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 المعاىدات عمييا نصت التي االجتماعية الحماية صور حدأ االجتماعي الضمان يشكل    
 من دينيلممستف خاصة مكانة إعطاء إلى تيدف التيل، لمدو المختمفة الدساتير و الدولية

 قطاع كان أيا، ءراباألج ممحقين أو ءراأج أكانوا سواء الحقوق ذوي و االجتماعي الضمان
 التي المينية ةاالجتماعي األخطار بجميع التكفل طريق عن وذلك إليو ينتمون الذي النشاط
 .نيائية بصفة العجز أحيانا و الكسب عمى القدرة عدم أو تقميل إلى تؤدي

  قانون تطبيق عن الناجمة المنازعات تمك ىي ئرزاالج في االجتماعي الضمان منازعات و
 العمل و األمراض المينية حوادث و قانون 12-83 قانون.1 11-83 رقم االجتماعية التأمينات

-83رقم االجتماعي  الضمان  مجال في المكمفين ماتزابااللت المتعمقة قانونو  13-83رقم 
    العامل أي ،لو المؤمن بينأ تنش التي الخالفات تمك عاتزاالن من النوع بيذا يقصد كما، 14

 الضمان ىيئات و، جية من ليم المؤمن الحقوق ذوي أي االجتماعية التأمينات من المستفيد أو 
 عمى المترتبة ماتزاااللت و الحقوق حول ،ثانية جية من، التقنية و الطبية و اإلدارية االجتماعي

 األخرى القوانين و، المينية ضرااألم و العمل حوادث و االجتماعية التأمينات قوانين تطبيق
 الصحية الحالة و العجز سبب حول عادة الخالفات تنصب حيث، ليا المكممة أو بيا الممحقة
 االجتماعي الضمان فالمنازعات ،ألخرى االمسائل من ذلك إلى وما الطبية الخبرة و لو لممؤمن

 المنازعات فرااألط بين لو المكممة القوانين و االجتماعية التأمينات قانون لتطبيق نتيجة ىي
      أول كطرف العمل جية أو االجتماعية التأمينات من المستفيد وىما ،االجتماعي الضمان

 .الثاني طرفك االجتماعي الضمان ىيئة و
 

 :المىضىع اختيار أسباب

 .موضوعية أخرى و ذاتية تراالعتبا جاء االجتماعي الضمان منازعات لموضوع تناولنا إن
المنظومة   بو تمتاز ما لمعرفة كيدف جاء الموضوع ىذا سةراد إن: الذاتية العتباراتا-
 االنتباه يكفي بما تجمب المنظومة  الساعة حد إلى تعتبر التي و االجتماعي لمضمان قانونيةال

                                                           
 . و المتعمق بالتأمينات االجتماعية02/07/1983 المؤرخ بتاريخ 11-83  قانون رقم 1
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 مجراب في بذاتيا مستقمة كمادة جياراإد عدم ي أاألكاديمي الجانب من سواء بيا ميتم غير و
 .المتخصصة المدارس و اإلدارية العموم و الحقوق كميات

 
 يشكل المقارنة األنظمة مختمف في االجتماعي الضمان أصبح لقد : المىضىعية االعتبارات-

 ىذا فرز، أبيا الخاصة آليات و أنظمة و قوانين تحكميا بذاتيا قائمة ىيكمية و قانونية منظومة
 المنازعات مجال في متميزة منظومة االجتماعي لمضمان القانوني النظام استقاللية نحو التوجو
 التي آليات و ءاترااإلج حيث من وذلك، االجتماعي القانوني النظام ىذا تطبيق عن تنشا التي

 بميمة المختصة ألجيزة او الييئات حيث من كذلك و ،المنازعات ىذه تسوية يتم بمقتضاىا
 أصبحت التي المنازعات من الجديد النوع ىذا يكتسبيا التي البالغة ألىمية رانظ و تسويتيا

   ساتراالد لقمة و، جية من المحاكم عمى المعروضة القضايا مختمف بين ىاما مكانا تحتل
 بسبب الوضوح عدم و تعقيدات و صعوبات من تضمنو لما ربما ،ثانية جية من بشأنو البحوث

 بصورة لو و منا سعيا الموضوع ىذا لبحث تناولنا جاء ،عمييا التقني و ئيرااإلج الطابع تغمب
 الضمان قانون نصوص يكتنف الذي الغموض توضيح و المفاىيم لتقريب متواضعة و مختصرة

 طريق عن األصل ىي عامة بصفة الداخمية التسوية نظام جعل المشرع أن خاصة ،االجتماعي
 في الفصل في السرعة من قدرة ألكبر تحقيقا و ءاترالإلج تسييال ذلك و الطعن لجان مختمف

 الضمان النظام من  المستفيدينو االجتماعي الضمان ىيئات بين تثور التي المنازعات
 .1 المختصة القضائية الجيات أمام لمجوء  في التفكير قبل االجتماعي

 
 :المىضىع  دراسة في المتبع المنهج

 المنازعات من الجديد النوع ىذا تسوية آليات و أنظمة بمعطيات اإلمكان قدر اإللمام جلأ ومن
 جانب إلى ،المحاكم عمى المعروضة القضايا أنواع مختمف بين ىاما مكانا تحتل أصبحت التي

                                                           

 .االجتماعي الضمان مجال في العامة بالمنازعة  المتعمق02/03/2008المؤرخ في  08-08من قانون  01 م  1
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 التأمينات مختمف يشمل ما راكثي الذي القطاع ىذا خصوصيات بتنوع تتنوع أصبحت أنيا
 حاولنا الذي لتحميمي او لوصفي االمنيج عمى الموضوع ليذا معالجتنا في اعتمدنا ،االجتماعية

 باألخص و االجتماعي الضمان بتشريع المتعمقة القانونية النصوص تحميل و عرض خاللو من
        الداخمية التسوية إدارة في االجتماعي الضمان منازعات تحكم التي القانونية النصوص

 القضائي العمل عميو استقر ما ضوء عمى تطبيقيا و عمميا يكون أن الحرص مع القضائية أو
 لممحكمة الثابت االجتياد كرسو ما و المحاكم في القضائي االجتياد كرسو ما و المحاكم في

 .البالد في القضائي االجتياد و المحاكم عمال ألتقويم األساسي المرجع ىي باعتبارىا العميا
 

  : المىضىع إشكالية
 منازعات تسوية آليات تنضم و تحكم التي ئيةرااإلج و القانونية الجوانب ىذه مختمف عرض إن

 المشرع دةراإ عند بالوقوف تسمح عمييا ترأط التي التعديالت مختمف و االجتماعي الضمان
 قبل األصل ىي عامة بصفة االجتماعي الضمان لمنازعات الداخمية التسوية نظام جعل في

 الضمان ىيئات و الحقوق ذوي أو لو المؤمن لتمكين ذلك و ،القضاء أمام المجوء في التفكير
 .حقوقيم تحصيل من االجتماعي

 عنيا تغاضى التي النقائص و تراالثغ تبيان الموضوع ليذا تناولنا ءراو من أردنا ىنا من و
 ىذه في لمفصل القضاء إلى المجوء بلق إجباري المسبق الطعن أن باعتبار ئريزاالج التشريع

، العممي الواقع في الغموض بعض تزيل خالليا من التي حاترااالقت بعض إعطاء و المنازعات
 : إذا المطروحة اإلشكالية

 فاعليتها؟ ما مدي و الضمان االجتماعي منازعات لحل القانىنية اآلليات ما هي
 

 : المىضىع دراسة خطة
 يفف: فصمين في االجتماعي الضمان المنازعات تسوية لياتآب بحثنا لموضوع تناولنا جاء لقد

 في خصصنا و االجتماعي الضمان لمنازعات الداخمية التسوية سةرابالد تطرقنا األول الفصل
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    الطبيةات المنازع إلى خصص الثاني المبحث أما، العامة اتالمنازع إلى منو األول المبحث
 .الطبي الطابع ذات التقنية اتالمنازع سةرالد خصص الثالث المبحث أما و

، االجتماعي الضمان لمنازعات القضائية التسوية سةرالد فخصص األخير و الثاني الفصل أما
 لمنازعاتا إلى فيو تطرقنا الثاني المبحث أما ،العامة لمنازعاتا األول المبحث في تناولنا حيث

 .الطبي الطابع ذات التقنية لمنازعاتا فيو تناولنا الثالث المبحث أما الطبية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل األول

 التسويـة الداخليـة لمنازعـات الضمـان االجتمـاعي
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، األخرل المنازعات مف تقنية أكثر ك تعقيدا أكثر االجتماعي الضماف منازعات أف بما      
 الخبرة تمعب أم التقني اإلدارم بالطابع تتميز تسكيتيا آليات ك إجراءات فإف التجارية ك المدنية
 خصص المشرع فإف لذلؾ المنازعات، ىذه مالبسات ك معطيات تكضيح في  األساسيالدكر
 إذ خصكصياتياك  طبيعتيا مع تتماشى بيا خاصة طرؽ ك إجراءات المنازعات مف النكع ليذا

 الضماف لمنازعات الداخمية التسكية ىي األكلى الطريقة :بطريقتيف فييا الفصؿ يمكف
 القضائية التسكية الثانية الطريقة ك المختصة المجاف  أماـ)الداخمي الطعف)االجتماعي 

 ىذه باختالؼ تختمؼك  تتنكع فيي اإلجراءات يخص فيما أما  االجتماعيالضماف لمنازعات
أماـ  الخارجي لطعف اإلى المجكء قبؿ الداخمي بالطعف المركر المشرعاشترط  كما المنازعات

 لممنازعة الداخمية التسكية سنتاكؿ مباحث ثالث إلى التسكية ىذه قسمنا لقد ك القضائية الجيات
   الطبي الطابع ذات التقنية لمنازعة ا)الثاني المبحث (الطبية لمنازعة ا)األكؿ المبحث (العامة

 1.)الثالث المبحث (
 

 العامة  المنازعات :األول المبحث
 المشرع جعؿ عامة بصفة االجتماعي الضماف مجاؿ في المنازعات فض إلجراءات تسييال

 المجكء عدـ ك حميا، إلى السعي في األصؿ ىي( الكدية)الداخمية  التسكية نظاـ مف ئرمالجزا
أجيزة  إنشاء تـ الغرض ليذا التسكية، ىذه استنفاد بعد إال المختصة القضائية الجيات إلى

 الضماف ىيئات عف الصادرة القرارات ضد المقدمة االعتراضات جميع في لمفصؿ داخمية
 أم قضائيا القبكؿ عدـ عميو يترتب( الكدية)الداخمية  التسكية إجراءات إتباع عدـ ك االجتماعي

ة   العاـ المنازعة سنتاكؿ مطالب ثالث إلى المبحث ىذا قسمنا كعميو شكال الدعكل قبكؿ عدـ
    المسبؽ لمطعف المؤىمة المحمية المجنة أماـ الطعف )األكؿ المطمب (تطبيقيا مجاؿ ك
 .)الثالث المطمب (المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة أماـ الطعف ك )الثاني المطمب)

 

                                                           
  .، المرجع السابؽ08-08مف قانكف  02 ـ  1
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 تطبيقها مجال و العامة المنازعة :األول المطلب

        ليـ المؤمف بيف ك بينيا القائمة العالقة إطار في  تراراؽ االجتماعي الضماف ىيئات تصدر
 قانكنية أثار ك كاجبات ترتب ك حقكؽ الحاؿ بطبيعة تنشأ تارراالؽ ىذه ك المستخدميف مع أك

 1 .التقنية ك الطبية المنازعة نطاؽ عف طبيعتيا بحسب تخرج
                    االحتياجات سائر لتسكية خاصة ئيةاإجر قكاعد ئرماالجز المشرع كضع قد ك
 المنازعات إطار في االجتماعي الضماف ىيئات تارراؽ بشأف تثكر قد التي ضاترااالعتك 

 تحديد ك الكطنية ك المحمية المجنة مف كؿ أماـ المسبؽ اإلدارم الطعف طريؽ عف العامة
 ىذا قسمنا ليذا ك ؼرااألط كؿ ماتاالتز ك حقكؽ تحديد مع أماميا الطعف أجاؿ ك اختصاصيا

  العامة المنازعة تطبيؽ مجاؿ ك )األكؿ الفرع (العامة المنازعة مفيـك تناكلنا فرعيف إلى المطمب
 .)الثاني الفرع (

 العامة المنازعة مفهوم :األول الفرع
 لمضماف العامة بالمنازعات يقصد" يمي ما  عمى08-08 القانكف  مف(03 )الثالثة المادة تنص

 مف االجتماعي الضماف ىيئات بيف تنشأ التي الخالفات القانكف، ىذا مفيـك في االجتماعي
 تنظيـ ك تشريع تطبيؽ بمناسبة أخرل جية مف المكمفيف أك اجتماعيا ليـ المؤمف ك جية

 2."االجتماعي الضماف
راحة ص يعرؼ لـ ئرماالجز المشرع أف يظير أعاله المذككر القانكني النص إلى بالرجكع ك

 كؿ  اعتبرإنما ك مفيكميا، حتى ال ك نكعيا ال ك طبيعتيا حيث مف ال العامة المنازعة
 أخرل جية مف المكمفيف أك ليـ المؤمف ك االجتماعي الضماف ىيئات بيف تنشأ التي الخالفات
 .المنازعة ىذه نطاؽ في تدخؿ االجتماعي الضماف تنظيـ ك تشريع تطبيؽ بمناسبة

 يقؿ ال ثاني إشكاؿ أماـ كضعنا المشرع فإف ذكره سمؼ ما إلى باإلضافة أخرل جية مف ك
 بيف تثكر قد التي الخالفات في العامة المنازعات حصر المشرع أف ذلؾ األكؿ، عف أىمية

                                                           
 10 ص 2004 في طبع بالجزائر، التكزيع ك النشر ك لمطباعة ىكمة دار االجتماعي، الضماف منازعات ياسيف، صارم بف 1

 .، المرجع السابؽ08-08 مف قانكف 03ـ   2
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 ليس األمر أف حيف في 1.االجتماعي الضماف ىيئات ك حقكقيـ ذكم أك المؤمنيف المستفيديف
 اقرىا التي تمؾ غير راؼأط بيف تقـك خالفات ك عاتانز ىناؾ بؿ الحاالت جميع في كذلؾ

 بحكـ التي ك الجتماعي  الضماف ىيئات ك المستخدميف بيف تثكر التي كتمؾ ئرمزاالج القانكف
 المشرع كاف إف ك حتى عميو ك االجتماعي لمضماف العامة المنازعة ضمف تدخؿ طبيعتيا

 االجتماعي الضماف مجاؿ في العامة المنازعة لمكضكع التعرض عند استعمؿ قد ئرمزاالج
 تعريؼ عند بالكقكؼ إطالقا يسمح ال الذم ك اإلبياـ ك الغمكض مف بكثير مشكبا أسمكبا

 الضماف في لمتدخمة  ؼرااألط سائر تعترض التي العقبات ك قيؿراالع جميع يزيح مناسب
 في القانكنية العالقة ؼراأط بتحديد المتعمؽ القانكني اإلغفاؿ تدارؾ فإف عامة بصفة االجتماعي

  المستخدميف المستفيديف، لتشمؿ دائرتيا تكسيع  كذلؾ ضركرم، أمر العامة المنازعة إطار
 .أخرل جية مف ليـ المؤمف  ك المستخدميف ك جية، مف االجتماعي الضماف ىيئات
 العامة المنازعة تطبيق مجال :الثاني الفرع

        االجتماعي الضماف ىيئات بيف العالقة تنظـ القكاعد مف مجمكعة ئرمزاالج المشرع كضع
 مف مجمكعة بتقرير ذلؾ ك المستخدـ، ك ليـ المؤمف بيف سيما ال معيا، المتعاممة ؼرااألط ك 

 إذا العامة المنازعات إطار في تدخؿ خالفات نشكب إلى يؤدم بيا اإلخالؿ الكاجبات ك الحقكؽ
 .التقني ك الطبي بالطابع يتعمؽ ال مكضكعيا كاف

 حيث مف العامة المنازعة سير تنظـ ئيةراإج قكاعد المشرع ضبط المنازعات ىذه لمعالجة ك
 حيث مف أك ليا المحددة اآلجاؿ ك فييا بالنظر المختصة الجيات ك الداخمية اإلدارية التسكية
 .القضائية التسكية

 
 
 

 
                                                           

 .13 ،12  صص سابؽ مرجع ياسيف، صارم بف  1



12 

 

 المسبق لمطعن المؤهمة المحمية المجنة أمام الطعن :الثاني المطمب
 الضماف ىيئات بيف تثكر التي عاتزاالف لحؿ ئرمزاالج المشرع مف سعيا ذكره سبؽ كما

 كؿ لدل المشرع أنشأ 1.الكاجبات ك حقكؽاؿ حكؿ المكمفيف كذا ك المستخدميف ك االجتماعي
 الخالفات في البث تتكلى المسبؽ لمطعف المؤىمة المحمية المجنة االجتماعي لمضماف ىيئة

 طرؼ كؿ معو يتعيف كجكبي ءراإج ىك ك االجتماعي، الضماف ىيئات تارراؽ عف الناجمة
 المختصة القضائية الجيات إلى المجكء قبؿ المسبؽ الطعف لجاف أماـ المنتقدرار الؽ في يطعف

 أجاؿ ك )الثاني الفرع (ختصاصاتيا ا)األكؿ الفرع (المجنة ىذه عضكية ك تشكيمة سنتناكؿ
 .)الثالث الفرع  )أماميا الطعف
 المسبق لمطعن المؤهمة المحمية المجنة عضوية و  تشكيل:األول الفرع

 سيرىا ك تنظيميا ك المجاف أعضاء عدد إف 08-08 مف قانكف 06المادة  نص إلى بالرجكع
.415-08ـ رؽ التنفيذم المرسـك بو جاء التنظيـ ىذا التنظيـ، طريؽ عف يحدد

2
 حدد   بحيث

 مجاؿ في المؤىمة المسبؽ لمطعف المجاف أعضاء عضكية ك تشكيؿ منو 2 المادة نص بمكجب
 كما التشكيؿ فجاء االجتماعي، الضماف صناديؽ مف صندكؽ كؿ بعنكاف االجتماعي الضماف

 :يمي
 

 األجراء لمعمال االجتماعية لمتأمينات الوطني الصندوق بعنوان :أوال
 النقابية المنظمات تقترحيما إضافي، األخر ك دائـ احدىما ء،رااألج العماؿ عف (02)ممثالف -

 .الكالية مستكل عمى تمثيال األكثر لمعماؿ
 النقابية المنظمات تقترحيما إضافي األخر ك دائـ أحدىما المستخدميف، عف (02) ممثالف -

 .الكالية مستكل عمى تمثيال أكثر لممستخدميف

                                                           
 .االجتماعي الضماف مجاؿ في بالمنازعة  المتعمؽ02/03/2008المؤرخ في   08-08 القانكف مف 04  ـ1
 الضماف  مجاؿ في المؤىمة المسبؽ لمطعف المحمية المجاف أعضاء يحدد 2008 فيفرم 24 في  المؤرخ415-08 رقـ ـ ت 2

 .2009جانفي  06 في الصادرة األكؿ، العدد الرسمية الجريدة سيرىا، ك تنظيميا ك االجتماعي
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 لمككالة تابعيف ءرااألج لمعماؿ االجتماعية لمتأمينات الكطني الصندكؽ عف (02 )ممثالف -
 الكطني لمصندكؽ العاـ المدير يقترحيما إضافي األخر ك دائـ احدىما المعنية، الكالئية

 .ءرااألج لمعماؿ االجتماعية لمتأمينات
 ءرااألج لمعماؿ االجتماعية لمتأمينات الكطني لمصندكؽ الطبية قبةرالمـ تابع (01) طبيب  -

 لمعماؿ االجتماعية لمتأمينات الكطني لمصندكؽ العاـ المدير يقترحو المعنية، الكالئية لمككالة
 1.ءرااألج
 أجراء الغير لمعمال االجتماعية لمتأمينات الوطني الصندوق بعنوان :ثانيا

 النقابية المنظمات تقترحيما ،إضافي األخر ك دائـ أحدىما ،ءرااألج العماؿ عف (02)ممثالف -
 .الكالية مستكل عمى تمثيال األكثر لمعماؿ

 تقترحيما إضافي األخر ك دائـ احدىما الخاص، القطاع المستخدميف عف (02) ممثالف -
 .الكالية مستكل عمى تمثيال األكثر لممستخدميف النقابية المنظمات

 الجيكية لمككالة ءرااألج لغير االجتماعية لمتأمينات الكطني الصندكؽ عف (02 )ممثالف -
 .ءرااألج لمعماؿ االجتماعية لمتأمينات الكطني لمصندكؽ العاـ المدير يقترحو المعنية،

 لمتقاعد الوطني الصندوق بعنوان :ثالثا
 النقابية المنظمات تقترحيما إضافي، األخر ك دائـ احدىما ء،رااألج العماؿ عف (02) ممثالف  

 .الكالية مستكل عمى تمثيال األكثر لمعماؿ
 النقابية المنظمات تقترحيما إضافي، األخر ك دائـ احدىما المستخدميف، عف (02) ممثالف  -

 .الكالية مستكل عمى تمثيال أكثر لممستخدميف
              دائـ احدىما ،المعنية لمككالة تابعيف لمتقاعد، الكطني الصندكؽ عف (02 )ممثالف -
 .التقاعد لصندكؽ العاـ المدير يقترحيما إضافي األخر ك 
 بعد لمكالية السكاف ك الصحة مدير يقترحو المعنية، الكالية مستكل عمى يمارس (01) طبيب -

 .الطب ألدبيات الجيكم المجمس رم ا اخذ
                                                           

 .، المرجع السابؽ415-08 رقـ  ـ ت  1
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 البطالة عمى لمتامين الوطني الصندوق بعنوان :رابعا
 المنظمات حيمارتؽت إضافي، األخر ك دائـ احدىما ،األجراء العماؿ عف (02 )ممثالف  -

 .الكالية مستكل عمى تمثيال األكثر لمعماؿ النقابية
 النقابية المنظمات تقترحيما إضافي، األخر ك دائـ احدىما المستخدميف، عف (02 )ممثالف  -

 .الكالية مستكل عمى تمثيال أكثر لممستخدميف
 المعنية، الكالئية لمككالة تابعيف البطالة عمى لمتاميف الكطني الصندكؽ عف(02 )ممثالف -

 لمتأمينات االجتماعية الكطني لمصندكؽ العاـ المدير يقترحيما إضافي، األخر ك دائـ احدىما
 .األجراء لمعماؿ

 بعد لمكالية السكاف ك الصحة مدير يقترحو المعنية، الكالية مستكل عمى يمارس( 01) طبيب -
 .الطب ألدبيات الجيكم المجمس مأر خذأ

 سريان أعمالها و المسبق لمطعن المؤهمة المحمية المجنة اختصاص :الثاني الفرع
 المؤمف طرؼ مف ليا ترفع التي الطعكف في البث ك سةاردباؿ المجنة ىذه كظيفة ك ميمة تتمثؿ

 في سيما ال 1.االجتماعي الضماف ىيئات بأنيـ تتخذىا التي راراتالؽ حكؿ المكمفيف أك ليـ
 الكفاة، الكالدة، المرض، حقكقو، ذكم أك لو لممؤمف المستحقة النقدية ك العينية ءاتااألد مجاؿ
 ك بزيادات المخمفةاالعتراضات  في البث إلى باإلضافة التقاعد معاشات العائمي، المانع

 ىذه القانكف فيفرض الطعكف في البث بميمة يتعمؽ فيما ك االشتراكات كذا ك  التأخيرماتراغ
  استالمياتمي التي يكما( 30 )ميمة خالؿ عمييا المعركضة الطعكف في البث كجكب المجنة

