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مقدمة
مقدمة:
إن تطور النشاط الطبي نتيجة التطور العممي والتكنولوجي الذي بمغتو العموم الطبية ،بقدر
ماساىم في ترقية الصحة وايجاد الحمول لكثير من األمراض التي كانت مستعصية قديما ،إال
أنو صاحب ىذا التطور ارتفاع في الحوادث الطبية وىي أغمبيا أضرار جسمانية يستوج ـ ـ ـ ـ ـ ــب
التعويض عنيا من طرف القائم بالعمل الطبي،لذالك كان الزما أن تساير قواعد المس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية
الطبية ىذا التطور الذي تشيده العموم الطبية.
األمر الذي أدى بمعظم التشريعات إلى مسايرة الوضع في حماية حقوق المرضى ،مما قد
تسببو األعمال الطبية من أضرار جسمانية وايجاد قواعد واجتيادات قضائية لتمكين المضرور
من استيفاء حقو في التعويض عن الحادث الطبي.
حيث يختمف الوضع في الجزائر تماما عما قررتو معظم التشريعات  ،كم أن المشرع لم
ينظم أحكام المسؤولية الطبية ال في قانون الصحة 1وال مدونة أخالقيات مينة الطب 2 ،إنما ترك
ذالك لمقواعد العامة ،حيث مازال األمر في حاجة إلى تدخل الفقو والقضاء في إرساء قواعد
ونصوص قانونية لتأسيس ىذا النوع من التعويض ،فإذا كان المجوء إلى المحاكم ىو السبيل
المألوف والمعتاد لدى غالبية المتضررين لممطالبة بالتعويض،فتكون المسؤولية المدنية عمى
أساس األركان التقميدية قاصرة عن أنصاف المطالبين بالتعويض مما حتم بظيور نظم حديثة
خاصة بالتعويض عن مقدم الخدمة الطبية وبالتالي يتحمل ىذا النظام التعويض دون البحث
عن شروط التعويض والشخص المسؤول الذي يتميز بو نظام المسؤولية المدنية.

-1قانون 11/18المتعمق بالصحة المؤرخ في 02جويمية ,2018الجريدة الرسمية ,العدد ,46المؤرخة في16جويمية.2018

-2المرسوم التنفيذي رقم276/92المؤرخ في6جويمية ,1992يتضمن مدونة أخالقيات مينة ,الطب الجريدة الرسمية ,العدد.52

أ

مقدمة
لذا أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم " 1303-2002بعنوان قانون حقوق المرضى وجودة
النظام الصحي" وتبعو في ذالك المشرع الجزائري بتعديل القانون المدني واضافة المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
140مكرر201التي تنص "إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن لممضرور يد فيو
تتكفل الدولة بالتعويض عن ىذا الضرر".
يرجع سبب اختياري لموضوع تعويض الحوادث الطبية نظ ار لحداثة الموضوع نفسو والذي
اليزال مجاال خصبا لمبحث والدراسة وبصفة خاصة في الجزائر ،وعميو فدراستنا لموضوع
الحوادث الطبية يعتبر موضوع ذو أىمية عممية تتمثل في :
* توضيح األسس التي يتبعيا المتضرر حتى تقبل دعواه أمام األجيزة القضائية المختصة.
* تحديد الجية القضائية المختصة لمنظر في النزاع واألطراف التي يمكن مطالبتيا بجبر
الضرر المترتب عن النشاط الذي تم القيام بو.
* أمكانية تحصيل التعويضات الكافية لجبر األضرار الالحقة بالمتعاممين مع المرفق
األستشفائية.
أما أىداف دراسة ىذا الموضوع تكمن فيما يمي:
* توعية األفراد بقواعد المسؤولية الطبية بالنسبة لممنشاة الطبية.
* محاولة محاربة اإلىمال الناتجة عن أعمال المينيين الصحيين تجاه المرضى وأعالميم بقيام
المسؤولية في حالة حدوث أو ارتكاب حوادث طبية.
من بين الصعوبات التي واجيتني في كتابة ىذه المذكرة فتتمثل أساسا فيما يمي:
-1قانون ,303-2002المؤرخ في  04مارس2004المتضمن حقوق المرضى ونظام الرعاية الصحية ,الجريد الرسمية
الفرنسية 2002/05/05 ,ص.4418

-2األمر 10/05المتضمن القانون المدني’ المؤرخ في  20يوليو  ,2005الجريدة الرسمية ,العدد.51,

ب


مقدمة
*قمة المراجع والدراسات المتخصصة التي تناولت موضوع تعويض الحوادث الطبية.
*يعتبر موضوع حديث نسبيا ظير في بداية القرن الواحد والعشرون وىو مايعبر عنو باالتجاه
الحديث لممسؤولية المدنية القائمة عمى أساس الضرر وليس الخطأ.
تطمب مني الموضوع انتياج أكثر من منيج ،حيث اعتمدت عمى المنيج الوصفي عن
طريق دراسة ماىية الحوادث الطبية من خالل التعريف والخصائص والمنيج التحميمي بتحميل
النصوص القانونية التي ليا صمة بالموضوع بغية اإلحاطة بجميع أبعاده واإللمام بمختمف
جوانبو.
وعميو مما سبق بيانو يمكن صياغة إشكالية البحث عمى النحو التالي:

مامدىفعاليةالقواعدالعامةفيتعويضالمضرورعناألضرارالناتجة
عنالحوادثالطبية؟
لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية أتبعت خطة ثنائية المتجسدة في فصمين،حيث خصصت الفصل
األول لمفيوم الحادث الطبي،أما فيما يتعمق بالفصل الثاني فعالجت فيو أفاق التعويض بين
القضاء والتشريع.

ت


الفصل األول:

مفهوم الحادث الطبي

الفصل األول :مفهوم الحادث الطبي
الطبي سكاء تعمؽ
الطبية ليست كليدة اليكـ ،حيث ىي قديمة قدـ العمؿ ّ
إف مسالة الحكادث ّ

األمر بعالج المريض أك أثناء إجراء الفحكصات كاالختبارات ليـ ،حيث بدأت الحكادث الطبية

الطبي كالزدياد
في الظيكر بداية مف العقد األخير مف القرف الماضي ،نتيجة لكثرة كتعدد العمؿ ّ

الكعي لدل المتضرريف أك ذكييـ كالظيكر المتنامي لألصكات التي تنادم بضركرة تعكيض

طي النسياف يضمدكف جراحيـ دكف أف يمتفت إلييـ أحد
ضحايا ىذه التداعيات كعدـ تركيـ ّ
كحتى ال يككنكف محؿ تجارب تجرل عمييـ مف أجؿ التقدـ العممي ،فيتـ التضحية بيـ ليستفيد
اآلخركف مف معاناتيـ,حيث تـ تقسيـ الفصؿ األكؿ إلى مبحثيف يتضمف األكؿ المقصكد
الطبية.
الطبي كالثّاني يتضمف شركط تعكيض الحكادث
بالحادث
ّ
ّ

المبحث األول :المقصود بالحادث الطبي

لقد كاف التعكيض مؤسس منذ زمف بعيد عمى أساس أحكاـ المسؤكلية التقميدية

ككاف

الضرر ينسب مباشرة إلى الطبيب أك الغير المسؤكؿ عنو كال يمكف التعكيض عنو أذا لـ يحدد
الشخص القائـ بو  ،ىذا ما أعتبر بعدـ المساكاة بيف حقكؽ المرضى ،حيث اصطمح عمى ىذه
الطبية كىذا
الحالة التي تصيب المريض في جسده بتحقيؽ الضرر دكف كجكد خطأ بالحكادث ّ

ما نتج عنو عدـ تحديد المعارؼ كالمصطمحات .1

الطبي كالتمييز بينو كبيف
لذا سنحاكؿ مف خالؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى تعريؼ الحادث ّ

بعض األضرار المشابية لو في المطمب األكؿ كنتطرؽ في المطمب الثاني إلى أنكاع
الطبي.
كخصائص الحادث ّ

 -1ثركت عبد المجيد ,تعكيض الحكادث الطبية (ما مدل مسؤكلية عف التداعيات الضارة لمعمؿ الطبي) دار الجامعة الجديدة
لمنشر,اإلسكندرية ,مصر ,2007.ص.11
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الفصل األول:

مفهوم الحادث الطبي

الطبي والتّمييز بينه وبين بعض األضرار المشابهة له
المطمب األول :تعريف الحادث ّ
الطبية كتحديد المقصكد بيا ،يكتسي أىمية كبيرة ،إذا يمكف عمى
إف تعريؼ الحكادث
ّ
ّ

أساسو التمييز ما بيف تعكيض أثار تمؾ التداعيات كما

الطبية التقميدية ،التي
بيف المسؤكلية
ّ

الطبي في التشخيص أك العالج .
تستند إلى خطأ يقع مباشرة مف العمؿ ّ

سنعالج في الفرع األكؿ تعريؼ الحادث الطبي كفي الفرع الثّاني التمييز بينو كبيف بعض

األضرار المشابية لو.
الفرع األول :تعريف الحادث الطبي
لتعريؼ الحادث الطبي لدينا اتجاىيف لتعريفو األكؿ يخص الفقو كالثانية يمكف استخالصو
مف مجمس قضاء الدكلة الفرنسي.1
أوال :التعريف الفقهي
لقد استنبط ىذه التعريؼ مف خالؿ الندكة التي تضمنتيا الجمعية الفرنسية لقانكف الصحة في
مجمس الشيكخ الفرنسي في شير مارس مف عاـ

 1994حيث اقترح التعريؼ األتي  ":نسبة

ضئيمة مف المخاطر ،يتضمنيا بالضركرة العالج الطب

م أكالصيدالني ،الذم يتـ بطريقة

مشركعة أك كفقا لألصكؿ العممية المتعارؼ عمييا كالتّي يترتب عمى حدكثيا عدـ اكتماؿ الشفاء
أك حدكث مضاعفات أك أثار غير مرغكبة بيا" .2
كذلؾ ّأنو كمما ازدادت فرص الشفاء مف اإلمراض بفضؿ المجكء إلى كسائؿ حديثة في

العالج ذات فعالية كبيرة،كاستخداـ تقنيات متقدمة في الفحص كالتشخيص كمما ازدادت مخاطر

- Angela castellia,responsapilité,médicale,droit des malades,dollaz,2002,p,161.

 -2ثركت عبد المجيد,المرجع السابؽ,ص13ك.14
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حدكث تداعيات ضارة لمعالج أك التدخؿ الجراحي بعيدا عف أم خطأ يمكف نسبتو مباشرة إلى
العمؿ الطبي.1

ثانيا:التعريف القضائي
حيث يمكف أف نستنتجو عف القضاء الحديث لمجمس الدكلة الفرنسي في مسؤكلية
المنشئات الصحية أك المستشفيات الحككمية كذلؾ مف خالؿ حكميف ىما شييريف صدر األكؿ
عاـ  1993كىك ما يسمى بحكـ (  (BIANCHIبصدد فحص مجيرم لشراييف الدماغ ،ترتب
عميو إصابة الشخص الخاضع لمعالج بشكؿ كمي.
في حيف صدكر القرار األخر في عاـ  (Hôpital Joseph( 1998كاف في كفاة طفؿ
الطبي " نسبة الخطر التي تصاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب
عمى أثر خضكعو لمتخدير الكمي ،حيث عرؼ الحادث ّ
العمؿ الطبي الالزـ لمعالج أك التشخيص كالتي يككف كجكدىا معركفا ،غير أف تحققيا يعتبر

أم ار استثنائيا كال صمة لو بحالة المريض األكلى كال يمكف اعتبارىا تطك ار متكقعا ليا،كيتخمؼ
عنيا ضرر خطكرة استثنائية.2
كالحكادث الطبية ليست في حقيقتيا سكل ظاىرة قد تككف متكقعة ،لكف ال يمكف السيطرة
عمييا أك تكخي حدكثيا،تقع خالؿ األعماؿ الطبية الالزمة لمتشخيص أك العالج ،أك إجراء عمؿ
طبي أك جراحي.
ؼقد عرفت محكمة النقض الفرنسية ىذه األضرار بأنيا "المخاطر الالزمة لمعمؿ الطبي
التي تحدث لممريض دكف كجكد خطأ مف الطبيب أك مف يقكـ بالعمؿ الطبي كيصعب السيطرة
عمييا".3

1
الطبي " Savatier :العمؿ ال ّذم يقكـ بو شخص مؤىؿ مف أجؿ شفاء الغير"
 -تعريؼ العمؿ ّ

- Etienne cauesse, consentement aléa thérapeutique et responsabilité médicale N°114,1999,p8.

-3أيت ساحؿ صبرينة,الضرر الطبي ,مذكرة ماستر,جامعة بجاية ,2012,ص .30
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إذا كاف التعريؼ الخاص بالحادث الطبي سكاء في التعريؼ الفقيي أك القضائي لـ ترد
لو إشارة صريحة مستبعد ا خطأ الطبيب ،إال أف استبعاده لـ يعد أم ار مؤكدا كمنطقي فالخطأ في
التشخيص أك العالج يمضي كأساس أخالقي كاؼ لمحكـ بتعكيض األضرار المترتبة عميو،أما
الحادث الطبي لتعكيض نتائجو المادية يضمف بو التأميف اإلجبارم أك التكافؿ االجتماعي.
أما بالنسبة لممشركع الجزائرم لـ يقـ بتعريؼ الحادث الطبي كالعمؿ العالجية كانما اكتفى
بالمادة  140مكرر(  )01مف ؽ.ـ.ج  ,1باإلشارة إلى تكفؿ الدكلة في تعكيض المتضرر عف
الضرر الجسماني الالحؽ بو في حالة انعداـ المسؤكؿ ،كلـ يكف لممتضرر أم يد في الضرر
الالحؽ بو.
كحتى قانكف الصحة الجزائرم لـ يشر

أبدا إلى المسؤكلية المدنية لمطبيب كلـ يعطي

تعريؼ عف تعكيض الحكادث الطبية,كـ نكد أف نشير إلى أف غالبية الفقياء يتناكلكف مصطمح
الحادث الطبي أك التداعيات الطبية الضارة لمعمؿ الطبي بمعنى كاحد
يطمؽ عميو ما يسمى بالصدؼ العالجية

 ,كما أف بعض الفقو

.

الفرع الثاني :التمييز بين الحادث الطبي وبعض األضرار المشابهة له
إف الحكادث الطبية ليست في حقيقتيا سكل ظكاىر قد تككف متكقعة لكف ال يـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كف
السيطرة عمييا أك تكخي حدكثيا لمشخص الخاضع لمعالج أك التشخيص،كىي تتميز تماما عف
األعماؿ التي تحيط بمباشرة العمؿ الطبي بكجو عاـ.
كلتدقيؽ أكثر سيبيف التمييز بينيما كبيف بعض األضرار الناتجة عف المسؤكلية الطبية .2
أوال :عدم فاعمية العالج
تعني أف النتيجة المرجكة منو لـ تتحقؽ لسبب أك ألخر مادم أك بشرم ذلؾ مف
-1األمر رقـ  05/10المؤرخ في  20جكيمية  2005ج،ر 51العدد.2005
-2بمعربي عـ كر،طرؽ تعكيض الحكادث الطبية ,مذكرة ماستر ,قانكف طبي,جامعة مستغانـ  2017-2016ترجمة ص.16
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حؽ المريض أف ينتج عف التدخؿ الطبي نتائج إيجابية لمشفاء مف المرض

أك عمى األقؿ

تتحسف حالتو،كمف حقو أف يأمؿ مف الطبيب أك المستشفى القائـ بالعالج أف ال يؤدم عممو إلى
مضاعفات أكثر مف الحالة المرضية األكلى,حيث يش ترؾ الحادث الطبي كعدـ فاعمية العالج
في أف كؿ منيما قد يحدث في غياب أم خطأ أك تقصير سكاء في العالج أك في التشخيص
الذم يمكف نسبو إلى الطبيب،إال أف شركط كؿ منيا كأثاره تحققو تختمؼ إلى حد كبير,حتى
يمكف كصؼ الحالة بأنيا حادث طبي يتطمب األمر بالضركرة كجكد شرطيف :
الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ رر.
ػػ
-1األكؿ يعكد إلى
-2يعكد إلى العمؿ الطبي نفسو.
أف تككف األضرار الناتجة عف العمؿ الطبي ال صمة ليا بحالة المريض األكلى ،كما ال
يمكف اعتبارىا نتيجة طبيعية لتطكر حالتو المرضية بسبب عدـ فاعمية العالج أك عدـ نجاحو،
حيث تأتي مشاكؿ صحية جديدة كمف طبيعة مغايرة لتضاؼ إلى مشاكؿ المريض األكلى.
يجب مف جية أخرل أف يككف لمحادث الطبي صمة بالتدخؿ الطبي أك باألعماؿ الالزمة
لمعالج،كاإلصابة بعدكل أحد األمراض أك حدكث أذل بسبب الحالة السيئة لألجيزة المكجكدة أك
باألدكات المستخدمة أك األدكية كالمنتجات المستعممة بكاسطة الطبيب خالؿ مباشرة الفحكص
أك العالج أك إصابة عضك آخر غير العضك الذم يراد جراحتو أك التأثير عمى الكظائؼ
الحيكية لمجسـ.

