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 شكر و تقدير
يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص عبارات الشكر و التقدير  ال

ألستاذتنا المشرفة األستاذة " غضبان نبيلة " على إشرافها لي على هذا العمل 

 رغم انشغاالتها الكثيرة، فجزاها اهللا خيرا.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة الماستر، فرع " عقود و مسؤولية " 

لنا من توضيحات و إرشادات . على ما قدموه  

 كما أتقدم بالشكر لكل الزمالء و الزميالت الذين قدموا لي يد المساعدة.

 فجزاكم اهللا خير جزاء.
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 مقدمة

الطب مهنة إنسانية وأخالقية وعلمية، قديمة قدم اإلنسان، أكسبتها الحقب تعتبر مهنة 
الطويلة تقاليد ومواصفات، تحتمعلى من يمارسها احترام الشخصية اإلنسانية في جميع 

ا ـه، مستقيمــه ومعامالتـــه أن يكون قدوة حسنة في سلوكـالظروفواألحوال، فعلي
  ضهم، رحيما بهم وباذال جهده في خدمتهم.فيعمله، محافظا على أرواح الناس وأعرا

الطبية إلى بداية معرفة اإلنسان للطب والدواء، فعرفها المصريون  ويرجع قدم المهنة
جع لإلغريق الفضل منذ حضارتهم القديمة، وعرفها البابليون وتطورت في عهد اليهود، وير

.أما عند المسلمين فالطبيب ، وعرفت معها المسؤولية الطبية)1(وآداب المهنة في تحديد أخالق
لم يكن يسأل عن الخطأ الطبي اليسير ولم تقر الشريعة الغراءمسؤولية الشخص عن فعل 

كل نفس ﴿غيره ولو صدر الضرر عن عديم اإلدراك استنادا إلى قول اهللا عز وجل

  .)2(﴾بما كسبت رھینة

مدنية، وقد أثار ويترتب عن خطأ الطبيب ثالثة أنواع من المسؤولية، إدارية، جنائية و
تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على الطبيب الكثيــــر من التســاؤالت، 
فاألخطاء الصادرة من الطبيب باعتباره فني من طبيعة خاصة، مما يثير النقاش حول كيفية 

اله تحديدها وماهيتها وما يترتب عليها من نتائج، وتبدو حساسية هذا الميدان من خالل اتص
  كما سبق ذكره.  له بجسم اإلنسان وما يقتضي ذلك من احترام وتقدير

لقد تطورت قواعد المسؤولية الطبية تطورا ملحوظا، فلم يكن من المتصور في البداية 
أخطائهم، ولكن مع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية أصبح من الممكن  عنمساءلة األطباء 

تطورت المسؤولية بعد ذلك فأصبح األطباء مسؤولين عن مساءلتهم عن األخطاء العمدية ثم 
  مجرد اإلهمال والخطأ الجسيم.

                                       
   .07، ص 2005عباس الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، أحمد حسن  -1
  .38سورة المدثر، اآلية رقم  -2
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، والذي 1948ومنذ أن أقرت المجموعة الدولية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 
اعتبر الصحة حقا أساسيا لجميع األفراد والشعوب، وبذلك جعلت عملية توفير الخدمات 

خيرة تسعى لتوفيرها سية على الحكومات؛ فأصبحت هذه األاالصحية المتطورة مسؤولية أس
عن طريق بناء مؤسسات صحية تعنى بهذه المهمة، وتأتي المستشفيات العامة في مقدمتها، 
والتي تعد أماكنامخصصة لتقديم خدمات التشخيص والتمريض والمعالجة ودور التأهيل 

لخدمات بأجرأوبدون أجر، مع العلم أن والصحة النفسية وبيوت النقاهة، سواء كان تقديم هذه ا
  .)1(هذه المؤسسات تقدم خدماتها عن طريق األطباء

وإن كانت القاعدة العامة تقضي بمسؤولية المستشفيات العامة عن أخطاء األطباء 
الحاالت، والعمل بذلك المبدأ ال يعني تحمل المستشفى  ملين فيها، إال أن ذلك ليس في كلالعا

أخطاء الطبيب بجميع أشكالها. فالقول بذلك قد يفتح أبوابا لمزيد من  عبء المسؤولية عن
  .)2(الهفوات من طرف األطباء وخاصة في مهنة ال تسمح أبدا بأي خطأ ولوكان يسيرا

ذلك فالطبيب يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل فيه، وإن كانت عالقة الطبيب  ومع
بالمستشفى هي عالقة تابع بمتبوع يكون فيها للمتبوع سلطة فعلية في إصدار األوامر إلى 

  التابع عن طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه ومساءلته.

ن للمريض المضرور وبه فإنه عند وقوع خطأ من هؤالء األطباء الموظفين يكو
باعتباره مسؤوال عن موظفيه كما سبق بيانه، ويستوجب العام، الرجوع على المستشفى 

لتوفرعالقة التبعية في المجال الطبي توفر عنصر االختيـار للتابع، وكذلك توفر عنصر 
اإلشراف والرقابــةعلىالتابع، ويكون للمتبوع هذه السلطة بناء على اتفاقأو قانون، حتى 

  . )3(و افتقر متوليها للمعلومات الفنية التي تمكنه من ممارستهاول

                                       
رواء كاظم راهي، المسؤولية المدنية إلدارة المستشفى عن أخطاء األطباء العاملين فيها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -1

  .01، ص 2008لحقوق، جامعة بابل، العراق، في القانون الخاص، كلية ا
فريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع "قانون المسؤولية  -2

  .08، ص 2011المهنية"، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
في القانون المدني اللبناني و األردني،(دراسة مقارنة)، المؤسسة طالل عجاج، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه  -3

  .96، ص 2003الحديثة للكتاب، لبنان، 
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لى تزايد عدد ضحايا الختيار هذا الموضوع للبحث فيه إ يعود السبب الموضوعي
األخطاء الطبية المرتكبة من قبل األطباء داخل المستشفيات العامة، وذلك ألن نسبة واحد 

  ن أو التغيير في طريقة حياته.بالمئة من الخطأ الطبي تعني خسارة حياة إنسا

وقد يمر الوقت دون مساءلة الطبيب مرتكب الخطأ، ولعل السبب في ذلك أن هناك 
أعداد كبيرة من الناس مازالوا غير مقتنعين بفكرة مساءلة األطباء عن أخطائهم الوظيفية، 

القدر، وذلك إما لجهلهم بجدوى هذه المساءلة، وإما بسبب الفهم الخاطئ لفكرة القضاء و
واقتناعهم بأن األضرار التي تلحق بهم من جراء األخطاء الطبية ماهي إال أمور مقدرة 
عليهم.وبالمقابل نجد هناك تماديا في الخطأ وعدم التبصر من قبل بعض األطباء داخل 
المستشفيات العامة؛ ساعد عليه ندرة مساءلتهم من قبل المرضى أو إدارة المستشفى العام أو 

  زع الديني لدى بعضهم.تدني الوا

والسبب الشخصي الذي دفعني لدراسة هذا الموضوع هو رغبتي في تسليط الضوء 
على وظيفة األطباء داخل المستشفيات العامة، وتحديد المسؤول عن تعويض األضرار التي 

الرغبة في حماية المرضى مما قد يصدر من الطبيب الموظف في  لمرضى،تلحق با
، وضمــان ا أثار سلبيــة على هؤالء المرضىخطاء تكون لهالمستشفى العام من أ

الحمايــة الالزمة لهم هذا منجهــة، وجعل األطباء العاملين في المستشفيات العامة  
  دقيقين جدا في عملهم من جهــة أخرى.

  وعليه ارتأينا طرح اإلشكالية التالية:

الصادرعن من هو المسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن الخطأ 
  الطبيب العامل في المستشفيات العامة؟

ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على التحليل والمقارنة بين القوانين الجزائرية والفرنسية 
  والمصرية.  
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وقد قسمنا دراستنا هذه إلى قسمين، حيث تعرضنا إلى حدود المسؤولية المدنية للطبيب 
األول)، وإلى قيام هذه المسؤولية وأثرها (الفصل العامل في المستشفيات العامة (الفصل 

  الثاني).
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 الفصل األول

  حدود المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة
عامــة وموظفوهــا تعتبر المستشفيات العامة مصالح عامة، فأموالهــا أموال 

موظفون عموميون، كما أن الهيئات التي تديرها تابعة للدولة، وبالتالي فإن مسؤوليتها 
تتأثر بقواعد القانون العام، ويجري العمل فيها بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات التي 

  .)1(تطبق على الهيئات اإلدارية العاملة في المستشفيات العامة

العام بتنفيذ التزاماته تجاه المرضى عن طريق األطباء العاملين فيه، يقوم المستشفى 
  . )2(الذين تربطهم بالمستشفى العام عالقة تنظيمية باعتبارهم موظفين تابعين له

قد يقوم الطبيب العامل في المستشفيات العامة بارتكاب أخطاء تصدر منه شخصيا 
غيره  من مساعدين وكذلك األطباء تسبب ضررا للغير، كما قد تصدر هذه األخطاء من 

العاملين معه ضمن فريق طبي، كما قد تصدر األخطاء عن األشياء التي يستعملها الطبيب 
  أثناء أداء وظيفته في المستشفى العام من أجهزة  وأالت.

وعليه سنتناول في هذا الفصل مسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات العامة عن 
ث األول)، ومسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات العامة خطئه الشخصي ( المبح

  عنفعل الغير وعن األشياء (المبحث الثاني).

  

                                       
  .381، ص 2009أسعد عبيد الجميلي، الخطأ  في المسؤولية المدنية الطبية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،  -1
  .19، ص رجع السابقرواء كاظم راهي، الم -2
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 المبحث األول

  المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة عن خطئه الشخصي

إن األطباء العاملين في المستشفيات العامة معرضون الرتكاب أخطاء أثناء مزاولتهم 
. ولكي يعد الطبيب مسؤوال )1(، مما يترتب عليه مساءلتهم عن هذه األخطاءلوظيفتهم

لمستشفيات العامة(المطلب يد الطبيعة القانونية للعالقات القائمة داخل ادينبغي تح
األساس األول)،وبيان التزامات الطبيب العامل في المستشفيات العامة(المطلب الثاني)، ثم 

  المسؤولية(المطلب الثالث).ني الذي تقوم عليه هذه القانو

 المطلب األول

 الطبيعة القانونية للعالقات القائمة داخل المستشفيات العامة

تنشأ خالل عملية التطبيب داخل المستشفيات العامة عالقات، قد أثارت مسألة تحديد 
.وهذه )2(طبيعتها القانونية جدال فيما إذا كانت عقدية أو تقصيرية أو قانونية تنظيمية

عالقات تربط كل من الطبيب والمستشفى العام (الفرع األول)، وبين الطبيب الموظف ال
  والمريض (الفرع الثاني) وأخيرا بين المريض والمستشفى العام (الفرع الثالث).

  الفرع األول: الطبيعة القانونية لعالقة الطبيب بالمستشفيات العامة:

المستشفيات العامة بأنها:      )3(140-07من المرسوم التنفيذي رقم  02عرفت المادة 
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الماليوتوضع «

وهي تتبع في إدارتها لمديريات الصحة وإلى وصاية وزارة  ،»تحت وصاية الوالي
                                       

  .20راهي، المرجع السابق، ص  رواء كاظم -1
عز الدين حروزي، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن، (دراسة مقارنة)،  -2

  . 93، ص 2008دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، 
فائية و المؤسسات تضمن إنشاء المؤسسات االستشي، 2007ماي  19مؤرخ في  140- 07مرسوم تنفيذي رقم -3

  .2007ماي  20مؤرخة في  33العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها، ج ر عدد 
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تخضع جميع «، التي تنص على)1(من ق.ح.ص.ت.ج 10الصحة طبقا لنص المادة 
كل الصحية أو ذات الطابع الصحي للوصاية التقنية للوزير المكلف بالصحة أو الهيا

 ».الرقابة طبقا للتنظيم الجاري به العمل

ثار جدل في تحديدعالقة األطباء بالمستشفيات العامة التي يقدمون فيها خدماتهم 
بيب العامل العالجية، فانطالقا من التفرقة بين العمل الفني وغير الفني الذي يقوم به الط

في المستشفى العام، وباعتبار أنه يتمتع بحرية كاملة واستقاللية تامة في مباشرة عمله 
ذهب بعض الفقه إلى القول بعدم تبعية الطبيب وهو يقوم بعمله الفني للمستشفى  ،الفني

. فمناط التبعية هي الخضوع )2(العام مادام أنه ال رقابة لهذا األخير على ما يقوم به
  .)3(ابة المنعدمةفي عالقة الطبيب بالمستشفى العاموالرق

وانتقل صدى هذا االتجاه إلى القضاء المدني في فرنساالذي تمسك باختصاصه في  
النظر في دعوى مسؤولية الطبيب العامل في المستشفى العام على أساس أنه غير تابع 

.ولقد كانت تلك )4(م،وقضى بمسؤولية الطبيب دون المستشفى العاالعام إلدارة المستشفى
  ، ومن هذه االنتقادات:لتبعية محل انتقادالمعايير المعتمدة في عدم ا

                                       
، يتضمن قانون حماية 1985فيفري  16ه، موافق ل 1405جمادى األولى  26مؤرخ في  05-85قانون رقم  -1

  ، معدل و متمم.1985فيفري  17مؤرخة في  08الصحة وترقيتها، ج ر عدد 
  .94دين حروزي، المرجع السابق، ص عز ال -2
أحمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكالت المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، (دراسة مقارنة في الفقه  -3

  .22، ص 1989اإلسالمي و القضاء الكويتي و المصري و الفرنسي)، ب.د.ن،  الكويت، 
جاء فيه ما يلي:" إذا وضعنا في االعتبار أن األطباء و الذي  16/01/1950حكم محكمة فرنسية صادر في  -4

الجراحون في المستشفيات ال تنطبق عليهم صفة التابع لإلدارة إذ أنهم يمارسون مهامهم العالجية و هم في استقالل تام، 
غرفة العمليات مما ال يحق معه إلدارة ذلك المستشفى أن تتدخل في أعمالهم، كما أن تلك اإلدارة ال تملك حق الدخول ل

إال فيما يتطلبه قضاء بعض الشؤون اإلدارية، و بالتالي فإن تلك المستشفيات تعتبر مجردة من كل سلطة تجاه ذلك 
الجراح خاصة باإلشراف و الرقابة في كل ما يتعلق بممارسة هؤالء لفنهم، و بالتالي فإن قضاء أول درجة إذ قضى 

  .    23ا ذهب إليه "، ذكره: أحمد شرف الدين، المرجع نفسه، صبعدم تلك المسؤولية فإنه يكون محقا فيم
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إن عالقة المتبوع وسلطته على التابع يكفي فيها أن يؤدي التابع عمال أو خدمة لفائدة  -
ب المتبوع مهما كانت الوسيلة في تكليفه بها، من ثم فإن اعتبار طبيعة عالقة الطبي

  .)1(ال تحول دون نفي صفة التبعية عنه للمستشفى العام عالقة تنظيميةبالمستشفى 

سلطة اإلشرافالفني من  نه ليس شرطا لقيام رابطة التبعيةاألصل في القانون الخاص أ -
طرف المتبوع على تابعه،بل تكفي سلطة اإلشراف اإلداري عليه بتقديم التوجيهاتواألوامر 
فيما يتعلق بالناحية اإلدارية لعمله، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكمها 

 ، حيث قضت "إن عالقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة07/11/1967الصادر في 
فعلية على التابع في الرقابة وفي التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة 

  .)2(اإلدارية"

تأيدت هذه االنتقادات بما استقرت عليه المحاكم اإلدارية في فرنسا والتي نبذت 
التفرقة بين الخطأ الفني وغير الفني، واعتبرت مسؤولية المستشفى العام قائمة دون 

ى وجود رابطة التبعية من عدمها، حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي"أن االستناد إل
مسؤولية المستشفيات العامة منوطة بحصول خطأ في تنظيم المصلحة أو خطأ جسيم في 

  .)3(العالج الجراحي الذي أجري على المريض"

والراجح أن عالقة الطبيب بالمستشفى العام هي عالقة تابع بمتبوع يكون فيها 
لرقابـة عليه، ول أداء عمله وفي اإلى التابع ح سلطة فعلية في إصدار األوامرللمتبوع 

، وال يمكن إلدارة المستشفى العام التدخل في أعمال الطبيب فهي عالقـة إدارية
"إن  22/06/1936.فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في )4(الفنية

عمل فيه، وأن عالقة التبعية القائمة بين الطبيب الطبيب يعتبر تابعا للمستشفىالعام الذي ي

                                       
  .24أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -1
  .96، ذكره: عز الدين حروزي، المرجع السابق، ص 07/11/1967محكمة النقض المصرية الصادر في  قرار -2
  .97حروزي، المرجع نفسه، ص ، ذكره: عز الدين 12/03/1937قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -3
حسين طاهري، الخطأ الطبي و الخطأ العالجي في المستشفيات العامة، (دراسة مقارنة)، دار هومة للنشر و  -4

  . 37-36، ص ص 2008التوزيع، الجزائر، 



 حدود المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة                   الفصل األول:

13 
 

ولو كانت عالقـة تبعية إدارية فإنها تكفي ألن يتحمل المستشفى خطأ  العام والمستشفى
  .)1(الطبيب"

بقي أن نخلص إلى أن طبيعة عالقة الطبيب بالمستشفى العام وبعدما كانت توصف 
تطورالقانون اإلداري إلى بكونها عالقة تعاقدية تخضع للقانون الخاص، تطورت ب

اعتبارها عالقة تعاقدية ولكن من روابط القانون العام، ليستقر الوضع إلى اعتبارها عالقة 
  .)2(نظامية

أما في الجزائر فقد استقر القضاء على اعتبار الطبيب الذي يقدم خدماته بالمستشفى 
كل خطأ مرتكب العام تابع لهذا األخير، الذي يسأل عن كل ضرر يترتب للمريض عن 

، فقد قضت الغرفة اإلدارية بالمجلس )3(من الطبيب مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
األعلى سابقا ــــ المحكمة العليا حالياـــــ بصفة صريحة في قرارها الصادر 

، إذ جاء في حيثياتها ما يلي: "ولكن حيث أنه من نافلة القول 22/11/1986في 
برمتها على عاتق الطبيب القائم بالعملية التصريح بأن وبخصوص إلقاء المسؤولية 

المريضة التي أدخلت إلى المستشفى( المستشفى الجهوي شيغيفــارا) بغرض العالج لم 
تختــــر طبيبهــا الذي كان تابعـا لهذا المستشفى ويتقاضى منـه مرتبـه، 

أن العملية التي  وبالتالي فإن المستشفى هو المسؤول وحده عن أعمال تابعـــه، ذلك
  .)4(أجريت في نشاط المرفق العام تتحملها هنا المصالح اإلدارية"

 

 

                                       
، ذكره: محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار 22/06/1935قرار محكمة النقض المصرية الصادر في  -1
  .115، ص 2001لجامعة الجديدة للنشر، مصر، ا
  .98عز الدين حروزي، المرجع السابق، ص  -2
  عز الدين حروزي، المرجع و الموضع السابقان. -3
، ذكره: عز الدين 22/11/1986قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى سابقا(المحكمة العليا حاليا) الصادر في  -4

  .99- 98 حروزي، المرجع نفسه، ص ص
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  الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعالقة الطبيب بالمريض:

يعد الطبيب العامل في المستشفى العام في مركز تنظيمي ألنه تابع له ويخضع 
التابعة للدولة، وبالتالي ال يمكن مساءلة للقوانين واللوائح الخاصة بالعاملين في اإلدارات 

الطبيب العامل في المستشفيات العامة إال على أساس المسؤولية التقصيرية، ألنه ال يمكن 
  .)1(القول أن المريض قد اختار طبيبه

فإذا كانت هذه الرابطة أوالعالقة ليست ناتجة عن اختيار المريض للطبيب، وإنما 
فإن  ،لقاء نفسه أو بناء على دعوة من غير ذي صفةتمخضت عن تدخل الطبيب من ت

.وفي )2(مسؤولية الطبيب في هذا الفرض هي بال شك مسؤولية تقصيرية وليست تعاقدية
هذا االتجاه قضت محكمة النقض المصرية في حكمها بأنه "ال يمكن القول في هذه الحالة 

  .)3(بأن المريض قد اختار طبيبه لعالجه حتى ينعقد عقد بينهما"

بما أن العالقة بين الطبيب والمريض في المستشفى العام هي عالقة تنظيمية 
ـــــ كما سبق ذكره ـــــ وذلك على أساس أن الطبيب العامل في المستشفى 
العام مكلف بأداء خدمة عامة، فإنه يترتب على ذلك عدم إمكانيـة إقامـة مسؤوليـة 

ديـة، لذلك اتجه القضاء في مصر إلى المستشفى العـام على أساس المسؤوليـة العق
تطبيق قواعـد المسؤولية التقصيريـة بغرض تحديد مسؤولية المستشفى العام عن 

. فالطبيب يتعامل مع المريض باعتباره مكلفا بعالجهم، )4(الضرر الذي يصيب المريض
  .)5(أي مكلف بأداء خدمة عامة من قبل هذه المؤسسة

                                       
بلعيد بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع " قانون  -1

  .51، ص 2011المسؤولية المهنية "، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
  .380أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص  -2
؛ 125،  ذكره: محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص03/07/1969لصادر في قرار محكمة النقض المصرية ا -3

، ص 2007منير رياض حنا، المسؤولية المدنية لألطباء و الجراحين، دار الفكر الجامعي للنشر و التوزيع، مصر، 
108.  

، ص 2006، الجزائر، محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة)، دار الكتاب الحديث -4
492.  

  .79، ص 2004محمد بودالي، الخطأ الطبي، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، ب.ع،  -5
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سبب ضررا للمريض، كان لهذا األخير الحق في وعليه إذا صدر من الطبيب خطأ 
الرجوع على المستشفى العام، باعتباره مسؤوال عن موظفيه مسؤولية متبوع عن أعمال 

  تابعيه.

  الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لعالقة المريض بالمستشفيات العامة:

لعمومية تبدأ عالقة المريض بالمستشفى العام باتصاله بأحد القطاعات الصحية ا
بواسطة مديرياتها المتواجدة في كل  بر الوطن تحت إشراف وزارة الصحة،المنتشرة ع

  .)1(والية طبقا للتنظيم المعمول به في إطار المنظومة الصحية

تنشأ مختلف الهياكل الصحية حسب « منق.ح.ص.ت.ج على أنه 09نصت المادة 
لمختلف مناطق التراب حاجيات صحة السكان والخصائص االجتماعية واالقتصادية 

من نفس  11، كما نصت المادة »الوطني والمقاييس المحددة في إطار الخريطة الصحية
مع توفير  انـل الصحية في متناول جميع السكـيجب أن تكون الهياك«على أنهالقانون 

، وهي نفس األحكام »اإلنسانـة ة واحترام كرامـوالسهولأكبر درجـة من الفعاليـة 
، وكذا )2(243-81والمرسوم التنفيذي رقم 242-81ا المرسومالتنفيذي رقمالتي تضمنه

  .)3(466-97المرسوم التنفيذي رقم

انطالقا من هذه النصوص فإن المريض باتصالـه بأحد القطاعات الصحيـة 
وطلبــــه العالج، فإنه يتعامل مع شخص معنوي مكلف بإدارة مرفق الصحة العامة، 

حد األطباء العاملين في ذلك القطاع الصحي ال يعني أنه يتعامل كما أن اتصال المريض بأ

                                       
  .90عز الدين حروزي، المرجع السابق، ص  -1
يتضمنان إنشاء القطاعات ، 1981سبتمبر 05المؤرخين في  243- 81و  242-81المرسومين التنفيذيين رقم  -2

 08المؤرخة في  36ج ر عدد  وتنظيمها، و المؤسسات االستشفائية المتخصصة على التوالي، الصحية    
  .1981سبتمبر

، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية 1997سبتمبر  02مؤرخ في  466-97مرسوم تنفيذي رقم  -3
. ( هو 1997سبتمبر  10في مؤرخة  81والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و سيرها، ج ر عدد 

  ). 242-81المرسوم الذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
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، )1(إنما على أساس تنظيمي من طرف إدارة القطاع الصحي ،معه على أساس اختيار منه
فالمريض يتعامل مع أحد أطباء المستشفى العام، والذي حددته إدارة المستشفى فإنه ال 

  .)2(في المستشفى العاميتعامل معه بصفته الشخصية ولكن بصفته موظفا 

المريض ما هو إال منتفع بالخدمات التي يؤديها المستشفى العام، فالعالقة بين ف
المستشفى العام من طبيعة إدارية، وأن مسؤولية هذا األخير هي مسؤولية والمريض 

إدارية تخضع في اختصاصها للقضاء اإلداري، وهو ما استقر عليه غالبية الفقه 
  .)3(والقضاء

تتميز الخدمات الصحية التي تؤديها المستشفيات العامة بالديمومة، وهذه نتيجة 
طبيعية لمبدأ المساواة التي ما كانت تتحقق بين المرضى لو لم يكن مركزهم محددا بقواعد 

والتزام الدولة بتقديم خدماتها للجمهور مصدره قاعدة قانونية، وكذلك بالنسبة ، قانونية عامة
  .)4(من هذه الخدمات العامة يكون مصدرها قاعدة قانونية لحق المستفيدين

وقد استقر القضاء في الجزائر على إخضاع العالقة بين المريض والمستشفى العام 
، واعتبر القضاء في قرار حديث )5(وما ينتج عنها من منازعات ألحكام القانون اإلداري

للمحكمة العليا أنه حتى بالنسبة إلى الدعوى المدنية التبعية المرتبطة بالدعوى العمومية 
والمنظورة أمام القسم الجزائي للمحاكم، والمتابع فيها طبيب تابع لمستشفى القطاع العام 

فيها يؤول وجوبا عن خطأ متعلق بجنحة أثناء مباشرته العالج الجراحي أن االختصاص 
  .)6( إلى القضاء اإلداري باعتبارها دعوى إدارية ترفع ضد إدارة القطاع الصحي

                                       
  .18أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -1
  .35حسين طاهري، المرجع السابق، ص  -2
  .20أحمد شرف الدين،  المرجع السابق، ص  -3
  .381أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص  -4
  .92ي، المرجع السابق، ص عز الدين حروز -5
مكرر من  169و 07، الذي جاء فيه " أنه بمقتضى أحكام المادتين 11/07/1993قرار المحكمة العليا الصادر في  -6

ق.إ.م.ج. فإن مستشفى النذير محمد بتيزي وزو باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كان يجب على الطاعنة 
  سة"، ذكره: عز الدين حروزي، المرجع و الموضع السابقان.تقديم شكواها إلى مدير هذه المؤس
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  المطلب الثاني

 في المستشفيات العامة التزامات الطبيب 

يبذل الطبيب العامل في المستشفيات العامة قصارى جهده لشفاء المريض، إال أنه 
التي مست المجال الطبي قد غيرت بعض غير ملزم بشفائه، غير أن المستجدات العلمية 

الشيء من منحى طبيعة هذا االلتزام( الفرع األول)، كما أن مهنة الطب وكونها مهنة 
أخالقية سامية تجعل الطبيب محاط بمجموعة من االلتزامات األساسية الملقاة على عاتقه، 

  التي من شأنها أن تكفل حقوق المريض ( الفرع الثاني).

