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تعتبر العمـك الطبية مف أقدـ العمـك التي عرفيا اإلنساف، حيث ظيرت في عصكر ما 
قبؿ التاريخ ممتزجة بالخرافات كالسحر، ككانت مزاكلة الطب قاصرة عمى الكاىف الذم يجمع بيف 

أف الشيطاف يسكف بالسمطات الدينية كالقضائية، مف منطمؽ االعتقاد الذم كاف سائدان آنذاؾ، 
.  فإذا مات، فإف ذلؾ يعني أف الشيطاف قد تغمَّب عميو،جسـ اإلنساف كيسبب لو المرض

منذ العصكر  قد عرفت (La responsabilité médicale)  تككف المسؤكلية الطبيةكبيذا 
كضعت قكانيف صارمة لمزاكلة كالقديمة، فقد نظميا قانكف حمكرابي في بالد ما بيف النيريف، 

 قضى بقطع يد الطبيب الذم  حيث، أخطائيـف كتشددكا في محاسبة األطباء ع،مينة الطب
تسبب في مكت مريضو إذا كاف رجال حرا، أما إذا كاف المريض رجال عبدا، فالطبيب ممـز 

 فجمع كؿ ما يتعمؽ بأعراض ؛ عمى أنيا عرفت تقدما عند قدماء المصرييف،(1)بتعكيض عبد بعبد
ككاف عمى الطبيب أف يحتـر ما  ،"السفر المقدس" األمراض كطرؽ عالجيا في كتاب عرؼ ب

 2.فإذا خالفو كسبب ذلؾ كفاة المريض دفع الطبيب رأسو  منان  ىك مدكف فقط في ىذا الكتاب،
 (Hippocrate) إبقراطلمفقيو ككاف 

الفضؿ الكبير في  (اليكناف) في عيد اإلغريؽ3
 الطب، إال أف ذلؾ لـ يرتب أم التزاـ قانكني عمى الطبيب،  في مجاؿخمص مف الخرافاتالت

                              
 لعمؿ 223 حتى 215مكاد مف اؿ- ـ.ؽ1750إلى 1793 ممؾ بابؿ بالعراؽ بيف –  خصص قانكف حمكرابي(1 )

لك شؽ جراح جرحا عميقا في جسـ رجؿ حر : " عمى أنو218الطبيب كالمسؤكلية الطبية، حيث تنص المادة 
بمشرط مف البركنز مما سبب كفاتو، أك فتح قناة أك مجرل الدمع في عيف رجؿ مما عطؿ عيف الرجؿ يقطعكف 

لك شؽ جراح جرحا عميقا في جسـ عبد قركم بمشرط مف البرنز مما تسبب  ": عمى أنو219 المادة صكتف". يده
شركة دار الكراؽ ،  محمود األمين ترجمة، شريعة حمكرابي:نظر في ىذا الشأفا". في مكتو، يعكض عبدا بعبد

 .61-60.ص.،ص2007 الطبعة األكلى، ،لمنشر المحدكدة، لندف
 .38،ص2010المسؤكلية المدنية لألطباء في ضكء القانكف الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر،: رايس محمد    2
3

إتقزاط ْٕ أتٕ انطة ٔأعظى أطثاء عظزِ، أٔل يذٌٔ نكتة انطة، يٍ أعظى انشخظٍاخ عهى يز انتارٌخ فً  

كم انعظٕر ٔانًجاالخ، اْتى تًجال انطة دٌٔ سٕاِ ٔحظً تشٓزج يُقطعح انُظٍز،طاحة فكزج انقسى انشٍٓز 

و، ق 460انذي ٌقسًّ األطثاء قثم يشأنح يُٓح انطة ، ْٕ اتٍ إقهٍذص تٍ أتقزاط، ٔنذ تجشٌزج كٕص حٕانً سُح

، دار خانذ "انفٕائذ ٔاألضزار" ، األعشاب درويش سحر عكاشة : أشارخ إنٍّ. عاش خًسح ٔتسعٌٕ عايا 

 .64.، ص2017انهحٍاًَ نهُشز ٔانتٕسٌع ، األردٌ، 
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بصمب الطبيب  (Alexandre Le Grand)" إلسكندر األكبرا" فقد أمر كعمى الرغـ مف ذلؾ
. (1)في اإلسكندرية، إلىمالو أ ناء عالج مريض مما تسبب في كفاتو  (Glokis) جمككيس

كفي عيد الركماف، كنظرا لعدـ كجكد نصكص خاصة بمينة الطب، استدعى األمر 
تطبيؽ نصكص القانكف العاـ عمى األطباء، إذ يعتبر الجيؿ كعدـ الكفاءة خطأ يعاقب مرتكبو 

. (2)بالنفي إذا كاف مف أفراد الطبقة الراقية، كبالمكت إذا كاف مف أفراد الطبقة الكضيعة
أصيب الطب بنكسة شديدة ك "إبقراط"كفي العصكر الكسطى كفي أكركبا، ضاعت كتب 

كسادت الخرافات كك ر السحر كأصبح إذا ما مات مريض بسبب عدـ عناية الطبيب أك جيمو 
. (3)سمـ إلى أسرة المريض كالتي يترؾ ليا الخيار بيف قتمو أك جعمو رقيقا

أما في القانكف الكنسي كانت عقكبة الطبيب في حاؿ كفاة المريض الناجمة عف إىمالو 
يمكف أف تصؿ إلى حد اإلعداـ، إذ كاف يسَّمـ الطبيب إلى أىؿ المريض الذيف كاف باستطاعتيـ 

. (4) المريض، لـ يكف الطبيب يستحؽ أجرهلقتمو أك استرقاقو، زد عمى ذلؾ أنو إذا لـ يشؼ
ككانت دعكة اإلسالـ كبداية لعصر جديد لمجتمع حديث تحكمو مبادئ الشريعة 

اإلسالمية الغراء التي تحث عمى الدراسة كاالجتياد كالتقصي كالحكـ بيف الناس بالعدؿ، كما أف 
مسؤكلية الطبيب كجدت عدة تطبيقات ليا في الشريعة اإلسالمية، ككاف يمكف الحجر عمى 

مف تطبب كلـ ":  دليؿ عمى ذلؾ قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـفضؿالطبيب الجاىؿ، كلعؿ أ
أيما طبيب تطبب :" كقكلو أيضا ،(5) " فأصاب نفسا فما دكنيا فيك ضامف؛يكف بالطب معركفا

 ."فيك ضامف (6)عمى قـك ال يعرؼ لو تطبيب قبؿ ذلؾ فأعنت

                              
، 1991 المسؤكلية المينية الطبية في المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى، السعكدية، قيس الصغير، (1 )

.  58_57ص 
.  59 المرجع نفسو، ص (2 )
، المسؤكلية المدنية، مسؤكلية الطبيب في القانكف المقارف، الطبعة ال انية، بدكف دار عبد السالم التونجي (3 )

.  42-41، ص 1975 النشر، بمدالنشر، بدكف 
 . 25، ص 1987، دار النيضة العربية، القاىرة، ( دراسة مقارنة ) المسؤكلية الجنائية لألطباء،أسامة قايد (4 )
، الطب ابن قيم الجوزية: ركاه ابك داكد كالنسائي كابف ماجة عف عمرك بف شعيب عف أبيو، عف جده، أنظر(5 )

 . 132ق، ص 1377النبكم، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، 
 .م أضر بالمريض كأفسدهأ (6 )
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كعند البحث عف  ،(1)"كيؿُّل اٍمًرئو ًبمىا كىسىبى رىًىيفه ": يقكؿ اهلل عز كجؿ في محكـ كتابوك
تأ ير ىذه اآلية في التشريعات الكضعية القديمة كالحدي ة نجد أنيا كجدت ليا عدة تطبيقات في 

مجاؿ التشريعات، منيا في إطار أحكاـ المسؤكلية بمختمؼ أنكاعيا، كمف بيف صكرىا نجد 
نصيبا كافران مف  ىذه األخطاء التي نالت ،مسؤكلية الطبيب عف أخطائو بمناسبة مزاكلة مينتو

الجدؿ، نظرا لحساسية اتصاؿ ىذا الجدؿ بالجسـ اإلنساني، لما يمقاه ذلؾ الكياف مف احتراـ 
 .كتقدير لمبدأ حرمة الجسد

كلعؿ ىذا ما دفع القكانيف الكضعية بأف تستقي مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي 
تطبيب كالكقاية منذ قركف ال تقؿ عف تمؾ التي اكتشفيا عمماء الغرب في اؿعرفت أساليب 
مع ذلؾ ال أحد يمكف أف ينكر أف مينة الطب قد شيدت خالؿ العقكد األخيرة  العصر الحديث،

تطكران كبيران كتقدمان ممحكظان جعؿ البعض يٌقر بأف ما حدث مف تطكر كتقدـ في ىذا المجاؿ خالؿ 
 األخيرة مف القرف الماضي يجاكز في أىميتو ما تـ خالؿ عشريف قرف مف عمر سنةالخمسيف 

الطب، كمحصمة ىذا التطكر الطبي كما الزمو مف مخاطر أدت إلى زيادة طبيعية في عدد 
الدعاكل المتعمقة  رافقتيا في ذات الكقت زيادة ممحكظة في عدد ؛األعماؿ الطبية الضارة

بالمسؤكلية الطبية أماـ القضاء، كالسبب في زيادة ىذه الدعاكل بالمقارنة مع السابؽ ىك زكاؿ 
إذ لـ يكف لمعائمة إال طبيب كاحد يعرفو أفراد األسرة ؛ العالقة الشخصية بيف الطبيب كالمريض

معرفة خاصة كي قكف بو كبمستكاه الطبي، كبالتالي مف غير المستساغ أف يككف ىذا األخير 
كك رة اإلىماؿ في المستشفيات العامة، كبركز  مكضعا لالتياـ لمجرد فشمو في عالج مريضو

. العالقة التجارية في المؤسسات االستشفائية الخاصة كاألطباء الخكاص
كقت بكقد تـ ىذا التحكؿ الجذرم في الصمة التي كانت قائمة بيف الطبيب كالمريض 

قطع فيو الطب خطكات جبارة في طريؽ التقدـ كالرقي، كال شؾ أف ىذا التطكر الطبي يم ؿ في 
 أصبح إذ ؛الكقت الراىف منعطفا حاسما كخطيرا، عمى قدر كبير مف األىمية في تاريخ الطب

. الطب الحديث سيد العالج كالمرض

                              
يفاد اٌَح انكزًٌح أٌ هللا يحاسة كم شخض عهى طٍُعّ، ٔأٌ كم فزد يسؤٔل ٔ .21سكرة الطكر، اآلية  (1 )

 عٍ فعهّ،
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 أغمى ما يممؾ، فقد كاف محؿ اىتماـ الك ير، مف كسالمتوكلما كاف جسـ اإلنساف 
 سافاتييوالعميد ( JEAN CARBONNIER) ة كاربكنييوالفقو الفرنسي، السيما األساتذبينيـ 

(SAVATIER ) كاألستاذ ستارؾ(STARK) ٔ األستاذ اسماف(ESMEIN ) الذيف يعتبركف مف
 باعتباره أىـ الحقكؽ ، لكاء مناصرة االىتماـ بسالمة الحياة كجسد اإلنسافالذيف حممكا ائؿكاأل

ق ئالعامة األساسية التي تخص مبدأ التكامؿ الجسدم لمبشر، كذىبكا إلى أف حياة اإلنساف كأعضا
كضركرة المحافظة عمى سالمة الكياف األدبي  كجميع أجزاء جسده كحياة أسرتو العامة كالخاصة

كالحرية الشخصية كالكياف الفكرم ىي مقدمة مكضكعات القانكف المدني التي يمـز بح يا ضمف 
 كيمييا مف بعد أحكاـ المعامالت المالية كحؽ الممكية كأحكاـ االعتداء عمى ،حقكؽ البشر ال ابتة

كعميو فإف الكؿ أ مف كأكبر  ؛األخرل كغيرىا الماؿ كالعمؿ المستحؽ لمتعكيض كأحكاـ المسؤكلية
مف الجزء، كما حياة اإلنساف كسالمة صحتو كجسده مف االعتداء أك األذل أك المساس بحقكقو 

 ألف الحؽ في الحياة ،إال المقدمة الكبرل، كىي األكلى باالىتماـ كالرعاية في القانكف المدني
. (1) كسالمة البدف مف أىـ الحقكؽ أيضا،أغمى كأ مف الحقكؽ

إف الحؽ في سالمة الجسـ كالحؽ في الحياة شأنيما شأف الحقكؽ المالزمة لمشخصية 
نما ت بت كحتى ال نقع في التالعب باأللفاظ فإنو يقصد بال بكت أف ىذه الحقكؽ ال ؛ ال تكتسب كا 

 فالشخص ت بت لو تمؾ الحقكؽ باعتبارىا مف مميزات ؛تحتاج لمصدر أك سبب الكتسابيا
 فيي لصيقة بيا، كمف  ـ ال تحتاج ألف تكتسب لسبؽ كجكدىا ؛كامتيازات كعناصر الشخصية

 .(2)بمجرد الميالد أك الحمؿ
 

                              
 ، لمنشر كالتكزيع كالدار العممية الدكليةدار ال قافة، التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، منذر الفضل (1)

 .10.ص، 2002 األردف،
، نحك نظاـ قانكني لجسـ اإلنساف، مؤتمر الطب كالقانكف،الجزء األكؿ، كمية الشريعة حسام الدين األهواني (2)

 .144.، ص1998 مام 05-03كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مف 
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 حؽ مف حقكؽ المكاطف، كقد عممت كؿ الدكؿ عمى تقنيف ىذا ةمالصحالرعاية كتعتبر 
، إال أنو ال يكفي أف تنص (1)قكانيف، السيما الجزائراؿدساتير كاؿمكا يؽ كاؿالحؽ ضمف مختمؼ 

ىذه القكانيف عمى حؽ المكاطف في الصحة، بؿ األىـ مف ذلؾ ىك كيفية تجسيده عمى أرض 
 إذ اعتبرت المنظمة العالمية لمصحة أنو بالرغـ مف المبالغ المالية العمكمية المرصكدة ؛الكاقع

دكف المستكل، كالسبب في ذلؾ عدـ بقيت لمقطاع الصحي في الجزائر، إال أف الخدمات الصحية 
ستراتيجيةكجكد سياسة   صحية ناجعة، كسكء تكزيع األطباء كالتفاكت فيما يخص االستفادة مف كا 

خدمات الرعاية الصحية، كما أف األمكاؿ كحدىا ال تحقؽ األىداؼ كالنتائج، كاألك ر مف ىذا فإف 
. (2)التقنيات المكمفة ليست ىي شرط النجاح

يعتبر الطب أنبؿ مينة إنسانية عمى اإلطالؽ، نظرا ألىميتو البالغة في حياة بيذا ك
كرغـ المكانة  ؛اإلنساف الذم ال يمكنو االستغناء عف الطبيب مف أجؿ الحفاظ عمى صحتو

 كذلؾ مف خالؿ دكره الفعاؿ في الحفاظ عمى ؛المرمكقة التي يحظى بيا الطبيب في المجتمع
السالمة الجسدية لألشخاص كالذم يخكؿ لو التعامؿ في جسـ اإلنساف بكؿ حرية، إال أف ىذه 
الحرية غير مطمقة، كأىـ قيد يرد عمييا ىك ىاجس المسؤكلية الذم يالـز ذىف الطبيب بسبب 

تخكفو الدائـ مف إخفاقو في عالج المريض، السيما في ظؿ التطكر الكبير الذم شيدتو كالزالت 

                              
ـ حالة صحية متردية كمتدىكرة حيث كاف النظاـ الصحي المكجكد متمركزا أساسا 1962كر ت الجزائر سنة  (1)

 كلمخركج مف ىذا الكضع ،كبر المدف كالجزائر، كىراف، كقسنطينة، كالمتم ؿ في الطب العمكمي المجانيأفي 
عممت الجزائر مف خالؿ العديد مف البرامج كالسياسات الكطنية لمصحة لتحسيف كترقية صحة مكاطنييا مف خالؿ 

 كتحسيف صحة 2015 ك1990تخفيض كفيات األطفاؿ الذيف يقؿ سنيـ عف خمس سنكات ب م يف بيف سنتي 
 كمكافحة فيركس السيا كأمراض 2015 ك1990األميات بتخفيض كفيات األميات ب الث أرباع بيف سنتي 

نور  :لممزيد مف الشرح راجع. أخرل كالتحكـ في حمى المستنقعات كمرض السؿ كاألمراض المعدية كغير المعدية
، مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية "بيف النصكص كالكاقع.. حؽ المكاطف الجزائرم في الصحة" الدين حاروش،

، 8العدد  الجزائر،- كاالقتصادية، قسـ الدراسات القانكنية كالشرعية، معيد الحقكؽ، المركز الجامعي لتامنغست
 .كما يمييا 127، ص 2015جكاف 

 .123، ص  ، المرجع السابؽنور الدين حاروش(2)
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تشيده العمـك الطبية في عدة مجاالت مف بينيا العمميات الكاقعة عمى جسـ اإلنساف ككذا 
. (1)التصرؼ بأعضاء ىذا الجسـ البشرم

لو طابع - إف الجسـ يحتؿ مكانة خاصة في القانكف:" كفي ىذا الصدد يقكؿ كاربكنييو
ضد اعتداءات الغير في صكرة منع االعتداء عمى جسـ : فيك يتمتع بحماية مزدكجة- مقدس

 .(2)"ةدد سمطاف اإلراماإلنساف، كضد سمطة تصرؼ الشخص نفسو عف طريؽ تقي
 المسؤكلية تعتبر نقطة االرتكاز في الفمسفة التشريعية لمقانكف المدني، بؿ كعميو، فإف

المسؤكلية إطار لمقانكف برمتو، كمكمف االىتماـ مف جميع النظـ القانكنية، كما مف شؾ أف تحديد 
يزداد صعكبة في المجاؿ الطبي أك ر مف أم مجاؿ آخر، كذلؾ لما لمعمؿ الطبي مف خصائص 

 يخشكف كلكج ىذا ييففقياء القانكفاؿ، مما جعؿ  األخرلكصفات تميزه عف باقي النشاطات
الفني البحت، لما لمكانة الطب مف قدسية كحرمة كأسرار، مما جعؿ قكاعد المسؤكلية _ المكضكع

 :الطبية عاجزة عف اإلحاطة بكؿ الحاالت التي تعرض عمى القضاء، كذلؾ لسببيف متعارضيف
أكليما التطكر اليائؿ كالسريع لعمـ الطب في مختمؼ مجاالتو، حيث تقدـ بأشكاط كبيرة عف تقدـ 

ك ير مف فقياء القانكف عف الدخكؿ في متاىات المجاؿ اؿ عدـ جرأة كقدرة ىماالقانكف الطبي، ك اني
 كال شؾ أف ىذا ما ،الطبي الحساس، مف أجؿ تقرير كضبط قكاعد المسؤكلية الطبية المدنية

يدفعنا إلدراؾ حقيقة كاقعية تتم ؿ في مدل عمؽ اليكة التي تفصؿ حاليا بيف التطكر التقني 
. كالعممي لمطب، كتأخر كتذبذب عمـ القانكف عف مسايرة تطكر عمـ الطب

: كىكذا كاجيت مسؤكلية الطبيب دائما مشكمة تحقيؽ التكازف بيف اعتباريف مختمفيف
األكؿ حماية المرضى، مما قد يصدر عف األطباء كالجراحيف مف أخطاء كضماف تكفير االعتبار 

العناية الطبية الالزمة كالتأكيد عمى سالمتيـ الجسدية كيدؼ أساسي لمتدخؿ الطبي، أما االعتبار 
ال اني فيك تكفير الحماية المطمكبة لألطباء كالجراحيف لممارسة العمؿ الطبي مف خالؿ تمكينيـ 

. مف أكبر قدر مف الحرية كاإلبداع في ممارسة عمميـ

                              
، مجمة المفكر، العدد الحادم "مفيـك الخطأ الطبي في عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية"، زرارة عواطف (1)

. 180، ص 2014عشر، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر 
(2)

 Jean CARBONNIER: Droit Civil (introduction, les personnes), press universitaire de France, 

paris, 1974, p 215.  
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لمسؤكلية الطبية أنكاع، فيي أخالقية نظرا لككف العالقة التي تجمع بيف الطبيب كؿ
 لمطبيب في ئيةزاالج ألف القانكف أقر المسؤكلية جزائيةكالمريض أساسيا األخالؽ، كمسؤكلية 

حاالت محددة، غير أف المسؤكلية المدنية لمطبيب ىي أك ر أنكاع المسؤكلية الطبية شيكعا ألنيا 
تنشأ عف خطأ صادر مف الطبيب كىي الحالة األك ر كقكعا لككف الطبيب معرضا لمخطأ م مو 

. (1)م ؿ أم إنساف
حالة الشخص الذم ارتكب أمران يستكجب : "كتعرؼ المسؤكلية بكجو عاـ بأنيا

كتنقسـ ىذه .مسؤكلية أدبية أخالقية، كمسؤكلية قانكنية: ، كليذه المسؤكلية أقساـ(2)"المؤاخذة
األخيرة إلى مسؤكلية جزائية كمسؤكلية مدنية، كما ييمنا في ىذا البحث ىي المسؤكلية المدنية 

دكف الجزائية، حيث سنقـك بدارسة المسؤكلية المدنية لمطبيب، كتحديدا في القطاع الخاص دكف 
القطاع العاـ، باعتبار الطبيب في القطاع العاـ يعتبر مكظؼ في المستشفى العاـ، كىك ما 

، أم مسؤكلية المستشفى عف أخطاء تابعييا، كىي تابعو عف المتبكعيترتب عنو مسؤكلية 
كحرصا منا عمى مراعاة . دكف الخطأ الشخصيمالمسؤكلية اإلدارية في إطار الخطأ المرفؽ

. التخصص الدراسي، سيككف الطرح عمى ىذا األساس
كتعرؼ المسؤكلية المدنية الطبية عمى أنيا عبارة عف تعكيض المريض عما حؿ بو مف 

كالدعكل المدنية التي يرفعيا المتضرر أك ذككه ىي . أضرار مادية أك أدبية بسبب الخطأ الطبي
. (3)كسيمة لمحصكؿ عمى التعكيض
 األىمية البالغة لمكضكع المسؤكلية الطبية، ىذه األىمية  تتضحكمف خالؿ ما سبؽ

التي كانت دافعا كراء االىتماـ الشديد الذم أكلتو التشريعات بمكضكعيا مف خالؿ حسف التأطير 
كالتنظيـ، كما أنيا جعمت مكضكع مسؤكلية الطبيب م ار نقاش فقيي أساؿ مداد أقالـ العديد مف 

                              
 . 181 المرجع السابؽ، ص زرارة عواطف، (1)
 الكافي في شرح القانكف المدني، المجمد ال اني، الفعؿ الضار كالمسؤكلية المدنية، القسـ  سميمان مرقس،(2)

 . 01، ص 1988األكؿ، في األحكاـ العامة، الطبعة الخامسة، دار الكتب القانكنية، مصر، 
، 1998، باإلسكندرية، مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات، منشأة المعارؼ عبد الحميد الشواربي (3)

 .181، المرجع السابؽ، ص زرارة عواطف  .18ص
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الفقياء كالباح يف في الشأف القانكني، كما كضعتو محط تضارب العديد مف االجتيادات كاألحكاـ 
. القضائية

لذا تكمف أىمية الدراسة، في ككنيا تبحث في مكضكع حديث، خاصة بعد التقدـ الكبير 
كبركز االختصاصات فيو زاد مف  الذم أحرزه الطب، كاتساع مجاالت تطبيقو كتشعب فركعو،

أىمية دكره في المجتمعات اإلنسانية، كما زاد مف مخاطر مينة الطب كضاعؼ مف مسؤكليات 
كما أف تناكؿ مكضكع المسؤكلية الطبية نظران لمحاجة العممية لبياف األخطاء التي  الطبيب،

خاصة بالمسؤكلية  يرتكبيا األطباء، كمدل مسؤكليتيـ عنيا في ظؿ عدـ كجكد قكاعد قانكنية
.  مجاؿ ىذااالجتياد القضائي بالجزائر فيا قمة ككذ الطبية في التشريع الجزائرم،

كما تتم ؿ ىذه األىمية في إلقاء الضكء عمى القكاعد الجديدة في المسؤكلية الطبية، 
 كنكعية نظاـ  المتعمؽ بحقكؽ المرضى303-02كالسيما ما جاء بو القانكف الفرنسي رقـ 

 04/806رقـ  ، ككذلؾ ما جاء بو القانكف الفرنسي(1)04/03/2002المؤرخ في الصحة، 
أدخال تعديالت جكىرية  كالمذاف، ،(2)09/08/2004المتعمؽ بالسياسة العامة لمصحة المؤرخ في

عمى أحكاـ المسؤكلية الطبية في القانكف الفرنسي، ككذا اإلشارة إلى األحكاـ القضائية الجديدة 
الصادرة بشأف المسؤكلية المدنية لمطبيب في فرنسا، باإلضافة إلى دراسة ىذه األخيرة في التشريع 

ككذا مقارنتو بالقانكف رقـ  ،(3) المتعمؽ بالصحة11-18قانكف رقـ ؿالجزائرم كذلؾ مف خالؿ ا
محاكليف  ،(1 )كمدكنة أخالقيات الطب ،(4) المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا الممغى85/05

. عمميةاالستعانة في ذلؾ عمى أحدث المصنفات كالمؤلفات كالبحكث اؿ كاالعتماد

                              
 (1 )

Loi N°2002/ 303 du 04 mars 2002 relative aux droit des malades et à la qualité du système de 

santé.J.O n°54 du 5 mars 2002. 
( 2 )
Loi N°2004/ 806 du 09 aout 2004 relative à la politique de santé publique, J.O du 11 aout 2004. 

 يكليك سنة 02 ىػ المكافؽ ؿ 1439 شكاؿ عاـ 18ؤرخ في ـ المتعمؽ بالصحة، اؿ11-18: القانكف رقـ (3)
 .25السنة  ،2018يكليك سنة 29 ىػ المكافؽ ؿ 1439 ذك القعدة عاـ 16، الصادرة في46ر عدد .، ج2018

 المكافؽ ؿ 1405 جمادل األكلى عاـ 26المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، المؤرخ في  85/05القانكف رقـ  (4)
 فبراير سنة 17المكافؽ ؿ ق 1405 جمادل األكؿ عاـ27، الصادرة في 8عدد . ر.، ج1985فبراير سنة 16

  .22، السنة ـ1985
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 إ بات تقدـ الشريعة عمى القكانيف الكضعية، فيذا أمر ال  ليس اليدؼ مف ىذه الدراسةإف
الشؾ أنيا - جؿ في عاله– يحتاج إلى مناقشة، فالشريعة السماكية الصادرة مف خالؽ الككف 

 كلكف اليدؼ ىك تبياف جكانب مف ىذا ،األكمؿ كاألسمى كاألشمؿ، كال تقارف بعمؿ أم مخمكؽ
التقدـ، فالذم انتيى إليو رجاؿ القانكف الكضعي اليكـ في ك ير مف األحكاؿ ىك نفسو الذم بدأت 

 كأركاف مسؤكلية الطبيب في ،بو الشريعة اإلسالمية قبؿ أك ر مف أربعة عشر قرنا مف الزمف
 .(2)القكانيف الكضعية ىي نفس أركانيا في الشريعة اإلسالمية 
الرغبة الشخصية أسباب ذاتية كىي : كترجع أسباب اختيار ىذا المكضكع إلى نكعيف

براز حقيقتو، كالتعمؽ  لدراسة ىذا المكضكع كالخكض في تفاصيمو الدقيقة كمحاكلة إيضاحو كا 
أك ر في التعرؼ عمى مكضكع التصرؼ في األعضاء البشرية، ككيفية تنظيمو مف طرؼ المشرع 

الجزائرم كحكـ الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى الميؿ الشخصي لدراسة المسائؿ العممية 
 .المستجدة كالتي يك ر فييا االشتباه كالتساؤؿ حكؿ أحكاميا الفقيية

فتتم ؿ في االنتياكات العديدة كالمتكررة التي يتعرض ليا : أما األسباب المكضكعية
تحت لكاء العمـ - كالتي تمس بالحماية المقررة لو جسـ اإلنساف كأعضائو الماسة بسالمتو، 

باإلضافة إلى الرغبة في تبياف ماىك . كحؽ الشخص في التمتع بصحة جيدة- كخدمتو لمبشرية
 قصد ح يـ كتشجيعيـ عمى التبرع بأعضائيـ إلنقاذ مباح ك محظكر لألشخاص غير المختصيف

سكاء أ ناء حياتيـ أك بااليصاء - بسبب عطب أك تمؼ عضك مف أعضائيـ- غيرىـ مف المكت 
كما أف عدـ مكاكبة القكانيف الحالية كعجزىا عف مكافحة الجرائـ التي استحد تيا . بيا بعد كفاتيـ

الطفرة العممية في المجاؿ الطبي، أدل إلى تحكؿ عمميات نقؿ األعضاء البشرية كزراعتيا مف 
تبرع كعمؿ إنساني لمساعدة المرضى إلى تجارة غير قانكنية ليا بكاع يا كأصكليا كممارستيا 

 تزايد عدد ضحايا األخطاء الطبية المرتكبة دكف أف ننسىسبب آخر يستكجب الكقكؼ عنده،  

                                                                                    
، المتضمف 1992 يكليك 06 المكافؽ ؿ 1413 محـر عاـ 05، المؤرخ في 92/276 المرسـك التنفيذم رقـ (1 )

، 1992 يكليك سنة 08 المكافؽ ؿ 1413 محـر عاـ 07الصادرة في  ،52ر عدد .مدكنة أخالقيات الطب، ج
 .29السنة 

 .46.ص ب د ف، ب س ف،، محمد عمي البار، مسؤكلية الطبيب بيف الفقو كالقانكف،حسان شمسي باشا (2)
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مف قبؿ األطباء سكاء بالمستشفيات العامة أك المؤسسات االستشفائية الخاصة، خاصة بعد أف 
 ىذه األخيرة تجاريا أك ر منو إنسانيا، مما أدل إلى استفحاؿ ظاىرة األخطاء الطبية ضحى ىدؼأ

باإلضافة إلى ذلؾ، كجكد نسبة ال يستياف بيا مف األشخاص مازالكا غير  .عمى مجاؿ كاسع
مقتنعيف بفكرة مساءلة األطباء عف أخطائيـ المينية، كذلؾ إما لجيميـ بجدكل ىذه المساءلة، 

ما بسبب الفيـ الخاطئ لفكرة القضاء كالقدر كاقتناعو  بأف األضرار التي تمحؽ بيـ مف جراء ـكا 
األخطاء الطبية ما ىي إال أمكر مقدرة عمييـ، كبالمقابؿ، ىناؾ تماديا في الخطأ كعدـ التبصر 
مف قبؿ بعض األطباء، ساعد عميو السككت عف مساءلتيـ مف قبؿ المرضى، أك تدني الكازع 

ككنيا -  كبصفة عامة أىمية مكضكع عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية.الديني لدل بعضيـ
 .كحده سبب كاؼ لمبحث فيو - متصمة باألحياء كاألمكات

 عدـ كجكد قانكف خاص  ىك،صعكبات التي كاجيتنا في إعداد ىذا البحثؿكمف بيف ا
كالمشرع الجزائرم كغيره مف المشرعيف العرب، .بالمسؤكلية الطبية، بؿ يتـ تطبيؽ القكاعد العامة

 بطريقة  العامةلـ يتناكؿ مكضكع المسؤكلية الطبية بنصكص خاصة، كبالتالي تطبيؽ القكاعد
كالختالؼ  مجردة يؤدم إلى كجكد خالفات كبيرة في كجيات النظر القانكنية لطبيعة مينة الطب

. المعايير في ىذا المكضكع
لغاء القانكف القديـ 18/11رقـ باإلضافة إلى ذلؾ صدكر قانكف الصحة الجديد   رقـ كا 

، كبالتالي عدـ كجكد أم مصدر يمكف االستناد إليو لمبحث عف نية المشرع التي يرمي 85/05
نصكص إلييا مف خالؿ بعض المكاد، السيما في ظؿ عدـ صدكر أم تنظيـ يبيف كيفية تطبيؽ 

 كربما يعتبر الباحث مف بيف األكائؿ الذيف تطرقكا إلى م ؿ ىكذا مكضكع .18/11القانكف رقـ 
كفؽ قانكف الصحة الجديد، ككؿ ما كرد في ىذا البحث بشأف ىذا القانكف ىك عبارة عف اجتياد 

 المشرع أحيانا رمي إليوتبع فيو المعنى الحرفي لممكاد أحيانا، كالبحث عما مف أف ناشخصي، حاكؿ
كجكد العديد ؿ دكف أف ننسى تشعب المكضكع مما جعؿ صعكبة التحكـ فيو بمكاف، السيما ،أخرل

مف األبحاث التي كاف الجسـ اإلنساني محط أنظارىا إال أف جؿ ىذه األبحاث تناكلت الجانب 
، باإلضافة إلى كلية المدنية ليس باألمر الييفؤكلية، مما يجعؿ استنباط المسؤم ليذه المسزائالج

كعدـ . صعكبة ضبط البحث كتقسيمو تقسيما متكازنا بسبب ترابط عناصر ىذا المكضكع كتداخميا
 .تكافر العناصر الالزمة كالمعمكمات الكافية بالنسبة لبعض عناصر البحث
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كقد اعتمدنا في بح نا ىذا عمى عدة مراجع ميمة متعمقة بيذا المكضكع، مف بينيا 
باإلضافة إلى العديد مف المؤلفات التي رأينا أف رسائؿ دكتكراه أشارت  ك أبحاث عممية مختمفة، 
 عمى أف تككف البداية مف حيث انتيكا مف أجؿ نستقي منيا أىـ ما جاء بيا فيما يخدـ المكضكع،

بناء بح نا ىذا كاستنباط الضكابط الالزمة ليذه التصرفات منيا، دكف أف نخكض في رأم الشرع 
في ذلؾ، ألنو يعتبر مجرد تكرار لما قد تـ بح و كحسمو في الدراسات السابقة، كعميو، كاف 

تركيزنا عمى أىـ األحكاـ الخاصة بيذه التصرفات كالتي يعتبر اإلخالؿ بيا خطأ يرتب 
 . المسؤكلية

كما حرصنا مف خالؿ ىذا البحث عمى االلتزاـ كالتقيد بمكضكع المسؤكليةالمدنية دكف 
الجزائية، ذلؾ أف ىذه األخيرة قد تـ تفصيميا في العديد مف األبحاث السابقة عمى عكس 

المسؤكلية المدنية التي لـ يتـ التطرؽ ليا بخصكص التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم، إال 
 .عمى سبيؿ اإلشارة فقط

كالشؾ أف األىمية الفائقة لمكضكع بح نا، المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في أعضاء 
الجسـ البشرم، تتجمى أك ر كبصكرة كاضحة لما ي يره مف إشكاالت كاستفسارات عديدة كمتنكعة، 

 مف بينيا عدـ جكاز قتؿ ؛ بؿ ترد عميو قيكد؛أف حؽ الشخص في جسمو ليس مطمقاذلؾ 
الشخص لنفسو، كما ال يجكز لو أف ينتقص مف كيانو الجسدم، فالقانكف يحمي الشخص ذاتو 
مف ذلؾ، فال يجكز لو استئصاؿ عضك مف أعضائو كالكمية م ال إال إذا لـ يكف في ذلؾ خطر 

. (1)عمى جسمو
كما أف حؽ الشخص بالحفاظ عمى تكاممو الجسدم يرمي إلى حماية الكياف المادم 
لإلنساف، كمنيا حؽ الشخص في الحياة كفي سالمة جسمو كأعضائو، كمقتضى القياـ بيذه 

 ،... امتناع اآلخريف عف المساس بو أك االعتداء عميو بالقتؿ أك الجرح أك الضربيكجبالحقكؽ 
ذا كاف حؽ الشخص في ىذه ،كتكفؿ القكانيف الجنائية عقاب مف يعتدم عمى ىذه الحقكؽ  كا 

 فميس معنى ذلؾ أف لو سمطة مطمقة عمى جسمو ؛الحالة يحميو مف اعتداء الغير إال برضائو

                              
المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، ، -نظرية الحؽ- ، المدخؿ إلى العمـك القانكنية محمدي فريدة زواوي (1)

 .13ص  ،1998،الجزائر
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شاء، بؿ أف حؽ الشخص في م ؿ ىذا التصرؼ ينبغي أف يراعى فيو ميتصرؼ فيو كيفما 
 كليس مف الصالح العاـ أف يككف لمشخص الحؽ في التصرؼ في جسده أك حياتو ،الصالح العاـ

 أما ، كىذا ما حدا ببعض القكانيف م ال إلى المعاقبة عمى الشركع في االنتحار،دكف قيكد أك حدكد
 بؿ عمى العكس ،إذا لـ يكف تصرؼ الشخص في جسمو متعارضا مع الصالح العاـ في الجماعة

 بالنسبة لتصرؼ الشخص في بعض حاؿكاف يحقؽ فائدة لمجماعة، فإنو يككف صحيحا كما ىك اؿ
. (1)دمو بالبيع أك اليبة إلنقاذ حياة اآلخريف

البعض، كأنيا يرل  فإف مسؤكلية الطبيب اليـك لـ تعد محؿ خالؼ كما ،كميما يكف
نما بنظاميا كبطبيعتيا كمبناىا ؛أصبحت حقيقة قضائية كالنقاش فييا ال يتعمؽ بكجكدىا  كا 

، كليس مف السيؿ القكؿ أف جميع عمميات زرع األعضاء البشرية قد تخطت مرحمة القانكني
التجارب كأصبح نجاحيا مضمكنا، فإذا كاف ىذا الكالـ يصح بالنسبة لبعض األعماؿ الطبية 

كعمميات نقؿ الكمية كعمميات ترقيع القرنية كالجمد م ال، إال أنو غير صحيح بالنسبة لممخ كالمعدة 
كبعض األعضاء األخرل، غير أنو مف ال ابت أف عمميات زرع األعضاء البشرية في تطكر 

مستمر كتقدـ كبير، كلعؿ مف أكؿ أىدافيا التغمب عمى المكت بإطالة حياة اإلنساف، ألف لإلنساف 
كمف أىدافيا أيضا . مصمحة أكيدة في البقاء عمى قيد الحياة كال يكجد أ مف مف الحؽ في الحياة

 .(2)إزالة األلـ كتحقيؽ سعادة البشر بالتغمب عمى المرض
الت تنصب حكؿ كيفية قياـ ىذه المسؤكلية كأساسيا، كأىـ ؤ فإف مجمؿ التسا،كعميو

، التطبيقات في ىذا المجاؿ، كحكؿ آ ارىا، كا  بات المسؤكلية إلى كيفية التعكيض كطرؽ ضمانو
هل : عمى أف يككف ذلؾ كفؽ قانكف الصحة الجديد كىك ما يدفعنا إلى طرح اإلشكالية التالية

 قانونية قواعدوضع  من 11-18 رقم تمّكن المشرع الجزائري بموجب قانون الصحة الجديد
 . الطبيب من المسؤولية المدنية؟بتأمينكافية لمتصرف في األعضاء البشرية وكفيمة 

                              
، المدخؿ لمعمـك القانكنية، مكجز لمنظرية العامة لمقانكف كالنظرية العامة لمحؽ، مؤسسة ال قافة توفيق حسن فرج (1)

 .179 ، ص1998، الجامعية، مصر
 .11 ، صالمرجع السابؽ، التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، منذر الفضل (2)
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اعتمدنا المنيج الكصفي حيث ، عدة مناىجلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا عمى 
مف لتكضيح كتعريؼ كتحديد بعض المفاىيـ المتعمقة بمكضكع الدراسة، ككذا المنيج التحميمي 

- خالؿ التحميؿ العممي لمختمؼ النصكص القانكنية كاألحكاـ القضائية كاآلراء الفقيية المختمفة 
لكقكؼ  بغية ا –األعضاء البشرية عف التصرؼ في بشأف األخطاء الطبية كالمسؤكلية المدنية

باإلضافة إلى المنيج عمى أكجو قصكر كفعالية ىذه النصكص في تحقيؽ الحماية المطمكبة، 
الممغى كقانكف  85/05 رقـ  الصحةبيف قانكف المقارف مف خالؿ مقارنة ضكابط المسؤكلية

 ككذا مقارنتيا ببعض التشريعات، السيما التشريع الفرنسي، خاصة 18/11 رقـ الجديدالصحة 
قرار  إذا أدركنا حقيقة  ابتة، تتم ؿ في مدل أسبقية الفقو كالقضاء الفرنسي في كضع مالمح كا 

.  عف التصرؼ في األعضاء البشريةمترتبةلمسؤكلية اؿاقكاعد كمعالـ 
 تنقسـ إلىخطة  نائية، عمى الدراسة لإلجابة عف اإلشكالية التي ت يرىا قد اعتمدنا و

لمسؤكلية المدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم، أركاف ا اتناكؿ الباب األكؿ منو: بابيف
تعرض في الباب ال اني لألحكاـ المترتبة عف المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في أعضاء اؿ كتـ

 .الجسـ البشرم
ـٌ التكصؿ إليو مف نتائج  إلى ،تكصمنا في األخير إلى خاتمة، ضبطنا عمى ضكئيا ما ت

 .حات ا مجمكعة مف االقترتقديـجانب 
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 الباب األوؿ
  أركاف المسؤولية المدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري

إذا كاف ال جداؿ أف جسـ اإلنساف قد دخؿ دائرة القانكف، كأف أجزاء الجسـ كمنتجاتو 
كباعتبار أف اإلنساف كالجسد اإلنساني يمثبلف القيمة األغمى أصبحت محبل لمتعامؿ القانكني، 

التي ال تقدر بثمف، فإف الضرر الحاصؿ مف الخطأ الطبي لو نتائج كبيرة ماديا كمعنكيا لدل 
 كبالتالي يطمب أف ،المريض أك ذكيو، كلدل الطبيب المعالج كالمؤسسة الصحية التي يعمؿ فييا

 كما أف تجارب المجتمعات كاألفراد في مجاؿ األخطاء الطبية ،يكاجو ىذا الخطأ بجدية كمسؤكلية
تبيف أف أخطاء األطباء كالعامميف في الميف الصحية عمكما ليس مف السيؿ نسيانيا بالمقارنة 

 ما يجعميا تأخذ اىتماما زائدا عف غيرىا مف ،مع غيرىا مف أخطاء أصحاب الميف األخرل
 ..(1)األخطاء في الميف اليندسية أك القانكنية

كالحقيقة أف الحديث عف األساس القانكني ال يككف إال إذا تخٌمؼ المشرع عف تنظيـ عممية 
ف بسط ىذا األخير سياج حمايتو، يصبح الحديث عف مسألة  نقؿ األعضاء البشرية، أما كا 

ف كانت محاكلة المساس بجسـ اإلنساف مف دكف مقتضى  اإلباحة مف عدمو مف قبيؿ التزييد، كا 
 .(2)ىك مف قبيؿ االعتداء عمى سبلمتو

كتبدك الحماية المدنية لجسـ اإلنساف في شكؿ حمايتو في مكاجية الغير كمنع الغير مف 
االعتداء عمى سبلمة الجسـ أيا كانت صكرة االعتداء ككذلؾ في الحماية البلحقة عمى كقكع 

االعتداء بإلزاـ المعتدم بتعكيض الضرر المادم كالمعنكم في نطاؽ المسؤكلية المدنية، كثانيا 
في منع الغير مف االعتداء عمى جسـ اإلنساف، إذ ال يجكز إجبار اإلنساف عمى الخضكع 

لمفحص الطبي إلثبات النسب عف طريؽ فصيمة الدـ أك إجباره عمى تعاطي عقاقير معينة كصكال 

                                  
األخطاء الطبية نحك حماية قانكنية متكازنة ألطراؼ األخطاء الطبية، سمسمة تقارير  معف شحدة أدعيس، (1)

 .13.، ص"ديكاف المظالـ" ، الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف 77قانكنية رقـ 
، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف، دكف طبعة، دار الثقافة كالنشر الديات سميرة عايد (2)

دراسة في الفقو - الحماية الجنائية لؤلعضاء البشرية"، خمفي عبد الرحماف .70 ، ص1999كالتكزيع، عماف، 
ست، الجزائر، سداسية غ، مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية كاالقتصادية، المركز الجامعي لتامف"كالتشريع المقارف
 .180، ص 2015، جانفي 07محكمة، العدد 
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أك خضكعو إلجراء التجارب الطبية إلرضاء شيكة عممية أك طمكح  (مصؿ الحقيقة)لمحقيقة 
عممي أك غيرىا، ألف ىذه األعماؿ الطبية تعد مساسا بالحؽ في السبلمة المكفكؿ قانكنا، ككذلؾ 

حماية جسـ اإلنساف مف تصرفات الشخص نفسو بعدـ جكاز التعامؿ بيذا الجسـ أك إلحاؽ 
الضرر بو، فاتفاؽ المريض مع طبيب أك غيره لمتخمص مف الحياة باطؿ كال يعفي الفاعؿ مف 

ال يجكز القياـ بو إال -  في غير حالة الضركرة–المسؤكلية القانكنية، كعميو، فإف أم عمؿ طبي 
 .(1) برضا الشخص المعالج

كيرل البعض أف التمييز بيف الطبيعة التعاقدية كالطبيعة التقصيرية لمسؤكلية الطبيب يبقى 
بدكف أثر في القانكف الطبي، ألف المسؤكلية المدنية تؤسس في كمتا الحالتيف عمى خطأ الطبيب، 
كيبقى االختبلؼ الكحيد بينيما في مدة التقادـ المقررة لكؿ منيما، غير أف مدة التقادـ المسقط 

سنة سكاء كانت ذات  (15)لدعكل المتابعة المدنية في التشريع الجزائرم محددة بخمسة عشر 
كماداـ الحاؿ كذلؾ يستكم أف يتابع الطبيب كفقا ألحكاـ المسؤكلية . (2)طابع تعاقدم أـ تقصيرم

التعاقدية أك التقصيرية ألنيا تخضع لنفس األحكاـ العامة في المسؤكلية المدنية مف حيث كجكب 
 . (3)إثبات خطأ الطبيب، الضرر الناتج عف ىذا الخطأ كعبلقة السببية بينيما

غير أننا نرل أنو مف األىمية بمكاف التمييز  بيف نكعي المسؤكلية المدنية ، كىما العقدية 
. كالتقصيرية ، كىك ما سيتـ عرضو في الباب الثاني مف ىذا البحث 

كلعؿ البحث في أركاف المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في األعضاء البشرية، يتطمب منا 
تحديد الخطأ في ىذه المسؤكليةفي الفصؿ األكؿ، ككذا الضرر كالعبلقة السببية في الفصؿ 

.  الثاني
 
 

                                  
 كمدل الحماية التي يكفميا القانكف المدني كالقكانيف العقابية  التجربة الطبية عمى الجسـ البشرممنذر الفضؿ، (1)

   .11، ص 7 مجمة الككفة، العدد،الطبية
 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني، 2005 جكاف 20 المؤرخ في 05/10 مف القانكف رقـ 308 ك133 المادتيف (2)

 .26/06/2005 بتاريخ الصادرة 44الجريدة الرسمية رقـ 
دراسة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية، -، رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحيةمأموف عبد الكريـ (3)

 .350، ص 2009مصر، 
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الفصؿ األوؿ 
 الخطأ في المسؤولية المدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري  

حاكؿ الفقياء تحديد فكرة الخطأ، إال أنيـ لـ يتمكنكا مف إعطاء تعريؼ أك تكحيد فكرة 
ؿ غير فعتضاربت اآلراء اتجاه ىذه الفكرة، حيث حاكؿ بعضيـ ربط الخطأ باؿ كمعينة لو،

أم العمؿ الضار المخالؼ لمقانكف،  "المشركع الخطأ ىك العمؿ غير"  أف فالمشركع، حيث يرك
غير أنو انتقد ىذا التعريؼ نظرا الستحالة معرفة جميع األعماؿ التي تمحؽ ضررا بالغير كينيى 

. (1)عنيا القانكف السيما التي لـ يرد فييا نص
كيحاكؿ حصر ىذه االلتزامات ، "اإلخبلؿ بالتزاـ سابؽ" بأنو ، فيعرؼ الخطأ"ببلنيكؿ" أما 

االمتناع عف العنؼ، الكؼ عف الغش، اإلحجاـ عف عمؿ لـ تييأ لو األسباب مف قكة أك : في
 غير أنو انتقد باعتباره ،ميارة، كاليقظة في تأدية كاجب الرقابة عمى األشخاص أك عمى األشياء

.  (2)تقسيما لمخطأ كليس تعريفا لو
كقد استقر فقيان كقضاءن رأيان يقرب معنى الخطأ في المسؤكلية التقصيرية مف معناه في 

أما . إخبلؿ بالتزاـ قانكني المسؤكلية العقدية، حيث يعتبر الخطأ في المسؤكلية التقصيرية ىك
الخطأ في المسؤكلية العقدية فيك إخبلؿ بالتزاـ عقدم، كيككف اإلخبلؿ بااللتزاـ العقدم إما التزاما 
بتحقيؽ غاية أك التزاما ببذؿ عناية، أما االلتزاـ القانكني في المسؤكلية التقصيرية فيك دائما التزاـ 
ذا  ببذؿ عناية، كىك أف يصطنع الشخص في سمككو اليقظة كالتبصر حتى ال يضر بالغير، كا 

، كاف ىذا االنحراؼث يدرؾ حي ب،قدرة عمى التمييزذك انحرؼ عف ىذا السمكؾ الكاجب، ككاف 
 .(3) التقصيريةةمسؤكليإقامة اؿ خطأ يستكجب خيرىذا األ

                                  
، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، مصادر عبد الرزاؽ أحمد السنيوري (1)

 .777 ص ب ت ف،االلتزاـ، الجزء األكؿ، دار إحياء التراث العربي، لبناف، 
 .778ص المرجع نفسو،  (2)
 . 779ص  ،المرجع نفسو (3)
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، أيف اعتبر كؿ فعؿ 1ج .ـ.  ؽ124أما المشرع الجزائرم فقد تناكؿ ركف الخطأ مف خبلؿ المادة 
 .يرتكبو الشخص كيسبب ضررا لمغير خطأن يستكجب التعكيض 

 كيعرَّؼ العمؿ الطبي ،كييعٌبر عف الخطأ الطبي باإلخبلؿ بقكاعد ممارسة العمؿ الطبي
كؿ نشاط يرد عمى جسـ اإلنساف كيتفؽ في طبيعتو ككيفيتو مع األصكؿ العممية : "عمى أنو

كالقكاعد المتعارؼ عمييا نظريا كعمميا في عالـ الطب، كيقـك بو طبيب مصرح لو قانكنا بذلؾ، 
بقصد الكشؼ عف المرض كعبلجو لتحقيؽ الشفاء أك تخفيؼ آالـ المرض، أك الحد منيا أك منع 
المرض أك بيدؼ المحافظة عمى صحة األفراد أك تحقيؽ مصمحة اجتماعية شريطة تكافر رضا 

"  مارسي" كما تعرفو محكمة النقض الفرنسية في قرارىا الشيير. (2)"مف يجرم عميو العمؿ
اإلخبلؿ بالعناية الكجدانية اليقظة المكافقة لمحقائؽ العممية "  بأنو19363 مام 20الصادر بتاريخ 

 ".المكتسبة
كيعتبر الخطأ في التصرؼ في األعضاء البشرية خطأ طبي، ذلؾ أف التصرفات الكاردة 
 ،عمى األعضاء البشرية ال يمكف أف تككف إال عف طريؽ أطباء سكاء باستئصاؿ العضك أك زرعو

 الخطأ في المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في األعضاء البشرية، يككف مف تناكؿ فإف ،كعميو
خبلؿ محاكلة معرفة األخطاء الناجمة عف األطباء أثناء التصرؼ في ىذه األعضاء، كنجمؿ ىذه 
األخطاء في مخالفة اإلذف كخطأ في مبحث أكؿ، كانعداـ الضركرة ككجكد المقابؿ المادم ككذا 

.  الضكابط الفنية كخطأ في مبحث ثاف
 
 
 
 
 

                                  
 الصادرة 78ر عدد .، ج1975 سبتبمبر 26ق المكافؽ 1395 رمضاف 20 المتضمف القانكف المدني المؤرخ في 58-75األمر رقـ  1 

 .المعدؿ كالمتمـ.  ـ1975 سبتمبر30ق المكافؽ 1395 رمضاف عاـ24بتاريخ 
، مجمة العمـك القانكنية "المسؤكلية الجنائية لمطبيب عف عمميات نقؿ الدـ الممٌكث"، زكية مصباح المعموؿ (2)

 .93ص ، 2015السنة الثانية، كمية القانكف، جامعة الزاكية، ليبيا، ديسمبر كالشرعية، العدد السابع، 
 .سيتـ التفصيؿ أكثر في ىذا  القرار في الباب الثاني مف ىذا البحث  3
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 المبحث األوؿ
أعضاء الجسـ البشري بمخالفة اإلذف كخطأ في المسؤولية المدنية عف التصرؼ 

أف تككف ىي العنصر المنشأ : يقصد باإلذف المكافقة، كلممكافقة عدة معاني، مف بينيا
لمعقد، كضركرية لتككينو، فمثبل في عقد البيع يأذف البائع بالتخمي عف ممكية العقار، كيأذف 

كما تعني السماح أك الترخيص الذم يعطيو الغير إلنجاز أحد التصرفات . المشترم بدفع الثمف
كتقترب المكافقة عمى التصرؼ . القانكنية، كمنح األبكيف مكافقتيـ مف أجؿ زكاج إبنيـ القاصر

الطبي مع ىذا المعنى الثاني، إال أنو يبتعد عنو في ككف المكافقة في المعنى الطبي، تنبعث مف 
 .(1)نفس الشخص الذم سيكاجو االعتداء ضده بشكؿ مباشر كليس عمى الغير

ال شؾ أف مكضكع نقؿ كزرع األعضاء البشرية، كالتصرؼ القانكني بيا يخص صحة ك
 . (2)كفكرة القبكؿ بالمخاطر الناجمة عف ذلؾ سكاء أثناء الحياة أك بعد الكفاة الرضا مف المتصرؼ

كبناء عمى ذلؾ سنتعرض لمخالفة اإلذف كخطأ قبؿ التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم 
 .عند األحياء في المطمب األكؿ، ثـ عند األمكات في المطمب الثاني

 مخالفة اإلذف كخطأ قبؿ التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري عند األحياء: المطمب األوؿ
اشترط الفقياء المجيزيف لمتصرؼ في األعضاء البشرية، ككذا التشريعات المنظمة ليذا 

حيث أف  ،(3)المجاؿ الحصكؿ عمى إذف المتبرع كشرط لصحة التصرؼ الصادر مف ىذا األخير
الحصكؿ عمى ىذه األعضاء مف جسـ اإلنساف الحي أثناء الحياة مف المسائؿ التى تحتاج إلى 

التثبت مف صحة رضا الشخص، كالكقكؼ عمى تحديد نكع العضك المراد نقمو مف الجسد كالبحث 
كقد كضعت شركط حتى ينتج ىذا اإلذف آثاره،  ،(4)في شرعية االتفاقات الماسة بالجسد كغيرىا

                                  
، 1999 أعضاء جسـ اإلنساف ضمف التعامؿ القانكني، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، أحمد عبد الدايـ، (1)

دراسة مقارنة، - ، الجسـ البشرم كأثر التطكر الطبي عمى نطاؽ حمايتو جنائيابوشي يوسؼ: كأيضا. 243.ص
تممساف، الجزائر، - دكتكراه في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايدأطركحة 

 .147.، ص2012-2013
 .17. التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ، (2)
حدكد التصرؼ في األعضاء البشرية في الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني،  ، ديواف المخالفيافتكار مييوب (3)

 . 206ص كمية الحقكؽ، جامعة عيف الشمس، رسالة دكتكراه، دراسة مقارنة، 
 .18. التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ، (4)
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ذا تخمفت ىذه الشركط فإف ىذا التصرؼ يرتب المسؤكلية المدنية نتيجة الخطأ المرتكب  كا 
 كبالرجكع إلى القكاعد العامة في الرضا فإف شركط كالمتمثؿ في عدـ مراعاة شركط اإلذف،

 . صحتو تتمثؿ في خمك اإلرادة مف أم عيب، ككذا تكافر األىمية البلزمة في الطرؼ المتعاقد
 التصرؼ في األعضاء البشريةقبؿ خصائص الرضا : الفرع األوؿ 

يعتبر الرضا أىـ ركف في العقد، كعميو فإف رضا المريض مف الشركط األساسية إلباحة 
 عمى يبنى ىذا الرضا أف يجب األعماؿ الطبية، كىك شرط جكىرم أيا كانت ىذه األعماؿ؛ إذ

 التي العكامؿ تمؾ العامة كفقا لمقكاعد بيا يقصد كالتي العيكب، مف عيب يشكبيا ال حرة إرادة
 إرادة تعيب شائبة نظرا لكجكد ممزما كامبل العقد صحيحا اعتبار يمكف ال العقد، إنشاء تبلبس

اإلرادة قاببل لئلبطاؿ أك مكقكفا؛ كما  بعيكب المشكب العقد جعؿ الجزائرم المشرع فإف العاقد، لذا
ىك الحاؿ بالنسبة لبعض التشريعات، كتتمثؿ ىذه العيكب في الغمط، اإلكراه، التدليس، 

فيؿ يمكف تصكر حدكث ىذه العيكب في مجاؿ التدخبلت الطبية كالتصرؼ في  ،(1)كاالستغبلؿ
 .األعضاء البشرية؟

بداية نشير إلى أف الشرط األكؿ كالجكىرم لمتعامؿ في الجسـ ىك رضا مف يخصو الجسـ 
محؿ التعامؿ، كيبلحظ أننا لسنا بصدد إيجاب كقبكؿ يترتب عمييما قياـ التصرؼ، فبل يكجد 
نما يكجد مجرد إذف بالتعامؿ، أم إذف بنقؿ جزء مف  بداءة تصرؼ قانكني بمعنى الكممة، كا 

الجسـ، فاألصؿ أف التبرع ال يجب أف يتـ لشخص محدد؛ بؿ إف قكانيف نقؿ كزرع األعضاء 
تفرض نطاقا مف السرية عمى مف سينقؿ لو جزء مف الجسـ حتى بعد تماـ العممية، كذلؾ بيدؼ 
سد كؿ سبؿ التعامؿ المالي في الجسـ، كىذا يؤدم بدكره إلى عدـ إمكاف كجكد تصرؼ ألنو ال 
يكجد مف يتـ التصرؼ إليو؛ أم ال يكجد طرؼ آخر يصدر لو إيجاب كيصدر القبكؿ استجابة 
نما إذف لجية طبية بالحصكؿ عمى منتجات الجسـ أك عناصرىا الستخداميا بعد ذلؾ في  لو؛ كا 

 .(2)غرض طبي أك عممي الحؽ 

                                  
الجزائر،  ،ةىـك دار ، نظرية عيكب اإلرادة في القانكف المدني الجزائرم كالفقو اإلسبلمي،السعيد محمد جعفور(1)

 . 6.، ص2014
الرضا " كيرل حساـ الديف األىكاني أف الجمعية العمكمية لمجمس الدكلة قد كفقت في فتكاىا حيث ذكرت أف (2)

=/= ألنو ال يتعمؽ بحؽ مالي يدخؿ في دائرة القابمية لمتعامؿ.. في شأف الجسـ اآلدمي ال يقـك بو تصرؼ الـز
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كلمرضا خصائص كجب مراعاتيا حتى يككف ىذا األخير صحيحا، مف بينيا ضركرة أف 
 :يككف الرضا حرا مستنيرا، كأف يككف مبصرا، كىك ما سنبرزه فيما يمي

 ضرورة أف يكوف الرضا حرا مستنيرا : أوال
إف جؿ التشريعات المنظمة لمسألة نقؿ كزرع األعضاء البشرية تشترط أف يككف التعبير 

مف شأنو أف - سكاء كاف ماديا أك معنكيا- عف الرضا حرا أم خاليا مف أم ضغط أك إكراه 
يعدـ الرضا الصادر مف المتبرع، كما يشترط أف يككف محٌينا، أم متزامنا مع كقت إجراء العممية، 

كيجب أف تستمر ىذه المكافقة كبنفس الكيفية كقت العممية في غير إكراه، بؿ يشترط المشرع 
: 11-18 في فقرتيا السادسة مف القانكف 360الجزائرم ذلؾ صراحة مف خبلؿ نص المادة 

، كبمفيكـ المخالفة "إجراء أم كبدكف أم كقت في أعطاىا التي مكافقتو يسحب أف المتبرع يمكف"
 .(1)يجب أف يككف الرضا مستمر

، كمنيا لجنة اإلفتاء الجزائرية  حرية الرضاعمى شرطالشرعية كقد أكدت جميع الفتاكل  
.   عمى كجكب التأكد مف الرضا الصريح لممتبرعأكدتالتي  (2) 1972 أفريؿ 20 بتاريخ

يجب عمى الطبيب أك القاضي الذم يكمؼ بالحصكؿ عمى الرضا في األنظمة التي كما 
 مف سبلمة إرادة المتبرع، كيعني ذلؾ التأكد مف  التأكداشترطت صدكر الرضا أماـ جية رسمية

قدرة الشخص عمى إصدار مكافقة يعتد بيا قانكنا مف حيث تكافر شرطي اإلدراؾ كالحرية، فإذا 
مخدر، كجب كأف يككف الحظ الطبيب أك القاضي أف الشخص الماثؿ أمامو مكره عمى المكافقة 

. عميو االمتناع عف إثبات ذلؾ الرضا
 كما تنتفي الحرية عف الرضا إذا تـ الحصكؿ عميو عف طريؽ الغش أك التدليس، كأف 

يككف الرضا بشأف اقتطاع أنسجة معينة، في حيف يباشر الطبيب عممية اقتطاع عضك ميـ مف 
.  جسـ المتبرع كالكمى أك غيرىا، كنفس الشيء ينطبؽ عمى الغمط

                                                                                               
جازة تتعمؽ بحؽ مف الحقكؽ المصيقة بالشخصية=/=  فيك إذف بالمساس بالحؽ في سبلمة " إنما ىك إذف كا 
 .166.، صالمرجع السابؽ، حساـ الديف األىواني   . الجسـ

 .186، المرجع السابؽ، ص الرحماف خمفي عبد (1)
، حكـ نقؿ الدـ كزرع األعضاء البشرية، فتكل صادرة عف لجنة اإلفتاء المركزية بالجزائر، بتاريخ أحمد حماني (2)

 ، ص04/09/1990مجمة العصر، العدد األكؿ، الصادر بتاريخ  ،1972 أبريؿ20المكافؽ /ىػ1392ربيع األكؿ 
 .169 مركؾ نصر الديف، الكتاب الثالث، المرجع السابؽ، ص أشار إلييا، 4
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المتعمؽ  11-18كلعؿ مف المناسب أف ننكه بما جاء بو المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 
حكؿ الجيات التي ليا صبلحية التأكد مف الرضا، حيث جعؿ رئيس المحكمة  ،بالصحة

المختصة إقميميا ىك المخكؿ بالتأكد مسبقا مف مكافقة المتبرع عمى أف تككف حرة كمستنيرة، كأف 
يككف التبرع مطابقا لمشركط المنصكص عمييا في القانكف، كىك ما تضمنتو الفقرة الخامسة مف 

 مما يقكدنا إلى القكؿ أف ىذا اإلجراء ىك دعامة جديدة لممتبرع حتى يككف رضاؤه ،360المادة 
حرا بعيدا عف أم إكراه قد يتعرض لو، كبالمقابؿ يعتبر ىذا اإلجراء ضمانة لمطبيب يستطيع 

بمكجبو أف يدفع عنو المسؤكلية المدنية عف طريؽ تقديـ دليؿ كتابي يثبت أف رضا المتبرع كاف 
 . حرا كمستنيرا ككفؽ الضكابط المقررة قانكنا

صراحة عمى عدـ جكاز االقتطاع مف (2)المغربي ك،(1) الفرنسييفالقانكف  كقد نص
 .األشخاص الراشديف الذيف يخضعكف إلجراء مف إجراءات الحماية القانكنية

يثكر التساؤؿ حكؿ إمكانية الحصكؿ عمى األعضاء البشرية مف في ىذا المجاؿ  ك
المحككـ عمييـ باإلعداـ، كمدل شرعية مكافقة السجيف أك المحككـ عميو باإلعداـ بشأف التبرع 

. باألعضاء؟
سنبحث في حكـ الرضا باقتطاع األعضاء عند السجيف كالمحككـ عميو باإلعداـ مف خبلؿ 

 : رأم الفقو كالقانكف، كما يمي
  رأي الفقو في مسألة الرضا باقتطاع األعضاء عند السجيف والمحكـو عميو باإلعداـ- 1
: ، ىماإلى قسميفالمحككـ عمييـ باإلعداـ   اقتطاع األعضاء مفالفقو اتجاهمكقؼ انقسـ  

مكانية االستفادة مف األعضاء البشرية لممحككـ عمييـ باإلعداـ، عمى أساس أنو إاتجاه يرل 

                                  
(1)
  « Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante…. 

Majeure faisant l’objet d’une mesure de protection l’égale ». l’art, l 1231-2 du code de la santé 

publique français.  
ال يجكز أخذ عضك ألجؿ زرعو مف شخص حي قاصر أك مف شخص حي " : مف القانكف المغربي11المادة  (2)

بالتبرع باألعضاء كاألنسجة  المتعمؽ 16-98 القانكف رقـ . "راشد يخضع إلجراء مف إجراءات الحماية القانكنية 
/ ق1420 جمادل اآلخر 5 بتاريخ 4726الجريدة الرسمية عدد ، المعدؿ كالمتمـ، البشرية كأخذىا كزرعيا

  .2299ـ، ص 1999 سبتمبر 16المكافؽ ؿ



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
22 

 

يحقؽ مصمحة لئلنسانية مف خبلؿ إنقاذ حياة الكثير مف المرضى، كال يرل أنصار ىذا االتجاه 
.  (1)ضررا في إكراه المحككـ عميو باإلعداـ نظير المساىمة بأعضائو إلنقاذ حياة اآلخريف

أما االتجاه الثاني فيعارض فكرة انتزاع األعضاء مف المحككـ عمييـ باإلعداـ حماية  
لمكرامة اإلنسانية، إذ يجب أف تبقى كرامة اإلنساف مصكنة، ميما كانت صفة ىذا الشخص، فمف 

. حؽ المحكـك عميو أف يمارس حقو في السبلمة البدنية كالعقمية
 أنو مف الناحية العممية يتكقؼ نجاح عممية الزرع عمى الحصكؿ المبكر ،يضاؼ إلى ذلؾ

 لمعضك المراد زرعو مف جثة حديثة الكفاة أك بعد إعبلف كفاة الشخص طبقا لممعيار الحديث
كىك ما يتطمب ضركرة استعماؿ كسائؿ اإلنعاش الصناعي لمحفاظ عمى " المكت الدماغي "لممكت

. (2) كىذه الظركؼ ال تتحقؽ إال إذا تـ إعداـ المحكـك عميو في المستشفى،صبلحية العضك لمنقؿ
 باإلعداـ اإليصاء  عميو أنو ال يجكز لممحككـ،ىناؾ مسألة قانكنية أخرل مفادىا كما أف

. بجثتو ألف المحكـك عميو ممنكع مف إدارة أشغالو
 فيرل ف بشأف االقتطاع مف جسمو،مأما بشأف القيمة القانكنية لرضا المحكـك عميو أك السج

نو ال يمكف االعتداد بو ، إذ في غالب األحياف يرغـ المسجكف عمى المكافقة باستعماؿ البعض أ
كسائؿ الترىيب كالترغيب، كقد يتحقؽ الغرض بالمجكء إلى طرؽ أكثر ليكنة كالسماح لمسجيف 

فَّذىا األطباء فكفي ىذا اإلطار ال تزاؿ التجارب الطبية التي ، (3)باالستفادة مف بعض المزايا
النازيكف في مراكز التعذيب في الذاكرة اإلنسانية، إذ يرل البعض أف إباحة االقتطاع مف أجساـ 

.  (4) تجارة األعضاء البشريةجالمساجيف أك المعتقميف مف شأنو أف يرك
أما بخصكص مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف ىذه المسألة، فإنو ال يجكز االعتداد برضا 

، كىك ما يتبيف مف  إرادتو غير حرة في غالب األحيافالمسجكف أك المحككـ عميو باإلعداـ ألف

                                  
 . 579 المرجع السابؽ، ص الكريـ، مأموف عبد (1)
 المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب، رسالة دكتكراه، جامعة عيف إيياب يسر أنور عمي، (2)

 .580. المرجع السابؽ، صعبد الكريـ مأموف، ، كما يمييا591.،ص1994الشمس،
 .322. المرجع السابؽ، صالدايـ، أحمد عبد (3)
 . 581. المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (4)
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إف ا تجاكز لي عف : " صمى ا عميو كسمـ قاؿ ، فعف ابف عباس أف الرسكؿالحديث الشريؼ 
. (1)"أمتي الخطأ كالنسياف كما استكرىكا عميو

 القانوف مف اقتطاع األعضاء مف المحكـو عمييـ باإلعداـموقؼ - 2
في فترة زمنية -  أيا كاف التبرير لكؿ حالة مف الحاالت السابقة، فإنو يجمعيا االتجاه

نحك التكسع في مصادر قطع الغيار البشرية، ككاف ذلؾ يعتبر تقدما قانكنيا بفتح الباب - سابقة
 فأماـ ،أماـ الحصكؿ عمى أجزاء الجسـ تكصبل إلى إنقاذ حياة كصحة مف يحتاج ليا مف الغير

عدـ كفاية أجزاء الجسـ التي يتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ الرضا سكاء في صكرة تبرع أك 
 فبل يجب أف يككف ،كصية، لجأ المشرع إلى تغميب مصمحة الجماعة عمى حرمة جسـ اإلنساف

 .القانكف عقبة في سبيؿ التقدـ العممي كالطبي
أما التشريعات الحديثة كاالتفاقات الدكلية، فإنيا ترفض مبدأ االستغناء عف الرضاء، حيث 
جاء مبدأ سمك جسـ اإلنساف في مكاجية حاجات العمـ كحاجات المجتمع، معبرا عف ىجر مثؿ 

 .(2)ىذه االتجاىات

 أنو يجب استبعاد الحصكؿ عمى أجزاء ،3كجاء في فتكل الجمعية العمكمية لمجمس الدكلة
يسقط لمجرد أف صاحبو يكصؼ بككنو مجيكؿ  الحؽ ال ":مف جثث المكتى مجيكلي الشخصية

الشخصية سكاء كاف حقا ماليا أك حقا مف حقكؽ الشخصية أك ما يثبت بمكجب المكاطنة أك 
 مف لو ممارسة الحؽ عندما ةاإلنسانية، إنما يرد أثر الجيؿ بالشخصية في صدد إثبات شخصي

.  "يشرع في ممارستو
نما تتعمؽ بجسـ آدمي ميت  كالحالة المعنية ىنا، ال تتعمؽ بممارسة شخص حقا لو، كا 
 كبممارسة الغير اقتطاع األعضاء مف ىذا الجسـ الستفادة اآلخريف مف ذلؾ، كالمجيكؿ ىنا ال

ذا كاف جسـ الميت ال يستباح النقؿ مف أعضائو إال ،يماًرس فعبل نما يمارىس عميو الفعؿ، كا   كا 

                                  
، جامع أورده زيف الديف ألي الفرج عبد الرحماف بف شياب الديف بف أحمد بف رجب الحنبمي البغدادي (1)

 .325.، دار نير النيؿ، بدكف سنة، ص"العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ
 .168.، صنحك نظاـ قانكني لجسـ اإلنساف، المرجع السابؽ حساـ الديف األىواني، (2)

 مشار إلييا 06/09/1995 فتكل الجمعية العمكمية لقسمي الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة المصرم بتاريخ  3
 .163لدل حساـ الديف األىكاني،  نحك نظاـ قانكني لجسـ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص
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بإذنو قبؿ الكفاة أك بإذف أقاربو، فبل يصح القكؿ بأف ىذا النقؿ يستباح بغير إذف لمجرد أف الناقؿ 
يجيؿ شخص المنقكؿ منو، كالجيؿ ىك تعذر المعرفة، كنقص المعرفة ال يكسب الجاىؿ مكنة 

، كمف  ىذا مف جيةاالنتزاع مف جسـ يتعمؽ بالمجيكؿ كال يجرد المجيكؿ كأقرباءه مف حؽ ليـ
 إمكانية إلثبات جيؿ الجاىؿ التي تمكنو مف ممارسة يضع الجانب اإلجرائي، ال فإفجية أخرل 

 إمكانية التثبت مف أف  يكضحما ىك ممنكع عميو أصبل إذا كاف يعرؼ شخصية الميت، كال
الجاىؿ أزاؿ عذر نفسو عف جيمو كسعى بالطرؽ المناسبة لمتثبت مف شخصية الميت، كال يكاد 

 .(1)" يستبيف حدكث ذلؾ كمو قبؿ فساد العضك المطمكب نقمو الستخدامو
ك إزاء كؿ ىذه اآلراء كاالتجاىات الفقيية ، فإنو يمكننا القكؿ أف كؿ ذلؾ يتـ طرحو في 

غياب الرضا الحر لمسجيف ك المحككـ عميو باإلعداـ، أم أف يتـ انتزاع رضا السجيف ك التعبير 
عنو عف طريؽ اإلكراه بشتى الطرؽ التي تمت اإلشارة إلييا أعبله، أك تجاكز ذلؾ تماما بعد 

كفاتو ، أما كأف يتـ اإلفصاح كالتعبير عف نية التبرع بكامؿ حرية السجيف، كدكف أم ضغكطات، 
فإننا نرل أف ذلؾ ال يتنافى مع حريتو في التصرؼ في أعضاء جسده، كال ينقص مف قيمة أك 

. صحة الرضا بالتصرؼ
غير أف بعض التشريعات اتجيت إلى االستغناء عمى الرضا في حالة الحصكؿ عمى 

أجزاء مف جثة المتكفى إذا كاف مجيكؿ الشخصية، كالمكتى الذيف تشرح جثثيـ، كمف ينفذ فييـ 
  .(2) بشأف بنؾ العيكف في مصر1962 لسنة 103حكـ اإلعداـ، كىك ما يقرره القانكف رقـ 

 اكتفى بتنظيـ تنفيذ عقكبة اإلعداـ كلـ يشر إلى مصير الجثة فقد ،التشريع الجزائرمأما 
، غير ممكفشخص المعدـك اقتطاع األعضاء مف جثة اؿبالتالي ؼك، (3)بعد كفاة المحككـ عميو 

:  لؤلسباب التالية،مف الناحية العممية في القانكف الجزائرمبؿ يستحيؿ 
. ف الجثةؼسرعة كسرية تنفيذ عقكبة اإلعداـ كد- 
.  لمنقؿ بسبب تيشيميا ألف تنفيذ العقكبة يتـ رميا بالرصاصعضاءعدـ صبلحية األ- 

                                  
 .169.، صالسابؽ المرجع نحك نظاـ قانكني لجسـ اإلنساف حساـ الديف األىواني، (1)
 .168. ، صالسابؽ المرجع ،نحك نظاـ قانكني لجسـ اإلنساف حساـ الديف األىواني،(2)
 .582  المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (3)
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بيعد أماكف التنفيذ عف المستشفيات كىك ما يستحيؿ معو الحفاظ عمى صبلحية - 
. (1)األعضاء لمزرع حتى كلك كاف ذلؾ جائزا كلـ تتضرر مف عممية التنفيذ

 االقتطاع مف جثث المحككـ عمييـ لى حتى لك أغفؿ المشرع الجزائرم النص ع،كبالتالي  
نو يستحيؿ االستفادة مف ىذه األعضاء نظرا لبلعتبارات المذككرة أعبله، مما أباإلعداـ، إال 

يجعؿ الحديث عف مسؤكلية الطبيب بسبب انتزاع األعضاء مف المحككـ عمييـ باإلعداـ، غير 
نما بسبب استحالة صبلحية العضك محؿ االنتزاع؛كارد، ليس بسبب الرضا الحر فقط .   كا 

 ضرورة تبصير المتبرع والمتمقي لمعضو البشري: ثانيا 
يشترط إلباحة عمميات استئصاؿ كزرع األعضاء البشرية تكافر الرضا لدل المتبٌرع 

كالمريض المتمٌقي معا، كفي غياب ىذا الشرط أك حتى إذا كجد الرضا غير أنو لـ يكف مستنيرا 
كحٌرا، صريحا كمتبٌصرا، كاف تصرفو معيبا كمخالفا لقكاعد القانكف، مما يقيـ مسؤكليتو عف النتائج 

 كعميو سنتعرؼ عمى كيفية التبصير عند المتبرع أكال، ثـ تبصير ،(2)التي قد تترتب عف تصرٌفو
 .المتمقي ثانيا

  بالعضو البشري تبصير المتبرع-1
يعتبر تبصير المتبرع قبؿ أم تصرؼ في أعضاء جسمو البشرم مف أىـ الشركط التي 

ال يكاد يخمك أم تشريع  ؼالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات الكضعية بصفة عامةلفقو كاا حث عميو
 . مف النص عمى ىذا الشرط

 رأي الفقو في تبصير المتبرع بالعضو البشري- أ
 يتعمؽ بحؽ تبصير المتبرع قبؿ التصرؼ في العضك البشرميرل الفقو الفرنسي أف  

اإلنساف في الحياة كفي سبلمة بدنو، كىذا يتطمب عدـ المساس بجسمو إال بعد الحصكؿ عمى 
.  (3)رضاه استنادان إلى الفكرة الفمسفية التي تقضي بحؽ المريض في أف يككف سيد نفسو

                                  
 نقؿ كزرع األعضاء البشرية في القانكف المقارف كالشريعة اإلسبلمية، الكتاب األكؿ، الجزء مروؾ نصر الديف، (1)

 .582  المرجع السابؽ، صالكريـ، مأموف عبد :أنظر أيضا. 426.األكؿ، المرجع السابؽ، ص
 .227 المرجع السابؽ، ص رايس محمد، (2)
مجمد اؿ، مجمة الرافديف لمحقكؽ، "تبصير المريض في العقد الطبي"، أكـر محمود حسيف، زينة غانـ العبيدي (3)

 .17 ، ص2006، سنة 30عدد اؿ، السنة الحادية عشر، الثامف
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 أف يككف الرضا صريحا أم نافيا ألم شؾ رافعا ألم لبس، كاضحا في ،كيقصد بذلؾ
، كيككف ةحيااؿ داال عمى ذلؾ بعبارات جازمة عف نية المتبرع في منح أحد أعضائو قيد ،معناه

ذلؾ بعد أف يتـ فحصو مف قبيؿ طبيب مختص غير الطبيب الذم يجرم عممية االستئصاؿ، ثـ 
القكؿ ما إف كانت حالتو الصحية كالنفسية تسمح بعممية نقؿ أعضائو أـ ال، كما يجب عمى 

لـ المانح بكافة جكانب العممية كآثارىا السمبية كاإليجابية بالنسبة لجسمو عالطبيب الجراح أف م
كلجسـ المتمقي، ككذا فترة عبلجو كمدة نقاىتو، كىؿ ىذه العممية تؤثر عمى عبلقتو مع عائمتو أـ 
ال، أم يجب أف يدرؾ المانح كؿ األمكر المحيطة بالعممية سكاء طرح بشأنيا سؤاال لمطبيب أـ لـ 

. (1)يطرح، طالما كانت معرفتيا الزمة قبؿ أف يتـ التعبير عف اإلرادة بالقبكؿ
كقد فرقت المحكمة الفدرالية العميا بالكاليات المتحدة األمريكية بيف التبصير البلـز 

لممخاطر التي تكتنؼ العبلج التقميدم، كبيف التبصير بمخاطر العبلج التجريبي، فيككف التبصير 
كافيا في الحالة األكلى، ككامبل في الحالة الثانية، بحيث ينبغي أف يتضٌمف كافة ظركؼ التجربة 

ال عٌد الطبيب قد ارتكب خطأ يكجب مسؤكليتو المدنية .  (2)كأخطارىا، كا 
كقد استقر القضاء خاصة بفرنسا، عمى أف إجراء الفحكص الطبية التمييدية كالتكميمية 

لممريض كلممتبٌرع قبؿ إجراء عممية االستئصاؿ كالزرع، ككذلؾ بعد إجراء ىذه العمميات يعدُّ أمرا 
كأف إىماؿ الطبيب إجراء مثؿ ىذه الفحكص يشكؿ خطأن مف جانبو يكجب مسؤكليتو، . ضركريا
.  (3)كتقـك بو
 بالعضو البشريموقؼ القانوف مف تبصير المتبرع - ب

أعضاء في أجمعت القكانيف المقارنة عمى ضركرة الحصكؿ عمى اإلذف قبؿ أم تصرؼ 
الجسـ البشرم، كاألكيد أف ذلؾ استنادا إلى مبدأ حرمة الجسـ البشرم كعدـ جكاز المساس بو أك 

                                  
 .186.، المرجع السابؽ، صخمفي عبد الرحماف (1)
 . 228، المرجع السابؽ، ص رايس محمد (2)
 نقؿ كزرع األعضاء البشرية، سعد سمؾ لممطبكعات القانكنية كاالقتصادية، القاىرة، أحمد محمد بدوي، (3)

 .228، المرجع السابؽ، ص رايس محمدنقبل عف . 27ص ،1999مصر، 
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التصرؼ فيو إال كفؽ شركط معينة كيأتي في مقدمتيا رضا المتبرع، كمرد أىمية الحصكؿ عمى 
.  (1)إذف المتبرع راجع إلى أف استئصاؿ العضك المتبرع بو قد يؤدم إلى إصابتو بعاىة مستديمة

 حماية قانكف مف 02 فقرة 162 بمكجب المادة بيذا االلتزاـ الجزائرم كقد أخذ المشرع
 المتعمؽ بالصحة، 18/11، كقد أكد عمى ذلؾ مف خبلؿ النص عميو بالقانكف (2)الصحة الممغى
حي  شخص مف كالخبليا األعضاء بنزع القياـ يمكف ال:"  التي جاء نصيا 364/4كفؽ المادة 

 ". لممتبرع المستنيرة المكافقة بدكف زرعيا قصد
  المؤرخ في94-654رقـ  الفرنسي القانكف مف ثانية  فقرة671/3المادة  تقابميا مادة  كىي

.  عمى العممية مكافقتو قبؿ المتبرع إعبلـ ضركرة عمى أكدت ، كالتي1994جكيمية  29
 شأنو ، تبصيرا مف(3)تبصيره بكجكب المتبرع ارض عٌمؽ قد الجزائرم المشرع أفٌ  كالمبلحظ

التبرع، كذلؾ مف خبلؿ تبيانو لنطاؽ اإلعبلـ الكاجب قبؿ التبرع،  ىذا إلى لمتكجو إرادتو إنارة
خطاره مسبقا بجميع األخطار كالمضاعفات التي قد تصيب المتبرع بما فييا األضرار كاآلثار  كا 

مف نفس  360المحتممة بعد النزع، كىك ما تـ النص عميو مف خبلؿ الفقرة السابعة مف المادة 
 قد باألخطار التي مسبقا، المتبرع بإعبلـ الخبراء لجنة تقكـ: "القانكف، كالتي جاء نصيا كما يمي

 ". لممتمقي بالنسبة الزرع مف المنتظرة لمنزع، ككذلؾ بالنتائج المحتممة ليا كبالعكاقب يتعٌرض
ىك كيفية الفصؿ  اإلشكاؿ الذم قد يثار الفرنسي، غير أفٌ  المشرع كذلؾ بو أخذ ما كىذا

 المتبرع بمكاصفات إعبلـ الميني، فيؿ بيف التزاـ الطبيب بتبصير المريض كبيف التزامو بالسر
الطبي،  لمسر الميني إفشاء بمثابة لمعضك، يعدٌ  المستقبؿ لممريض الصحية بالحالة ككذا العممية
 .المدنية؟ الطبيب مسؤكلية قياـ كبالتالي

 المتبرع الطبيب بإعبلـ قياـ بأفٌ  يرل ىذه المسألة، فمنيـ مف حكؿ حاد فقيي جدؿ ىناؾ
 السر الميني، كيجكز بإفشاء المتعمقة الطبية األخطاء قبيؿ مف يعدٌ  لممستقبؿ الصحية بالحالة

                                  
 .220 المرجع السابؽ، صافتكار مييوب، (1)
 عف أف يعٌبر لممتبرع يجكز كال": أنو عمى ،الصحة الممغى حماية قانكف مف 02 فقرة 162  نصت المادة(2)

 ."االنتزاع فييا عممية تتسبب قد التي المحتممة الطبية باألخطار الطبيب يخبره أف بعد إال مكافقتو
(3)
 A. CHADLY, Les prélèvements d'organes en vue de Greffe, Revue Maghreb médical, Volume 20, 

N0: 345, Edition Maghreb médical, Tunis 2000, P 91.  

 .52، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿ: أشار إلييا 
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 الغير إطبلع بو جٌراء لحؽ الذم المعنكم الضرر أساس عمى بالتعكيض يطالب أف لممستقبؿ
 الطبيب إعبلـ أفٌ  الفقو، مف  آخر كعمى النقيض مف ذلؾ يرل جانب.الصحية حالتو عمى

 عمميات مستمزمات قبيؿ مف تعدٌ ، لمعضك لممستقبؿ الصحية كالحالة العممية المتبرع بمكاصفات
يككف  ثـ فييا، كمف الشركع تـ لما فمكاله العممية عمى أجنبيا يعدٌ  ال المتبرع نقؿ األعضاء، بٌيد أف

السر  إفشاء لخطأ مرتكبا الطبيب يككف ال ، كعميو(1)عضكه سيذىب أيف معرفة في الحؽ لو
 .المدنية مسؤكليتو عف لمحديث مجاؿ الحالة، كال ىذه في الميني

 كضعيا المشرع ضمانة ىك الميني بالسر الطبيب فإف التزاـ القانكني، الصعيد عمى أما
قانكف  مف 02ك 01فقرة  206 كشخصيتو، كىك ما نصت عميو المادة المريض شرؼ لحماية
 162ما نصت عميو المادة  مع تتعارض ال مادة كترقيتيا المعدؿ الممغى، كىي الصحة حماية
 العممية مكاصفات عمى إطبلعو العمميات تتطمب ىذه طبيعة أفٌ  ذلؾ القانكف، ذات  مف02فقرة 
.  (2)لممستقبؿ الصحية الحالة ضمنيا تدخؿ التي

 ،فقد كرد النص عمى السر الميني في العديد مف المكاد، 18/11أما بقانكف الصحة رقـ 
 التي حث فييا المشرع الجزائرم عمى ضركرة احتراـ الحياة الخاصة لممريض 24مف بينيا المادة 

.  ككذا السر الطبي، كما حدد نطاؽ ىذا السر كاالستثناءات الكاردة عميو
 يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم لـ ينص ،أما فيما يتعمؽ بكشؼ ىكية المتمقي لممتبرع
الحالة األكلى كىي التي نص عمييا مف : ، ىماعميو صراحة لكنو أشار إلييا كفرؽ بيف حالتيف

مف قانكف الصحة، أيف اشترط مكافقة المتبرع أك ممثمو القانكني حتى يتـ  357/2خبلؿ المادة 
اقتطاع العضك، كيككف ذلؾ مف أجؿ الحفظ، كبالتالي لف يتمكف المتبرع مف معرفة المتمقي، 

.  كليس لو حرية التصرؼ في العضك أك اختيار المتمقي
أف المتبرع ال يمكنو التعرؼ ؼكىنا أخذ المشرع الجزائرم بمبدأ السرية، كفي ىذه الحالة 

ألنو لـ يتـ ، -كتحصيؿ حاصؿ-  ككذا النتائج المرجكة مف الزرع،عمى الحالة الصحية لممتمقي
.   بعد المتمقيتحديد

                                  
العربية،  النشر ، دار(مقارنة تحميمية دراسة) الحديث كالطب الجنائي  القانكفخطوة، أبو عمر شوقي أحمد (1)

 .75 ، ص1986طبعة، القاىرة،  بدكف
 .52، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿ (2)
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كىنا المتبرع يعمـ مف ، 2 ك359/1  أما الحالة الثانية فيي التي كرد النص عمييا بالمادة 
ىك المتمقي مسبقا، ألنو شرط في التبرع كىك شرط القرابة، مع مراعاة األقارب المحددة بالمادة 

 بؿ إعماؿ لحؽ الشخص في التبرع ألقاربو حسب ؛كىذا ال يعتبر خرؽ لمبدأ السرية، 360/2
األكلية كحسب القانكف، كبما أف الشخص المتمقي معركؼ لدل المتبرع مسبقا، فإنو ال مانع مف 
تبصير المتبرع بالحالة الصحية لمشخص المتمقي لمعضك ككذا النتيجة المنتظرة مف عممية الزرع 
لو، بؿ إف المشرع الجزائرم اعتبر ذلؾ شرطا حتى يككف تبصير المتبرع كامبل، كىك ما نص 

 .  المذككرة أعبله360 مف المادة 7عميو مف خبلؿ الفقرة 
 لمعضو البشري تبصير المريض المتمقي - 2

يرل البعض ضركرة قياـ الطبيب بتبصير المتمقي بحقيقة المرض، كنكع التدخؿ الجراحي، 
كبالمخاطر التي تترتب عمى العبلج، كأم كذب أك إخفاء لمحقيقة عف المتمقي يعتبر مف قبيؿ 

الخطأ الطبي المستكجب لممسؤكلية، ذلؾ أف المتمقي ال يستطيع أف يقبؿ أك يرفض تحمؿ العبلج 
كالمخاطر الناجمة عنو، إال بعد أف يبصره بحقيقة ىذا التدخؿ كمدل ما ينطكم عميو مف 

. (1)مخاطر
كقد أخذ القضاء الفرنسي بمبدأ التزاـ الطبيب الجراح بتبصير المتمقي بكؿ مخاطر العبلج 
المقترح كالحصكؿ عمى رضائو قبؿ التدخؿ الجراحي، كاعتبر الطبيب الذم يجرم عممية زرع 
العضك لممتمقي دكف تبصيره بالمخاطر المحتممة التي يمكف أف تؤدم إلييا ىذه العممية كبغير 

رضا مستنير منو، مسؤكال عف كافة النتائج الضارة مف جراء تدخمو كلك لـ يرتكب أم خطأ طبي 
. بالمعنى الفني

كيعتبر إخفاء الطبيب لممخاطر المحتممة الكقكع لممتمقي مف قبيؿ الكسائؿ التدليسية، الذم 
يستكجب مساءلة الطبيب متى نجـ عف ذلؾ ضرر لممتمقي، أما اإلخفاء المسمكح بو فيتعمؽ 

.  (2)بالمخاطر غير المتكقعة كالبعيدة االحتماؿ لمتدخؿ العبلجي

                                  
، دراسة مقارنة-  في القانكف المقارف كالشريعة اإلسبلمية، نقؿ كزرع األعضاء البشريةمروؾ نصر الديف (1)

 . 248  ص،2003 دار ىكمة، الجزائر، الكتاب األكؿ،
 .253، ص  المرجع نفسومروؾ نصر الديف، (2)
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 مف قانكف حماية الصحة 166/5  المادةمف خبلؿكما أخذ بيذا االتجاه القانكف الجزائرم، 
 المتعمؽ بالصحة االلتزاـ باإلعبلـ، حيث نص 18/11كترقيتيا الممغى، كتضمف القانكف رقـ 
 أما اإللتزاـ بالتبصير فقد نص عميو المشرع ، منو23عميو المشرع الجزائرم بمكجب المادة 
  . مف نفس القانكف343الجزائرم بصفة عامة مف خبلؿ المادة 

أما فيما يخص االلتزاـ بتبصير المتمقي قبؿ التصرؼ في األعضاء البشرية، فإف المشرع 
 مف قانكف الصحة 364/1الجزائرم لـ يكتؼ بمجرد مكافقة المتمقي التي نص عمييا بالمادة 

 يمكف ال: " الجديد، بؿ أكد عمى ذلؾ مف خبلؿ نفس المادة بالفقرة الخامسة التي جاء نصيا
 في المذككريف األشخاص أك المتمٌقي الطبيب المعالج يعمـ أف بعد إالٌ  المكافقة عف التعبير
، حيث يظير جميا أف المشرع "تحدث  أف يمكف التي الطبية  أعبله، باألخطار4 ك3 الفقرتيف

الجزائرم يؤكد عمى أنو ال يعتد بمكافقة المتمقي إال بعد تبصيره بكافة األخطار الطبية التي قد 
 . تمحؽ بو مستقببل، مما يجعؿ مكافقتو حرة كمستنيرة دكف لبس فييا

مف مدكنة أخبلقيات الطب عمى إلزاـ الطبيب  (48)كفي ضكء ذلؾ، فقد نصت المادة 
بتبصير المريض ليس كحده، بؿ مف حكلو مف أىمو أك أقاربو أك معارفو، إال أنو يؤخذ عميو مأخذ 

سمبي كاحد، إذ قصر التبصير عمى مرحمة تقديـ العبلج دكف غيرىا مف المراحؿ التي تفرض 
 مقارنة بمكقؼ المشرع الفرنسي الذم شمؿ جميع مراحؿ العمؿ ؛عمى الطبيب التبصير أيضان 

الطبي كألـز الطبيب بضركرة تقديـ معمكمات صادقة كبشكؿ كاضح تبلئـ حالة كؿ مريض عمى 
.  مف تقنيف أخبلقيات مينة الطب الفرنسي (35)كذلؾ بمكجب المادة  ،(1)حدل

كاألطباء يختمفكف في تعامميـ مع : "يقكؿ الدكتكر زىير السباعي ،كفي ذات السياؽ
فيناؾ مف يطمئف المريض كيفتح لو طاقات األمؿ كييرجيو : المريض بمرض ميئكس مف شأنو

بالشفاء، كقد يكذب عميو أحيانا، كىناؾ مف يكاجو مريضو بالحقيقة سافرة، كيترؾ المريض يتفاعؿ 
.  (2)"مع الحدث عمى أمؿ أف يتغٌمب عمى المشكمة كيكاجييا، كىناؾ مف يدارم كيكارم

                                  
 ،8مجمد اؿ، تبصير المريض في العقد الطبي، مجمة الرافديف لمحقكؽ، زينة غانـ العبيديأكـر محمود حسيف،  (1)

 .07، ص2006، 30عدد، اؿ، 11السنة 
 .1999، الطبيب أدبو كفقيو، دار القمـ، دمشؽ، السباعي زىير، البار محمد عمي (2)
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كالطبيب مطالب بالحكمة في كؿ حاؿ، فيناؾ المريض الذم قد تنيار قكاه إذا عرؼ أف 
مرضو ال يرجى برؤه، كىناؾ المريض الذم يحتاج إلى أف يعرؼ أبعاد مشكمتو، حتى يمتـز 

.  (1)بالعبلج
ف غيره مف القكانيف المقارنة األخرل التي لـ تأخذ ىذه عكقد تميز مكقؼ المشرع الجزائرم 
يمكف : "مف مدكنة أخبلقيات الطب كالتي جاء فييا (51)الحالة بعيف االعتبار في نص المادة 

".  إخفاء تشخيص مرض خطير عف المريض ألسباب مشركعة يقدرىا الطبيب
ال يرجى الشفاء منو كالمقصكد أنو يمكف لمطبيب أف ال يفضي لممريض المصاب بمرض 

كصفو المشرع الجزائرم بحقيقة مرضو كذلؾ ألسباب مشركعة يقدرىا الطبيب أال كما  أك خطير
، كىك ما (2) أيضان  كىي مراعاة حالة المريض النفسية كمعنكياتو كىذا االتجاه أقره القضاء الفرنسي

  .(3)قضت بو محكمة استئناؼ ليكف في قرارات ليا
ال يجكز " :مف قانكف أخبلقيات مينة الطب الفرنسي عمى أنو (41)كقد نصت المادة 

إجراء أم تدخؿ طبي يؤدم إلى البتر إال إذا كاف ىناؾ مبرر طبي جاد كبعد تبصير صاحب 
فالمشرع الفرنسي أشار إلى ضركرة تبصير المريض تبصيران  ".الشأف كالحصكؿ عمى رضائو

مف أجؿ الحصكؿ - كبتر عضك عمى سبيؿ المثاؿ - كامبلن إذا كاف األمر يتعمؽ بتدخؿ جراحي
إعبلـ مريضو بتكمفة العبلج كفائدتو كجميع المخاطر ان عمى رضا المريض، فعمى الطبيب إذ

المتكقعة مف العبلج كالعكاقب التي يمكف أف تترتب عميو، عمى أف تككف المعمكمات كاممة 
  .(4) كصادقة ككاضحة كمبسطة بالنسبة إلى المريض

األكؿ : ، فااللتزاـ بتبصير المريض في مجاؿ زرع األعضاء يتطمب التكافؽ بيف أمريفاإذ
في التصرؼ في تكاممو تو رادإ، كالثاني المحافظة عمى صحتو، فاحتراـ تو كحرمتواحتراـ إراد

الجسدم يفرض إخطاره بالمخاطر التي قد يتعرض ليا، في حيف أف المحافظة عمى صحتو؛ 

                                  
، 2004، كتاب مسؤكلية الطبيب بيف الفقو كالقانكف، ب د ف، جدة، حساف شمسي باشا، محمد عمي البار (1)

 . 21ص 
 .43، المرجع السابؽ، صزينة غانـ العبيدي (2)
، االلتزاـ باإلدالء بالمعمكمات عند التعاقد، أطركحة أواز سميماف دزه بي ،12/4/1951مؤرخ في اؿقرار  اؿ(3) 

  .43، صزينة غانـ العبيديمشار إليو لدل . 185، ص2000دكتكراه مقدمة إلى كمية القانكف، جامعة بغداد، 
 (4)
 Lambert, Faivre, L’hépatite C, Post transfusionnelle et la responsabilité, civile, D, 1993, P.417. 
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فرض عمى الطبيب اتخاذ الحذر البلـز بعدـ إدخاؿ الرعب في نفس المريض كذلؾ بتبصيره ت
  .حتى بالمخاطر المحتممة كالنادرة الكقكع بطريقة تتبلءـ كالحالة النفسية لممريض نفسو

 
 . شروط الرضا عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري: الفرع الثاني

أف يككف الرضا صادرا عف : حتى يككف الرضا صحيحا كجب احتراـ شركط معينة منيا
 .شخص ذم أىمية تصرؼ، كشرط الشكمية في الرضا

 ضرورة مراعاة شرط األىمية في التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري : أوال
 األىمية البلزمة في المتبرع قبؿ التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم

ال تثار مشكمة األىمية بالنسبة لممتمقي لمعضك البشرم كثيرا، ذلؾ أف المستقبؿ المريض 
ىك المستفيد مف ىذا العضك، عمى خبلؼ المتبرع الذم يعتبر تصرفو ىذا تصرفان خطيران، ألنو 

 . يمس بصحة المتبرع كأغمى ما يممؾ اإلنساف
كعميو يشترط أف يككف المتبرع بالعضك البشرم كامؿ األىمية متمتعا بكامؿ قكاه العقمية، 

فإف كاف قاصرا أك بالغا سف الرشد كغير قادر عمى التمييز فبل يجكز انتزاع عضك مف أعضائو 
كبناء عمى ذلؾ فإنو ال يقبؿ تبرع الصغير أك المجنكف أك المعتكه، كلك صدر ذلؾ كمبدأ عاـ، 

 .(1)عف الكصي أك الكلي، ألف النيابة الشرعية مقيدة بتحقيؽ األصمح لمصغير أك المجنكف
أف المشرع الجزائرم لـ يحدد سف األىمية المقصكد في عمميات نقؿ (2)كىناؾ مف يرل 

األعضاء البشرية، حتى يعتبر التصرؼ صحيحا، ىؿ يستند في ذلؾ إلى سف األىمية الجزائي أـ 
المدني، كأف القكؿ أنو يتـ االستناد إلى القانكف المدني أمر مردكد عميو، ألف القانكف المدني 

يحدد سف األىمية الكاجب في المعامبلت المالية، أما جسـ اإلنساف فيك خارج عف دائرة التعامؿ، 
فيما يرل الباحث أف التصرؼ في األعضاء البشرية ىك تصرؼ . كبالتالي ال يمكف األخذ بذلؾ

تبرعي، كبالرجكع إلى قانكف األسرة الجزائرم، فإف التصرفات التبرعية يشترط فييا أف يككف 
 سنة كاممة كقت إبراـ التصرؼ، 19المتصرؼ كامؿ األىمية كبالغ سف الرشد، كىي تسعة عشر

ذا كاف ىذا ىك الشأف بالنسبة إلى التصرفات التبرعية  ذلؾ أنيا مف أخطر التصرفات المالية، كا 
                                  

 .407، المرجع السابؽ، ص مأموف عبد الكريـ (1)
 .335، الكتاب الثاني، المرجع السابؽ، صالديف مروؾ نصر : أنظر في ذلؾ رأم(2)
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السيما - المالية، فمف باب أكلى أف ال يقؿ سف األىمية في التصرفات المتعمقة بجسـ اإلنساف ،
 سنة، كىك نفس السف بالنسبة لمقانكف المدني 19عف تسعة عشر - نقؿ األعضاء البشرية 

 . الجزائرم
 كعميو متى بمغ المتبرع أك المتمقي سف األىمية، فإنو ليس ثمة إشكاؿ، لكف السؤاؿ يطرح 

 . متى تعمؽ األمر بشخص ناقص أك عديـ األىمية ألم سبب كاف
 طاع األعضاء مف القصرتموقؼ التشريعات مف اؽ- أ

.  اختمفت مكاقؼ التشريعات اتجاه استقطاع األعضاء مف القصر بيف مؤيد كمعارض
حيث ترل بعض التشريعات عدـ جكاز األخذ بمكافقة القاصر، كمف بيف ىذه التشريعات نجد 

 . (1) المغرب لبناف، ،األردف ،الككيت ،التشريع اإلسباني، الدانمارؾ
فيما ذىبت بعض التشريعات إلى إجازة اقتطاع األعضاء البشرية مف القصر، كذلؾ متى 

عبَّر ممثمو القانكني عف ذلؾ، غير أف ىذه اإلجازة مقتصرة في كثير مف التشريعات عمى 
 la moelle)األنسجة المتجددة ككفؽ شركط محددة، كمف بيف ىذه األنسجة نجد النخاع العظمي 

osseuse)  كغيره مف المكاد المتجددة في الجسـ، كمف بيف ىذه التشريعات نجد التشريع الفرنسي
، ثـ استثنى مف ذلؾ اقتطاع النخاع العظمي لفائدة (2)الذم منع مبدئيا االقتطاع مف جسـ القاصر

 . (3)مف قانكف الصحة (L1231-3)أخ أك أخت ضمف شركط قانكنية محددة نصت عمييا المادة 
كتشترط المادة أعبله أف يتـ التنازؿ لفائدة أخ أك أخت، باإلضافة إلى مكافقة الممثؿ 

القانكني لمقاصر، باإلضافة إلى شرط الرضا أماـ رئيس المحكمة أك قاض يعينو ىذا األخير 
 .خصيصا ليذا الغرض، مع إمكانية التعبير عف الرضا أماـ ككيؿ الجميكرية في حالة الضركرة

                                  
 .565، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ : أشار إلييـ(1)

(2)
Art L1231-2: « aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne 

vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale 

» Art L1231-2, du code de la santé français, loi n°94-653 du 29/07/1994.  
(3)

Art L1231-3 « par dérogation aux disposition de l’article L123-2,un prélèvement de moelle  osseuse 

peut etre effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou son sœur…… »  
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كما تشترط نفس المادة الحصكؿ عمى الترخيص باالقتطاع مف لجنة مف الخبراء، بعد 
التأكد مف عمـ المتبرع القاصر بعممية االقتطاع كعدـ اعتراضو عف ذلؾ، كبمعنى المخالفة فإف 

. (1)رفض القاصر يكقؼ عممية االقتطاع بغض النظر عف مكافقة أبكاه أك ممثمو القانكني
 

 موقؼ المشرع الجزائري مف اقتطاع األعضاء مف القاصر- ب
 361يظير مكقؼ المشرع الجزائرم اتجاه اقتطاع األعضاء مف القصر مف خبلؿ المادة 

 كخبليا كأنسجة أعضاء نزع يمنع: "، التي نصت عمى ما يمي11-18مف قانكف الصحة رقـ 
 مف أنسجة أك نزع أعضاء يمنع كما أحياء، األىمية عديمي أك أشخاص قصر بشرية مف
 ."المتمقي أك المتبٌرع صحة تصيب أف بأمراض مف شأنيا مصابيف أحياء أشخاص

 . (2) سنة كاممة19كيحدد سف األىمية بالنسبة لمقانكف الجزائرم ب 
كيتبيف مف خبلؿ المادة، أف مكقؼ المشرع الجزائرم جاء متكافقا مع المعارضيف ليذه 

المسألة، كىك نفس مكقؼ الفقو اإلسبلمي، كلـ يقؼ المشرع الجزائرم عند ىذا القاصر فقط سكاء 
، لكف تجاكز ذلؾ مف (3)كاف قاصرا بسب صغر السف أك بسبب عيب فيو كالسفو أك ذم الغفمة 

خبلؿ منع االقتطاع مف جميع األشخاص عديمي التمييز سكاء كانكا دكف سف الثالثة عشر سنة 
 كما منع المشرع الجزائرم مف. (4)أك الراشديف المحركميف مف نعمة اإلدراؾ، كالمجكف كالمعتكه

كمف شأف ىذا االنتزاع أف يصيب  بأمراض، مصابيف أحياء أشخاص مف أنسجة أك نزع أعضاء
المتبٌرع مستقببل، كاعتبره غير أىؿو لذلؾ، كفي المقابؿ منع عممية الزرع حماية لممتمقي  صحة

 . الذم قد يتضرر الحقا لعدـ صبلحية العضك
مكقؼ المشرع الجزائرم مف اقتطاع األعضاء مف القاصر، ككنو يحقؽ البعض كيثمف 

الحماية القانكنية البلزمة لمقاصر أك مف في حكمو، لكف تعرض المشرع الجزائرم لمنقد عمى 

                                  
(1)

 V. Granet –Lambrechts, F. « les dons d’organes, de tissus, de cellules et produits du corps humain: 

de la loi Caillavet aux lois de bioéthique , Revue. de droit sanitaire et social, 1995,p8.  voir aussi, 

Nefussy-leroy,N, Organes humain, Editions , Eska, Paris 1990,p 141.  

