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إّ

نّّمجردّاحداثّالخطرّبالمريضّهوّفيّحدّذاتهّّكفيلّبضمانّأيّضررّيلحقّبهذاّالمرريضّإذّيجر ّ
عدمّإغفالّهذهّالمعادلة:
1
خطرّمحدقّفضررّممكنّ،وّمتىّحصلّالضررّلزمّالتعويضّحتما ّ.
2
إنّالمسؤوليةّوّتحتّغطاءّأيّنظريةّكانتّتعكسّشكالّمعيناّللحضارة ّإنهاّتعنيّلغةّ"ّماّيكونّ
االنسانّمسؤوالّوّمطالباّبهّعنّأمورّوّأفعالّأتاهاّ،أيّالتبعةّوّالمؤاخذهّ.3
أما ّاصطالحا ّفهي ّ" ّتلك ّالتقنية ّالقانونية ّالتي ّتتكون ّأساسا ّمن ّتدخل ّإرادي ّينقل ّبمقتضاه ّع ءّ
الضررّالذيّوقعّعلىّالشخصّمباشرةّبفعلّقوانينّالطبيعةّأوّالبيولوجياّأوّالسيكولوجياّأوّالقوانينّ
االجتماعيةّينظرّإليهّعلىّأنهّهوّالشخصّالذيّيج ّأنّيتحملّهذاّالع ءّ.4
وّبهذاّالمفهومّتكونّالمسؤوليةّإماّأدبيةّأو ّقانونيةّ ،فهيّأدبيةّلماّتعقدّوّتترت ّكجزاءّأدبيّعلىّ
مخالفةّواج ّأدبيّأوّأخالقيّفالّتدخلّفيّدائرةّالقانونّ.
وّهيّقانونيةّلماّتترت ّوّتقومّكجزاءّقانونيّعلىّمخالفةّالتزامّقانونيّ،إنهاّإذنّ"اإللتزامّالذيّيقعّ
نهائياّعلىّعاتقّشخصّ،بتعويضّضررّأصا ّشخصاّآخر"ّ.
وّتتنوعّالمسؤوليةّالقانونيةّبتنوعّالفروعّالقانونيةّّ.
لكنّمنّهوّالطبي ّحتىّيكونّمسؤوالّعنّأخطائه؟ّ
فيّسبيلّالمحاولةّلوضعّتعريفّللطبي ّاليومّنقولّبأنهّالشخصّالحائزّعلىّدرجةّأوّشهادةّعلميةّ
طبيةّمنّسلطةّأوّمعالجةّماّيمكنّعالجهّمنّاآلثارّالناجمةّعنّالعنفّأوّالحوادثّسواءّكانّذلكّ
لدىّاالنسانّأوّالحيوانّ.
وّيصعدّتاريخّالمسؤوليةّالطبيةّإلىّفجرّالتاريخّأيّمنذّأنّعرفتّالبشريةّاألعمالّالطبيةّ،وّإذاّكانّ
بعضّالشرائعّتتركّمزاولةّالط ّوّالعالجّحرةّدونّقيدّأوّشرطّإالّأنهاّتتشددّفيّالمسؤوليةّالطبيةّ
عنّالنتائجّالضارةّالتيّتنشأّمنّالعالجّ.
وّقدّعرّ فّالفقهّاالسالميّالمسؤوليةّالطبيةّوّأحكمّقواعدهاّالدقيقةّإلىّالحدّالذيّجعلّتنظيهماّأقر ّ
ماّيكونّإلىّأحدثّماّوصلتّإليهّأرقىّالشرائعّفيّالعصرّالحديثّ.
و ّيستند ّالفقه ّاالسالمي ّإلى ّالسنة ّالنبوية ّو ّلعل ّقول ّالرسول ّالكريم ّصلى ّهللا ّعليه ّو ّسلم ّأوضحّ
صورةّفيّمجالّالمسؤوليةّالطبيةّحينّقالّ"منّتطب ّوّلمّيعرفّالط ّفهوّضامن"ّفعدمّالمعرفةّ
بالط ّهوّالجهلّبهّوّالجاهلّباألعمالّالطبيةّ،إماّيمارسّالعملّالطبيّبسوءّنيةّفيرتك ّاألخطاءّ
العمديةّأوّالتعديّالعمديّ،أوّ أنّيرتك ّاألخطاءّالجسيمةّباهمالّكبيرّمنهّ،وّهوّفيّالحالتينّيلتزمّ
بضمانّأيّبالتعويضّ.
و ّقد ّ كانت ّالمسؤولية ّالطبية ّالموضوع ّاألكبر ّنقاشا ّو ّتطورا ّفي ّالسنوات ّاألخيرة ّو ّهو ّما ّدفعّ
بالمشرعّالتونسيّإلىّتنقيحّالقوانينّالمتعلقةّأوّالمتصلةّبهذهّالمهنةّ،إذّألغىّالقانونّعددّّ 38لسنةّ
ّ1958المؤرخّفيّّ15مارسّّ1958المتعلقّبمباشرةّالط ّوّطــ ّجراحــةّاألسنـــانّوّتنظيمـــهاّ
وّعوضهّبالقانونّعددّّ21لسنةّّ1991المؤرخّّ13مارسّّ1991المتعلقّبممــارسةّمهـنتيّالطــ ّ
وّط ّاألسنانّوّتنظيمهاّ.
وّأصدرّالقانونّعددّّ22لسنةّّ1991المؤرخّفيّّ25مارسّّ1991المتعلقّبأخذّاألعضاءّالبشريةّ
وّزرعهاّ،الذيّواك ّالتطورّالعلميّفيّميدانّزرعّاألعضاءّ،وّالقانونّعددّّ 101لسنةّّ1989
المؤرخّفيّّ11ديسمبرّّ1989المتعلقّبتنقيحّالقانونّعددّّ55لسنةّّ1973المؤرخّفيّّ3أوتّ
ّJ.Mentador. OP. Cit. P10
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ّ
ّّ 1973و ّالمتعلق ّبتنظيم ّالمهن ّالصيدلية ّو ّالقانون ّعدد ّّ 63لسنة ّّ 1991المؤرخ ّفي ّّ 29جويليةّ
ّ 1991المتعلق ّبالتنظيم ّالصحي ّو ّاألمر ّعدد ّّ 1155لسنة ّّ 1993المؤرخ ّفي ّّ 17ماي ّّ1993
المتعلقّبمجلةّواجباتّالطبي ّوّغيرّذلكّمنّالقوانينّالتيّلهاّصلةّبهذاّالميدانّالحيويّوّاالنسانيّ.
و ّمن ّهذا ّالمنطلق ّتعين ّعلى ّاألطباء ّأن ّيكونوا ّعارفين ّمتنبهين ّمدركين ّلمسؤولياتهمّ ،التي ّتتعلقّ
بسالمةّاالنسانّوّحياته ّ5خاصةّوّأنّالوعيّالذيّبداّملحوظاّفيّتعددّدعاوىّالمسؤوليةّضدّاألطباءّ
لمطالبتهم ّبالتعويض ّعما ّيصدر ّمنهم ّمن ّأخطاء ّفي ّمزاولة ّالط ّو ّنشر ّثقافة ّطبية ّأصبح ّمحورّ
اجماعّمنّطرفّالعديدّمنّأهلّاالختصاصّ.
فماّهيّطبيعةّالمسؤوليةّالتيّيتحملهاّالطبي ّأثناءّممارستهّلعمله؟ّ
المسؤوليةّبوجهّعامّهيّحالةّالشخصّالذيّارتك ّفعالّيستوج ّالمؤاخذةّوّهذاّاألمرّهوّفعلّأوّ
خطأّصادرّعنّذلكّالشخصّلذلكّفإنّأهمّماّيبرزّالمسؤوليةّالطبيةّهيّطبيعةّالخطأّالطبيّّ،ذلكّ
أن ّخطأ ّالطبي ّليس ّكخطأ ّ الشخص ّالعادي ّلما ّينطوي ّعليه ّمن ّطبيعة ّفنية ّو ّتعقيد ّعلمي ّو ّدقةّ
معينةّ.6
فالطبي ّالمخطئّّيجدّنفسهّأمامّعدةّمسؤولياتّمختلفةّفإذاّماّتسب ّخطؤهّفيّأضرارّماديةّأوّأدبيةّ
للمتضرر ّيحق ّلهذا ّاألخير ّطل ّالتعويض ّعلى ّأساس ّالمسؤولية ّالمدنية ّللطبي ّ .أما ّإذا ّكان ّفعلّ
الطبي ّي شكلّجريمةّعمديةّأوّمنّقبيلّالخطأّالجزائيّ:إهمالّ،عدمّاحترازّ،عدمّمراعاةّالقوانينّوّ
اللوائح....هنا ّيجد ّالطبي ّنفسه ّمعرضا ّللعقوبة ّالتي ّتتناس ّمع ّالجرم ّالمرتك ّو ّبالتالي ّيكونّ
مسؤوالّجزائياّعنّأفعالهّ(البا ّاألولّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي )ّ.
علماّوّأنّالطبي ّالمخطئّيتعرضّأيضاّإلىّجز اءّتأديبيّبس ّأخطائهّالتيّيرتكبهاّبمناسبةّعملهّأوّ
خارجهّمتىّكانّلهاّتأثيرّعلىّالعملّوّهذهّالمساءلةّالتأديبيةّخولهاّالقانونّللمجلسّالتأديبي ّ(ّالبا ّ
الثانيّالمسؤوليةّالتأديبيةّللطبي )ّ.
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هذهّالمسؤوليةّهيّخاضعةّألحكامّالقانونّّالجزائيّوّهيّتحددّماهيةّاألفعالّوّالتصرفاتّالتيّتعتبرّ
جريمةّوّرت ّالقانونّعقاباّعليهاّعمالّبالقاعدةّالقانونيةّالواردةّبالفصلّاألولّمنّالمجلةّالجنائيةّ"ّ
الّيعاق ّأحدّإالّبمقتضىّنصّمنّالقانونّسابقّالوضعّ.".
و ّعليه ّفال ّبد ّلكي ّنحمل ّالطبي ّالمسؤولية ّالجزائية ّأن ّيرتك ّأفعال ّيعتبرها ّالقانون ّجريمة ّأوّ
االمتناعّعنّالقيامّبأعمالّأوج ّالقيامّبهاّوّرت ّعنّتركهاّالمساءلةّالجزائيةّ.
و ّللوقوف ّعلى ّحقيقة ّهذه ّالمسؤولية ّسوف ّنتعرض ّفي ّفصل ّأول ّإلى ّإثارة ّالمسؤولية ّالجزائيةّ
للطبي ّثمّنبينّفيّفصلّثانيّتطبيقّهذهّالمسؤوليةّ.

الفصل األول :إثارة المسؤولية
الجزائية للطبيب

إن ّتتبع ّالطبي ّو ّتسليط ّعقوبة ّعليه ّيستوج ّأساسا ّقانونيا ّيجعل ّمن ّهذا ّالتتبع ّشرعياّ .و ّهذا ّماّ
سيكونّمحورّحديثناّفيّالفرعّاألولّبينماّسنخصصّالفرعّالثانيّلدراسةّصورّالمسؤوليةّالجزائيةّ
للطبي ّ.

الفرع األول :أساس املسؤولية اجلزائية للطبيب
الّيمكن ّتسليطّعقوبة ّعلىّالطبي ّإالّإذا ّوجدّنص ّقانونيّينصّعلىّذلك ّبصفةّصريحةّ.وّهذهّ
الش رعية ّنجدها ّمكرسة ّفي ّإطار ّاألحكام ّالعامة ّللقانون ّالجزائي(.فقرة ّأولى) ّكما ّيمكن ّإيجادها ّفيّ
بعضّالقوانينّالخاصةّالمتعلقةّبممارسةّمهنةّالط ّ(فقرةّثانية)ّ.

