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ذّيجر ّإضمانّأيّضررّيلحقّبهذاّالمرريضّكفيلّبّّمجردّاحداثّالخطرّبالمريضّهوّفيّحدّذاتهّنّ 

 عدمّإغفالّهذهّالمعادلة:
ّ.1خطرّمحدقّفضررّممكن،ّوّمتىّحصلّالضررّلزمّالتعويضّحتما

إنهاّتعنيّلغةّ"ّماّيكون2ّّإنّالمسؤوليةّوّتحتّغطاءّأيّنظريةّكانتّتعكسّشكالّمعيناّللحضارة
ّ.3التبعةّوّالمؤاخذهّبهّعنّأمورّوّأفعالّأتاها،ّأيّوّمطالباّاالنسانّمسؤوال

ّإ ّتدخل ّمن ّأساسا ّتتكون ّالتي ّالقانونية ّالتقنية ّتلك "ّ ّفهي ّاصطالحا ّع ءّرادأما ّبمقتضاه ّينقل ي
انينّونينّالطبيعةّأوّالبيولوجياّأوّالسيكولوجياّأوّالقواالضررّالذيّوقعّعلىّالشخصّمباشرةّبفعلّق

ّ.4لّهذاّالع ءاالجتماعيةّينظرّإليهّعلىّأنهّهوّالشخصّالذيّيج ّأنّيتحم
ّتعقدّوّتترت ّكجزاءّأدبيّعلىّ ّفهيّأدبيةّلما ّأدبيةّأوّقانونية، ّإما ّتكونّالمسؤولية ّالمفهوم وّبهذا

ّمخالفةّواج ّأدبيّأوّأخالقيّفالّتدخلّفيّدائرةّالقانون.
قعّوّهيّقانونيةّلماّتترت ّوّتقومّكجزاءّقانونيّعلىّمخالفةّالتزامّقانوني،ّإنهاّإذنّ"اإللتزامّالذيّي

ّنهائياّعلىّعاتقّشخص،ّبتعويضّضررّأصا ّشخصاّآخر".
ّّ.الفروعّالقانونيةّبتنوعوّتتنوعّالمسؤوليةّالقانونيةّ

ّلكنّمنّهوّالطبي ّحتىّيكونّمسؤوالّعنّأخطائه؟
فيّسبيلّالمحاولةّلوضعّتعريفّللطبي ّاليومّنقولّبأنهّالشخصّالحائزّعلىّدرجةّأوّشهادةّعلميةّ

مةّعنّالعنفّأوّالحوادثّسواءّكانّذلكّججةّماّيمكنّعالجهّمنّاآلثارّالناطبيةّمنّسلطةّأوّمعال
ّلدىّاالنسانّأوّالحيوان.

وّيصعدّتاريخّالمسؤوليةّالطبيةّإلىّفجرّالتاريخّأيّمنذّأنّعرفتّالبشريةّاألعمالّالطبية،ّوّإذاّكانّ
ددّفيّالمسؤوليةّالطبيةّولةّالط ّوّالعالجّحرةّدونّقيدّأوّشرطّإالّأنهاّتتشابعضّالشرائعّتتركّمز

ّعنّالنتائجّالضارةّالتيّتنشأّمنّالعالج.

فّالفقهّاالسالميّالمسؤوليةّالطبيةّوّأحكمّقواعدهاّالدقيقةّإلىّالحدّالذيّجعلّتنظيهماّأقر ّوّقدّعرّ 
ّماّيكونّإلىّأحدثّماّوصلتّإليهّأرقىّالشرائعّفيّالعصرّالحديث.

ّالنبو ّاالسالميّإلىّالسنة ّالفقه ّيستند ّأوضحّو ّسلم ّو ّصلىّهللاّعليه ّالكريم ّالرسول ّقول ّلعل ّو ية
صورةّفيّمجالّالمسؤوليةّالطبيةّحينّقالّ"منّتطب ّوّلمّيعرفّالط ّفهوّضامن"ّفعدمّالمعرفةّ
بالط ّهوّالجهلّبهّوّالجاهلّباألعمالّالطبية،ّإماّيمارسّالعملّالطبيّبسوءّنيةّفيرتك ّاألخطاءّ

أنّيرتك ّاألخطاءّالجسيمةّباهمالّكبيرّمنه،ّوّهوّفيّالحالتينّيلتزمّالعمديةّأوّالتعديّالعمدي،ّأوّ
ّتعويض.بالبضمانّأيّ

ّقد ّدفعّّو ّما ّهو ّو ّالسنواتّاألخيرة ّفي ّتطورا ّو ّنقاشا ّاألكبر ّالموضوع ّالطبية ّالمسؤولية كانت
ّالمهنة،ّإذّألغىّالقانونّع لسنة38ّّددّبالمشرعّالتونسيّإلىّتنقيحّالقوانينّالمتعلقةّأوّالمتصلةّبهذه

 هاّـــانّوّتنظيمـــةّاألسنــ ّجراحــالمتعلقّبمباشرةّالط ّوّط1958ّمارس15ّّالمؤرخّفي1958ّّ
  ّــنتيّالطـارسةّمهــالمتعلقّبمم1991ّمارس13ّّالمؤرخ1991ّّلسنة21ّّوّعوضهّبالقانونّعددّ

ّوّط ّاألسنانّوّتنظيمها.
المتعلقّبأخذّاألعضاءّالبشرية1991ّّارسّم25ّالمؤرخّفي1991ّّلسنة22ّّوّأصدرّالقانونّعددّ

ّوّالقانونّعددّ ّالذيّواك ّالتطورّالعلميّفيّميدانّزرعّاألعضاء، 1989ّلسنة101ّّوّزرعها،
ّأوت3ّالمؤرخّفي1973ّّلسنة55ّّبتنقيحّالقانونّعددّّالمتعلق1989ّديسمبر11ّّالمؤرخّفيّ

                                                 
1 J.Mentador. OP. Cit. P10ّ 
 
2 J.Riveno.ّDroit administratif : Précis Dalloz, 2ème édition, P.233 

7ّّّعمارّعوابديّ"األساسّالقانونيّلمسؤوليةّاإلذارةّعنّأعمالّموظفيها"،ص 3 
ّ.6الدكتورّجودتّالملط:ّمرجعّاألستاذّعمارّعوابدي،ّذكرهّفريدّالنعيمي،ّالمرجعّالسابق،ّص4ّ 

ّإ
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ّ
ّ1973ّّ ّالقانونّعدد ّو ّالمهنّالصيدلية ّالمتعلقّبتنظيم جويلية29ّّالمؤرخّفي1991ّّلسنة63ّّو

1991ّّ ّعدد ّاألمر ّو ّالصحي ّبالتنظيم 1155ّّالمتعلق 1993ّّلسنة ّفي 17ّّالمؤرخ 1993ّماي
ّالمتعلقّبمجلةّواجباتّالطبي ّوّغيرّذلكّمنّالقوانينّالتيّلهاّصلةّبهذاّالميدانّالحيويّوّاالنساني.

ّالمنطلقّتعي نّعلىّ ّهذا ّمن ّّاألطباءو ّعارفين ّيكونوا ّالتيّتتعلقّأن ّلمسؤولياتهم، متنبهينّمدركين
خاصةّوّأنّالوعيّالذيّبداّملحوظاّفيّتعددّدعاوىّالمسؤوليةّضدّاألطباء5ّّبسالمةّاالنسانّوّحياته

ّطبيةّأصبحّمحورّ ّالط ّوّنشرّثقافة ّمنّأخطاءّفيّمزاولة ّيصدرّمنهم ّبالتعويضّعما لمطالبتهم
ّاجماعّمنّطرفّالعديدّمنّأهلّاالختصاص.

ّيّطبيعةّالمسؤوليةّالتيّيتحملهاّالطبي ّأثناءّممارستهّلعمله؟فماّه
المسؤوليةّبوجهّعامّهيّحالةّالشخصّالذيّارتك ّفعالّيستوج ّالمؤاخذةّوّهذاّاألمرّهوّفعلّأوّ
خطأّصادرّعنّذلكّالشخصّلذلكّفإنّأهمّماّيبرزّالمسؤوليةّالطبيةّهيّطبيعةّالخطأّالطبيّ،ّذلكّ

ّ ّالطبي ّليسّكخطأ ّدقةّأنّخطأ ّعلميّو ّتعقيد ّو ّفنية ّمنّطبيعة ّينطويّعليه الشخصّالعاديّلما
ّ.6معينة

فالطبي ّالمخطئّّيجدّنفسهّأمامّعدةّمسؤولياتّمختلفةّفإذاّماّتسب ّخطؤهّفيّأضرارّماديةّأوّأدبيةّ
ّفعلّ ّكان ّإذا ّأما ّللطبي . ّالمدنية ّطل ّالتعويضّعلىّأساسّالمسؤولية ّاألخير ّلهذا ّيحق للمتضرر

انينّوّوشكلّجريمةّعمديةّأوّمنّقبيلّالخطأّالجزائي:ّإهمال،ّعدمّاحتراز،ّعدمّمراعاةّالقالطبي ّي
ّ ّيجد ّتاللوائح....هنا ّالتي ّللعقوبة ّمعرضا ّنفسه ّيكونّتالطبي  ّبالتالي ّو ّالمرتك  ّالجرم ّمع ناس 

ّ.)البا ّاألولّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي (ّمسؤوالّجزائياّعنّأفعاله
اءّتأديبيّبس ّأخطائهّالتيّيرتكبهاّبمناسبةّعملهّأوّزمخطئّيتعرضّأيضاّإلىّجعلماّوّأنّالطبي ّال

)ّالبا ّّخارجهّمتىّكانّلهاّتأثيرّعلىّالعملّوّهذهّالمساءلةّالتأديبيةّخولهاّالقانونّللمجلسّالتأديبي
ّ.الثانيّالمسؤوليةّالتأديبيةّللطبي (

                                                 

 .8، قسم خاص بالطب، ص1994خله الرئيس: الطاهر المنتصر، قضاء و تشريع امد 5 

 .13المسؤولية الطبية، الطبعة الثانية دار الجامعة الجديدة للنشر القاهرة، صين منصور، الدكتور محمد حس 6 
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خاضعةّألحكامّالقانونّّالجزائيّوّهيّتحددّماهيةّاألفعالّوّالتصرفاتّالتيّتعتبرّهذهّالمسؤوليةّهيّ
جريمةّوّرت ّالقانونّعقاباّعليهاّعمالّبالقاعدةّالقانونيةّالواردةّبالفصلّاألولّمنّالمجلةّالجنائيةّ"ّ

ّالّيعاق ّأحدّإالّبمقتضىّنصّمنّالقانونّسابقّالوضع.".
ّالطبي  ل ّنحم  ّلكي ّبد ّفال ّعليه ّأوّّو ّجريمة ّالقانون ّيعتبرها ّأفعال ّيرتك  ّأن ّالجزائية المسؤولية

ّاالمتناعّعنّالقيامّبأعمالّأوج ّالقيامّبهاّوّرت ّعنّتركهاّالمساءلةّالجزائية.
ّ ّنتعرضّفي ّسوف ّالمسؤولية ّهذه ّحقيقة ّللوقوفّعلى ّالجزائيةّّفصلو ّالمسؤولية ّإثارة ّإلى أول

ّالمسؤولية.ثانيّتطبيقّهذهّّفصلللطبي ّثمّنبينّفيّ

 الفصل األول: إثارة المسؤولية

 الجزائية للطبيب  
ّيستوج ّأساس ّالتتبعّشرعيّاقانونيّاإنّتتبعّالطبي ّوّتسليطّعقوبةّعليه ّماّايجعلّمنّهذا ّوّهذا .

سيكونّمحورّحديثناّفيّالفرعّاألولّبينماّسنخصصّالفرعّالثانيّلدراسةّصورّالمسؤوليةّالجزائيةّ
ّللطبي .

 أساس املسؤولية اجلزائية للطبيبالفرع األول: 

ّوّهذهّ ّوجدّنصّقانونيّينصّعلىّذلكّبصفةّصريحة. الّيمكنّتسليطّعقوبةّعلىّالطبي ّإالّإذا
ّفيّشال ّيمكنّإيجادها ّكما ّأولى( ّللقانونّالجزائي.)فقرة ّالعامة ّفيّإطارّاألحكام ّمكرسة ّنجدها رعية

ّةّثانية(.بعضّالقوانينّالخاصةّالمتعلقةّبممارسةّمهنةّالط ّ)فقر

 الفقرة األوىل: يف نطاق األحكام العامة للقانون اجلزائي

إنّالمتأملّفيّالمجلةّالجنائيةّالتونسيةّيالحظّأنّالمشرعّقدّوضعّجملةّمنّالفصولّالقانونيةّتشملّ
197ّعقوباتّجزائيةّيقعّتسليطهاّعلىّكلّطبي ّيحدثّأفعاالّيعتبرهاّالقانونّجريمةّمنّذلكّالفصلّ

7ّلجنائيةّالتيّيشترطّلقيامّجريمةّتسليمّشهادةّالمجاملةّتوفرّأربعةّأركان.منّالمجلةّا
ّأنّيكونّالشخصّالديّسلمّالشهادةّالطبيةّيمارسّمهنةّطبيةّأوّشبهّطبية.ّأوال:
ّأوّمرضّأوّسقوطّيؤديّإلىّّثانيا: ّعلىّأنّالواقعّفحصهّمصا ّبعاهة ّالطبية انّينصّبالشهادة

ّإعفائهّمنّالخدمةّالعمومية.
يقدمّعلىّتغييرّالحقيقةّرغمّتأكدهّمنّأنهّالّوجودّألمراضّأوّّالذيّالقصدّالجنائيّلدىّالطبي ّالثا:ث

ّسقوط.
ّأنّيكونّتسليمّالشهادةّ"مجاملةّ"ّأيّإسعافّالطبي .ّرابعا:

ّفإذاّماّتوفرتّهذهّاألركانّفإنّالطبي ّيعتبرّمسؤوالّجزائياّوّتجوزّمساءلتهّمنّأجلّذلك.
لطبي ّأوّالجراحّبسب ّسوءّالتشخيصّأوّعدمّالخبرةّأوّعدمّاالنتباهّفإنّالجريمةّوّلكنّإذاّأخطأّا

ّ.تنتفي
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وّإذاّماّكلفّالطبي ّسواءّمنّالقطاعّالعامّأوّالخاصّبإجراءّاختبارّطبيّوّتحريرّشهادةّطبيةّفإنهّ

جنائيّمنّالقانونّال82ّيصبحّخبيراّعدلياّعندّمباشرتهّلمهامهّوّيعدّشبهّموظفّعلىّمعنىّالفصلّ
ّوّيستفيدّسلباّوّإيجاباّمنّتلكّالصفة.

ةّالطبيةّالمحررةّبموج ّمأموريةّاالختيارّفإنهّيستهدفّإلىّفإذاّماّتعمدّتغييرّالحقيقةّصل ّالشهاد
ّمنّالمجلةّالجنائية.172ّعقا ّالزورّالواردّبالفصلّ

ّيعتبرّم ّفإنه ّالطبية ّالحقيقةّصل ّالشهادة ّتغيير ّالطبي ّالخبير ّبتعمد ّتجوزّإذنّو ّو سؤوالّجزائيا
ّمؤاخذته.

