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كتشاف الوسائل و االجيزة  الطبية الحديثة المستعممة اكبيرا مع طورا الطب البشري ت تطورلقد 
فيو، و أصبح العمل الطبي الذي يقوم بو شخص متخصص من أجل شفاء الغير، يستند عمى 
أصول و قواعد مقررة في عمم الطب ، فالمجوء الى العمم من اجل شفاء المريض ىو الذي يميز 

 . (1)الشعوذةالطب عن 
و نظرا الن الطب لو جانب من االعتبارات االنسانية و الذي يتجسد في حماية ارواح الناس 
ووقايتيم من االمراض و انقاذ حياتيم في حاالت يكون الموت مترصد ليم، فإن الممارسين ليذه 

، فالبد  المينة و ىم االطباء ليسوا عمى درجة واحدة من العمم و المعرفة و الحيطة و الحذر
ولكون محل الحماية  من محاسبة من يخطئ منيم إذا ما ثبت خطؤه بشكل يقيني و قاطع .

القانونية ىو الجسم البشري، اىتمت التشريعات المختمفة بموضوع المسؤولية الطبية بعناية 
خاصة، و اعتنت بمعالجتو و تدوينو. فيذه المسؤولية لم تحظى من قبل بمثل ىذا االلمام البالغ 
الذي تمقتو في عصرنا الحاضر، فبعد استقرار المبادئ المسؤولية المدنية ، أصبح من الممكن 
مساءلة االطباء عن أخطاءىم العمدية ، ثم تطورت بعد ذلك حتى أصبحوا يسألون عن مجرد 
االىمال و الخطأ . وىنا يؤدي الطبيب دورا ىاما في بذل عناية أو تحقيق نتيجة في شفاء 

 تقصيره في ذلك يوجب مساءلتو.المريض ومدى 
رفت الجراحة بدورىا كأحد فروع الطب،  في بدايتيا كانت بدائية جدا و كان ينظر الييا وقد ع   

و  ، آنذاككأي عمل أقل شأنا من الطب ، فكانت العمميات تجرى بغير تخدير ولم يكن معروفا 
الم التي كان يشعر بيا كان المريض يخدر بالخمر و االفيون ، لكنيا غير كافية تحمل اال

  .(2)المريض
 
 
 
 .11، ص2112،عمان،االردن،دار الثقافة،2( فاطمة الزىراء منار ، مسؤولية طبيب التخدير ،دراسة مقارنة ،ط1
 .9،ص 1292، الكويت ،1،س1( محمد ىنام القاسم ، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية، مجمة الحقوق والشريعة،ع2
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فقد حاول االنسان منذ القدم أن يخدر موضع االلم. و بذلك ظيرت فوائد عظيمة لمتخدير، ولكن 
في المقابل أظيرت بعض الحاالت عن مساوئ استعمال المخدر في الطب، و أدى الى 
مضاعفات خطيرة قد تكون نيايتيا الوفاة، مما استوجب ضرورة مراقبة استعمالو من قبل 

 مختصين بو. 
ير طب التخدير كفرع من فروع الطب ، و صار نشاطو بالغ االىمية ، و بالرغم ومن ىنا ظ

من تسميمنا بأىمية وجود طبيب التخدير إال أننا نسمم أيضا بضرورة وجود طريقة لمساءلتو عمى 
أخطائو. نتيجة كثرة االخطار الطبية و كثرة االضرار التي تمحق بالمرضى، مما يستمزم 

 . (1)التخديرطبيب  بالضرورة قيام مسؤولية
وقد تكون مسؤوليتو الطبية مدنية تتمثل في تعويض المضرور عما لحق بو من أضرار مادية 

وقد تكون مسؤولية طبية جزائية إذا كان  ومعنوية بسبب الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب.
اء فعل الطبيب يشكل جريمة يعاقب عمييا القانون كالقتل او الجرح او االجياض...... سو 

كانت عمدية أو من قبيل الخطأ الذي يتخذ أكثر من صور:  االىمال ، الرعونة، وعدم االحتراز 
او عدم مراعاة القوانين و الموائح. وقد تكون مسؤولية طبية تأديبية متى خالفت قواعد أخالقيات 

 لمينة الطب و اصوليا وفقا لما دون في مدونة اخالقيات مينة الطب.
ة لتحديد معالم المسؤولية القانونية لنشاط طب التخدير ، و بالتالي فوجود و جاءت ىذه الدراس

كل من المسؤولية المدنية والجزائية و التأديبية يمثل نوعا من الضمان ألقل عدد من االخطاء، 
و ىنا تكون مسؤولية طبيب التخدير ذات أىمية بالغة، ذلك أنو ينبغي عمى ىذا االخير أن 

طة، و أن يعنى بمرضاه و يراعي كل حالة تمر عميو حسب ظروفيا ، وأن يراعي الحذر و الحي
يتبع القوانين و االنظمة المنظمة لعممو ، مع أن االخطاء الطبية توضح اسبابيا المختمفة و 

 تحاول الربط بينيما لتفادي النتائج الخطيرة ليذه االخطاء. 
 
 
ير ، مذكرة لنيل شيادة ماستر في القانون ، جامعة اكمي محند اولحاج، بن عمي نريمان ، المسؤولية المدنية لطبيب التخد (1

 .5، ص 2113البويرة سنة 
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كما تنمي الوعي لدى المرضى و ذوييم بحقوقيم وواجباتيم لموقوف عمى مسؤولية الفريق الطبي 
و المستشفى و تحديد الجية المسؤولة عن تعويض المريض المضرور عند ثبوت الضرر، و 

 تشجيع المضرورين بحقوقيم ال ردىا الى أمر اهلل و التسميم بقضاء اهلل وقدره.بالتالي 
و لما كان موضوع المسؤولية القانونية لنشاط طب التخدير ، لم يسبق التطرق اليو من قبل من 
رجال القانون في الجزائر ، و لم يحظى بقسط وافر من الدراسة و البحث و لم يمقى اىتماما 
كبيرا في مجال المسؤولية الطبية، بحيث كانت الدراسة تتم بطريقة سريعة فال ينال نصيب 

 منيا بشكل متخصص وشامل. الوافر 

 كل ىذه االسباب دفعتي الختيار ىذا الموضوع ، من خالل طرح االشكالية التالية:   

 ما هو التكييف القانوني  لمسؤولية طبيب التخدير و االنعاش؟               

تنطوي ىذه االشكالية عمى مجموعة من التساؤالت الثانوية حول ماىية طب التخدير ، و من 
ىم االشخاص المكمفين بو؟ و ماىي شروط الممتينين لمينة التخدير ؟ و ما ىو الطابع 
القانوني لمسؤولية طبيب التخدير عن فعمو الشخصي و عن االشياء و ضمن إطار الفريق 

 ؤوليتو المدنية و الجزائية و التأديبية لطبيب التخدير و االنعاش ؟ الطبي؟ و كيف تتقرر مس

و اعتمدنا في االجابة عن ىذه االشكاالت عمى المنيج التحميمي القانوني لمنصوص القانونية 
من خالل ىذه الدراسة ، والمنيج الوصفي وىو المنيج المناسب لمدراسات المتبعة في مجال 

 و تطبيقا واسعا  في إطار الدراسات القانونية. العموم االنسانية، إذ يجد ل
و اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى ما توصل اليو الفقو و القضاء الفرنسي ، باعتباره المحرك  
الرئيسي لممسؤولية الطبية في التاريخ المعاصر الى اآلن أال وىو القانون المدني الفرنسي و 

 القانون العقوبات من الناحية الجزائية.
د قسمنا موضوع بحثنا الى  فصمين : الفصل االول مفاىيم عامة حول طب التخدير و ق

والفصل الثاني المسؤولية القانونية لطبيب التخدير تضمن المسؤولية المدنية و الجزائية 
 والتأديبية.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــل االولـــــــــــــصالف
 مفاهيم عامة حول نشاط طب التخدير
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لقد اىتـ االنساف منذ القدـ بالبحث عف وسائؿ لمعالجة اآلالـ التي ترافؽ حياتو سواء في  
حاالت المرض أو االصابات أو عند اجراء العمميات الجراحية. و قد أسفر ىذا البحث عف 
اكتشاؼ بعض العقاقير ،ذات االصؿ النباتي ، و التي تقمؿ مف االحساس وباأللـ بؿ وتجعؿ 

عف وعيو. ومف بيف ىذه العقاقير ظير االفيوف والقنب ونبات اليبروح ، و لكف المريض يغيب 
أيا مف ىذه االنواع لـ يثبت جدارتو في قتؿ اآلالـ نيائيا ، فإنيا غالبا ما تفضي الى الموت. و 
كذلؾ ُجربت المشروبات الكحولية إلحداث التخدير إال اف استخداميا شابو نوع مف القصور 

 يعاوده االلـ و الوعي عند أوؿ استخداـ لمشرط الجراحة.كوف أف المريض 
فابتكرت طريقة تعتمد عمى وضع الجزء المصاب ، الذراع مثال في الثمج، و مع ىبوط درجة 
الحرارة ، يبدأ المريض بفقداف االحساس تدريجيا في ىذا الجزء بحيث يسمح حينئذ اجراء جراحة 

يطاليا، التي استخدمت إلحداث فقداف باإلحساس سريعة. و كذلؾ مف الطرؽ القديمة وصفت بإ
 ضرب االنساف بالمطرقة في منطقة خمؼ الجمجمة ،فيفقد االنساف وعيو لفترة وجيزة .

كما استخدـ بعض االطباء طريقة أخطر، تمثمت  في خنؽ المريض، حتى يفقد وعيو نتيجة  
ية الجراحية، التي غالبا ما يعود لعدـ وصوؿ الدـ الى المخ ، و عندئذ يقـو االطباء بإجراء العمم

 المريض الى وعيو خالليا) قد تؤدي ىذه الطريقة لوفاة المريض مباشرة(.
وقد كاف لممسمميف فضؿ كبير في عمـ التخدير، فيـ الذيف أسسوه بوصفو عمـ، و اطمقوا عميو 

 اسـ " المرقد " أي المخدر، وخاصة التخدير العاـ في العمميات الجراحية.
المسمميف ىـ الذيف ابتكروا أداة التخدير التي كانت و مازالت شائعػػػػػػػة ، و ىػػػي          االطباء

" االسفنجة " فقد أورد ابوا الفتوح التونسي في كتابو " عيوف اإلبار في طبقات االطباء "  أف 
مخدر ثـ العرب ىـ الذيف اخترعوا االسفنجة المخدرة ، و التي لـ تكف معروفة آنذاؾ بعمميا ال

تجفؼ في الشمس ، و إذا ما أرادوا استعماليا ثانية، فإنيـ يرطبوىا بقميؿ مف الماء ، و توضع 
عمى أنؼ المريض، فتمتص المادة المخاطية المواد المخدرة ،و يذىب المريض في نوـ عميؽ 

 وتتـ العممية الجراحية بدوف آالـ تذكر. 
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،و اعتبر العصب الرئيسي لمعمميات  1842عاـ  وقد بدأ عمـ التخدير تاريخيا باكتشاؼ االثير
وانتشر استعمالو منذ ذلؾ التاريخ  وتعددت  1846الجراحية ، فقد بدأت مزاولتو في اوروبا سنة 
 (.1)المكتشفات فيو، واطردت وسائؿ التحسيف فييا

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .46.ص 1984،دار االيماف سوريا ،1محتسب باهلل، المسؤولية الطبية المدنية و الجزائية  بيف النظرية والتطبيؽ،ط -1
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 التخدير طب  المبحث االول : مفهوم 
لقد لعب التخدير دورا ميما في إعانة المرضى في عدـ شعورىـ باآلالـ  أثناء التدخؿ الجراحي، 

رغـ العناية الفائقة ، إال اف ذلؾ لـ يمنع مف انتشاره بصورة  واف كانت تحدث ليـ أضرار أحيانا
ىائمة في جميع فروع الطب، وىذا االمر جعمنا نتطرؽ الى تعريؼ التخدير و حكمو و انواعو و 

 طرؽ اختيار المخدر و معرفة االجيزة المستعممة فيو؟
 المطمب االول : تعريف طب التخدير وحكمه

 : تعريف  طب التخدير  االولالفرع  
إف  طب التخدير ىو عمـ الذي يدرس كيفية تعطيؿ االحساس باآلالـ ، واف التخدير يعطؿ 
االدراؾ و الشعور في جزء مف الجسـ البشري أو الجسـ كمو ، و ىو يتـ عموما بقصد التدخؿ 

 . (1)ىذا العمؿ  الجراحي.و التخدير ميـ ليس فقط ألنو يسبؽ العمؿ الجراحي بؿ ألنو الـز لتنفيذ
والتخدير بصفة عامة يفضي الى :  فقداف الشعور " النـو بعمؽ حسب االستعماؿ الفني"،فقداف 
االلـ، استرخاء عضمي ، تقميؿ االنعكاسات التي تحدث، حماية االعصاب مف الصدمة 

 الجراحية )التدخؿ الجراحي(.
 :  وأف التخدير مف الناحية الطبية يتكوف مف ثالث مكونات وىي

 الميدئات"المنومات"ىي أدوية تستعمؿ لتنويـ دوف ايقاؼ عمؿ جياز العصبي بطريقة مباشرة.-
زالة االلـ، أبسطيا كاالسبريف وأقواىا كالمورفيف.  -  المسكنات:وىي التي تستعمؿ في تخفيؼ وا 
 . (2)و االدوية: التي تسبب ارتخاء العضالت و ىي عديدة -
 
 
 
 
 
 .78،ص 2019،عماف،االردف،دار الثقافة،2منار، المسؤولية  المدنية لطبيب التخدير دراسة مقارنة،طمنار فاطمة الزىراء  -1

 .Harrison,M.L ,Aids to Anesthesia 2- clinical practice -2    79أشارت اليو منار فاطمة الزىراء،المرجع السابؽ،ص     
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 الفرع الثاني : حكم التخدير : 

االصؿ في تعاطي المخدرات مف حيث الشرع لشريعة االسالمية: حكم التخدير في ا -اوال
حراـ، لما ورد النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو نيى عف كؿ مسكر و مفتر ، و المفتر ىو كؿ ما 

 .(1)يولد الفتور و االسترخاء والخدر في الجسـ
الضرورات تبيح  أما استعماؿ المواد المخدرة بقصد التداوي فيو جائز عمال بالقاعدة الفقيية "

المحضورات" ، وبما أف الضرورات تقدر بقدرىا فإنو ال يجوز المجوء الى التخدير إال في 
الحاالت التي يقرر أىؿ الطب ضرورتيا. كما أف عمى الطبيب المخدر أف يستعمؿ مف المواد 

 المخدرة قدر الحاجة فقط مف غير زيادة.
 (2) 18-04نصت المادة االولى مف القانوف رقـ  حكم التخدير في القانون الجزائري : -ثانيا

 عمى الوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية و قمع االستعماؿ واالتجار غير المشروعيف بيا.
وبمفيـو المخالفة فإنو يسمح االستعماؿ و االتجار المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقمية ، 

إلغراض طبية أو عممية.بحيث ال يمكف انتاج أو وذلؾ عندما يكوف ىذا االستعماؿ أو االتجار 
صنع أو بيع أو تخزيف أو تحضير أو تسميـ أو نقؿ أو استيراد أو تصدير.....  المواد المخدرة 
أو المؤثرات العقمية، أو توزيع تجييزات و معدات بيدؼ استعماليا في زراعة المواد المخدرة أو 

إال بناء عمى ترخيص بذلؾ مف قبؿ الوزير المكمؼ  (3 )المؤثرات العقمية، أو انتاجيا أو صناعتيا
كيفيات منح التراخيص استعماؿ  (4) 228-07بالصحة . و يحدد  مرسـو التنفيذي رقـ 

 المخدرات و المؤثرات العقمية ألغرض طبية او عممية. 
 
 
 .80،ص 2019نةمنار فاطمة الزىراء منار، المسؤولية  المدنية لطبيب التخدير المرجع السابؽ ، س -1
يتعمؽ بالوقاية مف المخدرات و المؤثرات العقمية و قمع االستعماؿ و  25/02/2004المؤرخ في  18-04القانوف رقـ -2

 االتجار وغير المشروعيف.
 السالؼ الذكر. 18-04نت القانوف  17، 21،19، 05انظر المواد -3
كيفيات منح التراخيص باستعماؿ المخدرات و المؤثرات يحدد  2007يوليو30مؤرخ في 228-07المرسـو التنفيذي رقـ  -4

 العقمية الغراض طبية أو عممية.
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ونستخمص مما سبؽ أف االصؿ في التعامؿ بالمواد المخدرة مجرما شرعا وقانونا و ذلؾ لما 
تسببو ىذه العقاقير و االعشاب مف خموؿ و فقداف الوعي ،  باإلضافة الى االضرار الكثيرة 

يتعاطى ىذه المواد. إال أف الشرع و القانوف قد أجاز استعماليا و التعامؿ بيا التي تصيب مف 
في حدود ضيقة و ألغراض طبية بيدؼ العالج و تسكيف اآلالـ المرضى ، و كؿ خروج عف 

 ىذه الحدود يعد مرتكب لجريمة يعاقب عمييا القانوف.

 المطمب الثاني: أنواع التخدير 
 لمتخدير نوعاف و ىما : 
 الفرع االول: التخدير العام 

(، و التسكيف )زواؿ األلـ( و  تعرف التخدير العام -أوال وىو حالة تتصؼ بالخدر) النـو
االسترخاء العضمي.و يتـ عف طريؽ الحقف في الوريد أو استنشاؽ المخدر عف طريؽ الجياز 

ريض عف الجياز التنفسي مع غاز االوكسجيف الذي يستمر طواؿ فترة العممية ، ويتـ فصؿ الم
 .(1)التخدير في آخرىا ليستفيؽ

 . (2)يمكف تقسيمو الى ثالث مراحؿ:مباشرة ، االستمرار ،و الصحومراحل التخدير العام : -ثانيا
تبدأ مباشرة التخدير العاـ بإعطاء المواد المخدرة و تستمر حتى :  مباشرة التخدير العام -1

الجراحي ، وىي فترة خطرة نظرا لمتبديالت المفاجئة يصؿ المريض الى دور مستقر مف التخدير 
 التي تحدث في وظيفة الجيازيف التنفسي و الدوراني.

وىي فترة اجراء العمؿ الجراحي، وعندما يستقر الوضع الدموي لممريض، استمرار التخدير:  -2
بعض يمتفت يمتفت المخدر لمراقبتو و معالجة التبدالت الناجمة عف الجراحة، ويجب توقع 

 التغيرات الفسيولوجية أثناء استمرار التخدير، فقد تثبط تناقمية النسيج العضمية القمبية ، كما أف 
جميع المخدرات تحدث ىبوطا تنفسيا، إال انو ال يشكؿ أية مشكمة سرسرية ألف أكثر المرضى 

 .(3)تحت التخدير العاـ يتمقوف تيوية معاونة أو موجية
 .81، المرجع السابؽ،ص2019المسؤولية المدنية لطبيب التخدير ،منار فاطمة الزىراء،  -1
 .8ص 1987العابد برىاف، الموجز في التخدير و االنعاش ، الطبعة الجديدة، دمشؽ ، -2
 .9العابد برىاف ، الموجز في التخدير و االنعاش، المرجع السابؽ،ص -3



01 

 

: وىي الفترة التي تبدأ عند ايقاؼ التخدير و ابتداء صحو المريض ففييا يرتفع الصحو  -3
ضغط المريض ، وتزداد حاجتو لؤلكسجيف بسبب االلـ ، ووجود االنبوب الرغامي وحدوث 

 قشعريرة و التقبض الوعائي الناجـ عف انخفاض الحرارة. 
 أنواع التخدير العام : ثالثا:

 تاف إما عف طريؽ االستنشاؽ أو عف طريؽ الوريد.ليذا النوع مف التخدير طريق
وذلؾ بإعطاء المادة المخدرة  التخدير عن طريق االستنشاق أو التخدير االستنشاقي : -1

سواء كانت غاز اـ بخار لمادة مخدرة و ايصاليا الى الرئتيف، و ينقؿ الغاز المخدر أو بخار 
جيف بجياز التخدير، فيصؿ الى الحويصالت المادة المخدرة بواسطة اليواء الخارجي أو االوكس

الرئوي بشكمو الغازي، ثـ يتحوؿ الى شكمو المنحؿ عندما يصؿ الى الشعيرات الرئوية الدموية 
 العامة أو النسيج عامة  والنسيج العصبي خاصة بحيث يتـ تأثير المادة المخدرة.

 غ بحقنيا وريديا.يقصد بو ايصاؿ المادة المخدرة الى الدما التخدير الوريدي : -2
 .(1)الفرع الثاني: التخدير الموضعي 

، سواء  عمى أنيا مادة دوائية إذا وضعت بتماس مع العصبتعرف المخدرات الموضعية  -أوال
كاف في منشئو أـ عمى مسيرة أو في نيايتو ، أدت الى توقؼ نقؿ السيالة العصبية بشكؿ نوعي 
و مؤقت. وتماس تمؾ المادة المخدرة الموضعي و مع العصب يفضي الى ايقاؼ النقؿ الحسي 

 و الحركي أو كالىما .
احي فقط ، إما عف والتخدير الموضعي ىو عبارة عف تخدير الجزء الذي يتـ فيو العمؿ الجر 

طريؽ حقنة مخدر موضعي في مكاف العممية نفسيا إذا كانت بسيطة.أو عف طريؽ التخدير 
العصبي الذي يغذي ىذه المنطقة مثؿ التخدير النصفي لمذراعيف ، فبينما يكوف المريض في 

يع التخدير الكمي فاقدا لموعي تماما ، يكوف في ىذه الحالة مستيقظا وواعيا و لكف ال يستط
 االحساس بمكاف إجراء العممية.

 
العاني، محمد زياد و الناظر، حساـ، المشدفي أصوؿ التخديرالموضعي في طب االسناف،دارالمعمقة الجامعية،دمشؽ،دوف  -1

 .31سنة،ص
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و تستخدـ المخدرات الموضعية إلزالة االلـ في الجراحة وطب االسناف و التوليد ، ولالنحصار 
 اآلالـ المزمنة ..الى غير ذلؾ . التشخيصي والعالجي في

 : لو نفس شروط التخدير العاـ شروط التخدير الموضعي -ثانيا
 ساعات عمى االقؿ قبؿ اعطائو التخدير. 06فالمريض يمنع مف تناوؿ الغذاء و الشراب قبؿ  -
 .ابعاد جميع ما يحممو مف حاجات )حمي أو ساعة يد،أو اسناف غير ثابتة  نظارات(  -

مالبس العمميات، يقـو التخدير بزيارة المريض وفحصو و كتابة تقرير عنو في ويمبس  -
  و يتأكد مف االدوية التي يتعاطاىا خاصة أدوية تخفيؼ ألـ بروتوكوؿ التخدير الخاص، 

و الفحوصات التي أجريت لعة ممفو و النتائج المخبرية مطا )االسبريف أو  مضادات حيوية (، 
لو ميدئات اف أمكف ذلؾ،  و يعطي المريض المغدي قبؿ اجراء  ، كما تعطيعميو إف وجدت

 عممية التخدير التي تجرى في مكاف المعقـ )صالة العمميات( وبمباس العمميات المعقـ.
يعقـ المواد المخدرة و يغطى بغطاء معقـ يبقى فقط مكاف الوخز ظاىرا، وكؿ                   -

بعد االنتياء مف التخدير الموضعيػ يضع الشاش المعقـ ىذا تجنبا لتموث عممية التخدير، و 
عمى مكاف الوخز، و يبقى المريض تحت أشراؼ طبيب التخدير ، حتى يتأكد مف تثبيت 

 .(1)التخدير  و عدـ حدوث مضاعفات و عالجيا عمى الفور
 ليذا النوع مف التخدير عدة صور منيا: أنواع التخدير الموضعي:  -ثالثا

: نطبؽ المادة المخدرة الموضعية سطحيا لؤلغشية المخاطية Topicalالتخدير السطحي  -1 
 لمفـ و البمعـو و الشجرة الرغامية  القصبية و المجاري البولية التناسمية .

: ىذه الطريقة بسيطة وفعالة و ال تحتاج الى معرفة تشريحية واسعة، Infiltration التشريبي -2
بشكؿ مروحي وبأقؿ وخزات ممكنة داخؿ الجمد والنسج المخيطة بالمنطقة  بحقف فييا الدواء،

 المؤقة.
: يحدث  التخدير العاـ حالة مف فقداف الوعي و Regional  التخدير الموقعي أو الناحي -3

 زواؿ االلـ يمكف التحكـ بيا، اما التخدير الناحي فانو يحدث إحصارا في حس االلـ في منطقة 
 
 .98دوف سنة،ص ساسية،دار البيت العتيؽ لمنشر و توزيع،عماف،،التخدير والقواعد و المواد األاالسدي -1
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العمؿ الجراحي بينما يكوف المريض واعيا، فالمرضى الذيف ال يستطيعوف المحافظة عمى 
طرقيـ التنفسية مفتوحة، و الممتمئة معدتيـ ،  الذي يصعب تنبيبيـ ، يمكف إجراء عممياتيـ 

 .         (1) تحت التخدير الناحي 
 ينقسـ الى قسميف في طريقة التحضير : التخدير النصفي : -4

 : ويتـ فيو اجراء التخدير في حالة تعقيـ كامؿ.)انظر شروط التخدير الموضعي(.Spinalاالوؿ
ىو التخدير الذي ال يختمؼ عف سابقو في التخدير و التعقيـ و مالحظة  Epidural9الثاني 

 Cavumالمريض مف جميع النواحي، إال انو تحقف المادة المخدرة في الجوؼ أو الفراغ يسمى 
Epidural. 

 : طرق اختيار التخدير و أجهزتهالمطمب الثالث
  الفرع االول:  : طرق اختيار نوع المخدر

 يتـ تحديد نوع التخدير بصفة عامة بواسطة طبيب التخدير و بمشاركة طبيب جراح.
و يتـ اختيار نوع المخدر بناء عمى فحص السابؽ عمى الجراحة و بالتالي يتـ تحديد طريقة 

 (.2)با مع حالة المريض التحديد االكثر تناس
 وتخضع عممية اختيار نوع المخدر لعدة عوامل منها عمى سبيل الميثال:

عمر المريض، وذلؾ أف جميع العمميات الجراحية لؤلطفاؿ يجب أف تتـ تحت تأثير الكمي، -1
 اما بالنسبة لمبالغيف يمكف استخداـ المخدر الموضعي سواء كانت العممية قيصرية أو سطحية.

 الحالة الصحية لممريض. -2
 نوع الجراحة و مدتيا ووضع المريض في وضع معيف أثناء الجراحة. -3
 رغبة المريض.  -5ميارة الجراح و االمكانيات المتاحة.         -4
وجود أخطار الحروؽ و االنفجار: حيث أف البعض أنواع المخدرة باالستنشاؽ البد أف  -6

 تتوفر في بعض العمميات الخاصة . تتوافر مع شروط أماف معينة قد ال
 
 .88. ص2019فاطمة زىرا ء منار، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير،المرجع السابؽ، -1
 Ney,Michel : la responsabilité des médecines et de leurs auxiliaire notamment -2   78أشارت اليه منار ، المرجع السابق ص  

raison de l’act opératoire , thèse paris.p 332. 
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أعراض تعميمية : بمعنى أنو يمكف لطبيب التخدير و االنعاش أف يخدر المريض بطريقة  -7
ما ، وذلؾ بغرض تعميـ طبيب التخدير آخر تحت التمريف بشرط أال يترتب عمى ذلؾ أي ضرر 

 لممريض.
 . (1)الفرع الثاني  : االجهزة التي تستعمل في التخدير 

 يستخدـ طبيب التخدير أثناء قيامو بتنفيذ عممو ، عدة أجيزة وىي: 
ىو جياز الذي يتـ عف طريؽ التخدير والشائع االستعماؿ يتصؿ  جهاز التخدير: -1

باسطوانات لغاز االوكسجيف ، واكسيد النيترو عف طريؽ أنابيب و أحيانا يرتبط جياز التخدير 
 بجياز تنفس االصطناعي.

ىذه االسطوانات تشبو اسطوانة " بوتاجاز " مف حيث الشكؿ و المتانة،  :االسطوانات  -2
لكنيا تختمؼ وتتغير في الحجـ و الموف ، ويتغبر لوف االسطوانة حسب نوع الغاز الموجود 

 غاز االوكسجيف يكوف في االسطوانة سوداء أعالىا ابيض. -فييا.، وعمى سبيؿ الميثاؿ :
 غاز النيترو يكوف في اسطوانة زرقاء.... وىكذا.  -                            

 وىو االناء الذي يوضع بو المخدر الذي يستعمؿ عف طريؽ االستنشاؽ. المبخر: -3
 تستعمؿ لمساعدة المريض في التنفس أثناء العممية الجراحية. أجهزة التنفس االصطناعي: -4
 و الذي يوضع لممريض مف فتحة الفـ أو االنؼ.وى االنبوب الحنجري :  -5
 يستخدـ لتسييؿ دخوؿ االنبوب الحنجري في القصبة اليوائية. المنظار الحنجري : -6
 
 

 
 

 

 

 

 
 .91منار فاطمة زىراء، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير،المرجع السابؽ ص -1
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  التخدير : االشخاص المكمفين بنشاط طبالمبحث الثاني 
توسع الطب توسعا مذىال ، و ظيرت فيو اختصاصات كبيرة ، تفرعت ىذه االختصاصات فقد 

 الكبرى الى اختصاصات أكثر دقة ، لكف معرفة الناس بيذه االختصاصات مازالت قميمة.
إذ اختمؼ معرفة الناس بطبيب التخدير و اختصاصو ومف ثـ نظرتيـ اليو ، فمنيـ مف يعرفة 

اختصاصا مف بيف اختصاصات الطب الرئيسية و الميمة ، و  حؽ المعرفة بأنو طبيب يحمؿ
منيـ مف يجيؿ عف ىذا الطبيب تماما الى درجة أنو قد يظنو ممرضا مف الممرضيف المحيطيف 

 . (1)بالطبيب الجراح
 فقد نظـ المشرع الجزائري  اختصاص مينة التخدير و االنعاش لفئتيف: 

 فئة  االولى : االطباء االخصائيوف في التخدير و االنعاش.  -                         
 والفئة الثانية : االعواف الطبييف في التخدير و االنعاش . -                         
 طبيب التخدير و االنعاش  المطمب االول :  مفهوم

فجانب مف الفقو عرؼ طبيب التخدير عمى أنو "   الفرع االول  :  تعريف طبيب التخدير و االنعاش
الذي يتعامؿ مع االلـ و يسمى أخصائي منع االحساس باأللـ، و يتوافر ذلؾ لطبيب التخدير 
عف طريؽ ميارتو في استخداـ االدوية ، و المعرفة الدقيقة بطريقة تأثيرىا عمى االجيزة المختمفة 

ض مف دواء معيف وتقميؿ اآلثار الجانبية قدر سمبا و ايجابا ، و إعطاء فائدة قصوى لممري
.  وكما عرفو البعض عمى أنو " الذي (2)المستطاع الف كؿ دواء يحمؿ بداخمو خطر الموت

يقـو بتقدير التخدير بنوعيو العاـ و الموضعي بصورة آمنة و سيمة حسب العمؿ الجراحي 
ات العممية والتدريب، و أف المطموب ، يجب عمى الطبيب أف يممؾ الميارة مف خالؿ الممارس

يكوف حامال عمى شيادة االختصاص في عمـ التخدير مف  جامعة معترؼ بيا دوليا و وطنيا، 
 . (3)وتسمى ىذه الشيادة التي يحمميا طبيب التخدير " شيادة اختصاص في التخدير و 

 
 .92صفاطمة زىراء منار ،المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، المرجع السابؽ  -1
 .191،ص1992شمس،العبودي ،المسؤولية المدنية لطبيب التخدير،رسالة دكتوراه،جامعة عيف  -2
 .34،ص2007الرواشدة ابراىيـ،المسؤولية المدنية لطبيب التخدير،رسالةدكتوراه،جامعة عماف العربية،لمدراسات العميا، -3
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ة و خبرة بالرعاية وطبيب التخدير ىو طبيب متخصص في ىذا المجاؿ ، كما أف لو دراي
المركزة ، وطرؽ إزالة اآلالـ وىو مسؤوؿ عف التحكـ باآلالـ بشتى صورىا أثناء الجراحة أو 

 بعدىا، وكذلؾ رعاية مرضى االمراض المؤلمة كمرضى السرطاف.
 ويعود سبب في عدم معرفة الناس لطبيب التخدير أسوة بباقي االطباء الى االسباب التالية: 

ب التخدير ، فيو عادة ال يواجو المرضى في عيادتو، خاصة في الدوؿ طبيعة عمؿ طبي -
التي ال يوجد فييا عيادات ألطباء التخدير و االنعاش و ىي غالبية دوؿ العالـ تقريبا، وأنو 

 ينحصر لقاؤه مع المريض في ثالث مواضيع : 
 كره. مساء اليـو السابؽ لمعممية الجراحية، و ىو المقاء الوحيد الذي قد يتذ- 
 و بعد العممية، وكذلؾ قد ال يتذكر المريض وجوده إذا كاف مبكرا. -
بعض الزمالء في مينة الطب)الجراحيف(الذيف يعطوف أحيانا لممريض أو ذويو انطباعا سيئا  -

عف طبيب التخدير عف قصد أوعف غير قصد، إذ يرموف بعض االخطاء عميو دوف أف 
 .(1)يدري

 التخدير واالنعاش الفرع الثاني: مؤهالت طبيب

إف طبيب التخدير و االنعاش حسب التشريع الجزائري يجب أف تكوف لو مؤىالت عممية عالية 
 كأف يكوف حاصؿ عمى شيادتيف : 

 شيادة دكتوراه في مينة الطب. -
 و شيادة اخصائي في التخدير و االنعاش -

 26/09/2011بتاريخ يكوف قد درس ىذا االختصاص بناء عمى قراريف : االوؿ في صادر 
 يتضمف انشاء طور التكويف لمحصوؿ عمى شيادة في دراسات الطبية المتخصصة ،  615رقـ 

يتضمف تسمية تخصصات شيادة الدراسات  173رقـ  24/05/2012و الثاني صادر بتاريخ 
 الطبية المتخصصة مف بينيـ أخصائي طبيب التخدير و االنعاش.

 
 لمخدر ذلؾ الطبيب المجيوؿ مف خالؿ موقع:السعيد عبد الكافي،الطبيب ا-1

www.hmc.org.qa/hmc/heth/19th/17tm. 



05 

 

 
 الفرع الثالث: شروط االلتحاق بمهنة طبيب التخدير واالنعاش

أفرد المشرع الجزائري شروط مزاولة مينة طبيب متخصص  بػػ : الحصوؿ عمى شيادة 
، في االختصاص الذي يرغب بمزاولتو و ذلؾ بعد اجتيازه المسابقة الوطنية (1)أخصائي الطبي 

المنظمة لذلؾ و عند نجاحو يمنح لو صفة الطبيب المقيـ يتابع تكوينا اختصاصيا في العمـو 
( سنوات مف الدراسة . و بعد نجاحو يتوج بشيادة الدراسات الطبية 4الطبية لمدة أربػػػػػػػػػع )
أستاذ مساعد في المستشفيات الجامعية أو طبيب متخصص في الصحة المختصة و يعيف ك

 .(2)العمومية
 : متضمف ـ.أ.ط وىي(3)05-85مف قانوف  198و  197باإلضافة الى ما جاءت بيا المادتيف

اف يكوف حائزا حسب الحالة إلحدى الشيادات الجزائرية دكتوراه في الطب او الجراح  -     
 اسناف او صيدلي او شيادة أجنبية معترفا بمعادلتيا بالشيادة الجزائرية.

 أف ال يكوف مصابا بعاىة أو بعمة مرضية منافية لممارسة مينة الطب. -
 أف ال يكوف قد تعرض لعقوبة مخمة بالشرؼ. -
يكوف جزائري الجنسية، غير اف المشرع قد أورد استثناء عمى ىذا الشرط إذا اجاز أف  -

لغير الجزائرييف مزاولة مينة الطب إذا كاف اجنبي ينتمي الى بمد تربطو بالجزائر معاىدة 
 او اتفاقية تتعمؽ بيذا الشأف مما يمكف لوزير الصحة اتخاذ مقرر بذلؾ.

مف  199. نصت عمى تعديؿ المادة (4) 17-90يذي رقـ مف المرسـو التنف 3حيث أف المادة  
 .ىذا القانوف كما يمي: يجب عمى كؿ طبيب أو جراح اسناف أو صيدلي  مستوفي لمشروط 

أعاله ، و مف أجؿ ترخيص لو بممارسة مينتو، اف يسجؿ  198و  197المحددة في المادتيف 
المنصوص عمييا في ىذا القانوف ، واف لدى المجمس الجيوي لآلداب الطبية المختصة اقميميا 

 يؤدي اليميف أماـ زمالئو أعضاء ىذا المجمس اليميف حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيـ.
 .34،ص2007عشوش كريـ،العقد الطبي الجزائر،دارىومة، -1
 .27،العدد1996ية،ج.را القانوف االساسي لممقيـ في العمـو الطب27/04/1996المؤرخ في149-96المرسـو التنفيذي رقـ-2
 .8المتعمؽ ح.ص.ت ،ج.ر،العدد 16/02/1985المؤرخ في  05-85مف قانوف رقـ  198و 197المادتيف -3
 .35المتعمؽ ح.ص.ت،  ج.ر،العدد05-85بعدؿ ويتمـ قانوف رقـ  31/07/1990مؤرخ  17-90قانوف رقـ -4



06 

 

ؽ لممارسة مينة طبيب كما أخضع المشرع الجزائري الممارسيف الطبييف المتخصصيف لاللتحا
أخصائي لتخدير و االنعاش في الخدمة لدى المؤسسات العمومية لمصحة التابعة لوزارة الصحة 

 لموظيفة العمومية. يتضمف  القانوف االساسي العاـ( 1) 03-06أمر مؤرخ في  -بموجب : 
يتضمف القانوف االساسي  الخاص بالموظفيف الطبييف  (2)393-09مرسـو تنفيذي رقـ -

 العامييف في الصحة العمومية.  
يتضمف القانوف  االساسي الخاص بالموظفيف المنتميف  (3)394-09والمرسـو التنفيذي رقـ -

 ألسالؾ الممارسيف الطبييف متخصصػػيف في الصحة العمومية.   
مى الموظفيف الذيف ينتموف لمسمؾ الممارسيف كما حدد المرسـو االحكاـ الخاصة المطبقة ع

الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية ، وتحديد شروط االلتحاؽ بمختمؼ الرتب و 
 مناصب الشغؿ المطبقة في ىذا القانوف، 

إذ قسـ رتب الممارسيف الطبييف المتخصصيف  الى ثالث رتب حسب التوظيؼ والترسيـ والترقية 
 رتبة ممارس أخصائي رئيسي. -ائي مساعد ، رتبة ممارس أخص -وىي :

 رتبة ممارس أخصائي رئيس.   -              
 أما فيما يخص المناصب العميا فيي ثالثة: رئيس وحدة ، رئيس مصمحة، وطبيب عمؿ مفتش. 

مف ىذا المرسـو مياـ كؿ رتبة مف الرتب التي  33و 32و  31و  19وقد حددت المواد 
 بييف المتخصصيف المنتميف لمصحة العمومية. يشغميا الممارسيف الط

 مف ـ.أ.ط. 10كما أنيـ يتمتعوف باستقالؿ ميني طبقا لنص المادة 
 
 
المتضمف القانوف االساسي العاـ لموظيؼ العمومي ،الصادر في الجريدة  2006يوليو15المؤرخ في  03-06االمر رقـ -1

 .46الرسمية ،العدد رقـ 
يتضمف القانوف ااالساسي الخاص بالموظفيف المنتميف  2009نوفمبر24،مؤرخ في  393-09المرسـو التنفيذي رقـ  -2

 .70السالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية ،العدد
منتميف يتضمف القانوف ااالساسي الخاص بالموظفيف ال 2009نوفمبر24،مؤرخ في  394-09المرسـو التنفيذي رقـ  -3

 .70السالؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية ،العدد
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 تخدير واإلنعاشمطبيين لالعوان مفهوم األ : المطمب الثاني
 الفرع االول:  تعريف العون الطبي في التخدير و االنعاش 

لـ يتطرؽ المشرع الجزائري الى تعريؼ العوف الطبي في التخدير و االنعاش في قوانينو في 
مجاؿ الصحة .  و تجدر االشارة الى أف مينة التخدير في البداية بالجزائر كانت مقتصرة عمى 
الطبيب الجراح الى أف أنشأ مدارس التكويف الشبو الطبي لدراسة المساعديف الطبييف  وتكوينيـ 

مؤرخ في  109-91مجاؿ التخدير و االنعاش ، وصدر مرسـو تنفيذي رقـ  في
و المتضمف القانوف االساسي الخاص باألعواف الطبييف في التخدير واإلنعاش  27/04/1991

 توكؿ ليـ ميمة التخدير و االنعاش. 
الذي حوؿ مدارس التكويف  24/2/2011المؤرخ في  92-11وبموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

 شبو الطبي الى معاىد وطنية لمتكويف العالي شبو طبي.ال
يتضمف القانوف االساسي الخاص بالموظفيف المنتميف  (1) 235-11وصدر مرسـو تنفيذي رقـ 

-91ألسالؾ األعواف الطبييف في التخدير واإلنعاش لمصحة العمومية بعدما الغى القانوف رقـ 
 المذكور أعاله.   109

مف ىذا المرسـو أف التخدير و االنعاش مناط الى االعواف  23ى إل 15ووفقا لممواد مف 
الطبييف في التخدير و االنعاش و ىؤالء االعواف ينتموف الى سمؾ شبو الطبي يتمقوف تعميما 
خاصا في المدارس الشبو الطبي ، وليس ليـ صفة أطباء ػ و بالتالي ال يتمتعوف باالستقالؿ 

 مف ـ.أ.ط. 10لنص المادة  ميني الذي يتمتع بو االطباء طبقا
فمسألة التخدير و االنعاش مسألة ميمة ودقيقة و خطيرة ، لذا ال يمكف لؤلعواف القياـ بيا في 
غياب طبيب التخدير و االنعاش بؿ ال يمكنيـ القياـ ببعض المياـ منيا حتى في حالة 

 حضوره.
 

                    
يتضمف القانوف االساسي الخاص بالموظفيف المنتميف السالؾ  2011يوليو03مؤرخ في  235-11المرسـو التنفيذي رقـ  -1

 .38االعواف الطبييف في التخدير و االنعاش لمصحة العمومية ، العدد رقـ 
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تنص عمى " يكمؼ أعواف الطبيوف في  235-11مف المرسـو رقـ  20و قد  نصت المادة 
النعاش بحضور الممارس الطبي متخصص في التخدير واالنعاش أو في غيابو، التخدير و ا

 تحت سمطة المسؤوؿ السممي".