الفقرة األوىل :يف نطاق األحكام العامة للقانون اجلزائي
إنّالمتأملّفيّالمجلةّالجنائيةّالتونسيةّيالحظّأنّالمشرعّقدّوضعّجملةّمنّالفصولّالقانونيةّتشملّ
عقوباتّجزائيةّيقعّتسليطهاّعلىّكلّطبي ّيحدثّأفعاالّيعتبرهاّالقانونّجريمةّمنّذلكّالفصلّّ197
منّالمجلةّالجنائيةّالتيّيشترطّلقيامّجريمةّتسليمّشهادةّالمجاملةّتوفرّأربعةّأركانّ7.
أوالّ:أنّيكونّالشخصّالديّسلمّالشهادةّالطبيةّيمارسّمهنةّطبيةّأوّشبهّطبيةّ.
ثانيا ّ :ان ّينص ّبالشهادة ّالطبية ّعلى ّأن ّالواقع ّفحصه ّمصا ّبعاهة ّأو ّمرض ّأو ّسقوط ّيؤدي ّإلىّ
إعفائهّمنّالخدمةّالعموميةّ.
ثالثاّ:القصدّالجنائيّلدىّالطبي ّالذيّيقدمّعلىّتغييرّالحقيقةّرغمّتأكدهّمنّأنهّالّوجودّألمراضّأوّ
سقوطّ.
رابعاّ:أنّيكونّتسليمّالشهادةّ"مجاملةّ"ّأيّإسعافّالطبي ّ.
فإذاّماّتوفرتّهذهّاألركانّفإنّالطبي ّيعتبرّمسؤوالّجزائياّوّتجوزّمساءلتهّمنّأجلّذلكّ.
وّلكنّإذاّأخطأّا لطبي ّأوّالجراحّبسب ّسوءّالتشخيصّأوّعدمّالخبرةّأوّعدمّاالنتباهّفإنّالجريمةّ
تنتفيّ.
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وّإذاّماّكلفّالطبي ّسواءّمنّالقطاعّالعامّأوّالخاصّبإجراءّاختبارّطبيّوّتحريرّشهادةّطبيةّفإنهّ
يصبحّخبيراّعدلياّعندّمباشرتهّلمهامهّوّيعدّشبهّموظفّعلىّمعنىّالفصلّّ 82منّالقانونّالجنائيّ
وّيستفيدّسلباّوّإيجاباّمنّتلكّالصفةّ.
فإذاّماّتعمدّتغييرّالحقيقةّصل ّالشهاد ةّالطبيةّالمحررةّبموج ّمأموريةّاالختيارّفإنهّيستهدفّإلىّ
عقا ّالزورّالواردّبالفصلّّ172منّالمجلةّالجنائيةّ.
إذن ّو ّبتعمد ّالطبي ّالخبير ّتغيير ّالحقيقة ّصل ّالشهادة ّالطبية ّفإنه ّيعتبر ّمسؤوال ّجزائيا ّو ّتجوزّ
مؤاخذتهّ.
كماّأنّيكونّالطبي ّمسؤوالّجزائياّإذاّماّارتك ّجريمةّاسقاطّجنينّالمنصوصّعليهاّوّعلىّعقابهاّ
صل ّالفصلّ ّ214منّالمجلةّالجنائيةّوّإسقاطّالجنينّهوّانزالّالحملّقبلّاكتمالّنموهّوّكلماّحصلّ
هذاّاالسقاطّمنّغيرّاألطباءّالمرخصّلهمّبذلكّوّفي ّغيرّاألجلّالمشارّإليهّصل ّالفصلّالمذكورّ8
عدّّالطبي ّمرتكباّلجريمةّاسقاطّالحملّوّيسلطّعليهّالعقا ّ.
وّعلىّالمحكمةّعندّادانةّالطبي ّمنّأجلّارتكابهّلهذهّالجريمةّإثباتّأنّاسقاطّالحملّقد ّتمّعلىّ
خالفّماّاقتضاهّالقانونّوّبأيةّوسيلةّكانتّ.وّهذهّالجريمةّعمديةّوّعليهّيتطل ّاألمرّلقيامهاّتوفرّ
النيةّاالجراميةّأيّأنّنيةّالطبي ّاتجهتّنحوّاسقاطّالحملّقبلّأنّيولدّوّالدةّطبيعيةّعلىّخالفّماّ
نصّعليهّالقانونّ.
كماّيمكنّاالشارةّإلىّمسؤوليةّالطبي ّالجزائيةّعنّالخطأّغيرّالعمديّالذيّيسب ّللمريضّفيّجرحّ
أوّيؤديّإلىّموتهّ.
فماهوّالخطأّالطبيّالذيّيترت ّعليهّمساءلةّالطبي ّجزائياّ.
نالحظّأنّجلّالقوانينّالحديثةّلمّتعطيّتعريفاّللخطأّالطبيّوّتركتّمهمةّذلكّإلىّالقضاءّلصعوبةّ
تعريفهّ.
وّطلماّلمّيقعّتعريفّالخطأّالطبيّقانوناّفإنهّيتعينّالرجوعّفيّهذهّالحالةّإلى ّأحكامّالمجلةّالجنائيةّ
التيّنصتّعلىّجريمتيّالقتل ّوّالجرحّعلىّوجهّالخطأّكلماّتسب ّالطبي ّفيّالحاقّالضررّالبدنيّ
عن ّغير ّقصد ّبالغير ّأو ّتسب ّفي ّهالكه ّأثناء ّقيامه ّبعالجه ّنتيجة ّسب ّمن ّاألسبا ّالتي ّوردتّ
بالفصلينّّ217وّّ225منّالمجلةّالجنائيةّبحيثّيكونّعرضةّللمساءلةّالجزائيةّ.وّقدّوضعّالمشرعّ
صل ّهذينّالفص لينّعدةّصورّمنّالخطأّجاءتّعلىّسبيلّالحصرّ.وهيّالقصورّوّعدمّاالحتياطّوّ
االهمالّوّعدمّالتنبهّوّعدمّمراعاتّالقانونّوّجهلّماكانتّتلزمّمعرفتهّوّالتغافلّ.9
وّعلىّالقاضيّالتثبت ّمن ّتوفرّأركانّجريمةّالقتلّأوّالجرحّعلى ّوجهّالخطأ ّمعّبيان ّكيفيةّعدمّ
االنتباه ّو ّالتغافل ّك ما ّعليه ّاثبات ّأن ّالخطأ ّالذي ّارتكبه ّالطبي ّهو ّالذي ّتسب ّفي ّالحالق ّالضررّ
البدنيّأوّالقتلّ.10
كما ّيمكن ّتتبع ّالطبي ّفي ّصورة ّافشائه ّللسر ّالمهني ّإذ ّأن ّالمحافظة ّعلى ّالسر ّالمهني ّمن ّأهمّ
الواجباتّالموكولةّعلىّعاتقه ّوّهوّماّتؤكدهّأحكامّالفصلّالثامنّمنّأمرّعددّّ 1155المؤرخّفيّ
ّ 17ماي ّ ّ 1993المتعلق ّبواجبات ّالطبي ّالذي ّنص ّصراحة ّعلى ّأنه ّ"يتعين ّعلى ّكل ّطبي ّ
المحافظةّعلىّالسرّالمهنيّإالّفيّالحاالتّاالستثنائيةّالتيّينصّعليهاّالقانونّ.
ّوفيّصورةّخرقهّرت ّالمشرعّصل ّالفصلّّ254منّالمجلةّالجنائيةّعقاباّضدّكلّطبي ّوّجراحّ
وّغيرهمّمنّالصيدليينّوّالقوابلّوّاألشخاصّالمؤتمنينّلألسرارّالتيّتودعّعندهمّ.
فيّاألردنّ:نصتّالمادةّّ 200منّقانونّالعقوباتّعلىّأنهّ"ّيعاق ّبالحبسّمدةّالّتزيدّعلىّثالثّ
سنواتّكلّمنّكانّبحكمّمهنتهّعلىّعلمّبسرّوّإفشاهّدونّسب ّمشروع"ّ.
 8يراجع الفصل  214من المجلة الجنائية.
 9يراجع الفصلين  217و  225من المجلة الجنائية.
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وّالّشكّأن ّهذه ّالجريمةّعمديةّإذّالّبدّللمحكمة ّمنّاثبات ّحصولّتعمدّالطبي ّافشاءّالسرّكلماّ
قضتّبادانتهّ.
إنّالمشرعّالتونسيّقدّوضعّنظاماّردعياّالهدفّمنهّالمحافظةّعلىّمصالحّكلّطرفّتضررّمنّ
جراءّاألخطاءّالطبيةّوّفيّنفسّالوقتّحافزاّيجعلّمنّالطبي ّحريصاّكلّالحرصّعلىّأخذّالحيطةّ
وّاالنتباهّأثناءّمباشرتهّلمهنتهّ.

الفقرة الثانية :يف نطاق القوانني اخلاصة.
لقد ّسن ّالمشرع ّالتونسي ّجملة ّمن ّالقوانين ّالخاصة ّالمتعلقة ّبممارسة ّمهنة ّالط ّو ّبحماية ّالحرمةّ
الجسديةّللفردّوّجاءتّجلّهذهّالقوانينّناصةّعلىّعقوباتّجائيةّ.وّمنّذلكّقانونّعددّّ 22لسنةّ
ّ 1991المؤرخ ّفي ّّ 25مارس ّّ 1991المتعلق ّبأخذ ّاألعضاء ّالبشرية ّو ّزرعها ّو ّقد ّوضع ّهذاّ
القانون ّجملة ّمن ّالشروط ّيج ّاحترامها ّمن ّطرف ّالطبي ّعند ّقيامه ّبعملية ّأخذ ّو ّزرع ّأحدّ
األعضاءّوّمنّهذهّالشروط:
 ّ-1الّوجودّلمقابلّماليّأوّلصفةّمنّصفاتّالتعاملّوّهذاّبقطعّالنظرّعنّإرجاعّالمصاريفّ
التيّتستلزمهاّعملياتّاألخذّو ّالزرع(.الفصلّّ 6منّقانونّّ 22لسنةّّ 1991مؤرخّفيّّ25
مارسّّ1991المتعلقّبأخذّاألعضاءّالبشريةّوّزرعها).
ّ -2منع ّأخذ ّأعضاء ّاالنجا ّالناقلة ّللصفات ّالوراثية ّمن ّاألحياء ّو ّاألموات ّقصدّ
زرعها(.الفصلّّ5منّنفسّالقانون).
ّ -3ضرورةّإجراءّعملياتّأخذّوّزرعّاألعضاءّبالمؤسساتّاالستشفائيةّالمرخصّلهاّبذلكّ
بقرار ّمن ّوزير ّالصحة ّالعمومية ّإال ّبالنسبة ّلعمليات ّزرع ّالقرنيات ّالتي ّرخص ّالقيام ّبهاّ
بالمؤسساتّالصحيةّالخاصةّالمأذونةّلذلك(.الفصلّّ13منّنفسّالقانون)ّ.
ّ-4وّّ إلزامّالطبي ّالمسؤولّعنّالقسمّاالستشفائيّأوّنائبهّبإعالمّالشخصّالمتبرعّوّبصورةّ
كتابيةّبالنتائجّالمحتملةّلهذاّالتبرعّمنّالناحيتينّالبدنيةّوّالنفسيةّّ.
ّ -5وّإنّ رضاءّالشخصّالمتبرعّالّعملّعليهّوّالّيعتدّبهّوّالّيقبلّإالّإذاّحصلّهذاّالرضاّ
لدىّرئيسّالمحكمةّاالبتدائيةّأوّنائبه.
وّبناءّعلىّكلّذلكّفإنّكلّمنّيقدمّمنّاألطباءّعلىّأخذّعضوّمنّشخصّحيّأوّميتّقصدّزرعهّ
لشخصّآخرّدونّتوفرّالشروطّالواردةّفيّهذاّالقانونّيعـاق ّبالســجنّمــنّعـــامّإلىّخــمسةّأعوامّ
ّوّخطيةّتتراوحّبينّألفّوّألفيّدينار(الفصلّّ16منّنفسّالقانون).
كماّيعاق ّالطبي ّالمخالفّألحكامّالفصلينّالخامسّوّالسادسّمنّالقانونّالمذكور ّوّفيّغيرّصورّ
الفصلّّ221منّالقانونّالجنائيّبالسجنّمنّعامينّإلـــىّخـمسةّأعــوامّوّبخــطيةّتتــراوحّبينّألفيّّ
وّخمسةّآالفّدينارّ.11
إذّأ نّأخذّوّزرعّاألعضاءّهوّوسيلةّللقضاءّعلىّالمرضّوّإسعافّالنفسّالبشريةّيج ّاستعمالهاّ
طبقاّلألحكامّالقانونيةّوّمبادئّاآلدا ّالطبيةّفإذاّوقعّالعملّبذلكّنجحّالطبي ّفيّمهمتهّوّإنّلمّيقعّ
ابتعدّالط ّعنّغايتهّواعتبرّالطبي ّمخالفاّ.ّ12
كماّطرحتّوسائلّاالنجا ّاالصطناعيّمشاكلّقانونيةّمنهاّماّيتعلقّبنس ّالمولودّمنهاّمالهّصلةّ
بالتبرعّبالنطفةّوّالبويضةّوّأخيراّماّيخصّالمرأةّالظنيّأوّالحملّلفائدةّالغير ّوّمسألةّكراءّالرحمّ
وّقدّمنعّالمشرعّالتونسيّالتبرعّبالبويضةّوّالنطفةّبمقتضىّالقانونّعددّّ22المؤرخّفيّّ22مارسّ
 11الفصل  18من نفس القانون.
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 ّ 1991وّالذيّنصّبالفصلّالخامسّمنهّعلىّأنهّ"يحجرّمطلقاّأخذّأعضاءّاالنجا ّالناقلةّللصفاتّ
الوراثيةّمنّاألحياءّوّاألمواتّقصدّزرعهاّ".
وّفيّإطارّحديثناّعن ّاألساسّالقانونيّللمساءلةّالجزائيةّللطبي ّيمكنّاالشارةّإلىّقانونّعددّّ48
المؤرخّفيّّ3جوانّّ1966وّالمتعلقّبجريمةّامتتاعّالمحضورّ.
ّوّتتكونّج ريمةّاالمتناعّالمحضورّمنّالركنّالماديّإذاّالّبدّمنّإثباتّوّجودّمريضّامتنعّالطبي ّ
عنّإغاثةّوّمساعدتهّبالرغمّمنّحالةّالخطرّالتيّيمرّبهاّدونّخشيةّخطرّعلىّنفسهّ.
أماّالركنّالمعنويّلهذهّالجريمةّفهوّيتكونّمنّالعلمّبوجودّخطرّيمرّبهّالمريضّسواءّعلمّبذلكّ
نتيجة ّمشاهدته ّله ّمباشرةّ ،أو ّنتيجة ّإعالمه ّمن ّطرف ّالغير ّبوجود ّشخص ّعلى ّتلك ّالحالة ّو ّفيّ
حاجةّملحةّللعالجّالسريعّوّرغمّذلكّلمّيحركّساكناّوّلمّيتحولّإليهّلالطالعّعلىّحالتهّوّالقيامّ
بفحصهّالجراءّماّتتطلبهّحالتهّ.
إنّالفصلّالثانيّوّماّبعدهّمنّاألمرّالمتعلقّبمجلةّواجباتّالطبي ّنصّ ّعلىّأنّالواج ّاألساسيّ
للطبي ّفي ّجميع ّالظروف ّهو ّاحترام ّالحياة ّواحترام ّالنفس ّالبشرية ّفعليه ّمعالجة ّجميع ّالمرضىّ
بنفس ّا لضمير ّو ّبدون ّأي ّتمييز ّمع ّاالسراع ّبتقديم ّاالسعاقات ّالمتأكدة ّلكل ّمريض ّفي ّحالة ّخطرّ
محدقّ.13
كماّيمكنّاالشارةّإلىّالقانونّّ 83لسنةّّ 1992المؤرخّفيّّ 3أوتّّ 1992المتعلقّبالصحةّالعقليةّوّ
شروط ّااليواء ّفي ّالمستشفى ّبسب ّ االضطرابات ّالعقلية ّالذي ّخصص ّالبا ّالسادس ّمنه ّللعقوباتّ
الجزائيةّفقدّجاءّالفصلّّ 38منّالقانونّالمذكورّأنهّ"ّيتعرضّللعقوباتّالمنصوصّعليهاّبالفصلّ
السابقّالطبي ّالذيّيرتك ّإحدىّالمخالفتينّالمنصوصّعليهاّبالفقرتينّّ 4وّّ 5منّالفصلّّ 37منّ
هذاّالقانونّ.
معّالعلمّأنّالفصلّّ 37قدّنص ّعلىّعقوبةّبالسجنّتتراوحّمنّستة ّعشرّيوماّإلىّسنة ّو ّبخطيةّ
تتراوحّمنّمائتينّإلىّخمسمائةّدينارأوّبإحدىّهاتينّالعقوبتينّ.14
كماّحجرّالمشرعّممارسةّمهنةّالط ّبدونّرخصةّوّاعتبرهاّجريمةّيعاق ّمرتكبهاّ.
شروطّممارسةّالط ّ:
أوال ّ :أن ّيكون ّالطبي ّمن ّذوي ّالجنسية ّالتونسية ّعلى ّأنه ّيمكن ّاستثناء ّأن ّيمنح ّوزير ّالصحةّ
العموميةّاألطباءّوّأطباءّاألسنانّمنّذويّالجنسيةّاألجنبيةّترخيصاّلممارسةّالمهنةّبصفةّوقتيةّ.
ثانيا :أن ّيكون ّمتحصال ّعلى ّشهادة ّالدكتوراه ّفي ّالط ّأو ّدكتور ّفي ّط ّاألسنان ّأو ّعلى ّشهادةّ
معترفّبمعادلتهاّإلحداهماّ.
ثالثاّ:أنّيكونّالطبي ّمرسماّبجدولّعمادةّاألطباءّأوّأطباءّاألسنانّ.
و ّت تكون ّجريمة ّممارسة ّمهنة ّالط ّبدون ّرخصة ّمن ّركنين ّالركن ّالمادي ّو ّهو ّممارسة ّشخصّ
لمهنة ّالط ّو ّط ّأسنان ّو ّذلك ّبتشخيص ّأو ّمعالجة ّأمراض ّأو ّعلل ّأو ّغيرها ّمن ّالحاالتّ
المنصوص ّعليها ّبالفصل ّالسادس ّمن ّالقانون ّالسابقّ ،15و ّاما ّالركن ّالمعنوي ّفهو ّالعلم ّبأنه ّيقومّ
بم باشراتّوّأعمالّطبيةّالّيمكنّقانوناّالقيامّبهاّإالّبعدّالحصولّعلىّترخيصّمسبقاّمنّالجهاتّ
المختصة ّو ّبتوفر ّهذين ّالركنين ّتقوم ّجريمة ّممارسة ّمهنة ّالط ّبدون ّرخصة ّو ّلقد ّنص ّالفصلّ
التاسع ّمن ّالقانون ّالمؤرخ ّفي ّّ 13مارس ّّ 1991السابق ّالذكر ّأنه ّتعاق ّالممارسة ّالغير ّشرعيةّ
للط ّأوّط ّاألسنانّبالسجنّمنّّ 6إلىّّ 12شهراّوّبخطيةّمنّّ 2000إلىّّ 5000دينارّأوّبإحدىّ
هاتينّالعقوبتينّفقطّوّعندّالعودّيكونّالعقا ّبالسجنّمنّّ12إلىّّ18شهرّوّبخطيةّمنّّ5000إلىّ
ّ15000دينارّّّّ.
 13المسؤولية الجزائية لألطباء ،الطاهر المنتصر ،المرجع السابق.
 14يراجع الفقرة  4و  5من الفصل  37من قانون عدد  83لسنة  1992المؤرخ في 03أوت  ،1992المتعلق بالصحة العقلية و شروط اإليواء في المستشفى بسبب
اضطرابات عقلية.
 15يراجع الفصل  6من القانون السابق الذكر.

