  من 
طبيب  استدعاء  إلى  املارة  بعض  فيسارع  العام  الطريق  في  شخص 
إلنقاذه أو كأن يشاهد الطبيب حادثا ويتدخل من تلقاء نفسه إلسعاف 

املصاب فإن املسؤولية  هنا تكون تقصيرية ال عقدية.

عن  مسؤوال  الطبيب  يكون  ال  بحيث  التقصيرية  شبه  املسؤولية   
الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤوال أيضا عن الضرر 
الذي يحدثه األشخاص الذين هم في عهدته أو حتت إشرافه كاملمرضني 
واملساعدين وعن الضرر الذي حتدثه األشياء التي في حراسته كاملعدات 

الطبية مثال.  

املسؤولية اإلدارية

ينص الفصل 79 من قانون االلتزامات والعقود على أن الدولة والبلديات 
األخطاء  وعن  إدارتها  تسيير  عن  مباشرة  الناجتة  األضرار  عن  مسؤولة 
املصلحية ملستخدميها. وهكذا يتحمل املرفق االستشفائي العمومي 
األخطاء الذي يرتكبها طبيب القطاع العام أثناء مزاولة مهنته. غير أن 
مسئولية اإلدارة ال تنفي املسؤولية  الشخصية للطبيب إذا كان الضرر 
ناجتا عن تدليسه أو عن األخطاء اجلسيمة الواقعة منه في أداء وظيفته 
أو حترير  املستشفى  داخل  القانوني  غير  اإلجهاض  ، كممارسة عملية 
شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة أو إجراء عملية جراحية في 

حالة سكر والتي ميكن أن يحاسب عليها الطبيب جنائيا.

ولكي تقع املسؤولية اإلدارية البد من توفر ثالث عناصر هي : اخلطأ الذي 
األكيدة  السببية  والعالقة  للمريض  يحصل  الذي  والضرر  إثباته  يتم 

واملباشرة  بني اخلطأ والضرر.

خالصة

للطبيب واجبات يجب عليه أن يلتزم بها وكل خرق لهذه االلتزامات قد 
تترتب عليه مسئوليته. وهذه املسؤولية الطبية أنواع: جنائية يخضع 
اجملتمع،  أمام  أخطاءه  عن  ويحاسب  العام  احلق  لقواعد  الطبيب  فيها 
الالحق  الضرر  عن  املادي  التعويض  باألمر  املعني  عن  يتوجب  ومدنية 
باملريض، وتأديبية حيث يكون الطبيب مسؤوال عن أخطاءه أمام مجالس 
التي  األخطاء  اإلدارة  تتحمل  عامة  وبصفة  وإدارية حيث  األطباء،  هيئة 
يقترفها الطبيب وتقوم بتعويض املريض املتضرر ماعدا األضرار الناجتة 

عن تدليس الطبيب وعن أخطاءه اجلسيمة. 
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