كماّأنّيكونّالطبي ّمسؤوالّجزائياّإذاّماّارتك ّجريمةّاسقاطّجنينّالمنصوصّعليهاّوّعلىّعقابهاّ
منّالمجلةّالجنائيةّوّإسقاطّالجنينّهوّانزالّالحملّقبلّاكتمالّنموهّوّكلماّحصل214ّّصل ّالفصلّ

8ّغيرّاألجلّالمشارّإليهّصل ّالفصلّالمذكورّهذاّاالسقاطّمنّغيرّاألطباءّالمرخصّلهمّبذلكّوّفي
ّ .االطبي ّمرتكباّلجريمةّاسقاطّالحملّوّيسلطّعليهّالعقّعدّ 

ّالجريمةّ ّلهذه ّادانةّالطبي ّمنّأجلّارتكابه ّتمّعلىّإوّعلىّالمحكمةّعند ثباتّأنّاسقاطّالحملّقد
هّيتطل ّاألمرّلقيامهاّتوفرّخالفّماّاقتضاهّالقانونّوّبأيةّوسيلةّكانت.ّوّهذهّالجريمةّعمديةّوّعلي

النيةّاالجراميةّأيّأنّنيةّالطبي ّاتجهتّنحوّاسقاطّالحملّقبلّأنّيولدّوّالدةّطبيعيةّعلىّخالفّماّ
ّنصّعليهّالقانون.

أّغيرّالعمديّالذيّيسب ّللمريضّفيّجرحّطكماّيمكنّاالشارةّإلىّمسؤوليةّالطبي ّالجزائيةّعنّالخ
ّأوّيؤديّإلىّموته.

ّالطبيّالذيّيترت ّعليهّمساءلةّالطبي ّجزائيا.فماهوّالخطأّ
نالحظّأنّجلّالقوانينّالحديثةّلمّتعطيّتعريفاّللخطأّالطبيّوّتركتّمهمةّذلكّإلىّالقضاءّلصعوبةّ

ّتعريفه.
أحكامّالمجلةّالجنائيةّّىوّطلماّلمّيقعّتعريفّالخطأّالطبيّقانوناّفإنهّيتعينّالرجوعّفيّهذهّالحالةّإل

وّالجرحّعلىّوجهّالخطأّكلماّتسب ّالطبي ّفيّالحاقّالضررّالبدنيّّتيّالقتلالتيّنصتّعلىّجريم
ّاألسبا ّالتيّوردتّ ّسب ّمن ّنتيجة ّبعالجه ّقيامه ّأثناء ّتسب ّفيّهالكه ّأو ّبالغير ّقصد ّغير عن

وّقدّوضعّالمشرعّمنّالمجلةّالجنائيةّبحيثّيكونّعرضةّللمساءلةّالجزائية.225ّّو217ّّبالفصلينّ
لينّعدةّصورّمنّالخطأّجاءتّعلىّسبيلّالحصر.ّوهيّالقصورّوّعدمّاالحتياطّوّصل ّهذينّالفص

ّ.9االهمالّوّعدمّالتنبهّوّعدمّمراعاتّالقانونّوّجهلّماكانتّتلزمّمعرفتهّوّالتغافل
ّمعّبيانّكيفيةّعدمّ ّالقتلّأوّالجرحّعلىّوجهّالخطأ وّعلىّالقاضيّالتثبتّمنّتوفرّأركانّجريمة

ّ ّو ّالذيّتسب ّفيّالحالقّالضررّكّالتغافلاالنتباه ّالطبي ّهو ّالذيّارتكبه ّاثباتّأنّالخطأ ّعليه ما
ّ.10البدنيّأوّالقتل

ّأهمّ ّمن ّالمهني ّالسر ّعلى ّالمحافظة ّأن ّإذ ّالمهني ّللسر ّافشائه ّصورة ّفي ّالطبي  ّتتبع ّيمكن كما
ّتؤكدهّأحكامّالفصلّالثامنّمنّأمرّعددّّهالواجباتّالموكولةّعلىّعاتق رخّفيّالمؤ1155ّوّهوّما

17ّّ ّطبي 1993ّّماي ّكل ّعلى ّ"يتعين ّأنه ّعلى ّنصّصراحة ّالذي ّالطبي  ّبواجبات المتعلق
ّالمحافظةّعلىّالسرّالمهنيّإالّفيّالحاالتّاالستثنائيةّالتيّينصّعليهاّالقانون.

منّالمجلةّالجنائيةّعقاباّضدّكلّطبي ّوّجراح254ّّفيّصورةّخرقهّرت ّالمشرعّصل ّالفصلّوّ
ّالتيّتودعّعندهم.ّسرارألدليينّوّالقوابلّوّاألشخاصّالمؤتمنينّلوّغيرهمّمنّالصي

أنهّ"ّيعاق ّبالحبسّمدةّالّتزيدّعلىّثالثّعلىّمنّقانونّالعقوبات200ّّفيّاألردن:ّنصتّالمادةّ
ّسنواتّكلّمنّكانّبحكمّمهنتهّعلىّعلمّبسرّوّإفشاهّدونّسب ّمشروع".
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ّللمحكمّهذهّوّالّشكّأن ّالطبي ّافشاءّالسرّكلماّالجريمةّعمديةّإذّالّبد ةّمنّاثباتّحصولّتعمد
ّقضتّبادانته.

ّالهدفّمنهّالمحافظةّعلىّمصالحّكلّطرفّتضررّمنّ ّردعيا إنّالمشرعّالتونسيّقدّوضعّنظاما
جراءّاألخطاءّالطبيةّوّفيّنفسّالوقتّحافزاّيجعلّمنّالطبي ّحريصاّكلّالحرصّعلىّأخذّالحيطةّ

ّوّاالنتباهّأثناءّمباشرتهّلمهنته.

 الفقرة الثانية: يف نطاق القوانني اخلاصة.

ّالحرمةّ ّالط ّوّبحماية ّبممارسةّمهنة ّالمتعلقة لقدّسنّالمشرعّالتونسيّجملةّمنّالقوانينّالخاصة
لسنة22ّّالجسديةّللفردّوّجاءتّجلّهذهّالقوانينّناصةّعلىّعقوباتّجائية.ّوّمنّذلكّقانونّعددّ

1991ّّ ّفي ّبأ1991ّمارس25ّّالمؤرخ ّهذاّالمتعلق ّوضع ّقد ّو ّزرعها ّو ّالبشرية ّاألعضاء خذ
ّأحدّ ّزرع ّو ّأخذ ّبعملية ّقيامه ّعند ّالطبي  ّطرف ّمن ّاحترامها ّيج  ّالشروط ّمن ّجملة القانون

 األعضاءّوّمنّهذهّالشروط:
الّوجودّلمقابلّماليّأوّلصفةّمنّصفاتّالتعاملّوّهذاّبقطعّالنظرّعنّإرجاعّالمصاريفّّ-1

ّعملياتّاألخذّو 25ّمؤرخّفي1991ّّلسنة22ّّمنّقانون6ّّالزرع.)الفصلّّالتيّتستلزمها
 المتعلقّبأخذّاألعضاءّالبشريةّوّزرعها(.1991ّمارسّ

ّقصدّّ-2 ّاألموات ّو ّاألحياء ّمن ّالوراثية ّللصفات ّالناقلة ّاالنجا  ّأعضاء ّأخذ منع
 .منّنفسّالقانون(5ّزرعها.)الفصلّ

ّبذلكّضرورةّإجراءّعملياتّأخذّوّزرعّاألعضاءّبالمؤسساتّاالّ-3 ستشفائيةّالمرخصّلها
ّبهاّ ّرخصّالقيام ّالتي ّالقرنيات ّلعملياتّزرع ّبالنسبة ّإال ّالعمومية ّالصحة ّوزير ّمن بقرار

ّ.منّنفسّالقانون(13ّلذلك.)الفصلّّأذونةبالمؤسساتّالصحيةّالخاصةّالم
ةّإلزامّالطبي ّالمسؤولّعنّالقسمّاالستشفائيّأوّنائبهّبإعالمّالشخصّالمتبرعّوّبصوروّّّ-4

ّكتابيةّبالنتائجّالمحتملةّلهذاّالتبرعّمنّالناحيتينّالبدنيةّوّالنفسية.ّ
رضاءّالشخصّالمتبرعّالّعملّعليهّوّالّيعتدّبهّوّالّيقبلّإالّإذاّحصلّهذاّالرضاّوّإنّّ-5

 لدىّرئيسّالمحكمةّاالبتدائيةّأوّنائبه.
حيّأوّميتّقصدّزرعهّّوّبناءّعلىّكلّذلكّفإنّكلّمنّيقدمّمنّاألطباءّعلىّأخذّعضوّمنّشخص

ّمسةّأعوامــامّإلىّخـــنّعــجنّمــاق ّبالسـلشخصّآخرّدونّتوفرّالشروطّالواردةّفيّهذاّالقانونّيع
 .منّنفسّالقانون(16ّوّخطيةّتتراوحّبينّألفّوّألفيّدينار)الفصلّّ

يرّصورّوّفيّغّخالفّألحكامّالفصلينّالخامسّوّالسادسّمنّالقانونّالمذكوركماّيعاق ّالطبي ّالم
ّراوحّبينّألفيّــطيةّتتــوامّوّبخــمسةّأعـىّخـــبالسجنّمنّعامينّإلّمنّالقانونّالجنائي221ّالفصلّ

ّ.11وّخمسةّآالفّدينار
نّأخذّوّزرعّاألعضاءّهوّوسيلةّللقضاءّعلىّالمرضّوّإسعافّالنفسّالبشريةّيج ّاستعمالهاّأإذّ

هّوّإنّلمّيقعّمتالطبي ّفيّمهاّوقعّالعملّبذلكّنجحّطبقاّلألحكامّالقانونيةّوّمبادئّاآلدا ّالطبيةّفإذ
ّ.12ّابتعدّالط ّعنّغايتهّواعتبرّالطبي ّمخالفا

كماّطرحتّوسائلّاالنجا ّاالصطناعيّمشاكلّقانونيةّمنهاّماّيتعلقّبنس ّالمولودّمنهاّمالهّصلةّ
وّمسألةّكراءّالرحمّّبالتبرعّبالنطفةّوّالبويضةّوّأخيراّماّيخصّالمرأةّالظنيّأوّالحملّلفائدةّالغير

مارس22ّّالمؤرخّفي22ّّوّقدّمنعّالمشرعّالتونسيّالتبرعّبالبويضةّوّالنطفةّبمقتضىّالقانونّعددّ
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وّالذيّنصّبالفصلّالخامسّمنهّعلىّأنهّ"يحجرّمطلقاّأخذّأعضاءّاالنجا ّالناقلةّللصفات1991ّّ

ّالوراثيةّمنّاألحياءّوّاألمواتّقصدّزرعها."
48ّنونيّللمساءلةّالجزائيةّللطبي ّيمكنّاالشارةّإلىّقانونّعددّااألساسّالقّوّفيّإطارّحديثناّعن

ّ.وّالمتعلقّبجريمةّامتتاعّالمحضور1966ّجوان3ّّالمؤرخّفيّ
ريمةّاالمتناعّالمحضورّمنّالركنّالماديّإذاّالّبدّمنّإثباتّوّجودّمريضّامتنعّالطبي ّجوّتتكونّّ
ّرّالتيّيمرّبهاّدونّخشيةّخطرّعلىّنفسه.إغاثةّوّمساعدتهّبالرغمّمنّحالةّالخطنّع

ّالجريمةّفهوّيتكونّمنّالعلمّبوجودّخطرّيمرّبهّالمريضّسواءّعلمّبذلكّ ّالركنّالمعنويّلهذه أما
ّفيّ ّو ّشخصّعلىّتلكّالحالة ّمنّطرفّالغيرّبوجود ّإعالمه ّنتيجة ّأو ّمباشرة، ّله ّمشاهدته نتيجة

اّوّلمّيتحولّإليهّلالطالعّعلىّحالتهّوّالقيامّحاجةّملحةّللعالجّالسريعّوّرغمّذلكّلمّيحركّساكن
ّبفحصهّالجراءّماّتتطلبهّحالته.

ّبعدهّمنّاألمرّالمتعلقّبمجلةّواجباتّالطبي ّنصّ  علىّأنّالواج ّاألساسيّّإنّالفصلّالثانيّوّما
ّالمرضىّ ّجميع ّمعالجة ّفعليه ّالنفسّالبشرية ّواحترام ّالحياة ّاحترام ّالظروفّهو ّجميع للطبي ّفي

ّلكلّمريضّفيّحالةّخطرّبنفسّا ّاالسعاقاتّالمتأكدة ّبتقديم ّاالسراع ّبدونّأيّتمييزّمع لضميرّو
ّ.13محدق

المتعلقّبالصحةّالعقليةّو1992ّّأوت3ّّالمؤرخّفي1992ّّلسنة83ّّكماّيمكنّاالشارةّإلىّالقانونّ
ّفيّالمستشفىّبس ّللعقوبّب شروطّااليواء ّالذيّخصصّالبا ّالسادسّمنه اتّاالضطراباتّالعقلية

ّبالفصل38ّّالجزائيةّفقدّجاءّالفصلّ منّالقانونّالمذكورّأنهّ"ّيتعرضّللعقوباتّالمنصوصّعليها
من37ّّمنّالفصل5ّّو4ّّيرتك ّإحدىّالمخالفتينّالمنصوصّعليهاّبالفقرتينّالسابقّالطبي ّالذيّ

ّهذاّالقانون.
ّأنّالفصلّ 37ّّمعّالعلم إلىّسنةّوّبخطيةّقدّنصّعلىّعقوبةّبالسجنّتتراوحّمنّستةّعشرّيوما

ّ.14تتراوحّمنّمائتينّإلىّخمسمائةّدينارأوّبإحدىّهاتينّالعقوبتين
ّاعتبرهاّجريمةّيعاق ّمرتكبها.وّكماّحجرّالمشرعّممارسةّمهنةّالط ّبدونّرخصةّ

ّشروطّممارسةّالط :
ّالصحةّّأوال: ّوزير ّيمنح ّأن ّاستثناء ّيمكن ّأنه ّعلى ّالتونسية ّالجنسية ّذوي ّمن ّالطبي  ّيكون أن
ّموميةّاألطباءّوّأطباءّاألسنانّمنّذويّالجنسيةّاألجنبيةّترخيصاّلممارسةّالمهنةّبصفةّوقتية.الع

ّعلىّشهادةّ:ثانيا ّأو ّفيّط ّاألسنان ّدكتور ّالط ّأو ّفي ّالدكتوراه ّمتحصالّعلىّشهادة ّيكون أن
ّا.محداهمعترفّبمعادلتهاّإل

ّاألسنان.أنّيكونّالطبي ّمرسماّبجدولّعمادةّاألطباءّأوّأطباءّّثالثا:
ّالط ّبدونّرخصةّمنّركنينّالركنّالماديّوّهوّممارسةّشخصّتوّ تكونّجريمةّممارسةّمهنة

ّالحاالتّ ّمن ّغيرها ّأو ّعلل ّأمراضّأو ّمعالجة ّبتشخيصّأو ّذلك ّو ّأسنان ّط  ّو ّالط  لمهنة
ّالسابق ّالقانون ّالسادسّمن ّبالفصل 15ّالمنصوصّعليها ّيقومّ، ّبأنه ّالعلم ّفهو ّالمعنوي ّالركن ّاما و

ّإالّبعدّالحصولّعلىّترخيصّمسبقاّمنّالجهاتّبم ّالقيامّبها باشراتّوّأعمالّطبيةّالّيمكنّقانونا
ّنصّالفصلّ ّلقد ّو ّالط ّبدونّرخصة ّمهنة ّممارسة ّجريمة ّبتوفرّهذينّالركنينّتقوم ّو المختصة

ّ ّفي ّالمؤرخ ّالقانون ّمن ّشرعية1991ّّمارس13ّّالتاسع ّالغير ّتعاق ّالممارسة ّأنه ّالذكر السابق
دينارّأوّبإحدى5000ّّإلى2000ّّشهراّوّبخطيةّمن12ّّإلى6ّّط ّأوّط ّاألسنانّبالسجنّمنّلل

إلى5000ّّشهرّوّبخطيةّمن18ّّإلى12ّّهاتينّالعقوبتينّفقطّوّعندّالعودّيكونّالعقا ّبالسجنّمنّ
ّدينار.15000ّّّّ

                                                 
 لية الجزائية لألطباء، الطاهر المنتصر، المرجع السابق.المسؤو 13 

، المتعلق بالصحة العقلية و شروط اإليواء في المستشفى بسبب 1992أوت 03المؤرخ في  1992لسنة  83من قانون عدد  37من الفصل  5و  4يراجع الفقرة  14 

 اضطرابات عقلية.