المسؤولية الزجرية للطبيب
منّخاللّعرضّهذاّالنصّالقانونيّسواءّالذيّجاءّصل ّاألحكامّالعامةّللمجلةّالجنائيةّأوّصل ّ
القوانينّالخاصةّالمتعلقةّبمهنةّالط ّأوّبالحرمةّالجسديةّللفردّنستمدّركنّالشرعيةّفيّإثارةّالتتبعّ
الجزائي ّضد ّكل ّمخالف ّو ّهذه ّالنصوص ّالقانونية ّسواء ّالعامة ّمنها ّاو ّالخاصةتؤكد ّالقاعدةّ
القانونيةالواردةّبالفصلّاألولّمنّالمجلةّالجنائية"ّالّيعاق ّأحدّإالّبمقتضىّنصّمنّالقانونّسابقّ
الوضع"ّ

الفرع الثاين :صور املسؤولية اجلزائية لطبيب
لقيام ّالمسؤولية ّال ّبد ّمن ّتحقق ّ سببها ّفضال ّعن ّاالدراك ّو ّحرية ّاإلختيار ّو ّسببها ّهو ّالخطأ ّالذيّ
يصدر ّعن ّالطبي ّو ّيمكن ّأن ّيأخذ ّهذا ّالخطأ ّصورتين ّفإما ّأن ّيكون ّقصديا ّ(فقرةّأولى) ّأو ّغيرّ
قصدياّ(فقرةّثانية)ّ.

الفقرة األوىل :اخلـطأ العمـدي
وّ هوّانصرافّإرادةّالجانيّإلىّإرتكا ّالجريمةّمعّعلمهّبذلكّأوّتوجيهّإرادتهّإلىّارتكا ّالجريمةّ
معّعلمهّبكافةّأركانهاّأوّهوّعلمّبعناصرّالجريمةّوّإرادتهّمتجهةّإلىّتحقيقّهذهّالعناصرّأوّإلىّ
قبولهاّ.16
يتبين ّلنا ّأن ّالخطأ ّالعمدي ّهو ّعلم ّالسلوك ّسواء ّكان ّفعال ّأو ّامتناعاّ .و ّكل ّواقعة ّتعطيه ّداللتهّ
االجراميةّوّعلمّبالنتيجةّالتيّتترت ّعليهّسواءّكانتّضرراّأوّخطراّ.
فمثالّالطبي ّالجراحّالذيّالّيتقنّقواعدّفنّالط ّالتجميليّوّيقومّباحداثّأضراراّبالغةّالخطورةّ
بجسمّالمريضّأوّيتسب ّلهّفيّعاهاتّمستديمةّفإنهّيعتبرّمرتكباّلخطأّجسيمّنظراّألنّإرادتهّقدّ
انصبتّإليذاءّالغيرّوّهوّيعلمّأنهّغيرّمختصّفيّجراحةّالتجميلّ.
وّمنّالجرائمّالقصديةّفيّمهنةّالط ّنذكرّجريمةّإفشاءّالسرّالمهنيّبحيثّأنّالطبي ّوّفيّغيرّ
الحاالت ّاالستثنائية ّالتي ّنص ّعليها ّالقانون ّو ّالتي ّمكنه ّمن ّخاللها ّإفشاء ّبعض ّاألسرار ّالمتعلقةّ
بالمرضىّفإنهّيعتبرّمرتكباّلجريمةّاإلفشاءّإذاّخالفّتلكّاالستثناءاتّوّيتوفرّالركنّالمعنويّلهذهّ
الجريمةّبمجردّانصرافّإرادةّالطبي ّإلىّإفشاءّتلكّاألسرارّوّهوّيعلمّأنّالقانونّيمنعّعليهّذلكّ.
كما ّيمكن ّاالشارة ّإلى ّجريمة ّممارسة ّمهنة ّالط ّبدون ّرخصة ّفهذه ّالجريمة ّهي ّجريمة ّقصديةّ
باعتبارّأنّماّيحدثهّاألطباءّالممارسونّللمهنةّبدونّحقّ.منّجروحّأوّعاهاتّتعتبرّمنّقبيلّالجرحّ
أوّالقتلّالعمدّطالماّأنهمّيدركونّبأنّالّحقّلهمّفيّالقيامّبذلكّقبلّاستيفاءّشروطّالممارسةّ.
نفسّالشىءّبالنسبةّلج ريمةّاالمتناعّالمحظورّفالطبي ّالذيّيمتنعّعنّممارسةّمهنتةّيعتبرّقدّارتك ّ
خطأّعمدياّباعتبارّأنهّعلىّعلمّبوجودّخطرّيمرّبهّالمريضّسواءّعلمّبذلكّنتيجةّمشاهدتهّمباشرةّ
أوّنتيجةّإعالمهّمنّطرفّالغيرّلوجودّشخصّعلىّتلكّالحالةّوّفيّحـــاجةّملــحةّللعــالجّالســريعّ
ّوّرغمّذلكّلمّيحركّ ساكناّوّلمّيتحولّإليهّلالطالعّعلىّحالتهّوّالقيامّبفحصهّالجراءّماّتتطلبهّ
حالتهّفإنهّالّمحالةّيكونّقدّارتك ّخطأّعمدياّوّبالتاليّيكونّركنّالعمدّمتوفرّ.
فكلما ّتوفر ّركن ّالقصد ّاالجرامي ّوانصرفت ّنية ّالطبي ّإلى ّإحداث ّجروح ّأو ّعاهات ّمستديمة ّأوّ
أضرارّبا لغةّالخطورةّيكونّمسؤوالّعنّذلكّوّتسلطّعليهالعقوباتّالمنصوصّعليهاّبالقانونّسواءّ
فيّإطارّاألحكامّالعامةّللقانونّالجزائيّأوّصل ّالنصوصّالقانونيةّالخاصةّ.وّلكنّقدّتصدرّعنّ
الطبي ّأثناءّمباشرتهّالعمالهّأخطاءّأخرىّتكونّنتيجةّعدمّاالحتياطّأوّاإلهمالّوّعدمّانتباهّفتكونّ
إذنّأخطاؤهّّأخطاءّغيرّعمديةّ.
 16تعريف وقع االشارة إليه في كتاب المؤولية الجزائية لألطباء ،موفق على عبيد المرجع السابق ،صفحة .24
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الفقرة الثانية :األخطاء غري العمدية
الخطأّغيرّالعمديّالذيّيصدرّعنّالطبي ّيمكنّأنّيأخذّمظهرينّاألولّماّيقتصرّفيهّالقانونّعلىّ
مجر دّوقوعّالفعلّالماديّالمكونّللجريمةّدونّتطل ّإهمالّوّهوّاألمرّالغال ّفيماّيسمىّبالجرائمّ
الماديةّفالّيشترطّفيهاّإالّتوجيهّاإلرادةّنحوّارتكا ّالفعلّوّأماّاألخرىّفهيّجرائمّاإلهمالّوّفيهاّ
يريدّالجانيّالفعلّوّالّيرغ ّفيّالنتيجةّوّلكنهّبالرغمّمنّهذاّيتحملّع ءّتصرفهّإذاّلمّيتخذّمنّ
جانبهّماّيلزمّمنّالحيطةّلتالفيّتلكّالنتيجةّ.
وّقدّنصتّالمجلةّالجنائيةّصل ّالفصلينّّ217وّّ225علىّجريمتيّالقتلّوّالجرحّعلىّوجهّالخطأّ
كلماّتسب ّفيّإلحاقّالضررّالبدنيّعنّغيرّقصدّبالغيرّأوّتسب ّفيّهالكهّأثناءّقيامهّبعالجهّنتيجةّ
القصورّوّعدم ّاالحتياط ّوّاالهمال ّوّعدمّالتنبهّوّعدم ّمـراعاةّالقــوانيـن ّوّجـهل ّمـاّكانتّتلـزمّ
معـرفتهّوّالتغافلّ.
 )1اإلمهال :هو ّ"محض ّسلوك ّسلبي ّلنشاط ّإيجابيّ ،كان ّيتعين ّأن ّيكمل ّباحتياط ّأغفل ّمع ّذلكّ
اتخاذه"ّ 17أوّهوّإغفالّالجانيّفيّاتخاذّاحتياطّبوجهّالحذرّعلىّمنّكانّفيّمثلّظروفّ:إذاّ
كانّمنّشأنّهذاّاالجراءّلوّاتخذّأنّيحولّدونّحدوثّالنتيجةّاالجرامية"18
 )2عدم االحتياطّ :هوّإقدامّالشخصّعلىّأمرّكانّيج ّعليهّاالمتناعّعنهّفهوّالصورةّالتيّيتخذّ
فيها ّالخطأ ّمظهره ّفي ّنشاط ّإيجابي ّيتسم ّبعدم ّالحذر ّو ّتدبر ّالعواق "ّ 19أو ّهو ّتوقع ّالجانيّ
لألخطارّالتيّقدّ
تترت ّعلىّعملهّوّمضيهّفيهّعلىّالرغمّمنّذلكّدونّأنّيتخذّالوسائلّالوقائيةّبالقدرّالالزمّلدرءّ
هذهّاألخطار.
وّعدمّاالحتياطّيشتركّمعّاالهمالّمنّحيثّأنهّإخاللّبالتزامّمنّالتزاماتّالحيطةّالتيّتستمدّمنّ
الخبرةّاالنسانيةّالعامة
 )3عدمّمراعاتّالقـوانينّوّاألنظمــةّوّاألوامــرّ:وّتعــدّصــورةّعدمّتنفيــذّالقوانيــنّوّاألنـظمة
ّ )4وّاألوامرّكافيةّبحدّذاتهاّلقيامّالمسؤوليةّحتىّوّإنّلمّيترت ّعليهاّضررّمعينّوّتدخلّفيهاّ
صورةّعدمّتنقيذّجميعّالقواعدّالتنظيميةّبماّفيهاّالتعليمات.
ّوّمنّالتطبيقاتّالقضائيةّلألخطا ءّغيرّالعمديةّالتيّيرتكبهاّالطبي ّنذكرّأنهّ"ّيكونّمرتكباّلجنحةّ
القتلّخطأّلعدمّانتباههّواحتياطهّالطبي ّالذيّكانّيتولىّعالجّسيدةّفيّاألشـهرّاألولــىّمنّالحــملّ،
ّ و ّبالرغم ّمن ّعلمه ّأنها ّتعاني ّاضطرابات ّدموية ّيخشى ّمنها ّأن ّتؤدي ّإلى ّنزيفّ ،لم ّيتخذ ّأيةّ
احتياطاتّمناسبةّأوّاختياراتّذاتّفائدةّعلميةّوّعندماّحدثّالنزيفّالذيّكانّمتوقعاّلمّيفحصهاّ
بعناية ّتامة ّفحدث ّلديها ّالتها ّبالمجاري ّالبو لية ّمن ّجراء ّتخلف ّبعض ّاألجزاء ّبداخلها ّنتج ّعنهاّ
إصابتهاّبالتها ّرئويّأدىّإلىّوفاتها"ّ20
"وّإذاّكانّالطبي ّبعدّأوّوضعّالجبسّعلىّقدمّالمريضّوّأخذتّهذهّاألخيرةّتصرخّمنّشدةّاأللمّ
طوالّاأليامّالتاليةّبشكلّغيرّعاديّ،وّبالرغمّمنّهذاّفإنّالطبي ّلمّيعطّهذهّاآلالمّأيّأهميةّمنّ
جانبهّإلىّأنّالحظّبعدّعدةّأيامّأنّالطريقةّالتيّوضعّبهاّالجبسّقدّسببتّشلالّفيّحركةّأعصا ّ
القدمّوّاألوعيةّالدمويةّالتيّتغذيهاّمماّأدىّإلىّحدوثّآالمّالّيمكنّمعالجتهاّإالّبقطعّالقدمّ.

17تعريف وقع االشارة إليه في كتاب المسؤولية الجنائية لألطباء و الصيدلة ،منير رياض حنا ،سنة  ،1989صفحة .28
 18الدكتور عبد المهيمن بكر :جرائم االعتدلء على األشخاص و األموال ،صفحة .137
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المسؤولية الزجرية للطبيب
و ّعبثا ّيحاول ّالطبي ّإثبات ّأن ّضعف ّاألوعية ّالدموية ّالمغذية ّللقدم ّيرجع ّإلى ّسب ّوراثي ّلدىّ
المريضّإذّأنّهذهّالحالةّحتىّلوّإثبتتّلكانتّتحتمّعلىّالطبي ّأنّيراعيهاّجيداّوّيوجهّلهاّاحتياطياّ
خاصةّلتجن ّالنتائجّالتيّقدّتؤديّإليها"ّ.ّ21
جاءّفيّقرار ّتعقيبيّجزائيّصادرّعن ّمحكمةّالتعقي ّالتونسيةّأنه ّ"ّإذاّكانتّاألضرارّالحاصلةّ
للمتضررّتعودّإلى ّ االهمالّوّعدمّالمراقبةّأنثناءّالمخاضّوّقلةّالتجربةّوّعدمّاالهتداءّفيّالوقتّ
المناس ّوّبالسرعةّالمطلوبةّلوضعّالمرأةّلمولودهاّفإنّالقضاءّبعدمّسماعّالدعوىّيعدّخرقاّألحكامّ
الفصلّّ225منّالمجلةّالجنائية"ّ..22
إذنّإنّإثارةّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّتستوج ّأساسّقانونيّيضفيّعلىّالمساءلةّوّالتتبعّصفةّ
الشرعيةّتجعلّالطبي ّمسؤوالّعنّكلّاألخطاءّالتيّتصدرّعنهّسواءّكانتّقصديةّأوّغيرّقصديةّ.
لكنّهذهّالمساءلةّتتطل ّنظاماّمعينّمنّالناحيةّالتطبيقيةّ.

الفصل الثاني :تطبيق المسؤولية
الجزائية للطبيب

إنّإثارةّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّوّتسليطّعقا ّعليهّنتيجةّاألخطاءّالتيّتصدرّعنهّإثرّممارستهّ
لمهنتهّيتطل ّتوفرّجملةّمنّالشروطّ(الفرعّاألول)ّوّلكنّفيّالمقابلّفإنّهذاّالتتبعّالجزائيّليسّ
مطلقّإذّتوجدّحاالتّيعتبرهاّالقانونّمانعاّمنّموانعّالمسؤوليةّالجزائيةّفبتوفرهاّينتفيّالتتبع(الفرعّ
الثاني)ّ.

الفرع األول :شروط تطبيق املسؤولية اجلزائية للطبيب
إنّإثارةّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّيستوج ّتوفرّأركانّهذهّالمسؤوليةّ(الفقرةّاألولى)ّإضافةّإلىّ
ضرورةّإثباتّأنّاألخطاءّالتيّقامّبهاّالطبي ّتشكلّجرماّفيّحقه(الفقرةّالثانية)ّ.