 بأف  االجتماعيالضماف ىيئة عف الصادرة تراراالؽ يخص فيما انو اإلشارة مع الطعف عريضة
 المجنة فييا تفصؿ المكمفيف طرؼ مف المقدمة  لتأخيرالزيادات ك ماتراالغ مف اإلعفاء طمبات
  2.دج 1.000.000 مميكف دينار قيمة تفكؽ ال ماتراالغ ىذه قيمة كانت إذا درجة كأكؿ

                                                           
 .16 ص ,السابؽ المرجع ,ياسيف صارم  بف 1
  . االجتماعي الضماف مجاؿ في العامة بالمنازعة المتعمؽ 02/03/2008في  المؤرخ08-08القانكف  مف 07 ـ   2



15 

 

 أعضاء ك رئيس يكقعيا محاضر محؿ المسبؽ لمطعف الكالئية المحمية المجاف تراراؽ تككف ك
 تككف أف إجباريةإلى  اإلشارة مع الرئيس طرؼ مف عميو يؤشر ك يرقـ سجؿ في تدكف ك المجنة

 التنظيمية ك التشريعية األحكاـ إلى تشير ك مسببة ك مبررة المجاف طرؼ مف المتخذة تراراالؽ
 .الميني بالسر أعضائيا التزاـ مع عمييا تستند التي

 

 المسبق لمطعن المؤهمة المحمية المجنة أمام الطعن أجال: الثالث الفرع
 المؤىمة المحمية المجنة أماـ االجتماعي الضماف ىيئات تراراؽ في الطعف تراءاإج تتمخص
 قبؿ مف الطعف عرض و ذلك في 08-08 القانكف مف 08 المادة نص في المسبؽ لمطعف الكالئية

 كجكب مع لمجنةأمانة   لدل يكدع عادم بطمب أك عمييا مكصى برسالة إما ،باألمر نيعالـ
 إشعار تاريخ مف يكما 14 مدة خالؿ ذلؾ الحالتيف، كؿ في اإليداع أك باالستالـ اإلشعار
 أسباب متضمف كتكبا ـالطعف يككف أف كجكب اإلشارة مع الطعف محؿ راربالؽ  باألمرالمعني

 احتراميا عدـ ك كاممة الطعفآجاؿ  كتحسب القبكؿ، عدـ طائمة تحت كقع إال كاالعتراض 
 .القانكنياألجؿ  لفكات الطعف تراءاإج قبكؿ عدـ عميو يترتب

 الطعكف في البث كجكب المجنة عمى القانكف فيفرض الطعكف، في البث بميمة يتعمؽ فيما أما
 تبميغ ضركرة مع الطعف عريضة استالميا تمي التي يكما( 30) ميمة خالؿ عمييا المعركضة

 مع عمييا مكصى برسالة المكمفيف ك اجتماعيا ليـ المؤمنة المعنية األطراؼ إلى تياراراؽ
 تاريخ مف أياـ (10 )اجؿ في االجتماعي لمضماف معتمد عكف بكاسطة إما  باالستالـاإلشعار
 الضماف ىيئة ككالة مدير إلى رارالؽ مف نسخة إرساؿ كذا ك ،االجتماعي رارالؽ صدكر

  1.االجتماعي
 المسبق لمطعن المؤهمة الوطنية المجنة أمام المسبق الطعن: الثالث المطمب

 الكطني المستكل عمى لجنة االجتماعي الضماف ىيئات مف ىيئة كؿ لدل المشرع أنشأ لقد
 10 المادة ىذا حسب ك المسبؽ لمطعف المحمية المجاف تصدرىا التي تراراالؽ جعةرابـ تختص

                                                           
 . المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 09 ـ 1
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 مف لتنفيذم  المرسـك جاء ثـاالجتماعي  الضماف في بالمنازعات المتعمؽ 08-08مف قانكف 
 منو 2  المادة نص بمكجب حدد بحيث 2008 فيفرم 25 في المؤرخ 416-08 رقـ القانكف
 الضماف مجاؿ في المؤىمة المسبؽ لمطعف الكطنية المجنة أعضاء عضكية ك تشكيؿ

 )األكؿ الفرع) الكطنية المجنة عضكية ك تشكيمة المطمب ىذا في تناكلنا لقد ك .االجتماعي
 لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة أماـ الطعف آجاؿ (الثاني الفرع (أعماليا سرياف كا صالحياتو

 .)بعرااؿ الفرع ( المحمية ك الكطنية المجنتيف أماـ الطعف آثار ك( الثالث الفرع (المسبؽ
 

 عضويتها و المسبق لمطعن المؤهمة الوطنية المجنة تشكيل : األول الفرع
 لمطعف الكطنية المجاف تشكيمة أف سمفا المذككر المرسـك مف 02 المادة نص إلى بالرجكع
 :يمي كما تككف المؤىمة المسبؽ

 .االجتماعي بالضماف المكمؼ الكزير كاحد (01)ممثؿ -
 مجمس رئيس يقترحيـ المعنية االجتماعي الضماف ىيئة إدارة مجمس عف ممثميف (03) ثالثة -

 .اإلدارة
 .المذككرة لمييئة العاـ المدير يقترحيما المعنية االجتماعي الضماف ىيئة عف (02) ممثالف -
 بمكجب لمتجديد قابمة سنكات 03 لمدة المؤىمة المسبؽ لمطعف الكطنية المجاف أعضاء كؿزام
 ىذه ألعضاء حد أعضكية انقطاع حالة في ك ،االجتماعي بالضماف المكمؼ الكزير مفرار ؽ

 .1 العيدة مف المتبقية لممدة نفسيا األشكاؿ حسب استخالفو يتـ المجاف
 ،رئيسيا مف باستدعاء عادية دكرة في يكما 15 كؿ مرة المسبؽ لمطعف الكطنية المجاف تجتمع

 تصدر  أعضائيا كثمثي 2/3أك  رئيسيا مف بطمب عادية غير دكرة في تجتمع أف يمكف كما
 تصح ال أف عمى لرئيس صكت يرجح األصكات تساكم حالة في ك البسيطة  باألغمبيةتياراراؽ

 عدـ حالة في ك أعضائيا أغمبية بحضكر إال المؤىمة المسبؽ لمطعف الكطنية المجافاجتماعات 

                                                           
 يحدد تشكيمة المجاف الكطنية لمطعف المسبؽ المؤىمة 2008 ديسمبر سنة 24 المؤرخ في 416-08 رقـ ـ ت مف 5 ،3  ـ ـ1

 .2009 جانفي 06في مجاؿ الضماف االجتماعي ك تنظيميا ك سيرىا العدد األكؿ، الصادرة في 
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، 15 يتعدل ال اجؿ في ثاف استدعاء بعد تجتمع النصاب،اكتماؿ   حينئذ مداكالتيا تصح ك يـك
 .1 أعضائيا عدد يكف ميما ك

 كما سيرىا ك تنظيميا قكاعد يحدد الذم الداخمي نظاميا المسبؽ لمطعف الكطنية المجاف تعد
  بالضماف المكمؼ الكزير إلى نشاطاتيا عف سنكم تقرير إرساؿ المجاف رؤساء عمى يتعيف

      الغياب لتجنب المجاف ىذه ألعضاء تحفيزيا نظاما جعؿ المشرع أف اإلشارة معاالجتماعي 
 الضماف ىيئة تتكفؿ ك الحضكر عف تعكيضية عالكات ك منح تقاضي طريؽ عف ذلؾ ك

 ىذه تصرؼ تحت كضع ككذا التعكيضات ىذه بمنح المرتبطة بالمصاريؼ المعنية االجتماعي
 .لسيرىا الضركرية الكسائؿ المجاف

 بالسر المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجاف أعضاء التزاـ كجكب إلى األخير في اإلشارة مع
 ك دقيقة بصفة يحدد لـ فالمشرع المسبؽ لمطعف الكطنية المجنة بأمانة يتعمؽ فيما أما الميني،
 2 .تنظيميا ك سيرىا كيفية ك األمانة دكر عف كاضحة

 سريان أعمالها و المسبق لمطعن المؤهمة الوطنية المجنة صالحيات :الثاني الفرع
 ترفع التي باالستئناؼ الطعكف جميع في بالنظر المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة تختص

         بالزيادات المتعمقة تمؾ باستثناء المسبؽ لمطعف المحمية المجاف عف الصادرة تراراالؽ ضد
ابتدائيا       تصدر التي المكمفيف التزامات مجاؿ في عمييا المنصكص التأخير عف ماتراالغ ك
 المجنة أف القكؿ يمكف ثـ مف دج، 1.000.000 يفكؽ ال أك مبمغيا يساكم عندما نيائيا ك

 في دائما اإلدارم الطعف درجات مف ثانية درجة بمثابة تعتبر المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية
 تراراؽ جعةراـ في الكطنية المجنة دكر يتمثؿ بحيث العامة لممنازعة الداخمية التسكية مجاؿ
 تطابقيا عدـ حالة في إلغائيا أك صحتيا بتأكيد ذلؾ ك المسبؽ لمطعف المؤىمة المحمية المجاف

 3.االجتماعي الضماف تشريع مع

                                                           
 . السابؽ الذكرـ ت مف 15، 14  ـ ـ 1
 . المرجع السابؽ416-08 رقـ ـ ت مف 13 ـ  2
 .، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 12 ـ  3
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 المرفكعةاالستئناؼ  في البث ك بأعماليا القياـ بعد المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة تقـك
 زيادات ك       ماتراالغ مجاؿ في بالطعف الخاصة االعتراضات سةراد كذا المسبؽ لمطعف

 مكصى برسالة المعنيةاألطراؼ  إلى تياراراؽ بتبميغ دج 1.000.000 قيمتيا تفكؽ التيالتأخير 
 (10 )اجؿ في االجتماعي الضماف لدل معتمد عكف بكاسطة إما باالستالـ اإلشعار مع عمييا
 1.ىارارؽ صدكر تاريخ مف أياـ
         رئيس يكقعيا محاضر في مدكنة المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجاف تراراؽ تككف ك
أف  إجبارية اإلشارة مع الرئيس طرؼ مف عميو يؤشر ك يرقـ سجؿ في تدكف ك المجنة أعضاء ك

 ك          التشريعيةاألحكاـ  إلى تشير ك مبررة المجاف طرؼ مف المتخذة تراراالؽ تككف
 المؤمف إلى ترارالؽ اىذه تبمغ ك الميني بالسر أعضائيا التزاـ مع عمييا تستند التي التنظيمية

 أكباالستالـ    إشعار مع عمييا مكصى برسالة أمانتيا بكاسطة المكمفيف كاجتماعيا  ليـ
 اجؿ في استالـ محضر بكاسطة المعنية لمييئة االجتماعي لضماف  قبةراالـأعكاف  بكاسطة

 المدير إلى تراراالؽ ىذه مف نسخة ترسؿ أف كجكب مع المجاف، رارؽ تاريخ مفأياـ  عشرة (10)
 .آنفا المذككرةاآلجاؿ  نفس في المعنية  االجتماعيالضماف لييئة العاـ
 المسبق لمطعن المؤهمة الوطنية المجنة أمام الطعن آجال :الثالث الفرع

 طريؽ عف إما أماميا المرفكعة باالستئناؼ المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة إخطار يتـ ك
 المجنة  أمانةلدل مباشرة يكدع طمب بكاسطة إما ك باالستالـ إشعار مع عمييا مكصى رسالة
 المجنة رارؽ تبميغاستالـ  تاريخ مف يكما عشر خمسة (15) اجؿ في إيداع كصؿ استالـ مقابؿ

 لـ إذ المحمية المجنة إخطار  تاريخ مف بتداءاا يكما ستكف (60) غضكف في ك المؤىمة المحمية
 2.عريضتو عمى رد أم المعني يتمؽ

  أماالمعنية األطراؼ إلى فييا المطعكف تراراالؽ تبميغ تاريخ مف بتداءاا كميا اآلجاؿ تسرم ك
 في البث قصد المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية لمجنة المخصصة الزمنية المدة حيث مف

                                                           
 .سابؽاؿ، المرجع 08-08القانكف مف  14 ـ  1
 .، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 13ـ   2
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 إيداع تاريخ مف اعتبارا تسرم كاحد بشير حددت فقد أماميا المرفكعة  باالستئناؼالطعكف
          اإلشعاراالستئناؼ أك  عريضة اإليداع كصؿ طرؽ عف ذلؾ إثبات يمكف ك االستئناؼ

 .عمييا مكصى رسالة طريؽ عف االستئناؼ رفع حالة في  االستالـك 
 الوطنية و الوالئية المؤهمة المجان أمام الطعن أثار : الرابع الفرع

 طبيعتو مف اإلدارم الطعف أف بنص يستثنى لـ ما المنازعات مجاؿ في العامة القاعدة تقضي
رار الؽ ضده الصادر الشخص بيف كدية إدارية تسكية بمثابة ىك ك القضاء إلى المجكء يسبؽ انو
 يكقؼ ءرااإلج ىذاأف  القاعدة نفس تفيد كما ،رارالؽ ليذا المصدر الجياز بيف ك معينة ىيئة مف

 التي االجتماعي الضماف ىيئة رارؽ في صداىا القاعدة ليذه فيؿ الطعف، محؿ رارالؽ تنفيذ
 .لمطعف الكطنية المجنةأماـ  يستأنؼ ك المسبؽ لمطعف الكالئية المجنة  أماـفيو يطعف

 الطعف ىذاأثار  إلى ثانيا ك الكالئية المجنة أماـ المسبؽ الطعف أثار أكال إليو سنتطرؽ ما ىذا ك
 .الكطنية المجنة أماـ
 الوالئية المجنة أمام المسبق الطعن أثار :أوال
 الكالئية المؤىمة المحمية المجاف أماـ االجتماعي الضماف ىيئة عف الصادر رارالؽ في الطعف إف
 قبكؿ بعدـاالحتجاج  يمكف ال انو غير " فيو المطعكف رارالؽ تنفيذ إيقاؼ إلى يؤدم اثر أم" 

 الطعف  آجاؿك      طرؽ ، حةراص الطعف محؿ رارالؽ تضمف إذا إال المعنييف ضد االعتراض
. 

 الصادرةرارات ؽ في لمطعف أف ،15-83 القانكف ظؿ في انو المجاؿ ىذا في المالحظة جدرت
 فيو الفصؿ يتـ أف إلى مكقؼ أثر المؤىمة المحمية المجاف أماـ االجتماعي الضماف ىيئة عف

 1 .االنتساب طمب عدـ ك بالنشاط التصريح عدـ حالتيف في إال نيائيا،
 الضماف ىيئة رارؽ في الطاعف ئرمزاالج المشرع أجبر إذ زاميإؿ المسبؽ الطعف يبقى ك

 المجنة أماـ ك أكلى كدرجة المسبؽ لمطعف المؤىمة المحمية المجنة إلى المجكء االجتماعي

                                                           
ذ القرار مفي حالة تقديـ اعتراض عمى القرار الصادر مف ىيئة الضماف االجتماعي يتكقؼ تنؼ" 15-83 مف القانكف 11 ـ  1

". المطعكف فيو إلى أف يتـ البث فيو نيائيا
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 طبقا لمطعف المحمية المجنة تراراؽ عمى االعتراض حالة في المسبؽ، لمطعف المؤىمة الكطنية
 مف تتعمؽ التي االعتراضات ترفع أف كجكب عمى تنص لتي ا08-08 مف القانكف 04لممادة 
 القضائية الجية إلى المجكء قبؿ المسبؽ الطعف لجاف إلى العامة بالمنازعات طبيعتيا حيث

 أنياأعاله  لمذككرة االمادة في ئرمزاالج المشرع بيا أتى التي القاعدة ىذه مف يستثنى المختصة
 ك ليا تراراؽ عدة في العميا المحكمة إليو ذىبت ما ىذا ك مخالفتيا عمى االتفاؽ يجكز ال آمرة
 1.)العاـ النظاـ مف (جكىرم  ءراإج الكالئية المجنة أماـ المسبؽ الطعف بأف  اعتبرتالتي

 مف درجة إال يعتبر ال المسبؽ الطعف لجنة عف الصادر رارالؽ أف إلى المالحظة تجدر ك
 الضماف مجاؿ في بمنازعات المتعمؽ 08-08قانكف خالؿ مف ك اإلدارية التسكية درجات

 مستكل عمى إدارية ىي بؿ قضائية طبيعة ليا ليست المسبؽ الطعف لجنة أف يتضحاالجتماعي 
 .إدارية تياراراؽ ك االجتماعي الضماف صناديؽ

 الوطنية المجنة أمام الطعن أثار :ثانيا

 المحمية المجنة إلى يتجو االجتماعي الضماف ىيئة رراؽ عمى االعتراض يريد الذم الشخص إف
استئناؼ  القانكف عميو فرض اعتراضو رفض حالة في ك أكلى كدرجة المسبؽ لمطعف المؤىمة

 ك ثانية درجة  باعتبارىاالمسبؽ لمطعف الكطنية المؤىمة المجنة أماـ الكالئية المؤىمة المجنة رراؽ
 .الداخمية لمتسكية أخيرة

 نفس ىك الكطنية المجنة أماـ الكالئية المسبؽ الطعف لجنة رارؽ استئناؼ عمى المترتب األثر إف
 الكالئية  األكلىالدرجة لجنة أماـ االجتماعي الضماف ىيئة رارؽ في الطعف عمى المترتب األثر

 المنعقدة الكطنية المؤىمة المجنة أماـ األخيرة ىذه عف الصادر رارالؽ استئناؼ أف بحيث لمطعف
 ال ) االجتماعيالضماف ىيئات لصناديؽ العامة المديرية (االجتماعي الضماف ىيئات بمقر
 لمطعف أف حيث 15-83القانكف  في جاء ما خالؼ فيو المطعكف رراالؽ تنفيذ إيقاؼ إلى يؤدم

 اثر الكطنية ك    الكالئية المجافأماـ   االجتماعي الضماف ىيئة عف الصادرة تراراالؽ في

                                                           
1
  .سابؽاؿ، المرجع 08-08القانكف مف  04ـ   
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 طمب عدـ ك بالنشاط التصريح عدـ حالتيف في إال نيائيا، فيو الفصؿ يتـ أف إلى مكقؼ
 1.االنتساب

 الطعف لجاف طريؽ عف اإلدارية التسكية درجتي أف ئرمزاالج المشرع اعتبر األخير في ك
 المختصة القضائية الجية أف ك ميزاإؿ طابع ليما ك العاـ النظاـ مف الكطنية ك الكالئية المؤىمة

 .الداخمية التسكية ءاتراإج الطاعف يحتـر لـ إذا عزاالف مكضكع في النظر يمكنيا ال
 الطبية  المنازعات :الثاني المبحث
 المنازعة عف بذلؾ المختصة الييئات ك تسكيتيا ءاتراإج حيث مف الطبية عاتزاالف تختمؼ
 عند سنبيف  كما القضائي أك اإلدارم الجانب مف أكثر التقني أك الطبي الطابع يغمب إذ العامة

 08-08 القانكف  مف الثاني الفصؿ في الكاردة عاتزاالف مف النكع بيذا الخاصة األحكاـ سةراد
  ىناؾ  االجتماعي، إذ الضماف مجاؿ في بالمنازعات لمتعمؽ ا02/03/2008 في المؤرخ

 مفيـك تناكؿ مف بد ال ذلؾ إلى التطرؽ قبؿ لكف عزاالف  ليذا(الكدية (لمتسكية الداخمية ءافراإج
 المنازعة، مطالب ثالث إلى المبحث ىذا قسمنا لقد ك تسكيتو ءاتراإج ك أكال الطبي عزاالف

 ك( الثاني المطمب( ءاتياراإج ك الطبية الخبرة (األكؿ المطمب (تسكيتيا ءاتراإج ك الطبية
 (.الثالث المطمب (لمعجز الكالئية المجنة

 

 تسويتها إجراءات و الطبية المنازعة :األول المطمب
(    األكؿالفرع ) 08-08 القانكف ظؿ في الطبية المنازعة مفيـك إلى المطمب ىذا في سنتطرؽ

 .)الثاني الفرع (تسكيتيا ءاتراإج ك
 

 الطبية المنازعة  مفهوم:األول الفرع

                                                           
في حالة تقديـ االعتراض عمى القرار الصادر " المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي 15-83 مف القانكف 11 ـ 1

".   عف ىيئة الضماف االجتماعي، يتكقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيو إلى أف يتـ البث فيو نيائيا
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  المتعمقة الخالفات تمؾ ىي " الطبية المنازعة أف عمى 08-08القانكف  مف 17 المادة تنص
       العمؿ عمى القدرة ك المرض سيما ال ،االجتماعي الضماف مف لممستفيديف الصحية الحالة

  1".األخرل الطبية الكصفات كؿ كذا ك العالج ك التشخيص ك لممريض الصحية الحالة ك

 الطبية الخبرة خالؿ مف تسكيتيا ءاتراإج بتحديد الطبية المنازعات ئرمزاالج المشرع نظـ قد ك
 الناجـ العجز بحالة المتعمقة االجتماعي الضماف ىيئات تراراؽ ضد المكجية  االعتراضاتك

 الطبية المنازعة تسكية فإف ثـ مف ك العجز لجنة ىي ك ميني مرض أك حادث أك مرض عف
 .العجز لجنة ك الطبية الخبرة ىما ك القضاء إلى المجكء قبؿ ءيفراإج طريؽ عف يتـ

 الطبية المنازعة تسوية إجراءات :الثاني الفرع
   الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ 08-08القانكف مف 18 المادة نص إلى بالرجكع

 حسب الطبية، بالمنازعات المتعمقة الخالفات تسكل " يمي ما عمى تنص التي االجتماعي
 ىذا ألحكاـ طبقا ، المؤىمة الكالئية العجز لجاف إطار في أك الطبية الخبرة طريؽ عف الحالة،
 2".القانكف

 الصحية بالحالة المتعمقة الطبية المنازعة تسكية في األصؿ أف النص حةراص مف يظير ك
 الكالئية المجنة أماـ تياراراؽ في الطعف يجكز التي الطبية الخبرة ىي حقكقيـ ذكم أك لممؤمف
          بالطرؽ الخاصة األحكاـ ضبط قد إذا فالمشرع االستثناء ىي القضائية الخبرة أما لمعجز

 الضماف ىيئات أك العمؿ صاحب أك المصاب عمى يستكجب التي ءاترااإلج ك الشركط ك
 كؿ لحقكؽ حماية ذلؾ ك ميني، مرض أك عمؿ حادث أم كقكع عند عاتياراـ االجتماعي

 باإلصابة التصريح  ضركرة مف المسائؿ ليذه التعرض كجب لذلؾ ؼرااألط ىذه مف طرؼ
 حقكقيـ ذكم أك لمؤمنيف  لتمكيف ذلؾ ميني حادث أك عمؿ حادث أك المرض حالة في سكاء
 االجتماعي الضماف ىيئات  بيا تتكفؿ التي النقدية ك العينية األداءات عمى الحصكؿ مف

                                                           
 . المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 17 ـ  1
 . المرجع سابؽ08-08 ـ القانكف 18 ـ  2
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       العجز، مف التأكد قصد الضركرية قبةرابالـ القياـ مف الييئات ليذه السماح إلى باإلضافة
 : حالة كؿ حسب التفصيؿ مف بشيء إليو سنتطرؽ فإننا التصريح ألىمية رانظ ك
 

 المرض حالة :أوال
 مرض يمحقو الذم المؤمف عمى المشرع أكجب يكمية تعكيضو في الحؽ تخكيؿ اجؿ مف

 في ماعدا( ساعة 48 (يكميف ظرؼ في االجتماعي الضماف لييئة العمؿ عف بالتكقؼ التصريح
 1.العمؿ عف لمتكقؼ المحدد باليـك فييا يعد ال ك القاىرة القكة حاالت