  الطبيعة القانونية اللتزام الطبيب:الفرع األول: 

يفرق رجال القانون عادة بين نوعين من االلتزامات: التزام ببذل عناية أو التزام 
بوسيلة والتزام بتحقيق نتيجة أو غاية، وفيما يخص المجال الطبي فقد رأى شراح القانون 

يب هو التزام أنه على الطبيب أن يبذل جهده وحرصه لشفاء المريض، أي أن التزام الطب
ببذل عناية كأصل عام (أوال)، غير أنه استثناء هناك حاالت يجد الطبيب فيها نفسه ملزما 

  بتحقيق نتيجة معينة (ثانيا).

  أوال: التزام الطبيب ببذل عناية كأصل عام:

يقصد بااللتزام ببذل عناية أن الملتزم غير مجبر على تحقيق نتيجة ما، وإنما ببذل 
وبالتالي فال يثبت خطأ الملتزم أو إخالله بالتزامه لمجرد عدم تحقق  جهده وحرصه فقط،

الغاية المنشودة، ألنه لم يلتزم أصال بتحقيق هذه الغاية، وإنما ال بد العتباره مخال بالتزامه 
  .)1(ومخطئا إثبات أنه لم يبذل العناية الالزمة

الرعاية الصحية  يقع على الطبيب التزام ببذل ما في وسعه لتوفير أقصى قدر من
للمريض طبقا لمعطيات العلم والتجارب والخبرات المختلفة، فهو غير ملزم كقاعدة عامة 

                                       
، الكويت، 5، السنة 2محمد هشام القاسم، المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية، مجلة الحقوق و الشريعة، العدد  -1

  .84- 83،  ص ص1981
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بشفاء المريض ألن مهنة الطب احتمالية وليست مؤكدة، حيث تتدخل عدة عوامل في عمل 
الطبيب ال تخضع لسيطرته، فالتشخيص الذي يجريه الطبيب على سبيل المثال هو نتيجة 

العقلي والمنطقي على ضوء ما توفر لديه من معلومات ونتائج فحوص  لالستخالص
. وعلى هذا األساس فإن الطبيب ال يلتزم نحو المريض إال ببذل عناية طبيب يقظ )1(مختلفة

  .)2(من مستواه المهني، وبذل جهود صادقة تتفق مع األصول المستقرة في علم الطب

حاولت محكمة النقض الفرنسية تحديد معنى منضبط لمصطلح األصول العلمية  لقد
على "...أن  20/05/1936المستقرة في علم الطب، فقد جاء في قرارها الصادر في 

. )3("مطابقا للمعطيات العلمية المعاصرة والحاليةيكون التزام الطبيب موضوع البحث 
علمية المكتسبة" تارة، وعبارة "أن يكون واستعملت في قراراتها مصطلح "المعطيات ال

تارة أخرى، وقد أدانت  )4(التزام الطبيب موافقا للمعطيات العلمية المكتسبة والحالية"
على أن  06/06/2000محكمة النقض الفرنسية هذه اإلضافة األخيرة حيث جاء في قرار 

عناية مطابقة لمعطيات وقد استعملت عبارة ")5("المعطيات المكتسبة والحالية مفهوم مغلوط"
 14/10/2010. وفي قرار حديث لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في )6(الطب والعلم"

الموافقة جاء فيه "...حق كل شخص من تلقي العالجات األكثر مالئمة لسنه وحالته، 
والتي ال تعرضه ألخطار غير متناسبة مقارنة بالفائدة  للمعطيات العلمية المكتسبة

  .)7("التزامه العقدي ببذل عنايةإن هذا الطبيب قد قصر في المرجوة، ف
                                       

ستير في القانون، فرع "عقود           نبيلة نسيب، الخطأ الطبي في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنيل شهادة الماج -1
  .40، ص 2001ومسؤولية"، كلية الحقوق و العلوم اإلدارية  ببن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 

  .21فريدة عميري، المرجع السابق، ص -2
3-Cass.civ. le 20/05/1936, depuis Cass. 1ere civ. Le 26/10/1970, « la jurisprudence fait référence aux 
données actuelles de la  science» , consultez sur le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
4- Cass.civ. le 14/01/1991, n° de pourvoi :89-12598, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
5- Cass.civ. le 06/06/2000, n° de pourvoi :98-19295, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
6-Cass.civ. le 25//02/1997, n° de pourvoi : 95-11205, «que les soins avaient et consciencieux, attentifs 
et conformes aux données de la médecine et de la science», consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 
7- Cass.civ. le 14/10/2010, n° de pourvoi :09-68471,«droit de toute personne de recevoir les soins les 
plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant 
pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, que ce médecin avait manqué 
à son obligation contractuelle de moyens…», consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
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يتضح من هذه الصيغة الجديدة أن محكمة النقض الفرنسية قد تراجعت عن مفهوم 
المعطيات العلمية الحديثة، فهي تتضمن مفهوما متحركا للعلم الذي يجب أن يلم به      

بيب تجاه المريض، ال بد وأن الطبيب، وعلى هذا األساس فإن العناية الواجبة على الط
  .)1(تتخذ هي األخرى مفهوما متحركا الذي يعطي اتساعا أكبر لمفهوم العناية

يتوقف شفاء المريض على عوامل واعتبارات تخرج عن إرادة الطبيب، كمناعة 
الجسم وحالته، وحدود التقدم الطبي، فالطبيب ال يلتزم بمنع المرض من التطور إلى حالة 

أن ال تتخلف عند المريض عاهة أو ال يموت، إذ أن كل ذلك يخرج عن أسوأ    أو 
  .)2(سلطته

ويدخل في تحديد التزام الطبيب مستواه المهني، فالطبيب العام ال يتحمل نفس 
االلتزامات التي يتحملها الطبيب المتخصص، إذ يطلب منه قدر من العناية تتفق مع هذا 

بأن          02/01/1936حكمها الصادر في المستوى، وقضت محكمة استئناف مصر في 
"الطبيب المولد يكون مسؤوال عن استعماله العنف في جذب الجنين رغم كبر حجم رأسه 
وضيق الحوض، استنادا إلى أنه يستبعد على طبيب متمرن مختص بالوالدة جذب الرأس 

يعالج  حتى يفصل عن العنق، رغم أنه من الجائز أن يحصل ذلك من طبيب غير أخصائي
  . )3(كل األمراض"

ويدخل في الحسبان عند تحديد مدى التزام الطبيب، الظروف الخارجية التي وجد 
فيها الطبيب يعالج المريض، واإلمكانيات المتاحة، كأن يكون عمل الطبيب في مستشفى 
غير مزود بالمعدات الحديثة، أو أن تكون حالة المريض خطيرة تتطلب إجراء عملية 

  .)4(ا في مكان تواجدهجراحية فور

                                       
1  - TOROLLI (Maurice), L’obligation du médecin de respecter les données acquises et actuelles de la 
science, L.J, France, 2001, p 129, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 

  .206محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -2
  .207نفسه، ص، ذكره: محمد حسين منصور، المرجع 02/01/1936حكم محكمة استئناف مصر الصادر في  -3
  .21فريدة عميري، المرجع السابق، ص -4
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يدخل كذلك في تحديـد التزام الطبيب مدى بذله للجهود المتفقـة مع األصول 
العلمية الثابتة، "إذ ال يعقل استعماله لوسائل بدائية ال تتماشى مع التطور العلمي الحديث، 

قر فإن كان ال يلتزم باتباع تلك الوسائـل إال أنه ينبغي عليه اللجوء إلى تلك التي است
عليهـا الطب الحديث، وله االجتهاد في اختيار أنسب الوسائل حسب حالة المريض 

  .)1(واإلمكانيات المتاحة  وتطويعها بحيث تتفق وظروفه الخاصة"

من قانون الصحة  53-4322كرس المشرع الفرنسي االلتزام ببذل العناية في المادة 
، فالمشرع الفرنسي أشار إلى )3(من مدونة أخالقيات الطب 32-4127والمادة  )2(العامة

االلتزام ببذل العناية بصفة ضمنية، كما نالحظ أن المشرع الفرنسي مثله مثل القضاء 
  استعمل مصطلح "المعطيات العلمية المكتسبة أو الحالية".

أما المشرع الجزائـري فلم ينص صراحة على االلتزام ببذل عنايـة في التشريـع   
تؤكد أن التزام  )4(1-172ع إلى القانون المدني نجد المادة الصحي، غير أنه بالرجو

الطبيب أن يحافظ على صحة المريض وحياته. كما أنه كرس هذا االلتزام ضمنيا في نص 
يلتزم الطبيب أو  «التي تنص على: )5(من مدونة أخالقيات الطب الجزائري 45المادة 

                                       
  .207محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -1

2- Art 4322-53 de c.s.p.f :«Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient 
s’oblige : 
     1- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit 
personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-
podologue ou à un autre professionnel de santé». Consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
3- Art 4127-32 de 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». 
Consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 

، يتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر  26، موافق ل 1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  -4
في االلتزام بعمل، إذا كان :«على ما يلي  1-172مادة ، حيث تنص ال30/09/1975مؤرخة في  78ومتمم،  ج.ر عدد 

المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون 
ود. هذا ما لم قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، و لو لم يتحقق الغرض المقص

 »ينص القانون على خالف ذلك.
يتضمن مدونة أخالقيات ، 1992يوليو  06، موافق ل 1413محرم  05 مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم  -5

  .08/07/1992مؤرخة في  52الطب، ج.ر عدد 
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ان عالج لمرضاه يتسم جراح األسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضم
باإلخالص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة، واالستعانة، عند الضرورة 

  ».بالزمالء المختصين والمؤهلين

  ثانيا: التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كاستثناء:

يقصد بااللتزام بتحقيق نتيجة أن الملتزم مجبر على تحقيق غاية معينة، فإذا لم تتحقق 
تيجة اعتبر الملتزم قد أخل بالتزامه، وفي هذه الحالة ال حاجة إلثبات خطئه وإنما هذه الن

يكفي عدم تحقق النتيجة ليعتبر مخطئا. فيعتبر التزام الطبيب بتحقيق نتيجة التزاما استثنائيا 
باعتبار أن التزامه األصلي هو بذل عناية، ويعود ترجيح االلتزام ببذل عناية على االلتزام 

  .)1(نتيجة إلى الطبيعة االحتمالية التي تطغى على نتائج العمل الطبي بتحقيق

فبما أن هناك بعض األعمال الطبية التي تؤدي إلى نتائج أكيدة ال احتمال فيها فإن 
التزام الطبيب الذي يقوم بها هو التزام بتحقيق نتيجة، واعتبرت قضية نقل الدم الملوث 

  .)2(اء الفرنسي في هذا الشأنبفيروس السيدا أول ما قضى به القض

ينحصر االلتزام بتحقيق نتيجـة في تحقيق الطبيب للهدف الذي من أجلـه باشر 
عمـله الطبي، ولكن ذلك ال يعني شفاء المريض وإنما عدم تعريضه ألي أذى من جراء 

. ومن األمثلة البارزة على التزام الطبيب بتحقيق )3(ما يستعمله من أدوات وأجهزة وأدوية
 نتيجة نذكر:

 

  

                                       
  .85-84محمد هشام القاسم، المرجع السابق، ص ص  -1
ثارها على قواعد المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانونية و اإلدارية، العدد مراد بن صغير، المسؤولية الطبية و أ -2

؛ محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة 50، ص 2007، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 03
  .237، ص2004الجديدة     للنشر، مصر، 

  .212محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
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  نقل الدم والسوائل األخرى: -1

يقع على الطبيب أثناء القيام بعملية نقل الدم التزاما محددا هو نقل دم نقي للمريض 
يتفق مع فصيلته، وال يكون هذا الدم مصدر عدوى له، أي يقع على الطبيب التزام عام 

ذ أصبحت تحاط . حيث يتولى تنفيذ هذه اإلجراءات أطباء متخصصون، إ)1(بالسالمة
عمليات نقل الدم بضوابط وقيود مشددة من أجل ضمان سالمة األشخاص خاصة بعد 

  .)2(ظهور المرض الفتاك المعروف بفيروس فقدان المناعة المكتسبة "السيدا"

يقع نفس االلتزام بتحقيق نتيجة على عاتق الطبيب أثناء قيامه بإعطاء المريض 
ل، إذ يضمن الطبيب أن ال تسبب هذه السوائل سوائل معينة مثل الجلوكوز واألمصا

  . )3(للمريض أية أضرار، فعليه التأكد من صالحيته وقابلية الجسم الستيعابه

  التركيبات الصناعية: -2

أدى التقدم العلمي والتقني إلى تزايد اللجوء إلى تركيب األجهزة الصناعية لتعويض 
لهذا التركيب ميزتان: إحداهما طبية أي اإلنسان عما فقده من أعضائه الطبيعية، إال أن 

مدى فعالية العضو الصناعي، وهنا يبقى التزم الطبيب هو بذل عناية، والثانية فنية يشمل 
مدى صالحية العضو الصناعي وجودته، وهذا محله التزام محدد بتحقيق نتيجة تتمثل في 

  .)4(ضمان تركيب الجهاز ومالئمته لجسم المريض

  ية واستعمال األشعة:األعمال المخبر -3

يعد الطبيب ملتزما بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بالتحاليل التي يجريها للمريض بمناسبة 
التشخيص أو العالج، كتحليل الدم، تحديد الزمرة الدموية ونسبة محتوياتها، فإذا أخطأ 

                                       
  .231، ص نفسه محمد حسين منصور، المرجع -1
كمال فريحة، المسؤولية المدنية الطبية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع " قانون المسؤولية      -2

  .145، ص 2012المهنية" ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
  .231السابق، ص  محمد حسين منصور، المرجع -3
  . 52، ص رجع السابقأحمد حسن عباس الحياري، الم -4
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ل الطبيب في نتائج هذه التحاليل عد مخال بالتزامه، ألن هذا النوع يندرج ضمن األعما
  . )1(الطبية التي تؤدي إلى نتائج أكيدة

كذلك استعمال األشعة في تشخيص وعالج األمراض أصبح يؤدي دورا مهما في 
المجال الطبي، ومن ثمة فإن هذا االستعمال يلقي على عاتق الطبيب التزاما محددا بحماية 

ها ودراسة المريض مما قد ينجم عنها من أضرار، فعلى الطبيب الحرص التام في استعمال
  .)2(وقراءة نتائجها

  الفرع الثاني: التزامات الطبيب المترتبة عن العمل الطبي: 

يقع على عاتق الطبيب عدة التزامات تجاه المريض من واجبه تنفيذها بحكم طبيعة 
  وظيفته، وهي ترتبط إجماال باإلنسانية الطبية (أوال)، والتقنية الطبية (ثانيا).

  المرتبطة باإلنسانية الطبية:أوال: التزامات الطبيب 

تتمثل التزامات الطبيب المرتبطة باإلنسانيـة الطبيـة في قيامه بإعالم المريض   
  بمرضه، وأخذ رضاه، ومن ثم الحفاظ على أسراره وخصوصياته.

  التزام الطبيب بإعالم المريض:  -أ

ومات التي يجب على الطبيب العامل في المستشفى العام أن يحيط مريضه بكافة المعل
  . )3(من شأنها أن تجعل رضا المريض سليما ومتبصرا حول كل ما يتعلق بمرضه

ينصب إعالم الطبيب للمريض حول طبيعة المرض الذي يعاني منه بعد تشخيصه  
وتحديده تحديدا دقيقا، ثم إعالمه بطبيعة العالج الذي تستلزمه هذه العلة، والبدائل العالجية 

                                       
  .144- 143كمال فريحة، المرجع السابق، ص ص  -1
  .144كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -2

3- THIRY (Eric), FAGNART( Jean-Luc), Actualités de droit médical, Edition bruylant, Belgique, 
2006, p 55, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr   
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. وااللتزام باإلعالم واجب قانوني مفروض على الطبيب )1(سيلةالمتوفرة، وتكلفة كل و
بغض النظر عن طبيعة العالقة بينه وبين المريض، سواء كانت عقدية أو تنظيمية، 
والحكمة من هذا االلتزام هو احترام الشخصية اإلنسانية والمعنوية للمريض، فاإلخالل به 

  .)2(يعد مساس خطير بالسالمة الجسدية

من مدونة أخالقيات  35رع الفرنسي بهذا االلتزام من خالل نص المادة اهتم المش
. كما تناول المشرع الجزائري في عدة مواد قانونية من بينها المادة )3(الطب الفرنسي

من ق.ح.ص.ت.ج، ولم يحدد الحد األقصى  )5(154من م.أ.ط.ج، وكذا نص المادة  )4(44
. ويلزم الطبيب كذلك بتبصير المريض حول )6(ةلواجب اإلعالم بل ترك ذلك للقواعد العام

األخطار التي قد يتعرض لها أثناء العالج أو األثار الجانبية له، وهذا ما أكده المشرع 
 .)7(303-2002من القانون رقم  2-1111الفرنسي من خالل المادة 

  

                                       
غنيمة قنيف، التزام الطبيب بالحصول على رضا المريض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع       -1

 .61، ص2011"قانون المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر،
  .25بق، ص فريدة عميري، المرجع السا -2

3- Art 35 : « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne au qu’il conseille et les soins 
qu’il lui propose, tout, au long de la maladie», code de la déontologie médicale, décret n° 95-1000, du 
06/09/1995, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 

 حرة ومتبصرة يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي على المريض موافقة« منم.أ.ط.ج تنص على:  44المادة  -4
  ».أو لموافقة األشخاص المخولين منها و من القانون...

يخولهم القانون يقدم العالج الطبي بموافقة المريض أو من « من ق.ح.ص.ت.ج تنص على:  3و 2-154المادة  -5
  إعطاء موافقتهم على ذلك.

المريض أو الشخص الذي  أن يخبرإذا رفض العالج الطبي فيشترط تقديم تصريح كتابي لهذا الغرض، و على الطبيب 
  ».                خول إعطاء الموافقة بعواقب رفض العالج

ماجستير في عقود و مسؤولية، معهد الحقوق و سميرة اللوش، عقد الممارسة الطبية الحرة، مذكرة لنيل شهادة ال -6
  .69، ص 2001العلوم اإلدارية ببن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 

7- Art 1111-2 : « …sur les différents investigation, traitement au actions de prévention qui sont 
propose, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquence, les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles en cas de refus», loi n°2002-303 du 04/03/2002, relative aux droits des 
malades et à la qualités du système de santé, J.O du 05/03/2002. Consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 
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  التزام الطبيب بأخذ رضا المريض: -ب

الطبيب في غنى عن أخذ رضا       إن العالج في المستشفى العام ال يجعـل 
المريض، حيث أن الطبيب ملزم بالحصول على رضا المريض قبل مباشرة عمله الطبي 

، واألصل أن يصدر الرضا من المريض )1(إال في حاالت الضرورة أو االستعجال
شخصيا إذا سمحت حالته بذلك إذ يعتد به قانونا، أما إذا كانت حالته ال تسمح له بذلك 

  .)2(د برضا ممثله القانونيفيعت

يشترط في رضا المريض أن يكون واضحـا وحرا، بعيــدا عن كل تأثيـــر               
. والهدف من هذا الشرط هو منع أي تجاوزات وتأكيدا لرضا المريض، حيث )3(أو ضغط

. بالتالي على الطبيب إخطار مريضه بمعلومات )4(يكون على قدر من الوعي واإلدراك
قة، فموافقة المريض ال تكون متبصرة إال إذا كان على بينة من أمره بخصوص ما صاد

  .)5(يعاني منه والعالج الذي يتطلبه

غير أنه لكل قاعدة استثناء، تجعل من الطبيب ال يلتزم بالحصول على رضا 
المريض إذا تواجد هذا األخير في ظروف ال تتحمل التأخير، كما يستثنى من هذا االلتزام 
كونها تتضمن الحفاظ على النظام العام، لذا فالمريض يخضع إليها إجباريا، مثل حالة 

 .)6(التطعيمات اإلجبارية أو العالج اإلجباري للمريض مرضا معديا أو عقليا

 

  

                                       
 .41غنيمة غنيف، المرجع السابق، ص  -1
  . 24-23حسين طاهري، المرجع السابق، ص ص  -2
  .66سميرة اللوش، المرجع السابق، ص  -3
  .27فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -4
حنين جمعة حميدة، مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخل المستشفيات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -5

  .79، ص 2001اإلدارة    والمالية، كلية الحقوق و العلوم اإلدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 
  .117،115،107غنيمة قنيف، المرجع السابق، ص ص -6



 حدود المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة                   الفصل األول:

26 
 

  التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي: -ج

ب ملزم يعتبر االلتزام بالحفاظ على السر الطبي واجب مهني وأخالقي، لذا فالطبي
  . )1(بالمحافظة على أسرار مرضاه، وعدم إفشاءها إال في الحاالت التي يسمح بها القانون

واالحتفاظ بالسر المهني ال يعني فقط عدم اإلفشاء بل أن ال يسمح ألحد االطالع  
على وثائق المريض، التي تكون قد توصل إليها الطبيب بنفسه، أو عن طريق أقاربه 

التزام الطبيب بكتمان السر الطبي حتى إلى الوقائع والظروف التي ، ويمتد )2(ومعارفه
حدث فيها المرض، غير أن هذا ال يحول دون حق المريض في االطالع على كل ما 

  .)3(يتعلق بحالته الصحية، فااللتزام بالسر الطبي ال يعنيه

 ثانيا: التزامات الطبيب المرتبطة بالتقنية الطبية:

أثناء أداء مهامه الطبية االعتناء بالمريض، ومتابعة عالجه يتوجب على الطبيب 
  والمحافظة على سالمته الجسدية، وكذا اتباع السبل واألصول العلمية للممارسة الطبية.

  :التزام الطبيب بعناية ومتابعة عالج المريض-أ

يقع على الطبيب واجب رعاية المرضى إلى أن يتماثلوا للشفاء والعمل على تخفيف 
، واحترام شخصيتهم وكرامتهم ومعاملتهم بدون تمييز، وهو ما نصت عليه )4(لم عنهماأل

  .)5(من م.أ.ط.ج 07المادة 

                                       
  .72سميرة اللوش، المرجع السابق، ص  -1
  .27فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -2
  .28-27فريدة عميري، المرجع نفسه، ص ص  -3
  .28فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -4
تتمثل رسالة الطبيب و جراح األسنان في الدفاع عن صحة اإلنسان البدنية               « من م.أ.ط.ج :  07المادة  -5

و العقلية، و في التخفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته اإلنسانية دون تمييز من حيث الجنس والسن 
  ». لعرق والدين و الجنسية  والوضع االجتماعي و العقيدة السياسية أو أي سبب آخر في السلم أو الحربوا
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فعلى الطبيب إتمام عملية الفحص والتشخيص ووصف العالج وتوجيه المريض إلى 
ما يجب فعله وما ال يجب فعله، ويلزم القانون الطبيب على تقديم العالج لشخص في خطر   

وضع ال يحتمل التأجيل. ويمتد التزام الطبيب إلى متابعة عالج المريض أو في 
  .)1(واالستمرار في رعايته إلى غاية شفاءه وخروجه من المستشفى

  التزام الطبيب بالمحافظة على السالمة الجسدية للمريض: -ب

إن السعي لسالمة الجسد وصحته هو الشيء الوحيد الذي يجعل المريض يقبل بأي 
ي أو أي مساس به، فعلى الطبيب أن يدرك أنه يتعامل من إنسان، وهذا يقتضي تدخل طب

 12، حيث نصت المادة )2(مراعاة الحيطة والحذر في معالجته وعدم تعريضه ألي خطر
ال يمكن للطبيب أو جراح األسنان، المدعو لفحص شخص سليب «من م.أ.ط.ج على: 

المة جسم هذا الشخص أو عقله        الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بس
  ».  أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة

إن محاولة الوصول إلى شفاء المريض ال يبرر للطبيب التسبب في علة أخرى، 
فعلى هذا األخير االلتزام بقاعدة التناسب بين مخاطر العمل الطبي الذي يقوم به والنتائج 

ى الطبيب أن ال يجعل جسم المريض مجاال خصبا لبحوثه . كما يتعين عل)3(المتوصل إليها
 .)4(من م.أ.ط.ج 18ودراساته وهو ما نصت عليه المادة 

 

 

  
                                       

  .29فريدة عميري، المرجع السابق، ص -1
  فريدة عميري، المرجع والموضع السابقان. -2
، جامعة 03ة و اإلدارية، العدد محمد بودالي، القانون الطبي و عالقته بقواعد المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانوني -3

  .23، ص 2005سيدي بلعباس، الجزائر، 
ال جوز النظر في استعمال عالج جديد للمريض، إال بعد إجراء دراسات بيولوجية  :« من م.أ.ط.ج 18المادة  -4

  ».مالئمة تحت رقابة صارمة أو عند التأكيد من أن هذا العالج يعود بفائدة مباشرة على المريض
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  التزام الطبيب بمراعاة األصول العلمية للممارسة الطبية:-ج

يلتزم الطبيب بأن يقدم للمريض عالجا يتماشى مع القواعد الطبية المعروفة 
فليس للطبيب أن يبرر خطئه بجهل أصول المهنــة، أو ، )1(واألصول العلمية الثابتــة

  . )2(الستخدامــه لطرق قديمة لم تعد تستعمل

إن اتباع األصول العلميـة الثابتـة ال يعني القضاء على ملكة اإلبداع والبحث لدى 
الطبيب، وإنمـا هو مطالب دائما بالقيـام بمتابعـة البحوث المتواصلـة حول أحـدث 

، وهنا ال يمكن القول بأن الطبيب قد خالف هذه األصول العلمية متى )3(طرق العــالج
  .)4(اتبعها وبذل القدر الالزم من العناية، حتى لو فشل في عالج مريضه

  المطلب الثالث

  أساس مسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات العامة:

القانون، وإذا كانت المسؤولية وخاصة المدنية منها محور ارتكاز في موضوعات 
كان االهتمام ينصب على المسؤولية المدنية بشكل عام فإنه قد تخصص في اآلونة األخيرة 
في جانب مهم منها أال وهو المتضرر من حيث توفير أكبر قدر ممكن من الحماية له، 

، وذلك ببيان األسباب )5(وتسهيل أمر حصوله على تعويض عن األضرار التي لحقت به
شرع على وضع عبء تعويض الضرر على عاتق جهة معينة. وقد تعددت التي حملت الم

  اآلراء التي قيلت في بيان هذا األساس. 

