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 وفق القانون الفلسطيني المسئولية التأديبية للصيدلي في القطاع الخاص

Disciplinary accountability of the pharmacist in the private sector 

According to the Palestinian law 

 شريعة د. عامر سليمان أبو

 أ. سليمان أسامة أبو سالمة             

 الملخص:

تمثل مهنة الصيدلة أحد أهم الروافد الطبية التي ال غني عنها، إذ تحافظ كٌل من مهنتا الطب 
–والصيدلة على كينونة المجتمع بما ُتَوِفْراُه من خدماٍت صحية، وخصوصًا الصيدلة إذ يسعى ممَتِهُنها 

ة كل مريض، ولما لهذه المهنة من أهمية في الحياة البشرية فإن المخالفة إذ وقعت حثيثًا لخدم -الصيدلي
من الصيدلي تجعله تحت طائلة المسئولية سواًء كانت التأديبية أو المدنية أو الجزائية وذلك بالنظر 

يودي لطبيعة القاعدة المنتهكة، فأي خطأ يقع من قبل الصيدلي مخاًل بسلوكيات وأخالقيات المهنة قد 
بحياة إنسان، لذا ال بد من تحقيق المسائلة للصيدلي، وهذا ما استدعانا للبحث في ماهية المسئولية 
التأديبية التي تقع على الصيدلي في القطاع الخاص وفقًا لما تقرره القوانين واألنظمة الفلسطينية، وذلك 

ببيان طبيعتها، والتطرق لحقوق  من خالل بيان ماهية المسئولية التأديبية وتميزها عن غيرها ونقوم
والتزامات الصيدلي، ومن ثم الخوض في السلطات والعقوبات التأديبية، انتهاًء بما توصلنا إليه من نتائج 

 وتوصيات.

Abstract: 

The profession of pharmacy represents one of the fundamental medical branches 

which is indispensable as both medicine and pharmacy keeps the well being of 

society by providing health services. Due to the fact that the pharmacist  serves 

patients and for its importance to human life, any violation done by the 

pharmacist makes him culpable whether disciplinary, civil, or criminally 

according to the nature of the violation made. Any mistakes made and impairs 

the behavior or the ethics of the job could lead to loss of human life, so 

pharmacist shall be held accountable. This has invigorated us to research in what 

disciplinary accountability of the pharmacist in the private sector is according to 

the Palestinian laws and regulations. This was done through clarifying the nature 

of disciplinary accountability and distinguishing it from other laws. In addition, 

by exploring the rights and obligations of the pharmacist, and then by wondering 

through the authorities disciplinary sanctions leading to our findings and 

recommendations. 
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 موضوع البحث وأهميته:أواًل: 

عمل الطبيب وهو متخصص في عمله مقتدر في فنه الصيدالني، لذلك فإن  يكمل الصيدلي
أكثر اتساعًا في ميدان العمل الطبي ألن عمل  ل شيء، وقد أصبح علم الصيدلةمهمته إنسانية قبل ك

فإن الصيدالني قد يرتكب األخطاء ض، ومع هذا الصيدلي يواكب ويتابع التطور الطبي بهدف خدمة المري
بشكل غير يتجاوز الصيدلي أصول مهنته  ، وهذا أمر طبيعي، ولكن األمر غير الطبيعي أنالمهنية

لحد من عبثه بشرف للمناداة بمساءلته قانونيًا ل مألوف أو مشروع مما يثير حفيظة المجتمع عليه ويدفعه
 .المهنية تهعلى ِإثر مخالفالصيدلي الحاجة للبحث في مسئولية  ها هنا تظهرو  .مهنته

فقيام الصيدلي بالمخالفات المهنية تحرك تجاهه المسئولية سواًء كانت جزائية أو مدنية أو تأديبية 
العمل المهني بشكل قويم ومتطور، ومن هذا المنطلق فإن ن سير سائلته قانونيًا، وذلك لكي نضممونقوم ب

المسئولية التأديبية للصيدلي في القطاع الخاص دونما القطاع  مدار دراستنا في هذا البحث تتمحور حول
ونميزها عن  التأديبيةحيث سنبين ماهية المسئولية  الفلسطيني،العام وذلك وفقا لنصوص وقواعد القانون 

 من نتائج وتوصيات. إليهغيرها من المسئوليات األخرى ومن ثم عناصر التأديب وانتهاًء بما توصلنا 

 مشكلة البحث:ثانيًا: 

وباألخص في القطاع الخاص  المسئولية التأديبية للصيدلياالفتقار لدراسة قانونية كاملة تتعلق ب
من خالل دراسة  للبحث في هذا الموضوع دفعنا ،المجال تذامراجع الفلسطينية بنقص في العدا عن 
 جوانبه.ُجَل  تغطيقانونية 

 تساؤالت البحث:ثالثًا: 

في الصيدلي عاتق ماهية المسئولية التأديبية التي تقع على  أساسي يدور حوليثير البحث تساؤل 
 القطاع الخاص وينبثق عنه عدة تساؤالت منها:

 ما طبيعتها؟هو مفهوم المسئولية التأديبية و  ما -1
 هل تختلف المسئولية التأديبية عن غيرها من المسئوليات؟ -2
 مراعاتها؟ماهية االلتزامات التي يجب على الصيدلي  -3
 ؟، وهل يعتري هذا التشكيل أي نقصالتأديبيكيف يتم تشكيل المجلس  -4
 هل وفق المشرع في صياغة النصوص المنظمة للمجالس التأديبية؟ -5
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 منهج البحث:رابعًا: 

لسنة  15لقرار بقانون رقم  التحليلي للنصوص القانونية األسلوبسنعتمد على  لغايات هذا البحث
( لسنة 2األساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا ألحكام قانون النقابات المهنية رقم )النظام و  م،2112
 لإللمام مع تضمينه باألحكام القضائية الفلسطينية النصوص وبيان أوجه تميزها فنيدتبوذلك  ،م2113

 بالموضوع بشكل وافي.

 خطة البحث:خامسًا: 

 :، وهي كاآلتيثالث مطالبمت هذه الدراسة لمبحثين وكٌل منهما تفرع عنه سِ قُ 

 ماهية المسئولية التأديبية وتميزها المبحث األول:

 التأديبيةمفهوم المسئولية  المطلب األول:

 طبيعة المسئولية التأديبية المطلب الثاني:

 تمييز المسئولية التأديبية ث:المطلب الثال

 عناصر التأديب المبحث الثاني:

 صيدليواجبات والتزامات ال المطلب األول:

 السلطة التأديبية المطلب الثاني:

 العقوبة التأديبية المطلب الثالث:

 المبحث األول

 ماهية المسئولية التأديبية وتمييزها

المنوطة به وفي حال مخالفته  مقتضيات مهنة الصيدلية تفرض على الصيدلي االلتزام بالواجبات
مفهوم  وهذا يستدعينا لبيانيقع تحت طائلة المسئولية، وتقوم هنا ما تسمى بالمسئولية التأديبية  لها

 وطبيعتها الخاصة ومن ثم تميزها عن غيرها من المسئوليات.المسئولية التأديبية 
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 المطلب األول

 مفهوم المسئولية التأديبية

 .وجهِة نظرهكٌل حسب  الفقهاء الحإن مدلول المسئولية التأديبية يختلف في اصط

قفقد  هي المسئولية القانونية الناشئة عن إخالل المكلف بواجبات " للقول بأنها 1ذهب فري
كل  ائية والمدنية والتأديبية حيث أنبأنه لم يفرق بين المسئولية الجز  يؤخذ على هذا التعريف ."الوظيفية

 هذه المسئوليات قانونية قد تنشأ في حال مخالفة المكلف لواجباته الوظيفية.

