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 ،اإلنسانية، وهي من أنبل املهن اإلنسانقدمية قدم  ،أخالقيةتعد مهنة الطب مهنة علمية و 

العاملني  أنكما . األحواليف مجيع الظروف و  اإلنسانيةحتتم على من ميارسها احرتام الشخصية 

. هذه ممارسة مهنتهم نيستطيعو حىت  ،االطمئنان، و الثقة، و قدر كبري من احلرية إىلفيها حيتاجون 

م اليت حيرص تعد من أمثن القي ،وحواسه ،سالمة بدنه، و ن حياة املريض، فإباملقابل من ذلكو 

ومنع  ،حرمتها فإنلذلك  ،مثن احلقوق العامةفيها من أ اإلنساينيعترب احلق و . اتمع على محايتها

باشرة مع ن مهنة الطب هلا عالقة مأل اولكن نظر . تعد من النظام العاماملساس ا ، و عتداءاإل

أو حىت  ،إصابات إىل ، قد يتعرضطيبالعالج اليستفيد من الذي شخص الن ، فإاإلنسانصحة 

  .بصفة عامة األطباءبب فيها سفقدان احلياة نتيجة احلوادث الطيبة اليت قد يت

الطبية عن  نظام املسؤولية ،التشريعاتو  ، أقرت اتمعاتاألضرارل هذه سبيل جرب مثويف 

، تتميز هذه املسؤوليةويف هذا الصدد إن .1تصيب اإلنسان من جراء احلوادث الطبيةاألضرار اليت 

على أن . بكوا مسؤولية قانونية، ألا تتضمن املساءلة على أساس وجود إخالل بقاعدة قانونية

املساءلة اجلزائية  إىل درجةقد يصل  أو .ة بالتعويضاتقد يكون جمرد املطالباجلزاء املرتتب هنا، 

  .مخالفةطبيب املرتكب لللل

يكمن السبب يف ذلك و . ا و متشعباتعد موضوعا معقد ،املسؤولية الطيبة، فإن ى كلو عل

وإمنا يشتمل عدة تطبيقات يف جماالت ، 2ون غريهينحصر يف جمال معني د ال نظامهذا الأن يف 

مبساءلة أطباء  األمرعلق ما ت إذايف جمال القانون املدين، إن هذه املسؤولية قد تظهر مثال ف. خمتلفة

  . ختصاص للقاضي العادي يف نظر هذا النوع من النزاعاتوهنا يرجع اإل. خواص

ذلك حينما ينطوي تصرف الطبيب على ، و كما أن هذه املسؤولية قد تأخذ الطابع اجلزائي

هنا يرجع و ...السري اإلجهاضالتسميم، أو و أ، إن كان خطأكالقتل و   ،فعل جمرم جزائيا

  . اص يف نظر الدعوى للقاضي اجلزائـياإلختص

                                                 
1
 - Nicolas GUY, La responsabilité médicale, Domminos Flamarion, 1996, p.7. 

2
 - Abdelhafid OSSOUKINE, Traité de droit médical, L.D.N.T., Université d’Oran, 2003, p.146. 
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، حيث متلك فيه السلطات التأديبية املخولة التأدييب يف االاملسؤولية تظهر هذه قد و 

ما  مثالمن ذلك . ليت يكون هلا تأثري على املهنةا األخطاءعن  األطباءتأديب  إمكانية ،قانونا

اإلختصاص كقاعدة عامة للتنظيمات ؤول يوهنا . من إمكانية تسليط عقوبات األطباءنقابة  متلكه

  . ةـاملهني

قانون الوظيفة ( اإلداريهذه املسؤولية الطبية قد جندها حىت يف جمال القانون  إن األخرييف و 

مثال بإخالل األطباء الذي ميارسون نشاطهم يف إطار مؤسسات  األمرتعلق  ، إذا ما)العمومية

فإن اإلختصاص بتوقيع هذه العقوبات، يعود للسلطة و هنا . 1صحية عمومية، بواجبام املهنية

 ،نالحظ بأن تنوع طبيعة املسؤولية الطبية ذا الشكل فإنناوهكذا  .اليت هلا صالحية التعيني

فإنه يؤثر حىت على من ذلك  أكثربل . نصوص القانونية املطبقةينعكس بدون شك على نوع ال

جبهة  األمرسواء تعلق  هة املختصة بنظر النزاع الطيب،اجلهة املختصة بتوقيع اجلزاء، و بالتايل اجل

  . أو جبهة غري قضائية دي أو اجلزائي،االع أو ،اإلداريقضائية كالقضاء 

سؤولية الطبية أمام امل ، هو حتديد مىت تتحققمذكرتنا بالضبط إطارما يهمنا يف  إنو 

باء، الذي يتميز بطابعه املادي، على أن األمر يتعلق بدراسة النشاط الطيب لألط ؟اإلداريالقاضي 

  .دون القانونـي

بأحكام القانون اإلداري،  ةو بالتايل إذا كان نظام املسؤولية الطبية هذا، له عالقة وطيد

اآلن يتمثل يف معرفة هل أن  ال الذي جيب طرحهفإن السؤ . وبالضبط أحكام املسؤولية اإلدارية

اضي اإلداري بصفة عامة، واملتعلقة باخلطأ والضرر أحكام املسؤولية التقليدية اليت أرساها الق

أم أنه بالنظر إىل خصوصيات القانون  ؟هي اليت تطبق يف جمال املسؤولية الطبية 2والعالقة السببية

    .؟الطيب، فإن القاضي اإلداري طور األحكام التقليدية للمسؤولية

                                                 
1
 - M.M.HANNOUZ A.R.HAKEM, Précis de droit médical à l’usage des praticiens de la médecine 

et du Droit, O.P.U., 2000, p.133. 
2
 - Georges VEDEL, Droit administratif, Thémis, P.U.F., 1976, p.325. 
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القاضي اإلداري، كان يطبق يف إن اإلجابة اليت ميكن تقدميها للوهلة األوىل، تتمثل يف أن 

إن أحكام هذه املسؤولية، مسحت بشكل جلي بإبراز . جمال املسؤولية الطبية، األحكام التقليدية

الواقعة داخل املؤسسات  األخطاء، من جهة يف البحث عن أنواع معينة من دور القاضي اإلداري

إبراز ومن جهة أخرى، . ذه املرافق يتسىن له القضاء مبسؤولية هدون سواها، حىتالصحية العمومية 

، حىت و حتديد عالقتها باحلوادث الطيبة ،الالحقة باملرضى دور القاضي اإلداري يف تقدير األضرار

  ).الفصل األول(دة املرضى تعويضا عادال و مناسبا يستطيع حتصيل لفائ

يف اشر املباشر أو غري املب ، هي اليت كانت السبب لة التعويض هذهمسأ إنومع ذلك ف

ثبت فقد  .اإلداريجمال املسؤولية الطبية أمام القضاء يف  ،و تطورات كثرية ،ةحصول حتوالت كبري 

شروط التقليدية مالءمة ال، و عدم جناعة ،وهو ينظر يف مثل هذه النزاعات لدى القاضي اإلداري

على تطوير  لذلك عمل .استحالة تطبيقها يف الوقت الراهن ،أكثر من ذلكبل . للمسؤولية الطبية

حقوقهم يف احلصول على املرضى املضرورين من أحكام املسؤولية الطبية، وذلك قصد متكني 

  .1التعويضات

 قتصادية سادتألوضاع إجتماعية و إ اانعكاس ،يف احلقيقة تعدالتقليدية  املسؤولية قواعدف

ولكن  .يف تطبيقها إشكاليةتثري أية الفرتة، مل تكن هذه القواعد  هذهويف  .م19يف اية القرن 

اتمعات املتحضرة، اليت عرفها العامل وعلى اخلصوص  ،جتماعيةالتحوالت اإلقتصادية، واإل دبع

  . بوادر حركة واسعة لنقد تلك املبادئ التقليدية اليت أسست عليها املسؤولية الطيبة ظهرت

كذلك وليدة سب، بل هي  أا ليست وليدة تطور تارخيي فح فما مييز املسؤولية الطبية هو

انعكس أثره على تطور علم الطب،  ،علميا مذهالفلقد شهد العصر احلديث تطورا . 2تطور تقين

   .3أثاره السلبيةكان له ضحاياه و   ،هذا التطورإال أن 

                                                 
1
 - Johanne SAISON, Le risque médical, L’harmattan, 1999, p.23. 

2
 .8.، ص2005 أمحد حسن عباس احلياوي، املسؤولية املدنية للطبيب يف ضوء القانون اجلزائري واألردين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -  

3
 - Marcel SOUSSE, La notion de réparation de dommage en droit administratif français, L.G.D.J., 

1994,  p.415. 
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أن هذه  إال ،و عالجه اإلنسانالكبري الذي يلعبه الطب يف وقاية  من الدور رغمال فعلى

الطب يف خطورته و تعقيده، ألن  املتمثلةفصل عن باقي الصفات الضارة ال تن ،الصفات احلسنة

لكثري من غامضا يف ا لال يزا ،يتعامل مع كائن إنهف ،وهو يتعامل مع اجلسد البشري ،يثاحلد

 األدواتسطة الكثري من الطرق العالجية، و أصبح ميارس بوا ،أن هذا الطب احلديث كما  .جوانبه

  .لو من آثار جانبية غري متوقعةاليت ال خت، و 1لتعقيدوا، غاية يف الدقة ،الطبية

اليت رافقها ارتفاع عدد الدعاوى  ،كل هذه العوامل زادت من عدد احلوادث الطبيةإن   

للمطالبة بالتعويضات  - ونفس الشئ يذكر بالنسبة للقضاء املدين– ،اإلدارياملرفوعة أمام القضاء 

مل  ،ذلك أن الطبيب يف املاضي .جتة عن احلوادث الطبيةاملالية النا، و اجلسدية األضرارعن هذه 

الطب، مل يعد الطبيب  تقدم علم حيث ،اليومأما  .اإلنسانيةيكن أكثر من شاهد على املعاناة 

  .حديثةو حتت تصرفه أجهزة ووسائل  ،األصول الطبية املتطورةوهو يتابع  ،معذورا

مجيع مصائبه  بإلقاءعد يقبل مل ي ،ديهظرا الرتفاع درجة الوعي لون ،اليوم إنسان كما أن

اللوم على الطبيب مىت  إلقاءال يرتدد يف  بل أصبح كما كان عليه يف السابق،  ،القضاء والقدرعلى 

  .لـالفش إىلوانتهى العمل الطيب  ،خاب ظنه به

التوازن  إجياد إىلمضطرا  نفسه خصوصا القاضي اإلداريو  ،القضاء وجد ،وأمام هذه املربرات

. احلماية للمرضى كاف منتوفري قدر  ، و محاية الطبيب من املساءلة وهو ميارس مهامهبني 

 .تلك الشروط التقليدية يعيد النظر يفأن  اإلداريالبد على القاضي  ن، كاا اهلدفلتحقيق هذو 

من نظرية افرتاض  ءاابتد وكان ذلك .القانونية للمسؤولية الطبية األسسعمل على تطوير لذلك 

هو  ،من املسؤولية األساسيليصبح اهلدف  فكرة الضمان، إىلوصوال و  إثباته،ض عو  ،اخلطأ

   ).الفصل الثاين(ذلك تعويضا مجاعيا  لو كان، و التعويض فقط

  

                                                 
1
 - Anne BACHELLERIE, L’évolution du contentieux médical et conséquences sur la relation 

médecin assureur, L’harmattan, 2004, p.11. 
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من جهة، نظرا ألمهية املسؤولية الطبية، يف القطاع يعود سبب إختيارنا هلذا املوضوع،  إن

وكذلك رغبتنا يف معرفة كيفية . املوضوعومن جهة أخرى، نظرا حلداثة هذا . الصحي العمومي

 االهتمامتعامل القضاء اإلداري اجلزائري بالضبط مع النزاع الطيب، ويف نفس الوقت إبراز مدى 

   .هلذا اال لدول األجنبيةبعض االذي يوليه التشريع، و القضاء اإلداري ل

لقرارات القضائية حتليل افقد حاولنا  ،ذات طبيعة قضائيةهي هذه الدراسة نظرا ألن و 

ولكن بسبب قلة هذه القرارات من جهة، وعدم احتواء األغلبية منها على  .اجلزائرية اإلدارية

اجتهادات مبدئية، فإننا وجدنا أنفسنا مضطرين إىل دراسة موقف القاضي اإلداري الفرنسي من 

  .  هذه املسؤولية، وذلك نظرا لدوره الرائد يف جمال القضاء اإلداري بصفة عامة

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن معاجلة هذا املوضوع مل تكن مسألة سهلة، وذلك بسبب قلة 

من جانب بعض  االهتماماتوإن كانت هناك بعض  .املراجع املتخصصة يف هذا اال يف اجلزائر

أال  ،جتاه واحد فقطتسري يف  االهتماماتفإن جل هذه املسؤولية الطبية،  يف جمالالفقه العريب 

ن هذه اإلداري فإأما يف جمال القضاء . اخلواص األطباءأي مسؤولية  ،املسؤولية املدنية وهو

  .داـاالهتمامات تعد قليلة ج

هلا تأثري على املعلومات كان   إنو  هذه الصعوبات اليت واجهتنا،ولكن على الرغم من 

ومل  .تحليلالبحث و الأنه ميكن القول يف مقابل ذلك بأا شجعتنا أكثر على تعميق  إال ،احملصلة

  . من خالل االعتماد على املراجع احلديثة، و الصادرة مؤخرا إاليتسىن ذلك 
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القضاء  أمامهذه الدراسة تعد انطالقة مهمة يف سبيل حتديد نطاق املسؤولية الطبية  إن

نها ما هو متعلق بالقانون م ،جماالت قانونية عديدةجندها يف هذه املسؤولية  أنمادام . اإلداري

  .و حىت التأدييببل ، املدين، و القانون اجلزائي

يف املؤسسة الصحية و املتمثلة  ،النزاع الطيبالفاعلة يف  األطرافحتديد  عملية نإف وعليه

قطاع صحي  إطار ، وكذا املريض الذي يتابع عالجه يفو طبيب املرفق الصحي العمومي ،العمومية

مع و  .دون سواه اإلداري جمال القانون من حصر املسؤولية الطبية يف األقلعمومي، متكننا على 

ن القول بانعقاد ألذلك . إطالقهاعلى  خذتؤ هذه الفكرة ال  أن إىل اإلشارةذلك جتدر 

جيب  أمهية أكثر أخرىا يتطلب شروط ،يف جمال املسؤولية الطبية اإلدارياالختصاص للقاضي 

  . مراعاا

 أحكامها منالصحية العمومية تستمد كانت مسؤولية املرافق  إذا، أخرىمن جهة و 

 Blancoخيي طويل يرجع لقضاء اليت هلا امتداد تار  - اإلداريةاملبادئ العامة للمسؤولية 

تطبيقا  اإلداريةعرفت هذه املبادئ  ،نه يف اال الطيبغري أ ،-1م 19يف القرن  Pelletierو

عن هذا  مستقال من الزمن فرتة معينة إىلكان يعترب املرفق الصحي العمومي  طبيب ف .متأخرا جدا

من جراء  بأضرارض ياملر  إصابةحالة يف  إذ.خيضع لنظام املوظف العمومي مل يكن مادام أنه.املرفق

  . دنية للطبيب وحده دون املرفقالشخصية امل ةيثري املسؤوليذلك كان فان  ،العمل الطيب

 لألطباءعن النشاط املادي الصحية العمومية  ؤسساتن مسؤولية املالقول بأميكن ا هنومن 

ن مسؤولية املرافق بأ يعترب  2الفقه جعل بعض هذا ما و. أصال مل تكن موجودة ،خالل هذه الفرتة

                                                 
1
 . ة يف تعويض ضحايا أخطاء اإلدارةأسس مسؤولية السلطة العام  8/2/1873بتاريخ   Blanco يف قضيةحدد قرار حمكمة التنازع  لقد -  

من  للمزيد.يف إقرار هذه املسؤوليةقد أكد على دور اخلطأ املرفقي لف  ،30/7/1873بتاريخ   Pelletierيف قضية  أما قرار حمكمة التنازع

M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBANT , P.DELVOLVE, P.GENEVOIS, G.A.J.A. , 13 :املعلومات، أنظر
ème

 

éd, Dalloz , 2001,p.15.  
2
 - Younsi HADDAD, La responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers, Idara,  

n°2, 1998, p.13. 
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كذلك   وإمنا، فقط اإلداريةمن املسؤولية  أحكامهاتستمد  ال ،الصحية العمومية يف احلقيقة

  .1لألطباءتستمدها من التطورات التارخيية للمسؤولية املدنية 

الفاعلة  األطراف ألهمدراسة الوضعية القانونية  ،هذا املبحث التمهيديسنحاول يف وعليه 

ومن  .)األولاملطلب (املؤسسة الصحية العمومية : وهي اإلداريالقضاء  أمامسؤولية الطبية يف امل

هو  ،هذا الطرف أن، على اعتبار )املطلب الثاين(طبيب املرفق الصحي العمومي  أخرىجهة 

مث وضعية املريض املعاجل يف إطار املؤسسة . األداء الفعلي للنشاط الطيب املاديالذي يتوىل بالضبط 

، مادام أن هذا الطرف هو الذي يتحمل األضرار الناجتة عن )املطلب الثالث(الصحية العمومية

الرئيسي يف حتريك دعوى املسؤولية الطبية أمام القاضي األعمال الطبية، كما أنه ميثل الطرف 

  .اإلداري

                                                 
غري أنه يف . ية الطبيب املدنية كانت معروفة يف العهد الروماين، و العهد اإلغريقي، وكذلك يف الشريعة اإلسالميةجتدر اإلشارة إىل أن مسؤول - 1

م، كان من الصعب جدا القول مبساءلة الطبيب عن نشاطه الطيب، وما يتسبب فيه من أضرار تلحق 19إىل غاية القرن  16الفرتة املمتدة من القرن 

أن املريض يلزمه حتمل كل ما يصدر من :" على 26/6/1696العبارة يف التعليمة اليت أصدرها الربملان الفرنسي بتاريخ  فلقد جاء بصريح.املرضى

منددة  29/9/1929وهو ما أكدته كذلك أكادميية الطب الفرنسية يف رأي هلا صادر بتاريخ ". طبيبه، مادام أنه هو الذي اختاره مبحض إرادته

كما أنه، يف رد على . من القانون املدين الفرنسي و املتعلقة باملسؤولية املدنية اخلطئية 1382، 1383جلربي للمواد ضد التطبيق التعسفي و ا

ى ضالطبيب ال يعرف قاضيا بعد اإلله إال أشراف ديانته، و ال ير " استشارة طلبت منها من احملكمة املدنية ملدينة دومفرنت، اعتربت األكادميية بأن 

  ". إال تلك املسؤولية األدبية لضمريه بأية مسؤولية

، و 10/3/1802علما أنه يف خالل هذه الفرتة الزمنية، املسؤولية الوحيدة اليت كان معرتفا ا، هي تلك اليت نص عليها قانون فانتوس الصادر يف 

إشراف و مراقبة طبيب تلك األماكن، و يف  ال جيوز ملعاون الصحة أن جيري عمليات اجلراحة الكربى، إال حتت:" 29الذي كان ينص يف مادته 

 ".لسبب العمليات اليت جترى بغري إشراف ، حيكم بالتعويض على معاون الصحة املسؤول. حالة اإلصابات اخلطرية

اس املادة ، الذي أقر باملسؤولية اخلطئية للطبيب على أس18/6/1835واستمر الوضع على حاله إىل غاية قرار حمكمة النقض الفرنسية بتاريخ  

  :مأخوذ عن.على أساس العقد الطيب 20/5/1936بتاريخ  Mercierمن القانون املدين الفرنسي، مث حكم آخر هلا يف قضية 1382

M.HOERNIS , Appel téléphonique des patients et déontologie médicale, Bulletin de l’ordre, Mai 

1999, www.responsabilitémédicale.htm.  
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  .ةـة العموميـة الصحيـالمؤسس: المطلب األول

دعي بالضرورة معرفة األساس القانوين هلذا تست ،إن دراسة املرفق الصحي العمومي

ونتائجها وفق  ،جيب دراسة الطبيعة القانونية هلذا املرفق ،باإلضافة إىل ذلك .)الفرع األول(املرفق

  ). الفرع الثاين(الواردة يف هذا اال و التنظيمية النصوص التشريعية

   .ي للمؤسسة الصحية العموميةـاألساس القانون: الفرع األول

لقد قامت النصوص القانونية اجلزائرية بتنظيم القطاع الصحي العمومي، وحتديد مهام 

إن هذه النصوص أكدت على . 1مؤسساته، وطبيعتها، مبوجب نصوص قانونية وتنظيمية عديدة

كما هو حمدد   ،أن تؤدي هذه اهلياكل واجباا يف صاحل املرضى، و يف صاحل كل أفراد اتمع

 2و لقد عرف املشرع اجلزائري الصحة العمومية. قانون محاية الصحة و ترقيتها قانونا ابتداء من

على أا جمموعة التدابري الوقائية و العالجية و الرتبوية و االجتماعية اليت تستهدف احملافظة على 

و يف سبيل حتقيق ذلك، حرص املشرع على أن يكون القطاع . اجلماعة و حتديثها، و صحة الفرد

من  67اإلطار األساسي الذي يوفر جمانية العالج، متاشيا مع نص املادة  ،عموميالصحي ال

يف ما خيص كل وى مجيع هياكل الصحة العمومية، و و اليت جيب أن نلتمسها على مست ،3الدستور

  .أعمال العالج

                                                 
1
فأول قانون ورد يف اال الصحي هو األمر . : ال بأس أن نشري يف هذا النطاق إىل خمتلف قوانني الصحة اليت عرفتها اجلزائر منذ االستقالل -  

مث يف فرتة موالية وضع ). 1966لسنة  27ر العدد .ج(، و املتعلق بتنظيم مهنة األطباء و الصيادلة ،4/6/1966املؤرخ يف  65-66رقم 

، املتضمن قانون الصحة  23/10/1976، املؤرخ يف  77-76وقد كان ذلك مبوجب القانون رقم . رع و ألول مرة قانون الصحةاملش

واستمر العمل ذا القانون إىل غاية صدور قانون الصحة املعمول به حاليا، و املتمثل يف القانون ) . 1976لسنة  101ر العدد .ج(العمومية،

على أن هذا القانون عرف ). 1985لسنة  8ج ر العدد (، املتضمن قانون محاية الصحة و ترقيتها  16/2/1985 و املؤرخ يف 05-85رقم 

  ). 2007لسنة  47ر العدد .ج( 15/7/2007املؤرخ يف  07-06مبوجب األمر رقم  2006عدة تعديالت، أخرها كان سنة 

حيث  9ميس هياكل القطاع الصحي العمومي، إال فيما خيص تعديل املادة  ، مل2006على أن التعديل اجلديد لقانون الصحة الصادر يف سنة 

أما . على أن هذه اهلياكل قد تكون عمومية أو خاصة. أضافت بأنه ميكن إنشاء هياكل إقامة تدعم اهلياكل الصحية، و حيكمها املبدأ التجاري

اخلاص اليت أصبح من املمكن أن تكون يف شكل شركات ذات مسؤولية التعديل األهم الذي جاء به هذا األمر فانه ميس هياكل القطاع الصحي 

  .  حمدودة، أو حىت يف شكل شركة مسامهة
2
  .، املتضمن قانون محاية الصحة و ترقيتها ، املعدل و املتمم ، سابق اإلشارة إليه 05-85من القانون رقم  25أنظر،  املادة  -  

3
  ، قررت وزارة الصحة إعادة النظر يف نظام 2002فابتداء من أفريل . على سبيل التحفظ حالياجتدر اإلشارة إىل أن هذا الطرح يؤخذ  -  
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فهي جمموعة . 1تنشط يف إطار الصحة العمومية ،و هكذا فإن املؤسسة الصحية العمومية

الوقاية، و التشخيص، و العالج و االستشفاء، و إعادة التأهيل املوجودة داخل إقليم من هياكل 

مستشفيات و العيادات متعددة اخلدمات، و املراكز إن هذه اهلياكل تتكون من . نفس الدائرة

 .الصحية، و قاعات الفحص و العالج، و مراكز األمومة، و مراكز املراقبة على مستوى احلدود

  .حتت وصاية وزارة الصحة و السكانتعمل حية عمومية ة صوكل منشأ

هو املختص بتحديد كيفية تنظيم هذه اهلياكل  ،املشرع أن هذا و جتدر اإلشارة إىل 

حيتاج إىل نصوص  ،ومادام أن تطبيق هذه النصوص التشريعية .الصحية، و مهامها، تسيريها

فقد صدرت يف هذا اال عدة  ترقيتها،من قانون محاية الصحة و  14تنظيمية تطبيقا لنص املادة 

، و اليت من خالهلا ميكن تقسيم 4/12/1997منها املراسيم الصادرة يف  ،نصوص تنظيمية

  :املؤسسات الصحية العمومية كالتايل

  .ةـة الجامعيـالمراكز االستشفائي: أوال

 املؤرخ يف 467- 97مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ،إن هذه املراكز مت تنظيمها

و تركيبتها البنيوية،  ،حيدد قائمة املراكز االستشفائية اجلامعية ،و املرفق مبلحق، 2/12/19972

يتم إنشاؤها  ،مركزا 13و يقدر عدد هذه املراكز ب .توزيعها على كامل الرتاب الوطينوكيفية 

يكلف و .ووزير التعليم العايل ،مبوجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقرتاح مشرتك بني وزير الصحة

                                                                                                                                                    

جمانية العالج ، وذلك عن طريق مقرر وزاري مشرتك، بني وزارة الصحة، و وزارة املالية، حددت من خالله تعريفات خاصة بكل من التشخيصات 

مأخوذ  -... ضحايا الكوارث الطبيعية ، مرضى السرطان و السيدا وكذا الربو: عينون مثل ويستثىن من دفعها أشخاص م... ، األشعة ، اإليواء 

      .Abdelhafid OSSOUKINE ,  Traité de Droit médical , op.cit., p.94 :عن
  .10.،ص 2004ومه، ، دار ه)فرنسا- اجلزائر( طاهري حسني، اخلطأ الطيب و اخلطأ العالجي يف املستشفيات  العامة، دراسة مقارنة -  1

ذلك املكان الذي يتم فيه تقدمي العالج، واستقبال املرضى، واالستجابة : "الصحية العمومية على أا ةو جتدر اإلشارة إىل أن الفقه يعرف املؤسس

  :عن  مأخوذ". إىل كل متطلبات أفراد اتمع من اجلانب الصحي، باإلضافة إىل دوره األساسي يف التكوين و البحث العلمي

  Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, 

L.D.N.T, Université d’Oran, 2006, p.202. 
2
ها، ، الذي حيدد قواعد إنشاء  املراكز االستشفائية اجلامعية وتنظيمها وسري  2/12/1997، املؤرخ يف  467- 97املرسوم التنفيذي رقم  -  

  .من قانون محاية الصحة و ترقيتها  14تطبيقا لنص املادة 



  المبحــث التمهيــدي                     أطراف المسؤولية الطبية أمام القـاضي اإلداري  

 

 12

التكوين و و  الوقاية،و   و العالج، الكشف، مبهام التشخيص، و 1املركز االستشفائي اجلامعي

أو التكوين العايل يف علوم الطب /وذلك بالتعاون مع مؤسسة التعليم، و ،الدراسة و البحث

أما فيما خيص . عيادات و يشتمل كل مركز استشفائي جامعي على مصاحل و وحدات، و. املعنية

، ومدير عام "الس العلمي"فيتكون من جملس إدارة، و جهاز استشاري يسمى  2مه اإلداريتنظي

ينتمي إىل سلك اإلداريني يف نظام مديري اإلدارات الصحية، يتم تعيينه مبوجب مرسوم باقرتاح من 

 كما أنه يتوىل مهام التسيري، و السلطة التدرجية، ومن مهامه كذلك متثيل املركز. وزير الصحة

  .االستشفائي أمام القضاء

   .ةـات الصحيـالقطاع: اـثاني

املؤرخ يف   466-97مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  ،لقد مت تنظيم هذه القطاعات

حيدد قائمة القطاعات الصحية ، اليت يتم إنشاؤها بقرار من  ،، و املرفق مبلحق2/12/19973

  . وباقرتاح من الوايل ،الوزير املكلف بالصحة

ترتب يف ثالثة أصناف، و تنظم وفق وحدات  ،ا هلذا املرسوم فان القطاعات الصحيةو طبق

قطاعات صحية فرعية "كما أا تغطي جمموعة سكانية معينة يطلق عليها تسمية   .4جيو صحية

اية يف أعمال الوق 5و املتمثلة أساسا. ، وذلك حىت تتمكن من تأدية املهام املسندة إليها"

ج، و االستشفاء و إعادة التكييف الطيب، و اليت تغطي حاجات السكان يف التشخيص، و العالو 

ن تستعمل هذه القطاعات كمجال للتكوين شبه الطيب و كما ميكن أ. جمموعة من البلديات

  . التسيري االستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع املؤسسة القائمة بالتكوين

                                                 
1
  .، سابق اإلشارة إليه2/12/1997، املؤرخ يف  467-97من املرسوم التنفيذي رقم  3أنظر، املادة  -   

2
  .، سابق اإلشارة إليه2/12/1997، املؤرخ يف  467-97من املرسوم التنفيذي رقم  12أنظر،  املادة  -  

3
، حيدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها وتسيريها، تطبيقا للمادة  02/12/1997، املؤرخ يف  466- 97سوم التنفيذي رقم املر  -  

  .من قانون محاية الصحة و ترقيتها  14
4
  .،سابق اإلشارة إليه  2/12/1997، املؤرخ يف  466-97من املرسوم التنفيذي رقم  4املادة  أنظر،  -   

5
  . ،سابق اإلشارة إليه 2/12/1997، املؤرخ يف  466-97من املرسوم التنفيذي رقم  5، املادة أنظر -   
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مل جملس إدارة، ومدير، وكذلك جهاز للقطاع الصحي فيش 1اإلداري مأما عن التنظي

  ".الس العلمي"استشاري يسمى   

   .المؤسسات االستشفائية المتخصصة: ثالثـا

تتكفل بنوع معني من العالج التخصصي دون غريه، وذلك مثال كما  ،إن هذه املؤسسات

ليها املادة هو احلال بالنسبة للمؤسسات االستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية اليت نصت ع

وميكن اإلشارة كذلك يف هذا النطاق  إىل وكالة نقل الدم .من قانون محاية الصحة و ترقيتها 103

ن هذه الذي يعترب بأ، 9/6/19952املؤرخ يف  108-95املنظمة وفق املرسوم التنفيذي رقم 

ة املعنوية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ووجهة علمية، و تقنية، تتمتع بالشخصي ،الوكالة

  .3و االستقالل املايل

   .الطبيعة القانونية للمؤسسة الصحية العمومية و واجباتها تجاه المرضى :الفرع الثانـي

القطاع : "سابق اإلشارة إليه، على أن 466- 97من املرسوم التنفيذي رقم  2تنص املادة 

ويف ". ستقالل املايلالصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و اال

املركز االستشفائي :" على أن 46- 97من املرسوم التنفيذي رقم  2نفس السياق تنص املادة 

و من ..".اجلامعي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل

 صحية العموميةخالل هذه النصوص القانونية سنحاول حتديد الطبيعة القانونية للمؤسسات ال

  .)ثانيا(، مث واجباا جتاه املرضى)أوال(

    .الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحية العمومية: أوال

تنص صراحة  ،ة لسري املؤسسات الصحية العموميةن القواعد املنظمنالحظ بأيف هذا اال، 

ي من أشخاص ن هذه املؤسسات هومن هنا ميكن القول بأ .أن هلذه األخرية الطابع اإلداري

                                                 
1
  .،سابق اإلشارة إليه  2/12/1997، املؤرخ يف  466-97من املرسوم التنفيذي رقم  9أنظر، املادة  -  

2
  .نقل الدم و تنظيمها  ، و املتضمن إنشاء وكالة 9/6/1995، املؤرخ يف  108-95املرسوم التنفيذي رقم  -  

3
  . ، سابق اإلشارة إليه  9/6/1995، املؤرخ يف  108-95من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة  -   
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ومبعىن آخر فإن الطبيعة القانونية هلذه املؤسسات هي اليت تسمح لنا مبعرفة نوع  .القانون العام

فإن  ،وعليه. الدعاوى اليت يقيمها املضرور من األعمال الطبية يف سبيل حصوله على التعويضات

ط ما يعرف االختصاص ذه الدعاوى يرجع كقاعدة عامة إىل القاضي اإلداري، وهذا بالضب

حيث يكلف فيه الشخص العام . مبفهومه التقليدي  1بنظام املرفق العام يف القانون اإلداري

تنطبق على املؤسسات  ،إن هذه األفكار. بتحقيق و إشباع املصلحة العامة وفق املعيار العضوي

يار إن تطبيق املعومع ذلك ف. الصحية العمومية، مادام أا أشخاص عامة تؤدي مصلحة عامة

ن املبدأ الذي يقوم عليه املعيار املادي هو عدم األخذ بعني ممكن يف هذا اال، نظرا أل ،املادي

، وإمنا وجوب النظر إىل طبيعة النشاط الذي جيب أن يكون 2االعتبار طبيعة اجلهة اليت أدت العمل

يظهر من خالل  ،، أي القيام بعمل من أجل املصلحة العامةإن هذا اهلدف . موجها للصاحل العام

مبدأ جمانية اخلدمات اليت يؤديها املرفق، و الذي ينطبق متاما مع طبيعة نشاط املؤسسات الصحية 

العمومية، مادام أن مهمتها ترتكز أساسا على إدارة العالج الطيب، واختاذ سبل الوقاية ضد 

وهكذا . 3دماتفراد اتمع وذلك على أساس مبدأ جمانية اخلمن أجل محاية صحة أ األمراض،

  ن ـم ، سواءع اإلداري للمؤسسات الصحية العموميةـتفسري الطابميـكن 

                                                 
1
  .430.،ص 1979، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، )ترمجة حممد عرب صاصيال(أمحد حميو ، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية -  

2
- Bernard BOMICIR , L’hôpital , Documentation française , 15 /10/1998 ,p.23.  

3
ومن جهة أخرى فإن . جتدر اإلشارة يف هذا النطاق إىل أن القانون اجلزائري  ختلى عن مبدأ  جمانية العالج نسبيا كما سبقت اإلشارة إليه  -   

هذا ما جعل بعض الفقه الفرنسي يعترب  بأن حماولة املشرع يف . ة العموميةنفس الوضعية عرفها كذلك القانون الفرنسي املنظم للمراكز االستشفائي

تقريب مصاريف العالج يف املستشفيات العامة على حسب ماهو جاري بالنسبة لقواعد السوق، سيؤدي ال حمال إىل تغيري نظام هذه املرافق من 

  :مأخوذ عن. مرافق عمومية إىل مرفق عامة ذات طابع جتاري و صناعي 

Paul BENKIMOUN. Michel DELBERCHE, La rentabilité imposée à l’hôpital, LE MONDE, 

n°18999, 23/2/2006, p.21.  

 2004ففي جانفي . معهد مونتاين الفرنسي: بل أكثر من ذلك هناك من اجلمعيات اليت تتجه حنو تشجيع مثل هذا النوع من التغريات مثل  

على . فقط، من دون أن يكون هلا هدف الربح مويل املرافق الصحية العمومية إىل هيئات  خاصة من حيث التنظياقرتح هذا املعهد إمكانية حت

فمثال بالنسبة للموارد البشرية ميكن أن يستعني . اعتبار أن ذلك سيجعلها تستفيد من قواعد أكثر مرونة وسهولة مقارنة مع قواعد القانون اإلداري

ا الطرح باملستخدمني وفق نظام العقود،  و هذا ما يسمح له بانتقاء الكفاءات يف ماعدا األطباء الذين هلم رواتب ثابتة املستشفى العام يف مثل هذ

  :مأخوذ عن ...مبوجب اتفاقيات مجاعية

Dominique PELJAK , Pourquoi faut-il requalifier les hôpitaux publics en EPIC ? , A.J.D.A. ,n° 31, 

2/9/2006, p.1705.  
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أو من مبوجب املعيارين املادي والعضوي املعروفني يف القانون اإلداري،  ، وذلكالناحية النظرية

  .من قانون االجراءات املدنية 7الناحية العملية و االجرائية، و ذلك مبوجب أحكام املادة 

فإن ما مييز املؤسسات الصحية العمومية وفق النصوص سابقة الذكر، ذلك، ضافة إىل باإلو 

و تطبيقا لذلك ميكن للمريض . ، وبنظام مايل مستقلالعامة هو أا تتمتع بالشخصية املعنوية

أمام القضاء اإلداري للمطالبة  يئاتأن ينازع مباشرة هذه اهل ،املضرور من األعمال الطبية

  . 1بالتعويضات

  .تجاه المرضىاجبات المؤسسات الصحية العمومية و : ثانيـا

ن الطابع اإلداري و العام للمؤسسات الصحية يرى بأ 2جتدر اإلشارة إىل أن الفقه 

املؤسسات  األفراد، مقارنة ببقيةالعمومية، هو يف احلقيقة ميزة جيعل منها أجهزة حمل ثقة لدى 

بل أكثر من ذلك إن هذا الطابع يبدو أكثر . 3الصحية األخرى اليت تنشط يف قطاع الصحة

  . تالؤما وجتاوبا مع نشاط هذه املؤسسات، اليت هلا تأثري مباشر على حياة األشخاص

العالج، و  ن الواجبات القانونية هلذه املؤسسات ختص كل نشاطات التشخيص،قلنا بأ فإذا

امج الصحة، و املسامهة يف محاية و االستعجاالت الطبية، و الوقاية من األمراض، وكذلك تطبيق بر 

إنه ال ميكن هلذه املؤسسات ، فالدراسة و البحث، و احمليط، باإلضافة إىل دورها يف التكوين

إال إذا مت ذلك وفق املبادئ العامة الواجب إحرتامها من ، الصحية العمومية أن تؤدي هذه املهام

نتائج الطابع اإلداري  من هي ،ادئن هذه املبأبل ميكن اعتبار . 4طرف كل املرافق العمومية

، و )أ(مبدأ استمرارية خدمات املرفق الصحي العمومي: إن هذه املبادئ تنقسم إىل ثالثة. للمرفق

                                                 
1
 - Bernard KITOURS, Soigner l’hôpital (pour l’autonomie au quotidien), Erès, 1994, p.108. 

2
 - Didier TRUCHET, Etablissement public du système de santé ,A.J.D.A.,  n°8, 27/2/2006,p.405.  

3
حيث جند دائما بان القطاع العام يوفر احتياجات القطاع اخلاص، وإال . يا إن الصحة ال ميكن أن تكون اال عمومية ألسباب نلتمسها يوم".. -  

 فكيف نفسر  ما تتناوله اجلرائد يوميا من أن امرأة خضعت لعملية جراحية يف عيادة خاصة وتوفيت يف مستشفى عام مبرض التيتانوس ومثل هذه

  :مأخوذ عن ...."القضايا عديدة

Fakouk ZAHI , La santé ne peut être que publique , El WATAN, n°4892, du 19/12/2006.p.7. 
4
 - H.HANNOUZ-H.R.HAKEM , op.cit., p.126. 
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مبدأ مساواة و  ،)ب(العمومي أو القابلية للتبدل الصحي مبدأ نوعية اخلدمة اليت يؤديها املرفق

  .)ج( اجلميع أمام خدمات املرفق الصحي العمومي

   .بدأ استمرارية خدمات المرفق الصحي العموميم  -أ

، جيد أساسه يف أن املرفق العام يهدف إلشباع 1و الدميومةمبدأ االستمرارية هذا أ إن

ن يتسم بطابع الدميومة، خصوصا ملا يتعلق األمر ف البد و أو إن هذا اهلد.  املصلحة العامة

، و من بينها ةسسات اإلداريلذلك تعمل املؤ . بنشاط حيوي و حساس مثل نشاط الصحة 

املؤسسات الصحية العمومية، على ضمان مبدأ االستمرارية يف تنفيذ اخلدمة العامة بطريقة منتظمة 

  .و دائمة 

طاملا أن أي قرار نظامي  ،فهي ملزمة بتأمني سري املرافق اليت تديرها ،فمن جهة اإلدارة

و يرتتب على . تزاملي اليت حتررها من هذا االن القوة القاهرة وحدها فقط ه، وأ 2بإيقافها مل يتخذ

نه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية أأن أي انقطاع يف أداء املرفق خلدماته يعترب خطأ، من ش ،ذلك

إن جمرد التأخري أو التنفيذ السيء يف اخلدمة قد يفتح جماال للمطالبة  ،بل أكثر من ذلك. اإلدارة 

  . بالتعويض 

. 3ق الصحي العمومي، فإم خيضعون كذلك لقاعدة االستمراريةو بالنسبة ملستخدمي املرف

فمثال إن . هناك عدة مظاهر تبني مدى توافر عنصر الدميومة يف القطاع الصحي ،و يف هذا اال

ومادام أن هؤالء . يعملون وفق نظام التوقيت الكامل ،كذا املساعدين، و مجيع أعضاء السلك الطيب

األساسي للوظيفة العمومية، حسب ما أشارت إليه صراحة املادة  املستخدمني خيضعون للقانون

من القانون األساسي اخلاص  3من قانون محاية الصحة و ترقيتها، وكذلك املادة  201

                                                 
1
حيث جاء يف استنتاجات مفوض   C.E., 7 Aout1909, Winkellإن هذا املبدأ كرسه القضاء اإلداري الفرنسي مبوجب قرار  -  

مأخوذ عن  –.." وأن اإلضراب يتناقض مباشرة مع مفهوم املرفق العام بنفسه ... العام   االستمرارية هي روح املرفق:" أن   Tardioاحلكومة 

  .480.أمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، املرجع السابق ، ص
2
  .483.أمحد حميو، حماضرات يف املؤسسات اإلدارية،  املرجع السابق ، ص  -   

3
 -  H.HANNOUZ-H.R.HAKEM ,op.cit ., p.127. 
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من  43إنه بتطبيق املادة ، ف1و املتخصصني يف الصحة العمومية العاميني باملمارسني الطبيني

ن خيصص مستخدمي الصحة كل نشاطهم املهين ب أ، جي2القانون األساسي للوظيفة العمومية

للمهام اليت أسندت إليهم فقط، وال ميكنهم بالتايل ممارسة النشاطات املرحبة، إال فيما يتعلق 

و . مبجال النشاط التكويين و التعليمي و البحث العلمي كنشاط ثانوي ضمن شروط حمددة قانونا

  . 3صني الذي حيق هلم ممارسة النشاطات املرحبةفقط يستثىن من ذلك املمارسني الطبيني املتخص

نص عليه ال مت و من مظاهر مبدأ استمرارية خدمات املرفق الصحي العمومي، كذلك ما

على أن املمارسني الطبيني يف الصحة العمومية، مهما كانت مناصب عملهم، ويف كل  4صراحة

يكونوا على استعداد تام للعمل على أن  .ظرف، يستلزم مسامهتهم يف إطار املهام املخولة هلم

  . بصفة دائمة، و كذا القيام باملداومة التنظيمية املربجمة داخل املصلحة أو املؤسسة

إن هذه املبادئ تعترب منطقية، ذلك أن املمارسني الطبيني يعدون مكلفني بأداء مهامهم وفق 

املناوبات، سواء تعلق  و باإلضافة إىل ذلك عليهم املشاركة يف ضمان خمتلف. التوقيت العادي

املساعد الطيب إذا ، و كما جيب احلضور الفوري للطبيب. األمر باملناوبات الليلية أو يف أيام العطل

خصوصا  ،هذا إىل جانب املشاركة اإلجبارية لألطباء يف خارج مهامهم العادية. تطلب األمر ذلك

نه يف مثل هذه احلاالت أ إىل اإلشارةوهنا جتدر . مثل الكوارث الطبيعية ،يف احلاالت االستثنائية

وهنا . إن القطاع الصحي العمومي قد يكون يف حاجة حىت بالنسبة لألطباء اخلواصف ،االستثنائية

بالتايل فإننا نالحظ بأن و . 5تلجأ السلطة العمومية إىل نظام التسخري حتت طائلة العقاب اجلزائي

                                                 
1
، و املتضمن القانون األساسي اخلاص باملمارسني الطبيني و  27/4/1991، املؤرخ يف  106-91من املرسوم التنفيذي رقم  3تنص املادة  -  

خيضع املستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون األساسي للحقوق و :" املتخصصني يف الصحة العمومية املعدل و املتمم ، على مايلي 

  ..." 23/3/1985املؤرخ يف   59-85الواجبات املنصوص عليها يف املرسوم 
2
) 2006لسنة  46ج ر العدد (، و املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،  15/07/2006، املؤرخ يف  03-06األمر رقم  -  

 .  
3
  .بق اإلشارة إليه ،سا 15/7/2006، املؤرخ يف  03-06من األمر رقم  44أنظر، املادة  -  

4
  . من القانون األساسي اخلاص باملمارسني الطبيني و املتخصصني يف الصحة العمومية، سابق اإلشارة إليه 5أنظر، املادة  -   

5
  .من قانون محاية الصحة و ترقيتها ،سابق اإلشارة إليه  236املادة أنظر،   -   
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 ،أ ضمان استمرارية نشاط املرفق الصحي العموميال ميكن تفسريها إال طبقا ملبد ،كل هذه األمور

  . مهما كانت الظروف

    .مبدأ نوعية الخدمة التي يؤديها المرفق الصحي العمومي -ب

لصحية العمومية القوانني إن هذا االلتزام يتوقف يف احلقيقة على مدى احرتام املؤسسة ا

يف هذا اإلطار، فإن االختصاص و . 1ةاللوائح املتعلقة بتنظيم و تسيري اهلياكل الصحية العموميو 

بتوجيه االقرتاحات و اآلراء حول حتسني نوعية اخلدمة الصحية، واقتناء املعدات الطبية احلديثة، و 

الطبية للقطاعات و االس العلمية و  مواكبة األصول العالجية اجلديدة، يؤول للمجالس اإلدارية

  . كذا املؤسسات االستشفائية املتخصصة، و الصحية، أو املراكز االستشفائية اجلامعية

يندرج ضمن مبدأ هام معروف يف القانون اإلداري، وهو مبدأ  ،إن مبدأ نوعية اخلدمة

إن املرفق العام يف ف فعلى اعتبار أن املصلحة العامة تتطور مبرور الزمن،. التكيف الدائم لإلدارة

، استجابة ملستجدات املصلحة العامة ،مقابل ذلك جمرب على تطوير أنظمته، و إمكانياته املادية

كبرية جدا أن العلوم الطبية تعرف تطورات   خصوصا بالنسبة للمرافق الصحية العمومية، مادام

  .من حيث أصوهلا العلمية، و سريعة من حيث وسائلهاو 

، يرون بأن مبدأ تكييف اخلدمات املرفقية، مرتبط هو اآلخر مببدأ  2بل أن بعض الفقهاء

و ذلك استنادا إىل أن مجود اخلدمة املرفقية، عند حال نشأا األوىل يف . رفق العمومياستمرار امل

مقابل التطور املستمر الحتياجات املواطنني كما وكيفا، سوف يؤدي إىل التوقف الفعلي هلذه 

ومن هذا املنطلق، تلتزم اإلدارة بضرورة التطوير املستمر للخدمات املرفقية حىت تتجنب . اخلدمات

  . انفصاهلا عن االحتياجات العامة اليت تسعى إىل تغطيتها

  .ق الصحي العموميـمبدأ مساواة الجميع أمام خدمات المرف -ج

                                                 
1
  .13.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -  

2
  .162.، ص2004، اجلزء األول، لباد، اجلزائر، ) النشاط اإلداري( صر لباد، القانون اإلداري نا -  
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آخر و هو مبدأ مساواة اجلميع أمام القانون  1إن هذا املبدأ مستمد من مبدأ دستوري

ما يقدمه ، و صحي العموميويف إطار املرفق ال. 2بشقيه، أي املساواة يف احلقوق و يف األعباء العامة

 3إنه مكلف بالتايل بتقدمي نفس املنافع جلميع مرتفقي هذا املرفقعالجية للمرضى ،فمن خدمات 

ويفهم من ذلك وجوب استبعاد كل أشكال . وهم يف وضع متشابه ،املوجودين على مستواه

باط الوثيق بني مدى االرت 5كما يالحظ معظم الفقهاء.  4التفرقة بني املرضى مهما كان أساسها

  .هذا و بقية املبادئ األخرى خصوصا منها مبدأ حياد اإلدارة

   .يـطبيب المرفق الصحي العموم: يـالمطلـب الثان 

 ،سنحاول التعرف من خالل هذا املطلب على مميزات مهنة طبيب املرفق الصحي العمومي

ط يف إطار القطاع الصحي وما تنفرد به هذه املهنة من خصائص، باملقارنة مع الطبيب الذي ينش

و ذلك عن طريق دراسة من جهة، األساس القانوين ملهنة طبيب املرفق الصحي . اخلاص

ومن جهة أخرى، البحث يف الطبيعة القانونية للعالقة اليت تربط الطبيب ). الفرع األول(العمومي

  ).الفرع الثاين(باملؤسسة الصحية العمومية 

                                                 
1
يعتزم بأن يبين ذا الدستور مؤسسات دستورية، ..إن الشعب اجلزائري"...  1996حيث جاء يف مقدمة الدستور اجلزائري احلايل لسنة  -  

ؤون العمومية، و القدرة على حتقيق العدالة االجتماعية، و املساواة، و ضمان احلرية لكل أساسها مشاركة كل جزائري و جزائرية يف تسيري الش

  : كما جاء النص على مبدأ املساواة كذلك يف نصوص دستورية أخرى من الدستور، بينها ...". األفراد

سببه إىل املولد ، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي كل املواطنني سواسية أمام القانون، و ال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود : "  29املادة 

  ."شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 

  ..."تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني و املواطنات يف احلقوق و الواجبات: " 31املادة 

  ...." كل املواطنني متساوون يف أداء الضريبة : " 64املادة 
2
أما من الناحية القضائية، فقد أشار جملس الدولة الفرنسي إىل . 1789د أصله يف إعالن حقوق اإلنسان و املواطن لسنة إن هذا املبدأ جي -  

عن أمحد حميو،  مأخوذ  - C.E., 9 Mars 1951, Société des concerts du conservatoire ..هذا املبدأ يف قرار ه املبدئي

  .481.، صالسابق حماضرات يف املؤسسات اإلدارية، املرجع
3
 - Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical, op.cit., p.98. 

4
 - Georges VLACHOS, Principes généraux de droit administratif, Ellipes, 1993, p.63.  

5
 - Prosper WEIL, Le droit administratif, P.U.F., 1986, p.79. 
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  .ي لمهنة طبيب المرفق الصحي العموميـاألساس القانون :رع األولـالف

كما . صيادلةنون من أطباء، وجراحي األسنان، و يتكو  1إن مستخدمي الصحة العمومية

تتجلى مهمتهم األساسية يف محاية صحة السكان، وتقدمي العالج املالئم هلم، و املشاركة يف 

تخدمي الصحة، كما يضاف إىل مس. الرتبية الصحية، و القيام بتكوين مستخدمي الصحة

سنان، حيث الذين يعملون حتت مسؤولية كل من الطبيب، و الصيديل، وجراح األ 2مساعديهم

كما أم يعملون على أداء مهامهم على   .الدائمة حلالة املرضى، و نظافتهميتولون مهام املراقبة 

تكوين وكذا يف  وقاية السكان و تربيتهم الصحية، أساس املداومة، و املشاركة يف أعمال

   .مستخدمي الصحة

، 3و من جهة أخرى، إن أعضاء اهليئة الطبية التابعني للمؤسسات الصحية العمومية

  :ينقسمون إىل فئتني أساسيتني

و يضم هذا السلك فئة األطباء العامني يف الصحة . 4نيسلك املمارسني الطبيني العام -

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

  .5املرتبصني و املرمسني

حيث يضم هذا السلك كل من رتبة ممارس . 6سلك املمارسني الطبيني املتخصصني -

مهام املمارسني  وتتمثل. ي، رتبة ممارس متخصص رئيسمتخصص مساعد، رتبة متخصص رئيس

املراقبة، والبحث يف املعاجلة، و  بعمليات التشخيص، و يف القيام ،أساسا 7الطبيني املتخصصني

                                                 
1
  .قانون محاية الصحة وترقيتها ، سابق اإلشارة إليه ، من195أنظر، املادة  -  

2
  .من قانون محاية الصحة وترقيتها ، سابق اإلشارة إليه 196أنظر، املادة  -  

3
العامني واملتخصصني يف  ، املتضمن القانون األساسي اخلاص باملمارسني الطبيني27/4/1991، املؤرخ يف 106-91املرسوم التنفيذي رقم  -   

  .عموميةالصحة ال
4
  .، سابق اإلشارة إليه27/4/1991، املؤرخ يف  106-91رقم  يمن املرسوم التنفيذ 18أنظر، املادة  -  

5
  .، سابق اإلشارة إليه27/4/1991، املؤرخ يف  106-91رقم  يمن املرسوم التنفيذ 25أنظر ، املادة  -  

6
  .، سابق اإلشارة إليه27/4/1991ؤرخ يف ، امل 106-91رقم  يمن  املرسوم التنفيذ 53أنظر، املادة   -  

7
  .، سابق اإلشارة إليه27/4/1991، املؤرخ يف  106-91رقم  يمن املرسوم التنفيذ 54أنظر،  املادة  -  
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اخلربات الطبية يفي، و البحث املخربي، و جمال العالج، و الوقاية، و إعادة التأهيل، الكشف الوظ

  .و الدوائية، باإلضافة إىل املشاركة يف تكوين مستخدمي الصحة

بأنه كل شخص  ، طبيب املرفق الصحي العمومييعرف  1بعض الفقه، فإن وعلى العموم

يف الطب معرتف ا من طرف الدولة، هذا ما يفرتض فيه العلم باألصول  اهشهادة دكتور  حيمل

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

جمموعة من الشروط  2هذا وأن املشرع اجلزائري يضع يف إطار قانون محاية الصحة و ترقيتها

ها من طرف كل شخص يريد ممارسة مهنة الطبيب، أو الصيديل  أو جراح الواجب احرتام

  :األسنان، و هذه الشروط هي كالتايل

يف الطب، أو يف  اهدكتور الجيب على هذا الشخص أن يكون حامال لشهادة جزائرية، ك -

  . أو شهادة معرتف مبعادلتها. الصيدلة، أو يف جراحة األسنان

  .النسبة للممارسني الطبيني املتخصصنيباإلضافة إىل شهادة التخصص ب

  .ال يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية ملمارسة املهنةأ  -

  .ال يكون قد تعرض لعقوبة خملة بالشرفأ  -

املعاهدات اليت استثناؤه على أساس االتفاقيات و  أن يكون جزائري اجلنسية، إال ما مت -

  .ر الصحةأبرمتها اجلزائر، وبناء على مقرر من وزي

  .وجوب التسجيل لدى الس اجلهوي لآلداب الطبية املختص إقليميا -

  .وجوب تأدية اليمني أمام زمالء املهنة الطبية -

و الصيدلة خالل فرتة التدريب، ممارسة  لطلبة الطب و جراحة األسنان يسمح و استثناء -

   .اهلياكل املمارسني مهامهم يف إطار املؤسسات الصحية العمومية، حتت مسؤولية رؤساء

                                                 
1
 -  Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, 

op.cit., p.252. 
2
  .، من قانون محاية الصحة و ترقيتها ، سابق اإلشارة إليه 199،200، 197 أنظر ، املواد -  
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  .الطبيعة القانونية لعالقة الطبيب بالمؤسسة الصحية العمومية:يـرع الثانـالف

هي  ،باملرفق الصحي العمومي ،إن حتديد الطبيعة القانونية للعالقة اليت تربط الطبيب   

اص هي اليت حتدد االختص ،فهذه املسألة. ثار مباشرة و عديدةآمسألة جد مهمة، ملا هلا من 

  ان هذه العالقة تتغري طبيعتهخصوصا وأ. القضائي يف حالة األضرار الناجتة عن األعمال الطبية

، حبسب املوقع الذي نشأت فيه سواء كان مرفق صحي عام أو يف قطاع 1كما يرى بعض الفقه

هذا و جتدر اإلشارة إىل أن هناك عدة اجتاهات قضائية يف جمال حتديد العالقة بني . صحي خاص

و املؤسسة الصحية العمومية، ولكل منها مربراا وأسانيدها القانونية، واليت سنحاول  ،طبيبال

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

   .الوضع في فرنسـا :أوال

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

احملاكم اإلدارية بنظر نزاعات املسؤولية الطبية  صالقضاء اإلداري الفرنسي، تقرر اختصاجهة 

ذلك مبوجب و  الناجتة عن أفعال موظفي اإلدارة و املساعدين الطبيني ملؤسسات الصحية العمومية،

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

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

إن الوضع الذي يربط األطباء يف عالقات العناية وهكذا، ف.2اإلدارات احمللية و العام ملوظفي الدولة 

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

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

فلقد كانت حماكم القضاء العادي حتاول بسط سلطتها على املنازعات اليت حتدث . 3وقت معني

                                                 
1
 - Danièle CARRIBURU , Les transformations dans la relation médecin malade : mythes et 

réalités, Cahier français , n°324,  1/5/2005 , p.90. 
2
، اجلزء األول اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ة يف القانون الفرنسي،بيب املهنيمسؤولية الطسرحان،  عدنان إبراهيم -  

   .215.ص ،2004، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق،جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، الطبعة الثانية، )املسؤولية الطبية(
3
  . 69.، ص1999دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر، ، املسؤولية الطبية ،   حسني منصورحممد   -  
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بني األطباء العاملني يف املستشفيات العامة و املرضى، على اعتبار أن هؤالء األطباء ميارسون 

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

ولقد . 1من القانون املدين الفرنسي 1384لرقابة وتوجيه و تبعية اإلدارة مبفهوم املادة  نخيضعو 

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

بالنظر إىل املبادئ  ،ن القضاة العاديني كانوا يشعرون، يف فرتة زمنية معينةخصوصا وأ فرنسية،ال

  .2بأم احلماة الطبيعيني للشخص اإلنساين ،القانونية السائدة آنذاك

كان القضاء اإلداري الفرنسي يرى نفسه كذلك خمتصا بنظر   ،لكن يف مقابل ذلكو    

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

  .مباشرة يف تنفيذ خدمات االستشفاء العامة

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

دارية ن املسؤولية اإلاعتربت بأإذ . 27/3/19573وكان ذلك مبناسبة حكمني صادرين بتاريخ 

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

 . يرتكبها أثناء ممارسة نشاطه الطيب

  :هذا احلل على أساسني رو لقد مت تربي

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

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

                                                 
1
ص ، 2005-2004حممد ، املسؤولية املدنية لألطباء ، أطروحة دكتوراه  دولة ، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، رايس مأخوذ عن  -   

.478.  
2 - Jean  RIVERO- Jean WALINE , Droit administratif , 14

ème
 éd , Dalloz, 1992,p.p.149 et s.  