 من القانون السابق الذكر. 6يراجع الفصل  15 



   المسؤولية الزجرية للطبيب

 
ّالنصّالقانونيّسواءّالذيّجاءّصل ّاألحكامّالعامةّللمجلةّا أوّصل ّلجنائيةّمنّخاللّعرضّهذا

القوانينّالخاصةّالمتعلقةّبمهنةّالط ّأوّبالحرمةّالجسديةّللفردّنستمدّركنّالشرعيةّفيّإثارةّالتتبعّ
ّالقاعدةّ ّالخاصةتؤكد ّاو ّمنها ّالعامة ّسواء ّالقانونية ّالنصوص ّهذه ّو ّمخالف ّكل ّضد الجزائي

الّبمقتضىّنصّمنّالقانونّسابقّالقانونيةالواردةّبالفصلّاألولّمنّالمجلةّالجنائية"ّالّيعاق ّأحدّإ
ّالوضع"

 الفرع الثاين: صور املسؤولية اجلزائية لطبيب
ّمنّتحققّالقي ّالمسؤوليةّالّبد ّالذيّم ّهوّالخطأ ّاإلختيارّوّسببها ّفضالّعنّاالدراكّوّحرية سببها

ّالخ ّهذا ّأوّغيرّطيصدرّعنّالطبي ّوّيمكنّأنّيأخذ ّأولى( ّ)فقرة ّأنّيكونّقصديا ّصورتينّفإما أ

ّ.دياّ)فقرةّثانية(قص

 دي ـطأ العمـالفقرة األوىل: اخل

هوّانصرافّإرادةّالجانيّإلىّإرتكا ّالجريمةّمعّعلمهّبذلكّأوّتوجيهّإرادتهّإلىّارتكا ّالجريمةّوّ
معّعلمهّبكافةّأركانهاّأوّهوّعلمّبعناصرّالجريمةّوّإرادتهّمتجهةّإلىّتحقيقّهذهّالعناصرّأوّإلىّ

ّ.16قبولها
ّال ّأن ّلنا ّكيتبين ّو ّامتناعا. ّأو ّفعال ّكان ّسواء ّالسلوك ّعلم ّهو ّالعمدي ّداللتهّّلخطأ ّتعطيه واقعة

ّاالجراميةّوّعلمّبالنتيجةّالتيّتترت ّعليهّسواءّكانتّضرراّأوّخطرا.
ّبالغةّالخطورةّ فمثالّالطبي ّالجراحّالذيّالّيتقنّقواعدّفنّالط ّالتجميليّوّيقومّباحداثّأضرارا

ّجسيمّنظراّألنّإرادتهّقدّيّعاهاتّبجسمّالمريضّأوّيتسب ّلهّف ّلخطأ مستديمةّفإنهّيعتبرّمرتكبا
ّيذاءّالغيرّوّهوّيعلمّأنهّغيرّمختصّفيّجراحةّالتجميل.إلانصبتّ

وّمنّالجرائمّالقصديةّفيّمهنةّالط ّنذكرّجريمةّإفشاءّالسرّالمهنيّبحيثّأنّالطبي ّوّفيّغيرّ
ّال ّو ّالقانون ّنصّعليها ّالتي ّالمتعلقةّالحاالتّاالستثنائية ّبعضّاألسرار ّإفشاء ّخاللها ّمن ّمكنه تي

بالمرضىّفإنهّيعتبرّمرتكباّلجريمةّاإلفشاءّإذاّخالفّتلكّاالستثناءاتّوّيتوفرّالركنّالمعنويّلهذهّ
ّالجريمةّبمجردّانصرافّإرادةّالطبي ّإلىّإفشاءّتلكّاألسرارّوّهوّيعلمّأنّالقانونّيمنعّعليهّذلك.

ّإلىّجريمة ّاالشارة ّيمكن ّقصديةّّكما ّهيّجريمة ّالجريمة ّفهذه ّالط ّبدونّرخصة ّمهنة ممارسة
تعتبرّمنّقبيلّالجرحّللمهنةّبدونّحق.ّمنّجروحّأوّعاهاتّّونباعتبارّأنّماّيحدثهّاألطباءّالممارس

ّأوّالقتلّالعمدّطالماّأنهمّيدركونّبأنّالّحقّلهمّفيّالقيامّبذلكّقبلّاستيفاءّشروطّالممارسة.
ةّيعتبرّقدّارتك ّتريمةّاالمتناعّالمحظورّفالطبي ّالذيّيمتنعّعنّممارسةّمهننفسّالشىءّبالنسبةّلج

خطأّعمدياّباعتبارّأنهّعلىّعلمّبوجودّخطرّيمرّبهّالمريضّسواءّعلمّبذلكّنتيجةّمشاهدتهّمباشرةّ
ّريعــالجّالســحةّللعــاجةّملـــأوّنتيجةّإعالمهّمنّطرفّالغيرّلوجودّشخصّعلىّتلكّالحالةّوّفيّح

ّتتطلبهّرغمّذلكّلمّيحركّوّّ ساكناّوّلمّيتحولّإليهّلالطالعّعلىّحالتهّوّالقيامّبفحصهّالجراءّما
ّحالتهّفإنهّالّمحالةّيكونّقدّارتك ّخطأّعمدياّوّبالتاليّيكونّركنّالعمدّمتوفر.

ّأوّ ّعاهاتّمستديمة ّالطبي ّإلىّإحداثّجروحّأو ّاالجراميّوانصرفتّنية ّتوفرّركنّالقصد فكلما
لغةّالخطورةّيكونّمسؤوالّعنّذلكّوّتسلطّعليهالعقوباتّالمنصوصّعليهاّبالقانونّسواءّأضرارّبا

فيّإطارّاألحكامّالعامةّللقانونّالجزائيّأوّصل ّالنصوصّالقانونيةّالخاصة.ّوّلكنّقدّتصدرّعنّ
تكونّالطبي ّأثناءّمباشرتهّالعمالهّأخطاءّأخرىّتكونّنتيجةّعدمّاالحتياطّأوّاإلهمالّوّعدمّانتباهّف

ّغيرّعمدية.أخطاءّّإذنّأخطاؤهّ
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 الفقرة الثانية: األخطاء غري العمدية

ولّماّيقتصرّفيهّالقانونّعلىّالخطأّغيرّالعمديّالذيّيصدرّعنّالطبي ّيمكنّأنّيأخذّمظهرينّاأل
دّوقوعّالفعلّالماديّالمكونّللجريمةّدونّتطل ّإهمالّوّهوّاألمرّالغال ّفيماّيسمىّبالجرائمّمجر

نحوّارتكا ّالفعلّوّأماّاألخرىّفهيّجرائمّاإلهمالّوّفيهاّفالّيشترطّفيهاّإالّتوجيهّاإلرادةّالماديةّ
يريدّالجانيّالفعلّوّالّيرغ ّفيّالنتيجةّوّلكنهّبالرغمّمنّهذاّيتحملّع ءّتصرفهّإذاّلمّيتخذّمنّ

ّجانبهّماّيلزمّمنّالحيطةّلتالفيّتلكّالنتيجة.
علىّجريمتيّالقتلّوّالجرحّعلىّوجهّالخطأ225ّّّو217ّلينّوّقدّنصتّالمجلةّالجنائيةّصل ّالفص

كلماّتسب ّفيّإلحاقّالضررّالبدنيّعنّغيرّقصدّبالغيرّأوّتسب ّفيّهالكهّأثناءّقيامهّبعالجهّنتيجةّ
ّالتنبّالقصورّوّعدم ّماالحتياطّوّاالهمالّوّعدم ّالقـهّوّعدم ّكانتّتلـهلّمـنّوّجـوانيــراعاة زمّـا

ّ.رفتهّوّالتغافلـمع

ّ اإلمهال: (1 ّسلبي ّ"محضّسلوك ّأغفلهو ّباحتياط ّيكمل ّأن ّيتعين ّكان ّإيجابي، ّذلكّّلنشاط مع

وجهّالحذرّعلىّمنّكانّفيّمثلّظروف:ّإذاّبأوّهوّإغفالّالجانيّفيّاتخاذّاحتياط17ّّ"هاتخاذ
 18كانّمنّشأنّهذاّاالجراءّلوّاتخذّأنّيحولّدونّحدوثّالنتيجةّاالجرامية"

عليهّاالمتناعّعنهّفهوّالصورةّالتيّيتخذّشخصّعلىّأمرّكانّيج ّهوّإقدامّالّ:االحتياطعدم  (2

ّالعواق " ّتدبر ّالحذرّو ّبعدم ّفيّنشاطّإيجابيّيتسم ّمظهره ّالخطأ ّالجاني19ّّفيها ّتوقع ّهو أو
 لألخطارّالتيّقدّ

سائلّالوقائيةّبالقدرّالالزمّلدرءّوتترت ّعلىّعملهّوّمضيهّفيهّعلىّالرغمّمنّذلكّدونّأنّيتخذّال
 خطار.هذهّاأل

وّعدمّاالحتياطّيشتركّمعّاالهمالّمنّحيثّأنهّإخاللّبالتزامّمنّالتزاماتّالحيطةّالتيّتستمدّمنّ
 الخبرةّاالنسانيةّالعامة

 ظمةـنّوّاألنــذّالقوانيــورةّعدمّتنفيــصّدــتعوّر:ّــةّوّاألوامــوانينّوّاألنظمـعدمّمراعاتّالق (3
نّلمّيترت ّعليهاّضررّمعينّوّتدخلّفيهاّإيةّحتىّوّوّاألوامرّكافيةّبحدّذاتهاّلقيامّالمسؤولّ (4

 صورةّعدمّتنقيذّجميعّالقواعدّالتنظيميةّبماّفيهاّالتعليمات.
ءّغيرّالعمديةّالتيّيرتكبهاّالطبي ّنذكرّأنهّ"ّيكونّمرتكباّلجنحةّطاوّمنّالتطبيقاتّالقضائيةّلألخّ

ّمل،ــىّمنّالحــلوهرّاألـجّسيدةّفيّاألشالقتلّخطأّلعدمّانتباههّواحتياطهّالطبي ّالذيّكانّيتولىّعال
ّأيةّّ ّيتخذ ّلم ّنزيف، ّإلى ّتؤدي ّأن ّمنها ّيخشى ّدموية ّاضطرابات ّتعاني ّأنها ّعلمه ّمن ّبالرغم و

ّيفحصهاّ ّلم ّحدثّالنزيفّالذيّكانّمتوقعا احتياطاتّمناسبةّأوّاختياراتّذاتّفائدةّعلميةّوّعندما
ّالبو ّالتها ّبالمجاري ّفحدثّلديها ّتامة ّعنهاّبعناية ّنتج ّبداخلها ّتخلفّبعضّاألجزاء ّجراء ّمن لية

20ّإصابتهاّبالتها ّرئويّأدىّإلىّوفاتها"
"وّإذاّكانّالطبي ّبعدّأوّوضعّالجبسّعلىّقدمّالمريضّوّأخذتّهذهّاألخيرةّتصرخّمنّشدةّاأللمّ

ّفإنّالطبي ّلمّيعطّهذهّاآلالمّأيّأه ميةّمنّطوالّاأليامّالتاليةّبشكلّغيرّعادي،ّوّبالرغمّمنّهذا
جانبهّإلىّأنّالحظّبعدّعدةّأيامّأنّالطريقةّالتيّوضعّبهاّالجبسّقدّسببتّشلالّفيّحركةّأعصا ّ

ّالقدمّوّاألوعيةّالدمويةّالتيّتغذيهاّمماّأدىّإلىّحدوثّآالمّالّيمكنّمعالجتهاّإالّبقطعّالقدم.
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   المسؤولية الزجرية للطبيب

 
ّإل ّيرجع ّللقدم ّالمغذية ّالدموية ّإثباتّأنّضعفّاألوعية ّالطبي  ّيحاول ّعبثا ّلدىّو ىّسب ّوراثي

المريضّإذّأنّهذهّالحالةّحتىّلوّإثبتتّلكانتّتحتمّعلىّالطبي ّأنّيراعيهاّجيداّوّيوجهّلهاّاحتياطياّ
ّ.21ّخاصةّلتجن ّالنتائجّالتيّقدّتؤديّإليها"

ّكانتّاألضرارّالحاصلةّ ّإذا "ّ ّأنه ّالتعقي ّالتونسية جاءّفيّقرارّتعقيبيّجزائيّصادرّعنّمحكمة
االهمالّوّعدمّالمراقبةّأنثناءّالمخاضّوّقلةّالتجربةّوّعدمّاالهتداءّفيّالوقتّّللمتضررّتعودّإلى

المناس ّوّبالسرعةّالمطلوبةّلوضعّالمرأةّلمولودهاّفإنّالقضاءّبعدمّسماعّالدعوىّيعدّخرقاّألحكامّ
ّ..22منّالمجلةّالجنائية"225ّالفصلّ

نيّيضفيّعلىّالمساءلةّوّالتتبعّصفةّإذنّإنّإثارةّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّتستوج ّأساسّقانو
رّقصدية.ّيالشرعيةّتجعلّالطبي ّمسؤوالّعنّكلّاألخطاءّالتيّتصدرّعنهّسواءّكانتّقصديةّأوّغ

ّلكنّهذهّالمساءلةّتتطل ّنظاماّمعينّمنّالناحيةّالتطبيقية.

 الفصل الثاني: تطبيق المسؤولية

 الجزائية للطبيب  

ستهّاررّممإثوّتسليطّعقا ّعليهّنتيجةّاألخطاءّالتيّتصدرّعنهّّإنّإثارةّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي 
ّالتتبعّالجزائيّليسّ لمهنتهّيتطل ّتوفرّجملةّمنّالشروطّ)الفرعّاألول(ّوّلكنّفيّالمقابلّفإنّهذا

فرهاّينتفيّالتتبع)الفرعّمطلقّإذّتوجدّحاالتّيعتبرهاّالقانونّمانعاّمنّموانعّالمسؤوليةّالجزائيةّفبتو
ّ.الثاني(

 الفرع األول: شروط تطبيق املسؤولية اجلزائية للطبيب
إنّإثارةّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّيستوج ّتوفرّأركانّهذهّالمسؤوليةّ)الفقرةّاألولى(ّإضافةّإلىّ

ّ.ضرورةّإثباتّأنّاألخطاءّالتيّقامّبهاّالطبي ّتشكلّجرماّفيّحقه)الفقرةّالثانية(

  ئية للطبيبالفقرة األوىل: أركان املسؤولية اجلزا

ّيعبرّعنهّتتكونّمنّ ّما ّيتمثلّالركنّاالولّفيّفعلّأوّامتناعّعنّفعلّوّهو ثالثّأركانّأساسية،
نّالماديّوّيتجسدّفيّالخطأّالذيّيقومّبهّالطبي ّأثناءّممارسةّلمهنتهّوّكناّقدّأشرناّفيّالمبحثّكبالر

تصدرّعنّالطبي ّقدّتكونّءّالتيّالسابقّإلىّهذاّالركنّوّحددناّصورهّوّأشكالهّوّقلناّوّأنّاألخطا
ّبقيةّ ّتحديد ّعلى ّالمجال ّهذا ّفي ّعمدية.لذلكّسوفّنقتصر ّغير ّأخطاء ّتكون ّقد ّكما ّعمدية أخطاء
أركانّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّلذلكّوّنتعرضّفيّمستوىّأولّإلىّالركنّالمعنويّثمّإلىّالركنّ

ّطأّـطّبينّالخــةّالتيّتربـالقةّالسببيــهّبالعــعنعبرّـاّيـوّمـطبي ّوّهـاألخيرّمنّالمسؤوليةّالجزائيةّلل
ّوّالنتيجة.