1

لذلؾ تختمؼ أثار تحقؽ الحادث الطبي كعدـ فاعمية العالج،إذ أف عدـ فاعمية العالج
كعدـ تحقيؽ النتيجة المرجكة مف العالج ال يرتب مسؤكلية القائـ بالعمؿ الطبي،ما لـ يتمكف
المريض مف إقامة الدليؿ عمى كجكد فعؿ أك تقصير مف جانبو في تقديـ العناية أك العالج
الالزميف ذلؾ أنا ا ألمر يتعمؽ بممارسة الفف الطبي كالمعارؼ الطبية ،التي يييمف عمييا
-1ثركت عبد الجيد,المرجع السابؽ ,ص.20
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االحتماؿ مما يبرر قصكر التزاـ الطبيب عمى بذؿ عناية ،فال تقكـ المسؤكلية إال عمى التقصير
أك الخطأ.
ثانيا :الحادث الطبي والتداعيات الضارة
التمييز بيف التداعيات الطبية كالحادث الطبي أنقسـ الفقو بشأنو فيناؾ مف الفقياء كعمى
رأسيـ الركميي شدد عمى عدـ الخمط بيف التداعيات الطبية الضارة Aléa Thérapeutique
كبيف الحادث الطبي  Accident Médicalكالذم قد يحدث نتيجة لخطأ الطبيب كال صعكبة
في ىذه الحالة في البحث في مسؤكليتو ,كما يقع مستقال عف أم خطأ في التشخيص أك العالج
بؿ يعكد في حقيقتو إلى االحتماؿ الذم يحيط بمباشرة الفف الطبي أك كما تقكؿ محكمة النقض
الفرنسية " ىك أبمغ تحيد لالحتماؿ الذم ال ينفصؿ عف مباشرة العمؿ الطبي " غير أف غالبية
الفقياء يتناكلكف الحادث الطبي كالتداعيات الضارة بمعنى كاحد.1
ثالثا :الخطأ الطبي
نشأ الخطأ الطبي في إطار المسؤكلية الطبية تقصيريا ،نتيجة تقصير كاىماؿ كال مباالة مف
طرؼ القائـ بالعمؿ الطبي ،حيث استمر القضاء الفرنسي قرنا كامال مف الزمف حتى عاـ
 1935يؤسس مسؤكلية األطباء عمى ىذا األساس _الخطأ ألتقصيرم_ في إطار المسؤكلية
التقصيرية لألطباء نتيجة اإلىماؿ كقد سار عمى خطى القضاء الفرنسي القضاء الجزائرم .2
كما أصدرت المحكمة العميا حكما آخر تقضي فيو " حيث أف المدعي لـ يأخذ بعيف
االعتبار المرض الذم كانت تعاني منو الضحية مف قبؿ كأمر بتجريب دكاء غيره كانت في
مثؿ ىذه الحالة ،مما يجعؿ إىمالو خطأ منصكص كيعاقب عميو بالمادة  288مف .ؽ.ع.3
-1ثركت عبد المجيد  ،المرجع السابؽ .ص 26ك.27
 -2بف صفير مراد ,األكاديمية لمدراسة االجتماعية ك اإلنسانية 18 ,جكاف ,2017ص ص.154-143 ,
-3قرار المحكمة العميا بتاريخ  ,2003/06/03ف ؽ ,العدد رقـ  ,2008.63ص .391
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كمعمكـ أف الخطأ التقصيرل يجد أساسو في القانكف المدني الجزائرم في المادة ,1124
كمنصكص عميو في المدة

 239في قانكف الصحة الجزائرم ،2لكف بعد ىذا بدأ أساس
 20مام  1936لذلؾ

المسؤكلية التقصيرية مفذ صدكر قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ

نجد أف التفرقة بيف الحادث الطبي كالخطأ الطبي تختمؼ تماما فالحادث الطبي تككف لو عالقة
مع التدخؿ الطبي أما الخطأ الطبي مستند إلى خطأ مف جانب الطبيب.
رابعا :الخطأ العالجي
يقكؿ الفقيو الركمي "ال يجب المزج بيف الخطأ العالجي

Aléa Thérapeutique

كالحادث الطبي  Accident Médicalالذم يككف نتيجة الرتكاب الطبيب الخطأ الطبي ،مما
يرتب المسؤكلية عمى أساس الخطأ ،لذا يستعمؿ بعض المؤلفيف عبارات الحادث الطبي لمداللة
عمى الضرر الطبي الذم يعرؼ عمى أنو " الضرر الفجائي الذم يرتبط بعالقة سببية مباشرة
مع التدخؿ الطبي ،كىك مستقؿ تماما عف الخطأ الطبي " ،3كما نكد أف نشير أف التفرقة بيف
الحادث الطبي كبعض األعماؿ المشابية لو تكتسي أىمية كتبقى مسألة فنية تخضع لمعايير
قانكنيةّ دقيقة.
المطمب الثاني :خصائص و أنواع الحوادث الطبية
لمحكادث الطبية الناتجة عف األعماؿ الطبية التي تقكـ بيا المرافؽ كالمؤسسات
االستشفائية عدة خصائص كمعايير خاصة تميزىا عف مجمكعة مف األعماؿ األخرل التي تنتج
ضرر مكجب التعكيض لممتضرر ،كىذه الخصائص يمكف استخالصيا

مف طبيعة الحادث

الطبي ،حيث سنتطرؽ إلى خصائص الحكادث الطبية في الفرع األكؿ كالى أنكاعيا في الفرع
الثاني.
-1األمر رقـ  10/05المؤرخ في20يكليك ,2005المعني بتعديؿ ؽ.ـ.اؿجريد الرسمية’رقـ .51

1

-2القانكف  11.18المؤرخ في  .2018/07/02ج ر  ,العدد .046
-4بمعربي عـ كر،طرؽ تعكيض الحكادث الطبية ,مذكرة ماستر,قانكف طبي  ,جامعة مستغانـ ,2016.2015ص .317
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الفرع األول :خصائص الحادث الطبي
خص المشركع الفرنسي الحادث الطبي الناتج عف العيادة كالمؤسسات االستشفائية
بثالث خصائص أساسية يمكف عرضيا كاألتي :

1

أوال :االستثنائية
أف يشكؿ العمؿ الطبي خط ار استثنائيا كالخطر االستثنائي ىك الخطأ المألكؼ كفقا
لمتطكر العادم لحالة مماثمة لحالة المريض الخاضع لمعالج لكف حدكثو ال يككف إال بصفة
استثنائية ،كعمى ذلؾ اآلثار الثانكية التي تصاحب الفحص الطبي عادة ال تخضع لقكاعد
المسؤكلية دكف خطأ.
ثانيا :الجسامة
أف يككف الضرر الحاصؿ جسميا بصكرة غير عادية ككصؿ إلى درجة معينة مف
الخطكرة أك تسبب في إحداث عاىة مستديمة ،أك بتر عضك أك أدل إلى الكفاة أك شمؿ كمي أك
نصفي ,كما أف المشرع الفرنسي حدد نسبة العجز ب  ''%24لتعكيض عف الحادث الطبي ،ىذا
مف أحد األسباب المؤدية إلى األخذ بمبدأ المسؤكلية دكف خطأ في القانكف القضائي اإلدارم،
ألف مبدأ الخطأ البسيط لـ يعتد بو كذلؾ اعتبا ار أف ترؾ األضرار الجسمية دكف تعكيض عمى
أساس انعداـ الخطأ أك دكف إثباتو أك دكف تحديد عالقة سببية بيف الخطأ كالضرر يؤدم إلى
اإلخالؿ بمبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة  ،فميس مف المنطقي عدـ تعكيض مف أصيب بشمؿ
آك عجز دائـ آك فقد احد أعضائو أك أصيب بأحد األمراض المزمنة نتيجة االتصاؿ بالمرض
دكف تعكيض تتحممو الجماعة في النياية.

-1بمعربي عمكر .المرجع السابؽ,ص18ك.19
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ثالثا  :عدم المسائمة عنه
إف انعداـ الخطأ أك عدـ إثباتو ال يجكز قانكنا المسائمة عنو ألف قكاعد المسؤكلية
المدنية تقكـ عمى ثالثة أركاف كىي الخطأ كالضرر كالعالقة السببية بينيما،ىذا بالنسبة لمدعاكم
المرفكعة أماـ القضاء العادم كاف كاف ذلؾ ممكنا أماـ القضاء اإلدارم الذم يرتب المسؤكلية
عمى أساس نظرية المخاطر( المسؤكلية دكف خطأ) بالنسبة لممرافؽ العمكمية مما نجد ىناؾ
عدـ المساكاة بيف المرضى المتضرريف مف نفس الحادث في حالة اختالؼ الجية القائمة
بالعمؿ الطبي ،األمر الذم أدل بالفقو إلى محاكلة تكحيد الجيكد لتعكيض ضحايا الحكادث
الطبية كمحاكلة التكازف في التعكيض.1
الفرع الثاني  :أنواع الحوادث الطبية
تعتبر الحكادث الطبية المكجبة لتعكيض عنيا في حالة حصكؿ ضرر

أك خركج عف

المبدأ المألكؼ في المسؤكلية المدنية القائمة عمى أساس الخطأ ،سكاء كاف الخطأ داخؿ
مستشفى عاـ أك قاـ بو الطبيب أك عيادة خاصة لذلؾ تعددت الحكادث الطبية لتعدد الكسائؿ
الحديثة كاألجيزة الطبية المستعممة في العمؿ الطبي ك نذكر منيا :
أوال  :الحوادث الطبية الناتجة عن النشاطات الطبية
ينتج عف العمؿ الطبي النتائج عف الطبيب أك المكظفيف اآلخريف حكادث طبية تسبب
أضرار لممريض كاألعماؿ التي تقكـ بيا المستشفيات مف إعادة البناء في اليياكؿ ك تنصيب
أجيزة طبية حديثة كتجريبيا التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى المريض ،ككذلؾ األعماؿ التي يقكـ
بيا األطباء أثناء استعماليـ لمختمؼ التجييزات الطبية كالكسائؿ الحديثة كالمبتكرة في المجاؿ
الطبي.

-1ثركت عبد المجيد,المرجع السابؽ,ص.80

17

الفصل األول:

مفهوم الحادث الطبي

ثانيا  :الحوادث الناتجة عن األوضاع الخطرة
امتدت المسؤكلية المدنية لتعكيض الحكادث الطبية التي تقع في المرافؽ العمكمية
االستشفائية لتشمؿ حاالت العدكل باألمراض أثناء التكاجد بالمؤسسات االستشفائية ،األضرار
الجسيمة الناتجة عف أعماؿ العالج كمف بينيا نقؿ الدـ ،فيمتزـ المستشفى بنقؿ دـ سميـ خالي
مف أم فيركسات قد تصيب جسد المريض بمضاعفات تضاعؼ مف حالتو المرضية األكلى
المكجكد مف اجميا في المستشفى أك ينتقؿ إليو مرض معدم كاف جسده سميما منو قبؿ مباشرتو
العمؿ الطبي عمى جسده ألف المستشفى أك القائـ باألعماؿ الطبية ممزـ بحماية المريض
كسالمتو ،ىذا إلى جانب األضرار التي تحدث نتيجة التطعيمات اإلجبارية .1
ثالثا :الحوادث الناشئة عن المواد و المعدات المستخدمة
تدخمت اآللة بشكؿ ممحكظ في العالج الطبي ،فقد يصاب المريض بسبب تمؾ اآلالت
أك األجيزة التي يستخدميا األطباء أثناء قياميـ بالعمؿ الطبي ،ككثي ار ما تحدث أضرار عديدة
لممرض بسبب كجكد عيب أك عطؿ في األجيزة كاآلالت المستعممة ،حيث يقع االلتزاـ عمى
عاتؽ المستشفى باستخداـ آالت سميمة خالية مف أم عيب يؤثر عمى استخداميا .2
كالمستشفى مسؤكؿ عف كؿ المعدات الخطيرة التي يستعمميا كيجب عمى مكظفيو اخذ
الحيطة كالحذر مف أف تسبب أض ار ار لممريض ،إما أثناء تركيبيا أك استعماليا فيمتزـ المستشفى
بسالمة المريض مف األضرار المتنقمة عف طريؽ المريض الذم يمجا إليو مف أجؿ عالجو ،مف
أمثمة ذلؾ كفاة مريض أثناء الجراحة نتيجة انبعاث غاز متسرب مف جياز التخدير.
رابعا :التمقيح اإلجباري
-1حسيف طاىرم  ,الخطأ الطبي ك الخطأ العالجي في المستشفيات العامة ,دراسة مقارنة الجزائر -فرنسا/دار ىكمة الجزائر
 ,2004.ص  .54شريؼ الطباخ ,جرائـ الخطأ الطبي كالتعكيض عنيا في ضكء الفقو كالقضاء,دار الفكر الجامعي.
,-2اإلسكندرية2005,ةص.255
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يعد التمقيح ضد األمراض إلزامي بقكة القانكف كىذا ما نصت عميو المادة  95مف القانكف
 11 /88المتعمؽ بالصحة ،لكف كثي ار ما ينجز عف عمميات التمقيح أضرار كاف كانت نادرة،إذ
انو بتاريخ  1960/07/01تدخؿ المشركع الفرنسي ككضع قانكف خاص ىك الذم أقر مسؤكلية
السمطة العامة عف األضرار الناجمة مف عممية التمقيح اإلجبارم.

1

المبحث الثاني  :شروط تعويض الحوادث الطبية
حتى يتمكف المريض المتضرر مف المطالبة المسؤكؿ بإصالح الضرر الذم ارتكب في
حقو مف جراء الضرر الذم لحقو في جسده الناتج عف العمؿ الطبي سكاء كاف القائـ بالعمؿ،
المستشفى عمكمي أك عيادة خاصة سكاء كانت المطالبة بالتعكيض أماـ القضاء اإلدارم أك
القضاء العادم يجب أف تتكفر في الضرر الطبي مجمكعة مف الشركط الكاجب تكفرىا عمكما
في الضرر الذم ينبغي التعكيض عنو كالناتج عف الحادث الطبي ،سكاء كانت متعمقة
بالضرر في حد ذاتو(المطمب األكؿ ) كأخرل متعمقة بالمسؤكؿ عف الضرر (المطمب الثاني ).
المطمب األول :شروط متعمقة بالضرر
يعرؼ الضرر بأنو " األذل الذم يصيب الشخص مف جراء المساس بحؽ مف حقكقو أك
مصمحة مشركعة لو سكاء تعمؽ ذلؾ الحؽ أك تمؾ المصمحة بسالمة جسمو أك مالو أك حريتو
أك شرفو أك غير ذلؾ ".2
حيث يعتبر الضرر شرط لحصكؿ المتضرر عمى التعكيض سكاء كانت المسؤكلية عقدية أك
تقصيرية ،ككانت المسؤكلية عمى أساس الخطأ أك دكف خطأ (عمى أساس المخاطر ) كالتي
اتسعت بشكؿ كبير كذلؾ بسبب كثرة كتدخؿ األنشطة الصناعية كخطكرة اآلالت

-1المادة  95مف قانكف  11/18المؤرخ في20جكيمية 2018المتعمؽ بالصحة.
-2د/سعيد مقدـ _ نظرية التعكيض في الضرر المعنكم .المؤسسة الكطنية لمكتاب _ الجزائر .1992.ص 40
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مما أدل إلى انتشار األضرار الجسمانية ،سكاء تمثؿ الضرر الناتج عف الحادث الطبي في
إصابة المتضرر (الفرع األكؿ) كيمكف أف ال يككف لمتضرر يد في حدكث الضرر ( الفرع
الثاني ).
الفرع األول :الضرر الناتج عن الحادث الطبي
ىناؾ مجمكعة مف الشركط التي يجب تكفرىا العتبار ما نتج عف الحادث الطبي يعتبر
ضرر يجب التعكيض عميو كىذه الشركط ال تختمؼ تقريبا عف الشركط العامة في الضرر .
أوال :ارتباط الضرر بالتدخل الطبي
يجب أف يككف الحديث عف األضرار التي يعاني منيا الشخص نتيجة طبيعية لمتدخؿ
اقتضتو الضركرة كبعد الحصكؿ عمى رضا المريض أك ذكيو كىذا شرط منطقي محدد  ،1إذ ال
يمكف مساءلة الطبيب أك المنشأة الطبية عف أضرار غريبة عف الحؿ الطبي الذم خضع لو
الشخص ،2حيث تنتفي رابطة السببية مما يؤدم إلى استبعاد أم مساءلة بشأف ما يحدث مف
أضرار ،نظ ار لعدـ تكافر شركط المسؤكلية المدنية في ىذه الحالة,تكافر ىذه الرابطة السببية ،أم
بإمكانية نسبة الضرر إلى العمؿ الطبي الذم خضع لو الشخص ،تختمؼ بحسب المعيار الذم
تتبعو الجية القضائية في إثبات رابطة السببية فمجمس الدكلة الفرنسي ،حيث تسكد نظرية
السبب ,فإنو يكفي أف يككف العمؿ الطبي الكاقعة الحاسمة في كقكع الحكادث الطبية كالذم ينتج
عنيا الضرر  ،لكف ال يمزـ أف يككف السبب الكحيد في ذلؾ ،كال يمزـ أف تجسد تمؾ الكاقعة خطأ
في جانب مباشرة العمؿ الطبي ،كما ال يمزـ أف يككف الفاعؿ الكحيد في أحداث الضرر

1جملة القانون العام  ، 1995ص .25

- 2أعتبر قرار مرسي لسنة  1936أف التزاـ الطبيب التزاـ ليس عناية ،إذا جاء فيو بأف " العقد الطبي يتضمف التزاـ الطبيب
ليس بشفاء المريض ك إنما بتقديـ العالج المتقف ،ك الحذر" المتفؽ مع المعطيات العممية المكتبة .
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أك المثير الكحيد لو ،بؿ يكفي أف يككف التدخؿ الطبي حاتما في كقكع الضرر ك أال أنتفت
المسؤكلية , 1فقد أكضح ذلؾ مفكض الدكلة  DAELفي تقرير أماـ مجمس الدكلة الفرنسي في
حكمو الصادر بتاريخ  26جانفي  1990بقكلو " :إذا كانت عممية نقؿ الدـ في حد ذاتيا ىي
التي أدت إلى حدكث التمكث بفيركس اإليدز كاف المستشفى مسؤكال ،أما إذا كاف السبب يعكد
إلى تمكث الدـ بفيركس المرض انتفت مسؤكلية المستشفى كمسؤكلية بنؾ الدـ,أما بالنسبة
لمحكمة النقض الفرنسية كالتي تأخذ بنظرية تعادؿ

األسباب فإف األمر يبدأ أكثر حيكية ،إذا

تدخؿ أكثر مف عامؿ في إحداث الضرر الذم لحؽ بالشخص الخاضع لمعالج غير أف
محكمة النقض تشدد في إثبات قياـ رابطة السببية بيف العمؿ الطبي  ,2كالضرر كعمى ذلؾ فإنو
بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية كالقضاء العادم عمكما فكمما ارتقى الضحايا في سمـ النزاع
كانتقمكا إلى درجة قضائية

أعمي كمما قؿ عدد األشخاص المسؤكليف تحت مسمى االلتزاـ

بالسالمة ( أطباء -عيادات -مراكز نقؿ الدـ )
النقض الفرنسية في أفريؿ

,يشيد عمى ذلؾ الحكـ الصادر عف محكمة

 1995حيث قررت محكمة باريس مسؤكلية شخص كاحد أماـ

محكمة النقض  ،كىنا نالحظ كيؼ يتالقى مكقؼ كؿ مف مجمس الدكلة الفرنسي كمذىب
محكمة النقض الفرنسية فيما يتعمؽ برابطة السببية كقد يثكر التساؤؿ حكؿ اشتراط أف يككف
العمؿ الطبي ضركريا يعني أف حالة المريض تستدعي التدخؿ الطبي سكاء بالتشخيص أك
العالج كبصكرة ممحة أك يككف التدخؿ نزكال عند رغبة الشخص أك إرضاء لو حتى يحكـ
بالتعكيض في حالة كقكع حادث طبي.

