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ء، والطب البدیل أحد أصناف التداوي الذي �عتبر التداوي أحد مقومات الح�اة اإلنسان�ة، سع�ًا لل�قا

 عمومًا.ال تخرج مقاصده عن مقاصد التداوي 

ولكنه ��ق�ة أنواع التداوي �عتر�ه جانب من التجاوزات التي قد یترتب عنها مساسًا �صحة األفراد ، 

 غ�اب قانون خاص ینظم الطب وما یالحظ أن هذه التجاوزات آخذة �االزد�اد والسبب �كمن في

�علمهم  االدعاءاألمر الذي جعل ال�عض ممن یزاولون هذا النوع من العالج إلى  الطب هذا

�األصول الفن�ة ألسالیب الطب البدیل أو إلى عدم االلتزام �الضوا�ط واالشتراطات الفن�ة الالزمة 

كفول لممارسة المهنة ، األمر الذي خلف أضرارًا جس�مة وانتهاكًا صارخًا لمبدأ الحرمة الجسد�ة الم

الطب البدیل التي وان  جرائم عن الناشئةقانونًا ، لذلك جاءت هذه الدراسة لب�ان المسؤول�ة الجنائ�ة 

كان �عتر�ها ضعف في التنظ�م القانوني راجع لغ�اب تقنین خاص ، إال أن  المنظومة التشر�ع�ة 

من ق�امها وما یلزمها من قادرة على است�عاب هذا النوع من المسؤول�ة ، فقد بینا فیها نظامها بدءًا 

 ضرورة استجماعها لجملة من الشروط وصوًال إلى اآلثار القانون�ة المترت�ة عن ق�امها . 
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ABSTRACT 

Criminal liability arising from alternative medicine crimes      

Medication is one of the elements of human life, in pursuit of survival, 

and alternative medicine is one of the types of medication whose 

purposes do not deviate from the purposes of medication in general. 

However, like other types of medication, it suffers from some abuses 

that may affect the health of individuals, and it is noticed that these 

abuses are increasing. The reason lies in the absence of a special law 

regulating alternative medicine, which made some of those who practice 

this type of treatment claim to be aware of the technical principles of 

alternative medicine methods or to non-compliance  with the technical 

controls and requirements necessary to practice the profession, which 

cause serious damage and a flagrant violation of the legally guaranteed 

principle of physical inviolability .Therefore, this study came to show the 

criminal responsibility resulting from alternative medicine, which, 

although it suffers from weakness in the legal organization due to the 

absence of special legalization, but the legislative system is capable to 

absorb this type of responsibility. We have explained in it its system 
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starting with its establishment and the necessary need to summon a 

range of conditions to the legal consequences of its establishment. 

Keywords: medication, alternative, criminal responsibility, punishment. 

  



 

 ح

 شكر وتقدیر

�جز�ل الشكر والعرفان لكل�ة القانون �جامعة قطر التي �للت جهودها إلتمام العمل�ة أتقدم 

 وجه. أكملالتعل�م�ة على 

للداعمین األوائل على جهودهم الحثیثة في سبیل إنجاح هذه  وامتناني كما أقدم وافر شكري 

 الدراسة

 والدتي

 د. خالد الشمري 

 حفظهم هللا ورعاهم.

  



 

 خ

 المحتو�ات سفهر 

 ح .................................................................... شكر وتقدیر

 1 ........................................................................... مقدمة

 1 ........................................................................ إشكالیات الدراسة

 2 ........................................................................... أھمیة الدراسة

 2 .......................................................................... منھجیة الدراسة

 4 .................... ني والفقهيمفهوم الطب البدیل و�طاره القانو  :الم�حث التمهیدي

 4 ....................................... مفهوم الطب البدیل وذاتیته :المطلب األول

 7 ............................ موقف الفقه الجنائي من الطب البدیل :المطلب الثاني

 8 ............................ مشروع�ة ممارسة المعالجة �الطب البدیل: الفرع األول

 13 ........................ عدم مشروع�ة عمل المعالج �الطب البدیل: الفرع الثاني

 16 ...... اإلطار القانوني للطب البدیل في التشر�ع القطري والمقارن  :المطلب الثالث

 18 ....................................... ذات�ة جرائم الطب البدیل :المطلب الرا�ع

 19 ........... ق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن جرائم الطب البدیل :الفصل األول

 19 ................................................. أر�ان الجر�مة :الم�حث األول

 20 ................................................. الر�ن الشرعي :المطلب األول



 

 د

 21 ...................................... النصوص التجر�م�ة الخاصة :الفرع األول

 24 ....................................... النصوص التجر�م�ة العامة :رع الثانيالف

 26 .................................................. لماديالر�ن ا :المطلب الثاني

 27 .............. الر�ن المادي للجرائم التامة الناشئة عن الطب البدیل :الفرع األول

 32 .......................................... الشروع في تنفیذ الجرائم :الفرع الثاني

 34 ................................................ الر�ن المعنوي  :المطلب الثالث

 34 ........................... الجرائم العمد�ة الناشئة عن الطب البدیل :الفرع األول

 37 ..................... الجرائم غیر العمد�ة الناشئة عن الطب البدیل :الفرع الثاني

 42 ........ موانع المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن جرائم الطب البدیل :الم�حث الثاني

 42 ................................................. حالة الضرورة :المطلب األول

 46 ................................................. رضا المر�ض :المطلب الثاني

 47 ............................... لجر�مة:تبر�ر رضاء المجني عل�ه ل: الفرع األول

تأثیر رضاء المر�ض على المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن الطب  :الفرع الثاني

 48 ......................................................................... البدیل

 49 .................................... إذن القانون لصفة المتعالج :الثالمطلب الث

 49 .................................. األمر القانوني للق�ام �فعل مجرم :الفرع األول



 

 ذ

 51 .............................. الترخ�ص القانوني للق�ام �فعل مجرم :الفرع الثاني

 52 ........................ مراعاة األصول العلم�ة المتعارف علیها :المطلب الثالث

 52 ................................. لمتعلقة �األصول العلم�ةالشروط ا :الفرع األول

 54 ................. تأثیر عدم مراعاة األصول العلم�ة المتعارف علیها :الفرع الثاني

 54 ....................................... القطع مع العالقة السبب�ة :المطلب الرا�ع

الخطأ المشترك وتأثیره على المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج �الطب  :الفرع األول

 55 ......................................................................... البدیل

 57 ................................ عن الطرفین تداخل عوامل مستقلة :الفرع الثاني

 59 ............................................. نطاق التجر�م وآثاره :الفصل الثاني

 60 ...................................... النطاق الشخصي للعقو�ة :ولالم�حث األ

 60 ... رم في میدان الطب البدیل إلى الفاعل المنفردإسناد الفعل المج :المطلب األّول

إسناد الفعل المجرم في میدان الطب البدیل إلى الفاعلین  :المطلب الثاني

 63 ..................................................................... المتعددین

 69 ..................................... النطاق الموضوعي للعقو�ة :الم�حث الثاني

 71 ................................................ العقو�ة الموج�ة :المطلب األول

 73 ............ ة عن الطب البدیلعقو�ات الجرائم غیر القصد�ة الناشئ :الفرع األول



 

 ر

 76 ...... العقو�ات المستوج�ة للجرائم العمد�ة الناشئة عن الطب البدیل :الفرع الثاني

 86 ................................ دور القاضي في تسل�ط العقو�ة :المطلب الثاني

 88 ............................ ظروف التشدید في جرائم الطب البدیل :الفرع األول

 89 ........................... ظروف التخف�ف في جرائم الطب البدیل :الفرع الثاني

 94 ....................................................................... الخاتمة

 98 ........................................................................ النتائج

 100 ...................................................................التوص�ات

 103 ..................................................... قائمة المصادر والمراجع



 

1 

 قدمةم

اإلنسان على حب المعرفة والتعرف على سر وجوده، وُح�ه للمعرفة أدى �ه الكتشاف الكثیر  ُولدَ 

العالج ووصف من حوله، ومن أهم االكتشافات التي توصل إلیها مهنة الطب والتطبیب واكتشاف 

الطب البدیل تحتها، ومع مرور الوقت أص�ح من أنبل  یندرجاألدو�ة المناس�ة لألمراض، والتي 

من أخطر على أنها ،  من تخف�ف اآلالم ورفع المعاناة لذي �قوم �ه المعالجالمهن وذلك للدور ا

ذا وحما�ة للحرمة المهن ألنها تمس من السالمة الجسد�ة التي �فلت لها التشر�عات حما�ة خاصة، ل

 الجسد�ة فقد اشُترط ف�من �مارس المهنة التمكن العلمي والفني، فهي مهنة علم�ة و�نسان�ة.

غیر أنه وأمام الرغ�ة الملحة في طلب العالج، فقد استغل ال�عض هذه األخیرة عبر ممارستهم 

ما ترتب عنه  ،ةالطب البدیل بدون ترخ�ص فضًال عن عدم إلمامهم �أصول المهنة العلم�ة والفن�

ارتكاب أفعال نتج عنها أضرار جسم�ة اعتبرها القانون جرائم، من هنا نهضت المسؤول�ة الجنائ�ة 

 عن استخدام أسالیب الطب البدیل. الناشئة

      إشكال�ات الدراسة:

�الطب البدیل ألس�اب منها الموروث الثقافي  العالجیتجه العدید من الناس في أ�امنا هذه نحو 

الممارسین غیر المرخصین  التكال�ف الماد�ة مقارنة �األدو�ة الك�م�او�ة ،األمر الذى دفع �عض وقلة

إلى استخدام مواد أو منتجات غیر مرخصة ، وغیر معلومة المصدر ومنته�ة الصالح�ة، مما 

خدام أدوات غیر معقمة �سهم في انتكاسات صح�ة حق�ق�ة ، أو إلى انتقال عدوى في حال تم است

�الصحة  شأنها المساسفي ظل انتشار أفعال من و  ،على القطاع الصحيعبئا س�شكل ا ، مم

موازنة تشر�ع�ة تفتح  عن وتتوجه نحو السعي لل�حث تتجذر دراسةمشكلة الفان  للمجتمع العامة

 امتدادها لتستوعب المسؤول�ة الجنائ�ة عن الطب البدیل وعل�ه نطرح إشكال�ة دراستنا �التالي :

أثناء البدیل  عن المعالجلقانوني الذي �مكن من خالله تجر�م األفعال الصادرة األساس ا ما هو

 لمهنته؟ممارسته 
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منفذ قانوني تؤسس المسؤول�ة و�غرض الوصول على التي نطرحها اإلشكال�ة أ�عاد اتساقا مع 

 :  اآلت�ة التساؤوالت نطرح  الجنائ�ة عن الطب البدیل ، 

 دیل؟ وما إطاره القانوني ؟ وخصوص�ة جرائمه ؟ما هو مفهوم التداوي �الطب الب -1

 ما هي حق�قة المسؤول�ة الجنائ�ة وأر�انها ؟ -2

 لطب البدیل ؟جرائم اما هي اآلثار القانون�ة الناشئة عن المسؤول�ة الجنائ�ة ل -3

 أهم�ة الدراسة:

ًا لدى غالب�ة تتمثل أهم�ة الدراسة في تحلیل أحد المواض�ع المعاصرة والتى  تعرف رواجًا متزاید

،  فالطب البدیل �ان وال زال ل�ة في التداوي المواطنین في الرت�اطها �ح�اتهم الصح�ة والرغ�ة األز 

عالجًا لكثیر من األمراض لو وقع إستخدامه وفق ضوا�طه ونظامه الذى عرف واشتهر �ه ، ولكن 

مفروضة على الضوا�ط ال الواقع یثبت وجود أفعال تصدر عن المعالج �الطب البدیل ال ُتراعى فیها

مما ینجم عن  ذلك أضرار جنائ�ة خطیرة ، لذا تأتي هذه الدراسة لب�ان النظام القانوني المعالج 

من خالل القواعد الجنائ�ة الموجودة في المنظومة  هذا الطبئ�ة الناشئة في میدان للمسؤول�ة الجنا

، �ل ذلك سع�ًا  المیدانة مع خصوصّ�ة ءمالقانون�ة القطر�ة ومعاینة ما إذا �انت هذه القواعد متال

 لب�ان حق�قة نظام هذا النوع من المسؤول�ة في میدان الطب البدیل .

 دراسة:ال �ةمنهج

التحلیلي المقارن، وذلك لدراسة وتحلیل األصول الوصفي في هذه الدراسة المنهج  ةنتهج ال�احثت

وصول الى الضوا�ط واالحكام والم�ادئ المستقر علیها في جوانب هذا الموضوع، بهدف ال

الموضوع�ة واالجرائ�ة التي �جب توافرها في النصوص المنظمة للمسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن 

لمقارن بهدف معرفة النماذج والتجارب افضل إت�اع المنهج تجرائم الطب البدیل. وفي هذه الدراسة 
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مدى النقص او الكمال في التشر�عات  التي طرحتها األنظمة التشر�ع�ة المختلفة االمر الذي سیبین

 األخرى مقارنة �التشر�ع القطري �ما یرت�ط �محل الدراسة.
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 الم�حث التمهیدي

 مفهوم الطب البدیل و�طاره القانوني والفقهي

تعد الجرائم الناشئة عن ممارسة الطب البدیل من اهم الموضوعات التي تمس سالمة جسد االنسان 

سنتناول في هذا ال�محث التمهیدي �شكل موجز شرح مفهومه و�طاره  المصانة قانون�ا، ولذلك

 القانوني والفقهي على النحو التالي:

 المطلب األول

 مفهوم الطب البدیل وذاتیته

على أنه مجموعة من المنتوجات والممارسات والنظر�ات التي �عتقد أو  1الطب البدیلُ�عرَّف 

ة للطب، ولكن لم یتم إث�ات فعالیتها �استخدام یتصور مستخدموها أنها تتمتع �آثار عالج�

األسالیب العلم�ة، نظر�تها وممارستها ل�ست جزًءا من الطب الحیوي و�مكن أن تتعارض 

 2�شكل م�اشر مع األدلة العلم�ة أو الم�ادئ العلم�ة المستخدمة في الطب الحیوي.

�طبق م�ادئ علم األح�اء  في معناه التقلیدي هو ذلك الجزء من العلوم الطب�ة الذي فالطبّ 

وعلم وظائف األعضاء والبیولوج�ا الجز�ئ�ة والفیز�اء الحیو�ة والعلوم الطب�ع�ة األخرى في 

 الممارسة السر�ر�ة، وذلك �استخدام األسالیب العلم�ة إلث�ات فعال�ة هذه الممارسة. 

                                  

وقع االعتراف بھذا المصطلح من قبل البرلمان األوروبي من خالل لجنة البیئة والصحة العامة وحمایة  1
 المستھلك في أحد تقاریرھا.

Parlement européen : Commission de l'environnement, de la santépublique et de la protection des 
consommateurs, «Rapport sur le statut des médecines non conventionnelles », 
2National Science Board (2002). "Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Public 
Understanding, Section: Belief in Alternative Medicine". Science and Engineering Indicators. 
Arlington, Virginia: Division of Science Resources Statistics, National Science Foundation, US 
Government. Archived from the original on 2009-03-12. 
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ب العلم�ة، ولكن وعلى عكس الطب، ال ینشأ المنتج أو الممارسة البدیلة من استخدام األسالی

قد �عتمد بدًال من ذلك على اإلشاعات أو الدین أو التقالید أو الخرافات أو اإل�مان �الطاقات 

الخارقة للطب�عة أو العلوم الزائفة أو األخطاء في التفكیر أو الدعا�ة أو االحت�ال أو مصادر 

 3أخرى غیر علم�ة.

الطب  4ل�ة �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ةوقد عّرف المر�ز الوطني للصحة التكمیل�ة والتكام 

البدیل على أّنه: "مجموعة من ممارسات ومنتوجات الرعا�ة الطب�ة والصح�ة المتنوعة التي 

 ال تعتبر �شكل عام جزًءا من الطب التقلیدي". 

فهو مز�ج بین الطب التقلیدي والطب البدیل إذ یتمّثل  الطب التكمیلي أو الطب التكامليأّما 

 5خدام الطب البدیل مع العالج الطبي الوظ�في.في است

ومن أمثلة الطب التكمیلي أو التكاملي الوخز �اإلبر وهو ثقب الجسم �اإلبر للتأثیر على 

 تدفق طاقة خارقة للطب�عة. 

و�ذهب العدید من الناشطین في المیدان الطبي ومجتمع علوم الطب الحیوي إلى القول �أّن 

ف للطب البدیل �اعت�ار أّن مصطلحات "الطب التقلیدي"، "الطب من غیر المجدي إ�جاد تعر�

                                  
3Kasper, Dennis L; Fauci, Anthony S.; Hauser, Stephen L.; Longo, Dan L.; Jameson, J. Larry; 
Loscalzo, Joseph (2015). Harrison's Principles of Internal Medicine (19th ed.). New York: McGraw Hill 
Education. ISBN 9780071802154. 
4Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public for 
the Board on Health Promotion and Disease Prevention, Institute of Medicine (2005). 
Complementary and Alternative Medicine in the United States. Washington, D.C.: National Academy 
Press. ISBN 978-0309092708. 
5Ernst, E. (1995). "Complementary medicine: Common misconceptions". Journal of the Royal Society 
of Medicine. 88 (5): 244–47. PMC 1295191. PMID 7636814. Complementary medicine, defined as 
healthcare ,which lies for the most part outside the mainstream of conventional medicine. 
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البدیل"، " الطب التكمیلي "و" الطب التكاملي ال تتضمن في مضمونها أدو�ة أو أسالیب 

 6طب�ة على اإلطالق.

و�ذهب آخرون إلى القول �أّنه ال �مكن تحدید الطب البدیل بدقة �سبب تنوع النظر�ات 

، وألن الحدود بین الطب البدیل والطب التقلیدي تتداخل، وهي والممارسات التي یتضمنها

فقد تختلف ممارسات الرعا�ة الصح�ة المصنفة �بدیل في أصلها  7مسام�ة، ومتغیرة.

التار�خي، أساسها النظري، في ممارستها العالج�ة وفي عالقتها �الت�ار الطبي السائد. 

 عت�ارها تقلید�ة في مكان آخر.فالممارسات التي تعتبر بدیلة في مكان ما �مكن ا 

و�ذهب �عض النّقاد إلى ما أ�عد من ذلك �القول �أّن ع�ارة " بدیل" هي ع�ارة في غیر محّلها 

ألّنها تشیر إلى وجود بدیل فعال للطب القائم على العلم، وأن ع�ارة "تكمیلي" هي األخرى قد 

أو ُ�كّمل الطب القائم على العلم. ال تكون دق�قة ألنها تعني �أن هنالك عالج یز�د من فعال�ة 

أّما األدو�ة البدیلة، فتفید جّل التقار�ر العلمّ�ة إلى أّنها ال تؤّدي ألي نت�جة عالج�ة وتأثیرها 

 Placebo(.8(الق�اسي متطابق �ما ُ�عرف �الدواء الوهمي 

 

 

 

 

                                  
6Angell, M.; et al. (1998). "Alternative medicine--The risks of untested and unregulated remedies" 
.New England Journal of Medicine. 339 (12): 839–41. 
7Kasper, Dennis L; Fauci, Anthony S.; Hauser, Stephen L.; Longo, Dan L.; Jameson, J. Larry; 
Loscalzo, Joseph (2015). Harrison's Principles of Internal Medicine (19th ed.). New York: McGraw 
Hill Education. ISBN 9780071802154. 
8Sampson, W. (1995). "Antiscience Trends in the Rise of the "Alternative Medicine" Movement". 
Annals of the New York Academy of Sciences. 775. 
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 المطلب الثاني

 موقف الفقه الجنائي من الطب البدیل

لنداء منظمة الصحة ل عدم استجا�ة �عض الدول العر��ة ومنها قطر على الصعید الواقعي وفي ظ

بخصوص الطب البدیل  9العالمیة في بناء القاعدة المعرفیة وصیاغة السیاسات الوطنیة 

. والتي دعت الدول األعضاء العتماد وتطویر سیاسات وتشریعات وطنیة وإقلیمیة 

لتقلیدي ( الشعبي ) والتكمیلي ، لتعزیز االستعمال المأمون والفعال لخدمات الطب ا

ولقد وضعت المنظمة دالئل إرشادیة ومعاییر تقنیة ، كما نظمت دورات تدریبیة 

 . 10وحلقات علمیة داعمة للدول األعضاء 

تمخض عنه جملة من التساؤالت الواقع�ة هذا اإلحجام عن التنظ�م التشر�عي الخاص للطب البدیل 

جنائ�ًا �مجرد هل أن المعالج �الطب البدیل �عتبر مسئوًال  الي:التوالمتداولة والتي أحد أبرزها 

أو لم تنتج أ�ة أضرار  �المر�ض،وذلك سواء نتج عن تدخله أضرارًا  لتلك المهنة،ممارسته مهنة 

إن هذا التساؤل هو في حق�قته طرح لمدى مشروع�ة عمل المعالج في ظل غ�اب  تدخله؟عن 

والذي تتأكد أهمیته  �الغة،ه هنا هو أن هذا التساؤل ذو أهم�ة وما �مكن اإلشارة إل� خاص،تقنین 

�ما أنه إزاء خلو التشر�عات من  والقضاء.واسع على مستوى الفقه  من جدلعبر ما نجم عنه 

وهذا االختالف  ،هه حول مشروع�ة عمل المعالج �اختلف موقف الفق البدیل،تنظ�م مهنة الطب 

   التالي:وهو ما ستعرض له على النحو  الطبي،إ�احة العمل  مرده إلى اختالف الفقهاء حول أساس

                                  

 - 2014منظمة الصحة العالمیة ، إستراتیجیة منظمة الصحة العالمیة بشأن الطب التقلیدي ( الشعبي ) للفترة  9
، تم  http : //apps.who.int/iris/handle / 92455/  10665(  2013. جنیف ، منظمة الصحة العالمیة ،  2023

 .   ) 2013نوفمبر تشرین الثاني /  27االطالع في 
  : ھذا التقریر متاح باللغة العربیة على شبكة اإلنترنت ، الرابط التالي

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/92455/9789246506095_ara.pdf  
 منھ . 8انظر ص 

 .  22- 21منظمة الصحة العالمیة ، مرجع سابق ، ص  10
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 الفرع األول

 مشروع�ة ممارسة المعالجة �الطب البدیل

غیر أن أصحاب هذا الرأي اختلفوا  البدیل،ظهر اتجاه فقهي یرى مشروع�ة ممارسة العمل الطبي 

ة اتجاهات فقه�ة �ل و�مكن رد هذا االختالف إلى أر�ع الرأي،في األساس الذي یبني عل�ه هذا 

 التالي:اتجاه عمد إلى تأس�س رأ�ه على أسس وذلك على النحو 

" أن العادة   Oppenheimیرى أصحاب هذا الرأي ومنهم  أو�نهم  " : العرفاألول: األساس 

على اعت�ار أن أغلب التشر�عات أخذت �العرف ،  11هي أساس مشروع�ة ممارسة العالج الطبي 

ون�ة والعرف هو قاعدة غیر مكتو�ة ، عادة ملزمة ، و �شترط ف�ه ر�نین ، كمصدر للقاعدة القان

ر�ن مادي یتمثل في تواتر سلوك معین في مسألة معینة و�تشرط في الر�ن المادي التكرار والعموم�ة 

والقدم والث�ات وعدم مخالفة النصوص القانون�ة اآلمرة وعدم مخالفة النظام العام واآلداب العامة 

ي یتمثل في الشعور �إلزام�ة ذلك السلوك �معنى أنهم یتعرضون للجزاء إذا خالفوه ، ومعنو 12

 . 13�اعت�ارهم قد خالفوا قاعدة قانون�ة  

 البدیل.�عتبر سبب من أس�اب مشروع�ة ممارسة العالج �الطب  أن العرفیرى أنصار هذا الرأي  

یوجد وال لتجر�م الفعل وني صر�ح نص قان بد من المبدأ شرع�ة الجرائم والعقو�ات فل ط�قاً  لكن،

 . الجر�مة �قّدرأن العرف ال  جدا هن من انطالقا العقو�ات،مجال للق�اس في قانون 

                                  

ولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة ، منشأة المعارف الشواربي ، عبدالحمید ، مسؤ11
 .  193، ص  2004، اإلسكندریة ، 

 2018،  10حسن ، إیھاب ، دور العرف في التجریم ، المجلة المصریة للدراسات القانونیة واالقتصادیة ، مج 12
 .  539، ص 

إثبات الحقوق ، المطبعة الرسمیة  –األشخاص  –النظریة العامة  – شرف الدین ، محمد  ، القانون المدني13
 . 93 – 92، ص   2002للجمھوریة التونسیة 
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بناًء على العرف قد وجد تأییده في �عض  تهوما تجدر اإلشارة إل�ه إلى أن تأس�س مشروع�ة ممارس

سمح بالختان ومن بین ت 1900في فرنسا منذ  ةصدرت أحكام قضائیحیث  القضائ�ة،األحكام 

الختان من  ت بجوازقض التي Bordeaux جنح بوردو بفرنسا محكمةحكم األحكام نجد 

باعتباره  للیھود،لھ الختان یھودیاً أي أنھا أباحتھ  ىجرطھر بشرط أن یكون الطفل الذي یُ الم

مكن التسامح و اعتبرتھ من العادات التي ی .طویلأمر یتعلق بتنفیذ دیني مصرح بھ منذ أمد 

في  الختان  مجلس الدولة الفرنسي ، َكیَّفَ  كما ،  14 بل ھي من قبیل "النظام العرفي "  افیھ

، علمًا وان  15 " قرن العلمانیة "، على أنھا" ممارسة دینیة مقبولة“حول  2004تقریره لعام 

ا �معرفته �جر�ه الممارس مختص غیر أن المطهر تستدعي طبیب جراحعمل�ة جراح�ة الختان هو 

بتنفیذ  متعلقاألمر أن العرب أو عند الیهود �اعت�ار  منالناس سواء عند عل�ه المتعارف �حسب 

  . القدمدیني مصرح �ه منذ 

�قضي بنفي المسئول�ة عن  "، والذي 1904لسنة  37رقم   16وفي مصر صدر قد�مًا المنشور

ستعانة �الكي في شفاء االعلى  �عض األفعال الماسة �سالمة الجسم ، حیث جرت العادة في مصر

 .17"المرضى من �عض األمراض 

                                  
14Bordeaux, 6 février 1900, D., 1900.2.470, cité par C. Duvert, « Exception culturelle et droit pénal », , 
p. 33. 

مذكور في كتاب " س.دوفیر" ،" االستثناء الثقافي  و القانون   1900ري فیف 6الصادر في  حكم  محكمة جنح بوردو بفرنسا
، 33، ص.  2014الجنائي "، محفوظات السیاسة الجنائیة ،  

الموقع التالي : متاح على المقال باللغة الفرنسیة   
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2014-1-page-23.htm 
 

 
15Conseil d’État, Rapport public 2004, Un siècle de laïcité, Paris, La documentation française, 
2004, pp. 331 et  
332. 

 الي :باللغة الفرنسیة على الموقع الت تاحھذا التقریر م
publics/044000121/0000-www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports 

 منھ . 332و  331أنظر صفحة 
 

 عن السلطة التنفیذیة.المنشور: مصدر من مصادر القاعدة القانونیة صادر  16
، 2003بواعنھ ، عبدالمھدي ،  إدارة المستشفیات والمؤسسات الصحیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 17

 . 148ص 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2014-1-page-23.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000121/0000
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القانون إال أنها  اسناد�ان العرف هو أول ما ظهر في  غیر أن هذا االتجاه مردود عل�ه ألنه وان 

وال تصلح أساسا لنفي المسؤول�ة الجنائ�ة "ال تصلح أساسا إل�احة العمل الطبي على جسم اإلنسان 

ي هو الذي ینص على تحدید الجرائم والعقو�ات وموج�ات المسؤول�ة �حیث إذ أص�ح التشر�ع الجنائ

حلت السلطة التشر�ع�ة محل العادة والعرف اللذین ال یؤد�ان أي دور في مجال قانون العقو�ات 

 .18"نظرا الحتكار التشر�ع حق تقر�ر الجرائم والعقو�ات

ف سبب إل�احة العمل في میدان الطب أن القول �أن العر  حیث بنص،ألنه ال جر�مة وال عقو�ة إال 

هذه من المسؤول�ة الجنائ�ة یؤدي للسماح لغیر المرخص لهم �مزاولة  �ه البدیل و�عفاء المعالج

 ته.وعیوعل�ه فال �صلح العرف �أساس لمشر  المهنة

یرى جانب من الفقه انه �مكن تأس�س مشروع�ة عمل المعالج : رضا المر�ض: األساس الثاني

والرضا عند أصحاب هذا "ل على رضا المر�ض أو ول�ه او من ینوب عنه قانون�ًا �الطب البدی

الرأي �عني تنازل المر�ض عن الحما�ة التي �قررها القانون لجسده انطالقا من مبدأ الحرمة الجسد�ة 

 .19"و�ون جسد اإلنسان خارج عن التعامل و�ذلك تنتفي صفة اإلجرام واالعتداء

 المعالج الذيو  لعقد المبرم بین المر�ضقانون�ة لجسد المر�ض تكون عبر اوالتنازل عن الحما�ة ال 

 20"األصول العلم�ة مقابل أجر �قدمه المر�ض تقض�ه�عالج المر�ض �ما "یتعهد فیها هذه األخیر 

مسؤول�ة عل�ه و�ذا األمر لو تقع الفال  قصورالتزامه من غیر خطأ أو  �حیث إذ نفذ المعالج ، 

                                  

، 10إیھاب محمد حسن، دور العرف في التجریم، المجلة المصریة للدراسات القانونیة واالقتصادیة، مج 18
 . 540، ص 2018

 
قل وزرع األعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة، نصر الدین ، مبروك ، ن19

 . 63، ص 2003الجزء األول، الكتاب األول، دار ھومة الجزائر، 
 . 194عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص 20
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، األمر الذي �جد أساسه في القاعدة الرومان�ة " ال ضرر لمن رضي �الضرر  ترتب ضرر للمر�ض

"21  . 

كما ذهب �عض من الفقه اإلسالمي إلى القول �ان أساس انعدام المسؤول�ة الجنائ�ة للطبیب یرجع 

 . 22إلذن المر�ض أي رضاؤه �إت�ان المعالج أفعاًال تشكل اعتداء على جسده 

 .23را له في الفقه ومن بین الفقهاء الذین نادوا بذلك فون ل�ست كما و�جد هذا االتجاه أنصا

فقه القضاء المصري القد�م �حیث قررت محكمة  منه،أما فقه القضاء الذي أخذ بهذا الرأي فنجد 

�أن رضا المجني عل�ه سبب إل�احة الكي �العالج ولو لم �كن المعالج مؤهًال "النقض المصر�ة 

 ."1897أبر�ل  24 علم�ا وذلك في حكم صادر في

قضت محكمة النقض المصر�ة �عدم اعت�ار  الموقف حیثغیر أن القضاء المصري تراجع عن هذا 

الضرب والجرح عن إرادة وعلم "الرضا سب�ا إل�احة أي فعل �مس �السالمة الجسد�ة ، فقضت أن 

 . 24"الجاني فال یؤثر في ق�ام الجر�مة رضا من وقع عل�ه

أن الحق في سالمة "ومن أوجه النقد التي وجهت إل�ه ،  �سا�قه،النقد ولم �سلم هذا الرأي من 

الجسم ل�س حقا خالصًا للفرد فقط  حتى �ملك التنازل عنه ، و�نما سالمة الجسم �ستأثر بها جان�ان 

                                  

 . 150د. عبد المھدي بواعنة، مرجع سابق، ص21
جراحین المدنیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، مصر، د. كامل ، رمضان ، مسؤولیة األطباء وال22

 . 42، ص 2005
د. نجم ، محمد ، رضا ، المجني علیھ وأثره على المسؤولیة الجنائیة دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات 23

 . 197، ص 1983الجامعیة، الجزائر، 
، ةضاءا، المكتب الجامعي الحدیث، األزا ریطاحمد ، إبراھیم ، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي فقھا وق 24

 . 54، ص 2003مصر، 
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األول فردي ، والثاني اجتماعي ، �اعت�ار أن صحة المجتمع من النظام العام ، وحمایتها أمر 

 .25"جتمع ، والمجتمع لم یتنازل عن حقه مصلحة الم تقض�ه

وعلى الرغم من أن رضا المر�ض قد �كون سب�ًا النتفاء المسؤول�ة �ما سنرى الحقًا إال أنه ال �مكن 

 .ره مبررًا لمشروع�ة عمل المعالجاعت�ا

یری أصحاب هذا االتجاه البدیل: انعدام القصد الجنائي لدى المعالج �الطب  الثالث:األساس 

ة ممارسة الطب الشعبي تأس�ساً على انعدام القصد الجنائي لدى الممارس �ون إرادته تتجه مشروع�

من الممكن ان تحمل إلى شفاء المر�ض دون قصد اإلضرار �ه على عكس الصور األخرى التي 

فالقانون �عاقب على الجرح العمدي عندما یتوافر لدى المتهم ن�ة إلحاق " الحقد أو االنتقام دوافع

فالمعالج غیر المرخص له �مزاولة مهنته إذا ترتب عن عالجه وفاة  �الغیر،ى واألضرار األذ

المر�ض أو إصابته �جرح فانه �عاقب �عقو�ة القتل الخطأ �غیر حاجة الى إث�ات وجود إهمال أو 

 . 26وجارسون"عدم احت�اط وقد نادى بهذا الرأي �ل من الفقیهان جارو 

�إدانة شخص مارس مهنة  محكمة فرسايحیث قضت  االتجاه، وقد اعتمد القضاء الفرنسي هذا

طب األسنان اعتمادًا على خبرته في هذا المجال دون الحصول على مؤهل في الطب ، �جر�مة 

أجرى خلع ضرس المر�ض دون أخذ إجراءات الح�طة والحذر ، مما "القتل الخطأ ال العمد ألنه 

.  27"سًا على تخلف القصد الجنائي لدى المعالجنتج عنه حدوث نز�ف دموي أودى �ح�اته ، تأس�

غیر أن القضاء في �ل من مصر وفرنسا  أحكامه.وتبنى هذا االتجاه الفضاء المصري في �عض 

                                  

د. مبروك نص الدین، الحمایة الجنائیة للحق في السالمة الجسدیة في القانون الجزائري والشریعة اإلسالمیة، 25
 .259، ص 2003دراسة مقارنة، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، الطبعة األولى، الجزائر 

 . 64الدین، المرجع السابق، ص د. مبروك نص 26
د. محتسب، هللا ، بسام ، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظریة والتطبیق، الطبعة األولى، دار 27

 . 340، ص 1984اإلیمان، دمشق، 
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قد عدال عن تبني هذا االتجاه وقررا �أنه ال عبرة �البواعث في انتفاء القصد الجنائي حیث انتقد 

ومن ثم ال �عد عنصرًا من عناصر القصد  اعث،البو هذا الرأي بدعوى أن قصد العالج من قبیل 

 الجنائي.