3
 - T.C. , 27 Mars  1957, Chailloux ; 27 Mars 1957, Isaad Sliman : «  Les médecins des hôpitaux 

avaient la qualité d’agents publics , et leur dépendance administrative était compatible avec 

l’indépendance de l’acte médical , qu’il s’agisse de l’élaboration du diagnostic ou de la nature des 

soins prescrits et par conséquent, la responsabilité du dommage  par suite d’une faute médicale 

devait être assumée par le service public .. »,  Dalloz, 1957, p.395. 
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وتنظيميا يدخل يف نطاق القانون العام، و ذلك بدليل عدم وجود عقد بني الطبيب و املريض 

  .على هذه املستويات

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

  .   مة، إال يف احلاالت اليت يثبت فيها اخلطأ الشخصي للطبيبخدمات عا

، أصبحت احملاكم 1957سنة  الصادرةإنه مبوجب أحكام حمكمة التنازع الفرنسية وعليه ف 

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

العامل يف مؤسسات االستشفاء العامة ميكن أن قررت بأن خطأ الطبيب  ،18/06/19631

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

فطلبات التعويض عن األضرار الناجتة عن نشاطات . وهكذا مت حل هذه اإلشكالية ائيا

 à(توقيت اجلزئي أو بال )  Vacataire(إن كانوا يعملون بشكل مؤقتحىت و  هؤالء األطباء،

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

 . و اإلجرائية اخلاصة بالقانون اإلداري

ختصاص إىل القاضي اليت يرجع فيها اإل 2ورغم ذلك تبقى هناك بعض احلاالت االستثنائية

  : العادي واملتمثلة يف

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

  .  ةـالعقوبة اجلزائي

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

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

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

  .ممارسة أنشطة طبية  خاصة داخل هذه املؤسسات

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

2
 - Jean PENNEAU , La responsabilité du médecin, 2

ème
 éd ,Dalloz, 1996 ,p.43. 
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  .مايل نظام املستوصفات املفتوحة اليت يدخل إليها املرضى مبقابل - 

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

  ) . Hospitalisation à domicile(يف املنزل 

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

وليست عالقة من عالقات القانون  ،أا عالقة إداريةاتضح ب،  ؤسسات الصحية العموميةبامل

  .اخلاص 

  .في الجزائـر الوضع :اـثاني

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

م، معتربة .من ق 136، وهذا بإشارة صرحية إىل نص املادة 1العمومي الذي يعمل على مستواه

  . بأن العالقة التبعية هذه هي تبعية إدارية

لو كانت عالقة تبعية أدبية، حىت و  الطبيب و هذا املرفق وعليه فإن عالقة التبعية القائمة بني

هذه العالقة ذا  إن حتديد.  2ن تتحمل املؤسسة الصحية العمومية خطأ الطبيبتكفي أل

املتمثلة يف  و  ،عترب مبثابة اقتباس واضح من أحكام القانون املدين املعروفة يف هذا االالشكل، ي

  .سؤولية املتبوع عن أفعال تابعيهو هي م ،املسؤولية عن فعل الغري

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

جمال لقبول الدفع املقدم من الطاعنني من أن املريض هو املتسبب  ثابتة و ال املدنيةستشفى إن مسؤولية امل: "جاء يف حيثياته مايلي.  ،ك ومن معه

املسؤولية اإلدارية  ، قمراوي عز الدين مأخوذ عن . " يف ذلك و مطلوب من عمال املستشفى تفقده باستمرار و نظرا حلالته الصحية املتميزة 

  .69.ص ، 2002-2001لسانيا، وهران، ، جامعة ا للمستشفيات العامة ، مذكرة ماجستري

حيث انه وذا فان اخلطأ املرتكب من : " ..حيث جاء فيه  06/12/2003و يف قرار صادر عن الغرفة اإلدارية جملس قضاء تلمسان بتاريخ 

مأخوذ عن رايس  حممد، املرجع .  " شأنه أن جيعل املستشفى مسؤول ما دام أن الطبيب اجلراح هو التابع للمستشفى لوجود عالقة التابع باملتبوع 

  .479. السابق ، ص

حيث أن الطبيب املخطئ تابع ملستشفى : "..جاء يف حيثياته  16/2/1997ويف قرار  صادر عن الغرفة اإلدارية لس قضاء وهران، بتاريخ 

وال عن األضرار الالحقة باملريض على أساس املادة وهران ، و ارتكب هذا اخلطأ  يف إطار و مبناسبة تأدية وظيفته ،وعليه فان املستشفى يعد مسؤ 

 .Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical , op.cit., p.276 :مأخوذ عن.."م .من ق 136
2
  .84.، املرجع السابق ، صحممد حسني منصور  - 
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، أن اهلدف من إلقاء املسؤولية على عاتق املؤسسة الصحية 1و يرى بعض الفقه   

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

و  .املرفق بأعمالاء قيامهم مسؤولية تغطية تبعة األخطاء الصادرة عن تابعيه، وهم األطباء أثن

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

  .مباشرة أمام القضاء اإلداري 

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

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

املؤيد لفكرة التبعية  2لذلك عمد الفقه. باعتباره مرفقا عاما،  أي من أشخاص القانون اإلداري

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

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

نه أكما ".  املريض"أصاب الغري املتمثل يف أن التابع قد ارتكب خطأ، و ".  العمومي الصحي

  . توجد عالقة بني اخلطأ و الوظيفة أثناء تأديتها، أو بسببها، أو مبناسبتها 

تمثل يف السلطة الفعلية اليت ميلكها املتبوع على تابعيه لكن يبقى القول بأن معيار التبعية امل

إىل القول  4لذلك ذهب أصحاب هذا االجتاه. 3و التوجيه جتد صعوبة فعلية يف التطبيق ،يف الرقابة

بل يكفي أن يكون  ،بعدم لزوم اجتماع للمتبوع سلطيت اإلشراف اإلداري و الفين على التابع

                                                 
1
  .21 .، ص 2004، الة القضائية ، العدد األول  املسؤولية الطبية بني االجتهاد القضائي اإلداري و العادي ،  ،بودايل حممد  -   

2
، )املسؤولية الطبية( مصطفى اجلمال ، املسؤولية املدنية عن األعمال الطبية ، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء األول  -   

  .98.،ص 2004ية، الطبعة الثانية، أعمال املؤمتر الستوي لكلية احلقوق، جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوق
3
ألنه بكل بساطة ال ميكن القول بوجود سلطة فعلية و كاملة للمستشفى العام على األطباء العاملني فيه، خصوصا فيما يتعلق بنشاطام  -  

وهنا يظهر . املرفق يف كيفية أداء مهامهم العلمية، و ال ينتظرون توجيهات من إدارة هذا مفهم ميارسوا استنادا إىل معارفهم و مكتسبا  .الطبية

اليت يظهر فيها بان الطبيب قد أداها باستقاللية تامة عن إدارة املؤسسة األخطاء الطبية تنتج عن هذه النشاطات بالضبط  واضحا، كون اإلشكال

  .الصحية العمومية 
4
  .99.مصطفى اجلمال ، املرجع السابق ،ص -   
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أي املهم أن يكون هذا الطبيب موظفا باملرفق . 1لى تابعهللمتبوع سلطة اإلشراف اإلداري ع

الصحي العمومي، متييزا له عن الطبيب الذي ميارس نشاطه مستقال و خاصا كمهنة حرة يف 

  . العيادات اخلاصة

أن إدارة املرفق الصحي العمومي،  يف نه الشكأ ،2ويف نفس السياق يرى جانب من الفقه  

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

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

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

  .اللوائح

من  136القضاء اإلداري اجلزائري، يعتمد صراحة على نص املادة و بالتايل إذا كان موقف 

يف تفسري الطبيعة  ،ال حاجة لالستناد إىل نظرية التبعية املدنيةن املنطق يقتضي بأنه إفم، .ق

يصرح بأن أطباء  3املشرع اجلزائريف.القانونية للعالقة اليت تربط الطبيب باملرفق الصحي العمومي

و . هم يف عالقة تنظيمية و توظيف دائم على مستوى هذه املؤسسات ،ميةاملرافق الصحية العمو 

املشرع يفرق بني أطباء القطاع الصحي اخلاص الذين خيضعون للقانون ن إباإلضافة إىل ذلك، ف

العادي، و أطباء القطاع الصحي العمومي الذين خيضعون بصريح العبارة إىل القانون األساسي  

وبالتايل إن يف ذلك إشارة واضحة إىل أن الوضعية . موظفني دائمني للوظيفة العمومية بصفتهم

                                                 
1
   .25.ص ،1986ة الطبيب، مشكالت املسؤولية املدنية يف املستشفيات العامة، مطبوعات جامعة الكويت ، مسؤوليامحد شرف الدين -   

2
  .37.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -  

3
 ميارس األطباء" ما يلي ،و املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها على  31/07/1985، املؤرخ يف 05-85 قانون رقممن ال 201املادة تنص  -   

بصفتهم موظفني :  العامون منهم و األخصائيون االستشفائيون اجلامعيون وظيفتهم وفقا ألحد النظامني اآلتيني  راحو األسنان و الصيادلةج و

و إذا كان املشرع قد منع  على األطباء ممارسة أي نشاط مربح فانه مسح هلم يف مقابل ذلك مبمارسة ما يسمى . " بصفة خواص -مني  دائ

أقدمية فعلية يف  يف الصحة العمومية الذين يثبتون األخصائيني...يسمح" :من نفس القانون بأنه 1-201 فلقد نصت املادة. التكميلي بالنشاط

من نفس القانون  2-201املادة  و تنص"  ددة أدناها وفقا لشروط احملنشاطا تكميلي اسو ميار سنوات أن  05املمارسة ذه الصفة تقدر مدا ب

القطاع  –املخابر اخلاصة  –املؤسسات الصحية اخلاصة : ميارس النشاط التكميلي خارج املؤسسات الصحية العمومية و يرخص به يف  " على أن 

   ". شبه العمومي
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فال جمال  ،القانونية للطبيب يف إطار املرفق الصحي العمومي، هي وضعية إدارية الئحية منظمة

من املرسوم التنفيذي رقم  3املادة نصت عليه ما  ،وما يزيد قولنا هذا تأكيدا. للعقد الطيب فيها

املتخصصني يف الصحة اخلاص باملمارسني الطبيني و  انون األساسياملتضمن الق 91-106

بأن مستخدمي الصحة وفقا هلذا املرسوم تبني هذه املادة ف -سابق اإلشارة إليها -العمومية

23/3/1985املؤرخ يف  59-85إىل نصوص املرسوم  مخيضعون يف حقوقهم، و واجبا 

  .إلدارات العموميةاملتضمن القانون النموذجي لعمال املؤسسات و ا

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

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

مومية، هي يف داخل املرافق الصحية الع 1سبب ارتكام األخطاء الطبيةبحترك ضد األطباء 

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

، وذلك مادام أن النصوص القانونية جاءت صرحية بشأن النظام القانوين الذي خيضع له 2عام

  .3هؤالء األطباء وهو قانون الوظيفة العمومية

ار دراسة الوضعية القانونية لطبيب املرفق الصحي هذا و جتدر اإلشارة إىل أنه يف إط

إن هذه األوضاع تتمثل يف . العمومي، هناك بعض األوضاع االستثنائية اليت قد يكون بصددها 

، و احلالة الثانية تتعلق مبعرفة )أ(قيام الطبيب اخلاص مبمارسة نشاطه الطيب يف إطار مستشفى عام 

  ). ب(مي عن أخطاء مساعديه مدى مدى مسؤولية املرفق الصحي العمو 

  

                                                 
1- Abdelhafid OSSOUKINE ,Traité de droit médical,  op.cit. ,p. 274. 

2
أنه يعرتف باالستقاللية املهنية لعمل األطباء، وعدم خضوعهم لنظام الوظيفة فما يالحظ عن القضاء اإلداري الفرنسي  على الرغم من  -  

توزيع  العمومية، إال أنه يف نفس الوقت ال جيعل التبعية املدنية مربرا النعقاد االختصاص اإلداري، بل  على العكس يستخدم املعيار املادي يف

  .ص قانوين مدين ال عالقة له مبسائل القانون اإلدارياالختصاص الذي يكرسه االجتهاد القضائي اإلداري، و ليس ن
3
إن مسؤولية الدولة عن األضرار اليت تلحق األفراد بسبب تصرفات األشخاص اليت تستخدمهم يف { : وقرار بالنكإن هذه املبادئ أكد عليها  -  

  } بين األفرادال يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها القانون المدني للعالقات املرفق العام ، 
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  .ممارسة الطبيب الخاص لنشاطه في إطار مستشفى عام -أ

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

مثال، أو تقدمي  1ومع ذلك يقوم بزيارات إىل املستشفى العام قصد إجراء عمليات جراحية

أن هذه على . ال يكون تابعا إلدارة هذا املستشفى إال يف هذه الفرتات ،نه بالنتيجةإف استشارات،

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

كذا من و  من حيث املكان و الزمان اللذان يعينهما مدير املستشفى،العام تابعا ملدير املستشفى 

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

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

  . عالقة تعاقدية مباشرة بني املريض واملستشفى

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

يقم بالعناية الالزمة أثناء،  ، ملالعامأن املستشفى  إال إذا اثبتعاتقه دون إدارة املستشفى العام، 

، سواء من حيث املساعدين، و املمرضني، أو من حيث الوسائل، 2أو بعد إجراء العملية اجلراحية

إذا  ،أو مسؤوليتهما معا بالتضامن ،شفى لوحدهفهنا تقوم مسؤولية املست. و األجهزة العالجية

  . منهما ثبت خطأ كل واحد

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

فال ميكن لكل طبيب أن يقوم . ؤسسة الصحية العموميةيعرف طبيعة العالقة اليت تربط الطبيب بامل

من  ريض املتضررهلذا فمن املمكن جدا أن يقوم امل. عن وضعيته القانونية يف كل مرة بإخبار مرضاه

                                                 
امليدانية اليت مت إجراؤها إىل  فبعد الزيارة ،أما بالنسبة ملا هو موجود يف الواقع .يف النصوص القانونية أو اآلراء الفقهية ةهذا عن األوضاع املعروف - 1 

 العامة  املستشفيات تستعني نه ال، تبني أوطرح أسئلة يف هذا اال  15/10/2006حد املستشفيات باجلزائر و هو مستشفى وهران يوم أ

جراحي أو أطباء املستشفيات العامة هلم نشاط تكميلي خارج املؤسسة الصحية العمومية وفق  هو الذي حيصل إذ أن بل العكس .جبراحني خواص

    .ما ينص عليه القانون
2
، 2003-2002، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ، مسؤولية الطبيب املدنية عن أخطائه املهنية، مذكرة ماجستريبن صغري مراد أنظر ، -  

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

. 1، املعروفة يف القضاء الفرنسي بنظرية املوظف الفعليالظاهريعد مربرا، وذلك على أساس نظرية 

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

  . مبظهر طبيب املرفق الصحي العمومي وليس مبظهره األصليظهر  ،مثال

  .مدى مسؤولية طبيب المرفق الصحي العمومي عن أخطاء مساعديه -ب

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

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

  . رقابة توجيه املساعدين، و سلطة اختيار هؤالء التابعني

أما على مستوى املؤسسة . إن هذه الفرضية تثور فقط يف العيادات اخلاصةومع ذلك ف

نظرا الستقالل كل منهما عن  ،يسأل عن خطأ طبيب التخديرفاجلراح ال  ،الصحية العمومية

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

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

  .امستواه

   

                                                 
1
فاألمر يتعلق بتعدي سلطة إدارية . إن هذه النظرية تعد استثناء من عيب االختصاص، الذي يعد وجها من أوجه دعوى إلغاء القرار اإلداري -  

من أن العمل صدر هنا من جهة غري خمتصة إال أن  الن القرار أختذ من طرف موظف غري خمتص، و على الرغم. على مهام سلطة إدارية أخرى

  :القاضي اإلداري يعتربه مشروعا و منتجا آلثاره وفقا لنظرية املوظف الفعلي و ذلك على أساسني هامني

لوضع ال يسمح هلم و يف ذلك محاية ملصاحل األفراد مادام أن املظهر احلال و ا. تؤسس نظرية املوظف الفعلي على فكرة الظاهر: يف األوضاع العادية

   - )5/3/1968، املؤرخ يف Ducastelقرار جملس الدولة الفرنسي ( بإدراك بطالن قرار تعيني هذا املوظف 

،  Marionقرار جملس الدولة  الفرنسي،( تؤسس على فكرة الضرورة،ضمانا ملبدأ استمرارية املرفق العام : أما بالنسبة للظروف االستثنائية

  .165.،ص 2005حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم، اجلزائر،   من التفاصيل، أنظر،ملزيد -) . 5/3/1968

املوظف و يف اال الطيب، إذا كنا بصدد أعمال طبية، أي أعمال مادية و ليست تنظيمية، فانه ال مانع من تطبيق املبدأ الذي تقوم عليه نظرية 

دم متكن املريض املضرور من التأكد من الوضعية القانونية الفعلية للطبيب املكلف مبعاجلته، ألنه قد تعامل معه  كطبيب ويظهر ذلك يف ع. الفعلي

 .مرفق صحي عمومي، رغم أنه طبيب خاص على أساس فكرة الظاهر يف األوضاع العادية 
2
  . 239.ص ،  2003 ، مصر،يدار الفكر اجلامع، جرائم اخلطأ الطيب و التعويض عنها ، شريف الطباخ  -   
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  .لج في إطار مؤسسة صحية عموميةالمريض المعا: المطلب الثالث

ريض املإن املريض املعاجل يف إطار املؤسسة الصحية العمومية ختتلف وضعيته باملقارنة مع 

خصوصية هذه الوضعية  فإنوهكذا ). الفرع األول(عالجه لدى طبيب خاصاختار متابعة الذي 

بط بني طبيب املرفق الصحي ستكون هلا بطبيعة احلال انعكاسات على العالقة اليت تر  ،و مميزاا

  .) الفرع الثاين(  و هذا املريض ،العمومي

   .ق الصحي العموميـوضعية المريض في إطار المرف: الفرع األول

، جسدية  خص الذي يعاين من علة صحية معينةذلك الش" :1يعرف املريض عموما على أنه

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

كانوا سواء كانوا خواص، أو   ،عن طريق استشارة األطباء ،حل ملشكلته الصحيةعن يبحث 

مهمة كل نظرا ألن رد هذا املريض، ؤالء و ليس هل. يف إطار مؤسسات صحية عموميةيعملون 

  .2تمع عمومايف تقدمي املساعدة الطبية ألفراد ا لصحي و اهليئات العاملة فيه، تتمثلالنظام ا

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

وترقيتها،  ماية الصحةاجلزائري املتعلق حبلقانون لبشروط تضعها تشريعات الصحة، فمثال بالنسبة 

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

الذي ال يستطيع العام على املستشفى  ، يتعني، كما أنه يف مقابل ذلك3الطبيب رئيس املصلحة

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

 ،ملرافقومىت مت قبول املريض يف إطار هذه ا. أو يف وحدة متخصصة ،املريض يف مستشفى آخر

احلق يف  ،ومن ذلك مثال .إىل جانب حقه يف احلصول على العالج ،ترتتب لصاحله حقوق أخرى

                                                 
1 -   Abdelhafid OSSOUKINE, L’ABCdaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, 

op.cit., p.245. 
2
 - Antonio PIGA , Droits des patients, santé publique, 2

ème
 colloque international  de bioéthique en 

Algérie, Université d’Oran, 20-21-22/11/2004. 
3
  .، من قانون محاية الصحة و ترقيتها ، سابق اإلشارة إليه 151،152أنظر ، املواد  -  
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وغريها ..احلق يف السر املهين لألطباء  و احلصول على مجيع املعلومات املتعلقة بوضعه الصحي،

  . حةمن احلقوق اليت تعد يف احلقيقة واجبات يلقيها عادة القانون على عاتق كل مستخدمي الص

للمريض يف إطار املرفق الصحي  ةالوضعية القانونييكيف  1جتدر اإلشارة إىل أن الفقههذا و 

، وال مع الطبيب املكلف املريض ال يرتبط بعقد مع املرفقف. على أا وضعية تنظيمية العمومي،

لح و يف هذا اال ميكن استعمال املصط .قط يستفيد من خدمات املرفق الصحيفهو ف .بعالجه

إن  ،و بطبيعة احلال. ، أو مستعمل املرفق"املرتفق" املعروف يف القانون اإلداري، وهو مصطلح 

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

  .العمومية يف إطار حتقيق املصلحة العامة

  .يب المرفق الصحي العمومي بالمريضالطبيعة القانونية لعالقة طب:يـالفرع الثان 

ارتباطه بعالقات العمومية، ممارسة الطبيب لنشاطه داخل املؤسسة الصحية  يرتتب على 

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

 تربط املريض ذا املرفق هي عالقة إن العالقة اليت عليه فو . من خالل املرفق الصحي العمومي

  . 2مباشرة 

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

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

الطبيب الذي يعد شخصا مكلفا : ون منإن أطراف هذه العالقة تتكوعليه ف. الصحية العمومية

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

  .وفقا كذلك للقانون و اللوائح و هو املريض ،العام

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

وما يزيد ذلك  .جتاه املرفقرا لكون الطبيب يف وضعية الئحية املريض، نظ عقدية بني الطبيب و

                                                 
1
 - Anne-Marie DUGUET, La faute médicale à l’hôpital, Berger Levrault, 2000, p.23. 

2
  .127.بن صغري مراد ، املرجع السابق ، ص  -   
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هذا األخري أن هو أن املريض ال يدفع أي مقابل لطبيب املرفق الصحي العمومي، بل  ،تأكيدا

ال ميكن مساءلة املرفق  ،ومن مث. رتب املعروف يف الوظيفة العموميةأتعابه وفق نظام امل أخذي

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

  . املسؤولية العقدية على أساس ، وليس1املسؤولية التقصريية

 الصحي العمومي كما أنه ال ميكن القول بوجود عقد اشرتاط ملصلحة املريض بني املرفق

 ،3يف شكل تنظيمي والئحي ، ألن الطبيب ميارس نشاطه يف إطار املرفق الصحي العام2أطبائهو 

 ،جندها فقط بشأن اهلياكل الصحية اخلاصة املتمثلة يف العيادات اخلاصة ،مثل العالقات العقديةو 

  .4حيث يكون للمريض احلرية التامة يف اختيار من يتوىل عالجه

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

. و مصدر هذه العالقة هي اللوائح والتنظيمات .بين المريض و المستشفى العاممباشرة 

 ،ن طبيعة هذا التعاملأ و .فاملريض تعامل مع شخص معنوي و هو املؤسسة الصحية العمومية

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

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

 حد هذه املؤسسات الصحية العموميةنه مبجرد دخوله أأ املوجودة على مستوى الرتاب الوطين، إال

هو  ،فالطبيب الذي يكلف مبعاجلته هنا.  5يفقد حرية اختيار الطبيب املعاجل و اجلراح وغريهم

   . 6لطبيب الذي كان متواجدا يف املؤسسة الصحية وقت دخول املريضبكل بساطة ذلك ا

                                                 
1
   .73.رجع السابق ، ص حسني منصور ، امل حممد -   

2
  . 27.ص، ،2005، مصر وعات اجلامعية ، دار املطب ،الوجيز يف مسؤولية الطبيب و الصيديل  ،عبد الوهاب عرفة  -   

3
 - Didier STINGER, Fonction publique hospitalière, P.U.F., ( que sais-je ?), 1999, p.36. 

4
، اجلزء الثاين، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، املسؤولية املدنية يف ضوء الفقه و القضاء ، شواريب عز الدين الدناصوري و عبد احلميد ال -   

  . 2425 .ص، 2004
5
 - Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical, op.cit.,p.270. 

6
 - Vincent Le TAILLANDIER, Le médecin hospitalier, Berger Levrault, 3

ème
 éd, 2000, p.23. 
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تتحمل املؤسسات الصحية العمومية مسؤولية األضرار الالحقة باملرضى  ،وعلى هذا األساس

 1إن هذه النتيجة تعترب مبثابة التطبيق السليم ألحكام املسؤولية اإلدارية. من جراء أعمال موظفيها

  .الشهري  اليت كرسها قرار بالنكو

    

                                                 
1
انه ال ميكن مساءلة :  " الذي جاء يف حيثياته 3/8/1969وهذا ما أخذت به كذلك حمكمة النقض املصرية يف قرارها الصادر بتاريخ  - 

ريض قد ن املو ال ميكن القول يف هذه احلالة بأ....الطبيب عن الضرر الذي يصيب املريض بسبب خطئه األول إال على أساس املسؤولية الالئحية 

 .63.مأخوذ عن قمراوي عز الدين، املرجع السابق، ص. "اختار الطبيب لعالجه حىت ينعقد عقد بينهما

  



  الفصـــــل األول               الشروط التقـليدية للمسؤولية الطبية أمام القـاضي اإلداري

 

 36

و ذلك من  ،أمهية األكثرهي من املسائل  ،املسؤولية الطبية نعقاداحتديد شروط  مسألة إن

فقد . م قانوين حمددنظا األخرية ليس هلذهف .اإلدارييف القضاء  املسؤولية هذه حصر نطاقأجل 

  .اجلنائيحىت  بل ،التأدييبأو  ،القانون املدين اجماهل كوني

عقد نحىت ي ،مرفق صحي عام يف العالقة القانونيةكفي القول بوجود ي نه الإوعليه ف

 املعاجل يفرر الذي حلق املريض الض ال يكفي حصول ،و باملثل. اإلدارياالختصاص للقضاء 

هناك نظريات  بل. اإلداريللقول كذلك بانعقاد االختصاص للقاضي   ،صحية عامةمؤسسة 

هذه  إن .ة املرفق الصحي العموميجيب االعتماد عليها يف حتديد مدى مسؤولي أساسيةومفاهيم 

النظام القانوين و  ،بصفة عامة اإلداريز عليها القانون املفاهيم اليت يرتك إطارتدخل يف  النظريات

  . بصفة خاصة اإلداريةللمسؤولية 

ماهو متعارف عليه  كل  البداية إىلتتطلب منا التطرق يف  ،على أن دراسة املسؤولية الطبية

على  ،اآلند ا حلمازال معموال اليت  و ،التقليدي اإلداريظل القضاء يف  تقليديةشروط من 

  . اجلزائري اإلداري يف القضاءاألقل 

أي مرفق عمومي إال بتوفر  مسؤولية انعقادعدم  ،التقليدية اإلداريةومن بني هذه املفاهيم 

املسؤولية الشخصية قيام  إىلاخلطأ الشخصي الذي يؤدي له عن متييزا  ،املصلحي أواخلطأ املرفقي 

  .للموظف

 من وقوع البد، اإلداريالقضاء  أماماملسؤولية الطبية  وهكذا حىت يتسىن لنا القول بقيام

هذه  اإلدارييكلف القاضي  إثرهوعلى  ،ةعلى مستوى املؤسسة الصحية العمومي 1خطأ مرفقي

                                                 
1
  PELLETIER رسه قضاء حمكمة التنازع الفرنسية يف قضيةتعترب نظرية اخلطأ املرفقي و اخلطأ الشخصي نظام قانوين قائم يف حد ذاته ك - 

حد لدى الفقهاء و ذلك نظرا لصعوبة يوجد تعريف مو  ال ، فانهأما بالنسبة ملفهوم اخلطأ املرفقي يف القانون اإلداري .1873جويلية  30بتاريخ 

بان  سليمان الطماويحميو و أمحد  ألستاذ فمثال يرى كل من ا .و بالتايل فانه لكل فقيه وجهة نظر يف هذا اال .قعيةاحتديديه من الناحية الو 

اخلطأ " فريى أن  de LAUBADEREللفقهاء الفرنسيني أمثال الفقيه  ةأما بالنسب .هو كل ما ال يعترب خطأ شخصيا ،اخلطأ املرفقي

كون تصرفه ر من مرفق عام عصري، و ما جيب أن يرتبط بسوء سري املرفق و سوء تنظيمه و تقدر هذه املفاهيم بالقياس مع ما ينتظياملصلحي 

العام ، جامعة أبو بكر بلقايد مأخوذ عن، بدران مراد ، املسؤولية اإلدارية ،  حماضرات املسؤولية اإلدارية، ماجستري، ختصص القانون . " العادي 
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 م قيام مسؤولية هذابعد نه يقضىيف حني أ .1هذا اخلطأ ى املتضررين منبتعويض املرض ،املؤسسة

خطأ شخصي  أي) Faute détachable( 2عن املرفق املرفق وذلك حالة حصول خطأ منفصل

   .للموظف

لة جد مسأ ، هيث عن مدى تواجد اخلطأ املرفقيعملية البح أن إىل اإلشارةهذا و جتدر 

 صأشخا قبل كل شيءو  أوال العمومية هيفاملؤسسات الصحية  .مهمة وصعبة يف نفس الوقت

 أشخاص بواسطة إالال تكون  ،أن تأدية هذه اخلدمة إال. مكلفة بتقدمي خدمة عامة ،معنوية

 منسوبة أعماهلمو تكون  ،املرافق ينتمون هلذه، )...موظفيني تقنيني –ممرضيني  – أطباء (طبيعيني 

 أساسيتحملون مسؤوليتهم على  فإم ،فلو انزلقت مهامهم عن هذا املسار. للمرفق ذاته

حىت يف جمال  اإلداريالقاضي  أصبح ،أخرىو من جهة  .من جهة اهذ ،الشخصية طائهمأخ

تدفعها املرافق الصحية  ،مستحقة للمرضى املتضررينالشخصية يقضي بتعويضات  األخطاء

                                                                                                                                                    

املرفقي و اخلطأ الشخصي ،  أطهناك فقهاء آخرون فضلوا وضع معايري للتمييز بني اخلو مع ذلك  ، 2006-2005بتلمسان ، السنة الدراسية 

  :إن هذه املعايري تتمثل يف

شخصي الذي يسأل عنه املوظف هو الذي ومؤداه أن اخلطأ ال . LAFERRIEREالذي ظهر على يد الفقيه معيار النزوات الشخصية  -

 العامة فهو الذي يرتكبه املوظف ل عنه اإلدارة اخلطأ املرفقي الذي تسأ أما .و وره وعدم تبصره و رعونته  ،يظهر اإلنسان بنقائصه و عواطفه

   .معرض للخطأ و الصوابنسان إك

يسأل عنه  بان اخلطأ شخصييرى حيث   DUGUITناد  به العميد  مبعيار الغاية او اهلدف، و الذي يف حني فضل البعض اآلخر األخذ -

   ،غراضه الشخصيةأاملوظف من ماله اخلاص يف حالة سعيه إىل حتقيق 

خطأ  ،حيث يعترب التصرف الصادر عن املوظف و املرتب لضرر للغري: عيار االنفصال عن الوظيفةكما أن هناك من الفقه الذي نادى مب -

  .  206.، املرجع السابق ،ص مأخوذ عن حممد الصغري بعلي.  صله عن التزاماته وواجباته الوظيفية وخارجا عن مهامهإذا ما أمكن ف اشخصي

أما أنواع  .سوء سري املرفق العاما تتمثل يف سوء تنظيم املرفق العام و عدم سري املرفق العام  و إ،  فبالنسبة لصور األخطاء املرفقية أما

خطورة بالغة ، اخلطأ  نفصل عنها معنويا و ذوشخصي مرتكب أثناء الوظيفة لكن مالطأ اخل ،اخلطأ الشخصي احملض :  الشخصية فهياألخطاء 

ماجد راغب احللو ، مأخوذ عن  -خيلو من أي عالقة معها وذلك نظرا لوسيلة وفرا هذه الوظيفة  الشخصي املرتكب خارج الوظيفة لكن ال

 .و ما بعدها 490.، ص 1997اجلامعية ، اإلسكندرية،  القضاء اإلداري ، دار املطبوعات
1
من  األمر رقم  31وذلك مبوجب املادة  الوظيفة يف تعريف اخلطأ املرفقي، مبعيار االنفصال عن اخذ ، فلقدكرسه القانون اجلزائري وهذا ما - 

إذا تعرض املوظف ملتابعة قضائية من : "  على مايليتنص املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية اليت  15/07/2006املؤرخ يف  06-03

ما مل جيب على املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي اليها ان حتميه من العقوبات املدنية اليت تسلط عليه   ،  خطأ يف اخلدمةالغري ، بسبب 

سابق الذكر فلقد اكتفى املشرع النسبة لقانون الصحة اجلزائري بأما " . عن املهام املوكلة إليه  خطأ شخصي يعترب منفصالينسب اىل هذا املوظف 

على اعتبار أن القانون األساسي للوظيفة  ،كمرادف ملصطلح اخلطأ املرفقي" اخلطأ املهين " اإلشارة فقط اىل مصطلح ب 239فيه مبوجب املادة 

  . العمومية هو املطبق يف جمال مسؤولية املرافق الصحية العمومية
2
 - Younsi HADDAD , op.cit., p.25. 
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، مع استعمال املرافق الصحية العمومية نظرية اجلمع بني املسؤوليات أساسوذلك على ، العمومية

  .1األخطاءتسبب يف تلك دعوى الرجوع على امل

لقيام مسؤولية املرافق العامة تبقى  كأساسنظرية اخلطأ املرفقي   أن هو ،و ما جيب التنويه به

 إمناو  ،يف جمال مسؤولية املرافق الصحية العامةلوحدها  اإلدارييكتفي ا القاضي  ال ،نظرية عامة

يز صوصيات تبعا للنشاط الطيب الذي يتمجانبها ما ينفرد به هذا املرفق من مميزات و خ إىليراعي 

من خالل دراسة طبيعة العمل موضوع التعويض  إبرازهاوهذه اخلصوصية سنحاول  .بطابعه املادي

و كيفية  ،ومن خالل حتديد الضرر املرتتب عن هذا العمل ).األولاملبحث (يف املسؤولية الطبية

  .)الثايناملبحث (  التعويض عنه

                                                 
1
 - Jean RIVERO, Jean WALINE, op.cit., p.p.247 et s. 
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 .العمل موضوع التعويض في المسؤولية الطبية طبيعة: المبحث األول

يتمثل يف  ،املؤسسات الصحية العمومية إىل جانب أعماهلا اإلدارية،  نشاطا أساسيامتارس 

يقوم ا  ،جمموعة من األعمال املادية و ليس القانونيةهو أنه وما مييز هذا النشاط . النشاط الطيب

حتديد  جمال د تطرح على القاضي مشاكل عديدة يفتقنيون خمتلفون على مستوى هذه املرافق، ق

بني ما يسمى  ،ولقد جرت التفرقة إىل فرتة معينة من الزمن. مسؤولية املرفق الصحي العمومي

إن  لكل من هذين العملني نظام قانوين خاص يف  .العالجيةو األعمال  ،باألعمال الطبية

لكن أمام دقة و . البسيطة و األخطاء اجلسيمةاملسؤولية الطبية، يرتكز على التفرقة بني األخطاء 

و ارتكام ألخطاء قد تقرتن  ،كتويل األطباء القيام بأعمال بسيطة متعلقة بالعالج  ،بعض احلاالت

على القاضي الصعب يف نفس الوقت بوجود أخطاء سوء تنظيم املرفق الصحي،  أصبح من 

و بالتايل إن هذا التداخل  .العالجية عمالوكذا مفهوم األ ،األعمال الطبيةحتديد مفهوم  اإلداري

  .يف املفاهيم هو الذي جعل القاضي اإلداري يشعر بالتكلف من أجل تقرير املسؤولية الطبية

و نظرا ألنه يعمل على محاية حق املرضى املتضررين من  ،إال إن جملس الدولة الفرنسي

الطبية و األعمال العالجية و كان  ختلى عن التمييز األصلي بني األعمال ،نشاط املرافق الصحية

 ،أصبح نظام اخلطأ البسيط ،و منذ ذلك التاريخ. 1 1992 سنةEpoux.V ذلك يف قضية 

لتحريك املسؤولية ضد أطباء و كل موظفي املؤسسات الصحية يف فرنسا األساس الرئيسي 

دراسة كيف نا تقتضي مإن هذه التطورات .  و دون أي تفرقة بينها ،عن كل األعمال ،العمومية

املطلب (يقوم القاضي اإلداري بتقدير األخطاء الواقعة داخل املؤسسات الصحية العمومية 

ملعرفة إن كانت واردة ) الثاين املطلب(دراسة صور األخطاء الطبية مث القيام بعد ذلك ب، )األول

  .أو على سبيل املثال ،على سبيل احلصر

   .اخل المؤسسات الصحية العموميةتقدير األخطاء الواقعة د: المطلب األول

                                                 
1- C.E . , 10 Avril 1992 , Epoux . V , G.A.J.A., op.cit., p.760.  
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إن األضرار اليت تلحق املرضى أثناء إقامتهم باملؤسسات الصحية العمومية، ال تكون ناجتة 

و إمنا  ).الفرع األول(فقط  يف كل األحوال عن أخطاء األطباء مبناسبة ممارستهم نشاطهم املادي

ملرفق الصحي تتعلق بسوء بتنظيم ا حيث قد ،عن أخطاء منفصلة متاما عن النشاط الطيبقد تنتج 

  ).الفرع الثاين(العمومي يف حد ذاته

   .)األعمال المادية لألطباء( يـاألخطاء المرتبطة بالنشاط الطب:  رع األولـالف

، فتدخل األطباء .، وليس عمل قانوينيتميز بكونه عمل مادي حمض 1إن النشاط الطيب

م مبوجب قرارات إدارية و أعمال قانونية، وإمنا يتم ال يت ،طبيعة نشاطهم كموظفي ومسريي املرفقو 

األضرار ف. ومناورات يدوية هلا تأثري مباشر على جسم املريض ،ووسائل ،بواسطة استعمال آالت

. اليت قد تلحق املرضى من جراء أخطاء النشاط الطيب، هي أضرار على اخلصوص مادية مجالية

  ... .رت رجل شخص،  أو تعفناتوذلك كالعقم،  أو فقدان حاسة وظيفية، أو ب

إن طبيعة األخطاء املرتبطة بالنشاط الطيب تسمى باألخطاء الطبية، و هي أساس قيام 

تعريف  إعطاء 2و لقد حاول البعض من الفقهاء . املسؤولية الطبية يف القضاء اإلداري التقليدي

أهل العلم و الفن من  وال يقره ،ذلك اخلطأ الذي ال تقره أصول الطب" نه للخطأ الطيب على أ

لتزام العام املتمثل لالإن اخلطأ الطيب يشكل خرق الطبيب من جهة ، فو بالتايل".ذوي االختصاص

خرق االلتزام  ،و احلرص على حقوق املرضى، و من جهة أخرى ،و احلذر ،يف مراعاة احليطة

ومن هنا . لنشاط الطيبفنية اليت يفرضها ااخلاص املتمثل يف التقيد بالقواعد واألصول الطبية ال

                                                 
1
لقواعد املتعارف كل نشاط يرد على جسم اإلنسان، أو نفسه، و يتفق يف طبيعته مع األصول العلمية و ا" يعرف الفقه العمل الطيب بأنه  -  

و يقوم به طبيب مصرح له قانونا به، بقصد الكشف عن املرض و تشخيصه و عالجه لتحقيق الشفاء أو ختفيف آالم . عليها يف علم الطب

ي عليه املرض، أو احلد منها ، أو منع املرض ، أو يهدف إىل احملافظة على صحة األفراد، أو حتقيق مصلحة اجتماعية، شريطة توافر رضا من جير 

  .258.، ص2003مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، ". هذا العمل 

مال ، أع)املسؤولية الطبية(علي مصباح إبراهيم ، مسؤولية الطبيب اجلزائية ، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء األول   - 2 

  .526.،ص 2004املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق، جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، لبنان،
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ومع ذلك البد من  .)أوال( يرتبط أساسا بطبيعة التزام الطبيب ن تقدير اخلطأ الطيب ميكن القول بأ

  ). ثانيا(التعرف يف نفس الوقت على املعايري اليت قيلت بشأن تقدير هذه األخطاء الطبية

   .ق الصحي العموميـتحديد طبيعة التزام طبيب المرف:  أوال

هذا ما أكدت و . 1إن التزام الطبيب يعد التزاما ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجةمبدئيا 

نه يتعني على الطبيب أن يعتين أ مضمون هذا االلتزام يتمثل يفو . 2عليه النصوص اجلزائرية

فإذا ساءت . ن يصف له من وسائل العالج ما يرجى به شفاؤه من املرضوأ باملريض عناية كافية،

إمنا جيب أن و  إن الطبيب ال يعد مقصرا يف التزاماته،، فأو مل يف العالج بالغرض ،حالة املريض

  .يقوم الدليل على تقصري الطبيب يف العناية

ما ، و مبدى التزام الطبيب بالقواعد املهنية اليت تفرضها عليه مهنته ،وتتحدد هذه العناية 

يفرض على الطبيب التزام بشفاء  إنه الو بالتايل ف .جرت عليه عادة األطباء يف نفس الظروف

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

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

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

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

، و حاطته بالعناية الصادقة، و اليقظةإب ، فعلى األقلمل يكن بشفاء املريض لتزام إناإل" اته حيثي

  . 3"قرة للعلم اليت تتفق يف غري الظروف االستثنائية مع املسلمات املست

                                                 
1
  .152.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص  - 

2
يلتزم " :  املتضمن مدونة أخالقيات الطب على مايلي   06/07/1992املؤرخ يف  276-92من  املرسوم التنفيذي رقم   45تنص املادة   - 

ملرضاه يتسم باإلخالص و التفاين و املطابقة ملعطيات العلم بضمان تقدمي العالج الطبيب أو جراح األسنان مبجرد موافقته على أي طلب معاجلة 

ضمان "ناية بعبارة وهكذا نالحظ أن املشرع اجلزائري أوضح االلتزام ببذل الع". احلديثة ، واالستعانة عند الضرورة بالزمالء املختصني و املؤهلني 

  .وليس ضمان العالج للمريض" تقدمي العالج
3 -  Cass.Civ ., 20 Mai 1936 , Docteur Nicolas/Epoux Mercier , cité par MEMETEAU Gérard , 

Traité de la responsabilité médicale , Les éditions hospitalières , 1996 , p.25. 
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و اليت من بينها املستوى  1عدة اعتبارات جيب مراعاا ،حتديد التزام الطبيبو يدخل يف 

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

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

، نه جيب األخذ بعني االعتبار الظروف اخلارجية اليت يعاجل فيها املريض، كمكان العالجأكما 

  .الوسائل املتاحة للمعاجلةو 

ن كانت إهي مراعاة  ،وكذلك من بني أهم االعتبارات اليت تدخل يف حتديد التزام الطبيب

على . 2ليها الطب احلديثجهوده املبذولة تتفق مع األصول العلمية الثابتة، و الطرق اليت استقر ع

.  3حسب حالة املريض، و وفقا الجتهاده ،أن ترتك له احلرية يف اختيار الوسيلة املناسبة يف العالج

و بالتايل تقوم مسؤولية الطبيب عن استعماله لوسائل بدائية خمالفة للتطور العلمي احلديث، و 

جل تقدير مسلك من أل اخلربة على أن قاضي املوضوع يستعني بأه. الطرق العالجية املهجورة

  . إن كان منطويا على إخالل بالتزام معني أم ال ،الطبيب

الوسائل ، و نه نظرا للتطور العلمي الذي تعرفه األصول الطبيةإىل أو جتدر اإلشارة 

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

على أن . حمددةولكن يف حاالت استثنائية و ، 4تزام الطبيب بتحقيق نتيجةوهو ال امبدأ جديد

وتتمثل هذه . النتيجة املقصودة هنا هي جناح التدخل الطيب، و ضمان سالمة املريض من األخطاء

   :يـاحلاالت فيمايل

  

                                                 
1
  .2434.احلميد الشواريب، املرجع السابق ،ص عز الدين الدناصوري، عبد -  

2
، 1993، تعليق على أحكام وقرارات، دار النهضة العربية، اجلزء األول، )إدارية، مدنية، جتارية، مصرفية، جزائية(الياس أبو العيد، املسؤولية  - 

  . 73.ص
3
 - Lucien ACCAD et Marise CAUSSIN, Les nouvelles obligations juridiques du médecin, Eska, 

2000, p.14. 
4
املسؤولية (جاسم علي سامل الشامسي ، مسؤولية الطبيب و الصيديل، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ، اجلزء األول   -   

  .461.، ص2004 ، أعمال املؤمتر العلمي السنوي  لكلية احلقوق، جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية، لبنان،)الطبية
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  الرتكيبات و األسنان  الصناعية  - استعمال األدوات و األجهزة الطبية  -

  ةـاجلراحة التجميلي -التحاليل الطبية   –اد الصيدالنية األدوية و املو  -

  . التلقيح و عمليات نقل وزرع األعضاء -نقل الدم و السوائل األخرى -

  .ي في المؤسسات الصحية العموميةـمعايير تقدير الخطأ الطب: ثانيـا

ايري مل تكن مستقرة على مع -كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  - إن عملية تقدير اخلطأ الطيب

 األوىلاملرحلة  فلقد عرفت .حمددة، وإمنا عرفت تغريات و تطورات مرت عرب مرحلتني أساسيتني

الثانية املرحلة أما ). معيار اخلطأ البسيط واخلطأ اجلسيم(التفرقة بني العمل الطيب و العمل العالجي

  ).  معيار اخلطأ البسيط( التخلي عن نظرية اخلطأ اجلسيم فلقد عرفت مبرحلة 

 .ي و العمل العالجيـالتفرقة بين العمل الطب: ىـالمرحلة األول -أ

وذلك عن طريق تبيان  ،إن هذه التفرقة متكننا من إعطاء تعريفات لكال النوعني من األعمال

األخذ ذه التفرقة مبوجب   1لقد جرى لدى القضاءف .مميزات و خصوصيات كل من الصنفني

بعدما مت إقرارها مبوجب  26/6/1959بتاريخ  Rouzet يف قضيةالفرنسي قرار جملس الدولة 

، واستمر العمل ا 8/11/1935بتاريخ  Philipinneauيف قضية الفرنسي قرار جملس الدولة 

فخالل هذه الفرتة اعترب جملس الدولة الفرنسي أن مبادئ املسؤولية الطبية . 1992إىل غاية سنة 

وهذا ما . طبيعة العمل موضوع املسؤولية أساس صفة الفاعل، و إمنا علىعلى أساس تقوم ال 

الذي يأخذ بعني االعتبار املعارف  ،يعرف باملعيار املوضوعي يف حتديد خصائص العمل الطيب

  . و املكتسبات العلمية للطبيب ،اخلاصة

العالجي يف هذه الفرتة الزمنية تأخذ بعني  العمل و ،على أن عملية التمييز بني العمل الطيب 

أن العمل يكون طبيا إذا توىل  ،و مفاد هذا املعيار األخري .العضويار ما يسمى باملعيار االعتب

 ،لكن حتت إشراف الطبيب آخراجلراح أو أي تقين الطبيب، أو  :ن وهمددو القيام به أشخاص حم

                                                 
1
  .24.مأخوذ عن بودايل حممد ، املرجع السابق ، ص  - 
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. فينسب إىل تقنيون آخرون غري الذين متت اإلشارة إليهم اآلن ،أما العمل العالجي .أو املختص

بصفة القائم بالعمل إن كان يدخل يف إطار الئحة  ،التايل تكون العربة وفقا للمعيار العضويو ب

نظرا لالنتقادات املوجهة  ،ولكن سرعان ما مت التخلي عن هذا املعيار. حمددة من األشخاص أم ال

  .إليه باعتباره غري صاحل للضحية

و هي التفرقة  ،طلحات أخرىمن يستخدم مص 1هناك من الفقه هذا وجتدر اإلشارة إىل أن

هو ما يصدر من الطبيب كغريه من  ،فاخلطأ العادي. و اخلطأ املهين ،بني اخلطأ العادي للطبيب

وذلك   .أي كفعل مادي يكون ارتكابه خمالفة لواجب احلرص املفروض على كافة الناس .الناس

و  ،م باألصول الفنيةفهو يشمل العل ،أما اخلطأ املهين. كإجراء عملية جراحية يف حالة سكر

بالسلوك الفين املألوف من شخص وسط من نفس  ،يقاس فيه السلوك املهين ملرتكب الفعل الضار

ومن خالل ما سبق يتضح إذن أن هناك فرق  .كفاءةه من علم، و أي حسب ما يتمتع ب .املهنة

  ).2(والعمل العالجي). 1(بني العمل الطيب 

   .يـالعمل الطب – 1

هو ذلك النشاط الذي ال ميكن أن يتم إال  2حسب جملس الدولة الفرنسي إن العمل الطيب

و الرقابة املباشرة هلذا الطبيب،  ،حتت املسؤولية ،أو أي تقين آخر ،أو اجلراح ،من طرف الطبيب

وهذا التعريف . و التدخل يف أي وقت ،يف ظروف البد و أن تسمح هلذا األخري مبراقبة التنفيذ

و  ،27/7/19923ائري يف قرار صادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف خذ به القضاء اجلز أ

  .4ترقيتهاالصحة و من قانون محاية  222كذا املشرع اجلزائري يف املادة 

                                                 
1
  .17.طاهري حسني ، املرجع السابق ص -  

2
   - Cité par, Younsi HADDAD ,op.cit. , p.19. 

3
 -C.S.ch.adm. , 27 Juillet 1992 ,Cons.c/Hop.Béni- saf , n°92106, cité par Younci HADDAD, 

op.cit., p.19. 
4
يعملون يف احلدود  -:جيب على املساعدين الطبيني أن يقوموا مبا يأيت :" من قانون محاية الصحة و ترقيتها  على ما يلي  222تنص املادة  -  

خل فورا إىل تديلجؤون  –وصفه أو بينه الطبيب أو جراح األسنان أو الصيديل  تنفيذ ماعلى  يقتصر تدخلهم –تبعا لتأهيلهم  احملددةاملضبوطة و 
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العمل الطيب ال يستطيع القيام به إال أشخاص معينني، هو أن هذا أن إن السبب يف اعتبار 

 ،حتتاج إىل دراسات مكتسبة ،حبة لتقنيات عالجالعمل يتطلب استعمال معلومات بيولوجية مصا

و لكن تبقى اإلشكالية قائمة يف حتديد ما يدخل ضمن . 1يف جمال التخصصات الطبية ،وطويلة

مت حتديد قائمة  ،و من أجل مواجهة هذه اإلشكالية يف فرنسا. و العالجية ،النشاطات الطبية

من املقرر الوزاري صادر عن  4و  3واد و ذلك مبوجب امل. 2األعمال الطبية على سبيل احلصر

و من خالل هذه النصوص يظهر بوضوح أخذها باملعيار . 31/12/1974وزارة الصحة يف 

 .3املوضوعي يف تصنيف األعمال الطبية

 ،فقد اشرتط القضاء اإلداري التقليدي ،أما بالنسبة لطبيعة اخلطأ املرتتب عن العمل الطيب

نه يف حالة وجود خطأ و هكذا فإ .ة املؤسسة الصحية العموميةلقيام مسؤولي 4اخلطأ اجلسيم 

   ي ـإن السبب يف ذلك هو أنه كانت ف. ن مسؤولية املرفق الصحي العمومي ال تقوم، فإ5بسيط

                                                                                                                                                    

حدث خالل ممارستهم عملهم أو أوشكت أن حتدث مضاعفات ال يدخل عالجها يف إطار الطبيب أو جراح األسنان أو الصيديل إذا 

  .   ..... " االختصاصات املسطرة هلم
1
  .405.جاسم علي سامل الشامسي ، املرجع السابق ، ص  -   

2
 - Wodie FRANCIS, Les responsabilités en matière hospitalière en droit administratif français, 

R.A.S.J.E.P., n°1, 1/3/1972, p.58. 
3
أعمال ينفذها مساعد طيب مؤهل بأمر من الطبيب ودون احلاجة إىل  - :و ذلك على الشكل التايلجمموعات  أربعو تتكون هذه القائمة من  -  

نظرا ملؤهالته  ،يب بالتأكد شخصيا من إمكانية هذا املساعد من إجراء العمل الطيبأعمال ينفذها مساعد طيب بعد قيام الطب -  األخري وجود هذا

و  ،و حتت مسؤولية الطبيب املعاجل الذي يكلف باملراقبة و لكن حبضور ،أعمال ينفذها مساعد طيب -لظروف اخلاصة بكل حالة على حدى و ا

  . طرف األطباء دون سواهم أعمال طبية حمضة ال ميكن إجراؤها إال من - التدخل يف أي وقت 

4
  .96.مصطفى  اجلمال ، املرجع السابق ، ص - 

5
و يف هذا الصدد هناك عدة . البد وأن نشري هنا إىل التفرقة بني اخلطأ البسيط و اخلطأ اجلسيم على الرغم من صعوبة حتديدها بالضبط   -   

يكتفي بذكر أن اخلطأ اجلسيم أخطر من اخلطأ البسيط، و إن  Chapus فاألستاذ. حماوالت فقهية إلعطاء تعريف لكال النوعني من األخطاء 

أما األستاذ عمار عوابدي فيعترب أن اخلطأ اجلسيم، هو خطأ ال يقع من شخص قليل الذكاء والعناية . القاضي مكلف بتقدير مدى هذه اخلطورة 

 يرتكبه حبسن نية أكثر الناس غباوة فهو ال ينطوي على قصد األضرار ، أما بالنسبة لألستاذ سليمان مرقص فيعرف اخلطأ اجلسيم بأنه هو الذي ال

بدران . أغلب هؤالء الفقهاء يف تعريفهم للخطأ البسيط يكتفون بالقول بأنه أقل خطورة من اخلطأ اجلسيم  فإنوهكذا . و ال على عدم االستقامة 

  .مراد ، املسؤولية اإلدارية ، احملاضرات سابق اإلشارة إليها

ن صعوبة حتديد مفهوم كل من اخلطأ البسيط و اخلطأ اجلسيم هي اليت أدت إىل تطور املسؤولية الطبية يف جمال األعمال الطبية إيه فوعل

 و يف ظل كل. والعالجية،  وذلك نظرا لوجود أخطاء ذات درجات خطورة متفاوتة فيما بينها يستحيل تقدير مدى جسامتها أو مدى بساطتها

  . جيب معرفة أن مدى خطورة اخلطأ، تنسب إىل الفعل املنبثق عنه الضرر، وليس إىل مدى كون الضرر جسيما أم الهذه املفاهيم،  
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تقضي بإبعاد مسؤولية اإلدارة عن األخطاء البسيطة، على اعتبار أن  ،تلك الفرتة فكرة سائدة

عامل بنفس الطريقة اليت تعامل فيها املرافق ، جيب أال تروف صعبةعمل يف ظالعمومية اليت ت فقااملر 

يؤدي إىل عرقلة  ،ن األخذ باألخطاء البسيطةفإومن جهة أخرى، . اليت ال تعمل يف نفس الظروف

 .املؤسسات الصحية العمومية طبيعة نشاط وهذا ما ينطبق متاما على .نشاط اإلدارة

على األخذ باخلطأ  ،1992ن مستقرا إىل غاية سنة إن القضاء اإلداري الفرنسي كاوعليه ف

مبوجب قرار  ،نتاج االجتهاد القضائيذلك كان اجلسيم يف جمال املسؤولية عن األعمال الطبية، و 

DameVion,Dame Phillipineau و الذي توصل إىل معادلة  11/1935/ 8 يف

  : ادلة تتمثل يفإن هذه املع .1ولكن صعبة من حيث إعماهلا واقعيا ،بسيطة مظهريا

  . 2خطأ بسيط= عمل عالجي . خطأ جسيم= عمل طيب 

بتاريخ  Rouzetجاء قرار جملس الدولة الفرنسي يف قضية  ،وتأكيدا هلذا املبدأ

طبيعة ، و و العالجية ،، إلعطاء توضيحات أكثر يف التفرقة بني األعمال الطبية26/6/1959

 ،مع ضرورة األخذ بعني االعتبار الظروف الزمنية ،أو جسيمة ،سواء بسيطة ،األخطاء املشكلة هلا

حتول إىل خطأ بسيط بفعل هذه  ،فمثال لو تعلق األمر خبطأ جسيم. و املكانية اليت ارتكبت فيها

حىت و لو تعلق األمر بعمل  ،مينع من قيام مسؤولية املرافق الصحية العمومية إن ذلك ال، فالظروف

  :ومن أمثلة هذه األخطاء اجلسيمة  .طيب

  .أو تشخيص متأخر ،تشخيص األمراض بناء على مالحظات غري كافية تعمليا -

  .قيام طالب يف الطب بإجراء عملية جراحية –

  .إجراء تدخل جراحي دون الرضا احلر و املتبصر للمريض –

                                                 
1
 - Abdelhafid  OSSOUKINE , Traité de droit médical ,op.cit. ,p.291. 

2
                    :بكل وضوح من خالل حيثيات هذا القرار جوهو ما يستنت -  

«... Considérant que s’agissant d’un traitement chirurgical, la responsabilité des hospices ne 

pourrait être engagée qu’au cas ou une faute lourde aurait été commise par le  chirurgien ou 

l’interne opérant sous sa responsabilité... »      
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، أو نسيان كمادة 1نسيان طبيب ألداة جراحية يف اجلسم مثل نسيان إبرة يف بطن املريضة –

  .تقدمي عالج بأصول طبية مهجورة أو .2ضيف جسم املري

   .يـالعمل العالج – 2 

هو عمل تطبيقي روتيين  ،ن العمل العالجي، ميكن القول بأانطالقا من مفهوم العمل الطيب

يتميز عموما بكونه  ،من إجناز تقين منفذ إن هذا العمل هو. 3ال يتطلب معلومات نظرية كبرية

التدريب على  و إمنا ،رف علمية دقيقة وختصصاتامع تاج إىل اكتسابحي، ال عادي وبسيط

وطاملا أن حتديد األعمال  .الكتساب املعلومات املتعلقة ذا النوع من األعمال كاف  مزاولته

الطبية ال يقوم على أساس صفة القائم ا و إمنا على أساس موضوعي يتمثل يف طبيعة العمل 

ن العمل العالجي ميكن أن يتوىل القيام به كل من إن النتيجة املرتتبة على ذلك هي أفبذاته، 

  . أي السلك شبه الطيب ،كاملمرضني  ،و كذلك األشخاص املساعدين هلم ،األطباء

اليت تنفرد ا  ،أو جمموعة من املميزات امن استنتج تعريف 4من الفقهو مع ذلك هناك 

 ،فاألعمال العالجية .-سابق الذكر-  Rouzetاألعمال العالجية، و ذلك انطالقا من قرار 

غري احلاالت األربعة و لكن يف  يستطيع القيام ا كل من األطباء و املمرضني املساعدين هلم،

  .31/12/1947الصادر يف الفرنسي الواردة مبوجب مقرر وزارة الصحة 

، ب من أي شخص عادما يطل ،يتطلب من القائم به ،و بصفة عامة إن العمل العالجي

لذلك اكتفى القاضي اإلداري . يف سلوكه وبذل عناية الرجل العادي ،و احليطة ،أي توخي احلذر

على خالف األعمال  .5لتقرير مسؤولية املؤسسات الصحية العمومية ،بوقوع باخلطأ البسيط

                                                 
1
، مأخوذ عن ) ف(ضد بن سليمان ) مستغامن(، قضية مدير القطاع الصحي 31/1/2000رابعة ، قرار مؤرخ يف جملس الدولة ، الغرفة ال -  

  . 237.، ص 2002حلسني بن شيخ آث ملويا ، املنتفى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول ، دار هومه، اجلزائر، 
2
  .156.، ص1974ملنشورات احلقوقية ، مصر، موريس خنلة ، مسؤولية السلطة العامة ، الطبعة األوىل، دار ا -  

3  - Younsi HADDAD , op.cit. ,p.22. 
4
 -M.M. HANNOUZ et A.R. HAKEM , op.cit. , p.137. 

