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  كلمة شكر وتقدير
  
  

لألستاذ الدكتور بدران مراد ، أقول لك  الفـاضل    يأستاذإلى  
للنجاحات أناس يقدرون معناه ، ولإلبداع أناس    أستاذي الفـاضل

للشكر والتقدير    الأه  قّدر جهودك المضنية ، فـأنتأيحصدونه ، لذا  
  كل الثناء والتقديري  منفـلك  ...فوجب علي تقديرك  ..

ئك الذين حازوا سمات اإلنسانية والتواضع  قـلة من الناس أولف
ماهم  في فـلك النبل وعلو القدر، سي ”وحدهم“والكفـاءة، ليسبحوا  

  لون مقـابل ذلك إال االحتساب والدعاءأالصفـاء ومتعة العطاء، ال يس
هذه الصفـات ، إذ كانت أستذتك    لو قد اكتسبتم أستاذي الفـاض

  في اإلشراف مخلصة
ستاذ تشـوار جياللـي، األستاذ مكلكل  أتقدم بشكري إلى كل من األ

  .األطروحةبوزيان، األستاذ بقنيش عثمان، الذين قبلـوا مناقشة هذه  
ألستاذ أوسكيـن عبـد الحفيـظ ، أتقدم بشكري كذلك إلى كل من ا

ذتي الذين  إلى أستـاذي الفـاضل قمـراوي عز الديـن ، وكل أساتو 
  .أمدوني العلم و المعرفة خالل مساري العلمي

  
  
  



 ب 

 

 إهـــــداء

إلى سبب وجودي في الحياة و أنا احمل اسمك بكل فخر والدي  
  لك كل التقدير واالحترامعيساني عبد الكريم    األستاذالحبيب  

ينبوع الصبر والتفـاؤل واألمل وهي كل من في   إلى والدتي الغالية
التي لم تبخل جهداً فـي تربيتي    أمي  الوجود بعد اهللا ورسوله  

 .وتوجيهي

زوجي الغالي و رفيق حياتي الذي  أمدني بالمساعدة والعطاء،  إلى  
  الذي حرص أن أرتقي بطموحاتي وعلمي وثقـافتي، وافتخر بنجاحي

وتفـانى في الوقوف إلى جانبي كلما احتجت إلى سنده، زوجي الرجل  
  .وذكرى والده الغالي رحمة اهللا عليه. المخلص

رائس نبضاتي و ترانيم  و ع, إلى ابنتي الغالية أزف أبكار كلماتي  
إليِك يا أجمل   ،حياتيإليِك أنت يا عروس  , و شموس أحالمي  , أنفـاسي  

قني بك اهللا عز وجل فـاحمده على  رز براءة حّلقت في سمائي، وقد  
  أمك رفيقة. ذلك يا أحلى خلق اهللا في الدنيا

  وتي ، وأهلي الكرامإلى إخ

  إلى كل زمالئي و زميالتي في التدريس و صديقتي المخلصة نوال
  هذا العمللكل هؤالء  أقـدم  
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من املواضيع اليت حظيت ا الدراسات و البحوث القانونية   األطباءموضوع مسؤولية  إن          

الفكر القانوين اهتماما خاصا سواء من الناحية الفقهية أو التشريعية أو  أوالهاكثريا، حيث 

  . القضائية

جا هلذا باعتبارها نتا اإلنسايناتصاهلا بالسلوك  إىلويرجع سبب كل هذا االهتمام   

تعكس حاالت احلياة االجتماعية  مرآةداخل اتمعات عموما، فهي  األفرادالسلوك بني 

تطور قانوين جديد أو تقدم حلق  أيوقد تفاعلت فكرة املسؤولية الطبية مع . االقتصادية والثقافيةو 

حركة امتع أثر التقدم العلمي يف  كما  .باتمع البشري يف مسريته خصوصا من الناحية العلمية 

ن التخلف عن إمن املتعني على الفكر القانوين اللحاق ذه احلركة السريعة ، و  فأصبح اإلنساين

فراغ تشريعي يف معاجلة  إحداثقانوين  كبري مع  تأخريرتتب عليه  ،مواكبة كل هذه املستجدات

  .  خمتلف املواضيع

 أكثر اإلنسانطيب من جسم اقرتاب أجهزة الفحص ال إىل التكنولوجي قد أدى التطورول

حكم فيها كما يتحكم هذه الوسائل ليست فيها تلك القوة الذاتية اهلائلة فالطبيب يت إن، و  فأكثر

ن التطور العلمي و الطيب تسبب نفس الوقت يف العديد من املشاكل القانونية إ، هلذا فيف يده ذاا

  .اليت مل تكن معروفة من قبل  واإلنسانية

حد أنه ال مير عام دون أن حتدث  إىلرعة التطور يف عامل الطب قد وصلت سبل و 

العديد من املشاكل القانونية  إثارةو  األشخاصحد املساس مبشاعر  إىلتصل  ،جديدة مفاجآت

 بأطفالو املباهات  ،فبدءا من زراعة الكلى مرورا بزراعة القلوب. األخالقيةبل و حىت املشكالت 

  إلجراءستعمال جلد الشخص املتويف إت اجلراحة التجميلية يف مستجدا إىلوصوال  ،األنابيب

  .بسبب حوادث تعرضوا هلا أحياء أشخاصتصحيحات على تشوهات يعاين منها 
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ذاا ،  لذلك تقر  على احلياة اإلنسانويف كل هذا يبدأ احلديث عن مبدأ محاية جسد 

الالزم الستمرار احلياة يقع  ألدىنايهدد احلد  اإلنسانن أي اعتداء أو مساس جبسد أالتشريعات ب

كما أن أي اعتداء يعرقل الوظائف املادية أو العقلية أو . ائلة القوانني اجلنائية واملدنيةحتت ط

احلق  هيو  ،األفراديتمتع ا  أساسيةهذا يسمح بضمان حقوق و يتعني حظره ،  لإلنسانالنفسية 

هذا ما يفتح و  ،العتبارات صحية اإلنسانجبسم غري أنه جيوز املساس . يف احلياة و احلق يف الصحة

أو تبلورت يف  ،العقاقري الطبية املختلفة إعطاءالباب أمام أوجه العالج املتعددة سواء جتسدت يف 

   .جراحية متنوعة ومتفاوتة اخلطورة عمليات  إجراء

، من الطبيعي أن يعجز الفرد عن تلبية حاجاته ومتطلبات عيشه بنفسه اإلطارو يف هذا 

حيتاج يف ذلك ملسامهة الدولة بكل مؤسساا لتوفري بعض هذه احلاجيات اخلاصة الضرورية منها إذ 

  .وير وظائف  املؤسسات اإلستشفائيةمما أدى لضرورة ازدياد وتط

فحاجات األفراد ليست واحدة تتعدد وختتلف باختالف البيئة وأوضاع الناس وحاجام،  

ألن جمتمعات  ،د كلما دعت احلاجة إىل مزيد من اخلدمات العامةوكلما ارتقى مستوى حياة األفرا

اليوم تعيش يف حالة من التطور والتقدم التكنولوجي الذي انعكس على مجيع ميادين احلياة 

لعل  وببعض ميادين احلياة وجوانبها  ااالجتماعية، ومع كل هذا التقدم وإن كان األمر متعلق

يدعو  ن هذاإفن عالقة قوية باحملافظة على صحة األفراد يف اتمع امليدان الطيب هو أمهها ملا له م

  .1يف اال الطيب أدائهاالدولة لتوسيع نطاق تدخلها وحتسني 

يعد املستشفى اجلهاز الوحيد الذي بواسطته تقوم الدولة بتقدمي اخلدمات الصحية ألفراد و 

قدرته على توفري كافة أنواع الرعاية اتمع، فهو يعترب العمود الفقري ألي نظام صحي، وذلك ل

  .الصحية

                                                 
1
 - Christilla GLASSON, La réflexion éthique au sein des établissements de santé, RDSS, n°6, 

2010, p1102. 
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فاملشفى هو املكان  املفضل بالنسبة للمريض لتلقي العالج، ومكان العمل املفضل 

ة احلضارية اليت تربز تقدم للطبيب وباقي القوى العاملة االستشفائية األخرى، كما يعترب الواجه

  .للبلد جتماعيالصحي والعلمي واإل

تشفى من املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حسب ما ينص مرفق املس وإذا كان

تطورا قد عرفت هذه املؤسسات العمومية  ن إف  ،عليه القانون اخلاص بتنظيم و سري املستشفيات

مستمرا يتماشى وتطور العلوم الطبية  زيادة على متيزه جبوانب خمتلفة و معقدة  حيتمل  و ملحوظا 

عالقة أساوية يف بعض احلاالت يصعب بسبب خصوصيتها  حتديد الن تسبب أضرارا خمتلفة و مأ

  .1بينها و بني العمل الطيب

دوره أن يؤدي ليس مبق امعنوي ااملستشفى باعتباره شخص أن ،إليه اإلشارةلكن ما جتدر 

اجلهاز البشري الذي تستعني ذلك  ،من أجله إال من خالل  شخص طبيعي ئالغرض الذي أنش

الذي على هذه  الشرط األهم به إدارة املستشفى للقيام بكل هذه النشاطات، و الذي يعترب

ومتخصص يضم  أطباء من  ؤطائلة من أجل  طاقم كف مواالأفتخسر الدولة  .األخرية أن توفره

تبعا للدور و  .اله الطب احلديث يف هذا اخمتلف التخصصات الطبية ، ووفقا ملا توصل إلي

املشرع إال أن حييط فئة األطباء ببعض  بيلعبه الطبيب يف املستشفى مل يأاحلساس الذي 

  .حرتامهاإ عليهم جيبلتزامات اليت اإل

فاألطباء العامون باملستشفى العام  ،إن تطبيق مسؤولية مرفق املستشفى يثري صعوبة حقيقية

عل  جتية الطبية و حساسيتها وتعقيدها  سؤولن خصوصية املأحيث  ،معرضني لألخطاء  هم كذلك

إال   .ن كانت  ختضع أغلبية قواعدها للنظام العام للمسؤولية  اإلداريةإحىت و  ،تطبيقها أمرا صعبا 

   .مسؤولية املستشفى تتميز بقواعد تعود إىل طبيعة نشاط  املستشفى أن

                                                 
1
  .70ص  ، 1994اجلزائر   ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،وىلالطبعة األ ،قانون املسؤولية اإلدارية ،يفخلو رشيد  - 
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الطيب له دور يف  ن السؤال الذي جيب طرحه يتمثل يف معرفة هل العملإومن هنا ف

املوظفني لدى املؤسسات االستشفائية العمومية عن مسؤولية املرفق  األطباءاستقالل مسؤولية 

املوظفني يف املؤسسات االستشفائية  األطباءميكن اعتبار مسؤولية وهل الصحي العمومي ذاته؟، 

 أحكاملكل منها فق الصحية العمومية هي أنظمة قائمة بذاا و االعمومية ، ومسؤولية املر 

الطبية موضوع دعوى املسؤولية قد وقعت يف نطاق واحد وهو  األضرارذلك رغم أن . خاصة؟

املؤسسات االستشفائية العمومية هي نظام واحد و  طباءاألأم أن مسؤولية . املرفق الصحي العمومي

املرتكبة من  األخطاءتنوع ته تتنوع على حسب طبيعة اختالف و قائم بذاته غري أن أحكامه ونظريا

  ؟؟ و بالتايل منها ما ينسب هلم شخصيا أو للمرفق تنظيميااألطباءطرف هؤالء 

اهتمامنا الكبري و الدائم مبوضوع املسؤولية الطبية  إىلويعود سبب اختيارنا هلذا املوضوع 

 األمررغم أن . والقانون الطيب بصفة عامة ، الذي يعاين من غموض تشريعي وقضائي معترب 

بل و أن مهنة الطب تعد مهنة نبيلة يف . و هو احلق يف السالمة اجلسدية لإلنسانحبق مهم يتعلق 

 لإلشكاالتوكذلك رغبتنا يف البحث الدائم عن احللول .  آالمهعالج املريض وليس مضاعفة 

ذلك الشق الذي يعترب حمل . منها  اإلداريالقضائية يف جمال القانون الطيب و املسؤولية يف الشق 

و حلولنا اخلاصة بنا  أفكارناهاد قضائي واسع يف القوانني املقارنة فلما ال أن تكون لنا اجت

  .واملختلفة عن هذه االجتهادات

املنهج التحليلي  إتباع طلباليت يثريها هذا املوضوع تتالنقاط القانونية املختلفة دراسة  إن

ا، وكذا حتليل القرارات القضائية وما الوصفي الالزم يف حتليل النصوص القانونية خاصة احلديثة منه

  .ورد منها كاجتهادات قضائية 

، تتمثل يف أن دراسة النشاط  األوىلاليت ميكن تقدميها للوهلة  اإلشكاليةعلى  اإلجابة إن

املرفق الصحي العمومي  إلدارةالذي يقوم به الطبيب دون سواه و الذي ال ميكن  ضالطيب احمل

قانونية صارمة ملزاولته،  اوشروط ،يتطلب كفاءة خاصة ارا لكونه نشاطالتدخل فيه، أو توجيهه نظ

ينعكس على حتديد و توزيع املسؤوليات داخل املؤسسات االستشفائية العمومية حبيث أنه يصبح 
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قيام  إىلهم ارتكبوا أخطاء شخصية ، تؤدي بالتايل  إذانظام مساءلة خاص م  لألطباء

  ).األولالباب (أنواع  مسؤوليتهم الشخصية وهي على عدة

ستشفائي ن املرفق اإلإغري أنه و خالفا للعقد الطيب اخلاص بالعيادة يف القانون اخلاص، ف

كما أنه عليه .  آخرينمبوظفني  األطباءجانب  إىلو يستعني  إداريالعمومي يسري نشاطه كمرفق 

 اآلالتو  األدواتقة، و ئالال األماكنيكفلها من شأا املسامهة يف عالج املريض كتوفري  امهام

عن  األطباءللمسؤولية يضم فيه مسؤولية  أخرظهور نظام خاص  إىلكل هذا يؤدي   .والرقابة

  . التنظيمية للمرفق ذاته  األعمالاملسؤولية عن  إىل باإلضافةاليت تنسب للمرفق  األخطاء

و تطويرها حىت  أحكامهاهتماما بارزا يف بلورة  اإلداريهذا  النظام قد أواله القضاء  إن

أنظمة تقرتب من  إجيادو ذلك كله يف سبيل  ،أا أصبحت حمل اهتمام املشرع يف القوانني املقارنة

  ).الباب الثاين(الطبية  األعمالاملثالية يف سبيل تعويض املرضى املضرورين من 

                     

 

  



  :األول  الباب

النشاط الطبي  

لطبيب المرفق  

العمومي    اإلستشفـائي

ات  مسؤولي  أنواعو  

  الطبيب
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يعترب العمل الطيب  من األعمال املهمة لتعلقها بأفراد اتمع  بشكل مباشر  فال  يعصم أي  

أن املريض يتحرر من هذه اآلالم البدنية عن طريق العالج، وهذا األخري  غري   شخص من املرض

 يكون بواسطة مهنة علمية نبيلة تسمى الطب، يقوم بتأديتها إنسان خمتص يدعى الطبيب، ومن مث

فإن مهنة الطب هي شريفة دف أساسا خلدمة اإلنسان واإلنسانية والتخفيف من آالم األفراد 

سايرا ألحداث سبل ووسائل وأوجاعهم، وبالتايل يفرتض يف الطبيب أن يكون ذو كفاءة عالية وم

ويف حالة خطأ الطبيب يف حق املريض يستوجب تعويضه عن الضرر  السيما وان  .العالج

هلذه املهنة  وهم األطباء ليسوا على درجة  واحدة  من العلم  واملعرفة و احليطة واحلذر  املمارسني  

لذلك  البد من حماسبة  من خيطئ  منهم إذا  ما تبت خطؤه  بشكل يقيين  قاطع الن حمل 

  .احلماية القانونية  هو اجلسم البشري  الذي  أولته  معظم  التشريعات  عناية خاصة 

طار احلديث عن نشاط الطبيب فان ما يقوم به من مهام البد أن تكون هذا و أنه يف إ

نابعة من فكرة الضمري و الرغبة املستمرة يف عالج األشخاص و إنقاذ حيام و شغفه يف إجياد 

دائما احللول بالنسبة للحاالت املستعصية أكثر من أن تكون مهامه نابعة من فكرة الواجب 

من اعترب بان  1لنصوص القانونية ، لذلك فان هناك من الفقهوالعمل على عدم اخلروج عن ا

مشكلة الرابط بني الطبيب و مريضه هي مشكلة العالقة اإلنسانية ن قبل أن تكون مشكلة الرابطة 

  .القانونية ، حيث اعترب بان املسؤولية األخالقية للطبيب تبدأ قبل أن تبدأ مسؤوليته القانونية

ض و طبيبه يف السابق كانت صلة تبىن على أساس الثقة والصداقة  بدليل أن الصلة بني املري

أكثر من الوقت احلايل فلم يكن للعائلة غري طبيب واحد يعرفه أفراد األسرة معرفة خاصة و يثقون 

به و اختصاصه الطيب ، لذلك مل يكن من املقبول أن يوضع هذا الطبيب صاحب احلكمة 

ىل جانب مريضه أن يكون موضع اام وتقصري و مسؤولية والعاطفة و الذي ميلك وقتا يقضيه إ

  .رد فشله يف العالج 

                                                 
  .26، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع األردن ، طبعة )دراسة مقارنة(اسعد عبيد اجلميلي، اخلطأ يف املسؤولية الطبية املدنية  - 1
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لكن إن عالقة الثقة هذه بني املريض و الطبيب مل تدم طويال فقد تسبب ظهور اتمع 

احلديث و تطور وسائله الفنية يف تراخي الصلة الشخصية هذه و بالتايل فقد اندثرت حىت عالقة 

وجودة سابقا خاصة يف املدن الكربى اليت ظهرت فيها أنظمة االستشفاء الصداقة اليت كانت م

بل أصبح املريض ال يعرف حىت الطبيب الذي يلجأ . العمومية و العيادات و امعات الطبية 

ملعاجلته يف اغلب احلاالت و إمنا اللجوء إليه يكون لتخصصه ، و هذا و ما أدى إىل إضعاف 

اللجوء إىل القضاء،  وقع حتول جذري يف العالقة اليت كانت قائمة  احلاجز الذي كان حائال دون

  .بني املريض والطبيب يف وقت قطع فيه علم الطب خطوات جبارة يف طريق التقدم العلمي

و لكن ما يالحظ أن العمل الطيب لألطباء أينما مارسوا نشاطهم هو حمفوف باألخطاء 

  .ري التطورات التكنولوجية و العلمية من شيء كبري والفشل منذ القدم إىل يومنا احلايل فلم تغ

فقد كان الطبيب اجلراح إىل مطلع القرن العشرين عرضة للفشل يف معظم العمليات اليت  

يقدم على إجرائها و على األخص قبل اكتشاف املواد املطهرة و أنواع املخدر فقد كان معدل 

باملائة حيث أن الذين مي إجراء عليهم  50فوق الوفاة للعمليات اجلراحية كبرية كانت أو صغرية ي

  .باملائة فلم يكن ينجو منهم أي مريض 100عمليات  فتح اجلمجمة فكانت نسبة الوفاة بينهم 

أما يف عصرنا احلايل فقد اكتشفت املضادات احليوية واخرتعت املعدات الطبية وظهرت 

ل و إن الطب أصبح فعاال إىل درجة ال التوقعات املتعلقة بالعناية الطبية و هندسة اجلينات ، ب

مثيل هلا إال انه يف املقابل أصبح خطرا أيضا بدرجة ال مثيل هلا ذلك أن استعمال هذه التقنيات 

احلديثة واملعقدة يف العالج يتضمن أخطار حتمية حبصول حوادث يف الكثري من احلاالت ذلك أن 

بصورة طبيعية و املبذولة من طرف أفضل التعقيد العلمي هذا أصبح يتعدى العناية املطلوبة 

املتخصصني ، و بالتايل كان للتقدم الطيب اهلائل انعكاسه على مسؤولية األطباء اليت ازدادت 

  . قيمتها و درجة االهتمام ا و بأحكامها
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و بالتايل فان ما ميكن قوله أن مسؤولية األطباء تبقى قائمة ال طاملا أن العمل الطيب يسبب 

مرضى املستفيدين منه ، و على هذا األساس فانه ارتأينا أن نقوم بدراسة و التعرف على أضرار لل

الفصل (ستشفائي العمومي وما يرتتب عنه من أخطاء النشاط الطيب للطبيب املوظف يف املرفق اإل

 ).الفصل الثاين( مت التطرق إىل األنواع املختلفة ملسؤوليات هذا الطبيب ) األول
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يترتب قد وما   العمومي اإلستشفائي النشاط الطبي لطبيب المرفق:الفصل األول

  .عليه من أخطاء

و من أهم  اإلنساناحلقوق اليت يتمتع ا  أهممن تعد من املعلوم أن السالمة اجلسدية      

عدم جواز المساس بالجسم "لقاعدة وذلك طبقا  ،املبادئ اليت كرستها معظم تشريعات الدول

 : غري أنه ترد على هذه القاعدة استثناءات أمهها ."لبشريا

من خالله الطبيب يتدخل الذي  اإلنسانيب على جسم االعرتاف مبشروعية العمل الط -

الضرورة املتمثلة ير ذلك ترب و املساس ذا اجلسم  إىلحيث تؤدي  ،العالجية و اجلراحيةباألعمال 

يعيقه عن ممارسة األنشطة اجلسدية و العقلية و النفسية يف شفاء املريض من العلة أو املرض الذي 

   .  بصورة طبيعية و هي مصلحة خاصة به

 .املصلحة العامة املتمثلة يف حفظ الصحة العامة يف اتمع مراعات اعتبارات -

حىت  ،على سبيل احلصر التشريعاتا ممارسة العمل الطيب مقصور على فئة خاصة حدد إن     

  .و هي فئة األطباء سم البشري حمل التالعب به بأي شكل من األشكالال يكون اجل

كون مهنة علمية فإنسانية املهنة ت أنو أخالقية قبل  إنسانيةمهنة  تعترب مهنة الطبو عليه 

 و أخالقياا تأيت يف مرتبة متقدمة على الصفة العلمية هلا، هذا و قد كانت ثقة املريض يف الطبيب

ناء على ما كان يتصف به هذا الطبيب من أخالق عالية و سامية جعلت مهنة ثقة عمياء ب سابقا

انعدمت لدى الكثري  أوهذه الثقة سرعان ما ضعفت  أن إالالطب تقع يف قمة املهن احلرة قدميا، 

  .بدون قصد وأمن املرضى أو ذويهم نتيجة األخطاء اليت يرتكبها األطباء بقصد 

، فاخلطأ قد يقع من الطبيب أثناء  1احتمال لوقوع اخلطأو حيثما كان العمل كان هناك    

ممارسته لعمله الطيب نتيجة ملخالفته القواعد الفنية اليت توجبها عليه مهنته ، و اليت جيب عليه 

الذي يضع يف يد الطبيب وسائل التشخيص و العالج على حنو مثايل  األمر ،ا  اإلملامو  مراعاا

                                                 
  .66، صفحة 2011حممد شديفات ، املسؤولية اجلنائية عن األعمال الطبية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ، الطبعة األوىل ،  صفوان - 1
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ية ، فعليه أن يبذل يف هذا اجلانب احلرص و العناية الالزمتني حلماية ووقف األصول العلمية الطب

  .املريض

لذلك فانه من خالل هذا الفصل سيتم التعرف على هذا النشاط الطيب الذي ينفرد طبيب 

، مث التطرق إىل طبيعة اخلطأ ) املبحث األول( املرفق االستشفائي العمومي مبزاولته بكل أحكامه 

  ).املبحث الثاين(ذا العمل الطيب و هو الذي يعترب أساس املساءلة القضائية الذي يرتتب عن ه
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  .العمومي ستشفائياإلالنشاط الطبي لطبيب المرفق : األولالمبحث  

للكل املمارسات الطبية و العالجية و حىت  خصب هو جمال يف احلقيقةاجلسم البشري  إن

طبقت عليها نصوص قانون  إذاعمال الطبية تعترب جرائم و ال شك أن األ. التجريبية منها

كان القائم ا طبيبا ، األمر الذي   إذااألعمال الطبية  إباحة مدى أنه ال تثور فكرة إالالعقوبات ، 

  .من هو هذا الطبيب و ماهي هذه األعمال الطبيةبادئ ذي بدء حتديد يتطلب 

من  اإلطارينظم مهنة الطب ،فهذا  شرعي و قانوين طارإو من هذا املنطق وجب وضع 

املريض و كذا العالقة ومن جهة أخرى حيمي حقوق الطبيب و جهة ينظم أسسها و قواعدها 

أباحه القانون يف هو ما و  ،من أعمال طبية أو جراحية اإلنسانبينهما ملا يرتتب عن املساس جبسم 

 اإلنسانطبيب بسالمة جسم صال الات ، على أنذلك بدون تعريض املريض للخطراال الطيب و 

  .يكون عن طريق عمله الطيب إمناحياته و 

املؤرخ  471- 91املرسوم التنفيذي  من أجل هذا نظم املشرع اجلزائري مهنة الطب مبوجبو 

املتخصصني االستشفائيني  باألطباءاخلاص  األساسياملتضمن القانون  07/12/1991يف 

املؤرخ يف  491-92وم التنفيذي رقم مبوجب املرس 1اجلامعيني و املعدل و املتمم

  .14/05/1997املؤرخ يف  186-97و املرسوم التنفيذي رقم   28/12/1991

 املنتمني املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني 393-09املرسوم التنفيذي رقم و     

 394-09 و املرسوم التنفيذي رقم  ، 2العامني يف الصحة العمومية املمارسني الطبيني ألسالك

يف الناشطني  املتخصصني نيالطبي املوظفني املنتمني لسلكاخلاص ب األساسياملتضمن القانون 

                                                 
املتخصصني االستشفائيني اجلامعيني  باألطباءاخلاص  األساسياملتضمن القانون  07/12/1991املؤرخ يف  471- 91املرسوم التنفيذي  -  1

  .1991، لسنة 66ج العدد .ج.ر.ج ممواملعدل و املت
 العموميون يف الصحة العمومية، نيارسني الطبيمللم األساسياملتضمن القانون  24/11/2009املؤرخ يف  393- 09املرسوم التنفيذي  - 2

  .2009لسنة 70ج العدد.ج.ر.ج
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 27/04/1991املؤرخ يف  106 -91 للمرسوم التنفيذي إلغائهوهذا بعد 1الصحة العمومية 

  . ني الطبيني و املتخصصني يف الصحة العمومية اخلاص باملمارس األساسياملتضمن القانون و 

يه فانه من خالل حتليل هذه النصوص القانونية باإلضافة إىل النصوص العامة يف حتديد وعل

ستشفائي العمومي تنظيم الوظائف العمومية ميكننا حتديد اإلطار القانوين لنشاط طبيب املرفق اإل

هذا ما ). املطلب األول(والتعرف على هذه املهنة من ترخيصها وواجبات الطبيب و حقوقه 

ستشفائي بتحديد الطبيعة القانونية للعالقات اليت ينشئها الطبيب داخل املرفق اإل يسمح لنا

، لنصل يف األخري إىل التحديد النهائي للنشاط الطيب هلذا الطبيب و ما )املطلب الثاين(العمومي 

  ).املطلب الثالث(يقوم به من مهام طبية حمضة 

  .العمومي ستشفائياإلفق نشاط طبيب المر اإلطار القانوني ل: المطلب األول 

ويقصد باإلطار القانوين لنشاط الطبيب مجيع النصوص القانونية اليت كفل من خالهلا املشرع 

عملية تنظيم مهنة الطب و التطبيب ، و عليه من أجل تفصيل هذا املوضوع البد من التعرف 

الفرع (فيها  ط الرتخيص القانوين و التوظيفو، وحتديد شر)الفرع األول(على ماهية الطب 

، مث الوقوف عند احلقوق و الواجبات اليت يتمتع ا الطبيب يف ظل النصوص القانونية )الثاين

  ).الفرع الثالث(املختلفة

  .مهنة الطب و التطبيبتعريف  : الفرع األول

  )ثانيا(، وحتديد مفهوم الطبيب )أوال(يف هذا اإلطار سوف نتطرق إىل حتديد مفهوم الطب

  . الطب مفهوم : أوال

،أي فن العالج ،هو العلم الذي جيمع خربات )ars medicina ( :بالالتينية الطب

تنال من بدنه أو  إصاباتيف االهتمام باإلنسان، و ما يعرتيه من اعتالل و أمراض و  اإلنسانية

                                                 
  املتخصصني يف الصحة العموميةنيالطبي ني لسلكاملوظفني املنتماخلاص ب األساسياملتضمن القانون  394-09املرسوم التنفيذي رقم  - 1
  .2009لسنة  70ج العدد .ج.ر.ج
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 على إجرائهالعالج بشقيه الدوائي و اجلراحي و  إجيادنفسيته أو احمليط الذي يعيش فيه، و حياول 

  . 1املريض

ديها و الوقاية و طرق تفا األمراضكما يتناول الطب الظروف اليت تشجع على حدوث            

  .هذا العلم االهتمام بالظروف و األوضاع الصحية، و حماولة التحسني منها منها، و من جوانب

و الطب هو علم تطبيقي يستفيد من التجارب البشرية على مدى التاريخ، و يف العصر   

  .احلديث يقوم الطب على الدراسات العلمية املوثقة بالتجارب املخربية و السريرية

دايتها بأعمال السحر بحيث ارتبطت يف  2ذاته اإلنسانو الطب هو مهنة قدمية قدم 

السحرة ا الكهنة و و ذلك يف العصور القدمية و اتمعات البدائية حيث مارسه ،الشعوذة والدجلو 

الفراعنة الذين برعوا يف حتنيط (و مصر  ،ع احلضارات القدمية يف بالد الرافدينمث تقدمت نوعا ما م

 اإلغريقأن حدثت النقلة النوعية يف زمن  إىل. )الوخز باإلبر الصينية(و اهلند و الصني  ،)األموات

امللتزم يخ و صاحب القسم املعروف بامسه و أحد أشهر األطباء عرب التار (أبقراطو اليونان و ظهور 

   .اإلسالميةر احلضارة العربية و و غريهم و مع ظهو  جالينوسو )أخالق املهنةب

تطور املمارسة العلمية التجريبية بدأ الطب يأخذ شكله املعروف اليوم من خالل مع و 

الباحثني يف جمال  أول بأنهالشيخ الرئيس الذي عرف ( ابن سيناأعمال علماء و أطباء أمثال 

 ابن النفيسو )  ى الدواء عن طريق احملقن  و غري ذلك الكثريالطب النفسي و أول من أعط

و غريهم الكثري ممن ظلت كتبهم  الرازيو  الزهراويو )مكتشف الدورة الدموية الصغرى(

حىت القرن السابع عشر مما مهد الطريق أمام التطورات  .3أعماهلم تدرس يف خمتلف أحناء العاملو 

األزمنة  إىلمث الثورة الصناعية وصوال  أوروباعصر النهضة يف  الكبرية الالحقة اليت حدثت مع ظهور

                                                 
  .25،ص 2008حروزي عز الدين ، املسؤولية املدنية للطبيب أخصائي اجلراحة يف القانون اجلزائري و القانون املقارن، دار هومه  - 1
 www.elnaharbared.comهشام مزيان، تعريف الطب اختصاصته و أهم علماء الطب،  -  2
  .هشام مزيان، املرجع السابق -  3
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لقد حقق و  .1تطورات كربى يف كافة العلوم و منها الطب و الفلسفة إىلاحلاضرة  و اليت أدت 

   : الطب خاصة الطب الغريب عدة جناحات بعد القرن التاسع عشر نذكر منها

  .زيادة متوسط األعمار  -      

   .األفراد من خالل التحكم يف األمراض املزمنة  تاجيةإنزيادة  -      

  .اخنفاض مستوى وفاة املواليد اجلدد -      

  .القدرة  التقنية على القضاء على الكثري من األمراض القدمية كالطاعون و السل -      

على  .دةاملسان إىلدواء بل حالة نفسية حباجة ال ال يتمثل فقط يف إعطاء اجلسمالعمل الطيب إن  

، حيث ميكن للتدخل الطيب أن يضر بصحة األحياناملمارسة الطبية قد تكون ضارة يف بعض  أن

   :، وهنا ميكن مالحظة اإلنسان

لذا فقد و  ،اجلانبية غري املرغوبة للعالج الطيب اآلثاراجلانبية للعالجات، و هي  األعراض -

املرأة ك ،ارها اجلانبية على املريضو آثفئات حبسب خطورا  إىلمت تقسيم العالجات الطبية 

  .احلامل و املرضعة و كذلك األطفال

مقاومة املضادات احليوية و اليت حتدث بسبب سوء استخدام املوارد العالجية سواء من  -

 .الطبيب أو من املريض الباحث عن العالج

بسب قلة  ماإيف عملية العالج،  اإلنساينخطاء الطبية و اليت حتدث كنتيجة  للعامل األ -

  .اإلمهالخربة الطبيب أو بسبب 

                    : ذلك منو نذكر  ،كما يطرح الطب احلديث العديد من التوقعات املستقبلية و يأمل يف حتقيقها

  .عالجات لبعض األمراض املستعصية كالسيدا و غريها إجياد -

   .خاليا جذعية إنتاجالتقدم يف حبوث االستنساخ و -

  

                                                 
  28حروزي عز الدين، املرجع السابق، ص  -  1
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عدة  إىلو ينقسم الطب احلديث  .1يف نقطة تالقي العلم و التقنيةالطب يوجد ان ف ومن هنا

  :أمههاختصصات مستقلة 

جراحة -زراعة األعضاء-تجميلالجراحة -طب أمراض الدم-عظامالجراحة - طب األسنان

طب -علم األورام-طب نفسي- طب العيون-طب النساء و التوليد-طب الصدر- القلب

  .و غريها من ختصصات تظهر بتطور الطب طب الشرعي،ال-األطفال

  .تعريف مهنة الطبيب: ثانيا   

إن تعريف مهنة الطبيب تتطلب أوال تعريف الطبيب و إذا رجعنا إىل النصوص اجلزائرية،   

يعد طبيبا "أنه ب القولميكن  مع ذلك مل يرد يف القانون اجلزائري أي تعريف عن الطبيب ،و فانه 

باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني الطبيني العاميني يف   ةاخلاص ةساسياأل القواننيمؤهال مبوجب 

كل طبيب صحة العمومية و االستشفائيني اجلامعيني وهم  الوكذا املتخصصني يف  الصحة العمومية 

  ." حيمل شهادة ختصص يف الطب، و مرخص له مبمارسته

  

العمومي،  بأنه كل شخص يعرف طبيب املرفق الصحي  2وعلى العموم، فإن بعض الفقه

حيمل شهادة دكتوراه يف الطب معرتف ا من طرف الدولة، هذا ما يفرتض فيه العلم باألصول 

  .   "كما أنه ميارس مهامه يف إطار مؤسسة صحية عمومية، سواء كانت عادية أو عسكرية. الطبية

يشخص هلم  هو من درس مهنة الطب و مارسها، و هو يعاين املرضى وإذن الطبيب  إن  

 إذاو ب بعد خترجه ميارس الطب العام، و الطبي .يصرف هلم وصفة يكتب فيها الدواء املرض و

و كثري من هذه التخصصات حتدد يف نطاق .استمر يف دراسته يتخصص يف جمال معني يف الطب

 نفاألو املسالك البولية والتناسلية  أمراضو مثل العظام و األمراض الباطنية معني من أجهزة اجلسم 

  .نجرة و األعصاب و الكثري من التفرعات األخرىاحلو األذن و 

                                                 
  .مزيان، املرجع السابقهشام  - 1

2 -  Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de la santé et de la déontologie médicale, L.D.N.T., 
Université d’ORAN, 2006., p.252. 
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و من جهة أخرى، إن أعضاء اهليئة الطبية التابعني للمؤسسات الصحية العمومية، ينقسمون 

  :وهي ات أساسيةفئ ثالثإىل 

و يضم هذا السلك فئة األطباء العامني يف الصحة . 1سلك املمارسني الطبيني العامني -1

ية، وفئة الصيادلة العامني، و كذا جراحي األسنان العامني، باإلضافة إىل ذلك كل من العموم

  .املرتبصني و املرمسني

حيث يضم هذا السلك كل من رتبة ممارس . 2سلك املمارسني الطبيني املتخصصني -2

وتتمثل مهام املمارسني . متخصص مساعد، رتبة متخصص رئيسي، رتبة ممارس متخصص رئيس

املتخصصني أساسا يف القيام بعمليات التشخيص، و املعاجلة، واملراقبة، والبحث يف جمال  الطبيني

لبحث املخربي، واخلربات الطبية العالج، و الوقاية، و إعادة التأهيل، الكشف الوظيفي، و ا

  .الدوائية، باإلضافة إىل املشاركة يف تكوين مستخدمي الصحةو 

م يقومون بصفة متالزمة بالعالج وه 3ئيني اجلامعينيسلك األطباء املتخصصني االستشفا -3

كما يؤدي هؤالء مهامهم على مستوى اهلياكل   .4البحث يف العلوم الطبيةومبهام التعليم و 

كما أن   .5يف مراكز البحث يف العلوم الطبية، و و يف معاهد العلوم الطبية ،االستشفائية اجلامعية

وتقسم مهامهم . األساتذة و ن، احملاضري األساتذةو  ن،املساعدي أسالكهم تضم كل من األساتذة

اإلشراف على أطروحات الدكتوراه، التعليم و إعطاء : مثال(ميدان التعليم : ميادين وهي  إىل ثالثة

التشخيص : مثال(، و ميدان العالج ...)احملاضرات، تأطري أشغال األفواج، وحتضري االمتحانات

إعادة التأهيل و الفحص الوظيفي يدان العالج و الوقاية و واملعاجلة و املراقبة و البحث يف م

                                                 
  .، سابق اإلشارة إليه29/11/2009املؤرخ يف  393 -09من املرسوم التنفيذي  01أنظر، املادة  -   1
  .، سابق اإلشارة إليه29/11/2009، املؤرخ يف  394-09من  املرسوم التنفيذي رقم  01أنظر، املادة   -  2
املتخصصني االستشفائيني  باألطباءخلاص ا األساسياملعدل و املتمم و املتضمن القانون  471-91من املرسوم التنفيذي رقم  02املادة  -  3

  .إليه اإلشارة، سابق 07/12/1991املؤرخ يف .اجلامعيني
  .أعالهمن املرسوم املذكور  17املادة  -  4
  .من نفس املرسوم 04-03أنظر املواد  -  5
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املسامهة يف البحث : مثال( ، و ميدان البحث الطيب..)البحث يف املخابر الطبية و الصيدالنية و 

  .1العلمي األساسي و التطبيقي ، املسامهة يف نشر املعلومات الطبية

  .لة مهنة الطبشروط الترخيص القانوني و التوظيف لمزاو  :الفرع الثاني

عتداء عليه حىت و لو كان هذا املساس برضا اال ال جيوزأنه  اإلنساناألصل يف جسم         

ناك حاالت يتم فيها هذا املساس عليه، غري أنه ه او معاقب ايبقى هذا املساس جمرم إذصاحبه 

طبية باعتبارها ينتفي فيها وصف اجلرمية، ألنه قد مت يف ظل الفعل املباح كممارسة األعمال الو 

آالمه سدية الكاملة أو تقليل معاناته و سالمة اجلالب اإلنسانوسيلة لتحقيق غاية سامية ،كإمتاع 

 .و رفع املرض و الوقاية منه ،بقصد الشفاء

التفاعالت الطبية اليت ال دخل ب يصاب قد ،الشخص حبكم اتصاله اليومي باألمراض إن

و عالقة املريض بالطبيب بقصد واحد و هو حتقيق  2برزت فكرة التطبيبلذلك إلرادته فيها 

  . و احلفاظ عليه و ترقية صحة اتمع اإلنسانسالمة جسم 

مهنة الطب و التوظيف والرتقية  بشروط نصت ن املشرع اجلزائري أحاط  مزاولة بيد أ

ني و هذا و القانون اخلاص باملمارسني الطبي ،قوانني كقانون محاية الصحة و ترقيتهابعض العليها 

، مث )أوال(من خالل التطرق إىل دراسة الرتخيص القانوين اخلاص مبزاولة مهنة الطبما سنوضحه 

  ).ثانيا(شروط توظيف األطباء

  

  مهنة الطب الترخيص القانوني  بمزاولة : أوال     

من األمور اليت حترص الدول على تنظيمها تعد مزاولة مهنة الطب و اجلراحة  إن  

  . القواعد التنظيمية للمهن الطبيةطويرها و تقدميها وفقا ملا تقرره واالهتمام بت

                                                 
  أعالهمن املرسوم املذكور  20 إىل 18املواد من  - 1
  54،ص2002، دار احلامد للنشر،األردن، الطبعة األوىل بيب،بابكر الشيخ، املسؤولية القانونية للط  -  2
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محاية الصحة  إىلفلقد تناول املشرع اجلزائري من جانبه تنظيم هذه املهن بواسطة قوانني دف     

  .1العمومية منها قانون الصحة املعدل و املتمم

عمل الطبيب هو  توافرها إلباحةي أن يكون أوىل الشروط اليت جيب فمن البديه  

مينحه وزير الصحة أو بتفويض منه  إداريهو عبارة عن ترخيص  إذالرتخيص القانوين بذلك له، 

و اهلدف من وراء هذا الرتخيص احلفاظ على صحة املواطنني و صوا  .مدير الصحة الوالئية إىل

يؤهلهم ملباشرة  ليس هلم من مقومات اإلعداد الفين و العملي ما إذمن الدخالء على مهنة الطب 

  .تلك املهنة

ترقيتها املتضمن قانون محاية الصحة و  85/05 رقم قانونالمن  197و هذا ما نصت عليه املادة 

تتوقف ممارسة مهنة الطبيب و الصيديل و جراح األسنان على رخصة "بقوهلا املعدل و املتمم 

  : يسلمها الوزير املكلف بالصحة بناء على الشروط التالية

 : كون طالب هذه الرخصة حائزا، حسب احلالة على أحدى الشهادات اجلزائريةأن ي -

  . دكتور يف الطب أو جراح أسنان أو صيديل، أو شهادة أجنبية معرتف مبعادلتها

  .أن ال يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية ملمارسة املهنة -

  .أن ال يكون قد تعرض لعقوبة خملة بالشرف -

هذا الشرط على أساس املعاهدات  ئري اجلنسية و ميكن استثناءأن يكون جزا -

  ."االتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائر و بناء على مقرر يتخذه الوزير املكلف بالصحةو 

ال جيوز ألحد أن ميارس مهنة طبيب ":أنه من نفس القانون 198كما أضافت املادة      

زا شهادة يف ئمل يكن حا إذاي اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيديل اختصاص

 ."أعاله 197االختصاص زيادة على الشروط املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
  .1985لسنة 8العدد  ج.ج.ر.، املتضمن قانون محاية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم، ج16/2/1985املؤرخ يف  05-85القانون رقم  - 1
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من نفس القانون على وجوب أداء اليمني حيث جاء  199عالوة على ذلك أضافت املادة و    

، يؤدي الطبيب أو جراح أسنان أو الصيديل، املرخص له مبمارسة مهنته اليمني أمام زمالئه": فيها

  ."حسب الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم

بإضافتها لشرط آخر   90/171و لقد مت تعديل هذه املادة مبوجب املادة الثالثة من قانون    

جيب على كل طبيب أو جراح ": يتمثل يف التسجيل لدى الس اجلهوي ألخالقيات الطب بقوهلا

أعاله، و من أجل الرتخيص  198و  197تني أسنان أو صيديل مستويف للشروط احملددة يف املاد

يؤدي أمام زمالئه أعضاء  أنله مبمارسة مهنته، أن يسجل لدى الس اجلهوي لآلداب الطبية ،و 

  ."هذا الس اليمني حسب الكيفيات احملددة مبوجب التنظيم

مدونة أخالقيات املتضمن  92/276من املرسوم التنفيذي رقم  05كما أكدت املادة 

،باإلضافة ما ."..يؤكد عند تسجيله أن...جراح أسنان أوجيب على الطبيب ": على أنه 2بالط

من نفس املرسوم التنفيذي املتعلق مبدونة أخالقيات الطب على  206،204أكدت عليه املادتان 

منع األطباء غري املسجلني يف سجالت الفروع النظامية من املمارسة باعتبارهم ال يتوفرون على 

  .القانونية الشروط

أحدث و  ،مبمارسة املهنة الطبية قام شخص ليس من املرخص له فإذاس على هذا األساو 

كان ذلك الشخص مسؤوال جنائيا عن اجلرح العمد   ،جروحا جبسم الغري حىت و لو كانت بسيطة

 آنو علة ذلك  .على املؤهل العملي متحصال وحىت لو كان ،حىت و  لو كان تدخله بنية العالج

من استيفاء الطبيب  تأكدفضال عن ال 3رع ال يثق يف غري من رخص هلم باملزاولة ملهنة الطباملش

  .لكل الشروط التنظيمية

                                                 
  .1990لسنة  35ج العدد .ج.ر.تها، جاملتضمن تعديل قانون محاية الصحة و ترقي 31/07/1990املؤرخ يف  17-90القانون رقم  - 1
  .1992لسنة  52ج العدد .ج.ر.املتضمن مدونة أخالقيات الطب ج 06/07/1992املؤرخ يف  276- 92املرسوم التنفيذي رقم  -  2
  23،ص2004حممد القبالوي، املسؤولية اجلنائية للطبيب، دار الفكر اجلامعي،اسكندرية، -  3
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 إطارأنه يتوجب على الطبيب املرخص له االلتزام مبمارسة مهنته يف  إىل اإلشارةكما جتدر 

ألساس احلقيقي حتصيل و شرط ل إالاالختصاص احملدد له يف الرتخيص ألن هذا األخري ما هو 

  .العلمية املتحصل عليها اإلجازةو هو  أالللممارسة الطبية 

و قام صاحبه بإجراء عملية جراحية  ،ملزاولة أعمال التخدير اكان الرتخيص حمدد  فإذا       

  1.حلدود الرتخيص املمنوح له و يسأل جنائيا عن ذلك افيكون عندئذ متجاوز 

 ،ترقيتهامحاية الصحة و  املتضمن 85/05 رقم قانونالمن  199أنه يالحظ أن كل من املادة  غري

 حيث .ليس هلما تطبيق يف امليدان العلمي ،أعاله إليهمااملشار  90/17و املادة الثالثة من قانون 

مل يقومو  الس الطبية اجلهوية املختصة بل جند أن أغلبية املمارسني الطبيني مل يسجلو يف ا

ملمارسة الطبية عدم أدائهم لليمني أمام زمالئهم هذا يف ا،عن هذا  عالوةو  .بتسديد اشرتاكام

  .وزارة الصحة يف املستشفيات و املؤسسات الصحية العمومية فالوضع أسوء وأما موظف. اخلاصة

  .توظيف الممارسين الطبيين العاميين و المتخصصينشروط : ثانيا

دها املشرع اجلزائري على سبيل احلصر ممارسة العمل الطيب مقصور على فئة خاصة حد إن        

  .حىت ال يكون اجلسم البشري حمل التالعب به بأي شكل من األشكال

املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني  09/393قانون الجاء ذلك مبوجب قد و 

 فئة املوظفنيتطبق أحكام هذا املرسوم على حيث . لألسالك الطبيني العاميني يف الصحة العمومية 

أما . ، الصيادلة، جراحي األسنان العاميين في الصحة العموميةاألطباءالذين ينتمون لفئة 

ملرسوم افتطبق عليهم أحكام  ،بالنسبة للممارسني الطبيني املتخصصني يف الصحة العمومية

املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لسلك املمارسني  09/394التنفيذي رقم 

  . املتخصصني يف الصحة العمومية الطبيني

                                                 
  .98،ص2003، منشورات احلليب احلقوقية،بريوت،ةلطبي،املسؤولية ا  حممد يوسف ياسني - 1
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 .1و يشرتط أن يكون املوظفون اخلاضعون هلذا القانون يف اخلدمة لدى املؤسسات الصحة

كما ميكن أن يكون يف وضعية . املركزية اإلدارةو ميكن أن يكون بصفة استثنائية يف اخلدمة لدى 

  .للصحة التابعة لوزارة الصحةلمؤسسات العمومية لاخلدمة لدى املؤسسات ذات األنشطة املمثلة 

يوظف األطباء العامون يف الصحة العمومية عن طريق املسابقة على أساس الشهادة يف و 

سنوات 7 مدة ، من بني املرتشحني احلائزين على شهادة دكتور2حدود املناصب املطلوب شغلها

  .يف الطب، أو شهادة معرتف مبعادلتها

شروط املنصوص عليها يف ال إىلضافة اإلب ساعدامل صاملتخص رساملما و يشرتط لتوظيف

   : ، مايلي85/05من قانون  198و  197املادتني 

  .على شهادة االختصاص الطيب اأن يكون حائز  -

أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا على دكتور يف الطب أو جراح أسنان أو صيديل،  -

  .أو شهادة أجنبية معرتف مبعادلتها

  .اهة أو بعلة مرضية منافية للممارسة املهنةأن ال يكون مصابا بع -

  .أن ال يكون قد تعرض لعقوبة خملة بالشرف -

  .ان يكون جزائري اجلنسية -

   : 3و على أساس الشهادة من بني   

  .املرتشحني احلائزين على شهادة الطبية املتخصصة أو شهادة معرتف مبعادلتها)1

  .نيساتذة املساعدين االستشفائيني اجلامعياأل)2

  

                                                 
  .إليه اإلشارةاملتضمن قانون املمارسني الطبيني العاميني يف الصحة العمومية، سابق  393-09من القانون رقم  02املادة  - 1
  .إليه اإلشارة، سابق املتضمن قانون املمارسني الطبيني العاميني يف الصحة العمومية 393-09من القانون رقم  25املادة  -  2
  .إليه اإلشارة يف الصحة العمومية، سابق نياملتضمن قانون املمارسني الطبيني املتخصص 394-09من القانون رقم  20املادة  -  3
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و بالنسبة لتوظيف األساتذة االستشفائيني اجلامعيني فيكون على أساس مسابقة تنظم 

بالنسبة للحاصلني على الشهادة الطبية  على املستوى الوطين مبوجب قرار وزاري مشرتك بني الوزير 

  .1املكلف بالتعليم العايل و الوزير املكلف بالصحة

 إمناو  ،الطبية و يرخص ا لكل من ادعى التطبيب األعمالاملشرع اجلزائري مل جيز هذه  إن

و أال يتم العبث  ،مبجموعة من  القيود لضمان استعماله يف سبيل غايته النبيلة اإلذنأحاط هذا 

  .فكانت تلك القيود هي احلد الفاصل بني الفعل املباح و اجلرمية  .جبسم املريض و انتهاك حرمته

   .بحقوق و واجبات الطبي: لثالثا فرعال

البد عليه أن يكون على دراية تامة مبا عليه من  ،قبل أن يباشر الطبيب يف العمل الطيب       

 ةمن بينها قانون الوظيف و التنظيماتقوانني ال إطاريف  يتمتع به من حقوق،واجبات و ما 

ت و ضمن مدونة أخالقيا )أوال(املتخصصني و قانون املمارسني الطبيني العاميني و  ةالعمومي

  .)ثانيا(الطب 

  : المتخصصين وضمن قانون الممارسين الطبيين العاميين الطبيب حقوق و واجبات :أوال

  :وذلك بالشكل التايل) ب(، مث عن واجباته) أ(يتم احلديث أوال عن حقوق الطبيب     

   : الحقوق -أ  

أساسية يستفيد املمارسون الطبيون العامون و املتخصصون يف الصحة العمومية بضمانات 

و هذه احلقوق منها ما هو عام يتمتع به مجيع  .ممنوحة هلم يف إطار تأدية مهامهم يف خدمة الدولة

 هي حقوق منصوص عليها يف القانون األساسي العام للوظيفة العموميةو  ،املوظفني أنواع

و  09/394و  09/393 املراسيم التنفيذيةعليها  تو منها ما هو خاص نص .06/032األمر

  :املعدل و املتمم، و ذلك بالشكل التايل 91-471

                                                 
تخصصني املعدل و املتمم و املتضمن القانون األساسي اخلاص باألطباء امل 471-91من املرسوم التنفيذي رقم  28اىل  21انظر املواد من  - 1

  .، سابق اإلشارة إليه07/12/1991املؤرخ يف .االستشفائيني اجلامعيني
  .2006لسنة  46ج العدد .ج.ر.، املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج15/7/2006، املؤرخ يف 03-06األمر رقم  - 2
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: 1لوظيفة العامةالمتضمن قانون ا 06/03 األمرضمن  المنصوص عليهاالحقوق -1    

   :وتتمثل هذه احلقوق يف مايلي

  .حرية الرأي يف حدود احرتام واجب التحفظ املفروض عليه -   

  .اخلدمة املطلوبة منه أداءق يف الراتب بعد احل -   

  .التشريع املعمول به إطارق يف احلماية االجتماعية و التقاعد يف احل -   

  .التشريع املعمول به إطارمن اخلدمات االجتماعية يف  االستفادة -   

  . احلق يف التكوين و حتسني املستوى و الرتقية يف الرتبة خالل حياته املهنية -   

  .و الصحة و السالمة العمومية احلق يف ممارسة مهامه يف ظروف عمل تضمن له الكرامة -   

  .يوما يف السنة الواحدة للعمل 30احلق يف العطلة الشهرية مدا  -   

جيب على املؤسسة أو  ،تعرض املوظف للمتابعة القضائية من الغري بسبب خطأ يف اخلدمة إذا -   

 إىلما مل ينسب  ،هالعقوبات املدنية اليت تسلط عليأن حتميه من  إليهاالعمومية اليت تنتمي  اإلدارة

  .عن املهام املوكلة له يعترب منفصال اهذا املوظف خطا شخصي

  .ممارسة نشاط مربح بشرط أن يوافق التخصص يفاحلق   -   

هانة أو شتم أو قذف أو اعتداء إجيب على الدولة محاية املوظف مما يتعرض له من ديد أو  -   

  .عويض لفائدته عن الضرر الذي حلق بهأثناء ممارسة وظيفته أو مبناسبتها و ضمان الت

  تتمثل فيمايليو: 2ين الطبيينصة بالممارساالخ القوانينضمن  الحقوق المحددة -2     

  .النقل عندما يكونون ملزمني بعمل ليلي أو مداومة -

  .جماين ملستخدمي املداومة اإلطعاميف هياكل الصحة و يكون  اإلطعامدمات يف جمال اخل -

املتخصصون بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة لزم املمارسون الطبيون العامون و ي : اللباس -

  .مهامهم 
                                                 

  .اليه اإلشارةيفة العمومية، سابق للوظ األساسياملتضمن القانون  03-06 األمرمن  39 إىل 26املواد من  -1
 394- 09املتضمن قانون املمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية، والقانون رقم  393- 09من القوانني القانون رقم  6-5-4املواد  - 2

  .اليه اإلشارة يف الصحة العمومية، سابق نياملتضمن قانون املمارسني الطبيني املتخصص



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

26 
 

  .طب العمل إطارالتغطية الصحية الطبية الوقائية يف  -

املتخصصون يف الصحة العمومية من رخص الغياب دون الطبيون العامون و  يستفيد املمارسون -

اليت تتصل ت ذات الطابع الوطين أو الدويل و مللتقيافقدان الراتب للمشاركة يف املؤمترات و ا

  .بنشاطهم املهين

يستفيد املمارسون الطبيون العامون و املتخصصون يف الصحة العمومية من مساعدات السلطة  -

حفظ (خاصة عندما يقومون باخلربة الطبية و املعاينة الطبية و الشرعية) سلطات القضائية(املعنية

  .)األزمةة املعلومات ، توفري األدوات سالمتهم الشخصية، سري

ل علمية للمشاركة يف املؤمترات وامللتقيات استفادة األطباء املتخصصني االستشفائيني من عط  -

  .1و كذا استفادم من تكوين يف غري مؤسسام من اجل حتضري رسائلهم ولتجديد معارفهم،

 الواجبات :-ب

تكليفا  شارت إليها النصوص القانونية املختلفة وهي تعدامللقات على الطبيب أ الواجبات إن     

 إذاأي يعد مسؤوال أمام جهة أو عدة جهات معينة  ،قصر يف أدائها إذا الطبيب ملزما حياسب

 "ال محاسب دون تكليف"انه  يتمثل يفاملبدأ  أنو حيث  .بت تقصريه يف أداء هذه الواجباتث

طلوبة من ممارسي املهنة بكل وضوح و تفصيل ضمن امل) الواجبات( التكاليف إيضاح فانه جيب

  :، بالشكل التايلسني الطبيني العامون و املتخصصونقانون املمار و  ،قانون الوظيفة العمومية

   :2لوظيفة العامةالمتضمن قانون ا 06/03 األمرضمن  المنصوص عليها واجباتال-1

  .رض احرتامهااحرتام سلطة الدولة و ف، و جيب على املوظف تأدية مهامه  -

  .جيب على املوظف أن ميارس املهنة بكل أمانة و بدون حتيز -

  .جيب على املوظف جتنب كل فعل يتناىف مع طبيعة مهامه و لو كان ذلك خارج اخلدمة -

  .جيب على املوظف أن يتسم بسلوك الئق و حمرتم -
                                                 

املتخصصني  باألطباءاخلاص  األساسياملعدل و املتمم و املتضمن القانون  471-91من املرسوم التنفيذي رقم  07 إىل 05املواد من  - 1
  .اليه اإلشارة، سابق 07/12/1991املؤرخ يف .االستشفائيني اجلامعيني

  .إليه ارةاإلشللوظيفة العمومية، سابق  األساسياملتضمن القانون  03-06 األمرمن  54-40املواد من  - 2
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من واجب السر املهين  ررجيب على املوظف االلتزام بالسر املهين، باستثناء الضرورة و ال يتح -

  .ص مكتوب من السلطة الرمسية رتخيب إال

أو حتويل  إخفاءحيث مينع كل ، و على أمنها اإلداريةية الوثائق على املوظف أن يسهر على محا -

  .عقوبات تأديبية إىلو يتعرض مرتكبيه  إداريةأو مستندات أو وثائق  إتالفأو 

و ال يستعمله يف أغراض  ،ممارسته إطاريف  اإلدارةكات يتعني على املوظف أن حيافظ على ممتل -

  .شخصية أو أغراض خارج املصلحة

  .جيب على املوظف أن يتعامل باألدب و االحرتام يف عالقته مع رؤسائه و زمالئه و مرؤوسيه -

مينع على املوظف حتت قائمة املتابعة اجلزائية طلب أو اشرتاط هدايا أو هبات بطريقة مباشرة أو  -

  .مهامه إطاربواسطة شخص آخر مقابل تأدية خدمة يف 

    :ن الطبيينصة بالممارسياالخ القوانينضمن  الحقوق المحددة -2

  :مبايلي 1يلتزم املمارسون الطبيون العامون يف الصحة العمومية

  .االستعداد الدائم للعمل -  

  .القيام باملداومات التنظيمية داخل املؤسسات الصحية -  

 :ب 2م املمارسون الطبيون املتخصصني يف الصحة العموميةلتز يف حني ي

 .تقدمي عالج متخصص ذوي نوعية -  

 .مواكبة التطور الطيب من أجل التكفل األحسن للمرضى -  

 .املسامهة يف تكوين و تأطري مستخدمي الصحة -  

 .املسامهة يف تصور الربامج الوطنية للصحة و السهر على تطبيقها -  

  .ل السنوي للنشاطاتاحلاص إعداد -  

                                                 
  .اليه اإلشارةاملتضمن قانون املمارسني الطبيني العامون يف الصحة العمومية، سابق  393-09من القانون رقم  07املادة  - 1
  .اليه اإلشارة يف الصحة العمومية، سابق نياملتضمن قانون املمارسني الطبيني املتخصص 394-09من القانون رقم  09املادة  -  2
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بالسهر بصفة مستمرة على تطوير اخلدمات 1يلتزم األطباء املتخصصون االستشفائيون اجلامعيونو 

  .الصحية و التعليم املوجودة حتت إشرافهم

  .2حقوق وواجبات الطبيب ضمن مدونة أخالقيات الطب : ثانيا

ون من أول الدروس يف السنوات غالبا ما يك ،يف مجيع اجلامعات اليت يدرس فيها هذه املهنة    

تتوثق و  .الطبيب طوال فرتة دراسته يلتزم او اليت  ،األوىل مادة أساسية هي أصول و أعراف املهنة

  .و أخالقه يف احلياة العلمية  هذه العالقة لتصبح جزء من سلوكياته

 او تنافر  اد تباعدو قلما جت ،عليه فان األخالق الطبية تبدأ مع الطالب يف الكليات الطبيةو      

و عليه فانه يف إطار مدونة أخالقيات الطب يتم التعرف على حقوق الطبيب . ي منهماأبني 

  :بالشكل التايل) ب(، مث بعد ذلك على واجباته)أ(

 :الحقوق -أ

يكون الطبيب و جراح األسنان حرين يف تقدمي  من مدونة أخالقيات  الطب 11حسب املادة  -

يف نطاق ما  بشرط أن تقتصر على ما هو ضروري أكثر مالئمة للحالة، ااالوصفة اليت يري

  . ينسجم مع جناعة العالج

مبعلوماته الطبية  من حق الطبيب و من واجبه أن يعتين من نفس املدونة 15حسب املادة و  -

  .حيسنهاو 

م بكل أعمال التشخيص و الوقاية خيول للطبيب القيا من نفس املدونة 16حسب املادة  -

  . العالجو 

 : الواجبات -ب

ناول الفصل الثاين  لنظام مزاولة الطب املهام اليت جيب على كل مزاول للمهنة االلتزام تي         

   : و اليت يتم تقسيمها حسب مايليبأدائها 
                                                 

املتخصصني االستشفائيني  باألطباءاخلاص  األساسياملعدل و املتمم و املتضمن القانون  471-91املرسوم التنفيذي رقم  من 08املادة  -  1
  .اليه اإلشارة، سابق 07/12/1991املؤرخ يف .اجلامعيني

  .ليهإ اإلشارة، املتضمن مدونة أخالقيات الطب، سابق 6/7/1992، املؤرخ يف 276- 92املرسوم التنفيذي رقم  -  2
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   : واجبات الطبيب نحو المجتمع و الصحة العمومية -1        

ميارسها ضمن احرتام حياة الفرد و كرامته و  ،ةيكون الطبيب يف خدمة الفرد و الصحة العمومي -

الوضع و  ،و اجلنسية ،و الدين ،و العرق ،و السن ،دون متييز من حيث اجلنس اإلنسانية

من  7حسب املادة وهذا و العقيدة السياسية أو أي سبب آخر يف السلم أو احلرب  ،االجتماعي

  .مدونة أخالقيات الطب

اعدة لعمل السلطات املختصة من أجل محاية الصحة يتعني على الطبيب تقدمي املس -   

 حبيث ،و السيما يف حالة الكوارث اإلغاثة، و هو ملزم بتقدمي املعونة طبيا لتنظيم 1العمومية

  .أن يتأكد من تقدمي العالج الضروري له ويسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا 

لطرف عن ضرر اغض خص سليب احلرية أن يساعد أو يال جيوز للطبيب عند فحص ش -   

و لو كان  ،أو كرامته بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،أو عقله ،2يلحق بسالمة جسم هذا الشخص

الحظ أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء املعاملة، يتعني  إذاو  .ذلك مبجرد حضوره

مال ال جيوز للطبيب أن يشارك أو يقبل أو يساعد أعو  ،عليه أخبار السلطة القضائية بذلك

و يف كل احلاالت مبا يف . عاملة القاسية مهما كانت احلججالتعذيب أو أي شكل من أشكال امل

جيب أن ال يستعمل الطبيب معرفته أو مهارته أو قدرته لتسهيل  أو املسلح ،ذلك النزاع املدين

  .3إنسانية أو مهنية مهما يكن الغرض من وراء ذلك أو أي طريقة قاسية ال ،استعمال التعذيب

ب على الطبيب أن ميارس مهنته وفق هويته احلقيقة و كل وثيقة يسلمها وجب أن حتمل جي -   

  .امسه و توقيعه

                                                 
  ، سابق االشارة اليه، املتضمن مدونة أخالقيات الطب6/7/1992، املؤرخ يف 276-92التنفيذي رقم من املرسوم  -09-08انظر املادة  - 1

2 - Emmanuel PELLERIN , Le dévoiement de l’obligation d’information en Droit Médical, Thèse 
d’obtention de docteur en Droit , Université de Paris X,  2010 ,  p 7. 

سابق  ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب6/7/1992، املؤرخ يف 276-92التنفيذي رقم من املرسوم  18-14-13-12انظر املواد  - 3
  .إليه اإلشارة
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على الطبيب أن يوفر جتهيزات مالئمة و وسائل تقنية كافية ألداء مهنته و مينع أن ميارسها  -   

ر ال مربر له خالل و أن ال يعرض املريض خلط.يف ظروف تضر بنوعية العالج أو األعمال الطبية

  .فحوصه الطبية أو عالجه

،  دراسات بيولوجية مالئمة إجراءبعد  إالال جيوز للطبيب استعمال عالج جديد للمريض  -   

املباشرة والغري  اإلشهارأو القيام جبميع أساليب .كما مينع عليه أن ميارس مهنة الطب ممارسة جتارية

  .1مة املهنية و التنظيم الساري املفعولأو ميارس نشاطا يتناىف و الكرا، باشرة م

طبية طريقة جديدة للتشخيص أو يفشي يف األوساط الطبية والغري وحيظر على الطبيب أن  -   

  .2زمةالالعالج غري مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات ال

  : واجبات الطبيب نحو المريض-2

  .3مغادرته  أوللمريض حرية اختيار طبيبه  -

بشأن أسباب كل  4الطبيب أن جيتهد إلفادة املريض مبعلومات واضحة و صادقةجيب على  - 

شخاص املخولني منه أو من القانون األعمل طيب مع أخذ املوافقة احلرة و املتبصرة من املريض أو 

  .5على املريض اجدي اكان العمل الطيب يشكل خطر   إذا

ه و أن يطابقه مع معطيات العلم على الطبيب أن خيلص و يتفاىن يف تقدمي العالج ملرضا -

تكون وصفاته  أنو .و حيق له االستعانة عند الضرورة بالزمالء و املختصني و املؤهلني .6احلديث

حميطه من فهم وصفاته فهما جيدا، و تسمح بتحديد هوية  أوحمررة بوضوح حىت يتمكن املريض 

  .7موقعها و حتمل تاريخ و توقيع الطبيب

                                                 
  .إليه اإلشارةالطب سابق ، املتضمن مدونة أخالقيات 6/7/1992، املؤرخ يف 276- 92من املرسوم التنفيذي رقم  23-20انظر املواد  -  1
  .، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق االشارة اليه6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  30انظر املادة  -  2
  .يه، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق االشارة ال6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  42انظر املادة  -  3
  .، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق االشارة اليه6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  44انظر املادة  -  4

5 - Serge Marie Agboton, Information et secret médical en droit administratif, thèse d’obtention du 
grade de Docteur en DROIT,  Université de Paris X, 2003, p 25 

  .، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق االشارة اليه6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  45انظر املادة  - 6
  .إليه إلشارةا، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق 6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  56و  47انظر املواد  - 7
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غري صحيحة لألتعاب أو  إشارةيف حتديد السعر أو  إفراطل حتايل أو مينع على الطبيب ك -

  .األعمال املنجزة أو تسليم أي تقرير مغرض على شكل شهادة جماملة

أن يسعى و جيب على الطبيب احرتام القانون و تطبيقه عند تعامله مع قاصر يف حالة عالجه  -

ضحية معاملة  الحظ انه إذاو . 1فقتهماألولياء أو املمثل الشرعي و حيصل على موا خطارإ إىل

  .أن يبلغ بذلك السلطات املختصةعليه  ،أو حرمان إنسانيةغري  أوقاسية 

  : 2واجبات الطبيب نحو الزمالة-3

ينبغي عند ممارستها حتقيق ملصلحة العالقة اليت تربط بني األطباء و تعترب الزمالة واجبا أساسيا يف  -

  .املرضى و املهنة

املساعدة  اوأن يتضامنوا و يتبادلو  3يقيموا فيما بينهم عالقة حسن الزمالة أنطباء جيب على األ -

  .املعنوية فيما بينهم 

ل نفسه أو املقيمني كمن حسن الزمالة أن يقوم الطبيب بزيارة جماملة لزمالئه العاملني يف اهلي -

  .على مقربة منه

فرتاء عليه أو نعته مبا من شأنه أن يضر زميل أو اال، و قذف زبائننع على الطبيب حتويل المي -

  .بسمعته

التصاحل و لو بواسطة  إىليتيعن على كل طبيب له خالف مهين مع أحد زمالئه أن يسعى  -

  .عضو من الفرع النظامي اجلهوي املختص

  .الطبيب حر يف تقدمي العالج جمانا أنغري  ،مينع مبمارسة ختفيض السعر دف التنافس -

  : ضع هذه الواجباتالغاية من و  - 4

                                                 
  .إليه اإلشارة، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق 6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  54و  52انظر املواد  -  1
 ةاإلشار ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق 6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  65اىل  59انظر املواد من  -  2
  .اليه

3 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, Droit de la santé, presse 
universitaires de France 2007, p 416. 
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هي صالح للفرد و اتمع قبل كل  مناإأن يكون واضحا لدى الطبيب أن ممارسته ملهنته   -   

يكون اهلدف الرئيس من ممارسته للمهنة هو مصلحته الشخصية جبمع املال أو  إالو  ،شيء

ئدة يف الدولة الشهرة، كما جيب على الطبيب أن حيافظ على العادات و التقاليد السا إىلالوصول 

  .ميتنع عن االستغالل أنو 

واجبها حنو محاية الصحة العامة يتعاون الطبيب مع كافة السلطات املختصة يف أداء  جيب أن -

  .درء األخطار اليت ددها سواء يف حاالت السلم أو احلربو 

هد تطورا سريعا االت الطبية املختلفة تشامن املعلوم أن  هوجوبية الطبيب تنمية معلوماته ألن -

 أساليبكل يوم مما ينتج عنها خروج العديد من أساليب و وسائل التشخيص و العالج باعتبارها 

 ."متفق عليها علميا"و حلول وسائل أحدث  ،"المتفق عليها"و وسائل قدمية فقدت صفة 

عن فان ختلفه  ،دون غريها "المتفق عليها علميا"األساليب  بإتباعالطبيب مطالب  أنحيث و 

وتتم تنمية املعلومات لدى الطبيب . لةءأن يعرضه للمسابمتابعة التطورات العلمية يف جماله كفيل 

و هي تؤخذ يف االعتبار  ،من خالل حضور الندوات و املؤمترات و املشاركة يف البحوث العلمية

  .عند النظر يف الرتقيات

 أنو على األطباء  ،ن كذلكو ال جيب أن تكو  ،التجارة أعمالمهنة الطب ليست عمال من  -

و عليه . اليب املتبعة يف املهن التجاريةيكون سلوكهم املهين بعيدا كل البعد عن الوسائل و األس

 إالمؤسسام  أوعن أشخاصهم  اإلعالن أوفقد تضمنت املدونة حظرا ملزما لألطباء يف الدعاية 

املوافقة من اجلهة املختصة وفقا  و بعد احلصول على شروط،يف ما حددته الالئحة التنفيذية من 

  لنماذج حمددة، و أيضا إلبعاد شبهة صفة العمل التجاري عن املمارسات الطبية،

يف و  .و بني ممارسة مهنة الصيدلة ،و طب األسنان ،ظر اجلمع بني مزاولة الطب البشريحيكما  -

احلصول على منفعة  أخذ عمولة أو مكافأة أو أوقبول  اال أيضا حيظر على أطباء طلب هذا 

 أوصيدلية أو خمترب  إىلوصف أدوية أو أجهزة معينة أو توجيه املرضى ب لقاء الرتويج أو االلتزام

  .مستشفى
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مصلحة  من واجب الطبيب أن يكون معلوما لديه بوضوح أن اهلدف من العمل الطيب هو -

ت الضرورية حدود االاحلعلى الطبيب أال جياوز يف جيب ، كما املريض قبل أي مصلحة أخرى

  .لمساءلة لن ذلك يعرضه أل، إمكانياتهاختصاصه أو 

  .العمومي اإلستشفائيلتزام طبيب المرفـق نونية إلتحديد الطبيعة القا: الرابعالفرع 

دراسة تتطلب وجوب معرفة التفرقة بني كل من التزام الطبيب ببذل عناية و هو ن هذه الإ     

  ).ثانيا( اء الوارد عليه و املتمثل يف االلتزام بتحقيق نتيجة، و االستثن)أوال(األصل العام 

  .) العام األصل(لتزام الطبيب ببذل عناية إ :أوال

بالنسبة على أنه . 1مبدئيا إن التزام الطبيب يعد التزاما ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة

صحي، غري أنه بالرجوع مل ينص صراحة على االلتزام ببذل عناية يف التشريع الللمشرع اجلزائري 

على صحة املريض هو احملافظة تؤكد أن التزام الطبيب   1-172القانون املدين جند املادة  إىل

من مدونة أخالقيات الطب  45كما أنه كرس هذا االلتزام ضمنيا يف نص املادة . حياتهو 

  . 2اجلزائري

من قانون  53-4322 فقد كرس االلتزام ببذل العناية يف املادة ،املشرع الفرنسي أما

فاملشرع الفرنسي أشار  .3من مدونة أخالقيات الطب 32-4127و املادة  3األخالقيات الطبية

  ".المعطيات العلمية المكتسبة "استعمل مصطلح  وقدااللتزام ببذل العناية بصفة ضمنية،  إىل

  

                                                 
  .152.، ص.1999حممد حسني منصور ، املسؤولية الطبية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،   - 1
يلتزم :   "املتضمن مدونة أخالقيات الطب على مايلي   06/07/1992املؤرخ يف  276-92 من  املرسوم التنفيذي رقم  45تنص املادة   -  2

ملرضاه يتسم باإلخالص و التفاين و املطابقة ملعطيات العلم بضمان تقدمي العالج الطبيب أو جراح األسنان مبجرد موافقته على أي طلب معاجلة 
ضمان "وهكذا نالحظ أن املشرع اجلزائري أوضح االلتزام ببذل العناية بعبارة ". صني و املؤهلني احلديثة ، واالستعانة عند الضرورة بالزمالء املخت

  .وليس ضمان العالج للمريض" تقدمي العالج
3 - art4127-32 du code de déontologie médicale : « dès lors qu’ il a accepté de répondre à une 

demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient , des soins consciencieux, 
dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel ,s’il y a lieu, à l’aide de 
tiers compétents ». 
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، وهو اية كافيةو مضمون هذا االلتزام يتمثل يف أنه يتعني على الطبيب أن يعتين باملريض عن

فإذا . ، وأن يصف له من وسائل العالج ما يرجى به شفاؤه من املرض1ما أكده القضاء اجلزائري

ساءت حالة املريض، أو مل يف العالج بالغرض، فإن الطبيب ال يعد مقصرا يف التزاماته، وإمنا 

  .جيب أن يقوم الدليل على تقصري الطبيب يف العناية

دى التزام الطبيب بالقواعد املهنية اليت تفرضها عليه مهنته، وما مب العنايةوتتحدد هذه  

ام بشفاء و بالتايل فإنه ال يفرض على الطبيب التز  ،عليه عادة األطباء يف نفس الظروفجرت 

أن الشفاء يف حد ذاته خيرج عن إرادة الطبيب، ألنه يتوقف على عدة   و السبب يف ذلك. املريض

فالطبيب ليس يف وسعه أن مينع املرض من ...و حدود التقدم الطيباعتبارات، كمناعة اجلسم، 

وهذا املبدأ أقره ألول مرة قضاء حمكمة . التطور، أو أال تظهر لدى املريض عاهة أو أنه ال ميوت

الذي جاء  Dr.Nicolas/Mercierيف قضية  1936النقض الفرنسية يف قرارها الشهري سنة

بشفاء املريض، فعلى األقل بإحاطته بالعناية الصادقة، و اليقظة، اإللتزام إن مل يكن " يف حيثياته 

  . 2"و اليت تتفق يف غري الظروف االستثنائية مع املسلمات املستقرة للعلم 

و اليت من بينها املستوى  3و يدخل يف حتديد التزام الطبيب، عدة اعتبارات جيب مراعاا

االلتزامات اليت يتحملها الطبيب فالطبيب العام، ال يتحمل نفس . املهين للطبيب

. إذ يتطلب من هذا األخري قدرا من العناية تتفق مع هذا املستوى) Spécialiste(املتخصص

كما أنه جيب األخذ بعني االعتبار الظروف اخلارجية اليت يعاجل فيها املريض، كمكان العالج، 

  .والوسائل املتاحة للمعاجلة

                                                 
، 2008، جملة احملكمة العليا ، العدد الثاين )ع ب(دض) ع ع(، قضية 23/01/2008الغرفة املدنية ، قرار مؤرخ يف  احملكمة العليا -  1
  175ص

2 -  Cass.Civ ., 20 Mai 1936 , Docteur Nicolas/Epoux Mercier , cité par MEMETEAU Gérard , 
Traité de la responsabilité médicale , Les éditions hospitalières , 1996 , p.25. 

منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر،  ميد الشواريب، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه والقضاء، اجلزء الثاين،عز الدين الدناصوري، عبد احل -  3

  .2434.،ص2004
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 تدخل يف حتديد التزام الطبيب، هي مراعاة إن كانت جهوده وكذلك من بني أهم االعتبارات اليت

على أن . 1املبذولة تتفق مع األصول العلمية الثابتة، و الطرق اليت استقر عليها الطب احلديث

.  2ترتك له احلرية يف اختيار الوسيلة املناسبة يف العالج، وفقا الجتهاده، وحسب حالة املريض

لطرق ايب عن استعماله لوسائل بدائية خمالفة للتطور العلمي احلديث، و وبالتايل تقوم مسؤولية الطب

  . العالجية املهجورة

على أن قاضي املوضوع يستعني بأهل اخلربة من أجل تقدير مسلك الطبيب، إن كان منطويا     

  .3الل بالتزام معني أم العلى إخ

  )االستثناء(الطبيب بتحقيق نتيجة لتزام إ :ثانيا

شارة إىل أنه نظرا للتطور العلمي الذي تعرفه األصول الطبية، والوسائل التكنولوجية  جتدر اإل    

، بدأ يظهر تدرجييا مبدأ )biomédicales Recherches(يف جمال األحباث حياتوطبية

على أن النتيجة . وهو التزام الطبيب بتحقيق نتيجة، ولكن يف حاالت استثنائية وحمددة اجديد

  .4جناح التدخل الطيباملقصودة هنا هي 

                                                 
، 1993، تعليق على أحكام وقرارات، دار النهضة العربية، اجلزء األول، )إدارية، مدنية، جتارية، مصرفية، جزائية(الياس أبو العيد، املسؤولية  -1

   .73.ص
2 - Lucien ACCAD et Marise CAUSSIN, Les nouvelles obligations juridiques du médecin, Eska, 
2000, p.14. 

القضاء اجلزائري خبصوص هذه النقطة القانونية قد جاء واضحا ففي قضية عرضت أمام القضاء تتمثل وقائعها يف دخول مريض إىل  إن و -  3
و اذا بالطبيب املكلف بالعالج يقوم بنزع الكلية كاملة  مث ان :"....ن إحدى كليته ، وقد جاء فيه مايلي املستشفى من أجل إجراء نزع حصاة م

ربة قضاة الدرجة األوىل كانوا قد حكموا بتعيني خبري من أجل الوقوف عند هذا العمل الطيب وحتديد اخللل يف ذلك ان وجد، و بالفعل توصلت اخل
مبالغ فيه ومل يكن هناك داع لذلك ، و أن الطبيب اجلراح قد خالف قواعد أخالقيات املهنة و أصوهلا وبالتايل  الطبية اىل أن نزع الكلية كان

االلتزام امللقى على عاتق الطبيب هو كأصل عام التزام ببذل عناية "وعلى هذا األساس أكدت احملكمة العليا يف قرارها أن ". املسؤولية قائمة يف حقه
وحيث ان اإلخالل ...و هو بذل اجلهود الصادقة اليت تتفق و الظروف القائمة و األصول العلمية الثابتة دف شفاء املريض....مثل قضية احلال 

مؤرخ يف  399828احملكمة العليا، الغرفة املدنية قرار رقم  –.." يشكل خطا طبي وهو تقصير في مسلك الطبيبذا االلتزام 
  . 2008سنة 02ور مبجلة احملكمة العليا، العدد ، منش)ب(ضد ) ع(، قضية23/01/2008
املسؤولية (جاسم علي سامل الشامسي ، مسؤولية الطبيب و الصيديل، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء األول   -  4

  .461.، ص2004وقية، لبنان، ، أعمال املؤمتر العلمي السنوي  لكلية احلقوق، جامعة بريوت، منشورات حليب احلق)الطبية
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مل تتحقق هذه  فإذاأن امللتزم جمرب على حتقيق غاية معينة،  ،يقصد بااللتزام بتحقيق نتيجةو      

يكفي عدم  إمناالنتيجة اعترب امللتزم قد أخل بالتزامه، و يف هذه احلالة ال حاجة إلثبات خطئه و 

  .حتقق النتيجة ليعترب خمطئا

نتائج أكيدة ال احتمال فيها فان التزام  إىلالطبية اليت تؤدي  لاألعمامبا أن هناك بعض و     

  . الطبيب الذي يقوم ا هو التزام بتحقيق نتيجة

الذي من أجله باشر عمله الطيب، ينحصر االلتزام بتحقيق نتيجة يف حتقيق الطبيب للهدف و     

ا يستعمله من أدوات ى من جراء معدم تعريضه ألي أذ إمنالكن ذلك ال يعين شفاء املريض و و 

  : و من األمثلة البارزة على التزام الطبيب بتحقيق نتيجة نذكر. أجهزة وأدويةو 

  الرتكيبات و األسنان  الصناعية  - استعمال األدوات و األجهزة الطبية  -

  اجلراحة التجميليـة -التحاليل الطبية   –األدوية و املواد الصيدالنية  -

وميكن تفصيل البعض . ألعضاءالتلقيح و عمليات نقل وزرع ا -رىنقل الدم و السوائل األخ -

  :الشكل التايلعلى منها 

  

   : نقل الدم و السوائل األخرى-أ

يقع على الطبيب أثناء القيام بعملية نقل الدم التزاما حمددا هو نقل دم نقي للمريض يتفق       

الطبيب التزام عام  أي يقع على .و ال يكون هذا الدم مصدر عدوى لهمع فصيلته، 

أصبحت حتاط عمليات نقل  إذأطباء متخصصون،  اإلجراءاتحيث يتوىل تنفيذ هذه .بالسالمة

الدم بضوابط و قيود مشددة من أجل ضمان سالمة األشخاص خاصة بعد ظهور املرض الفتاك 

  ".السيدا"املعروف بفريوس فقدان املناعة املكتسبة 
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جة على عاتق الطبيب أثناء قيامه بإعطاء املريض سوائل معينة يقع نفس االلتزام بتحقيق نتيو     

يضمن الطبيب أن ال تسبب هذه السوائل للمريض أية أضرار، فعليه  إذمثل اجللوكوز و األمصال، 

  . 1و قابلية اجلسم الستيعابه التأكد من صالحيته

   : التركيبات الصناعية-ب

 اإلنسانتركيب األجهزة الصناعية لتعويض  إىلاللجوء تزايد  إىلأدى التقدم العلمي و التقين       

احدمها طبية أي مدى فعالية العضو  : أن هلذا الرتكيب ميزتان إالعما فقده من أعضائه الطبيعية، 

الصناعي، و هنا يبقى التزام الطبيب هو بذل عناية، و الثانية فنية يشمل مدى صالحية العضو 

مالئمته جة تتمثل يف ضمان تركيب اجلهاز و ام حمدد بتحقيق نتيالصناعي و جودته، و هذا حمله التز 

  .2جلسم املريض

   : األعمال المخبرية و استعمال األشعة-ج

يعد الطبيب ملتزما بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بالتحاليل اليت جيريها للمريض مبناسبة التشخيص     

 فان كذلك  3أكيدةنتيجة  إىلتؤدي أو العالج، ألن هذا النوع يندرج ضمن األعمال الطبية اليت 

استعمال األشعة يف تشخيص و عالج األمراض أصبح يؤدي دورا مهما يف اال الطيب ، و من 

مثة فان هذا االستعمال يلقي على عاتق الطبيب التزاما حمددا حبماية املريض مما قد ينجم عنها من 

  .و قراءة نتائجها أضرار، فعلى الطبيب احلرص التام يف استعماهلا و دراسة

  .العمومية ةاإلستشفائيية لعالقة الطبيب بالمؤسسة الطبيعة القانون:الثانـي المطلب

الصحي العمومي، هي مسألة جد باملرفق  انونية للعالقة اليت تربط الطبيبإن حتديد الطبيعة الق   

ص القضائي يف حالة هي اليت حتدد االختصا فهذه املسألة. ار مباشرة و عديدةملا هلا من آث مهمة

خصوصا وأن هذه العالقة تتغري طبيعتها كما يرى بعض . األضرار الناجتة عن األعمال الطبية

                                                 
  .115،ص1/2008تروشي، املسؤولية املدنية النامجة عن عمليات نقل الدم، دار احلامد للنشر والتوزيع االردن، طبعة حممد جالل حسن األ - 1
  .52،ص2005حسن عباس احلياري،املسؤولية املدنية للطبيب،دار الثقافة للنشر و التوزيع،األردن، -  2
  .462سامل الشامسي، املرجع السابق، ص جاسم علي  - 3
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. أو يف قطاع صحي خاص اعام اصحي ا، حبسب املوقع الذي نشأت فيه سواء كان مرفق1الفقه

الطبيب، ال حتديد العالقة بني هذا و جتدر اإلشارة إىل أن هناك عدة اجتاهات قضائية يف جم

، يف حني أن )الفرع األول( يةاملؤسسة الصحية العمومية، ولكل منها مربراا وأسانيدها القانونو 

، كما )الفرع الثاين(هناك أوضاع استثنائية يقع فيها الطبيب البد من معرفة التنظيم القانوين هلا

ة لعالقة طبيب املرفق جتدر اإلشارة إىل أنه يعترب أساسيا الوقوف على حتديد الطبيعة القانوني

   .ما هلا من أثار قانونية) الفرع الثالث(الصحي العمومي باملريض 

  .اإلشرافالطبيب بالمستشفى العمومي وفق معيار الرقابة و عالقة تحديد طبيعة :الفرع األول

املستشفيات العامة هي مؤسسات عمومية يتم تسيريها بإشراف وزارة  أنعلى اعتبار          

وفقا لقوانني املنظومة الصحية ولوائحها اليت تطبق على موظفي تلك املستشفيات و على الصحة و 

فلقد ثار جدل فقهي بني فقهاء القانون يف حتديد  ،املستفيدين من خدماا العالجيةاملرضى 

فانطالقا من التفرقة بني  . يقدمون فيها خدمام العالجيةعالقة األطباء باملستشفيات العامة اليت

وباعتبار أنه  ،لعمل الفين و غري الفين الذي يقوم به الطبيب الذي يقدم خدماته باملستشفى العاما

إىل القول بعدم  2يتمتع حبرية كاملة واستقاللية تامة يف مباشرة عمله الفين ، ذهب بعض الفقه

ة األمرين فمناط التبعية هو اخلضوع و الرقاب .هو يقوم من عالج جراحي أو غريه  تبعية الطبيب و

املنعدمني يف عالقة الطبيب اجلراح باملستشفى العام إذا كان هذا األخري يديره طبيب له نفس 

 إىله مؤهالت الطبيب املدعى عليه بنسبة اخلطأ اجلراحي إليه و لقد انتقل صدى هذا االجتا

يف  الذي متسك باختصاصه يف نظر دعوى مسؤولية الطبيب عن عملهاء املدين يف فرنسا و ضالق

املستشفى العام على أساسِ أنه غري تابع إلدارة املستشفى النتقاء الرقابة و اخلضوع و قضى 

و هو نفس االجتاه الذي ساد يف القضاء اإلجنليزي و الذي فرق  .مبسؤولية الطبيب دون املستشفى

األطباء عند مساءلته املستشفيات عن أعمال أطبائها بني اخلطأ الفين و غري الفين حممال األول 

                                                 
1 - Danièle CARRIBURU , Les transformations dans la relation médecin malade : mythes et 
réalités, Cahier français , n°324,  1/5/2005 , p.90. 
2 - Anne Marie DUGUET, , La faute médicale a l’hôpital, Berger levrault 2eme éd 2000, p22.  
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على أساس انعدام سلطة الرقابة و اإلشراف بينما محل الثاين إدارة املستشفى لتوفر عنصري الرقابة 

معيارا آخر غري معيار انعدام الرقابة و اإلشراف  1و اإلشراف فيه و يف نفس االجتاه اعتمد الفقه

  . ضع للقانون العام أال و هو معيار أن الطبيب ال يعد موظفا عموميا و أن عالقته باإلدارة خت

  :انتقادات المعيار الفني

لقد كانت تلك املعايري املعتمدة يف عدم تبعية الطبيب املعاجل يف املستشفى العام هلذا األخري فيما  

  :ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية  2يقوم به من أعمال فنية حمل انتقاد من طرف بعض الفقهاء

صل فيها أا تقوم على أساس سلطة فعلية لدى املتبوع يف األ ،رابطة التبعية ىلإبالنسبة     

ب و لفائدة املتبوع ، فهل عالقة الطبيب سااإلشراف و الرقابة على عمل التابع الذي يقوم به حل

ابة و إشراف إدارة هذا األخري على ما يباشره من أعمال قباملستشفى العام متنع و حتول دون ر 

ية املرتبطة به ؟ إن عالقة املتبوع وسلطته على التابع ال يشرتط يف العالج وسائر األعمال الفن

القانون اخلاص أن يكون مصدرها العقد ، بل يكفي أن يؤدي التابع العمل أو اخلدمة لفائدة 

يان أن تكون مبوجب قرار إداري بتلك اخلدمة فس هوحساب متبوعة مهما كانت الوسيلة يف تكليف

تبار طبيعة عالقة الطبيب باملستشفى العام أا عالقة تنظيمية ال حتول بتطوع ، و من مث فإن اع أو

و يف هذا املعىن قررت حمكمة بارسي يف حكمها املؤرخ يف  ،دون نفي صفة التبعية عنه للمستشفى

أن اختصاص القضاء اإلداري بنظر املسؤولية عن أعمال األطباء يف  19723- 01-07

ء خدمات املرفق العام و ال حمل للتوقف عند مركزهم التنظيمي مستشفى عام مناطه اشرتاكه يف أدا

 .أو طريقة أداء أجورهم 

فإن األصل يف  ،يقدم خدماته يف املستشفى العام  وصف الفين لعمل الطبيب الذيالوبالنسبة إىل 

من القانون اخلاص أنه ليس شرطا يف قيام رابطة التبعية بني التابع و املتبوع سلطة اإلشراف الفين 

                                                 
1 - Patricia Moreno, Le regime juridique de l’aléa, Thèse d’obtention du grade de docteur en droit, 
Université Parix X Nanterre, 2003, p98 
2 - Robert SAURY, Manuel de Droit médical, MASSON 1989, p 215 
3 - cité par Robert SAURY, op.cit, p216. 
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طرف الثاين على األول ، فتكفي سلطة اإلشراف اإلداري عليه بتقدمي التوجيهات و األوامر إليه 

  .فيما يتصل بالناحية اإلدارية لعمله 

بقية  يف ودائما بالنسبة إىل الوصف الفين واعتماده معيارا للمساءلة من عدمها ، فإنه مل يثر    

فإنه تقرر  ،ومع ذلك .كاهلندسة مثال  1الوصف الفيناملهن األخرى اليت تتصف أيضا يف أدائها ب

.      افإعمال سلطة الرقابة و اإلشر  ألهلية الفنية فيه اليت متكنه مناملتبوع رغم عدم توفر ا مساءلة

يقة و حتكمية فإن معيار التمييز بني ما هو فين و غري فين مسألة جد دق ،كما أنه من جهة أخرى

دوى عملية منها ، ذلك أن مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعة تقوم و ال ج ،ال تستند إىل أساس 

كما أنه من جهة   .رد ثبوت قيام التابع بتقدمي أعماله و خدماته لفائدة و حلساب اإلدارة املتبوعة

النظام العام ، الفنية يتناىف و  أطبائهأخطاء عن عدم مسؤولية املستشفى العام عن فإن القول ب ثالثة

ام الرقابة و اإلشراف الضرورية حكوف يؤدي حتما إىل استهتار إدارة املستشفى يف إألن ذلك س

  .حلسن سري مرفق القطاع الصحي ، و بالتبعية االستهتار بآدمية الذين يتلقون العالج 

سنحاول منها معرفة ما  بعد حتديد أحكام معيار الرقابة و اإلشراف و االنتقادات املوجهة إليه و

  ). ثانيا(، و اجلزائـر)أوال(من فرنسا  هو سار يف كل

  . الوضع في فرنسـا: أوال

أمام  1908منذ أن أصبحت املسؤولية التقصريية للدولة وإدارات احلكم احمللي سنة    

جهة القضاء اإلداري الفرنسي، تقرر اختصاص احملاكم اإلدارية بنظر نزاعات املسؤولية الطبية 

واملساعدين الطبيني ملؤسسات الصحية العمومية، وذلك مبوجب  الناجتة عن أفعال موظفي اإلدارة

أما بالنسبة للمسؤولية املرتتبة عن أخطاء األطباء، فقد بقي . القواعد العامة للمسؤولية اإلدارية

فاألطباء العاملون يف املؤسسات الصحية العمومية الفرنسية، ال خيضعون للنظام . األمر خمتلفا متاما

                                                 
1 - Selarl Clement DELPIANO, Le Droit médical dans la littérature juridique, Revue générale de 
Droit médical,  n42mars 2012, p 466. 
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وهكذا، فإن الوضع الذي يربط األطباء يف عالقات العناية .1دولة واإلدارات احمللية العام ملوظفي ال

  .و العالج مع مرضاهم يف هذه املرافق الصحية العامة، هو وضع جد خاص 

إن هذه املسألة ترتب عليها ظهور تنازع حقيقي يف االختصاص القضائي الفرنسي إىل    

لعادي حتاول بسط سلطتها على املنازعات اليت حتدث فلقد كانت حماكم القضاء ا. 2وقت معني

بني األطباء العاملني يف املستشفيات العامة و املرضى، على اعتبار أن هؤالء األطباء ميارسون 

كما أن هؤالء األطباء ال . نشاطام، على األقل الطبية احملضة، منها بصفة مستقلة و حبرية كاملة

ولقد . من القانون املدين الفرنسي 1384إلدارة مبفهوم املادة خيضعون لرقابة وتوجيه و تبعية ا

بقيت احملاكم العادية مستمرة يف هذا االجتاه، مؤيدة بطبيعة احلال بأحكام حمكمة النقض 

الفرنسية، خصوصا وأن القضاة العاديني كانوا يشعرون، يف فرتة زمنية معينة، بالنظر إىل املبادئ 

  .أم احلماة الطبيعيني للشخص اإلنساينالقانونية السائدة آنذاك، ب

ولكن يف مقابل ذلك، كان القضاء اإلداري الفرنسي يرى نفسه كذلك خمتصا بنظر    

دعاوى املسؤولية عن أخطاء األطباء يف املرافق الصحية العامة، على أساس أن الطبيب يساهم 

إلدارية يف فرنسا كانت تنبذ أحكام احملاكم ا أنو   .مباشرة يف تنفيذ خدمات االستشفاء العامة

التفرقة بني اخلطأ الفين و غري الفين واعتربت مسؤولية املستشفى العام قائمة بصفة مباشرة دون ما 

، فقد قرر جملس الدولة الفرنسي يف  3حاجة إىل االستناد على وجود رابطة التبعية من عدمها

أ عن أي خطأ من املشرفني أن مسؤولية الدولة تنش 1935- 11-08حكمني له صدرا بتاريخ 

ر أيضا نفس الس يف حكم ر على إدارة املستشفى و عن اخلطأ اجلسم الصادر عن ألطباء ، و ق

ول خطأ يف تنظيم صأن مسؤولية املستشفيات العامة منوطة حب 1937- 03-12آخر مؤرخ يف 

  .املصلحة أو خطأ جسيم يف العالج اجلراحي الذي اجري على املريض 

                                                 
األول  عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب املهنية يف القانون الفرنسي، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء -   1
  . 215.، ص2004، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق،جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، الطبعة الثانية، )املسؤولية الطبية(

  . 69.، ص1999حممد حسني منصور  ، املسؤولية الطبية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر، أشار اىل ذلك   -  2
3 - Jean  RIVERO- Jean WALINE , Droit administratif , 14ème éd , Dalloz, 1992,p.149 .  
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أعمال موظفيها مبا فيهم األطباء هي مسؤولية مباشرة إذا كان الطبيب لدولة بالنسبة إىل فمسؤولية ا

ضرر خبطئه أثناء العالج مندجما يف السلك الدائم ، أما إذا كان خارجا عن السلك لاملتسبب يف ا

  . 1الدائم فإن مسؤولية الدولة عن أخطائه تكون غري مباشرة

 جهيت القضاء الفرنسي، تطلب األمر تدخل حمكمة التنازع، وأمام هذا التنازع االجيايب بني  

إذ اعتربت بأن املسؤولية اإلدارية . 27/3/19572وكان ذلك مبناسبة حكمني صادرين بتاريخ 

للمستشفى العام، تغطي يف نفس الوقت مسؤولية الطبيب العامل لديها مبناسبة األخطاء اليت 

 . يرتكبها أثناء ممارسة نشاطه الطيب

  :لقد مت تربير هذا احلل على أساسنيو 

فمن جهة، على الرغم من كون األطباء ال يدخلون يف تركيب الوظيفة العامة، إال أم  -

يشغلون يف عالقام مع القطاع الذي يعملون فيه، أويف عالقام مع املرضى، مركزا قانونيا 

عقد بني الطبيب و املريض  وتنظيميا يدخل يف نطاق القانون العام، و ذلك بدليل عدم وجود

  .على هذه املستويات

ومن جهة أخرى، إن أطباء املؤسسات الصحية العمومية يسامهون بشكل مباشر يف تنفيذ  -

  .   خدمات عامة، إال يف احلاالت اليت يثبت فيها اخلطأ الشخصي للطبيب

بحت احملاكم ، أص1957فإنه مبوجب أحكام حمكمة التنازع الفرنسية الصادرة سنة  ،وعليه 

ففي حكم صدر عن مجعيتها املنعقدة بكامل هيئاا بتاريخ . العادية بدورها تؤكد هذه املبادئ

                                                 
و اجلراحني يف املستشفيات ال تنطبق عليهم صفة التابع  األطباءوضعنا يف االعتبار أن  إذا: " 16/01/1950القضاء الفرنسي بتاريخ  - 1

 اإلدارةكما أن تلك   أعماهلمذلك املستشفى أن تتدخل يف  لإلدارةحيق معه  الميارسون مهامهم العالجية و هم يف استقالل تام مما  أماذ  لإلدارة
وبالتايل فان تلك املستشفيات تعترب جمردة من كل سلطة جتاه  اإلداريةما يتطلبه قضاء بعض الشؤون  إالال متلك حق الدخول يف غرفة العمليات 

درجة اذ قضى بعدم تلك املسؤولية فانه  أولسة هؤالء لفنهم و بالتايل فان قضاء و الرقابة يف كل ما يتعلق مبمار  باإلشرافذلك اجلراح خاصة 
  .254، ص2007عن عمر الشيخ، مسؤولية املتبوع، مطابع سجل العرب ، القاهرة مأخوذ " إليهالشك يكون حمقا فيما دهب 

2 - T.C. , 27 Mars  1957, Chailloux ; 27 Mars 1957, Isaad Sliman : «  Les médecins des hôpitaux 
avaient la qualité d’agents publics , et leur dépendance administrative était compatible avec 
l’indépendance de l’acte médical , qu’il s’agisse de l’élaboration du diagnostic ou de la nature des 
soins prescrits et par conséquent, la responsabilité du dommage  par suite d’une faute médicale 
devait être assumée par le service public .. »,  Dalloz, 1957, p.395. 
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، قررت بأن خطأ الطبيب العامل يف مؤسسات االستشفاء العامة ميكن أن 18/06/19631

  .متصل بعمل املرفق العام) Faute de service(يكيف بأنه خطأ مصلحي أو مرفقي

فطلبات التعويض عن األضرار الناجتة عن نشاطات . هذه اإلشكالية ائياوهكذا مت حل 

 à(أو بالتوقيت اجلزئي  )  Vacataire(هؤالء األطباء، حىت وإن كانوا يعملون بشكل مؤقت

temps partiel( فإن االختصاص يرجع للقضاء اإلداري الذي يطبق عليهم القواعد ،

 . ن اإلدارياملوضوعية و اإلجرائية اخلاصة بالقانو 

اليت يرجع فيها اإلختصاص إىل القاضي العادي  2ورغم ذلك تبقى هناك بعض احلاالت االستثنائية

  : واملتمثلة يف

األخطاء الطبية اليت تشكل جرائم، ويعود االختصاص هنا للقاضي اجلزائي فيما يتعلق بتطبيق   -

  .  العقوبة اجلزائيـة

نوعيه سواء كان منقطع الصلة باخلدمة، أو اخلطأ الذي اخلطأ الشخصي الذي يرتكبه الطبيب ب -

  .ويوصف اخلطأ هنا باخلطأ غري املغتفر وذو جسامة استثنائية. ارتكب أثناء تأدية اخلدمة

ما يسمح به القانون الفرنسي للصحة العامة، والذي يتيح ألطباء املؤسسات الصحية العمومية  -

   .ساتممارسة أنشطة طبية  خاصة داخل هذه املؤس

  .نظام املستوصفات املفتوحة اليت يدخل إليها املرضى مبقابل مايل - 

مسامهة املستوصفات اخلاصة يف تنفيذ خدمات االستشفاء العامة، وهذا ما يسمى باالستشفاء  - 

  ) . Hospitalisation à domicile(يف املنزل 

القانونية لعالقة األطباء،  فهكذا، بدراسة ما استقر عليه القضاء الفرنسي يف تربير الطبيعة

باملؤسسات الصحية العمومية ، اتضح بأا عالقة إدارية، وليست عالقة من عالقات القانون 

  .اخلاص 

                                                 
  .204. مأخوذ عن عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -   1

2 - Jean PENNEAU , La responsabilité du médecin, 2ème éd ,Dalloz, 1996 ,p.43. 