یرى أصحاب هذا االتجاه مشروع�ة ممارسة الطب : مشروع�ة الغرض الطبي الرا�ع:األساس 

وهذا الرأي نا�ع من  المر�ض،الشعبي تأس�سا على �ونه وسیله لتحقیق غرض مشروع هو شفاء 

كنها ل 28"�حمیها القانون  ل اعتداء على حقوق هناك أفعال تعد مشروعة رغم أنها في األصل تمث"أن 

لكونها وسیلة لتحقیق غرض مشروع غیر أن هذا الرأي لم �سلم من النقد ، على  تسم �المشروع�ةت

 اعت�ار أنه ال یتالءم مع هدف المجتمع من تنظ�م المهن الطب�ة. 

 الفرع الثاني

 عدم مشروع�ة عمل المعالج �الطب البدیل

یتسع نطاق المسئول�ة الجنائ�ة  القانون،بتبر�ر العمل الطبي وفقاً إلجازة  المتمثلتأس�ساً على الرأي  

وعل�ه ال �خول لغیر الطبیب  ،ألط�اءلحیث �عطي القانون هذا الحق  البدیل،للمعالج �الطب 

وتقوم المسئول�ة الجنائ�ة للمعالج تأس�سًا على  الطب،المأذون له �مزاولة المهنة ممارسة مهنة 

 الخطر.حتى ولو لم ینجم عن تدخله ضررًا �اعت�اره جر�مة من جرائم  واللوائح،القانون  مخالفة

وذلك  ،تهفتقوم الجر�مة �مجرد ممارس الماد�ة،حیث تتحقق النت�جة في صورتها القانون�ة ال صورتها 

من قانون العقو�ات  )327(والمادة  المصري،من قانون العقو�ات  )60(استنادًا لنص المادة 

المتعلق �مزاولة مهنتي الطب ال�شري وطب  1983) لسنة 2من القانون رقم ( 2والمادة  لفرنسي،ا

                                  

ة، المسؤولیة الجنائیة للمعالج بالطب الشعبي، مجلة عجمان للدراسات والبحوث دوریة محكم محمد،المنشاوي، 28
 . 17م، ص  2020  -ھـ 1442المجلد التاسع عشر العدد الثاني 
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 ممارسة ايحیث �ستفاد من تلك النصوص أنه ال �جوز ألي شخص  قطروجراحة األسنان في 

�الشكل الذي  الترخ�ص الالزمما لم �حصل على  ،بهماحرفة مرت�طة  ايمهنة صح�ة أو طب�ة أو 

 الغا�ة.ون أو وفقا للقوانین واللوائح الموضوعة لهذه رسمه القان

فالمبدأ أن المساس �جسم اإلنسان هو مجرم، و�أتي الترخ�ص �مزاولة المهنة ل�جعل من مزاولة 

 غیر مجرمًا طالما أنها مهنة الطب والعالج و�جراء أفعال تجرمها نصوص قانون العقو�ات عمالً 

من القانون  21المادة وُ�ستفاد هذا من نص  .ُصرح �مزاولتها التي هنةالممارسة العاد�ة للم �حدود

ب وجراحة األسنان التي جاء فیها المتعلق �مزاولة مهنتي الطب ال�شري وط 1983) لسنة 2رقم (

مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد �قضي بها قانون آخر، �عاقب �الح�س مدة ال تتجاوز ثالث  "

من زاول مهنة الطب  كل 1-ف ر�ال أو �إحدى هاتین العقو�تینسنوات و�غرامة ال تجاوز عشرة آال

 ".بدون ترخ�ص

اإلجازة العلم�ة "القانون ضرورة توافر شروط  ذاتالمشرع القطري في المادة الثالثة من  فرضوقد 

حیث تطلب المشرع الحصول على درجة ال�كالور�وس في الطب  األخرى،�اإلضافة ل�عض الشروط 

وأمضى فترة التدر�ب اإلج�اري المقررة في مزاولة مهنة  الوزارة،رف بها لدى من الجامعات المعت

ف�من �مارس مهنة الطب ضرورة التسجیل "�ما تطلب المشرع القطري إضافة لما سبق  ."الطب

 . 29"القید بنقا�ة األط�اء ال�شر�ین واشترطالصحة ،لدى وزارة 

من  1دیل في الفقرة األولى من المادة المشرع القطري �صورة ضمن�ة إلى الطب البلقد تطرق 

بتنظ�م مهن الصیدلة والوسطاء وو�الء مصانع وشر�ات األدو�ة  1983) لسنة 3رقم ( القانون 

                                  

 المتعلق �مزاولة مهنتي الطب ال�شري وطب وجراحة األسنان في قطر 1983) لسنة 2من القانون رقم ( 6المادة انظر 29
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أو مادة  ن�ات طبيأو ب�ع أي دواء أو عقار أو  ،تر�یبأو  ،تجهیزوالتي جاء فیها " ال �جوز ألحد 

لحقن �غرض وقا�ة اإلنسان أو الحیوان صیدل�ة تستعمل من الظاهر أو من ال�اطن، أو �طر�ق ا

من األمراض أو عالجه منها أو تشخ�صها، و�وجه عام مزاولة مهنة الصیدلة �أ�ة صفة �انت، 

 “.إال إذا �ان مرخصًا له بذلك من الجهة المختصة 

 1955لسنة  127كما هو الحال �النس�ة إلى المشرع المصري في قانون مزاولة مهنة الصیدلة رقم 

التي نصت على أنه �جب على �ل من یر�د فتح محل لالتجار في الن�اتات الطب�ة  51ادة الم في

الواردة في دساتیر األدو�ة أو أجزاء مختلفة من هذه الن�اتات أو في المتحصالت الناتجة �طب�عتها 

الخاصة �المؤسسات الصیدل�ة  العامةمن الن�اتات الحصول على ترخ�ص في ذلك وفقا لألحكام 

و�ذلك عد المشرع القطري و�ذلك المشرع المصري ممارسة المعالج �الطب البدیل لمهنة الطب .... 

، جر�مة معاقب علیها �اعت�ارها جر�مة مزاولة لمهنة الطب دون ترخ�ص ، فإذا أتى المعالج أي 

أو كإبداء مشورة طب�ة "فعل من األفعال المرتك�ة وفقا للمادة الثان�ة  من القانون سابق الذ�ر ، 

 :، �سأل عن جر�متین   "إجراء عمل�ة جراح�ة أو م�اشرة والدة أو وصف أدو�ة أو عالج مر�ض

األولى جر�مة عمد�ة هي مزاولة مهنة الطب بدون ترخ�ص ، وتعتبر جم�ع األفعال التي ارتكبها 

اء المر�ض تدخل جراحي ، حتى و�ن ترتب علیها شف –وصف عالج  -تشخ�ص  -غیر مشروعة 

نه �عد ممارسًا فإ �هحققت نجاحا أو ألحقت ضررا  العالج المقدمة للمر�ضانت طرق ، وسواء �

عن جر�مة خطأ عن الجروح واألضرار فیها  �سأل أما الثان�ة فترخ�ص ،  دون لمهنة صح�ة من 

 التي لحقت �جسم المر�ض . 

من األعمال هو طب�عة العمل ذاته إذ �جب أن �كون عمًال  "،وعلى ذلك فجوهر مسؤول�ة المعالج

المرت�طة �العالج أو الجراحة والتي وردت في القانون على سبیل الذ�ر ول�س الحصر، ومن ثم إذا 
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خضع المعالج لقانون ،  كان عمله من غیر تلك األعمال التي �طلق علیها وصف المهن الصح�ة

 .30وطب�عته"آخر غیر قانون مزاولة المهن الصح�ة �حسب مضمون ذلك العمل 

لب إال أن �أتي ألحكام قانون مزاولة المهن الطب�ة ال یتط إن الخضوع�مكن القول وعلى ذلك 

 من األعمال الطب�ة سواء �التشخ�ص أو العالج أو التأهیل.  �عدالمعالج عمًال 

 المطلب الثالث

 بدیل في التشر�ع القطري والمقارن اإلطار القانوني للطب ال

ن الطّب والطب البدیل أو التكمیلي فإّن العدید من رغم �ّل هذه المحاوالت لَدْرء التداخل بی

 المنظومات القانون�ة بدأت تعترف �الطب البدیل �فرع من فروع الطب.

المتعّلق �إنشاء المجلس  2013) لسنة 7فعلى المستوى المحلي، قام القرار أمیري رقم (

ر القطري للتخصصات الصح�ة في معرض ب�انه لمختلف "التخصصات الصح�ة"، بذ�

 الطب البدیل في المادة األولى منه.

وزارة الصحة العامة القطر�ة البدء في تسجیل و�عطاء تراخ�ص للممارسین وت�عا لذلك، قّررت 

الصحیین في مجال الطب التكمیلي على منشآت الرعا�ة الصح�ة المرخصة من فئة مستشفى 

مان لصح�ة لضعام ومر�ز صحي، وذلك انطالقا من سعي المجلس القطري للتخصصات ا

الذي ینظم هذه الممارسات �ما  االطار القانونيمن الممارسات الصح�ة، والتأكد  جودة

رقم  ي یتماشى مع التشر�عات المنظمة لمنشآت الرعا�ة الصح�ة �الدولة، و�نفاذا للقرار األمیر 

                                  

 .20محمد أحمد المنشاوي، مرجع سابق، ص 30



 

17 

و�إضافة  2017-8-3الصادر في  2017لسنة  14) المذ�ور آنفا  والقرار الوزاري رقم 4(

 نة الطب التكمیلي للمهن الطب�ة المساعدة.مه

و�بدو أّن ممارسات الطب البدیل اّلتي بدأت تعرف اعترافا قانونّ�ا على المستوى الوطني 

تشمل مبدئّ�ا قائمة الحجامة وتقو�م العمود الفقري، واالبرفیدا الخاص �األعشاب، والطب 

 خز �اإلبر الصین�ة.الهندي الشعبي، والعالج �المساج والز�وت واألعشاب والو 

وقد عرفت �عض التشر�عات العر��ة المقارنة تكر�سا أكثر جرأة للطب البدیل في المنظومة 

، أصدر المجلس األعلى للصحة 2016لسنة  33�مقتضى القرار عدد ذلك أنه و  ،القانونّ�ة

لمهن�ة الئحة تنّظم مزاولة مجاالت الطب البدیل والتكمیلي واالشتراطات الفن�ة وا ال�حر�ني

نّصا یتعّلق  15/07/2019بتار�خ  العراقيللترخ�ص لمؤسساته الخاّصة. �ما أصدر المشرع 

 بتنظ�م ب�ع األعشاب الطب�ة.

المؤرخ  2002-303من خالل القانون عدد  فرنسافقد اعترفت أّما على المستوى األورو�ي، 

أو الطب التجانسي  منه �الوخز �اإلبر والمعالجة المثل�ة 75في المادة  04/03/2002في 

لكن وفي المقابل  31تقو�م العظام. ةكممارسات طب�ة قانونّ�ة، �ما تّم إضفاء صفة قانونّ�ة لمهن

وقانون الصحة العموم�ة �ضعان عقو�ات جزائّ�ة  الة أخالق�ات المهن الطب�ة �فرنسفإّن مج

 لكافي.لألط�اء الذین �قترحون على المرضى وسائل عالج غیر مثبتة علم�ا �القدر ا

، تم إدماج خدمات 16/06/2017، و�موجب قرار من المجلس االتحادي في سو�سراوفي 

والعالج �الن�اتات والوخز �اإلبر  التقلیدي،والطب الصیني  الكالس�ك�ة،والمعالجة المثل�ة 

. وهكذا، فقد 1/08/2017�شكل نهائي في منظومة التأمین الصحي األساسي اعت�اًرا من 

                                  
31Laurent Giordano, « Hypnose, acupuncture… : qui a le droit de pratiquer les médecines alternatives 
? », sur Le Figaro, 20 octobre 2017. 
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كام الجدیدة العدید من فروع الطب البدیل والتكمیلي اّلذي یدر�ه األط�اء ألحقت هذه األح

 32�التخصصات الطب�ة التقلید�ة المتعارف علیها. 

 

 

 المطلب الرا�ع

 البدیلذات�ة جرائم الطب 

عبر ما تتمیز �ه هذه األخیر عن جرائم الطب الحدیث وذلك على  هذا الطب تبرز ذات�ة جرائم

فعلى المستوى الذاتي، وفي حین أّن الثان�ة ال تقترف إّال ، وآخر موضوعي ذاتياثنین:  مستو�ین

تقترف من أشخاص ال �حملون هذه  قداألولى فإن  الطبیب،من قبل أشخاص �حملون صفة 

الّصفة. فرغم المحاوالت التشر�ع�ة العدیدة لالعتراف ب�عض فروع الطب البدیل �شكل من أشكال 

 مارسة في األط�اء فقط، فإّن العدید من األشخاص غیر المتمتعینممارسة الطب وحصر هذه الم

�صفة الطبیب وغیر الحاملین لتكو�ن علمّي أو أكاد�مّي الزالوا �قومون �ممارسات قد تنضوي تحت 

طائلة الطّب البدیل. وت�عا لذلك، فإّن الّنصوص المتعّلقة �المسؤول�ة الجزائ�ة لألط�اء قد ال تنطبق 

الطّب البدیل �اعت�ار وأّن من شروط ق�ام المسؤول�ة الطبّ�ة أن �كون مقترف الجر�مة على �ّل جرائم 

طبی�ا. وهكذا، فإّن اإلطار القانوني المنّظم لمهنة األط�اء ال ینطبق �شكل شامل وم�اشر على 

 جرائم الطب البدیل إّال إذا �ان مقترف الجر�مة طبی�ا. 

الطب الحدیث والطب البدیل یتمّثل في أّن الطب البدیل  وعلى المستوى الموضوعي، فإّن الفرق بین

ال �ستند عادة إلى منهج�ة علم�ة ُتثبت نجاعتها. وت�عا لذلك، فإّن جرائم الطب البدیل قد تتمّثل 

                                  
32Jean-Luc Martin-Lagardette, « Reconnaissance des médecines douces par la Suisse: un compromis 
original> », sur ouvertures.net, 29 juin 2017. 
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أساسا في األضرار التي تلحق األشخاص في ح�اتهم أو بدنهم جّراء ممارسات عالج�ة تكون غیر 

كل الكافي. أّما جرائم الطب الحدیث، فإّنها تتمثل في األضرار التي مثبتة علم�ا أو غیر مثبتة �الش

تلحق األشخاص في ح�اتهم أو بدنهم �سبب ممارسات عالج�ة طبّ�ة متعارف علیها ومثبتة وفقا 

 لمنهج�ة علمّ�ة مّتفق علیها.

 الفصل األول

 ق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن جرائم الطب البدیل

لذلك فإن  مقوماتها،الطب البدیل فإنه البد توفر جم�ع  جرائم الجنائ�ة الناشئة عنلق�ام المسؤول�ة 

األول منه لب�ان األر�ان العامة للجرائم التي نص  مطلبین:العمل في هذا الفصل س�كون من خالل 

ة لمسؤول�ة الجنائ�علیها المشرع الجنائي على أن توفر األر�ان العامة ال ینتج عنه �الضرورة ق�ام ا

شأنها أن تحول دون ق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة من فهو غ�اب أحد األس�اب التي  الثانيأما  للمعالج،

جرائم والتي بدورها تجعل المعالج �الطب البدیل غیر أهل لتحمل المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن 

 البدیل.الطب 

 

 الم�حث األول

 أر�ان الجر�مة

أر�ان الجر�مة هي الشروط األساس�ة التي تقوم علیها "�انها ، وق�ام الجر�مة مرت�ط �استجماعها ألر 

، لذا سنقسم  33"كل جر�مة والتي بدونها مجتمعة ال �مكن أن �كون هناك جر�مة وال مسؤول�ة جنائ�ة

هذا الم�حث إلى ثالث مطالب ، األول : للر�ن الشرعي �حیث انه البد من وجود سلوك أو فعل 

القانون على تجر�مه ، والثاني : للر�ن المادي ، �حیث أن   صادر عن الطبیب البدیل ینص

                                  

 .38، ص 2006العام، مركز النشر الجامعي، تونس، القانون الجنائي  فرج، القصیر،33
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الجر�مة ال �مكن أن �كون لها وجود حق�قي إال إذا قام الطبیب البدیل �ارتكاب الفعل الذي �جرمه 

النص القانوني أو على األقل �انت هنالك محاولة الرتكاب هذا الفعل ،والثالث : الر�ن المعنوي ، 

�ة للمسؤول�ة الجنائ�ة البد من توفر اإلرادة الحرة والواع�ة لدى ممارس الطب لتكتمل الجر�مة المؤد

البدیل �الك�ف�ة أو النوع�ة التي �حددها القانون ، من هنا �ان البد من التطرق لهذه األر�ان �ل 

 على حدة وذلك على النحو اآلتي ب�انه :

 المطلب األول

 الر�ن الشرعي

وجود نص �جرم الفعل و�قدر عقو�ته قبل وقوعه مع عدم تمتع "�ُقصد �الر�ن الشرعي للجر�مة 

�كونه وجود نص قانوني �جرم الفعل الذى ". �ما و�مكن تعر�فه  34"الفعل �سبب من أس�اب اإل�احة

وقع الق�ام �ه و�حدد عقو�ة لمرتك�ه و�ذلك فإن الفعل مهما �انت درجة خطورته فإنه ال �عد جر�مة 

 . 35"ق الوضع �جرمهإال إذا وجد نص قانوني ساب

و�فید مبدأ الشرع�ة في التجر�م والعقاب أن الفعل  والعقو�ات،وهو ما �عرف �مبدأ شرع�ة الجرائم 

والذي �جد أساسه القانوني في ،  �جرمهال �مكن اعت�اره جر�مة إال إذا �ان هناك نص قانوني 

دة على أنه " ال جر�مة حیث تنص هذه الما 2004من الدستور الدائم لدولة قطر عام  40المادة 

 36علمًا وأن مبدأ شرع�ة الجرائم والعقو�ات �ان محًال للنقد، وال عقو�ة إال بناءًا على قانون " 

الس�ما  وأن التقید بهذا المبدأ قد یؤدي إلى قصور في حما�ة المصالح االجتماع�ة خاصة في ظل 

و�ة المرصودة في النص ال وجود فعل مجرم مع غ�اب نص تجر�مي له . �ما أن التقید �العق

غیر أن هذه االنتقادات وغیرها مردود علیها ذلك أن القصور  العقاب،یتماشى مع س�اس�ة تفر�د 

التشر�عي �مكن معالجته من خالل تدخل المجلس التشر�عي ، أما تفر�د العقو�ة فقد منح المشرع 

 .37للقاضي سلطة تقدیر�ة �بیرة 

                                  

 
  38د. فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص35
نظریة الجزاء،  –نظریة الجریمة  –غنام ، زغلول بشیر ، شرح قانون العقوبات القطري القسم العام  دد. محم36

 .10، ص2019جامعة قطر–إصدارات كلیة القانون 
 .  49، ص 2009القسم العام ، دار النھضة العربیة ،  –احمد ، مبادئ قانون العقوبات المصري ،  لد. بال37
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جرائم لق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن ائم والعقو�ات فإنه وعل�ه وتطب�قًا لمبدأ شرع�ة الجر 

البد أن �قوم المعالج أو الطبیب البدیل �فعل �جرمه النص القانوني أو قانون  الطب البدیل فإنه

 الجنائ�ة.العقو�ات و�ال فإنه ال �مكن الحدیث عن ق�ام المسؤول�ة 

لى الرغم من انتشار ظاهرة الطب البدیل إال أنه وع أن المشرع القطري هي  وما تجدر اإلشارة إل�ه

خاصة  تجر�م�ةولذا وفي ظل غ�اب نصوص  المقارنة،خاص على غرار التشار�ع  ینظمه �قانون لم 

�مكن القول �أن المشرع القطري وان لم �فرد الطب البدیل بتقنین خاص  لمهنة. وهناامنظمة لهذه 

الخاصة والتي بدورها نصت على أفعال مجرمة �مكن  إال أنه قد أشار إل�ه صلب عدد من القوانین

 البدیل.الطب  جرائم أن تكون ر�یزة قانون�ة لق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن

و�ذلك األمر �النس�ة لقانون العقو�ات الذي جرم أفعاًال �مكن أن تقع من المعالج أثناء ممارسته 

لمهنة الطب البدیل ببذل العنا�ة من جهة وهو �خضع �حیث أن المعالج ملزم أثناء ممارسته  لمهنته،

�مكن أن یرتكب أفعاًال مجرمة أثناء ممارسته لمهنته و�التالي  والذيللقواعد القانون�ة من جهة أخرى 

 تجر�م�ة.الس�خضع للنصوص 

التي �مكن أن تقع من  تتطابق مع االعتداءات التجر�م�ة التيالنصوص ولذا وجب النظر في 

�مكن تقس�مها إلى النصوص التجر�م�ة الخاصة " الفرع األول " والنصوص  والتي ،المعالج

 مخالفتها.إلى العقو�ة الموج�ة في حال  �اإلضافة“" الفرع الثاني  العامةالتجر�م�ة 

 الفرع األول

 النصوص التجر�م�ة الخاصة

�ة من قبل تضمنت �عض القوانین الخاصة إشارة إلى نصوص تجر�م�ة ل�عض األفعال المرتك

 مزاولة مهنة الطب البدیل بدون رخصة. تجر�ماإلطار: المعالج ونذ�ر منها في هذا 

 ر�عاتبتقنین خاص على غرار �عض التشلم �فرد المشرع القطري ممارسة مهنة الطب البدیل 

الئحة  والمتعلق �إصدار 2016) لسنة 33التشر�ع ال�حر�ني الذي سن القرار رقم ( ومنها المقارنة
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واالشتراطات الفن�ة والمهن�ة للترخ�ص لمؤسساته  �م مزاولة مجاالت الطب البدیل والتكمیليتنظ

والذي نظم ف�ه مهنة الطب البدیل ومنها الترخ�ص المتعلق �مزاولة المهنة ، �حیث قنن ،  الخاصة

نة لتلك المهالشروط واإلجراءات المتعلقة �الترخ�ص ، على أن المشرع القطري ورغم غ�اب تقنین 

إال أنه قد أشار إلیها صلب القوانین الخاصة والتي اشترط فیها ضرورة الحصول على ترخ�ص 

) لسنة 13من القانون رقم ( 13لمزاولة مهنة الطب البدیل �صفة قانون�ة �حیث حددت المادة 

المتعلق بتنظ�م وزارة الصحة العامة وتعیین اختصاصاتها ، الجهة المختصة �منح الترخ�ص  2002

تراخ�ص  -و  :زاولة مهنة الطب البدیل والتي جاء فیها " تختص إدارة التراخ�ص الطب�ة �ما یليلم

مزاولة العالج �األعشاب واألدو�ة الشعب�ة ومن �قومون �إعدادها و��عها والتعامل فیها و�صدار 

ارسین اإلرشادات الالزمة الستخدامها على النحو الصح�ح " . �حیث أن إدارة تسجیل وترخ�ص المم

الصحیین هي أحد اإلدارات الصح�ة بوزارة الصحة العامة ، تقوم بتنظ�م العمل الصحي من حیث 

بدولة قطر وذلك بهدف  هذا القطاعالراغبین �العمل في  تسجیل وترخ�ص الممارسین الصحیین

م ، وتنقس هلى صحة رواد وُمراِجع�داخل الدولة للمحافظة ع المرجوةرفع مستوى الخدمات الصح�ة 

اإلدارة إلى عدة فرق، من بین هذه الفرق نجد المهن الطب�ة المساعدة ، الطب التكمیلي ، وتقوم 

اإلدارة �عمل�ة تسجیل وترخ�ص الممارسین الصحیین في مختلف التخصصات ، إصدار التراخ�ص 

�ص للممارسین الذین تنطبق علیهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل إدارة تسجیل وترخ

 الممارسین الصحیین في التخصصات المختلفة. 

ولم �كتِف المشرع القطري �النص على ضرورة الحصول على الترخ�ص و�نما منع مزاولة المهنة 

، 38�أ�ة طر�قة �انت بدون الحصول على الترخ�ص المذ�ور شأنه شأن جل التشار�ع المقارنة 

عتبر مرتك�ًا لجر�مة ممارسة المهنة بدون �حیث لو تولى المعالج ممارسة المهنة بدون ترخ�ص ف�

المتعلق �مزاولة مهنتي  1983) لسنة 2من القانون رقم ( 2رخصة و�جد ذلك أساسه في المادة 

                                  

 انظر:38
 . في مصر مزاولة مھنة الطبب المتعلق 1954لسنة 415قانون رقم من ال 1المادة 
 في مصر.  مھنة الصیدلة المتعلق بمزاولة 1955لسنة  127قانون رقم ال من 1المادة 
 . 1975لسنة  7التحادي رقم القانون من ا 1المادة 
 المتعلق بمزاولة مھنة الصیدلة في العراق. 1970لسنة  40رقم من القانون  20المادة 

 في العراق. لتنظیم مھنة األعشاب الطبیة 1997لسنة  1التعلیمات رقم 
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ال �جوز ألحد إبداء مشورة طب�ة " والتي جاء فیها  قطرالطب ال�شري وطب وجراحة األسنان في 

أو م�اشرة والدة، أو أخذ عینة من جسم ، أو ع�ادة مر�ض أو عالجه، أو إجراء عمل�ة جراح�ة، 

م�اشرة أي عالج مر�ض �غرض إجراء فحوص للتشخ�ص الطبي، أو الكشف على فم مر�ض أو 

، أو وصف أ�ة أجهزة تعو�ض�ة �النظارات أو سماعات األذن أو األطراف الصناع�ة أو �ه

األسنان �أي صفة  التر�ی�ات الصناع�ة لألسنان، و�وجه عام مزاولة مهنة الطب أو طب وجراحة

كانت، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص، إال إذا �ان مرخصًا 

 له في ذلك من الجهة المختصة "

بتنظ�م مهن الصیدلة  1983) لسنة 3رقم ( من القانون  1و�ذا األمر في الفقرة األولى من المادة 

ة والتي جاء فیها " ال �جوز ألحد تجهیز أو تر�یب أو والوسطاء وو�الء مصانع وشر�ات األدو�

أو مادة صیدل�ة تستعمل من الظاهر أو من ال�اطن، أو �طر�ق  ن�ات طبيب�ع أي دواء أو عقار أو 

الحقن �غرض وقا�ة اإلنسان أو الحیوان من األمراض أو عالجه منها أو تشخ�صها، و�وجه عام 

 “.ال إذا �ان مرخصًا له بذلك من الجهة المختصة مزاولة مهنة الصیدلة �أ�ة صفة �انت، إ

إن هذه المواد تكرس �صورة واضحة وجل�ة الر�ن الشرعي لجر�مة مزاولة مهنة الطب البدیل بدون 

ترخ�ص وهذا النوع من التجر�م هو في حق�قته سعي من المشرع للمحافظة على صحة المواطنین 

قومات اإلعداد العلمي الذي یؤهلهم لممارسة مهنة الذین ال �ملكون م ء والمندسینمن عبث الدخال

 .39ن رخصة و بد بالتطبیالطب البدیل ولذا فانه �قع إحالتهم على المحاكم من أجل 

 منه القانون من �مارس الطب دون رخصة �ستثنيرسات ارة إل�ه أن هذا التجر�م لمماوما تجدر اإلش

، والغا�ة من الترخ�ص هي منع الممارسات التي البدیل في حالة الضرورة التي س�قع تناولها الحقًا 

�مكن أن تصدر من مزاولو مهنة الطب البدیل من غیر المختصین الذین ل�س لدیهم علم �األصول 

الالزمة لممارسة مهنة الطب البدیل فنادراً ومنها ضرورة تعق�م األدوات التي �قع استخدامها و�خاصة 

بدون مراعاة األصول  المهنة معالج �سأل جنائ�ًا إذا مارسفي العالج �الحجامة ، وهنا إذا �ان ال

العلم�ة فمن �اب أولى وأحرى أن �سأل عن ممارسة مهنة الطب البدیل بدون ترخ�ص ، لما �مكن 

أن ینجم من أخطاء فادحة عن مثل هذه الممارسات والتي قد تصل في �عض األح�ان إلى الوفاة 

                                  

 . 10، ص 1996جوان المسؤولیة الجزائیة لألطباء، مجلة القضاء والتشریع، تونس،  الطاھر، المنتصر،  39
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حص أمراض أو علل أ�ًا �انت حق�ق�ة أو محتملة أو .لذلك فإن �ل شخص �قوم �معالجة أو ف40

فإنه �عد مرتك�اً لجر�مة ممارسة مهنة الطب  �انت،�تاب�ة أو �أي طر�قة  شفاه�ة أوتقد�م استشارات 

 2وذلك على معنى المادة  القانون�ة.البدیل �صورة غیر شرع�ة عندما ال تتوفر ف�ه جم�ع الشروط 

 األسنان،لمتعلق �مزاولة مهنتي الطب ال�شري وطب وجراحة ا 1983) لسنة 2من القانون رقم (

بتنظ�م مهن الصیدلة والوسطاء وو�الء مصانع وشر�ات  1983) لسنة 3رقم ( من القانون 1والمادة 

 األدو�ة.

وما یبرر هذا النوع من اإلجراءات التي تأخذ طا�عًا وقائ�ًا هو انتحال ال�عض صفُة معالٍج وما 

 العامة.من خطورة على المجتمع وعلى الصحة تكتنفه هذه الظاهرة 

 الفرع الثاني

 العامة النصوص التجر�م�ة 

على �عض الجرائم التي �مكن المتعلق �إصدار قانون العقو�ات  2004لسنة  11نص القانون رقم 

لمهنة والتي نجد منها على سبیل لي إطار ممارسته أن �قع ارتكابها من قبل المعالج �الطب البدیل ف

 :ثالالم

 :تجر�م القتل األولى:الفقرة 

قد �صل الفعل المرتكب من قبل المعالج �الطب البدیل إلى إزهاق روح أحد األشخاص من رواد  

رقم  العمد صلب المادة من القتلهذا المجال وهذا الفعل مجرم �موجب قانون العقو�ات الذي جرم �ل 

ذا األمر في صورة القتل على وجه الخطأ في و� ،“�ل من قتل نفسًا عمداً  �اإلعدام،" �عاقب :300

 العقو�ات.من قانون  313رقم المادة 

 : تجر�م اإلیذاء الثان�ة:الفقرة 

إذا نجم عن فعل المعالج عاهة مستد�مة ألحد رواد مهنة الطب البدیل حینها تقوم مسؤول�ة المعالج 

 عقو�ات.المن قانون  312للمادة  إسناداً �الطب البدیل على هذه الجر�مة 

                                  

عبد الحمید الشواربي، مسؤولیة األطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، منشأة دار  40
 272، ص 1998المعارف باإلسكندریة 
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 :الفقرة الثالثة: تجر�م االمتناع عن تقد�م المساعدة

إن حر�ة المعالج ل�ست مطلقة في اخت�ار رواد المجال ، فهي تحددها حاجة المر�ض لعالج عاجل 

، فإذا رفض المعالج �الطب البدیل تقد�م المساعدة فإن هذا الفعل �عتبر مجرمًا  41ال �حتمل التأخیر

 نون العقو�ات القطري .من قا 313�فعل المادة 

 : تجر�م اإلجهاض: الفقرة الرا�عة

�ما  �انت،أ�ة وسیلة  استعمالمن قانون العقو�ات اإلجهاض الناشئ عن  316لقد جرمت المادة 

نصت على عقاب �ل من یتسبب بذلك ومن بین األشخاص المذ�ور�ن في المادة المذ�ورة أحد 

�ما �ستوجب هذا النص التجر�مي المعالج �الطب  ب،الطالعاملین �إحدى المهن المعاونة لمهنة 

وعل�ه متى لم توجد دواعي لإلجهاض وقام المعالج �فعل نجم عنه إجهاض المرأة الحامل  البدیل.