5
 - Wodie FRANCIS , op.cit., p.54  
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تتم دون صعوبة يف  (Courante)الطبية، وذلك لكون األعمال العالجية هي أعمال بسيطة 

  :ومن أمثلتها. تنفيذها

  . مال دواء خاطئ أو دون جتريب مسبقاستع -

  .) injection ,perfusion(عمليات احلقن  -

  .استعمال شخص غري مؤهل لضمادات ساخنة لفائدة مريض أدت إىل حروق -

  .إفراغ املمرضة لسائل كمياوي على يد املريض -

بني العمل  هو أنه مازال وفيا للتفرقة القدمية ،1إن ما يالحظ على الفقه و القضاء اجلزائري

فهو مل ينتقل إىل مرحلة . و األخطاء اجلسيمة ،و بني األخطاء البسيطة ،و العمل الطيب ،العالجي

القضاء  نإ، فولكن حىت يف هذا اال .اخلطأ البسيط كأساس جلميع أعمال النشاط الطيب

وهو صعوبة  ،1992اجلزائري يقع يف نفس املشكل الذي كان عليه القضاء الفرنسي قبل 

إجحاف كبري يف  ، مما يرتتب عليه مناستخالص و الكشف عن اخلطأ اجلسيم يف العمل الطيب

  .حق املرضى املتضررين

و تأكيدا ملا سبق ذكره، هناك من القرارات القضائية اليت يوضح فيها القاضي اإلداري 

كمة العليا حملر عن الغرفة اإلدارية بافقد جاء يف حيثيات قرار صاد. صراحة جمال اخلطأ اجلسيم

مت استقباله يف املركز االستشفائي اجلامعي ) ب(الشاب:"...أن  2 29/07/1972املؤرخ يف 

. و على مستوى اخلصر ،بسبب كسر يف الكوع األيسر 29/07/1972مصطفى باشا يوم 

وبقي هذا  .ولكن دون أي تدخل طيب جاد .إثر ذلك قدمت له بعض اإلسعافات اخلفيفةوعلى 

هور تعفن على مستوى منطقة مما أدى إىل ظ ،ه دون مراقبة و ملدة أربعة أياماب على حالالش

إن هذا التقصري الظاهر من . فتطلب األمر برت يد املريض .ثر كثريا على مرفق املريضالكسر أ

                                                 
1
 - Abdelhamid ZEROUAL , L’abandon de la notion de faute lourde dans la responsabilité 

hospitalière , EL WATAN , 24/10/2000 , p.11. 
2
 - C.S.ch.adm , 29 Octobre 1977 ,B.c/ Hop.Alger , cité par M M.HANNOUZ et A.R.HAKEM, 

op.cit. , p.147. 
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صحي نه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية املرفق المن شأ ،خطأ جسيماخالل ظروف القضية، يشكل 

يف شكل  قد يظهر  اخلطأ اجلسيم الذي يرتكبه الطبيب ر اإلشارة إىل أنهذا و جتد...".العمومي

قرار احملكمة العليا ما تأكد يف و هو  ،أو اجلرح اخلطأ ،يصل إىل درجة القتل اخلطأ ،جرم جزائي

إن الطبيب مل يأخذ بعني االعتبار املرض الذي تعاين "...يف حيثياته  1 30/5/1995املؤرخ يف 

اقب وأمر بتجريع دواء غري الئق يف هذه احلالة املرضية، مما جيعل إمهاله مع ،لمنه الضحية من قب

  .."من قانون العقوبات  288عليه مبوجب نص املادة 

  .التخلي عن نظرية الخطأ الجسيم: ةـالمرحلة الثاني – ب      

، تبني 1992إن دراسة املرحلة األوىل اليت كان ساريا عليها القضاء اإلداري الفرنسي قبل 

لنا استقرار الوضع القضائي يف تلك الفرتة على ضرورة التفرقة بني العمل الطيب، الذي حيتاج إىل 

و العمل العالجي، الذي يتطلب  ،توافر خطأ جسيم لتقرير مسؤولية املؤسسة الصحية العامة

على أن هذا . هامت العدول عنإال أن هذه التفرقة . توافر اخلطأ البسيط فقطإلقامة تلك املسؤولية 

يف  تبلورت يف األخري ،)1(و أسباب  و إمنا لوجود عدة دوافع ،الصدفة العدول مل يكن وليد

 .)2( مبدئيقضائي قرار  شكل

   .القاضي اإلداري الفرنسي عن نظرية الخطأ الجسيمتخلي  دوافع  -1

تعرضت  ،بيةواخلطأ اجلسيم يف جمال املسؤولية الط ،إن التفرقة السابقة بني اخلطأ البسيط

 ،إن السبب يف ذلك. ابتداء يف جمال القانون اإلداري و انتهاء إىل جمال القانون الطيب 2لنقد مرير

الستخراج املميزات اليت جيب  ،فال توجد أية معايري دقيقة. هو صعوبة حتديد مفهوم اخلطأ اجلسيم

هذا . وتة اخلطورةخصوصا و أنه توجد أخطاء متفا ،أن ينفرد ا كال النوعني من اخلطأين

  .باإلضافة إىل الصعوبة اليت جيدها املضرور يف إثبات اخلطأ اجلسيم

                                                 
1
العدد ، الة القضائية  ) ب(ضد). ك(، قضية  30/5/1995، قرار مؤرخ يف   118720احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات،رقم  -  

  .179.،ص 1996الثاين، 
2
  .25.بودايل حممد ، املرجع السابق ، ص -  
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فالقاضي اإلداري كان يشعر بالتكلف من أجل إظهار األمر على حقيقته قبل تاريخ 

أن القضاء الفرنسي و  خصوصا. بالتعويض طلبام اخلاصة، و محاية حق املضرورين يف 1992

 ،فهذا الطرح. و ليس العضوي ،ي يف التفرقة بني العمل الطيب و العالجياعتمد املعيار املوضوع

ن اال ونظرا أل. يؤدي بالقاضي اإلداري إىل وجوب البحث يف موضوع العمل يف حد ذاته

إن عمل القاضي يتحول بالتايل إىل عمل تقين يتطلب خربة ف الطيب يتميز بالطابع التقين احملض، 

القاضي اإلداري قبل سنة بقي  ،و لتفادي ذلك. اما عن اال القانوينمما قد يبعده مت ،مستمرة

إلقرار مسؤولية املرافق  ،بتعاد عن إعمال نظرية اخلطأ اجلسيماإلحياول قدر املستطاع ، 1992

 هو سوء تنظيم يفسبب الضرر عتبار أن ، مفضال يف ذلك إ1الصحة العامة يف جمال العمل الطيب

ما فحصل  -بسيطالطأ اخل تقوم عند حتققما دام أن هذه املسؤولية  -خدمةعمل القطاع املقدم لل

عدم األخذ بتصنيف أي ،)   La disqualification des actes médicaux(يسمى ب 

  .األعمال الطبية

أنه كذلك من الدوافع الرئيسية لتغري القاضي اإلداري ملوقفه يف سنة   ،2كما يرى الفقه

أمام  اتبالتعويضللمطالبة ساواة بني املضرورين الذين ميارسون دعواهم ، هو املطالبة بامل1992

جيعل  ،ذلك أن بقاء القضاء اإلداري على حتفظه السابق. اإلداري و املدين يف فرنسا نالقضاءي

مقارنة مع أقرام يف  ،و التعويض ،ضحايا األعمال الطبية أقل حظا يف احلصول على احلماية

 ،قلة اليقظة، و غري منطقي لكونه قد يشجع األطباء العموميني على اإلمهالو هذا . القطاع اخلاص

  .3فهم بطبيعة احلال ال يسألون عن أخطائهم البسيطة

                                                 
 
1- Fabienne QUILLERE-MAJZOUB, La responsabilité du service public hospitalier, 

وي لكلية احلقوق، جامعة بريوت، ، أعمال املؤمتر العلمي السن)املسؤولية الطبية(اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء األول 

 .591.، ص2004منشورات حليب احلقوقية، لبنان، 
2
  .218.عدنان سرحان،  املرجع السابق ، ص  -   

3
 - C.A.A de Paris., 24 Mars 1992 ,A.J.D.A .,n° 15 , 26/3/1992, p.235 
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وجوب إثبات اخلطأ  ،لقى على عاتق املضرور، حينما يو يزداد األمر صعوبة يف هذا النطاق 

حلظة حتقق الوقائع املؤدية للضرر، ال فاملريض الواقع غالبا حتت التخدير . يف اال الطيب اجلراحي

الفريق وباإلضافة إىل ذلك فإن  .يستطيع أن يقدم دليال على خطأ من تعاملوا مع جسده الضعيف

ال ، و و ينطق بصوت واحد يف الغالب األعم،يبقى متضامنا  ،الطيب الذي شارك يف عالجه

مبحاباة   1صواب أو عن خطأن  يتهمون عن إو  ،فهم أطباء أنفسهم .يساعده اخلرباء  يف ذلك

  .هذا ما يؤثر سلبيا على تقديرهم للوقائعو . زمالء مهنتهم

ومل نكن بصدد عملية ختدير، فإن  ،نفينا كل هذه املالبسات بل أكثر من ذلك حىت و لو

و أصول طبية حديثة يف  ،جمرد معرفة ما وصل إليه الطب من تطور يف جمال الوسائل التكنولوجية

طبية و علم اإلحيائية، كاف للقول بأنه من املستحيل على املريض أن يتمكن من اإلحياتو  جمال

  .الكشف عن خطأ جسيم  لطبيب 

إىل القول بأن نظام املسؤولية   2خر من الفقهاءريق آذهب ف ،ففي ظل كل هذه الدوافع

  ،وميةهو مبثابة عدم مسؤولية مفرتضة للمؤسسات الصحية العم ،الطبية على أساس اخلطأ اجلسيم

متاما مثلما وضع حدا ، 1992بوضع حد هلذا النظام سنة جملس الدولة الفرنسي و من هنا قام 

  . لعدم مسؤولية الدولة يف قرار بالنكو الشهري

ال تعين زوال الطابع التقين و  ،فكرة التخلي عن اخلطأ اجلسيمو على الرغم من ذلك فإن 

فتلك التفرقة املوضوعية  .األعمال العالجيةنة مع مقار  املعقد الذي تتميز به األعمال الطبية 

 ،أن املسؤولية حتققت يعترب القاضي إال أن  .3 ال تزال موجودة العملنيالقائمة بني نوعيني من 

يف حاجة إىل النظر  و بالتايل فسوف لن يكون  .رد وقوع  خطأ بسيط يف عمل طيب أو عالجي

                                                 
1
  .218.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -  

 2 - Abdelhafid OSSOUKINE ,Traité du droit médical, op.cit.,p.301. 
3
، الذي حيدد ماهي األعمال  1947تفرقة تعتمد على نص قانوين وهو مقرر وزارة الصحة الفرنسية الصادر سنة    ألاوهذا أمر منطقي،  -  

خلطأ اجلسيم وليس بني العمل الطيب و يعود إىل صعوبة التفرقة بني اخلطأ البسيط و ا 1992باإلضافة إىل ذلك إن سبب وجود قرار . الطبية 

  .العمل العالجي
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البحث يف ، و و يتابع مناقشات التقارير ، ا اخلبريإىل األساليب الطبية الفنية اليت يأيت

  .مصطلحاا

ثابتا و الطيب واضحا و جتمع على أن يكون اخلطأ  ،و عليه فإن أحكام القضاء الفرنسي حاليا

حمل فإن وجدت مسائل عملية . ال حيتمل نقاشا فنيا ختتلف فيه اآلراء حبيث 1 ليس احتماليا

و مل يستقر الرأي  ،تباع نظرية قال ا العلماءالطبيب اى رأجدل و اختالف بني األطباء، و 

ما على القضاء إال أن يتفادى النظر يف املناقشات الفنية، ألن و  .فال لوم عليه ،فاتبعها ،عليها

اخلطأ و  ،إمنا فقط التأكد من وجود إمهالو  مهمته ليست املفاضلة بني طرق العالج املختلف فيها،

  .    ) caractérisée) Faute املميز طأ احملقق و ، أو ما يسمى باخلالواضح

 .Epoux V 10/4/1992جلس الدولة الفرنسي ـمل تحليل القرار المبدئي-  2

/ 10/4املؤرخ يف  V  Epouxجملس الدولة الفرنسي يف قضية ترجع وقائع قرار  

ت وقد مت.  9/8/1979عام يف اليف املستشفى V ، إىل عملية قيصرية أجريت للسيدة19922

بعد مرور ف. هذه العملية حتت ختدير كلي، على إثره تعرضت إىل جمموعة من اإلضطربات الصحية

و . غثيان، مرفوق باضطرابات قلبية و حصل اخنفاض كبري يف ضغط الدم من الزمن، ساعة نصف

لى نظرا لتأثريها املباشر ع ،على إثر ذلك قام املخدر بإجراء عملية ختدير بواسطة مادة غري مالئمة

رغم ذلك مت إجراء  ،و بالفعل هذا ما أدى إىل اخنفاض ضغط الدم للمرة الثانية. ضغط الدم

و  ،و كان ذلك مرفوقا بنزيف حاد و اخنفاض الدم للمرة الثالثة ،العملية القيصرية و ميالد الطفل

و  و لكن هذه العملية متت بواسطة بالزما جممدة. بالدم Vهذا ما أدى إىل ضرورة حقن السيدة

على إثرها مت  ،و توفق القلب ملدة نصف ساعة ،آالم حادة اعنه تغري مسخنة تسخينا كافيا ترتب

و  .أين مت إنقاذها من خطر املوت. نقل هذه السيدة بواسطة سيارة إسعاف إىل مصلحة اإلنعاش

هلا جمموعة كبرية من النكسات الصحية من  تسببنصف ساعة لكن حادثة توقف القلب ملدة 

                                                 
1
  .24.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص  -  

2
- C.E. , 10Avril 1992, Epoux V, G.A.J.A., op.cit., p.760.   
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شلل حاد  يف اجلزء و تنفسية،  تو غيبوبة استمرت لعدة أيام، و اضطرابا ،دماغي جزئي تعطيل

  . عواقب و خيمة يف اجلهاز العصيبو اليساري للجسم، 

إىل رفع دعوى أمام للقضاء اإلداري للمطالبة  Vبالزوجني األضرار أدت إن كل هذه

سبة لقضاة الدرجة األوىل فالن).  Seine maritime(املستشفى العمومي ضد بالتعويضات 

يف  القضاءأنه يف ظل غياب خطأ جسيم مرتكب وفقا ملا درج عليه  اعتربوا)  Rouenحمكمة (

وكان ذلك مبوجب . فإنه من غري املمكن القول بقيام مسؤولية املرفق الصحي العمومي ،تلك الفرتة

 ،س الدولة الفرنسيفقام الزوجيني بالطعن باالستئناف أمام جمل. 4/4/1986صادر يف قرار 

و قد جاء يف  .عن نظرية اخلطأ اجلسيماملبدئي، و الذي ومن خالله ختلى  الذي أصدر قراره

أن األخطاء املرتكبة تشكل خطأ طبيا من طبيعته أن يؤدي إىل قيام مسؤولية املستشفى " حيثياته 

 .1"العام

االعتبار األضرار  أخذ جملس الدولة الفرنسي بعني ،Vلتعويض للزوجينيومن أجل منح ا

سنة فهي مصابة بعدة أضرار على مستوى الرجل  33بالغة من العمر ال Vأن السيدة : التالية

كبرية يف الذاكرة، و حىت يف تصرفاا، باإلضافة إىل الضرر اجلمايل   تاأليسر، و تعاين من اضطرابا

شهاداا سب مستواها و ينافهي يف احلقيقة فقدت فرصتها يف احلصول على عمل . الذي تعاين منه

هذا . على اعتبار أا كانت تشتغل كمدرسة يف مؤسسة تربوية ثانوية. الدراسية املتحصلة عليها

  .ةـو أوالدها الثالث ،و حلق لزوجها ،ضافة إىل الضرر املعنوي الذي حلقهااإلب

سات أدخل مسؤولية املؤس ،و عليه فإن جملس الدولة الفرنسي مبوجب القرار املبدئي هذا

الصحية العامة عن أخطاء األعمال الطبية إىل مرحلة جديدة، و هي مرحلة اخلطأ البسيط اليت 

. 2تعطي للمريض نفس الضمانات،  سواء تعلق األمر باملستشفيات العامة أو بالعيادات اخلاصة

                                                 
1
 -  « Les erreurs ainsi commises …constituent une faute médicale de nature à engager la 

responsabilité de l’hôpital.... » . C.E. , 10Avril 1992, Epoux V, arrêt  précité.            
2
 - MALICIER , Responsabilité médicale -données actuelles-, Eska, 1998, p.47. 
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إن الوضع احلايل للقانون " ... :بقوله)  LEGAL( لغال هو ما عرب عنه مفوض احلكومة السيدو 

جمال العمل الطيب، و يف إطاره جعل اخلطأ اجلسيم نظرية تافهة أمام نظرية  قالعام يتميز بتضيي

 او هذه نتيجة كان البد من حصوهلا لكون اخلطأ اجلسيم أصبح يشكل وضع. اخلطأ البسيط

و السبب يف ذلك  معروف لعدم وضوح مفهوم اخلطأ اجلسيم يف حد  .غري مستقر اقانوني

ال ميكن اعتبار أي  1992يف قرار V أن األخطاء اليت راحت ضحيتها السيدة  بدليل..". ذاته

لكن جمموعها هو الذي أخذه جملس الدولة بعني االعتبار و إعطائه  ا،واحد منها خطأ جسيم

اخلطأ الطيب الذي من طبيعته ترتيب "... صفة  LEGAL(1(حسب مفوض احلكومة السيد

  ..." ة توحيد نظام مسؤولية املرافق الصحية العامةو بالنتيج ،مسؤولية املستشفى العام

 .ثار جانبيةآ ليس له أية" ..  ) LEGAL(و العمل ذا الطرح حسب مفوض احلكومة  

فال يؤدي إىل حتويل التزام الطبيب من بذل عناية إىل التزام بتحقيق نتيجة، و ال إىل تطابق 

  )Fauteر خبطأ طيب نوعي متميز و إمنا يتعلق األم. األخطاء الطبية مع أخطاء أخرى

spécifique ( تنظمه قوانني خاصة تتجاوب مع طبيعة املرفق الصحي العام يف حد ذاته."...  

، أنه بالتخلي عن نظرية اخلطأ اجلسيم:" قائال)LEGAL(يضيف مفوض احلكومة السيد و 

التقنية للنشاط، الطابع  لصعوبةو هي ا ،مل تعد صاحلة ،يرتكز عليها فإن املقومات الثالثة اليت كان

  ". ،اخلطأ يف العمل الطيباحلرص على إزالة آثار تصرف فاضح الصارم للمرفق،

 1992سنة القضاء اإلداري الفرنسي احلل الذي توصل إليه  جتدر اإلشارة إىل أن هذا و

 Theuxوكان ذلك يف قضية املساعدة الطبية اإلستعجايلبعد، حىت فيما يتعلق بنشاط فيما  طبقه

اع أن مسؤولية املرافق الصحية العمومية تثار بشأن كل أنو "... هذا القرارجاء يف حيثيات  فلقد.2

الس  ن قيام قضاةفإعليه ، و سري مرفق املساعدة الطبية اإلستعجايلاألخطاء املرتكبة يف تنظيم و 

، بتأسيس Theuxستئناف من أجل رفض طلب التعويض الذي تقدم به السيد اإلداري لال

                                                 
1
  - G.A.J.A. ,op.cit.,p.763 . 

2
 - C.E. , 20Juin1997, M.Theux , R.F.D.A. , n° 1 , 14/1/1998, p.90. 
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فإم بقرارهم هذا  ، قرارهم على  عدم قيام خطأ جسيم من طرف املؤسسة الصحية العامة

  ..".يكونون قد خالفوا القواعد املتعلقة مبسؤولية املرافق العمومية

ليس على أساس  ،ستئنافالل اإلداري لسالذلك قام جملس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار 

ا على أساس عدم قيام قضاة الس اإلداري ، و إمنTheux عدم إنصافه لطلب السيد

اليت من بينها قاعدة التخلي عن نظرية اخلطأ و  .مبراعاة قواعد مسؤولية املرافق العامة 1 ستئنافالل

ذلك بدليل قيام جملس الدولة يف هذه القضية و . م يف مسؤولية املرافق الصحية العموميةياجلس

 تبيان أن طلب السيد، و 2تطرق من جديد ملوضوع الدعوىبإلغاء القرار املطعون فيه بالنقض و ال

Theux . سيم و إمنا نظرا لغياب اخلطأ الذي اجلطأ بسبب غياب اخلبالتعويض غري مؤسس ليس

   .3بطبيعته يؤدي إىل قيام مسؤولية املركز اإلستشفائي

جاء به  نالحظ بأن القضاء اإلداري الفرنسي ال يزال حيرص على املبدأ الذي وهكذا فإننا 

تزال تأخذ باخلطأ اجلسيم يف إقرار  ال القضائية اليت القراراتوالعمل على إلغاء  ،1992سنة 

، هذا حىت و لو تعلق األمر مبصاحل الطب – Theux 20/6/1997 .قرار م –املسؤولية 

                                                 
1
الضطراب دماغي حاد خالل فرتة تدريبية  Tتعرض السيد 20.50على الساعة  23/5/1986يف : وتتلخص وقائع القضية فيمايلي -    

فطالبوا استعجاالت املركز الصحي ملستشفى اوش الذي قام بإرسال سيارة  21.01لرياضة الكرة املستطيلة ، فجاء رجال اإلطفاء على الساعة 

و يف نفس الوقت متت مطالبة نقل املريض عن طريق اهلليكوبرت لنقله إىل مركز املساعدة الطبية االستعجالية لتولوز . 21.23  ةاعإسعاف على الس

مث أقلعت الطائرة .  21:18على اعتبار أن أطباء اإلطفاء الذين قاموا بفحصه تبني هلم أن املريض يف وضعية جد خطرية ، وكانت الساعة تشري اىل

و مت إبالغ املركز االستعجايل باستحالة .دقائق لسبب ظروف الرؤية السيئة  5ولكنها رجعت إىل نقطة اإلقالع بعد  21:20اعة على الس

و قد اعترب السيد املطالب بالتعويض  بان األطباء الذين كانوا مرافقني له مل .  21:30اإلسعاف اجلوي فحطت الطائرة يف تولوز على الساعة 

ووصلت  22:12لذلك مت نقله برا بواسطة سيارة إسعاف اليت انطلقت على الساعة  21:45إال يف حدود الساعة . النقل اجلوي يبلغو باستحالة

مت نقله بسيارة إسعاف إىل مستشفى تولوز حيث مت إجراء له العملية .  0:40، مت إجراء الفحوصات األولية الساعة  23:30مستشفى اوش 

فاعترب جملس الدولة أنه ال يوجد يف القضية خطأ من طبيعته أن يؤدي إىل قيام مسؤولية املركز االستعجايل ، .  02:30اجلراحية على الساعة 

  ."بسبب أن إصابته اخلطرية هي اليت أدت إىل صعوبة نقله 
جملس الدولة،   تسمح لقضاة جملس الدولة  املتعلق باإلجراءات الو اجب إتباعها لسري املنازعات القضائية أمام 31/12/1987من قانون  11إن املادة  - 2

 Régler l’affaire » :                          .بالتطرق ملوضوع القضية حالة القرار الصادر عن الس اإلداري لالستئناف إذا وجدت ضرورة لذلك 

au fond, si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie »    
3
 - « Considérant qu’eu égard aux conditions météo logiques et  de visibilité existant vers 21h25 le 

jour de l’accident, la décision de renoncer au transport du malade par hélicoptère n’a pas constitué 

une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ….considérant qu’il suit de 

là qu’en l’absence de toute faute de centre hospitalier régional ……… », C.E. , 20Juin1997, 

M.Theux , précité. 
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ال  هذا النوع من املصاحلفمن املؤكد أن القضاء اإلداري الفرنسي يبني بأن . اإلستعجايل العمومية

  .1حىت لو إنطوى عملها على صعوبة كبرية ،سثناء عن األساس العامتعترب ا

  :مالحــظة

غلب الفقه اجلزائري أن القضاء اإلداري اجلزائري ال جتدر اإلشارة إىل أنه حىت لو اعترب أ 

يزال يأخذ بالتفرقة السابقة بني األخطاء اجلسيمة واألخطاء البسيطة، إال أن هذا الطرح ال يظهر 

هو أن األساس املعتمد مل  ،و السبب يف ذلك .بوضوح من خالل القرارات القضائية املختلفة

  . يستقر عليه القضاء اإلداري بصفة ائية و موحدة

ن ذكرنا من بني أمثلتها اليت سبق وأ و يف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل األعمال العالجية

مل حيدد مبصطلح  2 2/12/2003مؤرخ يف  ياجلزائر  ففي قرار لس الدولة .احلقنعمليات 

دقيق أن اخلطأ البسيط كاف لقيام املسؤولية الطبية يف مثل هذه احلاالت و إمنا اكتفى فقط 

وحيث أن تقرير اخلربة يبني أن نسبة العجز :" ..حيث جاء يف حيثياته" اخلطأ الطيب" مبصطلح 

الطبية بعد حقنه حبقنة أدت إىل تصلب ن هذا كان بسبب انعدام املراقبة وأ %85الدائم تقدر ب

كان ناجتا عن اخلطأ الطيب ...و يستنتج أن مسؤولية املستشفى ثابتة و أن العجز...بيده اليسرى

  ...".املتمثل يف انعدام املراقبة 

 هنه حىت بالنسبة للخطأ اجلسيم يف العمل الطيب ، فان القضاء اإلداري ال يوضحونضيف أ

هذه نتيجة و . حث عنه من خالل تقارير اخلربةنه ال يبات ظاهرة، بل أيف بعض احلاالت مبصطلح

وليس  ،كوا ترتبط بطبيعة العمل يف حد ذاته  ،منطقية ترجع لصعوبة حتديد مدى جسامة اخلطأ

يف حني أن العديد من القرارات القضائية تبني أن القاضي اإلداري يقيس  .مبدى جسامة الضرر

                                                 
1
فعلى مستوى هذه املرافق  .خصوصا ملا يتعلق األمر مبصاحل اإلستعجاالت ،و لكن إىل أي مدى ميكن إعمال فكرة التخلي عن اخلطأ اجلسيم -  

يعد هنا فاألخذ باخلطأ البسيط إلقرار املسؤولية . ملا لعنصر الوقت من دور يف هذا النطاق ،إن األعمال الطبية تنطوي على صعوبة فائقة ،الصحية

  .يف احلقيقية عرقلة لنشاط الصحة
2
قرار غري الضد املركز االستشفائي اجلامعي، ).ش(، ، قضية السيد 2/12/2003مؤرخ يف  ،  667رقم القرار  جملس الدولة ،الغرفة الثالثة ، -  

  .منشور 
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هو قرار جملس الدولة املؤرخ يف ، و ولنا يف ذلك مثال. احلاصل سامة اخلطأ جبسامة الضررج

إن الضحية قد تعرضت فعال إىل أخطاء طبية مؤكدة، وهذا من خالل عدة "... 19/4/19991

انقضت  أن مدة طويلة، و عمليات جراحية أجريت عليها بعد دخوهلا املستشفى لوضع محل عادي

إلعادة العملية اجلراحية، وإا تعاين حاليا من عاهة  اميو  19الثالثة أي ما بني العملية الثانية و 

كذا ، و وهي يف ريعان شباا ،إىل األبد، و وحرماا من عطاء األمومة ،املتمثلة يف العقم، و دائمة

  ...".بالتايل فقد بني الطبيب اخلطأ الطيب املرتكب يف تقريرهو  اة الصبية مباشرة بعد الوالدة،وف

حيث رفض  11/3/20032ن جملس الدولة و املؤرخ يف و يف قرار آخر صادر ع

والتمست مبوجبه رفع  -ضحية أخطاء طبية-)ع.د(االستئناف الفرعي الذي تقدمت به السيدة 

أا فعال تعرضت لعملية نزع رحم بصفة ائية :"... مبلغ التعويض وكان هذا الرفض على أساس

طري بالنسبة إليها، وفيما خيص إصابة اجلهاز أطفال فهذا ال يعترب عجز خثالثة ولكن كوا أم ل

وبالتايل فكون هذين االجرائني غري ... عملية جراحية فإا مل تقدم إثبات عن إجراء...البويل 

و بالتايل نالحظ أن ." ثابتني على مستوى جملس الدولة فيتعني إذن رفض االستئناف الفرعي

ليس على أساس عدم وجود خطأ طيب جسيم  القاضي اإلداري مل مينح تعويضات إضافية للسيدة

                                                 
1
، ضد زعاف رقية.حي بادرار ومن معه ، قضية القطاع الص 19/4/1999،  قرار مؤرخ يف  254فهرس  جملس الدولة ، الغرفة األوىل ، -  

  .101.مأخوذ عن حلسن بن شيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص
2
و هو طعن . القرار غري منشورع،.ضد د.، قضية الشركة الوطنية للتامني   11/03/2003جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار مؤرخ يف  -  

) ن(ضد املستشف اجلامعي و عيادة ).ع.د(، قضية  4/11/2000، املؤرخ يف الغرفة اإلدارية لس قضاء وهرانباالستئناف يف قرار صادر عن 

) م(حيث أن املريضة كانت على وشك الوضع املسبق لطفلها وكانت متواجدة بعيادة ( وملخص وقائع القضية .قرار غري منشور ال، )م(يادةوع

 رفض استقباهلا بدعوى أن قاعة العمليات كانت الية إىل املستشفى اجلامعي  حيث متليال مت توجيه املريضة يف حالة استعج 9،وعلى الساعة 

حيث مت حماولة توليدها عن طريق الدفع مث عن طريق امللقط ونتيجة توليدها ) ن(وبعدها مت حتويلها إىل عيادة . مليات جراحية أخرى مشغولة بع

بعدها تعرضت إىل إصابتها يف اجلهاز البويل و  ساعة ،وإليقاف النزيف مت نزع الرحم مما أدى  16ذه الطريقة الصعبة تعرضت لنزيف وغيبوبة ملدة 

  ).دة عمليات جراحية لع

ز )ع(، قضية  17/4/2004و يف نفس السياق و مبناسبة قضية أخرى طرحت أمام جملس قضاء وهران حيث قررت الغرفة اإلدارية  ، بتاريخ 

محل كبري  أظهرت وجود )و(سيدة الفحوصات اليت أجرا ال إن:"...يف حيثياا  .قرار غري منشورالعيادة الوالدات ، )ش(ضد  القطاع الصحي 

مكانية احلجم و رغم ذلك أن الفريق الطيب مل جيري العملية القيصرية فتم توليد الطفل بصورة ولكن املناورات اليدوية أدت إىل تشويهه يف عدم إ

  .." و إن هذه األضرار ترجع إىل خطأ طيب مرفقي ..فتح عينيه وشلل يف الذراع و إتالف يف األعصاب 
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فيما يتعلق بعملية نزع الرحم، وعدم إقامة الدليل  .1و إمنا على أساس عدم وجود ضرر جسيم

  .على إصابة اجلهاز البويل

طأ الطيب القضائية اليت استعمل فيها القاضي اإلداري جمرد مصطلح اخل تإن القراراوعليه ف 

ن القضاء اإلداري إىل القول بأ 2اليت أدت ببعض الفقه اجلزائري،  هي دون تبيان كيفية تقديره

  .أصبح يأخذ بنظرية اخلطأ البسيط يف مجيع أعمال النشاط الطيب

أين يربز فيها القاضي اإلداري  ،وحديثة يف نفس الوقت ،قضائية أخرى تولكن هناك قرارا

املرفق  ةك يقر مبسؤوليوعلى أساس ذل ،بصراحة مدى خطورة اخلطأ املرتتب عن العمل الطيب

جاء يف  3/6/20033ففي قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ . الصحي العمومي

على ) ل.ع(ملكلف بإجراء العملية للسيدة نه من الثابت بالنسبة للجراح احيث أ"..:حيثياته

خطأ طبيا الدوايل لربط الشريان الفخذي الذي يصب يف الطرف السفلي بدل الشرايني، ميثل 

كذلك يف قرار أخر صادر عن جملس ". ..ن شأنه إقامة مسؤولية املستشفىم وواضحايرا، خط

ؤول مدنيا ن املستشفى مسحيث مت اعرتاف بأ:"..جاء يف حيثياته 9/3/20044الدولة بتاريخ 

هلذا خطأ ضار ن عملية اجلرب الطبية للرجل اليمىن تسببت يف وأ)..م(عن برت رجل السيد 

  .." .رـاألخي

.األخطاء المرتبطة بسوء تنظيم المرافق الصحية العمومية: فرع الثانـيال     

تدخل يف صميم األخطاء املرفقية اليت تؤدي  ،إن األخطاء املرتبطة بسوء تنظيم املرافق العامة

إن اخلطأ املرفقي الذي ينسب إىل نشاط املرفق الصحي العمومي، ال .  إىل قيام مسؤولية اإلدارة

                                                 
1
  . اإلدارية بتقدمي اإلثبات ةهذا باإلضافة إىل تكليف املدعى يف املنازع.ر اجلسامة ال يأخذ بعني االعتبار جسامة الضرريف احلقيقة إن تقدي -   

2
  .246.، ص 108.حلسن بن شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص -   

3
، ووزارة الصحة) ل.ع(ضد .لبولوغني ،قضية القطاع الصحي  ، 3/6/2003 ، مؤرخ يف004166رقم قرار  جملس الدولة ،الغرفة الثالثة ، -  

  .99.، صالعدد الرابع ،2003لس الدولة جملة جم
4
قرار غري ال، )ن(ضد املستشفى اجلامعي ) .م.م(، قضية السيد 9/3/2004، مؤرخ يف  012183رقم قرار جملس الدولة ،الغرفة الثالثة ،  -   

  .منشور
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أنه يتحقق يف حالتني  1و الذي يرى الفقه ،و موظفني تابعني هلذا املرفق ،أعضاء يقوم إال بواسطة

  :و مها

إن هذا اخلطأ . (Faute du service)يسمى خبطأ بسبب املرفق و. حالة اخلطأ اهول -

  .ينسب إىل املرفق ذاته، حيث يستحيل نسبه ماديا إىل موظف

 Faute)إن هذا اخلطأ يعترب خطأ مرفقيا. حالة اخلطأ الذي يرتكبه موظفه معني بالذات -

de service) إمهال املمرض : و مثال ذلك. التعويض و يتحمل مبوجبه املرفق الصحي العمومي

  .و عدم تفقده للمريض

هذا و جتدر اإلشارة إىل أن التنظيم السيء للمرافق الصحية العمومية، يعترب من أنواع 

األخطاء ختتلف متاما عن األخطاء  املرتبطة  بالنشاط إن هذه فو مع ذلك . 2األخطاء املرفقية

كون هذه األخرية ختص األعمال املادية و الطبية الصادرة عن األطباء أنفسهم أو   ،الطيب

فهي تنشأ يف حالة قيام ضرر عن كل عمل ال ميكن  ،أما األخطاء املتعلقة بسوء التنظيم. املمرضني

سوء تنظيم األماكن، و استعمال أدوات غري صاحلة، و ، و الذي يرجع إىل 3اعتباره عمال طبيا

مثل معاجلة ضحية حادث مرور يف قاعة خمصصة  ،نقص يف احلراسة، أو عدم كفايتها، و اإلمهال

ملصابني بأوبئة معدية، و التأخري يف تبليغ الطبيب اجلراح عن احلالة السيئة للمريض الذي أجريت 

نقص املراقبة الذي يؤدي مبريض عقلي إىل  هلني، ودين مؤ له عملية جراحية، أو غياب مساع

اختطاف طفل و استعمال حزام االنتحار، و هروب مريض عقلي خالل فرتة خروجه املراقب، 

حديث الوالدة من مصلحة التوليد، و إصابة املرضى املوجودين باملستشفى العام بعدوى نتيجة 

                                                 
1
  . 19.، ص2004اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، رشيد خلويف ، املسؤولية  -  

2
على اعتبار أن هذين النوعني ميكن  مبوجبهما  تفسري األخطاء ( سوء سري املرفق ، عدم سري املرفق :يتنوع اخلطأ املرفقي إىل ثالثة أنواع وهي  -  

قضاء (مأخوذ  عن سليمان حممد  الطماوي ، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين .  ، سوء تنظيم الرفق العمومي) املرتبطة باألعمال املادية لألطباء 

  .139.، ص1977، دار الفكر العريب، مصر، )التعويض و طرق الطعن يف األحكام
3
 - Jaqueline MOREAU DEVILLIER , La responsabilité administrative , P.U.F.,1996 ,p.178. 
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ذه األمثلة أن سوء تنظيم املرفق الصحي فما يالحظ من خالل كل ه....سوء التهوية بني الغرف 

  :العمومي خيص وضعيتني أساسيتني 

وتتحقق  هذه احلالة . للمصلحة ذاا ،سوء تنظيم املرفق الصحي العمومي :ىـالوضعية األول

  .   عند إنعدام األدوات الطبية، و قلة األسرة، و سوء التهوية مثال

مبناسبة الفعل اإلجيايب  فق الصحي العمومي،يقوم خطأ سوء تنظيم املر  :ةـالوضعية الثاني

عدم : و لكن ال يتعلق األمر بنشاط طيب من ذلك مثال .الصادر عن أحد موظفني هذا املرفق

  ...احلراسة و املراقبة، اإلمهال ،و التأخري يف التبليغ 

،  هذا األخري، هو أن إن السبب يف اعتبار هذه األخطاء من سوء تنظيم املرفق الصحي العام

كما أنه ملزم بتوفري . كما سبق ذكره، ملزم بتقدمي اخلدمات اليت حيتاجها املريض أثناء إقامته فيه

كتوفري أدوات اجلراحة، وسالمتها . ورعايتهم ،التجهيزات الالزمة الستقبال املرضى، وعالجهم

  .توفري العدد الكايف من أطباء و املمرضنيو . وتوفري األدوية

اكتفى يف حالة األخطاء املتعلقة بسوء تنظيم املرفق  ،ري الفرنسيعلى أن القاضي اإلدا

و إن  هذا اإلجتاه كان  قائما حىت قبل التخلي عن . 1الصحي العمومي مبجرد قيام اخلطأ البسيط

، إال يف ما يتعلق مبسؤولية املصاحل العمومية االستشفائية 1992نظرية اخلطأ اجلسيم سنة 

اخلطأ " كان يشرط القضاء اإلداري   1961فقبل سنة . اض العقليةاملستقبلة للمصابني باألمر 

ليأخذ مبفهوم  ،مث ختلى القضاء اإلداري الفرنسي عن هذا املفهوم. 2الفاضح أو ذو اخلطورة املميزة

خ ـبتاري Eveillardوكان ذلك مبقتضى قرار جملس الدولة يف قضية  .اخلطأ اجلسيم

القضاء الفرنسي نظرية اخلطأ البسيط، مع زوال التمييز و يف األخري تبىن هذا . 10/11/19613

يف نظام املسؤولية  بني املستشفيات اليت ا مصاحل خمتصة يف معاجلة املصابني بأمراض عقلية و 

                                                 
1
  - Cité par Abdelhafid OSSOUKINE, Traité de droit médical , op.cit. ,p.297. 

2
  .153.حلسن بن شيخ اث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء الثاين ، ص - 

3
 - Cité par , Alexandre GREBOY-GROBESCO , Les séjours psychiatriques sous contrainte et 

l’évolution des droits des malades , A.J.D.A., n° 2 , 19/1/2004  , p.116. 
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  HaweZackو كان ذلك مبوجب قرار جملس الدولة يف قضية  .مستشفيات االمراض العصبية

 .5/1/19661بتاريخ 

البسيط يف جمال مسؤولية املؤسسات الصحية العمومية عن أخطاء  إن األخذ بنظرية اخلطأ

، كان 1992يالحظ بأن القضاء اإلداري الفرنسي  قبل سنة   2سوء التنظيم، جعل بعض الفقه

مادام أن املسؤولية حالة  -لصعوبتها  يتفادى البحث عن اإلثباتات يف جمال العمل الطيب نظرا 

و وسيلته يف ذلك هي أن    .-تطلب وجود اخلطأ اجلسيمكانت ت  1992األعمال الطبية قبل 

. ما إذا تعلق األمر بوجود عمل طيب أم اليبحث في القاضي اإلداري الفرنسي مل يكن يف احلقيقة

حيث يكون اخلطأ البسيط كافيا لقيام  ،و إمنا يكتفي بنسبة الضرر إىل سوء تنظيم مرفق الصحة

 )La disqualification de la fauteسماةو هي الوضعية امل. مسؤولية هذا األخري

médicale (أي عدم األخذ باخلطأ الطيب.  

و لقد أتيحت الفرصة للقضاء اإلداري، سواء اجلزائري أو الفرنسي لتوضيح حاالت اخلطأ 

 :املتعلق بسوء تنظيم املرفق، من ذلك مثال

وهذا يعترب . 3لمسؤولية املستشفى عن اختطاف طفلة حديثة الوالدة من قسم األطفا -

 ،أو من الناحية األمنية ،الالزمة، سواء من الناحية الصحية تو االحتياطيا ،يف اختاذ التدابري إمهاال

ن كون اجلاين قد أمضى فرتة تدريب جمانية ذا وأ. شخاص الغرباء عن هذه املؤسسةملنع دخول األ

 . ال يعترب ظرفا خمففا من املسؤولية ،القسم

                                                 
1
 - C.E., 5 Janvier 1966, Hawezack, Dalloz., p.317 

2 - J-M.AUBY cité par  G.MEMETEAU , op.cit. ,p.158.  
3  -   « ...était placé seul avec un autre nouveau né , dans une chambre dont la  porte restait ouverte 

sur le couloir ...que les dispositions des lieux et les conditions dans les quelles la surveillance était 

organisée ont permis à l’auteur du rapt d’accéder à l’enfant ...constitue un défaut d’organisation 

matérielle et une insuffisance du dispositif de surveillance constitutifs d’une faute de service  de  

nature à engager la responsabilité de l’établissement.... » C.E., 9 Juillet 1969 , Epoux Pech, 
منشورات حليب ) مسؤولية املستشفيات، و األطباء، و املمرضني، قانونا و فقها و قضاءا(املسؤولية الطبية مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، قرار   

  .151.، ص2002قية، لبنان، احلقو 
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 1يعاين من اضطراب عقلي نتيجة ابتالعه كمية كبرية من احلبوب املهدئة وفاة مريض كان -

نوع من أخطاء سوء إن هذا ال. ، تناوهلا من طبق األدوية الذي نسته  املمرضة و أمهلت تفقده

نظرا ملا تتطلبه من عناية و مراقبة  ،املتخصصة باألمراض العقلية تكثريا يف  املؤسساالتنظيم، جنده  

  .فائقة

ونفس الشيء . 2يعد عيبا يف تنظيم املرفق ،و مساعديهم ،عدم تواجد رؤساء األقسام إن -

احلاالت اهرة و القوة الق ان املريض من حقه يف ضمان العالج، ماعدا يف حاالتحلرميقال بالنسبة 

عملية توليد امرأة تطلبت تدخل الطبيب لسبب كون  ،خر يف هذا االوكمثال آ .االستعجالية

لكن نظرا لغياب الطبيب رغم مناداته من طرف القابلة املشرفة على هذه العملية، و  3مالطفل ضخ

، ق جسدياميالد طفل معامما أدى إىل  ،قامت هذه األخرية بإجراء عملية التوليد الصعبة مبفردها

الصحي  فغياب الطبيب يعد سوء يف تنظيم املرفق. اليت قامت ا  سبب املناورات اليدويةب

  .العمومي

كذلك غياب طبيب خمدر يف مركز استشفائي، أدى بامرأة يف املخاض إىل استنشاق   -

   .4سائل معدي الذي توفت على إثره

، مما حيرم املريض 5تعيني شخص يف منصب رئيس قسم دون احرتام اإلجراءات التنظيمية -

  . من ضمان حقه يف العالج السليم

قر بوجود سوء يف تنظيم املرفق، بشأن أ  6و يف قضية طرحت أمام جملس الدولة اجلزائري

و نظرا لعدم اختاذ ). الكولريا( للعالج يف مستشفى عمومي من مرض خطري أدخلتسيدة 

                                                 
1  - C.E ., 11 Février 1959 ,Assistance publique à Marseille /dame veuve Fillippi   

  .154.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص
2   -  C.E ., 9 Novembre 1959 , Sieur Sarotte. .156.مد يوسف ياسني ،املرجع السابق ،صمأخوذ عن حم  
3
 - C.E., 27 Juin  2005 , M.et Mme Guechchati,  R.F.D.A. , n°4, 30/6/2005 , p.900. 

4
 - C.E .,18 Décembre 1986 ,Arrêt sans référence  cité par MALICIER , op.cit , p.48. 

5
 - Cité par  MALICIER , op.cit. , p.49.  

6
، اجلزء ، مأخوذ عن حلسن بن شيخ آث ملويا) م,س(،ضد)ض(ملستشفى اجلامعي ، قضية ا 17/1/2000جملس الدولة ، قرار مؤرخ يف   -   

  .149.الثاين ، املرجع السابق ، ص
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نظام املؤسسات لربط اهلالكة طبقا لتعليمات الطبيب، و طبقا ل ةاملمرضني اإلجراءات الطبية الالزم

مصلحة إلنعاش، و مثل مصلحة ا الذي ينص على احلراسة املشددة يف بعض املصاحل، الصحية

ويف نفس سياق هذا . إن ذلك أدى إىل رميها بنفسها من نافذة الطابق األول، فاألمراض اخلطرية

املؤرخ يف  هايف قرار صادر ) سابقا(سبق للغرفة اإلدارية بالس األعلى   ،النوع من األحداث

، 17/1/1980مومي يوم دخل إىل املستشفى العبشأن قضية أحد املواطنني أ 16/7/19881

حد نزالء املستشفى مصاب مبرض عقلي، والذي وضع يف نفس وتعرض هذا األخري لضرب من أ

فقضت الغرفة اإلدارية بإلزام املستشفى بدفع التعويض لصاحل . غرفة الضحية مما أدى إىل وفاته

يض حراسة على أساس اخلطأ املرفقي، املتمثل يف عدم حراسة الشخص املر  ،ذوي حقوق اهلالك

إن األعوان الذين قرروا وضع هذا املريض يف نفس : "....و لقد جاء يف حيثيات القرار. خاصة

  ...." .نه يوجد بالفعل خطأ مرفقي ، و أغرفة الضحية خلقوا خطرا تتحمل اإلدارة تبعته

خصوصا  ،هذا و جتدر اإلشارة إىل أن القضاء اإلداري اجلزائري، مل يكن مستقرا يف أحكامه

ففي قرار . 1996القضائي قبل سنة  م ظل مرحلة الوحدة القضائية اليت كان عليها التنظييف

أسست فيه مسؤولية املستشفى اجلامعي  13/1/19912للغرفة اإلدارية  باحملكمة العليا املؤرخ يف 

على أساس اخلطأ الشخصي الصادر عن احد املمرضني املهملني لتفقد املريض ليلة انتحاره، و 

وما يالحظ أن موقف الغرفة اإلدارية غري منطقي ألن املسؤولية . م.ق من 124طبقا للمادة ذلك 

ها يف منازعات مسؤولية املرافق ال جمال لتطبيق م.قمن  124الشخصية على أساس املادة 

  . الصحية العمومية

                                                 
1
، 1991 ،العدد األول،، الة القضائية) ب(فريق ضد) و(، قضية مستشفى  16/7/1988الغرفة اإلدارية ، قرار مؤرخ يف ,احملكمة العليا  -  

  .120.ص
2
  .127.ص ، 1996 ، العدد الثاين،، الة القضائية)س(، قضية مستشفى 13/1/1991يف ، قرار مؤرخ الغرفة اإلداريةحملكمة العليا ، ا -   
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يح نظام االزدواجية القضائية بشكل صر  ،نه بعدما تبىن املؤسس الدستوري اجلزائريعلى أ

، أصبح القضاء اإلداري اجلزائري يفصل يف القضايا بنوع من االستقالل عن أحكام 19961 سنة

ن بشأ 15/7/20022وهذا ما يظهر من خالل قرار جملس الدولة املؤرخ يف . القانون املدين

اب عقلي متواجد بنفس حادثة وفاة مريض مبستشفى األمراض العقلية إثر تلقيه ضربات من مص

ن ظروف وفاة الضحية تبني عدم حراسة بأ:".. لس الدولة هنا يف حيثياته قر جمفأ .املستشفى

حيث أن غياب احلراسة . املرضى يف املستشفى و الذي نظرا لعجزهم العقلي يقتضي تعزيز احلراسة

نه مثة حيث أ. يشكل خطأ ارتكبه املستشفى امللزم بالسهر على ضمان صحة و سالمة املرضى

 ..."  املستشفى العام مع الوفاة  3سوء سري عمل عالقة مباشرة بني

كذلك من بني أخطاء سوء تنظيم املرافق الصحية العمومية، عدم مراقبة اآلالت املستعملة   

فتوفري آالت عالجية غري معقمة أو حىت غري صاحلة متاما لالستعمال . من طرف أعوان املستشفى

قر جملس الدولة و يف هذا الصدد أ .تعويضيعد خطأ مرفقيا حيمل املرفق الصحي العمومي ال

ن املستشفى العمومي مسؤول مادام أخل بواجبه بأ 11/3/20034يف  خاجلزائري يف قراره املؤر 

للحفاظ على السالمة البدنية للمريض املوجود حتت  ةالالزم تخذ االحتياطيااملتمثل يف أ

وتتعلق هذه القضية  بالسيد  .ن طعن باالستئناف يف قضية طرحت أمامهذلك بشأمسؤوليته، و 

وأجريت له عملية جراحية مبستشفى  .الذي أصيب بكسر على مستوى عظم الفخذ) خ.م(

وأن هذه  جباية، اليت تطلبت وضع صفيحة ملولبة تعرض على إثرها املريض بإصابة ميكروبية،

صفيحة يف ومت نزع ال. اليت تسببت يف أنتان مقاوم للعالج الطيب الذي عوجل به الصفيحة هي

                                                 
1
  .25.، ص 2004 ، اجلزائر،، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية رشيد خلويف   -   

2
، جملة جملس )م(ضد السيدة) تيزي وزو(مستشفى  ، قضية 15/7/2002مؤرخ يف ،  002027رقم قرار  جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ، -  

  .183.ص، 2002، العدد الثاين ، الدولة 
3
و عيب يف تنظيم األصح هو استعمال مصطلح سوء تنظيم املرفق وليس سوء سري يف عمل املرفق ، لسبب أن انعدام احلراسة و املراقبة ه -   

  .صورة من صور اخلطأ املرفقي كل منهما  ون بني سوء سري و سوء تنظيم املرفق العمومي والقانون اإلداري يفرقن فقهاء املرافق العمومية،وأ
4
، مستشفى جباية ، جملة جملس الدولةخ ضد .قضية م  ، 11/3/2003مؤرخ يف ،  007733رقم قرار جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ،  -  

  .208. ص ،2004 العدد اخلامس ،
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حينها تبني بأن عظم الفخذ قد أصيب بتعفن أدى ذلك إىل خضوعه لعمليات زرع . الشهر املوايل

ن أإن قواعد مهنة الطب تقتضي : "....وجاء يف حيثيات القرار. عظام يف عدة مراكز استشفائية

قبة اآلالت ن عدم مراوأ....تتبع أية عملية جراحية بفحص دقيق لألدوات املستعملة أثناء العملية

  ..." .املستعملة يشكل خطأ للمرفق العام

. انعدام الصيانة يف اآلالت العالجية ،ويعد كذلك خطأ سوء تنظيم املرفق الصحي العمومي

، حيث ترك الشق املدين 3/12/20051ففي قرار صادر عن جملس قضاء وهران املؤرخ يف 

إن األضرار النامجة عن "...يف حيثياته املرتبط باجلزائي الختصاص للقاضي اإلداري و الذي جاء 

العطب الذي وقع يف األجهزة ، و وفاة املرحومة و هي يف غرفة اإلنعاش، بسبب انعدام الصيانة

نه يستشف من احلكم وأ...اليت تزود باألكسجني و ليس لسبب كرب سن املتوفية ،الكهربائية

متت  ،كهربائية التابعة للمستشفىن املشرفني على األجهزة الأ 18/2/2004اجلزائي الصادر يف 

إدانتهم جزائيا عن مة جرم اإلمهال املؤدي إىل الوفاة، حبيث أن املستشفى العام مسؤول إداريا 

تكيف املسؤولية على أساس سوء يف تنظيم و  .عن األخطاء املرتكبة من طرف املوظفني التابعني له

  .."..مرفق عمومي 

                                                 
 1

ضد املستشفى ).ل(، قضية ذوي حقوق املرحومة  3/12/2005مؤرخ يف  ، 539رقم  قرار جملس قضاء وهران ، الغرفة اإلدارية ،  -  

حد املرضى من بني الثالثة اآلخرين و الذين كانون موضوعني حتت وفاة أ:  ة يف مايليوتتمثل وقائع القضي. قرار غري منشور الل ،) و(اجلامعي 

بغرفة اإلنعاش على مستوى مصلحة االستعجاالت باملستشفى اجلامعي و ذلك اثر توقف األجهزة املزودة ملادة األكسجني هلؤالء   العناية املركزة

و السبب يف ذلك كان راجعا إىل انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذي هذه األجهزة ،باإلضافة إىل تسجيل غياب املناوب املكلف  .املرضى

داما القاضي اجلزائي  للمبادرة يف إصالح العطب و الذي أأخرى رفض تقين مناوب آخر التوجه إىل مكان وقوع الكارثة ومن جهة  .باحلراسة

  .عدة لشخص يف حالة خطر و عدم تقدمي مسا، جبنحة اإلمهال املؤدي إىل الوفاة 
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  .ةـلطبيصـور األخطاء ا: يـالمطلب الثان

سنحاول من خالل هذا املطلب ذكر أهم األخطاء الطبية اليت قد يرتكبها أطباء املرافق 

نه ال ميكن أ ومع ذلك جيب أن نشري إىل. الصحية العمومية خالل ممارستهم لنشاطهم الطيب

لذلك فإننا سنحاول  .قائمة حمددة دون سواها أو تصور مجيع هذه األخطاء يف إطار ،حصر

، و )الفرع األول(يف إطار جمموعتني، نفرق فيها بني األخطاء املتصلة باألخالقيات الطبيةتصنيفها 

  ). الفرع الثاين( األخطاء املتصلة بالتقنيات الطبية

  .ةـاألخطاء المتصلة باألخالقيات الطبي: الفرع األول

زامات لتوم على خرق الطبيب لالتق ،إن هذا النوع من األخطاء اليت حنن بصدد دراستها 

، التوقف عن )أوال( رفض عالج املريض :و من أمثلة ذلك. اليت دف إىل احرتام شخص مريضه

، أو بالعكس من ذلك إخضاعه لعالج معني دون احلصول على )ثانيا( االستمرار يف عالجه

، وكذلك حالة عدم إيفاء املريض باملعلومات الكافية حول وضعية صحته وما يلزمها )ثالثا( موافقته

  .)رابعا( من عالج

.رفـض عـالج المريــض: أوال  

يب يف مزاولة مهنته، إال أنه جيب عليه أال يستعملها إال بالتسليم حبرية الط من رغمعلى ال 

. يف حدود الغرض االجتماعي الذي من أجله اعرتف له ا، و إال كان متعسفا يف استعمال حقه

، و اتمع، تفرضه عليه أصول ،املرضى جتاه ،و أديب على الطبيب ،فهناك واجب إنساين

جراح ، و ن الطبيبت بأو اعترب  2ةاجلزائري النصوصبه  تإن هذا االلتزام أخذ. 1مقتضيات مهنتهو 

يكونان يف خدمة الفرد والصحة العمومية، و أما مكلفان بتقدمي العالج الضروري  ،األسنان

   .  للمرضى

                                                 
1
  .30.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -  

2
  .، سابق اإلشارة إليه مدونة أخالقيات الطباملرسوم التنفيذي املتضمن  من   42و 9و  6انظر املواد  -  
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ب بقبول عالج كل من يطلب منه الطبي عاتق لتزام علىاال يعين بوجود  ،إال أن هذا  

لتزام يبدو واضحا يف احلالة اليت يوجد فيها االو إن هذا  .ظروف معنيةبتزام يتحدد فهذا االل .ذلك

عالج و  ال يوجد سواه إلسعاف ،أنه يف الظروف القائمة ،و معىن ذلك. الطبيب يف مركز احملتكر

العمل، أم كان ذلك بسبب الظروف امللحة اليت  املريض، سواء أكان ذلك راجعا ملكان و زمان

 ،من ذلك وجود املريض يف حالة خطرة. وجد فيها املريض، أو كان بسبب طبيعة عمل الطبيب

.                                            1أو املتخصص ،و الفوري من قبل الطبيب احلاضر ،تستدعي التدخل السريع

ليس له أن يرفض عالج أحد املرضى  ،مل يف مستشفى عامالطبيب الذي يعكما أن   

ن املشرع إو مع ذلك ف.الذين ينبغي عليه عالجهم، أي ممن يدخلون يف نطاق اختصاصه

  . 2ن يرفض تقدمي العالج وذلك ألسباب شخصية، قد مسح للطبيب بأاجلزائري

يقدر و . يضاملر  أو التدخل إلنقاذ ،كذلك يسأل الطبيب يف حالة التأخري عن احلضور

مدى خطورة ، و و مشاغله ،هو ارتباطات ،املوضوع على ضوء مدى ظروف الطبيب ، قاضيالتأخري

  .                                                احلالة املعروفة أمامه، و بصفة خاصة مدى حسن أو سوء نيته

بسبب  يال تنتف ،ةيف األخري جيب أن نشري إىل أن مسؤولية املؤسسة الصحية العموميو  

ارتكاب الطبيب ألخطاء يف احلاالت السابقة، إال إذا أقام الدليل على وجود حالة من حاالت 

  .اإلعفاء من املسؤولية كالقوة القاهرة

   .الجـستمرار في العالتوقف عن اال :اـثاني

 ريضاملو تثور مسؤولية الطبيب كذلك يف احلاالت اليت ينقطع فيها الطبيب عن معاجلة 

Abandon du malade) (و إن كانت هناك . ، يف وقت غري الئق و بغري مسوغ قانوين

تباع تعليمات من ذلك إمهال املريض إجيد الطبيب لنفسه فيها مربرا لرتك املريض،  ،حاالت

من مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية،  50 املادة ت، و لقد نص3تباعها، أو تعمد عدم إالطبيب

                                                 
1
  .30.حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص -   

2
هلا مفهوم  واسع " أسباب شخصية "ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن عبارة  . سابق اإلشارة إليها .من مدونة أخالقيات الطب  42املادة  -   

  .لنصوص أخضعتها للتقدير الشخصي للطبيب النطاق، مادام أنه ا
3
  .159.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -   



  الفصـــــل األول               الشروط التقـليدية للمسؤولية الطبية أمام القـاضي اإلداري

 

 68

بشرط أن يضمن مواصلة العالج  ،بيب أو جراح األسنان أن يتحرر من مهمتهنه ميكن للطعلى أ

  .للمريض، و ذلك مثال كأن يتم تقدمي معلومات مفيدة هلذا الغرض

كما أن استبدال الطبيب ال يتم من دون شروط حمددة، حيث جيب مراعاة كل ما يتعلق 

ى العملية إىل الغري، بعد انتهاء و اجلراح الذي أجر  ،بانتقال مراقبة املريض من طبيب التخدير

وبالفعل هنا تظهر أمهية مهام املؤسسات الصحية العمومية يف مثل هذه . العمل الطيب أو اجلراحي

  . من خالل استمرارها ألدائها خدماا الصحية ،احلاالت

   .ضـا المريـتخلف رض: اـثالث

و . راحية، احلصول على رضا املريضيلزم الطبيب للقيام بالعالج أو بالعمليات اجل ،مبدئيا      

و حيمله تبعة املخاطر الناشئة عن العالج، حىت و لو مل  1إن ختلف الرضا جيعل الطبيب خمطئا

، ألنه  تزداد 3"بالرضا احلر و املتبصر"ويعرب عن طبيعة هذا الرضا . 2يرتكب أدىن خطأ يف مباشرته

. جلراحة أمرا ينطوي على كثري من املخاطرأمهية احلصول على هذا الرضا كلما كان العالج أو ا

و يأخذ التزام الطبيب بإعالم .)أ( نه املساس باجلسد البشريفهو ضروري لكل تصرف من شأ

ومع ذلك هناك  .بصدد العمليات اجلراحية التجميلية ،املريض و احلصول على رضائه بعدا خاصا

  ).ب(استثناءات واردة على هذا املبدأ 

  .اـمصدر الرض -أ

أن يصدر الرضا احلر و املتبصر من املريض نفسه، طاملا أنه يف  ،ينبغي من حيث املبدأ 

  .ه يعتد به قانوناو أن رضا حالة تسمح له بذلك،

ه يف الوقت الذي تستدعي حالته بري عن رضان كان املريض يف حالة ال تسمح له بالتعإ أما

أو أهله  ،نه يعتد برضا ممثليه القانونينيالتدخل السريع، أو كان ال يتمتع باألهلية الكاملة، فإ

حالة معاجلة القاصر أو البالغ  شددت يف من مدونة أخالقيات الطب 52على املادة . األقربني

                                                 
1   -  Cass.civ.,11 Octobre 1988 , Dame Delarue    71.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص.   