فطبقا لنص المادة السابقة ىؤالء االعواف الطبيوف يقوموف بأعماؿ التخدير واالنتعاش تحت إمرة 
بي الطبيب الجراح أو ممارس طبي متخصص في االنعاش او التخدير أو المسؤوؿ السممي الط

مف القانوف المدني  136عمى أساس مسؤولية المتبوع عف اعماؿ تابعو طبقا لنص المادة 
 الجزائري.

وقد أثارت ىذه المسألة كثير مف الغموض ، بحيث نادى االعواف الطبييف في التخدير و 
االنعاش المشرع الجزائري لمتدخؿ و تبياف اختصاصاتيـ بدقة، حتى ال يتخمص أطباء التخدير 

 نعاش مف المسؤولية عمى حساب ىؤالء االعواف.    و اال
عمى خالؼ المشرع الفرنسي الذي فصؿ في ىذا الخصوص فقسـ القانوف الفرنسي االعماؿ 

 :  (1)الطبية الى ثالث أقساـ 
القسـ االوؿ: يشمؿ االعماؿ التي ال يمكف أف يقـو بيا إال االطباء، و ىذه االعماؿ ال يمكف أف 

دوف و تـ سرد ىذه االعماؿ في المادة الثانية مف القرار الوزاري الصادر في يقـو بيا المساع
 .1962يناير  06

القسـ الثاني: يشمؿ االعماؿ التي يمكف أف يقـو بيا المساعدوف المؤىموف و لكف عمى مسؤولية 
لثالثة االطباء و تحت اشرافيـ و المراقبة المباشرة منيـ. وىذه االعماؿ الطبية سردت في المادة ا

 .1962يناير  6مف القرار الوزاري الصادر في 
القسـ الثالث: يشمؿ االعماؿ الطبية التي لـ يتـ تحديدىا في القسميف السابقيف وىي ايضا تكوف 
محددة و يمكف تنفيذىا بواسطة مساعديف الطبييف المؤىميف فقط ، حسب تعميمات الطبيب 

  النوعية و الكمية ، وال يشترط وجود طبيب.  
 
 95منار فاطمة زىراء، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير،المرجع السابؽ ص  -1  
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 الفرع الثاني: مؤهالت األعوان الطبيين في التخدير و االنعاش

لقد نوه المشرع الجزائري في مجاؿ الصحة عمى تكويف االعواف الطبييف في التخدير و االنعاش  
 لممترشحيف الحائزيف عمى:وذلؾ بفتح تكويف خاص  بيـ 

شيادة البكالوريا في العمـو الدقيقة و  -شيادة البكالوريا في شعبة العمـو الطبيعية و الحياة. -
 أو شيادة معادلة عف طريؽ المسابقة عمى اساس الشيادة -الكيمياء. 

 ويتـ فتح مسابقة لاللتحاؽ بالتكويف بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بالصحة.
الطبييف في التخدير و االنعاش بثالث سنوات، ويجرى ىذا  لؤلعوافدة التكويف كما حدد م

التكويف في المؤسسات التكويف الشبو الطبي، يشتمؿ التكويف عمى دروس نظرية تطبيقية ، 
 وزيارات وثائقية.

يعد التكويف بموجب قرار وزاري مشترؾ ، ويمكف تعديمو حسب نفس االشكاؿ وفؽ احتياجات 
 . صحيالقطاع ال

 الفرع الثالث: شروط ممارسة االعوان الطبيين لمهامهم في التخدير و االنعاش:
تنص عمى : " تتوقؼ ممارسة مينة  05-85مف المرسـو التنفيذي رقـ  217فقد نصت المادة 

 المساعد الطبي عمى رخصة يسمميا الوزير المكمؼ بالصحة و بناء عمى الشروط التالية : 
 تمقى تكوينا مطابقا لمبرامج المقررة عف طريؽ التنظيـ و حصؿ عمى أف يكوف قد  -      

 شيادة اختتاـ ىذا التكويف أو عمى شيادة معترؼ بمعادلتيا.         
 اف ال يكوف مصابا بعاىة أو بعمة مرضية منافية لممارسة المينة. -     
 نسية .أف يكوف جزائري الج -اف ال يكوف تعرض لعقوبة مخمة بالشرؼ،   -    

مف نفس المرسـو عمى " تتوقؼ ممارسة مينة المساعد الطبي في  218كما نصت المادة 
الذيف تتوفر فييـ  لؤلشخاصنطاؽ قانوف الخاص عمى رخصة يسمميا الوزير الكمؼ بالصحة 

 أعاله بعد قضائيـ فترة الخدمة المدنية.  217الشروط المنصوص عمييا في المادة 
الذي يتضمف ح.ص.ت عمى مياـ  05-85المرسـو التنفيذي رقـمف  196كما نصت المادة 

 المساعدوف الطبيوف حسب اختصاصيـ و تحت مسؤولية طبيب أو صيدلي أو جراح اسناف . 
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" أف سمؾ االعواف الطبييف في  ( 1) 235-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  19و نصت المادة 
 رتب و ىي : 4التخدير و االنعاش لصحة العمومية يضـ 

 رتبة عوف طبي في التخدير و االنعاش ) و ىي في طريؽ الزواؿ ( . -       
 رتبة عوف طبي في التخدير و االنعاش لمصحة العمومية. -       

 رتبة عوف طبي في التخدير و االنعاش ممتاز لمصحة العمومية. -       
 رتبة عوف طبي في التخدير و االنعاش رئيسي. -        

مف نفس المرسـو عمى اختصاصات ىؤالء االعواف الطبيف   23و  21و 20كما نصت المادة 
في التخدير و االنعاش بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير و االنعاش أو في غيابو 

 تحت سمطة المسؤوؿ السممي الطبي. 

 المطمب الثالث: دور طبيب التخدير و االنعاش  في العالج 
لذي يمعبو طبيب التخدير و االنعاش في الفريؽ الجراحي في غاية مف إف الدور الحيوي ا

االىمية. إذ لو دور فعاؿ قبؿ اجراء العممية الجراحية مف حيث اعداد المريض و تحضيره ليكوف 
العممية ، وذلؾ يعد دراسة حالتو الصحية وتاريخو المرضي ، بعد الكشؼ عميو و  إلجراءجاىزا 

ف دوره ال ينتيي عند ىذه الحدود بؿ عميو مرافقة الفريؽ الطبي خالؿ دراسة ممفو الطبي ،كما أ
 يواجياالعممية الجراحية لممحافظة عمى سالمة المريض لمواجية أي تداعيات أو آثار جانبية قد 

 المريض خالؿ فترة اجراء العممية.
 : (2)و يتم عمل طبيب التخدير و االنعاش بعد مراحل، يمكن تقسيمها كالتالي 
 لفرع االول : مرحمة ما قبل التدخل الجراحي ا

التخدير لممريض و ما يتعمؽ في مجاؿ  بإعطاءيعد طبيب التخدير ىو المسؤوؿ عف عممية 
اختصاصو . كما أف مسؤوليتو مشتركة بينو وبيف زمالئو االطباء كؿ حسب اختصاصو 

 لمصمحة المريض بداية ونياية.
االعواف الطبييف في  ألسالؾالمتضمف القانوف االساسي المنتميف  3/07/2011 يمؤرخ ف 235-11المرسـو تنفيذي رقـ -1

  . 38ج.ر. العدد  التخدير و االنعاش لمصحة العمومية،
 .97،المرجع السابؽ،ص2019فاطمة زىراء منار، المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، -2
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مما الشؾ فيو يتعيف عمى طبيب التخدير القياـ بأعماؿ أساسية لتييئة المريض لمعممية الجراحية 
 و تتطمب منو ذلؾ لمقياـ بما يمي:

: يقـو طبيب التخدير بزيارة المريض ليتعرؼ عميو شخصيا قبؿ إجراء أوال:  زيارة المريض
دير ثانيا، فالتقارب بينيما يزيد العممية، و ذلؾ ميـ جدا مف ناحية المريض أوال و طبيب التخ

الثقة المتبادلة مف الناحية النفسية لكالىما، و بالتالي التعرؼ عمى حالة المريض النفسية و 
المرضية، لتقديـ تقرير عنو ، وتقييـ حالتو لتجييزه لمعمؿ الجراحي المطموب، كما لو دور نفسي 

يف الفريؽ الطبي الذي يقـو بالعممية مف خالؿ تبديد مخاوؼ المريض و تحقيؽ االلفة بينو وب
 .  (1)الجراحية

 وىنا عمى الطبيب التحدث مع المريض عف حالتو الصحية، و تطمينو عمى وضع الصحي.
 و التقرير الذي ُيعده طبيب التخدير يتضمف ما يمي:   
قصة حياة المريض: التاريخ الماضي السابؽ لممريض ، تحديد خطورة التخدير و العمؿ  -1
جراحي ، و التعرؼ عمى طريقة التخدير المناسب و الكشؼ عف االمراض و اعطاء العالج ، ال

 كما يتـ  الحصوؿ عمى الموافقة عمى إجراء التخدير و العمؿ الجراحي
يقـو بمراجعة العالمات الحيوية لممريض و الفحص الكامؿ ، حيث يمتـز  الفحص السريري: -2

ليتمكف مف معرفة حياتو الصحية، و ما يجب أف طبيب التخدير ،بفحص مبدئي لممريض 
يوصؼ لو مف   وسائؿ لتخديره و تحديد الكمية المناسبة مف المادة المخدرة مف ناحية حالتو 
 الصحية  بصفة عامة، وحالة قمبو و جيازه العصبي بصفة خاصة كما يفحص سالمة القمب و 

 .(2)و االدوية التي يأخذىا يومياالرئة و الحالة العامة و ما ىو معتاد عميو كالتدخيف أ
التوضػػػػيح لممػػػػريض :عمػػػػى طبيػػػػب التخػػػػدير أف يشػػػػرح لممػػػػريض حالتػػػػو الصػػػػحة و المالئمػػػػة  -3

ف وجػدت، و يوضػح لػو مػا ‘لمعممية و لنػوع التخػدير المناسػب لػو ، و اعطػاءه الخيػارات المتاحػة 
 لمسؤوؿ و بعد االطالعيعممو قبؿ العممية مثؿ تناوؿ االدوية الميدئة التي عينيا لو الطبيب ا

 
 .23المرجع السابؽ،ص االسدي، التخدير والقواعد االساسية، -1
 .306،ص1996،دمشؽ،سةريا،مكتبة االسد ،1تخدير المرضى،ج العنية محمد عبد الرحمف،-2
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عمى جميع  الفحوصات و التقارير الطبية الخاصة بالمريض ، يتداوؿ مع الجراح حوؿ حالة 
 و  -إف وجدت -المريض عامة، و رفع جميع االشكاالت  بالنسبة لممريض و الجراح و العممية 

 . (1)تعييف وقت لمعممية 
 عممية الفحص االولي قبل الجراحة ثانيا:

ي مرض مصاحب لممػريض و يػؤثر عمػى حالتػو الصػحية ييدؼ ىذا الفحص الى التعرؼ عمى أ
العامػػة أو عمػػى نػػوع المخػػدر، و كػػذا التعػػرؼ عمػػى االدويػػة التػػي يسػػتعمميا و يمكػػف أف يكػػوف ليػػا 

و إذا لػـ يقػـ طبيػب التخػدير بفحػص المػريض بنفسػو، يعػد  مى أنواع المخدرات المسػتعممةتأثير ع
مخطئػػا ممػػا يسػػتوجب مسػػاءلتو ، حيػػث يتعػػيف عميػػو أف يجػػري قبػػؿ الجراحػػة فحوصػػات الالزمػػة ، 
خاصة  الكشؼ الشامؿ عف المريض و إذا اكتفى صباح يـو العممية بالسػؤاؿ عػف سػف المػريض 

ند لمممرضة اتخػاذ الػالـز دوف أف ينتقػؿ دوف اجراء أي فحص مكتفيا بالمالحظة الظاىرية، و أس
الى المريض و يستعمـ عػف حالتػو الصػحية و يتحقػؽ مػف ردود فعمػو ازاء المخػدر، فانػو يكػوف قػد 

 .(2)ارتكب خطأ يستوجب مساءلتو
 :عممية التحضير قبل اجراء الجراحة ثالثا

دويػة الميمػة المػريض اال بإعطػاءىي عممية ضرورية في بعض الحاالت ، فيقـو طبيب التخدير 
التػػي كػػاف يتناوليػػا ، و يحضػػر مػػا تحتاجػػو العمميػػة مػػف دـ أو بالزمػػا، و إذا كػػاف ال يػػؤمف صػػحة 
المػػريض، يسػػتطيع رفػػض اعطائػػو التخػػدير و احالتػػو عمػػى الطبيػػب المخػػتص و االخػػذ برأيػػو، أمػػا 

 .(3)إذا كانت العممية اضطرارية فال يحؽ لو رفضيا بالمرة
 ير التأكد مف خمو معدة المريض تماما مف الطعاـ، و السبب فيو يقع عمى عاتؽ طبيب التخد

 ذلؾ ىو منع دخوؿ أي مكونات المعدة و خاصة الحامضية عمى الرئتيف لما في ذلؾ مف
 
 2012-2011جامعة سيدي بمعباس، رسالة دكتوراه، ،الطبية عف الجراحة المدنية المسؤولية شييدي محمد سميـ، -1
منشػػػػػػػاة  ا واداريػػػػػػا،يػػػػػػػجزائ وطبيػػػػػػػب التخػػػػػػدير و مسػػػػػػػاعديو مػػػػػػدنيا و الفتػػػػػػػاح ،مسػػػػػػؤولية طبيػػػػػػػب الجػػػػػػراحسػػػػػػمير عبػػػػػػد اودف  -2

 .204،ص2003المعارؼ،االسكندرية،
 .99المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، المرجع السابؽ ص منار فاطمة الزىراء، -3
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ى المػػػريض خطػػػورة عمػػػى حيػػػاة المػػػريض، وذلػػػؾ ألنػػػو فػػػي حالػػػة انعػػػداـ االنعكاسػػػات العصػػػبية لػػػد
بسبب التخدير قد يسمح بدخوؿ مثػؿ ىػذه المػواد التػي قػد يػؤدي الػى تمػؼ الػرئتيف أو التسػبب فػي 
أضػرار خطيػػرة قػد تمحػػؽ بيػا، حيػػث أف الػرئتيف ال تػػتحمال إال الغػازات )اليػػواء( و لػيس أي شػػيء 

    .آخر و خاصة الحوامض

نظػػارة أو المجػػوىرات التػػي يحمميػػا كمػػا يقػػـو بإبعػػاد كػػؿ مػػا يعيػػؽ العمميػػة مثػػؿ طقػػـ االسػػناف أو 
 .(1)المريض

وكػذا إزالػة طػالء االظػافر و أحمػر شػفاه ، و ذلػؾ لمالحظػة لػوف الشػفاه و االظػافر أثنػاء العمميػة 
و إذا كػػاف التخػػدير  الجراحيػػة ، و ىػػو ميػػـ لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف تػػنفس المػػريض كافيػػا مػػف عدمػػو.

روط العامػػػػة بعمميػػػػات الحقػػػػف ، فعميػػػػو بواسػػػػطة الحقػػػػف يجػػػػب عمػػػػى طبيػػػػب التخػػػػدير مراعػػػػاة الشػػػػ
 مف سالمة الحقنة باف ال تكف صدئة مثال و اف تكف معقمة. ( 2)التأكد

 رابعا: يوم اجراء العممية 
قبؿ ساعة مف العممية، بعطي المريض الدواء العالجػي مػف قبػؿ طبيػب التخػدير و االنعػاش، يػتـ 

و إعطائػػو لبػػاس العمميػػات الخػػاص،  إدخالػػو الػػى غرفػػة العمميػػات و إبعػػاد مػػا عميػػو مػػف ممػػبس ،
و العمميػػة التػػي سػػتجرى لػػو ، و مطابقػػة  ير يػػتـ التأكػػد أوال مػػف اسػػـ المػػريضوقبػػؿ إعطائػػو التخػػد

ممفو الخاص، و يسأؿ المريض  لمتأكد أكثر . ثـ تجرى لو عممية التخدير فػي حالػة ىادئػة بعيػدا 
 .(3)ركيف في عممية التخديرعف جميع العامميف داخؿ العمميات ماعدا المساعديف و المشت

 الفرع الثاني: مرحمة القيام بالتدخل الجراحي
 تبدأ ىذه المرحمة بمناولة المريض حقنة التخدير مف طرؼ أخصائي التخدير و االنعاش الذي 

يتولى ميمة بوضع المريض فػي حالػة تخػدير لجيػازه العصػبي ليػدخؿ فػي غيبوبػة حتػى ال يشػعر 
 .(4)بألـ مشرط الجراح 

 .324لطبيب التخدير، المرجع السابؽ ،ص المسؤولية المدنية العبودي، -1
 .324لمرجع السابؽ ص ا العينية،تخدير المرضى،-2
 .25ص  المرجع السابؽ، االسدي،التخدير والمواد االساسية،-3
 155،ص2008المدنية لطبيب أخصائي الجراحة في القانوف الجزائري ،،دار ىومة، المسؤولية حروزي عز الديف، -4
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و يجػب أف يقػػـو طبيػػب التخػػدير و االنعػػاش بتخػػدير المػريض بنفسػػو ال مػػف قبػػؿ ممػػرض أو فنػػي 
التخدير، ذلؾ أف عممية التخدير في ذاتيا أصبحت معقدة مف حيث أنيا تأتي كميا عمى التعامػؿ 
مػػػع الجيػػػاز العصػػػبي لممػػػريض ، و ليػػػذا فػػػاف كػػػؿ أعمػػػاؿ التخػػػدير تتصػػػؼ بػػػالخطورة مػػػف حيػػػث 

 ر والدقة. وجوب الحذ

و يسػػػتمـز فػػػػي غالبيػػػػة الحػػػػاالت الختيػػػػار ووسػػػػيمة التخػػػدير وجػػػػود اتفػػػػاؽ بػػػػيف الجػػػػراح و الطبيػػػػب 
المخػػدر، و ذلػػؾ أف االمػػر ال يقتصػػر فقػػط عمػػى مػػدى مالئمػػة االدويػػة و الوسػػيمة المسػػتعممة بػػؿ 
 أيضا عمى عالمات وردود االفعاؿ الخاصة بجسـ المريض، و يطمؽ عمييا اسـ بطاقة التخدير

La fiche d’anesthésie . 

و مف الناحية العممية في الجزائر يعمؿ ببطاقة التخدير، حيػث تػدوف فييػا كافػة البيانػات المتعمقػة 
بػػالمريض، والطبيػػب الجػػراح و طبيػػب التخػػدير و االنعػػاش ، ونػػوع العمميػػة ، و طريقػػة التخػػدير و 

 .(1)التطورات الحاصمة لممريض 
بنظيػػػره أخصػػػائي التخػػػدير و االنعػػػاش تػػػؤدي الػػػى مسػػػاءلتو  و إف عػػػدـ اسػػػتعانة الطبيػػػب الجػػػراح

االوؿ عف الخطأ فػي التخػدير ، بػؿ إف القضػاء اعتبػر عػدـ لجػوء الطبيػب الجػراح الػى االسػتعانة 
 بنظيره أخصائي التخدير و االنعاش خطأ يوجب مسؤوليتو .

قنيػػػات الفعػػػؿ وبمباشػػػرة الفعػػػؿ الجراحػػػي يظيػػػر دور الطبيػػػب الجػػػراح جميػػػا ، فيػػػو الػػػذي يختػػػار ت 
وازاة مػػع ذلػػؾ فػػاف طبيػػب الجراحػػي و طريقتػػو ووسػػيمتو ويتحمػػؿ كامػػؿ مسػػؤولية فػػي ذلػػؾ ، و بػػالم

 في التخدير و االنعاش يمعب دورا في تسييؿ الفعؿ الجراحي عمى نظيره الجراح أخصائي
القمب و التنفس لدى المريض، وكذا الحرص عمى الوضػعية الجيػدة لممػريض  بتوليو مراقبة جياز

 .(2)عند إعطائو الحقنة المنظمة لسيالف الدـ 
كما يتعيف عمى طبيب التخدير و االنعاش أف يراقب حالػة المػريض فػي أثنػاء التخػدير ، حتػى ال 

 يعطي مف المخدر كمية أكثر مما يستطيع تحممو.
 2020-2019،جامعة وىراف،مقارنة، رسالة المدنية لطبيب التخدير في التشريع الجزائري  سؤوليةعفاؼ تممساني، الم -1
 155المرجع السابؽ،ص حروزي عز الديف ،المسؤولية المدنية طبيب أخصائي الجراحة،-2
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وعميػػػو يجػػػػب عمػػػػى طبيػػػػب التخػػػػدير و االنعػػػػاش عػػػػدـ تػػػػرؾ المػػػػريض أثنػػػػاء العمميػػػػة أبػػػػدا، و فػػػػي 
ة التػػي تتطمػػب تركػػو، يتوجػػب عميػػو أف يجػػد بػػديال، و اعالمػػو بكػػؿ صػػغيرة و الحػػاالت االضػػطراري

 كبيرة فيما يخص المريض و العممية و التخدير و االمور االخرى.
كمػػا عميػػو مالحظػػة التغيػػرات التػػي تظيػػر عمػػى المػػريض أثنػػاء العمميػػة ، وتجنػػب الحػػاالت غيػػر 
االعتيادية و معالجتيا عمى الفور ) مثؿ ىبوط أو ارتفاع الػدـ ، وصػوؿ االكسػجيف الػى االجسػاـ 

 .(1)الشفافة مثؿ االظافر  و الشفتيف و نومو المتواصؿ و ما يحتاجو مف مواد تخديرية( 
بة لمتػػػدخؿ الجراحػػػي فيكػػػوف مػػػف اختصػػػاص الجػػػراح ، فيػػػو مػػػف يختػػػار و ينفػػػذ الوسػػػيمة أمػػػا بالنسػػػ

 العممية الجراحية، واختيار ىذه الوسيمة متروؾ لحريتو و تقديره. ألجزاءالفنية المالئمة 
ومف ثـ يسأؿ الجراح عف كؿ خطأ في اختيػار وسػمة الجراحػة، إذا تبػيف عػدـ فعاليتيػا و عػف كػؿ 

يػػػػاط أثنػػػػاء إجػػػػراء العمميػػػػة كنسػػػػياف ضػػػػمادات أو أجسػػػػاـ غريبػػػػة فػػػػي جسػػػػـ رعونػػػػة أو عػػػػدـ االحت
المريض. ىذا ويتزامف دور طبيػب التخػدير و االنعػاش مػع دور الجػراح أثنػاء العمميػة الجراحيػة ، 
حيث يتعيف عميػو مراقبػة و متابعػة حالػة القمػب و التػنفس ، و التأكػد مػف وضػعية مرنػة و مناسػبة 

عممية الحقف بالمخدر، كمػا يجػب عميػو أيضػا تثبيػت المػريض فػوؽ التي أجريت عمييا  لؤلعضاء
 .(2)طاولة العمميات حتى يتجنب سقوطو

 الفرع الثالث : مرحمة ما بعد التدخل الجراحي
نظرا لدقة ىػذه  المرحمػة فإنيػا تتطمػب اليقظػة و عنايػة خاصػة بػالمريض المعػالج جراحيػا ، وذلػؾ 

 بو .أف أي اىماؿ  قد يؤدي الى اضرار بالغة 
وتجػػػدر االشػػػارة الػػػى أنػػػو ال يجػػػوز لطبيػػػب التخػػػدير و االنعػػػاش أف يتػػػرؾ المػػػريض بعػػػد االنتيػػػاء 
العممية الجراحية ، أو حتى تركو تحت رعاية الممرضيف و المساعديف وحدىـ و لكف يجب عميػو 

 التأكد مف تماـ افاقتو.
 
 
 .102ص السابؽ،المرجع  ية لطبيب التخدير،فاطمة زىراء منار، المسؤولية المدن-1
 3ص1986،الكويت،المركز العربي لموثائؽ و المطبوعات1سامي،طترجمة محمد ،االرشادي عف التخدير ، موجزبوف  جوف-2
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ف كاف ىذا ال ينفي أف يعيد طبيب التخدير و االنعاش بذلؾ الى الممرضيف متخصصيف إذا  وا 
 اف يعطي ليـ االرشػػػػػػػادات وسمحت حالة المريض بذلؾ شرط أف يراعػػػػػػػػػي تطور الحالة و 

 .(1)التعميمات الالزمة التي تتطمب تدخمو في أي لحظة إذا ما حدث أي تطور في وضع مريض
إف ىذا التنوع و التداخؿ و االشتراؾ في االختصاصات و المياـ بيف كػؿ مػف الطبيػب الجػراح و 

 .(2)نظيره المخدر  لو انعكاسات و آثار عمى تحديد  مسؤولية كؿ منيما
مف المستطاع لطبيب التخدير و االنعاش أف يقدر وقت انتياء العممية ابتداءا مف خياطػة الجمػد  

، و يقطػػع عػػف المػػريض أوال ابخػػرة الغػػازات المخػػدرة، و يبقػػى فقػػط االكسػػجيف و الغػػاز الضػػاحؾ 
Nitrous و يحػػاوؿ خػػالؿ ىػػذه المػػدة أف يعطػػي المجػػاؿ لممػػريض بػػالتنفس الحػػر ، و يبػػدأ الجسػػـ،

 Antidote ي العودة الى الحالة الطبيعيػة بيػدوء و سػرعة،  و يعطػي لممػريض المػواد المضػادة  ف
الذي يزيؿ عمؿ المواد المرخية غير المواد المستقطبة مػف عائمػة Prostegmin مثؿ البروستكميف 

الػذي يزيػؿ عمػؿ عائمػة المورفينػات. و بعػد التأكػد مػف أف المػريض   Norfinالنػورفيف  الكػورايف و
أخػػػذ يتػػػنفس طبيعيػػػا يبعػػػد عنػػػو أنبػػػوب التػػػنفس بعػػػد سػػػحب جميػػػع السػػػوائؿ الموجػػػودة فػػػي القصػػػبة 
اليوائيػػة، و كػػػذلؾ فػػػي الفػػػـ و المعػػػدة إف أمكػػػف و يبقػػػى المػػػريض يتػػػنفس فقػػػط االوكسػػػجيف أيضػػػا 

 .   (3)بواسطة كمامة
وعمى الطبيب التخدير و االنعاش اتخاذ كافة االحتياطػات و االجػراءات الالزمػة عنػد حػدوث أيػة 

 اختالفات أو مشاكؿ بعد العممية الجراحية. 
و تكػػوف المراقبػػة مػػف قبػػؿ طػػاقـ طبػػي مػػدرب يحسػػف التعامػػؿ و التصػػرؼ تجػػاه المشػػاكؿ سػػواء  

ير و االنعػػاش إعطػػاء المػػريض قمبيػػة أو تنفسػػية أـ عصػػبية ، و يجػػب كػػذلؾ عمػػى طبيػػب التخػػد
االكسجيف و معالجة ىبوط الضغط الشػرياني، و اعطػاؤه مػدرات لمبػوؿ كػذلؾ السػير عمػى وضػع 

 المريض حتى ال يترؾ التخدير أية مضاعفات قد تمحؽ بالمريض ضررا ، ثـ تأميف العناية بو
  
 .82،ص 2001- 1999الجديدةالجامعة  دار مصر، االسكندرية المسؤولية الطبية ، محمد حسيف منصور،-1
 .156حروزي عز الديف، المسؤولية المدنية ،المرجع السابؽ ص -2
 .26االسدي، التخدير والمواد  االساسية، المرجع السابؽ،ص -3
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 و المتابعة بعد ذلؾ و إعطاء العالجات بعد العممية الجراحية، وذلؾ كمو بعد موافقة طبيب
 لعناية المركزة، و عمى طبيب التخدير و االنعاش زيارة التخدير و االنعاش عمى مغادرة قسـ ا

 .(1)المريض في غرفتو و االطمئناف عمى عدـ وجود أية مضاعفات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2003شريؼ الطباخ، جرائـ الخطأ الطبي و التعويض عنيا في ضوء الفقو و القضاء ،دار الفكر الجامعي ، االسػكندرية،  -1
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تنقسػػـلاسؤسػػة سن لؤػػفللنػػثلالستػػزاـلاسػػبلؤسػػة سن لةدقنػػ ل لؤسػػة سن للقن ننػػ ل ل  ػػ لؤػػفلاسقػػقن فل ل
الخ ؽلنضعقفلل اعدل لض اقطلسسل ؾلاسنقسلتتضؤفلة اؤرل لن اٍهل ل لتفرضلعلنيـل اجقػقتل

لقإتققعلسل ؾلؤعنفلة لالؤتنقعللعفلةؤ رلؤعنن .
عفلاخ سول لنترتبلعلبلؤخقسفتولاسجزاءل ل  يل إذالةخؿلشخصلقيذهلاس اجققتلن  فلؤسة لل

.ل إذالةخؿلشخصلققستزاـلخلقيل)لؤفلاآلدابل(ل قفلؤرت ققلخطأللىذالنشترؾلاسققن فل لاألخ ؽ
لتأدنقنقل لن  فلؤسة ؿلؤسة سن لتأدنقن .

لل لاسؤسة سن لاسجزائن .لللةؤقلاسؤسة سن لاسققن نن لؤفللنثلؤصدرىقل تنقسـلاسبلاسؤسة سن لاسؤدنن 
 إذالةخػؿلقػقستزاـللػقن نيلتتلقػؽللؤعػولاسؤسػة سن لاسققن ننػ ل لن لػللعلنػولاسجػزاءلنتؤوػؿل ػيلاسعق قػ ل
اسجزائنػػ ل للنػػثللةنػػولاذالؤػػسلالخػػ ؿلقػػقستزاـللػػقن نيلسؤصػػلل لاسؤجتؤػػللنترتػػبلعنيػػقلؤسػػة سن ل

لقػولاسؤخػؿلقػقلستزاـلاسقػقن نيللقػؿل اسغنػرل للػدلجزائن .للل لدلن  فلاسجزاءلعققرةلعفلتعػ نضلنلتػـز
ؤػػسلاسؤصػػقسخلاسخقصػػ لسلفػػردلة لة وػػرلؤػػفلة ػػرادلاسؤجتؤػػلل لسػػـلنؤػػسلؤصػػلل لاسؤجتؤػػللذاتيػػقل ل

ل.(1) ت  فلاسؤسة سن لاستيلتتلقؽل يلجقنبلاسؤسة ؿل يلىذهلاسلقس لاسؤسة سن لاسؤدنن 
 للػػدلتجتؤػػللاسؤسػػة سنتنفلاسجزائنػػ ل اسؤدننػػ ل ػػيل لػػتل الػػدل لنتنجػػ لاخ سػػولقؤصػػلل لاسؤجتؤػػلل ل

ل.(2)سفردل للدلت  فلاسعق ق لجزائن ل تع نضلؤدنيا
 ؤ ض علاسؤسة سن لاسققن نن لسلطقنبلقصف لعقؤ ل لننقزعولةؤرافلال ؿل:لرجخللؽلاسؤرنضل ػيل
اسلؤقنػػ لعػػفلطرنػػؽللنػػقـلؤسػػة سن لاسطقنػػبلعؤػػقلنقػػللؤنػػولؤػػفلةخطػػقءلتسػػقبلضػػررلاسؤػػرنضل ل ل

ة قػػرل ػػيلؤؤقرسػػتولسعؤلػػول ل قػػذسؾلقعػػدـلاسوػػقني:لرجػػخلستقػػدـلاسفػػفلاسطقػػيلقإعطػػقءلاسطقنػػبللرنػػ ل
ؤسػػة سنتولعػػفلالضػػرارلاسنقجؤػػ لعػػفلعؤلػػول.ل س ػػفلقعػػدلاسصػػراعلقػػنفلاسؤػػذىقنفل قنػػتلاسغلقػػ ل ػػيل
الخنػػػرلس تجػػػقهلال ؿل لاسػػػذتل ضػػػللالعتقػػػقرلالسقسػػػيل ػػػيلاسؤسػػػة سن لسلؤقنػػػ لاسؤػػػرنضلؤػػػفل

ل.(3)ةخطقءلالطققءل
لاسققن نن  للل-1 ل.188 ص1985نظرن لاسققن نن  ؤنتصرلسينر لاسؤدخؿلاسعلـ 
ل.124 ص1979عقدلاسرلؤفللؤدتل   رةلاسققن ف للدارلاسف رلاسعرقيل-2
اسعق دتلؤلؤدلعقدلاسققدرل لؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنر لرسػقس لد تػ راهلجقؤعػ لعػنفلشػؤس.لاشػقرتلاسنػولؤنػقرل قطؤػ لل-3

ل.لل23لزىراءل لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل اسؤرجللاسسققؽلص
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 لنظرالستعقظـلد رلطقنبلاستخدنرل لاستق سول لعػدـلخضػ عول ػيلؤؤقرسػ لعؤلػولستقعنػ لطقنػبل
اسجػػراحل ل إنػػولترتػػبلعلػػبلذسػػؾللنػػقـلؤسػػة سنتولعػػفلالخطػػقءلاستػػيلتقػػللؤنػػول لتػػةدتلاسػػبلاصػػقق ل
لاسؤرنضلقأضرارل ننشألعفلخطألطقنبلاستخدنر لاسؤسة سن لاسطقن لس اءل قنتلؤدنن ل لجزائن .

 لػػدلاعتؤػػدنقل ػػيلدراسػػتنقلسؤسػػة سن لاسطقنػػ لسطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلعلػػبلاستشػػرنللاسجزائػػرتللل
لاسؤست لبلؤفلاسنظقـلاسققن نيلاسفرنسيلاسذتلنعتقرلاسرائدل اسؤلرؾلاسرئنسيلسلؤسة سن لاسطقن .

ل
 واالنعاش المبحث االول : المسؤولية المدنية لطبيب التخدير

اسػػبلؤسػػة سن لتقصػػرنول لؤسػػة سن لعقدنػػ لل ل  ػػيل ػػ لاسقسػػؤنفللقػػدلإفلاسؤسػػة سن لاسؤدننػػ لتنقسػػـل
لؤفلت ا رلاسخطأل أسقسلإللدىلاسؤسة سنتنف.

 لاسؤسػػة سن لاسؤدننػػ لللت ػػ فلعقدنػػ لإللإذال ػػقفلىنػػقؾلعقػػدلصػػلنخلقػػنفلاسؤضػػر رل لاسشػػخصل
نفلاسػػذتلاسلػػؽلاسضػػررلقػػول لنترتػػبلعلػػبلذسػػؾلاستػػزاـلتعقلػػدتل لةؤػػقل ػػيللقسػػ لعػػدـل جػػ دلعقػػدلقػػ

لاسطقنبل لاسؤرنضل ل إفلاسؤسة سن لت  فلؤسة سن لتقصنرن ل.لل
 علنول إفلؤ ض عللند عنقلاسبلؤعر  لطقنع لت ننؼلاسؤسة سن لاسؤدنن لسلطقنػبلاستخػدنرلالنعػقشل

ل ؤقلؤدىلاستزاـلىذالاسطقنبل قنقفلار قفلاسؤسة سن لاسؤدنن لسيذالاسطقنب.ل
 لطبيب التخدير و االنعاشمسؤولية المدنية المطمب االول : طبيعة ال

 الفرع االول : الجدل الفقيي لمطبيعة القانونية لممسؤولية المدنية لطبيب التخدير 

 تجػدرلالشػقرةلإسػػبلةنػوللػدلظيػػرلقفرنسػقل ػػيلقدانػ لاسقػرفلاستقسػػللعشػرلجقنػبلؤػػفلاتجػقهلنػػدا ع فل
 لذسػػػؾللفلعػػػفلالطقػػػقءلقطرنقػػػ لؤغػػػقسيل نيػػػق لتقػػػ ؿلقعػػػدـلؤسػػػقءس لالطقػػػقءلعػػػفلاسخطػػػألاسطقػػػيل

ؤسػػقءستيـلتعرلػػؿلاسقلػػثلاسعلؤػػيل ل تقنػػدللؤػػقسلالطقػػقءل ػػيلاسقلػػثلعػػفلة ضػػؿلسػػقنؿلاسعػػ جل
ل.ل(ل1) اسشفقء

إللةفلاسقضػػقءلاسفرنسػػيلسػػـلنلػػؽهلقػػقلجلسيػػذالالتجػػقهل سػػـلنسػػتجنبلسػػولستطر يػػقل للنػػثلعػػرضلعلػػبل
لؤ ض علؤسة سن لالطققء.ل1833ؤل ؤ لاسنقضلاسفرنسن لعقـل

ل.14 ص1990اسؤسة سن لاسؤدنن لعفلاستجقربلاسطقنق ل يلض ءلل اعدلاسؤسة سن ػ لدارلاسنيض لاسعرقن  سينرلؤنتصر لل-1
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انػػفللػػررتلاسؤل ؤػػ لىػػذهلاسؤسػػة سن ل ل لاعتقػػرتلؤسػػة سن لالطقػػقءلؤسػػة سن لتقصػػنرن .ل لضػػتل
ذاتلاسؤل ؤػػ لقػػػأفلاسطقنػػػبلنسػػأؿلعػػػفلةخطقئػػػولشػػأنولشػػػأفلةتلشػػػخصلنرت ػػبلخطػػػألنلػػػدثلقػػػول

لضررالسلغنر.
لدلةوقرلجػدلل قنػرال ػيلاسفقػول لاسقضػقءللػ ؿلاسطقنعػ لاسققن ننػ لسلؤسػة سن لاسؤدننػ لسلطقنػب.لىػؿل ل

ىػػيلؤسػػػة سن لعقدنػػػ لةـلتقصػػنرن ل ل لؤػػػقلؤػػػدىلاستػػزاـلاسطقنػػػبللىػػػؿلاستػػزاـلققػػػذؿلعنقنػػػ لاـلاستػػػزاـل
لقتلقنؽلنتنج  ل

 أوال: الطبيعة التقصيرية لمسؤولية طبيب التخدير:
تعرؼلعلبلةنيقل"لؤةاخذةلالنسقفلعفلةخطقئولاسضػقرةل لاستزاؤػولقتعػ نضل قسؤسة سن لاستقصنرن ل

ؤفلاسققن فلل1382اسضررلاسذتلةصقبلاسغنرل)لاستزاـلقعدـلالضرارل ىذالؤقلنصتلعلنولاسؤقدةل
لؤفلاسققن فلاسؤدنيلاسجزائرت(.ل124اسؤدنيلاسفرنسيل ل لتقققليقلاسؤقدةل

لعلػبلالخػ ؿلقػقستزاـللػقن نيل الػدلللنتغنػر ل  عر يقلاسسني رتلقق سول"لاسؤسة سن لاستقصنرن لتقـ 
ل.(1)ى لاستزاـلقعدـلالضرارلققسغنر"ل

 لػػدلت ػػ فلاسؤسػػة سن لاستقصػػنرن لىػػيلاألصػػؿل يػػيلؤػػقلطقػػؽل ػػيلاسقدانػػ ل ػػيل رنسػػقلعلػػبلؤسػػة سن ل
رن لعلػػػبلالعؤػػػقؿلاسطقنػػػ للعتقػػػقراتلاسطقنػػػبل للنػػػثلطققػػػتلةل ػػػقـل لل اعػػػدلاسؤسػػػة سن لاستقصػػػن

لعدندة:ل
 قدلذىبلاتجقهلؤفلاسفقولاسفرنسيلاسبل:لافلالخطقءلاسؤرت ق لؤفلاسطقنبلةونقءلؤؤقرسػتولسلعؤػؿلل

اسطقػػي ل لتسػػقبلةضػػرارلسلؤػػرنضل ل ػػقفلاسؤسػػة سن لاسؤدننػػ لاسؤترتػػبلعلػػبلذسػػؾلت ػػ فلؤسػػة سن ل
لعلػبلالخػ ؿلق اجػبللػقن نيلنتؤوػؿلتقصػنرن  ل ل ؤقػررىـل ػيلذسػؾلت ػ فلؤسػة سن لاسطقنػبلت قػـ 

. لاعتقػػقرلاستػػزاـل(2) ػػيلعػػدـلالضػػرارلقػػقسغنر لانط لػػقلؤػػفلاسق اعػػدلاسعقؤػػ ل ػػيلاسقػػقن فلاسفرنسػػي
لاسطقنبلى لاستزاـلققذؿلعنقن ل لسنسلتلقؽلنتنج .

ل
ل847 لص دارلاسنيض  لقد فلسن 3 ط2اسسني رتلعقدلاسرزاؽ لاس سنطل يلشرحلاسققن فلاسؤدني لاسؤجلدلل-1
ل.135ؤنقرل قطؤ لاسزىراء لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل اسؤرجللاسسققؽ لص-2
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إللةفلغقسقنػػ لاسفقػػول ػػيل رنسػػقلنعػػقرضلىػػذالالتجػػقهل ل نعتقػػرلؤسػػة سن لاسطقنػػبلاتجػػقهلاسؤػػرنضل
لاسؤػرنضلعقػدلؤػللاسطقنػبل لاسعقػدلىنػقلؤفتػرضل ل ؤسة سن لعقدن ل لخقص ل يلاسلقس لاستيلنقػـر

ل دل يلجؤنللاسلقلت.غنرلؤ ج
ةؤقلاسقضقءلاتجول يلاسقدان لاسبلةفلؤسة سن لطقنػبلتجػقهلاسؤػرنضلإنؤػقلت ػ فلؤسػة سن لتقصػنرن لل
 ققنػػػتلعلػػػبلذسػػػؾل تػػػرةلط نلػػػ لؤػػػفلاسػػػزؤفل للػػػنفللضػػػتلقؤسػػػة سن لاسطقنػػػبلعؤػػػقلةصػػػقبلذراعل

سلؤػػ ادلاسؤػػرنضلنتنجػػ لإلىؤػػقؿلاسطقنػػبل ػػيلرعقنػػ لؤرنضػػول تر ػػولقغنػػرلزنػػقرةلؤػػقلنؤوػػؿلخطػػأل  قػػقل
علػػبلةفل ػػؿلشػػخصلةنػػقل ػػقفلؤر ػػزهلة لؤينتػػول إنػػولنخضػػللسلق اعػػدلاسعقؤػػ ل ػػيلل1383-ل1382

ل.(1)اسؤسة سن لاسؤدنن ل للنستونبللتبلالطققء
لػػػػػررتلةفلاسطقنػػػػػبلنسػػػػػأؿلؤسػػػػػة سن لل1913عػػػػػقـلللSein تػػػػػتخلصل لػػػػػقئللاسقضػػػػػن لةفلؤل ؤػػػػػ ل

تقصنرن لعفلاسفعؿلاسضقرلاسذتلنسققولاسؤػرنضلاسػذتلللصػل لسػولقؤققشػرةلتلػؾلاسلػقلتلاسعقدنػ ل
قػنفلاسطقنػػبل لاسؤػػرنض.ل قسطقنػػبلاسػػذتلتسػػقبل ػػيل  ػػقةلاسؤػػرنضلنتنجػػ لارت ققػػولاسخطػػألؤطقعػػيل

ستشػفبلرغػـلسػ ءللقستػول لة لتػرؾل يل تقق لؤقدارلجرعقتلاسد اءلة لةىؤؿلنقػؿلاسؤػرنضلاسػبلاسؤ
لطعػػػ للؤػػػقشلة لالػػػدىلالد اتلاسجرالػػػ لداخػػػؿلجسػػػـلاسؤػػػرنض.ل تنطقػػػؽلعلػػػبلاسطقنػػػبللػػػقلتل

. تقػقـلل اعػدلاسؤسػة سن لاسجزائنػ لاسػبل(2)ةل قـلاسؤسة سن لاستقصنرن لقؤنقسق لارت ققولىذهلالخطػقء
لجقنبلاسؤسة سن لاستقصنرن .