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

44 
 

  .الوضع في الجزائـر: ثانيـا

إن االجتهادات القضائية اإلدارية اجلزائرية تعترب بأن الطبيب يعد تابعا للمرفق الصحي العمومي  

، معتربة بأن القانون املدينمن  136ة صرحية إىل نص املادة ، وهذا بإشار 1الذي يعمل على مستواه

على اعتبار الطبيب الذي يقدم خدماته باملستشفى العام أنه . العالقة التبعية هذه هي تبعية إدارية

الذي يسأل عن كل ضرر يرتتب للمريض مبناسبة التدخل العالجي العادي أو ، تابع هلذا األخري 

  .يه مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعخطأ مرتكب من طرف الطبيب املعاجل اجلراحي عن

يف قرارها املؤرخ يف ) احملكمة العليا حاليا(قد قضت الغرفة اإلدارية بالس األعلى سابقا و        

و لكن حيث  :"بصفة صرحية على ذلك إذ جاء يف حيثياا حرفيا ما يلي  1986- 22-11

خبصوص إلقاء املسؤولية برمتها على عاتق الطبيب القائم بالعملية التصريح أنه من نافلة القول و 

بأن املريضة اليت أدخلت إىل املستشفى بغرض العالج مل خترت طبيبها الذي كان تابعا هلذا 

املستشفى و يتقاضى منه مرتبه وبالتايل فإن املستشفى هو املسؤول وحده عن أعمال تابعه ذلك 

يت يف نطاق نشاط املرفق العام تتحملها هنا من حيث مسؤولية املصاحل أن العملية اليت أجر 

  . 2"اإلدارية

                                                 
، يف قضية مركز استشفاء جامعي ضد فريق  75670، رقم  13/1/1991ففي قرار صادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بتاريخ  -  1

ثابتة و ال جمال لقبول الدفع املقدم من الطاعنني من أن املريض هو املتسبب  املدنيةإن مسؤولية املستشفى : "جاء يف حيثياته مايلي. ك ومن معه، 
مأخوذ عن قمراوي عز الدين ،  املسؤولية اإلدارية " . لك و مطلوب من عمال املستشفى تفقده باستمرار و نظرا حلالته الصحية املتميزة يف ذ

  .69.، ص 2002-2001للمستشفيات العامة ، مذكرة ماجستري ، جامعة السانيا، وهران، 
حيث أن الطبيب املخطئ تابع ملستشفى : "..جاء يف حيثياته  16/2/1997يخ ويف قرار  صادر عن الغرفة اإلدارية لس قضاء وهران، بتار 

ملادة وهران ، وارتكب هذا اخلطأ  يف إطار و مبناسبة تأدية وظيفته ،وعليه فان املستشفى يعد مسؤوال عن األضرار الالحقة باملريض على أساس ا
 :مأخوذ عن.."م .من ق 136

 Abdelhafid OSSOUKINE, Traité de droit médical , L.D.N.T , 2ed, université 
d’Oran,2003.,p.276                                                                                                                                

قرار  استأنفوافى مستغامن و وزير الصحة ووايل مستغامن مدير مستش وكان ذلك عندما قام ، غري منشور153فهرس  49412القرار رقم  -  2
بالتعويض للمريضة عن الضرر الذي حلق ا على اثر  بإلزامهمو الذي قضى  30/05/1981مبجلس قضاء وهران الصادر بتاريخ  اإلداريةالغرفة 

  .م ادخال الطبيب املتسبب يف الضرر يف النزاعهلا ، مؤسسني استئنافهم على أن الدعوى غري مقبولة لعد أجريتالعملية اجلراحية اليت 
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وعليه فإن عالقة التبعية القائمة بني الطبيب و هذا املرفق حىت ولو كانت عالقة تبعية أدبية، 

إن حتديد هذه العالقة ذا .  1تكفي ألن تتحمل املؤسسة الصحية العمومية خطأ الطبيب

مبثابة اقتباس واضح من أحكام القانون املدين املعروفة يف هذا اال، واملتمثلة يف   الشكل، يعترب

  .املسؤولية عن فعل الغري، و هي مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعيه

، أن اهلدف من إلقاء املسؤولية على عاتق املؤسسة الصحية 2و يرى بعض الفقه   

م القانون املدين، هو حماولة حتميل إدارة هذا املرفق العمومية،  حىت و لو كان ذلك بواسطة أحكا

بالتايل و . ء أثناء قيامهم بأعمال املرفقمسؤولية تغطية تبعة األخطاء الصادرة عن تابعيه، وهم األطبا

التيسري على املضرور لضمان حصوله على حقه يف التعويض عن طريق رفع هذه الدعوى مباشرة 

  .أمام القضاء اإلداري 

شكالية ال تثور يف احلقيقة بشأن إعمال هذه املبادئ القانونية املدنية، و إمنا يتجلى لكن اإل

املشكل يف كيفية مالءمتها و تطبيقها فيما خيص عالقة الطبيب املخطئ باملرفق الصحي العمومي 

املؤيد لفكرة التبعية  3لذلك عمد الفقه. باعتباره مرفقا عاما،  أي من أشخاص القانون اإلداري

ني الطبيب و املؤسسة الصحية العمومية، على تقدمي تفسري هلذه الفكرة بعيدا عن أحكام القانون ب

املرفق "، و املتبوع هو "الطبيب املتسبب يف الضرر" فلقد اعترب أن التابع يتمثل يف. اإلداري

ه كما أن".  املريض"وأن التابع قد ارتكب خطأ، أصاب الغري املتمثل يف ". الصحي العمومي 

لكن يبقى القول بأن . توجد عالقة بني اخلطأ و الوظيفة أثناء تأديتها، أو بسببها، أو مبناسبتها 

معيار التبعية املتمثل يف السلطة الفعلية اليت ميلكها املتبوع على تابعيه يف الرقابة، و التوجيه جتد 

 . 4صعوبة فعلية يف التطبيق

                                                 
  .84.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -  1
  .21. ، ص 2004بودايل حممد ، املسؤولية الطبية بني االجتهاد القضائي اإلداري و العادي ،  الة القضائية ، العدد األول ،  -   2
، )املسؤولية الطبية( ال الطبية ، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء األول مصطفى اجلمال ، املسؤولية املدنية عن األعم -  3

  .98.،ص 2004لكلية احلقوق، جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، الطبعة الثانية،  السنويأعمال املؤمتر 
مستشفى العام على األطباء العاملني فيه، خصوصا فيما يتعلق بنشاطام ألنه بكل بساطة ال ميكن القول بوجود سلطة فعلية و كاملة لل -  4

وهنا يظهر . فهم ميارسوا استنادا إىل معارفهم و مكتسبا م العلمية، و ال ينتظرون توجيهات من إدارة هذا املرفق يف كيفية أداء مهامهم. الطبية
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دم لزوم اجتماع للمتبوع سلطيت اإلشراف إىل القول بع 1لذلك ذهب أصحاب هذا االجتاه

أي . 2اإلداري و الفين على التابع، بل يكفي أن يكون للمتبوع سلطة اإلشراف اإلداري على تابعه

املهم أن يكون هذا الطبيب موظفا باملرفق الصحي العمومي، متييزا له عن الطبيب الذي ميارس 

  . صةنشاطه مستقال و خاصا كمهنة حرة يف العيادات اخلا

، أنه الشك يف أن إدارة املرفق الصحي العمومي، 3ويف نفس السياق يرى جانب من الفقه  

تستطيع أن تصدر أوامر لألطباء الذين يعملون حلساا قصد توجيه أعماهلم حىت و لو كان 

إن هذه األوامر جيب على الطبيب أن . كتوزيع العمل بينهم، و حتديد مواعيدهتوجيها عاما، 

و إال استطاعت إدارة املرفق الصحي العمومي أن توقع عليه اجلزاءات اليت تنص عليها  يتبعها،

  .اللوائح

من  136د صراحة على نص املادة بالتايل إذا كان موقف القضاء اإلداري اجلزائري، يعتمو 

ري ، فإن املنطق يقتضي بأنه ال حاجة لالستناد إىل نظرية التبعية املدنية، يف تفسالقانون املدين

  .الطبيعة القانونية للعالقة اليت تربط الطبيب باملرفق الصحي العمومي

ظيف تو العمومية، هم يف عالقة تنظيمية و فاملشرع اجلزائري يصرح بأن أطباء املرافق الصحية 

و باإلضافة إىل ذلك، فإن املشرع يفرق بني أطباء القطاع  ،دائم على مستوى هذه املؤسسات

عون للقانون العادي، و أطباء القطاع الصحي العمومي الذين خيضعون الصحي اخلاص الذين خيض

وبالتايل إن يف . بصريح العبارة إىل القانون األساسي  للوظيفة العمومية بصفتهم موظفني دائمني

ذلك إشارة واضحة إىل أن الوضعية القانونية للطبيب يف إطار املرفق الصحي العمومي، هي وضعية 

                                                                                                                                                    
ن الطبيب قد أداها باستقاللية تامة عن إدارة املؤسسة أت بالضبط اليت يظهر فيها باإلشكال واضحا، كون األخطاء الطبية تنتج عن هذه النشاطا

  .الصحية العمومية 
  .99.مصطفى اجلمال ، املرجع السابق ،ص -  1
  . 25.، ص1986امحد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكالت املسؤولية املدنية يف املستشفيات العامة، مطبوعات جامعة الكويت  -  2
  .37.، ص2002طاهري حسني ، اخلطأ الطيب والعالجي يف املستشفيات العامة،دار هومه، اجلزائر،  -  3
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وما يزيد قولنا هذا تأكيدا، ما نصت عليه . ، فال جمال للعقد الطيب فيها1ةإدارية الئحية منظم

املتضمن القانون األساسي اخلاص باملمارسني  106- 91من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة 

فهذه املادة تبني بأن مستخدمي  -سابق اإلشارة إليها - الطبيني واملتخصصني يف الصحة العمومية

 59- 85و واجبام إىل نصوص املرسوم  .خيضعون يف حقوقهمكانوا رسوم  الصحة وفقا هلذا امل

 اإلدارات العموميةات و املتضمن القانون النموذجي لعمال املؤسس 23/3/1985املؤرخ يف 

  .)املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة 03-06وخيضعون اليوم إىل األمر رقم (

يرتبط باملؤسسة الصحية العمومية  مبوجب عالقة الئحية  وعليه فإنه يتبني لنا بأن الطبيب

أن أي دعوى   .و يرتتب على ذلك. تنفيذ مرفق عاميف إطار القانون العام، و يساهم مباشرة يف 

داخل املرافق الصحية العمومية، هي يف  2حترك ضد األطباء بسبب ارتكام األخطاء الطبية

ملرافق مباشرة، و خيتص بنظرها القاضي اإلداري كمبدأ احلقيقة دعاوى واجبة التوجيه ضد هذه ا

عام، وذلك مادام أن النصوص القانونية جاءت صرحية بشأن النظام القانوين الذي خيضع له هؤالء 

  .األطباء وهو قانون الوظيفة العمومية

  .العمومي اإلستشفائياألوضاع االستثنائية لطبيب المرفق : الفرع الثاني 

أن ة إىل أنه يف إطار دراسة الوضعية القانونية لطبيب املرفق الصحي العمومي، جتدر اإلشار     

إن هذه األوضاع تتمثل يف قيام الطبيب . هناك بعض األوضاع االستثنائية اليت قد يكون بصددها 

، و احلالة الثانية تتعلق مبعرفة مدى )والأ(اخلاص مبمارسة نشاطه الطيب يف إطار مستشفى عام 

  ). ثانيا(لصحي العمومي عن أخطاء مساعديه ية املرفق امدى مسؤول

                                                 
ميارس األطباء و " ،و املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها على ما يلي  31/07/1985، املؤرخ يف 05-85من القانون رقم  201تنص املادة  -  1

بصفتهم موظفني : األخصائيون االستشفائيون اجلامعيون وظيفتهم وفقا ألحد النظامني اآلتيني جراحو األسنان و الصيادلة  العامون منهم و 
و إذا كان املشرع قد منع  على األطباء ممارسة أي نشاط مربح فانه مسح هلم يف مقابل ذلك مبمارسة ما يسمى ". بصفة خواص -دائمني  

األخصائيني يف الصحة العمومية الذين يثبتون أقدمية فعلية يف ...يسمح: "انون بأنهمن نفس الق 201/1فلقد نصت املادة . بالنشاط التكميلي
من نفس القانون  2-201و تنص املادة " سنوات أن ميارسوا نشاطا تكميليا وفقا لشروط احملددة أدناه  05املمارسة ذه الصفة تقدر مدا ب

القطاع  –املخابر اخلاصة  –املؤسسات الصحية اخلاصة : العمومية ويرخص به يف  ميارس النشاط التكميلي خارج املؤسسات الصحية" على أن  
  ". شبه العمومي 

2- Abdelhafid OSSOUKINE ,Traité de droit médical,  op.cit. ,p. 274. 
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  .ممارسة الطبيب الخاص لنشاطه في إطار مستشفى عام :أوال

إذا كان الطبيب ميارس نشاطه يف إطار خاص، أي مستقل متاما عن إدارة املستشفى العام، 

و تقدمي مثال، أ 1ليات جراحيةومع ذلك يقوم بزيارات إىل املستشفى العام قصد إجراء عم

على أن هذه . استشارات، فإنه بالنتيجة ال يكون تابعا إلدارة هذا املستشفى إال يف هذه الفرتات

فهذا الطبيب يعترب . التبعية للمستشفى تظهر فقط من الناحية اإلدارية، و ليس من الناحية الطبية

، وكذا من حيث ينهمادام أنه هو الذي عتابعا ملدير املستشفى العام من حيث املكان و الزمان 

أما من الناحية الطبية، فهو مسؤول شخصيا عن أخطائه،  . املريض الذي يعهد إىل الطبيب عالجه

كما لو أبرم عقدا طبيا مع املريض من أجل إجراء عملية جراحية له، رغم أنه مل تنشأ عالقة 

  . تعاقدية مباشرة بني املريض واملستشفى

عن عمل الطبيب اجلراح خطأ، فاملسؤولية تقع على إذا حصل و أن نتج  ،وبناء على ذلك

مل يقم بالعناية الالزمة أثناء، أو  أن املستشفى العام إال إذا اثبتعاتقه دون إدارة املستشفى العام، 

بعد إجراء العملية اجلراحية، سواء من حيث املساعدين، و املمرضني، أو من حيث الوسائل، 

ولية املستشفى لوحده، أو مسؤوليتهما معا بالتضامن، إذا ثبت فهنا تقوم مسؤ . واألجهزة العالجية

  . خطأ كل واحد منهما

فاملريض يف احلقيقة ال يعرف . ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن هذه النتيجة قد تطرح إشكاالت

فال ميكن لكل طبيب أن يقوم يف  . طبيعة العالقة اليت تربط الطبيب باملؤسسة الصحية العمومية

هلذا فمن املمكن جدا أن يقوم املريض املتضرر من . خبار مرضاه عن وضعيته القانونيةكل مرة بإ

إن مثل هذا التصرف، . العمل الطيب، برفع دعوى التعويض مباشرة ضد املرفق الصحي العمومي

                                                 
اقع، فبعد الزيارة امليدانية اليت مت إجراؤها إىل أما بالنسبة ملا هو موجود يف الو . هذا عن األوضاع املعروفة يف النصوص القانونية أو اآلراء الفقهية - 1 

وطرح أسئلة يف هذا اال، تبني أنه ال تستعني املستشفيات العامة    15/10/2006أحد املستشفيات باجلزائر و هو مستشفى وهران يوم 
ميلي خارج املؤسسة الصحية العمومية وفق بل العكس هو الذي حيصل إذ أن جراحي أو أطباء املستشفيات العامة هلم نشاط تك. جبراحني خواص

  .  ما ينص عليه القانون
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. 1يعد مربرا، وذلك على أساس نظرية الظاهر، املعروفة يف القضاء الفرنسي بنظرية املوظف الفعلي

اخلاص هذا، الذي استعانت به إدارة املرفق الصحي العمومي إلجراء عملية جراحية  فالطبيب

  .مثال، ظهر مبظهر طبيب املرفق الصحي العمومي وليس مبظهره األصلي

  .العمومي عن أخطاء مساعديه اإلستشفائيمدى مسؤولية طبيب المرفق  :ثانيا

الطبيب عن أخطاء مساعديه من يف إطار اإلجابة على التساؤل املتعلق مبدى مسؤولية   

أطباء ختدير وممرضني، فإن مسؤولية الطبيب هنا تكون كاملة إذا كانت هلذا األخري سلطة فعلية يف 

  . رقابة توجيه املساعدين، و سلطة اختيار هؤالء التابعني

أما على مستوى املؤسسة . ومع ذلك فإن هذه الفرضية تثور فقط يف العيادات اخلاصة

مومية، فاجلراح ال يسأل عن خطأ طبيب التخدير، نظرا الستقالل كل منهما عن الصحية الع

، 2اآلخر، و خضوع طبيب التخدير لسلطة و إدارة املرفق الصحي العمومي اليت قامت بتعيينه

وهذا ما يؤكد قيام عالقة الئحية مباشرة بني املؤسسة الصحية العمومية وكل طبيب يعمل على 

  .مستواها

  .العمومي بالمريض اإلستشفائيالطبيعة القانونية لعالقة طبيب المرفق :ثالالفرع الث

إن املريض عندما خيضع للعالج يف إطار مرفق استشفائي عمومي، فوضعيته بطبيعة احلالة 

سوف تكون خمتلفة يف ما لو جلأ إىل االستشفاء على مستوى عيادة خاصة، ذلك الن كال 

رها القانونية، و على هذا األساس، يتعني علينا التعرف على الوضعيتني خمتلفتني و لكل منها أثا

، مث حتديد األحكام اخلاصة بالعالقة )أوال(طبيعة وضعية املريض يف إطار املرفق الصحي العمومي

  ).ثانيا(القانونية اليت تربط هذا املريض بالطبيب الذي كلفه املرفق الصحي العمومي مبعاجلته 

                                                 
ملزيد من التفاصيل، أنظر،  حممد  . إن هذه النظرية تعد استثناء من عيب االختصاص، الذي يعد وجها من أوجه دعوى إلغاء القرار اإلداري -  1

  .165.،ص 2005الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم، اجلزائر، 
املوظف و يف اال الطيب، إذا كنا بصدد أعمال طبية، أي أعمال مادية و ليست تنظيمية، فانه ال مانع من تطبيق املبدأ الذي تقوم عليه نظرية 

قد تعامل معه  كطبيب  ويظهر ذلك يف عدم متكن املريض املضرور من التأكد من الوضعية القانونية الفعلية للطبيب املكلف مبعاجلته، ألنه. الفعلي
 .مرفق صحي عمومي، رغم أنه طبيب خاص على أساس فكرة الظاهر يف األوضاع العادية 

  . 239.، ص  2003شريف الطباخ ، جرائم اخلطأ الطيب و التعويض عنها ، دار الفكر اجلامعي، مصر،  -   2
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  . العمومي اإلستشفائيفي إطار المرفـق  وضعية المريضتحديد : أوال

ذلك الشخص الذي يعاين من علة صحية معينة، جسدية  :" 1يعرف املريض عموما على أنه

جتعله و إن أي شخص يف مثل هذه الوضعية، ". كانت أو نفسية، وحيتاج إىل مساعدة طبية

، أو كانوا يعملون اصعن طريق استشارة األطباء، سواء كانوا خوا يبحث عن حل ملشكلته الصحية

ظام الن و ليس هلؤالء رد هذا املريض، نظرا ألن مهمة كل . يف إطار مؤسسات صحية عمومية

  .2تتمثل يف تقدمي املساعدة الطبية ألفراد اتمع عموما الصحي و اهليئات العاملة فيه

يكون  غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن قبول املرضى على مستوى املرافق الصحية العمومية

فمثال بالنسبة للقانون اجلزائري املتعلق حبماية الصحة وترقيتها،  .بشروط تضعها تشريعات الصحة

يشرتط من أجل قبول املريض يف املستشفى العام، أن يكون ذلك بأمر من طبيبه املعاجل بعد موافقة 

ي ال يستطيع كما أنه يف مقابل ذلك، يتعني على املستشفى العام الذ. 3الطبيب رئيس املصلحة

تقدمي العالج الطيب الضروري للمريض الذي يتوجه إليه، أن يستعمل مجيع الوسائل، ليقبل هذا 

ومىت مت قبول املريض يف إطار هذه املرافق، . املريض يف مستشفى آخر، أو يف وحدة متخصصة

ق يف ومن ذلك مثال، احل. أخرى، إىل جانب حقه يف احلصول على العالج اترتتب لصاحله حقوق

وغريها ..احلصول على مجيع املعلومات املتعلقة بوضعه الصحي، و احلق يف السر املهين لألطباء 

  . من احلقوق اليت تعد يف احلقيقة واجبات يلقيها عادة القانون على عاتق كل مستخدمي الصحة

لصحي يض يف إطار املرفق ايكيف الوضعية القانونية للمر  4هذا و جتدر اإلشارة إىل أن الفقه

فاملريض ال يرتبط بعقد مع املرفق، وال مع الطبيب املكلف . على أا وضعية تنظيمية العمومي

و يف هذا اال ميكن استعمال املصطلح . فهو فقط يستفيد من خدمات املرفق الصحي. بعالجه

                                                 
1 -   Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, 
op.cit., p.245. 
2 - Antonio PIGA-RIVERO, Ethique, Droit de l’homme, Droit des patients,« Santé publique, 
déontologie, observatoire méditerranéen »,  Deuxième colloque internationale de bioéthique en 
Algérie en collaboration avec le réseau européen « médecine, éthique et droit de l’homme », Oran, 
le 20-21-22/11/2004. 

  .، من قانون محاية الصحة و ترقيتها ، سابق اإلشارة إليه 151،152، املواد أنظر  -   3
4 - Anne-Marie DUGUET, op.cit , p.23. 
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، إن و بطبيعة احلال. ، أو مستعمل املرفق"املرتفق" املعروف يف القانون اإلداري، وهو مصطلح 

مثل هذه الصفة جتعله يستفيد من كل خصائص مهمة املرفق العام اليت تؤديها املؤسسات الصحية 

  .العمومية يف إطار حتقيق املصلحة العامة

  .أحكام العالقة القانونية بين طبيب المرفق الصحي العمومي و المريض: ثانيا

ومية، ارتباطه بعالقات يرتتب على ممارسة الطبيب لنشاطه داخل املؤسسة الصحية العم 

إال إن هذه العالقات تعد يف احلقيقة عالقات غري مباشرة، نظرا ألا ال تقوم إال .أخرى مع املرضى

وعليه فإن العالقة اليت تربط املريض ذا املرفق هي عالقة  . من خالل املرفق الصحي العمومي

  . مباشرة

الئحية، و ذلك نظرا ألن حقوق إن هذه العالقة إذن هي عالقة ذات طبيعة إدارية و 

والتزامات كال الطرفني حتددها اللوائح املنظمة لنشاط املرفق الصحي العام الذي تديره املؤسسة 

الطبيب الذي يعد شخصا مكلفا : وعليه فإن أطراف هذه العالقة تتكون من. الصحية العمومية

لذي ينتفع خبدمات املرفق ومن جهة أخرى، الشخص ا. بأداء خدمة عامة طبقا للوائح من جهة

  .العام، وفقا كذلك للقانون و اللوائح و هو املريض

هو الوصول إىل نتيجة أساسية، وهي عدم وجود عالقة  إن اهلدف من هذا التحليل   

وما يزيد ذلك . عقدية بني الطبيب و املريض، نظرا لكون الطبيب يف وضعية الئحية جتاه املرفق

يدفع أي مقابل لطبيب املرفق الصحي العمومي، بل أن هذا األخري تأكيدا، هو أن املريض ال 

ومن مث، ال ميكن مساءلة املرفق . يأخذ أتعابه وفق نظام املرتب املعروف يف الوظيفة العمومية

األضرار اليت تلحق املرضى من جراء األعمال الطبية، إال على أساس  عنالصحي العمومي 

  . أساس املسؤولية العقدية، وليس على 1املسؤولية التقصريية

                                                 
   .73.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص  -  1
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كما أنه ال ميكن القول بوجود عقد اشرتاط ملصلحة املريض بني املرفق الصحي العمومي 

، 2، ألن الطبيب ميارس نشاطه يف إطار املرفق الصحي العام يف شكل تنظيمي والئحي1وأطبائه

العيادات اخلاصة،  جندها فقط بشأن اهلياكل الصحية اخلاصة املتمثلة يف ومثل العالقات العقدية

  .3حيث يكون للمريض احلرية التامة يف اختيار من يتوىل عالجه

إن وجود عالقة غري مباشرة بني املريض و الطبيب، يفرتض وجود ، فوكما سبق ذكره  

. و مصدر هذه العالقة هي اللوائح والتنظيمات .عالقة مباشرة بين المريض و المستشفى العام

و أن طبيعة هذا التعامل، . عنوي و هو املؤسسة الصحية العموميةفاملريض تعامل مع شخص م

اقتضت عدم متكني املريض من اختيار طبيبه املعاجل بكل حرية، وهذا على خالف العيادات 

فهنا و إن كان املريض قادرا على اختيار متابعة عالجه يف خمتلف املرافق الصحية العمومية . اخلاصة

الوطين، إال أنه مبجرد دخوله أحد هذه املؤسسات الصحية العمومية  املوجودة على مستوى الرتاب

فالطبيب الذي يكلف مبعاجلته هنا، هو .  4يفقد حرية اختيار الطبيب املعاجل و اجلراح وغريهم

  .  5بكل بساطة ذلك الطبيب الذي كان متواجدا يف املؤسسة الصحية وقت دخول املريض

  .ستشفائي العموميإلي لطبيب المرفق اأحكام النشاط الطب: المطلب الثالث

 يباشره الذي الطيب التصرف ونوع بطبيعة وثيقا ارتباطا تدخله أثناء الطبيب خطأ يرتبط

 .6خطأ ارتكب هو إن عنه يسأل أن ميكن الذي الطيب العمل حتديد من بد ال لذا املريض، على

 عن الطبيب فيه يسأل يالذ الوقت حتديد يف بالغة أمهية الطيب العمل حتديد يكتسب كما

 يسأل ال الطبيب فإن غريها، دون العالج مرحلة على يقتصر العمل هذا أن اعتربنا فإذا ،7خطئه

                                                 
  . 27.، ،ص2005عبد الوهاب عرفة ، الوجيز يف مسؤولية الطبيب و الصيديل ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ،  -   1

2 - Didier STINGER, Fonction publique hospitalière, P.U.F., ( que sais-je ?), 1999, p.36. 
  . 2425. ، صاملرجع السابقعز الدين الدناصوري و عبد احلميد الشواريب ،  -   3

4 - Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical, op.cit.,p.270. 
5 - Vincent Le TAILLANDIER, Le médecin hospitalier, Berger Levrault, 3ème éd, 2000, p.23. 

ناشئة عنها ،رمي للنشر و التوزيع القاهرة ، الطبعة منري رياض حنا ، النظرية العامة للمسؤولية الطبية يف التشريعات املدنية و دعوى التعويض ال - 6
 .59، صفحة  2011 األوىل،

7 - Michel BELANGER, Droit européen général de la santé, Revue générale de Droit médical, n42, 
mars 2012, p254. 
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 العمل تعريف الضروري من لذا للعالج، الالحقة أو السابقة املرحلة يف يرتكبها اليت األخطاء عن

 توافر من بد ال العمل هذا احةوإلب  )الفرع األول(  ا مير اليت املراحل خمتلف وحتديد الطيب

  ).الفرع الثاين(ا جائز  اأمر  املريض جسم على الطبيب تدخل جتعل مشروعية شروط

  .تعريف النشاط الطبي و مراحله: الفرع األول

إن املريض الذي يلجأ إىل طلب االستشارة  الطبية من طبيب املرفق الصحي العمومي 

لة الصحية اليت يعاين منها مبجرد االعتماد على سوف لن حيصل مباشرة على حتديد طبيعة الع

وصف ما يعانيه من أالم، و إمنا البد أن مير على عدة مراحل طبية من شأا أن تكشف سبب 

،و عليه فانه البد من تعريف ....هذه اآلالم كإجراء الفحوص الطبية ،و البدء بالعالج و متابعته

  ).ثانيا(، مت حتديد مراحله)أوال(هذا العمل الطيب 

  تعريف النشاط الطبي: أوال

اليت ذكرت  الطبية املهنة مبمارسة تتعلق اليت القوانني يف الواردة النصوص صراحة رغم

 يف املسألة هلذه الفقه تصدى فقد مث ومن .1له تعريف وضع أغفلت أا إال الطيب، العمل مصطلح

  .إبرازه يف ادور  القضاء وألحكام للتشريع كان كما،   الطيب للعمل تعريف لوضع حماولة

  موقف الفقه من تعريف النشاط الطبي أو العمل الطبي -أ

 :ويف هذا اإلطار ميكن التمييز بني االجتاهات التالية

 الطبي للعمل المضيق الفقهي  االتجاه -1

أنصار هذا  بني ومن العالج، مرحلة على الطيب العمل تعريف من االجتاه هذا ضيق

 العمل " عرفه الذي الطيب للقانون شرحه يفحيث جاء   SAVATIERاألستاذ  2االجتاه

 الطبية والقواعد األصول إىل يستند والذي الغري، شفاء اجل من متخصص شخص به يقوم الذي

  "الشعوذة عن الطب مييز الذي هو املريض شفاء اجل من العلم إىل فاللجوء الطب، علم يف املقررة

                                                 
  .19ص ، 2008 اإلسكندرية، اجلامعي، كرالف دار والقضاء، الفقه بني الطبية املسؤولية حجازي، بيومي الفتاح عبد - 1

4 - Anne Marie DUGUET, La faute médicale a l’hôpital, Berger levrault 2eme ed 2000, p 18 
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 مباشرته وظروف كيفية يف يتفق نشاط كل"هو 1:الطيب العمل أن إىل أخر رأي ذهبو 

   "املريض شفاء إىل لألمور العادي ارى وفق ذاته يف ويتجه الطب، علم يف املقررة القواعد مع

 قصر نهأ عليه يعاب لكن الطيب، للعمل وشامل دقيق تعريف إجياد االجتاه هذا حاولو 

 على احملافظة منها الغاية تكون اليت ألخرىا الطبية لألعمال ذكره دون العالج، على الطيب العمل

 سواء األخرى الطبية العمل مراحل إىل اإلشارة أغفله أن كما.اإلنسان جسم وسالمة صحة

 .كالرقابة له الالحقة أو التشخيص و كالفحص للعالج السابقة

 ويرى الطيب، العمل نطاق من يوسع الفقه من آخر اجتاه ظهور إىل أدت األسباب وهذه

 . والرقابة العالج التشخيص، الفحص، يف تتمثل متعددة مراحل يشمل األخري ذاه أن

 :الطبي للعمل الموسع االتجاه -2

 فحص من مراحله، مجيع يشمل الطيب العمل مفهوم أن إىل االجتاه هذا أنصار ذهب

 ورالدكت تعريف منها ،2الشأن هذا يف قيلت اليت التعريفات من نلمسه ما وهذا وعالج، وتشخيص

 :أنه الذي جاء فيه احلسيين جنيب حممود

 الطب، علم يف املقررة القواعد مع مباشرته وظروف كيفيته يف يتفق الذي النشاط ذلك "

 أن الطيب العمل يف واألصل املريض، شفاء إىل لألمور العادي ارى وفق أي ذاته، يف ويتجه

 ولكن أالمه، ختفيف جمرد أو ،حدته ختفيف أو املرض من التخلص يستهدف أي عالجيا، يكون

 من الوقاية جمرد أو الصحة سوء أسباب عن الكشف يستهدف ما الطبية األعمال من كذلك يعد

  "املرض

 

  

                                                 
  .40رمضان مجال كامل ، مسؤولية األطباء و اجلراحني املدنية ، املركز القومي لإلصدارات  القانونية ، الطبعة األوىل ، الصفحة  - 1
 اإلسكندرية، املعارف، .منشأة وتأديبيا، وجنائيا مدنيا ومساعديهم التخدير وطبيب اجلراح الطبيب مسؤولية األودن، السميع عبد مسري - 2

  12 ص ، 2004
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 عرفه إذ وراجحا شامال تعريفا 1قايد اهللا عبد أسامة الدكتور قدمه الذي التعريف ويعترب

 األصول مع وكيفيته طبيعته يف ويتفق نفسه، أو اإلنسان جسم على يرد نشاط كل " :أنه على

 به، قانونا له مصرح طبيب به ويقوم الطب، علم يف وعمليا نظريا عليها املتعارف والقواعد العلمية

 احلد أو املرضى أالم ختفيف أو الشفاء لتحقيق وعالجه وتشخيصه املرض عن الكشف بقصد

 شريطة اجتماعية مصلحة حتقيق أو األفراد صحة على احملافظة إىل يهدف أو املرض، منع أو منها،

  " العمل هذا عليه جيرى من رضاء توفر

  :موقف التشريع من تعريف العمل الطبي -ب

 نص حيثيظهر موقف املشرع اجلزائري من خالل خمتلف املواد الواردة يف املادة الصحية 

 املتعلقة األخرى الطبية األعمال وكل والوقاية، والعالج التشخيص يشمل الطيب العمل أن على 

من  8وكان من ذلك نص املادة .احلصر سبيل على يوردهاإال أنه مل   الطبية، والتحاليل باجلراحة

 :يأيت ما الكامل الصحي العالج يشمل":قانون محاية الصحة و ترقيتها اليت تنص 

 املستويات، مجيع يف اإلمراض من الوقاية -

 وعالجه، املرض تشخيص -

 املرضى، تكييف إعادة -

  ."الصحية الرتبية -

 األطباء على يتعني ":اليت تنص على القانون نفس من 195 املادة نص كذلك

 الطيب العالج بتقدمي السكان صحة محاية على السهر :يأيت مبا القيام األسنان وجراحي والصيادلة

 ."...املالئم

 جراح وأ الطبيب خيول" من مدونة أخالقيات الطب اليت جاء فيها أنه 16ملادة و نص ا

 أن األسنان جراح أو للطبيب جيوز وال والعالج والوقاية التشخيص أعمال بكل القيام األسنان

                                                 
 اهرة،الق العربية، لنهضةا دار الوضعي، والقانون اإلسالمية الشريعة يف مقارنة دراسة للطبيب، اجلنائية املسؤولية قايد، اهللا عبد أسامة - 1

  55 .،ص1987
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 يف إال إمكانياته أو اختصاصاته تتجاوز ميادين يف وصفات يقدم أو يواصله أو عالجا يقدم

  ."االستثنائية احلاالت

  :مراحل العمل الطبي: ثانيا

  :كرها على النحو التايلميكن ذ  1مير العمل الطيب مبراحل عدة

  : تقسم هذه املرحلة بدورها إىل عدة مراحل وهي : بل العالج وأثناءهقمرحلة ما  -أ

  : مرحلة الفحص الطبي -1

ويتمثل يف كشف احلالة  ،يعترب الفحص الطيب بداية العمل الطيب الذي يقوم به الطبيب

ويتم  .ا الطبيب عند بدأ العملة يقوم وهي أول مرحل ،2الصحية للمريض بفحصه فحصا ظاهريا

ويستعني الطبيب يف  .كمظهر املريض وجسمه  ،العالمات أو الدالئل اإلكلينيكيةذلك مبالحظة 

السماعة الطبية املساعدة على اكتشاف سبب األمل : مثل 3الفحص ببعض األجهزة البسيطة

حقق من وجود دالئل أو وأحيانا يستعني الطبيب يف الفحص إىل يده أو أذنه أو عينه للت, ومصدره

  .ظواهر معينة تساعد على وضع التشخيص

جيب أن تتوفر : " ...من قانون أخالقيات الطب بقوهلا 14ا نصت عليه املادة موهذا 

    ..." للطبيب يف املكان الذي ميارس مهنته جتهيزات مالئمة ووسائل تقنية كافية ألداء هذه املهمة

القلب أو املثال يف التحاليل الطبية واألشعة وإجراء رسومات على سبيل  4وتتمثل الفحوص الطبية

  .كلها تساعد الطبيب على وضع التشخيصو  ،استخدام املناظر الطبية أو املوجات فوق الصوتية

واملتمثلة أساسا  5مرحلة الفحص التمهيدي: مرحلة الفحص إىل مرحلتنيميكن تقسيم و 

لالزمة للمريض قبل إجراء فحوص تكميلية للمريض يف إجراء الفحوص البيولوجية واإلكلينيكية ا

  .لبيان حالته الصحية
                                                 

1 - Anne Marie DUGUET, op.cit, p23 
  . 28، صفحة  املرجع السابقرمضان مجال كامل ،  - 2
  .241 ص ، نفس املرجع السابق اجلميلي، عبيد أسعد - 3

4 - Robert SAURY, op.cit, p10 
  241 ص سابق، مرجع نفساسعد عبيد مجيلي،  - 5
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تعترب القاعدة العامة واملستقر عليها أن عدم قيام الطبيب بإجراء الفحوص الطبية و 

ويسأل إذا نتج عن هذه األعمال  ،وبالتايل يقرتف اخلطأ. 1التمهيدية والتكميلية يشكل إمهاال

  .ضرر للمريض

  :مرحلة التشخيص -2

املرض من خالل  أو عبارة عن إثبات اخللل الفحص الطيب إىل نتيجة معينة فهوال يؤدي 

فان ريض للم واستخالص النتائج منها أما ترمجة هذه الدالئل . 2حتقق وجود دالئل وظواهر معينة

ص املناسب للمريض وطبيعته يضع الطبيب التشخي، حيث وفقا للمعطيات العلميةذلك يتم 

    . اختيار العالج املناسب لهومن مت ،ومركزه

نوع املرض هو البحث والتحقق من :".......وقد عرف جانب من الفقه التشخيص بأنه

  "ويقوم بتشخيصه الطبيب سواء كان ممارسا عاما أو متخصصا ،الذي يعاين منه املريض

العمل الذي يشتمل على حبث وحتديد : "......كما عرفه جانب أخر من الفقه 

  "و اإلصابات اجلراحية عند شخص املريضاألمراض أ

هو العمل احملدد لألمراض عند املريض وصفاته : " ... كما عرفه اآلخرون بأنه

  .... "وأسباا

نالحظ أن التشخيص يتطلب إجراءه توافر شرطني بالنسبة  3وبقراءة هذه التعاريف

  .4ة العلمية والبحث لتحديد املرضفاملعر : للطبيب وها

إجراء التشخيص يقتضي هذا الشرط ف ،املعرفة العلميةب املتعلق شرط األوللل فبالنسبة -

بينما األطباء  ،والطبية لكافة األطباء املمارسنيوبالتوافق مع املبادئ العلمية  ،بدقة وعناية مركزة

                                                 
1 -Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p 450 

  62 ص نفسه، املرجع قايد، اهللا عبد أسامة - 2
  .140، ص 2007منري رياض حنا، املسؤولية املدنية لالطباء و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي، دار الفكر اجلامعي اسكندرية  - 3

4 - Gilles DEVERS, Pratique de la responsabilité médicale, ESKA 2000, p 140 
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ومثال ذلك حالة  الكبريتني حكم ختصصام املهنية األخصائيني فيشرتط فيهم العناية و الدقة

  .شعةأخصائي أ

هو حتديد املرض بدقة لذا وجب على الطبيب إجراء ف  الشرط الثانيأما بالنسبة  -

مالحظة شخصية لعرفة نوع وخطورة املرض عن طريق التعرف على حالة املريض الصحية وسوابقه 

  .املرضية ومدى تأثري العوامل الوراثية والنفسية والبيئية يف تطور املرض

يد املرض بصفة جيدة استخدام األجهزة العلمية يف كما يفرتض  على الطبيب لتحد

ية قبل اإلقدام على مرحلة والتحقق من احلالة املرض ،1وذلك إلزالة الشك ،التشخيص احلديث

 14من الوسائل احلديثة وهذا ما نصت عليه املادة  األشعة والتحاليل وغريهادام خكاست  ،العالج

  .من مدونة أخالقيات الطب

منها املريض له تأثري بالغ ومهم يف نتائج  الداء أو العلة اليت يشكوتشخيص  نالحظ أنو 

فالتشخيص على جانب كبري من الدقة واألمهية يف العالقة بني . العالج أو التدخل اجلراحي

على املراحل  ثارهآنعكس تأي خطأ يف التشخيص البد وأن  أن الطبيب واملريض والسبب هو

  .اصة يف مرحلة العالجخاآلتية 

إال أن سوء التشخيص أحيانا قد يكون خطأ الطبيب كما يكون خطأ املريض إذ يعني عليه      

. 2أن خيرب طبيبه بكافة األعراض اليت يشكوا منها وأن ال يعتمد تضليل الطبيب يف وصفه هلا

وال يكون الطبيب مسؤوال عن . بدقة على كل األسئلة اليت يطرحها عليه الطبيب بوضوح يبوجي

يف التشخيص إذا ثبت أن اخلطأ يرجع إىل معلومات غري الصحيحة اليت صرح ا أي خطأ 

  .3املريض

  

                                                 
  145منري رياض حنا، املسؤولية املدنية لالطباء و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي، نفس املرجع السابق، ص  - 1
  146و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي، املرجع السابق، ص لألطباءمنري رياض حنا، املسؤولية املدنية  - 2

3 - Laurent BOUCHARDON, la responsabilité des acteurs publics de santé, Presse de l’école des 
hautes études en santé publique 2010, p 34. 
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  : مرحلة العالج -3

خطورته على احلالة يعرف الطبيب طبيعة ونوع املرض ومدى  ،بعد الفحص والتشخيص

ويشرع مباشرة يف اختيار العالج املالئم بغرض الوصول إىل الشفاء وختفيف  ،الصحية للمريض

  . 1الماآل

فإنه يصعب الفصل بينهما بسبب ما  ،صال مرحلة التشخيص مبرحلة العالجونظرا الت

وهذا  ،يطرأ على حالة املريض من حتسن أو سوء يقتضي االستمرار يف العالج أو تغيريه أو إيقافه

  .تشخيص املتابع حلالة املريضاليرجع إىل 

تؤدي إىل الشفاء من املرض أو  هو الوسيلة اليت: " على أنه  2لقد عرف العالج فقهاو 

  ".احلد من أخطاره أو التخفيف من أالمه النامجة عنه سواء بتسكينها أو بالقضاء عليها

فهو حتقيق الشفاء أو احلد  ،نالحظ أنه حدد اهلدف من العالج ،فبقراءة هذا التعريو 

توفر أثناء وقبل القيام إال أنه يعاب عليه أنه مل حيدد الشروط اليت جيب أن ت .والتخفيف من اآلالم

وأن يكون العالج مطابقا لألصول  ،ورضاء املريض املسبق ،واملتمثلة يف صفة الطبيب ،بالعالج

 نالحظ بأن ،ومدونة أخالقيات الطب يف اجلزائر ،وباستقراء نصوص قانون محاية الصحة .الطبية

بذكر وترقيتها الصحة اية محمن قانون  8بل اكتفى يف املادة  ،املشرع اجلزائري مل يعرف العالج

وإعادة تكييف املرض والرتبية  ،أهداف العالج  اليت حصرها يف الوقاية الصحية وتشخيص املرض

  .الصحية

: " من مدونة أخالقيات الطب بالقول 16بينما اقتصر على مصطلح العالج يف املادة 

حنصل على تعريف  ا ملحىت أنن. "خيول للطبيب القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعالج

  للعالج يف أحكام القضاء اجلزائري

                                                 
1 - Gilles DEVERS, op.cit, p 148. 

  .154، ص و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي، املرجع السابق لألطباءمنري رياض حنا، املسؤولية املدنية  - 2
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يف حكم حملكمة باريس بأنه  1القضاء الفرنسي العالج من ذلك، عرف على عكسو   

  "كل إجراء أيا كان يؤدي إىل الشفاء من املرض أو التخفيف من احلالة املرضية:" ...

أو  ،حتقيق الشفاءوهو  ،2وهكذا فقد عرف القضاء الفرنسي العالج من خالل هدفه

وهكذا يكون واضحا بالنسبة لألمراض , أو الوقاية منه ،ومنع تفاقمه ،ختفيف أالم املرض

فقد ال يستطيع الطبيب , مرض السيدا كذلكالسرطانية واليت ذاع انتشارها يف العصر احلديث و 

اقمه بعالجه وإمنا يعمل من أجل احلد منه أو احلد من تف, إشفاء املريض أو التخفيف من أالمه 

باألدوية أو األشعة أو الوقاية منه بإخضاع الشخص للفحوص الطبية كل فرتة حمددة بعد سن 

معينة كما أنه مل يشر إىل الشخص الذي يقوم بالعالج وضرورة أن يكون طبيبا ورضا املريض 

  . وتطابق العمل الطيب باألصول العلمية, بالعالج

  : مرحلة تحرير الوصفة الطبية -4

املستند الذي يثبت فيه الطبيب ما انتهى إليه  ابأ" التذكرة" الوصفة الطبية  الفقهف يعر 

إن تقدمي الوصفة الطبية جزء ال يتجزأ من مرحلة وبيان العالج الذي  ."بعد الفحص والتشخيص

تتميز عن باقي األوراق اليت تثبت فيها أنواع خمتلفة  هيللمريض وطريقة استعماله ومدته و وصفه 

وللوصفة الطبية أمهية باعتبارها دليل إثبات للعالقة بني  .األعمال الطبية كالتحاليل واألشعة من

  .3الطبيب واملريض

أشار املشرع الفرنسي إىل الوصفة الطبية وضرورة كتابة العالج للمريض حىت ميكنه وقد 

وهذا  ،املريض واشرتاط أن تكون كتابة هذه التذكرة بلغة يفهمها, 4من معرفة كيفية استعماله

بالرغم من انه  ،نصوص من قانون مزاولة مهنة الطب يقتضي بالضرورة حترير تذكرة طبية من خالل

من القانون املذكور على  372نصت املادة قد مل ينص صراحة على ضرورة حترير الوصفة الطبية ف

                                                 
1 -Cité par Gilles DEVERS, op.cit, p 148 

  .155و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي، املرجع السابق، ص  لألطباءمنري رياض حنا، املسؤولية املدنية  ذلك إىلأشار  - 2
3 - D.BERTRANT; T.HARDING; R.LAHARPE; M.UMMEL, Médecin et Droit médical, 
Médecine et hygiène 2003, p191 
4 - Cité par Gilles DEVERS, op.cit, p149. 
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ة على أنه جيب من الئحة األعمال املهني 3ونصت املادة  .وجوب إثبات التشخيص والعالج كتابة

  .1ومباشرته ،ووصفه ومن قام بتنفيذه ،ونوعية العمل الطيب ،على الطبيب أن يبني يف التذكرة الطبية

من ذات القانون على ضرورة التزام الطبيب بوصف األدوية  37كما أكدت املادة 

  .بوضوح حىت يستطيع املريض فهمها جيدا

ة من نظريه الفرنسي يف معاجلة هذه ودق اوضوحجاء أكثر فقد  ،أما املشرع اجلزائري

ال "  :من مدونة أخالقيات الطب يف قوهلا 77املسألة والدليل على ذلك ما نصت عليه املادة 

يصوغ للطبيب أو جراح األسنان أن يثبت على الورق املخصص للوصفات أو البطاقات 

  :الشخصية أو الدليل املهين إال البيانات التالية

  .نوان ورقم اهلاتف ومساعدة االستشارة الطبيةاالسم واللقب والع -

  .أمساء الزمالء املشاركني إذا كان الطبيب أو جراح األسنان ميارس وظيفته بصفة مشرتكة -

  .الشهادات والوظائف واملؤهالت املعرتف ا -

من نفس املدونة على ضرورة محل الوثائق اليت يسلمها  47و  13كما أضافت املادتان 

  .امسه ولقبه وإمضاؤه ،ضهالطبيب ملري

املريض فهم الوصفة ومضموا  وجيب أن يصيغ وصفاته بشكل واضح حىت يسهل على

فإن الوصفة الطبية حترر يف إطار  القوانني واللوائح وفقا للمعطيات احلالية  ،2من الناحية العلميةو 

أي  ،رية الوصفكما ينبغي التأكيد على أن املشرع اجلزائري قد أعطى للطبيب ح  ،لعلم الطب

  .إمكانية اختاذ ما يراه مالئما حلالة املريض

  

  

  

                                                 
1 -Cité par  Robert SAURY, op.cit, p 288 

  30، ص 2007امري فرج يوسف، خطا الطبيب اجلنائي و املدين، املكتب اجلامعي احلديث طبعة  - 2
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    :همرحلة ما بعد العالج ووصف -ب

ال يتوقف العمل ف ،يتجسد العمل الطيب ما بعد العالج ووصفه يف مرحلة الوقاية والرقابة

ولكن  ،وأن يقوم مبعاجلته بوصف العالج أو التدخل اجلراحي ،الطيب مبجرد أن يشخص املرض

   .1تد التزامه إىل محاية روح اإلنسان قبل وبعد العالجمي

، حتقيق الشفاء من املرض فلم يعد نطاق العمل الطيب يف العصر احلديث مقصورا على

من خطر  لتزام بإجراءات حتمياال جيبفأحيانا  ،إمنا اتسع هذا النطاق ليشمل الوقاية من املرضو 

   .2ة عنصرا هاما من عناصر العمل الطيباألمراض واألوبئة اخلطرية ولذلك تعد الوقاي

أعطى املشرع الفرنسي أمهية خاصة للوقاية حلماية الصحة العامة حيث خصص هلا وقد 

  .3الكتاب األول من قانون الصحة بعنوان احلماية العامة للصحة العامة

  :وي الكتاب األول على ثالثة أبوابحيتو 

يف مجيع األقاليم واألقسام وفرض االلتزامات إتباعها اول الباب األول القواعد الواجب تن 

  .على رؤساء هذه األقاليم 

وتعرض  ،عديةأما الباب الثاين من الكتاب األول فقد مشل مقاومة األوبئة واألمراض امل

التطعيم ضد املرض إذ نصت املادة وأمهها  ،جيب استخدامها هلذا الغرض للوسائل والطرق اليت

   .باري وأوجب جتديدهأن التطعيم إج اخلامسة على

الباب الثالث من الكتاب األول إجراءات خاصة ملنع انتشار األمراض ويف مشل بينما 

 ،أما يف الفصل الثاين .الفصل األول منه نص على وجوب إعالم السلطات الصحية على األمراض

الستثنائية بينما تناول اإلجراءات ا ،ملرضفقد وضع املشرع إجراءات خاصة بالتطهري من جراثيم ا

وذلك  ،وإعطاء سلطات واسعة الختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع انتشار األمراض. يف حالة األوبئة

                                                 
  .153ضاء و الفقه الفرنسي، نفس املرجع السابق، ص منري رياض حنا، املسؤولية املدنية لالطباء و اجلراحني يف ضوء الق  -  1
ية ، الة هديل أمحد ، تباين املراكز القانونية يف العالقة الطبية و انعكاساته على قواعد االثبات ، أعمال امللتقى الوطين حول املسؤولية الطب -  2

  65، صفحة  2008احلقوق ، عدد خاص ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،  يةالنقدية لكل
3 -Cité par Anne Marie DUGUET, op.cit, p 20. 
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ن الباب الثاين وأخريا نص يف الفصل الرابع من ذات الباب على مياه الشرب مالفصل الثالث يف 

  .وهكذا نستنتج أن املشرع الفرنسي أعطى أمهية كربى ملوضوع الصحة ،ومحايتها

خصص ركنا للوقاية واحرتازا من األمراض املعدية  خراآلهو فما بالنسبة للمشرع اجلزائري أ

من مدونة  16ذلك املادة  ودليل" ري من العالجخالوقاية : " واألوبئة وسنده يف ذلك املثل األمسى

  :اليت تنص على أخالقيات مهنة الطب

  " خيص والوقاية والعالجخيول للطبيب أو جراح األسنان القيام بكل أعمال التش" 

مراقبة  تأيت عملية ،خاصة بعد العمل اجلراحيوالعناية باملريض  ،الرقابةو أما بعد العالج 

رغم أنه مل يرد أي نص قانوين  ،املريض ومدى امتثاله للعالج من ضروريات وأصول مهنة الطب

  .  1يض ومتابعة حالته وتطورهاإال أن القضاء استقر على أمهية التزام اجلراح مبراعاة املر  .يفرض ذلك

  : مدى مشروعية العمل الطبي: الثاني الفرع

لعالج تربر أن ضرورة ا إاله، املساس ب حظرن مبدأ حرمة جسم اإلنسان يقتضي رغم أ

وحيتمل االستثناء  ،ذلك أن مبدأ حرمة جسم اإلنسان ليس باملبدأ املطلق نوم ،ماهو حمظور شرعا

  .الراجحةيف حدود ما تقضيه املصلحة 

غري أن إباحة العمل الطيب ذا املفهوم مرتبطة بشروط معينة فلقد أباح املشرع للطبيب 

إجراء جراحة للمريض ويرجع أساس تلك اإلباحة إىل حصول الطبيب على درجة أو إجازة علمية 

 وجبت وإال 2بشرط مطابقة عمله لألصول العلمية املقررة دون إفراط أو خمالفة, ملزاولة تلك املهنة

يف أداء عمله أيا   ،وعدم حترزه ،أو تقصريه ،مسؤوليته مىت توافر الضرر حبسب تعمده الفعل ونتيجته

  ).أوال(. كانت درجة جسامة اخلطأ

يكون الطبيب غري مسؤول عن املساس جبسم اإلنسان وما ينتج عنه من  ،وبناء عليه

وأن ذلك مشروط بأن يكون ما  ،لسليمةخماطر ما دام قد اتبع األصول والقواعد العلمية والطبية ا

                                                 
1 - Cité par Anne Marie DUGUET, op.cit, p24. 

  .36امري فرج يوسف، نفس املرجع السابق، ص - 2



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

64 
 

أو خالفها حقت عليه املسؤولية حبسب  ،فإن فرط يف إتباعها .العلمية املقررة لألصوله مطابقا جيري

  . تعمده الفعل ونتيجته أو تقصريه وعدم حترزه يف أداء عمله

 غري أنه يف مقابل كل ذلك، فقد وجدت أعمال تعترب طبية لكن من الناحية القانونية

  ).ثانيا(أذا كان هدف العالج منها قائما أو غري كذلك  واألخالقية قد ثار بشأا اجلدل حول ما

  :قيود إباحة الممارسة الطبية: أوال

حيث  ،ص الذي حيصل عليه الطبيبخيإباحة العمل الطيب يف األنظمة هو الرت  أساس إن

د سنده يف القانون الذي تعترب ممارسة مهنة الطب يف هذه األنظمة استعمال حلق مشروع جي

ذه املهنة و بشروط   يرخص مبزاولتها وفقا لشروط موضوعية حددها املشرع و تتعلق أساسا

الرتخيص مبزاولة :  أربعةيف احلقيقة و عليه ميكن القول أن شروط إباحة العمل الطيب هي . ممارستها

  .1ل املتبعة يف ممارسة املهنةاحرتام املبادئ و األصو و  ،رضا املريض ،قصد العالج ،مهنة الطب

  هبل تفرض ،و يالحظ أن شرط رضا املريض ال تفرضه متطلبات ممارسة الطب فحسب

2.طراف املعنية يف العمل الطيب األكذلك طبيعة العالقة اليت تربط بني 
  

  الترخيص بمزاولة العالج -أ

ني املنظمة يقصد به حصول الشخص على الرتخيص اإلداري ملمارسة الطب عمله بالقوان

لة يف القسم األول من الفصل الثاين املعنون بــ أقد نظم املشرع اجلزائري هذه املسو  .3هلذه املهنة

املتعلق حبماية الصحة   القانون من 227إىل  197من املواد  "شروط مهن الصحة و نظامها "

  .ة أخالقيات الطبيضاف إىل ذلك املرسوم التنفيذي املتضمن مدون املعدل و املتمم و وترقيتها

 أسنان خيص هذا التنظيم كما يدل عليه عنوانه  مجيع ممارسي مهنة الطب من أطباءو 

  .إىل املساعدين الطبيني باإلضافة صيادلة و أطباءو 

                                                 
  .37نفس املرجع السابق، ص   - 1
لشرع و موافقة املريض و ليس فقط رضا هذا األخري كما  مع العلم أن الفقه اإلسالمي كان سباقا إىل اعتبار أساس إباحة العمل الطيب هو إذن ا -2

  .كان سائدا يف الفقه العريب حىت وقت قريب
3 - Anne Marie DUGUET, op.cit, p14. 
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حيدد الرتخيص القانوين األعمال الطبية اليت خيتص ا صاحب الرتخيص وفقا لتكوينه  و 

ال الطبية كما هو احلال بالنسبة لألطباء فقد يشمل الرتخيص كافة األعم .و تأهيله

كالرتخيص اخلاص   ،عمال دون سواها يف حاالت أخرىأيف حني يقتصر على  ،االختصاصيني

إذا باشر احدهم عمال طبيا بدون ترخيص  ،على ذلك وبناء .بالقابالت واملساعدين الطبيني

عله دائرة التجرمي و يسال له ا دخل ف األعمال املرخصمسبق أو قام بعمل ال يدخل يف نطاق 

  .عما حيدثه عمله من أضرار باعتباره معتديا

  :يقصد العالجال -ب

إن الغاية األساسية اليت أباح القانون ألجلها العمل الطيب هي شفاء املريض و ختفيف ما 

تدخله مشروعا بسبب  مل يعد ،فإذا احنرف عمل الطبيب عن هذا اهلدف, المآيشعر به من 

ومن أمثلة ذلك تدخل الطبيب دف إجراء جتربة علمية بدون  إذن أو . 1لعالجانتفاء قصد ا

 و مثاله أيضا جلوء الطبيب إىل .هعالج أثناء  هلا ال مربر رةأو تعريض املريض خلطو ,موافقة املريض

داع للحصول على رضا املريض كأن جيري عملية إجهاض محل تسبب فيه هو اخلالغش و 

  .شخصيا

احة بل أيضا يف اجلر  ،الج ليس فقط يف احلاالت املرضية العضويةويشرتط قصد الع

  .2مة فقطءإليها للمال أالتجميلية اليت كثريا ما يلج

  : احترام المبادئ واألصول المتبعة في ممارسة المهنة -ج

, يشمل التزام الطبيب مبراعاة القواعد املتبعة يف ممارسة مهنة الطب نوعني من القواعد

تشمل واجب احليطة ، و اليت قواعد العامة املتعلقة بتنظيم احلياة االجتماعية ككل أوهلما تلك ال

   . 3اتمع أفراداحلذر امللزم به كافة و 

                                                 
1 - Anne Marie DUGUET, op.cit, p70. 

  152رجع السابق، ص ، نفس املمنري رياض حنا، املسؤولية املدنية لالطباء و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي - 2
  .159نفس املرجع السابق، ص  - 3
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كتسريح   ،قيام املسؤولية إىلذه القواعد يف حالة حتقق الضرر  اإلخاللحبيث يؤدي 

عملية جراحية دون  جراءبإقيام اجلراح  أويكتمل عالجه  أنالطبيب للمريض من املستشفى قبل 

و قد يكون . الوسائل املستخدمة و  األجهزةدون تعقيم  ، أوعاة الشروط اخلاصة بنظافة املكانمرا

وهو يف حالة ال تساعده على ذلك كحالة  ،اجلراح عمله أوالسبب شخصيا كان يزاول الطبيب 

 أواملادي للطبيب  اخلطأبللمريض و هذا ما يعرف يف لغة القانون  أضرارالسكر مما قد ينجم عنه 

  .اجلراح 

و هي ما  ،الطبية املعروفة األصولما النوع الثاين من القواعد فهو يشمل القواعد و أ

ا ما يسمى  اإلخاللو يشكل  ،تايف ممارستهم اليومية حسب التخصص الطب أهلاستقر عليه 

عيارها مسلك الطبيب العادي الفن املختصون وم أهلهذه القواعد يدركها و  .املهين أوالفين  باخلطأ

  .الوسط يف زمن و مكان معني  أو

  :رضا المريض بالعالج -د

 إذنوبناء على ذلك جيب احلصول على . إرادتهعالج رغم للاملريض  إخضاعمينع القانون 

حسب  ،الوقاية أو ،العالج أو ،بالتشخيص اآلمراملريض يف كل التدخالت الطبية سواء تعلق 

كانت   أياكانت نتيجة و   أيا نياملريض على عالج مع إرغامز كقاعدة عامة فال جيو . 1األحوال

عندما تشكل حالة  املريض   ,درجة خطورة حالة الفرد الصحية باستثناء احلاالت املرضية اخلاصة

  .حيث يرغم املريض على العالج  ,املعدية أواخلطرية  كاألمراضخطورة على الصحة العامة  

  :جيب أن يتوفر مايلي 2 مباحاالعمل الطيب لكي يكونو 

يلزم و  اإلباحةمن شروط  وهو شرط ،و وعي إدراكا املريض عن يشرتط صدور رض - أ

  .يف حاالت معينة إالمثال  آبيه وأتكون املوافقة الصادرة منه شخصيا وليس عن زوجته  أن

                                                 
1 - D.BERTRANT; T.HARDING; R.LAHARPE; M.UMMEL, op.cit, p 89. 
2 - Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY, La responsabilité du service public hospitalier, 
Lextenso 2010, p 76. 
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اجلراحة  إجراءية اجلراحية قبل يكون عاملا بكل احلقائق عن العمل أنو يشرتط  - ب

العملية و نتائجها الضارة احملتملة  أوليس بعدها و ذلك بتبصري املريض لطبيعة و خماطر العالج و 

يكون كتابيا  أنو ال يشرتط يف الرضا  .كان مسؤوال عن تلك النتائج ولو مل يرتكب خطا  وإال

ل أيسلالطبيب من هذه املسؤولية  إعفاءلكن هذا الرضا ال يعين  .يستفاد من القرائن أنفيمكن 

بذل العناية  فإذا.ااجلراحة ولو كان يسري  وأالعالج  أثناءالصادر منه  اخلطأوفقا للقواعد العامة عن 

ال يلتزم بتحقيق ذلك أنه الناشئة من جراء تدخله  األضرارن مسؤوال عن و يكفانه لن املطلوبة 

 .حريته الشخصية علة اشرتاط لرضا املريض هو محاية حقه يف سالمة جسمه و احرتام و  .نتيجة

ملخاطر االطبيب يكون خمطئا و يتحمل تبعه فان  ،مل يكن املريض راضيا إذا أما - ج

رضا  إنيالحظ  أنعلى انه ينبغي  .خطا يف مباشرته أدىنحىت ولو مل يرتكب  ،الناشئة عن العالج

صد مل يق إذااملريض بالعالج ال يكفي وحده ليقي مسؤولية الطبيب فيما ميس حياة املريض 

  الطبيب العالج   

  :وهي 1أركانرضاء املريض بالعالج من ثالثة  إقرارو يتكون 

شرح  م العالج و مل يت إذاو املضاعفات احملتملة  ،معلومات للمريض عن حالته بإعطاءاملصارحة  -أ

 .و فوائد و خماطر كل طريقة منها  ،كل البدائل العالجية

 . 2لتبعات اختاذ قرار باملوافقة إدراكهيب و معلومات الطب استيعابقدرة املريض على  -ب 

 أخرياط و يشرت عليه  للتأثري راهإك أوالرفض دون ضغط  أوباملوافقة املريض قراره  إصدار -ج  

خمالفة  إجهاضكعملية   اآلدابيكون خمالفا للنظام العام و  أالالرضاء على العالج  إقرارلصحة 

 .   يكون املريض املقر بالغ سن الرشد  أنو  ،لعسكريةمن اخلدمة ا لإلعفاء ساق برت أو ،للقانون

العام الذي  املبدأاء على ستثنرضا املريض وهي ا إىلال حتتاج  وجد حاالتتنه أ إال    

 :عمل طيب تعلق جبسمه وهي أييوجب رضا املريض يف 

                                                 
1 - D.BERTRANT; T.HARDING; R.LAHARPE; M.UMMEL, op.cit, p91. 
2 - Stephane ELSHOUD, L’essentiel du droit de la santé et du droit médical, Ellipes 2010, p59. 
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ل هذه و مثاهلا حالة الغيبوبة وجلطة الشريان التاجي وجلطة املخ ويف مث ،حالة الضرورةيف  -

وقايته من خطر هو ذلك  أناحلالة يستطيع الطبيب القيام بعمله بدون رضاء املريض مادام 

 .حالة الضرورة  إىلفال تقوم مسؤوليته استنادا  ،جسيم وشيك الوقوع

 ألمركان عمله الطيب تنفيذا   إذا ،رضا املريض إىلفهنا الطبيب ال حيتاج : القانون مرأ -

  . 1األمراضو التطعيم ضد الفريوسات و  األوبئة قانوين كما يف حالة انتشار

 .شرط حسن النية  أوقصد العالج  -

ه الغاية ذوه .وقايته من أو ,هتالتخفيف من حد أواملريض من مرضه ختليص  بغية أي

فانه ال يشفع  ،جتربة إجراء إمنارض ليس العالج و فإذا كان الغ ،نية الطبيب نتتحقق بتحقيق حس

 أالمهمن  إلراحتهقتل مريضا  إذاذلك يسال الطبيب من و  .رمية عمديةيف ذلك و يسال عن ج

  .ولو كان ذلك برضا املريض 

 الثابتة األصولتلك  بأالعلمية ا األصولو قد عرفت : 2العلمية يف الطب األصول إتباع -

عملهم  إىليتخطاها ممن ينسب  أوالعلم وال يتساحمون مع من جيهلها  أهلاليت يعرتف ا 

فمن  .األطباءالطبيب يلتزم بتطبيق العلم كما يطبقه غري من  أنوليس معىن هذا  ,نهمف أو

يف  انه ثبت إذا إاليرتك له قدرا من االستقالل يف التقدير يف العمل  أنحق الطبيب 

  .العلم و الفن الطيب  بأصول الاختياره للعالج اظهر جه

ينتفي و  ،الطبيب غري مشروع تاهأيصبح العمل الذي  أنثر ختلف الشروط السابقة هو وأ

ضرب الطبيب : اءلة من ذلكيراع الطبيب ما سبق تعرض للمس مل فإذا .اإلباحةمعه سبب 

 أساسلطبيب على يسال يف هذه احلالة اف ,اجلراحة ملنعه من احلركة مما تسبب يف وفاته أثناءاملريض 

  .الوفاة  إىلي ضجنحة الضرب املف

                                                 
1 - Jean Jaques THOUROUDE, Pratique de la responsabilité hospitalière publique, l’harmattan 
2000, p265. 

  160، نفس املرجع السابق، صو اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي لألطباءاملدنية  منري رياض حنا، املسؤولية - 2
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لذلك بعمل طيب معني و جتاوز نطاق  ارخصل عن جرح عمدي من كان مأو يس

له بعمل طيب معني و يف نطاقه ولكن كان ذلك بدون رضا املريض ولو  اكان مرخص  أو ،الرتخيص 

  .فقد العالج و استفاد منه املريض

  .د العالج صقالجدل حول  بشأنهاالطبية التي ثار  األعمال: ثانيا

على حتديد ما  أساسايعتمد  األعماله من كان متييز العمل الطيب بصفة عامة عن غري   إذا

ال يكون فيها  أعماالفان مثة  ،ال أمالشفاء من مرض  إىلكان هذا العمل حبسب طبيعته يتجه   إذا

هذه  أثريتوقد .اإلنسانعلى جسم  أي ,ذات احملل ىالعمل جيرى عل أنرغم  ،هذا القصد قائما

   :منهامشروعيتها عدم  آو ،األعمالن مشروعية هذه أشب أساسااملسالة 

  :عمليات الختان -أ

وهو الشرط الالزم العتبار العمل  ،لقد عارض البعض وجوب توافر شرط قصد العالج

هذه العمليات  أنوهو يضرب مثاال لذلك بعمليات اخلتان مقررا  ،طبيا او عدم اعتباره كذلك

  .1جتري بغري قصد العالج و مع ذلك تعد مشروعة

  ,القضيب أمراضاخلتان عالج يف بعض  إن ,الدكتور اجلوهريويف الرد على ذلك يقول 

فان  ،مل يكن عالجا إذاوحىت  ،ويف ذلك ما يفيد انه عمل طيب )phimosis(كضيق الغلفة 

  .وجاراها يف ذلك القانون الوضعي  ,أقرتهقد  اإلسالميةالشريعة 

ب بدون كان مرتكب عملية اخلتان شخص غري طبيب يسال عن مزاولة مهنة الط  فإذا

ذا اجلرح سئل  متأثراتويف املختون  وإذا ،جرح عمدي إحداثترخيص لغري الطبيب و جنحة 

غري طبيب وال يعفيه من  أم ااملوت سواء كان طبيب إىل أفضىجرح  إحداثاجلاين عن جناية 

 إالاخلاصة و  أوسواء يف املستشفيات العامة  اإلناثختان   حيظر  هذا و .املسؤولية العمدية 

  .كان ذلك خمالفا لقوانني مزاولة مهنة الطب 

                                                 
  .48 ، ص 2013، الطبعة األوىل  اإلسكندريةمنري رياض حنا ، األخطاء الطبية يف اجلراحات العامة و التخصصية ، دار الفكر اجلامعي ،  - 1
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  :عمليات تحويل الجنس-ب

نظرا للتقدم العلمي يف جمال الطب فقد ظهرت عمليات تدعى عمليات تغيري اجلنس من 

ولقد انتشرت هذه العمليات يف بالد الغرب انتشارا  .و العكس أنثى إىلخالهلا يتم تغيري الذكر 

هذا النوع من العمليات  إنو يعترب الفقه  .احملافظ اإلسالميمعنا يف جمت إلينا تصلت أبد رهيبا و

 أاب لذلك فانه يرى ,جترى بغرض عالجي ومن مث فهو يرفض االعرتاف مبشروعيته ال,اجلراحية

  . 1تباشر على شخص ال يعاين شيئا من الناحية العضوية

تاريخ ب « Aix-Enprovence»حكم حمكمة استئناف  أكدهما  أيضاهذا  إنبل 

وكانت الدعوى اليت صدر فيها هذا احلكم تتعلق جبراحني للمسالك البولية قاما  23/04/1990

هذا الشخص شعر بعد  أنغري  2،باستئصال اجلهاز التناسلي لشخص وعمل مهبل صناعي له

املريض  أصيب األثناءفتقدم بشكوى ضد اجلراحني ويف هذا  ،العملية بعدم الرضا عن حالته إجراء

املشكو يف حقهم عن جرمية  األطباءاحملكمة  أدانتوقد  ،االنتحار إىلة من االكتئاب دفعته حبال

انتفاء قصد العالج الذي  إىل أساسيةمستنده يف دلك وبصفة  ،اإلصراراجلرح العمدي مع سبق 

جعل من عمل الطبيب عمال غري مشروع يقيم مسؤوليته وال يعفيه من هذه املسؤولية رضا املريض 

  .العمل  ذا

  :التجارب الطبية-ج

من التدخالت الطبية اليت ال ميكن اجتناا لتقدم  اإلنسانتعترب التجارب الطبية على 

 األمراضفبفضل هذه التجارب استطاع العلماء احلد من الكثري من . 3العلوم الطبية و اجلراحية

ي اجلذر و  ،و السل ،الزهري كأمراضالبشرية ملدة طويلة من الزمن   األرواحاليت حصدت الكثري من 

                                                 
1
  . 53العامة و التخصصية ، مرجع سابق ،  منري رياض حنا ، األخطاء الطبية يف اجلراحات - 

2 - Cité par François VIALLA, Le transsexualisme, , Les grandes décisions du Droit médical, alpha 
France 2010, p118 

ديوان املطبوعات اجلامعية،  يف ضوء القانون الطيب اجلزائري، اإلنسانللتجارب الطبية على  األخالقيةبلحاج العريب، احلدود الشرعية و  - 3
  22، ص2011
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الكثري منها يف طي النسيان وما بقي منها ال يشكل  أصبحتف. القاتلة األمراضوغريهم من 

  .ميسورا  ياحال حأصبعالجها  أنخطورة على مستقبل البشر حبكم 

اذ تسبقها جتارب  ،اإلنسانجترى على  أنو متر التجارب الطبية عادة بعدة مراحل قبل 

باهتمام خاص يف الكثري من الدول حاليا  اإلنسانمث على  ،يلة على احليوانمعملية لفرتة طو 

املشاكل القانونية اليت يثريها خاصة يف اتمعات املتقدمة و بسبب  .بسبب انتشارها املستمر

املخاطر احملتملة من من االعتداءات و  لإلنسانحول محاية البدنية و العقلية  أساسااليت تدور و 

  .م هذه التجارب استخدا إساءة

الطبية اليت الفنية و  األعمالجمموع  بأنهجي على ما تقدم ميكن تعريف التدخل العال وبناء

و اليت تكون لغرض حتسني حالته الصحية و حتسني صحة  ،يباشرها الطبيب ملصلحة املريض

العالج التدخالت الطبية كانت حمل جتريب لتحديد مدى جناحها يف  أنمع العلم  ،عموما األفراد

  . 1الطبية املعرتف ا األصولتشكل  تأصبحوبعدئذ 

الشفاء  إىلوفة يؤدي بالضرورة هذه الطرق العالجية املعر  إحدى إىلو جلوء الطبيب 

عدم  وأالدقة  إىلفان افتقار بعض التدخالت الطبية  ،من مث. سني حالة  املريض الصحيةحتو 

ليس كافيا العتبار تدخل الطبيب يف هذه احلاالت يف بلوغ النتائج املتوقعة  األدويةجناعة بعض 

وعليه جيب تقبل نسبة معينة من الفشل يف  .فالعلوم الطبية ليست علوم دقيقة. جتريبيا تدخال

  .باألفرادو الذي مرده املتغريات الفيزيولوجية اخلاصة  األدويةحتقيق العالج لدى بعض 

الفنية  أوالعلمية  األعمالجمموع  فان التدخل التجرييب هو ،وخبالف التدخل العالجي

احلصول على معلومات جديدة خبصوص املرض  إمناالعالج و  فقط اليت يكون الغرض منها ليس

  .عالجه  أوموضوع البحث 

كان القصد منها عالج   فإذا.د العام منهاقصتلف التجارب الطبية باختالف الو خت

  .تعترب التجربة عالجية  ملاألاملريض و ختفيف 
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 أناعترب  إذ ,لتربير التجارب العالجية كأساسالغرض العالجي   إىلد استند الفقه لقو 

خيترب  أنعام  كأصلوال جيوز للطبيب  . مشروعية هذا النوع من التجارب أساسقصد الشفاء هو 

ثبتت  إذاالطب خصوصا  أهلجديدا يف العالج عند وجود طرق عالجه متفق عليها بني  أسلوبا

يلتزم الطبيب يف هذه احلالة باحرتام املعطيات العلمية الثابتة  إذ. 1 العالججناعة هذه الطرق يف

الطبيب  فكان الغرض الذي يبتغيه من ذلك ومن مث فان خال  ومينع عليه مباشرة التجريب مهما

ترتب  وأوكانت نتائجها غري مؤكدة  ,أخرىوجرب طرقا عالجية  ،الطرق العالجية املتفق عليها

  .يسال الطبيب عن خطا مهين مؤكد  ,يضعنها خماطر للمر 

  ): اإلجهاض(للحمل  راديالوقف اإل -د

للحمل عمال غري مشروع يف القانون الفرنسي مث  راديكان الوقف اإل،   1985 سنةقبل 

 آخرمبوجب قانون تعديله  مث مت Neilبسحب قانون  1975تدخل املشرع بقانون أصدره يف 

 ).   خري أصبح هذا اإلجهاض مشروعاهذا القانون األ فقو ( 1989صدر يف 

  .2وفق شروط معينة, وذلك ليضفي املشروعية على هذا العمل الطيب

ووفق هذا  .مل تكن مشروعيته حمل شك ،دف عالجي راديوالواقع أن وقف احلمل اإل

  :وفق حالتني ،القانون األخري أصبح اإلجهاض مشروعا

ويسمى هذا  .يشكل خطرا جسيما على صحة األم إذا كان استمرار احلمل: احلالة األوىل      

النوع من اإلجهاض احملتم ألنه ينتهي خبروج اجلنني حتما وال ينفع فيه أي عالج كونه هدد حياة 

أمراض اجلهاز ،أمراض القلب،ومنها أمراض الكلى املزمنة ،وأسباب اإلجهاض يف هذه احلالة .األم

  .اليت تزداد حدا باحلملل سرطان الثدي وعنق الرحم يثة مثأمراض الدم و األمراض اخلب ،التنفسي

بعاهة خطرية غري  اإذا كان هناك احتمال قوي بأن املولود املنتظر سيولد مصاب: احلالة الثانية     

وميكن التأكد من ذلك  .ويعترب تشوه اجلنني أحد األسباب اهلامة الداعية لإلجهاض ،قابلة للشفاء
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 .أو تصوير اجلنس باملوجات فوق الصوتية ،ل األمينوسي احمليط باجلننيبإجراء بزل عينة من السائ

عدا ذلك ميكن يف  ،فإذا وجد أن اجلنني مشوه أمكن عندئذ إجراء اإلجهاض بعد موافقة الوالدين

 ثل مرض زقصمبعض األمراض خلفية يف األم أو أمراض وراثية تنتقل إىل اجلنني 

أو غريها من األمراض  Tay SACCيساك أو مرض ت  Huntingtonchoreaهنتنجتون

أو  DouonSyndeomeالوراثية أو الصوب اليت تصيب الكرموسومات مثل مرض داون 

واليت ميكن التأكد من وجودها من عدمه يف كثري من األحيان بإجراء , غريه من األمراض

  .فحوصات وأخذ عينات من السائل األمينوسي أو غريها من الوسائل الطبية املتطورة

وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو ارتفاع بعض األصوات يف اآلونة األخرية تنادي وتقرتح 

وجند أن بعض الدول األجنبية قد أباحت اإلجهاض ورخصت به يف كل من  .إباحة اإلجهاض

ومازال هذا  وإيطاليا بلجيكا ،فرنسا ،وطالبت بإباحته كل من أملانيا ،هولندا  ،النرويج ،السويد

العربية طالبت تونس بإباحة اإلجهاض بصفة مطلقة  اندلأما يف الب .موضوع حبث ودراسة االقرتاح

إال أنه مل يصدر قانونا بذلك لكن والرأي الغالب تونس هو الذي يطالب بإباحة اإلجهاض كتربير 

  .لتحديد النسل وكحل للعقبات والصعوبات االجتماعية واالقتصادية

هاض يف أي وقت خالل احلمل دون التقيد بأية مدة فإنه ال جيوز إجراء اإلج ،وبذلك

  .معينة

فقد تناوله املشرع الفرنسي فيما  ،ي للحمل لغرض غري عالجيرادأما عن الوقف اإل

فقد جعل املشرع , رغم انتفاء الغاية العالجية هناف. " وقف احلمل ملواجهة حالة الضيق"يعرف ب

وهي أن يتم  ،الشروط اليت أوجب املشرع مراعاامىت توافرت  ،وقف احلمل يف هذه احلالة مشروعا

يف  ،وأن يتم إجراء العملية مبعرفة طبيب ،وقف احلمل خالل األسابيع العشرة األوىل منذ بدايته

ويكون الباعث على إجراء هذه العملية هو  .مستشفى عام أو خاص مرخص بإجراء تلك العملية 

وترك تقدير هذا الباعث لتقدير  ،الشدة أو الفقر ما توجد به املرأة احلامل من حالة الضيق أو

  .احلامل وحدها
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 ،جيب أن يسبق وقف احلمل اإلرادي خضوع املرأة احلامل للفحص الطيب ،وأخريا

فإذا ختلفت هذه  .على أحدمها إذا كانت قاصرا أو غري متزوجة وأ ،واحلصول على موافقة الوالدين

 ،ة غري مشروعكان اإلجهاض يف هذه احلال  ،اضا ومت إجراء عملية اإلجهأو أحده ،الشروط

  .من قام به سؤولية مويؤدي إىل إثارة 

كونه يتم به   ما كان يسمح  ،ومن الواضح أن الوقف اإلرادي للحمل لغرض غري عالجي

فإجازة املشرع هلذا النوع من الوقف اإلرادي  .أجازه املشرع الفرنسيري عالجية لو ال أن غ ألغراض

  .تثناءا خطريا على األعمال الطبيةيعد اس ،للحمل

إال أن املشرع اجلزائري  .1وما ينبغي أن تكون عملية من توافر الغاية العالجية بشأا

عارض تلك الفكرة ونبذها بشكل واضح وصريح من خالل نصه على معاقبة وحتميل املسؤولية 

  .لكل من قام بإجازة هذا النوع من الوقف اإلرادي للحمل

إال أن التقدم ، أن هناك أسباب عدة طبية وجراحية تدعو إىل اإلجهاض  وبالرغم من 

رة نسبيا حبيث ال تزيد عن حالة واحدة من كل دعالجي جعل احلاجة إىل اإلجهاض ناالطيب ال

واليوم جتري معظم حاالت اإلجهاض ألسباب اجتماعية وليس ألسباب طبية . حالة محل 500

وهلذا ينبغي على الطبيب أن يتقن أن استمرار . اض العالجيوإن كانت ال تزال حتمل اسم اإلجه

  .احلمل خطر يهدد حياة األم وأن خماطر اإلجهاض أقل من خماطر استمرار احلمل وخماطر الوالدة

  .ستشفائي العموميإلالخطأ الطبي المرتكب من طرف طبيب المرفق ا: المبحث الثاني

على  أا من املهن املعقدة حبسب ما يرتتبإال  ،الشك أن مهنة الطب مهنة إنسانية عريقة

م اإلنسان بشكل مباشر و قد تفضي يف بعض األحيان إىل وفاة ساخلطأ فيها من إصابات متس ج

الطبيب باعتباره إنسانا ليس معصوما من اخلطأ كما كان و . املريض أو إصابته بعاهات مستدمية 

                                                 
الطبية يف ضوء القانون و  سيدهم خمتار، املسؤولية اجلزائية للطبيب يف ظل التشريع اجلزائري، جملة احملكمة العليا عدد خاص املسؤولية اجلزائية - 1
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ريبيا ، إذا كان ينظر إىل حادث العالج االعتقاد سائدا قدميا ، حيث كان الطب ابتدائيا و جت

  .لى أنه من أحكام القضاء و القدرالطيب ع

رتك دوما يآفاق املعرفة و هو اتسعت أمامه لطيب تقدم كثريا يف  هذا العصر و أن العلم ا غري 

،  فكم عجز طب اليوم عن شفائهم نإكل يوم جبديد   يرتقبون ما يأيت ،باب األمل املرضى واسعا

، و وصل الفن اجلراحي إىل أعماق القلب العلمية على أوبئة و أمراض عديدةود قضت اجله

، ووصل اىل إمكانية حىت إطالة احلياة والدماغ و إىل زراعة األعضاء البشرية يف أجساد املرضى

فكان هلذا التقدم الطيب املذهل  1....باألساليب الصناعية ، و إحياء األجنة خارج أرحام أمهام

اجليل احلاضر بالتخلي عن فكرة االستسالم املطلق للقضاء و القدر، و ذلك أنه حني بأن بدأ 

ن يكون الطبيب هو الذي يعمل مث يرتكب خطأ ال يغتفر، فانه هو الذي يكون قد أساء و عليه أ

  .يتحمل مسؤولية خطئه

خطائه و بفضل قواعد املسؤولية الطبية تالشت فكرة متتع الطبيب حبصانة مهنية مطلقة عن أ

الطبية، و أصبح احنراف الطبيب عن السلوك الفين الصحيح و عن األصول و القواعد الطبية 

لذلك فانه من خالل هذا املبحث سوف حندد معامل . املتعارف عليها كثريا ما يؤدي إىل مساءلته

فق ، وكيفية تقديره يف إطار املرا)املطلب األول(هذا اخلطأ الطيب من حيث مفهومه و معايريه 

مادام أن األمر خيتلف عنه يف العيادات اخلاصة، لنتطرق يف ) املطلب الثاين( االستشفائية العمومية 

إىل فكرة اخلطأ يف الفريق الطيب مادام كذلك أن العمليات اجلراحية يتوالها عدد  ) املطلب الثالث(

  .كبري من األطباء و اجلراحيني و الفنيني يف خمتلف ااالت املتخصصة 

  تعريف الخطأ الطبي: األولمطلب ال

يفرضها علم الطب،  اخلطأ هو إحجام الطبيب عن القيام بالواجبات اخلاصة اليتإن 

نظرا ألن الطبيب وهو يباشر مهنة الطب ، فإن ذلك  .أصول الفن أو جماوزا  وقواعد املهنة
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.  1يت متكنه من مباشرايستلزم منه دراية خاصة ويعترب ملزما باإلحاطة بأصول فنه وقواعد عمله ال

  .  ئاذلك عد خمطبومىت كان جاهال 

وإذا كان معيار الرجل احلريص ال يصلح معيارا عاما ميكن تطبيقه على مجيع الناس، إذ     

أن األفراد يغتفر بعضهم لبعض إغفال اختاذ بعض اإلحتياطات ، فإن املسألة ليست كذلك 

فاملريض الذي يلجأ . أكثر مما ينتظر من الرجل العادي  بالنسبة للطبيب ، ألن الناس ينتظرون منه

  . فيه إىل الطبيب ، يويل هذا األخري ثقته

غري أنه من أجل الوصول إىل مفهوم متكامل لطبيعة اخلطأ املرتكب من طرف طبيب املرفق 

قف ، ودراسة مو )الفرع األول(الصحي العمومي، البد من اإلشارة إىل التعريف الفقهي هلذا اخلطأ 

القضاء من هذه التعريفات مادام أنه هو املكلف بنظر دعاوى املسؤولية اليت تثار ذا الشأن 

     ).الفرع الثالث(، مث دراسة موقف املشرع اجلزائري من كل هذه األحكام )الفرع الثاين(

  

 

       

 .الطبي المجال في للخطأ الفقهي التعريف :الفرع األول

 اخلطأ بفكرة التعريف قبل بد ال لذا عام، بوجه اخلطأ من تعريفه الطيب اخلطأ يستمد

 اخلطأ على اخلطأ تعريف قياس مث ، للمسؤولية أساساً  باعتبارها عامة اخلطأ فكرة حتليل الطيب،

 حتديده، بأمهية االعرتاف من البد فإنه عامة، بصفة ومفهومه اخلطأ حتديد صعوبة فرغم. الطيب

 .2اخلطأ أساس على القائمة للمسؤولية موسةاملل املشاكل حل إلمكانية وذلك

                                                 
1 - Michel BERNARD, 160 questions en responsabilité médicale, Masson 2010, p 138. 
2 -- Jean PENNEAU , Faute civile et faute pénale en matière de la responsabilité médicale, Presses, 
Universitaires de France, paris, 1975, p. 46.                                                                              
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 يف يفرقو ومل الطب، جمال يف اخلطأ و عام، بوجه للخطأ تعريفهم يف الفقهاء إختلففقد 

 التعاريف فكثرت واحد، كليهما يف فاخلطأ .التقصريية أو العقدية املسؤولية يف اخلطأ تعريف

  "سابق اللتزام إخالل هو خلطأا ":أن بالنيول الفقيه به جاء ما أبسطها ولعل وتنوعت،

 اخلطأ، لتعريف كأساس " بالنيول"تعريف سافايت"و "ريبري"1 الفقيهني من كل إختذوقد 

 ،"األخالق قواعد أو القانون أو العقد من ينشأ سابق بالتزام اإلخالل " :أنه على األول فعرفه

 "اعاتهومر  معرفته باإلمكان كان بواجب اإلخالل " :أنه على الثاين وعرفه

 الشخص يرتكبه ال حنو على السلوك يف احنراف "عرفه على انه " مازوه" الفقيه كذلك

 "الفعل مرتكب فيها وجد اليت اخلارجية الظروف ذات يف وجد أنه لو اليقظ

 من تعد هو السلوك، يف احنراف هو اخلطأ أن 2السنهوري الرزاق عبد محدأ الدكتور يرىو 

 قصديا اخلطأ ويكون سلوكه، يف ا االلتزام عليه جيب اليت احلدود فيه متجاوزا تصرفه يف الشخص

 .قصدي غري أو

 واحد معىن يف مجيعها تصب فإا التعاريف، هذه كل اختالف من بالرغم أنه نالحظو 

 الطبيب يباشر فعندما. واحرتامها مراعاا الفرد على جيب كان بالتزامات إخالل اخلطأ أن هو

 متكنه اليت علمه وقواعد فنه بأصول باإلحاطة ملزما ويكون خاصة، دراية همن يستلزم فذلك مهنته

  .خمطئا عد لذلك جاهال كان ومىت مباشرا، من

 عديدة، تعريفات بشأنه وردت لذلك عام، بوجه اخلطأ صور من صورة الطيب اخلطأ يعتربو 

 اليت الطبية واألصول القواعد على سلوكه يف الطبيب من خمالفة كل"    :أنه على3 البعض فعرفه

 بواجبات إخالله أو الطيب، للعمل تنفيذه وقت عمليا أو نظريا عليها املتعارف أو العلم، ا يقضي

                                                 
1 - « La faute est un manquement à une obligation préexistante. », Cité par Patrice JOURDAIN, 

Les principes de la responsabilité civile, 5eme éd, Dalloz, Paris, 2000, p 48.                                          
 احلليب منشورات الثالثة، عام،الطبعة بوجه اإللتزام نظرية الثاين، الد اجلديد، املدين القانون شرح يف الوسيط السنهوري، أمحد الرزاق عبد - 2

  884 ص ، 2000 نان،لب بريوت، احلقوقية،
  .10.ص ،املرجع السابق احلياري، حسن أمحد - 3
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 قدرته يف كان حني يف جسيمة، نتائج فعله على ترتب مىت القانون يفرضها اليت واليقظة احليطة

  "  'ريضبامل يضري ال حىت والتبصر اليقظة تصرفه يف يتخذ أن عليه وواجبا

 عليه تفرضها اليت أي والعامة، اخلاصة بالتزاماته الطبيب إخالل يف الطيب اخلطأ يتمثلو 

 حالة ويشمل عنه امتناعه أو ،معني بعمل قيامه عند القانون عليه يفرضها اليت وتلك الطبية، املهنة

 يعاجله، الذي املريض وبني بينه املربم العقد إثر على العقدية بالتزاماته الطبيب جانب من اإلخالل

  .العالقة هذه حيكم عقد هناك مثة يكون ال حيث القانوين، بالتزامه إخالله حالة يشمل كما

 .الطبيب خطأتعريف  من القضاء موقف :الفرع الثاني

  كانت، عناية أية ليست فيها قصر إذا خمطئا يعترب واليت ببذهلا الطبيب يلتزم اليت العناية إن

 جهله نتيجة خمالفة، بذهلا اليت العناية كانت أو، اليقظة الوجدانية العناية يبذل مل إذا خمطئا يكون

 من ألنه عمليا، أو نظريا األطباء أسرة بني املستقرة احلالية العلمية واحلقائق للمعطيات اونه أو

 .العلمي التطور إليه وصل ما إىل عاملا يكون أن الطبيب واجب

 قوامه الذي املادي الركن مها ،1ركنني على العامة قواعدلل وفقا الطيب اخلطأ ينطويو 

 ،االستقامة مبدأ خيالف تصرفا أتى لو كما إجيايب بتصرف سواء الطبيب من التعدي أو االحنراف

 التمييز، أو اإلدراك فقوامه املعنوي الركن أما .بعمل القيام عن االمتناع يف يتمثلا سلبي فعال أو

 الطبيب بتمييز مرتبطا يكون هنا واإلدراك .معني بالتزام أخل أنهب مدركا الطبيب يكون حبيث

 .القانون املدين اجلزائري من 125 املادة يف اجلزائري املشرع عليه نص ما وهو ،وأهليته

 للقواعد خمالفته أو خروجه يف األول يتمثل ،2أساسيني عنصرين على الطبيب خطأ يشملو 

 عليه املتفق أن حيث الطيب، للعمل تنفيذه وقت مهنته عليه تفرضها اليت الطبية العلمية واألصول

 املتعارف والقواعد األصول تلك هي 3الطب علم يف الطبية باألصول املقصود أن وقضاء فقها

                                                 
  .176اسعد عبيد اجلميلي ، املرجع السابق، ص - 1

2- - Robert SAURY, op.cit, p264. 
3 - Jean Jaques THOUROUDE, Pratique de la responsabilité hospitalière publique, l’harmattan 
2000, p 172. 
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 الطيب، تدخله وقت ا يلم أن طبيب كل على جيب واليت وعمليا، نظريا األطباء أسرة بني عليها

 بواجبات الطبيب إخالل يف الثاين العنصر يتمثل حني يف .مستمر تطور يف الطبية العلوم ألن

  .واحلذر احليطة

 أن وقرر ،1والغلط اخلطأ بني التفرقة عدم مبدأ األمر بداية يف الفرنسي القضاء كرسوقد  

 األخري هذا بني السببية قيام أن إال غلط، جمرد وإمنا خطأ، ميثل ال كان وإن الطبيب مسلك

 أو قيام مباشرة بصورة يؤثر الذي للطبيب املدنية املسؤولية يوجب املريض أصاب الذي والضرر

 أن ميكن تفاديه، ويقظة حرصا األطباء ألكثر ميكن ال الذي االنتباه غلط وجمرد مسؤوليته، استبعاد

 يشكل ال وبالتايل .ذاته الطب إدانة تعين له التلقائية املؤاخذة وأن ،خرآ طبيب أي من يصدر

 وأن خاصة التشخيص مرحلة يف الغلط هذا وقوع يتصور حيث ساءلة،امل يستوجب طبيا خطأ

 مل أنه طاملا الطبيب خطأ ذاته حبد الغلط يشكل ال وبالتايل أعراضها، تتشابه األمراض بعض هناك

 . الطبية والقواعد لألصول الطبيب هذا من جسيم جهل عن ينم

  .طبيمن تعريف الخطأ ال  الجزائري المشرع موقف :الفرع الثالث

 ومهنة بالصحة املتعلقة القوانني أو املدين القانون يف سواء اخلطأ اجلزائري التشريع يعرف مل

هذا وينبغي اإلشارة إىل  الطبيب، والتزامات واجبات حتديد على األخرية هذه اقتصرت وإن الطب،

وكذا املرسوم أن استقراءنا لقانون محاية الصحة وترقيتها ، وكذلك مدونة أخالقيات مهنة الطب ، 

،  و املتخصصني يف الصحة العموميةاملتضمن القانون األساسي اخلاص باملمارسني الطبيني العاميني

وكذا املرسوم املتضمن القانون األساسي اخلاص باألطباء املتخصصني اإلستشفائيني اجلامعيني، 

 الناشئة عن أخطائهم يقرر مسؤولية األطباء املدنيني انصمل جند وكذلك القوانني اليت سبقتها ، 

وقد اقتصرت معظم . لطبيةأثناء ممارستهم املهنة ، أو يتعرض لبيان اخلطأ يف نطاق األعمال ا

سالفة الذكر على بيان واجبات والتزام الطبيب ، دون وضع اجلزاءات املدنية يف حالة النصوص 

لصحية العمومية وفق القوانني مسؤولية املرافق ا إىل اإلشارةحىت  أوأو اإلخالء ا  ،اخلروج عليها
                                                 

1 -Cité par Laurent BOUCHARDON, La responsabilité des acteurs publics de santé, Presse de 
l’école des hautes études en santé publique 2010, p24. 
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،  1وهذا ما يدفع القضاء إىل تطبيق القواعد العامة يف املسؤولية املدنية على األطباء. املنظمة هلا

احملضرين هندسني و احملاميني و املوثقني و شأم يف ذلك شأن مجيع املمتهنني للمهن األخرى ، كامل

 . 2القضائيني

 :يلي عما تنص اليت اجلزائري املدين القانون من 124 ادةامل يف اخلطأ ركن إىل أشار لكنه 

 يف سببا كان من يلزم للغري ضررا ويسبب خبطئه، الشخص يرتكبه كان أيا فعل كل "

  ،"بالتعويض حدوثه

 أو امتناعه أو بفعله حيدثه الذي الضرر يف املتسبب يسأل ال: 125 املادة أضافت كما "

  ،"مميزا كان إذا إال حيطته وعدم منه بإمهال

 اخلطأ من جعلحيث  الفرنسي، املشرع حذو حذا قد اجلزائري املشرع نفا و بالتايل     

 القانون لفقهاء اال يفتح مما حيدده مل لكن عام، بوجه املسؤولية عليه تقوم الذي األساس

 .أحكامه بناء يف للقاضي التقديرية السلطة أعطى أخرى جهة ومن جهة، من لتعريفه

 الطبيب تقصري فهو الطبيب، خلطأ تعريفا نقدم أنميكن   سبق، ما كل على بناء و     

 واحلذر واليقظة احليطة بواجبات وإخالله مهنته، عليه متليها اليت اخلاصة بالتزاماته القيام يف

  .قانونا عليه املفروضة

  .ةالعمومي ستشفائيةاال رافقمعايير تقدير الخطأ الطبـي في الم:المطلب الثاني 

مل تكن مستقرة على معايري  - كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  - إن عملية تقدير اخلطأ الطيب

 فلقد عرفت املرحلة األوىل. حمددة، وإمنا عرفت تغريات و تطورات مرت عرب مرحلتني أساسيتني

 ). معيار اخلطأ البسيط واخلطأ اجلسيم(التفرقة بني العمل الطيب و العمل العالجي )الفرع األول(

                                                 
 احلقوق، كلية ،الثالث العدد واإلدارية، القانونية العلوم جملة املدنية، املسؤولية نطاق يف يثريها اليت واملشكالت الطيب اخلطأ فتاحي، حممد  -  1

  89 ص2005 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الرشاد مكتبة بلعباس، سيدي جامعة
  . 178 ص ، املرجع السابق الشيخ، بابكر - 2
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معيار (طأ اجلسيم فلقد عرفت مبرحلة التخلي عن نظرية اخل )الفرع الثاين( أما املرحلة الثانية

، ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن الوضع يف اجلزائر مازال على ما كان عليه الوضع )اخلطأ البسيط

    .يف فرنسا خالل املرحلة األوىل

 .لعمل العالجيالتفرقة بين العمل الطبـي و ا مرحلة :الفرع األول

إن هذه التفرقة متكننا من إعطاء تعريفات لكال النوعني من األعمال، وذلك عن طريق 

األخذ ذه التفرقة   1فلقد جرى لدى القضاء. تبيان مميزات و خصوصيات كل من الصنفني

بعدما مت إقرارها 2 26/6/1959بتاريخ  Rouzetمبوجب قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية 

، 8/11/19353بتاريخ  Philipinneauقرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية  مبوجب

فخالل هذه الفرتة اعترب جملس الدولة الفرنسي أن . 1992واستمر العمل ا إىل غاية سنة 

مبادئ املسؤولية الطبية ال تقوم على أساس صفة الفاعل، و إمنا على أساس طبيعة العمل موضوع 

ف باملعيار املوضوعي يف حتديد خصائص العمل الطيب، الذي يأخذ بعني وهذا ما يعر . املسؤولية

  . 4االعتبار املعارف اخلاصة، و املكتسبات العلمية للطبيب

على أن عملية التمييز بني العمل الطيب، و العمل العالجي يف هذه الفرتة الزمنية تأخذ  

ار األخري، أن العمل يكون طبيا إذا و مفاد هذا املعي. 5بعني االعتبار ما يسمى باملعيار العضوي

الطبيب، أو اجلراح أو أي تقين آخر لكن حتت إشراف : توىل القيام به أشخاص حمددون وهم

ن غري الذين متت اإلشارة ي آخر نيا العمل العالجي، فينسب إىل تقنيأم. الطبيب، أو املختص

القائم بالعمل إن كان يدخل يف  و بالتايل تكون العربة وفقا للمعيار العضوي، بصفة. إليهم اآلن

                                                 
1
  .24.مأخوذ عن بودايل حممد ، املسؤولية الطبية ، املرجع السابق ، ص  - 

2 - C.E, 26/06/1959, Rouzet, 102، ص2014قرارات قضائية يف املسؤولية الطبية، دار هومه، عن عبد القادر خضري ،  مأخوذ  
                                                                                                                      
3 - C.E 08/11/1935, Dame Philippineau   94، ص2014نفس املرجع السابق                                                 
                                                                    
4 - Jean Jaques THOUROUDE, op.cit, p 172 
5 - Laurent BOUCHARDON, op.cit, p 22. 
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ولكن سرعان ما مت التخلي عن هذا املعيار، نظرا . إطار الئحة حمددة من األشخاص أم ال

  .لالنتقادات املوجهة إليه باعتباره غري صاحل للضحية

من يستخدم مصطلحات أخرى، و هي  1هذا وجتدر اإلشارة إىل أن هناك من الفقه

فاخلطأ العادي، هو ما يصدر من الطبيب كغريه . طبيب، و اخلطأ املهينالتفرقة بني اخلطأ العادي لل

وذلك  . أي كفعل مادي يكون ارتكابه خمالفة لواجب احلرص املفروض على كافة الناس. من الناس

يقاس هو يشمل العلم باألصول الفنية، و أما اخلطأ املهين، ف. كإجراء عملية جراحية يف حالة سكر

رتكب الفعل الضار، بالسلوك الفين املألوف من شخص وسط من نفس فيه السلوك املهين مل

ومن خالل ما سبق يتضح إذن أن هناك فرق . أي حسب ما يتمتع به من علم، وكفاءة. املهنة

  ).ثانيا(والعمل العالجي). والأ(بني العمل الطيب 

  . العمل الطبـي – والأ

نشاط الذي ال ميكن أن يتم إال هو ذلك ال 2إن العمل الطيب حسب جملس الدولة الفرنسي

من طرف الطبيب، أو اجلراح، أو أي تقين آخر، حتت املسؤولية، و الرقابة املباشرة هلذا الطبيب، 

وهذا التعريف . يف ظروف البد و أن تسمح هلذا األخري مبراقبة التنفيذ، و التدخل يف أي وقت

ة للمحكمة العليا يف أخذ به القضاء اجلزائري يف قرار صادر عن الغرفة اإلداري

  .4من قانون محاية الصحة وترقيتها 222كذا املشرع اجلزائري يف املادة ،و 27/7/19923

إن السبب يف اعتبار أن العمل الطيب ال يستطيع القيام به إال أشخاص معينني، هو أن 

هذا العمل يتطلب استعمال معلومات بيولوجية مصاحبة لتقنيات عالج، حتتاج إىل دراسات 

                                                 
1
  .17.طاهري حسني ، املرجع السابق ص -   

2
  - Cité par, Younsi HADDAD , La responsabilité médicale des services publics hospitaliers, 

Idara, n° 2, 6/1998. , p.19. 
3
 -C.S.ch.adm. , 27 Juillet 1992 ,Cons.c/Hop.Béni- saf , n°92106, cité par Younci HADDAD, 

op.cit., p.19. 
4
يعملون يف احلدود  -:جيب على املساعدين الطبيني أن يقوموا مبا يأيت :" من قانون محاية الصحة و ترقيتها  على ما يلي  222تنص املادة  -   

يلجؤون فورا إىل تدخل  –يقتصر تدخلهم على تنفيذ ما وصفه أو بينه الطبيب أو جراح األسنان أو الصيديل  –املضبوطة و احملددة تبعا لتأهيلهم 
م أو أوشكت أن حتدث مضاعفات ال يدخل عالجها يف إطار الطبيب أو جراح األسنان أو الصيديل إذا حدث خالل ممارستهم عمله

    ..... " .االختصاصات املسطرة هلم 
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و لكن تبقى اإلشكالية قائمة يف حتديد ما يدخل . كتسبة، وطويلة، يف جمال التخصصات الطبيةم

و من أجل مواجهة هذه اإلشكالية يف فرنسا، مت حتديد . ضمن النشاطات الطبية، و العالجية

من املقرر الوزاري صادر  4و  3و ذلك مبوجب املواد . 1قائمة األعمال الطبية على سبيل احلصر

و من خالل هذه النصوص يظهر بوضوح أخذها باملعيار . 31/12/1974زارة الصحة يف عن و 

 .2املوضوعي يف تصنيف األعمال الطبية

أما بالنسبة لطبيعة اخلطأ املرتتب عن العمل الطيب، فقد اشرتط القضاء اإلداري التقليدي، 

ه يف حالة وجود خطأ و هكذا فإن. لقيام مسؤولية املؤسسة الصحية العمومية 3اخلطأ اجلسيم 

إن السبب يف ذلك هو أنه كانت فـي    . بسيط، فإن مسؤولية املرفق الصحي العمومي ال تقوم

تلك الفرتة فكرة سائدة، تقضي بإبعاد مسؤولية اإلدارة عن األخطاء البسيطة، على اعتبار أن 

ليت تعامل فيها املرافق املرافق العمومية اليت تعمل يف ظروف صعبة، جيب أال تعامل بنفس الطريقة ا

ومن جهة أخرى، فإن األخذ باألخطاء البسيطة، يؤدي إىل عرقلة . اليت ال تعمل يف نفس الظروف

 .وهذا ما ينطبق متاما على طبيعة نشاط املؤسسات الصحية العمومية. نشاط اإلدارة

، على األخذ 1992وعليه فإن القضاء اإلداري الفرنسي كان مستقرا إىل غاية سنة 

باخلطأ اجلسيم يف جمال املسؤولية عن األعمال الطبية، و ذلك كان نتاج االجتهاد القضائي، 

و الذي توصل  11/1935/ 8يف  DameVion,Dame Phillipineauمبوجب قرار 

 :إن هذه املعادلة تتمثل يف  .إىل معادلة بسيطة مظهريا، ولكن صعبة من حيث إعماهلا واقعيا

  . 4خطأ بسيط= عالجي  عمل. خطأ جسيم= عمل طيب 

                                                 
1
 - Wodie FRANCIS, Les responsabilités en matière hospitalière en droit administratif français, 

R.A.S.J.E.P., n°1, 1/3/1972, p.58. 
2
أعمال ينفذها مساعد طيب مؤهل بأمر من الطبيب ودون احلاجة إىل  - :و ذلك على الشكل التايل و تتكون هذه القائمة من أربع جمموعات -  

أعمال ينفذها مساعد طيب بعد قيام الطبيب بالتأكد شخصيا من إمكانية هذا املساعد من إجراء العمل الطيب، نظرا ملؤهالته  - وجود هذا األخري 
ينفذها مساعد طيب، و لكن حبضور و حتت مسؤولية الطبيب املعاجل الذي يكلف باملراقبة، و  أعمال -و الظروف اخلاصة بكل حالة على حدى 

  .أعمال طبية حمضة ال ميكن إجراؤها إال من طرف األطباء دون سواهم  - التدخل يف أي وقت 
  .96.مصطفى  اجلمال ، املرجع السابق ، ص -  3
4

                    :راروهو ما يستنتج بكل وضوح من خالل حيثيات هذا الق - 
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بتاريخ  Rouzetوتأكيدا هلذا املبدأ، جاء قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية 

، إلعطاء توضيحات أكثر يف التفرقة بني األعمال الطبية، و العالجية، وطبيعة 26/6/1959

منية، األخطاء املشكلة هلا، سواء بسيطة، أو جسيمة، مع ضرورة األخذ بعني االعتبار الظروف الز 

فمثال لو تعلق األمر خبطأ جسيم، حتول إىل خطأ بسيط بفعل هذه . و املكانية اليت ارتكبت فيها

مينع من قيام مسؤولية املرافق الصحية العمومية، حىت و لو تعلق األمر بعمل  الظروف، فإن ذلك ال

  :ومن أمثلة هذه األخطاء اجلسيمة  .طيب

  .ات غري كافية، أو تشخيص متأخرعمليات تشخيص األمراض بناء على مالحظ -

  .قيام طالب يف الطب بإجراء عملية جراحية –

 .إجراء تدخل جراحي دون الرضا احلر و املتبصر للمريض –

  

، أو نسيان  1نسيان طبيب ألداة جراحية يف اجلسم مثل نسيان إبرة يف بطن املريضة –

  .أو تقدمي عالج بأصول طبية مهجورة. 2كمادة يف جسم املريض

  . العمل العالجـي – ثانيا 

انطالقا من مفهوم العمل الطيب، ميكن القول بأن العمل العالجي، هو عمل تطبيقي 

إن هذا العمل هو من إجناز تقين منفذ، يتميز عموما . 3روتيين ال يتطلب معلومات نظرية كبرية

التدريب  بكونه عادي وبسيط، ال حيتاج إىل اكتساب معارف علمية دقيقة وختصصات، و إمنا

وطاملا أن حتديد األعمال  .على مزاولته كاف الكتساب املعلومات املتعلقة ذا النوع من األعمال

الطبية ال يقوم على أساس صفة القائم ا و إمنا على أساس موضوعي يتمثل يف طبيعة العمل 
                                                                                                                                                    
«... Considérant que s’agissant d’un traitement chirurgical, la responsabilité des hospices ne 
pourrait être engagée qu’au cas ou une faute lourde aurait été commise par le  chirurgien ou 
l’interne opérant sous sa responsabilité... » Cité par Abdelhafid  OSSOUKINE , Traité de droit 
médical ,op.cit. ,p.291.     

1
، مأخوذ عن ) ف(ضد بن سليمان ) مستغامن(، قضية مدير القطاع الصحي 31/1/2000جملس الدولة ، الغرفة الرابعة ، قرار مؤرخ يف  -   

  . 237.، ص 2008زء األول ، دار هومه، اجلزائر، حلسني بن شيخ آث ملويا ، املنتفى يف قضاء جملس الدولة، اجل
  .156.، ص1974موريس خنلة ، مسؤولية السلطة العامة ، الطبعة األوىل، دار املنشورات احلقوقية ، مصر،  -  2

3
  - Younsi HADDAD , op.cit. ,p.22. 
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ام به كل من بذاته، فإن النتيجة املرتتبة على ذلك هي أن العمل العالجي ميكن أن يتوىل القي

  . األطباء، و كذلك األشخاص املساعدين هلم، كاملمرضني، أي السلك شبه الطيب

من استنتج تعريفا أو جمموعة من املميزات، اليت تنفرد ا  1و مع ذلك هناك من الفقه

فاألعمال العالجية، . - سابق الذكر- Rouzetاألعمال العالجية، و ذلك انطالقا من قرار 

ا كل من األطباء و املمرضني املساعدين هلم، و لكن يف غري احلاالت األربعة يستطيع القيام 

  .31/12/1947الواردة مبوجب مقرر وزارة الصحة الفرنسي الصادر يف 

و بصفة عامة إن العمل العالجي، يتطلب من القائم به، ما يطلب من أي شخص عاد، 

لذلك اكتفى القاضي اإلداري . ل العاديأي توخي احلذر، و احليطة، يف سلوكه وبذل عناية الرج

على خالف األعمال . 2بوقوع باخلطأ البسيط، لتقرير مسؤولية املؤسسات الصحية العمومية

تتم دون صعوبة يف  (Courante)الطبية، وذلك لكون األعمال العالجية هي أعمال بسيطة 

  :ومن أمثلتها. تنفيذها

  . استعمال دواء خاطئ أو دون جتريب مسبق -

  ). injection ,perfusion(عمليات احلقن  -

  .استعمال شخص غري مؤهل لضمادات ساخنة لفائدة مريض أدت إىل حروق -

  .إفراغ املمرضة لسائل كمياوي على يد املريض -

هو أنه مازال وفيا للتفرقة القدمية بني العمل  ،3إن ما يالحظ على الفقه و القضاء اجلزائري

فهو مل ينتقل إىل مرحلة . و بني األخطاء البسيطة، و األخطاء اجلسيمة العالجي، و العمل الطيب،

ولكن حىت يف هذا اال، فإن القضاء . اخلطأ البسيط كأساس جلميع أعمال النشاط الطيب

، وهو صعوبة 1992اجلزائري يقع يف نفس املشكل الذي كان عليه القضاء الفرنسي قبل 

                                                 
1 -M.M. HANNOUZ et A.R. HAKEM , Précis de Droit médical à l’usage des praticiens de la 
médecine et du Droit,  O.P.U., 2000. , p.137. 
2 - Wodie FRANCIS , op.cit., p.54  
3
 - Abdelhamid ZEROUAL , L’abandon de la notion de faute lourde dans la responsabilité 

hospitalière , EL WATAN , 24/10/2000 , p.11. 
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العمل الطيب، مما يرتتب عليه من إجحاف كبري يف  استخالص و الكشف عن اخلطأ اجلسيم يف

  .حق املرضى املتضررين

و تأكيدا ملا سبق ذكره، هناك من القرارات القضائية اليت يوضح فيها القاضي اإلداري 

فقد جاء يف حيثيات قرار صادر عن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا . صراحة جمال اخلطأ اجلسيم

مت استقباله يف املركز االستشفائي اجلامعي ) ب(الشاب:"...أن  1 29/07/1972املؤرخ يف 

. بسبب كسر يف الكوع األيسر، و على مستوى اخلصر 29/07/1972مصطفى باشا يوم 

وبقي هذا . ولكن دون أي تدخل طيب جاد. وعلى إثر ذلك قدمت له بعض اإلسعافات اخلفيفة

ا أدى إىل ظهور تعفن على مستوى منطقة الشاب على حاله دون مراقبة و ملدة أربعة أيام، مم

إن هذا التقصري الظاهر من . فتطلب األمر برت يد املريض. الكسر أثر كثريا على مرفق املريض

من شأنه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية املرفق الصحي  خطأ جسيما،خالل ظروف القضية، يشكل 

يرتكبه الطبيب قد يظهر  يف شكل  هذا و جتدر اإلشارة إىل أن اخلطأ اجلسيم الذي...".العمومي

  جرم جزائي، يصل إىل درجة القتل اخلطأ، أو اجلرح اخلطأ، 

  يمالتخلي عن نظرية الخطأ الجس مرحلة :الفرع الثاني      

، تبني 1992إن دراسة املرحلة األوىل اليت كان ساريا عليها القضاء اإلداري الفرنسي قبل 

الفرتة على ضرورة التفرقة بني العمل الطيب، الذي حيتاج إىل لنا استقرار الوضع القضائي يف تلك 

توافر خطأ جسيم لتقرير مسؤولية املؤسسة الصحية العامة، و العمل العالجي، الذي يتطلب 

على أن هذا . إال أن هذه التفرقة مت العدول عنها. إلقامة تلك املسؤولية توافر اخلطأ البسيط فقط

، تبلورت يف األخري يف )والأ(و إمنا لوجود عدة دوافع و أسباب العدول مل يكن وليد الصدفة، 

، و يف األخري ال ميكن أن تكتمل الدراسة هذه بدون الوقوف عند شكل قرار قضائي مبدئي 

 ).ثانيا(موقف القضاء و الفقه اجلزائري من خمتلف التطورات اليت عرفتها نظرية اخلطأ الطيب

                                                 
1 - C.S.ch.adm , 29 Octobre 1977 ,B.c/ Hopital.Alger , cité par M M.HANNOUZ et A.R.HAKEM, 
op.cit. , p.147. 
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   .الفرنسي عن نظرية الخطأ الجسيم دوافع  تخلي القاضي اإلداري :والأ

واخلطأ اجلسيم يف جمال املسؤولية الطبية، تعرضت  لتفرقة السابقة بني اخلطأ البسيطإن ا

إن السبب يف ذلك، . ابتداء يف جمال القانون اإلداري و انتهاء إىل جمال القانون الطيب 1لنقد مرير

عايري دقيقة، الستخراج املميزات اليت جيب فال توجد أية م. هو صعوبة حتديد مفهوم اخلطأ اجلسيم

هذا . أن ينفرد ا كال النوعني من اخلطأين، خصوصا و أنه توجد أخطاء متفاوتة اخلطورة

  .باإلضافة إىل الصعوبة اليت جيدها املضرور يف إثبات اخلطأ اجلسيم

 فالقاضي اإلداري كان يشعر بالتكلف من أجل إظهار األمر على حقيقته قبل تاريخ

خصوصا و أن القضاء الفرنسي . ، و محاية حق املضرورين يف طلبام اخلاصة بالتعويض1992

فهذا الطرح، . ، و ليس العضوي2اعتمد املعيار املوضوعي يف التفرقة بني العمل الطيب و العالجي

ونظرا ألن اال . يؤدي بالقاضي اإلداري إىل وجوب البحث يف موضوع العمل يف حد ذاته

يتميز بالطابع التقين احملض،  فإن عمل القاضي يتحول بالتايل إىل عمل تقين يتطلب خربة الطيب 

و لتفادي ذلك، بقي القاضي اإلداري قبل سنة . مستمرة، مما قد يبعده متاما عن اال القانوين

، حياول قدر املستطاع اإلبتعاد عن إعمال نظرية اخلطأ اجلسيم، إلقرار مسؤولية املرافق 1992

، مفضال يف ذلك إعتبار أن سبب الضرر هو سوء تنظيم يف 3الصحة العامة يف جمال العمل الطيب

فحصل ما  -ما دام أن هذه املسؤولية تقوم عند حتقق اخلطأ البسيط -عمل القطاع املقدم للخدمة

،أي عدم األخذ )disqualification des actes médicaux   La (يسمى ب 

  .بتصنيف األعمال الطبية

                                                 
1
  .25.بودايل حممد ،املسؤولية الطبية،  املرجع السابق ، ص -   

2 - Laurent BOUCHARDON, op.cit, p 23 
 3- Fabienne QUILLERE-MAJZOUB, La responsabilité du service public hospitalier, 

أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق، جامعة بريوت، )املسؤولية الطبية(موعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء األول ا ،
 .591.، ص2004منشورات حليب احلقوقية، لبنان، 
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أنه كذلك من الدوافع الرئيسية لتغري القاضي اإلداري ملوقفه يف سنة   ،1كما يرى الفقه

، هو املطالبة باملساواة بني املضرورين الذين ميارسون دعواهم للمطالبة بالتعويضات أمام 19922

 ذلك أن بقاء القضاء اإلداري على حتفظه السابق، جيعل. القضاءين اإلداري و املدين يف فرنسا

ضحايا األعمال الطبية أقل حظا يف احلصول على احلماية، و التعويض، مقارنة مع أقرام يف 

و هذا غري منطقي لكونه قد يشجع األطباء العموميني على اإلمهال، وقلة اليقظة، . القطاع اخلاص

  .3فهم بطبيعة احلال ال يسألون عن أخطائهم البسيطة

حينما يلقى على عاتق املضرور، وجوب إثبات  و يزداد األمر صعوبة يف هذا النطاق، 

فاملريض الواقع غالبا حتت التخدير حلظة حتقق الوقائع املؤدية . اخلطأ يف اال الطيب اجلراحي

وباإلضافة إىل ذلك . للضرر، ال يستطيع أن يقدم دليال على خطأ من تعاملوا مع جسده الضعيف

متضامنا يف الغالب األعم، و ينطق بصوت واحد،  فإن الفريق الطيب الذي شارك يف عالجه، يبقى

                                                 
  .218.عدنان سرحان،  املرجع السابق ، ص  -   1
 .Epoux V 10/4/1992ولة الفرنسي ملـجلس الد حتليل القرار املبدئي - 2

يف V ، إىل عملية قيصرية أجريت للسيدة1992/ 10/4املؤرخ يف  V  Epouxترجع وقائع قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية  
مرور  فبعد. وقد متت هذه العملية حتت ختدير كلي، على إثره تعرضت إىل جمموعة من اإلضطربات الصحية.  9/8/1979املستشفى العام يف 

و على إثر ذلك قام املخدر بإجراء عملية ختدير . نصف ساعة من الزمن، حصل اخنفاض كبري يف ضغط الدم، مرفوق باضطرابات قلبية وغثيان
راء و بالفعل هذا ما أدى إىل اخنفاض ضغط الدم للمرة الثانية، رغم ذلك مت إج. بواسطة مادة غري مالئمة، نظرا لتأثريها املباشر على ضغط الدم

و . بالدم Vالعملية القيصرية و ميالد الطفل، و كان ذلك مرفوقا بنزيف حاد و اخنفاض الدم للمرة الثالثة، و هذا ما أدى إىل ضرورة حقن السيدة
ثرها مت لكن هذه العملية متت بواسطة بالزما جممدة و غري مسخنة تسخينا كافيا ترتبت عنها آالم حادة، و توفق القلب ملدة نصف ساعة، على إ

و لكن حادثة توقف القلب ملدة نصف ساعة . أين مت إنقاذها من خطر املوت. نقل هذه السيدة بواسطة سيارة إسعاف إىل مصلحة اإلنعاش
تنفسية، و شلل حاد  يف  تسببت هلا جمموعة كبرية من النكسات الصحية من تعطيل دماغي جزئي، و غيبوبة استمرت لعدة أيام، و اضطرابا

إىل رفع دعوى أمام للقضاء اإلداري للمطالبة  Vإن كل هذه األضرار أدت بالزوجني.  يساري للجسم، و عواقب و خيمة يف اجلهاز العصيباجلزء ال
اعتربوا أنه يف ظل غياب )  Rouenحمكمة (فالنسبة لقضاة الدرجة األوىل ).  Seine maritime(بالتعويضات ضد املستشفى العمومي 

وكان ذلك . ملا درج عليه القضاء يف تلك الفرتة، فإنه من غري املمكن القول بقيام مسؤولية املرفق الصحي العمومي خطأ جسيم مرتكب وفقا
فقام الزوجيني بالطعن باالستئناف أمام جملس الدولة الفرنسي، الذي أصدر قراره املبدئي، و الذي ومن . 4/4/1986مبوجب قرار صادر يف 

أن األخطاء املرتكبة تشكل خطأ طبيا من طبيعته أن يؤدي إىل قيام مسؤولية " و قد جاء يف حيثياته . جلسيمخالله ختلى عن نظرية اخلطأ ا
    .C.E. , 10Avril 1992, Epoux V, G.A.J.A., op.cit., p.760" املستشفى العام

3 - C.A.A de Paris., 24 Mars 1992 ,A.J.D.A .,n° 15 , 26/3/1992, p.235 



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

89 
 

مبحاباة   1فهم أطباء أنفسهم، وإن  يتهمون عن صواب أو عن خطأ. وال يساعده اخلرباء  يف ذلك

  .وهذا ما يؤثر سلبيا على تقديرهم للوقائع. زمالء مهنتهم

، فإن بل أكثر من ذلك حىت و لو نفينا كل هذه املالبسات، ومل نكن بصدد عملية ختدير

جمرد معرفة ما وصل إليه الطب من تطور يف جمال الوسائل التكنولوجية، و أصول طبية حديثة يف 

جمال اإلحياتوطبية و علم اإلحيائية، كاف للقول بأنه من املستحيل على املريض أن يتمكن من 

  .الكشف عن خطأ جسيم  لطبيب 

القول بأن نظام املسؤولية  إىل  2ففي ظل كل هذه الدوافع، ذهب فريق آخر من الفقهاء

الطبية على أساس اخلطأ اجلسيم، هو مبثابة عدم مسؤولية مفرتضة للمؤسسات الصحية العمومية،  

، متاما مثلما وضع حدا 1992و من هنا قام جملس الدولة الفرنسي بوضع حد هلذا النظام سنة 

  . لعدم مسؤولية الدولة يف قرار بالنكو الشهري

م، ال تعين زوال الطابع التقين ك فإن فكرة التخلي عن اخلطأ اجلسيو على الرغم من ذل

فتلك التفرقة املوضوعية . املعقد الذي تتميز به األعمال الطبية  مقارنة مع األعمال العالجيةو 

إال أن القاضي يعترب أن املسؤولية حتققت،   .3 القائمة بني نوعيني من العملني ال تزال موجودة

يف حاجة إىل النظر  و بالتايل فسوف لن يكون . بسيط يف عمل طيب أو عالجيرد وقوع  خطأ 

إىل األساليب الطبية الفنية اليت يأيت ا اخلبري، و يتابع مناقشات التقارير، والبحث يف 

  .مصطلحاا

يكون اخلطأ الطيب واضحا وثابتا جتمع على أن  فإن أحكام القضاء الفرنسي حاليا ،و عليه

 .حبيث ال حيتمل نقاشا فنيا ختتلف فيه اآلراء 4 لياليس احتماو 

                                                 
  .218.ان ، املرجع السابق ، صعدنان سرح -   1

 2 - Abdelhafid OSSOUKINE ,Traité du droit médical, op.cit.,p.301. 
، الذي حيدد ماهي األعمال  1947تفرقة تعتمد على نص قانوين وهو مقرر وزارة الصحة الفرنسية الصادر سنة    ألاوهذا أمر منطقي،  -  3

يعود إىل صعوبة التفرقة بني اخلطأ البسيط و اخلطأ اجلسيم وليس بني العمل الطيب والعمل  1992ود قرار باإلضافة إىل ذلك إن سبب وج. الطبية 
  .العالجي

  .24.مأخوذ عن حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص  -   4
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نظرية  إتباعفإن وجدت مسائل عملية حمل جدل و اختالف بني األطباء، ورأى الطبيب  

وما على القضاء إال أن يتفادى . قال ا العلماء، و مل يستقر الرأي عليها، فاتبعها، فال لوم عليه

يست املفاضلة بني طرق العالج املختلف فيها، وإمنا فقط النظر يف املناقشات الفنية، ألن مهمته ل

 (caractérisée  1التأكد من وجود إمهال، واخلطأ الواضح، أو ما يسمى باخلطأ احملقق واملميز

Faute (    .  