                                       
د باألصول العلمية الثابتة تلك التي يعرفها أهل العلم وال يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى يقص -1

  .71علمهم أو فنهم، باعتبار أن مهنة الطب مهنة فنية بحتة، ذكره: سميرة اللوش، المرجع السابق، ص 
  سميرة اللوش، المرجع و الموضع السابقان. -2
  .30رجع السابق، ص فريدة عميري، الم -3
عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه و القضاء، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، مصر،  -4

  .58- 57، ص ص 2008
  .28رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -5
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وسنتناول في هذا الشأن أهم النظريات التي فسرت أساس مسؤولية الطبيب المدنية 
في المستشفيات العامة (الفرع األول)، والرأي الراجح الذي فسر أساس هذه المسؤولية 

 ثاني).(الفرع ال

الفرع األول: أهم النظريات التي فسرت أساس مسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات 
 العامة:

إذا كانت المسؤولية المدنية تعني االلتزام بتعويض الضرر الذي يحيط بالمتضرر 
، وقد قيل )1(فإن البحث في أساسها معناه تحليل األسباب التي دعت إلى قيام هذا االلتزام

  تفسير هذه المسؤولية عدة نظريات أهمها:في 

  أوال: نظرية الخطأ المفترض:

تتلخص هذه النظرية في أن مسؤولية المستشفى العام باعتباره متبوعا تقوم على 
أساس خطأ مفترض من جانبه، فإذا ثبت أن الطبيب (التابع) ارتكب خطأ سبب ضررا 

ويكمن خطأ هذا األخير في سوء للغير فيفترض معه خطأ المستشفى العام (المتبوع)، 
، ويعتبر مفترضا فال يجب على المضرور )2(اختيار تابعه أو تقصير في رقابته وتوجيهه

  .)3(إثباته، حيث يفترضه القانون بمجرد أن يحدث التابع ضررا للغير

انتقدت هذه النظرية بسبب أنه لو كان أساس مسؤولية المتبوع (المستشفى العام) عن 
افتراض الخطأ افتراضا غير قابل إلثبات العكس لكان للمتبوع أن يتخلص من  أعمال تابعه

المسؤولية بنفي عالقة السببية بين خطئه المفترض والضرر الحاصل، وهو أمر ال يجيزه 
 .)4(الفقهاء باإلجماع

                                       
  رواء كاظم راهي، المرجع والموضع السابقان. -1
  .29ص ، السابقرواء كاظم راهي، المرجع  -2
، 2010أنس محمد عبد الغفار، المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دار الكتب القانونية للنشر و التوزيع، مصر،  -3

  .397ص 
  . 89طالل عجاج، المرجع السابق،  -4
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  ثانيا: نظرية تحمل التبعة:

نم، فما دام مفاد هذه النظرية أن "مسؤولية المتبوع تنهض على قاعدة الغرم بالغ
المتبوع (إدارة المستشفى) يستفيد من نشاط تابعيه (األطباء) فعليه أن يتحمل ما ينجم من 
أخطاء أثناء تأدية ذلك العمل، والذي يلحق بالغير ضررا وبالتالي فإنه يقع عليه مسؤولية 

  .)1(كل ما يترتب على هذا العمل من أضرار ذات صلة به"

  ن:انتقدت هذه النظرية من جانبي

أن القول بتأسيس مسؤولية المتبوع (المستشفى العام) على فكرة تحمل التبعة يعني  -
تحمل المتبوع نتيجة نشاط التابع سواء كان خاطئا أو غير خاطئ، في حين أن هناك 
بعض القوانين تشترط خطأ التابع لتحقق مسؤولية المتبوع، فلو كانت مسؤولية المستشفى 

مل التبعة ألصبح اشتراط وقوع الخطأ من الطبيب ال معنى العام تقوم على نظرية تح
  . )2(له

لو كان صحيح أن مسؤولية المتبوع تقوم على نظرية تحمل التبعة لما أمكن للمتبوع  -
الرجوع على التابع بما دفعه عنه من تعويض، مع أن رجوع المتبوع على التابع قد انعقد 

  .)3(عليه اإلجماع

  ثالثا: نظرية النيابة:

مفاد هذه النظرية أن  التابع (الطبيب) نائب عن المتبوع (المستشفى العام) في القيام 
بأعمال وظيفته لديه، فإذا كانت هذه األعمال غير مشروعة يسأل المستشفى العام باعتباره 

، ألن التابع نائب عن المتبوع في ممارسة نشاطه، لذا وجب عليه أن يقوم بهذه )4(األصيل

                                       
  .29رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -1
  .90طالل عجاج، المرجع السابق، ص  -2
، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي 1السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جعبد الرزاق أحمد  -3

  .1046، ص 2005الحقوقية، لبنان، 
  .398أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -4
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ود تبعيته، فإذا ما ترتبت عن هذه األعمال أخطاء سببت ضررا للغير يسأل األعمال في حد
المتبوع النصراف أثار األعمال التي صدرت من التابع إليه مباشرة، طالما كان للمتبوع 

  .)1(سلطة الرقابة والتوجيه عليه

انتقدت هذه النظرية من حيث أن النيابة ال تكون إال في التصرفات القانونية، في 
  .)2(أن األعمال التي تسند للتابع هي أعمال مادية حين

  رابعا: نظرية الضمان (الكفالة بقوة القانون)

مضمون هذه النظرية أن القانون جعل المتبوع مسؤوال عن تعويض ما سببه تابعه 
من ضررــــــ إلى جانب مسؤولية التابع الشخصية عن فعله ــــــ حيث 

ال أو ضامنا للطبيب في التزامه بتعويض الضرر، فهذه جعل القانون المستشفى العام كفي
الوسيلة تضمن للمضرور حقه باعتباره الطرف الضعيف في العالقة الطبية في الرجوع 

  .)3(على المتبوع للحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لفعل التابع

هذه النظرية من بعض الفقهاء الذين تساءلوا عن مصدر الضمان، حيث  انتقدت
  . )4(اعتبروا أن هذا الضمان ال يخرج عن كونه مجرد تصور ال وجود له في الواقع

الفرع الثاني: الرأي الراجح الذي فسر أساس مسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات 
  العامة:

نوني لمسؤولية الطبيب أو المستشفى لكونها تعتبر "فكرة المخاطر هي األساس القا
تحمل أكثر من معنى، وأنها تتفق مع هدف المشرع المصري والمتمثل في التخفيف من 

                                       
  .30 -29رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص ص  -1
  .93طالل عجاج، المرجع السابق، ص  -2
  .399-398الغفار ، المرجع السابق، ص ص أنس محمد عبد  -3
  .92طالل عجاج، المرجع السابق، ص  -4
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عبء اإلثبات الواقع على عاتق المريض المضرور، وجبر الضرر بكافة الوسائل تحقيقا 
  .)1(لمصلحة المريض والمجتمع وبخاصة مع تزايد أخطاء األطباء"

ة المخاطر امتدادا لتطور فكرة الخطأ ذاتها، فبعد أن أخذت هذه األخيرة تعد نظري
تضعف حتى كادت تختفي في بعض الحاالت، فقد تطورت فكرة الخطأ المستوجب 
للمسؤولية إلى الخطأ المفترض القابل إلثبات العكس ثم إلى الخطأ المفترض فرضا غير 

. وقد )2(النقطة نشأت نظرية المخاطر قابل إلثبات العكس إلى الخطأ المجهول، وعند هذه
رفض القضاء العادي وخاصة في فرنسا التسليم منذ البداية بهذه النظرية، إال أن هناك من 

  .)3(الفقهاء من ظل ثابتا في اعتقاده بسالمة هذه النظرية وجدواها ومنطقيتها وتمسك بها

نظرية المخاطر،  كان للقضاء اإلداري الفرنسي الفضل في بعث الحياة من جديد في
إذ أن الفضل يعود له في إرساء قواعدها وتثبيت مبادئها في المسؤولية اإلدارية التقصيرية 
وقيامها كأساس قانوني لقيام مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، وألزم الفقه على األخذ 

إلى بها واعتبارها نظرية متكاملة األسس، واسعة التطبيق، ما أدى بالمشرع الفرنسي 
إصدار مجموعة من التشريعات التي تنص على قيام مسؤولية اإلدارة على أساس 

  .)4(المخاطر

إال أن هذه النصوص التشريعية تعتبر محدودة النطاق وقصيرة المدى بالنسبة إلى ما 
ذهب إليه القضاء اإلداري من  توسع كبير في تطبيق هذه النظرية، األمر الذي أدى 

                                       
  .403أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص -1
  .188، ص 2007، الجزائر، 3عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -2
  .والموضع السابقان، ذكرهما: عمار عوابدي، المرجع من بين هؤالء الفقهاء نذكر جوسران و سافاتيه -3
  .190عمار عوابدي، المرجع نفسه، ص  -4
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إلى إبداء تخوفهم من طغيان هذه النظرية كأساس للمسؤولية على حساب  )1(ببعض الفقهاء
  .)2(ركن الخطأ األمر الذي سيؤدي حتما إلى تبديد أموال الخزينة العامة

أما في الجزائر فتعتبر نظرية المخاطر مقررة جزئيا في التشريع ومطبقة في    
التشريعية التي تعقد  القضاء، فقد سن وأصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص

المسؤولية اإلدارية عن أعمالها على أساس نظرية المخاطر. ومازال القضاء الجزائري 
يسترشد بالنظرية القضائية الفرنسية التي سبق التقرير بأنها واسعة التطبيق في هذا   

ل المجال، فهو يطبق هذه النظرية رغم الصعوبات الفنية والبشرية التي لم تيسر ولم تسه
للقضاء اإلداري الجزائري التوسع في هذه النظرية بما يتطلبه روح العصر الحديث 
وطبيعة الدولة الجزائرية، إضافة إلى إحجام األفراد عن مساءلة السلطة اإلدارية العامة 
أمام القضاء لجهلهم بذلك من جهة، ولضعف األمل لديهم في الحكم عليها بالمسؤولية 

  .)3(ة أخرىوالتعويض لصالحهم من جه

 

 

 

 

 

 

 

                                       
من هؤالء الفقهاء نذكر هوريو و كاريه دي ملبرج الذي اعترض على هذه النظرية و هاجم الفقه اإلداري الذي نادى  -1

عن أعمالها على أساس نظريات غامضة مثل  بها  ألنه حسب كاريه دي ملبرج ال يمكن التسليم بقيام مسؤولية اإلدارة
  .190نظرية المخاطر ألن في ذلك إنكار لمبدأ سيادة الدولة، ذكرهما: عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 

  .191عمار عوابدي، المرجع نفسه، ص  -2
  عمار عوابدي، المرجع والموضع السابقان. -3
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 المبحث الثاني

 المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة عن فعل مساعديه
  وعن األشياء وعن الغير،

يسأل الطبيب غالبا عن خطئه وتقصيره مسؤولية شخصية، غير أن ذلك ال يمنع من  
مساءلته عن أخطاء غيره من األطباء أو من غير األطباء، كالممرضين والتقنيين في 

. كما )2(، فالخطأ الطبي قد يرتكب من الطبيب نفسه أو من غيره)1(بعض األنشطة الطبية
واآلالت التي يستعملها، والتي تدخل في عمله وتتطلب يكون الطبيب مسؤوال عن األشياء 

  . )3(عناية خاصة

لعام عن أعمال مساعديه وعليه سنتناول مسؤولية الطبيب العامل في المستشفى ا
(المطلب األول)، وكذلك مسؤولية الطبيب عن األشياء التي يستعين بها(المطلب وعن الغير

  الثاني).

 المطلب األول

وعن  المستشفيات العامة عن فعل المساعدينللطبيب في المسؤولية المدنية 
  الغير

يستعين الطبيب في كثير من الحاالت بغيره من األطباء من أجل تنفيذ 
فالطبيب عند قيامه بمهامه يستعين بمساعدين، ويقصد بهم الممرضين واألطباء التزاماته.

                                       
، ص 2010طباء و إثباته، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، محمد رايس، نطاق و أحكام المسؤولية المدنية لأل -1

99.  
إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني و الخطأ العــادي في إطار المسؤوليــة الطبيــة، منشورات  -2

  .159، ص 2007الحــلبي       الحقوقية، لبنان، 
  .386-385أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص ص  -3
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األطباء األخرين (الفرع  المتربصين (الفرع األول)، كما يستعين كذلك بالغير، ويقصد بهم
  الثاني).

  :ة عن فعل المساعدينالفرع األول: المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العام

يستعين الطبيب في عمله الطبي بمساعدين، كاستعانته بممرضين، فيسأل عما يقترفه 
يره هؤالء من أخطاء وما يترتب عنها من أضرار، فمن البديهي أن الشخص الذي يكلف غ

تصدر من هؤالء ليساهم معه في تنفيذ التزاماته يكون مسؤوال عن األخطاء التي 
غير أنه هناك حاالت ال يتم فيها مساءلة الطبيب عن أخطاء هؤالء المساعدين (أوال)، 

  المساعدين(ثانيا).

  :المستشفيات العامة عن فعل المساعدينأوال: مسؤولية الطبيب العامل في 

روفة في المسؤولية التقصيرية فإن الطبيب يسأل عن الخطأ طبقا للمبادئ المع
الصادر من مساعديه باعتباره متبوعا، والمتبوع يسأل عن خطأ التابع متى صدر من 
التابع خطأ ألحق ضررا بالمريض، فالطبيب يعتبر متبوعا عرضيا من المساعد الذي 

ساعديه وتوجيههم أثناء صدر عنه الخطأ، ومفاد هذه العرضية أن الطبيب مكلف برقابة م
أداءهم لمهامهم، وبمجرد انتفاء سلطة الرقابة والتوجيه واإلشراف عادت تبعية هؤالء 

  .)1(المساعدين إلى المستشفى العام باعتباره المتبوع األصلي

إن االستعانة بالمساعدين الطبيين تكون حسب حالة المريض، فقد تكون حالته 
ركزة ال يستطيع الطبيب القيام بها بمفرده، ويبدو ذلك متدهورة تحتاج إلى عناية طبية م

واضحا في العمليات الجراحية، وكذلك عندما يكون المريض نزيال في المستشفى، فال 
يستطيع الطبيبالقيام بكل هذه المهام، فعلى الطبيب إحكام الرقابة عليهم السيما إذا كان 

  .)2(العمل الموكل إليهم متسما بالخطورة

                                       
  .37أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص  -1
إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي  -2

  .162-161، ص ص  2007الحقوقية، لبنان،
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الذي يهمل في مراقبة الممرضين يكون مسؤوال عن األخطاء الصادرة  إن الطبيب
ن أن يتأكد بنفسه من سالمة هذا        منهم، فالطبيب الذي يكلف ممرضين بعمل دو

العمل، أو الطبيب الذي يكلف ممرضين غير حائزين على الكفاءة والمؤهالت الطبية 
.وبل حتى المساعدين الطبيين )1(سؤوالالالزمة للعمل الذي كان عليه أن يقوم به؛ يكون م

المنتمين للسلك شبه الطبي من ممرضين وتقنيين المرخص لهم قانونا بمباشرة األعمال 
الطبية، بعد تلقيهم تكوينا مطابقا للبرامـج المقررة وحصولهم على شهادة تخرج تثبت 

  .)2(تأهلهم، ويقتصر دورهم على تنفيــذ ما يأمر به الطبيب

الصدد عدة أحكام قضائية اعتبر فيها الطبيب مسؤوال عن أخطاء  صدرت في هذا
مساعديه باعتباره متبوعا له سلطة الرقابة واإلشراف عليهم، منها ما جاء في قرار 

بإقامة مسؤوليـة الطبيب الجراح  15/11/1955لمحكمة النقض الفرنسيـة الصادر في 
لى أساس مسؤوليـة المتبوع عن عمـل الممرضة التي تسببت في شلل ذراع المريض، ع

، ألن الممرضة قامت بحقن المريض بناء على أمر من الطبيب وفي )3(عن فعل تابعـه
  .)4(حضوره

في قضية  21/07/1954كما حكمت محكمة السين الفرنسية في حكمها الصادر في 
أصيب فيها المريض بحروق من جراء عملية جراحية أجريت له أثناء البدء في تشغيل 

الكهربائية فقالت: "إن تهيئة األلة الكهربائية هي من وظائف الجراح ولذلك يكون هذا  األلة

                                       
انون السوري و المصري، دار عبد السالم التويجي، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة اإلسالمية و في الق -1

  .412المعارف للنشر والتوزيع، لبنان، ب.س.ن، ص 
تتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبي على رخصة يسلمها الوزير المكلف «من ق.ح.ص.ت.ج :  1-217المادة  -2

  بالصحة بناء على الشروط التالية:
يق التنظيم، و حصل على شهادة اختتام هذا التكوين      أن يكون قد تلقى تكوينا مطابقا للبرامج المقررة عن طر -      

  ».و على شهادة معترف بمعادلتها
3- Art 1384 de c.c.f : « on est responsable non seulement du dommage que l’on causé par son propre 
fait, mais encore de celui qui est causé pas le fait des personnes dont on doit répondre,… », Consultez 

www.legifrance.gouv.fr : le lien suivant  
: أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص   ، ذكره15/11/1955قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -4

92. 
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األخيروالمستشفى هو المسؤول باعتباره آمر الممرضات اللواتي سببن بإهمالهن هذا 
"إن الجراح  04/07/1932س في حكمها الصادر في ،كما اعتبرت محكمة باري)1(الحادث"

ضع زجاجات الماء الساخن تحت أقدام المريض حال يسأل إذا ترك للممرضة أمر و
غيبوبته عقب انتهاء عملية جراحية، ولم يراقب بنفسه درجة سخونة الماء، بحيث نشأت 

  .)2(عنها حروق للمريض أثناء تلك الغيبوبة"

أن  21/04/2002كما ذهبت محكمة التمييـز العراقيـة في قرارها الصادر في 
ان الممرضةقطعا من الشاش في جوف المريضة، ما أدى الطبيب الجراح مسؤول عن نسي

 . )3(إلى مضاعفات سبب لها ضررا استدعى إجراء أربع عمليات جراحية

  :يها مساءلة الطبيب عن فعل المساعدينثانيا: الحاالت التي ال يتم ف

هناك حاالت ال يسأل الطبيب فيها عن أخطاء مساعديه، ومثال ذلك تدخل المساعد 
ولم يكن باستطاعة هذا األخير منع هذا التدخل، بالتالي تنتفي مسؤولية ،أالطبيبضد إرادة 

الطبيب في هذه الحالة، غير أنه ينبغي اإلشارة إلى أن الطبيب إذا لم يحاول منع مساعده 
  .)4(من هذا التدخل عد مسؤوال

ولقد صدرت في هذا الشأن أحكام قضائية تضيق من نطاق مسؤولية الطبيب عن 
لغير، ومرد ذلك أن األصل في المسؤوليـة الطبية بأنها بحد ذاتها عبء ثقيـل على فعل ا

الطبيب، فإرهاقه أيضا بمسؤولية مبنية على خطأ مفترض فيه إجحاف وحد من نشاط 
األطباء، فالمساعدون الطبيون يمارسون مهامهم بناء على حصولهم على شهادات تؤهلهم 

                                       
، ذكره: عبد السالم التويجي، المرجع السابق، ص ص      21/07/1954حكم محكمة السين الفرنسية الصادر في  -1

415-416.  
  .417، ذكره: عبد السالم التويجي، المرجع السابق، ص 04/07/1932حكم محكمة باريس الفرنسية الصادر في  -2
، ذكره: إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع 21/04/2002حكم محكمة التمييــز العراقيـة الصادر في  -3

  .164السابق، ص 
  .104-103محمد رايس، المرجع السابق، ص ص  -4
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ل الطبيب أخطاء هؤالء؛ لذا يجب أن يتحمل هؤالء لممارستها، فليس من العدل أن يتحم
  .  )1(المساعدين نصيب من هذه المسؤولية كل بحسب ما استقل به في العمألو بما عهد إليه

بأنه "متى أمر  13/12/1901حكمت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 
في تنفيذ ما أمر به الطبيب بعالج، ولم يقع منه أي خطأ، فإن الممرض الذي ارتكب خطأ 

  .)2(الطبيب مما يدخل في اختصاصه القيام به يسأل وحده دون الطبيب"

  الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة عن فعل الغير:

تنهض مسؤوليـة الطبيب كلما ارتكب فعال يوصـف بالخطأ وترتب عنه ضـرر 
ن فعل طبيب آخر، ويتجلى ذلك في حالة ما إذا للمريض، غير أن الطبيب يسأل أحيانا ع

أحال الطبيب المعالج مريضه إلى طبيب أخصائي بما خفي عليه، ويبدو ذلك جليا في 
  .)3(العمليات الجراحية

إذ تتطلب العمليات الجراحية عمال جماعيا مشتركا من قبل األطباء، كل في مجال 
الناجمة عن هذا التدخل، ذلك أن تخصصه، األمر الذي يثير التساؤل حول المسؤولية 

مكمن الصعوبة يبدو في استعانة الجراح الرئيسي بأطباء مساعدين له كاستعانته بطبيب 
. )4(التخدير، مما يصعب معه تحديد دائرة الخطأ نتيجة هذا العمل ذي الصفة الجماعية

ـر وطبيب فالطبيب يستعين أثناء أداء مهامـه خالل العمليـات الجراحيـة بطبيب التخدي
،وبالتالي يسأل الطبيب الجراح عما يصيب المريض في قاعة )5(األشعـة وطبيب التحاليل

  .)6(العمليات أو حينما يكون تحت تأثير المخدر حتى إفاقته

                                       
  .414-413عبد السالم التويجي، المرجع السابق، ص ص  -1
  .414، ذكره: عبد السالم التويجي، المرجع السابق، ص 13/12/1901حكم محكمة استئناف باريس الصادر في  -2
  .161راهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص إب -3
  .40كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -4
  .104محمد رايس، المرجع السابق، ص  -5
  .163إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص  -6
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ذهب القضاء الفرنسي إلى الحكم بمساءلة الجراحين خاصة عندما يكون المريض 
الفرنسية في قرارها الصادر في تحت تأثير المخدر، فقد اعتبرت محكمة النقض 

"أن الجراح يسأل شخصيا عن خطأ صادر منه أو من مساعديه يصيب  04/07/1932
.كما أن مسؤولية الطبيب الجراح تظل )1(المريض بضرر أثناء غيبوبته بسبب التخدير"

قائمة عن األخطاء التي يرتكبها طبيب التخدير، وذلك بناء على سلطة الطبيب الجراح 
يب التخدير التي تخول له سلطة اإلشراف والرقابة على أعماله، ذلك أن العالقة على طب

  .)2(التي تربط بينهما هي عالقة تبعية

- 11نظم المشرع الجزائري مهنة التخدير واإلنعاش بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ن في يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك األعوان الطبيي )3(235

التخدير واإلنعاش للصحة العمومية، وبموجبه فإن التخدير اإلنعاش مناط باألعوان الطبيين 
في التخدير واإلنعاش المنتميـن إلى السلك شبـه الطبي الذين يتلقون تعليمـا خاصا في 
المدارس شبـه الطبية، وليس لهم صفة األطباء، وبالتالي ال يتمتعون باالستقالل المهني 

من  02من م.أ.ط.ج، وكذا لنص المادة  10متع به األطباء طبقا لنص المادة الذي يت
يكلف األعوان الطبيون في التخدير واإلنعاش أو في «قانونهم األساسيالتي نصت على:

، وطبقا لنص المادة السالفة الذكر فإن هؤالء »غيابه، تحت سلطة المسؤواللطبي...
ش تحت إشراف ورقابة المسؤول الطبي؛ بالتالي األعوان يقومون بأعمال التخدير واإلنعا

  . )4(يمكن مساءلة هذا األخير على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه

أقرت  14/02/1958كما صدر في هذا الصدد حكم عن محكمة استئناف باريس في 
فيه مسؤولية الطبيب الجراح عن خطأ طبيب التخدير على أساس مسؤولية المتبوع عن 

                                       
  .417السابق، ص  ، ذكره: عبد السالم التويجي، المرجع04/07/1932قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -1
  .105محمد رايس، المرجع السابق، ص  -2
، يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين 2011يوليو  03مؤرخ في  235-11مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .03/07/2011، مؤرخة في 38األعوان الطبيين في التخدير و اإلنعاش للصحة العمومية، ج.ر عدد ألسالك 
  .64المرجع السابق، ص  كمال فريحة، -4
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لذلك يقع  ،، ويالحظ أن أساس هذه المسؤولية هي المسؤولية عن فعل الغير)1(ل تابعهأعما
على الطبيب التزام بمراقبة كل عضو من أعضاء الفريق الطبي ومدى احترامه لقواعد 

 .)2(االحتياط    والحذر التي تتطلبها األصول الطبية المستقرة

ائه بهدف عالج المريض تنشأعن فكرة الفريق الطبي وجوب التعاون بين أعض
وجود منطقة مشتركة داخل هذا الفريق، وتدخل في اختصاصهم جميعا كعملية نقل الدم 
وتغيير وضع المريض، وبالرغم من عدم األخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ألعضاء الفريق 
الطبي تأكيدا الستقالل كل عضو من أعضاء الفريق الطبي، فإنها أرادت أن تؤكد أنه ال 

، وفي هذا الصدد )3(نع من وجود اختصاصات مشتركة ال يستطيع أحدهم أن يتخلى عنهايم
بمسؤولية أعضاء الفريق الطبي المكون  24/04/1972حكمتمحكمة استئناف تولوز في 

من الطبيب الجراح وطبيب التخدير في القضية المعروفة ب (ألبيرت سرازان)، حيث 
ستئصال كلية، على إثر توقف الجهاز التنفسي وتوقف توفيت الكاتبة الروائية الشابة بعد ا

القلب عن العمل، وهو الحادث الذي نشأ في نفس لحظة تغير وضع المريضة بعد إجراء 
العملية الجراحية، وقد نسب إلى الفريق الطبي عدة أخطاء منها، عدم تحديد فصيلة دم 

، وإهمال مراقبة المريضة لحظة المريضة، وعدم القيام بعملية نقل الدم إليها أثناء الجراحة
وهو ما يعد خطأ من  ،تغير وضعها،ذلك أن وفاة المريضة كان بسبب اإلهمال في المراقبة

  .)4(جانب الطبيب الجراح

وقد نسبت المحكمة لكل من عضوي الفريق الطبي خطأ مشتركا باإلهمال في 
أن كل التدابير  ممارسة العمل الجراحي، فالجراح كان يجب عليه أن يتأكد بنفسه من

الخاصة بحماية المريضة قد تم اتخاذها، ومن ثم فإن عدم وجود جهاز لإلنعاش قبل 
مباشرة عملية جراحية خطيرة وطويلة على مريضة سبق وأن أصابها الضعف لخضوعها 

                                       
  .111، ذكره: محمد رايس، المرجع السابق، ص 14/02/1958حكم محكمة استئناف باريس الصادر في  -1
  .والموضع السابقان محمد رايس، المرجع -2
  .58كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -3
  .112ع السابق، ص ، ذكره: محمد رايس، المرج24/04/1972حكم محكمة استئناف تولوز الصادر في  -4
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، غير أنه حتى لو كان أخصائي )1(لعدة عمليات جراحية يشكل إهماال خطيرا من جانبهما
ول عن حيث األصل لعدم تفقده للمريضة إال أثناء قيامه بالعمل المسند التخدير هو المسؤ

إليه وهو التخدير،إال أن الطبيب الجراح أهمل في عدم تحديد فصيلة الدم قبل إجراء 
العملية الجراحية، مع أن واجبه هو إدارة ومراقبة األعمال التحضيرية للعملية، كما أنه لم 

ة خفض مقدار الدم لدى المريضة، فهذه الواجبات بعيدة يتخذ التدابير الضرورية لمقاوم
عن اختصاص طبيب التخدير؛ فيسأل عنها الطبيب الجراح باعتباره المسؤول األول عن 

  .)2(العملية الجراحية

ولذاذهبت محكمة النقض إلى تأييد الحكم بإقامة مسؤولية الطبيب الجراح إلى جانب 
إلهماله في مراعاة قواعد الحيطة والسالمة، التي طبيب التخدير عن وفاة المريضة 