رو ، مثل الصدق موظفهي تلك المسئولية التي تتعلق بسلوك العرفها بأنها " 2فريق آخ
السلوك المفروض عليه إتباعه من  موظفالوالنصيحة، وحفظ السر، واإلخالص في العمل، فإذا خالف 

مهنـة، وتصرف بشكٍل منافيًا للقيم والقواعد األخالقية التي يجب عليه إتباعها حقـت قبل أصـحاب هـذه ال
حيث أنه فتح المجال ألن تكون جميع المخالفات  النقص يعتريه هذا التعريف ."عليـه المساءلة األدبية

مخالفة  أوالً  لكون المخالفة التأديبية تشترط أن تكون  صائباألخالقية، مخالفات تأديبية، وهذا غير 
 قانونية.

المسئولية التي تتحقق في كل فعل أو امتناع يصدر عن "للقول بأنها  3ثالثفريق ذهب كما 
الموظف عن عمد أو غير عمد أثناء أداء الوظيفة في حياته الخاصة ويكون من شأنه اإلخالل بواجبات 

ت وقواعد الوظيفة أو المساس في حياته الخاصة ويكون من شأنه اإلخالل بواجبا وقواعد الوظيفة أو
لكونه قصر المسئولية التأديبية على الموظف العمومي دون غيره من  شاب هذا التعريف اللبس بكرامتها".

 المكلفين أصحاب المهن الحرة غير الحكومية.  

 تلك المسئولية التي تقوم بمجرد التقصير في أداء الواجبات القانونية أو"بأنها  4فريق رابعوعرفها 
ن لم ينتج عن هذا التقصير ضرر  األخير التعريفنجد أن  للتعريفات المتقدمة بالنظرو  ."مخالفتها حتى وا 

                                                           
 

إسالم إحسان، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الوضع الحالي والوضع المأهول"،  1
 .4بدون سنة نشر، ص جمهورية مصر العربية، –بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي لإلدارة 

غزة، -التأديب والتطبيب "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة األزهرنائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ  2
 .٢٥١، ص2112

. المشار إليه في: ديديش عاشور 26أحمد سالمة بدر، التحقيق اإلداري والمحاكم التأديبية، دار النهضة العربية، مصر، ص  3
 .5، ص2113عفاف، الطعن في تأديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة العمومية المستشفياتألطباء داخل عن أخطاء ا التأديبية المسؤوليةبعرة،  راءهالزفاطمة  4
 .55، ص2115ماستر في الحقوق، جامعة محمــــد خيضــــــر بسكرة، الجزائر، 
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عالوًة على أنه التعريف الوحيد الذي  عيوب التعريفات األخرى،ل الفيأتمُ كونه اب هو األقرب للدقة والصو 
 وقوع الضرر لقيام المسئولية التأديبية.ط اشترا إلى عدم أشار

 المطلب الثاني

 طبيعة المسئولية التأديبية

تجـاه المهنـة  وتصرفاته تتعلـق بسـلوك الشخص لكونها ؛يةْ سـلوك التأديبيـة مسـؤوليةَ  1المسـؤولية تعد
عليه االلتزام بها،  وتفرض ما تمليه من التزامات وواجبات مهنية تقع على عاتق الصيدليو  ،2وأصـولها

وكية سيجد مخالفة للقيم والقواعد السل أفعاالً م المهنة بوفي حال مخالفته لتلك القوانين واللوائح التي تنظ
 .3المسئولية نفسه تحت طائلة

                                                           
 

ُتعرف المسئولية بأنها: "تتمثل في كل عمل يأتيه شخص ما ويعد إخالاًل بالتزام يسبب بموجبه ضرر للغير مما يستوجب المؤاخذة  - 1
تيزي وزو، الجزائر، -: عيساوي زاهية، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري للمزيد انظروالمساءلة" 

حمد العلياني، الخطأ في األحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه "دراسة مقارنة بين الشريعة . وحسن بن م13، ص2112
 .11هـ، ص1431والنظام"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، السعودية، 

يعوض الضرر الناجم عن اإلخالل بهذا وُتعرف أيضًا بأنها عبارة عن الحكم على من أخل بالتزام ما التزم به قبل الغير أن  -  
: عبد الحميد الشواربي، مسئولية األطباء والصيادلة انظر فيااللتزام ال فرق بين أن يكون االلتزام تعاقدي أو تقصيري. 

. وهناء بنت ناصر 11، ص2111والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، االسكندرية، 
 .412، ص2113األحيدب، األحكام الفقهية للصيدلة، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

التزام شخص بما تعهد القيام به أو االمتناع عنه حتى إذا أخل بتعهد تعرض للمساءلة عن مكوثه، فيتحمل نتائج  كما ُتَعَرْف بأنها: -  
مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام "دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي واألردني"،  :ذلكراجع في هذا المكوث. 

 .4، ص2111رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، 
م وتعديالته، وقانون الصيادلة 1661م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 2114لسنة  21قانون الصحة العامة رقم  2

 م، وغيرها.1641لسنة  56( رقم )المعدل
 انظر في ذلك: 3
عادل يوسف ألشكري، المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل "دراسة مقارنة"، بحث منشور، مجلة الغري للعلوم  -  

 .12االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، العراق، بدون سنة نشر، ص
الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان  لقمان عمر محمد فضل الكريم، المسئولية -  

 .1، ص2111اإلسالمية، 
 .211، ص2111"المسئولية الجنائية"، بدون دار نشر،  مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي -  
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إال إذا توافرت في الواقعة الصادرة من المكلف وصف  ال تقوم المسؤولية التأديبيةبناًء عليه فإن 
ذ تتولى سلطة التأديب تمحيص تلك الواقعة لتقرر إن كانت تشكل إخالل بواجبات اإلثم التأديبي، إ

 .1، إن كانت كذلك، تنزل الجزاء القانوني بالمكلفة أو خروجا على مقتضياتها ومن ثمالوظيف

 المسئولية تقريرو نتيجة الرتكابه خطأ تأديبي،  2تقع على الصيدليبالتالي فإن المسئولية التأديبية 
حسن سير النظام المهني، فبالرغم من عدم حصر األخطاء التأديبية من  الغرض منها تحقيق هاهنا يكون 