  .الجسيم و الخطأ البسيط الخطأالجزائري من نظرية اإلداري موقف القضاء و الفقه  - ثانيا

مل أن القضاء اإلداري اجلزائري يعترب الفقه اجلزائري  ذا كان بعضإدر اإلشارة إىل أنه جت 

يأخذ بالتفرقة السابقة بني األخطاء اجلسيمة واألخطاء البسيطة، إال أن هذا الطرح ال يظهر  يعد

و السبب يف ذلك، هو أن األساس املعتمد مل . بوضوح من خالل القرارات القضائية املختلفة

  . ري بصفة ائية و موحدةيستقر عليه القضاء اإلدا

و يف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل األعمال العالجية اليت سبق وأن ذكرنا من بني أمثلتها 

مل حيدد مبصطلح  2 2/12/2003ففي قرار لس الدولة اجلزائري مؤرخ يف . عمليات احلقن

إمنا اكتفى فقط  دقيق أن اخلطأ البسيط كاف لقيام املسؤولية الطبية يف مثل هذه احلاالت و

وحيث أن تقرير اخلربة يبني أن نسبة العجز :" ..حيث جاء يف حيثياته" اخلطأ الطيب" مبصطلح 

وأن هذا كان بسبب انعدام املراقبة الطبية بعد حقنه حبقنة أدت إىل تصلب  %85الدائم تقدر ب

ا عن اخلطأ الطيب كان ناجت...و يستنتج أن مسؤولية املستشفى ثابتة و أن العجز...بيده اليسرى

  ...".املتمثل يف انعدام املراقبة 

                                                 
1 - Christophe ALONSO, La responsabilité du fait des infections nosocomiales (état des lieux d’un 
régime en devenir), RFDA n02 avril 2011 , p 329. 

ضد املركز االستشفائي اجلامعي، القرار غري ).ش(، ، قضية السيد 2/12/2003،  مؤرخ يف  667جملس الدولة ،الغرفة الثالثة ، القرار رقم  -  2
  .منشور 
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فإن القرارات القضائية اليت استعمل فيها القاضي اإلداري جمرد مصطلح اخلطأ الطيب  وعليه

إىل القول بأن القضاء اإلداري  1دون تبيان كيفية تقديره،  هي اليت أدت ببعض الفقه اجلزائري

  .ع أعمال النشاط الطيبأصبح يأخذ بنظرية اخلطأ البسيط يف مجي

ولكن هناك قرارات قضائية أخرى، وحديثة يف نفس الوقت، أين يربز فيها القاضي 

اإلداري بصراحة مدى خطورة اخلطأ املرتتب عن العمل الطيب، وعلى أساس ذلك يقر مبسؤولية 

جاء يف  3/6/20032ففي قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ . املرفق الصحي العمومي

على ) ل.ع(حيث أنه من الثابت بالنسبة للجراح املكلف بإجراء العملية للسيدة :"..تهحيثيا

خطأ طبيا الدوايل لربط الشريان الفخذي الذي يصب يف الطرف السفلي بدل الشرايني، ميثل 

كذلك يف قرار أخر صادر عن جملس ..". من شأنه إقامة مسؤولية املستشفى وواضحاخطيرا، 

حيث مت اعرتاف بأن املستشفى مسؤول مدنيا :"..جاء يف حيثياته 9/3/20043الدولة بتاريخ 

هلذا خطأ ضار وأن عملية اجلرب الطبية للرجل اليمىن تسببت يف )..م(عن برت رجل السيد 

  .." .األخيـر

 الطبي الفريق خطأ : المطلب الثالث

 من كثري يف للطبيب الفردي اجلهد على قائمةليست فقط  الطب مهنة ممارسة إن 

 الطيب، بالفريق يسمى ما وجود إىل حصل الذي الكبري والتطور التقدم استلزمحيث  احلاالت،

 4وخماطر تعقيدات من يواكبه وما اجلراحي الطيب التدخل جمال يف السيما

مدونة  من 73 املادة يف الطيب الفريق مسؤولية بشأن اجلزائري املشرع موقف يظهر     

 :يلي عما تنص اليت ،)الفرنسي املهنة آداب قانون من 64 املادة لتقاب اليت( أخالقيات الطب

                                                 
  .246.ص،  108.حلسن بن شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص -   1
ووزارة الصحة، ) ل.ع(ضد .، ،قضية القطاع الصحي لبولوغني  3/6/2003، مؤرخ يف 004166جملس الدولة ،الغرفة الثالثة ، قرار رقم  -  2

  .99.، العدد الرابع، ص2003جملة جملس الدولة 
، القرار غري )ن(ضد املستشفى اجلامعي ) .م.م(، قضية السيد 9/3/2004، مؤرخ يف  012183جملس الدولة ،الغرفة الثالثة ، قرار رقم  -   3

  .منشور
  .268، ص 2007، دار الفكر اجلامعي ، اسكندرية و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي لألطباءمنري رياض حنا، املسؤولية املدنية  - 4
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 منهم كال فإن معاجلته، أو بعينه مريض فحص على الزمالء من عدد يتعاون عندما "

 .الشخصية مسؤولياته يتحمل

 مراقبتهما حتت يعملون فإم ، اآلسنان جراح أو الطبيب خيتارهم الذين املساعدون أما

 ".مسؤوليتهما وحتت

 استقالل مببدأ يأخذ اجلزائري املشرع أن املادة هذه من األوىل الفقرة نص مننستنتج     

 الفريق من طبيب لكل والفين املهين االستقالل أساس على الطيب الفريق وسط يف املسؤوليات

 إشكال أي يثري ال فهذا .الطيب الفريق صور أهم يعد الذي اجلراحي الفريق ضمن سيما ال الطيب

 من التمكن عدم حالة يف مطروحا السؤال يبقى لكن .اخلطأ مرتكبو هم أومن من معرفة حالة يف

على العكس  ،وهي احلاالت الكثرية الوقوع يف إطار املرافق الصحية العموميةاخلطأ؟ مرتكب حتديد

من العيادات اخلاصة اليت حيكمها نظام العقد الطيب إذ ميكن هلذه األخرية حسب رأي بعض 

القانون  من 126 املادة يف عليها املنصوص التضامنية املسؤولية أحكام اللجوء إىل تطبيق  1الفقه

 :يلي عما تنص اليتاملدين اجلزائري 

 وتكون الضرر، بتعويض التزامهم يف متضامنني كانوا ضار فعل عن لوناملسؤ  تعدد إذا"

 ،."بالتعويض االلتزام يف ممنه كل نصيب القاضي عني إذا إال بالتساوي بينهم فيما املسؤولية

    .الفرنسي القضاء حذو حذا قد بذلك ويكون

، )الفرع األول(إن دراسة هذه النقطة القانونية تتطلب معرفة رأي الفقه خبصوص قواعدها 

، حىت نتمكن يف األخري من استخالص )الفرع الثاين(حتديد دور القاضي يف تـأطريها و تنظيمها 

  ).الفرع الثالث(رية و اثر التفرقة بينهما أحكامها املدنية و اإلدا

  .فكرة الفريق الجراحي في الفقه: الفرع األول

الفصل الصارم بني االختصاصات ومسؤوليات أعضاء  حتديد ترتكز هذه النظرية على 

ل يف نطاق اجتاه كل ممارس إىل االهتمام فقط باألعمال اليت تدخ: ومنها. الفريق الطيب

                                                 
  269اسعد عبيد اجلميلي، املرجع السابق، ص - 1
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وهو أمر من شانه أن يؤدي إىل متييع  حتديد مسؤوليته يف حدود تدخله واحلرص على, اختصاصه

  .مما سيؤدي إىل تعرض سالمة املريض للخطر 1املسؤولية يف إطار الفريق الطيب

ومن اجل التخفيف من هذه املساوئ، أخد الفقه بعني االعتبار فكرة الفريق اجلراحي 

وهو  أالفان اهلدف يبقى واحدا ،  اختلف وانه حىت لو تنوع العمل و  .بوصفها حقيقة واقعية

، وهو ما يتطلب من كل واحد من أعضاء  الفريق اجلراحي االتصاف 2النجاح النهائي للعملية

 ،لصادق بني املختلف أعضاء الفريقوالتعاون املستمر وا ،بروح التضامن احلقيقي حنو اهلدف واحد

  .3وجوب اهتمام كل منهم مبا يقوم به األخر

طار يف إ  Coordinateurسق  نامل ه دور و إىل اجلراح  ن هذه الفكرة يستندإن مضمو  

دوره يف ربط خمتلف األعمال مع دوره اخلاص حنو اهلدف املشرتك  يتمثلحبيث , الفريق الطيب املوحد

 .وهو جناح العملية

ي رغم ما يتمتع به الطبيب التخدير الذق اجلراح أن املراقبة العامة للعالج تقع على عاتو 

  .يرتب مسؤوليته الذييعمل إىل جواره من  التأهيل عايل ودوره املستقل 

إذا  و  تتجه حنو التنوع واالختالف  ث،ت يف اإلطار الفريق الطيب احلديأن االختصاصاغري 

يف حني , يتحمل مسؤوليته اجلراح وحده ,يقحادث نشا عن العمل اجلراحي مبفهومه الضكان كل 

ب وأوعية املريض  آو غياب املراقبة للحالة التنفسية أو قل ،عمل التخدير وادث الناشئة عن الاحل أن

فانه ال ميكن   خل يف نطاق مسؤولية طبيب التخديرتد, أو إخالل يف املراقبة إفاقته أثناء العملية

إنكار أيضا أن فكرة الفريق اجلراحي بكل ما متثله من وحدة الغرض ودور املنسق املنوط باجلراح 

يكون  ،إىل نشوء نطاق مشرتك لالختصاصات و  مسؤولية الطبيب التخدير  نشوء نطاق أدت إىل 

                                                 
  151ص حروزي عز الدين، املرجع السابق،  - 1
  287، املرجع السابق،  ص منري رياض حنا، املسؤولية املدنية لالطباء و اجلراحني يف ضوء القضاء و الفقه الفرنسي - 2
  164، ص 1995حسن حممد ربيع، املسؤولية اجلنائية يف مهنة التوليد، دار النهضة العربية القاهرة  - 3
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تقوم مسؤوليتهما معا يف  أنجيوز  هوبالنتيجة فان. فيه اجلراح طبيب التخدير مدعوان لالهتمام به

  .1حالة اإلخالل بأي التزام يتعلق ذا النطاق املشرتك

فيها اختصاصات كل من اجلراح وطبيب  اليت تتداخل ويبقى بعد ذلك حتديد احلاالت

ويؤدي بعد ذلك إىل اجلمع بني , التخدير إىل درجة جيب عليهما بالضرورة التصرف كفريق واحد 

 . Cumul des responsabilités  2املسؤوليات

، فان املسؤوليات تكون أكثر ارتباطا إىل  3املشرتكة اتو يف نطاق منطقة االختصاص

  . نة أحدمها دون األخر درجة يستحيل معها إدا

إن املسؤولية املزدوجة للجراح و طبيب التخدير ميكن أن تثور يف حالة املشاركة يف احتاد  

، حىت و لو تعلق األمر مبسائل تدخل أصال يف اختصاص طبيب التخدير كما  4بعض القرارات

  .هو احلال مثال بالنسبة الختيار طريقة التخدير ، أو توقيت أجراء العملية 

مسؤولية  تعداملسؤولية اجلزائية ه جيب األخذ بعني االعتبار أن حالة و مع ذلك ، فإن

ويرتتب على ذلك أن فكرة الفريق . يسأل فيها املرء عن فعله ال على فعل الغري  شخصية و فردية

و لية اجلماعية ، و أنه جيب البحث فيما إذا كان اجلراح أؤو احي ال تعين مطلقا نوعا من املساجلر 

طبيب التخدير قد أخال بالتزاماما املشرتكة ، أي إثبات ارتباكهما خلطأ شخصي لتأسيس 

  .مسئوليتهما

، فإن الرأي الذي مييل إىل القول مبسؤولية الفريق اجلراحي دون  5ويف جمال القانون اجلزائي

يف و  ل من أعضاء الفريق ارتكب خطأ شخصيا  أم هو رأي غري مقبو  االبحث فيما إذا كان عضو 

                                                 
، جملة احملكمة العليا عدد خاص ، املسؤولية الطبية اجلزائية يف ضوء القانون اإلنعاشو  التخديريب بودايل حممد، املسؤولية اجلزائية للجراح و طب - 1

  64، ص 2011و االجتهاد القضائي، 
  157حسن حممد ربيع، املرجع السابق، ص  - 2
  .213، ص2005القانونية  لإلصداراترمضان مجال كامل، مسؤولية األطباء و اجلراحني ، املركز القومي  - 3
، 2000 اإلسكندرية، منشأة املعارف  التأديبيةو الصيادلة و املستشفيات املدنية و اجلنائية و  األطباءابراهيم امحد حممد الرواشدي، مسؤولية  - 4
  .73ص

5 - M. AKIDA , La responsabilité pénale des médecins, L.G.D.J., 1994., p202. 
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نه يصعب التسليم بقيام مسؤولية اجلراح بوصفه رئيس الفريق اجلراحي عن انفس السياق ، ف

إثبات ارتكاب   و أنه جيب دائما األخطاء اليت تدخل يف اختصاص طبيب التخدير مبعناه الضيق 

يستحيل حتميل اجلراح أي خطأ كان يرتكبه طبيب التخدير  بالتايلو  . 1اجلراح خلطأ شخصي

  . ناء إجراء للعمل اجلراحيأث

غري أنه من أجل القيام اإلدانة  .ريد اخلطأ يف إطار الفريق الطيب تف أنه يصعب أحيانا غري 

ليست جائزة يف قانون  العقوبات اجلزائية جيب توافر خطأ شخصي ، الن املسؤولية بقوة القانون 

  .2كذلك املسؤولية عن عمل الغريو 

  .3الجراحي في القضاء فكرة الفريق: الفرع الثاني 

أخدت حمكمة النقض الفرنسية بفكرة الفريق اجلراحي صراحة ، مبوجب قرارين صادرين 

   .1972جوان  22عن الغرفة اجلنائية حملكمة الفرنسية بنفس التاريخ  أي يف 

  

 :فصيلة الدم قبل إجراء العملية   وعدم حتديد» Sarrazin , Albertine« :  قضية الكاتبة 

لعمليتني  1967جوان  11وقائع القضية  يف إجراء الكاتبة املذكورة بتاريخ  صتتلخو 

وتتعلق   )Salpingiteالتهاب قناة الرحم (تتعلق األوىل باستئصال للنفري األيسر , جراحتني

استوجب  بت بتعفن خطري يف الكلية اليمىن بعد ذلك أصي و. لثانية باستئصال للزائدة الدوديةا

وقد خلصت مجيع الفحوص اليت  يف عيادة خاصة 1967جويلية  3ريخ بتانقلها لالستشفاء 

 La (جويلية إلجراء العملية  10أجراها اجلراح إىل استئصال الكلية حدد اجلراح تاريخ 

néphrectomie(  دقيقة 30و 8واخطر طبيب التخدير بتاريخ العملية على الساعة.  

                                                 
 اإلسكندرية، املعارف، .منشأة وتأديبيا، وجنائيا مدنيا ومساعديهم التخدير وطبيب اجلراح الطبيب ليةمسؤو  ، مسري عبد السميع االودن -  1

  377، ص 2004
2 - Marion GUIGUE, La responsabilité pénale au sein de l’équipe de soins, Les grandes décisions 
du Droit médical, alpha France 2010, p384. 

  88املرجع السابق، ص ،واإلنعاش التخديراملسؤولية اجلزائية للجراح وطبيب    عن بودايل حممد، مأخوذ -   3
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ودون إجراء عملية , إىل االستئصال يف ظروف ال تدعو وأجريت عملية استئصال الكلية

وبعد حضور طبيب التخدير . ودون االختبارات املتعلقة مبدة جتلط الدم وسيولته  حتديد دم املريضة

وهي يف حالة ال وعي  حتت تأثري املعاجلة اإلعدادية اليت قام ا اجلراح ,متأخر قام بفحص املريضة

 بنفسه 

بعدها قامت . صحيحة بعد أن دامت ساعتني ومتت العملية اجلراحية يف ظروف فنية

وقد أعقب ذلك توقف جهازها . إحدى ممرضات بتغيري الوضعية املريضة حبضور طبيب التخدير 

رغم تدخل طبيب ختدير يف  ى إىل وفاا سريعا ويف وقت قصريالتنفسي تاله توقف للقلب أد

  .حماولة إلنعاشها 

عدم حتديد فصيلة الدم عدم القيام بنقل : نهاوقد نسب إىل الفريق اجلراحي عدة أخطاء م

  .وأخريا إمهال مراقبة املريضة أثناء تغيري وضعيتها, الدم أثناء إجراء العملية

. قتل بإمهالحركت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد اجلراح وطبيب التخدير بتهمة ال

  .لكل واحد منهمابشهرين موقوفة النفاد وغرامة  Montpellierدانتهما حمكمة أحيت 

احلكم مبدئيا فيما خيص  Montpellierوبعد الطعن باالستئناف الغي جملس قضاء 

وأيده فيما خيص إدانة طبيب . اجلراح حيث قضى برباءته على أساس عدم ارتكابه خلطأ مميز

  .التخدير

بعدها طعن زوج الضحية  بالنقض يف القرار السابق على أساس مبالغته يف تطبيق مبدأ و 

كما انتقد تربئة اجلراح على الرغم من ارتكابه   ،يب التخدير يف إطار الفريق الطيبستقالل طبا

  .أخطاء تستوجب إدانته

وقد أكدت  .لسابق فيما يتعلق برباءة اجلراح وانتهى الطعن بنقض الغرفة اجلنائية للقرار ا

لذي جيب أن يسود بني أوال فكرة الفريق اجلراحي والتضامن ا: حمكمة النقض على مسألتني مها 

 وبعدها بينت الدور العام الذي جيب أن يقوم به اجلراح يف إطار الفريق اجلراحي. )أوال( أعضائه

  .)ثانيا(
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 .حسب الحكم القضائي فكرة الفريق الجراحي: أوال

 : لية املزدوجة للجراح وطبيب التخدير بقوهلا ؤو بررت حمكمة النقض املس

فان غياب التحضري , ن من اجلراح وطبيب التخدير واإلنعاشيف الفريق اجلراحي املتكو « 

جلهاز اإلنعاش قبل إجراء عملية اجلراحية طويلة ومعقدة على مريض منهكة بفعل خضوعها لعدة 

و إن كان طبيب  عضوي الفريق حىت به كل من  دل امتناعا خاطئا يؤاخيشك, عمليات جراحية

مل  يقم بفحص املريضة  إال  أثناء إجراء الذي  سي،التخدير و اإلنعاش  وهو املسئول الرئي

  ».العملية

ناع خطئي مشرتك لعضوي الفريق ، و أضافت  تقول أنه يف هذه القضية فان هناك  امت

  .سويا يف ممارسة العملية اليت تقرر إجراءها واالذين تصرفو 

نطاق و يرتتب عن فكرة الفريق الطيب هذه و التضامن بني أعضائها، وجود منطقة أو 

ففي كل عملية و حسب احلاالت الشاذة ، فإن هناك   .لالختصاصات املشرتكة داخل الفريق

ميكن أن يقوم ا كل واحد من ممارسني، و هي من اختصاصات كل واحد منهما ، كما  أعماال

و إذا كان ذلك يتعلق بوجه خاص بعمل .هو احلال بالنسبة لنقل الدم و تغيري وضعية  املريض 

  .1لتخدير، فان اجلراح ال ميكنه أن يبدي عدم اهتمام اطبيب  ا

حسب  الدور العام الذي يجب على الجراح القيام به في إطار الفريق الجراحي - ثانيا

  .الحكم القضائي

- Montpelierو على عكس ما ذهب إليه جملس قضاء  –أو ضحت الغرفة اجلنائية 

ء و بعد العملية و ركزت على دوره كمنسق للعملية األخطاء اليت ميكن أن يرتكبها اجلراح قبل أثنا

  .يف جمموعها

اح إمهاله يف حتديد فصيلة الدم آخدت احملكمة النقض على اجلر  فقبل إجراء  العملية ،

  » ما دام أن اجلراح  مكلف بإدارة و مراقبة أعمال التحضري للعملية «

                                                 
  92نفس املرجع السابق، ص - 1
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ه منذ الوهلة األوىل إلجراء نسب إىل اجلراح خطأه يف عدم قيام :وأثناء إجراء العملية 

وعدم  اختاذه التدابري الالزمة ملواجهة اخنفاض  ،النزيف غري مستبعد آثارواجهة مل الدم بنقل ةالعملي

  .حجم الدم

م التخدير ومراقبة حالة فان هذه االحتياطات هي بعيدة عن املها«  ويف نظر الغرفة اجلنائية

وتقع عل الرئيس األول  همة طبيب التخديرلالنفصال عن م وبالتايل فهي قابلةالتنفس 

م لدى مريض وان اختيار واستعمال الوسائل اخلاصة بتعويض نقص حجم الد.    »....للفريق

  :سؤول األساسي عن العملية اجلراحيةبوصفه امل هزيل يتحملها اجلراح

  ألجلها  Montpelierفان هذه املسألة هي اليت مت نقض قرار جملس قضاء  ويف الواقع

نه كان على  أبته  اخلرباء  الذين اعتربوا ثف عن اخلطأ اجلراح  وهو خطأ أغض الطر  ثحي« 

اجلراح أن ينصح طبيب التخدير بتوقع حدوت إنعاش عن طريق الدم ويدعوه إىل قيام بذلك أثناء 

 .»العملية اجلراحية

تغيري وضعية العمليات حلظة فان الغرفة اجلنائية أعابت على اجلراح غيابه عن غرفة  ،وأخريا        

ويشكل هذا الغياب   ث القاتل بسبب اإلمهال يف تنفيذهخالهلا احلاد ثتجسم املريضة واليت حد

بسبب وقوع  ،املسامهة يف النقل جسم املريضة خطأ  من  جانب اجلراح والذي يقع عليه واجب 

  .احلادث األول أثناء إجراء العملية

اجلراح ملزم "قضاة أول درجة الذين أكدوا على أن  ة هناالغرفة اجلنائي أيدتوقد      

فروضة على كل من يعمل حتت بالعمل على احرتام قواعد احليطة والسالمة امل, بوصفه هذا

تفلت بسبب ختصصها من اختصاص , واملتعلقة بإعمال ال حتتاج إىل معارف تقنية . سلطته

  ."اجلراح

أحالت  القضية من   Montpelierقضاء  وبعد أن نقضت الغرفة اجلنائية قرار     

 24ي اصدر من جهته قرارا بتاريخ الذ Toulouseجديد أمام جملس أخر  هو جملس قضاء 

أيد فيه قضاة أول درجة باإلدانة املزدوجة للجراح وطبيب التخدير     وقد أكد  1973فريل أ
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مة للعملية للجراح القيادة العا وإسناد, الس على ضرورة وجود تعاون بني أعضاء الفريق اجلراحي 

كانت حالة القلب واألوعية للمرض يتحملها أساسا طبيب التخدير واإلنعاش فانه   اإذ«: بالقول 

بل مها يسامهان يف التحقيق غاية مشرتكة لكل , ال التخدير  وال اإلنعاش  ميثالن يف ذاما هدفا

 .راحي وشفاء املريضمل اجلأي يف التنفيذ السليم للع, من طبيب التخدير واجلراح

و السري العام للعملية ختص اجلراح، الذي ينظم مدا، و كذا وقع صدمتها على املريض، 

عاون صادق، حيث يتخذ تو أنه جيب  أن يوجد بينهما . احيبالتناسب مع مقتضيات العمل اجلر 

  .ا لتعليمات اجلراح القرارات األساسية، اليت جيب أن يتكيف معها طبيب التخدير بشكل دائم ،وفق

أن اجلراح ارتكب أخطاء مشرتكة مع أخصائي   « : و أخريا خلص الس إىل القول 

  .».التخدير، و هو ما أسهم  يف أحداث وفاة  املريضة

  

  

  .فكرة الفريق الطبي بين األحكام المدنية و األحكام اإلدارية: الفرع الثالث

 عن يالرئيس الطبيب يتحملها اليت املسؤولية طبيعة تحديدل الفقه انقسم ،يف إطار األحكام املدنية 

 .اجتاهني إىل الفريق خطأ

  املتبوع مسؤولية أساسها تقصريية الطبيب مسؤولية أن اعتبار إىل1 الفقه هذا من اجتاه فذهب    

 والفريق متبوعا الطبيب يكون إذ املدين، القانون يف املوجودة النصوص وحتكمها تابعه، أعمال عن

 خطأ حصل فإذا .الطيب التدخل أثناء الطيب الفريق على والتوجيه الرقابة سلطة حيقق ما وهو تابعا،

 اإلشراف أو رقابته يف أو الطيب الفريق اختيار يف قصر انه يف يتمثل وجانبه، يف مفرتض فهو قاهر

 الضرر أن يثبت كأن ،األجنيب السبب بإثبات إال نفسه عن املسؤولية دفع ميكن ال وبالتايل عليه،

 .قاهرة قوة إىل أو الغري خطأ أو املريض خطأ إىل يعود

                                                 
  .55، ص 1984عبد الرشيد مامون، املسؤولية العقدية عن فعل الغري، دار النهضة العربية القاهرة  - 1
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 هي شكله الذي الطيب الفريق أخطاء عن الطبيب مسؤولية أن" من الفقه خراآل االجتاه يرىو     

 اخلربة، أو الثقة العتبارات معه تعاقد املريض أن إىل راجع وهذا الغري، فعل عن عقدية مسؤولية

 حنو به التزم الذي الطيب بالعمل يقوم أن الطبيب على يوجب الذي األمر وهو د،التعاق إىل دفعته

 يعترب التزامه لتنفيذ الطيب بالفريق الطبيب استعانة فإن وبالتايل ،وعناية وتبصر بيقظة مريضه

 األطباء وأخطاء الشخصية، أخطائه عن فيسأل املريض، حنو االلتزام هذا لتنفيذ منهم مساعدة

  .1خاصة موافقة دون به استعان الذي الغري عن عقديا مسؤوال عتبارهبا اآلخرين

يف إطار اإلجابة على التساؤل املتعلق مبدى و يف حني انه يف إطار األحكام اإلدارية 

على مستوى املؤسسة الصحية  مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعديه من أطباء ختدير وممرضني

ا الستقالل كل منهما عن اآلخر، ب التخدير، نظر العمومية، فاجلراح ال يسأل عن خطأ طبي

، وهذا ما يؤكد 2خضوع طبيب التخدير لسلطة و إدارة املرفق الصحي العمومي اليت قامت بتعيينهو 

  .وكل طبيب يعمل على مستواها ،قيام عالقة الئحية مباشرة بني املؤسسة الصحية العمومية

يد بصفة ائية موقفه من هذه النقطة غري أنه بالنسبة للقضاء اجلزائري فلم ميكن حتد

القانونية، على اعتبار أنه رغم تبين النظام القضائي اجلزائري لنظام ازدواجية القضاء، غري أنه ال 

يزال يستند إىل أحكام القانون املدين يف تسبيب قرارته، إذ اعترب طبيبني متهمني ضمن فريق 

من قانون  289اخلطأ وفقا لنص املادة جراحي على مستوى مستشفى عمومي جبرمية اجلروح 

  .3العقوبات، اعتربمها مسؤولني بالتضامن فيما بينهما يف ما خيص الدعوى املدنية

  

  

  

                                                 
  .342، ص2007اء الطبيب و مساعديه ، دار النهضة العربية ،القاهرة امحد حممود سعد، مسؤولية املستشفى اخلاص عن أخط - 1
  . 239.، ص  املرجع السابقشريف الطباخ ،  -   2
، قضية مستشفى اجلامعي لوهران، ضد  20/10/1998، قرار مؤرخ يف 157555احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات ، ملف رقم  -  3

  .146.، ص 1998لثاين ، ب م ، الة القضائية ، العدد ا
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  .ات طبيب المرفق اإلستشفائي العموميمسؤولي أنواع: الفصل الثاني       

إن الدراسة يف الفصل األول من هذا الباب مسحت لنا بالتعرف على معامل النشاط الطيب 

ستشفائي العمومي يف سبيل عالج مرضاه و كذا التعرف على إمكانية الذي يتواله طبيب املرفق اإل

أخطاء و ذلك من دون اإلشارة املباشرة إىل مدى قيام مسؤولية هذا  أن ينطوي هذا العمل على

  .الطبيب عن أعماله املضرة خاصة منها الشخصية 

ويف بداية القرن التاسع العشر ظهر تيار قوي يف فرنسا يدافع عن عدم  ففي هذا اإلطار

أن "ء على مقولة و قد أسس هذا التيار دفاعه عن األطبا. مسؤولية األطباء عن نشاطام الطبية

  ".األطباء ينبغي أن يكونوا بمنأى عن القانون وذلك حماية لمصلحة التطور العلمي

املسلط عليهم جيعلهم مبرور الزمن عاجزين عن املبادرة فخضوع األطباء لسيف املسؤولية 

وكان . وعن تطوير أساليب العالج و البحث العلمي ، و هذا ليس يف مصلحة املرضى أنفسهم 

ملتحمسني للدفاع عن هذه الفكرة األكادميية الطبية الفرنسية ، حيث أعلنت هذه األكادمية من ا

خبصوص املسؤولية الطبية أن األطباء يتلقون عن مريضهم  1829سبتمرب  29يف تقرير هلا يف 

تفويضا غري حمدود يف املساس بأجسادهم و يف صحتهم عموما ، و أن  الفن الطيب ال ميكن أن 

و إن الطبيب كالقاضي ال يسال عن . عا أو مثمرا للمرضى إال بناء على هذا األساس يكون ناج

األخطاء اليت يقرتفها وهو يزاول نشاطه الطيب عن حسن نية ، وهكذا فان مسؤولية الطبيب ال 

  .تنهض إال يف حالة اقرتافه للغش و التدليس و خيانة األمانة و هي واجبات مهنته

التيار يف عدم مسؤولية األطباء عن ممارسة نشاطهم الطيب على  وكذلك اعتمد أنصار هذا

يوجد أي نص قانوين يقرر  أساس وجود فراغ  تشريعي خبصوص هذه النقطة القانونية ،ألنه ال

  .ذلك أن القانون الفرنسي مل ينظر يوم وضعه نظرة إىل األطباء. املسؤولية الطبية 

ائية للنصوص اخلاصة جبرائم القتل واجلرح لذلك خيضع الطبيب يف نطاق املسؤولية اجلن

ويف نطاق املسؤولية املدنية خيضع الطبيب للقواعد العامة يف املسؤولية . بأنواعه العمدي و اخلطأ
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التقصريية وألحكام املسؤولية العقدية ، حيث يكون املساس جبسم املريض نتيجة إخالله أو تأخريه 

  .يف أداء واجباته جتاه املرضى

نطاق الذي تندرج فيه املسؤولية الطبية بوجه عام سواء كانت ناجتة عن خطأ يتسع الو 

ة ناجتة عن أي عمل مهما كان مصدره يالطبيب، و هذا يف غالب األحيان ، أو كانت مسؤول

و الذي من شأنه أن حيتوي  ،أحلق ضررا باملريض ، فهو يشمل كل نشاط أثناء ممارسة املهنة الطبية

نظام و آداب هذه املهنة ، فإن شكل فعل الطبيب أو أي موظف أو يف ذاته على إخالل ب

أما إذا مل  ).املبحث األول( مساعد طيب آخر خطأ معاقب عليه جنائيا ، قامت مسؤوليته اجلزائية 

، و نظرا  )املبحث الثاين( ديبيايصل الفعل يف جسامته حد اجلرمية فيكفي متابعة املسؤول تأ

ذه احلالة هو املسؤول عن أفعال ملرفق الصحي ، فإن املستشفى يف هعالقته بالوضعية الطبيب و 

  .أخطاء األطباء فيهو 
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  .ستشفائي العموميإلالمرفق ا طبيبولية الجزائية لالمسؤ :المبحث األول

تعد املسؤولية اجلزائية إحدى صور املسؤولية القانونية اليت يتعرض هلا الطبيب أثناء القيام 

 .لطبية املوكلة له داخل املستشفى ، و ذلك يف حدود مهامه و اختصاصاته ابنشاطه الطيب

ما حدث و أن وصل  فالطبيب حبكم مهنته هذه يرتكب أخطاء كغريه من البشر ، و لكن إذا

هذه و  .جزائي قد يعرضه ملتابعة جزائية خطأ احلالة شكل يف هذه ،ه هذا حد اجلسامةؤ خط

ن ذلك  عند إحلاق الضرر باملريض و يكون حدوثه هذا ناجتا عاملسؤولية ال تربر و ال تؤسس إال

إذا   تعترب جرائم الطبيب  ، حيث ميارس الطبيب كما هو معلوم أفعاال اخلطأ اجلزائي الذي ارتكبه

و يصيبه جبروح نتيجة  افهو يتعرض جلسم املريض و يسبب له آالم .مارسها أو أتاها شخص غريه

 ،يها له ، و اليت تصل إىل حد استئصال بعض األعضاء من جسمهللعمليات اجلراحية اليت جير 

  .إضافة إىل أنه على اتصال باملواد املخدرة اليت يصفها للمريض لضرورات العالج

الطبيب املرتكب خلطأ جزائي يكون حتت طائلة العقاب اجلزائي الذي حدد ماهية األفعال غري أن 

حمل الطبيب يتفانه لكي  ،عليهو . القانون عقابارمية و رتب عليها و التصرفات اليت تعترب ج

ارتكب أفعاال يعتربها القانون جرمية أو االمتناع عن القيام  قد البد أن يكون ،املسؤولية اجلزائية

  .بأعمال أوجب القانون القيام ا ،و رتب عن تركها املساءلة اجلزائية 

القانون و ختضع ملبدأ الشرعية اليت  و مهما يكن من أمر ، فإن املسؤولية اجلزائية حمددة بنص

  ."نو ال جريمة و ال عقوبة أو تدبير أمن بغير قان" :شرع اجلزائري يف قانون العقوباتجيسدها امل

و عليه فانه من خالل هذا املبحث سوف ندرس عالقة العمل الطيب والذي يتواله طبيب 

،  وهذا ما يسمح لنا )ولاملطلب األ(املرفق الصحي العمومي باحلق يف السالمة اجلسدية 

، )املطلب الثاين(باستخالص أنواع األخطاء الطبية اليت تكون يف العادة مرتبطة باألخطاء اجلزائية 

لنحلل يف األخري األساس القانوين و التشريعي ملسؤولية الطبيب عن األخطاء غري العمدية 

 ).املطلب الثالث(واألفعال املكيفة كجرائم 
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  .الطبي بالحق في السالمة الجسدية قة العملعال: المطلب األول

 .جزائية أثناء ممارستهم لعملهم إن األطباء على اختالف ختصصام قد يرتكبون أخطاء

بل حدده املشرع بدقة  1فإن األول ال جيوز افرتاضه عادي،خيتلف عن الاجلزائي مبا أن اخلطأ و 

هذا و إذا كان املساس . ديا أو غري عمديتطبيقا ملبدأ الشرعية يف اجلزاء و هو إما أن يكون عم

جبسم اإلنسان قد يدخل ضمن جرائم االعتداء على األشخاص ، إال انه خولت التشريعات 

من طرف أشخاص معينني دون سواهم وهم  – إن صح التعبري-إمكانية ارتكاب هذا االعتداء 

  ).الفرع الثاين(ذلك ، مع األخذ بعني االعتبار حالة الضرورة يف )الفرع األول(األطباء 

  .  بالسالمة الجسدية لإلنسانلطبيب مساس ا جواز :الفرع األول

و ملا كان  .تتطلب ممارسة األعمال الطبية و اجلراحة املساس بسالمة جسم اإلنسان

و رغم هذا ال يعاقب  .فإن األعمال الطبية تتطابق مع ذلك ،2املشرع جيرم املساس باجلسم

زاول مهنته إىل التعرض جلسام املرضى باإليذاء ، و ال يعتد حبسن نيته الطبيب إذا اضطر و هو ي

ألنه يعلم أن فعله من شأنه املساس جبسم املريض و ال يستند على رضا  ،اجلنائي وانتفاء القصد 

فال يقبل  .م اإلعتداء على اجلسم أو احلياةاملريض ألن القانون ال يعتد برضاء اين عليه يف جرائ

و لكن السند يف كل ذلك  ،قتيلأن يدفع بأنه إرتكب الفعل تلبية لطلب املصاب أو ال من اجلاين

املريض فهي ليست من قبيل اإلعتداء على  إباحة األعمال الطبية اليت يباشرها على جسمهو 

  . 3اجلسم األمر الذي جعل اإلجتهاد القضائي يعتربها مربرة بسبب حالة الضرورة

  

  

                                                 
1
 - Murielle BENEJAT, La responsabilité pénale du médecin, Revue générale de Droit médical 

n°44 septembre  2012, p107. 
2
الرتبوية  لألشغال، الديوان اإلسالميةيف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري و املقارن و الشريعة  مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق - 

  .175، ص2003
3
 - Frederic ARCHER, Droit pénal médical, Revue générale de Droit médical n°42 mars 2012, 

p247. 
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  :رورة حالة الض :الفرع الثاني

يعترب الفقه و القضاء حالة الضرورة سببا من أسباب اإلباحة أو مانعا من موانع 

  . 1املسؤولية

إال عند وجود شخص أمام خطر حالة الضرورة ال ميكن األخذ ا كفعل مربر على أن 

 ،هو جمرب على إرتكاب جرمية مضحيا مببدأ من أجل احلفاظ على آخر له أمهية أكثرو  ،حال

و يشرتط لقيام هذه احلالة أن يكون اخلطر  .يكون هو من تسبب يف حالة الضرورةشرط أن ب

أنه ال عقوبة على  اعتربتاليت  2من قانون العقوبات 308جسميا كما هو احلال يف املادة 

ء اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم من اخلطر مىت أجراه طبيب أو جراح يف غري خفا

 ،من نفس القانون 304فرغم أن الفعل يشكل جرمية وفقا للمادة  .لطة اإلداريةو بعد إبالغه الس

  .إال أن املشرع أباحه عندما تكون حياة األم يف خطر و فضل مصلحتها على مصلحة اجلنني 

سكت  املشرع اجلزائري عن النص على حالة الضرورة كقاعدة  ،خالف هذه احلالةعلى 

كسبب من أسباب اإلباحة أو   7-122وبات الفرنسي يف مادته عامة بينما نص عليها قانون العق

أن الفعل يقدر بغرض الفاعل منه و هل كان هذا الغرض أوىل  خالصة القولو  .انتقاء املسؤولية

  .من الفعل أو مبعىن آخر هل أن املصلحة اليت أراد محايتها تربر ما قام به ؟ 

  .باألخطاء الجزائيةالمرتبطة عموما األخطاء الطبية : المطلب الثاني

تفرض  هذه اإللتزامات على الشخص حىت ال يضر بغريه ، ويفرض القانون إلتزامات 

فال جيوز له أن  ،أن حيتاط يف تصرفاته و لو حبسن نية من املساس جبسم اإلنسان أو روحه عليه

 يكن أو عدم اإلحتياط مث يدفع عند وقوع الضرر بأنه مل ،أو إمهال ،يتصرف كيفما شاء رعونة

   .3يقصد ذلك

                                                 
1
، 2011لية اجلزائية للطبيبة، اجلزائري،  جملة احملكمة العليا، عدد خاص املسؤو  سيدهم خمتار، املسؤولية اجلزائية للطبيب يف ظل التشريع - 

  .21ص
2
 .1966لسنة  47ج العدد .ج.ر.، املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم،  ج8/7/1966، املؤرخ يف 156-66األمر رقم  - 

3
  47سيدهم خمتار، الرجع السابق، ص - 
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خمالفات قانون حركة و  ،هي جمال الطب طاءاألخر ااالت اليت تقع فيها هذه إن أكث

طأ الطيب يف التشخيص أو يف قد يقع اخلف. و ما يعنينا يف هذه الدراسة هو احلالة األوىل  .املرور

  . 1وصف العالج أو تنفيذه

الطبيب أو جراح أسنان مسؤول على أن  ،مدونة أخالقيات الطبمن  13تنص املادة و 

على أنه جيب على الطبيب أو  ،من نفس املرسوم 17ه كما تنص املادة بعن كل عمل مهين يقوم 

  . جراح األسنان أن ميتنع عن تعريض املريض خلطر ال مربر له خالل فحوصه الطبية أو العالجية 

ظة و التبصر و احلذر يتمثل خطأ الطبيب يف اإلخالل بالتزام قانوين ببذل عناية اليقو 

و نتج عنه ضرر وجبت مساءلته جزئيا سواء يف  ،فإذا إحنرف عن هذا السلوك .حىت ال يضر الغري

  . 2إطار تنفيذ إلتزماته العقدية أو القانونية وسواء وافق املريض مسبقا على العمل الطيب أو مل يوافق

س سلوك معني يقيس الفعل على أسا 3إن معيار خطأ الطبيب هو معيار موضوعي

أي أن القاضي يقيس سلوكه بسلوك  .خيتلف من حالة إىل أخرى و هو سلوك الشخص العادي

  .الطبيب يف نفس املستوى التأهيلي و نفس الظروف 

إن أنواع األخطاء الطبية اليت قد تشكل جرائم هي كثرية الوقوع يف مراحل حمددة من 

ر عندما يتعلق األمر بوجود عمل جراحي العمل الطيب من ذلك يف مرحلة التشخيص و التخدي

، كما أن نوع األخطاء األكثر شيوعا )الفرع الثاين(وكذا قد ترتبط بأخطاء علمية ). الفرع األول(

  ).الفرع الثالث( وهي عند مباشرة العمل اجلراحي

  

  

  

  

                                                 
1
 - Stephane ELSHOUD, op.cit, p94  

2
 - Frederic ARCHER, op.cit, p 248. 

3
 - Charlotte CLAVERIE ROUSSET, La responsabilité pénale du médecin en cas d’accident 

médical, Revue générale de Droit médicale n° 44,  septembre 2012, p116. 
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  :و في التخدير الخطأ في التشخيص: الفرع األول

م قد حتدث يف مرحلة التشخيص و مرحلة إن ارتكاب األخطاء املكونة لفعل اجلرائ

  :التخدير ، و ميكن حتليلها بالشكل التايل

  .الخطأ في التشخيص :أوال

  .و هي أدق و أهم من املراحل األخرى  ،التشخيص مرحلة تسبق مراحل العالج

معرفة ماهية املرض ودرجة خطورته و تطوره وبناء على ذلك تتكون  بففيها حياول الطبي

يقرر على ضوئها ما جيب القيام به وهذا ال يتوفر لديه إال بعد القيام بإجراءات من  لديه معطيات

. ذوي االختصاص  آلخريناالستعانة باألطباء اشأا إبعاد اخلطأ كالتحاليل و تصوير األشعة و 

كان مسؤوال عما حيدث   ،نه تسرع يف وصف املرض و فحص املريض بصورة سطحيةأفإذا ثبت 

ب و خيمة و ال يعفى من املسؤولية إال إذا كانت األعراض متداخلة و معقدة عن ذلك من عواق

  .حبيث خيطئ يف حتديد أسباا أي طبيب من نفس املستوى 

  .الخطأ في التخدير: ثانيا

ال بد من استعمال التحذير كوسيلة للتقليل من آالم  ،حىت يكون العالج جراحيا

طورة مما يوجب معه عناية فائقة من حيث قدرة املريض عملية ال ختلو من اخل التخديرو  .املريض

و قد أصبح هذا الفرع من الطب ختصصا قائما بذاته و على الطبيب القائم به أن  .على حتملها

و بعد  أثناءإن وقع تقصري من طرفه  1يراعي أصول الفن يف ذلك حتت طائلة مساءلته جزائيا

يضة مث إنصرف و تركها حتت رعاية شخص آخر ليس أن طبيبا خدر املر :ومن أمثلة ذلك  .العملية

ت بسبب هذا و متت إدانته مع أهال لذلك ، وبعد عودته وجد أنبوب األكسجني ملتويا فمات

اجلراح و يف نفس السياق أدين طبيب خمدر لعدم إخضاع املريضة إىل التنفس اإلصطناعي  تربئة

واء املساعد على إزالة التخدير مما أدى إىل رغم شعورها باإلختناق بعد العملية و مل حيقنها بالد

   .وفاا 

                                                 
1
 - Frederic ARCHER, Droit penal medical, op.cit,  p248. 
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  .في العالجالخطأ العلمي : الفرع الثاني 

ومينع عليه تطبيق نظرية كتجربة  ،ال جيوز للطبيب أن يطبق إال األصول العلمية الثابتة

ع األمر الذي يشكل مغامرة يف تطبيقها قد يدف ،على جسم املريض ال زالت اآلراء خمتلفة حوهلا

املرض مثنها كما يتعني عليه عدم تطبيق وسائل مهجورة جتاوزها الزمن و أصبحت غري معرتف ا 

  .1علميا

فالطبيب يف هذه املرحلة غري جمرب . تأيت مرحلة العالج و كيفيته  ،بعد التشخيصو 

فيبعد  ،ولكنه ملزم ببذل عناية الطبيب اليقظ الذي حيرص على مصلحة املريض ،بتحقيق نتيجة

فيختار ما يراه . ه ما يضره قدر اإلمكان وفقا لألصول العلمية الثابثة وما توصل إليه العلم عن

خطأ يف تقدير جرعته و ترتبت عن ذلك أضرار  أا وصف دواء غري مناسب للمريض أو مناسبا فإذ

و مينع عليه العالج  ،و له أن يوازن بني أخطار العالج و أخطار املرض. كان مسؤوال عنها 

التجارب العلمية فال جتوز املغامرة يف جسم املريض وقد منع هذا قدميا على أجسام احملكوم  بقصد

عليهم باإلعدام ألن كرامة اإلنسان متنع ذلك كما أن رضا املريض غري مربر إلجرائها بإعتبار أن 

  . ذلك ميس بالنظام العام 

ل العالج اجلديد من مدونة األخالقيات الطبية إستعما 18هذا و قد منعت املادة 

مكرر من  193للمريض إال بعد دراسات بيولوجية مالئمة حتت رقابة صارمة كما تنص املادة 

قانون الصحة على أن ختضع املواد الصيدالنية و املستلزمات الطبية املستعملة يف الطب البشري 

دير أو صنع هلا خالفا اد أو تصري كل إستو  ،إىل مراقبة النوعية و املطابقة وفقا للتشريع املعمول به

 ).وترقيتها الصحة محاية من قانون 3مكرر  2مكرر  265املادتني (هلذه  يعاقب عليه القانون 

 

 

  

                                                 
1
 - Stephane ELSHOUD, op.cit , p130 



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

110 

 

   .الخطأ الجراحي: الفرع الثالث

و هي تتطلب حذرا و حيطة  ،على جانب كبري من األمهية و اخلطورةتنطوي اجلراحة إن 

عن نسيان أشياء يف بطن املريض كما  1سأل اجلراحوي ،تتجاوز غريها ألا غري مضمونة النتائج

يسأل عن تأخري يف إجراء العملية  و عن عدم املتابعة بعد ذلك و هو مسؤول عن املستخدمني 

معه و الذين يعملون حتت إشرافه فهو مقيد بالتزام عام حول اليقظة و اإلنتباه و مسؤول أيضا عن 

  .جمة جراحتها املساس بأعضاء أخرى غري تلك اليت كانت مرب 

غري أن مسؤولية الطبيب يف هذه احلالة قد ال تثار حينما يتعلق األمر بتحديد معامل 

  :التزامه ببذل العناية وذلك يف حالتني

إجراء طبيا معينا مل يتحقق اهلدف املرجو  أنهو و  ،2فشل طيبقد يكون يف شكل ف -

لفشل الطيب يف حد فا .مل تتحسن حالة املريض بل تكون قد زادت خطورة إذامنه 

ذات ال يشكل خطأ ألن الطبيب ملزم ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة ما مل يكن 

  .هناك تقصري من طرفه أدى إىل هذا الفشل 

هو خطر حمتمل وقوعه من وجهة النظر و  ،كما أنه قد يكون يف شكل خطر طيب -

أي الطبية وحادث غري مرغوب فيه و معروف إحصائيا ومن شانه أن يشكل ضررا 

 احلقيقة طيب جراحي يفكل عمل ف .أن نسبة اخلطر مبنية على إحصائيات مسبقة 

خصوصا -  أن يقبل أو ال يقبل ذلك اخلطر له املريض أنخطورة و  ينطوي على

ولو أن  - مثل اجلراحة حول الدماغ حينما يتعلق األمر بالعمليات اجلراحية الدقيقة

 . جتنبهال يعفى الطبيب من اخذ احليطة يفاخلطر هذا 

 

  

                                                 
1
 - Frederic ARCHER, op.cit, p 249. 

2
  25سيدهم خمتار، املرجع السابق، ص - 
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  الجرائم العمديةية الطبيب الجزائية عن األخطاء و األساس القانوني لمسؤول: المطلب الثالث

إن هذه الدراسة تسمح لنا مبعرفة كيف قام املشرع بتأطري األخطاء اليت يرتكبها األطباء 

إن  واليت تشكل جرائم يف حق املرضى املتضررين منها، وذلك من خالل نصوص ردعية، ومع ذلك 

، أو تكون عبارة عن جرائم عمدية قصد )الفرع األول(هذه األعمال قد تقع خطأ أي بدون قصد 

  ).الفرع الثاين(الطبيب ارتكاا 

  .غير المقصودة عن األخطاء الطبيةمسؤولية الطبيب الجزائية : الفرع األول

تسبب  كل من قتل خطا أو": على أنهمن قانون العقوبات اجلزائري  288املادة نصت 

عدم مراعاته األنظمة يعاقب باحلبس  أوعدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إمهاله  أويف ذلك برعونة 

 289املادة  ونصت". دج 20.000إىل  1000من ستة أشهر إىل ثالث سنوات و بغرامة من 

  : على أنه من نفس القانون

أدى إىل العجز  عن عدم  اإلحتياط إصابة أو جرح أو مرض أوإذا نتج عن الرعونة "

الكلي عن العمل ملدة جتاوز ثالثة أشهر  فيعاقب اجلاين باحلبس من شهرين إىل سنتني و بغرامة 

من  نفس  442/2و تطبق املادة  دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 15000إىل  500من 

  . "كانت مدة العجز تقل عن ثالثة أشهر  إذاالقانون 

من قانون محاية الصحة و ترقيتها إىل  239ة كما أن املشرع قد نص من خالل املاد

هذه املواد اجلزائية حيث أشار فيها إىل متابعة أي طبيب أو جراح أسنان أو صيديل عن كل 

تقصري أو خطأ مهين يرتكبه ويلحق ضررا بالسالمة اجلسدية لألشخاص أو يعرضها للخطر أو 

  .يتسبب يف الوفاة

رم بعض األفعال املضرة بالسالمة جع هذه النصوص ، يتبني أن املشر  من خاللو 

و لو مل تكن لدى الفاعل نية إحداث النتيجة لكن بسبب عدم  1اجلسدية لإلنسان أو بروحه

                                                 
1
، 2011اجلزائية للطبيب يف ظل التشريع اجلزائري،  جملة احملكمة العليا، عدد خاص املسؤولية اجلزائية للطبيبة، حيي عبد القادر، املسؤولية  - 

  .48ص
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و أن هذه القاعدة و إن كانت  .تبصره و عدم إحتياطه و عدم إنتباهه حدث ما مل يكن متوقعا

ذلك حيتاج إىل تفصيل ألن هناك لكن  .1عامة فإا تطبق أيضا على األطباء يف ممارستهم ملهنتهم

   :لكي تعترب جمرمة جيب أن يتوفر عنصر واحد على األقل من العناصر التالية و  .أفعاال مربرة

  :و تتمثل هذه الصور فيمايلي: صور األخطاء الطبية غير المقصودة: أوال 

   :اإلهمال -أ

يه القيام به ملنع اإلمهال هو موقف سليب من اجلاين الذي مل يقم بواجب كان بتعني عل

، أو ما يعرف كذلك بالتفريط يف ترك أمر واجب أو االمتناع عن فعل كان من الواجب أن اخلطر 

  .  2وكثريا ما يتداخل هذا العنصر مع عدم اإلحتياطيتم فعال ،

عد العملية يف جسم املريض أثناء اجلراحة أو عدم متابعة ب ةو من ذلك ترك ضماد

  إخل... يض و إبعاد اخلطر عنه التأخري يف إسعاف املر و 

تتمثل وقائعها يف أن سيدة أدخلت إىل  3ويف قضية عرضت أمام القضاء اجلزائري

عن طرق احلقنة، " البنيسيلني"املستشفة من أجل إجراء فحص طيب ، فقام الطبيب بتجريعها دواء 

وتوصلت اخلربة اليت  .مما أدى إىل وفاته دون أن يأخذ بعني االعتبار املرض الذي كانت تعاين منه

،  أمر ا قضاة الدرجة األوىل إىل أن جتريع ذلك الدواء مل يكن الئق يف مثل هذه احلالة املرضية

وبالتايل يكون الطبيب يف هذه احلالة قد ارتكب جرمية القتل اخلطأ بسبب اإلمهال الفعل املعاقب 

نقض أكدت احملكمة العليا و بعد الطعن بال. من قانون العقوبات 288عليه مبوجب املادة 

توجد عالقة سببية بني فعل املتهم ووفاة الضحية ، اعتمادا على تصرحيات املتهم على أساس .."

و قد كان ذلك دون األخذ بعني االعتبار املرض الذي  ...أنه اعرتف بقيامه بتجريع الدواء للسيدة 

                                                 
1
 - Charlotte CLAVERIE ROUSSET, op.cit, p 123. 

2
  .26سيدهم خمتار، املرجع السابق، ص - 

3
، منشور يف الة )ب(ضد ) ك(، قضية السيدة  30/05/1995مؤرخ يف  118720احملكمة العليا، غرفة اجلنح و املخالغات، قرار رقم  - 

  .179ص  ،1992لسنة  02القضائية العدد 
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هذا ما أدى ..". يف أداءه ملهامهو هذا ما يعترب إمهاال .. كانت تعاين منه وهو دواء غري الئق

  .دج غرامة نافذة2000أشهر غري نافذة ، و 6بإدانة الطبيب بعقوبة 

ذلك أن مثال  1من جهة أخرى فإن اإلمهال قد يكون من طرف املساعدين الطبيني 

ممرضة مل تقم بربط اجلبل السري جيدا ملولود مما نتج عنه نزيف أدى إىل وفاته و قد حاولت الدفع 

  .هذا الدفع  رفض القضاءاألم مل ترجع املولود إىل املستشفى بعد خروجه لكن  بأن

  :الرعونة  -ب

و يقصد ا سوء التقدير و نقص املهارة و املعرفة و اجلهل باملبادئ اليت يتعني العلم 

حاالت الرعونة تقع عادة يف و . 2أدبيا أوللقيام بالعمل سواء كان هذا العمل الذي قام ا ماديا 

اجلراحة و التوليد و هي تعين قيام الطبيب أو القابلة بأفعال تتسم باخلشونة يف التعامل مع جسم 

إمراة عرضت نفسها  كحالةفهناك إعاقات تلحق املولود   .أو املريضة خاصة عملية التوليد املريض

خ الوالدة مل وضعية اجلنني غري عادية و بتاري نعلى طبيب قصد توليدها قبل التاريخ احملدد فتبني أ

يأمر بتحويلها على املستشفى بل قام بنفسه بتوليدها و طلب من أمها مساعدته يف جذب الوليد 

من رجليه لكن رأسه إنفصل عن جسده و بقي بالداخل و بعد أن مت نقل األم إىل املستشفى 

  :تالية احملكمة الطبيب مستخلصة األخطاء التوفيت قبل وصوهلا وبناء على هذه الوقائع أدانت 

  .حالة املتوفاة قبل الوالدة بعدة أيام  خبصوص األمرد احليطة ملنع اخلطر يف بادئ عدم إحتا -

احلالة صعبة و مل يطلب مساعدة طبيب آخر يف الوقت  نعندما باشر الوالدة فعال و جد أ -

  .املناسب قبل أن يستفحل األمر إىل أن حصل نزيف شديد وأغمي على األم

ذلك مل يكن له جدوى  أن مدة من الزمن و استعمال العنف يف اجلذب رغم أن جذب اجلنني -

  .خطرا على األم و على وليدها معابالنظر إىل حجم رأس الوليد و كل دقيقة متر تشكل 

                                                 
1
 - Charlotte CLAVERIE ROUSSET, op.cit, p 123. 

2
  49حيي عبد القادر ، املرجع السابق، ص - 
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اليت جذبت الوليد لكن ذلك ال حاول الطبيب إلقاء املسؤولية على أم املتوفاة بأا هي 

كان عليه طلب مساعدة أخصائي أو إرسال املريضة إىل   ه ألنه هو من طلب منها ذلك وؤ يرب 

   .املستشفى قبل استفحال وضعيتها

  :  وقلة االحتراز عدم االحتياط -ج

لكن الطبيب مل يعمل على جتنبه إما جهال  ،هو عدم االنتباه خلطر كان متوقعا و معروفا

   .أو نسيانا فأحدث بذلك ضررا للمريض

رك جيدا خلطورة النتيجة اليت يؤدي إليها الفعل و مع ذلك و يف هذا االطار إن اجلاين مد

  1زمة لتفادي و قوع اجلرميةالال يتخذ االحتياطات ال

إن حاالت عدم اإلحتياط كثرية ال ميكن حصرها و منها على سبيل املثال ملف قضائي 

فأصيبت متت فيه متابعة طبيب كان يتابع إمرأة حامال مل يقم باالحتياط الالزم لصحة اجلنني 

نتج عنه فقدان بصره وولد كفيفا لكن قاضي التحقيق أصدر أمرا  Toxoplasmoseمبرض 

بانتقاء وجه الدعوى أيدته غرفة اإلام يف ذلك و بعد الطعن بالنقض ضد قرار هذه األخرية مت 

لكن وقائع القضية  .ملزم ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة  نقضه إلرتكازه على مبدأ أن الطبيب

من هذه القضايا أيضا حقن مريضة مبادة األنسولني دون حتليل و  .ت أنه مل يبذل هذه العنايةبين

نقل دم و  ،سابق حول مدى قابلية املريضة لذلك ووضع مولودة مبحضنة درجة حرارا مرتفعة جدا

بني و إدانة األطباء و املمرضني املتسب ،دون التأكد من فصيلته األمر الذي أدى إىل وفاة الضحايا

  .2يف ذلك 

  اآلثار المترتبة عن المساءلة الجزائية للطبيب نتيجة األخطاء غير المقصودة: ثانيــــــــــــــــــــا

  :وتتمثل هذه اآلثار فيمايلي

  

                                                 
1
  50حيي عبد القادر، املرجع السابق، ص - 

2
  ـ27سيدهم خمتار، املرجع السابق، ص  - 
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 :الشخصية للطبيبمسؤولية ال -أ

مادام أن األمر يتعلق دائما بطبيب املرفق الصحي العمومي، فانه يف حالة ارتكابه لفعل 

ه أن يؤدي قيام مسؤوليته اجلزائية فان هذه املسؤولية تكون على أساس شخصي دون سواه من شأن

رغم أن هذا الطبيب هو موظف لدى املرفق العمومي، و ذلك على أساس فكرة اخلطأ املنفصل 

  .عن املرفق العمومي املعروفة يف القانون اإلداري

سؤولية اجلماعية ، فاخلطأ قانون العقوبات ال يعرف املكما انه من جهة أخرى، إن 

كان اإلجتهاد القضائي يف البداية حيمل وقد    .1اجلزائي شخصي ال حياسب عليه إال املعين به

لكنه تراجع وصار يبحث عنها بالنسبة لكل عضو يف اموعة خصوصا  ،املسؤولية للجراح وحده

  .ا قائما بذاته صبعد أن أصبح التخدير ختص

أن الطبيب قد خالف أصول املهنة ب ،ريض أو النيابة العامةيقع عبء اإلثبات على املو 

و يبقى تقدير اخلطأ  ،و عليه هو أن يثبت عكس ذلك .إرتكب أحد األخطاء اليت أشرنا إليهاو 

 .ء يف نفس املستوى و نفس الظروفللقاضي مراعيا سلوك الطبيب و مقارنته بأمثاله من األطبا

  .ود أو عدم وجود اخلطأ قد يلجأ إىل خربة حمايدة تتوضح و جو 

أما أعمال املعاجلة و التمريض فهي منوطة  ،خيتص الطبيب بالعمل الطيب الفينو 

باملمرضني الذين يساعدونه لكنهم يعملون حتت إشرافه فهم ال يقومون بأية مبادرة شخصية بل 

لى خطأ جيعله فإذا ما خالفوها سقطت مسؤوليته لكن تنفيذ تعليماته املبنية ع .يتقيدون بتعليماته

  .مسؤوال عنها 

ال يتمتع حبرية ممارسة العمل الطيب فال يسعه ذلك إال  ساعدالطبيب امل ذكما أن تلمي

حده عن ليمات و خمالفتها جتعله مسؤوال و حتت مسؤولية الطبيب املسؤول الذي يعطيه التع

هنة املساعد الطيب من القانون الصحة اجلزائري على جواز ممارسة م 220تصرفاته ، و تنص املادة 

                                                 
1
 - Marie Cécile GUERIN, L’action civile collective en matière médicale, Revue générale de Droit 

médical n44 septembre 2012, p174.
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من نفس القانون على أن  222من طرف طلبة العلوم الطبية طوال السنة النهائية كما تنص املادة 

يعمل هؤالء يف احلدود املضبوطة و احملددة تبعا لتأهليهم و يقتصر تدخلهم على تنفيذ ما وضعه 

ما سبب مضاعفات ال هلم الطبيب املشرف و أن يلجأوا إليه إذا حدث خالل ممارستهم لعملهم 

  . يدخل عالجها يف إطار االختصاصات املسطرة هلم

يستفاد من النص ضرورة قيام الطبيب املسؤول مبعاينة املريض املسبقة و احلضور أثناء و 

ل كان يعتقد أنه سهل فإذا قام هذا األخري يف غياب املشرف بعم .قيام الطبيب التلميذ باملمارسة

  .فإنه يتحمل كامل املسؤولية   يكن متوقعامللكن حدث ما 

 لة لكن أن يتعلق ذلك جبسم إنسان إن األمر سهل حني يتدرب اإلنسان على صيانة آ

و أن هذا ال مفر منه لتوفري إطارات املستقبل لكن جيب أن يكون  ،فإن األمر حمفوف خبطورة كبرية

  .بأقل اخلسائر

  :مسؤولية المستشفى  -ب

وفقا للتشريع اجلزائري ما مل يكن  مساءلته جزائياميكن املستشفى كشخص معنوي إن 

  .مكرر من قانون العقوبات 51وفقا لنص املادة عموميا 

 .إن الطبيب ميارس عمله يف معاجلة املريض أو تدخله اجلراحي و هو غري خاضع ألحد

ن أل ، وبالتايل يتحمل مسؤولية أخطائه اجلزائية و إن مارس مهنته كموظف لدى هيئة إستشفائية

كيفية العالج أو التدخل هذه ليست هلا سلطة إصدار التعليمات و األوامر للطبيب عن  

  .1اجلراحي

كامل املسؤولية عن خطأ العالج   و هناك من خيالف هذا الرأي و حيمل املستشفى

أما املسؤولية اجلزائية فال تقوم جتاه  .التشخيص و على أي حال فإن هذا يتعلق باملسؤولية املدنيةو 

ستشفى إال إذا كان هناك إمهال من طرفه كما يف حالة انتقال العدوى بسبب عدم فصل املرضى امل

                                                 
1
 - Charlotte CLAVERIE ROUSSET, op.cit, p 126. 
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إلنعاش توقف األجهزة بقاعة او  ،عن بعضهم حسب نوعية مرضهم أو انقطاع التيار الكهربائي

 . اخلطأ ناتج من التسيري ذاتهأن أي  دون أن يكون هناك بديل 

يات العمومية قابلة ألن تكون الفرنسي، فانه يعترب املستشفأما بالنسبة للوضع يف القانون      

مىت قامت أركان مسؤوليتها اجلزائية ، و ذلك منذ تعديالت قانون العقوبات  1لة جزائيامسؤو 

بل و أن العقوبات اجلزائية كذلك تطبق عليها فقط مع متتعها بنوع من .  1994الفرنسي يف سنة 

أنه من الناحية املبدئية والقانونية ال ميكن تطبيق بعض العقوبات السالسة يف التطبيق، على اعتبار 

مثل حل املرفق العمومي، أو وضعه حتت الرقابة : اخلاصة باملرافق اخلاصة على املرافق العمومية مثل

  .القضائية 

  :المريضرضا  -ج

يتعني على الطبيب عند قيامه بإجراء يشكل خطورة على املريض أن يطلب موافقته يف 

كان املريض يف خطر أو   إذاقدم العالج الضروري وعليه أن ي ،لك أو من األشخاص املخولني منهذ

فإذا رفض العالج تعني عليه أن يقدم تصرحيا كتابيا يف هذا  2غري قادر على اإلدالء مبوافقته

  . 3الشأن

مت إدخال مريض إىل املستشفى مصابا مبغض حاد مصحوبا بأعراض  ،يف نفس السياقو 

عندما فتح الطبيب بطنه وجد كليته ملتهبة وتالفة و يف غري موضعها الطبيعي قام و  .ئدة الدوديةالزا

يكن هنا جمال ألخذ موافقته لكنه ام الطبيب بعد   بإستئصاهلا حرصا على حياة املريض ومل

لية شفائه بسرقة كليته إذا ادعى املريض أنه مل يوافق على التدخل اجلراحي فعلى الطبيب تقع عم

  . 4إثبات العكس و إذا كان قد رفض مسبقا قامت مسؤوليته بشقيها اجلزائي و املدين

                                                 
1
 - Murielle BENEJAT, op.cit, p196. 

2
 - Stephane ELSHOUD, op.cit, 94. 

3
 - Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY , op.cit, p77. 

4
تقى الوطين حول املسؤولية الطبية، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، مأخوذ عن محليل صاحل ، املسؤولية اجلزائية الطبية، أعمال املل - 

  118، ص 23/24/01/2008
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فمن املبادئ املكرسة ، حرمة جسم اإلنسان و عدم املساس بسالمة دون موافقته 

الصرحية و الواضحة فاملريض له حق مطلق على جسده و ال جيوز إرغامه بالقوة على قبول العالج 

  . لى بينة حبالته املريضة و سبل عالجها و مدى خطورة ذلك ن كما جيب أن يكون ع

لكن ذلك  ،كما يتعني إخباره بكل النتائج الضارة اليت تنشأ من جراء التدخل اجلراحي

إلكتفاء بالعموميات دون و ميتد هذا إىل جسده لذا فقد استقر القضاء على ا تهقد يؤثر على نفسي

لبعض أجاز الكذب على املريض للرفع من معنويات يقدر القاضي ذلك كما أن او ، التفاصيل

ألسباب مشروعة مرض خطري عنه  إخفاءفإنه جيوز  ووفقا للقانون اجلزائري،  1بالتقليل من اخلطورة

من مدونة  51املادة (سرة ا يقدرها الطبيب بكل صدق و إخالص و جيب إخبار األ

  ).األخالقيات الطبية

  :الضرر  العالقة السببية بين الخطأ و -د

  .2حىت تكتمل أركان املسؤولية اجلزائية ال بد من فعل و ضرر و عالقة سببية بينهما

 و يكون كل صاحب ،سباب او تعددهاهناك نظريات فيما خيص هذه العالقة منها تعادل األو 

ب الفاعل حلدوث النتيجة طاملا أن السباب سبمنها أيضا نظرية الو  ،سبب مسؤوال كاآلخرين ضرر

بل هناك عامل آخر  ،فقد يوجد خطأ لكنه ليس هو من تسبب يف الضرر هامتفرعة عن األخرى

و على القاضي أن يربز العالقة بني ما وقع من فعل .  3الغري أوأدى إىل ذلك كخطأ املريض 

و إال  ،عدم إحتياط أو عدم إنتباه و الضرر الذي أصاب املريض –رعونة  –إمهال . بيبالط

  .4عرض حكمه للنقض

  

                                                 
1
 -Cité par  Michele HARICHAUX, André MONROCHE, Droit de la santé (Dictionnaire 

commenté), Masson, 2002, p02. 
2
  151، ص2011، عدد خاص املسؤولية اجلزائية للطبيبة، جملة احملكمة العلياحسني بن سليمة، مسؤولية الطبيب اجلزائية،  - 

3
 - Charlotte CLAVERIE ROUSSET, op.cit, p 118 

4
 - - Murielle BENEJAT, op.cit, p 202. 
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كان للقاضي اجلزائي اجلزائري عدة مناسبات ابرز من خالهلا ضرورة البحث عن العالقة و 

السببية بني اخلطأ غري املقصود و الضرر  من اجل القول مبساءلة الطبيب جزائيا على أساس املادة 

السيد خلفة بوجالل  حيث توفيت زوجته وهي  1من قانون العقوبات، كما هو يف قضية 288

عرضت إىل أزمة قلبية حينما نقلت إىل العيادة ، وقد كانت ظروف هذه الوفاة غامضة حامل وقد ت

و متضاربة بني ما أن زوجها قد أمدها مبحلول طيب حينما قد شعرت بسوء حالتها الصحية، أو 

ومن مت اقر القضاء يف هذه القضية بأنه يف . السيدة املرحومة كانت من قبل مصابة بداء البوسفري

تشريح للجثة للوقوف على حقيقة القضية ، و إن نظرية القتل اخلطأ بسبب الرعونة غياب أي 

وعدم االحتياط و اإلمهال ال ميكن تطبيقها يف هذه احلالة على طبيب العيادة ، هذا ما يؤدي إىل 

  .انعدام العالقة السببية بن وفاة الضحية و ما قام به الطبيب

يشرتط يف تطبيقها أن تكون الوفاة نتيجة سبب من قانون العقوبات ال  288إن املادة 

خمتلفة سامهت يف إحداثها بصفة مباشرة أو غري مباشرة  و إذا   أسبابواحد إذ ميكن أن تكون هلا 

املطعون فيه أن اخلطأ املرتكب  كان من الثابت يف قضية احلال و كما جاء يف أسباب القرار

فإن قضاة غرفة االام  ،ه مل يؤد مباشرة إىل الوفاةاملتمثل يف إعطاء املريضة دواء انتهت صالحيتو 

مل يستبعدوا أن هذا اخلطأ قد ساهم بصفة غري مباشرة يف أسباب الوفاة و ذلك حبرمان الضحية 

ضحية خالل  17من الدواء الذي لو كان صاحلا ألنقدها خاصة و أن اخلربة بينت أن هناك 

  . 2أسبوع واحد بنفس مصلحة أمراض القلب

ة ذكرت بأن سبب الوفاة هو سكتة قلبية دون حتديد سببها ولو كان العالج اخلرب ف

صحيحا ملا وقع ذلك األمر الذي جعل احملكمة العليا تنتقض قرار غرفة االام القاضي بإنتقاء 

  .و السكتة القلبية فقط وجه الدعوى إرتكازا على أن سبب الوفاة ه

                                                 
1
  ، قضية السيد خلفة بوجالل، قرار غري منشور 25/11/2008جملس قضاء وهران الغرفة اجلزائية، قرار مؤرخ يف   - 

2
  323، ص 02/2003، الة القضائية عدد 24/06/2003، مؤرخ يف 306423الغرفة اجلنائية ، رقم القرار  احملكمة العليا، - 



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

120 

 

ال تقوم  عن األخطاء غري املقصودة اجلزائية للطبيب أن املسؤولية و يف خالصة هذه الدراسة     

ط أو و هي اإلمهال أو عدم االحتيا 1سبقت اإلشارة إليهاإال إذا ارتكب أحد األخطاء اليت 

هذه العناصر فإذا مل حيدث أي ذلك ضرر للمريض ناتج من  لىالرعونة ، و جيب أن يرتتب ع

 239فقا للمادة  أمام اجلهة التأديبية فقط و ؤوال، رغم وقوع هذه األخطاء ، كان الطبيب مسضرر

  . من قانون الصحة

الصادر عن الغرفة املدنية حملكمة  Mercierلقد حاول األطباء التشبث بقرار السيدة و 

جعل عالقة الطبيب و املريض تعاقدية، يلتزم مبوجبها األول  الذي 1936النقض الفرنسية عام 

ب؛ لكن هدا املبدأ قابل ة و يلتزم الثاين بدفع مثن األتعاتلثابالعالج وفق األصول العلمية ابتقدمي 

 ةالعمومي ةلك أن الطبيب العامل يف مستشفى عمومي موظف خيضع لقانون الوظيفذللنقاش، 

ويقدم خدمات باسم مرفق عام، تنظمه قوانني و لوائح تنظيمية فليس هناك أي تعاقد بني الطبيب 

  .2نيةو املريض بل العالقة بينهما قانو 

و أن كل خطأ يرتكبه الطبيب سواء  3يف أحكامه ثابت يف هذا النطاق القضاء اجلزائي و

يف القطاع اخلاص أو العام و ناتج عن اإلمهال و الرعونة أو عدم اإلحتياط يؤدي إىل قيام املسؤولية 

  .اجلزائية

جيد القاضي اجلزائي نفسه مضطرا إىل القضاء بعدم قد ، فقط يف هذا السياق

الختصاص يف الدعوى املدنية ، إن رفعت أمامه على أساس املسؤولية التعاقدية ألنه غري خمتص ا

بنظرها، على خالف ما لو كانت مبنية على املسؤولية التقصريية أو الفعل الضار ، فإا مقبولة 

  . 4من قانون اإلجراءات اجلزائية 3و 2وفقا للمادتني 

                                                 
1
  117محليل صاحل، املرجع السابق، ص - 

2
 - Charlotte CLAVERIE ROUSSET, op.cit, p 123. 

3
  32سيدهم خمتار، املرجع السابق، ص - 

4
  .ضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل و املتمم، املت 08/07/1966املؤرخ يف  155-66 األمر - 
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 شارهل يدخل ضمن األخطاء امل: نقص الكفاءة و يبقى التساؤل عن اخلطأ الناتج عن

  إليها؟

لكن الواقع أثبت تة من الناحية النظرية ، ءاليت حيملها الطبيب هي عنوان كفاإن الشهادة 

فقد يفشل طبيب يف عالج مرض و ينجح فيه زميل له من نفس املستوى،  .لك كله نسيبذأن 

ل هو فن يعتمد على  املعارف األكادميية لما دقيقا باألمر الذي يؤكد مقولة بأن الطب ليس ع

ا املنطلق ، فإن فشل الطبيب يف العالج بسبب ذو من ه .لشخصية للطبيب أيضاعلى املهارة او 

ا كان فادحا، حبيث يتناىف و أبسط القواعد املتفق عليها  ذال يشكل خطأ جزائيا إال إنقص مهارته 

  .ة اليت قد تودي حبياتهبينضا مبادة دون مراعاة آثارها اجلاكمن حيقن مري

، تتمثل يف كون امللف الطيب يبقى 1هناك صعوبة تعرتض املريض يف إثبات اخلطأ الطيبو 

إال باألمر القضائي بالتفتيش ، كما  طالع عليه يف إطار السر املهين حبوزة املستشفى و يدخل اإل

عدالة جتد نفسها ؛ كما أن الوترقيتها الصحةمحاية قانون من  206/2تنص على دلك املادة 

مضطرة إىل التعيني خبري إلثبات اخلطأ من نفس القطاع ، و عادة ما يتهم املرضى هدا اخلبري 

  .بالتحيز يف تقريره إىل زميله ، املدعى عليه

  .الجرائم العمدية : الفرع الثاني

فإن كان  ة ،العمدية إذا اجتهت إرادته للفعل املكون للجرميعن اجلرائم تقوم مسؤولية الطبيب      

القصد اجلنائي و يسأل ه إحلاق أذى باملريض توفر يف هذه احلالة ئفعل الطبيب يهدف من ورا

و القصد اجلنائي للطبيب قد يكون بإتيانه لفعل ، كما قد يكون امتناعا  .جزائيا  التايلالطبيب ب

 . عن إتيان فعل مثل االمتناع عن مساعدة شخص يف خطر

لية اجلزائية العمدية هي أهم صورة للمسؤولية اجلنائية و الشخص الطبيعي و بذلك فإن املسؤو      

تتوافر فيه  إذهو وحده الذي ميكن أن يكون مرتكبا للجرمية ، ألنه هو اإلنسان ذو األهلية ، 

                                                 
1
 - Géraldine DAUPHIN, La responsabilité pénale du médecin du fait des produits de santé, Revue 

générale de Droit médical n °44 septembre 2012, p 132. 



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

122 

 

، مكنته التمييز بني اخلري والشر اإلرادة العاملة و الواعية اليت هي مناط الشخصية ،كما تتوافر لديه

و على هذا األساس فانه حينما يتعلق األمر بطبيب املرفق الصحي .راك و التمييز أي اإلد

و يف هذا . العمومي سوف يكون هو وحده متحمال هلذه املسؤولية اجلزائية الشخصية دون املرفق

  :اإلطار ميكن دراسة خمتلف أنواع اجلرائم اليت يرتكبها ا لطبيب بالشكل التايل

  : طبيكشف السر ال-أوال

ن السر الطيب املقصود يف هذا اإلطار امللقى كواجب على عاتق الطبيب يتمثل يف كل إ

 على ما أبداه املريض إىل الطبيب بل رو السر ال يقتص. ل نشاطهما وصل إىل علمه من خال

  .1يشمل كل ما توصل إليه الطبيب عن طريق األجهزة احلديثة 

  .2اليت متس بشرف املريض و مسعتهكما أن السر الطيب املقصود هنا يضم كل األمور 

وحىت ترتتب عليه املسؤولية اجلزائية للطبيب البد من توافر القصد اجلنائي املتمثل يف 

  .3العمد على اعتبار أن جرمية اإلشهار بسر املريض ال تقوم مبجرد اإلمهال من جانب الطبيب

  :أحكام مسؤولية الطبيب عن كشف السر الطبي -أ

من قانون الصحة على أن تطبق  235مادة لل وفقا يشكل جرمية كشف السر املهينإن  

 206املنصوص عليه من املادتني  من قانون العقوبات على من ال يراعي السر املهين 301املادة 

تنص على أن يلتزم األطباء و جراحوا األسنان و الصيادلة  206فاملادة  .من هذا القانون 226و

هذا  226و قد مددت املادة  .من ذلك صراحة األحكام القانونيةبالسر املهين إال إذا حررم 

يعاقب باحلبس من " من قانون العقوبات فتنص  301اإللتزام إىل املساعدين الطبني أما املادة 

القابالت الصيادلة و األطباء و اجلراحون و دج  ألف100إىل  ألف20شهر إىل ستة أشهر وبغرامة 

لواقع أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار أديل ا مجيع األشخاص املؤمنني جبكم او 

                                                 
1
  53حيي عبد القادر، املرجع السابق، ص  - 

2
 - Philippe BICLET, Aspects juridiques de la pratique médicale, groupe liaisons 2003, p 121. 

3
 - Bruno PY, Secret professionnel, Les grandes décisions du Droit médical, alpha France 2010, 

p232. 
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. "يرخص هلم بذلكا و إليهم و أفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيها القانون إفشاءه

قد أعفتهم الفقرة الثانية من نفس املادة من العقوبة عند إستدعائهم للشهادة أمام القضاء يف و 

يصبح التبليغ عن املتاجرة باألعضاء البشرية أو و . كانوا على علم ا جهاض اليت  قضايا اإل

من قانون العقوبات  25مكرر  303قيام به وفقا للمادة لجبا بل ويعاقب على عدم ااإنتزاعها و 

  .ال حيتج يف ذلك بالسر املهين و 

 Le »قضية إفشاء سر مرض الرئيس الفرنسي فرانسوا ميرتان يف كتاب  أثارتلقد 

grand Secret »  فقد  .1ملؤلفه كلود قولرب وميشال قونود ضجة يف األوساط الصحفية

مت إنتخاب ميرتان  1981- 10-05-ن هذا الكتاب معلومات سرية مفادها أنه بتاريخ ضمت

نوفمرب من نفس السنة كشفت الفحوصات الطبية أنه  16رئيسا للجمهورية الفرنسية و بتاريخ 

وقد  .يف احلياة ال يتجاوز ثالث سنواتتقديرات متنحه أمال مصاب مبرض السرطان و أن ال

جتندت جمموعة من األطباء دف إنقاذه لكن الفرنسني ال يعملون شيئا عن هذا كونه سرا من 

بقاء  يكشف عنهو الوحيد الذي ميكن أن  أسرار الدولة ، و أن الطبيب الشخصي كلود قوبلر

  . 2الرئيس حيا سنني أخرى

-17بتاريخ  Plonالذي بدأ فيه بيع الكتاب من طرف شركة النشر يف نفس اليوم 

أقامت الزوجة و أبناؤها دعوى قضائية ملنع بيع الكتاب و فعال مت القضاء بذلك  01-1996

ف عن بيع كل نسخة و بعد اإلستئناف متت .ف 1000حتت طائلة غرامة ديدية  قدرها 

  . املوافقة على األمر االستعجايل 

أقيمت دعوى يف املوضوع صدر فيها حكم مفاده أن معظم  1996- 4-4بتاريخ و 

األسرار املتكلم عنها تتعلق باحلياة الشخصية لفرانسوا ميرتان و من شأا املساس مبشاعر الزوجة و 

  .أبنائها و قضى هلم بتعويضات مدنية

                                                 
1
  34سيدهم خمتار، املرجع السابق، ص  - 

2
 - Serge Marie AGBOTON, op.cit, p160 
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 تابعت النيابة العامة كلود قوبلر بكشف السر املهين و ميشال 5-7-1996وبتاريخ 

قونودواوليفيأوريان باملشاركة يف ذلك فصدر حكم قضى على األول بثالثة أشهر حبسا مع وقف 

  .ف .ف 60.000و  30.000التنفيذ و على الشريكني بغرامة جزائية 

  :1وتتمثل هذه احلاالت يف مايلي: إلفشاء السر المهني ستثنائيةحاالت االال -ب

  :حالة الضرورة -1

شف السر املهين ملصلحة اتمع كأن يكشف الطبيب مرضا هناك حاالت يتعني فيها ك

معديا لدى مريضه ، فإن املصلحة يف كتم السر املهين أقل من املصلحة يف منع إنتشار املرض  

و جتوز له أيضا الشهادة أمام القضاء يف قضية إجهاض وصلت إىل   2االشخاصبصورة وبائية بني 

من قانون العقوبات كما أجاز القضاء  301/2وفقا للمادة  علمه رغم أنه غري ملزم بالتبليغ عنها

للطبيب تقدمي إيضاحات دفاعا عن نفسه يف قضية متابع فيها بإرتكاب خطأ طيب مث أن رضا 

  .املعين بالسر املهين يسقط حق املتابعة و جيب أن يكون ذلك الرضا صرحيا 

م بوقوعها أو الشروع يف هناك جرائم يفرض القانون التبليغ عنها من طرف كل من يعلو 

كما   .من قانون العقوبات و هو إلتزام مل  يستثن أحدا 181إرتكاا كما تنص على ذلك املادة 

من مدونة األخالقيات الطبية على أنه ال ميكن للطبيب أو جراح األسنان املدعو  12تنص املادة 

حق بسالمة هذا أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يل) حمبوس(لفحص شخص سليب احلرية 

الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غري مباشرة ولو كان ذلك رد حضوره و إذا الحظ 

  .أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء املعاملة يتعني عليه إخبار السلطة القضائية بذلك 

 يف القانون على سبيل إذا كان جائزا الكشف عن  السر املهين يف حاالت حمددةو 

من قانون العقوبات اليت تتناقض أحكامها مع  181الطبيب أمام املادة  ف، فما هو موقاحلصر

 من نفس القانون فيما خيص األطباء ؟ 301املادة 

                                                 
1
 - V.PELTIER, La responsabilité pénale du médecin et le secret médical, revue générale de Droit 

médical n°44, septembre 2012, p 155 
2
 - Frederic ARCHER, op.cit, p 251. 
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أنه إذا وصل إىل عمله وقوع جرمية خارج مهامه صار ملزما  1يف هذا الصدد يرى الفقه

رسته ملهامه وجب عليه اإلمتناع ما دام ذلك  بالتبليغ كجميع املواطنني لكن إذا علم ا أثناء مما

  . 2كان مبناسبة الوظيفة

و عليه فانه يقصد باإلفشاء كشف السر و اطالع الغري عليه و يكون ذلك بأي طريقة  

 يتطلب القانون ذكر اسم صاحب السر و إمنا يكتفي بكشف بعض معامل شخصيته ال، و 3كانت

  .4اليت من خالهلا ميكن حتديده

  :الطبيب للشهادة أمام القضاء  استدعاء -2

من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه ال جيوز مساع شهادة املدافع عن  232تنص املادة 

مساعهم  زاملهين فيجو  أما األشخاص املقيدون بالسر .املتهم فيما وصل إىل علمه ذه الصفة

لسماع شهادته ملزم  كما أن كل شخص استدعي. بالشروط واحلدود اليت عينها القانون هلم 

فإذا مت  .باحلضور و حلف اليمني و أداء الشهادة مع مراعاة األحكام القانونية املتعلقة بالسر املهين

  .دج  2000إىل  200ه و مل حيضر يعاقب بغرامة من ؤ إستدعا

و هذا يعين أن الطبيب  5يالحظ أن املشرع إستعمل عبارة مع مراعاة أحكام السر املهينو 

، ويف هذا يف ما خيص األسئلة املطروحة عليهه كشف ما يف علمه حىت أمام القضاء إال ال جيوز ل

يف تقريره  اإلدالءال ميكنه "على أنه   وترقيتهاالصحة محاية من قانون  206/4اال تنص املادة 

ليه  باملعاينات املتعلقة فقط باألسئلة املطروحة ، كما جيب ع إالأو عند تقدمي شهادته يف اجللسة 

  " .املهين  إفشاءكتمان كل ما توصل غلى معرفته خالل مهمته ، حتت طائلة ارتكاب خمالفة 

  .ير التقارير أو الشهادات الطبية تزو :ثانيا

  :ميكن حتليلها بالشكل التايل هناك حالتني يف هذا اال 

                                                 
1
  36سيدهم خمتار، املرجع السابق، ص - 

2
 - - Serge Marie AGBOTON, op.cit, p162 

3
 - - D.BERTRANT; T.HARDING; R.LAHARPE; M.UMMEL, op.cit, p158. 

4
  53حيي عبد القادر، املرجع السابق، ص - 

5
  123محليل صاحل، نفس املرجع السابق، ص  - 
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بس من قانون العقوبات و تعاقب الطبيب باحل 226املادة يف  منصوص عليها  :األولى 

عندما يقرر كذبا يف الشهادات اليت  ة من سنة إىل ثالث سنوات ما مل تكن األفعال تشكل جرمي

أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن  ،أو محل ،أو عاهة ،حيررها بوجود مرض

  .سبب وفاة و ذلك أثناء تأدية الوظيفة و بغرض حماباة أحد األشخاص 

و تتعلق باخلربات  العقوبات قانونمن  238عليها باملادة نصوص م :الحالة الثانية 

  .القضائية و هي أشد 

تستعني م يف قضائهم  ءيوجد يف قائمة اخلرباء املعتمدين من طرف احملاكم أطباو 

عن ذلك و أن إبداء   و يتعني عليهم حترير تقارير 1تستشريهم يف مسائل تتعلق باختصاصهمو 

فقا قيقة تعرضه لعقوبة شهادة الزور و بري أا غري مطابقة للحوقائع يعلم اخل لكاذب فيها حو 

للمادة املذكورة و ختتلف العقوبة عن ذلك حسب توعية القضية املطروحة جزائية أم مدنية جنائية 

فإذا قبض مبلغا مقابل الكذب يعاقب  ،سنوات 10إىل  5ففي اجلنايات يعاقب بالسجن من 

ذا كانت عقوبة املتهم تزيد على ذلك و املبنية على هذا سنة فإ 20إىل  10بالسجن ملدة من 

نوات وإذا س 5التقرير كانت عقوبة اخلبري مساوية هلا أما يف املادة اجلنحية فهي من سنتني إىل 

  .سنوات و هي نفس العقوبة املقررة يف املواد املدنية  10قبض مكافأة جيوز رفعها إىل 

تزوير يف الشهادات الطبية على أا تلك الواقعة و بالتايل ميكن حتديد مضمون جرمية ال

ن موضوع هذه الشهادة واقعة غري صحيحة على أن يكو  تمثلة يف حترير الطبيب شهادة تثبتامل

أو نفي محل أو مرض أو عاهة أو وفاة على خالف احلقيقة و أن يكون للطبيب  الطبية إثبات

  .القصد اجلنائي يف اإلشهاد مبا خيالف احلقيقة

  

  

  

                                                 
1
 - - D.BERTRANT; T.HARDING; R.LAHARPE; M.UMMEL, op.cit, p206. 
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  .جريمة الرشوة:ثالثا

يف هذا اإلطار قد ترتبط جرمية الرشوة جبرمية التزوير يف الشهادات الطبية و ذلك إذا كان 

اهلدف من تزوير الشهادة الطبية هو احلصول على عطية أو وعد أو تلقي هدية أو أية منافع أخرى 

  .1من قانون مكافحة الفساد 25جتعل الطبيب خاضعا لنص املادة 

  .عدة على االنتحار و الموت الرحيممساال:رابعا

من قانون العقوبات كل من يساعد شخصا على االنتحار أو يسهله  273تعاقب املادة 

ؤثر يف اجلرائم املاسة باحلياة فرضا اىن عليه ال ي .سنوات حبسا 5له بأية وسيلة من سنة إىل 

ض التشريعات بدأت تتجه حنو الصحة و سالمة اجلسم كالقتل و الضرب و اجلرح العمد لكن بعو 

على وجه اخلصوص يف حالة مساعدة  2األخذ برضا اين عليه ككسب من أسباب اإلباحة

 37املشرع الفرنسي  مبوجب املادتني وقد نص  .مريض ميئوس من شفائه حني يطلب إاء حياته

 ى أنعلتعلق باألخالقيات الطبية امل 1995-9-6املؤرخ يف  1000-95من املرسوم  38و

  . الطبيب مينع عليه القتل عمدا مهما كانت الظروف و يرفض أي طلب كان من املريض أو حميطه 

يشكل قتال مع سبق فهو يوجد ما يسمح بذلك فإذا وقع فال  القانون اجلزائريأما يف 

  .اإلصرار 

 هناكده و يمن يؤ  فهناكا فقهياملوت الرحيم كما يسميه البعض جدال قضية لقد أثارت و 

فاملؤيدون يرون أنه إذا كان املريض يعاين من مرض ال أمل يف شفائه فيجوز إاء هذه  .يعارض من

اآلالم بقتله بناء على طلبه ، أما املعارضون له فريون أن احلياة ليست ملكا لصاحبها ألنه مل 

ية و هي مينحها لنفسه فهي ملك خلالقها وهبها يف ميعاد و أجلها يف ميعاد وفقا للشريعة اإلسالم

                                                 
1
  58حيي عبد القادر، املرجع السابق، ص - 

2
 - Sarah PERRET VIGNAU, La responsabilité pénale du médecin en matière de bioéthique, 

Revue générale de Droit médical, n° 44 septembre 2012, p 167. 
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ملك اتمع وفقا لبعض األراء الفلسفية األخرى و مهما يكن من أمر فإن القتل يشكل جرمية ولو 

  . 1بدافع الشفقة بناء على طلب اين عليه

على اعتبار أن أي فعل مربحا على  2األخري اغلب القوانني ذا الرأي و لقد أخذت

ن فعال اجيابيا أو لتعجيل حبياته يعد قتال سواء كاا إنسان مريضا كان أو ميؤوسا من شفائه أدى إىل

، إذ أنه )كاالمتناع عن إجراء عملية جراحية أو االمتناع عن تقدمي  الدواء( امتناعا عن املعاجلة 

  .3ليس لإلنسان حىت و لو كان طبيبا أن يعجل بالوفاة

جناية القتل ،  ال قيمة له بصددو ال يعترب املريض راضيا بوقوع الفعل عليه إذ أن رضاه 

  .ال يغري من ذلك الفعل الذي يكون بدافع الشفقة ألنه ال عربة يف القانون بالبواعثو 

على  من احد ذوى املريض و لو بناء عل من الطبيب أووهكذا فان وقع هذا الف 

إال إذا توافرت يف الواقعة شرائط  4توسالته توافرت أركان جناية  القتل يف حقه و استحق عقوبتها

كراه األديب أي  وصل الضغط إىل إرادة القاتل إىل احلد الذي انقص من حرية اختياره انتقاصا اإل 

، ذلك الن جوهر اإلكراه املعنوي هو شل قدرة اإلنسان على اجلرمية مكرها جسيما فارتكب

  .و تبقى املسألة هنا موضوع إثباتاالختيار 

  .وسنتعرض إليه بالشكل التايل :اإلجهاض : خامسا

  :أحكام المسائلة الجزائية عن جريمة اإلجهاض -أ

  .قد يكون تلقائيا دون تدخل من األسباب و  ،اإلجهاض قد يكون لضرورة شرعيةإن 

من قانون  304تنص املادة  ، حيثما يهمنا يف هذا هو احلالتان األوىل و الثانيةو 

كوالت أو أن كل من أجهض إمرأة حامال أو مفرتض محلها بإعطائها مأ" :العقوبات على

مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على 

                                                 
1
 - Jean BATISTE THIERRY, L’euthanasie un Droit ?, Les grandes décisions du Droit médical, 

alpha France 2010, p79. 
2
  153رجع السابق، ص شريف الطباخ، امل - 

3
 - Sarah PERRET VIGNAU, op.cit, p 168. 