الفقرة األوىل :أركان املسؤولية اجلزائية للطبيب
تتكون ّمن ّ ثالث ّأركان ّأساسيةّ ،يتمثل ّالركن ّاالول ّفي ّفعل ّأو ّامتناع ّعن ّفعل ّو ّهو ّما ّيعبر ّعنهّ
بالرك نّالماديّوّيتجسدّفيّالخطأّالذيّيقومّبهّالطبي ّأثناءّممارسةّلمهنتهّوّكناّقدّأشرناّفيّالمبحثّ
السابقّإلىّهذاّالركنّوّحددناّصورهّوّأشكالهّوّقلناّوّأنّاألخطاءّالتيّتصدرّعنّالطبي ّقدّتكونّ
أخطاء ّعمدية ّكما ّقد ّتكون ّأخطاء ّغير ّعمدية.لذلك ّسوف ّنقتصر ّفي ّهذا ّالمجال ّعلى ّتحديد ّبقيةّ
أركانّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّلذلكّوّنتعرضّفيّمستوىّأولّإلىّالركنّالمعنويّثمّإلىّالركنّ
األخيرّمنّالمسؤوليةّالجزائيةّللـطبي ّوّهـوّمـاّيـعبرّعنــهّبالعــالقةّالسببيـةّالتيّتربــطّبينّالخـطأّّ
وّالنتيجةّ.
أ -الركن المعنوي:
أوّماّيسمىّبالقصدّالجنائيّسواءّكانّعاماّوّهوّانصرافّإرادةّالجانيّإلىّارتكا ّالجريمةّمعّالعلمّ
بذلكّأوّخاصاّيتمثلّفيّتوجيهّالفاعلّلإلرادتهّالرتكا ّالجريمةّمعّعلمهّبكافةّأركانهاّالقانونيةّ.
وّعناصرهّّوّهماّاإلرادةّوّالعلمّ:
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المسؤولية الزجرية للطبيب
اإلرادة :يج ّأنّتنص ّإرادةّالجانيّعلىّالسلوكّالمكونّللجريمةّأيّيج ّأنّتتوفرّإرادةّالمساسّ
بالحقّالذيّيحميهّالقانونّ.فمثالّفيّجريمةّإفشاءّسرّيج ّأنّتتجهّإرادةّالطبي ّإلىّفعلّاإلفشاءّّ
وّإلىّالنتيجةّالتيّتترت ّعليهّبمعنىّأن ّيعلمّالغيرّبالواقعةّالتيّلهاّصفةّالسرية.أيّأنّتتجهّإرادتهّ
إلىّتوفيرّهذاّالعلمّلديهّ.
العلم ّ :لتحقق ّالقصد ّاالجرامي ّال ّيكفي ّأن ّيكون ّالجاني ّمريدا ّللسلوك ّاالجرامي ّالذي ّأتاه ّو ّمريداّ
للنتيجةّالتيّحصلتّوّإنماّيج ّأنّيكونّعالماّبأنهّيقترفّجريمةّوّإنّإرادتهّمتجهةّالقترافهاّمعّ
علمهّبشروطهاّالتيّنصّعليهاّالقانون.ففيّجريمةّإفشاءّالسرّالمهنيّفعنصرّالعلمّيقتضيّأنّيكونّ
الطبي ّعالماّبأنّللواقعةّصفةّالسريةّ.وّأنّلهذاّالسرّطابعاّمهنياّوّأنّمهنتهّهيّاألساسّفيّعلمهّ
بهذاّالسرّ،فإذاّجهلّالطبي ّأنّالمرضّليسّسراّ،فأذاعهّ،فإنّالقصدّيعدّمنفياّلديهّ،وّكذلكّإذاّاعتقدّ
أنّهذاّالسرّالّيتعلقّبمهنت ةّأوّأنّالمريضّرضيّبإباحةّالسرّأمامّزوجتهّ،فإنّالقصدّينتفيّفيّهذهّ
الحاالتّالنعدامّعنصرّالعلمّ.وّإنّالجهلّأوّالغلطّالذيّينفيّالقصدّهوّالمنص ّعلىّالوقائعّأوّعلىّ
التكييفّالقانونيّغيرّالجنائيّ،إذّالّيجوزّألحدّأنّيحتجّبجهلهّللقانونّالجنائي.23وّإثارةّالمسؤوليةّ
الجزائيةّللطبي ّتشترطّأيضاّتوفرّركنّالعالقةّالسببيةّبينّالخطأّوّالضررّ.
ب -العالقة السببية
ال ّيكفي ّمجرد ّوقوع ّالضرر ّللمريض ّو ّثبوت ّخطأ ّالطبي ّبل ّال ّبد ّمن ّوجود ّعالقة ّمباشرة ّبينّ
الخطأ ّو ّالضرر ّالحاصل ّ للمريض ّو ّهذا ّما ّيعرف ّبركن ّالسببية ّكركن ّثالث ّمن ّأركان ّهذهّ
المسؤوليةّ.
و ّتبرز ّأهمية ّعالقة ّالسببية ّفي ّالجرائم ّالتي ّيتطل ّركنها ّالمادي ّحدوث ّنتيجة ّمعينة ّو ّمن ّهذهّ
الجرائمّجريمتاّالقتلّوّاالصابةّبجروحّففيّهاتينّالجريمتينّالّبدّمنّوقوعّخطأّمنّجان ّالطبي ّ
يكونّسبباّ فيّموتّالمريضّوّإصابتهّبأيّنوعّمنّأنواعّاإليذاءّ،وّلكنّالّتكتملّعناصرّالجريمةّ،
إذاّلمّتثبتّالعالقةّالسببيةّ،بينّالخطأّوّذلكّالموتّأوّتلكّاإلصابةّأوّاإليذاءّ.
وّلكنّالصعوبةّتتجلىّكماّأشرناّسابقاّإذاّماّتدخلتّأسبا ّأخرىّإلىّجان ّخطأّالطبي ّفيّإحداثّ
النتيجةّال تيّيعاق ّعليهاّالقانونّ.فاالتجاهّالغال ّفيّالقضاءّالفرنسيّيرىّأنّمعيارّالعالقةّالسببيةّ
هوّاستطاعةّالتوقع ّ "أيّأنّعالقةّالسببيةّالّتعدّمتوافرةّبينّالفعلّوّالنتيجةّإالّإذاّكانّفيّاستطاعةّ
الجانيّ– ّوقتّإتيانهّفعلهّ– ّأنّيتوقعّهذهّالنتيجة.أماّإذاّلمّيكنّفي ّاستطاعتهّذلكّ،أيّالنتيجةّكانتّ
غير ّمتوقعة ّفال ّتعتبر ّعالقة ّسببية ّبين ّالفعل ّو ّالنتيجةّ ،و ّلو ّثبت ّأنه ّكان ّأحد ّعواملها ّو ّكان ّلهّ
إسهاماّفيّإحداثهاّ.ّ24
و ّفي ّتشريعنا ّالوطني ّيشترط ّالمشرع ّفي ّكل ّالجرائم ّالتي ّيقترفها ّالطبي ّضرورة ّو ّجود ّعالقةّ
سببيةّمباشرةّبينّالخطأّوّالضررّاالحقّللمريضّأوّألقاربهّ.
وّبالتاليّفإنّالطبي ّالّيمكنّأنّيكونّمسؤوالّجنائياّإذاّأثبتّأنّسب ّالضررّالّيرجعّلهّبصفةّ
شخصيةّوّإنماّيعودّإلىّأسبا ّأخرىّكالسب ّاألجنبيّأوّالقوةّالقاهرةّأوّفعلّالمريضّنفسهّ.وّهذهّ
األسبا ّسوفّتكونّموضوعّحديثناّفيّالفرعّالقادمّالمتعلقّبموانعّالمسؤوليةّالخاصةّبالطبي ّّ.
وّلكنّالّيكفيّإثارة ّمسؤوليةّالطبي ّالجزائيةّبلّالّبدمنّإثباتّخطأّالطبي ّوّاثباتّالعالقةّالسببيةّ
بينّهذاّالخطأّوّالنتيجةّالحاصلةّللمريض.
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المسؤولية الزجرية للطبيب
إنّتقديرّمدىّمسؤولية ّالطبي ّجزائياّ عنّاألفعالّوّاألخطاءّالصادرةّعنهّأثناءّمباشرتهّلمهنتهّأمرّ
موكولّللقاضيّالذيّعليهّتقديرّخطورةّوّجسامةّهذهّاألفعالّ.فليسّكلّاالخطاءّيمكنّأنّترتقيّإلىّ
فعلّإجراميّيستحقّتسليطّعقا ّردعيّسال ّللحريةّوّبالتاليّفإنّمؤاخذةّالطبي ّجزائياّمنّاألمورّ
المعقدةّوّالصعبةّلـذلكّفإنّالقاضــيّالجــزائيّمطالــ ّبالـدقةّوّالـعملّعلىّجمـعّاألدلـةّوّالوثــائقّّ
وّالشهاداتّوّالقرائنّالقويةّالثباتّإدانةّالطبي ّالمخطئّ.
وّالّشكّأنّالقاضيّالجزائيّالّيقضيّباإلدانةّإالّعندّاليقينّبثبوتّأركانّالمسؤوليةّالجزائيةّهذاّ
على ّعكس ّا لقاضي ّالمدني ّفيمكن ّله ّأن ّيحكم ّبالتعويض ّاستنادا ّللخطأ ّالمفترض ّأو ّفكرة ّتحملّ
المخاطرّحرصاّعلىّمصلحةّالضررّ.
وّللقاضيّالجزائيّدورّفعالّفيّتكوينّوسائلّاالثباتّواعتمادّكلّالطرقّمنّأجلّالتوصلّإلىّإدانةّ
الطبي ّالمخطئّوّيلتجأّفيّأغل ّاألحيانّإلىّأهلّالخبرةّلتقديرّاألضرارّالحاصلةّللمريضّ.
وّبمجرد"ّتأكدّمنّخطأّّ الطبي ّوّثبوتّالعالقةّالسببيةّبينّالحالةّالتيّأصبحّعليهاّالمريضّوّخطأّ
الطبي ّيسلطّالقاضيّالجزائيّعقاباّوّيكونّلهذاّالحكمّحجيةّعلىّالقاضيّالمدنيّوّكذلكّعلىّالجهةّ
المختصةّفيّتأدي ّاألطباءّ،وّسوفّنتطرقّإلىّتأثيرّهذاّالحكمّعلىّالتتبعاتّالتأديبيةّ.
إنّالحكمّالجزائيّالباتّيجوزّاالحتجاجّبهّأمامّالجهةّالمختصةّفيّتأدي ّاألطباء.فتتقيدّسلطةّالتأدي ّ
بالحكمّالجزائيّمنّحيثّالفعلّالمكونّلألساسّالمستركّللدعوتينّالجزائيةّوّالتأديبيةّ.وّفيّالوصفّ
القانونيّلهذاّالفعلّ.وّفيّإدانةّالطبي ّ.وّمنّثمّفإنهّيمتنعّعلىّالجهاتّالتأديبيةّإعادةّبحثهاّ.وّيجوزّ
الحجيةّبالحكمّالجزائيّالصادرّببراءةّالطبي ّاستناداّإلىّانتفاءّالوجودّالماديّللوقائعّالمنسوبةّإليهّ،
فالّيجوزّللسلطةّالتأديبيةّأنّتعودّوّتنس ّإليهّذاتّالفعلّلتزيدّعليهّالعقا ّ.
وّلكنّرغمّهذهّالحجي ةّفإنّالجهاتّالتأديبيةّالمختصةّالّتتقيدّفيّكلّالحاالتّبهذاّالحكم ّالجزائيّ،
فإذا ّصدر ّالحكم ّالجزائي ّبالبراءة ّالنعدام ّأحد ّأركان ّالجريمة ّكتخلف ّالركن ّالمعنويّ ،أو ّإذا ّكانتّ
األفعالّالتيّاقترفهاّالطبي ّالّتشكلّجريمةّإالّأنهاّتعدّمخالفةّتستحقّالتأدي ّ.كماّأنّالحكمّالجزائيّ
الصادر ّبالبراءة ّالمبنية ّعلى ّبطالن ّاالجراءات ّأو ّعدم ّكفاية ّاألدلة ّأو ّالشك ّفي ّاالتهامّ .أو ّالحكمّ
الصادرّباالدانةّمعّوقفّالتنفيذّأوّصدورّعفوّشاملّعنّالعقوبةّأوّالجريمة.فإنّمجلسّالتأدي ّفيّ
كلّالحاالت ّالّيتقيد ّبالحكمّالجزائيّو ّيمكنه ّمساءلةّالطبي ّتأديباّوّمردّذلكّأنّالجريمةّالتأديبيةّ
تختلفّفيّطبيعتهاّوّأركانهاّعنّالجريمةّالجنائيةّ.25
لكنّهلّأنّالطبي ّيكونّمسؤوالّجزائياّفيّكلّاألحوالّوّهلّأنّمساءلتهّتكونّمطلقةّوّهلّهناكّ
موانعّيمكنّأنّتثارّفيّخصوصّتتبعّالطبي ّوّتسليطّالعقوبةّعليه؟ّ
إن ّالمتأمل ّفي ّمسؤولية ّالطبي ّبصفة ّعامة ّبالحظ ّأن ّهناك ّأسبا ّإباحة ّأقرها ّالمشرع ّفي ّبعضّ
الجرائمّيتمتعّبموجبهاّالطبي ّمنّالتفصيّمنّالمسؤوليةّ.
فماهيّالموانعّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ؟ّ

الفرع الثاين :موانع املسؤولية اجلزائية للطبيب
تنتفيّالمسؤوليةّالجزائيةّللطبي ّإذاّكانّهناكّسب ّأجنبيّترت ّعليهّحدوثّالضررّللمريضّوّهذاّ
السب ّقدّيكونّحادثّفجئيّأوّقوةّقاهرةّأوّخطأّالمريضّأوّالغيرّ.
لذلكّفإنناّفيّهذاّالجزءّالمتعلقّبموانعّالمسؤوايةّالجزائيةّللطبي ّسوفّنركزّتحليلناّعلىّدراسةّ
جريمة ّهامة ّتتعلق ّبعمل ّالطبي ّلها ّخصوصيتها ّرت ّعليها ّالمشرع ّعقوبات ّجزائية ّفي ّصورةّ
وقوعهاّ.