ذنػػػ ب:لةفل جيػػػ لنظػػػرلاسؤلػػػق ـلاسفرنسػػػن لقت ننفيػػػقلل  ػػػيلىػػػذالاسصػػػددلنقػػػ ؿلاسػػػد ت رللسػػػفلعلػػػي
سؤسة سن لاسطقنبلقأنيقلؤسة سن لتقصنرن ل جي لنظرلخقطئ لسرعقفلؤقلشعرتلاسؤلق ـلاسفرنسػن ل
قعػدـلصػلتيقل لقدعػدى قللعػفلاسصػػ ابل عػقدتلاسػبلاسػرةتلاسصػػلنخلاسسػلنـل للضػتلقػأفلؤسػػة سن ل

 لاسػنقضلاسفرنسػن لل ؤػقلشػينرالستػقرن لالطققءلؤسة سن لعقدنػ للسنسػتلتقصػنرن ل أصػدرتلؤل ؤػ
ل. قفلنقط لتل ؿل يلاتجقهلاسقضقءلاسفرنسيل لو.للل1936ؤقتل20
لل
ل.82ص1921 2اسققسـلؤلؤدلىشقـ لاسؤسة سن لاسطقن لؤفلاس جي لاسدننن  لؤجل لاسلق ؽل لاسشرنع  لاس  نتلاسعددل-1
ل.142جلاسسققؽل صؤنقرل قطؤ لاسزىراءل ؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل اسؤرلل-2

ل
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 ثانيا: الطبيعة العقدية لمسؤولية طبيب التخدير و االنعاش
تتلقؽلاسؤسة سن لاسعقدن لإذالاؤتنللاسؤدنفلعفلتنفنػذلاستزاؤػولاسعقػدت لة لتنفنػذهلقشػ ؿلؤعنػبلةدىل

لاسبلاسلقؽلاسضررلققسدائف.
لقتنفنػذلل(1) قسؤسة سن لاسعقدن لتعرؼلقأنيقلجزاءلسلعقد  لل عندؤقلنتعقلػدلشػخصلؤػلل خػرل إنػولنلتػـز

لقننيؤػػق ل لإذالاؤتنػػللعػػفلتنفنػػذلىػػذالاسعقػػدلد فلؤسػػ غللػػقن نيلة لتنفنػػذهلقشػػ ؿل قنػػ دلاسعقػػدلاسؤقػػـر
ؤخػػػقسؼلسقنػػػ دلاسعقػػػدل للػػػدائفلاسؤطقسقػػػ لققستنفنػػػذلاسعننػػػيل لإللإذال ػػػقفلاستنفنػػػذلؤسػػػتلن لا لؤرىقػػػقل

لئفلنست جبلاستع نض.سلؤدنف ل لنللؽلضررالجسنؤقلققسدا
سقػػدلققنػػتلاسؤلػػق ـل ػػيل رنسػػقلسفتػػرةلط نلػػ لؤػػفلاسػػزؤفلتطقنػػؽلاسؤسػػة سن لاسطقنػػ لل اعػػدل لةل ػػقـل
اسؤسػػػة سن لاستقصػػػنرن  لإللافلاسفقػػػول ػػػيل رنسػػػقلا تشػػػؼل نؤػػػقلقعػػػدللخطػػػألىػػػذالالتجػػػقهل ػػػدعقلاسػػػبل

تلاستػيلنختػػقرلاعتقػقرلؤسػة سن لاسطقنػبلتجػقهلاسؤػرنضلةنيػقلؤسػػة سن لعقدنػ ل لخقصػ ل ػيلاسلػقل
لاسؤرنضلعقدالؤللطقنبلسع جو. ل نيقلاسؤرنضلذسؾلاسطقنبل لةتلنقـر

لاسطقنػبلقتقػدنـلعلؤػول  قدلتقنبلاسفقولاسفرنسيل  ػرةلنشػ ءلعقػدلقػنفلطقنػبل لاسؤػرنضلقلنػثلنلتػـز
لاسؤػرنضل  لؤعر تول يلعقسـلاسطػبلسػذسؾلاسؤػرنض لل لافلنقػذؿلاسعنقنػ لاس زؤػ لسع جػو ل لنلتػـز

ل.(2)ةفلند للسلطقنبلةجرالعلبلؤقلقذسولؤفلعنقن لقيدؼلاس ص ؿلاسبلشفقئول يلؤقققؿلذسؾ
ىذالؤػقلننطقػؽلعلػبلطقنػبلاستخػدنرل ل يػ للػدلنتعقلػدلؤػللاسؤػرنضلة لؤػللؤؤولػولاسقػقن نيلإلجػراءل

لعؤلن لاستخدنرلة لافلاسؤرنضللدلنتعقلدلؤللادارةلاسؤستشفبلاسخقصلإلجراءلعؤلن لجرالن .
فلاستعقلدلعلبلاجراءلعؤلن لاستخدنرل ل ننعقػدلاسعقػدلقػنفلطقنػبلاستخػدنرل ؤفلخ ؿلىذالاسعقدلن  ل

 لاسؤػػػػرنضل لذسػػػػؾلإذالؤػػػػقل ا ػػػػؽلاسؤػػػػرنضلعلػػػػبللنػػػػقـلطقنػػػػبلاستخػػػػدنرلاسؤعػػػػنفلؤػػػػفللقػػػػؿلادارةل
اسؤستشفبلستخدنرلة لعلبلاللؿلسـلنعترضلعلنول ل لنعتقرلطقنبلاسجراحلؤسػة للعػفلالخطػقءل

 ػقفللػدلسجػألاسنػولقنفسػولد فللصػ ؿلعلػبلرضػقلاسؤػرنضلاستيلتصػدرلعػفلطقنػبلاسؤخػدرل لإذال
لقذسؾلنلؿلؤللول يلعؤلن لاستخدنر.

 
لل.296 ص1993ا اسققىرة ل2 ط2س ارلؤلؤدل لند لاسنظرن لاسعقؤ لس ستزاـل ؤنش راتلاسجقؤع لاسؤفت ل جل-1
ل.78اسر اشدة لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل اسؤرجللاسسققؽل صل-2
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قءلاسفرنسػػػيلعلػػػبلةفلؤسػػػة سن لاسطقنػػػبلعػػػفلخطئػػػولتجػػػقهلاسؤػػػرنضلانؤػػػقلن ػػػ فلسقػػػدلاسػػػتقرلاسقضػػػ
ؤسػة سن لتقصػػنرن ل لاسػبلةفلعػػدستلعػفلذسػػؾلؤل ؤػ لاسػػنقضل للػررتلةفلؤسػػة سن لاسطقنػبلعػػفل

.ل تػػػػتلخصل لػػػػقئللاسقضػػػػن ل ػػػػيلةفلؤرنضػػػػ ل قنػػػػتلتشػػػػ  الؤػػػػفل(1)خطػػػػأهلت ػػػػ فلؤسػػػػة سن لعقدنػػػػ 
 ػػػػػيلشػػػػػيرتلة تل لة تػػػػػ قرللXققألشػػػػػع لللسقسػػػػػن لؤفرطػػػػػ لقػػػػػقألنؼل ل راجعػػػػػتلطقنقػػػػػقلاخصػػػػػقئنق

 ل س ػػفلترتػػبلعػػفلذسػػؾل لـلشػػدندةلاسػػتؤرتل لتضػػقعفتلنتنجػػ لتلػػؼلالنسػػج لاسؤخقطنػػ ل1925
ل يل جييق.

لػػقـلز جيػػقلقر ػػللدعػػ ىلعلػػبلاسطقنػػبلاسؤعػػقسولنطقسقػػولقػػقستع نضللػػدرهلل1929ؤػػقرسلل27  ػػيل
قألشع  ل ذسؾلعلػبلاسػقسلل رنؾل رنسيلنتنج لالضرارلاستيلةلدويقلةونقءلع جلز جتولقل2000

اسؤسػػة سن لاستقصػػنرن ل لدا ػػللاسطقنػػبلةؤػػقـلؤل ؤػػ لؤطقسقػػقلقتقػػدنـلاستقػػقدـلاسو وػػيل ل س ػػفلؤل ؤػػ ل
ؤقرسقتلسـلتطقؽلاستققدـلاسو ويل للنثلاعتقرتلةفلاسطقنبللن  فلؤسة للتعقلدنقلعفلاسضػرر.ل

اسؤسػػة سن لاستقػػقدـلقؤضػػيل لػػدلرةتلاسؤل ؤػػ لؤسػػة سن لاسطقنػػبلت ػػ فلتعقلدنػػ ل ل لعلػػبلذسػػؾل ػػإفل
لسن لللتققـلققستققدـلاسو وي.ل30

 ل للػػررتل نػػولةفلدعػػ ىلاسؤضػػر رلللتجػػدللAixاسػػتأنؼلاسطقنػػبل ػػيلىػػذالاسل ػػـلةؤػػقـلؤل ؤػػ ل
ةسقسػػػيقل ػػػيلؤخقسفػػػ لل اعػػػدلاسؤسػػػة سن لاستقصػػػنرن ل لقػػػؿلتجػػػدلالسػػػقسلل ػػػيلالخػػػ ؿلققلستزاؤػػػقتل

لقػػنفلاسطقنػػبل لاس ؤػػرنضل ل لةفلىػػذالاسعقػػدلنتعيػػدل نػػولاسطقنػػبلةفلنقػػدـلاسنقشػػئ لعػػفلاسعقػػدلاسؤقػػـر
لسلؤرنضلاسعنقن لاس اعن ل لاسنقظ لاستيلتتنقسبلؤللاسؤعطنقتلاسعلؤن لاسوققت .

لضػتلقأنػولل1936ؤػقتلل20 لدلطعفلاسطقنػبل ػيلىػذالاسقػرارلةؤػقـلؤل ؤػ لاسػنقضل للنػثل ػيل
لقنفلاسطقنبل لعؤنلولعقدللقنقػيلنتضػؤفلافلعلػبلاسطقنػبل استزاؤػقلإفلسػـلن ػفلقداىػ لقشػفقءلنقـ 

اسؤػػرنضل ل علػػبلاللػػؿلقإعطقئػػولع جػػقل ؤنػػقل لنقظػػقل لنتفػػؽل ػػيلغنػػرلاسظػػر ؼلالسػػتونقئن لؤػػلل
لالص ؿلاسعلؤن ل لالخ ؿل لس لقغنرللصدلقيذالالستزاـلجزاةهلؤسة سن لذاتلطقنع لتعقلدن .

ءلاسفرنسػػيلعلػػبلةفلؤسػػة سن ل ؤنػػذلىػػذالاسل ػػـلاسشػػينرلسؤل ؤػػ لاسػػنقضلاسفرنسػػن ل لاسػػتقرلاسقضػػق
لاسطقنػبلقػول اسطقنبلت  فلذاتلطققللتعقلدتلنتؤوؿل يلاسجزاءلعفلعػدـلتنفنػذلالستػزاـلاسػذتلنلتػـز

ل  ققلسلعقدلاسذتلنرقطولؤللعؤنلو.ل
1- Cass.civ.20mai1936.D.1936-1-88 
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 الفرع الثاني : الطبيعة  القانوني لمعقد الطبي بين المريض و طبيب التخدير

اتجقهلؤفلاسفقولنصػنؼلاسعقػدلاسطقػيلضػؤفلاسعقػ دلاسؤسػؤقةلل ل ػيلاسؤقققػؿلذىػبلراتل خػرلن جدل
لاسبلاعتققرهلعقداللقئؤقلقذاتول لى لعقدلغنرلؤسؤب.

انتيبلالتجقهلاسفقييلال ؿلاسبلت ننؼلاسعقدلاسطقيلقأنولعقدلؤسػؤبللمسمى : طبيالعقد ال أوال:
لتقسيل: ل ى لقد رهلانقسـلاسبلو ثلاتجقىقتل لىيل قس

للالعقد الطبي عقد عمل : -1
. قسطقنػػبل لىػػ لنؤػػقرسلنشػػقطول(1)ذىػػبلقعػػضلاسفقػػولاسػػبلاعتقػػقرلاسعقػػدلاسطقػػيلىػػ لعقػػدلعؤػػؿل

لنةدتلعؤ لنتققضبلةجرالؤقققؿلذسؾ ل ل ؤقلى ل اردل يل ؿلؤفلاسققن فلاسؤدنيلاسجزائػػػػػػػػػػػرت ل
 لتنطقػػؽلعلػػبلاسعقػػدلاسطقػػيل لؤػػفللنػػثلالجػػرل لاسؤػػدةل لاسقنػػقـلل(2) استشػػرنعقتلاسخقصػػ لققسعؤػػؿ

ققسعؤؿ ل ج دلع ل لتقعنػ لقػنفلاسعقؤػؿل لربلاسعؤػؿلتتؤوػؿل ػيلخضػ علال ؿلإلشػراؼل لؤرالقػ ل
لاسوقنيل.

 ؤػػفلىنػػقلنتقػػنفلةفلعقػػدلاسعؤػػؿلللنؤ ػػفلتسػػؤنتولقعقػػدلاسعؤػػؿلقػػنفلاسؤػػرنضل لاسطقنػػبلاستخػػدنرل ل
قػػدل لافلتشػػققوللؤػػللعقػػدلاسعؤػػؿل ػػيلقعػػضلخصقئصػػو ل ػػيل ػػ فلةفلالنعػػقش ل ذسػػؾلةفلىػػذالاسع

طقنبلاستخدنرلققسرغـلؤفلةنولنقدـلخدؤقتولؤقققؿلاجرلإللةفلخقص لاسخض علاسقػقن نيل لاستقعنػ ل
غنرلؤ ج دل ل طقنبلاستخدنرل لالنعقشلى لصقلبلاسقرارل لننفذلؤػقلنػراهلسؤصػلل لاسؤػرنضل ل

ل ؤفلنتلقبلاستعلنؤقتلى لاسؤرنض.
:نعػرؼلعقػدل  قسػ لعلػبلةنػولعقػدلقؤقتضػقهلنفػ ضلشػخصلشخصػقلالعقد الطبي عقد وكالةة  -2

ل.(3) خرلسلقنقـلقعؤؿلسلسقبلاسؤ  ؿل لققسؤول
ذىبلاتجقهلؤفلاسفقولاسبلاسق ؿلقأفلاسعقدلاسطقيلإنؤقلى لعقدل  قس ل ذسؾلعلبلاسقسلةفلعؤػؿلل

لرهلؤل لسلعقد.لاسطقنبلتغلبلعلنولاسصف لاسعقلن لة لاسذىنن  ل  لنؤ فلاعتقق
ل
ل.223 ص1983ةلؤدلؤلؤ دلسعد لؤسة سن لاسؤستشفبلاسخقصلعفلةخطقءلاسطقن ل ؤسقعدنو لرسقس ل جقؤع لعنفلشؤس -1
ل.17اسؤتعلؽلقع ل لاسعؤؿلج.ر.لاسعددل21/04/1990ؤةرخل ي11-90لقن فلرلـل-2
ل108 ص1986قن لاسققىرةل عقدلاسرشندلؤأؤ ف لعقدلاسع جلقنفلاسنظرن ل استطقنؽل دارلاسنيض لاسعرلل-3
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إللةفلىذالالتجقهلتعرضلسلنقدل لذسؾلألنولللن جدلعؤؿلللنؤ ػفلسلعقػؿلد رل نػو ل ذسػؾل ضػ ل
لعلػػبلخقصػػنتنفلةسقسػػنتنف  لىؤػػق:لاأل سػػبلةفلؤلػػؿلاس  قسػػ لاسقنػػقـلل(1)عػػفلةفل  ػػرةلاس  قسػػ لتقػػـ 

لؤؿلاسققن ني.قعؤؿللقن ني.لاسوقنن للةفلاس  نؿلنن بلعفلالصنؿل يلإجراءلىذالاسع
 لققسنسق لسلعقدلاسطقيلللتت ا رلىقتنفلاسخقصنتنفل نول ل قستزاـلطقنبلاستخػدنرل لالنعػقشلؤللػول
تخػػدنرلاسؤػػرنضللقػػؿلاسعؤػػؿلاسجرالػػيل لصػػل تولقعػػدهل ل لاستخػػدنرلسػػنسلعؤػػ للقن ننػػقلقػػؿلىػػ ل

لقػػػذسؾلقق سػػػـلعؤػػػؿلؤػػػقدتل ل طقنػػػبلاستخػػػدنرل لالنعػػػقشلسػػػنسلعؤػػػ للقن ننػػػقلقػػػؿلىػػػ لعؤػػػؿلنقػػػـ 
اسؤػػرنضلقػػؿلققسػػؤولاسشخصػػيل لسػػذسؾل إنػػولللنؤ ػػفلةفلن ػػ فلاسعقػػدلاسطقػػيلعقػػدل  قسػػ ل ل للل

ل.نؤ فلاعتققرلاسطقنبل  ن لعفلاسؤرنض
لالعقد الطبي عقد مقاولة: -3

ؤػػفلاسقػػقن فلاسؤػػدنيلاسجزائػػرتلعقػػدلاسؤقق سػػ ل"لعقػػدلنتعيػػدلقؤقتضػػقهلةلػػدلل549 لػػدلعر ػػتلاسؤػػقدةل
لةفلنةدتلعؤ لؤقققؿلةجرل لنتعيدلقولاسؤتعقلدلاآلخر".لاسؤتعقلدنفلةفلنصنللشنئقلة 

ل.(2)ذىبل قيقءل خر فلةفلعقدلاسع جلاسطقيلى لعقدلؤقق س ل يلاسغقسبل
 لدلانتقدلىذالالتجقهلؤػفلعػدةلنػ اليللؤػفلخػ ؿلاخػت ؼلطقنعػ لاستػزاـلاسطقنػبلاسػذتلنػنجـلعػفل

سػ ل للنػثلةفلالستػزاـلققػذؿلعنقنػ لللاسعقدلاسطقيل لعفلاستزاـلاسؤقق ؿلاسذتلننشألعػفلعقػدلاسؤقق ل
نتلقؽلقنتنج ل ل لىذالالستزاـلى لؤظيرلؤفلؤظقىرلاسج ىرن ل يلتلدندلؤسػة سن لاسطقنػبلتجػقهل

لاسؤرضب.لل ؤقلةفلنشقطلاسؤقق ؿلنعتقرلنشقطقلتجقرنقل لاؤقلاسطقنبل عؤلولؤدننق.
نؤ ػػػفلتشػػػقنيولقعقػػػ دلاسقػػػقن فل لقنػػػقءلعلػػػبلالنتقػػػقداتلاسؤ جيػػػ لس تجػػػقهلال ؿلقػػػأفلاسعقػػػدلاسطقػػػيل

اسؤػدنيلالخػػرىل)لاسعقػ دللغنػػرلاسؤسػؤقة( ل إنػػولوػقرلاستسػػقةؿللػ ؿلؤػػقلإذال ػقفلؤػػفلؤؤ ػفلاعتقػػقرل
لعقدلاسع جلاسطقيلؤفلاسعق دلغنرلاسؤسؤقةلاستيلسـلتنظـللقن نق.

 ثانيا : العقد الطبي غير مسمى:
لقدلغنرلؤسؤبلنتؤنزلقأل قـل لإفلغقسقن لاسفقولتذىبلاسبلةفلىذالاسعقدلاسطقيلإنؤقلن  فلع

ل
لؤفلاسققن فلاسؤدنيلاسجزائرتل571ةنظرلاسؤقدةلل-1
ل ؤقلقعدىق.ل106عقدلاسرشندل عقدلاسع جل اسؤرجللاسسققؽلصلل-2
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خصػػػقئصلؤتؤنػػػزةلعػػػفلقػػػقليلاسعقػػػ دل ل ىػػػ لاتجػػػقهلاسقضػػػقءلةنضػػػقللنػػػثلذىقػػػتلؤل ؤػػػ لاسػػػنقضل
ل.لاسبلذسؾل للررتلةفلىذالاسعقدلللنؤتلقصل لسعقدلاسعؤؿل لللسعقدلاسؤقق س لل(1)اسفرنسن 

 لؤػػػقلىػػػ لؤ لػػػظلقشػػػأفلاسقضػػػقءلاسجزائػػػرتلةنػػػولللن جػػػدلةتلل ػػػـلة للػػػرارلن نػػػؼلاسع لػػػ لقػػػنفل
لاسطقنبل لاسؤرنضلاسعقدن .

 :  و عميو يمكن القول أن العقد الطبي ىو عقد غير مسمى يتميز بعدة خصائص و ىي ل
ةنولعقدللقئـلعلبلالعتققرلاسشخصي لألنولؤينػ لاسطػبلققعتقػقرلؤينػ للػرةلتعتؤػدلعلػبلاسوقػ لل-ة

لقنفلاسققئـلقعؤؿلاسع جلاسطقيل لاسؤرنض.
لقتقػدنـلاسعػ جلة لإجػراءلتػدخؿلل-ب ةفلعقدلاسعػ جلؤػفلاسعقػ دلاسؤلزؤػ لسلطػر نفل ل قسطقنػبلؤلػـز

لقد للاسؤقققؿ. لاسجراليل ل لاسؤرنضلؤلـز
اسعػ جلاسطقػيلىػ لعقػدلؤػدني للفلؤؤقرسػ لاسعؤػؿلاسطقػيلىػيلؤؤقرسػ لسؤينػ للػػػػػرة للةفلعقد-ج

 لىػػ لؤػػقلنلػػق ؿلد فلاسعؤػػؿلاسطقػػيل لاسصػػف لاستجقرنػػ ل ل لنسػػت تل ػػيلذسػػؾلةفلنؤػػقرسلاسطقنػػبل
لعؤلول يلعنقدتولاسخقص لة ل يلؤستشفبلعقـلة لخقص.

لاستزاـلققذؿلعنقن .ل لقنقءلعلبلذسؾللةفلعقدلاسع جلللنرتبلالستزاـلقتلقنؽلنتنج لقؿلنرتبل-د
ل إنولننقغيلعلبلاسؤرنضلاسؤتضررلة ل روتول ل يللقس لاس  قةلإوققتلخطألاسطقنب.

 اس الللةفلعقدلاسع جلاسطقػيلىػ لعقػدلغنػرلؤسػؤبلىػ لؤػفلنػ علخػقصل ل يػ لعقػدللػقئـلقذاتػول ل
لعلبلخصقئصلللتخضللسنظقـلؤعنفل لؤلددل ل لللنت ا ؽلؤػللاس عقػ دلاسؤسػؤقةلاستػيلألنولنقـ 

نظؤيػػقلاسؤشػػرعل ل لإفل ػػقفلسػػولقعػػضلاسخصػػقئصلاستػػيلتؤػػتلقصػػل لاسػػبلقعػػضلاسعقػػ دلاسؤسػػؤقةل
اسؤعر  ػػ ل ػػيللػػقن فلاسؤػػدنيل لخقصػػ لعقػػدلاسؤقق سػػ ل ل ؤػػللاستسػػلنـلقنظرنػػ لاسؤسػػة سن لاستعقلدنػػ ل

ل  قدلؤفلاستخراجلقعضلل اعدىقلعلبلاسقسلعقدلخقصلغنرلؤسؤب.ل
 ية التعاقدية بين المريض و طبيب التخدير و االنعاش: العالقة  الطبثمثا

نقتضيلالؤرلت ضنخلع ل لاسؤرنضلقطقنبلاستخدنرل يللقس ل ج دلشؾلل ؿللنقـلاسع ل ل
لاسعقدن لقننيؤقل ل ىذالنقتضيلققسضر رةلت ضنخلىذهلاسع ل ل يللقس لإدخقؿلاسؤرنضلاسبل

ل.44 لص1985ن لسألطققءل لؤلؤدلعقدؿلعقدلاسرلؤفل رسقس ل اسؤسة سن لاسؤدنل-1
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اسؤستشفبلخقصلسؤتققع لاسع جل ل لإلجراءلتدخؿلاسجراليل ل لؤفلوـلت ضنخلع ل لاسؤرنضل
 قطقنبلاستخدنرلاسذتلنعؤؿل يلؤستشفبلعقـ.

 طبيب التخدير و االنعاش الذي يعمل في مستشفى عام: -1
ن  فلطقنبلاستخدنرلؤعننقل ؤ ظؼل يلؤستشفبلعقـلتققللسلد س ل)لس زارةلاسصل ل( ل فيلللد

لقنفلطقنبلاستخدنرل لاسؤرنضلإلجراءلعؤلن ل ىذهلاسلقس لىؿلنؤ فلاسق ؿلقأفلىنقؾلعقدللدلاقـر
استخدنر .للقؿلالجقق لعفلىذالاسسةاؿل للقدلؤفلتلدندلاسؤقص دلققسؤستشفبلاسعقـلة لاسؤر ؽل

لاسعقـ.اسصليل
 قسؤستشفبلاسعقـلى لاسذتلنعؤؿل نولطقنبلاستخدنرل لالنعقشل لاسؤعنفلطقققلسل ائخل لل اننفل

 ل لن  فلل(2)ل394-09 لل(1)ل393-09خقص لقعؤؿلاسؤ ظفنفلاسعؤ ؤننفل لاسؤتخصصنفلل
ذسؾلاسؤستشفبلتققعقلسل زارةلاسؤ لف لققسصل ل لن  ن فل يلخدؤ لسدىلالدارةلاسؤر زن ل لقلنثل

لنتفللؤنول ق  لة رادلاسؤجتؤللد فلاستونقء.ن
ةؤقلاسؤ ظؼلاسعقـلى لؤقلننطقؽلعلنولطقنبلاستخدنرلاسؤعنفل يلؤستشفبلعقـل نعرؼلعلبلةنول

ل"لاسشخصلاسؤعنفلققرارلؤفلاس زنرلاسؤ لؼلققسصل .
إذاللصدلاسؤرنضلإللدىلاسؤستشفنقتلاسعقؤ ل لطلققلسلع جلنجعلولنتعقؤؿلؤللشخصلؤعن تل

لقإد لةنولؤ لؼ لنعني لل لققسؤستشفب لاسؤت اجدنف لالطققء لقألد لاتصقسو ل  ل  لاسعقؤ  لاسصل  ارة
نتعقؤؿلؤعولعلبلةسقسلاختنقرللرلسول ل لانؤقلعلبلاسقسلتنظنؤيلؤفلطرؼلإدارةلاسؤستشفبل
تلتلاشراؼل زارةلاسصل .ل قسؤرنضلللنتعقؤؿلؤللاسطقنبلاسؤعقسولإللقصف لةفلىذالالخنرل

تلؾلاسجي ل ل ييلع ل لؤققشرةلقننول لقنفلاسطقنبل ل ع ل لؤققشرةلؤ ظفقل لؤستخدؤقلسدىل
لقننول قنفلاسقطقعلاسصليلؤ قفلاسع ج.

 لدلن  فلىذالاسطقنبلؤختصقل يلاستخدنرل لالنعقشل لاسذتلللنتصؿلققسؤرنضلغقسققلإلل
غقق القؤسأس ل ج دلتدخؿلجراليل لإفل قفلنتدخؿل يلغنرلاستدخؿلاسجراليل إنعقشلؤرضبل

لعفلاس عيلقسقبللر ؽلقلنغ لؤو .
ل.70ج.ر اسعددلل24/11/2009ؤةرخقفل يلل394-09 ل393-09ؤرس ؤنفلتنفنذننفلرلـللل-2 ل1



33 

 

إفلاسع ل لقنفلعالقة طبيب التخدير و االنعاش بالمريض في اطار المستشفى العام :  -أ
قسلةفلاسطقنبلؤ لؼلاسطقنبل لاسؤرنضل يلاطقرلاسؤستشفبلاسعقـلىيلع ل للئلن لعلبلةس

 نولقأداءلخدؤ لعقؤ ل.ل قدلاستقرلاسفقول لاسقضقءلعلبلةفلاسؤ ظؼل يلع ل لققإلدارةل لنعتقرل
ل.ل(1)ؤر زلتنظنؤيل لةنولنخضللتقعقلسذسؾلسق اننفل لالنظؤ ل لاستعلنؤقتلاسخقص لققست ظنؼل

اسطقنبل يلاطقرلل ىذالؤقلة دهلؤجلسلاسد س لاسفرنسيلؤفلةنوللل ج دلسعقدلقنفلاسؤرنضل ل
اسؤر ؽلاسعقـل ل لنترتبلعلبلذسؾلعدـلاؤ قفلإلقؤ لؤسة سن لاسؤستشفبلعلبلاسقسلاسؤسة سن ل

لاسعقدن .
 علنول إفلاسع ل لقنفلاسطقنبلاستخدنرل لالنعقشل لاسؤرنضل يلاسؤستشفبلاسعقـلىيلع ل ل

اسؤر ؽلاسعقـلاسذتلشخصلؤ لؼلقأداءلخدؤ لعقؤ ل لتلددلقؤقتضبلالنظؤ لاسؤتعلق لقنشقطل
تدنرهلاسؤستشفب.ل ييلسنستلع ل لعقدن لقؿلىيلؤفلطقنع لادارن ل ل لؤفلوـلللنؤ فلالقؤ ل

 .ؤسة سن لاسؤستشفبلعلبلةسقسلاسؤسة سن لاسعقدن 
ةفلع ل لاسؤرنضلقطقنبلاستخدنرللعالقة طبيب التخدير و االنعاش بالمستشفى العام : -ب

قـل لؤقلى ل يلاس الللإللع ل لقنفلاسؤرنضل لاسؤستشفبل ل لالنعقشلاسعقؤؿلققسؤستشفبلاسع
سذال إفللق ؽل  اجققتل ؿلؤفلطقنبلاستخدنرل لالنعقشل لاسؤرنضل لتتلددلقؤقتضبل

النظؤ لاسؤتعلق لقنشقطلىذالاسؤر ؽلاسصليلاسعقـ.ل لؤنقطلذسؾلةنولللن جدلعقدلقنفلطقنبل
 لقنفلاسؤرنضلاسذتلننتفللقخدؤقتول ل لقيذالاستخدنرل لالنعقشلاسؤؤقرسل يلاسؤستشفبلاسعقـل

اسؤعنبلنق ؿلالستقذلةلؤدلشرؼلاسدنفل:ل"لعندؤقلنتعقؤؿلاسؤرنضلؤللاسؤستشفبلؤ لؼلقإدارةل
ةلدل ر علاسؤر ؽلاسصليلاسعقـل ل إنولنتعقؤؿلؤللشخصلؤعن تل ل لى لللنتعقؤؿلؤللاسطقنبل

ل.لل(1)قصف لشخصن ل ل لس فلقصفتولؤ ظؼلسيذهلالدارة
علنول إفلؤسة سن لاسطقنبلاسؤخدرل لاسؤسقعدنفلاآلخرنفلاسعقؤلنفلققسؤستشفبلاسعقـلنخضلل ل

لسلققن فلالدارتل لختصقصلاسققن فلالدارت.
ل
ل.193-192عفقؼلتلؤسقنيل لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل لاسؤرجللاسسققؽل صلل-1
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غطن لتقع لالخطقءلاسصقدرةلعفل لسعؿلاسيدؼلؤفلذسؾللى لتلؤنؿلإدارةلاسؤستشفبلؤسة سن لت
لقأعؤقؿلاسؤر ؽل لسلتنسنرلعلبلاسؤضر رلقضؤقفللص سولعلبللقول يل لةونقءللنقؤيـ تققعنو

لاستع نضلعفلطرنؽلاختصقـلإدارةلاسؤستشفبلؤققشرةلةؤقـلاسقضقءلالدارت.
لل للدلاستقرلاسقضقءلاسجزائرتلعلبلإخضقعلاسع ل لقنفلاسؤرنضل لاسؤستشفبلاسعقـل لؤقلننتو

 لقؿلةفلاسقضقءل(1)عنيقلؤفلؤنقزعقتلألل قـلاسققن فلالدارتل لالختصقصلاسقضقءلالدارت
لاسؤرتقط ل لاستقعن  لاسبلاسدع ىلاسؤدنن  للتبلققسنسق  لةنو لاسعلنق اعتقرل يللرارللدنثلسلؤل ؤ 
بلققسدع ىلاسعؤ ؤن ل لاسؤنظ رةلةؤقـلاسقسـلاسجزائيلسلؤلق ـل لاسؤتققلل نيقلطقنبلتققللسؤستشف

لؤتعلؽلقجنل لةونقءلؤققشرتولاسع جلاسجراليل لةفلالختصقصلل نيقل اسقطقعلاسعقـلعفلخطأ
لاسصليل لاسقطقع لإدارة لعلب لتر ل لادارن  لدع ى لققعتققرىق لالدارت لاسقضقء لاسب ل ج قق نة ؿ

ل.(2)اسعقـ

ؤؤقلتقدـلنخلصلاسبلةفلع ل لطقنبلاستخدنرل لالنعقشلاسؤ ظؼلققسؤستشفبلاسعقـلىيلع ل ل
ل لت لاستخدنر لطقنب لقنف لعقد ل لن جد لل لقذسؾ ل  لاألنظؤ  ل  لاسق اننف لتل ؤيق للئلن  نظنؤن 

لاسطقنبل لؤسقءس  لنؤ ف لل لةنو لذسؾ لنترتبلعلب ل  ل  لاسعقـ لاسؤرنضل يلؤستشفب النعقشل 
لاسؤخدرلعفلاسضررلاسذتلنصنبلاسؤرنضلإللعلبلاسقسلاسؤسة سن لاستقصنرن .

لعمل في المستشفى الخاص:طبيب التخدير و االنعاش الذي ي  -2
علبلع سلاسلقؿلققسنسق لسلؤستشفنقتلاسعقؤ ل ل إفلاستجقءلاسؤرنضلاسبلاسؤستشفنقتلاسخقص ل
للن  فلعقدةلإللقنقءلعلبلعقدل لس لضؤنيلقننول قنفلإدارتيق.ل عقدلالستشفقءلى لاسذتلنل ـل

ل.(3)قسؤستشفباسع ل لقننيؤقلخ ؼلالؤرل يلاسع ل لاس ئلن لاستيلترقطلاسؤرنضلق
ل
ل
ل
ل.22/11/1986قتقرق ل153 يرسلرلفلل49412لرارلاسغر  لالدارن لققسؤجلسلالعلبلرلـلل-1
ل.195اسب192 ص1999 1ؤجل للقن نن  عل159148رلـلل10/03/1998لرارلاسغر  لالدارن لققسؤل ؤ لاسعلنقلقتقرن لل-2
ل.125ؤلؤدللسنفلؤنص ر لاسؤسة سن لاسطقن  لاسؤرجللاسسققؽ صل-3
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 عالقة المريض بالمستشفى الخاص: -أ
لدلنلجألاسؤرنضلاسبلؤستشفبلخقصلإلجراءلاسعؤلن لاسجرالن ل ل لؤفلىنقلن  فلعقدالصرنلقل
لإدارةلاسؤستشفبلقتقدنـلاسرعقن ل ة لضؤننقللننعقدلقنفلإدارةللذسؾلاسؤستشفبل لاسؤرنضل ل تلتـز

لاسؤرنضل يلاسؤستشفب.اسصلن لاسؤطل ق لسول لاسخدؤ لاسفندلن لطنل ل ترةلإلقؤ ل
لعقدنفلؤللاسؤستشفبلاسخقصلاسعقدلال ؿ:لن  فل نولاتفقؽلل(1) لنرىلاسقعض ةفلاسؤرنضلنقـر

لعلبلتقدنـلاسخدؤ لاسفندلن لسلؤرنض ل ؤلؿلالستزاـلتلقنؽلنتنج لؤتؤول ل يل:ل
لاسسرنر ل-ل لالخرىلؤوؿ لخدؤقتلاسفندلن  لتقدنـ ل  لاسؤرنضل  لاسؤنقسبلإللقؤ  لاسؤ قف لاعداد

لإللقؤ ل لالد اتلاسؤ زؤ  ل  لالجيزة ل ؿ لت  نر ل  لاسصلن   لسلقستو ل لاسؤ ئـ لاسطعقـ األغطن 
لاسؤرنضل يللاسؤستشفب.

لاسؤستلزؤقتل لت  نر ل  لاسجرالي لققسعؤؿ لاسقنقـ ل  لاسطقن  لاسرعقن  لتقدنـ ل ي ل: لتتؤوؿ ل خر  عقد
لدؤ لذسؾلاسؤرنض.اسطقن لسلقنقـلقيذالاسعؤؿل ل  ذالت  نرلاسطقلـلاسطقيلاسؤتخصصلقعؤؿلسخ

ل لل:عالقة طبيب التخدير و االنعاش بالمستشفى الخاص -ب لاستخدنر لطقنب ل قف  إذا
النعقشللنعؤؿل يلةلدلاسؤستشفنقتلاسخقص ل ل يذالنفترضلقداى ل ج دلعقدلقنفلاسطقنبل ل
لسقنقؤيـلسنشقطيـل يل اسؤستشفب ل للدلن  فلىةلءلعؤليـلدائـل يلاسؤستشفبلة لؤلتلقنفلقيق

ؤفلؤستشفب ل ل يلاسلقستنفل إفلىنقؾلراقط لعقدن لقننيـل لقنفلاسؤستشفب ل إذالؤقلنجـللة ور
عفلنشقطلىةلءلالطققءلاسؤشقر نفلخطألسقبلضررالسلؤرضبل ل إفلؤنقطلذسؾلاسق اعدلاسعقؤ ل
 يلةفلاسؤستشفبلتسأؿلعفلةعؤقؿلاسطقنبل ل لذسؾلققعتققرلاسؤستشفبلؤتق عقل لاسطقنبلتققعق.ل

اسخقصلنضؤفلخطألطقنبلاستخدنرلةنقل قفلن عولس اءل قفلىذالاسخطأل ننقلة لغنرلل قسؤستشفب
للقؤتلؤسة سن ل لؤسقعدنو لة  لطقنبلاستخدنر لوقتلؤسة سن  لؤق ل إذا ل  لنسنرا لة  لجسنؤق ل   ننق
اسؤستشفبلاسخقص.ل علنولنتضخللةفلإدارةلاسؤستشفبلاسخقصلت  فلؤسة س لعفلةخطقءلطقنبل

لقنفلاسؤستشفبلاسخقصل لقنفلاسؤرنضل لاستخدنرل لالنعقشلق صفول ؤ لفقلقتنفنذلاسعقدلاسؤقـر
للنثلنسأؿلاسؤتعقلدلعفلةخطقءل ؿلؤفلاستعقفلقيـل يلتنفنذلاسعقد.

ل
ل.166 اسؤرجللاسسققؽ لصل2019ؤنقرل قطؤ لاسزىراء لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنر ل-1
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 فيلةلدللراراتولاسقضقئن ل للضبلؤجلسللضقءل ىرافلل(1) لىذالؤقلةخذلقولاسقضقءلاسجزائرتل
لاسخقص ل لاسعنقدة لعلبلةفلتتلؤؿ لالنعقشل  ل  لطقنبلاستخدنر ققستع نضلسلؤتضررلؤفلخطأ

لاستيلنعؤؿل نيقلىذالاسطقنبلاستع نضل لتلتلشر  لاستأؤنف.
تققرلإللةفلاسؤرنضلسولاسرج علعلبلاسؤستشفبلاسخقصلعلبلةسقسلاسؤسة سن لاسعقدن ل قطلققع

ةنوللتبل س لت ا رتلسدىلاسؤضر رلةل قـلاسؤسة سن لاسعقدن ل لاسؤسة سن لاستقصنرن لعفل عؿل
 الدل ل لنسلسلؤض رلاسرج علعلبلاسؤدنفلإللعلبلةسقسلاسؤسة سن لاسعقدن ل ل  فلةفلاسع ل ل

سقضقءلقنفلاسدائفل لاسؤدنفلؤرجعيقلاسعقدل لدهل ل ىذالى لاسرةتلاسسقئدل لاسغقسبل يلاسفقول لا
لاسفرنسيل لاسقضقءلاسجزائرت.