4
  160شريف الطباخ، املرجع السابق، ص - 
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 ألف20بغرامة من  سنوات و 5ذلك أو مل توافق أو شرع يف ذلك يعاقب باحلبس من سنة إىل 

إىل  10عقوبة السجن املؤقت من فتكون  ،جهاض إىل املوتأفضى اإل ذاإدج و  ألف200 إىل

  . "سنة 20

من نفس القانون كل من يريد على طرق اإلجهاض ولو دون  306كما تعاقب املادة 

ل إنقاد حياة األم مثاء أنه إذا كان ذلك لضرورة جاءت بإستثن 308التدخل الفعلي لكن املادة 

  .فإن القانون ال يعاقب عليه شرط أال يقع اإلجهاض يف خفاء و بعد إبالغ السلطة اإلدارية 

السلطة اإلدارية مسبقا مبا إعتزم عليه الطبيب يشكل جرمية سواء وافقت إن عدم إخبار 

  . 1املرأة اهضة على ذلك أو مل توافق

مادة قاتلة له  أوسقاط اجلنني ختتلف وسائل اإلجهاض فقد تكون وسائل كيميائية إل

   .قد تكون ميكانيكية كالدفع بآلة أو أداة إىل الرحم إلخراج اجلنني أو قتلهو 

و رغم ذلك وصف  ،ط لقيام اجلرمية أن يكون الطبيب على علم بأن املرأة حامليشرت و 

اجلنني أما إذا كان قد وصف هلا دواء لغرض آخر لكن من شأنه أن  إسقاطهلا أدوية مؤدية إىل 

  .يؤثر على احلمل و دون أن يكون عاملا به فال تقوم اجلرمية لكنه يتابع على عدم االحتياط 

  : والدة قبل األوان و هي ثالثة صور كما يلي إجهاض اليقصد بو 

ر ، لعلة ذاتية يف األم أو يف وهو ما حيصل دون سبب ظاه. اإلجهاض الطبيعي :الصورة األوىل 

  .سجة  اجلينية نأل

و هو إفراغ حمتويات الرحم عن طريق التدخل اجلراحي املربر . اإلجهاض العالجي : الصورة الثانية 

  .إنقاذا حلياة احلامل حيث توجد خطورة إذا ما استمر محلها  مبعرفة طبيب أخصائي ،

  .ات الرحم احلامل دون مربر طيب و هو عملية تفريغ حمتوي. اإلجهاض اجلنائي : الصورة الثالثة 

                                                 
1
 -  D.BERTRANT; T.HARDING; R.LAHARPE; M.UMMEL, op.cit, p 307. 
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تحديد ما إذا كان بلمحكمة ل يسمحري يف حاالت اإلجهاض هو الذي و إن كشف اخلب

و عملية اإلجهاض اجلنائي غالبا .اتبعت يف إحداثه  اإلجهاض قد مت عمدا ، و إىل الوسائل اليت

  .ما تتم يف األشهر األوىل من احلمل 

وميكن حصر . ختتلف باختالف عمر اجلنني 1الطرق املستعملة يف حدوثها   على أن

  :هذه الطرق مبراحل ثالث من مراحل سري احلمل 

املرحلة اليت ميتد فيها عمر مرحلة العنف املوجه إىل اجلسم عامة ، و هي : املرحلة األوىل 

و قد تنجح الطرق العنيفة يف إحداث لإلجهاض ، و قد ال تفلح . اجلنني إىل اية الشهر األول 

  .أحيانا أخرى 

و هي املرحلة اليت ميتد فيها عمر اجلنني إىل . أو مرحلة استعمال العقاقري : املرحلة الثانية 

  .يقنا منه اية الشهر الثاين ، و قد أصبح احلمل مت

و هي املرحلة اليت . أو مرحلة العنف املوضعي على األعضاء التناسلية : املرحلة الثالثة 

و الدليل الواجب توافره حملاكمة شخص ما ممن . ميتد فيها عمر اجلنني إىل اية الشهر الثالث 

  : ميارسون عملية إجهاض السيدات ، جيب أن يتم على أساس اخلطوات اآلتية 

حاالت الوفاة جيب إثبات أن السيدة ، وقت حماولة اإلجهاض اليت أدت إىل يف  -1

  .وفاا ، كانت حامال 

جيب أن يربهن على أن املتهم مسئول عن الوسيلة اليت اتبعها ، و اليت أدت إىل  -2

  .عدم استمرار احلمل 

  لذلك  يربهن كذلك على أن املتهم قصد بوسيلته أو إجرائه إجهاض املرأة دون مربر -3

                                                 
1
ص  2011املسؤولية اجلزائية الطبية،  حمند اكرام، املسؤولية اجلنائية للطبيب من خالل التجربة املغربية، جملة احملكمة العليا، عدد خاص، - 

109.  
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املتهم ، و التحفظ على  لدىكله إال بضبط اآلالت املوجودة هذا   ة إلثبات و ال وسيل

مستخلصات إفرازات السيدة يف بعض حاالت التسمم ، و يف حاالت الوفاة جيب إجراء التشريح 

  .الدقيق جلثة املتوفاة على يد الطبيب الشرعي املختص 

  :1األركان العامة لإلجهاض-ب

  :مادي لإلجهاض الركن ال -1

قاط والثاين النتيجة اإلجرامية يتمثل الركن املادي على ثالث عناصر أوهلا فعل اإلس

املتمثلة يف موت اجلنني أو خروجه من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته و الثالث عالقة السببية و 

  .بينهما 

  :2فعل اإلسقاط -أ

أو خروجه من الرحم قبل موعد  كل فعل يؤدي إىل موت اجلنني  يقصد بفعل اإلسقاط 

  .والدته طبيعيا 

فقد تكون وسائل كيميائية كإعطاء احلامل مادة حتدث . تتعدد وسائل اإلجهاض و 

وقد . تقلصات يف عضالت الرحم يكون من شأا إخراج اجلنني أو إعطاؤها مادة قاتلة للجنني 

لجنني أو تقتله ، أو توجيه أشعة إىل تكون وسائل ميكانيكية كالدفع بآلة أو أداة إىل الرحم خترج ل

جسم احلامل يكون من شأا إخراج اجلنني أو قتله ، أو تدليك جسم احلامل على حنو يكون من 

  .و يدخل يف هذا املدلول ضرب احلامل أو القذف ا من مرتفع . شأنه ذلك 

فيها إذا انتفى نالحظ أن الوسيلة إذا كانت عنفا أصبحت الواقعة تشكل جناية و و 

  .جنحة كقاعدة عامة أصبحت   – العنف 

  

  

                                                 
1
  162شريف الطباخ، نفس املرجع السابق، ص - 

2
  165نفس املرجع السابق، ص  - 
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   :موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لوالدته -ب

إن هذا العنصر يتخذ إحدى صورتني ، األوىل موت اجلنني و حرمانه من حق يف احلياة 

ىل عدم منوه و الصورة الثانية خروج اجلنني من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته و الذي يؤدي إ

  .الطبيعي 

  :بينهماعالقة السببية   -ج         

يتعني أن تتوافر عالقة السببية بني فعل اإلسقاط و موت اجلنني أو خروجه من الرحم قبل 

و ارتكب املتهم أفعال إيذاء أو أعطى احلامل مادة لفإذا انتفت كما .لطبيعي لوالدته املوعد ا

على اجلنني مث أصيبت احلامل يف حادث سيارة فرتتب على إجهاضها و مل يكن لذلك أثر  تسهل

شروعا ، وهو غري مذلك إجهاضها ، فإن اجلرمية ال تتوافر أركاا ، و ال يعدو الفعل أن يكون 

و خيضع حتديد عالقة السببية للقواعد العامة ، و القول بتوافرها أو انتفائها من . معاقب عليه 

  .قاضي املوضوع اختصاص شأن 

  : 1الركن المعنوي لإلجهاض - 2

القصد اجلنائي أي انصراف إرادة اجلاين إىل الفعل املادي  عمديةالرمية اإلجهاض يلزم جل

فيجب أن يكون الفاعل عاملا أن املرأة . املكون للجرمية على النحو الذي وصف به القانون 

عن هذا  الؤو مسإجهاض املرأة فال يكون  همل يكن يعلم ذلك و ترتب على فعل فإذا  .حامل

لكون اإلجهاض على األقل حيدث جرحا  ،صابة خطأاإلال عن ؤو اإلجهاض  و إمنا يعد مس

  .داخليا 

ة مع العلم بصالحيتها فاعل إىل استخدام الوسيلة اهضو جيب ثانيا أن تنصرف إرادة ال

عليها إلحداث اإلجهاض ، فإذا استخدمت تلك الوسيلة دون علم ذه الصالحية فيها و ترتب 

ال عن إصابة خطأ و ال يكون لفعله أي وصف جنائي آخر ؤو اإلجهاض بالفعل ، عد الفاعل مس

                                                 
1
  110حمند اكرام، نفس املرجع السابق، ص - 
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فيعد الفاعل عندئذ  ،إذ ال عقاب على اإلجهاض خطأ ما مل حتدث وفاة املرأة أثر اإلجهاض

  . عن قتل خطأ ، أو ما مل تكن الواقعة ضربا عمدا أو جرحا عمدا كذلك ؤوالمس

 أن، فمن املتصور  1رف إرادة الفاعل إىل إحداث وفاة احلملتنص أنو جيب أخريا 

يستخدم الفاعل الوسيلة اهضة كي يفصل احلمل حيا عن الرحم و حيقق والدته قبل موعدها 

 ال ميكن وصفه حىت –لو طبقت عليه للقواعد العامة  -فهذا الفعل تسجيل للوالدة. الطبيعي

يعد جرحا  أنه غاية األمر. صد إحداث موت احلمل ال يتوافر فيه ق بالشروع يف اإلجهاض إذ

  .ذه املرأة ال احلمل هلعمدا اين عليه فيه 

و قد يعتدي الفاعل على امرأة بالضرب مع علمه بأا حامل و مع توقعه حدوث 

إجهاضها نتيجة للضرب ، دون أن يكون مع ذلك قاصدا هذا اإلجهاض ، ألن جمرد توقع النتيجة 

  .بانصراف اإلرادة إليها ال يكفي للقول 

القصد اجلنائي إذن يف جرمية اإلجهاض جناية كانت أو جنحة ، هو اجتاه إرادة إن 

  .الفاعل إىل إحداث موت احلمل قبل أن يولد والدة طبيعية 

  : 2عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر: سادسا

ضرورة إلنقاذ التكافل االجتماعي يفرض على كل شخص أن يقدم خدماته عند الإن 

من قانون العقوبات لتجعل من  182يف هذا اإلطار جاءت املادة شخص يف حالة خطر و 

 ألف20من و  ،سنوات 5أشهر إىل  3ساعدة جرمية يعاقب عليها من اإلمتناع عن تقدمي هذه امل

بغري خطورة ى كل من يستطيع بفعل مباشر منه و دج أو بإحدى هاتني العقوبتني عل ألف100إىل 

قوع جنحة ضد سالمة جسم اإلنسان موصوف بأنه جناية أو و  أو الغري أن مينع وقوع فعل عليه

  .ت أشد تنص عليها القوانني اخلاصةإمتنع عن القيام بذلك دون اإلخالل بتوقيع عقوباو 

                                                 
1
  167شريف الطباخ، نفس املرجع السابق، ص  - 

2
  112حمند اكرام، نفس املرجع السابق، ص  - 
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أما الفقرة الثانية فتنص على عقاب من ميتنع عمدا عن تقدمي مساعدة شخص يف حالة 

إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة و ذلك دون أن تكون هناك خطر كان بإمكانه تقدميها 

  .خطورة عليه 

يف عهد املذهب الفردي كانت للطبيب احلرية يف مهنته بالطريقة اليت تروقه و له احلق يف و 

فالعالقة بينهما تعاقدية يلزم فيها  .ج و ال يلتزم بإجابة طلب املريضقبول أو رفض الدعوة للعال

لكن اإلجتاهات احلديثة يف نسبة احلقوق ووظيفتها االجتماعية قيدت من تلك احلرية  رضا الطرفني

املطلقة للطبيب إذ جيب عليه استعماهلا يف حدود الغرض االجتماعي الذي من أجله مت اإلعرتاف 

 له ا و إال كان متعسفا يف استعمال هذا احلق مدنيا و خمال بإلتزام قانوين جزائيا عند إمتناعه عن

  . 1تقدمي املساعدة لشخص يف حالة خطر

عليه أن يضع هذا نصيب عينيه يف مجيع و  ،إن مهمة الطبيب إنسانية بالدرجة األوىل

الظروف و األحوال و إمتناعه دون مربر عن تقدمي املساعدة ملريض يعاين من حالة خطرة ال تقبل 

ناك من حيل حمله إذا كان يعمل اإلنتظار يشكل جرمية حياسب عليها و يشرتط لقيامها أال يكون ه

بالقطاع اخلاص أما إذا كان يعمل بالقطاع العام فهو جمرب بالتدخل ملساعدة املريض يف كل وقت 

   .ويسأل أيضا عن التأخر يف احلضور ما مل تكن له إرتباطات ذات أمهية قصوى 

اقبة عدة مناسبات ابرز فيها حرصه على مع 2ويف هذا اإلطار كان للقضاء اجلزائري

الطبيب الذي يرفض تقدمي املساعدة مهما كانت األسباب ، و يف قضية عرضت أمام القضاء 

                                                 
1
 - Murielle BENEJAT, op.cit, p190 

2
، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين )ب.م(ضد ) ف.ب(، قضية 25/03/2009احملكمة العليا، غرفة اجلنح و املخالفات، قرار مؤرخ يف  - 

  .374، ص2009

عبء اإلثبات عليه  غري أن القضاء اجلزائري يف بعض احلاالت يسئ تطبيق النصوص القانونية و حيمل املريض املضرور ما فوق طاقته يف إلقاء

  :خبصوص األخطاء الطبية املرتكبة يف حقه و هذا ما نلتمسه من خالل وقائع القضية التالية

رفقة والده املرحوم إىل عيادة الرمحن لغرض معاجلة هذا األخري الذي كان يعاين من إمساك حاد ، إال أن الطبيب ) م(حيث يتعلق األمر بتقدم السيد

يف حالة أخطر  قدموا له ) م(ه إىل املستشفى و أنه ال يرد رؤيته يف العيادة و ليس حباجة إىل ماله و ملا أصبح والد السيد املناوب طلب منه التوج

  .رسالة توجيه إىل املستشفى تتضمن انه يف حاجة إىل عملية جراحية و يف طريقه إىل املستشفى تويف 

مكلفة باملناوبة يف ذلك اليوم بصريح العبارة أنه كانت قد أجرت عملية غسل األمعاء لوالد ويف املقابل من ذلك صرحت الطبيبة املتهمة اليت كانت 

، ومل جتد نفعا وملا ذهب إىل بيته رجع مرة أخرى يف الليل و يف تلك الفرتة مل تكن هي موجودة فقام طبيب آخر بإجراء عملية غسل )م(السيد
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اجلزائي إذ يتعلق األمر ، بقيام الطبيب برفض معاجلة فتاة كانت تعاين من مرض وقد تدهورت 

وكان رفض الطبيب تقدمي . حالتها الصحية فنقلها والدها على جناح السرعة إىل املستشفى

هلا حبجة أا كانت تتابع وضعيتها الصحية عند طبيب آخر و هذا األخري كان غائبا يف  املساعدة

و أمام هذا الرفض زادت حالتها الصحية سوءا مما أدى ذلك إىل برت يدها ، وعلى . ذلك اليوم

هذا األساس متت إحالة الطبيب على القضاء اجلزائي بتهمة امتناع عمدي عن تقدمي مساعدة 

   .من قانون العقوبات 182ة خطر، تطبيقا لنص املادة لشخص يف حال

الطبيب املناوب الذي ال يتواجد مبكان عمله يرتكب جرمية عدم تقدمي مساعدة  نإ

لشخص يف حالة خطر إذا ما وقع هلذا الشخص ضرر من جراء غياب الطبيب و أكثر من هذا  

يف مثل هذه احلالة   1زائريغري أن القضاء اجل .كان حاضرا و رفض تقدمي املساعدة للمريض 

                                                                                                                                                    

أن يأخذ ) م(فحص أشعة ، فوجد بان أمعاؤه ملتوية ، فأغمي عليه حيتها طلب الطبيب من السيد  األمعاء ثانية مل جتد نفعا حينها مت إجراء عليه

ملريض والده إىل املستشفى بواسطة سيارته على اعتبار أن سيارة اإلسعاف مل يكن يعرف الطبيب أين كانت و أنه غري قادر على متابعة عالج هذا ا

أمام قاضي التحقيق خبصوص ) م(و بعد إحالة القضية على القضاء مبوجب شكوى تقدم ا السيد  .على اعتبار أن هناك مرضى آخرين ينتظرونه

القضية عدم تقدمي مساعدة لشخص يف حالة خطر ، توصلت الغرفة اجلزائية لس قضاء وهران بعد سري القضية إىل إبراء مجيع األطباء املتهمني يف 

أن هؤالء األطباء رفضوا التكفل باملريض ، و أن التزام الطبيب هو التزام بعناية و ليس بتحقيق نتيجة على أساس أنه ال يوجد يف امللف ما يثبت ب

 إمهال بل وانه يف قضية احلال قام األطباء بإجراء فحوص و عملية غسل أمعاء إال أن املريض تويف قضاءا وقدرا و بالتايل هم مل يرتكبوا أخطاء و ال

،  04/10/2006مؤرخ يف  8701جملس قضاء وهران، الغرفة اجلزائية قرار -. و بالتايل البد من تربئة األطباء و أن الوقائع تظل غري ثابة

  .، قرار غري منشور)غ(و السيدة ) ل(ضد السيد ) م(السيد

اعرتفت صراحة انه مل جترى فما يالحظ من خالل هذا القضية أن القضاء اجلزائي كلف املضرور ابن الضحية بتقدمي البيان عن شكواه رغم الطبيبة 

جاء يف له عملية جراحية على مستوى العيادة و إمنا مت توجيهه إىل املستشفى ، كما أن هناك عدة أخطاء ناجتة عن اإلمهال اعرتف ا األطباء و 

ود مرضى آخرين والقيام عدم وجود سيارة إسعاف، ورفض العالج نظرا لوج: سياق كالمهم غري أن القضاء مل يأخذها بعني االعتبار مثال 

ورغم ذلك كلها أخطاء  وجرائم  إمهال . بالتشخيص و الفحص بعد أن قاموا بعملية الغسل أي أن عملية التشخيص جاءت بعد عملية العالج 

ضائية اليت أخذ فيها هذا وأننا كنا قد أشرنا إىل بعض القرارات الق. مل تكن كافية يف نظر القضاء نظرا لعدم إثباا رغم تصريح األطباء بذلك

  .القاضي بعني االعتبار تصريح الطبيب ليستخلص منه الركن املادي لقيام جرمية القتل اخلطأ
1
العيون، ونظرا لغياب الطبيبة املكلفة  أمراض ىمستشف إىلوتتمثل وقائع القضية يف أنه مت توجيه سيدة كانت تعاين من علة صحية يف العني  - 

الطبيب املداوم الذي كان متواجدا باملصلحة ،  إىلالتعليمات اهلاتفية   بإعطاءا يف املنزل مع مباشرة لعمل املداومة قامت الفحوصات وبقائه بإجراء

املريضة اىل املصلحة، ووضعها حتت املراقبة ،و البدء يف العالج يف شكل مضادات للجراثيم و لاللتهاب، اال أن السيدة  إدخاليف  أساساو املتمثلة 

 أساساوقد اثبثت  اخلربة الطبية أن السيدة مت التكفل ا وفقا لتعليمات الطبيبة اال أن سبب فقدان املريضة لبصرها يرجع . فقدت بصرها مع ذلك

 القضية و بالتايل اعترب القاضي يف. اليت استعملت يف الوخز كانت متعفنة اإلبرةو ان  أسبوعنياىل عدم توافر الدواء املوصى به يف املصلحة اال بعد 

احملكمة العليا، غرفة اجلنح و املخالفات، قرار رقم  –عدم قيام الركن املادي و املعنوي جلرمية عدم مساعدة شخص يف خطر يف حق الطبيبة 

  182،ص1992 02، منشور بالة القضائية عدد )ح(ضد) ب(، قضية 26/12/1995مؤرخ يف  128892
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اعترب عدم تنقل الطبيب إىل املستشفى ال يشكل جنحة عدم تقدمي مساعدة لشخص يف حالة 

خطر ، مادام أن هذا األخري قدم التعليمات الالزمة للطبيب املداوم يف املستشفى عرب اهلاتف، 

يسمح باملداومة  1ةيف مادته الرابع 24/11/1990املؤرخ يف  386-90على اعتبار أن املرسوم 

  .باملنزل مع البقاء حتت تصرف املستشفى

  .تقديم وصفة طبية للحصول على مهلوسات مجاملة : سابعا

من قانون الوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية على عقاب الطبيب  16تنص املادة 

ة باحلبس من الذي يقدم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل احملاباة حتتوي على مؤثرات عقلي

  .دج  1.000.000إىل  500.000سنوات و بغرامة  10إىل  5

لقد تشدد املشرع يف هذا القانون يف العقاب ضد كل من يتعامل بصورة غري شرعية يف و 

 .جمال املخدرات و من ذلك تقدمي وصفات صورية أو عن طريق ااملة للحصول على تلك املواد

صورية الوصفة و هل هي فعال كذلك أم هناك ضرورة حول إثبات  2و يبقى اإلشكال قائما

  .لتحريرها كما يبقى تقدير هذا للقاضي يستخلصه من ظروف و مالبسات القضية 

  :انتزاع األعضاء البشرية و االتجار بها : ثامنا

لقد أعطى املشرع أمهية بالغة حلماية جسم اإلنسان ذلك الكيان الذي يباشر الوظائف 

،  3قوق الشخصية اليت يصوا اتمع و حتميها القوانني و املواثيق الدوليةاحليوية وهو من احل

على هذا األساس تعترب عمليات نقل و زرع األعضاء البشرية من أهم األساليب العلمية املوجهة و 

 البحث يف جسد املريض غري مباح شرعا و قانونا ألنه، و إلنقاذ العديد من املرضى يف الوقت احلايل

  .4النموذج القانوين جلرائم االعتداء على سالمة اجلسم مما يستوجب املسؤولية اجلزائيةو يتطابق 

                                                 
ج العدد .ج.ر .، يتضمن التعويض عن احلراسة ملستخدمي هياكل الصحة، ج24/11/1990 ، املؤرخ يف386-90مرسوم تنفيذي رقم   -  1

  .1990لسنة  51
  57سيدهم خمتار، نفس املرجع السابق، ص -  2

3
 - Sarah PERRET VIGNAU, op.cit, p 166. 

4
 - Géraldine DAUPHIN, op.cit, p 134. 
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إىل  161تناوهلا قانون الصحة العمومية يف املواد  اللطبيب و اجلراح اجلزائري أحكامإن 

جيوز انتزاع أعضاء جسم اإلنسان و ال نزع األنسجة  ال:" منه161فقد نصت املادة  167غاية 

جيوز أن يكون انتزاع األنسجة و األجهزة البشرية وال  غراض عالجية و الألة البشرية إال أو األجهز 

  "زرعها موضوع معاملة مالية ومن مث ميكن القول إن هذه اجلرمية ختتلف كليا عن اجلرائم التقليدية

باإلضافة إىل ذلك فبعد ما كان املشرع يعاقب فقط على االجتار بالدم البشري أو مبصله و 

من قانون الصحة العمومية جرم أفعاال أخرى يف نفس السياق  263و مبشتقاته وفقا لنص املادة أ

مبوجب قانون العقوبات منها انتزاع األعضاء البشرية من إحياء أو أموات دون مراعاة اإلجراءات 

ال القانونية يف ذلك كما جرم هذا االنتزاع مبقابل و لو مبوافقة املعين الن ذلك يشكل استغال

   .حلاجته املادية القصوى اليت ألزمته على قبول هذا التصرف و هو مكره

و قد جرم املشرع انتزاع األنسجة و اخلاليا مقابل منفعة مادية يف تبويب خاص من 

مبوجب " االجتار باألعضاء"  01نصوص قانون العقوبات حتت عنوان القسم اخلامس مكرر 

إىل  16مكرر303وفقا للمواد  25/02/2009يف املؤرخ  01-09تعديل قانون العقوبات 

أن من تسهل له وظيفته القيام بذلك، و وشدد العقاب على  .القانون نفس من 28مكرر 303

سنة أي تتحول اجلرمية إىل جناية حسب  20إىل  10العقاب فيها إىل حىت احلكم بالسجن من 

املتعلقة  53ضاة من تطبيق املادة أنواع ظروف التشديد املنصوص عليها يف هذه املواد مع منع الق

  .بظروف التخفيف 

قصد  ،ء البشري و األنسجة من املتوفنيلقد نظم املشرع شروط انتزاع األعضايف املقابل 

فاشرتط أن يكون ذلك  . 1990قانون الصحة املعدلتني عام من  165و  164زرعها باملادتني 

جيوز و  .سب مقاييس علمية حيددها وزير الصحةبعد تقرير طيب من اللجنة الطبية احملددة قانونا ح

 –االبن أو البنت  –الزوج أو الزوجة  (ك لاملتوىف أثناء حياته عن قبوله لذالقيام بذلك إذا عرب 

  . )أو الويل الشرعي ملن ال أسرة له –األخ أو األخت 
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اص الغريب يف هذه النصوص ، هو جواز انتزاع القرنية أو الكلية بدون موافقة األشخو 

املذكورين إذا تعذر االتصال م يف الوقت املناسب أو إذا اقتصت احلالة الصحية االستعجالية 

و مينع هذا إذا عرب الشخص قبل وفاته كتابيا  .و و اليت تعاينها اللجنة الطبيةللمستفيد من العض

  .عن رفضه القيام بذلك أو إذا كان هذا االنتزاع يعيق عملية التشريح الطيب الشرعي 

كما مينع على الطبيب الذي عاين الوفاة أن يقوم بنفسه بعملية الزرع و مينع أيضا كشف 

  .هوية املستفيد و املتربع معا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

139 

 

  ستشفائيةإلاالمرافق  إطارالموظف في  للطبيب التأديبية المسؤولية:المبحث الثاني  

  .  العمومية

يعترب موضوعا مهما الستمرار حياة أي مجاعة منظمة ، سواء  نظام املسؤولية التأديبية إن          

سواء أكانت خاصة أم حكومية ذلك أن الضبط الداخلي ألعضاء و  ،أكانت مهنية أو غري مهنية

طاملا  ،الفوضى و عدم املسؤولية يف هذه اجلماعة انتشرت إالأي مجاعة أمر ضروري و البد منه و 

فاملسؤولية . كبهباخلطأ الذي ارت إليهاتبار املهنة اليت أساء أنه ال يعاقب املخطئ حبق شرف و اع

  .التأديبية للطبيب غرضها احلفاظ على كرامة مهنة الطب و املشتغلني ا ال عقام رد العقاب

اليت قد ال ينجم عنها بعض حاالا مسؤولية و  ،فقد تعرض املشرع ملثل هذه العالقة الدقيقة     

نائية إال أا و مع ذلك متثل خطأ يف حق الطبيب يستوجب املساءلة جرمية ج أوتقصريية 

خيضع الطبيب إىل جانب مساءلته جزائيا أثناء قيامه  أنجانب  إىلالتأديبية، هذا بطبيعة احلال 

، ذلك أنه فضال عن تعرض الطبيب يف حالة 1بواجباته املهنية يف املستشفى للمساءلة التأديبية

إذا جيوز  اعام االتأديبية بوصفه موظف ة اجلنائية ، فإنه يتعرض أيضا للمسؤوليةاخلطأ الطيب للمسؤولي

للجهة اإلدارية التابع هلا أن توقع عليه اجلزاء التأدييب ، كما يكون لنقابة األطباء أيضا احلق يف 

 .جمازاته تأديبيا

يف اال الطيب  التأدييبخلطأ طبيعة ا التعرض إىللذلك ارتأينا من خالل هذا املبحث البحث 

 التأديبيةاخلاصة بالعقوبة  األحكام إىل، مت التطرق )األولاملطلب ( األخرىالت امميزاته عن او 

توقيع  إجراءات، و كيفية احرتام )املطلب الثاين(للطبيب املوظف يف املرفق االستشفائي العمومي

  ).املطلب الثالث( التأديبيةة بهذه العقو 

  

 

                                                 
1
،  2009ية و التأديبية للطبيب و الصيديل، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، الطبعة األوىل عبد الوهاب عرفه ، املسؤولية اجلنائية و املدن - 

  .333صفحة 
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  .ة الخطأ التأديبي في المجال الطبيطبيع : المطلب األول

 ،املستشفى يف املهنية بواجباته قيامه أثناء جنائيا مساءلته إمكانية جانب إىل الطبيب خيضع

 وبغض شكله، كان مهما منه خطأ صدور حالة يف هذا ،1التأديبية للمساءلةإىل إمكانية خضوعه 

 ضرر حصول تستوجب ال املدنية عكس التأديبية فاملسؤولية عدمه، من ضرر وجود عن النظر

 أن ميكن األخري هذا فإن باملستشفى الطبيب تربط اليت التبعية عالقة من وانطالقا الطبيب، ملعاقبة

  .ةالتأديبي أخطائهعن  التأديبيةللمساءلة  خيضع

لذلك كان لزاما أن يتم حتديد خصوصيات اخلطأ التأدييب املرتكب من طرف طبيب املرفق 

  ).الفرع الثاين(، وكذا صوره )الفرع األول(الصحي العمومي 

  .وتحديد عناصره في المجال الطبي التأديبيتعريف الخطأ  :األوللفرع ا

  .خيتلف اخلطأ التأدييب يف اال الطيب عنه يف املرافق العمومية األخرى ملا تتميز هذه املهنة

دون " :على مايليا من قانون محاية الصحة و ترقيته 267/1تنص املادة ويف هذا الصدد 

باملالحقات املدنية و اجلزائية، كل تقصري يف الواجبات احملددة يف هذا القانون و عدم  اإلخالل

  ". لعقوبات تأديبية هاالمتثال آلداب املهنة يعرض صاحب

مل يتسبب اخلطأ املهين يف أي ضرر  إن":مايلي  من نفس القانون على 239تنص املادة و 

  ".ت التأديبيةيكتفي بتطبيق العقوبا

اخلطأ التأدييب للطبيب يقع مبجرد خمالفته للقواعد اليت يتضمنها قانون  نأذلك على يرتتب و 

لك النتيجة ذيف عدم حصول أي ضرر يذكر، فيكون الصحة أو مدونة أخالقيات الطب، و حىت 

  .2املرتتبة عن خمالفة االلتزامات  القانونية املفروضة عليه

  

  

                                                 
1
 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit p 493. 

2
قى الوطين حول املسؤولية الطبية، الة القانونية ، أعمال امللت"املساءلة التأديبية للطبيب وفقا ملدونة أخالقيات الطب اجلزائري"حابت آمال،  - 

  .232،ص2008لكلية احلقوق، عدد خاص، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 .البشري والعنصر املادي العنصر :عنصرين من أديبيةالت املخالفة تتكونو 

  .:المادي العنصر :أوال

 على ينطوي والذي املوظف الطبيب، عن الصادر السليب أو اإلجيايب الفعل ذلك يف ويتمثل

 وعلى وملموسا، حمددا للمخالفة املكون الفعل هذا يكون أن والبد. الوظيفة بواجبات إخالل

 حىت التأديبية املخالفة وتتحقق له، خارجي مظهر إتيان دون واإلرادة ياالنوا على يعاقب فال ذلك

                  1 .املخالفة يف كالشروع اكتماهلا يتم مل وإن

 فعال الطبيب يأيت عندما ذلك ، وواإلمهال االحتياط عدم صورة إما املادي الفعل يأخذو 

 اليت واجباته أداء يف فيقصر ،الفعل ذلك عواقب يف تفكريال عدم عن أو شرعي عذر بدون

 فإن حتقق وبذلك. للمهنة املنظمة واللوائح بالقوانني جلهله أو إدراكه عدم لسبب مهنته تفرضها

 بدون الفعل ارتكب قد املوظف بأن يثبت أن ويكفي آمثة، إرادة توفر تشرتط ال التأديبية املخالفة

 .2تقديرها عند العقوبة لتشديد إال ا يعتد ال احلالة هذه يف اآلمثة شرعي فاإلرادة عذر

  .الشخصي العنصر:ثانيا

 ويكون.  3العام املوظف يف متمثلة يدا وراءها نتكا إذا إال  تتحقق ال التأديبية املخالفةإن 

 من الرابعة املادة إليه أشارت ما وهذا العامة، للوظيفة العام األساسي للقانون خاضعا األخري هذا

 يف عني عون كل موظفا يعترب : "على أنه تنص العمومية واليت للوظيفة عامال األساسي القانون

  ."اإلداري السلم يف  رتبة يف ورسم دائمة عمومية وظيفة

                                                 
1
 العلوم يف الدولة دكتوراه  أطروحة مقارنة، دراسة اجلزائري، التشريع يف التأديبية الدعوى النقضاء القانوين النظام حممد، عمران بن األخضر - 

  16 ص ، 2007 و 2006 باتنة، خلضر، احلاج جامعة واإلدارية، القانونية العلوم قسم احلقوق، كلية واإلدارية، القانونية
  .75 ص ،1990القاهرة، العريب، الفكر دار مقارنة، دراسة التأديب، قضاء الثالث، الكتاب اإلداري، القضاء الطماوي، حممد سليمان  -  2

3
 - Laurent BOUCHARDON, op.cit, p42. 
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 أساسه التأدييب للنظام هذا وخضوعه شخصيا العمومي املوظف على التأدييب العقاب يسلطو 

 خالل املستشفى يف بذلك طبيبال فيخضع خدمته بانقضاء وتنتهي تنشأ اليت الوظيفية العالقة

  .1يرتكبها اليت التأديبية األخطاء كل عن مسؤوال ويكون الوظيفي التأدييب للنظام ملهنته تأديته

 .التأديبي للطبيب الخطأ صور: الفرع الثاني

 األمرعام من خالل  بشكل التأديبية املسؤولية عليها تؤسس اليت التأديبية األخطاء أتت

 أربع إىل املهنية األخطاء 177 املادة ّصنفت فلقد ،قانون الوظيفة العموميةاملتضمن  03- 06رقم

" كل مادة يف"...اخلصوص وجه على :"عبارةال لورود وذلك حيصرها مل املشرع أن إال درجات،

  ...."األوىل الدرجة من أخطاء اخلصوص وجه على تعترب

 احلسن بالسري ميس أن ميكن العام، باالنضباط إخالل:" على مايلي178 املادة نصت وقد 

 تّسنها اليت االنضباط لقواعد املوظف احرتام هو هنا املشرع يقصده الذي واالنضباط" للمصاحل

 .عرفيا السائدة تلك أو مكتوبة كانت سواء املرفق إدارة

 على يالحظ وما والثالثة، الثانية الدرجة من األخطاء 180 املادة و ، 179املادة  تناولتو 

 إفشاء حماولة أو إفشاء الثالثة الدرجة من التأديبية األخطاء بني من اعتربت اليت خريةاأل املادة

 أفلت إن فاملوظف قوانني، عدة يف الفعل هذا عاقبةم املشرع حرص على يدلّ  ما املهنية، األسرار

 .التأديبية من يفلت فلن اجلنائية العقوبة من

 ألغراض الدولة جتهيزات استعمال يف ثلاملتم اخلطأ إىل املادة هذه يف املشرع تعرضو 

 الطبية املعدات تكثر حيث،  املستشفيات داخل خاصة اخلصب جماله جيد ما ذلك شخصية،

 .الشخصية ومصاحله ألغراضه ويستعملها يتجرأ أن للطبيب ميكن اليت وغريها واألدوية

 وجه على تعترب اليت 181 املادة يف املشرع عليها نص فقد الرابعة الدرجة من األخطاء عن أما

 :قام املوظف مبايلي إذا الرابعة، الدرجة من مهنية أخطاء اخلصوص

                                                 
  .23 ص السابق، املرجع حممد، عمران بن األخضر -  1
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 مقابل معنوي أو طبيعي شخص له قدمها كانت طبيعة أية من امتيازات من االستفادة 1 -

 .وظيفته ممارسة إطار يف خدمة تأديته

 .العمل مكان يف شخص أي على عنف أعمال ارتكاب 2 -

 اإلدارة أو املؤسسة وأمالك بتجهيزات جسيمة مادية أضرار يف عمدا التسبب 3 -

 .للمصلحة احلسن بالسري اإلخالل شأا من اليت العمومية

 .للمصلحة احلسن السري إىل اإلساءة قصد إدارية وثائق إتالف 4 -

 .بالرتقية أو بالتوظيف له مسحت وثيقة كل أو املؤهالت أو الشهادات تزوير 5 -

 املادتني عليها يف املنصوص تلك غري آخر، مربح ونشاط يشغلها اليت الوظيفة بني اجلمع 6 -

 "األمر هذا من 44 و 43

 التأديبية األخطاء وهي الرابعة الدرجة من لألخطاء تعرض قد املشرع أن املادة هذه من يظهرو 

 املواد ذهه كل خالل من يتضحو  .ارتكاا إىل إرادته اجتهت إذا جسيمة، و اليت تعترب  للموظف

 واختالفها وتنوعها لكثرا حتديدها صعوبة إىل راجع وهذا األخطاء، هذه ملثل القانون حصر عدم

 ااالت معظم تشهده الذي امللحوظ التطور فان أخرى جهة ومن .جهة من هذا آلخر قطاع من

  .لفاتواملخا األخطاء من يزيد الذي األمر املرافق، هذه خمتلف يف اخلدمات تنوع إىل أدى

الطبية وفق القوانني اخلاصة فيمكن  األخطاءبالنسبة لطبيعة  أما ،العامة األحكامهذا عن  

  :مجعها يف مايلي

  .كل تقصري يف الواجبات اليت ينص عليها القانون  -

  .1عدم االمتثال أصال للواجبات أو خمالفة قواعد آداب املهنة -

   

                                                 
1
 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p 494. 
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 إذا، كاملسؤولية اجلزائية 1أخرىؤوليات ترتتب عن هذه األخطاء يف بعض األحيان مسو    

 أوائي ترتب عن اخلطأ ضرر، فكل خطأ جن إذاشكل فعل الطبيب جرمية، أو مسؤولية مدنية 

  . العكس غري صحيح ومدين سيتتبعه خطأ تأدييب 

 : من بني صور األخطاء الطبية اليت ترتب املسؤولية التأديبية هناك   

يف خمتلف القوانني و األوامر،  و هي تلك اليت يفرضها املشرع :املهنية  خمالفة االلتزامات -1

  : مينع كل ما يأيت": أنه على دونة أخالقيات الطبمن م 24وقد نصت املادة 

  .                                     يوفر ملريض ما امتيازا ماديا غري مربر أنكل عمل من شأنه  -

  .مريضأي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم لل -

  ."قبول أي نوع من أنواع العمولة أو االمتياز املادي مقابل أي عمل طيب -

  .خمالفة قواعد النظافة و الوقاية العامة -2

  .اخلطأ يف العالج أو نقص املتابعة -3

 أنباملعلومات و األمور اليت عليه كطبيب و يف حدود اختصاصها   اإلملامجلهل أو عدم ا -4

  2.التشخيص بدون مراعاة األسس العلمية السائدة إجراءأو يكون على دراية ا، 

استخدام معدات و أجهزة طبية بدون معرفة كيفية استعماهلا و دون أخذ االحتياطات   -5

  .و الكفيلة بعدم التسبب يف أضرار أو أخطار للغري األزمة

  .القيام بعمليات جراحية غري ضرورية أو التجريبية على املريض -6

 إحلاق إىلذلك  عليه، حىت و لو مل يؤد اإلشرافو و التقصري يف رقابة املريض  لاإلمها -7

و يف هذه الصدد تنص املادة  .دواء على سبيل االختبار أو التجربة إعطائهضرر باملريض أو 

جيب حتما احرتام املبادئ األخالقية و العلمية ": على محاية الصحة و ترقيتهامن قانون  168/2

  ...".البحث العلمي إطاريف  اإلنسانمارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على اليت حتكم امل

                                                 
1
 - Marie Christine De MONTECIER, Les Médecins peuvent être poursuivis deux fois, AJDA 

n03/2013, p146. 
  280،ص2004جلزء الثاين، املسؤولية املدنية، الطبعة الثانية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،مصطفى العوجي، القانون املدين، ا -  2
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هذا و أنه بالنسبة للقضاء اجلزائري يثري نقطة مهمة وهي وجوب التفرقة بني اخلطأ اجلزائي 

، و إن احلكم بالرباءة يف الدعوى العمومية ال يعفي من مساءلة  1واخلطأ التأدييب يف قيام املسؤولية

  .يب تأديبياالطب

  .األحكام الخاصة بالعقوبة التأديبية : المطلب الثاني

على  2ارتكاب خطأ تأدييب من طرف الطبيب لىقوبة التأديبية اجلزاء املرتتب عتعترب الع     

 إذ ،)الفرع األول( و ختضع لعدة أحكام قانونية فهي خاضعة ملبدأ الشرعية  ،ذكرهالنحو السالف 

ة لنفس املبادئ اليت ختضع هلا العقوبة اجلنائية مع االحتفاظ باخلصوصية اليت ختضع العقوبة التأديبي

و االستقالل القائم بني النظام التأدييب و النظام اجلنائي لكن هذا ال مينع  3تتمتع ا كل العقوبتني

، )الفرع الثاين( أن يشكل اخلطأ املرتكب من طرف الطبيب خطأ تأديبيا و جنائيا يف الوقت نفسه

  . على توقيع العقوبة التأديبية على الطبيبحجية ألحكام اجلنائية ل احلالة يكون  يف هذه

، )الفرع األول(و على هذا األساس فسوف نقوم بتحليل مبدأ شرعية العقوبة التأديبية 

، و يف األخري دراسة اجلهات )الفرع الثاين(واإلشارة إىل حالة العقوبة املرتبطة بالعقوبة اجلنائية 

   ).الفرع الثالث(ملكلفة بتوقيع هذه العقوبة التأديبية على أطباء املرافق االستشفائية العمومية ا

  

                                                 
يتبني من وقائع القضية، أن املستأنف عليها املمرضة ، مت اامها خبطف قاصرة وسرقة أدوية خاصة "....:حيث جاء يف قرار احملكمة العليا - 1

وباملوازاة من ذلك أحيلت هذه املمرضة بتاريخ . وأحيلت على احملكمة اليت أعطتها الرباءةباملستشفيات، ومت فتح حتقيق حول ذلك ، 

على جلنة االستشارة اخلاصة بالعمال شبه الطبيني اليت قررت عزهلا من مهامها، و بناءا على قرار هذه اللجنة اصدر مدير املركز 05/05/1998

حيث طعنت املستأنف عليها يف هذا القرار أمام جلنة الطعن الوالئية، اليت قررت . 25/05/1998االستشفائي اجلامعي قرار بعزهلا وهذا بتاريخ 

  .تثبيت عقوبة العزل

  .وحيث ينتج عما سبق ، أنه جتب التفرقة بني اخلطأ اجلزائي و اخلطأ التأدييب الذي هو من اختصاص جملس التأديب 

ة ، ال يعين عدم مسؤوليتها عن األفعال التأديبية املنسوبة إليها، خاصة و أنه بالرجوع إىل وأن حصول املستأنف عليها على الرباءة النعدام األدل

  .حمضر جلنة التأديب، جند أا تعرتف باألفعال املنسوبة إليها، و اليت بررا بإرادا يف تربية الطفل املخطوف ال غري

  ...."خطأ وظيفي ومهين و ليس جزائي حيث أن حكم الرباءة الالحق ال بلغي قرارا تأديبيا مبنيا على

عن حلسن بن شيخ اث ملويا ، املنتفى يف قضاء ، مأخوذ  )ع(، قضية وايل والية تلمسان ضد09/07/2001جملس الدولة ، قرار مؤرخ يف 

  .137، ص2009لسنة  02جملس الدولة، دار هومه الطبعة 
2
 - Michele HARICHAUX, André MONROCHE, op.cit, p236 

3
 - Marie Christine De MONTECIER, op.cit, p146. 
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  .مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: الفرع األول

 ،هلذا املبدأ من خالل تقنينها اإخضاعهأمهية  التأديبية ملبدأ الشرعية و تبدو ختضع العقوبة

  :ائج القانونية، وذلك على الشكل التايلحبيث يرتتب على ذلك العديد من النت

   .شرعية العقوبة التأديبية مبدأمدلول  : أوال   

لكن األمر ة يف حتديد األخطاء التأديبية، و تتمتع اجلهة املختصة بالتأديب بسلطة تقديرية واسع

أن يكون ، مبعىن جيب "ال عقوبة بال نص"خيتلف بالنسبة للعقوبة التأديبية اليت يطبق بشأا مبدأ 

   .اجلزاء أي العقوبة التأديبية من بني العقوبات اليت نص عليها القانون على سبيل احلصر

يف النص عليه ، أن توقع جزاء ما مل يرد 1فال متلك السلطة املختصة بالتأديب أي كانت

  .النصوص التشريعية

بيب ضمن مدونة حدد املشرع اجلزائري العقوبات التأديبية اليت ميكن تسليطها على الطوقد 

، مما جيعل السلطة املختصة بالتأديب  217أخالقيات الطب على سبيل احلصر من خالل املادة 

 ، باألمرال تستطيع أن تستبدل هذه العقوبات املقننة مهما كانت الدوافع و لو مت برضاء املعين

أن يتخذ ميكن الس اجلهوي ": يلي لى ماع مدونة أخالقيات الطبمن  217تنص املادة و 

                                              : العقوبات التأديبية التالية

   اإلنذار-

  التوبيخ-

أو غلق املؤسسة، /املختصة، منع ممارسة املهنة و اإلداريةيقرتح على السلطات  أنكما ميكنه 

 اإلداريةالعقوبات بأن  2ومن هنا ميكن القول .قانون محاية الصحة و ترقيتهامن  17طبقا للمادة 

حيث يوجد  إاليف التطبيق،  جتد هلا جماال أنو ما يرتتب عليها مباشرة من أثار عقابية ال يسوغ 

                                                 
1
 2004مصر، ،اإلسكندرية،  ائية و التأديبية، منشأة املعارفعبد احلميد الشواريب، مسؤولية األطباء و الصيادلة و املستشفيات املدنية و اجلن - 

  .391ص
  178،صاملرجع السابق ، اإلداريسليمان حممد الطماوي،القضاء  -  2
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النص الصريح، شأا يف ذلك شأن العقوبات اجلنائية بسب أا قيد على احلريات، كذلك أثار 

  .انني فال حمل للقياس و االستنباطعلى احلقوق و املزايا اليت تكفلها هلا القو  االعقوبات التأديبية قيد

     .  شخصية العقوبة التأديبية:ثانيا  

، لذلك يتعني على السلطة املختصة بالتأديب حتديد 1تتميز العقوبة التأديبية بأا شخصية  

 إىليؤدي  ، وهذامقرتف اخلطأ التأدييب سواء كان بسبب القيام بعمل أو االمتناع عن عمل

  . كون العقوبة كذلك شخصيةشخصية و تالمسؤوليته 

  .  عدم تعدد الجزاء عن نفس الخطأ التأديبي:ثالثا  

مبعىن  ،يرتتب عن مبدأ شرعية العقوبة التأديبية نتيجة هامة تتمثل يف عدم تعدد اجلزاء     

ملعمول ا من األصول ايعد هذا املبدأ إن ، 2عدم معاقبة الشخص املخطئ عن ذات الفعل مرتني

و لكن عدم جواز معاقبة العامل عن نفس اخلطأ التأدييب ال حيول دون معاقبة  .العقابيةيف القوانني 

بواجباته املهنية، باعتبارها أخطاء تأديبية جديدة دون  اإلخاللأو  اإلمهاليف حالة االستمرار يف 

ظهرت وقائع جديدة بعد توقيع العقاب  و يكون ذلك إذا .لتحدي بسبب توقيع العقوبة األوىلا

  .   رة أخرى عن تلك األخطاء و هو ما يسمى باجلرائم التأديبية املستمرةم

بسبب عيب  إلغائهامث مت  ،يف حالة املعاقبة عن أخطاء تأديبية وما جيب التذكري به هو أنه   

أن يعاقب مرة أخرى عن ذات األفعال، و ذلك من ، فانه ال مانع 3يف الشكل أو يف االختصاص

  .ته مرة أخرى، ألن احملاكمة اجلديدة ال عالقة هلا باحملاكمة القدميةحماكم إعادةيف حالة 

  :  تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ المرتكب: رابعا

، حبيث جيب أن تكون هذه 4ةيتعني  على السلطة التأديبية أن تراعي اختيار العقوبة التأديبي 

 .مل يقم حبصر األخطاء التأديبية علخطأ املرتكب من طرف الطبيب، ألن املشر لاألخرية مناسبة 

                                                 
  .100، ص2005اد عبد الباسط، اجلرمية التأديبية يف نطاق الوظيفة العامة، دار اجلامعية اجلديدة لنشر، االسكندري،  حممد فؤ  -  1

2
 - Johanne saison DEMARS, responsabilité médicale, Revue générale de droit médicale n°42, 

mars 2012, p454. 
3
  .266و  264سابق ،ص مرجعالقضاء اإلداري ، وي،طماسليمان ال - 

4
 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p 496  
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هذا ما جيعل السلطة التأديبية تتمتع بصالحية واسعة يف ذلك و يؤدي أيضا عدم حصر األخطاء و 

التأديبية جعل السلطة التأديبية تتمتع بصالحية واسعة يف حتديد العقوبة التأديبية، لذلك جيب أن 

  .اخلطأ املرتكب من طرف الطبيبتلتزم مبراعاة التناسب بني العقوبة اليت تقررها و 

   : التطبيق الفوري للعقوبة التأديبية:خامسا  

من تاريخ صدورها  إالتطبق العقوبة التأديبية تطبيقا مباشرا و فوريا، فال ترتب أية آثار       

اريخ ت إىل، فال جيوز أن يرتد أثر العقوبة التأديبية 1املاضي إىلبالنسبة للمستقبل دون أن ترتد أثارها 

  .ارتكاب املخالفة مهما كانت جسامتها أو خطورا

   .العقوبة التأديبية المرتبطة بالعقوبة الجنائية : الفرع الثاني  

ختضع العقوبة التأديبية لنفس املبدأ الذي ختضع له العقوبة اجلنائية مع االختالف املوجود     

يتبني االختالف بني العقوبة و  .اجلنائية ة التأديبية عن العقوبةبني العقوبتني، واستقالل العقوب

التأديبية و العقوبة اجلنائية من حيث أساس العقوبتني، و كذا من حيث التحديد من طرف 

 2القانون، كما يظهر االختالف جليا من حيث اهلدف الذي وضعت من أجله كلتا العقوبتني

    :وذلك بالشكل التايل

  العقوبة الجنائية عن ةالتأديبياختالف العقوبة : أوال  

  :ختتلف العقوبة التأديبية عن العقوبة اجلزائية من عدة زوايا، وذلك بالشكل التايل

     : من حيث أساس العقوبة التأديبية-أ

 اإلخاللهذا  كان، سواء  بواجبات مهنية املوظف إخاللبسبب  3توقع العقوبة التأديبية   

بواجب قانوين يكفله قانون العقوبات  إخاللهي ناجتة عن سلبيا أما املسؤولية اجلنائية ف أواجيابيا 

  .  بنص خاص

  

                                                 
  100، ص1991،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،)دراسة مقارنة(سعيد بوشعري، النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر -  1

2
 - Marie Christine De MONTECIER, op.cit, p 147. 

3
 - Sylvie WELSCH, responsabilité du médecin, Juris classeur 2003, p26. 
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  من حيث تحديد العقوبة التأديبية  -ب

جاءتا على سبيل احلصر، و لكن مل يتم حصر األخطاء  أماتتميز كلتا العقوبتني    

ارتباط وجود   ةالتأديبية، بعكس اجلرائم اليت يسودها مبدأ الشرعية، هذا ما جيعل يف العقوبة اجلنائي

بينما حتديد اجلرائم اجلنائية هو  .1و بني ما يناسبها من عقاب ىكامل بني كل جرمية على حد

احلد العقوبة بني حدين احلد األدىن و  عمل املشرع، و احلرية املتاحة للقاضي اجلنائي حمددة بتحديد

قائمة العقوبات التأديبية اليت  األقصى، أما يف القانون التأدييب فان القاعدة العامة أن املشرع حيدد

جيوز توقيعها، و يرتك للسلطة التأديبية املختصة حرية اختيار العقوبة املالئمة من بني العقوبات 

  .املقرة

      :من حيث غرض العقوبة -ج

مكافحة اجلرمية بتقرير جزاء يوقع باسم اتمع تنفيذا حلكم  إىلدف العقوبة اجلنائية  

  إىلدف فإا  2أما العقوبة التأديبية .ت املسؤولية عليه، فهي من حق اتمعقضائي ضد من تثب

  .   موظفنيكفالة حسن انتظام املهن لل

  :استقالل العقوبة التأديبية عن العقوبة الجنائية -د

فهناك من األخطاء اليت يرتكبها  ،ختتلف األخطاء اليت يرتكبها الطبيب من حيث اجلسامة  

هناك أخطاء و   ،، فيكتفي بتوقيع العقوبة التأديبية عليه3يتسبب ضررا للغري أنالطبيب دون 

ما يعرضه للمسؤولية التأديبية  هذاو جسيمة تستوجب املساءلة التأديبية و اجلنائية يف آن واحد، 

اجلنائية معا، و بالتايل توقيع العقوبتني معا، حبيث ال يتوقف توقيع العقوبة التأديبية عن نتيجة و 

سؤولية اجلنائية عن ذات اخلطأ الطبيب الختالف نطاق املسؤوليتني و أهدافهما كما سبق امل

  .4 إليه اإلشارة

                                                 
1
 - Johanne saison DEMARS, responsabilité médicale, op.cit, p455. 

2
 -, Ibid, p 456 . 

3
 - - Jean Jaques THOUROUDE, op.cit, 94. 

4
 - Murielle BENEJAT, op.cit, p193 . 
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تشكلت عنه يف ذات  إذااألصل أن الفعل الواحد فتشريعات دول العامل،  هذا ما أخذت بهو 

 تبار أنجانب املخالفة التأديبية، فان كل منهما تستقل عن األخرى باع إىلالوقت جرمية جنائية 

  .و سلطة خاصة تتوىل توقيع العقاب عليه لكل منهما نظام قانوين خاص

مدونة من  221فقد نص التنظيم اخلاص بتأديب األطباء من خالل املادةو يف هذا الصدد 

   : ال تشكل ممارسة العمل التأدييب عائقا بالنسبة"على أنه  أخالقيات الطب 

  .يةللدعاوى القضائية املدنية و اجلنائ -  

  .املتهم إليهاللعمل التأدييب، الذي تقوم به اهليئة أو املؤسسة اليت ينتمي  -  

  ."و ال ميكن اجلمع بني عقوبات من طبيعة واحدة و للخطأ ذاته  

أن حتريك أي دعوى ال يوقف الدعوى األخرى، و عليه ميكن حتريك من ذلك يفهم و     

  .ية ألن لكل منهما طريقها اخلاصالدعوى التأديبية بصرف النظر عن الدعوى اجلنائ

تسري فيه    فان لكل منهما طريقها اخلاص الذي 1حركت الدعويان يف آن واحد إذاأما    

كم الذي ستصدره اجلهة سواء كانت التأديبية أو اجلنائية بانتظار احل اجلهتني إحدىوال تلتزم 

كان يف األصل من اختصاص   إنذلك احلق يف حتريك الدعوى اجلنائية، و  إىليضاف و  . األخرى

يف هذا اخلصوص، فهو  امهم ااملضرور يلعب دور  أن إالالنيابة العامة، باعتبارها ممثلة اتمع 

يستطيع أن حيرك الدعوى اجلنائية و املطالبة بالعقوبة اجلنائية و ذلك عن طريق االدعاء املباشر أمام 

  .احملكمة اجلنائية

اهليئة التأديبية بالنسبة للمساءلة التأديبية، فال ميكن ملضرور هذا ما ال ميكن القيام به أمام 

بتأديب الطبيب املعىن  ةاملختصاجلهة املطالبة بتوقيع العقوبة التأديبية فله حق رفع شكوى اىل 

مع ذلك ال ميكنه أن يكون طرفا يف الدعوى التأديبية، و ال ميكنه التدخل يف توقيع و باألمر، 

  .العقوبة التأديبية
  

                                                 
1
  118،ص 2001،الطبعة الثانية، دار النهضة، القاهرة ، ) الطب(قواعد أخالقيات املهنة  جابر حمجوب على حمجوب، - 
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  .مدى تأثير الحكم الجنائي على توقيع العقوبة التأديبية  : ثانيا 

، و لكن هذا 1مما ال شك فيه أن العقوبة التأديبية مستقلة متام االستقالل عن العقوبة اجلنائية     

النظامني الذي يتم عندما يشكل اخلطأ املرتكب من طرف  ي التأثري املتواجد بني كالال ينف

بالنسبة لألخطاء التأديبية  إليه اإلشارةيا يستوجب املساءلة اجلنائية كما سبق الطبيب خطأ تأديب

اجلسيمة، ففي هذه احلالة ختتلف األحكام الصادرة من احملكمة اجلنائية فهناك من األحكام اليت ال 

تتخذ ا السلطة التأديبية و ال تتأثر ا يف توقيع العقوبة التأديبية و يتم ذلك يف مثل هذه 

  : حلاالتا

  :و ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل مايلي : األحكام الصادرة بالبراءة -أ

 : ةتكام البراءة على أسباب جنائية بحتأسيس أح -1   

، فال تتقيد 2ةتاءة املبين على أسباب جنائية حبال تتقيد جهات التأديب حبكم الرب      

اليت فصل فيها احلكم، و كان فصله فيها ضروريا  يف الوقائع إالاجلهات التأديبية باحلكم اجلنائي 

دون أن تتقيد بالتكييف القانوين هلذه الوقائع، و يتم ذلك مىت قرر احلكم اجلنائي انعدام ركن من 

أركان اجلرمية حسبما يقررها قانون العقوبات ففي هذه احلالة ال حيوز احلكم احلجية أمام جهات 

  .التأديب

  :اإلجراءاتى بطالن البراءة المبنية عل-2   

أمام جهات التأديب بالتايل ال يؤثر يف  اإلجراءاتحكم الرباءة على بطالن  ينعدم تأثري    

كذلك ال يؤثر يف توقيع العقوبة التأديبية الرباءة املبنية على عدم كفاية و توقيع العقوبة التأديبية، 

  .دانةلإلالشك، ألنه ال يصلح يف اال التأدييب كأساس  أواألدلة 

  

  

                                                 
1
 - Marie Christine De MONTECIER, op.cit, p 147. 

  .380عبد احلميد الشواريب،مرجع نفسه،ص -  2
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  :حجية الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه -ب

يف مواجهة سلطات التأديب  1غري أن هناك حالة يكون فيها للحكم اجلنائي حجيته       

أمام  باإلدانةصدر احلكم  إذاففي هذه احلالة . عندما حيوز احلكم اجلنائي لقوة الشيء املقضي فيه

مث أصدر احلكم برباءته أمام احملكمة اجلنائية ) مام الفرع النظامي اجلهويأ(اجلهة املختصة بالتأديب 

السر املهين، يف هذه احلالة البد من احرتام احلجية املطلقة  إفشاءعن ذات الفعل كما هو يف حالة 

 .للحكم اجلنائي

 :التأديبية الجهات: الفرع الثالث

بإنشاء الس الوطين ألخالقيات  تكفل املشرع بتنظيم اجلهات املختصة بتأديب األطباء

الفروع النظامية ارسها من خالل االس اجلهوية و و منحه سلطة تأديب األطباء اليت مي ،الطب

  .اجلهوية و الوطنية

محاية ،من قانون  167/2 إىل 267/1كل ما جاءت به املواد من يستخلص من  و      

، أن اجلهات  مدونة أخالقيات الطب من 223اىل 163كذا املواد من   الصحة و ترقيتها ، و

   : املختصة بالتأديب تتمثل يف جهينت

  .الس الوطين لآلداب الطبية أو ألخالقيات الطب*      

  :وذلك على الشكل التايل .االس اجلهوية  ألخالقيات الطب*      

  :شارة إىل مايليويف هذا اإلطار جتدر اإل : المجلس الوطني ألخالقيات الطب : أوال         

  :الطب ألخالقياتالمجلس الوطني  إنشاء -أ

الس الوطين ألخالقيات الطب الذي يضمن حسن تثبيت  إنشاءعمل املشرع على       

األخالق املهنية مبمارسته السلطة التأديبية على كل من يرتكب خطأ تأديبيا،  ال تقتصر السلطة 

س اجلهوية ألخالقيات الطب بل ميكن أن متارسها اهليئة التأديبية على الس الوطين أو اال

                                                 
1
  .201سليمان حممد الطماوي، مرجع سابق،ص - 
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، و خيضع ملتابعة تأديبية وفقا لقانون املنظم للمهنةقانون لاملستخدمة فيخضع بذلك وفقا ل

  .كان موظفا دائما يف مؤسسة استشفائية عامة  إذا، ةالعمومي ةالوظيف

 90/171املعدلة بقانون  168الس الوطين ألخالقيات الطب مبوجب املادة  إنشاءمت وقد 

من بني مهامه يتوىل الدعاوى . نظم تشكيله املرسوم التنفيذي املتضمن مدونة أخالقيات الطب

حتدد الطبيعة القانونية  صرحيةشارة ليس هناك أية مادة التأديبية املقامة ضد األطباء حيث لإل

نيا من خالل متتعه للمجلس و اكتسابه الشخصية املعنوية و لكن ميكن أن يستخلص ذلك ضم

  .2حبق التقاضي

 :المجلس الوطني ألخالقيات الطب أجهزة -ب

 أجهزةيتشكل من عدة و يوجد جملس وطين واحد ألخالقيات الطب مقره مبدينة اجلزائر     

   : تتمثل يف

تتكون من كافة أعضاء الفروع النظامية الوطنية لألطباء و جراحي و   : الجمعية العامة-1   

  .الصيادلةاألسنان و 

فروع النظامية الوطنية لألطباء يتكون من أعضاء مكاتب الو  : المجلس الوطني-2  

  .جراحي األسنان و الصيادلةو 

يتكون من رؤساء كل الفروع النظامية و من عضو منتخب عن كل فرع  و:المكتب-3  

      .فيكون العضو املنتخب من القطاع العام ملا يكون الرئيس من القطاع اخلاص

                                                 
1
يضطلع الس الوطين و االس اجلهوية لآلداب الطبية، بالسلطة التأديبية و تبث يف " : ت على ما يلي.ص.ح.من  ق 267/4تنص املادة  - 

  ."املخالفات املتعلقة بقواعد اآلداب الطبية و أحكام هذا القانون
  .233،صاملرجع السابقأمال حابت،  -  2
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حددت مدونة أخالقيات الطب كيفية رئاسة الس الوطين، فجعلته بالتناوب و ملدة وقد     

متساوية بني رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثالثة و يكون رئيسا الفروع النظامية الوطنية، اللذان 

  .1ال يرتأسان الس نائبني لرئيس الس الوطين ألخالقيات الطب

 اخالل تشكيلة الس الوطين ألخالقيات الطب، أن تنظيمه جاء مشرتك يتضح منو        

بني كل من أعضاء األطباء و جراحي األسنان و الصيادلة، فهو يشكل اهليئة التنظيمية لكل هذه 

  .الفئات كما ميارس الس السلطة التأديبية من خالل الفروع النظامية اليت تشكله

  :   مدونة أخالقيات الطبمن  166لس حسب املادة يقوم او      

  .    معاجلة كل املسائل ذات االهتمام املشرتك لألطباء و جراحي األسنان والصيادلة -      

  .يتوىل التقاضي -     .تسيري املمتلكات -       

أيضا املادة  إليهميارس السلطة التأديبية من خالل فروعه النظامية، و هذا ما ذهبت  -      

جعل كل األطباء  : فس القانون، حبيث عاجلت مهام هذه الفروع اليت تتلخص يفمن ن 171

  .دفاع عن شرف املهن الطبية و كرامتها و استقالهلاالحيرتمون قواعد أخالقيات الطب، و تتوىل 

املستشار ذوي حقوقهم، و تعترب املتحاور و  تنظم كل مرة مساعدة لصاحل أعضائها أو -     

  .عموميةالطبيعي للسلطات ال

  .المجالس الجهوية ألخالقيات الطب  : ثانيا       

 .جهويا على املستوى الوطين و اليت بدورها تشكل من اجلمعية العامة اجملس 12 إنشاءمت    

كتب اجلهوي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي الفروع النظامية اجلهوية، و امل أعضاءتتكون من و 

من القطاع العام ملا يكون رئيس الفرع النظامي من ، و عضو منتخب جيب أن يكون 2جهوي

  .القطاع اخلاص و العكس بالعكس

  

                                                 
سابق اإلشارة  ملتضمن مدونة أخالقيات الطب، ا6/7/1992، املؤرخ يف 276-92التنفيذي رقم املرسوم من  165و 164و 163املواد  - 1

  .اليه
2
  .سابق اإلشارة إليه ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب6/7/1992، املؤرخ يف 276- 92التنفيذي رقم من املرسوم  167املادة  - 
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                         : على كل من مدونة أخالقيات الطبمن  167و يتكون الس اجلهوي حسب املادة 

  .لنظامية اجلهوية املتألفة منهماجلمعية العامة اليت تتكون من أعضاء الفروع ا -

عضو منتخب من و  ،ون من رؤساء كل فرع نظامي جهويلذي يتكااملكتب اجلهوي  -

  .القطاع العام أو اخلاص

كما هو احلال بالنسبة للمجلس الوطين، فالس اجلهوي يتكون من ثالث فروع   و   

الفروع النظامية اجلهوية  إنشاءنة ، فقد تضمنت املدو 1نظامية، ميارس من خالهلا السلطة التأديبية

  .خاصة لكل من األطباء و الصيادلة

مدونة أخالقيات من  177فقد نصت املادة  ،أما عن مهام الفروع النظامية للمجلس    

ص عليها يف ميارس الفرع النظامي اجلهوي يف حدود ناحيته الصالحيات املنصو ": على الطب

الس الوطين ألخالقيات املهنة رارات الس اجلهوي و لى تنفيذ قيسهر عأعاله، و 171املادة 

  ...".الطبية

من املهام املسندة هلذه الفروع السهر على تنفيذ قرارات كل من الس اجلهوي و الس و    

الوطين ألخالقيات الطب، كما تتوىل الدفاع عن شرف املهنة و كرامتها و كذا متارس السلطات 

  .وىل التأديبية يف الدرجة األ

ة للفصل يف املنازعات اليت تقوم بني املرضى و  ألطباء، و كذلك يكما هلا السلطة التوفيق   

مها ا،و هذا يعين أن االس اجلهوية متارس مهاإلدارةفيما خيص املنازعات اليت تقوم بني األطباء و 

  .2و سلطتها التأديبية يف الدرجة األوىل ليكون الس الوطين كدرجة ثانية

جراحي أسنان و صيادلة من جنسية جزائرية هذه الفروع النظامية من أطباء و  تتكونو 

يتم انتخام اذا توفرت فيهم الشروط اليت تضمنتها و . مسجلني يف القائمة و مسددين اشرتاكام

 5سنة و التسجيل يف قائمة االعتماد منذ  35من املدونة، و اليت تتمثل يف بلوغ  173املادة 

                                                 
1
  .سابق اإلشارة إليه الطب، املتضمن مدونة أخالقيات 6/7/1992، املؤرخ يف 276-92التنفيذي رقم من املرسوم  175و 169املواد   - 

2
  ط.أ.من م 178و 177املواد  - 
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ى األقل، و أال تكون لديهم سوابق عدلية خملة بالشرف و غري معرضني للعقوبات اليت سنوات عل

سنوات قابلة لتجديد بنسب النصف كل  4من املدونة، و ذلك ملدة  218نصت عليها املادة 

  .     سنتني و ميكن انتخام

  فيمايلي وتتمثل هذه الفروع: الفروع النظامية المختصة بتأديب األطباء : ثالثا       

 : الفرع النظامي الجهوي الخاص باألطباء-أ

أعضاء الفرع النظامي اجلهوي لألطباء حسب عدد األطباء املسجلني يف  ا منيشمل عددو 

  :  1آخر قائمة و هو حمدد كما يلي

    1000اىل 0من -           :. عضوا 12 

 2500اىل  1001من -          :.عضوا 24 

  2501  ما فوق-           :. عضوا 36 

 :  ينتخب الفرع النظامي رئيسا و مكتبا من بني أعضائه و يتكون املكتب منو 

  .مساعدين اثنني-.   أمني اخلزينة-كاتب    -نائب الرئيس -.    رئيس-

                                  : حيدد توزيع مقاعد فرع األطباء النظامي كما يلي   

                                                           .% 50 :القطاع العام              

 .                                                     %   50             القطاع الخاص :

                                                  :   قسمني إىلينقسم القطاع العام  و     

                                                       . االستشفائية قطاع الصحة           

                   .قطاع االستشفائي اجلامعي    

   : توزيع مقاعد القطاع العام، كما يلي     

   : مجالس جهوية للجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة-1        

  .نصف لقطاع الصحة العمومية-  

                                                 
1
  ط.أ.من م 181املادة  - 
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  .ستشفائي اجلامعينصف للقطاع اال-  

   : مجالس جهوية لبليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتنة،سطيف-2

  .ثلثان لقطاع الصحة العمومية-  

  .نصف للقطاع االستشفائي اجلامعي-  

   : مجالس جهوية لشلف، غرداية، بشار-3

  .قطاع الصحة العمومية إىلتعود مقاعد القطاع العام كلها -  

  .1ل بعضو على مستوى الفرع النظامي لألطباءمتثل كل وحدة على األق أنجيب و 

حبيث املشرع يف التنظيم اخلاص باألطباء عدد األطباء املسجلني يف القائمة  ىراعوقد       

بعضو  قلاألتأكيد على ان تكون كل وحدات ممثلة على التتزايد العضوية بتزايد عدد األطباء مع 

  . على مستوى الفرع النظامي اجلهوي التابع هلا

الفروع  إنشاءمن أجل حسن تسيري املهام املوكلة للفروع النظامية اجلهوية، مت أيضا و      

تتكون اجلمعية العامة لكل فرع نظامي و النظامية الوطنية، لرتاقب تسيري الفروع النظامية اجلهوية ، 

 أفرادها وطين من أعضاء الفروع اجلهوية املناسبة، و هي تتمتع بالسلطة املطلقة، تنتخب من بني

كلما   أعضاء الفرع النظامي الوطين و جتتمع يف دورة عادية مرة كل سنة و يف دورة غري عادية

ت ضمن الفرع النظامي الوطين مخس جلان من بينها اللجنة ئدعت الضرورة لذلك، كما أنش

 .  2التأديبية

   : الفرع النظامي الوطني الخاص باألطباء-ب       

عضو مرمسا توزع املقاعد حسب  48ظامي الوطين اخلاص باألطباء من يشكل الفرع الن       

  .للقطاع العام %50-                        : اآليت

                                                 
1
، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق 6/7/1992، املؤرخ يف 276- 92من املرسوم التنفيذي رقم .186اىل غاية 181انظر املادة   - 

  .اإلشارة إليه
، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق 6/7/1992، املؤرخ يف 276-92رقم من املرسوم التنفيذي  192،193،198أنظر املادة -  2

  .اإلشارة إليه
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  .للقطاع اخلاص 50%-   

   : توزع مقاعد القطاع العام حسب اآليت      

  .ثلثا لقطاع الصحة العمومية-  

  .ثلث واحد لقطاع املراكز االستشفائية اجلامعية-  

   :1  تنتخب الفروع النظامية اخلاصة باألطباء من بني أعضائها مكتبا يتكون منو       

  .ثالثة مساعدين- .          أمني عام مساعد-             .  رئيس-         

  .أمني خزينة- .               نواب رئيس4-        

    .أمني خزينة مساعد-.                    أمني عام-        

وقع مانع حال دون  وإذال الرئيس الفرع النظامي الوطين يف كل أعمال احلياة املدنية، ميث    

  .ان الفرع النظامي الوطين اخلاص باألطباء يرأسه أحد نواب الرئيسفأدائه لعمله 

   : تنشأ ضمن الفرع النظامي الوطين مخس جلانو       

  .جلنة أخالقيات-  

  .جلنة ممارسة املهنة و الكفاءة-  

  .نة الشؤون االجتماعية و املاليةجل-  

  .اإلحصائياتجلنة الدميغرافية الطبية و -  

  .اللجنة التأديبية-  

ال تشكل ممارسة "على  مدونة أخالقيات الطبمن  221و يف كل األحوال تنص املادة      

   : العمل الطيب عائقا بالنسبة

  .الدعاوى القضائية املدنية أو اجلنائية -     

  .املتهم إليهامل التأدييب، الذي تقوم به اهليئة أو املؤسسة اليت قد ينتمي للع -     

                                                 
1
، املتضمن مدونة أخالقيات الطب 6/7/1992، املؤرخ يف 276- 92من املرسوم التنفيذي رقم  194،195،196،197أنظر املادة  -  

  ..سابق اإلشارة اليه
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  ".و ال ميكن اجلمع بني عقوبات من طبيعة واحدة و للخطأ ذاته

ة نياملد ىيؤثر على سري الدعاو  يفهم من هذا النص أن ممارسة هذه االس ملهامها الو      

الفعل جنائيا أو مدنيا و يف نفس الوقت تأديبيا،  ميكن أن يالحق الطبيب على نفس إذاجلنائية، و 

بالنسبة  ةالعمومي ةو هذا ما ينطبق كذلك على املسؤولية التأديبية اليت متارس وفقا لقانون الوظيف

لألطباء العاملني باملستشفيات، فيمكن أن خيضع الطبيب يف آن واحد للعقوبة التأديبية من طرف 

ال تكون العقوبات من  أن، شرط اإلداريختصة بالتأديب الس و أخرى من طرف السلطة امل

   .طبيعة واحدة على نفس اخلطأ

    على الطبيب توقيع العقوبة التأديبية إجراءاتحترام إ : المطلب الثالث       

و اليت هي جمموعة من اخلطوات  إتباعيتعني لتوقيع العقوبة التأديبية على الطبيب   

غاية صدور القرار  إىلنظم مرحلة ما بني ارتكاب اخلطأ التأدييب قانونية ت جراءاتإعبارة عن 

 املعين باألمر و ختويله حق الدفاع عن نفسه إبالغالتأديب، تبدأ املتابعة بتسجيل الشكوى و 

 .)الفرع الثاين( الطعن فيه إمكانيةغاية صدور القرار التأدييب و  إىل ،)الفرع األول(

  .التأديبيةالمتابعة  : األولالفرع       

إن املتابعة التأديبية للطبيب البد أن تبدأ انطالقا من رفع شكوى ضد الطبيب ، مع احرتام 

  :الشكل التايلوذلك على  بقية مراحل املتابعة التأديبية

  .رفع شكوى ضد الطبيب : أوال

تبدأ املتابعة التأديبية برفع شكوى ضد الطبيب بسبب ارتكابه خطأ تأدييب فقد حدد   

   : األشخاص الذين ميلكون احلق يف رفع الشكوى و هم كل من  ن محاية الصحة وترقيتهاقانو 

  .الوزير املكلف بالصحة العمومية)1  

  .مجعيات األطباء و جراحي األسنان و الصيادلة املؤسسة قانونا)2  

  .كل عضو يف السلك الطيب مرخص له باملمارسة)3  
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  1.كل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه)4  

   .طبيبلمراحل المتابعة التأديبية ل : ثانيا     

الطبيب أمام الفرع النظامي اجلهوي املختص، بينما يعني الفرع النظامي  إحالةيتم   

كانت الشكوى منصبة على عضو من   إذاالدعوى  فرعا جهويا آخر خيتص بالنظر يف  الوطين

أعضاء اللجنة التأديبية كانت الشكوى منصبة على عضو من   إذاذلك الفرع اجلهوي، و  أعضاء

  2.الوطنية يف حالة الطعن يبعد العضو و ال حيضر جلسات التأديب

العضو الذي انصبت عليه الشكوى يف املشاركة يف جلسات التأديب  إبعادو احلكمة من      

  . توقيع العقوبة التأديبية من طرف الفرع النظامي املختص إقرارهو ضمان احلياد أثناء عملية 

  : للطبيب المعني باألمر إبالغهاتسجيل الشكوى و  - أ      

ى، هو تسجيلها يقوم رئيس الفرع النظامي اجلهوي عند تلقيه أي دعو  إجراءأول        

 إىلأي قرار تأدييب قبل االستماع  إصدارفال ميكن  .يوما 15للمعين املتهم خالل ال هاإبالغو 

الفرع املختص بتوقيع  على أن .يوما 15يتجاوز  املعين املتهم و استدعائه للمثول خالل أجل ال

تبني عدم وجود أي خطأ  إذاحبفظ الدعوى  أمايقرر من خالله  إدارياالعقوبة التأديبية جيري حتقيقا 

  . اخلطأ التأدييب إثباتتوجيه العقوبة التأديبية و ذلك يف حالة  وأماالطبيب،  إىلتأديبيا ينسب 

رفض  إنكان هناك سبب قاهر، غري أنه   إذا إالتهم شخصيا جيب أن ميثل الطبيب املو       

رفض االمتثال ميكن  إنيعاد استدعاؤه للمرة الثانية و فاالمتثال أمام اجلهة املختصة بالتأديب، 

 . 3للجنة التأديبية أن جتتمع للفصل يف املسألة رغم غياب املعين

                                                 
1
الوزير املكلف بالصحة : ت األشخاص الذين حيق رفع الشكوى التأديبية وهم .ص.ح.يف الفقرة اخلامسة من ق 267/2تضمنت املادة  -  

ه أو العمومية، و مجعيات األطباء وجراحي األسنان و الصيادلة املؤسسة قانونا، وكل عضو يف السلك الطيب مرخص له باملمارسة، وكل مريض أوولي

  .ذوي حقوق
  .ط .ا.من م 211وهو ما نصت عليه املادة  -  2
، املتضمن مدونة أخالقيات الطب سابق اإلشارة 6/7/1992، املؤرخ يف 276-92من املرسوم التنفيذي رقم  213و 212أنظر املادة  -  3

  ..إليه
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ميكن األطباء ": يلي من مدونة أخالقيات الطب على ما 215املادة  نصت وقد     

مساعدة مدافع زميل مسجل على القائمة أو  إىلجراحي األسنان أو الصيادلة املتهمني، اللجوء و 

حمام معتمد لدى نقابة احملامني مع استبعاد أي شخص آخر، ال ميكن اختيار الفروع النظامية 

م الفرع النظامي اجلهوي أو اجلهوية و الوطنية للقيام بدور املدافع، و ميكنهم ممارسة حق الرد أما

  ".الوطين مبطلق السلطة

مل يرد املتهم على االستدعاء الثاين ميكن للجنة أن جتتمع للفصل يف املسألة يف  إذاو     

 .1غياب املعين

  : حق الطبيب المتهم في الدفاع عن نفسه-ب            

نة تأديبية مقررة الدفاع عن نفسه، و يعد ذلك ضمامن مكن القانون الطبيب املتهم   

على  له مسجال مساعد فقد يكون زميال إىلبواسطة اللجوء  ذلك ضمن نص املدونة، و يتم

  .أو االعتماد على حمام معتمد لدى نقابة احملامني ،القائمة

و االستعانة مبحام ضرورة ملمارسة حق الدفاع على الوجه األمثل مبهمة خاصة و أن الطبيب 

عظم احلاالت القيام مبهمة الدفاع عن نفسه ألسباب قد يكون مرجعها املتهم قد ال يتمكن يف م

و توتر أثناء مثوله أمام جهات التأديب، األمر الذي  ،تكوينه الشخصي أو ما يعاتبه من خوف

شخص زميل له يف نفس املهنة  أويستوجب االستعانة بشخص مؤهل علميا و مهنيا للدفاع عنه، 

  .ن ما يؤهله للدفاع عنهفيكون ذو كفاءة يف نفس امليدا

منحت املدونة للطبيب حق رد عضو من أعضاء اللجنة التأديبية أمام الفرع النظامي  وقد

  .اجلهوي أو الوطين ألسباب مشروعة، و للمجالس سلطة مطلقة يف قبول الرد و عدم قبوله

  

  

                                                 
1
هلالل ر اعلي بداوي، االلتزامات املهنية للطبيب يف نظر القانون، املوسوعة القضائية اجلزائرية، موسوعة الفكر القانوين، املسؤولية الطبية، دا - 

  .40للخدمات اإلعالمية، اجلزائر،ص

  



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

162 

 

   : دراسة الملف التأديبي -ج

قرر من بني أعضاء اللجنة التأديبية، لدراسة ألجل دراسة امللف يعني رئيس الفرع النظامي امل  

رئيس  إىلاملسألة جبميع الوسائل اليت يراها كفيلة بإنارة القضية، مث يرسل املقرر امللف رفقة تقريره 

الفرع النظامي اجلهوي  تجيب أن يبو .  الفرع النظامي الذي يشكل عرضا موضوعيا لكل الوقائع

  .تلك الشكوى إيداعشهر ابتداء من تاريخ الشكوى خالل أربعة أ إليهالذي رفعت 

املتهم  إىلعنه قبل االستماع  اإلعالنمت  إذاجيوز للطبيب املتهم االعرتاض على القرار التأدييب 

. باالستالم شعاراإليف اجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة الربيد املسجل و 

ال كيفية اختاذ العقوبة التأديبية داخل و اجللسة التأديبية  اءإجر مع العلم أن املدونة مل تبني كيفية 

 .                     1الفرع النظامي اجلهوي

  .صدور القرار التأديبي و الطعن فيه : الفرع الثاني

 وإصالحاية احلق العام، القانون و صيانته ، و مح ضمان احرتام إىلالتأديب  إجراءيهدف 

. اخلاص بالنسبة للموظفة التأديبية هو حتقيق الردع العام وكذلك اهلدف من العقوباملوظف و 

ة أو املشددة اليت ارتكبت خففذلك للظروف املخيضع حتديد العقوبة املطبقة لدرجة اخلطورة ، و كو 

لعواقب و األضرار اليت تلحق باملؤسسة أو لفيها املخالفة ،ملدى مسؤولية الطبيب املخالف، 

من هنا ستتم دراسة الكيفيات اليت يتم من خالهلا تقرير و . خالفةموظفيها من جراء تلك امل

، مث حتديد أنواع هذه العقوبات اليت أشار إليها املشرع يف خمتلف النصوص )أوال(العقوبة التأديبية 

   ).ثالثا(وتبيان كيفية الطعن يف هذا القرار التأدييب).ثانيا(القانونية املنظمة ملهنة الطب 

   .العقوبة التأديبيةتقرير : أوال  

على املبادئ القانونية اليت و ) أ(عرف على العقوبة التأديبية جيب يف هذا اإلطار الت

  :الشكل التايلوذلك على ) ب(حتكمها

                                                 
1
سابق  ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب6/7/1992، املؤرخ يف 276-92التنفيذي رقم من املرسوم  224-219-216انظر املواد  - 

  .اإلشارة إليه
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  :تعريف العقوبة التأديبية -أ

 إمناو . مل مينح املشرع اجلزائري تعريفا للعقوبة التأديبية، كما مل يعرف العقوبة اجلزائية أيضا     

بوجود نص خاص  إالقام بتحديد هذه العقوبات على سبيل احلصر، حبيث ال ميكن اخلروج عليها 

 03- 06من األمر  164املادة  إليهيف قوانني تأسيسية لبعض األسالك و ذلك ما أشارت 

  .املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية

ميس املوظف املخطئ يف مركزه  اءإجر ": و ميكن تعريف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأا

 املوظفالوظيفي، و هي نوع من العقوبات املشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة، توقع على 

املعنوية  فقد متسه من الناحية 1املرتكب ملخالفة تأديبية، و تؤثر يف مركزه و مستقبله الوظيفي

كاخلصم . حرمه من بعض املزايا املالية للوظيفةالتوبيخ، أو من الناحية املادية فتواألدبية، كاإلنذار و 

و قد حترمه من الوظيفة مؤقتا، كالتوقيف املؤقت . تأجيل العالوات أو خفض الدرجة أومن الراتب 

 ."عن العمل أو ائيا كالفصل أو العزل من الوظيفة

وق و املزايا متس احلق أااألصل يف العقوبة التأديبية  أنالظاهر من التعريف السابق و        

كليا، و ال ميكن يف أي حال من األحوال يف جمال   أوالوظيفية، و قد يكون هذا املساس جزئيا 

  .ملكه الشخصي أوالوظيفة العام أن ميس شخص العامل 

املخالف و زجره، ليكون عربة للغري، حىت  املوظفتقومي سلوك  إىلو العقوبة التأديبية دف 

  .وظيفية مما حيقق املصلحة العامة و صاحل املرفق العامبواجباته ال موظفيلتزم كل 

  :التأديبيةمبادئ العقوبة  -ب

 إالالعقوبة التأديبية على عكس املخالفة التأديبية تقوم على مبدأ الشرعية حيث ال عقوبة  إن

  : متمثلة يف أخرىالتشريعات كما تقوم على مبادئ  كلبنص و هذا يف  

  

 

                                                 
1
  .229، ص2001حممد أمني عبد اهلادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، دار الفكر العريب،مصر  - 
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  : أديبيةمبدأ شخصية العقوبة الت -1

خالفة املوظف املذنب، أو املسؤول عن امل إالالعقوبة ال تنال  إنيعين  مبدأهذا  إن  

صفه عامة مقرر يف مجيع ااالت سواء التأديبية أو اجلنائي، و لو مل بو هو . دون غريه اإلدارية

قا لذلك فقد و تطبي" أخرىزرة وزر اال تزر و "يوجد نص عليه، فهذا املبدأ ينبع من ضمري العدالة 

 يتعني إلدانة مثة اجلزائية، مسؤولية شخصية و من قضى بأن املسؤولية التأديبية شاا شأن املسؤولي

يف حالة شيوع التهمة بينه و بني غري، أن يثبت أنه وقع منه فعل سواء  إداريااملوظف، و جمازاته 

  .اجيايب أو سليب

  : المرتكبةالعقوبة التأديبية مع المخالفة  مالئمةمبدأ  -2

و ذلك بان خيلو   اجلزاء التأدييب جيب أن يكون عادال و مالئما للخطأ املرتكب، إن  

و لقد  .ال األمرين جمانب للمصلحة العامةيف الرأفة، الن ك اإلمعانيف الشدة، أو  اإلسرافمن 

جلرائم، و مل انه مل حيدد مجيع ا إالقام بتحديد العقوبات التأديبية،  إنرأينا أن املشرع و  أنسبق 

العقوبة مة املوازنة بني الفعل املرتكب و حيدد بصفة مطلقة عقوبة مقرة لكل جرمية معينة مما جيعل مه

  .املراد تطبيقها، من اختصاص السلطة التأديبية

 :على مايلياألساسي للوظيفة العامة القانون  من 161و قد نص املشرع اجلزائري يف املادة 

تأديبية املطبقة على املوظف على درجة جسامة اخلطأ، و الظروف ارتكب يتوقف حتديد العقوبة ال«

فيها، و مسؤولية املوظف املعين، و النتائج املرتتبة على سري املصلحة و كذا الضرر الذي حلق 

  .. » باملصلحة أو املستفيدين من املرفق العام

 : عدم ازدواجية العقوبة التأديبية على الفعل الواحد -3      

مرة واحدة و هذا مبدأ  إالمن املبادئ املقررة و املستقرة عليه، عدم جواز العقاب على الواقعة      

فان املقرر . مسلم به فقها و قضاء و تشريعا، يف مجيع ااالت العقابية، سواء اجلزائية أو التأديبية

تأديبيا عن   ارتكب فعال يكون عدة جرائم من أجل غرض واحد فانه ال يكافئ إذاأن الشخص 

  .كل فعل على حدى، بل يعاقب بعقوبة واحدة على الفعل املكون للجرمية األشد
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   : تسبيب القرار التأديبي-4  

مثل الوقائع املوجبة . باشرتاط التسبيب، اشتماله على البيانات الضرورية املقصود  

  .ماليت يبىن عليها القرار التأدييب، دون جهالة أو اا األسبابللعقوبة، و 

و يعترب تسبيب القرار التأدييب من الضمانات اهلامة اليت تكفل عدالة العقوبة التأديبية، فهو  

فضال على أنه حيقق املصلحة العامة من خالل تأديب املوظف الذي خيل لواجباته، فانه حيقق 

ه لعقوبة التأديبية املسلطة عليأيضا املصلحة اخلاصة للموظف املتهم من حيث ضمان عدالة ا

محايته من تعسف سلطة التأديب فضال على أن التسبب ميكن السلطة القضائية من حتري و 

 اإلدارة إليهاأسباب القرار و الوقائع اليت تربر العقوبة التأديبية و األسباب القانونية اليت استندت 

نون الرقابة على ذلك كله من حيث صحة تطبيق القا أعمالالعقوبة مبا يسمح هلا من  إصداريف 

  . 1على الوقائع

غري ملزمة  اإلدارة إنكان األصل الذي استقر عليه الفقه و القضاء اإلداريني   إذاو   

 التأدييب ضروري بوجود نص، أي أوجب القانون عليها ذلك فان تسبيب القرار إالبتسبيب قراراا 

من  125ة و ذلك بنص صريح يف القانون األساسي للوظيفة العامة، حيث نص عليه يف املاد

تقرر السلطة عقوبة الدرجة « 125تنص املادة و  126و اشرتطه يف املادة  ةالعمومي ةقانون الوظيف

    » األوىل مبقرر من األسباب

تتخذ السلطة اليت هلا صالحية التعيني «  165من نفس القانون يف املادة  وأشار إليه        

ثة و الرابعة بعد حصوهلا على توضيحات كتابية من بقرار مربر، العقوبة التأديبية من الدرجة الثال

و تتخذ السلطة اليت هلا صالحية التعيني العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة  .املدعي

 »  .املختصة و اتمعة كمجلس تأدييب اإلداريةبقرار مربر بعد اخذ الرأي امللزم من اللجنة 

كضمان من ضمانات التأديب بالضمانات األخرى سواء و يرتبط تسبيب القرار التأدييب  

و يتمثل هذا االرتباط بالنسبة لألوىل يف متكن املوظف من   السابقة لتوقيع العقوبة أو الالحقة هلا،

                                                 
1
  145يمان حممد الطماوي،القضاء اإلداري، املرجع السابق،صسل - 



  العمومي وأنواع مسؤوليات الطبيب  اإلستشفـائيالنشاط الطبي لطبيب المرفق         : الباب األول

 

166 

 

التحقق بأن املخالفة اليت وجهت له يف االام هي اليت متت معاقبته عليها، و كذلك متكن 

أن تسبيب القرار التأدييب يسهل مهمة الدفاع  بتمكينه  إذاملوظف املتهم من الدفاع عن نفسه، 

  .من معرفة الوقائع و األسباب اليت ينازعها القرار

على السلطة  اإلداريأما بالنسبة للثانية، أي اليت تلي توقيع العقوبة فتتمثل يف رقابة القضاء 

خالفة مع العقوبة املقررة التأديب، عند تكييفها لألعمال اليت اعتربا خمالفة، و مدى تناسب امل

على املوظف، و لذلك جعل املشرع هذا العنصر ضروري و ضمانا هاما للموظف يف جمال الوظيفة 

  : العامة، و يتضمن تسبيب القرار ثالث عناصر هامة أمجع الفقه و القضاء عليها و هي

بوضوح الوقائع تذكر السلطة، و تبني  أنو هذا يقتضي  : تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة)ا

العقوبة حبيث يستطيع املوظف أو أي شخص آخر معرفة أسباب القرار الصادر  إليهااليت تستند 

  .يف حقه بالعقوبة، من جمرد قراءته له

هذا العنصر يقتضي أن يتضمن و  : بيان األسس القانونية التي بني عليها القرار التأديبي)ب

ينطوي على  الذي فعلالعد جرمية تأديبية، و هو  الذي يالتسبيب الفعل االجيايب أو السليب

  .بواجب من الواجبات املفروضة على املوظف و احملددة يف القانون اإلخالل

و يبقى هذا العنصر مناقشة أقوال  : الرد على ما يبديه الموظف المتهم من أوجه دفاع)ج

تهم، أو كان الرد قاصرا فانه مل يرد القرار التأدييب يف أسبابه على دفوع امل فإذاو أدلة املوظف، 

           .القرار هلذا السبب أو ذلك إبطالميكن 

 .العقوبة التأديبية التي يمكن توقيعها على الطبيب أنواع : ثانيا   

أورد املشرع اجلزائري العقوبات التأديبية للموظف العام يف القانون األساسي العام        

و ذلك على  الطب أخالقياتص باملمارسني الطبيني يف مدونة للوظيفة العمومية و القانون اخلا

    :الشكل التايل
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    :المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية03-06العقوبات التأديبية حسب األمر- أ   

يف املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية  06/03نظم املشرع العقوبات التأديبية يف األمر  

 األخطاءأقسام حسب جسامة  أربعة إىلو قسمها  ،حتت عنوان العقوبات التأديبيةالفصل الثاين 

   : املرتكبة و هي

  .التوبيخ- 3.الكتايب اإلنذار- 2.التنبيه-1 : الدرجة األولى

  .الشطب من قائمة التأهيل-2.أيامثالثة  إىلالتوقيف عن العمل من يوم - 1 : الدرجة الثانية

 إىلالتنزيل من درجة -2.مثانية أيام إىلأيام  أربعةن العمل من التوقيف ع- 1 : الدرجة الثالثة

  .اإلجباريالنقل -3.درجتني

  .1التصريح-2.الرتبة السفلى مباشرة إىلالتنزيل -1: الدرجة الرابعة

  : الطب أخالقياتالعقوبات التأديبية حسب مدونة  -ب 

    : 2هوي ضد الطبيب يفتتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن اختاذها من طرف الس اجل

 اإلخاللو يكون بإشعار الطبيب حتريريا باملخالفة اليت ارتكبها و حتذيره من  : اإلنذار-1

    .بواجبات وظيفته مستقبال

و يكون بإشعار الطبيب حتريريا باملخالفة  اليت ارتكبها و األسباب اليت جعلت  : التوبيخ-2

    .املخالفة و حتسني سلوكه الوظيفيوجوب اجتناب  إليهسلوكه غري مرضي و يطلب 

منع ممارسة املهنة أو غلق املؤسسة  اإلداريةكما ميكنه أن يقرتح على السلطات             

أي هيكل صحي و توسيعه أو  إنشاءخيضع " : اليت تنص 05-85من قانون  17طبقا للمادة 

لرخصة قبلية من الوزير  املؤقت أو النهائي إغالقهذي طابع صحي و توسيعه و تغيري ختصصيه و 

املؤقت للهياكل املذكورة ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، خيضع  اإلغالقاملكلف بالصحة، غري أن 

  ".لرخصة قبلية من الوايل

                                                 
1
  .ع.و.من ق 163انظر املادة  - 

2
  .إليه اإلشارةسابق  ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب6/7/1992، املؤرخ يف 276-92رقم  من املرسوم التنفيذي 217أنظر املادة  - 
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يستخلص من خالل املادة أن عقوبة الغلق و منع ممارسة املهنة يستطيع الس فقط و   

املؤقت ملدة ال  اإلغالق أما. يف وزير الصحة ختصة اليت تتمثلامل اإلداريةاقرتاحه على السلطة 

  .تتجاوز ثالثة أشهر ميكن اقرتاحه على الوايل باعتباره ممثل السلطة املركزية على مستوى الوالية

التوبيخ احلرمان من حق االنتخاب ملدة ثالث سنوات، أما املنع و  اإلنذاريرتتب على و   

  .1االنتخاب ملدة مخس سنواتاملؤقت من ممارسة املهنة فينجر عنه فقدان حق 

   .الطعن في القرار التأديبي  : ثالثا  

القرارات التأديبية يف تضمنت املدونة و قانون محاية الصحة أيضا طرق طعن             

  .الصادرة عن الفروع النظامية و الس الوطين ألخالقيات الطب

الوطين ألخالقيات الطب يف  يطعن يف قرارات الفروع النظامية اجلهوية أمام الس  

تعترب قرارات االس " : اليت نصت 90/17من قانون  267/4اجل ستة أشهر وفقا للمادة 

أعاله، يف  267/2يف املادة  إليهااجلهوية لآلداب الطبية  قابلة للطعن من قبل األطراف املشار 

  ." أمام الس الوطين لآلداب الطبية أشهر، 6أجل 

  لس اجلهوي يطلب رئيس الس الوطين فور تلقيه طعنا من الطعون من رئيس ا

خالل مثانية أيام، أن يرسل ملف املعين املتهم كامال، و جيب على رئيس الس اجلهوي أن يرسله 

  .2خالل مثانية أيام ابتداء من تاريخ استالم الطلب

 12الدولة و ذلك يف مدة فهي قابلة للطعن أمام جملس  ،أما بالنسبة لقرارات الس الوطين

  .أشهر

تعترب قرارات الس " : سالفة الذكر اليت تنصفقرة الرابعة من املادة ا جاء يف الملوهذا    

شهرا، أمام الغرفة املختصة للمحكمة  12الوطين لآلداب الطيب قابلة للطعن يف أجل أقصاه 

  ."العليا

                                                 
1
  .من املرسوم سابق اإلشارة إليه 218انظر املادة  - 

2
  .سابق اإلشارة إليه التنفيذيمن املرسوم  219انظر املادة  - 
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أصبح من بني االختصاصات ، إدارية ولكن بعد إنشاء جملس الدولة باعتباره هيئة قضائية 

ويف . عن املنظمات املهنية الوطنية اإلداريةتويل الفصل يف الطعون املقدمة يف القرارات اليت يقوم ا 

جملس الدولة و تنظيمه  الذي يتعلق باختصاصات 98/01من قانون  9نصت املادة  هذا الصدد

الطعون باإللغاء املرفوعة ضد : ائيا يفيفصل جملس الدولة ابتدائيا و " : يليما لىوعمله ع

ية و اهليئات العمومية الوطنية املركز  اإلداريةالقرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات 

  ..".املنظمات املهنية والوطنيةو 

يفهم من هذه املادة أن القرارات الصادرة من الس الوطين لآلداب الطبية باعتباره منظمة و 

  .جملس الدولة أماموطنية قابلة للطعن باإللغاء مهنية 
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 .ملرفق العام للصحة هو عبارة عن تنظيم معني يف شكل مشروع تسيري من طرف اإلدارةا إن

يف احلقيقة فإن نظرية املرفق العام مل تتأسس إال يف بداية القرن العشرين و لقد مشلت هذه الفرتة و 

ذا حيث اهتم ه  Duguitالفقيه  من بينهم . املرفق العامجمموعة من الفقهاء املنتمون ملدرسة 

مبسألة املرفق العام يف إطار النظرية العامة للدولة ، إذ يقول بأن الدولة ما هي إال جمموعة  األخري

ه مل يعرتف بالدولة كشخص معنوي أن كماتحقيق أهداف املصلحة العامة ،  مرافق عامة دف ل

 .1" أنا لم أتناول الغذاء قط مع شخص معنوي" هو صاحب املقولة املشهورة و 

املعىن املادي على ،  Rolandو أتباعه ما عدا الفقيه   Duguitأكد الفقيه و أيضا 

أو جمموعة قواعد دف  ،أي تنظيم قانوين ) Institution(للمرفق العام باعتباره مؤسسة 

فلقد استعمل املرفق العام بداية  أما يف اجلزائر  . املصلحة العامة بدايةالو هو يف  ،للقيام بشيء

موضوع انتقادات شديدة من طرف احلركة الوطنية  وقد كان .شرعية االحتالل كأسطورة لتربير

و يف بداية حيث أنه من املعلوم أن العالج كان مقدما من طرف اجلهاز العسكري للعد ،اجلزائرية

ت مقاطعات صحية تتمركز يف املدن و املناطق اآلهلة باملعمرين ئو بعدها أنش .االحتالل

مبعىن أن العالج كان يتمركز على الوقاية  ، 2يني املشغلني يف املناجم و غريهااألوروبيني و باجلزائر 

                                                 
1 - www.wikepedia.org/leon_Duguit. 

املمتدة قد عاىن القطاع الصحي يف بداية الثورة التحريرية من نقص فادح على مستوى اإلطارات والدواء على حد سواء، واعتربت الفرتة األوىل  -  2
كان العالج تقليديا بدائيا، مع وجود جمموعة من العوائق خصت كيفية تنظيم نقل اجلرحى ومجع املرحلة األصعب؛ إذ   (م1954/1956(بني 

  .األدوية، خصوصا وسائل التضميد وأدوات اجلراحة اخلفيفة وما تعلق بالعالج املركز الذي يُقدم يف حاالت اجلروح اخلطرية

م، مبا يف ذلك مجع من طلبة 1956ماي  19ثانويني بصفوف ثورة نوفمرب بعد إضراب استمر الوضع إىل غاية التحاق الطلبة اجلامعيني وال   
نذكر من هؤالء األبطال الذين  .الطّب والصيدلة والتمريض، وتشكلت بذلك النواة األوىل للقطاع الصحي التابع جليش وجبهة التحرير الوطين

األمني خان حسان اخلطيب، عبد الكرمي بابا أمحد، ابن تامي اجلياليل،  -ال احلصر  على سبيل االستشهاد -ارتبطت أمساؤهم باجلزائر املناضلة 
ام، مصطفى مقاسي، جلول أوهيب ام، عبد الوهاب بشري، التيجاين هد ابن إمساعيل، مولود مغين، غامن اجلياليل، عبد السالم هد.  

م، حبيث نشطت عمليات التكوين يف جمال التمريض يف 1962 -1956) (بني وقد شهد القطاع تطورا ملحوظا يف املرحلة الثانية املمتدة    
خمتلف الواليات التارخيية، بعد أن كانت بطيئة ومقتصرة على بعض املناطق دون أخرى، كما التحق بعض اجلزائريني الشباب مبدارس التمريض 

  .ش التحرير بعد إمتام دراستهم وتدريبهمالفرنسية وحصلوا على تكوين يف اال الصحي ليلتحقوا بعدها بصفوف جي
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أساسا للحفاظ على اليد العاملة ، و بعدها مرحلة ما بعد الثورة حيث أصبح جيش التحرير يعمل 

د يمت العمل على جتر  1962و بعد سنة  .على اكتساب سلك طيب و كذا فرق ممرضات تابعة له 

الغالف اإليديولوجي اإلستعماري الذي كان يشوه وجهه واستعاد مقوماته  املرفق العام من

أصبح املرفق العام أيضا يعمل على  مث ،أصبح يلعب دورا هاما يف التنمية و بعدها  .األصلية

  .اشرتاكية الدولة أي خيدم أهدافها 

لمرفق للتطرق لم يتم ا،ف1املتضمن إنشاء املراكز اإلستشفائية اجلامعية 12 – 76األمر  أما

تنشأ "ع بقوله يف املادة األوىل واكتفى املشر  ،العام للصحة ، وال حىت املؤسسة العمومية للصحة

                                                                                                                                                    
ان يتم كما عمدت قيادة الثورة التحريرية إىل تأسيس مدارس لتكوين املمرضني بربامج دقيقة حمددة بفرتة زمنية تلبية ملتطلبات احلرب، وك    

اقتُبس تنظيم الوحدات الصحية  . أو قرب مستشفياتهالتكوين باللغتني العربية والفرنسية، وذلك على مستوى مراكز تدريب جيش التحرير الوطين
 .أيام الثورة من التوزيع اإلقليمي جلبهة وجيش التحرير بوالياته الست التارخيية

الصحراء مث  :ية السادسةالوال .وهران :الوالية اخلامسة.اجلزائر :الوالية الرابعة .القبائل :الوالية الثالثة .قسنطينة :الوالية الثانية .األوراس :الوالية األوىل
املنطقة مث الناحية مث القسمة، وعلى رأس كل وحدة من هذه الوحدات مسؤول، مع وجود طبيب وأربعة ممرضني كفريق طيب متكامل مع اجلند 

  .يقدمون هلم اخلدمات الصحية

واجلرحى املصابني بعد املعارك بني جيش التحرير وقوات  ،وأقيمت هلذا الغرض مراكز يُعاجل فيها املرضى من ااهدين يف احلاالت العادية   
وُسرعان ما حتولت ملستشفيات  -واليت ظهرت بوادرها يف الوالية التارخيية الثانية-االحتالل الفرنسي، حبيث اسُتحدثت مستشفيات منوذجية قارة 

دوية والعتاد، وغالبا ما كان املقر عبارة عن كوخ أو مغارة، وليس باملفهوم متنقلة خوفا من اقتحام القوات الفرنسية هلذه املراكز واالستالء على األ
بينما يضطر القائمون على هذه املراكز الصحية إىل إرسال احلاالت احلرجة إىل املراكز اخللفية باحلدود اجلزائرية املغربية أو  .املتداول حاليا للمستشفى

  .احلدود اجلزائرية التونسية

واء جيد ت دائرة تقدمي اخلدمات الطبية لتشمل املرضى املدنيني يف القرى واملداشر، وحىت الالجئني اجلزائريني يف املغرب وتونس، كما بدأ الدمث توسع
ائر، وأصبحت له طريقا لألطباء واملمرضني من اجلهات املدنية، كنوع من التكافل بني أفراد اتمع الواحد، إىل أن قوي دعم املساندين لثورة اجلز 

 جبهة التحرير تستقبل املساعدات الطبية من أدوية وعتاد طيب من خارج الوطن، باملقابل فرضت السلطات الفرنسية مراقبة شديدة على احلدود
شاركته يف الغربية والشرقية ملنع دخول األدوية والعتاد الطيب ألرض الوطن خوفا من وصوله للمجاهدين، بل عِملت على معاقبة كل من عِلمت مب

  .دعم الثورة التحريرية يف هذا اال

د بقطعة وكان الطبيب واملمرض حيمل السالح ويتدرب على القتال، مثله مثل أي جندي تابع جليش وجبهة التحرير الوطين، وكان يُعرف بني اجلن
اء واملمرضون جهودهم إلعمار اجلزائر بالعمل يف املستشفيات وبعد االستقالل كرس األطب  .قماش بيضاء يلفها حول عضده مزينة الل أمحر

مأخوذ عن مشيسة خلوي، القطاع الصحي أيام الثورة التحريرية اجلزائرية،  .والعيادات الطبية، ليستمر أداء الواجب جتاه الوطن
www.alukah.net 

  . 1976لسنة  17ج العدد.ج.ر.ستشفائية اجلامعية جاملتضمن إنشاء املراكز اال 20/02/1976الصادر بتاريخ  12-76 األمر - 1
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، دون أن يعطي أي  ..."املؤسسات  تسمى املراكز اإلستشفائية اجلامعية...على مستوى املدن

  .صفة صراحة هلذه املؤسسات

املرفق  سة اإلشرتاكيــــــــة هي الشكل الــــــــذي مير بههـــــذه الفرتة املؤسيف وعليــــــــــه أصبحت 

  .وبالتايل املرفق العام للصحة  العام بأنواعه املختلفة

 أومن شهر ديسمرب وقعت ثالثة مراسيم تنفيذية منها ما خضع للتعديل  1997يف سنة و 

من قبل رئيس احلكومة  فيما بعد ،و قد مت فيها تكريس القوانني األساسية العمومية للصحة اإللغاء

حيث حتدد هذه املراسيم قواعد إنشاء املؤسسات العمومية للصحة و تنظيمها و سريها و كذا 

مهامها ، و ذلك كله يف إطار اإلستجابة حلاجيات حتديث و مطابقة القوانني األساسية للسياق 

وميكن مالحظة  ،د ، و ذلك بتطوير املرفق العام اإلقتصادي و اإلجتماعي اجلديد يف البال

  .مصطلحات معينة مثل املرفق العام و أيضا املؤسسة العمومية للصحة  استعمال

وهكذا فانه بتأكيد طابع املرفق العام على مرفق الصحة العمومية، فانه يف إطار نظام 

ة االزدواجية القانونية و القضائية اليت تبناها النظام اجلزائري يتم إخضاع كل ما يتعلق مبرفق الصح

  .العمومية ألحكام القانون و القضاء اإلداري مبا ذلك مسؤولية هذه األخرية القضائية 

وعلى هذا األساس فانه يف إطار هذا الباب سوف نتطرق إىل دراسة نظام عمل املرافق 

الفصل (، و أحكام مسؤوليتها القضائية )الفصل األول(االستشفائية العمومية وأسس مسؤوليتها 

  ). الثاين
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  .وأساس مسؤوليتها القضائية ستشفائية العموميةإلنظام عمل المرافق ا:الفصل األول

يعترب املستشفى العمومي العمود الفقري ألي نظام صحي وذلك لقدرته على توفري كافة أنواع     

قسام واألالرعاية الصحية وهو ما تعجز عن تقدميه أي مؤسسة صحية أخرى كالوحدات الصحية، 

فاملستشفى هو املكان املفضل بالنسبة للمريض لتلقي العالج ومكان العمل    ... ليةستعجاإلا

كما يعترب الواجهة احلضارية اليت تربز   .لقوى العاملة االستثنائية األخرىاملفضل للطبيب وباقي ا

جماالت املستشفيات مقتصرة على األنشطة  لصحي والعلمي واالجتماعي ومل تبقتقدم البلد ا

هن الصحية أخرى، ية مثل الطب والعالج وإمنا حتررت لتصبح مراكز لتعليم وتدريب كافة املالتقليد

وهلذا أصبحت املستشفيات يف العصر  ،أصبحت مراكز لألحباث العلمية طبية إىل أاباإلضافة 

  .احلديث ميزة من حيث التسيري ،والتنظيم ، وخدمات واألهداف

و عبارة عن جمموعة متخصصني ومهن طبية وغري طبية فه ،1وقد قدمت عدة تعاريف للمستشفى 

ومواد وخدمات اليت تنظم يف منطم يهدف خلدمة املرضى احلاليني واملرتقبني وإتباع حاجيام 

 American hospital(مجعية املستشفيات أمريكية  توقد عرف. ستمرار املنظمة الصحية وا

association  (ظم يتمتع بتسهيالت طبية دائمة بأنه مؤسسة حتتوي على جهاز طيب من

وذلك ) nursing(تشمل على أسرة للمرضى وخدمات طبية تشمل خدمات أطباء والتمريض 

 word(من أجل إعطاء املرضى التشخيص والعالج الالزمة كما عرفة منظمة العاملية للصحة 

kealth organisation (مي بأنه جزء أساسي من تنظيم مجاعي طيب تتلخص مهمته يف تقد

  .الرعاية الصحية الكاملة للسكان

القانوين لعمل  األساسو عليه كان لزاما التعرف على هذه املؤسسة العمومية من خالل دراسة    

املبحث (، و مىت تقوم مسؤوليتها القضائية )األولاملبحث (هذه املرفق االستشفائية العمومية 

  .)الثاين

  
                                                 

1 - www.wikepedia.org/hopital . 
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  .ستشفائية العموميةإلسسات ااألساس القانوني لعمل المؤ : المبحث األول

و بالتايل هي أعلى جهاز يف القطاع و تعترب عملية  ،تعترب اإلدارة اجلهاز األساسي للمؤسسة

              . االجتماعية و االقتصادية للدولةمنتجة يتم بواسطتها احلصول على السلع ، اخلدمات و املنافع 

لعالج مبجموعة من اهلياكل الوقائية كتشخيص اع و تزخر تاملؤسسات الصحية العمومية تتموإن 

إعادة التأهيل الصحي املوجودة داخل إقليم نفس الدائرة و املتكونة من املستشفيات شفاء و االستو 

كل لفحص و العالج ومراكز املراقبة و و العيادات املتعددة  اخلدمات و املراكز الصحية و قاعات ا

  . السكنت وصاية وزارة الصحة و يت تكون حتاملنشآت الصحية العمومية ال

حيث أا تتمتع . ذات الطابع اإلداري أشخاص تعترب املراكز الصحية العموميةو 

ومن خالل ما ذكر يف سابق األمر سوف  .ختضع للقانون اإلداري كما أاباالستقاللية القانونية  

القانونية السائدة نتطرق إىل دراسة سري املؤسسات الصحية العمومية ، وذلك بدراسة األنظمة 

وغريها من النصوص و التنظيمات داخل هذه املؤسسات الصحية و هياكل القطاع التنظيمية فيها 

بعدها  على ، على أن نتعرف)املطلب األول(حتت عنوان األحكام التنظيمة ملرفق الصحة العمومية 

  ).طلب الثاينامل(جتاه املرضى ؤسسة الصحية العمومية وواجباا الطبيعة القانونية للم

  .الصحة العمومية في الجزائر مرفقالتنظيمية ل األحكام: األول طلبالم

ويستوي يف ذلك  ،تشمل املرافق االستشفائية كل  اهلياكل الصحية اخلاضعة للقانون العام

بتوفري العالج ملختلف األمراض  فاألوىل تتكفل .أن تكون  ذات اختصاص عام أو متخصصة

تعترب املستشفيات العمومية من حيث تنظيم القانون هلا مؤسسات عامة اإلصابات عموما و و 

  .داري و ذلك حسب ما تنص عليه املراسيم التنفيذية املقررة إلنشائهاٳذات طابع  

ويف هذا السياق ستتم دراسة سري املؤسسات الصحية العمومية من حيث هياكلها ومواردها 

  ).الفرع الثاين(د نظامها القانوين ، باإلضافة إىل حتدي)الفرع األول(البشرية

  

 



  لعمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةة ااإلستشفـائينشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

176 
 

  .العمومية في الجزائر ةاإلستشفائيسير المؤسسات :  األول فرعال

  :الشكل التايللصحية العمومية يف اجلزائري يتم على إن حتديد سري املؤسسات ا

  الهياكل التنظيمية للقطاع الصحي في الجزائر : أوال

املؤسسات الصحية العمومية ذات الطابع  يتكون القطاع الصحي العمومي من جمموعة من

تتمتع بالشخصية املعنوية و كذا باإلستقاللية املالية و على هذا األساس فاإلطار  ،اإلداري

  :التنظيمي للقطاع الصحي العمومي يشمل ثالث مستويات 

  :  المستوى المركزي -أ 

، ويكون سسةاملستشفيات على عشر وحدات مؤ  إصالحتشمل وزارة الصحة و السكان و 

و باإلضافة إىل ذلك توجد جلان وطنية و قطاعية سلطتها مباشرة من  .عن طريق مرسوم ذلك

وتلعب دورا هاما يف التنمية  ،هذه اللجان بالفحص وتكلف .الوزارة املكلفة بالصحة و السكان

ية الوزارة يف املقابل توجد عشر  هيئات حتت وصاو  .ا تقييم الربامج الوطنية للصحةاملتابعة و كذو 

  . 1مسرية من طرف جملس اإلدارة

  :  المستوى الجهوي-ب

مة بني عرض العالج واحتياجات السكان و كذلك من أجل ضمان ءلكي تكون هناك مال

أسست اجلهوية للصحة سنة .املساواة أو العدالة بني األفراد يف اإلستفادة من اخلدمات الصحية 

  :احصة متعددة القطاعات مكلفة بـــــــــــ، حيث يعترب الس اجلهوي هيئة ف 1995

  .تدعيم التشاور بني املتدخلني و اتمع املدين فيما يتعلق بتحديد التوجهات اإلسرتاتيجية 

  .من خالل التخصيص األمثل للموارد إختاذ القرار 

 

                                                 
1 - Fatima Zohra Ouifa, système de santé et population en Algérie , édition ANEP, 2002, p32. 
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كما ميكن إعتبار املراقبني اجلهويني للصحة كملحقات للمعهد الوطين للصحة العمومية   

وجتدر اإلشارة إىل وجود مخس مناطق صحية يف  .مة خاصة مرتبطة بالعوملة الصحيةارس مهمت

  :هيالوطن 

 .والية  11تنظم : منطقة الوسط  -

 .والية  14تنظم : منطقة الشرق  -

 والية  11تنظم : منطقة الغرب  -

 .واليات  7تنظم : جنوب الشرق ّ  -

 .واليات  5تنظم : جنوب غرب  -

  : المستوى الوالئي -ج

جند ما يعرف مبديرية الصحة و السكان واليت ) والية 48(يف كل والية من واليات اجلزائر 

و تتمثل  11997جويلية  14املؤرخ يف  261- 97مت تأسيسها مبقتضى املرسوم التنفيذي 

  : مهامها أساسا يف ما يلي 

  .مجع و حتليل املعلومات الصحية  -

  .اط الصحي وضع حيز التنفيذ للربامج القطاعية للنش -

  التنسيق بني نشاطات اهلياكل الصحية  -

  . مراقبة هياكل القطاع اخلاص  -

  

  

  

  

                                                 
، املتضمن القواعد اخلاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الوالئية وسريها، 14/07/1997يف املؤرخ  261- 97املرسوم التنفيذي   -  1
  .1997لسنة  47ج العدد .ج.ر.ج
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  1تسيير الموارد البشرية على مستوى المرافق الصحية العمومية: ثانيا

يعترب تسيري مستخدمي املؤسسات الصحية العمومية مهمة إسرتاتيجية  يف املستشفى نظراً 

وهذا ما  ،الشبه الطيبو  ،و الطبيب ،عامل املهينالمن ؤسسة، إلختالف الفئة العاملة داخل امل

لقد تنوعت ، فتركيبة املستخدميـــــــنأما عن . لتسيري هذه الفئات خاصة أوجب سن قوانني عامة 

املؤسسة و خدماا  بدور حموري حلسن سري االستشفائية العمومية وقامت املوارد داخل املؤسسة

  :يتفئات و هي كاآل ثالثمشلت و 

                                                 
  :املراسيم اليت تضمنت هذه املسألة تتمثل يف مايلي  - 1
، صني االستشفائيني اجلامعينياملتخص باألطباءاخلاص  األساسياملتضمن القانون  07/12/1991املؤرخ يف  471-91املرسوم التنفيذي -
و املرسوم التنفيذي  28/12/1991املؤرخ يف  491- 92و املعدل و املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ،1991لسنة  66ج العدد .ج.ر.ج

  .14/05/1997املؤرخ يف  186-97رقم  
ج .ج.ر.الك املتصرفني اإلداريني ملصاحل الصحة، جاملتضمن القانون األساسي ألس 02/05/2009املؤرخ يف  161-09املرسوم التنفيذي  -

  . 2009لسنة  28العدد 
ج .ج.ر.املتضمن القانون األساسي ألخصائيني النفسانيني للصحة العمومية ، ج 22/07/2009املؤرخ يف  240- 09املرسوم التنفيذي  -
  .2009لسنة  43العدد .
ضمن القانون األساسي للممارسني الطبيني العموميون يف الصحة العمومية، املت 24/11/2009املؤرخ يف  393-09املرسوم التنفيذي  -
  .2009لسنة  70ج العدد .ج.ر.ج
املتضمن القانون األساسي للممارسني الطبيني املتخصصني يف الصحة  24/11/2009املؤرخ يف  394-09املرسوم التنفيذي -

  .2009لسنة  70ج العدد .ج.ر.العمومية،ج
ج .ج.ر.املتضمن القانون األساسي للممارسني الطبيني املفتشني للصحة العمومية، ج 18/02/2010املؤرخ يف  77 -10ي املرسوم التنفيذ -

  .2010لسنة  13العدد 
 43ج العدد .ج.ر.املتضمن القانون األساسي للفيزيائيني الطبيني للصحة العمومية ، ج 08/07/2011املؤرخ يف  178-10املرسوم التنفيذي 

  .2010لسنة 
ج العدد .ج.ر.املتضمن القانون األساسي ألسالك القابالت للصحة العمومية ، ج 20/03/2011املؤرخ يف  122-11املرسوم التنفيذي  -

  .2011لسنة  17
لسنة  21ج العدد .ج.ر.املتضمن القانون األساسي للبيولوجيني للصحة العمومية، ج 03/04/2011املؤرخ يف  152-11املرسوم التنفيذي  -

2011.  
املتضمن القانون األساسي للموظفني املنتمني ألعوان التخدير و اإلنعاش للصحة  03/07/2011املؤرخ يف  235- 11املرسوم التنفيذي  -

  .2011لسنة  38ج العدد .ج.ر.العمومية، ج
لسنة  38ج العدد .ج.ر.ية، جاملتضمن القانون األساسي للمقيم يف العلوم الطب 03/07/2011املؤرخ يف  236-11املرسوم التنفيذي  -

2011.  
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 :وتشمل كل من :المستخدمون الطبيون -1

و يعتربون من خرجيي اجلامعات و الذين يقرنون مهمة العالج : األطباء اإلستشفائيني اجلامعيني-

  .مع التعليم 

وهم األطباء املتحصلني على درجات علمية أعلى مثل الدبلومات : األطباء اإلختصاصيني  -

هؤالء اهليئة الفنية املتخصصة يف املستشفى واليت من و تتكون العالية و املاجستري و الدكتوراه، 

  .التشخيص و العالج و املتابعة تعتمد عليهم يف تقدمي اخلدمات الطبية

األطباء العامون حيث تشمل هذه الفئة أطباء الصحة العمومية و هم فئة متارس مهامها هم  -

 :باملهام التاليةمكلفني 

مة و القيام بشكل إجباري باملداومة الطبية الفعلية املربجمة داخل اإلستعداد للعمل بصفة دائ -

  .أو املؤسسة الصحيةاملصلحة 

تسيري كل مصلحة طبية يكون مسؤولية اإلدارة التقنية ملمارس طيب عام يف الصحة العمومية  -

 .بصفته رئيس مصلحة

  :شبه الطبييــــــــــــــــنالمستخدمين  -2

  :هم قسام حسب درجة التكوين و التخصصأو ينقسمون إىل ثالث  

 بتنوع إختصاصهم، ني املؤهلنيرضيشمل كل من القابالت و املم: التقنيون السامون للصحــة -

ومساعدة األطباء أثناء العمليات  ،ميارسون أعمال التمريض، و ميثلون اليد اليمىن للطبيب هؤالءو 

ملريض من العمليات وتطور ىت خروج اوتنفيذ تعليمات األخصائيني ومتابعة حاالت العالج ح

  .حالته

يشمل كل من املمرضني يف العالج العام، املمرضني يف النظافة والتطهري، و : التقنيون الصحيون -

  .األشعة والصيدلة  نواب املمرضني يف

التطهري وسائقي ويشمل املساعدات يف العالجات ، التمريض، التوليد و : املستخدمون التقنيون -

 .اإلسعاف سيارات
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، ويتحدد 1ويشملون اهليئة اإلدارية واحملاسبية يف املستشفى  :المستخدمون اإلداريون -3

  .عددهم حسب حجم املستشفى وعدد أقسامها

 .لعمومية في الجزائر ة ااإلستشفائيالنظام القانوني للمؤسسات : الثانيفرع لا

ي العمومي، وحتديد مهام لقد قامت النصوص القانونية اجلزائرية بتنظيم القطاع الصح

إن هذه النصوص أكدت على أن . مؤسساته، وطبيعتها، مبوجب نصوص قانونية وتنظيمية عديدة

تؤدي هذه اهلياكل واجباا يف صاحل املرضى، و يف صاحل كل أفراد اتمع، كما هو حمدد قانونا 

على أا  2الصحة العمومية و لقد عرف املشرع اجلزائري. ابتداء من قانون محاية الصحة و ترقيتها

جمموعة التدابري الوقائية و العالجية و الرتبوية و االجتماعية اليت تستهدف احملافظة على صحة 

و يف سبيل حتقيق ذلك، حرص املشرع على أن يكون القطاع الصحي . الفرد، واجلماعة و حتديثها

من الدستور،  67ع نص املادة ا مالعمومي، اإلطار األساسي الذي يوفر جمانية العالج، متاشي

اليت جيب أن نلتمسها على مستوى مجيع هياكل الصحة العمومية، ويف ما خيص كل أعمال و 

 .العالج

فهي جمموعة . 3و هكذا فإن املؤسسة الصحية العمومية، تنشط يف إطار الصحة العمومية

املوجودة داخل إقليم  من هياكل الوقاية، و التشخيص، و العالج و االستشفاء، و إعادة التأهيل

إن هذه اهلياكل تتكون من مستشفيات و العيادات متعددة اخلدمات، و املراكز . نفس الدائرة

. الصحية، و قاعات الفحص و العالج، و مراكز األمومة، و مراكز املراقبة على مستوى احلدود

  .وكل منشأة صحية عمومية تعمل حتت وصاية وزارة الصحة و السكان

                                                 
1 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p 68.  