2
  .33. حممد حسني منصور ، املرجع السابق ،ص -  

3
موافقة حرة على املريض ملوافقة املريض  خطر جدي خيضع كل عمل طيب يكون فيه" قيات الطب على مايليمن مدونة أخال 44تنص املادة  -  

  .." و متبصرة
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و يلزم لصحة رضا املريض  . العاجز بإخطار األولياء أو املمثل الشرعي و احلصول على موافقتهم

  .و النتائج احملتملة له ،و الغرض منه ،جعلى بينة تامة بالعالن يكون حرا و أ ،كما سبق ذكره

  .اـستثناءات مبدأ الرضا -ب 

االستحالة، : ميكن تصور عدم األخذ بعني االعتبار رضا املريض يف ثالث حاالت وهي

  .النص القانوينو الضرورة، 

 .ستحالة، فإا تتحقق حينما يكون املريض يف حالة ال تسمح له بإعطاء رضاهفبالنسبة لإل

عدم تكون ن أ ،ن أقرباءه هم الذين حيلون حمله يف قبول التدخل الطيب، ولكن بشرطيل فإوبالتا

  .جهله لوضعه الصحيإىل حالته اجلسدية، و ليس بسبب  راجعةقدرة املريض هنا 

، فتحصل حينما يبادر اجلراح إىل إجراء تعديل على مسار 1أما بالنسبة حلالة الضرورة

ففي هذه احلالة ال ميكن للجراح أن يتوقف عن عمله . جلراحيةالتدخل الطيب أثناء العملية ا

-حالة عدم وجود طارئ حقيقيوإن كان ممكن تصور هذه الوضعية يف - ويطلب موافقة املريض

خذ لذلك ميكن أ. يعرض املريض من جديد للقلق و التخديرسلكن تأجيل العملية ذا الشكل و 

  .جيب أال تتحول املوافقة إىل حرية عالجية كاملة لكنو املوافقة املسبقة على تعديل العملية، 

فيمكن اإلشارة إىل ما حدده القانون الفرنسي  2أما بالنسبة حلالة النص الصريح يف القانون

اإلصابة باملرض الزهري، األمراض العقلية، مدمين املخدرات، مدمين : صراحة، و حصر ذلك يف

رضا يف احلاالت اليت يلزم القانون الطبيب فيها نه قد ال يلزم أخريا الكما أ. اخلمر اخلطرين

  .                              بالتدخل، كإجراء التحصني، و التطعيم، و حوادث العمل، و الفحوص العسكرية

على أنه إذا كان رضا املريض بالعالج أو التدخل الطيب يعد أمرا ضروريا، فإنه من الطبيعي  

لقانوين على حتديد املسؤولية الطبية،إذ يعفي الطبيب من املسؤولية إذا أن يكون لرفض املريض أثره ا

  .رفض املريض التدخل الطيب

                                                 
1
    .155.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -  

2
، )املسؤولية الطبية(األول ، اجلزء أمحد شوقي حممد عبد الرمحن ، آداب مهنة الطب ، اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني  -   

  .66.، ص2004ورات حليب احلقوقية، لبنان، أعمال املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق، جامعة بريوت، منش
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تستدعيه حالة  و لكن يثور الشك حول مسؤولية الطبيب عندما يكون تدخله ضروريا، و

لعالج كتابة حىت يتخلص من لفهنا يشرتط أن يقوم الطبيب بإثبات رفض املريض  .املريض

 مدونةمن  49لة ائيا مبوجب املادة ت هذه املسأحسم ةاجلزائري النصوصعلى أن  .املسؤولية

من املريض يف حالة رفضه للعالج الطيب أن يقدم تصرحيا كتابيا يف  1تشرتطا أخالقيات الطب إذ

هي مسالة جد مهمة، إذ نالحظ بأنه إذا كان األطباء   ،على أن رفض املريض للعالج .هذا الشأن

إن اإلصرار على الرفض يف مقابل ذلك يتناقض ، فو توفري العالج ،ة الصحة العامةمكلفني خبدم

أو جبرمية عدم  ،إن هذه احلاالت ال تسمح بإدانة الطبيب بالقتلومن هنا ف . متاما مع هذا املبدأ

ن تصرف الطبيب ، بأقرر جملس الدولة الفرنسي و يف هذا الصدد.  2مساعدة شخص يف خطر

. بإعطاء املريض أدوية مسكنة أمام رفض املريض للعالج، ال يشكل خطأ وظيفياالذي اكتفى فيه 

  .3إنه حيكم عليه باإلمهالب بسهولة مبالغ فيها هذا الرفض فنه إذا قبل الطبييف حني أ

اإلشارة يف هذا  من ال بأس ،4و يف إطار دراسة حالة ختلف رضا املريض عن تقدمي العالج

ة الفرنسي، و األسس اليت يعتمدها يف تربير مواقفه، و ذلك من النطاق إىل موقف جملس الدول

                                                 
1
  .67.أمحد شوقي حممد عبد الرمحن ، املرجع السابق ، ص -  

2
   -  Jean  PENNEAU ,  op.cit. , p.20. 

3
ض العالج يف الواقع اجلزائري تعترب حاجز حقيقي أمام األطباء، خصوصا ملا يكون صادرا عن األولياء هذا و جتدر اإلشارة إىل أن حالة رف -  

. و يف هذه الصدد يثري  األستاذ اوسكني مسألة طبية و أخالقية يف نفس الوقت بشأن قضيتني مهمتني. العتبارات ليس هلا أي أساس من املنطق

ت متواجدة بقسم أمراض األطفال على مستوى مستشفى جامعي ،وكانت تعاين من آالم حادة بسبب طفلة كان:( وترجع وقائع القضية األوىل 

ولكن بالنسبة لألطباء كان من املستحيل أن يقوموا . إال تتوىف الفتاة و. تلك احلالة تطلبت عملية برت  آنية  لرجليها. مرض تعفين أصاب رجليها

سنة  16فتاة تبلغ من العمر ( أما القضية الثانية ). يريد فتاة معاقة الصادر عن والدها بسبب أنه ال العملية اجلراحية بسبب الرفض التام ءبإجرا

مصابة بقصور كلوي وتعيش مرتبطة جبهاز تصفية البول، يف حني أن عملية زرع كلى، كافية ألن تتحول هذه الفتاة إىل شخص طبيعي مثل 

أن خيسر كل أوالده  دبكلى، رفض والدها هذه العملية تاركا ابنته يف حالة مزرية، لسبب أنه ال يري ولكن حينما تقدم أحد إخوا للتربع. اآلخرين

أمام وضعيات الرفض هذه، ال يستطيع األطباء فعل شيء سوى الرجوع إىل األطباء الشرعيني الذين يعاينون الوضعية  ).فيكفي أنه خسر إحداهم 

سقاط مؤقت للوصاية األبوية عن الوالد ،و يتوالها النائب العام مؤقتا ألمر الطبيب بإجراء العملية و يقومون بإخطار النائب العام من اجل إ

 ,.Abdelhafid OSSOUKINE , Note sur une éthique de terrain, S.P.S.Sمأخوذ عن .اجلراحية  لتفادي جرمية القتل اخلطأ 

1998, n°2 , p.50 ; Voir aussi , Abdelhafid OSSOUKINE , L’éthique Biomédicale , L.D.N .T, université 

d’Oran ,2
ème

 éd , 2007 , p.243 .    
4
 - Mireille HEERS, Responsabilité médicale et transfusion sanguine contre la volonté du patient, 

R.F.D.A., n°6, 11/1998, p.132. 
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و تتلخص . 2001 سنة Senanayak 1خالل دراسة قرار قضائي مهم  يتعلق بقضية السيد 

  :وقائع هذه القضية فيما يلي

تعرض لضعف صحي و مفاجئ، فتوجه إىل عيادة  ،سنة 40البالغ من العمر  Sإن السيد 

وقد أثبتت التحاليل اليت أجريت له حينها أنه مصاب  .2/1/1991يخ صة لتلقي العالج بتار خا

رض مب معىن ذلك أنه مصاب .بقرحة حادة على مستوى الكليتني، باإلضافة إىل صعوبة التنفس

و يف خالل ثالثة أسابيع مت نقله  .و بدأت صحته تتدهور أكثر. Goodpastureيسمى ب  

باملستشفى العام  ملدينة باريس، حيث مت قبوله فيه من هذه العيادة إىل مصلحة أمراض الكلى 

إكتشف أطباء املستشفى، رسالة كان  ،من خالل ملف هذا املريضو . 22/1/1991بتاريخ  

ه لطائفة شهود ئستادا إىل إنتماا-حيث صرح فيها أنه  12/1/1991قد كتبها يف 

مهما كانت  ذلكو . يرفض أية عملية نقل الدم إليه هو -  Témoin de jeovarيهوه

  .2الظروف

قامت بتأكيد هذا التصريح يف اليوم املوايل  - اليت كانت متارس نفس الشعائر-كما أن زوجته

وقد عمل أطباء املستشفى يف البداية ذا التصريح، حيث أم  . يف حضور طبيب مناوب و ممرضة

و لكن حينما أصيب  .كانوا حياولون معاجلة هذا املريض بكل الوسائل دون إجراء نقل الدم إليه

قام األطباء بإجراء  ت معه كل فرص النجاة بوسائل أخرى،مبرض فقر دم حاد و الذي قل Sالسيد

فتويف يف  ،لكنها مل تكن كافية ليسرتد صحتهو . 28/1/1991نقل الدم إبتداء من  عمليات

مبلف زوجها من املستشفى اكتشفت S ثر ذلك، حينما طالبت السيدة إو على .6/2/1991

بتقدمي طلب التعويض إىل املساعدة االجتماعية فقامت . بأن زوجها خضع لعمليات نقل الدم

عن الضرر املعنوي الذي حلق زوجها  -Terronاليت يلحقها مستشفى - ملستشفيات باريس

  .لكن طلبها هذا قوبل بالرفض -املتمثلة يف رفضه لنقل الدم إليه –حينما مل حترتم إرادته 

                                                 
1
 - C.E., 26 Octobre 2001 , M.Senanayake , R.F.D.A , n° 1 , 1/2002 , p.146. 

2
 - « Je maintiens cette décision même si les médecins estiment que l’utilisation de sang ou de 

dérive  du sang est le seul moyen de sauver ma vie. » ,Ibid.   
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برفع دعوى بامسها و باسم  أطفاهلا أمام القاضي  Sرفض قامت السيدة و على إثر هذا ال

اخلطأ الذي ثبوث حيث قضت احملكمة اإلدارية ب. فتحصلت على قبول جزئي لطلبها. اإلداري

يف حني اعترب أن عملية نقل الدم اليت أجريت من دون . حينما مت طردها العام ارتكبه املستشفى

  .خطأ مما يتعني رفض طلب التعويضإرادة املريض  ال تشكل  أي 

فقرر الس اإلداري . باإلستئناف يف هذا احلكم Sعلى ذلك طعنت السيدة  و بناء

أن الطبيب ملزم باحرتام إرادة مريضه، و لكن هذه :"على  9/6/1998لالستئناف بتاريخ 

تعلق األمر ما ياإلرادة ختتفي أمام مبدأ احرتام  حياته الصحية، و أنه يف حالة االستعجال حين

إن األطباء ال يعدون مرتكبني أي خطأ ملا قاموا بأعمال ضرورية إلبقاء مبسألة حياة أو وفاة، ف

أمام جملس  Sإثر الطعن بالنقض الذي تقدمت به السيدة و على ..."على قيد احلياة  Sالسيد 

الذي  ،خرق القانون أن الس اإلداري لالستئناف قدب هذا األخرياعترب . قرارالالدولة يف هذا 

على اعتبار أن األطباء قاموا بإجراء عمليات . يفرض األخذ بعني االعتبار رضا املريض يف العالج

ا كذلك حينما متسكوا ن قضاة الس، قد أخطؤو إو بالتايل . حرتام إرادة املريض نقل دم دون إ

قضاة جملس االستئناف و من جهة أخرى اعترب جملس الدولة الفرنسي بأن . بفكرة االستعجال

اإلدراك و " منها اخلاصة حبرية  9خرقوا اإلتفاقية األوروبية املتعلقة حبقوق اإلنسان خاصة املادة 

  ".اإلرادة 

و هكذا قضى جملس الدولة بإلزام  املساعدة االجتماعية ملستشفيات باريس بدفع إىل 

  .يهاملبلغ اليت طالبت به، و إلغاء القرار املطعون ف Sالسيدة  

   .ضـالم المريـل في إعـالخل: رابعـا

وقد . يعد من أهم االلتزامات اليت تلقى على عاتق األطباء ،لتزام بإعالم املريضإن اال

األطباء ف .من مدونة أخالقيات الطب 48،51،52يف املواد  ةاجلزائري النصوص إليها تأشار 

،  و لو تعلق األمر  بالقصرحىت  و إخبارهم عن األمراض اخلطرية، ،بتبصري املرضىملزمني 

  .م الشرعينيممثليه إذ جيب إخطار أوليائهم أو ،البالغني العاجزينو 
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يشمل كل ما يتعلق مبا يعاين منه املريض من أمراض، و خطورة  ،1فمضمون اإلعالم

 ،و خصوصا كل ما يتعلق باملخاطر اليت قد ترتتب عنها. وكذلك بطرق العالج املتاحة ،تطورها

، )Claires(على أن تكون هذه املعلومات واضحة .بعالج معني النصح إىل

اإلعالم يف وخصوصية  .)Loyales(أمينة، و )Simple(مبسطة ،)Intelligibles(معقولة

تتضمن إبالغ املريض كذلك بأمساء األطباء القائمني على عالجه،  ،2املؤسسات الصحية العمومية

قضى  ،بل أكثر من ذلك. ليت جيب أن خيضع هلاو الفحوصات ا ،وهم بدورهم يبلغونه عن حالته

بتمكني زوجة املريض املتوىف من اإلطالع على ملف زوجها من خالل  3جملس الدولة الفرنسي

اإلخالل : خطأ من طبيعة خاصة وهو ،ينشأ عن خمالفة مبدأ االلتزام باإلعالمو  .طبيب تنتدبه

، وكذا م كلية، و يف حالة عدم كفايتهو يتحقق ذلك يف حالة ختلف اإلعال. بااللتزام باإلعالم

    .اإلعـالم اخلاطئ

دور كبري يف تطوير األحكام املتعلقة حباالت اإلخالل  ،و لقد كان لس الدولة الفرنسي

القضائية املؤرخة يف  تيف جمموعة شهرية من القرارا كان ذلك لقد. بااللتزام يف اإلعالم

  :ة وهيقر بثالثة مبادئ أساسيحيث أ  5/1/20004

ملعلومات اليت جيب أن يتضمنها هذا اإلعالم سواء قبل القيام يتعلق با :دأ األولـالمب

فإذا كان من املمكن إخفاء بعض املعلومات حينما تتطلب مصلحة . بالعمل الطيب أو بعده

ال ميكن التمسك ذا الطرح خصوصا إذا ترتب  ،نه يف حالة األخطار االستثنائيةإف املريض ذلك،

وهكذا ترتك . أو فشل العملية اجلراحية مثال ،خطورة حتقق املوت ،التدخل الطيب للطبيبعن 

نه جيب التفكري دائما يف أحسن على أ. حرية للمريض يف التصرف حسب ما يراه مناسبا لصحته

  .املعلومة كاملة إليصالطريقة 

                                                 
1
  .149.عدنا ن سرحان ، املرجع السابق ، ص -  

2
، دار اهلالل للخدمات اإلعالمية، بدون سنة، ) املسؤولية الطبية(الطبيب بإعالم املريض ، موسوعة الفكر القانوين   ماالتز إشهيدة قادة ،  -   

  .84.ص
3
 - T.A de Nice ., 23 Septembre 2005 , M .Bugiani, A.J.D.A., n° 5 ,6/2/2006 , p.274.  

4
 -Claudine ESPER , Information du malade et risque exceptionnel , J.C. , n°39 ,  2000, p. 3. 
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املريض إثبات أن كان يقع على   1ففي السابق . اإلثبات يتعلق بنقل عبء :المبدأ الثانـي

األمر يتعلق بالتزام سليب،  أن و هذا اإلثبات جد صعب كون. خل بالتزامه يف اإلعالمأالطبيب 

أقام جملس الدولة الفرنسي عبء ، 2000و لكن بعد سنة. خصوصا حينما تنعدم الشكلية

و  .وسائلوهي إمكانية اإلثبات بكافة ال .اإلثبات على عاتق املستشفى العام مع نوع من املرونة

  .إىل تسليم استمارات مكتوبة يوقعها املرضى ،ما اضطر املؤسسات الصحية العمومية هذا

 2000سنةالفرنسي قر جملس الدولة فلقد أ. لة التعويضيتعلق مبسأ :ثـالمبدأ الثال

 La perte d’une(بإمكانية التعويض ليس عن الضرر اجلسماين، بل كذلك عن فوات الفرصة

chance( .و الفرصة هنا قد تتمثل يف الوقاية من احلادث الطيب  لو  .2ويض جزئي فقطوهو تع

وهذه . ن االستفادة من هذا العمل الطيبمأي فوات فرصة  ،أو العكس ،مل حيصل التدخل الطيب

  . 3لة يصعب حتقيقها، مسأاملسألة تعد يف احلقيقة

 .ات الطبيةـاء المتصلة بالتقنيـاألخط: يـالفرع الثان

مطابقة العمل الطيب للمسلمات العلمية املتعارف عليها، واألصول الطبية اليت إن واجب 

جيب على الطبيب مراعاا، باإلضافة إىل إلزامية التكوين املستمر، وواجب التكيف املستمر امللقى 

تسمح لنا بتحديد األخطاء املتصلة هي كلها أمور  املؤسسات الصحية العمومية،  على عاتق

، )ثانيا( ، اخلطأ يف وصف العالج)أوال( اخلطأ يف التشخيص: طبية يف أربع حاالتبالتقنيات ال

  ).رابعا(، اخلطأ يف تنفيذ العالج )ثالثا( إجراء العالج لغري هدف الشفاء اخلطأ يف

   .ي التشخيــصـالخـطأ ف: أوال

حىت و  ،أي تفسري األغراض املختلفة .جمرد الغلط يف التشخيص ،إنه ال يعترب خطأ، مبدئيا

إذا تعلق  ،نه ال يوجد خطأكما أ.  لو كان يف استطاعة الطبيب أن يقف فورا على حقيقة احلالة

                                                 
1
 -  Claudine ESPER , op.cit. , p.32.  

2
  - Florence CHALTIEL , Devoir d’information du patient et responsabilité hospitalière , R.D.P. , 

n°4, 2002, p.1165. 
3
  - Claudine ESPER , op.cit. , p.32. 
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وهذا على خالف اإلخالل   .1األمر بوسيلة طبية الزالت حمل خالف بني  املمارسني الطبيني

  . اليت تعترب خطأ موجبا للمسؤولية ،باألصول العملية الطبية الثابتة املتعارف عليها

  :على العموم ال تثور املسؤولية الطبية يف احلاالت التاليةو 

يف احلاالت اليت ال تساعد فيها األعراض الظاهرة للمريض عن كشف حقيقة احلالة، كوجود  -

  .التهابات يصعب معها تبني طبيعة اجلرح أو مصدره

، كصعوبة إذا ما تعلق التشخيص حبالة من احلاالت اليت كثريا ما يقع بشأا األخطاء  -

 .صحة جيدة  يف املصاب به  بداياته يف الوقت الذي يكوناكتشاف مرض السل يف

و ال يسأل الطبيب إذا كان اخلطأ يف التشخيص راجعا إىل ترجيح الطبيب لرأي علمي على  -

   .التطور العلميبصدد حالة ال زالت أمام البحث و  طاملا أننا ،آخر

  :عند اخلطأ يف التشخيص يف احلاالت التالية ،ةلية الطبياملسؤو  وعلى خالف ذلك تثور

 ال يشكل بالضرورة خطأ طبيا،)  Erreur de diagnostic (إذا كان الغلط يف التشخيص -

، أو عن إمهال يف 2الطب بادئإذا مت عن جهل جسيم مب ،إنه مع ذلك قد يثري مسؤولية الطبيبف

   .ةالفحص الطيب كأن يتم بطريقة سطحية و سريعة أو غري كامل

 راجعا إىل عدم استعمال الوسائل العملية ،ه يف التشخيصيسأل الطبيب إذا كان خطؤ   -

 .. 3و الفحص امليكروسكويب ،و األشعة ،احلديثة اليت اتفق على استخدامها كالسماعة

لزمالء  إذا كان ذلك راجعا إىل عدم استشارته ،يسأل الطبيب أيضا عن اخلطأ يف التشخيص  -

و كذلك . حىت يتبني له طبيعة احلالة املعروضة عليه ،يف املسائل األولية الالزمةله أكثر ختصصا 

 .إذا أصر على رأيه رغم تبينه من خالل آراء زمالئه لطبيعة خطئه يف التشخيص

   .أ في وصـف العــالجـالخط: اـثاني

                                                 
1
  .42.رجع السابق ، صحسني منصور ، امل -  

2
   - Cass.Civ.11 Octobre 1988., Toutée ; C.E.,  8 Juillet1992 , Carre, 

  .72.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص 
3
  .2428.عز الدين الدناصوري ، عبد احلميد الشواريب  ، املرجع السابق ، ص -  
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إن تشخيص املرض يعترب مرحلة أولية تسمح للطبيب بأن يصف الدواء للمريض و حيدد 

هو  ،ال يلتزم الطبيب بنتيجة معينة كشفاء املريض، و لكن كل ما عليهف. ريقة العالج املالئمة لهط

ن األمر مرجعه و ذلك أل. 1و العالج املالئمني حلالة املريض ،بذل العناية الواجبة يف اختيار الدواء

  .الستيعاب ذلك، ، و مدى قابلية جسم املريض و حالته إىل مدى فعالية العالج

يلتزم مبراعاة احلد الالزم من احليطة يف وصفه العالج، إذ عليه أال  أن الطبيبعلى لكن  و

هو أن  ،و املطلوب من الطبيب.  دون األخذ يف االعتبار حالة املريض ،يصف ذلك بطريقة جمردة

ففي قرار للمحكمة  .خذ به القضاء اجلزائريأوهذا ما . 2يعمل على وصف العالج املتعارف عليه

على اعتبار أن الطبيب مل يأخذ بعني االعتبار :"..جاء يف حيثياته  20/5/19953ليا بتاريخ الع

وقام بتجريع دواء غري الئق يف مثل تلك احلالة املرضية، مما  ،املرض الذي كانت تعاين منه الضحية

ولقد جرى لدى القضاء ...". من قانون العقوبات 288جيعل إمهاله معاقب عليه باملادة 

إنه ال يتم البحث فيما إذا كان مطابقا ملا وصل إليه ف نه ملا يتعلق األمر بعالج تقليدي،، أرنسيالف

  .ب أم الـعلم الط

، )أ( ، كل من عمليات الفحوص األوليةمثال نه يندرج ضمن أخطاء وصف العالجأعلى 

  . ، و صور أخرى ال ميكن حصرها كلها)ج( ، و نقل الدم)ب( استعمال األشعةو 

  . ةـوص األوليـام بالفحـقيال -أ

 أو مباشرة ،إجراء فحوص أولية حلالة املريض قبل وصف الدواء ،تقضي األصول الطبية

أما إذا مل . يعد إمهاال ميكن أن يثري مسؤوليته ،فعدم قيام الطبيب بذلك .طريقة من طرق العالج

ديره أن األمر ال يستلزم أو نظرا لتق ،نظرا لسرعة احلالة املعروضة ،يقم الطبيب ذه الفحوصات

  .4مادام انه من األمور املختلف بشأا، فإنه يعفى من حتمل املسؤولية يف هذه احلالة ،ذلك طبيا

  : ةـال األشعـاستعم -ب

                                                 
1
  .2429.املرجع السابق ، ص -  

2
  .162.اهيم سرحان ، املرجع السابق ، صعدنان إبر  -  

3
  . سابق اإلشارة إليها، ) ب(ضد). ك(، قضية  30/5/1995احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات ، بتاريخ  -   

4
  .48.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -  
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قد يؤدي إىل بعض األضرار اجلانبية بسبب طريقة االستعمال  ،إن استخدام األشعة

 ،و من مث فإن استخدام الطبيب لألشعة. اخلاطئة، أو بسبب احلالة اجلسمانية اخلاصة للمريض

لية األخصائي يف ذلك أشد بطبيعة احلال مسؤو و  .باحلرص، و احليطة يف إجرائها يلقى عليه التزاما

فإذا حصل للمريض قرحة نتيجة إمهال الطبيب يف اختاذ  .1من مسئولية الطبيب العادي

  .الزمة ألخذ الصورة كان مسؤوالاالحتياطات الالزمة لتجنب هذا اخلطر، أو جتاوز املدة ال

  .دم ــل الــنق -ج

للتأكد من سالمة الدم املتربع به من  ،و فحوص معينة ،حتاليل ،تسبق عمليات نقل الدم 

فقد أدان القضاء االداري  يف هذا الصددو . 2من جهة أخرى ،جهة، و من التوافق بني الطرفني

حكم عليه و  لدم أو بنك الدم بفرنسا،مركز نقل ا -الذي ستأيت دراسته الحقا –الفرنسي 

بالتعويض عن األضرار اليت حلقت باملريض من جراء نقل دم معيب، لكون معطيه حامال ملرض 

  .نـمعي

  .إجـراء العـالج لهـدف غيـر الشفـاء: ا ـثالث

فإن كان تدخله منصرفا إىل .  جيب أن يكون منصرفا إىل العالج فقط ،إن تدخل الطبيب

و توافرت يف فعله عناصر  خرج الطبيب عن وظائف مهنته، وزالت صفته،فقد  ،غرض آخر

 تدخله من نتائج يف جسم املريض أو حياته، يرتتب عنلية وفق املبادئ العامة، و تبعا ملا املسؤو 

ا النوع من التصرفات على مستوى هذحصول و ميكن تصور . لو كان برضاه أو برجائهو 

حالة السعي  إىل جانب ،)ب( يف حالة التجارب الطبية ، خصوصاالصحية العمومية املؤسسات

  .)أ(من التدخل الطيب  احلصول على مقابل مادي أي حتقيق الربح حنو

  .من خالل التدخالت الطبيـة حـتحقيق الرب - أ

                                                 
1
  . 26.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -  

2
  .27.بق ، صطاهري حسني ، املرجع السا -   
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 أن تقوم مبهامها من أجللمؤسسات الصحية العمومية ال جيوز ل لة ،فبخصوص هذه املسأ

  .و جمانيةبتقدمي خدمات عامة  ،طاع العام تكلف كل املرافق العموميةففي إطار الق.1حتقيق الربح

  .ةــالتجارب الطبي- ب

  ثارة، يؤدي إىل إ)شفاء املريض حمل العالج( املخصصة لهإن خروج الطبيب عن الغاية 

فإن كان تدخله دف البحث العملي البحت، فإن ذلك يعد خطأ يوجب مسؤوليته . مسؤوليته

و الضرر هنا يتمثل يف جمرد املساس جبسم اإلنسان، و ال عربة بنتيجة . 2باملريض مىت أحدث ضررا

فالطبيب خبروجه عن الغاية اليت أبيحت له من أجلها مزاولة مهنته، يكون قد خرج عن . تدخله

كما أن رضا . 3حدود هذه اإلباحة و أسقط عن نفسه احلماية اليت يسبغها القانون على فعله

ليس سببا من أسباب اإلباحة  ،على فعل الطبيب، ألن الرضا4وصف املشروعيةاملريض ال يضفي 

  .يف اجلرائم اليت متس جسم اإلنسان، حيث أن سالمته تعد من النظام العام

  .يـالج أو التدخل الجراحـذ العـالخطأ في تنفي: اـرابع

الطبية قد  غلب األخطاءأف. املرحلة األساسية يف العمل الطيب ،يعترب التدخل اجلراحي

حتصل خالل هذه املرحلة، على اعتبار أن هذا التدخل يستدعي قيام بفحص طيب شامل حسبما 

كما أن استعمال التخدير يتطلب من الطبيب قدرا من احليطة للتأكد . تستدعيه حالة املريض 

  . من مدى قابلية املريض لتحمله

دم  قيام اجلراح بتنظيف ع: 5و يندرج ضمن األخطاء اليت قد حتصل على هذا املستوى

 انفصلو ، اجلرح و تطهريه، و اخلطأ الذي تسبب فيه جراح األسنان حينما قام خبلع ضرس املريض

                                                 
و ترقيتها مبوجب إن هذا املبدأ مضمون مبوجب الدستور ،وكرسه التشريع اجلزائري يف قانون محاية الصحة  - 1

   .20،21،22املواد 
2
  .2430.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ، ص.عز الدين الدناصوري  -  

3
 - Hafida GUELLATI, La recherche biomédicale et le droit international, premier colloque 

international de bioéthique en Algérie, Université d’Oran, 2-3-4/5/2000. 
4 - Henri OBERDOFF , L’administration publique face au progrès médical , A.J.D.A. , n°6 , 1991, 

p.413. 
5
  2430.املرجع السابق ، صعبد احلميد الشواريب ، .عز الدين الدناصوري  -   
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الفك حينها، و مسؤولية املستشفى العام عن خطأ نسيان صفيحة حديدية أو إبرة يف جسم 

  .  1املريض بعد اجلراحة

   .هـة التعويض عنـرر وكيفيـالض: يـث الثانـالمبح 

أثرا مهما يف جمال مسؤولية املؤسسات الصحية  ،يرتب الضرر الناتج عن األخطاء الطبية

 ،وتكمن أمهية هذا الركن. فباإلضافة إىل اخلطأ و العالقة السببية يشرتط قيام ركن الضرر .العمومية

ويض من حتديد قيمة التع -شأنه شأن القاضي العادي– اإلدارييف أنه الوسيلة اليت متكن القاضي 

على أن . اليت يطالب ا املضرور، و بالتايل القول ما إذا كانت تفوق احلد املعقول أو تقل عنه

 ،ختصاصاخلربة واإل قد يستأنس يف ذلك بأهل مع ذلك و .هو الذي يقوم ذه املهمة ،القاضي

لذلك سنحاول يف هذا املبحث معرفة الضرر الطيب من . حىت يتمكن من إعطاء املضرور حقه

مث كيف ). املطلب األول( عمل املوجب للتعويضالل صوره،  وشروطه، و العالقة اليت تربطه بالخ

  ).     الثاين املطلب (التعويض عن هذه األضرار الطبية تقدير يستعمل القاضي اإلداري سلطته يف 

                                                 
1
  - C.E., 6 Octobre 1976 , Centre hospitalier de Chalons  150.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني، املرجع السابق ، ص.  
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  .ل الموجب للتعويضـرر و عالقته بالعمـالض: المطلب األول

أو من جرائها، هي  ،أثناء خضوعه ألعمال العالج ) Préjudice(إن إصابة املريض بضرر

 ، )الفرع األول( )للمريض أو ألقربائه(فوقوع الضرر . نقطة البداية للحديث عن املسؤولية الطبية

أال تثور املسئولية  –رغم حدوث األضرار–نه ميكن غري أ .1يعد عنصرا الزما إلثارة تلك املسئولية

فالضرر . من جانب إدارة املرفق الصحي العمومي )خطأ(صري أو إمهالالطبية، إذا مل يثبت أي تق

ومع ذلك .  )الفرع الثاين( ركن أساسي إلقامة نظرية عالقة السببية اليت تربط بينه و بني اخلطأ

، قرينة بسيطة على وجود جتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض احلاالت اليت يكون فيها وقوع الضرر

سالمة كإلتزام بتحقيق نتيجة على عاتق املستشفى العام،  اليت يقع فيها ت من ذلك احلاال  .اخلطأ

طبيب بسالمة املريض  بصفة خاصة إذا كان مريضا مرضا عقليا، و كذلك احلالة اليت يلتزم فيها ال

  .عمليات نقل الدماألدوات املستعملة، و 

    .الضـرر الطبي: رع األولـالف

ي العادي، ال يقوم بالتعويض عن أي ضرر ادعى به إن القاضي اإلداري، مثله مثل القاض

، وكذا مراعاة شروط )أوال(بل عليه مراعاة التفرقة بني أنواع األضرار و درجاا .املريض املضرور

  ) .ثانيا(هذه األضرار

  .صور الضـرر الطبي : أوال 

لتفرقة بني و من بينها ا. 2فبالنسبة لصور الضرر الطيب، هناك عدة تصنيفات اعتمدها الفقه 

ب الذمة املالية للشخص، و التفرقة كذلك بني الضرر الذي يصي .املعنوي الضرر الضرر املادي و

والشك أن أهم تقسيم . أي الضرر املعنوي ،و كذا أحاسيسه ،الذي يصيب جسدهو الضرر 

  . )ب( و الضرر التابع ،)أ( ميكن اعتماده هو التمييز ما بني الضرر األصلي

  

                                                 
1
  .48.طاهري حسني  ، املرجع السابق ، ص  -   

2
، دار اهلالل )املسؤولية الطبية(وسوعة الفكر القانوين قمراوي عز الدين ، مفهوم التعويض الناتج عن حاالت املسؤولية الطبية يف اجلزائر ، م -  

  .53.للخدمات اإلعالمية، بدون سنة ،ص
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  .األصلـيالضـرر  – أ 

جيب اإلشارة إىل  ،و  يف هذا الصدد .يتعلق أساسا جبسد اإلنسان ،إن الضرر األصلي

وجوب استبعاد كل أنواع األضرار األخرى، كاألضرار املعنوية، أو األضرار اليت تتعلق بالكسب 

أي الضرر  ،فهكذا نالحظ بأن الضرر األصلي... 1و ما يلحقه من خسارة ،املادي للشخص

ن  إ .قص منهاتب جسد اإلنسان، حيرمه بالتايل من ميزة السالمة البدنية، أو ينالذي يصي

تتمثل و اليت ال يرتدد القضاء يف منح التعويض عنها  ،رتبطة ذا  النوع من األضرارامل 2االتاحل

    . )Atteintes a l’intégrité physique(املساس بالسالمة البدنية - : فيمايلي

  .   )Préjudices esthétiques(جلسم تشويه ا -           

    ).Les souffrances physiques(اآلالم اجلسدية  -           

أدبية، ولكنه ف لألضرار إىل مادية و و الضرر األصلي ذا املعىن،  خيرج عن التقسيم املألو  

  .ضرر مادي و أديب يف الوقت احلايل ،يف احلقيقة

إن هذا . خر، فهو واحد بالنسبة إىل كافة الناسان آل، ال خيتلف من إنسإن الضرر اجلسدي

الضرر ينبغي أن يقدر مبعيار موضوعي ثابت ال يتغري، حبيث يتساوى الناس مجيعا يف قياسه، و إن 

هو تفاوت يف اإلصابة اجلسدية بينهم،  حبيث ترتك  ،إن سبب ذلك، فحصل تفاوت بينهم

  .الة على حدىبالنسبة لكل ح ،للقاضي سلطة تقدير قيمة الضرر

  .الضـرر التابـع – ب

فالضرر التابع  .3و ضرر تابع أديب ،ضرر تابع مادي: إن الضرر التابع ينقسم إىل نوعني

  ،أو من كسب مايل فائق .مالية حمققة، كنفقات العالج مثالينتج عن اإلصابة من خسارة  ،املادي

ينتج عن اإلصابة من آثار نفسية،  فهو ما  ،أما الضرر التابع األديب. نقاصهاو  ،كفقدان األجر

  .كاألمل الذي يعانيه املضرور، وفقدان الشعور بالسعادة

                                                 
1
 - Jean Pierre DUBOIS, La responsabilité administrative, La découverte, 1996, p.36. 

2
  .2431.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ،ص .عز الدين الدناصوري  -  

3
  .54.ز الدين ، املرجع السابق ، صقمراوي ع -  
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هو يف و  . على أن  الضرر التابع األديب قد ميس املضرور لوحده، و قد ميتد إىل  أقاربه

  . ، يكون مرتبطا باإلصابة اجلسدية ذاا-و خالفا للضرر املادي التابع- احلالة األوىل 

أما . 1ةديب الذي يلحق املضرور ذاته، ال يتحقق إال إذا تعرض إلصابة جسديو الضرر األ

. إنه يكون مستقال عن الضرر اجلسدي الذي يلحق املضرور، فالضرر األديب الذي يلحق الغري

ذلك بالنظر إىل مركزه االجتماعي، ، و خر، أنه خيتلف من إنسان آلاألصل يف الضرر التابع بشقيهو 

تبعا ملا ترتكه اإلصابة اجلسدية من  مبعيار شخصي،  لك فاملنطق يقضي بتقديرهلذ. و مصادر رزقه

  . أثر مايل عليه 

  .روط الضـرر الطبـيــش: اـثاني

فإن   ،ن وقوع الضرر يعترب مسألة موضوعية، و نظرا ألأما بالنسبة لشروط الضرر الطيب 

سواء كانت شروطا عامة  ،الضررالقاضي اإلداري ال يراقب هنا سوى الشروط الواجب توافرها يف 

    ).ب(، أو شروطا خاصة )أ(

 .ةــروط العامـالش -أ

  :هي2ال يكون الضرر قابال للتعويض إال إذا توافرت فيه ثالثة شروط 

   ).Existence du dommage(ـ جيب أن يكون الضرر حمققا 1

  . ) Dommage direct(ـ  جيب أن يكون الضرر مباشر  2

ومع ذلك جيوز التعويض  .أي قائما )Dommage certain( ضرر أكيداجيب أن يكون الـ  3

مىت كان حمقق الوقوع، وممكنا تقديره باملال عند  ) Préjudice futur(عن الضرر املستقبلي 

مثل املطالبة باملساعدة املالية اليت كان ميكن  )Eventuel( وهذا خبالف الضرر احملتمل . االدعاء

  .عاما تويف إثر حادث 14ألمه، ولد عمره أن يقدمها يف املستقبل 

  .ةـروط الخاصــالش -ب

                                                 
1
 - Jaque MOREAU, Droit administratif, P.U.F. , 1989, p.403. 

2
  .67.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -   
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 ،، جيب أن تكون متوفرة1إىل جانب الشروط العامة املذكورة سالفا، هناك شروط خاصة

  .حىت يقبل التعويض عن الضرر

و هناك نوعان من األضرار . فالبد قبل كل شيء من أن يكون الضرر قابال للتقدير باملال

األضرار اليت تلحق باألموال، وتكون قابلة  :ومها د بعيد  مع بعضهما البعضان إىل حيتشا

األضرار اليت ال عالقة هلا و . للتقدير باملال، و ال  يشكل فرض التعويض عنها مبدئيا أية مشكلة

بيعي، ومسعتهم يف حيام فهي تلحق باألشخاص فيما خيص طريقة أو منط عيشهم الط .باألموال

 . إال بشكل رمزي ،ال يعوض عنها ،،األنواع من األضرارو هذه  .اخلاصة

و يف احلالة . باإلضافة إىل الشرط السابق البد أن يكون حق املضرور حمميا قانونيا

يغلب هنا  ،2جتهادفاال. هذا تعويض عن أي ضرر يصيبه يف وضعهفال حق له يف الالعكسية 

  . قاعدة عدم إمكانية تذرع املتضرر بأخطائه أو تفاهاته

إمكانه ملسائل السابق ذكرها تبني بأن القاضي بإىل أنه إذا كانت ا ،هذا و جتدر اإلشارة 

 3عدة إشكالياتنه كذلك هناك إف ،قيمة التعويض املالزم لهحتديد و بالتايل  ،التعرف على الضرر

  :أثريت يف هذا الصدد و اليت من بينها 

مبناسبة   )PERRUCHE(يف قضيةإن هذه اإلشكالية ثارت  ؟هل أن العيش يعد ضررا 

يرفض  الفرنسي إن جملس الدولةو يف هذا الصدد والدة طفل معاق نتيجة خطأ يف التشخيص، 

 La(ب التعويض عن مثل هذه األضرار متوافقا يف ذلك مع القانون الفرنسي اجلديد و املسمى

loi anti perruche( .  جيوز التعويض و من بني اإلشكاليات اليت أثريت كذلك، مسألة هل

إن القضاء الفرنسي قد قبل  . ؟عن ضياع أو فوات فرصة الشفاء أو البقاء على قيد احلياة 

نه مستقل متاما عن الضرر ، ذلك أالتعويض عن مثل هذه احلاالت، و لكن ليس تعويضا كامال

 . 4الناجم عن العجز أو املوت ذاا

                                                 
1
  . 56.قمراوي عز الدين ، املرجع السابق ، ص  -   

2
  .171.مأخوذ عن ،عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -  

3
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, Droit de la santé publique, 6

ème
  éd, Dalloz,2004, p.239. 

4
 - Cité par  Marcel SOUSSE , op.cit, p.437. 
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  . و الضرر يـالعالقة السببية بين الخطأ الطب: يــالفرع الثان

ال يكفي جمرد وقوع الضرر للمريض و ثبوت خطأ املرفق الصحي العمومي، بل يلزم وجود 

اليت تعترب كشرط ثالث   1إن هذا هو ما يعرف بعالقة السببية. عالقة مباشرة بني اخلطأ و الضرر

حاالت ومع ذلك هناك ). أوال( من الشروط التقليدية للمسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري

   ).ثانيا(تنتفي فيها هذه املسؤولية 

  .ي و الضررـديد العالقة السببية بين الخطأ الطبـتح: أوال

لتعقد اجلسم  نظرا ذلكو ، 2لة جد صعبةمسأهي  ،إن حتديد هذه الرابطة السببية

و يف هذا الصدد يتجه القانون .فالضرر قد ترتتب عليه مضاعفات خمتلفة.اإلنساين و تغري حاالته

و من . )La consolidation du dommage(استقرار الضرر بفكرة  حنو األخذ 3لفرنسيا

إن الضرر غري  4إن صعوبة حتديد هذه العالقة مرتبطة بتكليف املريض املضرور بإثباتف جهة أخرى

لذلك يتعني . متعلق بتطور طبيعي للمرض و غري متعلق كذلك مبخاطر العمل الطيب يف حد ذاته

  . االستعانة  خببري لتقومي األضرارعلى املضرور 

ن و كان من شأ ثبت املضرور اخلطأ أو الضرر،نه مىت أمبدأ مفاده، أ  5لذلك أقر القضاء 

إن القرينة على توافر العالقة السببية بينهما تقوم لصاحل ف ذلك اخلطأ أن حيدث هذا الضرر،

 .عن سبب أجنيب الضرر نشأ نأثبات بإ ،نفي هذه القرينة ،إمكان املدعى عليهعلى أنه ب. املضرور

ن خمتلف االجتهادات  القضائية، و  تشريعات الدول، تأخذ بنظرية ىل أهذا و جتدر اإلشارة إ

  .6و ليس نظرية تعادل األسباب ،أو املنتج  ،السبب املالئم

                                                 
1
 -  C.E. , 24 Novembre 2004 , M.Maridet , A.J.D.A. , n°1 , 1/1/2005 , p.228. 

2
 - Marcel SOUSSE , op.cit. , p.437. 

3
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET , op.cit. , p.232. 

4
  .، املستشفى اجلامعي  ،ضد م م ،سابق اإلشارة إليه  24/2/2000جملس الدولة ، قرار بتاريخ  -  

5
  . 119.مأخوذ عن ، حممد  حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -   

6
  .50.حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص -  

أن كل سبب مهما كان بعيدا له دخل يف إحداث الضرر ، إذ يعد من " :تكافؤ األسباب "أنه يقصد بنظرية ال باس أن نشري يف هذا النطاق إىل 

مأخوذ . فيقصد ا السبب املألوف الذي حيدث الضرر حبكم السري العادي لألمور" : السبب املنتج " أما  نظرية . األسباب الين أحدثت الضرر 

طبية عن عمليات نقل الدم، أشغال امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية ، الذي نظمته كلية احلقوق، جبامعة عن، بدران مراد، مسؤولية املرافق ال

  . 2002أفريل  18و  17و  16مستغامن أيام 
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 ،إىل توسيع األخذ ا ،إن القضاء اإلداري الفرنسي يتجه يف جمال العالقة السببية

فمثال يعد املستشفى العام مسؤوال عن والدة طفل  .ا تكون هذه العالقة غري مباشرةخصوصا مل

 وكانت هلا نتائج ضارة على احلمل املوايل له  ،لسبب أخطاء وقعت خالل احلمل األول ،معاق

   .1الطفل املعاقوالذي ترتب ليه ميالد 

  : و األمثلة القضائية يف جمال الكشف عن عالقة السببية كثرية 

املتمثل يف وضع  ،بوجود عالقة السببية بني العمل اجلراحي 2قر جملس الدولة اجلزائريمثال أف

صفيحة ملولبة غري صاحلة لالستعمال، و اليت أدت إىل تعفن فخذ املريض، وخضوعه لعدة 

  .عمليات زرع عظام

 أن هناك تسلسل متناسق بني األسباب و نتائجها يف 3اعترب جملس الدولة الفرنسيكما 

للرئتني قبل إجراء العملية، و حصول وفاة  4كإمهال إجراء صورة شعاعية  .حالة أخطاء التشخيص

املتمثل يف  ،كذلك  العالقة السببية بني اخلطأ يف سوء تنظيم املرفق. املريض بسبب نزيف داخلي

ووضعها فوق عيين املريض الذي كان  ،استعمال املمرضة لضمادات حتتوي على مادة خطرية

بدليل أن هذا الشخص دخل  ،5إجراء العملية اجلراحية، و الضرر املتمثل يف فقده لبصره بصدد

  .املستشفى العام وهو ال يشتكي من أي مشكل بالنسبة لقدرته يف الرؤية

  .ي و الضررـنتفاء العالقة السببية بين الخطأ الطباحاالت  :اـثاني

ترتب عليه  اأجنبي اذا كان هناك سببإ ، قد تنتفيعالقة السببية بني اخلطأ و الضررن الإ

خطأ أو  ،أو خطأ املريض،أو قوة قاهرة ،، و هذا السبب قد يكون حادث فجائي 6حدوث الضرر

  .الغريخطأ 

                                                 
1
 - C.A.A de Bordeaux. , 26 Juin 2006 ,M.Erick , A.J.D.A . , n°9 ,16/10/2006, p.1907. 

2
  .خ ضد مستشفى جباية ،سابق اإلشارة إليها.فضية م 11/2/2002لثة ، قرار بتاريخ جملس الدولة ، الغرفة الثا -   

3
 - C.E. , 24 Février 1997,Arrêt sans référence, cité par, Angelo CASTELLITA, Responsabilité 

médicale –Droits des malades-, Dalloz, 2002, p.267. 
4
   - Cass.Civ 1, 10 Février 1987 , Dame LACROIX,   127.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص .  

5
   - C.E. , 31 Octobre 1990 , M . Pelletier /service des mutuelles  

  .157.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق، ص  
6
  .50. طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -  
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و تقدير ما إذا  . و استحالة دفعه ،عدم إمكان توقعه ،احلادث قوة قاهرة العتبارو يشرتط 

 من أمثلة و . 1ضوعي متلكه حمكمة املوضوعهو تقدير مو  ،ا تعترب قوة قاهرةكانت الواقعة املدعى

  .مفاجئ، أو زلزال دذلك وفاة املريض بالقلب على أثر رع

فإنه ينفي رابطة السببية إذا كان هو وحده السبب يف إحداث  ،أما عن خطأ املريض 

 صفإن ذلك يؤدي إىل انتقا ،أما إن كان قد ساهم مع خطأ الطبيب يف وقوع الضرر .الضرر

نتحار ا:  احلاالت أمثلة هذهو من  .2بقدر نسبة خطأ املريض ،وم به على الطبيبالتعويض احملك

بالسالمة على  لتزاماايقع  ، ألنه يف هذه احلالةبشرط أال نكون بصدد مريض مرضا عقليا(  املريض

و تناول املريض أو تعاطيه ألشياء حرمها عليه الطبيب بصفة صرحية و  .)العام عاتق املستشفى

كعدم امتثاله   ،راجعا إىل خطأ املريض وحده ،أي أن يكون فشل العالج. نا له نتائجهاقاطعة مبي

و كذلك كذب املريض على الطبيب، كأن يذكر له كذبا بأنه مل يسبق له مطلقا .الطبيب  ألوامر

أو حبياة  ،و يوقعه يف أخطاء تضر بصحة ،أي عالج مما يضلل الطبيب تباعاتعاطي أية أدوية أو 

أو  ،نفس الشيء بالنسبة لتصرف املريض املخطئ الذي مل يكن يف وسع الطبيب توقعه و.املريض

إال أنه   احلاصل، الضرر بني و هابطة السببية بينر و إذا كان من شأنه نفي  ،و خطأ املريض .دفعه

أال و هو ،  -يعوض عنه القضاء -ميكن أن ينفي كذلك الرابطة بني اخلطأ و نوعا آخر من الضرر

   .3لفرصة يف احلياة أو يف الشفاءفوات ا

هو أن الضرر قد وقع  ،و الفرض هنا .و قد تنتفي عالقة السببية كذلك نتيجة خطأ الغري

 ،يكون سبب الضرر من ذلك أن .السبب الوحيد يف إحداث الضرر أنه هو أي ،بفعل الغري وحده

 ،تشفى يف إعطاء الدواءأو اخلطأ الصادر من أحد العاملني باملس ،اخلطأ الصادر من طبيب آخر

 العام ىاملستشفإدارة  -من حيث املبدأ- فهؤالء العاملني يتبعون .4أو يف تنفيذ تعليمات الطبيب

ء عن ىالضرر الناش ،من أمثلة ذلك و .و بالتايل فهي اليت تسأل عنهم ،الذي يعمل فيه الطبيب

                                                 
1
  .119.لسابق ، صاملرجع ا،  حسني منصورحممد  -  

2
  2431.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ،ص .عز الدين الدناصوري  -  

3
  .177.عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص -  

4
 - WWW.DROITMEDICALE.FR. 
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عن  العام إذ يسأل املستشفى ،منهأو خطأ  ،فجار آلة كهربائية يستعملها الطبيب، بدون إمهالان

   .ذلك

بأنه يصح يف القانون  1املصرية  حمكمة النقض فلقد قضت ،الخطأ المشتركأما عن حالة 

القول بأن  ،و ال يسوغ يف هذه احلالة .بناء على خطأين من شخصني خمتلفنيأن يقع احلادث 

 ،ثدؤدية إىل وقوع احلاو قضت بأن تعدد األخطاء امل .ينفي املسؤولية عن اآلخر ،خطأ أحدمها

يستوي يف ذلك أن يكون و أيا كان قدر اخلطأ املنسوب إليه،  ساهم فيها،وجب مساءلة كل من ت

 ،2بني اجلراح و املستشفى العام ااعترب خطأ مشرتك كما.غري مباشر يف حصوله أو ،سببا مباشرا

بفحص املريض من الناحية مل يقم  األولن أل ،العملية اجلراحية أثناءموت املريض بسكتة قلبية 

يف هذه احلاالت  املستعملةه املادة املنبهة فيلم تتوافر فاملستشفى أما  ،العملية إجراءالبيولوجية قبل 

)Adrénaline( .الغري و خطا املرفق كثرية، من  املشرتكة اليت حتصل بني خطأ كما أن األخطاء

ستشفى العام و وقوع الطبيب يف خطأ ذلك إصابة  شخص حبادث سري يف اخلارج، و نقله إىل امل

  .أثناء عالجه 

وهكذا، و بعد دراسة مميزات كل من ركن الضرر، وركن العالقة السببية ، ميكن القول بأن 

. أمهية التفصيل يف هذه احلاالت، تنعكس مباشرة على تقدير التعويض الذي يستفيد منه املضرور

د مراقبته للشروط الشكلية لدعوى التعويض املرفوعة نسبة للقاضي اإلداري، إن ما يقوم به  بعبالف

أمامه، يقوم بالتطرق إىل موضوع القضية، و البحث فيما إذا كان طلب املريض املتضرر من العمل 

وذلك من خالل البحث عن العالقة السببية بني اخلطأ الطيب و الضرر . الطيب مؤسسا أم ال

اسة الضرر بالشكل الذي مت آنفا، يسمح و من جهة أخرى، إن در . املشتكى به  من جهة

  . للقاضي اإلداري كذلك بتقدير تعويض مناسب للمضرور

  .التعويض عن األخطاء الواقعة داخل المؤسسات الصحية العمومية:المطلب الثانـي

                                                 
1
  .2433.عبد احلميد الشواريب ، املرجع السابق ،ص .مأخوذ عن عز الدين الدناصوري  -  

2
 - MALICIER , op.cit.,p.215. 
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إن الطلبات املتضمنة احلصول على التعويض، من جراء األخطاء الواقعة يف املرافق الصحية 

ان سببها أخطاء طبية، أو أخطاء تتعلق بسوء تنظيم املرافق، تعترب نتيجة أساسية العمومية، سواء ك

إن هذه األخطاء يف احلقيقة هي عبارة عن أعمال . يف جمال املسؤولية الطبية أمام القضاء اإلداري

و عليه فإن الوسيلة . أحلقت أضرارا باملرضى املقيمني يف هذه املرافق -وليست قانونية -مادية

وتكمن أمهية عنصر التعويض، يف أنه حمكوم بعدة . يدة جلرب الضرر، هي املطالبة بالتعويضالوح

شروط ختص كيفية رفع الدعوى املتعلقة به وهي شروط دعوى القضاء الكامل املعروفة يف جمال 

كما أن للقاضي اإلداري دور جد مهم يف تقدير االلتزام ). الفرع األول(املسؤولية اإلدارية 

لتزام به على عاتق املرفق قت تقديره، و كيفية توزيع عبء االيض،  السيما من حيث و بالتعو 

  ). الفرع الثاين(الصحي العمومي 
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  .ويض عن األخطاء الطبيةـشروط رفع دعوى التع: رع األولـالف

مراعاة الشروط اخلاصة اليت ، و كذا إن دعوى التعويض تتطلب مراعاة الشروط العامة لرفعها

على العموم إن هذه الشروط ميكن التفرقة فيها  .مع خصوصية وطبيعة األخطاء الطبية تتجاوب

   ).ثانيا(وشروط أخرى تتعلق بدعوى التعويض ). أوال(بني شرط االختصاص القضائي 

  .يـشرط االختصاص القضائ: أوال

 ومع ذلك قد ينعقد هذا). أ(ي ختصاص القضائي ينعقد كأصل عام للقاضي اإلدار اإل إن 

  .)ب( ختصاص كاستثناء للقاضي العادياإل

  .االختصاص األصيل للقاضي اإلداري  -أ 

. 1من أهم شروط قبول الدعوى اإلدارية، ألنه من النظام العام ،يعترب االختصاص القضائي

إال بعد  ،و ال  يف موضوع النزاع ،فالقاضي اإلداري يف حد ذاته ال ينظر يف الشروط األخرى

قد  ،هذا و جتدر اإلشارة إىل أن حمكمة التنازع الفرنسية. نوعي و اإلقليميحتديد اختصاصه ال

ما يتعلق باألخطاء في لة االختصاص القضائي، يف قرارها الشهري بالنكو، و ذلك مسأ حسمت

و األمر نفسه ينطبق على املرافق الصحية العمومية اليت تعترب  .اليت تتصل بتنفيذ مهام املرفق العام

 يرجع ،فاملنازعات املتعلقة باألخطاء الطبية املرتكبة على مستواها. ابع إداريمرافق ذات ط

 ن هذه النتيجة،    إ .نظرها كأصل عام إىل القاضي اإلداري طبقا للمعيار العضويب ختصاصاإل

. مل تأت مباشرة و للوهلة األوىل، و إمنا عرفت تطورات - سبق ذكره يف املبحث التمهيديكما -

. ضاء العادي يف البداية هو املختص بنظر دعوى املسؤولية الناجتة عن أخطاء األطباءفلقد كان الق

حيث اعرتفت حمكمة التنازع الفرنسية بكون   19572و استمر هذا الوضع إىل غاية سنة 

 ،املسؤولية اإلدارية للمرفق الصحي العمومي، تغطي يف نفس الوقت مسؤولية الطبيب العامل لديها

  .اليت يرتكبها أثناء ممارسة نشاطه الطيب نتيجة األخطاء

                                                 
1
  .15.،ص2002رشيد خلويف ، شروط قبول الدعوى اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،   -  

 2  -  T.C .,25 Mars 1957, Chardeau   201.مأخوذ عن عدنان سرحان ، املرجع السابق ، ص.  .  
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إن القول باختصاص القاضي اإلداري بنظر دعاوى مسؤولية املؤسسات الصحية العمومية 

والذي  ،عن األخطاء الطبية، جيد أساسه يف كون أن املريض املستعمل للمرفق الصحي العمومي

إال على أساس  ،على تعويضاحلصول  ههو يف نفس الوقت املتضرر من النشاط الطيب، ال ميكن

فإن الطبيب على مستوى هذا املرفق، ينفذ خدمة عامة  ،باإلضافة إىل ذلك و .1اخلطأ املرفقي

ن املريض أوما يؤكد ذلك . ال يربطه أي عقد مع املريض الذي هو بصدد معاجلته ،بصفته موظفا

إن الذمة املالية .  2تنظيمية مل خيرت من يكون طبيبه املعاجل، فهو يوجد إذن يف وضعية ،يف حد ذاته

مادام أن  ،3هنا هي املعنية بالتعويض عن أخطاء األطباء اليت ارتكبوها ،للمرفق الصحي العمومي

. عمدية أو أخطاء جزائية ،األمر ال يتعلق بوجود أخطاء شخصية منفصلة عن الوظيفة هلؤالء

مبثابة فريق كبري من  ،يةبأنه ميكن تصور املؤسسة الصحية العموم ،4لذلك يرى بعض الفقه

  .كلهم مسؤولني دفعة واحدة عن التعويض  ،املوظفني

سواء عن طريق استعمال  ،فإذا كان االختصاص األصيل يرجع للقاضي اإلداري ،و بالتايل

إن الوضع يف القانون اجلزائري أكثر سهولة وذلك العتماده يف ف مفاهيم املعيار العضوي أو املادي،

. م.ا.من ق 7كقاعدة عامة، و الذي أشارت إليه املادة ى املعيار العضوي  توزيع االختصاص عل

هي املختصة بنظر املنازعات املتعلقة باملسؤولية املدنية  ،فالغرفة اإلدارية للمجالس القضائية احمللية

املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري، و الرامية إىل طلب التعويض و البلدية، و الوالية، و  للدولة،

فاملرافق الصحية . 1ستئناف أمام جملس الدولةقابلة لإل ، على أن قراراا تكون5عن األضرار املادية

                                                 
1
 -A.FRIHA , La responsabilité médicale en santé publique , journée d’information sur la 

responsabilité médicale hospitalière , secteur sanitaire de MOSTAGANEM, 14-15/3/2001. 
2
 - MEMETEAU Gérard , op.cit., p.199. 

3
 - « Si aucune faute personnelle d’un des agents détachable de sa fonction n’est caractérisée, la 

compétence revient au juge administratif  » , C.A. de Dijon., 17 Mars 1989, cité par Angelo 

CASTELLITA , op.cit. , p.264. 
4
 - Patrick FAUGEROLAS ,La responsabilité juridique des personnels médicaux, journée 

d’information sur la responsabilité médicale hospitalière , secteur sanitaire de MOSTAGANEM,  

14-15/3/2001. 

  

 
5
مكرر من ق ا م وضعت استثناءات على اختصاص القضاء اإلداري و اليت من بينها دعاوى املسؤولية  عن األضرار  7جيب اإلشارة أن املادة   -  

  . ن بصدد إثارته ال ميكن تصور هذه احلالة و لكن فيما خيض النشاط الطيب الذي حن. اليت تتسبب فيها السيارات التابعة للدولة 
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تدخل يف نطاق املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري حسب  ،كما سبق ذكره  ،العمومية

  .القوانني املنظمة هلا

م، .ا.قمن  8، فريجع وفقا لنص املادة ختصاص اإلقليمي للقاضي اإلداريعن اإل أما

  . بالنسبة للخدمات الطبية إىل اجلهة القضائية اليت يوجد ا مكان تقدمي العالج

و  .على أن القضاء اجلزائري حريص على تطبيق أحكام االختصاص القضائي سالفة الذكر

حيث ...: "الذي جاء  يف حيثياته 20/10/19982هو ما تأكد يف قرار احملكمة العليا بتاريخ 

بضمان دفع تعويضات نتيجة األخطاء ) املستشفى(ملوضوع ملا قضوا على الطاعن أن قضاة ا

املهنية اليت ارتكبها الطبيبان مسببني قرارهم بان دعوى التعويض هي دعوى تبعية للدعوى 

إن تسبيبهم هذا جاء خمالف للقانون ف...هو قاضي الفرع  ،ن قاضي األصل اجلزائيأو  ،األصلية

كما نص عليه   ،ستشفائية اجلامعية تعترب مؤسسات عمومية ذات طابع إداريحيث أن املراكز اال..