 العمؿ عف لتكقفو المتضمنة الطبية الشيادة عنو ممثال أك لو المؤمف بإيداع إما التصريح يتـ ك
 ىذه في ك البريد طريؽ عف بإرساليا إما ك استالـ كصؿ مقابؿ االجتماعي الضماف ىيئة لدل

 ىذه احتراـ عدـ أف المالحظة مع البريد بختـ التصريح تحديد في العبرة تككف األخيرة الحالة
 فييا حرمت التي المدة  عف اليكمية األداءات في لو المؤمف حؽ سقكط إلى يؤدم ءاترااإلج
 2.التصريح عدـ ءراج الطبية قبةراالـ في حقيا ممارسة مف االجتماعي الضماف ىيئة
 عمل حادث حالة :ثانيا

      خارجي ك مفاجئ سبب عف ناتجة بدنية إصابة عنو انجرت حادث كؿ عمؿ حادث يعتبر
 المؤرخ في 13-83 القانكف مف 06 المادة بو جاءت ما ىذا  ك،العمؿ عالقة إطار فيرأ ط ك

 مف 12 المادة أضافت كما المينية ضرااألـ ك العمؿ بحكادث المتعمؽ 1983 جكيمية 02
 التي المسافة أثناء رأيط الذم الحادث العمؿ حادث حكـ في يككف أف يمكف انو القانكف نفس

 المستعممة النقؿ كسيمة كانت أيا ذلؾ ك منو العكدة أك عممو إلى لمذىاب لو المؤمف يقطعيا
  الضركرة كاالستعجاؿ         بحكـ كاف إذا إال انحرؼ أك انقطع قد المسار يككف ال أف شرط

 3.قاىرة ألسباب أك عارض ظرؼ أك

                                                           
.  المتعمؽ بحكادث العمؿ ك األمراض المينية13-83 مف قانكف 18 ـ 1
 .1983 سنة 28 المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية،ج، ر،عدد 11-83 مف القانكف 02 ؼ 13 ـ 2
. 1983 سنة 28 المتعمؽ بحكادث العمؿ ك األمراض المينية،ج، ر عدد 13-83 مف القانكف 12ـ  3
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           المصاب العامؿ طرؼ مف أجؿ أقرب في بالحادث التبميغ سرعة عمى أصر فالمشرع
 فياالجتماعي  الضماف لييئة المستخدـ طرؼ مف ك ساعة 24 ظرؼ في العمؿ رب ممثموك 

 االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ مف ك عممو إلى الحادث نبأ كركد تاريخ مف ساعة 48 ظرؼ
 ك القاىرة الحاالت عدا ما العمؿ مكاف اختصاص دائرة في يقع الذم العمؿ لمفتش الفكر عمى
  التصريح ك، الذكر  السابؽ 13-83 القانكف مف 15، 14، 13 المكاد بأحكاـ عمال ىذا

 تخمؼ حالة في ك تعكيض أم في الحؽ فقداف احترامو عدـ عمى يترتب أكلي ءراإج الحادث
 ذكم أك لو لممؤمف يمكف  االجتماعيالضماف ىيئة لدل بالحادث التصريح عف العمؿ صاحب
 تاريخ مف اعتبارا تسرم سنكات 04 خالؿ بذلؾ يقـك أف العمؿ مفتش أك النقابي الفرع أك حقكقو
 13.1-83 قانكف مف أنفا المذككرة بالمكاد عمال الحادث كقكع
 المهني المرض حالة :ثالثا

 ميني مرض بكؿ التصريح يجب " أنو 13-83القانكف  مف71 المادة مف الثانية الفقرة تنص
 ثالثة أقصاىا ك يـك عشر خمسة أدناىا مدة في االجتماعي الضماف ىيئة لدل تعكيضو يطمب
 2".لممرض األكلى الطبية المعاينة تمي التي أشير
 سبب إلى مصدرىا يعكد التي االعتالؿ ك التعفف ك التسمـ إعراض كؿ ميني مرض يعتبر
 مع المؤدل العمؿ طبيعة ك المرض بيف سببية عالقة تقـك أف يجب انو أم خاص ميني

 األمراض جميع تخص ال الميني الطابع بشاف المشرع كضعيا التي القانكنية القرينةأف  اإلشارة
 عف يستثنى ك فييا، تسبب التي األعماؿ ك المينية األمراض قائمة ضمف المحددة تمؾ إنما ك

 القكائـ ضمف كاردة غير لكنيا مينية كانت إف ك التي األمراض تمؾ المينية  األمراضنطاؽ
 ئرمزاالج المشرع كجب قد ك المرض عمى التاميف إطار في بيا التكفؿ فيتـ أعاله المذككرة
 ممارسة مف األخيرة ىذه لتمكيف االجتماعي الضماف ىيئات إلى الميني بالمرض التصريح

                                                           
 .15/02/2000 بتاريخ 188-94 قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية قرار رقـ 1
 .53المرجع السابؽ ص -  بف صارم ياسيف2



25 

 

 في الحؽ يسقط ال  احتراـ اآلجاؿعدـ بأنو عمما لو لممؤمف الصحية الحالة فالتأكد أ ك رقابتيا
 1 .الحماية

 

 إجراءاتها و الطبية الخبرة :الثاني المطمب
 تسكيتيا تتـ أف يجب االجتماعي الضماف مف لممستفيديف الطبية بالحالة المتعمقة الخالفات إف
 المنازعات في  األصؿ ىي ءاترااإلج ىذه تعتبر ك الطبية، بالخبرة خاصة ءاتراإج إطار في

 2 . خاصةحاالت في إال المحكمة إلييا تمجأ ال االستثناء ىي القضائية الخبرة ك الطبية
 عزاالف لتسكية كجكبي أكلي ءراكإج ك الطبي التحكيـ بمثابة إلييا المجكء ك الطبية الخبرة تعتبر
 الضماف ىيئة عف الصادرة الطبية تراراالؽ ضد االحتجاج حالة في ذلؾ ك داخميا، الطبي

 عف الناتج العجز حالة باستثناء المستشار الطبيب م رأعمى بناءا تتخذ التي ك ،االجتماعي
 أماـ االعتراض يككف الحالة ىذه في حيث العجز، نسبة جعةراـ ك ميني مرض أك عمؿ حادث
 بنص عمال ك ىذا لطبية  الخبرة ءاتراإج إلى المجكء دكف مباشرة المؤىمة الكالئية العجز لجنة
اعتبرت  التي 15-83القانكف مف 17 المادة تعديؿ بعد ذلؾ ك ،08-08القانكف مف 31 المادة
 المادة ىذه نصت حيث الطبية الخبرة ءاتراإج إلى تخضع الطبي الطابع ذات الخالفات جميع
  األكلية المرحمة في كذلؾ الطبي الطابع ذات الخالفات جميع كجكبا تخضع " أنو عمى
 3."الطبية الخبرة ءاتراإج
 عزاالف لتسكية كجكبي أكلي ءراكإج الطبية الخبرة إلى جميعا المشرع أخضعيا الخالفات ىذه إف

 الضماف ىيئات تراراؽ ضد االحتجاجات أماميا ترفع أكلى طعف جية بمثابة فيي داخميا
 لو، بالمؤمف الالحؽ العجز حالة حكؿ المستشار طبيبيا رم أ عمى بناءا تتخذ التي االجتماعي

 لتسكية أكلى طعف جية بمثابة االجتماعي الضماف تشريع بمفيـك الطبية الخبرة كانت لما ك
                                                           

.  الذم حدد قائمة األمراض التي يحتـ أف تككف مصدرىا مينيا05/05/1996 القرار الكزارم المؤرخ في 1
عبد المالؾ جعيجعي، منازعات الضماف االجتماعي ك تسكيتيا في التشريع الجزائرم، مذكرة لمحصكؿ عؿ شيادة التخصص  2

 .47، ص 2000/2001في قانكف االجتماعي، لمسنة الدراسية 
. ، يتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي02/07/1983، المؤرخ في 15-83 مف القانكف 17 ـ 3
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 المرض   أك العمؿ حادث المرض، حالة في لو لممؤمف الصحية بالحالة المتعمقة عاتزاالف
  1:التالية ءاترالإلج تخضع بذلؾ فإنو الميني

 الطبية الخبرة طمب :األول الفرع
 الضماف ىيئات إلى لو المؤمف بو يتقدـ طمب بمقتضى الطبية الخبرة ءاتراإج تباشر

 الطبيب طرؼ مف الصحية حالتو بشأف المتخذ الطبي راربالؽ إشعاره بعد االجتماعي
  2.المستشار

 المؤمف لتمكف ثانيا ك الطبية الخبرة ءرابإج لمقياـ أكلي جكىرم ءراإج يعتبر الذم التبميغ ىك ك
 الضماف ىيئةرار ؽ عمى لو المؤمف اعتراض حالة في قضائي ءراإج اعتراض بأم القياـ مف لو

 ىيئة نفس أماـ طبية، خبرة ءراإج طمب تقديـ (15) يكما عشر خمسة مدة لو يمنح ،االجتماعي
 ك المعالج الطبيب بتقرير مرفقا ك مكتكبا الخبرة طمب يككف أف يجب ك ،االجتماعي الضماف

 الضماف ىيئة مصالح لدل يكدع أك ، باالستالـإشعار مع عمييا مكصى رسالة بكاسطة يرسؿ
 لفائدة الخبرة بطمب يتقدـ أف نفسو المعالج لمطبيب يمكف ك إيداع، كصؿ مقابؿ االجتماعي

 الخبرة ءاتراإج تباشرأف  االجتماعي الضماف ىيئة عمى يستكجب انو ىنا اإلشارة مع المريض
 3.أياـ 07 ظرؼ في لو المؤمف طمب إلييا يرد ما بمجرد الطبية
 إجراءاتها سير و الخبير تعيين :الثاني الفرع
 طرؼ مف المقدـ الخبرة لطمب باالستجابة ممزمة االجتماعي الضماف ىيئة فإف اإلشارة سبؽ كما

 الخبير، الطبيب اختيار اجؿ مف ذلؾ ك الطمب ىذا تسمميا مف أياـ 07 ظرؼ في المؤمف
 الضماف ىيئة ك المؤمف بيف باتفاؽ 4.الخبير تعييف كجكب عمى القانكف ينص بحيث

 بالضماف المكمفة ةزارالك ك الصحة ةزارك طرؼ مف المعدة ءراالخب قائمة ضمف مف االجتماعي
االجتماعي  الضماف ىيئة فتقـك ،الطب أخالقيات لمجمس الممزمة االستشارة بعد االجتماعي

                                                           
 .56 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ، ص 1
 .20/12/1994 في 119321 القرار الصادر عف المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية ممؼ رقـ 2
.  المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 20 ـ 3
 .58 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ ص 4
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 قائمة بيف مف األقؿ عمى ءراخب أطباء (03) ثالثة اجتماعيا لو المؤمف عمى كتابيا باالقتراح
االجتماعي  الضماف ىيئات أصبحت إال ك سمفا المذككرتيف تيفزارالك طرؼ مف المعدة األطباء
 رفض أك قبكؿ ،اجتماعيا لو المؤمف عمى يتعيف المقابؿ في ك 1.المعالج الطبيب مرأب ممزمة

 لو المؤمف عمى يمـز األجؿ ىذا بفكات ك أياـ  ثمانية اجؿ في المقترحيف ءراالخب األطباء
 .الرد عدـ حالة في االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ مف تمقائيا المعيف الخبير بقبكؿ اجتماعيا

 القانكف مف 21 لممادة كفقا ىذا ك الخبير الطبيب اختيار عمى االتفاؽ عدـ حالة في اإلشارة مع
 الضماف ىيئة تقـك ، الطبية الخبرة طمب إيداع تاريخ مف بتداءاا يكما (30) اجؿ في 08-08

 ةزارك قبؿ مف المعدة الطبييف ءراالخب قائمة ضمف مف الخبير الطبيب بتعييف تمقائيا االجتماعي
 بيف مف المعيف الخبير الطبيب يككف ال أف عمى ،االجتماعي بالضماف المكمفة ةزارالك ك الصحة

 2.اقتراحيـ سبؽ الذيف
  الممـز المريض باستدعاء األخير ىذا يقـك بتعييف، أك باالتفاؽ سكاء الخبير الطبيب تعييف بعد

 ءراإج اجؿ مف ىذا مبرر، غير الغياب كاف إذا الخبرة ءراإج في حقو سقط إال ك االستجابة
رار الؽ ىذا 3.الخبرةرار لؽ المككنة استشارتو إصدار ك يوأر لتككيف الالزمة المعاينات ك الفحكص

 مكنتو التي الكثائؽ ك جعرالـ  امف مجمكعة بشأنو لو كفرت أف بعد الخبير إليو يتكصؿ الذم
 ممخص ك         المستشار الطبيب مرأك المعالج الطبيب مرأ السيما ك ميمتو إنجاز مف

 اليدؼ       أكالغاية أم الخبير لميمة المحدد الغرض كذالؾ ك الخالؼ مكضكع ك المسائؿ
 ،يتعداىا أف يمكف ال التي ك ءىاراإجاالجتماعي  الضماف ىيئة منو تطمب التي الخبرة ءراإج مف
 النتائج سائر ضمنو يدرج طبي تقرير بإعداد يقـك الخبرة ءراإج مف الخبير الطبيب انتياء عند ك

 ك المؤمف، مف كؿ إطالع مع بو الالحؽ لعجز  نسبة ك المصاب حالة حكؿ إلييا المتكصؿ
 مف المعد الممؼ استالمو تاريخ مف يـك 15 ظرؼ في النتائج بيذه  االجتماعيالضماف ىيئة

                                                           
.  المرجع السابؽ08-08 مف قانكف 23 ـ 1
. ، المرجع السابؽ08-08 مف قانكف 21 ـ 2
مذكرة نيؿ شيادة الماجستير - المخاطر المضمكنة ك آليات فض النزاعات في مجاؿ الضماف االجتماعي- كشيدة باديس3

2009/2010 .
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 المسائؿ مف الطبية الخبرة إف معممة، الخبرة تككف  أفعمى االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ
 ممزمة النتائج ىذه أف طالما إلييا المتكصؿ النتائج في الكضكح ك الدقة تستمـز التي التقنية

 . الجتماعي الضماف ىيئة ك المؤمف لمطرفيف
 ضمف المطركحة األسئمة مكضكع العناصر عمى باإلجابة ممـز الخبير الطبيب أف المالحظة مع
 ك ميامو،أداء  خالؿ عميو اطمع ما كؿ يكتـ أف الخبير عمى يجب ذلؾ عدا فيما تعينو رارؽ

 فإنو إلييا المتكصؿ النتائج تسبيب اغفؿ ك إليو المسندة الميمة حدكد الطبيب تجاكز متى
 .المختصة المحاكـ أماـ الطعف إلى خبرتو يعرض

 الخبرة إجراءات سير :الثالث الفرع
 كقع الذمأك  المريض لو المؤمف  باستدعاءميمتو، أداء عمى كافؽ الذم ك المعيف الطبيب يشرع

أياـ  08 غضكف في ذلؾ ك الطبية بالخبرة لمقياـ ميني بمرض المصاب أك عمؿ حادث ضحية
 ىيئات عمى جب مالحالة ىذه في ك 1.يو رألتككيف الالزمة المعاينات ك الفحكص ءراإلج

 التي المعطيات ك جعراالـ مف مجمكعة الطبيب تصرؼ تحت تضع أف  االجتماعيالضماف
 2.ميمتو تسييؿ اجؿ مف المصاب لو المؤمف حالة تخص
 :يمي ما تتضمف التي  ك08-08 القانكف مف 25 المادة ذكرتيا التي بالعناصر تتعمؽ

 المعالج الطبيب مرأ - 
 المستشار لطبيبا مرأ - 
 الخالؼ مكضكع المسائؿ ممخص - 
  3.دقة بكؿ الخبير الطبيب ميمة - 

                                                           
 .60 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ ص 1
 عجة الجياللي، الكجيز في قانكف العمؿ ك الحماية االجتماعية، النظرية العامة لمقانكف االجتماعي، دار الخمدكنية، الجزائر 2

. 121، ص 2005طبعة 
 .146 عجة الجياللي، المرجع السابؽ، ص3
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 يككف قد الذم الطبي الفحص ءراإج ساعة ك ليـك دقيقا تحديدا االستدعاء ىذا يتضمف أف يجب
 ك مرضو، ألسباب التنقؿ ك الحركة عف زاعاج كاف إذا العامؿ، بيت في أك الخبير عيادة في

 1.الخبرة في حقو يسقط مبرر الغير الغياب ألف بالحضكر، العامؿ يمتـز

 عرض األحكاؿ مف حاؿ أم في يتجاكز ال ك يتعدل ال أف الخبير الطبيب عمى يجب كما
 تنصب 2.المعنية ؼرالألط ممـز غير يصبح الطبي يو رأفإف إال ك المحددة، ميمتو ك مينتو
 مف  لمتأكدالالزمة بالفحكصات القياـ ك المصاب، حالة معاينة عمى لمخبير المككمة المياـ

 الميمة حدكد إطار في ذلؾ يتـ أف عمى بو، الالحؽ العجز نسبة ك منيا يعاني التي اإلصابات
 العناصر عمى باإلجابة سكل ذلؾ يتحقؽ ال ك الطبية قبةراالـ مصمحة طرؼ مف إليو المسندة
 3.تعيينو رارؽ ضمف المطركحةاألسئمة  مكضكع

 الخبرة نتائج تككف أف يجب العكس، إلثبات قابمة غير قاطعة بقرينة الطبية الخبرة تتسـ حتى
        إليو المسندة الميمة الخبير تجاكز حالة في أما ،4لبس بأم مشكبة غير ك دقيقة ك كاممة

        سالمتيا في العيب إلى برمتيا الخبرة يعرض فإنو إلييا المتكصؿ النتائج تسبيب اغفؿ ك
 .المختصة المحكمة أماـ الطعف إلى خبرتو يعرض ك
 التي الفحكصات ك المعاينات ك النتائج كؿ يشمؿ تقرير بتحرير يقـك أف الخبير عمى يتعيف ك

 يجب التي ك إلييا تكصؿ التي النتائج تحميؿ لو، المؤمف عمى الطبية الخبرة ئوراإج أثناء بيا قاـ
 . غامضة غير ك كاممة دقيقة، تككفأف 

 خمسة اجؿ في االجتماعي الضماف ىيئة لدل تقريره، يكدع أف الخبير الطبيب عمى يتعيف
 جاء ما ىذا ك ،أعاله 25 المادة في المذككر لمممؼ استالمو تاريخ مف إبتداءا (15) يكما عشر

                                                           
  .، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 28 ـ 1
 لسنة 52 ر، رقـ ج، يتضمف مدكنة أخالقيات مينة الطب، 06/07/1992، المؤرخ في 92/296 رقـ ـ ت مف 99 ـ 2

1992. 
. 61 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ، ص 3
 إبف لبتيش الذاكم، المنازعات الطبية في مجاؿ الضماف االجتماعي، مذكرة لنيؿ تككيف ما بعد التدرج المتخصص في تسيير 4

الضماف االجتماعي، الدفعة الثانية المدرسة العميا لمضماف االجتماعي الشتراؾ كمية العمـك االقتصادية ك التسيير، جامعة 
. 21، ص 2002/2003الجزائر، 
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 يجب الخبرة عمميات مف االنتياء عند 1.منو 26 المادة الذكر  السالؼ08-08 رقـ القانكف في
 كما بنتائج الخبرة االجتماعي الضماف ىيئة ك لو المؤمف مف كؿ إطالع كذلؾ الخبير عمى

 .08-08 القانكف مف 26/2 المادة عميو نصت
 الخبرة نتائج :الرابع الفرع
 الخبرة فياجتماعيا  لو المؤمف حؽ يسقط انو"   عمى08-08 القانكف مف 20 المادة نصت لقد

أف  يعني ىذا ك الخبير الطبيب إلستدعاءات مبرر بدكف االستجابة رفض حالة في الطبية
 االستدعاء ليذا  االستجابةرفض لكف المعيف الخبير الطبيب قبؿ مف استدعائو تـ إذا لو المؤمف
 2."الطبية الخبرة في حقو يسقط فإنو مبرر بدكف
 ك     ؼ،رالألط ميةزاإؿ تككف الخبرة نتائج فإف الخبرة ءراإج تمت ك لو المؤمف حضر إذا أما

 فرض لقد ك الطبية، الخبرة لنتائج مطابقا يككف رارؽ اتخاذ االجتماعي الضماف ىيئة عمى
 الخبرة، تقرير الطبية قبةراالـ مصالح استالـ تاريخ مف االجتماعي الضماف ىيئة عمى القانكف

 . أياـعشرة( 10 )يتعدل ال أف يجب اجؿ في لو المؤمف إلى الطبية الخبرة نتائج تبميغ
 جعميا الطبية الخبرة ءراإلج المعينيف ءراالخب لألطباء المستحقة األتعاب تكاليؼ بشأف أما

 أف كاضح بشكؿ ك الخبير الطبيب اثبت إذا إال ،االجتماعي الضماف ىيئة نفقة عمى المشرع
 حساب عمىاألتعاب  تكاليؼ تككف الحالة ىذه ففي مؤسس، غير اجتماعيا لو المؤمف طمب

 . االجتماعيبالضماف المكمؼ الكزير مف راربؽ األتعاب مبمغ يحدد ك لو المؤمف
ف         القانك في الطبية الخبرة ءاتراإج بتناكلو ، ئرمزاالج المشرع أف ىنا المالحظة مع
 ك،     جكىرم شيء أىمؿ قد االجتماعي الضماف مجاؿ في المنازعات في المتعمؽ 08- 08
 ىيئةا أك لو المؤمف كاف، طرؼ أم مف الطبية الخبرة ءاتراإج خرؽ حدكث حالة في ىك

 بيدؼ تفادم أم 15-83 القانكف بمكجب محفكظا كاف الذم الشيء ، االجتماعيالضماف
 المجكء حؽ القانكف منح فقد الطبية الخبرة بشاف كاف طرؼ أم مف القانكنية ءاترالإلج خرؽ

                                                           
 المؤرخ في 08-08 سماتي الطيب، المنازعات الطبية في مجاؿ الضماف االجتماعي عمى ضكء القانكف الجديد رقـ 1

 .98، ص 2003، يتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي، دار اليدل، 23/02/2008
 .، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 28 ـ 2
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 يتعمؽ عندما االجتماعي الضماف ىيئة أك لو المؤمف سكاء مصمحة صاحب لكؿ القضاء إلى
  :ػباألمر  

 .الطبية الخبرة ءاتراإج بسالمة المساس - أ
 .الخبرة لنتائج االجتماعي الضماف ىيئة رارؽ مطابقة عدـ - ب
 1 .تتميميا أك الخبرة تحديد األمر يتطمب - ت

 لمعجز الوالئية المجنة أمام الطعن :الثالث المطمب
 عف الناتج العجز بحاالت المتعمقة االجتماعي الضماف ىيئات عف الصادرة تراراالؽ كؿ إف

  طبقا ذلؾ ك لمعجز، الكالئية المجنة أماـ اعتراض محؿ تككف أف يمكف ، عمؿ حادث أك مرض
 المتعمؽ 10-99 مف القانكف 10 بالمادة  المعدلة15-83 القانكف مف 30 المادة نص
  .2 االجتماعي الضماف مجاؿ في عاتزبالمنا
       الشفاء تاريخ اإلصابات، أك المرض طبيعة ك سبب بتحديد قانكنا مكمفة تككف المجنة ىذه
 لممنازعات الداخمية التسكية إطار في طعف جية باعتبارىا نسبتو ك العجز حالة الجبر، أك

 منازعات مجاؿ في األصؿ ىي الداخمية التسكية أف طالما القضاء، إلى المجكء قبؿ الطبية
 لما ذلؾ ك الخصكص كجو عمى الطبية المنازعات في ك عامة بصفة  االجتماعيالضماف
 3.لو لممؤمف الصحية بالحالة تتعمؽ باعتبارىا الفصؿ سرعة مف تتطمبو