فيما عدا األعمال التي تحتاج إلى خبرة  وعلى كل من يعملون تحت سلطته، فرض عليهتُ
  .)3(فنية معينة تخرج عن اختصاصه فال يسأل عنها

  المطلب الثاني

  المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة عن األشياء 

هو عصر اإللكترونيات والتطور العلمي والتقني،وقد أدى هذا إن العصر الحالي 
التطور العلمي إلى اختراع اآلالت الستخدامها في أغراض التدخالت الطبية العالجية 
والجراحية نتيجة لهذا التطور وضع العلم الحديث تحت تصرف الطبيب عددا كبيرا من 

ازدادت  باستعمـالهـا يبة الدقيقـة،غير أنهاآلالت واألجهزة والمعدات الطب
  .)4(التوالتعقيدات، وأضحت معضلة العصرـالمشك

                                       
  .113محمد رايس، المرجع نفسه، ص  -1
  .60كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -2

2- Cass.crim. le 22/06/1972, n° de pourvoi :71-91606, consultez le lien suivant: 
www.legifrance.gouv.fr  

 .385أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص  -4
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أدخلت األلة بشكل ملحوظ وظاهر في عمل األطباء سواء في تشخيص المرض أو 
في العالج أو التخدير أو في الجراحة، وليس من المستغرب وال النادر وال المستبعد أن 

رار متعددة بالمريض قد تصل  حد يؤدي استعمال هذه اآلالت واألجهزة إلى إحداث أض
القضاء على حياته. لذلك اتجه القضاء إلى التوسع في تفسير أحكام المسؤولية الشيئية 
انطالقا من فكرة الحراسة والقرينة على مسؤولية حارس األشياء عن األضرار التي تلحق 

  . )1(بالمريض

معرفة الحراسة وبيان شروطها(الفرع األول)، التطرق إلى عناصر هذه وعليه يجب 
،أساس مسؤولية الطبيب العامل في المستشفيات العامة عن اآلالت  (الفرع الثاني)الحراسة 

  (الفرع الثالث).واألجهزة التي يستعملها 

  الفرع األول: فكرة الحراسة وشروط تطبيقها في ميدان المسؤولية الطبية:

  تعريف فكرة الحراسة:أوال: 

تعرف الحراسة بأنها "السلطة الفعلية في توجيه ورقابة الشيء أو الحيوان والتصرف 
  .)2(في أمره"

ويمكن للحراسة الفعلية أن تنتقل من شخص إلى آخر، فيمكن أن تنتقل من الشخص 
الثابتة له في األصل هذه الحراسة إلى من أصبح صاحب السيطرة الفعلية على الشيء. 
ولكن الحراسة الفعليـة ال تقبل التعدد في ذات الوقت وعلى نفس الشيء ألشخاص 
مختلفيـن في سند الحراسة، فليس من المتصور أن تتوفر عناصرها في أكثر من شخص، 
كما أن توفر رابطة التبعيـــة تنفي الحراسة عن التابــع، فيكون المتبوع هو 

. اختلف الفقهاء في تحديد ما إذا كانت فكرة )3(المسؤول طالما أن الشيء استخدم لحسابه
  الحراسة قانونية أو مادية:

                                       
  .212المرجع السابق، ص محمد حسين منصور،  -1
  .411أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -2
  أنس محمد عبد الغفار، المرجع والموضع السابقان. -3
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اعتبر الفقيه الفرنسي (هنري مازو) الحراسة قانونية وتبعه في رأيه بعض الفقهاء  
وعلى رأسهم األستاذ (جوسران)، حيث يذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن المراد بحارس 

. ويترتب )1(انوني حق إدارة الشيء أو استخدامهالشيء هو الشخص الذي يخوله مركزه الق
على األخذ بهذا الرأي عدم اعتبار التابع حارسا للشيء الذي يضعه المتبوع تحت تصرفه، 
ذلك أن التابع ال يملك سلطة الرقابة والتوجيه على هذا الشيء، فالذي يملك هذا الحق هو 

  .)2(المتبوع

، غير أنها أخذت في التراجع نتيجة ما وجه وقد القت هذه النظرية رواجا في البداية 
، وما نجم عن األخذ بها من نتائج غير عادلة وغير مقبولة )3(إليها من نقد من قبل الفقهاء

  ، فتحول كل من الفقه والقضاء إلى األخذ بنظرية الحراسة المادية.)4(من الناحية القانونية

قضية ( فرانك) عندما ترك لنظرية الحراسة المادية أصل قضائي، حيث تعود إلى 
ابنه سيارته في إحدى شوارع مدينة نانسي، فسطا عليها أحد اللصوص الذي لم تعرف      

هويته، فصدم بها الساعي (كونو) صدمة أودت بحياته، فأقامت أرملة (كونو) دعوى ضد 
الدكتور (فرانك) فردت دعواها على أساس أن السرقة أزالت عن المالك صفته كحارس 

. طعنت أرملة (كونو) في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن المالك لها
يظل حارسا للسيارة مسؤوال عن األضرار التي تحدثها، وردت الدعوى إلى محكمة 

قضت بأن سرقة السيارة ينقل  25/02/1937استئناف (بيزأنسون) فأصدرت حكما في 
. طعنت أرملة ( )5(لكها مسؤوال عن الحادثحراستها إلى السارق، وبالتالي ال يكون ما

كونو) في الحكم مرة أخرى فأصدرت محكمة النقض الفرنسية مرة أخرى قرارها في 
                                       

، 2006، المسؤولية عن األشياء، دار وائل للنشر، األردن، 5حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج -1
  .226ص 

  .228- 227حسن علي الذنون ، المرجع نفسه، ص ص  -2
  .228على رأسهم الفقيهان ( كابيتان) و ( واسمان)، ذكره : حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -3
الذي قضى بمسؤولية مالك السيارة المسروقة التي كان سارقها قد  1936قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -4

  خاص، ذكره: حسن علي الذنون، المرجع والموضع السابقان.أصاب بها أحد األش
، ذكره: حسن علي الذنون، المرجع نفسه، ص 25/02/1937حكم محكمة استئناف بيزأنسون الفرنسية الصادر في  -5

229.  
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الذي جاء فيه " لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب أرملة  02/12/1941
قد حرم الساعي ( كونو) لما تبين له أن الحادث كان قد وقع في وقت كان فيه ( فرانك) 

من حيازة السيارة نتيجة سرقتها  وصار من المستحيل عليه مباشرة أي نوع من أنواع 
 1-138. وهو ما أخذ به القانون الجزائري في نص المادة )1(الرقابة أو اإلشراف عليها
  من ق.م.ج السالفة الذكر.

  ثانيا: شروط تطبيق فكرة الحراسة في ميدان المسؤولية الطبية:

  حارس اآلالت في المجال الطبي على شرطين هما: تقوم مسؤولية

  أن يتولى شخص حراسة األجهزة التي تتطلب حراستها عناية خاصة:  -أ

يمكن أن يكون حارس األجهزة شخص طبيعي كالطبيب أو معنوي كالمستشفى العام 
 وتكون له السلطة الفعلية عليها، ففي األصل أن المستشفى العام هو مالك األجهزة غير أن
هذه الحراسة قد تنتقل إلى الطبيب، إال أن هذا األخير ال يعتبر حارسا بل تبقى الحراسة 
للمالك( المستشفى العام)، حتى وإن كان للتابع السيطرة المادية على هذه اآلالت واألجهزة 
وقت استعمالها إال أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته، وبالتالي يفقد العنصر المعنوي 

  .)2(هو أن يعمل لحساب نفسهللحراسة  و

  أن يقع الضرر بفعل األجهزة: -ب

، بمعنى أن )3(يشترط في قيام المسؤولية عن األشياء تدخل الشيء في ايقاع الضرر
اآلالت قد تدخلت إيجابيــا في إحداث الضرر وهذا ال يعني ضرورة االتصـال 
المباشـر  باألجهزة، وهنا يجب التمييز بين فعل األجهزة وفعل اإلنسان ألن المسؤولية 

                                       
  .230، ذكره: حسن علي الذنون، المرجع نفسه، ص 02/12/1941قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -1
  .427حمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص أنس م -2
  .188حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -3
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عن فعل األجهزة تقوم على أساس خطأ مفترض، أما المسؤولية عن فعل اإلنسان فتقوم 
  .)1(على خطأ واجب اإلثبات

تقرر المسؤولية عن فعل الشيء حتى ولو كانت يد اإلنسان هي التي تحركه بشرط 
أن يكون الشيء من األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، فمن العدالة أن يتم البحث 
عن أساس أخر للمسؤولية عن األجهزة في المجال الطبي، وذلك من خالل النظر إلى 

ي وما لحق به من أضرار، حيث أن الفعل الضار قد مس المسؤولية من وجهة نظر المدع
  . )2(حقا ثابتا للمضرور وهو الحق في السالمة وهذا الحق أولى بالرعاية

  عناصر الحراسة: الفرع الثاني: 

عنصران: عنصر مادي وهو السيطرة الفعلية (أوال)، وعنصر معنوي وهو  للحراسة
  أن يكون المراد من هذه السيطرة مصلحة شخصية خاصة بالمسيطر (ثانيا).

  أوال: العنصر المادي:

يتمثل هذا العنصر في السيطرة الفعلية على الشيء سيطرة تمكن صاحبها من 
ترط أن يكون الحارس واضعا يده على ، وال يش)3(استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته

الشيء ماديا، أي ال تشترط الحيازة المادية للشيء، فمثال قيام فني األشعة بإجراء األشعة 
للمريض تحت رقابة أخصائي األشعة وسقوط الجهاز على المريض وإصابته بأضرار، 

لحيازة المادية فالمسؤول هنا هو أخصائي األشعة باعتباره حارسا للجهاز، وإن لم تكن له ا
 .)4(عليه وقت حصول الضرر

  

                                       
  .427أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -1
  .428أنس محمد عبد الغفار، المرجع نفسه، ص  -2
  .235حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -3
  .415أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -4
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  وللعنصر المادي للحراسة ثالث مظاهر هي:

  االستعمال:  -أ

يقصد باستعمال الشيء القدرة على استخدامه لغرض معين وفقا لما أعد له الشيء 
بطبيعته أو طبقا لما يريده الشخص الذي يستخدمه، وليس من الضروري أن يستخدم 

طر عليه استخداما فعليا، بل يكفي أن تكون له القدرة على الشخص الشيء الذي يسي
. فالطبيب الذي يعهد لمساعده استعمال جهاز طبي تحت )1(استخدامه دون عائق أو حائل

رقابته وتوجيهه يكون هو الحارس وليس مساعده، حيث يشترط توفر سلطة االستعمال 
انت له وزالت قبل وقوع للشخص وقت حصول الضرر، فإن لم تكن له السلطة أصال أو ك

  .)2(الضرر فال تثبت حراسته على الشيء

  التوجيه: -ب

يقصد بالتوجيه أن يكون زمام الشيء بيد الشخص، فتكون له القدرة على إصدار 
األوامر التي تتصل باستعمال هذا الشيء، فمن له سلطة توجيه الشيء يملك القدرة على 

، أي تكون للشخص سلطة )3(والغرض منهتحديد طريقة استخدامه ووقت استخدامه 
التوجيه المعنوي فهي ال تستوجب الحيازة المادية حيث يظل الشيء خاضعا لسلطة 
الحارس في التوجيه حتى لو ابتعد عن الشيء، فأخصائي العالج الطبيعي الذي يترك 
 لمساعده القيام بعمل جلسة العالج للمريض تحت رقابته وتوجيهه يكون هو الحارس وهو

 .  )4(المسؤول

 

  

                                       
  .235حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -1
  .416أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -2
  .236حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -3
  .416أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -4
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  الرقابة: -ج

يقصد بالرقابـة سلطة فحص الشيء والتعهـد باإلصالح والصيانـة وتغيير 
األجزاء التالفـة أو المعيبة لضمان صالحية الشيء لالستخدام، وتالفي وقوع أي ضرر 

  .)1(عن استخدامه

  ثانيا: العنصر المعنوي:

تى يعتبر الشخص حارسا، بل ال يكفي توفر سلطات االستعمال والتوجيه والرقابة ح
يجب أن يباشر هذه المظاهر لحسابه الخاص لتحقيق مصلحة شخصية، وقد تنفصل هذه 

  السلطات عن بعضها البعض فقد تتجزأ الحراسة وقد تتعدد.

  تجزئة الحراسة: -أ

انقسم اآلراء حول إمكانية تجزئة الحراسة من عدمها، فذهب فريق أول إلى القول 
ئة الحراسة، في حين يرى فريق آخر بأنه يمكن تجزئتها، فإذا انفصلت بأنه ال يمكن تجز

القدرة على استعمال الشيء عن سلطة التوجيه والرقابة فقد تجزأت هذه السلطة، وعلى 
هذا األساس قالوا أنه إذا أحدث هذا الشيء ضررا بالغير قامت مسؤولية من له حق 

يب ذاتي في الشيء أو خلل فيه أو تلف استعمال الشيء، أما إذا كان الضرر ناجم عن ع
. فللطبيب سلطة استعمال )2(في بعض أجزائه قامت مسؤولية من له سلطة التوجيه والرقابة

  .  )3(األجهزة أما سلطة الرقابة والصيانة  وفحص الجهاز للمستشفى العام الذي يعمل فيه

  تعدد الحراسة: -ب

في استعمال شيء واحد، ويكونون يقصد بها الحالة التي يشترك فيها عدة أشخاص 
جميعا في مركز قانوني واحد بالنسبة لهذا الشيء، ومثال ذلك قيام طبيب بإنشاء مركز 

                                       
  .237حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -1
  .238حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -2
  .417أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -3
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طبي ويقوم بشراء آالت وأجهزة طبية على حسابه الخاص، ثم يستأجر أطباء لتشغيلها 
العاملين  ويكون له حق رقابتهم وتوجيههم، فتثبت له الحراسة باعتباره المالك دون األطباء

  .)1(لديه

               الفرع الثالث: أساس مسؤولية الطبيب في المستشفيات العامة عن اآلالت واألجهزة:
تعتبر المسؤولية عن األشياء استثناء من األصل، ففي المجال الطبي يسأل الطبيب عن 

التزام الطبيب ، مع العلم أنه إذا كان )2(اآلالت واألجهزة التي يستخدمها في عمله الطبي
في العمل الطبي هو التزام ببذل عناية كأصل عام فإن التزامه أثناء استعماله لآلالت 

  )3(واألجهزة هو التزام بتحقيق نتيجة

عدة محاوالت من الفقه الجزائري لتوسيع نطاق حماية المرضى المتضررين  وجدت
من هذه اآلالت واألجهزة وذلك بإيجاد وسيلة لتسهيل عملية التعويض، فوجدوا ضالتهم في 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له «من ق.م.ج التي تنص على:  1-138نص المادة 
سؤوال عن الضرر الذي يحدثه هذا قدرة االستعمال والتسيير والتوجيه يعتبر م

)4(»الشيء...

                                       
  .418أنس محمد عبد الغفار، المرجع نفسه، ص  -1
  .419أنس محمد عبد الغفار، المرجع نفسه، ص  -2
  .140محمد رايس، المرجع السابق، ص  -3
    : ) من ق.م.ف1384تقابلها المادة ( -4

« On est responsable non seulement du dommage que l’on causé par son propre fait, mais encore de 
celui qui est causé par le fait des personnes dont répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde». 
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وبالتالي متى كانت هذه اآلالت واألجهزة الطبية في عهدة الطبيب اعتبرت موجودة 
تحت حراسته على اعتبار أن مسؤوليتـه تقصيريـة؛ ألن الطبيب يعتبر عامال في مؤسسـة 

  .)1(طبية عموميـة

جسم اإلنسان محال الستخدام اآلالت واألجهزة الطبية، إضافة إلى أن طرفي  يعتبر
العالقة الطبية غير متوازن، فأحدهما قوي يملك العلم والخبرة واألجهزة والتقنيات الحديثة. 
واألخر ضعيفا وهو المريض الذي ليس أمامه سوى تسليم جسمه للطبيب آمال في الشفاء، 

المريض باعتبار أن الطبيب ملزم بتحقيق نتيجـة أثناء  لذلك كان ال بد من حمايـة
استعمالـه لهذه األجهزة، بالتالي متى استعان الطبيب بهذه األخيرة قامت قرينة مفترضة على 

  . )2(اعتباره عالما بطريقة استعمالها، فالطبيب ملزم تجاه المريض بسالمة هذه األجهزة

للمريض المضرور من جراء اآلالت  1999أقرت محكمة النقض الفرنسية ابتداء من 
واألجهزة المستعملة في األعمال الطبية العالجية بوجود التزام على عاتق الطبيب، هو التزام 

  .)3(بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية

تقوم المسؤولية عن األشياء في القانون المدني المصري في ثالث حاالت، منها 
ستها عناية خاصة وهي إحدى صور المسؤولية مسؤولية حارس األشياء التي تتطلب حرا

وهذه المسؤولية على فكرة الخطأ في الحراسة حيث تفترض أن شخصا يتولى  ةالتقصيري
حراسة شيء يحتاج في حراسته عناية خاصة، وأن الشيء يسبب ضررا الغير وفي هذه 

  . )4(الحالة يكون حارس الشيء مسؤوال عن تعويض الضرر الذي سببه الشيء للمضرور

تقوم المسؤولية عن اآلالت واألجهزة التي تحتاج إلى عناية خاصة سواء كان بسبب 
عيب ذاتي فيها، أو بسبب المخاطر التي تالزم الشيء كالمواد المشعة، أو بسبب الهدف من 

                                       
 . 171إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص  -1
  .431أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -2
  .152محمد رايس، المرجع السابق، ص  -3
  .405أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -4
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استخدامها والدقة في استعمالها وتتطلب كفاءة معينة في مستخدميها، ومثال ذلك األجهزة التي 
طباء في العمليات الجراحية خاصة المشرط والمنظار الجراحي وأجهزة يستخدمها األ

. كما أنه في حالة استعمال هذه األجهزة من قبل المساعدين الطبيين فإن الطبيب )1(األشعة
  يعتبر مسؤوال عن األضرار التي تحدثها هذه األجهزة باعتبارهم تابعين له.

ب عن اآلالت والمعدات الطبية ما قضت ومن التطبيقات القضائية على مسؤولية الطبي 
"إن محكمة االستئناف بعد  28/06/1960به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 

أن الحظت هذا الخلل في الجهازــــ على ما قرره الخبراء ــــ كان من حقها بل 
سبب في هذا من واجبها أن تبحث عن هذا الخلل وسببه، فتبين لها نتيجة بحثها هذا أن ال

الخلل يرجع إلى عدم إحكام ربط الصمامات أو أنه يرجع إلى عدم مراقبة الجهاز مراقبة 
دقيقة خالل فترة العالج، فكل هذه الفروض تنطوي على خطأ من الطبيب المعالج يكفي 

  .)2(إللقاء المسؤولية عليه وتحميله تعويض المريض عما لحقه من أضرار"

بمسؤولية  13/12/1963ضت محكمة النقض الفرنسية في وانطالقا من نفس الفكرة ق
طبيب األسنان عن حادث تمزق لسان المريض وأغشية فمه بسبب عدم سيطرته على الجهاز 

  . )3(أثناء استعماله

بمسؤولية  03/03/1965كما قضت محكمة السين االبتدائية في حكمها الصادر في 
نفجار سببه تسرب الغاز من جهاز التخدير الطبيب عن وفاة المريض أثناء الجراحة نتيجة ا

 03/03/1959، كذلك حكم محكمة مرسيليا الصادر في )4(واشتعاله بشرارة خرجت منه
القاضي بمسؤولية الطبيب عن إصابة المريض بحروق نتيجة لهب خرج من المشرط 

                                       
  .406أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص  -1
، و تتلخص وقائع هذه القضية في أن أحد األطباء عالج أحد 28/06/1960قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -2

إكس)، فأصيب المريض بالتهاب جلدي من جراء ذلك، فتبين من تقرير الخبراء أن السبب مرضاه باألشعة السينية (أشعة 
الذي أدى إلى التهاب جلد المريض يرجع إلى وجود خلل في الجهاز الذي استخدمه الطبيب المعالج، ذكره: أسعد عبيد 

  .394الجميلي، المرجع السابق، ص 
  ، ذكره: أسعد عبيد الجميلي، المرجع والموضع السابقان.13/12/1963قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -3
  .146، ذكره: محمد رايس، المرجع السابق، ص 03/03/1965حكم محكمة السين االبتدائية الصادر في  -4
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ا الكهربائي أثناء عالجه، وألزمت الطبيب بتعويض الضرر الذي لحق بالمريض ما دام هذ
الضرر مستقال عن المرض الذي يعالجه، ووجد مصدره في حادث وقع أثناء العمل 

  .)1(الجراحي

  

  

  

                                       
  .146، ذكره: محمد رايس، المرجع السابق، ص 03/03/1959حكم محكمة مرسيليا الصادر في  -1
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 الفصل الثاني

  العامةقيام المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات 
ال تختلف المسؤولية المدنية الطبية عن المسؤولية المدنية بوجه عام،ولكي تقوم 
المسؤولية المدنية يجب توفر أركانها التي ال تختلف عن أركان المسؤولية المدنية في المجال 

، والمتمثلة في مجال مسؤولية )1(الطبي، فهي ال تنهض إال إذا توفرت لها أركانها الثالثة
العامل في المستشفيات العامة في: الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب العامل في  الطبيب

المستشفيات العامة والضرر الذي يسببه هذا الخطأ للمريض، وعالقة السببية بين الخطأ 
  والضرر.

وإذا توفرت أركان المسؤولية المدنية ترتبت آثارها، حيث يكون للمريض المضرور 
جراءات القانونية وكذلكاالختصاص القضائي على المتسبب حق رفع دعوى مع احترام اإل

  بالضرر لطلب التعويض المستحق.

شفيات وعليه سنتعرض في هذا الفصل إلى أركان المسؤولية المدنية للطبيب في المست
  ر قيام هذه المسؤولية ( المبحث الثاني). اثالعامة ( المبحث األول)، وآ

    

  

  

 

 

                                       
، ص 2007مدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، محمد رايس، المسؤولية ال -1

15. 
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  المبحث األول

  ولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامةأركان المسؤ 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئهويسبب « منق.م.ج على  124تنص المادة 
ويتبين من هذا النص أن للمسؤولية ، »ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

طأ الطبي والضرر المدنية للطبيب ثالثة أركان أساسية ال تقوم إذا انتفت إحداها، وهي الخ
  وعالقة السببية بين الخطأ والضرر.

وسنتناول هذه األركان تباعا، ونبدأ أوال بالركيزة األساسية للمسؤولية المدنية للطبيب 
وهي الخطأ الطبي أو الخطأ الصادر من الطبيب أثناء مزاولة مهامه (المطلب األول)، 

الثاني)، وأخيرا عالقة السببية بين  وبعدها الضرر الذي ينجم عن خطأ هذا الطبيب (المطلب
  الخطأ الطبي والضرر الناجم عنه (المطلب الثالث).

  المطلب األول

  الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب في المستشفيات العامة 

يعتبر الخطأ الطبي الركيزة األساسية لقيام المسؤولية الطبية، حيث ال بد من وقوع هذا 
المستشفى العام، أو أحد األشخاص التابعين له، أو من طرف الخطأ من الطبيب العامل في 

  اآلالت واألجهزة الطبية التي يستعملها.

الخطأ الطبي  الخطأ الطبي (الفرع األول)، معياروسنتناول في هذا المطلب تعريف 
الصادر عن الطبيب العامل في المستشفيات العامة (الفرع الثاني)، وأخيرا بعض تطبيقات 

  در من هذا الطبيب(المطلب الثالث).الخطأ الصا
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 الفرع األول: تعريف الخطأ الطبي:

لم يحدث وأن اختلف الرأي حول مفهوم قانوني مثل ما اختلف في تعريف الخطأ، الذي 
عرف منذ القرون الوسطى وتميز بالغموض نتيجة تأثره بالنزعات الدينية 

من الناحية الفقهية (أوال)، ومن الناحية  . وللخطأ تعريف)1(والفلسفيةواالجتماعية واالقتصادية
  التشريعية ( ثانيا).

  أوال: تعريف الخطأ الطبي من الناحية الفقهية:

عرف الخطأ بأنه كل تقصير في التزام قانوني سابق، أو هو إخالل الشخص بواجبات 
الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي إلى حدوث 

  .)2(لضررفي حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبها

أما في المجال الطبي فعرف الخطأبأنه االنحراف في سلوك الطبيب المحترف الحريص 
والمثابر والمؤهل لو قورن به سلوك طبيب آخر في نفس الظروف، أو هو تقصير في مسلك 

  .)3(بالطبيب المسؤولالطبيب ال يقع من طبيب يقظ وجد في الظروف الخارجية التي أحاطت 

إال أن التعريف الراجح للخطأ الطبي هو ما ذهب إليه الدكتور محمد عبد النباوي، حيث 
عرفه بأنه "إخالل بالتزام سابق يقع من شخص بصفته طبيبا خالل ممارسته لألعمال   

أو بمناسبة ممارستها،ال يرتكبه طبيب يقض متبصر يوجد في نفس الظروف الطبية،
  .)4(الخارجية"

                                       
عليعلي سليمان، النظرية العامة لاللتزام،  مصادر االلتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،   -1

  .142، ص 2005الجزائر، 
  .18، ص 2011ي للطبيب في المستشفى العام، دار الجامعة الجديدة، مصر، عبد القادر بن تيشة، الخطأ الشخص -2
  .19عبد القادر بن تيشة، المرجع نفسه، ص  -3
، 105، ص 2000محمد عبد النباوي، المسؤولية المدنية ألطباء القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب،  -4

  .168ذكره: كمال فريحة، المرجع السابق، ص 
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ويمكن معرفة إخالل الطبيب بالتزامه أو انحرافه عن مهنته أو واجبه المهني باالستناد 
إلى األصول والمبادئ الثابتة والمستقرة في مهنة الطب،فيكون الطبيب مخطئا إذا لم يقم ببذل 
العناية الالزمة ولم يف بواجباته تجاه المريض، أو أن تكون عنايته مخالفة للحقائق العلمية 
ألنه من واجبه متابعة التطور العلمي الحديث باستمرار، ونظرا لعنصر االحتمال الكامن في 

 .)1(كل عالج نتيجة عدم اكتمال العمل الطبي، وخاصة بسبب االكتشافات الحديثة

  ثانيا: تعريف الخطأ الطبي من الناحية التشريعية:

الطبي سواء في القانون  أما من الناحية التشريعية فلم يعرف المشرع الفرنسي الخطأ
المدني أو في قانون الصحة العامة أو في مدونة أخالقيات الطب، غير أنه أشار إلى ركن 
الخطأ في القانون المدني حيث جعله أساس المسؤولية الطبية، كما أضاف المشرع الفرنسي 

  .)2(أالتي تناولت ركن الخط 1-1142مواد جديدة إلى قانون الصحة العامة منها المادة 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري وعلى غرار المشرع المصري لم يعرف الخطأ، سواء 
في القانون المدني أو في قانون حماية الصحة وترقيتها أو في مدونة أخالقيات الطب، لكنه 

 125كما أضاف المادة  -السالفة الذكر -من ق.م.ج  124أشار إلى ركن الخطأ في المادة 
ال يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو اهمال «  منه التي تنص على

فنالحظ من هذين النصين أن المشرع الجزائري جعل ، »منه وعدم حيطته إال إذا كان مميزا
من الخطأ األساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية، لكنه لم يحدده مما يفتح المجال أمام 

هذه اإلضافة أكملت "الخطأ" في القانون الجزائري بتوفره على ،كما أن )3(الفقهاء لتعريفه

                                       
  .20-19عبد القادر بن تيشة، المرجع السابق، ص ص  -1

2- Art 1142-1 de c.s.p.f : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un 
produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent  code, ainsi que 
tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, 
de diagnostic ou de soins ne sont pas responsables des conséquences dommageable d’actes de prévention, 

www.legifrance.gouv.fr:  ». Consultez le lien suivantde diagnostic ou de soins qu’en cas de faute  
  .171كمال فريحة، المرجع السابق،  -3
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عنصري التعدي واإلدراك، أما في قانون حماية الصحة وترقيتها ورد به مصطلح "الخطأ" 
  .)1(منه 239مرة واحدة في نص المادة 

 

 الخطأ الطبي: الفرع الثاني: معيار

الفني (أوال)، الخطأ الجسيم والخطأ للخطأ الطبي عدة أنواع: منها الخطأ العادي والخطأ 
  اليسير (ثانيا)، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي (ثالثا).