لطقنبل لؤسة سن  ل إف لاسلقس  لىذه لؤوؿ ل ي لاستخدنر لطقنب لعلب لاسؤرنضلاسرج ع لةراد لإذا ةؤق
استخدنرلتجقىولت  فلتقصنرن لإللإذاللقؿلاسؤرنضللنقـلذسؾلاسطقنبلقتخدنرهل لة لسـلنعقرضل

 علنول ت  فلؤسة سنتولعقدن لقلنثلن  فللدلارتقطلؤعولقعقدلضؤني.
لإذال قفلاسؤستشفبللعالقة طبيب التخدير و االنعاش من خارج المستشفى الخاص: -ج ةؤق

تعقلدلؤللطقنبلاستخدنرلؤفلخقرجلاسؤستشفبلسلقنقـلقعؤلن لتخدنرلذسؾلاسؤرنضل لة لةفلالدىل
لذسؾل ل ي لنعؤل ف لاسذنف لاسعؤقؿ لاسخقصلسع ج لاسؤستشفب لؤل لؤتعقلدة لاسشر قت لة  اسؤصقنل

لقتقدنـلخدؤقتولألشخقصلسـلنرتقطللاسؤصنللة لاسشر  ل  لاسلقس لؤلـز  طقنبلاستخدنرل يلىذه
لر ضل لنستطنع ف ل ل لاسطقنبل  لىذا لنختقر ا لسـ لانفسيـ لاسؤرضب لةف ل ؤق ل  لعقد لقأت ؤعيـ

لخدؤقتول ل ىذالاسعقدلقت ننفولصلنخللى لاشتراطلسؤصلل لاسغنر.
نج لعقدلإجقزةلةشخقصلقنفل قسع ل لقنفلطقنبلاستخدنرل لالنعقشل لاسؤرنضلؤقلىيلإللنت

لاسؤستشفبل لادارة للقؿ لنلتـز لؤتعيد لنعتقر ل طقنبلاستخدنر ل. لطقنبلاستخدنر لاسؤستشفبل  إدارة
لاسخقصل ل ىيلاسجي لاسؤشترط لقأفلنعؤؿلسؤصلل لاسؤرضبلاسذنفلنعتقر فلؤستفند ف.
ل نولقخدؤقتولللن لؤ فلةفلإفلع ل لطقنبلاستخدنرل لالنعقشللققسؤستشفبلاسخقصلاسذتلنقـ 

ل
ل
لغنرلؤنش ر.ل27/12/2012ؤةرخل يلل1871/12لرارلؤجلسللضقءل ىرافلرلـلل-1
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لؤفلاسققن فلاسؤدنيلاسجزائرتلاسصرنل ل136ت  فلإللع ل لتققللققسؤتق علتخضللألل قـلاسؤقدةل
 يلنصيقلعلبلؤسة سن لاسؤتق علعفلاسضررلاسذتلنلدوولتققعولقعؤلولغنرلاسؤشر علؤتبل قفل

للتبل س لسـلن فلل الفقلؤعول ي لقؿلتأدن ل ظنفتوللة لقسققيق ل لعلبلةفلراقط لاستقعن لتقـ 
ل يلاختنقرلتققعولؤفل قنتلسولعلنولسلط ل علن ل يلرلققتول لت جنيول ل لراقط ل اسؤتق عللرا
لقت  رل لقننيؤق لاسؤقـر لققسعقد لاسوقنن  لاسخقصل  لسلؤستشفب لاسؤخدر لاسطقنب ل ي لتت  ر استقعن 

ل لاسفعلن ل لاسرلقق ل لاست جنو.عنصرنفلىؤقلاسسلط
لاستنفػػػػػػػػػػػػػػنذتلرلػػػػػػػػػػػػػـل اسؤتضػػؤفلؤد نػػ لةخ لنػػقتل(1)ل676-92 لةنػػولقػػقسرج علاسػػبلال ػػقـلاسؤرسػػـ 

ؤينػػػ لاسطػػػبلنجػػػدلةفلاسؤشػػػرعلاسجزائػػػرتلنػػػصلعلػػػبل جػػػ بلتلرنػػػرلعقػػػدل تػػػققيلعنػػػدلاستعقلػػػدلقػػػنفل
ـلخدؤقتػول نيػقللسػبلؤػقلىػ لؤة ػدلعلنػول ػيلاسطقنبلاسؤعقسول لاسؤةسسػ لاستػيلنتعقلػدلؤعيػقلستقػدن

.ل88 لل87اسؤقدتنفل لؤفلنفسلاسؤرسـ 
لعلػػبلةنػػول"لللنجػػ زلسلطقنػػبل لجػػراحلاسػػنقفلةفلنتخلنػػقلل10 ؤػػقلة ػػدتلاسؤػػقدةل ؤػػفلنفػػسلاسؤرسػػـ 

لعفلاستق سيؤقلاسؤينيلتلتلةتلش ؿلؤفلالش قؿ.
طقنبل لاسجي لاستػيلتعقلػدلؤعيػقلؤؤقلن ليلةفلاسققن فلاسجزائرتلللنفرؽلقنفلؤجقؿلاستقعن لقنفلاس

لستقدنـلخدؤقتو.
 الفرع الثالث: موقف القضاء الجزائري من المسؤولية المدنية لطبيب التخدير

 قػػػدلة ػػػردلاسؤشػػػرعلاسجزائػػػرتلل اعػػػدلاسؤسػػػة سن لاستقصػػػنرن ل ػػػيلاسقسػػػـلال ؿل لاسوػػػقنيلؤػػػفلاسفصػػػؿل
لاسوقسثلتلتلعن افل"لاسعؤؿلاسؤستلؽلاستع قض".

 إفلاسقضقءلاسجزائرتلذىبلاسبلتطقنؽلل اعدلاسؤسة سن لاستقصنرن لاسػتنقدالقخصػ صلاسؤسػة سن ل
اسؤدننػػػ لس طقػػػػقءل لذسػػػؾلسػػػػ اءل ػػػػقفلىػػػةلءلالطقػػػػقءلنعؤلػػػػ فلققسؤستشػػػفنقتلاسعقؤػػػػ لة لاسعنػػػػقداتل
اسخقص .ل تع دل لقئللىذهلاسقضن لةنيقل لعتل يلؤستشفبلاسعؤ ؤن لسألؤراضلاسعقلن للػقدثلةفل

سؤرضبلعقلنقلتسقبلق  قةلاسضلن لنتنج لاعتداءل لللعلنولؤفلةلدلؤرضبلؤصققنفلعقلنػقلةلدلا
ل ل لاعتقرلؤجلسللضقءل ىرافلةفلؤسة سن لاسؤستشفبلؤسة سن لتقصنرن لنتنج لالخ ؿلق اجبل

ل.52نتضؤفلؤد ن لةخ لنقتلؤين لاسطبلج.ر.لاسعددلل06/07/1992ؤةرخل يلل276-92لقن فلرلـلل-1
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ؤػػفلل134اسرلققػػ لاستػػيلنقػػللعلػػبلعقتقيػػقلؤؤػػقلنشػػ ؿلخطػػألؤر قنػػقلنسػػت جبلتطقنػػؽلةل ػػقـلاسؤػػقدةل
اسقػػػقن فلاسؤػػػدنيلاسجزائػػػرتل ل لاستعػػػ نضلس روػػػ لاسضػػػلن لقؤقلػػػاللػػػدرهلؤقئػػػ ل لةرقعػػػ فلاسػػػؼلدننػػػقرل

لجزائرت.
 نتضػػخلؤػػفلاسل ػػـلاسسػػققؽلةفلاسقضػػقءلاسجزائػػرتلت جػػولاسػػبلتطقنػػؽلةل ػػقـلاسؤسػػة سن لاستقصػػنرن لل

ستعػػػ نضلاسؤتضػػػررلعػػػفلالخطػػػقءلاسطقنػػػ لقؤنقسػػػق لالخطػػػقءلاسؤرت قػػػ ل ػػػيلاسؤستشػػػفنقتلاسعقؤػػػ ل
لاستققع لسلد س .لل

 ؤقلجقءل يللرارل خرلسنفسلاسؤجلسلةنول"للنػثلةفلاسوققػتلؤػفلؤلػؼلةفلاسعؤلنػ لاسجرالنػ لاستػيل
ؤػفلل136قدةلةجرنتلققسعنػقدةلاسخقصػ  ل لافلاسطقنػبلاستخػدنرلتػققللسػذاتلاسعنػقدةل لةنػولطققػقلسلؤػ

ل.(1)اسققن فلاسؤدنيلاسجزائرتل لل إنيقلتققبلؤسة س لعفلة عقؿللتققعنيق...ل
إللةفلىػػذالاسقضػػقءلاعتقػػرل ػػؿللػػقلتلسؤسػػة سن لطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلىػػيلتقصػػنرن ل لل ل
س ػػفلؤؤ ػػفلةفلت ػػ فلؤسػػة سن لعقدنػػ لإذالاختػػقرلاسؤػػرنضلطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلقنفسػػولة ل

للقعؤلنػػ لاستخػػدنرل لسػػـلنعتػػرضل لإذلنعتقػػرل ػػيلىػػذهلاسلقسػػ لقؤوققػػ لعقػػدلعلػػـلاسطقنػػبلاسػػ ذتلسػػنقـ 
ل.ل(2)ضؤنيلقننيؤقل ل نتص رلىقتنفلاسلقستنفلإذالاستجألاسؤرنضلسعنقدةلخقص 

ؤفلؤد ن لةخ لنقتلؤين لاسطب:"لسلؤرنضللرن لاختقػقرلطقنػبلل42 ىذالوققتلؤفلخ ؿلاسؤقدةل
للػؽلاسؤػرنضلىػذال لا لطقنبلجراحلة لؤغقدرتولل ل لننق غيلسلطقنبلة لجراحلالسنقفلةفلنلتػـر

لعلنػولاسع لػ لقػنفلاسؤػرنضل  لافلنفرضلالتراؤػول لتؤوػؿللرنػ لالختنػقرلىػذالاسؤقػدةلاسقسػنقلتقػـ 
 لاسع لػػػ لقػػػنفلجػػػراحلاسػػػنقفل لاسؤػػػرنضلل نؤ ػػػفلاسطقنػػػبلة لاسجػػػراحلةسػػػنقفلؤػػػللؤراعػػػقةلال ػػػقـل

لنـلاسع ج.".اع هلةفلنر ضلألسققبلشخصن لتقدل9اسؤقدةل
 لنظرالسؤقلسقؽلقنقنػول ػقفلعلػبلاسقضػقءلاسجزائػرتلةفلنتقػللاستطػ راتلاستػيلت صػؿلاسنيػقلاسقضػقءل
اسفرنسػػػيل لاعتقػػػقرلاسؤسػػػة سن لاسؤدننػػػ لاسطقنػػػ لؤسػػػة سن لعقدنػػػ لؤتػػػبل جػػػدلعقػػػدلقػػػنفلاسؤػػػرنضل ل

لاسطقنبل ل لاسق ؿلققنيقلتقصنرن لؤتبلتخلؼلىذالاسعقد.
ل
لاسغر  لاسؤدنن لغنرلؤنش ر.ل27/12/2012قتقرن لل2871/12رلـللرارلؤجلسللضقءل ىرافلل-1
لل.211عفقؼلتلؤسقنيل لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل اسؤرجللاسسققؽلل-2
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لالفرع الرابع: طبيعة التزام طبيب التخدير و االنعاش

طقنػب لستلدندلؤسػة سن لطقنػبلاسؤعػقسول للقػدلؤػفلؤعر ػ لطقنعػ لالستػزاـلاسػذتلنقػللعلػبلعػقتؽلاس
ل نؤقلإذال قفلاستزاؤقلققذؿلعنقن لة لتلقنؽلنتنج ل ل لىذالؤقلسنتطرؽلاسنول نؤقلنلي:

 التزام الطبيب بذل عناية: -ة ل
ؤفلاسؤسلـلقولةفلاسققعدةلاسققن نن لاسؤدنن ل ل لل اعػدلاسؤيػفلاسطقنػ لسػ اءل ػيلذسػؾل قنػتلاسع لػ ل

 إنيقلللتفرضلعلبلاسطقنػبلاستزاؤػقلقشػفقءلاستيلترقطلاسؤرنضلققسطقنبلؤقنن لعلبللعقدلةـللل ل
اسؤػػرنضلقػػؿلتلزؤػػولققػػذؿلعنقنػػ للػػدرلؤػػفلاسعنقنػػػ ل قػػطلقلنػػثلتقػػرةلذؤتػػولقؤجػػردلةفلنقػػذؿلاسعنقنػػػ ل

ل.(1)اسؤطل ق ل لس لسـلتتلقؽلنتنج لاسشفقء
 لنسػػتندلاسعقػػدل ػػيلتلدنػػدلاسعنقنػػ لاس زؤػػ لاسػػبلؤعنػػقرلاللتؤػػقؿل ل ػػإذال قنػػتلاسغقنػػ لؤػػفلالستػػزاـل

للقق لاس ل عل لن  فلالستزاـلدائؤقلققذؿلاسعنقن لاسؤؤ ن .غنرلؤ
 لنعتقرلاسعقدلاسذتلقنفلاسطقنبل لاسؤرنضلةلدلاسعق دلاسنػقدرةلاستػيلترتػبلاستزاؤػقلرئنسػنقلؤللنػقللل

ققذؿلعنقن  لخ  ػقلسألصػؿل ػيلالستزاؤػقتلاستعقلدنػ ل لذسػؾلراجػللسؤػقلنتؤنػزلقػولاسعقػدلاسطقػيلؤػفل
لسعق د.لخص صن لتؤنزهلعفلققن لا

 لققسرج علاسبلةل قـلاسؤل ؤ لاسفرنسن ل قدللررتلؤل ؤ لاسنقضلاسفرنسن ل يللرارىقلاسشينرل ػيل
لقػػػنفلاسطقنػػػبل لاسؤػػػرنضللن جػػػبلال ؿلافلسػػػـلن ػػػفلقطقنعػػػ لل1936ؤػػػقتل20 "لةفلاسعقػػػدلاسؤقػػػـر

 لؤػللاسلقؿلاستزاؤقلقشفقءلاسؤرنضل ل ن جبلعلنولةفلنقذؿلعنقنتول جي دهلاسصقدل لاسنقظػ لاسؤتفقػ
لاسظر ؼلاسؤلنط ل لاسؤشتق لؤفلالص ؿلاسعلؤن .ل

 لضػتل ػذسؾلةنػولن جػدلقػنفلاسطقنػبل لاسؤػرنضلعقػدللقنقػيل ل ىػذالاسعقػدلنػةدتلاسػبللنػقـلاستػزاـل
اسطقنبلقتقدنـلاسعنقن ل ل لللن فيل يلىػذالةتللػدرلؤػفلاسعنقنػ لقػؿلنجػبلةفلت ػ فلاسعنقنػ لنقظػ ل

ل.(2) للذر
ل
ل.204ة سن لاسطقن  لاسؤرجللاسسققؽلصلؤلؤدللسنفلؤنص ر لاسؤسل-1
ل.63رشندلؤأؤ ف لاسؤرجللاسسققؽ لصل-2
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اؤػػقل ػػيلاسقضػػقءلاسجزائػػرتل قػػررتلاسؤل ؤػػ لاسعلنػػقل ػػيلغر تيػػقلاإلدارنػػ ل للنػػثلةفل رنػػؽل)ؾ(ل ل
لاستػػقسيلل1990جػػقنفيلل01ةجػػقبلقعرنضػػ لؤةرخػػ ل ػػيل ؤػػذ  رنفلةفل  ػػقةلؤػػ رويـل)ؾ(ل ػػيلاسنػػـ 

اضلاسعقلن ل قفلسقبلالىؤقؿل لسعدـلإنقرةلاسغر  لاستيل قفلقيػقلسدخ ؿلؤستشفبل)سطنؼ(لسألؤرل
اسؤرنض ل لؤقداـلعؤقؿلاسؤستشفبلسػـلنق ؤػ الققسعنقنػ لاس زؤػ للسلؤػرنضل ن  نػ اللػدلارت قػ الخطػأل

ل.(1) قنرالنلؤؿلاسؤستشفبلتقعتو
نجػػدىقللؤد نػػ لاخ لنػػقتلؤينػػ لاسطػػبل276-92ؤػػفللػػقن فلرلػػـل45 لقػػقسرج علاسػػبلنػػصلاسؤػػقدةل

لقتقػػدنـلعػ جلنتسػـلقػػقإلخ صل لاستفػقنيل لؤطػػققؽلسؤعطنػقتلاسعلػػـلتػ نصلعلػبلافلاسطقنػػبلؤلػـز
اسلدنو لسؤرضقهل ل ؤنولتة دلعلبلافلاستزاـلاسطقنبلتجقهلاسؤػرنضل ققعػدةلعقؤػ لىػ لاستػزاـلققػذؿل
عنقن لصقدل لقؿلتتػدخؿل نيػقلعػدةلع اؤػؿل لؤنيػقلؤنقعػ لاسجسػـل لصػفقتولاس راونػ ل للػد دلاسعلػـل

لن ل تط رىق.اسطق
ةفلةسػقسلاستػزاـللققػذؿلعنقنػ لراجػللاسػبلاسطقنعػ لل:التزام الطبيةب بتحقيةن نتيجةة كاسةتثناء ثانيا:

اللتؤقسن لاستيلتطغبلعلبلنتقئولاسعؤؿلاسطقيلل تجعلول ػيلغنػبلعػفلالستػزاـلقشػفقءلاسؤػرنضل ل
لألفلذسؾلنت لؼلعلبلعدةلاعتققراتل لع اؤؿلتخرجلعفلارادةلاسؤرنض.

ضػػر رةلإوقػػقتلاسع لػػ لاسسػػققن لقػػنفلخطػػألاسطقنػػبل لاسضػػررلنجعػػؿلاسقضػػقءل ػػيلؤلق سػػ لإللةفل
دائؤ لإلنجقدللؿلؤنقسبل لتلقنؽلاست ازفلقنفل ؿلؤفل ضعن لاسطقنبل لاسؤرنض للسػنؤقل نؤػقل
نتعلؽلققسؤسة سن لقد فلخطأل للنػثلنقػللعلػبلعػقتؽلاسطقنػبلاستػزاـلقتلقنػؽلنتنجػ لؤعننػ لستدخلػول

سػػػ ؤ لاسؤػػػرنض ل لت ػػػ فل ػػػيلالعؤػػػقؿلاسطقنػػػ لاستػػػيلنتضػػػقءؿل نيػػػقلعنصػػػرلاسطقػػػيلتتؤوػػػؿل ػػػيل
اللتؤػػػقؿل لنتنجػػػ لسلتطػػػ رلاسعلؤػػػيلاسلقصػػػؿل نيػػػقل ل لاسػػػذتلتجػػػق زلؤقػػػدارلاستنقػػػةل ػػػيلعنصػػػرل

لاللتؤقؿلاسبلاسنقننن .
 قفلالصؿلاسعقـلى لاستزاـلاسطقنبلققػذؿلعنقنػ ل لإللةفللىنػقؾللػقلتلاسػتونقئن لن ػ فل نيػقللإذا
قلقشفقءلاسؤرنضل استزل لاؤولقتلقنؽلنتنج لؤعنن لل ىيلس ؤ لاسؤرنضل ل لذسؾلللنعنيلاستزاؤج
ل
لل.127 صل1996 2 ـ.جل اسعددل13/01/1991لرارلقتقرن لل75670ؤلؼلرلـلل-1
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قؿلةللنعرضػولألتلةذىلؤػفلجػراءلؤػقلنسػتعؤلولؤػفلةد اتلة لةجيػزةل لة لؤػقلنعطنػولؤػفلةد نػ ل ل
ل نيػػقلة لننتقػػؿلإسنػػولاسعػػد ىل ؤرضػػقل خػػرل ل لىػػذالنػػةدتلقنػػقلاسػػبلاسلػػدنثلعػػفلاسلػػقلتلاستػػيلنلتػػـز

ل.ل لسدننقلاستزاؤقتلؤتصل لققس اجققتلالنسقنن ل لالخ لن لسلطقنبلتتؤوؿ:(1)تلقنؽلنتنج 
ل يلالستزاـلقإع ـلاسؤرنضلقأدؽلاستفقصنؿللقستو.لل-للل
لاستزاؤولققسلص ؿلعلبلرضقلاسؤرنضلققسع جل.ل-للل
ل.(2)زاؤولقعدـلإ شقءلةسرارلاسؤرضباستل-للل

ةؤقل نؤقلنخصلالستزاؤقتلاسطقن ل يلؤجقؿلالعؤقؿلاسفننػ لاستػيلنتضػقءؿل نيػقلعنصػرلاللتؤػقؿل
اسبلدرج لؤعتقرةل للنثلةصقلتلاستقننقتل نيقل يلؤتنق ؿلاسند لؤؤقلجعؿلالطققءلنلتزؤػ فل نيػقل

لقؿلنجد:لقتلقنؽلنتنج لؤعنن لةونقءلاسقنقـلقيق ل لؤفلىذهلالعؤ
ػػػٍؿلل-ل ؤ  استلقسنػػػؿلاسؤخقرنػػػ ل:لتعتقػػػرلاستلقسنػػػؿلاسؤخقرنػػػ لؤػػػفلاسعؤلنػػػقتلاسعقدنػػػ لاستػػػيلتقػػػللعلػػػبلؤ ل 

ؤلػػددلتلدنػػدالدلنقػػقل ل ػػقستزاـلاسطقنػػبلققسنسػػق لسلتلقسنػػؿلاسطقنػػ ل للؤللػػولتلقنػػؽلنتنجػػ  لغنػػرلةفل
لعلػبل سنػقتلقسػنط ل لنتضػ قءؿلقشػأنيقلذسؾلنظػؿلؤلصػ رال ػيلؤجػقؿلاستلقسنػؿلاسعقدنػ لاستػيلتقػـ 

عنصػػرلاللتؤػػقؿ.لةؤػػقل ػػيلؤجػػقؿلاستلقسنػػؿلاسدلنقػػ لاستػػيلنؤ ػػفلةفلتختلػػؼلقشػػأنيقلاستفسػػنراتل ػػإفل
لاسققئـلقيقلنققبلؤلزؤقلققذؿلعنقن .

استر نقػػػقتلاسصػػػنقعن ل:ىػػػيلالجيػػػزةلاسطقنػػػ لاسقدنلػػػ لعػػػفلالعضػػػقءلاسطقنعنػػػ لس نسػػػقف ل  ػػػذالل-
لػل للةدىلتقػػدـلاسعلؤػػيل لاستقنػػ يلاسػػبلتزانػػدلالستجػػقءلاسػػبلالعضػػقءلاسصػػنقعن لالجيػػزةلاسؤسػػقعدة

  سنل لستع نضلالنسقفلعؤقلنفقدهلؤفلةعضقئولاسطقنعن ل ل لؤقلنصقبلؤنيقلقضعؼلة لعجػزلل
 توػػقرلاسؤسػػة سن لاسطقنػػ ل ػػيلىػػذهلاسلقسػػ لؤػػفلجػػقنقنفل:لال ؿل ػػيلؤػػدىل عقسنػػ لاسعضػػ لاسصػػنقعيل

لاسذتلى لذ لطقنع لطقن ل.ل يلؤسقعدةلاسؤرنضل لتع نضولعفلاسنقصلاسققئـلسدنو ل ل
لنػػثلن ػػ فلاستػػزاـلاسطقنػػبل نيػػقلؤقتصػػرالعلػػبلقػػذؿلعنقنػػ ل لةؤػػقلاسوػػقنيل:لنتؤوػػؿل ػػيلؤػػدىلسػػ ؤ ل

لاسطقنبل نولقتلقنؽلنتنج   لاسعض لاسصنقعيل لج دتول ي لؤتعلؽلقجقنبلتقني للنثلنلتـز
ل
ل.23 22 ص2011تنزتل ز  عؤنرتل رندة لؤسة سن لاسؤستشفنقتل يلؤجقؿلاسطقي لرسقس لؤقجنستر لل-1
ل.211ؤلؤدللسنفلؤنص ر لاسؤرجللاسسققؽ صل-2
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لاسؤسػػة سن لاسطقنػػ ل ػػيللقسػػػ ل  ىػػيلضػػؤقفلسػػ ؤ لاسجيػػقزلة لاسعضػػ لاسصػػنقعيل لدلتػػول ل تقػػـ 
ل.ل(1)رداءةلاسعض ل لة ل يللقس لعدـلاتفقلولؤلللنقسقتلجسـلاسؤرنضل لؤؤقلنسقبلسولةضرار

 ل:ل ػػػػقفلسلتقػػػػدـلاسعلؤػػػػيل لاسفنػػػػيلزنػػػػقدةلاسػػػػتخداـلالد اتلاسػػػػتعؤقؿلالد نػػػػ ل لالجيػػػػزةلاسطقنػػػػل-
اسلدنوػػ ل ل ؤػػقلننطػػ تلعلنػػولؤػػفلؤخػػقطرللػػدلتللػػؽلققإلنسػػقفلنتنجػػ للاسػػتعؤقؿلىػػذهلالجيػػزةلةوػػرهل
 اضػػخلعلػػبلاتجػػقهلاسقضػػقءلاسؤتزانػػدل ػػيلاست سػػلل ػػيلتفسػػنرلةل ػػقـلاسؤسػػة سن لاسشػػنئن لانط لػػقلؤػػفل

لقءلعفلالضرارلاستيلتللؽلاسغنر.  رةلاسلراس للعلبلؤسة سن للقرسلالشن
 لقتطقنؽلاسق اعدلاسعقؤ لاسؤدنن لعلبلاسؤسة سن لاسطقنػ ل ل ػإفلاسطقنػبلن ػ فلؤسػة للعؤػقلتلدوػول
ىذهلالجيزةلؤفلةضرارلسلؤرنضل لل ؤللظي رلؤقدةلاستزاـلاسطقنبلقضؤقفلس ؤ لاسؤػرنضلؤػفل

تلنعػػقنيلؤنػػول ل ػػإفلؤلػػؿلالضػػرارلاستػػيلتصػػنقول ل لاستػػيلت ػػ فلخقرجػػ لعػػفلنطػػقؽلاسؤػػرضلاسػػذ
لاستزاـلىقلىنقلى لاستزاـلقتلقنؽلنتنج .

عؤلنقتلاسلقف:لسنتلدثلققسخص صلعؤلن لنقؿلاسػدـل لاسسػ ائؿل لاستلصػنف لإفلعؤلنػ لنقػؿلل-
لاسطقنػبلقفلػصللقسػ لاسؤتقػرعلاسصػلن  لإلجػراءل شػؼلة سػيلعػفللقستػول لقنػقفل اسدـلةسقسػقلنلتػـز

للدرتولعلبلاستقرعلؤفلعدؤيق.
سعقدةلعلبلافلنتـلتللنؿلاسدـلاسؤأخ ذلؤفلاسؤتقرعلعفلطرؽلطقنػبلؤخػتصلة لؤػفللقػؿل جرتلال

لاسطقنػبلتجػقهلاسؤػرنضلقػأفلققػدـل ؤخقرلؤختصلخقصل للقؿللقنولقجسػـلاسؤػرنضل للنػثلنلتػـز
ققسؤئػػ لخقسنػػقلؤنػػأىلجػػراونـل ل لنعتقػػرلاسطقنػػبل ػػيلىػػذهلاسلقسػػ لؤلزؤػػقلل100سػػولدؤػػقلسػػلنؤقلقنسػػق ل
عػػقرضلقػػنفلاستػػزاـلاسطقنػػبلققػػذؿلاسعنقنػػ لاسنقظػػ ل لاسػػذتلنرتقػػولعقػػدلاسعػػ جلقتلقنػػؽلنتنجػػ  ل لللت

لعلبلعقتؽلاسطقنبل لقنفلالستزاـلققسس ؤ لؤفلعن بلاسدـلاسذتلننقلولسلؤرنض.ل
اسعؤلنػػػقتلنقػػػؿلاسسػػػ ائؿلالخػػػرىل لاستلصػػػنفل:لل قػػػدلتقتضػػػيللقسػػػ لاسؤػػػرنضلاسصػػػلن لاسلقػػػفلل-

عػػػػ جلاسطقػػػػيلقسػػػػ ائؿلطقنػػػػ لؤختلفػػػػ ل ػػػػقسغل   زل لق اسػػػػط لاس رنػػػػدلة لاسفػػػػـل لةونػػػػقءلخضػػػػ عولسل
لالؤصقؿل غنرىق.

ل
ل.218ؤلؤدللسنفلؤنص رل اسؤرجللاسسققؽ صل-1
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 ىنػػقلنجػػبلعلػػبلاسطقنػػبلةفلنضػػؤفلةفلللنسػػقبلسلؤػػرنضلةنػػ لةضػػرارلنتنجػػ لىػػذالاسنقػػؿ لل يػػ لل
لقتلقنؽلنتنج لةتلللنسقبلىذالاسعؤؿلسلؤرنضلةتلؤضقعفقتلةخرى ل.لل(1)نلتـز

د نػػ :للإذالاسلقػػتلالد نػػ لضػػررالقػػقسؤرنضل لوػػقرتلاسؤسػػة سن ل ػػؿلؤػػفلاسطقنػػبلة ل صػػؼلاألل-
اسصندسيلة لاسشر  لاسؤصنع لسلد اءل ل قسطقنػبلعنػدلتلرنػرهلسل صػف لاسطقنػ ل لن ػ فلؤلزؤػقلققػذؿل
لاسؤسػػػة سن لإللإذالوقػػػتلتقصػػػنرهلة لاىؤقسػػػول ػػػيل لقشػػػفقءلاسؤػػػرنضل ل لللتقػػػـ  عنقنػػػ ل ل ػػػ لنلتػػػـز

اسؤنقسػػبلسلقسػػ لاسؤػػرنضل لة لإذالةخطػػأل ػػيلتلرنػػرلاس صػػف لاسطقنػػ لة ل ػػيل نفنػػ لاختقػػقرلاسػػد اءل
. لعلنػػول ػػإفلاستػػزاـلطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلىػػ لتلقنػػؽلنتنجػػ لللسػػنؤقلتخػػدنرل(2)تنػػق ؿلاسػػد اء

لاسؤرنضللةونقءلإجراءلاستدخؿلاسجراليل لانعقشولؤنو.
 ير و االنعاشالمطمب الثاني : اركان المسؤولية المدنية لطبيب التخد

افلاسؤسػػة سن لاسؤدننػػ لاسعقدنػػ لة لاستقصػػنرن للترت ػػزلعلػػبلوػػ ثلةر ػػقفل ىػػيلاسخطػػأل لاسضػػررل ل
اسع لػػػ لاسسػػػققن ل ل لتعتقػػػرلؤسػػػة سن لاسطقنػػػبلقػػػذاتلالر ػػػقفل ىػػػيلاسخطػػػألاسفنػػػيلاسصػػػقدرلعػػػفل

اسضػررل ل لاسع ل لاسسػققن لقػنفلاسخطػألاسؤرا ػبل للاسطقنبل ل لاسضررلاسذتلتسقبلقولسلؤرنض
ل.ل اسؤسػة سن لاسؤدننػ لاسطقنػ لىػيل ػيلاس الػػللصػ رةلؤػفلصػرلاسؤسػة سن لاسؤدننػ لق جػولعػػقـ.اس الػل

لؤرت قولقتع نضلىذالاسضررللسبلؤقلجقءل ػيلنػصلاسؤػقدةل   ؿلخطألسقبلضررالسلغنرل لنلتـز
لؤفلاسققن فلاسؤدنيلاسجزائرت.ل124

 الفرع االول  : ركن الخطأ الطبي 

 :تعريف الخطأ الطبي  -1
للضدلاسص ابل لضدلاسعؤدل ل ضدلاس اجب.لالتعريف المغوي لمخطأ الطبي :ل-
 لتعرنفػػقلسلخطػػأل ػػيلاسق اعػػدل(3):لسػػـلنفػػردلاسؤشػػرعلاسجزائػػرتلالتعريةةف القةةانوني لمخطةةأ الطبةةي ل-

لاسعقؤ ل يلاسققن فلاسؤدنيلتقر قلالؤرللجتيقدلاسققن فل لاسقضقء.
ل
ل.50 صل2005اسؤدنن لسلطقنبل يلاسقطقعلاسخقصل عؤقفل الردف لدارلاسوقق  ل ةلؤدللسفلعققسلاسلنقرت لاسؤسة سن ل-1
ل.200 قطؤ لاسزىراءلؤنقر لاسؤرجللاسسققؽل ص-2
لؤفلاسققن فلاسؤدني.ل124جعؿلاسؤشرعلاسجزائرتلتعرنؼلاسخطألؤفلخ ؿلاسؤقدةلل-3
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صلاسػػنقظل لسػػ ل قػػدلعر ػػولاسفقنػػولؤػػقز العلػػبلةنػػو"لانلػػراؼل ػػيلاسسػػل ؾلعلػػبلنلػػ لللنرت قػػولاسشػػخ
لةنول جدل يلذاتلاسظر ؼلاسخقرجن لاستيل جدل نيقلؤرت بلاسفعؿ.

 يذالاستعرنؼلاستقرلعلنولاسػرةتلاسػراجخل قيػقل للضػقءالإسػبلاسخطػأل ػيلاسؤسػة سن لاستقصػنرن لؤنػول
لاسبلاسخطأل يلاسؤسة سن لاسعقدن .

بل ػػػيلسػػػل  ولعلػػػبل عر ػػػولالسػػػتقذلاسػػػقؤ لعقػػػدلا للػػػقدةلانػػػول"ل ػػػؿلؤخقسفػػػ لة لخػػػر جلؤػػػفلاسطقنػػػ
اسق اعدل لالص ؿلاسطقن لاستيلنقضيلقيػقلاسعلػـل ل لاسؤتعػقرؼلعلنيػقلنظرنػقل لعلؤنػقل لػتلتنفنػذل
اسعؤػػؿلاسطقػػيل لة لإخ سػػولق اجقػػقتلاسلنطػػ ل اسلػػذرل لاسنقظػػ لاستػػيل رضػػيقلعلنػػولاسقػػقن فل ؤتػػبل

تصػػػر ولترتػػبلعػػػفل علػػػولنتػػقئولجسػػػنؤ ل لل ػػػيللػػػنفل ػػقفل ػػػيللدرتػػػول  اجػػػبلعلنػػولةفلنتخػػػذل ػػػيل
ل.(1)اسنقظ ل لاستقصرللتبلللنضرللققسؤرنض"ل

 أنواع الخطأ الطبي  -2
ىػػ لاسخطػػألاسػػذتلنصػػدرلؤػػفلاسطقنػػبلصػػقلبلاسؤينػػ لعنػػدلؤزا ستػػولاسؤينػػ لللالخطةةأ العةةادي : -أ

د فلةفلن  فلسيذالاسطقنبلع ل لققألص ؿلاسفنن لسيذهلاسؤين ل لل ػإجراءلاسعؤلنػ ل ػيللقسػ لسػ رل
لاسؤرنضللقؿلاسعؤلن .ة لالىؤقؿل يلتخدنرل

 يػ لاسخطػألاسػذتلنتصػؿلققألصػ ؿلاسفننػ لسلؤينػ ل ل ؤػقلإذالةخطػألاسطقنػبلللالخطأ المينةي : -ب
ل يلتشخنصلاسؤرضل.

 صور الخطأ الطبي لطبيب التخدير و االنعاش -3
لاسؤػػرنضلعقػػرلؤرالػػؿلاسعؤػػؿلاسجرالػػيلاسؤختلفػػ ل لسػػذال ػػإفل إفلطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلنػػ ـز

ليلإلدىلىذهلاسؤرالؿل لاسؤتؤول ل يل:خطأهلن  فل 
تقػػدةلىػػذهلاسؤرللػػ لققسفل صػػقتلاسعقؤػػ لعلػػبل خطةةأ فةةي مرحمةةة مةةا قبةةل التةةدخل الجراحةةي: -أ

لقيقلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلسنتؤ فلؤفللؤعر  لاسلقس لاسصلن لسلؤػرنضل ل اسؤرنضلاستيلنقـ 
 لاسؤػقدةلاسؤخػدرة ل  لػصلؤقلنجبلةفلن صػؼلسػولؤػفل سػقئؿلستخػدنرهل لتلدنػدلاس ؤنػ لاسؤنقسػق ل

للقس لللقول لجيقزهلاسعصقيل ل لإفلعدـللنقـلاسطقنبلاستخدنرل لالنعقشلقيذهلاسفل صقتل
ل13ص2001نسنبلنقنل ل لاسخطألاسطقيل يلاسققن فلاسجزائرتل لاسؤققرف لرسقس لؤقجستنر ل لن لاسلق ؽلقفلع ن ف اسجزائرل-1
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اتققنػػول ػػيلتخػػدنرلاسؤػػرنضللؤػػفلةجػػؿلاجػػراءلقشػػ ؿلخطػػألؤ جقػػقلسؤسػػة سنتول لؤػػفلةخطػػقءهلعػػدـل
عؤلن لجرال للنصرن ل للنثلتأ دلافلنصؼلاسسفليلقجسؤيقلسػـلنتعػرضلسلتخػدنرلاس ػق يل لؤؤػقل

لننسبلخطألطقنبلاستخدنرل لالنعقشل لوق تلؤسة سنتو.
نقػللعلػبلعػقتؽلطقنػبلاستخػدنرل للخطأ طبيب التخدير و االنعاش أثنةاء التةدخل الجراحةي: -ب

ونػقءلؤرللػ لاسجرالػ ل اجقػقتل لةفلالخػ ؿلقيػقلنعػدلخطػألؤ جقػقلسؤسػة سنتول ل لتتؤوػؿلالنعقشلة
ىذهلاس اجققتل يلؤ لظتولقدل لسلقس لاسؤػرنضلؤػفللنػثلاستػنفسل لاسقلػبل لاسػتقرارلالعضػقءل

ل يل ضعيقلاسسلنـ ل لتوقتلاسؤرنضل  ؽلاسؤنضدةلاسجرالن لؤفلن  فل يلؤأؤفلؤفلاسخطر.
نرالػبللقسػ لاسؤػػرنضل ػيلةونػقءلاستخػػدنرللتػبلللنعطػيلؤػػفلاسؤخػدرل ؤنػػ لقلنػثلنتعػنفلعلنػػولةفل

 ة ورلؤؤقلنستطنللالتؤقسو.
:لؤفلاسؤتفؽلعلنولةفلؤسػة سن لطقنػبلعد التدخل الجراحي خطأ طبيب التخدير و االنعاش ب -ج

استخدنرل لالنعقشلللتنتييلققنتيقءلاسعؤؿلاسجراليل لقؿلنجبلعلبلطقنػبلاستخػدنرل لالنعػقشل
نتققللاسؤرنضلققسؤ لظ ل لاسعنقنػ لؤػفلاسللظػ لاستػيلنغػقدرل نيػقلاسؤػرنضلغر ػ لاسعؤلنػقتل للةف

لتؤتدلسلنفلال قل لاس قؤل لسلؤرنض.
 إثبات الخطأ الطبي لطبيب التخدير و االنعاش  -4

نقصدلققإلوققتلقصف لعقؤ لإلقؤ لاسدسنؿلةؤقـلاسقضقءلققسطرؽلاسؤلػددةللقن نػقلعلػبل العػ للقن ننػ ل
لعل يل ج دىقلة لصلتيقلةلدلةطراؼلاسخص ؤ .ننقزل

    لعلبلىذالالسقسلنجبلإوققتلاسخطألاسطقيلؤفلخ ؿللاسعنقصرلاستقسن ل:
:سػقؽل لةفلة ضػلنقلةفلاستػزاـلاسطقنػبلىػ لاستػزاـلققػذؿلعنقنػ للخطأ الطبيةب بةااللتزام بعنايةة  -أ

قتلاسخطػػألاسطقػػيل لػػدهل أصػػؿل ل لافلاستػػزاـلاسطقنػػبلقتلقنػػؽلنتنجػػ ل قسػػتونقء ل لتضػػنؼلةفلاوقػػ
للنعػػدل عػػ لنسػػت جبللنػػقـلؤسػػة سن لاسطقنػػبلقؤعػػزؿلعػػفلإوقػػقتلاسضػػررل لنسػػقتولاسػػبلاسطقنػػبل ل
إوقػػقتللنػػقـلع لػػ لسػػققن لقػػنفلاسخطػػألاسؤرت ػػبل لاسضػػررل.  ػػيلاستػػزاـلقعنقنػػ ل ل ػػقلستزاـلاسطقنػػبل

لقعػػ  جلاسؤػػرنضل لقػػقسع جللؤػػرنضل لنت جػػبلةفلنوقػػتلاسؤػػرنضل)لاسؤتضػػرر(لةفلاسطقنػػبلاستػػـز
 ةفلاسطقنػػبلسػػـلنقػػذؿلاسعنقنػػ لاسؤطل قػػ لةونػػقءلاسعػػ جل نػػتـلقػػذسؾلإوقػػقتلاىؤػػقؿلاسطقنػػبل لانلرا ػػول
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عػػفلةصػػ ؿلاسصػػػنع ل لل ؤػػقلعلػػبلاسؤػػػرنضلإوقػػقتل لػػ علاسضػػػررلسلل ػػـلسػػولقػػػقستع نضل لؤػػقلسػػػـل
 ندلضولاسطقنبلذسؾلقتدخؿلسقبلةجنقيلل لعلنولتنعدـلاسع ل لاسسققن لقنفلاسخطأل لاسضرر.

:للعبءلإوقػقتلاسخطػألاسطقػيل ػيلاستػزاـلققسنتنجػ لنقػللإثبات  خطأ الطبيب بااللتزام بنتيجة   -ب
علػػػػبلعػػػػقتؽلاسطقنػػػػبل للفلاسؤػػػػرنضلن تفػػػػيلقإوقػػػػقتل جػػػػ دلاستػػػػزاـلطقػػػػيلقننػػػػول لقػػػػنفلاسطقنػػػػبل ل
 نفتػػػرضللنػػػقـلؤسػػػة سن لاسطقنػػػبل لإللإذالةلػػػقـلاسطقنػػػبلاسػػػدسنؿلعلػػػبلتنفنػػػذلالستػػػزاـل لة لةفلعػػػدـل

لنذهلس ستزاـلنرجللاسبل ج دلسقبلةجنقيل قسق ةلاسققىرةلة لخطألاسؤدنفل.لتنف
عػػدـلاستزاؤػػولقتلقنػػؽلنتنجػػ لخطػػألؤفتػػرضلغنػػرللققػػؿلإلوقػػقتلاسع ػػس لل لللنسػػتطنللنفنػػولإللإذال

ل.لقـلقنفيلاسراقط لاسسققن لقنفلاسخطألاسؤفترضل اسضررل تنعدـلاسع ل لاسسققن .
لعلػبلخطػألنقػقـلاسػدسنؿلعلنػول لالصػؿل ػيلالالخطأ المفتةرض : - سؤسػة سن لاستقصػنرن لةنيػقلتقػـ 

ةتلةفلعػػػبءلالوقػػػقتللنقػػػللعلػػػبلاسػػػػدائفل)اسؤضػػػر ر( لإللةفلاسؤشػػػرعلاسجزائػػػرتللػػػررلا تػػػػراضل
لاسخطأل يلاسؤسة سن لعفل عؿلاسغنر ل لاسؤسة سن لاسنقشئ لعفلالشنقء.