. 568، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ: أشار إلييـ
 . مف القانكف المدني الجزائرم40 المادة (2)
 .  مف القانكف المدني الجزائرم43 أنظر المادة (3)
 . مف القانكف المدني الجزائرم42 راجع المادة (4)
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النقص الذم كاف يعترم قانكف حماية الصحة كترقيتيا الممغى، كذلؾ بسبب عدـ مكاكبتو لمقكانيف 
المقارنة عمى غرار نظيره الفرنسي، فيما يخص االستثناء الذم كضعو مف خبلؿ إجازة عمميات 
نقؿ النخاع العظمي مف القصر، السيما أنيا مادة متجددة في الجسـ كالدـ كغيره، كال يشكؿ 

 .(1)اقتطاعيا أم مشاكؿ صحية بالنسبة لممتبرع كلك كاف قاصرا
فيما رأل آخركف أنو ال مانع مف إجازة استئصاؿ عضك مف القاصر بصفة استثنائية، كفؽ 

حاالت كشركط معينة، خاصة إذا كانت ىذه العممية ال تسبب لو أية مشاكؿ صحية، كذلؾ 
بمكافقة الكالديف معا، كمصادقة المحكمة المختصة إقميميا عمى ذلؾ بعد التأكد مف تكافر عناصر 

 قضت بو محكمة كنتاكي بالكاليات المتحدة ما ، كقد جاء ىذا الرأم متكافقا مع(2) حالة االستثناء
 . (3) 1969األمريكية سنة 

كفي قضية أخرل، أصيبت طفمة تكأـ في كميتييا بقصكر شديد، مما استكجب محافظة 
عمى حياتيا، نقؿ إحدل كميتي أختيا األخرل، غير أف األطباء رفضكا ذلؾ رغـ مكافقة الكالديف، 

 بجكاز تبٌرع 1972كعند لجكء الكالديف إلى محكمة ككلكرادك األمريكية، قضت في حكـ ليا سنة 
األخت بكمية لشقيقتيا التكأـ، كجاء ذلؾ بعد استشعار المحكمة ذلؾ الرباط النفسي كالعاطفي 
الكثيؽ، كقالت أف األفضؿ أف تعيشا معا، كأٌف الصدمة مف كفاة إحداىما تفكؽ أثرىا القدر 

                                  
 .676 المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (1)
 .222، المرجع السابؽ، ص رايس محمد (2)
 تتعمؽ القضية بحالة فشؿ كمكم حصمت لشاب، كتبٌيف لؤلطباء مف الناحية العممية كالتقنية البحتة، أف شقيقو (3)

 سنة ىك الكحيد مف باقي أسرتو الذم يمكف نقؿ إحدل كميتيو لؤلخ المريض، عمما أف ىذا 27البالغ مف العمر
الشاب المانح كاف يعاني مرضا عقميا جعؿ منو عديـ األىمية، فرفض األطباء مكافقة األـ عمى إجراء العممية مما 

التنازؿ عف عضك مف أعضاء الجسـ ال يككف مشركعا إال " : اضطرىا إلى المجكء إلى المحكمة التي قالت أف
مع كامؿ حرية االختيار، كبالنسبة لمشخص عديـ التمييز، فإف رعايتو ال تقتصر عمى مراقبة مصالحو المالية 

نما تمتد إلى كافة العناصر األخرل التي ترل فييا المحكمة مصمحتو كتحقؽ لو  كممتمكاتو مف جانب المحكمة، كا 
كيتعيف البحث عما كاف سيقـك بو مكتمؿ األىمية لك كضع في ظركؼ ىذا الشخص م، االستقرار النفسي كالعاطؼ

   .عديـ التمييز، الشؾ أنو كاف سيكافؽ عمى ىذه العممية كيقبؿ بيا عف طيب خاطر، كىك مكقؼ المحكمة النيائي
 .223 المرجع السابؽ، ص رايس محمد،
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المحدكد المنتقص مف جسـ المتبرع، كأضافت أف لمكالديف المكافقة عمى نقؿ كمية إحدل األختيف 
 .(1)لؤلخت األخرل

كعمبل بما نادل بو الفقو كالقضاء، استحدث المشرع الجزائرم استثناء يخص القاصر كفؽ 
 المتعمؽ بالصحة كالتي 11-18 مف القانكف 361شركط حددىا ضمف الفقرة الثانية مف المادة 

 أك أخ لصالح فقط متبرع قاصر مف لمدـ المككنة الجذعية الخبليا بنزع يسمح: "جاء نصيا
 ". أخت

كىنا البد مف بياف مكقؼ المشرع الجزائرم إزاء ىذا االستثناء الذم كضعو، حيث يتضح 
أنو ال يتعارض مع ما جاء بالفقرة األكلى أعبله، كال ينقص مف الحماية القانكنية المقررة لمقاصر 
فيما يخص اقتطاع األعضاء مف جسمو، ذلؾ أف المشرع كاف كاضحا كحاسما في ذلؾ، حيث 
جعؿ االنتزاع متعمقا بالخبليا الجذعية المككنة لمدـ دكف المساس بأعضائو، كالدافع إلى ذلؾ أف 
ىذه الخبليا ىي متجددة في جسـ اإلنساف كبالتالي ال تشكؿ خطرا عمى حياتو كليست ليا آثار 

 . جانبية مف شأنيا أف تؤثر بأم طريقة أك بأخرل عمى ممارسة حياتو بصفة عادية مستقببل
كلعؿ ما يؤكد حرص المشرع عمى حماية القاصر ىك تفعيؿ ىذا االستثناء لصالح األخ أك 
األخت دكف سكاىما، كال يستطيع غيرىما االستفادة مف ىذا االستثناء إال في غياب حمكؿ عبلجية 

 أك خالتو ابنة أك أخرل كذلؾ بصفة استثنائية كلصالح ابنة عـ القاصر أك ابنة خالو أك ابنة عمتو
 جميع في النزع كما اشترط أف ال يككف ىذا خالتو، أك ابف عمتو ابف أك خالو ابف أك عمو ابف

 .(2)الشرعي ممثميـ أك األبكيف لكبل إال بعد المكافقة المستنيرة الحاالت
كبعد استعراض ىذه اآلراء الفقيية كالقضائية كالقانكنية، يجدر بنا القكؿ أنو عمى الطبيب 
مراعاة ما جاءت بو النصكص القانكنية فيما يخص شرط األىمية الكاجب تكافره في المتبرع، 

حيث ال يمكنو األخذ برأم الفقو أك القضاء في ىذا الشأف، كبما أف المشرع الجزائرم قد اشترط 
صراحة سف األىمية في المتبرع، كال يجكز االعتداد بمكافقة القاصر أك مف في حكمو، فإف تخمُّؼ 

.  ىذا الشرط ىك خطأ يؤدم بالطبيب إلى انعقاد مسؤكليتو المدنية
 

                                  
 .223، ص نفسو المرجع رايس محمد، لمزيد مف الشرح راجع (1)
 .  المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف 361 الفقرة الثالثة مف المادة (2)
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 األىمية الالزمة في المريض المتمقي- 2
األصؿ أنو تشترط األىمية في المريض المتمقي، كال يعتد برضا المتمقي ما لـ يكف ىذا 

، حيث 11-18 مف قانكف الصحة رقـ 364األخير أىبل لذلؾ، كىك ما يفيـ مف نص المادة 
، ككذا فاقدم األىمية الفعمية بالفقرة 4 ك3نص المشرع عمى فاقدم األىمية القانكنية في الفقرة 

.  الثانية
 حالة عدـ اكتماؿ األىمية القانونية-أ

، محددة األشخاص المخكؿ ليـ قانكنان التعبير عف (1)364جاءت الفقرة الثالثة مف المادة 
رضا المتمقي المريض عديـ األىمية مثؿ المجنكف أك المعتكه أك عديـ التمييز، كحددتيـ بالترتيب 

 .األب، ثـ األـ في حالة غياب األب، ثـ الكلي الشرعي في حالة غياب األبكيف: كىـ
، فقد جاءت تنص عمى المريض المتمقي القاصر، حيث (2)أما الفقرة الرابعة مف نفس المادة

ف تعذر ذلؾ، فيؤكؿ األمر إلى  خكلت ىذه الفقرة لؤلب ثـ لؤلـ التعبير عف رضا ىذا القاصر، كا 
 .الكلي الشرعي

كالمبلحظ، أف مضمكف الفقرة الثالثة ال يختمؼ عنو في الفقرة الرابعة مف المادة السابقة، 
فيما يخص األشخاص المخكؿ ليـ قانكنا التعبير عف إرادة المريض المتمقي لمعضك سكاء كاف 

 . عديـ األىمية أك قاصر
كيرل البعض أنو إذا كاف القاصر المتمقي لمعضك، يستطيع التعبير عف إرادتو، كمدركا 

لممخاطر التي سيتعرض ليا مف جراء زرع العضك، كاعترض عمى إجراء ىذا التدخؿ الجراحي، 
فبل يجكز في ىذه الحالة لمطبيب أف يجرم التدخؿ رغـ إرادة المتمقي، كمخالفتو إلرادة ىذا 

المريض القاصر ترتب مسؤكليتو المدنية، حتى كلك أبدل ممثمو القانكني رغبتو في إجراء عممية 
. (3)الزرع

                                  
 األشخاص كاف إذا ما حالة كفي:"  كما يمي11-18 مف القانكف 364/3 تنص الفقرة الثالثة مف المادة (1) 

 ".حسب الحالة الشرعي، الممثؿ أك األـ أك األب المكافقة يعطي يمكف أف األىمية، عديمي
 يعطي القصر، األشخاص حالة كفي: "  عمى ما يمي11-18 مف القانكف 364 تنص الفقرة الرابعة مف المادة (2)

 ."الشرعي الممثؿ غيابيما، عند أك، أك األـ األب المكافقة
(3) Guyénot: le consentement nécessaire au médecin pour pratiquer une opération chirurgicale , thèse 

Paris, 1904, p 37-38 et s. 
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أما القانكف الفرنسي، فيجعؿ حؽ المكافقة عمى زرع األعضاء لدل المريض المتمقي 
 كعند عدـ االتفاؽ ،القاصر، مخكؿ إلى األبكيف معا، بحيث ييتخذ القرار بشكؿ مشترؾ بينيما

يمكف لؤلبكيف رفع دعكل أماـ قاضي الكصاية الذم يحاكؿ التكفيؽ بينيما، كفي حالة الفشؿ، 
يتخذ القاضي قراره الذم ينسجـ مع مصمحة القاصر كمصمحة صحتو كذلؾ بالرجكع إلى رأم 

كفي حالة الطبلؽ يمتـز كبل األبكيف برعاية مصمحة األبناء الصحية، كييتخذ القرار . الجراح
 فيعكد القرار إلى ؛ كفي حالة كفاة األبكيف،مشتركا بينيما حكؿ التدخؿ الجراحي لدل القاصر

.  (1)كنفس األحكاـ تطبؽ عمى عديمي األىمية. الكصي بمكافقة مجمس العائمة
حالة انعداـ األىمية الفعمية لممتمقي  - ب 

لدل المتمقي لمعضك، ىي عدـ القدرة عمى التعبير عف  يقصد بانعداـ األىمية الفعمية 
اإلرادة نتيجة الحالة الصحية التي يككف عمييا المريض، كتعذر حصكؿ الرضا كأف يككف 

المريض في حالة عدـ الكعي، كقد نص المشرع الجزائرم عف ىذه الحالة في الفقرة الثانية مف 
 يتعذر حالة في المتمقي يككف كعندما:" ، كالتي تنص11-18 مف قانكف الصحة رقـ 364المادة 
 حسب كتابيا المكافقة البالغيف إعطاء أسرتو أفراد أحد يمكف فإنو مكافقتو، عف فييا التعبير عميو
 ".أعبله (2)362المادة  في المنصكص عميو األكلكية ترتيب

 مف نفس القانكف، نجدىا قد نصت في فقرتيا الثالثة عمى ىذا 364 كبالرجكع إلى المادة 
 كأخيرا الممثؿ ،األب أك األـ، ثـ الزكج، ثـ األبناء، األخكة أك األخكات: الترتيب، كالمتمثؿ في

 . الشرعي إذا كاف القاصر دكف أسرة
 أما بالنسبة لمقانكف الفرنسي فيكجب عمى الطبيب التكجو إلى الممثميف الطبيعييف 

 كىكذا يأتي ،لممريض، أم إلى عائمة المستفيد مف خبلؿ الرجكع إلى رابطة القرابة أك الزكاج

                                                                                               
 . 259.، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، صمروؾ نصر الديف   
 . 332، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـ (1)
 أسرة المتكفى أفراد استشارة تتـ: "...... يمي  عمى ما11-18 مف القانكف362 تنص الفقرة الثالثة مف المادة (2)

الشرعي  الممٌثؿ أك األخكات أك اإلخكة أك األبناء أك الزكج األـ أك أك األب: اآلتي األكلكية ترتيب حسب البالغيف
 ......"أسرة بدكف المتكفى كاف إذا
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 ثـ األصكؿ فالفركع، كأخيرا األقارب األكثر بعدا إذا كاف ال يكجد أم ،الزكج بالدرجة األكلى
 .(1)شخص مف بيف الفئتيف األكليف

 كفي ضكء ما سبؽ ذكره، يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم قد أحاط المتبرع كالمتمقي 
بحماية كافية، حيث جعؿ األىمية شرطا لبلعتداد برضا كبلىما، ككضع استثناءات لمقاصر 
كعديـ األىمية كجب عمى الطبيب احتراميا السيما عند المتبرع بصفتو صاحب الفضؿ عمى 
ذا أخؿ  المتمقي، دكف أف ييمؿ حؽ المتمقي ناقص أك عديـ األىمية في الحماية القانكنية، كا 

 فإنو يعرض نفسو ال محالة إلى المساءلة القانكنية سكاء المدنية أك ،الطبيب بأحد ىذه الشركط
 . الجزائية

 مراعاة شكؿ الرضا عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري : ثانيا
األصؿ أف الرضا ليس لو شكؿ معيف يفرغ فيو، فقد يصدر ضمنيا، كقد يصدر صريحا 

 كليس لمكتابة شكؿ تفرغ فيو، فقد تككف بخط اليد أك المطبكعة أك مكتكبة عمى .بالقكؿ أك الكتابة
. (2)شكؿ إلكتركني، لكف يشترط في الكتابة أف تككف بعبارات كاضحة تدؿ بذاتيا عمى الرضا

كف األمر يختمؼ في مجاؿ التصرفات الخاصة باألعضاء البشرية، حيث نجد كؿ ؿ
التشريعات القانكنية التي تناكلت ىذا المكضكع قد اشترطت أف يككف رضا المتنازؿ مكتكبا 

، كما كضعت شركطا لشكؿ الرضا عند (3) كمكقعا عميو، كذلؾ راجع لخطكرة ىذه العمميات
 .المتمقي حتى يككف صحيحا

 شكؿ الرضا عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري عند المتبرع .1
اشتراطيا ألخذ المكافقة بعمميات استقطاع األعضاء كزرعيا  عالجت النصكص القانكنية

، فمثؿ ىذا االشتراط يقكدنا إلى نتيجة مفادىا ىي تشديد االلتزاـ بالتبصير تنازؿالكتابية لمـ
 المتمقي كيقكدنا في الكقت نفسو إلى ضركرة اتخاذ التبصير إطاران شكميان تنازؿ دكفبالنسبة إلى الـ
 . أال كىك الكتابة

                                  
 .335، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـ (1)
 . مف القانكف المدني الجزائرم60 كىك ما تضمنتو المادة (2)
 .193، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، ص مروؾ نصر الديف (3)
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  مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا162/2كقد اشترط المشرع الجزائرم مف خبلؿ المادة 
كتابية مف المتبرع، كتحرر ىذه الكثيقة بحضكر شاىديف اثنيف،  أف تككف ىذه المكافقة ،(1)الممغى

 . كتكدع لدل مدير المؤسسة كالطبيب رئيس المصمحة
يتضح مف خبلؿ ىذه الفقرة أف المشرع الجزائرم اشترط في المتبرع بعضك مف أعضائو أف 

تتـ مكافقتو في شكؿ كتابي، حيث يستشؼ مف ركح النص أف المشرع أراد تنبيو المتنازؿ إلى 
مدل خطكرة التصرؼ الذم سيقدـ عميو، بيد أف اشتراط الشكؿ الكتابي لمرضاء يكفر المزيد مف 

 . (2)مف خطكرة بالنسبة لو الحماية لممتنازؿ، نظرا لما تنطكم عميو عممية استئصاؿ العضك
كلـ يكتؼ المشرع الجزائرم بالشكؿ الكتابي لمرضاء فحسب، بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ، 

مف خبلؿ اشتراطو حضكر شاىديف عمى الرضا كضماف آخر لممتنازؿ يكفر لو المزيد مف 
الحماية، كمف ثـ فممشاىديف في نظر المشرع دكر كبير في تبصير المتنازؿ، كما أف المشرع 

 تكدع ىذه المكافقة لدل مدير المؤسسة كالطبيب رئيس المصمحة، كىذه ضمانة أخرل فاشترط أ
 . لممتنازؿ حتى إذا ما أراد العدكؿ عف رضائو فمو ذلؾ

 يرل البعض أنو يعاب عمى المشرع الجزائرم عدـ نصو عمى مف يقدـ الشيكد ،كبالمقابؿ
 فيما يرل الباحث أف حضكر الشاىديف كاف بمثابة دليؿ ،(3)ىؿ المتنازؿ أـ المريض أـ مف؟ 

إثبات عمى رضا المتبرع لصالح المتمقي كالطبيب قبؿ أف يككف ضمانا لممتبرع، كأف ىذا الرضا 
تـ بطريقة صحيحة كما نص عمييا القانكف كفي الشكؿ الكتابي، كىك ما يعتبر حماية لمطبيب 

 . مف قياـ مسؤكليتو المدنية، يمكُّنو مف إثبات عدـ مخالفة شرط الرضا
 كفي ذات السياؽ، فقد اشترط القانكف الفرنسي أف يككف رضا المتبرع مكتكبا، كذلؾ 

، كالمتعمؽ بنقؿ األعضاء البشرية، 1994 جكيمية 29 المؤرخ في 654-94بمكجب القانكف 
، عمى ضركرة الحصكؿ عمى مكافقة المتبرع (4) في فقرتيا الثانيةL 671-3حيث نصت المادة 

                                  
كتشترط المكافقة الكتابية عمى المتبرع بأحد أعضائو، كتحرر ىذه :"... عمى ما يمي162/2 نصت المادة (1)

 .....". الكثيقة بحضكر شاىديف اثنيف، كتكدع لدل مدير المؤسسة كالطبيب رئيس المصمحة
 .194 ، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، صمروؾ نصر الديف (2)
 .334.، صالمرجع نفسو (3)

(4)  Art L671-3/2: « Le donneur préalablement informé des risques qu’il en court et des conséquences 

éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande 

instance, ou le  magistrat désigné par lui. En cas d’urgence , le consentement est recueilli par tout 
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الستئصاؿ العضك، كتككف ىذه المكافقة معبرا عنيا أماـ رئيس المحكمة االبتدائية التي يقع في 
دائرة اختصاصيا مكطف المتبرع أك أماـ قاضي يعينو رئيس المحكمة، كيثبت ىذا الرضا في 

شكؿ كتابي مكقع عميو مف طرؼ القاضي كالمتبرع، كتعطى صكرة منو لممستشفى المشرؼ عمى 
ىذه العممية، كفي حالة االستعجاؿ يحصؿ عمى رضا المتنازؿ مف طرؼ ككيؿ الجميكرية لنفس 

 . المحكمة كذلؾ باستعماؿ كافة الكسائؿ
كبناء عميو، يككف لرئيس المحكمة االبتدائية أك القاضي المعيف مف طرفو، دكر في 

اإلشياد عمى رضا المتبرع بالعضك، كلعؿ المشرع الفرنسي أحسف ما فعؿ عندما استبعد الطبيب 
رئيس المصمحة كمدير المؤسسة الصحية، كذلؾ العتباره خصما في حالة قياـ منازعة بشأف 

الرضا، كىي مبلحظة تؤخذ عمى المشرع الجزائرم عمى إلزاميتو لمتعبير عف الرضا أماـ الطبيب 
أك مدير المؤسسة الصحية ألف ذلؾ يجعؿ مف ىذا األخير حكما كخصما في نفس الكقت في 
حالة النزاع، كبالتالي يككف مف األفضؿ اعتماد أسمكب الطرؼ المحايد الذم يعٌبر عف الرضا 
أمامو كالقضاء سكاء كاف رئيس المحكمة، أك ككيؿ الجميكرية، أك أم قاضي ينتدبو رئيس 
المحكمة ليذا الغرض، حيث أف تدخؿ أعضاء الجياز القضائي فيو ضمانة كحماية لكؿ 

 . (1)األطراؼ، المتبرع، المريض المتمقي، كالطبيب
أما عف مكقؼ المشرع الجزائرم مف شكؿ رضا المتبرع عف التصرؼ في أعضاء الجسـ 

المتعمؽ بالصحة، حيث تضمنت الفقرة الخامسة مف  11-18البشرم حسب قانكف الصحة الجديد 
 كعند االقتضاء، لمتبرع مكافقتو عمى المتبرع يعٌبر أف يجب: " التي تنص عمى ما يمي360المادة 
حرة  المكافقة أف مسبقا، مف الذم يتأكد، المختص إقميميا، المحكمة رئيس أماـ المتقاطع، لمتبرع

 ".القانكف ىذا عمييا في المنصكص لمشركط مطابؽ التبرع كأفٌ  كمستنيرة،
كيظير جميا تبني المشرع الجزائرم مكقؼ نظيره الفرنسي إزاء مسألة المكافقة الكتابية 

لممتبرع، كىك مكقؼ كجب اإلشادة بو، حيث جعؿ رئيس المحكمة المختص إقميميا ىك المخكؿ 
لمتأكد مسبقا مف رضا المتبرع، عمى أف تككف ىذه المكافقة حرة كمستنيرة، دكف اإلخبلؿ بالشركط 

 . القانكنية األخرل
                                                                                               

moyen, par le procureur de la république. Ce consentement est révocable sans forme et a tout 

moment. » 
 .334، الكتاب الثاني، المرجع السابؽ، ص مروؾ نصر الديف (1)
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 كلعؿ مف بيف الشركط التي كجب عمى القاضي التحقؽ منيا ىي أف تككف المكافقة 
، التأكد مف مطابقة األعضاء بيف المتمقي (1)صادرة مف متبرع ذم أىمية أك مف ممثمو الشرعي

، عدـ تعريض حياة المتبرع (2)كالمتبرع في حالة القرابة كاإلمتثاؿ الصاـر لمقكاعد الطبية
 أما في حالة التبرع المتقاطع فيككف ،(4)، التأكد مف صمة القرابة بيف المتبرع كالمتمقي(3)لمخطر

 كالتحقؽ مف عدـ كجكد المقابؿ ،(5)لزاما عمى القاضي التحقؽ مف عدـ كشؼ ىكية المتمقي 
 . (6)المادم

 كربما يثكر التساؤؿ حكؿ الطريقة التي تمكِّف رئيس المحكمة مف التأكد مف الشركط 
كالتي مف بينيا - المنصكص عمييا بقانكف الصحة السيما األمكر الفنية التي تتعمؽ بمينة الطب 
يمكف  كالتي ال- التطابؽ المناعي بيف المتبرع كالمتمقي، ككذا عدـ تعريض حياة المتبرع لمخطر

لرئيس المحكمة أف يفصؿ فييا دكف االستعانة بأىؿ االختصاص في مجاؿ الطب، مما يجعمنا 
أف نستنتج أف المتبرع يككف مرفؽ بتقرير طبي حكؿ حالتو الصحية الذم بمكجبو يتـ اإلجابة عف 

 . كؿ ىذه التساؤالت التي ينظر فييا رئيس المحكمة
 شكؿ الرضا عند المتمقي لمعضو .2
 عمى تعكد التي لمفائدة انظر زائجا التقميدم الطبي العمؿ في مفترض اؿرضا اؿكاف إذا 
بسبب ،  التصرفات الكاردة عمى أعضاء الجسـ البشرممجاؿ في يختمؼ األمر فإف ،المريض
 النكع ليذا بالنسبة ألنو كمحددا صريحا المريض رضا يككف أف فيجب ،العمميات ىذه مثؿ خطكرة
 الرضا ألف شيكد أماـ أك كتابة قانكنا يمثمو مف أك المريض، رضا يككف أف يفضؿ العمميات مف
 إظيارىا كعنيا الكشؼ إلى سبيؿ كال المريض، نفس في الكامنة ادةراإل عف تعبير إال ىك ما

.  (7)كتابة عنيا بالتعبير إال مممكسة مادية صكرة في لمكجكد

                                  
 .11-18 مف القانكف 357الفقرة الثانية مف المادة (1)
 .11-18 مف القانكف 359المادة  الفقرة األكلى مف (2)
 .11-18 مف القانكف 360الفقرة األكلى مف المادة  (3)
 .11-18 مف القانكف 360الفقرة الثانية مف المادة  (4)
 .11-18 مف القانكف 360الفقرة الثالثة مف المادة  (5)
 .11-18 مف القانكف 358المادة  (6)
 .252 المرجع السابؽ، معاشو لخضر، (7)
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 المريض، بمكافقة يتعمؽ فيما اليكـ القضاء ميداف في تثكر التي الصعكبة أف ،الكاقع كفي 
 سيجرم الذم الطبيب قبؿ مف تبيانو  يتـالذم حيجرااؿ التدخؿ بمخاطر إثبات رضا المريض ىي
 عدـ إثبات عبء المريض عاتؽ عمىم يمؽ األمر بادئ في الفرنسي القضاء كاف  كقد،العممية لو
 إلى ذلؾ، عف الناجمة كالمخاطر المقترح الطبي، العبلج التدخؿ بطبيعة بتبصيره الطبيب قياـ
 قمب  كالذم1997/02/25 بتاريخ األكلى الغرفة الفرنسية، لتمييزامحكمة  رارؽ صدكر حيف
 بإثبات قانكنا المكمؼ ىك األخير ىذا أصبح بحيث الطبيب، عاتؽ عمى اإلثبات، كألقاه عبء

 عمبل يجرم أف يستطيع ال الحاالت بعض في فالطبيب لممريض، تبصيره بعد التدخؿ حصكؿ
 كتابية، كمف مكافقة عمى قانكنا يمثمو مف أك األخير ىذا مف الحصكؿ بعد إال لمشخص حيااجر

.  (1) المريض مكافقة عمى حصكلو إلثبات الكتابي الدليؿ ىذا بتقديـ الطبيب يمتـز أف المنطقي
 حماية قانكف مف 166 المادة المتمقي في ئرم رضا المريضزاالج المشرع تناكؿ كقد 

 تحت 11-18 الممغى، كىي نفس المادة التي أدرجيا ضمف قانكف الصحة رقـ كترقيتيا الصحة
 إالٌ  البشرية الخبليا األنسجة أك أك األعضاء بزرع القياـ يمكف ال: "  التي جاء نصيا364رقـ 
يككف  أف كبعد الجسدية سبلمتو أك المتمقي حياة عمى الكحيدة لمحفاظ الكسيمة يمثؿ ذلؾ كاف إذا
 كأماـ فييا قبكلو تـٌ  التي رئيس المصمحة الطبيب بحضكر مكافقتو عف ٌعبر قد األخير ىذا

 ".اثنيف شاىديف
يظير مف خبلؿ المادة أعبله، أف المشرع الجزائرم لـ يجعؿ رضا المتمقي لمعضك البشرم 

في شكؿ كتابي، لكنو اشترط أف يككف الرضا أماـ شاىديف اثنيف كبحضكر الطبيب رئيس 
المصمحة الصحية التي سيجرم العممية بيا، كبما أنو لـ ينص عمى الكتابة صراحة، فبل شؾ أف 

المشرع الجزائرم يقصد مف كراء ذلؾ أف الشيادة تغني عف الكتابة في حالة النزاع، كتكجَّب 
 . اإلثبات مف طرؼ الطبيب، كذلؾ طبقا لمقكاعد العامة في اإلثبات المدني

أما إذا كاف المريض المتمقي لمعضك غير قادر عمى التعبير عف رضاه، يمكف ألحد أفراد 
، مع مراعاة الترتيب األكلي (2) أسرتو، أف يعٌبر نيابة عنو، عمى أف تككف ىذه المكافقة كتابيا

                                  
 القانكنية القكاعد ظؿ في المدنية لممسؤكلية المكجب الطبيب خطأ إلى حديثة نظرة، الحميد عبد محسف (1)

 .253ص المرجع السابؽ، ، معاشو لخضر :، نقبل عف194 ك193 ص 1993 الككيت خطاؿ التقميدية، مطابع
 .11-18 مف القانكف 364 الفقرة الثانية مف المادة (2)
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كىك ما يصدؽ عمى القاصر كاألشخاص الذيف ال يتمتعكف باألىمية ، 362المبيف في المادة 
 .  القانكنية

ف لـ يشر إلى الشكؿ الكتابي لرضا  غير أنو ىناؾ مف يرل أف المشرع الجزائرم حتى كا 
المتمقي المريض، إال أنو كاف يريد ذلؾ بتأكيده عمى الشاىديف كالطبيب رئيس المصمحة، ذلؾ أف 

ظيارىا في شكؿ مادم مممكس ىي الكتابة  . (1)أنسب طريقة لمكشؼ عف إرادة المريض المتمقي كا 
، كىك ما يظير لمباحث أف التبرع بالعضك يككف في مصمحة (2) فيما يرل البعض

المستقبؿ ألجؿ إنقاذ حياتو، كىك ما ال يجعؿ ضركرة لمشكؿ الكتابي لرضاء المتمقي، ضؼ إلى 
ذلؾ أف نص المشرع صراحة عمى الكتابة في حالة عدـ قدرة المريض المتمقي عمى التعبير عف 
رضاه يكشؼ عف نية المشرع في عدـ اشتراطو لمكتابة، كأنيا لـ تسقط منو سيكا، ككفؽ ىذه 
الرؤية فإف نية المشرع الجزائرم تتضح مف خبلؿ إعادة نص المادة في القانكف الجديد دكف 
تعديميا أك إضافة ما يبيف شرط الكتابة بالنسبة لرضا المتمقي السيما بعدما تـ تعديمو بالنسبة 

 . لممتبرع
كفي األخير يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم، قد جعؿ الكتابة شرطا قبؿ التبرع 

باألعضاء، مما ال يجعؿ إمكانية لبلكتفاء بالمكافقة الشفيية لممتبرع، كفي غياب الكتابة كأماـ 
رئيس المحكمة المختص إقميميا ،فإف استئصاؿ العضك مف طرؼ الطبيب يمثؿ اعتداء عمى 

 . جسـ كسبلمة المتبرع، مما يقيـ مسؤكليتو المدنية بؿ كالجنائية
كيختمؼ األمر بالنسبة لممتمقي، أيف يكفي مجرد الرضا، شرط أف يككف أماـ شاىديف 

كالطبيب رئيس المصمحة التي قبؿ فييا، لكف إذا تعمؽ األمر بمريض غير قادر عمى التعبير عف 
غفاؿ  إرادتو، فإف الكتابة تصبح شرطان ال مناط منو مف طرؼ الممثؿ القانكني ليذا المريض، كا 

.  ذلؾ مف طرؼ الطبيب يعتبر خطأ جسيـ ييسأؿ عنو جزائيا كمدنيا كما سبؽ القكؿ
 
 
 

                                  
 .241 ، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، صمروؾ نصر الديف :نظر رأما (1)
 .146 ، المرجع السابؽ، ص يوسؼبوشي :نظر ما يراها (2)
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 . الحؽ في العدوؿ عف التبرع بأعضاء الجسـ البشري: ثالثا
 أف يسمح لممتبرع بأف يتراجع عف قراره الحؽ في العدكؿ عف التبرع باألعضاءيقصد ب

بالتبرع بأحد أعضاء جسمو، كذلؾ في أم كقت شاء، دكف أم قيد أك شرط، عدا أف يككف ذلؾ 
 .قبؿ عممية استئصاؿ العضك

 الفرنسييف، حيث أخذا كالقضاء القانكف  كقد تناكلت ىذا الحؽ جؿ القكانيف، بما في ذلؾ
المتبرع،  مف العضك استئصاؿ في المتمثؿ العمؿ الجراحي عمى المكافقة عف العدكؿ حؽ بإجماع
 حالة افتراض أساس عمى كذلؾ ،(1)األجنبي الغير ستجرل لمصمحة العممية كانت إذا السيما
 مف لممتبرع معينة، اتضح معطيات عمى بناء خارجية، أك تأثير عكامؿ تحت تككف التي المكافقة
 عدكلو سبب عف المتبرع مساءلة يمكف ال األحكاؿ كؿ تكف عقبلنية، كفي لـ مكافقتو أفٌ  خبلليا
 . (2)أسبابو عف لمبحث مجاؿ ال شخصي ذلؾ أمر رضاه ألفٌ  عف

 31في   الصادر501-78رقـ  الفرنسي المرسكـ مف 03 فقرة 02 المادة في كرد  كقد
عف  الرجكع الحاالت، يمكف كؿ كفي": أنو عمى ،(3) كافي قانكف بتطبيؽ  كالمتعمؽ1978مارس 
 ال عمى أنو نص فقد الفرنسي الصحة قانكف ، أما"شكؿ أم كبدكف لحظة أم في المتبرع مكافقة
 مف مسبؽ رضا بدكف األخير ىذا منتجات كال اإلنساف جسـ مف األعضاء استئصاؿ يمكف

  .(4)لحظة أم في عنو العدكؿ لو يمكف المتبرع، الذم
دراكا ألىمية الرضا في عمميات نقؿ األعضاء البشرية، فقد اشترطت بعض القكانيف  كا 

 ،(5)  ساعة عمى تماـ إجراءات الحصكؿ المكافقة قبؿ البدء في عممية االقتطاع24مركر مدة 
كاألكيد أف المشرع كاف ييدؼ مف خبلؿ ذلؾ إلى إتاحة الفرصة لممتبرع لمعدكؿ عف مكافقتو إذا 

 . قٌدر ذلؾ

                                  
 .328 السابؽ، ص ، المرجعـيالدا عبد أحمد : أنظر(1)
 .592 السابؽ، ص ،، المرجعالكريـ عبد مأموف : أنظر(2)
 البشرية، قانكف األعضاء كزرع باستئصاؿ ، كالمتعمؽ22/12/1976 المؤرخ في 1181-76القانكف رقـ  (3)

 .سابقا إليو مشار
(4)

« Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués 

sans le consentement préalable du donneur, ce consentement est révocable à tout moment ». 
، المرجع مػأموف عبد الكريـ، أشار إليو الدكتكر 30/12/1999 الصادر بتاريخ 2070 القانكف اإلسباني رقـ (5)

 .594.السابؽ، ص
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المؤرخ في  الفرنسي القانكف أفٌ  فالمبلحظ، رضاه عف المتنازؿ عدكؿ شكؿ يخص كفيما
في  كاضحا كاف، البشرية األعضاء بزراعة المتعمؽ 654-94القانكف   ككذا1978 مارس 31

 أم شكؿ بدكف يككف التبرع عمى المكافقة عف العدكؿ حؽ أفٌ  عمى صراحة فنٌص  المكاد، صياغة
 . الشفيي بالعدكؿ يعتد كبالتالي، معيف

أشار المشرع الجزائرم إلى حؽ العدكؿ عف التبرع باألعضاء البشرية،  كفي ذات السياؽ،
كما أعاد النص ،  مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا الممغى3 فقرة 162حيث نص عميو بالمادة 

 المتعمؽ بالصحة، حيث 11-18 مف القانكف 360عميو مف خبلؿ الفقرة السادسة مف المادة 
 ."إجراء أم كبدكف أم كقت في أعطاىا التي مكافقتو يسحب أف المتبرع يمكف:" جاءت كما يمي
 المتبرع المتجية إرادة باحتراـ األطباء ألـز الجزائرم المشرع أفٌ  الفقرة ىذه خبلؿ مف يتضح

الفقرة،  صياغة إال أفٌ  القبكؿ، ىذا عف العدكؿ حؽ بمنحو قبكلو، كذلؾ بعد التبرع رفض إلى
ىذه  كانت، كحسب مرحمة أم في بالعضك لمتبرع مكافقتو عف يتراجع أف لممتبرع يجكز تكحي بأنو

 قبؿ زرع كلكف االستئصاؿ بعد ما مرحمة يشمؿ العدكؿ ، فإفٌ - بالصياغة تقيدنا إذا - الفقرة
 أٌف االعتبارات الصكرة، ذلؾ ىذه تماما يستبعد العممي الكاقع أفٌ  المستقبؿ، إال جسـ في العضك

 إحباط شأنو مف ألٌف ذلؾ االستئصاؿ بعد رضاه عف العدكؿ بالعضك لممتبرع تسمح ال األخبلقية
 التبرع يتـ ما غالبا جية أخرل جية، كمف مف ىذا العضك بيذاأممو  يتعمؽ الذم المستقًبؿ
 بعد بالعضك تبرعو عف تراجع المتبرع تصكر يمكف فكيؼ األقارب، لفائدة الجزائر في بالعضك
.  (1)أقاربو، لكف األرجح أنيا قبؿ االستئصاؿ مف ذلؾ غير أك ابنو أك أخيو لفائدة منو اقتطاعو

كقد جاء مكقؼ المشرع المصرم كاضحا اتجاه حؽ المتبرع في العدكؿ حيث نصت الفقرة 
 المتعمؽ بتنظيـ زرع 2010 لسنة5الثالثة مف المادة الخامسة مف البلئحة التنفيذية لمقانكف رقـ 

 عممية في البدء قبؿ ما إلى تبرعو عف العدكؿ لممتبرع كيجكز: "يمي األعضاء البشرية، عمى ما
ذا المشار إليو، الدفتر في ذلؾ ييسجؿ أف عمى عميو، مسئكلية أدنى دكف االستئصاؿ  تكرار ثبت كا 

 لممكافقة ذلؾ بعد منو ييقدـ طمب بأم ييعتد ال فإنو مقبكؿ، مبرر أك جدم سبب دكف العدكؿ ىذا
". بالنقؿ ليا المصرح المنشآت جميع كتيخطر بذلؾ التبرع، عمى

                                  
 .591 السابؽ، ص كالجراحية، المرجع الطبية األعماؿ عف المريض ا رضالكريـ، عبد مأموف : أنظر(1)
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كبذلؾ يككف المشرع المصرم قد حدد المرحمة التي يجكز لممتبرع العدكؿ فييا، كىي قبؿ 
 .  كما حدد في ىذه المادة شكؿ العدكؿ،البدء في عممية االستئصاؿ، كال يحؽ لو العدكؿ بعدىا

 الصحة حماية قانكف مف03 فقرة 162 أما فيما يخص شكؿ العدكؿ فمـ تنص عميو المادة
كقد تدارؾ المشرع الجزائرم ىذا النقص الذم كاف  ،(1)لتقـك قرينة العدكؿ الشفيي كترقيتيا الممغى

 المذككرة أعبله، حيث تـ النص 360يعترم ىذه المادة كذلؾ بمكجب الفقرة السادسة مف المادة 
 . عميو صراحة بعدـ اشتراط أم شكؿ لمعدكؿ

كمف خبلؿ ما سبؽ، يظير جميا أف الخطأ في ىذه المسألة يتمثؿ في عدـ أخذ عدكؿ 
المتبرع بعيف االعتبار، كمحاكلة إجراء عممية االستئصاؿ مف طرؼ الطبيب دكف االكتراث لذلؾ، 

المسؤكلية المدنية بؿ كحتى الجزائية في حالة االستئصاؿ، إذ ال يكجد في القانكف  كىك ما يرتب
، (2)ما يمـز المتبرع بالبقاء عمى مكافقتو عمى عممو التبرعي، كذلؾ في جميع األعماؿ التبرعية 

 . كمف باب أكلى التبرع الماس بجسد اإلنساف، بؿ ىك حؽ مقرر في جميع التشريعات
الضوابط القانونية لمتصرؼ في األعضاء عند األموات : المطمب الثاني 

إف ندرة األعضاء البشرية كصعكبة الحصكؿ عمييا مف األحياء، أدت إلى ضركرة المجكء 
إلى أعضاء جسـ الشخص المتكفى، كمف ثـ أصبح المساس بجثة اإلنساف بعد كفاتو أمر ال 

 ففكرة اإليصاء بالتبرع باألعضاء البشرية بعد الكفاة ؛غنى عنو، إال أف ذلؾ ليس بالسيؿ الييف
الزالت غير كاردة لدل أغمبية األشخاص، كما أف األقارب يحرصكف عمى احتراـ مكتاىـ، 

كيعتبركف التصرؼ في أعضاء الجثة عبارة عف تمثيؿ بيا، ككؿ مساس بيا يزيد مف األضرار 
.  المعنكية البلحقة بيـ

  غير أنو إذا كاف مبدأ حرمة المساس بجثة المتكفى يقـك عمى أساس احتراـ القيـ 
األخبلقية كالمعنكية، المتمثمة في احتراـ ذكرل المتكفى، فإف ذلؾ ال يجب أف يككف عمى حساب 

أمرا أصبح كاقعا كجب التسميـ بو، بيد أف ىذه الجثة أصبحت مصدرا أساسيا لمحصكؿ عمى 

                                  
دراسة مقارنة، مذكرة - الممسؤكلية المدنية لمطبيب في نقؿ كزرع األعضاء البشرية مختاري عبد الجميؿ، (1)

-2006،تممساف، الجزائر- ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد
 .52 ص ،2007

 .  مف قانكف األسرة الجزائرم211 ك192 أنظر المادة (2)
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، كىذا في (1)أعضاء مف أجؿ إنقاذ حياة العديد مف المرضى مف مكت محقؽ أك مرض خطير
حد ذاتو يعتبر عمؿ إنساني يفكؽ بكثير الضرر الناجـ عف المساس بالجثة، كىك ما أصبح 

 . (2)مباحا شرعا كقانكنا
ف التصرؼ في األعضاء البشرية لمجثث، إال أف  التي مف الصعكبات العديد يثير لـ يكف كا 

معينة، حتى  لضكابط إال كفقا تـم أف يمكف ال أنو إال األحياء، عند التصرؼ في األعضاء يثيرىا
 بعض مف خاليا مف األمكات فيو التصرؼ كاستئصاؿ األعضاء يمارس الذم كلك كاف النطاؽ

 التفرقة الحسباف في يؤخذ ال األحياء، إذ بيف مثيمتيا فيو تمارس الذم النطاؽ في ترد التي القيكد
 التي تمؾ أك عدميا، مف حياة اإلنساف عمييا يتكقؼ مما كنقيضيا المتجددة األعضاء بيف

 حياتو في اإلنساف كظائؼ تتعطؿ حتى ال بؿ الحياة ألجؿ الجسد، ليس في الدائـ الكجكد تقتضي
 .(3) االجتماعية أك العممية

كلتحقيؽ التكازف بيف الحرمة الكاجبة لمجثة، كمصمحة اإلنسانية في االستفادة منيا، حدد 
الفقو اإلسبلمي الضكابط التي يمكف في حاؿ مراعاتيا أف تحقؽ ىذا الغرض، كقد ترجمت ىذه 
الضكابط في الشركط القانكنية التي أكجبت مختمؼ القكانيف تكافرىا لمباشرة اإلقتطاع مف جثث 

، مراعاة الرضا في (فرع أكؿ)، كىي التأكد مف الكفاة قبؿ التصرؼ في األعضاء (4)المكتى 
 . (فرع ثاف)استئصاؿ األعضاء بعد الكفاة 

 التأكد مف الموت : الفرع األوؿ
لـ يعد تحديد المقصكد بالمكت سيبل بعد تطكر العمـك الحديثة كتقدـ طب نقؿ كزرع 

ذا كاف ال  األعضاء، فغالبا ما تثار المناقشات حكؿ شرعية نقؿ األعضاء الحساسة كالقمب، كا 

                                  
، حماٌة الجسم البشري فً ظل الممارسات الطبٌة والعلمٌة الحدٌثة فً القانون الوضعً أحمد عمراني (1)

 .254.، ص2011أطركحة دكتكراه في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة كىراف، والشرٌعة، 
 .514. المرجع السابؽ، صعبد الكريـ مأموف، (2)
، جرائم االتجار باألشخاص واألعضاء البشرٌة فً التشرٌع الجزائري واالتفاقٌات الدولٌة، طالب خيرة (3)

-2017،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف، الجزائر، ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌةأطركحة دكتكراه في القانكف
  301.، ص.2018

 .515. المرجع السابؽ، صعبد الكريـ مأموف، (4)
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يعنينا ىنا بحث ذلؾ في ذاتو، فإف الميـ ىك تحديد المحظة التي يعتبر فييا اإلنساف ميتا، أم 
 . جثة، حتى ال يككف نقؿ العضك منو مككنا لجريمة مف جرائـ االعتداء عمى النفس

كالمشكمة صعبة نظرا ألف الشخص الذم ينتظر أف ينقؿ منو العضك يككف متصبل بإحدل 
أثناء مكتو، كىنا يثكر - التي تقـك ببعض كظائؼ أعضاء الجسـ بطريقة صناعية-اآلالت 

التساؤؿ عف المحظة التي يممؾ فييا األطباء قطع ىذا االتصاؿ، كحتى اآلف لـ يستقر رأم 
ف كاف العمماء يفرقكف بالنسبة لمظاىر الكفاة كماىية المكت  . (1)الخبراء حكؿ ىذه النقطة كا 

إف تحديد لحظة مكت اإلنساف مف المسائؿ الشائكة، نظرا ألنيا تترتب عمييا الكثير مف 
 . أىميا انتياء الشخصية القانكنية لمشخص المتكفى ،(2)اآلثار القانكنية

قد اختمفت آراء الفقو حكؿ تحديد لحظة الكفاة، بيف مف يرل أف تحديدىا عمؿ طبي ك
محض، بكصؼ األطباء الجية الكحيدة القادرة مف الناحية العممية عمى البت في ذلؾ، كفؽ كؿ 
حالة عمى حدل، دكف تقييدىـ بنصكص قانكنية جامدة تأبى طبيعة التحقؽ مف المكت الخضكع 

 . كاالنصياع ليا
كؿ ما يمكف لمقانكف، فعمو بشأف ىذا الصدد ىك كضع بعض األسس كالقكاعد ك

االسترشادية دكف الخكض في التفاصيؿ الفنية، كبيف مف يرل خبلؼ ذلؾ، حيث أف الطابع 
التشريعي لمسألة تحديد لحظة الكفاة ال يمكف إغفالو، إذ أف ضركرة كجكد تعريؼ قانكني لممكت 

 يؤدم إلىمف األىمية بمكاف، ذلؾ أف فسح المجاؿ المطمؽ لؤلطباء في تحديد لحظة الكفاة 
إذ تحديد ىذه المحظة، ة في ذلؾ كفقا لؤلىداؼ المبتغاة مف عتمداختبلؼ الضكابط كالمعايير الـ

أف الرغبة في سحب أجيزة اإلنعاش الصناعي عمى سبيؿ المثاؿ أك االستفادة مف بعض أجزاء 

                                  
. 2011 الكجيز في نقؿ كزراعة األعضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، إيياب مصطفى عبد الغني، (1)

 .76-75.ص
 ترتب الكفاة أثار قانكنية مختمفة مف بينيا، في مجاؿ األحكاؿ الشخصية تتمثؿ في اإلرث كتحديد الكرثة، أما (2)

 مدخؿ محمد سعيد جعفور، :أنظر. في مجاؿ القانكف الجنائي فتتمثؿ في تحديد أركاف جريمة القتؿ مف عدميا
، 2014إلى العمـك القانكنية، الجزء الثاني، دركس في نظرية الحؽ، الطبعة الثانية، دار ىكمة، الجزائر، 

 . كما يمييا312.ص
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الجسـ مف أجؿ الزرع، أك القياـ ببعض التجارب الطبية قد تشكؿ جميعيا باعثا يدفع بالطبيب 
.  (1)إلى تبني معيار مرف في تقريره لمكفاة

 كعميو، فقد حاكؿ الفقياء تحديد لحظة الكفاة، كثار خبلؼ بيف الفقو كالطب كالشريعة 
 .حكليا، كذلؾ مف خبلؿ كضع عدة معايير ككؿه حسب رأيو

 (توقؼ القمب والرئتيف)تقميدي المعيار اؿ: أوال
 ، مما(2)تيحدد لحظة المكت كفقا ليذا المعيار بتكقؼ القمب كالدكرة الدمكية كالجياز التنفسي

تباعا،  كخبلياه الجسـ أعضاء فتمكت باألكسجيف المحٌمؿ الدـ مف حرماف الجسـ إلى يؤدم
 الظاىرم بالمكت يسمى بما أيضا يعتد الرأم ليذا ككفقا ،(3)التقميدم بالمعيار ىذا المعيار كيسمى

.  (4)حيا المخ بقاء مع الجسـ في الحيكية األجيزة بعض تكقؼ بعد الذم يحدث
 كحسب أنصار ىذا المعيار ال يكفي مكت الدماغ لمقكؿ بكقكع المكت خاصة بعد تكفر 

الحياة )أجيزة اإلنعاش المتطكرة القادرة عمى استمرارية حياة اإلنساف العضكية لفترة محدكدة 
بفعؿ أجيزة - مكجكدة رغـ مكت جذع المخ  (العضكية) ، فإذا ظمت الحياة النباتية(5) (الخمكية

(savatier)ق مفبل يككف اإلنساف ميتا، كىك ما ذىب إليو الفقيو سافاتي- اإلنعاش 
، كيعتبركف (6) 

في حالة غيبكبة عميقة قد يفيقكف منيا بعد كقت معيف، مستنديف في ذلؾ إلى حالة امرأة حامؿ، 
أصيبت بمكت جذع المخ كاستمر نمك الجنيف في بطنيا حتى اكتمؿ نمكه، كما يعتبر مكتى جذع 

                                  
، الحماية الجنائية لمجسـ البشرم في ظؿ االتجاىات ميند صالح أحمد فتحي العزة :ألكثر تفصيؿ أنظر (1)

 .48.ص، 2002الطبية الحديثة،دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، 
(2)  GERALD Dworkin, the Law Relating to Organ Transplantation in England. The Modern Law 

Review, volume (33), N
o
 (4), July, 1970, p.368.  

، المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا عمميات زرع األعضاء البشرية، دراسة مقارنة، مطبعة حساـ الديف كامؿ األىواني
، المرجع السابؽ، ميند صالح أحمد فتحي العزة. 172.، ص116، رقـ 1975جامعة عيف الشمس، مصر، 

. 51.ص
. 51.، المرجع السابؽ، صميند صالح أحمد فتحي العزة :ألكثر تفصيؿ في ذلؾ راجع(3)
 .311.، أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صطالب خيرة (4)
 .120.  التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ، (5)
، المرجع السابؽ المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا عمميات زرع األعضاء البشرية، حساـ الديف كامؿ األىواني، (6)

 .121 التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، ص منذر الفضؿ،. 174.ص
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المخ في حالة احتضار، كالشريعة اإلسبلمية ال تجيز إنياء حياة إنساف يحتضر مف أجؿ إنقاذ 
.  (1)حياة شخص آخر

إال أف معيار مكت القمب كتكقؼ الدكرة الدمكية كالجياز التنفسي لكحده ليس كافيا لكقكع 
المكت بداية لحظة ميبلد الجثة، حيث تشير الكقائع إلى أف ىناؾ المئات مف األشخاص الذيف 
تعكد ليـ الحياة ثانية بعد تكقؼ القمب كالدكرة الدمكية كالجياز التنفسي، مف بينيـ ما نشرتو 

، حكؿ عجكز "تعكد الحياة بعد مكتيا" ، تحت عنكاف 05/01/1989صحيفة الجميكرية بتاريخ 
، فنقمت إلى المكاف المخصص إلحراؽ 31/12/1988تكفيت بتاريخ " كالينبف باال باؿ" تدعى 

، إال أنيا نيضت كعادت إلييا (جكجارات )بكالية  (ماالنكا)جثث المكتى في اليند في قرية 
الحياة مجددا، كما عاد الحياة ثانية إلى شخص بعد غيبكبة دامت ثبلثة أشير، كتـ إلغاء مراسيـ 

. (2)الدفف
كأماـ عجز معيار تكقؼ القمب كتكقؼ الجياز التنفسي عمى تقديـ الدليؿ الكافي عف 

.  حدكث المكت حقيقة، لجأ الفقو إلى تبني معيار آخر
  (موت جذع الدماغ  )موت الدماغ : المعيار الحديث: ثانيا

بعد النقد الذم كٌجو لممعيار األكؿ سكاء مف جانب الفقياء أك األطباء، كالذم تبيف في 
الكثير مف الحاالت أف تكقؼ القمب كالدكرة الدمكية كالجياز التنفسي ال يعتبر معيار دقيؽ في 

.  تحديد لحظة المكت، ظير معيار آخر كىك مكت الدماغ أك جذع الدماغ

                                  
فقرة .  ـ1987- ق 1408، األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية، الطبعة الثانية، ب د ف، أحمد شرؼ الديف  (1)

، المسؤكليةالمدنية لمطبيب عف عمميات نقؿ كزراعة رمزي رشاد عبد الرحمف الشيخنقبل عف . 158، ص83
 .80األعضاء، المرجع السابؽ، ص 

، كتـ نقمو إلى معيد الطب العدلي 1971 تتخمص كقائع ىذه الحالة في تعرُّض شخص لحادث سيارة عاـ (2)
لتشريحو، مف أجؿ التعرؼ عمى أسباب الكفاة، فرفض أشقاؤه السماح بتشريحو، كقاـ أخكه الطبيب في إحدل 

المستشفيات بفحصو كقرر نقمو إلى مستشفى متخصص في بغداد إلدخالو في اإلنعاش المركَّز، ليعكد إلى الحياة 
، التصرؼ القانكني في منذر الفضؿ  . ثانية بعد غيبكبة دامت ثبلثة أشير، ليستأنؼ عممو كأستاذ بجامعة بغداد

 .122، ص 6األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، اليامش رقـ 
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 يعتبر اإلنساف ميتا كفقا ليذا المعيار إذا ماتت خبليا المخ لديو، حتى كلك ظمت خبليا 
قمبو أك غيره مف األعضاء حية، ألنو يستحيؿ إعادة الحياة لئلنساف بكسائؿ اإلنعاش الصناعي 

.  (1)بعد ذلؾ
نما يمكت حتما خبلؿ فترة زمنية، حيث يقع إتبلؼ ،كاإلنساف ال يمكت في لحظة كاحدة  كا 

 كبمكت خبليا المخ يدخؿ اإلنساف في غيبكبة كبرل ،خبليا المخ نتيجة عدـ تدفؽ الدـ باألكسجيف
كيتبعو تكقؼ نيائي لعمؿ المراكز العصبية التي تتحكـ في الكعي، ، (Coma dépassé) أك نيائية

الكبلـ، الحركة، الذاكرة، التنفس، السمع، البصر، الدكرة الدمكية، السيطرة عمى الغدد كعمى درجة 
. (2)الحرارة، ككذا تنظيـ كظائؼ األعضاء اليامة في الجسـ

كيتحدد المكت الطبيعي لئلنساف بتكقؼ خبليا الدماغ ألف مركز الحياة في الدماغ ال   
اإلغماء كعدـ الحركة، انعداـ الكعي، : القمب، كمف عبلمات مكت الدماغ كميبلد الجثة نجد

انعداـ رسـ المخ الكيربائي، انعداـ االنعكاسات، فإذا حدث ذلؾ يعني حتما كفاة الشخص، كال 
نما انتياؾ حرمة ميت   .(3)يعد االعتداء عميو مف قبيؿ القتؿ أك اإليذاء، كا 

غير أف ىذه العبلمات تعرضت لمنقد مف رجاؿ الطب فاإلغماء قد يحصؿ نتيجة تعاطي 
نما ىك  بعض األدكية مثؿ المنكمات، كما أف انعداـ رسـ المخ الكيربائي ليس شرطا أساسيا، كا 

كىك ما تـ رفضو مف خبلؿ بعض الفقو الفرنسي اعتراضا عمى قرار كزير الشؤكف . شرط مكمؿ
.  (4)25/04/1968االجتماعية الفرنسي الصادر بتاريخ 

كيجيب عمييـ أنصار معيار مكت الدماغ، أنو باجتماع ىذه العبلمات المشار إلييا يككف 
بعد فترة إلى مادة  (جذع المخ)الشخص قد فارؽ الحياة كانفصمت الركح عف البدف كعندىا يتحكؿ 

                                  
 .524.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ (1)
 . 524.، صالمرجع نفسو (2)
، التصرؼ غير المشركع باألعضاء البشرية دراسة مقارنة في القانكف الجنائى ػ رسالة حسنى عوده زغاؿ (3)

، منذر الفضؿ، 117.، ص. الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفػدكتكاره ػ الطبعة األكلى 
 .312.، المرجع السابؽ، صطالب خيرة، 124.التصرؼ القانكني، المرجع السابؽ، ص

 .125. التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ، (4)
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ف ظٌمت خبليا القمب  سائمة في الدماغ، مع االعتقاد إلى استحالة إعادة الحياة بعد ذلؾ، حتى كا 
. (1)حية بفعؿ أجيزة اإلنعاش الطبية

المعيار الشرعي، توقؼ القمب وموت جذع المخ  : المعيار الثالث: ثالثا
تداركا لمنقد المكجو لكبل المعياريف األكؿ كالثاني، كمف أجؿ الرككف إلى معيار آخر لتحديد 

لحظة المكت كميبلد الجثة، لجأ الفقو اإلسبلمي إلى الجمع بيف المعياريف السابقيف، حيث 
 أيضا الدكرة الثامنة لمجمع الفقو اإلسبلمي بمكة المكرمة لبحث ىذا 1985انعقدت عاـ 

المكضكع، كتنفيذا لتكصيات الدكرة الثامنة المذككرة، عقد مؤتمر خاص في األردف لمفترة مف 
 عقدت في جدة الدكرة الثانية 1986 عف مكت الدماغ، كفي عاـ 1985 أكتكبر عاـ 22-24

لمجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي، كنكقش فييا المكضكع، إال أنو تأجؿ 
 حيف انعقد في عماف مجمس مجمع الفقو ،ق1407 في شير صفر1986البت إلى عاـ 

:  اإلسبلمي كأصدر قراراتو التالية
يعتبر شرعا أف الشخص قد مات كتترتب جميع األحكاـ المقررة شرعا لمكفاة عند ذلؾ،  )

:  إذا تبينت فيو إحدل العبلمتيف التاليتيف
 .إذا تكقؼ قمبو كتنفسو تكقفا تاما كحكـ األطباء بأف ىذا التكقؼ ال رجعة فيو

إذا تعطمت جميع كظائؼ دماغو تعطبل نيائيا، كحكـ األطباء االختصاصيكف الخبراء بأف 
. (2)(ىذا التعطؿ ال رجعة فيو، كأخذ دماغو في التحمؿ

  من تحديد لحظة الوفاة موقؼ المشرع الجزائري موقف :  رابعا
 تحديد لحظة المكت، يختمؼ مف دكلة إلى أخرل، فمنيـ مف أخذت مف مكقؼ الدكؿ إف

، كمف بينيا كأساسبمعيار تكقؼ القمب، فيما تميؿ دكؿ أخرل إلى األخذ بمعيار مكت الدماغ 
 بقانكف زرع األعضاء، كىناؾ مف يأخذ 1986العراؽ، حيث تبنى معيار مكت الدماغ عاـ 

. (3)بالمعيار الشرعي كىك الجمع بيف المعياريف، تكقؼ القمب كمكت جذع الدماغ 

                                  
 .125.، صالمرجع السابؽ ، التصرؼ القانكني في األعضاء البشريةمنذر الفضؿ،(1)
 .126.، ص المرجع نفسو(2)
 . 127.، ص المرجع نفسو(3)
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لـ يضع المشرع الجزائرم تعريفا لممكت سكاء بمكجب قانكف حماية الصحة كترقيتيا         
، كلـ يحدد الضكابط أك المعايير المعتمدة 11-18القديـ، أك بمكجب قانكف الصحة الجديد رقـ 

إال أنو أشار مف . التي مف خبلليا يتـ تحديد لحظة الكفاة، كذلؾ عمى خبلؼ التشريعات المقارنة
مف قانكف الصحة الجديد إلى أف التحقؽ مف الكفاة يككف كفقا لمعايير عممية  362خبلؿ المادة

. يحددىا الكزير المكمؼ بالصحة
المشرع الجزائرم أككؿ ميمة تحديد المعايير الممكف يتضح أف مف خبلؿ ىذه المادة  

كبذلؾ يبدك أنو أبقى سرياف القرار  ،كزير المكمؼ بالصحةاؿإلى  اعتمادىا في إثبات الكفاة
صبلح المستشفيات2002 نكفمبر 19بتاريخ الصادر   قرار كزارم ، عف كزير الصحة كالسكاف كا 

اء في المادة جكاألعضاء مف الجثة غرض انتزاع بإلثبات الكفاة  عممية جديدة تضمف معايير
: الثانية منو المعايير المعتمدة في ذلؾ كىي 

التأكد مف انعداـ التاـ لمتيكية ، غياب النشاط العفكم الدماغي، االنعداـ التاـ لمكعي-
التأكد مف مكت خبليا المخ باستخداـ رسـ المخ ، (Hypercapnie) العفكية عف طريؽ اختبار

  .(1)الكيربائي مرتيف كمف انجاز طبيبيف مختمفيف
باإلضافة إلى ذلؾ، لـ يذكر المشرع الجزائرم في قانكف الصحة الجديد الييئة المخكؿ ليا 

، (2) كاف قد أشار إلى ذلؾممغىالحؽ في إثبات الكفاة، رغـ أف قانكف حماية الصحة كترقيتيا اؿ
.  كبٌيف كيفية تثبيت الكفاة

 باستئصاؿ عضك مف قمسئكلية الطبيب تقـك في حالة قياـكبناء عمى ما سبؽ ذكره فإف 
عبلنو رسميا .  جسد الميت قبؿ التأكد اليقيني مف حدكث الكفاة كا 

فقياـ الطبيب باستئصاؿ األعضاء أك تشريح جسد الميت ألغراض عممية مف المريض 
المتكفى دماغيا في الفقو اإلسبلمي يعد قتبلن ألف المريض في ىذه الحالة يشبو مف كاف في النزع 

إذ أف  كظيرت عميو عبلمات المكت كلكنو لـ يمت فعبل، كتثبت مسئكلية الطبيب في ىذه الحالة،
.  القياـ باستئصاؿ العضك قبؿ الكفاة يعد جريمة يسأؿ عنيا الطبيب جنائيا كمدنيا

                                  
(1)

   Art 2 de l’Arrêté n°34 du 19 .11. 2002: fixant les critères scientifiques permettant la constatation 

médicale et légale du décès 
 مف قانكف حماية الصحة كترقيتيا، ككذا المادة 164 أشار المشرع الجزائرم إلى إثبات الكفاة مف خبلؿ المادة (2)

  . منو التي تحدد األشخاص الذيف ليـ الحؽ في تثبيت الكفاة167
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كيقع عمى الطبيب كاجب تقديـ المساعدة كالعكف لممريض كلك كاف في حالة خطرة كميددا 
بالمكت؛ كيسأؿ كذلؾ في حالة قيامو بقتؿ المريض كلك كاف في النزع األخير كلك كاف قصده 

القتؿ ىذا يعد حيث  ،(1)إراحة المريض مف اآلالـ التي يعانى منيا كىذا ما يسمي بالقتؿ الرحيـ
محرمان شرعان ألف الحياة مقدسة كقد حـر اإلسبلـ القتؿ الذم يقع مف إنساف عمى آخر ككذلؾ قتؿ 

ؽِّ : تعالىكيتبيف ذلؾ في قكلو اإلنساف نفسو،  ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ مىفٍ ۗ  كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى  قيًتؿى  كى
ًليًِّو سيٍمطىاننا فىبلى ييٍسًرٍؼ ًفي اٍلقىٍتًؿ  عىٍمنىا ًلكى ا فىقىٍد جى كرن ۖ  مىٍظميكمن   :تعالىكقاؿ  ﴾٣٣ا ﴿ ًإنَّوي كىافى مىٍنصي

ـٍ  مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ۖ   تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا  أىالَّ ۖ  قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى ـٍ  كىالى ۖ   كى دىكي  تىٍقتيميكا أىٍكالى
ؽو  ـٍ  نىٍحفي ۖ  ًمٍف ًإٍمبلى يَّاىي ـٍ كىاً  ا بىطىفى  كىالى ۖ   نىٍرزيقيكي مى بيكا اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى  تىٍقتيميكا النٍَّفسى  كىالى ۖ   تىٍقرى

ؽِّ  ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ ـٍ ۚ  الًَّتي حى ًلكي ـٍ تىٍعًقميكفى ﴿ ذى  ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى : كقاؿ أيضا، (2) ﴾١٥١ كىصَّ
ـٍ  نكي ارىةن عىف تىرىاضو مِّ نيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى ـٍ ۚ  آمى  ۚ   كىالى تىٍقتيميكا أىنفيسىكي

ـٍ رىًحيمنا كس مف شفائو يعد جريمة قتؿ تستكجب ؤكعميو فقياـ الطبيب بقتؿ المي ،(3) ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي
. (4)القصاص مف الطبيب

أحكاـ الرضا في استئصاؿ األعضاء بعد الوفاة  : الفرع الثاني
  كانت الدراسات الشرعية كالقانكنية في بداياتيا معنية بصفة أساسية بمشركعية عمميات 
نقؿ كزراعة األعضاء، إال أف البحكث البلحقة قد تجاكزت ىذه المسألة، فقد أصبحت محسكمة، 
كدكؿ عديدة في العالـ قنٌنت عمميات نقؿ كزراعة األعضاء، كلذلؾ فالبحكث المعاصرة إنما تعنى 

                                  
إنياء حياة مريض ميئكس مف شفائو طبيان بفعؿ إيجابي أك سمبي كذلؾ لكضع حد : " يقصد بالمكت الرحيـ(1)

آلالمو المبرحة كغير المحتممة بناء عمى طمبو الصريح أك الضمني أك طمب مف ينكب عنو سكاء قاـ بتنفيذه 
 دار النيضة ،(دراسة مقارنة) القتؿ بدافع الشفقة ،ىدى حامد قشقوش". الطبيب أك شخص آخر بدافع الشفقة

  . كما بعدىا6ـ، ص 1994مصر، طبعة ، العربية
.  151 كسكرة األنعاـ مف اآلية ،33 سكرة اإلسراء مف اآلية (2)
 .29 سكرة النساء مف اآلية (3)
 . 430.، المرجع السابؽ، صافتكار مييوبي (4)
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في المقاـ األكؿ، ببحث أحكاـ الضكابط كالشركط كمعالجة اآلثار كالتداعيات المترتبة عمى 
  .(1)عمميات نقؿ كزراعة األعضاء، كسبؿ دفع الناس إلى التبرع ككتابة كثيقة التبرع قبؿ الكفاة

العناصر  أىـ أحد يمثؿ األحياء لمتصرؼ في األعضاء البشرية بيف الـزاؿ الرضا كاف إذاك
 التي يتطمبيا كالشركط الضكابطمف  مجمكعة تكافر الطبية، عند الممارسات مف النكع ىذا إلباحة

 عف الصادر لرضااالستئصاؿ مف الجثة يتطمب تكافر نفس الضكابط المتعمقة باالقانكف، فيؿ 
. ؟ حي، أـ يتميز عنو بشركط أخرل شخص

كجب القكؿ باحتراـ إرادة المتبرع سكاء كاف حيا أك ميتا، فإذا عبر الشخص أثناء حياتو 
كىك كامؿ األىمية كمتمتع بكامؿ قكاه العقمية عف رغبتو في التبرع بأعضائو بعد كفاتو، فبل مانع 
رادتو كفي حدكد ما يسمح بو القانكف، كنفس الشيء إذا عبر  مف التصرؼ في جثتو بما يتفؽ كا 

 . عف رفضو، حيث ال يجكز كأصؿ عاـ المساس بيذه الجثة كلك تـ ذلؾ بمكافقة أقاربو
كال شؾ أف اليدؼ مف معرفة كدراسة أحكاـ استئصاؿ األعضاء مف الجثث، ىك رسـ 

الحدكد الكاجب مراعاتيا مف طرؼ األطباء قبؿ التصرؼ في ىذه األعضاء، حيث أف أم مخالفة 
 . لضكابط التصرؼ في أعضاء الجثة يعتبر خطأ يرتب مسؤكلية المخالؼ لو

كعميو، فإف تناكؿ مكضكع أحكاـ الرضا باالستئصاؿ مف الجثة سيككف مف خبلؿ تكضيح 
شكؿ التعبير عف إرادة المتكفى اتجاه التصرؼ بأعضائو أكال، ثـ مكقؼ المشرع الجزائرم مف 

 .التصرؼ أعضاء الجثة ثانيا
 التعبير عف إرادة المتوفى بشأف التصرؼ في الجثة : أوال

 أف تثبت بصكرة جازمة كطبية مفارقة الميت لمحياة حتى يصح مءيشترط قبؿ أم ش
االستئصاؿ مف جسده كفقا لما صار بيانو آنفا، ىذا األمر يتطمب كضع مكاصفات عممية كطبية 

. (2)أك الترجيح، السيما في حالة الغيبكبة المستمرة إلثبات الكفاة كال يمكف أف تترؾ لمتقدير

                                  
، الضكابط الشرعية كالقانكنية لنقؿ كزراعة األعضاء البشرية في التشريعات الحميد اسماعيؿ األنصاري عبد (1)

الجزء األكؿ، كمية الشريعة  العربية مع المقارنة بالقانكف القطرم لنقؿ كزراعة األعضاء، مؤتمر الطب كالقانكف،
 .363.، ص1998 مام 05-03كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مف 

الجزء   التشريع الحديث الخاص بنقؿ كزراعة األعضاء البشرية، مؤتمر الطب كالقانكف،مصطفى العوجي، (2)
 .326.ص ،1998 مام 05-03األكؿ، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مف 
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لـ تعتمد التشريعات المقارنة مكقفا محددا بشأف شكؿ التعبير عف إرادة المتكفى بالتصرؼ 
في جثتو، فذىب البعض إلى عدـ التقيد بشكمية معينة، فيما ذىب البعض اآلخر إلى اشتراط 

 .شكمية خاصة لمتعبير عف إرادة المتكفى بالتصرؼ في جثتو
 عدـ اشتراط الشكمية لمتعبير عف إرادة المتوفى .1

حرصت بعض التشريعات عمى االعتداد بإرادة المتكفى بشأف التصرؼ في جثتو، سكاء 
 . (1)كانت شفاىة أك كتابة في صكرة إقرار كتابي أك كصية، لمقكؿ بقبكؿ االستئصاؿ مف الجثة

كعميو البد أف يككف الميت قد أكصى قبؿ كفاتو باستئصاؿ عضك مف جسده بعد كفاتو 
لغاية عممية أك عبلجية؛ فإرادة الشخص كاجبة االحتراـ سكاء كاف حيا أك ميتا؛ كذلؾ مف خبلؿ 

، كيعتبر ىذا النكع مف الكصايا مشركعا (2)كصية مكتكبة أك شفيية ثابتة صادرة عنو قبؿ كفاتو
 . (3)مف الناحية القانكنية في الكثير مف األنظمة

    ال يكجد أدنى شؾ عمى صحة كصية بإرادة المكصي حاؿ حياتو بعضك مف أعضائو 
أك جثتو بعد كفاتو كفقا لمشركط المقررة قانكنا، فيذا التصرؼ القانكني ال يشكؿ خرقا لمبدأ حرمة 

 طالما أف غايات اإلنساف مف كصيتو تنسجـ مع القيـ االجتماعية كال تتعارض مع ؛جسد اإلنساف
 الكصية بالعيكف إلى 1949، ففي فرنسا أجاز المشرع بعد عاـ (4)النظاـ العاـ كاآلداب العامة

 . (5)مؤسسة عامة أك جية خيرية لغرض نقؿ العيف كغرسيا في جسد إنساف محتاج
ذا كانت اليبة مف الشخص الحي لبعض األعضاء جائزة إذا تكافرت شركطيا، كىي مف  كا 
التصرفات التبرعية، فإف الكصية تدخؿ في عمـك التصرفات القانكنية كذلؾ كلكنيا تنشأ باإلرادة 

 . (6)المنفردة كتضيؼ أثر االلتزاـ لما بعد المكت

                                  
 .609. المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (1)
المرجع ، التشريع الحديث الخاص بنقؿ كزراعة األعضاء البشرية، مؤتمر الطب كالقانكف، مصطفى العوجي (2) 

 .325.صالسابؽ، 
 .409.، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، صمروؾ نصر الديف (3)
 .129. التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ، (4)
 .129.، ص المرجع نفسو(5)
 .129.، ص المرجع نفسو(6)
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كيشترط لصحة الكصية أف يككف رضا المكصي صريحا قبؿ الكفاة، كأف يككف سميما 
منتجا ألثره، كال يككف كذلؾ إال إذا صدر مف شخص يتكافر عمى األىمية البلزمة إلبراـ ىذا النكع 

رادة حرة كخالية مف عيكب اإلرادة  . (1)مف التصرفات، كا 
كالرضا الصريح ىك الرضا الذم ال يحتمؿ الشؾ أك التأكيؿ كيبقى ثابتا كمستقرا حتى 

، فإذا صدر الرضا مف المكصي تحت ضغط أك إكراه فبل يعتد بو، كتشترط معظـ (2)لحظة الكفاة
التشريعات لصحة الكصية األىمية الكاممة؛ فمثبل القانكف الجزائرم يشترط في المكصي أف يككف 

 . (3)سنة عمى األقؿ (19)سميـ العقؿ كبالغا مف العمر تسعة عشر
كتعتد الكثير مف التشريعات بإذف أك رفض المتكفى المساس بالجثة، بالطريقة التي يراىا 
مناسبة دكف أف تمزمو بشكؿ معيف، كعميو يجكز لمفرد أف يكصي بذلؾ شفييا دكف الحاجة إلى 

 . إفراغ مكافقتو أك رفضو المساس بجثتو بعد كفاتو في شكؿ رسمي معيف
كمف التشريعات التي أخذت بعدـ اشتراط شكمية معينة في الكصية بالتبرع باألعضاء 

، 1975، كالقانكف األلماني لسنة 1980، ككذا اإلسباني لسنة 1961القانكف اإلنجميزم لسنة 
باإلضافة إلى القانكف الفرنسي فيما يخص المكافقة عمى التبرع، حيث أف كؿ ىذه التشريعات لـ 
تحدد طريقة معينة لمتعبير عف إرادة المتكفى بشأف التصرؼ في الجثة سكاء بالقبكؿ أك الرفض، 
كتركت الحرية لمشخص في اختيار الطريقة التي تناسبو لمتعبير عف إرادتو، كلو أف يكصي بذلؾ 

 . (4)كتابة أك شفاىة
كيرل البعض أنو، رغـ سيكلة ىذا االتجاه في الحصكؿ عمى إذف الشخص بشأف التصرؼ 

في جثتو، إال أنو يطرح عدة إشكاليات عند التنفيذ، فقد ال يعترض المتكفى أثناء حياتو عمى 
االقتطاع مف جثتو، بؿ قد يعبر صراحة لمقربيو عف رغبتو في االستفادة مف أعضائو، غير أف 

انعداـ الدليؿ المادم الكاشؼ عف اإلرادة الحقيقية ليذا األخير قد يحكؿ دكف االستفادة مف 

                                  
 .610. المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (1)
 المرجع السابؽ، مأموف عبد الكريـ،: أنظر .128ك 127. المرجع السابؽ، صأحمد محمد بدوي، (2)

 .610.ص
 . مف قانكف األسرة الجزائرم186المادة  (3)
 .617. المرجع السابؽ، صالكريـ، مأموف عبد (4)
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أعضائو، خاصة إذا حدثت الكفاة بطريقة فجائية كلـ يتمكف الفريؽ الطبي مف االتصاؿ بأقاربو 
 . (1)في الكقت المناسب

فيما يؤيد البعض عدـ اشتراط شكمية معينة لمتعبير عف إرادة المتكفى، كينقد بذلؾ االتجاه 
 :اآلخر مف خبلؿ عدة اعتبارات منيا

أنو مف النادر تفكير الشخص المعافى باإليصاء بأعضائو إال إذا تممكتو رغبة حقيقية - 
 .(2)في مساعدة الغير السيما في ظؿ كجكد إجراءات معينة تزيد مف مشقة الشخص

أنو مف الصعب مطالبة المريض بالمستشفى باإليصاء بالتبرع بأعضائو ألف ذلؾ مف - 
 . (3)شأنو تأخير شفائو، كبالتالي قطع أمؿ الشفاء

أف السرعة البلزمة الستئصاؿ العضك مف الجثة تتعارض مع المطالبة بالشكمية كعناء - 
 .(4)البحث عف نسخة الكصية، مما يفكت فرصة نقؿ العضك بسبب التأخر في التنفيذ

المكازنة بيف احتراـ إرادة المتكفى ككذا إنقاذ العديد مف المرضى عف طريؽ نقؿ كمف أجؿ 
 إقناع الناس بالتبرع  مككنة مف أفراد ميمتيـقامت حركة كاسعةاألعضاء البشرية مف المكتى، 

بأعضائيـ، فيما لك حدثت ليـ حكادث أك ماتكا فجائيا ألم سبب مف األسباب، ككثيرا ما نجد في 
كثير مف دكؿ العالـ، في حافظة نقكد الشباب تمؾ البطاقة الصغيرة، التي تحتكم عمى إقرار مف 
صاحبيا برغبتو في التبرع بأعضائو عند كفاتو الفجائية، حتى أصبحت حركة التبرع باألعضاء 

 كمف مؤشرات الكعي كالتقدـ كالمشاركة اإلنسانية، ككمما اتسعت دائرة ،جزءا مف الثقافة المعاصرة
 كقد رٌدت ىذه الحركة الحياة إلى ألكؼ األشخاص الذيف كاف ،الثقافة زاد عدد ىؤالء المتبرعيف

                                  
 .618. المرجع السابؽ ، صالكريـ، مأموف عبد(1)
، دراسة تحميمية مقارنة لمشركعية نقؿ كزرع "القانكف الجنائي كالطب الحديث " أحمد شوقي أبو خطوة، (2)

 .212.، ص1986األعضاء البشرية، دار النيضة العربية، 
الحديثة في الشريعة  ، نطاؽ الحماية الجنائية لؤلعماؿ الطبية الفنيةشعالف سميماف محمد السيد حمده (3)

 .420.، ص2002اإلسبلمية كالقانكف العضكم، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، مص، 
(4)

 Brazier, M., Medicine, patients and the LAW, penguin Books, London, ed, 1987 and 1992, p.278. 
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شفاؤىـ ميؤكس منو تماما، حتى قيؿ إف زراعة األعضاء نعمة مف نعـ ا كرحمة كبرل مف ا 
.  (1)لئلنساف
أف تتزايد معدالت عمميات نقؿ كزراعة  يرل البعض أنو مف المؤسؼفي المقابؿ، ك

األعضاء عمى المستكل العالمي نظرا لتزايد عدد المتبرعيف كحماسيـ لمتبرع في حيف نجد تكاضعا 
عمى المستكل العربي كاإلسبلمي، ال تتناسب كاالحتياجات العبلجية المتزايدة،  في المعدالت

إلى التكصية بتكسيع نطاؽ التبرع عف طريؽ تكعية الجميكر  (إعبلف أبك ظبي) األمر الذم دعا
قناعيـ كحثيـ عمى المشاركة الفعالة  كخاصة - اإلسياـ في إنجاح برامج نقؿ كزراعة األعضاءبكا 

كسائؿ اإلعبلـ كذا  العمماء لما ليـ مف مكانة في نفكس الجميكر، كا، كدع-بالتبرع باألعضاء
لما ليا مف دكر مؤثر، كالمؤسسات الحككمية، ببذؿ المزيد مف الجيد لدعـ برامج زراعة 

 (2).األعضاء ماديا كمعنكيا
كفي غياب الكصية، جرل العرؼ السائد بأف تؤخذ إجازة االستئصاؿ مف كرثة الميت إذا 
ال يقرر ذلؾ المرجع الطبي المختص كمجنة أطباء المستشفى الذم تكفي فيو الميت،  كجدكا، كا 
كذلؾ إذا كاف مف أجؿ غرض عممي أك إنساني لعممية االستئصاؿ كالنقؿ أك الزرع أك إلجراء 

 . (3)الفحكص المخبرية كالتجارب التي تفيد البشرية جمعاء
مبرر أخذ مكافقة األقارب مبرر أخبلقي كمعنكم كال يدخؿ ضمف الدائرة كالحقيقة أف 

 كبالتالي فإف ممارسة األقارب لحؽ المكافقة ىي ممارسة حؽ ل،القانكنية التي ترعى تركة المتكؼ
  .(4)معنكم كأخبلقي كعاطفي كال إلزاـ فييا كما ال تعسؼ في الممانعة بشأنيا

 اشتراط الشكمية لمتعبير عف إرادة المتوفى .2
إذا كانت العديد مف التشريعات المقارنة تشترط الشكمية لمتعبير عف إرادة المتكفى، فيي 
تختمؼ في تحديد صكرىا، كمف بيف التشريعات التي جعمت الشكمية شرطا لمتعبير عف إرادة 

                                  
، الضكابط الشرعية كالقانكنية لنقؿ كزراعة األعضاء البشرية في التشريعات  األنصاريإسماعيؿعبد الحميد  (1)

 .363.العربية مع المقارنة بالقانكف القطرم لنقؿ كزراعة األعضاء، مؤتمر الطب كالقانكف، ص
 .363. المرجع نفسو، ص(2)
المرجع ، التشريع الحديث الخاص بنقؿ كزراعة األعضاء البشرية، مؤتمر الطب كالقانكف، مصطفى العوجي (3) 

 .325.صالسابؽ، 
 .326.، صالمرجع نفسو (4) 
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، كالخاص بتنظيـ بنؾ العيكف، حيث أجاز 1962 لسنة 103المتكفى نجد القانكف المصرم رقـ 
مف خبلؿ المادة الثالثة منو اإليصاء بعيكف القاصر بعد الحصكؿ عمى إقرار كتابي بما يفيد ذلؾ 

مف الكلي أك ممثمو القانكني، كال خكؼ ىنا مف النيابة عمى القاصر في اإليصاء بجثتو ألف 
، (1)الكصية تصرؼ مضاؼ لما بعد المكت، كمف ثـ فيي ال تشكؿ أم خطكرة عمى حياة القاصر

 .(2)كما أنو يجكز لمقاصر الرجكع عف ىذه الكصية إذا ارتأل ذلؾ عند بمكغو سف الرشد
المكتى، حيث  مف جثث األعضاء نقؿ الشأف بإباحة ىذا في (3)المصرم نص القانكف  كما

يجكز لضركرة تقتضييا المحافظة عمى حياة إنساف حي أك :" كما يميمنو، جاءت المادة الثامنة 
عبلجو مف مرض جسيـ أك استكماؿ نقص حيكم في جسده، أف يزرع فيو عضك أك جزء مف 

عضك أك نسيج مف جسد إنساف ميت، كذلؾ فيما بيف المصرييف إذا كاف الميت قد أكصى بذلؾ 
قبؿ كفاتو بكصية مكثقة أك مثبتة في أية كرقة رسمية، أك أقر بذلؾ كفقا لئلجراءات التي تحددىا 

 ".البلئحة التنفيذية ليذا القانكف 
 كلـ يشترط المشرع المصرم كفقا ليذا النص، أف يككف المنقكؿ إليو العضك قريب لمميت 
المأخكذ منو العضك، كذلؾ درءا لشبية البيع أك االستغبلؿ التي قد تحدث لؤلحياء لعدـ معرفة 
ف حدث كأراد المكصي تحديد المستفيد مف أعضائو؛  المكصي المستفيد مف أعضائو، أما كا 

، كىذا ما يجب عمى - شأف النقؿ مف األحياء–فيجب أف يككف قريبا لو حتى الدرجة الرابعة 
المشرع أف يتبناه لتحقؽ العمة كىي الرغبة في القضاء عمى التعامؿ المادم عمى جسـ اإلنساف 
كانتفاء االستغبلؿ، أما إذا كاف المستفيد غير قريب لممكصي؛ فبل دخؿ لو في تحديد شخص 

 . (4)المستفيد

                                  
دراسة مقارنة، - ، المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا عمميات زرع األعضاء البشريةحساـ الديف كامؿ األىواني (1)

 .187صالمرجع السابؽ، 
 .610.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ (2)
، المتعمؽ بتنظيـ زرع األعضاء البشرية بمصر، الجريدة 05/03/2010 المؤرخ في 05-10 القانكف رقـ (3)

 06 ىػ المكافؽ لػ 1431 ربيع األكؿ عاـ 20مكرر، السنة الثالثة كالخمسكف، الصادرة بتاريخ  9الرسمية عدد 
.  ـ2010مارس سنة 

 .82.، المرجع السابؽ، ص الشيخرمزي رشاد عبد الرحمف (4)
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 أما بشأف إثبات كشكؿ الكصية بالتبرع، فقد جعميا المشرع المصرم عف طريؽ الكتابة 
، حيث أف (1)المكثقة أك الثابتة بكرقة رسمية، كىذا شرط ال غبار عميو عمى خبلؼ رأم البعض

ىذا الشرط يقضي عمى التحايؿ كاالستغبلؿ كالكذب عمى المتكفى، كما أنو يسد الطريؽ عمى 
أكلئؾ الذيف يمكف ليـ أف يستقطبكا بعض الكرثة ببعض الماؿ ليشيدكا بكصية مكرثيـ بأعضائو 

 . طمعا في الماؿ كعمى خبلؼ رغبة المكرث
كيجدر التنكيو أنو ال يحؽ لمكرثة السماح بنقؿ أعضاء مكرثيـ، بؿ أحسف المشرع صنعا 
عندما قصر ىذا الحؽ عمى المتكفى نفسو حاؿ حياتو، حيث أف اإلنساف سيد جسده حتى فيما 

كلذلؾ مف حؽ الفرد أف يرتب أكضاع ما بعد مماتو، حسب ما تمميو عميو رغباتو، . كراء الحياة
 . (2)بؿ كمصالحو

 أما في القانكف الفرنسي، فقد تطكر شكؿ التعبير عف إرادة المتكفى مف خبلؿ مرحمتيف، 
 يشترط أف يككف التعبير عف اإلرادة صريحا، (3) (Caillavet)فقد كاف المبدأ قبؿ صدكر قانكف 

كأف يككف المتكفى قد عٌبر مباشرة أك بكاسطة عائمتو، كال يمكف أف يتـ أم اقتطاع مف جثة 
عكس ىذا المبدأ بالنص عمى قرينة  (Caillavet)قانكف غير أف ، المتكفى بدكف ىذه المكافقة

المكافقة، كبالتالي لـ تعد تفرض المكافقة الصريحة إال مف أجؿ حاالت خاصة جدا كاالقتطاع مف 
 .(4)جثة القاصر أك عديـ األىمية مف أجؿ زرع األعضاء

                                  
، أف الفقو انتقد اشتراط الكتابة في حالة التبرع بجزء أك عضك مف الجثة بعد الكفاة يرى أحمد محمد الرفاعي (1)

أنو منو النادر أف يفكر إنساف يتمتع بصحة جيدة في الكصية باالستئصاؿ مف جثتو بعد - 1: مف عدة كجكه
صعكبة طمب المكافقة مف - 2. كفاتو، إال إذا كانت لديو رغبة صادقة في إنقاذ اآلخريف مف أجؿ إسعادىـ

ذا كاف ىذا النقد يكجو الشتراط الكتابة في الكصية، فإف ىذا النقد يقـك  شخص مريض يخضع لعمؿ جراحي، كا 
كيرل أف " مف باب أكلى إذا كاف القانكف يتطمب أف تككف الكصية مكثقة أك ثابتة في أكراؽ رسمية تثبت الكصية

، أحمد محمد الرفاعيأنظر في ذلؾ . ما فعمو المشرع يمثؿ ضمانة عمى رغبة أكيدة في التبرع مف قبؿ المكصي
، دار (في ضكء مشركع نقؿ كزرع األعضاء البشرية المصرية  )ضكابط مشركعية نقؿ األعضاء البشرية 

 .83.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحماف الشيخ. 87.، ص2010سنة مصر، النيضة العربية، 
(2)

 Ahmed Charaf Eldin, Droit de la Transplantation D’organes, Etude comparative, thèse, Paris II,  

1975, p.501. 
(3)
 Loi n °76-1181 du 22/12/1976 relatives aux prélèvements d’organes, J.O du 23/12/1976.  

 .249. المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ، (4)
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 األعضاء اقتطاع (1) 1994  القانكف الفرنسي الصادر سنةأجازفقد   باإلضافة إلى ذلؾ
 المكافقة في أف معناه كىذا حياتو، أثناء صراحة المتكفى عارضو إذا إال عامة كقاعدة مف الجثث

 مكافقا عميو، يعتبر االقتطاع عمى يعترض لـ مف أف أساس عمى ضمنيا تيستخمص الحالة ىذه
 عبء الفرنسي لنقؿ المشرع اعتمدىا قانكنية حيمة كىي، "المكافقة قرينة"عمى  ذلؾ في معتمدا
 المكافقة إلى حاجة ىناؾ لـ تعد كبذلؾ بالعضك، المتبرع إلى الجراح الطبيب مف المكافقة إثبات

 االقتطاع حاالت كىي محددة في حاالت إال جثتو العضك مف نقؿ عممية لتنفيذ لممتبرع الصريحة
  .(2) الكفاة أسباب عف لمبحث عديـ األىمية أك أك قاصر جثة مف أك عممية ألغراض

، (Caillavet)قانكف  غير أف األطباء كاجيكا بعض المشاكؿ بشأف قرينة المكافقة ضمف 
مف بينيا عدد األعضاء التي يجكز اقتطاعيا مف الجثة، فقد اعتمدت المادة الثانية مف قانكف 

 صيغة الجمع، مما دفع الكثير إلى االعتقاد بشرعية االقتطاع المتعدد لؤلعضاء، كقد جاء 1976
 عمى ىذا القانكف أنو يجكز نظريا اقتطاع كؿ األعضاء مف الجثة (Grenouilleau)في تعميؽ 

 . (3)حتى ال يبقى منيا شيئا أبدان 
 إال أف قرينة المكافقة القت معارضة شديدة مف بعض الفقو، حيث اعتبرىا البعض فخا 

مف المشرع لغرض اقتطاع األعضاء مف األشخاص المتكفيف فجأة خاصة الكفاة الكاقعة عمى إثر 
الحكادث كغيرىا، كما أف ىذه القرينة تسيؿ الكصكؿ إلى أعضاء األشخاص األكثر حرمانا في 

كما اعتبر . (4)المجتمع كالمتشرديف كالشيكخ المحتضريف كغيرىـ ممف ال يفقيكف شيئا في القانكف
 . (5)آخركف أف المساس بالجثث بيذه الطريقة إنكار لقكاعد الديمقراطية

كاعتبر قرينة  (Caillavet)عمى قانكف  (Cabrol)كفي المقابؿ، أثنى البركفيسكر كابركؿ 
كيرل احتماؿ المجكء إلى  المكافقة بمثابة الحؿ األمثؿ لمشكمة المكافقة عمى االقتطاع مف الجثث،

                                  
(1) Loi n °-94- 654 du 29/07/1994 relatives aux don et a l’utilisation des éléments et produits du corps 

humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, J.O du 30/07/1994.  
 .305. المرجع السابؽ، صطالب خيرة، (2)

 (3) 
J.B GRENOUILLEUA. commentaire de loi n°76-1181 du 22 décembre 1976, relative aux 

prélèvement d’organe, Dalloz. 1977, chronique n° 29, p.217.  

. 624.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ. 255.، المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ: نظر أيضاا
(4) FENSCH.F., « le corps des mourants, objet de convoitises et d’oppressions », 1980, p.107et 108.  
(5)
 Prélèvements d’organes et acharnement thérapeutique, Le Monde du 17 mars 1978, p 22 
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، حيث (1) شيادة العائمة التي تككف غالبا معارضة لبلقتطاع ىي الثغرة الجكىرية في ىذا القانكف
 .(2)يزيد رفض العائمة سنة بعد سنة

ذا كاف األصؿ بالقانكف الفرنسي ىك قرينة المكافقة الضمنية دكف الحاجة إلى المكافقة  كا 
الصريحة لممتكفى، فإف ىذا ال ينفي كجكد استثناءات عمى ىذا المبدأ القانكني، قررىا قانكف 

(Caillavet)  المتعمقيف بنزع األعضاء، تتطمب المكافقة 1994ككذا القانكف الصادر عاـ ،
الصريحة لئلقتطاع مف جثث المكتى، كتتعمؽ باالقتطاع ألىداؼ عممية، أك االقتطاع مف جثث 

 . القصر أك عديمي األىمية
حيث أخذ المشرع الفرنسي بالمكافقة الصريحة كالكتابية، باالقتطاع مف المتكفى أثناء حياتو 

أك مف كليو أك ممثمو الشرعي إذا كاف المتكفى قاصرا أك خاضعا لمحماية القانكنية، سكاء كاف 
، أما فيما يخص الشخص كامؿ األىمية فمـ يعد (3) ىذا االقتطاع ألغراض عبلجية أك عممية

يأخذ المشرع الفرنسي بالمكافقة الصريحة باالقتطاع ألغراض عممية، كىك ما يستشؼ مف المادة 
 .(4) مف قانكف الصحة الفرنسي1232-3

كفيما يخص شكؿ التعبير عف إرادة المتكفى اتجاه اقتطاع األعضاء، فقد سبؽ القكؿ أف 
المشرع الفرنسي ال يشترط أم كسيمة لمتعبير عف المكافقة باالقتطاع، كبالتالي يستطيع الشخص 
اإليصاء بالتبرع بأعضائو، كما يجكز لو تحديد األعضاء التي يتـ اقتطاعيا بعد كفاتو، كذلؾ 

                                  
(1)
 C.  CABROL, problèmes éthique et sociaux posés par la greffe d’organes, bulletin de l’académie 

nationale de médecins, 1992, vol.176, n° 7. 
(2)
 Bernard BIOULAC « Don et greffes d’organes et les expérimentations », table ronde du 04/06/1991, 

In rapport d’information sur la bioéthique, Rapport ; Bioulac B., rapporteur, 1992,p.345-370. 

Assemblée Nationale, n°2565, enregistrée le 18/02/1992, p.370.  
(3)
Article L1232-2 « Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à 

l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que 

chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit. 

Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement 

peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit. » Ordonnance n°2000-548 

du15/06/2000relative à la partie Législative du code de la santé publique. J.O.n°143, du 22 juin 2000, 

page 9337 ,texte n° 8 . 
(4)
« Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles 

transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la 

recherche  peut suspendre ou interdire la mise en œuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du 

prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie. » art L.1232-3 du code de la santé . 
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، كفي غياب ذلؾ يعتبر (1)كما يمكف لو التسجيؿ في سجؿ المستشفى سكاء كتابة أك شفكيا،
 . المتكفى قاببل لمتبرع بأعضائو بعد كفاتو

 كعمى العكس مف ذلؾ، كفيما يخص رفض االقتطاع فقد اشترط المشرع الفرنسي أف يككف 
 . ذلؾ كتابة، كذلؾ مف خبلؿ التسجيؿ في سجؿ الرفض الكطني

غير أف التشريع الفرنسي لـ يتعرض إلى رأم أقارب المتكفى بشأف مكضكع االقتطاع، 
كذلؾ عمى أساس أنو بثبكت المكافقة الضمنية لممتكفى كامؿ األىمية يمنع تدخؿ األقارب سكاء 

، كىك ما أقره مجمس الدكلة الفرنسي في قرار صادر سنة (2) لغرض المكافقة أك منع االقتطاع
، حيث منع ىذا األخير اعتراض األقارب عمى االقتطاع مف جثة قريبيـ الذم لـ يظير 1983

 . (3)أية معارضة عمى ذلؾ أثناء حياتو
كمع ذلؾ، قد يككف المتكفى قد أظير رفضو لعائمتو كلـ يقـ باإلجراء البلـز لتأكيد ذلؾ، 

كبالتالي يصبح الرجكع إلى أقارب المتكفى ضركريا، غير أف القانكف الفرنسي لـ ييتـ إال بالرفض 
ذا كاف المتكفى يجيؿ القانكف كلـ يعرؼ لو  الصريح الذم يعبر عنو صاحبو أثناء حياتو، كا 

، كبناءن (Caillavet)مكقؼ مف ىذه المسألة يتـ تطبيؽ قرينة المكافقة المنصكص عمييا في قانكف 
 عمى كجكب تكعية المكاطنيف بضركرة 1994عمى ذلؾ تركزت المناقشات بخصكص قانكف سنة 

االطبلع عمى النصكص التنظيمية ليذه المسألة كالقياـ باإلجراءات البلزمة التي يركنيا مناسبة 
 . (4)لحماية حقكؽ الجميع

جدير بالذكر أف المشرع الفرنسي، قد أعاد التأكيد عمى قرينة المكافقة المفترضة لمتبرع  ك
، (5) 2016 جانفي 26 المؤرخ في 41-2016باألعضاء، كذلؾ مف خبلؿ إصدار القانكف رقـ 

حيث حدد شركط ككيفية رفض التبرع، ككضح دكر األقارب في ذلؾ، كقد تـ تطبيقو إبتداء مف 

                                  
  632. المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (1)
 أحمد عبد الدايـ،. كيرل البعض، أنو يجكز التقرب مف عائمة المتكفى مف أجؿ الكقكؼ عمى إرادة المتكفى (2)

. 255.المرجع السابؽ، ص
(3)
 Conseil d’Etat du 18mas 1983.J.C.P. 1983, Juris, 1,n°20111, obs,J-M AUBY  

. 256.، المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ (4)
(5)
 LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, JORF n°0022 du 27 

janvier 2016 . 

texte n° 1. ELI: www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/texte  

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/texte


 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
66 

 

حيث جعؿ السجؿ الكطني لمرفض الكسيمة الرئيسية لمتعبير عف رفض . 2017 يناير 01تاريخ
اإلقتطاع بعد الكفاة كجعمو آليا عبر األنترنت، غير أف ىذا السجؿ ليس حصريا، حيث صدر 

 . لتحديد األساليب األخرل لمتعبير عف الرفض(1)2016 أكت 11المرسـك المؤرخ في
 مف التعبير عف إرادة المتوفى بشأف التصرؼ في الجثة موقؼ المشرع الجزائري : ثانيا

الجزائرم بيف ما كاف عميو في قانكف حماية الصحة كترقيتيا الممغى،  المشرع  تبايف مكقؼ
، كعميو سنحاكؿ تكضيح مكقفو في كؿ 11-18كبيف ما ىك عميو في قانكف الصحة الجديد رقـ 

 .السيما التمييز بيف حالة المكافقة عمى االستئصاؿ كحالة الرفض. منيما
  05-85موقؼ المشرع الجزائري مف االستئصاؿ مف الجثة حسب القانوف .1

 الممغى، بيف شكؿ التعبير عف المكافقة 05-85ميز المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 
. بالتبرع باألعضاء بعد الكفاة، كبيف رفض التبرع باألعضاء

 
 عدـ اشتراط الشكمية لمتعبير عف موافقة المتوفى-أ
 عف لمتعبير معينة شكمية  الممغى05-85يشترط المشرع الجزائرم في القانكف رقـ  لـ 
 أك شفييا أك كتابيا المكافقة عف التعبير فيمكف جثتو، في التصرؼ الشخص بخصكص مكافقة
 بعدـ اإليصاء أك ألىمو بالتبرع رغبتو عف التعبير يجكز كما عف القبكؿ، عرفا تدؿ إشارة بأم

 أغراض كيحدد بيا، يتبرع التي األعضاء يحدد أف يمكف االقتطاع، كما ىذا عمى االعتراض
 لقانكف المعدؿ 17-90  مف القانكف164نصت عميو المادة  ما كىذا .لمعمـ أك لمعبلج االقتطاع
 متكفى شخص جثة مف األعضاء انتزاع جكاز عمى الثانية فقرتيا في الجزائرم الممغى، الصحة

 يككف بالجثة بالتصرؼ اإليصاء أف مما يعني ذلؾ،ب قبكلو عمى حياتو أثناء األخير ىذا عبر إذا
  .(2)تامة كأىمية الحرة إرادتو عمى كبناء نفسو لمشخص
 

                                  
(1)
 Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement 

d'organes après le décès, JORF n°0189 du 14 août 2016 texte n° 16. 
التعامؿ باألعضاء البشرية مف الناحية مواسي العمجة، . 642. المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (2)

تيزم كزك،الجزائر، - القانكنية، أطركحة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم
 . 227.، ص2016
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 اشتراط الشكمية لمتعبير عف رفض المتوفى - ب
يككف  أف الجزائرم بالجثة، فقد اشترط المشرع المساس رفض عف التعبير أما فيما يخص

يجب  التي الجية تحديد كدكف اليد بخط أك رسمية كانت إف الكتابة نكع تحديد دكف كتابة ذلؾ
 فقط المتعمؽ كىك فيو الرفض الكاجب اقتطاع ليدؼ فقط تحديده مع بيا، الرفض ىذا إيداع

 عممي، أك إذا كاف ىذا االنتزاع يعيؽ التشريح الطبي الشرعي، كىذا لغرض االقتطاع بالزرع دكف
  .(1) 05-85مف القانكف  1 فقرة 165 المادة عميو نصت ما

 كاف متناقضا كمزدكجا في الكقت نفسو، كذلؾ ؛الجزائرم المشرع كيرل البعض أف مكقؼ
عبر  إذا الجثة مف االستئصاؿ تجيز 164حيث أف المادة  ،165ك164المادتيف  باستقراء نصي

 إذا الجثة مف االستئصاؿ يمنع أخرل جية كمف .بذلؾ مف جية قبكلو عف كفاتو قبؿ الشخص
رفضو  عف الشخص يعبر لـ إذا المخالفة فبمفيكـ كتابة، االستئصاؿ رفضو المتكفى عف عبر

 .(2) 05-85مف القانكف  165المادة  نص الجثة، حسب مف كتابة يمكف االستئصاؿ
فيما يرل البعض أف المشرع الجزائرم مف خبلؿ اشتراط الكتابة لمتعبير عف رفض 

االستئصاؿ؛ إنما يجسد احتراـ إرادة المتكفى الذم ال يريد المساس بجثتو بعد كفاتو، حيث ال 
يجكز في ىذه الحالة ألم كاف الحمكؿ محؿ إرادة المتكفى، كذلؾ بخبلؼ الحاالت التي ال يعرؼ 

 .(3)فييا مكقؼ المتكفى مف المسألة فيمجأ الطبيب إلى استشارة أىمو كالحصكؿ عمى مكافقتيـ
 . كيؤيد الباحث الرأم الثاني، عمى أنو لـ يكف ىناؾ تناقضا بيف المادتيف المذككرتيف أعبله

كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف المشرع الجزائرم كاف يميؿ إلى تطبيؽ فكرة االستئصاؿ، كىك ما 
يستشؼ مف خبلؿ عدـ اشتراطو لشكمية معينة لئليصاء باالستئصاؿ، مقارنة بالرفض الذم 
اشترط أف يككف كتابة، مما يؤكد عمى إمكانية افتراض القبكؿ مف المتكفى في غياب ىذا 

الفرنسي الذم  Caillavetكىك ما يسمى بقرينة القبكؿ المفترض التي جاء بيا قانكف -الرفض، 

                                  
 أعضاء أك أنسجة القياـ بانتزاع  يمنع«يمي   عمى ما، الممغى05-85  رقـ مف القانكف165 تنص المادة (1)

 عممية يعيؽ عزااالنت ىذا كاف إذا أك ذلؾ مكافقتو عمى عدـ عف كتابيا كفاتو، قبؿ الشخص عبر إذا الزرع بيدؼ
 ...».الشرعي الطبي التشريح

 .228. المرجع السابؽ، صمواسي العمجة، (2)
 .643. المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ، (3)
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، كالمجكء إلى الحالة الثانية كىي طمب المكافقة باالستئصاؿ مف أحد أعضاء -سبقت اإلشارة إليو
 . األسرة حسب الترتيب األكلي الكارد بالمادة

كعميو يتضح مف نص المادة أعبله، أف االقتطاع مف الجثة مشركط بعدـ رفض المتكفى 
كتابيا، أك عندما يحتمؿ أف يؤدم االقتطاع مف الجثة إلى إعاقة التشريح الذم قد يقـك بو الطبيب 
الشرعي، خاصة عمى جثث ضحايا جرائـ العنؼ أك حكادث العمؿ، أك غيرىا مف الحاالت التي 

إضافة إلى ذلؾ، كرس المشرع الجزائرم استثناء . (1)قد تتطمب بحث األسباب الحقيقية لمكفاة فييا
يمكف مف خبللو االنتزاع مف الجثة دكف الحصكؿ عمى مكافقة األقارب، كىك خاص بعضكيف 

 . (2)فقط كىما القرنية كالكمية
أما بخصكص شكؿ الكتابة التي اشترطيا المشرع الجزائرم لرفض االقتطاع، فقد ثار 

التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت ىذه الكتابة محررة مف قبؿ المعني، أـ يجب أف تككف رسمية محررة 
بمعرفة جية مختصة، أـ تكفي المصادقة عمى التصريح المدكف بخط المعني كتكقيعو، كما ثار 

، حيث لـ يحدد القانكف (3)التساؤؿ بشأف الجية الكاجب إيداع ىذه الكثيقة لدييا أك إرساليا ليا 
 . الممغى كؿ ىذه اإلشكاليات مما جعمو عرضة لمنقد مف قبؿ الكثير

كيذكر في ىذا الشأف أف التشريعات األجنبية قد أخذت بالعديد مف الكسائؿ لمتعبير عف 
مكقؼ الشخص مف التبرع، مف بينيا اعتماد بطاقات التبرع، ككذا التأشير بما يفيد القبكؿ عمى 

الكثائؽ الشخصية، باإلضافة إلى التسجيؿ في السجؿ الكطني، في حيف ال يزاؿ المشرع الفرنسي 
يبحث عف أنجع السبؿ لضماف استمرارية تزكيد المستشفيات باألعضاء البشرية مف خبلؿ تسييؿ 

 .(4)طرؽ التعبير عف إرادة األفراد بخصكص التصرؼ في جثثيـ
 11-18موقؼ المشرع الجزائري مف شكؿ الموافقة باالستئصاؿ مف الجثة حسب القانوف -ج

، كالنقد الذم 05-85 رقـ بعد التناقض الذم كقع فيو المشرع الجزائرم في قانكف الصحة
تعرض لو بخصكص عدـ تكضيح مكقفو اتجاه كيفية المكافقة بشأف التصرؼ في أعضاء الجثة، 

                                  
 .643. المرجع السابؽ ، صمأموف عبد الكريـ،(1)
 .  الممغى05-85 مف القانكف 164  نصت عميو الفقرة الرابعة مف المادة(2)
 .645.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ (3)
 .647.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ ألكثر تفصيؿ في ذلؾ راجع (4)
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ق عمى ما  مف362نصت المادة ، حيث 11 -18قانكف الصحة الجديد رقـ تدارؾ ذلؾ مف خبلؿ 
 بعد إالٌ  الزرع بغرض متكفيف أشخاص البشرية مف األنسجة أك األعضاء نزع يمكف ال ":يمي

 الحالة، ىذه كفي .بالصحة الكزير المكمؼ عممية يحٌددىا طبية كشرعية لمكفاة كفقا لمعايير معاينة
 " .حياتو خبلؿ النزع رفضو عف المتكفى الشخص لـ يعٌبر إذا بالنزع القياـ يمكف

مف خبلؿ ىذه الفقرة، يؤكد المشرع الجزائرم عمى ضركرة التحقؽ مف الكفاة قبؿ 
، عمى أف تككف ىذه المعاينة مف قبؿ طبيب شرعي، آخذا (1)اإلستئصاؿ مف الجثة بغرض الزرع 

 . بمعايير عممية دكف أف يحدد ىذه المعايير، حيث جعميا مف اختصاص الكزير المكمؼ بالصحة
كبعد ثبكت الكفاة أجاز المشرع الجزائرم مف خبلؿ نفس المادة أعبله أف يتـ اإلستئصاؿ 
مف الجثة ما لـ يكف المتكفى قد عبر إزاء حياتو عنو رفضو ليذا االستئصاؿ، كعميو فقد جعؿ 

المشرع الجزائرم عدـ قياـ الشخص أثناء حياتو برفض النزع قرينة عمى قبكؿ التصرؼ في الجثة 
بعد كفاتو، كبيذا يظير جميا أف المشرع الجزائرم قد تبنى مكقؼ نظيره الفرنسي مستندا إلى قرينة 

، السيما بعد تقرير تنفيذىا ابتداء مف جانفي Caillavetالقبكؿ المفترض التي جاء بيا قانكف 
2017(2) . 

أما عف شكؿ التعبير عف ىذا الرفض، فقد نصت عميو الفقرة الثانية مف نفس المادة 
 في التسجيؿ السيما مف خبلؿ كسيمة، بكؿ الرفض ىذا عف التعبير يمكف: " أعبله، كما يمي

سجؿ  في التسجيؿ كيفيات كتحدد .األعضاء لزرع تمسكو الككالة الكطنية الذم الرفض سجؿ
  ."التنظيـ طريؽ عف الرفض،

يتضح مف ىذه الفقرة أف المشرع لـ يمـز المكصي بشكؿ معيف في التعبير عف رفضو، 
حيث أجاز التعبير عف ىذا الرفض بأم كسيمة كانت، كعميو يستشؼ أنو يجكز أف يككف شفييا 
أك بإيصاء أقاربو بذلؾ، غير أف المشرع كضع كسيمة أضمف لمتعبير عف الرفض كىي التسجيؿ 

                                  
 حسب نص ىذه الفقرة أعبله، كبمفيـك المخالفة فإنو يمكف نزع األعضاء أك األنسجة البشرية مف أشخاص (1)

 . متكفيف ألغراض عممية حتى لك عبر الشخص أثناء حياتو عف رفضو النزع
 تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم عدؿ عف مكقفو اتجاه نزع األعضاء مف جسـ المتكفى بصدكر القانكف (2)

، عمى عدـ جكاز نزع أعضاء 2014 مف مشركع القانكف الصادر في أكت 373، حيث نصت المادة 18-11
 . مف جسـ المتكفى إال بناء عمى المكافقة المصادؽ عمييا كاإلجبارية لمشخص المعني كىك عمى قيد الحياة
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في سجؿ الرفض الذم تقـك تضعو الككالة الكطنية لزرع األعضاء، كترؾ كيفية التسجيؿ في ىذا 
السجؿ إلى التنظيـ الذم لـ يصدر بعد، كيككف ىذا السجؿ ىك المرجع األكؿ الكاجب اإلطبلع 

عميو قبؿ اإلستئصاؿ مف جثة أم متكفى، كذلؾ بغية التحقؽ مف مكقؼ المتكفى أثناء حياتو إزاء 
ذا ثبت عدـ تسجيمو بيذا السجؿ، يتـ البحث عف مكقفو مف خبلؿ استشارة  ىذا االستئصاؿ، كا 

، كالتي جاءت كما 362، كىك ما نص عميو بالفقرة الثالثة مف المادة (1)أقاربو حسب األكلكية
 مكقؼ عف البحث قصد الرفض عمى سجؿ لنزعاب المكمؼ الطبي الفريؽ يطمع أف يجب:" يمي

 البالغيف أسرة المتكفى أفراد استشارة تتـ السجؿ، ىذا في التسجيؿ حالة غياب كفي .المتكفى
 الممٌثؿ أك األخكات أك اإلخكة أك األبناء أك الزكج األـ أك أك ألبا :اآلتي األكلكية ترتيب حسب

ذا ثبت عدـ ،"التبرع باألعضاء مف مكقفو معرفة قصد أسرة، بدكف المتكفى كاف الشرعي إذا  كا 
 المتبرع أسرة أفراد ـالإع كيتـرفض المتكفى لمنزع أثناء حياتو، يقـك الفريؽ الطبي باإلستئصاؿ، 

  .(2)بيا القياـ تـٌ  التي النزع لغيف بعممياتاالب المتكفى
 تجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائرم كعمى غرار العديد مف التشريعات، ،كفي األخير

سعى إلى الحفاظ عمى كرامة اإلنساف باعتباره حؽ مف حقكؽ اإلنساف سكاء أثناء حياتو أك بعد 
 مف 202كفاتو، كذلؾ مف خبلؿ عدـ تشكيييا كاحتراـ مشاعر األقارب، حيث نص بالمادة 

 إلى ما كانت عميو، كتحقؽ بعد النزعبصفة الئقة   عمى ضركرة إعادة الجثة11-18القانكف 
.  (3)الطبيب الذم قاـ بالنزع مف ذلؾ

 
 
 
 

                                  
ىذا ما تـ النص عميو مف خبلؿ عدـ تحديد الكسيمة التي يتـ بيا الرفض التي نص عمييا المشرع الجزائرم  (1)

، حيث يتـ المجكء إلى استشارة األقارب لمعرفة مكقؼ 11-18 مف القانكف 362بالفقرة الثانية مف نص المادة 
 . المتكفى مف اإلستئصاؿ كرفضو لذلؾ

 . 11-18 مف القانكف رقـ 362الفقرة الرابعة مف المادة  ىذا ما نصت عميو (2)
 إطار التشريح في جثة عمى نزع بأم القياـ عند:"يمي  عمى ما11-18 مف القانكف رقـ 202 تنص الماٌدة (3)

 ".عميو  كانت ما إلى الئقة بصفة الجثة إعادة مف قاـ بالنزع الذم الطبيب يتحقؽ أف يجب الشرعي، الطبي
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المبحث الثاني 

 مخالفة ضوابط التصرؼ في األعضاء البشرية كخطأ
بعدما تعرضنا في المبحث األكؿ إلى الرضا بالتصرؼ في األعضاء البشرية، سنحاكؿ 
التطرؽ إلى بقية الضكابط المتعمقة بالتصرؼ في األعضاء البشرية، كذلؾ بغية رسـ حدكد ىذا 
التصرؼ مف قبؿ الطبيب، حيث أف أم مخالفة ىذه األخيرة يترتب عنو المسؤكلية المدنية، كمف 
ىذه الضكابط الضركرة الطبية كالتي سنبحث فييا مف خبلؿ المطمب األكؿ، ككذا المقابؿ المادم 

 .كالضكابط الفنية كالتي سنتعرض ليا في المطمب الثاني
لمسؤولية المدنية عف التصرؼ في في ا الضرورة كخطأ عدـ وجود حالة: وؿالمطمب األ

 أعضاء الجسـ البشري
؛ (1)أقرت االتفاقيات الدكلية كالتشريعات المقارنة مبدأ سمك الكائف البشرم أك اإلنساف

فمصمحة كخير اإلنساف تككف ليما الغمبة كاألكلكية عمى مصمحة المجتمع كالعمـ، كفي حالة 
كتبدك أىمية . التعارض بيف مصمحة اإلنساف كمصمحة العمـ أك المجتمع تغمَّب مصمحة اإلنساف

، لكف قد يحدث (2)ذلؾ عمى كجو الخصكص في مجاؿ التجارب الطبية عمى جسـ اإلنساف
التعارض بيف التنظيـ القانكني الخاضع لسمك الجسـ كبيف ضركرات العمـ كالطب، مف خبلؿ 

 .(3)التصرؼ في الجسـ، فيؿ يحظر ذلؾ أـ يسمح بو مع تغميب المصالح بالرعاية ؟
كعميو سنحاكؿ التعرض إلى الضركرة الطبية أكال، ثـ عبلقة الضركرة الطبية بالتجربة 

.  الطبية ثانيا

                                  
 فبل يجب القكؿ بضركرة ، المقصكد بالسمك أف الشخص يسمك في مكاجية الحاجات المشركعة لمتقدـ العممي(1)

 فالتقدـ ،التكفيؽ بيف سمك اإلنساف كمقتضيات التقدـ العممي، بؿ يجب أف يخضع ىذا التقدـ لمبدأ السمك كيحترمو
نما يخضع العمـ ليذا المبدأ بمعنى تطكيع التقدـ  العممي كضركرتو ال تمثؿ مبدأ في قكة مبدأ سمك اإلنساف، كا 

 نحك نظاـ حساـ الديف األىواني، .كجعمو في خدمة الشخص كليس العكس، ذلؾ أف اإلنساف ىدؼ كليس كسيمة
الجزء األكؿ، كمية الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية  قانكني لجسـ اإلنساف، مؤتمر الطب كالقانكف،

 .147.، ص1998 مام 05-03المتحدة، مف 
 .146.، صالمرجع نفسو (2)
 .147.، صالمرجع نفسو (3)
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 الضرورة كشرط قبؿ التصرؼ في األعضاء البشرية : الفرع األوؿ

إف انعداـ كجكد حالة مف حاالت الضركرة يجعؿ أم تدخؿ مف أجؿ زرع األعضاء إعتداء 
عمى حؽ اإلنساف في سبلمة جسمو، كالذم ال يجكز التصرؼ فيو إال في حاالت استثنائية 

محددة، مع تكافر شرط قصد العبلج، ذلؾ أنو ليس مف صالح المجتمع أف يتمؼ أحد أعضاء 
الجسد، أك يشكىو لمصمحة شخص آخر، دكنما ضركرة، أك مبرر مف المصمحة العامة، أما 

بالنسبة لمسألة صدكر الرضا مف الشخص المتبرع، فيذا الرضا ال أثر لو طالما صدر باطبل، 
لتعمؽ األمر بمصمحة ال يمكف التصرؼ فييا، ما لـ يكف ىناؾ عامؿ مف العكامؿ المتصمة 
بالعبلج، أك المصمحة االجتماعية، فضبل عف كجكد حالة مف حاالت الضركرة، حيث ترتقي 

مصمحة المتبرع في سبلمة جسمو فييا إلى درجة تتفكؽ فييا عمى المصمحة التي تـ التضحية 
كمف أجؿ تكضيح الخطأ في الضركرة الطبية عند التصرؼ في األعضاء البشرية كجب . (1) بيا

 . التعريؼ بيا أكال، ثـ بياف شركطيا
 تعريؼ الضرورة الطبية: أوال

الضرر النازؿ بإحدل الضركريات : " جاء في تعريؼ المعاصريف لمضركرة عمى أنيا
حفظ الديف كالعقؿ كالنفس : ، كالمقصكد بيا الضركريات األساسية في الحياة، ىي(2)"الخمس

  .كالعرض كالماؿ
ف تطرأ عمى أ" :  حيث يرل أف الضركرة ىي، الزحيميالفقيو كىبة أكد عميوكىك ما 

اإلنساف حالة مف الخطر أك المشقة الشديدة، بحيث يخاؼ حدكث ضرر أك أذل بالنفس أك 
العرض أك بالعقؿ أك بالماؿ كتكابعيا، كيتعيف أك يباح عندئذ ارتكاب الحراـ أك ترؾ  بالعضك أك

.  (3)"الكاجب أك تأخيره عف كقتو، دفعا لمضرر عنو في غالب ظنو ضمف قيكد الشرع

                                  
 الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية كاألكركبية كاألمريكية، دار منير رياض حنا، (1)

 .450.، ص2008الفكر الجامعي، مصر، 
، المرجع السابؽ، خالد بف حمد الجابر مادة الضركرة، مشار إليو عند ،، معجـ لغة الفقياءلقمعجي وقنيبي (2)

 .6ص 
  .6، المرجع السابؽ، صخالد بف حمد الجابرمشار إليو عند . 68 ، نظرية الضركرة، صالزحيميوىبة  (3)
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حالة الشخص الذم يجد نفسو أماـ خطر كشيؾ : "  كما يعٌرؼ الفقو حالة الضركرة بأنيا
  .(1)"محظكر كمعاقب عميو- بحسب األصؿ- الكقكع كال سبيؿ إلى تفاديو إال بارتكاب فعؿ

ال كجكد لو تقريبا في كتب  (Nécessité Médicale) ف مصطمح الضركرة الطبيةغير أ
األخبلقيات الغربية، كالسبب أف الضركرة مصطمح ديني يفيد جكاز ارتكاب المحـر أك ترؾ 

. يؼعالكاجب شرعا في ظركؼ معينة، كالبعد الديني في الطب الغربي مفقكد أك ض
لكف لو داللة مختمفة ، يستخدـ مصطمح الضركرة الطبيةأما بالكاليات المتحدة األمريكية، ؼ 

ككف اإلجراء الطبي منطقيا كمطمكبا لمكصكؿ إلى :  فيك عندىـ يشير إلى،عف داللتو في الشريعة
التشخيص أك العبلج أك التأىيؿ، كذلؾ بيدؼ حماية المرضى مف جشع القطاع الخاص الذم 

يطمب إجراءات ال حاجة ليا، كما يستخدمكنو في مجاؿ التأميف لمتفريؽ بيف اإلجراء الذم يشممو 
.  التأميف كما ال يشممو

لكف رغـ ذلؾ فإف معنى الضركرة متكاجد في كثير مف المفاىيـ في الطب المعاصر، مف 
 كدفع الضرر، (Interest) ، كمراعاة المصمحة( Harm and Benefit )بينيا المكازنة بيف المفاسد 

لكف يتـ التعامؿ معيا بطريقة مختمفة بشكؿ كبير عف الشريعة، الختبلؼ المرجعية كغياب األمر 
. كالنيي الشرعي

كضع صحي فيو ضرر بيِّف عمى حياة : " لمضركرة الطبية مف بينيااتىناؾ عدة تعريؼك
المريض أك أعضائو أك منافعيا، أك فيو مشقة شديدة جدا ال تيحتمؿ، كالبد لدفعو مف ارتكاب 

أك خطر عمى الحياة أك عمى أحد كظائؼ الجسـ أك أعضائو، أك ألـ شديد  محرَّـ أك ترؾ كاجب
 .(2)"ال يحتمؿ في العادة، أك يسبب حرجا كبيرا كمعاناة في الحياة اليكمية

 
 

                                  
، نظرية الضركرة في الفقو الجنائي اإلسبلمي كالقانكف الجنائي الكضعي، دار النيضة العربية، القاسـ يوسؼ (1)

سابؽ، اؿمرجع اؿ، عبد الرحماف خمفي، 72.سابؽ، صاؿمرجع اؿ، سميرة عايد الدايات. 75.، ص1993القاىرة، 
 .181.ص

، التأصيؿ الطبي لمضركرة الطبية مف كجية نظر طبية حسب قكاعد الشريعة، بحث خالد بف حمد الجابر (2)
  .09 ىػ، ص 1429محـر اؿمقدـ في ندكة القكاعد الفقيية، الرياض، 
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 نظرية الضرورة الطبية كغرض في النشاط الطبي - أ
، عنو الناتجة الطبية كاألفعاؿ الطبية القرارات كبالتالي، الطبي لمنشاط األساسي التبرير إف

.  (1)الفرنسية الصحية التشريعات في عميو منصكص أساسي حؽ كىك، الصحة حماية ىك
كما  .الصحة حماية في مساىمتو ضكء في لمفعؿ الطبية الضركرة تقدير تقييـ يجب لذلؾ

 التقنية كالقدرات العممية المعرفة تطكر يكفرىا التي الجديدة اإلمكانات االعتبار في خذؤت أف يجب
.  (2)الطبية الضركرة لمجاؿ امتدادنا ؿ منياتجع كالتي، لمطب

 لشركطيخضع ؿالفرنسي  المدني القانكف بمكجب البشرم الجسـ سبلمة انتياؾ قبكؿ إف
 العبلقة أصحاب بقدرة المتعمقة التطكرات ضكء في. كمكافقتو لمشخص الطبية لمضركرة التراكمية
، عقبة المريض رغبات تكف لـ إذا أنو عمى التأكيد الممكف مفك، القرارات اتخاذ عمى الطبية
.  طبية بضركرة. الطبيب اقترحو الذم الطبي اإلجراء تبرير فيجب

 بقدرتو يتعمؽ فيما، الطبيب إلى استنادنا بداىة ىك الطبية الضركرة تقدير فإف كبالتالي،
ا يتعمؽ قد الطبي القرار غير أف القرارات، اتخاذ عمى ، المريض يطمبو الذم الفعؿ بأداء أيضن
 الطبية الضركرة عمى ذلؾ الطبيب بعد يعتمد حيث المشرع، ليا يركج التي إرادتو استقبلؿ باسـ
 . (3)المريض قبؿ مف قدرةالـ

 أنو حيث مف أساسية (4)"الطبي الفعؿ ىدؼ، اإلبداعي الفعؿ"، التشخيص مرحمة تعتبرك
 تحت تقع التي كالحاالت، الكقائي أك العبلجي أك الطبي بالتدخؿ المتعمقة المكاقؼ تجريد يمكف

 حشد مف ينبع الذم، لمتشخيص يخضع لمفعؿ الطبية الضركرة قديرت فإف، لذلؾ الطبي، االمتناع
.  الطبية القكة كمظاىر المعرفة

 إلى المريض ًقبؿ مف المريض إرادة عف بالتعبير مباؿ غير فإف الطبيب، ذلؾ عمى عبلكة
 الشرعية إلضفاء كافية غير كحدىا المريض إرادة إنشائو، بمجرد فقط استجكابو فيو يتـ الذم الحد
 تضفي التي مف القانكف المدني الفرنسي 3-16 المادة أحكاـ معنى ىك ىذا. الطبي القرار عمى

                                  
(1)

 code de la santé publique, art. L.1110-1  
(2)
 Renaud BOUVET, Liberté du médecin et décision médicale THÈSE / Ecole doctorale Sciences de 

l’homme, des organisations et de la société, UNIVERSITÉ DE RENNES 1, soutenue à Rennes le 13 

décembre 2016 p.217.  
(3)

 Renaud BOUVET, op. cit, p.218. 
(4)
 RENAUT M.-H., L’évolution de l’acte médical, Revue de droit sanitaire et social, 1999, p. 45. 

Renaud BOUVET, p.219. 
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 ،(1)لمشخص الطبية الضركرة بسبب اإلنساف جسـ سبلمة انتياؾ عمى الشرعية األكلى فقرتيا
 مقبكؿ ىذا كأف استبلميا يتـ أف شريطة ،2 الفقرة في إلييا المشار، الفرعية مكافقتو بشرط

 حيث مف الطبية معرفةاؿ قكة بمظاىر جكىرينا ارتباطنا مرتبطة الطبي الفعؿ قانكنية فإف كبالتالي
 (2) .الطبية الضركرة قررم أنو

 عدـ ىك مكضكعي لسبب الطبية الضركرة تحميؿ يتـ ،(P. HENNION-JACQUET) لػ كفقنا
 ،(4)طبينا يككف بأف الطبيب التزاـ مكضكع كىك،(3)الطبي العقد لصحة ككشرط الجنائية المسؤكلية

 حالة فإف ،(6)القانكف إذف أك (5)القانكف أمر فرضية بدكره يدحض الذم، المؤلؼ ليذا كفقنا
 المصالح حماية خبلؿ مف اإلنساف جسـ عمى اليجكـ عمى الشرعية ستضفي التي ىي الضركرة
 لصاحب الممنكحة المسؤكليةالجنائية أف ىي الحقيقة تظؿ ك،كحياتو المريض صحة: الفضمى
 بركتيس األستاذ يبلحظ ىكذا العقكبة، مذىب في يشؾ نفسو ىك كاف طبية بضركرة مبررة القرار
. (7)" الطبية الضركرة لمعيار الدقيؽ التقدير في تكمف الصعكبة ":أف

قد ظير االتجاه الذم ينادم باعتبار حالة الضركرة أساسا لمشركعية عمميات نقؿ  ك
، حيف ظير 1976كزراعة األعضاء في فرنسا في ظؿ الفراغ التشريعي الذم ظؿ سائدا عاـ 

 .(8)أكؿ قانكف يعالج عمميات نقؿ كزراعة األعضاء
كتعني الضركرة في مجاؿ التصرؼ في األعضاء البشرية أنيا قياـ الطبيب الجراح بدفع 

خطر جسيـ ييدد الغير كىك المتمقي، مقابؿ كقكع ضرر أقؿ جسامة عمى الشخص المانح، كذلؾ 
مف خبلؿ استئصاؿ العضك مف المتبرع مف أجؿ إنقاذ حياة المتمقي، عمى أف يككف ىذا 

االستئصاؿ ىك الكسيمة الكحيدة، كتككف الفائدة المرجكة لدل المتمقي تعمك الضرر المترتب لدل 

                                  
. كذلؾ بشكؿ استثنائي في سبيؿ مصمحة عبلجية لمغير (1)

(2)
 Renaud BOUVET, p.219. 

(3)
 HENNION-JACQUET P., Le paradigme de la nécessité médicale, Revue de droit sanitaire et 

social 2007, p. 1038.  
(4)
 MEMETEAU G., Cours de droit médical, 4e éd., Les Etudes hospitalières, 2010, n°49. 

(5)
 DIBIE-KRAJEMAN D, Informations génétiques et fonctions médicales. Essai sur l’ambivalence 

de la condition juridique des médecins, Les Etudes hospitalières 2004, p. 138.  
(6)

 RENAUT M.-H., op. cit. 
(7)

PROTHAIS A., Un droit pénal pour les besoins de la bioéthique, Revue de science criminelle et de 

droit pénal comparé, 2000, p. 39  
(8)

 Loi N°76-1181, du 22 Décembre 1976, Relative aux prélèvements d’organes, J.O.23Décembre 1976, 

Gazette du Palais, No.1, Jan, Fév 1977, Législation, p.31.  
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 كمف ثمة ال يسأؿ الطبيب جزائيا كال مدنيا طالما كاف ىذا األخير ضمف حالة ،(1) المتبرع
 .الضركرة

كما يقصد بالضركرة الطبية أف يككف اليدؼ مف اقتطاع األعضاء عبلجيا، حيث يككف 
المتمقي مريضا، كلـ تيجًد معو كؿ التقنيات التقميدية، كأصبح المستفيد المحتمؿ ذاىبا باتجاه 

المكت المؤكد، أك كاف نقؿ األعضاء يقدـ لممريض األمؿ بالحصكؿ عمى حياة طبيعية 
  (2)حقيقية،

 تقدير نظرية الضرورة لمتصرؼ في األعضاء البشرية - ب
 :تعرضت ىذه النظرية لعدة انتقادات أىميا

أف المبررات التي جاءت بيا لمشركعية نقؿ األعضاء البشرية غير كافية، السيما ربط - 
الضركرة بالطبيب الجراح عند قيامو بالعممية، رغـ أنو ليس طرفا فييا بؿ ىك كاسطة فحسب، في 

كبمعنى آخر أف حالة الضركرة تقـك بيف طرفيف، . حيف أف الضركرة متعمقة بالشخص المتمقي
األكؿ مف يدفع الخطر كقاية لنفسو كالثاني مف يقع عميو الضرر كىك المتمقي، فأيف حالة 

 .(3)الضركرة التي تستدعي تدخؿ الطبيب؟
باإلضافة إلى ذلؾ ففكرة الضركرة غير محققة في كثير مف األحياف، ألنيا تفترض قيمة - 

حقيقة ميددة بخطر كشيؾ الكقكع، فأيف ذلؾ مف شخص فاقد البصر أساسا؟، حيث يترتب عمييا 
. (4)اكتساب قيمة جديدة كليس حماية قيمة كانت مكجكدة مف قبؿ

 
 

                                  
خمفي عبد . 83، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، صمروؾ نصر الديف (1)

 . 181، المرجع السابؽ، ص الرحماف
 المسؤكلية المدنية في مجاؿ زراعة األعضاء البشرية، رسالة ماجستير في القانكف الخاص، مشكور خميدة، (2)

 . 13.، ص2001-2000كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، بف عكنكف جامعة الجزائر، 
 . 182 المرجع السابؽ، ص خمفي عبد الرحماف، (3)
نقبل عف . 35، ص 74العدد . ، زراعة األعضاء كالقانكف، مقالة منشكرة بمجمة األمف العاـأحمد شرؼ الديف (4)

 .85المرجع السابؽ، ص، الكتاب األكؿ،  نقؿ كزرع األعضاء البشريةمروؾ نصر الديف،



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
77 

 

 أما في مجاؿ عمميات نقؿ الكمى، فمـ تعد ىي الكسيمة الكحيدة لتجنب الخطر الحاؿ، 
 . (1)كذلؾ في كجكد أجيزة الكمى الصناعية باعتبارىا كسيمة عبلجية بديمة ليذه العممية

إف المكافقة التي يمنحيا المتبرع لقتمو لف تككف نافذة، ألف المحافظة عمى الحياة مف - 
مف "، (2) (J.Savatier)كيقكؿ البركفيسكر . النظاـ العاـ، كال يمكف المكافقة عمى انتياؾ ىذا المبدأ

، "الكاضح أف ىـٌ إنقاذ حياة شخص ال يبرر قتؿ شخص آخر، فبل يمكف إال التبرع العقبلني
كذلؾ التناسب بيف االعتداء الكاقع عمى التكامؿ الجسدم كالفائدة " التبرع المنطقي"كيفترض 

 .العبلجية المراد تحقيقيا
 شروط الضرورة الطبية : ثانيا

كجكد الخطر :  ىما الكاضح مف تعريؼ الضركرة الطبية أنيا تتككف مف ركناف أساسياف
كجكد إجراء طبي محـر شرعا يؤدم ارتكابو إلى حماية المريض كعمى صحة المريض أك حياتو، 

، إال أف ىذيف الركنيف ينبثؽ عنيما عدة شركط في مجاؿ أك تخفيؼ المشقة الشديدة جدا عنو
، حيث استنتج القكاعد (COSTE-FLORET)ىك ما ذىب إليو التصرؼ في األعضاء البشرية، ك

يجب أف يككف الشخص : "التالية الضركرية لمشركعية كؿ عمميات نقؿ األعضاء بشكؿ عاـ
، كيجب أف ....المستفيد مريضا، كيجب أف تيدؼ المحاكلة لتحقيؽ مصمحة خاصة فقط 

يتناسب الخطر مع اآلالـ كالمضاعفات الممكنة كال يمكف أف يككف ىذا الخطر غير محدد إال في 
. (3)"الحاالت الميؤكس منيا 

 
 

                                  
، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب مروؾ نصر الديف. 72، المرجع السابؽ، ص ميند صالح فتحي العزة (1)

 .85األكؿ، ص 
(2)

 J.SAVATIER. les greffes d’organes devant le droit, cahiers Laennec, Mars, 1960, p.29. 

. 300 المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ، أشار إليو 
(3)

 COSTE-FLORET, la greffe du cœur devant la morale et devant le droit, revue de sciences 

criminelles et de droit, 1969, p.789.  

المسؤكلية المدنية لمطبيب في مجاؿ  مشكور خميدة، .298 المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ،أشار إليو 
زراعة األعضاء البشرية، مذكرة ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، بف عكنكف، 

.  13  ص،2001-2000الجزائر، 
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 : كسنحاكؿ تكضيح ىذه الشركط فيما يمي
 أف يكوف ىناؾ خطر محدؽ بالمتمقي، يجعؿ حياتو مقترنة بنقؿ عضو جديد لو- أ

ال يمكف الحديث عف التصرؼ في األعضاء عف طريؽ النقؿ، إال إذا كاف ىناؾ خطر 
ييدد حياة شخص آخر، حيث تصبح حياتو متكقفة عمى نقؿ عضك جديد لو يبعث فيو أمؿ 

الحياة مف جديد، كفي غياب ىذا الشرط ال يجكز شرعا كال قانكنا التصرؼ في عضك المتبرع كلك 
 . برضاه
 عمى المحافظة تقتضييا ضركرة بغير إنساف جسـ أعضاء مف عضك نقؿ فإف ،عميوك 
 مسؤكلية أساسيا عمى تقكـ جريمةيعتبر  خطير، مرض مف عبلجو أك إليو المنقكؿ حياة

 .العاـ لمنظاـ كمخالفة اإلنساف كرامة مع تعارضا يعد ذلؾ خبلؼ عمى اتفاؽ كأم ،(1)الطبيب
 كذلؾ األعضاء بنكؾ في حفظؿؿ أك مثبل التجميؿ لغرض  تصرؼإجراء يحظر ثـ كمف 
 .بالمكت ميدد أك خطر في إنساف حياة عمييا تتكقؼ(2) عبلجية ضركرة كجكد النتفاء

 نذكر إحدل القضايا التي أثارت جدال في إيطاليا، كىي تتعمؽ بأحد ،كفي ىذا الصدد
، كتتمخص كقائع ىذه القضية، في أف ىذا الشاب كاف "بكؿ سمفاتكر" الشباب، الذم يدعى

" متكاجدا بإحدل مستشفيات إيطاليا لمعبلج، أيف سمع حديث األطباء عف الثرم البرازيمي
، حكؿ رغبتو في -ذم األربعيف عاما، كالذم فقد مقدرتو الجنسية نتيجة إسرافو الشديد- ،"البكنيا

إجراء عمميو زرع لو، كعمى الفكر تدخؿ ىذا الشاب في الحديث، عارضا استعداده إلعطاء ىذا 
الثرم إحدل خصيتو، مقابؿ مبمغ عشرة آالؼ ليرة إيطالي، كبالفعؿ قاـ الطبيب بإجراء ىذه 

 .، كنجحت العممية نجاحا تاما27/08/1930العممية، في 
كعندما كصؿ األمر إلى النيابة العامة، حيث قامت بإحالة الشاب إلى الكشؼ الطبي، 

كالذم تبيف مف نتيجتو أنو شفي خبلؿ ثمانية أياـ، مف تاريخ إجراء العممية، كما ثبت مف الكشؼ 
أنو ال يعاني مف أية آالـ بدنية أك نفسية، نتيجة العممية، كأف بقاءه بخصية كاحدة، ال يمنعو مف 

 .الزكاج كاإلنجاب

                                  
 النيضة، العربية، دار األكلى، الطبعة مقارنة، دارسة األحياء، بيف األعضاء  نقؿطارؽ فتحي سرور، (1)

 . 318.  المرجع السابؽ، صطالب خيرة،. 233،256، ص 2001 القاىرة،
. 317. المرجع السابؽ، صطالب خيرة،. 174المرجع السابؽ، ص سرور، فتحي طارؽ (2)
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كبعد االنتياء مف التحقيؽ قررت النيابة العامة، تحكيؿ األطباء الذيف أجركا العممية إلى 
الجزائية، بتيمة اإليذاء المقصكد، الذم أدل إلى إحداث ضعؼ لعضك مف " نابكلي"محكمة 

 .أعضاء اإلنساف، كقد تقرر اعتبار الثرم البرازيمي مساىما في ىذه الجريمة بالتحريض
، كمما جاء عمى "بيتركشيمي"كقد مٌثؿ النيابة العامة في ىذه القضية، الفقيو اإليطالي 

، "سمفاتكر" لسانو، أك الرضا في العمميات الجراحية العادية، يبرر إجرائيا، لكف في حالة الشاب
فإف االعتداء قد أحدث ضعفا دائما في أحد أعضاء جسمو، كبالتالي كقكع االعتداء عمى مصمحة 
ال يمكف التصرؼ فييا، كمف ثـ فإف رضا المجني عميو، ال يترتب عميو أم أثر قانكني، إلباحة 

 .ىذه الجريمة
عمى أف المحكمة حكمت ببراءة المتيميف، مستندة في ذلؾ عمى رضا المجني عميو، الذم 

يبرر االعتداء عمى سبلمة الجسـ، طالما ىذا االعتداء ال يؤدم إلى عجز المجني عميو مف 
القياـ بدكره العمؿ في مجتمعو كعائمتو، كأف ىذا الزرع يعتبر جرحا بسيطا مقابؿ ما كاف يعاني 

 . (1)منو البرازيمي مف عجز في اإلنجاب، يمكف تبريره برضاء المجني عميو
 بمكجب استئناؼ مف 30/04/1932كقد أيدت محكمة االستئناؼ حكـ المحكمة بتاريخ 

قبؿ النيابة العامة، كما رفض الطعف بالنقض المقدـ مف النيابة العامة، أما محكمة النقض 
 .31/01/1934اإليطالية أيدت الحكـ المطعكف في بقرارىا المؤرخ في 

، معترضا عمى حكـ محكمة النقض اإليطالية، عمى أساس أف (2)كيرل بعض الفقو
الخصية ليس ليا دكر كاحد فقط، ىك جعؿ الشخص قادرا عمى اإلنجاب، بؿ ليا كظائؼ أخرل، 

جراء العممي الجنسية، فإذا كاف نزع "التبكؿ" إزالة السكائؿ الزائدة: كىي فراز المكاد المنكية، كا  ، كا 
الخصية لف يؤثر عمى الكظائؼ األخرل، فيك ببل شؾ يؤثر عمى كمية المكاد المنكية، التي ليا 

 . (3)قيمتيا بالنسبة لمتناسؿ
                                  

، سنة 592، مجمة العدالة الجنائية، الجزء الثاني، رقـ 28/11/1931الجزائية، في " نابكلي"  حكـ محكمة (1)
 عمميات نقؿ كزرع األعضاء بيف الشرع كالقانكف، رسالة دكتكراه، دار سميرة عايد الديات،، أشارت إليو 1922

 الخطأ الطبي في الشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، منير رياض حنا،. 116الثقافة لمنشر كالتكزيع، مصر، ص
 .451ص

 .117. المرجع السابؽ، صسميرة عايد الديات، راجع رأم (2)
 .452.، المرجع السابؽ، صمنير رياض حنانظر عكس ذلؾ ما يراه ا (3)
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 مساس كبير لقيـ الشريعة اإلسبلمية، ذلؾ أف اكيرل الباحث أف مثؿ ىذه التصرفات فيو
فراز الصفات الكراثية  الٌشفرة )الغدد التناسمية بما فييا الخصية كالمبيض يستمراف في حمؿ كا 

محـر يعتبر  زرعيما بالتالي فإف، ك(1)لممنقكؿ منو حتى بعد زراعتيما في متمٌؽ جديد (الكراثية
 طبيعة ىذا التصرؼ الذم يتبيف أنو إلى، دكف أف ننظر (2)يؤدم إلى اختبلط األنسابألنو  شرعان 

.  بيع، كىك ما يعتبر ممنكعا شرعا كقانكنا
إضافة إلى كؿ ذلؾ فإف حالة البرازيمي ال تنسجـ مع حالة الضركرة التي يقررىا الطب، 
كالتي تستدعي حالة نقؿ العضك، ذلؾ أف حالتو المرضية ىذه حالة مستقرة، كال تيدد حياتو 

 .بالخطر الكشيؾ كىك فقداف الحياة
 عاتؽ عمى لزاما يقع المريض حياة استمرارية ىاب تتعمؽ التي العبلجية المصمحة تحديد إف
 جميع خبلؿ مف كيقيني قطعي بشكؿ كدراية عمـ عف رأيو يبني أف يجب الذم المختص، الطبيب
 كما كالجراحة الطب مجاؿ في العممي التقدـ مع السيما المجاؿ ىذا في لديو المتاحة الكسائؿ
 كمدل العمميات ىذه لمثؿ الحاجة مدل خبلليا مف يتبٌيف أف الطبيب إمكانيات، يستطيع مف أفرزه

 يقتضي الممارس الطبيب عف المسؤكلية لدفع المناسب الطريؽ يبقى إذ فييا، النجاح إمكانية
 تتعمؽ عبلجية مصمحة يشكؿ أف الطبي التدخؿ ىذا شأف مف كاف إذا فيما الدقيؽ التحديد
 الزراعة، عمى السابؽ المستكل تفكؽ قكية بنسبة أك سميـ بشكؿ المريض لدل الحياة باستمرار

 الطبيب فيقكـ كاحدة، كمية المريض لدل يككف كأف العبلجية، المصمحة انتفت ذلؾ غير كاف فإف
 الحاؿ ظركؼ عمى ينطبؽ ال شؾ ببل فيذا األكلى، تتعطؿ أف مخافة فقط لو أخرل كمية بزرع
ال المريض حياة استمرار ييدد أف شأنو مف ليس كاحدة العيش بكمية ألف  بالتبرع سمح لما كا 

ضرار عبث ذلؾ ففي نفسو المتبرع قبؿ مف أكلى باب بالكمى مف الجسدية  بالسبلمة مقبكؿ غير كا 
 . (3)القانكف يحمييا التي

                                  
ألكثر تفصيؿ في ىذه النقطة .  يذكر نقؿ الخصية تجاذبتو الكثير مف األقكاؿ الشرعية، كاألرجح أنو غير جائز(1)

دراسة مقارنة، - ، الكسائؿ العممية الحديثة المساعدة عمى اإلنجاب في قانكف األسرة الجزائرمبغدالي جيالليراجع 
. 114.، ص2014-2013مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، بف عكنكف، الجزائر، 

  . كىك ما أجاب بو مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي بخصكص ىذه المسألة(2)
 .316. أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صطالب خيرة، (3)
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 أف يكوف الخطر المراد تفاديو، أكبر بكثير مف ذلؾ الضرر الذي سيمحؽ المتنازؿ- ب
 يرل الفقو الذم يجعؿ حالة الضركرة أساسا إلصباغ صفة المشركعية عمى التصرؼ في 
األعضاء البشرية، أف الطبيب الذم يقـك بإجراء تمؾ العممية إنما يدفع خطرا جسيما ييدد الغير 

كذلؾ بإيقاع ضرر أقؿ جسامة عمى مف ينتزع منو العضك، كالطبيب في ىذه الحالة  (المريض)
 . (1)ىك المرجع في المكازنة بيف الخطر الذم ييدد المريض كالضرر لذم سيمحؽ بالمانح

كمف تطبيقات حالة الضركرة في مجاؿ التصرؼ في األعضاء البشرية قضية في فرنسا 
 سنة 14، كذلؾ حينما أراد أحد األطباء انتزاع إحدل كميتي فتاة تبمغ مف العمر 1961عاـ 

كقد ثار التساؤؿ بصدد ىذه الحالة عف . بغرض نقميا ألختيا التكأـ التي كاف يتيددىا خطر جسيـ
مسؤكلية الجراح كما إذا كانت حالة الضركرة تبرر قيامو بإجراء عممية انتزاع العضك كزراعتو 

، إال أف القضاء رأل بجكاز ذلؾ قياسا عمى ما يقـك بو األطباء مف إجراء عمميات (2)لممريضة
قد  (المريضة)اإلجياض في حاالت الضركرة الطبية، كحيث أف ىناؾ خطر يتيدد شخص ما 

يكدم بحياتو خبلؿ مدة قصيرة كال سبيؿ لتبلفي ذلؾ الخطر إال بانتزاع العضك مف شخص آخر 
 .(3)، لذلؾ كاف إجراء العممية أمر جائز ال يرتب مسؤكلية الطبيب(األخت المانحة)

 أف تكوف عممية نقؿ العضو ىي الوسيمة الوحيدة إلنقاذ حياة المتمقي- ج
اشترط القانكف أف تككف المصمحة المترتبة عمى زرع العضك لدل المريض جدية كراجحة، 
كال تككف كذلؾ إال إذا كاف ىذا الزرع يعتبر الكسيمة الكحيدة لممحافظة عمى حياة المريض المتمقي 

 . (4)لمعضك، كال تجدم في عبلجو األساليب الطبية األخرل التقميدية 
 اقتطاع عممية إلجراء كمبرر العبلجية الضركرة عنصر تكافر مف البد فإنو لذلؾ 

 أينب أك ،(5)حياتو ييدد خطير مرض مف يعاني المريض كاف إذا إال ذلؾ يتحقؽ كال األعضاء،
 لعدـ نظرا ىتو صكرتو في الطبي التدخؿ يستدعي مما الصحية حالتو في ممحكظ تدىكر عف

                                  
 .63. المرجع السابؽ، صميند فتحي العزة، (1)
 .64.، صنفسوالمرجع  (2)

(3)
 Paul Julien Doll, La Discipline des Greffes des transplantations et des autres actes de Disposition 

concernant le Corps Humain, Paris, 1970, p.76 
 .224. المرجع السابؽ، صرايس محمد، (4)
 كالقانكف اإلسبلمية الشريعة ضكء في اآلدمي جسـ في التصرؼ مشركعية  مدلالسميع، عبد السيد أسامة (5)

 .317.، طالب خيرة، المرجع السابؽ، ص108 ، ص1998 القاىرة، العربية، النيضة دار الكضعي،
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 ىتو غير الطب مجاؿ في عمييا المتعارؼ العبلجية الكسائؿ بمختمؼ المريض إنقاذ جدكل
 كقد ،(1)االضطرار صفة العممية ىذه عف ينفي أخرل بكسيمة المريض إنقاذ إمكانية كأف العمميات،
 كزراعة نقؿ قكانيف ضمف الشرط ىذا عمى النص ،(2) العربية الدكؿ مف العديد نصكص تضمنت
 المادة نص بمكجب الشرط ىذا عمى نص الذم الجزائرم المشرع ككذا بيا، الخاصة األعضاء

 . المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف 355
 جسده في العضك زرع عممية إجراء في لممريض العبلجية المصمحة فانعداـ ذلؾ كعمى 

 .المشركعية طابع العمميات ىتو عف ينفي المريض أك التالؼ العضك بدؿ
أف ال يترتب عمى عممية االستئصاؿ وفاة المتنازؿ أو إصابتو بنقص خطير في - د

  (3)وظائؼ جسمو
بٌيف أف التصرؼ في العضك سكاء كاف بالنقؿ أك الزرع سيؤدم إلى ت متى ضركرة تنتفي اؿ

 كلك كاف ذلؾ برضا المتبرع، حيث أف رضا المريض ،(4)تعريض المريض أك المتبرع إلى الخطر
أك المتبرع ال أىمية لو إذا كاف سيؤدم إلى ىبلكو، كال ينفي صفة الخطأ عف الطبيب، كال يعد 

الفعؿ الطبي لغير ضركرة كفي مصمحة المعالج سببا مف أسباب نفي المسؤكلية، فاإلجماع منعقد 
فقيان كقضاءن في فرنسا كمصر عمى تجريد رضا المريض مف كؿ قيمة كسبب إلباحة االعتداء 
يطاليا ليـ مذىبا مختمفا، إذ  عمى الحؽ في سبلمة الجسـ، إال أف الفقو كالقضاء في ألمانيا كا 

ف كاف األصؿ فيو أف يتجرد  لمرضا قيمة محدكدة في إباحة المساس بسبلمة الجسـ البشرم، كا 
 .(5)مف ىذه القيمة

                                  
ط  القاىرة، العربية، دار، النيضة القانكنية، الكجية البشرية، مف األعضاء كزرع استئصاؿ ،زغموؿ سعد بشير (1)

 .83-82، ص 2009، 01
 لعاـ اإلماراتي القانكف مف 01 ، المادة1997 لعاـ القطرم القانكف مف 08ك 02 ادتيفالـ أمثمتيا  كمف(2)

 .2010 لعاـ المصرم القانكف  مف10 ك04تيف الماد ككذا ،1977 لعاـ األردني القانكف  مف03المادة ،1999
 . 84، نقؿ كزرع األعضاء البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، صمروؾ نصر الديف (3)
 . 225 المرجع السابؽ، ص رايس محمد، (4)
 التجربة الطبية عمى الجسـ البشرم كمدل الحماية التي يكفميا القانكف المدني كالقكانيف العقابية منذر الفضؿ، (5)

 .11، ص 7كالطبية، مجمة الككفة، العدد 
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 كجب عمى الطبيب المكازنة بيف المصمحة المرجكة عند زرع العضك لممريض، ، كعميو
عمى أف تككف راجحة كجدية، كبيف األضرار المترتبة بعد نزع العضك عند المتبرع، شرط أف 

.  (1)تككف المصمحة المراد إنقاذىا كحمايتيا أعظـ مف المصمحة المضحى بيا
كتداركا لما قد ينجر عف ذلؾ مف تجاكزات، رأل أصحاب نظرية الضركرة بكجكب أف 
تقترف حالة الضركرة بمكافقة الشخص المانح، كيجب أف يككف ىذا الرضا صريحا كمستنيرا 
كمتبصرا، إلعماؿ نظرية الضركرة يشترط أصحابيا باإلضافة إلى الشركط األخرل المذككرة 
أعبله، شرط مكافقة المانح، كباكتماليـ يصبح لمتصرؼ في األعضاء البشرية أساس قانكني 

 . (2)تنتفي معو مسؤكلية الطبيب سكاء المدنية أك الجزائية
 أنو إذا لـ يتكافر قصد العبلج فإف التصرؼ يعتبر غير مشركع حتى كلك ،(3)كيرل البعض

تـ برضا المتنازؿ، فالرضا ىنا ال يصمح كسبب إباحة الستئصاؿ عضك مف أعضائو إذا كاف 
اليدؼ غير عبلجي، ألف ىذا األخير ىك الذم يجعؿ الرضا سببا إلباحة عممية االستئصاؿ، 

ليس ىذا فحسب، بؿ يمـز كذلؾ أف يككف سبب التدخؿ الجراحي مف الطبيب الجراح الستئصاؿ 
عضك مف شخص سميـ يقصد منو العبلج، فإذا كاف التدخؿ لغير قصد العبلج فإف مثؿ ىذا 

السبب ال يصمح لكجكد رضا صحيح مف المتنازؿ لبلعتداء بو، كمثاؿ ذلؾ إجراء الطبيب الجراح 
 مف الشخص تخميص  أك(4) لعممية استئصاؿ عضك مف شخص سميـ قصد إجراء تجربة عممية

 . الكطنية الخدمة أداء
 كفي كؿ األحكاؿ يجب أف ييدؼ التصرؼ بجسـ اإلنساف إلى تحقيؽ فائدة مشركعة، أم 
عبلج الشخص محؿ التصرؼ أك أم شخص آخر، فاليدؼ العبلجي ىك الذم يشكؿ المصمحة 

                                  
، رايس محمد  . 145، ص 1987، ب د ف، 2، األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية، طأحمد شرؼ الديف (1)

 . 225المرجع السابؽ، ص 
  .182، المرجع السابؽ، ص خمفي عبد الرحماف (2)

(3)
 DOLL JR: la discipline des greffes des transplantation et des autres actes déspositions concernant le 

corps humain, paris, 1970, p.17.  
 . 135ص  السابؽ، البشرية، الكتاب األكؿ، المرجع ، نقؿ كزرع األعضاءالديف نصر مروؾ  (4)
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المشركعة، كال يككف نقؿ األعضاء مشركعا إذا كاف اليدؼ منو ىك تحقيؽ الربح كليس شفاء 
 . (1)المريض

كعميو تنتفي الضركرة إذا كاف اقتطاع األعضاء ألىداؼ إشيارية، كىك ما ذىبت إليو 
، في قضية تتمخص (2) 1969 يكنيك03المحكمة المدنية بباريس في حكميا الصادر بتاريخ 

كقائعيا في اقتطاع قطعة مف فخذ إحدل الفتيات الذم كاف قد كشـ مسبقا بكردة كبرج إيفؿ، كقد 
قضت المحكمة ببطبلف االتفاؽ بيف منتج الفيمـ السينمائي كىذه الفتاة القاصر التي كانت ترغب 
بالظيكر عارية في الفيمـ، كالخضكع لعممية الكشـ عمى ردفيا، خصكصا كأف المعمِّؽ عمى الفيمـ 
قد أعمف أنو سكؼ ييقتطع كيباع لآلخريف، كقد اعتبرت المحكمة ىذا االتفاؽ غير مشركع كغير 

أخبلقي كمعارضا لمنظاـ العاـ، باإلضافة إلى ذلؾ، اعتبر الحكـ أف الجراح الذم أجرل االقتطاع 
 .قد ارتكب مخالفة اإليذاء المقصكد رغـ حصكلو عمى مكافقة الضحية التي ىي قاصرة

التي ركل عنيا السيد " سارة برنار" كيتساءؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ عف حالة 
(DOLL)(3) في أحد األياـ مف أحد أصدقائيا األطباء أف يزرع ليا " سارة برنار"، حيث طمبت

لقد أمتعني ىذا : " ذنب نمر، كي تتمكف مف التعبير عف مكنكنات نفسيا كركحيا، كىي تركم
كثيرا في بعض األحياف كقد كنت أتركو ينحب بيدكء تحت ثكبي، كبالمقابؿ في حاالت الغضب 

باء لك كانت ىذه العممية " "أحمد عبد الدايـ"، كبالتأكيد يقكؿ "أك السركر كنت أرفعو بأنفة كفخر كا 
 .، كمف باب أكلى يسأؿ مدنيا"قد تحققت لكاف الطبيب سيسأؿ عف تصرفاتو أماـ محكمة الجنح

يبدك مف الكاضح أف مبدأ المحافظة عمى التكامؿ الجسدم لجسـ اإلنساف ىك السائد في  
ىذا المجاؿ، فبل يمكف أف ييدؼ اقتطاع األعضاء إلى تحقيؽ فائدة غير مشركعة أك أف يسبب 

 . (4)فقداف الحياة أك يمحؽ ضررا كبيرا بمصمحة المتبرع

                                  
  .296، المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ (1)

(2) La gazette du palais, 09 juillet 1969,tribunal de grande instance, paris, section civile, 03/06/1969.  

 .299، المرجع السابؽ، ص  أحمد عبد الدايـأشار إليه
(3)

P-J.  DOLL,  la discipline des greffes, des transplantations et des autres actes de dispositions 

concernant le Corp. humain, 1970. p.86  

. 299، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـ  
(4)
 M.HARICHAUX. le corps objet, bioéthique et droit, 1989, p 132.  

 . 298، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـمشار إليو لدل 
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ذا كاف استئصا  العضك مف المتبرع ال يعتبر مشركعا إال إذا كاف ييدؼ إلى مصمحة ؿكا 
عبلجية، فيؿ التجربة الطبية عمى جسـ اإلنساف تعتبر مشركعة كتدخؿ ضمف الضركرة 

 .العبلجية؟
 عالقة الضرورة بالتجربة الطبية : الفرع الثاني

حالة  إلييا تدعك التي العبلجية التجربة بيف العبلجية التجارب مجاؿ في البعض يفرؽ
، كعميو (1) المريض لعبلج االستعجاؿ تستدعي ال التي العبلجية التجربة كبيف االستعجاؿ

 .سنتطرؽ إلى مفيـك التجربة الطبية أكال، ثـ إلى مكقؼ التشريع مف التجربة الطبية ثانيا
 مفيـو التجربة الطبية : أوال

 . سنتعرض في ىذا العنصر التعريؼ لمتجربة الطبية كأنكاعيا، ثـ شركط التجربة الطبية
 تعريؼ التجربة الطبية .1

، "التجارب التي يككف محميا البشر: " ىناؾ مف يعٌرؼ التجارب الطبية عمى اإلنساف بأنيا
 .(2)"انحراؼ عف األصكؿ الطبية لغرض اكتساب معارؼ جديدة " فيما يعرِّفيا البعض بأنيا 

عمى أنو يجب أف ال يمارس نقؿ األعضاء مبدئيا إال باعتباره تجربة عبلجية، إال أف ما 
أف الطبيب يستطيع استخداـ كسيمة عبلجية جديدة كلكف بشرط أف يككف " ىك مؤكد في الكاقع 

، كيجب أال يؤخذ تطكر الطب بعيف االعتبار إذا (3)" اليدؼ األساسي لمتجربة ىك شفاء المريض
كاف المريض ال يستطيع انتزاع فائدة شخصية مف العبلج الذم يطبؽ عميو، كىذا يعني أف 
التجربة التي أجريت ضمف ىدؼ عممي محض، بدكف اعتبار لمصمحة المريض تمثؿ طابعا 

. ، كعميو يتبيف أف لمتجربة الطبية أنكاع(4) غير مشركع
 

                                  
 دار المدنية لؤلطباء، المسؤكلية قكاعد ضكء في الطبية التجارب عف المدنية  المسؤكليةمنتصر، سيير (1)

 .44.ص القاىرة، العربية، النيضة
دراسة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية –  رضا المريض عف األعماؿ الطبية كالجراحية مأموف عبد الكريـ، (2)

 .693، ص2009اإلسكندرية، مصر، 
(3)

J-M.AUBY, la responsabilité civile et pénale en cas d’expérimentation sur l’homme, cahiers 

Laennec, 1952,n°2,p.26. 

 .304المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـ، أشار إليو  
 .204.، صنفسوالمرجع  (4)



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
86 

 

 أنواع التجربة الطبية.2
 تختمؼ التجارب الطبية باختبلؼ اليدؼ المبتغى منيا، فيي تجارب عبلجية متى كانت 
ترمي إلى عبلج المريض كالتخفيؼ مف آالمو، كتككف التجارب عممية أك غير عبلجية كمما كاف 
القصد منيا اكتساب معارؼ جديدة أك إرضاء شيكة عممية دكف أف يككف ىناؾ مصمحة شخصية 

 .(1)مباشرة لمف تجرل عميو التجربة
 كنظرا الختبلؼ اليدؼ في كبل النكعيف مف التجارب، فإف حكـ إجراء كؿ منيما يختمؼ 
عف اآلخر، حيث يرل الفقو الغربي أف التجارب العبلجية تستمد مشركعيتيا مف قصد الشفاء، 
عمى أنو ال يجكز لمطبيب كأصؿ عاـ، أف يختبر أسمكبا جديدا في العبلج عند كجكد طرؽ 

عبلجية متفؽ عمييا بيف أىؿ الطب خصكصا إذا ثبتت نجاعة ىذه الطرؽ في العبلج، كيمنع 
عميو مباشرة التجريب ميما كاف الغرض الذم يبتغيو مف التجربة، ذلؾ أف اإلنساف ليس حقبل 

لمتجارب العممية أك الطبية، كبالتالي مخالفتو الطرؽ العبلجية المتفؽ عمييا، بتجريبو طرقا 
عبلجية أخرل غير مثبتة أك مؤكدة النتائج أك ترتب عنيا مخاطر لممريض، فإف الطبيب يسأؿ 

 . عف خطأ ميني مؤكد
أف الطبيب الذم يمارس  " 1935في ىذا الشأف، قررت محكمة السيف في حكـ ليا سنة 

 .(2) "تجربة طبية بغير ضركرة طبية بالنسبة لممريض يرتكب خطأ مينيان مؤكدان 
 ذلؾ أف إباحة الشرع لؤلطباء بمزاكلة األعماؿ الطبية مرتبطة بقصد العبلج كاحتراـ 

األصكؿ العممية، عمى أف الطبيب يستفيد بقدر مف االستقبلؿ في عممو الطبي، كىك ما أخذت بو 
حرية الطبيب في اختيار كسيمة عبلجية معينة ىي إحدل : "محكمة باريس حيث قررت أف

 .(3)" الحريات األساسية التي ينبغي أف يكفميا لو القانكف
يعتبر قياـ الطبيب باستئصاؿ األعضاء مف جسد الميت دكف كجكد  مف الناحية الفقييةك

ره في الفقو اإلسبلمي ألف التعزير يجب محالة الضركرة التي تبيح المحظكر فعبلن يستكجب تعز

                                  
 . 693، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ (1) 
 . 697، صنفسوالمرجع  (2)
 . 698، ص نفسوالمرجع  (3)
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أما مف الناحية ، في كؿ معصية لـ تستكجب حدا أك لـ تتحقؽ فييا شركط الحد أك القصاص
  .(1)القانكنية فيسأؿ كفقا لمقكاعد العامة عف جريمة انتياؾ حرمة المكتى

الذم يسمى بقانكف حماية األشخاص الذيف  (ىكريت)أما المشرع الفرنسي فبمكجب قانكف 
ف مسألة التجارب الطبية غير إ ؼ20/12/1988يخضعكف أنفسيـ لمبحكث الدكائية كالصادر في 

العبلجية عمى اإلنساف لـ تنظـ تنظيما مباشرا، إنما اقتصر عمى تنظيـ التجارب الخاصة 
 بمعرفة الصيادلة المختصيف عمى النحك الذم يكفؿ حماية لباستعماؿ األدكية الحديثة كالتي تجر

في حيف أف غالبية الفقو كالقضاء الفرنسييف لـ تضًؼ الشرعية  ،(2) حؽ اإلنساف في سبلمة جسده
استخداـ األشعة مف قبؿ ) :عمى التجارب غير العبلجية، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بػأف

 بؿ إلجراء بحكث عديمة الفائدة يجعؿ الطبيب مرتكبان لخطأ ،الطبيب دكف غرض عبلجي
 .(3)(جسيـ

 شروط التجربة الطبية في التشريع الجزائري : ثانيا
التجربة الطبية في القسـ الرابع مف الفصؿ الرابع بالباب السابع مف المشرع الجزائرم تناكؿ 

أحكاـ تتعمؽ بالبحث في مجاؿ طب األحياء، : ، تحت عنكاف11-18قانكف الصحة الجديد رقـ
 منو، كقد استيؿ ىذا القسـ بتكضيح بعض 399 إلى غاية المادة 377كذلؾ بداية مف المادة 
، ثـ شركط تطبيؽ ىذه التجارب كاآلثار المترتبة عنيا في حالة مخالفة (4)المفاىيـ كمرحمة أكلى 

 . ىذه الضكابط
 ىي ضركرة أف يككف معدؿ 11-18كمف بيف الشركط التي جاء بيا قانكف الصحة رقـ 

 ككذا الحصكؿ عمى (5)الفائدة بالنسبة لمخطر المتكقع في صالح الشخص المعني بالدراسة،

                                  
 . 430، المرجع السابؽ، ص افتكار مييوب (1)
 .22.، صالمرجع السابؽ، أكـر محمود حسيف، زينة غانـ العبيدي (2)
، الحماية الجنائية لئلنساف مف التجارب الطبية، رسالة ماجستير مقدمة نجيب محمد سعيد الصموي:  أشار إليو(3)

 .29، ص1999 جامعة المكصؿ، ،إلى كمية القانكف
 .  المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف 384، 377 أنظر المكاد (4)
 . المتعمؽ بالصحة 11-18 مف القانكف380 المادة  راجع(5)
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، باإلضافة إلى كجكب تكلي إجراء الدراسات العيادية مف (1)الترخيص مف الكزير المكمؼ بالصحة
 .طرؼ مرؽِّ 

كما اشترط المشرع الجزائرم المكافقة الحرة الصريحة كالمستنيرة لؤلشخاص الخاضعيف 
كىنا تجدر اإلشارة أف . ، أك مف طرؼ ممثمييـ الشرعييف عند تعذر ذلؾ(2) لمدراسة العيادية

المشرع الجزائرم لـ يتدارؾ ما تعرض إليو مف نقد في قانكف حماية الصحة كترقيتيا الممغى 
كمف ىك المقصكد بو، ىؿ ىك " الممثؿ الشرعي عند تعذر ذلؾ"، فيما يخص 168/2بالمادة 

 .المريض الذم تعذر عميو اإلدالء بمكافقتو نظرا لحالتو المرضية، أـ القاصر؟
 الرجكع إلى أحكاـ القكاعدكعدـ تفصيؿ المشرع في ىذه النقطة، كب النص كأماـ غمكض

 مف العممية أك العبلجية الطبية أف التجارب نجد المدني، القانكف في عمييا المنصكص العامة
ذا اإلنساف، جسـ تمس التي الخطيرة المسائؿ  ىدفيا عف ستنحرؼ فإنيا ضابط تركت دكف كا 
 مرض اكتشاؼ كقصد العبلجية، في التجارب العبلج قصد كىك أجمو مف كجدت الذم األصمي
 .(3)العممية التجارب في جديد دكاء أك جديد

 إذا ما بيف يختمؼ الكضع  أنو إذا كاف المشرع يقصد بذلؾ القاصر، فإف،كيرل البعض
 التجربة نكع بيف التمييز يجب ذلؾ إلى مميز، إضافة غير أك مميز بقاصر يتعمؽ األمر كاف
 صالحو في ألنيا لو التجربة إجراء يجكز الطبية العبلجية التجارب ففي ليا، سيخضع التي

 كاستثناءا كمبدأ، القاصر عمى إجراؤىا يجكز فبل الطبية العممية التجربة أما عميو، بالنفع كستعكد
 بحماية كفيمة ضمانات كضع المشرع عمى كجب فينا قاصر بعينو عمى إجراؤىا األمر تطمب إذا

  .(4)ثانية جية مف التجربة مخاطر مف جية كتأمينو مف جسـ القاصر سبلمة

                                  
 .11-18 مف القانكف 381المادة  راجع (1)
 يذكر أف المشرع الجزائرم كاف قد تعرض لمنقد بخصكص عدـ تكضيح كيفية كنطاؽ المكافقة في القانكف (2)

، المرجع السابؽ، زينة غانـ العبيدي: أنظر. 11-18 الممغى، كىك ما تداركو مف خبلؿ القانكف 85-05
 .23-22ص.ص

مسؤكلية الطبيب في الجراحة التجميمية، مذكرة ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ ، داودي صحراء (3)
 .181ص،2006كرقمة، الجزائر، –كالعمـك االقتصادية، جامعة قاصدم مرباح 

 الجزائر، التربكية، لؤلشغاؿ الكطني ، الحماية الجنائية لمحؽ في سبلمة الجسـ، الديكافمروؾ نصر الديف (4)
 .182.، المرجع السابؽ، صداودي صحراء. 327-325ص.، ص2003
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كما اشترط المشرع الجزائرم، أف تككف ىذه المكافقة كتابية كبعد إطبلعيـ بكؿ ما يتعمؽ 
، كما ألـز المشرع الجزائرم الباحث مف ضركرة إدراج مكافقة الشخص المستعد (1)بالبحث

لمخضكع لمدراسة ضمف بركتكككؿ الدراسات، كاشترط أف تككف ىذه المكافقة مقترنة بالدراسة التي 
إلتمست مف أجميا دكف غيرىا، مع إمكانية سحب ىذه المكافقة في أم كقت كدكف أم شرط أك 

كحماية لمشخص الخاضع لمدراسة فقد منع . قيد، كدكف إلحاؽ أم ضرر بالتكفؿ العبلجي
، كترؾ المشرع الجزائرم شركط تأىيؿ (2) إخضاعو لعدة أبحاث في نفس الكقت كلك برضاه

 ذات المنفعة عمى صحتيـ عف طريؽ التنظيـ الذم لـ (3)األشخاص المطمكبيف لمدراسة العيادية
 . يصدر بعد
ال يجكز النظر في ) :مف مدكنة أخبلقيات الطب عمى أنو (18) المادة ت نص كما

استعماؿ عبلج جديد لممريض إال بعد إجراء دراسات بيكلكجية مبلئمة تحت رقابة صارمة أك عند 
. (التأكد مف أف ىذا العبلج يعكد بفائدة مباشرة عمى المريض

يحظر ىذا النص عمى األطباء استعماؿ عبلج جديد لممرضى عمى سبيؿ التجريب إال بعد 
إجراء دراسات بيكلكجية تحت رقابة طبية كبعد التأكد مف فائدة العبلج لممريض، فركح النص تدؿ 

 كما ، إال أنو اقتصر عمى المرضى دكف األصحاء،عمى ضركرة تشديد التبصير في ىذا المجاؿ
 . المشرع الجزائرم مكقؼ إلىىك الحاؿ بالنسبة 

كأكد المشرع الجزائرم عمى ضركرة أف تككف ىذه األبحاث غير متضمنة أم خطر جدم 
، غير أنو يتضح (4)عمى صحة األشخاص الخاضعيف ليا السيما ما كاف دكف منفعة مباشرة ليـ

مف صياغة المادة أف المشرع استبعد الخطر الجدم المتكقع دكف غيره مف األخطار غير 
، كما ألـز الباحث بإجراء فحص طبي مسبؽ لؤلشخاص المعنييف عمى أف (5)المتكقعة كالبسيطة

 . تسمـ ليـ نتائج ىذا الفحص قبؿ التعبير عف مكافقتيـ
                                  

  .11-18 مف القانكف 386 المادة  (1)
  . 11-18 مف القانكف 387  المادة(2)
 .  المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف 388 المادة (3)
 .  المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف رقـ391 المادة (4)
 يظير أف المشرع حدد طبيعة ىذه المسؤكلية في حالة المخالفة كىي مسؤكلية عقدية ناجمة عف عقد بيف (5)

 .الباحث كالشخص الخاضع لمدراسة
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أف المشرع الجزائرم ،  المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف 392كيتبيف مف خبلؿ المادة 
سمح لؤلشخاص المتطكعيف الذيف يرغبكف بالخضكع إلى دراسة عيادية، دكف أف تككف ليـ فائدة 

مباشرة مف ىذه الدراسة، بالخضكع ليذه الدراسة، كما أجاز لممرقي أف يدفع تعكيضا ليـ عف 
، كقد أحاؿ (1)ذلؾ، مبررا ذلؾ عمى أنو كمقابؿ عف الصعكبات التي يتحممكنيا ىؤالء األشخاص 

 . كيفية تعكيضيـ إلى التنظيـ الذم لـ يصدر بعد
كفي األخير يمكف القكؿ، أف الضركرة الطبية تستدعي في كثير مف األحياف المجكء إلى 

، كفي كجكد الضكابط كالشركط التي تـ (2)التجربة الطبية كنكع مف العبلج، الذم يتطمبو المريض
ذكرىا أعبله، السيما مكافقة الخاضع لمتجربة، كيبقى إجراء ىذه التجارب الطبية عمى اإلنساف 
كحؿ استثنائي كمع انعداـ كجكد أم عبلج بديؿ، ذلؾ أف المساس بالجسـ عمكما كاألعضاء 

البشرية خاصة، ىك مبدأ مستقر كال يمكف إغفالو، كبالتالي أم خطأ مف الطبيب في ىذا المجاؿ 
 . يعرضو لممسؤكلية بنكعييا الجنائية كالمدنية

كفي ىذا الصدد، فقد ظير بفرنسا اتجاه يدعـ كيساند حقكؽ المضركريف مف إجراء 
التجارب الطبية، كيتمثؿ ىذا االتجاه في التشٌدد ًقبىؿ األطباء بالنسبة لعقد مسؤكلياتيـ، كالتساىؿ 

ثبات الخطأ المترتب عف ذلؾ كقد تجسٌد ىذا االتجاه فيما يسمى مشكمة الخطأ . في استظيار كا 
                                  

 جاء المشرع الجزائرم بفكرة التعكيض نظير الدراسات التي يخضع ليا األشخاص دكف أف تككف ليـ (1) 
فائدة شخصية منتظرة مف ىذه الدراسة، كقد تككف ىذه الفكرة منطقية إلى حد ما بالنظر إلى الصعكبات التي 
يتعرض ليا الشخص الخاضع لمتجربة، السيما إف كانت التجربة تتضمف مخاطر كالزالت غير مضمكنة، فإف 
الراجح ىنا أف أم تعكيض مادم ال يساكم ما تكبده ىذا الشخص مف ضرر أصاب صحتو، لكف بالمقابؿ قد 

يككف ىذا التعكيض ىك سبب قبكؿ الشخص كاستعداده إلجراء ىذه التجربة الطبية كاليدؼ ىنا ىك الحصكؿ عمى 
ف جب القكؿ أنو عمى الباحث المكازنة اكانت التجربة ال تعكد عميو بالنفع المباشر، كىنا الك المقابؿ المادم حتى كا 

بيف أمريف كىما السمك بالبحث العممي مف أجؿ المعرفة كالمنفعة العامة، كبيف مراعاة مصمحة الخاضع لمتجربة 
 . كصحتو التي يجب أف تككف في المرتبة األكلى عمى حساب البحث العممي

 كال بأس ىنا أف نشير إلى ما تكصؿ إليو الطب الحديث في مجاؿ زراعة األعضاء، حيث تـ مؤخرا كألكؿ مرة (2)
في العالـ القياـ بعممية زرع لجمجمة كفركة الرأس كبنكرياس ككمى في مجمكع عمميات، أم في نفس الكقت 

 . سنة55كىك أمريكي يبمغ  James Boysenلمريض يدعى 
 GREFFE DE CRANE: UNE PREMIERE MONDIALE,  Article publié sur site 

internet,www.begeek.fr/greffe-de-crane-et-cuir-chevelu-une-premiere-mondiale-171891,consulté le 

08/06/2015  .  
 .65.، المرجع السابؽ، صسعيدي محمد نجيبأنظر في ذلؾ 
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ذا كاف الحديث عف الخطأ كتعريفو أصبح مستقٌرا إلى حد ما، ، (la faute et l’erreur)كالغمط  كا 
فقيا كقضاء، فإف الغمط ىك مسمؾ يمكف أف يصدر عف الشخص العادم في مثؿ الظركؼ التي 

يكجد فييا المديف، فيك يصدر عف عدـ انتباه أك إىماؿ ال يمكف تفادم الكقكع فيو، بخبلؼ 
الخطأ، فيك مسمؾ يمكف كصفو بأنو متكقع كقابؿ لمدفع، حيث تنعقد مسؤكلية الطبيب عف 

 .(1)الخطأ، كتتخمؼ عند الغمط بالمعنى السابؽ
عمى أف التفرقة تصعب بيف مسألتي الخطأ كالغمط، كقد اعتبر البعض فعؿ طبيب عاـ 
غير مختص بمفيـك الغمط الذم ال يرتب مسؤكليتو، في حيف أف ذات التصرؼ إذا صدر عف 

  .(2)طبيب مختص أك أستاذ في الطب يعد خطأ بالمعنى القانكني كيرتب مسؤكليتو
 المقابؿ المادي والضوابط الفنية : المطمب الثاني

إف مبدأ حرمة اإلنساف كالحؽ في سبلمتو الجسدية ىك مف بديييات الشريعة كالقانكف فكؿ 
منيما يسعى إلى تحقيؽ كرامة اإلنساف كمصمحتو، كىك مبدأ مكرس دستكريا، حيث جاء في 

، كعميو، كجب مراعاة الضكابط المتعمقة بالتصرؼ في ىذه األعضاء، السيما (3)الدستكر الجزائرم
 . المقابؿ المادم في الفرع األكؿ كالضكابط الفنية في الفرع الثاني

المقابؿ المادي كخطأ في المسؤوليةالمدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ : الفرع األوؿ
 البشري

الماؿ  مف مبمغ قبض عمى لرضاه المتنازؿ تعميؽ عدـ، العضك عف التنازؿ مجانية تعني
 مع المبادئ يتنافى ما كىذا، المستقبؿ لفائدة عضك باع قد يككف بذلؾ ألنو، لعضكه منحو مقابؿ

 محبل أف تككف يجب ال اإلنساف جسـ أعضاء أفٌ  كما، األعضاء نقؿ لعمميات األساسية
 . المالية لممعامبلت

                                  
 . 230ص ، 2010 المسؤكلية المدنية لؤلطباء في ضكء القانكف الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر، ،رايس محمد (1)

(2)
 Jean PENNEAU - Faute et erreur en matière de responsabilité médicale, thèse- Paris, 1973, p. 220.  

.  230. رايس محمد، المرجع السابؽ، ص 
 ، المعدؿ كالمتمـ،1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76 ، ج ر عدد1996 نكفمبر 28 مف دستكر 41المادة  (3)

يعاقب القانكف عمى المخالفات المرتكىبة ضٌد الحقكؽ كالحٌرٌيات، كعمى كٌؿ ما يمٌس  : " يمي كالتي تنص عمى ما
 .سبلمة اإلنساف البدنٌية كالمعنكٌية
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كلئلحاطة بالمقابؿ المادم في التصرؼ في األعضاء البشرية كجب معرفة رأم الفقو أكال، 
 . ثـ مكقؼ التشريع منو ثانيا

 رأي الفقو حوؿ المقابؿ المادي في التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري: أوال
 : انقسـ الفقو حكؿ مجانية التبرع، كعدـ كجكد مقابؿ مادم إلى اتجاىيف، ىما

 الفقو المؤيد لوجود المقابؿ المادي في التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري: الرأي األوؿ
يرل الدكتكر حساـ الديف األىكاني أف االمتناع عف المقابؿ المالي قد يؤدم إلى مكت 

أال يدفع المريض ماال مقابؿ الدكاء، كأتعاب الطبيب مقابؿ المداكاة، : " المريض، حيث يقكؿ
فمماذا ال يدفع لممتنازؿ، أال يعد جسمو الدكاء الذم بدكنو ال تنفع معو مداكاة، فمحاربة المادية ال 

 كيضيؼ البعض أف مبدأ الحصكؿ عمى مقابؿ أك تعكيض في حالة ،(1) "تككف بمكت المريض
اإلضرار بسبلمة الجسـ مقرر قانكنا، كعميو فبل مانع مف أف يمتد ذلؾ إلى حاالت نقؿ كزرع 

. (2)األعضاء
المقابؿ في التصرفات التي ترد عمى جسـ اإلنساف بكجو عاـ، ال " بانعداـ " حيث أف القكؿ

" بقايا"  كما أف ،يمنع مف الحصكؿ عمى كافة النفقات التي قد يتحمميا في سبيؿ تنفيذ التصرؼ
جسـ اإلنساف يجكز التصرؼ فييا بمقابؿ أك بدكف مقابؿ، عمى أساس أف انفصاليا عف الجسد، 

دكف أف يككف ليا فائدة بالنسبة لمشخص الذم انفصمت عنو، يجعميا في حكـ األشياء 
  .(4)مف ثـ يجكز التصرؼ فييا طبقا لمقكاعد العامة ،(3)المترككة

غير ىذا القكؿ ال يطبؽ، في نظر أنصار الرأم السابؽ، عمى كافة أجزاء الجسـ التي 
فإذا أجرل أحد األشخاص عممية جراحية أدت إلى استئصاؿ عضك . يمكف فصميا عف الجسـ

فيك يعيد إلى . مف جسده، فإف المريض ال يرغب، عمكما، في االحتفاظ بالعضك المستأصؿ

                                  
، المرجع المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية، حساـ الديف كامؿ األىواني (1)

 .141.السابؽ، ص
 .498، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ. 135.المرجع نفسو، ص (2)
ذا كاف البعض يرل أف (3) ال يرد عمى األجزاء الخارجية لمجسـ التي تقبؿ االنفصاؿ، أك عمى األعضاء " الترؾ" كا 

 فيي أشياء مترككة يمكف االستيبلء عمييا إال إذا ، كمف ىذا القبيؿ الشعر أك األظافر بعد قصيا،غير األساسية
. 273.محمد مرسي الزىرة، المرجع السابؽ، ص .الرغبة في االحتفاظ بيا– بداىة - أبدل صاحبيا

 .272. المرجع نفسو، ص(4)
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 كمف ثـ، ، فيناؾ إذف ككالة ضمنية مف جانب المريض،"إعدامو"المستشفى حرية التصرؼ فيو ك
 فأم استخداـ لمجزء الذم تـ استئصالو ال يجب أف يحدث إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة المككؿ

. (1) ... كتطبؽ ىذه القاعدة عمى المشيمة، المضغة، البكيضة الممقحة،(المريض)
ابتغاء  (المتمقي)إف نقؿ العضك ال يككف محؿ بيع بأم حاؿ، أما بذؿ الماؿ مف المستفيد 
. (2)الحصكؿ عمى المطمكب عند الضركرة أك مكافأة أك تكريما فمحٌؿ اجتياد كنظر

كيذىب البعض إلى القكؿ أف كجكد المقابؿ المادم يساىـ في مكاجية الفقر في بعض 
المجتمعات، كىك ما يعد تخفيفا اللتزامات الدكلة إزاء ىذه الفئة الفقيرة، كما يركا أف بيع األعضاء 

.  (3)ىك سبيؿ لحماية األفراد مف االنحراؼ أك المشاكؿ االجتماعية كالصحية المرتبطة بالفقر
كقد أجاز القانكف العراقي المقايضة لمحصكؿ عمى الدـ في مراكز الدـ، كمنع البيع، كلكف 

أليست المقايضة نكعا مف أنكاع البيع، إذ أف المقايضة ىي بيع العيف بالعيف، أال تعتبر ىذه 
 . (4)المبادلة بيعا؟

فالجسـ كالماؿ ال يتضاداف دائما كأبدا، فالتعكيض المالي عف الضرر الجسماني مقرر منذ 
كعميو كجب أف ينظر لمتعامؿ في .(5)العصكر القديمة، كلـ يقؿ أف ذلؾ يحط مف قدر اإلنساف

فالتعامؿ في الجسـ يجب أف . جسـ اإلنساف في إطار نظاـ قانكني مستقؿ عف نظرية االلتزاـ
كتمؾ الحماية تككف تارة بإلزاـ المعتدم بتعكيض الضرر الجسماني، . يحكمو مبدأ حماية الجسـ

 . (6)كتارة أخرل بحظر التعامؿ بمقابؿ
 

                                  
 .273. المرجع نفسو، ص(1)
 .38.، مسؤكلية الطبيب بيف الفقو كالقانكف، المرجع السابؽ، ص عمي الباربابا  حساف شمسي باشا، محمد(2)

، ص 1950، المسؤكلية المدنية كالجنائية لمطبيب، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، عمي  إيياب يسر أنور(3)
 .497، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـأشار إليو . 494

، قضايا فقيية في نقؿ األعضاء (4)، سمسمة بحكث فقيية في قضايا معاصرةعارؼ عمي عارؼ القرة داغي (4)
 .66.البشرية، معاصرة، ص

، نحك نظاـ قانكني لجسـ اإلنساف، مؤتمر الطب كالقانكف،الجزء األكؿ، كمية الشريعة حساـ الديف األىواني (5)
 .185.، ص1998 مام 05-03كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مف 

 . المرجع كالمكضع نفسو(6)
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 لممقابؿ المادي لمتصرؼ في األعضاء البشرية الفقو الرافض : الرأي الثاني- 

أما االتجاه الثاني كىك رأم األغمبية، فيرل عدـ جكاز التصرؼ في األعضاء البشرية 
حيث صرَّح قبؿ التصكيت عمى قانكف (SAVATIER)بمقابؿ مادم، كعمى رأسيـ األستاذ

(Caillavet) إف جسد اإلنساف ليس محبل لمتجارة كال محبل لمبيع بالتجزئة، فالقيـ اإلنسانية )قائبل
تسمك عمى الماؿ، كلما كاف الحب أسمى ىذه القيـ، فإف اإلنساف يمكف أف يتنازؿ عف جزء مف 

 . (1) (جسمو لشخص آخر بدافع الحب كليس الماؿ
كيذىب إلى ىذا االتجاه أغمب الفقو المدني الفرنسي، حيث يركا بطبلف أم اتفاؽ يتعارض 

مع حؽ اإلنساف في تكامؿ جسده كيعتبركف ذلؾ باطبل لمخالفتو قكاعد النظاـ العاـ، كما يقع 
باطبل كؿ اتفاؽ يتعارض كسبلمة اإلنساف كحياتو كمنيا بيع األعضاء البشرية، أك اإلعفاء مف 
. المسؤكلية أك التخفيؼ منيا إذا كاف االتفاؽ مستيدفا اإلعفاء مف الخطأ العمد أك الخطأ الجسيـ

كقد اقر " يعتبر باطبل كؿ اتفاؽ يتعارض مع سبلمة اإلنساف كحياتو " :أنو" ديمكج" فيرل األستاذ 
.  (2)"ربير كايسماف"ك" ببلنيكؿ" ىذا المبدأ الفقياء

كيضيؼ آخركف الرافضكف لمبدأ البيع، أف ذلؾ يخالؼ القيـ األخبلقية السائدة في 
حيث يشترط لصحة .  فبل يككف تنازؿ الشخص عف أحد أعضائو إال ىبة كليس بيعا(3)المجتمع،

عقد البيع أف يككف محؿ كسبب العقد مشركعا، كىك ما ال ينسجـ مع العضك البشرم كمحؿ، 
كال يصدؽ عمى عقد بيع األعضاء البشرية . ألنو ليس مف األشياء الداخمة في دائرة التعامؿ

.  (4) كسبب دافع لمتعاقد

                                  
(1)

 R.SAVATIER ,Les problèmes juridiques des transplantations d’organes humaines. Juris-classeur 

périodique. 1969.2247.  
.  51 المرجع السابؽ، ص لفضؿ، امنذر. 107 ك27.  المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ،أشار إليو 

. 51، التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ (2)
، الضمانات القانكنية لعمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف األحياء في القانكف الطبي زايدي حميد (3)

 . 112 ك111، ص 2008، تيزم كزك، 7الجزائرم، مجمة المحاماة، العدد 
، اإلتجار باألعضاء البشرية بيف الحظر كاإلباحة في الشريعة كالقانكف، محمد بف يحي بف حسف النجيمي (4)

بحث مقدـ لكمية الممؾ فيد األمنية، الرياض، فعاليات جمسات ندكة المجتمع كاألمف، االتجاىات المعاصرة 
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أف جسد اإلنساف كحياتو ال يمكف أف يككنا محبل  (MAZEAUD) كما يرل األخكاف  مازك
كىك ما جعؿ . (1)لمتعاقد، كأم اتفاؽ يمس سبلمة البدف يقكـ عمى الغش أك الخطأ الجسيـ باطؿ

ال يكجد المقابؿ النقدم " بعض الفقو الفرنسي الرافض ألم تصرؼ بالبيع لؤلعضاء البشرية قائبل 
 قاصدا بذلؾ المديف الذم ،"(تاجر البندقية )ألعضاء جسـ اإلنساف إال في مسرحية شكسبير

. (2) كيمك مف لحـ جسده لقاء مبمغ مف الماؿ لـ يستطع سداده2يعطي 
كالحقيقة أف خركج الجسـ عف دائرة التعامؿ يعني، بالضركرة، أف اقتضاء مقابؿ يتعارض 

 لكف ىؿ يعني القكؿ بإجازة بعض التصرفات عمى سبيؿ االستثناء مف ،مع اعتبارات النظاـ العاـ
.  (3)بالنسبة ليذه االستثناءات؟" مقابؿ"المبدأ السابؽ، جكاز الحصكؿ عمى

ذا كاف ال .  قد يقاؿ أف االستثناء يجب أف يستثنى مف المبدأ في كافة أحكامو كقكاعده كا 
لكف ىذا . عمى المبدأ مف كافة جكانبو" يخرج" فاالستثناء . يجكز تقاضي مقابؿ طبقا لممبدأ
الدكافع اإلنسانية التي تكمف كراء االستثناءات - في الكاقع- المنطؽ النظرم المجرد يتجاىؿ

.  (4)حرمة الجسـ اإلنساني" الكاردة عمى مبدأ 
إلى اشتراط انعداـ المقابؿ، كذلؾ عمى اعتبار أف - في معظمو- كيبدك أف الفقو يميؿ

كمف ناحية . المساس بالجسـ اإلنساني ال يمكف قبكلو إال عمى أساس التضامف بيف أفراد المجتمع
إلى خمؽ سكؽ لمتجارة غير المشركعة، – دكف شؾ –أخرل، فإف الحصكؿ عمى مقابؿ سيؤدم 

  .(5)خصكصا بيف الطبقات الفقيرة
. بيف األجزاء المتجددة، كاألجزاء غير المتجددة- في ىذا الصدد– كيرل البعض التفرقة 

كأم تصرؼ . كيشترط بالنسبة ليذا النكع األخير انعداـ المقابؿ حتى يككف التصرؼ صحيحا
                                                                                               

. 22.، ص2005 سبتمبر 26لمجريمة، الجمسة األكلى، الجريمة المعاصرة، المنظكر الشرعي، الكرقة األكلى في 
 .73.، المرجع السابؽ، صإسمي قاوة فضيمة. 162. المرجع السابؽ، صبوشي يوسؼ،

(1)
 MAZEAUD (H.et L. et. J) Lecons du droit civil, Tome IX ,2 volume,1975. p.610  

 .51.، التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿأشار إليو 
(2)

 NERSON, L’influence de la biologie et de la médecine moderne sur le droit civil-revue trimestrielle, 

Droit civil, 1970, p.676 . 

. 63.، التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿأشار إلييا 
. 270.، المرجع السابؽ، صمحمد مرسي الزىرة (3)
. 270.، صنفسوالمرجع  (4)
.   المرجع كالمكضع نفسو(5)
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مف " جزء" كال ريب في أف بيع . بيع- في الحقيقة- مف جسـ اإلنساف ىك" جزء"بمقابؿ يرد عمى 
فقط اإليثار أك الغيرية ىي التي يمكف أف تبرر ، جسـ اإلنساف يتعارض مع اعتبارات النظاـ العاـ

. المساس بالجسـ اإلنساني في ىذا الفرض
يجب أف يطبؽ أيضا لكف مع قدر، كلك " المجانية" أما بالنسبة لؤلجزاء المتجددة، فإف مبدأ 

مف جسـ اإلنساف بالمعنى الدقيؽ، " جزء "ال يرد عمى - ىنا– فالتصرؼ . قميؿ، مف المركنة
ف كانت ال تعتبر  نما عمى أعضاء أك نتاج، كا  " ثمار" عمى أنيا - أحيانا- ، ينظر إلييا"شيئا" كا 

اقتضاء مقاؿ مف - في منطؽ ىذا الرأم– كىكذا يمكف . مف الجسـ ذاتو" جزءا" لمجسـ، كليست 
.  (1) "الثمار" التصرفات التي ترد عمى ىذه 

غير  ) فأجزاء الجسـ الضركرية كاألساسية ،كالحقيقة أف ىذا الرأم قد يغرم عمى قبكلو
أف - منطقا– كال يعقؿ (. األجزاء المتجددة) الجسـ " ثمار" مف" قدسية" تبدك أكثر (المتجددة 

غير صحيح، قانكنا، مف - مع ذلؾ- إال أنو. ذات الحماية المقررة لمجسـ نفسو" لمثمار" تككف
  .(2)ناحية، كيؤدم إلى نتائج غير مسمـ بيا مف ناحية أخرل

تبرعا  يككف أف يجب آخر شخص جسـ إلى لنقمو عضك مف جسده عف الشخص تنازؿ إفٌ 
 مف أجمو كجدت الذم األخبلقي إطارىا في العمميات ىذه تبقى حتى كذلؾ ،(3)مقابؿ كبدكف
 تعتبر اجتماعية مزايا المتبرع منح يمكف أنو  غير.اإلنسانية الكرامة عف الخركج عدـ كبالتالي
 ىناؾ كليس تقديرية، بؿ شيادة أك استحقاؽ كساـ أك لمجميؿ، كمنحو دبمكـ كرد لو حافز بمثابة
 يككف ال أف عمى العممية بعد العبلجي ككذا الغذائي نظامو لتحسيف مالية، معكنة منحو مف مانع
فيما يرل البعض أف يقدـ لو مقابؿ معنكم متمثؿ في شرؼ إنقاذ حياة . (4) منو بطمب ذلؾ

إنسانية، كذلؾ عف طريؽ منحو بعض المزايا االجتماعية تعكيضا لما أصاب المتبرع مف أضرار 
كأخطار، حيث تتمثؿ ىذه األضرار في فقد أجر عممو أثناء القياـ بالعممية أك انتقاص قكتو 

                                  
.  271.، المرجع السابؽ، صمحمد مرسي الزىرة(1)
.   المرجع كالمكضع نفسو(2)
، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية بيف الشرع كالقانكف، المرجع السابؽ، سميرة عايد الديات (3)

. 57، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿ أشار إلييا 100.101ص
، المرجع السابؽ، مختاري عبد الجميؿأشار إليو .86، المرجع السابؽ، ص أحمد شوقي عمر أبو خطوة (4)

.  410.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ. 58ص
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الجسدية، كضرر أدبي يتمثؿ في إحساسو بفقد أحد أعضائو، كبصفة عامة كؿ ما لحقو مف 
  (1).خسارة كمافاتو مف كسب
جسـ اإلنساف "  مع أصحاب ىذا الرأم حيث يرل أف THOUVENINكما يتفؽ األستاذ 

ليس شيئا كليس محبل لبلتجار بو، كال يمكف أف يشكؿ إذا محبل ألم اتفاؽ قانكني، كلكف مع 
ذلؾ فيناؾ أجزاء مف ىذا الجسـ تشكؿ محبل لمتبرع كىي قابمة لبلنتقاؿ مف شخص آلخر كقد 

. (2)"أصبحت خاضعة لنظاـ خاص بيا
كما تتفؽ الفتاكل الصادرة مف ىيئات اإلفتاء ككبار العمماء كالمجامع الفقيية اإلسبلمية 
عمى تحريـ بيع األعضاء البشرية عمى اعتبار أف ذلؾ يتعارض مع الكرامة التي خص ا بيا 

، إذ يجب أف يككف الدافع إلى التبرع ىك التقرب مف ا كقيـ التضامف اإلنساني، (3)اإلنساف
.  (4)كليس المقابؿ المالي

حتى يككف - مف الناحية القانكنية، غير صحيح فذلؾ ألف التصرؼ يجب- أما أنو
"  مدني ككيتي،176فالعقد يبطؿ، حسب نص المادة . أف يككف لو سبب مشركع- صحيحا قانكنا

الباعث الدافع إلى - ىنا- ، كيقصد بالسبب"إذا التـز المتعاقد دكف سبب، أك لسبب غير مشركع
ـ  )بالباعث المستحث الذم يدفع المتعاقد إلى التعاقد، " إذ ال يعتد في السبب إال . التعاقد
كالسبب، بيذا المعنى، ىك نية التبرع في عقكد التبرع، أما في عقكد . ( مدني ككيتي176/2

. (5) الذم يمتـز بو كؿ مف المتعاقديف" المقابؿ" المعاكضة فيك
نما يجب أف يككف ىذا السبب مشركعا كالقكؿ بجكاز . كال يكفي أف يككف لمعقد سببا، كا 

فالسبب في ىذه . جسده عمى مقابؿ يجعؿ السبب غير مشركع" ثمار"حصكؿ المتصرؼ في 

                                  
. 35، المرجع السابؽ، ص مشكور خميدةلدل . 86، المرجع السابؽ، صأحمد شوقي عمر أبو خطوة (1)

(2)
THOUVENIN Dominique, La disponibilité du corps humain: Corps sujet ou corps objet ? , Revue 

actes, n° 49-50, Paris juin , 1985. 
  ..27، المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـأشار إليو 

دراسة - ، ضكابط نقؿ األعضاء البشرية في الشريعة كالتشريعات العربية األنصاريإسماعيؿعبد الحميد  (3)
، المرجع مأموف عبد الكريـأشار إليو . 30. ، ص2000مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة األكلى، القاىرة، 

.  410السابؽ، ص
 .410.، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـ (4)
. 271.، المرجع السابؽ، صمحمد مرسي الزىرة (5)



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
98 

 

نما ىك  الذم سيحصؿ عميو المتصرؼ، إذ " المقابؿ" الحالة ليس نية التبرع، فالعقد ليس تبرعا، كا 
جازة الحصكؿ عمى. أف العقد أصبح معاكضة يجعؿ التصرؼ الذم يرد عمى جسـ " مقابؿ" كا 

كالقكؿ ببطبلف . مع اعتبارات النظاـ العاـ- مف ثـ- اإلنساف ضربا مف المتاجرة، يتعارض
ذا كاف يجكز- ىنا- التصرؼ - عمى سبيؿ االستثناء- يرجع إلى عدـ مشركعية السبب، كا 

التصرؼ في جسـ اإلنساف، فذلؾ العتبارات كدكافع إنسانية بعيدة كؿ البعد عف تحقيؽ ربح 
  .(1)مادم

كمف ناحية أخرل، فإف القكؿ بجكاز الحصكؿ عمى مقابؿ يؤدم إلى نتائج يستحيؿ، أك 
- مف تبرع إلى بيع يجب- في حالة كجكد المقابؿ- فالعقد يتحكؿ. عمى األقؿ يصعب التسميـ بيا

أف يخضع لقكاعد ضماف العيكب الخفية، كضمانات الكفاء بالثمف كغير ذلؾ مف القكاعد - مف ثـ
كىي نتائج يصعب، إف لـ يستحؿ، قبكليا أك تطبيقيا عمى جسـ . التي تنظـ عقد البيع

.  (2)اإلنساف
 موقؼ التشريع مف المقابؿ المادي عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري: ثانيا

سنعرض مكقؼ التشريعات مف المقابؿ المادم عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم، 
 .ثـ مكقؼ المشرع الجزائرم منو

 موقؼ التشريعات المقارنة اتجاه المقابؿ المادي - أ
تقتضي الكرامة اإلنسانية أف تيدؼ عمميات نقؿ كزراعة األعضاء إلى تحقيؽ أغراض 
عبلجية بعيدة عف أم اعتبارات أخرل مالية كانت أك غيرىا، كأف يككف ىذا االقتطاع بقدر 

الضركرة الذم أكجبتو الحاجة لعممية النقؿ كالزرع، حفاظا عمى كرامة اإلنسانية، كيجب أال يككف 
ذلؾ بمقابؿ مالي يجعؿ التصرؼ غير مقبكؿ ال قانكنا كال شرعا كال أخبلقيا، كىك ما أشارت إليو 

ال يجكز : "الخاصة بحقكؽ اإلنساف كالطب الحيكم بأنو (Oviedo) مف اتفاقية أكفايدك 19المادة 
 .(3).." استقطاع أعضاء أك أنسجة المنقكؿ منو إال لغرض عبلج المنقكؿ إليو 

                                  
. 272.، المرجع السابؽ ، صمحمد مرسي الزىرة(1)
.   المرجع كالمكضع نفسو(2)
، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة (دراسة مقارنة )، نقؿ األعضاء البشرية بيف األحياءطارؽ سرور (3)

دراسة )، حالة الضركرة في عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية قسوري فييمة. 178.، ص2001األكلى، 
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 كىك ما أكد عميو قانكف االسترشادم لمدكؿ العربية لتنظيـ زراعة األعضاء البشرية كمنع 
يتـ التبرع بالعضك :"  منو بأف09 ك08 بمكجب المادتيف 2009كمكافحة اإلتجار فييما لسنة 

البشرم كاإليصاء بو دكف مقابؿ، كأف يحضر بيع العضك البشرم أك النسيج أك شراؤه أك االتجار 
 . (1)"بو بأم كسيمة كانت

 كيعتبر مبدأ انعداـ المقابؿ المالي ألعضاء جسـ اإلنساف مبدأ أساسي لمتبرع باألعضاء، 
ألنو يمنع بشكؿ طبيعي التنازؿ المادم عف األعضاء، كتتفؽ عمى قاعدة المجانية معظـ 

القكانيف، فبل يكاد يخمك أم قانكف متعمؽ باألعضاء البشرية مف النص عمى ىذا المبدأ، سكاء 
كاف ذلؾ في قكانيف الصحة أك قانكف العقكبات، حيث نجد المشرع الفرنسي قد نص عمى مجانية 
التصرؼ في األعضاء البشرية ككذا المتعمقة بأجزاء أك بمنتجات جسـ اإلنساف التي يسمح بيا 

 مف القانكف المدني الفرنسي المعدلة بمكجب القانكف رقـ 6-16القانكف، كىك ما جاء بالمادة 
ال يجكز منح أم تعكيض لذلؾ الشخص :"  عمى أنو 1994 جكيمية 29 المؤرخ في 653- 94

، كما "الذم يقبؿ إجراء التجارب عمى جسده، أك يقبؿ اقتطاع أحد عناصر جسمو أك أحد منتجاتو
ال يمكف أبدا منح أم أجر، ميما كاف : " مف نفس القانكف عمى ما يمي13-666نصت المادة 

 .(2)" شكمو، لمشخص الذم يكافؽ عمى اقتطاع أحد عناصر جسمو أك عمى جمع منتجاتو 
كقد تبنى القانكف الفرنسي ما جاء بو الفقو، حيث أف كبلىما ضد فكرة بيع األعضاء 
البشرية ألف اإلنساف ال يممؾ حرية التصرؼ القانكني في جسده، كأم اتفاؽ يخالؼ ذلؾ يقع 

                                                                                               
، مجمة دراسات كأبحاث المجمة العربية لؤلبحاث كالدراسات (مقارنة بيف الشريعة كقانكف الصحة الجزائرم الجديد

 .252. ص،2019 جكاف 2، السنة الحادية عشر، عدد 11في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، مجمد 
 الذم اعتمده 2009القانكف االسترشادم لمدكؿ العربية لتنظيـ زراعة األعضاء كمكافحة اإلتجار فييما لسنة  (1)

 . 19/11/2009 المؤرخ في 25د - 791مجمس كزراء العدؿ العرب في دكرتو الخامسة كالعشريف بالقرار 
 . 107، المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ- (2)
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كما نص القانكف الفرنسي عمى مجانية التبرع (1). باطبل ألنو مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة
 .(2) 13-665بمكجب المادة 

، فقد نظـ (4)، ككذا قرار كزير الصحة (3)1960 لسنة 178أما القانكف المصرم رقـ 
عمميات جمع كتخزيف الدـ كمشتقاتو، غير أنو أجاز لبنكؾ الدـ الحصكؿ عميو عف طريؽ التبرع 

، كىك ما أدل (5)أك عف طريؽ الشراء بمقابؿ رمزم، ثـ تقكـ ىذه البنكؾ ببيع الدـ إلى الجميكر
بجانب مف الفقو إلى القكؿ أف المشرع المصرم يبيح التصرؼ في جزء مف الجسـ، فيما ذىب 
جانب آخر مف الفقو إلى القكؿ أنو يمكف اإلستناد إلى ىذا النص في األعضاء المتجددة كالتي 

 .(6)يعتبر الدـ في مقدمتيا، إال انو ال يمكف األخذ بو في األعضاء غير المتجددة
 كتعتبر السرية مبدأن جكىريان ضمف نطاؽ قكانيف األخبلؽ الحيكية، كقد اتخذت كمبدأ عاـ 
كجب تطبيقو عمى التصرؼ بأجزاء أك منتجات الجسـ البشرم، فبل يمكف لممتبرع معرفة شخصية 

المستفيد ككذلؾ المستفيد بالنسبة لممتبرع، كال يمكف إعطاء أم معمكمات مف شأنيا التعريؼ 
بأحدىما، غير أنو يكجد استثناء عمى ىذا المبدأ، كالغرض مف تبني القانكف ليذا المبدأ ىك 

 .(7)اعتبار السرية امتداد لمبدأ عدـ مادية جسـ اإلنساف
 المتعمؽ بزرع (8) 2010 لسنة5  كقد نصت المادة السادسة مف القانكف المصرم رقـ 

يحظر التعامؿ في أم عضك مف أعضاء جسـ اإلنساف أك جزء : "األعضاء البشرية عمى ما يمي

                                  
، أحكاـ التصرؼ في الجسـ البشرم، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في القانكف سعيدي محمد نجيب (1)

، منذر الفضؿ. 47، ص 2017-2016الطبي،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
. 62. التصرؼ في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، ص

(2)
« Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement 

d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le 

remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.» loi n° 94-

654 du 29 juillet 1994, précitée . 
، المنشكر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/06/1961 المؤرخ في 61/178رقـ المصرم القانكف  (3) 

 .1770.، النشرة التشريعية، ص130 عدد 12/06/1960
 . ، المتعمؽ بتقسيـ المتطكعيف بالدـ61/150 قرار كزير الصحة رقـ (4)
 . 1015،ص 10/04/1991 منشكر في النشرة التشريعية بتاريخ 29/03/1961 قرار كزارم مؤرخ في (5)
  .208، المرجع السابؽ، ص مروؾ نصر الديف (6)
 . 112 المرجع السابؽ، ص أحمد عبد الدايـ، (7)
 .، المتضمف تنظيـ زرع األعضاء البشرية في مصر2010 مارس 06، المؤرخ في 2010 لسنة 5 قانكف رقـ (8)
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كفي جميع األحكاؿ . منو أك أحد أنسجتو عمى سبيؿ البيع أك الشراء أك بمقابؿ أيا كانت طبيعتو
ال يجكز أف يترتب عمى زرع العضك أك جزء منو أك أحد أنسجتو أف يكتسب المتبرع أك أم مف 

كما يحظر . كرثتو أية فائدة مادية أك عينية مف المتمقي أك مف ذكيو بسبب النقؿ أك بمناسبتو
عمى الطبيب المختص البدء في إجراء عممية الزرع عند عممو بمخالفة أم حكـ مف أحكاـ 

 ". الفقرتيف السابقتيف
كيظير مف الفقرة األخيرة مف المادة السابقة أف المشرع المصرم حظر صراحة إجراء 
العممية عند عمـ الطبيب ببيع أك شراء ذلؾ العضك، أك ترتب عنو أم فائدة مادية أك عينية 

مما يجعؿ الطبيب . لصالح المتبرع أك كرثتو مف المتمقي أك مف ذكيو بسبب النقؿ أك بمناسبتو
مخطئا عند البدء في إجراء عممية الزرع، كاألصح عند البدء في عممية االستئصاؿ، ألف ىذه 

األخيرة تسبؽ عممية الزرع، كبالتالي يعتبر كبل الطبيبيف سكاء المستئصؿ لمعضك أك الزارع لو، قد 
 . كقعا في خطأ، مما يقيـ مسؤكليتو المدنية باإلضافة إلى الجزائية
 فمنع بيع 1986 لسنة 85أما المشركع العراقي لقانكف زرع األعضاء البشرية رقـ 

يمنع بيع كشراء : " األعضاء كلـ ينص عمى األجزاء فجاءت المادة الثالثة عمى النحك اآلتي
، كقد جاء "األعضاء بأم كسيمة كيمنع الطبيب االختصاصي مف إجراء العممية عند العمـ بذلؾ

النص مطمقا كلـ يحدد متى تقـك المسؤكلية القانكنية، إال أف الراجع أنو يجكز إقامة الدعكل ممف 
إف كاف  (تضامنية)لو مصمحة في ذلؾ ألف ال دعكل ببل مصمحة كتككف المسؤكلية مشتركة 

الطبيب االختصاصي عالما بالبيع، كيقع عميو عبء اإلثبات في نفي العمـ، غير أف ىناؾ 
استحالة مطمقة في معاقبة الشخص الذم يبيع أحد أعضائو المنفردة الستحالة معاقبتو، فتتحدد 
المسؤكلية عمى الطبيب فقط، كربما عمى المستشفى أيضا ألف المتنازؿ عف عضك يؤدم إلى 
ىبلكو ال يمكف أف يككف مدركا لعممو كمف ال إدراؾ لو ال يمكف أف يمتـز النعداـ اإلرادة كىي 

 .(1)التي تنشئ اإللتزاـ
كفي خطكة غير مسبكقة تيدؼ إلى تفعيؿ مبدأ مجانية عمميات نقؿ كزراعة األعضاء، 
حظر المشرع الفرنسي عمى األطباء كالممارسيف ليذه العمميات تقاضي أم أجر عف قياميـ 

                                  
 .69، المرجع السابؽ، ص... التصرؼ القانكنيمنذر الفضؿ، (1)
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بإجراء أم مف عمميتي النقؿ أك الزرع، كذلؾ رغبة مف المشرع في كصكؿ حد اليقيف مف أف ىذه 
 . (1)الممارسة لف تشكبيا شائبة اتجار أيا ما كانت صكرتو

 تأكيد مف خبلؿ ، كذلؾبيااالتجار  كعدـ باألعضاء التبرع مبدأ الفرنسي القانكف كرس لقد
 عدـ عمى لمعمكـ اإلحيائية األخبلقية كالقكانيف كيافي كقانكف األعضاء بزراعة المتعمقة القكانيف
 .العممية كنفقات االعتبار تكاليؼ بعيف تؤخذ أف عمى النقدم بالمقابؿ األعضاء عف التنازؿ جكاز

جسـ  قداسة مرٌده األعضاء زراعة مجاؿ في النقدم لممقابؿ الفرنسي القانكف منع إفٌ 
 كما، يتصرؼ فيو حتى لصاحبو ممكا ليس اإلنساف جسـ اعتبار ككذا، كالقانكف الفقو في اإلنساف

 في يتعامؿ لمفرد أف يجكز ال فإنو كذلؾ الحاؿ كاف متى ثـ كمف، مالية ليست عميو حقكقو أف
  .(2)كاالتجار كالبيع ماليا تعامبل جسمو في باألحرل أك أعضائو

، (Québec)كمف بيف الدكؿ التي تجيز بيع األعضاء البشرية، القانكف الكندم في مقاطعة 
 منو بيع األعضاء كاألنسجة البشرية المتجددة مثؿ الدـ كالنخاع الشككي، 19حيث تجيز المادة 

كالجمد، كالخبليا التناسمية كغيرىا ألف ذلؾ ال يتعارض مع النظاـ العاـ، شرط أف يككف رضا 
 . (3)المتبرع كتابيا

أما بالكاليات المتحدة األمريكية، فمـ تكف التصرفات القانكنية عمى األعضاء البشرية عف 
، 1974طريؽ التعاقد كالشراء محظكرة إلى غاية صدكر القانكف الكطني لغرس األعضاء سنة 

كرغـ المنع الذم جاء بو صراحة إال أف الجسـ البشرم ظؿ مادة تجارية رابحة بيد السماسرة 
 كشفت النقاب عنيـ، حيث 10/05/1987كالميربيف األمريكييف، إال أف فضيحة غكاتيماال في 

                                  
(1)
 Art.L.671-13 du code de la santé publique aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue  

(2)
 « Le corps humain est foncièrement extra patrimonial, il n'existe donc pas de droit de propriété sur le 

corps qui n'est, en principe, pas successible de disposition. 