 الركن المعنوي:  -أ
أوّماّيسمىّبالقصدّالجنائيّسواءّكانّعاماّوّهوّانصرافّإرادةّالجانيّإلىّارتكا ّالجريمةّمعّالعلمّ

ّقانونية.بذلكّأوّخاصاّيتمثلّفيّتوجيهّالفاعلّلإلرادتهّالرتكا ّالجريمةّمعّعلمهّبكافةّأركانهاّال
ّهماّاإلرادةّوّالعلم:وّّوّعناصرهّ
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   المسؤولية الزجرية للطبيب

 
المساسّيج ّأنّتنص ّإرادةّالجانيّعلىّالسلوكّالمكونّللجريمةّأيّيج ّأنّتتوفرّإرادةّ اإلرادة:
ّتتجهّإرادةّالطبي ّإلىّفعلّاإلفشاءّّفمثالّفيّجريمةّإفشاءّسرّيج ّأنّيّيحميهّالقانون.بالحقّالذ

يعلمّالغيرّبالواقعةّالتيّلهاّصفةّالسرية.أيّأنّتتجهّإرادتهّّنىّأنوّإلىّالنتيجةّالتيّتترت ّعليهّبمع
ّإلىّتوفيرّهذاّالعلمّلديه.

ّللسلوكّاالجراميّالّالعلم: ّاالجراميّالّيكفيّأنّيكونّالجانيّمريدا ّوّمريداّذلتحققّالقصد يّأتاه
فهاّمعّاهةّالقترللنتيجةّالتيّحصلتّوّإنماّيج ّأنّيكونّعالماّبأنهّيقترفّجريمةّوّإنّإرادتهّمتج

علمهّبشروطهاّالتيّنصّعليهاّالقانون.ففيّجريمةّإفشاءّالسرّالمهنيّفعنصرّالعلمّيقتضيّأنّيكونّ
هّلمنّلهذاّالسرّطابعاّمهنياّوّأنّمهنتهّهيّاألساسّفيّعأواقعةّصفةّالسرية.ّوّلالطبي ّعالماّبأنّل

لكّإذاّاعتقدّذوّكلقصدّيعدّمنفياّلديه،ّبهذاّالسر،ّفإذاّجهلّالطبي ّأنّالمرضّليسّسرا،ّفأذاعه،ّفإنّا
ةّأوّأنّالمريضّرضيّبإباحةّالسرّأمامّزوجته،ّفإنّالقصدّينتفيّفيّهذهّتأنّهذاّالسرّالّيتعلقّبمهن

الحاالتّالنعدامّعنصرّالعلم.ّوّإنّالجهلّأوّالغلطّالذيّينفيّالقصدّهوّالمنص ّعلىّالوقائعّأوّعلىّ
.وّإثارةّالمسؤولية23ّجنائيالّيجوزّألحدّأنّيحتجّبجهلهّللقانونّالالتكييفّالقانونيّغيرّالجنائي،ّإذّ

ّالجزائيةّللطبي ّتشترطّأيضاّتوفرّركنّالعالقةّالسببيةّبينّالخطأّوّالضرر.

 العالقة السببية  -ب
ّبينّ ّمباشرة ّالطبي ّبلّالّبدّمنّوجودّعالقة ّوقوعّالضررّللمريضّوّثبوتّخطأ الّيكفيّمجرد

ّ ّالحاصل ّالضرر ّو ّهذهّالخطأ ّأركان ّمن ّثالث ّكركن ّالسببية ّبركن ّيعرف ّما ّهذا ّو للمريض
ّالمسؤولية.

ّهذهّ ّمن ّو ّمعينة ّالماديّحدوثّنتيجة ّيتطل ّركنها ّالتي ّالجرائم ّفي ّالسببية ّعالقة ّأهمية ّتبرز و
ّالجرائمّجريمتاّالقتلّوّاالصابةّبجروحّففيّهاتينّالجريمتينّالّبدّمنّوقوعّخطأّمنّجان ّالطبي 

فيّموتّالمريضّوّإصابتهّبأيّنوعّمنّأنواعّاإليذاء،ّوّلكنّالّتكتملّعناصرّالجريمة،ّيكونّسبباّ
ّتثبتّالعالقةّالسببية،ّبينّالخطأّوّذلكّالموتّأوّتلكّاإلصابةّأوّاإليذاء.إذاّلمّ

وّلكنّالصعوبةّتتجلىّكماّأشرناّسابقاّإذاّماّتدخلتّأسبا ّأخرىّإلىّجان ّخطأّالطبي ّفيّإحداثّ
ّالقانون.ّفاالتجاهّالغال ّفيّالقضاءّالفرنسيّيرىّأنّمعيارّالعالقةّالسببيةّالنتيجةّال تيّيعاق ّعليها

"أيّأنّعالقةّالسببيةّالّتعدّمتوافرةّبينّالفعلّوّالنتيجةّإالّإذاّكانّفيّاستطاعةّّهوّاستطاعةّالتوقع
تهّذلك،ّأيّالنتيجةّكانتّاستطاعّأنّيتوقعّهذهّالنتيجة.أماّإذاّلمّيكنّفيّ–وقتّإتيانهّفعلهّّ–الجانيّ

ّوّكانّلهّ ّعواملها ّكانّأحد ّثبتّأنه ّلو ّو ّالنتيجة، ّبينّالفعلّو ّسببية ّفالّتعتبرّعالقة غيرّمتوقعة
ّ.24ّإسهاماّفيّإحداثها

ّعالقةّ ّجود ّو ّالطبي ّضرورة ّالتيّيقترفها ّالجرائم ّالوطنيّيشترطّالمشرعّفيّكل ّفيّتشريعنا و
ّحقّللمريضّأوّألقاربه.بينّالخطأّوّالضررّاالّمباشرةّسببية

ّأثبتّأنّسب ّالضررّالّيرجعّلهّبصفةّ ّإذا وّبالتاليّفإنّالطبي ّالّيمكنّأنّيكونّمسؤوالّجنائيا
.ّوّهذهّشخصيةّوّإنماّيعودّإلىّأسبا ّأخرىّكالسب ّاألجنبيّأوّالقوةّالقاهرةّأوّفعلّالمريضّنفسه

ّبموانعّالمسؤوليةّالخاصةّبالطبي .ّموضوعّحديثناّفيّالفرعّالقادمّالمتعلقّا ّسوفّتكونّباألس
وّاثباتّالعالقةّالسببيةّّالجزائيةّبلّالّبدمنّإثباتّخطأّالطبي ّمسؤوليةّالطبي ّوّلكنّالّيكفيّإثارة

 هذاّالخطأّوّالنتيجةّالحاصلةّللمريض.ّبين

 الفقرة الثانية: إثبات خطأ الطبيب و دور احملكمة يف تقدير املسؤولية
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   المسؤولية الزجرية للطبيب

 
عنّاألفعالّوّاألخطاءّالصادرةّعنهّأثناءّمباشرتهّلمهنتهّأمرّالطبي ّجزائياّّنّتقديرّمدىّمسؤوليةإ

اءّيمكنّأنّترتقيّإلىّطموكولّللقاضيّالذيّعليهّتقديرّخطورةّوّجسامةّهذهّاألفعال.ّفليسّكلّاالخ
جزائياّمنّاألمورّّفعلّإجراميّيستحقّتسليطّعقا ّردعيّسال ّللحريةّوّبالتاليّفإنّمؤاخذةّالطبي 

ّائقّــةّوّالوثـعّاألدلـعملّعلىّجمـدقةّوّالـ ّبالــزائيّمطالــيّالجــذلكّفإنّالقاضـةّلعقدةّوّالصعبالم
ّوّالشهاداتّوّالقرائنّالقويةّالثباتّإدانةّالطبي ّالمخطئ.

وّالّشكّأنّالقاضيّالجزائيّالّيقضيّباإلدانةّإالّعندّاليقينّبثبوتّأركانّالمسؤوليةّالجزائيةّهذاّ
ّا ّعكس ّتحملّعلى ّفكرة ّالمفترضّأو ّللخطأ ّبالتعويضّاستنادا ّيحكم ّأن ّله ّفيمكن ّالمدني لقاضي

ّالمخاطرّحرصاّعلىّمصلحةّالضرر.
وّللقاضيّالجزائيّدورّفعالّفيّتكوينّوسائلّاالثباتّواعتمادّكلّالطرقّمنّأجلّالتوصلّإلىّإدانةّ

ّضرارّالحاصلةّللمريض.الطبي ّالمخطئّوّيلتجأّفيّأغل ّاألحيانّإلىّأهلّالخبرةّلتقديرّاأل
الطبي ّوّثبوتّالعالقةّالسببيةّبينّالحالةّالتيّأصبحّعليهاّالمريضّوّخطأّّوّبمجرد"ّتأكدّمنّخطأّ

عقاباّوّيكونّلهذاّالحكمّحجيةّعلىّالقاضيّالمدنيّوّكذلكّعلىّالجهةّّالطبي ّيسلطّالقاضيّالجزائي
ّالحكمّعلىّالتتبعاتّالتأديبية.ّهذاّتأثيرّالمختصةّفيّتأدي ّاألطباء،ّوّسوفّنتطرقّإلى

إنّالحكمّالجزائيّالباتّيجوزّاالحتجاجّبهّأمامّالجهةّالمختصةّفيّتأدي ّاألطباء.فتتقيدّسلطةّالتأدي ّ
بالحكمّالجزائيّمنّحيثّالفعلّالمكونّلألساسّالمستركّللدعوتينّالجزائيةّوّالتأديبية.ّوّفيّالوصفّ

 .ّوّمنّثمّفإنهّيمتنعّعلىّالجهاتّالتأديبيةّإعادةّبحثها.ّوّيجوزّالقانونيّلهذاّالفعل.ّوّفيّإدانةّالطبي
اءّالوجودّالماديّللوقائعّالمنسوبةّإليه،ّفالحجيةّبالحكمّالجزائيّالصادرّببراءةّالطبي ّاستناداّإلىّانت

ّس ّإليهّذاتّالفعلّلتزيدّعليهّالعقا .تنفالّيجوزّللسلطةّالتأديبيةّأنّتعودّوّ
ّالحكموّلكنّرغمّهذهّالحجي ،ّالجزائيّةّفإنّالجهاتّالتأديبيةّالمختصةّالّتتقيدّفيّكلّالحاالتّبهذا

ّ ّأركانّالجريمة ّأحد ّالنعدام ّالجزائيّبالبراءة ّصدرّالحكم ّكانتّكفإذا ّإذا ّأو تخلفّالركنّالمعنوي،
لجزائيّاألفعالّالتيّاقترفهاّالطبي ّالّتشكلّجريمةّإالّأنهاّتعدّمخالفةّتستحقّالتأدي .ّكماّأنّالحكمّا

ّ ّبالبراءة ّالحكمّالصادر ّأو ّاالتهام. ّالشكّفي ّأو ّاألدلة ّكفاية ّعدم ّاالجراءاتّأو ّعلىّبطالن المبنية
الصادرّباالدانةّمعّوقفّالتنفيذّأوّصدورّعفوّشاملّعنّالعقوبةّأوّالجريمة.فإنّمجلسّالتأدي ّفيّ

ّ ّوّكلّالحاالتّالّيتقيد ّالجزائيّوّيمكنهّمساءلةّالطبي ّتأديبا ّالتأديبيةّبالحكم ّذلكّأنّالجريمة مرد
ّ.25تختلفّفيّطبيعتهاّوّأركانهاّعنّالجريمةّالجنائية

لكنّهلّأنّالطبي ّيكونّمسؤوالّجزائياّفيّكلّاألحوالّوّهلّأنّمساءلتهّتكونّمطلقةّوّهلّهناكّ
ّموانعّيمكنّأنّتثارّفيّخصوصّتتبعّالطبي ّوّتسليطّالعقوبةّعليه؟

ّالطبي ّب ّالمشرعّفيّبعضّإنّالمتأملّفيّمسؤولية ّأقرها ّبالحظّأنّهناكّأسبا ّإباحة صفةّعامة
ّالجرائمّيتمتعّبموجبهاّالطبي ّمنّالتفصيّمنّالمسؤولية.

ّفماهيّالموانعّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ؟

    الفرع الثاين: موانع املسؤولية اجلزائية للطبيب
 ّعليهّحدوثّالضررّللمريضّوّهذاّالجزائيةّللطبي ّإذاّكانّهناكّسب ّأجنبيّترتّتنتفيّالمسؤولية

ّالسب ّقدّيكونّحادثّفجئيّأوّقوةّقاهرةّأوّخطأّالمريضّأوّالغير.
ّعلىّدراسةّ ّالجزءّالمتعلقّبموانعّالمسؤوايةّالجزائيةّللطبي ّسوفّنركزّتحليلنا ّفيّهذا لذلكّفإننا

ّعقوباتّجزائية ّالمشرع ّرت ّعليها ّخصوصيتها ّلها ّالطبي  ّبعمل ّتتعلق ّهامة ّصورةّّجريمة في
ّوقوعها.
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منّالمجلةّالجنائيةّالذيّحدد254ّّوّهذهّالجريمةّتتعلقّبإفشاءّالسرّالمهنيّالمنصوصّعليهاّبالفصلّ

ّلمصلحةّ ّمقررة ّسواء ّالجريمة ّبهذه ّمتعلقة ّفإنّهناكّأسبا ّإباحة ّهذا ّالمقابل ّفي ّلكن ّو عقوبتها.
ّثانية(األشخاصّ)الفقرةّاألولى(ّأوّمقررةّللمصلحةّالعامةّ)الفقرةّال

 أسباب اإلابحة املقررة ملصلحة األشخاصالفقرة األوىل: 

اإلباحةّالمقررةّلمصلحةّاألشخاصّنذكر:ّنظريةّسبا ّالتيّيمكنّاعتمادهاّكسب ّمنّأاألسبا ّمنّ
ّوّهيّأسبا ّقضائية.26ّّالضرورة،ّحقّالدفاعّأمامّالمحاكمّوّرضاّصاح ّالسر

 نظرية الضرورة –أ  
ونّمنّنطاقّالسريةّوّأجبرّفيهاّالطبي ّعلىّالتبليغّعنهاّالعتباراتّتتعلقّهناكّحاالتّأخرجهاّالقان

بالصحةّالعامةّأوّباألشخاصّأنفسهمّمنّذلكّالتبليغّعنّاألمراضّالساريةّوّالمعديةّوّالتبليغّعلىّ
ّالمواليدّوّالوفيات.