ؤػفلاسقػقن فلاسؤػدنيلاسفرنسػيل لاتجػول ػيلتطقنقػولل(1)1384 نقدىلاسقضقءلاسفرنسيلقتطقنؽلاسؤقدةل
علبلالل قـلاسطقن لعلبلةسقسللراس لاآللتلاسؤن قنن ن لة لالشنقءل ل لاستيلتتطلبللراسػتيقل
عنقن لخقص  للنثلاعتقرللقرسلىذهلالشنقءلؤسة للعؤقلتلدوولؤفلضررلؤقلسـلنوقتلةفلىػذال

ل لة لاسق ةلاسققىرة.لاسضررلنشألعفللقدثلغنرلؤفقجئل لة لخطألاسؤصقبل
 لطقػػػػؽلاسقضػػػػقءلاسفرنسػػػػػيلىػػػػذهلاسققعػػػػػدةلعلػػػػبللػػػػػقلتلخقصػػػػ ل ػػػػػقسع جلققألشػػػػع لة لاستنػػػػػقراتل

لاس يرققئن ل ل لاسرادن ال ل للتبل يللقس لنسنقفللطع للؤقشل يلجسـلاسؤرنض.
 للػػدلقننػػقلافلالستػػزاـلاسطقنػػبلاستخػػدنرلىػػ لاستػػزاـلقتلقنػػؽلنتنجػػ ل لنتؤوػػؿل ػػيلتخػػدنرلاسؤػػرنضل ل

لعلػبلةسػقسلاسخطػأل‘لانعقشو ل إذالؤقلسلؽلاسؤرنضلةتلضررل  إفلؤسة سن لطقنبلاستخدنرلتقػـ 
اسؤفتػػرض لقلنػػثلنعفػػبلاسؤػػرنضلؤػػفلإوقػػقتلخطػػألطقنػػبلاستخػػدنرل ل لعلػػبلىػػذالاسخنػػرلةفلنقػػنـل

لدسنؿلعلبلتدخؿلاسسقبلالجنقيلاسذتللق ؿلد فلتنفنذلاستزاؤو.
 ؿلؤفلت سبللراس لشيءل   قنتلسوللدرةلالستعؤقؿل لاستسننرل لاسرلقق ل لنعتقػرلؤفلؽ.ـ.جل"لل138 لاستيلتقققليقلاسؤقدةلل-1

ؤسة للعفلاسضررلاسذتلنلدوولاسشيءل ل لنعفبلؤفلىذهلاسؤسة سن لاسلقرسلاسشػيءلإذالةوقػتلةفلذسػؾلاسضػررللػدثلقسػقبلسػـل
لق فلنت لعولؤوؿلعؤؿلاسضلن لة لعؤؿلاسغنرلة لاسلقس لاسطقرئ لة لاسق ةلاسققىرة".ل
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 دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي:  -
قنػػدالخقصػػقلتلػػتلعنػػ افلؤؤقرسػػ لاسطقنػػبل للل276-92ة ػػردلاسؤشػػرعلاسجزائػػرتل ػػيلـ.ة.طللرلػػـل

لجراحلةسنقفلقؤقتضبلخقرة.
لؤػفلخػػ ؿلاسطقنػػبلة لاسجػراحلالسػػنقفلاسؤعػػنفل اعتقػرلاسؤشػػرعلاسجزائػرتلاسخقػػرةلاسطقنػػ لعؤػ لنقػػـ 

عدةلاستقننػ لستقػدنرللقسػ لاسشػخصلاسجسػدن لة لاسعقلنػ ل ل لؤفللقؿللػقضلة لسػلط للضػقئن لقؤسػق
لتقننـلاسؤسقئؿلاسؤترتق لعلبل وقرلجزائن لة لؤدنن .ل

 الفرع الثاني : ركن الضرر 
إفللنػػقـلاسؤسػػة سن لاسؤدننػػ لعقدنػػ ل قنػػتلة لتقصػػنرن لتتطلػػبلتػػ ا رلر ػػفلاسخطػػأل ل لنقتػػرفلقػػر فل

انتفبلذسؾل  لتققؿلدع ىلاسؤسة سن ل ل لللدعػ ىلقػد فلاسضررل لاسع ل لاسسققن لقننيؤقل ل إذال
ؤصلل ل ل لنقللاوققتلاسضررلعلبلاسؤضر رل ل لعنولإوققتلاسضررلقجؤنللطرؽلالوقػقتلسؤػقل

ل.(1) نيقلاسقنن ل لاسقرائفل الع لؤقدن 
 تعريف الضرر الطبي : -أوال 

 لؤصػػػلل لنعػػػرؼلاسضػػػررلقشػػػ ؿلعػػػقـلعلػػػبلةنػػػول"لؤػػػقلنصػػػنبلاسشػػػخصل ػػػيللػػػؽلؤػػػفللق لػػػولة
ؤشر ع لسول لس اءل قفلذسؾلاسلػؽلة لتلػؾلاسؤصػلل لؤتعلقػ لقسػ ؤ لجسػؤولة لؤقسػولة لعقطفتػول

لة للرنتولػ لشر ولة .....لغنرلذسؾ.
ةؤػػقلققسنسػػق لسطقنػػبلاستخػػدنرل ل ػػقفلاسضػػررلاسصػػقدرلؤنػػولىػػ "لالذىلاسػػيلنصػػنبلاسؤػػرنضلؤػػفل

النػػػػ ل ل لللع لػػػػ لسػػػػولقشػػػػفقءلجػػػػراءلعؤلنػػػػ لاستخػػػػدنر ل لىػػػػذالالذىلؤسػػػػتقؿلعػػػػفلاسعؤلنػػػػ لاسجرل
اسؤرنض للفلعؤلن لاستخدنرلؤستقل لعفلع جلاسؤرنض ل لؤنول قفلةتلضررلقللؽلقػقسؤرنضل

 ل لؤػفلةؤولػ لالخطػقءلاستػيلتللػؽل(ل2)نتنج لعؤلن لاستخدنرلنعدللرنن لعلبلخطألطقنبلاستخػدنرل
غطلاسػػدـل ل ل ػػيلقػػقسؤرنضلنتنجػػ لعؤلنػػ لاستخػػدنرلىقػػ طل ػػيلاسقلػػبلةػػػ لاسنػػقضلة لىقػػ طل ػػيلضػػ

ةلنػػقفلةخػػرىلنصػػقبلقؤضػػقعفقتلسػػدىلإدخػػقؿلالنقػػ بل ػػيلاسفػػـل لاألؤػػرلاسػػذتللػػدلنسػػقبلل سػػ رال
ل يلالسنقف ل لدلنصقبلاسؤرنضلققسشلؿلة لةفلندخؿل يلغنق ق للدلنةدتلاسبلاس  قة.

ل141 ص2005 اسجزائرل 4 ط2قللقجلاسعرقيل لاسنظرن لاسعقؤ لس ستزاـل يلاسققن فلاسؤدنيلاسجزائرت جل-1
ل.241 قطؤ لزىراءلؤنقر لاسؤرجللاسسققؽل صل-2
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لطقنػبلاستخػدنرلقتعػ نضلاسؤػرنضلعػفلاسضػررلاسػذتل: ثانيا :  شةروط الضةرر الطبةي لتػبلنلػـز
لةصققول ل جبلةفلن  فلىذالالخنرلؤلقققل لشخصنقل لؤققشرال ل ةفلنؤسلؤصلل لؤشر ع .

وققتػقلعلػبل جػولاسنقػنفل لاستأ نػد لنقصدلقذسؾلةفلن  فلاسضررلقوللأن يكون الضرر محققا: -1
سػػػ اءل لػػػلل ػػػيلاسلػػػقؿلة ل ػػػقفلؤػػػفلاسؤة ػػػدل ل عػػػول ػػػيلاسؤسػػػتققؿ لةتلةنػػػولسػػػنسلا تراضػػػنقل للل

لالتؤقسنق.للنجبلتؤننزلىقلىنقلقنفلاسضررلاسؤستققؿل لاسضررلاسؤلتؤؿل لتف نتل رص .
يلاسؤسػتققؿ ل:لىػ لضػررلؤلقػؽلسػققول ل لتراخػتل وػقرهل ليػقلة لقعضػيقل ػالضرر المستقبمي  -

 ىذالاسضررلنج زلسلققضيلةفلنع ضلاسؤرنضلعنول. لؤفلةؤول لاسضررلاسؤستققليل لاسػذتللػدل
لطقنبلاستخدنرلقلؽلاسؤرنضلق ؤن لتف ؽلاسلدلاسؤسؤ حلقػول لالؤػرل نصنبلاسؤرنضل للةفلنقـ 
طلاسذتلةدىلاسبلاستأونرلعلبلاسقلبل  ظقئفول ل لىذالنػةدتلققسضػر رةلاسػبلإصػقق لاسؤػرنضلقيقػ ل

ل يلاسقلبل يلاسؤستققؿ.
:ل يػ لضػررلغنػرلؤلقػؽلاس لػ عل للػدلنقػلل للػدلللنقػلل ل لىػ لضػررلللالضرر االحتمالي   -

لنع ضلعنولإللإذالزاؿلعنولعنصرلاللتؤقؿلقأفل للل ع .
 ػػإذال ػػقفلاسضػػررلاسؤلتؤػػؿلىػػ لؤػػقلسػػـلنقػػللة لىنػػقؾلشػػؾل ػػيل ل عػػول ػػيلاسؤسػػتققؿ ل ؤػػقلاسشػػأفل

لققسنسق لستف نتل رص  
نقصدلقيػقلالضػرارلاستػيلتصػنبلاسشػخصلؤػفلجػراءلخطػألؤعػنفلنػنجـلعػفلىػذاللفوات فرصة: -

اسخطأللرؤقفلىذالاسشػخصلؤػفل رصػ ل ػقفلؤػفلؤلػتؤ لاسفػ زلقيػقل ل ؤوػؿلىػذهلاسفرصػ ل ل لافل
ل قفلتلققيقلةؤرالؤلتؤ لإللةنول لقصددلاسخطألةصقخلتلققيقلةؤرالؤستلن .

 نضلعلػبلؤقػدةل ػ اتل رصػ لؤتػبل قنػتلاسفرصػ للقنقنػ ل لإفلاسقضقءلاسجزائػرتلجػرىلعلػبلاستعػ
ل.)(جدن ل ل نختصلقتقدنرىقللقضيلاسؤ ض علد فلةتلرلقق لعلنولؤفلاسؤل ؤ 

 ؤعنػػػػػبلذسػػػػؾلةفلنصػػػػػنبلاسضػػػػػررلشػػػػخصللاسػػػػػذلنطقسػػػػػبللأن يكةةةةةون الضةةةةةرر شخصةةةةةيا :  -2ل
هلقػػقستع نضللعػػػفلاسفعػػػؿلاسضػػػقرل ل نجػػػبلةفلتتػػػ  رل نػػػولاسؤصػػػلل لاسشخصػػػن للتػػػبلت ػػػ فلدعػػػ ا

لؤقق س ل.

ل165قللقجلاسعرقيل اسنظرن لاسعقؤ لس ستزاـل لاسؤرجللاسسققؽل لصلل-1
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 قسضررلإؤقلةفلن  فلؤققشػرالة لغنػرلؤققشػرا ل لاسضػررلاسؤققشػرللأن يكون الضرر مباشرا: -3
لػػدلن ػػ فلؤت لعػػقل للػػدلللن ػػ فل ػػذسؾ.ل لاسققعػػدةل ػػيلاسؤسػػة سن لاسؤدننػػ ل سػػ اءل قنػػتلعقدنػػ لة ل

للتعػػػ نضلعلػػػبلاسضػػػررلغنػػػرلاسؤققشػػػرل لقػػػؿلنقتصػػػرلاستعػػػ نضلعلػػػبلاسضػػػررلتقصػػػنرن للةنػػػول
اسؤققشػػػرل قػػػطل ل لس ػػػفلؤػػػللالخػػػت ؼل ػػػيلاسؤسػػػة سن لاستقصػػػنرن لنعػػػ ضلعػػػفلاسضػػػررلاسؤققشػػػرل
اسؤت لػػػػلل لغنػػػػرلاسؤت لػػػػلل لةؤػػػػقل ػػػػيلاسؤسػػػػة سن لاسعقدنػػػػ ل نعػػػػ ضل قػػػػطلعػػػػفلاسضػػػػررلاسؤققشػػػػرل ل

خػػػدنرلعقدنػػػ ل لالتصػػػرلاستعػػػ نضلعلػػػبلاسضػػػررلاسؤت لػػػل.لل ؤنػػػولإذال قنػػػتلؤسػػػة سن للطقنػػػبلاست
اسؤت للل قطل لعلبلاعتققرلةفلاسؤرنضل لطقنبلاستخػدنرلاتجيػتلإرادتيؤػقلاسػبلتلدنػدلؤر ػزل ػؿل
ؤنيؤقل يلاسؤستققؿل لإذالسـلننفذل ؿلؤنيؤقلاستزاؤقتيؤقل ل لللنرجللضؤفلنطقؽلاستع نضلؤػقلسػـل

قنػبلاستخػدنرلتقصػنرن ل ل ػإفلؤػدىلاستعػ نضلنت لعقهلل لتلاقراـلاسعقد لةؤقلإذال قنػتلؤسػة سن لط
لنتسللعندىقلسنشؤؿلاسضررلغنرلؤت لل.

ن فيلتلقػؽلاسشػر طلاسسػققق لذ رىػقل ػيلاسضػررللتػبلللأن يمس الضرر مصمحة مشروعة: -4
نستطنللاسؤضر رلاسؤطقسق لققستع نض لانؤقلنشترطلققإلضق  لاسبلؤقلسقؽلذ رهل للةفلنؤسلىػذال

 رلغنرلؤخقسف لسلنظقـلاسعػقـل لاآلدابلاسعقؤػ ل لإذلنتؤتػللقعػدةلاسضررلقؤصلل لؤشر ع لسلؤضرل
قلق ؽلنلؤنيقلاسقػقن فل ل ػقسلؽل ػيلسػ ؤ للنقتػول ل لجسػؤول ل لؤقسػول ل لشػر ول ل لالعتػداءل
علػػبلةتللػػؽلؤػػفلىػػذهلاسلقػػ ؽلنؤػػنخلاسؤضػػر رللػػؽلاسؤطقسقػػ لقػػقستع نضل لشػػرطلةفلن ػػ فلىػػذال

لسلؤقن .لالعتداءللدلؤسلؤر زاللقن ننقلجدنرالقق
 ثالثا:  أنواع الضرر القابل لمتعويض 

إفلاسضررلاسقققؿلسلتع نضللسؤقفل:لضررلنللؽلققسؤضر رل)اسؤرنض(لس اءلتؤوػؿل ػيلاسضػررل
لاسؤقدتلة لاسؤعن تل)الدقي(ل لاسضررلنللؽلققسغنرل لى لذ تلاسؤضر ر.

إفلاسضػػررلاسػػذتلنصػػنبلاسؤػػرنضلاسؤضػػر رلجػػراءللضةةرر يمحةةن بالمضةةرور ضالمةةريض : -1
لخطألطقنبلاستخدنرلضررلةصليلنتؤوؿل يلالصقق لاسجسدن لذاتيق.ل للدلن  فلضررالتقعنقل

نتؤوػؿل نؤػقلسلقػػولؤػفلخسػػقرةل لؤػقل قتػػولؤػفل سػػبل ل لىػذالاسضػػررلاسؤػقدتلة لاسؤػػقسي للػدلنتؤوػػؿل
لاسؤرنضلجراءلتلؾلالصقق . يلاسضررلاستقعيلةنضقلقلقس لاسلزفل لاآللـلاستيلةصققتل
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 لنقصػدلققسضػررلالصػليلىػ لاسػذتلنصػنبلالنسػقفلالضرر االصمي ضالضرر الجسةدي   : ل-ة
 يلجسده لةتلةفلالصقق لاسؤققشرةلقصرؼلاسنظػرلعؤػقلإذالتقعيػقلة لسػـلنتقعيػقلةتلخسػقرةلؤقدنػ ل

لة لضررلؤعن تل.
لنعػقشلاسػذتلنصػنبلاسؤػرنضلسقؽل لةفلقننػقلةفلخطػألطقنػبلاستخػدنرل لالالضرر التابع : -ب

لػػدلن ػػ فلضػػررالةصػػلنقلؤققشػػرال ل لىػػذالىػػ لاسضػػررلاسجسػػدتل ل للػػدلن ػػ فلضػػررالتققعػػقل لاسػػذتل
لنتؤوؿل يلاسضررلاسؤقدتل لاسؤعن ت.

:لنعػػػرؼلقأنػػػولاسخسػػػقرةلاسؤقسنػػػ لةتلاسخسػػػقرةلاللتصػػػقدن لاسؤلضػػػ لاستػػػيلتللػػػؽلالضةةةرر المةةةادي -
ل لؤشػػر ع  ل ػػقسؤ ظؼلاسػػذتلنصػػقبلقعقىػػ لاسشػػخصلنتنجػػ لتعػػدلعلػػبللػػؽلؤػػفللق لػػولة لؤصػػل

ؤستدنؤ لنتنج لخطألطقنبلاستخدنرل لالنعقشلنستطنللةفلنطقسبلقتع نضػولعػفلالضػرارلاستػيل
 لعػػػتل عػػػ لؤػػػفلجػػػراءلعجػػػزهلعػػػفلاسعؤػػػؿل ل لىػػػذالنشػػػؤؿل ػػػؿلؤػػػقل ػػػقفلسػػػنرقلولؤػػػفلعؤلػػػول ػػػيل

ل.اسؤستققؿ
نللػؽلاسشػخصل ػيلغنػرللنعػرؼلاسضػرللالدقػيلةنػولضػررلاسػذتللضرر االدبي أو المعنةوي : -

.ل للػػدلنتؤوػػؿل)(لق لػػولاسؤقسنػػ ل ل يػػ لؤػػقلنصػػنبلاسشػػخصل ػػيل راؤتػػول لة لعقطفتػػول لة لسػػؤعتول
اسضػػررلالدقػػيلاسصػػقدرلعػػفلطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلقإ شػػقءلسػػرلاسؤػػرنض للنػػثلةفلطقنػػبل

 لػػ ؿلاستخػدنرل لالنعػقشل للقػؿلاجػراءلعؤلنػ لاستخػػدنرلنسػت جبلاسؤػرنضل نؤػقلإذال ػقفلؤػدؤنقلسل
لة لةن لعققلنرلةـللل ل لذسؾلإلنجقحلعؤلن لاستخدنرل.

ؤ ػػررلؤػػفلؽ.ـ.جللتػػنصلعلػػبل"لنشػػؤؿلاستعػػ نضلعػػفلاسضػػررلاسؤعنػػ تلل182لنػػثلةفلاسؤػػقدةل
 ػػػؿلؤسػػػقسلققسلرنػػػ لة لاسشػػػرؼلة لاسسػػػؤع "ل. لققستػػػقسيل ػػػإفلاسضػػػررلاسؤعنػػػ تل قسضػػػررلاسؤػػػقدتل

 ن جبلاستع نض.
ررلاسػػذتلنصػػدرلعػػفلطقنػػبلاستخػػدنرل لالنعػػقشلللإفلاسضػػلالضةةرر الةةذي يمحةةن بةةالغير : -ب

نصػػنبل لاسؤػػرنضلقػػؿلنؤتػػدلاسػػبلذ تلذسػػؾلاسؤػػرنضل ل لس ػػفلاسضػػررلنصػػنبلذ تلاسؤػػرنضللل
ن ػػ فلةصػػلنقل للنػػثلةفلاسضػػررلالصػػليلنتؤوػػؿل ػػيلالصػػقق لاسجسػػدن ل لل لس ػػفلاسضػػررلاسػػذتل

لنصنقيـلى لضررالتققلل ل لاسذتللدلن  فلضررالؤقدنقلة لضررلؤعن نق.
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لػدلنصػػنبلاسضػػررلاسؤػقدتلذ تلاسؤػػرنضلاسؤضػػر رل ل ػإذالةصػػقبلاسضػػررللالضةةرر المةةادي : -
شخصقلققستقعن لعفلطرنػؽلضػررلةصػقبلشػخصل خػرل ل  قػدلؤػفلةفلتتػ ا رلسيػذاللاسغنػرللتػبل

 نشػػترطلنػػ  رلاسضػػررل ػػيلىػػذهلاسلقسػػ لةفلنوقػػتلةفلاسؤجنػػيللنعتقػػرلالخػػ ؿلقيػػقلضػػررالإصػػقق .
قسػػبلستعػػ نضل)لاسؤضػػر رل(لإعقسػػ ل علنػػ ل لػػتل  قتػػولة لعجػػزهل لعلنػػول)اسؤػػرنض(ل ػػقفلنعػػ ؿلط

علػػػػبلنلػػػػ لؤسػػػػتؤرل لدائػػػػـ ل لافل رصػػػػ لالسػػػػتؤرارلعلػػػػبلذسػػػػؾل ػػػػيلاسؤسػػػػتققؿلؤلققػػػػ ل ل نقػػػػدرل
ل.لللاسققضيلؤقلضقعلعلبلاسؤضر رلؤفل رص ل قدلعقئلتول لنقضيلقتع نضلعلبلىذالالسقس

نعػ سيـلذسػؾلاسشػخصلاسرجػ علفلسؤػفلاستخػدنرل لالنعػقشلقؤػ تلشػخصلؤػقل ػق إذالتسقبلطقنبل
لعلبلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلققستع نضلعلبلاسقسلالخ ؿلقلؽلسيـ.

ققستع نضلعنول لس فللةفل ؿلؤفلةصنبلقضررلةدقيلةفلنطقسبالصؿللالضرر المعنوي : -
للإذال قفلاسضررلنقشئقلعفل  قةلاسؤرنضل.

  الفرع الثالث : العالقة السببية
ؤفلل127 لل124نصلاسؤشرعلاسجزائرتلعلبلراقط لاسع ل لاسسققن لؤفلخ ؿلاسؤقدتنفلل لد 

لإللةنولسـلسـلنتعرضلستعرنؼلع ل لاسسققن لتقر قلإنقهلسلفقو.للؽ.ـ.ج ل
 للدلعر يقلقعضلاسفقولقأنيقلاسعل لاستيلترقطلاسضررلاسطقيلاسلقصؿلعفلاسخطألاسؤرت ب ل ل

ل.(1)دلىذهلاسعل لر نقللقئؤقلقذاتواسذتلةدىلاسبل ل علاسضررل ل لتع
لعندؤقلنتضخلقج ءلةفلخطألاسطقنبل قفل  ؤقلعر يقلاسعضلاآلخرلةنيقلتلؾلاسراقط لاستيلتقـ 

ل.(2)سقققلسلضررلاسذتلةصقبلاسؤرنض ل لسـلنتدخؿلعنصرلةجنقيل يلإلداثلاسضرر
ل لنظرا للألىؤن   لاسع اؤؿ لالسققبل  لتعدد للقؿ ل ي لاسؤسة سن  لتلقؽ ل ي لتلدثلاسع ل  استي

لققسقلثل اسع ل للإلوققتاسضررل ل إننقلسنتنق ؿلةىـلاسنظرنقتلاستيللنلتل يلىذالاسؤجقؿلوـلنقـ 
ل ا رلراقط لاسسققن .تاسسققن ل لةخنراللقلتلالعفقءلؤفلاسؤسة سن لنظرالسعدـل

ل
ل
ل.163 ص1996 د فلنشر 5 لط2 1اس ا يل يلشرحلاسققن فلاسؤدني اسؤجلدلؤرلسلسلنؤقف ل-1
ل.258 قطؤ لاسزىراءلؤنقر لؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرل لاسؤرجللاسسققؽل صل-2
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 أوال : النظريات التي قيمت في العالقة السببية : 
لدلن  فلاسضررلاسذتلةصقبلاسؤرنضلنقتجقلعفلعدةلةسققبل ل لسنسلسسقبل الدل ل لىذال

 ل رضنقلشخصلتعرضلسلقدثلالؤرلققستأ ندلسولتأونرلعلبللنقـلؤسة سن لطقنبلاستخدنرل ل ل
سنرل لنقؿلعلبلإورهلاسبلاسؤستشفبل ل لتأخرل رنؽلاسط ارئل يلاسعق ول ل لسلقولخطألؤفل
طرؼلطقنبلاستخدنرل ل ينقلنقؼلةؤقـلةسققبل ونرةلؤفلاسؤؤ فلؤفلةفلن  فل ؿلؤنيؤقلةدىل

لتخدنر للسعق ول يلاسط ارئلةـلخطأللطقنبلاسرةلةـلتأخرلااسبلاس  قة.لل يؿلى للقدثلاسسنق
لاسسقبل لنظرن  ل  ل  لالسققب لتعقدؿ لنظرن  لةىؤيق ل  لنظرنقت لعدة لظيرت لاسصدد لىذا   ي

لاسؤققشر ل لنظرن لاسسقبلاسؤنتو.
لقؤتلىذهلاسنظرن لعلبلةسقسلاسسقبلاسؤققشرللنظرية السبب المباشر أو السبب القريب : -1

ولنعتدلققسسقبلالخنرلاسذتلةلدثلاسضررلقؤعنبلةنول يللقؿلتعددتلالسققبل لتسلسليق ل إن
لى ل لألنو لاسضرر لعف لؤسئ ل لالخنر لاسؤتسقب لنعتقر ل  ل  لقعده لؤققشرة لاسضرر لجقء اسذت
اسؤتسقبلاسلقنقيل نول لؤقداؤتل قنتلسولاسفرص لالخنرةلسنؤنعول لسـلنفعؿلذسؾ.لإذفل لسبل

لاسؤنوقؿلاسسققؽلذ رهل ل إفلطقنبلاستخدنرلى لاسذتلنتلؤؿلؤسة سن ل  قةلاسضلن .
انتقدتلىذهلاسنظرن لعلبلةسقسلةنولنؤ فلاستقعقدلاسققبللدلت  فلسعقتلد رالةسقسنقل يل ل عل

 اسضررلسؤجردلةنيقلقعندةلزؤننقلعفلاسضرر.
 Vor Buriنرىلةنصقرلىذهلاسنظرن ل لعلبلرةسيـلاسفقنولالسؤقنيللنظرية تعادل االسباب : -2

ةفل ؿلسقبلسقىـل يلإلداثلاسضررل ل لقلنثلس لهلسؤقل لللاسضررل لنعدلسقققلؤنتجقل ل ل
تتلخصل يلةفل ؿلسقبلسولدخؿل يلإلداثلاسضررلؤيؤقل قفلقعندالنعتقرلؤفلالسققبلاستيل
ةلدوتلاسضررل ل جؤنللالسققبلاستيلتدخلتل يلإلداثلاسضررلؤت ق ئ لؤتعقدس ل ل قفل  ل

ل يلإلدا لؤنفرد لى لاسذتلةلدثلاسضررل لن  فلؤنيق لقؤعنبلةفلةتلسقبلؤنيق ثلاسضررل 
لقجؤنلل لالعتداد لت جب لؤنو ل  ل  لتدخلو لد ف لسنقل لن ف لسـ لاسضرر لاس صؼلةف لقيذا اسسقب

ل.(1)السققبلاستيلاشتر تل يللص ؿلاسضررل لاعتققرىقلؤت ق ئ ل يلاسؤسة سن ل
ل.1025اس سنطل لاسؤرجللاسسققؽل لصلعقدلاسرزاؽلاسسني رت ل-1
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غنرلةفلىذهلاسنظرن لانتقدالعلبلةسقسلةنيقلت سعتل يلؤدىلاسؤسة سن ل للتبلن قدلنلسل ؿل
لشخصلقنصنبلؤفلاسؤسة سن لعفلاآللـل يلاسعقـ.

 ل لؤضؤ فل(1)لVou Krierنقدىلقيقلاسفقنولالسؤقنيللنظرية السبب المنتج أو الفعال : -3
لدخؿل ي لالسققبلاستيلسيق لنستعرضلجؤنل لةف لقنفللاسنظرن  ل نيق لنؤنز ل  ل إلداثلاسضرر 

لاسسقبل ل ي  ل  لسلضرر لسققق ل لده لاسؤنتو لاسسقب لنعتؤد ل  لاسؤنتو لاسسقب لاسعقرضل  اسسقب
لإللداثلاسضررل للنثلاسؤجرىلاسطقنعيل لاسسقبلاسعقرضللسألؤ راسؤأس ؼل لده ل لخ  و  

لاسذتل ج دهلة لغنققولللنغنرلؤفلاسؤ ض علشنئق.
 ل جبلعلبلاسققضيلةفلنتوقتلؤفلؤعر  لاسسقبلاسؤنتولاسذتل لؤنول للسبلاسؤوقؿلاسسققؽل

ةدىلاسبل  قةلاسضلن  لىؿلى لراجللاسبللقدثلسنرلةـلاستأخرل يلالسعقؼل لةـلخطألطقنبل
استخدنرل ل ل لللشؾلةفلالؤرلسنسلققسينفلىنقل لقؿلنلتقجلاسققضيلؤفلةجؿلاسفصؿل نولاسبل

نتنج ل ل لس نول يلاسؤقققؿلؤعنقرلتلقؽلاسعدؿل لالستعقن لقأىؿلاسخقرةلستلدندلسقبلتلقؽلاس
لقنفيلاسظلـ.

 ثانيا:  إثبات العالقة السببية 
لاسققعدةل لذسؾللسب ل  ل  لاسؤضر ر لعقتؽ لعلب لتقل لاسسققن  لإوققتلاسع ل  لعبء لةف الصؿ

دعقئولقإوققتلةر قفلاسؤسة سن ل لااسعقؤ ل"لاسقنن لعلبلؤفلادعبل"ل ل لعلنولإلقؤ لاسدسنؿلعلبل
ؤسة سن للإلوققتؤنيقلاسع ل لاسسققن ل لالوققتلن  فلق ؿلاسطرؽل لس فلالؤرلنختلؼلققسنسق ل

طقنبلاستخدنرل لاذلةفلاستزاؤولنتؤوؿل يلس ؤ لاسؤرنضل ل ي لاستزاـلقتلقنؽلنتنج ل لسنسل
 للفلاسخطألاسؤفترضللقإوققتو رلققذؿلعنقن ل ل فيلىذهلاسلقس لؤفر غلؤنول ل لللن لؼلاسؤضرل

لؤجردلعدـلتلقؽلاسنتنج .
 س فلخ  قلسقرنن لاسخطأل لاسنيلقضعيقلاسققن فلعلبلعقتؽلاسؤدنفلققستزاـلقنتنج ل ل لاستيللل

لاسع ل لاسسققن لسنستلإلللرنن لقسنط للقإوققتتقتضيلإلل ل إفللرنن ل ج د اسسقبلالجنقيل 
لوققت.لاسع سلق ؿلطرؽلاللإلوققتلققل ل
ل
ل.1026اس سنطل لاسؤرجللاسسققؽل لصلعقدلاسرزاؽلاسسني رت ل-1
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 قة السببية العالأو نفي ثالثا : قطع 
تنتفيلاسع ل لاسسققن لقنفلاسضررل لاسخطألاسصقدرلعفلطقنبلاستخدنرل لإذال قفلىنقؾلسقبل
للقؤتلاسؤسة سن لعلبل ةجنقيلترتبلعنوللد ثلاسضررلاسذتلةصقبلاسؤرنضلاسؤضر ر ل إذا
للرنن لعلبلت ا رلاسع ل لاسسققن ل ل ل لاسؤفترضل للقؤتلاسبلجقنبللرنن لاسخطأ ةسقسلاسخطأ

استخدنرلةفلنقنـلدسنؿلعلبل ج دلاسسقبلالجنقيلإذالؤقلةرادلاستؤلصلؤفلىذهلنتعنفلعلبلطقنبل
لاسؤسة سن .ل

إفلاسق ةلاسققىرةل لاسلقدثلاسؤفقجئلنعتقرافلؤتراد قفل يلللالقوة القاىرة أو الحادث المباشر: -1
عفللنظرلؤعظـلاسفقيقء ل لنةدنقفلاسبلنفسلاسنتقئولاسققن نن ل ل   ىؤقل سنل لسد للاسؤسة سن 

اسؤدعبلعلنولل. نشترطلللعتققرلاسلقدثلل ةللقىرةلة للقدثلؤفقجئل لعدـلاؤ قفلت لعول ل ل
ل  لن  فلىنقؾل ل لاسضررل  لقنفلاسخطأ لاسسققن  لانتفقءلراقط  لقترتبلعلنو ل  لد عول  استلقس 

 للل127ؤلؿلسلتع نض.ل لدلنصلاسؤشرعلاسجزائرتلىذهلاسلقلتلسنفيلاسؤسة سن ل يلاسؤ ادلل
لفلؽ.ـ.ج.ؤل138

إذالوقتلةفلاسضررلنقتولعفلتقصنرل لاىؤقؿلاسطقنبل إنولنسأؿللتبللخطأ المضرور : -2
لاسؤرنضلاسؤتضررل ل لققسنسق لسخطأ لةؤق  س  قفلىنقؾلسقبلةجنقيلسقىـل يلإلداثلاسضرر.

طألؤنول إفلذسؾلنةدتلاسبلنفيلاسؤسة سن لعفلاسطقنب ل لذسؾلؤفلخ ؿلنفيلخ إذالؤقلوقتلاس
لققن ل لشرنط لةفلن  فلخطألاسؤرنضلى لاسسقبلاس لندل يلإلداثلاسضررل.اسراقط لاسس

لاشترؾل عؿلاسؤرنضلؤلل عؿلاسطقنبل يل ل علاسضررل إفلذسؾلللنةدتلاسبلانتفقءل لإذا ةؤق
ؤسة سن لاسطقنبل ل لانؤقلنةدتل قطلاسبلانتققصلاستع نضلاسؤل ـلقولعلبلاسطقنبلقنسق لخطأل

ؤرنضلعلبلاسطقنبل أفلنخقرهلةنولسـلنسقؽلسولتعقطيلةد ن ل ؤوقؿلذسؾلإذال ذبلاسلاسؤرنض.
لة لانولتعقطبل ذققلةد ن لؤعنن لعفلطرنؽلاسلقفلة لاسفـ.

إذالسـلنقللؤفلطقنبلاستخدنرلخطألؤقلوققتلة لؤفترضل  لللاسضررلقفعؿلخطأ الغير :  -3
ل قفل لإذا لاسؤرنض  ل قنتلاسع ل لاسسققن لتنتفيلنتنج لخطأ ل لإذا  علولى لاسذتلاسغنرل لدة 

ل قفل لإذا ل ننفنيق ل لطقنبلاستخدنر  لؤسة سن  لعلب لنةور لاسغنر ل عؿ للنثلةف لسو. سقبلضرر
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لطقنبل لخطأ لؤل لؤشتر ق لاسغنر لخطأ ل قف لإذا لنخفؼلؤنيق لة  لاستخدنر لطقنب لسخطأ ؤستغرلق
ل ؿل لاستخدنر لسطقنب لققسنسق  لققسغنر لنقصد ل  لنستغرلو. لةف لد ف لاسضرر لإلداث ل ي استخدنر

نفلللنسأؿلعنيـل لةتلنجبلةفلللن  فلطقنبلاستخدنرل يلؤر زلاسؤتق علة لالشخقصللاسذ
لاسؤ لؼلققسرلقق لققسنسق لسلغنرل ل قسؤؤرضنفل لةع افلاستخدنر.

 : نطان  و آثار المسؤولية المدنية لطبيب التخدير  المطمب الثالث
ضيل قفلاستخدنرلنتـلسقدلشيدلاسعقسـلتط رال قنرال يلؤجقؿلعلـلاستخدنرل لال قل ل ل فيلاسؤق

ق اسطلطقنبلجراحلنفسول لقؤسقعدةلؤؤرض لة لؤؤرضلؤتؤرسل لن  ؿلاسنولاسطقنبلاسجراحل
ىذالاسعؤؿلتلتلاشرا ول لرلققتو ل لتلتلؤسة سنتولةنضق.ل س فلؤنذلإنشقءلشيقدةل يلتخصصل

قن لقفرنسق ل لتعددتل ظقئفو ل لةصقخلؤفلاسضر رةلالستعل1974استخدنرل يلال قل ل يلسن ل
.ل لـلنعدلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلؤختصقلقأعؤقؿلاستخدنرل قطلل(1)قولدائؤقلستنفنذلعؤؿلاستخدنر

لقؿلاعدادلاسؤرنضلستنفنذلاسعؤؿلاسجرالي.
ل ل لالطققء لقتعق ف لس ف ل  ل  لؤنفردا لنتـ لل لةصقخ لاسجرالي لاسعؤؿ ل إف ل  لاستط ر لىذا  ؤل

ؤفلةجؿلىدؼل الدل ى لشفقءلاسؤرنض للاسؤسقعد فل لاسفنن  فل يل رنؽلجراليل الد ل لذسؾ
ل نظيرلىدؼلاسفرنؽلاسجراليل يلتقسنـلاسعؤؿلقنفلالعضقءلاسؤختلفنفلسلفرنؽل.

 ىنقلنو رلاستسقةؿل يللقس للد ثلضررلسلؤرنضلؤفلجراءل عؿلتخدنرل ل ؤفلن  فلاسؤسة ؿل
 لاسذتلنتلؤؿلؤسة سن لتع نضلاسؤرنضلعفلاسضررلاسذتلةصققول ل ل نؼلنع ضلاسؤرنضل

ل لؤقىيلطرؽلتع نضول ل ل نؼلن  فلتأؤنفلاسؤسة سن لاسطقن  ل
 الفرع الثالث: نطان المسؤولية المدنية لطبيب التخدير و االنعاش 

إفلؤسة سن لطقنبلاستخدنرل لنطقليقلنلؤؿلعدةلة جول قدلنعؤؿلطقنبلاستخدنرلداخؿلاسفرنؽل
ؤسة سن لطقنبلاستخدنرللسبلاسطقيلتققللسؤستشفبلس اءل قفلخقصقلة لعقؤقل لس فلتختلؼل

ل ل للدلنسأؿلاسطقنبلاسجراحلس لدهل ل للدلت  فل الل اؿل ل قدلنسأؿلطقنبلاستخدنرلس لده
لؤسة سنتيؤقلؤشتر  ل يلإطقرلاسفرنؽلاسطقي.

ل
ل.275صللؤنقرل قطؤ لاسزىراء لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنر لاسؤرجللاسسققؽ ل-1
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ل علول: : مسؤولية طبيب التخدير لوحده أوال  لعف لاستخدنر لطقنب لؤسة سن  لنعقسو س ؼ
لاسشخصيل لؤسة سنتولعفل عؿلاسؤسقعدنفل لوـلؤسة سنتولعفللالجيزةلاسؤستخدؤ .

سقدلةخذلاسؤشرعلاسجزائرتلاسبل خرلؤقل:  : مسؤولية طبيب التخدير عن فعمو الشخصي  -1
ؤنيقلعلبلةنولل73/1 لذسؾلقنصول يلـ.ة.طل لاسؤقدةلل صؿلاسنولاستشرنلل لاسقضقءلاسفرنسيل 

لنتعق فلعددلؤفلاسزؤ ءلعلبل لصلؤرنضلقعننولة لؤعقسجتول إفل ؿلؤنيـلنتلؤؿل "لعندؤق
لؤسة سنتولاسشخصن ل"ل.

 لنستنتولؤفلىذالاسنصلةنولعندؤقلنق ـلاسطقنبلاسجراحلقتدخؿلجراليلسؤرنضلؤقل لسقعدهل يل
لؤسة سن لىذالالخنرل لدهلعفلالضرارلاستيلتلدثلقسقبلذسؾلطقنبلاستخدنرل لالنعقشل تقـ 

لقلنثللضبلؤجلسللضقءل لاسجزائرتلةنضق. لطقؽلاسقضقء لؤق ل ى  لالنعقش. ل  لاستخدنر  عؿ
للقـل لاسذت لسطفؿ لسققيق لاستي لالضرار لعف لالنعقشلس لده ل  لطقنبلاستخدنر لقؤسة سن   ىراف

قن لاستيلتعرضلسيقلىذالاسطفؿلؤتعلق لقخلؿلقتخدنرهل للنثلة دللاسخقنرلاسطقيلةفلاسس ت لاسقل
لل يلةجيزةلاستخدنرل لاسنقتولعفلنقصل يل ص ؿلاسغقزاتلاستخدنرل.

لخقصل لقنشقط لالنعقشلنستقؿ ل  لطقنبلاستخدنر لؤسة سن  لةف ل  لسقؽ لؤق ل ؿ لنخلصلؤف  
 لطقققلسنصلاسؤقدةلل الستق سننقتضيلاسخقرةل لاسدراس لقطقنع ل فلاستخدنرلاسذتلنتؤتللقطققلل

لؤفلـ.ة.طل.ل10
 ونرالؤقلتقتضيللقس لاسؤرنضل:ولية طبيب التخدير و االنعاش عن فعل مساعدين مسؤ  -2

ةفلنستعنفلاسطقنبلقغنرهلؤفلالطققءللة لاسؤؤرضنفل ل نؤقلنجعلولنظؿلؤسة للعؤقلنوقتل يل
ل قسطقنبلاسذتلنيؤؿلؤرالق لاسؤؤرضنفل يل ل إنولندخؿل يللقولسدىلالستعقن لققسغنر. عؤليـ

ؤفلؤد ن لةخ لنقتلؤين لاسطبلعلبلةفل"لةؤقلل2 قرةلل73دائرةلاسؤسة سن .ل لدلنصتلاسؤقدةل
لتلتل ل  لتلتلؤرالقتيؤق لنعؤل ف ل قنيـ ل  لةسنقف لجراح لاسطقنبلة  لنختقرىـ لاسذنف اسؤسقعد ف

لاشرا يؤق"ل.
لاستنفنذتلؤفلى لاسؤسة ؿلاسسلؤيل ل فيلظؿلالش قؿلؤطر حلةنولاسبلغقن لصد رل اسؤرسـ 

لالع افللسألس ؾاسؤتضؤفلاسققن فلالسقسيلاسخقصلققسؤ ظفنفلاسؤنتؤنفلل235-11رلـل
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لاستنفنذتلرلـل ل.ل109-91اسطقننفل يلاستخدنرل لالنعقشلاسذتلةسغبلاسؤرسـ 
ل لاسؤقدة لنصت لل3لنث لاسؤنتؤنف لاسؤ ظفنف ل" لةف لعلب ل للسألس ؾؤنو لاستخدنر ل ي اسطقننف
اسؤيقـلاسؤسندةلاسنيـلتلتلسلط لاسؤسة ؿلاسسلؤيلطقققلسؤد ن لةعؤقؿلاستخدنرلالنعقشل"لنةد فل

ؤنول يلسردلاسرتبلاستيلل19 لالنعقشلاستيلنلددىقلاس زنرلاسؤ لؼلققسصل ل".ل لةخذتلاسؤقدةل
لنتضؤنيقلسلؾلالع افلاسطقننفل يلاستخدنرل.