 ، التيطرف المشرع إال أنه قام بسن مجموعة من القواعد األخالقية ضمن النصوص القانونية الخاصة
مارسة المهنة. وألجل يتعين على الصيدلي االقتداء بها سواء في حياته الخاصة أو في المعامالت أثناء م

فرض هذه االلتزامات رتب التنظيم الخاص بالصيادلة جزاءات تأديبية توقع نتيجة إلخالل بااللتزامات 
  .3المهنية المفروضة على الصيدلي

، نجد أن هذا النظام 4ولكون نظام التأديب ذا صبغة إدارية تفرضه طبيعة التنظيم اإلداري 
األسباب التي وأهداف أبعد من العقاب وجبر الضرر بحيث يتعدى ذلك للبحث في  يستهدف أغراضاً 

للحفاظ على ومن ثم يبحث عن الجزاءات المناسبة والمالئمة سعيًا  ،5ممكن أمراً جعلت ارتكاب المخالفة 
تقان.  سير العمل المهني بانتظام وا 

وقانونية  ية مزدوجة، سلوكياً مسئول تعتبر صل إلى أن المسئولية التأديبيةتو ن ،ومن خضم ما سبق
قيام المسئولية التأديبية أن تتعلق المخالفة في سلوكيات وأخالقيات مهنة يشترط ل في آٍن واحد، حيث أنه

 المهنة. أو الئحة قانونية تفرضها أنظمة عالوًة على اشتراط أن تكون المخالفة لتشريع ،الصيدلة
                                                           

 

لوقائع في مجال تأديب الموظفين، بحث منشور، مجلة علي احمد حسن، سلطة القاضي اإلداري إزاء التكييف القانوني الخاطئ ل 1
 .15، ص2111، 2، العدد 13كلية الحقوق في جامعة النهرين، بغداد، العراق، المجلد 

الصيدلي هو الذي يقوم بمهمة تركيب وصرف األدوية أو المستحضرات المتعلقة بها وفقًا لوصفة الطبيب أو القواعد الطبية  - 2
مهمة اإلشراف على إعداد األدوية. راجع في ذلك: عباس علي محمد الحسيني، مسئولية الصيدلي المدنية عن المعروفة، أو يتولى 

. وطالب نور الشرع، مسئولية 16، ص1666أخطائه المهنية، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
. وصالح عوض السوسي، التشريعات الصيدالنية والئحة 16، ص2111الصيدالني الجنائية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، 

. وهناء بنت ناصر األحيدب، األحكام الفقهية للصيدلة، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام 2، ص2113تقاليد المهنة، بدون دار نشر، 
 .25، ص2113محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، 

 -، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع "قانون المسئولية المهنية"، جامعة مولود معمري براهيمي زينة، مسئولية الصيدلي 3
 .11، ص2112تيزي وزو، الجزائر، 

وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق  4
 .41، ص2113"تخصص قانون إداري"، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف،  عبد الحميد الشواربي، مسئولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية 5
 .121، ص2111االسكندرية، 
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 ثالثالمطلب ال

 ية عن غيرهاتمييز المسئولية التأديب

يجب أن يكون عمل الصيدلي دقيقًا ومطابقًا لألصول العلمية المقررة فإذا خالف القوانين واألنظمة 
ا للقاعدة القانونية التي المسئولية وفقً  وتختلف هذه ،واللوائح المقررة للعمل الصيدلي أقيمت المسئولية تجاهه

 رتبتتقد ، و عليها المسئولية جنائيةب ترتالعقوبات، فتقانون ل مخالفةتكون  ، فالواقعة قدتم مخالفتها
التصرف الواحد فإذن،  .ةدنيممسئولية  تقوم قدكذلك و تأديبي،  في حال مخالفة نص التأديبية المسئولية

فظ سير لحدارة اإلمن العام، وحق عام لألحفظًا  ُينشىء أكثر من حق، حق عام للدولة من اقتضاء العقاب
وقيام أي من  قه.لحضرور من اقتضاء التعويض عن الضرر الذي لما خاص هو حق رفق العام، وحقلما
المسئوليات والتمييز  أنواع وفيما يلي سنتطرق لبيان هذه .1خرى األيتعارض مع قيام  الث الثالسؤوليات لما

 بينهم.

كما عرجنا عليها سابقًا فهي تعتبر مسئولية سلوكية قبل أن  : إن هذه المسئولية2المسئولية التأديبيةأواًل: 
تكون مسئولية مهنية، لتعلقها بسلوك الصيدلي تجاه المهنة وتجاه مرضاه الذين ألزمتهم به قوانين المهنة 
وتشريعاتها، التي تتعلق بجوانب الصدق واألخالق واآلداب وغيرها من السلوكيات التي نظمتها اللوائح 

األنظمة التي تؤطر لهذه  لك المهنة اإلنسانية، التي طالبت الصيادلة االلتزام والتقيد بها، وعموماً المنظمة لت
المهنة تناولتها بالمعالجة، بحيث إذا خالف الصيدلي السلوك المفروض إتباعه من قبل أصحاب هذه 

 . 3المهن حقت عليه المسئولية

، وهنا تقوم بالتزام يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه قانوناهي إخالل الشخص  :4المسئولية المدنيةثانيًا: 
المسئولية نتيجة إخالل الفرد بالتزام بين طرفين نتج عنه ضرر، وهذا الضرر يقابله التعويض. والمسئولية 

                                                           
 

 .22، ص2114، 411محمد عاطف محمد أمين، المسئولية التأديبية للموظف، مقال منشور، مجلة منار االسالم، العدد  1
 .32:35"، مرجع سابق، صنائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب "دراسة فقهية مقارنة - 2
 .11وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص -  
 راجع في ذلك: 3
ابي  طبي، جامعةقانون  تخصص-بوخاري مصطفى امين، مسئولية عن تصريف الدواء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  -  

 .11، ص2112بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .35، ص2114منصور عمر المعايطة، المسئولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، الطبعة األولى، بدون دار نشر،  - 
-جامعة الطاهر مواليالندوة للدراسات القانونية،  األول، مجلةاألستاذة بن سويسي خيرة، العمل الصيدالني، بحث منشور، العدد  -  

 .116، ص2113سعيدة، الجزائر، 
 انظر في: 4
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نتيجة مخالفته لقاعدة قانونية أو  إماهنا تعني التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير، 
. وال تقوم هذه المسئولية تجاه الصيدلي إال بتوافر ثالثة أركان هي 1ذمته في ق أو االلتزام الذيلبنود االتفا

 .2الخطأ والضرر والعالقة السببية

في عدم إشتراطها وجود  عن المسئولية المدنيةتتميز  بأن المسئولية التأديبية ،للقولمما يستدعينا 
قد يكون ف، عوضًا عن اختالف االلتزام الموجب للمسئولية ففي المسئولية المدنية مهالقيا تجاه الغير ضرر

االلتزام بموجب عقد بين طرفين أو التزام في ذمة أحدهم تجاه اآلخر أخل فيه األخير، وهذا على خالف 
 المسئولية التأديبية التي يكون مصدرها تشريعات ولوائح مهنة الصيدلة.