Ainsi, le corps humain fait-il partie de ses chose hors du commerce, il  est donc incessible en 

saison de son caractère sacré »  

 Peggy MAS, La protection du corps humain dans le nouveau code pénal, Thèse, Université de 

droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, France, 1996, P 25.  

 .58، المرجع السابؽ، صمختاري عبد الجميؿأشار إلييا 
(3)

 Baudouim, Jean Louis, L’expérimentation sur les Humains ; un conflit de valeur , Rev.Sc.Crim. et 

de droit pén.comp. 1971, p.756.  

. 499، المرجع السابؽ، صمأموف عبد الكريـأشار إليو 
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حدل عشر سنة، نحك الكاليات المتحدة  (12)تـ تصدير  طفؿ تتراكح أعمارىـ بيف خمسة أشير كا 
 . (1)األمريكية، أيف استئصمت بعض أعضائيـ كتـ زرعيا ألبناء األثرياء

 موقؼ القانوف الجزائري مف المقابؿ المادي لمتصرؼ في األعضاء البشرية- ب
المشرع الجزائرم عف غيره مف التشريعات اتجاه المقابؿ المادم لمتصرؼ  ال يختمؼ مكقؼ

  أيف11-18الصحة رقـ  قانكف مف 358 المادة أكده مف خبلؿ ما في األعضاء البشرية، كىذا
 مكضكع أك زرعيا البشرية األنسجة كالخبليا كاألعضاء نزع يككف أف يمكف ال": أنو عمى نصت
.  "مالية صفقة

 عف 18 مكرر303 إلى 16 مكرر303كما شدد قانكف العقكبات الجزائرم بمكجب المادة 
عقكبة كؿ مف يحصؿ مف شخص عمى عضك مف أعضائو مقابؿ منفعة مالية أك أية منفعة 

كىذه األحكاـ أتت في تعديؿ قانكف العقكبات بمكجب القسـ الخامس . أخرل ميما كانت طبيعتيا
 . بالباب المتعمؽ باالتجار باألعضاء1مكرر

األعضاء، كال  زراعة مجاؿ في المادم المقابؿ استبعد قد الجزائرم المشرع يككف، بيذا
 لكرامة لما ذلؾ(2)يجكز أف استئصاؿ األعضاء أك زرعيا سببا إلثراء الذمة المالية لممانح لمعضك،

 ماسة بحاجة ىك لفائدة مريض بالعضك التبرع أفٌ  كما، بثمف تقٌدر كال تقكـ ال قيمة مف اإلنساف
االتجار باألعضاء كال بعمميات نقؿ  يجكز فبل ثـ كمف، األخبلقية القيـ أسمى مف إليو يعدُّ 

 ىذه مجاؿ في خاصة لؤلخبلؽ الميدرة (Le pragmatisme)األعضاء حتى ال تسكد البراغماتية 
  .الممارسات

 مف لممتبرع العممية تكمفيا قد التي التكاليؼ الطبية عمى ينص لـ الجزائرم المشرع إال أف
 المشرع بو أخذ بما يأخذ أف الجزائرم المشرع كاف عمى ىنا كمف، الطبية التحاليؿ كنفقات أدكية

 كفقا كذلؾ العممية نفقات عف المتبرع تعكيض عمى إمكانية األخير ىذا نص حينما الفرنسي
 .(3) 1994جكيمية  29 المؤرخ في 94-654. رقـ القانكف مف 13-665 ؿ لممادة

                                  
، منذر الفضؿ، أشار إليو 162.، المرجع السابؽ، ص..، المشاكؿ القانكنيةحساـ الديف كامؿ األىواني (1)

 .60التصرؼ في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، ص
 . 82.، المرجع السابؽ، صإسمي قاوة فضيمة (2)
 .58، المرجع السابؽ، صمختاري عبد الجميؿ (3)
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مما سبؽ يمكف القكؿ أف رضا المتنازؿ عف العضك نظير ثمف نقدم يعتبر باطؿ، ذلؾ أف 
الجسد ال يدخؿ في التعامؿ المالي، ألف ذلؾ يتنافى مع الحؽ في سبلمة البدف، كالذم ىك فكؽ 

.  (1)كؿ اعتبار
 

 الضوابط الفنية المتعمقة بالتصرؼ في األعضاء البشرية : الفرع الثاني
لكؿ شخص الحؽ في سبلمة جسمو، كالحؽ في الحياة مع التمتع بكؿ ما يتفرع عنيا مف 
فكائد، كما عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية إال كسيمة مف كسائؿ حماية الحؽ في الحياة كفي 

كحفاظا عمى ىذا الحؽ كضعت جؿ التشريعات ضكابط تعتبر مف النظاـ العاـ  ،(2)سبلمة الجسـ
، كالترخيص القانكني (أكال)ال يجكز التعدم عمييا، كمف بينيا الضكابط الخاصة بمحؿ التصرؼ 

 . (ثانيا )مف أجؿ تنفيذ التصرفات الكاقعة عمى األعضاء البشرية
 الضوابط الخاصة بمحؿ التصرؼ : أوال

الجسد ىبة مف ا تعالى نظمو فأبدع في تنظيمو كىك عبارة عف جياز متكامؿ يؤدم كؿ 
عضك فيو كظيفتو لحكمة شاءىا الخالؽ سبحانو كتعالى كجعؿ بعضا منيا منفردا، كالقمب كالكبد، 

كبعضيا مزدكجا كالكمى كالعينيف، فيؿ يصح استئصاؿ المزدكج منيا لزرعو في جسد إنساف 
 ىؿ لمجسد حماية ، أك بمعنى آخر، ما ىي حدكد حرية اإلنساف في التصرؼ بجسده؟،آخر؟

 ىؿ كؿ مساس بالجسد مقبكؿ قانكنا تحت لكاء حرية اإلنساف في ،قانكنية ضد إرادة صاحبو؟
 .(3)التصرؼ بجسده كما يشاء؟ 

إف القكؿ بذلؾ مستبعد جدا، ألف اإلنساف محمي ضد نفسو بالقكانيف السارية المفعكؿ سكاء 
ال لماذا حماية عديـ األىمية مف التصرؼ بنفسو كبمالو، كلك  كانت القكانيف جزائية أك مدنية، كا 

  .(4)كانت الحرية كاممة لترؾ ألمره، لكف القانكف تدخؿ لحمايتو حتى مف نفسو
                                  

، 1986، مصر، 1، زرع األعضاء بيف الحظر كاإلباحة، دار النيضة العربية، ط أحمد محمود سعد (1)
 .63.، التصرؼ القانكني في األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ كما يمييا، 22.ص

. 135.، عمميات نقؿ كزراع األعضاء البشرية، المرجع السابؽ، صسميرة عايد الديات (2)
، التشريع الحديث الخاص بنقؿ كزراعة األعضاء البشرية، مؤتمر الطب كالقانكف، مصطفى العوجي (3) 

 .323.ص
 .323.، صالمرجع نفسو (4) 
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المقصكد بمحؿ التصرؼ ىك العضك المراد استئصالو مف جسـ المتبرع أك الجثة، مف ك
أجؿ زرعو في جسـ المتمقي، حيث يتككف جسـ اإلنساف مف مجمكعة مف األعضاء، كيتككف كؿ 

عضك بشرم مف عدد مف األنسجة، كتعتبر الخمية الكحدة األساسية في تككيف الجسـ، كالتي 
 .(1) بمجمكعيا تتككف األنسجة المختمفة

كمف أجؿ التعرؼ عمى الضكابط الخاصة بمحؿ التصرؼ، ال بأس أف نتعرؼ أكال عمى 
العضك البشرم باعتباره محؿ الدراسة ككذا تمييزه عف مككنات الجسـ األخرل كذلؾ بيدؼ معرفة 
ترتيب اآلثار في حالة المساس بجسـ اإلنساف، حيث تختمؼ اآلثار المترتبة عند المساس بعضك 

بشرم عف المساس بمككنات الجسـ األخرل، بؿ أف اآلثار تختمؼ مف عضك آلخر حسب 
 . أىميتو، مشركعية التصرؼ في العضك البشرم

ال يبدك مف المغاالة القكؿ أنيا قميمة جدا تمؾ الكتابات التي تصدت لتحديد المقصكد 
بالعضك البشرم عمى نحك دقيؽ، كلعؿ ما يثير الدىشة لمكىمة األكلى في ىذا الصدد ىك أف 
رجاؿ القانكف أنفسيـ ىـ الذيف يبدكف أكثر احتياجا مف رجاؿ الطب لكضع تعريؼ محدد 

كمنضبط لممقصكد بالعضك البشرم، كذلؾ لما يتيحو مثؿ ىذا التعريؼ مف سيكلة كيسر في 
 . (2)تكييؼ المسؤكليةعف أفعاؿ االعتداء التي تقع عمى أحد أعضاء الجسـ

 .لعضك البشرم ثـ التعريؼ القانكني ؿ،أجؿ ذلؾ سنكرد بعض التعريفات الفقيية كمف
 تعريؼ العضو البشري فقيا - 1
 كعضيت قكليـ ذلؾ كمف المحـ، كافر عظـ كؿ ىك: " عٌرؼ العضك البشرم لغة عمى أنو 
عىميكا ﴿الَّذًيفى كجاء في القرآف الكريـ . (3)" كقسمتيا أعضاء جعمتيا تعضية إذا الشاة  ٍالقيٍرآفى  جى

﴾  الخمكية العناصر مف مجمكعة: "أما اصطبلحا فقد عٌرؼ العضك البشرم بأنو. (4)ًعًضيفى

                                  
دراسة مقارنة، الدار العممية الدكلية، األردف، -، التصرؼ غير المشركع باألعضاء البشريةحسني عودة زعاؿ (1)

. 50.، ص2004
 .11.، المرجع السابؽ، صمحمد صالح أحمد فتحي العزة (2)
، بف الديف جماؿ منظور ابف (3)  .264 ص التاسع، الجزء لبناف، العربي، التراث إحياء دار ،العرب لساف مكـر

 الخمدكنية دار البشر، بيف األعضاء نقؿ مف اإلسبلمية الشريعة مكقؼ ،بوساؽ المدني محمد: في مشار إليو
. 259.، المرجع السابؽ، صطالب خيرة. 247 ص، 2004 الجزائر، كالتكزيع، لمنشر

. 91: سكرة الحجر، اآلية (4)
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 مف حي جزء العضك:" آخر تعريؼ  كفي(1)".محددة كظيفة أداء عمى القادرة كالمتكافقة المختمفة
 معنى كينصرؼ ،"لمخطر اإلنساف حياة تعرض عمى نقمو يتكقؼ ال لمجسـ الطبيعية المككنات

 أك مريض عضك ينقؿ أال البد كعميو الزرع، كقت بقيمتو البيكلكجية العضك الحتفاظ" حي"لفظ 
 النقؿ مف المرجكة الفائدة يحقؽ ال التالؼ العضك ماداـ نقمو، الحكمة مف النتفاء كذلؾ تالؼ،

 .(2) لممريض
فقدىا  ذلؾ في كالعمة االصطناعية األعضاء تستبعد أف فيعني "طبيعية" مصطمح أما
 شيء مادم، مجرد أنيا ذلؾ البشرم، لمعضك الحية الطبيعة رأسيا كعمى العضك لخصائص

 كمع. لمعضك الصفة األساسية يحدد كأنو خاصة سابقيو إلى بالنظر أحسف التعريؼ ىذا أف كيبدك
 :بأنو العضك عٌرؼ كالذم اإلسبلمي، الفقو مجمع قدمو الذم التعريؼ إلى اتساع يصؿ لـ ذلؾ

 ،"عنو منفصبل أـ بو متصبل كاف سكاء كنحكىا كدماء كخبليا أنسجة مف مف اإلنساف جزء أم"
 مف عدد أك نسيج نقؿ فييا يتـ عممية أم اعتبار أساسو عمى يتـ معنى العضك تـ منح كبذلؾ

الكبد  مف الخبليا بعض نقؿ غرار عمى األعضاء زراعة نقؿ عمميات مف عممية الخبليا بمثابة
كأكسع لمعضك  أشمؿ تعريفا اإلسبلمي الفقو مجمع أعطى ، كبذلؾ(3) "كغيرىا كالجمد كالبنكرياس

 . البشرم
 البعض بعضيا مع تعمؿ األنسجة مف مجمكعة" أما التعريؼ الطبي لمعضك البشرم، فيك

ذا" كظيفة لتؤدم "  :بأنيا تعٌرؼ األنسجة فإف األنسجة مف مجمكعة البشرم العضك كاف كا 
 كحدة أصغر ىي كالخمية معينة كظيفة لتؤدم البعض بعضيا مع تعمؿ التي الخبليا مف مجمكعة

 . (4)"الحية المكاد في

                                  
 .95.، المرجع السابؽ، صأحمد عبد الدايـ (1)
 النيضة دار مقارنة، دراسة الدـ، نقؿ عمميات عف المدنية المسؤكلية ،العزيزي الفتوح أبو محمود وائؿ (2)

 .38 ، ص2006 العربية، القاىرة،
 .51.، المرجع السابؽ، صحسف عودة الزعاؿ (3)
 .11 ص السابؽ، المرجع ،المصاروة حامد ىيثـ (4)
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 الجياز مثؿ العمؿ نفس إتماـ في تساىـ بدكرىا عضكية أجيزة كما يمكف أف نميز
، العظمي،  الدمكية كاألكعية القمب ككذا أيضا الدمكية الدكرة جياز يتضمف كما التنفسي كالبمعـك
 .(1) "معينة بكظيفة تقكـ التي المتمايزة األنسجة مف مجمكعة"أيضا  كالدـ، كىك

كبالمقابؿ ىناؾ فقو يتجو إلى تقسيـ أعماؿ التصرؼ التي ترد عمى جسـ اإلنساف عمى 
أساس المخاطر التي تتضمنيا مف جية، كفائدتيا بالنسبة لجسـ اإلنساف مف جية أخرل، كمف 

نما يضع التفرقة بيف التصرفات الكاردة عمى العناصر الضركرية  ثـ، ال يعرِّؼ العضك البشرم؛ كا 
غير أف . لجسـ اإلنساف، كالعناصر النافعة، بدرجات متفاكتة، كالعناصر غير النافعة لئلنساف

ىذا التقسيـ ال يمكف األخذ بو، ذلؾ أنو ال تكجد عناصر غير مفيدة لمجسـ، فمكؿ عضك دكره 
حتى لك تفاكتت درجات المنفعة مف عضك آلخر، ضؼ إلى ذلؾ فإف درجات المنفعة تتغير مف 

 . (2)كقت آلخر حسب تقدـ العمـك الطبية كتطكرىا
 كعميو فقد لجأ الفقو إلى تقسيـ آخر، كىك التفرقة بيف األعضاء، كاألجزاء المتجددة 

كيقصد باألعضاء غير المتجددة األعضاء الضركرية أك . كاألعضاء كاألجزاء غير المتجددة
، كال ريب أف مبدأ حرمة الجسـ اإلنساني يعارض أم (3) البلزمة التي ال غنى عنيا لبقاء اإلنساف

تصرؼ يرد عمى ىذه األعضاء، ألنو يؤدم إلى المساس النيائي كالدائـ بإنساف عمى قيد 
أما األعضاء المتجددة فيي األعضاء التي لدييا القدرة عمى التجدد تمقائيا بطريقة . (4)الحياة

يجكز التصرؼ في : عمى أنو.... طبيعية كأكتكماتيكية، مثؿ، الدـ، المبف، الشعر، السائؿ المنكم
 .(5)مثؿ ىذه األعضاء عمى سبيؿ االستثناء مف مبدأ حرمة جسـ اإلنساف

إال أف ىذا التعريؼ غير دقيؽ، بؿ أنو يعكد بنا إلى التقسيـ المنتقد كىك األعضاء 
الضركرية كغير الضركرية، باإلضافة إلى أنو غير كاؼ، ذلؾ أنو ىناؾ أعضاء غير متجددة 

                                  
 اإلسبلمي، الفقو في عنيا المترتبة القصاص كأحكاـ الطبية بالجراحة األعضاء زرع ،إبراىيـ يسرى محمد (1)

 .126 ، ص2005 األكلى، الطبعة السعكدية، الخضراء، طيبة دار دراسة تأصيمية،
 .263.، المرجع السابؽ، صمحمد مرسي الزىرة (2)

(3)
M.Harichaux, le corps objet, Bioéthique et Droit,1989, p.135,136. 

 .263.، المرجع السابؽ، صمحمد مرسي الزىرة (4)
 . 266.، صنفسوالمرجع  (5)
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لكنيا ليست ضركرية لبقاء اإلنساف بالمعنى السابؽ، كالمرارة مثبل كالطحاؿ كاليد كالقدـ، كىكذا، 
 . (1)حيث أجاز الفقو التصرؼ في ىذه األعضاء األساسية بناء عمى حالة الضركرة

 يعتقد البعض أف أدؽ تقسيـ ألعضاء الجسـ ىك األعضاء الضركرية كغير ،كمع ذلؾ
 كيدخؿ ،الضركرية، كعميو فأم تصرؼ يرد عمى األعضاء الضركرية يعتبر باطبل بطبلنا مطمقا

في ىذا اإلطار األعضاء غير المتجددة، أما األعضاء غير الضركرية فيي التي يستطيع 
اإلنساف البقاء عمى قيد الحياة بدكنيا، كذلؾ ألنيا متجددة أك يمكف االستغناء عنيا عند الضركرة 

 . (2)مثؿ الكمى
 كفي تعريؼ" ينبت لـ نزع إذا جزء كؿ"بالعضك،  يقصد اإلسبلمية الشريعة فقياء كعند

 أك ذلؾ، كنحك كالكمية كالعيف كاليد: مستقبل عضكا كاف سكاء اإلنساف أجزاء مف جزء أم" آخر
 ال كما كالظفر يستخمؼ كالشعر ما منيا كسكاء كالخبليا، كاألنسجة كالقرنية عضك مف جزء

 انفصؿ أـ بو متصبل ذلؾ سكاء كاف كالمبف، كالدـ كالسائؿ ذكر كما الجامد منيا كسكاء يستخمؼ
 . (3)"عنو 

يخرج  أنو إذ الجسد، أجزاء جميع يشمؿ لـ األكؿ أف التعريفيف ىذيف عمى يبلحظ ما
 كنقمو يراد زرعو الذم الجزء بذلؾ المقصكد كاف إذا أما كنحكىما، كالجمد كالدـ المتجددة األعضاء

 فبالرغـ الثاني أما التعريؼ قاصرا، يبقى لكنو مقبكؿ، فيك الجسـ في آخر مكاف إلى مكانو مف
 الذم المفيكـ في كاردة غير ىذه األجزاء بعض أف إال كأشمؿ أكسع مفيكـ عمى اشتمالو مف

 خبلؿ مف أيضا نممسو ما كىك بعضك، منيا ليس فالكثير كالمبف، كالشعر الدـ ذلؾ كمف نريده،
 آخر إنساف جسـ خبليا بأعضاء اإلنساف انتفاع اإلسبلمي بشأف الفقو مجمع أكرده الذم التعريؼ

 . (4)عنو انفصؿ أـ بو متصبل كاف سكاء العيف كقرنية حيا

                                  
 .264.، المرجع السابؽ ، صمحمد مرسي الزىرة(1)
 .265.، المرجع السابؽ ، صمحمد مرسي الزىرة(2)
 اإلسبلمية، العمـك كمية دكتكراه، رسالة البشرية، باألعضاء التصرؼ مدل شركعية ،عارؼ عمي عارؼ (3)

، نقؿ األعضاء البشرية بيف الحضر كاإلباحة، دراسة مقارنة، دار ىيثـ حامد المصاورة. 11.، ص199 1بغداد،
 . 10.، المرجع السابؽ، صمحمد نجيب سعيدي. 12.،ص2003المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،

 الفقو مجمع مجمة ميتا أك حيا آخر إنساف جسـ بأعضاء اإلنساف انتفاع بشأف اإلسبلمي الفقو مجمع  قرار(4)
 .265.، المرجع السابؽ، صطالب خيرة. 805 ص ـ، 1988 ، جدة،01 ، ج04 عدد اإلسبلمي،
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 التعريؼ القانوني لمعضو البشري -2
تجنبت العديد مف التشريعات كضع تعريؼ لمعضك البشرم كلـ تحدده، كمف بينيا التشريع  

الجزائرم، حيث جاءت نصكصو عامة كخالية مف أم إشارة كتحديد لمعضك سكاء في قانكف 
 01-09 الممغى، أك في قانكف العقكبات مف خبلؿ التعديؿ رقـ 85/05الصحة كترقيتيا رقـ 

المتعمؽ بمنع اإلتجار باألعضاء، حيث اكتفى المشرع الجزائرم بتحديد العقكبات التي تطبؽ في 
، كاتبع نفس المنيج بقانكف 16 مكرر303حالة المساس بسبلمة العضك البشرم ابتداء مف المادة 

 مف نفس القانكف، حيث فرؽ 354، غير أنو أشار إلييا مف خبلؿ المادة 11-18الصحة رقـ 
 .بينيا كبيف األنسجة كالخبليا كالدـ البشرم كمشتقاتو

 إال أف ىناؾ بعض التشريعات التي أكردت تعريفا لمعضك البشرم، كيعد التشريع 
 مف التشريعات الرائدة في 1989اإلنجميزم الخػاص بتنظيـ نقؿ كزراعة األعضاء الصادر عاـ 

: ""  منو عمى أنو2-7كضع تعريؼ منضبط لممقصكد بالعضك البشرم، حيث نص في المادة 
يقصد بكممة عضك في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف، كؿ جزء مف الجسـ يتككف مف مجمكعة مركبة 

كمتناغمة مف األنسجة، كالذم ال يمكف لمجسـ استبدالو بشكؿ تمقائي إذا ما تـ استئصالو 
 . (1)"بالكامؿ

كال تقتصر مبلئمة ىذا التعريؼ عمى سيكلة تحديد كتكييؼ اآلثار القانكنية الناشئة عف 
أفعاؿ االعتداء كانتياؾ أحد أعضاء الجسـ فحسب، بؿ تبدك أىمية ىذا التعريؼ المتميز فيما 
اشتممو مف تحديد معنى كمدلكؿ عنصر ىاـ جدا كىك العضك اآلدمي، كىك ما يجعمو يسيؿ 
عممية تكييؼ كتحديد المسؤكلية في الممارسات الطبية المستحدثة كالمنصبة عمى األعضاء 

 . (2)البشرية
 أما المشرع الفرنسي فقد بٌيف الفارؽ الجكىرم بيف أعضاء الجسـ كسائر المشتقات 

كالمككنات البشرية األخرل، كذلؾ مف خبلؿ إفراد تشريعات أخبلقيات العمكـ اإلحيائية قسما 

                                  
، 2002 اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ، الحماية الجنائية لمجسـ البشرم،ميند صالح أحمد فتحي العزة (1) 

 .15ص
 .15، ص المرجع نفسو (2) 
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، لكنو لـ يكرد تعريفا (1)مستقبل خاصا باألعضاء البشرية، كأخرل تتعمؽ بمشتقات الجسـ كمنتجاتو
نما يتـ استنباط المقصكد بالعضك مف خبلؿ استبعاد ما  محددا لمصطمح العضك البشرم، كا 

جاءت بو النصكص الخاصة بتنظيـ نقؿ مشتقات الجسـ كمنتجاتو كالتصرؼ بيا كما ىك الحاؿ 
  .(2)الخ....في الدـ البشرم كاألمشاج كالخبليا

 يمكف القكؿ أف األعضاء البشرية ىي تمؾ األجزاء المككنة لمجسـ البشرم، ،كفي األخير
حيث أف لكؿ عضك كظيفة خاصة يقـك بيا دكف غيره مف األعضاء، كتككف ىذه األعضاء 

 كما أف ىناؾ أعضاء ،أحادية مثؿ القمب كالكبد كتككف ثنائية مثؿ العينيف كاألذنيف كالكميتيف
تعمؿ بكامؿ طاقتيا أك بالتناكب كالتبادؿ، كبعضيا ال يمكف لئلنساف أف يعيش بدكنيا مثؿ القمب 

كالرئة، عمى غرار بعض األعضاء التي يمكف الحياة بدكنيا أك بجزء منيا مثؿ العنينيف 
 .(3)كاألذنيف

مشروعية التصرؼ في العضو البشري : ثانيا  
يتكقؼ عمى عدـ مخالفتو لمنظاـ -  أم تصرؼ كاف–ال شؾ أف القكؿ بجكاز التصرؼ 

العاـ كاآلداب العامة، كال يشذ التصرؼ الذم يرد عمى جسـ اإلنساف عمى ىذه القاعدة؛ بؿ عمى 
العكس تمعب فكرة النظاـ العاـ دكرا ىاما لحماية الجسـ اإلنساني بكجو عاـ، كبالرغـ مف النقد 

الذم يكجو إلى ىذه الفكرة نظرا لعدـ إمكانية تحديد محتكاىا بدقة، إال أنيا تفرض نفسيا في ىذا 
كتسمح فكرة النظاـ العاـ لمقاضي بتقرير بطبلف التصرؼ إذا كاف . المجاؿ لحماية اإلنساف

  .(4)ينطكم عمى مساس بكماؿ اإلنساف
باإلضافة إلى ذلؾ، فإف مشركعية التصرؼ في أم عضك مف األعضاء البشرية تقتضي 

 : تكافر شركط مف أىميا
                                  

(1)
 Loi. N°.94-653 du 29 juillet 1994- relative au respect du corps humain,(1),( J.O 30 Juillet 1994) ; 

Loi.n° 94-654 du 29 juillet 1994- relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 

humain, à L’assistance médical, à la procréation et au diagnostic prénatal(1) (J.O 30 juillet 1994). 

J.C.P. N°. 39, 28 Septembre 1994, textes- 66974, p.361,365. 

 14المرجع السابؽ، صميند صالح أحمد فتحي العزة، أشار إلييا  .
 .15، ص المرجع نفسو (2) 
 ضكابط مشركعية التجارب الطبية كأثرىا عمى المسؤكليةالمدنية، رسالة ماجستير، دار الفكر خالد بف النوى، (3)

 13. رسالة ماجستير، المرجع السابؽ، صسعيدي محمد نجيب،. 19.، ص2010كالقانكف المنصكرة، 
 .268. المرجع السابؽ، صمحمد مرسي الزىرة، (4)
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 توافؽ أنسجة المتبرع والمستقبؿ -1
لفظ األجساـ الغريبة أك " مف أىـ المظاىر التي ترىف نجاح عممية النقؿ ىي ظاىرة 

، إذ يجب لتجنب ىذه الظاىرة التحقؽ مف مدل تكافؽ أنسجة (le phénomène de rejet)رفضيا 
  .(1)المتبرع بالعضك كالمستقبؿ لو كذلؾ قبؿ مباشرة عممية نقؿ العضك كزرعو

 فقد ترؾ المشرع الشركط الطبية لمسمطة التقديرية ،أما فيما يتعمؽ بالقانكف الجزائرم
 مف خبلؿ اإلشارة إلى ذلؾ لمييئات الطبية المختصة بالقياـ بعممية استقطاع العضك كزرعو

التأكد مف ، حيث أكد المشرع الجزائرم عمى 11-18 مف القانكف 360/3 ك359 بالمادتيف
، كالتطابؽ المناعي ضركرة الزرع كمدل صبلحيا لممريض ككذا االلتزاـ باألصكؿ العممية الثابتة

 . لممتبرع كالمتمقي لمعضك، كاالمتثاؿ الصاـر لمقكاعد الطبية
 حفظ العضو المنقوؿ -2

 إجراء طبي أٌنو كما، البشرية األعضاء زراعة مجاؿ في معتبرة أىمية يكتسي شرط كىك
 .المستأصمة األعضاء تتمؼ ال حتى العمميات ىذه ممارسة عند إليو األطباء يمجأ

التشريحي  التككيف باختبلؼ تختمؼ العضك حفظ مدة أفٌ  ىك المقاـ ىذا في بالذكر كالجدير
 لمدة أف تبقى يمكف مثبل، ال العظمية فاألنسجة، (d'organe La composition anatomique)لو

 األعضاء المركبة أما، تمؼ أدنى يصيبيا أف بدكف ليا البلزمة الدـ كمية مف محركمة ساعة
 كيجب ساعات،09 إلى 03 مف أم ساعات بضع تتعدل أف يجب ال حفظيا فمدة كالكمى كالكبد

 درجات 04 كبالنسبة لمكبد درجة 20 ك15 بيف ما حرارتو درجة تتراكح مكاف في تكدع أف
 .(2)لمكمى بالنسبة
 

 
                                  

 المسؤكلية الجزائية لمطبيب الناجمة عف نقؿ كزرع األعضاء البشرية كاالتجار بيا، مجمة دفاتر زىدور أشواؽ، (1)
 .128- 101ص .، ص2016السياسة كالقانكف، العدد الرابع عشر، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، جانفي 

دراسة مقارنة، مذكرة -  المسؤكلية المدنية لمطبيب في نقؿ كزرع األعضاء البشريةالجميؿ، مختاري عبد (2)
، 2007-2006تممساف، الجزائر، – ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد 

 .69.ص
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 الفصؿ الثاني
الضرر والعالقة السببية في المسؤولية المدنية عف التصرؼ في 

 أعضاء الجسـ البشري

بعدما تناكلنا ركف الخطأ في الفصؿ األكؿ كىك الركف األكؿ في المسؤكلية المدنية، 
باعتباره ركف ميـ كأساس المسؤكلية المدنية، سنحاكؿ في ىذا الفصؿ إلقاء الضكء عمى الركنيف 
الثاني كالثالث مف أركاف المسؤكلية المدنية، كىما الضرر كالعبلقة السببية، حيث ال يقبلف أىمية 
ف أمكف قياميا مع تخمؼ  عف الركف األكؿ، ذلؾ أنو ال يمكف أف تقكـ المسؤكلية بدكف الضرر كا 

، (1)الخطأ، كما ىك الشأف في الحاالت التي تتقرر فييا المسؤكلية بدكف الحاجة إلى إثبات الخطأ
، عمى (2)ضؼ إلى ذلؾ أف تقرير كقكع الضرر مسألة مكضكعية ال رقابة فييا لمحكمة النقض

 .أف نبيف خصكصية كؿ منيما بالتصرؼ في األعضاء البشرية إستنادا عمى القكاعد العامة
  كعميو سنتطرؽ إلى ركف الضرر في المبحث األكؿ، كسنفرد المبحث الثاني لركف 

 .العبلقة السببية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
، مشكبلت المسؤكلية المدنية في مجاؿ عمميات نقؿ الدـ، دار النيضة محمد عبد الظاىر حسيف (1)
 .112.، ص1995العربية، 
 .169.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحمف الشيخ (2)



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
113 

 

 
المبحث األوؿ 

 البشري الجسـ أعضاء في التصرؼ عف المدنية لمسؤوليةفي ا الضرر
كانت  المسؤكلية سكاء التقصيرية أك العقدية، كسكاء قياـ في رئيسيا عنصرا الضرر يعد

 أساس كانت عمىأك  ،(1)مسؤكلية عف الفعؿ الشخصي أك عف عمؿ الغير أك عف فعؿ األشياء
لمتعكيض، كىك ما استقرت عميو  الحقيقي األساس البعض في رأم فالضرر خطأ، بدكف أـ الخطأ

 .(2)أحكاـ القضاء 
 ككقكع الضرر مسألة مكضكعية ال رقابة فييا لمحكمة النقض، كلكف الشركط الكاجب 

 كال تعكيض مسؤكلية تكجد ال ضرر ، كبدكف(3)تكافرىا في الضرر مسألة قانكنية تخضع لرقابتيا
.  (4)كعدما كجكدا معيما يدكر منيما كؿ مناط فالضرر

ال : "كعمكما فإف انتفاء الضرر يحكؿ دكف قبكؿ دعكل المسؤكلية كذلؾ طبقا لقاعدة
نما ىك مقياس (5)"دعكل بدكف مصمحة ، كال يعتبر الضرر ركنا في المسؤكلية المدنية فقط، كا 

 عاتؽ عمىيقع  الضرر إثبات عبء  عمى أنو يقع(6) مقدار التعكيض الذم تستحقو الضحية
 مف إنكارىما حاؿ في قيمتو كعمى الضرر كجكد عمى الدليؿ إقامة عميو يتعيف الذم المدعي
، كلئللماـ بالضرر كعناصره كجب التطرؽ إلى مفيكمو في المطمب (7) عمييا المدعى الجية

 .األكؿ كشركطو في المطمب الثاني

                                  
 . مف القانكف المدني الجزائرم140ك 138 136134 124نظر المكاد ا (1)
. 201.، ص1963، 6 نكفمبر، س22، نقض جنائي في 716. ص13 س 1962 مام 30 نقض مدني (2)

 .184 المسؤكلية الطبية، المرجع السابؽ، ص ،محمد حسيف منصورأشار إلييما 
، المسؤكلية المدنية في ضكء الفقو كالقضاء الطبعة السادسة، ب د عز الديف الدناصوري عبد الحميد الشواربي (3)

 .169.أشار إليو رمزم رشاد عبد الرحماف الشيخ، المرجع السابؽ، ص. 1418.، ص2000ف، 
 .165. ، رسالة دكتكراه، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ (4)
 .59، ص2009، المسؤكلية المدنية لممنتج دار ىكمة، الجزائر، زاىية حورية سي يوسؼ. (5)
 .282، ص2010الفعؿ المستحؽ لمتعكيض، الطبعة الثانية، مكفـ لمنشر، الجزائر، - ، اإللتزاماتعمي فياللي (6)

 .165، رسالة دكتكراه، المرجع السابؽ، ص عتيقة بمجبؿ (7)
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 الطبي الضرر مفيوـ: األوؿ المطمب
لكي  الضرر، كجكد تتطمب لممسؤكلية العامة النظرية شأف شأنيا الطبية المسؤكلية إف

ىذا  يؤدم أف يجب بؿ بالتزاماتو، الطبيب إخبلؿ مجرد يكفي طائمتيا، فبل تحت الطبيب يقع
 . (1)بالغير الضرر إلحاؽ إلى اإلخبلؿ

 ميني ناشئ خطأ كؿ عمى الطبية المسؤكلية تترتب أنو عمى القانكف نص ذلؾ تأكيد كفي
  .(2)لمغير ضررا سبَّب طبي نشاط ممارسة عف

كعميو سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في األكؿ تعريؼ الضرر الطبي، أما الثاني 
 .فسنخصصو ألنكاع الضرر الطبي

 الطبي الضرر تعريؼ: األوؿ الفرع
إلى  اإلشارة الطبي ال يختمؼ عف الضرر في القكاعد العامة، كعميو يجب الضرر إف
. بشكؿ عاـ قبؿ التعرؼ عميو بالضرر المقصكد

 حقكقو، مف حؽ في الشخص يصيب ما:" العامة أنو كفقنا لمقكاعد بالضرر حيث يقصد
 أك مالو جسمو بسبلمة متعمقة المصمحة تمؾ أك الحؽ ذلؾ كاف سكاء لو مشركعة أك في مصمحة

: عاـ بأنو بشكؿ أيضا الضرر تعريؼ كيمكف ."(3)ذلؾ غير أك شرفو أك حريتو أك عاطفتو أك
األذل الذم يصيب الشخص مف جراء المساس بحؽ مف "أك ىك (4) "بمصمحة المضركر المساس"

                                  
 حسف. 2 ص ،1974ف، القاىرة،  د االلتزاـ، ب الثاني نظرية القانكف الكتاب لدراسة  المدخؿسالمة، حمدأ (1)

 لمجامعات المصرية، النشر كالمقارف، دار المصرم التشريع في المدنية كالجراحيف األطباء األبراشي، مسؤكلية
 .184، ص 1951القاىرة،

 .166. رسالة دكتكراه، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ، (2)
كالفرنسي  كالمصرم السكرم القانكف في اإلسبلمية الشريعة في لمطبيب المدنية  المسؤكليةالتوتجي، السالـ عبد (3)

 أحمد حسف عباس الحياري،. 168.  المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ،. 294، ص 1966ف، القاىرة،  د ب
 .127-126المرجع السابؽ، ص 

 .178 المرجع السابؽ، ص عمي عصاـ غصف، (4)
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 أك قائـ بكضع المساس أك النيؿ خبلؿ مف كىذا يتحقؽ ،(1)"حقكقو، أك بمصمحة مشركعة 
 الخطأ، كال كقكع قبؿ عميو كاف مما أسكأ المضركر كضع بحيث يصبح سابقة، ميزة مف الحرماف
نما فحسب، القانكف يحميو لممضركر حؽ االعتداء عمى يقع أف يشترط  مصمحة يمس أف يكفي كا 

. (2)لمقانكف غير مخالفة مشركعة
المصمحة  كىذه لمشخص، مشركعة بمصمحة مساس كؿ الضرر اعتبار عمى الفقو كيتفؽ

 أك االعتبارات السياسية إلى بالنظر سكاء دكلة كؿ في القائـ العاـ النظاـ بحسب تحدد المشركعة
األذل الذم يصيب الشخص مف جراء المساس " كما يقصد بو ،(3)االقتصادية أك االجتماعية

بحؽ مف حقكقو أك بمصمحة مشركعة لو، سكاء أكاف ىذا الحؽ أك تمؾ المصمحة ذات قيمة مالية 
أـ لـ تكف، بؿ يكفي أف تقع عمى تمؾ المصمحة كلك لـ يكفميا القانكف بدعكل خاصة طالما أنيا 

 .(4)"غير مخالفة لو
المسؤكلية  فتقكـ القانكف، يفرضو بالتزاـ اإلخبلؿ عف ينشأ قد التعدم أك األذل كىذا
 أخؿ مع آخر المتضرر المتعاقد بيف عقدم بالتزاـ اإلخبلؿ عف ينشأ أك أركانيا بقياـ التقصيرية

.  (5)العقدية بو، فتنيض المسؤكلية

                                  
، 2 النظرية العامة لبللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، ج بمحاج العربي، (1)

 .143.، ص1995
 .168. المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ، (2)
، الكجيز في النظرية العامة لبللتزاـ مصادر االلتزاـ، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر، عبد الرزاؽ درباؿ (3)

 .78. ص2004
، ص 1992، 01الجديدة، ج  مصر مكتبة الخامسة، المدني، الطبعة القانكف شرح في  الكافيسميماف مرقس، (4)

أف حؽ المضركر في التعكيض إنما ينشأ إذا كاف "كقد أكدت محكمة النقض المصرية ىذا المعنى فقضت . 133
 149طعف مدني رقـ " مف أحدث الضرر أك تسبب فيو قد أخؿ بمصمحة مشركعة لممضركر في شخصو أك مالو

 مجمكعة األحكاـ الصادرة مف الييئة العامة لممكاد المدنية 689 ص 19 2/4/1968ؽ جمسة 30لسنة 
أشارت إليو . ـ1968كالتجارية كمف الدائرة المدنية كمف دائرة األحكاؿ الشخصية، دار القضاء العالي، طبعة 

 . كما يمييا280افتكار مييكبي، المرجع السابؽ، ص 
 المرجع السابؽ، عتيقة بمجبؿ،. 138 . الكافي في شرح القانكف المدني، المرجع السابؽ، صمرقس، سميماف (5)

 .169.ص
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مسؤكلية  إلقامة كذلؾ الطبي الضرر تعريؼ مع لمضرر العامة التعاريؼ ىذه كتنطبؽ
  .المدنية المسؤكلية في العامة لمقكاعد خضكعيـ كبالتالي الجراحيف، أك األطباء

 خبلؿ مف الطبية المسؤكلية مجاؿ في الضرر نتتبع أف  يمكف،سبؽ ذكره ما ضكء كعمى
مجاؿ  في بالتعريؼ التقميدية الضرر عناصر جميع تجتمع حيث عاـ، بشكؿ تعريؼ الضرر

بحيث  طبي، فعؿ عف ناتجة حالة: "بأنو الطبي الضرر يعٌرؼ أف يمكف إذ الطبية، المسؤكلية
  أك ىك صكرة(1) "معنكياتو أك عكاطفو أك مالو في نقصا كرتبت الشخص جسـ باألذل مست أنيا
 كأف البدنية، السبلمة في حؽ شخص لكؿ أف ذلؾ الجسماني، التكامؿ االعتداء عمى صكر مف

. (2)" طبيعية بصكرة جسمو كظائفو يؤدم
 العامة النظرية في الضرر شأف شأنو الطبية المسؤكلية في كعميو، فإف الضرر

 أنو إلى االنتباه لفت ينبغي لكف ،التعكيض كترتيب المسؤكلية لتحقؽ الـز فيك شرط لممسؤكلية،
 ،(3)المستشفى أك الطبيب بمسؤكلية لمتمسؾ الضرر حدكث مجرد يكفي ال العامة خبلفا لمقكاعد

 أك إىمالو الطبيب خطأ أثر ىك بؿ المريض، شفاء عدـ في متمثؿ غير الطبي الضرر ألف
 أصؿ التزاـ الطبيب ألف الطبي لمعمؿ ممارستو أثناء كالحرص كالحذر الحيطة بكاجب بالقياـ

ىناؾ بعض الحاالت التي يككف ك ،"(4) نتيجة التزاما بتحقيؽ يعتبر كال عناية ببذؿ أك التزاـ بكسيمة
فييا كقكع الضرر قرينة بسيطة عمى كجكد الخطأ، مثؿ حالة الطبيب أك المستشفى الذم يمتـز 

 .(5)لة كعمميات نقؿ الدــبسبلمة المريض أك سبلمة األدكات المستع
 حماية قانكف أك المدني القانكف في الفرنسي إلى تعريؼ الضرر سكاء المشرع كلـ يمجأ
 ؼ،.ـ.مف ؽ 1382 المادة نص في إليو لكنو أشار الطب، أخبلقيات مدكنة أك الصحة كترقيتيا

                                  
عبد الفتاح بيكمي حجازم، المسؤكلية الطبية بيف الفقو . 292، المرجع السابؽ، صالتوتنجي السالـ عبد (1)

، المرجع السابؽ، نسيمة بف دشاش. 199.، ص2008كالقضاء، دار الفكر الجامعي لمنشر كالتكزيع، مصر، 
 .64ص 

 .215.، المرجع السابؽ، صسعاد راحمي (2)
 .183.، المرجع السابؽ، صمحمد حسيف منصور (3)
 .126.، المرجع السابؽ، صأحمد حسف عباس الحياري (4)
 .184.، المرجع السابؽ، صمحمد حسيف منصور (5)
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مكرر مف  182 ك124 المكاد نص في الضرر إلى أشار الذم الجزائرم المشرع غرار كىذا عمى
  .ج.ـ.ؽ

 
 الطبي أنواع الضرر: الفرع الثاني

قد يصاب المريض بضرر يمحقو أك يمس سبلمتو الجسدية أك ينقص مف ذمتو المالية كىك 
ماديا، أك قد يمتد ىذا الضرر ليمس شعكر كعكاطؼ المريض كىك ما يطمؽ  ضررا ما يعتبر

  .معا أك قد يككف الضرريف(1) عميو بالضرر المعنكم
فسنخصص لو الفقرة  المعنكم الضرر أما، األكلىفي الفقرة  المادم الضرر سنتناكؿ لذا

 .الثانية
 المادي الضرر: أوال
إخبللو  أك مالو أك جسده في اإلنساف يصيب الذم الضرر بأنو المادم الضرر يعٌرؼ    
  .(3)لممضركر مشركعة مالية بمصمحة إخبلؿ كؿ ىك أك ،(2) مالية قيمة ذات بمصمحة

كقد يككف الضرر إخبلال بحؽ، كالشؾ أف الضرر الطبي الذم يقع عمى المتبرع أك 
المريض في عمميات نقؿ كزراعة األعضاء ىك إخبلؿ بالحؽ في الحياة كسبلمة الجسد، فالتعدم 
تبلؼ عضك أك إحداث جرح أك إصابة الجسـ بأم  عمى الحياة ضرر، بؿ ىك أبمغ الضرر، كا 
 أذل آخر مف شأنو أف يخؿ بقدرة الشخص عمى الكسب أك يكبده نفقة العبلج ىك أيضا ضرر

 .مادم
لى ع إلى أف عدـ تحقؽ الشفاء ال يككف بذاتو ضرر إال إذا كاف بناء ،كتجدر اإلشارة 

ظركفو، حيث أف  إىماؿ مف الطبيب أك انحراؼ عف السمكؾ المألكؼ لطبيب كسط كجد في مثؿ
لتزاـ الطبيب تجاه المريض ىك التزاـ ببذؿ عناية، أما فيما يتعمؽ بالمتبرع، فإف الطبيب يمتـز إ

                                  
، الكسيط في شرح القانكف المدني، عبد الرزاؽ السنيوري:  لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ الضرر بنكعيو يراجع(1)

، المسؤكليةالمدنية عف النشاط الطبي في سعد عبد الكريـ العسيمي.  كما بعدىا 714المرجع السابؽ، ص 
القانكف الميبي، رسالة دكتكراه، قدمت إلى كمية الحقكؽ عيف شمس، منشكرات جامعة قار يكنس بنغازم، الطبعة 

 . كما يمييا280.، المرجع السابؽ، صافتكار مييوبي.  كما بعدىا223ـ، ص1994األكلى 
 .127.، المرجع السابؽ، صأحمد حسف الحياري. 294.، المرجع السابؽ، صعبد السالـ التوتجي (2)
 .184.، المرجع السابؽ، صمحمد حسيف منصور (3)
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تجاىو بضماف السبلمة، كمف ثـ، فإف أم أذل يصيب المتبرع يشكؿ بذاتو ضرر كيككف الطبيب 
 .(1)مسؤكال عنو
 كحياتو، سبلمة جسده في اإلنساف يصيب أكليما صكرتاف، المادم رر يتبيف أف لمض،كعميو

 أك المالي الضرر كىك مالية، مصالح أك بحقكؽ يمس كالثاني الجسدم، كىك الضرر
 .االقتصادم

  الجسدي الضرر - أ
بعجز  التسبب أك ركح إزىاؽ أك عاىة إحداث أك الجسد جرح في يتمثؿ الضرر الجسدم 
 . (2)كجنسية جمالية أضرار إلى األضرار مف النكع ىذا تعدلم العمؿ، كقد عف جزئي أك دائـ

 أف يمكف كما إلى الكفاة، يفضي أف يمكف الطبية المسؤكلية نطاؽ في الجسدم فالضرر   
 الضرر الجسدم يصاحب ىذا كقد الجسـ، أعضاء مف عضك كإتبلؼ جسماني عجز إلى يؤدم

 مف المصاب تيحًرـ أنيا مالية أك نفقات عبلجيا يستكجب إذ ؛لمضحية المالية الذمة في انتقاص
 .(3) العمؿ عمى القدرة

 الجسدم عمى التكامؿ االعتداء صكرة األعضاء زراعة مجاؿ في الجسدم الضرر كيتخذ
 فإتبلؼ، ادكف تعطيمو الحيكية لكظائفو مؤديا جسمو يظؿ أف في المتبرع، كحقو أك لممستقبؿ
 مف التكامؿ في اإلنقاص يتمثؿ جسدم ضرر الجٌراح ىك خطأ نتيجة المتبرع جسـ مف عضك

 يككف ثـ األعضاء، كمف لكظائؼ الطبيعي السير في بحقو كالمساس المتبرع ليذا الجسدم
 .(4)الجسـ سبلمة في الحؽ عمى باالعتداء متعمقا الضرر

المستشفى  في العبلج خبلؿ طبي خطأ بارتكاب الطبيب قياـ الضرر، ىذا تطبيقات كمف
ا كفاة إلى تؤدم خاطئة بطريقة ينفذه أف أك العبلج بتنفيذ تأخره بسبب العيادة أك  المريض، كأيضن

                                  
 ، المسؤكلية المدنية لمطبيب عف عمميات نقؿ كزراعة األعضاء البشرية،رمزي رشاد عبد الرحماف الشيخ (1) 

 . 170. ص،2015 ، مصر،دار الجامعة الجديدة
 .1، ص2001القاىرة،  العربية، النيضة دار الجنسي، الضرر عف ، التعكيضمجاىد حسف أبو أسامة (2)
 .266.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحة (3)
 .118.، المرجع السابؽ، صمختاري عبد الجميؿ (4)



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
119 

 

 العضك بدؿ عضك سميـ إزالة إلى تؤدم خاطئة بطريقة الجراحية العممية بإجراء طبيباؿ قياـ
صابة المصاب،   .(1)جزئي أك كمي كعجز بدنية بعاىة المريض كا 

 ماديا ناجـ ضررا كذلؾ يعدٌ  ؛المستقبؿ جسـ في الشراييف قطع أك األمعاء إتبلؼ أفٌ  كما
 .لكظائؼ أعضائو الطبيعي السير في المستقبؿ حؽ عمى االعتداء صكرة يتخذ الجٌراح خطأ عف

خطأ  جٌراء المستقبؿ أك بالمتبرع يمحؽ الذم الجسدم الضرر أفٌ  جميا يظير كعميو،
صكر  إحدل عامة بصفة الجسـ، فيتخذ سبلمة في الحؽ عمى االعتداء بمدل يتعمؽ الجٌراح

 لكظائؼ الطبيعي السير مف إنقاصا إما: التالية (Dommages corporels)الجسمانية  األضرار
 .الحيكية الجسـ لكظائؼ تعطيبل أك الجسدم التكامؿ مف إنقاصا أك األعضاء
 يستند طبية خبرة طريؽ عف الجسدية السبلمة عمى االعتداء أك الضرر درجة كتقٌدر  

 .(2)التعكيض قيمة لتقدير القاضي إلييا
 أك الشخصية المرفقية األخطاء عف تترتب التي الجسدية أك الجسمانية األضرار كمف

 كالضرر جزئي، أك كمي دائـ عجز ما لشخص فيحصؿ المستشفيات، في الطبية األخطاء نجد
 الغرفة أقرتو ما ىذاك لممضركر، كالمعيشية الحياتية الظركؼ في اختبلؿ بالذم يتسبب الجسماني
 القرار تسبيب في جاء إذ ،(3)الجزائر مستشفى ضد "سالـ بف" قضية في العميا لممحكمة اإلدارية

 عف الناتج الدائـ كالجزئي المؤقت مف العجز شتى أضرار حقتو ؿ"الرحيـ عبد سالـ بف" الطفؿ أف
 ."بشبابو كتطمعاتو المشركعة كالتمتع عمى دراستو يؤثر الذم لساعده النيائي البتر

الضرر الذم يصيب المتبرع ضررا جسديا يترتب عميو عجز كمى أك جزئي كقد يككف 
أك  عف الكسب؛ كأف يتسبب الطبيب في تمؼ عضك مما يسبب عجزا سكاء كاف كميان أك جزئيان،

أف يقـك الطبيب باستئصاؿ العضك رغـ عممو بعدـ قدرة المتنازؿ عمى تحمؿ النتائج الصحية 

                                  
 . 169.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ (1)
 .119.، المرجع السابؽ، صمختاري عبد الجميؿ (2)
 فريؽ بف سالـ ضد مستشفى 14946 ممؼ رقـ 29/10/1977: بتاريخ العميا لممحكمة اإلدارية الغرفة  قرار(3)

 .169.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿأشارت إليو . مصفى باشا الجزائر– الجامعي 
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المترتبة عمى ذلؾ مف حدكث عاىة مستديمة لو، مما يتسبب في عدـ قدرتو عمى العمؿ كفقد 
 .(1)مكرد رزقو
 المالي الضرر- ب 
العناصر  إنقاص إلى يؤدم إذ لممريض، المالية الذمة يصيب ذلؾ األذل الذم ىك  
: بقكليما (Tank) تانؾك (Mazo)األستاذاف مازك  دقيقا تعبيرا ذلؾ عف عبر كقد فييا، المكجبة

 صفة اؿذات المتضرر بمصالح فيمس ،(2)لممضركر المالية الذمة إنقاص إلى ما يؤدم كؿ ىك"
 كاإلقامة كاألدكية العبلج كمصاريؼ تنفؽ، مصاريؼ أكلو  تحصؿ قتصادية كخسارةاال أك ماليةاؿ
 يصيب أك ىك ما (4)منو حرمانو أك العمؿ عف تعطمو خبلؿ (3)كسب مف كما فاتو المستشفى، في

 تعطيؿ إلى تؤدم بعاىة الجسـ كأف يصاب االقتصادية، أك المادية القيمة ذات المتضرر مصالح
 . (5)العبلج نفقات أك الكسب عمى قدرتو

 تحمؿ ذلؾ لممتضرر مثاؿ المالي الجانب مباشرة يمس األضرار مف النكع ىذا كما أف
 مسكف بنفقات األمر يتعمؽ كقد ،العجز بفترات أك بالعبلج تتعمؽ مالية مصاريؼ الشخص
 كفي حالة حدكث الكفاة نتيجة ،إعاقتو في تسبب مف عاتؽ عمى تقع التي المعاؽ الشخص

 . (6)لمتدخؿ الطبي، فإف التعكيض يجب أف يشمؿ نفقات تجييز الميت كدفنو
التي تمحؽ المضركر المتصرؼ فيو، نتيجة  كما يتمثؿ الضرر المالي في الخسارة

 فيحؽ لو استرداد جميع ،إصابتو في المصركفات كالنفقات التي يتكبدىا بسبب ىذه اإلصابة
 المصركفات كالنفقات التي سببتيا اإلصابة كالتي يأتي في مقدمتيا المصركفات الطبية

                                  
 281.، المرجع السابؽ، صافتكار مييوبي (1) 

(2)
 Henri Leon Mazeaud et André Tunc, traite théorique et pratique de la responsabilité civil 

délictuelle et contractuelle, To 2, 6 éd, Montchrestien, 1965.  

  . 266.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحةأشار إليو 
 خسارة ال يمكف االستناد إلييا ألنيا قاعدة مف لحقتو كما كسب مف المتضرر فات ما  يرل البعض أف قاعدة(3)
جية كمف  مف كالمجانية التبرع أساس عمى قائمة عمميات األعضاء لككنيا زراعة في مجاؿ تصكرىا يمكف ال

 درجة ىك المقٌكـ بالماؿ المادم الضرر أساس يككف كبالتالي بالماؿ، يقٌكـ ال اإلنساف عضك ألفٌ  أخرل جية
 .118مختارم عبد الجميؿ، رسالة ماجستير، المرجع السابؽ، ص : أنظر في ذلؾ. العجز

 .267.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحة (4)
 .162.، المرجع السابؽ، صمحمد حسيف منصور (5)
 .282.، المرجع السابؽ، صافتكار مييوب (6) 
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العبلجية، مف أتعاب األطباء كأجكر المستشفيات كأثماف األدكية، كغير ذلؾ مف طرؽ ككسائؿ و
 .(1)العبلج التي تحمميا المصاب بالفعؿ

كعمكما، فإف الضرر المالي قد يككف شخصي كىك ما يصيب الشخص المتصرَّؼ فيو 
. (2)كقد يككف ضرر مرتد

 المعنوي الضرر: ثانيا
الشخص  كياف مف شيء يطاؿ ال الذم الضرر" :أنو عمى المعنكم الضرر يعٌرؼ  
 لئلنساف آالـ يسبب الذم الضرر أك كمشاعره كأحاسيسو عكاطفو اإلنساف في يصيب بؿ المادم،
. (3) "جسمانية أك نفسية

فقد  األدبية، أك المعنكية لمذمة االجتماعي بالجانب يسمى ما المعنكم الضرر كيمحؽ  
 ىذا النكع يحدثيا التي كاألحزاف باآلالـ الشعكر أك بالعاطفة فيمحؽ مادية، بأضرار مقترنا يككف
 .النفس في الضرر مف

كاأللـ  تصيبو التي الجركح في كيتمثؿ الجسـ يصيب أكليما: صكرتاف المعنكم كلمضرر  
.  كما يعقبو مف تشكيو في الكجو أك في األعضاء أك الجسـ بكجو عاـعنو ينجـ الذم

 يؤذم الشعكر ما في كتتمثؿ المالية، كحقكقو المرء بشخصية يتصؿ كثانييما   
. (4) العاطفة مف حزف يصيب ما أك الكرامة أك السمعة أك العرض كبما يمس كاألحاسيس
 آثار مف الخطأ عف نجـ ما ىك األدبي أك المعنكم أٌف الضرر القكؿ يمكف ،ىنا كمف    

 تفكيت عف ينجـ الذم ذلؾ الميني، أك السر إفشاء عف بالمريض، كالضرر الناجـ تضرٌ  نفسية
 .المتبرع عضك الطبيب اتمؼ إذا ما حالة في المستقبؿ يثبت لممريض كالذم الشفاء فرصة

انعداـ  أك ابالرض اإلخبلؿ خطأ عف ينجـ الضرر الذم ذلؾ معنكيا الضرر يعتبر كما
خطأ  نتيجة المستقبؿ أك المتبرع بجسـ تمحؽ التي الحادة اآلالـ تمؾ نقصو، أك أك اإلعبلـ

                                  
دراسة تحميمية تأصيمية لتقدير )، تعكيض الضرر في المسؤكلية المدنية ابراىيـ الدسوقي أبو الميؿ (1)

 .173. نقبل عف رمزم رشاد عبد الرحمف الشيخ، المرجع السابؽ، ص. 70.، ص1995، الككيت، (التعكيض
 . سنفصؿ في الضرر المرتد في شركط الضرر(2)
 حسف أحمد .170. صالمرجع السابؽ، ، عتيقة بمجبؿ. 187.، المرجع السابؽ، صعمي عصاـ غصف (3)

 .13 ، المرجع السابؽ، صالحياري عباس
. 864.، المرجع السابؽ، صلسنيوريعبد الرزاؽ ا (4)
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ضرر  المعنكم، فكؿ الضرر مف نطاقا أكسع المادم الضرر أفٌ  إلى اإلشارة الطبيب، كتجدر
 ىذا المعنكم، أما الضرر عمى يحتكم كبالتالي بالشعكر كمساس نفسية آالـ كيحدث إال مادم
  .(1)الفرصة تفكيت كحالة مادم ضرر إحداث دكف تصكره فيمكف األخير

 يمحؽ ضرر ىك األعضاء زراعة مجاؿ في المعنكم الضرر أفٌ  القكؿ كعميو، يمكف  
ضرر  انعداـ حالة في أم أصميا إما الجٌراح، يككف خطأ جٌراء المتبرع أك المستقبؿ بالمريض

إذا  كالمعنكم المادم الضرر عف الطبيب فيسأؿ كجكده، عند تبعيا الفرصة أك كتفكيت مادم
  .(2)الشركط بعض تكافرت

كما يتصكر الضرر األدبي في عمميات نقؿ األعضاء في حالة حدكث تشكه ظاىر 
لمجسـ أك عجز في كظائؼ األعضاء كالشعكر بالضعؼ كالعجز عف ممارسة الحياة الطبيعية، 

. (3)كأيضا ما يمحؽ بجسمو مف اآلالـ الجسدية كالحسية كالنفسية المترتبة عمى العممية الجراحية
كالطبيب إذا أساء عبلج المريض أصابو بضرر أدبي في صحتو، كقد يذيع سرا لممريض 

  .ال تجكز إذاعتو، فيصيب المريض بضرر أدبي في سمعتو
 فالضرر الذم أنثى، إلى ذكر كمف آخر إلى شخص مف الضرر ىذا تقدير كيختمؼ

 يصيب الضرر الذم ككذلؾ الطفؿ أك العجكز أك الشاب يصيب الذم الضرر غير الفتاة يصيب
 النتائج خبلؿ تقديره مف يتـ فاألمر العادم، الشخص يصيب الذم الضرر عف يختمؼ الفناف
 كظركفو كسنو االعتبار عممو بعيف األخذ مع المريض عمى العجز أك اإلصابة تتركيا التي

 . (4)كالصحية االجتماعية
المعنكم،  الضرر عف بالتعكيض األخذ مدل في المختمفة التشريعات بيف خبلؼ ثار كقد  

 كؿ عف التعكيض كجكب ـ عمى.ؽ مف ( 1382 ) المادة نص في الفرنسي المشرع حيث نص

                                  
، مفيـك التعكيض الناتج عف حاالت المسؤكلية الطبية في الجزائر مكسكعة الفكر القانكني قمراوي عز الديف (1)

نقبل عف . 54-53.المسؤكلية الطبية، الجزء األكؿ، دار اليبلؿ لمخدمات اإلعبلمية الجزائر، ب ت ف، ص
 .119مختارم عبد الجميؿ، المرجع السابؽ، ص 

 .119، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿ (2)
 .282.، المرجع السابؽ، صافتكار مييوبي (3)
، المرجع السابؽ، أحمد حسف عباس الحياري. 188-187، المرجع السابؽ، ص محمد حسيف منصور (4)

 .132.ص
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الفقو  جعؿ مما الضرر، نكع يحدد كلـ مطمقا جاء أنو النص ىذا مف فيبلحظ، ضررا فعؿ يسبب
 إمكانية التعكيض كبالتالي إطبلقيا، عمى المادة بنص أخذ أنو غير تفسيرىا، في مختمؼ الفرنسي

 .(1) المعنكم الضرر عف
لنص المادة  المقابمة ج.ـ.ؽ مف 124 المادة جاءت فقد الجزائرم، لممشرع بالنسبة أما

الفقو  فاعتبر كالمعنكم، المادم الضرر بيف تميز ال كذلؾ، كمطمقة عامة ؼ.ـ.ؽ مف 1382
 منو انتفاء نستنتج أف يسكغ ال المعنكم الضرر عف التعكيض عمى نص كجكد عدـ أف الجزائرم
 بيف الضرر نميز بأال يقضي القانكني لمتفسير العاـ المبدأ ألف الضرر، ىذا عف التعكيض
 182ك 131 المادتيف نص مف يستشؼ ما كىك (2) يميز لـ القانكف أف طالما كالمعنكم المادم

 .(3)ج.ـ.ؽ مف
استحدث  حيث المكجكد، الفراغ الجزائرم المشرع تدارؾ ،المدني القانكف تعديؿ بعد أما    

 المعنكم الضرر عف التعكيض يشمؿ: " عمى يمي نصت التي  جؽ ـ مكرر 182 المادة نص
الضرر  عف التعكيض بمبدأ صراحة أخذ  كبالتالي،"السمعة  أك الشرؼ أك بالحرية مساس كؿ

 . (4)المعنكم
عنو  التعكيض يكجب المادم كالضرر المعنكم الضرر أف ء،كقضا فقيا السائد كالرأم

 ، كتكمف صعكبةالتعكيض لطالب القانكف يحميو مكتسب بحؽ ماسا يككف بأف تحققو كيشترط
 لدقة  نظرا،القضاء كاىؿ عمى ثقيبل عبئا يشكؿ بأنو األدبي الضرر عف التعكيض تقدير

 . (5)ماديا تقديره كصعكبة

                                  
 .66، المرجع السابؽ، ص نسيمة بف دشاش. 132.، المرجع السابؽ، صأحمد حسف عباس الحياري (1)
الجامعية،  المطبكعات ديكاف الجزائرم، المدني القانكف في المدنية المسؤكلية في دراسات ،سميماف عمي عمي (2)

 .240.، ص1994 الجزائر، الطبعة الرابعة،
 المادة ألحكاـ طبقا المصاب لحؽ الذم الضرر عف التعكيض مدل القاضي يقدر : "...ج.ـ.ؽ 131  المادة(3)

182 ." 
يقدره  الذم ىك فالقاضي القانكف في أك العقد في مقدرا التعكيض يكف لـ إذا: "ج.ـ.ؽ 182 كنصت المادة

 .» ... ..كسب مف فاتو كما خسارة مف الدائف لحؽ ما التعكيض كيشمؿ
 .67.، المرجع السابؽ، صنسيمة بف دشاش (4)
 .135-134، المرجع السابؽ، ص أحمد حسف عباس الحياري (5)



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
124 

 

 الطبي الضرر في توفرىا الواجب الشروط: المطمب الثاني
بصفتو ركنا مف أركاف - خاصة الطبي بصفة كالضرر عامة بصفة يشترط في الضرر

 أف: ما يميفي كتتمثؿ لمتعكيض، مستحقا يككف حتى مف الشركط مجمكعة، المسؤكلية المدنية
 مالية مصمحة أك ثابتا حقا يمس أف، مباشرا ثالثا، محققا ثانيا، شخصيا أكال الضرر يككف

 . رابعاةمشركع
 شخصيا  الطبيالضرر يكوف أف: الفرع األوؿ

الفعؿ الضار  عف بالتعكيض المطالب الشخص الضرر يصيب أف الشرط بيذا يقصد
 بالنسبة لؤلضرار الشرط ىذا كيتحقؽ مقبكلة، دعكاه تككف حتى الشخصية المصمحة فيو فتتكفر
  .ارتد عميو لمف شخصيا ضررا (1)المرتد الضرر يعتبر إذ األصمي، الضرر عف المرتدة

ذلؾ الضرر الذم  (dommage par ricochet ou réfléchi ) كيقصد بالضرر المرتد
 عندما ،تترتب عنو أضرار أخرل تصيب الغير، كاألضرار التي تمحؽ الخمؼ بسبب قتؿ السمؼ

 فإف كفاة السمؼ تمحؽ بو خسارة مالية، باإلضافة ،يككف الخمؼ يعيش عمى نفقة السمؼ، كمف ثـ
حيث يفترض  ،(2) إلى األضرار المعنكية باعتبار المشاعر كالعكاطؼ التي يكنيا الخمؼ لمسمؼ

ىذا الضرر أف الفعؿ الضار قد ألحؽ بشخص ضررا أصميا عاد عمى شخص آخر بضرر 
:  حيث عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو،كما تضمف القضاء تعريؼ الضرر المرتد .(3)مرتد

 .(4) "الضرر الذم يصيب شخص بالتبعية عف طريؽ ضرر أصاب شخص آخر"

                                  
، النظرية العامة لئللتزاـ مصادر اإللتزاـ في القانكف المدني الجزائرم، ديكاف المطبكعات عمي عمي سميماف  (1)

 .188.، ص2003الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، 
 تجب اإلشارة إلى أف ىناؾ خمط بيف الضرر المرتد كالضرر المكرث، إال أف ىذا األخير ىك الضرر الذم  (2)

، مصادر عمي عمي سميماف: ألكثر تفصيؿ راجع. يصيب السمؼ ثـ ينتقؿ إلى الخمؼ عف طريؽ الميراث
، الفعؿ المستحؽ التعكيض، المرجع السابؽ، ىامش عمي فياللي.  كما يمييا186.اإللتزاـ، المرجع السابؽ، ص

 .298. ص38رقـ 
. 445.ص. 2004، النظرية العامة لئللتزاـ مصادر االلتزاـ، دار الجامعة الجديدة، مصر، نبيؿ إبراىيـ سعد (3)

. 171.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحمف الشيخنقبل عف 
، رقـ 1985-1980 ؽ مجمكعة أحكاـ النقض 51 السنة 1773 الطعف 09/05/1985 نقض مدني في (4)

. 171.أشار إليو رمزم رشاد عبد الرحمف الشيخ، المرجع السابؽ، ص. 396.، ص22
V. aussi , Cass. 2

e
 Civ. Fr., 19 mars 1997, Bull. civ., 11, n°. 87.  
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كالمبلحظ أف صكرة الضرر تختمؼ في الضرر الشخصي عنو في الضرر المرتد، فقد 
يككف األكؿ ضررا جسديا كالثاني ضررا ماليا، فمثبل العاىة المستديمة التي يحدثيا الفعؿ الضار 

كقد يترتب عمييا ضررا مرتدا آخر يمحؽ ، (الضرر الجسدم)برب أسرة تعد ضررا شخصيا 
 في الحؽ كليؤالء ،(1) باألسرة متمثبل في حرمانيا مف الحؽ في النفقة التي كاف يقـك بيا عائميا

 عما تماما يستقؿ التعكيض كىذا شخصي، مف ضرر منيـ كاحد بكؿ لحؽ عما التعكيض طمب
.  (2)ضرر مف بو ىك ما أصيب إصبلح مف العائؿ الشخص بو يطالب

كتطبيقا لذلؾ، قضى القضاء المصرم بأف مف فقد العائؿ لو حؽ في النفقة كلك لـ يكف 
يعاؿ بالفعؿ، ذلؾ أف فقد العائؿ قد أضاع عميو حقا ثابتا ىك حقو في النفقة، كىك ما قضت بو 

لما كاف مف المقرر في قضائيا أف العبرة في تحقؽ الضرر المادم لمشخص " محكمة النقض"
الذم يدعيو نتيجة كفاة آخر، ىي بثبكت أف المتكفى كاف يعيمو فعبل كقت كفاتو عمى نحك 

مستمر كدائـ، كأف فرصة االستمرار عمى ذلؾ كانت محققة، فعندئذ يقدر القاضي ما ضاع مف 
أما احتماؿ كقكع  ،(3)المضركر مف فرصة بفقد عائمو، كيقضي لو بالتعكيض عمى ىذا األساس

.  (4)"الضرر في المستقبؿ فبل يكفي لمحكـ بالتعكيض

                                  
-485.ىػ، ص1420، المفيد في مصادر االلتزاـ، مطبعة جامعة طنطا، سنة عبد الحميد عثماف محمد (1) 

 .172.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحمف الشيخنقبل عف . 486
 .283.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحة (2)
 يعتمد القاضي عمى القكاعد العامة في تقدير التعكيض كيدخؿ في اعتباره الظركؼ المحيطة بكؿ حالة عمى (3)

 . كما يمييا280، المرجع السابؽ، ص افتكار مييوبي  . حدل
أحمد شعباف . 363 أشار إليو عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، ص1990 فبراير 6 نقض مدني (4)

أما . 160. ص2015محمد طو الخطأ الطبي في مجاؿ المسؤكلية المدنية كالجنائية دار الفكر الجامعي مصر 
. الزكج فبل يطالب بتعكيض عف ضرر مادم بسبب مكت زكجتو ألف الزكج ال تجب لو النفقة عمى زكجتو

غير أف الزكجة مف حقيا المطالبة بالتعكيض عف . 106. ص56 ـ 1944 أبريؿ سنة 19استئناؼ مختمط في 
الضرر المادم ألف ليا النفقة عمى زكجيا فإذا ما تزكجت ثانية بعد مكت زكجيا األكؿ كاف ىذا محؿ اعتبار في 

كال يتقاضى الكالد تعكيضا عف .. 161. ص54 ـ 1942 أبريؿ سنة 07تقدير التعكيض استئناؼ مختمط في 
 نكفمبر 30ضرر مادم أصاب مكت كلده الصغير إال إذا كاف الكالد يستفيد مف عمؿ كلده استئناؼ مختمط في 

 كال يدخؿ في تقدير التعكيض ما 195. ص55 ـ 1943 يكنيك سنة 23كفي  – 32. ص51 ـ 1938سنة 
 58 ـ 1930أنفقو الكالد في تعميـ ابنو المصاب ألف ذلؾ كاجب عميو استئناؼ مختمط في أكؿ مام سنة 

ذا ثبت أف أقارب المصاب مستقمكف عنو كأنو ال يعكليـ، فبل حؽ ليـ في التعكيض عف الضرر . 224.ص كا 
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يتبيف مف القانكف المقارف أف جؿ القكانيف، أصبحت تسمح بتعكيض األضرار المرتدة 
غير أف ىناؾ خبلؼ بينيـ بشأف تحديد األقارب أك األشخاص الذيف يحؽ ليـ المطالبة 

بالتعكيض، فالقانكف الفرنسي الذم كاف يشترط كجكد عبلقة قانكنية بيف المتضرر األصمي 
 .(1)كالمصاب بالضرر المرتد، أصبح يكتفي بكجكد مصمحة مشركعة فقط لممضركر

 يمكف لمف أنو ىذا عمى كيترتب األصمي، الضرر عف مستقؿ كياف المرتد لمضرر كيككف
 في مف حقيا سمبيا مكقفا الضحية اتخذت لك حتى عنو، بالتعكيض المطالبة مرتد ضرر أصابو

 المعيمة ألشخاص الضحية تكفيت فإذا عنو، تنازلت أك أصابيا الذم الضرر عف التعكيض
 بعدىا، مف إلى كرثتيا ينتقؿ الحؽ ىذا فإف التعكيض، في بحقيا طالبت قد تككف أف دكف آخريف
 كانت إذا إال حادث معيميـ، بسبب مرتد ضرر مف بيـ لحؽ ما مع الحؽ ىذا لدييـ فيجتمع
 لحؽ الذم المرتد عف الضرر التعكيض في الحؽ ليـ فيبقى حياتيا، حاؿ عنو تنازلت قد الضحية

كىذا ما قضت بو  ،(2)الكرثة بيف يقسـ فبل تركة، يعتبر ال تعكيض مف بو يقضى كما بيـ،
إف " :حيث جاء في حيثياتو، (3)14/04/1984المحكمة العميا في قرار ليا صادر بتاريخ 

 جمعيا قد كاف أمكاؿ تعكيض ذكم الحقكؽ ال يعتبر إرثا ألف اإلرث ىك ما خمفو المكركث مف
 غير كاف لك كالحادث مف تضرر مف لكؿ يعطى فيك األضرار عف التعكيض أما حياتو، حاؿ
. "كارث

 فإنو يجكز لكؿ مف أصابو ضرر مادم شخصي، حتى لك ،كبالنسبة لمقانكف الجزائرم
كاف دائنا أف يطالب بالتعكيض عما أصابو بشرط أف يثبت أف لو مصمحة مشركعة في طمب 

                                                                                               
 28 أبريؿ سنة 28كفي – (بنت متزكجة ) 222. ص7 ـ1895 أبريؿ سنة 11استئناؼ مختمط في . المادم

مشار إلى ىذه األحكاـ لدل . (شقيقة تزاكؿ مينة تستطيع أف تعيش منيا  ) .296.، ص9، ـ 1897أبريؿ سنة 
 .857 856. عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، ص

 .188.، مصادر اإللتزاـ، المرجع السابؽ، صعمي عمي سميماف ألكثر تفصيؿ راجع (1)
، المرجع السابؽ، كماؿ فريحةأشار أليو . 430.، المرجع السابؽ، صحسف عامر وعبد الرحيـ عامر (2)

 .284.ص
، ص 1985األكؿ،  العدد القضائية، ، المجمة14/04/1984في   الصادر24770رقـ  العميا المحكمة  قرار(3)

 .284.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحةأشار إليو . 153
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، كقياسا عمى ذلؾ، فإنو يمكف المطالبة بالتعكيض عف الضرر األدبي المرتد بعد (1)التعكيض
 . مكرر ؽ ـ ج182 طبقا لممادة 2005تعديؿ القانكف المدني الجزائرم في سنة 

 يتضح لنا أنو يحؽ لمكرثة الذيف كاف يعيميـ المتبرع أك المريض في ،كبناء عمى ما سبؽ
عمميات نقؿ كزراعة األعضاء المطالبة بالتعكيض عف الضرر المادم الذم أصابيـ بسبب مكت 
مكرثيـ طالما كاف المكت بسبب خطأ الطبيب، فإذا ما ترتب عمى الخطأ إصابة أييما أك كمييما 

بعجز عف العمؿ، استحقا تعكيضان متمثبل في الخسارة التي لحقت بيما كالكسب الذم فاتيما 
 تجارية عبلقة لو مف تعكيض عف مسئكال الطبيب يككف أف الجائز كمف ،(2)بسبب اإلصابة

 .(3) كدائنو بالمريض
 محققا الضرر يكوف أف: الفرع الثاني

كقع فعبل  أك محققا يككف أف يجب المدنية المسؤكلية في الضرر أف بو المسمـ مف أصبح
.  كالقضاء الفقو غالبية ما يجمع عميو كىك، (4) الحؽ كقت في سيقع أنو أك

الضار كأصبح  الفعؿ كقكع إثر عمى فعبل كقكعو ثبت الذم الضرر ىك الحاؿ فالضرر
صعكبة غير أف الضرر المحقؽ ال يقتصر عمى  أية عنو التعكيض تقدير يثير ال كىنا محققا،

ذلؾ الذم كقع فقط، بؿ يشمؿ كذلؾ الضرر المستقبؿ، طالما كاف كقكعو مستقببل أمرا محققا 
أحكامو مف بينيا  في كثير مف القضاء كىك ما أٌكده ،(6)المحقؽ الضرر حكـ كيأخذ ،(5)كأكيدا 

 الضرر المحقؽ فيو  الذم عرفت13/05/1965المصرية الصادر في  النقض قرار محكمة
. (7)"حتما سيقع أك فعبل سيقع كاف أك فعبل كاقعا كاف إذا محققا يككف الضرر إف: "بقكليا

                                  
 .190.، مصادر اإللتزاـ، المرجع السابؽ، صعمي عمي سميماف (1)
 .173.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحمف الشيخ (2)
 .174.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 99 ، المرجع السابؽ، صعساؼ وائؿ (3)
 .294.، المرجع السابؽ، صعمي فياللي (4) 
 .179.، مصادر اإللتزاـ، المرجع السابؽ، صعمي عمي سميماف (5)
، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿنقبل عف . 128، المرجع السابؽ، صالحيازي عباس حسف أحمد (6)

120. 
، 16 المجمكعة الرسمية ألحكاـ محكمة النقض، العدد 1965 مام13 بتاريخ 93 نقض مصرم رقـ (7)

 .284.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحةأشار إليو . 570.ص
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 تمنعو كالخطأ الذم يصيب المريض بعاىة دائمة الكقكع المحقؽ الطبي الخطأ كمثاؿ
 مستقبمية، تعتبر الخسارة بسببيا كلكف مكجكدة، ىنا فعاىتو كلعائمتو، لو مادم كسب تحصيؿ عف

 .(1)محققو كلكنيا
 لـ كلكف سببو، تحقؽ ذلؾ الضرر الذم (Préjudice future) المستقبؿ كيقصد بالضرر

، كيككف الضرر (2) أك تراخت كؿ نتائجو أك بعضيا إلى المستقبؿ الحاضر، في مقكماتو تكتمؿ
. المستقبؿ محققا أيضا كمما كاف تقديره مف قبؿ القاضي أمرا يسيرا، حيث تككف معالمو كاضحة

 المريض فيعطى النتائج، معركؼ غير أك فيعكض عنو النتائج، معركؼ إما كيككف
 طارئة لظركؼ تبعنا كأصبحت تتحكؿ الصحية إذا لـ تستقر حالتو إلى كينظر أكلي تعكيض
حيث يؤدم  السمع، بضعؼ المصابة أذنو في لممريض إجراء عممية جراحية ذلؾ كمثاؿ كمختمفة
 لمسمع المريض فقداف كبالتالي يتأكد المريض، لسمع جزئي إلى فقداف العممية أثناء الطبيب خطأ
 بشكؿ السمع فقدانو عند ثـ الحالي كضعو عف جزئي يأخذ تعكيض كلذلؾ المستقبؿ، في كمينا
ا يستكمؿ كمي  الرئتيف في لمريض جراحية الجراح عممية الطبيب إجراء التعكيض، كيعتبر أيضن
. (3)عميو ىي مما أسكء حالتو تصبح أف المؤكد لؤلخير، مف جزئي ضرر عنيا نتج

 ثبت نيائيا الذم الدائـ فعطمو العمؿ، عف يقعده دائـ بعطؿ كبالتالي، فإف إصابة شخص
 كاف دخؿ مف المصاب حرماف إلى حتما سيؤدم العطؿ ىذا كاف إذا الحاؿ، كلكف الضرر ىك

  .(4)المستقبمية األضرار مف يعد فيذا يجنيو،
 أك حاال سكاء كاف محقؽ كؿ ضرر عف الجٌراح األعضاء يسأؿ زراعة مجاؿ كفي

 .(5)لممضركر مف التكامؿ الجسدم اإلنقاص إلى سيؤدم مما عضكا أتمؼ لك كما مستقببل،
يقع  لـ ضرر ألنو(1) عنو الجٌراح يسأؿ ، فبل(Éventuel) احتمالي أما إذا كاف الضرر  
نما كقكعو يؤكد ما ىناؾ كليس أصبل ، (2)مبنية عمى الشؾ كافتراضات احتماالت إلى يخضع ،كا 

                                  
، 1996ف، السعكدية،  د األكلى، ب الطبعة السعكدية، في الطبية المينية ، المسؤكليةقيس الصغير (1)

. 173.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 176.ص
 .179.، مصادر اإللتزاـ، المرجع السابؽ، صعمي عمي سميماف (2)
 .172.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ 130.، المرجع السابؽ، صأحمد حسف عباس الحياري (3)
 . 285.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحة (4)
 .120.، المرجع السابؽ، صمختاري عبد الجميؿ (5)
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ذا(3) عنو لمتعكيض مجاؿ كال  ،(4) عنو التعكيض يتـ كقع ما ألف كقكعو مجرد احتماؿ فقط، لكف ا 
ال  أك تجيض أف كيحتمؿ حامؿ تككف سكؼ أنيا كيعتقد بضربة تصاب التي السيدة كمثاؿ ذلؾ
 كقت بشرط أم في بو المطالبة كيمكف بالتعكيض المطالبة يخكؿ ال المحتمؿ كالضرر .تجيض

. (5)مؤكدا يصبح أف
 في عنو تتميز التي تفكيت الفرصة الضرر االحتمالي كبيف الخمط كثيرا بيف يقع لذا 

 الطبيب أتمؼ لك كما بالشفاء، عميو كجٌدية قد تعكد حقيقية فرصة مف المريض حرماف نياكك
 كيككف التعكيض عف ضياع الفرصة في ،(6) فيو لمشؾ مجاال يدع ال ضرر فيك المتبرع عضك

ف كانت النتائج التي ستترتب عنيا محتممة ألف ضياع الفرصة في حد ذاتيا  حد ذاتيا، حتى كا 
 . (7)أمر محقؽ
ىذه  استحداث إلى الطبية المجاالت مختمؼ كفي فرنسا في القضاء تطكر أدل كقد

بقائو  أك لمشفاء المريض فرصة ضياع عمييا كيطمؽ الطبي، الضرر صكر مف صكرة الجديدةاؿ
 عف ال تعكض البداية في فرنسا في المحاكـ كانت كقد الطبيب، خطأ ذلؾ كسبب الحياة قيد عمى
 كقررت ذلؾ عدلت عف كلكنيا ،االحتمالي الضرر كبيف بينيا تسكم كانت بحيث، الفرصة فكات

 العمؿ ممارسة الطبيب عف مساءلة كجكب إلى الفرنسي الفقو ذىب حيث التعكيض بكجكب

                                                                                               
، 2005، الكجيز في مسؤكلية الطبيب كالصيدلي، دار المطبكعات الجامعية، مصر، عبد الوىاب عرفة (1)

 . 121، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿنقبل عف . 65.ص
، النظرية العامة لبللتزامات، الجزء الثاني، الطبعة األكلى، ديكاف المطبكعات الجامعية، بمحاج العربي أنظر (2)

 .121، المرجع السابؽ، ص مختاري عبد الجميؿنقبل عف . 165.، ص1995الجزائر، 
. 173.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ.  55.، المرجع السابؽ، صالديف عز قمراوي  أنظر مقاؿ(3)
. 173.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 248.، المرجع السابؽ، صالمحتسب باهلل بساـ (4)
 أبك " القدس منشكرة، جامعة ماجستير الكالدة رسالة حاالت في الطبية المدنية ، المسؤكليةالبرغوثي فدوى (5)

. 174.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 80.، ص2003ديس، 
، المرجع مختاري عبد الجميؿ  . 165.، صالمرجع السابؽ، النظرية العامة لبللتزامات، بمحاج العربي (6)

 .121السابؽ، ص 
 كيضرب المثاؿ عف ذلؾ في أف نتائج مسابقة ما أمر احتمالي ألف المتسابؽ قد يخفؽ كقد ينجح لكف عدـ (7)

. المشاركة في المسابقة أمر حقيقي كضياع فرصة المشاركة ىك ضرر محقؽ بغض النظر عف النتائج المترتبة
 .295.، المرجع السابؽ، صعمي فياللي: أنظر
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 أكؿ كاف، كالفرصة الشفاء كتفكيت لفرصة المحقؽ الخطأ عف التعكيض ككجكب الخاطئ، الطبي
 عمى الفرصة تفكيت بسبب فرنسي فرنؾ65.000 كقدره بالتعكيض الفرنسية النقض لمحكمة حكـ

يعرقؿ  ذلؾ ألف دائـ بعجز المصابة (Pierre.H) البالغة مف العمر ثماني سنكات الطفمة
 . (1)حياتيا

 التشخيص في الطبيب خطأ  بأف1961سنة  الفرنسية النقض محكمة قضت  كأيضا
 جسميا أعضاء أحد فقدىا عنو نتج بضرر الفتاة إلى إصابة أدل مما العبلج، في خطأ إلى أدل
 . (2)طيراف مضيفة بكظيفة التقدـ بااللتحاؽ فرصة مف حرميا كىذا

بتاريخ 1566/ 1977رقـ القرار في قضت المصرية فقد النقض أما محكمة
 عمى أف عنو بالتعكيض يطالب أف لممضركر جاز فإك الفرصة تفكيت ":  بأف1977/3/22

 ىذه كراء تحقيؽ مف كسب مف عميو الحصكؿ في يأمؿ المضركر كاف ما عناصره في يدخؿ
ا األمؿ ىذا يككف بأف مشركط ذلؾ أف إال ،الفرصة  طبقنا مف شأنيا مقبكلة أسباب عمى قائمن
 ".(3) المشركع غير الضار العمؿ عميو فكتو كسب ترجيح لؤلمكر العادم لممجرل

 ؽ ـ ج تسمح لممضركر أف يطالب 131 إلى أف المادة ،كتجدر اإلشارة في ىذا الشأف
خبلؿ مدة معينة بإعادة النظر في تقدير التعكيض الذم يستحقو، كىذا إذا لـ يتيسر لمقاضي 

 كمثاليا إصابة المضركر بجركح ،كقت صدكر الحكـ مف تحديد بصفة نيائية مقدار التعكيض
ستناؿ حتما مف قدرتو عمى العمؿ في المستقبؿ غير أنو يصعب تحديد مقدار ىذا العجز كقت 

. (4) كقكع اإلصابة
 عند)قانكني  أك طبي خطأ الجٌراح عف صدر متى نو يمكف القكؿ أسبؽ ماكبناءن عمى 

بشرط  الخطأ ىذا عف مدنيا مسؤكال يككف نوإؼ ،(األعضاء نقؿ لعمميات القانكنية مخالفة الشركط
لمشؾ  مجاال يدع المستقبؿ، كال أك الحاؿ في سكاء الكقكع محقؽ ضرر عنو نجـ قد يككف أف

                                  
. 277.، المرجع السابؽ، صرايس محمد: نظرا ألكثر تفصيؿ في ىذا القرار (1)
.  277.، المرجع السابؽ، صرايس محمد أشار إليو G.P.1961-I-400– نقض فرنسي (2)
 قاعدة االجتيادات كالتشريعات 22/03/1977 الصادر بتاريخ 77/ 1566 نقض مدني مصرم رقـ (3)

. 177، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 15/01/2009المصرية 
 .294، المرجع السابؽ، ص عمي فياللي (4)
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تفكيت  كحالة مباشر غير يككف فقط، فقد مباشرا يككف أف الضرر ىذا في يشترط كال، (1)فيو
. الطبيب يسأؿ ذلؾ كمع الفرصة

 مباشر الضرر يكوف أف: الفرع الثالث
متكقعا  يككف أف إما المباشر كالضرر مباشر، غير أك مباشر يككف أف إما الضرر إف  

بؿ  المباشر، غير الضرر عف تعكيض ال أنو المدنية المسؤكلية في كالقاعدة متكقع، غير أك
بعض  مع تقصيرية، أك عقدية المسؤكلية كانت سكاء كىذا فقط المباشر الضرر عمى يقتصر

 كغير المتكقع المباشر الضرر عف فييا يعكض التي التقصيرية المسؤكلية في االختبلؼ
 تنفيذ عدـ كاف إذا إال المتكقع، غير الضرر إلى يمتد الؼ ،أما المسؤكلية العقدية ،(2)المتكقع

 . (3)الجسيـ خطئو أك المديف غش إلى االلتزاـ راجعا
 ال ثـ كمف الطبيب، خطأ عف مباشرة ناتجا يككف أف يجب مباشران  الضرر يككف كلكي   

، (4)المريض حالة تفاقـ إلى أدت التي تدخمو نتائج عف إال الطبيب لمساءلة محؿ ىناؾ يككف
 الطبيب إىماؿ نتيجة المريض مكت ذلؾ كمثاؿ تدخمت في إحداثو،دكف األفعاؿ األخرل التي 

 كيعتبر الطب، مينة قكانيف في منو كالمطمكبة البلزمة كاالحتياطات اتخاذ التدابير في لو المعالج
 االلتزامات بتقديـ يقـ لـ الذم الطبيب بسبب مباشر كضرر مباشرة نتيجة مف خطنا حصؿ ما

 . (5)المباشر الضرر عف المسؤكلية كيتحمؿ باإلىماؿ، قاـ الذم كىك المطمكبة منو،
 أحدثو الذم لمخطأ طبيعية نتيجة يككف ال غير المباشر الذم عمى خبلؼ الضرر

 .عنو مسئكال الطبيب يككف كال الخطأ كبيف بينو السببية بذلؾ رابطة الضرر كتنقطع

                                  
، المرجع السابؽ، عتيقة بمجبؿ. 307.كالتقصيرية، المرجع السابؽ، ص العقدية  المسؤكلية،عامر حسيف (1)

 .174.ص
نسيمة بف . 249.، ص2000، مصادر اإللتزاـ المكتب القانكني لمنشر كالتكزيع، األردف، أنور سمطاف (2)

 .69.، المرجع السابؽ، صدشاش
 . مف القانكف المدني الجزائرم2ؼ /182 المادة (3) 
، 1992، الكافي في شرح القانكف المدني، المجمد األكؿ، اإللتزامات، ب د ف، مصر، سميماف مرقس (4)

 .69، المرجع السابؽ، صنسيمة بف دشاش. 554.ص
 كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار األكؿ، مكتبة  الجزء-االلتزاـ مصادر - لبللتزامات العامة  النظرية،الفضؿ منذر (5)

 .171.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 303  ص،1994عماف ،
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 ال كلكف المستقبؿ دائرة ضمف يدخؿ الذم الضرر المتكقع، فيك غير أما الضرر    
 التي تجعمو الظركؼ تكضيح في باإلىماؿ الطبيب قياـ ذلؾ كمثاؿ ،(1)المتعاقديف تكقع يدخؿ في

 يككف فيما حصؿ السبب ىك المريض سككت كاف إذا كلكف متكقع الضرر فينا الضرر، يتكقع
 الطبيب يساعد الذم الصحي كضعو عف الطبيب يخبر لـ ىذا األخير ألف متكقع غير الضرر
 . (2)التكقع في المعالج

مشروعة  مصمحة أو بحؽ اإلخالؿ: الفرع الرابع
 لممضركر، أم ثابت بحؽ الضرر مشركعة ىك مساس مصمحة أك بحؽ باإلخبلؿ يقصد

 أف كيشترط القانكف، يحميو ثابت أك أخؿ بمركز مس بحؽ إذا إال المعتدم مساءلة يمكف ال أنو
 .(3)بيا يعتد فبل مشركعة غير كانت فإذا عنيا، لمتعكيض مشركعة المصمحة تككف

 أك لممريض مشركعة مصمحة يقع عمى  حتى يتـ التعكيض عف الضرر يجب أف،كعميو
 لمنظاـ مخالفتو عدـ ضركرة مع الثابت الحؽ إلى يرتقي ال كلكنو ،المكتسبة قانكنا حقكقو مف حؽ
 .(4)المريض كفاة إلى كيؤدم اإلنساف جسـ عمى يقع الذم الطبيب خطأ ذلؾ كاآلداب كمثاؿ العاـ

 بؿ يكفي المساس بأم ،كال يشترط أف يككف الحؽ الذم يحصؿ المساس بو حقا ماليا
 السبلمة الجسدية، كما يمكف أف يقع عمى محؽ يحميو القانكف كالحؽ في الحياة كالحؽ ؼ

 .(5) مصمحة لمشخص كلك لـ يكفميا القانكف بدعكل خاصة طالما كانت ىذه المصمحة مشركعة

كمف قبيؿ األضرار التي تعطي لصاحبيا حقا مشركعا في طمب التعكيض، األضرار 
المعنكية الناجمة عف اآلالـ الجسمانية كالنفسية لمضحية، كذلؾ األضرار التي تصيب شخصا 

بالتبعية عف طريؽ ضرر أصاب شخصا آخر، يككف لممضركر حقا قبؿ المصاب، كىك ما يطمؽ 

                                  
. 172.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 95.، المرجع السابؽ، صوائؿ تيسير عساؼ (1)
 ب اإليماف، دمشؽ، بيركت، الثانية، دار الطبعة كالجزائية، المدنية الطبية ، المسؤكليةالمحتسب باهلل بساـ (2)

. 172.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 244ت ف، ص 
 . 290.، المرجع السابؽ، صكماؿ فريحة (3)
 . 175، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 242-238، المرجع السابؽ، ص المحتسب باهلل بساـ (4)
 . 133، المرجع السابؽ، ػصسميماف مرقس (5)
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عميو بالضرر المرتد، كالقتؿ يعتبر ضررا أصاب الميت في حياتو كترتب عميو إصابة أبنائو 
عالتيـ  .(1)بضرر يتمثؿ في اإلنفاؽ عمييـ كا 

 دعكل(المستقبؿ أك المتبرع)المدعي  بيا يؤٌسس مالذ الغرضالمصمحة ىي  تعتبر ىذهك 
 لو يقٌره الذم الحؽ ذلؾ ىنا ىي فالمصمحة، بالتعكيض فييا يطالب كالتي التقصيرية المسؤكلية
 .الطبيب عميو اعتدل كالذم القانكف

 في (المتبرع أك المستقبؿ)المريض حؽ  ىي البشريةاألعضاء التصرؼ في مجاؿ كفي 
، التعكيض يستكجب كضرر يعتبر حتى الطبيب بخطئو بو يخؿٌ  أف يشترط كالذم جسمو سبلمة
،، (2) كاآلداب العامة العاـ لمنظاـ مخالؼ غير أم نطاؽ مشركع في الحؽ يستعمؿ أف يشترط كما

كيمكف اعتباره مف قبيؿ الحقكؽ، كليس مف قبيؿ الرخص التي ال تكسب الشخص حقا، كال تعد 
  .(3)مساسا بمصمحة مشركعة

 إجراءىا، تتطمب الصحية حالتيا تكف إجياض لـ عممية جٌراء امرأة تضررت لك كما
 يستكجب كضرر بو يعتدٌ  ال أنو إال سبلمة الجسـ في حقيا عمى االعتداء تـ أنو مف فبالرغـ

  .(4)مشركع نطاؽ غير في استعمؿ قد بو المخؿ الحؽ ألفٌ  التعكيض
كيؤيد الفقو اتجاه القضاء، عمى اعتبار أف المشرع الفرنسي لـ يعترؼ لمسيدة بالحؽ في 

حتى يجكز ليا أف تشتكي مف المساس بو، أك يككف مبررا لممطالبة  ،اإلنياء المبستر لمحمؿ

                                  
دراسة مقارنة، مكتبة دار - ، التعكيض القضائي في نطاؽ المسؤكلية العقديةحسف حنتوش الحسناوي (1)

 . 97.بحماكم الشريؼ، المرجع السابؽ، ص. 119.، ص1999الثقافة، عماف، األردف، 
ص ، المرجع السابؽ، مختاري عبد الجميؿنقبل عف . 128ص، المرجع السابؽ، الحياري عباس حسف أحمد (2)

120.  
 .98.، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريؼ (3)
 . 120.، المرجع السابؽ، صمختاري عبد الجميؿ (4)
 أثيرت مسألة التعكيض بصدد اإلجياض االختيارم بعد فشؿ العممية كانتيائيا بكالدة الطفؿ حيث اعتقد 

الكالديف أف ذلؾ يشكؿ ضررا يستكجب التعكيض غير أف القضاء رفض ىذا التكجو مقررا عدـ أحقيتيـ في 
 ألؼ فرنؾ فرنسي لكف 200التعكيض بعد أف استجابت محكمة أكؿ درجة لذلؾ كقضت بمنحيا تعكيضا قدره 

محكمة االستئناؼ ألغت ىذا الحكـ كرفضت التعكيض كىك ما أقرتو محكمة النقض حيث اعتبرت كالدة الطفؿ ال 
 )نقض مدني فرنسي. يشكؿ ضررا لؤلـ يمكف التعكيض عنو حتى لك حدثت كاقعة الكالدة بعد عممية اإلجياض
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مف تقنييف الصحة العامة  (L.162-1,L.162-12)بالتعكيض عف الحرماف منو، ذلؾ أف المكاد 
الفرنسي لـ تقرر مثؿ ىذا الحؽ في اإلجياض، بؿ اعترفت فقط بإمكانية المجكء إليو، في حاالت 

ضيقة، ككفقا لشركط محددة، كبكسائؿ معينة، كما أف المجكء إليو يجب أف ال يتعارض مع 
كال يعتبر ذلؾ حقا . المبادئ األساسية التي تتصؿ باحتراـ الحياة اإلنسانية، حتى قبؿ الميبلد

لمسيدة إال إذا تعارض األمر مع مبدأ أساسي آخر، كىك حقيا في الحفاظ عمى حياتيا أك حماية 
 .(1)صحتيا

أما إذا كاف ىناؾ حالة مف الحاالت التي حددىا المشرع، كأباح فييا لمزكجيف المجكء إلى 
اإلجياض كتكافرت شركطيا، كتسبب الطبيب بفعمو أك تقصيره في حرمانيما مف ذلؾ، فإف 

 فمف بينيا حالة المجكء إلى التشخيص السابؽ ع. مسئكليتو تنعقد عف األضرار المترتبة عف ذلؾ
كىي الفحكصات التي تخضع ليا المضغة أك الجنيف داخؿ الرحـ  (diagnostic prénatal) الكالدة

بيدؼ اكتشاؼ ما إذا كاف معاقا أك بو تشكىات أك أمراض ذات خطكرة خاصة، األمر الذم 
بناء عمى نصيحة - يبرر المجكء إلى اإلنياء المبستر لمحمؿ، فإذا ترتب عمى استمرار الحمؿ

كالدة طفؿ معاؽ أك مشكه، فقد اعترؼ القضاء - الطبيب أك الجية التي باشرت الفحكصات
 لمكالديف بالحؽ في التعكيض عف الضرر األدبي كالمادم الذم أصابيما مف جراء (2)الفرنسي

.  (3)تفكيت الفرصة في المجكء إلى اإلنياء المبستر لمحمؿ

                                                                                               
مدل المسؤكلية - ، تعكيض الحكادث الطبيةثروت عبد الحميد أشار إليو 25/06/1991الدائرة األكلى بتاريخ 

 .47.، ص2007عف التداعيات الضارة لمعمؿ الطبي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 .48.، صنفسوالمرجع  (1)
 سنة كأـ لثبلثة أطفاؿ 42 أقر القضاء ذلؾ عمى إثر قضية تتمخص كقائعيا في أف سيدة تبمغ مف العمر (2)

قررت إجراء فحكصات عمى الجنيف إثر حمميا ألف القانكف يعترؼ ليا بالحؽ في اإلنياء المبستر لمحمؿ إذا 
كجدت بو عيكب أمراض غير أف المستشفى الخاص الذم أجرل التحاليؿ أكد أنيا عادية كبعد كضع السيدة طفبل 
منغكليا رفع الزكجاف دعكل لممطالبة بالتعكيض كقضت المحكمة بانعقاد مسئكلية المستشفى ألنو لـ يضمف تقريره 

يراد شيرم 45.000بتحفظات حكؿ نسبة الشؾ في نتائج الفحكصات حيث قضت ليما بتعكيض مقداره  درىـ كا 
 األسبكع القانكني 1989 ديسمبر 15محكمة مكنبمييو .  فرنؾ يدفع لمكالديف إلى حيف كفاة الطفؿ7.500مقداره 
 .50.، المرجع السابؽ، صعبد الحميد ثروت كتعميؽ جريدؿ ذكره 21556رقـ - 1990-2

 . 49.، المرجع السابؽ، صحميد ثروت (3)
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تـ  أةراـ فأ فيعرضت عمى القضاء الفرنسي تتمخص كقائعيا أخرل  قضية فيك
 ءاإجر في شرع ـثق، استئصاؿ ـزستؿم ليفيـر ك كجكد قرر ، حيثطبيب  مف طرؼاقفحص
ـ فقا ،ـالرح فيـ كر يكجد كالأة حامؿ رـاؿ فأ كالتشخيص، في أخطأ قأف الحظ قأف إال ية،ؿالعـ
 ـؿ نوألتو بمسؤكلي المحكمة قضت كتكفيت، كمضاعفات اقؿ حدثت ةأالمر فلؾ ك،فالجني اجربإخ
 ىنوذ في ـقا الذم ـ يستعمؿ األشعة ليزيؿ الشؾؿ كعنده تعالج كانت الذم الطبيب باستشارة ـيؽ
 . (1)يةؿالعـ يجرم فأ ؿقب

 تصرؼ في عضك ىاـ مف جسدىا عف طريؽ التي  -أةرالـ حؽب مس قد نا قفالطبيب
، لؤلشعة ءهاإجردكف  التشخيص في قئخطفعؿ ب ذلؾ فكا كالحياة، في-  ليايةؿعـتدخمو بإجراء 

 .اقحالت يتابع فكا الذم بالطبيب قاستعانت ـعد كذاك
يكفي لقياـ شخص المتصرؼ في عضك مف أعضائو نافمة القكؿ، أف حدكث الضرر لؿ

المسؤكليةالطبية، عمى أنو يجب اإلشارة ىنا إلى أف مجرد استئصاؿ العضك في حد ذاتو إذا تـ 
 كىذا ال يستكجب مسئكلية الطبيب ألنو يعتبر ،كفقا لمضكابط السالؼ ذكرىا يحدث ضرران لممتبرع

مشركعا كفقا لنص القانكف، كلكف إذا تجاكز الطبيب الضكابط أك أخطأ أثناء العممية الجراحية 
 .  البشريةاألعضاءالتصرؼ في فينا تككف األضرار التي تقيـ المسؤكليةفي مجاؿ 

المتمثؿ  الطبي، الضرر مكضكع بشأف إشكاؿ قد يثكر كتجدر اإلشارة في ىذا الشأف إلى
 عمى الجديد، كضركرة التعرؼ المعالج الطبيب تدخؿ قبؿ لممريض السابؽ الصحي في الكضع

 المستحؽ، التعكيض قيمة تقدير أجؿ مف الطبيب البلحؽ، كذلؾ عمؿ عف الناتج الضرر نسبة
 أف مكضكعي، عمى بشكؿ الحقيقي الضرر نسبة تقدير بالعمؿ عمى القانكني الخبير يقكـ حيث
 المريض كاف إذا ذلؾ كمثاؿ المريض، أصاب قد كاف الذم السابؽ الضرر إنقاص نسبة يتـ

 لدل العجز أسكأ في تغيير كحدث كأخطأ الجديد الطبيب كتدخؿ كمحدد ثابت بعجز سابقا مصابا
  .(2)لممريض البلحؽ الضرر نسبة عف يسأؿ الجديد الطبيب المريض فإف ىذا

                                  
 أشار إليو طبلؿ العجاج، المرجع السابؽ، 1923 أفريؿ 21 قرار محكمة ركاف الفرنسية الصادر في (1)

 .178. أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، ص،حادي شفيؽ. 199.ص
 .176.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿ. 131.، المرجع السابؽ، صأحمد حسف الحياري (2)
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 ناشئا الضرر كاف إذا الطبية المسؤكلية تقكـ ال الطبية المسؤكلية قانكف إلى كبالرجكع 
رفض  كيثبت بالقبكؿ نصحو رغـ الطبية لمتعميمات إتباعو عدـ أك لمعبلج المريض عف رفض
 باإلشياد أك كتابة بإقرار بالقبكؿ نصحو رغـ الطبية لمتعميمات إتباعو عدـ أك لمعبلج المريض

 .عميو
قانكف يشترط لحصكؿ التعكيض  إذا كاف ىذا ىك الضرر المكجب لمتعكيض، فإف اؿ   

 كالحقيقة أف رابطة السببية ،عف ىذا الضرر أف يككف ىذا األخير نتيجة طبيعية لنشاط معيف
 إذ رغـ كثرة الكتابات كالتحميبلت، ال تزاؿ فكرة ،ليست بالمسألة السيمة كلك كانت تبدك كذلؾ

، كىك ما سنتطرؽ إليو في (1)السببية كفكرة قانكنية تثير الكثير مف الجدؿ بيف فقياء القانكف
 .المبحث الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 .289.، المرجع السابؽ، صرايس محمد (1)
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المبحث الثاني 
 عالقة السببية في المسؤوليةالمدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشري    

إف مجرد كقكع الخطأ كحصكؿ الضرر ال يكفياف لتقرير المسؤكليةالمدنية، إذ أنو يجب 
 إلى أف يككف الضرر ناشئا عف الخطأ، كىذا ما يعرؼ بركف السببية كىك ركف ثالث مستقؿ

  .(1)بالمسؤكلية لمقكؿ كالضرر الخطأ جانب ركني
 كتحديد ركف السببية في المجاؿ الطبي كما يذكر شراح القانكف يعد مف األمكر الشاقة 

نظرا لتعقد الجسـ اإلنساني كتغير حالتو كخصائصو، كعدـ كضكح األسباب  كالعسيرة،
لممضاعفات الظاىرة، فقد ترجع أسباب الضرر الكاحد إلى عكامؿ بعيدة أك خفية مردىا طبيعة أك 

أك قد ينشأ الضرر الكاحد عف عدة أسباب ساىمت مف قريب ، (2)تركيب جسـ المريض كاستعداده
أك مف بعيد في حصكلو، كال فرؽ في ذلؾ بيف الحاالت التي يستغرؽ فييا مفعكؿ أحد ىذه 

. األسباب لبعضيا اآلخر، كتمؾ التي يتعادؿ فييا تأثير ىذه األسباب عمى نشكء الضرر الكاحد
في مقابؿ ىذا الكضع، فإف السبب الكاحد قد يؤدم إلى تسمسؿ األضرار المترتبة عنو، 

األمر الذم يحتـ عمينا تحديد نكعية الضرر القابؿ لمتعكيض عنو، كىؿ يحؽ لممدعى عميو 
   .(3)دفع ىذه المسؤكليةبإثباتو لمسبب األجنبي كالقكة القاىرة أك الحدث الفجائي مثبل؟ (كؿؤالمس)

ثبات كنفي العبلقة  ك    عميو سنحاكؿ مناقشة مفيكـ عبلقة السببية في المطمب األكؿ، كا 
 .السببية في المطمب الثاني

 
مفيـو عالقة السببية : المطمب األوؿ

، أنو كمما كقع ضرر عمى مريض نتيجة نشاط طبي مارسو عميو     ال يمكف القكؿ كالجـز
نيضت - كلك كصفت تصرفات ىذا األخير بالرعكنة كعدـ الحذر كقمة االحتياط- الطبيب

                                  
(1)
 J.Penneau, Faute et erreur en matière de responsabilité médical , Paris, 1973, p490. 