1

 -دكمينيؾ ككدير ريحي فككيو ،دراسة حكؿ العالقة السببية في المسؤكلية التقصيرية ،دراسة مقارنة ,فرنسا ،1983,ص .29

2

 -عمر محمد السيكم,التطكرات الحديثة في مجاؿ مسؤكلية المرافؽ العامة,مجمة دراسات قانكنية ,بيت

الحكمة,العدد,16بغداد,2005ص.51
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كقد ثار ىذا التساؤؿ بصدد اإلجياض االختيارم لمجنيف ،كجراحات التجميؿ ،كال شؾ في
اعتبار تداعيات ىذه المسائؿ مف قبيؿ األضرار التي يجب أف تعكض ،إذا كانت ىناؾ ضركرة
تستدعي التدخؿ الطبي كالخكؼ عمى حياة األـ في حالة اإلجياض لمحمؿ ،أك في حالة
التشكىات الخمقية الناتجة عف حادث ما،كما في حالة جراحات التجميؿ ،أما في األحكاؿ األخرل
حيث ال تككف ىناؾ ضركرة تعرض التدخؿ الطبي لحدكث حمؿ غير مرغكب فيو ،نتيجة لعدـ
االنتظاـ في تناكؿ أدكية تنظيـ الحمؿ أك إجراء جراحة تجميمية تسببيا بأحد النجكـ أك رغبة في
الظيكر أكثر جاذبية كبياء( كىك ما يمكف أف نسميو التدخؿ الرفاىي ) ،فيرل البعض خضكع
الحكادث الطبية التي تحدث في مثؿ ىذه المسائؿ لنفس المبدأ مف حيث ضركرة تعكيضيا
تحقيقا لمبدأ المساكاة ،فكؿ شخص أيا كاف دافعو يخضع لمعمؿ الطبي يجب أف يستفيد مف
نفس الشركط ،في حيف ال يرل جانب آخر مف الفقو أم سبب ( يبرر منح تعكيضات في فشؿ
ىذه الحاالت كالتي ال يمكف اعتبارىا نتيجة لمتدخؿ الطبي بيدؼ التشخيص أك العالج

,1كما

أف ىناؾ تساؤؿ يثكر يتعمؽ بمعرفة ىؿ يجب أف يككف الحكادث الطبية نتيجة لمتدخؿ الطبي
بالمعنى الضيؽ؟.
أـ يدخؿ في االعتبار تعكيض األضرار الناشئة عف الخدمات التابعة أك المصاحبة أك
الالحقة لمتدخؿ الطبي؟.
حيث أنو ال شؾ في قياـ مسؤكلية الطبيب أك المنشأة الطبية في ىذه الحاالت ،سكاء تعمؽ
األمر بالتدخؿ الطبي في حد ذاتو ،أك بـ يسبقو أك يصاحبو مف أعماؿ ،فالمسؤكلية قائمة طالما
كانت ىذه األعماؿ ضركرية حتى يؤتى التدخؿ الطبي ثماره ،ففي كاقعة تتعمؽ بمطالبة أحد
األشخاص بالتعكيض عف إصابتو بعدكل مرضية أثناء كجكده في غرفة العمميات إلجراء عممية
-1طو عبد المكلى,التعكيض عف األضرار الجسدية في ضكء الفقو كقضاء النقض الحديث,دار الكتب القانكنية
,مصر,2004,ص.22
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جراحية ،لكف دعكاه رفضت في االستئناؼ بحجة أف الكسائؿ المستخدمة في تعقيـ غرفة
العمميات كتطيير اآلالت تنفؽ مف المعايير كالضكابط المعمكؿ بيا ،كأثناء نظر الطعف المرفكع
ضد ىذا االستئناؼ ،قررت محكمة النقض الفرنسية بأنو " تعترض مسؤكلية المنشأة الطبية عف
إصابة المريض بالعدكل أثناء كجكده في غرفة العمميات إلجراء جراحة ما لـ تقدـ الدليؿ عمى
انعداـ أم خطأ في جانبيا" .1
إذا كاف الخطأ ىك الذم يفترض ألنو كاقعة ،أما المسؤكلية فال تفترض ألنيا نتيجة
قانكنية كفي كاقعة أخرل ،حيث أصيب المريض بعدكل الجراثيـ العنقكدية ،عمى أثر خضكعو
لعممية في الركبة ،حيث رفضت محكمة المكضكع تعكيضو بحجة عدـ كجكد خطأ في جانب
الطبيب لكف محكمة النقض الفرنسية رفضت ىذا الحكـ مف جانب محكمة المكضكع كقررت أف
" عقد العالج الذم يربط المريض بالطبيب أك المنشأة الطبية ،يضع عمى عاتؽ الطرؼ األخير
التزاما بالسالمة بالنتيجة ،مفترضا عدـ اإلصابة بالعدكل ،كال يمكنو أف يتحمؿ مف ىذه االلتزاـ
إال بإثبات النسب األجنبي كعمى العكس فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية مبدأ التعكيض عف
فقد أحد المرضى لعينو عمى اعتبار أف الحادث كقع بمناسبة عمؿ طبي شائع نشأت عنو
أضرار ذات خطكرة استثنائية ،يكشؼ ضمنيا عف كجكد خطأ في العالج.
كما تثكر مسألة مدل المسؤكلية عف الضرر الناتج عف الحادث الطبي مف جراء
المنتجات الضركرية لمتشخيص أك العالج ،كالتركيبات كاألدكية ؟
حيث ينبغي أف نميز في ىذا الصدد بيف األضرار التي تسببيا المنتجات كالتي ترجع إلى
التدخؿ الطبي أك العمؿ الذم يباشره الشخص القائـ بالعالج أك التشخيص ،بيف األضرار
البعيدة عف ذلؾ,كفي الظركؼ التي نشأت فييا التداعيات الضارة التي تنتج عف األجيزة
-1المجمة الفصمية لقانكف المدني , 1997,ص  ،913نقض مدني فرنسي بتاريخ 21مام .1996
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المستخدمة نجد أف مسؤكلية مباشرة العمؿ الطبي تعتد عمى أساس سكء اختيار جياز ألنو
معيب في تصميمو ففي كاقعة حيث كصؼ جراح األسناف لطفؿ في الثامنة مف العمر ،تركيب
مؤقت لجياز خمؼ الرقبة ،حيث قاـ الطفؿ بمحض إرادتو

بفؾ الجياز المكجكد عمى رقبتو

فارتد الجياز في كجيو بشدة كانغرست األطراؼ المعقكدة في عينو كفقد البصر كميا ،حيث
قضت محكمة النقض الفرنسية في دعكل التعكيض المرفكعة أماميا بالتعكيض ,أما بالنسبة
لمضرر الناتج عف عمميات نقؿ الدـ فال شؾ أف مكاد الدـ تعتبر مف قبيؿ المنتجات  ،كاذا كانت
ال يعمف عف تسميتيا تماما بالمنتجات التجارية ،بؿ تدخؿ ضمف المنتجات الصحية,حيث سمط
مجمس الدكلة عمى مسؤكلية مراكز الدـ عف تقديـ دـ ممكث كقرر انعقاد مسؤكلية مركز الدـ
دكف خطأ ،أم بمجرد حدث أضرار ذات صمة بعممية نقؿ الدـ أك مشتقاتو ،كفي جانبيا قررت
محكمة النقض الفرنسية أف تضع عمى عاتؽ مراكز نقؿ الدـ التزاـ بنتيجة ،حيث قضت بأف
مراكز نقؿ الدـ تمتزـ بأف تقدـ إلى المتعامميف منتجات خالية مف أم عيب كال يمكف أف
االستغناء عف االلتزاـ بالسالمة إال بإثبات كجكد لسبب أجنبي ال صمة ليا بو " كبذلؾ نجد أف
مسؤكلية نقؿ الدـ الخاصة كالعامة في القانكف الفرنسي قد أصبحت متشابية إلى كبير" .1
ثانيا :مساس الضرر بمصمحة مشروعة
يعتبر ىذا األمر شرط تقميدم لمضرر ،حتى يمكف المطالبة بالتعكيض عنو كلككف
المصمحة المشركعة إذا كانت جدير بحماية القانكف كال تخالؼ النظاـ كاآلداب السائدة في
المجتمع كالشؾ أف لكؿ شكؿ شخص الحؽ في سالمتو الجسدية ،كفي الحفاظ عمى صحتو،
كتجنب اآلالـ الجسدية ،كأم مساس بيذه األمكر بسبب التدخؿ الطبي كلك كاف ضركريا ،كلك
تـ بناء عمى رضا صريح كمستنبط مف قبؿ المريض يعتبر مف قبيؿ الحكادث الطبية التي يجب

 -1ثركت عبد المجيد تعكيض الحكادث الطبية,المرجع السابؽ ،ص ,ص.46 44
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التعكيض عنيا ،كمف ىنا فإف التدخؿ الطبي الذم يتخمؼ عنو رضا الخاضع لمعالج ك إصابتو
بعاىة خطيرة أك فقد عضك مف أعضاء جسده أك إصابتو بشمؿ كمي أك جزئي ،أك اعدم
بمرض خطير ،كاإليدز أك التياب الكبد الكبائي ،يعتبر مف قبيؿ الحكادث الطبية التي تعطي
لممضركر الحؽ في المطالبة بالتعكيض عنو,كعمى العكس مف ذلؾ إذا ما كاف الشخص يطالب
بالتعكيض عف أمكر تتنافى مع أخالقيات كآداب المجتمع ،أك ال يمكف اعتبارىا مف قبيؿ
الحقكؽ بؿ مف قبؿ الرخص التي ال تكسب الشخص حقا  ،فال تعد مف الحكادث الطبية كال
يمكف المطالبة بالتعكيض عنيا.
قد ثارت ىذه المسألة بصدد الفحكصات التي تجرب عمى الجنيف كما يشكبيا مف
احتماالت كعدـ التيقف مف األمر الذم يمنع الكالديف مف المجكء إلى إجياض الجنيف كيفضي
لكالدة طفؿ معكؽ أك مصاب بالمرض دائـ ،فيثكر التساؤؿ عف مدل مسؤكلية القائـ بالتحاليؿ
الطبية كحؽ أحقية الكالديف أك الطفؿ المكلكد في التعكيض عف تمؾ األضرار ،األمر الذم يجعؿ
الكالديف يعتقداف أف ذلؾ األمر يشكؿ ضرر يجب تعكيضو اعتبار أف فشؿ اإلجياض قد
حرميما مف حؽ مقرر بمقتضى القانكف ،باإلضافة إلى زيادة األعباء ،لكف القضاء كاإلدارم
كالعادم رفض ىذا النظر مقر ار عدـ أحقية الكالديف في ىذه الحالة في الحصكؿ عمى التعكيض
فيما يتعمؽ بكالدة طفؿ عمى أثر فشؿ عممية اإلجياض ،رفعت سيدة دعكل قضائية طالبة
بالتعكيض كقد استجابت محكمة أكؿ درجة لذلؾ كقضت بمنحيا تعكيضات لكف محكمة
االستئناؼ ألغت ىذا الحكـ ،كرفضت مبدأ التعكيض في ىذه الحالة التي أقرتيا محكمة النقض
الفرنسية عمى ذلؾ كأعمنت أف كالدة الطفؿ الذم حممت بو األـ ال يشكؿ بالنسبة ليا ضرر
يمكف قانكنا التعكيض عنو ،حتى كلك حدثت كاقعة الميالد بعد المجكء إلى عممية إجياض
فاشمة ،كىك نفس المبدأ الذم اعتنقو مجمس الدكلة الفرنسي قبؿ ذلؾ ،كتأكيد أف ميالد الطفؿ ال
يشكؿ لحد ذاتو كاقعة ضارة تعطي لألـ الحؽ في المطالبة بالتعكيض كإلثبات أف القضاء يستمد
25
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مبرراتو كسنده مف عالقة السببية القائمة بيف عدـ دقة التحاليؿ ك حرماف الكالديف في المجكء إلى
اإلجياض .فالحادث الطبي الذم يناؿ مف جسد المريض يشكؿ مساسا بحؽ مف حقكقو ،سكاء
كاف ذلؾ بسبب تدخؿ طبي مف مستشفى عمكمي أك عيادة خاصة ،حيث أنو كمما أنصب
الضرر عمى حؽ يحميو القانكف يحؽ لممتضرر المطالبة بالتعكيض عف الضرر الالحؽ بو أما
المصمحة غير المشركعة فال تعكيض عنيا ،إذا نص القانكف عمى المصمحة المشركعة فمف
السيؿ تحديد ما كتحديد األشخاص الذيف يمكف اإلدعاء بيا أما في حالة غياب النص القانكني
فيتكلى القاضي ميمة تقدير مشركعية المصمحة كتحققيا " .1
ثالثا :أن يمثل وقوع الضرر حادثة استثنائية جدا
يجب أف يككف كقكع الحادثة مصدر الضرر أم ار استثنائيا جدا أم نادر الحدكث
كىك ما يعني مف ناحية أخرل أف تككف الخطكرة المصاحبة لمتدخؿ الطبي معدكمة لكف مف
ناحية أخرل يجب أف تككف فرصة تحققيا استثنائية جد إلى حد بعيدة ،أم غير شائعة الحدكث،
كفقا لمتطكر الطبي لحالة مثؿ حالة المريض الخاضع لمتشخيص أك العالج ,كتبنى ىذا المعيار
المزدكج في تحديد ىذا الشرط ييدؼ إلى تحقيؽ غاية معينة ،فإذا كانت المخاطر المترتبة عف
العمؿ الطبي شائعة التزـ الطبيب بتحذير المريض منيا كتبصيره بيا ،كالحصكؿ عمى رضائو
كافػ ػ ػ ػ ت
كاال كاف مخال بالت ازمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتو باإلقصاء كالتحذير ،كشكؿ ذلؾ خط أ في جانبو ،أما إذا ػ
فرصة تحقؽ تمؾ المخاطر نادرة الحدث لـ يكف الطبيب مكمؼ بتنبيو المريض إلييا ،حتى ال
يسبب لديو حالة مف اليمع قد تؤثر عمى حالتو النفسية ،مما ينعكس سمبا عمى نتائج العالج
كاشتراط ككف حدكث الخطر أساس الضرر أحد استثنائيا يتميز عف الخطر الذم يتضمنو كؿ

 -1مصطفى العكجي ،القانكف المدني ،الجزء الثاني ،المسؤكلية المدنية ،منشكرات الحبمي الحقكقية ،لبناف ،بيركت ،د.س.ف،
ص .191-190
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عمؿ طبي فقاؿ بالضركرة فاآلثار الثانكية التي تصاحب التشخيص كالعالج ،تبدك أم ار طبيعيا
حتى لك كاف حدكثيا أم ار ناد ار فال يمكف قياسيا أك الخمط بينيما كبيف الحكادث الطبية ،حيث
ستتعصي تمؾ اآلثار الثانكية عمى منطؽ المسؤكلية كال يمكف إحصاءىا ،كما تختمؼ الحكادث
الطبية أيضا ،عف األخطار غير المتكقعة أك غير المعركفة كالتي لـ يسبؽ حدكثيا في حاالت
مشابية.كاذا كاف ىذا النكع األخير مف الخطر باإلضافة إلى ككنو غير متكقع ال يمكف دفعو أك
ؼػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م
تجنب أثاره ،كاف بمثابة القكة القاىرة التي تجنب مسؤكلية الطبيب،فالحكادث الطبية تقع ػ ػ ػ
منطقة كسطى ما بيف األخطار الشائعة في الحقؿ الطبي كما بيف األخطار غير المعركفة أك
غير المتكقعة ،كمف ىنا كصفت بأنيا استثنائية الحدكث ،ما بيف ىذه األفكار الثالثة ،كما أف
إضفاء كصؼ معيف عمى أم خطر ىك أمر نسبي إلى حد بعيد ،حيث ىناؾ كسيمتيف لمعرفة
األخطار التي تعتبر مف الحكادث الطبية :1
إما أف نعتبر األضرار التي حدثت ألكؿ مرة أثناء عمؿ طبي مشابو ،مف قبؿ الحكادث التي
التضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حية
ػ
يجب أف تؤخذ في الحسباف عند تقدير مسؤكلية مباشرة العمؿ الطبي مما يعني
حيػ ػ ػ ػ ػ ث ال
باألشخاص الذيف يصادفيـ سكء الحظ ،كيقعكف ضحايا لتمؾ المخاطر ألكؿ مرة ،ػ ػ
يمكنيـ المطالبة بالتعكيض عنيا ،ألنيا كانت تعتبر مف قبيؿ األخطار غير المعركفة كغير
المتكقعة كىذا أمر عادم،كاما أف فأخذ في الحسباف مدل المخاطر التي تحدثت عنيا الكتابات
الطبية أك كردت في المجاالت الطبية كىك أمر ال يخمك أيضا مف النقد  ،حيث يزداد نطاؽ القكة
القاىرة كتتضاعؼ بالتالي حاالت اإلعفاء مف المسؤكلية.
أف معيار الفصؿ بيف األخطار الشائعة كاألخطار االستثنائية يعتمد عمى اإلحصائيات
المنشكدة أك المعركفة ،كيعني عدـ كجكد إحصائيات لممخاطر إنيا معركفة كيتـ تحديد مدل

-1ثركت عبد المجيد,تعكيض الحكادث الطبية ,المرجع السبؽ ,ص ص.51,48,
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استثنائيتيا عمى أساس نسبة مئكية صغيرة جدا ,كما يمكف أف يتحدد ىذا المعيار عمى أساس
مدل شيكع العمؿ الطبي المقصكد كنسبة المجكء إليو فال شؾ أف إجراء أشعة مقطعية ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ لى
الفترات ىك أمر استثنائي جدا ،ما يجعؿ مخاطرىا نادرة الحدكث ،إما فيما يتعمؽ بالتحديد الكمي
ؼػ إف
أمر شائع إلى حد كبير ،مما يضاعؼ مف نسبة حدكث الخطر ،كعمى كؿ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؿ ػ ػ ػ
اإلحصائيات تؤخذ في كؿ مجاؿ عمى حدا حتى تتحدد نسبة المخاطر كدرجة الشيكع ككقكعيا
مف عدمو،كلكف المعيار الكمي في تحديد المخاطر التي يتحمؿ بيا الطبيب كالذم يعتمد عمى
مجرد إحصائيات كاف ىدؼ لمنقد ذلؾ انو مف العكامؿ التي تتدخؿ في قرار المريض كتؤثر في
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لؾ
اختياره لقبكؿ المخاطر أك رفضيا ،ليس كالمخاطر فقط ،بؿ كبصفة خاصة كقبكؿ ػ ػ
المخاطر كمدل ما يمكف أف تسببو مف أضرار لمشخص فقرار المريض لف يككف كاحدا إذا
كانت اإلحصائيات متماثمة في حالتيف لكؿ المخاطر كانت في آحاد ىما تافية ،في حيف كانت
الحالة األخرل قاتمة لسبب آخر,حيث أنتقد المعيار الكمي كالذم يتعمؽ بعدـ مناسبتو كصعكبة
تطبيقو ،حيث ال يمكف كضع خط فاصؿ بيف ما يمكف اعتباره خط ار شائعا ،كما يمكف أ ف
يككف خط ار استثنائي.
إذا كاف استبعاد المعيار الكمي لصالح المعيار الفرعي كالذم يعتمد عم ػ ػ ػ ػ ػػى عامة
الخطر كليس عمى احتماالت كقكعو ىك أمر محمكد يستحؽ التأكيد ،إال أف فكرة الخطر الجسيـ
تحتاج إلى تحديد كاتضاح فال شؾ أف األخط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار المحيطة بالعمؿ الطبي تعتبر كذالؾ إذا
كاف مف طبيعتيا إف تؤدم إلى نتائج قاتمة أك تسبب اإلعاقة حيث يتميز المعيار النكعي
بنسيبتو كما أف تقديرىا عمى أساس مكضكعي دكف إىماؿ حالة المريض المماثمة يجعمو سيؿ
التطبيؽ ،ذلؾ أف بعض المتاعب كالتي قد ال تضر في خطكرتيا إلى درجة تيدد صحة
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الشخص يمكف اعتبارىا مف قبيؿ المخاطر التي يجب تنبيو المريض إلييا ،كىذا ما يتبعو
القضاء.