لاسغؤ ضلقلنثلنصتلل22 لل20 قدلةعقدتلاسؤقدتنفلل لن لؼلؤفلنفسلاسؤرسـ  لعلبلةفل" ق
ل ل لاستخدنر ل ي لؤتخصص لطقي لؤؤقرس لقلض ر لالنعقش ل  لاستخدنر ل ي لطقننف الع اف

لاآلتن :للققألعؤقؿالنعقشلة ل يلغنققول لتلتلسلط لاسؤسة ؿلاسسلؤيلاسطقيل لاسقنقـللسنؤقل
ل قستقققؿلاسؤرنضل لدعؤولنفسنق.ل لاعدادلؤشر علاستخدنرل لتخطنطلاسنشقطقتلاسؤرتقط لقو.ل-

 إذال قفلؤفلاسؤؤ فلسيةلءلالع افلاسقنقـلققعضلاسؤيقـلاسؤنص صلعلنيقل يلىقتنفلاسؤقدتنفل
ل ل  لنؤ فلاسقنقـ لعلبلسقنؿللققألخرى يلغنقبلؤؤقرسلاسطقيلاسؤتخصصل   يلغنققولؤنيق

لاستخدنرل ل ل لؤرالق لعتقد ل إعدادلؤشر علاستخدنرل لتخطنطلاسنشقطقتلاسؤرتقطلقو  اسؤوقؿل:
ل لتسننرلإجراءل /ة لالنعقشلخ ؿلاسعؤلن لتلضنرهللسبل لاسؤرنضل لخنقرلاستخدنر  لقس 

للاسجرالن ل لقعدىق لل لؤسؾلقر ت   ؿلتخدنرل لانعقشلاسؤرنضل لتلنننو.
اسطقننفل لالنعقشلاسقنقـلقؤيقؤيـل يلغنقبلاسؤؤقرسلاسطقيلاسؤتخصصللسألع افإذلللنؤ فل

ل ؤوؿلىذهلاسؤيقـلتتطلبلاسدل ل لاستخصص.
علنولنخلصلؤفلخ ؿلاس الللاسعؤليلةفلالع افلاسطقننفل يلاستخدنرل لالنعقشلنخضع فل ل

لطقنبلاستخدنرل لالنعقشل لاسذتلنشرؼلعلنيـل لنرالبلةعؤقسيـل.لأل اؤر
لؤنول لاستيلتنظـلع ل لاستققلل136 لققسرج علسلق اعدلاسعقؤ ل يلؽ.ـ.جل لققسخص صلاسؤقدةل

لنلي"لن  فلاسؤتق علؤسئ للعفلاسضررلاسذتلنلدوولتققعولقفعلولققسؤتق ع ل لاستيلتنصلعلبلؤق
اسضقرلؤتبل قفل العقلؤنول ل يللقس لتأدن ل ظنفتول لقسققيقلة لقؤنقسقتيقل ل لتتلقؽلع ل ل
لاستقعن ل لس لسـلن فللاسؤتق عللرال يلاختنقرلتققعولؤفل قفلىذالالخنرلنعؤؿلسلسقبلاسؤتق ع".
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ل لعف لنسأؿ لاسعقـ ل ل اسؤستشفب لاسؤسقعدنف ل ؿ لةخطقء لعف ل  ل نو لاسعقؤلنف لالطققء ةخطقء
للسبلؤق ل لاستققل لةعؤقؿ لعف لاسؤتق ع لاسؤستشفب  لىذا ل ي لنعؤل ف لاسذنف ل يللاسؤؤرضنف  رد

لاسسقسف لاسذ ر.ل136ؤضؤ فلاسؤقدةل
لنعؤؿل يل  طقنبلاستخدنرل لالنعقشلاسذتلن اجولؤسة سنتولعفل عؿلاسغنرل لإؤقلن  فلطقنقق

لعقـلة لاسؤستشفبلاسخقص:اسؤستشفبلاس
 مسؤولية طبيب التخدير عن فعل الغير الذي يعمل في المستشفى العام : -أ

  نؼلتتلددلؤسة سن لاسطقنبل يلاسؤستشفنقتلاسعقؤ  لإفلؤر زلاسققن نيلسلؤ ظفنفلاسعقؤلنفل يل
لاسؤستشفبل  لقؤ جبلس ائخل لتنظنؤقتلىذا لاسؤستشفبلاسعقـل لاسؤرضبلاسذنفلنتعقسج فل نيق

لالىداؼلاستيلترؤيلاسنيقلىذهلاستنظنؤقتل لتلؾلاسل ائخ.
 لإذال قنتلع ل لاسؤرنضلققسؤستشفبلع ل للقن نن لسنستلع ل لتعقلدن ل لل إفلىذهلاسع ل ل
لسنستل ل  لتقصنرن  لؤسة سن  لاسطقنب لخطأ لعف لاسعقـ لاسؤستشفب لىذا لؤسة سن  تفرضلاعتققر

لؤفلؽ.ـ.ج.ل136ولنصلاسؤقدةلتعقلدن لةتلؤسة سن لاسؤتق علعفلةعؤقؿلتققع
ل ل لجقنقيق  لاسب لتقـ  لةنيق لقؿ ل  لاستققل لتسقبلؤسة سن  لل ل إنيق لاسؤتق ع للقؤتلؤسة سن   ؤتب
اسؤضر رلن  فلسولاسخنقرلىنقلإؤقلةفلنرجللعلبلاستققللة لةفلنرجللعلبلاسؤتق عل لة لةفلنرجلل

ل.(1)د للاستع نضللعلبلالونقفلاستققلل لاسؤتق علؤعقل لالونقفلؤتضقؤنقفلةؤقؤول ي
لعلبلخطألؤفترضل يلجقنبلاسؤتق عل  لعلبلذسؾل إفلؤسة سن لاسؤتق علعفلةعؤقؿلتققعولتقـ 

ل رضقلللنققؿلإوققتلاسع سلؤرجعولس ءلاختنقرهلستققلل لتقصنرهل يلرلققتو.
 علبلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلةللنقصرل يلرلقق لؤسقعدنولةع افلاستخدنرل لالنعقشل ل ل

لن  ل لاستخدنرلإل لطقنب ل قستخداـ لققسؤرنضل  لإضرار لنرت ق نيق لاستي لالخطقء لعف لؤسة ل ف
ةشخقصقلغنرهل يلتنفنذلاستزاؤولاسطقيلن  فلؤسة للعنيـل ل لعفلةخطقئيـل يلاستنفنذلة ل يل

ل.(2)لقس لعدـلاستنفنذ
ل
ل.280 قطؤ لاسزىراءلؤنقر لؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنر لاسؤرجللاسسققؽ لص-1
ل.174 ص2004ؤنشأةلاسؤعقرؼ الس ندرن  لاسطقنبلاسجراحل طقنبلاستخدنرل لؤسقعدنو لؤسةسن لسؤنرلعقدلاسفتقحلا دف ل-2
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لمسؤولية طبيب التخدير عن فعل الغير الذي يعمل في المستشفى الخاص : -ب
إفلتلدندلؤفلى لاسؤسة ؿلعفل عؿلة سئؾلاألشخقصلاسؤسقعدنفلتلتقجلاسبلاسدل ل نؤقلنتعلؽل

لؤ اجي لققس ل ي لالستزاـ لتنفنذ ل ي لؤسقىؤتيـ لاسخقصل  لاسؤستشفب لقيذا لاسؤرتقطنف ؤسقعدنف
لاسطقنبلة ل يلؤ اجي لاسؤستشفبلتجقهلاسؤرنض.

ستلدندلؤسة سن لطقنبلاستخدنرل لالنعقشلعفلاسغنرلاسذتلاستعقفلقول يلتنفنذلاسعقدلاسذتلنشأل
لقننول قنفلاسؤرنض.

قسؾلسلؤستشفبل للقس لاسؤستشفبلاستيلتتعيدلسلؤرنضلقتقدنـلننقغيلاستفرل لقنفللقس لاسطقنبلاسؤ
لاسلقؽل لعنو لؤنو لخطأ لاسؤسقعدنف لةلد لنرت ب لعندؤق لاسلقستنف  لىقتنف ل في لاسطقن . اسرعقن 
اسضررلققسؤرنضلة لقذ نول ل فيلىذهلاسلقس لنسأؿلاسطقنبلاسؤقسؾلة لاسؤةسس لاسطقن لنفسيقل

لققسرعقن .عفلىذالاسخطأل لققعتققرىقلؤدننقلققستزاـل
 لعلبلىذالالسقسلتوقرلؤسة سن لاسؤستشفبلعفلعدـلتنفنذلالستزاـلة لتنفنذهلتنفنذالؤعنقق لطقققل
لؤللاسطقنبلاسؤقسؾلسلؤستشفبل لاسؤرنضلؤققشرة لتعقلد لإذا ل يللقس لؤق لىذا لاسؤسة سن ل  قق اعد

ل.(1)اسخقصللصدلاسع جلد فلتلدندلسطقنبلؤعنف
لاسؤستشفبلاسخقص لإذا لؤق لنق ـلل  يللقس  لعلبلةف ل قطل  لاسطقنق  لاسرعقن  لقتقدنـ لتتعيد استي

ل فيلىذهل لاسؤرنضلقنفسو  لجراحلنختقره لالنعقشلة  ل  لاسفنيلطقنبلتخدنر لاسطقيلة  ققسعؤؿ
لقنفلاسؤرنضل لقنفلاسؤرنضل لاسطقنب ل لاسوقنيلاقـر اسلقس لنجبلاسجؤللقنفلعقدنفلال ؿلاقـر

ل لاسؤستشفب.ل
ؿلطقنبلاستخدنرل لالنعقشل ي لاسؤسة ؿل لةؤقلإذال قفلاسخطأل إذال قفلاسخطألنرجللاسبل ع

 ل قسشيءللألخرى لللؤفللقؿلةلدلة سئؾلاسؤسقعدنفل يلاسؤستشفبل إفلالؤرلؤختلؼلؤفللقس ل
لى ل لعلنو لاسؤعتؤد ل قسؤعنقر لاسنطقؽل  ل يلىذا لاسعرضن  لققستقعن  لاألخذ لاسؤسأس  ل يلىذه اسؤيـ

لن ف لاسرلقق  ل  لالشراؼ لسلط  لأل سئؾلؤعنقر لققسنسق  لؤتق عق لاسؤخدر لاسطقنب للعتققر ي
لاسؤسقعدنفلاسذنفل عقىـلاسؤستشفبلاسخقصلتلتلتصر ول لةفلنػػػػػػػػػػػػققـلاسدسنػػػػػػػػػػػؿلعلبلةفلإدارة

ل
ل.233اسؤرجللاسسققؽ صلعقدلاسرشندل عقدلاسع ج ل-
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ل ل  لاسرلقق  ل ي لاستزاؤقتيق للصدتلاستخليلعف لاسخقصللد لاسؤسقعدنفلاسؤستشفب الشراؼلعلب
لسلطقنبلاسؤخدرل.

ةؤقلاسؤستشفبلاسخقصلققعتققرهلؤتق عقلةص لللنتلؤؿلاسؤسة سن لعفلخطألاسؤسقعدنفل يلتلؾل
ل ل لاسرلقق  لنؤقرسلسلط  لاسذت لاسؤخدر لة  لاسجراح لاسطقنب لاسب لتقعنتيـ للنتققؿ لققسذات اسفترة

ل.(1)الشراؼلؤةلتق
لقيذل لاسنقضلاسفرنسن  للضتلؤل ؤ  لاسؤقدةل لد لقؤقتضب لسجراح لنسأؿ لل ل" لاسخص صلقأنو ا

لؤفلاسققن فلاسؤدنيلاسفرنسيلعفلىةلءلاسؤسقعدنفلققعتققرهلؤتق عقلعرضنق.ل1384/5
 لسذسؾل إفلاسؤسة سن لعفلخطألاسؤسقعدنفلنتلؤليقلاسؤستشفبل)لاسؤتق علالصلي(لةلنقنقل ل ل

لاسعرضي(ل لاسؤعنقرلاسؤعتؤدلى لل يلقعضلاللنقفلالخرىلنتلؤليقلاسطقنبلاسؤخدرل)لاسؤتق ع
سلط لالشراؼل لاسرلقق لؤفللقؿلاسؤتق عل ل أننؤقلانتقلتلسلط لالشراؼل لاسرلقق لانتقلتلؤعيقل

ل. اسؤسة سن
لمسؤولية طبيب التخدير و االنعاش عن االجيزة و االدوات المستخدمة في التخدير      -3

لستقنن لاسلدنو ل يلالجيزةل لاآللتلاسطق سج ءلالطققءلاستخدنرل لالنعقشلاسبللازدادن لنظرا
لىذهل لؤوؿ لةوقتتلةف للد لاستجرق  لس ف ل  ل  لسجرالقتلاسلدنو  لاسع جل  ل ي لاستخداؤيق ضر رة
الجيزةل لتلؾلاآللتلتللؽلققسؤرنضلةضرارلققسغ ل يل ونرلؤفلاسلقلتل ل للدلتصؿلاسبل

لاسقضقءلعلبللنقتول.
 إذالنشأل ع لضررلسلؤرنضلنتنج لاستعؤقؿلىذهلالد اتل لاآللتلاستيلتعدلؤفلالشنقءلاستيلل

لطقنع ل ل لؤق لالضرار  ل يؿلنسأؿلاسطقنبلاسؤخدرلعفلىذه ل  لخقص  لعنقن  تتطلبللراستيق
لسعدـلنصلاسؤشرعلاسجزائرتلعلبللل اننفلؤتعلق لققسصل لتطقؽلعلبل ؤسة سنتولعنيق لل.نظرا

لتنتولعفلالجيزةل لاآللتلاسطقن ل ل ذسؾلققسنسق لسللقرسلىذهلالشنقء.لالضرارلاستي
 قفلللقدلؤفلاسرج علسلق اعدلاسعقؤ لاستيلتنظـلاسؤسة سن لعفلالشنقءلقخص صلالضرارلاستيل

للدللتلدويقلنتنج لاستخداـلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلسألجيزةل لاآللتلاسطقن ل.
ل
ل.243سؤدنن لسطقنبلاستخدنر لاسؤرجللاسسققؽل صعفقؼلتلؤسقني لاسؤسة سن لا-2
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ؤفلؽ.ـ.ج.لعلبلؤقنلي:"ل ؿلؤفلنت سبللراس لشيءل ل قنتلل1 قرةلل138 للدلنصتلاسؤقدةل
لسوللدرةلالستعؤقؿل لاستسننرل لاسرلقق لػلنعتقرلؤسة للعفلاسضررلاسذتلنلدوولذسؾلاسشيء.

لالن ل  لطقنبلاستخدنر لؤسة سن  لةف لاسؤقدة لىذه لؤف لاآللتلاستيلنستنتو ل  لالشنقء عقشلعف
لاسطقنبلاسؤخدرللقرسقل نستخدؤيقلللتنعقدلإللإذال قفلاسشيءلؤلدثلاسضررل يللراس لىذا

لسيذالاسشيءل ل لةفلن  فل عؿلاسشيءلى لسقبلاسضررلاسؤطقسبلقتع نضو.
ل ل لنرجللاسبلصنعيق لققآلس  ل قفلاسعنبلاس ج د لس   لللنعفيلاسطقنبلؤفلاسؤسة سن للتبل 

 شفول إللةنولنستطنللاستخلصلؤفلاسؤسة سن لطقققلسلق اعدلاسعقؤ لقإلقؤ لاسدسنؿلعلبللنصعب
لةفلاألضرارلاستيل لعتلترجللاسبلسقبلةجنقيلللندلسول نو.

ؤفلؽ.ـ.جلقق سيق"لنعفبلؤفلىذهلاسؤسة سن لل138جقءتلقولاسفقرةلاسوقسو لؤفلاسؤقدةلل لى لؤق
دثلقسقبلسـلن فلنت لعولؤوؿلعؤؿلاسضلن لة لاسلقرسلاسشيءل لإذالةوقتلةفلذسؾلاسضررلل
لعؤؿلاسغنرلة لاسلقس لاسطقرئ لة لاسق ةلاسققىرة"ل.

 ؤفلخ ؿلؤقل ردلسققققل: مسؤولية طبيب التخدير و االنعاش في إطار الفرين الطبي:  ثانيا
لن  فل يلإطقرل لجقنبل خرلؤفلؤسة سن لطقنبلاستخدنرل لالنعقشلسؤق لن جد لةنو اتضخلسنق

ل لاسفرنؽ لنقـ  لعندؤق لذسؾ ل  ل  ل للقإجراءاسطقي لالطققء لؤف لؤجؤ ع  لقر ق  لجرالن  عؤلن 
لاسؤد لل لاسؤسة ؿل لعلبلةسقسلةنول يل جو لنسأؿلاسطقنبلاسجراحل لده للد ل لىنق اسجرالنف 

لال ؿلةؤقـلاسؤرنضل ل ؤقللدلت  فلاسؤسة سن لؤشتر  لقنفلطقنبلاستخدنرل لاسجراح.
لطقنبلاستخدنرل للنعقشل :مسؤولية الطبيب الجراح لوحده-1 للنقـ للقس  لدراس  نلفلقصدد

قتخدنرلاسؤرنضللقؿلاسعؤلن لاسجرالن ل ل لؤتققع للقستولةونقءىق ل لانعقشولقعدهللستسينؿلؤفل
لوققتل يل ؤيؤ لاسطقنبلاسجراح.ل ؤسة سن لطقنبلاسجراحلتخضللسلق اعدلاسعقؤ لعفل ؿلخطأ

 قفلىذالاسخطألنسنرالةـلجسنؤقل لققعتققرلةنوللقولس اءل قفلخطأل ننقلةـلخطألعقدنق ل س اءل
 صؿلؤفلاس فقءةل لاسعلـلاسطقيلؤقلنجعلولنقذؿلعنقن لة قر للفل اجقولى لاسدل ل استخصصل

ل.ل(1) يلاستشخنص ل عدـلالىؤقؿل يلإجراءلاسجرال لقؿل لؤتققع لاسؤرنضلقعدلاسجرال 
ل
ل.ل354 اسؤرجللاسسققؽل لصلسؤنرلا دفلػل لؤسة سن لطقنبلجراحلل طقنبلاستخدنرلل-1
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 للدلذىبلاسقضقءلاسفرنسيل يلاسؤرلل لال سبلاسبلاعتققرلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلؤجردل
تققلللسطقنبلاسجراحل ل لى لؤقلنسؤخلسولقت جنولاستعلنؤقتلاسنو لل ل نتنج لسذسؾلنسأؿلعفل

قفلتقـلقولإلدىلةخطقئول. لؤردلذسؾلنرجلل يلؤجؤلولاسبل  فلعؤؿلاستخدنرل يلتلؾلاسفترةل 
اسؤؤرضقتلتنفنذالستعلنؤقتلاسجراحلتلتلرلققتول لؤسة سنتو.ل لسؤقلصقرلعؤؿلاستخدنرلللققل
لقولطقنبلؤختصل يلاستخدنرل لالنعقشلسـلتتغنرللالل اؿل يلاسقدان ل للنثلةسقطتل نقـ 

لقعؤؿلاستخدنر ل.ل(1)ل قطلعؤؿلاسؤؤرضلاستيلتقـ 
لةفلطقنبلاستخدنرلاسذتلنختقرهلسؤسقعدتو لن  فلقق سيقل" Grenoble لقيذاللضتلؤل ؤ ل

ؤلؤنقلقؤسة سن لاسجراحل لسؤقلنسؤخلسضلن لخطألطقنبلاستخدنرلن جولدع اهل يل ؿلالل اؿل
لضدلاسجراحلاسؤسة ؿلعفلاسعؤلن ل ل لسنسلضدلطقنبلاستخدنرلاسذتلنعتقرلؤنفذ.

اختنقرلؤسقعدنول لقؤقل لعلنول إفلطقنبلاسجراحلرئنسلاسفرنؽلاسجراليل لن  فلسولاسلؽل يل
لن  فل لؤتق عق لقصفتو ل  لاسؤسقعد  لل ـ ل ي لنعتقر لالنعقشلاسذت ل  لطقنبلاستخدنر لذسؾ  ي

لؤسة للعفلالخطقءلاستيلنؤ فلةفلتلدثلنتنج لسعؤؿلىةلءلاسؤسقعدنفلاستققعنفلسو.
لإللةنولظيرلجقنبلؤفلاسفقولذىبلسلتأ ندلعلبلةفلؤسة سن لاسجراحلعفلخطألطقنبلاستخدنرلل
ننقصلؤفلاستق ؿلطقنبلاسؤخدرل لؤفللنثلتخصصول لعؤلولاسؤينيل ل  ج دلع ل لتقعن ل

لقننول قنفلرئنسلاسعؤؿل نؤقلنتعلؽلققستنظنـلاسعقـل لالدارت.ل
لؤفلنفسلاسؤد ن .ل11ؤفلـ.ة.طل لاسؤقدةلل10 ىذالؤقلةخذلقولاسؤشرعلاسجزائرتل يلنصلاسؤقدةل

خطقءلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلتتلقؽلعندؤقلن  فل لعلنولن  فلطقنبلاسجراحللؤسة ؿلعفلة
ىذالالخنرلؤسقعدالل يلؤستشفبلخقص لعلبلاسقسلاسؤسة سن لاسعقدن لعفل عؿلاسغنرل ل لةفل
طقنبلاسجراحلنسأؿلعلبلاسقسلالخطقءلاستيلنرت قيقلطقنبلاسؤخدرل لنتؤوؿلذسؾل يلتنفنذل

ل.(2)ل لؤتفق لؤللاص ؿلاسعلـلاسوققت لاستزاؤولققجراءلاسعؤلن لاسجرالن لقعنقن ل اعن ل لصقد
للطقنبلاستخدنرلعقدالؤللاسؤرنضلة لةفلاسؤرنضلعلـلققسطقنبلاسذبلنخدرهل لسـ لةؤقلإذالاقـر

ل
ل.231اسؤدنن لسطقنبلاستخدنر لاسؤرجللاسسققؽل صلل عفقؼلتلؤسقنيل لاسؤسة سنل-1
ل125 اسؤرجللاسسققؽل ص1999اسؤسة سن لاسطقن للؤلؤدللسفلؤنص ر -2
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للنؤ فلسطقنبلاسجراحل يلىذهلاسلقس لةفل لققستقسيل لنعترض لنعتقرل أنولعقدلضؤنيلقننيؤق
لنسأؿلعفلةخطقءلطقنبلاسؤخدر.

 لنفسلاسنتنج لتتلقؽلإذال نقلقصددلؤستشفبلاسعقـلقلنثل ؿلؤفلاسطقنبلاسؤخدرل لاسطقنبل
اسطقنبلاسجراحل لاسجراحلتققعقلسلؤستشفبل لللنؤ فلةفلنسأؿلعفلةخطقءلال ؿ ل إفل ؿلؤفل

طقنبلاستخدنرلؤستق فلققختصقصيؤقل ل يلدائرةلنشقطيؤقل ل لققستقسيلاستق ؿل ؿل الدلعفل
اسوقني لإللةنول يلاس الللقعضلاسلقلتلنتدخؿل نيقلعؤؿلاسطقنبلاسجراحل لطقنبلاستخدنرل ل

لالنعقش.
لاسفرنؽلتنطل :المسؤولية المشتركة لطبيب الجراح و طبيب التخدير و االنعاش -2 ل  رة ؽ

اسطقيلؤفلالستق ؿل يلاسعؤؿلؤفلخ ؿلاستعق فل لاستنسنؽل لاستشق ر ل  لؤجقؿلسؤسة سن ل
لطقنبلعفلخطألزؤنلول ل قس ؿلؤسة ؿلعؤقلنقتر ولؤفلخطألشخصيلألتلؤنيؤقلة ل لنيؤقل.

قدىقل ةفلالخذلقف رةلاسؤسة سن لاسؤشتر  ل يلاسؤجقؿلاسطقيلننط تلعلبل  رةلانجققن لىقؤ لؤفل
د لل ؿلعض لؤفلةعضقءلاسفرنؽلاسطقيلاسبلالىتؤقـلسنسل قطلالعؤقؿلاستيلتدخؿل يلدائرةل
لاسجؤنللققستزاـل تخصصول لقؿل ذسؾلاستيلت  فلؤشتر  لقنفلةعضقءلاسفرنؽلاس الدل لإذلنلتـز
لاآلخرلقو لجؤقعيلغنرللققؿلس نقسقـلنظراللرتققطلاسنشقطقتلاسطقن ل ل قفلسـلنةدنولةلدىـلنلـز
طقققلسؤقدةلاسؤرالق ل لاسؤش رةلاسؤتققدس لقننيـل.لنقىنؾلعفلت  نرلضؤقن لل ن لستع نضلاسؤرنضل

لة لذ نولقسقبلزنقدةلعددلاسؤسة سنفلعفلاسضررلاسللؽلقو.
 ىذالؤقلللنؤنللؤفلتقنيلىذالالتجقهلاسقضقءلاسجزائرتل لةفلؤل ؤ لاسنقضلاسفرنسن لاتجيتلل

ل ج ل للتبلؤل لالتجقه لاسبلنفسلىذا لنصلاسؤقدة ل64/1د لل لسنصلاسؤقدة ؤفلل1/ل73اسؤقققل 
لةفل ؿلطقنبلعض ل يلاسفرنؽلاسطقيلؤسة ؿلعفل لسلققن فلطقسؤق لخرلق لإذلللنعد ل ـ.ة.طل 
الىؤقؿلاسلقصؿل يلجقنقولسنسل قطلعلبلةسقسلتخصصول لؤقلنعتقرلذسؾلداخؿل يلؤيؤتول

ؤشتر  ل يلاسعؤؿل لإذلنقللل  اجقولةونقءلاستدخؿلاسطقي ل لطقسؤقلةفلىنقؾلؤنطق لاختصقص
عبءلاسقنقـلقيقلعلبل ؿلعض لؤشقرؾلل ل قسقضقءلققسؤسة سن لاسؤشتر  لللنتنقلضل لؤقدةل
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لؤشقرؾل لنفرضلعلبل ؿلعض  ل  لعلبلةرضلاس الل لققسع سلنجسده لقؿ لاسؤينن   الستق سن 
لؤرالق لعؤؿلزؤنلولاسؤطل بلؤنوللقؿلتنفنذه.

لاسؤشتر  للكة ألعضاء الفرين الطبي:االساس القانوني لممسؤولية المشتر - لاسؤسة سن  تقـ 
ل237 لل126ألعضقءلاسفرنؽلاسطقيلعلبلةسقسلاسققعدةلاسعقؤ لطقققلسؤقلتنصلعلنولاسؤقدتنفل

 يللقؿلتعددلاسؤسة سنفلعفلاسفعؿلاسضقرل إنيـلن  ن فللؤتضقؤننفل يلاستزاؤيـلللؤفلؽ.ـ.ج
قتع نضلاسضررل ل لةفلاسؤسة سن ل نؤقلقننيـلت فلؤتسق ن ل لإللإذالعنفللاسقضقءلنصنبل ؿل

لؤنيـل يلاستع نضللسبلدرج لؤسة سن ل.
لاستسق تل يلتلدند لاسضقرلى  لاسفعؿ لاسؤسة سنفلعف لتعدد ل ي ل ؤقللةتلةفلالصؿ اسؤسة سن 

لتطقنؽلذسؾلعلبلاسفرنؽلاسطقيلاسجراليل.
 علنول إفلاسقضقءلاسجزائرتلةخذلقف رةلالستق ؿلاسفنيلألخصقئيلاستخدنرل لالنعقشلةتلؤقدةل
لةفلاستق ؿل لة د ل ؤق لقنفلؤسة سنتيـ  لاستفرل  لاسفرنؽلاسجراليل  اسفصؿلقنفل ظقئؼلةعضقء

لاختصقصقتلؤشتر  لللنستطنللةفلعؤؿل ؿلعض ل يلاسفرنؽلاسجراليلللنؤنلل ؤفل ج د
لتقرنرل لاسب لاسداعي لىذا لسعؿ ل  ل  لالنعقش ل  لاستخدنر لةخصقئي لة  لجراح لةت لعنيق نتخلب

لاسفرنؽلاسطقيل يل ونرلؤفلاسلقلتل.لألعضقءاسؤسة سن لاستضقؤنن ل
 ا رلإللةفلسلل ـلققسؤسة سن لاستضقؤنن لسلطقنبلاسجراحل لطقنبلاستخدنرل لالنعقشللقدلؤفلت

لعدةلشر طلن جزىقل نؤقلنليل:
نشترطلسقنقـلاستضقؤفلقنفلةعضقءلاسفرنؽل يلاستع نضلعفلاسضررلاسذتللشروط التضامن :

لنصنبلاسؤرنضل ىيل:
ن  فل  لؤفلاسؤدعبلعلنوللدلارت بلخطألة لة ورلةدىلاسبللص ؿلضررل للتعدد االخطاء :

قؽلؤفللص ؿلخطألة لعدةلةخطقءل  لقدلعندئذلسلل ـلققستضقؤفلعلبلةعضقءلاسفرنؽلؤفلتل
ل.(1)ؤفللقؿل ؿلعض لؤفلةعضقءلاسفرنؽلاسطقيل لخقص لطقنبلاستخدنرل لالنعقش

ل
ل
ل.925عقدلاسرزاؽلاسسني رتل ؤصقدرلالستزاـل اسؤرجللاسسققؽل صل-1
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ةفلن  فلاسخطألاسذتلنرت قول ؿلؤفلاسؤدعبلعلنيـللدلةدىلاسبلنفسلاسضررل للوحدة الضرر :
نعنيلاشتراؾل يلاسضررل ل إنولنسأؿلعفل ؿلؤفلاسؤدعبلعلنيـلعفلاسضررلاسذتلنلدو نول

لقخطئيـ.
ل

 الفرع الثاني: آثار المسؤولية المدنية لطبيب التخدير و االنعاش 
لسققن ل ل ع ل  ل لضرر لخطأ لؤف ل  لسطقنبلاستخدنر لاسؤدنن  لاسؤسة سن  لت ا رتلةر قف لؤق ل إذا

ول ل لترتقتلعلنيقل وقرىقل ل جبلعلبلاسؤسة ؿلتع نضلاسضررلاسذتلتقننيؤقلتلققتلؤسة سنق
ل يلقعضل لس ف ل  ل  لاسؤسة سن  لتلقؽ لاسذتلنترتبلعلب لالور ل قستع نضلى  لقخطئو  ةلدوو

 لؤؤقلنضطرلققسؤضر رلاسبلاسلج ءلسلعداس لسر للدع ىلاسؤسة ؿلقؤسة سنتواللنقفلللنعترؼل
للضقئن لؤفلةجؿلتلصنؿلاستع نض.

 التعويض ة لل:ل
 لقشتبلةن اعيقلل اسؤسة سن لاسؤدنن لعلبلطقنبلاستخدنر تتعلؽلدع ىدعوى التعويض :  -1

لةسقسولاسؤطقسق ل اسضررللقإص حاسشخصن لة لاسشنئن لة لعفلاسغنرلة لعفلاسفرنؽلاسطقيل 
لاسنقتولقسقبلخطألاسؤسة ؿل.ل ؤفلىـلةطراؼلىذهلاسدع ى 

لةىلن للأطراف الدعوى: -أ لسو لت ف لسف لإذا لنقئقو لة  لاسلنقة للند لعلب لققي لسلؤرنضلإذا نلؽ
  قتول لقر للدع ىلاستع نضلضدلؤرت بلاسفعؿلاسضقرلةلل للاستققضيلة لخلفولاسعقـل يللقس 
لى لطقنبلاستخدنرل لالنعقش.

لطقنبلاستخدنرل ل لققستقسيلن  فلالمدعي  - :لى ل ؿلؤفلةصققولضررلؤققشرلنتنج لخطأ
اسؤدعيل يلدع ىلاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنرلى لاسؤرنضلاسؤضر رلة ل  نلولة لققسـل

للتققؿلدع ىلاسؤدعيلإللإذالت ا رتل نيقلشر طللق ؿلاسدع ى.اس ل ل لل…..نقئقو
 ى لاسؤسة ؿلقفعلولاسخقطئل يللص ؿلاسضررلسلؤرنضلةلل ى لطقنبللالمدعى عميو : -

استخدنرل ل لإذالتعددلاسؤسة سنفلعفلالضرارلاس لق لققسؤضر رل ل قن الجؤنعقلؤسة سنفلعلبل
لاسؤ لاسؤرنض ل نستطنل لقتع نضو  لاستضقؤف لسؤطقسقتول جو لؤنيـ لةت لعلب لنرجل لةف ضر ر
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ققستضقؤفلقتع نضل ؿلاسضررلاسذتلسلقول ل لنرجللؤفلد للاستع نضلعلبلققليلاسؤسة سنفل
ل.(1)ققدرلنصنبل ؿلؤنيـ

لالمسؤول المدني - لنصلاسؤقدة لاسب لققسرج ع لاستأؤنف لشر   لقخص صلؤسة سن  ؤفلل167:
لاسؤتعلؽلققستأؤننقتل.(ل2)ل07-95الؤرلرلـل

تقضيل"لنجبلعلبلاسؤةسسقتلاسصلن ل ل  ؿلةعضقءلاسسلؾلاسطقيل ل لاسشقولاسطقيلل لاستيل
ل لةف لاسخقصل  لالسققو لاسؤؤقرسنف ل  لاسصندلني لاسؤدنن للن تتق ف  لؤسة سنتيـ لستغطن  تأؤننق

لر لل لتجبلعند لاستأؤنف لشر   لإدخقؿ ل إف لققستقسي ل  ل. لاسغنر" لتجقه ل  لؤرضقىـ لتجقه اسؤينن 
 .(3)ن لققعتققرىقلضقؤن لسلتع نضاسؤضر رلسلدع ىلاسقضقئ

 االختصاص القضائي لمنظر في دعوى المسؤولية المدنية لطبيب التخدير   -2
لقؿلر للةتلدع ىللضقئن للقدلؤفلتلدندلاسجي لاسؤختص لققسنظرل يلدع ىلاسؤسة سن لاسؤدنن ل

لسطقنبلاستخدنر.
إفلاختصقصلاسقضقئيلاسن عيل يلؤجقؿلدع ىلاسؤسة سن لاسطقن ل للاالختصاص النوعي : -أ

لتتلددلللسبلاسطرؼلاسؤدعبلعلنو.
 إذالةلنؤتلاسدع ىلعلبلطقنبلاستخدنرلن  فلتققعقلسلقطقعلاسخقصل ل إفلاسدع ىلتة ؿلاسبلل-

لاختصقصلجي لاسقضقءلاسعقدن ل"لاسقسـلاسؤدنيل".
ل إفلالختصقصلنة ؿلسلجي لاسقضقئن لالدارن .لعقـلطقنبلاستخدنرلتققعقلسلقطقعلاسةؤقلإذال قفل-
ل إفلل- لاسعقؤ   لاسننقق  لققشرتيق لاسعؤ ؤن  لققسدع ى لؤرتقط  لاسؤدنن  لاسدع ى ل قنت لإذا ةؤق

ل لاسؤقدة لعلنو لنصت لؤق للسب لاسجزائي. لاسقضقء لسجي  لننعقد للقن فلل32الختصقص ؤف
لالجراءاتلاسؤدنن ل الدارن .ل

ل
لققن فلاسؤدنيلاسجزائرتل"لإذالتعددلاسؤسة سنفلعفل عؿلاسصقدرل قن الؤتضقؤننفل يلاستزاؤيـلنتلاسل126تنصلاسؤقدةلل-1

ل……".قتع نضلاسضرر ل ت  فلاسؤسة سن ل نؤقلقننيـلققستسق ت
ل.لاسؤتعلؽلققستأؤننقتلل1995جقنفيل25اسؤةرخل يلل07-95اؤرلرلـل -2
ل.30/09/2012جقؤع لؤ س دلؤعؤرتلتنزتل ز  ؤنقلش لر ن رنل ل ؤقؿل اسؤسة سن لاسؤدنن لسلطقنب لننؿلاسؤقجست-3
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لل اعدلالختصقصلالللنؤيلعلبلاسؤنقزعقتلاسطقن ل للاالختصاص االقميمي : -ب  إذالطققنق
لسنصلاسؤقدة نة ؿلالختصقصلاسبلاسجي لاستيلنقلل يلدائرتيقلل(1)ؤفلؽ.إ.ـ.إ.ج.لل37 طققق

ؤفلنفسلاسققن فلعلبل"ل  يلل40/05ؤ طفلاسؤدعبلعلنول)طقنبلاستخدنرل(ل لنصتلاسؤقدةل
ل…".اسؤ ادلاسؤتعلق لققسخدؤقتلاسطقن ل لاؤقـلؤل ؤ لاستيلنقلل يلدائرتيقلتقدنـلاسع ج

لى ل لاسع ج لتقدنـ لدائرتيق ل ي لنقل لاستي لاسؤل ؤ  لؤست ى لعلب لاسؤ ج د لاسؤدني ل قسقسـ اذف
 اسؤختصلققسنظرل يلدعق ىلاستع نضلاستيلتر للضدلطقنبلاستخدنر.

لاسؤسة سن للم:التقاد -3 ل  لاسعقدن  لاسؤسة سن  لقنف لاستققدـ لؤدة ل ي لاسجزائرت لاسؤشرع لس ر سقد
سن ل يل  لل15ؤفلؽ.ـ.جلل ل لجعليؤقلنتققدؤقلقػؤر رلل138 لل133استقصنرن ل يلاسؤقدتنفل

لاسؤسة سنتنف.
إفلؤسأس لتقدنرلاستع نضلققسنسق لسؤسة سن لطقنبلاستخدنرل للثانيا : كيفية تقدير التعويض :

لاستغنرل ل ل يلاسضررلاسلقصؿلسلؤرنضلؤفلخقصن  لسؤق ل  لىيلؤسأس لصعق  الطققءلعؤ ؤق
ل لسنصلاسؤقدة لل131استفقلـ ل لطققق ل قسعقرةلؤفلتقدنرلاستع نضلعفلاسضررلقنـ  ؤفلؽ.ـ.ج 

ل.ل(1)صد رلاسل ـ
ل لسنصلاسؤقدة لطققق لاسققل182  ل يلؤف لة  لاسعقد ل ي لاستع نضلؤقدرا لن ف لسـ لإذا ل" لنفسو ن ف

اسققن فل ل قسققصيلى لاسذتلنقدرهل ل لنشؤؿلاستع نضلؤقلسلؽلاسدائفلؤفلخسقرةل لؤقلل قتول
ؤفل سبل لقشرطلةفلن  فلاسضررلنتنج لسعدـلاس  قءلققلستزاـلة لستأخرلققس  قءلقول ل لنعتقرل

لسـلن فل يلاست ل قفلاسضررلنتنج لطقنعن لإذا لإذا لؤعق ؿ. لققذؿلجيد طقعتلاسدائفلةفلنت  قه
لقتع نضل لإل لجسنؤق لخطأ لة  لغشق لنرت ب لسـ لاسذت لاسؤدنف لنلتـز ل   لاسعقد  لؤصدره الستزاـ

لاسضررلاسذتل قفلنؤ فلت لعولعقدةل لتلاسضرر".
 علنول ؤعنقرلاستقدنرلاسذتللددتولىذهلاسؤقدةلسلققضيلى لؤقلةصقبلاسؤرنضلؤفلضررلقلسبل

لولؤفلخسقرةل لؤقل قتولؤفل سب.ؤقلسلق
ل
لؤفللقن فلالجراءاتلاسؤدنن ل الدارن ل.ل800اسؤقدةلل-1
ل.76 75 ص2013ننؿلؤقسترل جقؤع لة ليلؤلؤدلا سلقج اسق نرة لاسؤسة سن لاسؤدنن لسطقنبلاستخدنر لقفلعليلنرنؤقف ل-2
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 ثالثا: الزامية التأمين من المسؤولية المدنية لطبيب التخدير 
إفلاستأؤنفلعفلاسؤسة سن لاسطقن لشرطلإسزاؤيلسؤؤقرس لؤين لاسطبلإذلللنستطنللاسطقنبلافل
نؤقرسلؤينتولإللقعدلاقراـلعقدلتأؤنفلؤفلاسؤسة سن لاسؤدنن لؤللالدىلاسشر قتلاسؤرخصلقيقل
لققستأؤنفلعفلؤسة سنتول لؤلـز ل ي  لاختصقصنق  لة  لة لجرالق لخقصق لة  لعقؤق ل قفلطقنقق س اء

ل.(1)اسؤينن ل
ننقنرلل25اسؤةرخل يلل07-95 لدلاعتقرلاسؤشرعلاسجزائرتلىذاللاسنظقـلاسزاؤنق ل يلالؤرلرلـلل

لؤنولاسسقسف لاسذ ر.ل167اسؤتعلؽلققستأؤننقتل يلاسؤقدةلل1995

ؤفلالؤرلاسؤذ  رلةع هلعلبلةفل"لاسؤةؤفل يلؤجقؿلتأؤنفلاسؤسة سن لل56 لدلنصتلاسؤقدةل
 لعفلؤسة سن لاسؤةؤفلسولاسؤدنن لقسقبلالضرارلاس لق لققسغنر".للنضؤفلاستقعقتلاسؤقسن لاسؤترتق

ل لسلؤقدة لطققق ل  لاسؤةؤف لنتلؤؿ لتع دلل57  لدع ى لةن  لعف لاسنقجؤ  لاسقضقئن  اسؤصقرنؼ
لؤسة سنتيقلاسبلؤةؤفلسولإورل ل عللقدثلؤضؤ ف"ل.

ل لسلؤطقسق لققستع نض.(2) لققستقسيل قسضلن لنر للدع ىلؤققشرةلعلبلاسؤةؤفل
ل لاستنفنذتلل6ة دتلاسؤقدة ؤق لنتعنفلعلبلاسؤةسس لالستشفقئن لل321-07ؤفلنفسلاسؤرسـ  "

لاسخقص لا تتقبلتأؤنفلستغطن لاسؤسة سن لاسؤدنن لسلؤةسس ل لؤستخدؤنيقل لؤرضقىق.
لاسجراحل لطقنبلاستخدنرلة  لقسقبلخطأ لاسذتلسلقو لخطأ لاستأؤنفلنضؤفلاستع نضلنتنج   ىذا

ل للل يلؤرلل  لة للس اءل قفلاسخطأ استشخنصلة لاسع جلة لخ لاسعؤلن لاسجرالن لة لقعدىق
استخدنر.ل  ذالنشؤؿلاستأؤنفل لؤقلننجـلعفل عؿلؤنق لتل لاآللتلاسؤعدةلسلع جلاستيلاعتؤدىقل

ل.(3)  سنل لسؤؤقرس لؤينتو ل ؤقلنشؤؿلاستأؤنفلؤقلنصدرلعفلؤسقعدنولضؤفلاسفرنؽلاسطقيل
لجزاءلعدـلاستأؤنف.ل07-95ؤفلالؤرلل1/ل184 لدلقننتلاسؤقدةل

ل
ل
ل
ل.180 ص2011جقؤع لتنزتل ز  لر ناسؤترتق ل ؤقجستل لاسؤسة سن لاسؤدنن لاسجرال لاستجؤنلن لق ؤدنفلسقؤن  ل-1
ل.133 لصلل2008 لنؾلسلنشرل اسجزائرل لسعندلؤقدـل لاستأؤنفل لاسؤسة سن لاسؤدنن  -2
ل182اسؤرجللاسسققؽل صللةلؤدللسفلعققسلاسلنقرت لاسؤسة سن لاسؤدنن لسلطقنب ل-3
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المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية لطبيب التخدير و  المبحث الثاني:
 االنعاش

لاسقضقءل اسقدرل ؤفلس ءلطقسللل لؤفلةل قـ ل قفلننظرلاسبلل ادثلاسع جلاسطقيل أنيق لدنؤق
ل لاسطبل اسعلـ  لتقدـ ل ؤل لسواسؤرنض. لاسؤصقلق  ل ضغط لالع ـ ل سقئؿ لانتشقر ل ؤل اسرةتل 

  لتط رتلوقق  لاسؤسقءس لاسققن نن ل يلاسؤجقؿلاسعقـ لخقص لعندللص ؿلل ادثلطقن لؤأسق ن
للاسطقي للقن نيلل  يل ونرلؤفلاسقلداف. لقتنظنـ لاسؤين  لىذه سذسؾلةلقطتلجؿلتشرنعقتلاسعقسـ
لاسؤ ازن ل لنقتل تلننفلؤد نقتلةخ خالتزاؤقتل لالسسضقطل ل  لل اننفلاسصػل  لاسطبل  لن 

ل.نفل اسؤرضبل ل لاسرليلققطقعلاسصل لخصقئناللؤقن للقنف
طقرلاسعقـلاسذتلنسنرلعلنولةىؿلاسؤيفلاسصلن ل لؤقلترتبلال نجدلةفلاسققن فلاسفرنسيللددلل

لنترتبلعنولؤفلؤسقسلققسقنـلؤؤقلالعنولؤفل ضللؤعقسـللصػرلؤين لاستلذنرل ل نعقشل ؤق
ليل  ن  فلؤلؿلإجراءاتلتأدنقن لؤفل خالليل دقالننجرلاسؤتققع ل للنقـلاسؤسة سن لقشقنػيقل

لاسجزائن ل لاسؤسة سن  ل رسلاسققن ف لة ور للؤقن  لتلقنؽ لاجؿ لؤف ل  ل  لاسؤختص  لاسلجقف طرؼ
لاسعؤدن ل لاسغنرلاسعؤدن لاستيلل.طققءلاستخدنرأل  نتلؤؿلطقنبلاستخدنرلاسؤسة سن لعفلاسجرائـ

لنأتنيقلةونقءلؤزا ستولاسؤين لة لقؤنقسقتيق.
 التخدير و االنعاش ول : المسؤولية الجزائية لطبيب اال المطمب 

نعتقرلطقنبلاستخدنرل لالنعقشلاسعصبلاسرئنسيلسغر  لاسعؤلنقتل ل قد نولللنؤ فلسطقنبلل
اسجراحلاسقنقـلققسعؤلن لاسجرالن  ل لللنؤ نولؤؤقرس لةتلعؤؿلطقيلعلبلجسـلاسؤرنضلإللإذال
ل لاللتقررتلؤسة سنتولاسجزائن ل ل قنتلتت ا رل نولشر طلللقن نن ل علؤن لؤعنن لتجنزلسولذسؾلػ

 للةسقسلاخ ؿلققستزاـلن  فلاسشخصلاسؤتققلللدلارت بلخطأجللةفلاسبلاسجزائن لترؤبللتققع قسؤ 
لقن نيلنتلؤؿلاسجزاءل لاسعققبلقشرطلعدـلخر جلعفللقعدةلشخصن لاسعق ق ل لإللةنول   ققل
سعؤؿلاستخدنرلاسذتلنؤ نولةفلن جدلع ل للقن نن لجؤقعن ل يلاطقرلاسفرنؽلطقيلتترا حل نيقل

لاسققعدةلق ج دلاستونقءاتلاسؤسةل للنؤ فل يلقعضلاسلقلتلاسخر جلعفلىذه  سنقتل لتتداخؿ 
لؤتعلق لققسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنر.
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 التخدير مسؤولية الجزائية الشخصية لطبيب الفرع االول : ال

 أوال: تعريف الخطأ الجزائي: 
إخ سولق اجبلاسلنط ل لاسلذرلإفلاسخطألاسجزائيلاسذتلنأتنولطقنبلاستخدنرل ل لاسؤتؤوؿل يل

عندلتصر ول   ققلسؤقلنفرضولاسققن فل لالص ؿلاسعلؤن لاسؤتعقرؼلعلنيقل يلعلـلاستخدنرلنظرنقل
لتجنبل ل قفل يلاستطقعتو لإذا ل  لالجراؤن  للد ثلاسنتنج  ل لؤتبلترتبلعفل علو ل   لعلؤنق

ىذهلاس اجققتللدلن  فلاسنتنج ل ل ل قفل اجققلعلنولةفلنتخذل يلتصر ولاسنقظ ل لةؤقلؤصدرل
ل.(ل1)اسققن فلة لاسعرؼلة لاسخقرةلالنسقنن 

 : عناصر الخطأ الجزائي :ثانيا
لنتضؤفلاسخطألاسجزائيلققسنسق لسطقنبلاستخدنرل لالنعقشلعدةلعنقصرل لىيل قستقسي:

اسسل ؾل للنثلنعدلشرطقللزؤقلس اءل يلاسخطألاسجنقئيللقإرادةاسعنصرلاسعقـلسلخطألاسؤتعلؽلل-
لاسقصدلاسجنقئيل لإذل يللقس لتخلول لانتفبلاسر فلاسؤعن تلةص ل.لة 

 لؤضؤ فلىذالاسعنصرلى لانلراؼلإرادةلاسجقنيللرت قبلاسسل ؾلد فلرغق ل يلتلقنؽلاسنتنج ل
لالجراؤن .

