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  أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين العزيزين أطال اهللا في عمرهم

أطال اهللا في عمرهم و جميع  "هدى و أنس "دون أن ننسى زوجتي و أبنائي األعزاء 

سواء إخواني و أخواتي و كل األصدقاء و كل من مد لي يد المساعدة في إنجاز هذه المذكرة 

 من قريب أو بعيد

 



  

  

  .اهللا الذي أعاننا و أمدنا بالعزيمة و اإلرادة على إنجاز هذا العمل المتواضعالحمد 

حيدرة " وال يسعنا في هذا المقام إال أن نتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى األستاذ المشرف 

  على كل توجيهاته و إرشاداته القيمة، وكذا على قبول إشرافه علينا" محمد

كما ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر و العرفان لجميع أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 

  .هذه المذكرة  لمناقشة

و دون أن ننسى عميد كلية الحقوق و باألخص رئيس قسم القانون العام و جميع موظفي 

  .الجامعة و خاصة أساتذة تخصص ماستر القانون الطبي
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  ةــــــــــــــدمـمق

جسم  حرتاماتعترب مهنة الطب من أهم املهن اإلنسانية، واليت يتوجب على من ميارسها 

          اإلنسان يف مجيع الظروف و األحوال، حيث يتحتم على الطبيب أن حيافظ على أرواح الناس

و ذلك ببذل   ا،و قانوني اأخالقي او سالمتهم عندما يقوم بواجباته، ألن مهنة الطب تفرض عليه واجب

   . أقصى اجلهود عندما يقوم مبعاجلة مرضاه

فأصبح على عاتق الطبيب بذل اليقظة و احليطة اليت تقتضيها أصول املهنة على ضوء التطور 

نه ميكن أن تقوم مسؤوليته عند خمالفة أحكام هذا االلتزام، و هذا ما يرتتب عنه إالعلمي املتقدم، و إال ف

        أخطاء طبية يلحقها األطباء مبرضاهم، حيث أصبحت ظاهرة شبه يومية يف كثري من بقاع 

باخلصوص حديث الصحف و اجلرائد  األرض، و أضحى موضوع األخطاء الطبية يف العمليات اجلراحية

  .كذا االس القضائية و أروقة احملاكم  اإلعالمية و

فاألخطاء الطبية اجلراحية يف تزايد  و ذلك يرجع إىل بعض األطباء و اجلراحني يف أداء 

مهامهم، كحقن املريض مبضادات حيوية بطريقة عشوائية دون األخذ بعني االعتبار احلساسية، أو نسيان 

أحشاء املريض، ما جعل من موضوع األخطاء الطبية ضمادات أو القطن يف البعض األدوات اجلراحية، ك

الركن األول لقيام املسؤولية للطبيب اجلراح، إىل جانب ركين  عتبارهاابيأخذ حجما كبريا من األمهية 

  .الضرر و العالقة السببية

بتحقيق نتيجة، و يبدو  الببذل عناية و  لتزاماو احلقيقة أن االلتزام يف العمليات اجلراحية هو  

، وذلك ألن شق البطون و قطع الشرايني أو برت نياحملاكم تتشدد مع اجلراحني أكثر من األطباء العام أن

و جيدر . األعضاء، إمنا يتطلب من الطبيب اجلراح الدقة و اليقظة لتفادي أي خطأ حيدث أثناء إجرائها

صاب املضرور، و لكنه أمهل بالذكر هنا أنه إذا كان املسؤول ميتلك الفرصة األخرية لتجنب الضرر الذي أ

ن للمضرور احلق يف احلصول تعويض كامل حىت و لو كان قد ساهم يف إاالستفادة من هذه الفرصة، ف

  .اخلطأ
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هذا األمر إن و إذا كانت املسؤولية املدنية للطبيب صورة من صور املسؤولية املدنية بوجه عام، ف

 من مثكانت عقدية، و   إذارض هلا الطبيب فيما  يتطلب البحث يف طبيعة املسؤولية املدنية اليت يتع

االعرتاف بوجود عقد طيب بني أطراف العالقة، أو تقصريية ختضع تارة للقواعد العامة و تارة للقواعد 

  .اخلاصة

و من بني أهداف هذا املوضوع هو البحث عن التعريف جبملة من األمور املتعلقة باخلطأ الطيب 

التعويض ب للحكمو إمكانية توقيع املسؤولية على اجلراحني ، أثار قانونية اجلراحي و ما يرتتب عليه من

  .املالئم و املناسب جراء الضرر الناتج عن أخطائهم الطبية

ية خاصة لدى اتمع، و هي اخلصوصية البارزة للعمل الطيب اجلراحي و حيوز املوضوع على أمه

  ل األجهزة احلديثة  املساعدة على العمل يف هذا العصر، و الذي يشهد تطورا سريعا يف استعما

  .اجلراحي، و ما ينتج عن ذلك من قضايا و أحداث جنائية تبعث يف النفوس اخلوف و القلق

هذا املوضوع إىل االنتهاكات العديدة و املتكررة اليت يتعرض هلا جسم  ختيارايرجع سبب 

وقوع اإلنسان ضحية  إمكانيةو  ،املريض و املاسة بسالمته، و اليت تنقص من احلماية املفروضة عليه

  .عالجها إال عن طريق اجلراحةاألخطاء الطبية نظرا لتفاقم أمراض العصر و استعصاء 

قلة املراجع اليت تعاجل موضوع اخلطأ الطيب ، تلقيناها يف إعداد حبثنا هذاأما أهم الصعوبات اليت 

  .بصفة عامة و اخلطأ الطيب اجلراحي بصفة خاصة

البحث عن املسؤولية املدنية اليت قد تسلط  وجبوأمام كثرة و تنوع األخطاء الطبية اجلراحية، 

  .لألخطاءعلى الطبيب اجلراح أثناء ممارسة مهنته عند ارتكابه 
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  :و عليه ميكن طرح االشكالية التالية 

  "ما مفهوم الخطأ الطبي الجراحي في مجال المسؤولية المدنية ؟"

قسمنا  ، حبيثاالستداليلاملنهج الوصفي و املنهج  جابة عن هذه اإلشكاليةتبعنا يف اإلاو قد 

و التزامات  اجلراحي اخلطأ الطيب، حيث تناولنا يف الفصل األول ماهية و خامتة فصلني مقدمة و حبثنا إىل

 اآلثارطبيعة مسؤولية اجلراح الناجتة عن اخلطأ الطيب و   فيه الطبيب اجلراح، آما الفصل الثاين فتناولنا

  .هاملرتتبة عن
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 ماهية الخطأ الطبي الجراحي و التزامات الطبيب الجراح: الفصل األول 

يعترب اخلطأ الطيب أحد أوجه اخلطأ املهين الذي يقع فيه الطبيب عند خمالفته للقواعد و األصول 

يضع يف يد الطبيب  العامة اليت تفرضها عليه مهنته، و اليت جيب مراعاا و االلتزام ا، األمر الذي

يبذل أقصى اجلهود وسائل التشخيص  و العالج وفق األصول العلمية الطبية املعمول ا، فعليه أن 

  .بأخذ احليطة و احلذر حلماية املريض الذي سلم له نفسه

مفهوم اخلطأ الطيب اجلراحي يف من حتديد  بحث، رأينا أنه البد لو ملعاجلة هذا الفصل من ا

  .بحث األول، و حتديد التزامات الطبيب اجلراح يف املبحث الثاينامل

  ماهية الخطأ الطبي الجراحي  :المبحث األول 

جيب على  إذاألساس الذي تقوم عليه،  انهلقيام املسؤولية املدنية، بل  اضروري ايعترب اخلطأ شرط

  .)1(وقع من الفاعل  و يقيم الدليل عليه أاملضرور أن يتمسك خبط

، باعتباره متصال مبمارسة مهنة من أصعب و أخطر و للخطأ الطيب اجلراحي مميزات خاصة به

فنشاط الطبيب اجلراح متصل جبسم اإلنسان و حياته، و هو غري معصوم من اخلطأ أثناء تدخله  املهن،

  .اجلراحي، فقد يرتكب أخطاء تستوجب مسائلته

حتديد و تقتضي دراسة اخلطأ الطيب اجلراحي اإلحاطة جبميع اجلوانب املتعلقة به، إذ البد من 

، و كذا حتديد طبيعة و نطاق اخلطأ الطيب يف العمل اجلراحي )مطلب أول(مفهوم اخلطأ الطيب اجلراحي 

  ).ثاينالطلب امل(

  

 .147دار هومة، اجلزائر، ص ، 2007ط طباء يف ضوء القانون اجلزائري، لألحممد رايس، املسؤولية املدنية  -1
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  مفهوم الخطأ الطبي الجراحي : المطلب األول 

، باعتباره ذلك الفعل الذي يرتكبه أصحاب ةاملهني اءخطاأليعترب اخلطأ الطيب اجلراحي أحد 

و املستقر عليه يف تلك  بهاملهن أثناء ممارستهم ملهنهم و خيرجون عن السلوك املهين املألوف و املعمول 

  .املهنة

للمسؤولية املدنية، ألن معظم النصوص  ةكما خيضع اخلطأ الطيب للمبادئ العامة املوجب

دون وضع اجلزاءات املدنية  ،القانونية ملزاولة مهنة الطب اقتصرت على بيان واجبات و التزامات األطباء

            و عليه لتحديد مفهوم اخلطأ الطيب البد أن حندد تعريفا له  .يف حالة اخلروج عليها أو اإلخالل ا

  .) الفرع الثاين(  ديد معايري تقديرهمع حت ،)الفرع األول( 

  تعريف الخطأ الطبي  :الفرع األول

        ب، الذي شغل العديد من من أركان املسؤولية املدنية للطبي ايعد اخلطأ الطيب ركن

كرس يف العديد من القضايا، هلذا سنقوم من خالل هذا بتحديد التعريف الفقهي و القضائي و  ،الفقهاء

  .الطيب للخطأو كذا التعريف القانوين 

 التعريف الفقهي للخطأ الطبي -1

ا وضع فهناك العديد من الفقهاء حاولو ،)1(جيد اخلطأ الطيب تعريفه  من اخلطأ بوجه عام 

  ".سابق  بالتزام إخالل: " أنه ب حيث يقول "بالنيول "للخطأ، و من بينهم الفقيه  تعاريف

  .اخلطأ و اخلطاء، ضد الصواب، و قد أخطأ:طأ لغةتعريف اخل-

حممد بن مكرم بن علي أبو  عن". ( سلك سبيل اخلطأ عمدا و سهوا إذا اخلطأ مامل يتعمد، و اخلطاء ما تعمد، و أخطأ خيطئ"

    .1192ه، بريوت، ص  1414، دار صادر 14الفضل مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، باب اخلاء، م 

جامعة مولود معمري، ، تيزي وزو، 2011 طاملاجستري، رسالة خطأ الطبيب أثناء تدخله الطيب، شهادة  بوخرس بلعيد، - 1

  .32-31ص  ص
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   فعرفه األول ، "بالنيول"تعريف اخلطأ من تعريف الفقيه  فأخذوا" سافاتي " و "ريبير "أما الفقهاء 

         ، أما الثاين فعرفه"إخالل بالتزام سابق ينشأ من العقد أو القانون أو قواعد األخالق : " نه بأ

  .)1(" عرفته و مراعاتهمب باإلمكان بواجب كاناإلخالل : " أنه ب

احنراف يف السلوك على حنو ال يرتكبه الشخص اليقظ لو "  :أنه ب "مازو " و أيضا عرفه الفقيه 

  .)2("أنه وجد يف ذات الظروف اخلارجية اليت وجد فيها مرتكب الفعل 

قرتب من تعريف اخلطأ تبأن فكرة اخلطأ بوجه عام من خالل هذه التعاريف الفقهية  نستنتج

الواجب احرتامها، فالطبيب  تزاماتااللبالطيب، فلهما معىن واحد و هو أن اخلطأ الطيب يتمثل يف إخالل 

  .عند ممارسته ملهنته جيب أن يكون على دراية خاصة بأصول فنه

 التعريف القضائي للخطأ الطبي  -2

االلتزام ببذل العناية الصادقة يف " : نهبأاخلطأ الطيب المحكمة اإلدارية العليا المصرية عرفت 

سبيل شفاء املريض، وواجبه يف بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ يف مستواه املهين علما و دراية 

 .)3(يف مثل الظروف اخلارجية اليت أحاطت به أثناء ممارسته ملهنته

و اليت  ،صول العلمية املعمول االطبيب باأل إخاللهو فان اخلطأ الطيب  ،من خالل هذا التعريف

هذا اإلخالل يرجع إىل تسرع الطبيب أو اجلراح، أو ا، وسبب  االلتزاميتوجب على كل طبيب أو جراح 

  املهنة، وعدم استعماله للوسائل و املعداتأو عدم أخذ احليطة و احلذر الالزمني أثناء مزاولة  إمهاله

  .جيعله موجبا للمسؤوليةاليت يضعها العلم حتت تصرفه، و هذا ما 

  

  .31بوخرس بلعيد ، املرجع السابق ، ص -1

   183.186صاملؤسسة احلديثة للكتاب ، لبنان،   ص ، 2004 ط ، املسؤولية املدنية  للطبيب، دراسة مقارنة ،طالل عجاج -2

  157ص  مصر،  ، دار الفكر اجلامعي، 2008ط ،عبد الفتاح  بيومي حجازي ، املسؤولية الطبية بني الفقه و القضاء -3
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 التعريف القانوني للخطأ الطبي  -3

يف القانون املدين أو يف مدونة أخالقيات  سواء ،تعريفا للخطأ الطيباجلزائري مل يضع املشرع 

  .)1(اكتفى فقط بذكر التزامات الطبيب  و إمنا ،، أو يف قانون محاية الصحة و ترقيتهامهنة الطب

من  124يف املادة املشرع اجلزائري قد أخذ باملفهوم التقليدي للخطأ، و ذلك بنصه  و جند

للغري يلزم من كان سببا يف  اكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ، و يسبب ضرر :" بأنه  ج.م.ق

  .)2("حدوثه بالتعويض 

سبب يف ال يسأل املت:"مايليمن نفس القانون و اليت تنص على  125كما أضافت املادة 

  .)3("الضرر الذي حيدثه بفعله أو امتناعه أو إمهاله و عدم حيطته إال إذا كان مميزا 

فان اخلطأ الطيب هو إخالل الطبيب بااللتزامات و الواجبات اخلاصة اليت تفرضها علوم  ،وعليه

م الطبيب بعالج و األصول املستقرة و الثابتة اليت حتكم هذه املهنة، أو بان يقو  الطب، و القواعد العامة

  . يتجاوز العمل املتبع و املألوف الذي يقوم به طبيب أخر يف نفس املستوى

  معايير تقدير الخطأ الطبي : الفرع الثاني

مبجرد قيام الطبيب بتنفيذ التزاماته املتمثلة يف بذل العناية أو حتقيق نتيجة ، جيب البحث عن 

  النظر إىل ميزات العمل، مع ضرورة  دف تقدير خطئه أثناء ممارسته ملهنته اعهـــــــار الواجب  اتبــــــــاملعي

  .149حممد رايس ، املرجع السابق ، ص - 1

، املعدل و املتمم بالقانون 78ر، ع  املتضمن القانون املدين اجلزائري،ج 1975-09- 26املؤرخ يف  75/58األمر قم -2

  .44، ج ر، ع 2005يونيو  20املؤرخ يف  05/10رقم

  .نفسه مرجع-3
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سعى الفقهاء إىل  ،األساس على هذاصول العلمية و الفنية الثابتة يف الطب، و األالطيب، فيما خيص إتباع 

  .أخذ باملعيار املوضوعيو هناك من ي ،اعتماد معياريني خمتلفني، فهناك من يأخذ باملعيار الشخصي

  المعيار الشخصي : الرأي األول 

ببذل عناية ما أعتاد على بذله من يقظة و تبصر، فيأخذ هذا املعيار لتزام الطبيب به ايقصد 

          بعني االعتبار قدرة الطبيب على دفع الضرر، و أن يتناسب ذلك مع مؤهالته الطبية و العلمية