1

رابعا :إن يكون الضرر جسيما أو استثنائيا
الضرر ىك قكاـ المسؤكلية المدنية كالشرط الجكىرم لتحققيا فالمسؤكلية في حد ذاتيا
تستيدؼ إصالح الضرر الذم يشكك منو الضحية كال بد أف يككف الضرر محققا بؿ قد يككف
قد كقع فعال أك كاف كقكعو في المستقبؿ المؤكد كأف يستجمع الخصائص التي تجعؿ تعكيضو
مبر ار كيعرؼ الضرر " بأنو المساس بحؽ مف حقكؽ الشخص أك بمصمحة ـ شركعة لو ،كىك ما
ال يقتصر عمى تمؾ الحقكؽ التي تككف الذمة المالية لشخص دائما يشمؿ كؿ حؽ بدخكؿ
صاحب سمطة أك مزايا أك منافع يتمتع بيا في حدكد القانكف "  ،2فمكؿ إنساف الحؽ في الحياة
كفي سالمتو الجسدية ،فإف الضرر يتحقؽ كيمكف في ىذه الحالة البحث عف المسؤكؿ عنو.
كالمبدأ ىك التعكيض الكامؿ لمضرر كذلؾ بيدؼ إعادة التكازف كاعادة الحالة إلى ما
كانت عميو قبؿ حدكث الضرر بقدر اإلمكاف مف جراء العمؿ الطبي الذم تحيط بو االحتماالت
كالمخاطر فالعمكـ الطبية في تطكر مستمر ،مما يجعؿ التمكف مف الفف الطبي أم ار عسيرا،
كالجسـ اإلنساني لو أسرار كألغاز ،التي ما يزاؿ معظميا خفيا مف عكامؿ مادية،

ؾالحساسية

لممنتجات كاألدكية المستخدمة في العالج كاالستعداد المرضي لبعض المؤثرات الخارجية مف
عكامؿ تتأثر بنكع مف المرض كدرجة خطكرتو كمصير مف أصيبكا بو سابقا مف المعارؼ
كاألقراف  ،كمف ىنا فقد اشترط البعض كجكب أف يككف الخطأ الطبي عمى درجة معينة مف
الجسامة حتى تتحقؽ مسؤكلية الطبيب،حيث ظير اتجاه ينادم بضركرة التمييز بيف كقكع الخطأ

-1ثركت عبد المجيد ,المرجع السابؽ ,ص.50

-2د /سعيد مقدـ -نظرية التعكيض عف الضرر المعنكم ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1992 ،ص.40
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مف عدمو فإذا كانت األضرار قد نشأت عف أخطاء كقع الطبيب في التشخيص أك العالج،
فتقكـ المسؤكلية كيمتزـ بتعكيض جميع األضرار أم كانت درجة منيا ،أما إذا لـ يقع مف
الطبيب أم خطأ أك يظير منو أم تقصير في عممو الطبي ،فإف مسؤكليتو ال تنعقد إال في
حالة كقكع أخطاء جسيمة لممريض،كىذا ما سار عميو مجمس الدكلة الفرنسي في ق ارره األخير
المتعمؽ بالمسؤكلية دكف خطأ  ،إذا مف بيف ما اشترطو لتحقيؽ مسؤكلية مباشرة العمؿ الطبي
عف الحكادث الطبية أف يككف الضرر الكاقع جسيما أك معنكيا .1
ال يكفي حتى تتحقؽ المسؤكلية عف الحكادث الطبية ،انعداـ الصمة بيف الضرر الحادث
كالحالة المرضية التي يخضع بسببيا الشخص لمعالج أك أال يككف ذلؾ الضرر امتداد ليا أك
معتبر مف مضاعفاتيا بؿ يجب فكؽ ذالؾ أف يككف الضرر جسيما بدرجة استثنائية كيمكف أف
تتحدد جسامة الضرر عف ما يحدث في حاالت سابقة مماثمة ،إما إذا كاف يشكؿ أم ار متجاكز
لمعادة ،أم غير مألكؼ في مثؿ تمؾ الحاالت أك أف يككف ضر ار لو خصكصية كما لك أصبح
الشخص المضركر سبب ىذا الحادث عاج از عف القياـ بشؤكنو الخاصة إال بمساعدة شخص
آخر،كما يمكف أف تتحدد جسامة الضرر عمى ضكء العمؿ الطبي المقصكد في حالة الشخص
الخاضع لمعالج كما لك أصيب الشخص بشمؿ كمي أك جزئي ،أك باضطرابات عصبية خطيرة
عمى أثر خضكعو لفحص ركتيني  ،أك حدثت الكفاة نتيجة لتحذير كمي ،أك اإلصابة بعدكل
ثانية عمى إثر نقؿ دـ ممكث ،أك خالؿ كجكده في غرفة العمميات أك حدكث إصابات أخرل
خالؿ خضكعو لالختبارات أك الفحص أك التشخيص أك العالج ،كأحداث عاىة ،أك عجز أك
التكقؼ عف العمؿ أك الخمؿ في العقؿ ،أك ارتجاج في الدماغ كقد تعرضت فكرة الضرر الجسيـ
لمنقد عمى اعتبار إنيا تضيؼ شرطا جديدا ال صمة لو بتحقيؽ المسؤكلية في ىذه الحالة كما أنو
تؤدم إلى اعتماد شكؿ مف التدرج بيف أنكاع الضرر كينعكس بالتالي كؿ ضرر يجب تعكيضو
 -1ثركت عبد المجيد ،تعكيض الحكادث الطبية ،ص.65
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سكاء في حالة ذلؾ التافو أك العادم أك الجسيـ،

1

أما بالنسبة لألنكاع األخرل مف المسؤكلية –

المسؤكلية المكضكعية كالمسؤكلية القائمة عمى أساس قرينة الخطأ – فإف األضرار التي تبمغ
درجة معينة مف الجسامة ىي التي يجب أف تؤخذ في الحسباف ،كتفتح الباب لمتعكيض كىك
يخالؼ المبادئ القانكنية السائدة في مجاؿ تعكيض األضرار،يتمثؿ الضرر بمصمحة يحمييا
القانكف كالمبدأ أم المساس بحؽ مف حقكؽ الشخص فإنو يجب تعكيضو ،فإذا تطمبنا ضركرة أف
يبمغ الضرر درجة جسامة معينة حتى يمكف تعكيضو عرفت ركاجا في القضاء الفرنسي فقد
رفضتيا محاكـ المكضكع.،ؽ بلت فييا المسؤكلية القائمة

عمى قرينة الخطأ كأساس لمسؤكلية

مباشر العمؿ الطبي ،تأثي ار باالتجاه الحديث السائد في القضاء اإلدارم ،فإنما لـ تتطمب أف
يككف الضرر جسيما كشرط لقبكؿ مبدأ تعكيضو ،أما بالنسبة لمفقو ،فقد انقسـ بيف رافض كمؤيد
لمفكرة ككضع تصنيؼ لمضرر الذم يجب تعكيضو ،لكف في نطاؽ قكاعد خاصة تنظـ
المسؤكلية عف الحكادث الطبية،كما إف محكمة النقض الفرنسية رفضت إمكانية االستناد إلى
جسامة الضرر الستخالص خطأ مباشر لمعمؿ الطبي كتقرير مسؤكليتو عف تعكيض تمؾ
األضرار ,ففي دعكل تتعمؽ بطفؿ كلد سنة  1971مصاب بتجميع دمكم في جبيتو كقد قاـ
أحد األطباء بعالجو بعقار (  )tromoloverبيدؼ تحقيؽ كتصفية ىذه الكرـ ،غير أف قدر
قميؿ مف العقار ساؿ داخؿ العيف الطفؿ محدثا التيابا بيا لينتيي األمر بفقد األبصار بالعيف
اليمنى تماما كعندما بمغ ىذا الشخص سف الرشد ،باشر برفع دعكل مسؤكلية ضد الطبيب الذم
كاف قد تكلى عالجو مطالبا إياه بالتعكيض عف فقد إحدل عينيو ،رفضت محكمة أكؿ درجة
تعكيضو عمى أساس أف العالج قد تـ كفقا لممعطيات العممية السائدة في ذلؾ الكقت إذا كاف
استخداـ ىذا العالج شائعا لعالج مثؿ تمؾ الحاالت ،كما إف الطبيب لـ يرتكب أم خطأ خالؿ
حقف العقار داخؿ الجزء المتكرـ لكف محكمة االستئناؼ فمبت دعكاه معتبرة أف مسؤكلية الطبيب
-1سعيد مقدـ,نظرية التعكيض عف الضرر المعنكم,المرجع السابؽ,ص.45
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تنعقد في ىذه الحالة عمى أساس الخطأ الضمني أك المضمر

la faute incluseكالذم

يستخمص مف كجكد ضرر خطير كغير عادم ناتج عف عمؿ طبي مألكؼ ،طعف الطبيب في
ىذا الحكـ أماـ محكمة النقض الفرنسية كالتي بادرت إلى إلغاء ىذا الحكـ معمنة انو ال يكفي
لتقرير مسؤكلية الطبيب عف فقد المريض لعينو ،مجرد القكؿ بأف تمؾ الحكادث الطبية قد نشأت
عف العالج الذم باشره الطبيب ،فإنما معكد إلى كجكد خطأ طبي ضمني طالما إف الضرر قد
بمغ حدا غير عادم طالما أف التدخؿ طبي مألكؼ قد أحدث أضرار جسيمة بصكرة استثنائية،
كما أعمنت المحكمة انو ال يمكف االستناد إلى فكرة الخطأ الضمني المغمكطة في حيف أف كجكد
الخطأ كانعقاد المسؤكلية ال يمكف إف يستخمص مف مجرد ككف الضرر غير عادم لو .1
كمف خالؿ ىذا يتضح أف الفكرة التي تقكؿ بضركرة أف يبمغ الضرر درجة معينة في
الجسامة حتى يمكف مساءلة الطبيب عف قك المطالبة بتعكيضو ىي فكرة يصعب األخذ بيا في
ظؿ النصكص الحالية في القانكف المدني كمعيار لممسؤكلية الطبية عف الحكادث الطبية ,فقياء
القانكف المدني أيد تمؾ الفكرة كاقترحكا إف تأتي ضمف نظاـ متكامؿ لتعكيض الحكادث الطبية
كليس كفقا لمقكاعد التقميدية لممسؤكلية عمى أساس الخطأ بؿ كفقا لقكاعد خاصة كاعتماد لنظاـ
آخر لمتعكيض يعتمد في تمكيمو إما عمى التكافؿ االجتماعي كالتضامف االجتماعي.
الفرع الثاني:أن ال يكون المضرور سببا في حدوث الضرر
أف قياـ المشرع الجزائرم بتعديؿ القانكف المدني كاضافة المادة

 140مكرر  1ىك

تكريس لنظاـ التعكيض الجديد الذم أقرتو التشريعات الخاصة,فيما يخص ضماف األضرار
الجسمانية ,إال أننا نالحظ مف خالؿ ىذه المادة أنو ال يمكف لممتضرر أف يطالب بالحؽ في
التعكيض إذا كانت حالتو الصحية سبب في حدكث الضرر أك ساىـ بفعمو في كقكع الضرر

-1المجمة الفصمية لمقانكف المدني ,نقض مدني فرنسي ,الدائرة األكلى20,مام,1997رقـ 318ص.386
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الجسماني أك أف تعكد األضرار إلى االستعداد المرضي لشخص الخاضع لمعالج,أم إذا كانت
حالتو المرضية قد لعبت الدكر الجكىرم في حدكث الضرر ك كانت بمثابة األرض الخصبة
لحصكؿ التدعيات الضارة  ,فإذا كانت لدل المريض حساسية اليمكف التنبؤ بيا أك اكتشافيا
لممنتجات المستخدمة في التخدير ,مما أدل إلى تفاقـ حالتو كاف ذالؾ بمثابة القكة القاىرة التي
تستبعد المسؤكلية.1
الضرر المعكض عنو الناتج عف الحكادث الطبية يجب أف يككف ضرر جسدم كالذم
ىك""األذل الذم يصيب جسـ اإلنساف الذم يقع عمى حؽ اإلنساف في الحياة فتزىؽ ركحو أك
عمى مبدأ التكامؿ الجسدم أك الحؽ في السالمة الجسدية كال يزىؽ الركح,كانما يمس بدنو
باألذل ليسبب لو عج از جسمانيان.2
المطمب الثاني  :شرط انعدام المسؤول
اشترط المشركع انعداـ المسؤكؿ مف بيف األسباب الرئيسية التي أدت إلى كثرة الحكادث
مف دكف تعكيض في نظاـ المسؤكلية نظ ار لصعكبة إثبات الخطأ في جانبو كخاصة بعد ظيكر
حكادث طبية يصعب معيا في أكثر الحاالت التعرؼ عمى المسؤكؿ عف األضرار الجانبية نظ ار
النعداـ الخطأ ,عمى سبيؿ المثاؿ نشير إلى المصابيف جراء الحكادث الطبية ،فإذا كانت
المسؤكلية الشخصية تقكـ عمى خطأ كاجب اإلثبات في مسؤكلية الشخص عف فعؿ الشخص
كفقا لممادة  133 /124مف ؽ .ـ  .ج ،كنظ ار لصعكبة إثباتو فقد يؤدم إلى انتفاء المسؤكلية
كمنو ضياع حؽ الضحية في التعكيض كجعؿ الخطأ مفترضا في كؿ مف المسؤكلية عف حؽ

-1عمي فياللي,االلتزامات ,االمرجع السابؽ,ص.39
2

-أحمد عباس الحيارم,المسؤكلية المدنية لطبيب في ضكء النظاـ القانكني األردني كالنظاـ القانكني الجزائرم,دار الثقافة لنشر

كالتكزيع ,األردف.2008,ص127
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الغير المادة  137/ 134بإمكاف المسؤكؿ إثبات السبب األجنبي مما يؤدم إلى قطع رابطة
السببية بيف الخطأ ك الضرر فإف المسؤكؿ عف الحادث الطبي يتقدـ في حالتيف :1
الحالة األولى المسؤول مجهول:
حيث ال يمكف معرفة مصدر المنتكج المسبب لمضرر ،كاف يتضرر مف منتكج طبي كثـ
يتـ تحديد اسـ المنتج في إعالف المنتكج ،فينا نجيؿ الشخص المسبب لمضرر مثؿ قضية
المصؿ بكىراف.
أما الحالة الثانية المسؤول معموم :
كلكنو غير مسؤكؿ كىي الحالة التي يتمكف فييا مف نفي المسؤكلية ،بأف ينفي عالقة
السببية مف التدخؿ الطبي كالضرر الطبي الحاصؿ لممتضرر بسبب القكة القاىرة أك خطأ الغير
أك انعداـ الخطأ أصال فيا تتدخؿ الدكلة بالتعكيض عف الضرر الجنائي الذم أصاب الضحية
كقد يتعذر إسناد الضرر الجسماني عمى شخص معمكـ كذلؾ في الحاالت التي يككف فييا
الفاعؿ مجيكال ،ففي ىذه الحاالت يستحيؿ عمى المتضرر استعادة حقو في التعكيض

كفي

بعض الحاالت األخرل قد يككف المسؤكؿ عف الضرر الجسماني معركفا لدل الضحية مع
تحقؽ أركاف المسؤكلية المدنية ،كمع ذلؾ ال يستطيع المتضرر الحصكؿ عمى تعكيض بسبب
إعسار المسؤكؿ أك عدـ كفاية ذمتو المالية لتغطية كؿ األضرار الالحقة بالضحية كمف خالؿ
الحاالت السابقة يمكف تقسيـ انعداـ المسؤكؿ إلى نكعيف :2
أ)انعداـ قانكني في حالة كجكد الفاعؿ كعدـ كجكد تحقؽ شركط قياـ المسؤكلية
المدنية(ضرر،خطأ عالقة سببية أك نسبية ) .

1عمي فياللي ,االلتزامات ,العمؿ المستحؽ لتعكيض,المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية الجزائر, 2007ص .42
-2عمي فياللي ,االلتزامات,العمؿ المستحؽ لتعكيض,المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية,الجزائر,2007,ص.45
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ب) انعداـ مادم مثؿ الحالة التي يككف فييا المسؤكؿ مجيكال ،فإف كاف الفاعؿ معركفا كقاـ
الضحية بإثبات أركاف المسؤكلية المدنية كمع ذلؾ كاف المسؤكؿ عف الضرر الجسماني ميددا
فتدرج ىذه الحالة ضمف االنعداـ القانكني  ،حيث أف ىذه الحالة تخضع ألحكاـ المادة

140

مكرر  01مف ؽ .ـ.ج،ألف اليدؼ الذم أراده المشرع مف ىذه المادة ىك تمكيف الضحية مف
الحصكؿ عمى تعكيض في كؿ الحاالت بغض النظر أك دكف البحث عف الضرر الجسماني،
سكاء كاف معركفا أك مجيكال ألف العبرة في نظاـ التعكيض الجديد ىك حقكؽ الضحية ،خاصة
الحؽ في السالمة الجسدية ،كانتياؾ ىذا الحؽ ىك أساس التعكيض عف الضرر الجسدم فال
ييـ مف ارتكب الخطأ ألف األفضمية لمضحية بمعنى ترجيح مصمحة الضحية عمى مصمحة
المسؤكؿ كعميو كمف أجؿ حصكؿ المتضرر عمى التعكيض عميو إثبات كاقعة مادية فقط كىي
الضرر الجسدم الذم أصابو مف أجؿ اكتساب صفة الضحية كبالتالي نشكء الحؽ في
التعكيض ،كىذا عكس نظاـ المسؤكلية الفردية التي يشترط لقياميا إثبات الخطأ كالضرر
كالعالقة السببية بينيما.1
نستنتج أف قكاعد المسؤكلية التقميدية المبنية عمى أساس الخطأ كالضرر كالعالقة السببية
,أصبحت عاجزة عف تعكيض جميع المضركريف مف أضرار جسمانية الناتجة عف النشاط
الطبي المقدـ الذم بدأ يتطكر إلى ظيكر المسؤكلية المدنية الحديثة المبنية عمى تحقؽ الضرر
دكف الرجكع إلى تحديد أثبات الخطأ.

-1أكرـ محمكد حسيف البدك,المسؤكلية المدنية لممستشفيات الخاصة,دراسة مقارنة,دار الحامد’عماف األردف ص.25
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إن التطور العمل الطبي حتم عمى المسؤولية المدنية أن تطور من قواعدىا لمسايرة
تعويض األضرار الناتجة عن الحوادث الطبية وذلك من خبلل األعمال الناتجة عن التدخل
الطبي والعمميات العبلجية ،حيث أصبحت المسؤولية عاجزة عن ذلك ،لذلك أصبح القضاء
والتشريع مصدر ليذه المسؤولية  (1أقر أمر لسنة  1936الصادر عن محكمة النقض الفرنسية)
وقانون  04مارس  2002المتعمق بتعويض ضحايا الحوادث الطبية ،حيث أن القضاء في
الجزائر ساير الواقع فيما يخص تعويض ضحايا الحوادث الطبية الصادرة

عن المؤسسات

االستشفائية العمومية،ومن جية أخرى تنظيم بعض الحوادث في القانون المدني متعمقة بالضرر
الجسماني في حالة انعدام المسؤول  ،2األمر الذي ميد عن وجود أفاق لتعويض ضحايا
الحوادث الطبية.
وعميو سنتناول ىذه األفاق من خبلل مبحثين األول يتعمق بالتعويض من خبلل القضاء
والثاني من خبلل التشريع.
المبحث األول :التعويض من خالل القضاء
يمعب القضاء دو ار ىاما في إنشاء كثير من مواضيع القانون

في المسؤولية الطبية(قرار

مرسي)،عمى الرغم من أن القاضي حذر عند تطبيق القانون عمى الواقع إال أن اجتياد القاضي
يجعمو في موقف يكون لو دور في تقدير المراكز القانونية ولعل من أىم المواضيع التي تدخل
في سمطة القاضي التقديرية ىو موضوع التعويض  ،خاصة إذا تعمق األمر بضرر جسماني
يصيب اإلنسان في عبلمتو الجسدية فان سمطة القاضي تكون واسعة

واال كان األمر أكثر

تعقيدا من ىذه البساطة.

-1قرار مرسي لسنة  1936الصادر عن محكمة النقض الفرنسية.
-2األمر رقم  10-05المؤرخ في  20يوليو  2005المتضمن تعديل القانون المدني ج ر ,العدد51,سنة .2005

36

الفصل الثاني:

آفاق التعويض بين القضاء و التشريع

وعميو سنتناول في ىذا المبحث مطمبين من حيث التعويض بين القضاء اإلداري
والقضاء العادي.
المطمب األول :دور القضاء اإلداري في تعويض الحوادث الطبية
نتناول في ىذا المطمب أفاق التعويض

من خبلل القضاء اإلداري وأساس التعويض

بالنسبة لممرفق الطبي العام وأنفرد االجتياد اإلداري في االبتعاد عن نظام المسؤولية المدنية في
تعويض ضحايا الحوادث الطبية.
سنتطرق في الفرع األول إلى االجتياد القضائي بالنسبة لمسؤولية لمستشفيات والفرع الثاني
إلى مسؤولية المرافق االستشفائية دون خطأ.
الفرع األول :االجتهاد القضائي بالنسبة لمسؤولية المستشفيات
لقد ظل مبدأ المسؤولية عمى أساس الخطأ مييمنا عمى قضاء مجمس الدولة الفرنسي،
وان وجدت إلى جواره استثناءات تتعمق سواء بالمسؤولية عمى أساس الخطأ المفترض ،أو
المسؤولية دون خطأ،حيث كانت البداية باعتناق الخطأ المفترض كأساس لممسؤولية الطبية في
نياية القرن الماضي ،بخصوص األضرار الطبية الناتجة عن أعمال التطعيم ،وما أثارتو في
أوساط الرأي العام ،قد رفض أع تماد المسؤولية القائمة عمى أساس المخاطر في ىذا المجال
حيث مد نطاق المسؤولية عمى أساس الخطأ الطبي ،لتشمل حاالت العدوى باألمراض أثناء
التواجد بالمستشفيات ،واألضرار الجسمية الناشئة عن أعمال العبلج المألوفة ،كما امتدت إلى
حاالت أخرى متفرقة،مثل تنظيم وادارة المستشفيات  ،الحوادث التي تحدث نتيجة ألسباب غير
معروفة  ،وكان ىدف المجمس الدولة الفرنسي من كل ذلك تذليل العقبات بتجسيد خطأ في

37

الفصل الثاني:

آفاق التعويض بين القضاء و التشريع

جانب الخدمات الصحية ،والتي كانت في كثير من األحيان تقف حائبل بين المضرور وبين
الحصول عمى تعويض ألض ارره.1
فالخطأ في مباشرة العمل الطبي ال يمكن أن يفترض إال إذا وجدت منطقة مظممة ،بحيث
ال يمكن عمميا تفسير كيفية حدوث ىذا الضرر الجسيم والذي ال عبلقة لو بحالة المريض
األول،ال صمة لو بأعمال التشخيص أو العبلج غير أن مجمس الدولة الفرنسي رفض مد نطاق
المسؤولية عمى أساس الخطأ المفترض إلى عمميات التخدير عمى اعتبار أنيا تقنية خطيرة
وشديدة التعقيد ،في حين أن فكرة الخطأ المفترض يقتصر عمى األعمال الطبية الشائعة أو ذات
الشأن اليين كالحقن في الوريد ،أو تحت الجمد ،ولم يطبقيا عمى عمميات التحذير إال بصفة
استثنائية ،في حاالت التخدير الموضعي وال تحتاج إلى طبيب مختص ،أما فيما يتعمق
بالمسؤولية عمى أساس المخاطر ،فقد انتيجاىا مجمس الدولة الفرنسي بصدد الحاالت التي
يتعرض فييا المنتفع بالخدمات الصحية ألضرار غير عادية ،وكانت بداية ظيورىا بعد الحرب
العالمية األولى بخصوص إعادة إدماج المصابين بأمراض عقمية ،حيث قرر مجمس الدولة أن
طريقة العبلج المتمثمة في الخروج التجريبي ليؤالء المرض يشكل خطر غير عادي ،بحيث
تتعقد مسؤولية اإلدارة دون خطأ.
وفي قانون نطاق المسؤولية الطبية ،وجد مبدأ المسؤولية دون خطأ ،أو عمى أساس
المخاطر .تطبيق لو ا في المجال النقابي ،بالنسبة لسمطة األش ارف عمى السجون.
يبدو أن الخطورة في مجال المسؤولية الطبية حدثت سنة  1993في حكم ،BIANCHI
حيث قبل مجمس الدولة الفرنسي إمكانية مساءلة السمطات العامة عن األضرار التي تحدث
بسبب التشخيص أو العبلج عمى أساس المسؤولية دون خطأ.