 العجز لجنة ىي ك ،08-08 القانكف مف 30 المادة بمكجب المشرع أنشاىا التي المجنة ىذه
 تراراالؽ ضد المقدمة الطعكف في لمفصؿ كجياز كالية، كؿ مستكل عمى المتكاجدة المؤىمة
         ميني مرض عف الناجـ العجز بحاالت المتعمقة االجتماعي الضماف ىيئات عف الصادرة

 العجز لجنة ك طعف، جية باعتبارىا الطبية الخبرة لنتائج طبقا المتخذة ك عمؿ حادث أك
 حالة الجبر أك الشفاء تاريخ اإلصابات، أك المرض طبيعة ك نسبة بتحديد كذلؾ مكمفة المؤىمة

                                                           
 2008 عبد الرحمف خميفي، الكجيز في المنازعات العمؿ ك الضماف االجتماعي، دار العمـك لمنشر ك التكزيع، الجزائر سنة 1

 .122ص 
. 57 عبد المالؾ جعيجي، المرجع السابؽ، ص 2
. 64 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ، ص 3
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 إلى ترفع فأ يجب لعجز بحاالت المتعمقة تراراؽ عمى االعتراضات أف ذلؾ نسبو، ك العجز
 1 .القضاء إلى المجكء قبؿ فييا لمبث المؤىمة العجز لجنة

اء سك لمطعف قابمة تككف ال ك نيائية بصفة تصدر كانت العجز لجاف تراراؽ أف اإلشارة تجدر ك
 القانكف مف 37 المادة أحكاـ عمى رأط الذم التعديؿ قبؿ ذلؾ ك العميا المحكمة أماـ بالنقض

 الذم التعديؿ  بعد أما ؼرالألط ممـز الخبير يقدمو الذم التقني مرأاؿ أف أساس عمى 83-15
 قابمة لمعجز الكالئية المجاف تراراؽ أصبحت بحيث 14، في مادتو 10-99 القانكف بو جاء

  2.المختصة القضائية الجيات أماـ فييا لمطعف
 منو ك نظرا ألىمية المياـ 35 بمكجب المادة 08-08 في قانكف لمشرع اكرسو الذم األمر

           المجنة ىذه تشكيؿ إلى التحميؿ ك سةرابالد نتطرؽ سكؼ المؤىمة المككمة لمجنة العجز
 .عنيا الصادرة تراراالؽ ك أماميا الطعف  آجاؿصالحياتيا، ك
 إلى المطمب ىذا خالؿ مف سةرابالد نتطرؽ سكؼ المجنة ليذه المككمة المياـ ألىمية رانظ ك

 اختصاصاتيا         كأماميا  الطعف آجاؿ ك (األكؿ الفرع (سيرىا ءاتراإج ك المجنة تشكيؿ
  (.الثالث الفرع)راراتيا ؽ في الطعف أخيرا ك )الثاني الفرع (عنيا الصادرة تراراالؽ ك

 أعمالها سير إجراءات و الوالئية العجز لجنة تشكيل :األول الفرع
 تشكيمتها :أوال
 االجتماعي الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ 08-08 القانكف مف 30المادة  نصت لقد

 المجنة ىذه تشكيمة تحدد ك أطباء أعضائيا غمبأ مؤىمة كالئية عجز لجنة تنشا" انو عمى
 3".التنظيـ طريؽ عف كسيرىا

                                                           
ك سيرىا  تنشأ لجنة عجز كالئية مؤىمة، أغمي أعضائيا أطباء، تحدد تشكيمة ىذه المجنة ك تنظيميا" 08-08 مف قانكف 30 ـ 1

". عف طريؽ التنظيـ
 المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف 83/15 المعدؿ ك المتمـ لمقانكف 11/11/1999 المؤرخ في 10-99 قانكف 2

 .االجتماعي
. ، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 30 ـ 3
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 ،الحالية تشكيمتيا سنتناكؿ عميو ك تنظيميا ك المجنة ىذه تشكيمة يحدد تنظيـ أم يصدر لـ لكف
 تعييف قكاعديحدد  الذم  ك08/11/2005 في المؤرخ 433-05رقـ التنفيذم لممرسـك طبقا

 إلى فبالرجكع. سيرىا كيفيات ك االجتماعي الضماف مجاؿ في لمعجز الكالئية المجنة أعضاء
 : مف تتشكؿ المؤىمة الكالئية العجز لجنة فإف أعاله المذككر التنفيذم المرسـك

 المختص القضاء المجمس رئيس طرؼ مف تعينو يتـ رئيسا، القضائي المجمس لدل مستشار -
 .إقميميا

 بالصحة الكمؼ الكزير يحددىا قائمة مف( لمكالية )الكالئية الصحة مدير يعينو خبير طبيب -
 .الطب أخالقيات مجمس مأر اخذ بعد
 لقطاع التابعيف األعكاف بيف مف تعينو يتـ االجتماعي بالضماف المكمؼ الكزير عف ممثؿ -

 .االجتماعي الضماف
 اقتراح عمى بناءا العمكمي لمقطاع ينتمي عامؿ بينيما مف اإلجراء العماؿ عف اثنيف ممثميف -

 .الكطني المستكل عمى تشكيال األكثر األجراء لمعماؿ النقابية المنظمة
 مف عدد اكبر تظـ التي المينية المنظمة اقتراح عمى بناءا األجراء غير العماؿ عف ممثؿ -

 .1  الكطف مستكل عمى األجراء غير نظاـ في المنخرطيف
 الضماف لييئة العاـ المدير يعينو المستشار الطبيب صفة لو عكف المجنة أمانة يتكلى ك -

 2.المعينة االجتماعي
 أعمالها سير إجراءات :ثانيا

 الكطني الصندكؽ ككالة مقر في رئيسيا مف استدعاء عمى بناءا الكالئية العجز لجنة تجتمع
 عميو ك القضائي المجمس لدل مستشار برتبة قاضي إلى المجنة رئاسة أسندت ك لمتأمينات،

 ءاترااإلج في بعيب مشكب رراالؽ اعتبر إال ك الرئيس صفة تحديد المجنة تراراؽ في ينبغي

                                                           
 الذم يحدد قكاعد تعييف أعضاء المجنة الكالئية لمعجز في مجاؿ 08/11/2005، المؤرخ في 433-05، رقـ ـ ت مف 02 ـ 1

. الضماف االجتماعي ك كيفيات سيرىا
. ، الرجع السابؽ433-05 رقـ ـ ت مف 05 ـ 2
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 يترتب لعاـ،  االنظاـ مف جكىرم ءراإج ىك المجنة أعضاء مف عضك كؿ صفة ذكر  أفككف
 .اإلبطاؿ ك لمنقض فيو المطعكف رراالؽ بعرض  احتراموعدـ عف
 مف أربعة اجتماعيا حضر إذا إال تصح فال لمعجز الكالئية المجنة لمداكالت بالنسبة أما
 محاضر المجنة رئيس يرسؿ االجتماعات عقد مف االنتياء بعد ك ،األقؿ عمى عضائياأ

 تاريخ مف إبتداءا يكما عشريف خالؿ في االجتماعي الضماف ككالة مدير إلى االجتماعات
 .1  433-05 رقـ التنفيذم المرسـك مف 06 المادة لنص طبقا ىذا ك المجنة اجتماع انعقاد

 ،        كالميني بالسر الممؼ سةرابد المكمفكف ءراالخب األطباء كذا ك المجنة أعضاء يمتـز ك
 البشرية ك المادية الكسائؿ كؿ المجنة تصرؼ تحت االجتماعي الضماف ىيئة تضع بالمقابؿ

 2.لسيرىا الضركرية
 اختصاصاتها و أمامها الطعن جال آ:الثاني الفرع
 في الطعف ءاتراإج يباشر أف لو المؤمف عمى 08-08 مف القانكف 33/1نصت المادة  لقد

 تسرم (يكما 30 (شير اجؿ في لمعجز الكالئية المجنة أماـ االجتماعي الضماف ىيئةقرار 
 الطبيب بتقرير مرفؽ مكتكب بطمب المجنة إخطار يتـ ك ،رارالؽ تبميغ استالـ تاريخ مف إبتداءا
 مقابؿ المجنةأمانة  لدل بإيداعو أك ،باالستالـ إشعار مع عمييا مكصى برسالة مكجو المعالج
 .إيداع كصؿ
 فييا يطعفاالجتماعي  الضماف ىيئات عف الصادرة ترااربالؽ المتعمقة االعتراضات فإف كعميو
  3 .المختصة   القضائية الجيات إلى المجكء قبؿ العجز بحاالت المختصة الكالئية المجنة أماـ
 عدـ حالة في ك جكىرم شكمي ءراإج ىك لو المؤمف طرؼ مف االعتراض أف القضاء أكد لقد

 .شكال دعكاه ترفض تقديمو

                                                           
 .، الرجع السابؽ433-05 رقـ ت ـ مف 06 ـ 1
 .، الرجع السابؽ433-05 رقـ ـ ت مف 08ـ  2
 قرار صادر بتاريخ 385، رقـ الفيرس 187859 قرار المحكة العميا الغرفة االجتماعية القسـ الثاني ممؼ رقـ 3

. ك الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي، ككالة بكيرة (ـ،ب) بيف 15/02/2000
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 المعنية ؼرااألط تبميغ المجنة أميف عمى يتعيف ىارارؽ المؤىمة الكالئية العجز لجنة إصدار بعد ك
باالستالـ  إشعار مع عمييا مكصى برسالة صدكره تاريخ مف إبتداءا يكما (20) اجؿ في ىارارلؽ
 ليـ يتسنى حتى ذلؾ ك استالـ بمحضر ،االجتماعي لمضماف معتمد قبةراـ عكف بكاسطة أك

 منو 35 المادة 08- 08 القانكف أف المالحظ ك المختصة القضائية الجيات أماـ فيو الطعف
 القضائية الجيات  أماـيككف العجز بحاالت المختصة المجاف تراراؽ في الطعف خضع

  شرح،  أكتكضيح  أمتقديـ دكف جاءت " المختصة القضائية الجيات "  عبارة فإف المختصة،
 لجنة  قراراتضد المقدمة الطعكف في بالنظر المختصة الجية حكؿ التساؤؿ يثار ىنا مف ك

 تككف التي ك  االجتماعية        المسائؿ في الفاصمة المحاكـ ىي ىؿ المؤىمة، الكالئية العجز
 مقر في المنعقدة المحاكـأـ  قانكنا، المقررة الطعف طرؽ بجميع فييا لمطعف قابمةأحكاميا 
 ك بالعجز الخاصة التقاعد بمعاشات المتعمقة القضايا في بالفصؿ المختصة القضائية المجالي

 التسكية لجانب التطرؽ عند سنتناكليا التساؤالت ىذه العمؿ، بحكادث المتعمقة المنازعات
 1.الطبية لممنازعة القضائية

    القانكف مف 31 المادة بمكجب المحددة تمؾ في لمعجز الكالئية المجنة صالحيات تتمثؿ ك
رارات الؽ ضد المقدمة الطعكف ك االعتراضات في البث في أساسا تتمثؿ التي ك 08-08

 :بالحاالت المتعمقة ك االجتماعي الضماف ىيئات عف الصادرة

 الميني المرض أك عمؿ حادث عف الناتج الجزئي العجز أك الكمي، الدائـ، العجز حالة -
 2.الريع منح عنو يترتب

 . االجتماعية التأمينات إطار في العجز حالة جعةراـ ك درجتو كذا ك العجز قبكؿ -
 مرض  أكعمؿ حادث عف الناتج العجز حالة)أعاله  المذككرة، الحاالت ىذه تكفر حالة ففي

 ىيئة طرؼ مف الطبي ررابالؽ يبمغ بعدما لو المؤمف فإف (االجتماعية التأمينات إطار في ميني

                                                           
. 94 كشيدة باديس، المرجع السابؽ، ص 1
 .، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 31 ـ 2
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 المجكء دكف العجز لجنة أماـ رراالؽ ىذا عمى االعتراض مباشرة يقدـ فإنو االجتماعي الضماف
 15.1-83 في قانكف بو معمكؿ كاف كما الطبية الخبرة ءاتراإج إلى
 المجكء دكف مباشرة بالعجز المتعمقة الخالفات في الفصؿ العجز لمجنة أككؿ المشرع بالتالي ك

 حاجة في العجز بحالة المصاب اف ككف ذلؾ ك الكقت لربح ىذا ك الطبية الخبرة ءاتراإج إلى
 .عجزه عف الناجمة لو المقررة التعكيضات منحة طريؽ عف بو التكفؿ إلى ماسة

       ك محددة، مدة في االعتراض في البث لمعجز الكالئية المجنة ئرمزاالج المشرع ألـز لقد ك
 حالة في، الجكىرية الشكميات ك ءاترااإلج مف لمجمكعة يخضع المجنة ىذه عف الصادر رراالؽ

 عشريف جؿأ في المعنيةلألطراؼ  تبميغيا ك ،راراتياؽ تسبيب منيا لمنقض رراالؽ يتعرض إغفاليا
 08-08 القانكف مف 34 المادة نص حسب ىذا رراالؽ صدكر تاريخ مف إبتداءا يكما (20)

 مف بتداءا ا يكما(20) عشريف  اجؿ في المؤىمة الكالئية العجز لجنة تراراؽ تبمغ " انو عمى
 معتمد قبةراـ عكف بكاسطة أك ستالـ ا كصؿ مع عمييا مكصى برسالة ،رارالؽ صدكر تاريخ

 2".استالـ بمحضر  االجتماعيلمضماف
 نص حسب ىذا ك يكما (60) مدة خالؿ أماميا المقدـ االعتراض في العجز لجنة تفصؿ ك

 .08-08 مف القانكف رقـ 31/04المادة 
 لمعجز الوالئية المجنة قرارات في الطعن :الثالث الفرع
 المعنية ؼرااألط تبميغ، المجنة أميف عمى يتعيف ىارارؽ المؤىمة الكالئية العجز لجنة إصدار بعد
 إشعار مع عمييا مكصى برسالة صدكره تاريخ مف إبتداءا يكما عشركف (20) اجؿ في ىارارلؽ

 يتسنى ذلؾ ك استالـ    بمحضر ،االجتماعي لمضماف معتمد قبةراـ عكف بكاسطة أك باالستالـ
 02 في المؤرخ 08-08 قانكف أف المالحظ ك المختصة القضائية الجيات أماـ فيو الطعف ليـ

 منو 35 المادة بمكجباالجتماعي  الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ 2008 مارس
 القضائية الجيات  أماـيككف العجز بحاالت المختصة المجاف تراراؽ في الطعف اخضع

                                                           
. 122 سماتي الطيب، المرجع السابؽ ص 1
 . السالؼ الذكر08-08 مف القانكف 34 ـ 2
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 ضد المقدمة الطعكف في بالنظر المختصة الجية حكؿ التساؤؿ يثار ىنا مف ك المختصة،
 التي كاالجتماعية  المسائؿ في الفاصمة المحاكـ ىي ىؿ المؤىمة، الكالئية العجز لجنة تراراؽ

 مقر في المنعقدة المحاكـ أـ قانكنا المقررة الطعف طرؽ بجميع فييا لمطعف قابمة أحكاميا تككف
 ك بالعجز، الخاصة التقاعد بمعاشات المتعمقة القضايا في بالفصؿ المختصة القضائية المجالس

 القضائية التسكية لجانب التطرؽ عند سنتانكلو ما ىذا ك العمؿ، بحكادث المتعمقة المنازعات
 .1 الطبية لممنازعة
 الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات :الثالث المبحث

 المتعمقة مياميـ ممارسة أثناء الطبي النشاط إطار في المتدخميف ك ءراالخب ك األطباء إف
 مف ما إلييـ، المسندة لممتيـ تزاتجاك أك أخطاء يرتكبكف أف يمكف ،اجتماعيا المؤمنيف بفحص

 عميو يترتب ما اجتماعيا المؤمف طرؼ مف بيا المحتج اإلصابة أك المرض بكاقع يحيدأف  شانو
 الطرؼ  أحقيةيستكجب ما حؽ، كجو بدكف االجتماعي الضماف ىيئات ذمة في مالية خسائر

 .القضائية المتابعة ك التعكيض في حقو بمطالبة المتضرر
 االجتماعي الضماف لمنازعات (الكدية)الداخمية  التسكية إطار في ئرمزاالج المشرع افترض

 النشاطات ك األعماؿ كافة تخص التي االحتجاجات مختمؼ في النظر مياـ ليا اسند لجنة

 2.االجتماعي بالضماف عالقة ليا التي الطبية
     تسكيتيا ءاتراإج ك التقنية المنازعة مفيـك تناكلنا مطالب ثالث إلى المبحث ىذا قسمنا لقد ك
 المطمب) أعماليا سير كيفية ك )الثاني المطمب )صالحياتيا ك تشكيمتيا (األكؿ المطمب)

 .(الثالث

 تسويتها إجراءات و التقنية المنازعة مفهوم :األول المطمب
، الطبي الطابع ذات التقنية بالمنازعة يقصد " انو عمى 08-08 مف القانكف 38المادة  تنص

         العالج مقدمي ك االجتماعي الضماف ىيئات بيف تنشا التي الخالفات القانكف، ىذا مفيـك في
                                                           

. 73 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ، ص 1
. 76بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ، ص  2
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 المساعديف ك  األسنافحيراج ك الصيادلة ك لألطباء الميني بالنشاط المتعمقة الخدمات ك
 1".العيادة أك المستشفى في اإلقامة ك العالج، بطبيعة المتعمقة ك الطبييف

       ركرم ض شيء اغفؿ قد كاضح غير لسبب ك ئرمزاالج المشرع إف الصدد ىذا في لكف ك
 القضائية الجيات إلى مباشرة المجكء إمكانية ىك ك  أال08-08 القانكف مكجببجكىرم  ك

 مختصة بجيات يتعمؽ األمر أـ الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تراراؽ في لمطعف المختصة
 بمكجب المادة 15-83  القانكف ظؿ في محسكما كاف الذم الشيء الطعكف، في لمنظر أخرل
ع الطاب ذات التقنية المجنة تراراؽ في لمطعف يمكف انو الثانية فقرتيا في جاءت حيث  منو40

 . المختصة القضائية الجيات أماـ مباشرة الطبي
 صالحياتها و التقنية المجنة تشكيل :يالثان المطمب
 الطابع ذات االجتماعي الضماف لمنازعات الداخمية التسكية في المختصة التقنية المجنة تتشكؿ
 :مف بالتساكم 08-08 مف القانكف 39لممادة  طبقا الطبي

 .بالصحة المكمفة ةزارلمك تابعيف أطباء -
 .االجتماعي الضماف ىيئة مف  أطباء-
 .الطب أخالقيات مجمس مف  أطباء-
 حيث سيرىا ك تنظيميا ك المجنة ىذه أعضاء ليحدد ،72-09 رقـ التنفيذم المرسـك جاء لقد ك

 : مف الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تتشكؿ
بالصحة المكمؼ الكزير يعينيما طبيباف. 
االجتماعيبالضماف المكمؼ الكزير يعينيما االجتماعي الضماف ىيئات يمثالف طبيباف . 
2.المجمس ىذا رئيس يعينيما الطب ألدبيات الكطني المجمس ىيئات يمثالف طبيباف 
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 لمتجديد، قابمة سنكات ثالثة (03) لمدة مياميـ الطبي الطابع ذات التقنية المجنة أعضاء كؿزام
أك          السمطة مف اقتراح عمى بناءا االجتماعي بالضماف المكمؼ الكزير مف رارؽ بمكجب
 حسب  استخالفويتـ المجاف ىذه أعضاء احد عضكية انقطاع حالة في ك ليا، التابعيف المنظمة
 .العيدة مف المتبقية لممدة نفسيا األشكاؿ
  باستدعاءعادية دكرة في الشير في (01) كاحدة مرة الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تجتمع

 في تجتمع أف يمكف كما ،االجتماعي بالضماف المكمؼ الكزير طرؼ مف المعيف رئيسيا مف
 تصدر ك الكزير مف بطمب أك أعضائيا ثمثي 2/3أك رئيسيا  مف بطمب عادية غير دكرة
 صكت يرجح األصكات تساكم حالة في ك الحاضريف، ألصكات البسيطة باألغمبية تياراراؽ

  ثمثي2/3 بحضكر إال التقني الطابع ذات التقنية المجنة اجتماعات تصح ال  أفعمى الرئيس
أعضائيا  عدد يكف ميمام ثاف استدعاء بعد تجتمع النصاب، اكتماؿ عدـ حالة في ك أعضائيا

 .أياـ (08) ثمانية يتعدل ال اجؿ في
        سيرىا ك تنظيميا  قكاعد يحدد الذم الداخمي نظاميا الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تعد
 الكزير إلى نشاطاتيا عف سنكم تقرير إرساؿ المجنة رئيس عمى يتعيف كما عميو تصادؽ ك

 المجنة ىذه أعضاء تحفيزيا نظاما جعؿ المشرع أف اإلشارة مع االجتماعي بالضماف المكمؼ
أف  عمى الحضكر عف تعكيضية عالكات ك منح تقاضي طريؽ عف ذلؾ ك الغياب لتجنب
 نفقات كذا ك  األتعابك التعكيضات بمنح المرتبطة بالنفقات االجتماعي الضماف ىيئات تتكفؿ
    المجنة ىذه تصرؼ تحت  االجتماعيبالضماف المكمفة ةزارالك مصالح تضعيا ك  األمانةسير

 1.لسيرىا الضركرية الكسائؿ كذا ك
 الميني باسر الطبي الطابع ذات التقنية المجنة أعضاء التزاـ كجكب إلى األخير في اإلشارة مع
 . االجتماعيالضماف مجاؿ في بالمنازعات المكمفة األخرل المجاف ضمف تعينيـ عدـ ك

 مف 12المادة  بنص  اكتفى فالمشرع الطبي، الطابع ذات التقنية المجنة بأمانة يتعمؽ فيما أما
أمانة  االجتماعي بالضماف المكمفة المصالح تتكلى أف عمى 72-09 رقـ التنفيذم المرسـك
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 األمانة دكر عف كاضحة ك دقيقة بصفة المشرع يحدد أف دكف الطبي الطابع ذات التقنية المجنة
 .تنظيميا ك سيرىا كيفية ك

 
 الطبي الطابع ذات التقنية المجنة سير كيفية: الثالث المطمب
أف  االجتماعي الضماف ىيئات المشرع ألـز فمقد ،08-08 مف القانكف 42 المادة بمكجب
 المكاليةأشير  ستة (06) خالؿ المرتكبة تزاالتجاك بكؿ الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تخطر

 محؿ ألداءات امصاريؼ دفع تاريخ مف سنتيف (02) أجؿ ينقضي ال أف عمى ،الكتشافيا
 فيو بيف م، االجتماعيالضماف ىيئة مدير طرؼ مف مفصؿ بتقرير المجنة تخطر ك الخالؼ،

 التقنية لمجنة ك لذلؾ المثبتة بالكثائؽ مرفقا عنيا، المترتبة النفقات مبالغ ك تزاالتجاك طبيعة
 إبتداءا اإلطار ىذا في الناشئة الخالفات في لمبث أشير (03) ثالثة ميمة الطبي الطابع ذات
 .إخطارىا تاريخ مف
 الكقائع بإثبات ليا تسمح التي التدابير كؿ اتخاذ الطبي الطابع ذات التقنية لمجنة يمكف ك

 سماع ذلؾ في بما ضركريا، قرات تحقيؽ بكؿ القياـ ك ءراخب عدة أك خبير تعييف السيما
 1.المعني الممارس