 للمعالج.  42فإن هذا الفعل یترتب عنه ق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة

 : الفقرة الخامسة: تجر�م إفشاء السر المهني

المر�ض الشخص�ة وال �حق  لومات وحقائق عن مر�ضه تعتبر حقوق إن حصول المعالج على مع"

فالعالج �الطب البدیل مهنة ولذا یتعین على مزاول هذه المهنة عدم إفشاء 43"إفشائها لغیره معالجلل

 .  332قانون العقو�ات في المادة  لفعل �جرمهأسرارها و�ال اعتبر مرتك�ًا 

 : �الطب البدیلالفقرة السادسة: تجر�م انتحال صفة معالج 

والترو�ج لنفسه بین  ،مجهولةمعالج وذلك عبر مواقع إلكترون�ة  مجهول لصفةإن انتحال شخص 

واالنجرار وراء هذه  المرضى،سواء �خبرته العالج�ة أو األدو�ة التي �ستخدمها لجذب انت�اه  العامة

 .171و�ات الس�ما المادة وهي أفعاًال �جرمها قانون العق للقانون،الدعا�ة �ل هذه تعتبر مخالفة 

إن هذه النصوص التجر�م�ة وغیرها یتكون منها الر�ن الشرعي المكون للجرائم الناشئة عن الطب 

، �حیث البدیل والتي تصلح أساسًا تجر�مًا قابًال لق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن تلك الجرائم 

فإنه �الضرورة یترتب عنه ق�ام مسؤول�ة �فعل مجرم �موجب قانون العقو�ات  أنه متى قام المعالج

المعالج وذلك على الرغم من غ�اب تقنین خاص ینظم مهنة الطب البدیل ، �حیث أن مثل هذه 

                                  

 .148، ص2006غصن ، علي ، الخطأ الطبي، مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة، بیروت، 41
 .27، ص2010ي وغیر العمدي، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، فرج ، امیر ، خطأ الطبیب العمد 42
عبید ، موفق ، المسؤولیة الجزائیة لألطباء عن إفشاء السر المھني، مكتبة الثقافة والنشر والتوزیع، عمان، 43

 .68، ص1998
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األفعال من شأن ارتكابها المساس �الحرمة الجسد�ة التي هي ق�مة عل�ا حرصت علیها جل التشار�ع 

ن شأن �عض األفعال المرتك�ة من قبل على مر العصور ، و�ذا األمر �النس�ة للصحة العامة فم

المعالج تهدید الصحة العامة عبر إهماله مما قد ینجم عن فعله انتقال العدوى و�التالي حدوث 

كارثة صح�ة داخل الدولة األمر الذي �قف القانون الجنائي سدُا من�عًا لمحار�ة مثل هذه األفعال 

 عبر النصوص التجر�م�ة سا�قة الذ�ر . 

الطب البدیل فإنه ال �كفي وجود نص مجرم للفعل  جرائم لمسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عنرغم ق�ام ا

أو ما �عبر عنه �الر�ن الشرعي للجر�مة �حیث البد من تظافر أر�ان أخرى تشكل في مجملها 

جر�مة یترتب عنها ق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج وعل�ه فإنه یتعین التعرض إلى الر�ن الموالي 

 البدیل.الطب جرائم م المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن لق�ا

 

 المطلب الثاني

 لر�ن الماديا

الر�ن المادي للجر�مة في الفعل أو السلوك الذى �جرمه القانون الجنائي و�رتب عن الق�ام "یتمثل 

رادته �ه عقو�ة، ولق�ام هذا الر�ن البد أن تتجسد إرادة الجاني في فعل مجرم �قوم �ه وأن ال ت�قى إ

، وعل�ه فإنه  للقول بوجود جر�مة  44"�الق�ام بذلك الفعل �امنة في نفسه ومجرد ن�ة بدون تنفیذ 

ناشئة عن التداوي �الطب البدیل البد من وجود مظهر خارجي للفعل أو السلوك المرتكب من قبل 

جتمع من األفعال المعالج ، لكي �جرمه القانون الجنائي الذي �سعى لحما�ة النظام العام وسالمة الم

قد تشكل عبثًا صر�حًا   هالتي تشكل خطورة ، خاصة وأن �عض األفعال المجرمة الناشئة عن

�الصحة العامة ، �ما وأنَّ الممارسین لهذه المهنة  قد یلجؤون إلى استخدام أدوات ومنتجات غیر 

حق�ق�ة ، أو مرخصة وغیر معلومة المصدر ومنته�ة الصالح�ة ، مما �سهم في انتكاسات صح�ة 

 إلى انتقال العدوى األمر الذى �شكل خطرًا جس�مًا على القطاع الصحي للدولة .

                                  

 .83فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص 44
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ولتكون الجر�مة الناشئة عن الطب البدیل تامة فإنه یتعین على المعالج أن �قوم بنشاط مطابق لما 

نون أي أن �حصل النشاط المجرم و�ؤدي إلى النت�جة التي �جرمها قا التجر�مي،ینص عل�ه النص 

ولكن القانون �عاقب في �ثیر من الحاالت من �قوم �مجرد محاولة ارتكاب الجر�مة ولو  العقو�ات،

األول الر�ن  فرعین:و�ناءاً على ما سبق ذ�ره فإننا سنقسم هذا المطلب إلى  إتمامها،لم یتوصل إلى 

 .نةمهالالشروع في ارتكاب جر�مة أثناء مزاولة  والثاني: التامة،المادي للجر�مة 

 

 الفرع األول

 الر�ن المادي للجرائم التامة الناشئة عن الطب البدیل

من قانون العقو�ات  " یتكون الر�ن المادي للجر�مة من نشاط إجرامي �ارتكاب  26جاء في المادة 

عن فعل ، متى �ان هذا الفعل أو االمتناع مجرماً قانوناً " والحق�قة أن هذه الص�اغة  امتناعفعل أو 

ل�ست دق�قة نظرًا لقصورها على اإللمام �عناصر الر�ن المادي الذي ال  26ع�ة للمادة التشر�

 .45ینحصر في النشاط اإلجرامي و�نما أ�ضًا في النت�جة اإلجرام�ة والعالقة السبب�ة 

وعل�ه فإنه للحدیث عن ق�ام الر�ن المادي في الجرائم التامة الناشئة عن الطب البدیل فإننا 

للضرر الجنائي �نت�جة  :المعالج، والثان�ةنشاط اإلجرامي صادر عن لل األولى:سنخصص الفقرة 

 بینهما،للعالقة سبب�ة تر�ط  والثالثة: البدیل،إجرام�ة للسلوك المادي الصادر عن المعالج �الطب 

 وهو ما س�قع تناوله على النحو التالي. 

 : البدیللصادر عن المعالج �الطب الفقرة األولى: النشاط اإلجرامي ا

                                  

 –نظریة الجریمة  –د زغلول ، شرح قانون العقوبات القطري القسم العام محمد غنام، د. بشیر سع مد. غنا45
 . 116، مرجع سابق، ص 2019جامعة قطر–نظریة الجزاء ، إصدارات كلیة القانون 
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�فعل �أمر  عن الق�امالقانون تر�ه أو االمتناع  �فعل �أمر�عرف النشاط اإلجرامي �كونه الق�ام 

، �ما و�مكن  46القانون �فعله ، وعل�ه فإن هذا النشاط اإلجرامي  �مكن أن �كون إ�جاب�ًا أو سلب�اً 

  . 47"مخالفة واجب قانوني تكفله قوانین العقو�ات بنص خاص"تعر�فه �كونه 

یتكون النشاط اإلجرامي في میدان الطب البدیل فإنه البد أن تتجسد إرادة المعالج في  و�التالي لكي

فعل مجرم �قوم �ه وأن ال ت�قى إرادته �الق�ام بذلك الفعل �امنة في نفسه ومجرد ن�ة بدون تنفیذ ، "

المة المجتمع من �حیث أن القانون الجنائي �سعى �الدرجة األولى إلى حما�ة النظام العام وس

 التي تشكل  48"األفعال

خطورة حق�ق�ة عل�ه ولذا البد من صدور فعل خارجي من قبل المعالج �ضر فعًال �أمن المجتمع 

 الجنائ�ة.ھ مسؤولیت لق�ام

�ما  صورتین:من قانون العقو�ات نالحظ أن النشاط اإلجرامي قد یتخذ  26و�العودة إلى المادة 

الجرائم التامة المرتك�ة أثناء ممارسته  نة علق�ام مسؤولیته الجنائ�ة الناشئ �عني أن المعالج البد له

 التالیتین:أن یتخذ نشاطه إحدى الصورتین  المهنة،لهذه 

و�قصد بذلك ق�ام مزاول الق�ام بنشاط إجرامي إ�جابي أثناء ممارسة مهنة الطب البدیل إما  -

بتر�ه ، أي الق�ام �ما هو ممنوع �موجب القانون �ما مهنة الطب البدیل �فعل �أمره قانون العقو�ات 

و�مكن تعر�فه �كونه حر�ة عضو�ة إراد�ة فهو إذن ��ان مادي یتمثل ف�ما �صدر عن مرتك�ه من 

عند مزاولته للمهنة فإنه �عتمد الوسائل  �حیث أن المعالج. 49حر�ات ابتغاء تحقیق آثار ماد�ة معینة

ة عند فالفعل اإل�جابي ال �قوم �مجرد فكرة �قیت حب�س �العالج،م المتطل�ة ف�حرك هذه الوسائل و�قو 

وفي الجرائم الناشئة عن الطب البدیل  .الجسد�ةوذلك إذا نقصته الحر�ة صاحبها وال �قوم �العزم 

تكون الحر�ة العضو�ة هي حر�ة ید المعالج �الطب البدیل على جسم المر�ض سواء �ان ذلك 

ومن ذلك أ�ضًا إقدام المعالج على ممارسة المهنة والترو�ج لنفسه   أعشاب.�التخدیر أو �إعطاء 

                                  

 .84، ص 2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 46
 .387حنا، النظریة العامة للمسؤولیة الطبیة، ص 47
  84، مرجع سابق، ص 2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 48
 33، ص  1980األخوة ، محمد الھادي ، دروس في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس ، 49
 . 
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و�ذلك ق�ام المعالج �إفشاء سر تفرض  ذلك،ولمنتجاته بدون ترخ�ص رغم أن القانون �منعه من 

و�ذا األمر في صورة إعطاء مادة سامة ألحد رواده نجم عنه موت  إفشاءه،عل�ه مهنته عدم 

ذه الصور �كون قد ارتكب نشاطًا إجرام�ة الس�ما وأن القانون قد �حیث أن المعالج في ه ،المر�ض

 األفعال.أوجب عل�ه االمتناع عن ارتكاب مثل هذه 

النشاط اإلجرامي السلبي أو ما الق�ام بنشاط إجرامي سلبي أثناء ممارسة مهنة الطب البدیل و -

ین أوج�ه القانون عل�ه هو إمتناع شخص عن إت�ان فعل إ�جابي مع"�عرف �االمتناع أو اإلحجام 

أو �ان ینتظره منه في ظروف معینة وذلك �شرط وجود واجب قانوني یلزمه بهذا الفعل �شرط أن 

مجرداً و�نما هو موقف  امتناعا. و�التالي فإن اإلحجام ل�س 50"�كون في استطاعة المجتمع الق�ام �ه

�ما و�قصد  ��انه. حجاماإلمد ومن هذا الفعل اإل�جابي �ست معین،سلبي �الق�اس مع فعل إ�جابي 

أي عدم الق�ام �ما یتوجب عل�ه الق�ام  �فعله،ق�ام المعالج �فعل �أمره القانون  السلبي عدم�النشاط 

عن مساعدة شخص �شكو امتناعه ومن ذلك  الفعل، �ه ومع ذلك �متنع المعالج عن الق�ام بهذا

ة تفرض عل�ه تلب�ة طلب المر�ض وفي صورة آالمًا حادة لجأ إل�ه لمساعدته فهنا اشتراطات المهن

معدي  مرضالمعالج  أو اكتشاف الجنائ�ة،االمتناع �عتبر مرتك�ًا لفعل ینجم عنه ق�ام مسؤولیته 

إبالغ السلطات المختصة فهنا �عتبر نشاطه السلبي مجرمًا  عنالمعالج عند أحد األشخاص و�متنع 

لنشاط اإلجرامي وهو المكون األول للر�ن المادي في هذا ف�ما یتعلق �ا العقو�ات.�موجب قانون 

 الجرائم التامة الناشئة عن الطب البدیل ننتقل اآلن إلى المكون الثاني والمتمثل في النت�جة.

 : اإلجرام�ةالنت�جة  الفقرة الثان�ة:

مل تتمثل النت�جة اإلجرام�ة ف�ما �فرضه النص التجر�مي من نتائج حتم�ة للفعل المجرم لكي �كت

ومثال ذلك إزهاق الروح في جر�مة القتل، ولكن إذا �انت النت�جة اإلجرام�ة عنصرًا  51الر�ن المادي 

من العناصر المكونة للر�ن المادي �النس�ة لمعظم الجرائم فإنه هناك جرائم یتكون فیها الر�ن 

جرائم الماد�ة المادي من مجرد ارتكاب الفعل المجرم وهذا هو أساس تمییز الفقه الجنائي بین ال

                                  

تیر في العلوم الجنائیة، جامعة تونس الجزائیة للطبیب، مذكرة لنیل شھادة الماجس ةعیادي ، نسرین ، المسؤولی 50
 .54، ص2009-2008المنار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، 

 .94فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص51
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والشكل�ة وهنا �مكن القول أنه و�النظر إلى النت�جة اإلجرام�ة الناشئة عن النشاط المرتكب من قبل 

 المعالج فإنه �مكن التمییز بین نوعین من الجرائم الواقعة �مناس�ة ممارسة مهنة الطب البدیل

  وهي: 

مادي فیها �مجرد ق�ام المعالج �النشاط وهي الجرائم التي �كتمل الر�ن ال: الجرائم الشكل�ة أوًال:

ففي هذه  ،اإلجرامي ومن ذلك ممارسة مهنة الطب البدیل بدون ترخ�ص أو انتحال صفة معالج

الجر�مة یتكون الر�ن المادي فیها �مجرد ممارسة المعالج للمهنة بدون ترخ�ص وذلك �قطع النظر 

 ال.أضرار أم �مكن أن �حدث أو ینتج عن هذا النشاط من نتائج أو  عما

تستوجب حصول نت�جة إجرام�ة  التيوهي الجرائم  :: الجرائم الماد�ة الناشئة عن الطب البدیلثان�اً 

سواء �ان هذا الفعل إ�جاب�ًا أو سلب�ًا وسواء نجم  النشاط المرتكب من قبل المعالج معینة ناشئة عن

اإلنسان سواء �ان ذلك �إزهاق  عن النشاط اإلجرامي ضررًا ماد�ًا �أخذ طا�ع المساس �سالمة جسد

�عاني منها المر�ض  التيالنفس�ة  األآلمأو معنو�ًا یتمثل في  أعضاءه،الروح أو تلف عضو من 

 .نت�جة النشاط اإلجرامي الصادر من المعالج

و�ما هو الحال في إفشاء  الروح،ال تتم إال �إزهاق  التيجر�مة القتل  المثال،نذ�ر على سبیل 

 للشخص.ال تتم إال �حصول ضرر معنوي  التير المهني المعالج ب للس

 اإلجرام�ة:الفقرة الثالثة: العالقة السبب�ة بین النشاط والنت�جة 

عندما �جرم القانون و�فرض توفر نت�جة محددة من هذا الفعل فإن الر�ن المادي للجر�مة ال �كتمل 

من قبل المعالج والنت�جة اإلجرام�ة  إال إذا ثبتت العالقة السبب�ة بین النشاط اإلجرامي المرتكب

، و�ذلك تكون هذه العالقة عنصرًا من القة السبب�ة بین الفعل والنت�جةأي إذا ثبتت الع الحاصلة،

عناصر الر�ن المادي للجر�مة التي �ستوجب توفر نت�جة محددة لتكون الجر�مة تامة على معنى 

 التجر�مي.النص 

عمد�ة یتمثل في معرفة ما إذا �انت الا یتعلق �الجرائم غیر لكن هذه المسألة تطرح إشكاًال ف�م

العالقة السبب�ة متوفرة أم ال عندما تحصل النت�جة اإلجرام�ة �صفة غیر م�اشرة من الفعل المجرم 

المرتكب من قبل المعالج ، وتطرح هذه اإلشكال�ة لسبب یتمثل في أن النصوص المتعلقة �الجرائم 
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�حصول النت�جة الناشئة عن  المادي في هذه الجرائم متوفراً ن الر�ن عمد�ة التي تجعل مالغیر 

ومثال ذلك لو تسبب سائق  ، عدید األنشطة اإلجرام�ة التي من المحتمل ارتكابها من عدة أشخاص

س�ارة في حصول حادث مرور أدى إلى إصا�ة شخص �جروح �س�طة وفي األثناء تدخل المعالج 

�ة  تسببت �قتله ، فإن الفعل الذي أدى إلى قتل الشخص هو النشاط فقدم إل�ه  مادة  طب قاذه إلن

الذى قام �ه المعالج ولكن نشاط المتسبب �الحادث ساهم �صفة غیر م�اشرة في تحقیق النت�جة 

 اإلجرام�ة المتمثلة في إزهاق روح الضح�ة .

ها الر�ن المادي وفي هذا اإلطار �طرح السؤال لمعرفة إن �انت العالقة السبب�ة التي �كتمل ب

 .الواحدة اإلجرام�ة�النس�ة لكل األفعال التي ساهمت في تحقیق النت�جة تتوفر لجر�مة القتل الخطأ 

یثیر هذه السؤال إشكال�ة تعدد األس�اب التي أدت إلى إحداث النت�جة اإلجرام�ة ومعرفة ما إذا 

  ال؟كانت �ل هذه األس�اب مؤد�ة إلى المساءلة الجنائ�ة أم 

 :وهم  52قدم الفقه الفرنسي حلول في شكل نظر�ات لقد

ة نظر�ة تعادل أو تكافؤ األس�اب والتي تعتبر أن �ل األفعال أدت لتحقیق النت�جة اإلجرام� أوًال: 

 الجنائ�ة.إلى ق�ام المسؤول�ة  وهي أس�اب متساو�ة ومؤد�ة

�السبب األقرب لتحقیق النت�جة  فإنها ال تأخذ إال 53نظر�ة السبب المنتج أو السبب األقوى : ثان�ًا 

اإلجرام�ة التي �كتمل بها الر�ن المادي للجر�مة وحسب هذه النظر�ة وفي المثال السابق فإن 

 .المعالج هو المتسبب �جر�مة القتل الخطأ 

ثالثًا نظر�ة السبب�ة المالئمة والتي تعتبر السبب�ة متوفرة في السبب الذي �مكن �طب�عته أن یؤدي 

ب النت�جة اإلجرام�ة أما �ق�ة األس�اب فهي مألوفة الوقوع و�بدو أن المشرع القطري إلى ارتكا

من قانون العقو�ات و�ذا أحكام  27�عتمد نظر�ة السبب�ة الكاف�ة من خالل المادة  54والقضاء

                                  

 .1983حسني ، محمود ، عالقة السببیة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة 52
 . 1974نائي، دار الفكر العربي عبید ، رؤوف، السببیة في القانون الج

 .75عمرو إبراھیم الوقاد، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص 53
 . 127بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص  .محمد غنام، د مد. غنا54
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القضاء �ظهر ذلك من قول محكمة التمییز القطر�ة " المتهم یتحمل المسؤول�ة عن �ل ما �ان في 

 .   55و �كون من واج�ه أن یتوقع حصوله من النتائج "مقدوره أ

 

 الفرع الثاني

 الشروع في تنفیذ الجرائم

جنا�ة او لبدء في تنفیذ فعل �قصد ارتكاب من قانون العقو�ات " الشروع هو ا 28جاء في المادة 

ة أو وال �عتبر شروعًا في جنا�جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب ال دخل إلرادة الفاعل ف�ه. 

جنحة مجرد العزم على ارتكابها، وال األعمال التحضیر�ة لها، ما لم ینص القانون على خالف ذلك 

وعل�ه فإن الشروع على معنى هذه المادة هو جر�مة ناقصة الر�ن المادي والتي �عبر عنها الفقه  “.

النشاط اإلجرامي �حیث أنه إذا �انت النت�جة الحاصلة من  للعقاب،الجنائي �المحاولة المستوج�ة 

فإن نشاطه اإلجرامي  التامة،المرتكب من قبل المعالج �الطب البدیل ضرور�ة لتكتمل الجر�مة 

�كون أح�انًا �اف�ًا لتكو�ن جر�مة ناقصة مستوج�ة للعقاب رغم عدم وصول المعالج إلى تحقیق 

 اإلجرامي.مقصده 

�ما  األولى)، (الفقرةأنه حصر نطاقها ولكن قانون العقو�ات ال �جرم جم�ع الجرائم الناقصة �حیث 

 ).الثان�ة (الفقرة جب شروطًا لق�ام مسؤول�ة المعالجأن هذا النوع من التجر�م �ستو 

 الشروع:الفقرة األولى: نطاق 

من قانونا العقو�ات نطاق المحاولة الموج�ة للعقاب والذي حصرها  28لقد حدد المشرع في المادة 

فال تعتبر جر�مة إال إذا نص  مخالفات المعالج ا محاولة ارتكابأم والجنح،في �ل من الجنا�ات 

وهذا النوع من التجر�م �جد أساسه في الخطورة على النظام العام  ذلك.قانون العقو�ات على خالف 

 تجر�مها.�حیث أن الجنا�ات والجنح تشكل خطورة أكبر من المخالفات إال إذا نص المشرع على 

                                  

 .229ص  6س 21/06/2010جلسة  – 2010لسنة  42تمییز قطري جنائي، الطعن رقم 55
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 متتال�ة: �مراحلذه أن المشروع اإلجرامي �مر قبل تنفیعلى  �اقتنو�ه في هذا السو�مكن ال

مرحلة التفكیر في الق�ام �فعل مجرم �أن �فكر المعالج �إعطاء مادة سامة ألحد المرضى وهنا  -

 النوا�ا،القانون الجنائي ال �عاقب على مجرد 

حجر عل�ه ح�ازتها مرحلة األعمال التحضیر�ة �أن �ض�ط عند المعالج أعشاب أو مستحضرات � -

 الوفاة.نظرًا لكونها قد تؤدي إلى الوفاة فهنا ال �مكن معاق�ة المعالج ألجل جر�مة 

الشروع والتي یبدأ فیها الجاني في تنفیذ مشروعه اإلجرامي إال أن النت�جة ال تتحقق لسبب  مرحلة-

 الشروع التامف خارج عن إرادته ، وهذا الشروع من الممكن أن �كون تامًا أو ناقصًا ، و�عر 

�ل الوسائل الالزمة لتنفیذ جر�مته إال أن الجر�مة ال  خائ�ة وهي عندما �ستنفذ المعالج �الجر�مة ال

تتحقق �أن �عطي مادة سامة قاصدًا قتل شخص معین بینما �قع إسعاف الشخص و�نجو من 

�ل  استنفذكون قد والذي �عرف �الجر�مة الموقوفة فهنا المعالج ال � الشروع الناقصالموت .أما 

الوسائل الالزمة لتنفیذ جر�مته وذلك نظرًا لتدخل عامل  خارجي �أن یتحوز المعالج �مواد ضارة 

 رها فتمنعه من الق�ام �جر�مته . أو سامة قصد إعطائها لرواده ثم تتدخل الهیئات الرقاب�ة وتصاد

 :�الشروعالفقرة الثان�ة: الشروط المتعلقة 

من قانون العقو�ات �ستوجب ثالثة أر�ان  28المعاقب عل�ه ط�قًا للمادة  إن الشروع في الجر�مة

والتي س�قع  الجاني.وعدم تمام النت�جة لسبب خارج عن إرادة  والقصد الجنائيوهي البدء في التنفیذ 

 التالي:التعرض إلیها بوجه خاص في میدان الطب البدیل على النحو 

و�قصد بذلك ارتكاب فعل مادي له أثر خارجي ولذا فإن : ذالمعالج �الطب البدیل �التنفی بدء  -أ

�حیث عل�ه ، أن �فكر شخص �أن ینتحل صفة معالجكل ما هو �اطني ال �عتبر شروعًا �التنفیذ �

أن �قوم �فعل خارجي وأن �كون هذا الفعل الخارجي مرت�ط �الجر�مة �أن یبدأ بتجهیز مكان لمزاولة 

 جر�مة.وعًا بتنفیذ مهنة الطب البدیل فهنا �عتبر شر 

 العمد�ة،�حیث ال یتصور الشروع إال في الجرائم : جرامي لدى المعالج �الطب البدیلالقصد اإل  -ب

 ارتكابها.إحداث النت�جة اإلجرام�ة ولكن أمرًا خارج�ًا حال بینه و�ین  أرادفالمعالج 
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لجر�مة أن �شرع لالج المع ال �كفي لتجر�م محاولة ارتكاب: عدم تمام الجر�مة ألمر خارجي  -ج

أن یتراجع  االخت�اري و�قصد �العدول  اخت�ار�ا،في تنفیذها و�نما یتعین أال �كون قد عدل عنها 

الطبیب البدیل عن إتمام جر�مته �عد أن قام �البدء �التنفیذ وقبل حصول النت�جة اإلجرام�ة �حیث 

ا ثم عدل �اخت�اره إلى التخلص منها لو حاز المعالج مواد مخدرة أو سامة �منع عل�ه القانون ح�ازته

 محاولته.فإنه ال �عاقب على 

أما إذا �ان عدوله ألمر خارجي �أن تتولى الهیئات الرقاب�ة مصادرة المواد السامة لكونها تؤدي 

المعالج وصفها لرواده فهنا تقوم المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج عن  یتولىإلى إزهاق الروح قبل أن 

 اإلجرام�ة.�ما و�تعین عدم تحقق النت�جة  تحق�قها،القتل التي �ان یر�د جر�مة الشروع في 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 الر�ن المعنوي 

من قانون العقو�ات " یتكون الر�ن المعنوي للجر�مة من العمد أو الخطأ "  32جاء في المادة 

ظر إلى صور الر�ن و�الن الجر�مة،إرادة الجاني الرتكاب  اتجاهوالر�ن المعنوي للجر�مة هو مدى 

 فرعین:سنخصص لهما  الجرائم،وجود نوعین من  البدیل نالحظالمعنوي للجرائم الناشئة عن الطب 

للجرائم غیر العمد�ة الناشئة  والثاني: البدیل،األول للحدیث عن الجرائم العمد�ة الناشئة عن الطب 

 البدیل.عن الطب 

 األولالفرع 

 البدیلالجرائم العمد�ة الناشئة عن الطب 
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وعل�ه فإننا سنخصص الفقرة  الجنائي،الر�ن المعنوي صورة القصد  فیها الجرائم التي یتخذ نوعوهي 

 القصد.صور  والثان�ة: الجنائي،للحدیث عن عناصر القصد  األولى:

 الجنائي:الفقرة األولى: عناصر القصد 

إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل من قانون العقو�ات " یتوفر العمد �اتجاه  2فقرة  32جاء في المادة 

أو امتناع عن فعل، �قصد إحداث النت�جة التي �عاقب علیها القانون" من هنا �مكن تعر�ف القصد 

تعمد إت�ان الفعل المحرم "أو هو  56�كونه العلم �عناصر الجر�مة و�رادة ارتكابها  بوجه عامالجنائي 

الن�ة المتجهة ". أما فقه القضاء ف�عرفه �كونه 57"أو تر�ه مع العلم أن الشارع �حرم الفعل أو یوج�ه

. 58"إلى خرق القانون الجنائي أو في اإلرادة المتجهة إلى ارتكاب فعل مجرم مع العلم بهذا التجر�م

إرادة  اتجاهفي الطب البدیل �كونه  بوجه خاصمن خالل ما سبق �مكن تعر�ف القصد الجنائي 

هذا التجر�م  ، �ما �مكن تعر�فه �كونه اتجاه إرادة المعالج المعالج الى ارتكاب فعل مجرم مع العلم ب

 . 59إلى فعل سلوك معین مع علمه التام بتحر�م الشرع والقانون له 

المعالج �أن العمل الذي قام �ه مخالف علم القصد الجنائي �ستوجب "وعلى هذا األساس فإن 

لجنائي �جب أن �كون الجاني قد أراد ففي �ل الجرائم التي تستوجب توفر القصد ا الجنائي.للقانون 

علمًا وأن هذا العلم مفترض �موجب القر�نة  مشروعیته.الق�ام �العمل المجرم وهو على علم �عدم 

القانون�ة التي تعتبر أن �ل الناس على علم �كل ما وقع إصداره ثم نشره من قوانین مهما �ان 

جهله للقانون  ادعاءفإن الجاني ال ینفعه  هذه القر�نة تقض�ه. فحسب ما 60"موضوعها أو طب�عتها

فقر�نة العلم  القانون.إذ أنه �عتبر في �ل الحاالت على علم بهذا  �ارتكا�ه،المجرم للفعل الذي قام 

 61�القانون قر�نة داحضة و�ذلك �كون القصد الجنائي متوفرًا ولو وقع المعالج في غلط في القانون 

                                  

 . 231،  ص ۲۰۱٦العقوبات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، سلیمان ، عبدهللا ،  شرح قانون 56
 .  355، ص  ۲۰۱۸عودة ، عبدالقادر ، التشریع الجنائي ، الجزء األول ، 57
، الصادر عن محكمة التعقیب التونسیة ،  1986أفریل  30المؤرخ في  18413القرار التعقیبي الجزائي عدد 58

 .  88، ص 1986نشریة 
 .  69، ص  ۲۰۱۷ال ، المسؤولیة المترتبة عن التداوي بالطب ، محیسن ، ع59
وال یُعد الجھل بالنص المنشئ للجریمة، أو التفسیر .ال یُعد الجھل بالقانون عذراً " من قانون العقوبات   34المادة60

 " . الخاطئ لھ، مانعاً من توفر القصد الجنائي
 

 .  125ق ، ص فرج القصیر، القانون الجنائي العام ، مرجع ساب61
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ال یتوافر "�حیث اإلرادة بل یتعین توافر �اف�ا ،  ي للجر�مة وال �كون علم المعالج �الر�ن الماد

، وتتكون  62"القصد الجنائي لدى المعالج إال إذا �ان یر�د تحقیق النشاط و�ذلك تحقیق النت�جة

، أما إرادة النشاط فیتعین فیها أن �كون  63اإلرادة من عنصر�ن وهما إرادة النشاط و�رادة النت�جة 

 إرادة المعالج اتجاهالنت�جة أي یق النشاط اإلجرامي المنسوب إل�ه ، وأما إرادة المعالج قد أراد تحق

إلى إزهاق الروح أو اإلیذاء على سبیل المثال .هذا ف�ما یتعلق �عناصر القصد الجنائي التي یتعین 

 والمتمثلة �اإلرادة والعلم ، نتعرض اآلن إلى صور القصد .  افرها في المعالجتو 

 

 

 :صور القصد الجنائي �ة:الفقرة الثان

الجنائي یتمثل أساسا في اإلرادة  إن القصدرغم عدم أخذ الدافع �عین االعت�ار واالكتفاء �القول 

فإن هذه اإلرادة قابلة للتدرج أو لالختالف من صنف إلى  الجنائي،المتجهة إلى مخالفة القانون 

تمییز القصد العام عن القصد الخاص آخر من الجرائم الناشئة عن الطب البدیل األمر الذي �سمح ب

 .(ج)والقصد المحدد عن القصد غیر المحدد  (ب)والقصد ال�س�ط عن القصد المتفاقم  (أ)

