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المسؤوليات الطبية

I. المسؤوليات مصدر العقاب:

1. املسؤولية الجنائية:

"ال أحد يستطيع أن يعاقب إال بناءا عىل قانون مصاغ وصادر 

اإلنسان  حقوق  قانون  مطبق"  وقانونيا  املخالفة  وقوع  قبل 

واملواطن، مادة 8 غشت 1789)3(.

تنتهك  كمسؤولية  الجنائية  املسؤولية  تعريف  السهل  من 

املعاقبة عن سلوك مدان  والهدف منها هو  الجنايئ،  القانون 

من طرف املجتمع، يعترب جرمية جنائية.

ميكن للطبيب يف إطار نشاطه الطبي أن يتهم بجرائم منصوص 

عليها بقانون العقوبات، والتي ال تستهدف مبارشة أو استثناءا 

الطبيب)4(.

هذه العقوبات كثرية نذكر منها: �

جرائم التهور. �

الطب  والقانون

األستاذة فضيلة آيت بوغيمة 

أستاذة الطب الشرعي بكلية الطب 

والصيدلة بالرباط

يجرى الحوار املنفرد بني الطبيب واملريض بوجود طرف ثالث حذر ودائم كحكم وهو القانون. إن مفهوم املسؤولية املدنية 

متواجد مند القرن الثاين عرش قبل امليالد، حيث أن حمورايب سجل يف مجموعة قوانينه، مبادئ ومقرتحات كام يقرها قانون 

تاليون)1(. ويظل الطبيب مواطنا ميارس نشاطا محفوفا باملخاطر، وذلك ضمن مهنة منظمة. وعىل هذا النحو فإن الطبيب يتحمل 

املسؤولية أمام املجتمع كمامرس، وذلك أمام أقارانه ومرضاه. وحني يرتكب الطبيب خطءا خالل مامرسة مهنته، ميكن أن يحاكم 

من طرف املحاكم املهنية أو محاكم الحق العام )املدنية، الجنائية( وأن يضطر لدفع غرامات وتعويضات للضحايا.

ميكن للمسؤوليات الطبية أن تأخذ شكلني اثنني: معاقبة الطبيب أو تعويض املريض)2(.

خالل هذا املقال سنقوم بتفصيل هذه املسؤوليات وكذا خصائصها.
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جرائم العنف املتعمد. �

الشهادات املغلوطة. �

الرشوة. �

بيانات خاطئة، شهادة الزور. �

خر ق قانون املخدرات. �

القتل الرحيم. �

التعقيم الطوعي دون أغراض عالجية. �

اإلجهاض غري القانوين. �

إجراء دراسة تجريبية دون موافقة الفرد. �

عدم تقديم املساعدة لشخص يف حالة الخطر. �

 املامرسة غري القانونية للطب. �

اقتسام األجر)5(. �

2. املسؤولية التأديبية:

التسجيل بجدول هيأة األطباء واحدا من رشوط مامرسة الطب باملغرب  يعد 

مسؤوال  التأديبية،  املسؤولية  حيث  من  الطبيب،  يعد  كام   .)5()12-08 )قانون 

أمام أقرانة.

يتمثل سوء السلوك يف خرق قواعد أخالقيات مهنة الطب وتنص املادة 53 من 

الظهري الرشيف رقم 08-12 عىل ما ييل:

يحل املجلس اإلقليمي والوطني محل األطباء املسجلني بالهيئة يف الصالحيات  �

التأديبية مبا يف ذلك الحاالت التالية:

خرق القواعد املهنية واإلخالل مببادئ الرشف واالستقامة والكرامة التي 	 

تستلزمها املهنة.

املس بالقواعد أو األنظمة املطبقة عىل األطباء يف مزاولة مهنتهم.	 

الهيئة ومبا تستوجبه مؤسساتها 	  التي تسنها  املس بالقواعد أو األنظمة 

من اعتبار أو احرتام.

العقوبات املنصوص عليها هي اإلنذار، التوبيخ، وقف عن املامرسة مدة ال  �

تتجاوز السنة أو الحذف من جدول هيئة األطباء.

لألطباء،  � اإلقليمي  للمجلس  األوىل  الدرجة  من  التأديبية  اإلجراءات  تسند 

 ،73 )املادة  الطعن  حالة  يف  الترصف  الوطني  املجلس  عىل  يتعني  حني  يف 

قانون12-08(.

II. المسؤوليات مصدر التعويض:

1. املسؤولية املدنية:

تعرف املسؤولية املدنية مبسؤولية تعاقدية ذاتية تستند غالبا عىل الخطأ الطبي، 

ويف بعض األحيان  قد تصبح مسؤولية مطلقة مبنية عىل الخطر)7(.

وتهم هذه املسؤولية طبيب القطاع الخاص أو طبيب القطاع العام الذي ميارس 

نشاطا بالقطاع الخاص.

تتولد هذه املسؤولية خالل العقد الطبي املربم بني الطبيب واملريض. ويكون 

هذا العقد شفويا )إال يف حاالت خاصة( وهو ضمني وإلزامي )يلزم إرادتني(، 

ويف إطار هذا العقد يلتزم الطبيب بالوسائل : العالج، تحسني الحالة الصحية 

للمريض قدر اإلمكان. ومن ثم: 

يلتزم الطبيب ب: �

احرتام واجباته اإلنسانية.	 

تقديم الرعاية.	 

ويتوجب عىل املريض: �

إتباع وصفات الطبيب.	 

تكريم املامرس.	 

ويف حالة عدم وجود هذا االتفاق تصبح املسؤولية تقصريية.

ومن بني األخطاء املرتكبة:

األخطاء املرتكبة ضد اإلنسانية: يجب عىل الطبيب احرتام شخص املريض  �

وكرامته، وذلك من خالل:

االتزام بعدم التدخل إال يف حالة موافقة املريض.	 

واجب املساعدة.	 

احرتام الرسية.	 

األخطاء التقنية الطبية: تندرج تحث خرق واجب الرعاية، والتي يجب أن  �

تتوافق مع البيانات املكتسبة يف مجال العلوم وتتوافق مع تنفيذ جميع الوسائل 

ال  الوسائل  بتوفري  التزام  إذ هي  أفضل عالج.  للحصول عىل  والتقنية  البرشية 

)املثال األكرث شيوعا  نتائج معينة  بالحصول عىل  الطبيب  التزم  إذا  النتائج، إال 

هي الجراحة التجميلية(. ويف الواقع يوجد يف كل نشاط طبي خطر أو مخاطر 

ال متكن من تأكيد النتيجة)2(.

لتحمل هذه املسؤولية يجب توفر ثالث رشوط: الخطأ، الرضر والعالقة السببية.

2. املسؤولية اإلدارية:

التي تتحمل  ينتج الرضر عن طبيب داخل املستشفى فإن اإلدارة هي  عندما 

املسؤولية باعتبارها موكلة عن الطبيب.

إن املسؤولية اإلدارية تلتزم منهجيا، ولكنها تظل خاصة باملستشفيات العمومية، 

مع إمكانية تحويلها ضد املوكل إذا أثبتت أن الخطأ املرتكب من طرف الطبيب 

خارج عن املصلحة وذلك يف حالة الخطأ الوخيم أو التدليس.

مسؤولية  إثبات  ويتطلب  اإلدارية،  باملحاكم  القضايا  من  النوع  بهذا  يقىض 

مصلحة استشفائية عمومية الخطأ، الرضر والعالقة السببية بينهام.

المسؤوليات الطبية