    ال ميكن أن  بشيءأكثر من طاقته  و بو الوسائل املوضوعة حتت تصرفه، إذ ال ميكن أن يلزم 

  . )1(يتحمله، فالوصول إىل احلقيقة وفقا هلذا املعيار يستلزم مراقبة الطبيب

إال أن هذا املعيار يؤدي إىل صعوبة تطبيقه، و ذلك ألن الوصول إىل احلقيقة يستلزم مراقبة 

    يب و تبيني تصرفاته، و هو شيء يصعب على القضاء الوقوف عليه، باإلضافة إىل حتركات الطب

نه أن جيعل من اخلطأ فكرة شخصية حبتة، حيث ميكن إسناد أهذا التقدير الشخصي من ش فان ،ذلك

  .)2(هما سلك نفس املسلكليال ميكن إسناده ألخر، بالرغم من أن كحني يف اخلطأ إىل طبيب 

  المعيار الموضوعي  :الرأي الثاني 

الفعل على أساس سلوك معني،ال خيتلف من حالة إىل به يقصد به املعيار العام الذي يقاس 

ذي قوامه الشخص املعتاد الذي يلتزم يف تصرفاته جانب من احليطة و احلذر يف معاجلة أخرى، و ال

املريض، و هو الذي ال خيرج يف عمله عن أصول املهنة  و قواعدها الثابتة، ففي حالة ارتكاب الطبيب 

  طبيبا سواء كان طبيب يف نفس املستوىخطأ يف عالج مريضه، فعلى القاضي قياس سلوكه مع سلوك 

  

  .36، املرجع السابق ، ص بلعيد بوخرس - 1

  .157رجع السابق  ، ص حممد رايس ، امل-2
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و جيب النظر إىل الظروف اخلارجية اليت حتيط بالطبيب كحالة املريض، و ما يتطلبه من  عاما أم خاصا،

قد ال تكون متوفرة لدى طبيب الريف، كما هي متوفرة لدىل طبيب املدينة، أو كحالة  ،إسعافات سريعة

  .  )1(املخربية، فيجب مراعاة الزمان و املكان  إجراء العملية يف مكان أخر كالفحوصات اإلشعاعية و

  طبيعة و نطاق الخطأ الطبي في العمل الجراحي : المطلب الثاني 

يرتبط خطأ الطبيب أثناء تدخله يف العمل اجلراحي ارتباطا وثيقا بطبيعة و التصرف الطيب الذي 

 )الفرع األول(يباشره على املريض، لذا البد من حتديد طبيعة اخلطأ  املرتكب الذي ميكن أن يسأل عنه 

  ).  فرع ثان( مع حتديد نطاقه  ،

  طبيعة الخطأ الطبي في العمل الجراحي  : الفرع األول

قيامه بعمله اجلراحي ميكن أن يقع يف خطأ يسبب ضررا للمريض، ينجر عنه الطبيب أثناء  إن

مسؤولية مدنية تقع على عاتقه، و لكن ختتلف هذه املسؤولية باختالف اخلطأ املرتكب، و هلذا سوف 

 ، مث إىل طبيعة اخلطأ الطيب من حيث درجته)أوال( نتطرق إىل طبيعة اخلطأ الطيب من حيث أنواعه

  .)ثالثا( ، و أخريا طبيعة اخلطأ الطيب من حيث مرتكبه)ثانيا(

  الخطأ الطبي من حيث أنواعه  :أوال

قد يتخذ خطأ الطبيب شكل خطأ عادي و هو خطأ غري مهين ، كما قد يتخذ شكل خطأ 

  .مهين أو فين 

  

  

 ،املسؤولية الطبية ، دراسة مقارنة ، منشورات احلليب احلقوقية إطار، اخلطأ املهين و اخلطأ العادي يف  ابراهيم علي محادي احللبوسي- 1

  .36، لبنان ، ص 1007ط
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يقصد باخلطأ الطيب العادي إخالل بالقواعد العامة اليت حتكم سلوك مجيع األفراد : الخطأ العادي  -1

و من مث فهو خطأ يقع من الطبيب .)1(، و اليت تتطلب احليطة و احلذر يف كل سلوك ميارسه الشخص 

  .أي اخلطأ مل ينتج عن ممارسة فنية مهنية، و ال يتصل باألصول العالجية املعرتف اخارج مهنة الطب، 

فمعيار االحنراف هو معيار  ،معاملة أي شخص عادي  و عليه يعامل الطبيب يف هذه احلالة

  .الرجل العادي

يعترب اخلطأ الطيب الفين ذلك اخلطأ الصادر من قبل الطبيب و هو بصدد قيامه  :الخطأ الفني  -2

عمال اليت تتعلق بفن مهنة الطب، حيث تكون لصيقة بصفة الطبيب، فال يتصور صدورها من غريه األب

اليت يستوجب على كل  صول الفنية اليت حتكم مهنة الطب،األفهو خروج عن القواعد العلمية و  إذن، 

 .االلتزام ا و طبيب مراعاا 

خص طبيب حالة املريض على أا كأن يش،  فمن بني األخطاء الفنية، اخلطأ يف تشخيص املرض

، إذ يتعني على كل طبيب أن يشخص داء املريض قرحة يف املعدة يف حني أا يف احلقيقة ورم أو سرطان

و الفن و أصول املهنة، كما يندرج ضمن اخلطأ الفين  مبكل حكمة و تبصر، و على أساس من العل

ن يقوم متخصص يف اجلراحة بإجراء عملية جراحية ، كأير  أو اجلراحةداألخطاء املتعلقة بالعالج و التخ

  .املتعارف عليها ملهنة الطب ملريضه خمالفا يف ذالك األصول العلمية و الفنية 

     فالقاضي عند تقديره للخطأ الطيب الفين ، البد من االستعانة باخلرباء لتحديد مدى وقوعه 

  .و درجته ، كي يبين حكمه

  

  

  119ص  دار الثقافة و النشر، األردن ، ،2009طيف املسؤولية الطبية املدنية ، اخلطأأسعد عبيد اجلميلي، - 1

  .190، ص  املرجع نفسه -2
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 :يلي  ما إىلو ينقسم :الخطأ الطبي من حيث درجته : ثانيا

اخلطأ "  الفقه و القضاء حول تعريف اخلطأ اجلسيم، فقد يقصد به تتعدد نظرة: الخطأ الجسيم  -1

" اإلمهال أو عدم التبصر الذي يبلغ حدا من اجلسامة " ، و قد يقصد به "الذي يبلغ حدا من اجلسامة 

الذي ال يقرتفه " ، أو " اخلطأ الذي ال يصدر من أقل الناس تبصرا : " نه بأ، فغالبية الفقه و يعرفه 

 .)1("شخص قليل الذكاء و العناية 

فهو خطأ ال ميكن  ،عدم قيام الطبيب ببذل العناية الواجبة عليه فاخلطأ الطيب اجلسيم يتمثل يف

عديدة  االتدخالت الطبية اجلراحية، و يتخذ صور  إال من مستهرت، و كثريا ما يقع األطباء فيه أثناء تصوره

ن هذا املرض ليس أ، كتخلي الطبيب بإرادته عن عالج مريض و يرتكه يعاين من أالم املرض، و القول ب

 . جسيما أو بالتايل يعترب خط إمهاالمما أدى يف النهاية إىل برت ذراع املريض، فيعد هذا  ، سيئة له أثار

و منه ميكن القول بأن اشرتاط اجلسامة يف اخلطأ الطيب لكي تنعقد املسؤولية يف حق الطبيب، مل 

  .مأخوذا به، بل إن القضاء اكتفى بوجود اخلطأ كان جسيما أو يسرياتعد شرطا 

أو اخلطأ الذي ال ،)2(يقصد به اخلطأ الذي ال يرتكبه الشخص املعتاد من الناس  :الخطأ اليسير  -2

 .عادي يف عناية و حرصه  شخص يقرتفه

  ختضعمسؤولية الطبيب : "  يلي مبا 1936-01- 02إذ قضت احملكمة استئناف مصر يف 

  

 

 

.200ص  ،قاضي طالل عجاج ، املرجع السابق - 1  

.47نشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، ص م ، 2011ط ،املسؤولية الطبية يف اجلراحة التجميلية ،محداألحسام الدين -2  
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جسيم أو  أفين أو غري فين، خط أللقواعد العامة مىت حتقق وجود اخلطأ مهما كان نوعه ، خط

يسريا و لو أن هذا اخلطأ له مسحة طبية  أنه يصح احلكم على الطبيب الذي ارتكب خطإ، هلذا فيسري

  ."ظاهرة، و ال يتمتع الطبيب بأي استثناء

 الخطأ الطبي من حيث مرتكبه : ثالثا

        قد يقع اخلطأ الطيب اجلراحي من الطبيب اجلراح وحده، و قد يقع من أعضاء الفريق 

حيث يشرتك أكثر من طبيب يف معاجلة  ،الطيب، و ذلك ألن العمل الطيب يتسم بالطابع اجلماعي

  :املريض، و بالتايل يكون اخلطأ مجاعيا، و سنبني ذلك فيما يلي 

الشخصي الذي يرتكبه  عن خطئه لن الطبيب مسؤو أإن القواعد العامة تقضي ب: الخطأ الفردي-1

    إمرته، فهو يدير  حتتسا للفريق الطيب الذي يعمل يفاجلراح يعد رئ، )1(أثناء قيامه بالعملية اجلراحية 

سواه، و نظرا لالتفاق القائم بينهما غلب األحيان ال يعرف املريض أينسق كل أنشطة مساعديه، و يف و 

عن طريق العقد الطيب، فان اجلراح يسأل يف مواجهة املريض عن األخطاء اليت يرتكبها أفراد جمموعته من 

 .)2(ممرضني و مساعدين 

هو الذي ينال الشهرة يف حالة جناح عمله الطيب، و يف مقابل هذا الشرف الكبري يكون  فالطبيب

من املنطقي أن يتحمل وحده عبء الفشل ، و عليه فرتكيز املسؤولية على عاتقه   خيتلف تربيره القانوين 

  .)3( حبسب ما إذا كنا بصدد مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصريية

  

  .130احللبوسي ، املرجع السابق ، ص ابراهيم علي محادي - 1

.93، ص   ت.داملسؤولية املدنية الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،حممد حسني منصور ، -2  

دار  ،2008 -1ياض حنا ، اخلطأ الطيب اجلراحي يف الشريعة اإلسالمية و القوانني العربية و األوروبية و األمريكية ، طمنري ر -3

  .250ص  ،الفكر اجلامعي ،  مصر 
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  هي ذات طبيعة و و عليه، ونظرا لطبيعة العالقة اليت تربط بني املريض و الطبيب اجلراح ، 

الطبيب  إخاللعقدية، فانه مىت وجد عقد طيب بني الطرفني و كان الضرر الذي حلق املريض نتيجة 

هذه األحكام  أنباعتبار  ،ة العقدية دون سواها املسؤولي بأحكامبالتزام ناشئ عن العقد، وجب األخذ 

العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز : "  أنعلى  ج.م.قمن  106نصت املادة  قدو   ،واجبة التطبيق

  .)1(" باتفاق إالنقضه و ال تعديله 

لألطباء عن أفعاهلم الشخصية، و ال تثور مسؤوليتهم  العقدية ةفالقاعدة العامة هي قيام املسؤولي

أي ال يكون التدخل الطيب اجلراحي قد مت بناءا على اتفاق بني ، )2(التقصريية إال إذا مل يكن هناك عقد 

اجلراح، كما أن الطبيب مسؤول  عن األطباء و املساعدين الذي استعان م يف القيام بالعمل  و  املريض

ليه يسأل اجلراح عن األخطاء حىت ولو ارتبط خبطأ مل يقع منه و إمنا وقع ممن استعان ، و ع)3(اجلراحي 

لتنفيذ قام به الذي  العقد عن الفعل الطيب م ملساعدته يف العمل اجلراحي،  فالطبيب يسأل يف نطاق

   .التزامه العقدي جتاه املريض

 ) الفريق الطبي ( الخطأ الجماعي  -2

نظرا لدقة التخصصات الطبية أصبح العمل الطيب يتسم بالطابع اجلماعي، حيث يشرتك أكثر من 

احلالة املعروضة، فاستعانة الطبيب الرئيسي  يفطبيب يف معاجلة املريض، يديل كل منهم بتخصصه 

مبجموعة من األطباء املساعدين له، كل يف جمال ختصصه، هو الذي يصعب من حتديد دائرة اخلطأ 

فرد من أفراد الفريق الطيب ، و بالتايل  إىلصعوبة نسبة اخلطأ  إىلمما يؤدي  ،تيجة هذا العمل اجلماعين

  .القيادة للفريق والتمسك مبسؤولية الطبيب الرئيسي ، أو الذي يكون له اإلشراف 

  

  .املتضمن القانون املدين اجلزائري، املرجع نفسه 75/58األمر رقم -1

  .199، املرجع السابق ، ص  حممد رايس-2

 .160ابراهيم علي محادي احللبوسي ، املرجع السابق ، ص -3
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و عندما يتعذر ذلك نلجأ للمسؤولية القانونية التضامنية حلل اإلشكاليات اليت يطرحها الفريق 

الطيب، شريطة أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ، و يكون هذا اخلطأ الذي أرتكبه كل واحد 

سببا يف إحداث الضرر، و أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد، و إذا كان لفريق من ا

بالتضامن يف البعض الذي  لنيان مسؤو حدث الضرر كله و األخر مل حيدث إال بعضه فيكونأحدهم أ

حمكمة النقض الفرنسية بتقرير  و هذا ما جاءت به.صبغة قانونيةمن فيه، و هذا ملا للفريق الطيب  اشرتكا

ير ، بأن ألزمتهما بدفع تعويض للمضرور ، و أسست دسؤولية اجلماعية لكل من اجلراح و طبيب التخامل

  "فكرة الفريق الجماعي هي ذاتها التي تعطي الحل القانوني األكثر تطابقا  ":على أن 

و اليت ،  ج .ط .م .أ .من م 73وقف املشرع اجلزائري بشان الفريق الطيب يف املادة مو يظهر 

مريض أو معاجلته، فان كال منهما يتحمل عندما يتعاون عدد من الزمالء على فحص : " تنص على 

أما املساعدون الذين خيتارهم الطبيب أو جراح أسنان ، فإم يعملون حتت  ،مسؤولياته الشخصية 

  .)1("مراقبتهما و حتت مسؤولياما 

نه عند وقوع أحد من الزمالء املساعدين للجراح يف خطا يتحمل مسؤوليته أنفهم من نص املادة و 

رجوع إىل القواعد المعرفة من وقعت منه هذه األخطاء ، فبصعب علينا  إذاالشخصية، أما يف حال ما 

تعدد  إذا: " تنص على أن  .ج.م.قمن  126العامة و تطبيق أحكام املسؤولية املدنية جند املادة 

و تكون املسؤولية فيما بينهم  ،كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الضرر  ،عن فعل ضار نو املسؤول

  . )2(" عني القاضي نصيب كل منهم يف االلتزام بالتعويض  إذا إالبالتساوي، 

 

، الصادر يف 52، يتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب، ج ر، ع 1992يوليو  06يف  مؤرخ 276-92املرسوم التنفيذي رقم -1

 .1992يوليو  08بتاريخ 

 28-27 ص ، ص 2013-2012بوكابس خليصة ، شهادة ماسرت يف القانون ، جامعة حمند اوحلاج ، البويرة ، - 2
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  نطاق الخطأ الطبي في العمل الجراحي :  الفرع الثاني

إن الطبيب اجلراح قد يقع يف أخطاء طبية يف عمله اجلراحي، و هذا ما يستوجب  ترتيب املسؤولية  

        ختتلف حبسب ما إذا كان الطبيب يف مستشفى عام أو يف عيادة أن هذه األخرية  إالعليه، 

، و خطأ )أوال( خاصة، و هلذا سنتطرق إىل خطأ الطبيب اجلراح أثناء تدخله اجلراحي يف املستشفى العام

  .)ثانيا( الطبيب أثناء تدخله اجلراحي يف العيادة اخلاصة

 خطأ الطبيب أثناء تدخله الجراحي في المستشفى العام: أوال

ختضع للقانون اإلداري، فان اخلطأ  و، باعتبار أن املستشفى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري

يكون من اختصاص اجلهات القضائية اإلدارية و هذا ما نصت عليه  الذي يصدر عن الطبيب العامل ا

طابع الصحي للوصاية الذات  أوختضع مجيع اهلياكل الصحية : "  .ت .ص .ح.قمن  10املادة 

  .)1("للتنظيم اجلاري العمل به طبقا ، لرقابته أوالتقنية للوزير املكلف بالصحة 

و حسب نص املادة ، نالحظ أن وضع اهلياكل الصحية ضمن تنظيمها اجلاري العمل به ، يعين 

خضوع املستشفيات العامة للتنظيم اإلداري نظرا ملا تتسم به هذه اهليئات من طابع إداري ، إىل جانب 

 مجيع أن املرافق جعلها يف متناول مجيع السكان ، و ذلك حفاظا على سالمتهم و كرامتهم ، بتوفري

املستلزمات املؤدية لشفائهم ، و يف هذا اإلطار يؤدي دخول املريض إىل إحدى املستشفيات العامة إىل 

من العالقات ، سواء بني الطبيب و املستشفى ، أو بني املريض و املستشفى ، أو بني إنشاء جمموعة 

  .املريض و الطبيب 

 عالقة الطبيب بالمستشفى العام -1

  باملستشفى العام هي عالقة قانونية تنظيمية ينظمها القانون، فالطبيب موظف  عالقة الطبيب إن

-02-17الصادر بتاريخ  08يتعلق حبماية الصحة و ترقيتها، ج ر، ع  1985-02-16مؤرخ يف  05- 85قانون رقم  -1

  .، معدل و متمم1985
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          منه كمرفق عام، و تنظم عالقام األنظمة  يف هذه املستشفى، و أما املرضى فيستفدون

   .و التعليمات، فتكون حقوقهم يف العالج، و التزامام حمدودة مبوجب قاعدة قانونية

فيعترب الطبيب تابعا للمستشفى الذي يعمل به، و أن عالقة التبعية القائمة بينهم تكفي بأن 

  .يتحمل املستشفى خطأ الطبيب 

و لقد تناول املشرع اجلزائري مثل هذا النوع من املسؤولية من خالل نصوص القانون املدين 

يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بفعله الضار مىت  : " على أن  136اجلزائري يف املادة 

ية و لو مل يكن املتبوع أو مبناسبتها، و تتحقق عالقة التبع بسببهاكان واقعا منه يف حال تأدية وظيفته أو 

  ."حرا يف اختيار تابعه مىت كان هذا األخري يعمل حلساب املتبوع 

يكون الطبيب و جراح األسنان يف : " على أنه  .ط. .م .أ .من م 1فقرة  6و نصت املادة 

  ."خدمة الفرد و الصحة العمومية 

  :مها  و يتبني من خالل هذه املواد حتقق مسؤولية املستشفى بتوافر شرطني

 .قيام عالقة بني التابع و املتبوع  -

 .أن يرتكب التابع فعال ضارا حالة تأدية وظيفته أو بسببها -

له  فعالقة العمل الذي تربط الطبيب بإدارة املستشفى تفرض عليه أداء مهمته وفق األوامر املعهودة

الالئحي  أو،ذلك أن تدخالته الطبية تدخل ضمن تنفيذه لألوامر احملددة وفق النظام اإلداري 

مع الطبيب ن املريض املعاجل ليس له احلق يف إبرام عقد ثافان للمستشفى من جهة، و من جهة أخرى 

إدارة  قد معاه تعأنالطبيب الذي سيعاجله، فضال على بالذي عاجله، و ذلك ألنه ليس على علم 

لك املسؤولية عن األخطاء الطبية اليت ذتحمل بتاملستشفى اليت تتحمل التزاماا كاملة جتاه املريض، ف

  .)1(يرتكبها تابعه 

 .30-29 ص بوكابس خليصة ، املرجع السابق ، ص- 1
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  عالقة المريض بالمستشفى العام  -2

عندما يتعامل املريض مع مستشفى عمومي، فانه يتعامل مع شخص معنوي، و هذا ما يقتضي 

هذا األمر و غريه من األمور تنظمها لوائح املرفق  نأبل عدم متكن املريض من اختيار طبيبه املعاجل حبرية، 

يف خدمة عامة للمريض باعتباره مواطنا له احلق  عالقة شخص مكلف بأداء  الصحي، فتعترب العالقة

النتفاع خبدمات املرافق العامة  مقابل راتب يتلقاه الطبيب جراء اخلدمة من قبل الدولة ، و ليس من ا

  .على أساس تنظيمي  إمنافالعالقة اليت تربط بينهما ال تقوم على أساس تعاقد و  إذنطرف املدير ، 

بحث عن املتسبب يف ذلك الضرر، إذ أن هذا األخري ال وجب ال ،فإذا حدث ضرر للمريض

طبقا  ،الطبيب، فهما يلتزمان بالتضامن كذايستطيع الرجوع إىل وزارة الصحة باعتبار املستشفى تابعا هلا و 

           ملسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه بالتعويض املقضي به للمريض املضرور سواء جمتمعني أو 

إذا أختار املريض الرجوع إىل املستشفى على أساس املسؤولية اإلدارية ، فعليه رفع دعوى ، و )2(منفردين 

و اليت تنص على . ج.ا.م.ا.قمن  800طبقا للمادة ، )1(قضائية أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا

ل يف أول درجة احملاكم اإلدارية هي جهات للوالية العامة يف املنازعات اإلدارية، ختتص بالفص: " أن 

حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا، و اليت تكون الدولة أو الوالية أو إحدى املؤسسات العمومية 

 ".ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها 

إن العالقة بني الطبيب و املريض يف املستشفى العام ليست  :عالقة المريض بالطبيب  -3

عالقة عقدية، بل هي من طبيعة إدارية ، و من مث ال ميكن إقامة مسؤولية املستشفى على أساس 

املسؤولية العقدية ، و إمنا تطبق قواعد املسؤولية التقصريية عند حتديد مسؤولية املستشفى العام عن الضرر 

  . الذي يصيب املريض

 

  .117-116 ص حممد حسن منصور ، املرجع السابق ، ص-1

  .49بلعيد بوخرس ، املرجع السابق ، ص -2
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    ه أواجتة عن تقصري نفيتحمل املستشفى الذي يعاجل فيه مريض يصاب مبضاعفات صحية 

و تقدمي العناية و الرعاية الالزمة للمرضى بصفة إمهاله، فكل خطا يقع يف تنظيم و حسن سري العمل ا 

العالقة العقدية بني املريض و الطبيب ، و ذلك لعدم  النعدامعامة، يثري املسؤولية التقصريية للمستشفى 

 .)1(حق املريض املضرور من التعويض  إهدار

 العيادة الخاصة في  الجراح خطأ الطبيب: ثانيا

إنشاء عيادات ألطباء اال تقتصر املمارسة الطبية يف املستشفيات العمومية فحسب، بل بإمكان 

الطيب، مع توفري كل الوسائل و املعدات الالزمة فيها اليت متكنهم من  خاصة أين يزاولون نشاطهم

   فيها  سواء مع العيادة اليت يتلقى ،استقبال املرضى و رعايتهم ، هذا ما يدخل املريض يف عالقة

  .العالج، أو مع الطبيب الذي  سيعاجله 

 عالقة المريض بالعيادة الخاصة  -1

أحد العيادات اخلاصة قصد العالج مبوجب عقد يربم بينها  إىلعادة ما يكون دخول شخص 

بشكل صريح أو ضمين ، هذا ما يفسر الطبيعة العقدية للعالقة اليت تربط املريض بالقطاع اخلاص، و أن 

  التزام األصلي هلا هي بذل العناية الالزمة لضمان سالمة املريض مدة 

أو العاملني تسأل عنه العيادة تعاقديا ، ذلك أن  إقامته ا، فأي خطأ طيب مرتكب سواء من األطباء

املشرع اجلزائري قد أشرتط أن يكون العقد كتابيا ، و أن يكونوا العمالء أجراء لديها ، بالرغم  من هذا 

  .ال مينع املريض املتضرر مبساءلتهم بصفة شخصية و ذلك على أساس املسؤولية التقصريية 

  

  

  .31بق ، ص بكابوس خليصة ، املرجع السا- 1
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  :عالقة المريض بالطبيب في العيادة الخاصة  -2

      تقوم هذه العالقة على عالقة تعاقدية بني املريض و الطبيب اجلراح، أي ما يعرف بالعقد

، و هو )1( ج.ت.ص .ح .قمن  54و هذا ما  جنده لدى املشرع اجلزائري يف نص املادة  ،الطيب

اتفاق بني الطبيب مع مريضه على أن يقوم الطبيب املعاجل بعالج املريض مقابل أجر ، و يتعني احرتام 

حق املريض يف حرية اختيار الطبيب اجلراح أ إذ يقع على عاتق كل منهما التزامات ، بالطبيب ما عليه 

أصول مهنة الطب ، و بذل العناية  املهنية و تطبيق لكفاءتهإال االلتزام بفحص املريض و معاجلته طبقا 

اللتزام بتبليغ الطبيب بكل املعلومات املتعلقة مبرضه و دفع الالزمة ، و من جهة أخرى على املريض ا

 .أتعاب الطبيب

 

 

 

 

  

  

  

  

  .، املرجع نفسه05- 85قانون رقم  -1
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  التزامات الطبيب الجراح: المبحث الثاني 

طبعة التزام اجلراح من املسائل الصعبة و املعقدة خاصة يف اال العالج اجلراحي، و هذا إن حتديد 

صعوبة اجلراحة يف حد ذاا، و تعقيد جسم اإلنسان، و كذا التطور : اعتبارات منهاعدة  إىلراجع 

لتزام ببذل عناية العلمي يف اال الطيب اجلراحي، هلذا فاإللتزام الذي يقع على عاتق الطبيب اجلراح هو ا

اجلراح ، و كاستثناء قد يكون التزام الطبيب )املطلب األول ( و هذا هو األصل . يف سبيل شفاء املريض

  ).املطلب الثاين ( التزام بتحقيق نتيجة 

  التزام الجراح ببذل العناية: المطلب األول 

به إىل الشفاء، و ال يلتزم به الطبيب جتاه مريضه هو بذل العناية الالزمة للوصول  إن ما يلتزم

بتحقيق نتيجة الشفاء، ألن هذه النتيجة أمر احتمايل خيضع لعوامل عديدة كالوراثة، و استعداد اجلسم 

بإمكانه منع املريض من التفاقم لتقبل العالج،  فالشفاء ال خيضع دائما لسلطان الطبيب اجلراح، فليس 

  .من عند اهللا سبحانه  الشفاء فهو أمااملوت، فالطبيب يعاجل  إبعادو 

تتوقف على اتباع األصول العلمية الثابتة، و تقتضي ضرورة دراسة و العناية الواجبة على اجلراح 

    ، و كذا يف الظروف اإلستثنائية ) الفرع األول ( هذه العناية يف ظل الظروف العادية للطبيب اجلراح 

  ).فرع ثان ( 

   الظروف العادية في ظلالواجبة للطبيب الجراح  عنايةال: الفرع األول

و ذلك بأن يعين بفحص  : التزام الجراح بتقديم العناية تتفق مع الضمير اإلنساني و المهني -1

املريض فحصا دقيقا قبل إجراء العملية بغري تسرع أو إمهال حىت بعيدا عن الغلط بقدر اإلمكان، كما أن 

       مكان جمهز بالتجهيزات الطبية الضرورية اليت تعينه على جناح مهنته عليه اإللتزام بإجراء اجلراحة يف

  ما قد ينجم عن اجلراحة من مضاعفات، كما يلتزم بتحصيل اخلربة العلمية اليت متكنه من أداء و جماة 
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  .)1(عمله بكفاءة و اقتدار و استعداد ملواجهة احلاالت املتنوعة للجراحة

اجلراحة و هو يف كامل لياقته و نشاطه فان كان جمهدا، فعليه إنابة غريه حىت ال كما يلتزم بإجراء 

يتسبب بالضرر للمريض، و يلتزم مبتابعة عالج املريض كما لزم األمر أن يقع على عاتقه ذلك تفاديا 

ملضاعفات و نتائج العملية، و تقدمي النصائح و التعليمات الالزمة للمريض و ما جيب أن يتخذه يف 

  .)2(شفائه سبيل

يدخل يف التزام اجلراح أن تكون  :التزام الجراح بتقديم عناية تتفق و األصول العلمية الثابتة -2

اجلهود املبذولة متفقة مع األصول العلمية الثابتة، إذ ال يعقل استعماله لوسائل طبية بدائية ختاف التطور 

ال أنه ينبغي عليه اإللتجاء إىل تلك اليت استمر العلمي احلديث، فهو و إن مل يلتزم بإتباع تلك الوسائل إ

 عليها الطب احلديث، و له اإلجتهاد يف اختيار أنسب الوسائل حسب حالة املريض و اإلمكانيات

  .)3(املتاحة

 اإلستثنائية الظروف  الواجبة للطبيب الجراح في ظل عنايةال :الفرع الثاني 

     أثناءالظروف اخلارجية أو الداخلية اليت حتيط بالطبيب اجلراح  يقصد بالظروف اإلستثنائية

اخلارجية إىل الزمان و املكان الذي جيري الطبيب عمله، كالطبيب الذي عمله، و قد ترجع الظروف  

أما . مسبقا يستدعى فجأة إلنقاذ مريض يشرف على املوت، أو إلنقاذ امرأة يف حالة وضع دون أن يعلم

      لية فهي تلك  اليت تتعلق بالشخص املعاجل، فان فوجئ الطبيب حبالة مستعصية الظروف الداخ

 عن األصول الطبية خطر، جاز له أن خيرج أخصائي، و كانت حياة املريض يف يوجدعليه، و مل يكن 

 

  .92رياض حنا، املرجع السابق، ص منري -1

  .107حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص -2

  .207نفسه، ص املرجع -3
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  .)1(حياتهإلنقاذ 

و عليه، فيأخذ يف احلسبان التزام اجلرح يف الظروف الداخلية و اخلارجية اليت تعاجل، و يوجد فيها 

املريض، فهي تؤثر على العناية الواجبة على اجلراح، و لذلك سوف نقوم بدراسة العناية الواجبة يف أحوال 

  ).ثانيا ( ، يف الظروف الشاذة )أوال ( اإلستعجال

 العناية الواجبة للطبيب الجراح في أحوال اإلستعجال -1

إجراءات اختاذ  إىلو هي األحوال اليت تنطوي على درجة معينة من اخلطورة، و من مث حتتاج 

  .، و غالبا ما يكون لعنصر الوقت األمهية القصوى يف مثل هذه األحوال)2(طبية سريعة و مستعجلة

ظرفا من ظروف اإلستعجال، و هذه األخرية قد تؤدي بالطبيب إىل يواجه  أنفيمكن للطبيب 

يتغاضى عن القيام بأعمال و إجراءات تتطلب عناية منه، كان يتغاضى اجلراح عن مراعاة بعض القواعد 

 إذاتكون مربرا الولية اليت يقضي ا العلم و الفن الطيب، و على ذلك فان نقص العناية يف حد ذاا، قد 

  .)3(أحاط بالواقعة ظرف من هذه الظروف

 الظروف الشاذة العناية الواجبة للطبيب الجراح في -2

عدم تقدمي اجلراح ملريضه العناية املرجوة، أي عناية  إىلالظروف الشاذة هي الظروف اليت تؤدي 

  .طبية دقيقة و كاملة، و تكون هذه الظروف عينية أو شخصية

  

 

  .184أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص -1

  .164منري حنا رياض، املرجع السابق، ص -2

  .136املرجع نفسه، ص -3
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 الظروف العينية  -أ 

   املتمثلة يف املكان الذي جيري فيه العمل اجلراحي و ما يتطلبه من األجهزة و األدوات و 

و حالة إسعافات سريعة و إمكانيات خاصة الطبية، و ما إذا كان املكان يف جهات نائية و بعيدة، 