 المكمؼ ،الكزير إلى ك االجتماعي الضماف ىيئة إلى تياراراؽ بتبميغ المجنة تقـك بعدىا ك
 عمييا مكصى برسالة المجنة أمانة طريؽ عف الطب ألخالقيات الكطني المجمس إلى ك بالصحة

 ذات التقنية المجنة طرؼ مف المتخذة تراراالؽ تككف أف عمى يكما (15) عشر خمسة جؿأ في
 مف  يؤشر عميوك يرقـ سجؿ في تدكف ك رئيسيا يكقعيا محاضر في محررة الطبي الطابع
 2.الرئيس طرؼ

          أك العالج مقدـ إلى المقررات ىذه مف نسخة بإرساؿ االجتماعي الضماف ىيئة تقـك ك
 .إخطارىا يخرتا مف إبتداءا يكما (15) عشر خمسة اجؿ في بالعالج بطةرتالـ الخدمات
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. ، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 43 ـ 2



41 

 

 في تفصؿ لـ ك بعد تنشأ لف لتزا ال أنيا أعاله المذككرة التقنية المجنة إلى التنبيو يجدر لكف
 النقد تكجيو ذلؾ بعد يمكف ك تشكيمتيا عمى اإلطالع ك تياراراؽ سةراد مف نتمكف حتى طعف مأ

 الزمف مف مدةاالنتظار  سكل لنا بقي ما ك ليا المنظـ النص حداثة ىك ذلؾ في السبب ك ليا،
 تككف حتى لطبي االطابع ذات التقنية المنازعات في بالفصؿ أعماليا مباشرة ك المجنة إلنشاء
 ىي الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تراراؽ فإف أخرل جية مف ك جية، مف ىذا لمنظر قابمة
 .1المختصة القضائية الجية أماـ لمطعف قابمة تككف ككنيا القضائي الجياز ستفعؿ التي

 الطبي بالنشاط المتعمقة المنازعات في لمفصؿ التقنية المجنة غياب خمفو الذم غراالؼ أماـ ك
انتظار  في ك االجتماعي لمضماف التقنية المنازعة إطار في تخصصاتيـ بمختمؼ لألطباء
أف  طالما األساسي ك الحيكم الدكر المجنة ىذه لتمعب أعضائيا تعييف ك المجنة ىذه تشكيؿ
 النظر غض يمكف ال فإنو األصؿ، ىي االجتماعي الضماف لمنازعات( الكدية)الداخمية  التسكية

 النشاط إطار في المتدخمة ؼرااألط قبؿ مف ترتكب قد التي تزاالتجاك ك  األخطاءتمؾ عف
 المنازعات ىذه لما رانظ ك المجنة، غياب لحجة االجتماعي الضماف بمنازعات المتعمؽ الطبي

 ك األخطاء في المتمثؿ الطبي الطابع ذك التقني الخالؼ طبيعة حيث مف خصكصيات مف
 المجكء ىك المناسب الحؿ فإف عميو ك قانكنا، المقررة ءاتزاالج لطبيعة خاصة ك المخالفات،

 النظر بصالحية يتمتع  األخيرىذا أف طالما الطب أخالقيات لمجمس الجيكم الفرع أماـ مباشرة
 الطب  أخالقياتقكاعد تحكمو  ،خطأ أك مخالفة مرتكب طبيب كؿ ضد التأديبية الدعكل في

 الضماف ىيئات لجميع إلطار  ىذا في يمكف ثـ مف ك الطبي، نشاطو ممارسة بمناسبة
أم  ضد المختصة الجيكية الفركعأماـ  تأديبية دعاكم ترفعباألمر أف  المعنييف ك االجتماعي

 الطب أخالقيات مدكنة المتضمف 276-92 رقـ التنفيذم المرسـك مف 02 المادة تشممو شخص
 المذككر التنفيذم المرسـك مف 211 المادة في عمييا المنصكصباألحكاـ  المساس دكف ىذا ك

 المدنية القضائية لمدعاكم بالنسبة عائؽ يشكؿ ال  التأديبيالعمؿ ممارسة " تنص التي ك أعاله

                                                           
1
 .، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 39ـ   



42 

 

 في ك المتيـ إلييا ينتيي قد التي المؤسسة أك الييئة بو تقـك الذمالتأديبي  العمؿ أك الجنائية أك
 ."ذاتو  لمخطأك      كاحدة طبيعة مف عقكبات بيف الجمع يمكف ال الحاالت جميع

التأديبي  رراالؽ في الطعف باألمر المعنييف ك االجتماعي الضماف ىيئات مف لكؿ يجكز ك
 سكاء رراالؽ ىذا إلغاء اللتماس الكطني المجمس رئيس أماـ ذلؾ ك الجيكم الفرع عف الصادر

 ك نفسو، عف الدفاع مف تمكينو أك باألمر المعني إلى االستماع لعدـ ءاترااإلج احتراـ لعدـ
أشير   بأربعةالمحددة القانكنية المدة خالؿ عزاالف في البث عدـ ،التأديبي ممفو عمى اإلطالع

 راراؽ يككف ك          الجيكم، لممجمس القانكنية الشكمية احتراـ لعدـ الشككل إيداع تاريخ مف
 .الطعف يقبؿ ال نيائيا
 المرسـك بمكجب الطب أخالقيات مدكنة بيا أتت التي ءاترااإلج أف ىك القائـ اإلشكاؿ لكف

 الداخمية التسكية أحكاميا في أغفمت 06/07/1992 المؤرخ في 276-92رقـ  التنفيذم
ك         خاصة ميزة ىي التسكية ىذه أف لعؿ  ك08-08 القانكف فرضيا التي التقنية لممنازعة

 لجأ الطبأخالقيات  مدكنة أف القكؿ لنا سمح ما االجتماعي لمضماف المنازعات لكؿ تميزةـ
 النظر بغض تسكية دكف ك عالقة التقنية المنازعات نترؾ ال حتى ذلؾ ك  اضطراريةبصكرة إلييا
 08.1-08 القانكف في المشرع ابتغاه ما ك المدكنةانتيجتو  عما

                                                           
أحكاـ ىذه المدكنة تسرم عمى كؿ طبيب، أك جراح أسناف، أك صيدلية أك كؿ ممارس في  "276-92 رقـ ـ ت مف 02 ـ 1

". ىذه المجاالت مرخص لو بممارسة المينة كفؽ الشركط المنصكص عمييا في التشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـل الثـاني

 التسويـة القضـائية لمنـازعات الضمـان االجتمـاعي
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 الضماف لمنازعات المنظمة القانكنية الترسانة خالؿ مف ئرمزاالج المشرع حاكؿ لقد     
 ليذه الداخمية التسكية مف يجعؿ أف خاصة بصفة الطبية المنازعات ك عامة بصفة االجتماعي
 اآلجاؿ أسرع ك أقرب في العالقة الممفات لتصفية كسيمة أفضؿ ألنيا ذلؾ ك األصؿ المنازعات

 نجاعة عدـ حالة في كفاجتماعيا، ؿ ليـ لممؤمف الصحية بالحالة األمر يتعمؽ أف  كخاصة
 . لو ىائي فحد كضع ك عزاالف لتسكية مفتكحا القضاء باب كلكج يبقى الداخمية التسكية طرؽ

 العامة  المنازعات:األول المبحث
 تتطمبو لما ذلؾ ك الداخمية التسكية ىك االجتماعي الضماف منازعات حؿ في األصؿ كاف إذ

 لكف درجاتو مختمؼ عبر التقاضي ءاترااإلج لطكؿ تفاديا فييا لمبث سرعة مف المنازعات ىذه
            عزاالف لتسكية مفتكحا القضاء باب يبقى الداخمية التسكية طرؽ نجاح عدـ حالة في
 بالفصؿ المختصة ىي المدنية لممحاكـ القضائي االختصاص في العامة القاعدة أف بالرغـك 
 اخضع قد القاعدة ىذه عف استثناء المشرع أف إال المدني طابع ذات القضايا جميع في

 المحاكـ اختصاص إلى المتميز لطابعيا رانظ االجتماعي بالضماف الخاصة العامة المنازعات
 فإ ك التي المنازعات بعض كجكد إلى اإلشارة يتعيف لكف, االجتماعية القضايا في الفاصمة
 فإؼ طبيعتيا بحكـ أنيا إال، االجتماعي لمضماف العامة المنازعات  إطارفي تدخؿ كانت

 القضاء إلى  إنماك االجتماعية القضايا في الفاصمة المحاكـ إلى يؤكؿ فييا الفصؿ اختصاص
 األكؿ فمطمب طمبيفإلى ـ المبحث ىذا بتقسيـ قمنا لذلؾ ئيزاالج حتى ك اإلدارم المدني

 الثاني المطمبأما  االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة اختصاص إلى خصصناه
 1.العاـ القانكف  إطارفي الفاصمة المحاكـ اختصاص

 

 
 

 االجتماعية المواد في الفاصمة المحكمة  اختصاص:األول المطمب
                                                           

 29 بف صارم ياسيف، المرجع السابؽ، ص 1



45 
 

    لجنتي ترارابؽ المرتبطة الدعاكل كؿ في االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة تختص
 مف 15 المادة في جاء ما حسب ذلؾ ك، المؤىمة الكطنية ك الكالئية المؤىمة المسبؽ لطعفا

 عف الصادرة تراراالؽ تككف االجتماعي الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ 08-08القانكف 
 ألحكاـ طبقا المختصة المحكمة أماـ فييا لمطعف قابمة المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة
 تبميغ تسميـ  تاريخ مف ابتداء يكما( 30) ثالثيف اجؿ في اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج قانكف
 مف العريضة استالـ تاريخ مف ابتداء يكما( 60) ستيف اجؿ في ، أكعميو المعترض رارالؽ

 يتعمؽ ك، عريضتو عمى رد أم المعني يتمؽ لـ إذا المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة طرؼ
 يؤكؿ التي ك الجتماعي  االضماف مجاؿ في العامة المنازعات نطاؽ في الدعاكل مكضكع

 األداءات منح ك تقدير عمى تنصب التي تمؾ االجتماعية المحاكـ إلى فييا النظر اختصاص
 المخاطر مف لخطر تعرضو بسبب حقكقو ذكم أك لو لممؤمف المستحقة النقدية أك العينية

، أك الكالدة، العجز، الكفاة المرض بمناسبة االجتماعية التأمينات تغطييا التي االجتماعية
 العمؿ حادث عف الناتجة األداءاتأك  العائمية المنح أك التقاعد عمى اإلحالة رارؽ في المنازعة

 ك   ليـ المؤمف بيف تحدث قد التي ضاترااالعتإطار  في كمو ذلؾ ك، الميني المرض أك
  أكحقكقو ذكم ك لو المؤمف مف لكؿ يجكز الحاالت ىذه كؿ في ك، االجتماعي الضماف ىيئات

 المكاد في الفاصمة المحاكـأماـ  المجكء االجتماعي الضماف لييئات كذلؾ ك آخر مستفيد أم
 بمكجب قانكنا المكرسة الحقكؽ مف حؽ بأم لممطالبة قضائية دعاكل طريؽ عف االجتماعية

 1.ؽالمسب الطعف لجاف أماـ كديا عزاالف تسكية تعذر حالة في ذلؾ ك االجتماعي الضماف تشريع
 المكاد في الفاصمة المحكمة تشكيمة ك االختصاص، فرعيف إلى المطمب ىذا بتقسيـ قمنا

أماـ  التقاضي إجراءات لمعرفة خصصناه  أما)األكؿ الفرع (لالدعك رفع شركط ك االجتماعية
 .)الثاني الفرع)عنيا الصادرة األحكاـ في الطعف طرؽ ك المختصة المحكمة

 
 الدعوى رفع شروط و التشكيمة و االختصاص: األول الفرع
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 االختصاص: أوال

 ضمف تدخؿ التي النزاعاتك الخالفات جميع  فاف08-08القانكف مف 15 المادة ألحكاـ طبقا
                  جميع أف ك االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة عمى ترفع العامة المنازعات
أماـ  عمييا االعتراض يمكف المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة عف الصادرة القرارات
 .المشرع حددىا التي القانكنية المكاعيد ك اآلجاؿ في االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة

 

 النوعي االختصاص-)أ

      الكطنية المجنة عف الصادرة القرارات انو عمى 08-08 القانكف مف 15 المادة أحالت لقد
 اإلجراءات  قانكف ألحكاـ طبقا المختصة المحكمة أماـ  لمطعففييا قابمة المسبؽ لمطعف لمؤىمةا

 09-08 رقـ القانكف مف 500 المادة أف نجد األحكاـ إلى بالرجكع ك، اإلدارية ك المدنية
 اختصاصا االجتماعي القسـ يختص أف عمى اإلدارية ك المدنية اإلجراءات بقانكف المتعمؽ
 القرارات في الطعف أف النص ىذا خالؿ مفم، االجتماع الضماف منازعات يخص فيما مانعا

 نص ما كفؽ المختصة المحكمة أماـ يككف المسبؽ لمطعف المؤىمة الكطنية المجنة عف الصادرة
 1.اإلدارية ك المدنية اإلجراءات أحكاـ عميو

 المحمي االختصاص - (ب
 فييا بما االجتماعي الضماف لمنازعات محمي اختصاص عمى ينص لـ ائرمزالج المشرع

 المتعمؽ بالمنازعات في 08-08 قانكف في اك المدنية اإلجراءات قانكف في العامةالنزاعات 
اإلجراءات  قانكف في المقررة العامة القكاعد تطبيؽ ينبغي لذلؾ، االجتماعي الضماف مجاؿ
 القضائية لمجية االختصاص ينعقد المادة ليذه فكفقا منو 37 المادة السيما ك اإلدارية ك المدنية
 .إقامتو محؿ أم عميو المدعي مكطف دائرة في تقع التي

 
 االجتماعية المواد في الفاصمة المحكمة تشكيمة: ثانيا

                                                           
.  ؽ إ ـ إ، متضمف 2008فبراير  25 المؤرخ في 09-08 مف القانكف رقـ 500 ـ 1
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 بالنسبة قانكنا المقررة التشكيمة نفس ىي االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة تشكيمة إف
 إذا، الدعاكل ىذه في بالنظر المختص ىك المحاكـ مستكل عمى االجتماعي الضماف لمنازعات

        العماؿ مف ممثالف يعاكنو قاضي برئاسة االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة تنعقد
  1.االحتياطييف بالمساعديف تعكيضيـ يتـ غيابيـ حالة في ك، المستخدميف مف ممثالف ك

 صكت لممساعديف ك المحكمة رئيس يعينيما قاضييف أك بقاضي تعكيضيـ يتـ ذلؾ تعذرك إذا 
 .سالرئي صكت يرجح األصكات تساكم حالة كفي تداكلي

 الدعوى رفع شروط: ثالثا

 جبإنما م ك بيا الخصـك بتبميغ ك الدعاكل ىذه رفع في خاصة اإلجراءات يضع لـ المشرع إف
 في يشترط التي ك، اإلدارية ك المدنية اإلجراءات  قانكف في العامة القكاعد إلى ذلؾ في الرجكع
أف  يجب بحيث،  القانكف ىذا ينظميا التي االختصاص قكاعد حسب دعكاه يرفع أف المدعي

 فع الناجمة الدعاكل بمناسبة المحمي االختصاص ك النكعي االختصاص قكاعد عيرام
 .خاصة العامة المنازعات عف الناجمة الدعاكل ك، عامة االجتماعي الضماف منازعات

 الدعاكل ك، عامة بصفة االجتماعي الضماف لمنازعات القضائية الدعكل تقبؿ ال انو كما
     الكالئية المسبؽ الطعف لجاف تراراؽ عمى ضرااالعت ترمي التي العامة بالمنازعات الخاصة

 مف 13 المادة لنص طبقا ىذا ك المصمحة ك األىمية صفة المدعي في تكفرت إذا إال الكطنية ك
 القكاعد ىذه ـرااحت ضركرة جانب إلى فانو أخرل جية مف، اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج قانكف
 ىي ك     ميارااحت يجب أخرل جكىرية إجراءات االجتماعي الضماف تشريع يحدد العامة
 ك المسبؽ الطعف رفع كجكب شرط ىك ك الدعاكل مف النكع ىذا بيا ينفرد ك خاصة شركط
 أف أم ك، القضائية الدعكل لرفع المقررة القانكنية اآلجاؿ ـرااحت إلى باإلضافة، آجالو ـااحتر
  2.ليا المقررة اآلجاؿ أك ءاترااإلج ليذه خرؽ

                                                           
، 2003 رشيد كاضح، منازعات العمؿ الفردية ك الجماعية في ظؿ اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، دار ىكمة، الجزائر، 1

.  54ص
. 32 ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ ذكره، ص 2
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: حالتيف في يككف ذلؾ ك القانكنية المكاعيد ك اآلجاؿ ىذه ـرااحت مف الطاعف عمى البد انو كما
 المجنةرار ؽ ضد ضاترااالعت ترفع المسبؽ الطعف لجنة قبؿ مف الصريح الرفض حالة في -1

 . المجنة رارؽ تبميغ بعد ) يـك 30 ( شير ميعاد في االجتماعية المكاد في الفاصمة المحكمة إلى
 ترفع الحالة ىذه في ك ضمني رفض أساس عمى ذلؾ فيفسر الطعف لجنة سككت حالة- 2

 . العريضة استالـ تاريخ مف ابتداء) يـك 60 (شيريف غضكف في الدعكل
 اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج لقانكف االجتماعية المحكمة أماـ التقاضي ءاتراإج تخضع ك

،    لمدعكل افتتاحية عريضة بمكجب الدعكل فترفع، العامة القضائية المنظكمة مف جزءا يعتبر
  .الرقـك ؼرااألط األسماء بياف مع، كركدىا لترتيب تبعا خاص سجؿ في األخيرة ىذه تقيد ك

 عنها األحكام الصادرة في الطعن طرق و المختصة المحكمة أمام التقاضي إجراءات: الثاني الفرع
 يتـ ثـ اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج قانكف مف 15 ك 14 المادة أكدتو ما ىذا التاريخ ك القضية
 بيف المصالحةإجراء  يمكنيا التي المحكمة حددتيا التي الجمسة لمحضكر عميو المدعي التكميؼ

، بالحكـ النطؽ غايةإلى  فشمت إذا تستمر ك الدعكل تنقضي نجاحيا حالة في التي ك ؼرااألط
 الضماف مجاؿ في االجتماعية المسائؿ في الفاصمة المحكمة عف الصادرة األحكاـ ىذه أف كما

 اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج لقانكف طبقا العادية غير ك العادية الطعف طرؽ تقبؿ االجتماعي
 القانكف عمييا نص التي ك المعارضة في تتمثؿ العادية الطعف الطرؽ بالنسبة :في المتمثمة ك

 إلى 327 مف المادة نص في ىذا ك اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج المتضمف 09-08رقـ 
 الطعف طرؽأما  ك، القانكف نفس مف إلى 332 المادة نص في عمييا نص االستئناؼ ك 331
إلى  380 المادة في عمييا نص فقد الخصكمة عف الخارج ضرااعت في فتتمثؿ العادية غير
 .1 ضبالنؽ الطعف أخيرا ك النظر إعادة التماس ك القانكف نفس مف 388

 العام القانون إطار في الفاصمة المحاكم  والية:الثاني المطمب
 الضماف العامة المنازعات في الفصؿ كالية أف األصؿ كاف إف ك حتى، إليو اإلشارة سبؽ كما

 االستثناء سبيؿ عمى ىناؾ أف إال االجتماعية المكاد في الفاصمة لممحاكـ تنعقد االجتماعي
                                                           

 .، المرجع السابؽ09-08 مف القانكف رقـ 15، 14  ـ ـ1
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            المدني القضاء إلى يعكد فييا الفصؿ اختصاص طبيعتيا بحكـ ك المنازعات بعض
 .)الثالث الفرع (ئيزاالج حتى ك، )الثاني الفرع (اإلدارم ك، ) األكؿالفرع (

 المدني القضاء اختصاص: األول الفرع
 تدخؿ التي ك االجتماعي بالضماف المتعمقة الخالفات بعض في الفصؿ االختصاص يؤكؿ
 الضماف لييئة يمكف التي الدعاكل كتمؾ المدنية المحاكـ إلى العامة المنازعات ضمف

 تسببكا الذيف الغير أك العمؿ رب ضد دعكل يرفعكا أف حقكقو ذكم أك لمضحية ك االجتماعي
 المتعمؽ االجتماعي الضماف لقانكف المستخدـ خرؽ نتيجة ذلؾ ك، ميني مرض أك الحادث في

 المبالغ استرداد لطمبؿ، العـ أماكف داخؿ الصحة ك األمف ك الكقاية ك الحماية كسائؿ بتكفير
 عمى انو كما, التكميمية بالتعكيضات المطالبة أك االجتماعي الضماف ىيئة مف المدفكعة
       العمؿ صاحب ضد العاـ القانكف إطار في الدعكل يرفعكف الذيف حقكقو ذكم أك المصاب

 .1 الخصكمة في االجتماعي الضماف ىيئة يدخمكا أف الغيرأك 
            الغير ضد الطعف ناحية مف األمر ىذا تناكلنا الجانب بيذا أكثر اإللماـ اجؿ مف ك

 المؤمفأك  االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ مف االجتماعي الضماف مجاؿ في المستخدميفأك 
 ، ك حسب النص ىذه08-08 القانكف مف 69 المادة لنص طبقا ىذا ك، حقكقو ذكم لو أك
 مرتكب ضد االجتماعي الضماف ىيئة رجكع" المستخدميف أك الغير ضد بطعف يقصد المادة
،    المقدمة األداءات مبمغ لتعكيض اجتماعيا لو بالمؤمف لحؽ الذم الضرر في المتسبب الخطأ

 تعكيض عمى الحصكؿ قصد الخطأ مرتكب ضد حقكقو ذكم أك اجتماعيا لو المؤمف رجكع ك
 . تكميمي

  : فقد تضمنتيا عمى الحالتيف08-08 مف القانكف 71 ك70 المادتيف نص حسبك 
 الغيرل ؿع الرجكع العاـ القانكف ألحكاـ طبقا االجتماعي الضماف لييئة يمكف: األولى الحالة- 
 تسببر، فإذا بالمضرك العمؿ رب تربط التي العالقة عف أجنبي شخص كؿ" ىك بالغير فيقصد:

 الرجكع في بالحؽ االجتماعي الضماف ىيئة تحتفظ ىنا العمؿ صاحب غير شخص الحادث في
                                                           

.  المتعمؽ بالكقاية الصحية ك األمف ك طب العمؿ26/01/1988 المؤرخ في 07-88 مف القانكف 27 إلى 01 مف  ـ ـ1
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 دفعتيا التي المبالغ بالتعكيض بخطئو المتسبب الغير فعمى، العاـ القانكف ألحكاـ طبقا ىذا ك
 لمقكاعد طبقا حقكقو ذكم أك لو لممؤمف تدفعيا أف عمييا التي أك االجتماعي الضماف ىيئة

 ك، لو لممؤمف ألحقو الذم الضرر بسبب ىذا ك االجتماعي الضماف قانكف في المقررة القانكنية
 الغير بيف مشتركة اجتماعيا لو بالمؤمف لحقت التياألضرار  مسؤكلية كانت إذا ما حالة في أما
 كالىما         أك أحدىما عمى ترجع أف االجتماعي الضماف لييئة يمكف المستخدـ ك

 ما حالة في انو، أما (المضركر( اجتماعيا لو لممؤمف دفعتيا التي األداءات لتعكيض متضامنيف
 ال منيا جزءا المستخدـ أك الغير تحصؿ  ك جزئيا الضرر عمى المسؤكلية لو المؤمف تحمؿ إذا

 .1مسؤكليتيا حدكد في إال  األخيريفىذيف عمى الرجكع االجتماعي الضماف لييئة يمكف
 عمى الرجكع العاـ القانكف ألحكاـ طبقا االجتماعي الضماف لييئة يمكف :الثانية الحالة أما- 