  .، املتضمن قانون محاية الصحة و ترقيتها ، املعدل و املتمم ، سابق اإلشارة إليه 05-85من القانون رقم  25أنظر،  املادة  -   2
  .10.،ص املرجع السابقطاهري حسني،  -  3

ذلك املكان الذي يتم فيه تقدمي العالج، واستقبال املرضى، واالستجابة : "و جتدر اإلشارة إىل أن الفقه يعرف املؤسسة الصحية العمومية على أا
  :مأخوذ عن ". إىل كل متطلبات أفراد اتمع من اجلانب الصحي، باإلضافة إىل دوره األساسي يف التكوين و البحث العلمي

  Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, op.cit , 
p.202. 
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فية تنظيم هذه اهلياكل الصحية، ارة إىل أن املشرع، هو املختص بتحديد كيجتدر اإلش

ومادام أن تطبيق هذه النصوص التشريعية، حيتاج إىل نصوص تنظيمية تطبيقا . مهامها، تسيريهاو 

من قانون محاية الصحة و ترقيتها، فقد صدرت يف هذا اال عدة نصوص  14لنص املادة 

ما الغي ومنها مامت تعديله و اليت من  منها ،4/12/1997لصادرة يف تنظيمية، منها املراسيم ا

  :خالهلا ميكن تقسيم املؤسسات الصحية العمومية كالتايل

  .ستشفائيـة الجامعيـةإلالمراكز ا:أوال

املؤرخ يف  467- 97إن هذه املراكز مت تنظيمها، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

املرفق مبلحق، حيدد قائمة املراكز االستشفائية  ، و20141و املتمم يف سنة  2/12/1997

  . اجلامعية، و تركيبتها البنيوية، وكيفية توزيعها على كامل الرتاب الوطين

يتم إنشاء هذه املراكز مبوجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقرتاح مشرتك بني وزير الصحة، و 

  :هام التاليةبامل 2ويكلف املركز االستشفائي اجلامعي.ووزير التعليم العايل

 : و الذي يشمل عدة مبادئ تتمثل يف :  العالج

  .ضمان نشاطات التشخيص و العالج و اإلستشفاء و الوقاية   -

  .تطبيق الربامج الوطنية و اجلهوية و احمللية للصحة  -

  .تعلقة بالوقاية و النظافة و الصحة املسامهة يف محاية احمليط و ترقيته يف امليادين امل  -

  . سامهة يف إعداد معايري التجهيزات الصحية العلمية و الرتبوية للمؤسسات الصحية امل  -

  :الذي يشمل أيضا مبادئ خمتلفة وهي كالتايل: التكوين

ضمان تكوين التدرج وما بعد التدرج يف علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعليم العايل يف علوم -

  .املتعلقة به الطب واملشاركة فىي إعداد وتطبيق الربامج 

                                                 
املؤرخ يف  361- 14و املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2/12/1997، املؤرخ يف  467-97املرسوم التنفيذي رقم  -  1
من قانون محاية  14تطبيقا لنص املادة  ،81. جة اجلامعية وتنظيمها وسريها،، الذي حيدد قواعد إنشاء  املراكز االستشفائي 15/12/2014

 .الصحة و ترقيتها 
  .، سابق اإلشارة إليه2/12/1997، املؤرخ يف  467-97من املرسوم التنفيذي رقم  3أنظر، املادة  -   2
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  .هم وحتسني مستواهم البحث العلميوإعادة تأهيل ،املسامهة فىي تكوين مستخدمي الصحة-

  .القيام يف إطار التعليم املعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث يف ميدان علوم الصحة-

  .تنظيم مؤمترات وندوات وأيام دراسية وتظاهرات أخرى تقنية وعلمية -

  :حيث تنظم كتايل. على مصاحل و وحدات، و عيادات 1ستشفائي جامعيو يشتمل كل مركز ا 

جممع (واليت تتكون عموما من إما من اهلياكل العالجية ذات اإلسعافات األولية  :الوحدة 

وإما من جمموعة األسرة اإلستشفائية، وإما من مجلة ) صحية، مراكز صحية ، قطاعات للفحص 

  .أو خمابر بيولوجية أجهزة طبية تقنية مثل جهاز القلب 

واليت هي أيضا تتكون من وحدتني أو أكثر وتعمل على ضمان األنشطة  :المصلحة 

  التعليمية أو اإلضافية للوحدة

وأيضا تتكون من وحدتني أو أكثر ،وتعمل  على ضمان : عيادة متعددة الخدمات

  . حة واحدة األنشطة التكميلية للمصلحة ،كما ميكنه أن تتكون بصفة إستثنائية من مصل

فيتكون من جملس إدارة، و جهاز  2أما فيما خيص التنظيم االداري للمركز االستشفائي

، ومدير عام ينتمي إىل سلك اإلداريني يف نظام مديري "الس العلمي"استشاري يسمى 

، كما أنه يتوىل مهام التسيري. اإلدارات الصحية، يتم تعيينه مبوجب مرسوم باقرتاح من وزير الصحة

  .و السلطة التدرجية، ومن مهامه كذلك متثيل املركز االستشفائي أمام القضاء

  . ستشفائيـة المتخصصةإلالمؤسسات ا :ثانيا

ة املعنوية و االستقالل املايل، تتمتع بالشخصي إداريوهي مؤسسة عمومية ذات طابع 

تشارة الوايل ، وهي ت بناء على اقرتاح من الوزير املكلف بالصحة و السكان و هذا بعد اسئنشأ

 إنشاءاملتضمن قواعد  04/12/1997املؤرخ يف  465-97املرسوم التنفيذي منظمة وفق 

                                                 
  االستشفائية اجلامعية، سابق اشارة اليه املتعلق بقواعد انشاء املراكز 467-97من املرسوم التنفيذي  11انظر املادة  - 1
  .، سابق اإلشارة إليه2/12/1997، املؤرخ يف  467-97من املرسوم التنفيذي رقم  12أنظر،  املادة  -   2
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املؤرخ يف  142-14ذي و املتمم مبوجب املرسوم التنفي 1املؤسسات االستشفائية املتخصصة

  :هذه املؤسسات فهي إىلاملهام اليت توكل  أما . 20/04/2014

  .طنية واجلهوية واحمللية للصحةتقوم بتطبيق الربامج الو   -

  .ستخدمي مصاحل الصحة م تأهيل إعادةاملسامهة يف  -

  .استخدامها كميدان  للشبه الطيب و التسيري اإلستشفائي -

إن هذه املؤسسات، تتكفل  .و هي تتكون من هيكل واحد أو هياكل متعددة متخصصة

و احلال بالنسبة للمؤسسات بنوع معني من العالج التخصصي دون غريه، وذلك مثال كما ه

من قانون محاية الصحة  103االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية اليت نصت عليها املادة 

وميكن اإلشارة كذلك يف هذا النطاق  إىل وكالة نقل الدم املنظمة وفق املرسوم التنفيذي .و ترقيتها

لوكالة، هي مؤسسة عمومية ، الذي يعترب بأن هذه ا9/6/19952املؤرخ يف  108-95رقم 

  .3ذات طابع إداري، ووجهة علمية، و تقنية، تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل

 

  : ستشفائيـة و المؤسسات العمومية للصحة الجواريةإلالمؤسسات العمومية ا :ثالثا

 140-07 التنفيذيهذه املؤسسات الصحية وذلك مبوجب املرسوم  بإنشاءلقد قام املشرع 

-97منه املرسوم التنفيذي  35ة مبوجب املاد ألغىو ذلك بعدما  4 17/05/2007املؤرخ يف 

  .5القطاعات الصحية إنشاءاملتضمن قواعد  04/12/1997املؤرخ يف  466

                                                 
 81ج العدد .ج.ر.، جاملؤسسات االستشفائية املتخصصة إنشاءاملتضمن قواعد  04/12/1997املؤرخ يف  465-97املرسوم التنفيذي  - 1

  .1997لسنة 
  .، و املتضمن إنشاء وكالة نقل الدم و تنظيمها  9/6/1995، املؤرخ يف  108- 95املرسوم التنفيذي رقم  -   2
  . ، سابق اإلشارة إليه  9/6/1995، املؤرخ يف  108-95من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة  -   3
د إنشاء املؤسسات العمومية االستشفائية و املؤسسات العمومية املتضمن قواع 17/05/2007املؤرخ يف  140-07املرسوم التنفيذي  - 4

  .2007لسنة  33العدد  ج .ج.ر .للصحة اجلوارية ج
كما أا تغطي جمموعة سكانية . القطاعات الصحية، ترتب يف ثالثة أصناف، و تنظم وفق وحدات جيو صحية كانت  و طبقا هلذا املرسوم- 5

و املتمثلة أساسا يف أعمال الوقاية . ، وذلك حىت تتمكن من تأدية املهام املسندة إليها"حية فرعية قطاعات ص"معينة يطلق عليها تسمية 
 . والتشخيص، و العالج، واالستشفاء و إعادة التكييف الطيب، و اليت تغطي حاجات السكان يف جمموعة من البلديات
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  :المؤسسات العمومية اإلستشفائية  -أ

ي هي مؤسسة ذات طابع إدار سابق اإلشارة إليه ف 140-07لمرسوم التنفيذي رقم طبقا ل

و هي تتكون من هياكل  .املايل و توضع حتت وصاية الوايل تتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل

العالج و اإلستشفاء و إعادة التأهيل الطيب، تغطي حاجة سكان بلدية واحدة أو للتشخيص و 

  .جمموعة بلديات

 ،لصحةكلف باشتمالت املادية للمؤسسة العمومية اإلسشفائية بقرار من الوزير املاملحتدد و 

 : منها 140-07من املرسوم  5و  4توكل إليها مهام مبوجب املادة و 

اإلستشفاء التكفل باحلاجات الصحية للسكان و ضمان نشاطات العالج و التشخيص و  -

 .اإلستعجاالت الطبية اجلراحيةو 

 .شخيص و إعادة التأهيل الطيب و اإلستشفاءتو ال دمي و برجمة توزيع العالج ضمان تق -

 .بيق الربامــج الوطنية للصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتط -

 .ضمان حفظ الصحة و النقاوة و مكافحة األضرار و اآلفات اإلجتماعية -

 .ضمان حتسني مستوى مستخدمي مصاحل الصحة و حتديد معارفهم -

  : المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  -ب

إذ أا تتكون من  ،ملؤسسة العمومية اإلستشفائيةفلها نفس تعريف ا طبقا للمرسوم نفسه ،

حتدد مشتمالت املادية و احليز اجلغرايف هلا و . جمموعة عيادات متعددة اخلدمات و قاعات العالج

فهي تكفل بصفة  ،من هذا املرسوم 8بقرار من الوزير املكلف بالصحة أما مهامها حسب املادة 

 : متكاملة و متسلسلة مما يلي

 العالج القاعديالوقاية و  -

                                                                                                                                                    
تسيري االستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع املؤسسة القائمة كما ميكن أن تستعمل هذه القطاعات كمجال للتكوين شبه الطيب و ال

  ".الس العلمي"أما عن التنظيم اإلداري للقطاع الصحي فيشمل جملس إدارة، ومدير، وكذلك جهاز استشاري يسمى   . بالتكوين
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 تشخيص املرض -

 .الفحوص اخلاصة بالطب العام و الطب املتخصص القاعدي   -

 .األنشطة املرتبطة بالصحة اإلجنابية و التخطيط العائلي -

 .تنفيذ الربامج الوطنية للصحة و السكان -

 :و الصحة الجوارية ستشفائيـة العموميةإلسيرة للمؤسسات امالهيئات ال  -ج

ملسرية يف كل من املؤسسة العمومية اإلستشفائية و املؤسسة العمومية لهيئات الفالنسبة 

و تزودان يئة إستشارية تدعى  جملس إدارة و يديرها مدير، فإا تتمثل يف للصحة اجلوارية 

  :، وذلك على الشكل التايل "الس الطيب"

 :حيث يضم ما يلي : مجلس اإلدارة-1

 .و ذلك يف املستشفيات اجلامعية ،عن وزير التعليم العايل ممثل عن وزير الصحة رئيساً، و ممثل -

 .أما املؤسسات األخرى فيعوضان مبمثل عن الوايل رئيســـــــــــــــــــــــــــــاً 

 .ممثل إدارة املالية و ممثل عن هيئات الضمان اإلجتماعي كوا طرفاً أساسياً يف متويل القطاع -

 .ممثل عن التأمينات اإلقتصادية -

ثل عن الس الشعيب الوالئي، و ممثل عن الس الشعيب البلدي، بإعتبار أن لكل من مم -

  .النظافةو  ال الصحة خاصة يف مسألة الوقاية دوراً أساسياً يف جم الوالية و البلدية

شبه الطبيني ينتخبه   ه نظراؤه و ممثل عن املستخدمني ممثل عن املستخدمني الطبيني ينتخب -

 .نظراؤه

 .ن مجعيات مرتفقي الصحــــــــــــــــــــــــــــــةممثل ع -

 .ممثل عن العمــال ينتخب يف اجلمعية العامــــــــــــــــة -

  .         رئيس الس الطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي -

إقليميَا إذا كانت املؤسسة اإلستشفائية  ممثل مؤسسة التكوين يف العلوم الطبية املؤهلة -

  .إستشفائياً جامعياً  املتخصصة متارس نشاطاً 
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للتجديد أنه يعني أعضاء جملس اإلدارة برأي استشاري لعهدة ثالث  سنوات قابلة  على

و يف حالة انقطاع عهدة  .على إقرتاح من السلطات و اهليئات التابعني هلا بقرار من الوايل و بناء

  .اء الس يعني عضو حسب نفس األشكال خلالفته إىل غاية إنتهاء العهدةأحد أعض

  : املواضيع التالية يف أن جملس اإلدارة  يتداول على األخصكما  

 .ني القصري و املتوســــــــــــــطيخمطط تنمية املؤسسة على املد -

  .مشروع تنمية ميزانية املؤسسة و احلسابات التقديرية -

 .رتثمــاسريع  اإلو مشا احلساب اإلداري -

 .مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسســـــــــــة -

دورة عادية مرة  واحدة كل ستة يف و فيما خيص اإلجتماعات فيجتمع جملس اإلدارة   

أو بطلب  ،على إستدعاء من رئيسه جتماع يف دورة غري عادية بناءأشهر، و ميكنه أن اإل) 06(

تقيد يف و  ،ر مداوالته يف حماضر يوقعها الرئيس و أمني السه ، و حتر ئأعضا)  3/2(من ثلثي 

  . 1سجل خاص برقمه و يؤشر عليه الرئيس

جملس اإلدارة بأغلبية األعضاء احلاضرين و يف حالة تساوي عدد  قرارات وتتخذ      

ية و تعرض مداوالت جملس اإلدارة على موافقة الوايل يف مثان .األصوات يكون صوت املدير مرجحاً 

يومًا من إرساهلا يف حالة ) 30(أيام املوالية لإلجتماعات و تكون املداوالت نافذة بعد ثالثني 

  .إعرتاض صريح يبلغ خالل هذا األجل

  : المدير  -2

ومدير املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بقرار  2يعني املدير املؤسسة العمومية اإلستشفائية 

) 04(مهمامها حسب الشكل نفسه ، ويساعد املدير أربعة  من الوزير املكلف بالصحة ،وتنتهي

                                                 
نشاء املؤسسات العمومية االستشفائية و املتضمن قواعد ا 17/05/2007، املؤرخ يف  07/140من املرسوم رقم  15-14 واداملانظر  - 1

  .املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية، سابق االشارة اليه
  .من نفس املرسوم 20- 19أنظر املواد  - 2
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املالية والوسائل ،املوارد البشرية ،املصاحل الصحية : نواب مديرين يكلفون على التوايل مبا يأيت

زير املكلف ويعني النواب املديرين بقرار من الو  .،صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة

  :ا يلي قوم مبسة اإلستشفائية وده الصفة يسن سري املؤسح لىبالصحة ويعد مسؤوال ع

  .ميثل املؤسسة أمام العدالة يف مجيع أعمال احلياة املدنية -

 .حيضر املشاريع للميزانيات التقديرية وبعد حسابات املؤسسة  -

 .يعد مشروع تنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة ،وينفد مداوالت جملس اإلدارة  -

 .عقود والصفقات واإلتفاقيات واإلتفاقات يف إطار التنظيم املعمول به يربم كل ال -

  .ميارس السلطة السلمية على املستخدمني اخلاضعني للسلطة -

 .ميكن تفويض إمضائه حتت مسؤوليته ملساعديه األقربني  -

 اكونه طبيب  سسة اإلستشفائية له صالحية عمليتبني أن املدير العام للمؤ  ما سبقومن خالل 

  .ايضا كونه إداريوأ

فهو األقدر على فهم وجهة نظر اهليئة  ،املدير الطبيب يكون أكثر جتاوبا مع العاملني إن  

ومع  و أيضًا تكون صالحية كإداري . 1الطبية وعلى إقناعهم بإمكانية تطبيق وجهة نظر اإلدارة

ي أكثر من العمل اإلدار  جيدون فرصتهم يف النجاح يف العمل) األطباء(بعض املهنيني  ذلك فان

  .2التوجه إىل الدراسة املتخصصة للعلوم اإلدارية اليت ظهرت حديثاً كعلم إدارة املستشفياتالطيب، و 

  : الهيئة اإلستشارية-3

ة كل سحيث يكلف هذا الس بدرا،  3الطيب و هي أيضًا ما يعرف بالس           

  :تقين و ال سيما فيما يأيتاملسائل اليت م املؤسسة و إبداء رأيه الطيب و ال

 .التنظيم و العالقات الوظيفية بني املصاحل الطبيـــــــــــــــــــة -

                                                 
1 -  Jean Marie CLEMENT, Cour  de Droit hospitalier, Les études hospitalières, 2004, p 183. 
2 - Jacques MOREAU ; Didier TRUCHET, Droit de la santé publique, Dalloz 2000, p174. 

املتضمن قواعد إنشاء املؤسسات العمومية  17/05/2007، املؤرخ يف  07/140من املرسوم رقم من  27-26-25-24انظر املواد  -  3
  .االستشفائية و املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية، سابق اإلشارة إليه
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 .مشاريع الربامج املتعلقة بالتجهيزات الطبية و بناء املصاحل و إعادة يئتها -

  .برامج الصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و السكــــــــــــــــــــان -

جراح الصيديل املسؤول عن الصيدلية و  مسؤويل املصاحل الطبية و: ضم الس الطيبو ي

ينتخبه زمالؤه من أعلى رتبة يف سلك شبه الطبيني و ممثل عن املمثلني و شبه الطيب و  ،األسنان

  .اإلسشفائيني اجلامعيني عند اإلقتضاء

دة ثالث سنوات قابلة رئيس مللل اه رئيسًا و نائبئينتخب الس الطيب من بني أعضا و

على استدعاء من رئيسه يف دورة عادية مرة واحدة كل شهرين و ميكنه  وجيتمع بناء .للتجديد

ه و إما من مدير املؤسسة ئأو من أغلبية أعضااإلجتماع يف دورة غري عادية بطلب إما من رئيسه 

  .ل خاصيقيد يف سج ااإلستشفائية أو للصحة اجلوارية و حيرر يف كل إجتماع حمضر 

ه و إذا مل يكتمل لنصاب ئجلس الطيب إال حبضور أغلبية أعضاو ال تصح اإلجتماعات للم

حينئذ مهما يكن  هأعضاؤ و ميكن أن يتداول  ،املوالية أيام) 08(يستدعي الس من جديد مثانية 

  .عدد احلاضرين

  :وتتكون املوارد البشرية للمؤسسة االستشفائية للصحة اجلوارية من 

  فهم: مارسني الطبني امل -1

  خاصون  -

  عامون  -

  فهم:املستخدمني شبه طبيني  أما -2

  قابالت  -

  شبه طيب رئيسي  -

  ممرض حاصل على شهادة دولة -

  ممرض مؤهل  -

  مساعدي التمريض  -
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  :مستخدمي املصاحل العامة والتقنية  ويف ما خيص -3

  أخصائي يف علم النفس العيادي  -

   والصيانة مهندس دولة يف املخرب -

  عامل مهين خارج الصنف  -

  العمال املهنيني من الصنف األول  -

  العمال املهنيني من الصنف الثاين  -

  والوقاية  األمنرئيس فرقة  -

  أعوان  -

  

  فتتمثل يف : املسجالت املوجودة والوثائق الصادر عنها  أما -4

  .سجل خاص برخصة الغياب  -

  .سجل خاص باالجنازات السنوية  -

  . اإلداريةسجل خاص بالعقوبات  -

   .)شهادة طبية +  إداريةعقوبات ( سجل خاص باخلصومات  -

   .سجل خاص بشهادة العمل -

  .التوجيه الداخلي  مبقرراتسجل خاص  -

   .سجل خاص بتعداد املستخدمني -

  :يو بالنسبة للمصاحل املختلفة املكونة ملؤسسة الصحة اجلوارية، ميكن اإلشارة إىل مايل

وتعترب نيابة مديرية تم :  على مؤسسة الصحة الجوارية نيابة مديرية المصالح الصحية -1

  : ومن أقسامها  مبتابعة النشاطات الصحية على مستوى تراب املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 

  مديرية املصاحل الصحية -

 مصلحة طب العمل مصلحة الطب املدرسي  -
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 .والطب الوقائي  األوبئةلحة علم مصلحة مكافحة داءي السل مص -

على  واإلدارينيمصلحة طب العمل املتابعة الصحية لكافة املستخدمني الطبيني وشبه الطبيني  -2

، التكوين املهين ، بعض  األمن( مستوى املؤسسة واملتابعة الصحية لبعض املؤسسات اخلارجية 

 ) .املؤسسات اخلاصة 

ة تعىن باملتابعة داء السل واألمراض النفسية وذلك من وهي مصلح: ومصلحة مكافحة السل  -3

 .جمانا واملتابعة الدقيقة واملستمرة للمرض  األدوية وإعطاءخالل تقدمي الفحوصات والتحاليل 

من  ابتداءاألطفال املتمدرسني يف كل األطوار  مبتابعةوتعىن : وأيضا مصلحة الطب املدرسي  -4

لك من خالل املتابعة الصحية من فحوصات وتلقيحات وطب وذ ،الثانوي إىلالطور االبتدائي 

األسنان والقيام بالعديد من النشاطات داخل الوسط الداخلي وذلك من خالل األيام الوطنية 

 .والعاملية اخلاصة بالصحة العمومية 

هي مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي تعىن بالوقاية : مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي  -5

وتتكون من العديد من  .العديد من األمراض واملتابعة امليدانية ملختلف الربامج الصحية  من

  : املكاتب 

 مصلحة الوقاية  -

 والطفولة  األمومةمكتب علم األوبئة مكتب متابعة  -

 مكتب النظافة والتطهري مكتب متابعة برامج الضبط للمواليد -

  اإلحصائياتمكتب  -

  من مصلحة الوقاية  ومن أهم الشهادات اليت تستخرج

- Certificat de vaccination –  شهادة التلقيحات 

  certificat de conformitéشهادة املطابقة  -

  certificat de mariage avec analyseشهادة الزواج  -

   certificat d’entréeشهادة الدخول املدرسي  -
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  : ومن وظائفها مايلي 

 مراقبة احملالت التجارية  -

 واملياه الصاحلة للشرب مراقبة األبار  -

 ) علم األوبئة ( التحقيقات اخلاصة باحليوانات املريضة  إجراء -

ني السجالت مراقبة شبكة صرف املياه لتفادي اختالط املياه الصاحلة بغريها ومن ب -

  : هي حتتوي على عدة سجالت منها و : املوجودة باملصلحة 

 .سجل خاص مبتابعة األمراض املعلنة حتميا  -

 . إجباريامبتابعة عضات احليوانات ولذعات العقارب واألمراض غري معلنة  سجل خاص -

املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية مبا حتتوي من عيادات  اإلحصائياتسجل خاص مبتابعة  -

 .متعددة اخلدمات 

 والطفولة  األمومةسجل خاص حبماية  -

مراض املتنقلة عن سجل خاص مبعاينات امليدانية لقنوات صرف املياه وما خيص من األ -

 .طريق املياه 

 سجل خاص باملرضى الذين يقومون بالفحص اليومي  -

 .سجل خاص مبتابعة األمراض اجللدية وهذا يتم بعد معاينتهم من طرف الطبيب املختص  -

أا حتتوي هذه النيابة على عدة : ومن فروعها مايلي : نيابة مديرية املصاحل االقتصادية  -6

 : مصاحل هي 

وهي مصلحة متخصصة يف العمليات اليت جتعل الوقوف على الوضعية : اجلدد  مصلحة -

مجع وإحصاء املعدات والتوجيهات التابعة  هاوميكن ،احلقيقية للمؤسسة يف اية الدورة

 ) . أدوات ، أثاث ، عقار ، وسائل متنقلة وغريها (للمؤسسة 
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االستشارات والفواتري اخلاصة وهي املصلحة املتخصصة يف االتفاقيات و : مصلحة املالية   -

مراجعة  ي على هذه املصلحة هنيومهمة القائم ،مبقتنيات املؤسسة وهلا سجل خاص

 .االتفاقيات والفواتري واالستشارات 

وهي املصلحة اليت يقوم ا املوظفون القائمون عليها برتتيب : مصلحة األجور واحملاسبة   -

  ؤسسة أو بالقطاعات الفرعية هلذه املؤسسة وتصفية األجور لكافة املوظفني سواء بامل

  .املعدات اخلاصة باملؤسسة  وإخراج إدخالوهي املخزن املتخصص يف : املغازة العامة   -

حيث يسهر القائمون على تسيري هذا املخزن بتوفري مجيع : خمازن الورق واألدوات املكتبية  -

الوثائق : مة لكل مصلحة مثل املتطلبات واملستلزمات املكتبية والسجالت والوثائق الالز 

 .واملطبوعات 

  : ومن أهم اهلياكل واملنشات الصحية 

وحتسني العمال بكل ما وجد يف جمال  إضايفضمان تكوين : مصلحة التكوين املتواصل  -1

 .الصحة 

 .التحاليل الطبية حسب الوضعية املقدمة من طرف الطبيب املعاين إجراءويتم فيه : املخرب  -2

ضمان خمزون كايف من األدوية لتغطية مجيع املصاحل وتزويدها حسب االمتيازات : ية الصيدل -3

 .لكل مصلحة 

  .  يتم فيه حفظ السجالت واملستندات اليت مت التعامل معها ،األرشيف -4

  . واجباتها تجاه المرضىالعمومية و  ةاإلستشفائيالطبيعة القانونية للمؤسسة : الثاني طلبالم

دف إىل حتقيق األهداف   ،مؤسسات تتمتع بالطابع اإلداري الصحيةتعترب املؤسسات 

ؤسسة الصحية سوف نتعرف على الطبيعة القانونية للم الدراسةهذه فمن خالل  .واملصلحة العامة

 . جتاه املرضىالعمومية وواجباا 

سابق  140-07من املرسوم التنفيذي رقم  6و املادة  2تنص املادة ويف هذا الصدد 

كل من املؤسسة العمومية االستشفائية و املؤسسة العمومية للصحة ": شارة إليه، على أناإل
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    .  "و تتمتع باالستقالل املايل و الشخصية املعنوية إدارياجلوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع 

املركز :" على أن 467-97من املرسوم التنفيذي رقم  2ويف نفس السياق تنص املادة 

تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل  إداريي اجلامعي مؤسسة عمومية ذات طابع االستشفائ

و من خالل هذه النصوص القانونية سنحاول حتديد الطبيعة القانونية للمؤسسات ..".املايل

  ).ثاينال الفرع(، مث واجباا جتاه املرضى)ولاأل الفرع(الصحية العمومية 

    .العمومية ةاإلستشفائيللمؤسسات الطبيعة القانونية : األولالفرع 

يف هذا اال، نالحظ بأن القواعد املنظمة لسري املؤسسات الصحية العمومية، تنص صراحة 

ومن هنا ميكن القول بأن هذه املؤسسات هي من أشخاص . 1أن هلذه األخرية الطابع اإلداري

هي اليت تسمح لنا مبعرفة نوع  ومبعىن آخر فإن الطبيعة القانونية هلذه املؤسسات. القانون العام

وعليه، فإن . الدعاوى اليت يقيمها املضرور من األعمال الطبية يف سبيل حصوله على التعويضات

االختصاص ذه الدعاوى يرجع كقاعدة عامة إىل القاضي اإلداري، وهذا بالضبط ما يعرف 

يكلف فيه الشخص العام حيث  ،مبفهومه التقليدي  2بنظام املرفق العام يف القانون اإلداري

إن هذه األفكار، تنطبق على املؤسسات . بتحقيق و إشباع املصلحة العامة وفق املعيار العضوي

ومع ذلك فإن تطبيق املعيار . عامة تؤدي مصلحة عامة االصحية العمومية، مادام أا أشخاص

املادي هو عدم األخذ بعني املادي، ممكن يف هذا اال، نظرا ألن املبدأ الذي يقوم عليه املعيار 

، وإمنا وجوب النظر إىل طبيعة النشاط الذي جيب أن يكون 3االعتبار طبيعة اجلهة اليت أدت العمل

إن هذا اهلدف، أي القيام بعمل من أجل املصلحة العامة، يظهر من خالل .  موجها للصاحل العام

ما مع طبيعة نشاط املؤسسات الصحية مبدأ جمانية اخلدمات اليت يؤديها املرفق، و الذي ينطبق متا

العمومية، مادام أن مهمتها ترتكز أساسا على إدارة العالج الطيب، واختاذ سبل الوقاية ضد 

  . وذلك على أساس مبدأ جمانية اخلدمات ،األمراض، من أجل محاية صحة أفراد اتمع

                                                 
1 - Marc DUPONT, Droit hospitalier, Dalloz, 3eme éd, 2001, p 07. 

  .430.،ص 1979، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، )ترمجة حممد عرب صاصيال(أمحد حميو ، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية -   2
3- Bernard BOMICIR , L’hôpital , Documentation française , 15 /10/1998 ,p.23.  
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اء مـن الناحية وهكذا ميـكن تفسري الطابـع اإلداري للمؤسسات الصحية العمومية، سو 

النظرية، وذلك مبوجب املعيارين املادي والعضوي املعروفني يف القانون اإلداري، أو من الناحية 

  .1اإلداريةاملدنية و  اإلجراءاتمن قانون 800، و ذلك مبوجب أحكام املادة اإلجرائيةالعملية و 

نصوص سابقة الذكر، و باإلضافة إىل ذلك، فإن ما مييز املؤسسات الصحية العمومية وفق ال

و تطبيقا لذلك ميكن للمريض . هو أا تتمتع بالشخصية املعنوية العامة، وبنظام مايل مستقل

املضرور من األعمال الطبية، أن ينازع مباشرة هذه اهليئات أمام القضاء اإلداري للمطالبة 

  . 2بالتعويضات

وية و كذا االستقاللية املالية املشرع حينما يذكر بأا مؤسسات هلا الشخصية املعن أنكما 

ة يف التسيري و اختاذ القرارات هو يؤكد على هذه النقطة  من منطلق عدم اخلضوع و التبعيف

باملساواة مع ذلك نالحظ أن األمر ال خيلو من الوصاية ، حيث ميارس وزير الصحة الوصاية و 

ذلك على مستوى املراكز و   ،وجيةاغاإلدارية ووزير التعليم العايل و البحث العلمي الوصاية البيد

  .فهي توضع حتت وصاية وايل الوالية ،اإلستشفائية اجلامعية ، أما املراكز اإلستشفائية املتخصصة

و نظرا ألا مؤسسات عمومية تسري مرفقا عاما ، فإا ختضع لقواعد القانون العام اليت 

املؤرخ  21-90لقواعد احملاسبة العمومية تتميز بالصرامة يف احملافظة على املال العام ، كما ختضع 

 .بوضع تنفيذ و مراقبة امليزانيةو ذلك فيما يتعلق  3املتعلقة باحملاسبة العمومية 1990أوت  15يف 

 ؤفسها يف وضعية حرجة متتاز بثقل وتباطبتطبيق هذه القواعد فإن املؤسسة الصحية جتد نو 

باعتبارها  عمليات اإلنفاق ،  خاصة يفلقواعد صارمة واخلضوع البريوقراطية  .اإلجراءات

منه اخلضوع لعدة قواعد و  ،مؤسسات عمومية تتميز بالطابع اإلداري و ختضع لصفقات عمومية

                                                 
  .2008لسنة  21ج العدد .ج.ر.، جاإلداريةاملدنية و  اإلجراءات، املتضمن قانون 25/02/2008املؤرخ يف  09-08قم القانون ر  - 1

2 - Bernard KITOURS, Soigner l’hôpital (pour l’autonomie au quotidien), Erès, 1994, p.108. 
  .1990لسنة  35ج العدد .ج.ر .لعمومية، ج، املتعلق باحملاسبة ا 15/06/1990املؤرخ يف  21- 90قانون رقم  - 3
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املتضمن  236-10قانونية لتموين خدماا ، فقواعد الشراء ختضع ألحكام املرسوم الرئاسي 

  . 1قانون الصفقات العمومية و املعدل و املتمم

املال إنفاق حسن و  ،املشرع إىل جناعة الطلبات العمومية توصل هذه املراسيمإذن من خالل  

األشكال اليت ختضع هلا خرى فهي دف إىل حتديد الشروط و العام من جهة  ومن جهة أ

بعض املواد املتعلقة بإدارا  كذاوازم و اخلدمات حلساب الدولة ، و صفقات األشغال ، الل

ات عمومية ذات طابع إداري ، فإن تطبيق القانون اإلداري عليها و باعتبارها مؤسس .مراقبتهاو 

بل كذلك فيما خيص مستخدميها و منازعتها  ،ميتد ليس فقط على مستوى التسيري أو التنظيم

  .إليه اإلشارةأيضا كما سبقت 

  

  .العمومية تجاه المرضى يةاإلستشفائواجبات المؤسسات : الثاني فرعال

يرى بأن الطابع اإلداري و العام للمؤسسات الصحية  2فقهجتدر اإلشارة إىل أن ال 

العمومية، هو يف احلقيقة ميزة جيعل منها أجهزة حمل ثقة لدى األفراد، مقارنة ببقية املؤسسات 

بل أكثر من ذلك إن هذا الطابع يبدو أكثر . 3الصحية األخرى اليت تنشط يف قطاع الصحة

  . اليت هلا تأثري مباشر على حياة األشخاصتالؤما وجتاوبا مع نشاط هذه املؤسسات، 

فإذا قلنا بأن الواجبات القانونية هلذه املؤسسات ختص كل نشاطات التشخيص، والعالج، 

و االستعجاالت الطبية، و الوقاية من األمراض، وكذلك تطبيق برامج الصحة، و املسامهة يف محاية 

و البحث، فإنه ال ميكن هلذه املؤسسات احمليط، باإلضافة إىل دورها يف التكوين، والدراسة 

إال إذا مت ذلك وفق املبادئ العامة الواجب إحرتامها من  حية العمومية أن تؤدي هذه املهامالص
                                                 

لسنة  58ج العدد .ج.ر.، املتضمن قانون الصفقات العمومية و املعدل و املتمم، ج07/10/2010املؤرخ يف  236-10املرسوم الرئاسي  - 1
2010.  

2 - Didier TRUCHET, Etablissement public du système de santé ,A.J.D.A.,  n°8, 27/2/2006,p.405.  
حيث جند دائما بان القطاع العام يوفر احتياجات القطاع اخلاص، . إن الصحة ال ميكن أن تكون اال عمومية ألسباب نلتمسها يوميا ".. -   3

ل وإال فكيف نفسر  ما تتناوله اجلرائد يوميا من أن امرأة خضعت لعملية جراحية يف عيادة خاصة وتوفيت يف مستشفى عام مبرض التيتانوس ومث
  :مأخوذ عن ...."هذه القضايا عديدة

Fakouk ZAHI , La santé ne peut être que publique , El WATAN, n°4892, du 19/12/2006.p.7. 
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بل ميكن اعتبار أن هذه املبادئ، هي من نتائج الطابع اإلداري . 1طرف كل املرافق العمومية

، )والأ(مرارية خدمات املرفق الصحي العموميمبدأ است: أربعةإن هذه املبادئ تنقسم إىل . للمرفق

، ومبدأ مساواة )ثانيا(صحي العمومي أو القابلية للتبدلومبدأ نوعية اخلدمة اليت يؤديها املرفق ال

  ).رابعا(مبدأ جمانية العالج إىل باإلضافة). ثالثا(اجلميع أمام خدمات املرفق الصحي العمومي 

  . الصحي العموميمبدأ استمرارية خدمات المرفق   :أوال

م يهدف إلشباع املصلحة إن مبدأ االستمرارية هذا أو الدميومة، جيد أساسه يف أن املرفق العا

صا ملا يتعلق األمر بنشاط حيوي إن هذا اهلدف البد و أن يتسم بطابع الدميومة، خصو  . العامة

  .حساس مثل نشاط الصحة و 

سسات الصحية العمومية، على ضمان لذلك تعمل املؤسسات اإلدارية، و من بينها املؤ  

  .2مبدأ االستمرارية يف تنفيذ اخلدمة العامة بطريقة منتظمة و دائمة 

فمن جهة اإلدارة، فهي ملزمة بتأمني سري املرافق اليت تديرها، طاملا أن أي قرار نظامي 

و يرتتب على . ، وأن القوة القاهرة وحدها فقط هي اليت حتررها من هذا االلتزام 3بإيقافها مل يتخذ

ذلك، أن أي انقطاع يف أداء املرفق خلدماته يعترب خطأ، من شأنه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية 

بل أكثر من ذلك، إن جمرد التأخري أو التنفيذ السيء يف اخلدمة قد يفتح جماال للمطالبة . اإلدارة 

  . بالتعويض 

. 4كذلك لقاعدة االستمرارية  و بالنسبة ملستخدمي املرفق الصحي العمومي، فإم خيضعون

فمثال إن . و يف هذا اال، هناك عدة مظاهر تبني مدى توافر عنصر الدميومة يف القطاع الصحي

ومادام أن هؤالء . مجيع أعضاء السلك الطيب، وكذا املساعدين، يعملون وفق نظام التوقيت الكامل

                                                 
1 - H.HANNOUZ-H.R.HAKEM , op.cit., p.126. 

ء يف استنتاجات مفوض حيث جا  C.E., 7 Aout1909, Winkellإن هذا املبدأ كرسه القضاء اإلداري الفرنسي مبوجب قرار  -  2
مأخوذ عن  –.." وأن اإلضراب يتناقض مباشرة مع مفهوم املرفق العام بنفسه ... االستمرارية هي روح املرفق  العام :" أن   Tardioاحلكومة 

  .480.أمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، املرجع السابق ، ص
  .483.ة،  املرجع السابق ، صأمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلداري  -   3

4 -  H.HANNOUZ-H.R.HAKEM ,op.cit ., p.127. 
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ب ما أشارت إليه صراحة املادة املستخدمني خيضعون للقانون األساسي للوظيفة العمومية، حس

من القانون األساسي للوظيفة  43من قانون محاية الصحة و ترقيتها، ، فإنه بتطبيق املادة  201

، جيب أن خيصص مستخدمي الصحة كل نشاطهم املهين للمهام اليت أسندت إليهم 1العمومية

التكويين  ق مبجال النشاطفقط، وال ميكنهم بالتايل ممارسة النشاطات املرحبة، إال فيما يتعل

و يستثىن من ذلك . التعليمي و البحث العلمي كنشاط ثانوي ضمن شروط حمددة قانوناو 

  . 2املمارسني الطبيني املتخصصني الذي حيق هلم ممارسة النشاطات املرحبة

و من مظاهر مبدأ استمرارية خدمات املرفق الصحي العمومي، كذلك ما مت النص عليه 

املمارسني الطبيني يف الصحة العمومية، مهما كانت مناصب عملهم، ويف كل صراحة على أن 

على أن يكونوا على استعداد تام للعمل . ظرف، يستلزم مسامهتهم يف إطار املهام املخولة هلم

  . بصفة دائمة، و كذا القيام باملداومة التنظيمية املربجمة داخل املصلحة أو املؤسسة

مبدأ االستمرارية  إىلفة من قانون محاية الصحة و ترقيتها تشري كما هنالك عدة  مواد خمتل

يتعني على مجيع الوحدات : " على ما يلي  اليت تنص 155و من بينها املادة  ،بشكل غري مباشر

الصحية اإلستعجالية أن تقدم العالج الطيب املستعجل باستمرار يف أي ساعة من ساعات النهار 

  ...." .أو الليل 

مسألة املناوبة اليت جيب على األطباء وجراحي  علىحيث أكدت  209املادة  و أيضا نص

  .األسنان و الصيادلة وفقا ملا حيددوه ووزير الصحة و إال سلطت عليهم عقوبات إدارية 

كن للسلطة العمومية القيام به التسخري الذي مي اليت تتناول موضوع 210و نص املادة 

   .إجبارياوع له يتعني عندها على املعنيني اخلضو 

  

                                                 
  .، سابق اإلشارة إليه، و املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  15/07/2006، املؤرخ يف  03-06األمر رقم  -   1
  .شارة إليه ،سابق اإل 15/7/2006، املؤرخ يف  03-06من األمر رقم  44أنظر، املادة  -   2
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إن هذه املبادئ تعترب منطقية، ذلك أن املمارسني الطبيني يعدون مكلفني بأداء مهامهم وفق 

و باإلضافة إىل ذلك عليهم املشاركة يف ضمان خمتلف املناوبات، سواء تعلق . 1التوقيت العادي

يب، واملساعد الطيب إذا كما جيب احلضور الفوري للطب. األمر باملناوبات الليلية أو يف أيام العطل

هذا إىل جانب املشاركة اإلجبارية لألطباء يف خارج مهامهم العادية، خصوصا . تطلب األمر ذلك

وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه يف مثل هذه احلاالت . يف احلاالت االستثنائية، مثل الكوارث الطبيعية

وهنا .  بالنسبة لألطباء اخلواصاالستثنائية، فإن القطاع الصحي العمومي قد يكون يف حاجة حىت

  . 2تلجأ السلطة العمومية إىل نظام التسخري حتت طائلة العقاب اجلزائي

وبالتايل فإننا نالحظ بأن كل هذه األمور، ال ميكن تفسريها إال طبقا ملبدأ ضمان استمرارية 

  . نشاط املرفق الصحي العمومي، مهما كانت الظروف

   . تي يؤديها المرفق الصحي العموميمبدأ نوعية الخدمة ال :ثانيا

إن هذا االلتزام يتوقف يف احلقيقة على مدى احرتام املؤسسة الصحية العمومية القوانني 

ويف هذا اإلطار، فإن االختصاص . 3واللوائح املتعلقة بتنظيم و تسيري اهلياكل الصحية العمومية

قتناء املعدات الطبية احلديثة، حية، وابتوجيه االقرتاحات و اآلراء حول حتسني نوعية اخلدمة الص

مواكبة األصول العالجية اجلديدة، يؤول للمجالس اإلدارية و االس العلمية والطبية للقطاعات و 

  . الصحية، أو املراكز االستشفائية اجلامعية، وكذا املؤسسات االستشفائية املتخصصة

لقانون اإلداري، وهو مبدأ إن مبدأ نوعية اخلدمة، يندرج ضمن مبدأ هام معروف يف ا

  . 4التكيف الدائم لإلدارة

مقابل ذلك جمرب على فعلى اعتبار أن املصلحة العامة تتطور مبرور الزمن، فإن املرفق العام يف 

و إمكانياته املادية، استجابة ملستجدات املصلحة العامة، خصوصا بالنسبة للمرافق  تطوير أنظمته

                                                 
1 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p 306. 

  .من قانون محاية الصحة و ترقيتها ،سابق اإلشارة إليه  236أنظر،  املادة  -   2
  .13.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -   3

4 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p 309. 
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لوم الطبية تعرف تطورات كبرية جدا وسريعة من حيث وسائلها، الصحية العمومية، مادام أن الع

  .ومن حيث أصوهلا العلمية

، يرون بأن مبدأ تكييف اخلدمات املرفقية، مرتبط هو اآلخر مببدأ  1بعض الفقهاء نإبل 

و ذلك استنادا إىل أن مجود اخلدمة املرفقية، عند حال نشأا األوىل يف . استمرار املرفق العمومي

ل التطور املستمر الحتياجات املواطنني كما وكيفا، سوف يؤدي إىل التوقف الفعلي هلذه مقاب

ومن هذا املنطلق، تلتزم اإلدارة بضرورة التطوير املستمر للخدمات املرفقية حىت تتجنب . اخلدمات

  . انفصاهلا عن االحتياجات العامة اليت تسعى إىل تغطيتها

 ،و اهلياكل الصحية 2يست مرتبطة فقط حبالة اتمعخصوصا بالنسبة حلالة الصحة فهي ل 

ستويات الثقافية ، االجتماعية بل أن نظام توزيع اخلدمات الصحية خيضع دائما  لتطور امل

ة و صندوق حيث أن اخلزينة العام ،ذلك ، القطاع املايل لىو هناك أمثلة كثرية ع 3االقتصاديةو 

لصحي بالسيولة النقدية و بالتغطية املالية الضرورية ن بتمويل اجلهاز ااالضمان اإلجتماعي يقوم

القيام بالوقاية على خمتلف أشكاهلا و أيضا قطاع البناء املختلفة مثل بناء املستشفيات و  ألداء املهام

غريها و أي تأخر أو عجز سيؤثر سلبا على توزيع اخلدمات هو الذي يسمح بإجناز العيادات و  و

  .الصحية 

بتصنيع خمتلف التجهيزات الطبية الذي بكونه يقوم  الصناعيقطاع و بالنسبة أيضا لل

  .يوفر عتاد النقل من سيارات اإلسعاف و غريها  فانه، و أيضا مشمل قطاع النقل والتقنية

  

  

  

  
                                                 

  .162.، ص2004، اجلزء األول، لباد، اجلزائر، ) النشاط اإلداري( ناصر لباد، القانون اإلداري  -   1
2 - Johanne SAISON , Droit hospitalier, lextenso France 2008, p 359 
3 - Guy CANIVET, Les relations entre politique de concurrence et politique de santé, presse de 
sciences politique et juridique, Dalloz, 2011, p28 
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  .مبدأ مساواة الجميع أمام خدمات المرفـق الصحي العمومي :ثالثا

ساواة اجلميع أمام القانون آخر و هو مبدأ م 1إن هذا املبدأ مستمد من مبدأ دستوري

ويف إطار املرفق الصحي العمومي، وما يقدمه . 2بشقيه، أي املساواة يف احلقوق و يف األعباء العامة

 3من خدمات عالجية للمرضى ،فإنه مكلف بالتايل بتقدمي نفس املنافع جلميع مرتفقي هذا املرفق

ك وجوب استبعاد كل أشكال ويفهم من ذل. املوجودين على مستواه، وهم يف وضع متشابه

  .  4التفرقة بني املرضى مهما كان أساسها

مدى االرتباط الوثيق بني هذا و بقية املبادئ األخرى خصوصا  5كما يالحظ معظم الفقهاء

  .منها مبدأ حياد اإلدارة

 رفق فاملساواة أمام املرافق العامة  تعترب قاعدة أساسية و حتكم خمتلف املرافق العامة مبا فيها م

تستمد هذه و  .مبقتضاها يفرتض يف املرفق أن يقدم خدماته ملن يطلبها من الشعبو  .الصحة

 .و مساواة  األفراد أمام القانونالقاعدة و جودها من مبدأ عام جنده يف خمتلف الدساتري و ه

اجلميع ذا يكون و  .بذوام او جمردة ال يراعي فيها أفراد .فالقانون بطبيعته ينشىء قواعد عامة 

ال جيب : " تنصاليت  محاية الصحة و ترقيتهامن قانون  11ة يف نظرة سواسية و ذلك بنص املاد

                                                 
يعتزم بأن يبين ذا الدستور مؤسسات دستورية، ..إن الشعب اجلزائري"...  1996حيث جاء يف مقدمة الدستور اجلزائري احلايل لسنة  -  1

قيق العدالة االجتماعية، و املساواة، و ضمان احلرية لكل أساسها مشاركة كل جزائري و جزائرية يف تسيري الشؤون العمومية، و القدرة على حت
  : كما جاء النص على مبدأ املساواة كذلك يف نصوص دستورية أخرى من الدستور، بينها ...". األفراد
و اجلنس، أو الرأي، أو أي كل املواطنني سواسية أمام القانون، و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد ، أو العرق، أ: "  29املادة 

  ."شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 
  ..."تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني و املواطنات يف احلقوق و الواجبات: " 31املادة 
  ...." كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة : " 64املادة 

أما من الناحية القضائية، فقد أشار جملس الدولة الفرنسي إىل . 1789و املواطن لسنة  إن هذا املبدأ جيد أصله يف إعالن حقوق اإلنسان -  2
مأخوذ عن أمحد   - C.E., 9 Mars 1951, Société des concerts du conservatoire ..هذا املبدأ يف قرار ه املبدئي

  .481.حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، املرجع السابق، ص
3 - Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical, op.cit., p.98. 
4 - Georges VLACHOS, Principes généraux de droit administratif, Ellipes, 1993, p.63.  
5 - Prosper WEIL, Le droit administratif, P.U.F., 1986, p.79. 
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رجة من الفعالية والسهولة أن تكون اهلياكل الصحية يف متناول مجيع السكان مع توفري أكرب د

  " .احرتام كرامة اإلنسان و 

البعض اآلخر العتباره على  و أيضا ال ميكن ملسريي مرفق عام أن يفضلوا بعض املرفقني

مينع كل طبيب أو : "  وترقيتهاالصحة محاية من قانون  238جاء يف نص املادة  فقد. شخصية

جراح أسنان أو صيديل أو مساعد طيب أثناء ممارسته مهامه أن يشهد زورا و عمدا قصد تفضيل 

من قانون العقوبات  226شخص طبيعي أو معنوي أو تعمد اإلساءة عليه و تطبيق أحكام املادة 

  " .على كل من خالف ذلك

إن تكافؤ الفرص بالنسبة للمواطنني  يف احلصول على املناصب و الوظائف العمومية يعد 

تعبري عن  وجوب احلياد من طرف املرفق العام و ذلك بوضع  وفه ،وجها آخر هلذه القاعدة

محاية من قانون  197نصت املادة  ويف هذا الصدد .شروط موضوعية للحصول على منصب

، عدم وجود ة مهنة الطبيب على شروط الشهاداتتتوقف من ممارس"على أنه  وترقيتها الصحة

لة بالشرف اجلنسية ، عدم التعرض لعقوبة خمة مرضية تتناىف مع ممارسة املهنةعاهة أو عل

  ..." .اجلزائرية

  :مجانية العالج :رابعا

ففي  ،أبعد من أن تكون عامة و مطلقة ،إلداريةاانية تعترب من ميزات املرافق اإن     

   .عني أي املستخدمني املرفق العامالكثري من األحيان تطالب مسامهات مالية من املنتف

قانون املشرع يف من الدستور خصص  67أما فيما خيص مرفق الصحة فتطبيقا لنص املادة 

منه ، 20من نص املادة  ابتداء عالجمحاية الصحة و ترقيتها فصال كامال حول موضوع جمانية ال

الدولة  أنعلى  .الذي يوفر جمانية العالج اإلطارأن القطاع العمومي هو  إىلاملشرع  أشارحيث 

  .منه 21تسخر مجيع الوسائل الكفيلة حبماية الصحة و ترقيتها وفقا لنص املادة 
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منه و املتمثلة  22 اخلدمات اليت تعىن مبوضوع اانية يف نص املادة أنواعكما حدد املشرع 

 أنعلى  .معاجلة املرضى و استشفائهمالصحة العمومية والفحوص التشخيصية و  أعماليف مجيع 

  .هذه العملية جيب ضماا على مستوى مجيع هياكل الصحة العمومية

فابتداء من أفريل . جتدر اإلشارة إىل أن هذا الطرح يؤخذ على سبيل التحفظ حالياو     

ة الصحة إعادة النظر يف نظام جمانية العالج ، وذلك عن طريق مقرر وزاري ، قررت وزار 2002

مشرتك، بني وزارة الصحة، و وزارة املالية، حددت من خالله تعريفات خاصة بكل من 

ضحايا الكوارث : ويستثىن من دفعها أشخاص معينون مثل ... التشخيصات ، األشعة ، اإليواء 

 ...دا وكذا الربوالطبيعية ، مرضى السرطان و السي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لعمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةة ااإلستشفـائينشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

203 
 

  .األساس القضائي إلنعقاد مسؤولية المؤسسات اإلستشفائية العامة:المبحث الثاني

يطالعنا تطور علوم الطب و تقدمها مبظاهر جديدة قد تبدو ألول وهلة دخيلة على النظام         

نسان املادي  و حياته ضد أي ذلك أن  القانون بأحكامه املختلفة يكفل محاية كيان اإل ،القائم 

اعتداء ميس به  إال  أن طبيعة  هذا الفن الطيب املتجدد و املتطور قد يثري اجلدل لدى رجال 

تستند إليها   القانون  والطب عندما تصطدم القواعد القانونية اردة باالعتبارات اإلنسانية اليت 

طأ الطيب على كل لسان  وموضوع الساعة ومن هنا  أصبح  احلديث عن اخل  .قواعد العمل الطيب

وحمل جدل و نقاش  لدى رجال القانون و أصحاب  االختصاص يف   ،يف ساحات القضاء

  .النشاط الطيب

حتديد األسس اليت ترتكز عليها  ستشفائي البد منالو لتحديد املسؤولية اإلدارية للمرفق ا    

ما ٲ ،)املطلب األول( سبق ظهورا يف اال الطيبتعترب املسؤولية اإلدارية القائمة على اخلطأ األو 

و األصل أن القاضي ال حيكم على اإلدارة  .فهي من خلق القضاء اإلداري طأاملسؤولية دون خ

  .يف جانبها امرفقي طأوال يقيم مسؤوليتها إال إذا ثبت خ ،بالتعويض

النشاط  و يصبح ،خاو لكن عندما يتعارض اشرتاط  اخلطأ وفكرة العدالة تعارضا صار       

نه أن يثري مسؤوليتها اإلدارية يف حالة حدوث ضرر عن شأاإلداري للمرافق االستشفائية من 

فق منها اخلطأ املفرتض ا، تظهر أنظمة جديدة يف إقرار مسؤولية هذه املر تسيريها تسيريا سيئا 

  .)املطلب الثالث(، و نظرية املخاطر كأساس تشريعي وقضائي هلذه املسؤولية )املطلب الثاين(
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  .صـور األخطاء الطبية التي تقع على مستواها: المطلب األول

أهم األخطاء الطبية اليت قد يرتكبها أطباء املرافق الصحية العمومية خالل ممارستهم لنشاطهم إن  

لذلك . 1قائمة حمددة دون سواها أو تصور مجيع هذه األخطاء يف إطار ها ،الطيب ال ميكن حصر 

، نفرق فيها بني األخطاء املتصلة باألخالقيات ثالث جمموعاتا سنحاول تصنيفها يف إطار فإنن

و أخطاء سوء تنظيم ). الفرع الثاين( ، و األخطاء املتصلة بالتقنيات الطبية)الفرع األول(الطبية

  ).الفرع الثالث.(املؤسسة الصحية ذاا

  .األخطاء المتصلة باألخالقيات الطبيـة: الفرع األول

لتزامات وم على خرق الطبيب لالتق ،إن هذا النوع من األخطاء اليت حنن بصدد دراستها 

، التوقف عن )أوال( رفض عالج املريض :و من أمثلة ذلك. 2اليت دف إىل احرتام شخص مريضه

، أو بالعكس من ذلك إخضاعه لعالج معني دون احلصول على )ثانيا( االستمرار يف عالجه

، وكذلك حالة عدم إيفاء املريض باملعلومات الكافية حول وضعية صحته وما يلزمها )ثالثا( موافقته

    .)رابعا( من عالج

  .رفـض عـالج المريــض: أوال

إال أنه جيب عليه أال يستعملها إال  بيب يف مزاولة مهنتهالتسليم حبرية الط من رغمعلى ال 

 .إال كان متعسفا يف استعمال حقه ، ويف حدود الغرض االجتماعي الذي من أجله اعرتف له ا

 تفرضه عليه أصول و اتمع فهناك واجب إنساين و أديب على الطبيب جتاه املرضى

و جراح  ،ن الطبيبت بأو اعترب  4ةاجلزائري النصوصبه  تإن هذا االلتزام أخذ. 3مقتضيات مهنتهو 

ن بتقدمي العالج الضروري يكونان يف خدمة الفرد والصحة العمومية، و أما مكلفا ،األسنان

   .  5للمرضى

                                                 
1 - Anne LAUDE ; Didier TABUTEAU ;Bertrand MATHIEU, op.cit, p431  
2 - Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY, op.cit, p 63. 

3
  .30.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -   

4
  .من  املرسوم التنفيذي املتضمن مدونة أخالقيات الطب ، سابق اإلشارة إليه  42و 9و  6انظر املواد  -   

5 - Johanne saison DEMARS, responsabilité médicale, op.cit, p457. 
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ب بقبول عالج كل من يطلب منه الطبي عاتق لتزام علىاإال أن هذا ال يعين بوجود   

لتزام يبدو واضحا يف احلالة اليت يوجد فيها االإن هذا   .ظروف معنيةبتزام يتحدد فهذا االل .ذلك

عالج و  ال يوجد سواه إلسعاف ،ائمةأنه يف الظروف الق ،و معىن ذلك. الطبيب يف مركز احملتكر

املريض، سواء أكان ذلك راجعا ملكان و زمان العمل، أم كان ذلك بسبب الظروف امللحة اليت 

 ،من ذلك وجود املريض يف حالة خطرة. وجد فيها املريض، أو كان بسبب طبيعة عمل الطبيب

.                                        1صصأو املتخ ،و الفوري من قبل الطبيب احلاضر ،تستدعي التدخل السريع

ليس له أن يرفض عالج أحد املرضى  ،الطبيب الذي يعمل يف مستشفى عامكما أن   

ن املشرع إو مع ذلك ف.الذين ينبغي عليه عالجهم، أي ممن يدخلون يف نطاق اختصاصه

  . 2صيةن يرفض تقدمي العالج وذلك ألسباب شخ، قد مسح للطبيب بأاجلزائري

يقدر و . املريض أو التدخل إلنقاذ ،كذلك يسأل الطبيب يف حالة التأخري عن احلضور

مدى خطورة ، و و مشاغله ،هو ارتباطات ،املوضوع على ضوء مدى ظروف الطبيب ، قاضيالتأخري

            .                                      احلالة املعروفة أمامه، و بصفة خاصة مدى حسن أو سوء نيته

بسبب  يال تنتف ،يف األخري جيب أن نشري إىل أن مسؤولية املؤسسة الصحية العموميةو  

ارتكاب الطبيب ألخطاء يف احلاالت السابقة، إال إذا أقام الدليل على وجود حالة من حاالت 

  .اإلعفاء من املسؤولية كالقوة القاهرة

   .الجـستمرار في العالتوقف عن اال :اـثاني

 ريضاملر مسؤولية الطبيب كذلك يف احلاالت اليت ينقطع فيها الطبيب عن معاجلة و تثو 

Abandon du malade) (و إن كانت هناك . 3، يف وقت غري الئق و بغري مسوغ قانوين

                                                 
1
  .30.حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص -   

2
للمريض حرية اختيار طبيبه أو جراح أسنانه أو مغادرته : " سابق اإلشارة إليها اليت تنص على مايلي.من مدونة أخالقيات الطب  42املادة  -   

أن يفرض احرتامه ومتثل حرية االختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العالقة بني  وينبغي للطبيب أو جراح األسنان أن حيرتم حق املريض هذا ، و
ومع ذلك جتدر ." . أعاله أن يرفض ألسباب شخصية تقدمي العالج 9و ميكن للطبيب أو جراح األسنان مع مراعاة املادة ......الطبيب و املريض

  .لنطاق، مادام أنه النصوص أخضعتها للتقدير الشخصي للطبيب هلا مفهوم  واسع ا" أسباب شخصية "اإلشارة إىل أن عبارة  
3 - Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY, op.cit, p66 
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تباع تعليمات من ذلك إمهال املريض إجيد الطبيب لنفسه فيها مربرا لرتك املريض،  ،حاالت

من مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية  50 املادة ت، و لقد نص1تباعها، أو تعمد عدم إالطبيب

بشرط أن يضمن مواصلة العالج  ،ميكن للطبيب أو جراح األسنان أن يتحرر من مهمته" :نهعلى أ

كما أن استبدال الطبيب ال  .، و ذلك مثال كأن يتم تقدمي معلومات مفيدة هلذا الغرض"للمريض

مراعاة كل ما يتعلق بانتقال مراقبة املريض من طبيب يتم من دون شروط حمددة، حيث جيب 

وبالفعل . و اجلراح الذي أجرى العملية إىل الغري، بعد انتهاء العمل الطيب أو اجلراحي ،التخدير

من خالل استمرارها  ،هنا تظهر أمهية مهام املؤسسات الصحية العمومية يف مثل هذه احلاالت

  . ألدائها خدماا الصحية

       .ضـا المريـخلف رضت: اـثالث

. يلزم الطبيب للقيام بالعالج أو بالعمليات اجلراحية، احلصول على رضا املريض ،مبدئيا 

و حيمله تبعة املخاطر الناشئة عن العالج، حىت و لو مل  2إن ختلف الرضا جيعل الطبيب خمطئاو 

  .يرتكب أدىن خطأ يف مباشرته

، ألنه  تزداد أمهية احلصول على هذا 3"حلر و املتبصربالرضا ا"ويعرب عن طبيعة هذا الرضا     

فهو ضروري لكل تصرف . الرضا كلما كان العالج أو اجلراحة أمرا ينطوي على كثري من املخاطر

و يأخذ التزام الطبيب بإعالم املريض و احلصول على رضائه .نه املساس باجلسد البشريمن شأ

ومع ذلك هناك استثناءات واردة على هذا املبدأ  .يليةبصدد العمليات اجلراحية التجم ،بعدا خاصا

االستحالة، : ميكن تصور عدم األخذ بعني االعتبار رضا املريض يف ثالث حاالت وهياذ 

  . النص القانوينو ، 4الضرورة

                                                 
1
  .159.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -   

2  -  Cass.civ.,11 Octobre 1988 , Dame Delarue    71.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص.   
3
موافقة على املريض ملوافقة املريض خطر جدي  خيضع كل عمل طيب يكون فيه" من مدونة أخالقيات الطب على مايلي 44تنص املادة  -   

  .." حرة و متبصرة
4
    .155.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -  
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   .ضـالم المريـل في إعـالخل: رابعـا

وقد . تق األطباءيعد من أهم االلتزامات اليت تلقى على عا ،لتزام بإعالم املريضإن اال

األطباء ف .من مدونة أخالقيات الطب 48،51،52 يف املواد ةاجلزائري النصوص إليها تأشار 

، حىت و لو تعلق األمر  بالقصر  و إخبارهم عن األمراض اخلطرية، ،بتبصري املرضىملزمني 

  .م الشرعينيممثليه إذ جيب إخطار أوليائهم أو ،البالغني العاجزينو 

يشمل كل ما يتعلق مبا يعاين منه املريض من أمراض، و خطورة  ،1فمضمون اإلعالم

 ،و خصوصا كل ما يتعلق باملخاطر اليت قد ترتتب عنها. وكذلك بطرق العالج املتاحة ،تطورها

. ، وصادقةمبسطة على أن تكون هذه املعلومات واضحة، معقولة، .النصح بعالج معني إىل

تتضمن إبالغ املريض كذلك بأمساء األطباء  ،العموميةاإلعالم يف املؤسسات الصحية وخصوصية 

بل . و الفحوصات اليت جيب أن خيضع هلا ،القائمني على عالجه، وهم بدورهم يبلغونه عن حالته

بتمكني زوجة املريض املتوىف من اإلطالع على  2الفرنسي القضاء اإلداريقضى  ،أكثر من ذلك

خطأ من طبيعة  ،خمالفة مبدأ االلتزام باإلعالم ينشأ عنو  .ملف زوجها من خالل طبيب تنتدبه

و يتحقق ذلك يف حالة ختلف اإلعالم كلية، و يف حالة . اإلخالل بااللتزام باإلعالم: خاصة وهو

    .، وكذا اإلعـالم اخلاطئعدم كفايته

 .ات الطبيةـاء المتصلة بالتقنيـاألخط: يـالفرع الثان

لعلمية املتعارف عليها، واألصول الطبية اليت إن واجب مطابقة العمل الطيب للمسلمات ا

جيب على الطبيب مراعاا، باإلضافة إىل إلزامية التكوين املستمر، وواجب التكيف املستمر امللقى 

بتحديد األخطاء املتصلة  هي كلها أمور تسمح املؤسسات الصحية العمومية،  على عاتق

، )ثانيا( ، اخلطأ يف وصف العالج)أوال( خيصاخلطأ يف التش: بالتقنيات الطبية يف أربع حاالت

                                                 
1
  .149.عدنا ن سرحان ، املرجع السابق ، ص -  

2
 - T.A de Nice ., 23 Septembre 2005 , M .Bugiani, A.J.D.A., n° 5 ,6/2/2006 , p.274.  
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وذلك على ). رابعا(، اخلطأ يف تنفيذ العالج )ثالثا( إجراء العالج لغري هدف الشفاء اخلطأ يف

  :الشكل التايل

   .ي التشخيــصـالخـطأ ف: أوال

، حىت أي تفسري األغراض املختلفة .جمرد الغلط يف التشخيص ،إنه ال يعترب خطأ، فمبدئيا

إذا تعلق  ،نه ال يوجد خطأكما أ.  كان يف استطاعة الطبيب أن يقف فورا على حقيقة احلالةلو  و 

وهذا على خالف اإلخالل   .1األمر بوسيلة طبية الزالت حمل خالف بني  املمارسني الطبيني

  . اليت تعترب خطأ موجبا للمسؤولية ،باألصول العملية الطبية الثابتة املتعارف عليها

  :عند اخلطأ يف التشخيص يف احلاالت التالية ،لية الطبيةو املسؤ  تثورو 

، أو عن إمهال يف الفحص الطيب كأن يتم بطريقة 2الطب بادئإذا مت عن جهل جسيم مب -

   .سطحية و سريعة أو غري كاملة

 راجعا إىل عدم استعمال الوسائل العملية ،ه يف التشخيصيسأل الطبيب إذا كان خطؤ   -

 .. 3و الفحص امليكروسكويب ،و األشعة ،على استخدامها كالسماعةاحلديثة اليت اتفق 

لزمالء  إذا كان ذلك راجعا إىل عدم استشارته ،يسأل الطبيب أيضا عن اخلطأ يف التشخيص  -

و كذلك . حىت يتبني له طبيعة احلالة املعروضة عليه ،له أكثر ختصصا يف املسائل األولية الالزمة

 .4نه من خالل آراء زمالئه لطبيعة خطئه يف التشخيصإذا أصر على رأيه رغم تبي

   .أ في وصـف العــالجـالخط: اـثاني

يلتزم مبراعاة احلد الالزم من احليطة يف وصفه العالج، إذ عليه أال يصف  أن الطبيبعلى 

هو أن يعمل  ،و املطلوب من الطبيب.  دون األخذ يف االعتبار حالة املريض ،ذلك بطريقة جمردة

                                                 
1
  .42.حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -  

2
   - Cass.Civ.11 Octobre 1988., Toutée  ; C.E.,  8 Juillet1992 , Carre, 

  .72.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص 
3
  .2428.يب  ، املرجع السابق ، صعز الدين الدناصوري ، عبد احلميد الشوار  -  

4 - Johanne saison DEMARS, responsabilité médicale, op.cit, p566.  
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ففي قرار للمحكمة العليا  .خذ به القضاء اجلزائريأوهذا ما . 1ف العالج املتعارف عليهعلى وص

20/5/1995بتاريخ 
على اعتبار أن الطبيب مل يأخذ بعني االعتبار :"..جاء يف حيثياته  2

وقام بتجريع دواء غري الئق يف مثل تلك احلالة املرضية، مما  ،املرض الذي كانت تعاين منه الضحية

ولقد جرى لدى القضاء ...". من قانون العقوبات 288إمهاله معاقب عليه باملادة  جيعل

إنه ال يتم البحث فيما إذا كان مطابقا ملا وصل إليه ف نه ملا يتعلق األمر بعالج تقليدي،، أالفرنسي

  .ب أم الـعلم الط

 ، ، كل من عمليات الفحوص األوليةمثال نه يندرج ضمن أخطاء وصف العالجأعلى 

  .و صور أخرى ال ميكن حصرها كلها ، و نقل الدم ، استعمال األشعةو 

   

  .إجـراء العـالج لهـدف غيـر الشفـاء: ا ـثالث

فإن كان تدخله منصرفا إىل .  جيب أن يكون منصرفا إىل العالج فقط ،إن تدخل الطبيب

اصر و توافرت يف فعله عن فقد خرج الطبيب عن وظائف مهنته، وزالت صفته، ،غرض آخر

 تدخله من نتائج يف جسم املريض أو حياته، يرتتب عنلية وفق املبادئ العامة، و تبعا ملا املسؤو 

ا النوع من التصرفات على مستوى هذحصول و ميكن تصور . لو كان برضاه أو برجائهو 

 حالة السعي حنو إىل جانب ، 3يف حالة التجارب الطبية، خصوصا الصحية العمومية املؤسسات

  . 5من التدخل الطيب أي حتقيق الربح 4على مقابل مادياحلصول 

  

  

                                                 
1
  .2429.عز الدين الدناصوري ، عبد احلميد الشواريب املرجع السابق ، ص -  

2
  .اإلشارة إليها ، سابق ) ب(ضد). ك(، قضية  30/5/1995احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات ، بتاريخ  -  

3
  .2430.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ، ص.عز الدين الدناصوري  -  

4 - Henri OBERDOFF , L’administration publique face au progrès médical , A.J.D.A. , n°6 , 1991, 
p.413. 

 5
  . 20،21،22قانون محاية الصحة و ترقيتها مبوجب املواد  إن هذا املبدأ مضمون مبوجب الدستور ،وكرسه التشريع اجلزائري يف -  
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  .يـالج أو التدخل الجراحـذ العـالخطأ في تنفي: اـرابع

غلب األخطاء الطبية قد أف. املرحلة األساسية يف العمل الطيب ،يعترب التدخل اجلراحي

امل قيام بفحص طيب شالحتصل خالل هذه املرحلة، على اعتبار أن هذا التدخل يستدعي 

كما أن استعمال التخدير يتطلب من الطبيب قدرا من احليطة . حسبما تستدعيه حالة املريض 

و يندرج ضمن األخطاء اليت قد حتصل على هذا  . للتأكد من مدى قابلية املريض لتحمله

عدم  قيام اجلراح بتنظيف اجلرح و تطهريه، و اخلطأ الذي تسبب فيه جراح األسنان : 1املستوى

إنفصل الفك حينها، و مسؤولية املستشفى العام عن خطأ ، و ام خبلع ضرس املريضحينما ق

     . 2نسيان صفيحة حديدية أو إبرة يف جسم املريض بعد اجلراحة

  .العمومية يةاإلستشفائاألخطاء المرتبطة بسوء تنظيم المرافق : لثالفرع الثا 

يف صميم األخطاء املرفقية اليت تؤدي تدخل  ،إن األخطاء املرتبطة بسوء تنظيم املرافق العامة

إن اخلطأ املرفقي الذي ينسب إىل نشاط املرفق الصحي العمومي، ال .  إىل قيام مسؤولية اإلدارة

أنه يتحقق يف حالتني  3و الذي يرى الفقه ،و موظفني تابعني هلذا املرفق ،يقوم إال بواسطة أعضاء

  :و مها

إن هذا اخلطأ . (Faute du service)بب املرفقيسمى خبطأ بس و. حالة اخلطأ اهول -

  .ينسب إىل املرفق ذاته، حيث يستحيل نسبه ماديا إىل موظف

 Faute)إن هذا اخلطأ يعترب خطأ مرفقيا. معني بالذات حالة اخلطأ الذي يرتكبه موظف -

de service) ض إمهال املمر : و مثال ذلك. 4التعويض و يتحمل مبوجبه املرفق الصحي العمومي

 .و عدم تفقده للمريض

                                                 
1
  2430.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ، ص.عز الدين الدناصوري  -   

2   - C.E., 6 Octobre 1976 , Centre hospitalier de Chalons  150.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ،ص  
  . 19.املرجع السابق، ص اإلدارية،  املسؤولية رشيد خلويف ، -   3

4 - Laurent BOUCHARDON, op.cit, p 17. 
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هذا و جتدر اإلشارة إىل أن التنظيم السيء للمرافق الصحية العمومية يعترب من أنواع األخطاء 

كون   ،إن هذه األخطاء ختتلف متاما عن األخطاء  املرتبطة  بالنشاط الطيبفو مع ذلك . 1املرفقية

أما . ء أنفسهم أو املمرضنيهذه األخرية ختص األعمال املادية و الطبية الصادرة عن األطبا

فهي تنشأ يف حالة قيام ضرر عن كل عمل ال ميكن اعتباره عمال  ،األخطاء املتعلقة بسوء التنظيم

، و الذي يرجع إىل سوء تنظيم األماكن، و استعمال أدوات غري صاحلة، و نقص يف 2طبيا

قاعة خمصصة ملصابني  مثل معاجلة ضحية حادث مرور يف ،احلراسة، أو عدم كفايتها، و اإلمهال

بأوبئة معدية، و التأخري يف تبليغ الطبيب اجلراح عن احلالة السيئة للمريض الذي أجريت له عملية 

نقص املراقبة الذي يؤدي مبريض عقلي إىل استعمال  دين مؤهلني، وجراحية، أو غياب مساع

طفل حديث  اختطافو حزام االنتحار، و هروب مريض عقلي خالل فرتة خروجه املراقب، 

الوالدة من مصلحة التوليد، و إصابة املرضى املوجودين باملستشفى العام بعدوى نتيجة سوء 

فما يالحظ من خالل كل هذه األمثلة أن سوء تنظيم املرفق الصحي ....التهوية بني الغرف 

  : 3العمومي خيص وضعيتني أساسيتني

وتتحقق  هذه احلالة . مصلحة ذااسوء تنظيم املرفق الصحي العمومي لل :ىـالوضعية األول

  .   عند إنعدام األدوات الطبية، و قلة األسرة، و سوء التهوية مثال

مبناسبة الفعل اإلجيايب  فق الصحي العمومييقوم خطأ سوء تنظيم املر  :ةـالوضعية الثاني

دم ع: و لكن ال يتعلق األمر بنشاط طيب من ذلك مثال .4الصادر عن أحد موظفني هذا املرفق

  ...احلراسة و املراقبة، اإلمهال ،و التأخري يف التبليغ 

                                                 
على اعتبار أن هذين النوعني ميكن  مبوجبهما  تفسري األخطاء ( سوء سري املرفق ، عدم سري املرفق :يتنوع اخلطأ املرفقي إىل ثالثة أنواع وهي  -   1

قضاء (مأخوذ  عن سليمان حممد  الطماوي ، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين . الرفق العمومي  ، سوء تنظيم) املرتبطة باألعمال املادية لألطباء 
  .139.، ص1977، دار الفكر العريب، مصر، )التعويض و طرق الطعن يف األحكام

2 - Jaqueline MOREAU DEVILLIER , La responsabilité administrative , P.U.F.,1996 ,p.178. 
3 - Johanne saison DEMARS, responsabilité médicale, op.cit, p453. 
4 - Laurent BOUCHARDON, op.cit, p 19. 
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اكتفى يف حالة األخطاء املتعلقة بسوء تنظيم املرفق  ،على أن القاضي اإلداري الفرنسي

  . 1الصحي العمومي مبجرد قيام اخلطأ البسيط

ق، لتوضيح حاالت اخلطأ املتعلق بسوء تنظيم املرف 2و لقد أتيحت الفرصة للقضاء اإلداري

  :من ذلك مثال

وهذا يعترب . 3مسؤولية املستشفى عن اختطاف طفلة حديثة الوالدة من قسم األطفال -

 ،أو من الناحية األمنية ،الالزمة، سواء من الناحية الصحية تو االحتياطيا ،يف اختاذ التدابري إمهاال

ة تدريب جمانية ذا ن كون اجلاين قد أمضى فرت وأ. شخاص الغرباء عن هذه املؤسسةملنع دخول األ

 . ال يعترب ظرفا خمففا من املسؤولية ،القسم

، 4وفاة مريض كان يعاين من اضطراب عقلي نتيجة ابتالعه كمية كبرية من احلبوب املهدئة -

نوع من أخطاء سوء إن هذا ال. تناوهلا من طبق األدوية الذي نسته  املمرضة و أمهلت تفقده

مراقبة ، نظرا ملا تتطلبه من عناية و املتخصصة باألمراض العقلية تساكثريا يف  املؤسالتنظيم، جنده  

  .فائقة

  . 5يعد عيبا يف تنظيم املرفق ،و مساعديهم ،إن عدم تواجد رؤساء األقسام -

  

  

                                                 
1  - Cité par Abdelhafid OSSOUKINE, Traité de droit médical , op.cit. ,p.297. 
2 -Cité par Jean-  Marc VIE , Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier, 

AJDA, n°13 avril avril 2008, p 703. 
3   -   « ...était placé seul avec un autre nouveau né , dans une chambre dont la  porte restait ouverte 

sur le couloir ...que les dispositions des lieux et les conditions dans les quelles la surveillance était 
organisée ont permis à l’auteur du rapt d’accéder à l’enfant ...constitue un défaut d’organisation 
matérielle et une insuffisance du dispositif de surveillance constitutifs d’une faute de service  de  
nature à engager la responsabilité de l’établissement.... » C.E., 9 Juillet 1969 , Epoux Pech, 

  .151.قرار مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق، ص  
4  - C.E ., 11 Février 1959 ,Assistance publique à Marseille /dame veuve Fillippi   

  .154.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص
5   -  C.E ., 9 Novembre 1959 , Sieur Sarotte. .156.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ،املرجع السابق ،ص  
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كذلك غياب طبيب خمدر يف مركز استشفائي، أدى بامرأة يف املخاض إىل استنشاق   -

   .1سائل معدي الذي توفت على إثره

، مما حيرم املريض 2شخص يف منصب رئيس قسم دون احرتام اإلجراءات التنظيميةتعيني  -

  . من ضمان حقه يف العالج السليم

كذلك من بني أخطاء سوء تنظيم املرافق الصحية العمومية، عدم مراقبة اآلالت املستعملة من -

ما لالستعمال أو حىت غري صاحلة متا 3فتوفري آالت عالجية غري معقمة. طرف أعوان املستشفى

و يف هذا الصدد أقر جملس الدولة . يعد خطأ مرفقيا حيمل املرفق الصحي العمومي التعويض

أخل أنه بأن املستشفى العمومي مسؤول مادام  11/3/20034يف  خاجلزائري يف قراره املؤر 

د حتت للحفاظ على السالمة البدنية للمريض املوجو  ةالالزم تبواجبه املتمثل يف أخذ االحتياطيا

وتتعلق هذه القضية  بالسيد . مسؤوليته، وذلك بشأن طعن باالستئناف يف قضية طرحت أمامه

وأجريت له عملية جراحية مبستشفى . الذي أصيب بكسر على مستوى عظم الفخذ) خ.م(

جباية، اليت تطلبت وضع صفيحة ملولبة تعرض على إثرها املريض بإصابة ميكروبية، وأن هذه 

ومت نزع الصفيحة يف .  تسببت يف أنتان مقاوم للعالج الطيب الذي عوجل بهالصفيحة هي اليت

حينها تبني بأن عظم الفخذ قد أصيب بتعفن أدى ذلك إىل خضوعه لعمليات زرع . الشهر املوايل

إن قواعد مهنة الطب تقتضي أن : "....وجاء يف حيثيات القرار. عظام يف عدة مراكز استشفائية

وأن عدم مراقبة اآلالت ....حية بفحص دقيق لألدوات املستعملة أثناء العمليةتتبع أية عملية جرا

  ..." .املستعملة يشكل خطأ للمرفق العام

                                                 
1 - C.E .,18 Décembre 1986 ,Arrêt sans référence  cité par MALICIER , Responsabilité médicale –
données actuelles-, Eska, France, 1998, p.48. 
2 - Cité par  MALICIER , op.cit. , p.49.  
3 - Johanne saison DEMARS, responsabilité médicale, op.cit, p454. 

خ ضد مستشفى جباية ، جملة جملس الدولة، .،  قضية م 11/3/2003، مؤرخ يف  007733جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم  -  4
  .208. ، ص2004العدد اخلامس ، 
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الذي اقر مبسؤولية  17/01/2000من ذلك أيضا قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ  -

هذا األخري ،  1املستشفى ضرباين بعنابة  على أساس اخلطأ املرفقي و فرقه عن اخلطأ الشخصي

ومل يتخذوا  ) الكولريا(اليت أدخلت للعالج يف املستشفى من مرض خطري ) ق.ت(تسبب يف وفاة 

  .كل اإلجراءات الطبية مما أدى إىل رميها بنفسها من نافذة الطابق األول

ومن األمثلة كذلك وفاة مريض مبستشفى األمراض العقلية اثر تلقيه لضربات من مصاب عقلي  -

  .2املستشفى يشكل خطأ مرفقي النعدام احلراسة متواجد بنفس

الذي اعترب أن وفاة مريض  15/07/2002كذلك قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ   -

مبستشفى األمراض العقلية اثر تلقيه لضربات من مصاب عقلي متواجد بنفس املستشفى ، يشكل 

  .3عمل املستشفى و بني الوفاةخطأ مرفقي النعدام احلراسة و يقيم عالقة مباشرة بني سوء سري 

الذي أشار بأن قضاة الس قد 4 26/07/2000من ذلك أيضا قرار احملكمة العليا بتاريخ  -

سببوا صحيحا قرارهم حينما اعتربوا أن عدم العناية الالزمة وعدم تقدمي إسعافات أولية يف وقتها 

ابلة باإلضافة إىل غياب الطبيب املناوب احملدد، ووجود إمهال من طرف املدير و املراقب املايل و الق

ذلك ألنه مل يكن موجودا يف قائمة املناوبة ، وقد اعترب هذا إمهال مجاعي للعاملني يف هذا القسم 

و أن املستشفى هو املسؤول عنهم مدنيا و بالتايل عناصر اجلرمية غري ثابتة جتاه املتهمني النعدام 

  .الرابطة السببية بني الفعل و النتيجة

                                                 
خ ضد مستشفى عنابة ، مأخوذ عن حلسن بن شيخ اث ملويا ، دار .،  قضية م 17/01/2000جملس الدولة ، الغرفة االوىل  ، مؤرخ يف   - 1

  149، ص2008/ 03هومه الطبعة 
، الة القضائية )فريق ب(، قضية مدير مستشفى وهران ضد 16/07/1988، مؤرخ يف 52862الس االعلى، الغرفة االدارية، قرار رقم  - 2

  .120، ص1991لسنة  1عدد 
  183ص 2002لسنة  02، جملة جملس الدولة العدد15/07/2002لس الدولة ، الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ يف جم - 3
، 2002سنة  02، الة القضائية عدد26/07/2000، مؤرخ يف  209917احملكمة العليا، غرفة اجلنح و املخالفات، قرار رقم  - 4
 بأن القاضي اجلزائي خمتص فيما يتعلق بالدعوى املدنية بنظر يف مسؤولية املستشفى رغم ، ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا القرار انه اعترب537ص

  .و أن مثل هذا الطرح يعترب تعدي على اختصاصات القضاء اإلداري. عدم وجود جرائم مع االقتناع بوجود أخطاء مرفقية 
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وكذلك إمهال املستشفى يف تقدمي دواء خاص مبضادات اجلراثيم، وإمهال مراقبة املريض، حيث  -

أن تقرير اخلبري أفاد بأن برت رجل املريض كان راجعا إىل أنه مل يتلق العالج الكايف و الضروري 

  .1لتفادي التعفن، مما يؤدي إىل قيام مسؤولية املستشفى

  .العمومية ستشفائيةإلاكأساس لقيام مسؤولية المؤسسات   ضالخطأ المفتـر :المطلب الثاني

لقد ضاعف الطب احلديث من صعوبة إثبات احنراف املرفق الصحي العمومي عن  

هذا ما أدى . األحكام القانونية، مبا ولد من خماطر متزايدة للمرضى، ووسائل معقدة للعالج

ة على األعمال الطبية، وتعفي املريض بالقاضي اإلداري إىل إرساء دعائم جديدة حتكم املسؤولي

من عبء إثبات اخلطأ يف حدود مقبولة تستجيب ملعطيات العدالة، وما تقتضيه من توزيع 

  . للمخاطر بني الطرفني

إن نظرية اخلطأ املفرتض، تبدو يف احلقيقة امتدادا للشروط التقليدية يف انعقاد املسؤولية 

تعلق دائما بقيام خطأ مهما كانت طبيعته، أي سواء أكان فاألمر ي. الطبية أمام القضاء اإلداري

ولكن يف نفس  .كتفاء مبجرد افرتاضه كونه جمهوالموجودا فعال، حبيث ميكن التعرف عليه، أو اال 

الوقت، تتميز نظرية اخلطأ املفرتض عن اخلطأ باملفهوم التقليدي مبجموعة من اخلصائص والشروط 

ة مدى افرتاض العالقة السببية يف إطار التعويض عن األضرار مما يتطلب دراس). الفرع األول( 

كما قام القاضي اإلداري، وعلى اخلصوص القاضي الفرنسي، برسم حدود ).الفرع الثاين(الطبية 

  ). الفرع الثالث(واضحة ال تطبيق هذه النظرية يف حاالت معينة دون سواها 

  .خـذ بهمفهوم الخطـأ المفترض و شروط األ: الفـرع األول

، وكذا شروط األخذ )أوال(زم الدراسة يف هذا النطاق حتديد مفهوم نظرية اخلطأ املفرتضتلتس

  ). ثانيا(ذه النظرية 

  

                                                 
، الة القضائية )م(، قضية املستشفى اجلامعي لسطيف ضد 30/06/1990، مؤرخ يف 65648احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  - 1

  .132، ص 1992لسنة  1رقم 
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  مفهوم الخطأ المفترض: أوال

القضاء بصفة عامة، سواء العادي أو اإلداري، يتجه حنو تسهيل شروط انعقاد املسؤولية  إن

ء اخلواص، أو أولئك الذين ميارسون مهامهم يف إطار املؤسسات الطبية، سواء تعلق األمر باألطبا

املعروف  ، كااللتزام بالسالمة1مفاهيم، و أنظمة جديدة ةو لقد ابتكر عد. الصحية العمومية

خصوصا يف القضاء العادي، وكذا فكرة اخلطأ املفرتض، أو ما يسمى باخلطأ املضمر، أو املقدر أو 

  . االحتمايل

ء الفرنسي خصوصا، التقليل من الصعوبات اليت يواجهها املريض، من فلقد حاول القضا

أجل إقامة الدليل على خطأ الطبيب، أو املرفق الصحي العمومي، وذلك عن طريق استنتاجه هلذا 

أ، رغم أنه مل يثبت أي أن الضرر ما كان ليحدث لوال وقوع هذا اخلط. 2اخلطأ من الضرر احلاصل

ب، أو املرفق الصحي العمومي يف بذل العناية الواجبة، أو التقصري يف إمهال الطبي على وجه قاطع

  . االلتزام باحليطة

، فيما تكشف عنه املمارسات الطبية احلديثة من حاالت متعددة، 3وجتد هذه الفكرة تربيرها

يتمكن من حتديد اخلطأ، ليبقى سبب الضرر جمهوال، وتعجز  يصاب فيها املريض من دون أن

ومادام أن هذه اخلربة مسندة إىل أطباء، فإا قد تكون يف حد . شف هذه احلقيقةاخلربة عن ك

وهذا من شأنه أن يصعب على املريض، إثبات اخلطأ الذي تستند إليه . ذاا منحازة، وغري نزيهة

  . مسؤولية املرفق الصحي العمومي، أو مسؤولية الطبيب يف القطاع اخلاص

ات سابقة الذكر، تتضح من خالل استنتاج القضاء للتقصري إن فكرة اخلطأ املفرتض باملميز 

من جمرد وقوع الضرر، و هذا خالفا للقواعد العامة اليت تتطلب من املدعي، إقامة الدليل على 

  .  4خطأ املدعى عليه

                                                 
1   - MEMETEAU Gerard , op.cit,p.160. 
2  - LAMBERT-FAIVRE , Droit du dommage corporel , 3ème éd , Précis Dalloz, 1996 , p.670.  

، أعمال 2004-1804:يف القانون الفرنسي، مائيت عام على إصدار التقنني املدين الفرنسي مراحل تطور املسؤولية الطبية وليد غمرة ،   -  3
  .263.، ص .2005الندوة اليت عقدا كلية احلقوق، جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، لبنان، 

  .95.، ص2006حممد حسن قاسم، إثبات اخلطأ يف اال الطيب، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -   4
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ويظهر ذلك يف . 1ما هي إال استعمال للقرائن القضائية  وعليه فإن فكرة اخلطأ املفرتض

طته يف استخالص اخلطأ الطيب من كافة القرائن، مىت كانت قاطعة الداللة استعمال القاضي لسل

  .على حدوثـه

 تتجلى فقط يف جمرد االعرتاف ال ة االفرتاض املتعلق باخلطأهذا و جتدر اإلشارة إىل أن أمهي

و القول بوجود خطأ، رغم أنه جمهول من الناحية الواقعية، و إمنا األمهية تظهر حينما يأخذ  به

. 2ضاء ذه القرينة، و جيعلها بسيطة قابلة إلثبات العكس من طرف املرفق الصحي العموميالق

وهو عبء صعب للغاية، نظرا . أي أنه يلقي عبء إثبات اخلطأ الطيب، على عاتق هذا املرفق

فلكي يتمكن املدعى عليه من التخلص من هذه املسؤولية، عليه إثبات أنه . لتعلقه بواقعة سلبية

و ليس هذا فقط، و إمنا عليه كذلك إثبات أن  .الالزمة ملنع وقوع األضرار تيع االحتياطيااختذ مج

  . 3يرجع إىل سبب أجنيب الضرر الواقع

سوف تنتهي عمليا باختفاء املسؤولية  أن فكرة اخلطأ املفرتض 4لذلك يرى بعض الفقه

  .5ية دون خطأوبالتايل تصل إىل تكريس نوع من املسؤول. القائمة على أساس اخلطأ

  

                                                 
  .20.، ص. طاهري حسني ، املرجع السابق  -   1

2 -MM. HANNOUZ  AR.HAKEM , op.cit., p.141. 
  .111.، ص.مصطفى اجلمال املرجع السابق  -   3

4 - LAMBERT-FAIVRE , Droit du dommage corporel, Précis Dalloz, 3ème éd, 1996.. , p.672. 
5   -  « La responsabilité sans faute et sa cousine la présomption de faute sont de pure notions de 
droit administratif  permettant un biais d’indemnisation de l’utilisateur du service public...... », 
Pierre VAYRE , Du risque au dommage : les frontières aléa/faute en responsabilité 
médicale,B.A.N.M., n°1, 2000, séance du 25janvier 2000, p.128.    

بشأن اخلطأ املفرتض و قوة ارتباطه بنظرية   MM.J-P JOUGUELET  et F.LOLOUMيف هذا الصدد يقول األستاذين  

 :املخاطر

« Même , Si le régime de   responsabilité est toujours celui de la faute , l’établissement public est 

en fait placée dans la même situation que si la responsabilité était engagée sur la terrain du risque 
en cas de préjudice exceptionnel . » , Cité par Marcel SOUSSE , La notion de réparation de 

dommages en Droit administratif Français, L.G.D.J.,  Paris, 1994 . , p.434.      
، بينما  مع العلم أن كال النوعني من املسؤوليتني يف احلقيقة خمتلفتني على اعتبار أن قرينة اخلطأ املفرتض، هي قرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها

  .نظرية املخاطر ال تتضمن هذه القرينة البسيطة 
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 .شروط األخذ بنظرية الخطأ المفترض: ثانيا

قد اعرتف بوجود نظرية اخلطأ املفرتض يف  ة إىل أن القاضي اإلداري الفرنسيجتدر اإلشار   

و مع ذلك فانه مل يأخذ ذه النظرية بنفس مصطلحاا مثل القاضي . 1سنوات اخلمسينيات

سب الضرر احلاصل للمريض إىل التنظيم، ، وإمنا كان ين)Res ipsa loquitur(العادي

على أنه لتمكني املريض من االستفادة من التعويض، . 2والتسيري املعيب للمرفق الصحي العمومي

  : البد من توافر شرطان أساسيان ومها 

  . استحالة إثبات اخلطأ الذي ترتب عليه الضرر -

أا غري متوقعة حبيث ال ميكن اصلة هنا توصف بإن األضرار احل. عدم توقع األضرار  -     

بل أكثر من ذلك، فإن هذه األضرار توصف . و األصول الطبية املكتسبة عليها تطبيق املفاهيم

من خالل إقامة املريض يف املؤسسة  بالنظر إىل ما هو متوقع حصوله"  غري عادية جدا" بأا 

، خصوصا إذا ما تعلق 3ؤسسةالصحية العمومية، أو من خالل نتائج العالج الذي قدمته هذه امل

  .Bénin (4(األمر بأعمال عالجية ذات طابع بسيط و سهل 

فإذا توافرت هذه الشروط، يقضي القاضي اإلداري بقيام مسؤولية املرفق الصحي العمومي، 

الضرر الذي : ولقد كان القاضي يستعمل يف البداية مصطلح. على أساس خطأ بسيط مفرتض

 . رفق العمومي، و الذي من شأنه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية اإلدارةيرجع إىل سوء تنظيم امل

«  Le dommage révèle un fonctionnement défectueux du 
service public, de nature à engager la responsabilité de 
l’administration. »     

                                                 
1 - C.E. , 7 Aout 1958 , Dejous ,Rec., p.158 ; 2 Novembre1958 , Russot ; 9 Janvier 1959 , Hospices 
civile de BLOIS , Rec., p.801.  
2  - MEMETEAU Gerard , op.cit. , p.160.  
3  - Jean  PENNEAU , La responsabilité du médecin, op.cit, p.61. 

ويف . ذا الشرط الثاين و املتمثل يف شرط األعمال العالجيةقد رفض ه Jean  PENNEAUهذا و جتدر اإلشارة إىل أن األستاذ   -  4

شرطا ثالثا و املتمثل يف أن يكون هنالك عدم وضوح Fabienne QUILLERE-MAJZOUB مقابل ذلك يضيف بعض الفقه  أمثال 

   .p.574.  op.cit, Fabienne QUILLERE-MAJZOUB ,مأخوذ عن. علمي ألسباب نشوء الصفة اخلطرية للضرر
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: ر اخلطأ و هيمث أصبح يستعمل عبارات أخرى، يظهر من خالهلا إشارة واضحة لعنص

وهي العبارة اليت تظهر يف العديد من . الضرر الذي يكشف عن خطأ يف تنظيم أو يف سري املرفق

 . 1القرارات القضائية اإلدارية الفرنسية

« Le dommage révèle une faute dans l’organisation ou le 
fonctionnement du service. »      

داري قرينة على وجود اخلطأ الذي يؤدي إىل قيام مسؤولية وهكذا، عندما يقيم القاضي اإل

املرفق الصحي العمومي، فإن هذا يعد مبثابة دليل واضح على أن هذه العملية تتطلب دراسة 

معمقة لكل املعطيات الواردة أمامه، على أساس أنه ال يوجد أي تشابه بني خمتلف احلاالت 

  . لطبية خصوصااملعروضة أمامه، و املتعلقة باملسؤولية ا

  ،2و باإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن جملس الدولة الفرنسي حسب بعض الفقه

حاول قدر املستطاع خالل فرتة معينة، اإلبتعاد عن نظرية املسؤولية بدون خطأ، ليتبىن يف مكاا 

عرضت فيها و يقدم هذا الفقه مثاال عن ذلك بشأن قضية ت. املسؤولية على أساس اخلطأ املفرتض

وقد ذهب تقرير اخلربة إىل . امرأة حامل لشلل يف أطرافها السفلى، على إثر جرعات مضاد حيوي

وعلى هذا . صحة التشخيصات الطبية و سالمة عمليات احلقن،  و اتباعها لألصول الطبية

اين منها ضرار اليت تعبأن األ: " ملدينة باريس بشأن هذه القضية 3االعتبار قررت احملكمة اإلدارية

بسبب الوقائع اليت كانت األصل يف هذه املشاكل و يف جسامتها، فإن مسؤولية اإلدارة املريضة، و 

من شأنه أن يكشف عن قائمة رغم غياب أي فعـل العامة للمساعدة الطبية ملدينة باريس، تعد 

ر بوضوح نالحظ بأن قاضي الدرجة األوىل، أشا وهكذا ". خطأ يف سري و تنظيم املرفق العمومي

ولكن عند تتبع بقية مراحل القضية، جند بأن جملس الدولة، قام . إىل وجود مسؤولية بدون خطأ
                                                 

1 - « Le dommage subit par un usager d’un établissement hospitalier public révèle, par le seul fait 
qu’il se soit produit , l’existence d’une faute commise à l’occasion des soins qu’ils lui sont 
prodigués dans le seul cas ou , bien que la preuve n’ait pu être apportée , il a été nécessairement 
provoqué par une mauvaise organisation, ou un fonctionnement défectueux du service , compte 
tenue de l’état des connaissances scientifiques et des règles médicales ...   », C.E. , 23 Février 
1962, cité par MEMETEAU Gérard , op.cit. , p.160. 
2 - Jean  PENNEAU , La responsabilité du médecin. , op.cit,  p.62. 
3  - Arrêt sans références cité par Jean  PENNEAU , La responsabilité du médecin  op.cit. , p.62.  
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رغم ذلك بإلغاء هذا القرار ، ليس على أساس أنه ال توجد أية مسؤولية، وإمنا على أساس أن 

رفق الصحي إن مسؤولية امل: "...ولقد جاء يف حيثياته. نظرية املخاطر، ال حمل هلا يف هذه القضية

ة بني العمومي، تعد قائمة على أساس اخلطأ املفرتض، وذلك بالنظر إىل عالقة السببية املؤكد

وعلى أساس أن تلك العملية تشكل . الشلل الذي تعرضت له املريضةعملية حقن املضاد احليوي و 

قد  ; لواقعة،األضرار ا صوهو ما ميكن معه استخال.." نوعا من أعمال العالج العادية و البسيطة 

  .كان أساسها خطأ يف تنظيم وعمل جهة املرفق الصحي العمومي 

  .مدى افتراض العالقة السببية في إطار التعويض عن األضرار الطبية: الفرع الثاني

بني إقامة املريض  1إن افرتاض اخلطأ بالشكل السابق ذكره، يتطلب إثبات العالقة السببية

أي أنه ال . 2ومية، و الضرر الذي يطالب هذا األخري بتعويضهاملضرور يف املؤسسة الصحية العم

جمال لقبول افرتاض العالقة السببية بني تواجد املريض يف املرفق الصحي العمومي، والضرر احلاصل 

بشكل واضح هذه   25/1/1974فلقد حدد جملس الدولة الفرنسي يف قراره الصادر بتاريخ . له

قعة أدخل على إثرها طفل تعرض جلروح، إىل قسم من املستشفى ولقد كان ذلك بشأن وا. املسألة

و أثناء تواجده يف هذه املؤسسة . العام، كان يقيم فيه شخص آخر، مصاب بشلل األطفال

أن كافة  وقد ثبت أمام القضاء اإلداري. رضالصحية، أصيب ذلك الطفل هو اآلخر بنفس امل

ويف . هليئة الطبية من دون أي تقصري أو إمهالا اخلاصة بالعزل قد اختذت من طرف تاالحتياطيا

ال يوجد ما يؤكد بأن الطفل قد أصيب ذا املرض، أو الضرر قبل أو بعد دخوله  نفس الوقت

  .املستشفى العام

                                                 
1 - Jean  PENNEAU , La responsabilité du médecin , op.cit , p.63. 

والضرر احلاصل،  وليس بني  اإلقامة يف املرفق، جيب التأكيد هنا أن إثبات عالقة السببية املقصودة ، هي تلك املتعلقة بالعالقة اليت تربط بني  -  2

العمل  والضرر ألنه يف هذه احلالة األخرية فان افرتاض العالقة السببية بني . العمل الطيب أو العالج الذي يتلقاه هذا املريض، و الضرر احلاصل 

 Jaqueمأخوذ عن .بل أكثر من ذلك، يعد نتيجة منطقية لنظرية اخلطأ املفرتض، و هو ما يعرف كذلك بنظرية العالقة السببية املفرتضة . ممكن

MOREAU-Didier TRUCHET , Droit de la santé publique, 6ème éd,  Dalloz, 2004. , p.230.                               
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هذا ما جعل مفوض احلكومة، بشأن هذه القضية يطالب بتثبيت احلق يف التعويض للطفل 

يرجع لعدوى انتقلت إليه رد تواجد  هذا الطفل أن املرض الذي أصيب بهاملضرور، على أساس 

هذا األخري، إىل جانب الشخص اآلخر الذي كان مصابا مبرض شلل األطفال، ومقيما معه يف 

هذا ما يؤدي إىل القول بافرتاض العالقة السببية بني اإلقامة يف املستشفى العام، . نفس الغرفة

 أن جملس الدولة رفض إتباع هذا الرأي، و بالتايل إال. وظهور املرض الذي أصبح يعاين منه الطفل

رفض طلب التعويض، مؤكدا على عدم مد قضائه الذي يفرتض اخلطأ، ليشمل افرتاض العالقة 

كما رفض يف نفس الوقت تقرير مسؤولية املرافق الصحية العمومية دون إثبات . 1السببية أيضا

جملس الدولـة الفرنسي إىل قبول املسؤولية غري مل يدم طويال، حيث انتهى  الرفض لكن هذا. اخلطأ

 .اخلطئية استجابة ملقتضيـات محاية املرضى املضرورين ،كما ستتم دراسته الحقا 

وعلى العموم فإنه مبوجب نظرية اخلطأ املفرتض، يقوم القاضي اإلداري خصوصا، بافرتاض 

غري عاد وخطري نتج عن خطأ يف تنظيم وسري املرفق الصحي العمومي، ملا يالحظ وجود ضرر 

 ipso(وباستنتاجه هلذه العالقة السببية، يكون قد ألقى االلتزام بالتعويض . 2عمل عالجي بسيط

facto (وأنه يف احلقيقة يعد تعويضا آليا مبجرد وقوع . 3على عاتق إدارة املرفق الصحي العمومي

 درجاا، فمن خطأ جسيم، هذا ما يؤدي إىل القول بأن نظرية اخلطأ قد وصلت إىل أدىن. الضرر

  .إىل خطأ بسيط، مث إىل خطأ مفرتض

تقليدية يف توفري احلماية إن هذه الفكرة تكشف عن إدراك القضاء لقصور القواعد ال

ولكن جتدر اإلشارة يف نفس . يف مواجهة ما ترتب على العمل الطيب من تطورات للمرضى

إىل أنه يوجد يف املقابل   -رة اخلطأ  املفرتضمادام أننا بصدد التكلم عن اجتاه يؤيد فك -الوقت

                                                 
1 - Cité par  Jean  PENNEAU , La responsabilité du médecin, op.cit. , p.64. 
2 - Anne Marie-DUGUET, La faute médicale à l’hôpital, 2ème éd,  Berger Levrault, 2000.., p.177. 
3 - C.E. , 13 Juillet 1966 , ETIENNE , R.D.P., n°6, 1966,p.1188. 
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وذلك لقيامها على تفسري مبفهوم  متمنيا اختفاءها من اال الطيب،  1اجتاه آخر انتقد هذه الفكرة

  . املخالفة، و جتاوزها ملعيار اخلطأ الطيب

ض، يعترب بأن فكرة اخلطأ املفرت  2ولكن على الرغم من ذلك، فإن االجتاه الراجح يف الفقه

ق املضرورين سواء يف القانون اخلاص أو القانون اإلداري، ال حدود ألمهيتها، ودورها يف إرساء ح

خصوصا ملا يتعلق األمر باملرافق الصحية العمومية، أين جند عالقة  املرضى من التعويضات،

اشية تبدو متم كما أن هذه الفكرة. العموميخصومة غري متوازنة لصاحل املدعى عليه أي املرفق 

إلداري يف حد ذاته، هي أكثر مع مفاهيم القانون اإلداري، مادام أن طبيعة مهام القاضي ا

مما يسمح له بتكليف إدارة املرفق الصحي العمومي بإتيان . على خالف القاضي املدين استقصائية

  .3اإلثبات على التزامه بأداء مهامه، وواجباته جتاه املرضى املقيمني على مستواه

  موقف القضاء من نظرية الخطأ المفترض: الثالثالفرع 

إن حتديد موقف القاضي من نظرية اخلطأ املفرتض مسالة مهمة على اعتبار ، انه جيب 

البحث من خالل هذه العملية عما إذا كان هذا القضاء مستقرا يف أحكامه أم ال، وعلى هذا 

  ).ثانيا(اء القضاء الفرنسي منها، وموقف القض)أوال(األساس نفرق بني موقف القضاء اجلزائري 

  . موقف القضاء الجزائري من نظرية الخطـأ المفترض: أوال

ال يأخذ بنظرية اخلطـأ املفرتض كأساس للمسؤولية الطبيـة، وما  القضاء اإلداري اجلزائري إن

يؤكد قولنا عبء إثبات اخلطأ الذي يلقيه القاضي يف كل مرة على عاتق املدعي، أي املريض 

و بالتايل إذا كنا أمام حالة إصابة املريض بأضرار وقت إقامته على مستوى املؤسسة . روراملض

                                                 
بأنه ليس ا من صنف اخلطأ ومضمونه إال اإلسم، و أن األمر ال يعدو أن يكون :" حيث يذكر الفقيه  أمحد شرف الدين يف هذا السياق   -  1

وال بأس من اإلشارة  . 82.السابق ، ص، أمحد شرف الدين ، املرجع "استعماال لوسيلة خالبة ملصلحة املضرور على حساب القواعد القانونية 
، حيث أدانت اللجوء إىل هذه الفكرة، و أعادت التذكري 7/5/1998كذلك يف هذا اال، إىل توجه حديث حملكمة النقض الفرنسية يف 

).  erroné(مغلوطة واعتربت بأن فكرة اخلطأ املفرتض، هي فكرة . بوجوب وجود خطأ ثابت وفق ما تقضي به القواعد العامة يف املسؤولية
   .266.مأخوذ عن وليد غمرة ، املرجع السابق ، ص

  .264.وليد غمرة ، املرجع السابق ، ص -   2
  .95.حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص -   3
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الصحية العمومية، دون أن يتمكن من حتديد اخلطأ نظرا لكونه جمهول، فإن هذا املريض يفقد 

  .وهذا ما نلتمسه يف الكثري من القرارات القضائيـة. حقه يف التعويض

: مايلي  4/2/20021ر عن جملس الدولة اجلزائري بتاريخ فلقد جاء يف حيثيات قرار صاد

حيث يتبني من الوثائق املرفقة بامللف، بأن املستأنف عليها، كانت تعاجل من ورم خبيث منذ "...