  .قد ال تكون متوفرة، و عدم وجود معونة طبية أو زمان يصعب فيه العمل

فالطبيب الذي يستدعى يف حاالت ال ميكن أن تتوفر فيها العناية  الطبية الدقيقة اليت يستلزمها 

     مصاب خبطر  أومريض  إنقاذالعمل اجلراحي كحالة تتطلب تدخال عاجال تقتضيه ضرورة 

ميكن للطبيب اخلروج عن األصول العلمية الثابتة، بقدر ما تفرضه عليه داهم، ففي هذه احلالة 

  .)1(الظروف

  لظروف الشخصيةا - ب

و املقصود ا الظروف املتعلقة بشخص املريض ذاته، ككرب سنه أو ظروف إصابته أو الطبيب 

  .ذاته

و تعد هذه الظروف من الظروف الشاذة اليت تؤخذ يف اإلعتبار عند حتديد العناية الواجبة على 

فالطبيب عند  ،)2(للمريض أضرارمن شان تدخله يف مثل هذه الظروف حدوث  الطبيب مىت كان

اضطراره للقيام بعملية جراحية، فان يف هذه احلالة ال ميكن حماسبته، و ذلك للظروف اليت عارضته 

يف التزامه ببذل عناية لشفاء مريضه، فعليه أن يتصدى لعالج احلالة حىي و لو مل يكن حميطا بأصول 

  .هذا العالج و أساليبه املعمول ا

 

 

 .52ابراهيم علي محادي احللبوسي، املرجع السابق، ص -1
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  التزام الجراح بتحقيق نتيجة: المطلب الثاني 

) الدائن ( أمام املريض) املدين( بنتيجة أو حتقيق غاية هو اإللتزام يتعهد مبوجبه الطبيب  إن اإللتزام

بتحقيق نتيجة معينة، و إذا مل تتحقق هذه النتيجة تقوم مسؤولية الطبيب رد أن الغاية املنتظرة، و اليت 

إذا أستحال على  " :ج .م.من ق  176، و هذا ما نصت عليه املادة )1(هي حمل التزامه مل تتحقق

بتعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزامه، مامل يثبت أن  عليه ماملدين أن ينفذ اإللتزام عينا حك

  ."تأخر املدين يف تنفيذ التزامه إذااستحالة التنفيذ نشأت عن سبب ال يد له فيه، و يكون احلكم كذلك 

ببذل عناية طبية  إالراحا جتاه املريض سواء كان عاما أو أخصائيا أو ج يلتزم الطبيب ال و هلذا

يقظة من مستواه املهين، و ال يقع عليه التزام بشفاء املريض، ألن الشفاء بيد اهللا سبحانه و تعاىل و ليس 

  .اإلحتمال يمن على نتائج عمل الطبيب بيد الطبيب، كما أن فكرة

استثناءا من املبدأ العام بناءا على و ميكن دراسة احلاالت اليت يكون فيها التزام بتحقيق نتيجة 

  :مايلي 

و ذلك بأن يكون اتفاق سابق بني الطبيب و املريض على أساس أن يقوم  ،اتفاق الطرفني �

ملريض، حبيث يكون خمطئا إذا مل تتحقق النتيجة املتفق عليها مسبقا، و من  الطبيب بتحقيق نتيجة معينة

أن يتعهد الطبيب ملريضه بأن يقوم بعمل طيب يف وقت حمدد أو أن يعده أن يقوم هو شخصيا : أمثلته

بذلك العمل الطيب، فإذا وعد طبيب القيام شخصيا بالعملية فانه يعترب مسؤوال بقوة القانون عن الضرر 

لة من حاالت الذي ينجم عن الفعل الطبيب الذي قام بالعملية اجلراحية بدال منه، و يف غياب أية حا

السبب األجنيب، و نفس األمر ينطبق على الطبيب الذي يعد املريض بان يكون لتدخله اجلراحي نتيجة 

  . )2(حمددة، خاصة يف جراحة التجميل

  .28، موقع للنشر، اجلزائر، ص 2008علي فياليل، النظرية العامة للعقد، ط -1

  .44، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، ص 2008تري، ط وائل عساف، املسؤولية املدنية للطبيب، رسالة ماجس-2
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و ذلك يكون عندما يتصل اإللتزام بواجباته  ،أن يكون التزام بتحقيق نتيجة بنص القانون �

 .اإلنسانية كاإللتزام  بإعالم املريض للحصول على موافقته، و اإللتزام بالسر املهين

عندما يتصل التزامه ببعض األعمال الفنية مثل األعمال املخربية، و استعمال األشعة و زراعة  �

 .األعضاء البشرية، و وضع الرتكيبات الصناعية و عملية اخلتان

عند التزامه بضمان سالمة املريض، و يكون ذلك بضمان عدم تعرضه ألي أذى من جراء عيب  �

، و اإللتزام بتعقيم كل ما يستعمل أثناء العالج الطيب لتفادي الصحية من أجهزة و أدوية يف املنتوجات

نقل اإلصابات عن طريق العدوى املرضية، و ضمان السالمة ال يعين اإللتزام بالشفاء، بل يقصد منه 

بذل العناية االلتزام بعدم تعريض املريض ألي أذى أو مرض أخر، و إذا كان األصل يف التزام الطبيب هو 

  :و استثناءا حتقيق نتيجة فان هناك التزامات أخرى تقع على عاتق الطبيب اجلراح و هي كما يلي

 

أي أن التدخل الطيب اجلراحي يعتمد  على  :التزام الطبيب الجراح بالتشخيص الصحيح -1

فشل التشخيص قد تصبح األعمال الالحقة خاطئة و منها بطبيعة احلال العملية  فإذاصحة التشخيص، 

 .و مؤكدا اجلراحية، و بالتايل ال معىن لعمل جراحي ما مل يكن التشخيص الذي يقوم به صحيحا

جيب على الطبيب أن حييط مريضه بكافة املعلومات اليت من شأا أن  :اإللتزام بإعالم المريض -2

ألخري سليما و متبصرا حول كل ما يتعلق مبرضه، و مؤدى هذا اإللتزام هو إحاطة املريض جتعل رضا هذا ا

 أوبوضوح بكل ما يتعلق بالتدخل الطيب على شخصه و الذي من شأنه أن يساعد على اختاذ قرار لقبول 

من بينها  هتم املشرع اجلزائري ذا اإللتزام من خالل عدة مواد قانونيةأرفض هذا التدخل، و هلذا لقد 

جيب على الطبيب أو جراح األسنان أن جيتهد إلفادة ":  تنص علىاليتو ،ج.ط .م.أ.من م 43 ةداامل

  .)1("مريضه مبعلومات واضحة و صادقة بشأن أسباب كل عمل طيب

  

، الصادر يف 52، يتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب، ج ر، ع 1992يوليو  06يف  مؤرخ 276-92مرسوم تنفيذي رقم -1

 .1992يوليو  08بتاريخ 
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القضاء احلد األقصى هلذا اإللتزام، بل تركوا ذلك للقواعد العامة، و ينصب  و مل حيدد الفقه و ال 

   حتديدا  منه بعد تشخيصه و حتديدهإعالم الطبيب للمريض حول طبيعة املرض الذي يعاين 

عة العالج الذي تلتزمه هذه العلة و البدائل العالجية املتوفرة، كما يلتزم الطبيب يصحيحا، و على طب

  .)1(خبار املريض عن النتائج اليت ترتتب على العمل الطيب و باألخص املخاطر اليت تنجر عنهإب

وكقاعدة عامة يلتزم الطبيب لكي يقوم  :اإللتزام بالحصول على رضا المريض بإجراء العملية -3

ظروف بالو خيرج من هذا اإللتزام ما يتعلق بالعالج و اجلراحة بأن حيصل على رضا و موافقة املريض،

من  44و هذا ما نصت عليه املادة  ، )2(اإلستثنائية اليت ال تستلزم احلصول على رضا و موافقة املريض

           كل عمل طيب فيه خطر جدي على املريض ملوافقة املريض موافقة حرة   خيضع:"  ج.ط.أ م.م

متبصرة، أو ملوافقة األشخاص املخولني منه أو من القانون، و على الطبيب أو جراح أن يقدم العالج و 

 .)3("الضروري إذا كان املريض يف خطر أو غري قادر على اإلدالء مبوافقة 

قبل إجراء العملية اجلراحية، إلتزامه يتعني على الطبيب اجلراح : العمليةالفحص املسبق قبل إجراء  -4

بالقيام بالفحص الطيب الالزم الذي تفرضه حالة املريض و طبيعة العملية اجلراحية، و على اجلراح أن 

        املعلومات الضرورية املتعلقة باملريض و على حالته الصحية العامة و ردود الفعل يطلع على كافة 

       و املضاعفات املتوقعة، و جيب أن ال يقتصر الفحص على العضو الذي سيخضع للعملية 

 .اجلراحية، و إمنا جيب عليه أن يكون الفحص شامال و ذلك للتأكد من نتائج التدخل الطيب اجلراحي

    

  .61بوخرس  بلعيد، املرجع السابق، ص -1

  .49السابق، ص  حممد حسني منصور، املرجع-2

  .، املرجع السابق 276-92مرسوم تنفيذي رقم -3
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يتعني على اجلراح قيامه إجراء العملية اجلراحية بنفسه، فال  :إجراء العملية الجراحية  شخصيا -5

عن كل ما ينجم  له أن يتعهد ا إىل جراح أخر دون موافقة املريض، فإن فعل ذلك يكون مسؤوال جيوز

بتنفيذ اجلزء األخري من العملية إال إذا  عن ذلك من أضرار، كما ال جيوز له أن يعهد إىل أحد مساعديه 

  .)1(كان حتت رقابته و إشرافه املباشر حىت يتسىن له التدخل مىت رأى ضرورة لذلك

ابعة املريض حىت ميتد عمل الطبيب إىل وجوب مت :اإللتزام بالعناية و اإلشراف بعد الجراحة -6

    و يتخلص من أثر املخدر، ألن إمهال هذه الناحية قد يرتتب عليه نتيجة يصحوا من الغيبوبة 

 .وخيمة، فعلى الطبيب أن يويل عنايته بكل ماله صلة بالعملية بعد إجرائها

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 .60طالل عجاج، املرجع السابق، ص  -1
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راح الناتجة عن الخطأ الطبي الجراح و األثار ـــــؤولية الجـعة مسـطبي:الفصل الثاني 

 المترتبة عنه

لقيام مسؤولية اجلراح يكفي خروجه عن األصول العلمية و املهنية اليت تفرضها مهنته الطبية، و 

  .ميس صحته و عاطفتهعدم بذل العناية الالزمة يف عمله اجلراحي، و هذا ما يؤدي إصابة املريض بضرر 

يف حني أن املريض إذا أثبت الضرر الذي أصيب به جراء العملية اجلراحية له حق التمسك 

 باملسؤولية املدنية، و مساءلة الطبيب عن أخطائه الطبية جراء عمله اجلراحي، فيتعني يف هذا الصد حتديد

 أهمث األول من هذا الفصل،مث سنتناول طبيعة املسؤولية املدنية للجراح، و هذا ما سنتطرق إليه يف البح

  . األثار املرتتبة عن اخلطأ الطيب اجلراحي يف مبحث ثان

  طبيعة مسؤولية الجراح  الناتجة عن الخطأ الطبي الجراحي: المبحث األول 

تقوم املسؤولية املدنية عموما حينما خيل الشخص بالتزام قانوين، سواء أوجده القانون أو 

، و هذا هو اجلاري به العمل يف املسؤولية الطبية، فمىت اخل الطبيب بواجبه القانوين يف اإللتزام اإلتفاق

 باحليطة و احلذر و اليقظة و سبب ضررا للمريض، كان مسؤوال مسؤولية تقصريية إلنتفاء الرابطة

طه باملريض، و تسبب ناشئة عن عقد العالج الذي يربأخل الطبيب ببنوده أو التزاماته  أماإذاالتعاقدية، 

  .)1(ذلك يف حدوث ضرر للمريض، كان الطيب مسؤوال مسؤولية عقدية

بحث إىل مطلبني، نتطرق فيهما للمسؤولية العقدية للجراح         وعليه، سوف نقسم هذا امل

  ).مطلب ثان (، مث إىل املسؤولية التقصريية للجراح )مطلب أول ( 

 

  .196-195، دار النشر و التوزيع ، األردن، ص ص 2015ظل قواعد املسؤولية املدنية، ط مراد بن صغري، اخلطأ الطيب يف -1
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  المسؤولية العقدية للجراح: المطلب األول 

ه من يأدى تطور مبدأ سلطان اإلرادة بفعل العوامل اإلقتصادية و اإلجتماعية و خضوعه للتوج

ن تطابق هذا اإللتزام إف العالقة بني الطبيب و املريض مبثابة عقد طيب، اعتبار، إىل )1(نصوص قانونية

املسؤولية العقدية حلساب املسؤولية التقصريية، بل تظل  استبعادلتزام عقدي ال يؤدي إىل إالعام مع 

  .مسؤولية عقدية 

، مث إىل الشروط )الفرع األول (العقدية  الطبية و عليه، سنتطرق يف هذا املطلب إىل قيام املسؤولية

  ).فرع ثان ( الواجب توافرها لقيام هذه املسؤولية 

  قيام المسؤولية الطبية العقدية: الفرع األول 

تقوم املسؤولية الطبية العقدية من الناحية القانونية عند إخالل الطبيب القائم بالعمل الطيب، و 

، حيث يربط )2(ه، و إحلاق ضرر جسدي أو معنوي باملريضباألخص العمل اجلراحي املقرر يف ذمت

أو غري مكتوبة، فبمجرد توجه املريض  املريض باجلراح عقد طيب، قد يكون هذا العقد يف صيغة مكتوبة

توجه املريض للعالج يدل نه يف هذه احلالة يكون  إىل طبيب معني، فأوإىل مستشفى عام أو خاص إ

 .)3(على قبول املريض لإلجياب الذي يكون الطبيب اجلراح قد وضع نفسه فيه بعرض إجيابه 

 

  

  .348حممد رايس، املرجع السابق، ص -1

، الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية2004، 1منصور عمر املعايطة، املسؤولية املدنية و اجلنائية يف األخطاء الطبية، ط -2

  .37ص 

م، ط أمري فرج، أحكام املسؤولية على اجلرائم الطبية من الناحية اجلنائية، املدنية و التأديبية لألطباء و املستشفيات و املهن املعاونةهل-3

 .304، املكتب العريب احلديث، مصر، ص 2011
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و بناءا على ذلك فإنه يف حال إجراء عملية جراحية للمريض مثال يف عيادة عامة أو خاصة، فإن 

  .)1(العقد ينشأ مادام اإلتفاق بإجياب الطبيب و قبول من املريض

و لقد أستقر القضاء على حتديد طبيعة املسؤولية الطبية بإعتبارها مسؤولية عقدية و ليست 

السيدة مرسي  و اليت تتلخص يف أن،  1936ماي  20في  ار مرسيقر تقصريية، إبتداءا من صدور 

املختصني باألشعة الذي قام بعالجها  اليت كانت تعاين من حساسية يف األنف و راجعت أحد األطباء

، إذ أدى هذا العالج إىل تلف 1925، و كان ذلك عام " Rayons X"أشعة إكسمستخدما 

 1929املريضة، فقام زوجها برفع دعوى قضائية  نيابة عنها يف سنة األنسجة املخاطية يف وجه السيدة 

أي بعد مرور ثالث سنوات على إنتهاء العالج طالبا فيها بدفع التعويض عن الضرر الذي أصاب زوجته 

بصورة  األشعة املعاجل  الطبيب استخداممستندا يف دعواه إىل أن الضرر الذي أصاب زوجته كان نتيجة 

القضاء الفرنسي، إذ قررت حمكمة النقض الفرنسية   اجتاهيعترب هذا القرار نقطة حتول يف ، و )2(مباشرة

ذات طبيعة عقدية وقد خلص رجال القضاء يف حكمهم هذا إىل أن  كمبدأ عام أن مسؤولية الطبيب

ا عقدا حقيقيا يتكون بني الطبيب و مريضه، ال يلتزم فيه الطبيب بشفاء املريض حتما، إمنا يبذل جهود