 ألحؽ الذم الخطأ أك ألعمدم  أك المعذكر الغير بخطئو المستخدـ تسبب ما حالة في: المستخدـ
 الجيات أماـ دعكل ترفع أف االجتماعي الضماف ىيئة فعمى،  اجتماعيا لو بالمؤمف الضرر

 أف تنفقو ك ىذا عمييا ما أك أنفقتو ما تسديد قصد بالضرر المتسبب ضد المختصة القضائية
، المستخدـ مع عالقاتيا في قانكنا ممزمة باعتبارىا 08-08 مف القانكف 71طبقا لنص المادة 

 يككف بينيما المسؤكلية تكزيع فإف المستخدـ مع مشتركة الغير مسؤكلية كانت إذا ما حالة في ك
 ما إذا مسؤكليتيما حدكد في إال عمييما الرجكع إمكانية عدـ مع أحدىما عمى ، أكبالتضامف

  . لحقو الذم الضرر في مسؤكلية مف جزء لو لممؤمف أف ثبت
 التي الحاالت في الدعاكل في التدخؿ حقكقو ذكم أك اجتماعيا لو لممؤمف يمكف األخير في ك

 طبقا المستخدـ أك الغير ضد االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ مف المرفكعة أعاله ذكرىا سبؽ
 القانكف نفس مف 30 المادة لنص طبقا ىذا ك اإلدارية ك المدنية اإلجراءات  قانكف ألحكاـ
 مف تكميمية ك إضافية بتعكيضات يطالب أف حقكقو ذكم أك لو لممؤمف يمكف أنو كما، 08-08

 2الخطأػ مرتكبيف المستخدـ أك الغير
                                                           

.  المرجع السابؽ 08-08 مف القانكف 74 ـ 1
.  ، المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 75 ـ 2



51 
 

 اإلداري القضاء اختصاص:الثاني الفرع
  الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ 08-08 القانكف مف 16 المادة نص إلى بالرجكع

 الخالفات في البث في اإلدارية القضائية الجيات تختص" يمي ما عمى تنص فإنيا االجتماعي
 الضماف ىيئات بيف ك المستخدمة ىيئات بصفتيا العمكمية كاإلدارات المؤسسات بيف تنشأ التي

 ."االجتماعي
 لتحديد العضكم المعيار عمى اعتمد قد المشرع أف أعاله المذككر المادة نص إلى استنادا يظير

 القانكف مف 800 المادة بمكجب إليو ذىب ما شأف ذلؾ في شأنو اإلدارم القضاء اختصاص
 لممجالس اإلدارية الغرؼ إلى االختصاص يستند ثـ مف ك، اإلدارية ك المدنيةاإلجراءات 
 كانت أيا القضايا جميع في الدكلة مجمس أماـ لالستئناؼ ابؿبقرار ؽ ابتدائيا لمفصؿ القضائية
 ذات لعمكمية  االمؤسسات إحدل أك البمديات أك الكاليات أك الدكلة تككف التي ك طبيعتيا
 المقررة  التزاماتبتنفيذ قانكنا مكمفة ك مستخدمة ىيئات باعتبارىا فييا طرفا اإلدارية الصبغة
 رتبات ـك     باألجكر، أك بالمكظفيف أك بالنشاط كالتصريح االجتماعي الضماف قانكف بمكجب
 عمى المترتبة الزيادات ك الغرامات كباالشتراكات  الخاصة المبالغ دفع، اجتماعيا ليـ المؤمف
حدل الجتماعي  الضماف ىيئات بيف قائـ لنزاعا كاف إذا ك، الدفع في التأخير  مف المؤسسة كا 

 عمى المحمية اإلدارية لمغرفة يعكد االختصاص فإف اإلدارية الصبغة ذات العمكمية المؤسسات
 . القضائية المجالس مستكل

 بالمسؤكلية المتعمقة المنازعات في لمفصؿ المحمية اإلدارية الغرؼ إلى االختصاص يؤكؿ كما
إلى إلزامية   اإلدارية الصبغة ذات العمكمية المؤسسات ك البمدية ك الكالية ك لمدكلة المدنية
 عدـ نتيجة االجتماعي الضماف لييئات األخيرة ىذه تسببيا قد التي األضرار عف تعكيض طمب
 . التزاماتياتنفيذ
 تباشر التي الدعكل في تتكفر أف يجب, ديكنيا االجتماعي الضماف ىيئات تحصيؿ جؿأ مف
 اإلدارية  الغرفة أماـ المرفكعة الدعكل فإف عميو ك، خاصة شركط ك عامة شركطاألخيرة،  ىذه
 سائر في تكفرىا الكاجب الشركط نفس عمى تتكفر أف االجتماعي الضماف ىيئة قبؿ مف
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 قانكف مف 13 المادة لنص طبقا ذلؾ ك المصمحة ك ، األىميةالصفة في المتمثمة ك الدعاكل
 المؤرخ في 07-92 رقـ التنفيذم المرسـك جسده ما ىذا ك اإلدارية ك المدنية اإلجراءات

 ك  اإلدارمالتنظيـ ك االجتماعي الضماف لصناديؽ القانكني الكضع لمتضمف ا04/01/1992
 ك االجتماعي الضماف ىيئة أف في فتتمثؿ الخاصة الشركط ، أمااالجتماعي لمضماف المالي
 كضعيتو بتسكية المكمؼ خاللو مف يدعك بإنذار تقـك أف اإلدارية الغرفة أماـ الدعكل رفع قبؿ
 كجكبي  السالؼ الذكر، ك يعتبر اإلنذار08-08 القانكف مف 46 المادة ذلؾ عمى نصت كما

 بتسكية اإلدارة تقـ لـ ك إلنذار  ميعاد فكات حالة في ك، الدعكل رفع قبؿ البطالف طائمة تحت
 اإلدارية الغرفة ل أماـالدعك رفع يمكف فإنو، المسبؽ الطعف لجنة عمى األمر إحالة أك كضعيتيا
 1. القضائية لممجالس التابعة

رار ؽإلغاء  مكضكعيا يككف التي القضايا جميع في بالنظر يختص اإلدارم القضاء فإف راخيك أ
( االجتماعي بالضماف المكمفة رةزاالك )الكصية السمطة تصدرىا التي المركزية تراراالؽ مف

 2.السمطة لتجاكز
 الجزائي القضاء  اختصاص:الثالث الفرع
 العامة المنازعة إطار في تدخؿ التي ك االجتماعي بالضماف المتعمقة التصرفات لبعض يمكف
 مف لكؿ يمكف التي ك جزئيا عمييا يعاقب ك القانكف يجرميا أفعاال لتشكؿ آخر منحى تأخذ أف

 طبقا المستحقة التعكيضات ك المدنية بالحقكؽ لممطالبة مدنيا طرفا يتأسس أف بسببيا تضرر
 ىيئات تكقعيا التي المالية العقكبات تنفيذ عدـ ذلؾ مثاؿ، المدني القانكف مف 124 لممادة

  3.تبميغيا تاريخ مف أشير ثالثة اجؿ في المستخدميف عمى االجتماعي الضماف
 األعماؿ االجتماعي الضماف مجاؿ في المكمفيف عاتؽ عمى الكاقعة ماتزابااللت اإلخالؿ كذا ك

 .4 المرقبيف األعكاف طرؼ مف الميني السر إفشاء  رقبة ا لمـ المعيقة
                                                           

 .109 كشيدة باديس، المرجع السابؽ، ص 1
. 38 ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ، ص 2
 . ، المتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف االجتماعي02/07/1983 المؤرخ في 14-83 مف القانكف 41 ـ 3
. ؽ ع مف 183 ـ المرجع السابؽ ك كذا 14-83 مف القانكف 32 ـ 4
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           المنصكص الفعؿ، رصيد بدكف شيؾ إصدار جريمة في أف عمى المالحظة تجدر ك
 جؿ أمف االجتماعي الضماف لييئة يجكز، العقكبات قانكف مف 337 بالمادة عميو المعاقب ك

، ئيةزاالج المحكمة أماـ لمحضكر المباشر التكميؼ إجراء طريقة إما اعتمادا مستحقاتو تحصيؿ
 لمصحكبة  االشككل إجراء باختيار أك ئيةزاالج ءاترااإلج قانكف مف مكرر 337 لممادة طبقا

 .ئيةزاالج ءاترااإلج قانكف مف يمييا ما ك 72 لممادة طبقا التحقيؽ قاضي أماـ المدني بادعاء
  الطبية  المنازعات:الثاني المبحث
 الطبية المنازعات ك عامة بصفة االجتماعي الضماف لمنازعات القانكنية المنظكمة في المتمعف
 أفضؿ تعد ألنيا كذلؾاألصؿ،  ىي المنازعات ليذه الداخمية التسكية أف نجد خاصة بصفة
 أجيزة ك      ىيئات طرؼ مف اآلجاؿ أسرع ك أقرب في العالقة الممفات تصفية ك لحؿ كسيمة
 ليـ لممؤمف الصحية بالحالة يتعمؽ األمر أف ك خاصة، المجاؿ ىذا في اختصاص ليـ

 تحديداأعماليا  سرياف حددت داخمية آليات ك أجيزة كضع المسعى ىذا ألجؿ ك، اجتماعيا
 ك، الفصؿ في السرعة مف ممكف قدر ألكبر ذلؾ ك مضبكطة بآجاؿ أعماليا ربط كما، دقيقا
 يمـز ىائية  فبصفة عزاالف مكضكع في فاصال راراؽ الطبية الخبرة نتائج جعؿ المشرع أف حتى

 الحاالت بعض في إال االجتماعي الضماف ىيئة مع لو المؤمف عزاالف طرفي بنتائجيا
 .االستثنائية

 المجكء، بنكعييا الطبية لممنازعات الداخمية التسكية آليات تكفؽ ال أف ك يحدث قد ىذا كؿ مع 
 المرجك لغرض اتحقيؽ في المؤىمة الكالئية العجز لجنة إلى المجكء ك الطبية الخبرة ءاتراإج إلى
إلى  المجكء سكل يبقى ال الحالة ىذه في ك عزاالف ليذا نيائيا حدا كضع ىك ك أال إنشائيا مف

 1.قفي البث ك عزاالف لفحص مرحمة كآخر القضائية التسكية

                                                           
1
 Tayeb BALLOULA La Réparation Des Accidents Du Travail Et Des Maladies Professionnelles, Dahlab, Alger, 

1993 P 187. 
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 الخبرة ءرابإج المتعمؽ عزاالف عرض، مطمبيف إلى المبحث ىذا بتقسيـ قمنا منطمؽ ىذا مف ك
 بالحاالت المتعمقة الطبية عاتزاالف عرض )األكؿ المطمب (االجتماعية المحكمة عمى الطبية
 (.الثاني المطمب (المختصة القضائية الجيات عمى العجز

 

 االجتماعية المحكمة عمى الطبية الخبرة بإجراءات المتعمق النزاع عرض: األول المطمب
إلى  المجكء االجتماعي الضماف ىيئة أـ كاف لو مؤمف مصمحة ذم لكؿ المجاؿ المشرع فتح

 في القضائية الخبرة إلى المجكء بخصكص الدعكل لرفع االجتماعية بالقضايا المختصة المحكمة
 . 1الطبي الخبرة استحالة حالة
 الطبية المنازعات في الفاصمة االجتماعية لممحكمة بالنسبة االختصاص مكضكع أف كما

اإلجراءات   قانكف مف 07 المادة في حددىا قد ئرمالجزا المشرع فإف، االجتماعي لمضماف
 فيما االجتماعية المحاكـ إلى المجكء إف االجتماعية المحاكـ فييا تفصؿ التي القضايا المدنية
 استحالة كحالة القضاء أماـ المجكء األكلى الحالة، حالتيف في ىذا ك الطبية منازعات اؿيخص
 مييدم تحكـ استصدار اجؿ مف القضاء أماـ المجكء باألمر المعني فعمى, الطبية بالخبرة القياـ
 االجتماعي الضماف ىيئة قرار في الطعف الثانية الحالة أما، باألمر المعني لفحص خبير بتعييف
 االجتماعي الضماف ىيئة يمـز القانكف أف عمما الخبرة لنتائج مطابقا غير ك مخالفا يككف التي

 .2  الخبرة ائجقراراتيا لنت مطابقة بكجكب
  المقررة القانكنية األكضاع جميع تستكفي أف ينبغي الشكؿ حيث مف الدعكل لقبكؿ يشترط ك

  ىيئةقرار  مف بنسخة االفتتاحية العريضة إرفاؽ كجكب إلى باإلضافة، شكال الدعكل قبكؿ
 الفرع في فتناكلنا، فرعيف إلى المطمب ىذا بتقسيـ فقمنا ، فيو المطعكف االجتماعي لضماف
 إما الطبية الخبرة باإلجراءات المتعمقة المنازعات نطاؽ في القضائية الدعكل مكضكع األكؿ

                                                           
.  المرجع السابؽ08-08 مف القانكف 19 ـ 1
 . 78 سماتي الطيب ، المرجع السابؽ، ص2
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 الخبرةبإجراء   المتعمقة الطبية المنازعات في الفصؿ في االجتماعي القاضي دكر الثاني الفرع
 . الطبية
 الطبية الخبرة بإجراءات المتعمقة المنازعات نطاق في القضائية الدعوى موضوع: األول الفرع
 منيا الثالثة الفقرة 19 المادة نص في ذلؾ ك القضائية الدعكل مكضكع 08-08 القانكف حدد
 االجتماعيف الضما مجاؿ في المختصة المحكمة أخطار يمكف انو إال" ا فيو جاءت التي

 إلى بالرجكع حيث" ، المعني عمى الطبية خبرة إجراء استحالة حالة في القضائية خبرةإلجراء 
  المحكمة إلى يمجأ أف األمر ييمو الذم لمطرؼ أجاز الجزائرم المشرع أف نجد المادة ىذه

 في األمر  بالمعني عمى الطبية بالخبرة القياـ استحالة ىي ك فقط كاحدة حالة في الجتماعية
 عمى ك، القضائية الخبرة بأجراء يطالب أف الذكر السالفة المادة حسب لو يمكف الحالة ىذه

 .1  باألمر  المعني لفحص خبير بتعييف يقضي تمييدم حكـ تصدر أف المحكمة
 نجده خالي مف أم نص عمى مثؿ ىذه  08-08 رقـ الجديد القانكف إلى بالرجكع لكف ك

 عمييا نصت التي الحالة ىي ك المجاؿ ىذا في عمييا المنصكص الكحيدة الحالة ماعدا الحاالت
، كلكف لطبية  االخبرة إجراء استحالة في المتمثمة ك ،ذكر السالؼ القانكف مف 19/03المادة 

 االجتماعي نجد انو الضماف مجاؿ في بالمنازعات المتعمؽ 15-83بالرجكع إلى القانكف القديـ 
إلى  دعكل رفع يجكز أعاله 25 المادة مراعاة أحكاـ مع " انو عمى منو  26قد نص في المادة 

 مطابقة، لطبية  االخبرة إجراءات سالمة: يخص فيما االجتماعية بالقضايا المختصة المحكمة
 القضائية الخبرة، تتميميا أك الخبرة تجديد ضركرة، الخبرة لنتائج االجتماعي الضماف ىيئة قرار
 ىذا في ئرمازالج المشرع منح بالتالي ك " ،باألمر المعني عمى الطبية الخبرة استحالة حالة في

 الخبرة في: الطعف في الحؽ االجتماعي الضماف مجاؿ في الطبي عاالنز أطراؼ القديـ القانكف
 مطابقة عدـ ك مخالفة حالة في، المضمكف حيث مف الطبية الخبرة في، الشكؿ حيث مف الطبية

 ك طبية خبرة إجراء استحالة حالة في، الطبية الخبرة لنتائج االجتماعي الضماف ىيئةقرار  
 . تتميميا ك تجديدىا ضركرة

                                                           
. 78 ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ، ص1
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 ككنيا في تشترؾ فإنيا أعاله المذككرة الحاالت اختالؼ مف بالرغـ انو إلى اإلشارة تجدر ك
 القاضي أماـ الطبي النزاع  في لمفصؿ قضائية طبية خبرة إجراء طمب إلى كميا تسعى

 لمقضية الطبية الجكانب فيـ في يسترشده خبير طبيب تعييف إلى حينيا يمجأ الذم، االجتماعي
 . قضية كؿ لمتطمبات كفقا، باألمر المعني عمى إلجرائيا إلييا يستند التي المطركحة

 السالؼ ذكرىا أف المشرع قصد أف الطرفيف  19/03 المادة لنص تحميمنا خالؿ مف يظير
 ىيئة تقرارا أماميا تستأنؼ الطعف جية بمثابة تعد التي ك الطبية الخبرة بنتائج نيائيا ممزميف
 الحالة لمعاينة ذلؾ ك لمييئة المستشار الطبيب مأر عمى بناءا تتخذ التي ك االجتماعي الضماف
 .1لو لممؤمف الصحية

،       جية مف الطبية الخبرة بنتائج الالحؽ اإللزاـ عنصر أف إلى اإلشارة يجب ذلؾ مع لكف
 الضماف ىيئة ك لو المؤمف-  القانكنية العالقة أطراؼ مكاجية في النيائية كصؼ ك

 في نوأ ذلؾ نتائجيا ك الطبية الخبرة إجراءات ككضكح سالمة شرط عمى يعمقاف- االجتماعي
 الضماف ىيئة كتعييف ب،العيك مف عيب بأم مشكبة اإلجراءات ىذه كانت إذا ما حالة

 القائمة خارج الخبير ىذا تعييف ، أكلو المؤمف مكافقة أك عمـ دكف الخبير الطبيب االجتماعي
 عدـ حالة في أك م،االجتماع بالضماف المكمفة رةالكزا ك بالصحة المكمفة رةزاالك تقدميا التي
 تمقاء مف خبير بتعييف االجتماعي الضماف ىيئة تقـك ك الخبير طبيب عمى الطرفيف أتفاؽ
، غامضة ك كاممة غير ك دقيقة غير المنجزة الخبرة فييا تككف التي الحاالت تمؾ أك نفسيا
 يمكف الحاالت ىذه كؿ ففي، بدقة لو لممؤمف الصحية الحالة عمى الكقكؼ مف يمنع الذم األمر
 .2  فييا لمبث االجتماعية المكاد في الفاصمة المحاكـ أماـ المجكء
 المحاكـ عف الصادرة األحكاـ استئناؼ االجتماعي الضماف ىيئة أك لو لممؤمف يجكز كما

  في بالفصؿ يتعمؽ فيما ذلؾ كة، القضائي المجالس أماـ االجتماعية القضايا في الفاصمة
 حدد حيث، الخبرة لنتائج االجتماعي الضماف ىيئة رقرا مطابقة عدـ ك الخبرةإجراءات  شرعية

                                                           
 .08-08 مف قانكف 03 ؼ 19 ـ  1
. 78، 77ص  ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ، ص 2
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إلى  لمحكـ الرسمي التبميغ تاريخ مف ابتدءا كاحد شير ميمة في باالستئناؼ الطعف أجؿ القانكف
 يمدد ك      1 .المدنية اإلجراءات قانكف مف 336 المادة نص في جاء كما، ذاتو الشخص

 336 المادة عميو نصت لما كفقا ىذا حضكريا كاف إذا( يـك 60( شيريف إلى االستئناؼ آجاؿ
 اجؿ ف  أاالعتبار بعيف أخذ معاإلدارية،  ك المدنية اإلجراءات قانكف مف منيا 02 الفقرة

 عميو نصت ما ىذا ك، المعارضة أجؿ انقضاء بعد إال يسرم ال الغيابية األحكاـ في االستئناؼ
 . ذكره السابؽ القانكف نفس مف منيا 03 الفقرة 336 المادة

 
 الطبية باإلجراء  الخبرة المتعمقة الطبية المنازعات في الفصل في االجتماعي القاضي  دور:الثاني الفرع
 المتعمقة الطبية المنازعات مجاؿ في االجتماعي القاضي يصدرىا أف يمكف التي األحكاـ إف

   :ميؿ فيما تتمثؿ الطبية الخبرة بإجراء
 رقرا اتخاذ ممزمة االجتماعي الضماف ىيئة إف :االجتماعي الضمان هيئة قرار باإللغاء الحكم/- 1

 أيضا ممزمة الطبية الخبرةراء إج طمب صاحب لو المؤمف كة، الطبي الخبرة لنتائج مطابؽ
 ىي بؿ تحقيؽجراء إ ليست المعنى ىذا في الطبية الخبرة أف إذ  2.نيائية بصفة ك بنتائجيا
 التحكيـ مف كنكع" الطبي الطابع ذك الخالؼ مكضكع في لمفصؿ نيائي قرار اتخاذ أساس
    الحادث عف الناتج العجز أك ضرارلأل الدقيؽ التحديد ك الكصؼ لتقديـ ألتخصيصي الطبي

 3."عاالنز محؿ المرض أك
 باتخاذ مباشرة تقـك الطبية الخبرة لنتائج استالميا بعد االجتماعي الضماف ىيئة فإف بالتالي ك
 تمي ياـأ (10 )عشرة أجؿ في لو المؤمف إلى تبميغو أف عمى الطبية الخبرة لنتائج مطابؽ رقرا

 لنتائج مخالؼ االجتماعي الضماف ىيئة رقرا كاف إذا ما حالة في لكف،   الخبرة لتقرير استالميا
 .4 قرارىا بإلغاء يحكـ االجتماعي القاضي فإف الخبرة

                                                           
.  ، السابؽ الذكر09-08 مف القانكف 336 ـ  1
. ، المرجع السابؽ08-08مف القانكف  2 ؼ 19 ـ  2
.  191 سميماف احميو، المرجع السابؽ، ص3
.   السابؽ الذكر08/09 مف القانكف 27 ـ 4
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 القضائية السمطة قبؿ مف المينة صاحب باعتباره الطبيب يعيف :طبي خبير بتعيين الحكم/- 2
 قـكاإلدارية، في ك المدنية اإلجراءات القانكف مف  43 المادة لنص طبقا فنيا خبيرا بكصفو
   ميامو حددت ك انتدبتو أك عينتو التي القضائية الجية إلى تقرير يقدـ ك خبرتو بإنجاز الخبير

 . 1 كتابيا يككف قد كما شفكيا التقرير ىذا يككف قد ك
 اإلجابة يتضمف تقرير يقدـ أف في تتمثؿ التي ك المحكمة قبؿ مف محددة الخبير مسؤكلية إف
 حدكد يمتـز أف أخرل بعبارة ك الميمة ليذه عينتو التي القضائية الجية طرحتيا التي األسئمة عف

 .عنيا يحيد أك يتعداىا أف دكف لو المنكط الميمة
 الدعكل برفض تقضي عندما المحكمة إف :اإلجراءات صحة لعدم شكال الدعوى برفض الحكم/- 3

 نصت عميو المادة ما ىذا ك قانكنا عمييا المنصكص شكمية  احتراـ إجراءاتلعدـ ىذا ك شكال
إلى  لمجكء  قبؿ التطبيؽ كاجبة شكميةجراءات إ كضعت التي ك 08-08 مف القانكف 35

 . المحكمة
لتأسيس   لعدـالدعكل برفض القاضي يفصؿ ما كثيرا: التأسيس لعدم الدعوى برفض الحكم/- 4

 الخبرة  إلىالمجكء أف ككف قانكنا يبرره ما يكجد ال المحكمة إلى المجكء كاف إذا القانكني
 أف ك سبؽ إذا ما حالة في العامؿ عمى الطبية الخبرةإجراء  استحالة حالة في يككف القضائية
 الخبرة نتائج عمى بناءا ك المختص الخبير الطبيب طرؼ مف الطبية الخبرة لو لممؤمف أجريت