، المرجع السابؽ، افتكار مييوبيأنظر أيضا . 161.، المرجع السابؽ، صأحمد شعباف محمد طو (2)
 .192. المسؤكلية الطبية، المرجع السابؽ، ص،محمد حسيف منصور، 284.ص
، مصادر اإللتزامات، الكتاب الثاني، المسؤكلية المدنية، دار األماف، المغرب، الطبعة عبد القادر العرعاري (3)

 .113.ص، 2011الثالثة، 



 أركان المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب األول

 

 
138 

 

 ذلؾ أنو يجب تكافر عبلقة السببية بيف نشاط الطبيب .1،كلية الطبيب كألـز بالتعكيضؤمس
 فبل ،كذلؾ سكاء في المسؤكلية التقصيرية أك العقدية لؤلطباء كاألضرار التي أصابت المريض

يكفي الخركج عف العقد أك اإلحجاـ عف تنفيذ بند مف بنكده، كتحقؽ ضرر في ذمة المريض، بؿ 
يشترط أف يككف الضرر ناتجا عف عدـ تنفيذ العقد، كذلؾ ألف محؿ المسؤكلية التعاقدية ىك 

  .(2)تعكيض الضرر الناجـ كالناتج عف مخالفة ىذا العقد
فالتفكير القانكني السميـ ال يقبؿ بيذه النتيجة، ألنو يستمـز زيادة عف ذلؾ، تكافر عبلقة 

 . 3 .السببية بيف نشاط الطبيب كاألضرار التي أصابت المريض
 لـ ما خطأ عف ناتج ضرر تصكر يمكف ال فانو المسؤكلية أساس تعد السببية بطةار إف

 المسؤكلية فمناط، كقكعو كسبب الضرر عمىمسؤكؿ  الخطأ تجعؿ سببية عبلقة ىناؾ تكف
 .(4) .بيةالسب بطةار كجكىرىا

كعمى ضكء ما سبؽ، سيتـ تعريؼ عبلقة السببية في الفرع األكؿ ، ثـ بياف نظريات 
 عبلقة السببية في الفرع الثاني 

 التعريؼ بعالقة السببية : الفرع األوؿ
كؿ كالضرر ؤىي الرابطة المباشرة التي تقـك بيف الخطأ الذم ارتكبو المس عبلقة السببية

 بؿ ، ال يكفي لقياـ المسؤكليةالطبية أف يككف ىناؾ خطأ كضرر،كعميو(5)الذم أصاب المضركر
 بمعنى آخر يجب أف يككف ،(6)البد أف يككف الخطأ ىك السبب الذم أدل إلى كقكع الضرر

.  الضرر مترتبا ضركرة عمى الخطأ أك نتيجة لو
 

                                  
 .291. المرجع السابؽ، صرايس محمد، (1) 
، عبلقة السببية في المسؤكلية المدنية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، د ت ف، عبد الرشيد مأموف (2)

 . 3ص
 .291. المرجع السابؽ، صرايس محمد، (3) 
 .131، المرجع السابؽ، ص الحياري أحمد (4)
.  732، مصادر االلتزامات، المرجع السابؽ، ص عبد الرزاؽ السنيوري(5)
. 455، المرجع السابؽ، صسميماف مرقس   (6)
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 الخطأ بيف ما مباشرة أك رابطة عبلقة تكاجد : "بأنيا السببية عبلقة تعريؼ كيمكف    
 ىي أك(1) "المضركر أك المريض أصاب الذم المسؤكلكالضرر أك المعالج الطبيب ارتكبو الذم
  .(2)الضرر كقكع إلى أدل الذم السبب ىك الخطأ ككف

 أف العمـ مع لمطبيب، المدينة المسؤكلية شركط مف أساسي شرط السببية الرابطة ككجكد
 الخطأ منو يقع الذم المعالج فالطبيب كالضرر، الخطأ عف كمستقمة ضركرية العبلقة ىذه

 خطأ يقع أحياننا ألنو سببية، عبلقة كالضرر الخطأ بيف يككف أف يجب لممريض الضرر كيحدث
 إىماؿ ذلؾ كمثاؿ ضرر، مف المريض أصاب فيما السبب ىك الخطأ ىذا يككف كال الطبيب مف

 الطبيب، بإىماؿ عبلقة ليا ليست قمبية بأزمة المريض ككفاة لممريض، الجراحة بإجراء الطبيب
 كالتي السببية عبلقة لتحديد الكبيرة األىمية نجد الحاالت، ىذه مثؿ كفي آخر، بمرض تتعمؽ بؿ

 .ال أـ طبية مسؤكلية كجكد إلى نصؿ قد أثرىا عمى
 دكف السببية تتكافر قد نوأ ذلؾ كدليؿ الخطأ ركف عف مستقؿ ركف السببية ركف إف    

 خطأأ قد الطبيب ىذا يككف أف دكف الطبيب بفعؿ شخص يتضرر أف ذلؾ كمثاؿ خطأ كجكد
نما لمخطأ، استنادا ليس كلكف الطبيب مسؤكلية كتتحقؽ تقكـ ذلؾ كرغـ  كنظرية لمبدأ استنادا كا 
 مريضا الطبيب يحقف أف ذلؾ كمثاؿ السببية، تكافر دكف الخطأ يتكافر قد نوأك كما ة،التبع تحمؿ
 طمقة إطبلؽ في كييـ آخر شخص يأتي المريض جسد في السـ يسرم أف قبؿ كلكف سامة بمادة
 السببية، عبلقة تنعدـ فينا الشخص، مكت ىك كالضرر السـ حقف ىك ىنا فالخطأ مسدسو، مف
 شرط انعداـ يستتبع شرط السببية ضرر، ألف انعداـ أم عنو ينجـ لـ الطبيب خطأ أف كما

 .الضرر
 كالمعقدة الصعبة األمكر مف الطبي المجاؿ في السببية رابطة إلى الكصكؿ عممية إف

 أك تككف فقد البشرم، الجسـ تككيف كفي الطبية، األعماؿ في كاختبلفات تدخبلت بسبب جدا
 اشتركت عدة فأك ذلؾ في كبير دكر ليا عكامؿ متعددة إلى الحاصؿ الطبي الضرر أسباب ترجع

                                  
 .990المرجع السابؽ، ص  ،السنيوري الرزاؽ عبد (1)
 .471 المرجع السابؽ، ص ،سعد محمود أحمد (2)
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 الضرر الحقيقي ليذا السبب تعييف الصعب مف يجعؿ الحاصؿ الضرر إحداث في عكامؿ
  .(1)السببية بطةرا كجكد إلى كالكصكؿ
 شخص يتضرر أف ذلؾ كمثاؿ ،خطأ كجكد دكف السببية فييا تتكفر قد حاالت كىنالؾ 

 ليس الطبيب مسؤكلية تتحقؽ ذلؾ مف كبالرغـ ،أخطأ قد الطبيب ىذا يككف أف دكف لطبيب ابفعؿ
 . (2)التبعة تحمؿ لنظرية بؿ لخطأؿ استنادنا

كقد عالج المشرع الجزائرم مكضكع عبلقة السببية في نصكص القانكف المدني، ال سيما 
، كما تمارس المحكمة العميا حؽ الرقابة عمى األحكاـ "يسبب ضررا"  بذكره كممة 124المادة 

كالقرارات التي تصدرىا الجيات القضائية الدنيا مف أجؿ أف تتأكد مف مدل إلتزاـ قضاة المكضكع 
ك إلى ىذا أشارت محكمة النقض الفرنسية عندما . بتكضيح كجكد رابطة السببية أك عدـ كجكدىا

 مف 1382 أف المسؤكلية القائمة عمى أساس المادة 27/10/1975قضت في حمـ ليا بتاريخ 
 3.القانكف المدني الفرنسية تتطمب كجكد رابطة السببية بيف الخطأ ك الضرر

إف رابطة السببية مسألة تثير كثيرا مف الصعكبات العممية، كلـ يجىب عنيا بجكاب مرض 
ليا، ألنيا ببساطة مف المسائؿ التي ال يمكف تعريفيا تعريفا عميما دقيقا، جامعا كمانعا، مما حدا 
. برجاؿ القانكف إلى ترؾ مسألة السببية إلى فطنة القاضي، كركح العدالة، ك الحكمة لديو، لحميا

كمع ذلؾ يمكف القكؿ أف رابطة السببية ىي مجمكعة العكامؿ اإليجابية كالسمبية التي تساىـ في 
   .إحداث النتيجة أك الضرر

كتثبت عبلقة السببية في مجاؿ نقؿ األعضاء إذا ارتكب الطبيب خطأ فنيا أدل إلى ضرر 
جسماني لممتبرع فتقـك عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر، حيث يفترض خطأ الطبيب أك الجراح 
بمجرد حدكث ضرر لممتبرع أثناء أك بعد إجراء العممية كال يكمؼ المضركر بإثبات خطأ الطبيب 
نما يقع عبء اإلثبات عمى الطبيب كال يمـز المضركر سكل بإثبات التزاـ الطبيب  أك الجراح كا 

                                  
، 2005لمكتاب، لبناف،  الحديثة ، المؤسسة-مقارنة دراسة – لمطبيب المدنية ، المسؤكليةخربوطمي صفاء (1)

 135..ص
 .255 ص المرجع السابؽ، ،بساـ المحتسب باهلل (2)

 .292.رايس محمد، المرجع السابؽ، ص 3
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كال يستطيع ىذا األخير نفي المسؤكليةإال بإثبات السبب  ،(1) كمضمكنو كعدـ تحقؽ النتيجة
.  (2)ماألجنب

 أك القكة القاىرة أك فعؿ المصاب المفاجئفي الحادث : كتتمثؿ األسباب األجنبية المعفية
. (3)أك فعؿ الغير نفسو

كيذكر ىنا أف محكمة النقض المصرية تأخذ بنظرية السبب المنتج كليس بنظرية تعادؿ 
نما باألسباب المنتجة فقط .  (4)األسباب أم أنو ال يعتد بكافة األسباب التي أحدثت الضرر كا 

كلكف السؤاؿ يثكر في حالة ما إذا لـ يصدر عف الطبيب خطأ فني عند أدائو لكاجبو إال 
أنو قصر في الحصكؿ عمى رضائو أك تبصيره، فيؿ تقـك عبلقة السببية بيف عدـ الحصكؿ عمى 

 .رضاء المتبرع كتبصيره كبيف الضرر الجسماني الذم أصاب المتبرع؟
إلى ضركرة التمييز بيف التدخؿ الطبي الذم البد منو كالتدخؿ (5)يذىب بعض الفقو القانكنى

ففي حالة ما إذا كاف الغرض مف التدخؿ الطبي عبلج المريض ككانت  .الطبي غير الضركرم
حالتو تقتضى التدخؿ فإنو مف الصعكبة اعتبار الضرر الذم أصاب المريض مف جراء عدـ 

التبصير ىك سبب قبكؿ المريض لمتدخؿ ألف التدخؿ الطبي ىنا ال يستطيع المريض أف يتجنبو 

                                  
خطأ الطبيب ، محسف عبد الحميد البيو، 181ص، المرجع السابؽ، المسؤكليةالطبية، محمد حسيف منصور (1)

 .233ص ، المرجع السابؽ، المكجب لممسئكلية المدنية
ىك كؿ فعؿ أك حادث معيف ال ينسب إليو كيككف قد جعؿ منع كقكع العمؿ الضار " يقصد بالسبب األجنبي (2)

 .477، المرجع السابؽ، ص سميماف مرقس" مستحيبل
عبد الرزاؽ السنيكرم، مصادر االلتزاـ ػ المرجع :  لمتفاصيؿ حكؿ ىذه األسباب المعفية مف المسؤكليةيراجع(3)

، الكجيز في النظرية العامة لبللتزاـ، مصادر االلتزاـ، دار الجامعة أنور سمطاف كما بعدىا، 735السابؽ، ص 
، الكجيز في مصادر االلتزاـ، الطبعة محمد لبيب شنب.  كما بعدىا354ـ، ص 2005الجديد لمنشر، طبعة 

 .403ـ، ص 1992الثانية 
 كما بعدىا مجمكعة 1201، ص 17ـ س، 1966/ 19/5ؽ جمسة 32 لسنة 310 نقض مدني رقـ (4) 

األحكاـ الصادرة مف الييئة العامة لممكاد المدنية كالتجارية كمف الدائرة المدنية كمف دائرة األحكاؿ الشخصية، 
 . مطبعة دار القضاء العالي

(5)
 J. penneau, La responsabilité du médecin op. cit. p 34. 

 مسئكلية الطبيب المينية في القانكف الفرنسي، المجمكعة المتخصصة في ،عدناف إبراىيـ سرحاف
، دكر اإلرادة في العمؿ الطبي، جابر محجوب عمى، 188المسؤكليةالقانكنية لممينييف، المرجع السابؽ، ص 

 . كما بعدىا506المرجع السابؽ، ص 
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ف تـ إعبلمو بكؿ مخاطر التدخؿ، كلكف إذا تـ تبصيره ككاف باإلمكاف أف يختار المريض  حتى كا 
كقتا مبلئمان إلجراء العممية كيستعد نفسيا لمكاجية ما يترتب عمييا مف مخاطر، فيككف الضرر 

الذم أصاب المريض في ىذه الحالة ىك حرمانو مف القياـ باختيار الكقت المبلئـ إلجراء العممية 
. كاالستعداد النفسي ليا ففي ىذه الحالة يعكض عمى الضرر األدبي المتمثؿ في تفكيت الفرصة
أما في حالة ما إذا كاف التدخؿ الطبي غير ضركرم، كما ىك الحاؿ بالنسبة الستئصاؿ 

فإف عدـ تبصير المتبرع أك . لية لغرض غير عبلجيماألعضاء مف المتبرع أك إجراء عممية تجـ
الذم يريد إجراء عممية التجميؿ كالحصكؿ عمى مكافقتو كفقا لما نص عميو القانكف يشكؿ السبب 
في كامؿ الضرر الذم أصابيما مف جراء التدخؿ الطبي، كذلؾ ألف المتبرع أك المريض ىنا لك 

. (1)عمـ بأخطار العممية بشكؿ كامؿ لما أقدـ عمييا بحسب األرجح
كال يمكف مساءلة الطبيب إال عف األضرار الناجمة أك المرتبطة بالعمؿ الطبي، فمف غير 

المنطؽ أف يسأؿ عف أضرار غريبة عف ىذا العمؿ، حيث تنتفي الرابطة السببية بيف الخطأ 
.  (2)كالضرر، كبالتالي تعذر نسبة الضرر إلى العمؿ الطبي الذم خضع لو الشخص

جدير باإلشارة إليو، أنو اختمؼ القضاء في إثبات ىذه الرابطة، فبالنسبة لمجمس الدكلة 
الفرنسي كمحكمة النقض المصرية، الذيف يأخذاف بنظرية السبب المبلئـ أك الحاسـ، فإنو يكفي 

 أف يككف العمؿ الطبي الكاقعة الحاسمة في كقكع الخطر العبلجي، كال يمـز أف يككف السبب
. الكحيد في ذلؾ

في تقريره أماـ مجمس الدكلة الفرنسي في حكمو  (Dael) كقد أكضح ذلؾ مفكض الدكلة  
إذا كانت عممية نقؿ الدـ في حد ذاتيا ىي التي أدت إلى  ": بقكلو26/05/1995الصادر في 

حدكث التمكث بفيركس اإليدز كاف المستشفى مسؤكال، أما إذا كاف السبب يعكد إلى تمكث الدـ 
.  (1)بفيركس المرض، انتفت مسؤكلية المستشفى، كانعقدت مسؤكلية بنؾ الدـ

                                  
، دكر اإلرادة في العمؿ الطبي، يجابر محجوب عؿ، 188 المرجع السابؽ، ص ،عدناف إبراىيـ سرحاف (1)  

.   كما بعدىا506المرجع السابؽ، ص
دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه في - ، التعكيض عف األضرار الناجمة عف األخطار العبلجيةبحماوي الشريؼ (2)

 .90، ص 2013-2012القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
  . 33.، المرجع السابؽ، صثروت عبد الحميد (1)
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أما بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية، كالتي تعتنؽ نظرية تعادؿ األسباب، فإف األمر 
يبدكا أكثر صعكبة، إذا تدخؿ أكثر مف عامؿ كاحد في إحداث الضرر، غير أف محكمة النقض 
ال تتشدد في إثبات قياـ رابطة السببية بيف العمؿ الطبي كالضرر، كىنا تقتصر السببية عمى 

مجرد اختيار عامؿ مف بيف عدة عكامؿ ساىمت في إحداث الضرر، كمطالبة المتسبب المباشر 
.  (1)بالتعكيض

مف األىمية بمكاف ضركرة كجكد عمؿ طبي تقتضيو حالة المريض عمى أف يككف ىذا 
العمؿ فعاال، بحيث يرجى منو تحقيؽ مصمحة المريض كىي شفائو مف مرضو، عمى أف إرادة 
المريض ينبغي أف يصدر عنيا قبكؿ كاضح، بعد تبصيره الكاضح مف قبؿ الطبيب بالمخاطر 

. (2)التي يحتمؿ أف يتعرض ليا بسبب العمؿ الطبي
كالكاقع أنو يجب التفريؽ بيف أمريف، إذا كانت ىناؾ ضركرة تستدعي التدخؿ الطبي 
كالخكؼ عمى حياة األـ في حالة اإلنياء المبستر لمحمؿ، أك في حالة التشكىات الخمقية أك 

الناتجة عف حادث ما، فبل شؾ في أف ىذه الحاالت مف قبيؿ المخاطر العبلجية التي تستدعي 
أما حيث ال تككف ضركرة تستدعي التدخؿ الطبي، كحدكث حمؿ غير مرغكب . التعكيض عنيا

فيو، أك إجراء جراحة تجميمية تشبيا بأحد الفنانيف أك النجكـ، أك رغبة في الظيكر أكثر جماال، 
فيرل بعض الفقو خضكع تداعيات ىذه األعماؿ لنفس المبدأ مف حيث تعكيضيا، عمى أساس 

 أنو ال مبرر لكجكد أم سبب لتعكيض مثؿ ىذا النكع مف ،كيرل جانب آخر. (3)مبدأ المساكاة
كالطبيب مسؤكؿ عف جميع  .(4)التداعيات نظرا لعدـ كجكد أم ضركرة تستدعي التدخؿ الطبي

المخاطر التي يتعرض ليا المريض أثناء التدخؿ الطبي أك البلحقة لو، طالما كانت ىذه األعماؿ 
ف كاف ىناؾ تبايف في أساس المسؤكلية  . (1)ضركرية كا 

                                  
  .92، المرجع السابؽ، ص بحماوي الشريؼ (1)
، المسؤكلية المدنية عف التجارب الطبية في ضكء قكاعد المسؤكلية المدنية لؤلطباء، دار  سيير منتصر راجع(2)

 . 92.بحماكم الشريؼ، المرجع السابؽ، ص. 125.، ص1990النيضة العربية، 
، 2000، 1، المسؤكلية الطبية في الجراحة التجميمية، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عماف، طمنذر الفضؿ (3)

 .93.، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريؼ. 12.ص
 . 32، المرجع السابؽ، صثروت عبد الحميد (4)
 .93.، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريؼ (1)
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أما فيما يتعمؽ باألضرار التي تعكد إلى حساسية المريض أك استعداده المرضي، فبل 
شؾ بأف مسؤكلية الطبيب عنيا مستبعدة إذا تكفرت شركط القكة القاىرة، بمعنى إثبات أف ىذا 

األمر لـ يكف متكقعا كلـ يكف باستطاعتو تجنبو، فحتى لك تمثمت الحادثة في أف الضرر قد نتج 
عف خطر استثنائي إلى حد كبير، فإنو ال يؤخذ في االعتبار كال يرتب مسؤكلية الطبيب أك 

المنشاة الطبية، إذا كانت مفاعيؿ الخطر أك آثاره الضارة تعكد إلى االستعداد المرضي لمشخص 
، عمى أف إعماؿ ذلؾ ال يككف إال بشركط منيا، أف تككف "الخاضع لمعبلج، أك حساسيتو المفرطة

حالة المريض السبب الحاسـ في حدكث الضرر، كأف تككف لدل المريض حساسية لممنتجات أك 
.  (1)المكاد المستخدمة في التخدير ككاف ال يمكف التنبؤ بيا أك اكتشافيا، فإنيا بمثابة القكة القاىرة

في قضية فتاة صغيرة أصيبت بكسر في عظـ الفخذ " ليؿ"كفي ىذا الشأف قضت محكمة 
عمى إثر حادث سيارة، حيث رأل األطباء ضركرة إجراء عممية جراحية ليا، لكنيا تكفيت أثناء 

كقرر الخبراء أف المريضة، قد أعطيت المخدر بالقدر الكاجب ببل زيادة أك نقصاف، كأف . العممية
الخطر مستبعد منو إال في حاالت استثنائية، حيث كانت حالة الطفمة مف بينيا، بسبب إصابتيا 
بتضخـ في العدة التيمكسية غير معتادة في الفتيات قبؿ البمكغ، كال يمكف التنبؤ بو، حيث لـ يكف 
لدل المجني عمييا أية مظاىر دالة عميو، كقد جاء في تقرير المحكمة أف الكفاة ترجع إلى حادثة 
مف حكادث العبلجات غير المتكقعة، مما ال يسأؿ عنو األطباء كقد تصرفكا في حدكد حقيـ في 

.  (2) ، كأف الطبيب برمءاإلتباعاختيار العبلج الذم بدا ليـ كاجب 
أما المخاطر العبلجية الناجمة عف عمميات نقؿ الدـ، فبل شؾ أنيا تعتبر مف قبيؿ 

، ال المنتجات التجارية إال أف عممية تكريد الدـ تشبو إلى حد كبير عمميات (1)المنتجات الصحية

                                  
 .95، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريؼ .40.، المرجع السابؽ، صثروت عبد الحميد (1)
بحماوي نقبل عف . 514.، المرجع السابؽ، صمنير رياض حنا، عف 1930 أنظر محكمة ليؿ، سنة (2)

 .95.، المرجع السابؽ، صالشريؼ
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 1، عمميات نقؿ كزرع األعضاء البشرية، رسالة دكتكراه، طسميرة عابد الديات (1)

، المشاكؿ القانكنية التي تثيرىا عمميات زرع حساـ الديف كامؿ األىواني كما بعدىا، 130، ص 1999عماف، 
  .129.، ص1975األعضاء البشرية، مطبعة عيف شمس، 
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التصنيع، منيا إلى مجرد تقديـ الخدمة، ذلؾ أنو بعد الحصكؿ عمى الدـ مف المتبرعيف يخضع 
. (1)لسمسمة مف عمميات الفحص كالتعقيـ كالمعالجة

كقد قررت محكمة استئناؼ باريس أف مركز الدـ يعتبر مسؤكال في عقد نقؿ الدـ عف 
تقديـ دـ خاؿ مف أم عيكب كىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة، بحيث يستكم أف يككف بصدد نقؿ دـ 

طبيعي أك أحد مشتقات الدـ أك مككنات المعالجة الصناعية عمى أف ال يثبت مركز الدـ السبب 
كىك االتجاه الذم أيدتو محكمة النقض الفرنسية حيف قرر مسؤكلية طبيب عيادة عف  األجنبي،

تحميؿ كفحص الدـ قبؿ نقمو، لككنو يقـك باختيار الجية التي يحصؿ منيا عمى الدـ كالمختبر 
. (2)الذم جرل فيو تحميؿ الدـ كفحصو

حضكر  في كذلؾ الزرع عممية إجراء بقبكؿ المريض مكافقة اشترط المشرع أف فيتضح
ىذه  في المريض كرضاء الجراحية العممية إجراء بيا قبؿ مذاؿ الصحية المصمحة الطبيب رئيس

 مسؤكلية أف ذلؾ المينية أخطائو عف تنشأ التي المسؤكلية مف الجراح الطبيب يعفي ال الحالة
 . (3)العممية ىذه إجراء في الخطأ بسبب تنشا التي المسؤكلية عف تماما مستقمة الطبيب

السببية  عالقة  نظريات:الفرع الثاني
 

ال تزاؿ المناقشات قائمة بيف فقياء القانكف حكؿ مسألة رابطة السببية، نظرا ألىميتيا 
كأىمية اآلثار المترتبة عنيا، كذلؾ لككف مسألة رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر، باعتبارىا ركنا 

                                  
 .96.، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريؼ (1) 
، المرجع السابؽ، بحماوي الشريؼ، نقبل عف 50.، المرجع السابؽ، صأحمد حسف الحياري قرار أشار إليو (2)

  .97.ص
 ككانت بعض المحاكـ الفرنسية قد ذىبت إلى أف عدـ الحصكؿ عمى رضاء المريض، كأف كاف يصمح أساسا (3)

لمتعكيض المدني إال أنو ال يصمح أساسا لممسؤكلية الجنائية عف الضرر الناتج مف العبلج، ما لـ يقترف بخطأ 
آخر يككف سببا في إحداث الضرر، فإذا أجرل الطبيب عممية جراحية طبقا لؤلصكؿ الفنية، كالقكاعد العامة 

المتعارؼ عمييا دكف كقكع أم خطأ مف جانبو فبل مسؤكلية عميو، في ذلؾ ميا كانت النتائج الضارة المترتبة عمى 
. عمميو ألنيا لـ تكف نتيجة لعدـ رضاء المريض، أم تتكافر عبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر الذم حصؿ 

cour d’appel de paris: 12 mars 1931, s,1983 1-2-129 note, perreu, triciv, alger,17mars,s, 1995.2.2237  

 . 240، الكتاب األكؿ، المرجع السابؽ، ص مروؾ نصر الديفأشار إليو 
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مف أركاف المسؤكلية، ذات أىمية بالغة، فيي تحدد الفعؿ الذم سٌبب الضرر كسط األفعاؿ 
المتنكعة المحيطة بالحادث، فإذا كقع الضرر ككاف سبب كقكعو ىك الفعؿ المنحرؼ عف السمكؾ 

 .(1)فإف مسؤكلية ىذا األخير تقـك كتتحقؽ- الطبيب- المألكؼ مف طرؼ المٌدعى عميو
 معيف بسبب االعتداد الطبيب مف يجعؿ ضرر إحداث في عامؿ مف أكثر اشتراؾ إف  

 حدث المنطمؽ ىذا كمف منفردنا، الضرر إحداث في عبلقة ليا التي األسباب مف غيره دكف
 د ظيرت عدةكؽ األسباب، ىذه إلى الحاصؿ الضرر إسناد عممية في القانكف شراح بيف خبلؼ
األسباب،  (تكافؤ ) فقيية تحاكؿ تحديد نطاؽ كطبيعة الرابطة السببية كمنيا، نظرية تعادؿنظريات

 .، ككذلؾ نظرية السبب األقكل (الفعاؿ )نظرية السبب المنتج 
 األسباب (تكافؤ)تعادؿ  نظرية :أوال
 دخؿ لو سبب كؿ أف في كتتخمص (بيرم فكف)األلماني  الفقيو إلى النظرية ىذه تعكد    

 التي األسباب فجميع الضرر أحدثت التي األسباب مف يعتبر بعيدنا كاف ميما الضرر إحداث في
 ىك منيا سبب أم أف بمعنى الضرر، ىذا إحداث في متعادلة متكافئة الضرر إحداث في تدخمت
 النظرية لكاله، كىذه ليقع يكف لـ الضرر كاف إذا الكصؼ بيذا السبب كيككف الضرر أحدث الذم
 إحداث في متكافئة كاعتبارىا إحداثو في اشتركت التي األسباب بجميع االعتداد تكجب

 . (2)المسؤكلية
 دكنما النتيجة لحدكث شرطنا العكامؿ مف عامؿ كؿ أف تعتبر النظرية كلذلؾ فإف، ىذه

 لمعمؿ المسؤكلية تحمؿ النظرية أف كما بالنتيجة، أثره أك قكتو حيث مف كآخر عامؿ بيف تمييز
.  (3)قاىرة  بقكة مصحكبنا كاف لك حتى كحده اإلنساني

كمثاؿ ذلؾ، أف طفبل صغيرا يمعب في الطريؽ العاـ فتصيبو سيارة بجركح خطيرة، 
كتككف ىذه السيارة مسركقة كقائدىا يسير بسرعة فائقة، كعند إيصاؿ الطفؿ إلى مصمحة 

االستعجاالت يتكفؿ الطبيب بمعالجتو، غير أنو ال يجد قاعة العمميات الجراحية مييأة لمقياـ 

                                  
 .298.، المرجع السابؽ، صرايس محمد (1)
 .61 ص  المرجع السابؽ،المعايطة، منصور عمر (2)
 .137- 136 ص ، المرجع السابؽ، صالحياري أحمد (3)
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بالعمؿ المطمكب كبالسرعة المطمكبة، فيقـك الطبيب بتأجيؿ العممية الجراحية إلى كقت الحؽ مما 
 .يسبب مضاعفات بالغة لمطفؿ

كعميو، فمك لـ يكجد الطفؿ في الطريؽ العاـ لما حصمت لو ىذه األضرار، كلك لـ تيسرؽ 
السيارة ككانت تسير بسرعة فائقة ما حدثت ىذه األضرار، كلك كانت قاعة العمميات الجراحية 

 .(1)مييأة لما أجمت العممية، كلىما تضاعفت األضرار نتيجة التأخير
 كيعتبر جميعنا يسألكف فإنيـ طبيب مف أكثر النتيجة إلى أدل الذم الخطأ في اشترؾ فإذا

 قد كاف لك حتى النتيجة، كقكع إلى الطبيب فعؿ مع ساعدت عكامؿ عدة تدخمت كلك مباشرا سببنا
 تعادؿ) بنظرية الفرنسية النقض محكمة كتأخذ األسباب، ىذه مثؿ يتكقع أف بإمكانو كاف أك تكقع

 أف يجب ممحكظ بدكر الضرر إحداث في ساىمت التي العكامؿ فكؿ لمسببية كمعيار (األسباب 
. (2)التعكيض في نصيبيا تتحمؿ

كبناء عمى ما تقدـ، إذا كاف الضرر الذم أصاب المريض ناجما عف خطأ مف الطبيب 
يتمثؿ في تأجيؿ إجراء العممية الجراحية لمدة طكيمة، مما انجر كنتج عنو تعٌفف اإلصابة 

كمضاعفتيا، كما في المثاؿ السابؽ، كناجـ عف خطأ مف الغير، كالمتمثؿ في السياقة بسرعة 
فائقة، ففي ىذه الحالة فإف جميع ىذه األسباب كالعكامؿ ىي التي ساىمت في كقكع الضرر 
لممريض، ككٌميا متعادلة مف حيث ترتيب المسؤكلية، كتككف المسؤكلية مشتركة بيف الطبيب 

كغيره، كيكزع التعكيض عمى أساسيا بالتساكم، كتمؾ نتيجة حتمية كمنطقية العتبار كؿ خطأ 
 .(3)اشترؾ في إحداث الضرر سببا معادال لبقية األسباب األخرل

 حقو، كضياع المضركر إرىاؽ إلى تؤدم أنيا في السابقة لمنظرية انتقادات كجيت كقد
 سمـ في كرثتيـ أك الضحايا ارتقى كمما أنو الفرنسي القضاء أحكاـ إلى الرجكع مف يبلحظ ما لكف
 بتعكيض الممزميف عدد كقؿ المسؤكلية انحصرت كمما أعمى قضائية درجة إلى كانتقمكا النزاع
 ذلؾ يسمى كأصبح شخصيف، أك كاحد شخص في المسؤكلية تتركز النياية في بحيث الضرر

                                  
 .299.، المرجع السابؽ، صرايس محمد (1)
 .133-131، ص 2007الجديدة، القاىرة،  الجامعة دار الطبية، الحكادث تعكيض ،ثروت الحميد عبد (2)
، المسؤكلية المدنية لمطبيب في الشريعة اإلسبلمية كفي القانكف السكرم كالمصرم عبد السالـ التونجي(3)

 .300. المرجع السابؽ، صرايس محمد،. 310.،ص1966رسالة دكتكراه، دمشؽ، سكريا،  كالفرنسي،
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 النظرية ىذه أف إلى االنتقادات ىذه كرغـ(1) -الدـ مراكز مستشفيات، أطباء، -بالسبلمة االلتزاـ
 .(2)القضائية االجتيادات في بيا أخذ

 ابريؿ 12 في الفرنسية النقض محكمة عف صادر حكـ ىك قيؿ ما عمى دليؿاؿك    
 باريس محكمة أماـ أشخاص ثبلثة عاتؽ عمى تقع البداية في المسؤكلية كانت حيث1990
 عمى قدرة أكثر يككف ما كغالبنا النقض محكمة أماـ كاحد شخص عمى النياية في تركزت كلكنيا
 .التعكيض تحمؿ

ا     بالقرار المصرية النقض محكمة أماـ مصر في ليا تطبيقنا النظرية ىذه كجدت كأيضن
 مسؤكلية كؿ قياـ يكجب األخطاء تعدد بأف " :قررت  حيث10/01/1941 بتاريخ 22/10 رقـ
   ".(3) النتيجة كقكع إلى أدل مباشر غير أك مباشرا سببنا كاف سكاء فيو أسيـ مف

 بتاريخ 330/2004رقـ  القرار في األردنية التمييز محكمة اجتياد أف كذلؾ  كنجد  
 ىنالؾ رابطة سببية يككف أف يجب أنو بمعنى: "األسباب تعادؿ بنظرية أخذ ، قد2004/4/19

، إلى الكفاة أدت كالتي الفاعؿ يجيميا التي األخرل كالعكامؿ األسباب كبيف الجاني فعؿ بيف
 . (4)" يقع االعتداء لـ لك حتى ستحدث أنيا المؤكد مف كاف متى النتيجة عف يسأؿ ال بحيث

 (الفعاؿ)المنتج  السبب نظرية: ثانيا
 جميع نستعرض أننا كمقتضاىا (Von Kris)كريس فكف األلماني الفقيو النظرية بيذه نادل

 كنعتمد المنتج كالسبب العارض السبب بيف فييا كنميز الضرر إحداث في دخؿ ليا التي األسباب
 المجرل حسب عادة الضرر إلحداث المألكؼ السبب فيك لمضرر سببا كحده المنتج السبب

 المكضكع مف يغير ال غيابو أك كجكده الذم العارض السبب كخبلفة لؤلمكر الطبيعي
 .محتمبل حصكلو يجعؿ ما بقدر الذم الحادث ىك الفعاؿ المنتج فالسبب ،كعميو(1)شيئا

                                  
 .133-131، ص السابؽ، المرجعثروت الحميد عبد (1)

(2)
 Annick Dorsener- Dolivet: La responsabilité du médecin, éd. Econmica, 2006, Paris 75015, P.174. 

 .483 المرجع السابؽ، ص ،سعد محمود أحمد (3)
مشار إليو  .19/04/2004: ، الصادر بتاريخ330/2004: رقـ جزاء تمييز األردنية، التمييز محكمة  قرار(4)

. 183.، المرجع السابؽ، صعتيقة بمجبؿلدل 
 .257. المرجع السابؽ، صالمحتسب باهلل بساـ، (1)
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 ما دليؿ كخير كالمصرم الفرنسي ئيفالقضا مف كؿ النظرية بيذه األخذ عمى استقر كقد
:  بأنو24/06/1982 الصادر بتاريخ 1247/51: رقـ القرار في المصرية النقض محكمة قررتو

 كلك العارض، السبب دكف المنتج السبب تكافر تحققو مناط التقصيرية المسؤكلية في السببية ركف"
 .(1)" بو اقترف

 األقوى السبب نظرية: ثالثا
 ىك النتيجة سبب بأف النظرية ىذه كتقكؿ بيركير كارؿ األلماني الفقيو النظرية ىذه أسس

 ظركؼ ساعدت مجرد األخرل األسباب كتعد إحداثيا في إسياما كاألكثر فاعمية األقكل العامؿ
 . (2)عارضة أسبابنا كتعد األقكل السبب

 خطأ كاف لك كما، األخرل لؤلسباب الطبيب خطأ سبب كاستغرؽ األسباب تعددت فإذا
 لك كمثالو آخر، لسبب نتيجة السببيف أحد كاف أك متعمد غير اآلخر كالخطأ متعمدنا الطبيب
 مما التعميمات تمؾ إتباع في المريض بخطأ كاقترف لممريض، تكجييات إصدار في الطبيب أخطأ
 تعتبر كعميو ،المريض لخطأ مستغرقنا الطبيب خطأ فيعتبر ،بضرر األخير إصابة إلى يؤدم

 إلقامة المستغرؽ بالسبب األخذ عند القضاء ذىب كقد النظرية، ليذه طبقنا كاممة الطبيب مسؤكلية
 ىذه جميع يستغرؽ الطبيب خطأ فإف األشخاص كتعدد األسباب تعددت فإذا لطبيب، مسؤكلية
 .  (3)الضرر أحدث الذم الكحيد السبب ىك كيعتبر األخطاء

 لكحده الجراح مسؤكلية بانعقاد 1957 مارس 15 بتاريخ فرنسا في قضى قد كليذا    
 الجرح داخؿ قطعة الجراح الطبيب عمى إثرىا قد نسي كاف متعددة جراحية عمميات إجراء نتيجة
 . مباشر ثرأ ذك لكنو، يعد أمرا ثانكيا النسياف كاف إذا ما اعتبار دكف المريض كفاة إلى أدت

 الكضع ظؿ في تبنييا يمكف التي النظريات أفضؿ مف أف القكؿ الصكاب  فإنو مف،أخيرا
 الحقيقي الكضع معرفة يتـ خبلليا مف أنو حيث، الفعاؿ أك المنتج السبب نظرية ىي الحالي
مف  ليس ألنو الضرر كقكع في األساسي الدكر لو كالذم لكضعو المبلئـ السبب كتحديد لممريض

                                  
 قاعدة االجتيادات كالتشريعات 24/06/1982:  الصادر بتاريخ1247/51:نقض مدني مصرم رقـ (1)

: ، منشكر عمى المكقع التالي15/01/2009المصرية الصادرة بتاريخ 
www.arablegalportal.org 

 .479ص ، المرجع السابؽ،سعد محمود أحمد (2)
 .137 ص  المرجع السابؽ،الحياري، أحمد حسف (3)

http://www.arablegalportal.org/
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 مرض مف يعاني اإلنساف يككف فقد ،المسؤكلية مف جزء العارض السبب يجعؿ أف المنطؽ
 يستجيب ال جسمو يككف بحيث ،بذلؾ عبلقة أم لمطبيب يككف أف دكف المرض ىذا يتطكرك

أف  بؿ ؛لممريض كقع الذم الضرر في السبب ىك الطبيب خطأ أف القكؿ يمكننا ال فينا لعبلج،
 .السبب ىي المريض كضع طبيعة

السببية   إثبات ونفي العالقة:الثاني المطمب
ال يمكف إثبات انعداـ رابطة السببة، كبالتالي إعفاء الطبيب مف المسؤكلية التي تقع عمى 
عاتقو إال بإثبات السبب األجنبي، كىك الذم ينشأ عنو الضرر، كال يككف لمشخص المسؤكؿ يد 

فيك إذان كؿُّ أمر ال يد لمطبيب فيو، كيككف ىك السبب في إحداث الضرر الذم لحؽ . فيو
 . بالمريض، مما يترتب عميو انتفاء مسؤكلية الطبيب كميا أك جزئيا

 إثبات السببية : الفرع األوؿ
 لممريض الحاصؿ كالضرر الطبي الخطأ بيف السببية عبلقة كجكد ضركرة مف بالرغـ

 سابقنا، أشرنا كما، كالمعقدة الصعبة األمكر مف يعتبر إثباتيا أف إال الطبية، المسؤكلية لتحقؽ
 ككقكعو الضرر حدكث أسباب أحياننا تتعدد بحيث حالتو، كتغير البشرم الجسـ تككيف بسبب
 .السببية عبلقة إثبات في الصعكبة يسبب مما أنفسيـ المرضى مف أحياننا

 المسؤكلية إقامة أجؿ مف يثبت أف عميو الذم المريض عاتؽ عمى اإلثبات عبء كيقع
 ما إثبات المريض كبإمكاف بو، الضرر إلحاؽ سبب الذم ىك األخير  ىذاخطأ أف الطبيب، تجاه
 جسـ في طبية آلة الطبيب نسياف ذلؾ كمثاؿ الممكنة، القانكنية كالكسائؿ الطرؽ بكؿ يدعيو

صابة مريض،  االلتياب أف يثبت أف المريض عاتؽ عمى فيقع جسمو، في بالتياب المريض كا 
 . (1)الطبيب نسييا التي الجراحة آلة سببو جسمو في أصابو الذم

 إصابة عدـ ثبت إذا انو ،حيث السيدا فيركس عمى المحتكل الدـ نقؿ عممية في أك
 لممتضرريف نتيجة العدكل انتقاؿ اعتبار يجب الدـ، لنقؿ سابؽ كقت في الداء بيذا المعنييف
 .(1)الدـ  حقف لعممية مباشرة

                                  
الرياض،  ف، د ب األكلى، الطبعة الطبية، األخطاء في كالجنائية المدنية ، المسؤكليةالمعايطة منصور عمر (1)

 .60.ص ،2004
(1)
 Christine Rouault ,op.cit , p300 .  
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إف صعكبة مسألة رابطة السببية ك دقتيا نممسيا إذا رجعنا إلى بعض الحاالت التي 
عرضت فعبل عمى المحاكـ، حيث قررت محكمة مصرية أك كفاة الطالب أثناء ممارستو لمرياضة 
المدرسية ال تعكد إلى خطأ مف الطبيب الذم قرر عدـ إعفائو مف الرياضة ألف الكفاة لـ تكف 

لؤللعاب الرياضية دخؿ فييا، ك إنما كاف لديو استعداد لمكفاة الفجائية مف الحالة الميمفاكية التي 
. أصطحبت بثقب بيضاكم في القمب

ك ىكذا قد يكشؼ الطبيب الشرعي بعد عممية التشريح عف عيكب جسمانية كافية بذاتيا 
كما قد يتعاقب األطباء عمى . إلحداث الكفاة، كاف الطبيب المعالج يجيميا كقت أف باشر العبلج

المريض في معالجتيـ لو، بحيث يصعب كيتعذر معرفة مف المتسبب في الضرر مف بيف 
، كفي ذات الكقت حقف مف (ب)األطباء، كما لك حقف الطبيب مريضو بحقنة مف الفيتاميف 

، كتعرض المريض لصدمة مميتة، كادعى أصحاب (التيكداكيف )طبيب آخر بحقنة مف مادة 
الشأف بأف الكفاة كاف سببيا في االستعماؿ غير الحذر مف قبؿ الطبيب الذم أعطاه 

، في حيف أف الخبراء أكدكا أنو مف الصعكبة تحديد ما إذا كانت الصدمة سببيا ىذا (ب)الفيتاميف
 1.الدكاء أك ذاؾ، عندما تزكؿ مسؤكلية الطبيب بزكاؿ تأكيد العبلقة السببية 

أك كما لك حقف الطبيب مريضو بمقدار كبير مف الكككاييف المخدر أثناء إجرائو عممية 
جراحية، فمات المريض ك تبيف مف التشريح أف سببب الكفاة تصمب في الشراييف ك األكردة 
الدمكية، كليذا نفت المحكمة مسؤكلية الطبيب الجراح لعدـ تأكدىا مف أف المغاالة في مقدار 

. المخدر كاف السبب الحقيقي كاألكيد لمكفاة
كقد يمكت المريض كتدفف معو األسباب الحقيقية التي أدت إلى كفاتو، بحيث يستحيؿ 

حتى أف المثؿ الشائع . نسب الكفاة عمى سبيؿ الدقة لما عساه أف يثبت عمى الطبيب مف أخطاء
عف األطباء، قاؿ أف نجاحات األطباء يسطع بريقيا تحت شمس النيار، ك أف تعثرات األطباء ك 

 1 .أخطائيـ كثيرا ما يغطييا التراب ك تتستر عمى المكت
ذا      المسؤكلية يرفع كأف ذلؾ، إثبات عميو السببية العبلقة ينفي أف المعالج الطبيب رادأ كا 

 أثبت إذا "عمى تنص كالتي األردني المدني القانكف مف 261 المادة في كرد كما، نفسو عف

                                  
 .294.رايس محمد، المرجع السابؽ، ص 1
 296.رايس محمد، المرجع السابؽ، ص 1
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 قكة أك فجائي حادث أك سماكية كآفة فيو لو يد ال أجنبي سبب عف نشأ قد الضرر أف الشخص
 أك القانكف يقضي لـ ما الضماف في ممـز غير كاف المتضرر فعؿ أك الغير فعؿ أك قاىرة،
 . (1)" ذلؾ بغير االتفاؽ

 القانكنية لؤلدلة استخبلصو عند يراعي أف الطبية المسؤكلية دعاكل في القاضي كعمى
 بحاجة التي الطبية المسائؿ في يتدخؿ كال القانكنية حدكده كيعرؼ كالحذر، كالحيطة الدقة منتيى
ا كعميو الكافية، الطبية الخبرة كلدييـ بيا مختصيف أناس إلى  المينة أصحاب يختار أف أيضن

 قانكنية أمكر عمى منيـ اإلجابة يطمب أف لو يجكز ال كلكف العممية، كالكفاءة بالنزاىة المعركفكف
 .(2)الطبية عف ميمتيـ تخرج

 السببية العالقة  انتفاء:الفرع الثاني
سبب  إلى يرجع الضرر أف أثبت إذا  كالضررلطبيبا نشاط بيف السببية رابطة تنتفي

 .  (3)نفسو المضركر فعؿ أك الغير فعؿ أك القاىرة القكة أك الفجائي كالحادث أجنبي
 بالسبب المسؤكلية دفع يمكف ال القانكف في نص كجكد في يتمثؿ استثناء كضع كقد   
 مسؤكليتو ينفي أف يستطيع كال تابعيو، أفعاؿ عف مسئكال المتبكع يككف أف حالة في األجنبي
 دفع يستطيع ال أف عمى اتفاؽ كجد إذا ككذلؾ التابع، مسؤكلية ثبت قد داـ ما األجنبي بالسبب

 .  (4)اآلداب أك العاـ النظاـ يخالؼ ال االتفاؽ داـ ما األجنبي بالسبب المسؤكلية
 السبب ىك فيو، كيككف عميو لممدعى يد ال أمر كؿ ": نوأ عمى األجنبي السبب كيعرؼ

. "بعضيا أك كميا مسؤكليتو انتفاء عميو كيترتب الضرر إحداث في
 : ىما ركنيف عمى األجنبي السبب كيقكـ

 السمطة كلمقاضي الحاصؿ الضرر مقاكمة مف يتمكف لـ عميو فالمدعى الضرر، دفع استحالة- 
 .ذلؾ في التقديرية

ال عميو المدعى دةإرا عف خارجا يككف بأف اإلسناد انتفاء-   .قطعيا إليو إسناده يمكف ال كا 

                                  
 .المرجع السابؽ األردني، المدني  القانكف(1)
  .13المرجع السابؽ، ص ،خربوطمي صفاء (2)
 .108.، المرجع السابؽ، صوائؿ تيسير عساؼ (3)
 .451.، المرجع السابؽ، صمنذر الفضؿ (4)
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 :ما يميفي تتمثؿ صكر ثبلث ىي األجنبي السبب بتكافر كقطعيا السببية  فإف انعداـ،كعميو    
 القاىرة القوة أو المفاجئ الحادث :أوال
 قد الفقياء بعض أف مف بالرغـ كاحد، شيءتعبيريف ؿالفجائي  كالحادث القاىرة القكة إف
 الفجائي الحادث بينما ،" دفعو يستحيؿ الذم الفعؿ ىي القاىرة القكة أف: "فقالكا مختمفاف، اعتبرىما

 .(1)" تكقعو يمكف ال الذم الحاؿ" ىك
 عميو المدعي بنشاط يتصؿ كال الخارج مف مصدره حادث القاىرة القكة أف بالقكؿ كفسركا

 في كما بنشاطو، متصبل كيككف الداخؿ مف يأتي الفجائي الحادث بينما الزلزاؿ أك العاصفة مثؿ
 القكة أف تقكؿ الحقيقة أف إال، بينيما يفرؽ ال اإلجماع أف إال مادة، احتراؽ أك آلة انفجار حالة

تكقعو،  يمكف ال أف أيضا بؿ دفعو حاؿ بأم يمكف ال مما، فقط ليس حادثا تككف أف يجب القاىرة
نما ؛التكقع ممكف غير يككف أف يمكف ال الفجائي الحادث ككذا  مستحيؿ يككف أف يجب كا 
 كالقكة القاىرة أك الحادث المفاجئ، ىي كسيمة يمكف دفع المسؤكلية بيا، كبالتالي .(2)الدفع

يتخمص الطبيب مف دفع التعكيض باعتبار أف التصرؼ الذم نجـ عنو الضرر يعكد إلى سبب 
 .(3)أجنبي، مما يجعؿ مف الرابطة السببية عديمة الكجكد

كتقدير ما إذا كانت الكاقعة المدعى فييا تعتبر مف قبيؿ القكة القاىرة أك الحادث المفاجئ 
، ما دامت قد أقامت أحكاميا عمى أسباب (4)ىك تقدير مكضكعي تممكو محكمة المكضكع

منطقية، كمعقكلة كمقبكلة، كلممحكمة العميا رقابة عمى ىذا التقدير، إذ ليا أف تمٌحص كأف تراقب 
ما إذا كانت الكقائع المعركضة تتكافر فييا صفات القكة القاىرة، أـ ال، كمف أمثمة كفاة المريض 

 .بالقمب عمى إثر رعد مفاجئ أك الخكؼ مف زلزاؿ ميكؿ
 ؽ ـ ج، 127كبناء عمى ما سبؽ، فالقكة القاىرة أك الحادث الفجائي كفقا لنص المادة 

ىك الزلزاؿ، الفيضاف، أك الحريؽ، أك الحرب المباغتة، أك ما ينجـ عنيا مف آثار تترتب عف تمؾ 
                                  

 .482.، المرجع السابؽ، صسميماف مرقس (1)
 .257.، المرجع السابؽ، صالمحتسب باهلل بساـ (2)
 .315.، المرجع السابؽ، صرايس محمد(3)
، إذ جاء 11.، ص2، عدد 1992ؽ، .، ـ53010، ممؼ رقـ 25/05/1988قرار المحكمة العميا بتاريخ  (4)
مف المقرر قانكنا أنو إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب ال يد لو فيو، كقكة قاىرة، كاف غير : " فيو

 .. ".ممـز بتعكيض ىذا الضرر
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األحداث المادية، كاألزمات االقتصادية، ما دامت مستحيمة كغير متكقعة، كندرة األدكية مف جراء 
أك تعطؿ بعض اآلالت كالمعدات . الحرب، مما ييصعب مف ميمة الطبيب في معالجة مرضاه

المستعممة في قاعات الجراحة نتيجة انقطاع التيار الكيربائي الناتج عف أكضاع الحرب، أك 
الزلزاؿ أك الفيضاف، مما يجعؿ عمؿ الطبيب ال يجدم نفعا في ىذه األكضاع التي ال يمكف 

 .(1)تكقعيا، كيستحيؿ دفعيا أك التحرر منيا مف طرؼ حتى الطبيب اليقظ المتبصر
، "اآلفة السماكية" أما فقياء الشريعة اإلسبلمية فإنيـ يعبركف عف القكة القاىرة بتعبير 

، كاآلفة السماكية سبب أجنبي يقطع (2)كيقصدكف بيا كؿ أمر عارض خارج عف تدخؿ اإلنساف
 .الصمة بيف الفعؿ الضار كالضرر، كيترتب عمى ذلؾ انقضاء الضماف

 : التالية الشركط تكافر ،(3)فجائي حادث أك قاىرة قكة العتباره لمضرر جتالمف الحادث في يشترط 
 الضركرية االحتياطات يتخذ كلـ الضرر حدكث يتكقع الطبيب كاف فإذا التكقع، إمكانية عدـ/1

 أثناء قمبية أزمة بسبب المريض تكفي إذا فمثبل، مقصرا الضرر فإنو يككف كقكع لتبلفي البلزمة
 أف فيمكف، متكقع غير ىذا إف إثبات مف الطبيب تمكف فإذا مفاجئ، رعد حدكث بسبب المعالجة
 .المسؤكلية مف يعفي

 بالمريض، الضرر إلى أدل الذم الحادث دفع الطبيب عمى يستحيؿ نوأ بمعنى الدفع، استحالة/2
 ىذه كانت إذا كلكف معنكية أك مادية كانت سكاء المطمقة االستحالة ىي ىنا كاالستحالة
 مف الطبيب يعفي كال قاىرة قكة الحادث يعتبر فبل المعالج الطبيب عمى قاصرة نسبية االستحالة
 .المسؤكلية

 عمى كالقضاء الفقو اتفؽ قد -المفاجئ كالحادث القاىرة القكة – الحالة ىذه أف كلئلشارة
 . (1)الخطأ أساس عمى المسؤكلية الطبية انتفاء حاالت مف حالة اعتبارىا

 
 

                                  
 .316.، المرجع السابؽ، صرايس محمد (1)
، 1997 دار إحياء التراث العربي، لبناف،- 6ج – ، مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي عبد الرزاؽ السنيوري(2)

 .317.، المرجع السابؽ، صرايس محمد. 117.ص
 .145.، المرجع السابؽ، صصفاء خربوطمي (3)

(1)
Rene Chapus: Droit administratif Général ,Montchrestien ,T1,15 

eme
 édition, Paris, 2001, P1250 . 
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 (الضحية أو المضرور) المريض  خطأ:ثانيا
 جزئيا، أك كميا المسؤكلية مف إلى اإلعفاء يؤدم الذم األجنبي السبب حاالت مف يعتبر

 ألحقو الذم ىك مسؤكلؤلف المضركر كحده، فإف الطبيب غير المضركر مف الخطأ كقع فإذا
المضركر  ساىـ إذا أما، الطبي كالنشاط الضرر بيف سببية عبلقة تكجد بفعمو كال ىذا بنفسو ككاف

 حسب الخطأ كالمضركر في المتسبب بيف المسؤكلية فتقسـ الضرر، إحداث في الطبيب كخطأ
  .(1)ةعبلؽ قطع إلى يؤدم المريض خطأ الضرر إحداث في منيما كؿ خطأ مساىمة

 المريض عبلج فشؿ في السبب يككف أف ذلؾ كمثاؿ األجنبي، السبب حكـ في كيعتبر
 المريض، ؼالطبيب كليس نفسو المريض خطأ سببو الكاقع الضرر أف نفسو، بحيث المريض ىك
 لتكجييات كفقا العبلج خذأ عف امتنع أك الطبيب عنيا منعو أشياء أك أدكية بتناكؿ قاـ الذم

 المعالج الطبيب عف حساسة معمكمات المريض أخفى إذا كأيضا المعالج، الطبيب كتعميمات
 الذم العبلج أف بحيث التشخيص في الطبيب خطأ إلى تؤدم الصحي بكضعو تتعمؽ كالتي
 خطأ يككف كبالتالي ،المريض معمكمات عمى ما نكعا مبني يككف المعالج الطبيب كصفو

 .  (2)السببية عبلقة قطع في السبب ىك المريض
 ليست  فإف النتيجة،الطبيب خطأ مع الضرر إحداث في نفسو المريض ساىـ إذا بالتاليك

 الطبيب، عمى بو المحككـ التعكيض قيمة تخفيض بؿ كامؿ، بشكؿ المسؤكلية مف الطبيب إعفاء
 تنقص أف لممحكمة يجكز : "بالقكؿ األردني المدني القانكف مف 264 المادة ذلؾ عمى نصت كقد

 أك الضرر إحداث في اشترؾ بفعمو قد المتضرر كاف إذا بضماف تحكـ ال أف أك الضماف مقدار
 ."(1) فيو زاد

 عمى المضركر خطأ بخصكص فرضيتيف بيف يفرؽ الفرنسي القضاء أف بالذكر كجدير
 مف الطبيب كيعفي السببية عبلقة القاىرة فإنو يقطع القكة خصائص استجمع إذا ": أنو أساس

                                  
 .205.، المرجع السابؽ، صحسف األبراشي (1)
 . 110.، المرجع السابؽ، صوائؿ تيسير عساؼ (2)
 .264القانكف المدني األردني، المرجع السابؽ، المادة  (1)
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 عمى دكره اقتصر بؿ ،القاىرة القكة خصائص المضركر خطأ معستجی لـ إذا أما تمامنا، المسؤكلية
 .(1)جزئينا  يككف المسؤكلية مف الضرر فإف اإلعفاء كقكع في المساىمة مجرد

 لقطع كسبب المريض خطأ عمى االعتماد عدـ إلى تؤدم معينة حاالت ىنالؾ كلكف
 لك حتى ليا بحاجة ليس كىك لمريض عممية بإجراء الطبيب يقكـ أف ذلؾ كمثاؿ السببية عبلقة
 بحيث العممية، ىذه بنتائج المسبؽ عممو مع عميو إجراؤه المراد الطبي بالعمؿ المريض ىذا رضي
  .(2)المسؤكلية مف إلعفائو الطبيب مع اتفاؽ أنو بالضرر رضائو يحمؿ أف يمكف ال أنو

ذا  فإذا أكال، كقع الذم الضار بالفعؿ إال يعتد فبل ،اآلخر الفعؿ نتيجة الفعميف أحد كاف كا 
النعداـ  نظرا عميو المدعى مسؤكلية تتحقؽ فبل ،المضركر لفعؿ نتيجة عميو المدعى فعؿ كاف
ف بالمضركر، لحؽ الذم كالضرر عميو المدعي فعؿ بيف السببية رابطة  المضركر فعؿ اشترؾ كا 
 يتحمؿ ال عميو كالمدعي المشترؾ الفعؿ بصدد فنككف اآلخر أحدىما يستغرؽ المسؤكلكلـ فعؿ مع

 .الفعؿ في نصيبو نسبة فاعؿ كؿ يتحمؿ أف المشترؾ الفعؿ في فاألصؿ كاممة، مسؤكليتو
 الضرر إحداث في الغير فعؿ أو  خطأ:ثالثا

 أم كحده، الغير بفعؿ كقع قد الضرر كاف إذا الغير، خطأ نتيجة السببية عبلقة تنتفي
 السببية عبلقة يقطع الغير خطأ أف حيث لممريض، الضرر حصكؿ في الكحيد السبب كاف أنو
 .النتيجة إلحداث كافينا كاف متى

 اإلدارة جية غير القانكنية صفتو كانت ميما عاـ أك خاص شخص كؿ بالغير كيقصد
 أف الضركرم مف كمكظفييا، كليس عنيـ مسئكلة اإلدارة تعتبرىـ الذيف كاألشخاص عمييا المدعى
العادم،  لمرجؿ المألكؼ السمكؾ عف االنحراؼ بمعيار الغير خطأ كيقاس، معركفا الغير يككف
 اإلعفاء حالة في اإلدارية المسؤكلية نسبة اإلدارم القاضي كيحدد. الضرر إحداث في شأف كلو

 المرفؽ إدارة مف يككف الحالة ىذه في فالتعكيض، اإلدارة كالغير مف كؿ ارتكبتو ما حسب الجزئي
 – عمييا مباشرة غير كبطريقة كامبل تعكيضا الضحية تعكض أف األخيرة ىذه كعمى ،الطبي
 . (1)التعكيض  بقيمة - الطبي الضرر في المتسبب – الغير عمى الرجكع -اإلدارة

                                  
 .143 ، المرجع السابؽ، صثروت الحميد عبد لدل إليو ، مشار1991 أكتكبر 19 فرنسي، مدني  نقض(1)
 .274.، المرجع السابؽ، صمحمد حسيف منصور (2)

(1)
 Martine Lombard et Gilles Dumont: Droit administrative, Dalloz,5

éme
 édition 2003, Paris Cedex 

14, P.240.  
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 عف مسئكال األخير كاف إذا الطبيب مكاجية في الغير بفعؿ تنقطع ال السببية كلكف رابطة
 التنصؿ لو يجكز كال تابعية أفعاؿ عف الطبيب مسؤكلية بصدد سنككف ىناؾ ألننا الغير، أفعاؿ
 بطريقة اختارىـ ممف أك الطبيب ىذا مساعدم مف الغير كاف سكاء المضركر تجاه المسؤكلية مف

 الذيف كاألشعة التخدير طاقـ خطأ مسؤكلية يتحمؿ الطبيب أف ذلؾ كمثاؿ معو، لمعمؿ مباشرة
 . (1)الطبية  بالميمة كالقياـ معو لمعمؿ اختارىـ

 عف المسئكلكف تعدد إذا": أنو األردني المدني القانكف مف 265 المادة نصجاء في ك
 بالتضامف أك بالتساكم تقضي أف كلممحكمة فيو نصيبو بنسبة مسئكال منيـ كؿ كاف ضار فعؿ

نما ؛المسؤكلية تعدد حالة في التضامف يقرر ال النص ىذاؼ".(2) بينيـ فيما كالتكافؿ  كؿ يجعؿ كا 
 .بينيـ فيما التضامف المحكمة قررت إذا إال الضار الفعؿ في بنصيبو مسئكال منيـ

 الكحيد السبب كاف نوأ أم كحده الغير بفعؿ كقع قد الضرر كاف إذا الطبي المجاؿ كفي
 إلحداث كافيا كاف متى السببية عبلقة يقطع الغير خطأ أف لممريض، حيث الضرر حصكؿ في

 مسئكال األخير ىذا كاف إذا الطبيب مكاجية في الغير بفعؿ تنقطع ال السببية كلكف رابطة نتيجة
 التنصؿ لو يجكز كال تابعيو أفعاؿ عف الطبيب مسؤكلية بصدد سنككف ىناق ألف الغير أفعاؿ عف
 بطريقة اختارىـ ممف أك الطبيب ىذا مساعدم مف الغير كاف سكاء المضركر تجاه المسؤكلية مف

 الذيف كاألشعة التخدير طاقـ خطأ مسؤكلية يتحمؿ الطبيب أف ذلؾ كمثاؿ معو، لمعمؿ مباشرة
. (3)الطبية بالمياـ كالقياـ معو لمعمؿ اختارىـ

ذا تخمفت عبلقة السببية بيف خطأ الطبيب، أك فعمو، كالضرر الذم لحؽ بالمريض،  كا 
فميس معنى ذلؾ استبعاد كؿ مسؤكلية، إذ يقرر القضاء مسؤكلية الطبيب عمى أساس تفكيت 

فرصة الشفاء عمى المريض، كفي ىذه الحالة ال يمتـز إال بتعكيض جزئي، يتناسب مع ما كاف 
لممريض مف فرص الحياة، أك فرص الشفاء، أك فرصة تجنب الضرر الذم لحقو، أك بحكـ لمكرثة 

 .بتعكيض يقتصر عمى ما لحقيـ مف ضرر أدبي

                                  
 .185-184، المرجع السابؽ، ص قيس الصغير (1)
 .265القانكف المدني األردني، المرجع السابؽ، المادة  (2)
  .112-111 المرجع السابؽ، ص وائؿ تيسير عساؼ، (3)
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أثناء عممية : كىذا ما قررتو محكمة النقض الفرنسية، في دعكل تتمخص كقائعيا في 
كضع، ارتكب الطبيب المكلد تقصيران، تمثؿ في إثارة عممية الكضع إصطناعيا، قبؿ مكعدىا 

كدكف ضركرة طبية، كلما كانت األـ مصابة بمرض معد، فقد أصيب الطفؿ بعدكاه، مما أدل إلى 
كفاتو بعد عدة أياـ، كثبت أف تقصير الطبيب قد زاد مف احتماالت انتقاؿ العدكل لممكلكد، لكف 
دكف أف يثبت أف االنتظار بعض الكقت، كاف مف شأنو أف يجنب الطفؿ عدكل ىذا المرض 
القاتؿ، كبذلؾ كانت عبلقة السببية بيف تقصير الطبيب كحدكث الكفاة غير محققة، مما دفع 

المحكمة الجنائية إلى تبرئة الطبيب، لكنيا حكمت في الدعكل المدنية المرفكعة مف كالدم الطفؿ 
خكتو، بالتعكيض عف الضرر األدبي الناشئ عف تفكيت الفرصة في حياة الطفؿ، كقد أيدت  كا 

 .(1)محكمة النقض رأم قضاة المكضكع في ذلؾ
ثباتيا السببية العبلقة في البحث إف ،القكؿ أخيرا يمكف  المسؤكلية دائرة ضمف كقطعيا كا 

 لممرض تحممو كقكة اإلنساف جسـ مكضكعيا كمعقده، ألف أساس كصعبة شاقة عممية ىي الطبية
 المرض تاتطكر تختمؼ ما ككثيران  كالغمكض األسرار مف بالكثير محاط مرض ككؿ كمضاعفاتو،
 الصحي الكضع عمى الحكـ عمى قادريف غير خبرة األطباء أكثر يصبح بحيث ،كمضاعفاتو
  .(2)الصحي كضعو تدىكر في الحقيقي كالسبب المريض،

 التشريح كبعد طبي خطأ ىك السبب أف كيقاؿ كفاة حاالت تحدث األحياف مف الكثير في
 إلى يؤدم الكضع كىذا المرض، مضاعفات عف جدنا بعيد المكضكع كأف ذلؾ عكس يتبيف

 يؤثر فما المكاضيع، ىذه مثؿ عمى الحكـ في القانكف كرجاؿ القاضي منيا يعاني كبيرة صعكبة
ا ليس كالعبلج المرض عمى  بالتالي كيصعب يختمؼ بؿ ؛الحالة نفس عمى بو الحكـ يمكف دائمن
ثباتيا الطبية المسؤكلية أركاف تتبع  .السببية عبلقة كباألخص كا 

 
 
 

                                  
، كمبلحظات 912. ، ص1996، المجمة الفصمية لمقانكف المدني، 1996 مارس 20نقض جنائي فرنسي،  (1)

 .133.، المرجع السابؽ، صثروت عبد الحميدجكرداف، أشار إليو 
 .169. المرجع السابؽ، صعبد السالـ التوتنجي، (2)
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الباب الثاني 
 أثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري 

 جيكد نتيجة كاف بؿ الصدفة، كليد يكف لـ المدنية المسؤكلية في إف التطكر الحاصؿ
 المشرع مف كؿ ألزمت قانكنية، ذلؾ مف أكثر بؿ كاجتماعية، ظركؼ اقتصادية ككليد مضنية،
 عمى طرأ الذم التطكر ىذا مكاكبة شأنو مف حؿ عمى إيجاد كالمصرم الفرنسي ككذا الجزائرم

كاف نتيجة األبحاث المتكالية في مجاؿ الطب عمكما كفي أعضاء  العالـ في مجاؿ الصحة كالذم
. الجسـ البشرم خصكصا

ذا كنظيرىا مف التصرفات،  ليست التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم فيي إطار في كنا كا 
عنيا مف نكع خاص، كال يضاىيو أم ضرر ميما كاف،  المترتب كالضرر ليس حيث الضرر

ذلؾ أف جسـ اإلنساف ىبة مف اهلل تعالى، كال يمكف ألحد أف يعكضو عف جزء منو ميما ضؤؿ 
. حجمو

 لصالح المضركر، ما نكعا الكفة ترجيح الصدد ىذا في المقارنة التشريعات حاكلت كلذلؾ  
 بإعفائو كذلؾ التقميدية، المدنية المسؤكلية قكاعد ظؿ في مفقكدا كاف الذم التكازف إحداث بقصد

مسؤكلية المتسبب  لتقـك  كالضرر العيب بيف السببية العبلقة إثبات يكفي حيث الخطأ، مف إثبات
في الضرر عمى أنو ال يمكف القكؿ أف مجرد الضرر أصبح كافيا إلثبات المسؤكلية المدنية 

. الطبية، حيث مازالت المسؤكلية الخطئية تحتفظ بمكانتيا حتى مع بعض محاكالت الخركج عنيا
عمى المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في  المترتبة اآلثار الباب ىذا في كعميو سنتناكؿ

 كعبلقة كضرر أعضاء الجسـ البشرم، ذلؾ أنو عند قياـ المسؤكلية المدنية بكؿ أركانيا مف خطأ
مف أجؿ ذلؾ سنمقي ، كبينيما، يتقرر الحؽ في التعكيض كجزاء عف ىذه المسؤكلية السببية

التعكيض عف المسؤكلية : الضكء عمى ىذه اآلثار مف خبلؿ فصميف، نتناكؿ في الفصؿ األكؿ
المدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم كفقا لمقكاعد التقميدية، أما الفصؿ الثاني 

 .إلى استقبللية أسس التعكيض عف القكاعد التقميدية لممسؤكلية فسنتطرؽ
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 الفصل األول
التعويض عن المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم 

 البشري وفقا لمقواعد التقميدية
 الطبيب بيف المكجكدة العبلقة تحديد طريؽ عف يتـ الطبية المسؤكلية إطار تحديد عممية إف
 إلى أحكاميا جؿ في تخضع كالمريض الطبيب بيف تعاقدية عبلقة ككفت قد كالتي، كالمريض

 عبلقة أساس عمى تككف شركط، كقد مف العقد يتضمنو لما كذلؾ المدني القانكف نصكص أحكاـ
 العبلقة تنصب كقد نتيجة بتحقيؽ ـازتاالؿ دكف فقط عناية ببذؿ ممـز الطبيب فييا يككف تقصيرية
 كاف إذا كىذا كالمستشفى الطبيب بيف العبلقة تنظـ الئحية تنظيمية طبيعة ضاافتر عمى الثالثة

 عف تميزه التي الخصائص ببعض يتمتع حيث عمكمي مستشفى لدل مكظؼ أك عامؿ الطبيب
 مف يتـ كالتي عبلقة كؿ طبيعة حسب يختمؼ القانكني فالنظاـ لذا ص،الخكا األطباء مف غيره

 كتقدير كبكيفية اإلثبات عبء كبتحديد المختصة القضائية الجية بتحديد المسؤكلية تحديد خبلليا
 :التالييف المبحثيف في الجكانب ىذه إلى نتطرؽ سكؼ لذا التعكيض

سنمقى الضكء في ىذا المبحث عمى طبيعة المسؤكلية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ 
 .البشرم كفؽ القكاعد التقميدية في مبحث أكؿ، ثـ نتناكؿ كيفية التعكيض عنيا في مبحث ثاف

 المبحث األول
 أثر تحديد طبيعة المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري
يعتبر تحديد طبيعة المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم ذم أىمية 

 الختبلؼ األحكاـ القانكنية التي تسرم عمى كؿ مف المسؤكلية العقدية كالمسؤكلية نظرا ،بالغة
ذا كانت القكاعد العامة تقتضي حصكؿ المريض المتضرر عمى التعكيض عما ،التقصيرية  كا 

أصابو مف ضرر جراء مباشرة العمؿ الطبي، فإنو كرغـ حدكث الضرر لممريض أك ألقاربو، 
يمكف أال تثكر المسؤكلية الطبية إذا لـ يثبت أم تقصير أك إىماؿ مف جانب القائـ بالعمؿ 

رتبط بضركرة كجكد خطأ طبي، كمف ثـ إثبات ىذا م فإف الحصكؿ عمى التعكيض لؾلذ، العبلجي
الخطأ، إذ بالرغـ مف التطكرات كالتحكالت التي شيدىا الطب في الخمسيف سنة الماضية يبقى 
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، "البينة عمى مف ادعى"األصؿ أف المسؤكلية الطبية ال تزاؿ تقكـ عمى أساس الخطأ، ككفقا لمبدأ 
. (1)لذا يككف عمى المتضرر إذا أراد الحصكؿ عمى التعكيض عبء إثبات ما يدعيو

عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم مف لمسؤكلية المدنية اكىك ما يتطمب بحث طبيعة 
مف خبلؿ عند التصرؼ في األعضاء البشرية إثبات الخطأ الطبي ثـ خبلؿ المبحث األكؿ، 

 .المبحث الثاني
طبيعة المسؤولية المدنية لمطبيب عن التصرف في أعضاء الجسم البشرية  : المطمب األول

تباينت اآلراء بيف الفقو كالقضاء حكؿ طبيعة مسؤكلية الطبيب، كاختمفت االتجاىات في ىذا 
كىك ما سنحاكؿ  الصدد بيف مف يراىا ذات طبيعة تقصيرية كبيف مف يراىا ذات طبيعة عقدية،

 :تكضيحو فيما يمي
 المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري ذات طبيعة تقصيرية :  األولفرعال

إف المسؤكلية المدنية لمطبيب كانت في البداية مسؤكلية تقصيرية في كؿ مف فرنسا 
.  الفقياء أك في أحكاـ القضاءإطاركمصر، سكاء في 

الفقه عمى ضوء أراء المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري  :أوال
  الفرنسيوالقضاء 

إلى أف الطبيب عند قيامو بعبلج المريض، كما ينجـ (2)لقد ذىب جانب مف الفقو الفرنسي 
عف ممارستو ليذا العبلج مف خطأ يسبب ضررا لممريض يستتبع مسؤكليتو التقصيرية كليست 

العقدية، حيث أف إلتزاـ الطبيب بالعبلج إلتزاـ قانكني ألنو إلتزاـ ببذؿ عناية كليس إلتزاما بتحقيؽ 
. مدني فرنسي ( 1382-1383 )نتيجة ىي الشفاء، كمف ثـ يخضع ألحكاـ المادتيف 

: ما يميمف بينيا نذكر كقد اعتمد أصحاب ىذا االتجاه عمى عدة مبررات 
في مريض ال يمكف القكؿ دائما كفي كؿ الحاالت بأف ىناؾ عقدا بيف الطبيب الذم يعالج . 1

حالة غيبكبة في الطريؽ العاـ، أك شخص عاجز ال يعرؼ الطبيب كال يمكف أف يتصؿ بممثمو 

                                                           
. 112. ، ص2006، الخطأ الطبي، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، عمي عصام غصن (1)  

(2)
N.Jacob et Ph. lE tourneau, La responsabiité civil, (2.ed )DALLOZ, Paris, N°.1144, p.393. 

.96 ، المرجع السابؽ، ص رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ    
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القانكني، أك تحرير الطبيب شيادة مزكرة لشخص ثبت أنو مريض بمرض عقمي لمتيرب مف 
 . (1)الخدمة العسكرية

 ال تكفي لنفي المسؤكلية العقدية، ذلؾ أف توحجأف باعتبار - كقد تـ الرد عمى ىذا الرأم 
القائميف بالمسؤكلية العقدية لمطبيب ال يختمفكف حكؿ خضكع ىذه الحاالت لممسؤكلية التقصيرية 
لعدـ إمكانية اإلدعاء بكجكد عقد بيف الطبيب كالمريض، بؿ ينفذ الطبيب إلتزاما قانكنيا تكجبو 

فرنسي كالمادة الخامسة مف القانكف الطبي التي تعاقب اؿجنائي مف القانكف اؿ ( 63/1المادة )
.  (2)عمى عدـ مساعدة الشخص الذم في حالة خطر

محبل لمتعاقد، ألف ىذه - المينة الطبية– ال يمكف أف تككف تصرفات أرباب الميف ال سيما - 
نفراد عالـ بيا بمعرفة أصكليا دكف سائر الناس، كىذا يجعميا إالمينة تحتاج إلى عمـ كثقافة، ك

. غير قابمة لمتقدير المادم
يتعمؽ أمر العبلج بالمساس بحياة األشخاص كسبلمة أبدانيـ كمصمحة المجتمع، كمف - 

مساس بالنظاـ العاـ الذم يكجب خضكع المخالؼ لو إلى يعتبر ثـ فإف المساس بيذه الحياة 
. (3)قكاعد المسؤكلية التقصيرية كليس العقدية

بمسؤكلية الطبيب التقصيرية، حيث قررت محكمة - في البداية– لقد أقر القضاء الفرنسي ك
 كالذم يعتبر أكؿ حكـ في ىذا الصدد إلى 1935النقض الفرنسية في حكـ صادر ليا عاـ 

 فإف الطبيب الذم أىمؿ في العناية بمريضو ،اعتبار المسؤكلية الطبية مسؤكلية تقصيرية، كمف ثـ
. فرنسياؿمدني مف القانكف اؿ 1382مما تسبب عنو فقد ذراعو، يقع تحت طائمة المادة 

 المدنية أف مسؤكلية الطبيب عف الفعؿ الضار الذم يدعيو (Sciène)كما قررت محكمة 
قدية التي يكلدىا عقد العبلج الطبي، ىي مسؤكلية اعت اؿبااللتزاماتالمضركر كالذم ال صمة لو 

ر جرعات الدكاء، مما ا بعض األخطاء في مقدكبتارتقصيرية، كما في حالة الطبيب الذم 
.   كفاة المريضفيتسبب 

                                                           
(1)

 Janine AMBIALET, la responsabilité du fait D’autrui en droit médical, Thèse, Paris, (L.G.D.J), 

p108. 

.97. ، المرجع السابؽ، صالرحمن الشيخ  رمزي رشاد عبد    
رمزي رشاد عبد الرحمن . 232.، مسؤكلية المستشفى الخاص، المرجع السابؽ، ص أحمد محمود سعد(2)

.98.، المرجع السابؽ، صالشيخ  

.98.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ (3)  
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 إلى أف مسؤكلية أطباء المستشفيات بصفة عامة ذات طابع (1) كذىبت محكمة باريس
. تقصيرم النعداـ حرية المريض في اختيار طبيبو كىذا ىك جكىر عقد العبلج

سنة (3) (Metz)، كمحكمة 1850سنة (2)(Colmar)كما تبنت ذات المفيـك السابؽ محكمة 
، حيث قررتا انعقاد المسؤكلية التقصيرية لمطبيب بسبب اإلىماؿ كعدـ اإللتزاـ بأصكؿ 1868

. التصرؼ الحسف كعدـ االحتياط
  والقضاءالفقهفي رأي المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري : ثانيا

المصري 
لى اعتبار مسؤكلية إذىب جانب مف الفقو المصرم، مسايرا في ذلؾ الفقو الفرنسي، 

الطبيب عف اإلخبلؿ باإللتزاـ بالعبلج كمراعاة الحيطة كالحذر ىي مسؤكلية تقصيرية بعيدة عف 
المسؤكلية العقدية، كأف قاضي المكضكع يستخمص ثبكتيا مف جميع عناصر الدعكل مف غير 

مصرم، كمف ثـ فإف اؿمدني مف القانكف اؿ 163رقابة عميو، كىذا ما يتناسب كتفسير المادة 
. (4)الطبيب يسأؿ عف خطئو اليسير طالما تكافرت فيو شركط الخطأ كفقا لممادة السابقة

اعتبر القضاء المصرم مسؤكلية األطباء مسؤكلية تقصيرية، حيث قررت محكمة كما 
 أف الطبيب مسؤكؿ عف تعكيض الضرر المترتب عمى 22/05/1936النقض في حكـ ليا في 

. خطئو في المعالجة باألشعة كىذه المسؤكلية تقصيرية بعيدة كؿ البعد عف المسؤكلية التعاقدية
 ذىبت المحكمة األىمية االبتدائية باإلسكندرية في حكـ صادر ليا بتاريخ ذلؾ، ؾ

 إلى أف الطبيب يسأؿ دكف تمييز بيف الخطأ الييف كالخطأ الجسيـ، كقررت أف 30/12/1943
. (5)مسؤكلية الطبيب مسؤكلية تقصيرية كليست تعاقدية 

                                                           
(1)

 V.la cour de Paris du: 18/03/1936, Avait il décide que la responsabilité que la responsabilité 

encourue par un médecin des hôpitaux était de nature délictuelle. 

.100.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد عبد الرحمن الشيخنقبل عف     
(2)

 V. Dalloz,1852, 116/2,10 juillet 1850. 
(3)

 V. Dalloz,1868, 110/2,20 juillet 1861. 
كلية المستشفى الخاص عف أخطاء الطبيب كمساعديو، دار النيضة العربية، الطبعة ؤ، مسأحمد محمود سعد (4)

.238.، ص2008الثانية،   
، 24 ، السنةالمحاماةمجمة ، 35، الحكـ رقـ 30/12/1943 بتاريخاإلبتدائية األىمية، :  محكمة اإلسكندرية(5)

 . 80-78ص
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 بأنو ال يمكف مساءلة طبيب 03/07/1969كما قضت محكمة النقض المصرية بجمسة 
المستشفى العاـ إال عمى أساس المسؤكلية التقصيرية، ألنو ال يمكف القكؿ في ىذه الحالة بأف 

المريض قد اختار الطبيب المعالج لو حتى ينعقد عقد بينيما، كال يمكف القكؿ بكجكد عقد اشتراط 
ظؼ بالجية كلمصمحة المريض بيف إدارة المستشفى العاـ كبيف أطبائيا، ألف عبلقة الطبيب الـ

اإلدارية التي يتبعيا ىي عبلقة تنظيمية كليست تعاقدية، كبالتالي ال يككف ىناؾ محؿ لبحث 
 .(1)مسؤكلية طبيب المستشفى العاـ في دائرة المسؤكلية التعاقدية

. حاالت المسؤكلية التقصيرية لمطبيب عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم
 أنو إذا لـ تتكافر شركط المسؤكلية العقدية، انعقدت المسؤكلية التقصيرية ،مف المتفؽ عميو

:  تيف التاليتيفلمطبيب كيحدث ذلؾ في الحاؿ
عمميات نقل وزراعة األعضاء في المستشفيات العامة  : الحالة األولى

أكدت محكمة النقض المصرية أف مساءلة الطبيب في المستشفى العاـ يككف عمى أساس 
المسؤكلية التقصيرية، ألنو ال يمكف القكؿ في ىذه الحالة بأف المريض قد اختار الطبيب لعبلجو 

عقد بينيما، كما ال يمكف القكؿ بكجكد اشتراط لمصمحة المريض بيف إدارة المستشفى قـك اؿحتى م
العاـ كبيف أطبائيا، ألف عبلقة الطبيب المكظؼ بالجية اإلدارية التي يتبعيا عبلقة تنظيمية 

 دائرة المسؤكلية ضمفكليست تعاقدية كبذلؾ ال يككف ىناؾ محؿ لبحث مسؤكلية الطاعف 
إلى أف طبيب المستشفيات في القطاع العاـ يسأؿ (3)كقد ذىبت محكمة باريس  .(2)التعاقدية

 . مسؤكلية تقصيرية
عمميات نقل وزراعة األعضاء التي تتم بناء عمى عقد باطل : الحالة الثانية

شؾ أف   ال،يقصد بالعقد الباطؿ ىنا، حالة شراء العضك مع عمـ الطبيب بعممية الشراء
مسؤكلية الطبيب عف األضرار التي تمحؽ بالمريض أك المانح في ىذه الحالة ىي مسؤكلية 

تقصيرية لبطبلف العقد المبـر بيف الطبيب كالمريض لمخالفتو لمنظاـ العاـ، حيث ال يجيز قانكف 
تنظيـ زرع األعضاء البشرية كال فقياء الشريعة اإلسبلمية عمميات شراء ىذه األعضاء، كبالتالي 

                                                           
، رمزي رشاد. 1.62، ص179، رقـ 21 السنة نقض مدني، مجمكعة أحكاـ النقض المدني، المكتب الفني، (1)

.101.المرجع السابؽ، ص  
 . 1094.، ص20 السنة، 03/07/1969، جمسة 34لسنة ا، 418 طعف مدني (2)

(3)
 V.trib.Civ.Paris. 18/03/1938.D.H.1938. 377.  



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
165 

 

 المسؤكلية العقدية لتحؿ محميا المسؤكلية  معويككف التعاقد عمى نقميا باطبل، كمف ثـ تنتفي
  .(1)التقصيرية

المسؤولية المدنية لمطبيب عن التصرف في األعضاء البشرية ذات طبيعة عقدية  : الفرع الثاني
استثناءن مف األصؿ العاـ في القضاء المصرم، كىك تقرير الطبيعة التقصيرية لممسؤكلية 

الطبية فقد قضت محكمة النقض المصرية بأف مسؤكلية الطبيب الذم اختاره المريض ىي 
ذا كاف الطبيب يمتـز بشفاء المريض بمقتضى العقد الذم بينو كبيف المريض،  مسؤكلية عقدية، كا 

نما ببذؿ عناية، إال التزاما الطبيب ليس التزاـنظرا ألف   االلتزاـف تنفيذ ىذا أ بتحقيؽ نتيجة كا 
.  ة تتفؽ كالقكاعد العامة المستقرة في عمـ الطبظيتطمب جيدا صادقا كيؽ

 كبالتالي، تنعقد المسؤكلية الطبية لمطبيب إذا قّصر في سمككو الطبي الذم ال يقع مف 
طبيب يقظ في نفس مستكاه الميني، كفي نفس الظركؼ الخارجية التي أحاطت بالطبيب 

 . كالمريضالمسؤكؿ
 كقد ذىبت محكمة النقض المصرية إلى اتجاه آخر سبؽ ىذا االستثناء كيمثؿ ىذا االتجاه 
القاعدة العامة أك األصؿ في مسؤكلية الطبيب كمضمكنو أك قكاعد المسؤكلية التقصيرية ىي التي 

تحكـ المسؤكلية الطبية، فيي بحسب األصؿ مسؤكلية تقصيرية كليست عقدية، كىنا يثكر 
التساؤؿ عف الحكـ االستثنائي، ىؿ يعد عدكال عف القضاء السابؽ عميو مف محكمة النقض 
كالذم يتمثؿ في الطبيعة التقصيرية لممسؤكلية الطبية كأصؿ أـ مجرد استثناء عمى القاعدة 

.  (2)العامة؟
يرل البعض أف المريض حينما يتجو إلى صاحب مينة أك كظيفة عارضا عميو مصالحو، 
كاشفا لو بعض أكجاعو كمتاعبو، ممتمسا منو المساعدة كالتطبيب، فيذا يعني أف ىناؾ تبادال 

 .(3)لمرضا قد تـ كأف ىناؾ عقدا قد تـ، حتى كلك كاف ىذا العقد شفييا أك ضمنيا
 كىذه العبلقة التي تنجـ عف ىذه الحالة ترتب مسؤكلية طبية عقدية، ذلؾ ألف الطبيب 

بمجرد فتحو لعيادتو ككضعو لمكحة إشيارية يبيف فييا صفتو الطبية كتخصصو، فإنو يضع نفسو 

                                                           
.111.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد (1)   
.138.، الخطأ الطبي في مجاؿ المسؤكلية المدنية كالجنائية، المرجع السابؽ، صأحمد شعبان محمد طه (2)  
.353.، المسؤكلية المدنية لؤلطباء في ضكء القانكف الجزائرم، المرجع السابؽ، صرايس محمد (3)  
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في مكقع المكجب أم مف يقدـ إيجابا، كبالتالي، فإف أم مريض يقبؿ بيذا العرض، إنما يبـر 
 .(1)عقدا مع الطبيب بصفة طبيعية كتامة

كلقد كّرس ىذا التحكؿ في المسؤكلية الطبية االجتياد القضائي في فرنسا بمناسبة صدكر 
، مدفكعة لتحقيؽ مصمحة المضركر 20/05/1936حكـ محكمة النقض الفرنسية الشيير بتاريخ 

عمى أنو مف المقرر نشكء عقد بيف الطبيب كالمريض ال يمتـز بمقتضاه األكؿ  بالنسبة لمتقادـ،
بشفاء الثاني، بؿ بتقديـ العناية اليقظة التي تقتضييا الظركؼ الخاصة لممريض كالتي تتفؽ مع 

أصكؿ المينة كمقتضيات التطكر العممي، كيترتب عمى اإلخبلؿ بيذا االلتزاـ ميبلد مسؤكلية 
 .(2)عقدية 

كغني عف البياف، أف لمحكـ المذككر أعبله الصادر عف محكمة النقض الفرنسية، فضؿ 
تحديد طبيعة مسؤكلية الطبيب طبقا لبلتجاه الحالي، كالذم ظيرت خيكطو مع صدكر الحكـ 

 . (3)المذككر، كىك المعمكؿ بو في فرنسا حتى اآلف
كتتمخص كقائع القضية في أف سيدة كانت تعاني مف مرض في األنؼ، اتجيت إلى أحد 

، كقد تكلى الطبيب عبلج السيدة عف طريؽ استخداـ أشعة إكس 1925األطباء لعبلجيا عاـ 
(X) كأدل ىذا العبلج إلى تمؼ األنسجة المخاطية في كجو السيدة المريضة، فقاـ زكجيا برفع ،

                                                           
 :(Cohin)  كفي ىذا الصدد يقكؿ الفقيو ككىاف(1)

« …Un médecin qui exerce doit être considéré comme adressant une offre au public soit par le fait 

d’avoir opposé une plaque sur sa porte, soit parce qu’il fait partie d’une association professionnelle, 

soit encore parce qu’il a rempli des formalités imposées par la loi qui s’occupe de l’exercice de la 

médecine puisque le médecin a fait une offre, tout individu peut avoir recours à ses services … » voir 

M.R.Cohin- L’abstention fautive en droit civil et pénal – Thèse- Paris – 1929, p.173.  

.354.، صرايس محمدأشار إليو    
(2)

 Cass. 20Mai 1936 D.1936.1.note E.p.  

 : كقد عبرت المحكمة عف ذلؾ بقكليا 
« il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat, comportant pour le praticien 

l’engagement, sinon, évidement , de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas 

quelconques, mais consciencieux attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles , conformes 

aux données acquises de la science. La violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle 

est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civil, qui 

réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutive d’un infraction à la 

loi pénal et puissant son origine dans la convention préexistence échappe, à la prescription triennale de 

l’art ( 638).C.inst. Crim ».  