لإخ ؿلاسسل ؾلق اجبلاسلنط ل لالنتققهل.لل-
لغنرل- لاسفقعؿلعفلخطئو لنسأؿ للنثلل ل  لالجراؤن  لنتولعفللتلقنؽلاسنتنج  لإذا لإل اسعؤد

لسل  ولنتنج لاجراؤن .
اؤ قنن لدرءلاسنتنج لاستيلتتلقؽلقؤعنبلاسنتنج لالجراؤن لاستيلتتلقؽلقسقبلاخ ؿلاسجقنيلل-

لقق اعدلاسخقرةلل قفلققإلؤ قفلتجنقيق.
لطقنبل لسل ؾ لؤققرن  لنقتضي ل قألصؿ ل  لاستخدنر لطقنب لقخطأ لاسؤتعلق  لسلؤعقننر لققسنسق  ةؤق

بلةسقسلؤقلاعتؤدهلؤفلسل ؾل ل إذال قفلاسفعؿلى لسل ؾل سطلؤعتقدلسول ل  لنعدلاستخدنرلعل
ل للنثل لعتقدلعلنول ندعدلؤخطئق ل قفلةلؿللنط ل للذرلؤؤق لإذا لاسلقس ل لةؤق ل يلىذه ؤخطئق

لننقغيلاسنظرل لاسقنقسلعلبلةسقسللدراتولاسشخصن ل.
ل202 ص2011 ل1سلطققع ل اسنشرل طل ؤ ةلسفلق سقنع  لاس جنزل يلاسققن فلاسجزائيلاسعقـل دارلىل-1
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ةؤقلؤعنقرلاسققئـلعلبلاسؤعر  لاسفنن لسعؤؿلاستخدنرلنتـللنقسلؤقلنتؤتللقولطقنبلاستخدنرل خرل
ننتؤيلاسبلنفسل ئتو ل ؤقلةفلىنقؾلؤعل ؤقتلللتققؿلاسعذرلقجيليقلة لؤعطنقتلاسؤعترؼل يقل
 يلؤجقؿلتط نرلاسقلثلاسعلؤيلة لالص ؿلاسوققت لاستيلننقغيلالخذلقيقل يلتنفنذلاسجرال لة ل
ل  ققل لتتغنر لاستي لسلتخدنر لاسؤستعؤل  لة  لاستخدنرن  لاسد ائن  لاستفقع ت لة  لاستخدنر قر ت   لت

ل.(1)سلظر ؼلاسزؤقنن ل اسؤ قنن 
 : صور الخطأ الجزائي : ثالثا

ل ؤفلؽ.ح.ص.تللل239 لاسؤقدةلل11-18ؤفللقن فلاسصل لاسجدندلرلـلل413تضؤفلاسؤقدة
لاسؤيفلاسصلن ل.لبألصلقعلبلص رلاسخطألاسجزائيلل05-85رلـل

ؤفلؽ.ع.جل لاستيلنصتلل2 قرةلل442 لل289 لل288ىقتقفلاسؤقدتنفلةلقستنقلعلبلاسؤ ادلل
ةتلطقنبلة لجراحلةسنقفللة لصندسيلة لل289 لل288اسؤقدتنفللسألل قـعلبل:ل"لنتققلل  ققل

ؤسقعدلطقيل لعلبل ؿلتقصنرلة لخطألؤينيلنرت قولخ ؿلؤؤقرس لؤيقؤولة لأللدلالشخقصل
لقصلتولػ لنلدثلسولعجرالؤستدنؤقلة لنعرضللنقتولسلخطرلة لنتسقبل يل  قتو"ل.لة 

ؤفلؽ.ع.ج.لتضؤفلالشقرةلاسبلخؤسلص رلسلخطألاسجزائيلةفلجقءلل نيقل"لةفلل288 لاسؤقدةل
 ؿلؤفللتؿلخطألة لتسقبل يلذسؾلقرع نتولة لعدـلالتنقطولة لعدـلانتققىولة لاىؤقسولة لعدـل

لققسلقسل لققسغراؤ .لؤراعقةلالنظؤ لقعقلب
علبلؤخقسف لاسجر حلل2 قرةلل442علبلاسجر حلاسخطأ ل لنصتلاسؤقدةلل289 ؤقلنصتلاسؤقدةل
لاسخطألؤفلؽ.ع.ج.

 الرعونة و االىمال-1
ل للالرعونة : -أ لاسلؤؽ لى  لسغ  ل  ل  لاستقدنر لقس ء لاسؤش ب لققسسل ؾ لاسرع ن  لعف نعقر

السترخقء للةؤقلاصط لقل نعنيلاسخف ل لس ءلاستقدنرلققنتيقجلس ؾلعش ائيلد فلتر تلة لةتل
لنترتبلعلنولؤفلنتقئولضقرةل ل لنرادلقولاسنقصلة لاسجيؿلقؤقلللنعذرلقولاسجيؿل تف نرلقؤق

لعلنولاسعلـل لاللقط لقول قسخطأل يلجرع لاسؤخدرلة ل يللقد عول ل لن  فلؤفلاسؤفر ض
ل306 ص2019جقؤع لسنققسلسندتلقلعققسلرسقس لد ت راه ل رنـلاسشن لق ؿ لؤسة سن لطقنبلاسجراحل طقنبلاستخدنر -1
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لنضرل لؤؤق لتفقع تيق لة  لؤدىلتر نزىق لؤراعقة لد ف لاستخدنر ل ي لاسؤستعؤل  لالد ن  لقنف اسؤزج
لتترتبلعلبلعقتقولاسؤسة سن لاسجزائن لل يل  قتو.ققسؤرنضلة لنتسقبل ىذهلالص ؿلإفلخقسفيق

لؤق لؤ ضعيلل ى  ل ؤخدر لؤلل ؿ ل يلتلضنر لقخص صلاسخطأ ننطقؽلعلبلطقنبلاستخدنر
لقخطئول يلزنقدةلاسنسق لاسؤقدرةللقن نقل لاسؤسؤ حلقيقلطقنق.

لنست جبلاسؤسقءساالىمال  -ب لاستي لاسجزائي لاسخطأ لؤفلصر لالىؤقؿ لنعد ل ل: ل  لاسجزائن   
نتنج . ل ى للألتنعرؼللعلبلةنولاؤتنقعلعفلاتخقذلسلؾلت جبلل اعدلالنسقنن لاتخقذهلتجنققل

عققرةلعفلسل ؾلن سدلضررال ل قستصرؼلاسخقطئلنتؤوؿل يلاسسي لعفلعندـلاتخقذلاللتنقطقتل
ذ رلاس زؤ .ل تتلقؽلىذهلاسص رةلؤوؿللقس لاسذبلنجيزلاس صف لاسطقن لللدلاسؤرضبلد فل

لنرتبلعلنولاسلقؽل لؤؤق الرشقداتلة لتقصنرلاسؤرنضلقطرنق لالستعؤقؿلة لؤخقطرلاسد اءل 
لضررالققسؤرنضلؤفللقنؿلاس  قةل اسعجز.

ل يل لتتؤوؿ لؤق لاسجزائن  لاسؤسة سن  لعنو لتنشأ لاسعؤلي لاس الل ل ي لاستخدنر لطقنب لخطأ لص رة  
لاستخدن لطقنب لعلب لتفرض لاسلنط  ل  اجب لاسرلقق  لس اجب لن  ن فلاىؤقسو لاسؤقرر ل ؤف ر 

لؤسة سنفلقصف لةسقسن لعفلالد ن لاسؤؤز ج لقدللؤفلالد ن لاسؤطل ق .
 اط و عدم االنتباه:عدم  االحتي -2
 ى لعدـلاستقصرلققسع البل ل لنعرؼلعلبلةنولتعقنرلعفللقس للنقـلاسجقنيللعدم االحتياط: -أ

قنشقطلانجققيل لى لندرؾلؤقللدلننشألعفلذسؾلؤفلنتقئول ل س نولسـلنلجأللتخقذلالجراءاتل ل
اس سقئؿلاستيلؤفلشأنيقلاسلنل س لد فلتلقؽلىذهلاسنتقئول ل ل يلىذهلاسص رةلندرؾلاسفقعؿلةنول

نتقئولضقرةل ل لؤللذسؾلندقدـلعلبلاسنشقطل لنسؤبلعدـلاللتنقطلة للل لللدلنترتبلعلبلعؤلو
لترجؤتول ل  لاسطقن  لاس صف  للراءة ل ي لطقنبلاستخدنر لاسذتلنرت قو لاسخطأ لذسؾ لؤوقؿ اللتراز.
لة ل لققسرؤ ز لاس صف  لس تقق  لاسطقنبلنتنج  لاسذتللصده لسلؤعنبلالصلي لؤغقنرة لقطرنق  سل لؤ 

 ق لؤ ل نيقلخطألإؤ ئي.
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لاسغنرللعدم االنتباه : -ب لاسجزائي لاسخطأ لنتخذىق لاستي لإلدىلص ر ل ذسؾ لاسلقنق  ل ي ى 
لطقنبلاستخدنرلققسنقظ لةونقءل اسعؤدتلاسؤرت بلؤفلطرؼلطقنبلاستخدنرل ل لى لنقللسؤقلللنلتـز

لتأدن لؤيقؤول ل تختلطلعلنولالؤ رلؤؤقلنجعلولنرت بلاسخطأ.
لققنولاستقصنرلاسؤرت بلعلبل اسطنشل لاسخف لغنرلاسؤعذ رة لؤوقؿلخلطلاسنقتول لنعرؼلةنضق

لقنفلاس صفتنفلؤؤقللدلنةدتل يلنيقن لالؤرلاسبلإذاق لالخنرلنتنج لتنق سولد اءلاسؤرنضلال ؿ.
 عدم مراعاة االنظمة والقوانين: -3

نعدلىذهلاسص رةلؤفلص رلاسخطألاسجزائيل ق نولس لدىقلسؤسأس لاسفقعؿل ل لنقصدلسيقلؤخقسف ل
اسسل ؾلاآلؤرةلةنقل قفلؤصدرىقلس اءلاسق اننفلة لالنظؤ لاسؤتعددةل ل لاستيلتيدؼلاسبللاسق اعد

لؤقن لاسصل لاسعقؤ ل لاسس نن للاسعقؤ ل لنظيرلتطقنقيقل يلاسققن فلاسؤتعلؽلقلؤقن لاسصل ل ل
لاسق اننفل ل ل ل يلؤد ن لةخ لنقتلؤين لاسطبل ل عندؤقلللنراعيلطقنبلاستخدنرلىذه ترلنتيق

لظؤ لنعتقرلؤخطئقل لققستقسيلنت جبلؤسقءستولجزائنق.الن
لطقنبل لؤف لصقدرة لطقنب ل صف  لد ف لاسؤرنضلقد اء لنز د لاسذت لاستخدنر لطقنب لذسؾ ؤوقؿ

ؤفلل181 ل لىذالؤقلنصتلعلنولاسؤقدةل(1)ؤختصللقن نقل لالؤرلاسذتلنصنبلضررالسلؤرنضل
ل.05-85ؽ.ح.ص.تللرلـل

 بيب التخدير عن فعل  االعوان الطبيين ضالمساعدين  الفرع الثاني : المسؤولية الجزائية لط
 ؤفلخ ؿلاسققن فلاسعق ققتلاسجزائرتل لنجدلةفلاسؤسة سن لاسجزائن لىيلؤسة سن لشخصن ل للل
نسأؿلاسشخصلاسؤرت بلاسخطألإللعفل علولاسشخصيل لسنسل عؿلاسغنرل لؤقداؤتلاسؤسة سن ل

لا ل عؿ لعف لاسؤسة سن  لاسشخص لتلؤهؿ لاسغنر ل عؿ لؤقدةلعف لتتعقرضلؤل ل إنيق لغنره  رت قو
شخصن لاسعق ق  ل ؤقلتتعقرضلؤللاسؤقدةلاسققئؿل"لللجرنؤ لقد فلسل ؾلغنرلؤشر علؤلؤ سل
صقدرلعفلاسجقنيل لققإلضق  لاسبلةنيقلتصطدـلققرنن لةفلاسؤتيـلقرئللتبلتوقتلإدانتول ل تلقبل

ل لاسجزائن .علبلعقتؽلاسؤتيـلعبءلةفلننفيلعفلنفسولىذالاسن علؤفلاسؤسة سن
ل
ل.312ؤسة سن لطقنبلاسجراحل لطقنبلاستخدنرل لاسؤرجللاسسققؽل لصلل رنـلاسشن لق ؿ -1
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لقيذال لإخ للخطنرا لنعد لاسغنر لاسفعؿ لعف لاسجزائن  لالعتراؼلققسؤسة سن  لإف لققسذ ر لاسجدنر  
لاسؤقدةلالسقسيل ى لاخ ؿلللنؤ فلةفلتقررهلاعتققراتلةخرى.

 رسلىذهلاسؤسة سن لى لالجتيقدلاسقضقئيلاسفرنسيل لذسؾلؤنذلاسقرفلل ل يلاس الللةفلة ؿلؤف
لشخصن ل لعف لخر ج لتش ؿ لألنيق لالستونقئي لطققعيق لإظيقر للرصلعلب ل  ل. لعشر استقسل

ل.ل(1)اسؤسة سن ل لاسعق ق للقؿلةفلنتسلل نيقلاسقضقءل يلنيقن لاسقرفلاسؤقضي
 اساس فعل الغير من المعاونين عمى أوال : أىم النظريات المؤسسة لممسؤولية الجزائية

ةنصقرلىذاللنظرية الخطأ كأساس لممسؤولية الجزائية لطبيب التخدير عن فعل الغير : -1
ل ل لاسؤسة سن لاسعقدن ل  لنر فلعدـلؤعقرض لاسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرلألل قـ التجقه

ضلؤنيـلاسد ت رلةلؤدلققستقسيل ييلللنتعقرضلؤللؤقدةلشخصن لاسعق ق ل ل ىذالؤقلة دهلاسقع
 تليلسر رلقق سول"لةفلاسؤسة سن لاسجنقئن لعفل عؿلاسغنرلىيلؤسة سن لشخصن لل اؤيقلاىؤقؿل

 .."ل.(2)صقلبلاسعؤؿل يلؤنللؤفلنعؤؿل يلخدؤتولعفلارت قبلاسجرنؤ 

 لققستقسيل طقنبلاستخدنرلؤسة للجزائنقلعفلة عقؿلؤسقعدنول ل لةسقسللنقـلاسؤسة سن لاسجزائن ل
لتققننتل رائيـللل ؿلد رلاسذتلنسندلسطقنبلاستخدنرل يلسطقن بلاستخدنرلعفل عؿلؤسقعدنو 

لاسؤسقىؤ لاسجنقئن ل ؤنيـلؤفلاعتقرهل قعؿلاصليل لؤنيـلؤفلاعتقرهلشرنؾ.
 طبيب التخدير مسؤوال عن عمل مساعديو باعتباره مساىم أصمي : -أ

ل لاسؤقدة لل41نصت ل" لنق سو لتعرنؼلاسفقعؿ لاسب لؽ.ع.ج. ل يلؤف لسقىـ لؤف ل ؿ ل قع  نعتقر
ؤسقىؤ لؤققشرةل يلتنفنذلاسجرنؤ لة للرضلعلبلارت قبلاسفعؿلققسعق لة لاس عدلة لتيدندلة ل

لاسقءةلاستعؤقؿلاسسلط لة لاس لن لة لاستلقنؿلة لاستدسنسلالجراؤي".
لؤفللقؿلةلدل لاسؤرت ق  لسلجرنؤ  ل قع لةصلنق لن  فلطقنبلاستخدنرلإؤق لاسؤنطلؽللد  لؤفلىذا
لؤسقعدنو ل ؤقلنؤ فلةفلن  فل قع لؤعن نقل)ؤلرض(سلجرنؤ لاسؤرت ق لؤفللقؿلاسغنر)اسؤعق ف(.

 
 
ل.216ةلسفلق سقنع ل لاس جنزل يلاسققن فلاسجزائيلاسعقـل اسؤرجللاسسققؽل صلل-1
 582-498 صلل2006 لدارلاسشر ؽلاسققىرةللسن 4ةلؤدل تليلسر رل لاسققن فلاسجنقئيلاسدست رت لطل-2
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 ب التخدير فاعل اصمي في الجريمة المرتكبة من مساعده: طبي  -
نرىلجقنبلؤفلاسفقول فلنفرانشل ل  نداؿل لؤقن نؿل"للةفلاسؤسة ؿلجنقئنقلعفل عؿلاسغنر)اسؤتق عل
ق جولعقـ(لى لاسفقعؿلالصليل يلاسجرنؤ لاستيلنسأؿلعفلجرنؤتولاسشخصن "ل ل لاستيلتجدل

لؤفلاس لاسققن فلعلنو لنفرضو ل نؤق لسلجزاءلةسقسيق ل لنخضعو لتنفنذىق لنتعنفلعلنو تزاؤقتللقن نن 
لاسجنقئيل يللقس لالخ ؿلقيقل.

لاسؤتق علقؤرالق لتققعول لالشراؼلعلنول ل نلددلسول سقئؿلل    ققلسيذهلاسنظرن ل إفلاسققن فلنلـز
لتعنيل ل إنيق لتققعو لؤفلةلد ل لعتلجرنؤ  لؤق ل إذا ذسؾل لنلزؤولد فلالخ ؿلقتلؾلالستزاؤقت 

 سولققستزاؤولاسققن نيل ل ىذالالخ ؿلننشألجرنؤ ل يللقولقر نيقلاسؤقدتل ى لاللجقـلعفلاخ
لاسقنقـلقؤقلةسزؤولاسققن فل لر نيقلاسؤعن تل ى لالخ ؿلة لالىؤقؿلق اجققتو.

ل لعتلجرنؤ ل ل إذا لازد اجلاسجرنؤ   لاسغنرلى  لعفل عؿ لاسجزائن   قألسقسلاسققن نيلسلؤسة سن 
ل لةسلقتلؤسقءستولققسؤخقسف لألل ل يلاسلقؿلةنولةخؿلققستزاؤقتو لتأ د لاسققن فلة لاسل ائخل قد  قـ

ل.(1)جزائنق
إللةفلىذهلاسنظرن لانتقدتلعلبلةسقسلانيقلتسق تل يلاسعققبلاسؤطقؽلقنفلاسؤتق عل لاستققللإذل

لللنؤ فلةفلننسبلاسنيؤقلنفسلاسخطأ.

نصلاسؤشرعلعلبلةفل مساعديو: طبيب التخدير فاعل معنوي في الجريمة المرتكبة من -
ؤفلؽ.ع.ج.ل ي لذسؾلاسشخصلاسذتلللنأتيلاسسل ؾلاسؤقدتلل41اسفقعؿلاسؤعن تل يلاسؤقدةل

سلجرنؤ ل ل لس نولققسؤقققؿلنستعنفلقشخصل خرلتت  رل نولؤقنللؤفلؤ انللاسؤسة سن لاسجزائن ل ل
لاس .…. لغنرلةىؿلستلؤليقل قسؤصقبلققسجن فلة لن  فلصغنرا

نبلؤفلاسفقولاسؤعقصرلةفلاسجرنؤ للدلن  فلسيقل قعليقلاسؤقدتل ل قعؿلؤعن تلى ل ل نرىلجق
لؤفلارت بلاسجرنؤ لسؤصللتولة لقنقءلعلبلة اؤره ل ؤفلىنقلنرىلىذالالتجقهل ج دلؤسة سنتنفل

ؤفلاسنقلن لاس العن للال سبلخقص لققسفقعؿلاسؤقدتلة لاسؤققشرلى لاستققلل ل لاسوقنن لخقص ل
ل.(2)اسؤققشرل ى لاسؤتق علققسفقعؿلغنر

ل.85 ص2013ققتن ل لر لجقؤع لاسلقجلسخضر ننجنبلقر اؿ لالسقسلاسققن نيلسلؤسة سن لعفل عؿلاسغنر لؤذ رةلؤقجستل-1
ل.207 ص2001جقؤع لاسققىرةلرسقس لد ت راه لخقسدلسندلعقدلاسلؤندلؤطلن ل لؤسة سن لجنقئن لعفل عؿلاسغنر ل-2
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  رةلاسفقعؿلاسؤعن تلنشترطلت ا رلؤسلؾلخقطئلسدنولس اءل قنتل أنصقرلىذهلاسنظرن لنر فلةفل
ل عؿل لعف لجنقئنق لؤسة ل لاسؤعن ت لاسفقعؿ لنعد ل  لققسفعؿ  لاسقنقـ لعف لاؤتنقع لة  ل ع  ص رتو

ل.(1)اسغنر
 قدلتعرضتلىذهلاسنظرن لسلنقدل  نيقلتختلؼلؤللاسؤسة سن لاسجنقئن ل لةل قؤيقلؤفلجي  ل ةنيقل

لدندلسلؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرلؤفلجي لةخرى.سـلتستطللاعطقءلتفسنرلس
 طبيب التخدير مسؤوال جزائيا عن عمل مساعديو باعتباره شريك : -ب

ل لاسشرنؾل يلؽ.ع.جل يلاسؤقدة ل يلاسجرنؤ لؤفلسـلل42جقءلتلدندلؤفيـ  لنعتقرلشرن ق ؤنول"
ل ل لس نولسقعدلق ؿلاسطرؽلة لعق فلاسفقعؿلة لاسف قعلنفلعلبلارت قبلنشترؾلاشترا قلؤققشرا

لال عقؿلاستلضنرن لة لاسؤسيل لة لاسؤنفذةلسيقلؤللعلؤولقذسؾ".
 قسشرنؾلى لاسشخصلاسذتلنسقىـل يلارت قبلاسجرنؤ لعفلطرنؽل عؿلنرتقطلققسفعؿلالجراؤيل ل

ل لؤقلنترتبلعنولؤفلراقط لسققن لد فلةفلنتضؤفلىذالاسفعؿلتنفنذالسلجرنؤ .
ق ل إنولنشترطلسقنقـلجرنؤ لاسشرنؾلضر رةلت ا رلاسعنقصرلاسو و ل لقنقءلعلبلةل قـلاسؤقدةلاسسقق

لاستقسن :
ل ل علاسجرنؤ لؤفلاسفقعؿلالصليل لةتلةفلاسشرنؾلنستؤدلاجراؤولؤفلاسفقعؿلاسرئنسيل.ل-
اسسل ؾلاسؤقدتلس شتراؾل لاسذتلنتؤوؿل يلجؤنللالعؤقؿلاسؤسقعدةل لاستؤيندن لاستيلنقدؤيقلل-

ليلقيدؼلاس ص ؿلستلقنؽلاسنتنج لاسؤطل ق .اسشرنؾلسلفقعؿلالصل
اسقصدلاسجنقئيل يلجرنؤ لالشتراؾلى لر فلؤطل بل يل ؿلجرنؤ لعؤدن ل ى لنت  فلؤفلل-

لعنصرنفلاسعلـل لالرادة.
 لسبلةصلقبلنظرن لالشتراؾل تفسرلاسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرل ل طقنبلاستخدنرل

لاستيلنرت قيقلؤسقعدةل.نعتقرلشرن قلعفلال عقؿلالجراؤن ل

ل ل لاسؤسقعدة لعلب لنرت ز لالشتراؾ ل  ف لاسغنر  ل عؿ لعف لاسجزائن  لاسؤسة سن  لتقـ  لققستقسي  
لاسؤعق ن لق ق  لاسطرؽ.

ل.93نجنبلقر اؿ لالسقسلاسققن نيلسلؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنر لاسؤرجللاسسققؽل صل-2
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يقل أسقسلستفسنرلاسؤسة سن لاسجزائن لعفلإللةفلىذهلاسنظرن لانتقدتلعلبلةسقسلعدـلص لنت
 عؿلاسغنرل ل لذسؾلؤفللنثل:لعدـلتص رلالشتراؾل يلاسجرائـلغنرلاسعؤدن لاستيلترت زلعلنيقل
لققسرغـلؤفلةفل ونرلؤفلالخطقءلاسطقنبل لعلبلاسنتنج لاستيللدوتل  اسؤسة سن لاسجنقئن ل نيق

لاستخدنرلذاتلطقنع لإجراؤن لتعتقرلةخطقءلغنرلعؤدن .
ؤفلؽ.ع.جلل44/4استقدؿلاسؤشر علالشتراؾل يلاسجرائـلاسؤخقسفقتل  ققلسؤقلجقءل يلاسؤقدةلل-

لنرت بل للد لاستخدنر ل طقنب لاإلط ؽ لعلب لاسؤخقسف  ل ي لالشتراؾ لعلب لنعقلب لل ل  ل" قق سو
لؤخقسفقتل لنعقلبلعلنيقلقؤ جبلغراؤ ل.

 سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرل علنول إفلنظرن لالشتراؾلتققبلعقجزةلعفلتفسنرلنظرن لاسؤسةلل
تفسنراللقن ننقل ل لققستقسيلةفل  رةلاسخطألللتصلخل أسقسلللتصلخلستفسنرلاسؤسة سن لاسجزائن ل

ل.(1)عفل عؿلاسغنر
 نظريات استبعدت فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية الجزائية عن فعل الغير : -2
اسجزائن لعفل عؿلاسغنرلاسبللل اعدللنظرالسقص رلاسنظرن لاسسقسف لاسذ رلؤفلةجؿلردلاسؤسة سن لل

لانتيق قل لقأنيق لاسقضقء ل  لاسفقو لؤف لجقنبل خر ل نفيق ل قد ل  لاسعقدن  لاسجزائن  لسلؤسة سن  اسعقؤ 
لصقرخقلسؤقدةلشخصن لاسعق ققتلنظرالسخض عيقلسق اعدلخقص .ل

لنثلةفلىذهلاسؤسة سن لعلبلخ ؼلةل قـلاسعقؤ لاستيلتقضيل"ةفلالنسقفلللنسأؿلإللعفل
لاستيلعقرتلصرال لعفلا ل ل ؤفلالل قـ سفعؿلاسذتلنوقتلققسدسنؿلاسققطللةنول للل ع لؤنو"

ل يل لاسفرنسن  لاسنقض لؤل ؤ  لعلنو لةعلنت لؤق لاسعق ق   لسشخصن  لاسلقس  لىذه انتيقؾ
ل إفل…قق سيق"28/01/1956 لاسشخصي ل علو لعف لشخصلس ى لنعقلب لةل لالصؿ ل قف إذا

لفلذسؾلعفل عؿلاسغنرل.اسؤسة سن لاسجنقئن لنؤ فلةفلتت سدلع
ل
ل
ل
ل.318سؤرجللاسسققؽل صال ؤسة سن لطقنبلاسجراحل لطقنبلاستخدنرل رنـلاسشن لق ؿل -1

ل لؤنولانقسـلىذلالتجقهلاسبل رنقنفلترتبلعنولنظرنتقفلىؤقل:ل
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 نظرية أو فكرة المخاطر كأساس لمسؤولية طبيب التخدير الجزائية عن فعل الغير: -أ
لاعتؤدلةصلقبلىذالالتجقهلعلبل  رةلاسؤخقطرلستفسنرلىذهلاسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرل ل

ل لؤفقدىقلاسبلؤقلت صل الاسنولعلبلةفلؤين لطقنبلاستخدنر لتشؤؿلؤخقطرل ونرةلخقص لةنو

لاسعقؤ ل لاسصل  لعلب ل خنؤ  لنتنج  لاسب لنةدت ل نيق لاسخطأ ل نؤنقئن  للسقس  لؤ اد لؤل نتعقؤؿ
لاسؤخقطرةلعندلطقيلترخنصلؤزا س لىذالس نسقفل ل ققستقسيلن  فلطقنبلاستخدنرل دللقؿلقيذه

اسنشقطلاسفنيلاسؤتؤنز.ل ىنقؾلؤفلنرىلةفلصف لطقنبلاستخدنرلاستيلةسقسيقلاسرقخل ل لققستقسيل
ةفلاسفعؿلالجراؤيلننجـلعفلىذلاستصرؼل ل لنيدؼلةسقسقلاسبلالرققحلاسؤتلصؿلعلنيق.ل للدل

ـلاتجقىنفلجقنبلنرىللقؿلققسؤين لققسرغـلؤفلؤخقطرىقل اآلخرلنرىلانوللقؿلظيرل يلىذالاسؤقق
لقيقلعلبلةسقسلاسرقخ.

ل:لنظرية قبول المخاطر -
لجؤنللل لنتلؤؿ لةف لسؤينتو لاؤتيقنو لعند لنفسو لةخضل لاستخدنر لطقنب لةف لاسنظرن  لىذه  ؤفقد

سلؤسة سن لاسجزائن لاسؤخقطرلاستيلتنتولعنيق ل لؤفلالؤول لاستيلت رسلنظرن لاسؤخقطرل أسقسل
ل لاسؤقدة لجقءتلقو لققسنصلعلبلل529عفل عؿلاسغنرلى لؤق ؤفللقن فلاسضرائبلغنرلؤققشرة

ؤسة سن لاسؤقسؾلاسقضقئللعفلاسؤخقسفقتلاسؤرت ق لؤفللقؿلةع انيـل لؤند قنيـل  ذالةسقسقل ذسؾل
 ل ل(1)اسؤتعلؽلققس لقن لاسصلن ل لالؤفل طبلاسعؤؿل07-88ؤفللقن فلل36/2 يلنصلاسؤقدةل

لاسبل لتنسب لاستي لاسؤخقسفقت لعف لجزائنق لؤسة ل لنعتقر لاسؤسنر لةف لؤضؤ نيق ل ي لجقءت استي
لاس لقن ل ل يلؤجقؿ لاستعلنؤقتلاسققن نن  لسغرضلالتراـ لالجراءاتلاسضر رن  لنتخذ لسـ اسعؤقؿلإذا

لعلبلؤرت قيلاسؤخقسفقت.لل اسصلن ل طبلاسعؤؿل ل سـلنتخذلاسعق ققتلاستأدنقن
لاسنظرن ل يللنفلاسقضقءلاسفرنسيلعقسولعدةللضقنقل نجدلافلاسؤشرعلاسجزائرتلسـلنتطرؽلسيذه

ل نؤقلنخصل  رةلاسؤخقطرل أسقسلسلؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرل ل لاسذتلذ رلةفل
اسؤسة سن لاسجزائن لاسشخصن لنؤ فلةفلتنشألعفلاسؤسة سن لاسجزائن لعفل نعؿلاسغنرل يللقلتل

لعلبللالستونقئن  ل اجبلالشراؼلاسؤققشر لاسؤتق ع لعلب لالنظؤ  ل  لاسق اننف لتفرضل نيق استي
لةعؤقؿلاستققل.

لاستنفنذتلرلـل-1 ل.4نتعلؽلققس لقن لاسصلن ل الؤفل لطبلاسعؤؿ.ج.ر.اسعددل29/02/1988اسؤةرخل يلل07-88اسؤرسـ 
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لسؤققدتللقن ل لالنتققداتلؤخقسفتيق ل لةىـ لاسنظرن لتعرضتلسلنقد فلاسعق ققتلسؤققدئلإللةفلىذه
للقن فلاسعق ققتل ل يذالاسققن فلنعتدل قطلقإرادةلارت قبلاسجرنؤ لد فلإرادةلتلؤؿلاسؤسة سن ل

لاسجنقئن لعنيقل لاسؤسة سن لللتت لؼلعفللق ؿلاسجقنيلسيقل ل لإنؤقلت لللعلنولقؤجدرلارت ققو
تجقهلإرادةلاسجقنيلستلؤؿلسجرنؤ ل ل ينقؾل رؽلققتجقهلالرادةلعلبللق ؿلاسجقنيلاسجرنؤ ل قنفلا

لاسوقنيلنتؤوؿل يلاخت ؼل ل اسنقد ل لةدنبللنؤ للقن نن . اسؤسة سن لاسجزائن ل ققستقسيلللت  فلسيق
طقنع لاسخطألاسؤنس بلاسبلاسؤتق علعفلخطألاستققلل ل قستققللللنؤ فلةفلندافلقسقبلاسؤسة سن ل

لاستققلل للفلةسقسلؤسة سن  ل  لعلبلاسؤخقطر لاسققئؤ  لاسشخصيلاسذتلن سدلاس ظنفن  ى لخطأه
لؤسة سنتول ل لققستقسيللدلنةدتلاسبل ج دلازد اجن ل يلةسقسلاسؤسة سن لعفلجرنؤ ل الدةل.

لؤفلؤزا س لؤين للنظرية الربح: - لاس ص ؿلاسنيق لاسؤراد لاسنظرن لن ؤفل يلاسنتنج  ةسقسلىذه
ل لؤللققتولسلؤرنضلقغن لاس صؿلعلبلالرق لاسد اءل  قحلؤفلخ ؿلىذهلطقنبلاستخدنرلقتسلنـ

اسعؤلن ل ل ل لؾلس ستفقدةلؤفلعؤؿلتققعول لققستقسيل قسسقبل يلاسرقخلى لاسذتلتستندلعلنولىذهل
لاسؤسة سن لعفل عؿلاسؤعق ننفل لاسؤسقعدنف.

 لسرعقفلؤقلانتقدتلىذهلاسنظرن لعلبلةسقسلةنيقلتتعقرضلؤللاسق اعدللقن فلاسعقققتلاسذتللل
لةفل لاسنظرن لترت زلعلبلةل قـلاسققن فلاسؤدنيل لللتفسرلنعرؼلنظقـلاسؤخقطرل ل ل ذا ىذه
ل.ل(1)اسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنر

 بيب التخدير عن عمل الغير:مطة كأساس لممسؤولية الجزائية لطنظرية الس -3
لاستخدنرل لسطقنب لاسجزائن  لاسقسلاسؤسة سن  لققعتققرىق لاسسلط  لةف لنر ف لالتجقه  أصلقبلىذا
لتتؤوؿل يلسلط لاصدارلال اؤرل لاستعلنؤقتلؤفلاسؤتق علعلبلاستققلل لتسؤبللقن نقلققسراقط ل

لاستقعن ل لاستيلتتلقؽلقؤجردلةفلنؤقرسلاسؤتق علسلطتول علن ل يلاسرلقق ل لاست جنولسلتققللقشأف
لؤفل لؤجؤ ع  لعفلطرنؽل لؤسقعدنو لن جو لطقنبلاستخدنر لققستقسيلؤقداـ ل  لسو  لاسؤ  ؿ اسعؤؿ

لال اؤرل لاستعلنؤقتلاستيلنصدرىقل ل إنولققسضر رةلنسأؿلعفلجؤنللةعؤقؿلىذالاألخنر..
ل
ل.132نجنبلقر اؿ لالسقسلاسققن نيلسلؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنر لاسؤرجللاسسققؽل صلل-1ل
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ذهلاسنظرن لانتقدتل لجقءلاسردلعلنولقأنيقلتصلخلةسقسقلستقرنرل ق  للقلتلاسؤسة سن لإللةفلى
لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرل ل لةسقسيـل يلذسؾلةفلتصلخلؤقررالسلؤسة سن لعفلجرائـلؤخقسف ل

اسققن فل لاسل ائخل لاسجرائـلاسعؤدن ل لاستيلللتستندلاسبلخطأل يللؽلاسؤتق ع لإذلنعقلبل يل
لتلقنسلس  نولؤخطئقل لإنؤقلس  نولرئنسق.ىذهلاسلقل

 لعلنول إفلاسؤسة سن لاسجزائن لتستندلعلبلاسسلط لاس ظنفن ل لاستيلتؤ نولؤفلةفلنضؤفلتنفنذل
ل لعلبلىذال لاسؤنظؤ لسؤين لطقنبلاستخدنرلة لةتلؤين لةخرى. اسق اننفل لقخص صلاسق اعد

ة سن لاس ظنفن لؤفللنثلاس جولاسعقـلالسقسلتعقدؿلاسؤسة سن لاسجنقئن لعفل عؿلاسغنرلؤللاسؤس
 لاسشر طلاسؤتطلق لسقنقؤيقل لؤؤقلنتقنفلسنقلطققعيقلالستونقئيلاسذتلنجبلةفلللنتعدىلنطقليقل
الدارت.لةؤقلإذالاؤتدلالؤرلاسبلاسؤجقؿلالجراؤيل ل نجبلةفلترتدتلاسو بلاسجزائيلللةفلتظؿل

زائن لسلسلط لسنسلؤعنقهلالنفصقؿلعفلاسققن فلققسو بلالدارت ل لعلبلىذال إسنقدلاسؤسة سن لاسج
ل اسجنقئيل ل طقنبلاستخدنرلافلسـلنستخدـلاسسلط لققتجقهلتققعول ؤقلى لؤخ ؿلسوللقن نقل لتقـ 

ل.(1)ؤسة سنتولاسجزائن 
  :الجزائية عن فعل الغير ضالمعاونينموقف الفقو و القضاء حول المسؤولية  -4ل

إفلاىـلؤقلةجؤللعلنولغقسقن لاسفقيقءل ل لؤقلاستقرلعلنولاسقضقءلةفلاسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿل
اسغنرل لإنؤقلتستندل يلاسنيقن لاسبلخطألشخصيلؤفلاسؤسة ؿل ل قسققن فلنلزؤولشخصنقلقؤرالق ل

ؤتلنشقطلشخصل خرل ل إذالةخؿلاسؤسة ؿلقيذالالستزاـلاسققن نيل ل للاؤتنللعفلاسرلقق لل للق
لاسجرنؤ لقر نيقلاسؤقدتل لى لالؤتنقعل لر نيقلاسؤعن تلن  فلاسقصدلاسجنقئيلة لخطألاسغنرل

لاسؤسة سن لنرت زلعلبلةسقسلشخصيلصقدرلعفلاسؤسة ؿلعفلنشقطل اسعؤدتل ل أسقسلىذه
لؤعترؼلقول ل ييل الل لاسغنر ل عؿ لعف لاسجزائن  لةسقسلاسؤسة سن  ل قف لؤيؤق لعلنو ل  اآلخرنف 

للضقءال ل خذل يلاست سل.لقن نقل لؤ رسقل
لاسؤسة سن لاسجزائن لسلشخصلاسشخصلاسؤعن تل للنقـ لاسسقنؿلةؤقـ لؤيد لالتجقه  ققستقسيل إفلىذا

لنفسو.
ل
ل.322 لاسؤرجللاسسققؽل صلؤسة سن لطقنبلاسجراحل لطقنبلاستخدنرل رنـلاسشن لق ؿ -1
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 شروط المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ووسائل دفعيا   -5
اسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرللللتزاؿلقعضلاستشرنعقتلاسفقين لتنقدتلققستقعقدىقلسعدـللإن

استقرارلالسقسلاسققن نيلاسذتلنفسرىقل لاسقضقءلاسؤتنقلضل يلةل قؤول للراراتولاستيلسـلتجدل
لنقةسقسلتعتؤدلعلنول يلتقرنرللنقـلاسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنرلؤ ج دةل ؤعترؼلقيقللقن ل

ل ل لؤجقؿلاسطقيلعقؤ  ل يلؤجقؿلاستط رلاسذتلنعر و ل ىيلت سللؤستؤرلخص صق  للضقءا
 ؤندافلاستخدنرلخقص  ل لسيذال قفلؤفلالجدرل ج دلشر طلسقنقؤيق.

لشروط المسؤولية الجزائية عن فعل الغير:  -أ 
نن لتلتلسقنقـلاسؤسة سن لاسجزائن لسطقنبلاستخدنرلعفلةعؤقؿلؤسقعدنوللقدلؤفلت  رلشر طلؤعل

طقئل لعدـللنقـلىذهلاسؤسة سن ل ل للتبل س لةلقؤتل نؤ فلسطقنبلاستخدنرلدلضيقلققلعتؤقدل
علبلطرؽلاسد للاسؤسة سن لاسجزائن لعفل عؿلاسغنر.ل قدللددل ؿلؤفلاستشرنلل لاسفقول لاسقضقءل

لاسشر طلاس اجبلت ا رىقل ىيل:
ؤف ضل للنثلنؤ فلةفلنتلقبلىذال ج دلراقط لتقعن لقنفلطقنبلاستخدنرل لاسؤسقعدلة لاسل-

لسؤسة سن ل ل ج د ل   ل  لطقنبلاستخدنر لقؤين  لاسؤرتقط  لال اؤر لؤختلؼلاستعلنؤقتل  اسؤسقعد
لطقنبلاستخدنرلاسجزائن لعفلعؤؿلؤسقعدهلة لسـلترقطولع ل لتقعن .