القصد الجنائي العام هو الذي یتمثل في اإلرادة المتجهة إلى الق�ام : القصد العام والقصد الخاص-أ

ذلك ق�ام مزاول الطب البدیل �جرح ن �جرمه وم 64�الفعل المجرم مع العلم �أن القانون الجنائي

دائما لتوفر  غیر �افإال أن هذا القصد  لعالج.ا إطاروهو �علم أنه ال حاجة لذلك في المر�ض 

إذ أن �عض الجرائم یتطلب ر�نها المعنوي توفر قصد خاص إلى  الجر�مة،الر�ن المعنوي في 

اإلرادة المتجهة إلى إحداث نت�جة  وهذا القصد الجنائي الخاص وهو الن�ة أو العام.جانب القصد 

بوصف شراب او عالج للمر�ض  ق�ام المعالج�جر�مة القتل العمد الناشئة عن  محددة،إجرام�ة 

 روحه.أو ازهاق  أعضائهقاصدًا إتالف عضو من 

                                  

 .86، ص1959سالم ، المیھمن، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن، الطبعة الثانیة ،  62
 . 154د. غنام محمد غنام د. بشیر سعد زغلول، مرجع سابق، ص 63
 
 

 .128، مرجع سابق، ص2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 64
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المعین أي أن �قصد الجاني ارتكاب فعل معین على : القصد المعین والقصد غیر المعین -ب

�قوم المعالج �إعطاء المر�ض وصفة معینة �قصد الضرر و��قاع  أن ذلك، من  65شخص معین

وهو أن �قصد الجاني فعل معین على  :غیر المعین�خالف القصد  المر�ض.األذى على شخص 

 معین.شخص غیر 

الم�اشر هو أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل وهو �علم : م�اشرالقصد الم�اشر والقصد غیر ال -ج

�أن �قوم المعالج �إعطاء المر�ض شرا�ًا معینًا وهو عالم �النتائج الخطیرة التي  و�قصدها،نتائجه 

أما الغیر م�اشر فهو أن �قصد الجاني فعًال معینًا  الشراب.�مكن أن تقع حال تناول المر�ض هذا 

ومثاله أن �عطي المعالج وصفة عالج�ة للمرأة الحامل حتى  المترت�ة،ولكنه ال �قصد النت�جة 

ینتج عن ذلك تسمم المرأة الحامل یؤدي إلى وفاتها ، فالمعالج هنا قصد إت�ان الفعل وهو تجهض ف

 . 66اإلجهاض لكنه لم �قصد النت�جة وهي وفاة المر�ضة 

 

 الفرع الثاني

 الناشئة عن الطب البدیل غیر العمد�ةالجرائم 

 32ي وهنا جاء في المادة وهي النوع من الجرائم التي یتخذ الر�ن المعنوي فیها صورة الخطأ الجنائ

من قانون العقو�ات " یتوفر الخطأ إذا وقعت النت�جة التي �عاقب علیها القانون �سبب خطأ  2فقرة 

 عدم االنت�اه أو عدم االحت�اط أو االنت�اه،عدم أو  ،اإلهمال�سبب ، سواء �ان هذا الخطأ الجاني

 ".حأو الط�ش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانین أو اللوائ

عمدي الناشئ ال غیرعلى ماه�ة الخطأ  األولى:ت�عًا لذلك یتعین في هذه اإلطار الوقوف في الفقرة 

   صوره.على  والثالثة: مع�اره،على  الثان�ة:ثم في  البدیل،عن العالج �الطب 

                                  

 .359یع الجنائي، الجزء األول، ص عودة، التشر65
 
 

 .70عال عبد القادر حسین محیسن، المسؤولیة المترتبة عن التداوي بالطب البدیل، مرجع سابق، ص 66
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 :غیر العمديالفقرة األولى: ماه�ة الخطأ 

ن سلوك الرجل المعتاد في نفس ظروف الواقعة انحراف سلوك الجاني ع غیر العمدي�قصد �الخطأ 
. غیر  68، �ما و�مكن تعر�فه �كونه مخالفة واجب قانوني تكفله قوانین العقو�ات بنص خاص 67

أنه ین�غي الوقوف على التعر�ف التشر�عي  والفقهي للخطأ بوجه خاص في میدان الطب البدیل ، 

للخطأ في میدان الطب البدیل ت�عًا لغ�اب  تعر�ف تشر�عي�العودة للقانون القطري نالحظ غ�اب 

) لسنة 2القانون رقم ( 18 تنظ�م قانوني للطب البدیل إال أنه تعرض للخطأ الطبي صلب المادة 

في شأن مزاولة مهنتي الطب ال�شري وطب وجراحة األسنان التي جاء فیها " و�كون الطبیب  1983

" وما یالحظ من هذا الفصل أن المشرع  مسئوال إذا ارتكب خطأ ترتب عل�ه اإلضرار �المر�ض

القطري قد عرف الخطأ الطبي �المعنى الواسع و�مكن تبر�ر ذلك �القول �أنه من الصعب حصر 

جم�ع األخطاء الطب�ة ، إال أنه عمد في نفس المادة إلى ذ�ر �عضًا من صور الخطأ على سبیل 

شأنه شأن المشرع السعودي ، وذلك التعداد ول�س الحصر تار�ًا للقاضي إمكان�ة الق�اس علیها 

من قانون  14الذي أخذ �التعر�ف الضیق للخطأ الطبي في المادة  69خالفًا للقانون اإلماراتي

المسؤول�ة الطب�ة " الخطأ الطبي الذي یرجع إلى الجهل �أمور فن�ة �فترض في �ل من �مارس 

 عدم بذل العنا�ة الالزمة " المهنة اإللمام بها أو �ان هذا الخطأ راجعًا إلى اإلهمال أو 

للخطأ فنالحظ تعدد التعر�فات بین اتجاه واسع واخر ضیق ، أما  �التعر�ف الفقهيأما ف�ما یتعلق 

الضیق فهو عدم أخذ الطبیب االحت�اطات الخاصة التي تفرضها عل�ه مهنته أما االتجاه الواسع 

تي �فرضها القانون وواج�ات المهنة فقد عرفه �كونه اإلخالل بواج�ات الح�طة والحذر وال�قظة ال

عل�ه متى ترتب عن فعله نتائج جس�مة في حین �ان في قدرته وواج�ًا عل�ه أن �كون �قظًا وحذرًا 

في تصرفه لكي ال یترتب عل�ه ضرر للمر�ض ، وهنا نرى أن االتجاه الواسع هو األعم ألنه 

�طة والحذر تعتبر من قبیل الخطأ �ستوعب الخطأ الغیر عمدي �اعت�ار أن اإلخالل بواج�ات الح

 الطبي الذى یتعین تفاد�ه . 

                                  

 . 661، ص ۲۰۱٥، دار النھضة العربیة ،  ٦القسم العام، طبعھ  –سرور، احمد ، الوسیط في قانون العقوبات 67
 .387یة، ص حنا، النظریة العامة للمسؤولیة الطب68
د. العنزي، ممدوح ، الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة الجزائیة في النظام السعودي والقانون اإلماراتي، مجلة 69

، ص 2014، المجلد الثالث، العدد الحادي عشر، سبتمبر “العلوم اإلنسانیة " الشریعة واألنظمة  –جامعة الطائف 
348 . 
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هل �مكن سحب التعر�ف المتعلق �الخطأ الطبي على الخطأ الناشئ  التالي:وهنا �طرح السؤال 

 البدیل؟عن الطب 

دق�قا في ظل غ�اب تشر�ع قطري ینظم الطب البدیل للوقوف بناءا عل�ه على هذا الحل ال یبدو 

 �التشر�عاتعلى الطبیب البدیل ، من هنا �مكن االستئناس  ةت والواج�ات المفروضمالمح االلتزاما

المتعلق  2016) لسنة 33المقارنة لبلورة تعر�ف للخطأ الناشئ عن الطب البدیل ومنها القرار رقم (

واالشتراطات الفن�ة والمهن�ة للترخ�ص  �إصدار الئحة تنظ�م مزاولة مجاالت الطب البدیل والتكمیلي

و�االطالع عل�ه وعلى مالمح الخطأ الطبي في القانون  ته الخاصة في القانون ال�حر�ني،مؤسسال

القطري �مكننا بلورة التعر�ف التالي للخطأ الناشئ عن الطب البدیل �كونه اإلخالل بواج�ات الح�طة 

متى ترتب  والحذر وااللتزامات المهن�ة التي �فرضها القانون على مزاولو الطب البدیل والتكمیلي

 المجال.عن فعلهم نتائج جس�مة تسببت �أضرار لرواد هذا 

 :غیر العمديمع�ار الخطأ  الفقرة الثان�ة:

ما یرتك�ه المعالج عند مزاولته لمهنة الطب البدیل من مخالفات تدخل ضمن عناصر "و�قصد بذلك 

، و�تمثل  70"البدیل الخطأ الجنائي دون أن �كون لهذا الخطأ عالقة �األصول الفن�ة لمهنة الطب

من  ك العادي أو الفني لطبیب بدیل مع�ار الخطأ بوجه عام في انحراف الطبیب البدیل عن السلو 

محاطًا بنفس الظروف الخارج�ة التي أحاطت �الطبیب البدیل عند ق�امه  71نفس مستواه المهني

، ولتحدید مع�ار الخطأ �عمله ، وهذا المع�ار �مثل الخطأ العادي أو الفني ومن ثم الجمع بینهما 

الذي �متد لل�حث في حالة  الشخصينجد أن الفقه لم �أخذ �مع�ار واحد ، فمنهم من �أخذ �المع�ار 

الطبیب البدیل مرتكب الخطأ اذا �ان بوسعه تفادي الفعل الذي سبب ضررًا للمر�ض ومن ثم �عد 

�قارن سلوك المعالج البدیل الذى  الموضوعيمخطئًا في هذه الحالة ، ومنهم من �أخذ �المع�ار 

�سلوك معالج آخر متوسط الح�طة والحذر وضع في نفس الظروف المكان�ة والزمان�ة و�توفر نفس 

، وممن یراعي األصول العلم�ة والطب�ة والظروف المح�طة �الطبیب البدیل وقت ق�امه  72الوسائل 

                                  

 .350ع سابق، ص بن رشید الرشید العنزي، مرج حد. ممدو70
 .206،  ص  ۱۹۹٦حماد، رأفت ، أحكام العملیات  الجراحیة، دار النھضھ ، 71
 .21أدیب، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن أخطائھ المھنیة، ص 72
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هو ما أخذ �ه الفقه من تبني ، غیر أن الراجح في نظرنا  73�عمله فإذا لم �كن �ذلك عد مخطئاً 

المع�ار المختلط الذي  �جمع بین مع�ار الخطأ العادي والخطأ الفني وهنا �مكننا القول �أن الخطأ 

الجنائي الناشئ عن العالج �الطب البدیل �قوم على مع�ار�ن ، مع�ار ذاتي  یتعلق بذات المعالج 

عبر مقارنته �سلوك معالج مختص وظروفه الخاصة ، ومع�ار موضوعي یتعلق �سلوك المعالج 

 . 74مثله من نفس التخصص 

 

 :غیر العمديالفقرة الثالثة: صور الخطأ 

في مجال الطب البدیل في إطار مجموعة من صور ذلك الخطأ والتي  الخطأ للمعالجیتحدد نطاق 

لى المادة ولتحدید صور الخطأ یتعین العودة إ اإلیذاء،یترتب عنها جرائم تتخذ وجهین إما القتل أو 

المتعلق �إصدار قانون العقو�ات والتي جاءت صور الخطأ  2004لسنة  11من القانون رقم  32

 التالي:فیها على سبیل الذ�ر ول�س الحصر وهي على النحو  غیر العمدي

اإلهمال : و�تمثل هذا الخطأ في سلوك سلبي ینجم عنه نت�جة إجرام�ة من خالل إغفال الجاني  -1

ت�اط الذى یتطل�ه الحذر وحدث الضرر ومن ذلك فإن الخطأ �كون �إغفال المعالج عن اتخاذ االح

الشعبي عن الق�ام �ما �قتض�ه واجب الح�طة والحذر لیتفادى تحقق النت�جة اإلجرام�ة ، عن طر�ق 

موقف سلبي یتخذه الطبیب البدیل ح�ال ما ین�غي أن یتخذه من احت�اطات �قتضیها الحذر ومن 

لذلك فإن ،  75دون وقوع األذى �المر�ض أو قد �مثل اإلهمال ترك واجب معین شأنها أن تحول

اإلهمال هو علم  الجاني وادراكه  لألخطار التي �مكن نتاجها عن فعله ومع ذلك ال یتخذ 

، وعل�ه فانه مكون للخطأ یترتب عنه ق�ام االحت�اطات الالزمة لدرء وقوع األخطار المتوقعة

 . 76حالة ثبوته في جانب المعالج المسؤول�ة الجنائ�ة في 

                                  

، مركز الدراسات والبحوث، جامعة 2004المعایطة، منصور، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في األخطاء الطبیة 73
 .52سانیة، ص نایف للعلوم اإلن

 . 135، ص 1993عبدالحمید ، محسن ، خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة المدنیة، مطبوعات جامعة الكویت 74
 .197، ص 2004، فخري ، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر للنشر، القاھرة  يد. الحدیث75
 . 27، ص1988لثقافة، اإلسكندریة داوود، عبد المنعم ، المسؤولیة القانونیة للطبیب، مكتبة نشر ا76
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هو الخطأ الواقع من قبل المعالج نت�جة جهله وعدم درایته وحذقه �أمور یتطلب منه  الرعونة: -2

، �ما �مكن  78وهو خطأ ناجم عن نقص التدر�ب والمهارة في أسالیب الطب البدیل 77العلم بها 

عمل فني ولكن تنقصه الخبرة والمهارة معه القول �أنه الخطأ الصادر من قبل معالج �قوم �م�اشرة 

الالزمة ولذلك �عد مخطئًا ألنه أهمل اكتساب المهارة والخبرة الالزمة لتجنب الضرر الواقع نت�جة 

ممارسة مهنة الطب البدیل ومثال ذلك أن �قوم بوصف أطعمة أو أشر�ة دون أن �كون على علم 

 .   79أعضائه�مدى خطورتها عل�ه فتؤدي إلى هالكه أو تلف عضو من 

عدم االحت�اط أو االنت�اه: أي أن �كون المعالج على درا�ة �خطورة الفعل الذى �قوم �ه وما  -3

 ، 80ینتج عنه من آثار ومع ذلك �قوم �ه مع عدم أخذه �االحت�اطات الالزمة للحد من تلك اآلثار

له إال أنه ال یتخذ عن فع ینتجفالمعالج یدرك ما قد ، هو خطأ إ�جابي خذ الح�طة�معنى أن عدم ا

، ومن ذلك أن �قوم المعالج �عمل حجامة لسیدة حامل دون أخذ وقوع الضرر لتفاديما یلزم 

االحت�اطات الالزمة فینتج عن ذلك اإلجهاض وتدهور الحالة الصح�ة للمر�ضة أو ق�ام المعالج 

 عدوى.�حجامة �أدوات ملوثة و�علم أنها قد تسبب التهاب أو 

قوانین واألنظمة واألوامر : أي أن �قوم المعالج بتصرف مخالف للقوانین المنظمة عدم مراعاة ال -4

وما تفرضه عل�ه من  لهذه المهنة لمهنة الطب البدیل ، أو أن �متنع عن تنفیذ القوانین المنظمة

واج�ات والتزامات ، وهي دعوة للمشرع القطري �ضرورة سن قانون خاص ینظم مهنة الطب البدیل 

األفعال التي یتعین على مزاولو المهنة الق�ام بها ، و�ذلك األفعال التي �جب علیهم تر�ها �حدد ف�ه 

كما هو الحال في التشار�ع المقارنة الس�ما المشرع ال�حر�ني الذى أفرد الطب البدیل والتكمیلي 

 �إصدار الئحة تنظ�م مزاولة مجاالت الطب البدیل والتكمیلي 2016) لسنة  33�قرار رقم (

االشتراطات الفن�ة والمهن�ة للترخ�ص لمؤسساته الخاصة والذي نظم ف�ه  ترخ�ص مزاولة مجاالت و 

الطب البدیل والتكمیلي ، واج�ات المرخَّص له �مزاولة مجاالت الطب البدیل والتكمیلي وغیر ذلك 

                                  

  21أدیب، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن أخطائھ المھنیة، ص77
 .102فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص 78
 .67عال عبد القادر حسین محیسن، المسؤولیة المترتبة على التداوي بالطب البدیل، مرجع سابق، ص 79
 

 419ري، الطبعة األولى ، مصر ، ص الفجال، عادل ،  أحكام التصرف بالدم البش80
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مة واألوامر من الجوانب القانون�ة المتعلقة �المهنة ، وما تجدر اإلشارة إل�ه أن عدم مراعاة األنظ

 والقوانین تعتبر جر�مة و�ن لم یترتب عنها ضرر .

 

 الم�حث الثاني

 الطب البدیلجرائم موانع المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن 

ینص قانون العقو�ات على عقاب �ل من یتسبب في قطع أو تلف عضو أو فقد منفعته أو �ف 

قصرت ، ومما ال شك ف�ه أن مزاولة �صره أو فقد إحدى العینین أو عجز لمدة محددة طالت أو 

مهنة الطب البدیل تتطلب المساس �جسد اإلنسان ، �إعطاء المواد العشب�ة الهرمون�ة ، أو 

طات الجنس�ة ، أو غیرها من األنواع ذات الفاعل�ة الطب�ة والعالج�ة ، أو ب�ع األعشاب أو  المنشِّ

ر الته �النس�ة للمعالج �الحجامة ، هذه األفعال ، أو سْحب الدم أو إس 81الن�اتات ذات التأثیر المخدِّ

الوفاة �عاقب الشخص إذا قام بها الشخص العادي فإنها تشكل جرائم ، �حیث إذا أدت إلى "وغیرها 

،  82"�النس�ة للطبیب البدیل فإن هذه األفعال م�احة في مجال ممارسته لمهنته ولكن. �عقو�ة القتل

خرج عن سلك المهنة العادي بتقصیره أو  المعالج إذاغیر أن  المر�ض.ألنها تحقق مصلحة 

عن ذلك ضررًا جس�مًا �ان  نجمسا�قًا، و الم�االته أو إهماله أو �إحدى صور الخطأ التي مررنا بها 

 فإن المسؤول�ة الجنائ�ة تقوم إذا لم �ستطع النت�جة،أو �سیرًا، و قامت عالقة السبب�ة بین النشاط و 

سنتناولها  للمسؤول�ة والتيإعفاءه منها لسبب من األس�اب المانعة اث�ات یل مزاول مهنة الطب البد

 �التالي:ت�اعا 

 المطلب األول

 حالة الضرورة

                                  

 بإصدار الئحة تنظیم مزاولة مجاالت الطب البدیل والتكمیليالمتعلق 2016) لسنة 33قرار رقم (انظر ال81
 .في البحرین واالشتراطات الفنیة والمھنیة للترخیص لمؤسساتھ الخاصة

 من قانون العقوبات القطري.  47انظر المادة 82
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من قانون  55تبنى المشرع القطري حالة الضرورة �مانع من موانع المسؤول�ة الجنائ�ة في المادة 

مدى تأثیرها على المسؤول�ة الجنائ�ة العقو�ات ولذا البد من النظر فیها بوجه عام ثم النظر في 

 خاص.الناشئة عن الطب البدیل بوجه 

 الفرع األول 

 الضرورة:ق�ام حالة  

ظرف من الظروف الخارج�ة المح�طة �الشخص والتي تدفعه إلى ارتكاب "�مكن تعر�فها �كونها 

 . 83"الجر�مة للتخلص من خطر جس�م على نفسه أو على نفس غیره

هذه الشروط  معینة،قیدها ا�ضًا �شروط  و�نمابتبني حالة الضرورة فحسب ولم �كتِف المشرع 

 وال�عضالذي یداهم االنسان ف�ضطره إلى اقتراف فعل محظور قانونًا  84�عضها یتعلق �الخطر

. أما الشروط الخاصة �الخطر فهي تنحصر في  85اآلخر �خص الفعل المرتكب بدافع الضرورة

وأن �كون الخطر جس�مًا أي ال �مكن  خارج�ة،�سبب أمور  أر�عة و هي أن �كون وقوع الخطر

من قانون العقو�ات " على  55، محدقًا وهو ما عبرت عنه المادة  86تفاد�ه �غیر تضح�ة أو ضرر

وأال �كون للمستفید دخل في وقوعه وهو ما عبرت عنه  المال،موجهًا ضد النفس و  ،“وشك الوقوع 

 “ .ها " إذا لم �كن إلرادته دخل في حدوثه من قانون العقو�ات �قول 55المادة 

من قانون العقو�ات " أال  55أما الشروط المتعلقة �الفعل المرتكب دفعًا للضرر فقد جاء في المادة 

ارتك�ه �القدر  الذي�كون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسیلة أخرى وأن �كون الفعل 

 :يفه“معه طر ومتناس�ًا الضروري لدفع الخ

 المهددة.�كون للجاني وسیلة أخرى غیر وسیلة ارتكاب الجر�مة لحما�ة مصالحه  أالأي  اللزوم، أوًال:

                                  

 . 989، ص۲۰۱۱القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیھ،عبد الرؤوف مھدي، شرح 83
القاھرة  –عبد الخالق ثروت  32-خنوع إبراھیم، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة 84

 .167، ص 1969
 624خنوع إبراھیم، مرجع سابق، م ص85
 .567، ص1989دار النھضة العربیة  –م العام القس –حسني،محمود، شرح قانون العقوبات القسم العام 86



 

44 

. ومتى توفرت هذه الشروط فإنها تؤثر  87"أي أن �كون الفعل متناس�ًا مع الخطر التناسب،ثان�ا: 

 جزئ�ة.في المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج فتعدمها �صفة مطلقة أو 

ال تعتبر حالة الضرورة سب�ًا من أس�اب اإل�احة و�التالي ی�قى الفعل مشكًال “وط الشر  تلكو�توافر 

لجر�مة ولكن �منع مسائلة الفاعل في حالة ضرورة من الناح�ة الجنائ�ة أي �منع من تسل�ط عقو�ة 

 .  88"فهي تعتبر سب�ًا مانعًا للمسؤول�ة الجنائ�ة عل�ه،من العقو�ات الجنائ�ة 

 

 الفرع الثاني

 البدیلر حالة الضرورة على المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج �الطب تأثی

و�ین الضرورة  الجنائي،یتعین في البدا�ة التمییز بین حالة الضرورة �ظرف عام في القانون 

و�قصد بها حاجة �ل مر�ض للتطبیب وطلب  الخاصة) الضرورة( األخیرة هفهذ العالج�ة.

إذ أن  الجنائ�ة،ال �سبب إلعفاء المعالج من المسؤول�ة والتي ال تصلح �حال من األحو  االستشفاء،

 العالج�ة.ال ُ�عفى من المسؤول�ة الجنائ�ة تأس�سًا على توافر الضرورة  هذا االخیر

، فهي تنفي المسؤول�ة  الجنائ�ة للطبیب البدیل ،  الضرورة �المعنى العام في القانون الجنائيأما 

من قانون العقو�ات التي جاء فیها " ال جر�مة إذا  47لمادة وهو ما ذهب إل�ه المشرع القطري في ا

وقع الفعل بن�ة سل�مة استعماًال لحق مقرر �مقتضى الشر�عة اإلسالم�ة أو القانون وفي نطاق هذا 

الحق و�عتبر استعماالً للحق : ممارسة األعمال الطب�ة إذا �ان التدخل الطبي ضرور�اً في الحاالت 

لك أو �ان المر�ض في ظروف تجعله ال �ستط�ع التعبیر عن إرادته و�ان العاجلة التي تقتضي ذ

من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ینوب عنه " فهنا إشارة لحالة الضرورة 

في المیدان الطبي الذى أشار المشرع القطري للطب البدیل في �عض نصوصه والذى أ�ضًا من 

                                  

 .331،332سعد زغلول، مرجع سابق، ص رمحمد غنام، د. بشی مد. غنا87
 
 

 –نظریة الجریمة  –بشیر سعد زغلول، شرح قانون العقوبات القطري القسم العام  .محمد غنام، د مد. غنا88
 .329بق، صسا ع، مرج2019جامعة قطر–نظریة الجزاء، إصدارات كلیة القانون 
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لطب البدیل �ما جاء في معظم التشار�ع المقارنة الس�ما التشر�ع الممكن للطبیب ال�شري ممارسة ا

 المتعلق بتنظ�م الطب البدیل والتكمیلي .  2016لسنة  33ال�حر�ني في قرار 

المتعلق �مزاولة مهنة الطب  1945لسنة  415من القانون عدد  )9(والمشرع المصري في المادة 

ئة في أحوال األخطار العامة أن �سمح �صفة " �جوز لوز�ر الصحة العموم�ة عند حدوث األو�

ال تتوافر فیهم الشروط  واألخطار ألط�اءمكافحة هذه األو�ئة  تطلبها وللمدة التياستثنائ�ة 

 .المنصوص علیها في المادة األولى �الق�ام �األعمال الطب�ة التي یؤذن لهم �م�اشرتها "

حیث اشترط المشرع القید  الطبي،المیدان  الضرورة في اعتدت �حالةما یالحظ أن هذه المادة قد 

األو�ئة حالة  التال�ة:�مارس مهنة الطب في الحاالت  القید منواستثني من  ال�شر�ین،بنقا�ة األط�اء 

طب الشعبي من المسؤول�ة المصلحة العامة ففي هذه الحاالت ُ�عفى المعالج �ال تقضیهاالتي  والحالة

 .الجنائ�ة

من انحسار المسؤول�ة الجنائ�ة  الشر�عة اإلسالم�ة إل�ه فقهوجه �ما ذهب كما �مكن تدع�م هذا الت

وثان�ًا الحاالت التي  الضرورة،أوًال ق�ام حالة خطر والمقصود بها حالة  وهمان حالتیللمعالج في 

 .89تقتضیها المصلحة العامة �حالة انتشار األو�ئة واألمراض المعد�ة التي تهدد المجتمع 

أن تضعف إرادة المعالج عند االضطرار الى إنقاذ ح�اة غیره ذلك أنه في مثل  من البدیهيفهنا 

التأكید على أنه تحت  ومهني معهذه المواقف الصع�ة یتعرض الطبیب البدیل إلى ضغط أدبي 

 المر�ض.هذا الضغط لم تتوافر لد�ه الن�ة اإلجرام�ة �قدر ما تتوفر لد�ه الرغ�ة في مساعدة 

ه تقد�م عالج معین للمر�ض الذي هو في حالة حرجة �سبب حادث خطیر فالطبیب البدیل �مكن

المر�ض أو إعالم أحد أقار�ه لكنه وجد  عل�ه إعالمأن الدواء خطیر یتعین  و�ان �علم قوي،أو ألم 

نفسه مضطراً للق�ام بذلك بدون إعالم المر�ض الذي �ان في حالة حرجة أو أقار�ه الذین لم �حضروا 

 المر�ض مهما �انت العواقب التي �مكن أن تنجر للمر�ض من ذلك. وأن �سرع �إنقاذ

                                  

 الصراط،والطب الحدیث. مجلة اإلسالمي المسئولیة الطبیة بین التراث الطبي العربي  كعدان، عبد الناصر:89
 .2012جامعة الجزائر، ینایر ، 20عدد 14المجلد  اإلسالمیة، كلیة العلوم
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الذي انتفت  الطبیب البدیلالتي حدثت للمر�ض جراء الدواء أمر ال ُ�سأل عنه  وتعد المضاعفات

 آالمه.هدفه األساسي إنقاذ المر�ض والتخف�ف من  و�نما �انفي جان�ه أ�ُة ن�ة إجرام�ة 

�ص�ح  و�التاليإستنادًا إلى انتفاء الر�ن المعنوي  90الضرورةلذلك بررت اتجاهات عدیدة حالة  

الفعل المجرم مفتقرًا ألحد الر�ائز األساس�ة لتجر�مه و هو القصد الجنائي و الحافز على ارتكاب 

بینما اعتبرت اتجاهات فقه�ة أخرى أن حالة الضرورة تمثل إكراهًا معنو�ًا �فترض في  الجر�مة،

ت هذا الظرف أنه ُحرم من حر�ته في اخت�ار القرار و �التالي فإن اإلرادة الشخص القائم �الفعل تح

 علیها.و إن توفرت فإنها مضغوط 

قام الطبیب البدیل أ�ضًا �إفشاء سر لمر�ض له مصاب �مرض خطیر أو معدي فإن  و�ذلك إذا

و قام هذا أ ف�ه.هذا األخیر ال �سأل عن جر�مة اإلفشاء أو عدم احترام واجب الكتمان المفترض 

 المرض.األخیر تحت حالة الضرورة �إعالم السلطات المختصة خوفًا من تفاقم اإلصا�ة بهذا 

وعل�ه فإن توفر حالة الضرورة لدى الطبیب البدیل تؤثر على الفعل المجرم المرتكب في إطار  

و تكتفي فقط تنفي العقو�ة الجنائ�ة  و�التاليممارسة مهنة الطب البدیل فتقصي ف�ه الر�ن المعنوي 

علمًا وأن حالة الضرورة من المسائل التي �قع تقدیر ق�امها �حسب ظروف  المال�ة،�العقو�ة 

 . 91ومال�سات الدعوى 

 المطلب الثاني 

 رضا المر�ض

ال بد أن  البدیل،حتى �كتسب رضاء المجني عل�ه شرع�ة للتأثیر في المسؤول�ة الجنائ�ة للطبیب 

 ینة.معیتوفر في هذا الرضاء شروط 
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 الفرع األول

 للجر�مة:تبر�ر رضاء المجني عل�ه 

ُ�طرح سؤال هنا وهو أنه إذا �ان الفعل المجرم قد تم �طلب من المتضرر و�ان هذا األخیر راض�ًا 

�معنى إذا أص�ح المر�ض ال یتحمل األلم الذي �عاني  للجر�مة؟بنتائجه فهل �عد الرضاء مبررًا 

طلب منه إعطاءه عش�ة تؤدي إلى قتله فهل �عد الرضاء �الموت منه وتوجه إلى الطبیب البدیل و 

لإلجا�ة عن هذا السؤال �مكن القول �أن الفقه الجنائي  ؟مس�قًا مبررًا للجر�مة المرتك�ة من المعالج

قد بین �أن المبدأ یتمثل في أن رضاء الضح�ة ال یبرر الجر�مة إال أن هذا المبدأ �خضع الستثناءات 

المبدأ المتمثل في عدم تبر�ر رضاء الضح�ة للجر�مة فإنه ال �قبل مبدئ�ًا تبر�ر الفعل ، ف�ما یتعلق �

المجرم برضاء الضح�ة حتى ال یتمكن المتضرر من منع قانون العقو�ات من الق�ام بدوره المتمثل 

، وعل�ه فإن من یرتكب جر�مة �طلب أو برضاء  92في حما�ة المصلحة العامة والنظام االجتماعي 

من الضح�ة فإنه �خضع للمسائلة الجنائ�ة فمثًال لو قام الطبیب البدیل �قتل شخص �إعطائه  تام

عش�ة سامة وذلك �طلب من المر�ض و�دافع الرحمة وتخل�صه من أوجاعه وآالمه فإنه �عتبر 

، فالطبیب البدیل المنصوص علیها في قانون العقو�اتمرتك�ًا لجر�مة قتل عمد و�عاقب �العقو�ات 

�عاقب ولو اعتبر فعله مجرد مشار�ة في االنتحار أي مشار�ة في مساعدة المر�ض على قتل هنا 

 نفسه بنفسه . 

لكن هذا المبدأ �خضع الستثناءات �كون فیها رضاء الضح�ة مبررًا للجر�مة وهي حاالت �سمح 

للجر�مة فیها القانون �أن �كون رضاء الشخص �الفعل الذي قد ینتج عنه موته أو إیذائه مبررًا 

والتي منها العالج  . 93والتي تنحصر في الواقع في میدان األنشطة الر�اض�ة واألنشطة الطب�ة 

من قانونا العقو�ات " ال جر�مة إذا وقع الفعل بن�ة سل�مة ،  47�الطب البدیل �حیث نصت المادة 

و�عتبر استعماًال .استعماالً لحق مقرر �مقتضى الشر�عة اإلسالم�ة أو القانون، وفي نطاق هذا الحق

ممارسة األعمال الطب�ة ، متى تمت برضا المر�ض أو من ینوب عنه، صراحة أو ضمنًا "  :للحق

فهنا لو رأى الطبیب البدیل �أن حالة المر�ض تستدعي إعطاءه ن�ات �ه نس�ة عال�ة من السموم 

                                  

خان، فضیل، رضا الضحیة وتأثیره في بعض الجرائم وفق التشریع الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة 92
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نت�جة العالج وحصل مس�قًا على موافقة المر�ض أو من ینو�ه صراحة أو ضمن�ًا،  الذي قبل ب

ونجم عن ذلك مضاعفات أدت لتلف عضو من أعضاء المر�ض فال یتحمل الطبیب البدیل 

المسؤول�ة الجنائ�ة و�عتبر في هذه الصورة رضاء المر�ض مبررًا الرتكاب جر�مة اإلیذاء المجرمة 

 في قانون العقو�ات .