املتعلقة باملسؤولية  ،ن الدعوى املدنية التبعية، وأ11/2/19863املؤرخ يف  86-25مرسوم 

يرجع الفصل فيها إىل الغرفة اإلدارية للمجلس القضائي كدرجة أوىل تطبيقا  ،املدنية هلذه املراكز

هو املختص مبدئيا  ،هذا و إن بدا واضحا أن القاضي اإلداري...". م .ا.ق 7 ملقتضيات املادة 

استثنائية قد ينعقد فيها أن هناك حاالت  إال ،بنظر دعاوى مسؤولية املرافق الصحية العمومية

  .االختصاص للقاضي العادي

  .العـاديي للقاضي ـختصاص االستثنائاال –ب

هي عبارة عن تطبيق للقواعد  األوىلإن احلالة . 4اختصاص القضاء العادي يف حالتنييظهر  

   ).2( فسببها خصوصية بعض األوضاع الثانية أما احلالة. )1( العامة للمسؤولية

  . ة للمسؤوليةـحالة تطبيق القواعد العام - 1 
                                                                                                                                                    

1
ر .ج(و املتضمن قانون احملاكم اإلدارية،  30/5/1998املؤرخ يف   02-98من القانون رقم  1وهو ما نصت عليه كذلك املادة  -  

  ).1998، لسنة 37العدد
2
، قضية مستشفى اجلامعي لوهران، ضد  20/10/1998، قرار مؤرخ يف 157555احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات ، ملف رقم   -   

  .146.، ص 1998ب م ، الة القضائية ، العدد الثاين ، 
3
  .، سابق اإلشارة إليه 467-97من املرسوم التنفيذي رقم  47إن هذا املرسوم ألغي مبوجب املادة  -  

4
 - Jean PENNEAU , op.cit., p.50. 
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الطبية اليت  من خالل تطبيق القواعد العامة، يبقى القاضي اجلزائي خمتصا بنظر األخطاء

ما يستعيد القاضي املدين اختصاصه أيضا عندما يتعلق األمر خبطأ شخصي ك  .تشكل جرائم

، أو يف )Secteur privé(للطبيب، أو عندما يتم إجراء العمل الطيب يف املراكز الصحية اخلاصة 

  .)Clinique ouverte(مستوصف مفتوح 

ضاء ال يتمتع بأية حصانة ضد اخلضوع للق ،ن طبيب املرفق الصحي العمومينظرا أل و

مثله يف ذلك مثل باقي موظفي الدولة، فإن حتريك الدعوى اجلزائية  ضده أمام احملاكم ، 1اجلزائي

و ال بد من اإلشارة هنا إىل أنه فيما . قد يكون مثال لتسببه يف اجلرح أو القتل اخلطأ ،اجلزائية

دانة اجلزائية خيص اإلثبات فإن القاضي اجلزائي يتمتع حبرية أكرب و سلطات أوسع يف سبيل اإل

  .2للطبيب حمدث الضرر

حبيث يستعيد ا  فهو ميثل حالة يف غاية اخلصوصية،عن اخلطأ الشخصي للطبيب،  أما 

أما الفرض :يف فرضني إن هذا اخلطأ ميكن أن يتجسد .ستثناءإالقاضي املدين اختصاصه ك

، 3شارك يف تقدميهاالطبيب منبت الصلة باخلدمة العامة اليت ي ،فيتحقق عندما يكون خطأاألول

هذا اخلطأ يسمى   إن.و مبعزل عن أية عالقة بالعمل ،أي عندما يقع ذلك اخلطأ خارج اخلدمة

  .  )La faute détachable ( "اخلطأ املنفصل عن الوظيفة" ذلك ك

أما الفرض الثاين للخطأ الشخصي للطبيب، فيتمثل يف اخلطأ الذي ال تنقطع صلته 

  ،إن هذا اخلطأ رغم ذلك .4أداء الطبيب لعمله يف املرفق الصحي العموميباخلدمة، ألنه يقع أثناء 

و اخلدمة العامة اليت يقدمها املرفق العام الذي ميارس عمله فيه، ليعود  ،ينفصل عن عمل الطبيب

فهو . اخلطأ درجة استثنائية من اجلسامةمرتبطا شخصيا به، حيث يتحقق ذلك إذا ما بلغ هذا 

. )Faute  inexcusable(إىل خطأ غري مغتفر  )Faute lourde( يتحول من خطأ جسيم

                                                 
1 - Patrick FAUGEROLAS , op.cit. 

2
ن جيب اإلشارة هنا إىل أنه بإمكان القاضي اجلزائي، يف حالة متابعة الطبيب مدنيا عن جرمية جنائية، إما أن يلزم الطبيب بدفع تعويضات م -  

  .ماله اخلاص، وذلك على أساس وجود خطأ شخصي، و إما أن يعترب هذه املسألة من اختصاص القاضي اإلداري، يف حالة وجود خطأ مرفقي
3 - Angelo CASTELLITA , op.cit.,p.204. 
4
 - C.E., 28 Décembre 2001 , M.Valette , A.J.D.A .  , n° 4 , 20/4/2002 , p.359. 
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و من أمثلة ذلك، إجراء الطبيب جتربة طبية على مريضه دون دواع عالجية، أو فعل الفريق الطيب 

  .الذي ترك املريض خمدرا يف غرفة العمليات اليت اشتعلت فيها النريان

لب الطبيب مباشرة بالتعويض عن إن املريض يستطيع أن يطاو يف حالة اخلطأ الشخصي، ف

الضرر الذي نتج عن خطئه، و ذلك أمام القضاء العادي، و مبوجب القواعد العامة للمسؤولية 

خصي منقطع الصلة متاما باخلدمة و لكن مع ذلك جيب التمييز هنا بني اخلطأ الش. 1املدنية

فإذا تعلق األمر باخلطأ . هباملعاين اليت أشرنا إليها أعال ،اخلطأ الشخصي املنفصل عن اخلدمةو 

األول، فإن الطبيب هو املسؤول الوحيد و النهائي عن التعويض، ويكون االختصاص بنظر 

أما إذا تعلق األمر باخلطأ الثاين، غري ارد من كل . الدعوى بشأنه عائدا للمحاكم العادية وحدها

  :ج عن أحد االحتمالنيعالقة باخلدمة أو العمل، فإن الوضع أكثر تعقيدا، و هو ال خير 

و للمرفق الصحي العمومي الذي  ،أن يكون ضرر املريض راجعا خلطأ مزدوج للطبيب :األول

. الصيانة لألدوات املستعملة أو خطأ املساعد الطيب سوء مضافا إليه ،كخطأ الطبيب  .يهيعمل ف

خلطأين أي فهنا اشرتك خطأين يف إحداث الضرر، و لذلك فإن املسؤولية يتحملها مرتكب ا

و هذا احلل ليس إال تطبيقا للمبدأ العام الذي أخذ الذي به . الطبيب و املستشفى العام معا

جملس الدولة الفرنسي خبصوص عموم أخطاء األدوات و عماهلا  منذ وقت بعيد يعود إىل عام 

  . 2م1918

نسبته  أن يكون ضرر املريض راجعا خلطأ الطبيب الشخصي وحده، حبيث ال ميكن: يـالثان

و لكن  نظرا ألن خطأ الطبيب قد ارتكب مبناسبة عمل ذلك املرفق، . إىل املرفق الذي يعمل فيه

فهو عندئذ غري جمرد متاما من اإلرتباط باخلدمة و اجلهة اليت تؤديها، فإن مسؤولية املرفق الصحي 

  . تماع للمسؤوليةو يف هذا الفرض حيصل إج. العام تبقى قائمة، على األقل يف العالقة مع املريض

إجتماع األخطاء و إجتماع املسؤولية، حيق للمضرور أي  و يف كلتا احلالتني السابقتني،

و إذا اختار التمسك برفع . أو القضاء العادي ،اختيار رفع دعواه بالتعويض أمام القضاء اإلداري

                                                 
1
-  Le Tourneau et Cardiet, cité par,Jean PENNEAU, op.cit.,p.52.  

2 - C.E., 26 juillet 1918, Lemonier, G.A.J.A. , op.cit., p.145.                                                                                          
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 ق أن حبثناها،دعواه أمام القاضي العادي فإن الطبيب يتحمل املسؤولية وفق الشروط اليت سب

على . 1ةسؤولياملمن  يعفيه منيخلاصة إال إذا كان قد أبرم عقد تأيدفع التعويض من ذمته املالية او 

التعويض، دفع أن حصول املريض على التعويض، يؤدي إىل فتح باب دعوى الرجوع بالنظر ملن 

 . حيث ميكن أن يرجع الطبيب على اإلدارة كما سوف نتطرق له بالتفصيل الحقا

ضمن شروط حمددة لألطباء  ،يسمح قانون الصحة العامة الفرنسي ،إضافة إىل ما تقدمو  

كما . يف قلب هذه املرافق 2ممارسة أنشطة طبية خاصة ،العاملني يف املؤسسات الصحية  العامة

أو أجنحة ، و هي مؤسسات استشفاء، 3يسمح القانون ذاته بوجود بعض املستوصفات املفتوحة

أو عناصر طبية أخرى خيتاروم  ،فاء عامة يدخل إليها املرضى باستدعاء أطباءملؤسسات استش

كما نظم القانون ذاته عمل . من غري العاملني يف املرفق الصحي العمومي الذي دخلوه

  .لب من وجود أطباء ممارسني دائمنياملستشفيات احمللية، وهي عبارة عن مؤسسات ختلو يف الغا

  و جراحني خاصني مسموح هلم ،ة، و اليت تعمل بفضل مشاركة أطباءكاملصحات القروية القدمي

يثور التساؤل عن اجلهة القضائية املختصة بدعوى  ،يف كل هذه احلاالت املتقدمةو  .بذلك

  .التعويض اليت يرفعها املريض املضرور

الذي إىل أن العالقة اليت تقوم بني الطبيب و بني املريض  4لقد ذهب جملس الدولة الفرنسي

يدخل إىل املستوصفات املفتوحة، أو الذي يعاجل يف األجنحة اخلاصة للمرافق الصحية العمومية، 

كما أن مسؤولية املؤسسة الصحية . ختضع للقانون اخلاص، و بالتايل إلختصاص القضاء العادي

عن املوقع العمومية ميكن أن تقوم إذا ثبت أن سبب الضرر يعود إىل عمل املرفق العام، الناتج إما 

السيء، أو عن األدوات املعيبة املستخدمة، أو للخطأ الذي ارتكبه أحد املساعدين الطبيني 

                                                 
1
يف سبيل ضمان التعويضات عن األخطاء الطبية،يف اجلزائر إجباري بالنسبة للمؤسسات  جتدر اإلشارة يف هذا اال، بأن إبرام عقد التأمني -  

  .الصحية العمومية،  و حىت بالنسبة لألطباء اخلواص 
املعدل لقانون الصحة الفرنسي،و    346-96من األمر رقم  49مث أعيد تنظيمه مبوجب املادة  1960وهذا النظام كان معموال به منذ سنة  -   2

إن التكفل باملرضى على مستوى هذه املستوصفات يكون مبقابل، بل يتم دفع هذا املقابل مباشرة، كما أن رخصة إقامة هذه املستوصفات تصل 

  Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit, p.104-إىل مخس سنوات ، مأخوذ عن مدا
3 - MEMETEAU.Gérard, op.cit., p.150. 
4
- C.E., Octobre 1973 ,cité par Jean PENNEAU , op.cit,p.53.                                                                                                            
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والذي وضع حتت تصرف الطبيب املمارس من قبل هذا املرفق الصحي  ،العاملني يف املرفق

، فإن أما ما تعلق باملستشفيات العامة احمللية، فبالرغم من عدم وجود قرارات ذا الشأن.العمومي

  . يرى حبق تطبيق نفس املبادئ أعاله بشأا 1الفقه الفرنسي

، إىل أن إثبات دخول املريض للجناح 2كما ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قضية أخرى

يتم من خالل الوثائق اليت يوقعها حلظة السماح له بالدخول، و اليت  ،اخلاص يف املستشفى العام

كما . للجراح ،و اخلاص ،التعامل معه حتت باب النشاط احلريعرب فيها عن خياره يف أن يتم 

إىل أن الطبيب ال يستطيع بإرادته املنفردة أن يضع اية هلذا العقد من  ،ذهبت يف القرار ذاته

و أن يدعي إعطائه الحقا عنايته و عالجه للمريض بصفته أحد عمال  ،عقود القانون اخلاص

ل من القطاع اخلاص إىل القطاع العام من اتفاق جديد بني فالبد ملثل هذا النق. القطاع العام

 .  املريض و الطبيب

  .اعـة بعض األوضـحالة خصوصي – 2

ما جرى عليه العمل يف فرنسا من مسامهة املستوصفات اخلاصة  ،يقصد باألوضاع اخلاصة

يف تنفيذ خدمات اإلستشفاء العامة، و كذلك ما يطلق عليه باإلستشفاء يف 

فلقد نص القانون الفرنسي الصادر يف . hospitalisation à domicile ( 3 (نزلامل

وهو ما أكدته  -31/12/1970املعدل لقانون الصحة السابق، و الصادر يف  31/7/1991

على إمكانية السماح للمؤسسات اخلاصة، و حتت شروط  2000-295التعليمة الصادرة برقم 

  .4امة، أو املسامهة يف تنفيذ تلك اخلدماتمعينة، بضمان تنفيذ خدمات اإلستشفاء الع

 ،و قد مسح القانون لتلك املؤسسات اخلاصة اليت تساهم يف تقدمي خدمة االستشفاء العامة

و أن ترتبط معهم بعقود حمددة  ،بأن تستعني ببعض األطباء املمارسني يف املستشفيات العامة

                                                 
1 - MEMETEAU.Gérard, op.cit, p.151  
2 - Cité par Jean  PENNEAU, op. cit., p.56.  
3 - Angelo CASTELLITA , op.cit.,p.205. 
4
 -  Code de santé publique français , art L. 715-5 et L. 715-6 
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أن  ،ستوصفات و املراكز الطبية اخلاصةكما مسح أيضا للم.، ال تزيد مدا عن أربع سنواتاملدة

 . ذلك مبوجب اتفاقيات تعقد مع أشخاص معنوية عامةو  تساهم يف مهمة ضمان اخلدمة العامة،

املكلفة  يف هذه احلالة يطرح التساؤل عن نظام املسؤولية املطبق على تلك املؤسساتو 

ألعمال الطبية اليت ميارسها و ماهو نظام املسؤولية الذي ختضع له ا .بتنفيذ اخلدمات العامة

األطباء غري املرتبطني باخلدمة العامة يف تلك املؤسسات؟ و أخريا إذا ما كان باستطاعة مرضى 

أن يتمسكوا  ،يف أدائها لعملهااملؤسسات الصحية العمومية املؤسسات اخلاصة اليت تشرتك مع 

  ؟ -املستشفى العام وهو- مبسؤولية الشخص املعنوي املكلف بأداء اخلدمة العامة أصال

إىل إعطاء االختصاص للقضاء العادي بنظر دعاوى املسؤولية  1ذهب القضاء الفرنسي 

املرفوعة ضد مركز نقل الدم، أو مركز حماربة مرض السرطان، عند إدارا بواسطة شخص معنوي 

و عالج املرضى  ،من أشخاص القانون اخلاص، أو يف حالة مسامهة مستوصف خاص يف رعاية

و لقد مت تأكيد هذا القضاء، . اتفاق مع املقاطعة اليت تقدم فيها تلك اخلدمةسانيني مبوجب لنفا

و ذلك يف حالة مسامهة املراكز و املستوصفات اخلاصة يف تأمني خدمات االستشفاء  ،فيما بعد

و قد مت تربير ذلك بأن تلك املؤسسات . 31/12/1970مبوجب أحكام قانون  ،العامة

لى الرغم من أا تؤمن اخلدمة العامة للجمهور، إال أا ال تتمتع بأي امتياز من اخلاصة، و ع

  .امتيازات السلطة العامة، لذلك يبدو من املنطقي أن ختضع الختصاص احملاكم العادية

الصحية سؤولية أطباء املؤسسات فيما يتعلق مب ،تقرر كذلك اختصاص القضاء العادي كما

. املؤقت للعمل بتلك املؤسسات اخلاصة اليت تشرتك يف أداء اخلدمة العامةإنفصاهلم ، عند العمومية

اعرتض على مثل هذا احلل، إذ تساءل عن السبب الذي يؤدي إىل معاملة  2إال أن بعض الفقه

لذلك يرى هذا اجلانب من . كأطباء خواص رد ذلك االنفصال املؤقت  ،األطباء العموميني

  : عقد يف حالتنيبامكانه أن ينداري أن اختصاص القضاء اإل ،الفقه

                                                 
1 - Cité par , Jean  PENNEAU, op. cit., p.58. 
2  - Jean PENNEAU, op. cit. ,p.58 
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اليت تستخدم و  تتعلق بالضرر الناجم عن املعدات اليت تعود إىل املرفق الصحي العام، :ىـاألول

  .من قبل املستوصف اخلاص الذي يشارك يف تقدمي اخلدمة العامة

أرسل إليه تتعلق بالضرر الذي يتعرض له املريض بفعل املرفق الصحي العام، بعد أن : ةـالثاني 

  .أو العالجات التكميلية ،إلجراء بعض الفحوص ،املريض من قبل املستوصف اخلاص

 

فاملريض يتلقى مبوجبه . أما فيما يتعلق باالستشفاء املنزيل، فإن له وضعا أكثر خصوصية

العالج الذي يصفه له طبيبه اخلاص باتفاق مع طبيب املرفق الصحي العمومي، و يزوده ذا 

بسبب و . ت القانون اخلاص غالبامن مجعياو  عدون طبيون يف هذا املرفق العام أحياناالعالج مسا

من  ،يرى أن تكون دعوى املسؤولية 2، فإن الفقه1قلة النصوص القانونية اليت حتكم هذا املوضوع

مجعيات القانون و  اختصاص القضاء العادي بالنسبة لألعمال الطبية املقدمة من األطباء اخلواص،

و أن تكون من اختصاص القضاء اإلداري، إذا قدمت اخلدمات الطبية من األطباء و  اخلاص،

  .املساعدين الطبيني املنتمني إىل القطاع العام

ميكننا كذلك ، "خصوصيات بعض األوضاع"يف نفس سياق كما جتدر اإلشارة إىل أنه 

إذ تنص  ،ترقيتهاالصحة و  محاية من قانون 154إضافة ما أشار إليه املشرع اجلزائري مبوجب املادة

يقدم العالج الطيب مبوافقة للمريض، أو من خيوهلم :" على  أنه يف إطار العالج الطيب املستعجل

إذا  ،مسؤوليته الخاصةالقانون إعطاء موافقتهم على ذلك، يقدم الطبيب العالج الطيب حتت 

األشخاص العاجزين عن تطلب األمر تقدمي استشفاء مستعجل ،إلنقاذ حياة أحد القصر أو أحد 

  .... "التمييز ، أو الذين يستحيل عليهم التعبري عن إرادم

  .ـوى التعويضة و الموضوعية لرفع دعـالشروط الشكلي: اـثاني

                                                 
1
 -  Une circulaire de la caisse nationale de l’assurance maladie en France, en date du 29 oct. 1974, 

et une circulaire ministérielle en date du 12 mars 1986. 
2
 - Jean  PENNEAU, op. cit.,p.p.57-59. 
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لقبول دعوى الشخص املتضرر من األخطاء الطبية، البد أن تتوفر جمموعة من الشروط يف 

، شرط القرار اإلداري )أ(املسؤولية الطبية  دعواه، و املتمثلة يف شروط شكلية ختص رافع دعوى

، وشروط موضوعية أساسية، يتمثل يف شرط إثبات اخلطأ الطيب )ج(، شرط املواعيد )ب(املسبق 

 ).ه(، شرط إثبات العالقة السببية بني اخلطأ الطيب، و الضرر الذي حلق املريض )د(
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  .وىـص رافع الدعـشروط شكلية تخ – أ

خمتلف الدعاوى املدنية قاعدة عامة تسري على  ،راءات املدنيةلقد وضع قانون اإلج

 ،املصلحة، و م، أن تتوافر يف رافع الدعوى الصفة.ا.ق 459، فلقد اشرتط مبوجب املادة 1اإلداريةو 

  .احلق يف التقاضي ةللممارس ،و األهلية

الدعوى ما يتعلق بشرط الصفة، الذي يعترب من النظام العام، البد وأن تكون لرافع و في

و من جهة أخرى صفة مضرور من . أي  صفة شخص مستفيد من خدمات املرفق ،صفة املريض

  . هذه اخلدمات الطبية

، الذي  يعترب كذلك شرطا من النظام العام، فإن الشخص 2أما فيما يتعلق بشرط األهلية

متمتعا بقواه  سنة وكان 19م، يكون أهال ملباشرة حقوقه إذا بلغ .من ق 40الطبيعي طبقا للمادة 

إن الويل أو الوصي أو القيم هو الذي يتوىل مهمة متثيله ف ،3و يف غري توافر هذه الشروط .العقلية

وضعية الشخص الطبيعي املستفيد من  ،وما يهمنا بالنسبة للنشاط الطيب فقط .أمام القضاء

  . عتباري، دون الشخص اإلاخلدمة الطبية

جتدر هذا و . نه ال دعوى بدون مصلحةأ أساس قائم على ،إن شرط املصلحةف و أخريا

إن تقدير املصلحة يكون لذلك ف. 4تتميز بطابعها الذايت اإلشارة إىل أن دعوى القضاء الكامل

وهكذا يلتزم هذا . أدق، ألن هدفها هو احلصول على تعويض الضرر الذي ال خيص إال املتضرر

مباشرة وقائمة،  سواء  شخصية و : د أن تكونهذه املصلحة الب. األخري بتربير املساس حبقه الذايت

  .تكون حممية قانونا أن، و كانت مادية أو معنوية

                                                 
1
  .144.صغري بعلي ، املرجع السابق ، صحممد ال -  

2
إن تقادم احلق ال يسري يف حق " ..، سابق اإلشارة إليه، و الذي جاء يف حيثياته  2/12/2003جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ،قرار بتاريخ   -   

من  312، 42هو انعدام أهليته طبقا لنص املادة  إال ابتداء من بلوغه سن الرشد لوجود املربر الشرعي، الذي مينعه من املطالبة حبقه و) س(الشاب

  .."ق م 
3
  .من قانون األسرة  125إىل  81، من القانون املدين ، و املواد من 43،44، 42املواد   -   

4
  .267.رشيد خلويف ، شروط رفع الدعاوى اإلدارية ، املرجع السابق ، ص -  
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  .المسبـقرار اإلداري ـشرط الق – ب

تقضي بعدم جواز رفع أي دعوى إىل الس القضائي  1م.ا .مكرر من ق 169إن املادة 

وهذا ما يوحي . -شرطا شكلياو هو يعترب -إال بتطبيق الطعن يف القرار اإلداري  ،من أحد األفراد

و مادام أن النشاط الطيب كما سبق . بإجبارية و جود قرار إداري سابق على رفع دعوى التعويض

إن املريض املضرور ف مما يؤدي إىل القول بعدم وجود قرار ابتدائي، ،ذكره هو نشاط مادي حمض

هذا األخري حيدد و  ،2ضاتيكون مكلفا باللجوء إىل املرفق الصحي العمومي للمطالبة بالتعوي

املوافقة على ، و موقفه من خالل ما يعرف بالقرار السابق املتضمن إما جرب الضرر احلاصل

بأن هذا احلل يبقى حال نظريا فقط، ألنه من الناحية  3و هنالك من يرى. أو العكس ،التعويضات

  .املادية لالقضاء اإلداري ال يعمل بالقرار السابق  يف حالة األعما ، فإنالعملية

ن القرار اإلداري م، فإ.إ.مكرر من ق 169ادة لكن يف احلقيقة إذا متسكنا حبرفيات نص امل

هو الذي  ،و كيفية إعمال أحكام هذا النص القانوين ،األخذ بهإال أن . املسبق يعد شرطا إلزاميا

اري املسبق، ونظرا ستصدار القرار اإلدالالزم ال فمثال بالنسبة للطعن اإلداري. يثري عدة إشكاليات

                                                 
1
تنص على وجوب إجراء التظلم اإلداري  18/8/1990املؤرخ يف  23-90لقانون رقم م قبل تعديلها مبوجب ا.ا.ق169لقد كانت املادة  -   

 حالة قبل رفع دعوى التعويض أمام القضاء اإلداري ، وحددت ميعاد الطعن  مبدة شهرين من تاريخ تبليغ أو نشر القرار املطعون فيه ، كما أنه يف

فض الضمين ، و جيوز حينها إجراء الطعن القضائي يف هذا القرار يف ميعاد شهر  من سكوت اإلدارة عن الرد على التظلم، اعترب ذلك مبثابة الر 

مكرر املعمول ا حاليا بعد التعديل فيالحظ أن املشرع قد حذف نظام التظلم اإلداري، ليعوضه  169أما املادة . تاريخ انقضاء مهلة السكوت 

الوقت على النص بأنه ال جيوز رفع الدعوى أمام الس القضائي إال بتطبيق الطعن و بالتايل اكتفى املشرع يف نفس .بنظام الصلح اإلداري 

وماهو متفق لدى الفقه عموما . أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره  4كما حدد ميعاد رفع الدعوى القضائية مبدة . القضائي يف القرار اإلداري

للمزيد من التفاصيل حول هذه املسألة، أنظر، عوابدي . يتعلق باألعمال اإلدارية املادية أن النص احلايل يثري إشكاليات كبرية ، خصوصا فيما 

  .  283، ص 2005عمار ، نظرية املسؤولية اإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
2
  .201.حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص -   

3
، يف قضية خرباج الشيخ  5/5/1996،  الصادر بتاريخ 331رقم  ، كمة العلياباحملرفة اإلدارية الغو يستند أصحاب هذا الرأي على قرار   -   

و اعتربته غري مفروض يف حالة األعمال املادية و 1990مشكل التظلم الذي كان مفروضا قبل  ضد واىل والية األغواط، معتربا إن هذا القرار حل

  .90. ، مأخوذ عن رشيد خلويف ، شروط قبول الدعاوى اإلدارية ، املرجع السابق ،ص السابقبالنتيجة كذلك عدم إجبارية القرار اإلداري 
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ال ميكننا معرفة ما إذا كان نوع التظلم الواجب إعماله والئي أو  ،للفراغ التشريعي يف هذا اال

 .  1كما ال ميكننا باإلضافة إىل ذلك معرفة ميعاد هذا التظلم. تدرجي

  .ـضوى التعويـرط المواعيد في رفع دعـش – ج

 م،.ا.مكرر من ق 169وع إىل نص املادة و بالرج .إن شرط اآلجال يعترب شرطا شكليا 

، شهر التابعة لتاريخ تبليغ القرار املطعون فيه أو نشرهأ اليت حتدد ميعاد رفع هذه الدعوى بأربعةو 

و عليه فمادام األمر يتعلق . أشهر ة بالنسبة لنقطة انطالق حساب مدة أربعةإنه تثري إشكاليف

هذا النص القانوين  كما أن. تشر أو تبليغ القراراإنه ال توجد عملية نفبأخطاء النشاط الطيب، 

أمام سكوت هذا النص و . جبميع الدعاوى املعروفة يف املادة اإلدارية -كما سبق ذكره-يتعلق

  مكان حساب هذه املدة ابتداء  من تاريخ وقوع الضرر؟باإل إذا كان 2تساءل بعض الفقه

قضية و على القاضي حتديد يوم مادام يصعب على أطراف البأنه ، 3البعض هنا يقرتحو 

وقوع العمل املادي املضر، فالبد أن يتدخل املشرع أو القاضي اإلداري للعودة آليا إىل الطلب 

اإلداري املوجه لإلدارة من طرف املتضرر للحصول على حل ودي، و يف نفس الوقت حتديد نقطة 

إن فاملضرور حول تاريخ وقوع الضرر، و يف حالة النزاع  بني اإلدارة و . انطالق النزاع و املواعيد

  . عبء اإلثبات يقع على عاتق اإلدارة

إن هذا احلل قد سار عليه القضاء اجلزائري يف قرار صادر عن جملس الدولة بتاريخ 

وإن  1966إن العملية اجلراحية أجريت سنة :"...و الذي جاء يف حيثياته  4 31/1/2000

نه حركت عندما اكتشفت اآلالم بسبب حيث أ ،1995هذه الدعوى مل ترفع إال خالل سنة 

                                                 
1
 االستثناءات بدران مراد الرجوع إىل املبادئ العامة لتقادم احلقوق املنصوص عليها يف القانون املدين،باإلضافة إىل يف هذا الصدد يقرتح األستاذ -  

  .اـسابق اإلشارة إليه،  احملاضرات املسؤولية اإلدارية ، بدران مراد. ديد مواعيد التظلم اإلداريالواردة عليها مبوجب نصوص خاصة، لتح
2
  .203.حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص  -   

3
  .212.رشيد  خلويف ، شروط رفع الدعاوى اإلدارية ، املرجع السابق ،ص  -   

4
ية مدير القطاع الصحي شي قفازة ضد بن سليمان فاطمة، مأخوذ عن حلسن بن شيخ ، قض 31/1/2000جملس الدولة ، قرار بتاريخ  -   

  .237.آث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص
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و بالتايل فإنه ال ميكن . وجود اإلبرة اليت نسيت يف بطن املستأنف عليها بعد العملية اجلراحية

وهكذا نالحظ أن ...". القول بوجود تقادم ألن الدعوى قد رفعتها السيدة عند اكتشاف اآلالم 

اإلشكالية حيث اعترب أن  تاريخ اكتشاف اآلالم   القضاء اجلزائري حسم مبوجب هذا القرار هذه

  .  1هو تاريخ حصول الضرر و ليس تاريخ وقوع العمل الطيب املنطوي على خطأ

إنه من خالل هذا القرار الصادر عن جملس الدولة ف، احلق املطالب بهو يف ما خيص تقادم 

ساب مواعيد الطعن القضائي هو يعترب أن بداية ح اجلزائري اجلزائري، نالحظ بأن القضاء اإلداري

  .تاريخ اكتشاف اآلالم

يف هذا اال، فإنه يأخذ بتقادم ديون الدولة و إدارات  2أما بالنسبة للتشريع الفرنسي 

سنوات من اليوم األول للسنة اليت اكتسبت احلقوق  أربعمبرور مدة  ،احلكم و املؤسسات العامة

وجوده و "و إمنا تاريخ اكتشاف الضرر يف  ،وقوع احلادثة ن هذا التاريخ ال ميثل تاريخأخالهلا، و 

هي و . )la consolidation du dommage("استقرار حالة املريض"يف ، و 3"يف كامل مداه

سنوات ال تقضي به احملكمة  أربعكما أن تقادم الدين مبرور   .مرحلة غري قابلة للتحسن بعد العالج

كما أن املشرع الفرنسي .إنه ميكن التنازل عنه وهكذا ف. بل تتمسك به اإلدارة ،من تلقاء نفسها

يقيد مدة التقادم  اخاص انص 4من قانون الصحة العمومية املعدل 1141و ضع مبوجب املادة 

فلما يتعلق األمر بدعاوى املسؤولية الناجتة عن أخطاء أعمال الوقاية، و . السابقة

  .سنوات من تاريخ استقرار الضرر بعشرن مدة التقادم تقدر إفاألعمال العالجية،و التشخيص،

  

 

                                                 
1
لكن يف احلقيقة إن هذا االجتاه القضائي الذي يعتمد على تاريخ وقوع الضرر كنقطة انطالق ميعاد الطعن القضائي ، يالحظ بأنه متناقض  -  

ويدخل ضمن ذلك طلب التعويض عن األضرار املادية اليت تتسبب . مكرر اليت تشرتط وجوبا إرفاق الطلب القضائي 169أحكام املادة متاما مع 

  . فيها اإلدارة، بالقرار اإلداري املسبق 
2
 -  Pour plus de détail voir : Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit. ,p.232. 

3
 -  C.E.,19 Mars 2003 , HADDAD, A.J.D.A., n° 27, 15/2/2003,p.1047. 

4
 - Cité par Jaque MOREAU et Didier TRUCHET  , op.cit. ,p.233. 
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  .ـيأ الطبـات الخطـإثب -د

إن هذا الشرط يتطرق إليه  .إن إثبات اخلطأ الطيب يعترب شرطا أساسيا يف رفع دعوى التعويض 

  .بعد تأكده من توافر الشروط الشكلية األخرى ،القاضي

ر يقع على عاتق املدعي فان عبء إثبات الضر  ،و بالرجوع إىل القواعد العامة يف اإلثبات

، إىل املريض املضرور يف دعوى املسؤولية 1نظر القضاء ،و إعماال لذلك". فالبينة على من ادعى"

و  ،اإلثبات هذا عبء إن. اعتباره مدعيا خبطأ القائم بعالجه، و جعل عبء اإلثبات على عاتقهب

 حسبما إذا تعلق األمر إنه كذلك يتغريخلطأ الطيب وحده كما سبق ذكره، فإن كان ال خيص ا

أو حىت ملا يتعلق األمر بالضرر املسمى  ،)2( التزام بتحقيق نتيجة ، أو)1( التزام ببذل عنايةب

  .)3( بفوات الفرصة

  .عنايـةببذل  االلتزامحالة تحديد عبء إثبات الخطأ الطبي في  – 1

إثبات أن  -للوائح باإلضافة إىل إثبات التزام الطبيب بعالجه طبقا -يقع على عاتق املريض

فعلى املريض أن يقيم الدليل . 2طبيب املرفق الصحي العمومي مل ينفذ التزامه ببذل العناية املطلوبة

يكون من  ،و  التدليل على ذلك. أو احنرافه عن أصول الطب املستقرة  ،على إمهال الطبيب

نفس مستواه، ووجد وسط من 3خالل مقارنة ما قام به هذا الطبيب مع السلوك املألوف لطبيب

 إمنا عليه أنو  التزام ببذل عناية،خطأ عدم  فال يكتفي املريض بإثبات. يف نفس الظروف اخلارجية

و كذلك عليه أن يثبت أن . و إصابته بالضرر أثناء تنفيذه ،لتزاميقيم الدليل على و جود هذا اال

رد   4جيوز افرتاضه ال ،الطبيب ن خطأإف و من هنا.عد خطأ يف حق الطبيبي ،عدم التنفيذ

                                                 
1
أعمال  ، 2004-1804لتقنني املدين الفرنسي مائيت عام على إصدار ا وليد غمرة ، مراحل تطور املسؤولية الطبية يف القانون الفرنسي، -  

  . 256.،ص 2005 لبنان،كلية احلقوق جامعة بريوت، منشورات حليب احلقوقية ، الندوة اليت عقدا  
2
  .151.موريس خنلة ، املرجع السابق ، ص  -   

3
 - E.PEVOT, La responsabilité médicale hospitalière, journée d’information sur la responsabilité 

médicale hospitalière, secteur sanitaire de MOSTAGANEM, 14-15/3/2001. 
4
  .65.أمحد شرف الدين ، املرجع السابق ، ص  -   
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نه الدليل على أ ، و ذلك بإقامة1كانه إثبات العكسمإأن الطبيب ب كما. إصابة املريض بالضرر

إمكان الطبيب أن يدرأ تلك املسؤولية عنه إذا ذلك ب باإلضافة إىل. لتزامهذل العناية يف تنفيذه الب

أو إىل  ،يرجع إىل قوة قاهرة ،ملريضقام بإثبات  السبب األجنيب، أي بإثبات أن الضرر الذي حلق ا

  .2أو إىل خطأ الغري ،خطأ املريض

عة غري أن التطبيق الصارم لقاعدة عبء اإلثبات ذا الشكل، و خصوصا يف الدعاوى املرفو 

و أن ذلك سببه . 3جيعل من مهمة املريض مهمة شبه مستحيلة ضد املؤسسات الصحية العمومية،

املدعى عليه، ساواة  يف العالقة بني املدعي و و كذلك انعدام املتباين ظروف املمارسة الطبية، 

كما أن املريض يواجه عادة بصمت من قبل . اعتباره إدارة عموميةبوميوهلا لصاحل املدعى عليه، 

لتزام بالسر املهين ، أو الفقد يواجه بقاعدة ا ،بل أكثر من ذلك .أو مساعديه ،الطبيب املخطئ

  .التضامن مع زمالء املهنةأن الطبيب قد يظهر روح 

من  إن القاضي اإلداري الفرنسي يستعمل سلطته التنقيبية يف جمال اإلثبات، فنتيجة ذلك

ن أإن هذه السلطة قد يظهر من خالهلا .  جل تكوين قناعته، و دون إثقال املدعي املريضأ

ذلك صراحة يف يلقي عبء اإلثبات نظريا على املدعي، و بدون أن يشري إىل  ،القاضي اإلداري

كما أن الصعوبة األساسية يف اإلثبات، تكمن يف أن الواقعة املطلوب إثباا تعد واقعة . قراراته

مرة  5لذلك عمد القضاء  اإلداري الفرنسي. ن يفصح عنهاليس هلا مظهر خارجي ميكن أ 4سلبية

ال إثبات إعالم متاشيا مع القضاء املدين إىل نقل عبء اإلثبات إىل املدعى عليه يف جم ،أخرى

وما يربر هذا  .مكلف بإثبات الواقعة االجيابية ،وهكذا فإن املرفق الصحي العمومي. املريض

  .حتقيق املساواة بني املرضى، والرغبة يف إال اعتبارات العدالة ،التحول القضائي

                                                 
1
   .127.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -  

2
 - Charles DEBBASH, Contentieux administratif, Dalloz, 1975, p.470. 

3
  .259.، املرجع السابق ، صوليد غمرة  -  

4
  .260.ص ، وليد غمرة ، املرجع السابق -   

5
  .33.مأخوذ عن ، بودايل حممد ، املرجع السابق ،ص -  
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يأخذ بنظرية البينة  فيبدو أنه مسألة عبء اإلثبات،  من يأما عن موقف القضاء اجلزائر 

طلب التعويض  نأعلى .1و بالتايل مازال عبء اإلثبات ملقى على عاتق املدعي. على من ادعى

  . من أضرار من جراء أخطاء طبية جسيمة املريض به رغم ما يصابمل يقدم الدليل،رفض إذا ي

  .حقيق نتيجـةبت االلتزامي في حالة ـأ الطبـتحديد عبء إثبات الخط – 2

خيتلف متاما عن اإلثبات يف حالة االلتزام ببذل  ،م بتحقيق نتيجةإن اإلثبات يف جمال االلتزا

إن املدعي إذا مل يكن لذلك ف .فاخلطأ  هنا يفرتض حتققه مبجرد عدم حتقق النتيجة املرجوة. 2عناية

 ،مضمونه، و التزام الطبيبوجود  إنه يبقى مطالبا بإثباتأ الطبيب، فمطالبا بإثبات وجود خط

بل أكثر من   .ن هذا اإلثبات هنا ال يشكل أية صعوبةأو ما يالحظ هو .  وعدم حتقق النتيجة

يؤدي يف  ،فاإلثبات ذا الشكل. نه يعد ختفيفا لعبء اإلثبات الواقع على عاتق املدعي، أذلك

نه مل يعد مطلوبا من أ وهنا حيصل نقل يف عبء اإلثبات، إذ .احلقيقة إىل افرتاض خطأ الطبيب

  .سهل إثباايإمنا عليه إثبات وقائع أخرى و  ،املدعي إثبات اخلطأ

خيتلف عن نظرية اخلطأ   ،أن افرتاض اخلطأ يف االلتزام بتحقيق نتيجة ،كما يالحظ هنا

يف  أما .فرتاض يف احلالة األخرية قابل إلثبات العكسفاال. املفرتض اليت ستتم دراستها الحقا

و مؤدى هذه القرينة أا قرينة . بات العكسافرتاض اخلطأ غري قابل إلث، فلتزام بتحقيق نتيجةاال

أنه ال ميلك تقريرها إال املشرع، لذلك يصبح من  ،املعروف عن هذا النوع من القرائنو . قاطعة

ألا تتضمن  ،حىت و إن مل يقررها املشرع ،اجلائز القول  أن عدم حتقق النتيجة قرينة شبه قانونية

  .نفس األثر

                                                 
1
قد تلقت عالجا باألشعة ا تبني بأ...وحيث أن اخلربة املنجزة، .. حيث أن املستأنف عليها، كانت تعاجل من ورم خبيث منذ مدة معتربة"...-  

 ا مل تبني النسبة املعمولكان ف..كما أن امللف خال من أية شهادة تبني إقامة املستأنف عليها . ا طبيابكمية أكثر من الكمية املعتادة، إال إ

لذي على قضاة أول درجة أن يتحروا أكثر قبل الفصل يف املوضوع نظرا النعدام أي دليل يثبت ادعاء املستأنف عليها يف حتميل مسؤولية الضرر ا

 6641، ،ملف رقم جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ...".يل الذي يبني مسؤولية املستشفىحلقها، مما يستوجب إلغاء القرار املستأنف النعدام هذا الدل

  .م  القرار غري منشور .، قضية املركز االسنشفائي اجلامعي ضد م 4/2/2000، الصادر بتاريخ 
2
  .268.ص ، املرجع السابق، وليد غمرة -   
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  .ـةات فوات الفرصـإثب عبء –3

قرينة   ،1يف جمال التعويض عن فوات الفرصة ،لقد وضع القضاء الفرنسي العادي أو اإلداري

و فوات الفرصة  ،إن العالقة السببية بني هذا اخلطأو بالتايل ف. شبه دائمة عن ثبوت خطأ الطبيب

  .وهي تعد قرينة  على مسؤولية األطباء.  يف الشفاء أو التحسن أو احلياة  تعد قائمة

  .السببيةبء إثبات العالقة ـع – ه

فعلى هذا  .2على عاتق املريض املضرور اإلثباتإن القضاء يتجه عموما إىل إلقاء عبء 

. هو الذي تسبب يف إحداث الضرر ،إثبات أن خطأ طبيب املرفق الصحي العمومياألخري 

ضرار النامجة فمجرد نسيان الضمادة مثال يف جسم املريض، ال يكفي للقول بأنه السبب يف كل األ

  . 3أو سوء حالته  ،للمريض، ما مل يثبت أن ذلك قد أدى إىل التهاب اجلرح

إنه بعد التعرف على الشروط املختلفة الواجب مراعاا يف طلب التعويض عن وهكذا ف

األضرار الطبية، على األقل حىت يكون هذا الطلب مقبوال من الناحية الشكلية و املوضوعية، فإننا 

وجب الفرع املوايل إبراز دور القاضي اإلداري يف تقديره للتعويض الذي يستحقه املريض مبسنحاول 

  .املضرور

   .ر التعويضـسلطة القاضي اإلداري في تقدي: يـالفرع الثان

على أن األصل يف تقدير التعويض ال يزيد عن الضرر و ال يقل  ،يستقر القضاء بصفة عامة

أما . ألا من املسائل الواقعية اليت خيتص بتقديرها ،اإلداري فهذه العملية مرتوكة للقاضي. 4عنه

                                                 
1
  .61.مأخوذ عن ،  طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص -  

2
  .128.أشار إىل ذلك ،  إلياس أبو العيد ، املرجع السابق ، ص -  

3
لقد قضى للقاضي اإلداري اجلزائري   بثبوت خطأ املستشفى العام  عن نسيان أحد األطباء اجلراحني إلبرة يف بطن امرأة مبناسبة عملية  -   

تاريخ اكتشاف اآلالم، وذلك ألن هذه األخرية  أثبتت و هو   1995رغم أنه رفعت دعوى التعويض سنة  1966جراحية أجريت هلا سنة 

مأخوذ عن حلسن بن .إىل غاية رفع الدعوى  1966العالقة السببية بني العمل الطيب و الضرر  خصوصا وأا مل جتر أي تدخل جراحي منذ سنة 

  .244.شيخ آث ملويا ، املرجع السابق ، اجلزء األول ، ص
4
  .64.ملرجع السابق ،صمأخوذ عن ، طاهري حسني ، ا -  
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فتعد من املسائل  ،تعيني العناصر املكونة للضرر، و اليت جيب أن تدخل يف حساب التعويض

  .ألن هذا التعيني يعد مبثابة التكييف القانوين للوقائعالقاضي اإلداري ن عليها يمالقانونية اليت يه

أي بإلزام املسؤول بإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل  1 صورة عينيةو التعويض قد يكون يف 

بناء ن حيكم بذلك إذا كان هذا ممكن، و أ ،و يتعني على القاضي اإلداري. وقوع الفعل الضار

و مثال ذلك كأن يأمر القاضي بعالج املضرور على نفقة املسؤول عن . على طلب املضرور

،  فإن الغالب 2يبدوا أمرا عسريا يف جمال املسؤولية الطبية  ،عيينو لكن مبا أن التعويض ال. الضرر

و إن دور القاضي اإلداري يظهر . هو أن يكون التعويض مبقابل و بصفة خاصة يف صورة نقدية

،أو كيفية )ثانيا( أو وقت تقديره ،)أوال( جليا من خالل تقدير التعويض سواء فيما يتعلق بعناصره

  . )ثالثا( لتزام بهتوزيع عبء اال

   .ضـة التعويـر قيمـتقدي: أوال

إن لذلك ف .كوا متس باحلق املباشر للمريض املضرور  ،لة تعد جد مهمةإن هذه املسأ

جله يان كل عناصر الضرر اليت قضي من أالقاضي اإلداري عند حكمه بالتعويض، يلتزم بب

و  ،حلق املريض من خسارةعلى أن يشمل هذا التعويض ما . حىت يكون تقديره منصفا ،بالتعويض

كما ميكن للقاضي اإلداري أن مينح . 3و كذلك األضرار املادية اليت حلقته ،وما فاته من كسب

إنه يراعي يف هذه احلالة مجيع الظروف و عليه ف. فة إىل  الفوائد التأخرييةباإلضا ،تعويضا مؤقتا

ج  مبختلف أنواعها، واألضرار و اليت قد تتنوع بني ضياع املوارد و مصاريف العال ،4املالبسة

                                                 
1
  .134.حممد سني منصور، املرجع السابق، ص -  

2
ال يتعلق األمر باملسؤولية الطبية وحدها فقط، و إمنا يف كل احلاالت اليت حيصل فيها النزاع بني مدعي شخص طبيعي و مدعى عليه سلطة  -  

يلزم املرفق العمومي على القيام بشيء أو االمتناع عن فعل شيء، أي ال  إدارية، فإنه حسب  ما استقر عليه القضاء، ال ميكن للقاضي اإلداري أن

و مادام التعويض العيين يتضمن أمرا من هذا القبيل، فإن القاضي اإلداري يكتفي عموما يف مثل هذه القضايا بتقرير .  ميكنه توجيه أوامر لإلدارة

  . تعويضات لصاح الطرف املضرور
3
  .135.رجع السابق ، صحممد حسني منصور ، امل -  

4
  - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit. ,p.238. 
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اآلالم اليت و أو على مدى احلياة،  ،أو جزئية، ملدة قصرية ،و الصحية سواء كانت كلية ،اجلسمية

  . 1األضرار اجلمالية و النفسية، و الظروف العائلية و املهنيةو حيس ا املضرور، 

بصفة ائية وقت حبيث ال ميكن تقديره  ،2غري أن الضرر يف بعض احلاالت يكون متغريا

فللقاضي أن حيتفظ للمضرور باحلق يف املطالبة بإعادة النظر يف تقدير التعويض، و . النطق باحلكم

  .غالبا ما يستعني القاضي يف ذلك خببري

يتعلق بإرادة ففأما القيد األول، : إن حرية القاضي يف منح التعويض مقيدة بأمرينومع ذلك ف

. و احلصص املستحقة للضحية ،األحيان ليحدد طرق التعويض املشرع  الذي قد يتدخل يف بعض

إذ أن القاضي ال جيوز له أن حيكم بأكثر مما طلبه  ،وأما القيد الثاين، فيتعلق بإرادة الضحية

  . ةـالضحي

  .ضـر التعويـوقت تقدي: اـثاني

مبدأ  أن ،3و بعض الدول العربيةيف فرنسا  ،و القضاء ،إن  الرأي الذي استقر عليه الفقه

يوم صدور  فقا ملا وصل إليه الضررالتعويض الكامل الذي جيرب الضرر، يقتضي التعويض و 

ذلك . ، سواء اشتد هذا الضرر أم خف يف هذا الوقت، عن حالته يوم وقوع الفعل الضار4احلكم

  . 5من يوم حتقق الضرر غم أن حق املضرور يف احلقيقة ينشأر 

  

  

                                                 
1
و أن حالته  % 90أن املستأنف قد أصيب بعجز دائم و جزئي بنسبة :" ...لقد جاء يف إحدى حيثيات قرار جملس الدولة اجلزائري  مايلي  -   

سم  و أنه يعاين من أمل جسماين له  9،5جراء تقصري طرفه السفلي ب تستدعي مساعدة شخص آخر وأنه قد تعرض إىل ضرر مجايل معترب من

  .خ ضد مستشفى جباية ، السابق ذكره .،  قضية م 11/3/2003جملس الدولة ، قرار بتاريخ  ،.."  عالقة حبالته البدنية 
2
  .65.طاهري حسني ، املرجع السابق ،ص -   

3
  .136.حممد حسني منصور ، املرجع السابق ، ص -  

4
 - Jaque MOREAU, op.cit., p.405. 

5
يعطي للقاضي اإلداري إمكانية توجيه أوامر لإلدارة فيما خيص طريقة التعويض  8/2/1995املؤرخ يف  125-95على أن القانون الفرنسي  -  

  .66.طاهري حسني ، املرجع السابق ،ص خوذ عن، مأ أو ميقات التعويض



  الفصـــــل األول               الشروط التقـليدية للمسؤولية الطبية أمام القـاضي اإلداري

 

 109 

   .ضـتعويبال االلتزامبء ـتوزيع ع: اـثالث

فإما أن . 1موجها يف مسار واحد ،لقد كان نظام توزيع عبء االلتزام بالتعويض يف البداية

إما أن و . يض املريض على أساس اخلطأ الشخصييتحمل الطبيب املخطئ وحده االلتزام بتعو 

إال أن هذا احلل يعد . تتحمل إدارة املرفق الصحي العمومي التعويض على أساس اخلطأ املرفقي

لعجز ألنه كان يؤثر سلبا على حقوق املريض املضرور، خصوصا حينما يتعلق األمر با ،نتقدام

فكلما  . الرجوع على إدارة املرفق الصحي العمومي للمريض املتضرر املادي للطبيب حبيث ال ميكن

كلما بدى للمرفق حتلله من أية مسؤولية، و بالتايل تكون هناك فرص   ،كان خطأ الطبيب جسيما

  . لة للمضرور يف حصوله على التعويض ضئي

و لقد ظهر ذلك من خالل قراره . غري أن القضاء اإلداري الفرنسي غري يف مساره هذا

، حيث يعرتف بقيام املسؤولية 26/7/19182بتاريخ  Lemonnierاملبدئي الشهري يف قضية 

ومن جهة  للموظف، اعن املرفق ومنسوب خطأ منفصال ،على أساس عمل واحد يشكل من جهة

إن هذا النظام هو ما يعرف . أخرى يشكل نفس العمل خطأ منسوبا لإلدارة و يثري مسؤوليتها

إن هذا احلل يسمح للمضرور باختيار اللجوء سواء إىل القاضي .  3مببدأ اجلمع بني املسؤوليتني

ضي العادي ، أو اللجوء إىل القا4اإلداري للمطالبة بالتعويضات ضد إدارة املرفق الصحي العمومي

 ،إن كان املضرور عادة خيتار املسؤول األكثر مالءمةو . بالتعويضات من الطبيب مباشرة و املطالبة

  . لذلك فهو خيتار بالطبع اإلدارة

وهكذا تكون هذه اإلدارة ملزمة بالتعويض سواء مسامهتها اجلزئية يف الضرر، وهو ما ميثل 

. تها يف اخلطأ، وهي حالة اجلمع بني املسؤوليتنياجلمع بني األخطاء، أو حىت يف حالة عدم مسامه

                                                 
1
 - M.M HANNOUZ A.A HAKEM , op.cit. , p.138. 

2
 - C.E., 26 Juillet 1918 , Lemonnier , G.A.J.A ,op.cit., p.145. 

3
 -  Jean RIVERO, Jean WALINE, op.cit., p.248. 

4
  .256.أمحد حميو ، املنازعات اإلدارية ، املرجع السابق ، ص -   
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و مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن املضرور ال يستطيع التقاضي يف نفس الوقت أمام جهيت القضاء 

  .عن نفس العمل املوجب للتعويض

نه من نتائجه قيام ، كما أفاجلمع بني املسؤوليتني ال يعطي احلق يف اجلمع بني التعويضيني 

و على هذا األساس جيب معرفة أن . سواء من طرف اإلدارة أو من طرف املوظف ،وعدعاوى الرج

القاضي اإلداري يف حالة اجلمع بني املسؤوليتني حيكم بالتعويض لصاحل املريض املضرور وفق ثالث 

  :وهي  1حاالت

  .ن المرفق الصحي العمومي و الطبيبالمسؤولية المشتركة بي – أ

ففي هذه احلالة إن احلصة النهائية . 2الشخصي باخلطأ املرفقيوذلك حينما جيتمع اخلطأ  

و  الطبيب املخطئ توزع بينهما  بنسبة خطأ كل  ،من التعويض اليت يتحملها كل من  املرفق

 .منهما يف التسبب بالضرر

  .ضـب كامل التعويـتحميل الطبي - ب

عندما يضطر ويض ائيا الطبيب لوحده بتحمل كامل التع أن فإما يلتزم. و هنا جند حالتني

ألن اخلطأ  ،بالرغم من عدم وجود خطأ مرفقي ،بتعويض كل الضرر املرفق الصحي العمومي،

  .3املرفق العام عشخصي كان ال خيلو من أية عالقة م

 ،و إما أن يتحمل الطبيب جزء من التعويض، مادام أن الضرر مرتبط خبطئه الشخصي

إمكانه املرفق الصحي العمومي التعويض، بذه احلالة إذا دفع و يف ه. باإلضافة إىل اخلطأ املرفقي

  .4الرجوع على الطبيب

  

  

                                                 
1
  .62قمراوي عز الدين ، املرجع السابق ، ص -  

2
 - Gustave PEISER, Droit administratif, Dalloz, 1996, p.152. 

3
  .65.قمراوي عز الدين ، املرجع السابق ، ص -   

4- Jean Michel de FORGES, Droit administratif, P.U.F., 2002, p.303. 
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  .ي العموميـق الصحـحق الطبيب في الرجوع على المرف - ج

و  حيصل ذلك  يف . و هي تتعلق حبق الطبيب يف الرجوع على املرفق الصحي العمومي

  .1حالتني مقابلتني حلاليت اجلمع السابقتني

 2الدعوى خطأ من اخلطأ الطيب املتضرر املريض وىل نكون بصددها حينما يقيمفاحلالة األ

ختصاص أمام شكل اإلعلى الطبيب بسبب خطأ مرفقي، دون أن تثري إدارة املرفق العمومي م

ية  هي يف احلقيقة وإصدار هذا األخري حكما بدون وجه حق  يتضمن أعباء مال. القاضي العادي

  .بل  على اإلدارة وحدها ،أصالال ترتتب علي الطبيب 

أما احلالة الثانية، نكون بصددها حينما حيصل أن حيكم على املوظف من قبل القاضي 

العادي بالتعويضات، ولكن يف احلقيقة تكون املسؤولية مشرتكة بينه وبني إدارة املؤسسة الصحية 

بة التعويض اليت العمومي، حبسب نس فهنا ميكن للطبيب الرجوع على املرفق الصحي. العمومية

  .يكون قد دفعها

 

  

  

                                                 
1 - André de LAUBADERE.Jean-Claude VENEZIA.Yves GAUDMET , Traité de droit 

administratif,  L.G.D.J. , tome 1, 1992, p. p. 824-825.   
2
 - M.M HANNOUZ A.A HAKEM , op.cit. , p.140. 
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، تبني إليهاالواجب االستناد  األسسمن حيث  ،التطورات اليت تشهدها املسؤولية الطبية إن

يتمثل  ،إن هذا التوجه .على تكريسه اإلدارييعمل القضاء  ،أساسياتوجها  أن هناكعلى العموم 

 نتيجة أضرار،محاية حق املرضى يف احلصول على تعويضات من جراء ما قد يعانونه من  يف

 ،على عاتقه اإلداريالقاضي  ألقاهاهذه املهمة اليت  إن. يف املرافق الصحية العمومية إقامتهم

التقليدية املعروفة يف القانون  األساسيةو املبادئ  ،جعلته يعمل على تليني و تطويع القواعد

  .شروط انعقاد املسؤولية الطبية قصد تسهيلو ذلك  ،و القانون الطيب ،اإلداري

خيص  ، الاآلنالتطور الذي حنن بصدد دراسته  هنا، هو أن هذا إليه اإلشارةو ما جتدر 

إىل نظام آخر خمتلف متاما عني ا انتقال هذه املسؤولية من نظام ميتبني فيه أين ،مراحل زمنية معينة

 واضح،السبب يف ذلك و  .الطبيةاملعتمدة لقيام املسؤولية  األسسهو تطور خيص  إمناو  و جديد،

، ديدة يف هذا النطاقاجل األسس من ،و اخلطر الطيب ،املفرتض اخلطأن كل من بأ انه إذا قلنذلك أ

هذه ف. صحي العمومي معنية ذه املفاهيماملرفق ال أعمالكل   أنيعين بالضرورة  ال ن هذاإف

تزال  ال أخرىبقاء حاالت  و هذا معناه. جماالت أخرىقد جندها يف بعض ااالت دون  األسس

   .الطبيةلتقليدية للمسؤولية بالشروط ا تأخذ

ا يؤكد مو . ال يعترب تطورا ائيا اال،يف هذا املقصود  ن التطورأب و من هنا ميكن القول

 ،2002من سنة  ابتداء ،الصحة الفرنسي على اخلصوصع يعرفها تشر هو التعديالت اليت  ،قولنا

رغم ما الحقا، تفصيله  سيأيتا كم  ،نظرية اخلطأ التقليدية إىليعود  أصبح بأنهحبيث يبدو جليا 

  .النظريةمهمة يف حماولة التخلي عن هذه  أشواطالفرنسي من  اإلداريقطعه القضاء 

هذه التغريات اليت تعرفها املسؤولية الطبية حتمل عدة  ، هو أنما جيب الرتكيز عليه نإفوعليه 

هذه  أنأي  .يف نفس الوقت بشكل غري مستقرو  ،فهي تأيت بشكل مستمر ودقيق .مواصفات

لتحل حملها  ،األساسيةبادئ بعض املالتخلي عن  إىلبسهولة  تؤدي ،عديدةالتغريات متس مواضيع 

  .معاملهايضفي الصعوبة الفعلية يف حتديد  وهذا ما. متاما ةوخمتلف ،مبادئ جديدة
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أسس  اال يف األهمو  ،احلقيقيةسنحاول الرتكيز فقط على املتغريات  األساس وعلى هذا

عن فكرة اخلطأ  ،األحيانيف بعض  اإلداريو اليت تربز من خالل حترر القاضي ، سؤولية الطبيةامل

وعمله يف  اإلثباتوصا يف جمال عبء خص ،لسبب ما كانت تثريه من مشاكل ،مبفهومها التقليدي

   ).األولاملبحث (بديلة  كأسسباخلطأ املفرتض و نظرية املخاطر   األخذمقابل ذلك على 

 إىل ،حتولت من تطورات قضائية ،من ذلك أكثربل  .مستمرةبقيت التطورات ذه ه أنعلى 

يف  أساساو جتلى ذلك  .، القانون الفرنسيوخنص بالذكر هنا .يف بعض الدول تطورات قانونية

جودة ، و املتعلق حبماية حقوق املرضى 2002مارس  4لقانون  بإصدارهتدخل املشرع الفرنسي 

جتنب بقاء املرضى ضحايا احلوادث الطبية بدون تعويض،  ،همن ورائ حيث ابتغى .الصحيالنظام 

ويف . مسؤولية هذه احلوادث بدون خطأ ،و املؤسسات الصحية العمومية األطباءوجتنب حتميل 

 ،تسوية الودية يف التعويض عن احلوادث الطبيةلل اسبيل حتقيق ذلك وضع القانون اجلديد نظام

ملسؤولية الطبية على أساس عين عودة القضاء إىل تأسيس نظام اهذا ما ي. خيتص به جهاز حكومي

  ).املبحث الثاين(، مادام أن املشرع هو الذي حدد هذا األساس اخلطأ
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       من الخطأ المفترض إلى الخطر كأساس للمسؤولية : المبحـث األول

  .القاضي اإلداري الطبية أمام                    

تضع دائما املدعي املريض املضرور يف موقف بالغ  ،سؤولية الطبيةإن الشروط التقليدية للم

احنراف املرفق الصحي العمومي عن السلوك املفروض عليه مبوجب  إثباتف. و التناقض ،الصعوبة

النصوص القانونية، و إخالله بواجباته جتاه املرضى الذين يستقبلهم، يقع على عاتق املريض 

 ،هم الذين حيتكرون مسألة تعيني ما يعد ،إن أعضاء املهنة الطبية، فباإلضافة إىل ذلكو . املدعي

فهم وحدهم الذين حيددون . أو من قبيل اإلخالل بااللتزامات الطبية ،و ما ال يعد من قبيل اخلطأ

فإم  ،بل أكثر من ذلك. ممعايري السلوك الطيب وفقا لرؤيتهم، و إن مل يكن ذلك وفقا ملصاحله

لوقائع من خالل تقدمي اخلربة للقاضي، فيما يتعلق بالعمل الطيب حمل يهيمنون على تقدير ا

  . املساءلة، و عالقته السببية مع الضرر احلاصل

ووسائل  ،بل وقد ضاعف الطب احلديث هذه الصعوبة، مبا ولده من خماطر متزايدة للمرضى

ملسؤولية على هذا ما أدى بالقاضي اإلداري إىل إرساء دعائم جديدة حتكم ا. معقدة للعالج

األعمال الطبية، وتعفي املريض من عبء إثبات اخلطأ يف حدود مقبولة تستجيب ملعطيات 

لذلك فإن املسؤولية الطبية أمام القاضي . وما تقتضيه من توزيع للمخاطر بني الطرفني ،العدالة

املطلب (خاطر أويف فكرة امل). املطلب األول(اإلداري جتد أساسها هنا إما يف فكرة اخلطأ املفرتض 

  ).الثاين

  .ـرضالخطأ المفت: ب األولـالمطل

تبدو يف احلقيقة امتدادا للشروط التقليدية يف انعقاد املسؤولية  ،إن نظرية اخلطأ املفرتض

سواء أكان  أيفاألمر يتعلق دائما بقيام خطأ مهما كانت طبيعته، . الطبية أمام القضاء اإلداري

لكن يف نفس ، و عليه، أو االكتفاء مبجرد افرتاضه كونه جمهوال يث ميكن التعرفحب ،موجودا فعال
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الشروط و  تتميز نظرية اخلطأ املفرتض عن اخلطأ باملفهوم التقليدي مبجموعة من اخلصائص ،الوقت

برسم حدود  ،وعلى اخلصوص القاضي الفرنسي ،كما قام القاضي اإلداري). الفرع األول( 

  ). الفرع الثاين( حاالت معينة دون سواها واضحة ال تطبيق هذه النظرية يف 

   .ذ بهـأ المفترض و شروط األخـمفهوم الخط: رع األولـالف

يتجه حنو تسهيل  ،سواء العادي أو اإلداري ،ن القضاء بصفة عامةإف ،كما سبق ذكره

أو أولئك الذين ميارسون  ،شروط انعقاد املسؤولية الطبية، سواء تعلق األمر باألطباء اخلواص

،  1و أنظمة جديدة ،مفاهيم ةو لقد ابتكر عد. الصحية العمومية املؤسسات هامهم يف إطارم

أو ما يسمى  ،كااللتزام بالسالمة، املعروف خصوصا يف القضاء العادي، وكذا فكرة اخلطأ املفرتض

  . باخلطأ املضمر، أو املقدر أو االحتمايل

، من بات اليت يواجهها املريضالتقليل من الصعو  ،فلقد حاول القضاء الفرنسي خصوصا

أو املرفق الصحي العمومي، وذلك عن طريق استنتاجه هلذا  ،جل إقامة الدليل على خطأ الطبيبأ

نه مل يثبت ، رغم أأي أن الضرر ما كان ليحدث لوال وقوع هذا اخلطأ. 2الضرر احلاصلاخلطأ من 

التقصري يف  أو ،ل العناية الواجبةأو املرفق الصحي العمومي يف بذ ،إمهال الطبيب ،على وجه قاطع

  . لتزام باحليطةاال

 ،ما تكشف عنه املمارسات الطبية احلديثة من حاالت متعددةفي ،3وجتد هذه الفكرة تربيرها

وتعجز  ،ليبقى سبب الضرر جمهوال يتمكن من حتديد اخلطأ، يصاب فيها املريض من دون أن

ربة مسندة إىل أطباء، فإا قد تكون يف حد ومادام أن هذه اخل. اخلربة عن كشف هذه احلقيقة

إثبات اخلطأ الذي تستند إليه  ،وهذا من شأنه أن يصعب على املريض .وغري نزيهة ،ذاا منحازة

  . الطبيب يف القطاع اخلاص مسؤولية أو ،مسؤولية املرفق الصحي العمومي

                                                 
1
   - MEMETEAU Gerard , op.cit. , p.160. 