-1ثروت عبد المجيد -المرجع السابق -ص.80
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 ،BIANCHIالذي أخمى المستشفى لمبحث في أسباب

االضطرابات التي كان يعاني منيا وقد خضع في المستشفى لفحوصات عادية ،لكنو أصيب
عمى أثرىا بشمل تام ،األمر الذي دفعو لرفع دعوى قضائية مطالبا المستشفى الحكومي
بالتعويض ،لكن دعواه رفضت أمام محكمة الموضوع ،لعدم إثباتو وجود خطأ في جانب
المستشفى ،1عرض األمر عمى مجمس الدولة الفرنسي في رفض المجمس كل ما أثاره المضرور
ضد المستشفى سواء ما تعمق بما يشوب الخدمة الطبية من خمل ،أو لعدم تحذير المريض من
المخاطر المتصمة بتمك الفحوصات ،أو بعدم فاعمية العناية الطبية بعد إجراء الفحوصات،وقد
حدد مجمس الدولة الفرنسي الشروط البلزمة لقبول المسؤولية دون خطأ في مجال األضرار
الناتجة عن أعمال الفحص والتشخيص والعبلج التي تقوم بيا المستشفيات الحكومية في مايمي:
وجود عمل طبي ضروري لمتشخيص أو العبلج ،والحصول عمى رضاء المريض ،فيغير الحاالت التي ال يمزم فييا ذلك فإذا كان العمل الطبي ال فائدة منو ،وترتب عميو مخاطر
معينة ،كان في حد ذاتو مجسد لمخطأ في جانب المستشفى ونفس الحكم يسري أيضا في حالة
إجراء عممية جراحية ليس من ورائيا طائل ،حتى ولو لم تسبب أضرار المريض .2
أن يشكل العمل الطبي خط ار استثنائيا ،لكنو معروف والخطر االستثنائي ىو الخطر غيرالمألوف وفقا لمتطور العادي لحالة مماثمة لحالة المريض الخاضع لمفحوص أو العبلج ،وىو
يتميز عن الخطر الذي يحتممو كل عمل طبي بالضرورة ،وىذا عمى أساس اآلثار القانونية التي
تصاحب الفحص الطبي عادة ،ال تخضع لقواعد المسؤولية دون خطأ ،كما يجيب أن يكون

 -1ثروت عبد المجيد -المرجع السابق-ص.83
مجل القانون العام سنة  ،1989ص.163
-2مجمس الدولة الفرنسي ،ة
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الخطر معروفا أما الخطر الذي لم يسبق حدوثو في حاالت مشابية ،فانو ال يخضع لمنطق
حكم .BIANCHI
انعدام الصمة بين الخطر وحالة المريض التي يعالج منيا ،فىي تعتبر تطور لتمك الحالة،أو نتيجة لحساسية عند المريض أو الستعادتو المرض ي ،بل يعتبر شيئا جديدا يضاف إلى ما
يعاني منو المريض.
أن يكون الضرر الحادث جسيما بصورة غير عادية ،وىذا ىو مبرر األخذ بمبدأالمسؤولية دون خطأ في ىذا الغرض عمى اعتبار أن ترك األضرار الجسمية دون تعويض،
يؤدي إلى اإلخبلل بالمساواة أمام التكاليف واألعباء العامة ،فميس من المنطقي ترك من يصاب
بمرض ال يوجد من ىو مسؤوال عنو أو يصاب بأضرار مميتة ،نتيجة االتصال بمرافق خدمية،
دون تعويض تتحممو الجماعة في النياية ،وقد طبق مجمس الدولة الفرنسي قواعد المسؤولية
دون خطأ والتي وضع أساسيا في حكم

1 BIANCHIفي حاالت كثيرة فقد طبقو في حكم

( )Hotel Joseph Intert d’Ordreسنة  1994وتتعمق الدعوى بأحد األطفال الذي خضع
لتخدير كمي في أحد المستشفيات العامة تمييدا ألجراء جراحة عادية ،لكنو فارق الحياة قبل أن
يفيق من المخدر ونبلحظ مما سبق التوسع في دائرة المستفيدين من التعويض من مريض إلى
معالج إلى مستفيد في أحكام عدة صدرت عن مجمس الدولة الفرنسي.
والجدير بالمبلحظة أن مجمس الدولة الفرنسي بدأ يتطور تدريجيا في نظرتو لممضرور،
فتح بابا واسعا أمام تعويض المضرور عمى أساس االحتمال وحظر العمل الطبي بحد ذاتو،
وىكذا يتبدل مفيوم تعويض المريض المتضرر من المفيوم العقابي القائم عمى أساس الخطأ
إلى المفيوم االجتماعي بحيث أصبح التعويض لصالح المتضررين من المرفق العام الطبي يتم

-1أيت مولود ذىبية,المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي,رسالة ماجيستر,جامعة مولود معمري,2001,ص.72
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عمى أساس المسؤولية دون خطأ أو عمى أساس مبدأ ضمان األضرار أو عمى أساس التضامن
االجتماعي،1كما جاء في قانون

 04مارس  ،2002وأصبح المستفيد من التعويض ليس

المريض،فحسب بل ىناك المعالج وىناك المستعمل(

 )usagerكما أن ىناك المتعامل مع

المرض الطبي العام ،كالمتبرع بالدم ،أو المتبرع بأحد أعضائو وىو عمى قيد الحياة.
أما بالنسبة لمقضاء اإلداري الجزائري ال شك أن مجمس الدولة يعتمد في ىذه الق اررات
عمى الخطأ المرفق إلقامة مسؤولية المستشفى العام ،وأن كل القضايا المطروحة أمامو ىي
قضايا الخطأ فييا واضح وجمي بحيث ال مجال فيو لبلجتياد ،عكس مجمس الدولة الفرنسي
الذي طرحت عميو قضايا عديدة ،كان االجتياد فييا األساس الذي أقام عمييا مسؤولية
المستشفى.
الفرع الثاني:مسؤولية المرافق األستشفائية بدون خطأ
إن المسؤولية دون خطأ تستند إلى العمل المشروع الذي يؤديو المرفق العام ،ومع ىذا
يسأل عنو إن ىو رتب أضرار ،وىي نظام مستقل عن فكرة الجزاء ،ألن التعويض يجب تبريره
في أفكار ومفاىيم أخرى تجعل منو نظاما متميز.
تؤدي المسؤولية دون خطأ إلى تسييل حصول الضحية عمى التعويض نتيجة تجنبيا
كميا االصطدام بالعائق الصعب المتمثل في إثبات أنيا في حقيقة األمر تحقق في المقابل فائدة
لئلدارة يجعل عمميا بمنأى عن عممية البحث عن الخطأ.

-1عمي فيبللي,االلتزامات,الفعل المستحق لمتعويض,المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية ,ص.69
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فإن المسؤولية دون خطأ نظام امتياز وأفضمية لمضحية أيضا نظ ار لطابعيا الحيادي
بالنسبة لعمل اإلدارة  ,1إن المرفق العام

أالستشفائي عمى غرور باقي المرافق العامة لو

خصوصية التي تبرز قيام مسؤوليتو ،ولو في عدم وجود أي خطأ بل

بقوة القانون وىي التي

تنشأ عن العمل الضار المشروع ،وأن يتضرر المنتفعون من المرفق العام أالستشفائي دون أن
يرتكب ىذا المرفق أي خطأ ألنو قام بعمل مشروع دخل في نطاق نشاطو ،حيث تعرف المرافق
االستشفائية بأنيا "كل مؤسسة عبلجية استوفت الشروط القانونية الطبية ،والعبلجية الممارس
فييا فن الطب المباح قانونا ،وىو المكان الذي يدخمو المرضى

لبلستشفاء عن طريق أطباء

ومجموعة من المتخصصين واألجيزة في شتى فروع الرعاية الصحية التي يحتاجيا المريض
لتحقيق األىداف التي نشأت من أجميا ،وتتمخص في تحقيق أقصى رعاية ممكنة لممريض .2
حيث يحتوي النظام الصحي الجزائري عمى ثبلثة أنواع من المؤسسات االستشفائية ،وىي
كالتالي:
- 1المؤسسة الصحية العمومية :يتم إنشائيا باقتراح من الوزير المكمف بالصحة بعد استشارة
الوالي ،وىي عبارة عن مؤسسة تتكون من مجموع اليياكل الصحية الخاصة بالوقاية
والتشخيص ،والعبلج واالستشفاء ،وأي التكييف الطبي وتقتضي حاجات السكان في
مجموعة من البمديات التابعة لو ازرة الصحة.3

 -1سميمان حاج عازم :المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتورة في الحقوق ،تخصص
قانون إداري .جامعة محمد  ،بسكرة 2013 ،ص .82-81

-2أكرم محمود حسين البدو :المسؤولية المدنية لممستشفيات الخاصة ،دراسة مقارنة ،دار الحامد .عمان،2003 ،ص .24
-3المادة  3-2من م.ت رقم  467/97المؤرخ في  ،1997-12-02المحدد لقواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية.
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- 2المؤسسات االستشفائية المتخصصة :وىي تمك التي تتكفل بنوع معين من العبلج
والتخصص دون غيره ،ويتم إنشاؤىا بنفس اإلجراءات وكيفية إنشاء القطاع وتخضع
لوصاية والي الوالية الموجود بيا.1
- 3المراكز االستشفائية الجامعية:وىي مؤسسات استشفائي ذات طبيعة خاصة ،حيث تنشأ
بموجب مرسوم تنفيذي بناءا عمى اقتراح مشترك بين الوزير المكمف بالصحة والوزير
المكمف بالتعميم العالي والبحث العممي.
وتقوم مسؤولية المرافق االستشفائية عمى أساس:
أوال :وقوع الخطأ وىو نوعان :خطأ شخصي و خطأ مرفقي .
أ-الخطأ الشخصي  :ىو الخطأ الذي يقترفو ويرتكبو الموظف العام إخبلال بااللتزامات وواجبات
قانونية يقررىا القانون المدني ،ويكون خطأ مدني ،يرتب مسؤولية شخصية.
ب-الخطأ المرفقي :ىو خطأ موضوعي ينسب إلى المرفق مباشرة ،عمى اعتبار أن ىذا المرفق
قد قام بارتكاب الخطأ بغض النظر عن مرتكبو سواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين
بذاتو أو تعذر ذلك فإنو يفرض أن المرفق ذاتو ىو الذي قام بنشاط يخالف القانون ،ومن ثم فيو
وحده الذي قام بارتكاب الخطأ.2
ويعرف الدكتور عمار عوابدي ،الخطأ المصمح ي أو الوظيفي ىو" الخطأ الذي يشكل
إخبلال بالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصير ،أو األعمال الذي ينسب ويسند
إلى المرفق ذاتو ،ويقيم ويعقد المسؤولية اإلدارية ويكون االختصاص بالفصل والنظر في جية

 -1المادة  3من م.ت رقم  467/97المؤرخ في  ،1995-12-02المحدد لقواعد إنشاء المراكز االستشفائية المتخصصة.
 -1سمير عبد السميع األدون :مسؤولية الطبيب والجراح وطبيب التخدير ومساعدييم ،منشأة المعارف ،طرابمس،2004 .
ص.235
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القضاء اإلداري في النظم القانونية ذات النظام القضائي المزدوج"  ,1إذن الخطأ المرفقي الذي
ىو في األصل يرتكبو الشخص الطبيعي الذي ىو موظف وتسأل عنو اإلدارة ،ويمثل إخبلال
بالتزام قانوني يقع عمى عاتق اإلدارة ،حيث ينشأ عن فصل أو عن امتناع عن سموك إداري ،أو
عن إىمال أو عن نقص في التنظيم أو خمل في السموك ،فتمتزم اإلدارة بالتسيير الجيد لممرفق
وتمويمو بجميع األدوات والمعدات ،وكل الوسائل التي تكفل تحقيق أىدافو وكل تقصير أو إىمال
من طرفيا في تجييز المستشفى والمتابعة والمراقبة,وىناك عدة معايير لمتفرقة بين الخطأ
الشخصي والمرفقي:
إذا كان الخطأ مثبت الصمة بالمرفق العام.إذا كان الخطأ عمدي مستيدف غير خدمة المصمحة العامة.إذا كان الخطأ قد بمغ درجة خاصة من الجسامة,إن المسؤولية القائمة عمى أساس الخطأتسير وظيفة الجزاء الذي يوقعو القاضي اإلداري عمى السموك المكيف خطأ ،إن المسؤولية دون
خطأ نظام مستقل عن فكرة الجزاء ألن التعويض يجدر تبريره في أفكار ومفاىيم أخرى تجعل
منو نظاما متميزا ،من ىنا ال بد من البحث في مفيوم وخصائص المسؤولية دون خطأ التي
تكشف طابعيا األصمي دون خطأ ,حيث تؤدي المسؤولية دون خطأ إلى تسييل حصول
الضحية عمى التعويض نتيجة تجنبيا كميا االصطدام بالعائق الصعب المشكل في إثبات الخطأ
إال أنيا في حقيقة األمر تحقق في المقابل فائدة لئلدارة ،يجعل عمميا بمنأى عن عممية البحث
فيو من أجل تقدير طابع الخطأ,لذلك المسؤولية دون خطأ نظام امتياز وأفضمية لمضحية أيضا

-1عمار عوابدي :نظرية المسؤولية اإلدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر ،2004 ،ص .120
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1

,حيث أن المرفق العام االستثنائي عمى غرار باقي

المرافق العامة لو خصوصيتو التي تبرز قيام مسؤوليتو ،ولو في عدم وجود أي خطأ ،بل بقوة
القانون.
وىي التي تسأل عن العمل الضار المشروع .ويمكن القول أن الخطأ في المسؤولية
عمل

يقابمو العمل الضار المشروع في مسؤولية المرفق دون خطأ ،وأن يتضرر المنتفعون من

المرفق ا ألستشفائي دون أن يرتكب ىذا المرفق أي خطأ ألنو قام بعمل مشروع د اخل نطاق
نشاطو.2
ثانيا-خصائص المسؤولية دون خطأ:
تتمثل ىذه الخصائص فيما يمي:
أ-الطبيعة الموضوعية لممسؤولية دون خطأ:
ما دام أن ىذه المسؤولية تقوم في غياب أي خطأ ،فيي مسؤولية موضوعية وىذه الطبيعة
لممسؤولية دون خطأ التي توجو النقاش والتقدير ال لمسموك المرفق العام لكن لمضرر ،وتسمح
لموصول إلى إمكانية جبره من خبلل تعويض الضحايا,فبل يتم الرجوع إلى ىذا النظام إال في
بعض الحاالت والوضعيات التي ال يقبل فييا ترك الضحية دون تعويض رغم إثبات الخطأ،
ويتم ذلك في ظل شروط صارمة تقف عائقا أمام تسييل شروط انعقادىا ،كما أن

الطبيعة

الموضوعية لممسؤولية دون خطأ تجعل منيا مسألة من النظام العام.

-1عادل بن عبد اهلل :المسؤولية اإلدارية لممرافق االستشفائية ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتورة حقوق ،جامعة بسكرة،
 ، 2011-2010ص .179
-2سميمان حاج عازم ،مرجع سابق ،ص 81و.82
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ففي مقابل المسؤولية دون خطأ ال تضمن تقييما لمفصل المولد لمضرر ،وبالتالي فإن ليا
طابعا تعويضيا بحت ،فحكم القاضي بالتعويض ال ييتم بإسناد أي كتاب لسموك اإلدارة ،ولكن
يوجو االتيام لضرر المتميز الذي أصاب الضحية ،وىذا ما يجعل منيا مسؤولية موضوعية.
ب-المسؤولية دون خطأ من النظام العام
في المنازعات اإلدارية نطاق الدعوى يحدد طمبات أطراف الدعوى ذاتيا ،وال يمكن
لمقاضي تخطي ذلك بالنظر في عناصر أو أسباب لم ي ثرىا أحد من األطراف وال يكون األمر
بخبلف ذلك إال في حاالت ،حيث يكون بالنتيجة عمى القاضي إثارتو من تمقاء نفسو ،حتى وان
لم ينبيو األطراف أو لم يتمسك بذلك العنصر وىذا األمر ينطبق عمى المسؤولية دون خطأ.
ج-أفضمية المسؤولية دون خطأ لمضحية واإلدارة
من محاسن نظام المسؤولية دون خطأ أنو يحقق األفضمية لمضحية والمرفق العام وما
يبدو أم ار صعبا ،لكن الحقيقة ىي أن تطبيق نظام المسؤولية المستقل عن فكرة الخطأ يصب
في مصمحة الضحية مباشرة بإعفائو من عبئ إثبات الخطأ وفي ذات الوقت يسمح ذلك التطبيق
بإعفاء المرفق العام من تقدير صحة سموك المولد لمضرر ،وىو بذلك يعطي شكبل طرفي
المنازعة المسؤولية امتيا از واضحا ،وان كان مركز الضحية أكثر ايجابية عمى أساس أن ىذا
النظام يرتب المسؤولية المباشرة بالنظر إلى الضرر.1
ثالثا -شروط المسؤولية دون خطأ
لقيام المسؤولية دون خطأ تم تحديد الشروط البلزمة في مجال األضرار الناشئة عن
األعمال الطبية التي تقوم بيا المرافق االستشفائية كما يمي:

 -1عادل بن عبد اهلل ،مرجع سابق ،ص .180-179

46

الفصل الثاني:

آفاق التعويض بين القضاء و التشريع

أ-ضرورة وجود عمل طبي ضروري فإن كان العمل الطبي ال فائدة منو وترتب عنو مخاطر
معينة ،كان ذلك في حد ذاتو خطأ في جانب المرفق أالستشفائي وذلك يعد من أسباب المجازفة
أدى إلى المخاطرة بحياة المريض.
ب-أن يشكل العمل الطبي خطر استشفائي ،والخطر

أالستشفائي ىو الخطر المألوف وفقا

لمتطور العادي كحالة مماثمة لحالة المريض الخاضع لمعبلج ،و عمى ذلك فاآلثار الثانوية التي
تصاحب الفحص الطبي عادة ال تخضع لقواعد المسؤولية دون خطأ.