 25محمد حسين منصور ،المرجع األخير ،صفحة .10

المسؤولية الزجرية للطبيب
وّهذهّالجريمةّتتعلقّبإفشاءّالسرّالمهنيّالمنصوصّعليهاّبالفصلّّ254منّالمجلةّالجنائيةّالذيّحددّ
عقوبتهاّ .و ّلكن ّفي ّالمقابل ّهذا ّفإن ّهناك ّأسبا ّإباحة ّمتعلقة ّبهذه ّالجريمة ّسواء ّمقررة ّلمصلحةّ
األشخاصّ(الفقرةّاألولى)ّأوّمقررةّللمصلحةّالعامةّ(الفقرةّالثانية)ّ

الفقرة األوىل :أسباب اإلابحة املقررة ملصلحة األشخاص
منّاألسبا ّالتيّيمكنّاعتمادهاّكسب ّمنّأسبا ّاإلباحةّالمقررةّلمصلحةّاألشخاصّنذكرّ:نظريةّ
الضرورةّ،حقّالدفاعّأمامّالمحاكمّوّرضاّصاح ّالسرّّ26وّهيّأسبا ّقضائيةّ.
أ – نظرية الضرورة
هناكّحاالتّأخرجهاّالقان ونّمنّنطاقّالسريةّوّأجبرّفيهاّالطبي ّعلىّالتبليغّعنهاّالعتباراتّتتعلقّ
بالصحةّالعامةّأوّباألشخاصّأنفسهمّمنّذلكّالتبليغّعنّاألمراضّالساريةّوّالمعديةّوّالتبليغّعلىّ
المواليدّوّالوفياتّ.
بخصوصّالتبليغّعنّاألمراضّالساريةّوّالمعديةّوفقاّلهذاّالمعيارّ(المصلحةّالعامة)ّيكونّمنّحقّ
الطبي ّأنّيفشيّلأل ّسرّمرضّابنهّعندماّيكونّمنّالضروريّأنّيعرفّحالتهّالصحيةّ.كماّيكونّ
لهّالحقّفيّأنّيخبرّزوجةّالمريضّبحقيقةّمرضّزوجهاّالمصا ّبمرضّمعدّتجنباّإلصابتهاّبهّ.
و ّمن ّحاالت ّالضرورة ّنذكر ّأيضا ّالتبليغ ّعن ّحاالت ّالوالدات ّو ّالوفيات ّو ّخاصة ّفي ّما ّيتعلقّ
باإلجهاضّالذيّيتمّلغيرّدواعّطبيةّفالفصلّّ 254منّالمجلةّالجنائيةّالتونسيةّفيّفقرتهّالثانية ّيذكرّ
أنّ"ّ ...و ّمعّهذا ّفإن ّاألشخاصّالمذكورينّأعالهّبدونّأن ّيكونوا ّملزمين ّبالوشاية ّبإسقاط ّالجنينّ
الذيّيرونّفيهّجنايةّوّاطلعواّعليهّبمناسبةّمباشرةّصناعتهمّالّيكونونّهدفاّعندّالوشايةّبماّذكرّ
للعقوباتّالمنصوصّعليهاّبالفقرةّالسابقةّوّعندماّيقعّاستدعاؤهمّلدىّالعدليةّفيّنازلةّإسقاطّجنينّ
فإنهمّباقونّفيّأداءّشهادتهمّبدونّأنّيكونواّعرضةّأليّعقوبة"ّ
ب – حق الطبيب في كشف السر للدفـاع عن نفسه أمام المحاكم
ذه ّالفقهّوّالقضاءّا لفرنسيّإلىّتقريرّحقّالطبي ّفيّالدفاعّعنّنفسهّعندماّيتهمّبارتكا ّجريمةّ
جنائية ّكاالجهاض ّأو ّاالغتصا ّأو ّالتعدي ّعلى ّاألخالق ّأو ّخطأ ّفي ّالعالجّ .فمن ّالمتفق ّعليه ّأنّ
الطبي ّالّيلتزمّبكتمانّالسرّفيّهذهّالحالةّ،وّيكونّمنّحقهّفيّسبيلّالدفاعّعنّنفسهّأنّيكشفّعنّ
العناصرّالتيّمنّشأنهاّتبرئتهّ.
وّلكنّحقّالطبي ّفيّاإلفشاءّمقيدّفيّالدفاعّوّفيّخارجّهذهّالحالةّالّيجوزّلهّأنّيفشيّسراّيتعلقّ
بعملهّكماّالّيكونّالكشفّعنّالسرّإالّأمامّالقضاءّكيّيبرئّنفسهّمماّنس ّإليهّمنّاتهامّوّمنّثمّالّ
يجوزّلهّالكشفّعنّالسرّفيّالصحفّ.27
ج – رضا صاحب الحقّ
منّالمبادئّالمستقرّعليهاّفيّالفقهّالجزائيّأنّرضاءّالمجنيّعليهّالّيمحوّالصفةّغيرّالمشروعةّ
عنّالفعلّ،ذلكّأنّالقوانينّالجزائيةّتتعلقّبالنظامّالعامّ،كماّأنّالسلطةّفيّالعقا ّمنّحقّالمجتمعّوّ
منّثمّالّيمكنّللفردّأنّيعفىّالشخصّمنّالعقا ّعنّجريمةّارتكابهاّ،أماّفيّالجرائمّلتيّيكونّحقّ
المعتدىّعليهّهوّحقّالفردّ،فالّعقا ّعليهّإذاّرضىّصاحبهّباالعتداءّوّيكونّعدمّالعقا ّنتيجةّ
لتخلفّالركنّالشرعيّ.
علىّأنهّيشترطّفيّالرضاّكيّيعدّسبباّمنّأسبابإباحةّالسرّالمهنيّمجموعةّمنّالشروطّهيّ:
صدورّالرضاّمنّصاح ّالسر:
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المسؤولية الزجرية للطبيب
ال ّينتج ّ الرضا ّأثره ّالقانوني ّإال ّإذا ّكان ّصادرا ّعن ّصاح ّالسر ّنفسه ّأو ّصاح ّالمصلحة ّفيّ
متمانهّ،أماّإذاّكانّالسرّيتعلقّبمجموعةّأشخاصّفرضاهمّجميعاّأمرّضروريّوّيعدّإفشاءّللسرّ
تسليم ّأحدهم ّشهادة ّبنوع ّالمرض ّدون ّرضا ّاآلخرين".و ّرضا ّالمريض ّإلذاعة ّالسر ّحق ّشخصيّ
قاصرّعليهّفالّين تقلّبوفاتهّوّالّيحقّللطبي ّأنّيذيعّسراّاعتماداّإلىّتصريحّالورثة".ّ28
أنّيكونّالرضاّصحيحاّوّصادراّعنّبينة:
وّيرادّبهذاّالشرطّأنّيكونّصاح ّالسرّكاملّاألهليةّمدركاّوّمميزاّ.أماّإذاّكانّصادراّعنّمجنونّ
أوّصغيرّغيرّمميزّففيّهذهّالحالةّالّيعتدّبهّإنماّيج ّصدورهّممنّلهّواليةّعلـىّالنفـسّالّالمــالّّ.
وّأنّيكونّ علىّبينةّبموضوعّالسرّأيّأنّيكونّعلىّبصيرةّبالمعلوماتّالتيّيأذنّبإفشائهاّوّخاصةّ
المعلوماتّالطبية.
أنّيكونّرضاّصاح ّالسرّقائماّوقتّاإلفشاءّ :هذاّيعنيّقبلّحدوثّفعلّاالفشاءّوّأنّيستمرّحتىّ
تمامهّ،أوّيكونّمعاصراّلهّكيّينتجّأثرهّفيّنفيّالصفةّالغيرّالمشروعةّعنّالفعل.

الفقرة الثانية :أسباب اإلابحة املقررة للمصلحة العامة
هذهّاألسبا ّأجازتّلألطباءّإمكانيةّإفشاءّسرّلمهنةّوّذلكّتحقيقاّللمصلحةّالعامةّوّيتجلىّذلكّسواءّ
فيّالتبليغّعنّالجرائمّأوّاإلدالءّبالشهادةّأمامّالقضاءّأوّكانّإفشاءّالسرّألغراضّالبحثّالعلميّ.
أ – التبليغ عن الجرائم
تشترطّقوانينّالعقوباتّواج ّاإلخبارّعنّاالعتداءاتّالتيّتقعّعلىّاألشخاصّ.وّيشملّهذاّالواج ّ
األطباءّبحكمّماّيطلعونّعليهّأثناءّقيامهمّبأداءّأعمالهمّ.
فالمصلحةّالعامةّتقتضيّالكشفّعنّالجرائمّالتيّترتك ّضدّاأل شخاصّوّوقفّالمعتدينّعندّحدهمّ
وّتغلي ّاالعتباراتّالعامةّوّحسنّسيرةّالعدالةّ.علىّاألسرارّالخاصةّباألفرادّوّبالتاليّيقعّعلىّ
كاهلّالطبي ّواج ّالتبليغّعنّالجرائمّإلذاّهوّعلمّبهاّأثناءّممارسةّلمهنتهّأوّسببهاّ.وّإنّإخاللهّ
بهذاّاإللتزامّيرت ّمسؤوليتهّالجزائيةّعنّذلكّ.
ب – أداء الشهادة أمام القضاء
إنّإفشاءّالسرّفيّبعضّالحاالتّتمليهّالمصلحةّالعامةّالتيّيج ّأنّتتقدمّعلىّالمصلحةّالخاصةّ
للمريضّوّهوّماّذه ّإليهّاألستاذّاسماعيلّالعياريّفيّالمحاضرةّالتيّألقاهاّبمناسبةّاأليامّالطبيةّ
التيّنظمتهاّالجمعيةّالتونسيةّللعلومّالطبيةّيوميّّ 17وّّ 18أكتوبرّّ 1993تحتّعنوانّالسرّالمهنيّ
و ّمسؤولية ّالطبي ّانتهى ّ ّفيها ّإلى ّأن ّتمسك ّاالطباء ّبالسر ّالمطلق ّتفسيرا ّعاطفيا ّللتشريعّ ،إذ ّأنّ
المشرعّالتونسيّقدّعدلّعنّتلكّالفكرةّاعتماداّعلىّماّنصتّعليهّبمجلةّاالجراءاتّالجزائيةّ،لماّ
أوجبتّبالفصلّّ61كلّشخصّللشهادةّمتىّدعيّإبىّذلكّّ.29
وّالطبي ّيمكنّأنّيدليّبشهادتهّأمامّالقضاءّبصفتهّطبيباّمعالجاّأوّبصفتهّطبيباّخبيراّ.
و ّإن ّالمحكمة ّإذا ّبنت ّحكمها ّعلى ّسر ّإفشاه ّالطبي ّفي ّغير ّالحاالت ّالتي ّاستثناها ّالقانونّ ،فإنّ
حكمهاّباطلّألنهّبنيّعلىّأمرّممنوعّقانوناّ.وّأداءّالشهادةّأمامّالقضاءّواج ّعلىّكلّشخصّخدمةّ
للعدالةّوّإحقاقاّللحقّوقدّانفردّاألستاذّغاروّبرأيّجاءّفيهّ"ّأنّاألمرّيج ّأنّيتركّللطبي ّفيباحّلهّ
إفشاءّالسرّأوّكتمانهّحس ّالظروفّوّحس ّمقتضياتّالدعوىّ،وّلهّفيّهذاأنّيجي ّأوّيمتنعّعنّ
اإلجابةّعلىّأيّسؤالّتلقيهّعليهّالمحكمة"ّ.ّ30
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المسؤولية الزجرية للطبيب
أماّبالنسبةّللطبي ّالخبيرّالذيّتنتدبهّالسلطةّالقضائيةّلإلجراءّاالختبارّفهوّملزمّبقولّالحقيقةّأمامّ
المحكمةّ،وّقدّاعتبرّالقضاءّالفرنسيّتطبيقاّلذلكّ"ّبأنهّالّيمكنّرفعّدعوىّعلىّخبيرّبسب ّمخالفتهّ
للمادةّّ378منّم.م.فّماّدامّيعملّفيّحدودّاختصاصهّوّشرطّأنّيقدمّالتقريرّإلىّالمحكمةّذتتهاّ"ّ
وّكانتّالمحكمةّقدّعينتّطبيباّخبيراّلفحصّالحالةّالنفسيةّوّالصحيةّللشخصّوّقدمّتقريراّللمحكمةّ
متضمناّبعضّاألسرارّالتيّحصلّعليهاّبمقتضىّوظيفتهّنتيجةّفحصهّوّأضافتّالمحكمةّأنّالطبي ّ
هنا ّبوصفه ّوكيال ّعن ّالعدالة ّملزم ّبأن ّيقدم ّكل ّالمعلومات ّالتي ّالحظها ّإال ّأن ّالمعلومات ّاألخرىّ
الخارجةّعنّحدودّتنفيذّوكالتهّتظلّخاضعةّلاللتزاماتّبالسريةّ.31
ج  -إفشاء السر ألغراض البحث العلمي
يمكنّللطبي ّسواءّكانّيعملّبصفةّمنفردةّأوّفيّإطارّفريقّبحثّالقيامّباستسقاءّأوّبدراسةّعلميةّ
عنّحالةّطبيةّمعينةّلهاّنتائجّمنّالمتوقعّأنّتعودّعلىّالمجتمعّبالخير.
لكن ّفي ّبريطانيا ّمثال ّال ّيجوز ّالقيام ّببحث ّعلمي ّقبال ّأخذ ّموافقة ّ" ّرئيس ّاللجنة ّالمركزية ّللبحثّ
العلميّالتابعّللجمعيةّالطبيةّالبريطانيةّ"ّكماّالّيجوزّنشرّنتائجّهذهّاألبحاثّإالّبعدّأخذّموافقتهّ.
إذن ّفإن ّهذه ّالمسؤولية ّتنتفي ّكلما ّكان ّ هناك ّسب ّأجنبي ّخارج ّعن ّإرادة ّالطبي ّو ّهذا ّالسب ّ
األجنبيّكماّأشرناّيمكنّأنّيكونّقوةّقاهرةّأوّأمرّطارئّأوّفعلّالغيرّأوّفعلّالمريضّنفسهّوّهذهّ،
أسبا ّمشتركةّفيّكلّالجرائمّالتيّيمكنّأنّيرتكبهاّالطبي ّ.
وّلكنّفيّماّيتعلقّبجريمةّإفشاءّالسـرّالمـهنيّفـإنّهنـاكّأسبـا ّإباحـةّمقـررةّلمصـلحةّاألشخـاصّّ
وّللمصلحةّالعامةّوّهيّتشتركّفيّأنهاّتبيحّفعلّاإلفشاءّتحقيقاّللمصلحةّالعامةّوّيترت ّعنّذلكّ
نفيّالخطأّعنّالفعلّ،ذلكّأنّالفعلّالمرتك ّيعدّمسروعاّطالماّلمّيصحبهّخطأّأوّتجردّمنهّبسب ّ
اإلباحةّ.
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تتمثلّالمؤاخذةّالتأديبيةّفيّالحقّالمخولّللهيئاتّالتأديبيةّللنظرّفيّأمرّاألطباءّعندّارتكابهمّألخطاءّ
مهنيةّأوّعندّإخاللهمّبواجباتهمّ.فهيّتترت ّكجزاءّتأديبيّّ.
فماهيّالطبيعةّالقانونيةّلهذهّالمساءلةّالتأديبيةّ(الفصلّاألول)ّوّماهوّنضامهاّالقانوني(الفصلّالثاني)ّ.

الفصل األول :الطبيعة القـانونية
للمساءلة التأديبية للطبيب

تتمثل ّالمحافظة ّعلى ّكرامة ّاألطباء ّإحدى ّاالهتمامات ّاألساسية ّفي ّإطار ّمهنة ّالط ّو ّتحقيق ّهذهّ
الغايةّيفترضّنظاماّوّمجموعةّمنّالقواعدّالتيّتنظمّسلوكّطبي ّفيّحياتهّالمهنيةّ،كماّتفترضّإلىّ
جان ّذلك ّتنظيما ّأدبيا ّقويا ّو ّمتناسقا ّقا درا ّعلى ّتطبيق ّالمسؤولية ّالتأديبية ّتجاه ّكل ّطبي ّمخلّ
بواجباتهّبصفةّفعليةّ.
وّذلكّيفترضّتحديدّنطاقّهذهّالمساءلةّ(الفرعّاألول)ّوّضبطّأسسهاّ(الفرعّالثاني)ّ.

الفرع األول :نطاق املؤاخذة التأديبية للطبيب
إن ّتطبيق ّالمسؤولية ّالتأديبية ّللطبي ّتهدف ّإلى ّتسليط ّعقوبة ّمهنية ّعلى ّفعل ّيمكن ّأن ّيمثل ّأيضاّ
موضوعا ّلعقوبة ّجزائية ّأو ّمدنية.فهي ّال ّتتطابق ّمع ّفكرة ّالتويض ّو ّإنما ّتسند ّإلى ّأن ّالمهنة ّتمثلّ
مجمةعةّاجتماعية ّمتمتع ةّبنظام ّقانوني ّخاصّبها ّوّالذيّبهاّيج ّعليهّأنّيدافعّعن ّنفسهّوّعنّ
نظامهّالداخلي.32
فتطبقّالمسؤوليةّالتأديبيةّيتطل ّمفهوم ّ الخطأّالتأديبيّ(الفقرةّاألولى)ّكماّيتطل ّأيضاّتحديدّمختلفّ
التصوراتّالمتعلقةّبالمسؤوليةّالتأديبيةّللطبي ّ(الفقرةّالثانية)ّ.