 الفرع الثاني

 البدیلعن الطب  تأثیر رضاء المر�ض على المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة

�كون رضاء الشخص �الفعل المرتكب من قبل المعالج الذي �مكن أن یؤدي إلى موته أو  لكي

 94إصابته �أضرار بدن�ة مبرراً للجر�مة التي تحصل بذلك الفعل فإنه البد من توافر جملة من الشروط

صح�حًا حتى وهي :أوال : الحصول على رضاء المر�ض أو من ینو�ه و�شترط أن �كون الرضاء 

�الطب البدیل �م هو متوقع 95ینتج أثره أي أن �كون رضاًء حرًا أي مستنیرًا مت�صرًا �أ�عاد العالج 

،  ثان�ًا : الرضاء �جب أن �كون 96من قبل المعالج ، �مكن أن �كون الرضاء شفو�ًا أو مكتو�ًا 

مر�ض أو من �مثله قد تحصل من ال القائم بتقد�م العالجقبل الفعل الضار ، �معنى أن �كون 

 وثان�ًا:�صفة قانون�ة مس�قة على ��ف�ة العالج أو نوع الن�ات ودرجة السموم إلى غیر ذلك . 

ضرورة عدم إخالل الفاعل �القواعد القانون�ة التي تبین ��ف�ة ق�امه �الفعل الذي �مكن أن یؤدي 

لمر�ض أو ممن �مثله على فهنا الطبیب البدیل عل�ه أن یتحصل من ا �الغیر،إلى اإلضرار بدن�ًا 

موافقة مس�قة على ��ف�ة العالج أو نوع الن�ات الذي �صدد تقد�مه للمر�ض مع شرح نس�ة السموم 

التي یتعذر فیها الحصول على هذه الموافقة والتي  االستعجال�ةإال في الحاالت  عل�ه،ونس�ة تأثیرها 

 الضرورة.�عتبر الفعل المجرم فیها مبررًا �حالة 

في صورة توافر هذه الشروط فهناك من �عتبر أن الفعل المجرم �كون مبررًا في هذه  لكن حتى

الطب البدیل ول�س برضاء المتعالج إال أن  �مزاولة مهنةالحاالت �الترخ�ص القانوني الذي �سمح 

بل �جب أن �كون المتضرر  ،المجرمالفعل  �كفي لتبر�رهذا الرأي ال �مكن قبوله ألن الترخ�ص ال 

                                  

 . 82فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص 94
 .266، ص 1968عثمان، عثمان، استعمال الحق كسبب إباحة، القاھرة 95
 . 291سعد زغلول، مرجع سابق، ص رمحمد غنام، د. بشی مد. غنا96
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فمثًال الطبیب البدیل الذي �عطي المر�ض عش�ة  م�احًا.ضي مس�قًا �الضرر ل�ص�ح الفعل قد ر 

بها نس�ة سموم مرتفعة نجم عنها تلف عضو من أعضاءه انتهت �موت المر�ض و بدون موافقة 

سا�قة من هذا األخیر �كون مخطئًا ومرتك�ًا لجر�مة قتل على وجه الخطأ وذلك على الرغم من أن 

رخص له الق�ام ذلك ، فدور الترخ�ص في مجال ممارسة مهنة الطب البدیل یتمثل في القانون ی

الواقع في �ونه �عطي مزاول مهنة الطب البدیل حق الق�ام  �النشاط الذي �مكن أن ینجم عنه 

، ولكن عند حصول الضرر ال �مكن تبر�ر فعل الطب من مجالهذا الأضرار بدن�ة للغیر من رواد 

 �قبول المتضرر له مس�قًا .  من تسبب �ه إال

 

 

 

 ثالث المطلب ال

 إذن القانون لصفة المتعالج

من قانون العقو�ات " ال جر�مة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من  48جاء في المادة 

 التيتنفیذ القوانین " �حیث أن أداء الواجب هو سبب من أس�اب اإل�احة  -2الحالتین اآلتیتین: 

في قانون العقو�ات ، ومن ناح�ة من �ستفید من هذا السبب فإنها ال تقتصر  نص علیها المشرع

على الموظف العام بل تشمل الشخص العادي الذي یتحمل واج�ًا مفروضًا عل�ه �فعل الشر�عة أو 

 48، �ما �مكن معه القول �أن الع�ارة الموسعة المستعملة من قبل المشرع في المادة  97القانون 

 یب  وهذا السبب من أس�اب اإل�احة الذي �عبر عنه الفقه �ما �عرف �إذن القانون تمتد لتشمل الطب

 الفرع األول

 مجرماألمر القانوني للق�ام �فعل 

                                  

 . 296ول، مرجع سابق، ص بشیر سعد زغل .محمد غنام، د مد. غنا97
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�أمر القانون أح�انًا �الق�ام �فعل مجرم وفي هذه الحالة ال �عاقب الفاعل ألن ما قام �ه �كون مبررًا  

 .  98�األمر الصادر من القانون 

مهنتي الطب  المتعلق �مزاولة 1983) لسنة 2من القانون رقم ( 20یل المثال المادة نذ�ر على سب

 :اآلت�ةال�شري وطب وجراحة األسنان جاء فیها " و�حظر عل�ه على األخص ارتكاب أحد األفعال 

. " فما إفشاء أسرار مر�ضه التي اطلع علیها �حكم مهنته، إال في األحوال المصرح بها قانوناً  -1

ه أن المادة المذ�ورة تمنع على الطبیب إفشاء أسرار المرضى التي هو مؤتمن علیها �حكم نالحظ

من ذات القانون تأمر الطبیب �إعالم السلطة الصح�ة 15 المهنة التي �مارسها ، ولكن المادة

ب�عض األمراض المعد�ة التي �كتشفها أثناء ق�امه �عمله و�موجب هذا األمر �كون إفشاء الطبیب 

مبررًا وم�احًا �حیث جاء فیها  " إذا اشت�ه الطبیب في  المر�ضض المعدي الذي �كتشفه لدى مر لل

إصا�ة مر�ض �أحد األمراض المعد�ة المنصوص علیها في الجدول الملحق �المرسوم �قانون رقم 

ساعة على األكثر، وذلك  24المشار إل�ه ، وجب عل�ه اإلبالغ بها خالل  1968) لسنة 11(

موذج الخاص �التبل�غ عن حاالت األمراض المعد�ة والذي تعده الجهة المختصة لذلك �موجب الن

 .الغرض

وفي حالة االشت�اه �إصا�ة مر�ض �أحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، �جب على 

الطبیب التحقق من عنوان المر�ض واإلبالغ عنه تل�فون�ًا فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ 

 "  .في الع�ادةعل�ه 

الطب البدیل فإنه في صورة لجوء جرائم وعل�ه فإنه و�النظر في المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن 

ص في الطب البدیل أو طبیب ممارس أحد رواد هذا المجال إلى المعالج سواء �ان  طبیب متخصِّ

حینها ال تقوم عل�ه وعاین وجود مرض معٍد یهدد الصحة العامة للمجتمع فعل�ه إبالغ السلطات و له 

المسؤول�ة الجنائ�ة عن الفعل المجرم الذي ارتك�ه والمتمثل في إفشاء السر و�التالي ال �عاقب عن 

 العقو�ات.جر�مة إفشاء السر المجرمة �موجب قانون 
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 الفرع الثاني

 مجرمالترخ�ص القانوني للق�ام �فعل 

شكل ترخ�ص بدون إلزام �سمح لمن له حق �صدر اإلذن القانوني المبرر للفعل المجرم أح�انًا في 

وال �عاقب على  م�احًا،فإذا قام هذا الشخص بهذا الفعل �كون فعله  �ه،في الق�ام بهذا الفعل �الق�ام 

 . 99ما فعل لكون القانون یرخص له الق�ام بذلك الفعل

من  316نذ�ر على سبیل المثال اإلجهاض الذي �جرمه القانون الجنائي �حیث جاء في المادة 

 حبلى،قانون العقو�ات " ُ�عاقب �الح�س مدة ال تجاوز س�ع سنوات، �ل من أجهض عمدًا امرأة 

وتكون العقو�ة الح�س مدة ال تجاوز عشر �استعمال وسائل مؤد�ة الى ذلك أو  أدو�ة،�إعطائها 

احًا، أو سنوات، إذا وقعت الجر�مة �غیر رضا المرأة، أو إذا �ان من قام �اإلجهاض طبی�ًا، أو جرّ 

صیدل�ًا، أو قابلة، أو من العاملین �إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصیدلة. " فما یالحظ 

هنا أن المشرع قد جرم اإلجهاض مستعمًال ع�ارة عامة " �استعمال وسائل مؤد�ة إلى ذلك " علمًا 

وعل�ه  الحامل، وأن األ�حاث الطب�ة قد أكدت �أن �عض األعشاب قد ینجم عنها إجهاض المرأة 

�مكن ق�ام الر�ن المادي لجر�مة اإلجهاض عبر استعمال العقاقیر أو األعشاب الطب�ة أو 

في . على أنه و�الرغم من هذا التجر�م إال أن المشرع قد نص 100لعالجات الشعب�ة األخرى 

 المتعلق �مزاولة مهنتي الطب ال�شري وطب وجراحة 1983) لسنة 2من قانون رقم ( 17 المادة

ومع ذلك إذا لم �كن الحمل  األسنان" �حظر على الطبیب إجهاض امرأة حامل إّال إلنقاذ ح�اتها.

إذا �ان �قاء الحمل �ضر �صورة  -قد تم أر�عة أشهر، �جوز اإلجهاض في الحالتین اآلتیتین: أ

 أكیدة �صحة األم ضررًا جس�مًا.

ه بدني أو قصور عقلي ال یرجى بتشو  -على نحو جس�م -إذا ثبت أن الجنین سیولد مصا�اً  -ب

البرء منه، و�شرط أن یوافق الزوجان على اإلجهاض. " �حیث أ�اح للطبیب ال�شري الذي خوله 

�حیث رخص المشرع في المادة سا�قة الذ�ر إمكان�ة ممارسة  البدیل،المشرع ممارسة الطب 
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هذا الفعل المجرم الفعل المذ�ر الذي هو مجرم �األساس غیر أن الترخ�ص القانون �ممارسة 

 ممارسه.�منع ق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة على 

أما الفني أو المهني وهو  البدیل،هذا الفعل قد یبدو منطق�ًا للطبیب ال�شري الذي یزاول مهنة الطب 

 مجرم،من �مارس الطب البدیل من غیر األط�اء ال�شر�ین ونذ�ر على سبیل المثال الجرح فهو فعل 

�ه من قبل المعالج �الحجامة فإنه ال یترتب عن القائم بهذا الفعل أ�ة مسؤول�ة  أما في صورة الق�ام

 القانون.جنائ�ة وذلك �موجب الترخ�ص الممنوح له �موجب 

 

 

 

 

 الثالث مطلبال

 مراعاة األصول العلم�ة المتعارف علیها

العلم�ة ألصول من قانون العقو�ات إل�احة األعمال الطب�ة والتطبیب مراعاة ا 47اشترطت المادة 

جاء فیها " ال جر�مة إذا وقع الفعل بن�ة سل�مة، استعماًال لحق مقرر �مقتضى الشر�عة  �حیث

ممارسة األعمال الطب�ة  -1و�عتبر استعماًال للحق:  الحق.اإلسالم�ة أو القانون، وفي نطاق هذا 

 “.متى تمت، ط�قًا لألصول العلم�ة المتعارف علیها 

 رع األولالف

 العلم�ةلمتعلقة �األصول الشروط ا

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن األصول العلم�ة وقع تعر�فها �كونها األصول الثابتة والقواعد 

المتعارف علیها نظر�ًا وعلم�ًا في مجال معین أو تلك التي �جب أن یلم بها الشخص وقت ق�امه 



 

53 

والتي یتعین على عد المتعارف علیها .و�التالي فهي في میدان الطب البدیل جملة القوا  101�العمل

 .مهنةلام بها أثناء مزاولته لاإللم المعالج

ومن الجدیر �الذ�ر أن النظر�ات واالكتشافات في میدان الطب البدیل شروطًا یتعین توافرها لتكون 

أن یتم اإلعالن عن النظر�ة أو  -1 اآلتي:وتتمثل هذه الشروط في  بها،أصوًال علم�ة معترف 

أن  -3 األسلوب.أن �مضي وقت �اٍف إلث�ات النظر�ة أو  -2 بها.ب من مدرسة معترف األسلو 

�حیث ال �جیز القانون استعمال وسائل غیر  استعمالها.یتم التسجیل العلمي لهذه النظر�ة قبل 

 اثنین:ولألصول والقواعد العلم�ة حالتین  المر�ض.مرخص بها لعالج 

، وهي القواعد التي أثبتت األ�حاث في میدان  102علم�ة الثابتة: القواعد واألصول الالحالة األولى

واتفقوا على أنها ثابتة ال تقبل  و�ت�اعها،على القول بها  مهنةاللبدیل صحتها واتفق مزاولو الطب ا

عل�ه أن یتعرف على أس�ا�ه ومدى  أوًال و�تعینومنها ضرورة تشخ�ص المعالج للمرض  التغییر.

 .لهومدى تحمل جسده للعالج الذي ینوي وصفه تأثیره على جسد المر�ض 

النوع األول یتمثل في األصول التي  نوعین،وهي على  الوقت�ة،: األصول العلم�ة الحالة الثان�ة

وهنا  منها،یتعین على المعالج األخذ بها دون غیرها حتى �أتي ما �خالفها أو ینقضها أو ما خیر 

یلتزم المعالج �الطب البدیل بها و�عد مسؤوًال جنائ�ًا في  حكمها حكم األصول العلم�ة الثابتة �حیث

صورة مخالفتها و�ذا ورد علم للمعالج عن أصول جدیدة فعل�ه االلتزام بها والتقید �ما جاء وأال �غض 

 عنها.النظر 

األصول التي ال یتفق المعالجون علیها و�نما یتفقون على أنها مجرد نظر�ة  فهو أما النوع اآلخر 

وهنا للمعالج الحر�ة بین األخذ بها أو تر�ها وال �صح مسائلته جنائ�ًا عن  والخطأ،ل الصواب تحتم

 عل�ه.تصرف صدر منه ولم �كن هناك اتفاق 

                                  

بشأن المسؤولیة الطبیة، الفكر الشرطي،  2016لسنة  4الجسمي، خالد ، المسؤولیة الطبیة وفق المرسوم رقم 101
 .38، ص2018، 106، ع 27مج 

 
 
 

 . 38خالد مصطفى محمد الجسمي، مرجع سابق، ص102
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 الفرع الثاني

 األصول العلم�ة المتعارف علیها تأثیر عدم مراعاة

والتي تعتبر شرطًا  هذه األصول العلم�ة المتفق علیها من قبل المختصین في العالج �الطب البدیل 

 وعالجه،استعمال وسائل غیر مشروعة في تشخ�ص المر�ض  القائم �ه�حیث �حظر على  ،لتهلمزاو 

كما یتعین عل�ه استعمال األدوات الالزمة في إطار مزاولته لمهنته �كل �قظة وانت�اه وفقًا لألصول 

رار المترت�ة عن عدم مراعاتها العلم�ة المتعارف علیها فإذا أهمل ذلك فإنه �كون مسؤوًال عن األض

و�تحمل المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن الفعل المجرم الناشئ عن مخالفة األصول العلم�ة ط�قًا 

 العقو�ات.للنصوص التجر�م�ة الواردة في قانون 

وعل�ه فإنه في صورة إت�اع المعالج لهذه األصول العل�مة المتعارف علیها �حذافیرها عبر استعمال 

 المختصة،بها من قبل الهیئات الصح�ة  البدیل المرخصات وغیرها من لوازم العالج �الطب األدو 

ومع �ل هذا نجم عن فعله  ،همیدان التشخ�ص ووصف العالج لروادمع إت�اع األصول العلم�ة في 

 الجنائ�ة.ضرر للمر�ض فإن ذلك ینجم عنه انتفاء المسؤول�ة 

 

 را�ع الالمطلب 

 بب�ةالقطع مع العالقة الس

المسؤول�ة  وشرط لق�امطالما أن العالقة السبب�ة عنصر ضروري من عناصر الر�ن المادي للجر�مة 

 .المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج و�قطع معفإنه �انقطاع هذه العالقة ینتفي الر�ن المادي للجر�مة 

و�ین ا�طة السبب�ة وال بد في هذا اإلطار اإلشارة إلى ضرورة عدم الخلط بین األفعال التي تعدم الر  

سبب�ة لكن من  والنت�جة عالقةففي هذه الحاالت تتوافر بین فعل الجاني  اإلدانة،التي تعدم  األفعال

 غیر الممكن إدانته. 

تداخل بینهما سبب أجنبي مهما �ان هذا  والمتضرر �لماالسبب�ة بین فعل المعالج  وتنقطع العالقة

العوامل إما في خطأ المجني عل�ه  وتتجلى هذه لطبیب.االعامل ال�اعث على الضرر أو على فعل 
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أو في تدخل عوامل طب�ع�ة مستقلة عن  األول) (الفرعأو الغیر أي الخطأ المشترك للطرفین 

 الثاني). (الفرعالطرفین 

 الفرع األول

 المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج �الطب البدیل وتأثیره علىالخطأ المشترك 

 القاعدة العامةتكون  النت�جة،ي عل�ه إلى جانب خطأ الطبیب في إحداث غال�ًا یتداخل خطأ المجن

السبب�ة بین خطأ  العالقة بل �قطع الجانيخطا المجني عل�ه ال ینفي خطأ  أنالخصوص، في هذا 

عندئذ یدخل في إطار السلطة التقدیر�ة للقاضي وضع خطأ المجني  والنت�جة اإلجرام�ة.الطبیب 

 العقو�ة.الثان�ة) في االعت�ار عند تقدیر  (الفقرةصل إن ح وخطأ الغیرعل�ه 

 

 علیھ:الفقرة األولى: خطأ المجني 

یتخذ خطا المجني عل�ه أو المتضرر صور اإلهمال لنفسه أو إهمال من أشرفوا على عالجه أو 

 نفسه. و�التالي قتلمحاولة تعكیر صحته 

�حیث أن  النت�جة،ساهم في إحداث  طالما أن خطأه لحالة ال تنتفي مسؤول�ة المعالجهذه ا وفي

 104وهو ما أكدت عل�ه محكمة التمییز القطر�ة �قولها  103الخطأ المشترك ال �قطع العالقة السبب�ة 

" من المقرر أن تقدیر الخطأ المستوجب لمسؤول�ة مرتك�ه وتقدیر توافر السبب�ة بین الخطأ والنت�جة 

تفصل فیها محكمة الموضوع �غیر معقب مادام أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوع�ة التي 

و�ان �صح في القانون أن �كون  األوراق.تقدیرها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في 

فال ینفي خطأ أحدهما  عل�ه،الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتر�ًا بین المتهم والمجني 

الحادث توجب مساءلة �ل من  المؤد�ة لوقوعاء و�ان من المقرر أن تعدد األخط اآلخر،مسؤول�ة 

                                  

 .131سابق، ص سعد زغلول، مرجع  رمحمد غنام، د. بشی مد. غنا103
ً انظر  ؛784ص  4س  2008/  12/  1جلسة  - 2008لسنة  254 رقم:الطعن  جنائي،تمییز قطري 104  :أیضا

تمییز قطري  ؛145ص  5س  2009/  4/  20جلسة  - 2009لسنة  74 رقم:الطعن  جنائي،تمییز قطري 
 163 رقم:قطري جنائي بیر مت 1 275ص  9س  2013/  5/  20جلسة  - 2013لسنة  84 رقم:الطعن  جنائي،

/  1جلسة  - 2008لسنة  254 رقم:تمییز قطري جناني  1502ص  4س  2008/  6/  23جلسة  - 2008لسنة 
 .2015/  12/  7لسة ج - 2015لسنة  96 رقم:الطعن  قطري،تمییز  1784ص  4س  2008/  12
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أسهم فیها أ�ا �ان قدر الخطأ المنسوب إل�ه �ستوي في ذلك أن �كون سب�ًا م�اشرًا أو غیر م�اشرًا 

 “.في حصوله 

ثم إن تدخل خطأ الجاني له آثار هامة في الدعوى المدن�ة حیث �ستوجب خطأه توز�ع المسؤول�ة  

أن یتناسب المبلغ المحكوم �ه مع درجة  و�التالي �جب والمجني عل�ه،بین المعالج �الطب البدیل 

والنت�جة غیر أنه قد تنتفي عالقة السبب�ة بین سلوك المعالج  الضرر،مسؤول�ة المعالج في إحداث 

أي العامل األول  لنت�جةتحقق اوالحق�قي لإذا �ان فعل المجني عل�ه هو السبب الوحید  الضارة

 المسؤول.من الجسامة درجة �ستغرق خطأ  والذي بلغالضرر إحداث  واألساسي في

�خطأ المجني عل�ه المستغرق و لتأس�س خطأ المجني عل�ه دون خطأ المعالج، وهو ما �عرف 

األول أن �كون خطأ المجني عل�ه  شرطین:، والذي �ستوجب توفر  105الذي �قطع العالقة السبب�ة

و الثاني أن �كون المجني عل�ه متمتعاً �اإلدراك  النت�جة،اث شاذاً ال �مكن توقعه أو �اف�اً بذاته إلحد

 الجس�م.و االخت�ار وقت صدور خطئه 

وف�ما یتعلق �الشرط الثاني فهو ال یثیر أي مشكلة ألنه �مكن القول �أن خطأ المر�ض أو الغیر له 

انعدم اإلدراك  رًا فإذاومختاال �كون إال إذا �ان مدر�ًا  وانتفاء المسؤول�ةأثر في قطع عالقة السبب�ة 

 �ذلك.فال �مكن اعت�اره 

أثره  والذي �عادلفالمقصود �الخطأ الشاذ هو الخطأ غیر المتوقع  األول،أما ف�ما �خص الشرط 

المألوف الذي ال �مكن  وخروجه عنفجسامة الخطأ �ثیرًا ما تشیر إلى شذوذه  الجس�م،الخطأ 

 توقعه.

طر�ة �قولها " من المقرر أن خطأ المجني عل�ه �قطع را�طة وهو ما أكدت عل�ه محكمة التمییز الق

و�ان الحكم قد استخلص  النت�جة،السبب�ة متى استغرق خطأ الجاني و�ان �اف�ًا بذاته إلحداث 

                                  

 .134سعد زغلول، مرجع سابق، ص  رمحمد غنام، د. بشی مد. غنا105
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لألدلة السائغة التي أوردها أن الحادث یرجع إلى خطأ المجني عل�ه وحده الراجع إلهماله وعدم 

 . 106�ستوجب مساءلته" دون أن یرتكب المتهم خطأ ت�صره،

فإن على المحكمة أن تحدد ما إذا  عل�ه،وعل�ه متى اجتمع في الواقع خطأ المعالج وخطأ المجني 

 كان خطأ المعالج مستغرقًا �قطع العالقة السبب�ة أم ال.

 خطأ الغیر: الفقرة الثانیة:

أحد  ت�جة إلىالن�حیث �ص�ح من الضروري إسناد  نشاط،قد یتداخل خطأ من الغیر �عد صدور  

 خطأفقد �حدث أن یتدخل إلى جانب خطأ المعالج  شر�اء.مصدري الخطأ أو لهما معًا �صفتهما 

على  فقط ف�مكن عندئذ إسناد المسؤول�ة للمعالج عل�ه،مساعده �ما یؤدي إلى تفاقم حالة المجني 

أن یتحمل أو  ،ن عمل المساعد تحت إشراف المعالجأساس المسؤول�ة عن فعل الغیر طالما �ا

الموقف توحید  و�ثیر هذا المال�ة.الطرفین المسؤول�ة مجزأة بینهما خاصة ف�ما یتعلق �العقو�ة 

العقو�ة المال�ة �العقو�ة السجن�ة  وذلك الرت�اط األح�ان.�ثیر من  والمدن�ة فيالمسؤول�ة الجزائ�ة 

 الجنائ�ة.العقو�ة المدن�ة �العقو�ة  ارت�اطأو 

مع المعالج مبدئ�ًا ال �قطع العالقة السبب�ة ق�اسًا على الحكم في  مشتركال غیروعل�ه فإن خطأ 

 وال یؤدي إلى انتفاء المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج.  107الخطأ المشترك مع المجني عل�ه

المسؤول�ة  من الضرر �حیث �ان خطأه مستغرقًا حرر المعالج غیر الكاملخطأ  استوفىعلى أنه 

وعن المجني عل�ه في حد  هرى خارجة عنهذا فضًال عما إذا تدخلت عوامل طب�ع�ة أخ الجنائ�ة،

 الجنائ�ة.ذاته أدت لحصول النت�جة اإلجرام�ة والتي متى وقع إث�اتها جاز است�عاد المسؤول�ة 

 

 الفرع الثاني

 عن الطرفین عوامل مستقلةتداخل 

                                  

 . 86ص 4س 18/02/2008جلسة  – 2008لسنة  10نائي قطري: الطعن رقم تمییز ج106
 .132سعد زغلول، مرجع سابق، ص  رمحمد غنام، د. بشی مد. غنا107
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الغیر لتساهم في إحداث النت�جة حالة  �مكن أن تقطع عالقة السبب�ة مع سلوك المعالج أو فعل 

المجني عل�ه الصح�ة التي قد تدهورت �ما �جعلها تستهلك �امل القدرة على إحداث النت�جة 

وهو ما �ستوجب منا النظر في هذا اإلطار في مدى تأثیر الحالة الصح�ة للمجني عل�ه  اإلجرام�ة.

 ل.البدیالطب  جرائم على المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن

تساهم مع فعل المعالج بدور �مكن أن  والتي قدعن الخطأ أو العمد  المنفردةمن أبرز العوامل 

 إصابته.�كون ضع�فاً أو جس�ماً في إحداث النت�جة اإلجرام�ة هي حالة المجني عل�ه الصح�ة زمن 

ن �أن �كو  ومثال ذلك المضرة؛و�مكن لهذه العوامل أن تتضافر مع خطأ المعالج في إحداث  

أو �أن �كون المر�ض ضع�ف البن�ة أو  ،�قة عن العالجالمر�ض ضع�ف المقاومة ألس�اب سا

مما �كون له أثر  وخطیرة،مصاب �مرض مزمن أو متقدمًا في السن أو مصا�ًا �أمراض قد�مة 

 �مهامه.�ما ینتهي إلى هالكه أثناء ق�ام المعالج  وتفاقم أخطارها،كبیر في استفحال إصابته 

ال �مكن أن تم�ط مسؤول�ة المعالج فهو ل�س  مبدئ�اً دهور الحالة الصح�ة للمر�ض ت على أن

و ما �مكن أن ، مر�ضهإنما هو في نها�ة األمر معالج مختص  وعالم �جسد  عادي،شخص 

یتعرض له أثناء و �عد العالج �ما أنه على علم �ما ینفعه من أدو�ة و أجهزة ، أو �ما �ضره مما 

ا �مكن أن �فاجئه من ردود فعل لجسد المر�ض و حتى �كون هذا األخیر مراع �عني أن له علم �م

ألصول مهنته و القانون �ان ال بد عل�ه أن ینت�ه و�حذر من عواقب أفعاله ، ولذا فال تأثیر لمرض 

 .108المجني عل�ه على العالقة السبب�ة 

ر الصفة التشر�ح�ة قد قطع وهو ما ذهبت إل�ه محكمة التمییز في قطر �قولها " ومن ثم �كون تقر�

على نحو جازم و�قیني أن صدم المتهم للمجني عل�ه وما أحدثه من إصا�ات و�سور وأعراض هو 

وهو ما �عني أن فعل المتهم هو السبب الرئ�سي في إحداث  الوفاة،السبب الرئ�سي في إحداث 

�ًا �ان وجه الرأي و�صرف النظر عما �عان�ه المجني عل�ه من أمراض وأ الوفاة،النت�جة وهي 

                                  

 .131سعد زغلول، مرجع سابق، ص  ر، د. بشیمحمد غنام مغنا د.108
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�النس�ة لها فلم تكن إال عوامل ثانو�ة إلى جانب فعل المتهم المسبب للوفاة ال تقطع را�طة السبب�ة 

 .109بین فعل المتهم والوفاة �ما قطع بذلك تقر�ر الصفة التشر�ح�ة " 

ن فمن الممكن حینها أ وعدم التوقععلى أن الحالة الصح�ة للمر�ض إن بلغت حدًا من الجسامة 

�كون لها تأثیر على المسؤول�ة الجنائ�ة للمعالج وهو الحل الذي أخذت �ه �عض التشار�ع المقارنة 

 للقاضي.و��قى األمر راجعًا للسلطة التقدیر�ة 

الطب البدیل تتطلب لق�امها  جرائم من هنا نخلص إلى القول �أن المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن

 الجنائ�ة،د األس�اب السابق ذ�رها والتي تؤدي لمنع المسؤول�ة ضرورة استجماع أر�انها مع غ�اب أح

تناولها في الجزء  التي س�قعوالتي و�عد ق�امها تنتج آثارها القانون�ة  األخیرة،حینها فقط تقوم هذه 

 الموالي.

 

 الفصل الثاني

 وآثاره التجر�منطاق 

�مكن لهذه المسؤول�ة أن تنتج  �عد ق�ام المسؤول�ة الناشئة عن جرائم الطب البدیل ، حینها    

آثارها، المتمثلة في  العقو�ة ، التي تعتبر الجزاء الجنائي الرئ�سي الذى یواجه �ه المجتمع مرتكب 

هذه الجرائم، و�تمثل هذا الجزاء في توق�ع شيء من األذى على المعالج  مقابل ما أحدثه من ضرر 

ة األساس�ة التي �ستعملها المجتمع �رد فعل ضد �فعله المجرم و�هذا المفهوم تكون العقو�ة الوسیل

المجرمین في میدان الطب البدیل ، وعل�ه فإن التعرض إلى آثار المسؤول�ة الناشئة عن جرائم 

الطب البدیل فإننا سنقسم هذا الفصل إلى م�حثین سنخصص األول للحدیث عن : النطاق الشخصي 

                                  

 .229ص 6س 21/06/2010جلسة  – 2010لسنة  42تمییز جنائي قطري: الطعن رقم 109
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ؤولّ�ة القانونّ�ة، جنائّ�ة �انت أو مدنّ�ة ، وهو  نس�ة للعقو�ة والذي یتمحور في األثر الّرئ�سّي للمس

الفعل الضاّر المرتكب في إطار ممارسة الطب البدیل إلى شخص معّین  تمهیدًا لتسل�ط العقو�ة 

المجرم في میدان  عل�ه ، والثاني : للنطاق الموضوعي المتعلق �محتوى العقو�ة التي �ستحقها

 الطب البدیل . 

 الم�حث األول

 طاق الشخصي للعقو�ةالن

 إن النظر في النطاق الشخصي للعقو�ة یتبلور في األثر الّرئ�سّي للمسؤولّ�ة الجنائ�ة الناشئة عن

الفعل الضاّر والمجرم المرتكب في إطار ممارسة مهنة  في نس�ةوالمتمثل  البدیل،الطب  جرائم

 معّین.الطب البدیل إلى شخص 

 وحده ارتكبها من �ل للجر�مة فاعالً  ُ�عد“أّنه: ات القطري من قانون العقو� 38 �المادة جاء وقد

 تنسب قد القطري  القانون  في البدیل الطب میدان في الجنائ�ة المسؤول�ة فإنّ  وهكذا غیره"، مع أو

 إسناد عن للحدیث األول المطلب سنخصص ولذا األشخاص، من لمجموعة أو �عینه لشخص

 المتعدیین. للفاعلین :والثاني المنفرد، للفاعل المجرم الفعل

 المطلب األّول

  إسناد الفعل المجرم في میدان الطب البدیل إلى الفاعل المنفرد

، كما قال عز وجل: 110قال تعالى: " ومن یكسب إثما فإنما یكسبھ على نفسھ وكان هللا علیما حكیم"

رى وما كنا " من اھتدى فإنما یھتدي لنفسھ ومن ضل فإنما یضل علیھا وال تزر وازرة وزر أخ

 . 111معذبین حتى نبعث رسوال"

                                  

 .اإلسراءمن سورة  15اآلیة 110110
 .النساءمن سورة  110اآلیة 111
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فالمسؤول�ة شخص�ة وال "هذا ما أقرته الشر�عة اإلسالم�ة وما أخذ �ه التشر�ع القطري �األساس، 

جنائّ�ا عن فعل لم  �سألإال عن فعله الشخصي، وال �مكن لشخص أن  -مبدئ�ا  –�سأل المرء 

ئي المعاصر من خالل مبدأ شخص�ة الجر�مة یرتك�ه. وقد وقعت بلورة هذه القاعدة في الفقه الجزا

 112والعقو�ة". 