ة(ّيكونّمنّحقّبخصوصّالتبليغّعنّاألمراضّالساريةّوّالمعديةّوفقاّلهذاّالمعيارّ)المصلحةّالعام
الطبي ّأنّيفشيّلأل ّسرّمرضّابنهّعندماّيكونّمنّالضروريّأنّيعرفّحالتهّالصحية.ّكماّيكونّ

ّالمريضّبحقيقةّمرضّزوجهاّالمصا ّبمرضّمعدّتجنباّإلصابتهاّبه.ّةلهّالحقّفيّأنّيخبرّزوج
ّ ّحاالتّالوالدات ّعن ّالتبليغ ّأيضا ّنذكر ّحاالتّالضرورة ّمن ّالوفياتّو ّفيو ّخاصة ّيتعلقّّو ما

ّيذكرّمنّالمجلةّالجنائيةّالتونسيةّفيّفقرتهّالثانية254ّباإلجهاضّالذيّيتمّلغيرّدواعّطبيةّفالفصلّ
ّبإسقاطّالجنينّ ّملزمينّبالوشاية ّبدونّأنّيكونوا ّفإنّاألشخاصّالمذكورينّأعاله ّوّمعّهذا أنّ"...

ّعليهّبمناسبةّمباشرةّصناعتهمّالّيك ّذكرّالذيّيرونّفيهّجنايةّوّاطلعوا ونونّهدفاّعندّالوشايةّبما
للعقوباتّالمنصوصّعليهاّبالفقرةّالسابقةّوّعندماّيقعّاستدعاؤهمّلدىّالعدليةّفيّنازلةّإسقاطّجنينّ

ّة"بفإنهمّباقونّفيّأداءّشهادتهمّبدونّأنّيكونواّعرضةّأليّعقو

 حق الطبيب في كشف السر للدفـاع عن نفسه أمام المحاكم  –ب  
لفرنسيّإلىّتقريرّحقّالطبي ّفيّالدفاعّعنّنفسهّعندماّيتهمّبارتكا ّجريمةّذه ّالفقهّوّالقضاءّا

ّخ ّالتعديّعلىّاألخالقّأو ّاالغتصا ّأو ّكاالجهاضّأو ّأنّطجنائية ّالمتفقّعليه ّفمن ّفيّالعالج. أ
،ّوّيكونّمنّحقهّفيّسبيلّالدفاعّعنّنفسهّأنّيكشفّعنّالطبي ّالّيلتزمّبكتمانّالسرّفيّهذهّالحالة

ّالتيّمنّشأنهاّتبرئته.العناصرّ
اّيتعلقّ وّلكنّحقّالطبي ّفيّاإلفشاءّمقيدّفيّالدفاعّوّفيّخارجّهذهّالحالةّالّيجوزّلهّأنّيفشيّسر 
بعملهّكماّالّيكونّالكشفّعنّالسرّإالّأمامّالقضاءّكيّيبرئّنفسهّمماّنس ّإليهّمنّاتهامّوّمنّثمّالّ

ّ.27يجوزّلهّالكشفّعنّالسرّفيّالصحف

ّرضا صاحب الحق –ج  

ّفيّالفقهّالجزائيّأنّرضاءّالمجنيّعليهّالّيمحوّالصفةّغيرّالمشروعةّ منّالمبادئّالمستقرّعليها
عنّالفعل،ّذلكّأنّالقوانينّالجزائيةّتتعلقّبالنظامّالعام،ّكماّأنّالسلطةّفيّالعقا ّمنّحقّالمجتمعّوّ

كابها،ّأماّفيّالجرائمّلتيّيكونّحقّمنّثمّالّيمكنّللفردّأنّيعفىّالشخصّمنّالعقا ّعنّجريمةّارت
العقا ّنتيجةّالمعتدىّعليهّهوّحقّالفرد،ّفالّعقا ّعليهّإذاّرضىّصاحبهّباالعتداءّوّيكونّعدمّ

ّلتخلفّالركنّالشرعي.
ّعلىّأنهّيشترطّفيّالرضاّكيّيعدّسبباّمنّأسبابإباحةّالسرّالمهنيّمجموعةّمنّالشروطّهي:

 صدورّالرضاّمنّصاح ّالسر:
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ّينتج ّفيّّال ّالمصلحة ّصاح  ّأو ّنفسه ّالسر ّصاح  ّعن ّصادرا ّكان ّإذا ّإال ّالقانوني ّأثره الرضا

ّأمرّضروريّوّيعدّإفشاءّللسرّ ّكانّالسرّيتعلقّبمجموعةّأشخاصّفرضاهمّجميعا ّإذا ّأما متمانه،
ّالسرّحقّشخصيّ ّالمريضّإلذاعة ّاآلخرين."وّرضا ّبنوعّالمرضّدونّرضا ّشهادة ّأحدهم تسليم

 .28ّتقلّبوفاتهّوّالّيحقّللطبي ّأنّيذيعّسراّاعتماداّإلىّتصريحّالورثة"قاصرّعليهّفالّين
 أنّيكونّالرضاّصحيحاّوّصادراّعنّبينة:

وّيرادّبهذاّالشرطّأنّيكونّصاح ّالسرّكاملّاألهليةّمدركاّوّمميزا.ّأماّإذاّكانّصادراّعنّمجنونّ
ّال.ّــسّالّالمـىّالنفـنّلهّواليةّعلأوّصغيرّغيرّمميزّففيّهذهّالحالةّالّيعتدّبهّإنماّيج ّصدورهّمم

علىّبينةّبموضوعّالسرّأيّأنّيكونّعلىّبصيرةّبالمعلوماتّالتيّيأذنّبإفشائهاّوّخاصةّوّأنّيكونّ
 المعلوماتّالطبية.

هذاّيعنيّقبلّحدوثّفعلّاالفشاءّوّأنّيستمرّحتىّّأنّيكونّرضاّصاح ّالسرّقائماّوقتّاإلفشاء:
 ينتجّأثرهّفيّنفيّالصفةّالغيرّالمشروعةّعنّالفعل.ّتمامه،ّأوّيكونّمعاصراّلهّكي

 الفقرة الثانية: أسباب اإلابحة املقررة للمصلحة العامة
هذهّاألسبا ّأجازتّلألطباءّإمكانيةّإفشاءّسرّلمهنةّوّذلكّتحقيقاّللمصلحةّالعامةّوّيتجلىّذلكّسواءّ

ّ.إفشاءّالسرّألغراضّالبحثّالعلميّفيّالتبليغّعنّالجرائمّأوّاإلدالءّبالشهادةّأمامّالقضاءّأوّكان

 التبليغ عن الجرائم  –أ  
تشترطّقوانينّالعقوباتّواج ّاإلخبارّعنّاالعتداءاتّالتيّتقعّعلىّاألشخاص.ّوّيشملّهذاّالواج ّ

ّاألطباءّبحكمّماّيطلعونّعليهّأثناءّقيامهمّبأداءّأعمالهم.
شخاصّوّوقفّالمعتدينّعندّحدهمّفالمصلحةّالعامةّتقتضيّالكشفّعنّالجرائمّالتيّترتك ّضدّاأل

ّالعدالة.ّعلىّاألسرارّالخاصةّباألفرادّوّبالتاليّيقعّعلىّ وّتغلي ّاالعتباراتّالعامةّوّحسنّسيرة
ّأثناءّممارسةّلمهنتهّأوّسببها.ّوّإنّإخاللهّ كاهلّالطبي ّواج ّالتبليغّعنّالجرائمّإلذاّهوّعلمّبها

ّ.ذلكبهذاّاإللتزامّيرت ّمسؤوليتهّالجزائيةّعنّ

 أداء الشهادة أمام القضاء  –ب  
ّالتيّيج ّأنّتتقدمّعلىّالمصلحةّالخاصةّ ّالعامة إنّإفشاءّالسرّفيّبعضّالحاالتّتمليهّالمصلحة
للمريضّوّهوّماّذه ّإليهّاألستاذّاسماعيلّالعياريّفيّالمحاضرةّالتيّألقاهاّبمناسبةّاأليامّالطبيةّ

تحتّعنوانّالسرّالمهني1993ّّأكتوبر18ّّو17ّّةّيوميّالتيّنظمتهاّالجمعيةّالتونسيةّللعلومّالطبي
ّإلىّ ّفيها ّالطبي ّانتهىّ ّأنّوّمسؤولية ّإذ ّللتشريع، ّعاطفيا ّبالسرّالمطلقّتفسيرا ّتمسكّاالطباء أن 

المشرعّالتونسيّقدّعدلّعنّتلكّالفكرةّاعتماداّعلىّماّنصتّعليهّبمجلةّاالجراءاتّالجزائية،ّلماّ
ّ.29شهادةّمتىّدعيّإبىّذلكّكلّشخصّلل61ّأوجبتّبالفصلّ

ّوّالطبي ّيمكنّأنّيدليّبشهادتهّأمامّالقضاءّبصفتهّطبيباّمعالجاّأوّبصفتهّطبيباّخبيرا.
ّفإنّ ّالقانون، ّاستثناها ّالحاالتّالتي ّغير ّالطبي ّفي ّإفشاه ّعلىّسر ّبنتّحكمها ّإذا ّالمحكمة ّإن و

امّالقضاءّواج ّعلىّكلّشخصّخدمةّحكمهاّباطلّألنهّبنيّعلىّأمرّممنوعّقانونا.ّوّأداءّالشهادةّأم
للعدالةّوّإحقاقاّللحقّوقدّانفردّاألستاذّغاروّبرأيّجاءّفيهّ"ّأنّاألمرّيج ّأنّيتركّللطبي ّفيباحّلهّ
إفشاءّالسرّأوّكتمانهّحس ّالظروفّوّحس ّمقتضياتّالدعوى،ّوّلهّفيّهذاأنّيجي ّأوّيمتنعّعنّ

ّ.30ّاإلجابةّعلىّأيّسؤالّتلقيهّعليهّالمحكمة"
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ّبالنسبةّللطبي ّالخبيرّالذيّتنتدبهّالسلطةّالقضائيةّلإلجراءّاالختبارّفهوّملزمّبقولّالحقيقةّأمامّ أما
المحكمة،ّوّقدّاعتبرّالقضاءّالفرنسيّتطبيقاّلذلكّ"ّبأنهّالّيمكنّرفعّدعوىّعلىّخبيرّبسب ّمخالفتهّ

قريرّإلىّالمحكمةّذتتهاّ"ّمنّم.م.فّماّدامّيعملّفيّحدودّاختصاصهّوّشرطّأنّيقدمّالت378ّللمادةّ
وّكانتّالمحكمةّقدّعينتّطبيباّخبيراّلفحصّالحالةّالنفسيةّوّالصحيةّللشخصّوّقدمّتقريراّللمحكمةّ
متضمناّبعضّاألسرارّالتيّحصلّعليهاّبمقتضىّوظيفتهّنتيجةّفحصهّوّأضافتّالمحكمةّأنّالطبي ّ

ّكلّالمعلوماتّا ّبأنّيقدم ّملزم ّوكيالّعنّالعدالة ّبوصفه ّإالّأنّالمعلوماتّاألخرىّهنا لتيّالحظها
ّ.31لاللتزاماتّبالسريةالخارجةّعنّحدودّتنفيذّوكالتهّتظلّخاضعةّ

 إفشاء السر ألغراض البحث العلمي  -ج  
يمكنّللطبي ّسواءّكانّيعملّبصفةّمنفردةّأوّفيّإطارّفريقّبحثّالقيامّباستسقاءّأوّبدراسةّعلميةّ

 وقعّأنّتعودّعلىّالمجتمعّبالخير.عنّحالةّطبيةّمعينةّلهاّنتائجّمنّالمت
ّللبحثّ ّالمركزية ّرئيسّاللجنة "ّ ّموافقة ّببحثّعلميّقبالّأخذ ّالقيام ّمثالّالّيجوز لكنّفيّبريطانيا

ّ.تهالعلميّالتابعّللجمعيةّالطبيةّالبريطانيةّ"ّكماّالّيجوزّنشرّنتائجّهذهّاألبحاثّإالّبعدّأخذّموافق
ّكان ّكلما ّتنتفي ّالمسؤولية ّهذه ّفإن ّالسب ّّإذن ّهذا ّو ّالطبي  ّإرادة ّعن ّخارج ّأجنبي ّسب  هناك

األجنبيّكماّأشرناّيمكنّأنّيكونّقوةّقاهرةّأوّأمرّطارئّأوّفعلّالغيرّأوّفعلّالمريضّنفسهّوّهذه،ّ
ّأسبا ّمشتركةّفيّكلّالجرائمّالتيّيمكنّأنّيرتكبهاّالطبي .

ّاصّـلحةّاألشخـررةّلمصـةّمقـا ّإباحـاكّأسبـإنّهنـهنيّفـرّالمـوّلكنّفيّماّيتعلقّبجريمةّإفشاءّالس
فشاءّتحقيقاّللمصلحةّالعامةّوّيترت ّعنّذلكّوّللمصلحةّالعامةّوّهيّتشتركّفيّأنهاّتبيحّفعلّاإل

نفيّالخطأّعنّالفعل،ّذلكّأنّالفعلّالمرتك ّيعدّمسروعاّطالماّلمّيصحبهّخطأّأوّتجردّمنهّبسب ّ
ّاإلباحة.
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يبيةّفيّالحقّالمخولّللهيئاتّالتأديبيةّللنظرّفيّأمرّاألطباءّعندّارتكابهمّألخطاءّتتمثلّالمؤاخذةّالتأد
ّخاللهمّبواجباتهم.ّفهيّتترت ّكجزاءّتأديبيّ.إمهنيةّأوّعندّ

ّ.فماهيّالطبيعةّالقانونيةّلهذهّالمساءلةّالتأديبيةّ)الفصلّاألول(ّوّماهوّنضامهاّالقانوني)الفصلّالثاني(

 القـانونية  الفصل األول: الطبيعة
 للمساءلة التأديبية للطبيب 

ّتحقيقّهذهّ ّالط ّو ّفيّإطارّمهنة ّإحدىّاالهتماماتّاألساسية ّاألطباء ّعلىّكرامة تتمثلّالمحافظة
الغايةّيفترضّنظاماّوّمجموعةّمنّالقواعدّالتيّتنظمّسلوكّطبي ّفيّحياتهّالمهنية،ّكماّتفترضّإلىّ

ّقا ّمتناسقا ّو ّقويا ّأدبيا ّتنظيما ّذلك ّطبي ّمخلّجان  ّكل ّتجاه ّالتأديبية ّالمسؤولية ّتطبيق ّعلى درا
ّبواجباتهّبصفةّفعلية.

ّوّذلكّيفترضّتحديدّنطاقّهذهّالمساءلةّ)الفرعّاألول(ّوّضبطّأسسهاّ)الفرعّالثاني(.