هي المسئولية التي تقوم عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونية آمرة أو ناهية،  :3ائيةالمسئولية الجز ثالثًا: 
يرتب عليها القانون عقوبة في حالة مخالفتها، وهذا يعني قيامه بفعل يشكل جريمة هي أصال منصوص 

فالمسئولية الطبية الجزائية هي التي تقوم فيها مساءلة وبناًء عليه . عليها في القانون تعريفا وعقوبةً 
الحكم بالعقوبة الجنائية ال  ، علمًا بأنالتي تشكل جريمة في القانون  الصيدلي عن األفعال التي يرتكبها

يمنع الجهة النقابية من محاسبة الصيدلي على ما يكون انطوى عليه الفعل الجنائي ذاته من مخالفات 
 .1لي فقد يترتب على الفعل الواحد مسئوليتين تأديبية وجنائية في نفس الوقت. وبالتا4تأديبية

                                                                                                                                                                                     
 

حسن بن محمد العلياني، الخطأ في األحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه "دراسة مقارنة بين الشريعة والنظام"، رسالة  -   
 .66هـ، ص1431ماجستير، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، السعودية، 

 .253مر محمد فضل الكريم، المسئولية الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، صلقمان ع -  
 راجع: 1
 .31منصور عمر المعايطة، المسئولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، مرجع سابق، ص -  
 .111، ص1661دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صاحب عبيد الفتالوي، التشريعات الصحية "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى،  -  
 تجده في: 2
ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي والمصري، رسالة ماجستير،  -  

 بعدها. وما 134، ص2112جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، 
، مسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عباس علي محمد الحسيني -  

 .31، ص1666
 للمزيد انظر: 3

 .66حسن بن محمد العلياني، الخطأ في األحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه، مرجع سابق، ص -   
ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي والمصري، رسالة ماجستير،  -   

 بعدها. وما 111، ص2112جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، 
 .211"، مرجع سابق، صلقمان عمر محمد فضل الكريم، المسئولية الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة -   

عبد المهدي بواعنة، إدارة المستشفيات والخدمات الصحية "التشريع الصحي والمسئولية الطبية"، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر  4
 . 123، ص2113والتوزيع، عمان، 
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بأن المسئولية الجزائية ذات طبيعة تتميز عن المسئولية التأديبية على الرغم  ويمكنا هاهنا اإلشارة
ة الجزائية تترتب في حال مخالفمن إمكانية توافرهما في ذات الفعل الموجب للمساءلة، لكون المسئولية 

قاعدة جزائية على غرار المسئولية التأديبية التي تقوم في حال وقعت المخالفة لقاعدة سلوكية، كما أن 
المسئولية الجزائية تستهدف إيقاع العقوبة على مرتكبي المخالفات الجزائية لردعهم في حين أن المسئولية 

 ي بشكل منتظم ومطرد. التأديبية تستهدف تقويم سلوك المهني والحفاظ على سير العمل المهن

 المبحث الثاني

 عناصر التأديب

وفي حال المخالفة تقوم  إتباعهايحدد القانون عدة واجبات والتزامات يجب على الصيدلي 
وتختص سلطة تأديبية في فحص المخالفة والنظر في مدى تحقق المساءلة تجاه هذه  التأديبيةالمسئولية 

ذكر أهم للجسامة المخالفة التأديبية، ولتحقيق ذلك سنتطرق المخالفة وثم تقرر العقوبة التأديبية المالئمة 
لمختصة في الحقوق وااللتزامات التي فرضها المشرع الفلسطيني ومن ثم بيان من هي السلطة التأديبية ا

 ة التي أقرها المشرع الفلسطيني.يلة التأديبية وانتهاًء بالعقوبات التأديبائالمس
                                                                                                                                                                                     

 

 للمزيد: 1
لجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، عيسى محمد مناصرة، التأديب اإلداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم ا -   

 .3، ص2112
بين وهاهنا يمكنا التمييز بين المسئولية التأديبية والمسئولية الجزائية من خالل النظر لطبيعة العقوبة المقررة لكاًل منهما وفيما يلي ن -  

 -بينهم: أوجه االختالف 
إلى كفالة أو ضمان حسن سير عمـل المرافـق العامة بانتظام وباضطراد، في أ. من حيث الهدف: نجد أن العقوبة التأديبية تهدف 

 حين أن العقوبة الجنائية تهدف إلى مكافحة الجريمة والدفاع عن النظام االجتماعي.
-ةعام كقاعدة-ب. من حيث الحق: فإن العقوبة التأديبية تمس الموظف في حقوقه ومزاياه الوظيفية فقط، وال تـصيبه في حريته 

 عقوبة الحبس بالنسبة للعسكريين، في حين أن العقوبة الجنائيـة تصيب اإلنسان في حياته أو في حريته. باستثناء
ج. من حيث الجزاء: ففي العقوبة التأديبية لم يتم حصر األخطاء التأديبية، خالفًا لما هو عليه الحـال في القانون الجنائي حيث 

نص ". ويترتب على ذلك تخـصيص عقوبة لكل جريمة جزائية، وعدم تخصيص عقوبة لكل  تخضع الجرائم لمبدأ" ال جريمة دون 
 خطأ تأديبي.

د. من حيث التطبيق: يجوز توقيع العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية عن ذات الفعل الواحد، فقاعـدة " عدم تعدد الجزاء " تجد 
 الجنائي كل علـى حدة. مجالها في التطبيق في كل من العقاب التأديبي والعقاب 

ه. من حيث الجهة المختصة بتوقيع الجزاء: توقع العقوبة التأديبية من السلطة الرئاسـية أو مجـالس التأديب أو المحاكم التأديبية، 
 بينما ال توقع العقوبة الجزائية إال بمقتضى حكم صـادر عـن محكمـة مختصة.

بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة : كرم محمود الجمعات، العالقة انظر في ذلك
 .15-13، ص2111الشرق األوسط للدراسات العليا، 
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 المطلب األول

 1واجبات والتزامات الصيدلي

وفق  إتباعهاتمثل محل المساءلة التأديبية بااللتزامات والواجبات التي يقع على عاتق الصيدلي ي
 ويترتب على مخالفتها تحريك المسئولية التأديبية لما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة

 في ذا المطلب. إليههذا ما سنتطرق و فنية وُأخرى  إداريةلواجبات  ويمكنا تصنيفها

 دارية:اإلواجبات الأواًل: 

 .2اشتراط التسجيل في النقابة لممارسة مهنة الصيدلة  -1
 .3أداء القسم القانونيب وجو  -2
 .4احترام مهنة الصيدلة وااللتزام بأخالقياتها -3
 .5االلتزام بعدم إفشاء أسرار المرضى والزبائن التي يطلع عليها بحكم مهنته -4
 .6االلتزام بمواصفات اليافطات التي تحمل اسم الصيدالني المسئول -5
 .1المهنةحظر الترويج والدعاية لصيدليته بما يخل بكرامة وشرف  -2

                                                           
 

( من النظام األساسي 25-21الفصل الرابع من المادة ) المشرع الفلسطيني تنظيم حقوق وواجبات الصيادلة ضمن مواد لقد تناول 1
، وكذلك الحال م المطبق في المحافظات الجنوبية2113( لسنة 2وفقا ألحكام قانون النقابات المهنية رقم ) لنقابة صيادلة فلسطين

-1-25من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  124العدد م الصادر في 2112لسنة  15رقم  قرار بقانون ( من ال34-32في المواد )
متناثرة في متن  نصوصٍ  لبعض االلتزامات األخرى الواردة في إضافةً  م. والمطبق بالمحافظات الشمالية من فلسطين.2112
 القانون.

 م2112لسنة  15( من القرار بقانون رقم 2المادة ) - 2
 .-المطبق في قطاع غزة–( من النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين 4المادة ) -  
 م2112لسنة  15( من القرار بقانون رقم 6المادة ) 3
 من النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين. 21بالمادة من  1الفقرة  4
 م 2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  34بالمادة  6فقرة  -5
يعتبر الحفاظ على سر المهنة أهم االلتزامات المهنية الذي تترتب عليه المسئولية التأديبية الموجبة عقوبة تتناسب مع هذه و   - 

. وأحمد 61، ص2111نور الشرع، مسئولية الصيدالني الجنائية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، المخافة. راجع في ذلك: طالب 
بوقفة، إفشاء سر المريض "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص 

ا بعدها. وعبد الحميد الشواربي، مسئولية األطباء والصيادلة وم 121، ص2111شريعة وقانون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .131، ص2111والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، االسكندرية، 

 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  33بالمادة  4فقرة  -6
.الصادر بخصوص الشروط والمواصفات الفنية 2112/م.و/إ.ه( 11/31/12وكذلك القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم) - 

 االلتزام بمواصفات اليافطات التي تحمل اسم الصيدالني.. أشار لضرورة 2111/12/14للصيدليات العامة بتاريخ 
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 ثانيًا: واجبات فنية:

 .2عدم صرف األدوية الخطرة والمراقبة إال بوصفة طبية -1
 .3نقصان أوالمقررة من الوزارة دون زيادة  األدويةالتقيد بأسعار  -2
 .4منع بحث صالحية العالج الموصوف أو استبداله -3
 .5المهربة أو التالفة أوالمغشوشة  أومنتهية الصالحية  األدويةيحظر على الصيدلي بيع  -4

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

 .م2112لسنة 15من القرار بقانون رقم  34من المادة  14الفقرة  - 1
 األساسي لنقابة صيادلة فلسطين.من النظام  22المادة من  1الفقرة  -  
-1-25من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  124م، الصادر بالعدد 2112لسنة  15القرار بقانون رقم  من 34( مادة 1-1فقرة ) - 2

 م. والمطبق بالمحافظات الشمالية من فلسطين.2112
ة مهنة الطب من خالل تشخيص األمراض أو وصف من أبرز األخطاء المهنية التي تقع جراء ممارسة مهنة الصيدلة: ممارس -   

األدوية للمرضى دون الرجوع إلى طبيب مختص، وهذا ما دفع بعض القوانين فعاًل إلى حظر الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة 
صاحب عبيد الفتالوي، التشريعات الصحية "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  راجع:ومهنة الطب. 
 .114، ص1661عمان، األردن، 

كما تثار مسئولية الصيدلي إذا ما قام ببيع الدواء مباشرة للمريض دون أمر من الطبيب، ويستوي في هذا الصدد أن يكون  -   
فسه باختيار الدواء أو إعطائه للمريض دون أن يكون المريض قد طلب هذا النوع من الدواء بالذات، كما يقع الصيدلي قد قام من ن

عليه التزام بتحقيق نتيجة. انظر في ذلك: عصام الصفدي ومالك خريسات، قوانين وتشريعات الصحة والسالمة المهنية، الطبعة 
وما بعدها. وعبد الحميد الشواربي، مسئولية األطباء  21، ص2112مان، األولى، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ع

. و بوخاري 121، ص2111والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، االسكندرية، 
انون طبي، جامعة أبي بكر بلقايد، ق تخصص-مصطفى أمين، مسئولية عن تصريف الدواء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير 

. و بختاوي سعاد، المسئولية المدنية للمهني المدين، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان أبو بكر 12، ص2112تلمسان، الجزائر، 
"المسئولية الجنائية"، بدون دار نشر،  عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي ومصطفى محمد. 112، ص2112بلقايد، الجزائر، 

 .211، ص2111
 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  33بالمادة  2فقرة  - 3
 من النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين. 21بالمادة  5فقرة  -   
 م2112من القرار بقانون رقم  34بالمادة  12الفقرة  4
 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  34بالمادة  11فقرة  - 5
 من النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين. 22مادة بال 4فقرة  -  
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 المطلب الثاني

 السلطة التأديبية

تأدية المهمة وتختص في بمهمة التأديب لمن تقع المسئولية تجاههم، تقوم السلطة التأديب 
سـلطة القوانين في تحديد النظام المتبع في تعيين ال تعددتالتأديبية دون غيرها من السلطات اإلدارية. و 

 .1ألخرى ية من دولة التأديب

اللجنة وهي أن تجتمع  لكن مهما تعددت األنظمة التأديبية فإنها تتفق على عدة قواعد أساسية،
 ةالمرتكب على الشخص المتهم وفحص المخالفةلموجبة للمسئولية الوقائع ا كمجلس تأديبي وتدرس

 ارتكاب المكلف للمخالفاتتي أدت إلى ، ثم تتداول اللجنة بعد دراسة شاملة للظروف والعوامل الاوتكييفه
 .          2المهنية وتفصل في األمر بمقتضى الوقائع المعروضة عليها

                                                           
 

أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط  - 1
 .115، ص2111للدراسات العليا، 

ة التأديب وفقًا لألوضاع المقررة قانونيًا". انظر في: محمد مشبب ويعرفها آخرون بأنها: "هي الجهة المختصة بممارسة وظيف -  
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان،  العام،السهلي، المواجهة والتحقيق من الضمانات التأديبية للموظف 

 .12، ص2112

 تجدر اإلشارة هاهنا بوجود ثالثة أنظمة تأديبية هي: -  

 يقضي بإيقاع العقوبة التأديبية من قبل السلطة الرئاسية، ويطلق عليه النظام الرئاسي. نظام-أ 

 يقضي بإيقاع العقوبة التأديبية من قبل مجالس التأديب، ويطلق عليه نظام المجالس التأديب. نظام-ب 