الفقرة األوىل :مفهوم اخلطأ التأدييب
فيّهذاّاإلطارّفإنّالهيأةّالمختصةّفيّتأدي ّاألطباءّعندماّتسلطّعقوبةّتأديبيةّعلىّكلّطبي ّارتك ّ
خطأّمهنياّأثناءّعملهّأوّخارجهّتعتمدّعلىّقواعدّموجودةّمنّناحيةّّفيّالقانونّالمنشأّلهيئةّاألطباءّ33
و ّمن ّناحية ّثانية ّعلى ّاألحكام ّالمتعلقة ّباألخالقيات ّالطبية ّالتي ّتحكم ّهذا ّالقطاعّ 34و ّهذه ّالقواعدّ
المتضمنةّفيّمصادرّالقانونّالتأديبيّتعرفّالخطأّالمهنيّوّتحددّالعقوباتّالتأديبيةّالمالئمةّلهّ.
إن ّالقانون ّالمتعلق ّبممارسة ّمهنتي ّالط ّو ّط ّاألسنان ّيكتفي ّبالتنصيص ّبطريقة ّمقتضبة ّصل ّ
الفصلّّ11منهّعلىّأنّمهمةّكلّعمادةّتتمثلّفيّ":
 )1السهر ّعلى ّالمحافظة ّعلى ّمبادئ ّاألخالق ّو ّالنزاهة ّو ّاالخالص ّالالزمة ّلممارسة ّالمهنةّ
المعينة ّو ّعلى ّاحترام ّكل ّأعضائها ّللواجبات ّالمهنية ّالمنصوص ّعليها ّخاصة ّبمجلة ّنظامّ
الواجبات.
 )2توليّالدفاعّعنّشرفّالمهنةّوّاستقالليتهاّ"....
وّبالتاليّفأنّعدمّاحترلمّالطبي ّلهذهّالمبادئّوّعـدمّالتـزامهّبواجـباتهّتجــاهّنفـسهّوّتـجاهّالمـرضىّّ
وّتجاهّالمهنةّبصفةّعامةّيكونّمخالفاّوّمرتكباّلخطأّمهنيّوّيجوزّمعاقبتهّتأديبياّ.
 SAVATIER 32ذكره األستاذ بن صالح ،في محاضرته سنة .1998
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وّهذهّالمخالفاتّالواردةّبالفصلّّ 11المذكورّوردتّعلىّسبيلّالحصرّ.ذلكّأنّالتنوعّالالمتناهيّ
للمخالفات ّالتأديبية ّال ّيمكن ّتدوينها ّلذلك ّيبقى ّللقضاء ّالتأديبي ّالمتجسد ّفي ّهيئة ّمجلس ّالتأدي ّ
الصالحياتّفيّتحديدّوّتقريرّواعتبارّالفعلّالمرتك ّهوّمنّقبيلّالخطأّالتأديبيّأمّالّ.
وّاألخطاءّالمهنيةّتنقسمّإلىّنوعينّ:أوالّتشملّاألخطاءّالتيّتهمّالحياةّالخاصةّلكلّمهني ّوّثانياّ
األخطاء ّالتي ّتهم ّممارسة ّالمهنة ّو ّهذا ّالتقسيم ّمستوحى ّمن ّتعريف ّالعميد ّّ BONNARDالذيّ
يعتبر ّأن ّ"الخطأ ّالتأديبي ّيتمثل ّفي ّكل ّفعل ّمن ّشأنه ّأن ّيحدث ّإخالالمباشرا ّأو ّغير ّمباشرّ
بالوظيفة"ّ.35
أ -األخطاء التي تهم الحياة الخاصة لكل مهني:
إنّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّيفترضّعلىّكلّطبي ّاحترامّأخالقياتّالمهنةّوّيمنعّعليهّكلّفعلّ
مخالفّللشرفّوّالنزاهةّّ.
كما ّينص ّالفصل ّّ 22من ّأمر ّعدد ّّ 1155ّ –ّ 93لسنة ّّ 1993المنظم ّلألخالقيات ّالطبية ّعلى ّأنهّ
"يمنعّعلىّكلّطبي ّجميعّالممارساتّالخاصةّالتيّقدّتسئّإلىّشرفّالمهنة"ّ.
كماّيضيفّالفصلّّ 15منّنفسّاألمرّأنه"يمنعّعلىّكلّطبي ّأنّيمارسّفيّنفسّالوقت ّمع ّالط ّ
مهنةّأخرىّغيرّمتالئمةّمعّكرامةّالمهنة"ّ.
العباراتّالواسعةّتمكنّمجلسّالت أدي ّفيّإطارّعملهّمنّتكييفّاألفعالّالمتنوعةّوّتجريمهاّحس ّ
تأثيرها ّ على ّشرف ّالمهنةّ .فكلما ّارتك ّطبي ّفعل ّمخل ّبأخالقيات ّالمهنة ّو ّمخالفا ّللمبادئ ّالعامةّ
التي ّتحكم ّممارسة ّالعمل ّالطبي ّيعتبر ّمن ّجهة ّنظرمجلس ّالتأدي ّمخالفا ّو ّبالتالي ّتجوز ّمؤاخذتهّ
تأديبياّ.
ب -األخطاء التي تهم ممارسة المهنة:
إن ّاألخطاء ّالتي ّتهم ّممارسة ّالمهنة ّهي ّكل ّالمخالفات ّالتي ّيمكن ّأن ّيرتكبها ّطبي ّو ّفيها ّاخاللّ
بواجباتهّالتيّيفرضهاّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّالتيّتقرهاّاألعرافّالمهنية.وّهذهّالواجباتّهيّ:
 ّواجباتّإزاءّزمالئه ّفيّالعملّإذّيج ّعلىّكلّطبي ّاحترامّزمالئهّوّاحترامّمساعديهّفيّالعمل.
 ّ عدم ّاعتماد ّالطبي ّطرق ّغير ّشرعية ّفي ّممارسة ّعمال ّمثال ّعدم ّالبحث ّعن ّالحرفاءّبالوسائلّاالشهارية.
ّ -عدمّإفشاءّالسرّالمهنيّإذّيج ّعليهّاحترامّأسرارّالمرضىّوّطرقّالعالجّالخاصة.

الفقرة الثانية :التصورات املختلفة للمسؤولية التأديبية للطبيب
في ّبريطانيا ّترتكز ّآليات ّالمسؤولية ّالتأديبية ّعلى ّقضاء ّموحد ّعلى ّالصعيد ّالوطني ّو ّهو ّالمجلسّ
العامّالطبيّوّهوّمجلسّيتكونّمنّّ 38عضوّيضافّإليهمّجراحيّأسنانّمنتمينّإلىّجدولّأطباءّ
األسنانّ.وّيهتمّأساساّبمسكّالجدولّالطبيّّ.
وّالطبي ّالذيّيقعّشطبهّمنّ الجدولّالطبيّمنّأجلّارتكابهّلخطأّمهنيّيمكنهّمواصلةّمهنةّالط ّوّ
لكنّعليهّاالكتفاءّفقطّبالحرفاءّالخواصّ.
ففيّألمانياّوّمنذّّ 13ديسمبرّ ّ 1935فإنّالطبي ّلمّيعدّيمارسّمهنتهّبكلّحريةّوّإنماّأصبحّعونّ
عموميّوّبالتاليّفإنّالدولةّتتدخلّفيّتعيينهّحيثّيقعّتعيينّالطبي ّمن ّطرفّوزيرّالداخليةّ.أماّ
القضاءّالتأديبيّفإنهّيمّارسّمنّمحكمةّالمقاطعةّالتيّيرأسهاّقاضيّ.36
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و ّعلى ّخالف ّالنظام ّاأللماني ّفإن ّالنظام ّالفرنسي ّفي ّإطار ّتنظيمه ّللمهن ّالطبية ّفإن ّمهمة ّتأدي ّ
األطباءّمخولةّإلىّهيئةّّمنتخبةّمنّأعضاءّينتمونّإلىّنفسّالسلكّوّبالتاليّالّدخلّللسلطةّالعامةّفيّ
مؤاخذةّاألطباءّمؤاخذةّتأديبيةّ.
وّهذاّالنظامّهوّالذيّتأثرّبهّالمشرعّالتونسيّبحيثّمنحّصالحياتّتأدي ّاالطباءّإلىّمجلسّالتأدي ّ
حيثّنصّالفصلّ ّ 27منّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّط ّاألسنانّعلىّماّيليّ"ّتوكلّالصالحياتّ
التأديبيةّابتدائياّإلىّمجلسّتأدي ّيتكونّمنّمجلسّالعمادةّالمعنيةّبمساعدةّمستشارّقانونيّيعينهّهذاّ
المجلسّوّالّيشاركّالمستشارّالقانونيّفيّالتصويت"ّ.37
منّخاللّهذاّالفصلّنستنتجّأنّالمشرعّخولّالصالحياتّالتأديبيةّإلىّمجلسّالتأدي ّوّهوّمجلسّ
متكونّمنّأعضاءّينتمونّإلىّنفسّالسلكّ.

الفرع الثاين :أساس املسؤولية التأديبية للطبيب:
" إن ّالسلطة ّالتأديبية ّهي ّالسلطة ّالقانونية ّالمتمثلة ّفي ّفرض ّقاعدة ّسلوكية ّعلى ّأعضاء ّالمجموعةّ
بواسطةّعقوباتّمحددةّبهدفّجبرهمّعلىّالتصرفّوفقاّلهدفّمصلحةّالمجموعة ّالذيّيمثلّوجودّ
هذهّالمجموعةّ.38"ّ.
منّخاللّهذاّالتعريفّنستنتجّأنّالمساءلةّالتأديبيةّهيّالسلطةّالقانونيةّالتيّتهدفّإلىّتسليطّعقوباتّ
علىّكلّمهنيّمخلّبواجباتهّوّمخالفّللمبادئّالعامةّالتيّتحكمّالمهنةّوّهذهّالسلطةّتستمدّأساسهاّ
منّالفقهّالذيّاختلفّحولهاّ(الفقرةّاألولىّ)ّوّتدعمتّهذهّالسلطةّمنّخاللّاألسسّالقانونيةّالمنظمةّ
لمساءلةّالتأديبيةّ(الفقرةّالثانية)ّ.

الفقرة األوىل :األسس الفقهية
أ -النظرية األولى نظرية العقد:
ال مدافعينّعنّهذهّالنظريةّيرونّأنهّالّيمكنّالحديثّعنّالسلطةّإالّفيّإلطارّالدولةّفهيّالوحيدةّ
التي ّلها ّحق ّالسيادة ّو ّال ّيمكن ّألية ّهيئة ّأخرى ّالتوسط ّبين ّالدولة ّو ّالفرد ّو ّفي ّهذا ّاإلطار ّفإنّ
العالقةّالقائمةّبينّالفردّوّهيئاتّالدولة ّتقومّعلىّأساسّالعقدّ.فصاح ّالمهنةّعندّممارستهّمهنتهّ
يمضيّضمنياّعقداّبينهّوّبينّالهيئةّالمهنيةّالتيّينتميّإليهاّّ
و ّ علىّأساسّهذاّالعقدّتسلطّالهيئةّعقاباّضدّالمهنيّالمخلّبواجباتهّوّهذاّالعقا ّهوّعقا ّتأديبيّ
تقرهّالهيئةّالمهنيةّالتابعةّللدولةّ.
ّنظريةّالمؤسسةّقدّوضعّالفقيهّهوريو ّHouriouنظريةّثانيةّكأساسّللمؤاخذةّالتأديبيةّهيّنظريةّالمؤسسةّ.
إن ّمفهوم ّالمؤسسة ّهو ّمفهوم ّالتيني ّو ّهي ّتعبر ّعن ّصفة ّاستمرارية ّمجموعة ّأو ّمنظمة ّيجتمعّ
أعضاؤها ّحول ّفكرة ّسيتم ّتنفيذهاّ .و ّالرابطة ّالتي ّتوجد ّبين ّهؤالء ّاألعضاء ّتختلف ّعن ّالرابطةّ
التعاقديةّألنهمّليسواّمرتبطينّإثنينّإثنينّكماّهوّالشأنّبالنسبةّلألطرافّفيّالعقدّبلّهمّمرتبطونّ
بفكرةّموجهةّبعالقةّاجتماعيةّ.
وّالمؤسسةّحس ّأنصارّهذهّالنظريةّتتكونّمنّعنصرينّرئيسيينّّ:
العنـصر األولّ:هوّوجودّفكرةّسيتمّتنفيذهاّبصفةّجماعيةّ.
العنصر الثانيّ :هوّضرورةّوجودّمنظمةّأوّمجموعةّتتولى ّتنفيذّالفكرةّوّمنّالوقتّالذيّتكونّفيهّ
هذهّالفكرةّمشروعةّ.وّهذهّالمؤسسةّهيّالتيّتمثلّالهيئةّالمهنيةّ،فالسلطةّالتأديبيةّتنتجّعنّطبيعةّ
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الهيئةّ،فهيّفيّخدمةّالفكرةّاالجتماعيةّللهيئةّالتيّالّيمكنّتجاوزهاّ،فهيّالسندّالذيّيشدهاّ،فالسلطةّ
التأديبيةّللهيئاتّإذنّوليدةّالمؤسسةّ.وّمنّهناّيمكنناّأنّنستنتجّأنّالسلطةّاالداريةّالتيّتأتيّلتعطيلّ
اتمام ّهذه ّالسلطة ّتمس ّمن ّالحق ّالطبيعي ّالذي ّتتمتع ّبه ّالهيئةّ ،و ّهذه ّالفكرة ّليست ّفي ّتناقض ّمعّ
مراقبةّمحكمةّالدو لةّعلىّالقراراتّالتأديبيةّللهيئاتّالمهنيةّ،هذهّالرقابةّالّيمكنّأنّتكونّإالّرقابةّ
قضائيةّبواسطةّاللجوءّإلىّمحكمةّاالستئنافّالمختصةّأوّالقيامّبالتعقي ّأمامّالمحكمةّاإلداريةّطبقاّ
لعباراتّالفصلّّ34منّقانونّعددّّ21لسنةّّ1991المؤرخّفيّّ13مارسّّ1991المتعلقّبممارسةّ
وّتنظيمّمهنتيّالط ّوّط ّاألسنانّوّتنظيمهماّ.