 الفرع األول: نطاق املؤاخذة التأديبية للطبيب
ّمهنية ّللطبي ّتهدفّإلىّتسليطّعقوبة ّالتأديبية علىّفعلّيمكنّأنّيمثلّأيضاّّإنّتطبيقّالمسؤولية

ّلع ّإلىقموضوعا ّتسند ّالتويضّوّإنما ّأوّمدنية.فهيّالّتتطابقّمعّفكرة ّجزائية ّتمثلّّوبة أنّالمهنة
ّمتمت ّيج ّعليهّأنّيدافعّعنّنفسهّوّعنّعمجمةعةّاجتماعية ّوّالذيّبها ّقانونيّخاصّبها ةّبنظام

 .32نظامهّالداخلي
الخطأّالتأديبيّ)الفقرةّاألولى(ّكماّيتطل ّأيضاّتحديدّمختلفّّفتطبقّالمسؤوليةّالتأديبيةّيتطل ّمفهوم

ّ.التصوراتّالمتعلقةّبالمسؤوليةّالتأديبيةّللطبي ّ)الفقرةّالثانية(

 الفقرة األوىل: مفهوم اخلطأ التأدييب

فيّهذاّاإلطارّفإنّالهيأةّالمختصةّفيّتأدي ّاألطباءّعندماّتسلطّعقوبةّتأديبيةّعلىّكلّطبي ّارتك ّ
33ّفيّالقانونّالمنشأّلهيئةّاألطباءّناحيةّّاعدّموجودةّمنومدّعلىّقتمهنياّأثناءّعملهّأوّخارجهّتعخطأّ

ّالقطاع ّهذا ّتحكم ّالتي ّباألخالقياتّالطبية ّالمتعلقة ّعلىّاألحكام ّثانية ّناحية ّمن ّالقواعد34ّّو ّهذه و
ّتأديبيةّالمالئمةّله.المتضمنةّفيّمصادرّالقانونّالتأديبيّتعرفّالخطأّالمهنيّوّتحددّالعقوباتّال

ّمقتضبةّصل ّ ّمهنتيّالط ّوّط ّاألسنانّيكتفيّبالتنصيصّبطريقة ّالمتعلقّبممارسة ّالقانون إن
ّمنهّعلىّأنّمهمةّكلّعمادةّتتمثلّفي:"11ّالفصلّ

ّالمهنةّ  (1 ّلممارسة ّاالخالصّالالزمة ّو ّالنزاهة ّو ّاألخالق ّمبادئ ّعلى ّالمحافظة ّعلى السهر
ّو ّأّالمعينة ّكل ّاحترام ّبمعلى ّخاصة ّالمنصوصّعليها ّالمهنية ّللواجبات ّنظامّجعضائها لة
 الواجبات.

 ّتوليّالدفاعّعنّشرفّالمهنةّوّاستقالليتها...." (2
ّرضىّـجاهّالمـسهّوّتـاهّنفــباتهّتجـزامهّبواجـمّالتدـوّبالتاليّفأنّعدمّاحترلمّالطبي ّلهذهّالمبادئّوّع
ّلخطأّمهنيّوّيجوزّمعاقبتهّتأديبيا.وّتجاهّالمهنةّبصفةّعامةّيكونّمخالفاّوّمرتكباّ
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تناهيّلىّسبيلّالحصر.ّذلكّأنّالتنوعّالالمالمذكورّوردتّع11ّوّهذهّالمخالفاتّالواردةّبالفصلّ

ّالتأدي ّ ّمجلس ّهيئة ّفي ّالمتجسد ّالتأديبي ّللقضاء ّيبقى ّلذلك ّتدوينها ّيمكن ّال ّالتأديبية للمخالفات
ّمرتك ّهوّمنّقبيلّالخطأّالتأديبيّأمّال.الصالحياتّفيّتحديدّوّتقريرّواعتبارّالفعلّال

ّالخاصةّلكلّمهنيّوّثانياّ ّالحياة ّأوالّتشملّاألخطاءّالتيّتهم ّإلىّنوعين: وّاألخطاءّالمهنيةّتنقسم
ّالمه ّممارسة ّتهم ّالتي ّناألخطاء ّتعريفّالعميد ّمن ّمستوحى ّالتقسيم ّهذا ّو الذيBONNARDّّة

ّمن ّفعل ّكل ّفي ّيتمثل ّالتأديبي ّ"الخطأ ّأن ّمباشرّّيعتبر ّغير ّأو ّإخالالمباشرا ّيحدث ّأن شأنه
ّ.35بالوظيفة"

 األخطاء التي تهم الحياة الخاصة لكل مهني:   -أ
إنّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّيفترضّعلىّكلّطبي ّاحترامّأخالقياتّالمهنةّوّيمنعّعليهّكلّفعلّ

ّوّالنزاهةّ.ّمخالفّللشرف
ّينصّالفصلّ 22ّّكما ّلألخالقياتّالطبيةّعلىّأنه1993ّّلسنة1155ّّّ–93ّمنّأمرّعدد المنظم

ّ"يمنعّعلىّكلّطبي ّجميعّالممارساتّالخاصةّالتيّقدّتسئّإلىّشرفّالمهنة".
الط ّّمعّمنّنفسّاألمرّأنه"يمنعّعلىّكلّطبي ّأنّيمارسّفيّنفسّالوقت15ّكماّيضيفّالفصلّ

ّمهنةّأخرىّغيرّمتالئمةّمعّكرامةّالمهنة".
أدي ّفيّإطارّعملهّمنّتكييفّاألفعالّالمتنوعةّوّتجريمهاّحس ّالعباراتّالواسعةّتمكنّمجلسّالت

ّللمبادئّالعامةّّتأثيرها ّوّمخالفا ّارتك ّطبي ّفعلّمخلّبأخالقياتّالمهنة ّفكلما علىّشرفّالمهنة.
ّبالتاليّتجوزّمؤاخذتهّ ّو ّنظرمجلسّالتأدي ّمخالفا ّالعملّالطبيّيعتبرّمنّجهة ّممارسة التيّتحكم

ّتأديبيا.

 التي تهم ممارسة المهنة:  األخطاء   -ب
ّاخاللّ ّفيها ّطبي ّو ّهيّكلّالمخالفاتّالتيّيمكنّأنّيرتكبها ّالمهنة ّممارسة ّالتيّتهم إنّاألخطاء
ّبواجباتهّالتيّيفرضهاّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّالتيّتقرهاّاألعرافّالمهنية.وّهذهّالواجباتّهي:

احترامّزمالئهّوّاحترامّمساعديهّفيّّفيّالعملّإذّيج ّعلىّكلّطبي ّواجباتّإزاءّزمالئهّ -
 العمل.

ّالحرفاءّّ - ّعن ّالبحث ّعدم ّمثال ّعمال ّممارسة ّفي ّشرعية ّغير ّطرق ّالطبي  ّاعتماد عدم
 سائلّاالشهارية.وبال

 .عدمّإفشاءّالسرّالمهنيّإذّيج ّعليهّاحترامّأسرارّالمرضىّوّطرقّالعالجّالخاصةّ -

 التأديبية للطبيبالفقرة الثانية: التصورات املختلفة للمسؤولية 

ّالمجلسّ ّالوطنيّوّهو ّعلىّالصعيد ّعلىّقضاءّموحد ّالتأديبية ّآلياتّالمسؤولية ّترتكز فيّبريطانيا
إليهمّجراحيّأسنانّمنتمينّإلىّجدولّأطباءّعضوّيضاف38ّّالعامّالطبيّوّهوّمجلسّيتكونّمنّ

ّ.مّأساساّبمسكّالجدولّالطبيّتاألسنان.ّوّيه
الجدولّالطبيّمنّأجلّارتكابهّلخطأّمهنيّيمكنهّمواصلةّمهنةّالط ّوّوّالطبي ّالذيّيقعّشطبهّمنّ

ّلكنّعليهّاالكتفاءّفقطّبالحرفاءّالخواص.
عونّفإنّالطبي ّلمّيعدّيمارسّمهنتهّبكلّحريةّوّإنماّأصبح1935ّّديسمبر13ّّففيّألمانياّوّمنذّ

خلية.ّأماّاطرفّوزيرّالدّعموميّوّبالتاليّفإنّالدولةّتتدخلّفيّتعيينهّحيثّيقعّتعيينّالطبي ّمن

ّ.36محكمةّالمقاطعةّالتيّيرأسهاّقاضيّمنّارسالقضاءّالتأديبيّفإنهّيمّ 
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ّتأدي ّ ّمهمة ّفإن ّالطبية ّللمهن ّتنظيمه ّإطار ّفي ّالفرنسي ّالنظام ّفإن ّاأللماني ّعلىّخالفّالنظام و

للسلطةّالعامةّفيّمنتخبةّمنّأعضاءّينتمونّإلىّنفسّالسلكّوّبالتاليّالّدخلّّاألطباءّمخولةّإلىّهيئةّ
ّمؤاخذةّاألطباءّمؤاخذةّتأديبية.

إلىّمجلسّالتأدي ّوّهذاّالنظامّهوّالذيّتأثرّبهّالمشرعّالتونسيّبحيثّمنحّصالحياتّتأدي ّاالطباءّ
منّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّط ّاألسنانّعلىّماّيليّ"ّتوكلّالصالحيات27ّّحيثّنصّالفصلّ

بمساعدةّمستشارّقانونيّيعينهّهذاّدي ّيتكونّمنّمجلسّالعمادةّالمعنيةّالتأديبيةّابتدائياّإلىّمجلسّتأ
ّ.37المجلسّوّالّيشاركّالمستشارّالقانونيّفيّالتصويت"

ّالفصلّنستنتجّأنّالمشرعّخولّالصالحياتّالتأديبيةّإلىّمجلسّالتأدي ّوّهوّ مجلسّمنّخاللّهذا
ّمتكونّمنّأعضاءّينتمونّإلىّنفسّالسلك.

 :س املسؤولية التأديبية للطبيبالفرع الثاين: أسا
ّالمجموعةّ" ّأعضاء ّعلى ّسلوكية ّفرضّقاعدة ّفي ّالمتمثلة ّالقانونية ّالسلطة ّهي ّالتأديبية ّالسلطة إن

الذيّيمثلّوجودّّبواسطةّعقوباتّمحددةّبهدفّجبرهمّعلىّالتصرفّوفقاّلهدفّمصلحةّالمجموعة
ّ.38"ّهذهّالمجموعة.

ةّالتأديبيةّهيّالسلطةّالقانونيةّالتيّتهدفّإلىّتسليطّعقوباتّمنّخاللّهذاّالتعريفّنستنتجّأنّالمساءل
علىّكلّمهنيّمخلّبواجباتهّوّمخالفّللمبادئّالعامةّالتيّتحكمّالمهنةّوّهذهّالسلطةّتستمدّأساسهاّ
منّالفقهّالذيّاختلفّحولهاّ)الفقرةّاألولىّ(ّوّتدعمتّهذهّالسلطةّمنّخاللّاألسسّالقانونيةّالمنظمةّ

ّديبيةّ)الفقرةّالثانية(.لمساءلةّالتأ

 : األسس الفقهيةالفقرة األوىل

 النظرية األولى نظرية العقد:  -أ
ّالنظريةّيرونّأنهّالّيمكنّالحديثّعنّالسلطةّإالّفيّإلطارّالدولةّفهيّالوحيدةّال مدافعينّعنّهذه

ّا ّفيّهذا ّو ّالفرد ّو ّالدولة ّأخرىّالتوسطّبين ّهيئة ّوّالّيمكنّألية ّحقّالسيادة ّفإنّالتيّلها إلطار
تقومّعلىّأساسّالعقد.ّفصاح ّالمهنةّعندّممارستهّمهنتهّّيئاتّالدولةوّهالعالقةّالقائمةّبينّالفردّ

ّالهيئةّالمهنيةّالتيّينتميّإليهاّيمضيّضمنياّعقداّبينهّوّبينّ
علىّأساسّهذاّالعقدّتسلطّالهيئةّعقاباّضدّالمهنيّالمخلّبواجباتهّوّهذاّالعقا ّهوّعقا ّتأديبيّّو
ّقرهّالهيئةّالمهنيةّالتابعةّللدولة.ت
ّنظريةّالمؤسسةّ- 

ّنظريةّثانيةّكأساسّللمؤاخذةّالتأديبيةّهيّنظريةّالمؤسسة.ّ Houriouقدّوضعّالفقيهّهوريو
ّيجتمعّ ّمنظمة ّأو ّمجموعة ّاستمرارية ّصفة ّعن ّتعبر ّهي ّو ّالتيني ّمفهوم ّهو ّالمؤسسة ّمفهوم إن

ّالرابط ّو ّتنفيذها. ّسيتم ّفكرة ّحول ّالرابطةّأعضاؤها ّتختلفّعن ّاألعضاء ّهؤالء ّبين ّتوجد ّالتي ة
ّمرتبطينّإثنينّإثنينّكماّهوّالشأنّبالنسبةّلألطرافّفيّالعقدّبلّهمّمرتبط ّونالتعاقديةّألنهمّليسوا

ّبفكرةّموجهةّبعالقةّاجتماعية.
ّّ:وّالمؤسسةّحس ّأنصارّهذهّالنظريةّتتكونّمنّعنصرينّرئيسيين

ّسيتمّتنفيذهاّبصفةّجماعية.هوّوجودّفكرةّّصر األول:ـالعن
ونّفيهّكتنفيذّالفكرةّوّمنّالوقتّالذيّتّهوّضرورةّوجودّمنظمةّأوّمجموعةّتتولىّالعنصر الثاني:

هذهّالفكرةّمشروعةّ.وّهذهّالمؤسسةّهيّالتيّتمثلّالهيئةّالمهنية،ّفالسلطةّالتأديبيةّتنتجّعنّطبيعةّ
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تيّالّيمكنّتجاوزها،ّفهيّالسندّالذيّيشد ها،ّفالسلطةّالهيئة،ّفهيّفيّخدمةّالفكرةّاالجتماعيةّللهيئةّال

التأديبيةّللهيئاتّإذنّوليدةّالمؤسسة.ّوّمنّهناّيمكنناّأنّنستنتجّأنّالسلطةّاالداريةّالتيّتأتيّلتعطيلّ
ّليستّفيّتناقضّمعّ ّالفكرة ّوّهذه ّالهيئة، ّالسلطةّتمسّمنّالحقّالطبيعيّالذيّتتمتعّبه ّهذه اتمام

لةّعلىّالقراراتّالتأديبيةّللهيئاتّالمهنية،ّهذهّالرقابةّالّيمكنّأنّتكونّإالّرقابةّمراقبةّمحكمةّالدو
قضائيةّبواسطةّاللجوءّإلىّمحكمةّاالستئنافّالمختصةّأوّالقيامّبالتعقي ّأمامّالمحكمةّاإلداريةّطبقاّ

ةّالمتعلقّبممارس1991ّمارس13ّّالمؤرخّفي1991ّّلسنة21ّّمنّقانونّعدد34ّّلعباراتّالفصلّ
ّوّتنظيمّمهنتيّالط ّوّط ّاألسنانّوّتنظيمهما.

 الفقرة الثانية: األساس القانوين للمؤاخذ التأديبية لطبيب  
يعتبرّاألساسّالقانونيّالمنظمّلمهنتي1991ّّمارس13ّّالمؤرخّفي1991ّّلسنة21ّّإنّقانونّعددّ

ةّتجاهّكلّطبي ّمخلّلفرضّسياسةّردعيقدّجاءّهذاّالقانونّكشريعةّعامةّّالط ّوّط ّاألسنان،ّو
ّبواجباتهّالتيّيفرضهاّعليهّالقانونّ.

لّاألطباءّجملةّمنّالواجبات،ّبحيثّوّبالرجوعّإلىّمجلةّواجباتّالطبي ّنالحظّأنّالمشرعّقدّحمّ 
ّبنفسّ ّالمرضى ّجميع ّمعالجة ّضرورة ّو ّالنفسّالبشرية، ّواحترام ّالحياة، ّواج ّاحترام ّأهمها من

افظةّعلىّالسرّالمهني،ّوّعلىّالمبادئّالعامةّالتيّتحكمّالمهنة؟،ّإذّالضمير،ّوّبدونّتمييز،ّمعّالمح
ّعليهّالتحليّبالتزاهةّوّاإلخالص....