 اكم التأديبية.يقضي بايقاع العقوبة التأديبية من قبل محاكم تأديبية مختصة، ويطلق عليه المح نظام-ج 

فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب الموظف العام في النظام القانوني األردني، رسالة ماجستير، جامعة االشرق  انظر في ذلك:  
 . وقد سلك المشرع الفلسطيني النظام األوسط وهي المجالس التأديبية.51:46، ص2113األوسط، 

، 2113وظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ديديش عاشور عفاف، الطعن في تأديب الم - 2
 .24ص

أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط  -  
 .115، ص2111للدراسات العليا، 
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المساءلة  1النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطينو القرار بقانون في وقد نظم المشرع الفلسطيني 
جراءات محددة التأديبية لمن تقام المسئولية تجاهه نص القانون على وبالتالي فقد  .وذلك وفق أصول وا 

 :2من اآلتي ذكرهموجوب تشكيل مجلس التأديب 

  رئيساً -الصيادلةنقيب –النقيب  -1
 عضوين من أعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه. -2
 من الصيادلة األعضاء في النقابة.وزير ال يعينهمان عضوي -3

أو النظام القانون لمحاكمة الصيادلة األعضاء بسبب إخاللهم بواجباتهم المسلكية أو مخالفتهم أحكام 
الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم فعاًل يحط من كرامة المهنة أو إهمالهم عماًل في إهماله إساءة إلى واجبات 

 .المهنة

أقصى  إذ-الجنوبيةالمحافظات  المطبق في–النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين  على خالف
 .3دور وزارة الصحة في اختيار عضوان من المجلس التأديبي

يؤلف  4للعضو الحق في استئناف قرارات مجلس التأديب إلى مجلس تأديب أعلى القانون  منحكما 
 :1على الصورة التالية

                                                           
 

 .2113( لسنة 2الصادر وفقا ألحكام قانون النقابات المهنية رقم ) 1
 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  32 المادة 2
، بخصوص 2113( لسنة 2( من النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا ألحكام قانون النقابات المهنية رقم )112المادة ) 3

 تي:تشكيل المجلس التأديبي ينص على اآل
يشكل المجلس التأديبي من النقيب رئيسًا، ومن أربعة أعضاء أساسيين اثنان ينتخبهما المجلس بين أعضائه، واثنان آخران  (1

يختارهما المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة األعضاء الذين يكونون بتاريخ البت باختيارهم قد زاولوا المهنة منذ 
 عشر سنوات على األقل

اختيار أربعة أعضاء آخرين، اثنين من المجلس واثنين من الجمعية العمومية لينوبوا عن األعضاء األساسيين الذين يتغيبوا  يتم (2
 أو يتعذر حضورهم جلسات المجلس التأديبي.

 وجاء األحكام القضائية مؤكدًا لحق استئناف القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية وذلك وفق اآلتي:  4
قانون خاص رسم طريق الطعن في قرارات مجلس التأديب بأن  1651لسنة  11كم األول ينص على أن: "قانون الصيادلة رقم أ( الح

ن محكمة العدل ال تكون مختصة بالنظر في هذا الطعن.( تجده في: حكم محكمة  جعل الطعن فيها أمام مجلس تأديب أعلى، وا 
 .2111/2/31، في جلسة2111، لسنة 511اإلدارية، رقم  هللا، الدعوى  في رام العليا، المنعقدةالعدل 

فإن قرارات مجلس التأديب  1651لسنة  11من قانون نقابة الصيادلة رقم  52/2للمادة  وفقا-1ب( الحكم الثاني يذهب للقول بأنه:"
إمام أي مرجع إداري أو  مجلس التأديب األعلى مبرمة وال تقبل الطعن قرارات-2تقبل االستئناف إمام مجلس التأديب األعلى. 

ن الدعوى المتعلقة بالطعن المقدم على قرار 1651لسنة  11من قانون نقابة الصيادلة رقم  52/3قضائي، وذلك بالمادة  ، وا 
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 رئيسًا. الوزير أو الوكيل   -1
 .من الصيادلة يعينهم المجلس فور انتخابه أعضاءثالث   -2
 .الصيادلة يعينهم الوزير أعضاء منثالثة   -3

بشكٍل كبير فيما  م2112لسنة  15القرار بقانون رقم النظام األساسي قد خالف هذا  في حين أن
يخص تشكيل مجلس التأديب األعلى حيث نص على أن يشكل من )أحد قضاة المجلس األعلى للقضاء 

وأربعة أعضاء أساسيين، عضو ينتخبه المجلس من بين أعضائه واثنان آخران يختارهما المجلس رئيسا، 
لمدة سنة قابلة للتجديد من بين الصيادلة األعضاء الذين يكونون بتاريخ البت باختيارهم قد زاولوا المهنة 

 .2سنة على األقل وعضو رابع يختاره المستأنف( 15منذ 

القرار بقانون حق السلطة التأديبية في النظر بالمخالفات على طلب من إال انه من الملفت تعليق 
 الوزير أو شكوى خطية أو طلب خطي من الصيدالني نفسه، وهذه مسألة فيها نظر وتجانب الصواب.

 المطلب الثالث

 العقوبة التأديبية

السلطات  توقعه والذيالمشرع على سبيل الحصر  حددههي الجزاء الذي تعتبر العقوبة التأديبية 
فال  وبالتالي ،على سبيل الحصر العقوباتهذه المشرع  أوردوقد  .3المختصة على مرتكبي الجرائم التأديبية

 .1ما يعرف بمبدأ شرعية العقوبات التأديبية يجوز توقيع عقوبة تأديبية لم ينص عليها القانون، وهو

                                                                                                                                                                                     
 

، لسنة 11هللا، الدعوى اإلدارية، رقم  في رام العليا، المنعقدةالمجلس األعلى للتأديب تكون غير مقبولة. راجع: حكم محكمة العدل 
 .2113/1/11، في جلسة 2113

 15م هو القانون الساري سابقًا قبل صدور القرار بقانون رقم 1651لسنة  11وتجدر اإلشارة هنا أن قانون نقابة الصيادلة رقم   
 م.2112لسنة 

 م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  41المادة  1
. المطبق في 2113( لسنة 2( من النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا ألحكام قانون النقابات المهنية رقم )111المـادة ) 2

 المحافظات الجنوبية في فلسطين )قطاع غزة(
 راجع: 3
 .114، ص2114عبد السالم عبد العظيم، تأديب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 
األطباء داخل المستشفيات العمومية، رسالة ماجستير، جامعة محمــــد خيضــــــر  أخطاءعن  التأديبيةفاطمة الزهراء بعرة، المسئولية  - 

 .55، ص2115الجزائر،  بسكرة،
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مبدأ المشروعية ضرورة توقيع العقوبة في الحدود والنطاق الذي يحدده المشرع، ومن مقتضيات 
 عنها بالنوعفال تستطيع سلطات التأديب أن تستبدل العقوبات التي أوردها المشرع بعقوبات أخرى تختلف 