2
  - LAMBERT-FAIVRE , Droit du dommage corporel , 3

ème
 éd , Précis Dalloz, 1996 , p.670.  

3
  .263.، املرجع السابق ، صوليد غمرة   -   
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نتاج القضاء للتقصري تتضح من خالل است ،إن فكرة اخلطأ املفرتض باملميزات سابقة الذكر

إقامة الدليل على  ،من جمرد وقوع الضرر، و هذا خالفا للقواعد العامة اليت تتطلب من املدعي

  .  1خطأ املدعى عليه

ويظهر ذلك يف . 2إن فكرة اخلطأ املفرتض،  ما هي إال استعمال للقرائن القضائيةعليه فو 

افة القرائن، مىت كانت قاطعة الداللة استعمال القاضي لسلطته يف استخالص اخلطأ الطيب من ك

  .هـعلى حدوث

هذا و جتدر اإلشارة إىل أن أمهية االفرتاض املتعلق باخلطأ، ال تتجلى فقط يف جمرد االعرتاف 

نه جمهول من الناحية الواقعية، و إمنا األمهية تظهر حينما يأخذ أ رغم ،به، و القول بوجود خطأ

. 3يطة قابلة إلثبات العكس من طرف املرفق الصحي العموميو جيعلها بس ،القضاء ذه القرينة

نظرا  ،وهو عبء صعب للغاية. على عاتق هذا املرفق ،أي أنه يلقي عبء إثبات اخلطأ الطيب

نه أ فلكي يتمكن املدعى عليه من التخلص من هذه املسؤولية، عليه إثبات. لتعلقه بواقعة سلبية

إثبات  ،وقوع األضرار، و ليس هذا فقط، و إمنا عليه كذلكالالزمة ملنع  تاختذ مجيع االحتياطيا

  . 4يرجع إىل سبب أجنيب ،أن الضرر الواقع

سوف تنتهي عمليا باختفاء املسؤولية  ،أن فكرة اخلطأ املفرتض ،5لذلك يرى بعض الفقه

 .6وبالتايل تصل إىل تكريس نوع من املسؤولية دون خطأ .القائمة على أساس اخلطأ

                                                 
1
  .95.، ص2006حممد حسن قاسم، إثبات اخلطأ يف اال الطيب، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  -  

2
  .20.طاهري حسني ، املرجع السابق ، ص  -   

3
 -MM. HANNOUZ  AR.HAKEM , op.cit., p.141. 

4
  .111.مصطفى اجلمال ، املرجع السابق، ص  -   

5
 - LAMBERT-FAIVRE ,op.cit. , p.672. 

6
   -  « La responsabilité sans faute et sa cousine la présomption de faute sont de pure notions de 

droit administratif  permettant un biais d’indemnisation de l’utilisateur du service public...... », 

Pierre VAYRE , Du risque au dommage : les frontières aléa/faute en responsabilité 

médicale,B.A.N.M., n°1, 2000, séance du 25janvier 2000, p.128.    
 :بشأن اخلطأ املفرتض و قوة ارتباطه بنظرية املخاطر  MM.J-P JOUGUELET  et F.LOLOUM  يف هذا الصدد يقول األستاذين
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قد اعرتف بوجود نظرية اخلطأ  ،إلشارة إىل أن القاضي اإلداري الفرنسيهذا و جتدر ا

و مع ذلك فانه مل يأخذ ذه النظرية بنفس مصطلحاا مثل . 1املفرتض يف سنوات اخلمسينيات

 ،إمنا كان ينسب الضرر احلاصل للمريض إىل التنظيمو ، )Res ipsa loquitur(القاضي العادي

 ،نه لتمكني املريض من االستفادة من التعويضعلى أ .2لصحي العموميو التسيري املعيب للمرفق ا

  : البد من توافر شرطان أساسيان ومها 

  . استحالة إثبات اخلطأ الذي ترتب عليه الضرر -

حبيث ال ميكن  ،إن األضرار احلاصلة هنا توصف بأا غري متوقعة. عدم توقع األضرار  -     

إن هذه األضرار توصف ، فبل أكثر من ذلك .ة املكتسبة عليهاو األصول الطبي ،تطبيق املفاهيم

من خالل إقامة املريض يف املؤسسة  ،بالنظر إىل ما هو متوقع حصوله" غري عادية جدا " بأا 

خصوصا إذا ما تعلق  ،3الصحية العمومية، أو من خالل نتائج العالج الذي قدمته هذه املؤسسة

  .Bénin (4(يط و سهل األمر بأعمال عالجية ذات طابع بس

 ،فإذا توافرت هذه الشروط، يقضي القاضي اإلداري بقيام مسؤولية املرفق الصحي العمومي

الضرر الذي : ولقد كان القاضي يستعمل يف البداية مصطلح. على أساس خطأ بسيط مفرتض

 . ارةنه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية اإلد، و الذي من شأيرجع إىل سوء تنظيم املرفق العمومي

«  Le dommage révèle un fonctionnement défectueux du service 
public, de nature à engager la responsabilité de l’administration. »     
                                                                                                                                                    
« Même , Si le régime de   responsabilité est toujours celui de la faute , l’établissement public est 

en fait placée dans la même situation que si la responsabilité était engagée sur la terrain du risque 

en cas de préjudice exceptionnel . » , Cité par Marcel SOUSSE , op.cit. , p.434.      
، بينما  مع العلم أن كال النوعني من املسؤوليتني يف احلقيقة خمتلفتني على اعتبار أن قرينة اخلطأ املفرتض، هي قرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها

  .نظرية املخاطر ال تتضمن هذه القرينة البسيطة 
1
 - C.E. , 7 Aout 1958 , Dejous ,Rec., p.158 ; 2 Novembre1958 , Russot ; 9 Janvier 1959 , Hospices 

civile de BLOIS , Rec., p.801.  
2
  - MEMETEAU Gerard , op.cit. , p.160.  

3
  - Jean  PENNEAU , op.cit. , p.61. 

4
ويف مقابل . العالجيةقد رفض هذا الشرط الثاين و املتمثل يف شرط األعمال  Jean  PENNEAUهذا و جتدر اإلشارة إىل أن األستاذ   -   

شرطا ثالثا و املتمثل يف أن يكون هنالك عدم وضوح علمي Fabienne QUILLERE-MAJZOUB ذلك يضيف بعض الفقه  أمثال 
  .op.cit., p.574.  , Fabienne QUILLERE-MAJZOUB مأخوذ عن. ألسباب نشوء الصفة اخلطرية للضرر
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: يظهر من خالهلا إشارة واضحة لعنصر اخلطأ و هي ،مث أصبح يستعمل عبارات أخرى

وهي العبارة اليت تظهر يف العديد من  .ملرفقالضرر الذي يكشف عن خطأ يف تنظيم أو يف سري ا

 . 1القرارات القضائية اإلدارية الفرنسية

« Le dommage révèle une faute dans l’organisation ou le 

fonctionnement du service. »      
عندما يقيم القاضي اإلداري قرينة على وجود اخلطأ الذي يؤدي إىل قيام مسؤولية  ،وهكذا

فق الصحي العمومي، فإن هذا يعد مبثابة دليل واضح على أن هذه العملية تتطلب دراسة املر 

نه ال يوجد أي تشابه بني خمتلف احلاالت أ معمقة لكل املعطيات الواردة أمامه، على أساس

  . املعروضة أمامه، و املتعلقة باملسؤولية الطبية خصوصا

  ،2س الدولة الفرنسي حسب بعض الفقهجتدر اإلشارة إىل أن جمل ،و باإلضافة إىل ذلك

ليتبىن يف مكاا  ،بتعاد عن نظرية املسؤولية بدون خطأاإل حاول قدر املستطاع خالل فرتة معينة،

ن قضية تعرضت فيها يقدم هذا الفقه مثاال عن ذلك بشأ و. املسؤولية على أساس اخلطأ املفرتض

وقد ذهب تقرير اخلربة إىل . ت مضاد حيويإثر جرعا، على امرأة حامل لشلل يف أطرافها السفلى

وعلى هذا . تباعها لألصول الطبيةاو   ،صحة التشخيصات الطبية و سالمة عمليات احلقن

ن األضرار اليت تعاين منها بأ" : ن هذه القضيةملدينة باريس بشأ 3االعتبار قررت احملكمة اإلدارية

إن مسؤولية اإلدارة ، فملشاكل و يف جسامتهااملريضة، و بسبب الوقائع اليت كانت األصل يف هذه ا

نه أن يكشف عن من شأل ـقائمة رغم غياب أي فعتعد  ،العامة للمساعدة الطبية ملدينة باريس

أشار بوضوح  ،قاضي الدرجة األوىل نالحظ بأن وهكذا . "خطأ يف سري و تنظيم املرفق العمومي

                                                 
1
 - « Le dommage subit par un usager d’un établissement hospitalier public révèle, par le seul fait 

qu’il se soit produit , l’existence d’une faute commise à l’occasion des soins qu’ils lui sont 

prodigués dans le seul cas ou , bien que la preuve n’ait pu être apportée , il a été nécessairement 

provoqué par une mauvaise organisation, ou un fonctionnement défectueux du service , compte 

tenue de l’état des connaissances scientifiques et des règles médicales ...   », C.E. , 23 Février 

1962, cité par MEMETEAU Gérard , op.cit. , p.160. 
2
 - Jean  PENNEAU , op.cit. , p.62. 

3
  - Arrêt sans références cité par Jean  PENNEAU , op.cit. , p.62.  
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قام  ،ن جملس الدولة، جند بأاحل القضيةولكن عند تتبع بقية مر . إىل وجود مسؤولية بدون خطأ

نه ال توجد أية مسؤولية، وإمنا على أساس أن أ ، ليس على أساس هذا القرار رغم ذلك بإلغاء

إن مسؤولية املرفق الصحي : "...1جاء يف حيثياته ولقد .ال حمل هلا يف هذه القضية ،نظرية املخاطر

عالقة السببية املؤكدة بني  ذلك بالنظر إىلو  تعد قائمة على أساس اخلطأ املفرتض، ،العمومي

وعلى أساس أن تلك العملية  .عملية حقن املضاد احليوي و الشلل الذي تعرضت له املريضة

األضرار  صستخالوهو ما ميكن معه ا.." و البسيطة  تشكل نوعا من أعمال العالج العادية

  .حي العمومي قد كان أساسها خطأ يف تنظيم وعمل جهة املرفق الص ،الواقعة

بني إقامة املريض  2يتطلب إثبات العالقة السببية ،إن افرتاض اخلطأ بالشكل السابق ذكره

نه ال أي أ .3املضرور يف املؤسسة الصحية العمومية، و الضرر الذي يطالب هذا األخري بتعويضه

الضرر احلاصل و  ،فرتاض العالقة السببية بني تواجد املريض يف املرفق الصحي العمومياجمال لقبول 

بشكل واضح   25/1/19744فلقد حدد جملس الدولة الفرنسي يف قراره الصادر بتاريخ . له

إىل قسم من  ،دخل على إثرها طفل تعرض جلروحواقعة أن ولقد كان ذلك بشأ. لةهذه املسأ

و أثناء تواجده يف هذه . مصاب بشلل األطفال ،املستشفى العام، كان يقيم فيه شخص آخر

 ،وقد ثبت أمام القضاء اإلداري. خر بنفس املرضاآلأصيب ذلك الطفل هو  ،سة الصحيةاملؤس

أو  ،من دون أي تقصري ،اخلاصة بالعزل قد اختذت من طرف اهليئة الطبية تأن كافة االحتياطيا

أو الضرر قبل أو  ،ن الطفل قد أصيب ذا املرضيوجد ما يؤكد بأال  ،ويف نفس الوقت .إمهال

  .ملستشفى العامبعد دخوله ا

                                                 
1
 - Ibid. 

2
 - Jean  PENNEAU , op.cit , p.63. 

3
ل،       وليس والضرر احلاص اإلقامة يف املرفق، جيب التأكيد هنا أن إثبات عالقة السببية املقصودة ، هي تلك املتعلقة بالعالقة اليت تربط بني  -  

ألنه يف هذه احلالة األخرية فان افرتاض العالقة السببية بني العمل     و . بني العمل الطيب أو العالج الذي يتلقاه هذا املريض، و الضرر احلاصل 
مأخوذ عن .ية املفرتضة بل أكثر من ذلك، يعد نتيجة منطقية لنظرية اخلطأ املفرتض، و هو ما يعرف كذلك بنظرية العالقة السبب. الضرر ممكن

Jaque MOREAU-Didier TRUCHET ,op.cit. , p.230.                                                                                                 
4
 - C.E. , 25 Janvier 1974, Sainte Marthe d’Avignon , Rec., p.958. 
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ن هذه القضية يطالب بتثبيت احلق يف التعويض للطفل مفوض احلكومة، بشأهذا ما جعل 

يرجع لعدوى انتقلت إليه رد تواجد  ،على أساس أن املرض الذي أصيب به هذا الطفل ،املضرور

 مقيما معه يفو  إىل جانب الشخص اآلخر الذي كان مصابا مبرض شلل األطفال، ،هذا األخري

 ،يؤدي إىل القول بافرتاض العالقة السببية بني اإلقامة يف املستشفى العام هذا ما. نفس الغرفة

تباع هذا الرأي، و بالتايل اإال أن جملس الدولة رفض . وظهور املرض الذي أصبح يعاين منه الطفل

ة ليشمل افرتاض العالق ،رفض طلب التعويض، مؤكدا على عدم مد قضائه الذي يفرتض اخلطأ

مسؤولية املرافق الصحية العمومية دون إثبات كما رفض يف نفس الوقت تقرير   .1السببية أيضا

ة الفرنسي إىل قبول املسؤولية ـحيث انتهى جملس الدول ،مل يدم طويال ،لكن هذا الرفض. اخلطأ

 .ات محاية املرضى املضرورين ،كما ستتم دراسته الحقا ـغري اخلطئية استجابة ملقتضي

لعموم فإنه مبوجب نظرية اخلطأ املفرتض، يقوم القاضي اإلداري خصوصا، بافرتاض وعلى ا

وخطري نتج عن  دخطأ يف تنظيم وسري املرفق الصحي العمومي، ملا يالحظ وجود ضرر غري عا

 ipso(يكون قد ألقى االلتزام بالتعويض  ،وباستنتاجه هلذه العالقة السببية. 2عمل عالجي بسيط

facto(  نه يف احلقيقة يعد تعويضا آليا مبجرد وقوع وأ. 3إدارة املرفق الصحي العموميعلى عاتق

 ،من خطأ جسيمفن نظرية اخلطأ قد وصلت إىل أدىن درجاا، القول بأ هذا ما يؤدي إىل. الضرر

  .مث إىل خطأ مفرتض ،إىل خطأ بسيط

احلماية  توفري لقضاء لقصور القواعد التقليدية يفإن هذه الفكرة تكشف عن إدراك ا

ولكن جتدر اإلشارة يف نفس . يف مواجهة ما ترتب على العمل الطيب من تطورات ،للمرضى

نه يوجد يف املقابل   أإىل -مادام أننا بصدد التكلم عن اجتاه يؤيد فكرة اخلطأ  املفرتض -الوقت

                                                 
1
 - Cité par  Jean  PENNEAU , op.cit. , p.64. 

2
 - Anne Marie-DUGUET, op.cit., p.177. 

3
 - C.E. , 13 Juillet 1966 , ETIENNE , R.D.P., n°6, 1966,p.1188. 
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تفسري  ،  متمنيا اختفاءها من اال الطيب، وذلك لقيامها على1اجتاه آخر انتقد هذه الفكرة

  . مبفهوم املخالفة، و جتاوزها ملعيار اخلطأ الطيب

يعترب بأن فكرة اخلطأ املفرتض،  ،2إن االجتاه الراجح يف الفقه، فولكن على الرغم من ذلك

ودورها يف إرساء حق املضرورين  ،ال حدود ألمهيتها ،سواء يف القانون اخلاص أو القانون اإلداري

أين جند عالقة  ،ا يتعلق األمر باملرافق الصحية العموميةخصوصا مل. املرضى من التعويضات

تبدو متماشية  ،ن هذه الفكرةأكما . املرفق العمومي أي خصومة غري متوازنة لصاحل املدعى عليه

هي  ،مادام أن طبيعة مهام القاضي اإلداري يف حد ذاته ،أكثر مع مفاهيم القانون اإلداري

مما يسمح له بتكليف إدارة املرفق الصحي العمومي  .على خالف القاضي املدين ،استقصائية

  .3جتاه املرضى املقيمني على مستواه، وواجباته بإتيان اإلثبات على التزامه بأداء مهامه

   .أ المفترضـنطاق تطبيق نظرية الخط: الفرع الثانـي

من خالل الوقوف على حاالت معينة  ،سنحاول هنا حتديد نطاق نظرية اخلطأ املفرتض

. املسؤولية بشأاالقاضي اإلداري بقيام  أقرالصحية العمومية، واليت  ة يف املؤسساتضرار الواقعلأل

هو أا ستشتمل يف الغالب أمثلة قضائية فرنسية، وذلك  ،على أن ما يالحظ على هذه الدراسة

ولية أ املفرتض كأساس للمسؤ ـال يأخذ بنظرية اخلط ،على اعتبار أن القضاء اإلداري اجلزائري

أي  ،يف كل مرة على عاتق املدعي القاضي ، وما يؤكد قولنا عبء إثبات اخلطأ الذي يلقيه4ةـالطبي

                                                 
1
بأنه ليس ا من صنف اخلطأ ومضمونه إال اإلسم، و أن األمر ال يعدو أن يكون :" حيث يذكر الفقيه  أمحد شرف الدين يف هذا السياق   -  

وال بأس من اإلشارة  . 82.، أمحد شرف الدين ، املرجع السابق ، ص"اال لوسيلة خالبة ملصلحة املضرور على حساب القواعد القانونية استعم
، حيث أدانت اللجوء إىل هذه الفكرة، و أعادت التذكري 7/5/1998كذلك يف هذا اال، إىل توجه حديث حملكمة النقض الفرنسية يف 

).  erroné(واعتربت بأن فكرة اخلطأ املفرتض، هي فكرة مغلوطة . ت وفق ما تقضي به القواعد العامة يف املسؤوليةبوجوب وجود خطأ ثاب
   .266.مأخوذ عن وليد غمرة ، املرجع السابق ، ص

2
  .264.وليد غمرة ، املرجع السابق ، ص -  

3
  .95.حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص -  

4
عند تنقلنا  19/10/2006دراسة امليدانية اليت قمنا بإجرائها يوم كما أن ال  .ن خالل دراسة القرارات القضائيةم  مسهاإن هذه  الوضعية نل   

خصوصا االستفسارات اليت مت توجيهها إىل أشخاص  –لنا بعد طرح جمموعة من األسئلة يف هذا اال  إىل املستشفى اجلامعي بوهران بينت



  الفصـــل الثانـي                       تطور أسس المسؤولية الطبية أمام القـاضي اإلداري  

 

 123 

و بالتايل إذا كنا أمام حالة إصابة املريض بأضرار وقت إقامته على مستوى . املريض املضرور

ا املريض إن هذحتديد اخلطأ نظرا لكونه جمهول، فدون أن يتمكن من  ،املؤسسة الصحية العمومية

  .ةـوهذا ما نلتمسه يف الكثري من القرارات القضائي. يفقد حقه يف التعويض

: مايلي  4/2/20021فلقد جاء يف حيثيات قرار صادر عن جملس الدولة اجلزائري بتاريخ 

ن املستأنف عليها، كانت تعاجل من ورم خبيث منذ ، بأحيث يتبني من الوثائق املرفقة بامللف"...

على القرار  ، بناءوحيث أن اخلربة املنجزة. من أطباء مقيمني بداخل و خارج الوطن...مدة معتربة

ن تبني بأ ، وكذلك اخلربة التكميلية،12/5/1998الصادر قبل الفصل يف املوضوع بتاريخ 

قد تلقت عالجا باألشعة بكمية أكثر من الكمية املعتادة، إال إا مل تبني النسبة  ،املستأنف عليها

كما أن امللف خال من أية شهادة تبني إقامة املستأنف عليها باملستشفى . ا طبيا املعمول

نه كان على قضاة أول درجة أن وحيث أ. املستأنف أو حىت اسم املمرضة أو الطبيب املعاجل

يتحروا أكثر قبل الفصل يف املوضوع نظرا النعدام أي دليل يثبت ادعاء املستأنف عليها يف حتميل 

لضرر الذي حلقها، مما يستوجب إلغاء القرار املستأنف النعدام هذا الدليل الذي يبني مسؤولية ا

  ...". مسؤولية املستشفى

نه يتضمن جانبا من الصواب وفقا للمفاهيم أ هو ،إن ما ميكن مالحظته على هذا القرار

 ،ق الصحي العمومياليت سبق ذكرها، و املتمثلة أساسا يف أن عالقة السببية بني إقامة املريض باملرف

ذا هو . ن كان القاضي اإلداري يأخذ باخلطأ املفرتضإحىت و  و الضرر هي عالقة واجبة اإلثبات،

أو عالج خضع  ،تعلق بعدوى حلقته ،ن الضرر الذي أصيب به املريض، بأحىت يتسىن لنا القول

                                                                                                                                                    

ا تدفع ، فإن إدارة هذا املرفق العمومي حينما تكون يف نزاع معني  مع املرضى املضرورين من األعمال الطبيةبأ –شفى قانونيني يعملون بإدارة املست
  .يف ذلكاإلداري يسايرها دائما   أن  القاضي و ،اخلطأ الطيب  من طرف املضرور إقامة الدليل على وجود دائما بوجوب 

1
،  )ت.س(ضد ) م(االستشفائي اجلامعي ، قضية املركز  4/2/2003قرار صادر بتاريخ  ، 6641ف رقم مل جملس الدولة ، الغرفة الثالثة ، -  
  .قرار غري منشور ال
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وهذا ما ركز . يهاو ليس قبل دخوله إل ،له، يكون قد حصل خالل إقامته باملؤسسة الصحية املعنية

  . عليه القاضي يف حيثيات هذا القرار

 باملطالبة أنه ال يكتفي فيه القاضي اإلداري ،خرآولكن ما يعاب على هذا القرار من جانب 

بإثبات هذه العالقة، و إمنا يلغي القرار املستأنف فيه النعدام اإلثبات الذي يبني مسؤولية 

أو ممرضة  ،ن العمل الطيب قد قام به طبيب معروفبأ بالدليلاملستشفى، املتمثل أساسا يف اإلتيان 

وهكذا فإذا كانت نظرية  .وكذلك بتكليف املريض بتحديد ماهي نسبة األشعة املعمول ا. معروفة

نه جمهول من الناحية الواقعية، فكيف ميكن م أرغ ،اخلطأ املفرتض تفرتض أن يكون هناك خطأ

كيف ميكن معرفة الطبيب الذي ارتكبه؟ هذا كله   ،من ذلك و أكثر. حتديده و معرفته بالضبط؟

وإمنا يلقي عبء اإلثبات على عاتق  ،ال يأخذ ذه النظرية ،يبني أن القاضي اإلداري اجلزائري

  . 1املريض املضرور

إال  ،إنه مل يستعمل تقنية اخلطأ املفرتض يف بداية األمر، فأما بالنسبة لس الدولة الفرنسي

  :ي ـوذلك مثال ف 2حمدودة جدا يف نزاعات 

، وهذا قبل أن يتدخل املشرع الفرنسي يف 3حالة األضرار الناجتة عن التلقيح اإلجباري -

  .إلقرار التعويضات لصاحل املضرورين ،جمال التلقيحات اإلجبارية

                                                 
1
إن عدم قيام املريض املضرور يف هذه القضية بإثبات العالقة السببية بني إقامته يف هذا املستشفى و الضرر الذي قد حصل له كاف للقول  -  

كما أنه ميكن استخالص بعض .وذلك دون حاجة للبحث عن الدليل الذي يثبت مسؤولية املستشفى .رة هذا املرفقبعدم قيام مسؤولية إدا
فهو من جهة يستند إىل اخلربة اليت مل تبني نسبة األشعة املعمول ا طبيا، مع العلم أن هذه اخلربة، تنصب على . التناقضات يف حيثيات هذا القرار

ومؤدى ذلك أن القاضي اإلداري مقتنع بأن املريض خضع لألشعة يف املستشفى، أي . ذي قدمه هذا املستشفى العامإعطاء رأي حول العالج ال
ومن جهة أخرى هناك إشارة من القاضي يف نفس القرار إىل انعدام شهادة .  أنه كان مقيما فعال على مستوى هذه املؤسسة الصحية العمومية

  . ومي، بل أكثر فقد رفض اختاذها كحجة للقول بانتفاء مسؤولية املستشفى العام اإلقامة يف هذا املرفق الصحي العم
2
  - Cité par Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.577. 

3 - C.E . , 7  Mars 1958 ,Dejous , Rec.,p.158.  
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 مع اإلشارة .1املريض باملرفق الصحي العمومي إقامةأثناء  ،حالة احلوادث املتعلقة بعدوى -

ال يتعلق بكل أنواع العدوى اليت قد يتعرض هلا املريض باملرفق الصحي  ،ن اخلطأ املفرتضأب

  .2يـالعموم

يف املؤسسة الصحية، من ذلك مثال  كذلك بعض احلوادث اليت قد حتصل مبناسبة اإلقامة  -

داري هذا عن األمثلة اليت تضمنتها القائمة احملددة اليت كان يطبق عليها القاضي اإل. 3احلروق

ليطبق هذه النظرية على حاالت  ،توسع يف هذا الصدد ،إال أن هذا القاضي. نظرية اخلطأ املفرتض

  :أخرى وذلك مثال

  .  4حاالت مراقبة املرضى عقليا -

  . 5يـحاالت العمل الطيب املرتبط مباشرة بالوسائل املادية اليت يوفرها املرفق الصحي العموم -

  أو العدوى اجلرثومية ،ةـت ما بعد العمليات اجلراحيبتعفنا املرضى حالة إصابة - 

Infections nosocomiales) (6.  ال خيص فقط األعمال  ،ن اخلطأ املفرتضفهنا يظهر بأ

العالجية، ذلك أن القاضي اإلداري يطبق هذه النظرية حىت و لو ادعى املرفق بأنه اختذ مجيع 

 . 7الالزمة املتعلقة بالتعقيم تاالحتياطيا

 

مريض على  افرتض وجود خطأ بسبب األضرار اليت حلقت ،كما أن القاضي اإلداري  -

بصدد معاجلة كسر أصيب به، ولكن  ،حيث كان هذا الشخص .مستوى مصلحة استشفائية

                                                 
1
 - C.E., 23 Fevrier1962 , Meyer , Rec., p.640.  

2
 - C.E. , 25 Janvier 1974 Sainte Marthe d’Avignon , Rec., p.64.   

3
 - C.E. , 13 Juillet 1961 , De Blois , Rec ., p.1175. 

4
 - C.E. , 12  Decembre 1979 , CH de Sevrey , Rec., p.464. 

5
 - C.E. , 1 Janvier 1989 , Epoux peyers , Rec., p.65. 

6
 - C.E. , 9 Decembre 1988 , Cohen, Rec., p.431. 

7
أما القضاء العادي فإنه مل . جتدر اإلشارة  إىل أن القضاء اإلداري يف هذه املسألة هو األول من أقر مبسؤولية املرفق الصحي العمومي ،على هذا األساس -  

 Cass,civ              :قضية  وكان ذلك يف.  بصدد املسؤولية عن العدوى اجلرثومية يف العيادات اخلاصة 1996يأخذ ذه املسؤولية إال ابتداء من سنة

21 Mai 1996, Bonnini/ clinique Bouchard,  Bull, civ., n°219. 

ال بأس أن نذكر بأن هذا النوع من األمراض يصاب ا املريض الذي يكون عادة يتلقى العالج على مستوى املؤسسة الصحية، وبالضبط بصدد و 
  . مراض تتسبب فيها جراثيم تنتج عن استعمال أدوات جراحية غري معقمة بشكل جيدويف العادة إن هذه األ. إجراء عملية جراحية
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أدى إىل عدم متكني املضرور، وال  ، الشيء الذيلصور الشعاعيةيف ضياع ااملستشفى العام  تسبب

و يلزم  ،هذا ما جعل القاضي يفرتض وجود خطأ. صل اخلطأعرفة أالقاضي من م وال حىت ،اخلبري

 . 1املؤسسة الصحية العمومية بالتعويض

بعد عملية حقن  ،حد أطرافهفيها شخص باضطرابات عصبية وشلل أ احلالة اليت أصيب -

  .2قامت ا املمرضة

. ع لهو نفس الشيء يطبق يف جمال إعالم املريض عن أخطار العمل الطيب الذي خيض -

كان يعترب أن   ،على العموم كل املعلومات اليت تتعلق به، حيث أن القاضي اإلداري إىل فرتة معينةو 

  . 3يـو رضا املريض، هي مرتبطة أساسا بالسري املعيب للمرفق الصح ،األخطاء املتعلقة باألعالم

 - و اليت سبقت دراستها- 2000جملس الدولة الشهرية سنة  تولكن بصدور قرارا

 ،نه يف كل األحوال، أومعىن ذلك. مفرتضة أخطاءتعد  ،بحت األخطاء اليت تقع يف هذا االأص

تكون املؤسسات الصحية العمومية مكلفة بإعالم مرضاها يف ظروف متكن من احلصول على 

حالة الرفض  اجل إيفادهم بالعالج الطيب، فيما عدمن أ وذلك ،الرضا املتبصر هلؤالء املرضى

ذا يقع عبء إثبات اإلعالم على ـوهك. أو حالة االستحالة املطلقة ،ةـستعجاليحلالة اإلا الصريح أو

و بكافة وسائل اإلثبات، مما أدى ببعض املستشفيات العامة إىل توفري مطبوعات  ،عاتق املرفق

  .إعالمية مسبقة واستعماهلا كدليل الحق

ظرية اخلطأ املفرتض، إال أن هذا و رغم التوسع الذي عرفه القضاء اإلداري يف جمال األخذ بن

من دون أن  ،ن هذه النظرية أصبحت قابلة للتطبيق على املزيد من احلاالت األخرىأال يعين ب

                                                 
1
  - « Un hôpital ,dont la responsabilité est recherchée à raison des conséquences du traitement 

d’une fracture , ne saurait invoquer la circonstance qu’il a égaré le dossier radiographique du 

patient pour soutenir qu’aucune faute n’établie dans la conduite des soins, ayant privé le 

requérant,l’expert,et le tribunal de documents indispensables pour établir la faute éventuellement 

commise , il doit au contraire rapporter la preuve de l’absence de faute de nature à engager sa 

responsabilité » , T.A de Clémant ferrand. , 27 Février 1990,    

  .156.القرار مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص
2
 - C.E. , 20 Juillet 1988 , cité par MALICIER, op.cit., p.47. 

3
 - C.E. , 1 Mars 1989 , Clémance , Rec., p.266. 
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. فلقد استبعد القضاء اإلداري مفاهيم االفرتاض بالنسبة لعمليات التخدير. 1يكون لذلك حدود

ضرر حصل مبناسبة عملية  جل، من أفمثال مل يستند القاضي اإلداري على وجود خطأ مفرتض

عترب من األعمال العالجية ذات الطابع النوع من العمليات ال يذلك أن هذا . 2ختدير عامة

إن التوجه القضائي يف هذا اال، يف حالة وقوع أضرار ، فوعلى هذا األساس. البسيط و السهل

اطر لتثبيت مسؤولية أصبح يأخذ بنظرية املخ ،استثنائية و خاصة، عوض األخذ باخلطأ املفرتض

  . املرافق الصحية العمومية

ن فكرة اخلطأ املفرتض، مل تكن السبيل الوحيد الذي عمل به القاضي إوعلى أية حال ف

لقائه على عاتق املريض إثبات اخلطأ الطيب، و إسناد املبدئي، لعبء داري، يف سبيل احلد من اإلاإل

. 3جلأ، مؤيدا من الفقه، إىل أدوات قانونية أخرى بدليل أن القضاء قد. املتضرر من النشاط الطيب

ويبدو أن السبب يف ذلك قد يرجع إىل كون فكرة اخلطأ املضمر، أو املفرتض، غري حمددة بشروط 

وعلى هذا األساس عمد ". حتمايلاإل"و إمنا بالعكس من ذلك يغلب عليها الطابع . معينة

نظرا ملا قد يرتتب على إعماهلا، من . ن سواهاالقضاء اإلداري، على تطبيقها يف حاالت حمددة دو 

نتائج خطرية تعود يف األخري بالضرر على املؤسسة الصحية العمومية، اليت قد جنرب مبقتضى ذلك، 

على حتمل مسؤولية كل األخطاء اليت حتصل على مستواها مىت كانت هناك صعوبة يف اكتشاف 

  .مصدر تلك األخطاء

                                                 
1
 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.573. 

2
 - C.E. , 3 Novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert D’Arles , R.F.D.A ., n° 1 , 14/1/ 1997, p.1016. 

3
  .117.حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص -   
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   .اس للمسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداريكأس  رـالخط: يـالمطلب الثان

تطورات جد مهمة يف إطار حتررها  ،1990لقد عرفت املسؤولية الطبية انطالقا من سنة 

  .عن األسس التقليدية اليت كانت تستند عليها

إىل إقامة نوع من املسؤولية غري  ،خالل هذه املرحلة اجلديدة 1فقد اجته القضاء اإلداري

ال تستند و ال تأخذ بعني االعتبار مدى توافر عنصر اخلطأ، بل تقوم يف جوهرها على اخلطئية اليت 

من  ما أصابه، يف التعويض عتقرير حق املريض املضرور ،و مؤدى ذلك. فصل التعويض عن اخلطأ

  .2يـنتيجة العمل الطبضرر، 

، إال أن 3ملفرتضإن نظرية اخلطر هذه رغم درجة التقارب الكبرية اليت جتمعها بنظرية اخلطأ ا

اليت تنفرد ا و تستمدها يف نفس الوقت من األحكام العامة للمسؤولية  ،هلا مميزاا و خصوصياا

  . 4اإلدارية

                                                 
1
 - Cité par  Abdelhafid  OSSOUKINE , Traité de droit médical , op.cit.,p. 280. 

2
 - Anne Marie DUGUET, op.cit., p.19. 

3 -Pierre VAYRE , op.cit ., p.128.    
4
يف  Camesإن فكرة  مسؤولية املرافق العامة على أساس املخاطر ظهرت ألول مرة يف قرار جملس الدولة  الفرنسي يف قضية  -  

وهي يف احلقيقة تنتمي إىل نظام قانوين جديد عرفته املسؤولية اإلدارية وهو املسؤولية . Couiteas 23 /11/1923، و قرار 21/6/1995
و يتحقق ذلك عندما تنتفي صفة اخلطأ عن العمل الذي . و اليت تضم إىل جانب املخاطر كذلك فكرة املساواة أمام األعباء العامة-بدون خطأ 

د القضاء اإلداري إىل اعتبار أن هناك أضرار بسبب نشاط اإلدارة، دون أن يكون هناك وعلى هذا األساس عم. سبب الضرر املوجب للتعويض 
و اشرتاط اخلطأ للحكم بقيام املسؤولية يف هذه احلاالت، يتعارض تعارضا صارخا مع ابسط قواعد . خطأ من جانبها، أو من جانب موظفيها

  . 207.مأخوذ عن حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص -العدالة
األمر يف قرار حمكمة  و بالتايل فإن التغريات اليت تعرفها املسؤولية اإلدارية، ما هي يف احلقيقة إال تطبيق للمبادئ اليت تبناها القضاء اإلداري من بداية

ت املصلحة العامة    و ضرورة على أن مسؤولية اإلدارة ليست عامة و ال مطلقة بل هلا قواعدها اليت تتغري تبعا حلاجا:" ...التنازع الشهري بالنكو
  ..".التوفيق بني حقوق الدولة و حقوق األفراد 

ة اخلطأ على أن هناك  بعض الفقه من يقرر  بأن نظرية املخاطر، ما هي إال  امتداد لفكرة اخلطأ ذاا، و ليست انقطاعا تاما عنها وذلك ألن فكر 
: للمزيد من املعلومات، أنظر – خطأ جمهول، حىت اختفت يف بعض احلاالت أخذت تضعف شيئا فشيئا من خطأ ظاهر، إىل خطأ مفرتض، إىل

  .185عوابدي عمار ، املرجع السابق، ص 
أي أن نظرية املخاطر ال . أما عن تعريف املخاطر، فعلى العموم يكتفى الفقه بالتعريفات السلبية اليت تأيت باملقارنة مع تعريف املسؤولية اخلطئية 

 - .مادام أن العمل اإلداري مشروع و إمنا تكتفي حبصول الضرر و توافر العالقة السببية بني العمل اإلداري، و الضرر احلاصل تشرتط قيام اخلطأ
. و متييزا عن املسؤولية اخلطئية، فان القضاء اإلداري اشرتط أن يكون الضرر خاصا  – .Pierre VAYRE , op.cit.,p.121مأخوذ عن  

ر، يكون قد حلق فردا معينا بالذات، أو جمموعة معينة من األفراد، حبيث يكون هلم مركز خاص، و ذايت ال يشاركهم فيه ومفاد ذلك، أن هذا الضر 
وبالتايل، فهو . كما أن هذا الضرر، جيب أن يكون غري عاد،  أي أنه يتجاوز قدر املخاطر العادية اليت يستطيع أفراد اتمع حتملها. بقية املواطنني
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قد يف جمال املرافق الصحية العمومية،  1هذا و جتدر اإلشارة إىل أن القضاء اإلداري الفرنسي

اللحاق به  2كما حاول القضاء املدين. مريف بداية األ قر املسؤولية غري اخلطئية لصاحل املرضىأ

، وذلك دف حتقيق املساواة من أجل إقرار هذا النوع من املسؤولية عرب وسائله اخلاصة ،فيما بعد

الرعاية  بغض النظر عن اإلطار القانوين الذي يتم فيه تلقي أعمال ،بني املرضى بصفة عامة

  .الجـالعو 

يرجع أساسا إىل التقدم  ،3رفها املسؤولية الطبيةولعل أهم سبب هلذه التغريات اليت تع

 .املتواصل للعلوم الطبية من خالل اعتمادها أصول عالجية جديدة، ووسائل تكنولوجية حديثة

                                                                                                                                                    

وهنا يكمن االختالف مع املسؤولية اخلطئية، على اعتبار أنه يف  حالة وجود خطأ، فانه يعوض عن أي ضرر مهما  . درجة من اخلطورةينطوي على 
ولكن ال بأس أن نشري يف هذا . 206.للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، أنظر، عوابدي عمار، املرجع السابق، ص. كانت درجة خطورته 

للمزيد من التفاصيل حول  –" االستثنائي" لتعويضه باخلطر " غري العادي"، و"اخلصوصية "فرتة معينة، مت التخلي عن مصطلحي النطاق، بأنه إىل 
مسعود شيهوب ، مسؤولية اإلدارة عن اإلخالل باملساواة أمام األعباء العامة وتطبيقاا يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات : هذه النقطة، أنظر

وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن اإلدارة يف حالة املسؤولية على أساس املخاطر، تستطيع نفي قيام هذه املسؤولية . 27.، ص2000ة، اجلزائر، اجلامعي
قضاء (أنظر، سليمان حممد الطماوي ، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين . بإثبات القوة القاهرة دون أن حيق هلا ذلك بالنسبة  للحادث الفجائي

  .208.، املرجع السابق، ص)عويض وطرق الطعن يف األحكامالت
  : أما عن احلاالت التطبيقية لنظرية املخاطر ، فتقسمها احللول القضائية إىل ثالثة أنواع

اخلطرة كاألشغال واليت تندرج ضمنها املواد اخلطرية كمنتجات الدم ، املتفجرات، األسلحة، و اآلالت النارية ، املباين العامة : األشياء اخلطرية -
  .العامـة

و اليت تتمثل أساسا يف الوسائل أو املناهج اليت تستعملها اإلدارة و اليت تنطوي على نوع من اخلطورة من ذلك  األساليب : األساليب اخلطرية  -
و نفس الشيء يطبق بالنسبة للمساجني يف  للطفولة املنحرفة ، كذلك أساليب معاجلة املصابني باألمراض القلية ، ةاملنتهجة يف إعادة الرتبية املقرر 

  .حالة استفادم من نظام اخلروج التجرييب 
و اليت قد يتعرض هلا بعض األشخاص حبكم االلتزامات املفروضة عليهم ،مثل وضعية بعض القنصليات يف الدول اليت تشهد :احلاالت اخلطرية  -

  .André de LAUBADERE, op.cit.,p.235-ن له من خماطرحروبا،و بقاء األشخاص العاملني فيها رغم ما قد يتعرضو 
1
  .280.وليد غمرة ، املرجع السابق ، صمأخوذ عن   -   

2
ويظهر ذلك من خالله اعتماده وسيلة االلتزام . إن القضاء املدين حاول اللحاق مبا قرره القضاء اإلداري يف جمال املسؤولية على أساس املخاطر -   

ىت يتمكن من إقرار حق املريض يف احلصول على تعويضات عن أضرار غري متوقعة للعمل الطيب، دون احلاجة إىل البحث بضمان سالمة املريض، ح
لكن مل يستقر األمر على هذا النحو طويال، فقد عادت نفس .7/1/1997ويظهر ذلك من خالل حكم حمكمة النقض الفرنسية يف. عن اخلطأ
مث يف األخري أرادت حمكمة النقض الفرنسية حسم هذا الرتدد بصفة ائية، . اجلراح هو التزام ببذل عناية لتؤكد أن التزام 25/2/1997احملكمة يف

حيث رفضت مبقتضاه وبشكل صريح إمكانية التعويض عن املخاطر العالجية دون خطأ،  8/11/2000وكان هلا ذلك يف حكم أصدرته بتاريخ 
  .286.، املرجع السابق، صوليد غمرة .لتزامات الناشئة عن العالقات التعاقديةمؤكدة أن مثل هذه العمليات ال تندرج ضمن اال

3
 - Johanne SAISON, op.cit., p.09.  
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مل يكن يتوقع املريض أبدا بأنه سيحصل على الرعاية العالجية املتطورة  1إذ كما يقول بعض الفقه 

يتجه حنو  ،ن الطب احلايلالطب يف السابق، وذلك ألكان عليه  ما معباملقارنة  ،ذا الشكل

   .La médecine du  confort )(  "طب الراحة" مفهوم

اليت أصبح ملرضى و تتسبب يف إحلاق أضرار با ،إن هذه التطورات هي األخرىفو مع ذلك 

خالهلا التعرف على اخلطأ الذي يؤدي إىل قيام مسؤولية املرافق الصحية  من من املستحيل

بعدم وجود أخطاء  ،خصوصا ملا يؤكد اخلرباء املعينون يف مثل هذه القضاياويظهر ذلك  .موميةالع

و بالتايل إعفائها من  ،لدفع املسؤولية عنها ،على اإلطالق، مما يفتح الباب واسعا أمام هذه املرافق

 بأنه ليس من العدل أن يرتك املرضى ،وهذا ما جعل القاضي اإلداري يالحظ. التعويضات

نه من أرغم ال ، علىسبب عدم وجود خطأ طيبب  ،2املضرورين من أعمال طبية بدون تعويضات

 .ررـيوجد ض

نه من األسباب اليت شجعت اعتماد نظرية اخلطر يف إقرار مسؤولية املرافق أكما يالحظ 

الذين أصبحوا أكثر حرصا و  3الصحية العمومية، هو ازدياد الوعي لدى املرضى مستعملي املرفق

 ،بل أكثر من ذلك. يف حالة ما إذا تعرضوا ألضرار مادية ،لى صحتهم، وعلى مساءلة األطباءع

وهذا تغري واضح باملقارنة مع  .فإم يطالبون حىت بالتعويض عما حلقهم من أضرار معنوية

  . بالقضاء و القدر ،واليت كانت تربط الضرر الطيب  ،اليت كانت سائدة يف السابق عتقاداتاال

                                                 
1
 - « Le progrès exige du médecin qu’il prenne constamment des risques, bien entendue justifiés par 

l’intérêt du malade ,ce dernier en revanche revendique un droit à la guérison, et veut être soigné 

avec le maximum d’efficacité et le minimum de risque, on voit donc le dilemme à résoudre : 

progrès = risques , sécurité = restriction des risques, d’où la mise en cause du progrès lui-même. ». 

A.AKIDA , La responsabilité pénale des médecins L.G.D.J ., 1994 ,p.3.   
2
 - Chritophe GUETTIER , Du droit de le responsabilité administrative dans ses rapports avec la 

notion du risque , A.J.D.A. , n°27 , 18/7/2005  ,p.1502. 
3
ويف هذا الصدد يذكر الفقيه . إال أا يف نفس الوقت أثرت كثريا على عالقة الطبيب باملريض إن هذه الوضعية و إن كانت هلا حماسنها، -  

E.EWALD : « Les relations entre le médecin et ses malades ,se sont transformées, et sans doute 

malheuresement dépersonnalisées , ou se cache l’indispensable confiance? le malade tend à devenir 

un client, le médecin un professionnel de soins »cité   par, Wodie FRANCIS, op.cit.,p.85.              
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ضرورة حتمية البد على القاضي اإلداري من  ،أصبحت نظرية املخاطر ،كل هذا  و أمام

هذا من  املخاطر ال تعين التعويض اآليل عن األضرار،ف .ملا جتتمع الشروط املناسبة هلا ،إعماهلا

ن ، ألال جمال إلعماهلا على اإلطالق ملا حيصل خطأ أثناء عمل طيب ،و من جهة أخرى .جهة

  .أـ هذه احلالة هو اخلطأساس املسؤولية يف

كأساس للمسؤولية الطبية أمام  طربنظرية اخلدراسة مراحل االعرتاف  اآلن سنحاول ،وعليه

( لـها عرتاف التشريعي أو اال .)الفرع األول(عرتاف القضائي باال القضاء اإلداري سواء تعلق األمر

  ).يـلفرع الثانا

  .كأساس للمسؤولية الطبيـة  نظرية الخطـراالعتراف القضائي ب: الفرع األول

 .مطبقة يف جمال املرافق الصحية العمومية ،مل تكن املسؤولية على أساس املخاطر يف البداية

هو العمل فقط مبوجب  ،19901و بالضبط قبل سنة  ،كان معروفا خالل تلك الفرتة  إن الذي

يني يف تنفيذ املرفق و الغري، هم اليت جتعل كل من املسامهني الفعل ،املبادئ العامة للمسؤولية اإلدارية

نه مبعىن أ .2األطراف الوحيدين الذين هلم احلق يف االستفادة من أحكام املسؤولية بدون خطأ

عليه إثبات خطأ املرفق  ،و بالنسبة للمريض املضرور من األعمال الطبية ،خالل هذه الفرتة

. مستفيدا من خدمات املرفق ، حىت يأخذ حقه من التعويضات، وذلك باعتباره3الصحي العمومي

إىل التعليق على  4هذا ما دفع بعض الفقه. و ال يف وضعية الغري ،فهو ليس يف وضعية املساهم

هو  ،و هذا األخري .فالعمل الطيب يعد موجها لصاحل املريض.هذه الوضعية كوا غري منطقية 

ال يوجد ما  ،بالتايلو . ءالذي ميثل سبب األخطار اليت هو معرض هلا يف أمل حصوله على الشفا

حىت يكون من حقه احلصول على  ،مينعنا من أن نصفه مبساهم غري متعمد يف تنفيذ مرفق عام

                                                 
1
 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.598.  

2- Pierre MAZIERE , Les éléments de la responsabilité en matière médicale , Petites affiches., 

n°112 ,  6/6/2000, p.21. 
3
 - C.E. , 18 mai 1938 , Hospices civile de Marseille , Rec., p.435. 

4
 - S.DAEL : « Le patient porte lui-même de manière très directe, la cause des risques qu’il va 

courir dans l’espoir  de guérir. »  , cité par Marcel SOUSSE , op.cit. ,p.437. 
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نه يشارك بشكل أو بآخر يف تطوير وحتديث األصول مادام أاحلماية ضد املخاطر اليت يتعرض هلا، 

  .1الطبية

املخاطر يف  على أساس يةسؤولاملإن ، ف1990أي قبل سنة  ،يف خالل هذه الفرتةهكذا و 

 Collaborateur(جمال املرافق الصحية العمومية كانت ختص فقط املسامهني العرضيني 

occasionnel  (و مسؤولية مستشفيات األمراض العقلية يف حالة  .يف تنفيذ املرفق العام

  .وهي اخلروج التجرييب للمريض العقلي ،وحيدة

يستفيدون من هذا النظام بنفس الطريقة اليت يستفيد فإم  ،فبالنسبة للمسامهني العرضيني

ومع ذلك جتدر اإلشارة . و املصلحة العامة العدالة، منها املسامهون الدائمون، على أساس مبادئ

. تتطلب ذلك 2البد أن يكون تدخلهم ضروري لوجود حالة استعجالية ،ن هؤالء املسامهني، بأهنا

  :ة املساهم العرضيوقد اعترب جملس الدولة الفرنسي مبثاب

وقام مبساعدة ممرضة بطلب منها  ،شخص جمروح كان موجودا على مستوى املستشفى العام -

  .3لوجود حالة استعجالية

  .4قام مبساعدة فرقة طبية يف حالة استعجالية ،سائق سيارة إسعاف -

  . 5عملية التربعنتيجة قيامه ب االذي حلقته أضرار  ،املتربع بالدم اعرضي انه يعترب مسامهكما أ  -

و املتعلقة مبسؤولية مستشفيات األمراض العقلية على أساس  ،أما بالنسبة للحالة الثانية

وذلك حينما يتعلق األمر باخلروج التجرييب للمريض  ،املخاطر، فهي مقبولة يف حالة واحدة

                                                 
  .36.، ص1995، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة(محدي علي حممد، املسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة  -  1

2
من ذلك . لعرضيإذا مل يتوافر عنصر االستعجال،  فإن القاضي اإلداري  حيكم بعدم مسؤولية اإلدارة  يف حالة األضرار اليت تلحق املساهم ا  -  

قيام شخص بتقدمي املساعدة إىل املرفق العمومي دون أن يطلب منه ذلك، و دون أن يكون لتدخله أي ضرورة،  لعدم وجود قوة قاهرة أنظر 
    C.E ., 14 Décembre 1981 , Guinard , A.J.D.A. , 1991, n°6 , p.139.مثال

3
 - C.E. , 18 Janvier 1957 ,Hôpital hospices de Vernan , Rec., p.680. 

4
 - C.E. , 18 Janvier 1984 , Centre hospitalier régionale de Grenoble , R.D.S.S., n°6, 1984, p.440. 

5
 - C.E., 15 Octobre 1975, Dame veuve Alépée , R.D.S.S., n°14, 1976, p.45. 
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ألية  اعرضإن هذه الوضعية تشكل وحدها خطرا خاصا بالنسبة للغري، الذي قد يكون م.  1يـالعقل

ن املرضى ، وذلك ألوهكذا يتحمل املستشفى املسؤولية عن هذا اخلطر. و يف أي وقت ،حوادث

  .2إن كانوا خارجه، حىت و هم حتت رقابة هذا املرفق ،من الناحية القانونية

ن وضعية املرضى املضرورين ، بشأإن التوجه الذي كان سائرا عليه القضاء اإلداري الفرنسي

سرعان ما ختلى عنه  ،بية، وعدم إفادم بالتعويضات على أساس نظرية املخاطرمن األعمال الط

 Consort Gomez الشهرية الفرنسي ، وذلك مبوجب قرارات جملس الدولة3يف فرتة موالية

  .)ثالثا(Hôpital Joseph Imbert d’Arles وقرار).ثانيا(Bianchi و). أوال(

  .Gomez Consortقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية : أوال

قر القضاء اإلداري مبسؤولية املرافق الصحية العمومية على أساس املخاطر ألول مرة يف أ فلقد

بتاريخ  Consort Gomezقرار الس اإلداري لالستئناف ملدينة ليون يف قضية 

دخل املستشفى إلجراء ، أسنة 15حيث تعلق األمر بطفل يبلغ من العمر .  21/12/19904

وقد مت إجراء هذه العملية باستخدام طريقة جراحية جديدة  .راحية لتقومي العمود الفقريعملية ج

وعندما تقدمت عائلة . انتهت بشلل أطرافه السفلى ،ظهر الطفل بعدها مبضاعفات جسيمة

رفضت حمكمة ليون اإلدارية احلكم مبسؤولية املرفق الطيب، على أساس  ،املضرور بطلب التعويض

  . ينفي اخلطأ من جانب الطبيب يف إجراء العملية اجلراحية ،تقرير اخلرباءأن ما جاء يف 

استجاب الس اإلداري لالستئناف لطلبات عائلة  ، فقدأما على مستوى االستئناف

Gomezولكنه . مسؤولية املرفق الطيب دون خطأ يف جمال األعمال الطبية ،، إذ قرر ألول مرة

ة استخدام وسيلة عالج جديدة مل تعرف بعد نتائجها بصورة  يف حال ،حصر جمال هذه املسؤولية

                                                 
1
  .88.، ص2000ن اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مسعود شيهوب، املسؤولية عن املخاطر وتطبيقاا يف القانو  -  
   .76.، ص1999لطفي الشريبغي، الطب النفسي و القانون، دار النهضة العربية، بريوت،  -  2

3
 - Remi PELLET, Le risque médicale et la justice, cahiers français, n°324, 2005, p.75. 

4
 - C.A.A de Lyon. , 21 Décembre 1990 , Gomez : « L’utilisation d’une thérapeutique nouvelle crée 

lorsque ces conséquences ne sont pas encore entièrement connues , un risque spéciale pour les 

malades qui sont l’objet... ».  G.A.J.A., op.cit., p.630.  
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كافية، باإلضافة إىل أا مل تكن الوحيدة املتاحة إلجراء العملية اجلراحية، ومل يكن التدخل الطيب 

قيد جمال املسؤولية  ،كما أن الس اإلداري لالستئناف هذا. أو تفرضه حالة الضرورة ،مستعجال

يف  Gomezأن قرار  على. ستثنائية و البالغة اجلسامة اليت تلحق املريضباألضرار اال ،دون خطأ

يقتصر على فاألمر هنا  .1مل يكن له تأثري كبري يف جمال املسؤولية على أساس املخاطر، احلقيقة

  .وهي ملا يتعلق األمر باستعمال وسيلة عالجية جديدة ،حالة حمددة

  .Bianchiقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية : ثانيـا

وأقر ذا النوع  ،فإن  جملس الدولة الفرنسي تدخل مرة أخرى ،ولكن على الرغم من ذلك

مل يتعلق األمر  وهنا .9/4/19932املؤرخ يف  Bianchiمن املسؤولية، وذلك مبوجب قرار 

ة حبيث ترتب عليه إصاب ،بتقنية طبية جديدة، وإمنا مبجرد تصوير تقليدي باألشعة للشرايني الفقرية

 ،ورغم ذلك. نه مل حيصل خطأ يف أداء هذا العمل العالجيعلما أ. بالشلل Bianchiالسيد 

  . رـه من خماطوما ينطوي علي ،رجع إىل حملول الصبغة الالزم إلجراء هذا الفحص ،ترتب ضرر

نه عندما قضاءه، على أ وأسس .العام مبسؤولية املستشفى ،وهنا أقر جملس الدولة الفرنسي

خطرا يعرف وجوده، غري أن إمكانية حتققه  ،أو التشخيص ،طبيا ضروريا للعالجيشكل عمال 

تتحقق إذا كان تنفيذ هذا العمل هو السبب  ن مسؤولية املرفق الصحي العمومي،إف ،3استثنائية

وكانت هذه  .املباشر ألضرار ال عالقة هلا حبالة املريض السابقة، وال بالتطور املتوقع هلذه احلالة

يشكل يف   Bianchiأن قضاء  4ويرى بعض الفقه. متثل درجة استثنائية من اجلسامةاألضرار 

                                                 
1
 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.202. 