  أوال: الخطأ العاديوالخطأ الفني:

 الخطأ العادي: -أ

تعتبر األخطاء العادية بصفة عامة تلك األخطاء الخارجة عن المهنة، حيث تنسب إلى 
  .)2(هنة التي يقوم بهامرتكبها باعتباره شخصا عاديا وال شأن لها بالم

يقصد بالخطأ العادي في المجال الطبي الخطأ الذي يرتكبه الطبيب، وال يتصل 
باألصول العلمية والفنية لمهنة الطب، ومن أمثلته أن ينسى الطبيب آلة من آالت الجراحة 

، أو أن يهمل )4(، أو أن يقوم الطبيب بإجراء الجراحة  وهو مخمور)3(داخل جسم المريض
كأن ال يحضر رغم  ،عملية تخدير المريض أو أن ال يحترم واجباتـه اإلنسانيـةفي 

 .)5(استدعائـه من قبل إدارة المستشفى إلجراء حالة والدة صعبة

  

                                       
يتابـع أي طبيب أو جراح أسنـان أو صيـدلي أو مساعـد طبي، على كل : «  منق.ح.ص.ت.ج 239المادة  -1

  ». تقصيــر أو خطأ مهني يرتكبه...
  .71رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -2
  .41منير رياض حنا، المرجع السابق، ص  -3
  .88محمد هشام القاسم، المرجع السابق، ص  -4
  .177محمد رايس، المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، ص  -5
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  الخطأ الفني:  -ب

يقصد بالخطأ الفني أو المهني الجهل األكيد بالحقائق أو المسلمات العلمية، أو مخالفة 
  .)1(األصول الفنية للمهنة

يقصد بالخطأ الفني في المجال الطبي الخروج عن القواعـد العلميـة التي تحكم مهنة 
الطب، مثل الخطأ في التشخيص والخطأ في مباشرة العالج، مثل أن يشخص اإلصابة على 

 .)2(أنها التواء في الكوع في حين أن اإلصابة هي كسر فيه

  ثانيا: الخطأ الجسيم والخطأ اليسير:

مييز بين أخطاء األطباء العادية والفنية في أحوال متعددة أصبح من نظرا لتعذر الت
  العسير وصف الخطأ بالعادي أو الفني، أصبح يفرق بين أخطاء األطباء الجسيمة واليسيرة.

  الخطأ الجسيم: -أ

يقصد بالخطأ الجسيم الخطأ الذي يبلغ حدا من الجسامة، أو اإلهمال أو عدم التبصر 
وقد قضت محكمة ماتز الفرنسية في . )3(ة حدا يجعل له أهمية خاصةالذي يبلغ من الجسام
بأنه "إن المسؤولية تتناول أيضا األعمال الطبية البحتة وال  21/05/1967حكمها الصادر في 

يجوز في شأنها أن تمنع المحاكم إطالقا من النظر فيها بحجة أن فصلها في ذلك يؤدي إلى 
ة علم الطب وحده، بل إن الطبيب في مثل هذه األحوال التدخل في فحص مسائل تقع في دائر

  )4(يجب أن يسأل عن خطئه الجسيم، المستخلص من وقائع ناطقة واضحة"

                                       
  .88محمد هشام القاسم، المرجع السابق، ص  -1
  .189كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -2
  وضع السابقان.كمال فريحة، المرجع والم -3
، ذكره: محمد رايس، المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون 21/05/1967حكم محكمة ماتز الفرنسية الصادر في  -4

  .40-39الجزائري، ص ص 
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وانطالقا من فكرة ما إذا كان الطبيب أو غيره من الرجال الفنيين بحاجة إلى الطمأنينة  
شتراط الخطأ الجسيم لقيام ، لذا تراجعت فكرة ا)1(والثقةفإن المريض بحاجة إلى الحماية الفنية

، ومن التطبيقات القضائية لهذا التراجع ما قضت به محكمة قرونوبل )2(مسؤولية الطبيب
، حيث قضت بأن "الطبيب مسؤول عن األخطاء التي تقع منه 04/11/1946الفرنسية في 

أثناء ممارسة مهنته، وكذلك عن الضرر المتسبب عن إهماله وعدم احتياطه في تشخيص 
اء  ووصف الدواء وإجراء العمليات،وال يلزم لقيام هذه المسؤولية أن يرتكب الطبيب خطأ الد

جسيما، إذ ال توجد في نصوص القانون ما يعفي الطبيب من المسؤولية عن الخطأ اليسير 
 .)3(متى كان الخطأ واضحا"

  الخطأ اليسير: -ب

يقصد بالخطأ البسيط الخطأ قليل األهمية نظرا لعدم أهمية الضرر الذي وقع بسببه 
  .)4(لكون ضرره بسيطا وغير مؤثر في صحة المريض

ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر في 
، حيث قضت بأن "مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود 02/01/1936

الخطأ مهما كان نوعه، خطأ فني أو غير فني، خطأ جسيم أو يسير، لهذا فإنه يصح الحكم 
على الطبيب الذي ارتكب خطأ يسيرا ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة وال يتمتع 

، فإذا تحقق الخطأ مهما كان نوعه عد الطبيب مسؤوال. وقضت كذلك )5(الطبيب بأي استثناء"
بأن "الطبيب يسأل عن كل  21/12/1971ية في قرارها الصادر في محكمة النقض المصر

تقصير في مسلكه الطبي ال يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف 

                                       
  .1147عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
  .191كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -2
، ذكره: إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص 04/11/1946الفرنسية الصادر في حكم محكمة قرونوبل  -3

44.  
  . 23عبد القادر بن تيشة، المرجع السابق، ص -4
  .64محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  ، ذكره:02/01/1936حكم محكمة استئناف مصر الصادر في  -5
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الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة  
  .)1(جسامته"

  ي:ثالثا: الخطأ الشخصي والخطأ المرفق

  الخطأ الشخصي: -أ

يقصد بالخطأ الشخصي الخطأ الذي ينسب إلى الطبيب نفسه، عندما يكون هناك تقصير 
منه، ويعد الخطأ شخصيا في حالة ما إذا قام الطبيب بعمل ال عالقة له ماديا بواجبات 
وظيفته كأن يقوم الطبيب العامل في المستشفيات العامة بإجراء عملية جراحية لجاره في 

، غير أنه نجد أن مرتكبه قصد به إحداث ضرر للمريض، فالعمل بموجب ذلك )2(لهمنز
،لذلك تقع المسؤولية على الطبيب شخصيـا، وبالتالي هو الملزم )3(ينفصل عن الوظيفة

بالتعويض وال يستطيع الرجوع على إدارة المستشفى العام الذي يعمل فيه، وتكون المحاكم 
  .)4(ي هذه الدعوىالعادية هي المختصة بالنظر ف

  الخطأ المرفقي: -ب

إن أبرز حالة تتمثل في الحكم األول الذي استعمل أول تفرقة بين الخطأ 
عن محكمة التنازع 30/07/1873الشخصيوالمرفقي هو حكم ( بيتيلييه) الصادر بتاريخ 

الفرنسية حيث تنحصر وقائع القضية في أن السلطات العسكرية قامت بمصادرة أول عدد من 
حيفة يصدرها السيد ( بيتيلييه) الذي رفع دعوى أمام القضاء العادي ضد قائد المنطقة ص

العسكرية ومدير مقاطعة لواس ملتمسا إلغاء الحجز والحصول على التعويض، فحكمت 

                                       
  .65، ذكره: محمد حسين منصور، المرجع نفسه، ص 21/12/1971في قرار محكمة النقض المصرية الصادر  -1
  .76رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -2
، الجزائر، 1سعيدي الشيخ، الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي بين موقفي الفقه و القضاء، مجلة الموسوعة القضائية، ج -3

  .100، ص 2003
  .76رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -4
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محكمة التنازع بأن العمل المنسوب إلى المدعى عليهم عمل ذو طبيعة إدارية ومن ثم انعقاد 
  . )1(الفرنسي االختصاص لمجلس الدولة

يقصد بالخطأ المرفقي الخطأ الذي ينسب للمرفق ذاته والمتمثل في عدم أداء المرفق 
، أما في المجال الطبي فيتمثل في الخطأ الصادر من إدارة المستشفى )2(للعمل المكلف بأدائه

 .)3(العام، كعدم قيامها بتجهيز قاعة العمليات بجميع األدوات الالزمة

 الثالث: بعض تطبيقات الخطأ الطبي: الفرع

إن الخطأ الذي يقع من الطبيب أثناء ممارسته لعمله الطبي داخل المستشفى العام يتخذ 
صورا عديدة ومتنوعة وال يمكن حصرها، لذا سنتطرق إلى بعض منها مثل الخطأ في 

(ثالثا)،  الفحص والتشخيص (أوال)، الخطأ في العالج (ثانيا)، الخطأ في التدخل الجراحي
  الخطأ في المراقبة (رابعا). 

  أوال: الخطأ في التشخيص:

ويقصد به البحث والتحقق من نوع المرض الذي يعاني منه المريض، ليقرر حكمه في 
المراحل الالحقة، كتقرير نوع المرض ودرجة خطورته وتاريخ تطوره، وعلى الطبيب في 

علومات عن طبيعة مرضه هذه المرحلة االستماع لشكوى المريض وأخذ كل الم
بأن "حيث أن على  23/10/1984. وقد قضت في هذا الشأن محكمة بواتيه في )4(وأعراضه

الطبيب واجب انتزاع المعلومات المرضية من المريض وال يكتفي بما يدليه المريض، ألنه 
ء الطبيب قد يكون لديه حياء أوقدراته العقلية محدودة أو يعتقد أنها معلومات غير هامة،فاكتفا

بالمعلومات المختصرة التي قدمتها المريضة كتابة له لكي يحدد التشخيص ويصف العالج 

                                       
  .102، ذكره: سعيدي الشيخ، المرجع السابق، ص 30/07/1873قرار محكمة التنازع الفرنسية الصادر في  -1
  .336، ص 2012عبد القادر عدو، المنازعات اإلدارية، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  -2
  .77- 76رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ، ص ص  -3
  .82نفسه، ص رواء كاظم راهي، المرجع  -4
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الذي أودى بحياتهـا دون فحص وتشخيص، يعد خطأ يستوجب المساءلة عن القتل بإهمال 
  . )1(في التشخيص"

وتجدر اإلشارة إلى أن الطبيب ال يسأل إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا إلى تضليل 
  .)2(المريض له في البيانات التي أدلى بها عن أعراض مرضه

  ثانيا: الخطأ في العالج:

يجب على الطبيب العامل في المستشفى العام أن يراعي عند اختيار العالج الحالة 
والوسائل  ،ودرجة احتماله للمواد التي سيأخذها ،الصحية للمريض، وسنه ومدى مقاومته

العالجية التي تطبق عليه، وأبرز صورة لخطأ الطبيب في هذا الشأن تظهر في عدم التناسب 
  .  )3(بين العالج والمرض

على إثر طعن بالنقض  30/05/1995وقد قضت المحكمة العليا في حكمها الصادر في 
المتهم  عن مجلس قضاء بسكرة على الطبيب 1993تقدم به الطبيب في القرار الصادر في 

دج، حيث قضت المحكمة العليا بأنه "مما ينبغي القول  2000بستة أشهر حبس غير نافذة و
أن القرار المطعون فيه بين العالقة السببية بين فعل المتهم ووفاة الضحية اعتمادا على 
تصريحات المتهم، الذي اعترف بأنه بتجريع دواء البنسلين عن طريق حقن واعتمادا أيضا 

ر الخبير، حيث أن الطاعن لم يأخذ بعين االعتبار المرض الذي كانت تعاني منه على تقري
الضحية من قبل وأمر بتجريع دواء غير األوفق في مثل هذه الحالة المرضية مما جعل 

 .)4(إهماله خطأ"

 

  

                                       
  .203، ذكره: كمال فريحة، المرجع السابق، ص 23/10/1984حكم محكمة بواتيه الفرنسية الصادر في  -1
  .50محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -2
  .77-76رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص ص  -3
  .206جع السابق، ص ، ذكره: كمال فريحة، المر30/05/1995قرار المحكمة العليا الصادر في  -4
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  ثالثا: الخطأ في التدخل الجراحي:

اء العملية الجراحية يلزم على الطبيب العامل في المستشفيات العامة أن يراعى قبل إجر
جميع قواعد الفن الطبي، وأن يقوم بإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية كالتأكد مثال من  
فصيلة دم المريض، وعلى الطبيب الحذر عند إجراء العملية بأن ال يصيب أي عضو آخر 

  .)1(في جسم المريض بأي ضرر

جراح التجميل، حيث ورد  30/07/1962محكمة باريس في حكمها الصادر في  أدانت
في حكمها بأنه "... ولو أن الغالبية العظمى من الجراحين يباشرون بأنفسهم عمليات التخدير 
الموضعي، وال يحتاطون قبل تدخلهم الجراحي بإمكانية االستعانة في الحال وعند اللزوم 

ا منهم على األقل يفعل ذلك، وأن الجراح الذي يغفل هذه بأخصائي التخدير إال أن عدد
  .)2(الحيطة يعد مرتكبا إلهمال في حالة وفاة المريض بسبب التخدير"

 رابعا: الخطأ في المراقبة:

ال تنتهي عالقة الطبيب بالمريض بانتهاء العالج أو التدخل الجراحي، فعلى الطبيب 
 الج الذي يباشره ومدى تأثيره علىر العواجب مراقبة مريضه بعد ذلك للتأكد من آثا

وتظهر أهمية المراقبة بصفة خاصة عقب انتهاء العمليات الجراحية، غير أن ذلك . المريض
ال ينفي أهميته في حاالت العالج غير الجراحي، ال سيما إذا كان العالج عن طريق استخدام 

  .)3(ضأدوية يمكن أن ينتج عنها آثار ضارة أو خطيرة بالنسبة للمري

ومن التطبيقات القضائية في هذا االتجاه حكم محكمة النقض الفرنسية الصادرفي 
القاضي بأن "مرحلة اإلشراف والرقابة بعد العملية الجراحية تستمر لغاية  11/04/1984

  .)4(استعادة المريض كامل وعيه وكامل وظائف جسمه الحيوية، وعلى الخصوص األمعاء"
                                       

  .79رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -1
  .207، ذكره: كمال فريحة، المرجع السابق، ص 30/07/1962حكم محكمة باريس الصادر في  -2
  .228محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -3
ي، المرجع السابق، ص ، ذكره: أحمد حسن عباس الحيار11/04/1984قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -4

125.  
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  المطلب الثاني

  بيالضرر الط

يعتبر الضرر الركن الثاني لقيام المسؤوليـة المدنيـة، فيقال عادة أنه ال مسؤوليـة 
  بدون   ضرر، فإذا لم يحدث الضرر فال تقوم المسؤولية المدنية. 

وعليه سنتناول في هذا المطلب تعريف الضرر الطبي (الفرع األول)، أنواع الضرر 
أن يستجمعها هذا الضرر حتى يكون مستحقا الطبي (الفرع الثاني)، ثم الشروطالتي يجب 

  للتعويض (الفرع الثالث).

 الفرع األول: تعريف الضرر الطبي:

  أوال: تعريف الضرر الطبي من الناحية الفقهية:

يتفق الفقه على اعتبار الضرر كل مساس بمصلحة مشروعة للشخص، وهذه المصلحة 
دولة، سواء بالنظر إلى االعتبارات المشروعة تحدد بحسب النظام العام القائم في كل 

، ويعرف الضرربأنه األذى الذي يصيب الشخص )1(السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية
في حق من حقوقـه أو في مصلحة مشروعـة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة 

  .)2(ذات قيمـة ماليـة أو لم يكن

ق من حقوقه، أو في مصلحة ويعرف كذلك الضرر بأنه ما يصيب الشخص في ح
مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسالمـة جسمـه، أو ماله، أو 

  .)3(عاطفته، أو حريته، أو شرفه أو غير ذلك

                                       
، 2004عبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  -1

  .78ص 
  . 552، ص 1992سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد األول، االلتزامات، ب.د.ن، مصر،  -2
  . 127عباس الحياري، المرجع السابق، ص أحمد حسن  -3
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أمافي المجال الطبي فيعرف الضرر الطبي على أنه حالةترتبت على عملطبي، بحيث 
  .)1(اله أو عواطفه أو معنوياتهأنها مست باألذى جسم الشخص ورتبت نقصا في م

والضرر في المسؤولية الطبية شأنه شأن الضرر في النظرية العامة للمسؤولية، فهو 
، لكن ينبغي لفت االنتباه إلى أنه خالفا )2(شرط الزم لتحقق المسؤولية وترتب التعويض

فى العام، للقواعد العامة ال يكفي مجرد حدوث الضرر للتمسك بمسؤولية الطبيب أو المستش
رغم حدوث  -فااللتزام الطبي يعد أساسا التزاما ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، فيمكن 

أال تثور المسؤولية الطبية إذا لم يثبت أي تقصير أو إهمال (خطأ) من جانب  -األضرار
  .)3(الطبيب المعالج

  ثانيا: تعريف الضرر الطبي من الناحية التشريعية:

سيالضررسواء في القانون المدني أو قانون حماية الصحة لم يعرف المشرع الفرن
منق.م.ف، وهذا  1382وترقيتها أو مدونة أخالقيات الطب، لكنهأشار إليه في نص المادة 

مكررمن  182و 124على غرار المشرع الجزائري الذي أشار إلى الضرر في نص المواد 
  ق.م.ج.

  الفرع الثاني: أنواع الضرر الطبي:

بي الذي يلحق المريض يكون إما ضررا ماديـا أو معنويـا أو إن الضرر الط
الضررين  معا، وهي أنواع الضرر التقليدي، إال أنه ظهر نوع جديد من الضرر الطبي وهو 

  الضرر النوعي أو الخاص أو ما يعرف بفوات الفرصة.

را لذا سنتناول الضرر المادي (الفرع األول)، الضرر المعنوي (الفرع الثاني)، وأخي
  الضرر النوعي أو فوات الفرصة (الفرع الثالث).

                                       
  .199عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  -1
  .54عبد القادر بن تيشة، المرجع السابق، ص  -2
  .161محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
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  أوال: الضرر المادي:

يعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي يصيب اإلنسان في جسده أو ماله أو إخالله 
  .)2(، أو هو كل إخالل بمصلحة مالية مشروعة للمضرور)1(بمصلحة ذات قيمة مالية

من هذين التعريفين أن للضرر المادي وجهان، أولهما يصيب اإلنسان في سالمة  يتضح
جسده وحياته، وهو ما يعرف بالضرر الجسدي، والثاني يمس بحقوق أو مصالح مالية، وهو 

  .)3(ما يعرف بالضرر المالي

الضرر الجسدي: يتمثل في جرح الجسد أو إحداث عاهة أو إزهاق روح أو التسبب بعجز  -أ
م أو جزئي عن العمل، فالضرر الجسدي في نطاق المسؤولية الطبية يمكن أن يفضي إلى دائ

الوفاة، كما يمكن أن يؤدي إلى عجز جسماني كإتالف عضو من أعضاء الجسم وقد يصاحب 
هذا الضرر الجسدي انتقاص في الذمة المالية للضحية، إذ يستوجب عالجها نفقات مالية     

  . )4(القدرة على العمل أو أنها تحرم المصاب من

الضرر المالي: هو الذي يصيب الذمة المالية للمريض، إذ يؤدي إلى إنقاص العناصر  -ب
الموجبة فيها، وقد عبر عن ذلك تعبيرا دقيقا األستاذان (مازو) و(تانك) بقولهما: "هو كل ما 

أو اقتصادية  ، فيمس بمصالح له ذات صفة مالية)5(يؤدي إلى إنقاص الذمة المالية للمضرور
كخسارة تحصيل أو مصاريف تنفق، كمصاريف العالج واألدوية واإلقامة في المستشفى، وما 

 .)6(فاته من كسب خالل تعطله عن العمل أو حرمانه منه

  
                                       

  .127أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -1
  .162السابق، ص  محمد حسين منصور، المرجع -2
  .266كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -3
  كمال فريحة، المرجع والموضع السابقان. -4

5-Henri Léon Mazeaud et André Tunc, traite théorique et pratique de la responsabilité civil délictuelle et 
contractuelle, To 2, 6 éd, Montchrestien, 1965,    

  كمال فريحة، المرجع و الموضع السابقان. ذكره:
  .267كمال فريحة، المرجع نفسه، ص  -6
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  ثانيا: الضرر المعنوي:

يلحق الضرر المعنوي ما يسمى بالجانب االجتماعي للذمة المعنوية أو األدبية، فقد 
ار مادية فيلحق بالعاطفة أو الشعور باآلالم واألحزان التي يحدثها هذا يكون مقترنا بأضر

  .)1(النوع من الضرر في النفس

وللضرر المعنوي وجهان: أولهما يصيب الجسم ويتمثل في الجروح التي تصيبه واأللم  
، وثانهما يتصل بشخصية المرء وحقوقه المالية، وتتمثل في ما يؤذي )2(الذي ينجم عنه

واألحاسيس وبما يمس العرض أو السمعة أو الكرامة أو ما يصيب العاطفةمن الشعور 
.ويختلف تقدير الضرر المعنوي من إنسان آلخر، فالضرر الذي يصيب الفتاة غير )3(حزن

  .)4(الضرر الذي يصيب الشاب، أو العجوز أو الطفل

عنوي، فقد ثار خالف بين التشريعات المختلفة في مدى األخذ بالتعويض عن الضرر الم
) من ق.م.فعلى وجوب التعويض عن كل فعل 1382نص المشرع الفرنسي في نص المادة (

، فيالحظ من هذا النص أنه جاء مطلقا ولم يحدد نوع الضرر، مما جعل الفقه )5(يسبب ضررا
الفرنسي مختلف في تفسيرها، غير أنه أخذ بنص المادة على إطالقها، وبالتالي إمكانية 

  .)6(ضرر المعنويالتعويض عن ال

من ق.م.ج المقابلة لنصالمادة  124بالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاءت المادة  أما
من ق.م.ف عامة ومطلقة كذلك، ال تميز بين الضرر المادي والمعنوي، فاعتبر الفقه  1382

الجزائري أن عدم وجود نص على التعويض عن الضرر المعنوي ال يسوغ أن نستنتج منه 
ألن المبدأ العام للتفسير القانوني يقضي بأال نميز بين  انتفاء التعويض عن هذا الضرر،

                                       
  .864عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
  .267كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -2
  .162محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
  .132أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -4
  ق.م.ج. 124قابلها المادة ت -5
  .132أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -6
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، وهو ما يستشف من نص )1(الضرر المادي والمعنوي طالما أن القانون لم يميز
  .)2(من ق.م.ج 182و 131المادتين

أما بعد تعديل القانون المدني تدارك المشرع الجزائري الفراغ الموجود، حيث استحدث 
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس « تنص على مكرر منه التي 182المادة 

،وبالتالي أخذ صراحة بمبدأ التعويض عن الضرر )3(»بالحرية أو الشرف أو السمعة
 .المعنوي

  الفرع الثالث: الشروط الواجب توفرها في الضرر الطبي:

ينبغي أن يستجمع الضرر بصفة عامة والضرر الطبي بصفة خاصة مجموعة من 
يكون مستحقا للتعويض، وتتمثل في: أن يكون الضرر شخصيا (أوال)، محققا  الشروط حتى

  (ثانيا)، مباشرا (ثالثا)، أن يمس حقا ثابتا أو مصلحة مالية مشروعة (رابعا). 