1

ت-انتفاء أي خطأ في جانب المضرور وكذا انعدام الصمة بين الخطأ وبين حالة المريض
ليعالج منيا ،وال تعتبر تطو ار لتمك الحالة إذ كانت نتيجة لحساسية عند المريض أو الستعداده
لممرض بل يجب أن يكون بشيء جديد يضاف إلى ما يعاني منو المريض.
ث-أن يكون الضرر الحاصل جسيما بصورة غير عادية وصل إلى درجة معينة من التطور
عمى المريض ،وىذا من أحد المبررات األخذة بمبدأ المسؤولية دون خطأ عمى اعتبار أن ترك
األضرار الجسيمة دون تعويض تدل عمى عدم إمكانية إثباتو تؤدي إلى اإلخبلل بالمساواة أمام
األعباء العامة ،فميس من المنطقي ترك من يعاني بشكل أو بعجز دائم أو فقد أحد أعضائو أو
أصيب بأحد األمراض المزمنة نتيجة االتصال بمرفق دون تعويض تتحممو الجماعة في النياية.
ج-وجود عبلقة بين الضرر الحاصل لممريض واإلدارة الذي تسببت بىذا الضرر ،فإذا تعرض
مثبل المريض لحادث قبل دخولو المستشفى وتسبب ذلك الحادث بأضرار ،ال تعد تمك األضرار
سببا في مسؤولية المرفق أالستشفائي حتى وان دخل بعدىا إليو,وتقوم المسؤولية دون خطأ
ليدف تحقيق وتسييل عبء اإلثبات عن المريض المضرور كما ىو الشأن في الحوادث
الطبية ،وىذا كمو ما جعل القضاء يؤكد ويكرس المسؤولية غير الخطيئة لممستشفى عن
-1حسين طاىري،الخطأ الطبي والخطأ العبلجي في المستشفيات العامة ,ص .54
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األضرار التي تمحق بالمنتفعين بخدماتو ،ولم يعد لممضرور في ىذه الحالة إقامة دليل عمى
خطأ المستشفى ولم يعد القاضي محمبل بعناء البحث عن وقائع يستخمص منيا ىذا الخطأ وال
يبقى أمام المستشفى من طريق لتخمص من ىذه المسؤولية إال إثبات القوة القاىرة أو خطأ
المضرور نفسو ،كما يمكن لمقاضي االعت داد بظروف الحال في القضية المطروحة كل عمى
حدا.
المطمب الثاني :التعويض من خالل القضاء العادي
عندما نتحدث عن تعويض الحوادث الطبية نفرق دائما بين ما إذا كان المرفق المقدم
لممنحة الطبية مستشفى عام أو عيادة خاصة أو طبيب يزاول مينة حرة  ،فبلبد من التفرقة بين
ىذه المرافق الصحية المقدمة لمخدمة وذلك باعتبار أن كل مرفق من المرافق الصحية يتبع نظام
قضائي في حالة حصول أي ضرر لممريض من جراء التدخل الطبي الصادر عن ىذا
المرفق,فكما ىو معموم أن الدول التي تبني ازدواجية القضاء مثل فرنسا والجزائر (القضاء
اإلداري والقضاء العادي) ،حيث أن الحصول عمى تعويض من جراء الضرر ال بد من
اختصاص القضاء المختص في رفع دعوى التعويض عن الحادث الطبي .
لذلك سنتناول من خبلل ىذا المطمب في الفرع األول إلى تطور القضاء في تعويض
الحادث الطبي ،والفرع الثاني الخبرة الطبية كأساس في تعويض الحادث الطبي.
الفرع األول :تطور القضاء في تعويض الحادث الطبي
إن وضع نظام قانوني ذي أساس تشريعي لتعويض الحوادث الطبية ال يتم بين عشية
وضحاىا ،بل يحتاج إلى وقت طويل من أجل تكوين قناعات راسخة بالموضوع المراد تشريعو،
بما في ذلك من مراجعات فقيية وتطبيقات قضائية متطورة لمنصوص القانونية ،يتم فييا تبني
نظريات حديثة من قبل القضاء ،وتساىم في تطوير تفسير النصوص القانونية ،حتى ولو كانت
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نصوصا قانونية قديمة  ،فالمتضررين من الحوادث الطبية لم يتوقفوا عند ضعف وقدم النصوص
القانونية وانما ذىبوا إلى القضاء وحثوه عمى تطوير تطبيق النصوص القانونية النافذة واستحداث
قواعد جريئة بالخصوص ،كمثل ما فعمو مجمس الدولة الفرنسي ،ولحقت بو محكمة النقض
الفرنسية ،في تفسيره لنصوص المسؤولية عن الحوادث الطبية.

1

ومن بين التطبيقات القضائية التي تظير تحول القضاء الفرنسي عن تطبيق بعض
النظريات التقميدية إلى نظريات جديدة بشأن موضوع المساءلة المدنية في مجال الحوادث
الطبية وما يقع نتيجتيا من أضرار بحق األشخاص الذين يخضعون لمعالجة طبية التحوالت
التالية:
1التحوالت في عالقة السببية:
يتطمب إقامة المسؤولية المدنية توفر عبلقة السببية بين خطـأ الطبيب أو فعمو والضرر الذي
لحق بالمريض،فإذا عجز ىذا األخير عن إقامة الدليل عمى أن الضرر الذي لحقو نتيجة مباشرة
لخطأ الطبيب أو فعمو ،فان القضاء يرفض دعوى التعويض  ،غير أن التمسك بيذا الشرط من
شأنو أن يحرم المضرورين من عمل األطباء من التعويض ،خاصة وأن سبب الخطأ الطبي
غالبا ما يصعب اكتشافو ،األمر الذي دفع القضاء لمتحول عن ىذا الشرط ،بحيث تقتصر
السببية عمى مجرد اختيار عامل من بين عوامل ساىمت في إحداث الضرر ،إذ تأخذ محكمة
النقض الفرنسية بنظرية تعادل األسباب كمعيار لمسببية 2 ،ورغم أن األخذ بيذه النظرية من شأنو
أن يوزع المسؤولية عمى أكثر من شخص ويصعب عمى المضرور عممية اإلثبات عمى من تقع

-1ثروت عبد المجيد ،تعويض الحوادث الطبية-مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة لمعمل الطبي ,دار الجامعة الجديدة،
 2007مصر  ،ص.165
-2محمد حسن قاسم ،إثبات الخطأ في المجال الطبي ,دار الجامعة الجديدة ،مصر 2006ص.121-117
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المسؤولية بالنتيجة،إال أن التجربة أثبتت أن المسؤولين عن الضرر ينخفض عددىم شيئا فشيئا،
وتنحصر المسؤولية في شخص واحد كمما ارتفعنا في درجات التقاضي  ،فمثبل بعد أن حممت
محكمة باريس المسؤولية عن خطأ طبي لثبلثة أشخاص ،انحصرت المسؤولية في شخص واحد
عندما وصمت القضية محكمة النقض الفرنسية.1
2التحول في عبء اإلثبات:
ظمت القاعدة السائدة في المحاكم في القضايا األخطاء الطبية ىي القاعدة العامة التي تقول أن
البينة عمى من ادعى ،إلى أن جاء حكم محكمة النقض الفرنسية في

 25أفريل  1997الذي

قمب الموازين ،وجعل عبء اإلثبات في بعض قضايا األخطاء الطبية ،بعد أن كان عمى
المريض المضرور ،أصبح يقع عمى الطبيب ،كما ىو الحال فيما يتعمق بواجب الطبيب
بتبصير مريضو بحقيقة اإلجراء الطبي الذي سيجرى لو ،وبالمضاعفات المتوقعة لو ،حيث
ظير ىذا التوجو بمناسبة دعوى تتعمق بشخص كان يعاني من آالم المعدة ،وقد قدر الطبيب أن
ىذه الحالة تستدعي التدخل الجراحي الستئصال بعض األورام الموجودة بمعدة المريض،
وبالفعل أجرى الطبيب الجراحة مستخدما المنظار ،إال أن المريض أصيب بثقب في أمعائو.
فرفع المريض دعوى تعويض عمى الطبيب ،مستندا إلى أنو لم يبصر بالمخاطر المحتممة ليذه
الدرجة ،وعرضت الدعوى عمى محكمة الموضوع ،فقضت بأن عمى المريض أن يثبت ما يدعيو
ولما عرض األمر عمى محكمة النقض الفرنسية ألغت الحكم مقررة مبدأ جديدا ،وىو أن عبء
إثبات توافر الرضا في ىذه الحالة يقع عمى عاتق الطبيب وليس عمى عاتق المريض

 ،وىذا

األمر لم يكن األول من نوعو ،وانما يمثل عودة إلى قضاء محكمة النقض الفرنسية الذي سبق

-1ثروت عبد المجيد ،تعويض الحوادث الطبية-مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة لمعمل الطبي ,دار الجامعة الجديدة،
 2007مصر  ،ص131و .132وكذلك :أحمد حسن الحياري ،المسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظام القانوني األردني
والنظام القانوني الجزائري،األردن :دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،2005 ،ص ص.140-135
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وأن قررتو في حكم صدر عنيا بتاريخ  29مارس 11951وقد استندت في ىذا الحكم عمى نص
المادة  15-13من التقنين المدني الفرنسي ،حيث قررت أنو ( لما كان الطبيب يقع عمى عاتقو
التزام خاص بالتبصير في مواجية مريضو ،فإنو من المحتم عميو أن يثبت أنو قد نفذ
التزامو)وبنظرة في نص المادة  15-13التي استندت إلييا المحكمة نجدىا تقضي بأنو ( يجب
عمى من يطالب بتنفيذ التزامو إثباتو بالمقابل يجب عمى من يدعي أداء التزام ،أن يؤيد ذلك بما
يفيد انقضاء التزامو) ,2كما أن واجب تبصير المريض يعنى بالمعنى الدقيق إعبلم المريض
بكافة التفاصيل المتعمقة بحقيقة اإلجراء الطبي الذي سيتبع معو ،والنتائج المتوقعة ومضاعفات
ذلك,3وبيذه الحالة تكون محكمة النقض الفرنسية ،والتي لحق بيا مجمس الدولة في عام
 ،2000قد قررت وبشكل غير مباشر أن التزام الطبيب فيما يتعمق بتبصير مريضو بحقيقة
اإلجراء الذي سيتخذ معو ىو التزام بتحقيق نتيجة ،وليس التزام ببذل عناية ويضيف الفقو صو ار
أخرى من صور النشاطات الطبية التي يقع عمى عاتق الطبيب فييا التزام بتحقيق نتيجة وليس
ببذل عناية ،كالتزام الطبيب بحفظ أسرار المريض.
أما بالنسبة اللتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في مجال أعمالو الفنية فينصرف إلى األعمال
التي تكون بحكم طبيعة األداء الذي سيقوم بو ،خالية من عنصر االحتمال أو يتضاءل فييا
ىذا العنصر إلى حد بعيد ،كعمميات الحقن المختمفة والتطعيمات والتحاليل الطبية واألدوات

ي المجال الطبي ,دار الجامعة الجديدة ،مصر 2006ص ص.76- 70
-2محمد حسن قاسم ،إثبات الخطأ ف
-1باكر الشيخ ،المسؤولية القانونية لمطبيب ,دراسة في األحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة واتجاىات القضاء ,دار الحامد
لمنشر والتوزيع 2002 ،األردن  ،ص.88
 -2محمد حسن قاسم ،إثبات الخطأ في المجال الطبي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر, 2006 ,ص90و.91
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واألجيزة الطبية والتركيبات الصناعية وكذلك االلتزام بتحقيق نتيجة في حالة إصابة المريض
بالعدوى.1
3التحول في األعمال الطبية التجميمية:
تحول القضاء في نظرتو إلى األعمال الطبية التجميمية ،فبعد أن كان القضاء يعفي
الطبيب من كل مسؤولية عن أية نتائج تحدث لممريض عن العمل العبلجي إذا لم يرتكب خطأ
في قواعد المينة ،نجده يقرر مسؤولية الطبيب عن األعمال التجميمية عند حدوث نتائج ضارة
حتى ولو أجري العمل الطبي وفقا لؤلصول الفنية ،وحتى وان لم يكن ىناك خطأ ،ما يعني أن
التزام الطبيب في ىذه الحالة ىو التزام بتحقيق نتيجة ،وليس التزاما ببذل عناية فحسب 2وتطبيقا
لذلك حكمت محكمة باريس في

 1993/11/23بمسؤولية طبيب التجميل رغم عدم ارتكابو

خطأ طبيا وقيامو بمراعاة أصول الفن والعبلج وتتمخص القضية في أن طبيبا قام بتعريض فتاة
ألشعة بيدف إزالة الشعر من ذقنيا ،فنجم عن ذلك إصابتيا بحروق ظاىرة عمى وجييا،
فانتدبت المحكمة خبي ار لفحص المصابة لمتعرف عمى مدى الخطأ الذي يمكن نسبتو إلى
الطبيب ،فقرر الخبير أنو لم يقع أي خطأ من الطبيب إطبلقا ،وأنو راعى أصول الفن والعبلج
الطبي المتيسر آنذاك ،وأن النتيجة السيئة التي وقعت تعود ألمور لم يكن باإلمكان التنبؤ بيا
مسبقا ،سوى أن المحكمة قضت عمى الطبيب بالمسؤولية وحكمت عميو بالتعويض ،مستندة في
ذلك عمى أن الطبيب ارتكب نوعا من الرعونة التي يجب أن يسأل عنيا كل إنسان ألنو استخدم
عبلجا خطي ار ال يتناسب مع ىذا المريض البسيط وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية عممو (

-1المرجع السابق،ص ص.116-106 ,
-1منذر الفضل ،المسؤولية الطبية في الجراحة التجميمية,دراسة مقارنة ،الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،ألردن ،2000ص.71
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من أعمال الرعونة ألنو يستبدل عيبا جسديا بسيطا بضرر حقيقي ,(1وفي حاالت أخرى ،حكمت
عدد من المحاكم العربية بتعويض المرضى المتضررين في بعض حاالت األخطاء الطبية،
ولكن دون أن تضع ىذه المحاكم مبادئ قانونية ذات شأن .2
4التعويض عن الضرر األدبي:
بعد أن كان القضاء المدني الفرنسي يقبل التعويض عن الضرر األدبي ألقارب المضرور
المتوفي فقط ،أقر ىذا القضاء التعويض عن الضرر األدبي المباشر والمؤكد الذي يصيب أحد
أقارب المضرور في حال االعتداء الجسدي عمى المضرور الذي لم يفض إلى الموت وانما إلى
عاىة دائمة وقد استقر القضاء الفرنسي بشقيو الجزائي والمدني عمى ىذا المبدأ ،حيث كان قرار
محكمة النقض الجزائي في  1989/02/09أول قرار يقضي ألقارب المضرور بعاىة دائمة
بالتعويض عن الضرر األدبي الذي أصابيم جراء ما أصاب قريبيم من عاىة دائمة نتيجة
المعالجة الطبية التي خضع ليا.3
5التعويض عن أضرار الحوادث الطبية دون مسؤولية:
لم يعد القضاء يستمزم توفر الخطأ الجسيم في المجال الطبي لمقول بمسؤولية الدولة عن
تعويض المخاطر الطبية ،وذلك عمى أساس أن مسؤولية اإلدارة عن الحوادث الطبية التي تقع
في المؤسسات العبلجية العامة تحديدا ىي مسؤولية عن تقديم الخدمات ،بحيث تقوم مسؤوليتيا
عن الخطأ البسيط عندما يكون الضرر ناتجا عن سوء تنظيم أو سوء إدارة المرفق ،أو عن سوء
تقديم العناية البلزمة لممرضى بصورة عامة وفي ىذه الحالة ال تتكفل شركات التأمين المؤمن
-1منذر الفضل ،المرجع السابق ،ص.72

-2الموقع االلكتروني ،www.al3asefah.com:زيارة الموقع بتاربخ  01مارس .2019

-3فواز صالح ،بحث بعنوان" المسؤولية المدنية لمطبيب ،دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي" ،منشورة عمى الموقع
االلكتروني ، www.syrianbar.org:بتاريخ .2011/03/30
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لدييا أصحاب المين الطبية بدفع التعويض ،وانما يتحمميا صندوق الضمان االجتماعي التابع
لو ازرة الصحة الفرنسية.1
وقد جاء ىذا التطور بعد أن عقدت أمال عريضة عمى التشريعات من أجل اعتماد أحكام
قانونية واضحة ،تسمح بتعويض المتضررين من الحوادث الطبية عامة ،وبعد أن قدمت أحد
مقترحات مشاريع القوانين لمبرلمان الفرنسي في العام

،1998ومن ثم تم وضع تشريع

بالخصوص في العام  2002كما سنوضحو الحقا.
6االلتزام بضمان سالمة المريض في المجال الطبي:
ضمان السبلمة ىو التزام بتحقيق نتيجة ،وليس فقط بذل عناية.وقد ترجم التزام ضمان
السبلمة في شكل قانون ابتداء في مجال النقل البحري ثم النقل البري ،قبل أن يصبح مبدأ عاما
في كافة مناحي األنشطة اإلنسانية ،إذ يسأل الطبيب بمجرد عدم تحقق النتيجة المبتغاة ،ودون
الحاجة إلى إثبات خطأ في جانبو ،وان كان بإمكانو دفع مسؤوليتو إذا أثبت أن خطأه وقع نتيجة
سبب أجنبي أو قوة قاىرة أو نتيجة فعل الغير أو خطأ المضرور .2
لقد بذل الفقو محاوالت كثيرة في سبيل جعل التزام الطبيب في بعض األنشطة التزاما
بالسبلمة ومحمو تحقيق نتيجة ،ودون التخمي عن األصل العام الذي يقصر التزام الطبيب عمى
االلتزام ببذل عناية فقط  ،فمثبل قررت المحاكم بأن عمى الطبيب االلتزام بأن تكون األجيزة التي
يوردىا أو يستخدميا أو يوصي باستخداميا آمنة وخالية من العيوب ،كما في مجال ترميم
 -1وقد سبق وأن أخذ النظام القانوني الفرنسي بنظام صندوق الضمان االجتماعي في كثير من األمور كصندوق الضمان عن
حوادث السيارات بموجب قانون  31كانون أول  ، 1951وتعويض بعض الحوادث الجسدية الناجمة عن أعمال الشغب في
القانون رقم  77/5لسنة  ،1977والمعدل في األعوام  1981و ،1983وصندوق الضمان المتعمقة بمكافحة اإلرىاب وحماية
أمن الدولة لعام 1986لممزيد انظر :أشرف جابر ،مرجع سابق،ص ص.472-455

-2ثروت عبد المجيد ،تعويض الحوادث الطبية,مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة لمعمل الطبي ,دار الجامعة الجديدة،
 ،2007مصر ص133ص .140-وكذلك :محمد حسن قاسم ،مرجع سابق ،ص ص.133-123
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األسنان أو زرعيا ،حيث جاء في حكم قضائي بأنو " إذا كان محل التزام جراح األسنان يقتصر
عمى مجرد بذل عناية ،فإنو يتحمل كذلك بالتزام محمو تحقيق نتيجة .إذ بصفتو موردا لممواد
المستخدمة في الترميم أو الزرع ،فإنو يمتزم بتوريد جياز خال من العيوب" ،وطبقت المحكمة
ذات القاعدة بشأن األمراض الناتجة عن نقل دم مموث ،إذ فرضت عمى مركز نقل الدم التزاما
بضمان السبلمة محمو تحقيق نتيجة ،وىو ما يسمح بتعويض المرضى بفيروس نقص المناعة
المكتسبة أو فيروس الكبد الوبائي ال(  ،)Cعندما يصابون بيذا المرض نتيجة نقل دم إلييم في
منشأة طبية.1
كما أقر القضاء الفرنسي في ثبلثة أحكام لو المسؤولية عن عدوى المستشفيات باعتبار
أن المستشفى يتحمل التزام ضمان سبلمة المريض من أي مرض معدي في المستشفى ،وأن
محل االلتزام ىو التزام بتحقيق نتيجة ،حيث جاء في ىذه األحكام:

( إن عقد اإلقامة في

المستشفى لمعبلج المبرم ما بين المريض والمنشأة الطبية ،يضع عمى عاتق ىذه األخيرة ،فيما
يتعمق بالعدوى المرضية داخل المستشفى ،التزام بضمان السبلمة محمو تحقيق نتيجة ،وليس ليا
أن تتحمل منو إال بإثبات السبب األجنبي) و( أن الطبيب يتحمل في مواجية المريض ،وفيما
يتعمق بالعدوى المرضية التزام بالسبلمة محمو تحقيق نتيجة ،وال يستطيع أن يتحمل منو إال
بإثبات السبب األجنبي).
الفرع الثاني :الخبرة الطبية كأساس تعويض الحادث الطبي
إن أول إجراء يقوم بو القضاء المدني المعروض عميو دعوى التعويض في قضايا الحوادث
الطبية ىو طمب إجراء خبرة طبية لدى طبيب محمف

 ،2وغالبا ما يكون المضرور مصحوبا

-1المرجع السابق,ص.135
 -1طاىري حسين -دليل الخبير القضائي -الدار الخمدونية.طبعة  .2010ص .23
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بشيادة طبية تفصل الضرر الذي وقع لو و يكون الطبيب الذي تعينو المحكمة ضمن قائمة
األطباء الخبراء.1
كما نجد في قائمة األطباء المحمفون لدى

م حاكم المجالس القضائية ( قائمة األطباء

الخبراء) وربما تجده لدى األطباء المتعاونين مع شركات التأمين,ومن ثمة فإن ذلك الطبيب
الخبير عندما يكتب تقرير لمقاضي فإنو يدون ما الحظو وعاينو من ضرر ،وىنا تبرر مشكمة
المصطمحات التي يستعمميا الطبيب ،نتيجة تأثره بقوانين خاصة منظمة لمتعويض .وىي
مصطمحات تعتبر إلى حد ما دخيمة عن نظام المسؤولية المدنية والتي اعتادت عمى الضرر
المادي والضرر المعنوي ،بينما نجد في تقرير الطبيب الخبير استعمال ما يسمى بالعجز عن
العمل الجزئي أو الكمي ،الدائم أو المؤقت وبالرغم من تقرير الخبير أن القضاء ليس ممزما لو
فالقاضي ال بد أن يحكم بقناعتو التي تكونت لديو من خبلل المحاكمة لكل موضوع تقدير في
قضية األضرار الجسمانية,لذلك نجد أن القاضي المدني قد تأثر بيذه الخبرة سواء من ناحية
المصطمحات المستعممة أو من ناحية تقدير التعويض ،وذلك من خبلل تقدير الضرر المصاب
بو المضرور,والخبرة الطبية بصفة عامة يمجأ إلييا دائما في مجال حدوث واقعة مادية ،و ذلك
في بعض المواد القانونية بحيث يصدر القاضي األحكام بيا ،مع احتفاظو بحقو في تقدير أراء
الخبراء وفق المبادئ العممية ،لو حق تقدير األخذ بيذا الجزء من عدمو .2
ليذا أصدر المشرع الجزائري في مدونة أخبلقية جية الطب بندا خاص تحت عنوان
ممارسة الطب وجراحة األسنان ,3والخبرة الطبية مثل الخبرة بصفة عامة نظميا المشرع الجزائري
في المرسوم التنفيذي رقم  310-95مؤرخ في  10أكتوبر  1995الذي يحدد شروط التسجيل

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،276/92مؤرخ في  06جويمية  .1992ج ر العدد  ,52ص ص.99-95
-2أحمد حسين حياري ,المسؤولية المدنية لمطبيب ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,األردن,2008ص .115
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في قوائم الخبراء القضائيين وكيفيتو كما يحدد حقوقيم وواجباتيم,كما تم تنظيم الخبرة القضائية
في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والجزائرية في المادة  125وما بعدىا.
ونظ ار ألىمية الخبرة الطبية قام المشرع الجزائري بتخصيص ليا بندا خاص تحت عنوان
ممارسة الطب وجراحة اإلنسان في مدونة األخبلق مينة الطب,بل أن كثير من أحكام القضاء
اعتمدت فييا عمى دور الخبرة الطبية رغم أن القانون ال يمزم القاضي بأخذ المصدر
الكامل,حيث أن األخذ بتقرير الخبرة الطبية إنما األمر كمو يعود لقناعة القاضي الشخصية في
تقدير تقرير الخبرة القضائية.
غير أنو ممزم بتسيب استبعاد نتائج الخبرة  ،1إلى أن ىذا يثير تساؤل يتعمق بالخبرة
الطبية في قضايا األضرار الجسمانية الناتجة عن الحوادث الطبية وذلك إن الطرف الثاني في
الخصومة ىو الطبيب ،وكأن الطبيب أصبح خصما وحكما في الحكم كخبير,خاصة إذا عممنا
أن ىناك من التضامن العرفي الميني بين األطباء خاصة وان مدونة أخبلقيات الطب حثت
عمى ىذا التضامن عندما قدم في الفقرة الرابعة في الفصل الثاني تحت عنوان الزمالة في المادة
 66 -59منو  ،كما أن المادة  60نصت صراحة عمى ىذا التضامن بقوليا" يجب أن يتضامن
األطباء وجراحي األسنان فيما بينو م تضامنا إنسانيا ،وأن يتبادلوا المشاعر المعنوية بينيم" وعميو
فإن موضوع الخبرة الطبية تعترضو صعوبتان األولى موضوعية والثانية شخصية.
-1الموضوعية:ليس من المؤكد أن يكون بمقدور الخبير المكمف ببيان أوجو الضرر الصادر
عن الطبيب المسؤول من الناحية الفنية ،بحيث يقدر عمى نحو دقيق الموقف الذي وجد فيو

 -1المادة  144من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.
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الطبيب محل المسألة والذي كان يمارس عممو في ظروف واقعية مختمفة ،فالصعوبة ىنا تتمثل
في االختبلف الكبير بين المعطيات المجردة والحقيقية الواقعية الممموسة .1
-2الشخصية:والتي أشرنا ليا سابقا حول موضوع تضامن األطباء فيما

بينوم ،وأن موضوع

الخبرة يتناقل بينيم بالتناوب,فستبقى نظرة الشك تحوم حول تقرير الخبرة سواء كانت في صالح
المريض أو في صالح الطبيب خاصة أن تجاوز الخبير لمقواعد الفنية التي تحكم عممو ال
يتسنى لرجل القانون أن يتبينو كما أنو ليست بإمكان القاضي والمريض اكتشاف من المسؤول
عن الحادث الطبي.
ومما تقدم يتبين أن ميمة الخبير ال تتم بسيولة في كثير من الحاالت مما أدى ببعض الفقو
إلى طرح التساؤل األتي:
من ىو القاضي الحقيقي في دعوى المسؤولية الطبية ؟الخبير أم القاضي؟
ومما سبق من خبلل ىذه االنتقادات لمخبرة الطبية في إطار تعويض الحوادث الطبية يبلحظ
أن أعمال الخبرة الطبية اليادفة لتبيان الحادث الطبي تصب دائما في مصمحة الطبيب ،أكثر
منو لمصمحة المريض ،وعميو يكون عمى القاضي أن يضع نصب عينيو ىذا التضامن الميني
المحتمل بين الخبير وزميمو الطبيب والمدعى عميو،وأن يكون لو بالمرصاد ،حيث صرح الفقيو
 Savatierأن الخبرة المعيود ليا من شخص عادي ىو القاضي إلى طبيب خبير تفرض عمى
القاضي أن يظل متيقظا.2

 -1محمد حسن قاسم ،إثبات الخطأ في المجال الطبي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر 2006 ,ص.217
-1عمي عصام غصن,الخطأ الطبي ,منشورات زين الحقوقية ,لبنان  ،2006ص.163
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نستنتج مما سبق أن الخبرة الطبية ليست ميمة مساعدة المضرور من جراء الحادث الطبي
العتبار أن الممف الطبي يبقى بحوزة الطبيب أو المستشفى وال يستطيع االطبلع عميو في إطار
حماية السر الميني إال بأمر من القاضي.
المبحث الثاني :التعويض من خالل التشريع
لكي ليترك األمر لتقديرات فقيية وقضائية ال تتفق في كثير من األحيان مع بعضيا
البعض,خصوصا مع تعدد المحكم وتوزعيا عمى نطاق جغرافي واسع في الدولة وبين جيات
القضاء العادي واإلداري,كان البد من تدخل المشرع حتى يزيل االختبلف والسير عمى نيج
موحد وتنظيم ىذه العبلقة والسيما عند وقوع مخالفة فنية من الطبيب في معالجة المريض,ولم
تكن ىذه المخافة تنسجم مع السموك الرامي في ىذا الشأن مع أصحاب المينة مع الحاالت
المماثمة ,لكن في المقابل ينتقد جانب أخر من الفقو والمختصين أن

الجدوى من قانون خاص

بالمسألة الطبية مبر ار ذالك بأن األحكام الثانوية العامة تسمح بمحاسبة صاحب أو مينة أذا ىو
أخل بواجباتو المينية وتسبب لآلخرين بالضرر ,سواء أكان طبيبا أو غيره من أصحاب المين
األخرى.

1

لقد توجيت الجيود التشريعية في العديد من الدول باتجاه إنصاف الطبيب والمريض
معا,ولجأت إلى وضع تشريعات أو تعديل بما يخدم تعويض ضحايا الحوادث الطبية.
لذالك سنتناول في ىذا المبحث تعويض ضحيا الحوادث الطبية في أطار المسؤولية
المدنية في المطمب األول وفي المطمب الثاني التعويض خارج أطار المسؤولية المدنية.

-1عمي عصام غصن ,المرجع السابق ص 170
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المطمب األول :تعويض الحوادث الطبية في أطار المسؤولية المدنية
إن التطور الكبير في مختمف مجاالت الحياة من التقدم العممي والصناعي في اآلالت
والمنتجات جعل كثير من العبلقات غير متوازنة وغير متكافئة خاصة في ميدان األضرار
الجسمانية وتقيميا ميما كان االجتياد القضائي والتشريعي ولذالك جاءت ىذه التشريعات سواء
في الجزائر أو خارجيا متفاوتة فمنيا من بقي وفيا لممسؤولية المدنية وأخر يدعم فكرة ال تأمين
لكن داخل نظام المسؤولية المدنية.
الفرع األول :تعويض الحوادث الطبية وفقا لقانون المدني.
لم ينص القانون المدني عن فكرة الضرر الناتج عن الحوادث الطبية وانما كان يعبر عنو
بالضرر المادي ويدخل فيو الضرر الجسماني والذي يخضع لنظام المسؤولية المدنية حتى جاء
تعديل 2005بواسطة قانون  10-05خاصة المادة  140مكرر " 01عند أنعدم المسؤول عن
الضرر الجسماني ولم تكن لممضرور يد فيو تتكفل الدولة بالتعويض عن ىذا الضرر ".1
أن أدراج ىذه المادة بالقانون المدني يعتبر تطو ار ىاما خاصة بتعويض األضرار
الجسمانية وان بقي ضمن ما يسمى بنظام المسؤولية المدنية خاصة أن الفصل معنون بالعمل
المستحق التعويض ،لعمو اعتراف من المشرع الجزائري ولو بصفة جزئية واحتياطية بخصوصية
الضرر الجسماني الناتج عن الحوادث الطبية الذي البد له من تعامل قانوني خاص,خاصة فيما
يتعمق بالتعويضات حتى وأن كانت صياغة المادة من الناحية الموضوعية تجعل الدولة تتحمل
عبئ التعويض في حالة انعدام

المسئول عن الضرر ,أن القول بتكريس ىده المادة

لنظام

تعويضي جديد كبلم مبالغ فيو الن النظام التعويضي الجديد يقوم عمى أساس جبر الضرر دون
النظر لممسئول عنو.
 -1م قدم السعيد،التأمين و المسؤولية المدنية،كليك لنشر ,2008ص .168
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ومن خبلل ىذه المادة الجديدة فان ىناك أفاق تقول أن لمقاضي الجزائري أن يحمل لمدولة عبئ
التعويض عن األضرار  ،وفي ىذا المجال يمكن تطبيق المادة 140مكر 01خاصة أن ىناك
جانب كبير من العمل الطبي يتصل في كثير من األحيان باستيبلك منتج سواء تعمق األمر
بتركيب أسنان أو أعضاء اصطناعية أو بمادة دوائية لكن ىل المنتج ىنا ىو المخبر الصناعي
الذي صنع المادة أو الذي أستوردىا أم الطبيب الذي وصف الدواء ىو المس ؤول ،أال إذا كان
عيب في المنتج الصيدالني فأنو الشك إن المسؤولية تقع عمى عاتق المخبر المنتج ليذه المادة
سواء تعمق األمر بدواء يستيمكو المريض لغرض التشخيص أو ألغراض وقائية مثل التمقيحات ،
بل إن مراكز نقل الدم تعتبر منتجة لمشتقاتو مثل الببلزما.
الفرع الثاني:دور التأمين في التعويض
أن الفكرة الجوىرية التي يقوم عميو التأمين ىي توزيع المخاطر عمى أكبر عدد ممكن من
األفراد فتأمين يقوم عمى التضامن ،والتي أصبح المضرور يستفيد بسرعة وسيولة وبدون تعب
من التعويض لقد حل المؤمن سواء كان الصندوق أو شركة التأمين محل المدين بتأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ين
التعويض تجاه الضحية وبمقتضى ىذه العبلقة الجديدة أصبحت الضحية ليست بحاجة إلى
أثبات مسؤولية الشخص المتسبب في الضرر وال عبلقة السببية بل تستحق التعويض لمجرد
تحقق الخطر محل التأمين .1
إن المسؤولية الطبية في الجزائر تخضع لنظام الـتأمين اإلجباري أو اإللزامي كما جاء في
قانون التأمينات و ىو األمر رقم  07-95الصادر بتاريخ 25:يناير 1995والمعدل والمتمم
بقانون رقم 04-06المؤرخ في20:فيفري.2006

 -1عمي فيبللي,االلتزامات,الفعل المستحق لتعويض ,المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية لنشر,2007,الجزائر .ص.85
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المعنون بالتأمينات اإللزامية من الفصل األول التأمينات البرية من القسم األول تأمينات
المسؤولية المدنية.1
حيث جاء نص المادة  167منو واضحا و صريحاً يجب عمى المؤسسات الصحية المدنية
وكل أعضاء السمك الطبي و الشبو الطبي و الصيدالني الممارسين لحسابيم الخاص أن يكتتبوا
تأميناً لتغطية مسؤوليتيم المدنية المينية تجاه مرضاىم وتجاه الغير" ،كما نصت المادة  168منو
عمى إلزامية التأمين عمى لكل تصنيع أو استيراد لمواد صيدالنية لصالح المستيمكين أو الغير.
ومن خبلل ىذه المادة اكتفى المشرع الجزائري من تأمين المسؤولية الطبية سواء
المؤسسات العمومية أو األشخاص و بقيت إجراءات التعويض تخضع لنظام المسؤولية المدنية
تحكميا أحكام القانون المدني  ،إذ أن المؤمن (شركة التأمين)يتدخل لتغطية التعويض في حالة
ثبوت المسؤولية الطبية عن طريق حكم قضائي نيائي ليدفع التعويض

ويدخل في الخصومة

المقامة بين المريض المتضرر أو ذويو و الطبيب أو المؤسسة كضامن وليس كطرف .2
إن األضرار المحققة يجب تغطيتيا كما قمنا في حالة ثبوت المسؤولية الطبية بحكم
قضائي ،وىذا عكس بعض التأمينات األخرى في مجال اإلضرار الجسمانية مثل قانون حوادث
المرور وقانون حوادث العمل.
وليذا فإن التأمين إن كان إلزامي فيو لم يخرج من نظام المسؤولية المدنية,وىكذا جاء
التأمين لتأكيد تغطية اإلضرار الناتجة عن الخطأ الطبي أو العمل الطبي حتى و إن كان
المسؤول معس ار ،ألن التأمين في حالة خطر العسرة

وألن معظم الحاالت ىي التي يكون

المستشفى العمومي مسئوال فإن معظم شركات التأمين ىي المستفيد من ىذا التأمين وىذا

 -1جريدة رسميةرقم 13مؤرخة في 08مارس ,1995ص.3
 -2قرار رقم 157555بتاريخ ,1998 /10/20المجمة القضائية عدد 2سنة,1998ص.146
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التأمين اإلجباري ما ىو إال تحصيل حاصل ألن المريض مزال يعاني في السعي بين المحاكم
من أجل الحصول عمى حقو في التعويض.
فبالرغم من صعوبة اإلجراءات المتبعة في الدعاوي القضائية و بطئيا فيما يتعمق بنظام
المسؤولية المدنية لمطبيب إلى أن ىذه األحكام القانونية سواء تعمق األمر بالمادة

140مكرر1

من القانون المدني أو ما جاء بو التأمين اإللزامي عمى المسؤولية المدنية فإن ذلك يفتح أفاقاً
أخرى من أجل التطور و النيوض بالتعويض عن األضرار الجسمانية لمخطأ الطبي و يؤدي
إلى المساواة بين جميع ضحايا األضرار الجسمانية أو ضحايا األخطاء الطبية أو ضحايا
الجرائم.
المطمب الثاني :تعويض الحوادث الطبية خارج أطار المسؤولية المدنية
منذ أن بدأ نظام المسؤولية يتعرض لمنقد

 ،أستحدث المشرع الفرنسي

قانون04مارس 2002نظاما جديدا لتعويض المضرورين من الحوادث الطبية ،حيث يقوم بدفع
التعويض باسم التضامن الوطني عن المضرورين من المخاطر العبلجية عند غياب أي
مسؤولية تقع عمى عاتق المينيين الصحيين عند اإلصابة بعدوى المستشفيات ،حيث يتم الدفع
ولو لم ينطوي العمل الطبي عمى أي خطأ،وذالك عمى خبلف التعويض الذي يتم دفعو عمى
أساس المسؤولية المدنية ،سنتناول في الفرع األول نطاق التطبيق وفي الفرع الثاني إجراءات
التعويض الحوادث الطبية.
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الفرع االول  :نطاق تطبيق تعويض الحوادث الطبية عمى اساس التضامن الوطني
-1االشخاص المستفيدون من نظام التضامن الوطني :

يستفيد من التعويض باسم التضامن الوطني ضحايا الحوادث الطبية و االصابات
الخارجية او عدوى المستشفيات ، 1عندما ال تتوفر اركان المسئولية بالنسبة لممتين العمل
الصحي او المؤسسات الصحية او منتج االدوية الصحية عن االخطاء التي يرتكبونيا عند
ممارستيم العماليم .

2

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  1142/1من قانون الصحة العامة الفرنسي عمى
انو " عندما ال يمكن اثبات مسئولية الطبيب او المؤسسات او االقسام الطبية
المنصوص عمييا في الفقرة االول  ،فان الحوادث الطبية تعطي الحق لممضرور في
الحصول عمى التعويض باسم التضامن الوطني  ،عندما تكون ىذه الحوادث مرتبطة
مباشرة باعمال الوقاية او التشخيص او العبلج  ،و ترتب عمييا بالنسبة لممضرور نتائج
غير عادلة  ،و تمثل درجة من الخطورة .
)2األضرار القابمة لمتعويض عنها من خالل نظام التضامن الوطني

:

يشمل التعويض كافة النتائج المترتبة عمى ما يسمى بالضرر او االحتمال العبلجي
الذي يتضمن الحوادث الطبية و االصابات الطبية و عدوى المستشفيات les infections
 nosocomialesو يقصد باالخماج االلتيابات التي يصاب بيا المريض اثناء
وجوده بالمستشفى  ،وىذا ىو ما اكده القرار الصادر عن وزير التضامن و الصحة بتاريخ
-1يقصد بيذا المصطمح العدوى التي تسببيا البكتيريا الموجودة بالمستشفيات أو المؤسسات الصحية والتي تحدث أثناء العبلج

 1أو بعد العبلج في ىذه المستشفيات ،عمى الرغم أن ىذه العدوى كانت غير موجودة عند دخولو العبلج بالمستشفى.