لؤف ض:رت قبلاسجرنؤال- لؤف لقلنثلنعدلل  ل  لجرنؤ  لطقنبلاستخدنر لنرت بلؤسقعد لةف ى 
عؿلفؤقدتلسلجرنؤ لؤفللقؿلاسغنر للالسقسلسؤ ض عيل لاسج ىرتلسلؤسة سن لاسجزائن لساستنفنذلاس
ػللنثلنقللعلبلاسؤتق عل)لطقنبلاستخدنرل(لاستزاـلققلتراـلقعدلالنظؤ لاسؤنظؤ لسؤينتول لاسغنرل

ل ؤقلللنقنؤيقلإلل يلاسجرائـلغنرلاسعؤدن ل.
ارت قبلطقنبلاستخدنرلخطألسيؿل عؿلاسؤسقعد:لافلنرت بلطقنبلاستخدنرلخطألسقىـل يلل-

لاىؤقؿل لص رة ل ي لعقدة لاسخطأ لنتؤوؿ ل  ل  لاسجنقئن  لاسؤسقءس  لؤلؿ لاسجنقئن  لاسجرنؤ  ارت قب
نستخلصلؤفل الع لعدـلؤراعقةلاستققللاسق اننفلة لالنظؤ لاسؤعؤ ؿلقيقللؤفلطقنبلاستخدنر ل ل

ؿلنشترطلةفلنرت بلطقنبلاستخدنرلخطألشخصيل ى لاسخطألنستنتولؤفلؤجردل يل ؿلالل ا
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ؤراعقةلالنظؤ لاسققن نن ل استنظنؤقتل ل لىذالاسخطألؤفترضل ل لؤفلوـلت  فلاسننقق ل يلغيل
ل.(1)عفلتقدنـلاسقنن لعلبلت ا ره

 :معاونيومسؤولية طبيب التخدير الجزائية عن فعل  دفع -ب
ل  لعف لاسجزائن  لت ا رتلاسؤسة سن  ل ؤتب لاسشخصي لاسفعؿ لعف لاسجزائن  ل قسؤسة سن  لاسغنر عؿ

ل لاسجزاءلن لل.  ةر قنيقل لشر طيقل ل إفلاسؤسة سن لتقـ 

لةفل لاسجزائن  لؤفللقؤتلؤسة سنتو لة  لاسجرنؤ   س فل يلقعضلاسلقلتلنؤ فلسؤفلنسقتلاسنو
لتؤنل لاستي ل  ل  لاسققن ف لاسنيق لتطرؽ لاستي لنعضلاسلقلت لت ا رت لإذا لاسؤسة سن للند عيق لنقـ

اسجزائن  لىذهلاسلقلتلإذاللقؤتلنؤ فلسطقنبلاستخدنرلةفلنستعؤليقلسد للاسؤسة سن لاسجزائن لعفل
عؤؿلؤسقعدهل لاستيلةسندتلاسنو.ل لىذهلاسؤ انللتتؤوؿل يلانتفقءلاسخطألاسشخصيل ل لعلنول

ل ل ل ع لقإوققتلعدـ لذسؾ ل  للقلو لؤف لاسشخصي لاسخطأ ل ل ع لننفي لةف لسلؤتق ع ل لنؤ ف استيق ف
الىؤقؿلصقدرلؤنول ل لانولاتخذلجؤنللةسققبلاسلنط ل لاسلذرل لإللةفلىذالالؤرلللننفيل
ؤسة سنتول  نولسقؽل لافلللنقلةفلاسخطألؤفترضل يلجقنقول ل ىذالؤقللضتلقولؤل ؤ لاسنقضل

ىرةل لاسفرنسن لق ج دللرنن للقطع ل نؤقلنخصلخطئول لللنؤ فلنفنولإللقت ا رلشر طلاسق ةلاسقق
 اسلقدثلاسؤفقجئل لخطألاسغنرل..اس ل.ل

 المطمب الثالث : المسؤولية التأديبية لطبيب التخدير و االنعاش
قغضلاسنظرلعفلاسؤسة سن لاسؤدنن ل لاسجزائن لاسؤترتق لعلبلعقتؽلاسطقنبلعندلاخ سولق اجبل

 يقل يلذسؾلاسؤعنيللدلنترتبلانضقلؤسة سنتوللؤفلشأنيقلضؤقفللسفلسنرلاسعؤؿلاسطقيل سنلت

لعققبلاسطقنبلاسذتلنؤسلقشرؼلاسؤين ل ق اجققتلؤينتولؤفلاسؤققدئل لاسقنـلاسؤعنن لاستيل
نفرضيقلاسعؤؿلاسطقيل لةخ لنقتلؤين لاسطبل لنطلؽلعلنيقلاسؤسة سن لاستأدنقن ل ت لللاسعق ق ل

دنرلقصف لاستأدنقن لؤفلخ ؿلنظقؤيقلاستأدنقيلل ل نتـلؤتققع لاسطقنبلقصف لعقؤ ل لطقنبلاستخ
خقص ل  ققلس جراءاتلاسؤنص صلعلنيقل يلاسق اننفلس اءلتلؾلاستيلتل ـلؤينتولة لت ظنفول ل

لؤقلىيلةر قنيقل لةن اعيقل ؤقلىيلل اسسةاؿلاسذتلنؤ فلطرلولؤقلتعرنؼلاسؤسة سن لاستأدنقن
ل
ل221ةلسفلق سقنع  لاسققن فلاسجزائرتلاسعقـل اسؤرجللاسسققؽل لصل-1
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لاسؤتققعقتلاستأدنقنل لتتؤوؿ ل  نؤق ل لتأدنقنيق لسنظقـ لاسققن نن  ل يلل اسؤرجعن  لاسضؤقنقتلاسؤقررة  
ل  ؤجقؿلاستأدنبل لؤقىيلاسينئقتلاستيلسيقلسلط لت لنللاسعق ققتلاستأدنقن

 الفرع االول:  ماىية المسؤولية التأديبية
 ظؼلاسعقـل لنعرضولسلؤسقءس لىنقؾلاسعدندلؤفلالسؤقءلاستيلتطلؽلعلبلاسخطألاسذتلنرت قولاسؤ

استأدنقن  للنثلاستخدـلاسفقول اسقضقءلالدارننفلتسؤنقتلعلبلاسؤسة سن لاستأدنقن ل ىي) قسجرنؤ ل
لاستأدنقن ( ل لاسؤخقسف  ل لاخنرا لاسؤسل ن   لاسؤخقسف  ل  ل اسذنبلالدارت  لاستأدنقي  لاسخطأ استأدنقن  

لاسؤصطللقتلتعقرلعفلؤعنبل الدلنشنرلاسبلا لاسذتلنقللعلبلاسؤ ظؼلاسعقـل  ؿلىذه سخطأ
ل.(1)اونقءلاستأدن ل ظنفتول ل لتةدتلاسبلالضرارلققسؤر ؽلاسعقـلاسذتلنخدـل نو

 التأديبية و أركانيا :  المسؤوليةأوال:  تعريف 
 تعريف المسؤولية التأديبية  -1
لؤفلل لق اجب لالخ ؿ لشأنو لاسؤ ظؼلؤف لعف لنصدر لسل ؾ ل ؿ ل" لقأنيق لةلنقنق لعلنيق نطلؽ

 اجققتلاس ظنف لاستيلننصلعلنيقلاسققن فل ل لن  فلالخ ؿلانجققنقلة لسلقنقلة لاتنقنولعؤ ل
لؤفلالعؤقؿلاسؤلرؤ لعلنول لاسغنرلؤشر ع ".

ل جلعفلؤقتضبلاس ظنف ل لقؤقل"لاخ ؿلق اجبل ظنفيلة لاسخرل(2) ؤقلنعر يقلاسقعضلقأنيقل

لننع سلعلنيق".ل لعر يقلاسقعضلعلبلةنيق"لل ؿل عؿلة لاؤتنقعلإدارتلنصدرلعفلاسؤ ظؼلؤف
للشأنولالخ ؿلق اجبلؤفل اجققتلاس ظنف لاستيلننصلعلنيقلاسققن ف.

للاسفقنولل لػ"اسجرنؤ لاستأدنقن " ل"لىيلعندؤقللJean Guérin ؤقلعرؼلاسؤسة سن لاستأدنقن  ققنيق
 .(3)نقؼلاسطقنبلةؤقـلؤجلسلاستأدنقيلقسقبلنقصل يلل اعدلةخ لنقتلؤين لاسطب"

ل
ل
ل17 ص2008قفل إوراءلسلنشرل لاست زنلل  عؤ1 نعقفلن اؼل اسنظقـلاستأدنقيل يلاس ظنف لاسعقؤ  طل-1
ل.205 ل1986اسد ت رلؤغق رتلؤلؤدلشقىنف لاسقرارلاستأدنقيل لضؤقنقتو لؤ تق لاألنجل لاسؤصرن ل ل-2
ل.57-56 صل2013ن راسيدىلق عنش  لاسؤسة سن لعفلاسخطأ لرسقس لؤقجستنر لجقؤع لاسعرقيلقفلؤيندتلاـلاسق الي ل-3

ل
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 أركان المسؤولية التأديبية :  -2
 إفلسلجرنؤ لاستأدنقن ل ؤقلاسجرنؤ لسجزائن لر نقفلىؤقلاسر فلاسؤقدتل لاسر فلاسؤعن ت

لالركن المادي: -أ
ى لاسؤظيرلاسخقرجيلسيقل لنتؤوؿل يلاسسل ؾلالنجققيلة لاسسلقيلاسذتلنأتنولاسؤ ظؼل لن  فلل

لقعؤلول لاسسل ؾلالنجققيلنتؤوؿل يلاسقنقـ ل  ل  لالخ ؿلق اجبلؤفل اجققتلاس ظنف  ؤفلشأنو
لؤلظ ر لةؤقلاسسل ؾلاسسلقيل نتؤوؿل يلالؤتنقعلعفلةداءل اجبلقفرضولاسققن ف.

  الركن المعنوي: -ب
نتؤوؿل يلإرادةلؤقترؼلاسفعؿلة لالؤتنقعلاسؤ ظؼلاسطقنبلاسذتلنش ؿلاسر فلاسؤقدتلسلجرنؤ ل ل

ل يذهلالرادةلغنرلؤشر ع ل لت جولاسفقعؿلارادتوللرت قبلاسسل ؾلاسؤ  فلسلجرنؤ .

لد فلل لاسنشقط لاسب لاسفقعؿ لإرادة لتنصرؼل نيق لاستي لسلجرنؤ  لاسعؤدت لاسؤعن تلغنر لاسر ف ةؤق
اسنتنج ل ي لنتؤوؿل يلاسخطألاسفقعؿلس اءل قفلىذالاسخطألاىؤقللة لرع ن لة لعدـلالنتققهلة ل

لعدـلاللتنقطلػ لعدـلؤراعقةلاسق اننفل لالنظؤ .
 أنواع المسؤولية التأديبية : ثانيا 

للنواع المسؤولية التأديبية :ا -1
للسيقلةفلت لللعلنولـل لإذلنج زلسلجي لالدارن لاستققىنقؾلؤسة سن لتأدنقن لؤرتقط لققسؤ ظؼلاسعق

لقتقرنرل لالخرى لىي لتقـ  لاستي لققسنققققت لؤرتقط  لتأدنقن  لؤسة سن  لت جد ل ؤق لاستأدنقي اسجزاء
ل.دنقينظقؤيقلاستأعق ق لاستأدنقن لؤفلخ ؿلاسؤسة سن لاستأدنقن ل ت لللاس

لالمسؤولية التأديبية االدارية : –أ 
اسذتلنتعرضلسيقلاسطقنبلقصفتولؤ ظؼلعقـ للاسذتلنعؤؿل يلاسؤستشفبلاسعقـل للنثلنؤ فلل

لسلسلطقتلاستأدنقن لاسؤنص صلعلنيقللقن نقل يلاس ظنؼل
اسؤرت ق لقؤوقق لاسعؤ ؤيل لاسنظرل يلتأدنبلالطققءلاسخقضعنفلسيذهلاسق اننفلققسنسق لسألخطقءل

لاس ظنف لة لخقرجلنطقليقلؤفل قفلاسخطألسولتأونرلعلبلاس ظنف .
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ل لل لسل ظنؼلاسعؤ ؤي لالسقسي لاسققن ف ل ي لاسؤنص صلعلنيق لاستأدنقن  لاسجزاءات لت لنل  نتـ
تنقسؽلؤللاسؤرا زلاسققن نن لسل ظنف لاسعؤ ؤن لعلبلاسطقنبلاستخدنرلؤلؿلاستأدنبلد فلالخ ؿل

ل.(1)ققءل يلاسنظرل يلةؤرهقلؽلنققق لالط
نخضللجؤنللالطققءلاسؤؤقرسنفلسؤين لاسطبل لاسؤتخصصنفلللالمسؤولية التأديبية النقابية :

لاسؤخطئل لسلطقنب لن  ف ل  لقيق لالخ ؿ للقؿ ل ي لعنيق لنسأس ف لالستزاؤقت لؤف لؤجؤ ع  اسب
لةتلشخصلعقدتل يلل لشأف لشخصلشأنو ل قسطقنبلى  لنفسو  لعف لاسد قع ل رص  لسو ضؤقن 

سؤجتؤلل إنولنؤقرسلنشقطولنتؤنزلققسؤخقطرل لخقص لطقنبلاستخدنرل يلإطقرلؤين لؤنظؤ ل لا
لاسؤسة سن ل  لققستقسيلنسأؿلعفلةخطقئولاسؤينن لؤؤقلنرتبلسوللنقـلعددلؤفلاسؤسة سنقتل ل تقـ 
لاسؤسة سن لاسجزائن لاستيلتستتقللقت لنللاسجزاءل ل ؤقل اسؤدنن لاستيلتست جبلاستع نضل لة لتقـ 

لاسؤسة سن لاستأدنقن لاستيلترتبلاسجزاءلاستأدنقيلؤفلنققق لالطققء.ن لقـ 

تنقسـلاسؤرجعن لاسققن نن لسلنظقـلالمرجعية القانونية لمنظام التأديبي لممسؤولية التأديبية: ثالثا :
استأدنقيلسلؤسة سن لاستأدنقن لاسبلللسؤقف للسـلخقصلقؤجقؿلاس ظنف لاسعؤ ؤن ل لل للسـلاآلخرل

لين لاسطب.خقصلقؤ
نل ـل:ضالطبي بصفتو موظف المرجعية القانونية لمنظام التأديبي الخاص بالموظفين -1

اسؤتضؤفلاسققن فلالسقسيلل(2)03-06اسنظقـلاستأدنقيلسلؤ ظفنفلاسققبلاسسققللؤفلالؤرلرلـل
ل/ؾ10اسعقـلسلؤ ظؼلاسعؤ ؤيللسلققن فلاسعقـل لتتؤوؿل يللةل قـلنيقئن ل لةل قـلتعلنؤن لرلـل

اسصقدرةلعفلؤدنرن لاسعقؤ لسل ظنؼلاسعؤ ؤيلل2019جقنفيلل16اسؤةرخ ل يلل111ح/ـلعل ع.
 لالص حل لاسؤتعلق لس نفن لتطقنؽلقعضلالجراءاتلاسخقص لققسنظقـلاستأدنقيلسلؤ ظفنفل يل

لاسقطقعلاسعقـ.
ل
ل

ل.14ؤلؤدللسنفلؤنص ر لاسؤسة سن لاسطقن ل لاسؤرجللاسسققؽل صل -1
ل.47اسؤتضؤفلاسققن فلالسقسيلاسعقـلسل ظنؼلاسعؤ ؤيلج.ر.اسعددل2006ن سن ل15اسؤةرخل يلل03-06الؤرلرلـلل-2
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نل ـلاسنظقـلاستأدنقيلسألطققءلاسذنفلالمرجعية القانونية لنظام التأديبي الخاص باألطباء:  -2
لاستنفنذتلرلـل ةخ لنقتلؤين للاسؤتضؤفل(1)276-92ةخل الققستزاؤقتيـلاسؤينن لقؤ جبلاسؤرسـ 

لاستنفنذتلرلـل لاسؤتضؤفللؤقن لاسصل ل لترلنتيق.لل(2)ل05-85اسطبل.ل لاسؤرسـ 
لاسسقسؼل لاسؤرسـ  ل ي لؤنص صلعلنيق لعق ققتلتأدنقن  لالطققء لسنققق  لاسؤجلسلاسجي ت  نتخذ
لنؤ فلةفلنقترحلعلبلاسسلطقتلالدارن لؤنللاسطقنبلاسؤخطئلؤفلؤؤقرس لؤينتول اسذ رل ل نق

ل.للل05-85ؤفللقن فلل17اسؤقدةللطقققلسنص
لؤسقءس ل: الفرع الثاني:  مدى تطبين المسؤولية التأديبية عمى طبيب التخدير  لقإؤ قف لن  ف س ي

لنست جبل ل ع  لارت ب لن  ف لةف للقد لاسخقصلتأدنقنق ل  لاسعقـ لاسقطقع ل ي لاسطقنب اسؤ ظؼ
ل ل(3)اسعققب

نتققللاسطقنبلاسؤ ظؼل: الموظف  التخديرض التي يتعرض ليا الطبيب ةأوال : المتابعة التأديبي
ل ل ل لة لسلقنق قسقبلاخ سولق اجققتولاسؤينن لاسؤقررةلعلنوللقن نقلس اءلتـلىذالالخ ؿلانجققنق

لنتققللجزائنقلنتنج لاخ سولق اجبللقن نيلنعقلبلعلنولطقققلسقن فلاسعق ققتلقنصلخقص.ل
ل.قسقبلخطألؤينيل قنتأدناسؤتققع لاسل-1 تتقسـلاسؤتققع لاستأدنقن للسلطقنبلاسؤ ظؼلاسب:
لاسؤتققع لاستأدنقن لقسقبلاسؤتققع لاسجزائن ل-2للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لاخ سولل لنتنج  لقؤنقسقتيق لة  لؤيقؤو لتأدن  لاسطقنبلاسؤ ظؼلاسؤعنيلةونقء لنتعرضلسيق استيللد
ل لسنصلاسؤ اد ل ذسؾلطققق لؤيننق. ل  للقن نق لعلنو لاسؤقررة لل239ق اجققتو للقن فلرلـلل240  ؤف

ل03-06ؤفلالؤرلرلـلل160اسؤقدةل لنصتلل.ل11-18ؤفللقن فلل413.ل لاسؤقدةل85-05
لنش ؿل ؿلتخؿلةنو لة لؤخقسف لؤفلطرؼللعفلاس اجققتلة لاسؤسقسلققلنضققطل ل"  ؿلخطأ

لتأدنقن لد فلاسؤسقسلعندل لسعق ق  ل لنعرضلؤرت قنو لؤيننق لخطأ لؤيقؤيـ لتأدن  اسؤ ظفنفلةتنقء
لاسجزائن . لققسؤتققع  لاللتضقء لل لنصتلاسؤقدة لل239 ؤق لرلـ للقن ف لل17-90ؤف لسـلةنو لإذا "

ل.يلقتطقنؽلاسعق ققتلاستأدنقن "نتسقبلاسخطألاسؤينيل يلةتلضرر لن ف
لتنفنذتلرلـلل-1 ل.52اسعددللؤتضؤفلؤد ن لةخ لنقتلؤين لاسطب ل1992ن سن ل06ؤةرخل يلل276-92ؤرسـ 
لتنفنذتلرلـلل-2 لل.17نتعلؽلقلؤقن لاسصل ل لترلنتيقل لاسعددلل1985 نفرتل16ؤةرخل يل-05-85ؤرسـ 
ل.115 صل1992استأدنقيل يلاسققن فلاسفلسطننيل دراس لؤققرن ل سلنؤقفلؤلؤدلاق للسقف لاسؤ ظؼلاسعؤ ؤيل لاسخطأل-3
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ؤفلنفسلاسققن فلعلبل"لد فلالخ ؿلققسؤ لققتلاسؤدنن ل لاسجزائن لل267/1 لنصتلاسؤقدةل
 ؿلتقصنرل يلاس اجققتلاسؤلددةل يلىذالاسققن فل لعدـلالؤتوقؿلآلدابلاسؤين لنعرضلصقلقول

لسعق ققتلتأدنقن .
 القانونية المقررة لمطبيب الموظف العمومي في المجال التأديبي  :ثانيا : الضمانات 

لنتؤتللاسطقنبلاسؤ ظؼل يلاسؤجقؿلاستأدنقيلقؤجؤ ع لؤفلاسضؤقنقتل لىي:ل
ل.اسطقن لققألخطقءضؤقن لؤ اجي لاسطقنبلاسؤ ظؼلل-1
لضؤقن للؽلاسد قعلعفلنفسولة لت  نؿلؤلقؤيل يلىذالاسشأف.ل-2
لجتؤقعلاستأدنقيل يلجلسقتلؤغلق ل ل لةفلت  فللرارتيقلؤقررة.ضؤقن لسرن لقلنثلن  فلال-3
لسيقلل-4 لاستي لسلط  لقو لتقـ  لإدارت لتلقنؽ لطقي لاؤ قنن  ل ي لنتؤوؿ ل  ل  لتلقنؽ ل تخ ضؤقف

لص لن لاستعننفلقنقءلعلبلطلبلاسؤجلسلاستأدنقي
لؤللل-5 لتأدنقنق لاسؤتققل لاسؤ ظؼ لسلطقنب لؤقررة لضؤقن  ل ىي ل: لالجتؤقعي لاست ق ؿ ضؤقف
للخت ؼل يلاسؤتققع لاستأدنقن لقنفلاسخطألاسؤينيل لاسؤتققع لقسقبلاسخطألاسجزائي.ا
ضؤقن لاسترجقعللق لول يللقس لسق طلاسؤتققع لاستأدنقن لقسقبلتجق زلاآلجقؿلة ل يللقس لل-6

لعدـلاتخقذلعق ق لةلؿلؤفلاسعق ققتلاسدرج لاسراقع .
لضؤقن للؽلاسطعفل لتطقنؽلاسعق ق .ل-7
لتق ؿلاسؤتققع لاستأدنقن لعفلاسؤتققع لاسجزائن ل.ضؤقن لاسل-8
لضؤقن لتسقنبلاسقراراتل-9

 ثالثا: العقوبة التأديبية : 
ق جولعقـلل للجزاءلاستأدنقيللدلتزاؤفلؤللاستط رلاسسرنللاسذتلعر تولةل قـلؽ.ع.جاسلتط رلإف

ذسؾلةنولسـلنعدلننظرلاسبلؤرت بلاسؤخقسف لاسن ـل عض ل قسدلنجبلقترهلؤفلاسؤجتؤللتأؤننقلسيذال
األخنرلؤفلةخطقءهل ل لإنؤقلصقرلننظرلاسنولققعتققرهلؤرنضقلقؿل ضلن لؤفلضلقنقلاسؤجتؤلل

رةلةخرىل يل ونرلؤفلاللنقفل لنجبلاسعؤؿلعلبلع جول لإعقدةلتأىنلول لردهلاسبلاسؤجتؤللؤ
ل.ل(1)ؤ اطنقلصقسلقل

ل.28 صل1979سلنؤقفلاسطؤق ت لاس تقبلاسوقسث للضقءلاستأدنبل للل-1
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إفلىذالاستص رلسلعققبلى لاسذتلجعؿلةغلبلالتجقىقتلتأتيلقؤفقىنـلسلعققبلاستأدنقيلنسقنرل
لةدىل لاسذت لى  لاسش ؿ لاسؤ ظؼلاسؤلضلقيذا لاسب لاستأدنقي لاسنظقـ لنظرة لةف ل ؤق لاسف رة  ىذه

لاسفقولاسبلؤققرن لاسعق ق لاستأدنقن لققسعق ق لاسجزائن .لقأغلب

 ؤنيـلؤفلنرىلةفلاسعق ق لاستأدنقن لىيلؤقنقسل ردتلنتخذىقلرئنسلاسسلط لاستأدنقن لؤفلةجؿل
ل ل ؤفلىنقل لققخت ؼلالسققبلاسؤةدن لسيق ضؤقفلزجرلاسؤخقسف ل للنثللتختلؼلاسعق ق لىنق

للص ح.نستنتولةفلاسعق ق لتنصبلعلبلاسردعل لا
لاسؤ ظؼل ل يللؽ لوق تلاسؤخقسف  لاسؤترتبلعلب لالور لقأنو لاستأدنقي لنعرؼلاسجزاء  ىنقؾلؤف
اسؤلقؿلعلبلاستأدنبل نؤقلننسبلاسنولؤفلؤخقسفقتلتأدنقن لقعدلتؤ نولؤفلاسؤو ؿلةؤقـلاسسلط ل

ل.(1)استأدنقن لنفترضل نيقلاسلنقد
استيلت لعيقلاسسلط لاسؤختص لقتأدنبلاسؤ ظفنفلل لاسعق ق لاستأدنقن لق جولعقـلىيلتلؾلاسجزاءات
لعلبلؤرت قيللالخطقءلة لاسؤخقسفقتلاسؤينن .

لققستقسيل ل  لؤينيلة ل ظنفيل  لسخطأ لاعتقرلؤرت قق لةخؿلاسطقنبلقإلدىلاس اجققتلاسؤينن   إذا
لة لعتلعلنولعق ق لتأدنقن .

ل-1 لسل ظنؼلاسعؤ ؤيلاسعق ققل03-06لدلصنؼللقن فلرلـ للسبلالسقسيلاسعقـ تلاستأدنقن 
لدرج لاسخطألاسب:

لعق ق لتأدنقن لؤفلدرج لال سبل:لتشؤؿلاستنقنول النذارلاس تققيل لاست قن .لل-لللللل
لةنقـل لاستنزنؿل لل8إسبلل1عق ق لتأدنقن لؤفلدرج لوقنن ل:لتشؤؿلت لنؼلعفلاسعؤؿلؤفلل-لللللل

لاسشطبلؤفلجد ؿلاسترلن ل يلاسدرجقت.لللللللللل
ةنقـل لاستنزنؿلؤفلل8ةنقـلاسبلل4أدنقن للؤفلدرج لوقسو ل:لت لنؼلؤفلاسعؤؿلؤفلعق ق لتل-للل

لاسدرج لاسبلدرجتنفل لاسنقؿلالجققرت.
لعق ق لتأدنقن لؤفلدرج لراقع ل:لتشؤؿلاستنزنؿلسلرتق لاسسفلبلؤققشرةل لاستسرنخل.ل-للل
ل
ل.11 لصلل2008ل1اسعقؤ ل طلعقدلاسعزنزلؤنعـلخلنف  لاسضؤقنقتلاستأدنقن ل يلاس ظنف لاسعؤ ؤن ل-1
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ل276-92ؤفللقن فلرلـللل217نؤ فلسلؤجلسلاسجي تلسنققق لالطققءلطقققلسنصلاسؤقدةلل-2ل
لؤفلاسؤد ن لةفلنتخذلاسعق ققتلاستأدنقن لاستقسن ل:

لعق ق لتأدنقن لتتضؤفلاست قن ل.ل-عق ق لتأدنقن لتتضؤفلالنذارل.للللل-لللللل
لا لاسسلطقت لعلب لنقترح لاف لنؤ ف لغلؽل ؤق ل /ة  لاسؤين  لؤؤقرس  لؤف لؤنل لاسؤختص  لدارن 

لاسؤةسس ل
 رابعا : الييئات التي ليا سمطة توقيع العقوبة التأديبية 

 سقدلنظـلاسؤشرعلاسجزائرتلاسجيقتلاسؤختص لقتأدنبلاسؤ ظفنفلالطققءلعلبللدلس اء:
لص في المجال الطبي :   -1 لؤنلو ل  لاسطب لألخ لنقت لاس طني لاسؤجلس لانشقء لن لتـ

لاستأدنبل لىذهلاسسلط لنؤقرسلؤفلخ سيقلاسؤجقؿلاسجي ن ل لاسفر علاسنظقؤن لاسجي ن ل لاس طنن ل
لاس طنيللالمجمس الوطني ألخالقيات مينة الطب : - لاسؤجلس لانشقء لعلب لاسؤشرع عؤؿ

لاستأدنقن ل لاسسلط  لقؤؤقرس  لتوقنتلالخ ؽلاسؤينن  لاسطبلاسذتلنضؤفللسف ألخ لنقتلؤين 
ل17-90اسؤعػدؿلقققنػػػػػػػػػػػػػ فلل168نرت بلخطألتأدنقنقل ل لتـلانشقءهلقؤ جبلاسؤقدةللعلبل ؿلؤف

لاستنفنذتلاسؤتضؤفلؤد ن لاخ لنقتلاسطبلتش نلول.(1) ل للنثلنظـلاسؤرسـ 

لاسؤجلسلقأنولنت سبلاسؤتققعقتلاستأدنقن لاسؤققؤ لضدلالطققءلاسؤتخصصنفل.لل لؤيقـ  لؤفلةىـ
لسلؤجلسلتت  فلؤفلاسجؤعن لاسعقؤ ل لاسؤجلسلاس طنيل لؤفلاسؤ تب. ؤقلةنشأتلةجيزةل

ؤجلسقلجي نقلعلبلاسؤست ىلاس طنيل لل12تـلانشقءلالمجالس الجيوية ألخالقيات الطب : ل-
لاسفر علاسنظقؤن ل لتت  فلؤفلةعضقء لالخنرة ل لىذه ل  لاسعقؤ  لتتش ؿلؤفلاسجؤعن  استيلقد رىق

لفلؤفلرةسقءل ؿل رعلنظقؤيلجي تل لعض لؤنتخبل.اسجي ن ل لاسؤ تبلاسجي تلاسذتلنت  ل
لاسنظقؤن ل ل ر عو لخ ؿ لؤف لاستأدنقن  لاسسلط  لىذه لاسطب لألخ لنقت لاسجي ت لاسؤجلس نؤقرس

ل ل قدلتضؤنتلل169اسجي ن لاستيلنتش ؿلؤنيقل لى لؤقلجقءتلقولاسؤقدةل ؤؤفلنفسلاسؤرسـ 
لقء.لاسؤد ن لإنشقءلاسفر علاسنظقؤن لاسجي ن لاسخقص لق ؿلالطق

ل
اسؤتعلؽل1985 قرانرل16اسؤةرخل يلل05-85نعدؿل لنتؤـلاسققن فلرلـلل1990ن سن ل31ؤةرخل يلل17-90لقن فلرلـللل-1
ل.35لؤقن لاسصل ل لترلنتيقل لاسعددلق
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ؤفلقنفلةىـلاسؤيقـلاسؤسندةلسيذهلاسفر على لاسسيرلعلبلتنفنذللراراتل ؿلؤفلاسؤجلسلاسجي تل ل
ل ل ذالاسؤجلسلاس طنيلألخ لنقتل ل  لتت سبلاسد قعلعفلشرؼلاسؤين ل ل راؤتيق ل ؤق اسطبل 

لسلط لت لنفولسلفصؿل يلاسنزاعقتلاستيللدل اؤقرسلاسسلط لاستأدنقن ل يلاسدرج لال سبل  لسيق
تلدثلقنفلاسؤؤرض ل لالطققءلة لجراليلالسنقفلة لاسصنقدس لانفسيـلطقققلسؤقلجقءل يلنصل

لؤفلاسؤد ن .ل178 لل177اسؤقدتنفل
لفي مجال الوظيف العمومي:  -2 لسلؤقدة لل62  قق للقن ف لاسققن فلل03-06ؤف اسؤتضؤف

لةخل ال لالذنف لاسؤ ظفنف لاستأدنب لقنظقـ لؤت فل  لىنئتقف لت جد لسل ظنؼلاسعؤ ؤي لاسعقـ السقسي
لق اجققتيـلاسؤفر ض لعلنيـلقؤ جبلىذالالؤر.

لالمجان المتساوية االعضاء :  -أ لاسؤقدة لتشل36لددت ل  لإنشقء لالدارن لعلب لاسلجقف  نؿ
لاسؤتسق ن لالعضقءلسدىلاسؤةسسقتل لالداراتلاسعؤ ؤن للسبلاسلقس ل لتنشألسجن لادارن 

لةفلىذهلاسلجقفلتستشقرل يلاسؤسقئؿلاسفردن لاستيل64ؤتسق ن لالعضقء.لل ؤقلنصتلاسؤقدةل
تأدنقن للتخصلاسلنقةلاسؤينن لسلؤ ظفنفل ل ؤقلتتؤتللقص لن لاسترسـلسلؤ ظفنفل لقص لنقت

لق اجققتيـل لةخل ا لالشخقصلاسذنف لضد لتأدنقن  للرارات لتصدر لاستي لتأدنقي". لؤجلس قصفتيق
لاسؤينن لة لسيـلؤتققعقتلجزائن .

 ييلتش ؿلىنئ لاستئنقؼلتختصلققسنظرللسنؤقل يلاسقراراتلاستأدنقن لال ورللجان الطعن:  -ب
لؤ ظفنف.جسقؤ ل لاسصقدرةلعفلاسلجقفلاسؤتسق ن لالعضقءلاتجقهلاس

ل لسنصلاسؤقدة لطققق ل ل ؿلل65 ييلتنشأ ل ؿل اسيل  ذا ل  لؤفلسدىل ؿل زنر لنفسلالؤر ؤف
ل لاسؤقدة لنصت ل ؤق لاسعؤ ؤن . لالدارات ل  لاسؤةسسقت لسقعض لققسنسق  علبلل67ؤسة ؿ

اختصقصقتلسجقفلاسطعفل ييلؤختص لققسنظرل يلاسطع فلاسؤقدؤ لؤفلطرؼلاسؤ ظفنفل يل
سدرجتنفلاسوقسو ل لاسراقع ".ل إنشقءلسجقفلاسطعفلنعدلة قرلضؤقن للقس لاسعق ققتلاستأدنقن لؤفلا

لؤؤ ن لسلؤ ظفنفلسلؤقنتيـلؤفلتعسؼلالدارةلاسؤستخدؤ .ل
ل
ل
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، فيو من أىم االنجازات العممية التي تحققت  لقد شيد عمم طب التخدير طفرة ىائمة من التطور
في المجال الطبي ، حيث لعب دورا فعاال في تسييل عالج الكسور و العمميات الجراحية ، و 
التخفيف من اآلالم لدى المرضى، الذين لو أجريت ليم الجراحة من دون تخدير لتمنو الموت 

فبعد أن وصمنا الى مختمف المحطات اليامة و الضرورية في موضوع  استمرار االلم .عن 
المسؤولية القانونية لنشاط طب التخدير، صارت  لدينا رؤية واضحة بخصوصو ، فقد خرجنا 

 منو بمجموعة من النتائج و التوصيات التي نتمنى أن تكون مفيدة ، و تراعى مستقبال.  
 أوال : النتائج  

 خالل ما سبق بيانو، نستطيع أن نخمص لمجموعة من النتائج القانونية نمخصيا فيما يمي:فمن 
طبيب التخدير ىو طبيب مختص ،ىو المسؤول عن التخدير سواء كان عاما أو موضعيا -

 لممريض ، بطريقة آمنة وسيمة، عميو أن يراعي أصول و أخالقيات مينتو.
نية الضرورية لتأىمو ليذا المنصب وحصولو عمى كما يجب أن تتوافر فيو الشروط القانو  -

شيادة االختصاص في عمم التخدير إلثبات معرفتو وجدارتو بتوليو عممية تخدير المريض 
 تحضيرا لعممية جراحية ما.

فطبيب التخدير ىو المسؤول عن طريقة اختيار نوع المخدر وعن االجيزة المستعممة في  -
تطورة و المستمزمات عالية الجودة التي تساعده في عممو، و ذلك نظرا لألجيزة الم التخدير،

فيعد ىذا االخير المرآة العاكسة لغرفة العمميات من خالل االعمال الطبية التي يقوم بيا قبل و 
 أثناء و بعد التدخل الجراحي.

يختمف الدور الذي يقوم بو طبيب التخدير حسب المراحل المختمفة لمعممية الجراحية  قبل و  -
ثناء و بعد االنتياء من اجراءىا و ذلك بمساعدة المريض عمى االفاقة واستعادة وظائفو الحيوية أ

 و التخمص من أي أثر لممواد المخدرة.
أن طبيب التخدير يكون التزامو بتحقيق نتيجة يتمثل في تخدير المريض قبل العممية  -

اش المريض بعد االنتياء من الجراحية، ثم يقع عمى عاتقو نتيجة أخرى وىي إفاقتو أو إنع
 العممية ، فيعد التزامو استثناء من القاعدة العامة التي تحكم التزام االطباء بصفة عامة.
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فقد يترتب عمى طبيب التخدير قيام مسؤوليتو عن االخطاء التي تقع منو و يؤدي الى  -
قيام مسؤوليتو االضرار بالمريض عند توليو االشراف عمى حالتو ، و ينشأ عن ىذا الخطـأ 

 بأنواعيا. 
يتمتع طبيب التخدير و االنعاش باستقالل ميني عن أعضاء الفريق الطبي غير أن ذلك ال  -

يمنع من أن تكون لو اختصاصات مشترك ال يستطيع أن يتخمى عنيا أي عضو إقرارا 
 بالمسؤولية التضامنية متى توافرت شروطيا.

االشراف و التوجيو و الرقابة عمى أعمال الغير  حيث أنو متى كانت لطبيب التخدير سمطة - 
والقدرة عمى التسيير واالستعمال و الرقابة عمى االشياء ، انتقمت معيا مسؤوليتو القانونية 
المدنية والجزائية منيا والتأديبية، و التي تمثل نوعا من الضمان ألقل عدد من االخطاء التي 

 وجب جبرىا بتعويضو تعويضا مناسبا.تقع منيا و تمحق أضرارا بالمريض مما يست
 ثانيا : توصيات 

بعد أن عالجنا موضوع المسؤولية القانونية لنشاط طب التخدير و تطرقنا الى بعض االحكام 
التي تستدعي الوقوف عمييا ، خمصنا الى مجموعة من النقائص نأمل من أصحاب 

 االختصاص تداركيا و االلتفات الييا ومنيا :
لجزائري أن تطرق لممسؤولية الطبية بالنص عمييا في قوانين خاصة، دون عمى المشرع ا -

الرجوع الى القواعد العامة ، عمى أساس الخطأ بالنسبة لألطباء العاممين سواء في القطاع العام 
 أو الخاص.  

-11من قانون رقم  00و  02عمى المشرع الجزائري تبيان الغموض الذي يكتنف المادتين  -
نون االساسي لألعوان الطبيين في التخدير و االنعاش ، حول  المقصود من من القا 032

 عبارة "ممارس طبي متخصص  أو في غيابو تحت سمطة المسؤول السممي الطبي".
مع ضبط مصطمحات ممارس طبي متخصص أو طبيب أخصائي في التخدير أو طبيب 

 بكل دقة.   التخدير واالنعاش، وتبيان اختصاصات طبيب التخدير و االنعاش
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عمى المشرع الجزائري ان يحذوا حذو المشرع الفرنسي في تحديد االعمال الطبية التي ال  -
يمكن أن يقوم بيا إال اطباء التخدير و االنعاش فقط، و االعمال التي يمكن أن يقوم بيا 

الطبيين  االعوان الطبيين المؤىمين تحت مراقبة واشرافو، و االعمال التي يمكن تنفيذىا االعوان
المؤىمين في التخدير و االنعاش حسب تعميمات الطبية النوعية والكمية دون أن يشترط فييا 

 وجود طبيب. 
عمى القضاء الجزائري أن يتبع التطورات التي وصل الييا القضاء الفرنسي ، و اعتبار  -

صيرية متى المسؤولية المدنية الطبية عقدية متى وجد عقد بين المريض و الطبيب و أنيا تق
 تخمف ىذا العقد.

عمى المشرع الجزائري عدم حصر المسؤولية عن فعل الغير في المجال المدني فقط و إنما  -
تتعداه الى المجال الجزائي ، مع جعل الفريق الطبي المنوه عنو في مدونة أخالقيات مينة 

مى االطباء الطب يضم كل من القطاع العام والخاص و تحديد سمطة االشراف و الرقابة ع
 االخصائيين. 
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 مــلخص مذكرة  الماستر                                   

 

يعتبر طبيب التخدير و اِنعاش ملزما بضمان سّمٌ المريض قبل و أثناء و بعد العمليٌ            

 الجراحيٌ َ فإذا ما لحق بى أي ضرر ترتب عنى مسؤوليتى القانونيٌ .

تناولت فً هذه الدراسٌ موضوع المسؤوليٌ القانونيٌ لنشاط طب التخديرَ الذي عالجتى فً فصلين  

: الفصل اِول تضمن مفاهيم عامٌ حول طب التخدير من خّل تعريف طب التخدير و أنواعى و 

طرق اختبار المخدر و اِجوزة المستعملٌ فيى و اِشخاص المكلفين بطب التخدير و دور طبيب 

تخدير فً العّج .و خصصنا الفصل الثانً للمسؤوليٌ القانونيٌ لطبيب التخدير وتطرقنا الٍ ال

مسؤوليتى المدنيٌ عن فعلى الشخصً  و عن فعل الغير  وعن اِشياء و ضمن الفريق الطبً. ثم 

 عالجنا أحكام المسؤوليٌ الجزاُيٌ والتأديبيٌ لطبيب التخدير.

 ر يكمن فً تعزيز سبل حمايٌ المريض و تأمين سّمتى.أن مستقبل مونٌ التخدي         

 

  الكلمات المفتاحيٌ:

 /العمليٌ الجراحيٌ                 3 طب التخدير             /2          المسؤوليٌ القانونيٌ /1

 الفريق الطبً  /6 جواز اِنعاش            /5 طبيب التخدير               /  4

 

Abstract of The master thesis 

       The anesthesiologist and resuscitator is obligated to ensure, the safely of 

the patient befor, during and after the surgery, and if he suffers any damage 

that results in his legal responsibility. In the study dealt with the subject of 

legal responsibility for anesthesiology activity, wich I dealt with in two chapters: 

the first chapter includes general concepts about anesthesia medicine and its 

types, methods of choosing the type of anesthesia and the devices used in it, 

the people In charge of anesthesiology, and the role of anesthesiologist in 

treatment we devoted the second chapter to the legal liability of the 

anesthesiologist, and we dealt with his civil liability for his personal action for 

the actions of others and for things and dealt with the provisions of the penal 

and disciplinary liability of the anesthesiologist.    

   The future of anesthesia profession lies in strengthening the means to 

 protect the patient and ensure his safet.                               

   keywords:  

  1/  Legal responsibility       2/ Anesthesiology           3/ Surgery 

  4/ Anesthesiologist          5/ Resuscitation device    6/The medical team 
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