  أوال: أن يكون الضرر شخصيا:

يقصد بهذا الشرط أن يصيب الضرر الشخص المطالب بالتعويض عن الفعاللضار 
شخصية حتى تكون دعواه مقبولة، ويتحقق هذا الشرط بالنسبة فتتوفر فيه المصلحة ال

ضررا شخصيا لمن ارتد  )4(لألضرار المرتدة عن الضرر األصلي، إذ يعتبر الضرر المرتد
عليه، كما لو أصيب شخص في حادث ما أقعده عن عمله، وبالتالي حال هذا الحادث دون 
اإلنفاق على من يعولهم، فلهؤالء الحق في طلب التعويض عما لحق بكل واحد منهم من 

                                       
علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

  .269، ذكره: كمال فريحة، المرجع السابق، ص 240-239، ص  ص 1994
  ...». 182يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا ألحكام المادتين « ق.م.ج:  131المادة  -2

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، و يشمل التعويض ما « ق.م.ج:  182المادة 
  ».ما فاته من كسب،...ولحق الدائن من خسارة  

، يتضمن القانون المدني، ج.ر عدد 58-75، يعدل و يتمم األمر رقم 2005يونيو  20مؤرخ في  10-05قانون رقم  -3
  .26/06/2005مؤرخة في  44

الضرر المرتد هو الضرر الذي يصيب الخلف شخصيا بسبب الضرر الذي أصاب السلف، ذكره: عليعلي سليمان،  -4
  .186المرجع السابق، ص 
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ضرر شخصي، وهذا التعويض يستقل تماما عما يطالب به الشخص العائل من إصالح ما 
  .   )1(من ضرر أصيب هو به

ويكون للضرر المرتد كيان مستقل عن الضرر األصلي، ويترتب على هذا أنه يمكن 
لمن أصابه ضرر مرتد المطالبة بالتعويض عنه، حتى لو اتخذت الضحية موقفا سلبيا من 
حقها في التعويض عن الضرر الذي أصابها أو تنازلت عنه، فإذا توفيت الضحية المعيلة 

ن أن تكون قد طالبت بحقها في التعويض، فإن هذا الحق ينتقل إلى ألشخاص آخرين دو
ورثتها من بعدها، فيجتمع لديهم هذا الحق مع ما لحق بهم من ضرر مرتد بسبب حادث 
معيلهم، إال إذا كانت الضحية قد تنازلت عنه حال حياتها، فيبقى لهم الحق في التعويض عن 

من تعويض ال يعتبر تركة، فال يقسم بين  الضرر المرتد الذي لحق بهم، وما يقضي به
  .)2(الورثة

  ثانيا: أن يكون الضرر محققا:

أصبح من المسلم به أن الضرر في المسؤولية المدنية يجب أن يكون محققا، أو وقع 
. وهو ما أكده القضاء في أحكامه، فالقضاء المصري ممثال )3(فعالأو أنه سيقع في وقت الحق

عرفت فيه الضررالمحقق بقولها:     13/05/1965صدر قرار في بمحكمة النقض المصرية أ
  .)4("إن الضرر يكون محققا إذا كان واقعا فعال، أو كان سيقع فعال، أو سيقع حتما"

فالضرر الحال هو الضرر الذي ثبت وقوعه فعال على إثر وقوع الفعل الضار وأصبح 
أما الضرر المستقبل فهو الضرر  ،)5(محققا، وهنا ال يثير تقدير التعويض عنه أية صعوبة

الذي تحقق سببه، ولكن لم تكتمل مقوماته في الحاضر، وإن ظهر ما يجعل حصوله في 
                                       

  .283بق، ص كمال فريحة، المرجع السا -1
، حيث جاء في حيثياته: "إن تعويض ذوي الحقوق ال يعتبر إرثا ألن 14/04/1984قرار المحكمة العليا الصادر في  -2

اإلرث هو ما خلفه الموروث من أموال كان قد جمعها حال حياته، أما التعويض عن األضرار فهو يعطي لكل من تضرر 
  .  153، ص 1985قضائية، العدد األول، من الحادث و لو كان غير وارث"، المجلة ال

  .128أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -3
  .284، ذكره: كمال فريحة، المرجع السابق، ص 13/05/1965حكم محكمة النقض المصرية الصادر في  -4
  .179عليعلي سليمان، المرجع السابق، ص  -5
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المستقبل أكيدا، ومثاله أن يصاب شخص بعطل دائم يقعده عن العمل، فعطله الدائم الذي ثبت 
صاب من دخل نهائيا هو الضرر الحال،ولكن إذا كان هذا العطل سيؤدي حتما إلى حرمان الم

  .)1(كان يجنيه، فهذا يعد من األضرار المستقبلية

  ثالثا: أن يكون الضرر مباشرا:

إن الضرر إما أن يكون مباشرا أو غير مباشر، والضرر المباشر إما أن يكون متوقعا 
أو غير متوقع، والقاعدة في المسؤولية المدنية أنه ال تعويض عن الضرر غير المباشر، بل 

ضرر المباشر فقط وهذا سواء كانت المسؤولية عقدية أو تقصيرية، مع بعض يقتصر على ال
االختالف في المسؤولية التقصيرية التي يعوض فيها عن الضرر المباشر المتوقع وغير 

  . )2(المتوقع

فيعوض في المسؤولية التقصيرية عن كل ضرر مباشر متوقع، كان أو غير متوقع، 
كون ناتجا مباشرة عن خطأ الطبيب، ومن ثم ال يكون فلكي يكون الضرر مباشر يجب أن ي

  . )3(هناك محل لمساءلة الطبيب إال عن نتائج تدخله التي أدت إلى تفاقم حالة المريض

  رابعا: أن يمس الضرر حقا ثابتا أو مصلحة مالية مشروعة:

بمساس الضرر بحق ثابت للمضرور أنه ال يمكن مساءلة المعتدي إال إذا مس  يقصد
بحق ثابت يحميه القانون، ويشترط أن تكون المصلحة مشروعة للتعويض عنها، فإذا كانت 

 .)4(غير مشروعة فال يعتد بها

 

  

                                       
  .130أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -1
  .249، ص 2000أنور سلطان، مصادر االلتزام، المكتب القانوني للنشر و التوزيع، األردن،  -2
  .554سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  -3
  .290كمال فريحة، المرجع السابق، ص  - 4
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  المطلب الثالث

  عالقة السببية 

أن يكون الضرر ترتب  عالقة سببية، أي الطبيين والضرر يجب أن تتوفر بين الخطأ
، ويراد بعالقة السببية أن ينسب الضرر إلى فعل المسؤول )1(كنتيجة مباشرة للفعل الضار

  .  )2(مباشرة، وهذا سواء تعلق األمر بمسؤولية الشخص عن فعله أو فعل غيره أو فعل الشيء

فال يكفي وقوع الضرر للمريض وثبوت خطأ الطبيب أو المستشفى العام حتى تثبت 
لمسؤولية، بل يلزم وجود عالقة مباشرة ما بين الخطأ والضرر، وهو ما يعرف بعالقة ا

. فالطبيب الذي يقع منه خطأ يسبب ضررا للمريض يستوجب وجود عالقة سببية )3(السببية
  .)4(بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع للمريض

وإذا أراد الطبيب أن ينفي عالقة السببية عليه إثبات السبب األجنبي، وأن يرفع 
إذا أثبت «من ق.م.ج التي تنص على:  127المسؤولية عن نفسه استنادا إلى نص المادة 

الشخص أن الضرر نشأ عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر 
ير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني من المضرور أو من الغير، كان غ

  ».أو اتفاق يخالف ذلك

وعليه سنتناول في هذا المطلب إثبات عالقة السببية (الفرع األول)، ثم انتفائها(الفرع 
 الثاني).

 

  

                                       
 .191عليعلي سليمان، المرجع السابق، ص  -1
  .103، ص عبد الرزاق دربال، المرجع السابق -2
  .169محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
  .136أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -4
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  الفرع األول: إثبات عالقة السببية:

عن أخطاء  يعد تحديد عالقة السببية بين الخطأ والضرر في المجال الطبي والسيما
األطباء العاملين في المستشفيات العامة من األمور الشاقة والعسيرة نظرا لتعقد الجسم 
اإلنسانيوتغير حالته وخصائصه، وعدم وضوح األسباب التي أدت إلى مضاعفات ظاهرة، 

  .)1(فيجب على القاضي التثبت منها قبل الحكم على الطبيب بالتعويض

لتي قيلت في عالقة السببية (أوال)، وموقف كل من وعليه سنتطرق ألهم النظريات ا
  الفقه والقضاء منها (ثانيا).

  أوال: النظريات التي قيلت في عالقة السببية:

  إن اشتراك أكثر من عامل في إحداث ضرر واحد يجعل من الصعب اعتبار سبب معين

إلسناد الضرر دون غيره ذو عالقة في إحداث الضرر بمفرده، وهنا اختلف شراح القانون 
  ، وعلى هذا األساس ظهرت عدة نظريات أهمها:)2(الحاصل إلى أحد هذه األسباب

  نظرية تعادل األسباب: -أ

، فوجدت صدى في الفقه )3(وضع الفقيه األلماني (فون بيري) أسس هذه النظرية
 . وتتلخص هذه النظرية أن جميع العوامل)4(الفرنسي على يد الفقيهين (مارتو) و(ديموج)

التي تتظافر إلحداث النتيجة تعد متعادلة، ومسؤولة عن النتيجة، مهما كان العامل في إحداث 
  .)5(النتيجة بعيدا، وسواء كان مألوفا أو نادرا أو يرجع إلى فعل اإلنسان أو إلى فعل الطبيعة

                                       
  .105رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -1
  .136أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -2
  .192عليعلي سليمان، المرجع السابق، ص  -3
  .292كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -4
  . 136أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -5
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وفي المجال الطبي إذا اشترك أكثر من طبيب في الخطأ الذي أدى إلى النتيجة فإنهم 
جميعا، ويعتبر كل فعل من أفعالهم سببا مباشرا ولو تدخلت عدة عوامل أخرى  يسألون

ساعدت مع فعل الطبيب إلى وقوع النتيجة، حتى لو توقع أو كان بإمكانه أن يتوقع مثل هذه 
األسباب طبقا للسير العادي لألمور، وقد وجدت هذه النظرية تطبيقا لها أمام محكمة النقض 

بأن تعدد األخطاء يوجب قيام مسؤولية كل من  23/01/1941المصرية حيث قضت في 
  .)1(أسهم فيه، سواء كان السبب مباشرا أو غير مباشر أدى إلى وقوع النتيجة

انتقدت هذه النظرية على أساس أنه ليس كل فعل ساهم في إحداث الضرر يؤخذ في  
، فأدى هذا إلى االعتبار، فقد ال يعتبر أحد هذه األفعال سببا مباشرا في وقوع الضرر

  .)2(هجرها

  نظرية السبب األقوى أو المباشر: -ب

يعود تأسيس هذه النظرية إلى الفقيه (كارل باركر)، وذهب للقول بأن سبب النتيجة هو 
العامل األقوى فاعلية واألكثر إسهاما في إحداثها، وتعدد األسباب األخرى مجرد ظروف 

  . )3(ةساعدت السبب األقوى كما وتعد أسباب غامض

وفي المجال الطبي إذا تعددت األسباب واستغرق سبب خطأ الطبيب لألسباب 
األخرىكما لو كان خطأ الطبيب متعمدا والخطأ األخر غير متعمد، أو كان أحد السببين نتيجة 

ومثاله لو أخطأ الطبيب في إصدار التوجيهات للمريض، واقترن بخطأ المريض ، لسبب أخر
ت، مما يؤدي إلى إصابة هذا األخير بضرر،فيعتبر خطأ الطبيب في اتباع تلك المعلوما

 . )4(مستغرقا لخطأ المريض وعليه تعتبر مسؤولية الطبيب كاملة

  
                                       

، ذكره: أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص 23/01/1941قرار محكمة النقض المصرية الصادر في  -1
137.  

  .193-192عليعلي سليمان، المرجع السابق، ص ص  -2
  .137أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -3
  باس الحياري، المرجع و الموضع السابقان.أحمد حسن ع -4
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  نظرية السبب المنتج أو الفعال: -ج

وضع الفقيه األلماني ( فون كريز) مبادئ هذه النظرية، وبمقتضاها ال يؤخذ بعين 
  .)1(دورا أساسيا وفعاال في إحداث الضرر االعتبار إال السبب الفعال، الذي لعب

وقد ميزت هذه النظرية بين السبب المنتج والسبب العارض، وحسبها يطرح السبب 
العارض جانبا وال يؤخذ به، كما أن من العوامل ما يكفي لوقوع الضرر ويعد سببه الحقيقي 

س هذا فحسب بل ويوصف بالسبب الفعال وفقا للمجرى العادي لألمور في إحداث الضرر ولي
يجب أن يعتبر الفعل قد أسهم في إحداثه، بعبارة أخرى يعد السبب قائما ولو تدخلت عوامل 

  .)2(سابقة أو الحقة أو معاصرة على الفعل المرتكب، ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة

  ثانيا: موقف الفقه والقضاء من نظريات عالقة السببية:

  ذلك من خالل إبراز رأي كل من الفقه والقضاء الفرنسي والجزائري سنوضح

  موقف الفقه والقضاء الفرنسي: -أ

قد اقترح معايير منطقية لحل مشكلة تعدد األسباب إال  )3(على الرغم أن الفقه الفرنسي
أن القضاء نهج نهجا واقعيا وعمليا، فهو يعمد إلى استبعاد األسباب البعيدة والضعيفة، ويعتد 

  . )4(باألسباب التي تؤدي إلى األخطاء العادية واألكثر جسامة

لقاضي استخالص عالقة ويرى الفقيه (سافاتيه) في كتابه (المسؤولية المدنية) أنه على ا
السببية من قرائن ودالئل متفقة، وهي ليست بالشيء الذي يرى أو يلمس إنما هي ما يستنتجه 
الفكر من ظروف الواقع، فتعتبر عالقة السببية متوفرة ولو فصل بين الخطأ والضرر عامل 

  .)5(آخر طالما أن الخطأ شرط ضروري لوقوع الضرر
                                       

  .193عليعلي سليمان، المرجع السابق، ص -1
  .138أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -2
  .139من هؤالء الفقهاء (مارتو) و (ديموج)، ذكره: أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -3
  الموضع السابقان.أحمد حسن عباس الحياري، المرجع و  -4
  أحمد حسن عباس الحياري، المرجع و الموضع السابقان. -5
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بقيام مسؤولية الطبيب  14/02/1926ض الفرنسية في وتطبيقا لذلك قضت محكمة النق 
مدير المؤسسة الصحية، نتيجة هرب المريضة عقليا من المصحة وتجمد قدميها، األمر الذي 

  .)1(استدعى بتر أحدها

  موقف الفقه والقضاء الجزائري: -ب

إن قيام المسؤولية المدنية يقتضي أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في إحداث 
وإال تنعدم رابطة السببية، كما أن اشتراط ضرورة وجود ركن عالقة السببية بين الضرر

الضرر والخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية في المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن 
  .)3(من ق.م.ج 136و 134و 124حسب نص المواد  )2(األشياء

، حيث جاء في قرارها في هذا الصدد أخذت المحكمة العليا بنظرية السبب المنتج
أنه "يجب العتبار أحد العوامل سببا في حدوث الضرر،أن يكون  17/11/1996الصادر في 

سببا فعاال فيما يترتب عليه، وال يكفي لهذا االعتبار ما قد يكون مجرد تدخل في إحداث 
  .)4(الضرر، الستبعاد الخطأ الثابت ونوعه كسبب للضرر"

  السببية:الفرع الثاني: انتفاء عالقة 

منق.م.ج التي تنص 127نص المشرع الجزائري على السبب األجنبي في المادة 
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة «على:

قاهرةأو خطأ صادر من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا  الضرر، 
                                       

  .140، ذكره: أحمد حسن عباس الحياري، المرجع نفسه، ص 14/02/1926قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -1
  .140أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -2
قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب كل من يجب عليه «من ق.م.ج  134المادة  -3

  حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.              
لضرر كان البد من حدوثه و يستطيع الكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن ا

  ».                                                                                  لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية
 يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة« من ق.م.ج  1-136المادة 

  ».  تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها
  .179، ص 1996، 02، المجلة القضائية، العدد 17/11/1996قرار المحكمة العليا الصادر في  -4
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« منق.م.ج على:2-138كما نصت المادة ». ق يخالف ذلكما لم يوجد نص قانوني أو اتفا
ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن 

  ».يتوقعه مثل عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة

بحيث ال يمكن أن يعرف السبب األجنبي بأنه "ذلك الفعل الخارج عن إرادة المدين، 
ينسب إليه خطأ وأن يكون هذا الفعل غير متوقع حدوثه من جانب الفاعل، وأن ال يكون في 
وسع المدين منع حدوثه، وليست له قدرة على دفعه ولم يسهم من قريب أو بعيد في إحداث 

ون ، ويعرف كذلك في مجال المسؤولية الطبية بأنه "كل أمر ال يد فيه للطبيب  ويك)1(الضرر"
هو السبب في إحداث الضرر للمريض، ويترتب عليه انتفاء مسؤولية الطبيب كلها أو 

  ، وبالتالي انتفاء مسؤولية المستشفى العام التابع له. )2(بعضها"

ما جاء في نص المادتين السابقتين يعتبر سببا أجنبيا كل من القوة القاهرة        وحسب
  أو الحادث المفاجئ (أوال)، خطأ المضرور (ثانيا)، خطأ الغير (ثالثا).

  أوال: القوة القاهرة أو الخطأ المفاجئ:

فقط لم يعرف المشرع الجزائري القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وإنما أشار إليهما 
من ق.م.ج باعتبارهما صورتين مترادفتين للسبب األجنبي، أما  2-138و 127في المادتين 

فقد أشار إلى الحالة الطارئة بدال من الحادث المفاجئ، هذا من  2-138النص العربي للمادة 
جهة. من جهة أخرى فإن القوة القاهرة والحادث المفاجئ شيء واحد، بالرغم من أن بعض 

اعتبرهما مختلفان، فقالوا: "إن القوة القاهرة هي الفعل الذي يستحيل دفعه" بينما الفقهاء من 
، إال أن اإلجماع الفقهي ال يفرق بينهما، )3(الحادث المفاجئ فهو "الحال الذي ال يمكن توقعه"

                                       
  .110رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -1
  .301- 300كمال فريحة، المرجع السابق، ص ص  -2
  .482سليمان مرقس، المرجع السابق، ص  -3



  قيام المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة                      :الثانيالفصل 

76 
 

حيث قال (مازو): "إن عبارة الحادث المفاجئ ما هو إال مرادف لكلمة القوة القاهرة ... 
  .  )1(اهرة هي واقعة مجهولة غير ممكن توقعها وال دفعها"والقوة الق

وقد عرفتهما محكمة النقض الفرنسية بأنهما: "كل حادث خارجي يحدث فجأة فال 
. كما أن المحكمة العليا عرفت القوة القاهرة بأنها "حدث )2(يستطيع الشخص توقعه وال درؤه"

ا األخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها، تسبب فيه قوة تفوق قوة اإلنسان، حيث ال يستطيع هذ
  .)3(كما تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة اإلنسان على توقعها"

إذن يشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ لكي تنتفي عالقة السببية عدم إمكانية 
وط انتفت عالقة التوقع من قبل الطبيب، وكذلك أن يستحيل عليه دفعها، فإذا توفرت هذه الشر

السببية وقطعها بين الخطأ المنسوب للطبيب والضرر الواقع للمريض، وال يكون هناك مجال 
للمريض للمطالبة بالتعويض، أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ الطبيب، فال محل هنا 
لتوزيع المسؤولية، ألن القوة القاهرة ال يمكن نسبها إلى شخص آخر يشترك مع الطبيب 

، وفي هذا الصدد )4(المدعى عليه في تحمل المسؤولية، وعليه يتحمل الطبيب المسؤولية وحده
بأنه: "من المقرر قانونا أنه إذا 25/05/1988قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد له فيه كقوة قاهرة، كان غير ملزم بتعويض 
  .)6(، ومن أمثلة ذلك وفاة المريض بالقلب على إثر زلزال)5(هذا الضرر"

 

 

                                       
، 2008- 2005جدي، القوة القاهرة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، دفعة  نسيمة -1

  .301، ذكره: كمال فريحة، المرجع السابق، ص 35ص 
2- Cass.civ. le 29/10/1985, n° de pourvoi :95-11205 : «La force majeure ou le cas fortuit suppose 
nécessairement un évènement extérieure à la l’activité du débiteur de l’obligation», consultez le lien 

www.legifrance.gouv.fr:  suivant  
  .88، ص 1991، 02، المجلة القضائية، العدد 11/06/1990قرار المحكمة العليا الصادر في  -3
  .302كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -4
  . 11، ص 1992، 02، المجلة القضائية، العدد 25/05/1995المحكمة العليا الصادر في  قرار -5
  .171محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -6



  قيام المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة                      :الثانيالفصل 

77 
 

  ثانيا: خطأ المضرور: 

يعتبر خطأ المضرور صورة من صور السبب األجنبي، فإذا ما أثبت الطبيب العامل 
في المستشفى العام أن المريض قد تسبب بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه انتفت 

ور هو الذي أحدث هذا الضرر، وبذلك تنتفي مسؤوليته بمعنى آخر أن يكون خطأ المضر
  .)1(مسؤولية الطبيب العامل في المستشفى العام

ومن الحاالت التي يعد فيها خطأ المريض في حكم السبب األجنبي، حالة إثبات الطبيب 
وجود عالقة جنسية غير مشروعة بين المريض الذي نقل إليه الدم وشخص مصاب بمرض 

ريض أو تعاطيه ألشياء حرمها عليه الطبيب بصفة صريحة وقاطعة ، أو تناول الم)2(اإليدز
  .)3(مبينا له نتائجها

وقد ال يكون خطأ المريض وحده سببا في إحداث الضرر، بل قد يشترك معه خطأ 
، والنتيجة هنا ليست إعفاء الطبيب من المسؤولية بشكل كامل، بل تخفيض )4(الطبيب أيضا

من  177وهو ما نصت عليه المادة  )5(الطبيبقيمة التعويض المحكوم به على 
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ال يحكم بالتعويض إذا كان الدائن «ق.م.ج:

  ».بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه

  ثالثا: خطأ الغير:

يستطيع الطبيب أن يتحلل من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب المريض 
خطأ الغير، ألنه إذا كان هذا األخير هو السبب الوحيد في حدوث الضرر أعفي  يرجع إلى

  .)6(الطبيب كليا من المسؤولية

                                       
  .113رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -1
  .113رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -2
  .172محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
  .114راهي، المرجع السابق، ص  رواء كاظم -4
  .304كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -5
  .305كمال فريحة، المرجع نفسه، ص  -6
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أما إذا ثبت أن خطأ الغير قد أسهم إلى جانب خطأ الطبيب في إحداث الضرر، فيوزع 
التعويض عليهما بالتساوي، إال إذا أمكن تحديد درجة جسامة الخطأ، فيوزع التعويض حسب 

  .)1(سامتهج

لكن رابطة السببية ال تنقطع بفعل الغير في مواجهة الطبيب إذا كان األخير مسؤوال 
عن أفعال الغير، وهنا نكون بصدد مسؤولية الطبيب عن أفعال تابعيه، وال يجوز له التنصل 

 .  )2(من المسؤولية تجاه المضرور

 المبحث الثاني

  المستشفيات العامةر قيام المسؤولية المدنية للطبيب في اثآ

إذا توفرت أركان المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة من خطأ وضرر 
وعالقة سببية بينهما قامت المسؤولية، ويترتب عليها أثر، هو قيام المسؤول بالتعويض عن 
الضرر الذي أحدثه، ففي أغلب األحيان ال يسلم المسؤول بمسؤوليته مما يضطر المريض 

ور إلى أن يسلك طريق إجرائي يتمثل في دعوى المسؤولية على المتسبب بهذا المضر
  الضرر.

دعوى المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات رفع لذلك سنتناول في هذا الصدد 
 العامة (المطلب األول)، والتعويض عنها (المطلب الثاني).

 

 

 

  

                                       
  كمال فريحة، المرجع والموضع السابقان. -1
  .306كمال فريحة، المرجع نفسه، ص  -2
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  المطلب األول

  ستشفيات العامةدعوى المسؤولية المدنية للطبيب في المرفع 

تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية المناسبة القتضاء الحق وجبر الضرر الالحق بالمريض 
.وعليه سنتعرض إلى أطراف هذه الدعوى (الفرع )1(المضرور أو ذويه، من جراء خطأ طبي

  األول)، والجهة القضائية المختصة بالنظر فيها (الفرع الثاني). 

  المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة:الفرع األول: أطراف دعوى 

يعدأطراف دعوى المسؤولية الطبية كأصل عام كل من المريض المدعي، والطبيب  
المدعى عليه، إال أنه في فيما يخص الخطأ الصادر من الطبيب العامل في المستشفى العام 

ه متبوع ومسؤول عن يعتبر المريض المضرور مدعيا (أوال)، والمستشفى العام باعتبار
  .الخطأ الصادر من الطبيب مدعا عليه (ثانيا)

  أوال: المدعي (المريض):

يعتبر مدعيا كل من أصابه ضرر مباشر نتيجة خطأ طبي، وبالتالي فالمدعي في 
، وال تقبل دعوى المدعي )2(المسؤولية المدنية للطبيب هو المريض أو ذويه في حالة وفاته

  .)3(كافة شروط قبول الدعوىإال إذا توفرت فيه 

                                       
  .307كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -1
  .307كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -2
، يتضمن  قانون 2008فبراير  25، الموافق ل 1429صفر  18مؤرخ في  09-08من قانون رقم  13المادة  -3

ال يجوز ألي شخص التقاضي «، التي تنص على: 23/04/2008، مؤرخة في 21اإلجراءات المدنية و اإلدارية، ج.ر عدد 
  ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

  ير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.يث 
  ».   كما يثير تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشترطه القانون
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أما في حالة وفاة المريض فإن الحق بالمطالبة بالتعويض ينتقل إلى خلفه العام، إذ 
ثـا، أو موصى له بحصـة من يجوز أن يباشــر هذا األخيـر هذا الحق سواء كان وار

  .)1(أمواله، أو من أحيل إليه حق التعويض مجمـوع

ررا ماديا جاز لورثته المطالبة       فإذا كان الضرر الذي أصاب المريض ض
بالتعويض، بشرط أن يكون مورثهم قد طالب به أثناء حياته، على أن يؤول إليهم هذا الحق 
بعد سداد ديونه والوفاء بوصيته، أما إذا كان الضرر معنويا فال ينتقل للورثةإال إذا تحددت 

كت المورث عن المطالبة بالحق قيمته بمقتضى اتفاق، أو حكم قضائي نهائي، بالتالي إذا س
  .)2(المعنوي، فإن سكوته يعتبر تنازال منه عن هذا الحق

وما ينبغي العمل به في الجزائر أن الحق بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب 
المورث، سواء كان في شرفه أو سمعته أو عواطفه، أو من اآلالم التي عاناها من      

الورثة ولو سكت المورث عن المطالبة به، وال يعتبر سكوته  الحادث، يجب أن ينتقل إلى
  .)3(نزوال عن هذا الحق، فالسكوت في مثل هذه الحالة يعتبر سكوت مالبس

  ثانيا: المدعى عليه (المسؤول عن الضرر):

يعتبر مسؤوال في مجال المسؤولية الطبية المسؤول عن الضرر الالحق بالمدعي، وبما 
نه الخطأ وتسبب في ضرر للمريض تابع للمستشفى العام الذي يعمل أن الطبيب الذي صدر م

فيه، فإن مسؤولية المستشفى هي التي تثار في هذا الصدد باعتباره متبوعا، ألن نشاط 
الطبيب في المستشفى العام يعتبر نشاط للدولة، لتختفي شخصية الطبيب وتبرز شخصية 

عن أخطاء موظفيها من أطباء وغيرهم من الدولة وبذلك تكون الدولة وحدها هي المسؤولة 
  . )4(مساعدين وأعوان طبيين

                                       
  .152أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -1
  .153أحمد حسن عباس الحياري، المرجع نفسه، ص  -2
  .154أحمد حسن عباس الحياري، المرجع نفسه، ص  -3
  .383أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص  -4
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فبالرغم من اعتبار عالقة الطبيب بالمستشفى العام عالقة تبعية إدارية فإنها كافية ألن 
يتحمل المستشفى العام نتائج خطأ الطبيب، والهدف من ذلك تحميل إدارة المستشفى العام 

الصادرة من تابعيه أثناء قيامهم بأعمال المرفق، وكذلك مسؤولية تغطية نتائج األخطاء 
  .)1(للتيسير على المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض

وصدر في هذا الصدد قرار عن مجلس الدولة الجزائري في غرفته الرابعة بتاريخ 
جاء فيه : "أنه من الثابت قانونا أنه كان على الطبيب أن يتخذ كل  27/03/2000

ياطات الالزمة لمراقبة تطور عالج الكسر السيما الجبيرة التي وضعت على رجل االحت
المريض والتي تؤدي في بعض الحاالت إلى تعفن العضو، حيث أن عدم المراقبة الطبية 
يشكل إهماال خطيرا ينجر عنه تعويض، وبما أن الطبيب ارتكب الخطأ أثناء سير المرفق 

المدنية لتعويض الضرر، وبالتالي ينبغي إلغاء القرار فيتعين تحمل المستشفى المسؤولية 
  .)2(المستأنف فيه"

الفرع الثاني: االختصاص القضائي في دعوى المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات 
  العامة:

تخضع دعوى المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة شأنها شأن دعاوى 
ختصاص النوعي (أوال)، وكذا لقواعد االختصاص اإلقليمي المسؤولية المدنية لقواعد اال

  (ثانيا). 