و�قتضي مبدأ المسؤول�ة الشخص�ة أن ُ�حمل عبء الفعلة على من حقق الر�ن المادي وهو ما 

 113�عّبر عنه أ�ضا �الفاعل المادي للجر�مة.

ة والفاعل المادي للجر�مة هو الشخص الذي �قوم بنفسه �األفعال المكونة للر�ن المادي للجر�م

�صورة ممارس الطب البدیل اّلذي �عطي وصفة طبّ�ة مضّرة  -سواء �انت هذه الجر�مة إ�جابّ�ة

أو غیر مجّر�ة علمّ�ا �القدر الكافي، أو سلبّ�ة �االمتناع عن إنجاد مر�ض التجأ إلى أحد ممارسي 

 الطب البدیل و�ان �إمكان هذا األخیر أن ینجده.

�الفعل اإل�جابي أو السلبي المؤدي م�اشرة إلى إحداث وفي الغالب، �كون الشخص اّلذي �قوم 

 النت�جة االجرام�ة هو وحده الفاعل المادي للجر�مة. 

ومن خصوص�ات جرائم الطب البدیل هي أّنها ال تقترف من قبل طائفة معینة من األشخاص 

 صفة الطبیب.كالمسؤول�ة الطب�ة مثال، و�ّنما �مكن أن ُتنسب فیها الجرائم لشخص قد وقد ال �حمل 

فلئن �انت جّل الدول التي تقّنن الطب البدیل وتعترف �ه تشر�عّ�ا، ال تسمح �ممارسته إال من قبل 

 األط�اء، فإّن �عض التشر�عات شّذت عن هذا األمر.

                                  

 .35، ص.2021، 1، "مبدأ شخصیة العقوبة"، المجلة التونسیة لعلوم اإلجرام، عدد الجالصي ، رشیده 112
القانون الجنائي العام، مركز ، 2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 113

 وما بعدھا. 169نس، ص.، تو1النشر الجامعي، ط.
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ال �مكن ممارسة الوخز �اإلبر إال �شكل قانوني من قبل األط�اء والقابالت ففي القانون الفرنسي مثال،

 ) صادر عن �لّ�ة طّب.DUشهادة جامع�ة ( الحاصالت على

من قانون حقوق المرضى وجودة المنظومة الصح�ة �فرنسا اّلذي نّص على  75وفقد نّص الفصل 

أّن: "االستخدام المهني للقب طبیب تقو�م العظام أو مقوم العظام حكر على األشخاص الحاصلین 

قو�م العظام أو العالج بتقو�م العمود على شهادة علم�ة معترف بها تشهد على تدر�ب محدد في ت

الفقري من قبل مؤسسة تدر�ب معتمدة من قبل الوز�ر المسؤول عن الصحة �موجب الشروط التي 

 114�حددها مرسوم."

وتأس�سا على ذلك، فإّن ممارسي الطب البدیل �كونون مبدئّ�ا من األط�اء، لكّن ذلك ال �منع 

فة الطبیب �أن �مارسوا الطب البدیل، �ما هو األمر استثنائ�ا أن ُ�سمح ألشخاص ال �ملكون ص

 مع القابالت في فرنسا في المثال اآلنف ذ�ره.

وال �عني هذا األمر أّن مرتكب جر�مة في عالقة �الطب البدیل ال �مكن أن �كون إّال مرّخصا له 

وهي  بدون ترخ�ص -�ما �ستوعب الطب البدیل–في ذلك، فقد تتمّثل الجر�مة في ممارسة الطب 

جر�مة رائجة �كثرة في الدول التي صارت فیها ممارسة الطب البدیل خاضعة لترخ�ص �ما هو 

 الحال في قطر.

وال یتعّلق الترخ�ص الصادر في الغرض �ممارسة الطب البدیل �شك م�اشرة فقط، و�ّنما قد یتعّلق 

 115ة).أ�ضا �الترخ�ص في ب�ع االدو�ة والبدیلة �العطار�ن (�ائعي األعشاب الطب�

                                  

114 LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 
 یراجع في ھذا المعنى: 115
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أّما على المستوى الوطني، فإّن المجلس القطري للتخصصات الصح�ة هو صاحب االختصاص 

الحصري والمطلق في ترخ�ص الممارسین الصحیین العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة، وطالما 

المتعّلق �إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصح�ة قام  2013) لسنة 7أّن القرار األمیري رقم (

رض ب�انه لمختلف "التخصصات الصح�ة"، بذ�ر الطب البدیل في المادة األولى منه، فإّن في مع

هذا المجلس هو المختص �إسناد التراخ�ص في ممارسة م�ادین الطب البدیل المعترف بها في 

 الدولة القطرّ�ة.

بدون  و�التالي، �مكن أن یتصّور أن مرتكب الفعل المحظور �مكن أن �كون ممارسا للطب البدیل

ترخ�ص في الغرض، أو شخصا متحصال على ترخ�ص في ممارسة الطب البدیل لكنه یتعاطى 

 المعترف بها من قبل الدولة. هنشاطا �خرج عن م�ادین

 المطلب الثاني

 إسناد الفعل المجرم في میدان الطب البدیل إلى الفاعلین المتعددین

ًا أص�ح �موج�ه العالج الطبي للمر�ض یتم �شهد المیدان الطبي �شكل عام تطورًا تكنولوج�ا سر�ع

�صورة اعت�اد�ة وش�ه دائمة من خالل اشتراك عدة أط�اء (ما �عرف �المتا�عة العالج�ة التخصص�ة) 

 .116التي ینتج عنها حتما " مسؤول�ة وصالح�ة متنوعة وموزعة "

                                  

 الحمایة الجزائیة لإلنسان من أخطاء العطارین، دراسة مقترنة، مقال منشور بموقع: سعد البشیر، -
https://www.researchgate.net/publication/319109032 ،2013 وقع االطالع علیھ بتاریخ ،

 .14:57، على الساعة 06/02/2022
 
 
 

116 Annick DORSNER - DOLIVET, La responsabilité du médecin, Economica, Paris , 2006 , p.143-
145 . 
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طبیب �إفساح ومن هنا، نرى أن التشر�عات الطب�ة والس�ما أنظمة ممارسة مهنة الطب، تلزم ال

المجال لممارسة العالج التخصصي للغیر عند اللزوم، وهو ما یؤّدي إلى مسار عالجّي یتداخل 

ف�ه من یتمتع �صفة الطبیب ومن ال یتمتع بها، من مساعدین، طاقم ش�ه طبي، ص�ادلة، عّطار�ن، 

 وغیرهم.

ل في إطار شخص معنوي وتجدر بنا اإلشارة أّن المقصود بتعدد الفاعلین ل�س ممارسة الطب البدی

أو مؤسسة استشفائّ�ة وهو ما سنتعرض له في مرحلة الحقة، و�ّنما الصورة التي �كون فیها لصاحب 

المهنة مجموعة من المساعدین أو الصورة التي �كون فیها الفعل الضار ناتجا عن مجموعة من 

 فین.األفعال المستقلة، مرت�طة �انت أو غیر مرت�طة، وصادرة عن أشخاص مختل

فقد ال �كون مرتكب الجر�مة فاعال أصل�ا وحیدا، و�ّنما قد �كون هنالك أكثر من فاعل أصلّي وهو 

 Auteur-Le Co.117بـ:ما �عّبر عنه �الفاعل األصل الثاني وما �سم�ه الفقه الفرنسي 

و�ختلف وضع الفاعل األصلي الثاني عن وضع�ة المشارك، و�عتبر �ذلك �ّل من ساهم �طر�قة 

 ة في تحقیق الر�ن المادي للجر�مة. م�اشر 

و�طرح هذا األمر صعو�ة تتمّثل في تحدید الفعل الضاّر المؤّدي م�اشرة إلى تحقیق الفعل الضاّر 

نورد قرار صادر محكمة ومن خالله تحمیل المسؤول�ة الجنائّ�ة لمرتكب ذلك الفعل. ومن أمثلة ذلك 

م یرتب أي تعو�ض ومسؤول�ة على ق�ام طبیبین الذي ل 1969118أ�ار  30التعقیب الفرنس�ة بتار�خ 

حیث تسببت احدى هذه الحقن �حصول  Cortisone �صورة متتا�عة �حقن مر�ض �مادة الكورتیزون 

                                  

 وما بعدھا. 310ص. ،1995الموسوعة الجنائیّة، المجلد الثاني، دار بیروت،  فرید، الزغبي ،117
وقع االطالع علیھ بـ:  118

https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?tab_selection=juri&searchField=ALL&query
ruepage=1&init=t=& 23:10، على الساعة 2022-02-16، یوم. 

https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/search/juri?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=&page=1&init=true
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مما ولد صعو�ة في تحدید الحقنة الخاطئة و�التالي  ،nerf sciatique تورم في العصب الور�ي

 معرفة الطبیب المخطئ.

أن تفرز اجتهادات فقه�ة وقضائّ�ة تتوّسع في تحدید المسؤول�ة و�بدو أّن هذه الصعو�ات �مكن 

الجنائّ�ة عن األخطاء الطب�ة �شكل عاّمة فتعتمد على مقای�س أكثر شمول�ة بهدف تحدید إطار 

 اشتراك عدة معالجین. أكثر دقة للمسؤول�ة الجنائ�ة المترت�ة عن 

ق الطبي" في س�اق "االشتراك في الخطأ وقد بلور أحد ال�احثین فكرة "المسؤول�ة الجزائ�ة للفر�

الطبي"، ومن خالله وقع التوّصل إلى مفهوم مسؤول�ة الفر�ق الطبي �معناه الواسع، سواء تعلق 

األمر �مر�ز طبي خاص أو �الدائرة الطب�ة العاملة ضمن مؤسسة صح�ة معینة �حیث �شتمل هذا 

 . ...) -ممرضین  - (أط�اءالفر�ق على طاقم من 

ابل، فإّن صورة تعدد الفاعلین تطرح إشكال�ة ثان�ة، وهي صعو�ة التفر�ق بین وضع�ة تعدد في المق

الفاعلین األصلیین و�ین وضع�ة الفاعل األصلي والمشار�ین. فالمشارك هو اّلذي �ساعد على 

إتمام الجر�مة �طر�قة غیر م�اشرة. و�مكن أن تكون مشار�ته سا�قة، مزامنة، أو الحقة للفعل 

 119.األصلي

جرائم مشار�ة سا�قة في تلك الو�إسقاط هذه القواعد على میدان الطب البدیل، تكون المشار�ة في 

الصورة التي �قوم فیها شخص �إعداد عقار أو دواء معّین �قوم الطبیب �إعطائه في إطار وصفة 

اّرة. طبّ�ة و�قوم شخص آخر بب�عه للعموم، و�نجمع عن استعمال هذا العقار أو الدواء نت�جة ض

                                  

وما  202، تونس، ص. 2القانون الجزائي العام، مجمع األطرش للكتاب المختص، ط.بن جعفر ، مصطفى ،  119
 بعدھا.
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ففي هذه الصورة، قد �قع التفكیر في أّن ما قام �ه الشخص األول من إعداد دواء هو مشار�ة سا�قة 

 في الجر�مة المقترفة. 

أّما المشار�ة المزامنة، ف�مكن أن تنسب للشخص اّلذي �ساعد و�سّهل عمل ممارس الطب البدیل 

 أثناء تحق�قه للر�ن المادي للجر�مة. 

 شار�ة الحقة إذا �ان الشر�ك قد ساعد الجاني على الفرار من العدالة.و�مكن أن تكون الم

ومن جانب آخر، فإّن تعدد الفاعلین، سواء �انوا �ّلهم أصلیین أو �ان فیهم من هو مشارك، قد 

 �جعلنا نفّكر في وضع�ة المسؤول�ة الجنائّ�ة للشخص المعنوي.

ان في إطار مؤسسات صح�ة واستشفائ�ة فطالما أّن القطاع الصحي صار ُ�مارس في غالب األح�

 عاّمة أو خاّصة.

وعادة  120ففي قطر مثال، صار عدد الع�ادات الصح�ة التي تتمارس الطب البدیل في تزاید یومّي.

 ما تتخذ هذه الع�ادات الشخص�ة القانون�ة المعنو�ة المستقّلة.

یرمي إلى هدف مجموعة من االشخاص �ضمهم تكو�ن "و�مكن تعر�ف الشخص المعنوي �أنه 

معین، أو مجموعة من األموال ترصد لتحقیق غرض معین. و�عطي القانون لهذه الجماعة أو تلك 

 121"المجموعة الشخص�ة القانون�ة فتنشئ ��انًا ذات�ًا مستقًال عن ��ان اعضاء الجماعة المكونة له.

                                  

، صحیفة الوطن، صوت المواطن العربي، . عالج وتراثباألعشاب.التداوي ، الراشدي الفرجاني120
details/id/72169-watan.com/news-https://www.al على 17/02/2022، وقع االطالع علیھ یوم ،

 .21:00الساعة 
 جامعة ،القانون ةكلی،  القطريالى القانون  مدخل ، راشد ، جمعھ ،فاروق البراوي ، حسن ، االباصیري ،121

 338ص.2020-2019  ،قطر

https://www.al-watan.com/news-details/id/72169
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ن �الشخص�ة القانون�ة وتتمثل الذات المعنو�ة عادة في تجمع لعدة أشخاص طب�عیین �عترف له القانو 

التي تمكنه من �سب الحقوق وتحمل الواج�ات ،  ولكن �حكم طب�عتها غیر الماد�ة ، فإن الذات 

 .122المعنو�ة ال �مكنها التصرف في أموالها و�دارة شؤونها إال بواسطة ممثلها القانوني

المعنوي اّلذي ومن هنا، �طرح التساؤل، هل �مكن أن ُتنسب المسؤول�ة الجنائّ�ة إلى الشخص 

 ارتكب أعوانه أو ممثلوه خطأ جنائّ�ا في عالقة �میدان الطّب البدیل؟

�جب أن نفّرق بین مفهومین ولإلجا�ة عنه،  123كان هذا التساؤل محل جدل �بیر على مستوى الفقه،

 أساسّیین وهما الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي. 

الخدمة المطلو�ة من ممارس الطب  فالخطأ الشخصي، فهو ذلك الخطأ الذي ینفصل عن أداء

البدیل في إطار ممارسته لهذه المهنة. و�كون الحدیث عن الخطأ الشخصي خاّصة في صورة سوء 

الن�ة �التصر�ح الكاذب على شهادة مرض�ة. ففي هذه الصورة، �قوم خطأ ممارس الطب البدیل 

 ینضوي تحته.شخص�ا و�عاقب عل�ه جنائّ�ا دون النظر إلى الشخص المعنوي اّلذي 

                                  

 جامعة ،  القانون ةكلی ، القطريالى القانون  مدخلحسن ، االباصیري ، فاروق ، راشد ، جمعھ ، البراوي ، 122

 :  قطر

 الطبیعي،الشخص المعنوي ال تثبت لھ أھلیة اداء بالمعنى الذي تثبت بھ للشخص " 345ص.2019-2020  .

ولذلك كان أمرا طبیعیاً  لمعنوي،اوھذا غیر متحقق في الشخص  واالدراك،حیث إن مناط أھلیة االداء ھو التمیز 

حیث قررت  مدني 54وھذا ما عبرت عنھ الفقرة الثالثة من المادة  طبیعیین،أن یباشر نشاطھ من خالل أشخاص 

 .إرادتھأن یكون للشخص المعنوي من یمثلھ في التعبیر عن 
یة الجزائیة تصبح مدنیة خالصة فیھا بالذات المعنویة " لكن المسؤول االعترافنجد في الفقھ اإلسالمي حالة یقع 123

حتى لو لم یقع التوصل  ،العام بأرضھاوذلك في حالة القسامة حیث یلزم الدیة أھل المحلة التي وقع الخیر القسم 

 "لمعرفة القاتل

 .  ۱۹۸۰صالح،إبراھیم،المسؤولیةالجنائیة لألشخاص المعنویة، دار المعارف،  -

ن التشریعات القدیمة أخذت بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للذوات المعنویة البعض من الفقھاء إلى القول بأكما ذھب 

وات المعنویة كما كان ذبات على التجمعات أو ما یعرف بالومن ذلك القانون الروماني الذي كان یسلط العقو

 القدیم.القانون الفرنسي 
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أّما الخطأ المرفقي فهو: "الخطأ اّلذي ینسب ف�ه اإلهمال أو التقصیر المولد للضرر إلى المرفق 

 124حتى لو قام �ه ماد�ا أحد الموظفین وهو ما تترتب عل�ه مسؤول�ة الشخص المعنوي م�اشرة". ،ذاته

 125وهو أ�ضا "الخطأ اّلذي ال �مكن فصله عن موضوع الشخص المعنوي".

الي، �مكن للشخص المعنوّي أن تنسب له المسؤول�ة الجنائ�ة �شكل م�اشر في صورة ما إذا و�الت

 كان الخطأ المرتب خطأ مرفقّ�ًا. 

من أّنه: "ف�ما عدا الوزارات  العقو�ات القطري من قانون  37 في المادةوتتدّعم هذه القراءة �ما جاء 

ة، �كون الشخص االعت�اري مسؤوًال جنائ�ًا واألجهزة الحكوم�ة األخرى والهیئات والمؤسسات العام

أو و�الئه لحسا�ه أو �اسمه، وال �جوز الحكم عل�ه  ،مدیروهأو  ،ممثلوهعن الجرائم التي یرتكبها 

 �غیر الغرامة ".

وهكذا، فإّن المؤسسات الصح�ة واالستشفائّ�ة التي تمارس الطب البدیل �مكن أن تكون مسؤولة 

والتي یرتكبها ممثلوها أو مدیروها أو ه الدراسة ة في العنوان األول من هذلمذ�ور جنائ�ا عن الجرائم ا

 و�الئها لحسابها و�اسمها.

المذ�ورة قصرت هذه المسؤول�ة الجنائّ�ة في الشخص  37لكن، تجدر بنا اإلشارة إلى أّن المادة 

سسات العامة"، أي المعنوّي الخاّص مع إقصاء "الوزارات واألجهزة الحكوم�ة األخرى والهیئات والمؤ 

أّن المسؤول�ة الجنائ�ة للشخص المعنوي في میدان الطب البدیل ال �مكن أن تطال أشخاص القانون 

 العام.

                                  

 اإلنسانیة، مجلة العلوم الطبیة،یة في المسؤولیة اإلدار والشخصي كأساسالمرفقي  الخطأعتیقھ بلجل، األستاذة 124
 .240ص  ،2013مارس  والعشرون،العدد الرابع  بسكرة،مجلة تصدر عن جامعة محمد خیضر 

الخطأ الطبي كأساس للمسؤولیة اإلداریة للمستشفى في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  عثماني،علي،125
 .174جامعة عمار ثلیجي، األغواط، ص.
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، عّدد المشّرع األشخاص المتمتعین �الشخص�ة من التقنین المدني القطري  53للمادة و�الرجوع  

حها القانون شخص�ة معنو�ة، والبلد�ات، المعنوّ�ة وذ�ر من بینهم الدولة، ووحداتها اإلدار�ة التي �من

 37الهیئات والمؤسسات العامة، وهي مؤسسات ال �مكن أن تساءل جنائّ�ا وفقا لما اقتضته المادة 

 من قانون العقو�ات.

وتبدو خصوصّ�ة المسؤول�ة الجنائّ�ة للشخص المعنوي، مقارنة �المسؤول�ة الجنائ�ة للشخص 

من قانون  37مستوى العقو�ة المسّلطة، فقد اقتضت المادة  الطب�عي، متجّل�ة �شكل �بیر على

 العقو�ات �أّنه: "وال �جوز الحكم علیها �غیر الغرامات".

�مكن التفكیر في رصد عقو�ات  الطب،�ط بهذا النوع من لكن، ونظرا لخطورة الجرائم التي قد ترت

ل�ة الجنائ�ة في میدان الطب جدیدة أكثر صرامة وردعا وذلك في إطار تقنین �امل ومتكامل للمسؤو 

البدیل. فمن التجارب المقارنة ما ذهب إلى رصد منظومة عقابّ�ة �املة تتالءم وخصوص�ة الشخص 

�إ�قاف العمل لمّدة  الح�سالمعنوّي، �عّوض فیها اإلعدام �حّل الشخص المعنوّي، �عّوض فیها 

 تتعارض وطب�عة الشخص المعنوّي.معّینة، وت�قى العقو�ات المالّ�ة على حالها طالما أّنها ال 

وفي خضم الحدیث عن العقو�ات المترت�ة عن جرائم الطّب البدیل، سنتناول في العنوان الموالي 

 دان الطب البدیل من حیث العقو�ة.آثار المسؤول�ة الجنائ�ة في می

 

 الم�حث الثاني

 النطاق الموضوعي للعقو�ة

جدر اإلشارة إل�ه في هذا اإلطار هو أن األثر األول �عد الحدیث عن النطاق الشخص للعقو�ة فما ت

هو �الضرورة تمهید لألثر الثاني المتمثل في محتوى  الفاعل،المتعلق بنسب الفعل المجرم إلى 
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الطب  جرائم س�قع تسل�طها على من ثبت أنه یتحمل المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن التيالعقو�ة 

فالفعل  هو أن أوجه المسؤول�ة تتعدد �اختالف وصف الفعل. وهنا ما تجدر اإلشارة إل�ه البدیل،

تأدیب�ة �ما �مكن أن �كون  لمساءلةالذي �قوم �ه ممارس الطب البدیل �مكن أن �مثل خطأ موج�ا 

 بل  و�مكن أن یوصف �كونه جر�مة تستوجب عقو�ة جنائ�ة. 126أساسا لق�ام المسؤول�ة المدن�ة

أهّمها أن 127ئ�ة، �جب أن تتوافر ف�ه مجموعة من الشروط وحتى یوصف الجزاء �كونه عقو�ة جنا 

�كون الفعل المقترف محّجرا �القانون، وأن �كون الجزاء منصوصا عل�ه ضمن العقو�ات التي أوردها 

القانون   من عقو�ات أصل�ة وعقو�ات ت�ع�ة وعقو�ات تكمیل�ة أي محترما لمبدأ مبدأ شرع�ة الجرائم 

ر الجزاء عن محكمة جنائ�ة، فال حدیث عن مسؤول�ة جنائ�ة عندما والعقو�ات، وأخیرا، أن �صد

 تنطق �الجزاء المحكمة المدن�ة أو المحكمة االدار�ة.

ف�مكن للمحاكم االدار�ة أن تسلط جزاء تأدیبي مثل العزل من الوظ�فة التي �قوم بها الطبیب 

 وتعو�ضه للمتضررر الضر الممارس للطب البدیل �ما �مكن أن تحكم المحاكم المدن�ة �ضرورة جب

 من فعل الطبیب عن طر�ق الحكم   �غرامة مدن�ة و�ال الجزاءین ل�س لهما ص�غة العقو�ة الجنائ�ة.

وتتمثل العقو�ة في توق�ع شيء من األذى على الجاني مقابل ما أحدثه من ضرر �فعله المجرم. 

لمجتمع �رد فعل ضد المجرمین و�هذا المفهوم، تكون العقو�ة الوسیلة األساس�ة التي �ستعملها ا

                                  

 أھم الفروق بین المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیة:أنظر حول 126
. المسؤولیة المترتبة عن التداوي بالطب البدیل رسالة ماجستیر. الجامعة االسالمیة عالء عبد القادر حسي محیسن

 .62ص 2018كلیة الشریعة والقانون ماجستیر فقھ مقارن. غزة 
قانون العقوبات القطري القسم العام نظریة  شرح زغلول دسعبشیر والقانون كلیة  محمد غنام غنام : أنظر127

 ،2019جامعة قطر الطبعة الثانیة  –جامعة قطر إصدارات كلیة القانون  –القانون  الجزاء كلیةنظریة  –الجریمة 
 .340ص مرجع سابق، 
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واإلجرام بوجه عام.   ولكن رد الفعل هذا ال �مكن أن یتم بال حدود وال ضوا�ط، بل البد أن �خضع 

 لنظام �جعل العقو�ة عادلة وناجعة في مكافحة الجر�مة.

والنظر في النطاق الموضوعي المتمثل في محتوى  العقو�ة المرصودة والتي یتعین أن تتسم  

عة المطلو�ة، والتي �جب أن ترمي إلى تحقیق العدالة التي تقتضي التعامل مع المجرمین �النجا

بدون تشفي وال إفراط في العقاب مع محاولة إصالحهم �قدر اإلمكان، �قتضي اإلقرار �خضوعها 

للعقو�ات المستوج�ة في القانون القطري، لذا سنقسم هذا الم�حث إلى مطلبین ، األول : للنظر في 

قو�ة المحددة مس�قا من قبل المشرع للجرائم الناشئة عن الطب البدیل ، والثاني : العقو�ة المسلطة الع

من القاضي ، �حیث أنه و�النظر لخصوص�ة جرائم الطب البدیل فإنه �جب طلب مساعدة القاضي 

جهة  اّلذي �جتهد لتحقیق التناسب بین الجر�مة المرتك�ة في إطار ممارسة مهنة الطب البدیل من

محكوم والعقاب من جهة أخرى عبر تفر�ده للعقو�ة المسلطة في �ل حالة على حدة أي �العقو�ة ال

 بها على المسئول جنائ�ًا .

 المطلب األول

 الموج�ةالعقو�ة 

في جعل المجرم ینال الجزاء الذي �ستحقه عما أحدثه من  128یتمثل الهدف األساسي من العقو�ة

مجرم. و�اإلضافة لهذا الدور الرئ�سي، تقوم العقو�ة بثالثة وظائف ضرر للمجتمع والفرد �فعله ال

                                  

 صفة عامة راجع:ب اھداف العقوبةحول 128
بدون سنة  المكتبة القانونیة بغداد العقوبات.العامة في قانون  . المبادئالخلف، علي ، الشاوي ، سلطان ، الستاذ ا 

 406 اصدار ص
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ثّم  130�ل من �كون له استعداد الرتكاب الجر�مة، ثم الردع 129أخرى ال تقل أهم�ة وهي: أوال زجر

إصالح الجاني �عد اقترافه للجر�مة. واالصالح هو أسمى هدف للعقو�ة إذ �سعى المشرع إلى أن 

ح الجاني وتهذیب سلو�ه وجعله مواطنا صالحا قادرا على الع�ش من تكون العقو�ة وسیلة إلصال

جدید في المجتمع �سالم وانسجام مع �افة الناس.  وقد اهتم المشرع �الوظ�فة اإلصالح�ة للعقو�ة، 

بتنظ�م  1995) لسنة 3خاصة �النس�ة لعقو�ة السجن، التي اعتنى بها المشرع في القانون رقم (

والتعلم وتدر��ه ) 48(المادة  على الدراسةخالل تشج�ع السجین  وظ�فة منالالسجون. وتبرز هذه 

 المجرم في �كون سلوك) ومن خالل اقرار االفراج المؤقت عندما 49 المادةوالحرف (المهن  على

 ).61 المادةنفسه (السجن مما یدعو إلى الثقة بتقو�م 

مشرع القطري في أغلب األح�ان وهو ما وتمثل عقو�ة السجن العقو�ة األساس�ة والتي یلجأ إلیها ال

 لم تشذ عنه الجرائم المرت�طة �میدان الطب البدیل. 

عن نصوص جنائ�ة تستوجب عقو�ات على  الدراسة تجیبواحتراما لمبدأ شرع�ة الجرائم والعقو�ات، 

 ما �مكن أن یرتك�ه ممارس الطب البدیل من أفعال.  

لم �خّص جرائم الطب البدیل بنصوص تجر�م�ة خاصة. وقد سبق التأكید على أّن المشرع القطري 

و�ذلك، ال نجد عقو�ات مخصوصة، لكّن هذا ال �منع من االقرار �المسؤول�ة الجزائ�ة. فالعدید من 

                                  

عندما ینص القانون على أقصى العقوبة بالنسبة ألي جریمة من الجرائم فإنھ یھدف أوال من وراء ذلك إلى تحقیق 129
بتعد عنھا ویتجنب المقصود بالزجر في ھذا المجال ھو تخویف كل من تحدث نفسھ بارتكاب الجریمة لكي ی الزجر.

 فیھ.اإلقدام على ھذا األمر والوقوع 
الردع ھو جعل الشخص الذي ارتكب الجریمة وعوقب من أجل ذلك یحس بمرارة األذى الذي لحقھ من العقوبة 130

ویندم على ما حصل منھ من أفعال مجرمة ویقرر عدم الرجوع ثانیة إلى اإلجرام لكي ال ینالھ من العقاب مثل ما 
 ھحصل لھ من
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األفعال الضارة التي تقترن �ممارسة الطب البدیل �مكن أن تدخل تحت طائلة نصوص تجر�م�ة 

 .2004ة وعقابّ�ة في قانون العقو�ات   القطري لسن

الخاصـة  ممارس�ه، فالموادفقد تضمن هذا القانون مواد عامة تنطبق على جم�ع الناس، �من فیهم  

تنطبق  عامة،في مواد  الجرائم هيواالیذاء غیر المقصود وغیرها من  مثل القتل�المسؤول�ة الجزائ�ة 

 على الجم�ع، طالما توّفرت أر�انها.

لسنة  2جنائ�ة في �عض القوانین الخاصة مثل قانون رقم  وهذا ال �منع أ�ضا من إ�جاد عقو�ات

 في شأن مزاولة مهنتي الطب ال�شري وطب وجراحة األسنان. 1983

وعلى �ل حال، تختلف العقو�ات �اختالف تكی�ف الفعل الناشئ عن ممارسة الطب البدیل،     

المعالج �حق ممارسة و�حسب ما إذا �ان عمدّ�ا أو غیر عمدّي، واعتمادًا على مدى تمتع ذلك 

أسالیب الطب البدیل. فإذا وقع خطأ من ممارس هذه المهنة في نطاق الترخ�ص �انت مسؤول�ة 

المخطئ عن جر�مة غیر عمد�ة على األغلب، أّما إذا انتفت هذه الصورة لفقدان أساسها أال وهو 

ات المستوج�ة قو�الترخ�ص القانوني قامت الجرائم العمد�ة في حقه. ومن خالل ذلك، سنقسم الع

 إلى فرعین �اآلتي: 

 الفرع األول

 عقو�ات الجرائم غیر القصد�ة الناشئة عن الطب البدیل

 جر�مة القتل على وجه الخطأ وجر�مة اإلیذاء عن غیر قصد. مارساته�مكن أن یترتب عن م
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 : 131وجھ الخطأ الناشئ عن الطب البدیل  القتل علىالفقرة األولى: عقوبة 

القانون الخطأ اي غیر العمدي.  و یتفق  والقتلعقو�ات القطري بین القتل العمد فّرق قانون ال

تبنى المشرع الكو�تي التقس�م الثنائي  التمییز فقدمع أغلب التشر�عات الالتین�ة من حیث هذا  القطري 

 133شأنه شأن المشرع العماني 132من القانون الجزائي الكو�تي 40لجر�مة القتل في نص المادة  

 . 134رع األردني  و �ذلك أ�ضا �النس�ة للمشرع األرجنتینيوالمش

وعلى �ل حال، فقد أورد المشرع القطري العقو�ة المستوج�ة لجر�مة القتل غیر العمد في المادة  

مدة ال  �الح�سوالتي نصت على أنه:" ُ�عاقب  2004من قانون العقو�ات القطري لسنة  311

 ، أو �إحدى هاتین العقو�تین، عشرة آالف ر�التز�د على  التي ال و�الغرامة، ثالث سنواتتجاوز 

أو رعونته أو عدم احترازه  ،إهمالهكل من تسبب �خطئه في موت شخص �أن �ان ذلك ناشئًا عن 

 أو عدم مراعاة القوانین أو اللوائح". 