الفقرة الثانية :األساس القانوين للمؤاخذ التأديبية لطبيب
إنّقانونّعددّّ 21لسنةّّ 1991المؤرخّفيّّ 13مارسّّ 1991يعتبرّاألساسّالقانونيّالمنظمّلمهنتيّ
الط ّوّط ّاألسنانّ،و ّقدّجاءّهذاّالقانونّكشريعةّعامةّلفرضّسياسةّردعيةّتجاهّكلّطبي ّمخلّ
بواجباتهّالتيّيفرضهاّعليهّالقانونّّ.
بحيثّوّبالرجوعّإلىّمجلةّواجباتّالطبي ّنالحظّأنّالمشرعّقدّحمّلّاألطباءّجملةّمنّالواجباتّ،
من ّأهمها ّواج ّاحترام ّالحياةّ ،واحترام ّالنفس ّالبشريةّ ،و ّضرورة ّمعالجة ّجميع ّالمرضى ّبنفسّ
الضميرّ،وّبدونّتمييزّ،معّالمح افظةّعلىّالسرّالمهنيّ،وّعلىّالمبادئّالعامةّالتيّتحكمّالمهنة؟ّ،إذّ
عليهّالتحليّبالتزاهةّوّاإلخالصّ....
وّجملةّهذهّالواجباتّتعتبرّبمثابةّاإللتزاماتّالمحمولةّعلىّكلّطبي ّوج ّعليهّاحترامهاّ،وّكلّ
إخاللّبهاّيعتبرّخطأّموجباّللمساءلةّالتأديبيةّطبقاّللقانونّالمذكورّسالفاّ.
إنّقانونّعددّّ21لسنةّّ1991يعتبرّاألساسّالقانونيّالذيّيحددّنظامّتأدي ّاألطباءّوّمعاقبتهمّتأديباّ
فيّالقانونّالتونسيّ.
فكلماّخالفّالطبي ّهذهّالواجباتّيكونّمسؤوالّوّبالتاليّيحقّللهيئةّاالجتماعيةّمعاقبتهّ.
فكيفّتتحددّهذهّالعقوبةّالتأديبية؟ّ
وّماهيّالجهازّالمختصّفيّذلكّ؟ّ
وّماهيّاإلجراءاتّالمتبعةّفيّذلك؟ّ
وّماهيّدرجاتّالعقوبةّوّهلّيحقّللطبي ّالمخالفّالطعنّفيّتلكّالعقوبات؟ّ
الجوا ّعلىّهذهّاألسئلةّسوفّنجدهّفيّإطارّضبطّالنظامّالقانونيّللمساءلةّالتأديبيةّلألطباءّ

الفصل الثاني :النظام القـانوني
للمساءلة التأديبية للطبيب

تسليطّعقوبةّتأديبيةّماّ،علىّكلّطبي ّمخالفاّيستدعيّتوفرّجملةّمنّالشروطّ(الفرعّاألول)ّ،كلماّ
توفرتّهذهّالشروطّأنتجتّأثاراّ(الفرعّالثاني)ّ.

الفرع األول :شروط املؤاخذة التأديبية
هذه ّالشروط ّتنقسم ّإلى ّقسمينّ ،شروط ّهيكلية ّمتعلقة ّبالهيئة ّالمختصة ّفي ّتسليط ّالعقوبات ّالتأديبيةّ
(الفقرةّاألولى)ّوّشروطّأصليةّمرتبطةّبإثارةّالدعوىّوّباآلجالّوّبطرقّالطعنّ(الفقرةّالثانية)ّ

الفقرة األوىل :الشروط اهليكلية

المسؤولية الزجرية للطبيب
هذه ّالشروط ّمتعلقة ّبالهيئة ّالتي ّمنحها ّالقانون ّالصالحيات ّالتأديبية.و ّبالرجوع ّإلى ّالفصل ّّ 27منّ
قانون ّعدد ّّ 21لسنة ّّ 1991المؤرخ ّفي ّّ 13مارس ّّ 1991المتعلق ّبممارسة ّمهنة ّالط ّو ّط ّ
األسنان ّالذي ّجاءت ّأحكامه ّناصة ّعلى ّأنه ّ" ّتوكل ّالصالحيات ّالتأديبية ّابتدائيا ّإلى ّمجلس ّتأديبيّ
يتكون ّمن ّمجلس ّالعمادة ّالمعنية ّبمساعدة ّمستشار ّقانوني ّيعينه ّهذا ّالمجلس ّو ّال ّيشارك ّالمستشارّ
القانونيّفيّالتصويت"ّ.
يستنتجّمنّهذاّالفصلّماّيليّ:
أوالّ:المشرعّيمنحّالصالحياتّالتأديبيةّبصفةّصريحةّإلىّمجلسّالتأدي ّكقضاءّدرجةّأولىّللنظرّ
في ّاألخطاء ّالمهنية ّالتي ّيرتكبها ّاألطباء ّأثناء ّممارستهم ّلمهامهم ّأو ّفي ّحاالت ّاخاللهم ّبواجباتهمّ
المنصوصّعليهاّبمجلةّواجباتّالطبي ّ.أماّفيماّعداهاّمنّاألخطاء ّفإنهّالّيمكنّإحالةّاألطباءّأوّ
أطباءّاألسنانّالمكلفينّبمرفقّعموميّعلىّمجلسّالتأدي ّبمناسبةّارتكابهمّلمخالفاتّأثناءّمباشرتهمّ
لمهامهمّالمذكورةّإالّمنّاإلدارةّالتيّينتمونّإليهاّ.
ثانياّ:تركيبةّمجلسّالتأدي ّيتكونّمنّّ16عضوّيكونونّمجلسّالعمادةّالمعنيةّباإلضافةّإلىّمستشارّ
قانونيّيقعّتعيينهّمنّقبلّهذاّالمجلسّ.وّالّيشاركّهذاّالمستشارّالقانونيّفيّالتصويتّ.
كما ّأن ّالمشرع ّأسند ّلمحكمة ّاالستئناف ّذات ّالنظر ّصالحيات ّفي ّاستئناف ّالقـرارات ّالصادرة ّعنّ
مجـلسّالتأدي ّوّبالتاليّتكونّمحكمةّاالستئنافّكمحكمةّدرجةّثانيةّتنظرّفيّصحةّقراراتّمجلسّ
التأدي ّ.
وّيمكنّاإلشارةّكذلكّإلىّماّجاءّبالفقرةّاألخيرةّمنّالفصلّّ34منّالقانونّالمذكورّحيثّنصتّعلىّ
أنهّ"يمكنّلألشخاص ّ السابقّذكرهمّوّكذلكّلرئيسّالمجلسّالوطنيّللعمادةّالمعنيةّوّرئيسّالمجلسّ
الجهويّالمعنيّ،الطعنّبالتعقي ّفيّالقراراتّالصادرة ّعنّمحاكمّاالستئنافّلدىّالمحكمةّاإلداريةّ
طبقاّللتشريعّالجاريّبهّالعمل"ّ.
تكون ّالمحكمة ّ االدارية ّقضاء ّدرجة ّثالثة ّتنظر ّفي ّمطال ّالتعقي ّضد ّالقرارات ّالصادرة ّعنّ
المحاكمّاالستئنافّذاتّالنظرّفيّمادةّالمسؤوليةّالتأديبيةّ.
إذنّإنّإثارةّالمسؤوليةّالتأديبيةّلألطباءّتتطل ّشروط ّهيكلةّتتعلقّبتحديدّاألجهزةّالمختصةّفيّهذهّ
المساءلةّوّضبط ّ تركيبتهاّوّلكنّهذهّالشروطّالّتكفيّلوحدهاّلقيامّهذهّالمسؤوليةّإذّالّبدّمنّتوفرّ
شروطّأصليةّأخرىّمتزامنةّمعهاّيج ّتوفرهاّ.

الفقرة الثانية :الشروط األصلية
هذهّالشروطّتتعلقّبكيفيةّانعقادّالمجلسّالتأديبيّوّكذلكّباألبحاثّالتيّتتطلبهاّالدعوىّإضافةّإلىّ
احترامّمبدأّالدفاعّوّالمواجهةّوّكذلكّاآلجالّ.
أوالّ:كيفيةّانعقادّالمجلسّالتأديبيّّ:ينصّالفصلّّ 28منّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّط ّاألسنانّ
علىّماّيليّ"يجمعّمجلسّالتأدي ّبمقتضىّقرارّمنّالمجلسّالوطنيّللعمادةّفيّجلسةّمغلقةّبناءّعلىّ
دعوىّ منّوزيرّالصحةّأوّالوكيلّالعامّلدىّمحكمةّاالستئنافّبتونسّأوّأحدّأعضاءّالمجلسّالوطنيّ
للعمادة"ّ.
هذاّالفصلّقدّحددّبصفةّحصريةّاألطرافّالذينّلهمّحقّإثارةّالمسؤوليةّالتأديبيةّلألطباءّ،كماّأكّدّ
أيضاّعلىّسريةّالجلساتّ.
وّمنّاالجراءاتّالتيّيج ّاحترامهاّنذكرّماّجاءّبالفصلّّ 31منّنفسّالقانونّالذيّينصّأنهّ"ّالّ
يمكنّتسليطّأيةّعقوبةّتأديبيةّدونّاالستماعّإلىّالطبي ّأوّطبي ّاألسنانّالمتهمّأوّدعوتهّإلىّالمثولّ

المسؤولية الزجرية للطبيب
أمامّمجلسّالتأدي ّفيّأجلّأدناهّّ15يوماّابتداءّمنّتاريخّتسلمّاالستدعاءّبمكتو ّمضمونّالوصولّ
معّاالعالمّبالبلوغّيوجهّإلىّآخرّعنوانّللمعنيّيكونّالمجلسّالوطنيّعلىّعلمّبهّ.
ّ
ّ
هذا ّالفصل ّيكرس ّحق ّالدفاع ّالمخول ّللطبي ّالمخطئ ّالمحال ّعلى ّمجلس ّالتأدي ّ ،بحيث ّال ّيمكنّ
تسليطّالعقوبةّبدونّسماعّالمتهمّحتىّيستطيعّتقديمّأسانيدهّوّحججهّ،وّفيّهذاّاإلطارّيمكنّللطبي ّ
المحال ّعلى ّمج لس ّالتأدي ّأن ّيستعين ّبزميله ّأو ّبمحام ّأو ّباالثنين ّمعا ّكما ّيمكن ّله ّاالطالع ّعلىّ
جميعّالوثائقّالمتعلقةّبالتهمةّوّأخذّنسخّمنهاّّ
كماّيمكنّلهّأنّيمارسّلدىّمجلسّالتأدي ّحقّالتجريحّوفقاّللشروطّالمنصوصّعليهاّبالفصلّّ248
وّالفصولّالمواليةّمنّمجلةّاالجراءاتّالمدنيةّوّالتجاريةّّ.39
وّبخصوصّطريقةّرفعّاالستئناف ّفإنّالفصلّّ 34منّالقانونّالمنظمّلمهنةّالط ّوّط ّاألسنانّ
ينصّعلىّأنهّ"يقعّالقيامّباالستئنافّبواسطةّعريضةّتقدمّمنّقبلّوزيرّالصحةّالعموميةّأوّالوكيلّ
العامّالمختصّأوّالشخصّالذيّلهّّ
حق ّالتصويت ّأو ّالطبي ّأو ّطبي ّاألسنان ّالمعني ّباألمر ّو ّذلك ّخالل ّالثالثين ّيوما ّمن ّتاريخّ
االنتخا ّأوّالتبليغّأوّمضيّاألجلّالمحددّالتخاذّالقرارّموضوعّالطعن"ّ
وّيج ّأنّتحتويّهذهّالعريضةّعلىّجملةّمنّالتنصيصاتّالوجوبيةّتتضمنّمحتوىّالقرارّالمطعونّ
فيهّوّاألسانيدّوّالطلباتّالجديدةّالتيّيرتكزّعليهاّاالستئنافّّ.
وّمنّجهةّأخرىّأقرّالقانونّحقّاالعتراضّعلىّقراراتّمجلسّالتأدي ّالتيّصدرتّبدونّحضورّ
الطبي ّالمتهمّ أوّمنّينوبهّ،وّقدّحددّأجلّاالعتراضّبعشرةّأيامّابتداءّمنّتاريخّتبليغهّقرارّالمجلسّ
بواسطةّمكتو ّمضمونّالوصولّّ
معّاالعالمّبالبلوغّ،وّإذاّلمّيقعّالتبليغّللمعنيّباألمرّيكونّاألجلّّ 30يوماّابتداءّمنّالتبليغّبالعنوانّ
المهنيّبواسطةّعدلّمنفذّ.40
وّيشترطّالمشرعّبالفقرةّالسادسةّمنّالفصلّّ 31المذكورّعلىّضروررةّأنّتكونّقراراتّمجلسّ
التأدي ّمعللة ّيج ّاصدارها ّفي ّأجل ّأقصاها ّثالثة ّأشهر ّابتداء ّمن ّتاريخ ّرفع ّالدعوى ّإلى ّهذاّ
المجلسّوّتتخ ذّهذهّالقراراتّبحضورّثلثيّأعضاءّالمجلسّعلىّاألقلّوّذلكّبأغلبيةّالحاضرينّوّ
فيّصورةّتعادلّاألصواتّيرجحّصوتّالرئيسّ.

 39الفصل  31من قانون عدد  21لسنة  ،1991المؤرخ في  13مارس  ،1991المرجع السابق.
40الفصل  32من القانون عدد  21لسنة  ،1991المؤرخ في  13مارس  ،1991المرجع السابق.
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الفرع الثاين :آاثر املؤاخذة التأديبية للطبيب
إذاّثبتّلمجلسّالتأدي ّإدانةّالطبي ّالمخطئّفإنهّتسلطّعليهّعقوباتّتأديبيةّنصّعليهاّالقانونّوّهيّ
بمثابةّاآلثا رّالمباشرةّلهذهّالمساءلةّ(الفقرةّاألولى)ّفيّمقابلّذلكّهلّأنّلهذاّالقرارّآثارّعلىّبقيةّ
التتبعاتّالتيّقدّيكونّالطبي ّعرضةّلهاّ(فقرةّثانية)ّ.

الفقرة األوىل :آاثر املؤاخذة على مستوى العقوابت
إن ّأهم ّأثر ّيمكن ّأن ّينجر ّعن ّالمساءلة ّالتأديبية ّللطبي ّهو ّتلك ّالعقوبات ّالتي ّنص ّعليها ّالقانونّ
المنظمّلمهنةّممارسةّالط ّوّلقدّجاءتّهذهّالعقوباتّمحددةّصل ّالفصلّّ 33منّالقانونّالمذكورّ،
حيثّجاءتّأحكامهّناصةّعلىّأنهّ"ّيسلطّمجلسّالتأدي ّ،عندّاالقتضاءّالعقوباتّالتأديبيةّالتاليةّ:
ّ )1االنذار.
ّ )2التوبيخّمعّالترسيمّبالملف.
 )3التحجير ّالمؤقت ّلممارسة ّ إحدى ّالوظائف ّالعمومية ّو ّالخاصة ّأو ّعددا ّمنها ّأو ّجميعها ّأوّ
التحجيرّلممارسةّالط ّأوّط ّاألسنانّوّذلكّلمدةّالّتتجاوزّثالثّسنوات.
 )4الشط ّمنّجدولّالعمادة.
 )5ينجر ّعن ّالعقوبتين ّاألولتين ّالحرمان ّأيضا ّمن ّحق ّالعضوية ّبالمجلس ّالجهوي ّلمدة ّسنةّ
واحدةّ،وّينجرّكذلكّعنّالعقوبتينّالموالتينّالحرمانّمنّنفسّالحقّبصفةّنهائية"ّ.
إنّالمشرعّوّضعّسلماّمنّالعقوباتّالتأديبيةّبحيثّالّيمكنّتسليطّأيّعقوبةّخارجّتلكّالتيّجاءّبهاّ
الفصلّالمذكورّ.
لكنّبخصوصّعقوبةّالشط ّمنّالقانونّالمذكورّمكنّالطبي ّالذيّوقعّتشطيبهّمنّجدولّالعمادةّأنّ
ير فعّعنهّالتحجيرّبعدّمضيّثالثّسنواتّعلىّاألقلّمنّإصدارّقرارّنهائيّفيّالشط ّمنّالجدولّ،
وّذلكّبقرارّمنّمجلسّالتأدي ّبناءّعلىّمطل ّبعريضةّيوجهّإلىّرئيسّالمجلسّالوطنيّللعمادةّ
المعنيةّ،وّلكنّعندماّيّ رفضّالطل ّبعدّالنظرّفيهّمنّحيثّاألصلّالّيمكنّإعادةّتقديمهّإالّبعدّمدةّ
جديدةّالّتقلّعنّالسنةّ،لكنّفيّصورةّوقوعّّ
الشط ّمنّالجدولّنتيجةّإلدانةّمسلطةّمنّقضاءّجزائيّتنفيذاّلألحكامّالقانونيةّالجاريّبهاّالعملّالّ
يقبلّمطل ّالرفعّإالّإذاّتم ّفسخّالعقوبةّالجزائيةّعنّطريقّاستردادّالحقوقّأوّالمراجعةّأو ّالعفوّ
التشريعيّ.
هذهّالعقوباتّ التأديبيةّالتيّيقعّتسليطهاّمنّطرفّمجلسّالتأدي ّالذيّيتمتعّبحريةّفيّتقديرهاّ،وّهذهّ
الحريةّفيّالتقديرّوّالعقا ّتثيرّمشكالّحولّجدوىّالمالءمةّبينّالخطأّوّالعقوبةّالتأديبيةّ.
فالقانونّالتأديبي ّيعرفّسلماّللعقوباتّالتأديبيةّلكنّالّيعرفّتعريفاّمحدداّلألخطاءّالطبيةّ ،وّهذاّالّ
يؤديّإلىّعدمّامكانيةّإرسالّمطابقةّقانونيةّبينّخطورةّالخطأّوّشدةّالعقوبةّ.وّلتالفيّهذهّالوضعيةّ
رأىّالبعضّأنّالترابطّبينّالخطأّوّالعقوبةّضرورياّلعدةّاعتباراتّمنهاّّ:
 جعل ّالمهنيين ّ على ّعلم ّبالعقوبات ّالتي ّتسلط ّعليهم ّو ّإعطائم ّالضمان ّبأنهم ّسيعاملونّبحياد.
 جعلّقرارّمجلسّالتأدي ّأكثرّإنصافا. تمكينّقضاءّالدرجةّالثانيةّوّالثالثةّفيّحالةّالطعنّمنّمراقبةّهلّأنّالعقوبةّتتناس ّمعّخطورةّالفعلةّالمرتكبةّأمّال؟