ّالواجباتّتعتبرّبمثابةّاإللتزاماتّالمحمولةّعلىّكلّطبي  وج ّعليهّاحترامها،ّوّكلّّوّجملةّهذه
ّالفا.إخاللّبهاّيعتبرّخطأّموجباّللمساءلةّالتأديبيةّطبقاّللقانونّالمذكورّس

يعتبرّاألساسّالقانونيّالذيّيحددّنظامّتأدي ّاألطباءّوّمعاقبتهمّتأديبا1991ّّلسنة21ّّإنّقانونّعددّ
ّ.فيّالقانونّالتونسي
ّيكونّمسؤوالّوّبالتاليّيحقّللهيئةّاالجتماعيةّمعاقبته.ّهذهّالواجباتفكلماّخالفّالطبي ّ

ّفكيفّتتحددّهذهّالعقوبةّالتأديبية؟
ّختصّفيّذلكّ؟وّماهيّالجهازّالم

ّوّماهيّاإلجراءاتّالمتبعةّفيّذلك؟
ّوّماهيّدرجاتّالعقوبةّوّهلّيحقّللطبي ّالمخالفّالطعنّفيّتلكّالعقوبات؟

ّالجوا ّعلىّهذهّاألسئلةّسوفّنجدهّفيّإطارّضبطّالنظامّالقانونيّللمساءلةّالتأديبيةّلألطباء

 الفصل الثاني: النظام القـانوني
 بللمساءلة التأديبية للطبي 

،ّكلماّتسليطّعقوبةّتأديبيةّما،ّعلىّكلّطبي ّمخالفاّيستدعيّتوفرّجملةّمنّالشروطّ)الفرعّاألول(
ّ.توفرتّهذهّالشروطّأنتجتّأثاراّ)الفرعّالثاني(

 الفرع األول: شروط املؤاخذة التأديبية
ّفيّتسليطّالعقوباتّا ّالمختصة ّبالهيئة ّمتعلقة ّشروطّهيكلية ّإلىّقسمين، ّالشروطّتنقسم لتأديبيةّهذه

ّ(ّوّشروطّأصليةّمرتبطةّبإثارةّالدعوىّوّباآلجالّوّبطرقّالطعنّ)الفقرةّالثانية(ألولى)الفقرةّا

 الفقرة األوىل: الشروط اهليكلية
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ّبالرجوعّإلىّالفصلّ ّالقانونّالصالحياتّالتأديبية.و ّالتيّمنحها ّبالهيئة ّالشروطّمتعلقة من27ّّهذه

ّ ّعدد 21ّّقانون ّفي1991ّّلسنة ّط 1991ّّمارس13ّّالمؤرخ ّالط ّو ّمهنة ّبممارسة المتعلق
ّإلىّمجلسّتأديبيّ ّابتدائيا ّالصالحياتّالتأديبية ّتوكل "ّ ّعلىّأنه ّناصة ّالذيّجاءتّأحكامه األسنان
ّالمجلسّوّالّيشاركّالمستشارّ ّهذا ّمستشارّقانونيّيعينه ّبمساعدة ّالمعنية يتكونّمنّمجلسّالعمادة

ّالقانونيّفيّالتصويت".
ّالفصلّماّيلي:ّيستنتجّمنّهذا

أوال:ّالمشرعّيمنحّالصالحياتّالتأديبيةّبصفةّصريحةّإلىّمجلسّالتأدي ّكقضاءّدرجةّأولىّللنظرّ
ّاألط ّيرتكبها ّالتي ّالمهنية ّفيفيّاألخطاء ّأو ّلمهامهم ّممارستهم ّأثناء ّبواجباتهمّّباء حاالتّاخاللهم

ّبمجلةّواجباتّالطبي .ّ ّمنّاألخطاءالمنصوصّعليها ّعداها ّفيما فإنهّالّيمكنّإحالةّاألطباءّأوّّأما
أطباءّاألسنانّالمكلفينّبمرفقّعموميّعلىّمجلسّالتأدي ّبمناسبةّارتكابهمّلمخالفاتّأثناءّمباشرتهمّ

ّلمهامهمّالمذكورةّإالّمنّاإلدارةّالتيّينتمونّإليها.
لىّمستشارّعضوّيكونونّمجلسّالعمادةّالمعنيةّباإلضافةّإ16ّثانيا:ّتركيبةّمجلسّالتأدي ّيتكونّمنّ

ّقانونيّيقعّتعيينهّمنّقبلّهذاّالمجلس.ّوّالّيشاركّهذاّالمستشارّالقانونيّفيّالتصويت.
 

ّاالستئنافّذاتّالنظرّصالحياتّفيّاستئنافّالق ّلمحكمة ّأنّالمشرعّأسند ّعنّـكما راراتّالصادرة
اراتّمجلسّوّبالتاليّتكونّمحكمةّاالستئنافّكمحكمةّدرجةّثانيةّتنظرّفيّصحةّقرّلسّالتأدي ـمج

ّالتأدي .
منّالقانونّالمذكورّحيثّنصتّعلى34ّّوّيمكنّاإلشارةّكذلكّإلىّماّجاءّبالفقرةّاألخيرةّمنّالفصلّ

السابقّذكرهمّوّكذلكّلرئيسّالمجلسّالوطنيّللعمادةّالمعنيةّوّرئيسّالمجلسّّأنهّ"يمكنّلألشخاص
االستئنافّلدىّالمحكمةّاإلداريةّعنّمحاكمّّالجهويّالمعني،ّالطعنّبالتعقي ّفيّالقراراتّالصادرة

ّطبقاّللتشريعّالجاريّبهّالعمل".
ّالمحكمة ّعنّّتكون ّالصادرة ّالقرارات ّضد ّالتعقي  ّمطال  ّفي ّتنظر ّثالثة ّدرجة ّقضاء االدارية

ّ.نظرّفيّمادةّالمسؤوليةّالتأديبيةالمحاكمّاالستئنافّذاتّال
كلةّتتعلقّبتحديدّاألجهزةّالمختصةّفيّهذهّهيّشروطّثارةّالمسؤوليةّالتأديبيةّلألطباءّتتطل إإذنّإنّ

تركيبتهاّوّلكنّهذهّالشروطّالّتكفيّلوحدهاّلقيامّهذهّالمسؤوليةّإذّالّبدّمنّتوفرّّضبطالمساءلةّوّ
ّشروطّأصليةّأخرىّمتزامنةّمعهاّيج ّتوفرها.

 الفقرة الثانية: الشروط األصلية
ّالمجلسّالتأديبيّوّكذ ّانعقاد ّالشروطّتتعلقّبكيفية ّالدعوىّإضافةّإلىّهذه لكّباألبحاثّالتيّتتطلبها

ّاحترامّمبدأّالدفاعّوّالمواجهةّوّكذلكّاآلجال.
منّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّط ّاألسنان28ّّكيفيةّانعقادّالمجلسّالتأديبيّ:ّينصّالفصلّأوال:ّ

لقةّبناءّعلىّعلىّماّيليّ"يجمعّمجلسّالتأدي ّبمقتضىّقرارّمنّالمجلسّالوطنيّللعمادةّفيّجلسةّمغ
منّوزيرّالصحةّأوّالوكيلّالعامّلدىّمحكمةّاالستئنافّبتونسّأوّأحدّأعضاءّالمجلسّالوطنيّّىدعو

ّللعمادة".
دّكّ هذاّالفصلّقدّحددّبصفةّحصريةّاألطرافّالذينّلهمّحقّإثارةّالمسؤوليةّالتأديبيةّلألطباء،ّكماّأ

ّأيضاّعلىّسريةّالجلسات.
منّنفسّالقانونّالذيّينصّأنهّ"ّال31ّّمهاّنذكرّماّجاءّبالفصلّوّمنّاالجراءاتّالتيّيج ّاحترا

يمكنّتسليطّأيةّعقوبةّتأديبيةّدونّاالستماعّإلىّالطبي ّأوّطبي ّاألسنانّالمتهمّأوّدعوتهّإلىّالمثولّ
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يوماّابتداءّمنّتاريخّتسلمّاالستدعاءّبمكتو ّمضمونّالوصول15ّّأمامّمجلسّالتأدي ّفيّأجلّأدناهّ

ّبالبلوغّيوجهّإلىّآخرّعنوانّللمعنيّيكونّالمجلسّالوطنيّعلىّعلمّبه.معّاالعالمّ
ّ
ّ

ّ ّالفصلّيكرسّحقّالدفاعّالمخولّللطبي ّالمخطئّالمحالّعلىّمجلسّالتأدي ، بحيثّالّيمكنّهذا
تسليطّالعقوبةّبدونّسماعّالمتهمّحتىّيستطيعّتقديمّأسانيدهّوّحججه،ّوّفيّهذاّاإلطارّيمكنّللطبي ّ

ّاالطالعّعلىّالمحالّعلىّمج ّيمكنّله ّكما ّباالثنينّمعا ّأو ّبمحام ّأو لسّالتأدي ّأنّيستعينّبزميله
ّجميعّالوثائقّالمتعلقةّبالتهمةّوّأخذّنسخّمنهاّ

248ّكماّيمكنّلهّأنّيمارسّلدىّمجلسّالتأدي ّحقّالتجريحّوفقاّللشروطّالمنصوصّعليهاّبالفصلّ
ّ.39لتجاريةّوّالفصولّالمواليةّمنّمجلةّاالجراءاتّالمدنيةّوّا
ّلمهنةّالط ّوّط ّاألسنان34ّّوّبخصوصّطريقةّرفعّاالستئنافّفإنّالفصلّ منّالقانونّالمنظم

ينصّعلىّأنهّ"يقعّالقيامّباالستئنافّبواسطةّعريضةّتقدمّمنّقبلّوزيرّالصحةّالعموميةّأوّالوكيلّ
ّالعامّالمختصّأوّالشخصّالذيّلهّ

ّالمع ّاألسنان ّطبي  ّأو ّالطبي  ّأو ّالتصويت ّتاريخّحق ّمن ّيوما ّالثالثين ّخالل ّذلك ّو ّباألمر ني
ّاالنتخا ّأوّالتبليغّأوّمضيّاألجلّالمحددّالتخاذّالقرارّموضوعّالطعن"

وّيج ّأنّتحتويّهذهّالعريضةّعلىّجملةّمنّالتنصيصاتّالوجوبيةّتتضمنّمحتوىّالقرارّالمطعونّ
ّّفيهّوّاألسانيدّوّالطلباتّالجديدةّالتيّيرتكزّعليهاّاالستئناف.

التيّصدرتّبدونّحضورّّخرىّأقرّالقانونّحقّاالعتراضّعلىّقراراتّمجلسّالتأدي أوّمنّجهةّ
أوّمنّينوبه،ّوّقدّحددّأجلّاالعتراضّبعشرةّأيامّابتداءّمنّتاريخّتبليغهّقرارّالمجلسّّالطبي ّالمتهم
ّ ّمضمونّالوصولّوبواسطةّمكت

يوماّابتداءّمنّالتبليغّبالعنوان30ّّألمرّيكونّاألجلّمعّاالعالمّبالبلوغ،ّوّإذاّلمّيقعّالتبليغّللمعنيّبا
ّ.40المهنيّبواسطةّعدلّمنفذ

المذكورّعلىّضروررةّأنّتكونّقراراتّمجلس31ّّوّيشترطّالمشرعّبالفقرةّالسادسةّمنّالفصلّ
ّهذاّ ّإلى ّالدعوى ّرفع ّتاريخ ّمن ّابتداء ّأشهر ّثالثة ّأقصاها ّأجل ّفي ّاصدارها ّيج  ّمعللة التأدي 

ذّهذهّالقراراتّبحضورّثلثيّأعضاءّالمجلسّعلىّاألقلّوّذلكّبأغلبيةّالحاضرينّوّالمجلسّوّتتخ
ّفيّصورةّتعادلّاألصواتّيرجحّصوتّالرئيس.
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 آاثر املؤاخذة التأديبية للطبيبالفرع الثاين: 

باتّتأديبيةّنصّعليهاّالقانونّوّهيّوانةّالطبي ّالمخطئّفإنهّتسلطّعليهّعقدإذاّثبتّلمجلسّالتأدي ّإ
ّالقرارّآثارّعلىّبقيةّاابةّاآلثبمث رّالمباشرةّلهذهّالمساءلةّ)الفقرةّاألولى(ّفيّمقابلّذلكّهلّأنّلهذا

ّ.التتبعاتّالتيّقدّيكونّالطبي ّعرضةّلهاّ)فقرةّثانية(

 على مستوى العقوابت املؤاخذة آاثرالفقرة األوىل: 
ّتلكّا ّللطبي ّهو ّالتأديبية ّالمساءلة ّينجرّعن ّيمكنّأن ّأثر ّالقانونّّلعقوباتّالتيإنّأهم نصّعليها

منّالقانونّالمذكور،33ّّالمنظمّلمهنةّممارسةّالط ّوّلقدّجاءتّهذهّالعقوباتّمحددةّصل ّالفصلّ
ّحيثّجاءتّأحكامهّناصةّعلىّأنهّ"ّيسلطّمجلسّالتأدي ،ّعندّاالقتضاءّالعقوباتّالتأديبيةّالتالية:

 .االنذارّ (1

 التوبيخّمعّالترسيمّبالملف.ّ (2
ّا (3 ّالتحجير ّلممارسة ّأوّلمؤقت ّجميعها ّأو ّمنها ّعددا ّأو ّالخاصة ّو ّالوظائفّالعمومية إحدى

 التحجيرّلممارسةّالط ّأوّط ّاألسنانّوّذلكّلمدةّالّتتجاوزّثالثّسنوات.
 الشط ّمنّجدولّالعمادة. (4
ّسنةّ (5 ّلمدة ّالجهوي ّبالمجلس ّالعضوية ّحق ّمن ّأيضا ّالحرمان ّاألولتين ّالعقوبتين ّعن ينجر

ّلكّعنّالعقوبتينّالموالتينّالحرمانّمنّنفسّالحقّبصفةّنهائية".واحدة،ّوّينجرّكذ
إنّالمشرعّوّضعّسلماّمنّالعقوباتّالتأديبيةّبحيثّالّيمكنّتسليطّأيّعقوبةّخارجّتلكّالتيّجاءّبهاّ

ّالفصلّالمذكور.
نّألكنّبخصوصّعقوبةّالشط ّمنّالقانونّالمذكورّمكنّالطبي ّالذيّوقعّتشطيبهّمنّجدولّالعمادةّ

فعّعنهّالتحجيرّبعدّمضيّثالثّسنواتّعلىّاألقلّمنّإصدارّقرارّنهائيّفيّالشط ّمنّالجدول،ّير
لعمادةّلوّذلكّبقرارّمنّمجلسّالتأدي ّبناءّعلىّمطل ّبعريضةّيوجهّإلىّرئيسّالمجلسّالوطنيّ

دّمدةّرفضّالطل ّبعدّالنظرّفيهّمنّحيثّاألصلّالّيمكنّإعادةّتقديمهّإالّبعالمعنية،ّوّلكنّعندماّي ّ
ّوقوعّّجديدةّالّتقلّعنّالسنة،ّلكنّفيّصورة

تنفيذاّلألحكامّالقانونيةّالجاريّبهاّالعملّالّالشط ّمنّالجدولّنتيجةّإلدانةّمسلطةّمنّقضاءّجزائيّ
ّالعفوّ ّالحقوقّأوّالمراجعةّأو ّفسخّالعقوبةّالجزائيةّعنّطريقّاسترداد ّتم يقبلّمطل ّالرفعّإالّإذا

ّالتشريعي.
التأديبيةّالتيّيقعّتسليطهاّمنّطرفّمجلسّالتأدي ّالذيّيتمتعّبحريةّفيّتقديرها،ّوّهذهّهذهّالعقوباتّ

ّالحريةّفيّالتقديرّوّالعقا ّتثيرّمشكالّحولّجدوىّالمالءمةّبينّالخطأّوّالعقوبةّالتأديبية.
وّهذاّالّّفّتعريفاّمحدداّلألخطاءّالطبية،اّللعقوباتّالتأديبيةّلكنّالّيعريعرفّسلمّفالقانونّالتأديبي