ال كان قرارها مخالفًا لمبدأ المشروعية.  و كانتقررة ألو كانت أخف من العقوبات المحتى  وفي المقدار وا 
 .2ن هذا الرضا ال ينفى بطالن العقوبةألبناًء على رضا من العامل، 

 القاعدة تقتصرفهذه  "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"التأديبية ال تخضع لقاعدة  الجرائمبناًء عليه ف
الجرائم التأديبية بل ذكر  كل-الحصرعلى سبيل -المشرع لم يحدد لكون على العقوبات دون الجرائم، 

هي اعتبار كل خروج على واجبات الوظيفة ومقتضياتها جريمة تأديبية، ومنح السلطة  قاعدة عامة
التأديبية المتالئمة مع  العقوبـةوتقدير  3التأديبية سلطة تقديرية لتحديد ما يعد خروجًا على واجبات الوظيفة

 .4التأديبيةجسامة المخالفة 

                                                                                                                                                                                     
 

دون شخصـه وال ملكـه  مركـزه،وعرفها آخرون بأنها: )العقوبة التأديبيـة هـي جـزاء يمـس المكلف المرتكـب لخطـأ تـأديبي في  - 
: محمد األحسن، العالقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة الماجستير، جامعة تجده فيالخـاص(. 
 . 21، ص2111يد، تلمسان، الجزائر، ابي بكر بلقا

إسالم إحسان، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الوضع الحالي والوضع المأهول"،   1
 .11بدون سنة نشر، ص جمهورية مصر العربية، –بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي لإلدارة 

 وما بعدها. 5وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص - 2

مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام "دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي واألردني"، رسالة ماجستير، جامعة  -
 .24، ص2111الشرق األوسط، 

لية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة "الوضع الحالي والوضع إسالم إحسان، المسئو  - 3
 .15بدون سنة نشر، ص جمهورية مصر العربية، –المأهول"، بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي لإلدارة 

نة بالقانونين الكويتي واألردني"، رسالة ماجستير، جامعة مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام "دراسة مقار  -  
 .21، ص2111الشرق األوسط، 

، 2113الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  تأديبديديش عاشور عفاف، الطعن في  -  
 .11ص

ظف العام، رسالة الماجستير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، محمد األحسن، العالقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للمو  4
 .21، ص2111الجزائر، 
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بعض الفقهاء ذهبوا ف، أ التأديبي والعقوبة التأديبيةة الربط بين الخطألحول مس الفقه اختلفوقد 
 بها تأديبية معينة. وهنا تنعدم السلطة التقديرية التي تتمتع خطـأ تـأديبي معـين بعقوبـةبين ربـط الضـرورة ل

 .1السلطة التأديبية

خـرون قـالوا بعكـس ذلـك، أي بعـدم ضـرورة الـربط بـين خطـأ تـأديبي معـين، وعقوبـة تأديبيـة اآلو 
معينة من قبل المشرع، وبقاء هذا األمر في يد السلطة التأديبيـة. فتظهـر هنـا السـلطة التقديريـة الـتي تتمتـع 

مسـألة الـربط هـذه صـعبة خاصة إذ ما ذلك أن ، هـو الـرأي الـراجحاألخير . علمـا أن الـرأي التأديبيةالسلطة 
ترك عمليـة  على الرغم من أن سبيل الحصر. علىعلمنا أن األخطاء التأديبية غير مقننة، ولم ترتب 

  .2الـربط بـين الخطـأ التـأديبي والعقوبـة التأديبيـة بيـد اإلدارة أن يـؤدي ذلـك إلى تعسـفها في ذلك

بة تأديبية معينة بعقو  التأديبيالذي ال يربط الخطأ الثاني المسلك  تارقد اخفالمشرع الفلسطيني أما 
 .4 تختلف باختالف جسامة الخطأ المرتكب من طرف الصيدليالتي  3وحدد مجموعة من العقوبات التأديبية

                                                           
 

 112، ص2111عيساني رفيقة، المسئولية الطبية أمام القاضي االداري، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  1
 ومابعدها.

 راجع:  2
 .35، ص2114والجنائية في األخطاء الطبية، الطبعة األولى، بدون دار نشر،  منصور عمر المعايطة، المسئولية المدنية -  
محمد األحسن، العالقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة الماجستير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،  -  

 .21، ص2111الجزائر، 
قالمة، رسالة -1645ماي  11ب الموظف العمومي في التشريع الجزائري، جامعة بشتة دليلة وحمالوي رشيدة، نظام تأدي -  

 وما بعدها. 51، ص2114ماجستير، 

 وهذه العقوبات تتمثل في: 3
 . التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل.1
 . التأنيب أمام مجلس التأديب.2
 دينار ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة. 111- 11. غرامة نقدية تتراوح من 3
 . المنع من مزاولة المهنة موقتًا لمدة ال تزيد على سنة.4
 . شطب اسم الصيدلي نهائيًا من سجل مزاولة المهنة.5

صيادلة فلسطين وفقا ألحكام  ( من النظام األساسي لنقابة111. والمـادة )م2112لسنة  15من القرار بقانون رقم  41: المادة راجع
 .2113( لسنة 2قانون النقابات المهنية رقم )

 انظر في: 4
، 2113ديديش عاشور عفاف، الطعن في تاديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  -  

 .11ص
-الندوة للدراسات القانونية، جامعة الطاهر موالي ، مجلةاألولاألستاذة بن سويسي خيرة، العمل الصيدالني، بحث منشور، العدد  -  

 .116، ص2113سعيدة، الجزائر، 
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 النتائج:

 ال تشترط وقوع ضرر لوقوعها. إذالمسئولية التأديبية ذات طبيعة قانونية خاصة  -1
 القانون الفلسطيني الحق للعضو استئناف القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية.لقد منح  -2
 أو قضائي للنظر في قرارات مجلس التأديب األعلى.  إداري حظر القانون اللجوء ألي مرجع  -3
نماعقوبة إال بنص" في المجال التأديبي  ال تسري قاعدة "ال جريمة وال -4 تقصر هذه القاعدة على  وا 

 .العقوبات فقط

 التوصيات:

ساءل تأديبيًا اللجوء للقضاء حتى لو صدر القرار عن نقترح تعديل القانون ليتيح للعضو المُ  -1
 مجلس التأديب األعلى.

