
  الحماية الجنائية للطبيب

  لقاضي موسى صالح الخفاجيل

 

صدر عن دار األيام للنشر والتوزيع في بيروت كتاب القاضي موسى صالح الخفاجي بعنوان 
  .(الحماية الجنائية للطبيب)

الكتاب وقع في فصلين كل فصل يتكون من عدد من المباحث والمطالب، حيث بدأ بعد مقدمة 
الكتاب بالفصل التمهيدي الذي تطرق به الكاتب الى موضوع التعريف بالمسؤولية الطبية 
من حيث مدلولها ومعرفة شروط إباحة العمل الطبي وتحديد األخطاء الطبية ومعيار تمييزها 

وتحديدا المادة  ٢٠١٣) لسنة ٢٦وص قانون حماية األطباء رقم (إضافة الى بعض نص
الخامسة منه التي تناولت موضوع المطالبة العشائرية وغير القانونية قد تشتبه بأمور فنية 

  .بحتة خاصة بأتباع قواعد واصول الفن العالجي التي يجب ان يلتزم بها الطبيب

ية الطبية موزعا على ثالثة مباحث لؤوول كان عن موضوع التعريف بالمسفالفصل اال
خصص االول لتحديد مفهوم مهنة الطب وأساس المسؤولية الطبية فيها موزعا على مطلبين 
األول عن مفهوم مهنة الطب والثاني أساس للمسؤولية الطبية اما المبحث الثاني من الفصل 

ل عن الترخيص فتناول فيه الكاتب شروط اباحة العمل الطبي ويتضمن أربعة مطالب األو
القانوني والثاني عن رضا المريض في حين كان الثالث عن اتباع األصول العلمية والفنية 

  .الخاصة بمهنة الطب وانتهى بالرابع إلى قصد العالج الذي يجب توفره لدى الطبيب

فيما كان المبحث الثالث من الفصل فتناول الكاتب فيه الخطأ الطبي موزعا على أربعة مطالب 
لهما عن تعريفه والثاني لتحديد عناصره والثالث لبيان صوره في حين الرابع مخصص أو

 .تحديد معيار تمييز ذلك الخطأ

أما الفصل الثاني فقد تناول فيه موضوع وسائل الحماية الجنائية للطبيب في قانون حماية 
ن تضمن ثالثة مباحث وموضوعها عن حماية الطبيب م ٢٠١٣) لسنة ٢٦األطباء رقم (

القبض والتوقيف وحمايته من المطالبة العشائرية وغير القانونية وانتهت بالمباحث الثالث 
  .عن حماية الطبيب باعتباره موظفا

واختتم الكاتب مؤلفه بوضع عدة نتائج ومقترحات اهم ما جاء فيها ان القانون افتقر للتبويب 
تحديدها بشكل صريح بموجب الصحيح من حيث أهدافه ونطاق سريانه اذ انه كان المفروض 

 .تبويب محدد كما هو الحال في القوانين األخرى وفي قواعد صياغة النصوص التشريعية