د فواز صالح مرجع,المسؤولية المدنية لطبيب,دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون السوري,مجمة جامعة دمشق لمعموم
2االقتصادية والقانونية,العدد األول .مجمد2006,22سابق ص 27
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 1988/10/13بأن االخماج  ،ىو كل مرض سببتو جراثيم او ميكروبات أصابت مريضا
بعد قبولو في مؤسسة صحية اما لمبقاء فييا او لتمقي العبلج دون البقاء فييا ،سواء ظيرت
أعراض تمك االلتيابات في اثناء اقامة المريض في المستشفى  ،او تم التعرف عمييا بعد
ذلك في الفحص السريري ،وىذا ىو ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عنيا
من " أن العيادة مسئولة بالتضامن مع الجراح عن كافة االضرار الناشئة عن انتانات او
عدوى المستشفيات  ،حيث يقع عمى عاتقيا التزام بضمان ىذا االخير في كافة دعاوي
المسئولية المرفوعة ضده  ،دون حاجة الى اثبات وجود خطا في جانبيا  ،طالما اما تعرض
لو المريض في جسمو ناشئا عن عدوى موجودة بالمستشفى  ،ىذه الظروف من شانيا ان
تمقي بالمسئولية عمى عاتق المستشفى في مواجية المريض عمى اساس ان االلتزام الذي يقع
عمييا ىو التزام بتحقيق نتيجة  ،ولكن ال يشكل في حد ذاتو دليبل عمى ان التدابير الوقائية
التي تقع عمى عاتقيا لم تؤخذ بعين االعتبار .
مع الوضع في االعتبار  ،انو حدث تطور قضائي واضح في مجال الحوادث الطبية
والسيما المتعمق بالعدوى المرضية التي تصيب المريض خبلل اقامتو في المستشفى ففي
البداية قررت محكمة النقض الفرنسية مسئولية المستشفى عن ىذه االضرار عمى اساس
الخطأ المفترض عن عدوى المستشفيات التي تمحق بالمريض اثناء التدخل الجراحي في
غرفة العمميات  ،طا لما لم يستطيع المريض اثبات خطأ من جانبيا .1
و من ىذا المنطمق  ،نبلحظ انا قصرت نطاق المسئولية التي تقع عمى عاتق
المستشفيات عمى حا الت العدوى التي تحدث خبلل وجود المريض داخل غرفة العمميات او
حجرة الوالدة ،حيث قضت الدائرة المدنية االولى لمحكمة النقض الفرنسية بانو " يفترض قيام

-1أيت مولود ذىيبة,المسؤولية المدنية ‘ن أخطار الفريق الطبي,المرجع السابق ,ص99
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مسئولية المستشفى عن عدوى المستشفيات التي تمحق بالمريض داخل غرفة العمميات او
حجرة الوالدة وال يقع عمى عاتق ىذا االخير اثبات خطأ المستشفى  ،و ال تسطيع ىذه
االخيرة ان تعفى نفسيا من المسئولية اال بتقديم ادلة تثبت انيا لم تركب اي خطأ عند قياميا
بأداء و ظائفيا ،و اذا كان ذلك يستوجب من المريض اثبات ان العدوى قد حدثت بالفعل
داخل غرفة العمميات و ىو امر ليس سيبل بالنسبة لممريض  ،بيد ان المحكمة النقض
عادت و قررت في الحكمين صادرين في يوم واحد  ،بانو يقع عمى عاتق من يباشر العمل
الطبي التزاما بضمان السبلمة  ،محمو تحقيق نتيجة  ،بالنسبة لمعدوى المريضة التي تصيب
المريض و المستشفى يمقي عمى ىذا االخير التزاما بضمان السبلمة فيما يتعمق بانتانات او
عدوى المستشفيات و التستطيع ىذه المستشفيات ان تتخمص من ىذه المسئولية الى باثبات
السبب االجنبي.

1

وبذلك اصبح مجال االلتزام بضمان السبلمة فيما يعمق بالعدوى المرضية عاما اذ لم
يعد قاض ار عمى العدوى التي تحدث داخل غرفة العمميات بل يشمل كل عدوى تنتقل
لممريض خبلل تواجده في المستشفى و بذلك لم يعد المريض في حاجة الى اقامة الدليل
عمى العدوى التي تظير اثارىا سريعا و ىو ما زال في المستشفى بل حتى بعد خروجو منيا
عمى اال تطول المدة كثي ار حتى التنقطع عبلقة السببية كما ان المدين بيذا االلتزام يشمل
المستشفى و الطبيب فسواء حدثت العدوى المرضية خبلل تواجد المريض في المستشفى او
في العيادة الطبية الخاصة فان المسئولية عنيا و تترتب و يمتزم المسئول بتعويض تمك
االضرار .

-1د فاز صالح,المرجع السابق.دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون السوري.ص.25
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الفرع الثاني :إجراءات التسوية الودية امام المجنة االقميمية لممصالحة و التعويض

مما ال شك فيو أنو قبل صدور قانون  04مارس  2002كانت المجنة االقميمية
لممصالحة و التعويض تقوم بتعويض المضرورين عن الحوادث الطبية الناشئة عن انتانات
المسشفيات " عدوى المستشفيات.1
حيث تقوم ىذه المجان بوظيفة المصالحة او التوقيف و كذلك تقوم باداء وظيفة التسوية من
خبلل بعض االجراءات و قد يتساءل حول ما اذا كان ىذا االجراءات فعالة بما فييا الكفاية
ام ال؟
 ) 01االجراءات االساسية لمتسوية الودية :
أ)المبدأ :في اطار التسوية الودية  ،تقوم المجنة االقميمية لممصالحة و التعويض
بتوجيو المرور من الحوادث الطبية نحو اتخاذ االجرءات في مواجية المينيين الصحيين
مثل الطبيب في حالة ارتكاب الخطأ او المؤسسات الصحية او منتجي االدوية المعيبة او
في مواجية الم كتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية عندما ال تتوفر اركان المسئولية
الخاصة بالمينيين الصحيين.
مع الوضع في االعتبار أن اجراءات التسوية الودية ليست الزامية لممضرور فالمجوء
الى ىذه االجراءات ىو امر اختياري بالنسبة ليذا االخير  ،فيو ال يمثل شرطا مسبقا
القامة الدعوى امام القضاء  ،حيث يمكن لممضرورين ان يختاروا المجوء الى الطريق

 -1د فواز صالح,المسؤولية المدنية لطبيب,دراسة مقارنة ,مرجع سابق ص .29
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القضائي من خبلل رفع الدعوى امام القضاء المختص " المدني او الجنائي" ضد
المسئول في احداث الضرر .
ب)رأي المجنة  :إذا توافرت الشروط الواجب توافرىا لقيام المسئولية تقوم المجنة بتعيين
خبير أو فريق من الخبراء يتم اختيارىم من قائمة الخبراء الطبيين الوطنية التي تضعيا
المجنة الوطنية لمحوادث الطبية  ،حيث يقع عمى عاتقيم فحص الم ضرور و تحديد أسباب
الضرر .1
وبعد ذلك  ،تسمع المجنة الى المضرور بعد تقديم تقرير الخبير طبقا لما جاء بنص
المادة  L.1142-12من قانون الصحة العامة الفرنسي ثم تقوم المجنة بعد المداولة
بإعطاء رأييا حول ظروف وأسباب الضرر وكذلك عن نظام التعويض الواجب تطبيقو .
و إذا رأت المجنة أن الضرر يستوجب مسئولية احد أصحاب المين الصحية أو مؤسسة
صحية أو مسئولية منتج المواد الدموية ،يجب أن يبمغ الرأي إلى مؤمن المسؤول الضرر
الذي يجب أن يتقدم بعرض خبلل مدة  14أشير فإذا رفض مؤمن المسئول تقديم
عرض أو إذا كان المسئول غير مؤمن عميو  ،فعميو أن يتقدم بطمب إلى المكتب
الوطني لمحوادث الطبية لكي يقوم بدفع التعويض لممضرور  ،عمى إن يحتفظ المكتب
بحقو في الرجوع عمى المسئول أو عمى مؤمنو .

2

ومن ىذا المنطمق  ،فإذا قبل العرض من جانب المكتب الوطني لمحوادث الطبية  ،فانو
يقوم برفع دعوى الحمول في مواجية المؤمن لكي يطالبو بكافة المبالغ التي تم دفعيا
إلى المسئول،باإلضافة إلى توقيع جزاء بدفع مبمع عمى األكثر يساوي  %10من قيمة

. -1د .فواز صالح ،مرجع سابق  ،ص31
 -2د .أمال بكوش  ،نحو مسئولية موضوعية عن التبعات الطبية " دراسة في القانون الجزائري و المقارن  ،دار الجامعة
الجديدة  ،اإلسكندرية ، 2011 ،ص  299و ما بعدها .
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التعويض الذي يحكم بو  .وفي جميع األحوال  ،يجب عمى المضرور المريض أن يقدم
طمبا إلى المجنة اإلقميمية لممصالحة و التعويض  CRCIالتي يجب أن تتخذ قرارىا في
مدة ال تتجاوز ستة أشير  ،وذلك سواء برفض الطمب فتصدر قرارىا بعد االختصاص
أو تصدر رأيا سمبيا نظ ار لعدم توافر نسبة العجز في الضرر البلحق بالمريض والمحدد
قانونا أو تصدر رأيا ايجابيا يتضمن إحدى النتائج الثبلثة التالية :
 إما مسئولية الطبيب أو المرفق الصحي نظ ار لثبوت الخطأ وكونو السبب في إحداثكل الضرر
 إما تعويض المضرور عمى أساس المكتب الوطني لمحوادث الطبية.1 إما التضامن في المسؤولية بين الطبيب و المرفق الصحي و صندوق التضامنالوطني ،ثم تقوم المجنة االقميمية بالمصالحة والتعويض باالتصال بالصندوق الوطني
لمتضامن او شركة التامين المكمفة بتغطية المسئولية المينية لمطبيب او المرفق
الصحي و تمزميم بعرض مبمغ معين عمى الضرر " ضحية" يغطى كل الضرر
البلحق بو  ،و ذلك خبلل فترة ال تتجاوز  04اشير  ،في حالة القبول يتم الدفع
خبلل شير ،مع الوضع في االعتبار ،انو اذا دفع المؤمن رغم معارضتو لرأي المجنة
 ،أي متى اثبت ان الضرر البلحق بالمريض ليس نتيجة عن خطأ المؤمن لو  ،فانو
يمكنو ممارسة حق الرجوع بذلك المبمغ عن الصندوق الوطني لمتضامن .
واذا لم يتقدم الطبيب باي مبمغ لتعويض او رفضت الشركة لتأمين تغطية ذلك
الضرر  ،يحل الصندوق الوطني محمو في التعويض تجاه المضرور " الضحية" ،كما ان
المجنة االقميمية لممصالحة و التعويض ال تتدخل في مرحمة التفاوض بين الصندوق الوطني
لمتضامن و شركة التامين و المضرور " المريض "  ،لذا قرر مجمس الدولة الفرنسي
-1فواز صالح,المرجع السابق,ص.32
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بموجب ق ارره الصادر في  20ديسمبر  2008ان الصندوق الوطني لمتضامن ليس ممزما
باقتراح مبمع التعويض لممضرور في كل مرة تتوصل اللجنة الى المسؤولية عمى اساس
التضامن .
 )02االجراءات الفعالة لمتسوية الودية :
مما ال شك فيو  ،انو قبل صور قانون حقوق المرضى العام  ، 2002كان ضحايا الحوادث
الطبية يشتكون من طول امد دعاوي المسؤولية و اجراءات المطالبة بالتعويض و كذلك
تعقيداتيا و النفقات الباىضة التي تتطمبيا .
وم ع ذلك فقد تعرضت االجرءات المنصوص عمييا في قانون  04مارس  2002عند دخولو
حيز التنفيذ لكثير من االنتقادات .1
حيث تستطيع المجنة اإلقميمية لممصالحة و التعويض أن تحدد إختصاصاتيا دون أن
تكون ممزمة بالمجوء إلى الخبير الطبي ,ىذه اإلجراءات تعتبر سوى مراجعة بسيطة لمحاالت
التي يشتكي منيا ضحايا الحوادث الطبية,إذا رأت المجنة أنيا غير مختصة.
مع الوضع في االعتبار,أنو تم رفض  1334حالة في عام 2012قبل عرضيا عمى
الخبير الطبي من إجمالي  4255حالة من الحاالت التي قدمت لممطالبة بالتعويض وىو
مايمثل أكثر من  %30من حاالت المطالبة بالتعويض.

-1القانون رقم 303-2002المؤرخفي04مارس 2002المتضمن حقوق المرضى ونظام الرعاية الصحية الجريدة الرسمية
رقم 2002/05/05ص.4418
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أ)-تضييق نطاق إختصاص المجنة اإلقميمية لممصالحة و التعويض:
من المتفق عميو,أن نطاق إختصاص المجنة اإلقميمية لممصالحة و التعويض يبدو
محدوداً,ألن المجنة التختص إال لؤلضرار الطبية,حيث يقتصر دورىا عمى تسييل المصالحة
الودية لمنزاعات المتعمقة بالحوادث الطبية,وكل ما ينشىئ من نزاعات طارئة بين المرضى
األطباء أو المؤسسات الصحية،تتشكل ىذه المجان من ممثميين لكل من المرضى و األطباء
أو المرافق الصحية وشركات التأمين,و الصندوق الوطني لتعويض الحوادث الطبية,ومينيين
متخصصين في تعويض األضرار الجسمانية,ويرأس ىذه المجنة قاضي مع تمتع المجنة
باإلستقبللية و اإلنصاف ,وىذا ىو مانصت عميو المادة  2/1142من قانون الصحة
الفرنسي.
ب)-نسبة العجز :فقد إشترط المشرع الفرنسي بموجب نص المادة  1/1146من قانون
 2002/03/04أن تتعدى نسبة العجز التي يعاني منيا المريض %25لكي يستفيد من
التعويض,وحددىا المرسوم الصادر في 04أفريل2004بنسبة.%164
ومما الشك فيو أن ىذه النسبة من شأنيا أن تؤدي إلى تقميص عدد ضحايا الحوادث الطبية
المستفيدة من صندوق الضمان.
ج(-الطعن برأى المجنة:
يمكن لممضرور أن يرفع دعوى لممطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص,إذا رفض
الرأي الذي توصمت إليو المجنة,بينما اليستطيع مؤمن المسؤولل عن الضرر أو المكتب

1د.صاحب لدية:فوات الفرصة في إطار المسؤولية الطبية,رسالة ماجستير,كمية الحقوق,الجزائر ,2011ص65
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الوطني لمتعويض أن يعترض عمى ىذا القرار إال بعد دفع التعويض لممضرور ،حيث
يستطيع مؤمن المسؤولل أن يرفع دعوى الحمول بمقتضاىا يحل محل المؤمن عميو فيرفغ
الدعوى عمى الغير المسؤول عن الضرر أو عمى المكتب الوطني لممطالبة بالتعويض الذي
دفعو لممضرور،وىذا ما نصت عميو المادة 17/1142من قانون الصحة العامة الفرنسي,
حيث يحق لممكتب الوطني الرجوع عمى المسؤول عن الضرر سواء كان صاحب أحد المين
الصحية أو المؤسسات الصحية أو منتج المواد الصحية.1
من خبلل تطور األجتياد القضائي سواء العادي او األداري الذي راح يبتكر األسس التي
تقوم عمييا المسؤولية الطبية,كما أبدع في الوسائل التي تتيح لممريض المضرور من الحادث
الطبي أن ينال التعويض عن األضرار التي أصابتو خاصتنا عندما يكون الضرر صادر
من مرفق عمومي,ألى أن صعوبة التعويض تكون أمام القضاء العادي عندما يكون الحادث
صادر عن مستشفى خاص أوطبيب أو عيادة خاصة,كما توسعت دائرة المستفيدين من
التعويض بدأ من المريض ألى المعالج ألى مجرد مستعمل لممرفق الطبي أو الصحي أو
حتى مستفيد من خدماتو.

1د.فواز صالح,مرجع سابق,ص.32
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الفصل الثاني:

آفاق التعويض بين القضاء و التشريع

الخاتــــــــمة:
انطالقا مما سبق  ،تبين أن تعويض الحوادث الطبية موضوع معقد كونو تتقاطع فيو جممة من
التشريعات الخاصة  ،فضال عن القواعد العامة  ،حيث أصبح النظام التقميدي لمتعويض عاجز
عن حماية الضحايا إما ألسباب مادية كأن يكون المسؤول مجيوال أو ألسباب قانونية كانتفاء
ركن من أركان المسؤولية الذي ىو الخطأ.
وأمام ىذه العقبات فقد ترك نظام المسؤولية عديد الضحايا من دون تعويض واذا كان من
الطبيعي أن يتدخل المشرع لوضع تشريعات خاصة لتعويض ضحايا الحوادث الطبية وىو ما تم
في المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  140مكرر  01من القانون المدني،لكن يعتبر ىذا حال استثنائيا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضمان
األضرار الجسمانية ،عمما أنو من خالل ىذه المادة نالحظ أن المشرع قد سعى إلى التوفيق بين
حق المتضرر في التعويض من جية وبين إشكالية عدم وجود مسؤول يتولى ىذا التعوي ــض من
جية أخرى.
كان عمى المشرع الجزائري أن يضع أحكاما خاصة بالمسؤولية الطبية في قوانين الصحة
لتضمن لممريض المضرور نوع من التكفل بأكثر موضوعية ودقة بتعويض األضرار الناجمة
عن التدخل الطبي العالجي أو الجراحي ونشاط المستشفى  ،كما ىو موجود بالنسبة لألضرار
الناتجة عن حوادث المرور.
تبقى المادة  140مكرر  1السالفة الذكر غير كافية ألنيا تدخل ضمن المبادئ العامة التي
يتضمنيا القانون المدني ،إذ ىي إقرار من المشرع بالمسؤولية التقصيرية عمى أساس الضمان.
استحدث قانون  04مارس 2002الفرنسي

نظاما جديدا لتعويض المضرورين من

الحوادث الطبية  ،حيث ألزم المينيين الصحيين الذين يمارسون مين حرة وكذلك المؤسسات أن
تساىم في التأمين من خالل المكتب الوطني لمتعويض الحوادث الطبية تحت إشراف و ازرة
الصحة  ،بحيث يغطي تأمين المؤسسات من جميع األضرار الناشئة عن إىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمال
موظفييا أثناء تأديتيم لوظائفيم  ،مع الوضع في االعتبار أن المكتب نفسو ىو الذي يقوم بدفع
التعويض باسم التضامن الوطني عن المخاطر العالجية  ،عند غياب أي مسؤولية تقع عمى
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عاتق المينيين الصحيين عند اإلصابة بعدوى المستشفيات ،بحيث يدفع التعويض ليم حتى ولو
لم ينطوي العمل الطبي عمى أي خطأ وذلك عمى خالف التعوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض الذي يتم دفعو عمى
أساس المسؤولية المدنية.
من أبزز ما يمكن استخالصو:
*حتمية سن نظام لتعويض الحوادث الطبية وذالك لعجز النظام التقميدي في حماية ضحايا
الحوادث الطبية.
*عدم قبول دعوى التعويض أمام جيات القضاء العادي النعدام ركن الخطأ.
*عدم وجود ىيئات مكمفة بدفع التعويض في حالة انعدام أثبات الخطأ.
*عدم صدور نصوص تطبيقية لنص المادة  140مكرر  ،01جعل منيا مادة التفي بالغرض
الذي وجدت من أجمو.
وبناءا عمى ماتقدم نقترح مايمي:
*وضع آليات تطبيق المادة 140مكرر ،01تماشيا مع ما ىو مقرر في النصوص الخاصة
وذالك بإنشاء صندوق خاص يدفع تعويض ضحايا الحوادث الطبية مع تحديد آليات تقدير
التعويض.
*تشريع فرع جديد من فروع القانون تحت أسم ""قانون تعويض األضرار الجسمانية الناتجة عن
األعمال الطبية ".
*التخمي كميا عن أثبات الخطأ،فيما يخص المسؤولية المدنية الطبية عند تعويض األضرار
الجسدية.
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