 عميو ك عممو استئناؼ في لو المؤمف أىمية يتضمف قرار اتخذت االجتماعي الضماف ىيئة فإف
 فالقاضي عميو ك مؤسس غير الطمب يجعؿ مما يؤسسو ما لو ليس طبية خبرة جراءإ طمب فإف

 في التأسيس لعدـ كذلؾ لو المؤمف دعكل ترفض, التأسيس لعدـ الدعكل برفض حكـ يصدر
 يبقى أف يمكف ال حيث األمد طكيمة المرضية بالعطمة الخاصة يـك 300 أجؿاحتراـ  عدـ حالة

 مف 35 المادة لنص تطبيقا  العجز عمى يحاؿ إنما ك يـك 300 بعد مرضية عطمة في المؤمف

                                                           
.  ، السابؽ ذكرة08/09 مف القانكف رقـ 49/02 ـ 1



59 
 

 لعدـ الدعكل برفض ك أم طمب يخالؼ ذلؾ يصدر فيو حكـ يقضي  83/11 القانكف
 1.التأسيس
القضائية  الجهات عمى العجز بحاالت المتعمقة الطبية النزاعات عرض: الثاني المطمب

 المختصة
 لمعجز  الكالئية المجنة إلى ترفع أف يجب العجز بحاالت المتعمقة راراتالؽ عمى ضاترااالعت إف

 ىي تبقى الداخمية التسكية أك الداخمي الطعف أف طالما، القضاء إلى المجكء قبؿ فييا لمبث
 عمى الطبية المنازعات في ك، عامة بصفة االجتماعي الضماف منازعات مجاؿ في األصؿ
 الصحية بالحالة تتعمؽ باعتبارىا الفصؿ في سرعة مف تتطمبو لما ذلؾ ك، كص الخص كجو

 فتناكلنا، فرعيفإلى  قسمناه الذم ك المطمب ىذا في تطرقنا الخصكص ىذا عمى ك، لو لممؤمف
 القضائية المختصة في الجية عمى العجز بحالة المتعمؽ الطبي لنزاعا عرض األكؿ الفرع في

   2.، أما الفرع الثاني الطعف القضائي في قرارات المجنة الكالئية لمعجز08-08ظؿ القانكف 
 

     ظل القانون  في المختصة القضائية الجهة عمى العجز بحالة المتعمق النزاع عرض :األول الفرع
08-08  
         الجديد القانكف ظؿ في العجز بحالة المتعمؽ الطبي نزاعاؿ عرض إلى نتطرؽ أف قبؿ
 كذلؾ لمقارنة بينو 15-83 القانكف ىك ك أال القديـ القانكف ظؿ في إليو بتطرؽ سنقـك 08-08
 .08-08 الجديد القانكف بيف ك
 ككف  تال ك نيائيا تصدر كانت العجز لجافقرارات  أف اإلشارة رتجد :83/15القانون في ظل- (أ

 37 المادة أحكاـ عمىطرأ  الذم التعديؿ قبؿ القضاء المجمس أماـ بالنقض لمطعف سكل قابمة
 المجاف يجكز االعتراض عمى قرارات " منو 37 حيث نصت المادة 83/15 القانكف مف

 نص خالؿ فمف. "لمقانكف طبقا لمقضاء األعمى المجمس لدل بالطعف العجز بحاالت المختصة

                                                           
.  ، المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية 83/11 مف القانكف 35ـ  1
.  65، 64 ص  ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ، ص2
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 ك تحسـ ال النص، ضمف الكاردة الطعف مصطمح خالؿ مف ذلؾ ك أعاله المذككر القانكني
  1.العادم أك اإلدارم بالقضاء يتعمؽ األمر ىؿ، االختصاص مسألة نيائية بصفة

 السمطة بأساليب تتمتع ال أنيا اعتبار عمى ،إداريا رقرا ليس العجز لجنة رقرا لككفرا نظ ك
قراراتيا بإرادتيا  تصدر ال أنيا كما، عامة مصمحة تحقيؽ أعماليا  كراءمف تبتغي ال ك العامة
 الشفاء تاريخ تحديد ك اإلصابة أك المرض طبيعة ك سبب تبياف في مياميا تنحصر بؿ المنفردة

 .2نسبتو ك العجز حالة تقدير ك  ،الجبر أك
 أصبحت  99/10 القانكف مف14 المادة بمكجب 37 المادة عمى أطر الذم التعديؿ بعد أما

 أماـ العجز بحاالت المختصة المجاف قرارات في الطعف يجكز" يمي كما المعدلة الصياغة
 3 ."المختصة القضائية الجيات

 35لمادة عليه ا نصت العجز بحالة المتعمؽ الطبي زاعالف :08-08 الجديد القانون ظل في/-ب
 الكالئية العجز لجنة قرارات تككف" االجتماعي الضماف بالمنازعات المتعمؽ 08/08مف القانكف 

 مف اابتداء يكما( 30)ثالثيف أجؿ في المختصة القضائية الجيات أماـ لمطعف قابمة المؤىمة
 المشرع أف ىك الجديد القانكف مف مالحظتو يمكف فما بالتالي ك  "لقرار،ا تبميغ استالـ تاريخ
 ماعدا لناحية  ىذه مف جديد أم يضيؼ لـ ك المختصة القضائية الجيات أماـ عبارة عمى أبقى
 . القرارتبميغ استالـ تاريخ مف ابتداء تحسب ك يكما( 30) تحديدىا تـ التي الطعف ميمة
 لمعجز الوالئية المجنة قرارات  في القضائي الطعن: الثاني الفرع
 في المختصة القضائية الجيات أماـ لمطعف قابمة تككف المؤىمة الكالئية العجز لجنة قرارات إف

 08.4-08 مف القانكف 35 يـك كما سبؽ ذكرىا ك التي نصت عمييا المادة 30اجؿ 

                                                           
.  81، 80 ص  ياسيف صارم، المرجع السابؽ، ص1
.  122 عبد الرحماف خميفي، المرجع، ص2
، يتعمؽ بالمنازعات في 83/15 مف القانكف رقـ 37 ـ ، التي عدلت 11/11/1999، المؤرخ في 99/10 مف القانكف 14ـ  3

.  مجاؿ الضماف االجتماعي 
.  ، المرجع السابؽ 08/08 مف القانكف 35 ـ  4
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 بالجيات  المقصكد بأف القكؿ يدفعنا, ذكره السابؽ القانكف نفس مف 35 المادة سةادر خالؿ مف
 تمؾ ىي العجز لجاف تصدرىا التيقرارات اؿ ضد الطعكف في بالفصؿ المختصة القضائية
 جية مف يقتضييا مكضكعية أسباب لعدة ذلؾ ك، القضائية المجالس مقر في المنعقدة المحاكـ
 الكصكؿ المشرعراد  أ الذم المسعى إلى بالنظر القانكني النص ليذا السميـ المنيجي التحميؿ

 . إليو
 االختصاص صاحبة ىي أنيا طالما القضائية المجالس بمقر المنعقدة بالمحاكـ األمر يتعمؽ ك

 بحكادث المتعمقة المنازعات ك بالعجز الخاصة التقاعد بمعاشات المتعمقة الدعاكل في لمفصؿ
 قابمة أحكاميا تككف ك إجراءات مدنية ك إدارية، قانكف مف 08 المادة بأحكاـ عمال العمؿ

 مبادئ أىـ مف  يعد الذم درجتيف عمى التقاضي لمبدأ طبقا القضائية المجالس أماـ لالستئناؼ
 المحكمة بقاء مع عاالنز ؼاألطر القضائية الحماية دائرة لتكسيع ذلؾ ، كالحديث القانكني النظاـ
  1.اإلجراءات سالمة ك نقض كجية العميا
 في مجسدا المكضكع الفضاء أماـ لمعجز الكالئية المجاف  قراراتفي لمطعف المجاؿ فسح إف

 مف استئناؼ كجية القضائية المجالس ك أكلى كدرجة االجتماعية المسائؿ في الفاصمة المحاكـ
 عمى رقابتيا ممارسة مف كاسعة تقديرية سمطة مف ليا بما القضائية الجيات ليذه يسمح أف شأنو

 التحقيؽ  إجراءات طريؽ عف العجز ىك ك أال الطبية المنازعات مجاؿ في القائـ عاالنز مكضكع
 القضائية الحماية مف قدر أكبر يحقؽ أف شأنو مف ذلؾ ك المكضكعي ك الشكمي جانبو في

 . اجتماعيا لو لممؤمف
 جتيف ىك تدعيـ مبدأ التقاضي عمى در99/10 القانكف بو جاء الذم التعديؿ مسعى كاف إذا ك
        قكمات ـأحد أىدر قد ذلؾ مقابؿ فإنو، القانكنية العالقةألطراؼ  القضائية لمحماية زاعزمت
 داخميا العجز بحاالت المتعمقة الخالفات تسكية في السرعة ىي ك أال الطبية المنازعة مبادئ ك

 لطكؿ القضائية التسكية إلى المجكء اإلمكاف قدر تجنب ك ،االجتماعي ك الصحي لطابعيانظرا 

                                                           
.   مف قانكف إجراءات المدنية ك اإلدارية 08 ـ  1
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 كؿ ك اجتماعيا لو لممؤمف بالنسبةاإلجراءات  تعقيد، الدعكل مصاريؼ في زيادة ،التقاضي أمد
 الخالؼ تسكية في السرعة ىك ك لو المؤمف لمصمحة المقرر العاـ المبدأ مع بتعارض ذلؾ

 . مرىقة مصاريؼ أك تكاليؼ دكف ك بسيطة بإجراءات
  النحك عمى المادة صياغة في النظر يعيد أف زائرمالج المشرع عمى أف القكؿ يمكف ثـ مف ك

 القضائية جية ك، القانكنية العالقة ؼراأط حيث مف، إبياـ أك غمكض أم قياـ دكف يحكؿ الذم
قرارات  في الطعف مكضكعيا يككف التي ك، بينيما القائمة المنازعات في بالفصؿ المختصة
 كطنية لجنة  باستحداث الطبية لممنازعة الداخمية التسكية دكر تعزيز مع، لمعجز الكالئية المجاف
 عف لصادرةرارات االؽ ضد الطعكف أماميا ترفع، العامة لممنازعة بالنسبة الحاؿ ىك كما لمعجز
 أعماليا إخضاع ك،       الكالئية المجاف أعماؿ يعترم قد النقص لتغطية الكالئية المجاف
 الغرفة أماـ لمنقض قابمة تصدرىا التي رارات الؽ تككف أف عمى ،صارمة ك محددة لمكاعيد

 في ناجعة ك فعالة كأداة الداخمية لمتسكية االعتبار يعاد بذلؾ ك، العميا لممحكمة االجتماعية
 1 .العجز بحاالت المتعمقة المنازعات تسكية

 
 الطبي الطابع ذات التقنية  المنازعات:الثالث المبحث

 الضماف منازعات إطار في المتدخميف طرؼ مف يتـ الذم الطبي النشاط يقتصر ال قد
 عف المسؤكلية إنما ك التأديبية الدعاكل إطار في المسمطة العقكبات تمؾ عمى االجتماعي

 أبعد إلى أحيانا تذىب قد تخصصاتيـ بمختمؼ ءراالخب ك األطباء طرؼ مف المرتكبة األفعاؿ
 الطب أخالقيات مدكنة بمكجب عمييا المنصكص باألفعاؿ قياميـ ثبكت حالة في ذلؾ مف

 يمكف المسؤكلية ىذه أف طالما التجاكز أك الغش، الخطأ في المتمثمة ك سابقا إلييا المشار
 . العقابي أك المدني التشريع إطار في عمييا البحث

                                                           
.   87، 86 ص  ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ، ص 1
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 األفعاؿ مف فعؿ أم ارتكاب حالة في ئيةزاالج المسؤكلية الصدد ىذا في تقـك ذلؾ عمى بناءا ك
 الغير بتعكيض ـزاااللت ذلؾ في فتتمثؿ المدنية المسؤكلية ما، أالعقكبات قانكف بمكجب المجرمة

 األمر تعمؽ سكاء سيال يبدك المبادئ ىذه تطبيؽ كاف إذا حتى ك، ضار فعؿ أم قياـ حالة في
 مفيكمو في الخطأ حيث مف أحيانا تثكر قد الصعكبة أف إال، ئيةزاالج أك المدنية بالمسؤكلية

 إلى بالرجكع لكف، العقابي أك ئيزاالج المفيـك عف بالضركرة يختمؼ ال قد الذم المدني
 النظاـ مف كؿ عمى السارية القكاعد تحديد ك المفيكميف عند الكقكؼ يمكف القانكنية النصكص
 . المدنية ك ئيةزاالج المسؤكلية

 المحاكـ اختصاص إلى فتطرقنا، مطمبيف إلى المبحث ىذا بتقسيـ قمنا ذلؾ عمى بناءا ك
 اختصاص ك، (األكؿ المطمب (الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات في بالفصؿ ئيةزاالج

 (.الثاني المطمب (الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات في بالفصؿ المدنية المحاكـ
 الطابع الطبي ذات التقنية المنازعات في بالفصل الجزائية المحاكم  اختصاص:األول المطمب

 الضماف بمنازعات المتعمؽ الطبي النشاط إطار في المتدخؿ الخبير أك الطبيب مسؤكلية قياـ إف
 أفعاؿ الطبيب فييا يرتكب التي الحالة ىي ك، ئيةزاج دعكل عميو تترتب أف يمكف االجتماعي

 حماية إلى تسعى ئيةزاالج الدعكل فإف عميو ك، العقكبات قانكف عمييا يعاقب مشركعة غير
 الدعكل برفع االجتماعي الضماف لييئة القانكف أجاز المبدأ ىذا مف انطالقا، العاـ النظاـ

 أك الغش عف الناتجة ئيةزاالج المسؤكلية إلثبات المختصة القضائية الجية أماـ القضائية
 أك          الصيادلة أك األسناف حيراج أك األطباء مف يقع الذم التجاكز أك األخطاء
 األشخاص يتعرض ئيةزاالج المسؤكلية القياـ فعند، الطبي نشاطيـ ممارسة أثناء القابالت

 بيا المعمكؿ التشريعية باألحكاـ اإلخالؿ دكف مف المالية ماتراالغ أك بالحبس أعاله المذككريف
 .08-08  القانكف مف 84 المادة بمكجب ذلؾ ك
 ممارسة بشركط تتعمؽ ئيازاج عمييا يعاقب ماتزاااللت مف مجمكعة المشرع كضع فقد، ثـ مف ك

 قبةراـ يمكف بمكجبيا التي ك، العاـ أك الخاص القطاع في سكاء، التخصصات كافة في الطب
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 بالعمؿ يتعمؽ المجّرمة المخالفات ىذه مف جزء أف بحيث، جزئيا الخبير أك الطبيب تصرفات
 .1 الطب بمينة تتعمؽ فإنيا الثانية أما، الطبي

 التطرؽ سنحاكؿ عامة بصفة الطبية المسؤكلية عمى تسرم، التجريمية النصكص أف ماداـ ك
 الكثيؽ الرتباطيا ك شيكعا األكثر ألنيا الطب مينة بممارسة المتعمقة المخالفات تمؾ إلى

     المينة سر إفشاء عف ئيةاالجز المسؤكلية مثؿ االجتماعي الضماف مجاؿ في الطبي بالنشاط
 فالفرع،  فركع ثالثة إلى المطمب ىذا بتقسيـ قمنا المنطمؽ ىذا مف ك، الطبية الشيادات تزكير ك

 الثاني الفرع أما ،المينة سر إفشاء عف الخبير أك لطبيب ئيةاالجز المسؤكلية فيو تناكلنا األكؿ
 في الطعف طرؽ فيو فتناكلنا األخير ك الثالث الفرع ك المزكرة الطبية الشيادات إلى تطرقنا
 . الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات في الفاصمة ئيةاالجز األحكاـ

 

 المهنة سر إفشاء عن الخبير أو لمطبيب الجزائية المسؤولية: األول الفرع
 في المصمحة صاحب الشخص تحديد مع عميو الغير اإلطالع ك السر كشؼ ىك اإلفشاء
 يتحقؽ ك، لمغير محددة ك كافية بمعمكمات اإلفضاء ىك اإلفشاء جكىر أف ذلؾ يعني ك كتمانو
 . عميو ائتمف مف طرؼ مف كسيمة بأم السر أعمف إذا اإلفشاء

 المادة بمكجب العقكبات قانكف عمييا نص فقد الطبي السر إفشاء جريمة فاأرؾ حيث مف أما
301.2  
 ما إلى باإلضافة،  206 المادة بمكجب ترقيتيا ك الصحة حماية قانكف كذلؾ عمييا نص كما

 الطبي السر إفشاء لجريمة المادم الركف لقياـ ك، الطب مينة أخالقيات مدكنة قكاعد بو جاءت
 صفة) السر عمى األميف ،اإلفشاء فعؿ، الطبي السر: ىي ك عناصر ثالثة تكفر يجب

       العمديةرائـ الج مف األسرار اإلفشاء جريمة فإف المعنكم الركف يخص فيما أما، )الجاني

                                                           
 .106 ياسيف بف صارم، المرجع السابؽ، ص  1
 . مف ؽ ع301 ـ  2
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 يتكفر لـ إذا الجريمة ليذه قياـ ال عميو ك ،الجنائي القصد صكرة المعنكم ركنيا يتخذ ثـ مف ك
 . القصد المتيـ لدل
 الضماف مجاؿ في الطبي بالنشاط المتعمقة بالمنازعات الطبي السر إفشاء مكضكع لربط ك

 ىيئات بيف ك الطبيب بيف ك ،جية مف المريض ك الطبيب بيف تقـك العالقة فإف االجتماعي
 . أخرل جية مف القضائية الجيات ك االجتماعي الضماف

 ك     مينتو بطبيعة المريض يعمـ أف الطبيب كاجبات فمف بالمريض الطبيب لعالقة بالنسبة أما
  1.المينة سر عمى بالمحافظة الخبير الطبيب لتزاـا كذلؾ
 عمى كطيدة عالقة فإنيا االجتماعي الضماف بييئة الخبير أك الطبيب عالقة يخص فيما أما

 الالحؽ العجز نسبة تحدد التي ىي الطبية الخبرة إطار في إلييا المتكصؿ النتائج أف اعتبار
 كؿ عف بالكشؼ االجتماعي الضماف ىيئة بإطالع ممزما ليس الخبير لكف، اجتماعيا بالمؤمنيف

، أمينا صادقا يككف أف يجب عممو إنما ك، المصاب إليو بو اعترؼ أك الحظو أك شاىده ما
 منازعات تسكية  آلياتطرحت التي المسائؿ عف غمكض إلزالة اؿالالزمة بالتكضيحات ممتزما

 مرتكبا يككف الإك إليو المستندة المياـ حدكد ذلؾ في يتجاكز أف دكف عميو االجتماعي الضماف
 . الميني السر إفشاء لجريمة

 القاضي أماـ الخبير الطبيب يمتـز ال أيضا  ىنا,بالقضاء الخبير الطبيب عالقة يخص فيما أما
        كتابة كاف سكاء بو عمـ ما أما، ميمتو نطاؽ في تدخؿ التي المعمكمات عف بالكشؼ إال
 السر إفشاء لجريمة مرتكبا كذلؾ عد إال ك إخفاءه عميو فيجب كظيفتو بسبب شيادة أك 

  2.الميني
 

 المزورة الطبية الشهادات:الثاني الفرع

                                                           
 . مف قانكف الصحة207 ـ  1
.  مف قانكف الصحة 4 ، ؼ 206 ـ 2
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 ىاراأج التي الطبية الفحكص ،أماف ك بصدؽ الطبية المستندات ك الشيادات تنقؿ أف يجب
 خطكرتو تقاستزكيرا  يعتبر المحرر ضمف الحقيقة لطبيعة تغيير أم ك المصاب عمى الطبيب

  : يمي ما كفقا
 طرؼ مف يعيف خبير أك مكظؼ طبيب يككف كأف المجـر الفعؿ المرتكب الطبيب صفة حسب
 .الخاص القطاع إلى تابع طبيب أك اإلدارية أك القضائية السمطة
 مبررة يرامتيازات غ إعطاء إلى ييدؼ الذم التزكير، المرتكبة األفعاؿ آثار ك طبيعة حسب
 رضية ـشيادة قابمة أك أسناف طبيب أك حاالجر أك طبيب باسـ يصطنع الذم الشخص ،لمغير
 .  عمكمية خدمة أم مف غيره أك نفسو إلعفاء
  حراج، طبيب كؿ يمنع: "يمي ما عمى الصحة قانكف مف 200 المادة أخرل جية مف تنص

            معنكم بشخص ضرر إلحاؽ أك تأييد قصد عمدا ك خطأ اإلشياد مف قابمة، سنافأ
 ."طبيعي أك
 يجب الحقيقة تزييؼ: ىي ك شركط ثالثة بتكفير تقـك الطبيب مسؤكلية أف القكؿ يمكف ثـ مف ك
 أك       مادم يككف أف يمكف ك الكقكع محقؽ يككف أف أك الضرر قياـ، عمدم يككف أف

 .  المجـر الفعؿ ارتكاب عمى الجاني دةاإر اتخاذ، معنكم
         صحي مالحظ أك أسناف طبيب أك حاجر أك طبيب كؿ" عمى العقكبات قانكف كما نص

 عف كاذبة بيانات أعطى أك حمؿ أك عاىة أك مرض كجكد بإخفاء أك بكجكد كذبا قرر قابمة أك
 ألحدمحاباة  بغرض ك كظيفتو تأدية أثناء ذلؾ ك الكفاة سبب عف أك عاىة أك مرض مصدر

 األشد ئـراالج إحدل الفعؿ يكف لـ ما سنكات ثالثة إلى سنة مف بالحبس يعاقب األشخاص
 القانكف نفس  مف223/03  المادة تقضي كما 1".134إلى  126 المكاد في عمييا المنصكص

 التي الشيادات منيا 222 المادة في المعينة الكثائؽ إحدل بتسميـ يأمر الذم المكظؼ أف عمى
 سنة مف بالحبس يعاقب فييا لو حؽ ال أنو يعمـ شخص إلى العمكمية الصحة مصالح تسمميا
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 إحدل الفعؿ يكف لـ ما ئرمزاج دينار 5000إلى  1500 مف مةرابغ ك سنكات خمس إلى
 يجكز ك ،القانكف نفس مف  134 لى إ126  مف المكاد في عمييا المنصكص األشد ائـرالج

 مف 14 المادة في لكاردة االحقكؽ مف أكثر أك حؽ مف بالحرماف عميو يحكـ أف ذلؾ عمى عالكة
 . األكثر عمى سنكات خمس إلى سنة مف ذلؾ ك العقكبات قانكف

 المتعمقة تمؾ سابقا المذككرة 14 المادة بمكجب عمييا المنصكص التبعية بالعقكبات يقصد ك
 1.تالعقكبا قانكف في عمييا المنصكص الكطنية الحقكؽ مف بالحرماف

 لمقطاع تابعا كاف فإذا، الطبيب لو التابع القطاع باختالؼ ئيةزاالج العقكبات ىذه تختمؼ كما
 يمارس كاف إذا أما، العقكبات قانكف  مف323/03  المادة لنص طبقا كمكظؼ يعد العمكمي
 لييئة يمكف عميو ك، القانكف نفس مف 226 المادة لنص يخضع فإنو الخاص لحسابو نشاطو

 قياـ حالة في ئيةزاالج المحاكـ أماـ ذكرىـ السالؼ األشخاص مقضات االجتماعي الضماف
 ك،   اجتماعيا ليـ لممؤمف المستحقة غير أداءات دفع عنو ترتب تجاكز أك غش أك بخطأ ىؤالء
 مدني كطرؼ التأسيس االجتماعي الضماف لييئة أمكف ئيةزاالج المسؤكلية قياـ حالة في

 .المدنية بالتعكيضات لممطالبة
 المتعمقة الميمة حدكد في تككف الخبير الطبيب مياـ أف أعاله ذكر مما استخالص يمكف