.104.، المرجع السابؽ، صرمزي رشادأشار إليو    

، الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف العربية كاألكركبية كاألمريكية، منير رياض حنا (3)
 .56.، ص2008الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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، أم بعد مركر أكثر مف ثبلث سنكات عمى انتياء العبلج، كالتي 1929دعكل نيابة عنيا عاـ 
 . (1)طالب فييا الطبيب بدفع مبمغ التعكيض عما لحؽ بزكجتو مف ضرر

 حكما تضمف الرد عمى دفع الطبيب 16/08/1931أصدرت محكمة استئناؼ باريس في 
المدعى عميو، كالذم كاف قد دفع بسقكط الدعكل بالتقادـ، كانتيت إلى الحكـ عمى الطبيب 

مف أصكؿ  (638)إف الدفع بالتقادـ طبقا لنص المادة : "بالتعكيض، كجاء بأسباب الحكـ، ما يمي
مسؤكلية مدنية )المحاكمات الجزائية الفرنسي، ال ينطبؽ عمى ىذه الدعكل، ألنيا ليست سكل 

ناشئة عف عقد سبؽ إبرامو بيف الطبيب المدعى عميو، كبيف مريضو المدعي، يمتـز الطبيب 
، كعندما عرض الحكـ عمى محكمة النقض "(دقيقة كمستقرة كمعينة )بمكجبو ببذؿ عناية 

 .(2)الفرنسية، فقد انتيت إلى تأييده 
، حيث قضت محكمة 1969كقد تبنى القضاء المصرم مبدأ المسؤكلية العقدية منذ عاـ 

مسؤكلية الطبيب الذم اختاره : "  بأف1969 يكنيك 26النقض المصرية في حكميا الصادر في 
المريض أك نائبو لعبلجو ىي مسؤكلية عقدية، كذلؾ بمقتضى العقد الذم ينعقد بينو كبيف 

 ."(3)مريضو
كما أكدت محكمة النقض المصرية عمى الطبيعة العقدية لمسؤكلية الطبيب حتى كلك كاف 

 .(4)ككاف العقد ناتجا عف عبلقات صداقة أك مجاممة - بدكف مقابؿ- العبلج بالمجاف
 أما عف المسؤكلية المدنية عف التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم فيي صكرة مف صكر 
المسؤكلية الطبية، كبما أنيا فرع منيا، ككفقا لقاعدة الفرع يتبع األصؿ، فإف طبيعة ىذه المسؤكلية 
ال تكاد تخرج عف طبيعة المسؤكلية المدنية الطبية كىي الطبيعة العقدية، عمى أنو كجب التحقؽ 
مف تكافر شركطيا؛ أم شركط المسؤكلية المدنية العقدية، فإذا تخمؼ شرط مف شركطيا انعقدت 

. المسؤكلية التقصيرية نتيجة اإلخبلؿ بإلتزاـ قانكني

                                                           
 .55.، صنفسوالمرجع  (1)
، مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات المدنية كالجنائية كالتأديبية، منشأة دار الحميد الشواربي عبد (2)

 .99-98.، ص1998المعارؼ، مصر، 
، المرجع رمزي رشاد. 1085، ص111 ؽ، رقـ 35، المجمكعة، س 1969 يكنيك26 نقض مدني في (3) 

 .105السابؽ، ص
(4)

 Cass. Civ. 18/01/1938. Gaz. Pal :1939-1.314. et S: 1939-1.201 Note.P.Esmein  
.105.، المرجع السابؽ، صرمزي رشاد :أنظر   
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 : شروط المسؤولية العقدية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري: الفرع الثالث
 : يشترط لتحقيؽ المسؤكلية العقدية الطبية عدة شركط، نذكر أىميا فيما يمي

 وجود عقد صحيح بين الطبيب والمريض: الشرط األول
لف يتأتى ىذا العقد إال في حالة اختيار المريض لطبيبو أك حتى في حاالت االشتراط 
لمصمحة الغير، حيث ينشأ لممريض حؽ مباشر مف عقد االشتراط يستطيع بمقتضاه مطالبة 

 .الطبيب باإللتزامات التي أنشأىا العقد
كنجد أف قانكف تنظيـ نقؿ األعضاء البشرية المصرم، قد منح الحؽ في ىذه العمميات 
لبعض المؤسسات بناء عمى ترخيص يصدر ليا مف المجنة العميا لنقؿ األعضاء البشرية، بعد 

 –في ىذه الحالة - التأكد مف تكافر االشتراطات التي نص عمييا القانكف، كمف ثـ فإف المريض
قد يتعاقد مع طبيب معيف عمى نقؿ عضك لو كال يستطيع الطبيب إجراء ىذه العممية إال في 

طبقا لمقانكف، فيختار ىذا الطبيب إحدل ىذه المؤسسات كيخبر - مؤسسة طبية مرخص ليا بذلؾ
المريض بيا، فيذىب المريض لكي يتعاقد ثانية مع المستشفى المرخص ليا بذلؾ، فيككف مدير 

المستشفى مسؤكؿ عف المريض مسؤكلية عقدية، إذا ثبت عدـ تزكيد المستشفى بالممرضات 
الحائزات عمى اإلجازات المطمكبة أك ينقصيف التخصص الكافي أك تعكزىف الكفاية البلزمة أك 

، أك بالجممة إذا أخؿ (1)ثبت تقصيرىـ أك اختبلؿ األجيزة أك نقص في األدكية الكاجب تكافرىا 
بالتزاـ مف االلتزامات التي فرضيا قانكف تنظيـ زرع األعضاء البشرية المصرم عمى عاتؽ ىذه 
المؤسسات التي تستطيع مباشرة ىذه العمميات ىذا مف جانب، كمف جانب آخر تتقرر مسؤكلية 

الطبيب الذم اختاره المريض طبقا لمعقد الطبي المبـر بينيما كتككف المسؤكلية ىنا أيضا مسؤكلية 
 .عقدية

بيد أف المشكمة التي تثار بالنسبة لممتبرع، فقد يككف طرفا في العقد الطبي كىنا تنعقد 
مسؤكلية الطبيب العقدية عف أية أضرار يمكف أف تمحؽ بالمتبرع إذا كانت ىذه األضرار ناتجة 

عف اإلخبلؿ بالتزامات عقدية، كقد ال يككف طرفا في العقد الطبي كليس لو أم اختيار ليذا 
الطبيب؛ بؿ قاـ بالتبرع مراعاة لمصمحة المريض، كىنا تنعقد مسؤكلية الطبيب التقصيرية تجاىو 

عف أية أضرار يمكف أف تمحؽ بو ال سيما أنو لـ يكف مريضا كلـ يكف في حاجة إلى التدخؿ 
                                                           

. 396.، ص54، مشكبلت المسؤكلية المدنية، الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، فقرة محمود جمال الدين زكي  (1)
 .107. ص ،، المرجع السابؽ عبد الرحمان الشيخرمزي رشاد
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الجراحي، فإذا قاـ الطبيب بأخذ العضك منو بناء عمى مكافقتو الكتابية الصريحة كالتي تعرضنا 
ليا في الباب األكؿ، كأدت ىذه العممية إلى إلحاؽ أضرار بو كاف الطبيب مسؤكال عف ىذه 
األضرار، كىنا نقرر أف التزاـ الطبيب في ىذه الحالة ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة مؤداىا عدـ 

 كقد يتعاقد المريض مباشرة مع .اإلضرار بالمتبرع مع بذؿ العناية البلزمة في تنفيذ عممية النقؿ
فما ىي طبيعة مسؤكلية الطبيب الذم اختارتو . المؤسسة الطبية المرخص ليا بنقؿ األعضاء

 .إدارة المستشفى كلـ يقـ باختياره المريض؟
ال مراء أف عقدا قد نشأ بيف الطبيب كالمؤسسة الطبية بمقتضاه يمتـز الطبيب بعبلج 

المرضى الذيف يمجؤكف إلى ىذه المؤسسات، كينشأ ليؤالء المرضى حؽ مباشر جراء ىذا العقد 
عف طريؽ االشتراط لمصمحة الغير، حيث ال يشترط أف يككف الغير معينا كقت العقد طالما كاف 

كبناء عمى ما سبؽ ينشأ لممريض حؽ مباشر في . قاببل لمتعييف كقت تنفيذ االلتزاـ العقدم
ال انعقدت مسؤكليتو التعاقدية . مكاجية الطبيب يستطيع أف يطالبو بتنفيذ إلتزامو كا 

ذا كاف ىناؾ خبلؼ بيف الفقياء حكؿ الخدمات المجانية، كما عسى أف ينشأ عنيا مف  كا 
مسؤكلية عقدية أك تقصيرية، فإف ىذا الكضع لف يثار كثيرا في عمميات نقؿ كزراعة األعضاء 

 .ألف تكاليفيا باىضة كنفقاتيا كبيرة، كمف ثـ فمف تثار ىذه المشكمة ال قانكنيا كال عمميا
 وقوع الضرر نتيجة اإلخالل بالعقد : الشرط الثاني

لكي تنعقد المسؤكلية العقدية، بؿ  (الطبيب)ال يكفي كجكد عقد بيف المضركر كالمسؤكؿ 
البد أف يككف سبب الضرر ىك اإلخبلؿ بااللتزامات العقدية المفركضة عمى الطبيب مف خبلؿ 

 .العقد الطبي
، أف العقد الطبي مف العقكد النادرة التي ترتب إلتزاما رئيسيا محمو بذؿ (1)كيرل البعض

عناية، عمى خبلؼ األصؿ في االلتزامات العقدية، إال أف ىذا الرأم ليس عمى إطبلقو حيث أنو 
في بعض الحاالت يمتـز الطبيب بتحقيؽ نتيجة، كما في حالة التحاليؿ الطبية كنقؿ الدـ، كىك ما 

. سيتـ اإلشارة إليو الحقا
 
 

                                                           
، رمزي رشاد. 170.، ص53، مشكبلت المسؤكلية المدنية، الجزء األكؿ، فقرة محمود جمال الدين زكي (1) 

 .109.ص ،المرجع السابؽ



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
170 

 

 وقوع ضرر عمى المريض : الشرط الثالث
كىك أحد أطراؼ العبلقة العقدية أك المتبرع إذا كاف طرفا في عقد - ال شؾ أف المريض

يجب أف يقع عميو الضرر حتى تتقرر مسؤكلية الطبيب العقدية، فإذا كاف - العبلج الطبي
 . (1)الضرر قد لحؽ بالممرضة أك الطبيب فالمسؤكلية تككف تقصيرية ال عقدية

 التصرف في أعضاء الجسم عن المسؤولية المدنية فيإثبات الخطأ : المطمب الثاني
البشري 

إلثبات الخطأ الطبي أىمية بالغة تتكقؼ عمييا نتيجة الدعكل، فإثبات الخطأ الطبي يعني 
إثبات ركف ميـ كأساسي في المسؤكلية المدنية بكجو عاـ كالمسؤكلية الطبية بكجو خاص، إذ متى 
استمـز األمر أف يثبت المريض خطأ الطبيب، كلـ يستطع ذلؾ، فبل مسؤكلية عمى ىذا األخير، 

دعاء المريض بكجكد خطأ مف جانبو، فإنو يتخمص مف إككذلؾ إذا استطاع الطبيب نفي 
.  (2)المسؤكلية

كاإلثبات ىك إقامة الدليؿ بكسيمة مف الكسائؿ القانكنية عمى صحة الكقائع التي تسند الحؽ، 
إقامة الدليؿ أماـ : " بأنو،السنيكرمالفقيو عبد الرزاؽ ، كقد عرفو (3) أك األثر القانكني المدعى بو

. (4) "القضاء، بالطرؽ التي حددىا القانكف عمى كجكد كاقعة قانكنية ترتبت آثارىا
كاإلثبات في مجاؿ المسؤكلية المدنية لمطبيب ىك إقامة دليؿ يرجح كجكد أك انتفاء مسؤكلية 
الطبيب المدنية بكامؿ عناصرىا، كالتي يترتب مع قياميا أك انتفائيا قياـ أك انتفاء حؽ المريض 

 .(5)المضركر أك ذكيو في الحصكؿ عمى التعكيض
 فإف عمى كؿ شخص يدعي تضرره مف فعؿ معيف أف يثبت كقكع ،كطبقا لمقاعدة العامة

ذلؾ الضرر كبعدىا يتـ مراقبة مدل تحقؽ الضرر كتكافر العبلقة السببية لتعكيضو عما أصابو، 

                                                           
، المسؤكلية المدنية في ضكء الفقو كالقضاء، الطبعة السابعة، الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي عز (1)

 .109.ص ،، المرجع السابؽرمزي رشاد. 1409.، ص2000سنة 
.  335. ، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير (2) 
. ، ص2006، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، محمد حسن قاسم (3)

23  .
– ، اإلثبات 2، الكسيط في شرح القانكف المدني، نظرية اإللتزاـ بكجو عاـ، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري (4)

 .14- 13. ، ص10آثار اإللتزاـ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، بدكف سنة طبع، ؼ 
.  40، المرجع السابؽ، صهني سعاد (5) 
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كلما كاف  كالخطأ الطبي ككنو فعؿ يستكجب التعكيض لمف ألحؽ بو الضرر، فإنو كاجب اإلثبات،
إثبات الخطأ الطبي مف الصعكبة بمكاف، فقد حاكؿ الفقو كالقضاء التخفيؼ مف ىذه الصعكبة 

إال أنو في حاالت  ،الحقاكذلؾ بالتكجو نحك المسؤكلية المكضكعية، كىك ما سنحاكؿ التطرؽ إليو 
كثيرة يضطر فييا القضاء المجكء إلى أىؿ الخبرة لمتأكد مف كقكع الخطأ الطبي مف عدمو 

دكر الخبرة الطبية في   في الفرع الثاني مف خبلؿعرض لوكالطرؼ المتسبب فيو، كىك ما سنت
. إثبات كقكع الخطأ الطبي

عبئ إثبات الخطأ الطبي  : الفرع األول
استقر الفقو كالقضاء عمى تحمؿ المريض لعبء إثبات الخطأ الطبي في غالبية األحياف، 

، إال أف الصعكبات التي يمكف أف يكاجييا أثناء القياـ بذلؾ لـ ينكرىا االلتزاـكذلؾ حسب طبيعة 
، فإذا كاف عبء اإلثبات يشكؿ ثقبل عمى مف يتحممو، فيك مف المؤكد يشكؿ مشقة زائدة (1)أحد

  .(2)إذا تعمؽ بالخطأ الطبي
تحديد طبيعة إلتزاـ فإف ، االلتزاـطبيعة  يختمؼ حسب إثبات الخطأ الطبيكبما أف عبء 

الطبيب لو أىميتو في إثبات الخطأ الطبي الذم ىك أحد معضبلت المسؤكلية المدنية الطبية، 
حيث أف اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة يجعؿ عدـ تحقؽ ىذه النتيجة خطأ يستكجب المسؤكلية إال إذا 

ف عدـ تحقؽ النتيجة ال فإأثبت المديف السبب األجنبي، بعكس الحاؿ في اإللتزاـ ببذؿ عناية، 
فإننا سنتناكؿ طبيعة إلتزاـ   كعميو،(3) يستكجب المسؤكلية طالما بذؿ المديف العناية المطمكبة

 .الطبيب أكال، ثـ عبء اإلثبات في كؿ منيما ثانيا
 الطبيبطبيعة إلتزام : أوال

أشرنا سابقا إلى أف جانبا مف الفقو كالقضاء قامكا بتأسيس المسؤكلية المدنية عمى الخطأ 
حيث ذىبا إلى اعتبار -  خصكصا في فرنسا–التقصيرم، لكف جانبا آخر مف الفقو كالقضاء 

المسؤكلية المدنية لمطبيب مسؤكلية عقدية، كيعكد الفضؿ إلى تبني ىذا المكقؼ لمفقيو الفرنسي 
 .(4)الذم نادل بتصنيؼ االلتزامات إلى التزاـ بكسيمة كالتزاـ بنتيجة (Demogue)ديمكغ 

                                                           
.63 .، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم (1)   
.  116. ، المرجع السابؽ، صعمي عصام غصن (2)
.88، المرجع السابؽ، ص رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ(3)  
.134.، المرجع السابؽ، صفواز صالح (4)  
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ف تقدـ العمكـ الطبية المتعمقة بجسـ اإلنساف جعؿ مف مسؤكلية الطبيب أمر بالغ األىمية  كا 
كالخطكرة في ظركؼ يقدر فييا المريض صحتو بمعزؿ عف نظرة الطبيب، خاصة في حالة عدـ 
الشفاء أك إحداث مضاعفات مف شأنيا المساس بسبلمتو البدنية، األمر الذم أدل إلى ظيكر 

مجمكعة مف المشاكؿ العممية كالقانكنية بيف الطبيب كالمريض خاصة حكؿ مدل إلتزاـ الطبيب 
عف األفعاؿ كالتصرفات التي كقعت لممريض، كالتي لـ تؤدم إلى تحقيؽ النتيجة المرجكة في 

، بؿ قد تؤدم إلحاؽ أذل أكبر بسبلمة أعضاء الجسـ المختمفة، مما أدل إلى تدخؿ (1)الشفاء 
القانكف كالفقو كقياـ مسؤكلية الطبيب إذا ما ثبت إىمالو أك تقصيره في أدائو لمياـ عممو مف جية 

إلتزاـ الطبيب ببذؿ : ، مما يدفعنا إلى التكضيح كالتمييز بيف نكعيف مف اإللتزامات كىما(2)أخرل 
لتزاـ الطبيب بتحقيؽ نتيجة أك غاية ثانيا  .عناية أك كسيمة أكال، كا 

ىناؾ شبو اتفاؽ فقيي كقضائي أف عقد العبلج يكجب في : إلتزام الطبيب ببذل عناية- 1 
األصؿ عمى الطبيب أف يبذؿ في ممارستو لمينتو عنايتو كجيده لتخفيؼ ألـ مريضو ليصؿ إلى 

لتزامو بالقكاعد المينية، حيث تبرأ ذمتو بمجرد أف يبذؿ العناية المطمكبة حتى لك لـ  الشفاء كا 
يحقؽ الشفاء، فالشفاء يتكقؼ عمى عدة عكامؿ كاعتبارات ال تخضع دائما لسيطرة الطبيب، 
كمناعة الجسـ كالكراثة كحدكد الفنكف الطبية التي ال تكفي لعبلج المريض، كالطبيب يبذؿ 

قصارل جيده بما أكتي مف عمـ كمعرفة اتجاه المريض، كلكنو ال يمتـز بأية نتيجة ميما كانت 
 . (3)أثناء معالجتو لممريض، كلذلؾ فإنو ال يمتـز بمنع مكت المريض

يرل غالبية الفقو أف األصؿ في إلتزاـ الطبيب أنو : إلتزام الطبيب ببذل عناية فقها - أ
إلتزاـ ببذؿ عناية، كليس بتحقيؽ غاية، ىك الذم يقرب النتائج المترتبة عمى االختبلؼ في تكييؼ 

، كيتمثؿ في اليقظة كبذؿ المجيكد الصادؽ بما يتفؽ كاألصكؿ العممية الثابتة (4)المسؤكلية الطبية
بيدؼ شفاء المريض أك تحسيف حالتو، كاإلخبلؿ بذلؾ خطأ يرتب مسؤكليتو، فيسأؿ عف كؿ 

                                                           
 مسؤكلية األطباء كالصيادلة كالمستشفيات المدنية كالجنائية كالتأديبية، منشأة دارة ،عبد الحميد الشواربي (1)

 .108، ص 1998المعارؼ، مصر ،
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح -دراسة مقارنة –  المسؤكلية المدنية لمطبيب ،وائل تيسير محمد عساف (2)

، مسؤكلية األطباء نائل عبد الرحمان. 40، ص 2008الكطنية، كمية الدراسات العميا، قانكف خاص، فمسطيف، 
. 152.، ص1999، األردنية، الجامعة 1، العدد 29الجزائية، دراسات مجمة العمـك كالشريعة كالقانكف، المجمة 

 . 41، المرجع السابؽ، صوائل تيسير محمد عساف (3)
 .229.، المرجع السابؽ، صمحمد حسين منصور (4)
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تقصير في مسمكو الطبي ال يقع مف طبيب يقظ في مستكاه الميني ككجد في الظركؼ نفسيا 
 . الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤكؿ، كيسأؿ عف خطئو العادم ميما كانت درجة جسامتو

باحة عمؿ الطبيب مشركطة بأف يككف ما يجريو مطابقا لؤلصكؿ العممية المقررة، كيسأؿ  كا 
 .(1)الطبيب مدنيا عما ألحؽ بالمريض مف أضرار مادية أك أدبية مف جراء الفعؿ الخاطئ 

كيعتبر إلتزاـ الطبيب إلتزاما ببذؿ عناية في الفقو اإلسبلمي، حيث أنو غير ممـز بتحقيؽ 
نتيجة، فبل يمتـز بشفائو أك بضماف سبلمتو مف المخاطر، إف ىذا األمر ليس في كسعو بؿ أف 
كؿ ما يطمبو الفقو اإلسبلمي منو ىك أف يبذؿ العناية المعتادة عند ممارسة عممو، فإذا استعمؿ 
الطبيب حقو في الحدكد الشرعية كنتج عف ذلؾ ضرر ال يمكف االحتراز منو، فبل ضماف عميو، 

 . (2)فالطبيب عندما يقـك بكاجبو فإنو ال يتقيد بالسبلمة، ذلؾ أف الكاجب ال يقيد بشرط السبلمة
كليس معنى ىذا أف عمى الطبيب أف يطبؽ العمـ كما يطبقو غيره مف األطباء فمف حقو أف 
يترؾ عمى قدر مف االستقبلؿ في التقدير، فبل يككف مسؤكال إال إذا أثبت أنو في اختياره لمعبلج 
قد أظير جيبل بأصكؿ العمـ أك الفف الطبي، كعمى ذلؾ يككف الطبيب مسؤكال إذا أجرل عممية 
جراحية كىك في حالة سكر، أك أجراىا مع ككف يده اليمنى مصابة بعجز عف الحركة، أك مثبل 
أغفؿ عف ربط الحبؿ السرم كترؾ الطفؿ بغير عناية، أك ترؾ سيكا أداة مف أدكات الجراحة في 

جسـ المريض، ككذلؾ يككف مسؤكال إذا أغفؿ بعد إجراء عممية استخراج حصكة مف المثانة 
العناية البلزمة كأدل ذلؾ لمكفاة، فالطبيب يككف مخبل بإلتزامو إذا لـ يبذؿ العناية الكجدانية 

اليقظة أك إذا كانت العناية التي يبذليا مخالفة نتيجة جيمو أك تياكنو لمحقائؽ العممية المستقرة أك 
 .(3)المكتسبة 

                                                           
 المسؤكلية المدنية عف خطأ الطبيب في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، رسالة ،عبد الرحمن ابن صالح الطيار (1)
. 114، ص 2010ستير، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، قسـ العدالة الجنائية، الرياض، جما
، المسؤكلية المدنية لمطبيب عف عبد الرحيم صباح: أنظر أيضا. 106.، المرجع السابؽ، صطالل عجاج (2) 

 .150.ص. 2015-2014جامعة الجزائر،  إفشاء السر الميني، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، بف عكنكف،
 .93، ص 1984، دار اإليماف، دمشؽ، 1 المسؤكلية الطبية المدنية كالجزائية، ط ،بسام المحتسب باهلل (3)
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كعميو نشير إلى أنو ال يكفي لكي يعد الطبيب مخبل بإلتزامو أف تسكء حالة المريض، بؿ 
يجب أف يقـك الدليؿ عمى تقصير الطبيب في عنايتو، كلف يتأتى ىذا إال إذا كقع منو خطأ يمكف 

 .(1)أف تترتب عنو مسؤكليتو 
كما تجدر اإلشارة إليو أف كاجب العناية الذم يقع عمى عاتؽ الطبيب الممارس ال يجب أف 

يخضع لتفسيرات مستيجنة؛ فبل يجكز لو أف يتعدل المعقكؿ، كىك ما يتعارؼ عميو في عمـ 
الطب كفي مجاؿ االختصاص؛ إذ ال يمكف مساءلة الطبيب عف عمـ ما زاؿ في الغيب، أك عف 
شيء ال زاؿ مجيكال في مجاؿ اختصاصو ىذا مف جية، كمف جية ثانية أف الحذر الكاجب أف 
 .(2)يتكخاه الطبيب ىك الحذر المعقكؿ الذم يخضع لذات الضكابط التي يخضع ليا كاجب العناية

كبالتالي، يبدك األمر كاضحا فيما يخص زيادة أك إنقاص إلتزامات الطبيب، حيث أف ىذا 
االفتراض غير سائغ فضبل عمى أنو غير ممكف، ذلؾ أف إلتزاـ الطبيب كما أسمفنا ىك إلتزاـ ببذؿ 

ذا ما حاكلنا الزيادة في ىذا اإللتزاـ فإننا نككف قد حممنا الطبيب ما ال يقدر  العناية البلزمة، كا 
عميو كتجاكزنا حدكد إمكانياتو، كنفس الشيء في المقابؿ إذا ما حاكلنا اإلنقاص مف إلتزاـ 

الطبيب، حيث أننا نيمؿ جانب المريض، كبالتالي يضيع حقو في الحصكؿ عمى العناية البلزمة 
  .(3)كالعبلج المستحؽ 

 : إلتزام الطبيب ببذل عناية قضاءً  - ب
: أف  عمى20/05/1936في  الصادر حكميا الشيير الفرنسية في النقض محكمة قررت لقد

العقد الذم يتـ بيف الطبيب كالمريض يكجب عمى األكؿ إف لـ يكف إلتزاـ بشفاء المريض فعمى "
األقؿ بأف يبذؿ عناية ال مف أم نكع، بؿ جيكدا صادقة يقظة متفقة مع الظركؼ التي يكجد بيا 

 . (4)"المريض كمع األصكؿ العممية الثابتة
 العممية األصكؿ لمصطمح منضبط معنى تحديد الفرنسية النقض محكمة حاكلتكما 
 مكضكع الطبيب إلتزاـ يككف": أف عمى في نفس القرار جاء فقد ،(5)الطب عمـ في المستقرة

                                                           
.  220 رسالة دكتكراه، المرجع السابؽ، ص ،مراد بن صغير (1)
 .85 المسؤكلية اإلدارية كالمدنية كالتجارية كالمصرفية كالجزائية، المرجع السابؽ، ص ،إلياس أبو عيد (2)
 .220 رسالة دكتكراه، المرجع السابؽ، ص ،مراد بن صغير (3)
 .229، المرجع السابؽ، صمحمد حسين منصور (4)
 .18.، رسالة ماجستير، المرجع السابؽ، صنسيمة بن دشاش (5)
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 مصطمح قراراتيا في  كاستعممت،(1)"كالحالية المعاصرة العممية لممعطيات مطابقا البحث
 العممية لممعطيات مكافقا الطبيب إلتزاـ يككف أف" كعبارة تارة، "المكتسبة العممية المعطيات"

 األخيرة، حيث اإلضافة ىذه الفرنسية النقض أدانت محكمة كقد أخرل،  تارة(2) "كالحالية المكتسبة
، (3)"مغمكط مفيكـ كالحالية المكتسبة المعطيات":  عمى أف06/06/2000قرار  في جاء

 . (4) "كالعمـ لمعطيات الطب مطابقة عناية" عبارة كاستعممت
 كؿ حؽ: "فيو  جاء14/10/2010في  الصادر الفرنسية النقض لمحكمة حديث قرار  كفي

 المكتسبة العممية المكافقة لممعطيات كحالتو، لسنو مبلئمة األكثر العبلجات تمقي  فيشخص
 قصر قد الطبيب ىذا فإفكبيذا  المرجكة، بالفائدة مقارنة متناسبة غير ألخطار تعرضو ال كالتي
 .(5) "عناية ببذؿ العقدم إلتزامو في

 مفيكـ عف تراجعت قد ،الفرنسية النقض محكمة أف الجديدة الصيغة ىذه مف يتضح
 الطبيب، بو يمـ أف يجب الذم لمعمـ متحركا مفيكما تتضمف فيي الحديثة، العممية المعطيات

 األخرل ىي تتخذ كأف بد ال المريض، تجاه الطبيب عمى الكاجبة العناية فإف األساس ىذا كعمى
.  (6)العناية لمفيكـ أكبر اتساعا يعطي متحركا مفيكما

:  بأف22/1062 في القرار رقـ 26/11/1969كقد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 
إلتزاـ الطبيب ىك إلتزاـ ببذؿ عناية في سبيؿ شفاء المريض ال بتحقيؽ غاية الشفاء، كأف كاجب "

الطبيب في بذؿ العناية مناطو ما يقدمو طبيب يقظ في أكساط زمبلئو عمما كدراية في الظركؼ 
المحيطة بو أثناء ممارستو لعممو مع مراعاة المينة كاألصكؿ العممية الثابتة كبصرؼ النظر عف 

". المسائؿ التي اختمؼ بيا أىؿ المينة

                                                           
(1)

 Cass.civ. le 20/05/1936, depuis Cass. 1ere civ. Le 26/10/1970, « la jurisprudence fait référence aux 

données actuelles de la science» , consultez sur le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr 
(2)

Cass.civ. le 14/01/1991, n° de pourvoi :89-12598, consultez le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr  
(3)

Cass.civ. le 06/06/2000, n° de pourvoi :98-19295, consultez le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr  
(4)

 Cass.civ. le 25//02/1997, n° de pourvoi: 95-11205, «que les soins avaient et consciencieux, attentifs 

et conformes aux données de la médecine et de la science», consultez le lien suivant : 

www.legifrance.gouv.fr 
(5)

 Cass.civ. le 14/10/2010, n° de pourvoi :09-68471,«droit de toute personne de recevoir les soins les 

plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant 

pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, que ce médecin avait manqué 

à son obligation contractuelle de moyens…», consultez le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr 
(6)

 TOROLLI (Maurice), L’obligation du médecin de respecter les données acquises et actuelles de la 

science, L.J, France, 2001, p 129, consultez le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr  
.19. ، المرجع السابؽ، صدشاش نسيمة بن     

http://www.legifrance.gouv.fr/
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عممية )إف استحقاؽ الطبيب ألجكره يتـ بمجرد قيامو بعممو : " كعبرت كذلؾ بالقكؿ
: ، كعممت المحكمة ذلؾ بالقكؿ أنو"ما لـ يقـ الدليؿ عمى كجكد تقصير يستتبع مساءلتو (جراحية

مف حيث أف الطاعف الذم لـ يقدـ ىذا الدليؿ جاء يدفع اإللتزاـ بعدـ نجاح العممية الجراحية، في "
 .(1)"حيف أف استحقاؽ الطبيب أجر خدمتو ليس رىنا بالشفاء، بؿ بأداء العمؿ الطبي بصكرة فنية
كما قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعف المقدـ مف طبيب كاف قد أمر بنقؿ 

مريضتو إلى مستشفى آخر، كىي عمى كشؾ الكفاة كقبؿ إحالتيا إلى القسـ المختص لفحصيا 
كاتخاذ ما يجب بشأنيا؛ مما أدل إلى التعجيؿ في كفاتيا، كاعتبر الحكـ ىذا التصرؼ خطأ ال 

لـ - بفرض صحتو- يبرر لو إدعاء الطاعف بعدـ ضركرة التدخؿ الجراحي، إذ أف ىذا االدعاء
يكف ليحكؿ دكف إحالة المريضة إلى القسـ المختص لفحصيا كتقرير العبلج البلـز ليا كتأخير 

نقميا مف ىذا المستشفى إلى الكقت المبلئـ لحالتيا الصحية، فالحكـ يككف قد إلتـز صحيح 
 . (2)القانكف

 (399828) رقـ لقرارؿ اخبل مف العميا المحكمة قضت فقد ،مالجزائر لمقضاء بالنسبة أما
 اإللتزاـ نييع ":قأف عمى ،)ب.ع ( ضد (ؽ.ع .ع (يفب قضية في (3) 23/01/2008في  ؤرخـاؿ
كاألصكؿ القائمة   كالظركؼتفقةـاؿ الصادقة كدقالجؿ بذ الطبيب عاتؽ عمى الكاقع عناية ؿببذ

 السيد مع اتفؽ جراح طبيب ) ؽ.ع.ع (سيدف اؿأ في قائعيا كتتمخص قضية في ،"ةالثابت العممية
 ريضـاؿ جعؿ مالذ األمر معا، كمية كاؿالحصاة نزع الجراح لكف ،قكميتيل إحد نزع عمى) ب.ع (

ىك عناية،  ببذؿ اإللتزاـ فأ العميا المحكمة قضت حيث الطبيب، خطأ نتيجة بالتعكيض يطالب
ريض ـاؿ شفاءدؼ بو الثابتة العممية  كاألصكؿالقائمة ركؼظ كاؿتتفؽ التي الصادقة الجيكدبذؿ 

                                                           
 قاعدة االجتيادات كالتشريعات .www.arablegalportal.org 26/11/1969 نقض مدني مصرم في (1)

. 43.، المرجع السابؽ، صوائل تيسير محمد عسافعف . 15/01/2009المصرية، 
، المرجع السابؽ، محمد حسين منصور، أشار إليو 236، ص17، س 22/03/1966نقض بتاريخ  (2)

 .230.ص
، الغرفة المدنية، القسـ األكؿ، مجمة المحكمة العميا، عدد 23/01/2008 المؤرخ في 3999828 قرار رقـ (3)

 . كما يمييا175.، ص2/2008رقـ 

http://www.arablegalportal.org/
http://www.arablegalportal.org/
http://www.arablegalportal.org/
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 الطبيب، ليةكمسؤيثير  يان طبأن خط يشكؿ اإللتزاـ بيذاالؿ اإلخ فأ حيثك ،الصحية قحالتتحسيف ك
 .(1) الطبيب مسمؾ في يرتقص كق ثانية جية مف الطبي الخطأ بالتاليك

 رخ المؤ(2)( 297062 )رقـ القرار الؿخ مف لأخر قضية في العميا المحكمة قضت كما 
 قسنطينة، قضاء لسل مجلد العامة النيابة ضد (ؼ.ب ) يفب قضية  في2003/06/24 في
 قيؽتح ليسك عناية بذؿ أساس عمى الطبيب ليةكمسؤ استبعاد في تمثؿـاؿ القاضي تسبيب": فبأ

. "جكبيةكفنية  بخبرة االستعانة قعمي كقانكنا، ير مقبكؿغ نتيجة
 في لبشكك الطاعف تقدـ 03/07/2001بتاريخ  قأف في قائعياك تتمخص قضية في ذلؾك       
 مينةق يمارس مف شككـاؿ فأ مصرحا ،)ـ .د ( ضد دنيـاؿ االدعاء مع ،)أ( القاصر قابف حؽ

 أخذت التي قجتكز ؿحـ مراقبة يتكلىف كا الصفة بيذه، كأنو النساء أمراض في مختص طبيب
 طفؿ قؿ لدك فقد الطبيب قارتكب مالذ الجسيـ لمخطأ نظرا لكفليا،  قدميا التي النصائح بجميع
 .عادية بصكرة ـاألنو أف يتفادل ذلؾ لك تمت مراقبة بإمكا فكاك ،يفمغمقت يفبعيف

 قدف ىك كا بينما نصكص كأ ثائؽك إلى يشر لـ ذككرـاؿ القرار فأ العميا المحكمة رأت قدك
 طبيب طرؼمف  لتحاليؿ  خضعت)س.ب (قجتكز فأ ثبتم طبيا ممفا التحقيؽ لقاضيـ قد

 (Toxoplasmose) قكساتـاؿ بداء مصابة أنيا اقخبلؿ ف ـبتثت 1998/11/29 بتاريخ بيكلكجي

 (21) عشريفك حدالؿ كاخ رضـاؿ ذا قمراقبةـ عدأف كيف، الجف قتشكم في السبب فكا مالذ
 فقانك مف 239 لممادة فقاك ان جسيـان مينيأن خط شكؿ البيكلكجي- الطبيب بذلؾ أمر كما- يكـ

 خبرة إلى الرجكع كفد مف طمكبةـاؿ قعنايتبذؿ  الطبيبالقكؿ أف   يمكفال قأف حيث، كالصحة
 الطب، ألخبلقيات مالجيك المجمس استشارة كأ جاؿ،الـ نفس في مختص يرخبرؼ ط مف ررةمح
ف طعكـاؿ القرار كأف، 1992/07/06 المؤرخ في 92/276ـ رؽ مالتنفيذ ـرسكـاؿ كجبـب نشأـاؿ
 مستساغ يرغ قتعميؿمما جعؿ فييا،  لمفصؿ مينيا صصاتختتطمب  فنية نقطة في فصؿق مؼ

 (3).لمنقض ميؤد مالذ األمر األسباب، في القصكر نتيجة قانكنياك منطقيا

                                                           
 ، ص2014 الجزائر، ىكمة، دار األكؿ، الجزء الطبية، سؤكليةـاؿ في قضائية قرارات ،خضير القادر عبد (1)

26.. 
 سنة 02، الغرفة الجنائية، المجمة القضائية، عدد رقـ 24/06/2003 المؤرخ في 297062 قرار رقـ (2)

 . كما يمييا337.، ص2003
 . 42.، المرجع السابؽ، صعبد القادر خضير (3)
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 يخص فيما الفرنسي لقضاءق كاالفؽ ساير مالجزائر القضاء فأ لنا يفيتب ذلؾ ؿخبل مفك
 .لمطبيب بالنسبة عناية ببذؿ اإللتزاـ
 بعض في اعتبرت إذ ،يرهتفسك عناية بذؿب اإللتزاـ تطبيؽ في المحاكـ تشددت ذلؾ بعدك
 بتنفيذ الطبيب ـيقك عندما لحاؿا قعمي كق كما نتيجة بتحقيؽ إلتزاـ كق الطبيب إلتزاـ فأف األحيا

 .مؤكدة كبياثكؽ مك تقنيات بتطبيؽ ـيقك عندما كأ عادية عبلجات
 اإللتزام ببذل عناية قانونا-ج
الصحة  قانكف  مف53-4322المادة  في العناية ببذؿ اإللتزاـ الفرنسي المشرع كرس 
 إلى اإللتزاـ أشار الفرنسي ، فالمشرع(2)الطب أخبلقيات مدكنة  مف32-4127كالمادة  (1)العامة 
 مصطمح القضاء استعمؿ مثؿ مثمو الفرنسي المشرع أف نبلحظ كما ضمنية، بصفة العناية ببذؿ

 .(3) "الحالية أك المكتسبة العممية المعطيات"
 غير التشريع الصحي، في عناية ببذؿ اإللتزاـ عمى صراحة ينص فمـ الجزائرم، المشرع أما

 يحافظ يتـ عندما إلتزاـ الطبيب أف ، تؤكد(4) 1-172المادة  نجد المدني القانكف إلى بالرجكع أنو
  مف مدكنة45نص المادة  في ضمنيا اإللتزاـ ىذا كرس أنو كحياتو، كما المريض صحة عمى

 عمى مكافقتو بمجرد األسناف الطبيب جراح يمتـز:"  التي نصت عمى(5)الجزائرم  الطب أخبلقيات

                                                           
(1)

 Art 4322-53 de c.s.p.f :«Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient 

s’oblige : 

1- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit  

personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-

podologue ou à un autre professionnel de santé». Consultez le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr  
(2)

 Art 4127-32 de code de déontologie médicale :«Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, 

le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés 

sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents». 

Consultez le lien suivant: www.legifrance.gouv.fr  
 .20.، المرجع السابؽ، صبن دشاش نسيمة (3)
المدني،  القانكف ، يتضمف1975 سبتمبر 26 المكافؽ ؿ 1395 رمضاف 20 المؤرخ في 58-75 أمر رقـ (4)

في "  :يمي  عمى ما1-172، حيث تنص المادة 30/09/1975 مؤرخة في 78المعدؿ كالمتمـ ،ج ر عدد 
 في الحيطة يتكخى أف أك بإرادتو يقـك أف أك الشيء، عمى يحافظ أف المديف مف اإللتزاـ بعمؿ، إذا كاف المطمكب

 العادم، كلك الشخص يبذلو ما كؿ العناية مف تنفيذه في بذؿ إذا باإللتزاـ كفى يككف قد المديف فإف إلتزامو تنفيذ
 ."ذلؾ  خبلؼ عمى القانكف لـ ينص ما ىذا .المقصكد الغرض يتحقؽ لـ
، يتضمف مدكنة 1992 يكليك 06 المكافؽ ؿ 1413 محـر 05 مؤرخ في 276-92تنفيذم رقـ اؿمرسـك اؿ (5)

 .08/07/1992 مؤرخة في 52أخبلقيات الطب، ج ر عدد 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
179 

 

 العمـ لمعطيات كالمطابقة كالتفاني يتسـ باإلخبلص لمرضاه عبلج بضماف معالجة طمب أم
 .» كالمؤىميف المختصيف بالزمبلء الضركرة عند كاالستعانة، الحديثة،

 الثابتة، األصكؿ العممية مع المتفقة لمجيكد بذلو مدل الطبيب إلتزاـ تحديد في كذلؾ يدخؿ
 يمتـز ال كاف الحديث، فإف العممي التطكر مع تتماشى ال بدائية لكسائؿ استعمالو يعقؿ ال إذ

 كلو الحديث، الطب استقر عمييا التي تمؾ إلى المجكء عميو ينبغي أنو إال الكسائؿ تمؾ بإتباع
 بحيث كتطكيعيا المتاحة كاإلمكانيات المريض، حالة حسب الكسائؿ أنسب اختيار في االجتياد

 .(1) "الخاصة كظركفو تتفؽ
 ثابت إلتزاـ كق قمريض تجاه الطبيب ؼطر مف عناية ؿببذ اإللتزاـ فأ قكؿاؿ خبلصة

 كال يمكف إلييا، اإلشارة سبؽ التي العكامؿ فؽجميع األحكاؿ ك في الطبيب عمى ضكمفر
 االستثنائية الحاالت بعض دلع ما، في(2)حكاؿاأل مف م حاؿبأ الزيادة كأ باإلنقاصؼ فيو التصر
 .يتـ تكضيحو الحقاس ما ككه نتيجة بتحقيؽ اقخبلؿ مف ـزيمت التي

 اإللتزام بتحقيق نتيجة- 2
 تتحقؽ ىذه لـ فإذا معينة، غاية تحقيؽ عمى مجبر الممتـز أف نتيجة بتحقيؽ باإللتزاـ يقصد 
نما يكفي خطئو؛ إلثبات حاجة ال الحالة ىذه كفي بإلتزامو، أخؿ قد الممتـز اعتبر النتيجة  عدـ كا 
 .مخطئا ليعتبر النتيجة تحقؽ

 بذؿ ىك األصمي التزامو أف استثنائيا باعتبار إلتزاما نتيجة بتحقيؽ الطبيب إلتزاـ فيعتبر
 التي االحتمالية الطبيعة إلى نتيجة االلتزاـ بتحقيؽ عمى عناية ببذؿ االلتزاـ ترجيح كيعكد عناية،
 أكيدة نتائج إلى تؤدم التي الطبية األعماؿ بعض ىناؾ أف الطبي، كبما العمؿ نتائج عمى تطغى

 نقؿ قضية كاعتبرت نتيجة، بتحقيؽ إلتزاـ ىك بيا يقكـ الذم الطبيب فإف إلتزاـ فييا احتماؿ ال
 اإللتزاـ الشأف، ينحصر ىذا في الفرنسي القضاء بو قضى ما أكؿ السيدا الممكث بفيركس الدـ

 يعني ال ذلؾ كلكف الطبي، باشر عممو أجمو مف الذم لميدؼ الطبيب تحقيؽ في نتيجة بتحقيؽ
نما شفاء   .كأدكية كأجيزة أدكات مف يستعممو جراء ما مف أذل ألم تعريضو عدـ المريض؛ كا 

 النتيجة كق إنمافقط، ك إمكانيات كأ جيد كأ نشاط ليس قمضمكف دد، محإلتزاـ ك كه
ؿ األعما مف مكعة مجلكجكد نظرا، كاإلمكانيات كأ داتكالمجو كأ النشاطات ذهق عفمترتبة اؿ

                                                           
.20.، المرجع السابؽ، صبن دشاش نسيمة (1)  
.221.، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير (2)  



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
180 

 

 مؤكدة النتائج كفتؾ حيث ،فييا تماؿاالح فكرةمجاؿ ؿ ال تقنيةك عممية معطيات اكتسبت الطبية
 كنشير، (1)د جدا، فإلتزاـ الطبيب في نطاؽ ىذه األعماؿ يصبح إلتزاما بتحقيؽ نتيجةبعي حد إلى
 معو يصعب مما ،بالسبلمة كاإللتزاـ نتيجة بتحقيؽ اإللتزاـ معنى بيف كبير تداخؿ ىناؾ أف إلى
 كسط آخر بمفيكـ يأتكف الباحثيف مف الكثير جعؿ ما كىذا . بينو التمييز األحياف مف كثير في
   (obligation de sécurité de résultat)النتيجة بسبلمة اإللتزاـ كىك

(2).  
 ال يعني اإللتزاـ بشفاء المريض، لكف بعدـ (Obligation de securite)كاإللتزاـ بالسبلمة 

تعريضو ألم أذل مف جراء ما يستعممو مف أدكات أك أجيزة أك ما يعطيو مف أدكية، كبأال ينقؿ 
إليو مرضا آخر نتيجة العدكل مف جراء المكاف أك ما ينقمو إليو مف دـ أك خبلفو، كىذا ما يدفعنا 

 .إلى تكضيح ىذا اإللتزاـ مف خبلؿ التطرؽ إلى بعض حاالت تطبيقو
 الحاالت التي يمتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة -  أ
 ـيقك فأ أساس عمى ريضـاؿ كالطبيب يفب سابؽ اتفاؽ ناؾق فيكك فأ: اتفاؽ الطرفيف- 
 عمييا تفؽـاؿ النتيجة تتحقؽ لـ إذا أن طف مخيكك بحيث لممريض معينة نتيجة بتحقيؽ الطبيب
 طبيب يتعيد فأ ذلؾ كمثاؿ ،ـبرـاؿ العقد في اردةكط كشر شكؿ عمى اتفاقيما فيكك قدك مسبقا،

دكف العمؿ  بيذا ققياـدـ ع عندك، قبنفس اقبتكليدـ يقك كأ معينة امرأة إلى تكليد نساء أخصائي
 فعؿ عف نتج مالذ الضرر عف رأةـاؿ بتعكيض قألـز الفرنسي فالقضاء أجنبي، سبب كجكد

 .قمف بدال التكليد بعممية اـؽ مالذ اآلخر الطبيب
 اإللتزاـ ذا كهالطبيلو عـ كأ قأدائ لطبيعة نظرا ددةمح نتيجة بتحقيؽ ممزما الطبيب فيكك –
استعماؿ األدكات كاألجيزة الطبية، :  مف بينياالسريعة، نظرا لمتطكرات العممية حصره ال يمكف

التركيبات الصناعية عند أطباء األسناف، تقديـ األدكية مف طرؼ الطبيب أك الصيدلي، التحصيف 
، عمى أننا سنمقي الضكء عمى (3)كنقؿ الدـ كالسكائؿ األخرل، منتجات التجميؿ كالتحاليؿ الطبية

. البشرية األعضاء زراعة كالتجميمية الجراحة: صكرتيف الرتباطيما بمكضكع الدراسة كىما
                                                           

إثبات الخطأ الطبي أماـ القاضي المدني، رسالة ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، ، سايكي وزنة (1)
.60.، ص2011-2010تيزم كزك،الجزائر، - جامعة مكلكد معمرم  

(2)
 Olivier Dupont: D'une obligation de moyen à une obligation de résultat en matière de responsabilité 

médicale…, http://www.jurisfutur.com. mise à jour le: 03/01/2006.  
.221.، المرجع السابؽ، ص بن صغير مرادنقبل عف  

.258.-237ص.، المرجع السابؽ، صمحمد حسين منصور راجع في ذلؾ (3)  
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 نتيجة التجميل بتحقيق طبيب إلتزام -1 
 قد حكادث مف صاحبيا ماكعاصرة ـاؿ الحياة لتطكر ريةكضر تمبية التجميؿ جراحة تعتبر 
 العمؿ أثناءق تشكم بيا بإصابات ؿالعما بعض يصاب عندما كذلؾكات قتشككؽ كحر عنيا ينتج

 العبلج مف النكع ذاق إلى ينظر ككاف متشددا مكقفا القضاءتخذ ا قدكالرياضية،  األلعاب أثناء كأ
 مف ميؿتجب إال قمف يقصد ال عبلج عمىاـ اإلقد ردف مجأ يعتبرككاف  ية،قكراكسخط  نظرة

 . (1)العبلج عف بسببو كؿ األضرار التي تنشأ الطبيب يتحمؿ ،قذات حد في خطأ ،قؿ جرمأ
 ،بيف رجاؿ القانكف لمنقاش إثارة الطبية العمميات أكثر مف الجراحة مف النكع ذاق يعدك

، الجسـ فيق تشكم إزالة بؿ ما، مرض مف العبلج منيا الغرض فيكك ال التي الجراحة بيا يقصدك
 الغرض فيكك كالتي بالشكؿ تتعمؽ التي العمميات مف مكعةمج: "بأنيا، "دارتيج" الدكتكر يعرفياك

 كأ الشخصية القيمة في تؤثرم البشر الجسـ رقظا في مكتسبةك طبيعية عيكب عبلج منيا
 . (2)"لمفرد االجتماعية
 اإلصبلحية التجميمية الجراحة: اىـالتجميمية  الجراحة مف يفنكعيف ب الفقياء أغمب كيميز

 حادث كأ عمؿ حادث عف ناجـ مستحدث كأ خمقي تشكه إصبلح إلى دؼتو التي الجراحة مكه
 يرغ فكا كمما الشخص اقؿ  يخضعالتي العمميات تمؾ مكه المحضة التجميمية لجراحة كا،يرس

 .(3) في تجميمورغبك الخارجي مظيره عف راض
 العناية مف أكثر جّد يقظة، عناية ببذؿ الجراحة مف النكع يتعمؽ بيذا فيما الطبيب يمتـز
 الفرنسي الفقو جانب مف ذىب": فقد ذلؾ مف أكثر  بؿ،األخرل الطبية العبلجات في المطمكبة

 فشؿ يسأؿ عف بحيث نتيجة بتحقيؽ إلتزاـ ىك كالتجميؿ التقكيـ جراح إلتزاـ بأف القكؿ إلى
 ما عبلج مرض منو الغرض يككف ال الذم الجراحة مف النكع ىذا لطبيعة نظرا ، كىذا(4)العممية

                                                           
 الكطنية السمطة مناطؽ في الطبية األخطاء كاقع عف تقرير ،عالونة فادي سنينة، أبو ساري غمة، درا عال (1)

 .67.، ص2009 قيادات، مؤسسة الفمسطينية،
 الحديث، الكتب عالـ األكلى، الطبعة مقارنة، قضائية فقيية دراسة لمطبيب، المدنية المسؤكلية ،عجاج طالل (2)

 291 .، ص2011 األردف،
.206 ، المرجع السابؽ، صمحمد رايس (3)  
، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب المكجب لممسؤكلية المدنية، المرجع السابؽ،  البنيةإبراهيممحسن عبد الحميد  (4)

. 231.، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير. 120.ص  
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نما الجراحي، التدخؿ طريؽ عف فقيا  الّراجح الرأم أف الجسـ إال في عيب أك تشكيو إزالة كا 
 فيما القضاء تشديد مف بالرغـ عناية، ببذؿ إلتزاما التجميؿ جراح الطبيب إلتزاـ يعتبر كقضاءن 

 .(1) يخص مسؤكلية ىذا األخير
األعضاء   وزرع نقل عمميات.2
كبيرا بيف رجاؿ الديف  جدال أثارت التي الطبية األعماؿ مف األعضاء نقؿ كزرع عممية إف

 البشرية األعضاء نقؿ كزرع عممية باعتبار أنو إال ليا كمعارض، مؤيد بيف كالطب كالقانكف كذلؾ
 التنازؿ عف التشريعات معظـ أجازت فقد المرضى، مف العديد حياة األساليب إلنقاذ أىـ مف

 يدفعنا إلييا، كما حاجة في ىك لمف المكتى، كذلؾ مف األحياء أك مف سكاء البشرية األعضاء
 .الجزائر التشريع في الفرنسي، ثـ في التشريع البشرية األعضاء كزرع نقؿ عمميات لدراسة

مف ىذا المنطمؽ، يقرر البعض أف إلتزاـ الطبيب في معظـ عمميات نقؿ األعضاء يجب 
أف يككف إلتزاما بتحقيؽ نتيجة مؤداىا عدـ إلحاؽ أضرار بالمتبرع، كلعؿ السبب في ذلؾ يرجع 

 ضركرة عبلجية لو، حتى يمكف القكؿ بأف إلتزاـ ؽإلى أف المتبرع ال يخضع ليذه العممية لتحقي
يعرض ىذا الشخص نفسو لفقد عضك مف  بؿ العكس مف ذلؾ، إلتزاـ ببذؿ عناية، الطبيب ىك

في جعؿ إلتزاـ الطبيب في ىذه - ال نتردد– أعضائو لتحقيؽ مصمحة عبلجية لغيره، كىذا يجعمنا 
الحالة إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة ىي ضماف سبلمة ىذا المتبرع مف أية انعكاسات ضارة بسبب 

. (2)استئصاؿ العضك
كيذىب البعض إلى أف ىذا اإللتزاـ يتقرر بالنسبة لعممية نزع العضك ذاتيا، كالفترة البلحقة 

يفترض خطأ  عمييا أيضا، كمف ثـ، فإف أية أضرار تصيب المتبرع أثناء أك بعد نزع العضك منو،

                                                           
 .206.، المرجع السابؽ، صرايس محمد. 231، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير (1)
  راجع أحمد عبد اهلل محمد الكندرم، نقؿ كزراعة األعضاء، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف الشمس،(2)

، حيث يرل أف عممية النقؿ تفقد الجسـ المنقكؿ منو كظيفة العضك، التي ىي ببل شؾ 358.، ص1997مصر، 
تؤثر عمى التكامؿ الجسدم لمجسـ المنقكؿ منو، كالتضحية في ىذه الحالة مرتبطة بتحقيؽ منفعة أكبر كىي إنقاذ 

فإذا لـ تنجح عممية النقؿ كالزرع فمعنى ذلؾ أننا ضحينا بمنفعة محققة، بدكف تحقيؽ  حياة المريض مف اليبلؾ،
إلتزاـ  كىنا نرل أف إلتزاـ الطبيب المعالج ىك أم أنو بدال مف جمب منفعة تـ جمب مفسدة، أم منفعة مقابمة،

 .122.المرجع السابؽ، ص ،رمزي رشاد عبد الرحمان الشيخ. بتحقيؽ نتيجة لما في ىذا العمؿ مف خطكرة
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نما يككف عمى ىذا األخير،  الطبيب الجراح كال يتحمؿ المضركر عبء إثبات خطأ الجراح، كا 
. (1)لكي يتخمص مف المسؤكلية أف يثبت السبب األجنبي الذم ال يدلو فيو، كأف الضرر يرجع إليو

كيبقى إلتزاـ الطبيب في مكاجية المريض إلتزاما ببذؿ عناية لكجكد الضركرة العبلجية التي 
تبرر تدخؿ الطبيب في ىذه الحالة، كال يككف مسؤكال عف األضرار التي تمحؽ بالمريض إال إذا 

انحرؼ عف السمكؾ المألكؼ لمطبيب في مثؿ ظركفو، كما يقتضيو ىذا السمكؾ مف يقظة كحرص 
.  كبذؿ جيكد صادقة تجاه ىذا المريض

كعميو نطالب المشرع أف يضع قرينة قانكنية لصالح المريض في عمميات نقؿ كزراعة 
األعضاء مؤداىا أف األضرار التي تمحؽ بيذا المريض تككف نتيجة خطأ الطبيب، كينتقؿ عبء 
اإلثبات عمى عاتؽ الطبيب الذم يستطيع أف يثبت أف عممو كاف كفقا لؤلصكؿ العممية المستقرة 

كلـ يشكؿ سمككو انحرافا عف المسمؾ المعتاد لطبيب كسط في مثؿ ظركفو، بمعنى أف ىذه 
. القرينة قائمة لصالح المريض كىي قرينة قابمة إلثبات العكس مف جانب الطبيب

 مف العديد  لكفالعمميات، ىذه في الطبيب إلتزاـ طبيعة يُبيف - لـ  الجزائرمالمشرع إال أف
 إلتزاـ األعضاء كيفت كزرع نزع بعمميات يتعّمؽ فيما كالفرنسية منيا العربية الفقيية البحكث
 مقارنة تسكء حالتو كال ضرران  الشخص يصيب أالّ  كىي محّددة، نتيجة بتحقيؽ إلتزاـ بأنو الطبيب

 الضرر قرينة ىذا مثؿ كقكع يككف بحيث الجراحي، التدخؿ ىذا بسبب قبؿ مف عميو كانت بما
  .(2)الخطأ عمى

 أساس عمى إال تقكـ ال األعضاء كزرع نزع مجاؿ في الطبيب مسؤكلية أف القكؿ كخبلصة
 في يتكّجب فإنو ،لذلؾ، التحقيؽ كجو عمى ثبكتو كاف إذا إالّ  ثابتا الخطأ يعتبر كال الخطأ الثابت،

  .(3)نزعو المراد العضك في اختصاصي الطبيب يككف أف األعضاء نزع كزرع عمميات
 

                                                           
، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب المكجب لممسؤكلية المدنية في ظؿ القكاعد  البنيةإبراهيممحسن عبد الحميد  (1)

، رمزي رشاد عبد الرحمان الشيخ. 233.، ص1993القانكنية التقميدية، مكتبة الجبلء الجديدة، المنصكرة، 
 . 122.المرجع السابؽ، ص

، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب المكجب لممسؤكلية المدنية في ظؿ القكاعد  البنيةإبراهيممحسن عبد الحميد  (2)
، رسالة دكتكراه، المرجع بن صغير مراد  . 231.، ص1993القانكنية التقميدية، مكتبة الجبلء الجديدة، مصر، 

 .232.السابؽ، ص
 .232.، رسالة دكتكراه، المرجع السابؽ، صبن صغير مراد (3)
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 عبء اإلثبات في المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري: ثانيا
اعتبر الفقو كالقضاء في بداية األمر مسؤكلية الطبيب تقصيرية، كأف عبء إثبات خطأ 

الطبيب يقع عمى عاتؽ المريض، كاستمرا عمى األخذ بو بعد أف اعتبرت مسؤكليتو تعاقدية، ككف 
ال يثبت خطأ الطبيب بمجرد : "إلتزاـ الطبيب في كمتا الحالتيف ىك بذؿ عناية كأصؿ كبالتالي

،غير (1) "عدـ تحقؽ نتيجة الشفاء، بؿ عمى المريض أف يقيـ الدليؿ عمى إىماؿ الطبيب كتقصيره
أنو مع التطكر العممي ظيرت حاالت أيف يمتـز فييا الطبيب بتحقيؽ نتيجة معينة مما جعؿ 

إثبات الخطأ الطبي يختمؼ حسب طبيعة إلتزاـ الطبيب، فالعبرة بمضمكف اإللتزاـ لتحديد مف يقـك 
في اإللتزاـ  كفيما يمي نتطرؽ إلى عبء إثبات الخطأ الطبي، (2)باإلثبات كالطريقة التي يتـ بيا

 .ببذؿ عناية أكال، كعبء إثبات الخطأ الطبي في اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة ثانيا
  عبء إثبات الخطأ الطبي في اإللتزام ببذل عناية-1

طبقا لمقكاعد العامة، إذا التـز شخص معيف بأداء عمؿ، فيك بذلؾ يمتـز بتكخي الحيطة في 
تنفيذ إلتزامو، كيعتبر قد كفى باإللتزاـ إذا بذؿ في تنفيذه مف العناية كؿ ما يبذلو الشخص العادم، 

المريض الذم يدَّعي تضرره مف خطأ طبي، إثبات  ، لذلؾ عمى(3)كلك لـ يتحقؽ الغرض المقصكد
أف الطبيب التـز فعبل بتقديـ العبلج لو، كأف ىذا األخير لـ يبذؿ العناية المطمكبة أثناءه، مع 

. (4) إثباتو لمضرر الذم يدعيو كالعبلقة السببية بينيما
عمى ىذا األساس، فإف خطأ الطبيب ال يجكز افتراضو لمجرد إصابة المريض بضرر، ألف 
الخطأ كاجب اإلثبات، يستطيع الطبيب أف ينفيو بإقامة الدليؿ عمى أنو بذؿ في تنفيذ إلتزامو ما 

ينبغي مف عناية أك تدخؿ سبب أجنبي تسبب في إلحاؽ الضرر بالمريض الذم ينفي عنو 
مسؤكليتو، فينبغي عمى المريض إقامة الدليؿ عمى إىماؿ الطبيب أك انحرافو عف األصكؿ 

                                                           
، الخطأ الطبي، مجمة الحقكؽ كالشريعة الككيتية، السنة الثالثة، العدد األكؿ، مارس، محمد هشام القاسم (1)

.  14- 13. ، ص1979
.241. ، المرجع السابؽ، صأحمد الدريوش (2)  
. مف القانكف المدني الجزائرم172كىك ما نصت عميو المادة  (3)  
.93. ، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم (4)  
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المستقرة في المينة أم أف سمكؾ الطبيب لـ يكف مطابقا لسمكؾ طبيب مماثؿ مف نفس المستكل 
. (1)كذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار الظركؼ الخارجية المحيطة بو

بتاريخ فقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ ىاـ في حكميا الشيير الصادر 
، كىك أف مسؤكلية الطبيب عقدية، كقد تييأ لمبعض أف ىذا الحكـ ال يمـز 20/05/1936

المريض بأم شيء في مجاؿ إثبات مسؤكلية الطبيب سكل أف يقـك بإثبات حدكث الضرر، كأف 
مف  (1147)اعتبار مسؤكلية الطبيب عقدية يعني كجكد قرينة عمى خطأ الطبيب، ذلؾ أف المادة 

المديف بإلتزاـ عقدم يسأؿ عف عدـ تنفيذ إلتزامو، ما لـ : "القانكف المدني الفرنسي، تنص عمى أف
، إال أف محكمة النقض الفرنسية "يثبت أف عدـ التنفيذ مرجعو سبب أجنبي ال يمكف أف ينسب إليو

قد انتقدت القكؿ بكجكد قرينة الخطأ عمى عاتؽ الطبيب، كأعمنت أف األخير غير ممتـز في 
مكاجية المريض بأم إلتزاـ سكل اإللتزاـ بتقديـ العناية الحذرة كالمطابقة لممعطيات العممية، فإذا 

، أم أف (2)ادعى المريض أف الطبيب قد أىمؿ في تنفيذ ىذا اإللتزاـ فعميو أف يقـك بإثبات ذلؾ
.  المريضعاتؽعبء اإلثبات يقع عمى 

البد مف اإلشارة إلى أف حكـ محكمة النقض الفرنسية المشار إليو أعبله، قد أكد طبيعة   
إلتزاـ الطبيب تجاه مرضاه بأنيا إلتزاـ ببذؿ عناية سكاء كجد عقد أـ لـ يكجد، إال أف البعض يرل 

 إلى أنو يترتب عمى ىذا النحك  مف الفقوأف ىذا الحكـ يرتب بعض التغيير في اآلثار، فذىب رأم
سيكلة إثبات خطأ الطبيب، ألنو حيث يكجد عقد بيف المريض كالطبيب، فإف ذلؾ يقتضي إعفاء 

.  (3)المريض مف إثبات خطأ الطبيب 
كذىب رأم آخر إلى إعفاء المريض مف إثبات خطأ الطبيب، حيث جعمو مفركضا عمى 
األخير، حيث يكفي أف يثبت المريض ما أصابو حتى تقـك مسؤكلية الطبيب، كيستند الرأم 

المريض قد فقد السيطرة عمى نفسو، :" األخر إلى قرار محكمة مارسيميا الفرنسية التي قضت بأف
كأكثر مف ذلؾ إف الضركرة كما جرت بو العادة ىك منع ذكيو مف البقاء معو، كعميو فإف الجراح 

                                                           
.149. ، المرجع السابؽ، صفريد عيسوس (1)  
. ، عقد العبلج بيف النظرية كالتطبيؽ، دار النيضة العربية، القاىرة، بدكف سنة نشر، صعبد الرشيد مأمون (2)

168-169 .
، الخطأ الطبي في المسؤكلية المدنية لمطبيب، بحث مقدـ لممؤتمر العممي األكؿ حكؿ األخطاء مصطفى عياد (3) 

. 28-27. ، ص1999الطبية، جامعة جرش، األردف، 
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يككف مسؤكالن في مكاجية زبكنو ليس فقط بعبلجو بعناية كيقظة كفؽ مقتضيات العمـ، كلكف أيضا 
بتأميف سبلمتو عمكما، فيقع عمى الجراح إلتزاـ عاـ بضماف سبلمة زبكنو، كبالتالي ال يقع عمى 

. (1)"ض بمجرد ثبكت الضرر لممريضترعاتؽ المريض إثبات خطأ الطبيب ألنو خطأ مؼ
كقد تعرض الرأم األكؿ لمنقد، ذلؾ أنو يمكف أف يككف ىذا الرأم صحيحا لك كاف إلتزاـ 
الطبيب محددا، كلكف إلتزاـ الطبيب في معالجة المريض ىك إلتزاـ غير محدد كىك إلتزاـ ببذؿ 

. عناية حتى مع كجكد العقد
الرأم الثاني لمنقد أيضا، ألنو يمقي عمى عاتؽ الطبيب إلتزاما بضماف سبلمة  كما تعرض

المريض فضبل عف الخطأ المفركض عميو، كىذا يؤدم إلى إرىاؽ الطبيب، فبل يمكنو التخمص 
 "بييربكزا" ، كلذلؾ يرل الفقيو(2)مف المسؤكلية إال بإثبات السبب األجنبي الذم ال يد لو فيو

(Perpoza) (3)ال مجاؿ لمتغمب عمى صرامة ىذا الرأم إال بالتأميف ضد المسؤكلية: أنو  .
كاالتجاه السائد في الفقو كالقضاء، يرل أف عبء إثبات الخطأ الطبي يقع عمى عاتؽ 
المريض، بغض النظر مف كجكد أك عدـ كجكد عقد بينو كبيف الطبيب أم سكاء كنا بصدد 
المسؤكلية التقصيرية أك العقدية، فالميـ أف إلتزاـ الطبيب ىك إلتزاـ ببذؿ عناية، فيككف عمى 

. (4)المريض أف يقدـ الدليؿ عمى إىماؿ الطبيب أك تقصيره في عبلجو
بأف  (Mercier) كقضت محكمة النقض الفرنسية في ىذا المجاؿ، في حكميا الشيير

الطبيب ال يمتـز في مكاجية المريض بأم إلتزاـ سكل اإللتزاـ بتقديـ العناية الحذرة كالمطابقة 
ذا ادعى المريض أف الطبيب قد قصر أك أىمؿ في تنفيذ اإللتزاـ،  لممعطيات العممية المكتسبة، كا 

كما قضت ذات المحكمة بأنو لما كاف العقد الطبي ال يكلد إلتزاما  ،(5)فعميو أف يقـك بإثبات ذلؾ
                                                           

-27. مصطفى عياد، المرجع السابؽ، ص ، أشار إلىو1959 مارس 01قرار محكمة مارسيميا الفرنسية في  (1)
28  .

.  180. ، المرجع السابؽ، صطالل العجاج (2) 
، مسؤكلية الطبيب، مشكبلت المسؤكلية المدنية في المستشفيات العامة، مطبكعات جامعة أحمد شرف الدين (3)

.  64. ، ص1986الككيت، 
، المسؤكلية المدنية عف األخطاء المينية، الطبعة الثانية، الشركة العالمية لمكتاب، عبد المطيف الحسني (4)

. 135-134. ، ص1987بيركت، 
(5) 

Cass.civ  ،20/05/1936. responsabilité civile et assurance , Edition du juris_classeur, Hors série, 

(juillet _ aout 1999), paris ,p 07.  

Cass.civ ،28/06/1939 , 1,75, Dalloz périodique , 1940, n°1,p164:« Attendu ,sans doute que le médecin 

ne contracte vis-à-vis de son client ,d’autre obligation que celle de lui donner des soins consciencieux 

,attentif, conformes aux données acquises de la science qu’en conséquence ,si le malade prétend qu’il 
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بتحقيؽ غاية إنما فقط إلتزاما ببذؿ عناية، فإنو يقع عمى عاتؽ المريض إثبات الدليؿ عمى خطأ 
. (1)الطبيب

إذا عرضت القضية عمى القاضي، فإنو يراقب دليؿ اإلثبات الذم يقدمو المريض، ثـ يقدر 
عمؿ الطبيب إف كاف يشكؿ فعبل خطأ طبيا طبقا لقكاعد المينة أـ ال، كيقيس سمكؾ ذلؾ الطبيب 

مف أكسط زمبلئو عمما كدراية كفي نفس الظركؼ المحيطة بو، كيراعي في  بما يقدمو طبيب يقظ
فسمكؾ طبيب عاـ يقدر بسمكؾ طبيب عاـ، كالطبيب المختص  ذلؾ معيار التخصص الفني،

يقدر سمككو بما يصدر عف طبيب غيره لو نفس االختصاص، كمتى انحرؼ عف ذلؾ اعتبر 
. مرتكبا لخطأ طبي يستكجب مساءلتو عنو

عبء إثبات الخطأ الطبي في اإللتزام بتحقيق نتيجة _2
استثناءا عف المبدأ العاـ، قد يمتـز الطبيب بتحقيؽ نتيجة معّينة، يأتي ىذا االستثناء بمكجب 

. شرط في العقد، أك بناء عمى طبيعة الخدمة أك بالنظر لنص القانكف
ذا كانت القاعدة العامة في مسؤكلية الطبيب تقكـ عمى قصر إلتزامو ببذؿ العناية  كا 

المطمكبة لمريضو، كذلؾ بسبب أف إلتزاـ الطبيب تسيطر عميو فكرة االحتماؿ التي تييمف عمى 
نتائج ميامو، كالتي تتدخؿ فييا عكامؿ عديدة ال تخضع لسيطرتو، ىذا فضبل عف أف الحكمة 

إال أف بعض األعماؿ أك الحاالت الطبية، قد اكتسبت  .الدينية تقكؿ أف الطبيب يعالج كاهلل يشفي
معطيات عممية بعيدة عف فكرة االحتماؿ، كتمكف مف الكصكؿ إلى نتائج مؤكدة ألف التقنيات فييا 
أصبحت في متناكؿ اليد، ففي ىذه األعماؿ أصبح إلتزاـ الطبيب أك الجياز الذم يعمؿ معو ىك 

غير  بحيث أف المسؤكلية ىنا أصبحت مبنية عمى أساس الخطأ المفترض ،(2)إلتزاـ بتحقيؽ نتيجة
القابؿ إلثبات العكس، بحيث ال يمكف لمطبيب التخمص مف المسؤكلية إال إذا أثبت كجكد القكة 

. (3)خطأ المريض نفسو القاىرة أك

                                                                                                                                                                      
manque à cette obligation , c’est à lui , par application du droit commun , qu’il incombe de la 

prouver …. ». 
، المسؤكلية الطبية المدنية كالجزائية جوزيف داود، أشار إليو 28/06/1939قرار محكمة النقض الفرنسية  (1)

 .42. ، ص1987، مطبعة اإلنشاء، دمشؽ، 1كتأميف األطباء مف المسؤكلية عف أخطائيـ، الطبعة 
.  60. ، المرجع السابؽ، صسايكي وزنة (2)
، أخطاء العبلج، بحث مقدـ لممؤتمر العممي األكؿ حكؿ األخطاء الطبية، جامعة جرش، األردف، رجاء ناجي (3)

. 5. ، ص1999
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كمف ىذه األعماؿ التحاليؿ المخبرية، كاستعماؿ األدكات كاألجيزة الطبية، كعمميات نقؿ 
ففي ىذه األعماؿ التي يمتـز الطبيب أعبله، الدـ كالتحصيف، كالتركيبات الصناعية، كما تـ ذكره 

اإللتزاـ الذم يقع طبيعة فييا بتحقيؽ نتيجة، فإنو يكفي لقياـ مسؤكليتو أف يثبت المريض أك ذكيو 
.  (1)عمى عاتؽ الطبيب، باإلضافة إلى إثبات حصكؿ الضرر

كطبقا لمقكاعد العامة، فإنو في حالة اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة يتعيف عمى المريض أف يثبت 
، ثـ عدـ تحقؽ النتيجة محؿ التعاقد، كمجرد عدـ (الطبيب)كجكد إلتزاـ ترتب عمى عاتؽ المديف 

كرغـ ذلؾ، فإف القضاء الفرنسي قد ذىب مؤخرا في ، تحققيا يعني إخبلال باإللتزاـ أك عدـ تنفيذه
أحد قراراتو إلى أف خطأ المريض يعد السبب الكحيد الذم يمكف أف يعفي الطبيب مف المسؤكلية، 
غير أنو طبقا لمقكاعد العامة ال يكجد أم مانع في إعفاء الطبيب مف المسؤكلية بسبب كجكد قكة 

. قاىرة أك بسبب خطأ الغير أك خطأ المريض نفسو
فإذا لـ تتحقؽ النتيجة المطمكبة قامت مسؤكلية الطبيب، كيظير ذلؾ عمى نحك كاضح في 
نما يقصد الطبيب إلزالة  عمميات التجميؿ، فالمريض في ىذه العمميات ال يشكك مرضا معينا، كا 
تشكه في منظره، فإذا أدت مداخمة الطبيب إلى زيادة التشكه أك إلى ظيكر تشكه مف نكع جديد 

، كىنا ال يككف بكسع الطبيب اإلفبلت مف المسؤكلية إال بإثبات (2)فيذا يعني أف النتيجة لـ تتحقؽ
السبب األجنبي كالقكة القاىرة، أك خطأ الغير المذيف ال يسأؿ عنيـ الطبيب أك خطأ المضركر 

. (أم المريض نفسو)
نستنتج إذف أف مسؤكلية الطبيب في حالة اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة قائمة عمى أساس خطأ 

مفترض غير قابؿ إلثبات العكس، ذلؾ أف الطبيب حتى يفمت مف المسؤكلية ال يمكنو إثبات أنو 
لـ يرتكب خطأ، فمجرد عدـ تحقؽ النتيجة يعتبر خطأ، كال يككف أمامو سكل نفي مسؤكليتو عف 

. عبلقة السببية بيف فعمو كالضرر الذم لحؽ المريض، كذلؾ بإثبات السبب األجنبي طريؽ نفي 
كتتكفر لدل القاضي في حالة اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة قرينة بسيطة غير قابمة إلثبات 

العكس، ىي أف الطبيب قد ارتكب خطأ يستمـز قياـ مسؤكليتو، فعدـ تحقؽ النتيجة البلزمة يجعؿ 

                                                           
، المرجع أحمد شرف الدينككذلؾ . 126. ، المسؤكلية الطبية، المرجع السابؽ، صمحمد حسين منصور (1)

.  65. السابؽ، ص
، (دراسة مقارنة) ، الخطأ الميني كالخطأ العادم في إطار المسؤكلية الطبيةإبراهيم عمي حمادي الحمبوسي (2)

. 214. ، ص2007منشكرات الحمبي، لبناف، 
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مف المفترض كجكد خطأ في جانب الطبيب، كأف عميو إف شاء اإلفبلت مف المسؤكلية أف ينفي 
.  (1)تسببو في ىذا الخطأ

كالبد مف التنكيو إلى أنو عندما يككف إلتزاـ الطبيب إلتزاما بتحقيؽ نتيجة، فإف المحكمة ال 
تستخدـ سمطاتيا التقديرية، ألف الخطأ ذاتو يتمثؿ في عدـ تحقيؽ النتيجة كما ىك الحاؿ عميو في 

عمميات نقؿ الدـ، فإذا أعطى الطبيب أحد المرضى دمان مف فصيمة أخرل غير فصيمتو، فإنو 
. (2)يعتبر ارتكب فعبل ضارا، ألنو كاف عميو نقؿ دـ مف نفس فصيمة المريض كليس مف غيرىا

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف الطبيب في حالة اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة، ال يمكنو دفع مسؤكليتو 
إال بإثبات السبب األجنبي، أم بقطع العبلقة السببية بيف نشاطو كالضرر الذم لحؽ المريض، 
كال يمكنو دفع المسؤكلية بإثبات أف فعمو ال يشكؿ خطأ ألف مسؤكليتو في ىذه الحالة قائمة عمى 
أساس خطأ غير قابؿ إلثبات العكس، في حيف يمكنو دفع مسؤكليتو في حالة اإللتزاـ ببذؿ عناية 

عف طريؽ إثبات أف فعمو ال يشكؿ خطأ قياسا إلى عناية طبيب معتاد محاط بالظركؼ التي 
. أحاطت بو، كما يمكنو إضافة إلى ذلؾ، دفع مسؤكليتو عف طريؽ إثبات السبب األجنبي

مع العمـ أف تقدير مدل تكفر السبب األجنبي أك خطأ المريض أك الغير يخضع إلى تقدير 
قاضي المكضكع الذم يراقب كؿ دليؿ إثبات يقدـ أمامو، كيقـك بمناقشتو ثـ يقرر استبعاده 

عبلف مسؤكلية الطبيب أك تقرير عدـ صحة ادعاءات الطبيب كبذلؾ ينسب لو الخطأ مع  كا 
. تحميمو المسؤكلية عف األضرار التي تمحؽ المريض جراء عدـ تحقيؽ النتيجة المتفؽ عمييا

فخطأ الطبيب الذم لـ ينفذ إلتزامو بتحقيؽ النتيجة في األعماؿ الطبية المشار إلييا، ىك 
خطأ مفركض في جانبو غير قابؿ إلثبات العكس، كال يستطيع التخمص مف المسؤكلية إال إذا 
استطاع نفي عبلقة السببية بيف الخطأ المفركض كبيف الضرر الناجـ عف الخطأ، كقد أخذ 

ال يسأؿ الطبيب إذا أدت العممية الجراحية التي أجراىا : "القضاء المبناني بذلؾ، حيث قضى بأنو
إلى شمؿ في أمعاء كمعدة المريضة، إذا كاف ممكنا ليذه النتيجة أف تحصؿ بصرؼ النظر عف 

                                                           
  214. ، صالسابؽالمرجع  ،إبراهيم عمي حمادي الحمبوسي(1)
.  237. ، المرجع السابؽ، صطالل عجاج (2) 
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األخطاء التي ارتكبيا الطبيب، فتككف صمة السببية بيف ىذه األخطاء ككفاة المريضة غير ثابتة 
. (1)" مف ىذا الشؾطبيبكيستفيد اؿ

 دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي: الفرع الثاني
قد تعترض القاضي أثناء محاكلتو الفصؿ في القضايا التي تعرض عميو مسائؿ ليس لو 
عمـ بتفاصيميا كخباياىا نظرا لطبيعتيا الفنية، التقنية أك العممية التي تخرج عف اختصاصو أك 

 بأىؿ الفف كالتخصص ممف يتميزكف االستعانةمداركو، لذلؾ أجازت التشريعات لمقاضي 
. باالستقامة كالعمـ كالمعرفة، مف أطباء شرعييف كخبراء طبييف

ىناؾ خمط بيف مصطمحي الطبيب الشرعي كالخبير الطبي،  مف الناحية العممية لمتكضيح،
نقاط االختبلؼ بينيما متعددة، لذا سنحاكؿ التمييز بيف ىذيف المصطمحيف أكال، فالخبير ف رغـ أ

الطبي ىك طبيب عادم كغيره مف األطباء، قد يككف طبيب عاـ أك طبيب مختص في مرض 
معيف، كىك يزاكؿ مينتو كخبير فني بالمكازاة مع مينتو كطبيب، كتطبؽ عميو نفس اإلجراءات 

المطبقة عمى بقية الخبراء الفنييف سكاء مف حيث شركط التسجيؿ في قائمة الخبراء أك مف حيث 
بينما الطبيب الشرعي ىك طبيب تابع لمصمحة الطب الشرعي المتكاجدة ، إجراءات أداء ميامو

، حيث (أم الطب الشرعي)عمى مستكل المستشفيات العامة، كىك طبيب مختص في ىذا المجاؿ 
. يمارس مينتو بعد دراسة كتككيف في ىذا االختصاص

كال يقـك الخبير الطبي بميمتو إال بأمر مف القضاء، أما الطبيب الشرعي، فيك باإلضافة 
إلى قيامو بميمة الخبرة بأمر مف القضاء، فيك يقـك كذلؾ بإعداد تقارير حكؿ الكفيات المشبكىة، 

كذلؾ حتى قبؿ كصكؿ القضية إلى القضاء، ثـ يتـ اعتماد ىذه التقارير ككسيمة إثبات في 
. (2)الدعكل

مخالفة لقكاعد العمـ لمينة الطب، فإف اؿكباعتبار الخطأ الطبي خركج عف األصكؿ الفنية، ك
القاضي ال يستطيع أف يتصدل مباشرة لمناقشة ىذه المسائؿ كتقدير خطأ الطبيب لعدـ إلمامو 

بالمعرفة الطبية، لذلؾ كجب عميو االستعانة بأىؿ الخبرة مف األطباء قصد تكضيح األمكر 
ما إذا كاف الطبيب قد أخطأ في عممو أـ ال، مع احتفاظو بحقو  الغامضة لو في القضية، لمعرفة

                                                           
. ، ص1954، النشرة القضائية المبنانية لسنة 14/01/1954، تاريخ  (لبناف  )قرار الحاكـ المنفرد في المتف  (1)

. 184. مشار إليو لدل طبلؿ عجاج، المرجع السابؽ، ص. 672-674  
. 149. ، صالسابؽ، المرجع سايكي وزنة (2)  
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، (1)في تقدير آراء الخبراء كفقا لممبادئ العممية كلو حؽ تقرير األخذ بيذه الخبرة مف عدميا
 التطرؽ إلى ميمة الخبير، ثـ إلى كجبكلتحديد دكر الخبرة في إثبات األخطاء الطبية الفنية 

 .لقاضيؿ ىذا التقرير إلزاميةمدل 
 (كيفية قيامه بإنجاز تقرير الخبرة)مهمة الخبير : أوال

تعد الخبرة الطبية عمبل يقدـ مف خبللو الطبيب الخبير الذم يعينو القاضي، لتقدير الحالة 
الجسدية أك العقمية لمشخص كتحديد سببيا، مع تقييـ األضرار كاآلثار التي ألحقت بالمريض، 

، لتقدير التعكيض المستحؽ لو عمى عاتؽ مرتكب الخطأ، غير أنو (2)سكاء كانت جنائية أك مدنية
ليس كؿ خطأ ينسب إلى الطبيب يحتاج إلى خبرة طبية، ألف ىناؾ حاالت يظير لمعياف خطأ 

الطبيب فييا دكف حاجة لتعييف خبير لمتأكد مف ذلؾ مثؿ التقصير في بذؿ العناية البلزمة 
. بالمريض، أك اإلخبلؿ بكاجبات الحيطة كالحذر، إذ يراقبيا القاضي مباشرة

كقد خكؿ المشرع الجزائرم لمقاضي المجكء إلى أىؿ الخبرة في سبيؿ تبياف األمكر التقنية 
كالفنية التي تخرج عف اختصاصو قبؿ الفصؿ نيائيا في النزاع المعركض عميو، كنص عمى 

مف قانكف  كيفية تعييف القاضي لمخبير كطريقة عممو كاستبدالو في الباب الخاص بالخبرة
ألف تحديد  ،(4)، حيث يقـك القاضي بتحديد ميمة الخبير بكؿ دقة(3) كاإلداريةاإلجراءات المدنية

ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا الصادر  ميامو يدخؿ في اختصاص القاضي، كىذا
 ،(Mercier) فمثبل في قضية، كىذا ما جاء أيضا في القضاء الفرنسي ،(5)11/03/2003بتاريخ 

قاـ القاضي بتحديد ميمة الخبير عمى كجو الدقة، حيث جاء في القرار أنو يجب عمى الخبير 
تحديد ما إذا كاف العبلج المقدـ نتيجة النخفاض في ضغط المريض تـ كفقا لمقكاعد المطبقة 

.  (6)عادة في الفف الطبي، كفي حالة النفي عمى الخبير تحديد ما كاف يجب اتخاذه 

                                                           
. 15. ، المرجع السابؽ، صمحمد هشام القاسم (1)
.   مف مدكنة أخبلقيات مينة الطب الجزائرية95المادة  (2)
.الجزائرم مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 145 إلى 125طبقا المكاد مف  (3)

)4) 
DAPOGNY(Bernard) , les droits des victimes de la médecine , puits Fleuri ,France ,2009,p 415. 

، 2003، المجمة القضائية، العدد األكؿ، 11/03/2003، الصادر بتاريخ 362397قرار المحكمة العميا رقـ  (5)
إف اختيار كتعييف خبير مف اختصاص القاضي كفقا لما يقتضيو العمؿ في الدعكل "، حيث جاء فيو 239. ص

 ". مف تكضيح، فيك غير ممـز باألخذ بطمبات أحد األطراؼ المتخاصميف دكف اآلخر
)6)  

HERREAU (j) , POITOUT (D) ,l’expertise en responsabilité médicale et en réparation d’un 

préjudice corporel,2
ème

 édition ,Masson , paris , 2006,p150. 
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يشترط أف يتضمف منطكؽ الحكـ بندب الخبير بيانا دقيقا لميمة الخبير، كأىـ ما يترتب 
بقاء الميمة في نطاؽ الخبرة، ألف الصياغة في عبارات غامضة كعامة مف شأنو  عمى ذلؾ ىك

أف يجعؿ الميمة تفكيضا لمسمطة القضائية، كىذا ما يمنعو القانكف، كيدفع الخبير إلى تأدية 
كظيفة القاضي، كيؤدم إلى بطبلف الحكـ بندب الخبير، كبالتالي فالقاضي يمتـز بتحديد ميمة 

. (1)الخبير بعناية كدقة بحيث يجعؿ الخبير عمى عمـ بحقيقة ما يريده القاضي منو
عمى الخبير أثناء القياـ بميامو عدـ الخكض في المسائؿ القانكنية ألنيا مف ميمة القاضي ؼ

دكره يقتصر فقط عمى البحث في الكقائع ذات الصمة بالعمؿ الطبي مع تدعيميا  ، ألف(2)كحده
، بكؿ كضكح كدقة، كلو أف (3)بالحجج العممية، كاإلجابة عمى األسئمة المطركحة في قرار تعيينو

يستعيف بذكم الخبرة األكثر منو فيما يصعب عميو أثناء القياـ بميامو، كيتعيف عمى الطبيب 
 المشرع قررهالخبير عدـ اإلجابة عمى األسئمة الغريبة عف تقنيات الطب الحقيقية، كىذا ما 

 207/02، ككذلؾ المادة (4) مف مدكنة أخبلقيات الطب الجزائرية98الجزائرم في نص المادة 
كيجب أف يمتنع إذا "....: التي نصت الممغى المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا90/17مف قانكف 

اعتقد أف المسائؿ المطركحة عميو تتعدل اختصاصو أك أجنبية عف تقيات الطب أك كاف الطبيب 
". مف أقارب المريض المعني  أك المعالج

مف خبلؿ ىذه المادة، يتبيف أنو ال يمكف لمطبيب الخبير أف يككف نفسو الطبيب المعالج 
أف يقـك كالخبير لنفس المريض أك مف أقاربو، كما يجب عمى القاضي الذم يعيف خبيرا طبيا 

، إذ االختصاصتحديد المياـ المسندة لو بالتدقيؽ، كفي اإلطار الفني البحت مع مراعاة مسألة ب
 تعييف طبيب مختص في أمراض النساء لمقياـ بخبرة عمى مريض أصيب بنزيؼ  لوال يمكف

                                                           
داريا، سمير عبد السميع األودن (1) ، مسؤكلية الطبيب الجراح كطبيب التخدير كمساعدييـ، مدنيا، جنائيا، كا 

 .92. ، ص2004منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
، 1994، مجمة قضائية، العدد الثاني، 07/07/1993، الصادر بتاريخ 97774قرار المحكمة العميا رقـ  (2) 

مف المقرر قانكنا كقضاءا أف يأمر القاضي بإجراء الخبرة، كتعييف الخبير مع تكضيح " : ، الذم قضى108. ص
في _ ميمتو التي تكتسي طابعا فنيا، مع مراعاة عدـ التخمي عف صبلحيات القاضي لفائدة الخبير، كلما ثبت 

أف القرار المنتقد، أمر الخبير بإجراء تحقيؽ مع سماع الشيكد، كتـ االعتماد عمى نتائج تقريره _ قضية الحاؿ 
 ".لمفصؿ في مكضكع الدعكل، فإف ذلؾ يعد مخالفا لمقانكف كمستكجبا لمنقض كاإلبطاؿ

(3) 
DAPOGNY(Bernard), les droits des victimes de la médecine, op,cit, p415. 

يتعيف عمى الطبيب الخبير أك المراقب كعمى جراح األسناف الخبير أك " :  مف ـ أ ط عمى أنو98تنص المادة  (4)
". المراقب أف يرفض الرد عمى أسئمة يراىا غريبة عف تقنيات الطب الحقيقة 
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شرياف القمب لتحديد ما إذا كاف ذلؾ بسبب حالتو الصحية أك لعدـ اتخاذ الطبيب المعالج 
 البلزمة لسبلمتو أك تعييف طبيب مختص في أمراض األنؼ كالحنجرة لمقياـ بخبرة لبلحتياطات

عمى طفؿ ميت بعد كالدتو حيا بعممية قيصرية لتحديد ما إذا كاف يعاني مف مرض معد أك تكفي 
لعدـ قطع حبمو السرم في الكقت المناسب كال يجكز لمطبيب الخبير أك جراح الخبير القبكؿ 

بميمة مف شأنيا تعريض مصالح أحد زبائنو أك أصدقائو أك أقاربو أك جية تطمب خدماتو أك 
، كما ال يجكز لمخبير رفض الميمة المكككلة إليو إال في حالة (1) الشخصية لمخطرقحتى مصالح

.  (2)تقديمو لمبرر شرعي
كنطاقو، كبصفة عامة  يتـ تحديد ميمة الخبير مف طرؼ القاضي كفقا لمكضكع النزاعك

يمكف القكؿ بأف ىذه الميمة تنصرؼ إلى بحث األسباب التي أدت إلى حدكث الفعؿ الضار، كما 
إذا كاف مف الممكف تجنبو كفقا لممعطيات العممية السائدة لحظة إتياف الفعؿ، كمدل اإلىماؿ 

الذم ارتكبو الطبيب، كىؿ كاف مف الممكف تجنبو مف طرؼ طبيب يقظ كجد في نفس الظركؼ 
الخارجية مع الطبيب المسؤكؿ، كعمى الطبيب الخبير البحث ما إذا كانت األضرار البلحقة 

بالمريض نتيجة لممرض كمضاعفاتو أـ نتيجة لمعبلج الذم تـ اتخاذه مف طرؼ الطبيب محؿ 
. (3)المساءلة، ليبيف بعد ذلؾ مدل األضرار التي أصيب بيا المريض مف جراء فعؿ الطبيب

د ميمتو في إنجاز تقرير الخبرة، كغالبا ما يجد نفسو في إطار قضايا ميبدأ الخبير بعد تحد
 مكاف الطبيب تما الذم كنت سأفعؿ لك كف: المسؤكلية الطبية، يطرح سؤاؿ معيف كىك

المسؤكؿ؟، كبالتالي، فالخبير الطبي يككف كاعي جدا بالدكر الرئيسي الذم يناط إليو، لذا يتعيف 
.  (4)عميو التصرؼ بكؿ حذر إزاء ذلؾ

كنظرا لؤلىمية التي تكتسييا الخبرة الطبية ككنيا تكشؼ عف مسائؿ تقنية كفنية ال يدركيا 
إال الطبيب المختص، فإف المشرع الجزائرم كتأكيدا منو ليذه األىمية نص عمى كيفية ممارسة 

كجب المشرع الجزائرم  أ،(5)الطب كجراحة األسناف بمقتضى الخبرة في مدكنة أخبلقيات الطب

                                                           
. مف مدكنة مينة الطب الجزائرم97المادة  (1)  

(2) GODFRYD (Michel), l’expertise médicale, P.U.F, paris, 1991, p22  

.637. ، المرجع السابؽ، صرياض منير حنا، 217. المرجع السابؽ، ص ،محمد حسن قاسم (3)  
)4)  

MALICIER.(D),  MIRAS,  (A),  FEUGLET.(P),  FAIVRE (P), la responsabilité médicale 

,Données actuelles 2
ème 

édition ,ESKA, paris ,1999, p 327. 
. مف مدكنة أخبلقيات الطب الجزائرية99 إلى 95كىك ما نصت عميو المكاد مف  (5)  
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عمى الطبيب الخبير أك جراح األسناف الخبير، قبؿ البدء بأم عمؿ خبرة إخطار الشخص المعني 
، ثـ يبدأ بإنجاز ميمتو كذلؾ عف طريؽ إعادة بناء القضية مف جديد، كيتـ ذلؾ (1)بيذه الميمة

كمف ناحية ، ىذا مف ناحية بالدراسة العميقة لمممؼ الطبي لممريض ككؿ الكثائؽ التي يحتكييا
سكاء مف أطباء كممرضيف  أخرل عف طريؽ السماع إلى كؿ األطراؼ التي ليا عبلقة بالقضية

. كأقارب المريض
ف كانت تختمؼ مف  كبالتالي، فاإلجراءات التي يتبعيا الخبير في إنجاز تقرير الخبرة كا 

قضية ألخرل كمف خبير آلخر إال أنو في قضايا المسؤكلية الطبية غالبا ما تككف نفسيا، حيث 
يطمب الطبيب الشرعي األكراؽ الطبية كاممة سكاء التي تككف بحكزة المريض أك بحكزة الطبيب 

المسؤكؿ، كيطمب تقرير طبي مطكؿ مف الطبيب المشكك في حقو، كتقارير مف كؿ األطباء الذيف 
تعاممكا مع المريض مكضحا فيو حالة المريض عند مناظرتو ألكؿ مرة، كما اتبع نحكه مف 

 كنتائج الفحكص التي أجريت عميو في كؿ شعةخطكات تشخيصية كعبلجية، كيطمب كافة األ
. مراحؿ عبلجو

يستعرض الطبيب الشرعي كؿ األكراؽ المتاحة لو، كيقـك بتكقيع الكشؼ الطبي الشرعي 
 ، كفي ىذه الحالة(2)لممريض لبياف ما آلت إليو حالتو كيقـك بتشريح الجثة في حالة الكفاة

ل معمكمات كافية قبؿ البدء في عممية ؿ، يجب عمى الطبيب الشرعي الحصكؿ ع(الكفاة)
التشريح، كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى ممفو الطبي، ككذا المعمكمات المدكنة مف طرؼ 

التي تككف أكثر فائدة كأىمية مف المعمكمات التي يدكنيا األطباء ألنيا تكضح مدل  الممرضات
. (3)تطكر حالة المريض مف لحظة إلى أخرل 

يشترط في الخبير أف ينفذ الميمة المسندة إليو شخصيان، كعميو احتراـ الميمة المحددة لو 
، كما يجب عميو أف يككف مستقبلن عف (4)حصكلو عمى ميمة إضافية إليداع التقرير، إال في حالة

، حيث يككف لو استقبللو الفني، فيك سيد تنظيـ (5)ان األطراؼ المتخاصمة كأف ال يككف منحاز
عممياتو الفنية، حيث ال يمكف أف يخضع في النتائج التي يتكصؿ إلييا إال لضميره الميني 

                                                           
.   مف مدكنة أخبلقيات مينة الطب الجزائرية96المادة  (1)
.  174. ، ص2007، األخطاء الطبية، مطابع الكالء الحديثة، القاىرة، هشام عبد الحميد فرج (2)
.  183. نفسو، ص المرجع (3)

(4) 
GODFRYD (Michel) , l’expertises médicale, op, cit , p87. 

. 147. ، ص2002، الخبرة القضائية، دار ىكمة، الجزائر، سكندرإمحمد توفيق  (5)
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ذا كاف الخطأ الطبي المنسكب لمطبيب يتصؿ بمسائؿ أك نظريات عممية ال (1)كمعمكماتو الفنية ، كا 
تزاؿ مكضع خبلؼ كلـ يستقر الجدؿ عمييا بعد، فبل يجكز لمقاضي إقحاـ نفسو في الفصؿ بيذا 
الجدؿ العممي الفني، كتفضيؿ نظرية عمى أخرل، إنما يتكجب عميو أف يككف مكضكعي كحيادم 

. (3)، كعميو عدـ اعتبار الطبيب مخطأ أماـ ىذه المعطيات(2)أثناء إعداد التقرير
أخيرا يمكننا القكؿ أف الطبيب الخبير ال يتدخؿ بيدؼ العبلج، كلكنو يتدخؿ في اإلطار 

القانكني، بالتالي فيك يتعرؼ عمى معمكمات أثناء أداء ميمتو كىي معمكمات سرية خاصة 
بالمريض، كألـز المشرع الخبير بالحفاظ عمى السر الميني كجميع المعمكمات التي اطمع 

ف َفعؿ تكبع بمقتضى المادة (4)عمييا .  مف قانكف العقكبات الجزائرم302، كا 
إف إعداد الخبير لتقرير حكؿ سمكؾ الطبيب محؿ المساءلة ال يعني نياية المطاؼ بالنسبة 
لمدعكل المرفكعة أماـ القاضي المدني، ذلؾ أنو يبقى عمى القاضي عرض ما انتيى إليو الخبير 
عمى المعيار القانكني لمخطأ الميني، رغـ ذلؾ أدل الكضع إلى التساؤؿ حكؿ القاضي الحقيقي 

في قضايا المسؤكلية الطبية أىك القاضي أـ الخبير؟، كىذا ما سنتطرؽ إليو مف خبلؿ مدل 
. لقاضيؿتقرير الخبير إلزامية 

في المسؤولية الطبية لمقاضي  تقرير الخبرة إلزاميةمدى : ثانيا
رغـ ككف الخبرة الطبية تتعمؽ بأمكر فنية، فيذا ال ينفي السمطة التقديرية لمقاضي الذم 

، فالطبيب (5)ككنيا غير ممزمة لوبتسبيب يمكف لو األخذ بيا كميا أك جزئيا كلو أف يستبعدىا 
الخبير عند انتيائو مف ميامو التي كمؼ بيا يقدـ تقريره أماـ المحكمة خبلؿ اآلجاؿ المحددة لو، 

فإذا رأل أف الخبير لـ ينجز كؿ ميامو أك قاـ بيا  كعندىا يقـك القاضي بدراسة التقرير كمناقشتو
عمى نحك غير الئؽ، فيمكف لو أف يأمر باستبعاد الخبرة، كتعييف خبير آخر لمقياـ بنفس 

، كما لو أف يأمر بإجراء خبرة تكميمية يتكالىا نفس الخبير أك خبير غيره، لكف إذا تعمؽ (6)المياـ
                                                           

.88.، مسؤكلية الطبيب الجراح، المرجع السابؽ، صسمير عبد السميع األودن (1)   
)2) 

HERREAU (j), POITOUT (D) ,l’expertise en responsabilité médicale et en réparation d’un 

préjudice ,op,cit, p 87. 
 .117. ، المرجع السابؽ، صأحمد حسن الحياري (3)
.  95/310 مف المرسـك التنفيذم 18 مف مدكنة أخبلقيات مينة الطب الجزائرية، كالمادة 99المادة  (4) 
يمكف لمقاضي أف يؤسس حكمو عمى نتائج الخبرة، القاضي غير ممـز برأم الخبير، " مف ؽ إـ إ، 144المادة  (5)

". غير أنو عميو تسبيب استبعاد نتائج الخبرة 
.  83. ، المرجع السابؽ، صمحمد توفيق اسكندر (6)
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 فمو أف يستدعي الخبير لمحصكؿ ؛األمر بكركد مصطمحات طبية أك أمكر لـ يستكعبيا القاضي
. منو عمى اإليضاحات كالمعمكمات الضركرية التي تنكره لمفصؿ في النزاع طبقا لمقانكف

كفي كؿ األحكاؿ، فإف معاممة المحكمة مع تقرير الخبير ال تعدك أف تككف إحدل الحاالت 
عمى الخبرة كميا أك إبطاؿ الخبرة كميا أك األخذ بالبعض كرفض البعض  المكافقة: الثبلث
، مع اإلشارة إلى أنو في حالة عدـ المكافقة عمى النتائج المدكنة في تقرير الخبير، يجكز (1)اآلخر

. (2)طمب تعييف خبير قضائي آخر أماـ المحكمة
تقتصر ميمة الخبير إذف عمى إبداء الرأم في المسائؿ الفنية، فإذا قدر القاضي أف رأم 

الخبير ظاىر الفساد أك أنو يتعارض مع كقائع أخرل في الدعكل أكثر إقناعا مف الناحية 
القانكنية، فبل يمتـز بو، فإذا كاف الخبير يساعد القاضي في استنباط الخطأ الطبي، فإف القاضي 

يستقؿ بالتكييؼ القانكني لمسمؾ الفني لمطبيب، فحتى كلك كاف آلراء الخبراء تأثير كبير عمى 
. قرارات القضاء إال أنيا ال تفرض عمييـ شيئا

يجب أف يككف الخبير متأكد مف كجكد خطأ مف طرؼ الطبيب، فإذا صرح مثبل أنو ك
، فإف ىذه العبارة ال تسمح لمقاضي باالعتماد عمى (3)يحتمؿ كقكع الضرر بسبب خطأ طبي

 إذا تعذر عمى الخبير تحديد مكاطف الخطأ، فإف ءالشيالتقرير لمتصريح بمسؤكلية الطبيب، نفس 
. مسؤكلية الطبيب ال تقكـ

الميني يجب أف يككف في غاية الحكمة  القاضي عند تقديره لمخطأ الطبي أف يرل البعضك
فبل يقر بثبكت خطأ الطبيب إال إذا ثبت ثبكتان قطعيا أف الطبيب قد خالؼ عف جيؿ  كالحذر

كتياكف أصكؿ الفف الثابتة كالقكاعد العممية، بحيث ال يدع مجاال لمشؾ أك الجداؿ قياسا بطبيب 
، كىذا ال يمنع مف تأثير تقرير الخبير عمى حكـ القاضي، (4)كسط مف نفس المينة كاالختصاص

                                                           
ف، . ب.د.، المكجز في الطرؽ المدنية لئلثبات في التشريع الجزائرم كفؽ آخر التعديبلت، دمحمد زهدور (1)

. 105. ، ص1991
 (2) 

FLOUZAT-AUBA (Marie-Dominique) ,TAWIL( Sami-Paul) , droit des malades et 

responsabilité des médecins ،mode d’emploi ,Marabout ,France 2005 ,p109. 
 (3) 

AIT MOKHTAR.(F/z) ,Causalité  juridique et responsabilité  médicale ,Revue critique de droit et 

science politique ,Numéros spéciale ,2008/1,p.252. 
. 117. ، المرجع السابؽ، صأحمد حسن الحياري (4)   
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إال إذا كجدت لديو أسباب لبلعتقاد بخطأ كقع فيو أك سكء تقدير بدر منو أك ثار لديو شؾ بشأف 
 .(1)حياد الخبير

كيتساءؿ البعض عف مدل حرية القاضي في األخذ بتقرير الخبير، حيث يركف أف ىذه 
الحرية أقؿ ما يقاؿ عنيا أنيا ليست حرية مطمقة إنما محدكدة، ذلؾ أنيا تكمف فقط في ذلؾ 

االنتقاؿ الذم يمارسو القاضي عند االعتماد عمى ىذا التقرير، أم االنتقاؿ بو مف المجاؿ الفني 
، إلى المجاؿ القانكني، حيث يتـ إثبات الخطأ الطبي عف طريؽ الخبرة باحتراـ قاعدتيف أساسيتيف

:  ىما
األكلى فنية كالثانية قانكنية، األكلى تدخؿ في اختصاص الخبير، كالثانية تدخؿ في 

اختصاص القاضي، حيث يقـك الخبير عمى المستكل الفني بالبحث عف كؿ سمكؾ يشكؿ خطأ، 
إذ يمتـز بميمتو المتمثمة في دراسة الكقائع المادية في إطار المعطيات الفنية، بالتالي فالخبير ال 

، (2)يحؿ محؿ القاضي، إنما يفرض نفسو عمى المستكل الفني حيث يككف القاضي غير مختص
أما عمى المستكل القانكني، فالقاضي يستعيد كامؿ سمطتو باعتباره المختص الكحيد في ىذا 

المجاؿ، حيث يتمتع بسمطة تقديرية اتجاه تقرير الخبير، فمو أف يأخذ بو، كما لو أف ال يأخذ بو، 
عمى أساس أف ىذا التقرير ال يعدك كأف يككف عنصرا مف عناصر اإلثبات الخاضعة لسمطة 

، لذا يجب أف يككف كؿ مف الخبير كالقاضي مشبعيف بالمعرفة البلزمة كؿ في مجالو (3)القاضي
. (4)الخاص بو

 إف ما يصؿ إليو الخبير مف إثبات الكاقعة يمثؿ كجية نظر فنية محضة، كالبد أف تقترف 
بكجية نظر قانكنية، لكي تكتسب كجية نظره قيمة فعمية في مجاؿ اإلثبات كما يمارسو القاضي 

                                                           
كمف ذلؾ ما حدث عندما تعرضت سيدة لكسر شديد بالجمجمة في حادث سيارة، ثـ تـ إدخاليا غرفة  (1) 

العمميات مباشرة، كقد استقرت حالة المريضة بعد العممية عمى فقد إبصار إحدل العينيف كحاسة الشـ، تقدمت 
السيدة بشككل تطالب فييا بمسؤكلية الجراح عف تمؾ العاىة، إال أف القضية تـ حفظيا بسبب تعذر الطب 
منير الشرعي تحديد ما إذا كاف سبب العاىة ىك الحادث الذم تعرضت لو أـ بسبب خطأ في الجراحة، نقبل عف 

.  607. ، المرجع السابؽ، صرياض حنا
. 325. ، ص2002دار الجامعية، األردف، اؿلمطبيب،  ، المسؤكلية القانكنيةبابكر الشيخ (2)
. 323. ، المرجع السابؽ، صبابكر الشيخ، 173. ، المرجع السابؽ، صهشام عبد الحميد فرج (3)

(2) 
AIT MOKHTAR.(F/z) ,Causalité juridique et responsabilité médicale , op,cit , p 258.  