صادقة و خملصة مصدرها الضمري و مؤداها اليقظة و احلذر و اإلنتباه، و هذه اجلهود يقتضي أن تكون 

متطابقة يف غري األحوال اإلستثنائية مع األصول العلمية الثابتة، و هي األصول املتفق عليها بني أهل 

ن ينتسب إىل هذه املهنة، و هي إستبعادها و عدم األخذ ا ممأو التسامح يف جتاوزها  العلم اليت ال جيوز

  .)3(مهنة الطب

  

  .38منصور عمر املعايطة، املرجع السابق، ص -1

  .153بلعيد بوخرس، املرجع السابق، ص -2

  .354حممد رايس، املرجع السابق، ص -3
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و معىن ذلك أن ما يربم بني الطبيب و املريض من عقد صحيح، و إن كان ال يلتزم فيه الطبيب 

، يف غري بشفاء املريض، إال أنه يتضمن إلتزامه بأن يبذل جهود خاصة، مصدرها الضمري مع مطابقتها

ج عن أصول علم تة، و ال تقوم املسؤولية إال بالتطبيق اخلار باألحوال اإلستثنائية لألصول العلمية الثا

الطب، و إن اإلخالل ذا اإللتزام العقدي و لو كان على غري عمد، يوجب مساءلة الطبيب على 

  .)1(أساس املسؤولية العقدية

فالطبيعة العقدية بني الطبيب و املريض يلتزم مبقتضاها أن يقدم للمريض العناية اليقظة اليت 

بأن تكون متفقة و أصول املهنية الطبية و مقتضياا،  و ظروفه اخلاصة، عناية مشروطة تستوجبها حالته

دون إمهال الظروف اخلارجية اليت يوجد فيها الطبيب، و يعاجل فيها املريض، كاملكان و اإلمكانيات 

، أو حالة املريض املستعجلة اجلراحي املتاحة، و توفري اآلالت الطبية و التجهيزات املستلزمة للعمل الطيب

  .)2(تقتضي إجراء عملية جراحية مستعجلةو اخلطرية اليت 

قد مت بدون مقابل من و تظل مسؤولية الطبيب عقدية، حىت و لو كان العالج و الرعاية الطبية 

، و الطبيب يف املستشفى جيد  نفسه دخل يف عالقة مباشرة مع املريض، و يعد مكلفا )3(جانب املريض

من قبل إدارة املستشفى بقيام بعالج املرضى املرتددين عليه، ففي هذه احلاالت الطارئة اليت تستوجب من 

 –لفحص بعد إجراء ا –الطبيب القيام بإجراء التدخل الطيب اجلراحي، إذا ما قبل املريض بذلك يلزم 

  ،و ذلك لقيام الرابطة )4(القيام بالعمل اجلراحي الذي فرض عليه، فاملسؤولية هنا ال تكون  إال عقدية

  

  .74منري رياض حنا، املرجع السابق، ص -1

  .156بلعيد بوخرس، املرجع السابق، ص-2

  .75منري رياض حنا، مرجع سابق، ص -3

  .76املرجع نفسه، ص -4
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إلجراء العملية اجلراحية سواء يف مستشفى عمومي أو خاص مادام  املريضالعقدية بني اجلراح و 

  .)1(العقد أو اإلتفاق نشأ أصال من الطبيب و بقبول من املريض

وجود عالقة تبعية بني الطبيب و إدارة : " بأن  محكمة النقض المصريةو يف هذا اال قضت 

املستشفى الذي عاجل فيه املريض، و لو كانت عالقة تبعية أدبية، كاف لتحميل املستشفى مسؤولية 

  .)2(الطبيب

و عليه، فإن مسؤولية الطبيب عن أخطائه إمنا هي مسؤولية عقدية، و أخذ بذلك القضاء الفرنسي 

أنه بالنسبة للقضاء اجلزائري فإن التطبيقات العملية لفكرة املسؤولية العقدية و تبعه القضاء املصري، إال 

عن خطأ الطبيب املهنية قليلة جدا، و مل تضع احملكمة العليا يف اجلزائر أي مبدأ حول طبيعة مسؤولية 

  . مايلي، غري انه كي تتحقق هذه املسؤولية ال بدا من توافر بعض  الشروط و اليت سنتناوهلا يف)3(الطبيب

  شروط قيام المسؤولية الطبية العقدية للجراح: الفرع الثاني

اإلخالل بإلتزام تعاقدي إن مسؤولية الطبيب من حيث املبدأ هي مسؤولية عقدية مرتتبة عن 

مرتتب على عاتق الطبيب، و هذا ما أستقر عليه القضاء الفرنسي و سايرته معظم التشريعات مبا فيها 

  .)4(لذي يعرتف بتواجد عقد طيب بني الطبيب و املريضالتشريع اجلزائري ا

 

  .38منصور عمر املعايطة، املرجع السابق، ص -1

- 196،  دار املركز اجلامعي، مصر، ص ص  2008، 1عبد الفتاح البيومي حجازي، املسؤولية الطبية بني الفقه و القضاء، ط -2

197.  

  .355حممد رايس، املرجع السابق، ص -3

  .67حنا، املرجع السابق، ص  منري رياض-4
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يكون  أنفيشرتط لقيام املسؤولية العقدية للطبيب، وجود عقد طيب بني الطبيب و املريض و 

ينشأ الضرر عن عدم هو املضرور جراء العمل اجلراحي من ناحية، و أن  يكون املريض أنصحيحا، و 

  :يليتنفيذ العقد القائم من ناحية أخرى، و تتمثل هذه الشروط يف ما

  وجود عقد طبي صحيح بين الجراح و المريض: أوال

جيب أن يكون هناك عقد بني الطبيب اجلراح و املريض، فإذا قام الطبيب مبباشرة عالج املريض 

، و يف غالب احلاالت، فإن الطبيب اجلراح و )1(دون أن يكون هناك عقد انتفت املسؤولية العقدية

و مبجرد فتحه لعيادته و تعليقه الالفتة يكون يف موقع يعوض املريض يرتبطان مبوجب عقد، فالطبيب 

  .)2(اإلجياب، و أي مريض يقبل مبثل هذا العرض للعالج يربم مع هذا الطبيب عقدا بشكل طبيعي

و لقد نص املشرع يف القانون املدين على شروط تكوين العقد يف القسم الثاين من الفصل الثاين، 

و احملل، حيث أنه نص كذلك على ركن السبب حتت الفقرة املعنونة ذاكرا على وجه اخلصوص الرضا 

  .بركن احملل، خلطا بذلك شروط العقد مع أركانه

و لكي يعترب العقد صحيحا منتجا ألثاره، جيب أن يشتمل على أركانه اليت حددها القانون من 

  .رضا،حمل و سبب،  وفقا للقواعد العامة

اقدين و سالمة الرضا من العيوب، عهي تراضي املتوين العقد إن الركيزة األساسية يف تك: الرضا -1

 .)3(أن يكون الرضا صحيحا و موجودا، و يتبادل فيه التعبري عن اإلرادتني املتطابقتني فالبدا

 

  .121، دار النهضة، مصر، ص 1986عبد الرشيد مأمون، عقد العالج بني النظرية و التطبيق، -1

  .24، الشركة العاملية للكتاب، لبنان، ص1987، 1املدنية عن األخطاء املهنية، ط  عبد اللطيف حسين، املسؤولية-2

  .، املرجع نفسه 58-75من األمر رقم  59أنظر املادة -3
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من خصوصية تتعلق حبياة املريض  نظرا ملا يتطلبه العمل الطيب أو التدخل اجلراحي: رضا المريض - 1-1

الصحية و ملا يؤدي ذلك من نتائج تقوم معها مسؤولية الطبيب جتاه املريض، فال بدا أن يكون الرضا 

  .)1(سابقا على أي تدخل طيب

أكدت التشريعات الطبية على حرية املريض يف إختيار طبيبه أو جراح أسنانه أو تركه، إذ و لقد 

هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العالقة بني اجلراح و املريض، فيخضع كل عمل طيب  أعتربت حرية اإلختيار

 و متبصرةيف كل مرحلة ةري موافقة حر هذهاألخ يكون على درجة من اخلطورة على جسم املريض ملوافقة

خذ هذه املوافقة ألسباب جسمانية أو قانونية، يتم احلصول عليها من أمن مراحل العالج، و إذا تعذر 

، و يشرتط على املريض إذا )2(الشخص الذي عينه املريض أو من ويل أمره إذا كان قاصرا أو فاقدا للوعي

  .رفض العالج تقدمي تصريح مكتوب بذلك

منح املشرع الطبيب أيضا احلق برفض القيام بالعمل الطيب جتاه املريض ألسباب :رضا الطبيب  - 1-2

خلطر صحي و شيك يهدد حياته، ففي هذه احلالة  ، و أستثىن حاالت مواجهة املريضشخصية و مهنية

يكون الطبيب ملزما بان يتدخل إلسعاف املريض حلني تامني حياته، و إال تعرض للمساءلة املدنية و 

 .اجلزائية، ما مل تكون هناك قوة قاهرة متنع الطبيب من التدخل

قد صدرتا  توافقتنيامليتعني لكي يكون العقد  صحيحا  أن تكون اإلرادتان : أهلية األطراف  - 1-3

  )3(من ذي أهلية خالية من العيوب، فكل شخص أهل للتعاقد ما مل تسلب منه األهلية حبكم القانون

  

  .28، دار النهضة العربية، مصر، ص 1996هدى قشقوش، القتل بدافع الشفقة، ط -1

 .،املرجع نفسه 276-92من مرسوم تنفيذي رقم  43أنظر املادة -2

  .املتضمن القانون املدين، املرجع السابق 58-75األمر رقم من  78املادة -3
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فكل شخص  بلغ سن الرشد و كان متميعا بقواه العقلية و مل حيجر عليه، فإنه يصبح كامل األهلية و 

  .)1(أهال ملباشرة حقوقه املدنية

العقد صحيحا جيب أن يكون حمله مشروعا، و العقد الطيب مضمونه لكي يكون :المحل -1-4

قتضي باملساس جبسم اإلنسان، و عليه فإن حمل هذا العقد جيب أن ال يكون خمالفا للنظام العام و ي

 .، حىت بتوافر رضا املريض)2(ج.م.من ق 96األداب العامة، و إال كان باطال طبقا للمادة 

: " على ركن السبب و مشروعيته، حيث جاء فيها ج.م.من ق 97نصت املادة  :السبب  - 1-4

املتعاقد لسبب غري مشروع أو لسبب خمالف للنظام العام أو األداب العامة كان العقد باطال  إلتزام

")3(.  

سند السبب طيلة فرتة تنفيذ العقد، و عليه يعترب السبب املذكور يف العقد الطيب هو أن يو جيب 

  .)4(السبب املشروع، و على من يدعي غري ذلك إثبات العكس

اجلزائري  كأصل عام مببدأ الرضائية و أعترب اإلرادة أساس و قوام  املشرعلقد أخذ : الشكلية -1-5

العقد، حبيث أن الرضا هو الذي يلزم املتعاقدين و ليس الشكل، و يعترب العقد الطيب عقدا رضائيا و 

  .)5(املريض شكلية معينة لرتسيم إتفاقهما أومربر ذلك أن املشرع اجلزائري مل يشرتط على الطبيب 

  

  .رجع السابقاملتضمن القانون املدين، امل 58-75من األمر رقم  40نظر املادة أ-1

  .، املرجع نفسه 96نظر املادة أ-2

  .، املرجع نفسه 97أنظر املادة -3

  .285مراد بن صغري، املرجع السابق، ص -4

، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان، اجلزائر، ص 2014- 2013جنيم، العقد الطيب يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري، ط عامر -5

88.  
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  أن يكون المتضرر هو المريض: ثانيا 

يشرتط لقيام املسؤولية العقدية أن يكون من أصابه الضرر هو املريض، و ذلك ألنه لو كان 

  .ميكن اإلستناد إىل العقد، و إمنا تكون مسؤولية الطبيب تقصريية شخصا أخر غري املريض فهنا ال

فإذا حلق أحد زوار املريض ضررا من جراء عمل ما قام به الطبيب، فإن مسؤولية هذا األخري 

تكون كذلك تقصريية لكون عقد العالج الذي يربط بني املريض و طبيبه ال يتضمن مثل هذه 

  .)2(يقتصر على أطرافه كأصل عام، عمال مببدأ األثر النسيب للعقد، ألن أثار العقد )1(اإللتزامات

  عقدي بالتزامنشوء ضرر نتيجة اإلخالل : ثالثا 

و املتسبب بالضرر ) املريض(الطبية ال تكون عقدية إال إذا وجد بني املضرور سؤولية املإن 

بينه و بني ت رابطة العقد عقد صحيح، و بالتايل تكون مسؤولية اجلراح تقصريية كلما انعدم) اجلراح(

املريضالذي حلقه الضرر، أو وجدت بينهما مثل هذه الرابطة و كان الضرر نتيجة إخالل بإلتزام غري 

  .)3(ناشئ عن العقد

  

  

  

  

  

  .395حممد رايس، املرجع السابق، ص -1

  .174 بلعيد بوخرس، املرجع السابق، ص-2

  .381اجلزء الثاين، ص سليمان مرقص، الوايف يف شرح القانون املدين، -3
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  المسؤولية التقصيرية للجراح: المطلب الثاني 

مسؤولية الطبيب من حيث املبدأ هي مسؤولية عقدية ناشئة عن اإلخالل بإلتزام تعاقدي مرتتب 

تكون العالقة بني كل من اجلراح و املريض غري عقدية، و إمنا  إستثناءعلى عاتق الطبيب، إال أن هناك 

  .تنشأ عن خطأ يرتكبه شخص و يسبب ضررا للغري، و بالتايل توجب املسؤولية التقصريية

إن إعتبار املسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية عامة، ال يعين التخلي عن تطبيق قواعد املسؤولية 

و يف هذه احلاالت يتحمل اجلراح هذه املسؤولية جتاه املريض الذي التقصريية بني املريض و اجلراح، 

  .يعاجله

) الفرع األول ( و عليه، سنتطرق يف هذا املطلب إىل حاالت قيام املسؤولية التقصريية للجراح 

  ).فرع ثان ( مث بعد ذلك إىل بيان موقف املشرع اجلزائري من توقيع املسؤولية التقصريية للجراح 

  حاالت قيام المسؤولية التقصيرية للجراح: ل الفرع األو 

كانت القاعدة العامة هي إعتبار املسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية، فإنه ميكن إبراز حاالت   إذا

  :قيام املسؤولية التقصريية للجراح فيما يلي

  حالة إنعدام الرابطة العقدية: أوال

هذه احلالة تكون املسؤولية الطبية للجراح تقصريية، و ذلك من خالل تدخل الطبيب من  يف

تلقاء نفسه، كإنقاذ شخص يف حادث خطري يستلزم عملية جراحية مستعجلة دون أخذ موافقة 

  ، فمثل هذا التدخاللطيب اجلراحيال يكون بناءا على عقد، و إمنا يكون التدخل قد دعى إليه)1(املريض

  

، جامعة قاصدي مرباح، كلية 2006-2005فية سنوسي، اخلطأ الطيب يف التشريع و اإلجتهاد القضائي، مذكرة ماجستري، ط ص-1

  .82احلقوق و العلوم اإلقتصادية، ورقلة، ص 



� ا���� ا���ا�� و ا���ر ا������� ��: ا�
	� ا����� ��� ا�� ����ط� $� #"!و� � ا���اح ا�  

 

38 

 

، كما ميكن )1(اجلمهور إلنقاذ املريض، و يف هذه احلالة فإن اجلمهور ليس صاحب صفة لتمثيل املريض

ال ميكن مساءلة  بني أطباء املرفق العام و املرضى الذين يعاجلون فيه، فلذلك أنه ال يوجد عقد طيب

طبيب املستشفى إال على أساس املسؤولية التقصريية، ألنه ال ميكن القول يف هذه احلالة بأن املريض قد 

  .)2(أختار الطبيب لعالجه

 حالة بطالن العقد الطبي: ثانيا 

غياب رضا املريض يف التدخل الطيب اجلراحي دون وجود مصلحة عالجية، أي دون  أي مبعىن

الرجوع عليه مبنفعة طبية أو عالجية للمريض، و هذا ما ميكن أن يكون حماه غري مشروع و يؤدي إىل 