  أوال: االختصاص النوعي:

كان القضاء الفرنسي ممثال بمحكمة النقض الفرنسية يرى بأن دعاوى المسؤولية المدنية 
التي تقام على األطباء العاملين في المستشفيات العامة تدخل ضمن اختصاص القضاء 

لقضاء الفرنسي اتجاهه هذا بالقول: " إن أطباء المستشفيات العامة إنما العادي، حيث يبرر ا

                                       
  .493-492محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، ص ص  -1
، ذكره: عز الدين قمراوي، مفهوم التعويض الناتج عن حاالت المسؤولية 27/03/2000قرار مجلس الدولة الصادر في  -2

  .52-51، ص ص 2003، جامعة وهران، الجزائر، 1، ج الطبية في الجزائر، مجلة الموسوعة القانونية
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يمارسون مهنتهم الفنية أو العلمية وهم متمتعون بكامل استقاللهم دون أية رقابة أو توجيه 
  .  )1(ولذلك ال يمكن اعتبارهم تابعين إلدارة المستشفى..."

ت لخالف ذلك، حيث اعتبرت أن غير أن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية ذهب
األطباء العاملين في المستشفيات العامة يعتبرون أتباع لها، وبالتالي اعتبرت أن االختصاص 

  .)2(بالنظر في هذا النوع من الدعاوى يعود للقضاء اإلداري

، 1957ظل الخالف بين القضاء العادي والقضاء اإلداري قائما في فرنسا حتى سنة
النظر في المسؤولية الناجمة دا لهذا الخالف، حيث قررت بأن: "نازع ححيثوضعت محكمة الت

عن األخطاء التي يقترفها األطباء والجراحون الذين يعملون في المؤسسات والمستشفيات 
  .)3(العامة يدخل في اختصاص القضاء اإلداري وليس القضاء العادي"

سليمان) يزاول عمله، سقط من وتتلخص وقائع القضية في أنه وبينما كان العامل (أسعد 
فوق شجرة ونقل على إثرها لمستشفى عام، فقام كبير األطباء بفحصه وتشخيص ما 
يشكومنـه، فقرر أن إصابته عبارة عن رضوض في الفقرات القطنية وأن عظامها سليمة ال 

ورغم مغادرته المستشفى لكنه لم يكن يشفى مما ألم به، مما اضطره لدخول . كسر فيها
مستشفى آخر في مدينة (أفينون)، وبعد إجراء الفحص عليه تبين أنه مصاب بكسر في إحدى 

  فقرات ظهره.

رفع (أسعد سليمان) دعوى تعويض أمام محكمة (أبت) المدنية ضد كل من المستشفى 
العام والطبيب، فدفع المحافظ بعدم االختصاص ألن المستشفى المدعى عليه من المرافق 

  .)4(والطبيب الذي يعمل فيه موظف عام اإلدارية العامة

                                       
  .383أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص  -1
  .384أسعد عبيد الجميلي، المرجع نفسه، ص  -2
في قضية العامل أسعد سليمان، ذكره: أسعد عبيد الجميلي،  25/03/1957محكمة التنازع الفرنسية الصادر في  قرار -3

  المرجع والموضع السابقان.
- 384، ذكره: أسعد عبيد الجميلي، المرجع السابق، ص ص 09/1955الفرنسية  الصادر في (Apt)حكم محكمة أبت  -4

385.  
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ومنه نخلص إلى أن القضاء اإلداري يختص بالنظر بالدعاوى التي يرفعها       
، وهذا )1(المريض المضرور ضد الخطأ الصادر من الطبيب العامل في المستشفى العام
العام، غير الخطأ هو الخطأ المرتبط بأداء الخدمة العامة التي يؤديها الطبيب في المستشفى 

أنه إذا كان الخطأ الصادر منه شخصيا منفصال عن نشاط المرفق العام فإنه يخضع للقضاء 
  .)2(العادي وتطبق عليه القواعد المدنية

أما في الجزائر فقد صدر قرار لمجلس الدولة الجزائري في غرفته الرابعة في 
. بوهران ى الجامعييد (م م) ومدير المستشفالذي فصل في قضية بين الس 27/03/2000

حيث تعرض الضحية لحادث عمل نقل على إثره إلى المستشفى الجامعي بوهران أين وضع 
له الجبس على رجله من طرف أطباء هذا المستشفى، غير أنه وبعد ثالثة أيام من وضعه 
الجبس شعر بألم، فرجع إلى المستشفى أين قطع رجله بسبب التعفن الذي أصابه، فرفع 

ض، غير أنه جاء في قرار للغرفة اإلدارية أنه كان على الضحية أن يرفع دعوى تعويـ
الدعوى أمام القضاء الجزائي قبل متابعة المستشفى مدنيا، ولكن الغرفة اإلدارية الرابعة 
لمجلس الدولة صرحت أنه: "من الثابت قانونا أنه كان على الطبيب أن يتخذ كل االحتياطات 

الكسر السيما الجبيرة التي وضعها على رجل المريض والتي  الالزمة لمراقبة تطور عالج
تؤدي في بعض الحاالت إلى تعفن طرف، حيث أن عدم المراقبة الطبية يشكل إهماال خطيرا 
ينجر عنه تعويض، وإنما أن الطبيب ارتكب الخطأ أثناء سير المرفق فيتعين تحمل المستشفى 

  .   )3(نبغي إلغاء القرار المستأنف"المسؤولية المدنية لتعويض الضرر وبالتالي ي

 - وقضت المحكمة العليا بنقض قرار لعدم االختصاص صادر عن المجلس القضائي 
بوهران، ويتضمن الخطأ ارتكاب طبيبين من المستشفى الجامعي بوهران  -الغرفة الجنائية 

) دج 1000 000 000لخطأ طبي أثناء العمل الجراحي، وحكمت عليهم بدفع مبلغ ( 
تعويض مدني للضحية، إال أن المحكمة العليا نقضت القرار لعدم االختصاص معللة قرارها ك

بالقول: "إن الدعوى المدنية المتعلقة بالمسؤولية المدنية للمراكز االستشفائية الجامعية 
                                       

  .165، ص 2011اإلدارية، (دراسة مقارنة)، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، حسين فريجة، شرح المنازعات  -1
  .493؛ محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، ص52عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص  -2
  .52-51 ، ذكره: عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص ص27/03/2000قرار مجلس الدولة الصادر في  -3
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 -والقضاء عليها بدفع التعويضات، ويرجع اختصاص الفصل فيها إلى المجلس القضائي 
  .  )1(من ق.إ.م.ج" 07كدرجة أولى، وهذا طبقا للمادة  -الغرفة اإلدارية 

نستنتج أن االختصاص في الفصل في دعاوى المسؤولية الطبية عن األخطاء الصادرة 
عن الطبيب العامل في المستشفى العام يؤول إلى المحاكم اإلدارية، بعد إصدار ونشر القانون 

، على أن )3(ستشفى العام كدرجة أولى، إذا كان المدعى عليه طبيب تابع للم)2(02-98رقم 
يستأنف القرار الصادر عنها أمام مجلس الدولة باعتباره محكمة استئناف، خاصة وأن المادة 

قد كرست نظام ازدواجية القضاء عندما أوجدت  )4(من الدستور الجزائري 2و 152-1
مجلس الدولة بالنسبة هرمين قضائيين منفصلين هما: المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي، و

  .)5(للقضاء اإلداري

  ثانيا: االختصاص اإلقليمي:

، وبقصد به       )6(يجب تحديد الجهة المختصة إقليميا من أجل ممارسة فعالة للدعوى
االختصاص المحلي أو الجغرافي الذي تختص كل محكمة بالنظر والفصل في المنازعات 

  .)7(التي تثور بشأنه

وبما أن مرتكب الفعل الضار هو الطبيب العامل في المستشفى العام والذي يؤدي إلى  
قيام مسؤولية هذا األخير باعتباره متبوعا، هذا من جهة، وبما أن مسؤولية المستشفى العام 
تعتبر مسؤولية إدارية باعتبار أن المستشفى العام مرفق عام ــــ كما سبق بيانه ــــ 

الختصاص يؤول إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان من جهة أخرىفإنا

                                       
  .60، ص 1998، 02، المجلة القضائية عدد 20/10/1998قرار المحكمة العليا الصادر في  -1
  .1998مؤرخة في  39، متعلق بالمحاكم اإلدارية، ج.ر عدد 1998ماي  30مؤرخ في  02-98قانون رقم  -2
  ».لمنازعات اإلداريةالمحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في ا«من ق.إ.م.إ.ج :  1-800المادة  -3
  تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة ألعمال المجالس القضائية و المحاكم.      : « 1996من دستور  2و 1-152المادة  -4
  ».            يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية 
  .267-266- 265اء و إثباتها، ص ص محمد رايس، نطاق و أحكام المسؤولية المدنية لألطب -5
  .122فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد، منشورات أمين، الجزائر، ب.س.ن، ص  -6
  .313كمال فريحة، المرجع السابق، ص  -7
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خالف «من ق.إم.إ.ج، حيث نصت على:  5-804، وهو ما أكدته المادة )1(تقديم الخدمات
أعاله، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم اإلدارية في المواد المبينة  803ألحكام المادة 

  أدناه:

، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم في مادة الخدمات الطبية -5
  ».الخدمات

ومنه نستنتج أن االختصاص اإلقليمي ينعقد للمحاكم اإلدارية التي يقع في دائرة 
. كما يالحظ من خالل استقراء )2(اختصاصها هذا المستشفى العام أو هذا القطاع الصحي

النوعي واإلقليمي بالنسبة لجهات القضاء مواد ق.إ.م.إ.جأنه ربط بين قواعد االختصاص 
، وهو ما نصت عليه )3(اإلداري وفكرة النظام العام، ومكن القاضي اإلداري من إثارته تلقائيا

االختصاص النوعي واالختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية «من ق.إ.م.إ.ج:  807المادة 
  من النظام العام.

  الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. يجوز إثارة الدفع بعدم االختصاص من أحد

 ».يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي.

  المطلب الثاني

  التعويض عن المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة 

إذا ما ثبتت مسؤولية المدعى عليه (المستشفى العام) عما لحق المدعي من ضرر، فإنه 
 )4(بما يعوض المضرور، ويجبر الضرر الذي لحق بهيتعين على القاضي إلزام المسؤول 

                                       
  كمال فريحة، المرجع و الموضع السابقان. -1
  .165؛ حسين فريحة، المرجع السابق، ص 266لألطباء و إثباتها، ص محمد رايس، نطاق و أحكام المسؤولية المدنية  -2
  .268محمد رايس، المرجع نفسه، ص  -3
  .160أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -4
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كل فعل أيا كان يرتكبه « من ق.م.ج التي نصت على:  124وهذا هو المراد من نص المادة 
  .»الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

، التوزيع وعلى هذا األساس سنتناول في هذا المطلب ماهية التعويض (الفرع األول)
النهائي للتعويض بين الطبيب والمستشفى العام (الفرع الثاني)، وأخيرا وسائل رجوع 

  المستشفى العام على الطبيب المخطئ (الفرع الثالث).

  الفرع األول: ماهية التعويض:

يعرف التعويض بأنه وسيلة القضاء في إزالة الضرر أو التخفيف من وطأته، إذ يعتبر 
، وللتعويض طرق يتم بموجبها (أوال)، كما )1(ب على قيام المسؤولية المدنيةالجزاء الذي يترت

  أنه لتقدير التعويض أسس ووقت (ثانيا).

 أوال: طرق التعويض:

إلى طريقة التعويض، والتي يستنتج منها أن  )2(منق.م.ج132و 131أشارت المادتان 
 التعويض في القانون الجزائري يكون إما عينيا أو نقديا.

 

 

  

                                       
  .118رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -1
     182اب طبقا ألحكام المادتين يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المص« من ق.م.ج :  132المادة  -2
مكرر مع مراعاة الظروف المالبسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن  182و

  ».يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير
لتعويض تبعا للظروف، و يصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح يعين القاضي طريقة ا« من ق.م.ج :  132المادة    

  أن يكون إيرادا مرتبا، و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.
و يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى    

  ».أو أن يحكم و ذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غير المشروع ما كانت عليه،
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  التعويض العيني: -أ

يقصد بالتعويض العيني إلزام المسؤول بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل 
، إذ يعتبر أفضل طرق الضمان، والقاضي ملزم بالحكم بالضمان العيني، إذا كان )1(الضار

  .)2(ذلك ممكنا وطلبه الدائن أو تقدم به المدين

مجال المسؤولية الطبية،  لعدم إمكانية حصول لكن ولصعوبة التعويض العيني في 
التعويض العيني في اإلصابة الجسدية غير المميتة، كقطع الطرف المتورم، أو فقدان البصر 
فقدان الكلية، خاصة وأن الطرف الصناعي ال يؤدي نفس وظائف العضو الطبيعي، ولهذا فإن 

  .)3(نقدية الغالب هو أن يكون التعويض بمقابل، وبصفة خاصة في صورة

  التعويض بمقابل (النقدي): -ب

، )4(يعتبر التعويض النقدي الصورة األعم في التعويض عن المسؤولية التقصيرية
ويتمثل التعويض النقدي فيالمبلغ المالي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق      

بالمضرور، وحتى عن الضرر المعنوي، واألصل أن يدفع دفعة واحدة إال أنه يجوز أن يدفع 
على شكل أقساط، أو إيراد مرتب لمدة معينة أو مدى الحياة، واختيار إحدى هذه الصور 

  .  )5(قديرية للمحكمةيعود للسلطة الت

  ثانيا: أسس تقدير التعويضووقته:

لكي يقوم القاضي بتقدير التعويض عليه االعتماد على أسس معينة، كما أنه يجب تحديد 
  الوقت الذي يستحق المضرور التعويض فيه.

                                       
    .187محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .161أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق،  -2
  .120رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -3
ا لحق المريض من خسارة و ما فاته من كسب، و يشمل كذلك الضرر في مجال المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض م -4

  المعنوي الذي لحق بالمريض، كما يراعي الظروف المالبسة للمضرور.
  .120رواء كاظم راهي، المرجع السابق، ص  -5
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  أسس تقدير التعويض: -أ

لضرر وال استقر القضاء على أن التعويض يقدر بقدر الضرر، فال يزيد التعويض عن ا
يقل عنه، وتقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع، فهذا يعد من 

  .  )1(المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها

يشمل التعويض ما لحق المريض من خسارة وما فاته من كسب، وكذلك األضرار 
المباشر، كما يراعى  األدبية التي لحقته، إال أن الضرر الذي يؤخذ في الحسبان هو الضرر

في تقدير التعويض الظروف المالبسة للمضرور، كحالته الجسمية، والصحية،وظروفه 
. غير أن هناك صعوبة كبيرة في تقدير األضرار المعنوية )2(العائلية والمهنية وحالته المالية

ة ألخرى، نظرا لعدم استنادها إلى قيم ثابتة ومتعارف عليها، فهي مسألة نسبية تختلف من حال
  لهذا تعتبر الخبرة الوسيلة المناسبة لتقدير هذا النوع من الضرر.

يقتضي مبدأ تطابق التعويض مع الضرر بكامله أن يكون حجم التعويض معادال تماما 
لحجم الضرر، وبمقتضاه يجب على المستشفى العام أن يدفع للمتضرر ما يوازي ما أفقده 

على انه سهل التطبيق، فحسب األحكام والقرارات  ولكن ال يمكن النظر إلى هذا المبدأ
الصادرة عن القضاء الجزائري مبالغ التعويض المحكوم بها تعتبر ضئيلة وبعيدة كل البعد 

  .)3(عن تغطية األضرار بكاملها

 05، الذي جاء بأحكام دقيقة، حيث نصت المادة )4(02-91تم إصدار قانون رقم  وقد
ى مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط المحددة يمكن أن يحصل عل« منه على : 
وما يتبعها، المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة  6في المواد 

                                       
  .187محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .188محمد حسين منصور، المرجع نفسه، ص  -2
  .64قمراوي، المرجع السابق، ص عز الدين  -3
، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، يمكن 1991نوفمبر  08مؤرخ في  02-91قانون رقم  -4

  االطالع عليه على الرابط التالي:
www.droit-dz.com  
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ولكن رغم ذلك  »الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
 .)1(ة قائمةبقيت إشكالية األحكام الصادرة بالتعويض عن اإلدار

  وقت تقدير التعويض: -ب

إذا كان الحق في التعويض أي الحق في إصالح الضرر ينشأ منذ استكمال أركان 
المسؤولية، وبصفة خاصة منذ وقوع الضرر، إال أن هذا الحق ال يتحدد إال بصدور حكم 

الذي القاضي، ويثير تقدير التعويض عن الضرر الطبي صعوبات خاصة فيما يتعلق بالوقت 
يتم فيه هذا التقدير، إذ أن الضرر الذي يصيب المريض قد يكون متغيرا وقد ال يتيسر تعيين 

  .)2(مداه تعيينا نهائيا وقت النطق بالحكم

لذلك تقرر أنه إذا لم يتيسر للقاضي وقت صدور الحكم أن يعين مدى التعويض نهائيا 
، أما إذا )3(بإعادة النظر في التقديرفله أن يحتفظ للمضرور بحق المطالبة خالل مدة معينة 

كان الضرر متغيرا، فإن محكمة النقض المصرية تقضي بأنه يتعين على القاضي النظر فيه 
ال كما كان عندما وقع، بل كما آل إليه عند الحكم، مراعيا التغيير في الضرر ذاته، ومراعيا 

وبزيادة أسعار المواد الالزمة كذلك التغيير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد وانخفاضه، 
  .)4(إلصالح الضرر

منه فإن العبرة في تقدير التعويض هو بيوم صدور الحكم ال بوقت وقوع الضرر، نظرا 
ألنه قد يتأخر الفصل في المنازعة سنوات طوال، فمن قواعد العدالة عدم تحميل المسؤول 

  . )5(عن الضرر عبء إهمال المضرور في رفع دعوى التعويض

                                       
 .65عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص  -1
  .189محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -2
  .189محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
-189، ذكره: محمد حسين منصور، المرجع نفسه، ص ص 17/04/1947قرار محكمة النقض المصرية الصادر في  -4

190.  
، ص 2008علي خطار شطناوي، مسؤولية اإلدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،   -5

305.  
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  فرع الثاني: التوزيع النهائي للتعويض:ال

تثار إشكالية توزيع التعويض حين يتعلق األمر بالتعويض المحكوم به على المستشفى 
العام كمتبوع، أو أحد موظفيه المخطئين كتابع، هذه الوضعية يكمن أن يتولد عنها ثالث 

قاد المسؤولية على حاالت: حالة اشتراك الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي (أوال)، حالة انع
  خطأ شخصي بحت (ثانيا)، وحالة انعقاد المسؤولية على خطأ مرفقي بحت (ثالثا).

  أوال: المسؤولية المشتركة بين المستشفى العام والطبيب:

يخواللقانون للمريض المتضرر عند إصابته بضرر أثناء تواجده أو عالجه في 
خطئه الشخصي والمستشفى العام بخطئه المستشفى العام، في حالة مساهمة كل من الطبيب ب

المرفقي، أن يختار بين مقاضاة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أمام القضاء اإلداري، 
وبين مقاضاة الموظف (الطبيب العامل في المستشفى العام) أمام القضاء العادي، وللمتضرر 

  .)1(في كلتا الحالتين أن يطالب المدعى عليهم بكامل التعويض

ل األحوال وإن كان مبدأ الجمع بين المسؤوليتين يرمي إلى إعطاء المتضرر حق وفي ك
اختيار المسؤول األكثر مالئمة، فهو يختار بطبيعة الحال اإلدارة، إال أن هذا المبدأ يمنع 

  . )2(المتضرر من أن ينال تعويضين عائدين للقضية نفسها، وللضرر نفسه

  ين لتوزيع دين التعويض:وتظهر نتيجة لذلك إمكانية إثارة حالت

تتمثل في قيام القاضي اإلداري الذي عرضت عليه القضية المرفوعة ضد الحالة األولى: 
المستشفى العام على أساس أن ضررا قد لحق المريض، من جراء فعل اإلدارة نفسها، أو من 

تفحص  فعل الموظف التابع لها، بتوزيع التعويض على كل من الطبيب والمستشفى العام، بعد
وقائع القضية واستنتاج مساهمة كل من الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في إحداث 

. وأبرز مثال على ذلك القرار الشهير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي وهو )3(الضرر
                                       

  .150فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -1
  .382؛ عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 62عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص  -2
  .150فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -3
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، حيث وزع التعويض مناصفة بين اإلدارة والموظف، 28/07/1951قرار (دالفيل) في 
صيانة ضوابط السيارة خطأ الخدمة، وحالة السكر عند الموظف عدم خطئيهما(نظرا لتعادل 
  .)1(خطأ شخصي)

  ولقد جاءت أسباب قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية ( دالفيل) كما يلي:

"اعتبارا من كونه إذا تسببت في حدوث ضرر للغير األثار المقترنة بخطأ مرفق عام 
عة الضحية أن تطلب التعويض عن وخطأ شخصي لعون تابع لذلك المرفق، فإنه باستطا

كامل الضرر الذي تعرضت له، سواء من اإلدارة أمام القضاء اإلداري، أو من العون 
  .)2(المسؤول أمام القضاء العادي"

تتمثل في حالة الحكمعلى طرف واحد (المستشفى العام أو الطبيب العامل فيه) الحالة الثانية: 
ا في إحداث الضرر، في هذه الحالة تظهر إمكانية بكامل التعويض، في وقت مساهمة كليهم

رجوع كل واحد أوفى بكل التعويض على الطرف اآلخر، بشكل مستقل عن الدعوى األصلية 
  .)3(لتحميله جزء من عبء التعويض الذي دفعه الضحية

  ثانيا: تحميل الطبيب كامل التعويض:

  وهنا نجد احتمالين:

ي المستشفى العام ملزما وحده بتحمل كامل التعويض عندما يكون الطبيب العامل فأولهما: 
نهائيا، وهذا عندما تضطر إدارة المستشفى العام بموجب حكم قضائي وبمعزل عن أي خطأ 

                                       
  .63، ذكره: عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص 28/07/1951قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -1
بن شيخ آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، المسؤولية على أساس الخطأ، المسؤولية بدون خطأ، نظام التعويض،  لحسين -2

ص  مرجع  السابق،؛ عبد القادر عدو، ال154-153، ص ص 2013دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 
388.  

  .152فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -3
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مرفقي أن تدفع هذا التعويض للمتضرر ألن الخطأ الشخصي كان ال يخلو من أية عالقة 
  . )1(بالمرفق العام

دمة ممكنا بالنسبة للمتضرر وغير ممكن بالنسبة عندما يكون اإلدالء بخطأ الخثانيهما: 
  . )2(للطبيب، فهنا تدفع إدارة المستشفى العام كامل التعويض للمتضرر، ألن هناك خطأ خدمة

  ثالثا: تحميل المستشفى العام كامل التعويض:

للضحية بمقاضاة الدولة وإدانتها عوض مقاضاة العون، ومرد ذلك  هذه الحالة تسمح
  .)3(إلى وقوع الضرر نتيجة التسيير المعيب للمرفق العام

تؤدي حالة ما إذا حدث الضرر عن فعل من أفعال إدارة المستشفى العام بدون أن 
جوع يتعلق األمر بخطأ للطبيب، حرمان المستشفى العام في مثل هذا الوضع من حق الر

  .)4(عليه بأي شكل من األشكال، سواء بكل التعويض الذي دفعه، أو بجزئه

فبالرغم من اجتماع شروط مسؤولية المتبوع، هناك حاالت يقيم فيها المضرور دعواه 
ضد الطبيب (التابع) فقط لكونه محدث الضرر، إال أن ذلك ال يعني تكليف الطبيب (التابع) 

األخير إذا تبين أن الخطأ الذي ارتكبه كان خطأ عاديا بعبء كل التعويض، فيستطيع هذا 
يدخل ضمن األخطاء المرفقية ويمكن أن يرتكبه أي شخص وضع في نفس الظروف، 
الرجوع على المستشفى العام (المتبوع) بكامل التعويض الذي دفعه على أساس أن الطبيب 

أصال، بل على إدارة  في هذه الحالة قد تحمل دون وجه حق أعباء مالية ال تترتب عليه
  .)5(المستشفى العام وحدها

                                       
  .384- 383عدو، المرجع السابق، ص ص  عبد القادر -1
  .63عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص  -2
  .383عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -3
  .153فريدة عميري، المرجع السابق، ص  -4
  فريدة عميري، المرجع والموضع السابقان. -5
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وقد كان اجتهاد القضاء اإلداري في بادئ األمر ال يقر للموظف بحق الرجوع على 
المستشفى العام، واستمر هذا االتجاه لمدة طويلة، إال أنه لم يلبث أن نقضه وأقر مبدأ إمكانية 

جوع قد يمثل إجحافا في حق ، ألن القول بمبدأ عدم إمكانية الر)1(الرجوع نهائيا
  . )2(الطبيبوالقضاء بذلك على روح الطمأنينة واالستقرار لدى الموظفين

 الفرع الثالث: وسائل رجوع المستشفى العام على الطبيب المخطئ:

اعترف منذ أمد بعيد للمتبوع الذي قام بتعويض الضرر الذي ألم بالمضرور بحق 
شأنه أن يسمح له باستعادة كامل ما دفعه، إن لم يكن  الرجوع على تابعه، هذا األمر الذي من

هناك أية مساهمة منه في ارتكاب الفعل غير المشروع، كما يحق للمتبوع الرجوع على تابعه 
  .)3(حتى في مجال المسؤولية عن األشياء التي عهد بها لتابعه

مالية التي ويوجد أكثر من وسيلة تمكن إدارة المستشفى العام من استرداد المبالغ ال
دفعتها للمضرور عوضا عن موظفيها (األطباء) المخطئين، ما دام أنها غير مسؤولة إال عن 

. هذه الوسائل هي: وسيلة الضمان (أوال)، وسيلة الحلول (ثانيا)، وأخيرا )4(األخطاء المرفقية
  وسيلة الرجوع المباشر (ثالثا).