 .�ة"وفي جم�ع األحوال، �عاقب الجاني �الح�س مدة ال تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الد

العقو�ة وجعل  قانون العقو�اتمن  )411(وقد أورد المشرع العراقي أحكام القتل الخطأ في المادة 

اتین العقو�تین إذا وقعت الجر�مة نت�جة ه�إحدى  وغرامة أولمدة ال تقل عن سنة  في الح�س متمثلة

 حرفته.إخالل الجاني إخالال جس�مًا �ما تفرضه عل�ه أصول وظ�فته أو مهنته أو 

                                  

 حول أركان جریمة القتل الخطأ أنظر:131
  201ص،۱۹۸۸شرح قانون العقوبات القسم الخاص. الطبعة الثانیة. مكتبة القانونیة بغداد،الدرة، ماھر، 

   1960لسنة  16الكویتي رقم  ئيقانون الجزاال132
 

دار الثقافة  األفراد،على الجرائم الواقعة  -القسم الخاص  -الوسیط في شرح قانون الجزاء العماني  ،عبید، مزھر133
 .2014عمان،للنشر،

الذي فرق بین جریمة القتل العمد وجریمة القتل غیر العمد 2004قانون العقوبات األرجنتیني الصادر في سنة 134
  84إلى  79في المواد من 
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ممارس الذي یرتكب خطأ ینتج عنه وفاة الو�مكن القول �أّن هذه العقو�ة قابلة لالنط�اق على 

 المر�ض، وذلك أذا أخل الممارس �ما تفرضه عل�ه مهنة الطب.

 )237(الخطأ بنص مشا�ه للنص السابق في إطار المادة  أفرد القتلأما المشرع المصري، فقد   

 العقو�ات.من قانون 

رة أن التشر�عات المحل�ة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة تفرق بین جر�مة القتل �التهور وتجدر االشا

وجر�مة القتل �اإلهمال من ناح�ة التعر�ف، وخاصًة من ناح�ة العقو�ة المخصصة لهذین 

عكس القانون القطري والذي شأنه شأن التشر�عات العر��ة والالتین�ة �جمع بین هذین  135النوعین

حت نوع واحد �سمى جر�مة القتل غیر العمد، و�خصص لهذه الجر�مة عقو�ة واحدة وهي النوعین ت

 .136سنوات سجن و�الغرامة التي ال تز�د على عشرة آالف ر�ال 3

 الناشئ عن الطب البدیل: العقوبة المستوجبة لجریمة اإلیذاء الخطأ :الفقرة الثانیة

من  312 ساس �السالمة الجسد�ة �المادةعرض المشرع القطري أحكام اإلیذاء أو ما سماه �الم

و�الغرامة  ستة أشهر،�الح�س مدة ال تجاوز  بُ�عاق“أنه: قانون العقو�ات القطري الذي نص على 

التي ال تز�د على ألف ر�ال، أو �إحدى هاتین العقو�تین، �ل من تسبب �خطئه في المساس �سالمة 

أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانین أو  ،رعونتهأو  ،إهماله شخص، �أن �ان ذلك ناشئًا عن

                                  
135J. Stuntz Paul H. Robinson, A Brief History of Distinctions in Criminal Culpability, 31 Hastings L.J. 
(1979-1980)   815 , 816. See also: United States v. Cordoba - Hincapie 825 F. Supp. 485 (E.D.N.Y. 
1993. 

 
جریمة القتل غیر العمد في النظامین الالتیني و األنجلوسكسوني : قانون العقوبات القطري الشمري، خالد، ظر: أن136

العدد التسلسلي  2ة السنة الثامنة العدد . مجلة القانون الكویتیة العالمی نموذجا و قانون العقوبات النموذجي األمریكي
  647ص  2020 30
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والغرامة التي ال تز�د على خمسة آالف ر�ال،  سنة،وتكون العقو�ة الح�س مدة ال تجاوز اللوائح. 

 ".أو إحدى هاتین العقو�تین، إذا نشأ عن الجر�مة عاهة مستد�مة

 المذ�ورة إذاقو�ة الجاني �عاقب �ضعف الع �جعل 313المادة  تشدید فيثم أضاف القانون ظرف 

 حرفته.وقعت الجر�مة نت�جة إخالل الجاني �ما تفرضه عل�ه أصول مهنته أو وظ�فته أو 

الذي �مس �سالمة المر�ض نت�جة اخالله  المعالجو�بدو أّن ظرف التشدید المذ�ور قد یتسّلط على 

 �ما تفرضه أصول مهنته.

ي تقدیر العقو�ة المستوج�ة في   المادة اختالف ف االتجاه معوقد ذهب القانون العراقي في نفس 

جعل العقو�ة ال تز�د عن ستة أشهر سجن لكل من أحدث �خطئه  العقو�ات �أن) من قانون 416(

الى  وتشدیدها لتصلأذى أو مرضًا �آخر �أن �ان ذلك ناشئًا إهمال أو رعونة أو عدم انت�اه   

ة إخالل الجاني إخالال جس�ماً �ما تفرضه سنتین إذا نشأ عن الجر�مة عاهة مستد�مة أو وقعت نت�ج

 عل�ه أصول وظ�فته أو مهنته أو حرفته. 

عقو�ة اإلیذاء الخطأ في  لتوحید اتجهومن خالل استقراء النص السابق، فإن المشرع العراقي قد 

ظروف المتعلقة �جسامة ال بین ، وساوى سنتینصورته المشددة وجعلها الح�س مدة ال تز�د عن 

 عاهة المستد�مة.  وقوع في حال أضاف ظرفًا آخر وهو ر، �ماامة الضر الخطأ أو جس

 الفرع الثاني

 عمد�ة الناشئة عن الطب البدیلالالعقو�ات المستوج�ة للجرائم 

تتعلق هذه العقو�ات �عقو�ة ممارسة مهنة الطب البدیل بدون رخصة في مقام أّول و�عقو�ة ممارسة 

وعقو�ة القتل العمد في مقام ثالث ثّم اإلیذاء العمد  مهنة الصیدلة بدون رخصة في مقام ثان

 فاإلجهاض.
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 :رخصةالفقرة األولى: عقوبة ممارسة مھنة الطب البدیل بدون 

أسهمت العدید من العوامل في اتساع رقعة الممارسة غیر المشروعة لمهنة الطب البدیل، ومنها 

ف الطب الحدیث، أو الخشـیـة مـن إجراء الظروف الماد�ة المترد�ة لكثیـر مـن النـاس وغالء تكال�

العمل�ات الجراح�ة أو الخـوف مـن آثـار األعراض الجانب�ة لألدو�ة الك�م�ائ�ة أو الوقوع تحت تأثیر 

اإل�مان �معتقد معین وما شاكل ذلك. وتكمن الحكمة من تجر�م المزاولة غیر المشروعة لمهنة 

ة الناس وصون أجسادهم من عبث الدخالء الطب أو الصیدلة �شكل عام في الحفاظ على صح

 على مهنة الطب �شكل العام ومهنة الطب البدیل �شكل خاّص.

وت�عا لذلك، فإّن مجرد ممارسة مهنة الطب أو الصیدلة بدون ترخ�ص في حد ذاته �عد جر�مة    

ن الجزائي الجنائ�ة  حتى ولو لم ینشأ عنها أذ�ة و ضرر للمر�ض  ألن القانو  عل�ه المسؤول�ةوتقوم 

ال یتدخل فقط لمعاق�ة من أحدث ضرر لغیره فقط بل نجده حاضرا حتى في صور الخطر الذي 

قد یهدد سالمة االنسان وهو ما �عّبر عنه في الفقه �الجرائم الشكلّ�ة وهي الجرائم التي ال �شترط 

بدون  طذلك النشافالمشرع �قر عقو�ات لممارسة 137ف�ه أن �كون هنالك متضّرر أو مجني عل�ه.

الظن أنها ستقع أثناء ممارسة غیر المختص  وأضرار �غلبترخ�ص ألنه یر�د الوقا�ة من أفعال 

 له �مهنة الطب البدیل. وغیر المرخص

وجود الترخ�ص إذا هو المع�ار الجوهري في تكی�ف الجرائم الناشئة عن ممارسة الطب البدیل إن 

في شأن مزاولة  1983لسنة  2نون رقم قا 21 نصت المادةوقد  عمد�ة.لتكون عمد�ة أو غیر 

عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد �قضي  عم“أنه:  األسنان علىمهنتي الطب ال�شري وطب وجراحة 

                                  

محاضرات في القانون الجزائي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، السنة الثانیة إجازة سعید، محمد، 137
 .12، ص.2018-2017أساسیة في القانون الخاص، 
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مدة ال تتجاوز ثالث سنوات و�غرامة ال تجاوز عشرة آالف ر�ال بها قانون آخر، �عاقب �الح�س 

 :أو �إحدى هاتین العقو�تین

  .ترخ�ص كل من زاول مهنة الطب بدون  -1 

�ل من قدم ب�انات غیر صح�حة أو لجأ إلى طرق غیر مشروعة وترتب علیها منحه ترخ�صًا  - 2

 .�مزاولة مهنة الطب بدون وجه حق

أو الفتات أو لوحات أو أ�ة  ،نشراتشخص غیر مرخص له �مزاولة مهنة الطب �ستعمل  �ل -3

االعتقاد �أن لها الحق في مزاولة  وسیلة أخرى من وسائل اإلعالن أو النشر ل�حمل الجمهور على

 مهنة الطب،

و�ذلك �ل من ینتحل لنفسه لقب أو صفة طبیب أو غیر ذلك مما �طلق عادة على األشخاص  

  .المرخص لهم �مزاولة مهنة الطب

�ل شخص غیر مرخص له �مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آالت أو عدد طب�ة مما �ستعملها  -4

لم یثبت أن وجودها لد�ه �ان �سبب مشروع غیر مزاولة مهنة  ة. ماعاداألط�اء في ع�اداتهم 

 .الطب"

األفعال المرت�طة �ممارسة الطب بدون  والغرامة لكلو�ذلك، نالحظ أن المشرع أقر عقو�ة السجن 

عموم الناس �أنه مخوٌل له قانونًا ممارسة هذه المهنة  أو إیهامرخصة من انتحال لصفة الطبیب 

 قانون�ة.لحصول على ترخ�ص �صورة غیر أو التحیل قصد ا

و�ضافة إلى ذلك، أقّر المشّرع نفس العقو�ة على من �كون حائزا آلالت طب�ة إذا لم یثبت سبب 

 وجودها �اعت�ارها قر�نة على ممارسته للطب بدون ترخ�ص.
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و�شكل من التفر�د التشر�عي، نص المشرع القطري على ظرف تشدید خاص بهذه الجر�مة وهو 

 .138مثل في حالة العود التي توجب على المحكمة أن تحكم �العقو�تین معاً المت

الغرامة بل أقر �عض التدابیر  وعقو�ةولم �كتِف المشرع �التنص�ص على عقو�ة السجن 

و المتمثلة في ضرورة الحكم �غلق المكان الذي وقعت ف�ه المخالفة ومصادرة ما   139االحتراز�ة

والوقا�ة و�ذلك، یهدف المشرع إلى الحلول   لالفتات واللوحات.بها من مهمات وآالت فضال عن ا

 المستقبل.  المجرمة فيبدون رخصة الى هذه الممارسة  المعالج من عودة

�اإلضافة "نجد أنها أوجبت على المحكمة  2004من قانون العقو�ات لسنة  71و�الرجوع إلى المادة 

اإلغالق، أن تأمر �إغالق المكان أو المحل إلى الحاالت الخاصة التي ینص فیها القانون على 

 "الذي �مارس ف�ه العمل، وذلك في صورة ما إذا حكمت �الحرمان من مزاولة المهنة   وفقاً  للمادة

 .من نفس القانون و�كون اإلغالق لنفس مدة الحرمان من المزاولة 68140

                                  

 
األسنان الفقرة قبل في شأن مزاولة مھنتي الطب البشري وطب وجراحة  1983لسنة  2رقم قانون  21لمادة ا138

 األخیرة.
ات التي ترمي لمعالجة خطورة اجرامیة في الفاعل وتوقي عودتھ الى حترازیة تلك الجزاءیقصد بالتدبیر اال139

 االجرام في المستقبل. 
قانون العقوبات القطري القسم العام  شرح زغلول سعدشیر بوغنام محمد غنامأنظر  حول التدبیر االحترازیة أنظر:

 ما و 341ص  2019الطبعة الثانیة  ، كلیة القانونجامعة قطر ––القانون  الجزاء كلیةنظریة  –نظریة الجریمة 
 بعده 

 .2004من قانون العقوبات لسنة  68المادة 140
ویتطلب لمزاولتھا الحصول على ترخیص كل حكم بعقوبة جنایة ضد شخص یزاول مھنة حرة ینظمھا القانون "

بذلك، من أجل جریمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال ھذه المھنة أو بسببھا وتضمنت إخالالً بالواجبات التي یفرضھا 
القانون أو تفرضھا أصول المھنة المتعارف علیھا، فإنھ یجوز للقاضي أن یحكم بحرمان المحكوم علیھ من مزاولة 

 .تجاوز عشر سنواتھذه المھنة مدة ال 
فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن یحكم بحرمان المحكوم علیھ من مزاولة 

 ."اھالمھنة مدة مماثلة لمدة الحبس المحكوم ب
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نة الطب �السجن شهرا و�خط�ة أما في القانون التونسي، فتعاقب جرائم الممارسة غیر القانون�ة لمه

دینار أو �إحدى هاتین العقو�تین فقط وعند العود �كون العقاب  5000إلى  2000مال�ة من 

دینار. و�مكن �اإلضافة إلى ذلك  15000إلى  5000شهرا و�خط�ة من  18إلى  12�السجن من 

 حجز األدوات التي سمحت �الممارسة غیر الشرع�ة لمهنة الطب 

فة د�تور في الطب، فإّنها تستوجب تطبیق العقو�ات المنصوص علیها �الفصل أما انتحال ص

و�تخذ دینار  240 وخط�ة قدرهافي عامین سجن  التونس�ة والمتمثلةمن المجلة الجنائ�ة  159

أشكاال متعددة �ل�اس ما یل�سه عادة األط�اء أو حمل ما �حملونه من أوسمة أو إشارات  االنتحال

ام العموم أو من ینسب نفسه لسلك األط�اء مشافهة أمام العموم أ�ضا أو تدل على مهنتهم أم

 �الوثائق الرسم�ة.

على أنه: ال �جوز  141من قانون ممارسة مهنة الطب 3أما القانون العراقي، فقد نصت المادة  

ممارسة الطب أو أي " فروع " �ان من فروعه في العراق سواء �ان ذلك �أجرة أو بدونها إال 

 11ص المأذونین �موجب هذا القانون. وتنطبق العقو�ة الواردة في الفقرة األولى من المادة لألشخا

�ل شخص �مارس الطب أو أي نوع من فروعه أو �حاول ممارسة ذلك أو  القانون علىمن نفس 

ینتحل أي تسم�ة أو لقب أو عالمة �انت تدل على أنه مرخص له ممارسة الطب أو أي نوع �ان 

 .القانون غیر سابق تسجیل أو ترخ�ص �موجب نص هذا  من فروعه من

 من 10أما المشرع المصري، فقد أشار إلى عقو�ة الممارس للطب بدون ترخ�ص   في المادة 

.  فقد نّصت هذه الماّدة على أّنه: " �عاقب �الح�س مدة ال 142قانون مزاولة مهنة الطب المصري 

                                  

 ۱۹۲٥ لسنة 503العراقي رقم  في قانون ممارسة مھنة الطب141
   1954لسنة  )154المصري رقم  األولى من قانون مزاولة مھنة الطب142
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ه أو �إحدى هاتین العقو�تین �ل من زاول مهنة تتجاوز سنتین و�غرامة ال تز�د على مائتي جنیـ

 الطب على وجه �خالف أحكام هذا القانون". 

وتأس�سا على ما سبق ذ�ره، نالحظ أن المشرع القطري �ان األكثر تشددا في العقو�ة في صورة 

على  عكس المشرع العراقي  الذي لم ینص  التونسي والعود وذلك على غرار المشرع المصري و 

 143ك أصال.على ذل

 

 الفقرة الثانیة: عقوبة ممارسة مھنة الصیدلة البدیلة بدون رخصة:

هما وجهان لعملة واحدة، فهما شر�كان في إطار العالقة الثالث�ة  ومهنة الطبإن مهنة الصیدلة 

 .والصیدلي والطبیبالتي تجمع المر�ض 

أهم�ة العقاب لممارس في نفس  ترخ�ص هيالصیدلة بدون  ممارسة مهنةو�التالي، فإّن معاق�ة 

عال المعاقب عنها  و فالطب البدیل  و الدلیل أن المشرع استعمل نفس ص�اغة المادة و نفس اال

 .144نفس العقو�ة

من قانون  53 نصت المادة خاص حیثفي قانون  القانون قطر نجدهاوعقو�ة هذه الجر�مة في 

وشر�ات األدو�ة أّنه: "مع عدم  بتنظ�م مهن الصیدلة والوسطاء وو�الء مصانع 1983لسنة  3رقم 

سنوات و�غرامة  3اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد ینص علیها قانون آخر، �عاقب �الح�س مدة ال تز�د عن 

                                  

مقارنة مرجع سابق. ص الناشئة عن استخدام الطب البدیل دراسة  الجنائیةالمسؤولیةالحمدانیمد حمد حسني ح143
162 

 في شأن مزاولة مھنتي الطب البشري وطب وجراحة األسنان 1983لسنة  2قانون رقم  21لمادة اقارن بین 144
 الصیدلة والوسطاء ووكالء مصانع وشركات األدویة بتنظیم مھن 1983لسنة  3قانون رقم من  53 والمادة
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ال تجاوز عشرة آالف ر�ال قطري، أو �إحدى هاتین العقو�تین �ل من زاول مهنة الصیدلة بدون 

 .ترخ�ص"

من قانون  214لمهنة الصیدلة حسب المادة  وقد حدد القانون الجزائري الممارسة غیر الشرع�ة 

 حما�ة الصحة وترقیتها الجزائري.

أما المشرع المصري، فقد بّین أحكام الممارسة غیر المشروعة لمهنة الصیدلة في قانون مزاولة    

، إذ أشار إلى صور هذه الممارسة في الفقرة الثان�ة من المادة 1955 لسنة 127مهنة الصیدلة رقم 

 وخاصة منهاهذا القانون إلى جزاء المخالف لشروط الممارسة  من 78المادة في  نه وأشاراألولى م

" �عاقب �الح�س مدة ال تتجاوز سنتین و�غرامة ال تز�د على  أنه:الحصول على ونص فیها على 

 مائتي جن�ه أو �إحـدى هاتین العقو�تین �ل من زاول مهنة الصیدلة بدون ترخ�ص "

سنوات لتشر�ع القطري أقر عقو�ة أشد المتمثلة في عقو�ة ال تتجاوز الثالث و�ذلك، نالحظ أن ا 

 فقط.نظیره المصري الذي حدد سقفها ب سنتین  من

 الفقرة الثالثة: عقوبة القتل العمد الناشئ عن الطب البدیل:

 القطري من قانون العقو�ات  300صلب المادة  العمد االعدام عقو�ة القتل المشرع القطري منجعل 

�إعطاء  الممارسولعل الصورة األهم هي القتل �مادة سامة فلو قام  العقو�ة األصل�ة األشد. وهي

ال �حمل  و�ان الممارسالمر�ض دواء متمثل في أعشاب أو مواد ��م�ائ�ة سامة نتج عنها الوفاة 

وته   الى تسممه   وم والتي تؤديالعقاقیر  المر�ض �عضإعطاء  إذا تعمد هذا االخیر ترخ�صا أو

المستوج�ة في شأنه هي اإلعدام   حیث نص    و�انت العقو�ةقامت في شأنه جر�مة القتل العمد 

نائي القطري أنه: "�عاقب �اإلعدام، �ل من قتل نفسًا عمدًا في القانون الج من 300من المادة
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عقو�ة اإلعدام، وُتستبدل �إذا وقع القتل �استعمال مادة سامة أو متفجرة.  - 2إحدى الحاالت التال�ة:

 ".عقو�ة الح�س مدة ال تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو َقبل الد�ة

منها و وعقو�ة االعدام المستوج�ة لجر�مة القتل العمد نجد لها أثرا �بیرا في التشر�عات العر��ة 

�اإلعدام  بق�عا“أنه: من المجلة الجزائ�ة التونس�ة على  201القانون التونسي الذي نص في الفصل 

 القصد قتل نفس �أي وسیلة �انت" سا�ق�هكل من یرتكب عمدا مع 

من قانون العقو�ات  230و�ذلك الشأن �النس�ة للمشرع المصري الذي نص صلب المادة 

أنه: " �ل من قتل نفسًا عمدا مع سبق اإلصرار على ذلك أو الترصد �عاقب �اإلعدام  145المصري 

 .146للقتل العمد دون سا�ق�ة القصدجعل الح�س المؤ�د �عقو�ة  و“ 

 البدیل:اإلیذاء العمد الناشئ عن الطب  الرابعة: عقوبةالفقرة 

 من 306والمادة  307 المادةنص المشرع القطري على عقو�ة المساس �سالمة الشخص صلب 

س�ع سنوات، لكل من أحدث �غیره  تتجاوز لمدة ال ح�سالجعلها  �أن 2004قانون العقو�ات لسنة 

ل مدة ال تجاوز سنتین، و�الغرامة التي ال تز�د على عشرة آالف  الح�سو  عاهة مستد�مة، عمداً 

ر�ال، أو �إحدى هاتین العقو�تین، في صورة االعتداء عمدًا على سالمة جسم غیره �أي وسیلة، 

 .وأفضى االعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخص�ة مدة تز�د على عشر�ن یوماً 

عجز رة إعطاء أدو�ة أو مستحضرات غیر قاتلة عمدا و نشأ عنها مرض أو �ما خصص صو   

،  )307(�إحدى العقو�ات المنصوص علیها في المواد �عاقب“أنه: التي نصت على  310 �المادة

الجر�مة، �ل من أعطى غیره عمدًا من هذا القانون، �حسب جسامة ما نشأ عن )309 (، )308(

                                  

 1937لسنة  58رقم  المصري قانون العقوبات145
قتل نفسا عمداً من غیر سبق إصرار وال ترصد یعاقب بالسجن نم“من قانون العقوبات المصري:  234المادة 146

 "المؤبد أو المشدد

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=900&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=901&LawID=26&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=902&LawID=26&language=ar
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" .أدو�ة أو مستحضرات أو أي مادة غیر قاتلة، فنشأ عنها مرض أو عجز عن أعماله الشخص�ة

الذي �صف دواء أو   مستحضرات لمر�ضه و�ان  المعالجو�مكن القول �أّن هذه مواد تنطبق على 

 فعله �ستجیب للمقومات المذ�ورة في المواد السابق عرضها.

 البدیل:الناشئ عن الطب  147الخامسة: عقوبة االجھاض الفقرة

هو اخراج الجنین عمدًا من رحم األم   الطب�عي واإلجهاض هو إنهاء حالة الحمل قبل موعد الوالدة 

, و�مكن أن یرتكب هذه 148قبل موعد  الوالدة الطب�عي  أو �قصد �ه �ذلك  قتله عمدًا في الرحم 

 یر رضاها .برضى األم أو  �غ المعالجالجر�مة 

�الح�س مدة ال  قانون العقو�اتمن  316   وقد حدد المشرع القطري عقو�ة االجهاض في المادة

تجاوز س�ع سنوات، لكل من أجهض عمدًا امرأة حبلى، �إعطائها أدو�ة، أو �استعمال وسائل مؤد�ة 

 .إلى ذلك

�ان من قام �اإلجهاض  ثم أضاف المشرع ظرف تشدید إذا وقعت الجر�مة �غیر رضا المرأة، أو إذا

طبی�ًا، أو جّراحًا، أو صیدل�ًا، أو قابلة، أو من العاملین �إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو 

 مدة ال تجاوز عشر سنوات هي الح�سالمستوج�ة  لتص�ح العقو�ة الصیدلة

من المجلة الجزائ�ة  214عقو�ة هذه الجر�مة في الفصل  فقد حددالتونسي،  أما القانون 

على أن :"كل من تولى أو حاول أن یتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل  الذي نص149التونس�ة

                                  

 :حول االجھاض أنظر147
 .۱۹۹٤القاھرة ،  العربیة،دار النھضة  والطب، اإلجھاض بین الشرع والقانون ،عطوى،ختمیھ

 .491ص 1972 دار النھضة العربیة القاھرة قسم خاصشرح قانون العقوبات ، ، فوزیھرعبد الستا148
 

 1913 جولیة 9لتونسیة الصادرة في یوم المجلة الجزائیة ا149
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بواسطة أطعمة أو مشرو�ات أو أدو�ة أو  أ�ة وسیلة أخرى سواء �ان ذلك برضى الحامل أو بدونه 

 �عاقب �خمسة أعوام سجنا و�خط�ة قدرها عشرة  آالف دینار أو �إحدى العقو�تین."

اإلجهاض الجنائي في صورة حصوله برضاء  وعقو�ة جر�مةي، فقد تناول أحكام أما المشرع العراق 

نصت على  العراقي التيمن قانون العقو�ات  )٤١٧(الفقرات الثالث األولى من المادة  األم فـي

ال تز�د على سنة و�غرامة ال تز�د على مائة دینار أو �إحدى هاتین  مدة�عاقب �الح�س  أنه:

 برضاها. األم عمداً أجهض  العقو�تین من

 ح�سالعقو�تها الذي جعل من  418خصص له المادة  األم فقدالجنائي دون رضاء  وأما اإلجهاض

 رضاها.مدة ال تز�د عن عشر سنین من أجهض عمدًا امرأة دون 

قانون  من 261وتصدى المشرع المصري ألحكام اإلجهاض الناتج عن تعاطي أدو�ة في المادة 

أو قابلة �حكم  ،صیدل�اً أو  ،جراحاً أو  ،طبی�اً ظرف التشدید أذا �ان المسقط نفس  العقو�ات وأضاف

و�التالي، نالحظ أّن أغلب التشر�عات العر��ة قد أضافت   ظرفًا مشددًا  المشدد.عل�ه �السجن 

 150لمرتكب االجهاض إذا �ان طبی�ًا أو صیدل�ًا.

ت�طة �الطب البدیل أن المشرع القطري وتجدر االشارة في نها�ة العقو�ات المستوج�ة للجرائم المر 

 29للشروع على معنى المادة  الجرائم والعقو�ات المستوج�ةنص على عقو�ات الشروع في تنفیذ 

الح�س المؤ�د، إذا �انت العقو�ة المقررة للجر�مة اإلعدام، الح�س لمدة ال من قانون العقو�ات هي 

 نت العقو�ة المقررة للجر�مة الح�س المؤ�دتجاوز خمس عشرة سنة وال تقل عن خمس سنوات إذا �ا

                                  

 .475، ص 1990الكویت  ،ع الرسالة، مطابمعمقة في الفقھ الجنائي المقارن دراسات، عبد الوھاب حومـد150
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الح�س لمدة ال تجاوز نصف الحد األقصى المقرر للجر�مة التامة، إذا �انت العقو�ة المقررة و 

  .للجر�مة هي الح�س

كما جعل المشرع من العقو�ات الفرع�ة المقررة للجر�مة التامة تسري على الشروع فیها في المادة 

 من نفس القانون. 31

في خصوص المشار�ة، فقد اعتمد المشرع مبدأ استعارة العقو�ة �أن جعل العقو�ة المستوج�ة أما 

من قانون العقو�ات  40نصت المادة  األصلي حیثللمشار�ة هي نفسها العقو�ة المستوج�ة للفاعل 

 ذلك.اشترك في جر�مة عوقب �عقو�تها، ما لم ینص القانون على خالف  أن منالقطري 

 المطلب الثاني

 :151العقو�ة في تسل�ط  دور القاضي

الناشئة عن الطب البدیل �النظر الى ما تتمیز �ه  في الجرائمتبرز أهم�ة دراسة العقو�ة المسلطة 

هذه الجرائم من �عض الخصوص�ات ذلك أنها في الغالب جرائم غیر مقصودة وتدّخل المعالج فیها 

 الجاني.�ه �كون �غا�ة العالج وهو ما قد �كون ظرف تخف�ف ینتفع 

العقو�ة �ما یتناسب مع  �السلطة التقدیر�ة للقاضي في تقر�روت�عا لذلك، من المحّتم االستعانة 

شخص�ة المعالج وظروف ارتكاب الجر�مة. ففي ظل غ�اب نصوص تجر�م�ة م�اشرة خاصة �جرائم 

                                  

والتي ساھمت   "Saleilles  "النظریات المنادیة بضرورة تفرید العقوبة والتي من أھم روادھا الفقیھبروز مع 151
فبدأ تفرید العقوبة حتى في مستوى تنفیذ  وقع أقرار حصول تطور في المنظومة العقابیة الجزائیة  فيبدورھا 

ا بإحداث خطة قاضي تطبیق العقوبات لقد مكن ھذا التطور الكبیر من في فرنس 1958العقوبة تجسم خالل سنة 
إدخال مبدأ ضرورة معالجة المجرمین وإصالحھم من خالل المحاكمة الجزائیة من ناحیة ومن إقرار مبدأ تفرید 

المنادین  االجتماعيالعقوبة في شكلھا المعاصر وذلك تحت تأثیر النظریات الحدیثة ألنصار مدرسة الدفاع 
 .بضرورة ایالء عنایة أكبر لإلصالح والعالج عوض الردع واالنتقام
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یر�ة في تفر�د الطب البدیل، �مكن االنطالق من القواعد القانون�ة التي مكنت القاضي من سلطة تقد

 . 152العقو�ة

فالتفر�د یتصل �التطبیق الم�اشر لعقو�ة فرضها المشرع �صورة مجردة، شأنها في ذلك شأن القواعد  

القانون�ة جم�عها، �اعت�ار أن إنزالها بنصها الجامد المجرد على الجر�مة الواقع�ة �ستحیل معه 

ي القاعدة القانون�ة شكلها النهائي ذي �عطمالءمتها لكل أحوالها ومال�ساتها، فالقاضي هو ال

 واقعها.ف�خرجها من قوالبها الصماء، و�جعل من الجزاء �عا�ش الجر�مة ومرتكبها، وال ینفصل عن 

وتتفق نصوص القانون �شأن الظروف  المساواة.فإن التفر�د القضائي یتفق مع مبدأ  ثم،ومن 

فإن إنكار سلطة القاضي  لهذائل التفر�د. المخففة أو المشددة مع مبدأ المساواة، وتعد من أهم وسا

 . 153في تقدیر الظروف المخففة ینطوي على إنكار لمبدأ المساواة 

العقو�ة المناس�ة یتمتع القـاضي أوال �حر�ة الحكم �عقو�ة تنحصر بین حدیها األقصى  ولتحدید

حكمة التمییز عل�ه مادام واألدنى الذین یبینهما القانون �النس�ة لكل جر�مة وهذا االجتهاد ال رقا�ة لم

 .154أن محكمة الموضوع قد سلطت العقو�ة بین حدیها األقصى واألدنى

                                  

التشریعي ھو في مقام التجریم والعقاب عندما تحتمھ  التشریعي فلتناسبالتناسب یختلف التناسب القضائي عن  152
ضائي فھو أما التناسب الق الجاني.إذ یتعین أن یكون متناسبا مع الفعل الضار الذي یقع من  االجتماعیة،الضرورة 

فھذا التناسب یكون داخل إطار التناسب التشریعي وتكون  الجاني،في مقـام إعمال القاضي لنصوص العقاب على 
مما  الجاني،ممارسة القاضي لسلطتـھ التـقـدیریة بداخل ھذا اإلطار فتضع في اعتبارھا عامال آخر ھو شخصیة 

 .والعقابھة التجریم أدى إلى ظھور التفرید القضائي للعقوبة كضمان في مواج
 

 2002 ،  رمص،  دارالشروق،  ھــ ۱٤۲۲القانون الجنائي الدستوري الطبعة الثـانـیـة  ، احمد ، رسرو153
 

 2014لسنة  394 رقم:؛ والطعن 2015/  10/  5جلسة  - 2014لسنة  534 رقم:الطعن  ،جنائيتمییز قطري 154
 2015/  4/  20جلسة  -
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ولكن هذه المرونة في التحدید القانوني للعقو�ة ال تكفي لتمكین القاضي من تفر�د العقاب لجعله 

د في �ل حالة من الحاالت متناس�ا مع ظروف الجر�مة وشخص�ة الجاني. ولتحقیق هذه الغا�ة، نج

 خطورة،القانون �فرض تشدید العقو�ة (الفرع األول) عندما تكون الجر�مة في نظر المشرع أشد 

�جعل  من أنفي ظروف التخف�ف التي تمكن القاضي ي الدراسة ه اإلطارولكن األهم في هذا 

هذه العقو�ة أخف على الجاني أو �سمح بتخف�فها (الفرع الثاني) في الحاالت التي تستدعي هذا 

 خف�ف.الت

 األولالفرع 

 ظروف التشدید في جرائم الطب البدیل

، الظروف المشددةمن قانون العقو�ات القطري على أن القانون هو الذي یبین  94 نصت المادة

هو شخص�ة  إضاف�اً  عـداً القضائي �ُ  في التطبیقوأثرها على العقو�ة المقررة للجر�مة، فتأخذ العقو�ة 

 عل�ه.ال مجرد النص  العقاب،ائ�ة التي یراد تحق�قها من وراء توق�ع یرت�ط �األهداف النه المجرم،

ومن خالل هذه الشخص�ة یتحدد بها المر�ز القانوني للمتهم، �مارس القاضي سلطته التقدیر�ة.  