 ، مما يستوجب تطبيق املسؤولية التقصريية على األطباء طاملا أن عمل اجلراح هو عمل غري)3(بطالن العقد

  .مشروع يؤدي غلى املساس جبسم اإلنسان

 حالة إمتناع الطبيب عن عالج المريض أو إنقاذه بدون مبرر مشروع: ثالثا 

فالطبيب و إن كان حرا يف مزاولة مهنته أو ممارسة مهامه، و له احلق يف ممارستها بالطريقة اليت 

 ،)4(بيب متعسفا يف إستعمال حقهيراها، إال أنه مقيد مبا تفرضه مهنته من واجبات و إال اعترب الط

جيب على الطبيب أو جراح األسنان أن يسعف : "بأنه ط.أ م.من م 9و هذا ما نصت عليه املادة 

  .)5("مريضا يواجه خطرا وشيكا، و أن يتأكد من تقدمي العالج الضروري 

  .198-197حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص ص -1

  .203املرجع نفسه، ص-2

  .149بوخرس، املرجع السابق، ص بلعيد -3

  .199حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص -4

، الصادر يف 52، يتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب، ج ر، ع 1992يوليو  06مؤرخ يف  276- 92مرسوم تنفيذي رقم -5

 .1992يوليو  08بتاريخ 
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تقوم املسؤولية التقصريية للطبيب اجلراح إذا مل يتدخل إلنقاذ املريض و عالجه، مع أن  و بالتايل

  .حالته تستوجب ذلك

إال أنه جيوز للطبيب أن ميتنع عن عالج املريض يف حاالت معينة، كما يف حالة إمهال املريض 

ألنه جراحية للمريض لتعليمات الطبيب، أو تعمد عدم إتباعها، كذلك ميكن للطبيب رفض إجراء عملية 

  .يعلم مسبقا أن من شأا أن تسبب مضاعفات مضرة، لكن جيب أن يعلل سبب اإلمتناع

  المريض بالغير ضرارإالمسؤولية التقصيرية في حالة : رابعا 

الطبيب اجلراح تقصريية جتاه الغري، فتكون حني نه ميكن أن تكون مسؤولية أإىل جانب ذلك 

يكون طالب التعويض عما أصابه من ضرر شخص أخر غري املريض املتعاقد مع الطبيب، و مثال قيام 

أقرباء املتويف جراء عمل جراحي برفع دعوى قضائية ضد اجلراح ال بصفتهم ورثة له، بل بإمسهم 

، إذ ترفع الدعوى على أساس املسؤولية )1(ام شخصياالشخصي ملطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أص

  .التقصريية لعدم وجود عقد بني أقرباء املتويف و اجلراح

  موقف المشرع الجزائري من الطبيعة التقصيرية للمسؤولية المدنية للطبيب: الفرع الثاني 

 239يتبني موقف املشرع اجلزائري بالنسبة لتحديد املسؤولية التقصريية للجراح من خالل املادة 

ح أسنان أو ا متابعة كل طبيب أو جر  اليت نصت على إمكانيةاملعدل و املتمم )2(ت.ص.ح.من ق

. م اصيديل أو مساعد طيب على كل تقصري أو خطأ مهين يرتكبه، خالل ممارسة مهامه أو مبناسبة القيا

  مستدميا أو يعرضحياتهو يلحق ضررا بالسالمة البدنية ألحد األشخاص أو بصحته أو حيدث له عجزا 

  

  .151رجع السابق، ص بلعيد بوخرس، امل-1

  .، املرجع السابق 05-85قانون رقم -2
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  .)1(التأديبيةللخطر أو يتسبب يف وفاته،إذا مل يتسبب اخلطأ املهين يف أي ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات 

إال أن ما قضت به حمكمة تلمسان و ذلك حبفظ الشكوى من قبل وكيل اجلمهورية، املتعلقة  

بقضية الطفل الذي أصيب يف عينه أثناء والدته باملستشفى اجلامعي بتلمسان، و الذي فقد بصره من 

ه، خمالفا بذلك نص جراء هذا العمل على أساس أن اخلطأ يعد خطأ مهنيا ال جيوز متابعة الطبيب علي

ولقد .ع.من ق 289و  288، و الذي يأمر بتطبيق أحكام املادتني )2(ت.ص.ح.من ق 239املادة 

  .هالذي يلزم إدارة املستشفى بتعويض اإلداريىل القضاء إوالد الضحية جلأ 

الطبيب أو اجلراح عن  اليت نصت على وجوب إمتناع ط.م.أ.من م 17كما جاء يف املادة 

  .)3(تعويض املريض ألي خطر ال مربر له خالل فحوصه الطبية أو عالجه

، ضرورة توفري اإلستقالل التام للطبيب يف ممارسة )4(ط.م.أ.من م 10يف حني يفهم من املادة 

قه جيوز مهامه، حبيث ال خيضع إىل أي توجيه كان ، و إذا مل حيرتم الطبيب اإللتزامات امللقاة على عات

، على أساس املسؤولية التقصريية )5(ط.م.أ.من م 221ملن تضرر رفع دعوى قضائية وفق لنص املادة 

  .)6(يف احلاالت اليت خيلف فيها الطبيب واجبا قانونيا

  

  .املرجع السابقيتعلق حبماية الصحة و ترقيتها،  1985-02-16مؤرخ يف  05-85قانون رقم -1

  .مرجع نفسه-2

  .رجع السابق، امل276-92تنفيذي رقم مرسوم -3

  .مرجع نفسه-4

  .مرجع نفسه-5

  .152بلعيد بوخرس، املرجع السابق، ص -6
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و عليه، فإن كل مساس حبق من حقوق املريض مادية كانت أو معنوية عن فريق تدخل طيب 

املضرور لنفسه بديال عما أصابه من ضرر نتيجة  جراحي، يتوجب التعويض عنها، و ذلك إلستحداث

األخطاء الطبية، و حىت يعد الضرر عنصرا أساسيا من عناصر املسؤولية الطبية جيب توافر شروط 

فيعود هذا األخري الضرر يؤدي حتما لغياب املسؤولية املدنية للجراح،  إلستحقاق التعويض عنه، فغياب

    ل من اخلطأ و الضرر ك  ل مهين يقوم به يف حال ما إذا توافرمسؤول مسؤولية مدنية طبية عن كل عم

العالقة السببية اليت تربط بينهما، فهي تعترب ذات طبيعة عقدية كمبدأ عام و تقصريية يف احلاالت و 

اإلستثنائية، و يكون ذلك عن طريق اللجوء إىل القضاء ملقضاة املسؤول من طرف الضحية املتضرر أو 

  .إلستحقاق التعويض املناسبذوي حقوقه 
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  األثار المترتبة عن الخطأ الطبي في العمل الجراحي: المبحث الثاني 

الطبيب اجلراح بعمل جراحي بتقدمي لكل مريض يشكو من مرض أو علة ما، و حتتاج يتدخل 

حالته إىل مثل هذا التدخل، وقد ينتج عن ذلك أثار سلبية على حياة و سالمة جسد املريض، فتؤدي 

و هذا ما إىل إصابته بأذى جسماين أو إىل إزهاق روحه، و هذا ما يعرب عنه بالضرر يف اال الطيب، 

، و عليه إذا ثبت وجود الضرر الناجم عن خطأ الطبيب بتوافر مجيع ) املطلب األول( طرق إليه يف سنت

شروطه، هنا تثور مسؤوليته عن نتائج هذا الضرر، و من مث ميكن للمريض املتضرر أو الضحية مطالبة 

  ).مطلب ثان ( املسؤول بالتعويض عن الضرر الالحق به، و هذا ما سنراه يف 

  الضرر الطبي: ألول المطلب ا

ال دعوى بغير "اجلراح دون ضرر تطبيقـــا لقاعــدة  بال ميكن ترتيب املسؤولية املدنية للطبي

  .، فهو يعترب الركن الثاين بعد اخلطأ الذي يصيب املريض يف حياته أو سالمة جسده أو شعوره"مصلحة

و الضرر يف هذا اال ال خيرج عن أحكام  القواعد العامة املسؤولية الطبية، لذا سنتطرق إىل 

، مع حتديد صوره و )الفرع األول ( أحكام الضرر و تطبيقها من خالل  مفهوم الضرر يف اال الطيب 

  ).فرع ثان ( الشروط الواجب توافرها يف الضرر 

  

  مفهوم الضرر الطبي: الفرع األول 

للمسؤولية الطبية بعد اخلطأ الذي يصيب املريض يف حياته أو سالمة  يعترب الضرر الركن الثاين

  .جسده أو يف شعوره
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إلى  124إال أن املشرع اجلزائري مل يورد تعريفا للضرر، و إمنا أشار إىل فكرة الضرر يف املواد من 

لإلجتهاد يف تعريف للضرر املوجب ما فسح اال أمام الفقهاء  ، و هذا)1(ج.م.من ق 140

  .للمسؤولية الطبية

ما يصيب املرء يف حق من : " فأمجعت التعاريف الفقهية على تعريف الضرر يف هذا اال بأنه 

، فلإلنسان احلق يف "حقوقه، أو مصلحة من مصاحله املشروعة، من جراء عمل الطبيب غري املعتاد

ح أو العجز الذي ميس املريض تعديا و مساسا ذه احلقوق، و  احلياة، و سالمة جسمه، حبيث يعد اجلر 

كل مساس مبصلحة املريض أو حق من حقوقه بصفة غري مشروعة ميثل ضررا يوجب التعويض عنه و 

  .)2(جربه

و يتمثل الضرر يف اال الطيب، حالة نتجت عن فعل طيب مست باألذى املريض، و قد يستتبع 

  .)3( معنوياته أو يف شعورهيف املريض أو جسد ذلك نقصا يف 

  صور و شروط الضرر الطبي: الفرع الثاني 

يتحقق الضرر الطيب عند إصابة املريض بضرر قد يكون ماديا ميس مصلحة مادية أو معنويا 

يلحق األذى باملضرور يف شعوره أو عاطفته أو مركزه اإلجتماعي، و هذا ما سنتطرق إليه يف العنصر 

ريض من مطالبة الطبيب اجلراح املتسبب يف الضرر بالتعويض، البد من توافر املاألول، و لكي يتمكن 

  .جمموعة من الشروط يف الضرر الطيب، و هذا ما سنراه يف العنصر الثاين

  

 

  .رجع السابقاملتضمن القانون املدين، امل 58- 75األمر رقم -1

  .271- 270حممد رايس، املرجع السابق،  ص ص -2

  .55املعايطة، املرجع السابق، ص منصور عمر -3
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  الجراحي صور الضرر الطبي: أوال 

تقوم مسؤولية اجلراح كلما تسبب يف إحداث ضرر للمريض، بإعتباره حالة نتجت عن فعل طيب 

  .مس املريض يف قيمة مادية أو معنوية أو كلتيهما للشخص املتضرر

) أديب(  ضرر مادي و ضرر معنوي و عليه، يقسم الضرر إىل عدة تقسيمات، أبرزها تقسيمه إىل

  .و الذي سنتناوله فيما يلي

 الضرر المادي -1

يعرف الضرر املادي بأنه الضرر الذي ميس الشخص يف جسمه أو يف ماله، فيتمثل يف اخلسارة 

املالية اليت ترتتب عن املساس حبق أو مصلحة سواء كان احلق ماليا أو غري مايل، و قد عرف حممد شرمي 

سم ذلك الضرر الذي ينقسم إىل ضرر جسدي متمثل باألذى الذي يصيب ج: " الضرر املادي بأنه 

اإلنسان كإزهاق روح أو إحداث عاهة مستدمية أو مؤقتة، و إىل ضرر مايل يصيب مصاحل املتضرر ذات 

  .)1("القيمة املادية أو اإلقتصادية، كإصابة اجلسم بعاهة تعطل قدرته على الكسب أو يف نفقات العالج

سان وسالمته، بناءا على هذا التعريف يتضح أن الضرر املادي قد يكون جسديا ميس حياة اإلن

  .أو ضررا ماليا ينقص من الذمة املالية للمضرور

يقصد الضرر الذي يصيب جسم اإلنسان، و هذا األذى قد يقع على حق :ي الضرر الجسد - 1-1

اإلنسان يف احلياة فيزهق روحه، أو يقع على بدن اإلنسان فيعطل بعض وظائفه بإحداث عاهة مستدمية 

 .أو مؤقتة و ذلك كمايلي

  

 

  .12، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 2011الطيب، رسالة ماجستري، ط  االاشي، الضرر يف بكرمية ع-1

  

  



� ا���� ا���ا�� و ا���ر ا������� ��: ا�
	� ا����� ��� ا�� ����ط� $� #"!و� � ا���اح ا�  

 

45 

 

و هو الضرر الذي ترتتب عنه وفاة املريض، و يعترب أشد : الضرر الجسدي المؤدي للوفاة  �

الضرر، ألنه يصيب الروح، فهو مبثابة عدوان على حق اإلنسان يف احلياة، فقد يرتتب على خطأ  أنواع

الطبيب اجلراح وفاة املريض و ذلك كتأخري طبيب التخدير املشرف على حالة املريض و هو حتت 

 .)1(التخدير أثناء التدخل اجلراحي بعدم اإلسراع و السعي إلفاقته و حصول موت خاليا املخ

ن املمكن أن تؤدي األخطاء الطبية و خاصة اجلراحية إىل وفاة املريض يف حالة اإلمهال و عدم فم

اليقظة، أو عدم بذل العناية الالزمة وفق األصول العلمية املستقر عليها يف علم الطب، أو عدم إتباع 

  .عليها ارفعاألصول العلمية املت

ة جبسم اإلنسان و ما يرتتب عنها من تلك اإلصابة الالحقو : الضرر المؤدي إلى العجز  �

عجز جسماين، كإتالف عضو من أعضاء اجلسم أو اإلنتقاص منه، و هو الضرر الذي يؤدي إىل تعطيل  

كلي أو جزئي لبعض وظائف اجلسم، و ذلك بإصابة املريض نتيجة خطأ اجلراح، أو بسبب سوء العالج 

ما حدث يف قضية عرضت على حمكمة التمييز  و العناية اليت يتلقاها املريض بعاهة مستدمية، و هو

طفلة أصيبت بعاهة نتجت عن كسر يف احد عظام الرقبة، و بسبب األردنية تتلخص وقائعها يف أن 

اخلطأ يف التشخيص مل يتم عالجها يف أوانه بسبب عدم تصوير الرقبة، و هو ما أدى إىل خطأ يف 

، و مثال لذلك أيضا إتالفالعني خبطأ طيب يف املعاجلة، العالج، ما ترتب عنه إصابة الطفلة بعاهة مستدمية

 .)2(و فقدان البصر نتيجة لذلك و هي صورة من صور العجز اجلسماين

  

  

  .59املرجع السابق، ص  طة،امنصور عمر املعي-1

 .254طالل عجاج، املرجع السابق، ص -2
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املالية للشخص املضرور، و يقصد في اال الطيب اخلسارة اليت تصيب الذمة : يالضرر المال - 1-2

يشمل الضرر ما حلق املريض من خسارة مالية، كمصاريف العالج و األدوية و اإلقامة يف املستشفى و 

، هذا و ميكن أن يلحق الضرر املايل ذوي املريض يف حالة وفاة معيلهم، أو أن )1(نفقات إصالح اخلطأ

يصاب أوالد املتوىف بضرر مايل بسبب حرمام من يثبت أن املريض املتوىف كان يعوهلم  وقت وفاته، إذ 

، مىت أثبتوا أن هذا األخري  حقوقهم يف نفقة والدهم، و نفس الضرر الذي يصيب أقارب املريض املتوىف

  .)2(كان يعوهلم فعال على حنو دائم و مستقر، و أن فرصة اإلستمرار يف ذلك كانت حمققة

  الضرر المعنوي -2

الذي يصيب املريض يف شعوره و أحاسيسه نتيجة معاناة و أالم تنتج عن جمرد  و هو الضرر

املساس بسالمة املريض أو إصابته أو عجزه نتيجة خطأ اجلراح، و يبدو كذلك يف األالم اجلسمانية و 