  أوال: وسيلة الضمان:

في بداية األمر وسيلة الضمان، باعتبار أن اإلدارة هي  تبنى القضاء اإلداري الفرنسي
الضامنة كليا أو جزئيا لما يحكم به على الموظف، ومؤدى هذه الوسيلة أن اإلدارة ال تلزم 
، بدفع قيمة التعويض المحكوم به على الموظف، إال إذا ثبت إعساره وعجزه عن الدفع

ة، بحيث ال يجوز للمضرور أن يطالب وبالتالي تصبح مسؤولية اإلدارة مسؤولية احتياطي
  .)5(اإلدارة المستشفى العام مباشرة قبل مطالبة الطبيبالمخطئ وثبوت إعساره

                                       
  .64عز الدين قمراوي، المرجع السابق، ص  -1
  .154جع السابق، ص فريدة عميري، المر -2
  .192أحمد حسن عباس الحياري، المرجع السابق، ص  -3
  .308علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص  -4
  علي خطار شطناوي، المرجع و الموضع السابقان. -5



  قيام المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة                      :الثانيالفصل 

94 
 

يؤخذ على هذه الوسيلة أنها وسيلة طويلة ومعقدة، كما أنها غير مرضية، ففي أغلب 
  .)1(األحيان يكون الطبيب عاجز عن دفع كامل التعويض أو جزئه

 ثانيا: وسيلة الحلول:

عدل القضاء الفرنسي عن أسلوب الضمان، فتبنى وسيلة الحلول بهدف التخفيف على 
المتضررين والتيسير عليهم، وبهذا تحل اإلدارة محل المضرور في مطالبة الموظف 
المخطئ، وهكذا تلزم إدارة المستشفى العام بدفع قيمة التعويض المقرر شريطة أن تحل محل 

د يحكم له، وفي هذه الحالة على المضرور رفع دعويين الشخص المضرور، فيما حكم أو ق
  .)2(أمام القضاء اإلداري، األولى ضد المستشفى، والثانية ضد الطبيب المخطئ

على الرغم من تميز هذه الوسيلة بالبساطة وعدم التعقيد، غير أن الواقع أثبت تقاعس 
على التعويض الذي  المضرور في رفع دعويين مادامت الدعوى األولى تمكنه من الحصول

  .)3(يريده

  ثالثا: وسيلة الرجوع المباشر:

أقر القضاء اإلداري حق اإلدارة في الرجوع المباشر على موظفها المخطئ خطأ 
شخصيا، ويختص القضاء اإلداري بالنظر في مسؤولية الموظف المخطئ، إذ أنها منازعة 

رة (المستشفى العام)، ويطبق تتعلق بتقرير التزامات الموظف (الطبيب) في مواجهة اإلدا
  .)4(عليها قواعد القانون العام

  تعتبر هذه الوسيلة األضمن لإلدارة في استرداد ما دفعته نيابة عن موظفها المخطئ.

                                       
  علي خطار شطناوي، المرجع والموضع السابقان. -1
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  خاتمة:

خالل دراستنا لموضوع المسؤولية المدنية للطبيب العامل في المستشفيات من 
العامةنستنتج أنه وباعتبار أن الطبيب عامل في مرفق عام وهو المستشفى العام مكلف بأداء 
خدمة عامة لصالح المستشفى العام،فإنه يعتبر تابعا لهذا األخير، ومنه يعتبر هو المسؤول عن 

طباء المرتبطة بالخدمات التي يؤدونها باعتباره متبوع أصلي، وتبعا األخطاء الصادرة من األ
لذلك فإن مسؤولية المستشفى العام هي مسؤولية إدارية. والتي تستوجب توفر أركان هذه 
المسؤولية وهي الخطأ بجميع أنواعه، ومجمل صوره التي قد يتعرض لها المريض، 

ية بين الخطأ الصادر من الطبيب العامل والضرر الذي قد يتعرض له المريض، وعالقة سبب
في المستشفيات العامة والضرر الحاصل للمريض. مع اإلشارة إلى أن المستشفى العام 
وباعتباره مسؤوال ال يستطيع نفي مسؤوليته عما لحق بالمريض إال بإثبات السبب األجنبي، 

من الغير،  من قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وخطأ من المريض المضرور، وخطأ صادر
  والتي ال يد له فيها.

فإذا تحققت هذه األركان قامت مسؤولية المستشفى العام ورتبت أثرها، المتمثل في 
طلب المريض المضرور التعويض عن ما لحق به من ضرر أمام المحكمة اإلدارية التي يقع 
ا في دائرة اختصاصها المستشفى العام المسؤول عن إحداث الضرر، على أن يكون هذ

  التعويض معادال للضرر الالحق بالمضرور.

وقد اتفق كل من القانون الفرنسي و المصري و الجزائري على اعتبار الطبيب الذي 
يقدم خدماته في المستشفى العام تابعا له، كما اتفقوا على إخضاع العالقة بين المريض و 

اري، و كذا االتفاق على المستشفى العام، و ماينتج عنها من منازعات ألحكام القانون اإلد
  نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات العامة.

كما اتفق القانون الفرنسي مع كل من القانون الجزائري والمصري من حيث عدم 
تعريف الخطأ، حيث أشاروا إلى ركن الخطأ في القانون المدني دون تعريفه، كما أن المشرع 

د الخطأ مما فتح المجال أمام الفقهاء لتعريفه، و نفس األمر ينطبق على الجزائري لم يحد
  ركن الضرر، كما اتفقوا على مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي. 
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كما اتفق كل من القانون الفرنسي و الجزائري على األخذ بنظرية السبب المنتج في 
  تحديد العالقة بين الخطأ الصادر و الضرر الحاصل.

لمشرع الجزائري على خطى المشرع الفرنسي في إسناد الدعاوى التي كما سار ا
يرفعها المريض المضرور ضد خطأ الطبيب العامل في المستشفيات العامة إلى القضاء 

  اإلداري في حالة الخطأ المرفقي، أما في حالة الخطأ الشخصي فإنه يخضع للقضاء العادي

القانون الفرنسي و المصري و الجزائري و من خالل هذه المقارنة البسيطة بين كل من 
نالحظ أن المشرع الجزائري حاول السير على خطى المشرع الفرنسي خاصة من خالل سنه 
لمجموعة من القوانين المستوحاة من القوانين الفرنسية لتنظيم العالقات في مجال المسؤولية 

  و الوضع في فرنسا.الطبية، إال أن الواقع العملي في الجزائر مختلف تماما عن ما ه

فقد كشفت لنا الحياة العملية كثرة األخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات العامة 
خاصة على صفحات الجرائد، فهذا مريض بترت رجله بسبب سوء المراقبة والمتابعة 

وذاك فقد بصره نتيجة خطأ أثناء التدخل الجراحي، وهذه امرأة فقدت مولودها بسبب ، الطبية
لعناية الالزمة، واألمثلة كثيرة ومتعددة، غير أنه ال توجد إحصاءات دقيقة عن األخطاء سوء ا

  الطبية المقترفة في المستشفيات الصحية.

فقد استحدثت الدولة المستشفيات العامة من أجل تقديم خدمات ينتفع بها المرضى مع 
ير أن الحقيقة والواقع حقهم في تلقي خدمات صحية جيدة ومفيدة طبقا للقوانين واللوائح، غ

اليومي الذي نعيشه يعطي صورة سوداء عن حال مستشفياتنا العامة والتي يعود السبب فيها 
  إلى:

أغلب المستشفيات العامة تعاني من اإلهمال والتسيب والالمباالة سواء من طرف اإلداريين  -
  أو األطباء. 

المستشفيات العامة هي أخطاء كان كثرة األخطاء المرتكبة من طرف األطباء العاملين في  -
يمكن تفاديها بقليل من الحيطة والحذر، فالواضح أن بعض األطباء ال يبذلون العناية المطلوبة 

  منهم، مما يجعل اإلهمال وعدم بذل العناية الالزمة هي الغالبة والمتسببة في األخطاء.



  خاتمة:

97 
 

  . سوء االستقبال والعناية بالمرضى خاصة في مصلح االستعجاالت -

إضافة إلى األخطاء المرتكبة من طرف المرضى المتضررين الذين يساهمون كذلك في 
كثرة األخطاء، وذلك بعدم اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، والذي يعود السبب فيه إلى 
قلة الوعي الطبي ونقص الثقافة القانونية الطبية في أوساط المواطنين عامة والمتضررين  

دم اقتناعهم بفكرة مسائلة األطباء عن أخطائهم الوظيفية، أو مقاضاة خاصة، إضافة إلى ع
الدولة، أو بسبب فهمهم الخاطئ لفكرة القضاء والقدر، واقتناعهم بأن األضرار التي تلحق بهم 

  من جراء األخطاء الطبية ما هي إال أمور مقدرة عليهم.

ألخطاء المرتكبة ومن اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان صحة وأمن المرضى من ا
  من طرف األطباء العاملين في المستشفيات العامة نقترح:

تفعيل المراقبة من طرف وزارة الصحة لكشف حاالت التقصير واإلهمال ومساءلة  -
  المخطئين والمقصرين، واالستماع إلى المرضى المتظلمين.

  .تزويد المؤسسات االستشفائية باإلمكانيات والوسائل الحديثة لسيرها -

العمل على بث الوعي بأهمية المسؤولية الطبية وذلك عن طريق وسائل اإلعالم        -
  كافة، وعقدندوات بشأنها وتدريسها في كليات القانون.

إنشاء سجل طبي لكل طبيب في نقابة األطباء لتدوين األخطاء المرتكبة من قبلهم  ضرورة -
لتجنب الوقوع في األخطاء ذاتها، وليكون السجل حافزا لألطباء لمزيد من اليقظة واالنتباه 

  عند مباشرتهم لعملهم الطبي.

ية المقدمة إنشاء مركز مهمته مراقبة عمل المستشفيات، والتأكد من نوعية الخدمات الطب -
  فيها.

وضع إعالنات في المؤسسات الصحية لتعريف المرضى بحقوقهم والتزامهم تجاه    -
  األطباء، ألن غالبية المرضى ال يعرفون الحقوق التي كفلها لهم القانون في مواجهة األطباء.
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العامة، (دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسي)، ب.د.ن، 

  .1989الكويت، 

لطبية، دار الثقافة للنشروالتوزيع، أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية المدنية ا -04
  .2009األردن، 

أنس محمد عبد الغفار، المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دار الكتب القانونية للنشر  -05
  .2010والتوزيع، مصر، 
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حسين طاهري، الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشفيات العامة، (دراسة  -06
  .2008زيع، الجزائر، مقارنة)، دار هومة للنشر والتو

عبد السالم التويجي، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة اإلسالمية وفي القانون  -07
  السوري والمصري، دار المعارف للنشر والتوزيع، لبنان، ب.س.ن.

عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي  -08
  .2008، مصر، للنشر والتوزيع

ة، الخطأ الشخصي للطبيب في المستشفى العام، دار الجامعة الجديدة، عبد القادر بن تيش -09
  .2011مصر، 

عز الدين حروزي، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري  -10
  .2008والمقارن، (دراسة مقارنة)، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، (دراسة مقارنة)، دار الكتاب  -11
  .2006الحديث، مصر، 

محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، مصر،  -12
2001.  

محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة للنشر  -13
  .2004والتوزيع، مصر،

نطاق وأحكام المسؤولية المدنية لألطباء وإثباتها، دار هومة للنشر ، محمد رايس -14
  .2010والتوزيع، الجزائر،

محمد رايس، المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة للنشر  -15
  . 2007والتوزيع، الجزائر، 
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المسؤولية المدنية لألطباء والجراحين، دار الفكر الجامعي للنشر منير رياض حنا،  -16
  .2007والتوزيع، مصر، 

 ثالثا: المذكرات:

بلعيد بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الجراحي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -01
لجزائر، القانون الخاص، فرع "قانون المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، ا

2011.  

حنين جمعة حميدة، مسؤولية الطبيب والصيدلي داخل المستشفيات العمومية، مذكرة  -02
لنيل شهادة الماجستير في اإلدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ببن عكنون، 

  .2001جامعةالجزائر، الجزائر، 

عن أخطاء األطباء العاملينفيها، رواء كاظم راهي، المسؤولية المدنية إلدارة المستشفى -03
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بابل، العراق، 

2008.  

سميرة اللوش، عقد الممارسة الطبية الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -04
  .2001، عقودومسؤولية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية ببن عكنون، جامعة الجزائر

غنيمة قنيف، التزام الطبيب بالحصول على رضا المريض، مذكرة لنيل شهادة  -05
الماجستير في القانون الخاص، فرع " قانون المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق، جامعة تيزي 

  .2011وزو، الجزائر، 

اجستير فريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الم -06
في القانون، فرع " قانون المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

2011.  
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كمال فريحة، المسؤولية المدنية الطبية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -07
زو، الخاص، فرع " قانون المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي و

  .2012الجزائر، 

نبيلة نسيب، الخطأ الطبي في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة لنيل شهادة  -08
الماجستير في القانون، فرع " عقود ومسؤولية"، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ببن عكنون، 

  .2001جامعةالجزائر، الجزائر، 

  رابعا: المقاالت:

لخطأ المرفقي بين موقفي الفقه والقضاء، مجلة سعيدي الشيخ، الخطأ الشخصي وا -01
  .103- 98، ص ص 2003، جامعة سعيدة، الجزائر، 1الموسوعة القانونية، ج

عز الدين قمراوي، مفهوم التعويض الناتج عن حاالت المسؤولية الطبية في الجزائر،  -02
  .67-47، ص ص 2003، جامعة وهران، الجزائر، 1مجلة الموسوعة القانونية، ج

، صص 2004محمد بودالي، الخطأ الطبي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  -03
74-81.  

محمد بودالي، القانون الطبي وعالقته بالمسؤولية المدنية، مجلة العلوم  -04
  .39-09، ص 2005، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 03القانونيةواإلدارية، العدد 

ؤولية الطبية من الوجهة المدنية، مجلة الحقوق والشريعة، عدد محمد هشام القاسم، المس -05
  .94-79، ص ص 1981، الكويت، 05، السنة 02

مراد بن صغير، المسؤولية الطبية وأثارها على قواعد المسؤولية المدنية، مجلة العلوم  -06
  .57-41، ص ص 2007، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 03القانونية واإلدارية، العدد 
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  خامسا: القوانين:

ه، 1471رجب  26مؤرخ في  438-96صادر بموجبمرسوم رئاسي رقم  1996دستور  -أ
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر  07موافق ل 

  .08/12/1996مؤرخة في  76، ج.ر عدد 1996نوفمبر  28

  النصوص التشريعية: -ب

، 1975سبتمبر  26ه، موافق ل 1395رمضان  20مؤرخ في  58-75رقم  أمر-01
  . 30/09/1975مؤرخة في  78يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج.ر عدد 

، 1985فيفري  16ه، موافق ل 1405جمادى األولى  26مؤرخ في  05-85قانون رقم -02
ؤرخة في م 08يتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، معدلومتمم، ج.ر عدد 

17/02/1985.  

 39، يتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج.ر عدد 1998ماي  30مؤرخ في  02-98قانون رقم  -03
  .1998مؤرخة في 

، يتضمن القواعد الخاصة المطبقة 1991نوفمبر  08مؤرخ في  02-91قانون رقم  -04
 على بعض أحكام القضاء، يمكن االطالع على الرابط التالي:

dz.com-www.droit  

 النصوص التنظيمية: -ج

، يتضمن إنشاء القطاعات 1981سبتمبر  05مؤرخ في  242-81مرسوم تنفيذي رقم  -01
.( ملغى بموجب المرسوم 08/09/1981مؤرخة في  36الصحيةوتنظيمها، ج.ر عدد 

  ).466-97التنفيذي رقم 

، يتضمن إنشاء المؤسسات 1981سبتمبر  05في  مؤرخ 243-81مرسوم تنفيذي رقم  -02
  .08/09/1981مؤرخة في  36االستشفائية المتخصصة، ج.ر عدد 
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يوليو  06هـ، موافق ل 1413محرم  05مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم  -03
  .08/07/1992مؤرخة في  52يتضمن مدونة أخالقيات الطب، ج.ر عدد 1992

ديسمبر  02ه، موافق ل 1418شعبان  02رخ في مؤ 466-97مرسوم تنفيذي رقم  -04
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة 1997

.( ملغى بموجب 10/10/1997مؤرخة في  81الجواريةوتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 
  ).140-07المرسوم التنفيذي رقم 

ماي  19ه، موافق ل 1428األولى جمادى  02مؤرخ في 140-07مرسوم تنفيذي رقم  -05
، يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة  2007

  .20/05/2007مؤرخة في  33الجوارية وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 

، يتضمن القانون األساسي 2011يوليو  03مؤرخ في 235-11مرسوم تنفيذي رقم  -06
ن ألسالك األعوان الطبيين واإلنعاش للصحة العمومية، ج.ر عدد الخاص بالموظفين المنتمي

  .03/07/2011مؤرخة في  38

  سادسا: القرارات القضائية:

  .1985،المجلة القضائية، العدد األول، 18/04/1984قرار المحكمة العليا الصادر في  -01

  .1991الثاني،  ،المجلة القضائية، العدد11/06/1990قرار المحكمة العليا الصادر في  -02

  .1992،المجلة القضائية، العدد الثاني، 25/05/1992قرار المحكمة العليا الصادر في  -03

  .1996المجلة القضائية، العدد الثاني، 17/11/1996قرار المحكمة العليا الصادر في  -04

  .1998،المجلة القضائية، العدد الثاني، 20/10/1998قرار المحكمة العليا الصادر في  -05
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  سابعا: المراجع باللغة الفرنسية:
A-LES OUVRAGES : 

01- THIRY(Eric), FAGNART(Jean-Luc), Actualités de droitmédical, Edition 
bruylant, Belgique, 2006, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
02- TOROLLI(Maurice), L’obligation du médecin de respecter les données 
acquises et actualités de la science, L.J, France, 2001, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

B- LES CODES : 

01- Le code civil, consultez le lien suivant : www.legifrance.gouv.fr 
02- Le code de la santé publique, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

03- Le code de la déontologie médicale, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

C- LES LOIS : 

01- Loi n° 2002-303 du 04 mars 2002, relative aux droit des malades et à la qualité 
du système de santé, J.O. du 05/03/2002, Consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

D- LES ARRETS :  

01- Cass.crim, le 22/06/1972, n° de pourvoi :71-91606, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

02- Cass.civ, le 29/10/1985, n° de pourvoi :95-110205, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

03- Cass.civ, le 06/12/1990, n° de pourvoi :06-19301, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

04- Cass.civ, le 14/01/1991, n° de pourvoi : 89-12598, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

05- Cass.civ, le 25/02/1997, n° de pourvoi : 95-11205, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

06- Cass.civ, le 06/06/2000, n° de pourvoi : 98-19295, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 

07- Cass.civ, le 14/10/2010, n° de pourvoi : 09-68471, consultez le lien suivant : 
www.legifrance.gouv.fr 



  الفهرس:

106 
 

 الفهرس الصفحة
............................مقدمة............................................ 05  
العامة..........الفصل األول: حدود المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات  09  
المبحث األول: المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة عن خطئه  10

................................الشخصي....................................  
داخل المستشفيات العامة.....المطلب األول: الطبيعة القانونية للعالقات القائمة 10  
تشفى العام.................األول: الطبيعة القانونية لعالقة الطبيب بالمس الفرع 10  
مريض.......................الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعالقة الطبيب بال 13  
لمستشفى العام...............الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لعالقة المريض با 15  
......................التزامات الطبيب في المستشفيات العامةالثاني:  المطلب 16  
..يب............................: الطبيعة القانونية اللتزامات الطبالفرع األول 16  
...................................أوال: التزام الطبيب ببذل عناية كأصل عام 16  
..................................كاستثناء.. التزام الطبيب بتحقيق نتيجة ثانيا: 21  
..................ى..............................نقل الدم و السوائل األخر -أ 21  
.....................................................التركيبات الصناعية -ب 22  
.......................................المخبرية واستعمال األشعةاألعمال  -ج 22  
...................الفرع الثاني: التزامات الطبيب المترتبة عن العمل الطبي... 23  
...................بية...........لطبيب المرتبطة اإلنسانية الطأوال: التزامات ا 23  
...........................................التزام الطبيب بإعالم المريض -أ  23  
.............مريض..........................التزام الطبيب بأخذ رضا ال -ب 24  
................................ التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي -ج 25  
.......لطبية..........................الطبيب المرتبطة التقنية ا ثانيا: التزامات 26  
............................طبيب بعناية ومتابعة عالج المريض...التزام ال -أ 26  
..................التزام الطبيب بالمحافظة على السالمة الجسدية للمريض -ب 26  
.............ارسة الطبية......األصول العلمية للممالتزام الطبيب بمراعاة  -ج 27  



  الفهرس:

107 
 

ة في المستشفيات العامة.........أساس مسؤولية الطبيب المدنيالمطلب الثالث:  28  
الفرع األول: أهم النظريات التي فسرت أساس مسؤولية الطبيب المدنية في  28

...................................................العامة........المستشفيات   
.................................................أوال: نظرية الخطأ المفترض 28  
................ثانيا: نظرية تحمل التبعة.................................... 29  
..........................................................ثالثا: نظرية النيابة. 30  
.................رابعا: نظرية الضمان ( الكفالة بقوة القانون)................. 30  
الفرع الثاني: الرأي الراجح الذي فسر أساس مسؤولية الطبيب المدنية في  31

...................................العامة.......................المستشفيات   
المستشفيات العامة عن فعل المبحث الثاني: المسؤولية المدنية للطبيب في  33

.............وعن األشياء............................ المساعدين وعن الغير،  
ت العامة عن فعل للطبيب في المستشفياالمطلب األول: المسؤولية المدنية  33

......................... وعن الغير............................... المساعدين  
تشفيات العامة عن فعل الفرع األول: المسؤولية المدنية للطبيب في المس 34

....................................................................المساعدين  
......عامة عن فعل المساعدينأوال: مسؤولية الطبيب العامل في المستشفيات ال 34  
ن فعل المساعدين.............ثانيا: الحاالت التي ال يتم فيها مساءلة الطبيب ع 36  
لمستشفيات العامة عن فعل الغير..الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للطبيب في ا 37  
الثاني: المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة عن األشياء...المطلب  40  
  الطبية.......لمسؤولية فكرة الحراسة وشروط تطبيقها في ميدان االفرع األول:  41
................................كرة الحراسة..................أوال: تعريف ف 41  
سؤولية الطبية.................تطبيق فكرة الحراسة في ميدان المثانيا: شروط  42  
تطلب حراستها عناية خاصة......أن يتولى شخص حراسة األجهزة التي ي -أ 43  
....................األجهزة........................أن يقع الضرر بفعل  -ب 43  
...........................صر الحراسة.....................الثاني: عنا الفرع 43  



  الفهرس:

108 
 

.......................................................أوال: العنصر المادي.. 43  
.....................................................ثانيا: العنصر المعنوي.. 45  
أساس مسؤولية الطبيب المدنية في المستشفيات العامة عن الفرع الثالث:  46

.............................................. هزة.............و األج اآلالت  
.........في المستشفيات العامة..الفصل الثاني: قيام المسؤولية المدنية للطبيب  50  
يب في المستشفيات العامة........المدنية للطبالمبحث األول: أركان المسؤولية  51  
 المطلب األول: الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب في المستشفيات العامة....... 51
.........................الخطأ الطبي...................الفرع األول: تعريف  52  
.........................أوال: تعريف الخطأ الطبي من الناحية الفقهية......... 52  
............حية التشريعية..................ثانيا: تعريف الخطأ الطبي من النا 53  
..............................الخطأ الطبي............... الفرع الثاني: معيار 54  
الفني.............................................الخطأ أوال: الخطأ العادي و 54  
الخطأ العادي............................................................. -أ 54  
الخطأ الفني............................................................  -ب 54  
....................................الخطأ اليسير.......ثانيا: الخطأ الجسيم و 55  
الخطأ الجسيم............................................................. -أ 55  
الخطأ اليسير............................................................ -ب 56  
المرفقي.......................................الخطأ ثالثا: الخطأ الشخصي و 57  
الخطأ الشخصي........................................................... -أ 57  
الخطأ المرفقي........................................................... -ب 57  
...........................الفرع الثالث: بعض تطبيقات الخطأ الطبي......... 58  
................................في التشخيص................... أوال: الخطأ 58  
 ثانيا: الخطأ في العالج........................................................ 59
...........................الجراحي...................ثالثا: الخطأ في التدخل  59  
.................................ي المراقبة...................رابعا: الخطأ ف 60  



  الفهرس:

109 
 

........................................الطبي........ المطلب الثاني: الضرر 60  
...................ر الطبي.......................األول: تعريف الضر الفرع 61  
........لفقهية........................أوال: تعريف الضرر الطبي من الناحية ا 61  
..........................التشريعية...ثانيا: تعريف الضرر الطبي من الناحية  62  
...................الطبي.........................الثاني: أنواع الضرر  الفرع 62  
..................................المادي....................... أوال: الضرر 62  
..................................المعنوي..................... رثانيا: الضر 63  

ر الطبي......................الثالث: الشروط الواجب توفرها في الضر الفرع 65  
.......................ر شخصيا........................أوال: أن يكون الضر 65  
.......................محققا..........................ثانيا: أن يكون الضرر  67  
........................مباشرا........................ثالثا: أن يكون الضرر  67  
مالية مشروعة.................. رابعا: أن يمس الضرر بحق ثابت أو مصلحة 67  
 المطلب الثالث: عالقة السببية................................................. 67
.....................................الفرع األول: إثبات عالقة السببية........ 68  
.............ة السببية......................أوال: النظريات التي قيلت في عالق 68  
.............................................دل األسباب........نظرية تعا -أ 69  
.........................................نظرية السبب األقوى أو المباشر -ب 70  
نظرية السبب المنتج أو الفعال............................................ -ج 70  
السببية........................ثانيا: موقف الفقه و القضاء من نظريات عالقة  71  
.........................موقف الفقه و القضاء الفرنسي................... -أ 71  
....................الجزائري..................... موقف الفقه و القضاء -ب 71  
...................سببية..........................الفرع الثاني: انتفاء عالقة ال 72  
..................لمفاجئ.......................ا أوال: القوة القاهرة أو الخطأ 73  
...................................المضرور......................ثانيا: خطأ  74  
..............................................ثالثا: خطأ الغير............... 75  



  الفهرس:

110 
 

طبيب في المستشفيات العامة......المدنية للر قيام المسؤولية االمبحث الثاني: أث 76  
لعامة...دعوى المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات ارفع المطلب األول:  76  
للطبيب في المستشفيات العامة..الفرع األول: أطراف دعوى المسؤولية المدنية  76  
..................................(المريض).................... أوال: المدعي 77  
.............عن الضرر)......................ثانيا: المدعى عليه ( المسؤول  78  
 الفرع الثاني: االختصاص القضائي في دعوى المسؤولية المدنية للطبيب في 79

.................................... ..........المستشفيات العامة............  
................................صاص النوعي....................أوال: االخت 79  
 ثانيا: االختصاص اإلقليمي.................................................... 82
 المستشفيات المطلب الثاني: التعويض عن المسؤولية المدنية للطبيب في 83

...................................................................العامة...  
............................ية التعويض.....................الفرع األول: ماه 83  
...................................ق التعويض......................أوال: طر 84  
التعويض العيني........................................................... -أ 84  
التعويض بمقابل (النقدي)................................................ -ب 85  
 ثانيا: أسس تقدير التعويض ووقته............................................. 85
تقدير التعويض...................................................... أسس -أ 85  
............................التعويض........................وقت تقدير  -ب 86  
...............لتعويض........................الفرع الثاني: التوزيع النهائي ل 87  
ب......................و الطبيكة بين المستشفى العام أوال: المسؤولية المشتر 87  
...............عويض...........................ثانيا: تحميل الطبيب كامل الت 89  
 ثالثا: تحميل المستشفى العام كامل التعويض................................... 89
على الطبيب المخطئ............الثالث: وسائل رجوع المستشفى العام  الفرع 90  
.....................................ان.....................الضمأوال: وسيلة  91  
...............................................ثانيا: وسيلة الحلول........... 91  



  الفهرس:

111 
 

...........................المباشر....................... ثالثا: وسيلة الرجوع 92  
 خاتمة......................................................................... 93
..........................................المراجع....................... قائمة 96  

 

 

 
 