مر�ز المتهم شخص�ة العقو�ة في مرحلة التطبیق القضائي �التفر�د الذي یتحدد في ضوء �وتسمى 

 القاضي. �ستنتجهاته اإلجرام�ة التي وفي ضوء شخصیالقانوني 

وأن  تعم�مها،فضرورة تناسب العقو�ة مبن�ة على أساس أن األصل في العقو�ة هو تفر�دها ال 

عـقـو�ـتـهـم واحدة ال �التالي ال �جوز أن تكون  الظروف المح�طة بهم،المذنبین جم�عهم ال تتوافق 

 .الجر�مة ق�مةالعقو�ة تناسبها مع  من �سقطضرورة �ما الحتى ال �قع جزاء في غیر  تتغیر،

والذي یتطلب عدم توحید المعاملة مع المختلفین في  القانوني و�تفق تفر�د العقو�ة مع مبدأ المساواة 

 القانون�ة.مراكزهم 
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و�تم في ضوء شخصیته اإلجرام�ة التفر�د القضائي �معاملة عقاب�ة وفقا لمعاییر موضوع�ة تحدد   

وجسامة  العوامل؛في ضوء خطورته اإلجرام�ة التي تستدل من  الجاني،شخص�ة المراكز القانون�ة ل

 الشخص�ة.الجر�مة وآثارها وغیرها من العناصر 

 صفة الجاني الذي �كون طبی�ا أو صیدل�ا ظرف تشدیدالقطري قد جعل من  أن المشرعونجد   

لك جر�مة االجهاض و كما سبق ب�انه في �عض الجرائم التي ترت�ط �ممارسة الطب البدیل من ذ

 .155جر�مة ممارسة الطب بدون ترخ�ص  خاص فيكما نص على العود �ظرف تشدید 

 الفرع الثاني

 ظروف التخف�ف في جرائم الطب البدیل

التخف�ف القضائي للعقو�ة هو الذي یؤدي �القاضي إلى النزول �العقو�ة إلى ما هو أقل من حدها 

اس�ا من األس�اب التي تدعو أو تقتضي في نظره اعتماد هذا األدنى وذلك �االعتماد على ما یراه من

 أن حر�ة  التخف�ف إال

أنه: التي نصت على  92المادة القاضي في هذا المجال محدودة وغیر مطلقة وتخضع ألحكام ان 

جاز لها أن رأت المحكمة عند الحكم في جنا�ة أن ظروف الجر�مة أو الجاني تستدعي الرأفة،  اإذ“

 ة المقررة لهذه الجنا�ة على الوجه اآلتي:تخفف العقو�

إذا �انت العقو�ة المقررة للجنا�ة هي اإلعدام، جاز إنزالها إلى الح�س المؤّ�د أو الح�س الذي  -1

 ال تقل مدته عن خمس سنوات.

                                  

 
الفقرة قبل  في شأن مزاولة مھنتي الطب البشري وطب وجراحة األسنان 1983ة لسن 2قانون رقم  21لمادة ا155

 األخیرة.
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كانت العقو�ة المقررة للجنا�ة هي الح�س المؤ�د، جاز إنزالها إلى الح�س الذي ال تقل مدته  -2

 عن ثالث سنوات.

 لذي ال تز�د مدته على عشر�ن سنة،إذا �انت العقو�ة المقررة للجنا�ة هي الح�س ا -3

 جاز إنزالها إلى الح�س الذي ال تقل مدته عن سنة

المحكمة أن ظروف الجر�مة  جنحة ورأتمن نفس القانون عند الحكم في  93 المادة وقد أجازت

تحكم  المستوجب وأنید �الحد األدنى أو الجاني تستدعي الرأفة، أن تخفف العقو�ة �أن ال تتق

 .والغرامةذا �انت العقو�ة المستوج�ة هي الح�س �عقو�ة واحدة أ

و�مكن القول أن المیدان الطب�عي الذي �مكن للقاضي أن �طبق ف�ه ظروف التخف�ف هو      

صورة ارتكاب الجر�مة عن غیر قصد من قبل طبیب أو صیدلي �مارس مهنته �موجب 

 من قانون العقو�ات التي تنفي وجود الجر�مة. 47ن فعله تحت طائلة المادة �ك ولم156ترخ�ص

فلو لم �حترم الفعل شروط المادة المذ�ورة التي وقع تحلیلها في الجزء األول و�ان تسل�ط     

الجزاء الجنائي حتم�ا، �ان للقاضي إعمال ظروف التخف�ف من أجل تحقیق التناسب بین العقو�ة 

 .157مهنة الطب البدیل المسلطة وخصوص�ة

                                  

أجل القیام بعمل إنساني یتصل بإنقاذ حیاة  ممارس الطب البدیل یعتبر من األشخاص التي سخرت نفسھا من أن156
اإلنسانیة الجسیمة یعتدي صاحب ھذه المھمة ن ، ومن ثم ال یتصور أوالنفسیةالجسدیة  وتحقیق سالمتھالمریض 

 بصورة قصدیة.على المریض 
ً الخوض في موضوع المسؤولیة الجزائیة لممارس الطب البدیل وتسلیط عقاب علیھ لیس أمرا إن 157 نظرا أن  ھینا

ولھ نشاط علمي یتحلىبالطابع اإلنساني  -شأنھا في ذلك شأن ممارسة الطب بصفة عامة -ممارسة الطب البدیل 
 وشراح القانون.لذا فقد أثارت ھذه المسؤولیة الكثیر من الجدل لدى الفقھ  نسان وجسمھ.حیاة االمباشر ب مساس



 

91 

�قر أس�اب إ�احة خاصة بها، وعدم تحقق شروط أن فخصوص�ة عمل الطب جعلت من المشرع 

 اال�احة ال �منع من إعمال ظروف التخف�ف �النظر لخصوص�ة المهنة.

و�جد القاضي نفسه بین ضرورة حما�ة هدفین: أولهما هو تحقیق حما�ة المرضى الذین     

أما الهدف الثاني هو ضرورة توفیر  البدیل من خالل تسل�ط العقاب. یتوجهون للعالج �الطب

 مهنتهم.مجال أدنى من الحر�ة الالزمة لألط�اء في ممارسة 

و�تمكن ، التطو�ر �ستط�ع واالطمئنان حتىفعمل الطبیب �ستوجب أن یتم في جو �اف من الثقة 

نسان�ة جمعاء، خاصة �النظر إلالمر�ض و ا نعكس إ�جا�ا علىالعلمي من الرقي، وهو ما ی ال�حث

الى طب�عة عمل الممارس للطب البدیل الذي یتطلب في �عض األح�ان الحقن �مواد طب�ة، او 

أمور �مكن ان تحدث مضاعفات طب�ع�ة أو مضاعفات ناتجة عن خطأ  للبدن وهيإعطاء دواء 

 عن عدم مراعاة أصول العمل الطبي. حاصلطبي 

 ورغم هذهالقسط األوفر من األخطاء الطب�ة.  ولكننا نجد أنه  وتشكل هذه األخطاء غیر العمد�ة

المستوج�ة لألخطاء غیر العمد�ة التي �قترفها الطبیب و الصیدلي  فإن العقو�اتالخصوص�ة 

أي أن هذه النصوص تتعامل تخضع لذات النصوص العامة المط�قة على الجرائم غیر العمد�ة، "

أدنى مراعاة  الموضوع�ة دون جرم ووفق نفس القواعد مع الطبیب تماما �ما تتعامل مع أي م

لینتقل الطبیب من الشخص الذي �شفي الناس الى جاني  �ستحق   158"لخصوص�ة وحساس�ة مهنته

                                  

متى ثبت المحكمة للجناة في مادتي المخالفات والجنح تمنحھمع المالحظ أنھ یوجد في فرنسا إعفاء من العقاب 158
تعكیر صفو النظام العام  لدیھا أن الجاني ھو قابل لإلصالح وأن الضرر الحاصل من الجریمة قد وقع جبره وأن

 .القطريقد وقع تداركھ وھو إجراء فاعل حبذا لو یقع تبنیھ من قبل القانون 
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وتسعى الم المر�ض آالى التخف�ف من  والتي تهدفو�ذلك، تمثل الن�ة السل�مة للمعالج العقاب .

 للعقاب.من أهم االس�اب المخففة  لشفائه تكون 

فهذه الجرائم التي یرتكبها االشخاص الذین �مارسون الطب البدیل بترخ�ص هي جرائم غیر عمد�ة 

 .159ناتجة عن أخطاء غیر مقصودة

، �جب على القاضي أن وتناسبها والفعل المقترفوفي ِخضم السعي إلى ضمان نجاعة العقو�ة 

لى أجسام المرضى وأن �طب�عتها ع البدیل تجرى ذلك أن أعمال الطب  المهنةیراعي خصوص�ات 

أثناء الق�ام بهذه األعمال قد تلحق أضرارا �أجسام المرضى الممارس األخطاء التي قد یرتكبها 

 ونت�جة لكثرة هذه األعمال فإن األخطاء المترت�ة عنها هي األكثر من بین مختلف األخطاء الطب�ة.  

الخطأ الطبي الناشئ عن ممارسة  �عةتتعلق �طبالعقو�ة الخصوص�ة الثان�ة المؤثرة على تقدیر  أّما

ال �مكن لغیر المختصین تحدیده   160فني وتقنياألعمال الطب�ة الفن�ة فهو في هذه الحالة خطا 

�ستوجب درا�ة علم�ة �مجال الطب البدیل لتقدیر العقو�ة �صفة متناسقة و متناس�ة مع الفعل الذي 

 اقترفه ممارس الطب البدیل .

بل أص�ح  ،القضاةعد أمرا آل�ا روتین�ا �ما �ان سا�قا و�ما هو مستقر لدى فتقدیر العقو�ة لم �   

و�ات فن�ا وعلم�ا ومفیدا ب�عض العناصر األساس�ة التي �غ�ابها �ص�ح أي تقدیر العقاب مجان�ا 

                                  

 ةمسؤولیإذا ارتكب الفعل تحت تأثیر غلط في الوقائع، تحددت من قانون العقوبات أنھ  36 قد نصت المادة159
أو تخففھا، بشرط أن یكون  ھمسؤولیتي الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودھا، إذا كان من شأنھا أن تنف

 اعتقاده قائماً على أسباب معقولة
 

 یراجع160
ومحاولة التخفیف منھا.  صعوبة االثبات في المسؤولیة المدنیة الطبیة بین خصوصیة العمل الطبي عبید،فتحیھ،

 2021الجزائر   سنة  03العدد  07ت القانون المجلد مجلة صو
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بل إلى عدة عوامل  ،الشخص�ةللمنطق والذوق والصواب إلى حسنه ووجدانه وقناعته ومقار�ته 

خذ �عین االعت�ار لوجهات نظر الخبراء المختصین األمر الذي �جعل للجانب على األ تجعله مجبرا

 العقو�ة. في تقدیر فعاالً العلمي دورا 

و�ب�عها للمرضى  ومواد ��م�ائ�ةأدو�ة  و�قوم �خلطمهنة الصیدلة الذي یب�ع االعشاب  ممارسإن 

قق من الفعل الذي قام �ه و�ؤدي هذا الدواء الى الحاق الضرر �المرضى �ستوجب درا�ة �بیرة للتح

ممارس مهنة الطب البدیل وهل �عتبر الخطأ �سیرا �حیث ل�س له تأثیر �بیر على المر�ض أو هو 

لمعالج العادي لال �مكن  خطا جس�ماأنه  المهنة أومن أخطاء التي �قع فیها اي ممارس لتلك 

 ارتكا�ه.

أهل  تستوجب إدخالل �مهنة علم�ة المرت�طة �الطب البدی والخصوص�اتالمسائل التقن�ة  تلككل 

الفعل �ي یتمكن القاضي من تقدیر العقو�ة الجنائ�ة �ما یتناسب مع  وتحلیلفي معاینة  161الخبرة

�إصدار  2004) لسنة 23رقم ( في القانون وقد نظم المشرع القطري اجراء الخبرة  ذلك الفعل.

إذا اقتضى التحقیق االستعانة �خبیر، " أنه: منه 95المادة حیث نصت ،  قانون اإلجراءات الجنائ�ة

وجب على عضو الن�ا�ة العامة أن �صدر أمرًا بند�ه �حدد ف�ه المهمة التي �كلف بها، و�جب أن 

�حلف الخبیر �مینًا، أمام عضو الن�ا�ة العامة، �أن یؤدي مهمته �األمانة والصدق، وذلك ما لم 

صنف المشرع األخطاء الجزائ�ة حسب جسامتها ولم � ، �كن قد أدى ال�مین عند تعیینه في وظ�فته"

طبیب إال عندما للرأى أن الخطأ الطبي الفني ال یثیر المسؤول�ة الجزائ�ة  :بین عام وانقسم الفقهاء

 الطبیب نظراً أن �ل خطأ مهما �انت جسامته یثیر مساءلة یرى  ، و�ین رأي متشدد:جس�ما�كون 

                                  

 یراجع: 161
 02العدد  10الخبرة في أثبات الخطأ الطبي. مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة. المجلد دور شكشوك ،مفیدة، 

 .2019سبتمبر ، الجزائر 775- 764ص
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والخطأ الطبي الفني ال �جب أن یثیر  عامة. الطب �صفةو المال�ة على مستقبل األط�اء  النعكاساته

من أي  وال �قعصول المهن�ة األتم عن جهل فاحش �و إال إذا �ان جس�ما  جنائ�ایب بمساءلة الط

خر وجد في نفس الظروف التي وجد ف�ه الطبیب المسؤول. والخطأ الجس�م هو الذي تكون اطبیب 

�ما  و�ن العبرة وتحدید نسبتهق�اس أهم�ة الضرر  وأنه �مكنعلى المر�ض خاصة  جس�مةأثاره 

 ألحقه الخطأ من ضرر للمر�ض.

 الخاتمة

شر�حة �بیرة داخل المجتمع  اهتمامو�لقى  منه،الطب البدیل أص�ح الیوم واقعًا ملموسًا ال مناص 

ي تقد�م كما أن دائرته آخذة في التوسع یومًا تلو اآلخر، وقد �ان وال زال یلعب دورًا �الغ األهم�ة ف

یرمي إلیها والتي  التيوتعزى أهمیته من الغا�ة  الجسد�ة،الخدمات الصح�ة ومصدراً حاضراً للرعا�ة 

 الجسد،التي بدورها من أساس�ات الح�اة ودائمة الحضور الستمرار  واالستشفاءتتبلور في العالج 

 النبیلة.الطب البدیل جاء ملب�ًا لهذه الغا�ة 

تسهر على الحفاظ علیها  التي التشر�عات�مة عل�ا حاضرة في أذهان �ل إن مبدأ الحرمة الجسد�ة ق

تطرأ على المبدأ تب�ح  استثناءات، على أن جسد اإلنسان لز�ادة تأكید حرمته  فقد �ان البد من 

هذا الجسد وقد �ان الطب البدیل هو أحد  استمرارالتدخل في �عض األح�ان �ما من شأنه ضمان 

یتاح للمعالج �الطب البدیل إجراء التطبیب والعالج ، على أن الطب البدیل  �حیث االستثناءاتهذه 

كغیره من المهن �عتر�ه هامش من األخطاء واألفعال التي قد ینجم عنها مخاطر جمة تستهدف 

بدورها جسد اإلنسان تارة أو الصحة العامة داخل المجتمع تارة أخرى ، ولذا فقد جاءت هذه الدراسة 

 �ة في جانبها الجنائي الناشئة عن الطب البدیل : لتوضح المسؤول

فكان الفصل التمهیدي للحدیث أوًال تعر�ف الطب البدیل مع إبراز خصوصیته مقارنة �غیره من 

ثم وقع التعر�ج على إجراء بلورة للنصوص القانون�ة في المنظومة التشر�ع�ة  المشابهة،المفاه�م 
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ثم وأخیرًا �ان الحدیث عن إبراز خصوص�ة جرائم الطب  البدیل،القطر�ة التي أشارت إلى الطب 

البدیل وما تتمیز �ه عن جرائم الطب الحدیث وهذا التمایز �ان المنطلق لضرورة ال�حث في هذه 

 البدیل.الخصوص�ة على حدة عبر الحدیث عن المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن الطب 

الجنائ�ة الناشئة عن الطب البدیل وقد  فوقع تخص�ص الجزء األول للحدیث عن ق�ام المسؤول�ة

خصصنا الم�حث األول للحدیث عن ضرورة توافر األر�ان العامة الالزمة لق�امها ، مع إبراز 

األحكام الواردة في   االعت�ارخصوص�ة هذه األر�ان في میدان الطب البدیل ، آخذین �عین 

المقارنة  ، فكان الحدیث  أوًال عن  التشر�عاتالمنظومة التشر�ع�ة القطر�ة مع االستئناس ب�عض 

الر�ن الشرعي  لغا�ة قشع الغ�ار عن مدى وجود نصوص تجر�م�ة في میدان الطب البدیل الس�ما 

في ظل وجود مبدأ شرع�ة الجرائم والعقو�ات المكرس دستور�ًا والذي ینطق حازمًا �أنه ال جر�مة 

بد من إ�جاد األرض�ة القانون�ة واللبنة وال عقو�ة بدون نص قانوني سابق الوضع  ، ولذا �ان ال

األولى للمسؤول�ة وما خلصنا إل�ه هو وجود نصوص تجر�م�ة خاصة تجرم �عض األفعال في 

میدان الطب البدیل الس�ما تجر�م انتحال صفة المعالج �الطب البدیل عبر ممارسة المهنة بدون 

الشرع�ة فإن المعالج �الطب البدیل متى ترخ�ص أما ما خرج عن هذه الجر�مة  فإنه وتطب�قًا لمبدأ 

فعًال یتطابق مع أحد النصوص التجر�م�ة الواردة في قانون العقو�ات حینها تقوم مسؤولیته  ارتكب

الجنائ�ة إزاء الفعل المرتكب من قبله ، ثم انتقلنا للحدیث عن الر�ن المادي للجر�مة في �ٍل من 

لتي حاولنا فیها الوقوف على مكونات الر�ن المادي فیها الجرائم التامة الناشئة عن الطب البدیل وا

من نشاط مجرم مرتكب من قبل المعالج �الطب البدیل یت�عه نت�جة إجرام�ة مع ارت�اط وثیق بین 

جر�مة في  ارتكابالنشاط والنت�جة ، و�ذا في الحدیث عن المعالم الجنائ�ة لمحاولة الطبیب البدیل 

ًا �ان الحدیث عن الر�ن المعنوي الذى تناولنا ف�ه الجرائم العمد�ة  إطار ممارسته لمهنته ، وأخیر 

عمد�ة الناشئة عن الطب البدیل ، و�ان الحدیث في الجرائم العمد�ة القصد الجنائي ال وغیر
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عمد�ة الغیر  علم و�رادة لدى المعالج ، وأما المستوجب لدي المعالج �الطب البدیل وما یلزمه من

خطأ المعالج �الطب البدیل مع محاولة الوقوف على خصوص�ة الخطأ  فكان الحدیث فیها عن

وصوره في میدان الطب البدیل وما �طرحه من صعو�ات نا�عة من غ�اب تقنین تشر�عي للطب 

 التياألر�ان ال �كفي لق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن الطب البدیل  استجماعالبدیل . ولكن 

غ�اب األس�اب المؤد�ة النتفاء المسؤول�ة الجنائ�ة وهو ما قمنا  تستوجب لق�امها أ�ضًا ضرورة

 لالنط�اق�الحدیث عنه في الم�حث الثاني الذي وقع تخص�صه للحدیث عن األس�اب القابلة 

تشر�ع�ًا والتطبیق في میدان الطب البدیل مع إجراء مقار�ة بین �ل سبب من هذه األس�اب المكرسة 

ل من خصوص�ة. وما خلصنا إل�ه في الجزء األول هو أنه �إستجماع �كتس�ه میدان الطب البدی مع

األر�ان العامة لق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن الطب البدیل وغ�اب األس�اب المؤثرة في 

 القانون�ة.المسؤول�ة حینها تقوم مسؤول�ة المعالج �الطب البدیل لتولد آثاراها 

عن اآلثار المترت�ة عن ق�ام المسؤول�ة الناشئة عن الطب البدیل للحدیث في الجزء الثاني  انتقلناثم 

الس�ما ف�ما یتعلق �العقو�ة ، فكان الم�حث األول للحدیث عن النطاق الشخصي للعقو�ة والمتمثل 

في األثر األول واألهم في المسؤول�ة الجنائ�ة �صفة عامة وفي میدان الطب البدیل بوجه خاص 

ألثر الرئ�سي في المسؤول�ة الجنائ�ة هو نس�ة الفعل المجرم إلى شخص في دراستنا الس�ما وأن ا

معین ، وهنا قمنا  �الحدیث عن المجرم الذي سیتحمل المسؤول�ة الناشئة عن الجر�مة التي وقع 

، وفي هذا اإلطار �ان الحدیث عن إسناد الفعل المجرم في میدان الطب البدیل إلى   ارتكابها

والفاعلین المتعددین من جهة أخرى مع إبراز خصوص�ة �ل منهم في  الفاعل المنفرد من جهة

میدان الطب البدیل ، ثم و�عد الحدیث عن نطاق العقو�ة ، قمنا بتخص�ص الم�حث األخیر للحدیث 

عن النطاق الموضوعي للعقو�ة المتمثل في محتواها الس�ما وأن العقو�ة المرصودة لجرائم الطب 

حقیق العدالة عبر النظر في العقو�ة المحددة مس�قا من قبل المشرع البدیل �جب أن ترمي إلى ت
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في مجال الطب البدیل ، �ما أن  خصوص�ة جرائم الطب البدیل تقتضي طلب مساعدة القاضي 

اّلذي �جتهد لتحقیق التناسب بین الجر�مة والعقاب بتفر�ده للعقو�ة المسلطة في �ل حالة على حدة 

 لى المسؤول جنائ�ًا . أي �العقو�ة المحكوم بها ع

كل هذا في محاولة في محاولة لإللمام �شتى جوانب المسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن الطب البدیل 

 وما تكتس�ه من خصوص�ة على مستوى الق�ام من جهة وعلى مستوى اآلثار من جهة أخرى. 
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 النتائج

 نوجزهاالنتائج م الطب البدیل هناك العدید من خالل دراستنا للمسؤول�ة الجنائ�ة الناشئة عن جرائ

 ف�ما یلي:

لطّب في معناه التقلیدي هو ذلك الجزء من العلوم الطب�ة الذي �طبق م�ادئ علم �قصد �ا -1

األح�اء وعلم وظائف األعضاء والبیولوج�ا الجز�ئ�ة والفیز�اء الحیو�ة والعلوم الطب�ع�ة 

دام األسالیب العلم�ة إلث�ات فعال�ة هذه األخرى في الممارسة السر�ر�ة، وذلك �استخ

 الممارسة.

 هي الشروطأر�انها و عن الطب البدیل فانه البد من توافر  الناشئةلق�ام المسؤول�ة الجنائ�ة  -2

األساس�ة التي تقوم علیها �ل جر�مة والتي بدونها مجتمعة ال �مكن أن �كون هناك جر�مة 

 وال مسؤول�ة جنائ�ة.

ي ممارسة مهنة الطب البدیل بتقنین خاص على غرار �عض لم �فرد المشرع القطر  -3

 .التشر�عات المقارنة

یتوجب على المسؤول�ة الجنائ�ة وجود نص تشر�عي �جرم الفعل او السلوك الصادر من  -4

 المعالج.

الطب البدیل على أنه مجموعة من المنتوجات والممارسات والنظر�ات التي �عتقد أو �عرف  -5

تمتع �آثار عالج�ة للطب، ولكن لم یتم إث�ات فعالیتها �استخدام یتصور مستخدموها أنها ت

األسالیب العلم�ة، نظر�تها وممارستها ل�ست جزًءا من الطب الحیوي و�مكن أن تتعارض 

 �شكل م�اشر مع األدلة العلم�ة أو الم�ادئ العلم�ة المستخدمة في الطب الحیوي.

 .�الطب البدیل العالجمن أنواع  برواال ،والج�ائر ،والكي ،والر�اضة ،تعتبر الحجامة -6
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المبدأ أن المساس �جسم اإلنسان هو مجرم، فإن  ،تجر�م مزاولة الطب البدیل بدون رخصة -7

و�أتي الترخ�ص �مزاولة المهنة ل�جعل إجراء أفعال تجرمها نصوص قانون العقو�ات عمًال 

�مزاولتها في حدود هذا  غیر مجرمًا طالما أنها في إطار الممارسة العاد�ة للمهنة التي ُصرح

 التصر�ح.

وزارة الصحة العامة القطر�ة البدء في تسجیل و�عطاء تراخ�ص للممارسین الصحیین في  -8

 .مجال الطب التكمیلي على منشآت الرعا�ة الصح�ة المرخصة

 مكتو�ة،اغلب التشر�عات أخذت �العرف �مصدر للقاعدة القانون�ة والعرف هو قاعدة غیر  -9

ر�ن مادي یتمثل في تواتر سلوك معین في مسألة معینة  ر�نین، رط ف�هو�شت ملزمة،عادة 

 .و�تشرط في الر�ن المادي التكرار والعموم�ة

 سالمة الجسد. والحق فيمن صور جرائم الطب البدیل: جرائم تمس الحق في الح�اة  -10

�أخذ �عین االعت�ار لتجر�م المعالج الظروف المح�طة �ه وق�امه ببذل العنا�ة �الرجل  -11

 المعتاد في ذات الظروف.

یهدف الطب البدیل الى تحقیق مقاصد الشر�عة اإلسالم�ة لالعتماد على األسالیب  -12

 النبو�ة.
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 التوص�ات

 التالي:�مكننا بلورتها على النحو  التيت�عًا لهذه الدراسة فقد توصلنا إلى جملة من التوص�ات 

إلى أعمال  بدقة وتقس�مهاب البدیل والتكمیلي ضرورة سن قانون یتولى أوًال تحدید مجاالت الط -1

وثان�اً تنظ�م األحكام المتعلقة �المنخرطین في هذا المجال من أشخاص  مأمونة،مأمونة وأعمال غیر 

بتقد�م الخدمات الصح�ة المتعلقة �الطب  المختصة الصح�ةمعنو�ین ونقصد بذلك المؤسسات 

المنَتج  أي الطبيوأ�ضاً المستلزم  هلمزاولین لمجاالتو�ذلك األشخاص الطب�عیین ا والتكمیلي،البدیل 

سیالمس المر�ض �صورة م�اشرة �قْصد الفحص أو التشخ�ص أو العالج والمستعمل  الذيالطبي 

 معنو�ین.أشخاصًا طب�عیین أو  ا�انو سواء  همن قبل مزاولو 

 الترخ�ص، مدة التراخ�ص،من حیث تصن�ف  لممارسمع تحدید دقیق ألحكام الترخ�ص الممنوح ل

 المهنة ةلممارسوتحدید الضوا�ط العامة  البدیل،مع تحدید لواج�ات المرخص له �مزاولة مهنة الطب 

ومتطل�ات  الفن�ة،وما �ستت�عها من مواصفات  هوأحكام خاصة �منتجات وأدوات الفن�ة،و�ذا الضوا�ط 

ة أ�اً من األحكام المنظمة السالمة الصح�ة والمهن�ة مع تضمین القانون �العقو�ات الناشئة عن مخالف

یدور في خلجان ال�احثین الجنائیین في میدان الطب  عما�ل هذا من شأنه قشع الغ�ار  للمهنة.

تقع على عاتق المعالج من شأنه الوقوف على معالم الخطأ والقصد  التي االلتزاماتفتحدید  البدیل،

 المسؤول�ة.اللذان �عتبران أساس هذا النوع من 
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�أحد �ه الواقعي  االعترافعلى سن تشر�ع ینظم الطب البدیل و�نما ز�ادة  صاراالقتعدم  -2

وذلك عبر وضع وتنفیذ س�اسات و�رامج  المعرفة �المجالبتعز�ز  الوطن�ة،أنظمة الرعا�ة الصح�ة 

 البدیل.وطن�ة للطب البدیل من شأنها تفعیل الدور الوقائي للدولة من الجرائم الناشئة عن الطب 

التدخل التشر�عي بنصوص تجر�م�ة خاصة دق�قة لكافة صور الترو�ج أو اإلعالن أو ضرورة  -3

الصادرة من المعالجین سواء لشخصه أو  التل�فز�ون�ةالدعا�ة عبر ش�كات اإلنترنت أو القنوات 

وسیلة من وسائل اإلعالن إال �عد الحصول على  البدیل �أ�ةلمنشأته أو لمنَتج من منَتجات الطب 

من شأنها إحداث �وراث صحة  التيظواهر  انتشارهیئة مختصة، الس�ما في ظل تصر�ح من 

 الدولة.عامة داخل 

والص�ادلة، حظر األعمال التال�ة على مزاولي مهنة الطب البدیل من غیر األط�اء ال�شر�ین  -4

 تجر�م�ة لها:نصوص  ورصد

 .ي ال ُتصَرف إال بوصفة طب�ةأو الُحَقن الت الصیدالن�ة،وْصف وصْرف األدو�ة والُمستحضرات  -أ

 .إجراء عمل�ات جراح�ة -ب 

 الذيوُ�ستثَنى من ذلك المرخَّص لهم �المعالجة �الحجامة، و�القْدر  إسالته،سْحب الدم أو  -ج 

�سمح لهم �الق�ام بها، شر�طة اتخاذ �افة االحت�اطات وتوفیر �ل الوسائل المعتَمدة طب�اً لمْنع انتقال 

ث أو مشتقاته مصدرًا محتمًال العدوى بین المترد  النتقالها.دین التي �كون الدم الملوَّ

 طبیب.التعرُّض �التعدیل أو �اإلضافة لوْصفة طب�ة صادرة من  -د

حادة أو خطرة، أو الحاالت الطارئة التي تتطلَّب  ذین �عانون من امراضمعالجة المرضى ال -ه

 .ر �ل�ًا ُمعالجة األمراض المعد�ةنْقلها إلى أقسام الطوارئ �المستشف�ات، �ما ُ�حظَ 

أو تعبئة أو ب�ع األعشاب أو الن�اتات الطب�ة في أ�ة صورة صیدل�ة �الحبوب أو  ،خْلط -و

ة   لالستهالك.الك�سوالت، أو في صورة محالیل شراب، وما شا�ه من الصور الدوائ�ة المعدَّ
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 التدقیق فيرخ�صها إال �عد �مزاولة مهنة الطب أو النظر في إعادة تجدید ت منع الترخ�ص -6

المواصفات واالشتراطات والتجهیزات الفن�ة، و�ذلك متطل�ات السالمة الصح�ة والمهن�ة  است�فاء

 الواج�ات.وتجر�م �ل إخالل �مثل هذه 

إذا ما تم مزاولة المهنة �غیر ترخ�ص أو  العود،سن نصوص خاصة تشدد العقو�ة في حالة  -7

 البدیل.نة الطب ارتكاب جرائم �سبب مزاولة مه

ز�ادة تفعیل الدور الخالق س�كون للقاضي الجنائي اّلذي یتمّتع �سلطة تقدیر�ة مهّمة ف�ما �عرف  -8

�مبدأ تفر�د العقو�ة. فهذا المبدأ �مّكنه من مواءمة النص التجر�مي مع واقع الجر�مة المعروضة 

طرّ�ة ال تتالءم �ّلها مع ممیزات أمامه. وطالما أّن النصوص التجر�م�ة الموجودة في المنظومة الق

فإّن سلطة القاضي في تقدیر العقاب ت�قى الملجأ الوحید إلى حین تدّخل المشّرع  البدیل،الطب 

 و�فراد المسؤول�ة الجنائ�ة �میدان الطب البدیل ب�عض النصوص الخاّصة.
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، العراق، وقع االطالع عل�ه 1981) لسنة 89قانون الصحة العامة رقم ( .7

 ./aliraq.net-http://wiki.dorarبـ:
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تطبیق العمل �عنوان خاص داخل المؤسسات اإلستشفائ�ة من قبل األط�اء األولین 

تشف�ات  وأط�اء المستشف�ات واألط�اء المختصین األولین  واألط�اء المختصین للمس
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الرخص والشهادات اإلدار�ة التي �جوز لمصالح وزارة الصحة العموم�ة والمؤسسات 
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الهیئة العامة للمواد الجنائ�ة، الطعن  –محكمة التمییز، قطر، األحكام الجنائ�ة  .4
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 .19:30، على الساعة 15-02-2022
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، نشر�ة محكمة التعقیب، القسم الجزائي، 2010-07-01المؤرخ في  4467
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، /https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032831268بـ
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 BIDEN v MISSOURI ،595المحكمة العل�ا، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة،  .7

U. S وقع االطالع عل�ه بـ: 2022-01-13.، بتار�خ ،
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