النفسية اليت ميكن أن يتعرض هلا، و يتمثل أيضا يف ما قد ينشأ من تشوهات و عجز يف وظائف 

  .األالم اجلسمانية و النفسية، و الضرر اجلمايل: و ميكن تقسيم الضرر املعنوي إىل قسمني  ،)3(األعضاء

املريض إثر إصابته بضرر جسماين بأالم جسدية بسبب يشعر : األالم الجسمانية و النفسية -2-1

 مإستعمالألالالعجز الدائم أو املؤقت الالحق بسبب خطأ الطبيب أو اجلراح، كما يتسبب ذه ال

  .)4(الطبيب ألدوات و أجهزة طبية عند التدخل الطيب على جسد املريض بطريقة خاطئة

 

  .59منصور عمر املعايطة، املرجع السابق، ص-1

  .19كرمية عباشي، املرجع السابق، ص -2

  .169حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص -3

  .196رجع السابق، ص طالل عجاج، امل-4
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جسم اإلنسان، نتيجة  يقصد به التشوهات و الندبات اليت تصيب و:الضرر الجمالي-2-2

اإلصابات الالحقة به، و تظهر أمهيته أكثر كصورة من صور الضرر املعنوي يف جمال جراحة التجميل، إذ 

  .يرتكز الضرر املعنوي يف هذا اال على الضرر اجلمايل بغض النظر عن األالم اجلسمانية

محكمة و قد جيتمع الضرر بني اجلسماين و اجلمايل يف آن واحد، و هو ما توصلت إليه  

يف قضية فتاة توجهت إىل طبيب التجميل إلزالة شعر كثيف موجود  ،2013أكتوبر  23باريس في 

على منطقة الذقن، فقام الطبيب بعريض الفتاة لألشعة دف إزالة الشعر فأصيبت على إثره حبروق 

لى وجهها، فإىل جانب الضرر اجلسماين املتمثل يف احلروق، أصيبت يف الوقت نفسه بضرر ظاهرة ع

  .)1(مجايل و هو تشوه وجهها

  شروط الضرر الطبي الجراحي: ثانيا 

املريض من مطالبة الطبيب اجلراح املتسبب يف الضرر بالتعويض، البد أن تتوفر يف  لكي يتمكن

الضرر جمموعة من الشروط، و مل يتفق الفقه املدين و ال التشريعات املدنية على موقف موحد يف تعداد 

روط الشروط الواجب توافرها يف الضرر كركن ثان من أركان املسؤولية الطبية، و على العموم تتمثل ش

الضرر املوجبة للتعويض يف وجوب أن يكون الضرر قد حتقق فعال، و شخصيا و مباشرا، و أن يصيب 

  .حقا او مصلحة مالية للمضرور

أي يكون حاال ، جيب لقيام املسؤولية الطبية أن يكون الضرر حمقق الوقوع: أن يكون الضرر محققا -1

ث مستقبال بفعل السبب ذاته الذي أدى إىل إحداث ، مبعىن أن وقوعه مؤكد احلدو )2(أو أنه سيقع حتما

  .)3(الضرر األصلي الذي وقع

  .22عباشي كرمية، املرجع السابق، ص -1

  .216، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص 2009إدريس فاضلي، الوجيز يف النظرية العامة لإللتزام، -2

  .272حممد رايس، املرجع السابق، ص -3
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وجب إثبات أن املريض كان لديه األمل يف الشفاء، و أن الضرر الذي و لكي يعد الضرر حمققا 

لنشاطه، أو وقع كان أثناء التدخل الطيب اجلراحي، أو ممارسة املرفق الطيب أيا كان مستشفى عام أو خاص

  .)1(نتيجة لعدم بذل العناية الالزمة من طرف اجلراح مما أدى إىل سوء العالج الذي تلقاه املضرور

، و لكن هناك )2(ضرر شرط من شروط التعويض، و ذلك ألنه ال يكون إال بتحققهفتحقق ال

بعض احلاالت ال يتحقق فيها الضرر حاال، و ذلك يف حالة الضرر الذي قام سببه و تراخت أثاره كلها 

أو بعضها يف املستقبل، و مثال ذلك الضرر الالحق بالشخص نتيجة خطأ اجلراح، أو خطأ املستشفى 

  .)3(اخلدمة الطبية، إال أن نتائجه لو تظهر إال بعد فرتة بسبب سوء

و عليه، فالضرر الذي يستوجب التعويض هو الذي وقع فعال، كما جيوز التعويض عن الضرر  

شخص نتيجة املستقبلي، مبعىن أنه مل يقع عي احلال، و لكنه حمقق الوقوع يف املستقبل، كحدوث ضرر لل

تظهر إال بعد فرتة زمنية معينة، فهذا النوع من الضرر يعترب يف حكم خطأ اجلراح، غري أن نتائجه مل 

  .الضرر احملقق، و يرتب املسؤولية الطبية و التعويض

، فإن املشرع اجلزائري أعطى سلطة للقاضي يف تقدير )4(ج.م.من ق 131و طبقا لنص املادة 

للمضرور املطالبة بالتعويض خالل التعويض عن الضرر الذي قد يرتتب يف املستقبل، و ذلك بالسماح 

  .مدة معينة بالنظر من جديد يف التقدير

  

  .38كرمية عباشي، املرجع السابق، ص -1

  .57منصور عمر املعايطة، املرجع السابق، ص -2

  .33كرمية  عباشي، مرجع سابق، ص -3

  .رجع السابقاملتضمن القانون املدين، امل 75/58األمر رقم -4

  



� ا���� ا���ا�� و ا���ر ا������� ��: ا�
	� ا����� ��� ا�� ����ط� $� #"!و� � ا���اح ا�  

 

49 

 

ما يكون نتيجة طبيعية للخطأ، و إن الضرر املباشر هو :أن يكون الضرر مباشرا و شخصيا  -2

 .هذا الضرر هو الذي يكون بينه و بني اخلطأ املنشئ عالقة سببية

، كان يتوىف فالضرر املباشر يف اال الطيب اجلراحي هو النتيجة احلتمية و الضرورية للخطأ الطيب

ل إليه بسبب إمهال اجلراح يف إختاذاإلحتياطات و العناية الالزمة وفق املريض بسبب مرض معد انتق

الألالت أثناء التدخل اجلراحي، إىل جانب حدوث أضرار بعد ، و كذا سقوط إحدÈ)1(أصول الفن الطيب

إنتهاء التدخل اجلراحي، و على هذا األساس يعد اجلراح مسؤوال عندما يرتك املريض خمدرا فتسقط رجاله 

، و هلذا فإن املريض )2(ة املاء الساخن، فيؤدي هذا إىل حروق بالغة تصيب املريض و تؤذيهيف حافظ

  .املضرور له احلق يف طلب التعويض إذا ثبتت العالقة السببية بني التدخل اجلراحي و الضرر املرتكب

شر يف املباشر دون الضرر غري مباو عليه، فقد نص املشرع اجلزائري على مبدأ التعويض عن الضرر 

إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو يف  ": بأنه ج.م.من ق 182يف املادة  إطار املسؤولية العقدية 

القانون فالقاضي هو الذي يقدره، و يشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، 

أو التأخر يف الوفاء به، و يعترب الضرر نتيجة طبيعية إذا  بشرط أن هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باإللتزام

  .مل يكن يف إستطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول

غري انه إذا كان الإللتزام مصدره العقد، فال يلتزم املدين الذي مل يرتكب غشا أو خطئا جسيما 

  .)3("إال بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد

  

  .39كرمية عباشي، املرجع السابق، ص -1

  .283حممد رايس، املرجع السابق، ص -2

  .املتضمن القانون املدين، املرجع السابق 75/58األمر رقم -3
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و ال يكفي أن يكون الضرر املوجب للتعويض مباشرا، بل جيب أن يكون شخصيا، مبعىن أن 

ما أصابه شخصيا من ضرر، كاملريضة اليت طالب التعويض هو املضرور أصال، فيجب عليه أن يثبت 

، فال يقبل طلب التعويض )1(تصاب بالعقم بسبب خطأ اجلراح، أو أشخاص معنيني بذوام كورثة املتوىف

أو صفة قانونية كمن ينوب عن املريض غري إال إذا قدم من املريض املضرور نفسه، أو من له عالقة  

  .)2(الضرر المرتده احلالة نكون بصدد املؤهل قانونا،كاملريض القاصر، و يف هذ

، الضرر الذي يرتب عنه أضرار أخرى تصيب الغري، كالضرر الذي يصيب بالضرر المرتدو يقصد 

السلف، الورثة بسبب وفاة مورثهم، و كذلك الذي يصيب اخللف شخصيا بسبب الضرر الذي أصاب 

أو الضرر الذي يلحق زوجة املريض جراء إصابة هذا األخري إثر عملية جراحية أدت إىل عاهة مستدمية، 

 .)3(فقد يشمل الضرر املرتد ضررا ماديا يتمثل يف اخلسارة املالية أو ضررا معنويا ميس العواطف و املشاعر

فمن شروط الضرر أن يكون قد مس حقا :أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة مشروعة للمضرور-3

أو مصلحة مالية للمضرور، و هذا احلق يتمثل يف سالمة جسم الشخص و حياته من األذى، ومبجرد 

املساس ذه املصلحة يكفي إلعتبار الضرر عنصرا يف املسؤولية الطبية شريطة أن تكون املصلحة املخل 

رر نفسه أو أحد الورثة الذين يلزم املريض ا مشروعة، و قد يكون طالب التعويض عن هذا الض

  .)4(بإعالتهم قانونا مثل األبناء و الزوجة 

 

  .43كرمية عباشي، املرجع السابق، ص -1

  .121بلعيد بوخرس، املرجع السابق، ص -2

  .43كرمية عباشي، املرجع السابق، ص -3

  .45-44مرجع نفسه، ص ص-4
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، و إمنا إذا خاصة بالضرر يف اال الطيب اجلراحيو عليه، مل حيدد املشرع اجلزائري شروطا 

توافرت الشروط املنصوص عليها يف القواعد العامة، حيق للمريض املضرور املطالبة بالتعويض، و يقع 

، ففي هذه )1(ج.م.من ق 323عبء اإلثبات عليه، فالبينة على من ادعى، و ذلك طبقا للمادة 

ببذل عناية، فيتعني على املريض املضرور إثبات الضرر الذي حلق  احلاالت اليت يكون فيها الطبيب ملزما

به، ألن غياب الضرر ينفي املسؤولية املدنية للطبيب، أما يف احلاالت اليت يكون الطبيب أو اجلراح ملزما 

بتحقيق نتيجة، فإن غياب النتيجة يف حد ذاا ضررا، فيكفي على املريض أن يثبت عدم حتقق النتيجة 

  .تزم ا الطبيب اجلراح للوصول إليها، و بالتايل قيام مسؤولية الطبيب اجلراحاليت إل

كما يعترب وقوع الضرر املادي واقعة مادية و ليس عمل قانونيا، و يرتب على هذا أنه جيوز إثبات 

طرق اإلثبات، أما خبصوص حدوث الضرر املعنوي، فتبقى السلطة التقديرية الضرر و مقداره بكافة 

  .مطلقة للقاضي

 

 

 

 

 

 

  .املتضمن القانون املدين، املرجع السابق 75/58من األمر رقم  323املادة -1

  ."على الدائن إثبات  اإللتزام، و على املدين التخلص منه : " نص املادة 
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  التعويض: المطلب الثاني

ذلك عن طريق  يستوجب الضرر الالحق باملريض نتيجة خطأ الطبيب ضرورة جربه، و يتم

  .حصول املضرور عن التعويض الناسب له

لزام اإلو إذا ما ثبتت مسؤولية الطبيب عما حلق باملريض من ضرر، فإنه يتعني على القاضي 

كل  : " بأنه .ج.م.من ق 124تعويض املضرور و جرب الضرر الذي حلق به، و هذا ما أكدته املادة ب

  .)1("يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض ،للغري ار و يسبب ضر  ،يرتكبه الشخص خبطئهأيا كان 

، مث سنتطرق إىل )الفرع األول ( و عليه، سنتناول يف هذا املطلب، تعريف التعويض و طرقه 

  ). ثاينالفرع ال( الشروط الواجبة للتعويض و معايري تقديره 

  تعريف التعويض و طرق تحديده: الفرع األول

بشكل خاص، و إمنا تعرضوا  يف القانون املدين لتعريف التعويضمل يتعرض املشرع اجلزائري 

  .مباشرة لبيان طريقته و تقديره عندما حتدثوا عن جزاء املسؤولية الطبيةالفقهاء 

  ).ثانيا ( ، مث غلى حتديد طرقه )أوال ( تعريف التعويض بو عليه، سنقوم يف هذا الفرع 

  تعريف التعويض: أوال

  .لزاما علينا إستعراض التعريف اللغوي و اإلصطالحيلكي نبني معىن التعويض 

  

  

  .منالقانون املدين، املرجع السابق 75/58األمر رقم -1
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 التعريف اللغوي للتعويض -1

أعطاها أياه بدل : هو العوض، مبعىن البدل، و اجلمع أعواض، عاضة بكذا عوضا التعويض لغة

  .)1(من ذهب منه فهو عائض، و إعتاض منه أي أخذ منه

 التعريف اإلصطالحي -2

، يساوي املنفعة اليت كان حيصل عليها لو نفذ يعرف التعويض إصطالحا بأنه مبلغ من النقود 

  .املدين إلتزامه على النحو الذي يقضي به مبدأ حسن النيةيف التعامل

  .و يعرف بأنه احلق الذي يثبت للدائن نتيجة إخالل مدينه بتنفيذ إلتزامه

الضرر الذي حلق باملصاب، و هو خيتلففي ذلك عن العقوبة، ألن  كما يعرف أيضا بأنه جرب

هذه األخرية يقصد ا جمازاة اجلاين على فعلته و ردع غريه، و يرتتب على هذا الفرق أن التعويض يقدر 

  .)2(بقدر الضرر، يف حني أن العقوبة تقدر بقدر خطأ اجلاين و درجة خطورته

  طرق تحديد التعويض: ثانيا

  .التعويض عن الضرر إما أن يكون عينيا أو أن يكون مبقابلإن 

قبل وقوع الفعل الضار، و يزيل الضرر الناشئ  هو إعادة احلال إىل ماكان عليه:التعويض العيني -1

عنه، و يعترب أفضل  طرق الضمان، و القاضي ملزم باحلكم بالتعويض العيين إذا كان ذلك ممكنا، و 

 ، فإن  التنفيذ يكون عينيا مىت كان ذلك ممكنا)3(ج.م.ق من 181و  180طبقا للمادتني 

  

  .53، جامعة سطيف، ص 2014مناصر ياسني، التعويض عن الضرر األديب، شهادة الليسانس يف احلقوق، -1

 .613منري رياض حنا، املرجع السابق، ص -2

  .، املرجع السابق75/58األمر رقم -3



� ا���� ا���ا�� و ا���ر ا������� ��: ا�
	� ا����� ��� ا�� ����ط� $� #"!و� � ا���اح ا�  

 

54 

 

، بغض النظر التنفيذ مبقابل إذا كان املدين مستعدا للتنفيذ العيينيف التشريع، فال جيوز للقاضي طلب 

  .عما يطلبه الدائن، و ال يعترب ذلك حكما يغري ما طلبه اخلصم و ال يعد طلبا جديدا

يف حاالت الضرر اجلسماين : إن حرية القاضي يف احلكم بالتعويض مقيدة يف اال الطيب، مثال

  .و السمعة، حيث أن التعويض هنا يكون مبقابلو األذى، كاإلعتداء على الشرف 

األصل يف املقابل الذي يراد به إزالة الضرر آو إصالحه، أن يكون مبلغا من  :التعويض بمقابل -2

و مع هذا فقد يكون التعويض أحيانا غري نقدي، بأن يتخذ صور إلزام حمدث الضرر بأداء معني  النقود،

التعويض النقدي و التعويض غري : تعويض باملقابل نوعنيملصلحة املضرور، و هلذا التعويض أي ال