وحيث أن اخلربة املنجزة، بناء على القرار . من أطباء مقيمني بداخل و خارج الوطن...مدة معتربة

، وكذلك اخلربة التكميلية، تبني بأن 12/5/1998بتاريخ الصادر قبل الفصل يف املوضوع 

املستأنف عليها، قد تلقت عالجا باألشعة بكمية أكثر من الكمية املعتادة، إال إا مل تبني النسبة 

كما أن امللف خال من أية شهادة تبني إقامة املستأنف عليها باملستشفى . املعمول ا طبيا

وحيث أنه كان على قضاة أول درجة أن . أو الطبيب املعاجلاملستأنف أو حىت اسم املمرضة 

يتحروا أكثر قبل الفصل يف املوضوع نظرا النعدام أي دليل يثبت ادعاء املستأنف عليها يف حتميل 

مسؤولية الضرر الذي حلقها، مما يستوجب إلغاء القرار املستأنف النعدام هذا الدليل الذي يبني 

  ...". مسؤولية املستشفى

هو أنه يتضمن جانبا من الصواب وفقا للمفاهيم اليت  ما ميكن مالحظته على هذا القرار إن

املريض باملرفق الصحي العمومي، سبق ذكرها، و املتمثلة أساسا يف أن عالقة السببية بني إقامة 

و هذا . فرتضالضرر هي عالقة واجبة اإلثبات، حىت وإن كان القاضي اإلداري يأخذ باخلطأ املو 

تعلق بعدوى حلقته، أو عالج خضع له،  يتسىن لنا القول بأن الضرر الذي أصيب به املريضحىت 

وهذا ما ركز . يكون قد حصل خالل إقامته باملؤسسة الصحية املعنية، و ليس قبل دخوله إليها

  . عليه القاضي يف حيثيات هذا القرار

القاضي اإلداري باملطالبة  ولكن ما يعاب على هذا القرار من جانب آخر، أنه ال يكتفي فيه

بإثبات هذه العالقة، و إمنا يلغي القرار املستأنف فيه النعدام اإلثبات الذي يبني مسؤولية 

                                                 
ضد ) م(جلامعي ، قضية املركز االستشفائي ا 4/2/2003،  قرار صادر بتاريخ 6641جملس الدولة اجلزائري ، الغرفة الثالثة ، ملف رقم  -  1
  .،  القرار غري منشور )ت.س(
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املستشفى، املتمثل أساسا يف اإلتيان بالدليل بأن العمل الطيب قد قام به طبيب معروف، أو ممرضة 

وهكذا فإذا كانت نظرية . عمول اوكذلك بتكليف املريض بتحديد ماهي نسبة األشعة امل. معروفة

ية الواقعية، فكيف ميكن رغم أنه جمهول من الناح املفرتض تفرتض أن يكون هناك خطأ اخلطأ

و أكثر من ذلك، كيف ميكن معرفة الطبيب الذي ارتكبه؟ هذا كله . معرفته بالضبط؟حتديده و 

يلقي عبء اإلثبات على عاتق  ال يأخذ ذه النظرية، وإمنا يبني أن القاضي اإلداري اجلزائري

  . املريض املضرور

  .خذ القضاء الفرنسي بنظرية الخطأ المفترضمدى أ: ثانيا

أما بالنسبة لس الدولة الفرنسي، فإنه مل يستعمل تقنية اخلطأ املفرتض يف بداية األمر، إال 

  :وذلك مثال فـي  1يف نزاعات حمدودة جدا 

، وهذا قبل أن يتدخل املشرع الفرنسي يف 2ح اإلجباريحالة األضرار الناجتة عن التلقي -

  .جمال التلقيحات اإلجبارية، إلقرار التعويضات لصاحل املضرورين

مع اإلشارة . 3املريض باملرفق الصحي العمومي إقامةحالة احلوادث املتعلقة بعدوى، أثناء  -

املريض باملرفق الصحي ال يتعلق بكل أنواع العدوى اليت قد يتعرض هلا  بأن اخلطأ املفرتض

  .4العمومـي

كذلك بعض احلوادث اليت قد حتصل مبناسبة اإلقامة يف املؤسسة الصحية، من ذلك مثال   -

هذا عن األمثلة اليت تضمنتها القائمة احملددة اليت كان يطبق عليها القاضي اإلداري . 5احلروق

، ليطبق هذه النظرية على حاالت إال أن هذا القاضي، توسع يف هذا الصدد. نظرية اخلطأ املفرتض

  :أخرى وذلك مثال

  .  6حاالت مراقبة املرضى عقليا -

                                                 
1  - Cité par Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.577. 
2 - C.E . , 7  Mars 1958 ,Dejous , Rec.,p.158.  
3 - C.E., 23 Fevrier1962 , Meyer , Rec., p.640.  
4 - C.E. , 25 Janvier 1974 Sainte Marthe d’Avignon , Rec., p.64.   
5 - C.E. , 13 Juillet 1961 , De Blois , Rec ., p.1175. 
6 - C.E. , 12  Decembre 1979 , CH de Sevrey , Rec., p.464. 
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  . 1حاالت العمل الطيب املرتبط مباشرة بالوسائل املادية اليت يوفرها املرفق الصحي العمومـي -

حالة إصابة املرضى بتعفنات ما بعد العمليات اجلراحيـة، أو العدوى اجلرثومية   - 

Infections nosocomiales) (2.  ال خيص فقط  فهنا يظهر بأن اخلطأ املفرتض

األعمال العالجية، ذلك أن القاضي اإلداري يطبق هذه النظرية حىت و لو ادعى املرفق بأنه اختذ 

 . 3الالزمة املتعلقة بالتعقيم تمجيع االحتياطيا

يض على كما أن القاضي اإلداري، افرتض وجود خطأ بسبب األضرار اليت حلقت مر   -

حيث كان هذا الشخص، بصدد معاجلة كسر أصيب به، ولكن . مستوى مصلحة استشفائية

تسبب املستشفى العام يف ضياع الصور الشعاعية، الشيء الذي أدى إىل عدم متكني املضرور، وال 

هذا ما جعل القاضي يفرتض وجود خطأ، و يلزم . اخلبري، وال حىت القاضي من معرفة أصل اخلطأ

 . 4الصحية العمومية بالتعويض املؤسسة

احلالة اليت أصيب فيها شخص باضطرابات عصبية وشلل أحد أطرافه، بعد عملية حقن  -

  .5قامت ا املمرضة

                                                 
1 - C.E. , 1 Janvier 1989 , Epoux peyers , Rec., p.65. 
2 - C.E. , 9 Decembre 1988 , Cohen, Rec., p.431. 

أما القضاء . ء اإلداري يف هذه املسألة هو األول من أقر مبسؤولية املرفق الصحي العمومي على هذا األساسجتدر اإلشارة  إىل أن القضا -   3
 :قضية  وكان ذلك يف.  بصدد املسؤولية عن العدوى اجلرثومية يف العيادات اخلاصة 1996العادي، فإنه مل يأخذ ذه املسؤولية إال ابتداء من سنة

             Cass,civ 21 Mai 1996, Bonnini/ clinique Bouchard,  Bull, civ., n°219. 
و ال بأس أن نذكر بأن هذا النوع من األمراض يصاب ا املريض الذي يكون عادة يتلقى العالج على مستوى املؤسسة الصحية، وبالضبط بصدد 

  . ستعمال أدوات جراحية غري معقمة بشكل جيدويف العادة إن هذه األمراض تتسبب فيها جراثيم تنتج عن ا. إجراء عملية جراحية
4  - « Un hôpital ,dont la responsabilité est recherchée à raison des conséquences du traitement 
d’une fracture , ne saurait invoquer la circonstance qu’il a égaré le dossier radiographique du 
patient pour soutenir qu’aucune faute n’établie dans la conduite des soins, ayant privé le requérant, 
l’expert, et le tribunal de documents indispensables pour établir la faute éventuellement commise , 
il doit au contraire rapporter la preuve de l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité » 
, T.A de Clémant ferrand. , 27 Février 1990,   

  .156.، ص.  القرار مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق
5 - C.E. , 20 Juillet 1988 , cité par MALICIER, op.cit., p.47. 
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. و نفس الشيء يطبق يف جمال إعالم املريض عن أخطار العمل الطيب الذي خيضع له -

كان يعترب أن اري إىل فرتة معينة  القاضي اإلد وعلى العموم كل املعلومات اليت تتعلق به، حيث أن

  . 1األخطاء املتعلقة باألعالم، و رضا املريض، هي مرتبطة أساسا بالسري املعيب للمرفق الصحـي

أصبحت األخطاء اليت تقع يف هذا  2000جملس الدولة الشهرية سنة  تولكن بصدور قرارا

لصحية العمومية مكلفة بإعالم تكون املؤسسات ا ومعىن ذلك أنه يف كل األحوال. مفرتضة  اال

مرضاها يف ظروف متكن من احلصول على الرضا املتبصر هلؤالء املرضى، وذلك من أجل إيفادهم 

. حالة الرفض الصريح أو احلالة اإلستعجاليـة، أو حالة االستحالة املطلقة ابالعالج الطيب، فيما عد

وسائل اإلثبات، مما أدى ببعض بكافة ء إثبات اإلعالم على عاتق املرفق و وهكـذا يقع عب

  .املستشفيات العامة إىل توفري مطبوعات إعالمية مسبقة واستعماهلا كدليل الحق

و رغم التوسع الذي عرفه القضاء اإلداري يف جمال األخذ بنظرية اخلطأ املفرتض، إال أن هذا 

رى، من دون أن ال يعين بأن هذه النظرية أصبحت قابلة للتطبيق على املزيد من احلاالت األخ

. فلقد استبعد القضاء اإلداري مفاهيم االفرتاض بالنسبة لعمليات التخدير. 2يكون لذلك حدود

من أجل ضرر حصل مبناسبة عملية  قاضي اإلداري على وجود خطأ مفرتضفمثال مل يستند ال

بع ذلك أن هذا النوع من العمليات ال يعترب من األعمال العالجية ذات الطا. 3ختدير عامة

وعلى هذا األساس، فإن التوجه القضائي يف هذا اال، يف حالة وقوع أضرار . البسيط و السهل

استثنائية و خاصة، عوض األخذ باخلطأ املفرتض، أصبح يأخذ بنظرية املخاطر لتثبيت مسؤولية 

  . املرافق الصحية العمومية

الذي عمل به القاضي  وحيدوعلى أية حال فإن فكرة اخلطأ املفرتض، مل تكن السبيل ال

لعبء إثبات اخلطأ الطيب، و إلقائه على عاتق املريض  من أجل احلد من اإلسناد املبدئي اإلداري

                                                 
1 - C.E. , 1 Mars 1989 , Clémance , Rec., p.266. 
2 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.573. 
3 - C.E. , 3 Novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert D’Arles , R.F.D.A ., n° 1 , 14/1/ 1997, 
p.1016. 
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. 1بدليل أن القضاء قد جلأ، مؤيدا من الفقه، إىل أدوات قانونية أخرى. املتضرر من النشاط الطيب

و املفرتض، غري حمددة بشروط ويبدو أن السبب يف ذلك قد يرجع إىل كون فكرة اخلطأ املضمر، أ

وعلى هذا األساس عمد ". اإلحتمايل"و إمنا بالعكس من ذلك يغلب عليها الطابع . معينة

نظرا ملا قد يرتتب على إعماهلا، من . القضاء اإلداري، على تطبيقها يف حاالت حمددة دون سواها

رب مبقتضى ذلك، اليت قد جتضرر على املؤسسة الصحية العمومية نتائج خطرية تعود يف األخري بال

على حتمل مسؤولية كل األخطاء اليت حتصل على مستواها مىت كانت هناك صعوبة يف اكتشاف 

 .مصدر تلك األخطاء

  . ة العموميةاإلستشفائيلمرافق ؤولية امسل جديد الخطـر كأساس: ثالثالمطلب ال

 اخلطيئةمن املسؤولية غري ، إىل إقامة نوع 1990انطالقا من سنة  2قد اجته القضاء اإلداريل

اليت ال تستند و ال تأخذ بعني االعتبار مدى توافر عنصر اخلطأ، بل تقوم يف جوهرها على فصل 

يف التعويض عما أصابه من ضرر،  ومؤدى ذلك تقرير حق املريض املضرور. اخلطأالتعويض عن 

  .3نتيجة العمل الطبـي

إال أن ، 4اليت جتمعها بنظرية اخلطأ املفرتض إن نظرية اخلطر هذه رغم درجة التقارب الكبرية

اليت تنفرد ا و تستمدها يف نفس الوقت من األحكام العامة للمسؤولية  هلا مميزاا و خصوصياا

 . 5اإلدارية

                                                 
  .117.حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص -   1

2 - Cité par  Abdelhafid  OSSOUKINE , Traité de droit médical , op.cit.,p. 280. 
3 - Anne Marie DUGUET, op.cit., p.19. 
4 - Pierre VAYRE, Du risque au dommage : les frontières aléa/faute en responsabilité médicale, 
B.A.N.M., n°1, 25/1/2000, p.128.    

يف  Camesة  الفرنسي يف قضية إن فكرة  مسؤولية املرافق العامة على أساس املخاطر ظهرت ألول مرة يف قرار جملس الدول -  5
مأخوذ عن حممد الصغري  - -وهي يف احلقيقة تنتمي إىل نظام قانوين جديد عرفته املسؤولية اإلدارية وهو املسؤولية بدون خطأ . ، 21/6/1995

  . 207.بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص
ومفاد ذلك، أن هذا الضرر، يكون قد حلق فردا معينا بالذات، . اإلداري اشرتط أن يكون الضرر خاصا و متييزا عن املسؤولية اخلطئية، فان القضاء

كما أن هذا الضرر، جيب أن يكون غري عاد،  . أو جمموعة معينة من األفراد، حبيث يكون هلم مركز خاص، و ذايت ال يشاركهم فيه بقية املواطنني
وهنا يكمن االختالف مع . وبالتايل، فهو ينطوي على درجة من اخلطورة. ليت يستطيع أفراد اتمع حتملهاأي أنه يتجاوز قدر املخاطر العادية ا

للمزيد من التفاصيل حول هذه . املسؤولية اخلطئية، على اعتبار أنه يف  حالة وجود خطأ، فانه يعوض عن أي ضرر مهما كانت درجة خطورته 
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أما عن تعريف املخاطر، فعلى العموم يكتفى الفقه بالتعريفات السلبية اليت تأيت باملقارنة مع 

أي أن نظرية املخاطر ال تشرتط قيام اخلطأ مادام أن العمل اإلداري . ة تعريف املسؤولية اخلطئي

مشروع و إمنا تكتفي حبصول الضرر و توافر العالقة السببية بني العمل اإلداري، و الضرر 

  .1احلاصل

يف جمال املرافق الصحية العمومية، قد  2هذا و جتدر اإلشارة إىل أن القضاء اإلداري الفرنسي

اللحاق به  3كما حاول القضاء املدين. ة غري اخلطئية لصاحل املرضى يف بداية األمرأقر املسؤولي

فيما بعد، عرب وسائله اخلاصة من أجل إقرار هذا النوع من املسؤولية، وذلك دف حتقيق املساواة 

بني املرضى بصفة عامة، بغض النظر عن اإلطار القانوين الذي يتم فيه تلقي أعمال الرعاية 

  .جوالعـال

، يرجع أساسا إىل التقدم 4ولعل أهم سبب هلذه التغريات اليت تعرفها املسؤولية الطبية

 .املتواصل للعلوم الطبية من خالل اعتمادها أصول عالجية جديدة، ووسائل تكنولوجية حديثة

                                                                                                                                                    
ولكن ال بأس أن نشري يف هذا النطاق، بأنه إىل فرتة معينة، مت التخلي عن مصطلحي . 206.سابق، صالنقطة، أنظر، عوابدي عمار، املرجع ال

مسعود شيهوب ، مسؤولية اإلدارة : للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، أنظر –" االستثنائي" لتعويضه باخلطر " غري العادي"، و"اخلصوصية "
وجتدر اإلشارة  . 27.، ص2000مة وتطبيقاا يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، عن اإلخالل باملساواة أمام األعباء العا

بالنسبة   كذلك إىل أن اإلدارة يف حالة املسؤولية على أساس املخاطر، تستطيع نفي قيام هذه املسؤولية بإثبات القوة القاهرة دون أن حيق هلا ذلك
، املرجع السابق، )قضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكام(ان حممد الطماوي ، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين أنظر، سليم. للحادث الفجائي

  .208.ص
1 -  Pierre VAYRE , op.cit.,p.121. 

  .280.وليد غمرة ، املرجع السابق ، صمأخوذ عن   -   2
ويظهر ذلك من خالله اعتماده وسيلة االلتزام . ال املسؤولية على أساس املخاطرإن القضاء املدين حاول اللحاق مبا قرره القضاء اإلداري يف جم -   3

بضمان سالمة املريض، حىت يتمكن من إقرار حق املريض يف احلصول على تعويضات عن أضرار غري متوقعة للعمل الطيب، دون احلاجة إىل البحث 
لكن مل يستقر األمر على هذا النحو طويال، فقد عادت نفس .7/1/1997ويظهر ذلك من خالل حكم حمكمة النقض الفرنسية يف. عن اخلطأ
مث يف األخري أرادت حمكمة النقض الفرنسية حسم هذا الرتدد بصفة ائية، . لتؤكد أن التزام اجلراح هو التزام ببذل عناية 25/2/1997احملكمة يف

كل صريح إمكانية التعويض عن املخاطر العالجية دون خطأ، حيث رفضت مبقتضاه وبش 8/11/2000وكان هلا ذلك يف حكم أصدرته بتاريخ 
  .286.، املرجع السابق، صوليد غمرة .مؤكدة أن مثل هذه العمليات ال تندرج ضمن االلتزامات الناشئة عن العالقات التعاقدية

4 - Johanne SAISON, Le risque médical, l’harmattan, France, 1999.., p.09.  
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مل يكن يتوقع املريض أبدا بأنه سيحصل على الرعاية العالجية املتطورة  1كما يقول بعض الفقه  و 

يتجه حنو  ب احلايلوذلك ألن الط كان عليه الطب يف السابق ذا الشكل، باملقارنة مع ما

   .La médecine du  confort )"  (طب الراحة" مفهوم

تتسبب يف إحلاق أضرار باملرضى واليت أصبح من  ذلك فإن هذه التطورات هي األخرى معو 

.  قيام مسؤولية املرافق الصحية العموميةاملستحيل من خالهلا التعرف على اخلطأ الذي يؤدي إىل

ويظهر ذلك خصوصا ملا يؤكد اخلرباء املعينون يف مثل هذه القضايا، بعدم وجود أخطاء على 

اإلطالق، مما يفتح الباب واسعا أمام هذه املرافق، لدفع املسؤولية عنها، و بالتايل إعفائها من 

بأنه ليس من العدل أن يرتك املرضى  وهذا ما جعل القاضي اإلداري يالحظ،. التعويضات

،  بسبب عدم وجود خطأ طيب، على الرغم من أنه 2املضرورين من أعمال طبية بدون تعويضات

  .يوجد ضـرر

إن دراسة نظرية املخاطر هذه  تتطلب التعرف أوال على أحكام مسؤولية املستشفى العام 

لى أساس املخاطر من الناحية القضائية ، ومراحل االعرتاف باملسؤولية ع)الفرع األول(بدون خطأ 

  ).الفرع الثاين(و التشريعية 

  .مسؤولية المستشفى العام دون خطأ أحكام: الفرع األول

ضار غري املشروع ساس الفعل الأية املرتتبة على اخلطا تقوم على اذا كانت املسؤولية االدار 

ومع هذا  ،ملرفقاملشروع الذي يؤديه اىل العمل إن املسؤولية دون خطا تستند إف، أوالذي ميثل اخلط

  .اضرار أن رتب إيسال عنه ا

                                                 
1 - « Le progrès exige du médecin qu’il prenne constamment des risques, bien entendue justifiés par 
l’intérêt du malade ,ce dernier en revanche revendique un droit à la guérison, et veut être soigné 
avec le maximum d’efficacité et le minimum de risque, on voit donc le dilemme à résoudre : 
progrès = risques , sécurité = restriction des risques, d’où la mise en cause du progrès lui-même. ». 
A.AKIDA , op.cit ,p.3.   
2 - Chritophe GUETTIER , Du droit de la responsabilité administrative dans ses rapports avec la 
notion du risque , A.J.D.A. , n°27 , 18/7/2005  ,p.1502. 
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احلصول  على من أجل الضحية  العبء على ىل تسهيلإ أتؤدي املسؤولية دون خطو 

مر األ حقيقةال اا يف إ، أمر صعب املثمتل يف اثبات اخلطأ التعويض نتيجة جتنبها كليا الوقوع يف

جل تقدير طابع اخلطا  أالبحث من  ل عملها مبناى  عن عمليةحتقق  يف املقابل فائدة لالدارة جيع

ها احليادي بالنسبة لعمل متياز للضحية  نظرا لطابعإفضلية و أنظام   أفاملسؤولية دون خط

  1.االدارة

، له خصوصيته اليت تربز مسؤوليته رافق العامةاملن املرفق العام االستشفائي على غرار باقي إ

وميكن  .عن العمل الضار املشروع أليت تنشوهي ا ،بل بقوة القانون أولو يف عدم وجود أي خط

ملشروع يف مسؤولية املرفق ا يقابله العمل الضار  أساس اخلطأيف املسؤولية على  أن اخلطأالقول ب

 أن يرتكب هذا املرفق أي خطأن من املرفق العام استشفائي دون ن يتضرر املنتفعو إو  ، أدون خط

ىل دراسة الطبيعة القانونية إطار سنتطرق ويف هذا اإل. يف نطاق نشاطه نه قام بعمل دخلأل

، مث حاالت هذه املسؤولية بالنسبة للمرافق االستشفائية )أوال(للمسؤولية على أساس اخلطر الطيب 

 ).ثانيا(العمومية 

  

 .على أساس الخطر الطبيالطبيعة القانونية للمسؤولية  :أوال

وهذه الطبيعة  ،فهي مسؤولية موضوعية  أقوم يف غياب اخلطهذه املسؤولية تن أما دام 

اليت وجهت النقاش والتقدير ال لسلوك املرفق العام بل للضرر وتسمح  أللمسؤولية دون خط

  .مكانية جربه من خالل تعويض الضحايا إىل إللوصول  

استثنائيا  نظام للمسؤولية نظاماهذه الفكرة دفعت بالقضاء االداري اىل ان جيعل من هذا ال

فال يتم ،الذي يشكل القانون العام  أدارية عن اخلطيف مقابل نظام املسؤولية اإل  و احتياطياأ

ية دون تعويض ال يف بعض احلاالت والوضعيات  اليت ال يقبل فيها ترك الضحإالرجوع هلذا النظام 

                                                 
 ،   2011-2010 ،بسكرة،جامعة حممد خيضر ،أطروحة دكتوراه يف احلقوق،املسؤولية اإلدارية للمرافق االستشفائية ،ن عبد اهللا عادل ب -1

  .                                                                    179ص
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يل شروط مام تسهأويتم كل ذلك يف ظل شروط معينة تقف عائقا  ، أرغم عدم اثبات اخلط

جرائي ويف جتعل منها يف اال اإل أبيعة املوضوعية للمسؤولية دون خطن الطأكما   ،انعقادها 

تقييما  أاملسؤولية دون خط ال تتضمن ففي املقابل .لة من النظام العامأاملسؤولية مسمسار منازعة 

سناد إالتعويض ال يهتم بحكم القاضي بف. اتيا حبن هلا طابعا تعويضإوبالتايل ف،للفعل املولد للضرر 

وهذا ما جيعل منها  ،صاب الضحيةأالذي لضرر املتميز لهتمام أي عقاب لسلوك  ولكن يوجه اإل

  1.مسؤولية موضوعية 

  .للمرافق االستشفائية أحاالت المسؤولية دون خط :ثانيا

نه إف ،و الضرر احلاصل أاخلط ثباتإتقوم على  أساس اخلطأدارية على ذا كانت املسؤولية اإلإ

 ،ىل حاالت قيامهاإالتطرق من ساس تقوم البد أعلى أي  أدارية دون خطعرفة املسؤولية اإلمل

  ꞉وذلك من خالل ظهور حاالت عديدة من بينها ما يلي 

   ꞉الحوادث الناشئة عن المواد والمعدات المستخدمة .أ     

و أالت ر بسبب تلك األقد يصاب املريض بضر ف ،لة دورا ملحوظ يف العالج الطيبثل األمت    

عديدة  ارار ضأكثريا ما حتدث و  ،ثناء مزاولتهم للعمل الطيبأطباء جهزة اليت يستخدمها األاأل

الت أ جهزة حيث يقع على عاتق املستشفى توفريو عطل يف هذه األأللمريض بسبب وجود خلل 

يت منها خرى الأكذلك توفري وسائل و  ،ومعدات سليمة من أي عيب يؤثر على استخدامها 

  .دوية الواجب توافرها دوات اجلراحة  ومستلزماا واالا

خذ أاليت يستعملها وجيب على موظفيه  واملستشفى مسؤول على كل املعدات اخلطرية       

   .تعماهلا سإو أناء تركيبها أثما إ ،ضرار للمرضى أن ال تسبب أاحليطة واحلذر من 

مثلة ذلك أومن  ،جل عالجه أليه من إ أار  اليت يلجضر مة املريض من األسالباملستشفى  فيلتزم

  2.بعاث غاز متسرب من جهاز التخذيرنإثناء اجلراحة من  جراء أوفاة مريض 

                                                 
  .182-181املرجع السابق ص ،د اهللاعادل بن عب - 1
  .255املرجع السابق، ص   ،شريف الطباخ - 2
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   ꞉الحوادث الناجمة عن النشاطات الطبية  -ب

خرين اليت تنجم عنها طباء او املوظفني األدث عن النشاطات اليت يقوم ا األتنجر حوا     

واليت قد تؤثر  ،عمال اليت تقوم ا املستشفيات من ترميمات داخلية  وغريهاكاأل  ،للمرضى  اضرار أ

ثناء عملهم أطباء نشاطات اخلطرية اليت يقوم ا األوكذلك عن ال،خر بسالمة املريض أو بأبشكل 

  . 1الطيب من خالل خمتلف الوسائل احلديثة املبتكرة يف هذا اال 

   ꞉ع الخطرة وضا الحوادث الناتجة عن األ -ج

ناء التواجد باملستشفيات أثمراض لتشمل حاالت العدوى باأل أمتدت املسؤولية دون خطإ    

فيلتزم ،ضرار الناجتة عن عمليات نقل الدم منها األو عمال العالج ضرار اجلسيمة الناشئة عن األواأل

لصدد عند التعويض وثتور املسؤولية يف هذا ا ،املستشفى ازاء املريض بنقل دم سليم من أي ثلوت

و من تلوث أ،اء كان جراء تلوث الدم بالفريوسحد املرضى سو خلطر انتقال فريوس السيدا أل

ن خر ألمراض املعدية من مريض ألكذلك يف حاالت األ،ملة لذلك الغرضالوسائل املستع

ات ىل جانب االضرار اليت حتدث نتيجة التطعيمإهذا ،املستشفى ملزم حبماية املرضى وسالمتهم 

  2.االجبارية

ستعمال المناهج الحرة في بعض المرافق إالمسؤولية عن المخاطر الخاصة الناتجة عن  -د

   :الصحية

حيث يتبع املشرع العديد من املناهج احلرة يف  ،مراض العصبيةمر هنا خاصة باألويتعلق األ

  ꞉عالج املصابني عقليا منها

  .ء مبصلحة مغلقة للخروج للنزهة او التجربة  ستشفاخيص للمصابني عقليا املوجودين لإلالرت  -1

                                                 
 2007،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية  ،تعويض احلوادث الطبية ومدى املسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطيب،عبد احلميد ثروت -  1
  .80ص،

  .53ص ،املرجع السابق ،طاهري  حسني  - 2
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املادة (ستشفاء املغلقة هناك مصاحل حرة ىل جانب مصاحل اإلإتشفاء مبصلحة مفتوحة ساإل -2

سلوب احلر هم املرضى الذين يستفيدون من هذا األن إ) . وترقيتها الصحةمحاية من قانون  105

ىل نظام الوضع حتت إجباري وال اء اإلعصاب الذين ال خيضعون اىل نظام االستشفمرضى األ

ىل أي مستشفى إمر يف الدخول كما هو األ  ،لوا املستشفى تلقائيام اولئك الذين دخأ ،املالحظة

سبيل املثال  فعلى ،عادي للعالج العام كما خيرجون منه بنفس طريقة الدخول أي حبريتهم

  .ماكن املستشفى دون رقابة خاصة أيستطعون التجول يف 

وخيص املرضى العصبيني الذين قد يشكلون خطرا على  ꞉الوضع التلقائي حتت املتابعة الطبية  -3

ولذلك خيضعون ملتابعة طبية خارجية وعالجا  .مو املنتظأري بسبب انعدام العالج املتواصل الغ

ض عقلي مهما كانت طبيعة ميكن تطبيق هذا االسلوب على أي مصاب مبر و  ،دوريا منتظما

  .صابتهإ

و لوجوده أذا كان مبصلحة مغلقة للعالج إمتتع املريض بنوع من احلرية عند الرتخيص له ن إ

ال خيلو من  ،و باملتابعة الطبية اخلارجية أمر مبصلحة مفتوحة للعالج بنظام حر سواء تعلق األ

 ذا كانإحتت رقابة املستشفى حىت ن املريض قانونيا هو ويتحمل املستشفى املسؤولية أل ،طراملخا

   .1خارجه

فال  ،مر مقيدة مبفهوم اجلوارر اخلرجات التجريبية يف بداية األخماط لىلقد كانت املسؤولية ع 

للمجاورين  - خالل اخلرجة التجريبية  -بون عقليا ضرار اليت يسببها املصاال عن األإمسؤولية 

لفرنسي يف قرار جملس الدولة ا( Lupiacوكمثال على ذلك يف قضية . للعالج النفسي والعصيب 

مراض حد املرضى من مستشفى األأىل هروب إتعود وقائع هذه القضية و . 2) 1921جوان  24

 1956خذ جملس الدولة الفرنسي منذ اوقد  ،صحاب املقاهي اضرار لدى أالعقلية وتسبب يف 

 ثر غري طبيعي فاملريضأساس خماطر اجلوار وقد يكون العالج املمنوح للمريض ذو أباملسؤولية على 

                                                 
1 - Jean Jaques THOUROUDE, op.cit , p366 
2 - Patricia Moreno, op.cit, p191. 
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خذ به جملس الدولة أوهذا ما  أاملفرتض ويقع على املستشفى نفي اخلط أيستفيد بقاعدة اخلط

  . 1979مارس  7الفرنسي يف قراره املؤرخ يف 

مام مسؤولية دون أن العالج املمنوح للمريض ميثل خماطر لكن استثنائية يكون أكما لو   

  . 1) 09/04/1993قرار جملس الدولة الفرنسي ( أخط

ال بالتوافق إمرة اخرى تطرق املسؤولية  غري اخلطئية جماال كانت املسؤولية فيه التقوم هكذا 

  .اجلسيم  أنه اخلطا

لكن فيما بعد مت التخلي عن مفهوم اجلوار لصاحل مفهوم املخاطر اخلاصة اليت تصيب 

  .م ال أاء كانوا جماورين ملراكز العالج سو ،الغري

ضرار الناجتة صر املسؤولية غري اخلطئية على األالذي يقفهنا جند تربير موقف جملس الدولة 

و نظام املستشفى الليلي أج مثل املعاجلة يف مصلحة مفتوحة عن خرجات التجربة دون باقي املناه

 ىل الطابع اخلطريإن هذا التمييز يعود أحبيث يرى  ،ملسؤولية بفكرة اخلطريربط ا 2بعض الفقهن إف

كان  ال إليس خطريا و  ،و باملستشفى الليليألحة مفتوحة فاملريض املوجود مبص .ضللمري

  .باملصلحة املغلقة 

فقط  ،اخلاصة ساس املخاطرأعلى  ألدولة  يف تقريراملسؤولية دون خطولذلك اكتفى جملس ا

 ،رجات التجريبيةضرار اليت يسببها املصابون عقليا املستفيدون من رخصة اخلباحلالة اخلاصة باأل

  . 3ين بدليل وجودهم  مبصلحة  مغلقةم فعال خطري أل

يضا حتليال سطحيا فليس  أالدولة يعتمد معيارا شكليا وهو  ن هذا التحليل ملوقف جملسإ

و أسواء مصلحة مفتوحة (م حر للعالج نه يتمتع بنظاأخطري رد  يعترب غريكل مصاب عقليا 

  :بني االفرتاضات التاليةو من هنا ميكن التمييز   ).و متابعة طبية خارجية أمستشفى ليلي 

                                                 
  .54ص ،املرجع السابق ،طاهري حسني - 1

2 - Patricia Moreno, op.cit, p42 
3 -Cité par  Jean Jaques THOUROUDE, op.cit, p 200 
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عدم خطورته بقدر ما هو دليل ن وجود املريض بالنظام احلر ليس دليال على إ ꞉ولفتراض األاال

ا ضرار أحلاقه  إن احتماالت إومن مثة ف. قل من خطورة املوجود مبصلحة مغلقأن خطورته رمبا أعلى 

  .واردة بالغري 

ال اذا مل يرو فيه إويتمثل يف كون املشرفني ال يرخصون عادة للمريض باخلروج  ꞉االفتراض الثاني

فرتاض فانه ال جمال ويف ظل هذا اإل .موالشخاص واألوعلى األ ،النظام العام على ية خطورةأ

  . 1لوقوع الضرر وقيام املسؤولية اخلطئية 

عندما مسحوا لشخص خطري  املشرفني بتقدير املوقف أيتعلق باحتمال خطو  ꞉االفتراض الثالث

  2.وليس على املخاطر   أاملسؤولية  على اخلطتقوم احلالة  ويف هذه باخلروج 

بل ن يقأنه ليس من املعقول أب ونير  يتال" اخلطورة" من فكرة  3بعض الفقهاءوينطلق          

  .خرىأودة يف حالة ما ويرفضها يف حالة عن املخاطر املوج أجملس الدولة املسؤولية دون خط

ضرار ن يطلق على األأميكن  « Thouzellier » قره الس يف قضيةأالذي  أن املبدإ      

لصاحل   أارة دون خطدذ ميكن توافر عناصر اخلطر لقيام مسؤولية اإلإنفالت حيوان إالناجتة عن 

هوم ن مفإواملصاب عقليا و احليوان ف ،نه دون مقارنة احلدث اجلانحإوكذلك ف ،ضحايا احليوان

عادة الرتبية  ومصاحل إخذ به يف جمموع مؤسسات طار ميكن األملخاطر الذي مت قبوله يف نفس اإلا

مر بعناصر خطرية يتطلب حراستها نه يف مجيع هذه احلاالت يتعلق األأل ،عصابمرضى األ

  .نقالا إواحاطتها حبواجز ملنع 

  :مراض المعديةاالستشفائية الناتجة عن مصلحة األالمخاطر -ه

 كان  خرفمن حني أل ،خلطئية مل يتوقف يوماغري اع املذهل الذي تعرفه املسؤولية ن التوسإ

  .يطالعنا القضاء مبجاالت جديدة للمسؤولية عن املخاطر

                                                 
-87ص، ،1993ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،مقارنة دراسة  ،املسؤولية عن املخاطر وتطبيقاا يف القانون اإلداري،مسعود شيهوب  - 1

88.  
  .88ص ،املسؤولية عن املخاطر وتطبيقاا يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ،مسعود شيهوب - 2

3 - Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY, op.cit, p90 
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اكتوبر  19باريس يف ليه احملكمة االدارية ملدينة إولعل من هذه احلاالت اجلديدة ما ذهبت 

اىل قسم إحولت  ،حد مستشفيات باريس أة تعمل بأن امر أوتتلخص وقائع القضية يف .  1965

وهي   Rubeole » «Le االمر الذي جعلها تصاب بعدوى احلصبة االملانية ،االمراض املعدية

  .حامل 

حيث ،كانت يف بداية محلها  ذاإخاصة  ،ة احلاملأرض اثارا خطرية عندما يصيب املر يسبب هذا املو 

وهكذا مل خيل  .ال بصعوبةإات خطرية ال يشفى صم او مصاب بعاهأو أعمى أن يولد أحيتمل 

م مبرض احلصبة مبثابة قد كان من املمكن اعتبار عدوى األف.ولد املدعية من املشاكل الصحية 

ضرار مثلما بينت احملكمة تنطبق على األولكن هذه احلالة  ،ثناء الوظيفةأقع نه و مرض مهين أل

ومن  ،بة ملرفق الصحة من جهةم الغري بالنسم وليس على اجلنني الذي هو حبكاليت اصابت األ

م عن نية لن يسمح سوى بتعويض جزايف لألسيس املسؤولية  عن املخاطر املهأن تإخرى فأجهة  

ساسية ضرار األن األأجل تربية طفل مصاب بعاهة يف حني أتتكبدها من  ضرار اليتالم واألاأل

  1.صابت الطفل  أاحلقيقية هي تلك اليت 

ساس  أاالت املسؤولية غري اخلطئية على قرار حالة جديدة من حإدد احملكمة يف وعليه مل ترت 

وعلى  ،ة للعدوىمراض املعدية الذين هم عرضالستشفائية اليت متثلها مصلحة األفكرة املخاطر ا

  .  2ساس  خطورة  الضرر أ

  .للمرافق االستشفائية أدارية دون خطالشروط قيام المسؤولية ا: ثالثا

عمال ضرار الناشئة عن األديد الشروط الضرورية يف جمال األمت حت أ،م املسؤولية بدون خطلقيا     

  ꞉الطبية اليت تقوم ا املرافق االستشفائية كما يلي 

                                                 
  .90-85ص ،القانون اإلداري، املرجع السابقاملسؤولية عن املخاطر وتطبيقاا يف  ،مسعود شيهوب - 1
  .90ص  ،املرجع السابقنفس  - 2
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  ،طر معينةخما ليهوترتب ع ،عمل الطيب ال فائدة منهفان كان ال ،ضرورة وجود عمل طيب ضروري -1

و خماطرة حبياة أالستشفائي وذلك يعد جمازفة رفق ايف جانب امل أكان ذلك يف حد ذاته خط

 .املريض 

لوف وفقا للتطور أامل غري  ن يشكل العمل الطيب خطرا استتثنائيا  واخلطر االستثنائي هو اخلطرأ -2

ثار الثانوية اليت تصاحب وعلى ذلك فاأل .اثلة حلالة املريض اخلاضع للعالجالعادي حلالة مم

 1. أاملسؤولية بدون خط  ختضع لقواعدالفحص الطيب عادة ال

وبني حالة املريض اليت يعاجل  أوكذا انعدام الصلة بني اخلط ،رورانتفاء أي خطا من جانب املض -3

ستعداده للمرض بل جيب و الأو نتيجة حلساسية لدى املريض أ وال تعترب تطورا لتلك احلالة ،منها 

 .ىل ما يعاين منه املريض إيضاف  اجديد يئان يكون شأ

من اخلطورة على  ىل درجة معينةإوصل  عادية الضرر احلاصل جسيما بصورة غري ن يكونأ -4

ضرار ك األن تر أعلى اعتبار  أاملسؤولية دون خط أحد املربرات االخذة مببدأوهذا من ،املريض

 أخالل  مببدىل االإثباته يؤدي إو عدم امكانية أ أوذلك لغياب اخلط ،اجلسيمة دون تعويض

 .اء العامةمام االعبأاملساواة 

صيب باحد أو أعضائه أحد أو فقد أدائم  و عجزأيس من املنطقي ترك من يصاب بشلل فل 

 2.مراض املزمنة  نتيجة االتصال  مبرفق دون تعويض تتحمله اجلماعة يف النهاية األ

 .االدارة الذي تسبب يف هذا الضرر وجود عالقة سببية بني الضرر احلاصل للمريض وبني عمل -5

ضرار له تعد تلك أله املستشفى  وتسبب ذلك احلادث بمثال املريض حلادث قبل دخو  فاذا تعرض

عمال ألصلة بني فانعدام ا،ليه إن دخل بعدها إضرار سببا ملسؤولية  املرفق االستشفائي حىت واأل

موضوع وهذا الشرط حبد ذاته ،تنتفي  أاحلاصل  جيعل املسؤولية دون  خط املرفق الصحي والضرر

                                                 
  .84ص  ،رجع السابقامل،ثروت عبد احلميد  - 1
  54ص  ،رجع السابقامل ،حسني طاهري  - 2
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 ،اطىءعلى املضرور اثبات تصرف االدارة اخل اليت تشرتط أساس اخلطأني املسؤولية على اختالف ب

  1.ثبات وجود ضرر من جراء عمل االدارة إاليت يكتفي فيها املضرور  أوبني املسؤولية بدون اخلط

  المخاطر بالنسبة للمستشفيات العامة أساسمراحل االعتراف بالمسؤولية على  :الفرع الثاني

قد مرت مراحل االعرتاف باملسؤولية على أساس املخاطر بالنسبة للمستشفيات العامة ل     

  ).ثانيا(، مث مرحلة االعرتاف التشريعي )أوال(مبرحلة االعرتاف القضائي 

  .االعتراف القضائي بنظرية الخطـر كأساس للمسؤولية الطبيـة: أوال

. ة يف جمال املرافق الصحية العموميةمل تكن املسؤولية على أساس املخاطر يف البداية، مطبق

، هو العمل فقط مبوجب 19902إن الذي كان معروفا خالل تلك الفرتة، و بالضبط قبل سنة 

املبادئ العامة للمسؤولية اإلدارية، اليت جتعل كل من املسامهني الفعليني يف تنفيذ املرفق و الغري، هم 

مبعىن أنه . 3من أحكام املسؤولية بدون خطأ األطراف الوحيدين الذين هلم احلق يف االستفادة

بالنسبة للمريض املضرور من األعمال الطبية، عليه إثبات خطأ املرفق الصحي خالل هذه الفرتة، و 

فهو ليس . وذلك باعتباره مستفيدا من خدمات املرفق حىت يأخذ حقه من التعويضات العمومي

إىل التعليق على هذه الوضعية   4دفع بعض الفقههذا ما . يف وضعية الغري يف وضعية املساهم، و ال

هذا األخري، هو الذي ميثل سبب و . الطيب يعد موجها لصاحل املريضفالعمل .كوا غري منطقية 

ال يوجد ما مينعنا من أن نصفه  وبالتايل. الشفاءاألخطار اليت هو معرض هلا يف أمل حصوله على 

يكون من حقه احلصول على احلماية ضد املخاطر مبساهم غري متعمد يف تنفيذ مرفق عام، حىت 

  .5اليت يتعرض هلا، مادام أنه يشارك بشكل أو بآخر يف تطوير وحتديث األصول الطبية

                                                 
  .54ص ،رجع السابقامل ،حسني طاهري  - 1

2 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.598.  
3- Pierre MAZIERE , Les éléments de la responsabilité en matière médicale , Petites affiches., 
n°112 ,  6/6/2000, p.21. 
4 - S.DAEL : « Le patient porte lui-même de manière très directe, la cause des risques qu’il va 
courir dans l’espoir  de guérir. »  , cité par Marcel SOUSSE , op.cit. ,p.437. 
  

  .36.، ص1995، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة(محدي علي حممد، املسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة  -  5
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، فإن املسؤولية على أساس املخاطر يف 1990هكذا ويف خالل هذه الفرتة، أي قبل سنة 

 Collaborateur( جمال املرافق الصحية العمومية كانت ختص فقط املسامهني العرضيني

occasionnel  (و مسؤولية مستشفيات األمراض العقلية يف حالة . يف تنفيذ املرفق العام

  .وحيدة، وهي اخلروج التجرييب للمريض العقلي

فبالنسبة للمسامهني العرضيني، فإم يستفيدون من هذا النظام بنفس الطريقة اليت يستفيد 

ومع ذلك جتدر اإلشارة . املصلحة العامةبادئ العدالة و لدائمون، على أساس ممنها املسامهون ا

. تتطلب ذلك 1هنا، بأن هؤالء املسامهني، البد أن يكون تدخلهم ضروري لوجود حالة استعجالية

  :وقد اعترب جملس الدولة الفرنسي مبثابة املساهم العرضي

  .2سائق سيارة إسعاف، قام مبساعدة فرقة طبية يف حالة استعجالية -

  . 3أنه يعترب مسامها عرضيا املتربع بالدم، الذي حلقته أضرارا نتيجة قيامه بعملية التربع كما  -

  

أما بالنسبة للحالة الثانية، و املتعلقة مبسؤولية مستشفيات األمراض العقلية على أساس 

وذلك حينما يتعلق األمر باخلروج التجرييب للمريض  خاطر، فهي مقبولة يف حالة واحدةامل

إن هذه الوضعية تشكل وحدها خطرا خاصا بالنسبة للغري، الذي قد يكون معرضا ألية .  4يالعقلـ

وهكذا يتحمل املستشفى املسؤولية عن هذا اخلطر، وذلك ألن املرضى . حوادث، و يف أي وقت

  .5من الناحية القانونية، هم حتت رقابة هذا املرفق، حىت وإن كانوا خارجه

ليه القضاء اإلداري الفرنسي، بشأن وضعية املرضى املضرورين إن التوجه الذي كان سائرا ع

من األعمال الطبية، وعدم إفادم بالتعويضات على أساس نظرية املخاطر، سرعان ما ختلى عنه 
                                                 

ذلك من . إذا مل يتوافر عنصر االستعجال،  فإن القاضي اإلداري  حيكم بعدم مسؤولية اإلدارة  يف حالة األضرار اليت تلحق املساهم العرضي  -  1
قيام شخص بتقدمي املساعدة إىل املرفق العمومي دون أن يطلب منه ذلك، و دون أن يكون لتدخله أي ضرورة،  لعدم وجود قوة قاهرة أنظر 

    C.E ., 14 Décembre 1981 , Guinard , A.J.D.A. , 1991, n°6 , p.139.مثال
2 - C.E. , 18 Janvier 1984 , Centre hospitalier régionale de Grenoble , R.D.S.S., n°6, 1984, p.440. 
3 - C.E., 15 Octobre 1975, Dame veuve Alépée , R.D.S.S., n°14, 1976, p.45. 

  .88.مسعود شيهوب، املسؤولية عن املخاطر وتطبيقاا يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص -  4
   .76.، ص1999لنهضة العربية، بريوت، لطفي الشريبغي، الطب النفسي و القانون، دار ا -  5
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 Consort Gomez، وذلك مبوجب قرارات جملس الدولة الفرنسي الشهرية 1يف فرتة موالية

  ).ج(Hôpital Joseph Imbert d’Arles وقرار).ب(Bianchi و). أ(

  :Gomez Consortقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  -أ

أقر القضاء اإلداري مبسؤولية املرافق الصحية العمومية على أساس املخاطر ألول مرة يف   

بتاريخ  Consort Gomezقرار الس اإلداري لالستئناف ملدينة ليون يف قضية 

سنة، أدخل املستشفى إلجراء  15فل يبلغ من العمر حيث تعلق األمر بط.  21/12/19902

وقد مت إجراء هذه العملية باستخدام طريقة جراحية جديدة . عملية جراحية لتقومي العمود الفقري

وعندما تقدمت عائلة . ظهر الطفل بعدها مبضاعفات جسيمة، انتهت بشلل أطرافه السفلى

ة احلكم مبسؤولية املرفق الطيب، على أساس املضرور بطلب التعويض، رفضت حمكمة ليون اإلداري

  . أن ما جاء يف تقرير اخلرباء، ينفي اخلطأ من جانب الطبيب يف إجراء العملية اجلراحية

أما على مستوى االستئناف، فقد استجاب الس اإلداري لالستئناف لطلبات عائلة 

Gomez  ولكنه . األعمال الطبيةإذ قرر ألول مرة، مسؤولية املرفق الطيب دون خطأ يف جمال

يف حالة استخدام وسيلة عالج جديدة مل تعرف بعد نتائجها بصورة   حصر جمال هذه املسؤولية

كافية، باإلضافة إىل أا مل تكن الوحيدة املتاحة إلجراء العملية اجلراحية، ومل يكن التدخل الطيب 

تئناف هذا، قيد جمال املسؤولية كما أن الس اإلداري لالس. مستعجال، أو تفرضه حالة الضرورة

يف  Gomezعلى أن قرار . البالغة اجلسامة اليت تلحق املريضدون خطأ باألضرار االستثنائية و 

فاألمر هنا يقتصر على . 3احلقيقة، مل يكن له تأثري كبري يف جمال املسؤولية على أساس املخاطر

  .جديدة حالة حمددة، وهي ملا يتعلق األمر باستعمال وسيلة عالجية

  

                                                 
1 - Remi PELLET, Le risque médicale et la justice, cahiers français, n°324, 2005, p.75. 
2 - C.A.A de Lyon. , 21 Décembre 1990 , Gomez : « L’utilisation d’une thérapeutique nouvelle crée 
lorsque ces conséquences ne sont pas encore entièrement connues , un risque spéciale pour les 
malades qui sont l’objet... ».  G.A.J.A., op.cit., p.630.  
3 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.202. 
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  :Bianchiقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  -ب

ولكن على الرغم من ذلك، فإن  جملس الدولة الفرنسي تدخل مرة أخرى، وأقر ذا النوع 

وهنا مل يتعلق األمر . 9/4/19931املؤرخ يف  Bianchiمن املسؤولية، وذلك مبوجب قرار 

باألشعة للشرايني الفقرية، حبيث ترتب عليه إصابة بتقنية طبية جديدة، وإمنا مبجرد تصوير تقليدي 

ورغم ذلك . داء هذا العمل العالجيعلما أنه مل حيصل خطأ يف أ. بالشلل Bianchiالسيد 

  . رجع إىل حملول الصبغة الالزم إلجراء هذا الفحص، وما ينطوي عليه من خماطـر ترتب ضرر

ما على أنه عند وأسس قضاءه ،لعاموهنا أقر جملس الدولة الفرنسي مبسؤولية املستشفى ا

خطرا يعرف وجوده، غري أن إمكانية حتققه  يشكل عمال طبيا ضروريا للعالج أو التشخيص

، فإن مسؤولية املرفق الصحي العمومي، تتحقق إذا كان تنفيذ هذا العمل هو السبب 2استثنائية

وكانت هذه . املتوقع هلذه احلالةاملباشر ألضرار ال عالقة هلا حبالة املريض السابقة، وال بالتطور 

يشكل يف   Bianchiأن قضاء  3ويرى بعض الفقه. األضرار متثل درجة استثنائية من اجلسامة

القرار املبدئي  وهكذا فإنه من خالل هذا. احلقيقة، توجها أو خطوة حنو االلتزام بتحقيق نتيجة

ام أن األمر يتعلق فماد. تهو مواصفا ختص اخلطر الطيب 4ميكن استخالص عدة نتائج والنوعي

  :فالبد من توافر ثالثة  شروط وهي  بتقنية معروفة و هي التشخيص

  .خطر معروف وجوده -

  .من ذلك وقوع حالة من بني أربعة أالف حالة. حتقق هذا اخلطر يعد استثنائيا -

  . حتقق أضرار ال عالقة هلا حبالة املريض السابقة -

                                                 
1 - C.E. , 9 Avril 1993 , Bianchi : « Lorsqu’un acte médicale nécessaire au diagnostic ou au 
traitement du malade présente un risque dont l’existence est connu , mais dont la réalisation est 
exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement 
exposé . la responsabilité du service public hospitalier est engagée, si l’exécution de cet acte, est la 
cause directe des dommages, sans rapport avec l’état initiale du patient, comme avec l’évolution 
prévisible de cet état , et présentant un caractère d’extrême gravité » .  R.F.D.A. , n°9, 3/5/1993, 
p.573 . 

  .99.، ص 2005، الدار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر،  -دراسة مقارنة–أسامة أمحد بدر ، ضمان خماطر املستشفيات الطبية  -  2
3 - Johanne SAISON , Le risque médical, op.cit. , p.78. 
4 - Jean PENNEAU , La responsabilité du médecin, op.cit., p.67. 



  لعمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةة ااإلستشفـائينشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

242 
 

  :       مايلـي  Bianchiطر اخلاصة باملسؤولية الطبية حسب قضاء بالتايل، ال يدخل يف نطاق املخاو 

  .اآلثار اجلانبية العادية، حىت وإن كانت قليلة الوقوع -

  .مثل العدوى بفريوس السيدا.  األخطار كثرية الوقوع، و الواضحة جدا -

كذا أصبح وه". االستثنائية"األخطار اليت مل تصل درجة اخلطورة، اليت تضفي عليها الصفة  -

كلما حتققت الشروط   Bianchiيعمل على تطبيق املبدأ الذي جاء به قضاء  1القضاء اإلداري

  .السابق ذكرها

 Hôpital Joseph Imbertقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  -ج

d’Arles:    

، فإن القضاء اإلداري الفرنسي، وسع Bianchi وGomezو إىل جانب كل من قراري

و لقد كان ذلك مبوجب قرار جملس الدولة . ولية بدون خطأ عن األعمال الطبيةمن نطاق املسؤ 

وكان ذلك . 3/11/19972بتاريخ  Hôpital Joseph Imbert d’Arlesيف قضية 

تبعا لألعراف و التقاليد  –، الذي أدخل املستشفى إلجراء عملية ختان  Mehrazبشأن الطفل

و كما يالحظ من خالل هذه . تويف إثر ختديره ختديرا كليا ولكنه. –اإلسالمية اليت تتبعها العائلة 

القضية، فإن األمر ال يتعلق مبريض باملعىن التقليدي أي يعاين من علة معينة، و إمنا شخص خضع 

  . لتدخل جراحي، من دون غاية عالجية مبعناها الضيق 

املستشفى العام على وما مييز هذا القرار، أن جملس الدولة الفرنسي، أقر صراحة مبسؤولية  

بل أكثر من ذلك، اعترب بأنه مهما  . أساس املخاطر، و مل يراع خصوصية ظروف هذه القضية

كان الباعث الذي قبل من أجله الشخص باملستشفى لتلقي عالج معني، أو إلجراء جراحة من 
                                                 

أنبوب دم ملوث  بإفراغك حالة ممرضة يف مستشفى عسكري تعرضت لإلصابة بفريوس السيدا لسبب قيام مريض عمدا ومن هذه احلاالت كذل -  1
 . T.A de Paris., 20 Décembre 1990, époux B/ministère de laذا الفريوس على جروح كانت مصابة ا املمرضة من قبل 

défense   160.ابق ، صمأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع الس.   
2 - C.E. , 3 Novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d’Arles : «  La cour a estimé que le risque 
inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur l’enfant Mehraz 
répondaient aux conditions susmentionnées (toutes les conditions posé par l’arrêt Bianchi) ; que ce 
faisant , la cour n’a pas commis d’erreur de droit alors même que l’acte médical a été pratiqué lors 
d’une intervention dépourvue de toute fin thérapeutique ... »  , R.F.D.A., n°1 ,14/1/1998  , p.90. 
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 Valérie 1وهكذا فإنه حسب مفوض احلكومة. أي نوع، فهو يكون حتت مسؤولية هذا املرفق

Pécress   إن قرارHôpital Joseph  جاء ليشمل جماالت كانت سوف حترم من

االستفادة من خصائص املسؤولية على أساس املخاطر، إذا ما مت االكتفاء بالشروط اليت وضعها 

  : ويظهر ذلك بوضوح من خالل ثالثة نقاط أساسية . Bianchiقرار 

يستند أساسا  Bianchiقرار إن  Pécresse فحسب مفوض احلكومة :النقطة األولى

إىل وجوب حصول ضرر متعلق بعمل عالجي، يف حني أن عملية التخدير هي عمل طيب، وليس 

باإلضافة إىل ذلك، ال جمال إلبعاد أخطار التخدير عن .عمل عالجي بسيط مثل التشخيص

لة حتقق فمن جهة، يف حا. 2املسؤولية على أساس املخاطر، مادام أن شروط هذه األخرية متوفرة

ومن جهة أخرى، فإن شرط . أخطار التخدير، فإا تؤدي إىل أضرار جسيمة واستثنائية كالوفاة

، حبيث أن حالة الوفيات هذه، ال تتحقق إال مرة من 3االستثنائية متوفر يف اخلطر يف حد ذاته

 .حوايل مثانية  آالف عملية ختدير

 Mehraz، ميزته وضعية الطفل1997 إن قرار جملس الدولة الصادر سنة: النقطة الثانية

ففي احلقيقة، إن هذا الطفل مل يأخذ حالة املريض املعروفة . الذي كان حمل العملية اجلراحية

 Joseph Imbert d’Arleوهو بالضبط الدفع الذي أثاره مستشفى  . مبفهومها التقليدي

إن مثل هذا الطرح : "قائال Pécresse 4و هنا أضاف مفوض احلكومة. للتحلل من املسؤولية

باختصاره على  Bianchi فالبد أوال وقبل كل شيء، اإلشارة إىل أن قرار. يعد عملية انتقائية

،  يكون خمالفا -أي شخص يعاين من علة معينة  –مفهوم املريض باملعىن الضيق للمصطلح 

بتعويض أشخاص فمن غري املعقول أن يقبل القضاء . بالتايل ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة

مضرورين من عمليات التخدير، دون أشخاص آخرين، وذلك ألن كال الفئتني متثل طائفة معينة 

                                                 
1 - Ibid ,R.F.D.A. , n° 1 , 14/1/1998 , p.93.  
2 - Valérie PECRESSE, L’extension de la responsabilité sans faute (le cas des accidents 
anesthésiques) R.F.D.A , n° 1 , 14/1/1998  , p.95.  
3 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.203. 
4 - Ibid , R.F.D.A. , n° 1 , 14/1/1998  , p.96. 
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مادام أن املستشفى قد قبل  –باملفهوم الواسع و الضيق هلذا املصطلح  –من األفراد، وهم املرضى 

رتضنا أنه لو افأنه ضف إىل ذلك، أ... إخضاعهم كلهم لعمليات جراحية و دون تفرقة يف ذلك

، فإن املسؤولية اخلطئية Mehrazحصل خطأ فعلي يف عملية التخدير اليت خضع هلا الطفل 

فكيف إذن نقبل أن تقوم هذه املسؤولية على أساس اخلطأ فقط، وليس . للمستشفى تعد قائمة

  ...".على أساس املخاطر، رغم أن األمر يتعلق دائما بنفس الشخص 

ض املستحق حالة اعتماد املسؤولية على أساس املخاطر، ال خيص إن التعوي :النقطة الثالثـة

. ، وإمنا كذلك من حق أهله املطالبة مثال عن األضرار املعنوية- املريض املضرور - فقط املعين باألمر

وكذلك من حق صندوق التأمني املطالبة بتعويض نفقات استشفاء الطفل، طيلة مكوثه 

  .ليت وقع فيهاباملستشفى العام، بسبب الغيبوبة ا

 Josephهذا و جتدر اإلشارة إىل أن قرار جملس الدولة الفرنسي، يف قضية مستشفى 

Amber d’arles  أثار يف احلقيقة مسألة مهمة، تباين الفقه يف حتليلها 1997الصادر سنة  ،

فيالحظ أن هناك جانب . وهي مسألة أساس التوسع الذي جاء به هذا القرار. وفهم أسانيدها

النقطة  -حاول حتليل هذا األساس على أنه رجوع إىل فكرة املساواة أمام األعباء العامة 1فقهي

، و هذا ما قالت به -Hôpital Joseph Imbert d’Arlesالثانية من حتليل قرار 

باختصاره على  Bianchiقرار : "...على أن   Valérie PECRSSEمفوضة احلكومة 

على اعتبار أن ..". خمالفا ملبدأ املساواة أمام املرافق العامة مفهوم املريض باملعىن الضيق، يكون

حىت وإن كان قد خضع لعملية جراحية دون هدف عالجي، فمن حقه أن  Mehrazالطفل 

يستفيد من نظام املسؤولية دون خطأ يف حالة ما إذا تعرض لألضرار، مثله مثل بقية املرضى 

  . اهلدف العالجي اآلخرين الذين خيضعون لألعمال الطبية ذات 

                                                 
1 - Ibid , R.F.D.A , n°1 ,  14/1/1998  , p.92. 
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يف نفس السياق، إذ  1Fabienne QUILLERE-MAJZOUB وتذهب  

اعتربت  أن األساس املهم يف كل مسؤولية بدون خطأ يستند إىل انعدام مساواة املواطنني أمام 

  -ألن املساواة أمام املرافق العامة هو وجه من أوجه املساواة أمام األعباء العامة –األعباء العامة 

وإن تعلق األمر باألخطار اخلاصة ، فهناك تداخل واضح بني األخطار اخلاصة، واملساواة حىت 

يقال هذا رغم أن القاضي اإلداري مل يربز بصراحة مصطلح املساواة يف . أمام األعباء العامة

وذلك على . Joseph Amber d’arlesو مستشفى  Bianchiحيثيات كل من قرار 

التمييز غري العمدي الواقع خارج أي " هدف على العموم تعويض اعتبار أن القاضي اإلداري 

خطأ وتعويض اخللل اجلسيم الذي وقع يف مبدأ املساواة بني املرضى، أو باألحرى كل شخص مت 

حيث أنه من غري املمكن السماح بتعويض أشخاص على أساس " قبوله يف مستشفى عمومي 

  . نظرية اخلطر اخلاص دون أشخاص آخرين 

خالل دراسة هذه اآلراء الفقهية، يتضح لنا أن هناك خلط واضح بني نظرية اخلطر فمن 

و يظهر ذلك يف كيفية حتليل األفكار اجلديدة اليت . 2اخلاص و نظرية املساواة أمام األعباء العامة

  .  Bianchiمقارنة مبا جاء به قضاء    Joseph Amber d’arlesجاء ا قرار مستشفى 

  

، نالحظ أن شروط قيام 1997رجوع إىل قرار جملس الدولة الفرنسي لسنة بالغري أنه   

فاألمر هنا ال يتعلق بأضرار مرتتبة عن أشغال عمومية، وال عن نصوص . هذه املسؤولية غري متوفرة

 Mehrazبل وإن األضرار اليت حلقت الطفل . قانونية أو معاهدات دولية، وال حكم قضائي

كذلك إن هذا القرار مل يتضمن يف حيثياته وال مصطلح واحد . ذيرمرتبطة بعمل طيب وهو التخ

يشري إىل فكرة املساواة، و إمنا بالعكس متاما،  فقد وظف القاضي اإلداري كلية قضاء 

Bianchi  الذي يعتمد أساسا على فكرة اخلطر اخلاص، كأساس لقيام مسؤولية املرفق الصحي

  . العمومي
                                                 

1 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. , p.631. 
2  - René CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, 2ème éd, 1986, p.927.  
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اليت جاء ا قضاء جملس الدولة الفرنسي يف قراره سنة وهكذا يبدو جليا بأن األفكار 

، ليست مرتبطة باألخذ بنظرية املساواة أمام األعباء العامة، Bianchi، مقارنة بقضاء 1997

وإمنا هي تتعلق من جهة بتوسيع إعمال نظرية املخاطر بشأن األضرار املرتتبة عن األعمال الطبية،  

  . تخذير، إىل جانب عمليات التشخيص والوقايـةكما هو احلال بالنسبة لعمليات ال

، إذ مل يعد األمر يتعلق فقط بذلك الشخص الذي "املريض " فلقد مت توسيع يف مفهوم 

يعاين من علة معينة، وإمنا يستفيد من نظرية املسؤولية على أساس املخاطر كل شخص قبلته إدارة 

وما يؤكد . 1رض ألضرار مبناسبة ذلكاملرفق الصحي العمومي من أجل اخلضوع لعمل طيب، وتع

بتاريخ  Astierهذا الطرح، ما جاء به القضاء اإلداري الفرنسي يف حكم حديث له يف قضية 

إذ يتعلق األمر بشخص حي تربع جبزء من الكبد لفائدة شقيقه، ولكنه بعد . 26/9/20062

فقضت حمكمة ليون . تربعهذا امل مرور مثانية أيام من حصول العملية اجلراحية املتعلقة بالتربع، تويف

بقيام مسؤولية املستشفى العام على أساس نظرية املخاطر، مستندة يف ذلك كلية على  اإلدارية

  . Bianchiحيثيات قرار 

إن ما يهمنا هنا، أن األمر يتعلق مبتربع أعضاء حي، مبعىن أن العملية اجلراحية اليت خضع 

بل أكثر من . عكس فإن الفائدة منها ترجع على الغري املتربع لههلا ال تعود عليه بأية فائدة، بل بال

ذلك، ال توجد أية إشارة من القاضي اإلداري مبوجب هذا احلكم يف اعتبار أن املتربع مبثابة معاون 

  .  Rohmer3و هذا ما الحظه كذلك مفوض احلكومة . عرضي للمرفق العمومي

                                                 
. أي الشخص الذي يعاين من علة معينة، سواء كانت جسدية أو نفسية "malade Le" يف االصطالح الفرنسي هناك تفرقة بني مصطلح  -   1

، ويقصد به كل شخص خيضع لعملية جراحية Bianchiالذي يعد أكثر توسيعا، وهذا ما ورد يف حيثيات قرار  "  Le patient" ومصطلح 
  .أي يكون موضوع عالج طيب أو اختبار طيب 

2 - T.A de Lyon., 26 Septembre 2006 , Astier, A.J.D.A. , n°6,  12/2/2007, p.319. 
3 - Benjamin ROHMER , La jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d’organe A.J.D.A. , n°6, 
12/2/2007 , p.321. 
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ملتربع باألعضاء من الناحية القانونية يعترب ، إىل أنه حىت و إن كان ا1وقد يرجع سبب ذلك

مبثابة املعاون العرضي للمرفق العمومي، إال أنه أوال و قبل كل شيء يعد شخصا تكفل به مرفق 

وهذا ما أخذ به القضاء . صحي عمومي، وكان موضوع عمل أو تدخل طيب مثل أي مريض آخر

قضى به جملس الدولة الفرنسي يف متاما مثلما  2006اإلداري مبوجب حكم حمكمة ليون سنة 

  .، حيث وسع من مفهوم املريض  1997قراراه سنة 

ففكرة اهلدف العالجي من العمل الطيب، مل تعد عائقا أمام تطبيق نظرية املسؤولية على  

مبعىن أن مسؤولية املرفق الصحي العمومي تقوم على أساس اخلطر اخلاص، بسبب . أساس املخاطر

ويستوي يف ذلك أن . كل شخص خضع ألعمال طبية على مستوى هذا املرفق  األضرار اليت تلحق

  .  تكون هذه األعمال موجهة ألهداف عالجية أو غريها

، أن Bianchiوخالصة القول، بشأن كل ما أرساه القضاء اإلداري الفرنسي منذ قرار

  :املسؤولية بدون خطأ على أساس املخاطر، تتحقق إذا توافرت الشروط التالية

. جيب أن يتعلق األمر بعمل طيب، وليس بعمل يتصل بتنظيم وسري املرفق الصحي العمومي  -

  .   فالبد أن يكون هذا العمل ضروري لتشخيص حالة املريض، وعالجه

أن يتضمن هذا العمل، مـخاطر طبية معلومة يف ذاا، وإن كان حتققها بالفعل يبقى أمرا  -

  . استثنائيـا

  . تشري إىل أن املريض كان معرضا هلذه املخاطرعدم وجود دالئل،  -

إن إصابة املريض بأضرار يف غاية اخلطورة، أو اجلسامة، ال عالقة هلا حبالة املريض األصلية، أو  -

  .بتطورها املتوقع

  . أن تكون هلذه األضرار، عالقة مباشرة بالعمل الطيب الذي خضع له املريض - 

                                                 
1 - Cécile CHAUSSARD , La jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d’organe, A.J.D.A., n°6,  
12/2/2007, p.319. 
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ه الشروط، و املميزات إعطاء مفهوم أو تعريف ، من خالل هذ1كما حاول بعض الفقه

للخطر الطيب، بأنه حادث طيب غري منتظر، و طارئ يتسبب يف ضرر، له عالقة بالعمل الطيب، 

  .ذلك العمل الذي يعد مستقال متاما عن أي خطأ طيب

يأخذ باملسؤولية على أساس  فإننا من جهة جند بأن التشريع. روفيما خيص الوضع يف اجلزائ 

أما عن االجتهاد القضائي، فال توجد . ، من دون قانون الصحة2خاطر صراحة يف بعض القواننيامل

أحكام قضائية تبني بصورة واضحة قيام مسؤولية املرافق الصحية العمومية حسب علمنا حلد اآلن 

القضاء اإلداري اجلزائري ال يزال، يأخذ بنظرية اخلطأ  نو بالتايل إ، 3على أساس املخاطر

  .يف جمال مسؤولية املرافق الصحية العمومية 4قليديةالت

  

  

                                                 
1 - Angelo CASTELLITA , Responsabilité médicale droit des malades, Dalloz, 2002, p.161. 

  .كمرادف ملصطلح اخلطر الطيب يف اللغة العربية  Aléa et Risqueقد جند يف االصطالح الفرنسي مصطلحي هذا و
Aléa thérapeutique ou médicale : est une incertitude liée à la médecine et précisément caractérisée 
par l’absence de faute, alors que le terme accident décrit un fait involontaire qui cause un dommage 
aux personnes ou aux choses même s’il résulte de la faute. 
Risque thérapeutique : le dommage que l’on ne pourrait rattacher à une faute dans l’exécution des 
actes de soins, d’un traitement, ou dans des actions de préventions indépendamment de l’état du 
patient. 
Risque médical : le risque est qualifié de médicale lorsque le champ couvert, s’étant aux autres 
interventions de la médecine ,et notamment aux actions de préventions. 
Risque sanitaire : le risque est qualifié de sanitaire lorsque son domaine recouvre l’ensemble du 
système de santé , et concerne non seulement les professionnels de santé mais également les 
décisions et interventions des autorités et des gestionnaires .Abdelhafid OSSOUKINE, 
L’ABCDaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, op.cit. , p.p.38, 360.      

  :ومن بني القوانني اليت تنص صراحة على املسؤولية بدون خطأ، مايلي -  2 
جيب على الدولة محاية املوظف مما قد يتعرض له، من ديد أو شتم، أو قذف، أو : "على مايلي30العمومية، تنص املادة يف جمال الوظيفة 

و حتل الدولة يف . اعتداء،  من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته، أو مبناسبتها، وجيب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي يلحق به
كما متلك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام . وظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك األفعالهذه الظروف حمل امل

  . ، القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، سابق اإلشارة إليه."القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدين أمام اجلهات القضائية املختصة
من القانون املدين صراحة على أن الدولة تتحمل مسؤولية التعويض عن األضرار اليت تصيب التالميذ  135ص املادة وبالنسبة للمعلمني حيث تن
  .206.مأخوذ عن حممد الصغري بعلي ، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق ، ص -من جراء أعمال معلميهم 

3- Abdelhamid ZEROUAL , op.cit.,p.7. 
  .220.، ص2003 ، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،)ترمجة فائز أجنق و بيوض خالد(يو، املنازعات اإلدارية، أمحد حم -   4
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  .عتراف التشريعي بنظرية الخطر كأساس للمسؤولية الطبيةإلا :ثانيا

يف إطار التعرف على كيفية دخول نظرية املسؤولية الطبية إىل جمال القانون الطيب، فإن 

ن هذه احلاالت تتمثل إ. 1املشرع الفرنسي هو أول من أقر بأحكامها ولكن يف جماالت حمددة

املسؤولية  )ج(، وعمليات نقل الدم)ب(، التجارب البيولوجية)أ(التلقيحات اإلجبارية : أساسا يف

ويرجع السبب يف هذا التحديد التشريعي ) . د(دون خطأ يف حالة التخلص من النفايات الطبية 

فأصبح تدخل املشرع بالتايل  .إىل املشاكل الكبرية، واألضرار الكثرية اليت ترتبت عن هذه احلاالت

وأن اهلدف من ذلك واضح، حبيث يتمثل يف متكني املرضى املضرورين من . ميثل أكثر من ضرورة

  .حقهم يف التعويضات

  :جباريـةالتلقيحـات اإل -أ

 2تشريعات الصحة ألغلبية الدول، على إجبارية جمموعة من التلقيحات لقد أقرت خمتلف

السل، شلل األطفال، اجلذري، الدفتاريا، : اليت من بينها ضد بعض األمراض املعدية و

، غري أن هذه األعمال، مثلها مثل باقي األعمال العالجية األخرى، قد تتسب يف ..تيطانوس

و يف هذا اإلطار  .3أضرار للمرضى مما يستوجب معه قيام مسؤولية اجلهة اليت تتكفل بإجرائها

   ).2(، مت التشريع و القضاء الفرنسي)1(ضاء اجلزائري سنتعرف على موقف كل من التشريع و الق

  :موقف التشريع و القضاء الجزائري من موضوع التلقيحات اإلجبارية -1

  يبني ما إذا  4جيب اإلشارة إىل عدم وجود اجتهاد قضائي يف اجلزائر هلذا النوع من املسؤولية

. لناجتة عن التلقيحات اإلجباريةأم ال يف حالة األضرار ا كانت نظرية املخاطر معتمدة لديه

ذلك أن قانون محاية الصحة و ترقيتها   5باإلضافة إىل ذلك، هناك فراغ تشريعي يف هذا اال

  .منه على جمانية عملية التلقيح اإلجباري 55اجلزائري، قد اكتفى مبوجب املادة 

                                                 
1 - Marcel SOUSSE , op.cit., p.429. 

  .217.مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر  و تطبيقاا يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -   2
3 - Charles DEBBASH, Institutions et droit administratif, P.U.F., 1978, p.291. 

  .218.مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -  4 
5 -  Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical , op.cit.,p.282. 
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ين قصد الوقاية من خيضع السكان للتطعيم اإلجباري اا:" ولقد نصت هذه املادة على أنه 

حتدد عن طريق التنظيم قائمة األمراض العفنة املعدية اليت تستوجب . األمراض العفنة املعدية

 ".التطعيم اإلجباري

 ،لتزام قانوين مفروض  لصاحل اتمعإن التلقيح االجباري هو عبارة عن أعترب املشرع إكما 

نه مفروض من قبل الدولة أل ،م القيام بهو عدأقيام به ذ ال ميلك الشخص بصدده احلرية يف الإ

ن أومعىن ذلك  ،يف اتمع وترقيتهاال وهي وقاية الصحة أ ،جل حتقيق املصلحة العامةأوذلك من 

ىل إجباري يعرض الشخص الذي مل يقم به وبالتايل القيام بالتلقيح اإل ،رعدارة املشعدم االمتثال إل

  . 1توقيع العقوبات املنصوص عليها قانونا

ضرار اليت قد يتعرض ثار اليت قد ترتتب على األىل األإغفل االشارة ألكن املشرع اجلزائري قد 

حيط بضمانات أا ن التلقيح مهمأوذلك  ،لعملية التلقيح االجباري هلا الشخص الذي خضع

تبعات جسيمة قد و  ضرارأفان ذلك ال مينع من وقوع  ،شخصجل سالمة الأوقيود مشددة من 

الشيء الذي يطرح اشكالية مدى مسؤولية   ،لذي خضع لعملية التلقيح االجباريتصيب الطفل ا

املرفق الطيب الذي قام بعملية التلقيح خاصة وان موقف القاضي االداري اجلزائري من هذه املسالة 

ومع ذلك ميكن القول بان  ،وهذا خالف موقفه خبصوص املسؤولية الطبية بوجه عام،غري معروفة

  .صبا لالجتهاد القضائي اجلزائري اال يبقى خ

شكل ن عملية التلقيح تضرار التلقيح هلا طابع خاص ألأيض ن منازعات تعو أفاملفروض  

امي لز ون يف وضعية خاصة بفعل الطابع اإلخرى فان الضحية تكأومن جهة  ،نشاطا طبيا من جهة

مسبقا فهي ملزمة قانونا ن الضحية تكون قد قبلت خماطر التلقيح أحيث ال ميكن القول  ،للتلقيح

  2.بالقيام به

  
                                                 

د ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات التلقيح اإلجباري ، أشغال اليوم الدراسي حول محاية الطفل، الذي نظمته كلية احلقوق بدران مرا - 1
  .2002مارس  18بتلمسان ، يوم  دجبامعة أبو بكر بلقاي

  .218ص ،، املرجع السابق املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري ،مسعود شيهوب. - 2
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  :الوضع في القانون و القضاء الفرنسي -2

، ففي بداية األمر، أي يف ظل غياب النصوص 1أما عن موقف القضاء اإلداري الفرنسي

القانونية اليت تتحدث عن هذه املسؤولية ، كان يرفض تعويض املرضى املضرورين من عملية التلقيح 

. غياب أي خطأ يثبت مسؤولية اجلهة اليت تولت القيام ذا العمل العالجي اإلجباري، يف حالة

ولكن بعد . وبالتايل فإن مسؤولية املرافق الصحية العمومية، ال تقوم إال يف حالة وجود خطأ مرفقي

، إذ أقر ذه املسؤولية على أساس اخلطأ 2ذلك بدأ موقف القضاء الفرنسي يعرف بعض الليونة

وسبعة أطفال  Dejousد اعترب القضاء اإلداري أن العدوى اليت أصابت الطفل ولق. املفرتض

آخرين، من جراء عملية التلقيح اإلجباري، اليت خضعوا هلا، تشكل سوء يف سري املرفق الصحي 

  .3العمومي، من شأنه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية هذا املرفق

"  ꞉فيه انه حيث جاء 1938ماي  18كما حددها كذلك يف حكمه الصادر بتاريخ 

فان املسؤولية تقوم مبجرد اثبات العالقة  ،بسبب املخاطر اليت ميثلها العالج الطيب يف املستشفيات

  ".السببية بني عمل املرفق والضرر

، كان يرفض رفضا قاطعا تطبيق أحكام 1964وهكذا فإن جملس الدولة الفرنسي، قبل سنة

للضغط عليه  م اجلهود اليت كان يبذهلا مفوضو احلكومةاملسؤولية على أساس املخاطر، و هذا رغ

أعلنت من خالهلا يف  اإلدارية االبتدائية من اجتهاداتو رغم ما أقامته احملاكم . يف هذا اال

. الكثري من احلاالت، األخذ باملسؤولية من دون خطأ حالة التلقيحات اإلجبارية من جهة أخرى

، بني القاضي اإلداري، بأن العمل الطيب يأخذ 4ية ببوردوففي قرار صادر عن احملكمة اإلدار 

مفهوما خمتلفا، وذلك بسبب الطابع اإللزامي لعمليات التلقيح اإلجباري، اليت تفرض على األفراد 

فإذا أحلقت م ضررا خاصا و غري عاد،  فإن مسؤولية الدولة  تقوم دون . يف إطار املصلحة العامة

                                                 
1 - C.E. , 20 Mai 1949 , Daret , cité par TABUTEAU, Risque thérapeutique et responsabilité 
hospitalière , santé : méthode et pratique , Berger Levrault , Paris , 1995,p.44.  
2  - C.E. , 13 Juillet 1962 , Lastrajoli , R.D.P. , 1962, p.979. 
3 - Cité par  Jean MONTADOR , La responsabilité des services publics hospitaliers , Berger 
Levault .Paris, 1973 , p.119. 
4 -  T.A de Baurdeau. , 29 Décembre 1956 , Meunier , Dalloz, p.462. 
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ا االلتزام عن نص قانوين مل ينص على تعويض معني، ومل مينعه يف و أنه عندما ينتج هذ. خطأ

نفس الوقت، فإن ضحايا الضرر غري العادي و اخلاص يكونون عرضة لإلخالل مببدأ املساواة أمام 

فما يالحظ عن هذا القضاء، أنه رغم إقراره . األعباء العامة، ويستطيعون بالتايل طلب التعويض

أنه أقامها على أساس انعدام املساواة أمام األعباء العامة، و ليس على  للمسؤولية بدون خطأ، إال

 .14/6/19631أساس املخاطر اخلاصة، وذلك على خالف حكم حمكمة ليون اإلدارية يف 

هذا و جتدر اإلشارة إىل أن القسم االجتماعي لس الدولة الفرنسي خالل تلك الفرتة،  

وهذا ما جاء يف حيثيات قراره الصادر بتاريخ . 2خطأيقر باملسؤولية بدون  -رغم ذلك -كان

إنه قد حيدث يف بعض احلاالت، أن تسبب التلقيحات حوادث خطرية، :".. 30/9/1958

وأنه يف مثل هذه احلاالت فإن . دون أن تكون هناك إمكانية إثبات خطأ املرفق أو خطأ الضحية

الصحة العامة، خاصة من أجل منع نظافة و إلزاميا ألسباب تتعلق بالالقانون الذي جيعل التلقيح 

وهو ما . انتشار العدوى، يكون قد انشأ خماطر خاصة تتحملها الضحية من أجل الصاحل العام

ولكن مادام أن قسم ..". يربر إلزام السلطة العامة بإصالح العواقب الضارة هلذه احلوادث

تمر القضاء اإلداري يف اشرتاط اخلطأ، فقد اس 3املنازعات لس الدولة، ال يتبع القسم االجتماعي

  .1964إلقامة مسؤولية الدولة عن التلقيح اإلجباري إىل غاية صدور قانون 

ة السلطة العامة عن املخاطر  سيس مسؤوليأاب اليت جعلت جملس الدولة يرفض تسبن األإ

لتزام إعن أي ىل كل ضرر ناتج إللحفاظ على املالية العامة واخلوف من توسع هذه املسؤولية  هو

شخاص  وبالتايل انعكاسه على سالمة األخريا اخلوف من تزايد امهال االعوان الطبينيأقانوين و 

  .عوان مهال األإتزايد  ىلإأدى من توسع هذه املسؤولية  اخلوفف_ طالق إلكن هذا ليس على _

                                                 
1 - T.A de Lyon. , 14 Juin 1963 , Giraud , Rec., p.253. 
2 - Cité par Marcel SOUSSE , op.cit., p.431. 

  .221.مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري  ، املرجع السابق ، ص  -  3 
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قانون مبوجب ال 1وهكذا، فإن املشرع الفرنسي حسم موقفه يف جمال التلقيحات اإلجبارية

من قانون الصحة الفرنسي، حيث نص مبوجب  10املعدل للمادة  1/7/1964الصادر بتاريخ 

املادة الثالثة منه على املسؤولية غري اخلطئية للدولة عن األضرار اليت ميكن أن حتدث نتيجة 

  . التلقيحات اإلجبارية، و اليت يتم إجراؤها بالضبط يف املراكز املعتمدة

مبوجبها تعديل القانون املتعلق  مت ملانية حمضة اليتأصل مشروع مبادرة هذا النص هو يف األ

ولكن اللجنة الربملانية املختصة وسعت النص ليشمل  ،جباري ضد الشللباملسؤولية عن التلقيح اإل

   .جباريةكافة التلقيحات اإل

خماطر على يتصور القانون وجود ذ إ ،ساس املسؤولية املتبناة يف هذا النص هو املخاطرأن إ

العبء حىت يف غياب ن على اموعة الوطنية حتمل هذا إوعليه ف ،شخاص اخلاضعني للتلقيحاأل

ىل إن التلقيح املفروض يهدف إخرى فأوبعبارة  ،و اهليئة املسؤولةأالطبيب الذي قام بالتلقيح  أخط

مر الذي األ ،بهشخاص امللزمني حلاق خماطر لألإىل إمحاية جمموع السكان يف الوقت الذي يؤدي 

  2.يستوجب تعويض الضحية من خزينة احلماية الوطنية

املنصوص جراءات ن يكون التلقيح قد مت وفق القواعد و اإلأ يشرتط ،لتعويض الضحيةو 

  .ن يكون قد  مت يف احدى املراكز املختصة بذلك و التابعة للدولة أو  ،عليها يف قانون الصحة

شرطا لقيام املسؤولية عن  أهذا النص عندما اعترب اخلطداري حرفية عتمد القضاء اإلإلقد و 

 .م خارج املراكز العمومية املعتمدجبارية اليت تتو التلقيحات اإلأة ختياريضرار التلقيحات اإلاأل

مل تعرتف حمكمة باريس االدارية يف قضية  1972فيفري  02بتاريخ ففي حكمها  الصادر 

غري اخلطئية للدولة بسبب وفاة الضحية من  باملسؤولية « Sophie RUELLE »الصغرية 

جويلية  01جراء التلقيح ضد اجلدري قام به طبيب الزبائن مؤسسة حبكمها على ان قانون 

                                                 
بدران مراد ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات التلقيح اإلجباري ، أشغال اليوم الدراسي حول محاية الطفل، الذي نظمته كلية  -   1
  .2002مارس  18بتلمسان ، يوم  دقوق جبامعة أبو بكر بلقاياحل
  .219ص  ،املرجع السابق،  املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري ،مسعود شيهوب - 2
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مارس  19يشرتط لتعويض الضرر ان يكون التلقيح قد مت يف مركز معتمد كما حدده قرار  1964

1965 .  

، قام 1964املعدل لقانون  ، و26/5/1975املؤرخ يف  401-75وبصدور القانون رقم 

واضاف فقرة ثانية تنص على الزام قيام "  املراكز املعتمدة" املشرع الفرنسي بالتخلي عن عبارة 

  .الطبيب او القابلة اليت قامت بالتلقيح االجباري بتصريح حيدد حمتواه وكيفياته مبرسوم 

بدون خطأ، حىت تشمل   ويف ذلك إشارة واضحة إىل نية التوجه حنو توسيع فكرة املسؤولية

أي بغض النظر عن املكان الذي . كذلك التلقيحات اليت جترى خارج املراكز العمومية املعتمدة

  .أجري فيه التلقيح

ن مقرر اللجنة التشريعية أ 1975عمال التحضريية لقانون ىل األإيتضح من خالل الرجوع و 

عن  أقد قدما املسؤولية دون خط كان  « VEIL »اليت اقرتحت القانون وكذلك وزيرالصحة السيد

  .ىل فكرة املخاطر املستحدثة إشارة حىت لتزام بالتطعيم دون اإلالتلقيح كمقابل  لإل

كثر وضوحا عندما أ -وحىت قبل عرض القانون- ة كانوا ن مفوضي احلكومإوعلى العكس ف

فقد  ،قيح االجباريضرار التلأتبين املسؤولية غري اخلطئية عن  ىلإطالبوا جملس الدولة باستمرار 

فراد به تكون قد عرضتهم لزام األإفالدولة بفرضها التلقيح و  .وا دائما على وجود خماطر تلقيححلأ

نشا خماطر أمة من خالل فرض التلقيح يكون قد ن القانون وهو حيمي الصحة العاإ ،للمخاطر

خاصة  ألقح خطاذا مل يرتكب الطبيب املإخاصة  يستوجب التعويض مهما كانت الظروف حىت  

دى حتمل الشخص م -مسبقا -من املستحيل قي الظروف احلالية حتديده نه من الناحية العلمية أو 

نه يف أل ،سباا أتتحمل الدولة العواقب مهما كانت ن أنه الزامي فمن الطبيعي أوطاملا  ،التلقيح 

   .بالتلقيحالطبيب القائم  أبات خطثإمجيع االحتماالت سيكون من الصعب على الضحية 

و لقد كان آخر تعديل أدخله املشرع الفرنسي على هذا القانون قد مت بعد عشر سنوات من 

، وذلك مبوجب القانون املتضمن الرتتيبات املختلفة للنظام االجتماعي 1975صدور قانون 

  . 3/1/1985الصادر بتاريخ 
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تقوم على  تلقيحات اإلجباريةمسؤولية املرافق الصحية العمومية يف جمال الفالقول بأن  ،وعليه

التلقيح ضد (، وهي أنه بالنسبة للتلقيحات االختيارية 1أساس املخاطر، يرتتب عليه نتيجة هامة

، )التلقيح ضد الكولريا، احلمى الصفراء(، و التلقيحات اليت تنص عليها االتفاقيات الدولية )الزكام

  . فإا تبقى خاضعة لنظام املسؤولية اخلطئية التقليدي

  :الشروط المتعلقة بقبول دعوى التلقيح االجباري -3

كما   ،خرىكثر من غريه من ااالت األأصحي حمفوف باملخاطر االجتماعية  ن النشاط الإ     

الطبيب  أكتشاف واثبات خطإالعام جتد نفسها يف وضعية ال متكنها من ن الضحية يف الغالب أ

ن محاية الضحية من املخاطر أتفرض علينا القول ب عتباراتن هذه اإلإ. املستشفى  أوحىت خط

وكسر اجلمود الذي  أب توسيع جمال املسؤولية دون اخلطالعالج ومناهج التطبيب احلديثة تتطل

  2.يعرفه هذا النوع من املسؤولية يف هذا اال 

ملسؤولية ملقرر يف نظام اىل الشروط العامة اإضافة ن يكون الضرر باإلأنه جيب إيف هذا الصدد ف 

واملتمثلة يف صفة اخلصوصية واجلسامة غري العادية منسوبا مباشرة لعملية التلقيح  أبدون خط

ىل إنساب الضرر إ، وهي أساسا وط احملددة يف النصوص القانونيةجباري قد مت وفقا للشر اإل

  ).2(، و أن يكون التلقيح اإلجباري قد مت وفقا للنصوص القانونية )1(التلقيح مباشرة 

  ꞉الضرر المنسوب مباشرة للتلقيح االجباري-1-

جل فائدة عامة أوذلك من  ،فرادالذي يفرض من قبل الدولة على األ ن التلقيح االجباري هوإ   

وهذا التلقيح ينطوي  ،كثر مما تعود على الشخص الذي خضع لعملية التلقيحأتعود على اتمع 

جل الوقاية  من حاالت العدوى والوباء أوذلك من االجبار على املواطنني  وأزام على طابع االل

جل ذلك فانه يشرتط لتحريك مسؤولية التلقيح االجباري ضرورة قيام الرابطة وأل ، اتمعيف

السببية يقع من املفروض على عاتق املضرور وله يف هذا الصدد ان يلجا اىل كافة الوسائل اليت 

                                                 
1  - Johane SAISON , Le risque médical, op.cit.,p.60. 

  .228ص  ،املرجع السابق  قانون اإلداري، املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف ال ،مسعود شيهوب - 2
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ة الطبية الثبات ان الضرر الذي اصابه منسوب مباشرة يراها مناسبة كاالستعانة بتقارير اهل اخلرب 

 .لعملية التلقيح االجباري 

يعد يف  ،ثبات العالقة السببية يف جمال التلقيح االجباريإىل إومع ذلك جتدر االشارة هنا 

وعدم  ،بعض احلاالت من األمور الصعبة نظرا لتعقد جسم االنسان وتغري حاالته وخصائصه

مثل تركيبة جسم ،ىل عوامل خفيةإفقد ترفع أسباب الضرر  ،فات الظاهرةوضوح أسباب املضاع

ستعداده مما يصعب تبياا بوضوح لذلك فمن املفروض أن يقيم القاضي االداري إاالنسان و 

ذا أرادت إوعلى الدولة  ،اجلزائري كما فعل  القاضي االداري الفرنسي قرينة السببية لصاحل املضرور

ىل تربيرات كافية  إفاذا أشار املضرور  ،قوم باثبات عكس تلك القرائننفي  مسؤوليتها أن ت

  .وواضحة دون أن يقيم الدليل على قيام الرابطة السببية فان القاضي سيقبل دعواه 

  ꞉ن يكون التلقيح االجباري قد تم وفقا للشروط المحددة قانوناأ -2-

خري وفقا ن يتم هذا األأ ،جباريإلالتلقيح ا يشرتط لقيام مسؤولية الدولة عن األضرار الناجتة عن   

رط ال يثري كان هذا الش ذاإ و ،انونية الصادرة يف هذا الصدد للشروط اليت حددا النصوص الق

شكال ن اإلإف ،جبارية يف اجلزائر إلن النصوص قد حددت التلقيحات ااشكاالت كبرية نظرا أل

ضرار اليت قد ترتتب عن جلهة املسؤولة عن األل يف معرفة االذي يطرح نفسه يف هذا الصدد يتمث

التلقيحات االجبارية يف حالة ما اذا متت تلك التلقيحات خارج املرفق الصحي كالعيادات 

   .اخلاصة

ن املشرع يف القانون الصادر يف سنة أطاملا  ،رت جدال كبريا يف فرنسا ثاألة قد أن هذه املسإ

جبارية واشرتط ضرار النامجة عن التلقيحات اإلعن األ أاملتعلق مبسؤولية الدولة دون خط و 1964

واملشكلة متثلت يف  ،جراء هذه التلقيحات يف مراكز معتمدة من قبل الدولةإملساءلة الدولة ضرورة  

مركز "ن عبارة أم الفقهاء الفرنسيني قد اعتربوا ذا كان معظإو  ،"املركز املعتمد"حتديد مفهوم 

ن إف ،و عيادة خاصةأواء مت التطعيم يف مرفق طيب عام الدولة س تسمح باقامة مسؤولية" معتمد
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ذا مت التلقيح يف مرفق طيب عام على إال إقامة مسؤولية الدولة إداري الفرنسي مل يسمح بالقضاء اإل

  .نه مركز معتمد أساس أ

ن وىل من املادة العاشرة ممت تعديل الفقرة األ،يف فرنسا  1985ولكن بعد صدور قانون 

ضرار حي مسؤولة عن مجيع األصبحت الدولة وليس املرفق الصأو  ،ن الصحة العامة الفرنسيقانو 

و يف العيادات اخلاصة أيف املراكز املعتمدة من الدولة  سواء متت ،جباريةالناجتة عن التلقيحات اإل

يا كان املكان الذي ميارس فيه أجباري ن أي حادث ينجم عن التلقيح اإلإوبذلك ف ،طباءلأل

يف جانب اجلهة اليت  أأي خطحمل الدولة  مسؤولية التعويض عنه على الرغم من عدم قيام تت

  .قامت بالتلقيح 

 1تضمن أنواع التلقيح االجباريامل 88-69من املرسوم  4ما يف اجلزائر وبالنظر اىل املادة أ

سواء كان ذلك و  ،جباري يف املكان الذي يراهجراء التلقيح اإلمر إلن اخليار قد ترك للمعين باألإف

جراء التلقيح إو يف أي مكان اخر ويثبت ذلك بواسطة تقدمي شهادة طبية تثبت أ ،يف املرافق الطبية

ضرار الناجتة عن ن الدولة تكون مسؤولة عن األأومعىن ذلك من املفروض  ،الصحيح  على الوجه

  2.جباري التطعيم اإل

 نهإف،جل حتقيق املصلحة العامة أد من فراجلهة اليت قامت  بالتلقيح على األيا كانت اوأ

و يف أواء اجري التلقيح يف مرافق طبية وس،ن تتحمل هي التبعات الضارة الناجتة عنه أجيب 

ن أال ميكن ،جباري يف عيادات خاصة جراء التلقيح اإلإن إضافة اىل ذلك فوباإل ،عيادات خاصة 

ن الفرد يف مجيع احلاالت ملزم أل،فراد يح املفروض من قبل الدولة على األلتزام بالتلقيسقط اإل

  .مر الصادر عن الدولةجراء التلقيح امتثاال لألباخلضوع إل

سواء مت يف  ،و التبعات اجلسمية املتولدة عن عمل التلقيح حمتملة الوقوعأن اخلطر أكما 

  3.مرفق طيب او يف أي عيادة خاصة 
                                                 

  .1969لسنة 53 العدد ج.ج.ر.، ج07/07/1969املتضمن أنواع التلقيحات االجباري، املؤرخ يف  88- 69املرسوم  - 1
  .229ص ،، املرجع السابق املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري ،مسعود شيهوب - 2
  .229ص ،املرجع نفسه   - 3
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جراء بة  على من ال خيضع إلذا كانت النصوص اجلزائرية قد نصت على توقيع العقو إو 

جدر ان يقرر املشرع احلماية هلؤالء االفراد يف حالة اصابتهم نه كان من األإف ،جباريالتلقيح اإل

مرفقي  أدولة حىت يف حالة عدم وجود أي خطل الأحيث تس ،جراء التلقيح االجباري  ضرار منأب

ن الضرر  ليت انتجت اللقاح نظرا ألملؤسسة او من اأ ،جراء التلقيحإمن جانب اجلهة اليت قامت ب

فراد التزاما نه عندما تفرض الدولة على األأذلك  ،ار فرضته النصوص القانونيةجبإكان ناجتا عن 

فيجب تعويضهم مقابل هذا العبء  ،عباء خاصة باسم الصاحل العامأيقتضي حتمل  ،قانونيا قانونيا

  . عباء العامةمام األأاطن املساواة املو  أال اختل مبدإاخلاص املفروض عليهم و 

  ).(Les recherches biomédicalesالبحـوث الحياتوطبيـة  -ب

إن هذا اال، يقتضي بأن جيعل من جسم اإلنسان، سواء كان مريضا أو سليما، أداة 

للتجارب الطبية، وذلك من خالل تعريضه إىل خمتلف أساليب التطبيب احلديثة واليت مل يسبق 

  . نا تظهر اخلطورة اليت تنطوي عليها هذه األحباثوه. إعماهلا أبدا

ظهرت حماوالت االهتمام باإلشكاالت اليت تطرحها  1980فإنه ابتداء من سنة  ،لذلك

وضعية األشخاص اخلاضعني هلذه التجارب، وما يرتتب عليها من آثار، سواء من الناحية 

لفرنسي إىل التدخل مبوجب القانون رقم هذا ما دفع املشرع ا. 1القانونية، أو من الناحية األخالقية

واملتعلق  20/12/1988، واملؤرخ يف Huriet- Séruclatاملسمى بقانون  88-1938

وطبقا هلذا القانون، فإن هؤالء . حبماية األشخاص الذين خيضعون لألحباث احلياتوطبية

ساس التفرقة بني ، واملعيار يف ذلك، قائم على أ2األشخاص، خيضعون لنظامني تعويضيني خمتلفني

  .ما إذا كانت هذه األحباث موجهة ألغراض عالجية أم العكس

ففي حالة ما إذا كانت هذه األحباث اليت جيريها األطباء على أي شخص ومن دون أن 

يكون هلا غرض عالجي، فإننا نكون بصدد املسؤولية على أساس املخاطر اليت يتحملها املرفق 

                                                 
1 - Marcel SOUSSE , op.cit., p.431 ; Voir aussi Alain SERIAUX, Le droit de la biologie humaine, 
Ellips, 2000, p.24. 
2 - Jean PENNEAU , Le risque médical, op.cit.,p.68. 
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ع هذا األخري أن حيتج يف مواجهة املضرور بفعل الغري، وال دون أن يستطي. 1الصحي العمومي

  .باالنسحاب اإلرادي للشخص، بعد أن قبل اخلضوع لتلك التجارب

أما يف حالة ما إذا كانت هذه األحباث موجهة لغرض طيب و عالجي، فإن نظام املسؤولية 

، أن 3عض الفقهو املربر يف ذلك حسب ما الحظه ب. 2هنا، يقوم على أساس اخلطأ املفرتض

  . املريض يف هذه احلالة، يستفيد يف صحته اخلاصة من هذه التجارب الطبية

ولكن يف نفس الوقت يعترب الفقه السابق ذكره أن وجود نظامني تعويضيني ذا الشكل يعد 

مسألة غري منطقية، وذلك بسبب أنه يف كلتا احلالتني السابق ذكرمها، تشكل البحوث احلياتوطبية 

وهي خماطر جد . أي سواء كان مريضا أم ال. خلطر بالنسبة للشخص موضوع التجربةنفس ا

خاصة، على اعتبار أا تفوق قدر اخلطر املقبول به، فيما لو تعلق األمر باألصول الطبيـة 

  .التقليديـة

  . التبـرع بالـدم-ج

اال وهي نقل يقع على عاتق الطبيب و طبيب التحليل وبنك الدم الزام حمدد بتحقيق نتيجة 

أي التزام  ،واال يكون ذلك الدم مصدر عدوى له  ،والذي يتفق مع فصيلته ،الدم النقي للمريض

وال يستطيع  ،يف هذا الصدد يرتتب على االخالل به اثارة مسؤولية امللتزم بذلك ،عام بالسالمة

وال يكتفي  ،ه التخلص من تلك املسؤولية اال باثباته قيام السبب االجنيب الذي ال دخل له في

او  ،والخيتلط هذا االلتزام بالسالمة مع االلتزام العام بالوسيلة  ،اثباته القيام ببذل العناية الواجبة 

  4.اذ يكفيه العناية الالزمة ،بذل العناية دف شفاء املريض 

                                                 
1 - article L.109-7 du code de la santé publique français : « Pour les recherches biomédicales sans 
finalité thérapeutique directe, le promoteur assume, même sans faute, l’indemnisation intégrale des 
conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête... »   
2 - article L.209-7 du code de la santé publique français : «Pour les recherches biomédicales à  
finalité thérapeutique directe, le promoteur assume l’indemnisation  des conséquences 
dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête, sauf preuve à sa charge, que le 
dommage n’est pas imputable à sa faute ... »    
3 - Marcel SOUSSE, op.cit., p.432. 