الفقرة الثانية :آاثر املساءلة التأديبية على مستوى التتبعات األخرى
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لقدّنصّالفصلّّ35منّالقانونّالمنظمّلمهنتيّالط ّوّط ّألسنانّعلىّماّيليّ:
"الّتوقفّالتتبعاتّالتأديبيةّالمشارّإليهاّأعالهّ:
 )1التتبعاتّالتيّيمكنّلوزيرّالصحةّالعموميةّأوّللخواصّأن ّيقومواّبهاّلدىّالمحاكمّالزجريةّ
حس ّشروطّالحقّالعام.
 )2الدعاويّالمدنيةّلجبرّضررّناتجّعنّجنحةّأوّشبهّجنحة.
ّ )3الدعاويّالتأديبيةّلدىّاإلدارةّالتيّيرجعّإليهاّبالنظرّالطبي ّأوّطبي ّاألسنانّالموظف.
 ّ )4الدعاويّالتيّقدّترفعّضدّاألطباءّأوّأطباءّاألسنانّمنّأجلّماّقدّينس ّإلهمّمنّالتجاوزاتّ
عندّمشاركتهمّفيّالعالجّالطبيّالمنصوصّعليهّبالقوانينّاالجتماعية".
منّخاللّهذاّالفصلّيمكنّأنّنستنتجّالمالحظاتّالتاليةّ:
أوال ّ:أنّالتتبعاتّالتأديبيةّالتيّيكونّالطبي ّعرضةّلهاّعلىّبقيةّالتتبعاتّاألخرىّ،وّبالتاليّفإنّهذهّ
الساءلةّالتأديبيةّالّسلطانّعليهاّفيماّيتعلقّبالتتبعاتّالزجريةّأوّالمدنيةّالمتعلقةّبجبرّضررّناتجّعنّ
جنحةّأوّشبهّجنحةّ.
ثانياّ:أنّالقرارّالذيّيصدرّعن ّ مجلسّالتأدي ّوّالقاضيّمثالّببراءةّالطبي ّفإنّهذاّالقرارّالّتأثيرّ
لهّعلىّالقاضيّالجزائيّفيّتقديرّمدىّمسؤوليةّالطبي ّالجزائيةّ،وّبالتاليّفإنّهذاّالقرارّالّحجيةّ
لهّأمامّالقضاءّالجزائيّعلىّعكسّذلكّفإنّ
القرارّالصادرّمنّمحاكمّالحقّالعامّوّالقاضيّبثبوتّإدانةّالطبي ّوّارتكا ّجرمّيعاق ّعليهّتكونّ
لهذاّالحكمّحجيةّأمامّالهيئةّالمختصةّفيّالتأدي ّ.
هكذا ّفإن ّالمشرع ّفي ّإطار ّالقانون ّالمنظم ّلمهنتي ّالط ّو ّط ّاألسنان ّقد ّنص ّعلى ّجملة ّمنّ
العقوباتّالتأديبيةّوّالتيّجاءتّبصفةّحصريةّ،وّفيّمقابلّذلكّلمّيعطيّتعريفاّواضحاّلمفهومّالخطأّ
التأديبي ّمكتفيا ّبالقول ّأن ّكل ّإخالل ّبالواجبات ّاألساسية ّالتي ّتقرها ّمجلة ّالطبي ّيعتبر ّخطأ ّمهنياّ
يعاق ّعليهّتاركاّمهمةّالترابطّبينّالخطأّوّالعقوبةّمنّالصالحياتّالموكلةّلهيئةّالتأدي ّ،وّلذلكّ
نرىّأنهّمنّالضروريّتحديدّمفهومّواضحّللخطأّالتأديبيّحتىّتتحقّالمعادلةّبينّمصلحةّالمجتمعّ
فيّتسليطّالعقوبةّوّحقوقّالفردّفيّإيجادّتناسقّبينّماّارتكبهّوّحجمّّ
العقوبةّالتيّستتسلطّعليه.
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لقدّأردناّالوقوفّمنّخاللّهذهّالدراسةّعلىّأهمّالمسولياتّالتيّيتحملهاّالطبي ّأثناءّممارستهّلعملهّ
وّالتيّتختلفّحس ّالجزاءّالذيّيتحملهّنتيجةّتنوعّطبيعةّخطئهّأالّوّهيّالمسؤوليةّالزجريةّّ.
فكلما ّأخل ّالطبي ّبالتزاماته ّتجاه ّمريضه ّو ّتسب ّهذا ّاإلخالل ّفي ّأضرار ّسواء ّكانت ّمادية ّأوّ
معنويةّ،مبا شرةّأوّغيرّمباشرةّيكونّمنّحقّالمريضّالمتضررّأوّعائلتهّتتبعّالطبي ّعلىّأساسّ
المسؤوليةّالمدنيةّوّطل ّالتعويضّ.
وّمنّجهة ّأخرىّفإنّالطبي ّالمخطئّيكوّعرضةّلتتبعاتّأخرىّتكتسيّصبغةّزجريةّ.سواءّمنّ
خاللّالمسؤوليةّالجزائيةّالتيّخولتهاّالنصوصّالعامةّأوّالخاصةّ،أوّمنّخاللّالمسؤوليةّالتأديبيةّ
التيّمنحهاّالقانونّالمنظمّللمهنةّضدّكلّطبي ّمخلّبواجباتهّالمنصوصّعليهاّصل ّمجلةّواجباتّ
الطبي ّوّتتجلىّهذهّالواجباتّخاصةّفيّضرورةّاحترامّواج ّالنزاهةّوّاالخالصّوّالمبادئّالعامةّ
التيّتحكمّالمهنةّّوّبالتاليّفإنّعدمّاحترامّهذهّالواجباتّيكونّمنطلقاّللمساءلةّالتأديبيةّ.
لكنّدراسةّمسؤوليةّالطبي ّبوجهّعامّتعرفّبعضّالصعوباتّلعلّأهمهاّيتعلقّبمسألةّاثباتّالخطأّ.
بحيثّيجدّالمريضّالمتضررّصعوبةّفيّاثباتّخطأّالطبي ّوّاسنادّالمسؤوليةّإليهّمماّيحولّدونّ
الحصولّعلىّتعويضاتّتحديداّفيّالقضاياّالمدنيةّ.
أماّالصعوبةّالثانيةّفإنهاّتبرزّمنّخاللّعدمّتحديدّمفهومّالخطأّالتأديببيّبحيثّالّنجدّتعريفاّواضحاّ
صل ّمجلةّواجباتّالطبي ّي عرفّهذاّالخطأّوّتركّالمجالّلهيئةّالتأدي ّلالجتهادّفيّذلكّوّبالتاليّ
فإنّالضرورةّتدعوّإلىّإيجادّمفهومّموحدّوّدقيقّللخطأّحتىّتقعّالمعادلةّبينّالخطأّوّالعقوبةّ.
وّأمامّهذهّالصعوباتّفإنّالقانونّالّيزالّبصفتهّأحدّاألدواتّاالحتماعيةّللتنظيمّوّبحكمّماّيتصفّ
به ّمن ّتط ور ّو ّمواكبة ّللمتغيرات ّيسعى ّإلى ّإيجاد ّالحلول ّلكل ّالوضعيات ّالمستحدثةّ .فمسؤوليةّ
الطبي ّبصفتهّمنّالناحيةّالقانونيةّفنياّمتخصصاّالّيمكنّإثباتهاّبالسهولةّالمطلوبةّفيّمادةّاإلثباتّ
بصفةّعامةّمماّيجعلّذلكّحائالّدونّبلوغّالمتضررّإلثباتّحقهّوّطل ّالتعويضّوّجبرّالضررّ.وّ
هذاّماّيدعوّ إلىّالتفكيرّقياساّعلىّبعضّالوضعياتّالمماثلةّالتيّاعتمدتهاّالنظرياتّالموضوعيةّالتيّ
تتبنىّالمبداّالتعويضيّوّتعتمد ّ علىّالخطأّالمفترضّإلقرارّالمسؤوليةّوّمنهّاتجهّالتفكيرّحديثاّنحوّ
هذاّالحلّفيّمادةّالمسؤوليةّالطبيةّوّذلكّماّترجمهّالقانونّالفرنسيّعددّّ 304ّ -2002المؤرخّفيّ
ّ04مارسّّ2002المتعلقّبحقوق
المرضىّوّالتنظيمّالصحيّالذي ّتبنىّالخطأّالمفترضّفيّجان ّالطبي ّوّوسعّمنّنطاقّالمسؤوليةّ
وّحملّالطبي ّواج ّاعالمّالمريضّبحالتهّالصحيةّقبلّمباشرتهّالعالجّوّفيّصورةّنشوءّنزاعّ
فإنّالطبي ّأوّالمؤسسةّاالستشفائيةّيتحمالنّع ءّاإلثباتّ.
و ّقياسا ّعلى ّالتجربة ّالفرنسية ّو ّدعما ّلحقوق ّالمريض ّالمتضرر ّفي ّإثبات ّحقه ّو ّجبر ّالضررّ
الحاصلّإليهّيج ّتطويرّنظامّالمسؤوليةّالطبيةّفيّتونسّوّجعلهاّمواكبةّللتطوراتّالعلميةّوّالتقنيةّ
وّالتوسيعّفيهاّوّذلكّبتغييرّفكرةّالخطأّكأساسّللمسؤوليةّبفكرةّالضررّوّبالتاليّتكريسّمسؤوليةّ
موضوعيةّفيّجان ّالطبي ّوّذلكّللحدّمنّاألخطاءّالطبيةّوّضمانّالحرمةّالجسديةّلكلّفردّ.
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الكتب باللغة العربية:
-

المسؤوليةّالطبيةّلكلّمنّاألطباءّوّالجراحينّوّالصيادلةّوّأطبـاءّاألسنانّوّالمستشفيات العامةّ
وّالخـاصةّوّالممرضينّوّالممرضاتّوّالئحةّاألطباءّ:محمدّحسينّمنصور
المسؤوليةّالطبية:حمدّحسينّمنصورّالطبعةّالثانيةّدارّالجامعةّالجديدةّللنشرّالقاهرةّ
المسؤوليةّالجنائيةّلألطباءّوّالصيادلة:منيرّرياضّحناّ1989
المسؤوليةّالطبيةّفيّالجراحةّالتجميليةّ:دراسةّمقارنةّالـدكتورّمنذرّالفضاللدارّالعلميةّالــدوليةّ
للنـشرّوّالتوزيعّعمان
المسؤوليةّالجزائيةّلألطباءّعنّإفشاءّالسرّالمهنيّ:موفقّعليّعبيدّدارّالثقافةّللنشرّوّالتوزيعّ
عمان
الوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجديدّ:عبدّالرزاقّالسنهوريّالجزءّالثانيّالقسمّالمدني
النظريةّالعامةّلاللتزاماتّمحمدّالزينّمطبعةّالوفاءّتونسّ1993
عقدّالعالجّبينّالنظريةّوّالتطبيقّ:عبدّالرشيدّمأمونّدارّالنهضةّالعربيةّ

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:
 مدىّالمسؤوليةّالجزائيةّوّالمدنيةّللــطبي ّإذاّأفشىّسراّمنّأســرارّمهنتهّ :مجلةّقضاءّوّتشريعّفيفريّوّمارسّّ.1986
 الشهادةّالطبيةّ:المسؤوليةّالمدنيةّوّالزجريةّ:التيجانيّعبيدّ:مجلةّقضاءّوّتشريعّ1998 مسؤوليةّالطبي ّفيّميدانّأخذّوّزرعّاألعضاءّ:الدكتورّعلىّالشاذلي المسؤوليةّالطبيةّوّالتقنياتّالطبيةّالحديثةّوّاإلنجا ّاالصطناعيّ:األستاذّسميرّمعتوق تغييرّالجنسّوّالمسؤوليةّالطبيةّ:الدكتورّماجدّالزمني المسؤولية ّالجزائية ّلألطباءّ ّ :الرئيسّ :الطاهر ّالمنتصر ّمجلة ّقضاء ّو ّتشريع ّّ 1994عددّخاصّبالط
- Ben Ahmed : M.R la responsabilité disciplinaire des médecins de
libre pratique : Journées nationales des droits en médecin 1988.

األطروحات
 المسؤوليةّالمدنيةّلألطباءّ:لبنيّالرقيق -مذكرةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّّ1992ّ-1993

المسؤولية الزجرية للطبيب
 المسؤوليةّالمدنيةّللطبي ّعنّفعلهّالشخصي سعيدةّحوارّعاشور مذكرةّختمّالدروسّبكليةّالحقوقّوّالعلومّالسياسيةّبسوسةّ1992ّ-1991 مسؤوليةّالمؤسساتّاالستشفائيةّالعموميةّ:فريدّالنعيمي رسالةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ1995ّ-1994 البيولوجياّوّالقانونّ:الهاديّمشع رسالةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ1996-1995 القانونّوّجسدّاالنسانّ:المهديّصالح رسالةّختمّالدروسّبالمعهدّاألعلىّللقضاءّ1993-1992 األعمالّالطبيةّالمستحدثةّأمامّالقانونّ:محمدّفيصلّشديد مذكرة ّإلحراز ّشهادة ّالدراسات ّالمعمقة ّفي ّالقانون ّالخاص ّكلية ّالحقوق ّو ّالعلوم ّالسياسيةّبتونسّ1994-1993
- 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:
 قانون ّعدد ّّ 21لسنة ّّ 1991المؤرخ ّفي ّّ 1991/03/13المتعلق ّبممارسة ّمهنة ّالط ّوّ-

ط ّاألسنان.
قانونّعددّّ83لسنةّّ1992المؤرخّفيّّ1992/07/27المتعلقّباألمراضّالسارية.
قانونّعددّّ 22لسنةّّ 1991المؤرخّفيّّ 1991/03/25المتعلقّبأخذّاألعضاءّالبشريةّوّ
زرعها.
قانونّعددّّ63لسنةّّ1991المؤرخّفيّّ1991/07/29المتعلقّبالتنظيمّالصحي.
قانونّعددّّ48لسنةّّ1966المؤرخّفيّّ1966/06/03المتعلقّبجريمةّاالمتناعّالمحظور.