 نوصي بتفعيل المجالس التأديبية في مواجهة الصيادلة مرتكبي األخطاء التأديبية.  -2
 ما يتمتع به منل، ضمن المجالس التأديبية على عضو قانوني المجلساحتواء نرى بضرورة  -3

 .على تسير المجالس التأديبية وفق اإلجراءات القانونية كفاءة واقتدارقانوني و  تأهيل
مع جسامتها تالفيًا لتعسف المجالس  تتالءمنقترح بأن يتم تحديد عقوبة لكل مخالفة تأديبية  -4

 في فرض العقوبات. التأديبية
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 لمراجعا

 الكتب:أواًل: 

صاحب عبيد الفتالوي، التشريعات الصحية "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .1
 .1661عمان، 

 .2113صالح عوض السوسي، التشريعات الصيدالنية والئحة تقاليد المهنة، بدون دار نشر،  .2
 .2111الطبعة األولى، دار وائل للنشر، طالب نور الشرع، مسئولية الصيدالني الجنائية،  .3
عباس علي محمد الحسيني، مسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية، الطبعة األولى، دار  .4

 .1666الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
لطبعة عبد الحميد الشواربي، مسئولية األطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية والتأديبية، ا .5

 .2111الثانية، منشأة المعارف، االسكندرية، 
عبد السالم عبد العم، تأديب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .2

2114. 
عبد المهدي بواعنة، إدارة المستشفيات والخدمات الصحية "التشريع الصحي والمسئولية الطبية"، الطبعة  .1

 .2113امد للنشر والتوزيع، عمان، األولى، دار الح
عصام الصفدي ومالك خريسات، قوانين وتشريعات الصحة والسالمة المهنية، الطبعة األولى، دار  .1

 .2112اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
 .2111"المسئولية الجنائية"، بدون دار نشر،  مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي والصيدلي .6

عمر المعايطة، المسئولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية، الطبعة األولى، بدون دار منصور  .11
 .2114نشر، 

 الرسائل واألبحاث العلمية:ثانيًا: 

ابراهيم بن صالح اللحيدان، مسئولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين السعودي  .1
 .2112عربية للعلوم االمنية، والمصري، رسالة ماجستير، جامعة نايف ال

مجلة الندوة للدراسات  األستاذة بن سويسي خيرة، العمل الصيدالني، بحث منشور، العدد األول، .2
 .2113سعيدة، الجزائر، -القانونية، جامعة الطاهر موالي

إسالم إحسان، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  .3
جمهورية  –"الوضع الحالي والوضع المأهول"، بحث منشور، مركز الحوكمة، المعهد القومي لإلدارة 

 بدون سنة نشر. مصر العربية،
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أكرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "، رسالة  .4
 .2111ماجستير، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 

أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير،  .5
 .2111جامعة النجاح الوطنية، 

بختاوي سعاد، المسئولية المدنية للمهني المدين، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد،  .2
 .2112الجزائر، 

براهيمي زينة، مسئولية الصيدلي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع "قانون المسئولية  .1
 .2112وزو، الجزائر،  تيزي -المهنية"، جامعة مولود معمري 

ماي  11بشتة دليلة وحمالوي رشيدة، نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري، جامعة  .1
 .2114 قالمة، رسالة ماجستير،-1645

 تخصص-بوخاري مصطفى أمين، مسئولية عن تصريف الدواء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  .6
 .  2112قانون طبي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

حسن بن محمد العلياني، الخطأ في األحكام القضائية ومدى مسئولية القاضي عنه "دراسة مقارنة  .11
 هـ.1431سالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، السعودية، بين الشريعة والنظام"، ر 

ديديش عاشور عفاف، الطعن في تاديب الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر  .11
 .2113بسكرة، الجزائر، 

عادل يوسف ألشكري المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحامل "دراسة مقارنة"، بحث منشور،  .12
 لة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة، العراق، بدون سنة نشر.مج

علي احمد حسن، سلطة القاضي اإلداري إزاء التكييف القانوني الخاطئ للوقائع في مجال تأديب  .13
، العدد 13الموظفين، بحث منشور، مجلة كلية الحقوق في جامعة النهرين، بغداد، العراق، المجلد 

2 ،2111. 
عيساني رفيقة، المسئولية الطبية أمام القاضي االداري، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد،  .14

 .2111تلمسان، الجزائر، 
تيزي وزو، -عيساوي زاهية، المسئولية المدنية للصيدلي، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري  .15

 .2112الجزائر، 
العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي، رسالة عيسى محمد مناصرة، التأديب اإلداري في الوظيفة  .12

 .2112دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 
فاطمة الزهراء بعرة، المسئولية التاديبية عن اخطاء األطباء داخل المستشفيات العمومية، رسالة  .11

 .2115الجزائر،  ماجستير، جامعة محمــــد خيضــــــر بسكرة،
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موظف العام في النظام القانوني األردني، رسالة ماجستير، فايز مطلق السليمات، ضمانات تأديب ال .11
 .2113جامعة االشرق األوسط، 

كرم محمود الجمعات، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية "دراسة مقارنة"، رسالة  .16
 ماجستير، جامعة الشرق األوسط للدراسات، بدون سنة نشر.

ية الجنائية والمدنية للصيدلي "دراسة مقارنة"، رسالة لقمان عمر محمد فضل الكريم، المسئول .21
 .2111ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

محمد األحسن، العالقة بين المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام، رسالة الماجستير،  .21
 . 2111جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

المسئولية التأديبية للموظف، مقال منشور، مجلة منار االسالم، العدد محمد عاطف محمد أمين،  .22
411 ،2114. 

دراسة مقارنة،  العام،محمد مشبب السهلي، المواجهة والتحقيق من الضمانات التأديبية للموظف  .23
 .2112، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان

ام "دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي واألردني"، مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف الع .24
 .2111رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، 

نائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب "دراسة فقهية مقارنة"، رسالة  .25
 .2112ماجستير، جامعة األزهر، غزة، 

ة، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود هناء بنت ناصر األحيدب، األحكام الفقهية للصيدل .22
 .2113اإلسالمية، الرياض، السعودية، 

وسام عقون، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  .21
 .2113شهادة الماستر في الحقوق "تخصص قانون إداري"، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 واألحكام القضائية:واألنظمة القوانين ثالثًا: 

-1-25من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  124م الصادر في العدد 2112لسنة  15القرار بقانون رقم  .1
 م. والمطبق بالمحافظات الشمالية من فلسطين.2112

 م2114لسنة  21قانون الصحة العامة رقم  .2
 وتعديالتهم 1661نظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة  .3
 م1641لسنة  56قانون الصيادلة )المعدل( رقم  .4
 .2113( لسنة 2النظام األساسي لنقابة صيادلة فلسطين وفقا ألحكام قانون النقابات المهنية رقم ) .5
. بخصوص الشروط 2112/م.و/إ.ه( 11/31/12القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم) .2

 .2111/12/14والمواصفات الفنية للصيدليات العامة بتاريخ 
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، في 2111، لسنة 511هللا، الدعوى اإلدارية، رقم  في رام العليا، المنعقدةحكم محكمة العدل  .1
 .2111/2/31جلسة

، في جلسة 2113، لسنة 11هللا، الدعوى اإلدارية، رقم  في رام العليا، المنعقدةحكم محكمة العدل  .1
2113/1/11. 
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