  .231ص ،املرجع السابق  ،حممد حسني منصور - 4
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املتربع بالدم معاونا  20/05/1994وقد اعتربت حمكمة دجيون يف حكمها الصادر بتاريخ 

يثبت أي  ملرفق الصحة االمر الذي يستوجب محايته من النتائج الضارة للعملية حىت اذا ملخرييا 

  1.خطا يف مواجهة املؤسسة الصحية

ن أن املنتوجات الدموية جيب أاعرتف ب،جتهاد القضائي يف فرنسا يف الوضعية االخرية لال

وتعترب ). يداخبصوص فريوس الس(بسبب خطر العدوى  أتكون مصدرا للمسؤولية بدون خط

عن النتائج الضارة  أحىت يف غياب خط قائمةحتتكر مجع الدم مسؤولية مراكز نقل الدم واليت 

ليها من طرف القانون بقدر ما إبالنسبة للمهمة املسندة و ". للنوعية السيئة للمنتوجات اليت توردها

  .2ىل املخاطر اليت يشكلها توريد املنتوجات الدموية إهي راجعة 

، و املتعلق بالسالمة الصحية يف جمال عمليات 1993/ 4/1القانون املؤرخ يف مبجيء و 

، قام املشرع الفرنسي بتوحيد نظام املسؤولية، سواء تعلق األمر بالتربع بالدم 3نقل الدم و األدوية

فلقد أصبحت مراكز نقل الدم، تتحمل . الكالسيكي، أو التربع بعد تغيري املكونات النوعية للدم

  .ض عن األخطار اليت يتعرض هلا املتربعون بالدمالتعوي

  :في حالة التخلص من النفايات الطبية أالمسؤولية دون خط  -د

نه يقتضي بالضرورة إخبصوص احلديث عن املسؤولية عن نفايات مرفق املستشفى العمومي ف

و أطباء أم امل مباشرة مع هذه النفايات وهن يقع عليه  ضرر هو املتعأول من  ميكن أن أظهار إ

سواء  ،ذه املواد اخلطرةويليهم مباشرة عمال النظافة الذين يتعاملون مع ه  ،عوانأو أ ،مساعدون

و التصرف فيها أو اعادة استعماهلا أ ،بصرفها يف جماري الصرف الصحي  وأ ،و حبرقها أ،بنقلها 

ن جراء عملية  الغري وهم من يتضررون ممث.و عدوى أو تسمم أن يصيبهم من جروح أوما ميكن 

                                                 
  .227ص ،املرجع السابق املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري،  ،مسعود شيهوب - 1
القبة ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع  ،لى أساس املخاطراملسؤولية ع ،دروس يف املسؤولية اإلدارية الكتاب الثاين،حلسن بن شيخ ايث ملويا  - 2

  .31ص ،1428 -2007،الطبعة األوىل  ،القدمية اجلزائر
3 - Jean-Pierre BAUD, La nature juridique du sang, La gazette de la transfusion, 
Overscan,Clemont- ferrand , 1994. 
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و احملرقة اليت يتخلص فيها من هذه أاورين للمدخنة شخاص االتخلص من هذه النفايات كاأل

  .1ومستعملي الصرف الصحي ،املواد الضارة 

و أىل معىن النفاية إشارة يقتضي اإل ،واحلديث عن املسؤولية  املتعلقة بنفايات هذا املرفق

تعترب النفاية مبفهوم هذا  ، 2من قانون البيئة اجلزائري 89املادة ويف هذا الصدد تنص . ماهيتها 

عم كل أو بصفة أو منتوج أستعمال وكل مادة إو او حتويل أنتاج إالقانون كل ما ختلفه عملية 

  .و يتخلى عنه صاحبه أشيء منقول يهمل 

ات ة به من خملفنشطة امللحقو بعض األأهي كل ما ينتج عن النشاط الطيب  والنفاية الطبية

  .3ضرار بصحة الكائن احليو األأىل تلوث البيئة إن تؤدي أواليت من املمكن 

 ،م مثل البولنواعا كثرية من النفايات الطبية كنفايات املرضى واسرهأويشمل هذا التعريف 

و أبعض العبوات الدوائية املستعملة وكذلك  ،القطن  ،طعمة بقايا األ ،طباق األ ،البزاق ،الرباز

  .ستعمال عد اإلاملتبقية ب

امللوثة   استعمال الواحدبر ذات اإلإىل نفايات غرف التمريض وغرف العمليات من إضافة إ

  .جهزة نقل الدم واحملاليل وغريها أبدم املريض والشفرات و 

وغريها من النفايات الكيماوية نفايات غاز التخذير  ،ىل االجزاء االدمية املتقطعة إضافة إ

و املخربية أصية نشطة التشخيو غازية وهي مستخلصة من االأو سائلة أة خرى سواء كانت صلباأل

و هلا صفة التاكل للمواد أ ،ن تكون سامةأما إجراءات التطهري وهي إو املستخدمة يف التنظيف و أ

  . خرىاأل

غطية أيت يتم ا غسل وتنظيف املالبس و ىل نفايات املغسلة امللحقة باملستشفى والإضافة إ

  .ستخدامه إعادة ما هو قابل إلالفراش وكل 

                                                 
  .233ص ،املرجع السابق ،حممد حسني منصور - 1
  .2003لسنة  43ج  العدد .ج.ر.، املتضمن محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ج19/07/2003املؤرخ يف  10-03قانون رقم  - 2
  .28ص، ،1999دار النهضة العربية القاهرة  ،دراسة مقارنة  بالقانون الفرنسي،املسؤولية القانونية عن النفايات الطبية  ،رضا  عبد احلليم - 3
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قد حتتويه من  غلبه حول تصريف املياه الناجتة عن غسيل ومااوما قد يثور هنا يدور 

دوات املغسولة  وما قد يستعمل من مواد كيماوية مراض معدية متسربة من األمكروبات وجراثيم أل

corrosives)  (و مذيبات عضوية أsolvents) ( .1  

د قرارات قضائية خاصة مبخاطر العدوى العدوى ملستخدمي القطاع ويف اجلزائر ال توج

سس اعرتاف بوجود مثة خماطر مهنية و حيان لالن املشرع تدخل يف بعض االأال إ ،الصحي 

وهذا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ،تعويضا شهريا مينح لفائدة مستخدمي الصحة العمومية 

عويضا على خطر العدوى لفائدة املستخدمني  يؤسس ت 2003فرباير  04املؤرخ يف  03-52

  ꞉نه أت املادة االوىل من املرسوم على ولقد نص 2.املمارسني يف بعض اهلياكل العمومية للصحة

يؤسس تعويض شهري على خطر العدوى لفائدة املستخدمني التابعني هلياكل الصحة العمومية "

  3".وى الذين ميارسون بصفة دائمة انشطة تعرض اىل خطر العد

ن املستخدمني غري الدائمني ال يستفيدون إاملادة ومبفهوم املخالفة  هذه نستشف من نصو 

  .من هذا التعويض 

  4꞉فهم على التوايلاملستفيدون من التعويض أما 

عوان املتعددو اخلدمات يف النظافة يستفيد من التعويض األ ꞉ مراض المعديةاألالمصابين ب .1

مستخدمو فرع  ،نعاش عوان الطبيون يف التخذير واإلاأل ،ابالتالق ،شبه الطبيني ،طهريوالت

ستخدمون امل ،املمارسون الطبيون العامون و املتخصصون يف الصحة العمومية ،املخابر 

 .دج  2000ويقدر التعويض الشهري ب  ،االستشفائيون اجلامعيون

                                                 
  .33ص ،املرجع نفسه ،رضا عبد احلليم - 1
، يؤسس تعويضا على خطر العدوى لفائدة املستخدمني املمارسني يف بعض  2003فرباير  04املؤرخ يف  52-03املرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .2008لسنة  08ج العدد .ج.ر.ج. اهلياكل العمومية للصحة
  .50ص ،دارية، املرجع السابقدروس يف املسؤولية اإل  ،حلسن بن شيخ ايث ملويا - 3
لفائدة املستخدمني املمارسني يف بعض اهلياكل العمومية للصحة، اخلاص بالتعويض على خطر العدوى  52-03حسب اجلدول امللحق للمرسوم التنفيذي  - 4

  .سابق اإلشارة اليه
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ن التعويض يستفيد م ꞉ التخذير و االنعاش ،مراض الرئة و السلأطب  ،تصفية الدم  .2

 .املستخدمون الذين سبق ذكرهم 

 ،مركز حقن الدم ،ء و البيولوجيا البيوكيميا ،ويلحق ا  كل من امليكروبيولوجيا  ꞉ سنانجراحة األ .3

علم  ،ختصاصات يف اجلراحة إلاجلراحة العامة و ا ،الطب الشرعي  ،طب النساء و التوليد 

ستعجاالت الطبية  واجلراحة حيث اإل ،لداخلي الطب ا ،طفال طب األ ،وبئة والطب الوقائي األ

 .دج شهريا 1500 يستفيدون من تعويض قدره

لعمومية حيث يستفيد من التعويض االخصائيون يف علم النفس والصحة ا ꞉ الصحة العقلية .4

 .دج شهريا 1500 ذكورين  سابقا ومقدار التعويض هوىل املستخدمني املإضافة إ

عوان شهريا األ دج 1500 يد من التعويض الشهري املقدر بيستف ꞉غسل المالبس واالفرشة  .5

 .فرشة عددو اخلدمات يف غسل املالبس واألاملت

مينح التعويض عن خطر العدوى حسب تصنيف اهلياكل  ꞉كيفية االستفادة من التعويض   

 ةساس املعايري التاليأا وظائفهم بصفة دائمة ويتم على الصحية  واملستخدمني الذين ميارسون꞉  

 .صابات اليت متت معاجلتها طبيعة عدوى اإل .1

 .صابات املعدية املعاجلة نتشار اإلإدرجة  .2

 .ن تصيب املستخدمني أصابات املعدية اليت ميكن درجة خطورة اإل .3

 .درجة تعرض املستخدمني خلطر العدوى  .4

 .مراض معدية أالت املتكررة باملرضى املصابني بتصااإل .5

 .لبيولوجية امللوثة تصاالت املتكررة باملواد ااإل .6

 .خطار املعدية امجة من بعض األغياب احلماية الن .7
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يف حني يضبط  ،وحيدد الوزير املكلف بالصحة تعداد املستخدمني حسب كل مؤسسة صحية     

مسية للمستخدمني الذين حيق هلم االستفادة من التعويض على خطر العدوى رئيس القائمة اإل

  .و العلمي أي املطابق من الس الطيب أخذ الر أبعد   ؤسسة املعنية  بصفة دوريةامل

ر املهنية اليت يتعرض هلا ن هذا التعويض ذو طابع وقائي بالنظر للمخاطىل أإشارة اإل وجتد

مراض خطرية تطبق أصابتهم بإوتتمثل يف خماطر العدوى ويف حالة  ،ثناء ادائهم لوظائفهمأهؤالء 

 .مراض املهنية مني على حوادث العمل و األأجتماعي أي التمني اإلأتشريعات الت
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ستشفائية إلأنظمة التعويض عن األضرار الطبية للمؤسسات ا :الثاني الفصل

  .العمومية

سببية طأ وضرر وعالقة خ مناملسؤولية ،فمىت توافرت أركان املسؤولية  ثارآمن  التعويضيعد     

تزام بذمة فينشأ إل ،ما أصابه من ضررل الضار ملزما بتعويض املضرور عبينهما ،أصبح مرتكب الفع

  . فكل خطأ سبب ضررا للغري يلزم من إرتكبه بالتعويض. سؤول حبكم القانونامل

نقول بقيام املسؤولية  أن القواعد العامة يف املسؤولية مل تفرق بني الطبيب أو غريه لكي ومن الثابت

  . من عدمها 

ول عن الوسيلة القضائية اليت يستطيع املضرور عن طريقها احلصول على التعويض من املسؤ و        

 القاعدة العامة اليت حتكم تقدير إن. )املبحث األول( الضرر الذي أصابه هي دعوى التعويض

رر ،فال يزيد التعويض عن التعويض عن الضرر تقضي أن يكون التعويض على قدر كاف جلرب الض

 ا إعتبارم رر املباشر الذي أحدثه اخلطأ دونمشول التعويض للض الضرر وال يقل عنه ،فضال على

  . للضرر غري املباشر

 والذي من خالله يتحصل املريض  النظم اإلجتماعية كنظام التأمني، لقد ظهرت العديد من       

ذلك بطريقة ء األخطاء اليت يرتكبها الطبيب و على التعويض عن األضرار اليت حلقت به من جرا

  . غري مباشرة عن طريق شركات التأمني 

قانونية، وعلى رأسها النظام الفرنسي، عملت جاهدة على ضمان غري أن بعض األنظمة ال       

حقوق املرضى يف استحقاق التعويضات اليت يطالبون ا جراء ما تعرضوا له من أضرار نتيجة 

األعمال الطبية إىل درجة إصدار نصوص تشريعية تنظم املسؤولية الطبية يف املرفق الصحي 

املرضى املضرورين على أساس جديد و هو التضامن العمومي، بل وخلق صناديق خاصة لتعويض 

  ).املبحث الثاين(الوطين يف التعويض 
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  .قواعد دعوى التعويض التقليدية عن األضرار الطبية: بحث األولالم

من جراء األخطاء الواقعة يف املرافق الصحية  بات املتضمنة احلصول على التعويضإن الطل

بية، أو أخطاء تتعلق بسوء تنظيم املرافق، تعترب نتيجة أساسية العمومية، سواء كان سببها أخطاء ط

إن هذه األخطاء يف احلقيقة هي عبارة عن أعمال . يف جمال املسؤولية الطبية أمام القضاء اإلداري

فإن الوسيلة  ،و عليه. أحلقت أضرارا باملرضى املقيمني يف هذه املرافق - وليست قانونية -مادية

  . هي املطالبة بالتعويض الوحيدة جلرب الضرر

على بضرر سلبا  الطيب أثر عليهالتدخل على اعتبار أن التعويض  ييعد املضرور هو مدعو       

 اا مساسذويعترب ه ،بعجز جسماين إصابتهأو حياته وسالمة جسده فيؤدي إىل إزهاق روحه ،

ملالية ،و ميكن ا ذمتهيف  إنقاصبكيانه اجلسدي وقد يصاحب املساس بالكيان اجلسدي للمريض 

  .أن ميس أيضا شعوره و عاطفته 

املطلب (ومن خالل هذا املبحث سنحاول دراسة طبيعة الضرر موضوع دعوى التعويض     

، مع حتديد سلطة )املطلب الثاين(، وشروط رفع دعوى التعويض عن األخطاء الطبية)األول

  )املطلب الثالث(القاضي يف نظر هذه الدعوى 

  

   .بيعة الضرر الطبي موضوع دعوى التعويض ط: األول مطلبال

إن القاضي اإلداري، مثله مثل القاضي العادي، ال يقوم بالتعويض عن أي ضرر ادعى به 

، وكذا مراعاة )الفرع األول(بل عليه مراعاة التفرقة بني أنواع األضرار و درجاا ،املريض املضرور

  ) .الفرع الثاين(شروط هذه األضرار

  

  

  

  



  ة العمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةتشفـائياإلسنشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

267 

 

  .صور الضـرر الطبي :  ولالفرع األ

ينها التفرقة بني الضرر املادي و من ب. 1اعتمدها الفقه للضرر الطيب هناك عدة تصنيفات 

الضرر الذي لذي يصيب الذمة املالية للشخص، و لتفرقة كذلك بني الضرر او  ،املعنويالضرر و 

اعتماده هو  والشك أن أهم تقسيم ميكن. يصيب جسده، و كذا أحاسيسه، أي الضرر املعنوي

  ) .ثانيا(، و الضرر التابع )والأ(التمييز ما بني الضرر األصلي 

  .الضـرر األصلـي: أوال 

جيب اإلشارة إىل وجوب  ويف هذا الصدد. ي، يتعلق أساسا جبسد اإلنسانإن الضرر األصل

ملادي استبعاد كل أنواع األضرار األخرى، كاألضرار املعنوية، أو األضرار اليت تتعلق بالكسب ا

هكذا نالحظ بأن الضرر األصلي، أي الضرر الذي و ... 2للشخص، و ما يلحقه من خسارة

املرتبطة ذا   3إن  احلاالت. السالمة البدنية، أو ينتقص منها يؤثر علىيصيب جسد اإلنسان، 

  : النوع من األضرار، و اليت ال يرتدد القضاء يف منح التعويض عنها تتمثل فيمايلي

    . )Atteintes a l’intégrité physique(س بالسالمة البدنيةاملسا -     

  .   )Préjudices esthétiques(تشويه اجلسم  -           

  ).  Les souffrances physiques(اآلالم اجلسدية  -           

و الضرر األصلي ذا املعىن،  خيرج عن التقسيم املألوف لألضرار إىل مادية وأدبية، ولكنه  

  .4 احلقيقة، ضرر مادي و أديب يف الوقت احلايليف

إن هذا . ال خيتلف من إنسان آلخر، فهو واحد بالنسبة إىل كافة الناس إن الضرر اجلسدي

الضرر ينبغي أن يقدر مبعيار موضوعي ثابت ال يتغري، حبيث يتساوى الناس مجيعا يف قياسه، و إن 

                                                 
1
، دار اهلالل )ةاملسؤولية الطبي(قمراوي عز الدين ، مفهوم التعويض الناتج عن حاالت املسؤولية الطبية يف اجلزائر ، موسوعة الفكر القانوين  -   

  .53.للخدمات اإلعالمية، بدون سنة ،ص
2
 - Jean Pierre DUBOIS, La responsabilité administrative, La découverte, 1996, p.36. 

3
  .2431.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ،ص .عز الدين الدناصوري  -   

4
 - Marguerite CANEDO, Perte de chance et lien de causalité en matiere de responsabilité 

hospitaliere, RFDA, n°4 aout 2010, p791. 
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صابة اجلسدية بينهم،  حبيث ترتك هو تفاوت يف اإل حصل تفاوت بينهم، فإن سبب ذلك

  .للقاضي سلطة تقدير قيمة الضرر، بالنسبة لكل حالة على حدى

  .الضـرر التابـع :ثانيا

واألصل يف . 1ضرر تابع مادي، و ضرر تابع أديب: إن الضرر التابع ينقسم إىل نوعني

جتماعي، و مصادر الضرر التابع بشقيه، أنه خيتلف من إنسان آلخر، وذلك بالنظر إىل مركزه اال

تبعا ملا ترتكه اإلصابة اجلسدية من أثر مايل   قديره مبعيار شخصيلذلك فاملنطق يقضي بت. رزقه

  :وذلك بالشكل التايل. ونفسي عليه 

  .)الضرر المادي التابع( االقتصادي  أوالضرر المالي  -أ

أو . ت العالج مثالسارة مالية حمققة، كنفقاخبتابع املادي، ينتج عن اإلصابة الضرر الإن 

 خسارة من املريض حلق ما الضرر هذا ويشمل ،. إنقاصهمن كسب مايل فائق، كفقدان األجر، و 

 إىل اجلراحي التدخل أدى لو كما جراحية، عملية إجراء أو واألدوية، العالج كمصاريف مالية

 مبالغ دفع ككذل جراحية، عملية إجراء أجل من مالية مبالغ فينفق بتعفن املريض ساق إصابة

 فرتة خالل العمل عن تعطله نتيجة كسب من فاته وما املستشفى،  يف إقامته مقابل أخرى مالية

 بسبب جزئيا أو كليا الكسب على قدرته إضعاف مبعىن .الطيب اخلطأ وإصالح للعالج خضوعه

 الضرر يلحق أن واحلروق ميكن والتشوهات كاألنداب البدنية، اإلصابات إىل هذا ويرجع العجز،

 وفاته، وقت يعوله كان املتوىف املريض أن يثبت ملن أو هلم، العائل وفاة حالة يف املريض ذوي املايل

قد   الضرر نفسو . والدهم نفقة يف حقهم من حرمام بسبب مايل بضرر املتوىف أوالد يصاب إذ

 ومستمر، دائم حنو على فعال يعوهلم كان األخري هذا بأن أثبتوا مىت املتوىف، املريض أقارب يصيب

 .حمققة كانت ذلك يف اإلستمرار فرصة وأن

                                                 
1
  .54.قمراوي عز الدين ، مفهوم التعويض الناتج عن حاالت املسؤولية الطبية يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ص -   
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 املضرور خسرها اليت والنفقات املصاريف يف األول يتمثل عنصرين، على املايل الضرر يشملو       

 يف يتمثل والثاين. املستشفى إقامته يف ومصاريف األدوية وشراء اجلراحية العملية وإجراء العالج يف

 .اجلراح خطأ نتيجة العمل عن تعطله بسبب الشهري دخله إنقطاع

 خطأ نتيجة مستدمية بعاهة شخص أصيب لو كما معا، واجلسدي املايل الضرر جيتمعو       

 وتعطله األدوية شراء ونفقات عالج من يتطلبه ملا نظرا ماليا وضررا جسديا ضررا فيشكو الطبيب،

 بكسور فأصيب التخدير، تحت وهو العمليات طاولة فوق شخص سقط لو كما العمل، عن

 يف متمثل ماليا وضررا الكسور، يف متمثال جسديا ضررا املريض فيشكو ساقيه، مستوى على

  .للعالج خضوعه فرتة خالل الشهري دخله وإنقطاع عالجه، سبيل يف ينفقها اليت املالية املبالغ

  :)الضرر المعنوي(  األدبيالضرر  -ب

ينتج عن اإلصابة من آثار نفسية، كاألمل الذي يعانيه أما الضرر التابع األديب، فهو ما 

  .املضرور، وفقدان الشعور بالسعادة

وهو يف .  على أن  الضرر التابع األديب قد ميس املضرور لوحده، و قد ميتد إىل  أقاربه

  . ، يكون مرتبطا باإلصابة اجلسدية ذاا-و خالفا للضرر املادي التابع- احلالة األوىل 

أما . 1ديب الذي يلحق املضرور ذاته، ال يتحقق إال إذا تعرض إلصابة جسديةو الضرر األ

. الضرر األديب الذي يلحق الغري، فإنه يكون مستقال عن الضرر اجلسدي الذي يلحق املضرور

  :وتتمثل صوره يف مايلي

 :والنفسية الجسمانية باآلالم المتعلق الضرر-1

 به الالحق املؤقت أو الدائم العجز بسبب جسدية مبآال جسماين بضرر إصابته إثر املريض يشعر

 .2املستشفى يف تلقاه الذي العالج سوء نتيجة أو الطبيب، خطأ بسبب

                                                 
1
 - Jaque MOREAU, op.cit , p.403. 

2
  166حروزي عز الدين، املرجع السابق، ص - 
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 على جسد الطيب التدخل عند طبية وأجهزة ألدوات الطبيب إستعمال اآلالم ذه يتسبب كما

 مع املادي لضررا خبالف معنويا ضرر للمصاب اجلسمانية اآلالم خاطئة ُحتدث بصفة املريض

تستوجب  اآلالم واليت هذه ملثل وجود ال املادي الضرر وبدون بينهما، إرتباط أن هناك العلم

 .التعويض

 وذلك  املصاب لدى ومعامله اجلسدي األمل مدى حتديد صعوبة ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل      

 إىل شخص من تلفخت ذاتية عناصره ولكون جهة، من األذى اجلسدي حيكم معيار غياب بسبب

 يف القاضي فيلجأ أخرى، جهة من اجلسم يف اإلصابة ودرجة وحمل، واجلنس السن حبسب أخر

 الطبيب فيحدد اجلسدي، األمل وصف أجل من اخلبري الطبيب برأي اإلستعانة إىل احلالة هذه

 ملدة معينة اإزالته أو األوجاع من احلد يف منومة أو خمدرة عقاقري أثر من إنطالقا األمل هذا وصف

 احلزن يف تتمثل نفسية آالم لعضو برت أو عجز أو دائم عطل أو عاهة من اجلسمانية اإلصابة ترتك

 يف الظاهر األثر هلذا تتأمل بداخلها فإا ذراعها، يف بشلل فتاة مثال أصيبت فإذا والضيق، واحلسرة

 هذه مثل بأن تفكر أن فيكفيها اإلصابة بأثر تشعر بقيت طاملا نفسيا تتعذب فتظل جسمها،

  .فيها األسى يزداد حىت الزواج من حيرمها قد األمل هذا ومثل اإلصابة

 :الجمالي الضرر -2

 ،به الالحقة اإلصابات نتيجة اإلنسان جسم تصيب اليت الندباتو  التشوهات، به يقصد    

 ما إىل بالنظر هذا والتجميل، جراحة جمال يف املعنوي الضرر صور من كصورة أكثر أمهيته وتظهر

 من عن ذلك ينجر وما واخللقة اجلسم مجال من اإلنتقاص وبالتايل اجلراحة، هذه إليه دف

 اآلالم عن النظر بغض اجلمايل الضرر على التجميل جراحة جمال يف املعنوي الضرر يرتكزو  .تشويه

 1.التأملي الضرر أو اجلسمانية

 يتمحبيث  التعويض يستوجب الذي املعنوي رالضر  صور من صورة اجلمايل الضرر يعتربو       

 إلختالف وذلك العائلي، والوضع والوظيفة، واجلنس، كالسن معايري عدة إىل باإلستناد تقديره

                                                 
1
  343اسعد عبيد اجلميلي، املرجع السابق، ص  -   
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 يف فالتشويه املصاب، الشخص جنس حسب أيضا وخيتلف أخر، إىل شخص من الضرر هذا

 كان ما حسب كذلك فوخيتل .الرجل وجه يف ذاته التشويه من أثرا أشد يكون املرأة وجه

 على يؤثر كما زواجه على فرص الضرر يؤثر األخرية احلالة يف أنه إذ أعزبا، أو متزوجا املصاب

 .املصاب للشخص السابق اجلمال مستوى التعويض هذا تقدير يف ويدخل  .للزواج صالحيته

 :الحياة متع من اإلنسان بحرمان المتعلق الضرر 3-

 اليت العادية باحلياة التمتع من املصاب الشخص حرمان إىل يؤدي أن ميكن الذي الضرر ذلك هو

 املستشفى نشاط أو املريض عالج يف الطبيب خطأ أدى لو كما ،1اجلسم سليم شخص ا يتمتع

 من متنعه أن اإلصابة هذه شأن ومن ساقه يف بشلل املريض إصابة إىل الطبية اخلدمات تقدمي عند

 شأن فمن طفال املصاب كان فإذا .عادية حياة حيي ال جيعله مما ها،علي إعتاد اليت الرياضة ممارسة

 من حترمه اإلصابة فإن اجو للز  مؤهال املصاب كان إذا أما بطفولته التمتع من حترمه أن اإلصابة

  .الزواج متعة

 :المريض وإعتبار بشرف المساس عن الناتج الضرر 4-

 بضرر املريض فيصاب املهنة، سر بإفشاء لطبيبا يقوم عندما املريض بإعتبار املساس يظهر       

 القانونية اإللتزامات من بالسر اإللتزام أن بإعتبار اخلاصة حياته أو اإلجتماعي كيانه أو مسعته ميس

  . الطبيب  ا يتقيد اليت األخالقية والواجبات

 الصحة ايةقانون مح يف سواء نصوص عدة يف اإللتزام هذا على اجلزائري املشرع نصوقد        

 كل على يقع أنه النصوص تلك خالل من ويتضح ،3الطب أخالقيات مدونة يف أو ، 2وترقيتها

 أثناء عليها حيصلون اليت مجيع املعلومات يشمل والذي املهين السر إحرتام الطيب اال يف العاملني

 من عليها احتصلو  قد اليت الشخصية املعلومات وحىت وعالج وتشخيص فحص من ملهامهم أدائهم

 فوجد إمرأة على الطبيب كشف لو كما جزائيا، عليها معاقب املعلومات هلذه إفشاء وكل .املريض

                                                 
1
 - Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY, op.cit, p 117. 

2
  .، املتضمن قانون محاية الصحة وترقيتها، سابق االشارة اليه16/2/1985املؤرخ يف  05-85القانون رقم  - 

3
  ..، املتضمن مدونة أخالقيات الطب، سابق االشارة اليه6/7/1992، املؤرخ يف 276-92املرسوم التنفيذي رقم  - 
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 ما وهو إجهاض، حالة يف خطيبته بأن صديقه لكونه خطيبها بإخبار وقام إجهاض، حالة يف أا

 .املريضة وإعتبار بشرف ميس

 اللجوء منه يعاين الذي باملرض يتعلق رس إفشاء جراء من تضرره حالة يف ذويه أو للمريض حيقو 

  .1الضرر هذا ملثل بالتعويض واملطالبة للقضاء

هذا و جتدر االشارة اىل أن الفقهاء انقسموا اىل فريقني يف ما يتعلق بفكرة التعويض عن الضرر    

  . 2املعنوي

 نقدا، رهتقدي يصعب أنه حبجة املعنوي الضرر عن التعويض فكرة الفقه من جانب عارضفقد    

 وال واألوجاع واآلالم األحزان ميحو ال فهو األضرار، تلك أثار ميحو ال عنه التعويض أن كما

 .الضائع اجلمال يرجع

 ال ألنه ماديا، تعويضه يستحيل مثة ومن مادي، غري الضرر ويرى هذا اجلانب من الفقه أن هذا

 املعنوي والضرر ،املايل الضرر هو ياملاد الضرر أن ذلك املالية، ذمته يف نقص أي باملضرور يلحق

 املايل غري أو االقتصادي، غري الطابع على املعنوي الضرر معارضي كزوقد ر  .املايل غري الضرر هو

  أثاره حمو يستحيل ألنه عنه التعويض ورفضوا الضرر، من النوع هلذا

 اإلجتاه هذا أنصار برر، فقد  املعنوي الضرر عن التعويض ملبدأ املؤيد لموقفأما بالنسبة ل       

 من صعوبة أية يثري ال إذ املادي، كالضرر أنه كون إىل املعنوي الضرر عن التعويض إلمكانية رأيهم

 أن جيب مثة ومن شروطه، توافرت مىت املادي الضرر شأن شأنه للتعويض قابل فهو املبدأ، حيث

 تعويض لعبارة يعطى أن بجي ال لذا مشروعا، الضرر هذا طاملا كان نقديا، تعويضا عنه يعوض

 املريض جتعل،للنفس إرضاء وسيلة يعترب أنه إىل اإلجتاه هذا أنصار إستند كما ضيقا مفهوما

 حتقيق من التعويض متكن فإذا بالنفع، عليه يعود مبا املال بتوظيف عنها ويسهى أالمه يتحمل

 أو الضرر، حملو وسيلة التعويض يعد عنه، إذ عوض قد املعنوي الضرر يكون املبتغاة املنفعة

                                                 
1
 - Laurent BOUCHARDON, op.cit , p38. 

2
 -  Christine MAUGUE; Jean philippe THIELLAY, 120. 
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 لصاحل به حيكم املال من مبلغا يكون أن والغالب ممكنا، حموه يكن مل إذا شدته من للتخفيف

  .ضرر من أحلقه ما على املضرور

 الضرر عن النقدي فالتعويض. املادي الضرر شأن شأنه املعنوي الضرر على احلكم هذا ويسري

 ائيا بالتخلص تتعلق ال االجتاه هذا نظر يف املسألة نأل اآلالم، من التخلص إىل يؤدي ال املعنوي

 أالمه، شدة من للتخفيف ومواساة ترضية  معنويا ضررا املضرور مبنح يتعلق ما بقدر ،1الضرر من

 . 2للتعويض املألوفة احلتمية بالنتيجة ليس الضرر زوال ألن

 القانون صدور قبل سواء املعنوي الضرر عن التعويض على اجلزائري مستقر القضاء أنعلى    

 املدين القانون تعديل إثر تداركه علي املشرع لزاما كان لذا صدوره، بعد أو 1975 سنة املدين

 املعنوي الضرر عن التعويض مببدأ فأخذ ، 2005 جويلية 20 يف 10-05رقم القانون مبوجب

 :يلي عما تنص اليت مكرر 182 املادة يف وذلك

 ."السمعة أو الشرف أو باحلرية مساس كل ملعنويا الضرر عن التعويض يشمل "

 البحت املعنوي الضرر عن التعويض مببدأ التعديل هذا مبوجب اجلزائري التشريع و بالتايل أخذ

 شأنه املعنوي الضرر عن التعويض مبدأ اليوم ينازع أحد وال تأويل، احد ووضع. العبارة بصريح

 .متاما املادي الضرر شأن

 

  

                                                 
1
  167 ص ، املرجع السابق العوجي، مصطفى  - 

 الضرر بني يفرقوا مل أم إال احلزن، أو باآلالم اإلنسان وعواطف رمشاع إصابة يف يتمثل الذي املعنوي الضرر فكرة اإلسالمي الفقه يغفل ملو   -  2

  .الضار الفعل عن الناشئ املعنوي الضرر عن العقدية املسؤولية يف املعنوي

 ذيوال  "رضرا وال ضرر ال " منها الكلية القواعد على مستندين مصدره، كان أيا نوعه كان مهما الضرر جرب على املسلمون الفقهاء حرصوقد 

 الشعور يف يتمثل اجلرح عن املتولد النفسي والضرر ،"شرعا يزال الضرر " قاعدة هناك وكذلك تعويضه، ووجوب املشروع غري العمل ملنع أساسا يعد

 الفضل، منذر عن مأخوذ .تعويضه من بد ال وهو باحلزن والشعور اآلالم عنده يولد املتضرر عند قبح يف يسببه ما أو اجلمال فوات على باحلسرة

 ، ص1996، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر و التوزيع األردن، )دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و القوانني املقارنة(  لاللتزامات العامة النظرية

412.  
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  .شــروط الضـرر الطبـي :الفرع الثاني

أما بالنسبة لشروط الضرر الطيب، و نظرا ألن وقوع الضرر يعترب مسألة موضوعية، فإن   

القاضي اإلداري ال يراقب هنا سوى الشروط الواجب توافرها يف الضرر، سواء كانت شروطا عامة 

    ).ثانيا(، أو شروطا خاصة )والأ(

 .الشـروط العامــة -والأ

  :هي1قابال للتعويض إال إذا توافرت فيه ثالثة شروط  ال يكون الضرر

   ).Existence du dommage(ـ جيب أن يكون الضرر حمققا 1

  ) . Dommage direct( اـ  جيب أن يكون الضرر مباشر  2

ومع ذلك جيوز . أي قائما) Dommage certain(ـ جيب أن يكون الضرر أكيدا  3

مىت كان حمقق الوقوع، وممكنا تقديره )  Préjudice futur(التعويض عن الضرر املستقبلي 

  ).Eventuel( وهذا خبالف الضرر احملتمل . باملال عند االدعاء

  .الشــروط الخاصـة - ثانيا

حىت يقبل  ب أن تكون متوفرة، جي2إىل جانب الشروط العامة ، هناك شروط خاصة

  .التعويض عن الضرر

و هناك نوعان من األضرار . للتقدير باملال فالبد قبل كل شيء من أن يكون الضرر قابال

األضرار اليت تلحق باألموال، وتكون قابلة : يتشاان إىل حد بعيد  مع بعضهما البعض ومها

واألضرار اليت ال عالقة هلا . للتقدير باملال، و ال  يشكل فرض التعويض عنها مبدئيا أية مشكلة

أو منط عيشهم الطبيعي، ومسعتهم يف حيام  فهي تلحق باألشخاص فيما خيص طريقة. باألموال

 . و هذه األنواع من األضرار،، ال يعوض عنها، إال بشكل رمزي. اخلاصة

                                                 
1
  .67.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -   

2
  . 56.لطبية يف اجلزائر،  املرجع السابق ، صقمراوي عز الدين ، مفهوم التعويض الناتج عن حاالت املسؤولية ا  -   
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و يف احلالة . 1البد أن يكون حق املضرور حمميا قانونيا ،باإلضافة إىل الشرط السابقو 

  . العكسية فال حق له يف التعويض عن أي ضرر يصيبه يف وضعه هذا

  

ر اإلشارة، إىل أنه إذا كانت املسائل السابق ذكرها تبني بأن القاضي بإمكانه هذا و جتد 

 2التعرف على الضرر، و بالتايل حتديد قيمة التعويض املالزم له، فإنه كذلك هناك عدة إشكاليات

  :أثريت يف هذا الصدد و اليت من بينها 

  )PERRUCHE(إن هذه اإلشكالية ثارت يف قضية ؟هل أن العيش يعد ضررا 

و يف هذا الصدد إن جملس الدولة الفرنسي  .ة طفل معاق نتيجة خطأ يف التشخيصمبناسبة والد

يرفض التعويض عن مثل هذه األضرار متوافقا يف ذلك مع القانون الفرنسي اجلديد و املسمى 

  .) La loi anti perruche(ب

عن ضياع أو فوات  و من بني اإلشكاليات اليت أثريت كذلك، مسألة هل جيوز التعويض 

إن القضاء الفرنسي قد قبل التعويض عن مثل هذه .  ؟فرصة الشفاء أو البقاء على قيد احلياة 

احلاالت، و لكن ليس تعويضا كامال، ذلك أنه مستقل متاما عن الضرر الناجم عن العجز أو 

 . 3املوت ذاا

 . )صةالفر  تفويت نظرية(المفهوم الجديد للضرر الطبي  :الفرع الثالث

القانون  من182املادة  يف )الكسب فرصة (الفرصة، تفويت إىل أشار قد اجلزائري املشرع أن رغم

 القضاء أوجد  وبدوره . الطيب اال يف لتطبيقه كاف غري النص هذا يبقى لكن ،املدين اجلزائري

 الطبيب خطأ بني السببية رابطة على يطغى الذي اليقني وعدم الشك مواجهة سبيل يف الفرنسي

 حمل تغيري فتم فرصة، نظرية تفويت إستعمال طريق عن إثباا مهمة لتيسري حال النهائي والضرر

                                                 
1
  .171.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -   

2
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, Droit de la santé publique, 6

ème
  éd, Dalloz,2004, p.239. 

3
 - Cité par  Marcel SOUSSE , op.cit, p.437. 
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 التقليدية، الطبية املسؤولية إطار يف النهائي الطيب والضرر اخلطأ بني تربط كانت فبعدما ،1السببية

 إصابة فبجرد .ةاحليا قيد على البقاء أو الشفاء فرصة وفوات الطبيب خطأ بني تربط أصبحت

  .التقليدية السببية ثبوت بضرر، يفرتض املريض

 األخري هذا عن فينجم طيب، خطأ نتيجة باملريض الالحقة األضرار فرصة بتفويت ويقصد      

 ،حمتمال أمر حتقيقها كان وإن الفرصة هذه فمثل ا، الفوز حمتمال كان فرصة من املريض حرمان

 .2التعويض عنها يستوجب مما مستحيال يقهاحتق أصبح اخلطأ وبسبب أنه إال

 مهنة بأخالقيات املتعلقة األخطاء على فرصة تفويت نظرية الفرنسي القضاء طبقوقد        

 على الفرنسي القضاء الفنية حيث إستقر الطبية األخطاء اإلعالم  و على مجيع كنقص الطب

 تفويت يف سببا األقل على فهو ر،الضر  إحداث يف السبب يكن مل إذا ،"فين طيب خطأ كل"مبدأ 

  .3احلياة قيد على املريض بقاء أو فرصةشفاء

 وتفويت التشخيص يف اخلطأ: مثل اإلجيابية الفنية  األخطاء بني الصدد هذا يف منيز و     

 اإلستعانة عدم: مثل السلبية الفنية التوليد، واألخطاء جمال يف الطبية الرعاية إنعدامو  ،الفرصة

  .4 التمهيدي الفحص إجراء عدم التخدير، فرصة يف صاصيإخت بطبيب

  .شروط رفع دعوى التعـويض عن األخطاء الطبية: الثاني مطلبال

إن دعوى التعويض تتطلب مراعاة الشروط العامة لرفعها، و كذا مراعاة الشروط اخلاصة اليت 

كن التفرقة فيها على العموم إن هذه الشروط مي. تتجاوب مع خصوصية وطبيعة األخطاء الطبية

الفرع (أخرى تتعلق بدعوى التعويض  وشروط). الفرع األول(بني شرط االختصاص القضائي 

 ). الثاين

  
                                                 

1
 - Bertrant GACHOT, La notion de perte de chance en responsabilité médicale, Revue générale de 

Droit médical, n°4 décembre 2011, p104. 
2
 - Marie SIRINELLI, indemnisation de la perte de chance, AJDA, n°1/2013, p46. 

3
 - Cité par Nathalie SAUVAGE, Perte de chance de survie et responsabilité médicale, Revue 

générale de Droit médical, n°43 juin 2012, p 237. 
4
 - Bertrant GACHOT, op.cit, p106. 
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  .شرط االختصاص القضائـي: الفرع األول

ومع ذلك قد ينعقد ). والأ(إن اإلختصاص القضائي ينعقد كأصل عام للقاضي اإلداري  

  ).انياث(ختصاص كاستثناء للقاضي العادي هذا اإل

  .االختصاص األصيل للقاضي اإلداري  :أوال 

. 1يعترب االختصاص القضائي، من أهم شروط قبول الدعوى اإلدارية، ألنه من النظام العام

فالقاضي اإلداري يف حد ذاته ال ينظر يف الشروط األخرى، و ال  يف موضوع النزاع، إال بعد 

قد  ة إىل أن حمكمة التنازع الفرنسيةاإلشار هذا و جتدر . اإلقليميحتديد اختصاصه النوعي و 

حسمت مسألة االختصاص القضائي، يف قرارها الشهري بالنكو، و ذلك  فيما يتعلق باألخطاء 

األمر نفسه ينطبق على املرافق الصحية العمومية اليت تعترب و  .اليت تتصل بتنفيذ مهام املرفق العام

باألخطاء الطبية املرتكبة على مستواها، يرجع  فاملنازعات املتعلقة. مرافق ذات طابع إداري

إن هذه النتيجة،     . اإلختصاص بنظرها كأصل عام إىل القاضي اإلداري طبقا للمعيار العضوي

فلقد كان القضاء العادي يف البداية هو . مل تأت مباشرة و للوهلة األوىل، و إمنا عرفت تطورات

و استمر هذا الوضع إىل غاية سنة . خطاء األطباءاملختص بنظر دعوى املسؤولية الناجتة عن أ

حيث اعرتفت حمكمة التنازع الفرنسية بكون املسؤولية اإلدارية للمرفق الصحي   19572

العمومي، تغطي يف نفس الوقت مسؤولية الطبيب العامل لديها، نتيجة األخطاء اليت يرتكبها أثناء 

  .ممارسة نشاطه الطيب

اإلداري بنظر دعاوى مسؤولية املؤسسات الصحية العمومية إن القول باختصاص القاضي 

عن األخطاء الطبية، جيد أساسه يف كون أن املريض املستعمل للمرفق الصحي العمومي، والذي 

إال على أساس  لطيب، ال ميكنه احلصول على تعويضهو يف نفس الوقت املتضرر من النشاط ا

                                                 
1
  .15.،ص2002رشيد خلويف ، شروط قبول الدعوى اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،   -   

 2  -  T.C .,25 Mars 1957, Chardeau   ، 201.املرجع السابق ، ص مأخوذ عن عدنان سرحان.  .  
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ينفذ خدمة عامة  لطبيب على مستوى هذا املرفقفإن او باإلضافة إىل ذلك، . 1اخلطأ املرفقي

وما يؤكد ذلك أن املريض . بصفته موظفا، ال يربطه أي عقد مع املريض الذي هو بصدد معاجلته

 .  2يف حد ذاته، مل خيرت من يكون طبيبه املعاجل، فهو يوجد إذن يف وضعية تنظيمية

بالتعويض عن أخطاء األطباء اليت  إن الذمة املالية للمرفق الصحي العمومي، هنا هي املعنية

، مادام أن األمر ال يتعلق بوجود أخطاء شخصية منفصلة عن الوظيفة هلؤالء، أو أخطاء 3ارتكبوها

، بأنه ميكن تصور املؤسسة الصحية العمومية، مبثابة فريق  4لذلك يرى بعض الفقه. جزائية عمدية

  .ويضكبري من املوظفني، كلهم مسؤولني دفعة واحدة عن التع

و بالتايل، فإذا كان االختصاص األصيل يرجع للقاضي اإلداري، سواء عن طريق استعمال 

مفاهيم املعيار العضوي أو املادي، فإن الوضع يف القانون اجلزائري أكثر سهولة وذلك العتماده يف 

 801و 800 تنية عامة، والذي أشارت إليه املادتوزيع االختصاص على املعيار العضوي كقاعد

هي املختصة بنظر املنازعات املتعلقة  اإلداريةفاحملاكم  .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن 

 والوالية، والبلدية، واملؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري، و الرامية إىل باملسؤولية املدنية للدولة،

. 5ف أمام جملس الدولةتكون قابلة لإلستئنا أحكامهاعلى أن  .طلب التعويض عن األضرار املادية

فاملرافق الصحية العمومية، تدخل يف نطاق املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حسب 

  .القوانني املنظمة هلا

                                                 
1
 -A.FRIHA , La responsabilité médicale en santé publique, Journée d’information sur la 

responsabilité médicale hospitalière , secteur sanitaire de MOSTAGANEM, 14-15/3/2001. 
2
 - MEMETEAU Gérard , op.cit., p.199. 

3
 - « Si aucune faute personnelle d’un des agents détachable de sa fonction n’est caractérisée, la 

compétence revient au juge administratif  » , C.A. de Dijon., 17 Mars 1989, cité par Angelo 

CASTELLITA , op.cit. , p.264. 
4
 - Patrick FAUGEROLAS ,La responsabilité juridique des personnels médicaux, journée 

d’information sur la responsabilité médicale hospitalière , secteur sanitaire de MOSTAGANEM,  

14-15/3/2001. 
5
ج .ج.ر.و املتضمن قانون احملاكم اإلدارية، ج 30/5/1998املؤرخ يف   02-98من القانون رقم  1وهو ما نصت عليه كذلك املادة  -  

  .1998، لسنة 37العدد
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من  5فقرة 804أما عن اإلختصاص اإلقليمي للقاضي اإلداري، فريجع وفقا لنص املادة 

ة إىل اجلهة القضائية اليت يوجد ا ، بالنسبة للخدمات الطبي قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

  . مكان تقدمي العالج

 على أن القضاء اجلزائري حريص على تطبيق أحكام االختصاص القضائي سالفة الذكر

و هو ما تأكد يف قرار احملكمة . املدنية القدمي اإلجراءاتاليت كان يعتمد فيها على نصوص قانون و 

حيث أن قضاة املوضوع ملا قضوا : "... حيثياتهالذي جاء  يف 20/10/19981العليا بتاريخ 

بضمان دفع تعويضات نتيجة األخطاء املهنية اليت ارتكبها الطبيبان ) املستشفى(على الطاعن 

مسببني قرارهم بان دعوى التعويض هي دعوى تبعية للدعوى األصلية، و أن قاضي األصل 

حيث أن املراكز االستشفائية ..للقانون  فإن تسبيبهم هذا جاء خمالف...اجلزائي، هو قاضي الفرع 

املؤرخ يف  86-25اجلامعية تعترب مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، كما نص عليه مرسوم 

، وأن الدعوى املدنية التبعية، املتعلقة باملسؤولية املدنية هلذه املراكز، يرجع الفصل 11/2/19862

قانون  7 أوىل تطبيقا ملقتضيات املادة فيها إىل الغرفة اإلدارية للمجلس القضائي كدرجة 

هذا و إن بدا واضحا أن القاضي اإلداري، هو املختص مبدئيا بنظر ...".  اإلجراءات املدنية

دعاوى مسؤولية املرافق الصحية العمومية، إال أن هناك حاالت استثنائية قد ينعقد فيها 

  .االختصاص للقاضي العادي

  

  

                                                 
1
، قضية مستشفى اجلامعي لوهران، ضد  20/10/1998، قرار مؤرخ يف 157555احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات ، ملف رقم   -  

  .ب م ، سابق اإلشارة إليه
2
  .إليه ، سابق اإلشارة 467-97من املرسوم التنفيذي رقم  47إن هذا املرسوم ألغي مبوجب املادة  -   
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قد حدد لنفسه حدود اختصاصه يف نظر  1ري اجلزائريكما أنه بالنسبة للقاضي اإلدا

دعاوى مسؤولية املستشفيات العمومية ، على اعتبار أن دعوى التعويض على أساس اخلطأ ال 

حتتاج إىل إدخال شركة التأمني، الن العقد املربم بينها وبني اإلدارة املؤمنة عبارة عن عقد مدين 

  .خيضع للقانون اخلاص

  .الستثنائـي للقاضي العـاديتصاص ااالخ :ثانيا

حالة املتابعة اجلزائية إن احلالة األوىل هي . 2يظهر اختصاص القضاء العادي يف حالتني 

أما احلالة الثالثة ).ب( ارتكاب الطبيب خلطأ شخصيأما احلالة الثانية فسببها ). أ(للطبيب 

مسامهة املستوصفات وكذا ).ج(فتتمثل يف ممارسة طبيب املرفق الصحي العمومي لنشاط خاص 

، مث يف األخري دراسة حالة االستشفاء يف )د(اخلاصة يف تنفيذ خدمات االستشفاء العامة 

   ).ه(املنزل

  :المتابعة الجزائية للطبيب الموظف في المرفق الصحي العموميحالة  -أ 

 من خالل تطبيق القواعد العامة، يبقى القاضي اجلزائي خمتصا بنظر األخطاء الطبية اليت

كما يستعيد القاضي املدين اختصاصه أيضا عندما يتعلق األمر خبطأ شخصي . تشكل جرائم

، أو )Secteur privé(للطبيب، أو عندما يتم إجراء العمل الطيب يف املراكز الصحية اخلاصة 

  ).Clinique ouverte(يف مستوصف مفتوح 

                                                 
1
حيث أن  القرار املستأنف فيه محل مرفق القطاع الصحي مسؤولية األضرار و ألزمه بالتعويض وجعل : "...وقد جاء يف حيثيات القرار القضائي - 

جراءات من قانون اإل07، حيث أن االختصاص للفصل يف موضوع النزاع ينعقد للغرفة اإلدارية طبقا لنص املادة...ذلك حتت ضمان جهة التأمني 
، حيث أن العقد الطيب الذي يربط املستشفى جبهة التأمني هو عقد خاص مدين، حيث أن اختصاص الغرفة ...املدنية على أساس املعيار العضوي

  .اإلدارية يدور حول مدى مسؤولية جهة اإلدارة عن األضرار اليت ميكن أن تسببها للغري وبالتايل اختصاصها ال يتعدى هذه املسألة
  ..."ن البحث و القضاء على جهة الضمان يعد جتاوزا لالختصاصحيث أ

، قضية شركة التامني واعدة التامني وكالة برج بوعريريج ضد القطاع الصحي لرأس  26/03/2006جملس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ  يف 
  .209، ص 2006لسنة 08الوادي، جملة جملس الدولة، العدد

2
 - Jean PENNEAU , La responsabilité du medecin, op.cit., p.50. 
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ة ضد اخلضوع للقضاء و نظرا ألن طبيب املرفق الصحي العمومي، ال يتمتع بأية حصان

، مثله يف ذلك مثل باقي موظفي الدولة، فإن حتريك الدعوى اجلزائية  ضده أمام احملاكم 1اجلزائي

و ال بد من اإلشارة هنا إىل أنه فيما . اجلزائية، قد يكون مثال لتسببه يف اجلرح أو القتل اخلطأ

وسع يف سبيل اإلدانة اجلزائية خيص اإلثبات فإن القاضي اجلزائي يتمتع حبرية أكرب و سلطات أ

  .2للطبيب حمدث الضرر

  :حالة الخطأ الشخصي للطبيب -ب

أما عن اخلطأ الشخصي للطبيب، فهو ميثل حالة يف غاية اخلصوصية، حبيث يستعيد ا  

  . القاضي املدين اختصاصه كإستثناء

ن خطأ أما الفرض األول،فيتحقق عندما يكو :إن هذا اخلطأ ميكن أن يتجسد يف فرضني

، أي عندما يقع ذلك اخلطأ خارج 3الطبيب منبت الصلة باخلدمة العامة اليت يشارك يف تقدميها

 "اخلطأ املنفصل عن الوظيفة" إن هذا اخلطأ يسمى كذلك .اخلدمة، و مبعزل عن أية عالقة بالعمل

 )La faute détachable . (  

أ الذي ال تنقطع صلته أما الفرض الثاين للخطأ الشخصي للطبيب، فيتمثل يف اخلط

إن هذا اخلطأ رغم ذلك،  . 4باخلدمة، ألنه يقع أثناء أداء الطبيب لعمله يف املرفق الصحي العمومي

ينفصل عن عمل الطبيب، و اخلدمة العامة اليت يقدمها املرفق العام الذي ميارس عمله فيه، ليعود 

فهو . ة استثنائية من اجلسامةمرتبطا شخصيا به، حيث يتحقق ذلك إذا ما بلغ هذا اخلطأ درج

  Faute(إىل خطأ غري مغتفر ) Faute lourde(يتحول من خطأ جسيم 

                                                 
1 - Patrick FAUGEROLAS , op.cit. 

2
ن جيب اإلشارة هنا إىل أنه بإمكان القاضي اجلزائي، يف حالة متابعة الطبيب مدنيا عن جرمية جنائية، إما أن يلزم الطبيب بدفع تعويضات م -  

  .ن يعترب هذه املسألة من اختصاص القاضي اإلداري، يف حالة وجود خطأ مرفقيماله اخلاص، وذلك على أساس وجود خطأ شخصي، و إما أ
3 - Angelo CASTELLITA , op.cit.,p.204. 
4
 - C.E., 28 Décembre 2001 , M.Valette , A.J.D.A .  , n° 4 , 20/4/2002 , p.359. 
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inexcusable .( ،و من أمثلة ذلك، إجراء الطبيب جتربة طبية على مريضه دون دواع عالجية

  .أو فعل الفريق الطيب الذي ترك املريض خمدرا يف غرفة العمليات اليت اشتعلت فيها النريان

 حالة اخلطأ الشخصي، فإن املريض يستطيع أن يطالب الطبيب مباشرة بالتعويض عن و يف

الضرر الذي نتج عن خطئه، و ذلك أمام القضاء العادي، و مبوجب القواعد العامة للمسؤولية 

و لكن مع ذلك جيب التمييز هنا بني اخلطأ الشخصي منقطع الصلة متاما باخلدمة . 1املدنية

فإذا تعلق األمر باخلطأ . نفصل عن اخلدمة، باملعاين اليت أشرنا إليها أعالهواخلطأ الشخصي امل

األول، فإن الطبيب هو املسؤول الوحيد و النهائي عن التعويض، ويكون االختصاص بنظر 

أما . بالنسبة للمستشفيات العامة اإلداريةالدعوى بشأنه عائدا للمحاكم العادية وحدها و احملاكم 

باخلطأ الثاين، غري ارد من كل عالقة باخلدمة أو العمل، فإن الوضع أكثر تعقيدا، إذا تعلق األمر 

 : و هو ال خيرج عن أحد االحتمالني

أن يكون ضرر املريض راجعا خلطأ مزدوج للطبيب، و للمرفق الصحي العمومي الذي  :األول

. و خطأ املساعد الطيبكخطأ الطبيب، مضافا إليه سوء الصيانة لألدوات املستعملة أ. يعمل فيه

فهنا اشرتك خطأين يف إحداث الضرر، و لذلك فإن املسؤولية يتحملها مرتكب اخلطأين أي 

هذا احلل ليس إال تطبيقا للمبدأ العام الذي أخذ الذي به جملس و . املستشفى العام معاالطبيب و 

إىل عام  الدولة الفرنسي خبصوص عموم أخطاء األدوات و عماهلا  منذ وقت بعيد يعود

  . 2م1918

أن يكون ضرر املريض راجعا خلطأ الطبيب الشخصي وحده، حبيث ال ميكن نسبته : الثانـي

و لكن  نظرا ألن خطأ الطبيب قد ارتكب مبناسبة عمل ذلك املرفق، . إىل املرفق الذي يعمل فيه

لية املرفق الصحي فهو عندئذ غري جمرد متاما من اإلرتباط باخلدمة و اجلهة اليت تؤديها، فإن مسؤو 

  . و يف هذا الفرض حيصل إجتماع للمسؤولية. العام تبقى قائمة، على األقل يف العالقة مع املريض

                                                 
1
-  Le Tourneau et Cardiet, cité par,Jean PENNEAU,La responsabilité du medecin, op.cit.,p.52.  

2 - C.E., 26 juillet 1918, Lemonier, G.A.J.A. , op.cit., p.145.                                                                                          
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و يف كلتا احلالتني السابقتني، أي إجتماع األخطاء و إجتماع املسؤولية، حيق للمضرور 

اختار التمسك برفع  و إذا. اختيار رفع دعواه بالتعويض أمام القضاء اإلداري، أو القضاء العادي

دعواه أمام القاضي العادي فإن الطبيب يتحمل املسؤولية وفق الشروط اليت سبق أن حبثناها، 

على . ويدفع التعويض من ذمته املالية اخلاصة إال إذا كان قد أبرم عقد تأمني يعفيه من املسؤولية

ر ملن دفع التعويض، أن حصول املريض على التعويض، يؤدي إىل فتح باب دعوى الرجوع بالنظ

  .حيث ميكن أن يرجع الطبيب على اإلدارة

كما جتدر اإلشارة إىل أنه يف نفس السياق  ميكننا كذلك إضافة ما أشار إليه املشرع اجلزائري 

من قانون محاية الصحة وترقيتها، إذ تنص على  أنه يف إطار العالج الطيب  154مبوجب املادة

مبوافقة للمريض، أو من خيوهلم القانون إعطاء موافقتهم على يقدم العالج الطيب :" املستعجل

إذا تطلب األمر تقدمي استشفاء  مسؤوليته الخاصة،ذلك، يقدم الطبيب العالج الطيب حتت 

مستعجل ،إلنقاذ حياة أحد القصر أو أحد األشخاص العاجزين عن التمييز ، أو الذين يستحيل 

  ... ".عليهم التعبري عن إرادم

  :طبية خاصة ألنشطةالمؤسسات الصحية العامة  أطباءرسة مما -ج

باء و إضافة إىل ما تقدم، يسمح قانون الصحة العامة الفرنسي، ضمن شروط حمددة لألط 

كما . يف قلب هذه املرافق 1العامة، ممارسة أنشطة طبية خاصة العاملني يف املؤسسات الصحية

، و هي مؤسسات استشفاء، أو أجنحة 2فتوحةيسمح القانون ذاته بوجود بعض املستوصفات امل

ملؤسسات استشفاء عامة يدخل إليها املرضى باستدعاء أطباء، أو عناصر طبية أخرى خيتاروم 

كما نظم القانون ذاته عمل . من غري العاملني يف املرفق الصحي العمومي الذي دخلوه

. وجود أطباء ممارسني دائمني املستشفيات احمللية، وهي عبارة عن مؤسسات ختلو يف الغالب من

                                                 
املعدل لقانون الصحة   346- 96من األمر رقم  49مث أعيد تنظيمه مبوجب املادة  1960وهذا النظام كان معموال به منذ سنة  -  1

الفرنسي،و  إن التكفل باملرضى على مستوى هذه املستوصفات يكون مبقابل، بل يتم دفع هذا املقابل مباشرة، كما أن رخصة إقامة هذه 
  Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit, p.104-املستوصفات تصل مدا إىل مخس سنوات ، مأخوذ عن

2 - MEMETEAU.Gérard, op.cit., p.150. 
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كاملصحات القروية القدمية، و اليت تعمل بفضل مشاركة أطباء، و جراحني خاصني مسموح هلم  

و يف كل هذه احلاالت املتقدمة، يثور التساؤل عن اجلهة القضائية املختصة بدعوى . بذلك

  .التعويض اليت يرفعها املريض املضرور

إىل أن العالقة اليت تقوم بني الطبيب و بني املريض الذي  1لقد ذهب جملس الدولة الفرنسيف

يدخل إىل املستوصفات املفتوحة، أو الذي يعاجل يف األجنحة اخلاصة للمرافق الصحية العمومية، 

كما أن مسؤولية املؤسسة الصحية . ختضع للقانون اخلاص، و بالتايل إلختصاص القضاء العادي

أن سبب الضرر يعود إىل عمل املرفق العام، الناتج إما عن املوقع العمومية ميكن أن تقوم إذا ثبت 

السيء، أو عن األدوات املعيبة املستخدمة، أو للخطأ الذي ارتكبه أحد املساعدين الطبيني 

العاملني يف املرفق، والذي وضع حتت تصرف الطبيب املمارس من قبل هذا املرفق الصحي 

عامة احمللية، فبالرغم من عدم وجود قرارات ذا الشأن، فإن أما ما تعلق باملستشفيات ال.العمومي

  . يرى حبق تطبيق نفس املبادئ أعاله بشأا 2الفقه الفرنسي

، إىل أن إثبات دخول املريض للجناح 3كما ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قضية أخرى

اح له بالدخول، و اليت اخلاص يف املستشفى العام، يتم من خالل الوثائق اليت يوقعها حلظة السم

كما . يعرب فيها عن خياره يف أن يتم التعامل معه حتت باب النشاط احلر، و اخلاص، للجراح

ذهبت يف القرار ذاته، إىل أن الطبيب ال يستطيع بإرادته املنفردة أن يضع اية هلذا العقد من 

يض بصفته أحد عمال عقود القانون اخلاص، و أن يدعي إعطائه الحقا عنايته و عالجه للمر 

فالبد ملثل هذا النقل من القطاع اخلاص إىل القطاع العام من اتفاق جديد بني . القطاع العام

 .  املريض و الطبيب

 

                                                 
1
- C.E., Octobre 1973 ,cité par Jean PENNEAU , La responsabilité du medecin, op.cit,p.53.                                               

2 - MEMETEAU.Gérard, op.cit, p.151.  
3 - Cité par Jean  PENNEAU, La responsabilité du medecin , op. cit., p.56.  



  ة العمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةتشفـائياإلسنشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

285 

 

  :مساهمة المستوصفات الخاصة في تنفيذ خدمات االستشفاء العامة -د

 املعدل لقانون الصحة السابق، 31/7/1991لقد نص القانون الفرنسي الصادر يف  

على  2000-295وهو ما أكدته  التعليمة الصادرة برقم -31/12/1970الصادر يف و 

إمكانية السماح للمؤسسات اخلاصة، و حتت شروط معينة، بضمان تنفيذ خدمات اإلستشفاء 

  .1العامة، أو املسامهة يف تنفيذ تلك اخلدمات

االستشفاء العامة، و قد مسح القانون لتلك املؤسسات اخلاصة اليت تساهم يف تقدمي خدمة 

بأن تستعني ببعض األطباء املمارسني يف املستشفيات العامة، و أن ترتبط معهم بعقود حمددة 

كما مسح أيضا للمستوصفات و املراكز الطبية اخلاصة، أن .املدة، ال تزيد مدا عن أربع سنوات

 . معنوية عامة تساهم يف مهمة ضمان اخلدمة العامة، وذلك مبوجب اتفاقيات تعقد مع أشخاص

و يف هذه احلالة يطرح التساؤل عن نظام املسؤولية املطبق على تلك املؤسسات املكلفة 

و ماهو نظام املسؤولية الذي ختضع له األعمال الطبية اليت ميارسها . بتنفيذ اخلدمات العامة

تطاعة مرضى األطباء غري املرتبطني باخلدمة العامة يف تلك املؤسسات؟ و أخريا إذا ما كان باس

املؤسسات اخلاصة اليت تشرتك مع املؤسسات الصحية العمومية يف أدائها لعملها، أن يتمسكوا 

  ؟ -وهو املستشفى العام- مبسؤولية الشخص املعنوي املكلف بأداء اخلدمة العامة أصال

إىل إعطاء االختصاص للقضاء العادي بنظر دعاوى املسؤولية  2ذهب القضاء الفرنسي فقد

عة ضد مركز نقل الدم، أو مركز حماربة مرض السرطان، عند إدارا بواسطة شخص معنوي املرفو 

من أشخاص القانون اخلاص، أو يف حالة مسامهة مستوصف خاص يف رعاية، و عالج املرضى 

و لقد مت تأكيد هذا القضاء، . النفسانيني مبوجب اتفاق مع املقاطعة اليت تقدم فيها تلك اخلدمة

ذلك يف حالة مسامهة املراكز و املستوصفات اخلاصة يف تأمني خدمات االستشفاء فيما بعد، و 

و قد مت تربير ذلك بأن تلك املؤسسات اخلاصة، . 31/12/1970العامة، مبوجب أحكام قانون 

                                                 
1
 -  Code de santé publique français , art L. 715-5 et L. 715-6 

2 - Cité par , Jean  PENNEAU, La responsabilité du médecin,  op. cit., p.58. 
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و على الرغم من أا تؤمن اخلدمة العامة للجمهور، إال أا ال تتمتع بأي امتياز من امتيازات 

  .لذلك يبدو من املنطقي أن ختضع الختصاص احملاكم العادية السلطة العامة،

فيما يتعلق مبسؤولية أطباء املؤسسات الصحية  كما تقرر كذلك اختصاص القضاء العادي،

. العمومية، عند إنفصاهلم املؤقت للعمل بتلك املؤسسات اخلاصة اليت تشرتك يف أداء اخلدمة العامة

هذا احلل، إذ تساءل عن السبب الذي يؤدي إىل معاملة اعرتض على مثل  1إال أن بعض الفقه

لذلك يرى هذا اجلانب من . األطباء العموميني، كأطباء خواص رد ذلك االنفصال املؤقت

  : أن ينعقد يف حالتني بإمكانهالفقه، أن اختصاص القضاء اإلداري 

ي العام، واليت تستخدم تتعلق بالضرر الناجم عن املعدات اليت تعود إىل املرفق الصح :األولـى

  .2من قبل املستوصف اخلاص الذي يشارك يف تقدمي اخلدمة العامة

تتعلق بالضرر الذي يتعرض له املريض بفعل املرفق الصحي العام، بعد أن أرسل إليه : الثانيـة 

  .املريض من قبل املستوصف اخلاص، إلجراء بعض الفحوص، أو العالجات التكميلية

 :لمنزلاالستشفاء في ا -ه

، فإن له  hospitalisation à domicile ( 3 (أما فيما يتعلق باالستشفاء املنزيل 

فاملريض يتلقى مبوجبه العالج الذي يصفه له طبيبه اخلاص باتفاق مع . وضعا أكثر خصوصية

طبيب املرفق الصحي العمومي، و يزوده ذا العالج مساعدون طبيون يف هذا املرفق العام أحيانا 

، فإن 4وبسبب قلة النصوص القانونية اليت حتكم هذا املوضوع. مجعيات القانون اخلاص غالباومن 

من اختصاص القضاء العادي بالنسبة لألعمال الطبية  سؤوليةيرى أن تكون دعوى امل 5الفقه

                                                 
1  - Jean PENNEAU, La responsabilité du medecin, op. cit. ,p.58 
2
 - Marie SIRINELLI, op.cit, p 48. 

3 - Angelo CASTELLITA , op.cit.,p.205. 
4
 -  Une circulaire de la caisse nationale de l’assurance maladie en France, en date du 29 oct. 1974, 

et une circulaire ministérielle en date du 12 mars 1986. 
5
 - Jean  PENNEAU, La responsabilité du medecin , op. cit.,p.p.57-59. 
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املقدمة من األطباء اخلواص، ومجعيات القانون اخلاص، و أن تكون من اختصاص القضاء 

  .مت اخلدمات الطبية من األطباء و املساعدين الطبيني املنتمني إىل القطاع العاماإلداري، إذا قد

  .الشروط الشكليـة و الموضوعية لرفع دعـوى التعويض: الفرع الثاني

لقبول دعوى الشخص املتضرر من األخطاء الطبية، البد أن تتوفر جمموعة من الشروط يف 

، ، شرط املواعيد )والأ(دعوى املسؤولية الطبية  دعواه، و املتمثلة يف شروط شكلية ختص رافع

شرط إثبات العالقة و ، وشروط موضوعية أساسية، يتمثل يف شرط إثبات اخلطأ الطيب )ثانيا(

، مث نقوم بدراسة كيفية تنظيم دعوى )ثالثا(السببية بني اخلطأ الطيب، و الضرر الذي حلق املريض 

    . )عاراب(التعويض يف شكل طلبات ودفوع لألطراف 

  .شروط شكلية تخـص رافع الدعـوى: وال أ

خمتلف الدعاوى ، قاعدة عامة تسري على اإلداريةو  لقد وضع قانون اإلجراءات املدنية

 اإلذنفلقد اشرتط  أن تتوافر يف رافع الدعوى الصفة، واملصلحة، و األهلية، و  .املدنية واإلدارية

قانون من  13و قد نص عليها املشرع يف املادة  .قره القانون للممارسة احلق يف التقاضيأ إذا

  :نفصلها كالتايل أخرىو يف نصوص  اإلجراءات املدنية واإلدارية

  :الصفة -أ

الذي يعترب من النظام العام، البد وأن تكون لرافع الدعوى صفة  فيما يتعلق بشرط الصفةف 

ة مضرور من هذه و من جهة أخرى صف. املريض، أي  صفة شخص مستفيد من خدمات املرفق

  . اخلدمات الطبية

 ممثله طريق عن أو بنفسه،سواء  القضائية اإلجراءات ملباشرة الشخص صالحية بأا الصفة تعرفو 

 لدى الصفة بتوافر فيقصد .القاصر أو الوكيل متثيل كصفة صريح قانوين نص مبوجب القانوين

 نشاط أو الطبيب خطأ نتيجة شخصيا املضرور هو املريض يكون أن الطيب اال يف املدعي

 فينوب قاصرا كان إذا أما. بالتعويض ملطالبته الضار الفعل مرتكب ضد دعوى فريفع املستشفى،
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 وفاته، حالة يف ورثته أو ،هعن نيابة بالتعويض لديهما للمطالبة الصفة فتتوافر وصيه أو وليه عنه

  .حبقوقهم و ليس حبقوق مورثهم يطالبون

 لدى الصفة توافر إشرتطت اليتمن قانون اإلجراءات املدنية امللغى  459 دةاملا خالف علىو      

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من 13 املادة من الثانية الفقرة فإن عليه، املدعى دون املدعي

 حالة ويف صفة، ذي على صفة ذي من الدعوى فرتفع أيضا، عليه املدعى لدى توافرها إشرتطت

 املدعي دعوى رفض إىل يؤدي مما نفسه، تلقاء من القاضي يثريها عليه املدعى دىل توافرها عدم

 املريض رفع لو كما العام، النظام من الصفة شرط ألن عليه، املدعى لدى الصفة إلنعدام شكال

 املدعى صفة إلنعدام دعواه مستشفى عمومي غري الذي حصل العالج على فرتفض ضد دعواه

  .عليه

  :األهلية -ب

 شرط على النص  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  13 املادة يف اجلزائري املشرع ينصمل 

 اليتقانون اإلجراءات املدنية امللغى  459 املادة خالف على الدعوى قبول شروط ضمن األهلية

تنص على  القانون نفس من 65 املادة إىل بالرجوع لكن الدعوى، قبول شروط من شرط إعتربا

 قسم حتت املادة هذه جاءت إذ العام، النظام من وهي الدعوى قبول شروط من إعتربها لية واأله

 "...األهلية إنعدام تلقائيا القاضي يثري"  :بالبطالن الدفع

 ملباشرة الشخص صالحية قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من 64 املادة مبفهوم األهلية تعتربو 

 ا فيقصد القضائية، بالدعوى الصلة ذات األخرى القضائية د غريالعقو  وكافة التقاضي إجراءات

 1:نوعان واألهلية .تصرفاته مباشرة على الدعوى رافع الشخص قدرة

 بالواجبات والتحمل احلقوق إلكتساب الشخص صالحية ا يقصدو  :الوجوب أهلية- 1

القانون من  25 للمادة طبقا حيا والدته منذ لإلنسان األهلية وتثبت اإلختصام، بأهلية وتسمى

                                                 
1
  123، ص2010حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،   - 
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 اإلختصام أهلية وتثبت ،متوىف شخص بإسم الدعوى رفعت إذا البطالن يرتتب إذ ،املدين اجلزائري

 .القانون املدين اجلزائريمن 51 للمادة طبقا القانونية الشخصية ذات اإلعتباري للشخص

 ومىت قانونية أثارا ترتب قانونية تصرفات إلبرام الشخص صالحية ا يقصدو  :األداء أهلية -2

 ال أنه إال الدعوى، يف احلق األهلية لناقص يكون إذ التقاضي، بأهلية متمتعا يكون لديه توفرت

 أصيب لو كما دائم بعجز قاصر مريض أصيب فلو القانوين، ممثله بواسطة إال رفعها يستطيع

 مساس هناك ألن الدعوى يف احلق له كان لو فحىت املستشفى، أو الطبيب خطأ بسبب بشلل

 .وبإمسه عنه نيابة وليه احلالة هذه يف فريفعها شخصيا، رفعها يستطيع ال أنه إال اجلسدية، بسالمته

القانون  من 40 للمادة طبقا سنة 19 سن ببلوغه الطبيعي للشخص التقاضي أهلية تثبتو      

الشخص  أيضا عويتمت. عليه حمجور وغري العقلية، بقواه متمتعا يكون وأن ،املدين اجلزائري 

 لدى األهلية إنعدام يؤدي إذ ،القانون املدين اجلزائري  من 50 طبقا التقاضي بأهلية اإلعتباري

  .القضائية اخلصومة إنعقاد عدم إىل الدعوى رافع

وما يهمنا بالنسبة للنشاط الطيب فقط، وضعية الشخص الطبيعي املستفيد من اخلدمة الطبية،     

  . دون الشخص اإلعتباري

  .وإذا كانت األهلية تعد شرطا لقبول الدعوى ، فإا شرط لصحة اخلصومة كذلك

  :المصلحة-ج

 أو كانت مادية بطلباته له احلكم من الدعوى رافع على تعود اليت العملية الفائدة باملصلحة يقصد

 ونيك أن جيب كما له، احلق ثبوت رغم رافعها على بفائدة تعود ال حني دعوى تقبل فال .معنوية

 وقائمة، قانونية مصلحته تكون حني هذا ويتحقق القضائية، احلماية إىل مشروعة حاجة للمدعي

قانون اإلجراءات  من 459 املادة يف وجودالذي كان م  القانوين الفراغ اجلزائري املشرع وإستدرك

  .  1املدنية

                                                 
1
  128املرجع السابق، ص، ارية حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلد - 
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 لدى املصلحة عنصر وفرت إىل أشار إذ قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من 13 املادة نص يفو 

 واملصلحة القائمة املصلحة بني التمييز جيب إذ حمتملة، أو قائمة كانت سواء الدعوى رافع

 .احملتملة

   :القائمة المصلحة-1

 هذا محاية الدعوى من الغرض فيكون قانوين، مركز أو حق إىل تستند اليت املصلحة تلك ا يقصد

 لو كما فعال، وقع قد الضرر يكون عندما عامة كقاعدة ذلك ويكون .القانوين املركز أو احلق

 برت إىل املستشفى يف تلقاه الذي العالج سوء نتيجة أو، الطيب للتدخل خضوعه إثر املريض أصيب

 ويكون الدعوى، رفع يف املصلحة للمريض فيكون فعال، وقع قد فالضرر تعفنها، نتيجة ساقه

 غري مشروعة املصلحة تكون أن جيب حبيث دية،اجلس بالسالمة التمتع يف حقه محاية غرضها

 بعجز املريض أصيب لو كما مادية، تكون قد واملصلحة العامة، أو اآلداب العام للنظام خمالفة

 املصلحة وتكون به، الالحق املادي الضرر صاحب مايل بضرر إصابته حالة يف مالية أو جسماين،

 بطبيعة الغري إعالم مبعىن سره إفشاء حالة يف ماك ،املريض وإعتبار بشرف املساس حالة يف معنوية

 .منه يشكو الذي املرض

   :المحتملة المصلحة-2

 اليت احملتملة واملصلحة احلق، لصاحب ضرر بذلك يتحقق ومل اإلعتداء، يقع مل إذا تتحققف      

 ضرر وقوع منع منها اهلدف يكون اليت هي الذكر السالفة 13 املادة لنص وفقا القانون يقرها

 .وقائية دعوى هي أي حمتمل،

 له كانت إذا الدعوى رفع حق للمدعي متنح اليت الذكر السالفة 13 املادة تطبيق إن      

 تكتنفها اليت الصعبة املهن من الطب مهنة لكون الطبيب، عمل على سلبا سيؤثر حمتملة مصلحة

 قضائية، دعوى سريفع تقبلاملس يف حمتمل بضرر بإصابته املريض لدى شك تولد فكلما املخاطر،

  .عنه يعوض ال احملتمل الضرر أن علما عملهم، ممارسة عن األطباء تراجع إىل يؤدي مما
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قانون  13 املادة نص خالل من نستشفه ما وهذا العام، النظام من ليس املصلحة شرط إن

 غري املصلحة أن مبعىن العام، النظام من واإلذن الصفة بأن أقر إذ ، اإلجراءات املدنية واإلدارية

 املريض رفع إذا ما حالة ففي صراحة، عليها لنص كذلك كانت لو ألا العام، بالنظام متعلقة

 الطبيب يثري املستقبل، يف به يصاب قد حمتمل ضرر هناك أن أساس على الطبيب ضد الدعوى

 ال احملتمل ررالض وأن خاصة ضرر أي يلحقه ومل عليه يعتد مل ألنه لديه املصلحة بإنعدام الدفع

 الطبيب يثره مل إذا لكن .عدمه من الدفع جدية تقدير سلطة للقاضي يعود فهنا.عنه، يعوض

  .العام النظام من ليس املصلحة شرط ألنه نفسه تلقاء من إثارته للقاضي ميكن فال املسؤول،

  .شـرط المواعيد في رفع دعـوى التعويـض :ثانيا

قانون اإلجراءات من  829و بالرجوع إىل نص املادة . إن شرط اآلجال يعترب شرطا شكليا 

، واليت حتدد ميعاد رفع الدعوى بأربعة أشهر التابعة لتاريخ اإلداريةاخلاصة باملواد  املدنية واإلدارية

تبليغ القرار املطعون فيه أو نشره، فإنه تثري إشكالية بالنسبة لنقطة انطالق حساب مدة أربعة 

  . أشهر

مر يتعلق بأخطاء النشاط الطيب، فإنه ال توجد عملية نشر أو تبليغ و عليه فمادام األ

جبميع الدعاوى املعروفة يف املادة  -كما سبق ذكره-كما أن هذا النص القانوين يتعلق. القرارات

إذا كان باإلمكان حساب هذه املدة  1وأمام سكوت هذا النص تساءل بعض الفقه. اإلدارية

  ر؟ابتداء  من تاريخ وقوع الضر 

، بأنه مادام يصعب على أطراف القضية و على القاضي حتديد يوم 2و هنا يقرتح البعض

وقوع العمل املادي املضر، فالبد أن يتدخل املشرع أو القاضي اإلداري للعودة آليا إىل الطلب 

اإلداري املوجه لإلدارة من طرف املتضرر للحصول على حل ودي، و يف نفس الوقت حتديد نقطة 

                                                 
1
  .203.، املرجع السابق ، ص الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلداريةحممد الصغري بعلي ،   -   

2
  .212.رشيد  خلويف ، شروط رفع الدعاوى اإلدارية ، املرجع السابق ،ص  -   



  ة العمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةتشفـائياإلسنشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

292 

 

و يف حالة النزاع  بني اإلدارة و املضرور حول تاريخ وقوع الضرر، فإن . النزاع و املواعيدانطالق 

  . عبء اإلثبات يقع على عاتق اإلدارة

إن هذا احلل قد سار عليه القضاء اجلزائري يف قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ 

وإن  1966ريت سنة إن العملية اجلراحية أج:"...و الذي جاء يف حيثياته  1 31/1/2000

، حيث أنه حركت عندما اكتشفت اآلالم بسبب 1995هذه الدعوى مل ترفع إال خالل سنة 

و بالتايل فإنه ال ميكن . وجود اإلبرة اليت نسيت يف بطن املستأنف عليها بعد العملية اجلراحية

ا نالحظ أن وهكذ...". القول بوجود تقادم ألن الدعوى قد رفعتها السيدة عند اكتشاف اآلالم 

القضاء اجلزائري حسم مبوجب هذا القرار هذه اإلشكالية حيث اعترب أن  تاريخ اكتشاف اآلالم  

  . هو تاريخ حصول الضرر و ليس تاريخ وقوع العمل الطيب املنطوي على خطأ 

و يف ما خيص تقادم احلق املطالب به، فإنه من خالل هذا القرار الصادر عن جملس الدولة 

نالحظ بأن القضاء اإلداري اجلزائري يعترب أن بداية حساب مواعيد الطعن القضائي هو اجلزائري، 

  .تاريخ اكتشاف اآلالم

يف هذا اال، فإنه يأخذ بتقادم ديون الدولة و إدارات  2أما بالنسبة للتشريع الفرنسي 

تسبت احلقوق احلكم و املؤسسات العامة، مبرور مدة أربع سنوات من اليوم األول للسنة اليت اك

يف  وجوده و "تاريخ اكتشاف الضرر يف  خالهلا، و أن هذا التاريخ ال ميثل تاريخ وقوع احلادثة، و إمنا

وهي ). la consolidation du dommage"(استقرار حالة املريض"، ويف 3"كامل مداه

به  كما أن تقادم الدين مبرور أربع سنوات ال تقضي. مرحلة غري قابلة للتحسن بعد العالج

كما أن املشرع .وهكذا فإنه ميكن التنازل عنه . احملكمة من تلقاء نفسها، بل تتمسك به اإلدارة

نصا خاصا يقيد مدة  4من قانون الصحة العمومية املعدل 1141الفرنسي و ضع مبوجب املادة 

                                                 
1
فازة ضد بن سليمان فاطمة، مأخوذ عن حلسن بن شيخ ، قضية مدير القطاع الصحي شي ق 31/1/2000جملس الدولة ، قرار بتاريخ  -   

  .237.آث ملويا ، املنتفى يف قضاء جملس الدولة ، اجلزء األول ، ص
2
 -  Pour plus de détail voir : Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit. ,p.232. 

3
 -  C.E.,19 Mars 2003 , HADDAD, A.J.D.A., n° 27, 15/2/2003,p.1047. 

4
 - Cité par Jaque MOREAU et Didier TRUCHET  , op.cit. ,p.233. 
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ناجتة عن أخطاء أعمال الوقاية، فلما يتعلق األمر بدعاوى املسؤولية ال. التقادم السابقة

  .التشخيص،واألعمال العالجية،فإن مدة التقادم تقدر بعشر سنوات من تاريخ استقرار الضررو 

كما اعترب القضاء اجلزائري أنه يف جمال قضايا التعويض فهي غري مقيدة بأجل مادام أن 

  .1الدعوى مل تتقادم

  .لرفع دعوى التعويضالشروط الموضوعية  :ثالثا

، وكيفية إثبات اخلطأ )أ(تعرف على سبب وموضوع الدعوى إن هذه الدراسة تتطلب منا ال    

 ).ج(، مث إثبات العالقة السببية بني اخلطأ والضرر)ب(الطيب 

 :سبب و موضوع الدعوى -أ

 السبب خيتلف وال له، مشروعة مبصلحة عليه املدعى إخالل يف املدعي دعوى سبب يتمثل    

 تتمثل إذ التعويض، يف حقه على حصوله بيلس يف املدعي إليها يستند اليت الوسيلة بإختالف

 مفرتضا أكان وسواء تقصرييا، أو عقديا، اخلطأ كان سواء عليه، املدعى خبطأ اإلدعاء يف وسيلته

 الدعوى يف املدعي إليها يستند اليت الوسائل قبل من األخطاء من األنواع هذه تعترب إذ ثابتا، أو

 .الضار الفعل مرتكب ضد املرفوعة

 النقض، حمكمة أمام مرة ألول إليها يستند اليت الوسائل من يغري أن للمدعي جيوز ال كنول     

 إىل مستندا املسؤولية دعوى املدعي رفع فإذا األخرية، هذه أمام جديدة وسيلة إبداء جيوز ال إذ

 عقدي خطأ إىل مستندا جديد من رفعها يستطيع فال، دعواه ورفضت مثال، تقصريي خطأ

 له الدعوى يف الصادر احلكم أن مبعىن واحد، احلالتني يف سبب الدعوى ألن ،صحيح والعكس

   به، املقضي الشيء قوة

 الصحة ومها ميلك ما أعز يسلم املريض لكون الطيب، اال يف للمدعي إجيايب دور له وهذا    

 مما اته،وف أو حياته، جمرى يغري جسماين بعجز إصابته إىل يؤدي قد طيب خطأ أي وأن واحلياة،

                                                 
1
، سبق اإلشارة )ك(، قضية املستشفى اجلامعي لسطيف ضد13/01/1991، مؤرخ يف 75670احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -  

  .إليه
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 كماال  اإلستناد، حبرية الطيب اال يف املضرور يتمتع أن بد ال لذا. لورثته معتربة اأضرار  يسبب

 املضرور للمريض محاية كله هذا ويف املضرور، إليه يستند مل معني خطأ إىل اإلستناد للقاضي جيوز

 موضوع ويتمثل رى،أخ جهة من واحلذر الدقة مبنتهى عملهم ميارسون األطباء وجعل جهة، من

 من الصادر املشروع غري العمل نتيجة به الالحق الضرر بتعويض مطالبته يف املضرور دعوى

  املسؤول

  :إثبـات الخطـأ الطبـي -ب

إن هذا الشرط يتطرق إليه  .إن إثبات اخلطأ الطيب يعترب شرطا أساسيا يف رفع دعوى التعويض 

  .ة األخرىبعد تأكده من توافر الشروط الشكلي .القاضي

و بالرجوع إىل القواعد العامة يف اإلثبات، فان عبء إثبات الضرر يقع على عاتق املدعي 

إىل املريض املضرور يف دعوى املسؤولية،  1و إعماال لذلك، نظر القضاء". فالبينة على من ادعى"

ت هذا، إن عبء اإلثبا .باعتباره مدعيا خبطأ القائم بعالجه، و جعل عبء اإلثبات على عاتقه

وإن كان ال خيص اخلطأ الطيب وحده كما سبق ذكره، فإنه كذلك يتغري حسبما إذا تعلق األمر 

، أو حىت ملا يتعلق األمر بالضرر املسمى )2(، أو التزام بتحقيق نتيجة )1(بالتزام ببذل عناية 

  ).3(بفوات الفرصة 

  :بي في حالة االلتزام ببذل عنايـةتحديد عبء إثبات الخطأ الط –1

إثبات أن طبيب املرفق الصحي العمومي مل ينفذ التزامه ببذل العناية  يقع على عاتق املريض

. رافه عن أصول الطب املستقرةفعلى املريض أن يقيم الدليل على إمهال الطبيب،  أو احن. 2املطلوبة

التدليل على ذلك، يكون من خالل مقارنة ما قام به هذا الطبيب مع السلوك املألوف و 

فال يكتفي املريض بإثبات . وسط من نفس مستواه، ووجد يف نفس الظروف اخلارجية3بيبلط

                                                 
1
  . 256.وليد غمرة ، املرجع السابق،ص -   

2
  .151.سابق ، صموريس خنلة ، املرجع ال  -   

3
 - E.PEVOT, La responsabilité médicale hospitalière, journée d’information sur la responsabilité 

médicale hospitalière, secteur sanitaire de MOSTAGANEM, 14-15/3/2001. 
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خطأ عدم التزام ببذل عناية، وإمنا عليه أن يقيم الدليل على و جود هذا االلتزام، و إصابته بالضرر 

و من هنا فإن .و كذلك عليه أن يثبت أن عدم التنفيذ، يعد خطأ يف حق الطبيب. أثناء تنفيذه

كما أن الطبيب بإمكانه إثبات . رد إصابة املريض بالضرر  1الطبيب، ال جيوز افرتاضه خطأ

باإلضافة إىل ذلك . ، و ذلك بإقامة الدليل على أنه بذل العناية يف تنفيذه اللتزامه2العكس

 بإمكان الطبيب أن يدرأ تلك املسؤولية عنه إذا قام بإثبات  السبب األجنيب، أي بإثبات أن الضرر

  .3الذي حلق املريض، يرجع إىل قوة قاهرة، أو إىل خطأ املريض، أو إىل خطأ الغري

غري أن التطبيق الصارم لقاعدة عبء اإلثبات ذا الشكل، و خصوصا يف الدعاوى املرفوعة 

و أن ذلك سببه . 4ضد املؤسسات الصحية العمومية، جيعل من مهمة املريض مهمة شبه مستحيلة

يف العالقة بني املدعي واملدعى عليه، الطبية، و كذلك انعدام املساواة سة تباين ظروف املمار 

كما أن املريض يواجه عادة بصمت من قبل . وميوهلا لصاحل املدعى عليه، باعتباره إدارة عمومية

، أو أن جه بقاعدة االلتزام بالسر املهينبل أكثر من ذلك، فقد يوا. الطبيب املخطئ، أو مساعديه

  .يظهر روح التضامن مع زمالء املهنةالطبيب قد 

نتيجة ذلك، فإن القاضي اإلداري الفرنسي يستعمل سلطته التنقيبية يف جمال اإلثبات من و 

إن هذه السلطة قد يظهر من خالهلا أن .  أجل تكوين قناعته، و دون إثقال املدعي املريض

يشري إىل ذلك صراحة يف  القاضي اإلداري، يلقي عبء اإلثبات نظريا على املدعي، و بدون أن

كما أن الصعوبة األساسية يف اإلثبات، تكمن يف أن الواقعة املطلوب إثباا تعد واقعة . قراراته

مرة  6اإلداري الفرنسيلذلك عمد القضاء . أن يفصح عنها ليس هلا مظهر خارجي ميكن 5سلبية

عليه يف جمال إثبات إعالم أخرى، متاشيا مع القضاء املدين إىل نقل عبء اإلثبات إىل املدعى 

                                                 
1
  .65.أمحد شرف الدين ، املرجع السابق ، ص  -   

2
   .127.السابق ، ص حممد حسني منصور ، املرجع -   

3
 - Charles DEBBASH, op.cit, p.470. 

4
  .259.وليد غمرة ، املرجع السابق ، ص -   

5
  .260.وليد غمرة ، املرجع السابق ، ص -   

6
  .33.املسؤولية الطبية،  املرجع السابق ،ص  مأخوذ عن ، بودايل حممد ، -   
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وما يربر هذا . وهكذا فإن املرفق الصحي العمومي، مكلف بإثبات الواقعة االجيابية. املريض

  .التحول القضائي، إال اعتبارات العدالة، والرغبة يف حتقيق املساواة بني املرضى

ة البينة أما عن موقف القضاء اجلزائري من مسألة عبء اإلثبات،  فيبدو أنه يأخذ بنظري

على أن طلب التعويض .1و بالتايل مازال عبء اإلثبات ملقى على عاتق املدعي. على من ادعى

  . يرفض إذا مل يقدم الدليل،رغم ما يصاب به املريض من أضرار من جراء أخطاء طبية جسيمة

  .تحديد عبء إثبات الخطـأ الطبـي في حالة االلتزام بتحقيق نتيجـة – 2

ل االلتزام بتحقيق نتيجة، خيتلف متاما عن اإلثبات يف حالة االلتزام ببذل إن اإلثبات يف جما

لذلك فإن املدعي إذا مل يكن . فاخلطأ  هنا يفرتض حتققه مبجرد عدم حتقق النتيجة املرجوة. 2عناية

مطالبا بإثبات وجود خطأ الطبيب، فإنه يبقى مطالبا بإثبات وجود التزام الطبيب، ومضمونه، 

بل أكثر من .  و ما يالحظ هو أن هذا اإلثبات هنا ال يشكل أية صعوبة.  لنتيجةوعدم حتقق ا

فاإلثبات ذا الشكل، يؤدي يف . أنه يعد ختفيفا لعبء اإلثبات الواقع على عاتق املدعيفذلك، 

وهنا حيصل نقل يف عبء اإلثبات، إذ أنه مل يعد مطلوبا من . احلقيقة إىل افرتاض خطأ الطبيب

  .ت اخلطأ، وإمنا عليه إثبات وقائع أخرى يسهل إثباااملدعي إثبا

أن افرتاض اخلطأ يف االلتزام بتحقيق نتيجة،  خيتلف عن نظرية اخلطأ  كما يالحظ هنا

أما يف . فاالفرتاض يف احلالة األخرية قابل إلثبات العكس. املفرتض اليت ستتم دراستها الحقا

و مؤدى هذه القرينة أا قرينة . قابل إلثبات العكس االلتزام بتحقيق نتيجة، فافرتاض اخلطأ غري

واملعروف عن هذا النوع من القرائن، أنه ال ميلك تقريرها إال املشرع، لذلك يصبح من . قاطعة

                                                 
1
تبني بأا قد تلقت عالجا باألشعة ...وحيث أن اخلربة املنجزة، .. يث منذ مدة معتربةحيث أن املستأنف عليها، كانت تعاجل من ورم خب"...-  

فكان ..كما أن امللف خال من أية شهادة تبني إقامة املستأنف عليها . بكمية أكثر من الكمية املعتادة، إال إا مل تبني النسبة املعمول ا طبيا
صل يف املوضوع نظرا النعدام أي دليل يثبت ادعاء املستأنف عليها يف حتميل مسؤولية الضرر الذي على قضاة أول درجة أن يتحروا أكثر قبل الف

 6641جملس الدولة ، الغرفة الثالثة، ،ملف رقم ...". حلقها، مما يستوجب إلغاء القرار املستأنف النعدام هذا الدليل الذي يبني مسؤولية املستشفى
  .م  القرار غري منشور .املركز االسنشفائي اجلامعي ضد م، قضية  4/2/2000، الصادر بتاريخ 

2
  .268.وليد غمرة ، املرجع السابق، ص -   
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اجلائز القول  أن عدم حتقق النتيجة قرينة شبه قانونية، حىت و إن مل يقررها املشرع، ألا تتضمن 

  .نفس األثر

  .ت الفرصـةعبء إثبـات فوا –3

،  قرينة 1لقد وضع القضاء الفرنسي العادي أو اإلداري، يف جمال التعويض عن فوات الفرصة

و بالتايل فإن العالقة السببية بني هذا اخلطأ، و فوات الفرصة . شبه دائمة عن ثبوت خطأ الطبيب

  .باءوهي تعد قرينة  على مسؤولية األط  ،أو التحسن أو احلياة  تعد قائمة يف الشفاء

  .إثبات العالقة السببية– ج

فعلى هذا . 2إن القضاء يتجه عموما إىل إلقاء عبء اإلثبات على عاتق املريض املضرور

. األخري إثبات أن خطأ طبيب املرفق الصحي العمومي، هو الذي تسبب يف إحداث الضرر

األضرار النامجة فمجرد نسيان الضمادة مثال يف جسم املريض، ال يكفي للقول بأنه السبب يف كل 

  . 3للمريض، ما مل يثبت أن ذلك قد أدى إىل التهاب اجلرح، أو سوء حالته 

  .لألطرافض في شكل طلبات و دفوع تنظيم دعوى التعوي :رابعا

 القاضي يتمكن حىت طلباته يقدم أن عليه املدعى ضد التعويض دعوى رفع عند املدعي على جيب

 وحيق ،)أ( اخلصوم يطلبه مل مبا حيكم ال القاضي ألن ،بتعويضه املسؤول بإلزام حكمه بإصدار

  ).ب(املدعي إدعاءات لدحض ودفوعه رده، مقاالت يف طلباته تقدمي أيضا عليه للمدعى

  :طلبات المدعي -أ     

 ما وهو خاصة، أمهية يكتسي فأصبح العدالة، أمام اإلدعاء حلق إجرائية ترمجة الطلب يشكل    

 الطلب ويعرف القضائية، الطلبات موضوع نظمت اليت القانونية نصوصال جمموع خالل من يتضح

                                                 
1
  .61.مأخوذ عن ،  طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -   

2
  .128.أشار إىل ذلك ،  إلياس أبو العيد ، املرجع السابق ، ص -   

3
ملستشفى العام  عن نسيان أحد األطباء اجلراحني إلبرة يف بطن امرأة مبناسبة عملية لقد قضى للقاضي اإلداري اجلزائري   بثبوت خطأ ا -  

و هو  تاريخ اكتشاف اآلالم، وذلك ألن هذه األخرية  أثبتت  1995رغم أنه رفعت دعوى التعويض سنة  1966جراحية أجريت هلا سنة 
مأخوذ عن حلسن بن .إىل غاية رفع الدعوى  1966تدخل جراحي منذ سنة  العالقة السببية بني العمل الطيب و الضرر  خصوصا وأا مل جتر أي
  .244.شيخ آث ملويا ، املنتفى يف قضاء جملس الدولة ، اجلزء األول ، ص
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 خصمه على به احلكم طالبا القضاء على إدعائه الشخص به يعرض الذي اإلجراء بأنه القضائي

 بعض يف أنه إال .أصلية طلبات الضار الفعل مرتكب ضد الدعوى رفعه عند املدعي فيقدم

 .1األصلية الطلبات لتعديل عارضة طلبات يقدم قد ظهرت اليت للمستجدات ونتيجة احلاالت

 املدعي طرف من الدعوى إفتتاح عريضة يف املقدمة الطلبات جمموع األصلية لطلباتبا ويقصد

 املسؤول على احلكم أجل من املضرور وفاته حالة يف ذويه أو شخصيا املضرور املريض كان سواء

 خبطئه سببه الذي الضرر بإصالح

 على تفاعالت إدخال بواسطتها ميكن اليت الفنية األدوات ا يقصدف عارضةال لطلباتأما با

 حتققت إذا وذلك القضائي، الطلب ثبات مبدأ على املرونة من املزيد يضفي مما األصلي، الطلب

 مل العارض والطلب  األصلي الطلب بني اإلرتباط وجود كشرط القانون يتطلبها اليت الشروط تلك

 تأيت اليت الطلبات جمموع أا على بالنص وإكتفى العارضة الطلبات أنواع ئرياجلزا املشرع حيدد

قانون اإلجراءات املدنية  من 25 املادة مبفهوم العارضة فالطلبات األصلية، الطلبات لتعديل

 نفس من 866 املادة حددت حني يف، املقابلة والطلبات اإلضافية الطلبات :نوعان واإلدارية

 الطلبات يف العارضة الطلبات فحصر والتدخل، املقابلة الطلبات يف العارضة الطلبات القانون

 جيوز سالفة الذكر 25 املادة من 4 الفقرة إىل وبالرجوع والتدخل، املقابلة الطلبات اإلضافية

 جديدة وقائع ظهرت إذا ما حالة يف األصلية طلباته تعديل دف إضايف طلب تقدمي للمدعي

 .الدعوى إفتتاح عريضة يف صليةاأل طلباته تقدمي بعد

 فوق سقوطه نتيجة ساقه مستوى على بكسر إصابته بسبب التعويض دعوى املريض رفع لو كما

 عن تعويضه الدعوى إفتتاح عريضة يف وإلتمس جراحية، عملية له إجراء إثر العمليات طاولة

 األشهر مقابل تعويض همنح إىل باإلضافة عالجه، سبيل يف تكبدها اليت املالية النفقات خمتلف

 وضع سوء بسبب ساقه أصيبت الدعوى سريان إثر لكن .العمل عن عاجزا فيها ظل اليت األربعة

                                                 
1
 ، 1999 زائر،اجل لألشغال الرتبوبة، الوطين الديوان العليا، باحملكمة الوثائق قسم األول، العدد القضائية، الة العارضة، الطلبات زودة، عمر  - 

  50 .ص
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 إضايف طلب تقدمي احلالة هذه يف للمريض فيحق لبرتها، جراحية عملية إستلزم مما بتعفن اجلبس

 ليشمل الج،الع مصاريف خمتلف لتقدير مثال خبري تعيني فيلتمس .األصلي الطلب لتغيري

 املتحرك، كالكرسي الطبية األدوات شراء مصاريف اجلراحية، العملية مصاريف األدوية، مصاريف

 به، الالحق املعنوي الضرر عن بتعويض مطالبته جانب إىل املستشفى، يف اإلقامة مصاريف

 بسبب منها سيعاين اليت املستدمية العاهة نتيجة احلياة مدى مرتب كإيراد تعويض منحه وكذلك

 .الوقوع مؤكد مستقبل ضرر ساقه فبرت املسؤول، خطأ

   :عليه المدعى ودفوع طلبات -ب

  1.والدفوع الطلبات من جمموعة ضده املرفوعة التعويض دعوى يف عليه املدعى يقدم

   : عليه المدعى طلبات-1

 وعند ة،أصلي طلبات رده مقاالت يف املدعي دعوى إفتتاح عريضة على ردا عليه املدعى يقدم    

 .مقابلة طلبات تقدمي أيضا ميكنه كما عنها، يعدل أن ميكن تقدميها

 تقدمي فقط للمدعي خول الذيقانون اإلجراءات املدنية   خالف على ةاألصلي الطلباتف       

 شأن شأنه عليه للمدعى خول 25 مادته يف قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةفإن  أصلية، طلبات

 عريضة يف املقدمة الطلبات مجيع على مقتصرة األخرية هذه تعد مل إذ أصلية، لباتط تقدمي املدعي

 وكذلك ،اخلصوم يقدمها اليت والطلبات اإلدعاءات مجيع ليشمل تعداه بل الدعوى، إفتتاح

 من املقدمة الدعوى إفتتاح عريضة على ردا رده مقال يف عليه املدعى يقدم أنه مبعىن .الرد مذكرات

 له يدفع بأن إلزامه وإلتمس عليه، املدعى ضد الدعوى املضرور املريض رفع لو كما ،املدعي قبل

 سريان وإثر احلياة، ملدى مستدمية بعاهة احلياة إلصابته مدى مرتب إيراد شكل على اتعويض

 اأصلي اطلب عليه املدعى فيقدم مؤقتة، العاهة بأن للنقاش املدفوع الطيب امللف من تبني الدعوى

 .القانوين التأسيس املدعي لعدم دعوى رفض يف متمثال

                                                 
1
  130حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص - 
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قانون اإلجراءات املدنية  صدور قبل سائدا كان ما خالف علىف اإلضافية الطلباتأما      

 املادة فإن األصلي، طلبه لتعديل املدعي قبل من املقدم ذلك هو اإلضايف الطلب أن على واإلدارية

 من إضايف طلب تقدمي املدعي شأن شأنه عليه للمدعى جيوز أنه إذ ذلك، بعكس جاءت 25

 املريض تعويض منح يف إستعداده يف متمثل أصلي طلب يقدم كأن األصلية، طلباته تعديل أجل

 بعجز املريض إصابة عنه الناتج الشخصي خطئه نتيجة احلياة مدى مرتب إيراد شكل على

 ستكون إصابته بأن نقاشل املدفوع الطيب امللف خالل من بعد فيما له تبني دائم لكن جسماين

 رفض يلتمس إذ األصلي، الطلب لتعديل إضايف طلب عليه املدعى الطبيب فيقدم مؤقتة، لفرتة

 األضرار جممل عن تعويض املريض ملنح بإستعداده له واإلشهاد التأسيس لعدم املدعي طلب

 شفائه لغاية وهذا العمل، عن عاجزا فيها سيظل اليت األشهر مقابل تعويض ومنحه به، الالحقة

 .اإلصابة أثر من

قانون اإلجراءات املدنية  من 25 املادة من األخرية الفقرة عرفهافت المقابلة الطلبات أما      

 رفض طلب عن فضال منفعة، على للحصول عليه املدعى قبل من املقدمة تلك بأا واإلدارية

 الغموض يكتنفها أنه الذكر، لفةسا 25 املادة من األخرية الفقرة على يالحظ ماو  .خصمه مزاعم

 املشرع؟ قصدها اليت املنفعة مفهوم ما املتمثل اإلشكال لطرح جمال وتفتح

 املقابلة الطلبات تقدمي جيوز فإنه اإلستئناف، أثناء تقبل ال اليت اجلديدة الطلبات خالف على

 ملدنية واإلداريةقانون اإلجراءات امن 345 املادة  أكدته ما وهذا اإلستئناف، يف النظر خالل

 عليه املدعى يكتفي ال إذ اخلصومة، حمل تغيري إىل تؤدي هجومية وسيلة املقابلة الطلبات تعتربف

 مواجهة يف لصاحله فيها احلكم يطلب أخرى دعوى يثري حبيث املدعي، طلب رفض إلتماس مبجرد

 عن بتعويضه املخطئ اجلراح إلزام املريض طلب لو كما اخلصوم، أدوار قلب إىل يؤدي مما املدعي

 كان إذا ما للتأكد خبري تعيني يف متمثال مقابال اطلب األخري هذا فيقدم الدائم، اجلسماين العجز

 مصدره يرجع ال الضرر أن تبني وإذا آخر، سبب إىل يرجع أم ه،ؤ خط سببه باملريض الالحق الضرر
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 وتعويضه به، الالحقة ضراراأل جممل عن له تعويض بدفع املدعي املريض فيلزم الطبيب، خطأ إىل

 .التعسفية املقاضاة عن

   :عليه المدعى دفوع 2-

 .احلكم هذا تأخري أو به احلكم تفادي قصد خصمه طلب على اخلصم به جييب ما بالدفع يقصد

 أو عليها، اإلعرتاض من ومتكينه املدعي، على للرد عليه املدعى يد يف وسيلة عامة كقاعدة ويعترب

 الدفوع تشكل الدفوع تقدمي طريق عن عليها الرد األصلي عليه للمدعى حيق وكما إجراءاا، على

 كل حكمه يف أن يبني القاضي على جيب إذ القضائي، احلكم من جزء الطلبات شأن شأا

 يقسم قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن 277 املادة  أكدته ما وهذا املطروحة، الدفاع وسائل

  .القبول بعدم والدفع وشكلية، موضوعية، إىل الدفوع األخري هذا

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 48 للمادة طبقا ا يقصد الموضوعية دفوعفمثال بالنسبة لل

 الدعوى، عليها كانت مرحلة أية يف تقدميها وميكن اخلصم، إدعاءات دحض إىل دف وسيلة

 املدعي مزاعم ضد املوضوعية الدفوع توجه أنه مبعىن الدعاوى، بتعدد املوضوعية الدفوع وتتعدد

 دعوى إثر املستشفى أو الطبيب يدفع فقد املدعي، حق نفي يف وتتمثل مؤسسة، غري بأا للقول

 يعرتف أو متوفر غري أركاا بأن أحد يدعي إذ ذاا، املسؤولية قيام بعدم ضده املرفوعة التعويض

 بغري أو باإلبراء، أو بالوفاء، إنقضى قد عليها املرتتب ماإللتزا أن يدعي ولكنه املسؤولية، بقيام

 .العامة للقواعد وفقا اإللتزام إنقضاء أسباب من ذلك

وهكذا فإنه بعد التعرف على الشروط املختلفة الواجب مراعاا يف طلب التعويض عن األضرار 

وضوعية، فإننا سنحاول الطبية، على األقل حىت يكون هذا الطلب مقبوال من الناحية الشكلية و امل

املوايل إبراز دور القاضي اإلداري يف تقديره للتعويض الذي يستحقه املريض املطلب مبوجب 

 .املضرور
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  سلطة القاضي اإلداري في نظر دعوى التعويض و التحقيق فيها: المطلب الثالث

رافق تتجلى مهمة ودور القاضي اإلداري يف نظر دعوى التعويض اخلاصة مبسؤولية امل

االستعانة مع فحص عناصر املسؤولية والتحقيق يف دعوى التعويض االستشفائية العمومية يف 

  .)الفرع الثاين(، وتقدير التعويض عند التأكد من قيام هذه املسؤولية )الفرع األول( باخلرباء

  ). االستعانة بالخبراء(فحص عناصر المسؤولية والتحقيق في دعوى التعويض  :الفرع األول

 األضرار خمتلف عن بالتعويض له ليحكم احملكمة على النزاع عرض للمدعي يكفي ال        

 توافر على رقابتها احملكمة وممارسة املسؤولية، أركان إثبات ذلك قبل عليه يتعني بل به، الالحقة

  . -اإلثباتمن حيث البحث يف موضوع عبئ  – أعالهاألركان بالشكل الذي ذكرناه  هذه

 برأي اإلستعانة ذلك سبيل يف فله املسؤولية، قيام أركان تقدير يف القاضي على األمر سرتع وإذا 

املشرع يف موضوع التحقيق اخلاص باملنازعات  إليه أشاراألركان وهو ما  هذه إلستنباط اخلرباء

 رياإلدااليت ترجع القاضي  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن 858من خالل املادة  1اإلدارية

قانون اإلجراءات املدنية من  145 إىل 125الحتكام بنصوص القواعد العامة يف اخلربة من املواد 

  .واإلدارية

 املضرور قوقح ومحاية املسؤول، خطأ إستخالص القاضي على صعب فانه إذا ،و بالتايل     

 جانب يف اخلطأ بوتث من والتحقق أمامه املعروض النزاع بشأن الطبية باخلربة اإلستعانةميكن  عليه

 املسائل تقدير يف تنحصر أن جيب اليت الفين، اخلبري مهمة حتديد القاضي على ويتعني املسؤول،

 وميكن عنها، للكشف منه توغل إىل حتتاج ال واليت الواضحة، الظاهرة األخطاء دون البحتة، الفنية

 اجلراحية، العملية أثناء املريض وفاة بني السببية عالقة وجود من للتأكد باخلبري أيضا يستعني أن

                                                 
1
ال ميكن القول بأن الطبيب بذل العناية املطلوبة منه دون الرجوع إىل اخلربة ....:قامت احملكمة العليا بنقض قرار الس على أساس أنهحيث  -  

املختص يف نفس اال، أو استشارة الس اجلهوي ألخالقيات الطب ، وأن القرار املطعون فيه فصل يف مسألة فنية تتطلب احملررة من طرف اخلبري 
احملكمة العليا،  –...." ختصصا مهنيا للفصل فيها ،مما جعل تعليله غري مستساغ منطقيا و ال قانونيا نتيجة القصور يف األسباب، مما يؤد إىل نقضه

  .337ص  2003لسنة  02، الة القضائية العدد )ب(، قضية قضية24/06/2003مؤرخ يف  297062نائية، قرار رقم الغرفة اجل
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 األدوية وجود وعدم العملية قبل البيولوجي بالفحص الطبيب قيام عدم نتيجة قلبه توقف إثر على

 الطبية  العيادة يف بالعالج اخلاصة

 بتفسري يقوم إذ الفن، هلذا العلمية للمفاهيم الطبيب أعمال مطابقة يف اخلبري دور ينحصرو      

 .الثابتة العلمية واألصول املهنة لقواعد مطابقتها ومدى للطبيب الفنية األعمال

 مع تعاطفه إلحتمال وذلك اإلداري، أو املدين القاضي لتقدير النهاية يف اخلبري أعمال ختضعو 

 الظروف، تلك يف الطبيب سلوك ولتقدير جدية، غري خربته جيعل مما الزمالة، بعامل وتأثره زميله،

  .باإلستنتاجات لنفسها حتتفظ احملاكم أصبحت األطباء، إىل ا معهود اخلربة ولكون

 باخلبري إستعانته وجوب من بالرغمرير اخلربة قبت األخذضي يتمتع حبرية تامة يف القا أنكما      

 بنقل القاضي يقوم عندما لكن. تقريره يف جاء ما بإتباع ملزم غري أنه إال ،1احلاالت بعض يف

 تتدخل فإنه إختصاصه، صميم يف يدخل ما وهو القانوين، اال إىل الفين اال من اخلبري تقرير

 مواجهة يف القاضي حلرية أخر تفسري وأي القانوين، املستوى على ا اإلعتداد وجيب أخرى عناصر

 القاضي ولكون الفين، املستوى فعلى .بالقانون الواقع إختالط إىل يؤدي أن شأنه من اخلبري تقرير

 يسرتد فإنه القانوين، على املستوى أما نفسه، يفرض أن بد ال اخلبري إختصاص إنف خمتص، غري

 جمموع ضمن اخلاصة العناصر أحد اخلبري تقرير يصبح حبيث فاعليته، كامل القاضي إختصاص

 سبب أي يوجد وال العامة، القواعد مقتضى هو هذا .حكمه القاضي عليها يؤسس اليت العناصر

 فقد اخلبري، بتقرير األخذ يف باحلرية القاضي الطبية يتمتع اخلربة جمال يف  يهاعل اخلروج يربر منطقي

  .منه جزء أو كله، بتقريره يأخذ

    

                                                 
1
 - Jean Jaques THOUROUDE, op.cit ; p 469. 
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 أكده ما هذاو  للقانون خمالفة ذلك يشكل أن دون خبري تعيني طلب يرفض أن له حيق كما  

  " DOUAI" ةحمكم أكدته ما وهذا به، األخذ عدم أيضا له حيق ، كما1الفرنسي القضاء

 .16/05/1936بتاريخ 

 ظروف من تبني ما إذا عليه، املدعى لصاحل اخلربة تقرير يف جاء ما خمالفة يف احلرية له كما        

 .التعويض بدفع عليه املدعى وإلزام بالتقرير، األخذ عدم إىل يدعو ما الدعوى

 جيزم أن له كما أخر، دون خبري برأي يأخذ أن فله اخلرباء، تقارير بني القاضي خيتار كما        

 به األخذ الواجب الفين الرأي يرجح خبريا ينتدب أن أيضا وله تقريره، يف اخلبري به جيزم مل مبا

 من مناسبا يراه ما يتخذ أن فله فنية، مسألة القاضي واجه ومىت الرأي، يف اخلرباء خيتلف عندما

  .لتحقيقها الوسائل

  .تقدير التعويض :الفرع الثاني

على أن األصل يف تقدير التعويض ال يزيد عن الضرر و ال يقل  ستقر القضاء بصفة عامةا

من  فهذه العملية مرتوكة للقاضي اإلداري، ألا من املسائل الواقعية اليت خيتص بتقديرها. 2عنه

  . )ثانيا(، و كيفياته أو طرق التعويض )أوال(حيث وقته 

اليت جيب أن تدخل يف حساب التعويض، فتعد من أما تعيني العناصر املكونة للضرر، و 

ألن هذا التعيني يعد مبثابة التكييف القانوين  ،املسائل القانونية اليت يهيمن عليها القاضي اإلداري

  .)رابعا(فهو يف األخري الذي حيدد كذلك من يتحمل عبء االلتزام بالتعويض ) ثالثا( للوقائع

   

                                                 
1
 احملكمة فإنتدبت جراحية، عملية أجريت لو العجز هذا ختفيض ميكن أنه املسؤول وإدعى % 55 ميثل عجز بوجود درجة أول حمكمة قضت  -  

 فطعن اخلبري، تعيني ورفض التعويض، ختفيض رفض اإلستئناف حمكمة فقرر احلكم، املضرور فإستأنف التعويض، بتخفيض احملكمة فقضت خبريا،
بتاريخ  النقض حمكمة فقررت املريض، حالة لتحسنت جراحية عملية أجريت لو بأنه اخلبري، رأي جتاهلت احملكمة أن حبجة احلكم هذا يف

 برأي تلتزم ال فاحملكمة احملكمة، لتقدير ختضع واليت عقيدته، تكوين يف القاضي إليها يستند اليت العناصر أحد هو اخلبري تقرير 03/07/1969
 ."للنقاش املعروضة الوثائق كافة ضوء على اإلقتناع أوجه تستكمل أن واجبها، من بل وهلا، اخلبري،

  619 ص سابق، مرجع سعد، حممود أمحد :عن نقال .
2
  .64.مأخوذ عن ، طاهري حسني ، املرجع السابق ،ص -   
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  .وقت تقديـر التعويـض :أوال   

، أن مبدأ 1ن  الرأي الذي استقر عليه الفقه، و القضاء، يف فرنسا و بعض الدول العربيةإ

التعويض الكامل الذي جيرب الضرر، يقتضي التعويض وفقا ملا وصل إليه الضرر يوم صدور 

ذلك و . ، سواء اشتد هذا الضرر أم خف يف هذا الوقت، عن حالته يوم وقوع الفعل الضار2احلكم

 . 3ضرور يف احلقيقة ينشأ من يوم حتقق الضرررغم أن حق امل

  .طرق التعويض :ثانيا

  ).ج(، وتعويض غري تقدي)ب(، تعويض مبقابل)أ(تتنوع طرق التعويض بني تعويض عيين  

  :التعويض العيني -أ

 أو به، أخل أو تنفيذه، يف تأخر الذي اإللتزام بتنفيذ عليه املدعى العيين إلزام بالتعويض يقصد

 الفعل أو اإلخالل هذا وقوع قبل عليها كانت ما إىل احلالة إعادة أجل من تنفيذه عن إمتنع

القانون املدين اجلزائري من  164 املادة أكدته ما وهو العيين  التنفيذ هو األصل لكن .الضار

 املضرور املريض وهو للدائن جيوز فال املدين، أو الدائن طلب على بناء حيث حيكم به القاضي

 أو الطبيب وهو املدين أبدى إذا مبقابل، التنفيذ يطلب أن وفاته حالة يف ذويه أو شخصيا

 مرهقا العيين التنفيذ يكن ومل مبقابل، التنفيذ املريض طلب وإذا .العيين للتنفيذ إستعداده املستشفى

 جوازي فهو مستحيال، مل يكن إذا العيين التعويض إىل اللجوء يتمو  به، القاضي حيكم للمدين،

 .قاضيلل

 ما وهو التقصريية املسؤولية يف له وجود وال العقدية املسؤولية يف جماله العيين التنفيذ جيدو      

 تتعلق اليت ،القانون املدين اجلزائري من  175 إىل 164 املواد يف اجلزائري املشرع إليه تطرق

                                                 
1
  .136.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -   

2
 - Jaque MOREAU, op.cit., p.405. 