2
 - C.E. , 9 Avril 1993 , Bianchi : « Lorsqu’un acte médicale nécessaire au diagnostic ou au 

traitement du malade présente un risque dont l’existence est connu , mais dont la réalisation est 

exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement 

exposé . la responsabilité du service public hospitalier est engagée, si l’exécution de cet acte, est la 

cause directe des dommages, sans rapport avec l’état initiale du patient, comme avec l’évolution 

prévisible de cet état , et présentant un caractère d’extrême gravité » .  R.F.D.A. , n°9, 3/5/1993, 

p.573 . 
3
  .99.، ص 2005، الدار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر،  -دراسة مقارنة–أسامة أمحد بدر ، ضمان خماطر املستشفيات الطبية  -  

4
 - Johane SAISON , op.cit. , p.78. 
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إنه من خالل هذا القرار املبدئي و وهكذا ف .لتزام بتحقيق نتيجةحنو اال توجها أو خطوة ،احلقيقة

فمادام أن األمر يتعلق . و مواصفاته ر الطيب،ختص اخلط 1ميكن استخالص عدة نتائج ،النوعي

  :فالبد من توافر ثالثة  شروط وهي  ،و هي التشخيص ،وفةبتقنية معر 

  .خطر معروف وجوده -

  .حالةأالف  أربعة حالة من بنيوقوع من ذلك . حتقق هذا اخلطر يعد استثنائيا -

  . حتقق أضرار ال عالقة هلا حبالة املريض السابقة -

  Bianchi ضاءال يدخل يف نطاق املخاطر اخلاصة باملسؤولية الطبية حسب ق ،و بالتايل

  :       يـمايل

  .إن كانت قليلة الوقوع، حىت و اآلثار اجلانبية العادية -

  .مثل العدوى بفريوس السيدا  .و الواضحة جدا ،األخطار كثرية الوقوع -

وهكذا أصبح ". االستثنائية"اليت تضفي عليها الصفة  ،األخطار اليت مل تصل درجة اخلطورة -

كلما حتققت الشروط  Bianchiتطبيق املبدأ الذي جاء به قضاء  يعمل على 2القضاء اإلداري

  .السابق ذكرها

 Hôpital Joseph Imbertقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية :ثالثا

d’Arles.    

وسع  ،إن القضاء اإلداري الفرنسيف، Bianchi وGomezإىل جانب كل من قراري و

ذلك مبوجب قرار جملس الدولة لقد كان و . ةدون خطأ عن األعمال الطبيبمن نطاق املسؤولية 

                                                 
1
 - Jean PENNEAU , op.cit., p.67. 

2- C.A.A de Lyon. , 17 Janvier 1997, centre hospitalier de thonnoum les bains, dictionnaire 

permanent de bioéthique et biotechnologies, Bull, n°51, 12/9/1997, p.8804. ; T.A de poitier. , 26 

Mars 1997 M.Fatma Berekta , Ibid ; C.E. , 26 Mai 1995 : pavar , guyens,jouan ( transfusion 

sanguine), Revue juridique, centre ouest, France, n°20, 1998, p.150. 

أنبوب دم ملوث ذا  بإفراغومن هذه احلاالت كذلك حالة ممرضة يف مستشفى عسكري تعرضت لإلصابة بفريوس السيدا لسبب قيام مريض عمدا 
 T.A de Paris., 20 Décembre 1990, époux B/ministère de la .على جروح كانت مصابة ا املمرضة من قبل  الفريوس

défense   160.مأخوذ عن حممد يوسف ياسني ، املرجع السابق ، ص.   
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ن بشأوكان ذلك . 3/11/19971بتاريخ  Hôpital Joseph Imbert d’Arlesيف قضية 

تبعا لألعراف و التقاليد  –دخل املستشفى إلجراء عملية ختان ، الذي أ Mehrazالطفل

و كما يالحظ من خالل هذه . إثر ختديره ختديرا كلياتويف ولكنه  .–اإلسالمية اليت تتبعها العائلة 

فإن األمر ال يتعلق مبريض باملعىن التقليدي أي يعاين من علة معينة، و إمنا شخص خضع  ،القضية

   .من دون غاية عالجية مبعناها الضيق  ،لتدخل جراحي

قر صراحة مبسؤولية املستشفى العام على الفرنسي، أ ن جملس الدولةأ ،وما مييز هذا القرار 

اعترب بأنه مهما   ،بل أكثر من ذلك. و مل يراع خصوصية ظروف هذه القضية ،رأساس املخاط

جله الشخص باملستشفى لتلقي عالج معني، أو إلجراء جراحة من كان الباعث الذي قبل من أ

 Valérie 2نه حسب مفوض احلكومةإوهكذا ف. أي نوع، فهو يكون حتت مسؤولية هذا املرفق

Pécress   إن قرارHôpital Joseph  جاء ليشمل جماالت كانت سوف حترم من االستفادة

إذا ما مت االكتفاء بالشروط اليت وضعها قرار  ،من خصائص املسؤولية على أساس املخاطر

Bianchi.  ويظهر ذلك بوضوح من خالل ثالثة نقاط أساسية:   

يستند أساسا  Bianchiإن قرار  Pécresse فحسب مفوض احلكومة :النقطة األولى

ليس ، و جوب حصول ضرر متعلق بعمل عالجي، يف حني أن عملية التخدير هي عمل طيبإىل و 

ال جمال إلبعاد أخطار التخدير عن  ،باإلضافة إىل ذلك.عمل عالجي بسيط مثل التشخيص

يف حالة حتقق  ،فمن جهة. 3املسؤولية على أساس املخاطر، مادام أن شروط هذه األخرية متوفرة

شرط  نإ، فومن جهة أخرى. استثنائية كالوفاةجسيمة و  ؤدي إىل أضرارفإا ت ،أخطار التخدير

                                                 
1
 - C.E. , 3 Novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d’Arles : «  La cour a estimé que le risque 

inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur l’enfant Mehraz 

répondaient aux conditions susmentionnées (toutes les conditions posé par l’arrêt Bianchi) ; que ce 

faisant , la cour n’a pas commis d’erreur de droit alors même que l’acte médical a été pratiqué lors 

d’une intervention dépourvue de toute fin thérapeutique ... »  , R.F.D.A., n°1 ,14/1/1998  , p.90. 
2
 - R.F.D.A. , n° 1 , 14/1/1998 , p.93.  

3
 - R.F.D.A , n° 1 , 14/1/1998  , p.95.  
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 ال تتحقق إال مرة من ،حبيث أن حالة الوفيات هذه ،1االستثنائية متوفر يف اخلطر يف حد ذاته

 .الف عملية ختديرآ حوايل مثانية 

 Mehrazميزته وضعية الطفل، 1997إن قرار جملس الدولة الصادر سنة : النقطة الثانية

إن هذا الطفل مل يأخذ حالة املريض املعروفة  ،ففي احلقيقة. الذي كان حمل العملية اجلراحية

 Joseph Imbert d’Arleوهو بالضبط الدفع الذي أثاره مستشفى   .مبفهومها التقليدي

إن مثل هذا الطرح : "قائال Pécresse 2و هنا أضاف مفوض احلكومة. للتحلل من املسؤولية

باختصاره على  Bianchi اإلشارة إىل أن قرار وقبل كل شيء، فالبد أوال .قائيةيعد عملية انت

يكون خمالفا   ،-أي شخص يعاين من علة معينة  –مفهوم املريض باملعىن الضيق للمصطلح 

من غري املعقول أن يقبل القضاء بتعويض أشخاص ف .بالتايل ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة

كال الفئتني متثل طائفة معينة   ألندون أشخاص آخرين، وذلك  ،التخدير مضرورين من عمليات

مادام أن املستشفى قد قبل  –باملفهوم الواسع و الضيق هلذا املصطلح  –وهم املرضى  ،من األفراد

نه أ فلو افرتضنا ،ضف إىل ذلك... إخضاعهم كلهم لعمليات جراحية و دون تفرقة يف ذلك

إن املسؤولية اخلطئية ، فMehrazتخدير اليت خضع هلا الطفل حصل خطأ فعلي يف عملية ال

وليس  ،فكيف إذن نقبل أن تقوم هذه املسؤولية على أساس اخلطأ فقط. للمستشفى تعد قائمة

  ...".ن األمر يتعلق دائما بنفس الشخص أرغم  ،على أساس املخاطر

ال خيص  ،ى أساس املخاطرإن التعويض املستحق حالة اعتماد املسؤولية عل :ةـالنقطة الثالث

. ، وإمنا كذلك من حق أهله املطالبة مثال عن األضرار املعنوية- املريض املضرور - فقط املعين باألمر

طيلة مكوثه  ،وكذلك من حق صندوق التأمني املطالبة بتعويض نفقات استشفاء الطفل

  .سبب الغيبوبة اليت وقع فيهاالعام، ب باملستشفى

  
                                                 

1
 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. ,p.203. 

2
 - R.F.D.A. , n° 1 , 14/1/1998  , p.96. 
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 Josephيف قضية مستشفى  ،ن قرار جملس الدولة الفرنسيإىل أهذا و جتدر اإلشارة 

Amber d’arles  تباين الفقه يف حتليلها لة مهمةيف احلقيقة مسأ أثار ، 1997الصادر سنة ،

يالحظ أن هناك جانب ف. التوسع الذي جاء به هذا القرار لة أساسوهي مسأ. فهم أسانيدهاو 

النقطة  -جوع إىل فكرة املساواة أمام األعباء العامةنه ر على أ حاول حتليل هذا األساس 1فقهي

قالت به مفوضة و هذا ما ، - Hôpital Joseph Imbert d’Arlesالثانية من حتليل قرار 

باختصاره على مفهوم  Bianchiقرار "... :على أن   Valérie PECRSSEاحلكومة 

على اعتبار أن الطفل  ..."فق العامةمام املرا، يكون خمالفا ملبدأ املساواة أاملريض باملعىن الضيق

Mehraz  فمن حقه أن يستفيد  ،إن كان قد خضع لعملية جراحية دون هدف عالجيحىت و

بقية املرضى اآلخرين الذين مثل مثله  ،حالة ما إذا تعرض لألضراريف من نظام املسؤولية دون خطأ 

  . خيضعون لألعمال الطبية ذات اهلدف العالجي 

2  وتذهب 
Fabienne QUILLERE-MAJZOUB إذ اعتربت  يف نفس السياق ،

األساس املهم يف كل مسؤولية بدون خطأ يستند إىل انعدام مساواة املواطنني أمام األعباء العامة  أن

إن تعلق حىت و   -ن املساواة أمام املرافق العامة هو وجه من أوجه املساواة أمام األعباء العامةأل –

 املساواة أمام األعباء، و فهناك تداخل واضح بني األخطار اخلاصةاألمر باألخطار اخلاصة ، 

يقال هذا رغم أن القاضي اإلداري مل يربز بصراحة مصطلح املساواة يف حيثيات كل من . العامة

وذلك على اعتبار أن القاضي . Joseph Amber d’arlesو مستشفى  Bianchiقرار 

تعويض اخللل  العمدي الواقع خارج أي خطأ و غريالتمييز " اإلداري هدف على العموم تعويض 

مت قبوله يف مستشفى كل شخص   ىحر باألأو  ،اجلسيم الذي وقع يف مبدأ املساواة بني املرضى

نه من غري املمكن السماح بتعويض أشخاص على أساس نظرية اخلطر اخلاص حيث أ" عمومي 

  . دون أشخاص آخرين 

                                                 
1
 - R.F.D.A , n°1 ,  14/1/1998  , p.92. 

2
 - Fabienne QUILLERE-MAJZOUB , op.cit. , p.631. 
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ضح لنا أن هناك خلط واضح بني نظرية اخلطر يت ،فمن خالل دراسة هذه اآلراء الفقهية

كيفية حتليل األفكار اجلديدة اليت و يظهر ذلك يف   .العامة اخلاص و نظرية املساواة أمام األعباء

  .  Bianchiمقارنة مبا جاء به قضاء    Joseph Amber d’arlesجاء ا قرار مستشفى 

مام األعباء العامة و جمال أملساواة فيجب اإلشارة أوال و قبل كل شيء إىل مفهوم نظرية ا

وله نفس  ،أن هذا املبدأ هو مبدأ مكتوب ،فقد اعترب الس الدستوري الفرنسي. إعماهلا احملدد

الذي تضمنه  ،ال يتجزأ عن مبدأ املساواة أمام القانون باره جزء، باعت1القيمة القانونية للدستور

نته مث تب .26/8/1789الثروة الفرنسية يف و املواطن الصادر خالل  ،إعالن حقوق اإلنسان

  . بعد ماخمتلف دساتري الدول في

أساس املسؤولية بدون خطأ، فتارة لقضاء اإلداري يفرق يف جتدر اإلشارة إىل أن اهذا و 

على أساس نظرية املساواة أمام األعباء  ، وتارة يقيمهاعلى أساس نظرية اخلطر اخلاصيقيمها 

انية إن اإلخالل باملساواة أمام األعباء العامة يتعلق حباالت ال تكون فيها ففي احلالة الث. العامة

حتدث  ثو إمنا بالعكس متاما حي .، كما هو احلال بالنسبة للمخاطراألضرار ذات طابع مفاجئ

ها الدولة بعد اليت تتخذ ،لبعض التدابري و العمليات ،2هذه األضرار كنتيجة طبيعية و مرتقبة

تضحيات و  فتتسبب مبقتضى ذلك يف حتميل بعض األفراد دون آخرين أعباء. ريالتخطيط و التفك

  .زائدة تفوق قدرام العادية،رغم أن كل ذلك قد مت يف إطار حتقيق املصلحة العامة

اإلخالل باملساواة أمام  أساسنه من شروط حتقق املسؤولية اإلدارية بدون خطأ على أ كما

. غري عاد، و خاص يف نفس الوقتجيب أن يتميز بكونه  ،ن الضرر احلاصلالعامة، أ األعباء

 ،نه يتجاوز األعباء العادية اليت يتوجب أن يتحملها أفراد اتمع، معناه أفكون الضرر غري عاد

أما كون الضرر خاص، فمعناه و . دون تعويض على أساس املضاقيات العادية للحياة االجتماعية

                                                 
1
  .227.أشار إىل ذلك أمحد حميو،  املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص-   

2
  - René CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, 2

ème
 éd, 1986, p.927.  
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تنتفي صفة  ،غريهم، وذلك ألنه إذا أصام كلهم أو أكثريتهم ال بعض أفراد اتمع دونإال ميس أ

  .مـاخلصوصية و ال ميكن القول بالتايل بوجود إخالل يف املساواة بينه

إعمال نظرية املساواة أمام األعباء العامة يف  ،ولقد درج لدى القضاء اإلداري الفرنسي

  : و هي  1حاالت حمددة دون سواها

 .2الدائمة عن تنفيذ األشغال العمومية املسؤولية عن األضرار -

  .3املسؤولية الناجتة عن عدم تنفيذ األحكام القضائية -

يف بداية األمر، مل تكن مقبولة وهذا  هذه املسؤوليةإن  .ولية الناجتة عن النشاط التشريعياملسؤ  -

تراجع  وبعد ذلك. 18384سنة Duchatlet قره جملس الدولة الفرنسي صراحة مبقتضى قرارما أ

،  19385سنة    La fleuretteا مبوجب قرار ليأخذ ،عن هذا املبدأجملس الدولة الفرنسي 

  .يتضمن هذا القانون احملدث للضرر، نصا مينع من خالله التعويضبشرط أن ال 

كان يعترب إىل فرتة معينة   ،إن جملس الدولة الفرنسي .ة الناجتة عن املعاهدات الدوليةاملسؤولي  -

بعد تراجع  مث  .6يل من الرقابة القضائيةدات الدولية من قبيل أعمال احلكومة اليت تفلت بالتااملعاه

 Compagnie générale وكان ذلك مبوجب قراره املبدئي يف قضية ،عن هذه الفكرةذلك 

d’énergie radioélectrique  19387سنة .  

سؤولية على أساس قد حدد حاالت إعمال امليكون  ،القضاء اإلدارين إومن هنا ف

  . العامـة اإلخالل باملساواة أمام األعباء

                                                 
1
 - René CHAPUS, op.cit., p.928.   

2- C.E ., 08 Novembre 1957 , Société Algérienne des automobiles RENAULT, cité par René 

CHAPUS, op.cit., p.939.   
3
 - C.E ., 30 Novembre 1923 , Couitéas , G.A.J.A., op.cit ., p.182.  

4 - C.E., 11 Janvier 1838 , Duchatlet , G.A.J.A. , op.cit., p.242 .  
5- C.E.,14 Janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La fleurette », G.A.J.A., 

op.cit.,p.241.  
6 - C.E., 01 Juin 1951 , Société des étains et Wolfram du tokin  , G.A.J.A. , op.cit.,p.538.   
7
 - C.E ., 30 Mars 1966 , Compagnie générale d’énergie radioélectrique , G.A.J.A., op.cit., p.535 
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إىل جانب  ،فقد ورد تباين يف مدى األخذ ذه النظرية كأساس ثان ،أما بالنسبة للفقه

P.DELVOLVEلفقيه فلقد أخذ  ا. اخلطر اخلاص يف املسؤولية اإلدارية دون خطأ
ذه   1

لة األضرار املرتتية عن األشغال العمومية ، وحالة حا: وحصر تطبيقاا يف حالتني ومها ،النظرية

الذي ال يأخذ  ،و يف مقابل ذلك هناك من الفقه. ناجتة عن تطبيق القرارات الشرعيةاألضرار ال

  ...4، وأمحد حميو3وعمار عوابدي،  2سليمان حممد الطماوي: ذه النظرية على اإلطالق أمثال

اإلخالل باملساواة أمام األعباء  على أساس اإلداريةبعد التعرف على معامل املسؤولية وهكذا 

ن شروط قيام هذه أ، نالحظ 1997لسنة بالرجوع إىل قرار جملس الدولة الفرنسي ، و العامة

  . غري متوفرةاملسؤولية 

ال عن نصوص قانونية أو معاهدات ، و ال يتعلق بأضرار مرتتبة عن أشغال عمومية هنا األمرف

بعمل طيب وهو  مرتبطة ،Mehrazاألضرار اليت حلقت الطفل  بل وإن. ، وال حكم قضائيدولية

، فكرة املساواة يشري إىل ذا القرار مل يتضمن يف حيثياته وال مصطلح واحدكذلك إن ه. التخذير

الذي يعتمد أساسا  Bianchiفقد وظف القاضي اإلداري كلية قضاء  ، و إمنا بالعكس متاما

   .حي العمومييام مسؤولية املرفق الصكأساس لق  ،على فكرة اخلطر اخلاص

قضاء جملس الدولة الفرنسي يف قراره سنة  وهكذا يبدو جليا بأن األفكار اليت جاء ا

 العامة، ليست مرتبطة باألخذ بنظرية املساواة أمام األعباء ،Bianchiمقارنة بقضاء  ،1997

  ،رار املرتتبة عن األعمال الطبيةوإمنا هي تتعلق من جهة بتوسيع إعمال نظرية املخاطر بشأن األض

  . ةـالوقايجانب عمليات التشخيص و  ، إىلو احلال بالنسبة لعمليات التخذيركما ه

                                                 
عية، مأخوذ عن مسعود شيهوب ،  املسؤولية على أساس املساواة أمام األعباء العامة و تطبيقاا يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلام - 1

  .36.، ص2000ئر، اجلزا

2
   .223.، املرجع السابق، ص)سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين قضاء التعويض،و طرق الطعن يف األحكام -  

3
  .68.عمار عوابدي، املرجع السابق، ص -  

4
  .227.أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  
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ك الشخص الذي مل يعد األمر يتعلق فقط بذلإذ ، "املريض " فلقد مت توسيع يف مفهوم 

إدارة  خص قبلتهوإمنا يستفيد من نظرية املسؤولية على أساس املخاطر كل ش يعاين من علة معينة،

 وما يؤكد. 1جل اخلضوع لعمل طيب، وتعرض ألضرار مبناسبة ذلكاملرفق الصحي العمومي من أ

بتاريخ  Astier يف قضية جاء به القضاء اإلداري الفرنسي يف حكم حديث له ما الطرح، هذا

، ولكنه بعد تربع جبزء من الكبد لفائدة شقيقهإذ يتعلق األمر بشخص حي . 26/9/20062

فقضت حمكمة ليون . ، تويف هذا املتربعرور مثانية أيام من حصول العملية اجلراحية املتعلقة بالتربعم

مستندة يف ذلك كلية على  ،بقيام مسؤولية املستشفى العام على أساس نظرية املخاطر ،اإلدارية

  . Bianchiحيثيات قرار 

أن العملية اجلراحية اليت خضع ، مبعىن إن ما يهمنا هنا، أن األمر يتعلق مبتربع أعضاء حي

بل أكثر من . منها ترجع على الغري املتربع له الفائدة فإن بل بالعكس، هلا ال تعود عليه بأية فائدة

ال توجد أية إشارة من القاضي اإلداري مبوجب هذا احلكم يف اعتبار أن املتربع مبثابة معاون  ،ذلك

Rohmerفوض احلكومة و هذا ما الحظه كذلك م. عرضي للمرفق العمومي
3 .   

نه حىت و إن كان املتربع باألعضاء من الناحية القانونية يعترب أ إىل، 4وقد يرجع سبب ذلك

نه أوال و قبل كل شيء يعد شخصا تكفل به مرفق أ مبثابة املعاون العرضي للمرفق العمومي، إال

خذ به القضاء أوهذا ما . ل طيب مثل أي مريض آخرصحي عمومي، وكان موضوع عمل أو تدخ

متاما مثلما قضى به جملس الدولة الفرنسي يف  2006اإلداري مبوجب حكم حمكمة ليون سنة 

  .، حيث وسع من مفهوم املريض  1997قراراه سنة 

                                                 
1
. أي الشخص الذي يعاين من علة معينة، سواء كانت جسدية أو نفسية "malade Le" هناك تفرقة بني مصطلح يف االصطالح الفرنسي  -   

، ويقصد به كل شخص خيضع لعملية جراحية Bianchiالذي يعد أكثر توسيعا، وهذا ما ورد يف حيثيات قرار  "  Le patient" ومصطلح 
  .أي يكون موضوع عالج طيب أو اختبار طيب 

2 - T.A de Lyon., 26 Septembre 2006 , Astier, A.J.D.A. , n°6,  12/2/2007, p.319. 
3
 - A.J.D.A. , n°6, 12/2/2007 , p.321. 

4
 - Cécile CHAUSSARD , La jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d’organe, A.J.D.A., n°6,  

12/2/2007, p.319. 
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على  سؤوليةنظرية اململ تعد عائقا أمام تطبيق  ،فكرة اهلدف العالجي من العمل الطيبف 

سبب ، باخلطر اخلاص تقوم على أساس الصحي العمومي مسؤولية املرفقأن مبعىن . ملخاطرا أساس

يف ذلك أن  يستويو  .طبية على مستوى هذا املرفق األضرار اليت تلحق كل شخص خضع ألعمال

  .  أو غريهاتكون هذه األعمال موجهة ألهداف عالجية 

ن ، أBianchiأرساه القضاء اإلداري الفرنسي منذ قرار، بشأن كل ما وخالصة القول

  :تتحقق إذا توافرت الشروط التالية ،لية بدون خطأ على أساس املخاطراملسؤو 

. جيب أن يتعلق األمر بعمل طيب، وليس بعمل يتصل بتنظيم وسري املرفق الصحي العمومي  -

  .   ، وعالجهالبد أن يكون هذا العمل ضروري لتشخيص حالة املريضف

إن كان حتققها بالفعل يبقى أمرا و  ،خاطر طبية معلومة يف ذاا، مـأن يتضمن هذا العمل -

  . اـاستثنائي

  . معرضا هلذه املخاطركان املريض   أنتشري إىل  ،عدم وجود دالئل -

أو  ،ال عالقة هلا حبالة املريض األصلية ،إن إصابة املريض بأضرار يف غاية اخلطورة، أو اجلسامة -

  .بتطورها املتوقع

  . العمل الطيب الذي خضع له املريضعالقة مباشرة ب ،أن تكون هلذه األضرار - 

و املميزات إعطاء مفهوم أو تعريف  ،من خالل هذه الشروط ،1كما حاول بعض الفقه

و طارئ يتسبب يف ضرر، له عالقة بالعمل الطيب،  ،للخطر الطيب، بأنه حادث طيب غري منتظر

  .ذلك العمل الذي يعد مستقال متاما عن أي خطأ طيب

                                                 
1
 - Angelo CASTELLITA , op.cit., p.161. 

  .كمرادف ملصطلح اخلطر الطيب يف اللغة العربية  Aléa et Risqueقد جند يف االصطالح الفرنسي مصطلحي هذا و
Aléa thérapeutique ou médicale : est une incertitude liée à la médecine et précisément caractérisée 

par l’absence de faute, alors que le terme accident décrit un fait involontaire qui cause un dommage 

aux personnes ou aux choses même s’il résulte de la faute. 

Risque thérapeutique : le dommage que l’on ne pourrait rattacher à une faute dans l’exécution des 

actes de soins, d’un traitement, ou dans des actions de préventions indépendamment de l’état du 

patient. 
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على  سؤوليةامليأخذ ب ،ن التشريعمن جهة جند بأ فإننا. جلزائريف ا وفيما خيص الوضع 

أما عن االجتهاد القضائي،  .من دون قانون الصحة ،1املخاطر صراحة يف بعض القوانني أساس

تبني بصورة واضحة قيام مسؤولية املرافق الصحية العمومية  2فال توجد حلد اآلن أحكام قضائية

ام و القرارات اليت سبقت دراستها يف إطار الفصل األول من ، بل إن األحك3على أساس املخاطر

 ،ن القضاء اإلداري اجلزائري ال يزالبأ تبني   -على اعتبار أن معظمها حديث تارخييا -املذكرة 

  .يف جمال مسؤولية املرافق الصحية العمومية 4يأخذ بنظرية اخلطأ التقليدية

  .خطر كأساس للمسؤولية الطبيةاالعتراف التشريعي بنظرية ال: يـالفرع الثان

يف إطار التعرف على كيفية دخول نظرية املسؤولية الطبية إىل جمال القانون الطيب، فإن 

إن هذه احلاالت تتمثل . 5قر بأحكامها ولكن يف جماالت حمددةمن أ املشرع الفرنسي هو أول

). ثالثا(وعمليات نقل الدم، )ثانيا(، التجارب البيولوجية)أوال(التلقيحات اإلجبارية : أساسا يف
                                                                                                                                                    
Risque médical : le risque est qualifié de médicale lorsque le champ couvert, s’étant aux autres 

interventions de la médecine ,et notamment aux actions de préventions. 

Risque sanitaire : le risque est qualifié de sanitaire lorsque son domaine recouvre l’ensemble du 

système de santé , et concerne non seulement les professionnels de santé mais également les 

décisions et interventions des autorités et des gestionnaires .Abdelhafid OSSOUKINE, 

L’ABCDaire de droit de la santé et de la déontologie médicale, op.cit. , p.p.38, 360.      

 1
  :ومن بني القوانني اليت تنص صراحة على املسؤولية بدون خطأ، مايلي -  

أو شتم، أو قذف، أو جيب على الدولة محاية املوظف مما قد يتعرض له، من ديدي : "على مايلي30يف جمال الوظيفة العمومية، تنص املادة 
و حتل الدولة يف . اعتداء،  من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته، أو مبناسبتها، وجيب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي يلحق به

دعوى مباشرة أمام  كما متلك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع. هذه الظروف حمل املوظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك األفعال
  . ، القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، سابق اإلشارة إليه."القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدين أمام اجلهات القضائية املختصة

تصيب التالميذ من القانون املدين صراحة على أن الدولة تتحمل مسؤولية التعويض عن األضرار اليت  135وبالنسبة للمعلمني حيث تنص املادة 
  .206.مأخوذ عن حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ، ص -من جراء أعمال معلميهم 

. غري أن هناك أحكام قضائية يف جماالت أخرى، ما عدا جمال الصحة العمومية اليت تبني بأن القضاء اإلداري اجلزائري يأخذ بنظرية املخاطر -  2
  :التالية واألمثلة يف ذلك عديدة منها القرارات 

، قضية بن حسان أمحد ضد وزير الداخلية ، أشار إىل ذلك مسعود شيهوب ، املسؤولية عن  1977جويلية  9الس األعلى ، الغرفة اإلدارية ، 
الوطين ضد  ، قضية وزارة الدفاع1999مارس  8جملس الدولة ، قرار بتاريخ .  64.املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري ، املرجع السابق، ص

، قضية 1999جويلية  26، قرار بتاريخ .91.ورثة بن عمارة خلميسي، مأخوذ عن حلسن بن شيخ آث ملويا املرجع السابق ، اجلزء األول، ص
  .95.مأخوذ عن حلسن بن شيخ آث ملويا املرجع السابق ، اجلزء الثاين ، ص ومن معه ،) ج(بلدية حاسي حببح ضد 

3- Abdelhamid ZEROUAL , op.cit.,p.7. 
4
  .220.أمحد حميو ، املنازعات اإلدارية ، املرجع السابق، ص -  

5 - Marcel SOUSSE , op.cit., p.429. 
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كثرية اليت ترتبت عن ال واألضرارويرجع السبب يف هذا التحديد التشريعي إىل املشاكل الكبرية، 

 ،ن اهلدف من ذلك واضحأو . فأصبح تدخل املشرع بالتايل ميثل أكثر من ضرورة .هذه احلاالت

  .حبيث يتمثل يف متكني املرضى املضرورين من حقهم يف التعويضات

  .ةـات اإلجباريـالتلقيح: ال أو 

 1على إجبارية جمموعة من التلقيحات ،لقد أقرت خمتلف تشريعات الصحة ألغلبية الدول

، اجلذري، الدفتاريا، السل، شلل األطفال: ضد بعض األمراض املعدية و اليت من بينها

تتسب يف  قد ،مثلها مثل باقي األعمال العالجية األخرى ،غري أن هذه األعمال ،..تيطانوس

  . 2إجرائهامسؤولية اجلهة اليت تتكفل ب أضرار للمرضى مما يستوجب معه قيام

وقبل الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع، جيب اإلشارة إىل عدم وجود اجتهاد قضائي يف 

أم ال يف حالة  ،يبني ما إذا كانت نظرية املخاطر معتمدة لديه ، 3اجلزائر هلذا النوع من املسؤولية

  4هناك فراغ تشريعي يف هذا اال ،باإلضافة إىل ذلك. الناجتة عن التلقيحات اإلجباريةاألضرار 

منه على جمانية  55قد اكتفى مبوجب املادة  ،ذلك أن قانون محاية الصحة و ترقيتها اجلزائري

خيضع السكان للتطعيم اإلجباري :" نهأولقد نصت هذه املادة على . عملية التلقيح اإلجباري

حتدد عن طريق التنظيم قائمة األمراض العفنة . ين قصد الوقاية من األمراض العفنة املعديةاا

  ".املعدية اليت تستوجب التطعيم اإلجباري

، أي يف ظل غياب النصوص ففي بداية األمر ،5القضاء اإلداري الفرنسيموقف أما عن 

رضى املضرورين من عملية التلقيح كان يرفض تعويض امل  القانونية اليت تتحدث عن هذه املسؤولية ،

. اإلجباري، يف حالة غياب أي خطأ يثبت مسؤولية اجلهة اليت تولت القيام ذا العمل العالجي

                                                 
1
  .217.مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر  و تطبيقاا يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -   

2
 - Charles DEBBASH, Institutions et droit administratif, P.U.F., 1978, p.291. 

 3
  .218.مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر و تطبيقاا يف القانون اإلداري ، املرجع السابق ، ص -  

4
 -  Abdelhafid OSSOUKINE , Traité de droit médical , op.cit.,p.282. 

5 - C.E. , 20 Mai 1949 , Daret , cité par TABUTEAU, Risque thérapeutique et responsabilité 

hospitalière , santé : méthode et pratique , Berger Levrault , Paris , 1995,p.44.  
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ولكن بعد . ال تقوم إال يف حالة وجود خطأ مرفقي ،بالتايل فإن مسؤولية املرافق الصحية العموميةو 

قر ذه املسؤولية على أساس اخلطأ أذ إ، 1ذلك بدأ موقف القضاء الفرنسي يعرف بعض الليونة

أطفال  وسبعة Dejousن العدوى اليت أصابت الطفل أولقد اعترب القضاء اإلداري . املفرتض

تشكل سوء يف سري املرفق الصحي  ،اليت خضعوا هلا ،من جراء عملية التلقيح اإلجباري ،آخرين

  .2من شأنه أن يؤدي إىل قيام مسؤولية هذا املرفق ،العمومي

كان يرفض رفضا قاطعا تطبيق أحكام   ،1964قبل سنة إن جملس الدولة الفرنسي،وهكذا ف

املسؤولية على أساس املخاطر، و هذا رغم اجلهود اليت كان يبذهلا مفوضو احلكومة للضغط عليه 

أعلنت من  ،و رغم ما أقامته احملاكم اإلدارية االبتدائية من اجتهادات .يف هذا اال من جهة

األخذ باملسؤولية من دون خطأ حالة التلقيحات اإلجبارية من  ،يف الكثري من احلاالت خالهلا

ن العمل ، بأبني القاضي اإلداري ،3ففي قرار صادر عن احملكمة اإلدارية ببوردو. جهة أخرى

اليت تفرض  ،الطيب يأخذ مفهوما خمتلفا، وذلك بسبب الطابع اإللزامي لعمليات التلقيح اإلجباري

إن مسؤولية ف و غري عاد،  اخاص افإذا أحلقت م ضرر . فراد يف إطار املصلحة العامةعلى األ

لتزام عن نص قانوين مل ينص على تعويض هذا اال نه عندما ينتجو أ .الدولة  تقوم دون خطأ

إن ضحايا الضرر غري العادي و اخلاص يكونون عرضة لإلخالل ، فومل مينعه يف نفس الوقت ،معني

يالحظ عن هذا فما . اواة أمام األعباء العامة، ويستطيعون بالتايل طلب التعويضمببدأ املس

نه أقامها على أساس انعدام املساواة أمام أ نه رغم إقراره للمسؤولية بدون خطأ، إالالقضاء، أ

و ليس على أساس املخاطر اخلاصة، وذلك على خالف حكم حمكمة ليون  ،األعباء العامة

 .14/6/19634اإلدارية يف 

                                                 
1
  - C.E. , 13 Juillet 1962 , Lastrajoli , R.D.P. , 1962, p.979. 

2
 - Cité par  Jean MONTADOR , La responsabilité des services publics hospitaliers , Berger 

Levault .Paris, 1973 , p.119. 
3
 -  T.A de Baurdeau. , 29 Décembre 1956 , Meunier , Dalloz, p.462. 

4
 - T.A de Lyon. , 14 Juin 1963 , Giraud , Rec., p.253. 
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،  فرنسي خالل تلك الفرتةهذا و جتدر اإلشارة إىل أن القسم االجتماعي لس الدولة ال

اره الصادر بتاريخ وهذا ما جاء يف حيثيات قر . 1يقر باملسؤولية بدون خطأ -رغم ذلك -كان

ن تسبب التلقيحات حوادث خطرية، أ ،إنه قد حيدث يف بعض احلاالت :"..30/9/1958

ن وأنه يف مثل هذه احلاالت فإ. ك إمكانية إثبات خطأ املرفق أو خطأ الضحيةدون أن تكون هنا

جل منع ، خاصة من أجيعل التلقيح إلزاميا ألسباب تتعلق بالنظافة و الصحة العامةالذي القانون 

وهو ما . جل الصاحل العامها الضحية من أانتشار العدوى، يكون قد انشأ خماطر خاصة تتحمل

ولكن مادام أن قسم ..". ة العامة بإصالح العواقب الضارة هلذه احلوادثيربر إلزام السلط

 ،فقد استمر القضاء اإلداري يف اشرتاط اخلطأ 2ال يتبع القسم االجتماعي ،املنازعات لس الدولة

  .1964إلقامة مسؤولية الدولة عن التلقيح اإلجباري إىل غاية صدور قانون 

مبوجب القانون  3وقفه يف جمال التلقيحات اإلجباريةإن املشرع الفرنسي حسم موهكذا، ف

من قانون الصحة الفرنسي، حيث نص مبوجب  10املعدل للمادة  1/7/1964الصادر بتاريخ 

منه على املسؤولية غري اخلطئية للدولة عن األضرار اليت ميكن أن حتدث نتيجة  الثالثةاملادة 

-75وبصدور القانون رقم . بط يف املراكز املعتمدةالتلقيحات اإلجبارية، و اليت يتم إجراؤها بالض

، قام املشرع الفرنسي بالتخلي عن 1964و املعدل لقانون  ،26/5/1975املؤرخ يف  401

ويف ذلك إشارة واضحة إىل نية التوجه حنو توسيع فكرة املسؤولية بدون "  املراكز املعتمدة" عبارة 

بغض النظر  أي .املعتمدةرج املراكز العمومية حىت تشمل كذلك التلقيحات اليت جترى خا ،خطأ

دخله املشرع الفرنسي على هذا تعديل أ و لقد كان آخر. جري فيه التلقيحعن املكان الذي أ

                                                 
1
 - Cité par Marcel SOUSSE , op.cit., p.431. 

 2
  .221.تطبيقاا يف القانون اإلداري  ، املرجع السابق ، ص مسعود شيهوب ، املسؤولية عن املخاطر و  -  

3
بدران مراد ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات التلقيح اإلجباري ، أشغال اليوم الدراسي حول محاية الطفل، الذي نظمته كلية  -   

  .2002مارس  18بتلمسان ، يوم  داحلقوق جبامعة أبو بكر بلقاي
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، وذلك مبوجب القانون املتضمن 1975سنوات من صدور قانون  عشرالقانون قد مت بعد 

  . 3/1/1985الرتتيبات املختلفة للنظام االجتماعي الصادر بتاريخ 

تقوم  ،يف جمال التلقيحات اإلجبارية ،مسؤولية املرافق الصحية العموميةأن القول بوعليه ف

التلقيح ( نه بالنسبة للتلقيحات االختيارية، وهي أ1ه نتيجة هامة، يرتتب عليعلى أساس املخاطر

احلمى  التلقيح ضد الكولريا،(، و التلقيحات اليت تنص عليها االتفاقيات الدولية )ضد الزكام

  . تبقى خاضعة لنظام املسؤولية اخلطئية التقليديفإا  ،)الصفراء

  .)(Les recherches biomédicalesة ـوث الحياتوطبيـالبح: ا ـثاني

أداة  ،سواء كان مريضا أو سليما ،أن جيعل من جسم اإلنسانبيقتضي  ،إن هذا اال

اليت مل يسبق التطبيب احلديثة و  ليبذلك من خالل تعريضه إىل خمتلف أساو  ،2للتجارب الطبية

  . ا هذه األحباثوهنا تظهر اخلطورة اليت تنطوي عليه. إعماهلا أبدا

ظهرت حماوالت االهتمام باإلشكاالت اليت تطرحها ، 1980نه ابتداء من سنة لذلك فإ

سواء من الناحية  ،ثارآها من ، وما يرتتب عليوضعية األشخاص اخلاضعني هلذه التجارب

هذا ما دفع املشرع الفرنسي إىل التدخل مبوجب القانون رقم . 3أو من الناحية األخالقية ،نيةالقانو 

املتعلق و  20/12/1988املؤرخ يف و  ،Huriet- Séruclatاملسمى بقانون  88-1938

ن هؤالء فإ ،وطبقا هلذا القانون. حبماية األشخاص الذين خيضعون لألحباث احلياتوطبية

قائم على أساس التفرقة بني  ،املعيار يف ذلكو ، 4مني تعويضيني خمتلفنيخيضعون لنظا ،األشخاص

  .ما إذا كانت هذه األحباث موجهة ألغراض عالجية أم العكس

ففي حالة ما إذا كانت هذه األحباث اليت جيريها األطباء على أي شخص ومن دون أن 

ر اليت يتحملها املرفق يكون هلا غرض عالجي، فإننا نكون بصدد املسؤولية على أساس املخاط
                                                 

1
  - Johane SAISON , op.cit.,p.60. 

2
 - www.médi-net.fr. 

3
 - Marcel SOUSSE , op.cit., p.431. Voir aussi Alain SERIAUX, Le droit de la biologie humaine, 

Ellips, 2000, p.24. 
4 - Jean PENNEAU , op.cit.,p.68. 
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ال ، و دون أن يستطيع هذا األخري أن حيتج يف مواجهة املضرور بفعل الغري. 1الصحي العمومي

  .بعد أن قبل اخلضوع لتلك التجارب ،باالنسحاب اإلرادي للشخص

ن نظام املسؤولية فإ أما يف حالة ما إذا كانت هذه األحباث موجهة لغرض طيب و عالجي،

، أن 3و املربر يف ذلك حسب ما الحظه بعض الفقه. 2ساس اخلطأ املفرتضيقوم على أ ،هنا

  . يستفيد يف صحته اخلاصة من هذه التجارب الطبية ،املريض يف هذه احلالة

ن وجود نظامني تعويضيني ذا الشكل يعد أولكن يف نفس الوقت يعترب الفقه السابق ذكره 

تشكل البحوث احلياتوطبية  ،التني السابق ذكرمهانه يف كلتا احلوذلك بسبب أ مسألة غري منطقية،

وهي خماطر جد . سواء كان مريضا أم ال أي. نفس اخلطر بالنسبة للشخص موضوع التجربة

ة ـفيما لو تعلق األمر باألصول الطبي ،على اعتبار أا تفوق قدر اخلطر املقبول به ،خاصة

   .ةـالتقليدي

   .دمـرع بالـالتب: ـاثالث

و املتعلق بالسالمة الصحية يف جمال عمليات نقل  ،1993/ 4/1ن املؤرخ يف مبجيء القانو 

سواء تعلق األمر بالتربع بالدم  ،، قام املشرع الفرنسي بتوحيد نظام املسؤولية4الدم و األدوية

فلقد أصبحت مراكز نقل الدم، تتحمل . أو التربع بعد تغيري املكونات النوعية للدم ،الكالسيكي

.ألخطار اليت يتعرضها املتربعون بالدمالتعويض عن ا

                                                 
1
 - article L.109-7 du code de la santé publique français : « Pour les recherches biomédicales sans 

finalité thérapeutique directe, le promoteur assume, même sans faute, l’indemnisation intégrale des 

conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête... »   
2
 - article L.209-7 du code de la santé publique français : «Pour les recherches biomédicales à  

finalité thérapeutique directe, le promoteur assume l’indemnisation  des conséquences 

dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête, sauf preuve à sa charge, que le 

dommage n’est pas imputable à sa faute ... »    
3
 - Marcel SOUSSE, op.cit., p.432. 

4
 - Jean-Pierre BAUD, La nature juridique du sang, La gazette de la transfusion, 

Overscan,Clemont- ferrand , 1994. 
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تطور المسؤولية الطبية نحو إقرار نظام التضامن الوطني                      : يـالمبحـث الثان

  .ةـفي التعويض عن الحوادث الطبي                      

حمكمة  على إثر حكم -كما رأينا فيما سبق  -هكذا انتهى التطور القضائي للمسؤولية الطبية

، 1النقض الفرنسية الصادر يف اية القرن العشرين، مبظهر من مظاهر انعدام املساواة بني املرضى

 (من هو حمظوظ  ،فمن املرضى. حيث أنه يتضمن تفرقة غري مقبولة بني ضحايا األعمال الطبية

ث إمكانية العام، من حي تلقى العالج يف إطار املرفق الصحيو نقصد به من ي ،)إن جاز التعبري

وفق  - عما يصيبه من حوادث طبية تكاد تكون قائمة يف مطلق األحوال ،حصوله على تعويض

 ،هناك من هو تعيسو . - الشروط السابق بياا حيث أصبح اخلطر الطيب مكرسا تشريعا و قضاء

طاع أي يف نطاق ق .خارج هذا اإلطارإذا كان تلقيه للعالج يتم  ،ال جمال أمامه ملثل هذا التعويض

  .الطب اخلاص

ن ضمن مبادئها جتعل املساواة م -أال وهي فرنسا - غري أن هذا مل يكن أمرا مقبوال يف دولة

ليس باألمر  ،يف احلقيقة إن حماوالت إصالح نظام التعويض يف جمال احلوادث الطبيةو . األساسية

خالق الطبية املنعقدة منذ مؤمتر األبذلك، املناداة  A. Tunc األستاذبدأ فقد . 2اجلديد يف فرنسا

، و الذي تاله يف ذلك عدة اقرتاحات ، توسع نطاقها بشكل كبري بعد 1966يف باريس عام 

 -سابق اإلشارة إليه يف إطار املبحث األول -املوقف األخري الذي أعلنته حمكمة النقض حبكمها

  .8/11/2000بتاريخ 

حتت عنوان   ،ديد يف جمال الصحةهذا ما شجع كثريا املشرع الفرنسي إىل إصدار القانون اجل

م ـباس عروف وامل 4/3/20023، وذلك بتاريخ "قانون حقوق املرضى وجودة النظام الصحي"

                                                 
1
- Anne BACHELLERIE , op.cit., p.28.  

2
 -P.JOURDAIN, A.LAUDE, J.PENNEAU, S.PORCHY, Le nouveau droit des malades, Litec, 

2002, p.21.    
3
 - Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , relative aux droits des malades et la qualité du système de 

santé, J.O. du 5/3/2002,p.4418,Dalloz,2002 ,p.1022. 
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و دافع عن توجهاته األساسية إىل  ،نسبة إىل الوزير الذي تبىن هذا القانون )Kouchner(قانون 

  .دورهـحني ص

مبا  ،سؤولية الطبية يف القانون الفرنسيإن هذا القانون ميثل مرحلة هامة من مراحل تطور امل

األول يتعلق : و قد صدر هذا القانون متضمنا أربعة أبواب. تضمنه من أحكام يف هذا اال

 La Solidarité envers les personnes)بالتضامن جتاه األشخاص املعاقني

handicapées)
 La démocratie)، والباب الثاين خاص بالدميقراطية الصحية1

                                                 
1
، يرجع يف احلقيقة إىل القرار الشهري جتاه األشخاص املعاقنيونية خاصة بالتضامن قان نصوصعلى هذا القانون  احتواءن سبب يرى الفقه بأ -  

إذ يف احلقيقة أن هذا القرار هو .  17/11/2000بتاريخ  Perruche الصادر عن حمكمة النقض الفرنسية يئة مجعيتها العامة و املسمى بقرار 
من مشاكل قانونية و أخالقية ، وقعت يف نفس الوقت متناقضة مع االجتهاد القضائي ، وذلك نظرا ملا أثاره  2002الذي عجل بظهور قانون 

ووالديه على  Perruche Nicolasوتتمثل وقائع هذه القضية يف حصول الطفل . الذي كان سائرا عليه جملس الدولة الفرنسي يف تلك الفرتة 
حيث استندت السيدة  . داء احلمرياء الذي كانت مصابة به األم وهي حامل  تعويض بسبب ازدياد هذا األخري، وهو مصاب بإعاقة خطرية ،سببها

Perruche  يف دعواها إىل خطأ الطبيب و خمرب التحاليل يف عجزمها عن اكتشاف داء احلمرياء يف الوقت املناسب لتمكينها من إجهاض اجلنني .
   .خطأ طيب يف املطالبة لنفسه بتعويض عن األضرار اليت حلقته نتيجة هذا اخلطأوهنا أقرت حمكمة النقض الفرنسية حبق الطفل املولود بعاهة نتيجة 

cité par Durrien DUBLOT ,l’arrêt Perruche et ses suites, www.sos-net.eu.org.   
النوع من إقرار هذا بمل يكن يسمح  2002وقبل صدور قانون  ،جملس الدولة يف مقابل ذلك فإن على خالف هذا التوجه القضائيو  

 الذي جاء يف حيثياتهو  14/2/1997بتاريخ   Centre hospitalier de nice /Quarezو يظهر ذلك جليا مبوجب قراره . التعويضات 
:  

« La naissance ou la suppression de la vie ne peut être considérée comme une chance ou une 

malchance ,dont on peut tirer des conséquences juridiques.. », cité par Jaque PETIT, L’application 

de la lois anti-Perruche, R.F.D.A., n°6, 2003, p.760.  
، لذلك قام البعض بتسميته بقانون Perruche،  يكون قد وضع حدا لقضاء حمكمة النقض 2002وهكذا فانه بصدور القانون الفرنسي لسنة 

Anti- Perruche أنه ال جيوز ألحد أن حيتج بواقعة ميالده،  " يف ذلك موقف جملس الدولة الفرنسي يف هذا النطاق على أساس فكرة  ، مسايرا
بل أكثر من ذلك جاء هذا القانون من خالل املادة  األوىل منه  بأحكام صارمة ختص مسألة تعويض " .كضرر من أجل حصوله على تعويضات 

 Nul ne peut se prévaloir d'un » ::وهذه املبادئ هي كالتايل.قة بسبب أخطاء التشخيص أولياء األطفال الذين ولدوا  بإعا

préjudice du seul fait de sa naissance ; Ainsi l'enfant né handicapé ne peut pas invoquer le fait que 

sa naissance est un préjudice pour obtenir une indemnisation ; les parents peuvent être indemnisés 

de leur préjudice moral, mais seulement en cas de faute caractérisée du médecin, ayant empêché la 

révélation de l’handicap de l'enfant au cours de la grossesse ; les charges particulières découlant de 

l’handicap de l'enfant tout au long de la vie sont supportées par la solidarité nationale. Les 

dispositions précitées s'appliquent aux instances en cours au jour de son entrée en vigueur, le 7 

mars 2002.à l’exception de celle ou il a été irrévocablement statué sur le principe de 

l’indemnisation », cité par  Jérome MONALT et Claire MAIGNON, Naissance d’un enfant 

handicapé : l’avis du conseil d’Etat, www.droit-médical.net.                           

ويف هذا الصدد عدة . ت الشروط احملددة لذلكوهكذا بعد صدور هذا القانون، أصبح القاضي اإلداري أو العادي يطبق هذا املبدأ، مىت توافر       
  :أمثلة قضائية

C.E., 6 Decembre 2002 , Mme Draon , R.F.D.A. , n°2, Avril 2003,p.89. ; C.A.A de Paris., 24 

Janvier 2005 , Mme H , A.J.D.A. , n°30, 12/9/2005,p.1691  
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sanitaire) و الباب الثالث يتعلق جبودة النظام الصحي ،(Qualité du système de 

santé) .أما الباب الرابع من هذا القانون، و هو األهم فيتعلق بتعويض نتائج املخاطر الصحية 

(Réparation des conséquences des risques sanitaires )
1    . 

تبسيط كفالة السرعة، و   ع من وراء القانون اجلديد،و يف هذا اال األخري كان هدف املشر 

كذلك توحيد نظام و . حي على تعويض ما يصيبهم من أضرارإجراءات حصول ضحايا النظام الص

فلقد استحدث هذا القانون نظام جد مهم يف جمال . 2العام و اخلاص يف قطاعي الصحةاملسؤولية 

( اول دراسة أهم األحكام اليت يستند عليها و هو نظام التضامن الوطين، الذي سنح ،التعويضات

حىت نستخلص يف األخري ماهو موقع النزاع الطيب القضائي يف مثل هذه األنظمة  ،)املطلب األول

، مث التطرق مسؤولية املرافق الصحية العموميةجل إقرار ، من أاجلديدة، و األسس اليت يقوم عليها

أي ااالت اليت ال يتم فيها إعمال التضامن  .)ثايناملطلب ال( إىل حدود تطبيقات هذا النظام 

     . سبب أا منظمة مبوجب نصوص خاصة أخرى، بالوطين يف التعويض

سنحاول أن خنصص يف هذا النطاق دراسة  ،ونظرا لعدم إمكانية حصر كل هذه احلاالت

  .منوذجية يف جمال املسؤولية عن عمليات نقل الدم

 

                                                                                                                                                    

حىت بعد صدوره ، خصوصا بشأن املبدأ   2002استمر بشأن القانون الفرنسي سنة غري أنه جتدر اإلشارة يف هذا النطاق كذلك بأن اخلالف  
وهذا ما أثار . الرابع الذي تضمنه ، و املتعلق بالتطبيق الفوري هلذا القانون حىت على النزاعات اليت تكون معروضة أمام القضاء يف فرتة صدوره 

،مسايرة يف ذلك ما ذهبت إليه احملكمة  20/1/2006قضائية بتاريخ  تقرارا 3ضجة كبرية لدى حمكمة النقض الفرنسية انتقدته من خالل 
خمالف متاما لنص  2002، حيث اعتربت بأن املبدأ الرابع الذي تضمنه قانون  6/10/2005األوروبية حلقوق اإلنسان يف قرارها الصادر بتاريخ 

ال ميكن أن حيرم شخص من حقه يف التعويضات يف حالة طرحه نزاع متعلق من االتفاقية األوروبية  حلقوق اإلنسان على أساس أنه  1املادة 
و املهم يف هذا اال أن جملس الدولة الفرنسي، هو اآلخر ساير هذا التوجه الذي . باملصلحة العامة و النظام العام  األمرباملسؤولية، إال إذا تعلق 

 . 2002طرحته حمكمة النقض الفرنسية بشأن قانون 

C.E., 24 Février 2006 , Mme Levenez , A.J.D.A. , n°23, 26/6/2007 , p.1272. Voir aussi R.F.D.A., 

n°2 , 3/2006, p.438. 

 1
إىل ل  1-1141يف املواد ل يف هذا اخلصوص  4/3/2002اليت أوردها قانون  النصوصالصحة العامة الفرنسي  قانونو يتضمن  -  

1143-1  
2
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET , op.cit.,p.231. 
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التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث  أحكام نظام:المطلب األول

   .الطبية

إن . يف فرنسا نظاما جديدا لتعويض املخاطر العالجية 4/3/2002لقد استحدث قانون 

سؤولية وفق أنه نظام مستقل عن أي حبث يف امل ،األوىل: 1هذا النظام يتميز خباصيتني أساسيتني

فالتعويض يتم من خالل  .)Collectif( الثانية أنه نظام تعويض مجاعيو . مفهومها التقليدي

من هنا كان القول بأن التعويض يف هذا تشارك اجلماعة يف حتمل تبعاته، و صناديق وطنية، و 

  .يؤسس على مبدأ التضامن الوطين ،اال

و اليت تقضي بأنه إذا مل تتحقق مسؤولية  1-1142و لقد تضمن هذا النظام نص املادة ل 

ميكن تعويض احلادث الطيب، و األضرار اليت حتدث نتيجة تعاطي العالج القائم بالعمل الطيب، 

ذا النص و  .و ذلك على أساس التضامن الوطين ،املقرر، أو تلك الناجتة عن اإلصابة بالعدوى

حيقق املشرع املساواة بني ضحايا املخاطر العالجية، بصرف النظر عن اإلطار القانوين  ،اجلديد

  . لتلقيهم أعمال العالج

مث اجراءات احلصول ). الفرع األول(إن هذا القانون، يتطلب منا دراسة نطاقه املوضوعي 

  ).الفرع الثالث(و أخريا مميزات النزاع الطيب خارج هذا النظام ). الفرع الثاين(على التعويض 

   .يـن الوطنـالنطاق الموضوعي لنظام التضام: رع األولـالف

من قانون حقوق  1-1142طاق مبوجب نص املادة للقد حدد املشرع الفرنسي هذا الن

  ة ـق تطبيق نظام التضامن الوطين بثالثـفيجب أن يتعل.  2يـاملرضى و جودة النظام الصح

                                                 
1
، منشأة املعارف، مصر، )حديثة لس الدولة الفرنسي  تاجتاها( فؤاد عبد الباسط ، تراجع فكرة اخلطأ  أساس ملسؤولية الرفق الطيب العام   -  

  .180.،ص 2003
2
 -Article 1142-1 : « ...Lorsque la responsabilité d’un professionnel , d’un établissement .....n’est 

pas engagée , un accident médical , une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre 

droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’il sont 

directement imputable à des actes de prévention , de diagnostic ou de soins et qu’il ont eu pour le 

patient des conséquences anormales eu regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible 
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  : طوائف من املخاطر هي

غري املتوقعة، املسببة لضرر  وادث،و يقصد ا احل)Accidents médicaux(احلوادث الطبية -

  . و اليت مل يثبت أن حتققها يرجع خلطأ  ما ،طارئ، و الناشئة عن عمل طيب

كاألدوية ) Affection iatrogène( األضرار اليت حتدث نتيجة تعاطي العالج املقرر -

  . 1مبفهومها التقليدي أو غريها من وسائل الرعاية و العالج

دون )     Infection nosocomial(العدوى اليت تصيب املضرور أثناء تواجده باملستشفى -

   .2ساعة من خضوعه للعمل العالجي 48يكون قد أصيب ا من قبل أو بعد  أن

قد اكتفى بتعداد هذه املخاطر ذا الشكل دون  ،هذا و جتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون

هي  ،و مع ذلك جيب التأكيد على أن  املخاطر اليت ميكن التعويض عنها. إعطاء تعريفات هلا

أي بعيدا عن البحث  .، وعن مفهومها التقليديحبث يف املسؤولية اليت حتصل  استقالال عن أي

   .يف فكرة اخلطأ

ن ، جيب أن تكون ناجتة مباشرة عكما أنه حىت ختضع هذه احلوادث لنظام التعويض املذكور

 Soin(، أو العالج)Diagnostic( أو التشخيص، ) Prévention(عمل من أعمال الوقاية

تتسع لتشمل كافة صور العمل الطيب، دون متييز بني ما إذا   ،ذكورةعلى أن هذه األعمال امل).  

  .أو القطاع اخلاص ،كان العمل قد مت يف نطاق القطاع العام

هي تلك الناجتة عن األعمال الطبية  ،و إذا كانت املخاطر اليت أخذها املشرع يف االعتبار

لتضامن الوطين، املخاطر الناجتة عن جبوانبها الثالثة، فإنه بالتايل جيب استبعاد من جمال نظام ا

  .أعمال غري طبية باملعىن الدقيق

                                                                                                                                                    
de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par  décret...» .  Loi .n°2002-303, 4 Mars 2002, 

précitée. 
1
 - Affection iatrogène : Dommage subi par un patient en lien avec le traitement a été délivré. 