 السر أفشى قد يككف ميمتو حدكد تعدل ك ذلؾ عف زد ا إذا ك، الطبية التقنية ك الفنية بالمسائؿ
 في بو التـز بما أخؿ قد كذلؾ يككف ك الفعؿ ليذا المجرمة القانكنية لألحكاـ خارقا عد ك الميني
 . الطبيب قسـ
 الطابع الطبي ذات التقنية المنازعات في الفاصمة الجزائية أحكام في الطعن طرق: الثالث الفرع

   المعارضة في المتمثمة ك العادية الطعف لطرؽ ئيةزاالج المحاكـ عف الصادر الحكـ يخضع
،     ئيةزاالج ءاترااإلج قانكف مف بعدىا ما ك 409 لممادة طبقا غيابيا صدر قد الحكـ كاف إذا
 .2القانكف نفس مف بعدىا ما ك 430 لممادة طبقا حضكريا صدكره حالة في االستئناؼ ك
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 الغيابي الحكـ تبميغ تاريخ مف أياـ 10 ميمة في الحكـ تصدر التي الجية أماـ تتـ فالمعارضة
 المجمس أماـ يرفع االستئناؼ حيف في، ئيةزاالج ءاترااإلج القانكف مف 411 بالمادة عمال

 الطريؽ اعتماد لمطرؼ يمكف كـ، الحكـ مصدرة لممحكمة االختصاص دائرة في الكاقع القضائي
 اإلجراءات قانكف مف 495 لممادة طبقا بالنقض الطعف في المتمثؿ ك لمطعف العادم غير
 اإلجراءات القانكف مف 531 المادة أحكاـ بمكجب ذلؾ ك النظر إعادة طمب إلى ك، ئيةزاالج
 . ئيةزاالج

 الطابع الطبي ذات التقنية المنازعات في لمفصل المدنية المحاكم  اختصاص:الثاني المطمب
 بالمنازعات المتعمؽ الطبي النشاط إطار في المتدخؿ الخبير أك الطبيب مسؤكلية قياـ إف

 الذم الطبيب ـزاالت عمى تنصب ك مدنية دعكل عميو تترتب أف يمكف االجتماعي الضماف
 حقكؽ حماية ىك منيا اليدؼ إف المدنية الدعكل فإف عميو ك، بتعكيضو ضار فعؿ بغيره ألحؽ
 . بيـ الالحقة ررااألض نتيجة المستحقة القانكنية التعكيضات عمى الحصكؿ مف بتمكينيـ درااألؼ
 طبيب كاف سكاء تخصصاتيـ بكافة األطباء أنكاع جميع عمى تسرم الطبية المسؤكلية أف الشؾ
 إلبداء دعي قد يككف أف الميـ التخصصات مف ذلؾ غير أك أسناف طبيب، أخصائي، عاـ

 ك االجتماعي الضماف ىيئات مف ىيئة بيف قائمة منازعة إطار في الفنية ك التقنية مالحظاتو
 لمقكاعد طبقا أخطائيـ عف يسألكف األطباء ىؤالء بأف القكؿ يمكف ثـ مف ك اجتماعيا لو المؤمف
 عالقة ك الضرر، الخطأ ىي ك أركاف ثالثة بتكفير تقـك التي التقصيرية المسؤكلية في العامة
، فركعإلى ثالثة  المطمب ىذا بتقسيـ قمنا المنطمؽ ىذا مف ك، الضرر ك الخطأ بيف السببية
 أما الضرر ك الخطأ بيف السببية العالقة نيالثا الفرع ك الضرر  كالخطأ األكؿ الفرع في فتناكلنا
 المنازعات في الفاصمة المدنية األحكاـ في الطعف طرؽ فيو فتناكلنا األخير ك ثالثاؿ الفرع
 .1 الطبي الطابع ذات التقنية

 
 الخطأ و الضرر: األول الفرع
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 عميو تفرضيا التي الخاصة ماتوزابالت الطبيب قياـ عدـ عف ينجـ الذم الطبي الخطأ إف: الخطأ
 الكاجب ذلؾ منشؤىا التي ك الطبيب ماتزاااللت تمؾ طبيعة طياتو في يحكم الذم ك مينتو

، مداىا تبيف ك تحددىا التي المينية القكاعد إلى فييا المرجع بؿ، بالغير ررااألض بعدـ القانكني
  فنيا كاف سكاء نكعو كاف ميما خطأه عف الطبيب مسؤكلية عمى القضاء ك الفقو استقر قد ك
 فيسأؿ احتمالية ال قاطعة بصكرة ثابتا ك كاضحا يككف أف الميـ رايسي أك جسيما، مادم أك

 يشترط ال كما، ءرااآل فيو تختمؼ فنيا نقاشا يحتمؿ أال ظاىر كاف إف خطئو عف الطبيب
 ىذا يككف أف يشترط أنو إال الفني عممو عمى الطبيب مسؤكلية لقياـ الجسيـ الخطأ القضاء
 . نفسو الكقت في زامتمي ك محققا الخطأ
 ذلؾ ك عاىة أك مرض كجكد بإخفاء أك بكجكد كذبا ررااإلؽ حالة في األطباء مسؤكلية تقـك

 مستحقة غير تعكيضات أك عينية أك نقدية أداءات دفع عمى االجتماعي الضماف ىيئات لحمؿ
 عف أك، عاىة أك مرض مصدر عف كاذبة بيانات إعطاء حالة في الشأف كذلؾ، المصاب إلى

 حقكقو ذكم أك لتمكينو ك المصاب ةمحابا بغرض ذلؾ ك الكظيفة أعماؿ تأدية أثناء الكفاة سبب
 التي الحاالت تمؾ أك، الميني المرض أك العمؿ حادث إطار في قانكنية غير بحقكؽ االستفادة

 الطبية الفحكص أماف ك بصدؽ تنقؿ ال طبية تقارير، شيادات، كثائؽ بتسميـ ءراالخب فييا يقـك
 ترتب األخطاء ىذه كؿ، إليو المسندة المياـ لحدكد امتثاال المصاب عمى ؤىاراإج تـ التي

 الذم النحك عمى اليقظ ك الصادؽ المجيكد يبذؿ الطبي مسمكو في لتقصير الطبيب مسؤكلية
 .1 مينتو قكاعد عميو تفرضيا التي ماتوزابالت إخاللو ك الثابتة العممية األصكؿ ك يتفؽ

 يككف أف في تتمثؿ التي ك الثالثة بعناصر الضرر ركف بتكفر إال الطبيب مسؤكلية تقـك :الضرر

 المدعي عمى يجب بحيثرا، مباش الضرر يككف أف، أكيدا الضرر يككف أف ك، مكجكدا الضرر
 ال ك، تبريره مع بو الالحؽ الضرر حقيقة بتبياف الطبيب عمؿ مف فعال تضرر أنو يبيف أف

 يجب كما ،مثبتة غير تعديالت ك ادعاءات أك حدسيات ك ضاتراافت بمجرد االكتفاء لو يجكز
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 ألف، فكرية ك كاممة بصكرة يكف لـ إف ك حتى حاال ك كاقعا أم ثابتا الضرر ىذا يككف أف
 محتمال الضرر كاف إذا أما، أكيدا حدكثو كاف إذا إال يجكز ال المستقبمي الضرر عف التعكيض

 مباشرة نتيجة الضرر ىذا يككف أف يجب ر ا أخي ك لمتعكيض مجاؿ ال فإنو أكيد غير ك
 سكء عمى المترتبة ررااألض مجاؿ في شيكع األكثر الصكرة أف فيو شؾ ال مما ك الطبيب لنشاط
 بمنازعات المتعمقة لمياميـ أدائيـ عند التنظيمية ك القانكنية بالقكاعد ءراالخب ك األطباء ـزاالت

 تتكبدىا التي المالية الخسائر تمؾ ىي المدنية مسؤكليتيـ تترتب التي ك االجتماعي الضماف
 حقيـ تقرير بعد حقكقيـ ذكم أك اجتماعيا ليـ المؤمف لفائدة االجتماعي الضماف ىيئات مختمؼ

 نتيجة عينية أك نقدية داءات أعمى الحصكؿ في ءراالخب األطباء تقارير ك ءراآ عمى بناء
 أك العجز أك المرض كحالة االجتماعية التأمينات تغطييا التي االجتماعية األخطار مختمؼ
 إليو اإلشارة سبؽ كما يرتب ذلؾ كؿ، الميني المرض أك العمؿ لحادث الميني الطابع اإلثبات
 بالتعكيض لممطالبة القضاءإلى  المجكء ليا يحؽ التي االجتماعي الضماف لييئات مادية خسائر

1. 
 

 
 الضرر أو الخطأ بين السببية  عالقة:الثاني الفرع
، النتيجة إلحداث كافيا كاف إذا الغير خطأ نتيجة السببية بطةرا بانتفاء الطبيب مسؤكلية تثبت
 أسيـ مف كؿ مسائمة يكجب الحادث كقكع إلى المؤدية األخطاء تعدد فإف المشترؾ الخطأ أما
 في باشر ـغير أك رامباش سببا يككف أف ذلؾ في يستكم، إليو المنسكب الخطأ قدر كاف أيا فييا

 الضرر إحداث في المنتج السبب عند الكقكؼ المسؤكلية تحديد عند يجب أنو غير، حصكلو
 . العارض السبب دكف
 بؿ إثبات أدلة مف ؼرااألط قدمو ما عمى يقتصر ال التعكيض مسألة في الناظر القاضي إف

 لعناصر فحصو في ذلؾ يتمثؿ ك، المنازعات مف النكع ىذا في رادك اآلخر ىك يمعب
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،      المرتكب الخطأ صحة مف لمتأكد الخبرة بأىؿ باالستعانة عميو ذلؾ أجؿ مف ك، المسؤكلية
                    الطبيب عاتؽ عمى قطعية ك كاضحة بصكرة المسؤكلية قياـ ثبكت ك الممؼ استكماؿ يعد ك
 بو يجبر الذم بالقدر يككف أف بجب الذم ك بو المطالب التعكيض تقدير مسألة تبقى الخبير أك

 عمييا كانت التي الحالة عمى لممضركر المالية الذمة في التكازف إعادة شأنو مف الذم، الضرر
 .1 الضرر كقكع قبؿ

 

 الطابع الطبي ذات التقنية المنازعات في الفاصمة المدنية األحكام في الطعن طرق: الثالث الفرع

 أك      الخبير أك لمطبيب المدنية لممسؤكلية المثبت المدنية المحاكـ عف الصادر الحكـ يخضع
 رؽط  إلىاالجتماعي بالضماف عالقة لو الذم الطبي لمنشاط ممارس كؿ ك الصيدلي أك القابمة
 الغيابية لألحكاـ بالنسبة فتككف المعارضة فأما، االستئناؼ ك المعارضة ىي ك العادية الطعف
 . اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج قانكف مف يمييا ما ك 327 المادة لمقتضيات كفقا
 لممادة كفقا ذلؾ ك فيو الطعف كطريؽ االستئناؼ يبقى فإنو باالبتدائي الحكـ كصؼ إذا أما

 في االستئناؼ يرفع أف يجب أنو عمى تنص التي اإلدارية ك المدنية ءاترااإلج قانكف مف 336
 .2 الحكـ تبميغ تاريخ مف ابتداء كاحد شير ميمة

 مقدمي ك األطباء يرتكبيا التي تزاالتجاك بخصكص سبؽ مما استخالص يمكف األخير في ك
 :كالتالي ىي ك العالج

، بيا     المتعمقة النصكص تطبيؽ ك، الطبي الطابع ذات التقنية المجنة تنصيب ضركرة -1
       تزالمتجاك لمتصدم ذلؾ ك، 08-08رقـ  القانكف مف 43 المادة إلى 38 المادة مف
 طرؼ مف االجتماعي الضماف ىيئات تجاه األخيرة اآلكنة في ساد الذم التحايؿ ك لغشك

  كاردات ك أمكاؿ عمى التأثير شأنيا مف التي ك، عامة بصفة العالج مقدمي ك األطباء
  . االجتماعي الضماف ناديؽص
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 لمعتبرةاك، المشرع طرؼ مف مساعدييـ ك األطباء يرتكبيا التي األخطاء جميع حصر يجب 2-
 ليا تسبب ما عادة التي ك االجتماعي الضماف ىيئات حؽ في ترتكب التي كزاتالتجا قبيؿ مف
 . المينيالسر إفشاء أك طبي سبب بدكف استئصاليا أك األعضاء كتبر الشرعية غير
 جميع دقيقة ك شاممة بصفة لتحديد التنظيـ طريؽ عف ئرماالجز المشرع تدخؿ ضركرة -3

 مف النكع ىذا مكضكع يقتصر ال أف ك، الطبي الطابع ذات التقنية المنازعات مجاالت
 .العيادات في أك المستشفى في اإلقامة ك العالج طبيعة عمى المنازعات

 أحكاـ مع تتماشى الطبي الطابع ذات التقنية بالمنازعات المتعمقة النصكص تككف أف يجب -4
 . الطب أخالقيات مدكنة

 طبيعة كذا ك، الطبي الطابع ذات التقنية المجنة قرارات تنفيذ آليات تكضيح ضركرة -5
 ك             األطباء أخطاء مكاجية في حقيقية فعالية ليا تككف حتى عنيا الصادرة العقكبات
 تسديدىا تـ التي اإلضافية المبالغ مصير بياف مع، االجتماعي الضماف ىيئة تجاه مساعدييـ

 . االجتماعي الضماف ىيئة طرؼ مف
 تضمف حتى، القضائية الجيات أماـ التقنية المجنة قرارات في الطعف إمكانية منح ضركرة- 6

 1.الحياد مبدأ تجسيد ك بينيـ المساكاة تحقيؽ ك ؼرااألط حقكؽراـ احت
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 نازعات م تسوية آليات تنظم و تحكم التي ءاترااإلج و القانونية الجوانب مختمف عرض إن
 تسمح عمييا ترأط التي التعديالت مختمف و ئريزاالج التشريع في االجتماعي الضمان
 الضمان لمنازعات الداخمية التسوية نظام جعل في الصريحة المشرع دةراإ عند بالوقوف

 عمى لتسيير ذلك، القضاء أمام المجوء في تفكير أي قبل األصل ىي عامة بصفة الجتماعيا
 . حقوقو تحصيل من حقوقو ذوي و لو المؤمن
 دعمت فقد، بذاتيا قائمة قانونية منظومة يعتبر االجتماعي الضمان تشريع أن من بالرغم

 تفعيل منيا الغرض كان التي و، 1983 سنة الصادرة لمقوانين متممة و معدلة قوانين بصدور
 من وديا حميا و تطبيقو عن تنجم قد التي المنازعات في الفصل في المسبق الطعن لجان دور
 أن ، إلىاالجتماعي الضمان من لممستفيدين حماية يعتبر ىذا و، القضاء إلى المجوء دون

 واقع ألن الحاالت جميع في كذلك ليس األمر أن بالتأكيد تسمح ءاترااإلج ىذه في الخوض
 تحقق لم عميو ترأط التي التعديالت مختمف و 1983 سنة المشرع بو جاء الذي النظام ىذا

 أو لو لمؤمن اأسمفنا كما لتمكين القانون واضعي قبل من لو سطرت التي و المرجوة األىداف
 التسوية إطار في االجتماعي الضمان أداء من مستحقاتيم عمى الحصول من حقوقو ذوي

 ئريزاالج المجتمع عمى سمبية أثار من نتج ما خاصة و اليوم الحالية الظروف أن ذلك، الداخمية
 تحضير و إعداد و شروطو توفر دون ئرزاج التبنتو الذي الحر االقتصاد نيج الدولة انتياج من

 الطبقات بحماية كفيمة قانونية منظومة بوضع ءاسو، النظام ىذا سمبيات و عواقب لمواجية
 عدم لمواجية التصدي يخص فيما مةراص أكثر آليات و قواعد وضع أو، ئرزاالج في الضعيفة

 ىي التي كاترااالشت تسديد حيث من بواجباتيم الخواص منيم خاصة و المستخدمين وفاء
 الييئات ىذه لدى العمال انساب و بانتسابيم التصريح و االجتماعي الضمان ىيئات لدى عمييم

 يخدم بما ئريزاالج المجتمع تطور واكب يأن المشرع عمى يتحتم لذا، القانونية اآلجال في
 في المعدة االجتماعي الضمان قوانين عمى ينفي ال أن و العامل ب رو العامل مصمحة

 .األلفينيات ي ف تطبق الثمانينات
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 لتدارك كبيرة آمال عميو تعمق و التطور ىذا لمواكبة التعديل يأتي مرة كل يالحظ ما لكن
 لم االجتماعي الضمان تشريع مس تعديل من فكم تماما العكس يحدث، تراالثغ و النقائص

 08-08 الجديد القانون كان إن و، االجتماعي الضمان قوانين واقع عمى تغيير أي يحدث
 في جزئيا ساىم االجتماعي الضمان مجال في بالمنازعات المتعمق 23/02/2008المؤرخ في 

 تتعمق مميزة و جوىرية بتعديالت خاللو من المشرع أتى بحيث، النقائص بعض عمى القضاء
 و           الزيادات المتعمقة القضايا في المؤىمة الطعن لجان اختصاص بتحديد أساسا

 الفصل آجال تقميص عن فضال بو لممطالبين الطعن آجال تقميص كذا و، تأخير عمى ماتراالغ
 . المجان ىذه أمام المقدمة الطعون في
 الضمان بتشريع العالقة اإلشكاالت كل لةزاإ في كبيرة ميمة تنتظره و المشرع عمى يبقى أنو إال

 المجال ىذا في و لمقوانين جعةرام و تعديل أي في عيرات أن يجب ينا رأفي التي و االجتماعي
 :التالية المقترحات اقترحنا

 .االجتماعي الضمان لمنازعات دقيق و واضح تعريف إعطاء -
 الكفاءة و الخبرة فييم تتوفر الذي المسبق لمطعن المؤىمة المجان أعضاء اختيار يجب -

 .المطموبة
  األمريؤخذ حتى الطعن لجان عمل عمى فرااإلش و قبةراالم االجتماعي القاضي يتولى أن -

 .مةراص و بجدية
 .االجتماعي الضمان منازعات تخدم أكثر سيمرام و قوانين وضع -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قــائمة المراجــع
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 :القوانين

 .83 سمة 28 المتعمق بالتأمينات االجتماعية، ج، ر عدد 11-83القانون  (1
 .83 سنة 28 المتعمق بحوادث العمل و األمراض المهنية، ج، ر عدد 13-83القانون  (2
، المتعمق بالتزامات المكمفين في مجال 02/07/1983 المؤرخ في 14-83القانون  (3

 .الضمان االجتماعي
 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 02/07/1983 المؤرخ في 15-83القانون  (4

 .االجتماعي
 المتعمق بالوقاية الصحية و األمن و طب 26/01/1988 المؤرخ في 07-88القانون  (5

 .العمل
 المتعمق 15-83 المعدل و المتمم لقانون 11/11/1999 المؤرخ في 10-99القانون  (6

 .بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي
 .، المتضمن اإلجراءات المدنية و اإلدارية25/02/2008 المؤرخ في 09-08القانون  (7
، المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان 02/03/2008 المؤرخ في 08-08القانون  (8

 .االجتماعي
 .قانون العقوبات (9

 :المراسيم التنفيذية

 يتضمن مدونة أخالقيات 06/07/1992 المؤرخ في 276-92المرسوم التنفيذي رقم  (1
 .1992 لسنة 53مهنة الطب، جريدة رقم 

 الذي يحدد قواعد تعيين 08/11/2005 المؤرخ في 433-05المرسوم التنفيذي رقم  (2
 . أعضاء المجنة الوالئية لمعجز في مجال الضمان االجتماعي و كيفيات سيرها
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 يحدد أعضاء المجان 24/02/2008 المؤرخ في 415-08المرسوم التنفيذي رقم  (3
المحمية لمطعن المحمية لمطعن المسبق المؤهمة في مجال الضمان االجتماعي و تنظيمها 

 .06/01/2009و سيرها، الجريدة الرسمية العدد األول، الصادرة في 
 يحدد تشكيمة المجان 24/12/2008 المؤرخ في 416-08المرسوم التنفيذي رقم  (4

الوطنية لمطعن المسبق المؤهمة في مجال الضمان االجتماعي و تنظيمها و سيرها 
 .06/01/2009األول، الصادرة في 

 يحدد أعضاء المجنة التقنية 09/02/2009 المؤرخ في 72-09المرسوم التنفيذي رقم  (5
 .ذات الطابع الطبي و تنظيمها و سيرها

 :المراجع بالمغة العربية

أحمد سميمان، آليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في قانون الجزائري،  (1
 .2005الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات، الجزائر 

دار " عالقات العمل الفردية و الجماعية"بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل  (2
 .بجاية لمنشر و التوزيع، الجزائر بدون سنة نشر

بن صاري ياسين، منازعات الضمان االجتماعي في التشريع الجزائري، دار هومة،  (3
 .2004الجزائر، 

رشيد واضح، المنازعات العمل الفردية و الجماعية في ظل اإلصالحات االقتصادية في  (4
 .2003الجزائر، دار هومة، الجزائر، 

سماتي الطيب، المنازعات الطبية و التقنية في مجال الضمان االجتماعي عمى ضوء  (5
 .2010القانون الجديد، الطبعة الثانية، دار الهدى عين ميمة، الجزائر، 

 النظرية العامة لمقانون –عجة الجياللي، الوجيز في قانون العمل و الحماية االجتماعية  (6
 .2005دار الخمدونية، الجزائر، طبعة - االجتماعي
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عبد الرحمن خميفي، الوجيز في منازعات العمل و الضمان االجتماعي، دار العموم  (7
 .2008لمنشر و التوزيع، الجزائر سنة 

 :الندوات

الطيب سماتي، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافمي و التأمين التقميدي بين األسس  (1
النظرية و التجربة التطبيقية، عنوان المداخمة اإلطار القانوني لمتأمينات االجتماعي     

 .2011 أفريل 25/26و التشريع الجزائري و مشاكمه العممية، خالل 

 :المذكرات

كشيدة باديس، المخاطر المضمونة و آليات فض المنازعات في مجال الضمان  (1
 .2010-2009االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، 

إبن بتيش ذواوي، المنازعات الطبية في مجال الضمان االجتماعي، مذكرة لنيل تكوين  (2
ما بعد التدرج المتخصص في تسيير الضمان االجتماعي الدفعة الثالثة، المدرسة العميا 
لمضمان االجتماعي باالشتراك مع كمية العموم االقتصادية و التسيير، جامعة الجزائر، 

2002-2003. 
جعيجعي عبد المالك، منازعات الضمان االجتماعي و تسويتها في التشريع الجزائري،  (3

مذكرة نهاية التكوين المتخصص لمقضاة في قانون العمل و الضمان االجتماعي بالمعهد 
 .2001-2000الوطني لمعمل، الدفعة األولى، الجزائر، 

 :القررات الوزارية

 الذي يحدد قائمة األمراض التي تحتمل أن 05/05/1996القرار الوزاري المؤرخ في  (1
 .يكون مصدرها مهنيا
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 :قرارات المحكمة العميا

 في 119321القرار الصادر عن المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية ممف رقم  (1
20/12/1994. 

 .15/02/2000 بتاريخ 188-94قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية قرار رقم  (2
 رقم الفهرس 187859قرار المحكمة العميا، الغرفة االجتماعية، القسم الثاني ممف رقم  (3

و الصندوق الوطني لمضمان  (م،ب) بين 15/02/2000، قرار صادر بتاريخ 385
 .االجتماعي وكالة البويرة

 :المراجع بالمغة الفرنسية

    1) Tayeb BALLAOULA la répartition des accident du travail et des 

maladies professionnelles, Dahleb, Alger, 1993     
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