3
يض يعطي للقاضي اإلداري إمكانية توجيه أوامر لإلدارة فيما خيص طريقة التعو  8/2/1995املؤرخ يف  125-95على أن القانون الفرنسي  -  

  .66.طاهري حسني ، املرجع السابق ،ص ، مأخوذ عنأو ميقات التعويض 
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 املسؤولية على األحكام ههذ تطبيق إىل توحي إشارة أية جند وال العقدية، اإللتزامات تنفيذ بكيفية

  .التقصريية

 كأن الطيب اال يف ذلك تصور ميكن ال لكن التعويض، طرق أفضل العيين التعويض يعتربو    

 فأصيبت الليفي الورم عوض املريضة رحم فإستئصل العملية، إجراء أثناء خطأ اجلراح يرتكب

  .خلطئه اجلراح بإرتكا قبل للمريضة الصحية احلالة إعادة يستحيل فهنا بعقم،

 عينا عنها بدال يتلقى ولكنه املدين، به إلتزم اليت العني على العيين التعويض يف الدائن حيصل الو   

 للمريضة ميكن فال ،1الطيب اال يف يستحيل أيضا وهذا .بديل شيء على كحصوله أخرى،

 .صلاملستأ لرمحها بديل شيء على حتصل أن اجلراح، خطأ بسبب بالعقم املصابة

 ببعض يتقيد بل ،2العيين بالتعويض للحكم املطلقة باحلرية القاضي يتمتع فعلى العموم ال   

 :وهي الطيب باال املتعلقة الشروط

 للناحية نظرا العيين التعويض إىل اللجوء واألديب اجلسماين الضرر حاالت بعض يف يستحيل -

 أقرت إذ جرح، أو ضرب إحداث أو ف،والعواط والسمعة، الشرف، على كاإلعتداء اإلنسانية،

 .احلاالت هذه مثل يف مبقابل التعويض وجوب على بالنص احلديثة التشريعات

 للمدين، بالنسبة نسبية إستحالة مستحيال أصبح إذا أما ممكنا، العيين التنفيذ يكون أن يشرتط -

 الطبيب يصاب نكأ لعمله، تأديته دون حيول شخصي مانع حيول كأن مبقابل، بالتعويض فيحكم

 .مستعجل جراحي عمل إجراء أو املريض بعالج إللتزامه تنفيذه دون حيول مفاجئ مبرض

                                                 
1
ال يتعلق األمر باملسؤولية الطبية وحدها فقط، و إمنا يف كل احلاالت اليت حيصل فيها النزاع بني مدعي شخص طبيعي و مدعى عليه سلطة  -  

أن يلزم املرفق العمومي على القيام بشيء أو االمتناع عن فعل شيء، أي ال إدارية، فإنه حسب  ما استقر عليه القضاء، ال ميكن للقاضي اإلداري 
و مادام التعويض العيين يتضمن أمرا من هذا القبيل، فإن القاضي اإلداري يكتفي عموما يف مثل هذه القضايا بتقرير .  ميكنه توجيه أوامر لإلدارة

  . تعويضات لصاح الطرف املضرور
2
  .134.رجع السابق، صحممد حسني منصور، امل -   
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 مبقابل، بالتعويض فيحكم تنفيذه، على إلجباره حمل فال للمدين، مرهقا العيين التنفيذ كان إذا -

 أثناء خطأ إرتكب أو تنفيذه، يف التأخري أو إللتزامه الطبيب تنفيذ عدم حالة يف هذا ويتحقق

        .تنفيذه

 ،1نادرة حاالت يف التجميل جراحة يف الطيب اخلطأ عن العيين التعويض يتحقق أن ميكن لكن     

 العملية عن نتج الدمل الذي أو الندب ومسح لرتقيع العملية بإعادة التجميل جراح بأمر وذلك

 وإصالح لتقومي الغالبية رةوالصو  الوسيلة النقود تبقى لذا التجميلي، اجلراح هذا نفقة وعلى

  .األضرار

  :التعويض بمقابل -ب

 مبقابل، التعويض يكون ما فغالبا الطبية، املسؤولية جمال يفا عسري  أمر العيين التعويض مبا أن     

 يكون قد أنه إال نقديا، يكون ما مبقابل التعويض يف نقدي والغالب شكل على خاصة وبصفة

 .نقدي غري

 املبلغ يف ويتمثل التقصريية، املسؤولية عن التعويض يف الغالبة الصورة يعترب :النقدي التعويض 1-

 ويدفع معنويا، أو ماديا الضرر كان سواء باملضرور الالحق الضرر جلرب القاضي يقدره الذي املايل

 ملدة مرتب إيراد أو أقساط، أشكال على يدفع أن جيوز أنه إال واحدة، دفعة النقدي التعويض

 كافيا مبلغا يودع بأن يأمر أو تأمني بتقدمي املدين يلزم أن للقاضي وجيوز. احلياة ملدى وأ معينة

القانون  من 132 املادة من األوىل الفقرة عليه أكدته ما به،وهذا احملكوم باإليراد الوفاء لضمان

 :يلي عما بنصهااملدين اجلزائري 

  ."تأمينا يقدم بأن املدين إلزام احلالتني هاتني يف وجيوز مرتبا، إيراد يكون أن يصح كما... "

التعويض دفعة واحدة، والتعويض املقسط، : والتعويض النقدي قد يأخذ أشكاال هي     

 .والتعويض يف صورة إيراد مرتب

                                                 
1
  .54 ص ،2000دار الثقافة للنشر و التوزيع االردن،  التجميلية، اجلراحة عن الطبية املسؤولية الفضل، منذر  - 
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 واحدة، دفعة التعويض مبلغ على احلصول املضرور فضلفقد ي واحدة بدفعة التعويض فأما     

 الضار الفعل مرتكب هو املدين أن إال عليه، املتحصل باملبلغ التصرف حرية له مينح ما وهذا

 مما احلياة، مدى مرتب إيراد أو أقساط شكل على للمضرور سيدفعه الذي املبلغ يكون أن يفضل

 إستقطاع إمكانية حول خالف ثار وقد .املريض تويف ما إذا املتبقية املدة ربح أو الدفع له يسهل

 هناك" :أن "بدور جان" الفقيه قال الصدد هذا ويف املدين، صلحةمل اإلمجايل املبلغ من جزء

 تقتضيه والعدالة القانون قواعد أن عن فضال اإلقتطاع، هذا مثل جتيز مستقرة قضائية أحكام

 من قصرية مدة بعد ومات واحدة، دفعة التعويض مبلغ على املضرور حصل إذا أنه ذلك وتربره،

 يدفع التعويض كان إذا ما خبالف وذلك كبرية، خسارة ىلإ يتعرض املسؤول فإن جديد، حادث

 هذا أخذ العدالة فمن ولذلك املضرور، موت جردمب اإليراد هذا يتوقف إذ مرتب، إيراد شكل على

 من جزء إستقطاع يف احلق بإعطائه اخلطر هذا مثل عن املسؤول وتعويض اإلعتبار، بعني اإلحتمال

 .التعويض مبلغ

 لسوء ونتيجة ذراعيه، يف كسور إىل املريض تعرض ما إذا الطيب، اال يف لرأيا هذا وتطبيق      

 يدفع بأن الطبيب فحكم على برتها، إستلزم بتعفن، أصيب املعاجل الطبيب طرف من اجلبس وضع

 خالل املريض هذا وتويف واملعنوية، املادية األضرار جممل عن واحدة دفعة التعويض مبلغ للمضرور

 جان" الفقيه رأي فحسب مرور، حلادث نتيجة تعرضه إمنا ذراعيه، برت بسبب ليس وجيزة فرتة

 مبلغ يدفع بأن الطبيب على حكم لو خبالف كبرية، خلسارة تعرض املخطئ، الطبيب فإن ،"بدور

 ائيا ختلص احلالة هذه يف الطبيب لكان احلياة، مدى مرتب إيراد أو أقساط شكل على التعويض

 البد لذلك وفاته، بسبب املتبقية األقساط أو احلياة، مدى للمضرور احملدد ويضالتع مبلغ دفع من

 مبعىن التعويض، مبلغ من جزء بإستقطاع وذلك اخلطر، هذا مثل عن املخطئ الطبيب تعويض من

 .املتوىف للمريض قدمه الذي التعويض مبلغ من جزء يسرتجع أنه

 للمضرور، بالنسبة موجود اخلطر لكون وذلك قاطعة، ليست لكوا انتقدت احلجة هذه لكن     

 الوفيات، جداول حبسب هلا قدر مما أكثر احلياة قيد على املضرور يبقى أن احملتمل من أنه كما
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 من أقل مبلغ على حصل قد واحدة دفعة التعويض مبلغ على حصل الذي املضرور بذلك فيكون

 مستدمية بعاهة املصاب فاملريض .حياته مدة خالل عليه سيحصل كان الذي اإليراد جمموع

 املبلغ جيعل مما طويلة، لفرتة يعيش أن املمكن من املعاجل، الطبيب خطأ نتيجة ذراعية برت بسبب

 مبلغ كان مهما ذلك إىل أضف املعيشة، متطلبات لتلبية يكفي ال له املمنوح للتعويض اإلمجايل

 الضرر خاصة الالحقة به، راراألض جممل عن لتعويضه يكفي ال للمضرور املمنوح التعويض

 املريض تويف ولو حىت لذا ، الطمأنينة له يعيد لن له املمنوح التعويض مبلغ كان فمهما املعنوي،

 احلالة هذه يف واملنطق العدل غري فمن إمجايل، تعويض مببلغ لصاحله احلكم من قصرية فرتة خالل

 يعيلها، أسرة له سيكون املريض هذا وأن خاصة الطبيب، لصاحل التعويض مبلغ من جزء إستقطاع

 .املتبقي املبلغ من ورثته فيستفيد

 بظروف يتقيد القضاء مادام لكن الشأن، ذا قضائية أحكام على اجلزائري القضاء يف نعثر ملو     

 .اإلقتطاع هذا مثل رفض إىل يؤدي أن شأنه من فهذا املسؤول، ال املضرور

 بدفع املستشفى أو الطبيب وهو عليه املدعى على يالقاض حيكمفقد  المقسط التعويض أما

 لو كما إصابته، من املضرور يشفى حىت معينة، مدة خالل أقساط شكل على للمضرور تعويض

 هذه فتستوجب التخدير، حتت وهو العمليات طاولة فوق سقوطه نتيجة املريض ساق كسرت

 وهذا الفرتة، تلك خالل العمل عن عطلهي مما معينة، زمنية لفرتة للعالج باملستشفى مكوثه اإلصابة

  . العمل عن قدرته عدم بسبب املعيشة، ومتطلبات العالج تكاليف دفع عن سيعرقله

 تقدير بسلطة القاضي يتمتع إذالقانون املدين اجلزائري   132 املادة من األوىل وطبقا للفقرة    

 صور من صورة هو قسطامل فالتعويض املضرور، طلب على يتوقف أن دون التعويض طريقة

 أو أسبوعيا، تدفع كأن عددها، يعني و مددها، حتدد أقساط شكل على يدفع النقدي، التعويض

 ومتثل إصابته، من يشفى حىت دفعات عشرة مخسة أو عشرة الدفعات عدد تكون وأن شهريا،

 يف األقساط تلك بدفع األخري هذا ويلتزم املسؤول، على به احملكوم التعويض الدفعات هذه جمموع

  .قسط منها آخرالتعويض بدفع .إستيفاء  ويتم أوقاا،
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 للمضرور تعويض بدفع املسؤول على القاضي حيكمفقد  مرتب إيراد صورة في التعويض أما    

 لو كما جزئيا، أو كليا كان سواء دائم بعجز إصابته حالة يف احلياة ملدى مرتب إيراد شكل على

 بعجز من املريضة، فأصيب بدال السليمة ساقه برت أو املريض ليةك بإستئصال خطئا الطبيب قام

 فيحكم املالية، ذمته يف نقص من العجز هذا صاحب وما العمل، عن أقعده دائم جسماين

 يدفع النقدي التعويض صور من صورة وهو احلياة، ملدى مرتب بإيراد املضرور لصاحل القاضي

 دام ما اإليراد يدفع إذ عددها، يعرف ال ولكن مددها، حتدد أقساط شكل على للمضرور

  .مبوته إال ينقطع وال احلياة، قيد على صاحبها

   :النقدي غير التعويض-ج

 الذي احلكم بنشر والقذف السب دعاوى يف احملاكم به تقضي فيما النقدي، غري التعويض يتمثل

 األديب، الضرر نع نقدي غري تعويضا يكون وهذا النشر. الصحف يف عليه املدعى بإدانة قضى

 حيكم أن أوالقانون املدين اجلزائري  132 املادة من الثانية الفقرة يف اجلزائري املشرع أكده ما وهذا

 .املشروع غري بالفعل تتصل اإلعانات بعض بأداء التعويض سبيل على وذلك

 حالة يف يظهر ،الطيب اال علىالقانون املدين اجلزائري من  132 املادة من الثانية الفقرة وتطبيق

 ضد شكوى فرفعت حامل، بأا كذبا عائلتها أفراد فأخرب مريضة، بفحص الطبيب قام إذا ما

 الصحف، يف احلكم هذا بنشر احملكمة فتقضي بإدانته، حكم فصدر الكذب، بسبب الطبيب

 .باملريضة الالحق املعنوي الضرر عن نقدي غري تعويض النشر هذا ويعترب

  .األضرار وإصالح لتقومي الغالبة والصورة الوسيلة الطبية املسؤولية الجم يف النقود تبقىو 

  .عن الضرر الطبي تقدير قيمة التعويض :ثالثا

لقاضي لذلك فإن ا. إن هذه املسألة تعد جد مهمة، كوا متس باحلق املباشر للمريض املضرور

يلتزم ببيان كل عناصر الضرر اليت قضي من أجله بالتعويض، حىت  اإلداري عند حكمه بالتعويض

  . يكون تقديره منصفا
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على أن يشمل هذا التعويض ما حلق املريض من خسارة، و وما فاته من كسب، و كذلك        

ضافة إىل  كما ميكن للقاضي اإلداري أن مينح تعويضا مؤقتا، باإل. 1األضرار املادية اليت حلقته

اليت قد تتنوع بني  2فإنه يراعي يف هذه احلالة مجيع الظروف املالبسة ،عليهو . التأخريية الفوائد

ضياع املوارد و مصاريف العالج  مبختلف أنواعها، واألضرار اجلسمية، و الصحية سواء كانت  

كلية، أو جزئية، ملدة قصرية، أو على مدى احلياة، واآلالم اليت حيس ا املضرور، واألضرار 

 منان ف للمضرور، العائلية احلالة تقدير أما. 3مالية و النفسية، و الظروف العائلية و املهنيةاجل

 بعني يؤخذ كما نفسه، إال يعول ال الذي األعزب ضرر من أشد ضرره يكون وأوالد زوجة يعول

 ىلإ حاجة أقل كان غنيا كان إذا املضرور بأن بذلك يقصد وال للمضرور املالية احلالة اإلعتبار

 هو اإلعتبار يف يدخل الذي وإمنا فقريا، أو غنيا أصاب واحد، فالضرر الفقري من التعويض

  .به الالحقة اإلصابة جراء من للمضرور الفائت الكسب إختالف

، حبيث ال ميكن تقديره بصفة ائية وقت 4غري أن الضرر يف بعض احلاالت يكون متغريا

إعادة النظر يف تقدير التعويض، ر باحلق يف املطالبة بفللقاضي أن حيتفظ للمضرو . النطق باحلكم

  .غالبا ما يستعني القاضي يف ذلك خببريو 

فأما القيد األول، فيتعلق : فإن حرية القاضي يف منح التعويض مقيدة بأمرين ،ومع ذلك

بإرادة املشرع  الذي قد يتدخل يف بعض األحيان ليحدد طرق التعويض، و احلصص املستحقة 

وأما القيد الثاين، فيتعلق بإرادة الضحية، إذ أن القاضي ال جيوز له أن حيكم بأكثر مما . للضحية

  . طلبه الضحيـة

  

                                                 
1
  .135.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -   

2
  - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit. ,p.238. 

3
و أن حالته  % 90أن املستأنف قد أصيب بعجز دائم و جزئي بنسبة :" ...جملس الدولة اجلزائري  مايلي لقد جاء يف إحدى حيثيات قرار  -  

سم  و أنه يعاين من أمل جسماين له  9،5تستدعي مساعدة شخص آخر وأنه قد تعرض إىل ضرر مجايل معترب من جراء تقصري طرفه السفلي ب
  .خ ضد مستشفى جباية ، السابق ذكره .،  قضية م 11/3/2003ار بتاريخ ، جملس الدولة ، قر .."  عالقة حبالته البدنية 

4
  .65.طاهري حسني ، املرجع السابق ،ص -   
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  . توزيع عـبء االلتزام بالتعويـض -رابعا

فإما أن . 1موجها يف مسار واحد لبدايةلقد كان نظام توزيع عبء االلتزام بالتعويض يف ا

وإما أن . ويض املريض على أساس اخلطأ الشخصييتحمل الطبيب املخطئ وحده االلتزام بتع

إال أن هذا احلل يعد . فقيتتحمل إدارة املرفق الصحي العمومي التعويض على أساس اخلطأ املر 

ألنه كان يؤثر سلبا على حقوق املريض املضرور، خصوصا حينما يتعلق األمر بالعجز  منتقدا

فكلما  . ع على إدارة املرفق الصحي العموميللمريض املتضرر الرجو  املادي للطبيب حبيث ال ميكن

كان خطأ الطبيب جسيما، كلما بدى للمرفق حتلله من أية مسؤولية، و بالتايل تكون هناك فرص 

  . ضئيلة للمضرور يف حصوله على التعويض 

و لقد ظهر ذلك من خالل قراره املبدئي . هذا قضاءهغري أن القضاء اإلداري الفرنسي غري 

، حيث يعرتف بقيام املسؤولية على 26/7/19182بتاريخ  Lemonnierة الشهري يف قضي

أساس عمل واحد يشكل من جهة، خطأ منفصال عن املرفق ومنسوبا للموظف، ومن جهة أخرى 

إن هذا النظام هو ما يعرف مببدأ . يشكل نفس العمل خطأ منسوبا لإلدارة و يثري مسؤوليتها

ل يسمح للمضرور باختيار اللجوء سواء إىل القاضي اإلداري إن هذا احل.  3اجلمع بني املسؤوليتني

، أو اللجوء إىل القاضي العادي 4للمطالبة بالتعويضات ضد إدارة املرفق الصحي العمومي

وإن كان املضرور عادة خيتار املسؤول األكثر مالءمة، . املطالبة بالتعويضات من الطبيب مباشرةو 

  . لذلك فهو خيتار بالطبع اإلدارة

هكذا تكون هذه اإلدارة ملزمة بالتعويض سواء مسامهتها اجلزئية يف الضرر، وهو ما ميثل و 

. اجلمع بني األخطاء، أو حىت يف حالة عدم مسامهتها يف اخلطأ، وهي حالة اجلمع بني املسؤوليتني

و مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن املضرور ال يستطيع التقاضي يف نفس الوقت أمام جهيت القضاء 

  .ن نفس العمل املوجب للتعويضع
                                                 

1
 - M.M HANNOUZ A.A HAKEM , op.cit. , p.138. 

2
 - C.E., 26 Juillet 1918 , Lemonnier , G.A.J.A ,op.cit., p.145. 

3
 -  Jean RIVERO, Jean WALINE, op.cit., p.248. 

4
  .256.أمحد حميو ، املنازعات اإلدارية ، املرجع السابق ، ص -   
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فاجلمع بني املسؤوليتني ال يعطي احلق يف اجلمع بني التعويضيني، كما أنه من نتائجه قيام  

و على هذا األساس جيب معرفة أن . دعاوى الرجوع، سواء من طرف اإلدارة أو من طرف املوظف

احل املريض املضرور وفق ثالث القاضي اإلداري يف حالة اجلمع بني املسؤوليتني حيكم بالتعويض لص

  :وهي  1حاالت

  .المسؤولية المشتركة بين المرفق الصحي العمومي و الطبيب – أ

ففي هذه احلالة إن احلصة النهائية . 2وذلك حينما جيتمع اخلطأ الشخصي باخلطأ املرفقي 

طأ كل من التعويض اليت يتحملها كل من  املرفق، و  الطبيب املخطئ توزع بينهما  بنسبة خ

 .منهما يف التسبب بالضرر

  .تحميل الطبيـب كامل التعويـض - ب

عندما يضطر املرفق الصحي يلتزم الطبيب لوحده بتحمل كامل التعويض ائيا  و هنا

شخصي كان ال الألن اخلطأ  ر، بالرغم من عدم وجود خطأ مرفقيبتعويض كل الضر  العمومي

  .3خيلو من أية عالقة مع املرفق العام

  .ق الطبيب في الرجوع على المرفـق الصحـي العموميح -ج

و  حيصل ذلك  يف . و هي تتعلق حبق الطبيب يف الرجوع على املرفق الصحي العمومي

  .4حالتني مقابلتني حلاليت اجلمع السابقتني

 5فاحلالة األوىل نكون بصددها حينما يقيم املريض املتضرر من اخلطأ الطيب الدعوى خطأ

ب خطأ مرفقي، دون أن تثري إدارة املرفق العمومي مشكل اإلختصاص أمام على الطبيب بسب

                                                 
1
  .62قمراوي عز الدين ، مفهوم التعويض الناشئ عن املسؤولية الطبية، املرجع السابق ، ص -   

2
 - Gustave PEISER, Droit administratif, Dalloz, 1996, p.152. 

3
  .65.شئ عن املسؤولية الطبية،  املرجع السابق ، صقمراوي عز الدين ، مفهوم التعويض النا -   

4
 - André de LAUBADERE.Jean-Claude VENEZIA.Yves GAUDMET , Traité de droit 

administratif,  L.G.D.J. , tome 1, 1992, p. p. 824-825.   
5
 - M.M HANNOUZ A.A HAKEM , op.cit. , p.140. 
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وإصدار هذا األخري حكما بدون وجه حق  يتضمن أعباء مالية  هي يف احلقيقة . القاضي العادي

  .ال ترتتب علي الطبيب أصال، بل  على اإلدارة وحدها

وظف من قبل القاضي أما احلالة الثانية، نكون بصددها حينما حيصل أن حيكم على امل

العادي بالتعويضات، ولكن يف احلقيقة تكون املسؤولية مشرتكة بينه وبني إدارة املؤسسة الصحية 

فهنا ميكن للطبيب الرجوع على املرفق الصحي العمومي، حبسب نسبة التعويض اليت . العمومية

  .يكون قد دفعها

  ام التضامن الوطني                      تطور المسؤولية الطبية نحو إقرار نظ: الثانـي بحثالم  

  .في التعويض عن الحوادث الطبيـة                  

  

العام  يف القانونالقانون الفرنسي مرحلة هامة من مراحل تطور املسؤولية الطبية  لقد دخل

عن طريق  وذلك بإقراره نظام تضامن وطين يف التعويض عن ضحايا احلوادث الطبية ،واخلاص

قانون حقوق املرضى وجودة النظام "لقانون اجلديد يف جمال الصحة،  حتت عنوان ل هار إصد

نسبة إىل الوزير ) Kouchner(باسـم قانون  واملعروف 4/3/20021، وذلك بتاريخ "الصحي

  .الذي تبىن هذا القانون، و دافع عن توجهاته األساسية إىل حني صـدوره

األول يتعلق بالتضامن جتاه األشخاص : ة أبوابقد صدر هذا القانون متضمنا أربعو     

، والباب الثاين 2(La Solidarité envers les personnes handicapées)املعاقني

                                                 
1
 - Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , relative aux droits des malades et la qualité du système 

de santé, J.O. du 5/3/2002,p.4418,Dalloz,2002 ,p.1022. 
2
يرى الفقه بأن سبب احتواء هذا القانون على نصوص قانونية خاصة بالتضامن جتاه األشخاص املعاقني، يرجع يف احلقيقة إىل القرار الشهري  -  

إذ يف احلقيقة أن هذا القرار .  17/11/2000بتاريخ  Perruche حمكمة النقض الفرنسية يئة مجعيتها العامة و املسمى بقرار الصادر عن 
، وذلك نظرا ملا أثاره من مشاكل قانونية و أخالقية ، وقعت يف نفس الوقت متناقضة مع االجتهاد القضائي  2002هو الذي عجل بظهور قانون 

ووالديه على  Perruche Nicolasوتتمثل وقائع هذه القضية يف حصول الطفل . عليه جملس الدولة الفرنسي يف تلك الفرتة الذي كان سائرا 
حيث استندت السيدة  . تعويض بسبب ازدياد هذا األخري، وهو مصاب بإعاقة خطرية ،سببها داء احلمرياء الذي كانت مصابة به األم وهي حامل 

Perruche  خطأ الطبيب و خمرب التحاليل يف عجزمها عن اكتشاف داء احلمرياء يف الوقت املناسب لتمكينها من إجهاض يف دعواها إىل 
 وهنا أقرت حمكمة النقض الفرنسية حبق الطفل املولود بعاهة نتيجة خطأ طيب يف املطالبة لنفسه بتعويض عن األضرار اليت حلقته نتيجة هذا. اجلنني
   .   .اخلطأ
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، و الباب الثالث يتعلق جبودة (La démocratie sanitaire)خاص بالدميقراطية الصحية

هذا القانون،  أما الباب الرابع من. (Qualité du système de santé)النظام الصحي 

 Réparation des) و هو األهم فيتعلق بتعويض نتائج املخاطر الصحية

conséquences des risques sanitaires1    . 

                                                                                                                                                    

مل يكن يسمح بإقرار هذا النوع من  2002ا التوجه القضائي فإن جملس الدولة يف مقابل ذلك، وقبل صدور قانون وعلى خالف هذ 
والذي جاء يف  14/2/1997بتاريخ   Centre hospitalier de nice /Quarezو يظهر ذلك جليا مبوجب قراره . التعويضات 

  :حيثياته 
« La naissance ou la suppression de la vie ne peut être considérée comme une chance ou une 

malchance ,dont on peut tirer des conséquences juridiques.. », cité par Jaque PETIT, L’application 

de la lois anti-Perruche, R.F.D.A., n°6, 2003, p.760.  
، لذلك قام البعض بتسميته Perrucheد وضع حدا لقضاء حمكمة النقض ،  يكون ق2002وهكذا فانه بصدور القانون الفرنسي لسنة 

أنه ال جيوز ألحد أن حيتج " ، مسايرا يف ذلك موقف جملس الدولة الفرنسي يف هذا النطاق على أساس فكرة  Anti- Perrucheبقانون 
ن من خالل املادة  األوىل منه  بأحكام صارمة ختص بل أكثر من ذلك جاء هذا القانو " .بواقعة ميالده، كضرر من أجل حصوله على تعويضات 

 Nul ne peut se prévaloir » ::وهذه املبادئ هي كالتايل.مسألة تعويض أولياء األطفال الذين ولدوا  بإعاقة بسبب أخطاء التشخيص 

d'un préjudice du seul fait de sa naissance ; Ainsi l'enfant né handicapé ne peut pas invoquer le fait 

que sa naissance est un préjudice pour obtenir une indemnisation ; les parents peuvent être 

indemnisés de leur préjudice moral, mais seulement en cas de faute caractérisée du médecin, ayant 

empêché la révélation de l’handicap de l'enfant au cours de la grossesse ; les charges particulières 

découlant de l’handicap de l'enfant tout au long de la vie sont supportées par la solidarité nationale. 

Les dispositions précitées s'appliquent aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur, le 7 

mars 2002.à l’exception de celle ou il a été irrévocablement statué sur le principe de 

l’indemnisation », cité par  Jérome MONALT et Claire MAIGNON, Naissance d’un enfant 

handicapé : l’avis du conseil d’Etat, www.droit-médical.net.                           

ويف هذا الصدد عدة . وهكذا بعد صدور هذا القانون، أصبح القاضي اإلداري أو العادي يطبق هذا املبدأ، مىت توافرت الشروط احملددة لذلك      
  :أمثلة قضائية

C.E., 6 Decembre 2002 , Mme Draon , R.F.D.A. , n°2, Avril 2003,p.89. ; C.A.A de Paris., 24 

Janvier 2005 , Mme H , A.J.D.A. , n°30, 12/9/2005,p.1691  

حىت بعد صدوره ، خصوصا بشأن املبدأ   2002غري أنه جتدر اإلشارة يف هذا النطاق كذلك بأن اخلالف استمر بشأن القانون الفرنسي سنة  
وهذا ما أثار . مام القضاء يف فرتة صدوره الرابع الذي تضمنه ، و املتعلق بالتطبيق الفوري هلذا القانون حىت على النزاعات اليت تكون معروضة أ

،مسايرة يف ذلك ما ذهبت إليه احملكمة  20/1/2006قضائية بتاريخ  تقرارا 3ضجة كبرية لدى حمكمة النقض الفرنسية انتقدته من خالل 
خمالف متاما لنص  2002منه قانون ، حيث اعتربت بأن املبدأ الرابع الذي تض 6/10/2005األوروبية حلقوق اإلنسان يف قرارها الصادر بتاريخ 

من االتفاقية األوروبية  حلقوق اإلنسان على أساس أنه ال ميكن أن حيرم شخص من حقه يف التعويضات يف حالة طرحه نزاع متعلق  1املادة 
الفرنسي، هو اآلخر ساير هذا التوجه الذي و املهم يف هذا اال أن جملس الدولة . باملصلحة العامة و النظام العام  األمرباملسؤولية، إال إذا تعلق 

 . 2002طرحته حمكمة النقض الفرنسية بشأن قانون 

C.E., 24 Février 2006 , Mme Levenez , A.J.D.A. , n°23, 26/6/2007 , p.1272. Voir aussi R.F.D.A., 

n°2 , 3/2006, p.438. 

 1
إىل ل  1- 1141يف هذا اخلصوص يف املواد ل  4/3/2002دها قانون اليت أور  النصوصالصحة العامة الفرنسي  قانونو يتضمن  - 

1143-1  
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يف هذا اال األخري كان هدف املشرع من وراء القانون اجلديد، كفالة السرعة، وتبسيط و 

وكذلك توحيد نظام . ضرارإجراءات حصول ضحايا النظام الصحي على تعويض ما يصيبهم من أ

فلقد استحدث هذا القانون نظام جد مهم يف جمال . 1املسؤولية يف قطاعي الصحة العام و اخلاص

( التعويضات، و هو نظام التضامن الوطين، الذي سنحاول دراسة أهم األحكام اليت يستند عليها 

ضائي يف مثل هذه األنظمة ، حىت نستخلص يف األخري ماهو موقع النزاع الطيب الق)املطلب األول

اجلديدة، و األسس اليت يقوم عليها، من أجل إقرار مسؤولية املرافق الصحية العمومية، مث التطرق 

أي ااالت اليت ال يتم فيها إعمال التضامن ). املطلب الثاين( إىل حدود تطبيقات هذا النظام 

  .    رىالوطين يف التعويض، بسبب أا منظمة مبوجب نصوص خاصة أخ

ونظرا لعدم إمكانية حصر كل هذه احلاالت، سنحاول أن خنصص يف هذا النطاق دراسة 

   .منوذجية يف جمال املسؤولية عن عمليات نقل الدم

مني أالت إلزاميةالوضع يف اجلزائر خمتلف فقد نص املشرع على  أنهنا و جتدر اإلشارة إىل        

 إلزامي شرط الطبية املسؤولية من التأمني يعدلعام حيث بالنسبة للقطاع اخلاص فقط دون القطاع ا

 من التأمني عقد إبرام بعد إال مهنته، ميارس أن الطبيب يستطيع ال إذ الطب، مهنة ملمارسة

 أثناء منه الواقعة أخطائه تغطية تتوىل اليت هلا، املرخص التأمني إحدى شركات مع املدنية املسؤولية

 25/01/21995املؤرخ يف  07-95قم ر  التأميناتقانون  كامألحالطيب وهذا وفقا  التدخل

جاء يف نص املادة  إذ 20/02/20063املؤرخ يف  04-06املعدل و املتمم بالقانون رقم و 

 والصيدالين الطيب والشبه الطيب السلك مني املسؤولية املدنية بالنسبة وأعضاءأت إلزاميةمنه  167

 وجتاه مرضاهم جتاه املهنية املدنية مسؤوليتهم لتغطية تأمينا أن يكتتبوا اخلاص، حلسام املمارسني

                                                 
1
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET , op.cit.,p.231. 

2
  .1995لسنة  13ج العدد .ج.ر.، املتضمن قانون التأمينات، ج25/01/1995املؤرخ يف  07-95القانون رقم  - 

3
  .2006لسنة  15ج العدد .ج.ر.، املتضمن تعديل قانون التأمينات، ج20/02/2006املؤرخ يف  04-06القانون رقم  - 
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 من وإعتربه الطيب، اال يف إلزاميا التأمني من النوع هذا جعل حينما اجلزائري املشرع أصاب الغري

 . 1خمالفة التأمني عدم ويعد العام، النظام

                                                 

1
رية الوضع يف الواقع و القانون الصحي اجلزائري جد متأخر باملقارنة مع القوانني املقارنة ذلك أن  قضايا األخطاء الطبية يف السنوات األخ إن - 

ي و اخلاص ، حيث برز سن قانون خاص حلماية الضحايا وتعويضهم،  منحىن تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا يف القطاعني العمومأخذت 
شاكل كمطلب ملح حلقوقيني و ناشطني مجعاويني، يتفقون على أن األرقام اليت حتصيها اجلزائر يف هذا اال خميفة، وباملقابل يطرح األطباء م

  . متعلقة بتحديد املسؤولية و إجراء اخلربة الطبية، فضال عن ضغط العمل

حيث  فتحت ملف األخطاء » النصر«  التحقيق املعمق الذي قامت به جريدة  إىلفضلنا الوقوف عند هذا الواقع املر باالستعانة  اإلطاريف هذا  و
األخطاء وتشري تقارير قدمها حقوقيون وأكدا املنظمة اجلزائرية لضحايا .الطبية و وقفت على واقع معقد تتداخل أطرافه و تتقاذف فيه املسؤوليات 

باملائة من الضحايا، يرفضون اللجوء إىل القضاء ، بسبب غياب قانون حيميهم، و تعقيد إجراء تكييف هذا  40الطبية يف اجلزائر، بأن أزيد من 
و تنتهي عادة عاما منذ رفعها أمام العدالة،14باملائة منها إىل احملكمة العليا، فيما يتعدى عمر قضايا أخرى  90النوع من القضايا، اليت يصل 

  .برباءة األطباء أو رفض املستشفيات تسديد املبالغ املالية اليت تقرها العدالة يف منطوق أحكامها كتعويضات للضحايا
 8ومن بني أشهر القضايا اليت هزت الرأي العام خالل السنوات املاضية و ال يزال معظمها معلقا على مستوى القضاء إىل غاية اليوم، قضية 

طفال  17، و قبلها بثالث سنوات كان 2008دوا نعمة البصر و اقتلعت أعينهم تباعا، بعيادة خاصة جلراحة العيون بقسنطينة سنة ضحايا فق
 ضحايا أخطاء طبية أثناء عملية ختان مجاعي باخلروب، فأصيبوا حبروق يف أعضائهم التناسلية ،تطورت يف ما بعد ، و أدت إىل تدهور حالتهم

  .ياة العديد منهم كرجال املستقبلالصحية و حطمت ح

ضحية البصر، مبصلحة طب العيون مبستشفى بالعاصمة،بسبب أخطاء طبية أيضا،حيث حقنتهم الطبيبة املعاجلة  31، فقدت2007و يف سنة 
ل، بسبب ختديره بغاز بعدها بسنة حتديدا، تويف طف.ساعة 24فقدام البصر بعد   املخصص ملرضى سرطان القولون، ما أدى إىل » أفستان«بدواء 

جماهدة 2013و توفيت سنة . ثاين أوكسيد الكربون، داخل قاعة العمليات مبستشفى سوق أهراس، حيث كان خيضع لعملية استئصال اللوزتني
 .أيام كاملة 4مبستشفى تبسة، بسبب عدم معاينتها من قبل الطبيب الذي ظل غائبا ملدة 

ريق االتصال مبختلف األطراف الفاعلة يف جمال الصحة العمومية واخلاصة مسح باستبيان العديد من إن التحقيق الذي قامت به الصحافية عن ط
  :املعلومات بالشكل التايل

ملف ضحايا أخطاء  1200حوايل   إحصاءالطبية أبو بكر حمي الدين أنه مت  األخطاءالعام للمنظمة اجلزائرية لضحايا  األمنيبالنسبة للسيد  -1
ألف قضية من هذا النوع و أشار إىل أن مصادر من وزارة  20رة العدل كانت قد كشفت مؤخرا ،بأن حماكم الوطن أحصت حوايل وزاطبية  وأن 

ألف قضية من هذا النوع، باملقابل فإن املنظمة استقبلت خالل شهر  20العدل كانت قد كشفت مؤخرا ،بأن حماكم الوطن أحصت حوايل 
بأن مطلب سن قانون خاص للتقاضي، أو إدراج ملف ضحايا األخطاء الطبية السيد االمني العام أكد  و.دةحالة جدي 13جانفي املاضي وحده 

خالل اعتصامات سابقة هلذه الشرحية يف اجلزائر، خصوصا يف ظل عدم توفر أي هيئة خاصة تتأسس    ضمن قانون الصحة اجلديد، طرح بقوة
تتمتع باحلصانة الكافية لإلفالت من العقاب، حسب األستاذ أبو بكر الصديق حمي الدين، كطرف مدين للدفاع عنهم أمام أطباء و مستشفيات 

فإن جل احلاالت املتعلقة باألخطاء الطبية تسجل داخل قاعات التوليد، حيث تعد النساء الفئة األكثر تضررا ، مع اإلشارة إىل أن مشكل 
و تأيت مصلحة طب العيون . تشكل النسبة األكرب من احلوادث   عفات الصحية اخلطريةتشوهات الرحم أو فقدانه ،إضافة إىل وفيات الرضع واملضا

  . يف املرتبة الثانية، و أن الطالق و البطالة و التسرب املدرسي واملشاكل النفسية مصري موحد للضحايا
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من والية قسنطينة، ) ساعد(قضية الشاب : بينهامن  األمثلةو لتبيان مدى الوضع الكارثي الذي يعيشه هؤالء الضحايا ميكن تقدمي العديد من 
، بأنه مصاب 2005دمرت حياته بشكل كامل بسبب خطأ يف التشخيص، وذلك بعدما أكد له أطباء بناء على حتاليل و فحوصات أجراها سنة 

لي عن خطيبته، وإمهال مؤسسته و بعدها باشر عملية العالج الكيميائي و املتابعة الدقيقة لوضعه الصحي، ما اضطره للتخ. مبرض السرطان
بعد أربع سنوات حتديدا، سافر إىل فرنسا من أجل مواصلة العالج، و احلصول على تكفل أفضل بسبب تدهور وضعه الصحي، ليصطدم   .املصغرة

فأخذت حالته النفسية   ه،الصدمة اليت عجز عن حتملها و قلبت موازين حيات   معاىف، و ال عالقة لوضعه بالسرطان، وهي  سليم   هناك حبقيقة أنه
  .يف التدهور و أصيب باضطرابات شديدة إىل أن انتهى به املطاف داخل مستشفى األمراض العقلية جببل الوحش،بقسنطينة

ية، بأن اجلزائر حتصي أرقاما خميفة عن ضحايا األخطاء الطبأكد بالنسبة للسيد رئيس اللجنة االستشارية حلقوق االنسان فاروق قسنطيين  ،  -2
الوضع الذي ال يتماشى بأي شكل من األشكال مع طبيعة القوانني املعتمدة للفصل يف هذا النوع من القضايا،وهي قوانني تعترب عامة، و من 

لذلك فإن ملفات الضحايا ال تعاجل بالشكل املطلوب على مستوى احملاكم، اليت قال بأنه وقف ا  .الصعب تكييفها، مع خصوصية هذه احلوادث
الوضع كما هو حاليا، أمر غري مقبول، خصوصا و أن اجلزائر    و أوضح احلقوقي بأن استمرار. لى قضايا و أحكام ال تشرف، حسبه، القضاءع

ع عن جد متأخرة يف ما خيص هذا النوع من القوانني، مقارنة بدول أخرى، ما يفرض إلزامية اإلسراع يف منح االعتماد للمنظمات املتخصصة بالدفا 
كما  أوضح بأن السبب وراء طول فرتة الفصل يف . هذه الفئات ، فضال عن تفعيل مقرتح سن قانون خاص حلماية ضحايا األخطاء الطبيةمثل 

فقد   قضايا األخطاء الطبية، هو وجود ما يعرف بالقضاء اإلستعجايل و القضاء العادي ، و هذا النوع من القضايا يتطلب، حسبه، نفسا طويال
  .مراجعة القوانني و وضع أحكام جديدة   فيها لسنوات ، ألن تكييفها كحاالت استعجالية، أمر غري وارد مما حيتم يستمر الفصل

عرب  فضال عن ذلك، يعد رفض حتميل املسؤولية الكاملة لألطباء ،على اعتبار أن املسؤولية تتوزع على الطاقم اإلداري والطيب املرافق للمريض،
لطول مدة تنفيذ األحكام القضائية    ية، عامال أساسيا وراء عدم حصول الضحايا على تعويضات تقرها احملكمة، نظراخمتلف مراحل إجراء العمل

  .ذا الشأن

يف الطب الشرعي يؤكدون أن اخلربة الطبية و ضعف الثقافة القانونية لدى االطباء وراء ارتفاع عدد القضايا خصوصا  األخصائيني إىلبالنسبة  -3
عدد األخصائيني يف هذا اال، إضافة إىل رفض البعض ملبدأ اخلوض يف هذه القضايا، جتنبا للحساسيات االجتماعية ،كون األمر  يف ظل نقص

مع اإلشارة إىل أن طول مدة إجراء اخلربة، راجع باألساس إىل أن االستشارة تطلب عادة من أطباء من خارج . يتعلق باحتمال إدانة زميل يف املهنة
كما . ة حسب ما يفرضه القانون، وهو ما يستنزف وقتا،بني إرسال التقرير األويل للطبيب املعين، و انتظار احلصول على موافقته إلجراء اخلربةاملنطق

لى كافة عو قد طرح أطباء مقرتح مراجعة حمتوى التكوين من الناحية القانونية،يف ما يتعلق بأخالقيات الطب و املسؤولية الطبية، كما مت التأكيد 
وهو خطوة رمسية تسبق العمليات، حيث يتوجب على األطباء احلصول على وثيقة » الرضا الضمين« ممارسي املهنة بضرورة التعامل جبدية مع إجراء 

مساءلة أو موقعة من قبل املعين أو ذويه، أو موافقة شفوية مبدئية حبضور شهود، تتضمن اإلشارة إىل خماطر العملية و احتماالا، لتجنب أي 
  .  متابعة يف حال تسجيل حوادث غري متوقعة

ل بالنسبة للسيد حممد بقاط بركاين رئيس العمادة الوطنية لالطباء أكد أن  عدد قضايا األخطاء الطبية اليت متت إحالتها على العدالة خال -4
يون واجلراحة، مؤكدا بأن جمالس أخالقيات مهنة الطب على ملف، وقال أن أغلبها متعلقة بطب النساء والتوليد والع 200السنتني األخريتني بلغ 

 10إنذارا بالتوقيف ضد أطباء، كما تلقى  15املستوى الوطين، فصلت يف عدد من الشكاوى اليت رفعت إليها ذا الصدد، حيث مت إصدار 
  .أطباء آخرين 10أطباء توبيخات مباشرة، ومت خالل نفس الفرتة توقيف نشاط 

، 08/02/2015، )األطفالجمازر ترتكب أكثر يف حق النساء و (الطبية يف اجلزائر  لألخطاء، تصاعد خميف نور اهلدى طايب
www.annasronline.com  
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  . الطبيةأحكام نظام التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث :المطلب األول

إن . نظاما جديدا لتعويض املخاطر العالجية يف فرنسا 4/3/2002لقد استحدث قانون 

األوىل، أنه نظام مستقل عن أي حبث يف املسؤولية وفق : 1هذا النظام يتميز خباصيتني أساسيتني

فالتعويض يتم من خالل ). Collectif(والثانية أنه نظام تعويض مجاعي . مفهومها التقليدي

 القول بأن التعويض يف هذا االومن هنا كان  .و تشارك اجلماعة يف حتمل تبعاته ديق وطنية،صنا

  .يؤسس على مبدأ التضامن الوطين

و اليت تقضي بأنه إذا مل تتحقق مسؤولية  1-1142و لقد تضمن هذا النظام نص املادة ل 

حتدث نتيجة تعاطي العالج  القائم بالعمل الطيب، ميكن تعويض احلادث الطيب، و األضرار اليت

وذا النص  .املقرر، أو تلك الناجتة عن اإلصابة بالعدوى، و ذلك على أساس التضامن الوطين

اجلديد، حيقق املشرع املساواة بني ضحايا املخاطر العالجية، بصرف النظر عن اإلطار القانوين 

  . لتلقيهم أعمال العالج

احلصول  إجراءاتمث ). الفرع األول(ه املوضوعي إن هذا القانون، يتطلب منا دراسة نطاق

  ).الفرع الثالث(و أخريا مميزات النزاع الطيب خارج هذا النظام ). الفرع الثاين(على التعويض 

  . النطاق الموضوعي لنظام التضامـن الوطنـي: الفـرع األول

وق من قانون حق 1-1142لقد حدد املشرع الفرنسي هذا النطاق مبوجب نص املادة ل

فيجب أن يتعلـق تطبيق نظام التضامن الوطين بثالثـة طوائف .  2املرضى و جودة النظام الصحـي

  : من املخاطر هي

                                                 
1
، منشأة املعارف، مصر، )حديثة لس الدولة الفرنسي  تاجتاها( فؤاد عبد الباسط ، تراجع فكرة اخلطأ  أساس ملسؤولية املرفق الطيب العام   -   

  .180.،ص 2003
2
 -Article 1142-1 : « ...Lorsque la responsabilité d’un professionnel , d’un établissement .....n’est 

pas engagée , un accident médical , une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre 

droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il sont 

directement imputable à des actes de prévention , de diagnostic ou de soins et qu’il ont eu pour le 

patient des conséquences anormales eu regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible 

de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par  décret...» .  Loi .n°2002-303, 4 Mars 2002, 

précitée. 
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،و يقصد ا احلوادث غري املتوقعة، املسببة )Accidents médicaux(احلوادث الطبية -

  . لضرر طارئ، و الناشئة عن عمل طيب، و اليت مل يثبت أن حتققها يرجع خلطأ  ما

كاألدوية ) Affection iatrogène( األضرار اليت حتدث نتيجة تعاطي العالج املقرر -

  . مبفهومها التقليدي أو غريها من وسائل الرعاية و العالج

)     Infection nosocomial(العدوى اليت تصيب املضرور أثناء تواجده باملستشفى -

   .1ن خضوعه للعمل العالجيساعة م 48دون أن يكون قد أصيب ا من قبل أو بعد 

هذا و جتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون، قد اكتفى بتعداد هذه املخاطر ذا الشكل دون 

و مع ذلك جيب التأكيد على أن  املخاطر اليت ميكن التعويض عنها، هي . إعطاء تعريفات هلا

أي بعيدا عن البحث . اليت حتصل  استقالال عن أي حبث يف املسؤولية، وعن مفهومها التقليدي

  . يف فكرة اخلطأ

كما أنه حىت ختضع هذه احلوادث لنظام التعويض املذكور، جيب أن تكون ناجتة مباشرة عن 

، أو )Diagnostic( ، أو التشخيص) Prévention(عمل من أعمال الوقاية

ون على أن هذه األعمال املذكورة، تتسع لتشمل كافة صور العمل الطيب، د).   Soin(العالج

  .متييز بني ما إذا كان العمل قد مت يف نطاق القطاع العام، أو القطاع اخلاص

هي تلك الناجتة عن األعمال الطبية  ر اليت أخذها املشرع يف االعتبارو إذا كانت املخاط

جبوانبها الثالثة، فإنه بالتايل جيب استبعاد من جمال نظام التضامن الوطين، املخاطر الناجتة عن 

  . طبية باملعىن الدقيقأعمال غري

يف املخاطر اليت يشملها نظام التعويض  2002وباإلضافة إىل ما سبق، فلقد اشرتط قانون 

  .2هلا مواصفات معينة اعلى أساس التضامن الوطين، أن ترتتب عليها أضرار 

                                                 
1
 - Affection iatrogène : Dommage subi par un patient en lien avec le traitement a été délivré. 

Abdelhafid OSSOUKINE , L’ABCDaire du droit de la santé et de la déontologie médicale , op.cit., 

p.207. 
2
 - Angelo CASTELLITTA , op.cit., p.219. 
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، وذلك )Anormal(فيجب أوال أن تكون األضرار اليت حلقت باملريض أضرارا غري عادية 

  .  حالته الصحية األصلية، و تطورها املتوقعبالنظر إىل

أو اجلسامة من  ناحية أخرى، على قدر من اخلطورة من كما جيب أن تكون هذه األضرار

ها على املريض يف ضوء فقدان القدرات الوظيفية و آثارها على احلياة اخلاصة واملهنية حيث آثار 

  .دة العجز املؤقت عن العملمعدل العجز الدائم أو م أخذا يف االعتبار بصفة خاصة

معدل العجز الدائم الذي يفتح الباب أمام طريق التعويض على  و قد حدد هذا القانون

  . 1كحد أقصى حمدد مبوجب مرسوم% 25بنسبة  أساس التضامن الوطين

، فإن املشرع أراد أال يكون هناك أي اختالف يف التقدير 2و طبقا هلذا املعيار املوضوعي

وكذلك تقييد احلكومة عند إصدارها . عجز املوجب للحق يف التعويض من ناحيةبشأن نسبة ال

املرسوم املنظم لألمر، بأال حتدد نسبة أعلى تضيق ا من نطاق املستفيدين من نظام التعويض 

  .اجلديـد

جمال الذي جاء بنظام التسوية الودية يف  2002مارس  4بأن قانون  3ويرى بعض الفقه

، ولكن بتفكري Bianchi أراده املشرع الفرنسي أن حيل حمل قضاء  يف احلقيقةاحلوادث الطبية، 

أي التكفل اجلماعي بتعويض األضرار احلاصلة . جديد قائم على أساس نظام التضامن الوطين

  .على مستوى املؤسسات الصحية العمومية

بىن  نظرية أن املشرع الفرنسي، و إن كان قد ت الحظ من خالل هذا القانون اجلديدكما ي

املتعلقة باخلطر، وجعلها  4اخلطر القضائية، إال أنه يف نفس الوقت حررها من شروطها الصارمة

عدم التقيد بشرط الطابع  و من ذلك مثال. تقدير مدى جسامتهفقط خاصة بالضرر، و 

بل أكثر من ذلك، مل يعد األمر يتعلق باخلطر اخلاص الذي يلحق املريض . االستثنائي للخطر

                                                 
1
  -«  Le taux d’incapacité permanente doit être supérieure à 24% en vertu du décret n°2003-214, du 

4 Avril 2003  », Cécile CHAUSSARD , op.cit. , p.321. 

.                                                                                              288.ص،السابق  املرجع، لباسطؤاد عبد اف  -   2
  

3
 - Benjamin ROHMER , op.cit, p. 320. 

4
 - Maryse DEGUERGUE , Droit des malades et qualité du système de santé, A.J.D.A., n°6, 

15/6/2002 , p.515. 
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اته، والذي يتم التعويض عنه حالة حبالة، وإمنا األمر أصبح يتعلق باخلطر بذ

الذي تشكله احلوادث الطبية على أفراد اتمع عامة و الذي   ،)Risque social(االجتماعي

  .يبـرر التضامن اجلماعي يف التعويض

   .إجراءات الحصول على التعويض وفق نظام التضامن الوطنـي: الفرع الثانـي

اليت يكمن من  1على بيان الكيفية 4/3/2002رص املشرع الفرنسي، مبقتضى قانون ح

فوضع لذلك طريقا . بالتحديد السابق بيانه على التعويض عن املخاطر العالجيةخالهلا احلصول 

ليس فقط يف إطار تطبيق مبدأ التضامن الوطين و إمنا كذلك يف إطار تطبيق قواعد -للتسوية الودية

  .لتسهيل األمر على املضرور، و جتنيبه إجراءات و مشقة التقاضي –املسؤولية

 2نص القانون على أن تنشأ يف كل إقليم جلنة للتوفيق والتعويض وحتقيقا هلذه األهداف

)Commission de conciliation et d’indemnisation( يرأسها قاض ،

مة الصحية، وممثلني عن األطباء، وتشمل يف عضويتها ممثلني عن املنتفعني باخلد. إداري أو مدين

واملراكز واملؤسسات الصحية يف القطاع العام واخلاص، و ممثلني عن املكتب الطيب لتعويض 

وممثلني عن املشروعات املنظمة مبقتضى قانون التأمني، وشخصيات مؤهلة يف . احلوادث الطبية

  .جمال تعويض األضرار اجلسدية

ين، أو ورثته يف حالة وفاته، بإمكانه التوجه إىل اللجنة على أن املضرور، أو ممثله القانو 

و اليت حدث يف نطاقها اجلغرايف أعمال الوقاية أو التشخيص أو العالج املرتتب عليها  -املذكورة

أو يتم . جنة خبطاب مسجل بعلم الوصوللبطلب يف صيغة شكلية معينة، يرسل إىل ال -الضرر

ويرفق الطلب مبجموعة من . صول على ما يثبته هذا اإليداعإيداعه لدى أمانة اللجنة، مقابل احل

الوثائق، أمهها شهادة طبية تتعلق بتحديد الضرر الذي يقدر املضرور أنه أصيب به، وكذلك ما 

  .3يثبت توافر شرط اجلسامة يف الضرر املدعى به

                                                 
1
 -  Article L.1142-4 , Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée. 

2
 - Pour plus de détail, voir Anne BACHELLERIE , op.cit., p.44. 

3
 - Patricia Moreno, op.cit, p 246.  
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جسامة أو رئيسها يف حالة تفويضه، بالتحقيق من شرط   بعد تلقي الطلب، تقوم اللجنة،و 

، وبصفة خاصة معدل العجز الذي أصيب به –مبعرفة خبري ينتدب لذلك إجباريا -الضرر

وبعد قيام اللجنة بفحص طلب املضرور، و التحقق من الشروط السابقة يف خالل مدة   .املضرور

  :1، فإن األمر ال خيرج عن أحد فرضنيأشهرستة 

وجود خطأ مما تتحقق به مسؤولية أن تنتهي اللجنة من فحصها بطلب املضرور إىل  :أوال

إخطار املضرور بذلك، مع  و على اللجنة يف هذه احلالة. ضررالقائم بالعمل الذي ترتب عليه ال

إعالمه بإمكانية اختاذ اللجنة إجراءات التسوية الودية، أي دعوة املؤمن الضامن للمسؤولية عن 

ففي . املضرور خالل مدة أربعة أشهر ، الذي يكون له أن يقدم عرضا بالتعويض الودي إىل2الضرر

ويف حالة رفضه هلذا املبلغ، فإنه يبقى . فإنه يعد خمالصة ائية ،حالة قبول املضرور هلذا العرض

أما إذا كانت مؤسسة التأمني هي اليت رفضت التعويض، هنا يتدخل . للمضرور اللجوء إىل القضاء

  .الكلي لألضرارالديوان الوطين لتعويض احلوادث الطبية للتعويض 

أن ترى اللجنة أن الضرر ينتمي إىل نطاق األضرار املنصوص على تعويضها على أساس : ثانيـا   

فعليها يف هذه احلالة رفع األمر إىل اهليئة . 3مبدأ التضامن الوطين، و توافرت الشروط املتطلبة لذلك

 L’office) 4وادث الطبيـةاليت أنشأها القانون هلذا الغرض، وهي الديوان الوطين لتعويض احل

nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes, et des infections nosocomiales )  

  .5طع حلساا من أموال التأمني الصحيقتيتم متويلها بصفة خاصة، مما ي واليت

                                                 
1
 - Aurelie BINET-GROSCLAUDE , l’engagement de la responsabilité médicale, Revue Generale 

de Droit médical, n42 mars 2012, p 78. 
2
 - Article, L 1142-14, Loi .n°2002-303, 4 Mars 2002, précitée. 

3
 - Article, L 1142-17, Loi .n°2002-303, 4 Mars 2002, précitée. 

4
 - Patricia Moreno, op.cit, p 215. 

5
أن الطبيعة القانونية هلذا الديوان هي مرفق عمومي ذو طابع إداري تابع للدولة وممول من  2002 مارس 4من قانون  1142تعترب املادة  -   

. طرف أموال التأمني الصحي ، حيث حتدد قيمة هذه املسامهات املالية اليت يستفيد منها كل سنة عن طريق قانون متويل الضمان االجتماعي
Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit.,p.236.   
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خالل مدة -رضا للمضرور بالتعويضويف هذا احلالة، تقدم هذه اهليئة بعد فحص األمر، ع

أما يف احلالة اليت قد تكتشف فيها . 1فإن قبله املضرور، اعترب ذلك خمالصة ائية - عة أشهرأرب

، فهنا 2اللجنة بأن الضرر احلاصل، قد يرجع إىل وجود خطر صحي وخطأ طيب يف نفس الوقت

ؤسسة الصحية العمومية، واجلانب تقوم هذه اللجنة بتحديد اجلانب التعويضي املتعلق مبسؤولية امل

  .الذي يتكفل الديوان مباشرة بتعويضه

و يالحظ يف هذا الشأن، أن الطريق الذي رمسه القانون للمضرور يف سبيل احلصول على 

، إذ يبقى له أن يسلك طريق القضاء، بداءة أو يف حالة عدم تقدمي 3التعويض، ليس أمرا إلزاميا له

  .مت  تقدمي عرض مل ينل قبوله عرض بالتعويض له، أو إذا

وقد سهل املشرع الفرنسي، إمكانية عودة املضرور إىل القضاء للمطالبة حبقوقه يف 

–ويظهر ذلك من خالل كون أن اللجوء إىل جلنة التسوية و التعويض غري إجباري . 4التعويضات

ة إىل غاية آخر ، لذلك تبقى مواعيد الطعن القضائي معلق- بل فقط إعالمها يعد إجراء إجباري

  .إجراء يتخـذه

  مميزات النزاع الطبي خارج النطاق الموضوعي لنظام التضامن الوطني      : الفرع الثالـث

  ).تأكيد الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية(                    

يف إطار حبثنا عن مميزات النزاع الطيب القضائي من خالل القانون الفرنسي اجلديد لسنة  

، جتدر اإلشارة إىل أنه حىت وإن مت تكريس تشريعيا احلق يف التعويض عن األضرار الناشئة 2002

عن احلوادث الطبية، أو املخاطر العالجية، إال أنه يف نفس الوقت، حرص املشرع الفرنسي على 

                                                 
1
لي يرى الفقه أن وجود الديوان الوطين لتعويض احلوادث الطبية كجهاز إداري يهتم بتعويض املرضى املضرورين، ال يعين يف احلقيقة اهلدم الك -  

مارس  4من قانون  14-1142ملسؤولية املؤسسات الصحية العمومية و األطباء اخلواص ، ذلك على اعتبار أن املشرع الفرنسي مبوجب املادة 
، بني بأن الديوان الوطين بعد املخالصة النهائية اليت يقوم باجراءها لفائدة املريض املضرور،  له حق الرجوع يف ما بعد على املؤسسة  2002

 , .األحوال وهكذا فإن إدارة املرفق الصحي العمومي، تبقى مسؤولة عن التعويضات يف كل. الصحية العمومية ومطالبتها بالتعويضات اليت مت دفعها

op.cit. ,p.517. Maryse DEGUERGUE 
2
 -  Article , L 1142-18, Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée. 

3
 -  Anne BACHELLERIE , op.cit.,p.21. 

4
 - Laurence HELMLINGER , Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des 

accidents médicaux : ni excès d’honneur, ni indignité , A.J.D.A. , n°34 ,10/10/2005 , p.1875. 
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تأكيد مبدأ املسؤولية على أساس  اخلطأ كمبدأ عام، على اعتبار أن نظام التضامن الوطين، 

  . اليت سبقت دراستها 1-1142نطاق تطبيقه فقط مبوجب أحكام املادة  ينحصر

من قانون  1-1142. حرص من خالل املادة ل 2002وهكذا فإن القانون اجلديد لسنة 

  .، على أن اخلطأ هو أساس املسؤولية الطبيـة1الصحة العامة على النص، وألول مرة يف اال الطيب

ا سابقا، أن مهين الصحة، و كذلك كل مؤسسة، خدمة، أو فقد جاء يف املادة املشار إليه

هيئة، يتم يف نطاقها أعمال فردية للوقاية، أو التشخيص، أو العالج، ال تتحقق مسؤوليتهم عن 

وهكذا فقد تطلب اخلطأ كأساس للمسؤولية . 2النتائج الضارة هلذه األعمال إال يف حالة اخلطأ

، سواء تعلق -د، هو توحيد قواعد املسؤولية يف هذا االمادام أن هدف القانون اجلدي- الطبية، 

  .األمر باملسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، أو أمام القاضي العادي

إن تأكيد القانون اجلديد على أن اخلطأ، هو أساس املسؤولية الطبية، أدى إىل أن يتساءل 

وسواء على مستوى  ا الصدد أنهفاملالحظ يف هذ. عن القصد من وراء ذلك 3البعض من الفقه

القضاء املدين، أو اإلداري، مل ينكر أحد أن اخلطأ هو أساس املسؤولية، وأن اخلطأ يف هذا اال 

، مل يتجاوز نطاق االستثناءات اليت فرضتها ضرورة التأكيد على –وكما سبق و أن عرضناه–

 .ية املطلوبة جتاههسالمة املريض اخلاضع للعمل الطيب، دون أن يتناول قدر العنا

لكن املالحظ يف هذا اخلصوص، أنه قد ورد يف عرض األسباب املوجبة ملشروع القانون 

وقد مسح مشروع القانون بتعويض ضحايا احلوادث : " ، مايلي4اجلديد لدى عرضه على الربملان

ا األكثر اجلسيمة غري اخلطئية، فيكون من املهم تأسيس املسؤولية يف اال الطيب على قواعده

  ".تقليدية، أي على مفهوم اخلطـأ
                                                 

1
  .278.ص فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، -   

2
 - Article  L.1142-1,  « Les professionnels de santé,  ainsi que tout établissement, service ou 

organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic, ou de soins 

ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de 

soins qu’en cas de faute. » , Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée.  
3
 - P.JOURDAIN, A.LAUDE, J.PENNEAU, S.PORCHY, Le nouveau droit des malades, Litec, 

2000.,p.87 
4
 - Cité par P.MISTRETTA , La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé , J.C.P.,  n°15 2002,. 
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فأمام هذه الوضعية، جيب معرفة ما إذا كان املشرع قد قصد من وراء التأكيد على اخلطأ على 

رغم  ما أحرزه القضاء من تقدم يف هذا املستوى، باإلضافة إىل - ،1أنه أساس للمسؤولية الطبية

، العودة إىل -وادث الطبية غري اخلطئيةالتكريس التشريعي الصريح للحق يف التعويض عن احل

لية الطبية يف غري جمال التعويض عن ؤو أ واجب اإلثبات، حىت تتحقق املسضرورة وجود خط

  احلوادث الطبيـة ؟

اإلجابة على هذا التساؤل، جتدر اإلشارة إىل أن املشرع يف تأكيده على اخلطأ كأساس  قبل

صود بذلك هو اخلطأ الواجب اإلثبات أم اخلطأ للمسؤولية الطبية مل حيدد ما إذا كان املق

والشك أن ذلك يشكل مصدرا لقدر كبري من القلق  بشان مصري البناء القضائي اهلام . 2املفرتض

فالنص اجلديد يدعو إىل التساؤل عن . الذي شيده القضاء الفرنسي قبل إصدار القانون اجلديد

  .ي واملدين يف هذا االمصري قرائن  اخلطأ اليت استخلصها القضاء اإلدار 

إن القيام بقراءة واسعة هلذا النص، ميكن أن تؤدي إىل القول، بأن تطلب اخلطأ كأساس 

ليشمل كل صور اخلطأ اليت  3للمسؤولية، دون إضافة أية حتديد آخر، مؤداه اتساع مفهوم اخلطأ

غري أن صحة هذه  .أي سواء كان اخلطأ ثابتا، أم مفرتضا. اعتمدها القضاء لتحقق املسؤولية

القراءة تستوجب انتظار اإلجتهادات القضائية، فاملؤكد أن النص املشار إليه، يتميز بالغموض، 

ويثري تساؤالت تتناقض و أحد أهداف القانون اجلديد، واملتمثلة بصفة خاصة يف توضيح قواعد 

  .املسؤولية يف اال الطيب، وتوحيد أحكامها

                                                 
1
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit.,p.232. 

 ن نشري يف هذا اال إىل جمموعة من القرارات القضائية احلديثة و اليت اعتمدت اخلطأ كأساس لقيام مسؤولية املؤسسات الصحية العموميةال بأس أ
  : 2002مارس  4وفق قانون 

C.A.A de Bordeaux. ,17 Mai 2005 ,M.Serge Plot, A.J.D.A. , n°31, 12/9/2005, p.1703 ; 14 

Novembre 2006 , M.L , A.J.D.A. ,n° 2  , 15/1/2007, p.106 ; T.A Orléans. , 28 Septembre 2006, 

A.J.D.A , n°43, 18/12/2006. p.2415. 
2
  .281.وليد غمرة ،  املرجع السابق ، ص  -   

3
  .279.ص فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق ، -   
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-1142، إذا ما رجعنا إىل نص الفقرة الثانية من املادة لو يزداد الغموض املشار إليه

فقد جاء  يف هذا النص أن مسؤولية املؤسسات و املراكز الصحية عن العدوى اليت تنتقل . 1/11

إىل املريض أثناء تواجده ا، ال تعفى منها إال بإثبات السبب األجنيب، و بالتايل فإن اخلطأ يف 

   .  2هذه احلالة، أصبح مفرتضا

فهل حرص املشرع على أن يفرد نصا خاصا ذه احلالة؟ أي أن  افرتاضه للخطأ فيها، 

؟، 1124يكشف عن نيته يف أن هذه احلالة، ال تدخل يف عموم نص الفقرة األوىل من املادة ل

وهكذا يبقى اخلطأ يف بقية احلاالت األخرى خطأ واجب اإلثبات؟،  وبالنتيجة يعين ذلك إعالن 

ر القضائي اهلـام يف جمال التحقق من اخلطأ الطيب؟ وكذلك اية حاالت املسؤولية دون اية التطو 

  خطـأ اليت توصل إليها القضاء اإلداري؟

 إن اإلجابة باإلجياب على هذه التساؤالت تعين يف الواقع أن ما أتى به قانون

Kouchner  يت حققها القضاء فيما يتعلق باملسؤولية الطبية، ميثل تراجعا عن املكتسبات ال

  .لصاحل املضرورين من ضحايا األعمال الطبيـة

غري أنه ال ميكن احلكم مباشرة على املعىن الفعلي للقانون اجلديد بشأن اشرتاطه يف املادة 

، اخلطأ كأساس للمسؤولية الطبية، من دون األخذ بعني االعتبار دور القضاء يف 1-1142ل

  .3تفسري هذا النوع من النصوص الغامضة

يتمىن لو أن املشرع قد  4هذا وإن التساؤالت اليت أثارها القانون اجلديد، جعلت بعض الفقه

أبقى على النص الذي اقرتحته اجلمعية الوطنية يف هذا الصدد، والذي كان يقتضي بأن املسؤولية 

                                                 
1
 - Article ,L 1142-1 : « ....Les établissements , services et organismes susmentionnés sont 

responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 

d’une cause étrangère ... », , Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée. 
2
  . 283. فؤاد عبد الباسط ، املرجع السابق ، ص -   

 
3
 - « ...Doit-on considérer que la gradation des fautes ...renaît de ses cendres et que l’erreur se 

trouve en deçà de cette échelle ? La casuistique du juge promet d’être sollicitée.. », Maryse 

DEGUERGUE ,op.cit. , p.514. 
4
 - P.MISTRETTA , op.cit. 
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عة، أو أيا كانت وفقا لتقدير القاضي املختص، وطبي –اخلطأ أو اإلخالل " ال تتحقق إال يف حالة 

 ".ثابتا كان أم مفرتضا  –طريقة التحقق من هذا اخلطأ أو اإلخالل

نص يف الكثري من  2002مارس  4وهكذا نالحظ بأن املشرع الفرنسي، مبوجب قانون 

املواضع، وأكد على ضرورة مراعاة نظرية اخلطأ كأساس ملسؤولية األطباء، سواء يف القطاع الصحي 

  :  العام، أو اخلاص ومن ذلك مثال

مسؤولية املؤسسات الصحية عن ميالد أطفال معاقني، ال تقوم إال يف حالة وجود أخطاء  -

باإلضافة إىل ذلك أن أولياءهم ال ميكنهم املطالبة بالتعويضات إال على أساس . يف التشخيص

  ). Faute caractérisé(نظرية اخلطأ املتميز و الواضح 

طأ املفرتض، عن العدوى اليت تنتقل إىل مسؤولية املؤسسات الصحية على أساس اخل -

  .املرضى مبناسبة تواجدهم على مستوى هذه املرافق

 الفقرة األوىل / 1-1142املادة ل الرجوع إىل نظام املسؤولية اخلطئية بصفة عامة مبوجب  -

   االستثناءات الواردة على نظام التضامـن الوطنـي:المطلب الثانـي

  ).المرفق الطبي عن عمليات نقل الدم مسؤولية ذجيةدراسة نمو (                

إن تعويض احلوادث الطبية عن طريق نظام التضامن الوطين، الذي جاء به املشرع الفرنسي 

، و حىت وإن كان مدرجا يف احلقيقة  ضمن قانون عام، وهو قانون حقوق 20021مبوجب قانون 

تمل مجيع املبادئ العامة اليت يقوم عليها املرضى وجودة النظام الصحي، الذي من املفروض أن يش

النظام الصحي، إال أنه يف مقابل ذلك، توجد قوانني أخرى تتعلق مبجاالت صحية معينة، كما هو 

فهذه ااالت تكون ...املنتجات الطبيةو حوادث نقل الدم، و األمر بالنسبة للتلقيحات اإلجبارية، 

، وغري معنية 2ا، منظمة مبوجب هذه القوانني اخلاصةاملسؤولية املتعلقة باحلوادث املرتتبة عنه

  . بأحكام نظام التعويض عن طريق التضامن الوطين

                                                 
1
 - Fabrice LANGROGNET, Diagnostique du juge administratif, RFDA avril 2012, p 319. 

2
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit., p.237.  
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إن املسؤولية عن عمليات نقل الدم بالضبط، تثري عدة إشكاليات يف هذا اال، وذلك تبعا 

باملتربع  للخصوصيات اليت تنفرد ا، من حيث ازدواجية النظام القانوين للمسؤولية، كوا تتعلق

وكذلك من حيث خطورة األضرار، . بالدم من جهة، و الشخص املنقول إليه الدم من جهة أخرى

  . اليت قد ترتتب عن حوادث نقل الدم، وأمهها اإلصابة بفريوس السيدا

إن هذه اإلشكاليات اقتضت منا، أن نقوم بدراسة نظام املسؤولية عن عمليات تقل الدم،   

اءات نظام التضامن الوطين،  حىت نتعرف على األقل، كيف استطاع كل كمثال منوذجي عن استثن

. من املشرع و القاضي اإلداري سواء الفرنسي أو اجلزائري من إفراد هذا اال بنصوص خاصة

ونظرا لصعوبة هذه الدراسة فإنه ال ميكننا التحكم يف املعلومات املتعلقة ا،  إال عن طريق الفصل 

والنظام القانوين ). الفرع األول(ين اخلاص باملسؤولية عن عمليات التربع بالدم بني النظام القانو 

 ). الفرع الثانـي(التعويضي اخلاص حبالة اإلصابة مبرض السيدا من جراء عملية نقل الدم 

   

 .مسؤولية المرفق الطبي عن عمليات التبـرع بالـدم: الفـرع األول

بالدم، جيب اإلشارة أوال و قبل كل شيء إىل أنه يف إطار املسؤولية عن عمليات التربع  

فلقد اعترب بأن عملية . 1بالنسبة للوضع يف اجلزائر، فإن املشرع أرسى عدة  نصوص يف هذا اال

  . حقن الدم، هي عمل طيب يتم حتت املسؤولية املباشرة للطبيب الذي أمر بذلك

                                                 
1
و الذي  كان مطبقا يف اجلزائر إىل غاية  1952إن التنظيم اجلزائري بالنسبة لعملية نقل الدم هو تنظيم موروث عن النموذج الفرنسي لسنة  - 

الذي نظم عملية نقل الدم من حيث  25/6/1968بتاريخ  68/133وبعد ذلك صدر األمر رقم .  1962مبوجب قانون ديسمرب   1968
ركز يف  املادتني  23/10/1976املؤرخ يف  79-76و بصدور أول قانون متعلق بالصحة يف اجلزائر، مبوجب األمر رقم .اهلياكل املكلفة بذلك 

غياب الربح يف كل  –مبدأ املراقبة الطبية الستعماالت الدم : واجب احرتامها  عند إجراء عملية نقل الدم وهي على املبادئ ال 355، 354
املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، فقد أشار بصورة  16/2/1985املؤرخ يف  05-85أما بالنسبة للقانون رقم .العمليات املتعلقة جبمع التربعات 

ع بالدم ألغراض عالجية، وعمليات حتضري مصل الدم أي البالزما، ومشتقاته، واحملافظة على ذلك، تتم يف وحدات سطحية إىل أن عمليات الترب 
كما أقر املشرع مبوجب هذا القانون، بأن يتوىل األطباء و املستخدمني املوضوعني حتت مسؤوليتهم، بعمليات مجع الدم، . صحية متخصصة

   مأخوذ عن . و مشتقاته " البالزما"ن كذلك بالعالج بواسطة الدم و مصله وحتصني املتربعني الفعال كما يتكفلو 

 Abdelhafid OSSOUKINE , L’éthique biomédicale, Dar el gharb, 1
ème

 éd 2000,p228.        

املؤرخ يف  108-95 وبقيت األوضاع على حاهلا تسري وفقا لألحكام سابقة الذكر، إىل غاية صدور املرسوم التنفيذي رقم           



  ة العمومية وأحكام مسؤوليتها القضائيةتشفـائياإلسنشاط المرافق                      : الباب الثاني

 

330 

 

دم، وبالتايل مل تعتربها من وذا تكون النصوص اجلزائرية قد فصلت يف مسألة حقن ال

ومن هنا مادام أن القاضي اإلداري اجلزائري، يشرتط . 1األعمال العالجية، بل من األعمال الطبية

و هذا على خالف األعمال . إلقامة مسؤولية املرفق الطيب عن العمل الطيب إثبات اخلطأ اجلسيم

املرفق الطيب، ونظرا ألن  النصوص العالجية اليت يكتفي فيها باخلطأ البسيط إلقامة مسؤولية 

اجلزائرية قد حددت الضوابط اليت يتعني احرتامها عند عملية انتزاع الدم، فإنه إذا ترتب على خمالفة 

ـوعلى الرغم من عدم وجود قرارات قضائية صادرة عن  2تلك الضوابط ، ضرر جتاه املتربعني بالدم

ذلك يعد خطأ جسيما مرتبا ملسؤولية املرفق الطيب،  القاضي اإلداري اجلزائري يف هذا الصدد ـ، فإن

  . طاملا أن النصوص قد اعتربت أن عملية حقن الدم هي عمل طبـي 

لعب فيها كل من  3أما بالنسبة للوضع يف فرنسا، فإنه جيب التفرقة بني مرحلتني أساسيتني 

ففي فرتة ما قبل . ؤوليةالتشريع و القضاء اإلداري الفرنسي دورا مهما يف إرساء أحكام هذه املس

                                                                                                                                                    

 1998مث توايل بعدها صدور سلسلة متنوعة من القرارات الوزارية يف سنة . املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم تنظيمها، وعملها 9/4/1995
  :تناوله مواضيع خمتلفة من بينها 

  .ئها وصالحيتهايتعّلق بتسويّة هياكل حقن الّدم ، إنشا 1998نوفمرب  9القرار الوزاري املؤرّخ يف  -

حتديد قائمة التجهيزات و املستهلكات الّالزمة لعمل اهلياكل املكّلفة حبقن الّدم، : وهي 1998مايو  24القرارات الوزارية  املؤّرخة يف   -  
غري الثابتة، القواعد  الكشف اإلجباري عن مرض السيدا  إلتهاب الكبد، و السيفليس يف التربّع بالدم و األعضاء ، شروط توزيع الّدم و مشتقاته

تربع، قواعد تطبيق املنظمة للتربع بالدم  و مكوناته، قواعد إنتزاع الدم يف احلقن الذايت املربمج ، قواعد التطبيق اجليد للتحاليل البيولوجية للدم امل
ة  للعالج، قواعد الوقاية واإلجراءات املتخذة يف اجليد لتحضري مواد الدم الغري ثابتة و املستعملة للعالج، خصائص مواد الدم غري الثابتة املستعمل

  حالة حادث حقين أو جرثومي ، القواعد و اإلجراءات املتعلقة مبراقبة مشتقات الدم الثابتة

أما . لثابتةيتضّمن اإلتّفاقية النموذجّية املتعّلقة بشروط و كيفيات متوين و تسعرية مواد الدم غري ا 1998أكتوبر  18مؤرّخ يف  97املقّرر رقم  -
الوكالة الوطنية للدم ،مراكز حقن الدم ، وحدات حقن الدم، وبنوك  :فإا تتمثل يفاالستشفائية التي تنشط في مجال نقل الدم عن اهلياكل 

  .2002مأخوذ من كتاب خاص بوكالة نقل الدم ، طبعة .الدم

1
، أشغال امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية الذي نظمته كلية احلقوق بدران مراد ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات نقل الدم  -  

 . 2002أفريل  18و 17و  16جبامعة مستغامن  أيام 
2
هناك الضمانات املقررة لصاح الشخص املتربع بالدم ، و اليت تتمثل أساسا يف الصحة : فمن بني الضمانات األساسية  لعملية نقل الدم  -   

أما الضمانة الثانية فتتمثل يف . أن يكون متمتعا ا هذا املتربع ويف ذلك معايري قانونية خاصة بالسن و املقدار املسموح به للتربع اجليدة اليت جيب
أما بالنسبة للضمانات املقررة لصاحل األشخاص املنقول إليهم الدم فتتمثل أساسا يف مراعاة الكشوف . جمانية عملية انتزاع الدم يف شكل تطوع

بدران مراد . وكذلك ضرورة مراعاة شروط احلفظ و السرعة يف عملية توزيع الدم. إلجبارية عن مرض السيدا والتهاب الكبد س و ب و السفيليسا
  .، املقالة سابق اإلشارة إليها 

3
 - Johanne SAISON , op.cit.,p.63. 
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، فإن نظام مسؤولية مرفق نقل الدم عن األضرار اليت كانت تلحق املتربعني بالدم،  1993سنة 

أحدمها منظم مبوجب نص قانوين، و اآلخر يسري وفقا ملا استقر عليه . كان منقسما إىل نوعني

م على أساس الفصل بني ومعيار التفرقة بينهما يقو . قضاء جملس الدولة الفرنسي يف تلك الفرتة

أما بالنسبة لألضرار اليت . 1التربع بالدم بطريقة كالسكية، والتربع بالدم بعد التغيري النوعي ملكوناته

، فلم تكن األمور واضحة بشأن هذه الفئة، ال من الناحية القانونية،  2تلحق املنقول إليهم الدم

  .1991وال من الناحية القضائية إىل غاية سنة

، كانوا 1993فإنه بالنسبة لوضعية املتربعني املتضررين من عمليات نقل الدم قبل سنةوعليه 

فلقد . 2/8/1961خيضعون لقانون الصحة العامة الذي كان سائدا يف تلك الفرتة، وهو قانون 

منه املسؤولية دون خطأ لفائدة املتربعني بالدم، بعد التغيري النوعي  667أقام املشرع يف املادة 

وهذا هو القسم األساسي - العادي كما أن االختصاص يف ذلك يرجع إىل القاضي . اتهملكون

  . -الوحيد الذي كان منظما مبوجب نص قانوين واضحو 

أما بالنسبة للمتربعني بالدم بالطريقة الكالسيكية، فإنه مل يوجد نص خاص حيدد أساس 

هذا ما جعل القاضي . 3التربع املسؤولية يف حالة األضرار اليت تلحقهم وقت أدائهم لعمليات

يف إقرار التعويضات لفائدة هذه الفئة   ، ويعقد االختصاص لنفسه4اإلداري يتدخل يف هذا اال

من املتربعني على أساس املسؤولية بدون خطأ، مستندا يف ذلك على فكرة  أن املتربع بالدم يعد 

  . للمرفق الطيب 5معاونا متطوعا

من ذلك القرار املبدئي للمحكمة اإلدارية . من قراراته القضائيةوهذا ما يظهر يف العديد 

حيث تتلخص وقائع القضية يف أن السيد 20/6/19646بتاريخ  Dijonملدينة 

                                                 
1
 - BRIBRI , Don du sang et transfusion sanguine en 2002 , www.or-online.org. 

2
 - Marcel SOUSSE , op.cit.,p.429. 

3
 - Géraldine DAUPHIN, op.cit, p 134 

4
 - ِ◌Cité par , Johanne SAISON , La responsabilité médicale, op.cit.,p.63. 

5
-Philippe SEINER, Don de sang et don d’organes, le marché et les marchandises «fictives»,R.F.S., 

n°2 , Juin 2001, p.25.                                                   
6
 -  T.A de Dijon. , 20 juin 1964 ,    مأخوذ عن بدران مراد ، املقالة سابق اإلشارة إليها.  
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"PAUTRAS " سنة كان حيمل بطاقة وطنية للتربع بالدم بدون مقابل،  40البالغ من العمر

مشكلة، ويف املرة اخلامسة، وبعد أن  وقد أخذ منه الدم على سبيل التربع أربع مرات، بدون أية

ظهرت عليه اضطرا بات عديدة، إذ " Dijon"أخد منه الدم من طرف املركز اإلقليمي ب 

حدث له ضيق طارئ بعد  حوايل ثالث ساعات من أخذ الدم، واستلزمت حالته إدخاله 

  .املستشفى للعالج، إال أنه أصيب بشلل يف ساقه اليسرى

مطالبا بالتعويض عن "Dijon"رفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية ب وبعد أن قام املضرور ب

الضرر الذي أصابه من جراء نقل الدم، وأمام صعوبة حتديد مركز املضرور، ومدى استحقاقه 

وقد أقر يف هذا الصدد مبدأ .  1للتعويض ، جلأ القاضي اإلداري إىل نظرية املعاون املتطوع للمرفق

  . دم يعتربون معاونني للمرفق العـام مهما وهو أن املتربعني بال

 Delhommeauو يف قرار آخر صادر عن احملكمة اإلدارية ملدينة نانت يف قضية   

أن عمليات :" أكد القاضي اإلداري الفرنسي املبدأ السابق ذكره معتربا  19922/ 11/6بتاريخ 

تشكل مهمة مرفق  Lavalي نزع وتوزيع الدم البشري ومشتقاته املنظمة من قبل املركز االستشفائ

وعلى اعتبار أن املتربعني بالدم يسامهون باان يف تنفيذ هذه املهمة، جيب ضمان . صحي عام

لصاحلهم التعويض عن األضرار اليت قد يتعرضون هلا مبناسبة عملية نزع الدم، وذلك حىت يف غياب 

  .1993ما قبل سنة فهذا هو نظام املسؤولية  الذي كان قائ..".أي خطأ منسوب للمرفق

املتعلق بالسالمة الصحية يف جمال عمليات نقل الدم  4/1/1993ومبجيء قانون 

وبالتايل توحيد . ، قام املشرع الفرنسي بوضع حد للتفرقة اليت كانت سائدة يف السابق3واألدوية

ونات النوعية نظام املسؤولية، سواء تعلق األمر بالتربع بالدم الكالسيكي، أو التربع بعد تغيري املك

                                                 
1
 - Abdelhafid OSSOUKINE, L’éthique biomédicale, L.D.N.T, 2eme éd université d’Oran,2007 , 

p.243. 
2
 - C.A.A  de Nantes., 11 juin 1992 , Delhommeau , Rec., p.539. 

3
 - Cité par  Michel LEJEUNE , Transfusion sanguine , www.droitmédical.fr . 
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وهكذا أصبحت مراكز نقل الدم تتحمل حىت يف غياب أي خطأ التعويض، عن األخطار . للدم

  .1اليت يتعرض هلا املتربعون بالدم مبناسبة عمليات النزع

  .في حالة نقل دم ملوث بفيروس السيدا  مسؤولية المرفق الطبـي: الفرع الثانـي

، يشرتط اخلطأ 1991الفرنسي خصوصا قبل سنة األمر، كان القضاء اإلداري  ففي البداية

ويظهر ذلك من خالل بعض أحكام القضاء اإلداري الصادرة يف . 2اجلسيم ملساءلة املرفق الطيب

  Ojavloوهذا ما جاء مثال يف قرار احملكمة اإلدارية ملدينة باريس يف قضية السيدة 3هذا الصدد

 . 4/5/19984بتاريخ 

  

رفع دعوى أمام احملكمة   Ojavloالسيد  " ية يف أن حيث تتلخص وقائع هذه القض

اإلدارية بباريس، يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو، وأوالده القصر، من جراء 

" Rotschild"وفاة زوجته بسبب نقل الدم امللوث بفريوس السيدا، الذي أجرى هلا مبستشفى 

تفيد أن زوجته مل تكن مصابة بأي مرض سهل إال أنه مل يقدم أي دليل، ما عدا شهادة طبية 

  .االنتقال قبل دخوهلا املستشفى 

ورأت احملكمة أنه على افرتاض أن نقل الدم هو السبب يف إصابة السيدة مبرض السيدا، فإن 

نقل الدم هذا كان ضروريا هلا، كما أنه مل توجد يف تلك الفرتة أية وسيلة علمية متكن من الكشف 

. ومن مث فال يوجد أي خطأ ينسب لإلدارة العامة بباريس. عند املتربعني بالدم عن فريوس السيدا

                                                 
1
جراءات صارمة و الذي يرى الفقه بأنه تضمن إ 1/7/1998مت تعديله مرة أخرى بقانون  4/1/1993إن القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  -  

  :مأخوذ عن  « la vache folle »يف جمال عمليات نقل الدم خصوصا بعد الضجة اليت أثارا قضية 
Jean Jaque LEFRERE et Philippe ROUGER , Evolution de la transfusion sanguine en France, 

transfusion sanguine une approche sécuritaire, John Libbey , 2000, p.2. 
2
 - Laurent RICHER, Transfusion sanguine (contamination V.I.H, faute lourde), A.J.D.A., n°10, 

20/10/1992, p.679. 
3
 - C.A.A de Paris , 16 juin 1992 ,cité par Laurent RICHER , op.cit., p.680. 

4
   - T.A de Paris , 4 Mai 1988 , Ojavlo,    

.11.راد ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات نقل الدم،  املقالة سابق اإلشارة إليها ، صمأخوذ عن بدران م   
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مل يتمكن من إثبات أن املرفق  Ojavloوبناء على ذلك رفضت الدعوى على أساس أن السيد 

  ".الطيب ارتكب خطأ جسيما عن إجراء الوالدة لزوجته

ي، يف هذه الفرتة عدت غري إن هذه الوضعية اليت كان سائرا عليه القضاء اإلداري الفرنس

صائبة وجمحفة بشكل كبري، خصوصا يف حق األشخاص الذين ينقل إليهم دم ملوث بفريوس 

فال ميكن ألحد أن ينكر ما يشكله هذا الفريوس من خطورة وأضرار . نقص املناعة املكتسبة

قعت فيها وما دليل ذلك إال الفضيحة اليت و . جسيمة وسهلة االنتقال بني األشخاص فيما بعد

 1985إىل أوت  1983بسبب قيام املركز الوطين لنقل الدم بباريس منذ  1احلكومة الفرنسية

بنقل مشتقات الدم امللوثة للمرضى، اليت أودت حبياة الكثري من الفرنسيني الذين أصبحوا حاملني 

. السيدا لفريوس السيدا، هذا ما أجرب املشرع الفرنسي على التدخل حلماية املضرورين من عدوى

بالتعويض عن اإلصابة بفريوس السيدا، بسبب نقل  اخاص اقانون 1991وذلك بإصداره سنة 

  .، حيث ترك اخليار للمضرور للجوء إىل القضاء أو للصندوق للمطالبة بالتعويـض 2الدم

و الذي يعد نظاما تعويضيا -ولقد قصد املشرع الفرنسي من خالل إنشائه هلذا الصندوق

 3تسهيل احلصول على التعويضات -ام التضامن الوطين الذي متت اإلشارة إليهمتاما، مثل نظ

. لفائدة  فئة معينة من املضرورين، وهم الذين أصيبوا بفريوس السيدا من جراء الدم املنقول إليهم

تتم من فوأما إدارة األموال اليت يعتمدها . إن هذا الصندوق يرتأسه رئيس غرفة باحملكمة العليا

ة التعويضات، اليت تتشكل من قاضي عضو يف جملس الدولة، املفتشية العامة للشؤون طرف جلن

  .4االجتماعية، طبيب عضو يف الس الوطين ملرض السيدا

 

 

                                                 
1
 - Jean Michel DUMAY, Trois ministres en procès, L’affaire du sang contaminé, Le MONDE , 6 

février 1999 , n° 16806 , 55eme année . p.1216. 
2
-  Loi .n° 91- 1406 du 31 décembre 1991 ,cité par MALICIER , op.cit .,p.228. 

3
 - « L’institution d’un fond d’indemnisation devenait la seule solution acceptable en équité » 

Christian BYK , Sang humain , éd législatives  1995, p.2264.   
4
 - Johanne SAISON , op.cit., p.65. 
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و من أجل تعويض املضرورين الذين تتوافر فيهم الصفة سابق ذكرها، يكون املشرع  

اليت ) La faute( ل فكرة اخلطأ حم) Le risque(الفرنسي قد أحل ذا القانون فكرة اخلطر

، واليت كشف خطر العدوى بالسيدا عن عدم  1تعرب عن حمور القواعد العامة للمسؤولية اإلدارية

كفايتها يف توفري قدر من احلماية القانونية لضحايا احلوادث الناجتة من نقل الدم، امللوث واليت 

فراد املصابني بفريوس السيدا بسبب نقل لذلك فإن التعويض مينح جلميع األ.تشكل خطرا استثنائيا

الدم، وهذا التعويض هو تعويض كلي وليس جزئي، وما على املضرور إال إثبات أن العدوى ناجتة 

على أن يتقدم املضرور بطلب التعويض إىل صندوق التعويض . من نقل أو حقن الدم أو مشتقاته

ومعىن . ثالثة أشهر من تاريخ تقدميهفيقوم الصندوق بفحص الطلب خالل . مرفقا بامللف الطيب

ذلك، أن عبء إثبات عدم قيام الرابطة السببية بني حقن الدم واإلصابة فريوس السيدا يقع على 

لذلك فإن هذا األخري بإمكانه أن يرفض التعويض إذا أقام الدليل بأن اإلصابة بفريوس . الصندوق

ة ثالثة  أشهر أخرى، لعرض قيمة على أن للصندوق مهل. السيدا مل يكن سببها حقن الدم

أما قرار الصندوق، فهو قابل للطعن فيه أمام جملس باريس يف ثالثة . على املعين باألمر2التعويض

الصندوق يف اآلجال القانونية،  إذا مت رفض طلب التعويض، و يف حالة عدم تدخل: حاالت

  . حالة عدم القبول مببلغ التعويض املعـروضو 

يطرح بشأن األسانيد اليت يعتمدها هذا الصندوق لقبول تعويض ولتفادي أي غموض 

املتعلق به، معايري واضحة يف هذا اال ، حيث أن النظام يستفيد  3املضرورين، فقد وضع القانون

هذا ما يؤدي . منه املصابني بفريوس السيدا، و الذين تلقوا الدم داخل مراكز نقل الدم الفرنسية

  . عمليات حقن الدم اليت قد تتم مبواد أجنبيةبالضرورة إىل استبعاد 

 

                                                 
1
  .ان مراد ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات نقل الدم، املقالة سابق اإلشارة إليها بدر   -   

2
 -  Christian BYK ,op.cit ., p.2265. 

3
 - Cité par Johanne SAISON , Le risque médical,  op.cit., p.66. 
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كما أنه ال يتم تعويض األطفال احلاملني هلذا الفريوس و املولودين من آباء مصابني ذا 

حىت أنه بالنسبة لطبيعة الضرر الذي . املرض، أو حالة العالقات الزوجية أو اجلنسية بصفة عامة

ألضرار بالشكل املعروف يف املبادئ العامة مبفهوم يتم التعويض عنه، فإن الصندوق ال يعوض عن ا

الضرر املتميز واخلاص : " يعوض الصندوق عن ما يسمى وإمنا". األضرار املادية و املعنوية"

  . )Préjudice spécifique de contamination( ".بالعدوى

يعتمد و باإلضافة إىل ذلك فإنه من أجل تقديره تقديرا يقرتب من الصحة، فإن الصندوق 

مقدار مليونني فرنك فرنسي كحد أقصى، يستحقه شخص مصاب بفريوس : على املعيار التايل

  . سنة 20السيدا، إذا كان يبلغ من العمر 
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ائية العمومية هو نظام جد واسع إن دراسة موضوع مسؤولية األطباء يف املرافق االستشف

هذه األخرية . متشعب و خمتلف متاما عن موضوع الدراسة يف ما لو تعلق األمر بالعيادات اخلاصةو 

  .ترتكز أساسا على العقد املربم بني  املريض و العيادة الواقع على مستواها العمل  الطيب 

نسبة إلطار املرافق الصحية العمومية حىت و إن بقيت املنازعات املتعلقة ا من فبال

نه يالحظ أخطاء الواقعة على مستواها، إال لة التعويض عن األأختصاص القاضي اإلداري يف مسإ

دائما أنه جتب التفرقة يف هذه األخطاء بني ما ينسب للمرفق الصحي العمومي ذاته وما ينسب 

  .ف لديه من أخطاء شخصيةللطبيب املوظ

وقد متت مالحظة و التأكد من هذه الفكرة بصفة ائية عند دراسة موضوع مسؤولية 

الفريق الطيب يف إطار املرافق الصحية العمومية ، حيث مت استنتاج بشكل قطعي أن العالقة 

ثر مباشر يف أالصحي العمومي وهذه األخرية هلا الالئحية هي اليت تربط الطبيب املوظف باملرفق 

حتديد املسؤوليات اليت تؤدي إىل درجة استقالل وتفكك كل مسؤوليات أعضاء الفريق الطيب عن 

بعضهم البعض نظرا للعالقة اإلدارية املستقلة اليت تربط كل واحد منه باملرفق الصحي العمومي ، 

  .قام به فريق واحد متناسق -موضوع  املساءلة لوجود خلل -رغم أن العمل الطيب 

وهذا ما يربر جليا االختالف بينه و بني الفريق الطيب يف إطار العيادة اخلاصة و ما يتبع 

  .ذلك من مفاهيم كاملسؤولية التضامنية و مسؤولية التابع عن املتبوع و غريها من املفاهيم

لدراسة موضوع مسؤولية األطباء في المرافق االستشفائية العمومية نه بالنسبة أهذا و 

و من ناحية النصوص والتشريع، فحسب رأينا البد أن يتم إعداد قانون  حية القانونيةمن النا

خاص ينظم املنازعات الطبية كما هو احلال سار بالنسبة للعديد من الدول خاصة منها الدول 

األوروبية اليت ختصص عادة قوانني املنازعات الطبية أو أبواب مستقلة باملنازعات الطبية يف قوانينها 

  .خلاصة بالصحة العموميةا

إن هذا القانون اخلاص باملنازعات الطبية يتم حتديد فيه األحكام اخلاصة باملسؤولية الطبية 

وبأنظمة التعويض عن األضرار الطبية و غريها من املواضيع املرتبطة ، و اليت تسمح يف نفس 



  خـــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

339 

 

وحنن . ملنظمة ملهنة الطب الوقت باإلحالة يف كل مرة يستلزم فيها األمر إىل ذلك إىل النصوص ا

نصر على هذا االقرتاح ألننا الحظنا مشكال حقيقيا يتعلق حبصر النصوص التنظيمية الكثرية جدا 

واملبعثرة سواء تلك املتعلقة باملمارسني الطبيني و كافة األشخاص الذين ينشطون يف الصحة 

و أكثر من ذلك التفطن ملا . العمومية و كذلك تلك املتعلقة باملؤسسات الصحية العمومية ذاا

ن هذا املشكل إذا كان يواجهه رجال القانون فالبد أن إو بالتايل ف.هو ملغى منها أو معدل 

  .يكون له تأثري سيء على املمارسني يف الصحة العمومية ذام

نه يف ذات السياق نقرتح  كذلك أن يتم التوجه حنو االهتمام اجلدي بفتح إوهلذا ف

الوجود ومتعلقة بالقانون الطيب و أنواع املسؤوليات الطبية على مستوى كليات ختصصات دائمة 

و فتح مكاتب  ،و كذا تكوين أساتذة متخصصني يف هذا اال ،احلقوق و كليات الطب

استشارات قانونية على مستوى املرافق الصحية العمومية وليس فقط منازعات قانونية ،و ذلك 

ع املمارسني يف الصحة العمومية كما هو معمول به الدول األوروبية ليستفيد منها األطباء و مجي

عادة إذ جند على سبيل املثال بالنسبة لدراسات املاسرت ختصص القانون الطيب يف اجلامعات 

الفرنسية يسمح االلتحاق به من ضمن الشروط ليس فقط حلاملي شهادة ليسانس حقوق ، وإمنا  

ما ينبئ عن دراية تامة مبدى أمهية هذه الدراسات وانعكاسها  كذلك حلاملي دكتوراه الطب و هذا

املباشر على احلياة املهنية لألطباء ، بل وإن اهلدف من كل هذه الدراسات و النصوص هو محاية 

  ...حق اإلنسان يف السالمة اجلسدية كما هو احلال يف محاية عقاره أو حقه يف تكوين أسرة

ية األطباء في المرافق االستشفائية العمومية من لدراسة موضوع مسؤولأما بالنسبة 

  .فهي دراسة متفاوتة التقدير بني ماهو اجيايب وماهو سليب الناحية القضائية

فبالنسبة الجيابيات الدراسة ميكن ذكر منها أن القضاء اجلزائري قد عاجل مواضيع مهمة 

إثراء االجتهاد القضائي  جدا و كان له فيها مواقف واضحة و حامسة و له فيها دور كبري يف

التوضيح اجليد و املؤسس للتفرقة بني األخطاء الطبية و األخطاء : اجلزائري من ذلك أنه قام ب

خذ االحتياطات أأو عدم  ،النعدام احلراسة أو سوء التسيري ،املرفقية يف عدة قضايا و مناسبات
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و اخلطأ التأدييب، وحتديد أحكام االلتزام الالزمة  و عدم مراقبة اآلالت ، والتفرقة بني اخلطأ اجلزائي 

بالعناية للطبيب وتفرقته عن االلتزام بتحقيق نتيجة ، حتديد أن قضايا التعويض عن األخطاء الطبية 

غري مقيدة بأجال مادام أن الدعوى مل تتقادم بعد، حتديد إمكانية اجلمع بني التعويضات يف 

تلفة، وتأكيد القاضي اجلزائري املستمر على ضرورة املسؤولية الطبية إذ كانت أسس املسؤولية خم

ستعانة باخلربة القضائية من حتديد مدى تطابق العمل الطيب املنجز حمل املساءلة مع التزامات اإل

  .الطبيب وأمهها االلتزام ببذل عناية

من الناحية التقنية  غري أنه ما يعاب عليها أن أغلبية تلك القرارات غري منشورة مث إا

و يف . مبعثرة فمنها ماهو صادر عم حماكم جزائية وأخرى إدارية و حىت غرف شؤون األسرة

احلقيقة هذا ما ينعكس سلبا على حتديد موقف الفقه اجلزائري من العديد من املسائل اخلاصة 

فكاره و تنوير بالقانون الطيب ومسؤولية األطباء ، هذا الفقه الذي جيد نفسه تائها يف حسم أ

  .القارئني من رجال القانون باملستجدات القضائية

كما يعاب على موقف القضاء اجلزائري من مسؤولية األطباء يف املرافق االستشفائية 

العمومية أنه يف أحيان عديدة ال يعتمد على أساس واضح ومستقر من أجل بناء أحكامه فنجده 

أخذ بعني االعتبار تصرحيات األطباء عن ما قاموا به من يف بعض القضايا و خاصة منها اجلزائية ي

يف حني أنه يف قضايا أخرى حياول . أعمال ليستخلص منها الفعل املكون للخطأ أو اجلرم اجلزائي

هو وحده البحث عن اخللل يف العمل الطيب دون األخذ بعني االعتبار ما مت التصريح به أمام 

دي مباشرة إىل التأثري على حق املرضى يف جرب األضرار اليت وهذا الوضع يف احلقيقة يؤ . القضاء 

حلقت م من جراء هذه األعمال الطبية، فنجد بالتايل أطباء يستفيدون من الرباءة يف أعماهلم 

  . بسبب عدم االستقرار يف األحكام القضائية

ومن جهة  كما أن القضاء اجلزائري ال يزال يربط أفكاره بأحكام القانون املدين من جهة،

أخرى عدم جلوئه لالستئناس بالنظريات احلديثة يف جمال املسؤولية الطبية كتلك املتعلقة بنظرية 
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املخاطر و غريها اليت من شاا ختفيف عبء إثبات األخطاء الطبية عن املرضى من أجل متكينهم 

  .ة اليت خضعوا هلامن استحقاق التعويضات الالزمة جلرب األضرار الالحقة م جراء األعمال الطبي

عمل و ال يزال يعمل جاهدا على  ،على أن التشريع و القضاء املقارن خاصة منه الفرنسي       

فعال مىت أتيحت له  1الوقوف إىل جانب املرضى املضرورين من الذين يستحقون التعويضات

لبحث عن العالقة الفرصة يف ذلك، و بكل الوسائل القانونية املمكنة   كتطوير أنظمة اخلربة يف ا

السببية بني األعمال الطبية و األضرار الناجتة عنها ، واستحداث صناديق التعويض عن األضرار 

  .الطبية، االستعانة بالنظريات اجلديدة يف جمال املسؤولية الطبية

بالنسبة لدراسة مسؤولية األطباء في المرافق االستشفائية العمومية من الناحية و 

ال تزال بطيئة الوترية و ذلك رغم األخطاء الفادحة اليت تقع يوميا على مستوى ، فهي  الواقعية

من أكثرها حاليا املتاجرة يف األعضاء البشرية  –هذه املرافق، واليت تصل إىل حد تكييفها كجرائم 

و اليت يبقى فيها املواطن احلامل لصفة املريض املضرور متحمال لوحده تبعات  -و سرقات الرضع

  .خطاءهذه األ

ومن أسباب تدهور هذا الوضع الواقعي بالدرجة األوىل هو نقص الوعي لدى املواطن يف 

إمكانية استفاء حقوقه بالطرق القانونية أمام القضاء ، إذ الحظنا يف كثري من احلاالت أن هذا 

مومي األخري يرجع سبب الوفاة أو العاهة اليت حلقت املريض املعاجل على مستوى املرفق الصحي الع

إىل القضاء و القدر دون أن  يكون هناك حتقيق و أو تتمة قانونية خاصة بالنسبة للحاالت اليت 

مثل حاالت رفض عالج املريض، عدم قبول نساء للتوليد  - يغلب فيها طابع الوضع غري الطبيعي

  - ..نظرا االنعدام األمكنة

احلاالت نقص الثقة  فإننا تلتمس يف العديد من ،هذا و إن كان هنالك وعي اجتماعي

و يرجع ذلك بالدرجة األوىل إىل املمارسة غري الشرعية  .لدى املواطن يف  إمكانيته لتحصيل حقه

اليت  اعتادت عليها املرافق الصحية العمومية واملتمثلة عادة يف إخفاء املعلومة بشكل كبري و عدم 

                                                 
1
 - Marie Cécile GUERIN, op.cit, p175. 



  خـــــاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

342 

 

أو باملعلومات اخلاصة بطبيعة وضوحها سواء تعلق األمر بتحديد اسم الطبيب املكلف بالعالج، 

املرض ، أو تلك املتعلقة بطبيعة العالج و مدته ، و خصوصا املعلومات اخلاصة بفشل العالج 

  .حالة وقوعه

إن املريض املعاجل على مستوى هذه املريض كثريا ما يقع يف وضع جمهول ال يعلم منه سوى 

شبه التام عن املتسبب يف اخلطأ  وغريها  تاريخ دخوله و خروجه من املرفق،  باإلضافة إىل التكتم

من األمور الغامضة  اليت أصبحت تقف عائقا أمام املريض املضرور من العمل الطيب، وبالتايل 

يه و أن هذا املريض أصبح من املستحيل علبل  .يستحيل معه أن يلتمس فيه حقيقة ما جرى له

  .دعته الضرورة لذلكطيب و أن يتحصل عليه إذا ما استأن يتعرف على ملفه ال

نه ال توجد جهات ناشطة إنه باإلضافة إىل قلة الوعي لدى املواطن و نقص ثقته، فأكما 

بشكل فعلي تكفل حقوق املرضى كاجلمعيات اليت تتأسس كطرف فاعل أمام القضاء، وتساعد 

حيثما تطلب اآلمر تدخلها يف ذلك من أجل تدعيم املريض املضرور من األعمال الطبية 

علومات القانونية ، واملطالبة لدى السلطات العليا بالسهر على حقوق هؤالء املرضى، وسهرها بامل

على البحث وكشف األرقام الرهيبة لألخطاء  الطبية غري املغتفرة اليت تقع يوميا، ذلك أن املريض 

بحث عن املضرور من العمل الطيب جيد نفسه يف األخري وحيدا يتخبط أمام القضاء بالسعي وراء ال

  .املعلومة الغامضة و ووجوب إثبات اخلطأ
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  :ملخص

اجلهاز الوحيد الذي بواسطته تقوم الدولة بتقدمي اخلدمات الصحية ألفراد اتمع، هو  العمومي املستشفى إن

املستشفى هذا  أنغري  .فهو يعترب العمود الفقري ألي نظام صحي، وذلك لقدرته على توفري كافة أنواع الرعاية الصحية

تبعا و  .طبيعيالشخص المن أجله إال من خالل   ئالغرض الذي أنشدوره أن يؤدي ليس مبق امعنوي اباعتباره شخص

املشرع إال أن حييط فئة األطباء ببعض االلتزامات اليت  تمل يأ العمومي يلعبه الطبيب يف املستشفىللدور احلساس الذي 

   .االلتزاماتو يف مقابل ذلك ترتتب عليها قيام مسؤوليام يف حالة خمالفة هذه .احرتامها عليهم جيب

طبيب املرفق االستشفائي العمومي، اخلطأ الشخصي املنفصل عن املرفق، اخلطأ املرفقي، التعويض   :الكلمات المفتاحية

 .عن الضرر الطيب

Résumé : 

L’hôpital public est le seul dispositif par le quel l’état fournit des services publics 

aux membres de la société, il est considéré comme l’épine dorsale de tout système 

de santé en raison de sa capacité à fournir tout type de soins de santé. Mais cet 

hôpital qui est une personne morale n’est pas en mesure de mener le but pour lequel 

il a été crée que par le moyen de personnes physiques . Et en fonction du rôle 

sensible joué par le médecin dans un hôpital public, le législateur n’est intervenue 

que pour confiner aux médecins un certain nombres d’obligations a respecter , qui 

en violations des quelles ils engagent leur responsabilité. 

Les mots clés : médecin du service public hospitalier, faute personnelle détachable, 

faute du service, la réparation du dommage pour faute médicale. 

Summary: 

The public hospital is the only device whereby the state to provide health 

services to members of the society, it is considered as the backbone of any 

health system and its ability to provide all kinds of health care. The hospital as 

a corporate entity is not able to lead the purpose undertaking only through a 

natural person. Depending on the sensitive role played by the doctor in a public 

hospital , the legislator did not come to surround doctors by certain obligations 

that must be respected. In return; doctors have to carry out their responsibilities 

in case of beaching these obligations. 

Key words: doctor of the public hospital, personal mistake separated of the 

facility, cubital mistake, compensation of medical error. 



 