 .النقدي

ستطيع الدائن املضرور يف املسؤولية أن يطالب مبقابل غري نقدي، و ي:التعويض غير النقدي  - أ

هو أن تأمر احملكمة بأداء أمر معني على سبيل التعويض، إذ أن هذا : املقصود بالتعويض غري النقدي

الطريق األوسط بني التعويض العيين و التعويض النقدي، فهو ليس بإعادة احلال النوع من التعويض يعد 

بتعويض نقدي تقدره احملكمة بشكل يتكافئ مع حجم  إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر، كما أنه ليس

الضرر، و إمنا هو احلكم بأداء معني على سبيل التعويض، قد يكون هو أنسب ما تقتضيه الظروف يف 

 .وربعض الص

هو عبارة عن مبلغ من النقود يعطى إىل الشخص املضرور تعويضا له عن  :التعويض النقدي  - ب

الضرر الذي حلق به نتيجة العمل الغري مشروع الذي قام به املسؤول، و قد ذهب غالبية الفقهاء إىل أنه 

التقصريية، سواءا  هو األصل ، و يعد الوسيلة الغالبة و العادية للتعويض عن الضرر يف جمال املسؤولية 

 .)1(كان الضرر ماديا أو أدبيا أو جسديا خاصة يف األحوال اليت يتعذر فيها اللجوء إىل التعويض العيين

 

  .14، مطبوعات جامعة الكويت، ص 1990، الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر يف املسؤولية املدنية إبراهيم-1
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  تقديره شروط تحقق التعويض و معايير: الفرع الثاني

  شروط تحقق التعويض: أوال

التعويض يكون بقدر حجم الضرر، و لكي يتحقق التعويض البد من  فإنكما سبق الذكر، 

  .)1(ج.م.من ق 124وجود ضرر حلق بطالب التعويض، و هذا وفقا للمادة 

و تتمثل يف شروط عامة و أخرى التعويض  إلستحقاقو عليه، سنقوم بذكر الشروط الواجبة 

  :خاصة

 الشروط العامة الواجبة إلستحقاق التعويض -1

  :إال إذا توافرت فيه الشروط التاليةال يكون الضرر قابال للتعويض 

عن أن يوجد ضرر، و منه جيب على املدعى أن يثبت أنه تضر فعال، و إال انتفت املسؤولية   �

 .املتسبب يف الضرر، سواءا كان طبيبا أو مستشفى

أن يكون الضرر أكيد أي ثابتا، واقعا و حاال، إال  أنه جيوز التعويض عن الضرر املستقبلي، و  �

 .مكن تقديره باملالمن امل على أن يكون احدوثه أكيد إذا كان

أن يكون الضرر نتيجة خلطأ الطبيب أو نشاط املرفق العام، أي وجود رابطة سببية مباشرة بني  �

 .الفعل و الضرر

 ة الواجبة إلستحقاق التعويضالشروط الخاص -2

حىت يقبل التعويض عن الضرر، البد أن يكون هذا األخري قابال للتقدير باملال، أما فيما خيص 

  .الضرر املعنوي، يتم التعويض عنه حىت و إن كان ال يقدر باملال

 

  .، املتضمن القانون املدين، املرجع السابق75/58األمر رقم -1
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  التعويضمعايير تقدير : ثانيا

إن هدف التعويض هو جرب الضرر، أي إعادة التوازن الذي أختل، و للقاضي سلطة تقدير 

، و هي )1(ج.م.من ق 131التعويض معتمدا يف ذلك عدة معايري و اليت ميكن إستنباطها من املادة 

  ). 3(، معيار الضرر املتغري )2(، معيار الظروف املالبس )1(معيار الضرر املباشر

  الضرر المباشرالمعيار  -1

مقياس التعويض هو  إن،)2(ج.م.مكرر من ق 182و  182نستخلص من نص املادتني 

، حبيث يتم التعويض عن الضرر املباشر املتوقع يف املسؤولية العقدية، و عن الضرر املباشر الضرر املباشر

  .ي و الضرر املعنوياملتوقع و غري املتوقع يف املسؤولية التقصريية، و يستوي األمر بني الضرر املاد

  :ينو يشمل التعويض عنصر 

يتمثل يف ما حلق املضرور من خسارة، ما يعين وجوب تعويضه عما أصابه يف جسمه : العنصر األول •

  .إضافة غلى ما تكبده من مصاريف يف سبيل عالجه ،من أذى و أمل

حتول دون  بعاهة املريضيتمثل يف ما فاته من كسب، نتيجةتضرره، و مثاله إصابة : العنصر الثاني •

إلتحاقهبمنصب عمله الذي سبق و ان حتصل عليه، ففوات فرصة الكسب هذه تتعلق باملدخول 

 .ان سيحصل عليه لو زاول هذا املنصبكالذي  

  

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق :" ، املرجع السابق، و اليت تنص بأنه 75/58من األمر رقم  131املادة -1

مكرر، مع مراعاة الظروف املالبسة، فإن مل يتيسر له  وقت احلكم أن يقدر مدى  182 182املصاب طبقا ألحكام للمادتني 

 ".تقديرالور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد يف التعويض بصفة ائية، فله أن حيتفظ للمضر 

  .، املرجع نفسه75/58األمر رقم -2
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 الظروف المالبسة -2

من املسلم به أن تقدير التعويض يكون مبا يساوي الضرر، غري أنه يتوجب على القاضي األخذ 

، و يقصد ا تلك الظروف الشخصية املتعلقة )1(بعني اإلعتبار الظروف املالبسة اليت تؤثر يف تقديره

باملضرور دون الطبيب املسؤول، حيث تشمل حالته اجلسدية و الصحية، إىل مركزه اإلجتماعي و ما 

، و من أمثلة ذلك أنه عند تقدير التعويض عن )2(يتعلق مبهنته و ظروفه العائلية، و كذا حالته املالية

الشخص السليم  اليت تصيبحالة املضرور الصحية السابقة، فاألالم األالم اجلسدية يؤخذ بعني اإلعتبار

بفعل التدخل الطيب اجلراحي ختتلف عن ذلك اليت تصيب شخص لديه مسبقا حساسية أو قابلية 

كما ختتلف هذه األالم من شخص ألخر تبعا للسن، فاألالم اليت تصيب الطفل أشد   ،لإلصابة باملرض

  .)3(لشابا يصيب قدمن ذلك األمل الذي 

  معيار الضرر المتغير-3

اخلطأ إىل وقت صدور احلكم، إذا حدث و أن طرأت تغيريات على الضرر، و من وقت حدوث 

، سواء جرى بالزيادة أو النقصان، فالعربة مبا أل إليه الضرر االعتبارفإنه يتوجب أخذ هذا املتغري بعني 

  .)4(وقوعه وقت عند احلكم ال مبا كان عليه

فيها تقدير مدى الضرر تقديرا ائيا وقت احلكم عليه اليت يصعب  يف هذه احلالةو للقاضي 

  به ضرور باحلق يف املطالبة للمأن حيتفظ فله لعدم متكنه من الفصل يف التغيريات السلبا و ال إجيابا، 

  

  .10ت، دار اجلامعية، بريوت، ص .، د3فرج توفيق حسن، النظرية العامة لإللتزام، ط-1

  .188منصور حسني، املرجع السابق، ص -2

، دار 2012العماري عبد الغفور، التعويض عن األضرار اجلسدية و األضرار ااورة هلا، دراسة مقارنة بني الشريعة و القانون، -3

  . 250- 247الثقافة للنشر و التوزيع، مصر، ص ص 

  .402، مرجع نفسه، ص فرج توفيق-4
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  .)1(ج.م.من ق 131قا للمادة ، و هذا طبنظر من جديد يف التقدير للمعينةخالل مدة 

و جيب التمييز بني التغيري الذي ميس عناصر الضرر يف حد ذاا كخطأ املسؤول الذي يؤدي إىل 

تفاقم الضرر، و بالتايل يستوجب عليه التعويض الضرر القدمي و اجلديد، أما إذا كانت تلك التغيريات 

  .أجنيب فإنه ال ميكن مساءلة الطبيب عن تلك الزيادةناجتة عن سبب 

أسعار األدوية، و كل ما يتطلبه العالج،  ارتفاعأما إذا كان الضرر مل يتغري منذ وقوعه بسبب 

ذه الزيادة عند تقدير التعويض، غري أنه إذا قام املضرور بإصالح الضرر من  يأخذفإنه على القاضي أن 

األسعار، فالقاضي هنا ال حيكم إال مبا يساوي قيمة  ارتفعتم، و بعد ذلك قبل صدور احلك تلقاء نفسه

قيمة املواد بعد قيامه باإلصالح ال يعين عدم  اخنفاضالضرر وقت إصالحه، و مبفهوم املخالفة فإن 

  .تعويضه عن تلك الزيادة اليت دفعها

  

  

  

  

  

  

  

  .، املرجع السابق75/58األمر رقم -1
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  اخلامتة

الطبية اليت تؤدي إىل املساس جبسم اإلنسان، فهي تعترب  يعترب العمل الطيب اجلراحي من األعمال

إحدى الوسائل العالجية اليت يقوم ا اجلراح بعناية فائقة، متبعا يف ذلك األصول العلمية و الفنية الثابتة 

  .و القواعد اليت ترمسها اخلربة اإلنسانية لألطباء

يف جمال املسؤولية الطبية، إال أن املشرع اجلزائري مل  اأساسي اأن اخلطأ الطيب يعترب ركن باعتبارو 

بعض املواد  اقتصرتيتعرض لتعريف اخلطأ يف نطاق األعمال الطبية، مبا يف ذلك العمل اجلراحي، بل 

دون  ،ت الطبيبمن قانون الصحة و ترقيتها، و مدونة أخالقيات الطب على بيان واجبات و إلتزاما

توقيع املسؤولية املدنية على اإلخالل ا، و هذا ما يدفع القضاء إىل تطبيق القواعد العامة يف املسؤولية 

  .على األطباء

فاخلطأ الطيب أحد أوجه اخلطأ الفين و املهين الذي يقع فيه اجلراح لدى خمالفته القواعد الفنية اليت 

ببذل العناية الالزمة حلماية املريض من املخاطر اليت تسبب  امتوجبها عليه مهنته، هذا ما جعله ملز 

  .األضرار اليت ميكن أن تنجر عن خطأ يف عملية جراحية تتطلبها حالة املريض

و بناءا على ذلك يبقى األصل يف إلتزام الطبيب يف العالج هو إلتزام ببذل عناية، غري أن  

د يف مسؤولية األطباء و املستشفيات، و ذلك عن طريق تشديالمحاية املريض، و ذلك ب إىلالقضاء اجته 

فرض اإللتزام بالسالمة اجلسدية و املعنوية لإلنسان، و الذي يتضح من خالل مسؤولية اجلراح عن أي 

  .ضرر خيل بسالمة املريض

إال أنه ميكن يف بعض احلاالت حتميل الطبيب اجلراح اإللتزام بتحقيق نتيجة، و ذلك محاية 

 ماإلتزا  الطبيب بالسالمة  التزام يعتربالطرف الضعيف، و هذا ما جعل املشرع اجلزائري  تبارهباعمريض لل

  .بتحقيق نتيجة كإستثناء 
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كما أن مساءلة اجلراح عن أخطاء طبية تكون خارجة عن أصول مهنة الطب، أو نتيجة عدم 

بذل العناية الالزمة لشفاء املريض، هنا تقوم املسؤولية الطبية إذا تضرر هذا األخري جراء اخلطأ املرتكب 

  .من قبل اجلراح بضرر يؤدي به للعجز الذي يؤثر على حياته اجلسدية و املعنوية

بار الضرر الركن الثاين للمسؤولية املدنية بعد اخلطأ الذي يصيب املريض، فال ميكن أن و بإعت

  .ترتتب املسؤولية الطبية على اجلراح إال إذا كانت هناك عالقة بينه و بني اخلطأ الطيب املرتكب

 هلذا فعلى املشرع اجلزائري حتديد طبيعة مسؤولية اجلراح، أي احلاالت اليت تطبق فيها قواعد

املسؤولية التقصريية يف اال الطيب لتسهيل الطريق على املضرور للمطالبة و احلصول على تعويض عن 

علة و الضرر املصاب به، و لكي يفض النزاع عن حتديد طبيعة مسؤولية اجلراح عقدية كانت أم تقصريية، 

  .ية كإستثناءغرار القضاء الفرنسي جعل مسؤولية الطبيب عقدية كمبدأ عام و مسؤولية تقصري 

هلذا املوضوع من خالل وضع  او بالغ اكبري   او كخالصة القول، نرجو من املشرع أن يويل إهتمام

األطباء أثناء من طرف للمريض، و وضع حد ال جيب جتاوزه  اقوانني و نصوص تنظمه و تكون سند

  .ممارستهم ملهنتهم
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إن مهنة الطب تتطلب قواعد علمية وفنية  تعتمد على األصول الثابتة و املستقر عليها قانونا، 

مما  و لذلك فإن األخطاء اليت يرتكبها الطبيب اجلراح ختتلف عن تلك اليت يرتكبها الشخص العادي،

  .يتولد عن قيام ما يعرف باملسؤولية الطبية، و اليت يعترب اخلطأ الطيب أساس لقيامها

واألصل أنه ال وجود للمسؤولية الطبية إن مل يكن هناك ضرر طيب ناجم عن اخلطأ الطيب 

  .املرتكب، و من هنا يعد الضرر ركنا أساسيا ثانيا لقيام املسؤولية الطبية 

كان األساسية لقيام املسؤولية الطبية، ميكن للمتضرر املطالبة بالتعويض 

عما أصابه من ضرر عن األخطاء الطبية املرتكبة يف حقه، و ذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام 

اجلهات املختصة، سواء من طرفه أو من ينوب عنه قانونا إذا كان قاصرا، و يف حالة وفاة املريض، 

        إلتزامات اجلراح /3  .

 ملخص المذكرة

إن مهنة الطب تتطلب قواعد علمية وفنية  تعتمد على األصول الثابتة و املستقر عليها قانونا، 

و لذلك فإن األخطاء اليت يرتكبها الطبيب اجلراح ختتلف عن تلك اليت يرتكبها الشخص العادي،

يتولد عن قيام ما يعرف باملسؤولية الطبية، و اليت يعترب اخلطأ الطيب أساس لقيامها

واألصل أنه ال وجود للمسؤولية الطبية إن مل يكن هناك ضرر طيب ناجم عن اخلطأ الطيب 

املرتكب، و من هنا يعد الضرر ركنا أساسيا ثانيا لقيام املسؤولية الطبية 

كان األساسية لقيام املسؤولية الطبية، ميكن للمتضرر املطالبة بالتعويض وعليه، بوجود هذه األر 

عما أصابه من ضرر عن األخطاء الطبية املرتكبة يف حقه، و ذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام 

اجلهات املختصة، سواء من طرفه أو من ينوب عنه قانونا إذا كان قاصرا، و يف حالة وفاة املريض، 

  .أو من كان يعيلهم 

.املسؤولية الطبية/ 2    اخلطأ الطيب اجلراحي/1 :

  خطأ الطبيب/ 6 .   التعويض/ 5      

إن مهنة الطب تتطلب قواعد علمية وفنية  تعتمد على األصول الثابتة و املستقر عليها قانونا، 

و لذلك فإن األخطاء اليت يرتكبها الطبيب اجلراح ختتلف عن تلك اليت يرتكبها الشخص العادي،

يتولد عن قيام ما يعرف باملسؤولية الطبية، و اليت يعترب اخلطأ الطيب أساس لقيامها

واألصل أنه ال وجود للمسؤولية الطبية إن مل يكن هناك ضرر طيب ناجم عن اخلطأ الطيب 

املرتكب، و من هنا يعد الضرر ركنا أساسيا ثانيا لقيام املسؤولية الطبية 

وعليه، بوجود هذه األر 

عما أصابه من ضرر عن األخطاء الطبية املرتكبة يف حقه، و ذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام 

اجلهات املختصة، سواء من طرفه أو من ينوب عنه قانونا إذا كان قاصرا، و يف حالة وفاة املريض، 

أو من كان يعيلهم ميكن لورثته 
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