يؤديّإلىّعدمّامكانيةّإرسالّمطابقةّقانونيةّبينّخطورةّالخطأّوّشدةّالعقوبة.ّوّلتالفيّهذهّالوضعيةّ
ّّرأىّالبعضّأنّالترابطّبينّالخطأّوّالعقوبةّضرورياّلعدةّاعتباراتّمنها:

ّسيعاملونّّجعلّالمهنيين - ّالضمانّبأنهم ّوّإعطائم ّبالعقوباتّالتيّتسلطّعليهم علىّعلم
 .بحياد

 جعلّقرارّمجلسّالتأدي ّأكثرّإنصافا. -

تمكينّقضاءّالدرجةّالثانيةّوّالثالثةّفيّحالةّالطعنّمنّمراقبةّهلّأنّالعقوبةّتتناس ّمعّ -
 خطورةّالفعلةّالمرتكبةّأمّال؟

 الفقرة الثانية: آاثر املساءلة التأديبية على مستوى التتبعات األخرى
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ّالط ّوّط ّألسنانّعلىّماّيلي:ّمنّالقانونّالمنظمّلمهنتي35ّلقدّنصّالفصلّ

ّ"الّتوقفّالتتبعاتّالتأديبيةّالمشارّإليهاّأعاله:
ّبهاّلدىّالمحاكمّالزجريةّّنالتتبعاتّالتيّيمكنّلوزيرّالصحةّالعموميةّأوّللخواصّأ  (1 يقوموا

 حس ّشروطّالحقّالعام.
 .نحةّأوّشبهّجنحةجناتجّعنّّرالدعاويّالمدنيةّلجبرّضر  (2
 دىّاإلدارةّالتيّيرجعّإليهاّبالنظرّالطبي ّأوّطبي ّاألسنانّالموظف.الدعاويّالتأديبيةّلّ (3
منّالتجاوزاتّالدعاويّالتيّقدّترفعّضدّاألطباءّأوّأطباءّاألسنانّمنّأجلّماّقدّينس ّإلهمّّ (4

 تهمّفيّالعالجّالطبيّالمنصوصّعليهّبالقوانينّاالجتماعية."كعندّمشار
ّاتّالتالية:منّخاللّهذاّالفصلّيمكنّأنّنستنتجّالمالحظ

أنّالتتبعاتّالتأديبيةّالتيّيكونّالطبي ّعرضةّلهاّعلىّبقيةّالتتبعاتّاألخرى،ّوّبالتاليّفإنّهذهّّأوال:
الساءلةّالتأديبيةّالّسلطانّعليهاّفيماّيتعلقّبالتتبعاتّالزجريةّأوّالمدنيةّالمتعلقةّبجبرّضررّناتجّعنّ

ّجنحةّأوّشبهّجنحة.
مجلسّالتأدي ّوّالقاضيّمثالّببراءةّالطبي ّفإنّهذاّالقرارّالّتأثيرّّثانيا:ّأنّالقرارّالذيّيصدرّعن

لهّعلىّالقاضيّالجزائيّفيّتقديرّمدىّمسؤوليةّالطبي ّالجزائية،ّوّبالتاليّفإنّهذاّالقرارّالّحجيةّ
 لهّأمامّالقضاءّالجزائيّعلىّعكسّذلكّفإنّ

 
لطبي ّوّارتكا ّجرمّيعاق ّعليهّتكونّالقرارّالصادرّمنّمحاكمّالحقّالعامّوّالقاضيّبثبوتّإدانةّا

ّ.لهذاّالحكمّحجيةّأمامّالهيئةّالمختصةّفيّالتأدي 
ّمنّ ّجملة ّنصّعلى ّقد ّاألسنان ّط  ّو ّالط  ّلمهنتي ّالمنظم ّالقانون ّإطار ّفي ّالمشرع ّفإن هكذا
ّالعقوباتّالتأديبيةّوّالتيّجاءتّبصفةّحصرية،ّوّفيّمقابلّذلكّلمّيعطيّتعريفاّواضحاّلمفهومّالخطأ
ّمهنياّ ّالطبي ّيعتبرّخطأ ّمجلة ّالتيّتقرها ّبالواجباتّاألساسية ّإخالل ّأنّكل ّبالقول التأديبيّمكتفيا
ّوّلذلكّ ّالتأدي ، ّلهيئة ّوّالعقوبةّمنّالصالحياتّالموكلة ّالترابطّبينّالخطأ ّمهمة يعاق ّعليهّتاركا

بينّمصلحةّالمجتمعّحتىّتتحقّالمعادلةّنرىّأنهّمنّالضروريّتحديدّمفهومّواضحّللخطأّالتأديبيّ
ّفيّتسليطّالعقوبةّوّحقوقّالفردّفيّإيجادّتناسقّبينّماّارتكبهّوّحجمّ

 ستتسلطّعليه.ّالعقوبةّالتي
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ّالمسولياتّالتيّيتحملهاّالطبي ّأثناءّممارستهّلعملهّأهممنّخاللّهذهّالدراسةّعلىّالوقوفّأردناّلقدّ
ّ.ّوعّطبيعةّخطئهّأالّوّهيّالمسؤوليةّالزجريةوّالتيّتختلفّحس ّالجزاءّالذيّيتحملهّنتيجةّتن

ّأوّ ّمادية ّكانت ّسواء ّأضرار ّفي ّاإلخالل ّتسب ّهذا ّو ّمريضه ّتجاه ّبالتزاماته ّالطبي  ّأخل فكلما
شرةّأوّغيرّمباشرةّيكونّمنّحقّالمريضّالمتضررّأوّعائلتهّتتبعّالطبي ّعلىّأساسّامعنوية،ّمب

ّالمسؤوليةّالمدنيةّوّطل ّالتعويض.
يكوّعرضةّلتتبعاتّأخرىّتكتسيّصبغةّزجرية.ّسواءّمنّأخرىّفإنّالطبي ّالمخطئّّوّمنّجهة

ّالنصوصّالعامةّأوّالخاصة،ّأوّمنّخاللّالمسؤوليةّالتأديبيةّ خاللّالمسؤوليةّالجزائيةّالتيّخولتها
التيّمنحهاّالقانونّالمنظمّللمهنةّضدّكلّطبي ّمخلّبواجباتهّالمنصوصّعليهاّصل ّمجلةّواجباتّ

 ّوّتتجلىّهذهّالواجباتّخاصةّفيّضرورةّاحترامّواج ّالنزاهةّوّاالخالصّوّالمبادئّالعامةّالطبي
ّوّبالتاليّفإنّعدمّاحترامّهذهّالواجباتّيكونّمنطلقاّللمساءلةّالتأديبية.ّالتيّتحكمّالمهنةّ

طأ.ّلكنّدراسةّمسؤوليةّالطبي ّبوجهّعامّتعرفّبعضّالصعوباتّلعلّأهمهاّيتعلقّبمسألةّاثباتّالخ
بحيثّيجدّالمريضّالمتضررّصعوبةّفيّاثباتّخطأّالطبي ّوّاسنادّالمسؤوليةّإليهّمماّيحولّدونّ

ّ.تحديداّفيّالقضاياّالمدنيةّالحصولّعلىّتعويضات
بحيثّالّنجدّتعريفاّواضحاّّيبأماّالصعوبةّالثانيةّفإنهاّتبرزّمنّخاللّعدمّتحديدّمفهومّالخطأّالتأديب

عرفّهذاّالخطأّوّتركّالمجالّلهيئةّالتأدي ّلالجتهادّفيّذلكّوّبالتاليّصل ّمجلةّواجباتّالطبي ّي
ّنّالضرورةّتدعوّإلىّإيجادّمفهومّموحدّوّدقيقّللخطأّحتىّتقعّالمعادلةّبينّالخطأّوّالعقوبة.إف

نّالقانونّالّيزالّبصفتهّأحدّاألدواتّاالحتماعيةّللتنظيمّوّبحكمّماّيتصفّإوّأمامّهذهّالصعوباتّف
ّتط ّمن ّفمسؤوليةّبه ّالمستحدثة. ّالوضعيات ّلكل ّالحلول ّإيجاد ّإلى ّيسعى ّللمتغيرات ّمواكبة ّو ور

الطبي ّبصفتهّمنّالناحيةّالقانونيةّفنياّمتخصصاّالّيمكنّإثباتهاّبالسهولةّالمطلوبةّفيّمادةّاإلثباتّ
وّّثباتّحقهّوّطل ّالتعويضّوّجبرّالضرر.إلبصفةّعامةّمماّيجعلّذلكّحائالّدونّبلوغّالمتضررّ

إلىّالتفكيرّقياساّعلىّبعضّالوضعياتّالمماثلةّالتيّاعتمدتهاّالنظرياتّالموضوعيةّالتيّّودعيهذاّماّ
علىّالخطأّالمفترضّإلقرارّالمسؤوليةّوّمنهّاتجهّالتفكيرّحديثاّنحوّّدتتبنىّالمبداّالتعويضيّوّتعتم

المؤرخّفي304ّّّ-2002عددّفيّمادةّالمسؤوليةّالطبيةّوّذلكّماّترجمهّالقانونّالفرنسيّهذاّالحلّ
  المتعلقّبحقوق2002ّمارس04ّّ

 
تبنىّالخطأّالمفترضّفيّجان ّالطبي ّوّوسعّمنّنطاقّالمسؤوليةّّذيالمرضىّوّالتنظيمّالصحيّال

جّوّفيّصورةّنشوءّنزاعّالوّحملّالطبي ّواج ّاعالمّالمريضّبحالتهّالصحيةّقبلّمباشرتهّالع
ّيتحمالنّع ءّاإلثبات.ّفإنّالطبي ّأوّالمؤسسةّاالستشفائية

ّالضررّ ّجبر ّو ّحقه ّإثبات ّفي ّالمريضّالمتضرر ّلحقوق ّدعما ّو ّالفرنسية ّالتجربة ّعلى ّقياسا و
الحاصلّإليهّيج ّتطويرّنظامّالمسؤوليةّالطبيةّفيّتونسّوّجعلهاّمواكبةّللتطوراتّالعلميةّوّالتقنيةّ

رةّالضررّوّبالتاليّتكريسّمسؤوليةّوّالتوسيعّفيهاّوّذلكّبتغييرّفكرةّالخطأّكأساسّللمسؤوليةّبفك
ّجان ّالطبي ّوّذلكّللحدّمنّاألخطاءّالطبيةّوّضمانّالحرمةّالجسديةّلكلّفرد.ّيموضوعيةّف
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 الكتب باللغة العربية:
العامةّ اءّاألسنانّوّالمستشفياتـالمسؤوليةّالطبيةّلكلّمنّاألطباءّوّالجراحينّوّالصيادلةّوّأطب -

 محمدّحسينّمنصور:وّالممرضاتّوّالئحةّاألطباءّاصةّوّالممرضينّـوّالخ

ّالمسؤوليةّالطبية:حمدّحسينّمنصورّالطبعةّالثانيةّدارّالجامعةّالجديدةّللنشرّالقاهرة -

 1989المسؤوليةّالجنائيةّلألطباءّوّالصيادلة:منيرّرياضّحناّ -

دوليةّــارّالعلميةّالدكتورّمنذرّالفضاللدـالّالمسؤوليةّالطبيةّفيّالجراحةّالتجميلية:ّدراسةّمقارنة -
 شرّوّالتوزيعّعمانـللن

موفقّعليّعبيدّدارّالثقافةّللنشرّوّالتوزيعّ:ّالمسؤوليةّالجزائيةّلألطباءّعنّإفشاءّالسرّالمهني -
 عمان

 عبدّالرزاقّالسنهوريّالجزءّالثانيّالقسمّالمدنيّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجديد: -

 1993مطبعةّالوفاءّتونسّّينالنظريةّالعامةّلاللتزاماتّمحمدّالز -

ّالرشيدّمأمونّدارّالنهضةّالعربيةعبدّ:ّعقدّالعالجّبينّالنظريةّوّالتطبيق -

 الكتب باللغة الفرنسية:
- Le Tourenau : la responsabilité civil Paris Dalloz 1992 

- La responsabilité du médecin- 2 édition 1996. Jean Panneau 

- L’aute et erreur en matière de la responsabilité médical Paris. 
L.G.J.1979. 

 املقاالت:
ّمنّأســمدىّالمسؤوليةّالجزائيةّوّالمدنيةّلل - ّأفشىّسرا مجلةّقضاءّوّّرارّمهنته:ــطبي ّإذا

ّ.1986تشريعّفيفريّوّمارسّ

 1998التيجانيّعبيد:ّمجلةّقضاءّوّتشريعّّالشهادةّالطبية:ّالمسؤوليةّالمدنيةّوّالزجرية: -

 الدكتورّعلىّالشاذليّمسؤوليةّالطبي ّفيّميدانّأخذّوّزرعّاألعضاء: -

 األستاذّسميرّمعتوقّالمسؤوليةّالطبيةّوّالتقنياتّالطبيةّالحديثةّوّاإلنجا ّاالصطناعي: -

 الدكتورّماجدّالزمنيّتغييرّالجنسّوّالمسؤوليةّالطبية: -

- ّ ّلألطباء: ّالجزائية ّّالمسؤولية ّمجلة ّالمنتصر ّالطاهر ّالرئيس: ّتشريع ّو عدد1994ّّقضاء
 خاصّبالط 

- Ben Ahmed : M.R la responsabilité disciplinaire des médecins de 
libre pratique : Journées nationales des droits en médecin 1988. 

 األطروحات
 المسؤوليةّالمدنيةّلألطباء:ّلبنيّالرقيق -

 1992ّّ-1993مذكرةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ -



   المسؤولية الزجرية للطبيب

 
 المسؤوليةّالمدنيةّللطبي ّعنّفعلهّالشخصي -

 سعيدةّحوارّعاشور -

 1992ّ-1991مذكرةّختمّالدروسّبكليةّالحقوقّوّالعلومّالسياسيةّبسوسةّ -

 مسؤوليةّالمؤسساتّاالستشفائيةّالعمومية:ّفريدّالنعيمي -

 1995ّ-1994رسالةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ -

 يّمشع البيولوجياّوّالقانون:ّالهاد -

 1996-1995رسالةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ -

 القانونّوّجسدّاالنسان:ّالمهديّصالح -

 1993-1992رسالةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ -

 األعمالّالطبيةّالمستحدثةّأمامّالقانون:ّمحمدّفيصلّشديد -

ّالحق - ّالخاصّكلية ّالقانون ّفي ّالدراساتّالمعمقة ّشهادة ّإلحراز ّالسياسيةّمذكرة ّالعلوم ّو وق
 1994-1993بتونسّ

- Ayari Salaheddine : Unité des fautes pénales et erreur : Mémoire 
D.E.A faculté de D.S.P.T.19974-1975 

- Ben SlimaHoussine : Contribution à l’étude de l’article 243. C.O.C 
mémoire D.E.A en droit privé faculté de droit E.T.S politiques 
1992-1993 

 النصوص القانونية:
- ّ 21ّّقانونّعدد ّالط ّو13/03/1991ّّالمؤرخّفي1991ّّلسنة ّمهنة المتعلقّبممارسة

 ط ّاألسنان.

 المتعلقّباألمراضّالسارية.27/07/1992ّالمؤرخّفي1992ّّلسنة83ّّقانونّعددّ -

اءّالبشريةّوّالمتعلقّبأخذّاألعض25/03/1991ّالمؤرخّفي1991ّّلسنة22ّّقانونّعددّ -
 زرعها.

 المتعلقّبالتنظيمّالصحي.29/07/1991ّالمؤرخّفي1991ّّلسنة63ّّقانونّعددّ -

 المتعلقّبجريمةّاالمتناعّالمحظور.03/06/1966ّالمؤرخّفي1966ّّلسنة48ّّقانونّعددّ -