Abdelhafid OSSOUKINE , L’ABCDaire du droit de la santé et de la déontologie médicale , op.cit., 

p.207. 
2
 - Abdelhafid OSSOUKINE , L’ABCDaire du droit de la santé et de la déontologie médicale, 

op.cit., p.217.  
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يف املخاطر اليت يشملها نظام التعويض  2002فلقد اشرتط قانون  ،باإلضافة إىل ما سبقو 

  .1أن ترتتب عليها أضرار هلا مواصفات معينة ،على أساس التضامن الوطين

ذلك و  ،)Anormal(ضرارا غري عادية فيجب أوال أن تكون األضرار اليت حلقت باملريض أ

  . و تطورها املتوقع ،بالنظر إىل حالته الصحية األصلية

، أو اجلسامة من كما جيب أن تكون هذه األضرار، من ناحية أخرى، على قدر من اخلطورة

املهنية ، و ثارها على املريض، يف ضوء فقدان القدرات الوظيفية، و آثارها على احلياة اخلاصةحيث آ

  .ا يف االعتبار، بصفة خاصة، معدل العجز الدائم أو مدة العجز املؤقت عن العملأخذ

معدل العجز الدائم الذي يفتح الباب أمام طريق التعويض على  ،و قد حدد هذا القانون

  . 2كحد أقصى حمدد مبوجب مرسوم  %25بنسبة  ،أساس التضامن الوطين

اد أال يكون هناك أي اختالف يف التقدير فإن املشرع أر  ،3و طبقا هلذا املعيار املوضوعي

ند إصدارها ع تقييد احلكومة وكذلك .املوجب للحق يف التعويض من ناحيةبشأن نسبة العجز 

بأال حتدد نسبة أعلى تضيق ا من نطاق املستفيدين من نظام التعويض  املرسوم املنظم لألمر،

  .دـاجلدي

جاء بنظام التسوية الودية يف جمال  الذي 2002مارس  4بأن قانون  4يرى بعض الفقهو 

ولكن بتفكري  ،Bianchi أراده املشرع الفرنسي أن حيل حمل قضاء  ،يف احلقيقة ،احلوادث الطبية

أي التكفل اجلماعي بتعويض األضرار احلاصلة  .جديد قائم على أساس نظام التضامن الوطين

  .على مستوى املؤسسات الصحية العمومية

                                                 
1
 - Angelo CASTELLITTA , op.cit., p.219. 

2
  -«  Le taux d’incapacité permanente doit être supérieure à 24% en vertu du décret n°2003-214, du 

4 Avril 2003  », Cécile CHAUSSARD , op.cit. , p.321. 

3 .288.ص،السابق  املرجع، ؤاد عبد الباسطف  -  
  

4 - Benjamin ROHMER , La jurisprudence Bianchi appliquée au donneur d’organe, A.J.D.A., n° 6, 

12/2/2007, p. 320. 
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و إن كان قد تبىن  نظرية  ،أن املشرع الفرنسي ،هذا القانون اجلديدكما يالحظ من خالل 

جعلها املتعلقة باخلطر، و  1نه يف نفس الوقت حررها من شروطها الصارمة، إال أاخلطر القضائية

شرط الطابع ، عدم التقيد بو من ذلك مثال .و تقدير مدى جسامته ،فقط خاصة بالضرر

مل يعد األمر يتعلق باخلطر اخلاص الذي يلحق املريض  ،بل أكثر من ذلك. االستثنائي للخطر

 Risque(الذي يتم التعويض عنه حالة حبالة، وإمنا األمر أصبح يتعلق باخلطر االجتماعي، و بذاته

social(،  تمع عامة و الذي يبرر التضامن اجلماعي ـالذي تشكله احلوادث الطبية على أفراد ا

  .يف التعويض

   .يـراءات الحصول على التعويض وفق نظام التضامن الوطنإج: يـالفرع الثان

اليت يكمن من  2على بيان الكيفية 4/3/2002مبقتضى قانون  الفرنسي، حرص املشرع

فوضع لذلك طريقا . خالهلا احلصول على التعويض عن املخاطر العالجية، بالتحديد السابق بيانه

ضامن الوطين و إمنا كذلك يف إطار تطبيق قواعد ليس فقط يف إطار تطبيق مبدأ الت-للتسوية الودية

  .و جتنيبه إجراءات و مشقة التقاضي ،لتسهيل األمر على املضرور –املسؤولية

 3جلنة للتوفيق والتعويضنص القانون على أن تنشأ يف كل إقليم  ،وحتقيقا هلذه األهداف

)Commission de conciliation et d’indemnisation(اري أو إد ، يرأسها قاض

الصحية، وممثلني عن األطباء، واملراكز  تشمل يف عضويتها ممثلني عن املنتفعني باخلدمةو . مدين

الطيب لتعويض احلوادث  اخلاص، و ممثلني عن املكتبؤسسات الصحية يف القطاع العام و املو 

تعويض  شخصيات مؤهلة يف جمالاملنظمة مبقتضى قانون التأمني، و ممثلني عن املشروعات و . الطبية

  .األضرار اجلسدية

                                                 
1
 - Maryse DEGUERGUE , Droit des malades et qualité du système de santé, A.J.D.A., n°6, 

15/6/2002 , p.515. 
2
 -  Article L.1142-4 , Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée. 

3
 - Anne BACHELLERIE , op.cit., p.44. 
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إمكانه التوجه إىل اللجنة ب على أن املضرور، أو ممثله القانوين، أو ورثته يف حالة وفاته،

و اليت حدث يف نطاقها اجلغرايف أعمال الوقاية أو التشخيص أو العالج املرتتب عليها  -املذكورة

أو يتم  .لوصولبعلم ا بطلب يف صيغة شكلية معينة، يرسل إىل اجلنة خبطاب مسجل -الضرر

يرفق الطلب مبجموعة من و . ى ما يثبته هذا اإليداعمقابل احلصول عل ،إيداعه لدى أمانة اللجنة

كذلك ما لذي يقدر املضرور أنه أصيب به، و أمهها شهادة طبية تتعلق بتحديد الضرر ا ،الوثائق

  .يثبت توافر شرط اجلسامة يف الضرر املدعى به

ط جسامة ه، بالتحقيق من شر أو رئيسها يف حالة تفويض  وم اللجنة،تق ،و بعد تلقي الطلب

وبصفة خاصة معدل العجز الذي أصيب به ، –مبعرفة خبري ينتدب لذلك إجباريا -الضرر

و التحقق من الشروط السابقة يف خالل مدة  ،وبعد قيام اللجنة بفحص طلب املضرور  .املضرور

  :ضنيستة اشهر، فإن األمر ال خيرج عن أحد فر 

أن تنتهي اللجنة من فحصها بطلب املضرور إىل وجود خطأ مما تتحقق به مسؤولية  :أوال

مع  إخطار املضرور بذلك، ،و على اللجنة يف هذه احلالة. القائم بالعمل الذي ترتب عليه الضرر

إعالمه بإمكانية اختاذ اللجنة إجراءات التسوية الودية، أي دعوة املؤمن الضامن للمسؤولية عن 

ففي . ، الذي يكون له أن يقدم عرضا بالتعويض الودي إىل املضرور خالل مدة أربعة أشهر1الضرر

إنه يبقى ، فويف حالة رفضه هلذا املبلغ. حالة قبول املضرور هلذا العرض فإنه يعد خمالصة ائية

هنا يتدخل  ،أما إذا كانت مؤسسة التأمني هي اليت رفضت التعويض. للمضرور اللجوء إىل القضاء

  .الديوان الوطين لتعويض احلوادث الطبية للتعويض الكلي لألضرار

أساس ضها على أن ترى اللجنة أن الضرر ينتمي إىل نطاق األضرار املنصوص على تعوي: اـثاني   

فعليها يف هذه احلالة رفع األمر إىل اهليئة . 2و توافرت الشروط املتطلبة لذلك ،الوطين مبدأ التضامن

ة ـهي الديوان الوطين لتعويض احلوادث الطبيو اليت أنشأها القانون هلذا الغرض،  (L’office 

                                                 
1
 - Article, L 1142-14, Loi .n°2002-303, 4 Mars 2002, précitée. 

2
 - Article, L 1142-17, Loi .n°2002-303, 4 Mars 2002, précitée. 
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nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 

iatrogènes, et des infections nosocomiales )  
  .1مما يستقطع حلساا من أموال التأمني الصحي ،اليت يتم متويلها بصفة خاصةو 

خالل مدة -ويضتقدم هذه اهليئة بعد فحص األمر، عرضا للمضرور بالتع ،يف هذا احلالةو 

ف فيها أما يف احلالة اليت قد تكتش .2اعترب ذلك خمالصة ائية ،فإن قبله املضرور .-أربعة أشهر

فهنا  ،3خطأ طيب يف نفس الوقتوجود خطر صحي و  قد يرجع إىل ،اللجنة بأن الضرر احلاصل

اجلانب لية املؤسسة الصحية العمومية، و تقوم هذه اللجنة بتحديد اجلانب التعويضي املتعلق مبسؤو 

  .الذي يتكفل الديوان مباشرة بتعويضه

نون للمضرور يف سبيل احلصول على أن الطريق الذي رمسه القا ،و يالحظ يف هذا الشأن

، إذ يبقى له أن يسلك طريق القضاء، بداءة أو يف حالة عدم تقدمي 4ليس أمرا إلزاميا له ،التعويض

  .عرض بالتعويض له، أو إذا مت  تقدمي عرض مل ينل قبوله

إمكانية عودة املضرور إىل القضاء للمطالبة حبقوقه يف  ،وقد سهل املشرع الفرنسي

–ويظهر ذلك من خالل كون أن اللجوء إىل جلنة التسوية و التعويض غري إجباري  .5تالتعويضا

تبقى مواعيد الطعن القضائي معلقة إىل غاية آخر لذلك ، - بل فقط إعالمها يعد إجراء إجباري

  .ذهـإجراء يتخ

                                                 
1
أن الطبيعة القانونية هلذا الديوان هي مرفق عمومي ذو طابع إداري تابع للدولة وممول من  2002مارس  4من قانون  1142ملادة تعترب ا -  

. طرف أموال التأمني الصحي ، حيث حتدد قيمة هذه املسامهات املالية اليت يستفيد منها كل سنة عن طريق قانون متويل الضمان االجتماعي
Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit.,p.236.   

2
لي يرى الفقه أن وجود الديوان الوطين لتعويض احلوادث الطبية كجهاز إداري يهتم بتعويض املرضى املضرورين، ال يعين يف احلقيقة اهلدم الك -  

مارس  4من قانون  14-1142املادة  ملسؤولية املؤسسات الصحية العمومية و األطباء اخلواص ، ذلك على اعتبار أن املشرع الفرنسي مبوجب
، بني بأن الديوان الوطين بعد املخالصة النهائية اليت يقوم باجراءها لفائدة املريض املضرور،  له حق الرجوع يف ما بعد على املؤسسة  2002

 , .مسؤولة عن التعويضات يف كل األحوال وهكذا فإن إدارة املرفق الصحي العمومي، تبقى. الصحية العمومية ومطالبتها بالتعويضات اليت مت دفعها

op.cit. ,p.517. Maryse DEGUERGUE 
3
 -  Article , L 1142-18, Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée. 

4
 -  Anne BACHELLERIE , op.cit.,p.21. 

5
 - Laurence HELMLINGER , Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des 

accidents médicaux : ni excès d’honneur, ni indignité , A.J.D.A. , n°34 ,10/10/2005 , p.1875. 
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  الوطني       مميزات النزاع الطبي خارج النطاق الموضوعي لنظام التضامن: ثـالفرع الثال

  .)تأكيد الخطأ كأساس للمسؤولية الطبية(                    

يف إطار حبثنا عن مميزات النزاع الطيب القضائي من خالل القانون الفرنسي اجلديد لسنة  

إن مت تكريس تشريعيا احلق يف التعويض عن األضرار الناشئة أنه حىت و  ، جتدر اإلشارة إىل2002

حرص املشرع الفرنسي على  ،نه يف نفس الوقتأ العالجية، إال أو املخاطر ،الطبية ثعن احلواد

 ،تأكيد مبدأ املسؤولية على أساس  اخلطأ كمبدأ عام، على اعتبار أن نظام التضامن الوطين

  . اليت سبقت دراستها 1-1142ينحصر نطاق تطبيقه فقط مبوجب أحكام املادة 

من قانون  1-1142. ادة لحرص من خالل امل 2002إن القانون اجلديد لسنة وهكذا ف

  .ةـ، على أن اخلطأ هو أساس املسؤولية الطبي1ألول مرة يف اال الطيب، و الصحة العامة على النص

أن مهين الصحة، و كذلك كل مؤسسة، خدمة، أو  ،فقد جاء يف املادة املشار إليها سابقا

، ال تتحقق مسؤوليتهم عن تشخيص، أو العالجهيئة، يتم يف نطاقها أعمال فردية للوقاية، أو ال

وهكذا فقد تطلب اخلطأ كأساس للمسؤولية . 2النتائج الضارة هلذه األعمال إال يف حالة اخلطأ

سواء تعلق  ،-هو توحيد قواعد املسؤولية يف هذا اال ،مادام أن هدف القانون اجلديد- الطبية، 

  .ي العاديأو أمام القاض ،األمر باملسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري

أدى إىل أن يتساءل  ،هو أساس املسؤولية الطبية ،إن تأكيد القانون اجلديد على أن اخلطأ

سواء على مستوى فاملالحظ، يف هذا الصدد، أنه، و  .عن القصد من وراء ذلك 3ن الفقهالبعض م

ذا اال أن اخلطأ يف هلية، و أو اإلداري، مل ينكر أحد أن اخلطأ هو أساس املسؤو  ،القضاء املدين

                                                 
1
  .278.ص فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق، -  

2
 - Article  L.1142-1,  « Les professionnels de santé,  ainsi que tout établissement, service ou 

organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention de diagnostic, ou de soins 

ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de 

soins qu’en cas de faute. » , Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée.  
3
 - P.JOURDAIN, A.LAUDE, J.PENNEAU, S.PORCHY, op.cit.,p.87 
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مل يتجاوز نطاق االستثناءات اليت فرضتها ضرورة التأكيد على ، –عرضناه كما سبق و أنو –

 .در العناية املطلوبة جتاههدون أن يتناول ق، سالمة املريض اخلاضع للعمل الطيب

أنه قد ورد يف عرض األسباب املوجبة ملشروع القانون  ،لكن املالحظ يف هذا اخلصوص

قد مسح مشروع القانون بتعويض ضحايا احلوادث و : " مايلي ،1ه على الربملاناجلديد لدى عرض

فيكون من املهم تأسيس املسؤولية يف اال الطيب على قواعدها األكثر  ،اجلسيمة غري اخلطئية

  ".أـتقليدية، أي على مفهوم اخلط

على على اخلطأ  جيب معرفة ما إذا كان املشرع قد قصد من وراء التأكيد ،فأمام هذه الوضعية

رغم  ما أحرزه القضاء من تقدم يف هذا املستوى، باإلضافة إىل - ،2نه أساس للمسؤولية الطبيةأ

، العودة إىل -التكريس التشريعي الصريح للحق يف التعويض عن احلوادث الطبية غري اخلطئية

ويض عن حىت تتحقق املسئولية الطبية يف غري جمال التع، ضرورة وجود خطأ واجب اإلثبات

  ة ؟ـاحلوادث الطبي

جتدر اإلشارة إىل أن املشرع يف تأكيده على اخلطأ كأساس  ،يف اإلجابة على هذا التساؤل

للمسؤولية الطبية مل حيدد ما إذا كان املقصود بذلك هو اخلطأ الواجب اإلثبات أم اخلطأ 

اء القضائي اهلام الشك أن ذلك يشكل مصدرا لقدر كبري من القلق  بشان مصري البنو . 3املفرتض

فالنص اجلديد يدعو إىل التساؤل عن . الذي شيده القضاء الفرنسي قبل إصدار القانون اجلديد

  .املدين يف هذا االاستخلصها القضاء اإلداري و  مصري قرائن  اخلطأ اليت

                                                 
1
 - Cité par P.MISTRETTA , La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé , J.C.P.,  n°15 2002,. 
2
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit.,p.232. 

هذا اال إىل جمموعة من القرارات القضائية احلديثة و اليت اعتمدت اخلطأ كأساس لقيام مسؤولية املؤسسات الصحية العمومية  ال بأس أن نشري يف
  : 2002مارس  4وفق قانون 

C.A.A de Bordeaux. ,17 Mai 2005 ,M.Serge Plot, A.J.D.A. , n°31, 12/9/2005, p.1703 ; 14 

Novembre 2006 , M.L , A.J.D.A. ,n° 2  , 15/1/2007, p.106 ; T.A Orléans. , 28 Septembre 2006, 

A.J.D.A , n°43, 18/12/2006. p.2415. 
3
  .281.املرجع السابق ، ص ، وليد غمرة   -   
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بأن تطلب اخلطأ كأساس  ،ميكن أن تؤدي إىل القول ،قراءة واسعة هلذا النصب القيامإن 

اليت ليشمل كل صور اخلطأ  1لية، دون إضافة أية حتديد آخر، مؤداه اتساع مفهوم اخلطأللمسؤو 

غري أن صحة هذه . أم مفرتضا ،أي سواء كان اخلطأ ثابتا. لقضاء لتحقق املسؤوليةاعتمدها ا

، يتميز بالغموض ،فاملؤكد أن النص املشار إليه جتهادات القضائية،اإلالقراءة تستوجب انتظار 

عد املتمثلة بصفة خاصة يف توضيح قوا، و ساؤالت تتناقض و أحد أهداف القانون اجلديديثري تو 

  .توحيد أحكامهااملسؤولية يف اال الطيب، و 

- 1142لفقرة الثانية من املادة لإذا ما رجعنا إىل نص ا ،و يزداد الغموض املشار إليه

الصحية عن العدوى اليت تنتقل فقد جاء  يف هذا النص أن مسؤولية املؤسسات و املراكز . 1/12

إن اخلطأ يف ثبات السبب األجنيب، و بالتايل فإىل املريض أثناء تواجده ا، ال تعفى منها إال بإ

  .   3أصبح مفرتضا ،هذه احلالة

أي أن  افرتاضه للخطأ فيها،  نصا خاصا ذه احلالة؟ فهل حرص املشرع على أن يفرد

؟، 1124ة األوىل من املادة ل تدخل يف عموم نص الفقر ال ،يكشف عن نيته يف أن هذه احلالة

بالنتيجة يعين ذلك إعالن و  ، ؟هكذا يبقى اخلطأ يف بقية احلاالت األخرى خطأ واجب اإلثباتو 

لية دون حاالت املسؤو ؟ وكذلك اية ام يف جمال التحقق من اخلطأ الطيبـاية التطور القضائي اهل

  داري؟يت توصل إليها القضاء اإلالخطـأ 

  Kouchnerتعين يف الواقع أن ما أتى به قانون جابة باإلجياب على هذه التساؤالتإن اإل

ميثل تراجعا عن املكتسبات اليت حققها القضاء لصاحل املضرورين من  ،فيما يتعلق باملسؤولية الطبية

  .ةـضحايا األعمال الطبي

                                                 
1
  .279.ص فؤاد عبد الباسط، املرجع السابق ، -  

2
 - Article ,L 1142-1 : « ....Les établissements , services et organismes susmentionnés sont 

responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 

d’une cause étrangère ... », , Loi .n°2002-303 , 4 Mars 2002 , précitée. 
3
  . 283. فؤاد عبد الباسط ، املرجع السابق ، ص -  

 



  الفصـــل الثانـي                       تطور أسس المسؤولية الطبية أمام القـاضي اإلداري  

 

 162 

ن اجلديد بشأن اشرتاطه يف املادة نه ال ميكن احلكم مباشرة على املعىن الفعلي للقانو ري أغ

اخلطأ كأساس للمسؤولية الطبية، من دون األخذ بعني االعتبار دور القضاء يف  ،1- 1142ل

  .1تفسري هذا النوع من النصوص الغامضة

يتمىن لو أن املشرع قد  2جعلت بعض الفقه ،إن التساؤالت اليت أثارها القانون اجلديدهذا و 

الذي كان يقتضي بأن املسؤولية و  ته اجلمعية الوطنية يف هذا الصدد،أبقى على النص الذي اقرتح

أو  ،وطبيعة ،أيا كانت وفقا لتقدير القاضي املختص –اخلطأ أو اإلخالل " ال تتحقق إال يف حالة 

 ".ثابتا كان أم مفرتضا  –التحقق من هذا اخلطأ أو اإلخالل طريقة

نص يف الكثري من  2002مارس  4 مبوجب قانون ،وهكذا نالحظ بأن املشرع الفرنسي

وأكد على ضرورة مراعاة نظرية اخلطأ كأساس ملسؤولية األطباء، سواء يف القطاع الصحي  ،املواضع

  : أو اخلاص ومن ذلك مثال  ،العام

مسؤولية املؤسسات الصحية عن ميالد أطفال معاقني، ال تقوم إال يف حالة وجود أخطاء  -

ك أن أولياءهم ال ميكنهم املطالبة بالتعويضات إال على أساس باإلضافة إىل ذل. يف التشخيص

  .) Faute caractérisé(نظرية اخلطأ املتميز و الواضح 

مسؤولية املؤسسات الصحية على أساس اخلطأ املفرتض، عن العدوى اليت تنتقل إىل  -

  .املرضى مبناسبة تواجدهم على مستوى هذه املرافق

الفقرة األوىل / 1-1142اخلطئية بصفة عامة مبوجب املادة ل  الرجوع إىل نظام املسؤولية -

 . 

 

 

                                                 
1
 - « ...Doit-on considérer que la gradation des fautes ...renaît de ses cendres et que l’erreur se 

trouve en deçà de cette échelle ? La casuistique du juge promet d’être sollicitée.. », Maryse 

DEGUERGUE ,op.cit. , p.514. 
2
 - P.MISTRETTA , op.cit. 
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   يـن الوطنـاالستثناءات الواردة على نظام التضام:يـالمطلب الثان

  .)المرفق الطبي عن عمليات نقل الدم مسؤولية دراسة نموذجية(        

شرع الفرنسي الذي جاء به امل لتضامن الوطين،إن تعويض احلوادث الطبية عن طريق نظام ا

إن كان مدرجا يف احلقيقة  ضمن قانون عام، وهو قانون حقوق حىت و ، و 2002مبوجب قانون 

املرضى وجودة النظام الصحي، الذي من املفروض أن يشتمل مجيع املبادئ العامة اليت يقوم عليها 

كما هو   ،ةتوجد قوانني أخرى تتعلق مبجاالت صحية معين ،نه يف مقابل ذلكأ النظام الصحي، إال

فهذه ااالت تكون ...األمر بالنسبة للتلقيحات اإلجبارية، حوادث نقل الدم، املنتجات الطبية

وغري معنية  ،1املسؤولية املتعلقة باحلوادث املرتتبة عنها، منظمة مبوجب هذه القوانني اخلاصة

  . بأحكام نظام التعويض عن طريق التضامن الوطين

وذلك تبعا  ،ثري عدة إشكاليات يف هذا االت ،ل الدم بالضبطاملسؤولية عن عمليات نقن إ

كوا تتعلق باملتربع   ،من حيث ازدواجية النظام القانوين للمسؤولية ،نفرد اللخصوصيات اليت ت

 ،وكذلك من حيث خطورة األضرار .بالدم من جهة، و الشخص املنقول إليه الدم من جهة أخرى

   .السيدا وأمهها اإلصابة بفريوس ،الدماليت قد ترتتب عن حوادث نقل 

  ،أن نقوم بدراسة نظام املسؤولية عن عمليات تقل الدماإلشكاليات اقتضت منا،  هذه إن 

كيف استطاع كل   ،حىت نتعرف على األقل ، كمثال منوذجي عن استثناءات نظام التضامن الوطين

. فراد هذا اال بنصوص خاصةإ من من املشرع و القاضي اإلداري سواء الفرنسي أو اجلزائري

إال عن طريق الفصل  ، ونظرا لصعوبة هذه الدراسة فإنه ال ميكننا التحكم يف املعلومات املتعلقة ا

والنظام القانوين  .)الفرع األول(بني النظام القانوين اخلاص باملسؤولية عن عمليات التربع بالدم 

  ).  يـالفرع الثان(جراء عملية نقل الدم  التعويضي اخلاص حبالة اإلصابة مبرض السيدا من

 .دمـرع بالـمسؤولية المرفق الطبي عن عمليات التب: رع األولـالف

                                                 
1
 - Jaque MOREAU et Didier TRUCHET, op.cit., p.237.  
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جيب اإلشارة أوال و قبل كل شيء إىل أنه  ،يف إطار املسؤولية عن عمليات التربع بالدم 

أن عملية بعترب افلقد . 1إن املشرع أرسى عدة  نصوص يف هذا اال، فبالنسبة للوضع يف اجلزائر

   .أمر بذلك هي عمل طيب يتم حتت املسؤولية املباشرة للطبيب الذي ،حقن الدم

وذا تكون النصوص اجلزائرية قد فصلت يف مسألة حقن الدم، وبالتايل مل تعتربها من 

من هنا مادام أن القاضي اإلداري اجلزائري، يشرتط و . 2األعمال العالجية، بل من األعمال الطبية

و هذا على خالف األعمال  .امة مسؤولية املرفق الطيب عن العمل الطيب إثبات اخلطأ اجلسيمإلق

العالجية اليت يكتفي فيها باخلطأ البسيط إلقامة مسؤولية املرفق الطيب، ونظرا ألن  النصوص 
                                                 

1
كان مطبقا يف اجلزائر إىل غاية   و الذي  1952إن التنظيم اجلزائري بالنسبة لعملية نقل الدم هو تنظيم موروث عن النموذج الفرنسي لسنة  - 

قل الدم من حيث نظم عملية نالذي  25/6/1968بتاريخ  68/133رقم وبعد ذلك صدر األمر .  1962 مبوجب قانون ديسمرب  1968
املادتني  يف ركز  23/10/1976املؤرخ يف  79-76لصحة يف اجلزائر، مبوجب األمر رقم بصدور أول قانون متعلق با و.اهلياكل املكلفة بذلك 

بح يف كل غياب الر  –مبدأ املراقبة الطبية الستعماالت الدم : على املبادئ الواجب احرتامها  عند إجراء عملية نقل الدم وهي  355، 354
فقد أشار بصورة  ،املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 16/2/1985املؤرخ يف  05-85رقم  لقانونلأما بالنسبة .العمليات املتعلقة جبمع التربعات 

 وحدات ، تتم يفاحملافظة على ذلك، و مشتقاته، و وعمليات حتضري مصل الدم أي البالزما ،سطحية إىل أن عمليات التربع بالدم ألغراض عالجية
، بعمليات مجع الدم ،ن يتوىل األطباء و املستخدمني املوضوعني حتت مسؤوليتهم، بأقر املشرع مبوجب هذا القانونكما أ. صحية متخصصة

    مأخوذ عن. و مشتقاته " البالزما"حتصني املتربعني الفعال كما يتكفلون كذلك بالعالج بواسطة الدم و مصله و 

 Abdelhafid OSSOUKINE , L’éthique biomédicale, Dar el gharb, 2
ème

 éd 2000,p228.                       

 9/4/1995املؤرخ يف  108-95صدور املرسوم التنفيذي رقم إىل غاية ، سابقة الذكرع على حاهلا تسري وفقا لألحكام وبقيت األوضا  
مواضيع  هتناول 1998عدها صدور سلسلة متنوعة من القرارات الوزارية يف سنة مث توايل ب .وعملها ،املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم تنظيمها

  :خمتلفة من بينها 

  .صالحيتهايتعّلق بتسويّة هياكل حقن الّدم ، إنشائها و  1998رب نوفم 9ؤرّخ يف املوزاري القرار ال -

، عمل اهلياكل املكّلفة حبقن الّدمو املستهلكات الّالزمة ل قائمة التجهيزات حتديد: وهي 1998مايو  24خة يف ؤرّ املوزارية  القرارات ال  -  
، القواعد الثابتةغري ، شروط توزيع الّدم و مشتقاته  الكشف اإلجباري عن مرض السيدا  إلتهاب الكبد، و السيفليس يف التربّع بالدم و األعضاء

املربمج ، قواعد التطبيق اجليد للتحاليل البيولوجية للدم املتربع، قواعد تطبيق املنظمة للتربع بالدم  و مكوناته، قواعد إنتزاع الدم يف احلقن الذايت 
اإلجراءات املتخذة يف ستعملة  للعالج، قواعد الوقاية و ثابتة املالغري تعملة للعالج، خصائص مواد الدم اجليد لتحضري مواد الدم الغري ثابتة و املس

  اءات املتعلقة مبراقبة مشتقات الدم الثابتةحالة حادث حقين أو جرثومي ، القواعد و اإلجر 

أما . و تسعرية مواد الدم غري الثابتة يتضّمن اإلّتفاقية النموذجّية املتعّلقة بشروط و كيفيات متوين 1998أكتوبر  18مؤرّخ يف  97قّرر رقم امل -
، وبنوك مراكز حقن الدم ، وحدات حقن الدمطنية للدم ،الوكالة الو  :تتمثل يف فإاة التي تنشط في مجال نقل الدم االستشفائيعن اهلياكل 

  .2002مأخوذ من كتاب خاص بوكالة نقل الدم ، طبعة .الدم
2
ق بدران مراد ، نظام مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات نقل الدم ، أشغال امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية الذي نظمته كلية احلقو  -  

 . 2002أفريل  18و 17و  16جبامعة مستغامن  أيام 
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خمالفة اجلزائرية قد حددت الضوابط اليت يتعني احرتامها عند عملية انتزاع الدم، فإنه إذا ترتب على 

وعلى الرغم من عدم وجود قرارات قضائية صادرة عن ـ 1تلك الضوابط ، ضرر جتاه املتربعني بالدم

فإن ذلك يعد خطأ جسيما مرتبا ملسؤولية املرفق الطيب،  ،ـي اإلداري اجلزائري يف هذا الصدد القاض

  . ي ـطاملا أن النصوص قد اعتربت أن عملية حقن الدم هي عمل طب

لعب فيها كل من  2إنه جيب التفرقة بني مرحلتني أساسيتني، فللوضع يف فرنسا أما بالنسبة 

ففي فرتة ما قبل . التشريع و القضاء اإلداري الفرنسي دورا مهما يف إرساء أحكام هذه املسؤولية

إن نظام مسؤولية مرفق نقل الدم عن األضرار اليت كانت تلحق املتربعني بالدم،  ف ،1993سنة 

خر يسري وفقا ملا استقر عليه اآلو  ،أحدمها منظم مبوجب نص قانوين .ىل نوعنيكان منقسما إ

ومعيار التفرقة بينهما يقوم على أساس الفصل بني . قضاء جملس الدولة الفرنسي يف تلك الفرتة

أما بالنسبة لألضرار اليت . 3التربع بالدم بعد التغيري النوعي ملكوناته، و التربع بالدم بطريقة كالسكية

، فلم تكن األمور واضحة بشأن هذه الفئة، ال من الناحية القانونية،  4تلحق املنقول إليهم الدم

  .1991ال من الناحية القضائية إىل غاية سنةو 

، كانوا 1993ات نقل الدم قبل سنةإنه بالنسبة لوضعية املتربعني املتضررين من عمليوعليه ف

 فلقد .2/8/1961وهو قانون  ،يف تلك الفرتة اسائد خيضعون لقانون الصحة العامة الذي كان

بعد التغيري النوعي  ،منه املسؤولية دون خطأ لفائدة املتربعني بالدم 667يف املادة املشرع أقام 

وهذا هو القسم األساسي و -كما أن االختصاص يف ذلك يرجع إىل القاضي العادي . ملكوناته

  . - الوحيد الذي كان منظما مبوجب نص قانوين واضح

                                                 
1
هناك الضمانات املقررة لصاح الشخص املتربع بالدم ، و اليت تتمثل أساسا يف الصحة اجليدة اليت جيب : لعملية نقل الدم   فمن بني الضمانات األساسية -   

أما الضمانة الثانية فتتمثل يف جمانية عملية انتزاع الدم يف . تربعأن يكون متمتعا ا هذا املتربع ويف ذلك معايري قانونية خاصة بالسن و املقدار املسموح به لل
لكبد أما بالنسبة للضمانات املقررة لصاحل األشخاص املنقول إليهم الدم فتتمثل أساسا يف مراعاة الكشوف اإلجبارية عن مرض السيدا والتهاب ا. شكل تطوع

  .بدران مراد ، املقالة سابق اإلشارة إليها  .سرعة يف عملية توزيع الدموكذلك ضرورة مراعاة شروط احلفظ و ال. س و ب و السفيليس
2
 - Johanne SAISON , op.cit.,p.63. 

3
 - BRIBRI , Don du sang et transfusion sanguine en 2002 , www.or-online.org. 

4
 - Marcel SOUSSE , op.cit.,p.429. 
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 أساسإنه مل يوجد نص خاص حيدد ، فأما بالنسبة للمتربعني بالدم بالطريقة الكالسيكية

هذا ما جعل القاضي . املسؤولية يف حالة األضرار اليت تلحقهم وقت أدائهم لعمليات التربع

يف إقرار التعويضات لفائدة هذه الفئة   ويعقد االختصاص لنفسه ،1اإلداري يتدخل يف هذا اال

املتربعني على أساس املسؤولية بدون خطأ، مستندا يف ذلك على فكرة  أن املتربع بالدم يعد من 

  . للمرفق الطيب 2معاونا متطوعا

القرار املبدئي للمحكمة اإلدارية  من ذلك. وهذا ما يظهر يف العديد من قراراته القضائية

السيد حيث تتلخص وقائع القضية يف أن 20/6/19643بتاريخ  Dijon ملدينة

"PAUTRAS"  سنة كان حيمل بطاقة وطنية للتربع بالدم بدون مقابل،  40البالغ من العمر

وقد أخذ منه الدم على سبيل التربع أربع مرات، بدون أية مشكلة، ويف املرة اخلامسة، وبعد أن 

عديدة، إذ حدث  تظهرت عليه اضطرا با" Dijon"أخد منه الدم من طرف املركز اإلقليمي ب 

يق طارئ بعد  حوايل ثالث ساعات من أخذ الدم، واستلزمت حالته إدخاله املستشفى له ض

  .للعالج، إال أنه أصيب بشلل يف ساقه اليسرى

مطالبا بالتعويض عن "Dijon"وبعد أن قام املضرور برفع دعوى أمام احملكمة اإلدارية ب 

ومدى استحقاقه  ،ضرورلذي أصابه من جراء نقل الدم، وأمام صعوبة حتديد مركز املالضرر ا

وقد أقر يف هذا الصدد مبدأ .  4للتعويض ، جلأ القاضي اإلداري إىل نظرية املعاون املتطوع للمرفق

  . ام ـمهما وهو أن املتربعني بالدم يعتربون معاونني للمرفق الع

املعلق على " VAUCOULOUX"إن العدالة واملنطق يقضيان ـ كما ذهب إىل ذلك 

م فرض التزام على املضرور قصد إقامة الدليل على وجود خطأ املرفقي، وذلك هذا احلكم ـ بعد

                                                 
1
 - ِ◌Cité par , Johanne SAISON , op.cit.,p.63. 

2-Philippe SEINER, Don de sang et don d’organes,le marché et les marchandises «fictives»,R.F.S., 

n°2 , Juin 2001, p.25.                                                   
3
 -  T.A de Dijon. , 20 juin 1964 ,     ة إليهامأخوذ عن بدران مراد ، املقالة سابق اإلشار.  

4
 - Abdelhafid OSSOUKINE, L’éthique biomédicale, L.D.N.T., université d’Oran, 2

ème
 éd, 2007, 

p.243. 
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أن على . لذلك جيب أن يتحصل املضرور على تعويض عادل من اجلماعة. نظرا لصعوبة إثباته

، يعد مبثابة محاية للمتربع بالدم باان تطوع للمرفق العام يف هذا الصددتطبيق نظرية املعاون امل

  .لى املسامهة الفعالة يف أداء املرفق ملهامهحتث املتربع ع

 Delhommeauو يف قرار آخر صادر عن احملكمة اإلدارية ملدينة نانت يف قضية    

عمليات  أن:" املبدأ السابق ذكره معتربا الفرنسي أكد القاضي اإلداري  19921/ 11/6بتاريخ 

ق تشكل مهمة مرف Lavalالستشفائي توزيع الدم البشري ومشتقاته املنظمة من قبل املركز انزع و 

جيب ضمان  ،وعلى اعتبار أن املتربعني بالدم يسامهون باان يف تنفيذ هذه املهمة .صحي عام

لصاحلهم التعويض عن األضرار اليت قد يتعرضون هلا مبناسبة عملية نزع الدم، وذلك حىت يف غياب 

  .1993كان قائما قبل سنة   الذي  فهذا هو نظام املسؤولية..".أي خطأ منسوب للمرفق

لصحية يف جمال عمليات نقل الدم السالمة ااملتعلق ب 4/1/1993مبجيء قانون و 

بالتايل توحيد و . ، قام املشرع الفرنسي بوضع حد للتفرقة اليت كانت سائدة يف السابق2األدويةو 

يري املكونات النوعية أو التربع بعد تغ ،سواء تعلق األمر بالتربع بالدم الكالسيكي ،نظام املسؤولية

عن األخطار  ،وهكذا أصبحت مراكز نقل الدم تتحمل حىت يف غياب أي خطأ التعويض. للدم

  .3اليت يتعرض هلا املتربعون بالدم مبناسبة عمليات النزع

  .السيدا في حالة نقل دم ملوث بفيروس  يـمسؤولية المرفق الطب: يـالفرع الثان

، يشرتط اخلطأ 1991اإلداري الفرنسي خصوصا قبل سنة كان القضاء   ،األمر ففي البداية

ويظهر ذلك من خالل بعض أحكام القضاء اإلداري الصادرة يف . 4اجلسيم ملساءلة املرفق الطيب

                                                 
1
 - C.A.A  de Nantes., 11 juin 1992 , Delhommeau , Rec., p.539. 

2
 - Cité par  Michel LEJEUNE , Transfusion sanguine , www.droitmédical.fr . 

3
و الذي يرى الفقه بأنه تضمن إجراءات صارمة  1/7/1998مت تعديله مرة أخرى بقانون  4/1/1993القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  إن -  

  :مأخوذ عن  « la vache folle »يف جمال عمليات نقل الدم خصوصا بعد الضجة اليت أثارا قضية 
Jean Jaque LEFRERE et Philippe ROUGER , Evolution de la transfusion sanguine en France, 

transfusion sanguine une approche sécuritaire, John Libbey , 2000, p.2. 
4
 - Laurent RICHER, Transfusion sanguine (contamination V.I.H, faute lourde), A.J.D.A., n°10, 

20/10/1992, p.679. 
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  Ojavloوهذا ما جاء مثال يف قرار احملكمة اإلدارية ملدينة باريس يف قضية السيدة 1هذا الصدد

  . 4/5/19982بتاريخ 

رفع دعوى أمام احملكمة   Ojavloالسيد  " ذه القضية يف أن حيث تتلخص وقائع ه

من جراء  ،وأوالده القصر ،يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو ،اإلدارية بباريس

" Rotschild"الذي أجرى هلا مبستشفى  ،وفاة زوجته بسبب نقل الدم امللوث بفريوس السيدا

ة طبية تفيد أن زوجته مل تكن مصابة بأي مرض سهل إال أنه مل يقدم أي دليل، ما عدا شهاد

  .االنتقال قبل دخوهلا املستشفى 

ورأت احملكمة أنه على افرتاض أن نقل الدم هو السبب يف إصابة السيدة مبرض السيدا، فإن 

نقل الدم هذا كان ضروريا هلا، كما أنه مل توجد يف تلك الفرتة أية وسيلة علمية متكن من الكشف 

 .من مث فال يوجد أي خطأ ينسب لإلدارة العامة بباريسو . السيدا عند املتربعني بالدم عن فريوس

مل يتمكن من إثبات أن املرفق  Ojavloوبناء على ذلك رفضت الدعوى على أساس أن السيد 

  ".الطيب ارتكب خطأ جسيما عن إجراء الوالدة لزوجته

يف هذه الفرتة عدت غري  ،الفرنسي إن هذه الوضعية اليت كان سائرا عليه القضاء اإلداري

صائبة وجمحفة بشكل كبري، خصوصا يف حق األشخاص الذين ينقل إليهم دم ملوث بفريوس 

فال ميكن ألحد أن ينكر ما يشكله هذا الفريوس من خطورة وأضرار . نقص املناعة املكتسبة

اليت وقعت فيها  وما دليل ذلك إال الفضيحة. جسيمة وسهلة االنتقال بني األشخاص فيما بعد

 1985إىل أوت  1983بسبب قيام املركز الوطين لنقل الدم بباريس منذ  3احلكومة الفرنسية

بنقل مشتقات الدم امللوثة للمرضى، اليت أودت حبياة الكثري من الفرنسيني الذين أصبحوا حاملني 

. من عدوى السيدالفريوس السيدا، هذا ما أجرب املشرع الفرنسي على التدخل حلماية املضرورين 

                                                 
1
 - C.A.A de Paris , 16 juin 1992 ,cité par Laurent RICHER , op.cit., p.680. 

2
   - T.A de Paris , 4 Mai 1988 , Ojavlo,    11.مأخوذ عن بدران مراد ، املرجع السابق ، ص.  

3
 - Le MONDE , 6 février 1999 , n° 16806 , 55eme année . p.1216. 
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بسبب نقل  ،قانون خاص بالتعويض عن اإلصابة بفريوس السيدا 1991وذلك بإصداره سنة 

  .ضـحيث ترك اخليار للمضرور للجوء إىل القضاء أو للصندوق للمطالبة بالتعوي،  1الدم

ا تعويضي او الذي يعد نظام-ه هلذا الصندوقإنشائلقد قصد املشرع الفرنسي من خالل و 

 2تسهيل احلصول على التعويضات -ثل نظام التضامن الوطين الذي متت اإلشارة إليهممتاما، 

 .وهم الذين أصيبوا بفريوس السيدا من جراء الدم املنقول إليهم ،لفائدة  فئة معينة من املضرورين

 وأما إدارة األموال اليت يعتمدها تتم من طرف .إن هذا الصندوق يرتأسه رئيس غرفة باحملكمة العليا

جلنة التعويضات، اليت تتشكل من قاضي عضو يف جملس الدولة، املفتشية العامة للشؤون 

  .3االجتماعية، طبيب عضو يف الس الوطين ملرض السيدا

يكون املشرع  ،جل تعويض املضرورين الذين تتوافر فيهم الصفة سابق ذكرهامن أ و 

اليت  )La faute( ل فكرة اخلطأ حم) Le risque(حل ذا القانون فكرة اخلطرقد أ الفرنسي

، واليت كشف خطر العدوى بالسيدا عن عدم  4تعرب عن حمور القواعد العامة للمسؤولية اإلدارية

امللوث واليت  ،كفايتها يف توفري قدر من احلماية القانونية لضحايا احلوادث الناجتة من نقل الدم

ألفراد املصابني بفريوس السيدا بسبب نقل لذلك فإن التعويض مينح جلميع ا.تشكل خطرا استثنائيا

وما على املضرور إال إثبات أن العدوى ناجتة  ،الدم، وهذا التعويض هو تعويض كلي وليس جزئي

ندوق التعويض على أن يتقدم املضرور بطلب التعويض إىل ص. من نقل أو حقن الدم أو مشتقاته

ومعىن . شهر من تاريخ تقدميهثالثة أ الصندوق بفحص الطلب خالل فيقوم .مرفقا بامللف الطيب

أن عبء إثبات عدم قيام الرابطة السببية بني حقن الدم واإلصابة فريوس السيدا يقع على  ذلك،

لذلك فإن هذا األخري بإمكانه أن يرفض التعويض إذا أقام الدليل بأن اإلصابة بفريوس  .الصندوق

                                                 
1
-  Loi .n° 91- 1406 du 31 décembre 1991 ,cité par MALICIER , op.cit .,p.228. 

2
 - « L’institution d’un fond d’indemnisation devenait la seule solution acceptable en équité » 

Christian BYK , Sang humain , éd législatives  1995, p.2264.   
3
 - Johanne SAISON , op.cit., p.65. 

4
  .ا بدران مراد ، املقالة سابق اإلشارة إليه  -   
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لعرض قيمة  ،أشهر أخرى ثالثة لة على أن للصندوق مه .السيدا مل يكن سببها حقن الدم

فهو قابل للطعن فيه أمام جملس باريس يف ثالثة  ،أما قرار الصندوق .على املعين باألمر1التعويض

إذا مت رفض طلب التعويض، و يف حالة عدم تدخل الصندوق يف اآلجال القانونية، و : حاالت

   .روضـحالة عدم القبول مببلغ التعويض املع

ن األسانيد اليت يعتمدها هذا الصندوق لقبول تعويض ض يطرح بشأولتفادي أي غمو 

معايري واضحة يف هذا اال ، حيث أن النظام يستفيد  ،املتعلق به 2املضرورين، فقد وضع القانون

هذا ما يؤدي . و الذين تلقوا الدم داخل مراكز نقل الدم الفرنسية ،منه املصابني بفريوس السيدا

  . د عمليات حقن الدم اليت قد تتم مبواد أجنبيةبالضرورة إىل استبعا

باء مصابني ذا آكما أنه ال يتم تعويض األطفال احلاملني هلذا الفريوس و املولودين من 

حىت أنه بالنسبة لطبيعة الضرر الذي  .أو حالة العالقات الزوجية أو اجلنسية بصفة عامة ،املرض

األضرار بالشكل املعروف يف املبادئ العامة مبفهوم يتم التعويض عنه، فإن الصندوق ال يعوض عن 

اخلاص الضرر املتميز و  " :وإمنا الصندوق يعوض عن ما يسمى". األضرار املادية و املعنوية"

  . )Préjudice spécifique de contamination( ".بالعدوى

يعتمد  إن الصندوقف ،جل تقديره تقديرا يقرتب من الصحةنه من أإذلك ف و باإلضافة إىل

يستحقه شخص مصاب بفريوس  ،مقدار مليونني فرنك فرنسي كحد أقصى: على املعيار التايل

  .سنة 20السيدا، إذا كان يبلغ من العمر 

                                                 
1
 -  Christian BYK ,op.cit ., p.2265. 

2
 - Cité par Johanne SAISON , op.cit., p.66. 



  خــاتمـــــةال

 

 172 

فنظامها مستقل عن القانون . املسؤولية الطبية يف اال اإلداري هلا نظام خاص و متميزإن 

من ذلك مثال ، اإلداريالقانون  ألحكامتطبيقات كثرية إن هذه املسألة نلمسها من خالل . املدين

عالجية، الالطبية و  األعمالالتفرقة بني و املرفقية، ونظرية املخاطر االستثنائية،  األخطاءنظرية 

مالءمتها  الذي عمل على ، واإلداريالقاضي  ابتكارعلى أن كل هذه النظريات هي من . وغريها

  . مع خصوصيات النزاع الطيب

القاضي  أماموهي أن نظام املسؤولية الطبية  ،فكرة مهمةهذه الدراسة مكنتنا من استنتاج  إن

جتهادات قضائية اا من كله  يستمد أحكامه ،، هو نظام قضائي أوال وقبل كل شيءاإلداري

يف تطور  هي هذه املسؤوليةأما املميزات األخرى للمسؤولية الطبية، فإا تتمثل يف كون أن . مبدئية

  . ، دقيق، وغري مستقرع، سريمستمر

أن ذلك . القضائي للمسؤولية الطبية لألصلتعد نتيجة منطقية  ،ودقة هذا التطور فاستمرارية

 مواقفه تبعا ملستجدات القضايا املطروحة أمامه، و املشاكل القانونية اليت يغري يف ،اإلداريالقاضي 

 أسسسناه بالفعل من خالل دراسة التطورات اليت عرفتها و هو ما مل. زاعاتتطرحها هذه الن

املخاطر و إىل نظرية  األخريخطأ مفرتض، ويف  املسؤولية الطبية من خطأ جسيم، خطأ بسيط، و

  . الضماننظرية 

و احللول احلديثة اليت  األحكاممن خالل مسه ، نلهذا التطوراستقرار  أن عدم على

القضايا ، و على مجيع األحوالمطلق فهذه األحكام ال تطبق يف  .تعرفها املسؤولية الطبية أصبحت

يطبق مثال نظرية اخلطأ  أن وإمنا للقاضي اإلداري. دون استثناء اإلداريأمام القاضي  املعروضة

 نظرية املخاطر مىت حتققته أن يطبق كذلك ـو ل .يومنا هذا إذا توافرت شروطها إىلة التقليدي

  .األخرىو نفس القول يذكر بالنسبة لنظرية الضمان و بقية احللول  .حاالا

هو ، بالضبط اجلزائري اإلداريمسؤولية الطبية أمام القاضي على أنه ما ميكن قوله بالنسبة لل

  . من تطورات يف هذا اال  ،إىل ما وصل إليه القاضي اإلداري الفرنسياألخري، مل يصل  أن هذا
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عالقة الطبيب باملؤسسة الصحية العمومية اليت يعمل على مستواها، تعد ما يتعلق بففي

هو وأن هذا الطبيب و  .النصوص القانونية الصادرة يف هذا اال واضحة بشأن كوا عالقة الئحية

كما أن املريض الذي يلجأ . رفق الصحي العمومي، يعد موظفا عمومياامل إطارميارس مهامه يف 

العمومية   اإلداراتخدمة عمومية، كما هو احلال يف ينتظر حصوله على  إىل هذا املرفق للعالج، 

يف مقابل ذلك تعتمد على نصوص القانون  فإا ،غري أنه بالنسبة للتطبيقات القضائية .األخرى

تفسري  ألجلو ذلك  -1996واجية القضائية منذ سنةديس نظام االز ر كرغم ت-املدين صراحة

مسؤولية التعويض  على أساس ذلك األخريحتميل هذا  و ،تبعية الطبيب للمرفق الصحي العمومي

  .الالحقة باملرضى األضرارعن 

فإن موقف القاضي اإلداري اجلزائري من أسس املسؤولية الطبية، مازال  ،ومن جهة أخرى

 ،حماولة من جانبه أيةوجد توال  .يومنا هذا إىلعلى نظرية اخلطأ التقليدية ل متواصل يعتمد بشك

  .ر ـالفرنسي كنظرية املخاط اإلداريالقضاء  إليهاأوىل التطورات اليت وصل  ،األقلعلى  إلعمال

بأخذ بالتفرقة التقليدية اليت كان  لال يزااجلزائري  اإلداريالقضاء  إن، بل أكثر من ذلك

 األخطاءالبسيطة و  األخطاءهي التفرقة بني  ، و1992ا القضاء الفرنسي قبل سنة عليه

أننا جند يف الكثري من  إذ  سليم،ن تطبيقها غري فإ ،هذه النظرية إلعمالبالنسبة  و حىت. اجلسيمة

من  ،القاضي اخلطأ اجلسيم،و ذلك دون أن حيدد القضائية مصطلحات اخلطأ اليسري و القرارات 

ما  أخرى، من جهة دون أن حيدد يف هذا اخلطأ، واملعيار الذي استند عليه يف تكي هو ما ،جهة

يف  األصليةكما تقضي به النظرية   ،طبية بأعمال مرتبطا بأعمال عالجية أوهذا اخلطأ كان   ذا

   .ذلك

ومن جهة ثالثة، فإن مسألة اإلثبات هنا، مازالت تثري يف اجلزائر العديد من املشاكل بالنسبة 

نه من املفروض ال تثور أية اضي اإلداري إذا حكم بالتعويض، فإفالق. للمتضرر من النشاط الطيب

الصحي  يف حتصيل هذه التعويضات، مادام أا تدفع من قبل املرفقإشكالية بالنسبة للمضرور 
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يف ضمان  إعسارهمن غري املمكن تصور فكرة و  .الذي يعد شخصا اعتباريا عاما العمومي

هو مسألة ، غري أن العائق الذي يواجهه املريض املتضرر من حادث طيب يف اجلزائر. تالتعويضا

اإلدارية على الرغم من أن املنازعة   املتضرر،ملريض ما تزال مهمة ملقاة على عاتق االيت ، اإلثبات

 انعداملسبب فعال فهناك العديد من طلبات التعويض اليت رفضت  .تتميز بطابعها التنقييب

و تقرر للمتضرر حق  ،اإلثباتوجد  إن كما أنه حىت .، الذي ألقي على عاتق املدعياتاإلثب

عوض أن يكون حسب جسامة  ،حسب جسامة الضرر احلاصل تقديره يكونن فإ ،التعويض

  . اخلطأ املرتكب

ية املرفوعة أمام القضاء أن الدعاوى القضائن ما ميكن مالحظته هو ذلك، فإ وباإلضافة إىل

اخل املؤسسات الواقعة د باألخطاءمقارنة   جمال املسؤولية الطبية، تعد قليلة نسبيايف اإلداري

قلة الوعي لدى املواطنني  إىل حسب يعض املالحظني، ن سبب ذلك يرجعإ. الصحية العمومية

  . فاء التعويضاتيحبقوقهم من أجل است

فس الوقت جيب أنه يف ن إالكان هذا الطرح ينطوي على جانب من الصواب،   إذاولكن 

املتمثل يف عدم وجود و . اهم يف احلكم على هذه املسألةالتذكري كذلك بوجود مشكل فين يس

لدولة يف جمال عمليات نشر كافية للقرارات القضائية، خصوصا تلك القرارات الصادرة عن جملس ا

من الدراسات  هذا ما نلتمسه من خالل العديدو . آخر درجة يف التقاضياملسؤولية الطبية باعتباره 

  .غري منشورةقضائية على قرارات  آلخراليت تعتمد من حني 

أن يعمل املشرع اجلزائري يف جمال الصحة العمومية على نأمـل  فإنناالنقائص  هذه أمام كلو 

ما خيص منازعات املسؤولية الطبية، دف إبراز حقوق ال تعديالت قانونية، وبالضبط فيإدخ

وادث الطبية، و ذلك عن طريق حتديد أسس هذه املسؤولية الطبية، املرضى املتضررين من احل

  . اتـوحتديد كيفيات إستفاء التعويض
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محاية الصحة و  ة يف جمال الصحة خاصة منها قانونتلف النصوص القانونية الواردفدراسة خم

ائية يف بأن املشرع اجلزائري ال يتعرض إىل جانب املنازعات القض ،تؤدي بنا إىل القولترقيتها، 

و إمنا يكتفي فقط مبوجب هذا القانون بالتطرق إىل األحكام . تقسيم أو تبويب واضح و مستقل

ما قد يتعرضون له من عقوبات الصحة العمومية، ومستخدميها، و  العامة و املبادئ اليت حتكم

 وهذا على خالف ماهو ساري عليه يف التشريع األمريكي. جزائية نتيجة خمالفة هذه األحكام

على املشرع الفرنسي أدخله مثال، أو التشريع الفرنسي خصوصا من خالل التعديل األخري الذي 

  . ودة النظام الصحيقانون الصحة العامة، وذلك من خالل قانون حقوق املرضى وج

إمنا هناك دول عربية تسري يف هذا خيص التشريع الفرنسي لوحده، و مل  هذا األمركما أن 

ة الصادر بتاريخ املوافقة املستنري  الذي جاء بقانون حقوق املرضى و ع اللبنايناالجتاه، مثل التشري

11/2/2004 .  

هو أن يعمل مشرعنا هو اآلخر على توضيح  ،ما نرجوه يف هذا اال بالضبط و بالتايل فإن

و حىت أمام القضاء أخصوصيات شروط املنازعة الطبية اليت تتحقق سواء أمام القضاء اإلداري، 

يتم تسيريه بواسطة جهاز  ،حنو استحداث نظام تعويض وديكذلك و ملا ال التوجه  . ديالعا

إداري خاص، مهمته األساسية تتمثل يف ضمان تعويضات لفائدة املرضى املتضررين من احلوادث 

على أن تدفع هذه التعويضات بشروط حمددة، . الطبية على مستوى املؤسسات الصحية العمومية

ترتتب عليه العديد من املميزات اليت تستفيد سبطبيعة احلال أن هذا النظام  و. و بنسب معينة

  .منها كل من املؤسسة الصحية العمومية، وكذا املريض املتضرر

فبالنسبة للمؤسسة الصحية العمومية، يعد نظام التعويض الودي وسيلة لضمان تأدية 

   .، وبدون عراقيل قضائيةنشاطها الصحي احليوي بشكل مستمر
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هو اآلخر يستويف حقه يف التعويضات مىت  ،و بالنسبة للمريض املتضرر من احلوادث الطبية

توافرت فيه الشروط احملددة مسبقا، و ذلك دون احلاجة للجوء إىل املنازعة القضائية اليت قد تطول 

    .خربات فنية وغريها من املصاريف إجراءاا، وتزيد تكاليفها مما تتطلبه من إجراء

 فإننا ،منازعات املسؤولية الطبيةتنظيم يف جمال يوجد فراغ تشريعي  اآلنحد  إىلام أنه وماد

املتطورة يف و املبادئ القضائية على االجتاهات  ، يف مقابل ذلك،اإلدارييقف قضاؤنا أن  نأمل

 .أصول نظامنا القانوين، و جتماعيةخيتار منها ما يتفق مع أوضاعنا اال و ،املسؤولية الطبيةجمال 

محاية حقوق املرضى، من جهة، ومن جهة أخرى، توفري كذلك احلماية القانونية وذلك يف سبيل 

ذه ه إىلو للوصول . فق الصحية العموميةااملر  إطارملمارسة النشاط الطيب دون عراقيل خصوصا يف 

القضاة يف جماالت معينة دون  على ختصصأن تعمل الدولة  النتيجة البد أوال و قبل كل شيء

    .اإلداريسواها، ومن ذلك التخصص يف جمال القانون 

خصوصا يف كليات  ،القانون الطيب أمهية كبرية ملواد إعطاءذلك البد من  إىل باإلضافة

ما يرتتب عنها من ، و لطبوذلك يف سبيل توضيح احلدود القانونية ملمارسة مهنة ا الطب،

  .مسؤوليات قانونية

 املؤسسات الصحية العمومية، إطاريف  تفاقمتبية اليت جيب مواجهة املشاكل الطكما أنه   

غري  أصبحت بدليل أن هذه املرافق الصحية. للكثري من أخطاء سوء التنظيم ار و اليت تعد مصد

و املشكل أنه يف جمتمعنا هناك العديد من املرضى . قادرة على توفري شروط الرعاية الصحية

 حني يف ،و الوسائل العالجية اإلمكانياتتدهور قد ترجع لسبب  ،يذهبون ضحايا أخطاء شائعة

وغري  طرق عالجية جديدة و متطورة،املرضى يذهبون ضحايا  إن، أنه يف اتمعات املتحضرة

  .األوىلغري مغتفر يف احلالة  طيب مقبوال يف احلالة الثانية، فإنهكان اخلطأ ال  فإذا. معروفة
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  :ملخــص

. املسؤولية الطبية هلا ارتباط وثيق بأحكام القانون اإلداري، وبالضبط أحكام املسؤولية اإلدارية إن  

يف الدور الذي يلعبه القاضي اإلداري، عند الفصل يف دعاوى التعويض، اليت يرفعها  جلياويربز ذلك 

ويف هذا . طار املرافق الصحية العموميةاملرضى املتضررون من احلوادث الطبية، مبناسبة تلقيهم العالج يف إ

كما أنه قام بتطوير .اإلداريةالنطاق عمل القاضي اإلداري، على تطبيق األحكام التقليدية للمسؤولية 

من جهة، وضرورة حفظ حق املرضى املتضررين  طيبأحكام هذه املسؤولية متاشيا مع خصوصية النشاط ال

  .ة أخرىمن احلوادث الطبية يف التعويضات، من جه

، سوء تنظيم املرفق، اخلطر ، املؤسسة الصحية العموميةعمل عالجي، عمل طيب: الكلمات المفتاحية

  .نظام التضامن الوطين الدم،، الضرر الطيب، نقل الطيب

  

Résumé : 

 La responsabilité médicale est liée profondément aux principes du droit 

administratif, et précisément aux principes de la responsabilité administrative; et 

ceci apparaît clairement dans le rôle du juge administratif dans le contentieux 

d’indemnisation, lors des actions engagées par les malades ayant subi un préjudice 

du fait des accidents médicaux, à l’occasion des soins prodigués dans le cadre du 

service public sanitaire. A ce niveau le juge administratif a appliqué les règles 

traditionnelles de la responsabilité administrative, de même qu’il a fait évoluer les 

principes de cette responsabilité en conformité avec les caractéristiques propres à 

l’activité médicale. 

Les mots clés : acte médical, acte de soin, établissement public sanitaire, 

dysfonctionnement du service, risque médical, préjudice médical, transfusion 

sanguine, système de solidarité nationale. 
 

Summary: 
 Medical responsibility is deeply linked to the principles of administrative law 

and more precisely to the principles of administrative responsibility.; and this is 

made evident in the part the administrative judge plays in the compensation 

litigation, in actions  entered by patients having been victims of medical accidents in 

the process of treatment within the public health system. At this level, the 

administrative judge has applied traditional rules of administrative responsibility 

while adapting those principles to characteristics specific to medical activity. 

Key words: Medical act, medical care, public health establishment, malfunctioning 

within a department, medical hazard, medical damage, blood transfusion, national 

solidarity system. 

  