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
198 

 

مف سمطة بشأف تقدير قيمة رأم الخبير تتمثؿ في الرقابة القانكنية عمى الرأم العممي أك الفني 
.  (1)الذم تقدـ بو الخبير إليو

مف خبلؿ ما سبؽ، تظير أىمية الخبرة الطبية خاصة في تأكيد الخطػأ الفني لمطبيب، 
كتكافر العبلقة السببية بينو كبيف الضرر الذم أصاب المريض الذم يعتمد عمييـ القاضي لتقرير 
مسؤكلية الطبيب مف عدميا، كىذا ىك مقتضى القكاعد العامة، كالتي ال يكجد أم سبب منطقي 
يبرر الخركج عنيا في مجاؿ الخبرة الطبية، فتقرير الخبرة يبقى عنصر البد منو لحؿ المسائؿ 

غير أف القاضي يجب أال يأخذ بيا عمى  ر حكـ القاضي عمى أساس ذلؾ،كالفنية كيككف صد
إطبلقيا خاصة مع قياـ الشؾ حكؿ الحياد الذم يمكف أف يمتزمو الخبراء في تقرير أخطاء 

. زمبلئيـ
كيعتبر تقدير آراء الخبراء كالفصؿ فييا مف اختصاص محكمة المكضكع، فبل يجكز 

، كما أنيا غير ممزمة بالرد عمى تقرير (2) المحكمة العمياـمجادلتيا كال مصادرة اقتناعيا فيو أما
الخبير الذم لـ تأخذ بو، كيككف لممحكمة أف تعتمد عمى كثائؽ كمستندات أخرل مقدمة في 

. الدعكل لمبت فيما إذا كانت ستأخذ بتقرير الخبير مف عدمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2005، سمطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عماف، محمد فاضل زيدان (1)

.  317. ص
، الكسيط في القكاعد اإلجرائية كالمكضكعية لئلثبات في المكاد المدنية، دار اليدل، نبيل صقر، مكاري نزيهة (2)

.  232. ، ص2009الجزائر، 
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 المبحث الثاني
عن التصرف في  كيفية التعويض وفق القواعد التقميدية لممسؤولية المدنية

أعضاء الجسم البشري 
لما كاف التعكيض أثرا مف آثار المسؤكلية المدنية بكجو عاـ، أم أنو جزاء المسؤكلية  

المدنية، فإذا ما ثبت قياـ المسؤكلية عمى المسؤكؿ عف إحداث األضرار بالمضركر كجب عميو 
الجزاء كىذا الجزاء يككف في غالب األحكاؿ تعكيضا نقديا، كلكف ال مانع مف أف يككف التعكيض 
عينيا يتمثؿ في إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ حدكث الفعؿ الضار، كقد تختمؼ طرقو طبقا 

.  لؤلكضاع المقررة قانكنا
لمقضاء  المجكء ىي تعكيضو عمى الحصكؿ المضركر يستطيع خبلليا مف التي كالكسيمة

 أخرل دعكل مدنية كأم المختصة، المحاكـ أماـ يقيميا دعكل خبلؿ مف التعكيض بيذا لممطالبة
 الخطأ فييا التي يشكؿ الحاالت في الجزائي القاضي أماـ المدني بالحؽ اإلدعاء خبلؿ مف أك

. جريمة الطبي
شأنيا  المدنية المسؤكلية في العامة لؤلحكاـ لمطبيب المدنية المسؤكلية دعكل كتخضع     

أخرل، كىك ما نعالجو في المطمب األكؿ، ثـ اليدؼ مف الدعكل كىك  مدنية دعكل أية شأف
. التعكيض كىك ما سنتطرؽ إليو في المطمب الثاني

 دعوى المسؤولية المدنية لمطبيب: المطمب األول
نظرا لتطكر مينة الطب كاضطراد األخطاء الطبية الكاقعة عمى المرضى كازدياد عدد 
الدعاكل المرفكعة أماـ القضاء، فقد عمؿ األطباء كالمستشفيات الخاصة إلى إبراـ اتفاقيات 
خاصة بينيـ كبيف المرضى بيدؼ التيرب مف المسؤكلية أك التخفيؼ منيا، كالتأميف عمى 

أك كؿ مف أصابو ضرر نتيجة األخطاء الطبية،  (المرضى)مسؤكلياتيـ لمتعكيض لممتضرريف 
بيدؼ التيرب مف أعباء التعكيض المادم الذم يقع عمى كاىؿ األطباء، كحمكؿ شركات التأميف 

.  (1)مكانيـ لدفع مبمغ التعكيض في حالة ثبكت مسؤكلية الطبيب عف الخطأ كتحقؽ الضرر
كالمصمحة بخصائصيا المختمفة ىي الشرط العاـ الكحيد لقبكؿ الدعكل، كتخضع دعكل 
المسؤكلية المدنية لمطبيب لؤلحكاـ العامة في المسؤكلية المدنية، شأنيا بذلؾ شأف أية دعكل 

                                                           
. 149. المرجع السابؽ، صأحمد حسن الحياري،  (1)  
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مدنية أخرل، كعميو سنتناكؿ أطراؼ دعكل المسؤكلية المدنية لمطبيب أكال، كاالختصاص 
. القضائي ثانيا

أطراف دعوى المسؤولية المدنية لمطبيب : الفرع األول
الكسيمة القضائية التي يستطيع المضركر عف : "تعرؼ دعكل المسؤكلية المدنية بأنيا

طريقيا الحصكؿ مف المسؤكؿ عمى تعكيض الضرر الذم أصابو إذا لـ يسمـ لو بو المضركر 
، كيختمؼ مكضكع الدعكل بحسب ما إذا كانت جزائية أـ مدنية، فإذا كانت الدعكل (1)"اتفاقا

جزائية فمكضكعيا يتحدد في الجزاء المطمكب تكقيعو عمى الجاني أك المخالؼ لما ينبغي اإللتزاـ 
لتزامات سكاء كانت إيجابية أـ سمبية، أما إذا كانت الدعكل مدنية فيتحدد  بو مف شركط كا 

. (2) "التعكيض الذم يطالب بو المضركر جبرا لما لحقو مف ضرر" مكضكعيا بالضماف
  (المضرور) المدعي :أوال

يعتبر مدعيا كؿ مف أصابو ضرر مباشر نتيجة خطأ طبي، كبالتالي فالمدعي في 
، كال تقبؿ دعكل المدعي، إال (3)المسؤكلية المدنية لمطبيب ىك المريض أك ذكيو في حالة كفاتو

. (4)إذا تكفرت فيو كافة شركط قبكؿ الدعكل
 كالمدعي ىك المضركر الذم يباشر حقو في المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم أصابو
سكاء كاف الضرر أصابو مباشرة أك ارتد عميو مف ضرر أصاب غيره، كعميو يجب أف يثبت 

المدعي أنو صاحب الحؽ الذم كقع الضرر مساسا بو سكاء كاف ىذا الضرر ماديا أـ معنكيا، 
كعمى المضركر إثبات أىميتو لمقاضي فإذا انتفت يجكز مباشرة ىذا الحؽ نيابة عنو مف نائبو 

أك القيـ، ليذا فمف الطبيعي أف يككف المدعي في دعكل المسؤكلية  (الكصي)أك كليو  (الككيؿ)

                                                           
. ، ص1992، الكافي في شرح القانكف المدني، الجزء األكؿ، مصر الجديدة، الطبعة الخامسة، سميمان مرقس (1)

569  .
.  214. ، المرجع السابؽ، صقيس الصقير (2)
.  307. ، المرجع السابؽ، صكمال فريحة (3)
 صفر عاـ 18 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،المؤرخ في 08/09 مف قانكف رقـ 13المادة  (4)

 ق المكافؽ ؿ 1429 ربيع الثاني عاـ 17، الصادرة في21عدد اؿ .ر .، ج2008 فيفرم 25، المكافؽ ؿ 1429
ال يجكز ألم شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة، كلو مصمحة : "، التي تنص عمى ما يمي23/04/2008

كما يثير . يثير القاضي تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي أك في المدعى عميو .قائمة أك محتممة يقرىا القانكف
". تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانكف
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المدنية لمطبيب ىك المريض الذم أصابو ضرر نتيجة العمؿ الطبي الخاطئ، فالمريض 
المتضرر يثبت لو ىذا الحؽ أكال سكاء كاف ىذا الضرر ماديا أـ معنكيا، كفي حاؿ كفاة 

.  المريض، فإف الحؽ بالمطالبة بالتعكيض ينتقؿ إلى خمفو
كيجكز أف يباشر ىذا الحؽ بسبب كفاتو خمفو العاـ سكاء كاف كارثا لو أك مكصى لو 

، كيجكز مباشرة (المضركر)بحصة مف مجمكع أمكالو أك مف أحيؿ إليو حؽ التعكيض ليذا الدائف 
، إال إذا كاف الضرر أدبيا أك جسميا (1)ىذا الحؽ مف دائنو عف طريؽ الدعكل غير المباشرة

ترتب عميو عجز كمي أك عجز جزئي لممديف المتضرر ألنو يعتبر مف الحقكؽ الشخصية 
.  (2)المتصمة بشخص المديف كحده

المطالبة بالتعويض عن الضرر الموروث  _ 1
لكرثة المضركر الحؽ في مطالبة المسؤكؿ بما كاف لمكرثيـ مف حؽ بالتعكيض عف ما 

دخؿ في ذمة مكرثيـ المالية قبؿ مكتو، كانتقؿ ليـ ىذا الحؽ بسبب الميراث، كيستكم في ذلؾ أف 
يككف قد رفع المكرث دعكل لممطالبة بيذا الحؽ أك لـ يرفع متى كاف ىذا الضرر ماديا أك 

كيشترط أف يككف ىذا الحؽ بالتعكيض قد نشأ فعبل كدخؿ في ذمة المكرث قبؿ مكتو . جسميا
ككفاتو، كينتقؿ ىذا الحؽ بما يبلبسو مف صفات كدفكع عمى أف ال يؤكؿ ىذا الحؽ لمكرثة، إال 

. بعد سداد ديكف تركة المكرث أك ما تعمؽ بالكصية الشرعية
فالمريض الذم يصاب بضرر أثناء إجراء التدخؿ الجراحي يكدم بحياتو، ينتقؿ الحؽ 
بالمطالبة بالتعكيض عف ما أصابو مف ضرر إلى خمفو، فإذا كاف الضرر ماديا ينتقؿ الحؽ 

بالتعكيض عنو إلى كرثتو كؿ حسب نصيبو بالميراث، أما إذا كاف الضرر الذم أصابو معنكيان 
فبل ينتقؿ لمكرثة إال إذا تحددت قيمتو بمقتضى اتفاؽ أك بمقتضى حكـ نيائي استنادا إلى التشريع 

.  األردني
بمفيـك المخالفة مما تقدـ ذكره، أنو إذا كاف المكرث قد سكت عف المطالبة بالحؽ المعنكم، 
فإف سككتو يعتبر تنازال منو عف ىذا الحؽ أم أف القكانيف اعتبرت الحؽ بالتعكيض عف الضرر 

. األدبي ضعيفا

                                                           
.  مف القانكف المدني الجزائرم189المادة  (1)   
. 572. ، الكافي في شرح القانكف المدني، المرجع السابؽ، صسميمان مرقس (2)  
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 المتعمؽ بإلزامية 19/07/1988 المؤرخ في 88/31كاستنادا إلى ذلؾ فقد حدد القانكف رقـ 
التأميف عمى السيارات كبنظاـ التعكيض عف األضرار ذكم حقكؽ الضحية في حالة كفاة ضحية 

.  (1)حادث سير جسماني كميز بينيـ سكاء في حالة كفاة الضحية البالغة أك القاصرة
. الزكج أك األزكاج، األب كاألـ في حالة عدـ ترؾ الضحية زكج ككلد: حالة كفاة ضحية بالغة_ 
. األب كاألـ: حالة كفاة الضحية القاصرة_ 

المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد  _ 2
ذكرنا في ركف الضرر أف الضرر يمحؽ بالشخص المصاب في مصمحتو المادية أك 
 (يرتد)المعنكية، غير أف مثؿ ىذا الضرر قد ال يقتصر عمى شخص المضركر، بؿ أنو ينعكس 

، فيؤدم إلى (األصمي)عمى أشخاص آخريف بحيث يصيبيـ شخصيا نتيجة كقكع الضرر األكؿ 
أضرار أخرل تصيب اآلخريف، كىذا ما يسمى بالضرر المرتد ألنو يقع بطريؽ االرتداد لضرر 

. (2)"آخر كيككف نتيجة لو، كيعتبر ضررا مباشرا يتعيف التعكيض عنو
فالفعؿ الكاحد يمكف أف يصيب أكثر مف شخص بضرر سكاء الذم كقع عميو الفعؿ الضار 

أك ممف أصابيـ ضرر مرتد عف الضرر األصمي، كفي ىذه الحالة لكؿ مف  (المريض)مباشرة 
أصابو ضرر مرتد كناتج عف الضرر األصمي، الحؽ بالمطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم 

فتتعدد الدعاكل بقدر عدد المطالبيف بالتعكيض، إذ مف الجائز أف يرفع كؿ منيـ .أصابو شخصيا
دعكل مستقمة لممطالبة بالتعكيض عف ما أصابو مف ضرر كأف مثؿ ىذا الضرر غير مقتصر 

كقكعو عمى أقارب المضركر، إنما يشمؿ كؿ مف لحقو ضرر محقؽ نتيجة الكاقعة الضارة 
األكلى عمى اعتبار أنيـ خمؼ مكرثيـ كيطالب : مباشرة، كلمكرثة في حالة مكت الضحية دعكياف

فييا بتعكيض الضرر الذم لحؽ بيـ نتيجة الكفاة، أما الثانية فترفع باسميـ شخصيا يطالب فييا 
بتعكيض الضرر المادم أك المعنكم الذم أصابيـ شخصيا نتيجة كفاة الضحية، كتستقؿ كؿ مف 

. (3)الدعكييف عف األخرل في مكضكعيا كطبيعة األساس الذم قامت عميو
فإذا كاف لممريض حؽ التنازؿ عف التعكيض عف الضرر الذم أصابو قبؿ الكفاة، إال أنو 

ينشأ بعد كفاتو حقكؽ أخرل شخصية تتعمؽ مباشرة بالمتضرريف، كىذه الحقكؽ مستقمة تماما عف 
                                                           

 308.، المرجع السابؽ، صفريحة كمال (1)
. 155. ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، صبمحاج العربي (2)  
. المرجع كالمكضع نفسو (3)  
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حقكؽ المريض المتنازؿ عنيا، كأف تنازلو عف حقو الشخصي ال يعني أف يشمؿ ىذا التنازؿ حؽ 
. الخمؼ كال يتجاكزه إلى حقكؽ الغير

كمف أمثمة التعكيض عف الضرر المرتد ما أصدرتو مف أحكاـ المحاكـ الفرنسية، كالضرر 
الذم يمحؽ الزكجة نتيجة فقد زكجيا لقدراتو الجنسية أك الضرر الذم يمحؽ كالد الضحية نتيجة 
قمقو كتأثره النفسي عدة أشير لعدـ شفاء ابنو أك الخمؼ نتيجة الضرر الذم أصاب السمؼ إثر 

.  (1)حادث سكاء كاف الخمؼ كارثا أـ غير كارث
 (المسؤول عن الضرر) المدعى عميه :ثانيا

يعتبر مسؤكالن في مجاؿ المسؤكلية الطبية، المسؤكؿ عف الضرر البلحؽ بالمدعي، كبما أف 
الطبيب طبقا لمقكاعد العامة في المسؤكلية المدنية، فإف المدعى عميو ىك الشخص المسؤكؿ عف 
الفعؿ الضار أك نائبو أك خمفو سكاء كاف مسؤكالن عف فعمو الشخصي أك عف فعؿ غيره أك مسؤكالن 

ذا كاف راشدان يحؿ محمو الككيؿ .  عف الشيء الذم في حراستو، كيقكـ مقاـ المسؤكؿ نائبو، كا 
ال : "كيحؿ محمو أيضا الكارث حسب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كالقاعدة تؤكد عمى أنو

، فالتركة تككف مسؤكلة بعد كفاة المسؤكؿ عف إلحاؽ الضرر، كأيا مف "تركة إال بعد سداد الديكف
ذا كاف المسؤكؿ شخصان معنكيان آؿ مصيره لبلنحبلؿ،  الكرثة يمثؿ التركة في دعكل المسؤكلية، كا 

، كعميو يككف الطبيب ىك المسؤكؿ (2)تككف جميع أمكالو بعد التصفية مسؤكلة عف التعكيض
 .(3)المباشر عف إحداث الضرر كقد تباشر الدعكل في مكاجية نائبو

 
المدعى عميه في حالة المسؤولية الواحدة - 1

. أك عف أفعاؿ مساعديو حسب ما سبؽ شرحو ىك الطبيب المخطئ سكاء بفعمو الشخصي
 المدعى عميه في حالة تعدد المسؤولية- 2

يبرز ىذا في حالة تعدد المسؤكليف عف األضرار التي لحقت بالمريض، فإذا كانت 
مسؤكليتيـ عقدية جاز رفع دعكل عمى كؿ كاحد منيـ بصفة فردية، باعتبار أف كبل منيـ مسؤكالن 

                                                           
، محكمة النقض 29/06/1956، محكمة تكجاف الصادر في 16/09/1956استئناؼ باريس الصادر في  (1)

. 156. ، الجزء الثاني، المرجع السابؽ، صبمحاج العربيأنظر، . 22/10/1946الفرنسية الصادر في   
. 924. ، المرجع السابؽ، ص2مجمد اؿ، مصادر اإللتزاـ، عبد الرزاق أحمد السنهوري (2)  
.198. ، المرجع السابؽ، صيرغقيس الص (3)  
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عف الضرر الذم تسبب فيو كحده، كىذا متى أمكف إسناد خطأ محدد لكؿ منيـ أك عيف نصيبو 
في الضرر البلحؽ بالمريض، كتكافر ىذه الصكرة عادة ما يككف بصدد العمميات الجراحية، 

عندما يختار المريض المستشفى الذم يجرم فيو العممية، كيختار في الكقت نفسو جراحا معينا 
مف خارج المستشفى إلجراء العممية أك يختار طبيبا معينا إلجراء التخدير، فنككف أماـ عدة عقكد 
مستقمة، فإذا ثبت كجكد خطأ مف الجراح كطبيب التخدير، كثبت في الكقت نفسو كجكد خطأ مف 
المستشفى، كعدـ تكفيره األدكات كاألجيزة البلزمة، كالتقصير في القياـ بالفحكص األكلية السابقة 
عمى العممية، كاف كؿ منيـ مسؤكالن عف الخطأ بمقدار مساىمة خطئو في الضرر، ما لـ يكف 

.  (1)ىناؾ تضامنا بينيـ، أك كجكد اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ
ف عف كأما إذا كانت المسؤكلية تقصيرية، فيرل المشرع الجزائرم، أنو إذا تعدد المسؤكؿ

الفعؿ الضار يككنكف جميعا متضامنيف في اإللتزاـ بتعكيض الضرر، كيعيف القاضي نصيب كؿ 
 مف القانكف المدني، كقد أجاز المشرع الجزائرم 126منيـ في إحداث الضرر بنص المادة 

لممدعي رفع دعكل المسؤكلية عمييـ جميعا أك إف شاء أف يختار مف بينيـ كاحدا أك أكثر 
كيطالبو بالتعكيض كامبل، كعمى المدعى عميو منيـ الرجكع عمى باقي المسؤكليف لدفع ما حكـ 

. (2)بو مف تعكيض كؿ بقدر نصيبو فقط
 (المسؤول المدني)شركة التأمين : ثالثا

 95/07 مف األمر رقـ 167مف الضركرم إدخاؿ شركة التأميف في الخصاـ كفقا لممادة 
يجب عمى : " المتعمؽ بالتأمينات اإللزامية كالتي نصت عمى أنو25/01/1995المؤرخ في 

المؤسسات الصحية المدنية ككؿ أعضاء السمؾ الطبي كالشبو الطبي كالصيدالني كالممارسيف 
، "لحسابيـ الخاص أف يكتتبكا تأمينا لتغطية مسؤكليتيـ المدنية المينية تجاه مرضاىـ كتجاه الغير

أك تغيير الدـ / يجب عمى المؤسسات التي تقـك بنزع ك»:  منو عمى أنو169كما نصت المادة 
البشرم مف أجؿ االستعماؿ الطبي أف تكتتب تأمينا ضد العكاقب المضرة التي قد يتعرض ليا 

".  المتبرعكف بالدـ كالمتمقكف لو
كعميو طبقا لمقتضيات ىذه المادة، فكؿ طبيب يعمؿ لحسابو الخاص، ككؿ مستشفى خاص 
ممـز بدفع مبالغ التأميف التي تعد كضماف لممرضى في حالة إصابتيـ بأذل مف جراء الممارسيف 

                                                           
. 36. ، المرجع السابؽ، صسعاد هني (1)  
.157. ، المرجع السابؽ، صأحمد حسن عباس الحياري (2)  
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الخكاص، كعمى المضركر مف العمؿ الطبي عند رفع دعكل قضائية إدخاؿ شركة التأميف 
 . (1)باعتبارىا ضامنة التعكيض

  االختصاص القضائي بنظر دعوى المسؤولية المدنية لمطبيب:الفرع الثاني
تخضع دعكل المسؤكلية المدنية لمطبيب، شأنيا شأف دعاكم المسؤكلية المدنية لقكاعد 

سمطة الحكـ بمقتضى القانكف في : "االختصاص القضائي، كيعرؼ االختصاص عمى أنو
: ، كقد يككف نكعيا أك محميا(2)" خصكمة معينة

لدعوى المسؤولية المدنية لمطبيب   القضائي النوعي االختصاص: أوال
يقصد باالختصاص القضائي النكعي كالية الجية القضائية عمى مختمؼ درجاتيا بالنظر 

في نكع معيف مف الدعاكل المرفكعة إلييا، بمعنى أف االختصاص النكعي ىك تكزيع القضايا بيف 
الجيات القضائية المختمفة عمى أساس نكع الدعكل، كقد نظـ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 

قكاعد االختصاص النكعي سكاء بالنسبة لمقضاء العادم أك اإلدارم، حيث كرس المشرع 
الجزائرم في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد االختصاص لممحاكـ كالمجالس، فحدد ليا 

 .مكاد قانكنية خاصة
إ االختصاص النكعي لممحاكـ كاعتبرتو .ـ.إ.مف ؽ(4)33 ك(3)32كقد حددت المادتيف 

، حيث تقضي الجية القضائية تمقائيا بعدـ (5) مف نفس القانكف مف النظاـ العاـ36المادة 
االختصاص النكعي في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل، حيث أكد المشرع الجزائرم مف خبلؿ 

                                                           
.  309. ، المرجع السابؽ، صفريحة كمال (1)
. ، ص2000، القانكف القضائي الجزائرم، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الطبعة الثانية، الغوثي بن ممحة (2)

178  .
المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص العاـ كتتشكؿ مف :" يمي  مف ؽ إ ـ إ عمى ما32تنص المادة  (3) 

يمكف أيضا أف تتشكؿ أيضا مف أقطاب متخصصة، تفصؿ المحكمة في جميع القضايا، ال سيما منيا . أقساـ
غير أنو في . المدنية كالتجارية كالبحرية كاالجتماعية كالعقارية كقضايا شؤكف األسرة كالتي تختص بيا إقميميا

المحاكـ التي لـ تنشأ فييا األقساـ، يبقى القسـ المدني ىك الذم ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا 
...............". االجتماعية

تفصؿ المحكمة بحكـ في أكؿ كأخر درجة في الدعاكم التي ال تتجاكز قيمتيا مائتي :"  مف ؽ إ ـ إ 33المادة  (4) 
 .........."(دج200.000)ألؼ دينار 

عدـ االختصاص النكعي مف النظاـ العاـ، تقضي بو الجية القضائية تمقائيا في أم :"  مف ؽ إ ـ إ 36المادة  (5) 
". مرحمة كانت عمييا الدعكل 
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المادتيف المذككرتيف أعبله، أف المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص العاـ كتتشكؿ مف 
 مف 32أقساـ كلما كانت دعكل المدعي المضركر تتعمؽ بجبر الضرر، كبالرجكع إلى المادة 

إ، فإف القسـ المختص ىك القسـ المدني إذا كانت الدعكل مدنية، أك القسـ الجزائي إذا .ـ.إ.ؽ
.  كانت الدعكل مدنية بالتبعية

كترفع الدعكل المدنية مف قبؿ المدعي المضركر ضد الطبيب المخطئ، أك المستشفى 
الخاص باعتبارىا شخص مف األشخاص المعنكية الخاصة، تخضع لمقانكف الخاص، كيختص 

. القسـ المدني لممحكمة بالفصؿ في دعكل التعكيض التي يرفعيا المدعي المضركر
أما بالنسبة لمدعكل المدنية بالتبعية، فيختص بيا قسـ الجنح أك المخالفات، حيث نصت 

يجكز مباشرة الدعكل المدنية مع الدعكل : "عمى أنو  مف قانكف اإلجراءات الجزائية3المادة 
العامة في كقت كاحد أماـ الجية القضائية نفسيا، كتككف مقبكلة أيا كاف الشخص المدني أك 

". المعنكم المعتبر مسؤكالن مدنيا عف الضرر
ال يسكغ لمخصـ الذم يباشر دعكاه أماـ : " مف نفس القانكف عمى أنو5كنصت المادة 

المحكمة المدنية المختصة أف يرفعيا أماـ المحكمة الجزائية إال أنو يجكز ذلؾ، إذا كانت النيابة 
.  (1)"العامة قد رفعت الدعكل العمكمية قبؿ أف يصدر مف المحكمة المدنية حكـ في المكضكع 

 االختصاص القضائي المحمي لدعوى المسؤولية المدنية لمطبيب  :ثانيا
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية االختصاص (3)40إلى (2)37حددت المكاد مف 

اإلقميمي لمجيات القضائية، كيقصد باالختصاص المحمي أم الحيز الجغرافي الذم تختص كؿ 
.  (4)محكمة بالنظر كالفصؿ في المنازعات التي تثكر فيو كالذم يتـ تحديده عف طريؽ التنظيـ

                                                           
. 38. ، المرجع السابؽ، صسعاد هني (1)
يؤكؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا مكطف ":  مف ؽ إ ـ إ37المادة  (2) 

ف لـ يكف لو مكطف معركؼ، فيعكد االختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا آخر مكطف لو،  المدعي عميو، كا 
كفي حالة اختيار مكطف، يؤكؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا المكطف المختار، ما لـ 

".  ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ 
 مف ىذا القانكف، ترفع الدعاكم أماـ 46 ك38 ك37فضبل عما كرد في المكاد ":  مف ؽ إ ـ إ40المادة  (3)

في المكاد المتعمقة بالخدمات الطبية، أماـ المحكمة التي تـ في ....... الجيات القضائية المبينة أدناه دكف سكاىا،
..... ". دائرة اختصاصيا تقديـ العبلج

، نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية كالمادية الناتجة عف حكادث المركر، دار ىكمة، يوسف دالندة (4)
. 40. الجزائر، ص
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، كبالتالي يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى (1)ال يعتبر االختصاص اإلقميمي مف النظاـ العاـ 
 مف ؽ إ ـ إ، كباعتباره 40خبلفو إال في حاالت استثنائية كردت عمى سبيؿ الحصر في المادة 

ليس مف النظاـ العاـ؛ فبل يجكز لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو، كما يتعيف عمى الخصـك كفقا 
.  مف ؽ إ ـ إ إثارتو قبؿ أم دفع في المكضكع47لممادة 

 السالفة 37إذا طبقنا قكاعد االختصاص اإلقميمي عمى المنازعات الطبية، فطبقا لممادة 
الذكر، يؤكؿ االختصاص لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا مكطف المدعى عميو، 

 مف ؽ إ ـ إ لمجية القضائية 38كفي حالة تعدد المدعى عمييـ يؤكؿ االختصاص طبقا لممادة 
 مف نفس القانكف عمى 40/5التي يقع في دائرة اختصاصيا مكطف أحدىـ، كنصت أيضا المادة 

في المكاد المتعمقة بالخدمات الطبية أماـ المحكمة التي تـ في دائرة اختصاصيا : ".... ما يمي
، مما يعني أف القسـ المدني المكجكد عمى مستكل المحكمة التي تـ في دائرة ....."تقديـ العبلج

.  اختصاصيا تقديـ العبلج، ىك المختص بالمكاد المتعمقة بالخدمات الطبية
أما إذا كاف مرتكب الفعؿ الضار ىك المستشفى، فيؤكؿ االختصاص إلى الجية القضائية 
التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف تقديـ الخدمات، كىذا ما أكدتو الفقرة الخامسة مف المادة 

في مادة الخدمات الطبية أماـ المحكمة التي يقع في دائرة : " مف ؽ إ ـ إ بنصيا، كما يمي804
". اختصاصيا مكاف تقديـ الخدمات

كيختص القضاء اإلدارم بالنظر في دعاكل التعكيض المرفكعة ضد المستشفى العاـ، إذ 
، منحت االختصاص النكعي لمجيات القضائية (2) مف ؽ إ ـ إ800أنو بالرجكع إلى المادة 

اإلدارية، إذ تختص المحاكـ اإلدارية بالنظر في القضايا التي يرفعيا المدعي المضركر ضد 
مف (3) السالفة الذكر كالمادة الثانية 800المستشفى العاـ، باعتبار أف المستشفى طبقا لممادة 

                                                           
.  178. ، المرجع السابؽ، صالغوثي بن ممحة (1)
 .2008 لعاـ  مف ؽ إ ـ إ800المادة  (2)
 المتعمؽ بتحديد إنشاء القطاعات الصحية كتنظيميا كسيرىا، 97/466 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2المادة  (3)

 شعباف عاـ 10 الصادرة في 81، ج ر عدد ـ1997ديسمبر  02المكافؽ ؿ /ق1418 شعباف عاـ 2المؤرخ في 
القطاع "  :يمي ، التي نصت عمى ما29-19. ص.، ص34، السنة 1997 ديسمبر 10 المكافؽ ؿ 1418

الصحي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي، كيكضع تحت كصاية 
  ."الكالي
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، المحدد قكاعد إنشاء القطاعات 1997 ديسمبر 02المؤرخ في  97/466المرسـك التنفيذم رقـ 
  .الصحية كتنظيميا كسيرىا، مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم

 .في المسؤولية عن التصرف في أعضاء الجسم البشريالتعويض  كيفية: المطمب الثاني
يعرؼ التعكيض بأنو كسيمة القضاء في إزالة الضرر أك التخفيؼ مف كطأتو، إذ يعتبر 
الجزاء الذم يترتب عمى قياـ المسؤكلية المدنية، فمتى ثبتت مسؤكلية المدعى عميو عما لحؽ 

المدعي مف ضرر، فإنو يتعيف عمى القاضي إلزاـ المسؤكؿ بما يعكض المضركر كيجبر الضرر 
 مف القانكف المدني الجزائرم السالفة 124الذم لحؽ بو، ىذا ىك المعنى الذم ذىبت إليو المادة 

.  مف القانكف المدني الفرنسي1382الذكر كالتي تقابميا المادة 
 فاليدؼ مف التعكيض ىك إصبلح أثار الفعؿ الضار، لذلؾ فإنو يكفػػػػي مجرد إزالة الضػرر 

، مما يستدعي التعرض لطرؽ التعكيض كعناصره في الفرع األكؿ، ككذا (1)بمقابؿ معادؿ لو تماما
. كيفية تقدير التعكيض في الفرع الثاني

طرق وعناصر التعويض : الفرع األول
يككف التعكيض إما عينا أك بمقابؿ، مع األخذ بالحسباف المعايير أك العناصر التي يتـ 

عمى أساسيا تقدير التعكيض، حتى يككف ىذا األخير متكافئا كالضرر الذم أصاب المضركر، 
. كعميو سنتناكؿ طرؽ التعكيض أكال، ثـ العناصر التي يتـ عمى أساسيا تقديره ثانيا

طرق التعويض : أوال
 مف القانكف المدني الجزائرم بالمغة الفرنسية 124البد مف اإلشارة إلى أف نص المادة 

عادة  (réparer)استعمؿ كممة  كترجمتيا الصحيحة تعني اإلصبلح، كالذم بدكره يشمؿ التعكيض كا 
الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ كقكع الضرر كالتنفيذ العيني، في حيف أف كممة تعكيض تعني 

. (2)إعطاء مقابؿ لممضركر عف ما أصابو مف خسارة فقط

                                                           
، التعكيض عف ضرر النفس في القانكف الكضعي كالفقو اإلسبلمي كالدكؿ العربية، مؤسسة عبد السالم سعيد (1)

. 52 ص ،1990شباب الجامعة، اإلسكندرية، 
. 160. المسؤكلية المدنية لمطبيب، المرجع السابؽ، صأحمد حسن الحياري، (2) ()
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كيفيـ  (2)132ك(1)131فالتشريع المدني الجزائرم أشار إلى طريقة التعكيض في المادتاف 
ما أف يككف نقدا .  منيما أف التعكيض إما أف يككف عينا كا 

 (La réparation en nature)التعويض العيني  -1
إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ كقكع الفعؿ الضار، كيزيؿ الضرر "التعكيض العيني ىك 

، كيعتبر أفضؿ طرؽ الضماف كالقاضي ممـز بالحكـ بالضماف العيني، إذا كاف ذلؾ "الناشئ عنو
، فالمشرع الجزائرم اتجو نحك تطبيؽ التعكيض العيني (3)ممكنا كطمبو الدائف أك تقدـ بو المديف

 عمى تنفيذ 181 ك180يجبر المديف بعد إعذاره طبقا لممادتيف : "كأصؿ لتعكيض الضرر بالقكؿ
. (4)"إلتزامو تنفيذا عينيا متى كاف ذلؾ ممكنا

كالتعكيض العيني أكثر ما يقع في اإللتزامات العقدية، كيتصكر الحكـ بالتعكيض العيني في 
بعض حاالت المسؤكلية التقصيرية كنطاقو محدكدة، ألنو ال يككف ممكنا إال حيف يتخذ الخطأ 

.  (5)الذم أقدـ عميو المديف صكرة القياـ بعمؿ يمكف إزالتو
فالطبيب الذم يخطئ أثناء إجراء عممية جراحية، كينتج عف خطئو تشكييا لممريض، يمكف 
زالتو، بإجراء  إصبلحو أك إزالتو، فالقاضي ىنا، يستطيع إلزاـ الطبيب بإصبلح التمؼ كالتشكيو كا 

عممية جراحية جديدة، غير أنو جاء عف محكمة النقض الفرنسية في أحد اجتياداتيا بأف القاضي 
.  ال يستطيع أف يفرض عمى المديف عمبل إيجابيا

                                                           
يقدر القاضي مدل التعكيض عف الضرر الذم لحؽ المصاب طبقا ": ج عمى أنو.ـ.ؽ  مف131تنص المادة  (1)

مدل  لو كقت الحكـ أف يقدر مع مراعاة الظركؼ المبلبسة، فإف لـ يتيسر  مكرر182 ك182ألحكاـ المادتيف 
التعكيض بصفة نيائية، فمو أف يحتفظ لممضركر بالحؽ في أف يطالب خبلؿ مدة معيف بالنظر مف جديد في 

 ".التقدير
يعيف القاضي طريقة التعكيض تبعا لمظركؼ، كيصح ": ج تنص عمى أنو.ـ.ؽ مف (معدلة) 132تنص المادة  (2)

أف يككف التعكيض مقسطا، كما يصح أف يككف إيرادا مرتبا، كيجكز في ىاتيف الحالتيف إلزاـ المديف بأف يقدر 
كيقدر التعكيض بالنقد، عمى أف يجكز لمقاضي، تبعا لمظركؼ كبناء عمى طمب المضركر، أف يأمر . تأمينا

بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو، أك أف يحكـ كذلؾ عمى سبيؿ التعكيض، بأداء بعض اإلعانات تتصؿ بالفعؿ 
 ".غير المشركع

، 1995، النظرية العامة لئللتزاـ، الجزء الثاني، الطبعة األكلى، ديكاف المطبكعات الجامعية، بمحاج العربي (3)
 . 265ص

.   مف ؽ ـ ج164المادة  (4)
. 266 المرجع السابؽ، ص بمحاج العربي، (5)
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في حيف أف المشرع المصرم كالجزائرم أجاز لمقاضي إلزاـ المديف بالقياـ بعمؿ 
عمى أف حرية القاضي غير مطمقة لمحكـ بالتعكيض عينا، بؿ يقيدىا ببعض (1)إيجابي
: ، المتعمقة بالتعكيض العيني بالمجاؿ الطبي، ىي(2)الشركط
في بعض حاالت الضرر الجسماني كالمعنكم، يصبح مف غير الممكف المجكء إلى - أ

التعكيض العيني نظرا لمناحية اإلنسانية فييا، كاالعتداء عمى الشرؼ كالسمعة كالعكاطؼ أك 
إحداث ضرب أك جرح أك قتؿ، حيث انتيت التشريعات الحديثة بالنص عمى كجكب التعكيض 

. (3)بمقابؿ في مثؿ ىذه الحاالت 
يشترط لؤلخذ بالتعكيض العيني أف يككف ممكنا، فإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيؿ _ ب

استحالة نسبية بالنسبة لمطرؼ المديف، ففي اإللتزاـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ إذا كاف المديف 
مكمؼ بأدائو شخصيا كحاؿ دكف تأديتو مانع شخصي، يمجأ إلى التعكيض بمقابؿ، فإذا ألَّـ 

بالطبيب مرض مفاجئ فإنو يحكؿ بينو كبيف قيامو تنفيذ إلتزاـ عميو بعبلج مريض أك إجراء عمؿ 
 .(4)جراحي مستعجؿ لممريض 

ف كاف ممكنا بصكرة يتجاكز فييا -ج  إذا كاف في التعكيض العيني إرىاؽ لممديف، كا 
الضرر البلحؽ بالمديف، فبل محؿ إلجبار المديف عمى التنفيذ العيني، كىنا أيضا يمجأ لمتعكيض 

. بمقابؿ، كىذا مقبكؿ في حالة عدـ تنفيذ الطبيب لئللتزاـ أك التأخر فيو أك الخطأ في تنفيذه
تصكرا  نضع أف فيمكف في التصرؼ في األعضاء البشرية، الطبي الخطأ مجاؿ في أما
ككف  الحاالت بعض في إال يككف ممكنا ال ىذا أف إال عنو، الناتج الضرر العيني عف لمتعكيض

نتيجة  تضرره بعد الجسد ىذا مف عضك إصبلح تـ لك اإلنساف، كحتى بجسد ىنا يتعمؽ األمر
 األكلى التي األصمية حالتو إلى إعادتو يمكف ما جدا نادرا فإنو الطبي أثناء التصرؼ، الخطأ
 (5).عمييا خمؽ

                                                           
.  ج.ـ.ؽ مف 132مصرم، كالمقابمة لممادة .ـ. ؽ172لممادة  طبقا (1)
.  ج.ـ.ؽ  مف181طبقا لممادة  (2)
 206. المرجع السابؽ، صعمي سميمان،  عمي (3)
.  المرجع كالمكضع نفسو (4)
دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه في –  المسؤكلية المدنية عف الخطأ في التشخيص الطبي حادي شفيق، (5)

سيدم بمعباس، - الحقكؽ، تخصص قانكف كصحة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة جيبللي اليابس
 .231.، ص2018-2017الجزائر، 
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 عف الناتج حاالت الضرر في األنسب كالحؿ األمثؿ ىك يبقى النقدم التعكيض فإف لذلؾ،
 لممريض بالنسبة الشفاء في الفرصة عنو فكات يترتب ما غالبا األخير ىذا ألف الطبي، الخطأ
القياـ  أك خاطئ تصرؼ طبي عف نتج عنو ضرر يترتب أك البحث ىذا في ذكره سبؽ كما

 تعكيض تصكر يصعب كؿ ىذا المريض، كفي تفاقـ حالة إلى أدل مناسب غير جراحي بتدخؿ
عادة الحالة بإصبلح عيني  .سابقا عميو كانت ما إلى الضرر كا 

التعويض بمقابل عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي في التصرف في األعضاء البشرية  - 2
  األصؿ في التعكيض أف يككف في صكرة عينية يتمثؿ في إلزاـ المسؤكؿ بإعادة الحالة 

إلى ما كانت عميو قبؿ كقكع الضرر كيتعيف عمى القاضي أف يحكـ بذلؾ متى كاف ممكنا، كبناءا 
عمى طمب المضركر، كأف يأمر القاضي بعبلج المضركر عمى نفقة المسؤكؿ عف الضرر، 

كنظرا ألف التعكيض العيني أمرا عسيرا في مجاؿ المسؤكلية الطبية، فالغالب أف يككف التعكيض 
، فيك الصكرة األعـ في التعكيض عف المسؤكلية (1)بمقابؿ كبصفة خاصة عمى شكؿ نقدم

. التقصيرية
 يمكف المادم كاألدبي الضرر أف لمتقكيـ، كحيث كسيمة كسيمة لمتبادؿ ككذلؾ  فالنقكد

 لممريض دفعو النقدم ككيفية التعكيض تقدير في كاسعة سمطة بالنقكد كلمقاضي تقكيميما
لمظركؼ أف يحكـ بدفع التعكيض النقدم دفعة كاحدة، إال أنو يجكز  تبعا فيك يستطيع المضركر

.  أف يدفع عمى شكؿ أقساط أك إيراد مرتب لمدة معينة أك لمدل الحياة
، كلما كاف المسؤكؿ (2) كيجب أف ال يتجاكز التعكيض النقدم قدر الضرر كأف ال يقؿ عنو

ىك المديف بيذا التعكيض المقسط أك بيذا اإليراد المرتب لمدة معينة أك لمدل الحياة، فقد تقضي 
المحكمة إضافة لذلؾ بإلزاـ المسؤكؿ بتقديـ تأميف يقدره قاضي المكضكع أك بإيداع مبمغ كفالة 

يعيف القاضي طريقة : "ج.ـ. مف ؽ132لضماف الكفاء باإليراد المحكـك بو، كىذا ما أقرتو المادة 
التعكيض تبعا لمظركؼ كيصح أف يككف التعكيض مقسطا، كما يصح أف يككف إيرادا مرتبا 

". كيجكز في ىاتيف الحالتيف إلزاـ المديف بأف يقدـ تأمينا
ج .ـ. مف ؽ176 كىذا ما يككف في أكثر حاالت المسؤكلية العقدية، كما تنص المادة 

إذا استحاؿ عمى المديف أف ينفذ : "بصدد التعكيض النقدم في حالة عدـ تنفيذ اإللتزامات، بقكليا
                                                           

187.المسؤكلية الطبية، المرجع السابؽ، صمحمد حسين منصور،  (1) . 
.231. المرجع السابؽ، صحادي شفيق،. 267. المرجع السابؽ، صبمحاج العربي،  (2)  
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اإللتزاـ عينا، حكـ عميو بتعكيض الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذ إلتزامو ما لـ يثبت أف استحالة 
". التنفيذ نشأت عف سبب ال يد لو فيو كيككف الحكـ كذلؾ إذا تأخر المديف في تنفيذ إلتزامو

كما يمكف أف يككف التعكيض غير نقدم عندما يتعذر عمى المحكمة في بعض الحاالت أف 
تحكـ بو في المسؤكلية التقصيرية، كال يبقى أماميا إال أف تحكـ بالتعكيض بمقابؿ غير نقدم، 

 119كليس ثمة ما يمنع قانكنا مف حصكؿ ذلؾ كيجكز كذلؾ في المجاؿ التعاقدم، طبقا لممادة 
 بإلتزامو بعد إعذراه بتنفيذ العقد أك بفسخو مع مج، أف يطالب الدائف المديف الذم لـ يكؼ.ـ.مف ؽ

. التعكيض في الحالتيف إذا اقتضى الحاؿ ذلؾ
كيبلحظ أف طمب الفسخ ال يككف إال عندما يتحقؽ الدائف أف ال أمؿ في ذاتو أف يقـك 
ذا طالب بالكفاء باإللتزاـ، فمو أف يعدؿ عنو إلى المطالبة بالفسخ مع  المديف بتنفيذ إلتزامو، كا 

التعكيض إذا كاف لو مقتضى، كفي ىذا ما يتضمف معنى اعتبار الفسخ كسيمة لمتعكيض غير 
ىك ، ك30/04/1948النقدم، كىك ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر في 

.  (1)ؼ.ـ. ت1184ما تنص عميو المادة 
 كاسعا مجاال كما يككف التعكيض بمقابؿ في التعكيض عف تفكيت الفرصة، أيف يجد  
 عف مباشرة الجسماني الناشئ الضرر عف يختمؼ الطبية، كىك المسؤكلية نطاؽ في لتطبيقاتو

 la)الفرصة  تفكيت تعكيض بأف النقض الفرنسية محكمة قضاء عف كرد فمقد الطبي، الخطأ

perte de chance) التي  المزايا يساكم أف يجب كال الضائعة، الفرصة بقدر فقط يقدر يجب أف
 الناشئة األضرار بعيف االعتبار يؤخذ ، حيث(2)تتحقؽ أف ليا كتب لك الفرصة ىذه ستجمبيا كانت
 تبصير تـ ما إذا عنو، العدكؿ حالة في تقع يمكف أف التي بتمؾ مقارنة الطبي التدخؿ عف

 .(3)بالعكاقب المريض
 
 
 

                                                           
(1) 

Article 1184 « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté à le choix de forcer l’autre 

à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible; ou d’en demander la résolution avec dommages 

et intérêts ». 
(2)

 Cass.1er Civ.9 Avril 2002 ,. N° de pourvoi: 00-13314 , http://www.légifrance.gouv.fr.  

(3)
.425. المرجع السابؽ، صسميمان حاج عزام،   

http://www.l�gifrance.gouv.fr/
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عناصر التعويض عن الضرر الطبي  : ثانيا

 لمضرر الذم أصاب المضركر، البد مف ملغرض الكصكؿ إلى تعكيض عادؿ أك كاؼ
االرتكاز عمى ىذه العناصر أك المعايير كأساس لتحديد التعكيض المناسب كقيمتو، كتتمثؿ ىذه 

: العناصر أك المعايير فيما يمي
معيار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  - 1

إذا لـ يكف التعكيض مقدرا : " مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما يمي182تنص المادة 
في العقد أك في القانكف فالقاضي ىك الذم يقدره، كيشمؿ التعكيض ما لحؽ الدائف مف خسارة 

...". كما فاتو مف كسب
 فيتضح مف خبلؿ ىذه المادة، أف القاضي ممـز عند تقديره لمتعكيض في المسؤكلية العقدية 
أف يدخؿ في حسابو ما لحؽ الدائف مف ضرر كما فاتو مف كسب، كالمقصكد بالخسارة البلحقة، 
الضرر المباشر الذم لحؽ حقا أك مصمحة مشركعة لممضركر، أما الكسب الفائت فيخص كؿ 

الثمرات الطبيعية لمشيء المتمؼ أك محؿ اإللتزاـ كاألرباح المتكقعة في المسؤكلية العقدية، يضاؼ 
إلييا األرباح غير المتكقعة في المسؤكلية التقصيرية طالما كانت محققة، بأف يتأكد المضركر أنو 

. كاف سيحصؿ عمييا لك تـ تنفيذ اإللتزاـ أك لـ يقعده الفعؿ الضار عف ىذا الكسب
كىذاف العنصراف يستعمميما القاضي في المسؤكلية العقدية، بتقدير ما أصاب الدائف مف 

ضرر بسبب عدـ تنفيذ المديف إللتزامو التعاقدم أك بسبب التأخر في التنفيذ، ثـ يقدر بعد ذلؾ ما 
ج إال عمى .ـ. ؽ182فات الدائف مف كسب، كىذا ال يعني أنو يقتصر تطبيؽ نص المادة 

المسؤكلية العقدية، بؿ يطبؽ كذلؾ في المسؤكلية التقصيرية ألف النص جاء مطمقا يبيح ضمنيا 
، (1)تقدير التعكيض في المسؤكلية التقصيرية عما لحؽ المضركر مف ضرر، كما فاتو مف كسب

ج المتعمقة باالستحقاؽ .ـ. مف ؽ375كيمكف االستناد في ذلؾ عمى الفقرة األخيرة مف المادة 
 . مف نفس القانكف182الكمي كالخاصة بعقد البيع التي تحيؿ عمى نص المادة 

 
 

                                                           
.538 ، ص1978، دار المعارؼ سنة 2، المسؤكلية المدنية، طحسين عامر، عبد الرجيم عامر (1)  
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معيار الظروف المالبسة - 2
يقدر القاضي مدل التعكيض عف الضرر : " مف القانكف المدني الجزائرم131تنص المادة 

، كالظركؼ .."مراعاة الظركؼ المبلبسة..  مع182الذم لحؽ المصاب طبقا ألحكاـ المادة 
المبلبسة ىي الظركؼ التي تبلبس المضركر، كيقصد بيا الظركؼ الشخصية كالصحية كالعائمية 

كالمالية التي تحيط بالمضركر، كىي تقدر عمى أساس ذاتي ال عمى أساس مكضكعي مجرد، 
فننظر لممضركر نظرة شخصية، ألف التعكيض ييدؼ إلى جبر الضرر الذم أصاب المضركر 

بالذات دكف غيره، فيدخؿ في الظركؼ الشخصية حالة المضركر الجسمية كالصحية، فمثبل 
الرساـ الذم يصاب في أصابعو التي يرسـ بيا كيتقكت منيا يككف ضرره أكبر مف الشخص 

. غيػػػػػػر الرساـ
كتككف محبل لبلعتبار حالة المضركر العائمية كالمالية، فمف يعكؿ زكجة كأطفاؿ يككف 
ضرره أشد مف األعزب الذم ال يعكؿ إال نفسو، كىذا ال يعني أنو إف كاف المضركر غنيا، 

يقضى لو بتعكيض أقؿ مما لك كاف فقيرا، إذ العبرة بجبر الضرر، كىذا الضرر يتحدد باختبلؼ 
. (1)الكسب فمف كسبو أكبر كاف الضرر الذم لحؽ بو أشد

أما الظركؼ الشخصية التي تبلبس المسؤكؿ، فقد اختمؼ الفقو حكليا عمى رأييف رأم 
. يذىب إلى عدـ االعتداد بيا، كالرأم الثاني يذىب إلى كجكب أخذىا بعيف االعتبار

 إلى أف التعكيض يحدد قدره بالضرر، كىذا الضرر يتعمؽ : كيستند أصحاب الرأم األكؿ
بالمضركر كليس بالمسؤكؿ عنو، ذلؾ أنو إذا كاف المسؤكؿ غنيا، لـ يكف ىذا سببا ليدفع تعكيضا 

ذا كاف فقيرا لـ يكف ليدفع أقؿ . (2)أكثر، كا 
ج، .ـ.  مف ؽ131 فيذىب إلى كجكب االعتداد بيا ألف نص المادة :أما الرأم الثاني

السابقة الذكر جاء مطمقا بغير تخصيص لمضركر دكف المسؤكؿ، إضافة إلى أف مصطمح 
الظركؼ المبلبسة ينطكم عمى جسامة الخطأ الذم البد أف يراعى أثناء تقدير التعكيض دكف أف 

يككف ىك االعتبار الكحيد، فقد يترتب ضرر يسير عمى خطأ جسيـ، كما أنو قد يحدث ضرر 
نما تؤخذ جسامة الخطأ في االعتبار مع بقية ظركؼ الدعكل، كمف ذلؾ ما  بالغ بخطأ يسير، كا 

                                                           
.973- 972. الجزء األكؿ، المرجع السابؽ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري،  (1)  
. المرجع كالمكضع نفسو (2)  
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أقره المشرع الجزائرم عندما قصر مسؤكلية المديف في المسؤكلية العقدية إال عمى خطئو المتكقع، 
.  كمع ذلؾ، فإف ارتكب غشا أك خطأ جسيما ترتبت مسؤكليتو عمى خطئو غير المتكقع أيضا

إذا تعدد المسؤكلكف عف عمؿ : " ج التي تنص.ـ. مف ؽ126كذلؾ ما جاءت بو المادة 
ضار، كانكا متضامنيف في إلتزاميـ بتعكيض الضرر، كتككف المسؤكلية فيما بينيـ بالتساكم إال 

".  إذاعيف القاضي نصيب كؿ منيـ في اإللتزاـ بالتعكيض
فأساس التقسيـ في ىذه الحالة ىك مدل جسامة الخطأ، كىك ما يتناسب كالعدالة، فمتى 
استطاع القاضي أف يحدد مدل جسامة الخطأ لكؿ مف الفاعميف، فبل يعقؿ أف تكزع المسؤكلية 

. (1)بالتساكم بينيـ، في الكقت الذم يككف خطأ أحدىـ جسيمان بينما خطأ اآلخر يسيران 
ككذلؾ إذا ساىـ المضركر بخطئو في إحداث الضرر، فإف ذلؾ يكجب تخفيؼ المسؤكلية 
برفع جزء مف التعكيض عف كاىؿ المسؤكؿ، كقد يعفى تماما مف التعكيض، كذلؾ حسب مدل 

يجكز لمقاضي أف : "ج عمى أنو.ـ. ؽ177جسامة الخطأ المنسكب لممضركر، فتنص المادة 
ينقص مقدار التعكيض أك ال يحكـ بالتعكيض إذا كاف الدائف بخطئو قد اشترؾ في إحداث 

، فتككف جسامة الخطأ مف المسؤكؿ محؿ اعتبار في تحديد نصيبو في "الضرر أك زاد فيو
. (2)التعكيض، كتكزيع المسؤكلية بينو كبيف المضركر 

كالرأم الراجح، أنو متى تحققت المسؤكلية ُقِدر التعكيض بقدر جسامة الضرر ال جسامة 
الخطأ ىذا كأصؿ، كالخركج عف ىذا األصؿ ال يككف إال بناءا عمى نص قانكني يبيح لمقاضي 

.  ذلؾ، كيمزمو بتطبيقو، كما ىك الحاؿ في األمثمة التي سبؽ اإلشارة إلييا
أما فيما يخصٍ رأم القضاء الجزائرم، فإف المحكمة العميا تذىب في العديد مف قراراتيا إلى 

االعتداد بالظركؼ المبلبسة لممضركر دكف المسؤكؿ، حيث جاء في قرارىا الصادر بتاريخ 
كأنو ينبغي عمى قاضي المكضكع أف يستجيب لطمبات : "... ، ما يمي(3)06/01/1993

المطعكف ضدىـ لمتعكيض عف األضرار البلحقة بيـ جراء فقداف قريبيـ، فإنو ممـز مع ذلؾ بذكر 

                                                           
. كمايميا 461 ص المرجع السابؽ، محمد ابراهيم دسوقي، (1)  
.464. 461. المرجع نفسو، ص (2)  
، نشرة القضاة، 06/01/1993 بتاريخ 87411قرار صادر عف الغرفة المدنية لممحكمة العميا، ممؼ رقـ  (3)

 .55، ص 50عدد
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العناصر المكضكعية التي تمكنو مف تحديد التعكيض كىي عمى كجو الخصكص سف الضحية 
 ....".كنشاطو الميني كدخمو الدكرم أك أجره

 
معيار حسن النية أو سوئها - 3

يمكف إدخاؿ ىذا المعيار ضمف الظركؼ المبلبسة المتعمقة بالمسؤكؿ، كلكف ال يمكف األخذ 
بو بصفة مطمقة إال إذا جاء نص قانكني صريح بكجكب االعتداد بو، كما سبؽ تكضيحو سالفا، 
فمقد تعرض المشرع الجزائرم لعنصر حسف النية في عدة مكاضع مف التقنيف المدني، عمى أنو 
تجدر اإلشارة إلى أنو كأصؿ عاـ ال دخؿ لحسف النية في قياـ المسؤكلية، فتقـك بتكافر أركانيا 

كلك حسنت نية المسؤكؿ، فحسف النية يقصد بو االستقامة كالنزاىة كاإلخبلص كانتفاء الغش، كما 
يجب تنفيذ العقد طبقا : " الفقرة األكلى مف القانكف المدني107في الحالة التي تنص عمييا المادة 

....". لما اشتمؿ عميو كبحسف نية
ذا   فيجب أف يتكافر حسف النية عند تنفيذ العقد، فيستبعد المتعاقداف كؿ معنى لمغش، كا 

أخؿ أحدىما بإلتزامو كترتبت مسؤكليتو فإف التعكيض يختمؼ قدره بحسب ما يككف مف حسف نية 
، (1) لجميع األضرار في حالة ارتكاب خطأ جسيـجابرالفاعؿ أك سكئيا، فيككف التعكيض كامبل 

ج، فيسأؿ المديف عف الضرر المتكقع كالضرر .ـ. الفقرة األخيرة مف ؽ182أك غش طبقا لممادة 
غير المتكقع كيعكض عنيما، أما إذا كاف المديف حسف النية؛ فبل يككف ممزما إال بما كاف متكقعا 

 .(2)مف الضرر
                                                           

 مف حصاة نزع ضده عمى المريض المطعكف مع اتفؽ الذم (ؽ ع ع) المسمى جراح طبيب تكبع قضية  كفي(1)
 نتيجة بالتعكيض يطالب ضده المطعكف جعؿ الذم األمر معا، كالكمية الحصاة لو نزع الجراح لكف كميتيو، إحدل
 الطبيب عاتؽ عمى يقع الذم اإللتزاـ أف كقضاء، فقيا المقرر مف أف عمى العميا المحكمة فقضت طبي، خطأ

تحقيؽ نتيجة، حيث أف  الطبيب عاتؽ عمى فيو يقع التي الخاصة الحاالت عدا ما عناية بذؿ ىك عاـ كأصؿ
اإلخبلؿ بيذا اإللتزاـ يشكؿ خطأ طبي يثير مسؤكلية الطبيب، كبالتالي الخطأ الطبي مف جية ثانية ىك تقصير 

الذم تكصؿ إلى أف نزع الكمي  (ؽ )األستاذ لخبرة ركنكا المكضكع في مسمؾ الطبيب، حيث بيذا الصدد، قضاة
مبالغ فيو كلـ يكف ىناؾ داع لذلؾ، كأف الطبيب الجراح خالؼ أصكؿ كقكاعد كأخبلقيات المينة كأف المسؤكلية 

 األكؿ، مجمة القسـ المدنية الغرفة عف  صادر23/01/2008 بتاريخ 399828.رقـ قرار: نظرأ ..قائمة في حقو
 ، قراراتالقادر خضير عبد أشار إليو .بعدىا كما 175 ص ،2008، الجزائر،2008، 02عدد العميا، المحكمة
 . كما يمييا25.، ص2014الجزائر،  ىكمو، دار األكؿ، الجزء الطبية، المسؤكلية في قضائية

. 558 إلى 542المرجع السابؽ، صحسن عامر، عبد الرحيم عامر،  (2)
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تقدير التعويض  : الفرع الثاني
 المبادئ مف ىما كالمساكاة المذيف العدالة مبدأم في القانكني أساسو يجد التعكيض إف
 كذلؾ عادال، يككف أف يجب التعكيض أف العدالة ىك لمبدأ فبالنسبة لمجميع، المكفكلة الدستكرية

  .الناشئ الضرر بفعؿ اختؿ المفقكد كالذم التكازف يعيد لكي
 ال الناشئ، الضرر كؿ ليغطي كامبل التعكيض يككف ىذا أف فاألصؿ ذلؾ، عمى كترتيبا

 الضرر الحاصؿ، ذلؾ في يجاكز أف يجكز ال كما الخطأ، أساس عمى مجاؿ المسؤكلية في سيما
 .(1)سبب دكف المتضرر مف إلثراء مصدرا الضرر يككف أف المستساغ مف فميس

يشمؿ التعكيض في المسؤكلية المدنية التقصيرية كؿ ضرر مباشر سكاء كاف مادم أـ 
كسكاء كاف متكقعا أك غير متكقع، في حيف أف التعكيض في المسؤكلية المدنية  (معنكم)أدبي 

.  العقدية يشمؿ فقط الضرر المباشر مادم أك معنكم، لكف المتكقع فقط
 قابمة طبيعتيا أف بحكـ االقتصادية األضرار في مجاؿ كامبل تقديرا التعكيض تقدير كيمكف 
 كامبل يككف التعكيض العبلج، كال كتكاليؼ الكسب عف التكقؼ إثبات في ىك الحاؿ كما لمتقييـ،

 في الحاؿ ىك كما خطأ، دكف إلى المسؤكلية يتعداه بؿ فقط، الخطأ طريؽ عف المسؤكلية في
ىذا  أف مف الرغـ عمى ،(2)فرنسا في السيدا داء عدكل المشرع لضحايا أقره الذم التعكيض
 .(3)الكطني  التضامف إطار في يندرج التعكيض

أكال، ثـ أنكاع  التعكيض التعرض إلى كيفية تقدير خبلؿ مف التعكيض تقدير مسألة  نتناكؿ
 .تقدير التعكيض ثانيا

 
كيفية تقدير التعويض : أوال

 مبمغ التعكيض، كطبيعة بتقدير المطالب الشخص  سنحاكؿ في ىذه الجزئية أف نبيف
 إلعداد المعتمدة كالمعايير األسس إلى التعكيض، باإلضافة مبمغ أساسيا عمى يقدر التي العممة
.  التعكيض مبمغ حالة مراجعة كأخيرا التقدير

                                                           
.424. المسؤكلية اإلدارية لممستشفيات، أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صسميمان حاج عزام، (1)  

(2)
Art.47 La loi 91-1407 du 31 décembre 1991 sur l’indemnisation des victimes de 

préjudices résultant de la contamination par le virus HIV,JORF. N° 3 du 4 janvier 

1992, http://www.légifrance.gouv.fr.  
.425.، المرجع السابؽ، صسميمان حاج عزام (3)  
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 شركط فيو تتحقؽ الذم اليكـ مف التعكيض ابتداء في  الحؽينشأ التعويض تقدير وقت -1
 فيزيد كقكع الفعؿ الضار، منذ الضرر تطكر االعتبار بعيف القاضي يأخذ حيث المسؤكلية المدنية،

 الدكلة مجمس يميز الضار، حيث الفعؿ بكقت كقكع ضرر مقارنة مف زاد ما بمقدار التعكيض
أك  جسمانيا الضرر كاف إذا ما بحسب التعكيض، تقدير كقت يتعمؽ بتحديد فيما الفرنسي

 كامبل تعكيضا لممتضرر لكي يضمف كذلؾ الدعكل، رفع بكقت العبرة فإف: لؤلكؿ فبالنسبة.ماديا
 تطكر االعتبار بعيف األخذ مع الحادث، بسبب مينتو عدـ مزاكلة نتيجة ضرر مف لحقو عما

 حدكث كقت التعكيض يقدر فإف :لمثاني كبالنسبة. التفاقـ نحك أك التحسف نحك الضرر سكاء
  .(1)سابؽ مكضع في إليو اإلشارة تمت مثمما الضرر
 ليس بأنو الذم يقضي القانكني لممبدأ تطبيقا: التعويض بتقدير المكمف الشخص- 2
 يقكـ أف عميو ينبغي الذم الشخص الخصكـ، فإف يطمبو لـ بما كال بأكثر يحكـ أف لمقاضي
 في يستعيف ما عادة التعكيض، حيث لطمب المقدـ المدعي لمتعكيض ىك النقدم المبمغ بتقدير

 بعيف تأخذ عمميات حساب بكاسطة التعكيض لمبمغ الصحيح التحديد أجؿ مف ذلؾ بمحاميو
 كؿ إثبات أدلة تقديـ مع فاتو، الذم ككذا الربح بالضحية لحقت التي الخسائر جميع االعتبار

ف المطمكب، ألنو المبمغ بقبكؿ القاضي اقتناع في يفيد كغيرىا، فذلؾ مستندات مف ذلؾ كاف  كا 
، يطمبو لـ ما يمنح ال القاضي  ما يرفض أف يمكنو يطمبكف، فإنو مما أكثر يمنح كال الخصـك
 2.حساب أك إثبات كثيقة ألم يستند فيو أك ال مبالغا المبمغ بأف لو اتضح إف يطمبكنو
يطرح  كىنا نقدا، دفع التعكيض يتـ: لمتعويض النقدي المبمغ تقدير محل العممة طبيعة- 3
. ؟ بيا كيدفع التعكيض مبمغ يقدر عممة أم أساس عمى التساؤؿ
 كذلؾ، بصرؼ كيدفع بيا المحمية بالعممة النقدم التعكيض تقدير عمى العادة جرت  قد

 بيذا قضاءىا حكـ التي الدكلة تمؾ ينتمي إلى ال التعكيض مف المستفيد ككف عف النظر
 يقيـ ال الذم لممضركر الصعكبات بعض يسبب": ذلؾ أف األستاذ محيك يرل حيث التعكيض،
 .في الجزائر

                                                           
.427.، المرجع السابؽ ، صسميمان حاج عزام   (1)  

 428.  المرجع نفسو ، ص  2
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 يسبب قد كىذا المدفكع، لتحكيؿ المبمغ بالصرؼ المتعمؽ التشريع مراعاة الكاقع في  فيجب
. (1)عادة كيعيش يقيـ المبالغ، حيث ليذه حاجة في ألنو كمزعجة طكيمة تعقيدات لممضركر

 :ىما بيف فرضيتيف، نميز التعكيض تقدير أسس مجاؿ في: التعويض تقدير أسس 4-
 - معنكم بضرر يتعمؽ ككف التعكيض: مادم، كثانييما بضرر يتعمؽ التعكيض ككف: أكليما
 التفصيؿ سابقا، عمى تناكلو تـ مثمما األضرار مف ىذيف الفئتيف مف كؿ عناصر لتحديد كفقا

 :اآلتي
 مادم بضرر يتعمؽ ككف التعكيض حالة إف: مادي بضرر يتعمق التعويض كون حالة -أ

 عف كتعكيض القضاء مف طمبو المراد لممبمغ التقدير الصحيح حيث مف مشكؿ أم تطرح ال
 .المادم الناشئ الضرر

 غير بطريؽ أك مباشر لمشخص سكاء بطريؽ المالية الذمة يصيب الذم الضرر   ىذا
 القكت، ككسب العمؿ عف العجز عنو ينجـ الذم الضرر الجسماني في الحاؿ ىك كما مباشر،

 كبفترة بالعبلج مالية متعمقة تكاليؼ يتحمؿ كأف لممتضرر، المالية الذمة مف كبالتالي االنتقاص
 األضرار ىذه لجبر التقاضي نفقات ككذا تمؾ الفترة، في لمماؿ كسبو كعدـ العمؿ عف العجز

 في الحاؿ ىك المكضكعية، كما العناصر مف العديد إلى التقدير عممية ىنا في جميعيا، كيستند
. كغيرىا الضرائب كتصريحات كاألجكر المرتبات
 مضى كقت في المعنكية األضرار تكف لـ: معنوي بضرر يتعمق التعويض كون حالة- ب

ذا ال تقدر األصؿ في ألنيا نقدم تعكيض محؿ  عف المترتبة المادية األضرار كانت بثمف، كا 
 ليس ذلؾ، فإف األمر في صعكبة تثير نقدا، كال لمتقدير قابمة بو المختمطة المعنكم أك الضرر
 خسارة عمييا تترتب ال التي األضرار بذلؾ تمؾ البحتة، كنقصد المعنكية لؤلضرار بالنسبة كذلؾ
ألسرار  المستشفى كشؼ عند المريض تصيب التي المعنكية في األضرار الحاؿ ىك كما مالية،
 أك مادم ضرر ألم ال يتعرض المثاؿ ىذا في المريض أف بحيث قانكني، مبرر دكف مرضو

 يقدر ما عادة كليذا الطبيب، عميو أقدـ الذم الضار ىذا السمكؾ مف شعكره يتأذل بؿ جسماني،

                                                           
الجزائر، ، 5.، المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجؽ كبيكض خالد، ديكاف المطبكعات الجامعية، طأحمد محيو (1)

.428.، المرجع السابؽ، صسميمان حاج عزامأشار إليو . 252، ص2003  
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 يككف الحاالت بعض كفي جزافيا تقديرا- الضرر ىذا عف بالتعكيض المتعمؽ -المبمغ النقدم
 1.رمزيا

 المبمغ فإف نيائية التعكيض، مبدأ مف الرغـ عمى: لمتعويض النقدي المبمغ مراجعة -4
 محؿ منو تجعؿ تغيرات أحيانا عميو تطرأ بؿ قد ثابتا، يبقى ال تحديده بعد لمتعكيض النقدم

 .أدناه نكضحو ما حسب منو اإلنقاص فيو أك بالزيادة سكاء مراجعة،
 لمتعكيض النقدم المبمغ مراجعة إف: بالنقصان لمتعويض النقدي المبمغ مراجعة- أ

 مبمغ مف يخصـ أف لمقاضي حيث يجكز فرضيات، عدة في تتـ أف يمكف منو باإلنقاص
 مف أك المستشفى لدييا المؤمف التأميف شركة مف عمييا المتضرر حصؿ التي المبالغ التعكيض

 أك الكدية طريؽ التسكية عف جزئيا تعكيضا المتضرر تمقي حالة في الكطني صندكؽ التضامف
 صندكؽ مثؿ (les débiteurs statuaires)النظامييف  المدينيف مف المضركر عميو يحصؿ ما

ككذا  كاالستشفاء، الدكاء فكاتير ككذا المرضية، العطبلت مرتب االجتماعي، كتسديد الضماف
 عف عجزه فترة بسبب زاكؿ عممو قد المضركر يككف أف دكف العمؿ رب يدفعيا التي المرتبات
 .(2)محؿ التعكيض الضرر عف الناشئة العمؿ

 التعكيض، تقدير نيائية قاعدة عمى استثناء: بالزيادة لمتعويض النقدي المبمغ مراجعة -ب
 مجاؿ في منيا نميز حيث الحاالت، في بعض التعكيض تقدير إعادة لمقاضي يجكز فإنو

 لممتضرر برفع تسمح التي الحالة تمؾ ابتداء، المؤقت بالتعكيض حالة القضاء الطبية المسؤكلية
 الحالة تفاقـ حاؿ ككذا استقرار إصابتو، بعد كذلؾ الكامؿ، التعكيض عمى لمحصكؿ جديدة دعكل

 التفاقـ ىذا أف طالما جديد، تعكيض طمب تقديـ يبرر مما الضار، الطبي العمؿ لضحية الصحية
  .األصمي الضار إلى الفعؿ يرجع

 (intérêts moratoires)بفكائد التأخير  المستشفى المتضرر مطالبة حالة     كأخيرا
 .(3)لو بو المحككـ دفع التعكيض في التأخر عف الناشئة
 

                                                           

.29. ، المرجع السابؽ، صسميمان حاج عزام 
1
  

.430.، صنفسو، المرجع (2)  
.ؽ ـ جمف  186 المادة (3)  
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أنواع تقدير التعويض  : ثانيا
يرجع تقدير التعكيض في المسؤكلية المدنية إما إلى سمطاف إرادة الطرفيف المتعاقديف     

، كعميو سنتناكؿ تقدير التعكيض باتفاؽ األطراؼ أك (1)أك ما يحدده القانكف أك إلى القاضي
 .القانكف أكال ثـ نتطرؽ إلى تقدير التعكيض مف طرؼ القاضي ثانيا

تقدير التعويض باتفاق األطراف أو بالقانون : الفرع األول
يككف تقدير التعكيض باتفاؽ األطراؼ كىك ما ستناكلو أكال، أك عف طريؽ القانكف كىك     

. ما سيككف ثانيا
 (الشرط الجزائي )التقدير االتفاقي لمتعويض : أوال

 عمى تقدير اتفقا الطرفيف أف بو اتفاقا، كيقصد التعكيض يككف أف يمنع ال يكجد ما
 مقداره مثبت مبمغ معيف، دفع عميو كجب إلتزامو بتنفيذ الطرفيف أحد أخذ ما فإذا مسبقا، التعكيض

 في اإلتفاؽ يحدد ىذا أف العقدية كيجب المسؤكلية في الجزائي كيقع ىذا الشرط العقد كيسمى في
. (2)الضرر كقكع العقد كقبؿ

أجاز المشرع الجزائرم لؤلطراؼ االتفاؽ عمى تحديد مبمغ التعكيض باالتفاؽ عميو في   فقد 
العقد أك في كقت الحؽ، كمثؿ ىذا االتفاؽ ال يعرؼ إال في المسؤكلية العقدية كىك نادر في 

، فيجكز لممتعاقديف أف يحددا سمفا (بالشرط الجزائي)المسؤكلية التقصيرية كىذا االتفاؽ يسمى 
قيمة التعكيض بالنص عمييا في العقد المبـر بينيما أك االتفاؽ عمييا في كقت الحؽ إلبراـ 

. (3)العقد
 مف القانكف المدني، كالتي تقضي بأف ال تككف استحالة 176عمى أف تراعى أحكاـ المادة 

 منو، 181تنفيذ العقد أك التأخر في تنفيذه مف قبؿ المديف مرجعيا سبب ال يد لو فيو، كالمادة 
كالتي تقضي عدـ ضركرة إعذار المديف، إذا تعذر تنفيذ اإللتزاـ أك أصبح غير مجد بفعؿ 

المديف، أك كاف محؿ اإللتزاـ تعكيض ترتب عمى عمؿ ضار أك إذا صرح الطرؼ المديف كتابة 

                                                           
. 214. ، المرجع السابؽ، صعمي سميمان عمي (1)
.232.، المرجع السابؽ، صحادي شفيق (2)  
يجكز لممتعاقديف أف يحددا مقدما قيمة التعكيض بالنص عمييا في العقد ": عمى ج.ـ.ؽ مف 183تنص المادة  (3)

."181 إلى 176كتطبؽ في ىذه الحالة أحكاـ المكاد . أك في اتفاؽ الحؽ  
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أنو ال ينكم تنفيذ اإللتزاـ، كال يستحؽ التعكيض المحدد باالتفاؽ إذا أثبت المديف أف الدائف لـ 
.  (1)يمحقو أم ضرر

كأعطى المشرع الجزائرم القاضي سمطة تخفيض مبمغ التعكيض إذا أثبت الطبيب أف تقدير 
، أما إذا (2)التعكيض مفرطا فيو أك نفذ اإللتزاـ في جزء منو كيعد باطبل كؿ اتفاؽ خبلؼ ذلؾ

تجاكز الضرر قيمة التعكيض المحدد باالتفاؽ، فمف غير الجائز لمدائف المطالبة بأكثر مف القيمة 
. (3)المتفؽ عمييا ما لـ يثبت الدائف أف المديف قد ارتكب غشا أك خطأ جسيـ 

 المعدلة ألحكاـ المسؤكلية، االتفاقات الكقكؼ عند مف البد االتفاقي، كفيما يخص التعكيض
التقصيرية  لممسؤكلية التخفيؼ بالنسبة أك باإلعفاء سكاء أحكاميا تعديؿ االتفاؽ عمى يمكف ال إذ

 أك المفاجئ الحادث كحالة التشديد تحتمؿ إال ال العاـ، كىي النظاـ مف المسؤكلية أحكاـ ىذه ألف
 .القاىرة القكة

 االتفاؽ عمى اإلعفاء يصح إذ ما، نكعا يختمؼ فاألمر العقدية، المسؤكلية يخص فيما أما
 ال متعمقا بالماؿ الضرر يككف أف عمى اإلرادة، سمطاف مبدأ أساس عمى منيا التخفيؼ أك

ال  .غش عف ناتجا أك جسيما الخطأ يككف كأال بطؿ الشرط، الشخص كا 
مع  المريض الطبي، يطرح السؤاؿ حكؿ إمكانية تصكر اتفاؽ الخطأ مجاؿ   إذا كفي

 المريض لجبر يتمقاه الذم التعكيض قيمة عمى المبـر بينيما العبلج عقد في مسبقا الطبيب
 مستقؿ يككف التعكيض المتفؽ عميو مسبقا خطئو، كحكؿ إمكانية أف يصيبو نتيجة الذم الضرر

 .ككؿ العبلجية العممية عف الناتج الضرر التعكيض عف عف
الطبيب  كاف إذا إال التعكيض، قيمة عمى المسبؽ االتفاؽ عف لمحديث مجاؿ ال  طبعا

 أف نتصكر يمكننا بالمريض، كىنا طبي عبلج عقد يربطو الخاص، كبالتالي لحسابو ممارسا

                                                           
ال يككف التعكيض المحدد في االتفاؽ مستحقا إذا أثبت المديف أف الدائف لـ يمحقو ": ج.ـ.ؽ مف 184المادة  (1)

كيجكز لمقاضي أف يخفض مبمغ التعكيض إذا أثبت المديف أف التقدير كاف مفرطا أك أف اإللتزاـ . أم ضرر
". األصمي قد نفذ في جزء منو

.215. المرجع السابؽ، صعمي عمي سميمان،  (2)  
إذا جاكز الضرر قيمة التعكيض المحدد في االتفاؽ فبل يجكز لمدائف أف يطالب  " :ج.ـ.ؽمف  185المادة  (3)

".أكثر مف ىذه القيمة إال إذا أثبت أف المديف ارتكب غشا أك خطأ جسيما  
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 في مف التعكيض معيف بمقدار الطبيب بمكجبو يمتـز العقد، ىذا ضمف الطرفيف بيف مسبقا اتفاقا
. (1)العبلجية ككؿ العممية مف جزء األصؿ في ىك الذم خطئو حالة

تقدير التعويض بالنص القانوني  : ثانيا
قد يككف مصدر تقدير التعكيض نص قانكني، بحيث يتكلى تحديد مبمغ التعكيض سمفا، 

كأكثر ما يبلحظ ذلؾ في قكانيف العمؿ، كخاصة الناتج عف اإلصابات أك حكادث العمؿ، أك كما 
إذا كاف محؿ اإللتزاـ مبمغا مف النقكد، ككاف : " القانكف المدني المصرم226جاء في المادة 

معمكـ المقدار كقت الطمب كتأخر المديف في الكفاء بو، كاف ممزما بأف يدفع لمدائف عمى سبيؿ 
".  في المسائؿ التجارية% 5في المسائؿ المدنية ك% 4التعكيض عف التأخير فكائد قدرىا 

 مف القانكف المدني الفرنسي، فحددت الفكائد بالسعر الرسمي ليا، لكف 1153أما المادة 
، كترؾ أمر تقدير ىذا التعكيض (2)القانكف المدني الجزائرم اقتصر عمى كجكب التعكيض فقط

 .(3)لمقضاء
تقدير القاضي ومدى رقابة المحكمة العميا لمتعويض  : الفرع الثاني

تقدير القاضي لمتعويض : أوال
إف لقاضي المكضكع سمطة كاسعة مف حيث تكييؼ الكقائع المادية، كتقدير مقدار الضرر، 

نما ليذه األخيرة الرقابة  كمف ثـ تحديد مقدار التعكيض عنو بغير معقب مف المحكمة العميا، كا 
، فميس لو أف يختار (4)عمى ما يقـك بو قاضي المكضكع مف االعتداد بعناصر تقدير التعكيض

. منيا ما يريد اختياره، كيترؾ ما يريد إغفالو مف بيف العناصر

                                                           
.233.، المرجع السابؽ، صحادي شفيق (1)  
إذا كاف محؿ اإللتزاـ بيف األفراد مبمغا مف النقكد عيف مقداره كقت " كما يمي،  ج.ـ. ؽ186جاء نص المادة  (2)

". رفع الدعكل كتأخر المديف في الكفاء بو، فيجب عميو أف يعكض لمدائف الضرر البلحؽ مف ىذا التأخير
. 216. المرجع السابؽ، صعمي عمي سميمان،  (3)
، المجمة 231419 تحت رقـ 28/03/2000جاء في حيثيات قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ  (4) 

حيث أف القضاة غير ممزميف بتحديد عناصر التعكيض عف  .627.، ص2003لسنة  القضائية، عدد خاص،
الضرر المعنكم باعتبار ىذا األخير يتعمؽ بالمشاعر كاأللـ الكجداني فإف التعكيض عف الضرر المادم البد مف 

 فإنو يبقى سمطة تقديرية ،تحديد عناصره بعد مناقشة المسؤكلية عف الفعؿ الضار كالعبلقة السببية، كأما تقديره
...". لقضاة المكضكع ال رقابة لممحكمة العميا عمييـ في ذلؾ
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 ثـ بالمريض، كمف لحؽ الذم الضرر مقدار الحقيقة كمعرفة عف البحث سمطة كلمقاضي
 مف أجرة المستشفى المريض أنفقيا التي المصاريؼ جميع يشمؿ ، الذم(1)التعكيض بطريقة جبره
 الضرر، ذلؾ جراء المريض أنفقيا التي الدكاء كالنفقات شراء المعالج كمصاريؼ الطبيب كأجرة
 .كسب مف المريض فات ما أيضا يشمؿ التعكيض أف كما

 الضرر الذم مف عناصر عنصر بياف كؿ بالتعكيض حكمو عند القاضي عمى كيجب
 تقدير حالة كيراعى في العدالة كمنصفا، إلى أقرب حكمو يككف حتى بالتعكيض، أجمو مف قضي

 . (2)الجسمية كالصحية كالفعمية كالمينية كالمالية المصاب كحالة المبلبسة الظركؼ التعكيض
 أم أف ىذا بالحكـ النطؽ كقت نيائيا تعيينا مداه تعييف يمكف متغيرا كال الضرر كاف إذا أما
 أف في ىنا السمطة فممقاضي القريب، المستقبؿ في لمتطكر مستقر كقابؿ غير زاؿ ال الضرر
 مع التعكيض في تقدير النظر بإعادة معينة مدة خبلؿ يطالب أف في بالحؽ لممضركر يحتفظ
االقتصادية كزيادة األسعار كتكمفة العبلج،  كالتغيرات الضرر، مراحؿ التغيرات كتطكر مراعاة

 .(3)كالغالب أف القاضي يحكـ بالتعكيض بناء عمى تقرير الخبرة
مف  ،(4)الفقو مف ىناؾ 1 مكرر 140 المادة يخص فيما التعكيض تقدير لمسألة كبالنسبة

 تتسع دائرة كبالتالي المادة، ىذه مكقع ضكء عمى العامة لمقكاعد التقدير ىذا يخضع ىؿ يتساءؿ
 نطبؽ أـ المستحؽ التعكيض تحديد في تقديرية سمطة لمقاضي كيمنح التعكيضات مف المستفيديف

                                                           
 عدة مناسبات، حيث قضى بذلؾ مجمس الدكلة في م طبؽ القضاء الجزائرم، التعكيض عف األخطاء الطبية ؼ(1)

 بمسؤكلية المستشفى كمنحو 1999 19/04: قضية القطاع الصحي بأدرار كمف معو ضد رعافا رقية بتاريخ
تعكيضا لمضحية جراء العمميات الجراحية التي تعرضت ليا في المستشفى مف طرؼ األطباء الذيف ارتكبكا 

لكضع حمميا كلقد أجريت ليا عمميتاف  (القطاع الصحي )أخطاء حيث أقامت السيدة رقية بمستشفى أدرار 
جراحيتاف أثناء الكالدة، كما تكفيت البنت مباشرة بعد الكالدة، كنتيجة تمؾ العممية الجراحية أصيبت بعاىة مستديمة 

كالمتمثمة في العقـ، فمجمس الدكلة أسس أحقية الضحية في التعكيض عمى أساس ارتكاب عدة أخطاء طبية 
أشار . العاىة المستديمة في العقـ لمدل الحياة، ككفات البنت بعد كالدتيا مباشرة: كالمؤدية إلى ضرريف كىما

، آثار المسؤكلية الطبية، مجمة االجتياد لمدراسات القانكنية كاالقتصادية، المركز الجامعي محي الدين جمال: إلييا
 .86.، ص97-70ص .، ص2015، الجزائر، جانفي – (07)لتامنغست، ع 

 .67.، المرجع السابؽ، صطاهري حسين (2)
مقارنة،  دراسة -الطبي لمعامميف فييا الخطأ عف المستشفى إلدارة المدنية ، المسؤكليةسميرة حسين محيسن (3)

، المرجع السابؽ، حادي شفيق. 310.ص2016.مصر، المنصكرة، لمنشر كالتكزيع، كالقانكف الفكر دار
 .235.ص

 .79.، ص2012 الجزائر، كمية الحقكؽ، جامعةماجستير، مذكرة الجسمانية، األضرار ضماف رضا بريش، (4)
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 المادة أف ىذه بما الجسمانية األضرار بضماف الخاصة األنظمة إطار في بيا المعمكؿ القكاعد
 كيستحؽ مف التعكيض المستفيديف دائرة تضييؽ ثـ تضمنتيا؟، كمف التي الحمكؿ لتؤكد جاءت

 1 مكرر 140 المادة التعكيض كفؽ تقدير أف رأينا كفي مسبقا، كمحددا جزافيا تعكيضا الضحية
 المديف ىي الدكلة لمتعكيض ألف الخاصة األنظمة تضمنتيا التي كالقكاعد لمحمكؿ يخضع

 نظاـ عكس الجسماني كقكع الضرر عف مسؤكلة كليست احتياطيا ضامنا باعتبارىا بالتعكيض
 .(1)الجسدم عف الضرر المسؤكؿ ىك بالتعكيض المديف المدنية، فإف المسؤكلية

كمتى تبيف لقاضي المكضكع قياـ شركط المسؤكلية المدنية حكـ بالتعكيض، كيختار 
القاضي طريقة التعكيض مف خبلؿ تحديد ما ىك األنسب إلصبلح الضرر معتمدا في ذلؾ عمى 

 معدلة مف القانكف المدني الجزائرم السالفة الذكر، في فقرتيا الثانية التي 132نص المادة 
كيقدر التعكيض بالنقد، غير أنو يجكز لمقاضي تبعا لمظركؼ كبناءا عمى طمب : "تنص

المضركر، أف يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عميو أك أف يحكـ كذلؾ عمى سبيؿ التعكيض 
". بأداء بعض اإلعانات تتصؿ بالعمؿ غير المشركع

 مف خبلؿ ىذه المادة، يتبيف أف طريقة إصبلح الضرر تختمؼ باختبلؼ الظركؼ 
المبلبسة لحالة النزاع المطركح، كبما يبدم المضركر في طمباتو عنيا، كما أنيا تختمؼ في 

نطاؽ المسؤكلية العقدية عنيا في نطاؽ المسؤكلية التقصيرية، فإذا كاف التنفيذ العيني ىك األصؿ 
في المسؤكلية العقدية، فعمى النقيض مف ذلؾ ال يككف ليذا النكع مف التنفيذ إال منزلة االستثناء 

فالتنفيذ بمقابؿ أم عف طريؽ التعكيض المالي ىك القاعدة العامة . في نطاؽ المسؤكلية التقصيرية
ف كاف الغالب المسؤكلية العقدية في ظؿ غياب اتفاؽ أك نص  في المسؤكلية التقصيرية، حتى كا 

.  قانكني
إما عينا أك بمقابؿ، فالتعكيض العيني ىك إصبلح - كما سبؽ ذكره- كيككف التعكيض 

الضرر بإزالة مصدره مف أصمو كىك غير التنفيذ العيني، لذا نجد مجالو المسؤكلية التقصيرية 
دكف المسؤكلية التعاقدية، ذلؾ أف التنفيذ بطريؽ التعكيض في المسؤكلية العقدية ال يتأتى إال إذا 

 مف القانكف المدني الجزائرم التي جاء فييا 176استحاؿ التنفيذ العيني، كىذا تطبيقا لنص المادة 

                                                           
. 211. المرجع السابؽ، صقجالي مراد، (1)
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إذا استحاؿ عمى المديف أف ينفذ اإللتزاـ عينا حكـ عميو بتعكيض الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذ ""
 . (1)، فيككف تعكيض الضرر الناجـ ىنا تعكيضا بمقابؿ كليس تعكيضا عينيا..."إلتزامو

أما التعكيض بمقابؿ، فيك يصمح في المسؤكلية العقدية متى استحاؿ تنفيذ اإللتزاـ عينا كىك 
القاعدة العامة في المسؤكلية التقصيرية الستحالة التعكيض العيني في أغمب األحياف، كقد يككف 

نقديا أك غير نقدم، كيككف لقاضي المكضكع سمطة كاممة في اختيار نكع التعكيض األنسب 
.  إلصبلح الضرر

كقد يأخذ التعكيض صكرة مبمغ إجمالي يدفع دفعة كاحدة، أك مقسطا حسب الظركؼ أك في 
صكرة إيراد مرتب لمدة معينة أك لمدل الحياة، كقد يقترف بتقديـ تأميف يقدره القاضي أك بإيداع 

. (2)مبمغ كافي لضماف الكفاء باإليراد المحكـك بو
يسأؿ الطبيب عف إلحاقو تشكىا : "كقد قضت محكمة التمييز األردنية في قرار ليا، بما يمي

في كجو المجني عميو كيمزمو بتكاليؼ عممية التجميؿ إلعادتو إلى ما كاف عميو إضافة إلى ما 
 .(3)" مف القانكف المدني األردني274 ك266حكمت بو المحكمة بالتعكيض عمبل بالمادتيف 

فمتى تبيف لمقاضي الطريقة المناسبة إلصبلح كافة األضرار البلحقة بالمتضرر، سعى 
لتقدير التعكيض عنيا كلو في سبيؿ الكصكؿ إلى ذلؾ سمطة مطمقة، فيك غير ممـز بنصاب 
نما لو كامؿ الصبلحية، إال أف ىذه السمطة أك  معيف أك بمبمغ ثابت لجبر ىذه األضرار، كا 

الصبلحية تحكميا ضكابط معينة، فتقدير التعكيض ىك مسألة مكضكعية قانكنية، تستكجب عمى 
القاضي عند االضطبلع بيا استبعاد كؿ إجحاؼ أك مغاالة، فيمتـز فقط بالضرر الفعمي كيقدر 

 كما يمييا مف 125التعكيض بقدره، كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ مّكف المشرع القاضي بمكجب المادة 

                                                           
.824 823. المرجع السابؽ الجزء األكؿ، صزاق السنهوري، رعبد ال (1)  
 مف القانكف المدني الجزائرم، 119كمثاؿ عف التعكيض غير النقدم في المجاؿ التعاقدم ما جاءت بو المادة  (2) 

 بإلتزامو بعد إعذاره بفسخ العقد مع التعكيض إذا اقتضى الحاؿ، فيككف مفيككف لمدائف مطالبة المديف الذم لـ يؼ
 فمثالو أف يأمر القاضي بنشر الحكـ القاضي ،الفسخ كسيمة لمتعكيض غير النقدم أما في المسؤكلية التقصيرية

بإدانة المدعى عميو الذم ارتكب فعؿ السب كالقذؼ، كىذا النشر يعد تعكيضا غير نقدم انظر عبد الرزاؽ 
. 967. المرجع السابؽ، ص، السنيكرم

، المشار 2689. ، ص1995 مجمة نقابة المحاميف، 424/95قرار محكمة التمييز األردنية، تمييز حقكؽ،  (3)
. 321.  المرجع السابؽ، ص،كمال فريحةإليو لدل 
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 مف المجكء إلى ذكم الخبرة كاالختصاص، إذا استعصت عميو أم مسألة يككف مف (1)إ.ـ.إ.ؽ
شأف الكشؼ عمييا إما إعطاء الكصؼ الحقيقي أك التكييؼ القانكني لمكقائع بما فييا تحديد 

جسامة الضرر، ما لـ يكف األمر يتعمؽ بما يدخؿ في سمطتو، ذلؾ أف الخصـك ممزميف بتقديـ 
الكقائع، كعمى القاضي تطبيؽ القانكف عمى الكقائع المعركضة عميو، كال يجكز لو أف يفكض فيو 

.  أحد غيره
كلمقاضي اعتماد ما كصؿ إليو الخبير في تقريره كلو رفضو، كما بإمكانو األمر بخبرة 

، فتقدير أعماؿ الخبير أمر تستقؿ بو محكمة المكضكع كال (2)مضادة لمكقكؼ عمى الضرر الفعمي
رقابة عمييا مف المحكمة العميا، كما كضع المشرع مجمكعة مف العناصر كالمعايير، أكجب عمى 

القاضي االعتماد عمييا لمكصكؿ إلى تقدير التعكيض بما يتناسب كالضرر، فبل يجكز لو أف 
. يستبعد عنصرا منيا أك يضيؼ ليا عناصر جديدة كىك يخضع في ذلؾ لرقابة المحكمة العميا

 رقابة المحكمة العميا : ثانيا
سبؽ لنا أف بينا أف لقاضي المكضكع سمطة مطمقة في تقدير التعكيض دكف معقب عميو 

ف كاف ىذا التقدير يدخؿ في سمطة قاضي المكضكع، فيذا ال يعني  مف المحكمة العميا، إال أنو كا 
أف محكمة المكضكع ال تخضع مطمقا لرقابة المحكمة العميا، إذ يجب عمى القاضي أف يبيف في 
حكمو عناصر كشركط الضرر الذم يقضي مف أجمو بالتعكيض، كذلؾ حتى يتسنى لممحكمة 

، كمف جية أخرل رقابة مدل أخذ (3)العميا مراقبة صحة تطبيؽ القكاعد المتعمقة بالتعكيض
 . القاضي لعناصر تقدير التعكيض

 
 

                                                           
 .2008 قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية لسنة (1)
، االجتياد القضائي، ديكاف 28312، ممؼ رقـ11/05/1985قضت المحكمة العميا في قرار ليا بتاريخ  (2)

ف كانكا غير ممزميف برأم الخبراء "بما يمي . 53. المطبكعات الجامعية، الجزائر، ص حيث أف قضاة المكضكع كا 
كغير مراقبيف مف طرؼ المجمس األعمى في تقدير التعكيض إال أنيـ ممزمكف بتسبيب حكميـ تسبيبا ال يتناقض 

مع الكثائؽ الفنية الصرفة، ذلؾ أف تقدير نسبة العجز المقدرة مف طرؼ األطباء ىي عممية فنية تخرج عف 
 ، أم....."اختصاص عمؿ القضاة، كال يمكف تنفيذىا أك اإلقبلؿ مف نسبة العجز المقدرة إال بكاسطة طبيب أخر

 .أف متى تعمؽ األمر بمسائؿ فنية، فبل يمكف لمقاضي استبعاد خبرة إال بخبرة مضادة
. 204. ، ص1992، نظرية التعكيض عف الضرر المعنكم، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، مقدم سعيد (3)
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رقابة المحكمة العميا عمى عناصر الضرر وشروطه - أ 
باعتبار أف الضرر ىك مناط تقدير التعكيض، فبلبد أف يتناسب ىذا التعكيض مع الضرر، 

كال يتبيف ىذا التناسب إال بعد تحديد العناصر كالشركط الكاجب تكفرىا في الضرر حتى يككف 
مستحقا لمتعكيض، فإف كاف التثبت مف كقكع الضرر كمداه مسألة كاقع يستقؿ بيا قضاة 

المكضكع، فإف تعييف ىذا الضرر في الحكـ كذكر العناصر المككنة لو كالتي يجب أف تدخؿ في 
حساب التعكيض، يعتبر مف المسائؿ القانكنية التي تييمف عمييا المحكمة ألف ىذا التعييف ىك 

، كيعتبر استيفاء الضرر لمشركط الكاجب تكفرىا الستحقاؽ (1)مف قبيؿ التكييؼ القانكني لمكاقع
. التعكيض مسألة قانكنية يخضع فييا قاضي المكضكع لرقابة المحكمة العميا

رقابة المحكمة العميا عمى عناصر تقدير التعويض - ب
ف لممحكمة العميا ممارسة الرقابة عمى ما تقـك بو محكمة المكضكع مف االعتداد بعناصر إ

تقدير التعكيض، لكف ال بد مف التفريؽ بيف تقدير القاضي لمتعكيض بمبمغ ثابت أك نصاب معيف 
أك قيمة ثابتة كبيف عناصر تقدير التعكيض، فالحالة األكلى ىي مسألة كاقع تخضع لتقدير 

قاضي المكضكع، أما الحالة الثانية كيفية تطبيؽ القانكف عمى الكاقع ىك الذم يككف محؿ رقابة 
المحكمة العميا، كتنصب ىذه الرقابة عمى مدل احتراـ القاضي لمعناصر كالمعايير التي كضعيا 

. المشرع أماـ القاضي لمكصكؿ إلى تقدير التعكيض بما يتناسب كالضرر
مف المبادئ العامة : "24/05/1994كىذا ما جاء في قرار لممحكمة العميا الصادر بتاريخ 

في القانكف أف التعكيضات المدنية يجب أف تككف مناسبة لمضرر الحاصؿ، كعمى قضاة 
المكضكع أف يبينكا في أحكاميـ الكسائؿ المتعددة لتقدير تمؾ التعكيضات، كمف ثـ، فإف القضاء 
بخبلؼ ذلؾ يعد خرقا لمقانكف، كلما ثبت في قضية الحاؿ أف قضاة المكضكع منحكا تعكيضات 
ىامة دكف تحديد العناصر التي اعتمدكا عمييا في تقديرىـ لمتعكيض يككنكا بذلؾ خرقكا القكاعد 

، كما اشترطت في عدة قرارات صادرة (2)"المقررة قانكنا كمتى كاف كذلؾ استكجب قرارىـ النقض
. عنيا كجكب تحديد الظركؼ المبلبسة كقصرىا بالمضركر فقط

                                                           
. 204.السابؽ، صالمرجع ، مقدم سعيد (1)  
، 1997، المجمة القضائية، لسنة 109568، ممؼ قضية رقـ 24/05/1994قرار المحكمة العميا، المؤرخ في  (2)

.123.، ص01العدد   
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أما بخصكص الضرر المعنكم، فقد ذىبت المحكمة العميا إلى أف تقدير التعكيض عنو ال 
يرتبط بالمعايير كالعناصر التي أكجبيا المشرع كالمستعممة في ذلؾ الرتباط ىذا النكع مف الضرر 
نما ىك شخصي، فقد جاء في قرار  بالجانب العاطفي الذم يصعب تحديده بعناصر مكضكعية؛ كا 

حيث أنو إذا كاف يتعيف عمى قضاة المكضكع أف : "، ما يمي(1)10/12/1981 صادر بتاريخ
يعممكا قرارىـ مف حيث منح التعكيض كىذا بذكر مختمؼ العناصر التي اعتمدكا عمييا في ذلؾ 

".  فإف الكضع يختمؼ إذا كاف األمر يتعمؽ بالتعكيض عف الضرر المعنكم
حيث بالفعؿ أف التعكيض عف مثؿ ىذا الضرر يرتكز عمى العنصر العاطفي الذم ال 
يحتاج بحكـ طبيعتو إلى تعميؿ خاص، مما يجعؿ القرار ال يحتاج مف ىذه الناحية إلى تعميؿ 

خاص، عمما بأف رقابة المجمس األعمى في ىذا المجاؿ تيدؼ أساسا إلى التأكد مف عدـ تشكيو 
الطابع المعنكم لمضرر المعكض عنو، ككذلؾ ما جاء في قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ 

حيث أنو بخصكص التعكيضات المعنكية فإف منحيا يدخؿ ضمف السمطة "، (2) 18/02/1992
، كجاء أيضا في قرار ليا صادر "التقديرية لقضاة المكضكع كىي ال تخضع لرقابة المحكمة العميا

حيث أنو إذا كاف القضاة غير ممزميف بتحديد عناصر التعكيض عف "، (3)28/03/2000بتاريخ 
الضرر المعنكم باعتبار ىذا األخير يتعمؽ بالمشاعر كاأللـ الكجداني، فإف التعكيض عف الضرر 

..". المادم ال بد مف تحديد عناصره
 
 

 

 
 
 

                                                           
.87. ، مجمة االجتياد القضائي، ص24500، ممؼ رقـ 10/12/1981قرار صادر بتاريخ  (1)  
. ، ص48 ، نشرة القضاة، عدد78410، ممؼ رقـ 18/02/1992قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ  (2)

145 .
، 2003، مجمة قضائية، عدد خاص، لسنة 231419، ممؼ رقـ 28/03/2000قرار المحكمة العميا بتاريخ  (3)

. 593.ص
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الفصل الثاني 
 استقاللية أسس التعويض عن القواعد التقميدية لممسؤولية

تشيد المسؤكلية المدنية عمى العمـك كالمسؤكلية الطبية عمى كجو الخصكص في الكقت 
الحالي جدال كبيرا لدل رجاؿ الفقو كالقضاء، كمرّد ذلؾ إلى التطكرات التي يشيدىا العالـ في 

شتى المجاالت العممية كاالقتصادية كاالجتماعية، حيث باتت ىذه المسؤكلية كباألخص ما تعمؽ 
بأساسيا محؿ نقد كبير مف الفقو المنكر لفكرة الخطأ كمعيار كأساس ليا، مدعميف آراءىـ بعدة 
حجج أىميا صعكبة اإلثبات أك استحالتو في المسؤكلية المدنية، كبالتالي عمؿ القضاء عمى 

تحكير فكرة الخطأ كأساس لممسؤكلية الطبية، كمف جية أخرل فقد ذىب البعض مف الفقياء إلى 
القكؿ بأف المسؤكلية المدنية تنظر فقط إلى الضرر كتعكيضو حيث يركف أنيا ذات كظيفة 

نما إلى اعتبارات اجتماعية كبالتالي يككف ىدفيا تحمؿ  اجتماعية ال يجب أف تستند إلى الخطأ، كا 
 . عبء الضرر عمى المتسبب في الضرر، دكف النظر إلى كجكد خطأ صدر منو أـ ال
 .باإلضافة إلى ذلؾ أدل فقد تـ إنشاء ىيئات تتكفؿ بالتعكيض عف الحكادث الطبية

 عف التصرؼ في تكجو نحك المسؤكلية المكضكعيةكعميو، سنخصص المبحث األكؿ لؿ
أعضاء الجسـ البشرم، أما المبحث الثاني فسنجعمو آلليات التعكيض عف المسؤكلية المدنية عف 

 .التصرؼ في أعضاء الجسـ البشرم
المبحث األول 

  عن التصرف في أعضاء الجسم البشريالتوجه نحو المسؤولية الموضوعية
تحممو تبعة  وإدراكا لمصعكبات التي تكاجو المريض في سبيؿ النيكض بعبء اإلثبات،

إخفاقو في ذلؾ، حاكؿ الفقو كالقضاء إيجاد بعض الحمكؿ لمجابية تمؾ الصعكبات، كذلؾ قصد 
كضع حدكد لذلؾ العبء الثقيؿ الممقى عمى عاتؽ المريض في دعاكل المسؤكلية الطبية 
المرفكعة منو تجاه الطبيب أك المستشفى الذم تمقى فيو العبلج، ككاف اليدؼ مف تمؾ 

المحاكالت، ىك إعفاء المريض مف عبء إثبات الخطأ الطبي أك عمى األقؿ التخفيؼ منو، كذلؾ 
كمرحمة أخيرة إقامتيا دكف كجكد أكال، ك كىك ما سنتناكلوعبر ابتكار طرؽ جديدة في اإلثبات، 

 . خطأ عف طريؽ االلتزاـ بضماف السبلمة كىك ما سيككف ثانيا
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محاوالت القضاء ابتكار طرق جديدة لإلثبات  :  المطمب األول
 الطبي المجاؿ كفي عمكما المكضكعية المسؤكلية تكريس في البارز الدكر لقد كاف لمفقو

 الممارسة مجاالت مف كثير في الخطئية غير بالمسؤكلية منيـ الكثير نادل حيث خصكصا،
 les)المستشفيات  داخؿ الناشئة الطبية، العدكل لمتحاليؿ بالنسبة الشأف ىك كما الطبية

infections nosocomiales) ،مراكز الطبية، مسؤكلية بالبحكث لمقائـ خطأ دكف المسؤكلية 
 النظريات تمؾ تأثير تحت المسؤكلية قكاعد تعديؿ في ساىـ فقد الفرنسي القضاء أما .الدـ نقؿ
 المسؤكلية نظرية يتبنى القضاء جعؿ مما الضرر،كالخطر تي فكر عمى المسؤكلية تؤسس التي

 دكف التعكيض إقرار بغية كسائؿ عدة الفقو، استعمؿ قبؿ مف عنيا اإلعبلف منذ المكضكعية
ف أكؿ ما لجأ إليو القضاء، ىك نقؿ عبء إثبات الخطأ في مجاؿ االلتزاـ باإلعبلـ،  ككا،خطأ

حيث أصبح يمقى عمى عاتؽ الطبيب، ثـ ظيكر طرؽ جديدة في إثبات الخطأ الطبي كىك إقامة 
. مسؤكلية الطبيب عمى أساس الخطأ االحتمالي

 باإلعالم  تحمل الطبيب لعبء إثبات االلتزام :الفرع األول 
بعد أف استقرت محكمة النقض الفرنسية عمى إلزاـ المريض بإثبات عدـ قياـ الطبيب 

بالتزامو بإعبلـ المريض لما يزيد عف نصؼ قرف، عدلت عف قضائيا ىذا، حيث ألقت بعبء 
 فيفرم 25حصكؿ ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ الطبيب كذلؾ بمكجب الحكـ الصادر عنيا بتاريخ 

مام  29، كالذم تعارض مع المكقؼ الثابت لمقضاء منذ قرارىا الصادر بتاريخ 1997
، حيث كصؼ 1997عاـ  (Hédruel)صدر قرار محكمة النقض إثر قضية  ، حيث(1)1951

                                                           
أجريت لو عممية بتر ساؽ نتيجة  (bisot)تتمخص كقائع الدعكل التي صدر فييا ىذا القرار، في أف السيد  (1)

لغمط في التشخيص، رفع المريض الدعكل مطالبا الجراح كالطبيب المعالج بالتعكيض، استنادا إلى ما ارتكباه مف 
خطأ جسيـ في التشخيص، كأنيما قاما بإجراء العممية الجراحية دكف الحصكؿ عمى مكافقتو، ذىبت محكمة 

 يتحقؽ مف رضاء أف عميو ب، باعتباره المسؤكؿ عف العممية، كالذم يجألنو، إلى إدانة الجراح Angersاستئناؼ 
المريض بيا، لـ يقدـ الدليؿ عمى أف المريض قد رضي بالعممية التي أجريت لو، كانتيت المحكمة مف ذلؾ إلى 

. إلزاـ الطبيب بتعكيض الضرر الناتج عف تخمؼ ىذا الرضاء
 Cass.Civ.29/05/1951,J.C.P.1951-II-note R.Perrot ;S.1953  

. 51.، ص2006، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، دار الجامعة الجديدة، محمد حسن قاسمأشار إليو 
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يقع عمى عاتؽ الطبيب التزاـ إعبلـ المريض،  ":بأنو مف األحكاـ ذات المبادئ، كجاء فيو بأنو
.  (1)"كيقع عمى عاتقو أيضا إثبات تنفيذه ليذا االلتزاـ 

 كاف (Hédruel)كتتمخص كقائع القضية التي صدر فييا ىذا القرار بأف شخصا يدعى 
يعاني مف اآلالـ في المعدة، فقدر الطبيب ضركرة إجراء عممية جراحية تستدعي استخداـ 

المنظار، أجريت العممية كلـ تنتو اآلالـ، كبإعادة الكشؼ تبيف أنو مصاب بثقب في األمعاء، 
 بالمئة، رفع 2كىك خطر حدد الخبير إحتماؿ حدكثو في مثؿ ىذا النكع مف العمميات بنسبة 

المريض دعكاه عمى أساس أف الطبيب لـ يبصره بالمخاطر المحتممة، كطالبو بالتعكيض، رفضت 
محكمة االستئناؼ الدعكل، استنادا إلى عبء إثبات عدـ اإلعبلـ يقع عمى عاتؽ المريض، كىك 

 . (2)لـ يقدـ دليبل عمى ما يدعيو
الدعكل، استنادا إلى أف عبء إثبات عدـ اإلعبلـ يقع  (Rennes)رفضت محكمة استئناؼ 

عمى المريض الذم لـ يقدـ دليبل عمى ما يدعيو، ككانت محكمة االستئناؼ في ذلؾ الكقت متفقة 
مع مكقؼ محكمة النقض السائد آنذاؾ، غير أنو عند عرض األمر عمى محكمة النقض ألغت 

أنو مف يقع عمى عاتقو قانكنا أك اتفاقا التزاما " حكـ محكمة االستئناؼ، كقررت مبدأن عاما مفاده
كطبقت ىذا المبدأ عمى األطباء مقررة أنو لما كاف " باإلعبلـ يقع عمى عاتقو أيضا إثبات حصكلو

يقع عمى عاتؽ الطبيب إلتزاـ اإلعبلـ تجاه مريضو، فإف يككف عميو أف يثبت أنو قاـ بيذا 
االلتزاـ، بمقتضى ىذا القرار كمقارنة بالقضاء السابؽ لمحكمة النقض الفرنسية، تككف المحكمة قد 
أجرت نقبل حقيقيا ككبيرا لعبء اإلثبات، فمـ يعد عمى المريض المدعي إثبات قياـ الطبيب بالتزاـ 
نما أصبح عمى عاتؽ الطبيب المدعى عميو عبء إثبات قيامو بالتزاـ  اإلعبلـ، بصفتو مدعيا، كا 

 .(3)إعبلـ المريض

                                                           
(1)

 Bon Pierre  ،« L’obligation du médecin d’informer le patient, Revue française de droit  

Administratif», N°3, Dalloz, France, 2000, p.58.  

دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ - المسؤكلية القانكنية الناجمة عف عمميات نقؿ الدـ، برابح يمينة 
  .139. ص،2016-2015تممساف، الجزائر،-كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد

. 120. أشار إليو عصاـ عمي غصف، الخطأ الطبي، المرجع السابؽ، ص (2)
، نقؿ عبء اإلثبات في مجاؿ اإللتزاـ باإلعبلـ الطبي، مجمة الحجة، العدد األكؿ، الجزائر، أحمد هديمي (3)

. 70.، المرجع السابؽ، صسايكي وزنة. 120.، المرجع السابؽ، صعمي غصن. 100.، ص2007
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، حيث قضت (1) مف ت ـ ؼ1315كجاء ذلؾ استنادا إلى نص الفقرة الثانية مف المادة 
مف يقع عمى عاتقو قانكنا أك اتفاقا التزاما خاص باإلعبلـ، يجب عميو أف يقدـ الدليؿ عمى  ":أف

 مف تقنيف الصحة العامة الفرنسي الذم 1111/2، كما جاءت المادة (2)" قيامو بتنفيذ ىذا االلتزاـ
يعكد لممستخدـ أك  ":بنفس المبدأ حيث تنص ،2002  مارس04تـ إنشاؤه بمكجب القانكف 

.  (3) "المؤسسة الصحية اإلتياف بالدليؿ عمى تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ 
 إثبات االلتزاـ أف(4) 1997أكتكبر14 في ليا حكـ في الفرنسية النقض محكمة أكضحت كما
 مام 27 في آخر النقض حكما محكمة أصدرت لتكجييا، كتكريسا الكسائؿ، بكافة يتـ باإلعبلـ
 التزامو إثبات يمكف لمطبيب بأنو قضت حيث السابؽ، بتكجييا التذكير بمكجبو أعادت 1998
  .(5)اإلثبات طرؽ بكافة باإلعبلـ
 محكمة النقض، عمى قصرا الطبي باإلعبلـ االلتزاـ إثبات عبء بشأف التحكؿ ىذا يكف كلـ
 عبء أفّ   عمى17/01/2000 ك05/01/2000 بتاريخ حكميف صدر الفرنسي الدكلة فمجمس
 يتمقى الذم المريض عمى كليس المؤسسات الصحية عمى يقع باإلعبلـ االلتزاـ تنفيذ إثبات

 حصكؿ أف يبقى لكف كاالستثنائية، الجسيمة األخطار عف يككف اإلعبلـ كمحتكل ،(6)العبلج 
 الضرر عف كامؿ كتعكيض يككف ال النقض حسب محكمة المحكمة مف التعكيض عمى المريض
 أفّ  ماؾ، العبلج رفض حالة في الخطر تفادم ـدع المتمثمة في الفرصة تفكيت عف بؿ المادم

                                                           
(1) 

Art.1315 de code civil français « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a 

produit l’extinction de son obligation ». 
(2) 

BON.(Pierre) , L’obligation du médecin d’informer le patient, R.F.D.A Numéros 3, Dalloz, 2000, P. 

58.  
(3) 

Art 1111 /2de code de la santé français «cette information incombe a tout professionnels de santé 

dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicable 

seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ….. 

En cas de litige, il appartient au professionnelles ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que 

l’information a été délivrée a l’intéressé dans les condition prévues au présent article, cette preuve peut 

être appétée par tous les moyens ». voir aussi dans ce poin PENNEAU Jean, la responsabilité du 

médecin..,op,cit ,p.79.  
(4)

 Cass.1
er

 civ,14 octobre 1997, Gaz. Pal 1997.2.  
.256.، المرجع السابؽ، صمواسي العمجة. 305.، المرجع السابؽ، صمأمون عبد الكريم  (5)  
.81.ص، المرجع السابؽ، ، الطب بيف الممارسة كحقكؽ اإلنسافمحمد حسن قاسم  (6) 
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 أك العبلج رفض لو يمكف ال المريض أف الطبيب أثبت تعكض إذا أم عمى يتحصؿ لف مريضؿا
 . (1)الصحية حالتو لتحسيف الكحيدة الكسيمة تعتبر إجرائيا المزمع العممية أف

 في عبء اإلثبات قد استقبؿ ببركدة مف طرؼ الكسط تحكؿكما يمكف قكلو ىك أف ىذا اؿ
، إال أف ىذا المبدأ قد حظي بتأييد الغالبية العظمى مف الشراح الذيف رأكا فيو تصحيحا (2)الطبي

.  (3) لكضع لـ يكف مقبكال، ال مف الكجية القانكنية كال مف حيث نتائجو العممية
تككف بذلؾ محكمة النقض الفرنسية، قد خطت خطكة نحك التخفيؼ مف حدة عبء اإلثبات 
الكاقع عمى عاتؽ المريض، مف خبلؿ إعفاءه مف إثبات االلتزاـ باإلعبلـ، ككاف مف نتائج ذلؾ، 

.  (4)أف ظيرت الكتابة ككسيمة مف كسائؿ إثبات تنفيذ االلتزاـ باإلعبلـ مف طرؼ الطبيب
 كأضفت كاف مفقكدا الذم التكازف مف نكعا أعادت قد الفرنسية النقض محكمة تككف  كبذلؾ

 كاقعة عبء إثبات مف المتبرع أك المريض بإعفاء كذلؾ الضعيؼ، لمطرؼ الحماية مف مزيدا
 بإثباتو أم ايجابية كاقعة إثبات عبء مسؤكلية رفع أراد ما إذا الطبيب عاتؽ عمى كجعمت سمبية،
 .(5)قانكنا المطمكب الكجو عمى المريض بإعبلـ القياـ

 فرضت فقد (7)الطبية، كالتجارب (6)األعضاء كزرع الحديثة الطبية التدخبلت مجاؿ في أما
 مما كتابيا، الشخص مكافقة عمى الحصكؿ ضركرة الفرنسي، التشريع بينيا مف التشريعات مختمؼ
 المريض رضاء دكف الطبيب تدخؿ مف يجعؿ، القانكف تطمبو الذم لشكؿا تخمؼ أنو متى يعني
 المتبرع أك المريض رضاء عمى حصكلو يثبت أف الطبيب كعمى مشركع، عمؿ غير، برعتالـ أك

                                                           
(1) MAZARS Marrie France, in SEGURET Sylvie, "Le consentement éclairé en périnatalité et en  

pédiatrie, éres «La vie de l’enfant»", in (L’information au patient et le consentement éclairé : l’état de 

droit), éditions Dalloz, 2004, p 61. 
.256.ص، المرجع السابؽ، ، أطركحة دكتكراهمواسي العمجة   

(2) 
BON Pierre ،L’obligation du médecin d’informer le patient, Revue française de droit Administratif, 

N°3 , Dalloz, 2000,p.58. 
.  408. ، ص2000، دكر اإلرادة في العمؿ الطبي، دراسة مقارنة، جامعة الككيت، جابر محجوب عمي (3)
.  73. المرجع السابؽ، صسايكي وزنة،  (4)

.86.، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم  (5)  
(6)

 L'article 671/3 -2 du code de la santé publique. 
(7)

 L'article 209/9- 6 du code de la santé publique français 
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 دليؿ عف البحث كمشقة بعبء اإلثبات يمتزماف فبل كالمتبرع المريض أما العممية، راءجإ قبؿ
 . (1)رضائيـ عدـ إلثبات

كمرجع في تحديد (2) ت ـ ج323أما في القانكف الجزائرم فيمكف اعتبار نص المادة 
المكمؼ بعبء اإلثبات، فإذا كاف االلتزاـ قانكنيا يككف عمى الطبيب إثبات التخمص منو دكف 

إثبات كجكده مف طرؼ المريض، فيك مكجكد بنص قانكني، أما إذا كاف االلتزاـ اتفاقي، يككف 
عمى المريض إثبات كجكد االلتزاـ، كأف الطبيب لـ ينفذ التزامو، لينتقؿ عبء اإلثبات بعد ذلؾ 

.  إلى الطبيب، الذم يككف عميو إثبات أنو لـ يرتكب أم خطأ في تنفيذ التزامو
لـ  كلك حتى باإلعبلـ بااللتزاـ كاإلخبلؿ الرضا عمى بالحصكؿ المتعمؽ بااللتزاـ اإلخبلؿ

 عاتؽ عمى يقع قانكنيا التزاما باعتباره ذاتو بحد خطأ يعتبر مادم، ضرر أم عميو يترتب
 نقؿ عمميات أك الطبية لمتجارب سكاء المنظمة القكانيف جميع عميو نصت ما ؛ كىذا(3)الطبيب

 المتمثؿ(4) المعنكم الضرر عف لمتعكيض مكجب كذلؾ خطأ يشكؿ فيك لذلؾ األعضاء البشرية،

                                                           
-381ص.، الخطأ الطبي في ظؿ قكاعد المسؤكلية المدنية، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، صبن صغير مراد (1)

 .257.، المرجع السابؽ، صمواسي العمجة. 382
". عمى الدائف إثبات اإللتزاـ كعمى المديف إثبات التخمص منو  ":التي تنص،  مف ت ـ ج323المادة  (2)
 في الرضا، شرط لتخمؼ األعضاء أحد بتر إلى المفضي العمدم الجرح جناية أساس عمى جراح طبيب كبعت (3)

 شككل :في كقائعيا ، تتمخص2010 مارس 11 بتاريخ تيارت قضاء بمجمس الجنايات محكمة فييا قضية فصمت
 جراحية عممية بإجراء قاـ األخير ىذا أف مفادىا (ع ع)الجراح الطبيب ضد النيابة أماـ (ؼ ؽ) بيا السيدة تقدمت

 العممية مف أشير 8 بعد أنيا إال اليسرل، بالجية بطنيا مف مائي كيس نزع 2001 خبلؿ سنة بالمستشفى ليا
 العمدم الجرح جناية أساس عمى الطبيب متابعة إلى أدل مما اليسرل، الكمية نزع عممية ليا أجرم أنيا اكتشفت
 التحقيؽ إجراء كبعد الجزائرم، العقكبات قانكف  مف264/3 المادة لنص استنادا األعضاء أحد بتر إلى المفضي
 قضت الجنايات محكمة أف ، غير2009 نكفمبر 17 في الجنايات محكمة عمى المتيـ االتياـ غرفة أحالت
 االتياـ، غرفة قرار نظرأ، 2010 مارس 11 بتاريخ صدر حكـ في إليو المنسكبة األفعاؿ مف الطبيب ...بتبرئة
 الجنايات، محكمة حكـ .منشكر غير  حكـ00908/09، تحت رقـ 11/03/2010بتاريخ  تيارت قضاء مجمس
، مواسي العمجة غير منشكر، أشارت إليو 00030/10، تحت رقـ 11/03/2010بتاريخ  تيارت قضاء مجمس

 .244ص، 2المرجع السابؽ، ىامش رقـ 
 كالمادة العراقي، المدني قانكف مف (205 )عميو المادة  نصت الذم المعنكم  أخذت القكانيف العربية بالضرر(4)
مف القانكف  (225)مف القانكف المدني السكرم، كالمادة  (223)المدني المصرم كالمادة  القانكف مف (222)

، األردني القانكف المدني مف (267)الككيتي، كالمادة  المدني القانكف مف (217)المدني الميبي، كالمادة 
مدكنة التقنيف المغربي، كالمادة  مف (78/1)مف قانكف المكجبات المبناني، كالمادة  ( 263 ك234/362)كالمكاد
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في اآلالـ كالشعكر بالحزف  يتمثؿ الضرر ألف كىذا دتو،راإ كحرية ذاتية الشخص احتراـ عدـ في
 في أك مف حقكقو حؽ في الشخص يصيب الذم كالمساس بالعاطفة نتيجة الجرح أك األذل

 مالية أك أك عاطفية جسدية بسبلمة المصمحة تمؾ أك الحؽ ذلؾ تعمؽ سكاء لو، مشركعة مصمحة
 مكرر 182 المادة في كرد ما استنادا إلى ،(2) المعنكم بالضرر يدعى ما كىذا (1)،ذلؾ أك غير

 الشرؼ أك بالحرية مساس كؿ المعنكم الضرر عف التعكيض يشمؿ": تنص كالتيمف ؽ ـ ج، 
 ."السمعة أك

 الطبية، كالتجارب األعضاء كالتصرؼ في الحديث الطبية األعماؿ مجاؿ في أنو،  غير
 طرؼ مف الخطأ إثبات يتـ لـ كلك حتى الضرر تحقؽ إلى استنادا التعكيض عمى يمكف الحصكؿ
 بفكرة الخطأ فكرة استبداؿ طريؽ عف الحالي العصر في الفقو بعض بو أخذ ما المتضرر، كىذا

 الذم الفرنسي القضاء في تكريسو تـ ما كىذا الضرر، أساس عمى تبنى كالتي التبعية تحمؿ
 خطأ إثبات عف عجزكا الذيف الطبية الحكادث ضحايا لتعكيض مبادئ مكضكعية إلى استند

 .(3) الطبيب
 مكافقة إثبات عبئ يقع بأف يقضياف كالعدالة المنطؽ أفضـ رأينا إلى ما يراه الكثير، كىك كف
 ىذه في األضعؼ الطرؼ باعتباره المريض عاتؽ عمى كليس الطبيب، عاتؽ عمى المريض
 ُيطمب أف معقكال فميس عميو، أقدـ الذم العمؿ يبرر إنما اإلثبات ذاب بوالطبي أف ذلؾ ،العبلقة

                                                                                                                                                                      

النظرية العامة لئللتزاـ، المرجع  راجع في ذلؾ عمي عمي سميماف، .مف القانكف المدني التكنسي (83/1ك82)
. 165.السابؽ، ص

 أـ كاف طبيبنا- الطبية بالتجربة القائـ مف المشركعة مصمحة أك عمى حقكقو االعتداء كقع مف يستحؽ  كعندىا(1)
 المبلبسة كاالعتبارات الظركؼ جميع كذلؾ االعتبار بنظر يأخذ أف القاضي كعمى التعكيض المدني،-غيره 
 التجربة بفعؿ الدائـ الكمي العجز حاالت سكاء في كغيرىا الدعكل كمدة األلـ كجسامو التعكيض تقدير في المؤثرة
 أـ ( الجسد في الحركؽ أك الساؽ تكـر أك اليد شمؿ أك العيف  كفقداف) الدائـ الجزئي العجز حالة في أـ الطبية

  .38.، التجربة الطبية، مرجع سابؽ، صمنذر الفضل  .العجز المؤقت حالة في
 يمكف ال أنو المعنكم، حيث كاف يرفضو معتبرا األلـ عف التعكيض البداية الفرنسي في الدكلة مجمس  لـ يأخذ(2)

الصادر في  (Tisserand) قضية بمناسبة مكقفو غير 1961 سنة كفي بالنقكد، تقيـ ال الدمكع بقكلو ماليا، تقييمو
 يقضي أصبح الحيف ذلؾ كمف المعنكم، التعكيض فييا قبؿ التي العامة األشغاؿ رةزا ضد ك26/11/1961

 .258.، المرجع السابؽ، صمواسي العمجة .المعنكم بالتعكيض
.259.، الرجع السابؽ، صمواسي العمجة  (3)  
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 عمى بالحصكؿ الطبيب قياـ عدـ عمى الدليؿ تقديـ في تتمثؿ سمبية، كاقعة إثبات المريض مت
 .(1)العبلج مباشرة أك الجراحة إجراء قبؿ المريض مكافقة

االحتمالي  الخطأ: الفرع الثاني
بعد التطكرات التي عرفيا الطب، مما زاده تعقيدا، أصبح المريض أماـ ذلؾ عاجزا عف 

إقامة الدليؿ عمى خطأ الطبيب، مما دفع القاضي إلى التشديد في مسؤكلية الطبيب، بيدؼ إزالة 
تمؾ الصعكبات، كذلؾ بأخذه بفكرة الخطأ المحتمؿ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ تطكيع المسؤكلية عمى 

.  أساس الخطأ المحقؽ ككاجب اإلثبات
تقكـ ىذه الفكرة عمى أساس أف الضرر ما كاف ليحدث لكال كقكع خطأ مف الطبيب، بالرغـ 

مف عدـ ثبكت إىماؿ الطبيب عمى نحك قاطع في بذؿ العناية الكاجبة أك تقصير في التزامو 
 . (2)بالحيطة، إال أف الخطأ يستنتج مف مجرد كقكع الضرر

 خطأ استنتاجيـ في المكضكع قضاة (3) الفرنسية النقض محكمة أيّدت الفكرة ليذه كتطبيقا
 أف مف الخبراء بتقرير كرد لما استنادا مريضو، لعبلج األشعة استخداـ إلى لجأ الطبيب الذم

 احتماال األكثر االفتراض ىك كاف األخير، ىذا الىتزاز نتيجة األشعة جياز أحد مسامير انفكاؾ
 ربط إحكامو عدـ في إما تمّثؿ خطأ ارتكب قد األشعة طبيب كأف ضرر، مف أصاب المريض ِلما

ما صحيحة، كتثبيتو بطريقة الجياز  . (4)الجياز لمخاطر انتباىو عدـ في كا 
 كاقعة مف الخطأ َيستنبط أك يْستظِير أف المكضكع لقاضي أجاز أنو الحكـ ىذا عمى كيبلحظ

 .الضرر مصدر نياأ قاطع نحكٍ  عمى الثابت ليس مف
 مجّرد مف الخاص المستشفى خطأ الفرنسية النقض محكمة استخمصت السياؽ ذات كفي

 يمكف ال الحالة ىذه في المريض إصابة أف ُمعتبرة بو، إقامتو أثناء لممريض انتقاؿ العدكل
 . (5)المستشفى قبؿ مف ما خطأ بارتكاب إال تفسيرىا

                                                           
. 381.، الخطأ الطبي في ظؿ قكاعد المسؤكلية المدنية، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، صبن صغير مراد (1)

  .40.، المسؤكلية الطبية، مرجع سابؽ، صمحمد حسين منصور
 عمي عصام، 95.المرجع سابؽ، ص ،محمد حسن قاسم، 81. ، المرجع سابؽ، صأحمد شرف الدين (2)

.  123.  المرجع سابؽ، صغصن،
(3)

 Cass.civ: 28/06/1960, J.C.P, 1960, II- 11787.  
.  95.، إثبات الخطأ الطبي، مرجع سابؽ، صمحمد حسن قاسم (4)

(5)
 Cass.civ: 29/11/1989, Rev. civ et assur, n° 190, Gaz. Pal, 1995- 2, France, p 946 
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 التي العدكل عف مسؤكليتيا ُيفترض الخاصة العيادة أف بقضائيا ذلؾ المحكمة أكدت كقد
 األخيرة ىذه تتمكف لـ ما العيادة، عمميات بغرفة الجراحية بالعممية القياـ أثناء أصابت المريض

  .(1)جانبيا مف الخطأ تكافر عدـ عمى الدليؿ إقامة مف
 بؿ االحتمالي، الخطأ بفكرة أخذ قد اآلخر ىك الفرنسي اإلدارم القضاء أف إلى كنشير

بتاريخ  لو صادر قرار في الفرنسي الدكلة مجمس اعتبر حيث، (2)في استخداميا كتكّسع
 عف الناشئة اإلصابة عف العاـ، المستشفى جانب في احتمالي خطأ طبي  كجكد21/11/1997

 القائميف احتراز عدـ إلى المنُسكبة األضرار ككذا فيو، كاألجيزة المستخدمة األدكات عيكب
 infection)داخمو  بالعدكل اإلصابة إلى حاالت إضافة المستشفى، داخؿ بالعمؿ

nosocomiale)
(3). 

 بشأف كاإلدارة، التسيير سكء أساس عمى المستشفى بمسؤكلية قضى الجزائرم القضاء أف كما
  .(4)مكتو إلى أّدل متحرؾ سرير عمى مف مريض سقكط
 َقبيؿ مف باعتبارىا المقّدر، أك االحتمالي الخطأ فكرة  الفرنسي الفقو بعض أّيد كقد ىذا

 لسمطة استعماال ذلؾ في رأل حيث الفرنسي، المدني القانكف مف 1353 المادة لنص القرائف طبقا
 مف الطبيب خطأ يستخمص الفكرة ىذه خبلؿ مف فيك .القضائية القرائف استخبلص القاضي في

 .حدكثو عمى الداللة قاطعة كانت القرائف متى كافة
 في ترتكز ألنيا المضمر، الخطأ فكرة (5) الفقو مف اآلخر البعض انتقد التكجو ىذا عكس

 كؿ لظركؼ فطبقا .ضعيفا يككف ما غالبا تفسير كىك المخالفة، بمفيكـ التفسير عمى مجّرد رأيو
 ألنو الخطأ عميو يثبت ذلؾ كمع المحّدد، الخطأ ىذا ارتكب قد عميو المدعى َيثبت أف ال قد حالة
 .ارتكابو عدـ ينفي أف يستطع لـ

                                                           
(1)

Cass.civ: 21/05/1996, Gaz. Pal, 1997- 2, J.P, p 565.  
(2)

 Fabienne Quilleré Mazjoub: La responsabilité du service public hospitalier. 

، (المسؤكلية  الطبية ) األكؿالمجمكعة المتخصصة في المسؤكلية القانكنية لممينييف، الجزء : بحث ضمف كتاب
.  كما بعدىا574، ص2004الطبعة الثانية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت 

رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ - دراسة مقارنة– ، الخطأ الطبي في ظؿ قكاعد المسؤكلية المدنية مراد بن صغير(3)
. 346.، ص2011-2010تممساف، – كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد 

 .(قضية ضد مستشفى سكيكدة )، 20/05/1981الغرفة اإلدارية - محكمة قسنطينة (4)
 (5)

 Jean Penneau: La responsabilité médicale, op.cit, p 80, 81 
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مف  االحتمالي الخطأ فكرة تختفي أف(1)( Jean Penneau)بينك  الفقيو يأمؿ الصدد ىذا كفي 
 بيذه يعتدّ  عندما القاضي ألف النقؿ المجاني، مجاؿ مف قبؿ مف اختفت المجاؿ الطبي كما

 حينئذ يستند أنو إذ لمخطأ، كالضركرم الصحيح المعيار عف -بينك نظر في-َيحيد  فإنو الفكرة،
 فمف .اليقظ الكسط الطبيب عمى الطبيب خطأ تحديد في يعتمد لممكاقؼ، كال مجّرد تحميؿ إلى

 ُيطابؽ ال المريض مع اتّبعو الذم الفعمي سمككو أف ثبت ُمخطئا متى يككف الطبيب أف الثابت
 عند ُيكتفي حيث الظركؼ، نفس في كالمكجكد مستكاه مف نفس يقظ طبيب بو يأخذ الذم السمكؾ

ف ما خطأ ىناؾ يككف كأف البد أنو افتراض مجّرد األخذ بيذه الفكرة  .مجيكال بقي كا 
 الخطأ استخبلص بيانو سبؽ كما تعني كالتي المضّمر، أك المحتمؿ الخطأ فكرة أف كالكاقع

ف الضرر، مجّرد حدكث مف  يرل كما تكشؼ أنيا إال األطباء، إّزاء التشّدد كجو فييا يبدك كاف كا 
 في لممرضى الحماية لتكفير التقميدية القانكنية القكاعد لُقصكر القضاء إدراؾ عف (2)بحؽ البعض
 إقامة عف عاجزا المضركر المريض معيا صار تطكرات مف العممية الطبية لِحؽ ما مكاجية
 .أك المستشفى الطبيب خطأ عمى الدليؿ

عبء  كطأة مف التخفيؼ سبيؿ في القكاعد ىذه تطكيع إال القضاء ىذا مف كاف فما   كعميو،
 الخطأ بفكرة القضاء أخذ أف فالحاؿ، لو المريض بتحّمؿ القكاعد ىذه تقضي الذم اإلثبات،

 مف األخير ىذا افتراض مع الخطأ أساس عمى القائمة بالمسؤكلية تمّسكو يعني المحتمؿ إنما
 نكع إلقامة كمحاكلة المضركر، المريض لمصمحة رعاية ذلؾ في أف الضرر، كالشؾ تحقؽ مجرد
 .كالمريض الطبيب بيف العبلقة في المفقكد التكازف مف

 ال القرينة، ليذه أك االفتراض ليذا الحقيقية األىمية أف إلى المقاـ ىذا في نشير أف كنكدّ 
 يجعؿ ال القرينة بيذه أخذه في القضاء أف ذلؾ بكجكدىا، االعتراؼ مجّرد في في الكاقع تكُمف
نما، المستشفى أك الطبيب طرؼ مف العكس إلثبات قابمة قرينة بسيطة إال منيا  ىذه تكُمف كا 

 المكضع ىذا في نعالجو ما كىذا - اإلثبات بعبء يتعمؽ فيما عمييا اآلثار المترتبة في األىمية
 جانب في الخطأ افتراض مف تتضّمنو كما المحتمؿ الخطأ فكرة مف خبلؿ أنو إذ، -إبرازه كُنحاكؿ
 إنما الخطأ قرينة أك الخطأ فافتراض، األخير ىذا إلى اإلثبات ينتقؿ عبء المستشفى، أك الطبيب

                                                           
(1)

 Ibid, p 80. Voir aussi son livre: Faute civile et faute pénale en  matière de responsabilité médicale, 

P.U.F, Paris, p 51 ets. 

.347.، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير     
(2)

 Yvonne Lambert- Faivre: Droit du dommage corporel- système d'indemnisation, op.cit, p 247. 
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 جانب في الخطأ ىذا مثؿ كجكد عمى الدليؿ إقامة المضركر عبء عاتؽ عمى يُعد لـ أنو يعني
نما عميو، المدعى  .جانبو في الخطأ نفي األخير عبء ىذا عمى ُيصبح كا 

 كتخفيفيا المتضّرريف المرضى لصالح المحتمؿ الخطأ فكرة تمثميا التي األىمية مف كبالرغـ
 (1) ليا حديث قرار في الفرنسية النقض محكمة أدانت فقد الطبي، الخطأ إثبات مف عبء عنيـ
 ما ِكفؽ الطبيب جانب في ثابت خطأ كجكد ُكجكب إلى كَدَعت األفكار، مثؿ ىذه إلى المجكء
 فكرة نيابأ االحتمالي الخطأ فكرة المحكمة ككصفت المسؤكلية، في القكاعد العامة بو تقضي

 .(2)(erronée)مغمكطة 
 غير االحتمالي، الخطأ فكرة إلى المجكء حيث مف تراجعنا تمّثؿ األحكاـ ىذه مثؿ أف  كالشؾ

 الطبي الخطأ تكافر بضركرة التذكير أعاد ذكره السالؼ النقض محكمة قرار أف األمر كاقع أنو في
 كاضحة إدانة يتضمف لـ المقابؿ في أنو إال الطبيب، جانب في المسؤكلية لقياـ الكاجب اإلثبات

 المجكء يجعؿ الذم األمر .اإلثبات طرؽ مف طريقا باعتبارىا القرائف خبلؿ مف الخطأ الستخبلص
 أخرل كقائع إلى االستناد عمى القضاء قدرة عمى الحكـ ىذا بعد يتكقؼ الخطأ المضّمر فكرة إلى

 مف الفكرة ىذه قدمتو ما عمى بالتالي ليحافظ الطبي، الخطأ افتراض الضرر ُيدّعميا إلى ُتضاؼ
 القائميف مكاجية في أخطاء مف يّدعكنو ما إثبات صعكبات ُتجاه لممرضى المضركريف ُمعاكنةٍ 
 .كرعايتيـ صحيا عبلجيـ عمى

 إليو لجأ الذم الكحيد السبيؿ ىي تكف لـ االحتمالي الخطأ فكرة فإف األمر يكف كميما
 لجأ إذ المضركر، المريض عاتؽ عمى اإلثبات عبء إلقاء مف الحدّ  أجؿ مف القضاء الفرنسي

 الفكرة مف الّصدد ىذا في أثرا أبعد ربما أخرل، قانكنية أدكات إلى الفقو مف مؤيدا في ذلؾ القضاء
 نتعرض ما كىك نتيجة، بتحقيؽ الطبية االلتزامات مجاؿ في التكسع كمنيا فيما تقدـ، بحثناىا التي
  .المكالي الفرع في إليو

بكصفيا عمى ىذا  أك قرينة الخطأ- كتتكسط المسؤكلية عمى أساس الخطأ المفترض   
، كالمسؤكلية غير (3)المسؤكلية عمى أساس الخطأ المحقؽ كاجب اإلثبات مف جية- النحك

                                                           
(1) Cass.civ: 07/05/1998, D. 1999, J.C.P, p 21. Note, S. Porchy. 

. 100.، إثبات الخطأ في المجاؿ الطبي، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم (2)
، تراجع فكرة الخطأ أساسا لمسؤكلية المرفؽ الطبي العاـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، محمد فؤاد عبد الباسط (3)

.  51. ، ص2003
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الخطئية، أم عمى أساس المخاطر مف جية أخرل، إذ أنيا ال تتحرر مف فكرة الخطأ ذاتيا، 
بدليؿ بقاء ركف الخطأ قائما كلك عمى سبيؿ االفتراض، كعمى الرغـ مف ككنيا تشكؿ نظرية قائمة 

.  (1)بذاتيا إال أنيا تميؿ إلى المسؤكلية دكف خطأ
كقد كرست محكمة النقض الفرنسية مبدأ قرينة الخطأ ألكؿ مرة، في قرارىا الصادر بتاريخ 

، معتبرة أف المستشفى الخاص يتحمؿ مسؤكلية إصابة المريض بالعدكل أثناء 1998مام 21
تكاجده بغرفة العمميات، كال يمكنيا التخمص مف المسؤكلية بإثبات أنيا لـ ترتكب أم خطأ يذكر، 

.  (2)أم إقامة قرينة عمى عاتؽ المستشفى
 فيه والتوّسع نتيجة بتحقيق االلتزام: الفرع الثالث

 20 بتاريخ الصادر الفرنسية النقض لمحكمة الشيير (Mercier) قرار نتائج مف كاف لقد
 ممـز غير الطبيب أف اعتبر أف كالمريض، الطبيب بيف العبلقة طبيعة حّدد كالذم ،1936مام 

نما بشفاء المريض،  كؿ الرتباط كذلؾ خاصة، ُمكاصفات ذات عناية بذؿ عمى يقتصر التزامو كا 
 ىذه مف عمؿ كؿ في قائما الفشؿ أك النجاح احتماؿ يبقى حيث االحتماؿ، طبي بعامؿ عمؿ

 . (3)األعماؿ
 غير مف تجعؿ بو كااللتزاـ العبلج فكرة خبلؿ مف الطبية المسؤكلية إلى النظرة أف كالشؾ
 المنطقي غير فمف .عناية ببذؿ التزاـ مجّرد إال المقاـ ىذا في الطبيب التزاـ يككف المتصّكر أف

.  (4)المريض شفاء كىي نتيجة بتحقيؽ التزاـ عميو ُيفرض أف االعتبارات المتقدمة ضكء في
 

 

                                                           
، تبايف المراكز القانكنية في العبلقة الطبية كانعكاساتو عمى قكاعد اإلثبات، المجمة النقدية لمقانكف أحمد هديمي (1)

كالعمـك السياسية، جامعة تيزم كزك، كمية الحقكؽ، العدد خاص بالممتقى الكطني حكؿ المسؤكلية الطبية، العدد 
. 110. ، ص2008األكؿ، 

(2) 
Cass. Civ. 1ere, 21 mai 1998, affirme que «Une clinique est présumée, responsable 

d’une infection contractée par un patient Lors d’une intervention, au moins de prouver 

l’absence de faute de sa part » http //www.Droit –médicale.Net. 
، قانكف اآلداب الطبية، مجمة العدؿ، 1994 فبراير 22 المسؤكلية  الطبية كفؽ قانكف ،سامي بديع منصور (3)

. 255.، لبناف، ص2000العدد الرابع، 
. 349.، أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير (4)

http://www.droit/
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 المريض يتحّمؿ أف المجاؿ ىذا في الطبيعي مف تجعؿ الطبية المسؤكلية إلى الرؤية تمؾ
 إمكانية عف لمتساؤؿ يدفعنا الذم األمر المطمكبة، العناية ببذؿ الطبيب قياـ عدـ إثبات عبء
 .؟ عناية ببذؿ التزامو جانب إلى الطبيب يتحّمميا نتيجة بتحقيؽ أخرل التزامات كجكد

 عف يكشؼ كالقضاء الفقو حركة تتّبع أف: "التساؤؿ ىذا عف اإلجابة في(1) الفقو بعض يرل
 نحك كاضح اتجاه صاحبو قد بالعبلج، الطبيب التزاـ عمى عناية ببذؿ االلتزاـ كصؼ إضفاء أف

 النتيجة ضكء كفي ِحدل، عمى منيا كؿ إلى كالنظر األكلية عناصرىا إلى  األعماؿ الطبيةتحميؿ
 اعتبار إلى كيخمص . عمييا َيتكالىا مف سيطرة إمكاف كمدل كرائو مف المحّددة كالمرُجّكة الجزئية

 اُلمساءلة كما تتطمبو عناية، ببذؿ االلتزاـ مجاؿ حصر إلى أدل التحميمي المسمؾ ىذا إتباع أف
 ما أما .التقميدم بمعناه العبلج نطاؽ في المتضّرر المريض عمى اإلثبات عبء إلقاء مف عنو

 الطبيب مساءلة فإنيا تفرض االحتماؿ عنصر تتضّمف ال التي الطبية األعماؿ مف ذلؾ ُيجاكز
 الطبيب إخبلؿ إلثبات حاجة دكف بمعنى منيا، المرُجّكة النتيجة تحقؽ لمجرد عدـ عنيا

 التزاـ عاتقو عمى يقع ال الطبيب أف حقيقة مع يتفؽ التحميؿ ىذا أف البياف عف كغنيّ  .بالتزاماتو
نما تجاه المريض، كاحد  حيث مف تختمؼ أف يمكف االلتزامات مف مجمكعة األخير تربطو بيذا كا 

  .(2)طبيعتيا
 نتيجة، بتحقيؽ االلتزامات مجاؿ في ذلؾ مقابؿ كالتكّسع عناية ببذؿ االلتزاـ نطاؽ حصر إف
 .الطبي الخطأ إثبات لعبء المبدئي اإلسناد مف لمحدّ  الثانية القانكنية األداة الكاقع كاف في

طاؿ  قد نتيجة بتحقيؽ الطبيب التزامات مجاؿ في التكسع ىذا أف إلى الصدد ىذا في كنشير
 ببعض المرتبطة التزاماتو أيضا شمؿ كما اإلنسانية، ككاجباتو المادية بأعمالو المتعمقة التزاماتو

 .أعمالو الفنية
 واألخالقية اإلنسانية بواجباته المتعمقة الطبيب التزامات في التوسع: أوال
دراكا قرف، نصؼ عف يزيد لما استمد استقرار بعد  المريض يكاجييا التي لمصعكبات منيا كا 

 التكازف اختبلؿ لمكاجية محاكلة كفي ذلؾ، في إخفاقو تبعة كتحمؿ اإلثبات بعبء في النيكض
 ال مجاؿ في ىاما تحكال الفرنسية النقض محكمة أجرت -كالمريض  الطبيب-طرفي العبلقة  بيف

                                                           
. 112.، المسؤكلية  المدنية عف األعماؿ الطبية في الفقو كالقضاء، المرجع السابؽ، صمصطفى الجمال (1)
. 110. المرجع السابؽ، ص،عالء الدين خميس العبيدو (2)
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 كأخذا المرضى حقكؽ رعاية عمى منيا حرصا المريض، بإعبلـ الطبيب كىك التزاـ أال أىمية يقؿ
 .الطبي الخطأ إثبات في تكاجييـ لمصعكبات التي االعتبار في

 كمنو المختمفة، صكره في الطبيب خطأ بإثبات المريض بإلزاـ الثابت قضائيا عف عدلت فقد
 الطبيب عاتؽ عمى اإلعبلـ ىذا حصكؿ إثبات بعبء كألقت .باإلعبلـ بالتزامو الطبيب قياـ إثبات

 25 بتاريخ ، الصادرHédreulكأشيرىما  أكليما :ميميف حكميف بمكجب المدعى عميو كذلؾ
 .(1) 1997أكتكبر  14 في المؤرخ كالثاني ،1997فبراير
 1997 فبراير 25 حكم. 1

قضاء  عف تاما عدكال يمثؿ لقد تمت اإلشارة إلى ىذا الحكـ سابقا، حيث جاء بمبدأ أساسي
 كالحصكؿ المريض بإعبلـ قيامو عمى الدليؿ بإقامة الطبيب مؤداه التزاـ محكمة النقض السابؽ،

  (2) .الطبي بالعمؿ رضائو عمى مسبقا
 فيو رأكا الذيف (3)القانكف،  فقياء مف العظمى الغالبية بتأييد حظي قد المبدأ ىذا أف كالحؽ

 أف ذلؾ ،العممية نتائجو حيث مف كال القانكنية الكجية حيث مف ال مقبكال يكف لـ تصحيحا لكضع
 ىذا ُيمقى إذ اإلثبات، عبء تكزيع جية مف نصابيا الصحيح إلى األمكر يعيد الحكـ الجديد

 مف 1315 لممادة كفقا العقدية القكاعد إلى استنادا سكاء بو، يمتـز أف مف يجب عمى العبء
 مف األكلى كالمادة الجزائرم المدني القانكف مف 323 لممادة المقابمة(4)الفرنسي المدني القانكف
 .المصرم اإلثبات قانكف

 محكمة أجرتو الذم لمتحكؿ كافيا قانكنيا سندا منو يجعؿ القانكني النص ىذا أف كالشؾ
  .(5)الطبي اإلعبلـ مجاؿ في اإلثبات عبء بشأف النقض

                                                           
(1)

 Cass. 1er civ: 14/10/1997, J.C.P.G, n° 45, 06 novembre 1997, France, p 492. 
(2)

J. Bonneau: Paradoxe sur le droit médical, Gaz. Pal, (1er sem) 1999, du 17 juin 1999, 

France, p 858. 

Voir aussi: jean Penneau: Les fautes médicales, op.cit, p 10, 11.  
(3)

 Mark Sabek: Les responsabilités du chirurgien - dentiste, Les Etudes Hospitalières 

Editions, Bordeaux, 2003, p35- 39.  

Marie - Laure Mathieu - Izorche: oo.cit, p 3560, 3561. 

Patrice Jourdain: Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin, op. cit, p 

07. 
(4)

 L'article 1315/2 du code civil:" Celui qui est également ou contractuellement tenu d'une 

obligation particulière  d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette 

obligation". 
(5)

 Jean Guigue: Responsabilité des médecins - Devoir d'information, G. P. H, Spécial Droit 

De La Santé, dimanche 25 au mardi 27 novembre 2001, 121e année, n° 329 à 331, France, p 

53, 54. 
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 التزاما باعتباره باإلعبلـ، بالتزامو الطبيب إخبلؿ إثبات مف المريض بإعفاء الحكـ أف كما
 ما احتراـ كضركرة الجسد، معصكمية مف بو تقضي كما العدالة قكاعد إلى يستند بتحقيؽ نتيجة،

 بحسب يعد عبلجية لغاية كلك اإلنساف بجسـ فالمساس ،البدنية السبلمة في حؽ مف لئلنساف
 كصؼ الفعؿ عمى ُتضفي التي الشركط تكافر عمى الدليؿ يقكـ مشركع حتى غير األصؿ

 .رضائو عمى كالحصكؿ المريض إعبلـ كمنيا المشركعية،
 الطبية المسؤكلية إخضاع إلى يؤدم الجديد القضاء بأف لمنعي محؿ ال فإنو    كأخيرا،

 التزاـ، مف أكثر عنو ينشأ أف يمكف الكاحد العقد أف المعركؼ أف ذلؾ نظاـ قانكني، مف ألكثر
 عف المديف مسؤكلية يحكـ الذم النظاـ يختمؼ أف يمكف طبيعة االلتزامات الختبلؼ كتبعا

 بتقديـ يتعمؽ فيما ممتزما الطبيب اعتبار مف يمنع ما يكجد األساس فبل ىذا كعمى، اإلخبلؿ بيا
 الدليؿ المريض يقيـ أف يتعيف خطأ إلى استنادا إال تقـك مسؤكليتو ال بحيث عناية، ببذؿ العبلج
 المريض إدعاء يجعؿ أشّد، بالتزاـ الرضاء، عمى باإلعبلـ كالحصكؿ يتعمؽ فيما يمتـز حيف عميو،
 دحضيا األخير ىذا يستطيع الطبيب، عاتؽ بسيطة عمى قرينة ُينشئ اإلعبلـ حصكؿ بعدـ
 .(1)التزامو بتنفيذ فعبل قاـ أنو عمى الدليؿ بإقامة

 إثبات عبء -الذكر السالؼ حكميا في - ألقت أف بعد النقض محكمة فإف العمكـ عمى
 كسائؿ سابقو، عف أىمية يقؿ ال آخر حكـ في حددت الطبيب، عاتؽ عمى االلتزاـ باإلعبلـ

 .االلتزاـ ىذا إثبات
 1997 أكتوبر 14 حكم. 2   
الصعكبات  بعض مف رضائو عمى كالحصكؿ المريض إعبلـ اإلثبات عبء إلقاء يخؿ لـ

إلثبات  الطبيب غمييا يمجأ التي الكحيدة الكسيمة الكتابة باعتبار يتعمؽ ما السيما كاإلشكاليات،
 .بالتزامو الكفاء

 إلى، 1997 فبراير 25 في النقض محكمة حكـ بالتعميؽ تناكلكا الذيف الُشراح جؿّ  أشار كقد
 - رضائو عمى كالحصكؿ باإلعبلـ بااللتزاـ القياـ إثبات الكتابة لتطمب السيئة اآلثار جممة مف

ف  فيدفعو كاالضطراب، بالفزع المريض يصاب أف أقميا ،(2) - شأنيا مف التيكيف كانكا يحاكلكف كا 
                                                                                                                                                                      
Jean Penneau: Le consentement face au droit de la responsabilité médicale, Gaz. Pal, 1999 

(1er sem), France, p07. 
. 353.، المرجع السابؽ، صمراد بن صغير (1)
. 440.، دكر اإلرادة في العمؿ الطبي، المرجع السابؽ، صجابر محجوب عمي (2)
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 كالجدؿ التساؤؿ ثار فقد ذلؾ، مف أكثر ؛ بؿ(1)إليو الحاجة أشدّ  في ىك رفض عبلج إلى ذلؾ
 لحقيقة إثباتا ُتعتبر فيؿ، حجيتيا كنطاؽ ؟.ذاتيا حدّ  في المكتكبة الكرقة قيمة حكؿ الفقو لدل

 .لمضمكنو ؟ أـ)اإلعبلـ (اإلفضاء
 ىذا كفي فحسب، اإلعبلـ حقيقة إثبات عمى تقتصر الكرقة ىذه أف البعض رأل حيث

 بكجكد تتعمؽ الكتابة تنشئيا التي القرنية أف إلى (Patrice Jourdain)األستاذ  الصدد يشير
 عمى يجب فإنو اإلعبلـ، حقيقة عمى الدليؿ الطبيب أقاـ إذا بحيث بمضمكنو، كليس اإلعبلـ
 لـ أك كامبل، يكف لـ اإلعبلـ ىذا أف عمى الدليؿ يقيـ أف -لمقضاء التقميدم كفقا - المريض
  .(2)يتطمبيا القضاء التي الصفات فيو تتكافر

يتحمؿ  مف بأف قضى كالذم 1997 فبراير 25 حكـ يؤيده بسيط، التفسير ىذا أف كالشؾ
 .االلتزاـ ىذا تنفيذ عمى الدليؿ يقدـ أف يجب باإلعبلـ خاص بالتزاـ اتفاقا أك قانكنا

 عمى المكتكبة الكثيقة نطاؽ يقتصر أف تصكر اآلخر البعض نظر في يصعب أنو غير
 يجب كما اإلعبلـ مضمكف عمى القضاء يعمقيا التي األىمية بسبب كذلؾ حقيقة اإلعبلـ، إثبات

 تمكيف إلى يرمي كككنو منو الغرض إلى بالنظر ككذا كشركط، مف صفات فيو يتكافر أف
 ما قيمة لو ليس المكتكب الدليؿ أف ذلؾ، رفضو أك العبلج بقبكؿ مستنير قرار اتخاذ مف المريض

 .كصفاتو كمضمكنو حقيقة اإلعبلـ عمى كيبرىف يثبت لـ
 كقكاعد المنطؽ مع التفاقو الصكاب، عيف ىك بؿ مقبكال، نظرنا في التفسير ىذا كيبدك

 الطبيب أف قرر كالذم، 1997أكتكبر 14 حكـ في جاء ما مع كذلؾ متفقا جاء العدالة، كلككنو
 التي المخاطر عف كمبلئما كاضحا أمينا، إعبلما لمريضو قدـ أنو عمى الدليؿ أف يقيـ يجب

 رفض أك رضاء بإصدار لو يسمح بما يقترحو، الذم العبلج الفحكصات كصكر تتضمنيا
  .مستنير

 أف حاكلت لذلؾ االعتبارات، ىذه كؿ تغفؿ لـ الفرنسية النقض محكمة أف كالجدير بالذكر
 مف كذلؾ الطبيب، عاتؽ عمى اإلثبات عبء إلقاء مبدأ عمى المترتبة اآلثار مف حّدة تخفؼ

                                                           
(1)

 Geneviève Viney: Chronique sur la responsabilité civile, J.C.P, 1997, I, 4068, n° 09, France, ou elle 

dit: " il  existe déjà de nombreuses interventions médicales pou les quelles la loi impose au praticien 

d'apporter la preuve  qu'il a donné les informations requises, prélèvement d'organe chez un donneur 

vivant, recherche biomédicales, assistance à la procréation. Or, dans ces hypothèses, on n'a pas constaté 

les inconvénients qui étaient présentés  comme inévitablement attachés à la solution imposant la 

charge de la preuve au médecin ". 
(2)

 Patrice Jourdain: Responsabilité civile, op.cit, p 112. 
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 التقميدية العبلج كسائؿ تفمح لـ بسيدة كيتعمؽ .1997 أكتكبر 14 في الذم أصدرتو الحكـ خبلؿ
 - بالمنظار لفحص إخضاعيا النساء أمراض طبيبة فقررت جديد، إنجاب طفؿ مف تمكينيا في

 étiologie)التبكيض  جياز في مرض مف تعاني كانت إذا ما لمعرفة -كمي تخدير تحت يجرم

ovarienne)زكج فرفع .العممية أثناء حدث اختناؽ بسبب المريضة تكفيت الحظ لسكء ، كلكف 
 ىذا المريضة تبصير في الطبيبة تقصير أساس عمى بالتعكيض مطالبيف دعكل كابنيا المتكفاة
 .الخطر

لـ  (كابنو  الزكج)المضركر  أف بحجة المكضكع، قضاة جانب مف رفضت الدعكل أف غير
 تتضمف الدعكل ظركؼ فإف ذلؾ مف العكس كعمى .اللتزاميا الطبيبة تنفيذ عدـ عمى دليبل يقدـ
 الطعف النقض محكمة فرفضت، بمخاطرىا بينة عمى كىي لمعممية المريضة قبكؿ تدؿ عمى قرائف
 إثبات عبء لقكاعد بالنسبة األىمية غاية في أمريف عمى أكّدت كلكنيا الحكـ، ضد ىذا رفع الذم

 :باإلعبلـ االلتزاـ
 يقع الرضاء عمى كالحصكؿ باإلعبلـ االلتزاـ تنفيذ إثبات عبء أف بمبدأ تمسكيا :األول
 .الطبيب عمى عاتؽ
 (1)الطرق بكافة يتم أن يمكن اإلثبات هذا أن: ثانيا

قّررتو  الذم لممبدأ تأكيد مف أكثر ليس ىك إذ جديدا، يضيؼ ال األكؿ الشؽّ  أف كالشؾ
 الشؽّ  في الجديد إنما 1997 فبراير 25 بتاريخ الصادر إليو اإلشارة سالؼ بحكميا المحكمة
 (2)- الفقو مف الغالب الرأم إليو يتجو ما عكس كعمى - المحكمة فصمت حيث مف الحكـ، الثاني
 نحك عمى لئلثبات، ككسيمة الكتابة ضركرة كبيف الطبيب، عاتؽ عمى اإلثبات إلقاء عبء بيف

 :االحتماليف أحد عف يخرج لف اإلثبات بعبء الطبيب بقياـ يتعمؽ فيما األمر معو أف القكؿ يمكف
بالنسبة  السيما - مكتكب دليؿ عمى حصؿ قد كيككف لنفسو الطبيب يحتاط أف: األول
الجراحية،  كالعمميات المريض جانب مف لمتفكير كقت إلى تحتاج التي الكبيرة الطبية لؤلعماؿ

الفحص  أك الكيربائية، بالصدمات كالعبلج) الخطيرة كالتحاليؿ كالفحكص كالعبلجات
 العبلج ذا قبؿ كقد كطبيعتيا، العبلج بمخاطر تبصيره تـ أنو المريض فيو يقر - ( ...بالمناظير

                                                           
(1)

 " Mais attendu que s'il est exact que le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son 

patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu'il lui 

propose de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé,… la preuve de cette 

information peut être faite par tous moyens…". 
(2)

 Jean Penneau: Les fautes médicales, op.cit, p 10, 11. 
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 كحسـ المحكمة إلقناع كافيا يككف سكؼ الدليؿ ىذا تقديـ فإف الحالة ىذه كفي .قبكال مستنيرا
 .لصالح الطبيب النزاع

 بأحد يتعمؽ األمر أف ككف المكتكب، الدليؿ عمى حصؿ قد الطبيب يككف أال: الثاني
 تحاليؿ أك باألّشعة فحكص إجراء أك معيف لمرض أدكية ككصؼ الجارية، العبلجات العادية

 باستطاعة سيككف أنو نعتقد ال فإننا الحاالت ىذه مثؿ ففي ،...بسيطة حتى جراحات أك بسيطة
 يجرييا التي األعماؿ ىذه مف عمؿ لكؿ المريض رضاء عمى مكتكبا ُيعد دليبل أف الطبيب
 يكميا المرات عشرات

 المجكء مف العبلجات، أك األعماؿ ىذه مف بكاحد الرضاء مف إثبات مناص فبل كتبعا لذلؾ
محكمة  تقكؿ كما(par tous moyens)الطرؽ   بكؿ يتـ ذلؾ أف إذ أخرل لئلثبات، كسائؿ إلى

 .النقض
 بإعبلـ الطبيب التزاـ إثبات عبء بشأف التحكؿ ىذا أف إلى نشير أف األخير في كنكد 

 كالتي - لكحدىا النقض محكمة عمى قاصرا يكف لـ نتيجة، بتحقيؽ التزاما المريض، كباعتباره
 بمقتضى بو، المحاؽ عف يتأخر لـ الفرنسي الدكلة مجمس إف بؿ ،(1)- الحقة بعّدة أحكاـ كّرستو
 االلتزاـ تنفيذ إثبات عبء أف فييا ، قرر(2) 05/01/2000صادريف عنو بتاريخ  حكميف
 .العبلج المريض فيو يتمقى الذم العاـ المستشفى عاتؽ عمى يقع باإلعبلـ

 لمينة كاألخبلقية اإلنسانية بالكاجبات المرتبطة االلتزامات مجاؿ في التكسع أف القكؿ صفكة
ف - فقط المريض بإعبلـ الطبيب التزاـ عمى يقتصر الطب، لـ  الذم ىك األخير ىذا كاف كا 

 بؿ -اإلثبات كقكاعد الطبية المسؤكلية معالـ في كميما كاضحا كتغييرا كبرل، قفزة نكعية أحدث
 بتحقيؽ التزاما يعتبر إذ .المريض أسرار بحفظ الطبيب كالتزاـ أىمية تقؿ ال أخرل التزامات شمؿ

 .نتيجة بتحقيؽ التزاما يجعمو مما االحتماؿ، مف قدر أم عمى حاؿ بأم ينطكم ال نتيجة،
 مف اإلثبات عبء انتقاؿ مظاىر مف أف كاستخبلصو إبرازه أردنا ما فإف حاؿ كؿ كعمى

 المقابؿ كفي نتيجة، بتحقيؽ المرتبطة االلتزامات مجاؿ في التكسع ىك الطبيب، المريض إلى

                                                           
(1)

 Cass. 1re civ: 15/07/1999, D. 1999, J.C.P.G 1999, IV, 2713, France, p 393. Obs. Jean Penneau. 

Cass. 1re civ: 18/01/2000, D.H, 177e année- 1er cahier (rouge), 13 décembre 2001, n° 44/7053e, 

France, p 3559. 

Cass. 1re civ: 09/10/2001, G.P.H, dimanche 25 au mardi 27 novembre 2001, 121e année, n° 329 à 331, 

France, p 53. Obs. Jean Guigue. 
(2)

 C.E: 05/01/2000 (2 espèces), R.F.D.A. 2000, N° 03, p 641, concl. D. Chanteaux et p 654, Note P. 

Bou, J.C.P. 2000- II- 10271, Note J. Moreau 
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 اإلنسانية بالجكانب المتعمقة االلتزامات عمى يقتصر ال ذلؾ كأف عناية، االلتزاـ ببذؿ نطاؽ حصر
 .الفنية األعماؿ يشمؿ بؿ الطب، لمينة كاألخبلقية

 (عمى أساس الضرر) المسؤولية  دون خطأ: المطمب الثاني
 بالمضركر لحؽ الذم الضرر إلى استنادا تتحقؽ التي تمؾ خطأ دكف بالمسؤكلية يقصد
 إحداث إلى أّدل الذم العمؿ إليو ينسب مف جانب في مفترض أك ثابت خطأ عف كجكد استقبلال

  .(1)الضرر ىذا
 في المستخدميف عمؿ عف الناجمة األضرار عف 1990 العاـ حتى التعكيض ظؿ كقد

 إلى القضاء ذلؾ بعد اتجو ما سرعاف أنو غير ،(2) الخطأ تكافر يتطمب العامة المرافؽ الصحية
 المتضرر حؽ إقرار طريؽ عف كذلؾ خطأ، أم إلى المستندة غير مف المسؤكلية جديد نكع إقامة
  .افتراضو أك الخطأ عف البحث إلى الحاجة دكف الذم أصابو الضرر عف التعكيض في

 عبء مف المتضرر المريض إعفاء ىك القانكنية اآلليات ىذه مثؿ إلى المجكء أف    كالشؾ
 ما الخطأ، الستخبلص الكقائع في البحث مشقة مف القاضي إعفاء ككذلؾ الطبي، إثبات الخطأ

  .الضرر سبب الذم العمؿ إال يبؽ لـ أنو يعني
 خطأ دكف لممسؤكلية اإلدارم القضاء إقرار خبلؿ مف خطأ دكف المسؤكلية مكضكع   كسنعالج

. الثاني ذلؾ في الفرع تطبيؽ العادم القضاء محاكالت في الفرع األكؿ، ثـ
 

 لممرافق خطأ دون المسؤولية)خطأ  دون لممسؤولية اإلداري القضاء إقرار: الفرع األول
  (العامة الطبية
 فرنسا، في اإلدارم لمقضاء البارزة األعماؿ أحد ُيعدّ  خطأ دكف اإلدارية المسؤكلية تقرير إف

نما جانبيا، مف خطأ ارتكاب أساس عمى تقكـ ال اإلدارة مسؤكلية فإف ذلؾ كبناء عمى  لحدكث كا 
 الطبيعية األضرار كخصكصيتو خطكرتو في يتجاكز الضرر ىذا كاف متى مف نشاطيا ضرر
  .المجتمع في لمحياة

 :بأمريف المسؤكلية ىذه كتتميز

                                                           
(1)

 F. Lioren - Frayne: La responsabilité sans faute dans le contentieux administratif de la responsabilité, 

L.G.D.J, bibliothèque de droit public, France, 1985, p 133. 
(2)

 Fabienne Quilleré Majzoub: op.cit, p 597. 



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
249 

 

 ىذه مف اإلدارة إلعفاء سببا يشكؿ ال الفجائي الحادث أك الغير فعؿ أف ىك :األكؿ
  .الضرر حصكؿ بمجرد تتحقؽ األخيرة ىذه ذلؾ أف المسؤكلية،
 العاـ، بالنظاـ متعمؽ خطأ دكف المسؤكلية حاالت مف حالة تكافر أف فيك :الثاني األمر أما

 في المّدعي بيا يتمسؾ لـ كلك حتى نفسو تمقاء مف يثيرىا أف القاضي عمى يجب يعني أنو مما
  .(1) دعكاه

 كاف بحيث مستمر، تزايد في خطأ دكف المسؤكلية كتطبيقات حاالت أف بالذكر كالجدير
 عمى نبينيما شييريف كميميف، حكميف خبلؿ مف كالسيما إقرارىا، في بارزا دكرا لمقضاء الفرنسي

 .التكالي
 (2)(Gomez) قضية بشأن  حكم:أوال

 يتضمف ميما الفرنسية حكما (Lyon)ليكف  بمدينة االستئنافية اإلدارية المحكمة  أصدرت
 خمسة العمر مف البالغ Serge Gomezالطفؿ  أف في كقائعيا تتمخص قضية في مبتكرا حبل
 العمكد تقكيـ عمميات في المتخصصة المستشفيات إحدل 1983 العاـ في عاما ُأدخؿ عشر
 méthode de) تدعى جديدة عبلجية طريقة باستخداـ لو جراحية إجراء عممية بقصد الفقرم

LUQUE) بعد انتيت جسيمة، مضاعفات العممية إثر ظيرت .كامؿ بشكؿ معركفة النتائج غير 
  .السفمى أطرافو في بالشمؿ بإصابة الطفؿ ساعة كثبلثكف ستة

  عفGomezعائمة  بو تقدمت الذم التعكيض طمب ليكف في اإلدارية المحكمة رفضت
 كجكد عدـ مف المكمفيف الخبيريف تقرير في جاء ما إلى استنادا Serge بابنيا البلحؽ الضرر،

 .معاكنيو أك الجراح الطبيب قبؿ مف مرتكب خطأ أم
 فاستجابت بميكف، اإلدارية االستئناؼ محكمة أماـ الحكـ  ىذاGomezعائمة  استأنفت

 " حكميا في كجاء .التعكيض في المضركر كحؽ العاـ الطبي المرفؽ بمسؤكلية لطمباتيـ قاضية
 لـ عندما لو، يخضعكف الذيف لممرضى خطرا يسبب أف يمكف جديدة عبلجية طريقة أف استعماؿ
 إلى يؤدم تفرضيا حيكية ضركرة دكف الطريقة ىذه مثؿ استخداـ كأف بعد، معمكمة تكف نتائجو

                                                           
، التطكرات الحديثة في مجاؿ مسؤكلية المرافؽ العامة الطبية، مجمة دراسات قانكنية، عمر محمد السيوي (1)

. 51، ص2005 العراؽ، -يصدرىا بيت الحكمة، العدد السادس عشر، بغداد
(2)

 C.A.A. Lyon: 21/12/1990, J.C.P. 1991-II- 21698, Note J. Moreau, Rec. C.E, p 498. 
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 أصابت التي الجسامة كالبالغة االستثنائية المضاعفات عف الطبي المرفؽ تحقيؽ مسؤكلية
 .(1) "الخطأ غياب حالة في حتى الطريقة ليذه كمباشرة حتمية تعتبر نتيجة كالتي المريض،

المرفؽ  عمؿ عف خطأ دكف المسؤكلية مرة ألكؿ أقرّ  قد الفرنسي اإلدارم القرار كبيذا يككف
 استخداـ حالة في المسؤكلية ىذه مجاؿ حصر مع بخدماتو، المنتفعيف المرضى تجاه العاـ الطبي

 إلجراء المتاحة الكحيدة الطريقة تكف لـ أنيا إلى باإلضافة النتائج، معركفة غير تقنيات جديدة
  .(2)الضركرة حالة تفرضو أك مستعجبل الجراحي التدخؿ يكف لـ العممية،كما تمؾ

  (Bianchi)قضية  بشأن  حكم:ثانيا
 (Bianchi) بقرار معركؼ آخر قرار الفرنسي الدكلة مجمس عف (Gomez)قرار  بعد صدر

 الطبية المراكز أحد إلى ُ دخؿ(Bianchi) السيد أف في كقائعو تتمخص ،09/04/1993بتاريخ 
 - أعصاب كنكبات الضغط في مستمر انخفاض مف معاناتو  إثرMarseille مرسيميا في

 الفقرم العمكد لشراييف باألشعة فحكصات لو أجريت حيث ،-كجيو مف األيمف الشؽ في كالسيما
 .التخدير تحت

 تكف لـ الخبراء لرأم كفقا الحادثة ىذه أف ثبت حيث بالشمؿ، ذلؾ إثر عمى الرجؿ أصيب
نما خطأ، نتيجة أم  التي األدكية نتيجة أك الفحص ىذا إلجراء أدكات مف استخدـ ما نتيجة كا 

 .األشعة مف النكع ىذا إلجراء كالبلزمة بيا المريض حقف
 فرنؾ المميكف يفكؽ بمبمغ (Bianchi) لمسيد بالتعكيض الفرنسي الدكلة مجمس فقضى

 رغـ الضرر، حدكث إلى أّدل الذم ىك الطبي العمؿ تنفيذ أف أساس عمى كأقاـ حكمو فرنسي،
 (3) .خطأ أم كدكف صحيح بشكؿ المذككر العمؿ تنفيذ تـ قد أنو

 دكف المسؤكلية إعماؿ نطاؽ في البلحقة، المراحؿ في الفرنسي الدكلة مجمس تكسع كىكذا
 Hospital بقرار يعرؼ 1997 نكفمبر 03 في قرارا ذلؾ بعد أصدر حيث .العاـ لممستشفى خطأ

                                                           
(1)

 C.A.A. Lyon: 21/12/1990, J.C.P. 1991-II- 21698, Note J. Moreau, Rec. C.E, p 498.  

. 119. ، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسمأشار إليو 
. 120.، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم (2)

(3)
 C.E: 03/11/1997, Rec. C.E, p 412.  

. 121.، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم أيضا  . 370.، المرجع السابؽ، صمراد بن صغيرأشار إليو 
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Joseph Imbert d'Arles (1)، ميراز جماؿ يسمى طفبل أف في القضية كقائع تتمثؿ Djamel 

Mehraz عمى بناء 1980 أبريؿ 09 في المستشفى إلى ُأدخؿ سنكات، خمس العمر مف يبمغ 
     عاـ عميؽ لمدة سباتي نكـ في الطفؿ إثرىا عمى دخؿ ختاف، عممية إلجراء العائمة طبيب رأم
(Coma) ،ذلؾ بعد كيتكفى النبض عف قمبو يتكقؼ أف قبؿ كامؿ. 

 مسؤكلية تحت فيك المستشفى، إلى الطفؿ دخكؿ مجرد أف الفرنسي الدكلة مجمس اعتبر
 أم مف يعاني يكف لـ أنو رغـ، بالطفؿ تمحؽ التي األضرار عف األخير ىذا العاـ، كيسأؿ المرفؽ
 عند الصحية لحالتو بالنظر متكقعة غير كانت راكدتو التي القمبية األزمة كأف صحية، مشاكؿ
 .الجراحية العممية بداية

 طبيعية بيذا القضاء طبية نتائج أعطت العممية سبقت التي كالتحاليؿ الفحكصات أف كما
 التي تمحؽ األضرار عف العاـ لممستشفى الخطئية غير المسؤكلية الفرنسي الدكلة مجمس أكدّ 

مف  مطمكبا -تقدـ فيما ذكرنا كما - يعد لـ بحيث بيانيا، السابؽ الحدكد في بخدماتو المنتفعيف
 عف البحث بعناء محمبلن  القاضي يعد كلـ المستشفى، خطأ عمى الدليؿ إقامة المضركر المريض

 القكة إثبات إال المسؤكلية ىذه مف لمتخمص سبيؿ مف لو كليس الخطأ، ىذا منيا كقائع يستخمص
 .(2)نفسو المضركر خطأ أك القاىرة

 الخطأ إثبات في الجديدة القكاعد ىذه نقؿ يمكف كاف إذا عما لمتساؤؿ تقكدنا النتيجة ىذه
 .المدني العادم القضاء في لتطبيقيا اإلدارم، القضاء مف الطبي

 اإللتزام بضمان)محاوالت القضاء العادي في األخذ بالمسؤولية  الالخطئية : الفرع الثاني
 (المريضسالمة 

، بشأف مسؤكلية األطباء (3)حاكؿ القضاء العادم المحاؽ بما قرره نظيره، القضاء اإلدارم
كالجراحيف دكف حاجة إلثبات الخطأ، كأثناء ذلؾ ابتكر كسيمة يمكف مف خبلليا إقامة المسؤكلية 

الطبية غير الخطئية كفقا لقكاعد القانكف الخاص، تتمثؿ في ظيكر مبدأ االلتزاـ بضماف 
                                                           

مراد . 59-55.، المرجع السابؽ، صعمر محمد السيوي. 174.، المرجع السابؽ، صمحمد عبد اهلل حمود (1)
. 370، المرجع السابؽ، صبن صغير

. 122.، المرجع السابؽ، صمحمد حسن قاسم (2)
 الصادر عف BIANCHI، كقرار21/12/1990الصادر عف محكمة استئناؼ ليكف بتاريخ  (GOMMEZ)قرار  (3)

، المذاف قررا المسؤكلية بدكف خطأ ألكؿ مرة، مشار إليو لدل 09/04/1993مجمس الدكلة الفرنسي بتاريخ 
 .88.المرجع السابؽ، صسايكي وزنة، 
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، لكف سرعاف ما أصبح (2)في أكؿ األمر في مجاؿ النقؿ ، ىذا المبدأ الذم انحصر(1)السبلمة
.  مبدأ قانكني يمكف تطبيقو في مجاالت أخرل بما في ذلؾ المسؤكلية الطبية

فبمجرد المساس بالسبلمة الجسدية لممريض تترتب مسؤكلية الطبيب دكف حاجة إلثبات خطأ 
 ؽ ـ ؼ، التي تقابميا 1384/5مف جانبو، حيث حاكؿ القضاء الفرنسي تطبيؽ نص المادة 

تحتاج إلى  ج، التي تتعمؽ بالمسؤكلية عف فعؿ األشياء عمى أساس أنيا ال.ـ.ؽ 138 المادة
إثبات الخطأ مف جانب حارس الشيء حتى تقـك مسؤكليتو، كىذا ما أدل إلى صدكر القانكف 

 .المتعمؽ بإصابات العمؿ في فرنسا
كيقصد بااللتزاـ بضماف السبلمة ليس االلتزاـ بضماف شفاء المريض، لكف االلتزاـ بعدـ 
تعريضو ألم أذل، كعدـ إلحاؽ الضرر بو بسبب ما يستعممو الطبيب مف أدكات كأجيزة أثناء 
قيامو بالعمؿ الطبي، أك بسبب ما يصفو لو مف أدكية، كأال يتسبب في نقؿ مرض آخر إليو 

.  (3)بسبب العدكل
كسمؾ القضاء الفرنسي ىذا المسمؾ بخصكص بعض مجاالت النشاط الطبي، حيث أحدث 
ثغرة في مبدأ التزاـ الطبيب ببذؿ عناية كذلؾ فيما يتعمؽ باألطباء أك المراكز العبلجية التي تقـك 
بتكريد منتجات أك أجيزة، فقرر أف االلتزاـ في مثؿ ىذه األحكاؿ ىك التزاـ بالسبلمة محمو تحقيؽ 

بما فييا ما يتعمؽ بإنتاف المشفى أك العدكل، حيث صدر أكؿ قرار بيذا الشأف . نتيجة
، كالذم اعتبر فيو أنو في حالة انتقاؿ العدكل فإف االلتزاـ بضماف السبلمة 29/06/1999بتاريخ

ىك التزاـ بتحقيؽ نتيجة كىك التزاـ يقع سكاء عمى عاتؽ المؤسسة الصحية أك عمى عاتؽ 
كىك  ، فالطبيب ممـز اتجاه مريضو في حالة انتقاؿ العدكل بالتزاـ ضماف السبلمة،(4)الطبيب

                                                           
.  137. المرجع السابؽ، صعمي عصام غصن،  (1)

(2)
« La cour de cassation a une obligation générale de sécurité du transporteur, cette obligation étant 

considérée comme accessoire au contra de transport »Cass. Civ. 21novembre 1911Yvan AUGEUT, 

Droit de la consommation , ellipses, paris 2008, p. 185-186.  

، إلتزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ في ضكء قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش، شعباني نوالأشارت إليو 
مذكرة ماجستير، فرع المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

.  7. ، ص2012
.  173. المرجع السابؽ، صطالل عجاج،  (3)

(4) 
Cass.civ,1

ère
 ,29juin cité par DORSNER-DOLVET Annocke, la responsabilité du médecin,p.199  
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التزاـ بتحقيؽ نتيجة ال يمكنو التخمص مف المسؤكلية إال بإثبات السبب األجنبي، كىذا ما ذىب 
.  (1) 2007 مارس 23إليو القضاء الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 

عاما، إذ  (العدكل)كبذلؾ أصبح مجاؿ االلتزاـ بضماف السبلمة، فيما يتعمؽ بإنتاف المشفى 
لـ يعد قاصرا عمى اإلنتاف أك العدكل التي تحدث داخؿ غرفة العمميات، بؿ يشمؿ كؿ عدكل 
تنتقؿ لممريض خبلؿ تكاجده في المستشفى، كبذلؾ لـ يعد المريض في حاجة إلى إقامة الدليؿ 

عمى أف العدكل قد انتقمت إليو خبلؿ تكاجده في غرفة العمميات، كما لـ يعد قاصرا عمى العدكل 
التي تظير آثارىا سريعا، كىك ال يزاؿ في المستشفى، بؿ حتى بعد خركجو منيا، عمى أف ال 

 كما أف المديف بيذا االلتزاـ يشمؿ المستشفى ،تطكؿ المدة كثيرا، حتى ال تنقطع عبلقة السببية
كالطبيب، فسكاء حدثت العدكل المرضية خبلؿ تكاجد المريض في المستشفى أك في العيادة 

.  (2)الطبية الخاصة، فإف المسؤكلية عنيا تترتب، كيمتـز المسؤكؿ بتعكيض تمؾ األضرار
ثـ تكسع القضاء الفرنسي في تطبيؽ ىذا المبدأ، فشمؿ مجاؿ زراعة األسناف، أك زراعة 

مادة أك نسيج داخؿ جسـ المريض، كىك ما قضت بو محكمة النقض في قرارىا الصادر بتاريخ 
 أفريؿ 21، ككذا مجاؿ نقؿ الدـ مف خبلؿ قرارىا الصادر بتاريخ (3)1994 نكفمبر 22

2005(4) .
فاالجتياد القضائي ألقى المسؤكلية عمى الطبيب باعتبار االلتزاـ التزاما بالسبلمة ال ضركرة 

كلقد دفع ىذا التكجو القضائي بالمشرع إلى تبنيو كتكريسو مف خبلؿ نص المادة  فيو لمخطأ،
حيث استثنى مسؤكلية المؤسسات الطبية في مثؿ ىذه  ،الصحة العامة  مف قانكف1142/1

  .األحكاؿ مف أحكاـ المسؤكلية القائمة عمى أساس الخطأ
مف تقنيف اآلداب الطبية الفرنسي التي تمـز الطبيب الحرص عمى تعقيـ  71 كما أف المادة

األدكات الطبية التي تستخدميا في عممو، كالتخمص مف النفايات الطبية كفؽ اإلجراءات 

                                                           
(1) 

C. paris,1
ère

 ,civ, 23mars 2007,Gazette du palais,recueille, mars-avril, 2008, p.1139. 
 .231. ، المرجع السابؽ، صبن فريحة كمال (2)

(3) 
Cass.Civ 1

ère 
ch. 22 nov.1994.pourvoi N° ،92-6423.consulter l’arret sur le lien suivant 

 ،http ،//legifrance.gouv.fr.  
(4) 

Cass.Civ 1
ère 

ch. 21 avr.2005.pourvoi N° ،03-20683.consulter l’arret sur le lien suivant 

 ،http ،//legifrance.gouv.fr.  

http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
http://legifrance.gouv.fr/
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المنصكص عمييا في القانكف، كىذا بالطبع يؤدم إلى القضاء عمى األسباب التي تؤدم إلى 
 . (1)تسبب مثؿ ىذه االلتيابات

ككذا حالة المسؤكلية الناجمة عف جياز أك منتج حيث يتجو القضاء الفرنسي إلى التضييؽ 
مف نطاؽ االلتزاـ ببذؿ عناية الممقى عمى عاتؽ الطبيب بمكجب عقد العبلج يتحكؿ شيئا فشيئا 

إلى إلقاء التزاـ بتحقيؽ نتيجة عمى عاتقو، ككانت الغاية مف ذلؾ تعكيض المضركر عف 
 كىكذا اعتبر القضاء أف طبيب التحاليؿ .األضرار التي لحقت بو في نطاؽ عقد العبلج الطبي

ممـز بتحقيؽ نتيجة، تتمثؿ في تقديـ نتائج صحيحة، أنو بمجرد إعطاء نتائج مغمكطة تتحقؽ 
، كما اعتبر القضاء أف األضرار التي تمحؽ بالمريض الناتجة مباشرة عمى استخداـ (2)مسؤكليتو

جياز أك آلة أك أدكية أك منتجات صيدالنية، تكجب مسؤكلية الطبيب كىذا ما يظير جميا في 
  .إقراره بمسؤكلية طبيب األسناف الذم يمتـز بتركيب طاقـ أسناف اصطناعي لمريضو

كفي ىذا الصدد ذىبت محكمة النقض الفرنسية في إقرار ليا إلى أنو يقع عمى عاتؽ 
بالنسبة لممادة المستعممة مف أجؿ تنفيذ العمؿ الطبي في  الطبيب التزاـ بتحقيؽ نتيجة، كالسبلمة،

.  (3)نطاؽ العبلج
يتضح مما سبؽ، أف القضاء الفرنسي طبؽ أكال قرينة الخطأ المفترض، لينتقؿ بعدىا إلى 

تطبيؽ قرينة المسؤكلية مع عدـ اشتراط الخطأ في مساءلة الطبيب، كالفرؽ بيف الحالتيف ىك أنو 
في الحالة األكلى يمكف لمطبيب التخمص مف مسؤكليتو بمجرد إثبات أنو لـ يرتكب خطأ، كأنو لـ 

، (المسؤكلية غير الخطئية)، أما في الحالة الثانية اإلتباعينحرؼ في سمككو عف السمكؾ الكاجب 
فإف الطبيب ال يمكنو التخمص مف المسؤكلية إال بإثبات السبب األجنبي كالقكة القاىرة، خطأ 

الغير أك خطأ المضركر، كتكصؿ أخيرا إلى محاكلة االستغناء كمية عف فكرة الخطأ، ليس لشيء 
إال لجعؿ المريض يتمكف مف الحصكؿ عمى التعكيض، كمحاكلة منو تمييف القكاعد القانكنية 

. (4)السائدة لجعميا أكثر حماية لممريض، كالذم ىك الطرؼ الضعيؼ في العبلقة الطبية

                                                           
(1) 

SYLVIE Welsch ،Responsabilité du médecin, litec, Ed du juris-classeur, Paris , 2003, p 285. 
(2) 

C. A Toulouse ،19/12/1959 , J.C.P.1960.ll.11402 , SAVATIER René 
(3) 

Cass.civ.1
ère

.09 Nov.1999,G,ll,n°10251,note P.Brun,petites affiches, 10 avr.2000,p 46. 

 .143. ، المرجع السابؽ، صصالح فوازحكـ مشار إليو لدل 
.  92. ، المرجع السابؽ، صسايكي وزنة (4)
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رغـ كؿ ما سبؽ بيانو فإف النظرية المكضكعية كانت محؿ نقد شديد، ككنيا لـ ترقى إلى 
التطمعات المنتظرة لممتضرريف، كما أنو لـ تنجح إال في حمؿ المشرع عمى إصدار بعض 

التشريعات التي ينظـ فييا أحكاال محددة كخاصة لممسؤكلية المدنية، بؿ كفي فركع محصكرة، كما 
ىك الشأف بالنسبة لممسؤكلية الطبية فيما يتعمؽ بالمسؤكلية عف الحكادث الطبية أك األخماج 

أك فيما يتعمؽ بالمسؤكلية عف بعض  (les infections nosocomiales)الكاقعة داخؿ المستشفيات 
 . األجيزة الطبية
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المبحث الثاني 
 المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشريعمى المسؤولية آليات التعويض 

لـ تعد المسؤكلية التقميدية القائمة عمى الخطأ كافية لحماية المضركر، فظيرت أسس 
عديدة لئللتزاـ بالتعكيض، ككاف ذلؾ بمثابة ترجمة تشريعية لئلحساس العاـ بالعدالة الذم يتجو 
إلى ضركرة تعكيض ضحايا المخاطر العبلجية، كتحكيمو إلى كاقع قانكني مناكئ لركح القكاعد 

التقميدية لممسؤكلية الفردية المتبلئمة مع المعطيات المعاصرة لمرحمة إرساء المسؤكلية في القانكف 
 .(1) 1804المدني الفرنسي سنة 
 لفكرة األنظمة الجماعية لمتعكيض، كذلؾ بمناسبة (R.Savatier)سافاتييه  كقد أّصؿ الفقيو

رصده لمنتائج التي أسفر عنيا االتجاه نحك المسؤكلية المكضكعية، حيث ظيرت المسؤكلية 
القائمة عمى أساس تحمؿ التبعة، كبركز فكرة التأميف مشيرا إلى قياـ األنظمة الجماعية لمتعكيض 
لتزاميا إلى جانب المسؤكؿ، مناديا ببدء عصر المسؤكلية االجتماعية كالتبعات الفردية، بعد أف  كا 
عجزت المسؤكلية الفردية عف تكفير الحماية لممضركر في عصر اآللة كالمشركعات الصناعية 

 .(2)الكبيرة
 ،الجماعية الذمـ طريؽ عف التعكيض أك التعكيض اجتماعية نظاـ ظيكر عف ترتب قدك

 الخطأ عمى القائـ الفردية المدنية المسؤكلية نظاـ كاف أف فبعد بالتعكيض، اإللتزاـ مصادر تعدد
 كتزاحـ تنافس أخرل مصادر اليكـ ىناؾ أصبحتفقد  بالتعكيض، لئللتزاـ الكحيد المصدر ىك

ر، كذلؾ عف طريؽ الدكلة أك األشخاص االعتبارية األضرا بضماف يتعمؽ فيما المسؤكلية قكاعد
 بذلؾ تختفي، كليـ المؤمف جماعة عمى التعكيض يقع حيثيف اإلجبارم أك االختيارم، ـكالتأ

 الذم المؤمف كبيف الضحية بيف العبلقة كتصبح الضرر، كمحدث المضركر بيف المباشرة العبلقة

                                                           
(1)

François HUBERT, Socialisation des risques et responsabilité individuelle, thèse, Paris, 1947, p.10. 
(2)

René SAVATIER , personnalité et dépersonnalisé de la responsabilité, Longes Laborde de la Coste, 

Paris, 1963, p.32. 

أطركحة دراسة مقارنة، - التعكيض عف األضرار الناجمة عف األخطار العبلجية،، بحماوي الشريفأشار إليو 
 .291 ص،2013-2012تممساف، الجزائر، -،كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايددكتكراه 
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 التي األقساط مجمكع مف كذلؾ الضحية، أصاب الذم الضرر عف بالتعكيض الممتـز ىك يصبح
 .(1) الكاحدة التأميف عممية في المشاركيف دفعيا

 لقكاعد كفقا الضرر عف بالتعكيض جماعية أنظمة إلتزاـ الجماعية يقصد بالمسؤكليةك
 المسؤكؿ إلتزاـ فيي الفردية المسؤكلية أما. باإلتفاؽ أك القانكف بنص المدنية أك المسؤكلية

 أك كالتبعة أخرل أسس إلى بؿ ؛الخطأ فكرة إلى يستند ال اإللتزاـ الجماعي فيذا بالتعكيض،
 .(2)االتفاؽ أك القانكف نص أك االجتماعي التضامف أك الحراسة

 فقد ،(3)الفردية مشكمة كالمسؤكلية الجماعية المسؤكلية نظرية بيف الجمع  مسألةكتثير
 الييئة مف الكقت ذات كفي الضرر محدث جانب مف بالتعكيض إلتزاما الضرر عمى يترتب

 ىك كالفردية الجماعية لممسؤكلية المشترؾ التكاجد أف غير التأميف، في ىك الشأف كما االجتماعية
 أف يجب ضرر كؿ أف إلى تؤدم المسؤكلية  اجتماعيةكانت إذا القكؿ أنو إلى الفقو دعا الذم
 في يشجع قد المبدأ كىذا االجتماعي، الكياف ىك ىذه الحالة في المديف فإف ،مسؤكال لو يجد

 .(4)بالمسؤكلية الشعكر نتيجة فقداف األضرار تزايد كبالتالي األخطاء، ارتكاب
المسؤكلية المدنية  بالتأميف مف المقصكد بياف  منايتطمب كبناء عمى ما سبؽ، فإف األمر

المدنية الطبية  المسؤكلية قياـ عدـ حالة في الجماعية التعكيض كآليات الطبية في المطمب األّكؿ
 .بالمطمب الثاني

 التأمين من المسؤولية الطبية : المطمب األول
أدت التطكرات المطردة في المجاؿ القانكني كاالجتماعي إلى بركز نظاـ التأميف مف 

ف  المسؤكلية المدنية، الذم يجمع الفقو عمى اعتباره مؤسسة مف نتاج العصر الحديث، التي كا 
طفت عمى سطح الساحة القانكنية ببطء نتيجة لما كاجيتو مف انتقادات الذعة مقتضاىا أنو 

                                                           
كمية الحقكؽ، جامعة دكتكراه،نظاـ التعكيض عف انتياؾ الحؽ في السبلمة الجسدية، أطركحة ، قجالي مراد (1)

 .117.، ص2015-2014الجزائر، 
، تقدير التعكيض بيف الخطأ كالضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية لمطبع كالنشر، مصر،  الدسوقيإبراهيممحمد  (2)

. 181.ب ت ف، ص
 المؤرخ 15-74رقـ  األمر مف 10 المادة ألحكاـ تطبيقا كذلؾ التعكيضيف بيف الجمع الجزائرم المشرع  منع(3)

 المحكمة أنظر، .األضرار عف التعكيض كنظاـ السيارات عمى  المتضمف إلزامية التأميف1974 جانفي 30في 
 .70.، ص1997، 50 القضاة، العدد ، نشرة112694 رقـ ممؼ ،08/06/1994 بتاريخ قرار ج،.غ العميا،

 . كما يمييا74. صالمرجع السابؽ، ، رسالة ماجستير، بحماوي الشريف ينظر (4)
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مدعاة لمتياكف كالتفريط، كأنو ينمي لدل المستفيديف منو المباالة كعدـ اىتماـ، فقد أعقبتو طفرة 
، نتيجة لما أسفرت عنو الحكادث العائدة لتعقيد التقنيات الطبية (1)عارمة مع بداية القرف العشريف

(la complexité des technique) مف أضرار ذات خصكصية استثنائية، كما صاحبيا مف 
 . (2)تغيرات في كظيفة المسؤكلية المدنية، لتتحكؿ مف ردع لؤلخطاء إلى جبر لؤلضرار

كلتكضيح التأميف مف المسؤكلية الطبية، سنكرد مفيـك التأميف مف المسؤكلية بالفرع األكؿ، 
 .ثـ أىمية التأميف مف المسؤكلية الطبية بالفرع الثاني

 مفهوم التأمين من المسؤولية الطبية: الفرع األول
، بداية في إالّ  يظير لـ الحالي، بشكمو إف التأميف  مجمكعة بصدكر كذلؾ القرف المنصـر

 عاـكفرنسا ، 1908  عاـكألمانيا، 1908عاـ  كسكيسرا األكربية الدكؿ العديد مف في القكانيف مف
 المشرع أصدر أيف، 1980عاـ  غاية إلى كاف سائدا الذم ىك األخير القانكف ، كىذا(3)1930
  .(4)لمتأميف قانكنا خبلليا الفرنسي

 المرضى لدل الكعي كزيادة، الطبية العمكـ كتقدـ العممية االكتشافات كقد جاء ذلؾ نتيجة
 نظاـ ظير حيث ،القضاء أماـ المعركضة القضائية الدعاكل عدد كازدياد لممطالبة بحقكقيـ

عف  بالتعكيض مطالبنا المسؤكلية دعكل رفع في يتردد ال المريض كأصبح المسؤكلية لمتأميف مف
 شركات لكجكد لمطبيب المالية الذمة تمس ال أصبحت ىذه الدعكل أيف أصابتو، التي ررااألض
  .(5) الطبية المسؤكلية عف التأميف

                                                           
(1)

 BORHAM Atallah, le droit de la victime et son action directe contre l’assureur de la responsabilité 

automobile obligatoire, Thèse, paris, 1967, p.14. 

 . 323.، المرجع السابؽ، صبمكوش آمال أشارت إليو 
، الضرر كأساس لممسؤكلية المدنية في المجتمع المعاصر، دار النيضة العربية، مصر، محمد نصر رفاعي (2)

. 323.، المرجع السابؽ، صكوش آماللب. 423.، ص1978
، الجزائر، 05. ، مدخؿ لدراسة قانكف التأميف الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، طجديدي معراج (3)

. 06.، ص2007
كمية أطركحة دكتكراه،  دراسة مقارنة، –المسؤكلية المدنية لمنتجي المكاد الصيدالنية كبائعييا ، المر سهام (4)

. 481. ص،2017-2016تممساف، الجزائر، - الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد
ية عف عمميات نقؿ األعضاء البشرية، رسالة دكتكراه في الحقكؽ، ب، المسؤكلية اإلدارية الطبمجبل عتيقة (5)

، 2011/2012بسكرة، الجزائر، - رضتخصص قانكف إدارم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خي
. 246.ص
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كلتكضيح ذلؾ سنتطرؽ إلى تعريؼ التأميف مف المسؤكلية الطبية أكال، ثـ خصائص 
 .التأميف مف المسؤكلية الطبية ثانيا

 تعريف عقد التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الطبية: أوال
 األشخاص عمى التأميف فيناؾ كثيرة، أنكاع إلى المكضكع حيث مف عامة التأميف ينقسـ

 عمى كتأميف األشياء عمى تأميف :قسميف إلى ينقسـ بدكره األخير كىذا األضرار،عمى  كالتأميف
 لجماعية األساسية  كالذم يعد مظيرا مف المظاىر،ما ييمنا في ىذا البحث المسؤكلية كىك
 عمى تكزيع المخاطر ىي عاـ بكجو التأميف عمييا يقكـ التي الجكىرية الفكرة أف التعكيض، ذلؾ

 ىـ المؤمنيف مجمكع إذ ؛في الخسائر المساىمة تبادؿ فكرة عمى األفراد أك مف ممكف عدد أكبر
 سكل ليست األخيرة فيذه التأميف، المؤمف شركة كاف كلك الخسائر تعكيض في يساىمكف الذيف
 كما، (Technique de solidarité)التضامف  فف عمى في الكاقع يقكـ فالتأميف المؤمنيف، بيف كسيطا
.  (1)التأميف مف المسؤكلية  عمى يصدؽ عاـ بكجو التأميف عمى يصدؽ

أكؿ ما ظير مف أنكاع التأميف مف المسؤكلية كاف التأميف مف المسؤكلية عف الحريؽ في 
المسؤكلية عف حكادث العمؿ، كجاء بعد ذلؾ التأميف مف عف صكره المختمفة، ثـ تمى ذلؾ تأميف 

المسؤكلية عف حكادث النقؿ، كعف حكادث السيارات كحكادث المركر بكجو عاـ، ثـ جاء التأميف 
مف المسؤكلية عف النشاط الميني، كالتأميف مف المسؤكلية عف نشاط أصحاب الفنادؽ، كعف 

. (2)نشاط أصحاب معاىد التعميـ، كعف نشاط الميندسيف كاألطباء
 لو تأميف المؤمف إلى ييدؼ كىك األضرار مف تأميف: "التأميف مف المسؤكلية بأنو يعرؼ

 ".(3) الضار الفعؿ عف مسؤكليتو قياـ إثر عمى بالتعكيض عميو الرجكع مف

 لو لممؤمف المؤمف بمكجبو يضمف الذم العقد ذلؾ :"التأميف مف المسؤكلية أنو كما يعّرؼ
 المؤمف يدفعيا أقساط بالمسؤكلية، مقابؿ عميو الغير رجكع بسبب بو التي تمحؽ األضرار مف

                                                           
 .138.، المرجع السابؽ، صقجالي مراد (1)
عقكد المقامرة كالرىاف كالمرتب - عقكد الغرر)، الكسيط في شرح القانكف المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري (2)

-1644.، ص1964، الجزء السابع، المجمد الثاني، دار إحياء التراث العربي، لبناف، (مدل الحياة كعقد التأميف
1645  .

، التأمينات البرية، مطبعة حيرد، 1، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائرم، جعبد الرزاق بن خروف (3)
 .206.، ص2000الجزائر، 
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 التي األضرار عف لو المؤمف تعكيض التأميف مف المسؤكلية ىك مف كلذلؾ فإف اليدؼ (1)،"لو
 .(2)الغير عميو ىذا كرجكع الغير نحك مسؤكليتو تحقؽ نتيجة بو تمحؽ

عممية ينظـ بمكجبيا المؤمف في شكؿ تبادلي : " بأنو (J.Hermard ) كعرفو الفقيو الفرنسي
 (3)" مجمكعة المؤمف ليـ المعرضيف لئلصابة ببعض األخطار ليعكض مف أصابتو منو كارثة

 يظير لنا جميا أف التأميف ىك عممية قانكنية يتـ بمقتضاىا ، كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ
استفادة أحد المتعاقديف كىك المؤمف لو مف مبمغ مالي عند تحقؽ الخطر المؤمف منو مقابؿ 

 .(شركة التأميف )األقساط التي يدفعيا إلى المتعاقد اآلخر كىك المؤمف 
كيتميز التأميف مف المسؤكلية المدنية باعتباره نكعا مف أنكاع التأميف عف األضرار عف 
غيره مف التأمينات، بأنو عقد يمتـز بمقتضاه المؤمف لضماف المؤمف لو تجاه دعاكل المسؤكلية 

التي قد يباشرىا الغير تجاىو، كىك في ىذا يتميز عف النكع الثاني مف التأميف عف األشياء، بأف 
ىذا األخير يضمف عنصرا إيجابيا مف ذمة المؤمف لو، بينما يضمف التأميف مف المسؤكلية 

 .(4)عنصرا سمبيا مف ذمتو المالية كىك ديف المسؤكلية 
كمف ثـ، فإف الخطر المؤمف عنو في عقد التأميف مف المسؤكلية يتصؼ بخاصية جكىرية 

، (relation tripartite )تميزه عف التأميف عمى األشياء، عمى اعتبار أنو يرتب عبلقة ثبلثية 
فباإلضافة إلى طرفي العقد الذم يشترؾ فيو كؿ مف المؤمف كالمؤمف لو، يندمج طرؼ ثالث في 

العبلقة القانكنية كىك الغير المعرض لمخطر، باعتباره الطرؼ المستفيد مف التغطية التأمينية 
 . (5)كذلؾ بالرغـ مف عدـ اشتراكو في العقد ابتداءن 

                                                           
 الحياة، مدل كالرتب كالرىاف المقامرة عقكد الغرر، ، عقكد02 مجمداؿ الكسيط، ،السنهوري أحمد الرزاق عبد (1)

 2066 .، ص1990 ،7 ج العربية، النيضة دار التأميف، كعقد
 .484.ص المرجع السابؽ، المر سهام، (2)
 النظاـ القانكني لتعكيض حكادث المركر، مذكرة ماجستير في القانكف ،أمجد عبد الفتاح أحمد حسان (3)

. 30.، ص2002-2001بكر بمقايد، تممساف،  الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبك
، نظاـ المسؤكلية المكضكعية لممنتج كدكره في تقكية النظاـ التعكيضي لحكادث المنتجات بن طرية معمر (4)

، المجمة الجزائرية لمقانكف المقارف، مخبر القانكف المقارف، كمية (دراسة في التشريع الجزائرم كالمقارف)المعيبة
التعكيض ، عبد القادريخمؼ . 129.، الجزائر، ص2014، 01الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، العدد

 عف األضرار الناتجة عف استخدامات اليندسة الكراثية في ضكء قكاعد المسؤكلية المدنية لؤلطباء،عف مذكرة
. 185. ص،2016-2015تممساف، الجزائر، - كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،جامعة أبي بكر بمقايدماجستير،

(5)
 Lahlou Khiar GHENIMA, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et réparation 

systématique, thèse Doctorat, Alger, 2005, p.101. 
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كعمى ضكء ما سبؽ، يمكننا القكؿ بأف التأميف مف المسؤكلية الطبية ىك عقد يضمف 
مف رجكع المريض الذم أصابو ضرر يككف الطبيب مسؤكال عف - المؤمف لو- مسؤكلية الطبيب

 .(1)تعكيضو
 خصائص عقد التأمين من المسؤولية الطبية: ثانيا
 العامة كالمبادئ الخصائص العامة مفالطبية  التأميف مف المسؤكلية المدنية عقد يخرج ال

 التأميف مف المسؤكلية المدنية الطبية بعدة عقد التأميف، حيث يتميز عقد عمييا يقكـ التي

 بإعدادىا التأميف شركات تستقؿ التي الشركط قبكؿ عمى لو المؤمف دكر أيف يقتصر خصائص،

  .عممية كؿ كطبيعة نكع حسب نماذج مختمفة شكؿ في مسبقا
 كسع فميس في عنو، الناشئة اإللتزامات أك العقد بنكد تحديد فيكتتقمص إرادة المؤمف لو 

 أّنو كما عامة، بصفة كلك شركطو مناقشة إمكانو في كليس بنكده، رفض أك قبكؿ سكل لو المؤمف

 ،(2)التنفيذ في المستمّرة العقكد مف يعتبر كما النية، حسف عقكد كمف االحتمالية العقكد يعتبر مف
 :يمي فيما تتمثؿ خاّصة، بخصائص المدنية في المجاؿ الطبي المسؤكلية مف عقد التأميف كيمتاز
 مف 11 المادة مف 02 الفقرة أكدت عميو ما كىذا: الغير لمصمحة اشتراطا يتضمن عقد - أ

 كؿ أك المكتتب الصفة كبيذه التأميف ىذا مف يستفيد: "جاء فييا ، كالتي(3)قانكف التأميف الجزائرم

 لو، المؤمف ليس التأميف مف المستفيد أف حيث ."الغير كاشتراط لمصمحة متكقع أك معركؼ مستفيد

نما نتيجة تصرؼ الطبيب في األعضاء البشرية أك غيره مف المساعديف،  تضرر الذم الغير ىك كا 
 األضرار لتغطية التأميف تتدخؿ شركة فينا حيث تسببكا في ضرر الغير نتيجة خطأ أك إىماؿ،

 .المدنية مسؤكليتو تحقؽ عف كأثر لممتضرر تعكيض بمنح كذلؾ
تحقيقا لكفالة حصكؿ  : في المجال الطبي المدنية المسؤولية عمى إلزاميعقد  - ب

المضركريف عمى التعكيض المناسب، كحماية لؤلطباء، ألـز قانكف الصحة العامة الفرنسي في 
                                                           

 التعكيض عف األضرار الناتجة عف استخدامات اليندسة الكراثية في ضكء قكاعد يخمف عبد القادر، (1)
المسؤكلية المدنية لؤلطباء، مذكرة ماجستير في القانكف الطبي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر 

 .186.، الجزائر، ص2016-2015بمقايد، تممساف، 
. 485.، المرجع السابؽ، صالمر سهام (2)
 08، الصادر في 13العدد . ر. ، المتعمؽ بالتأمينات، ج1995 يناير 25 المؤرخ في07-95األمر رقـ  (3)

، 15ر العدد .، ج2006 فيفرم20، المؤرخ في 04-06، المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 1995مارس 
. 2006 مارس 12الصادر في 
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 مارس 04 المؤرخ في 303-2002 مف القانكف رقـ 98 المضافة بالمادة L1142-2المادة 
ف المسؤكلية المدنية كاإلدارية، ع، األطباء كجميع المؤسسات الصحية بالتأميف اإلجبارم 2002

تأميف  ": الفقرة الرابعة مف قانكف الصحة العامة عمى أفL1142-2حيث تنص المادة 
المؤسسات كالمصالح كالييئات المذككرة في الفقرة األكلى يغطي أجرائيا العامميف ضمف حدكد 

. (1)"المينة الممنكحة ليـ، حتى لك كاف ىؤالء يتمتعكف باالستقبلؿ في ممارسة فف الطب 
 المتعمؽ 07-95 مف األمر 167 فقد نصت المادة ،أما بالنسبة لمقانكف الجزائرم

يجب عمى المؤسسات الصحية المدنية ككؿ أعضاء السمؾ الطبي كالشبو ": بالتأمينات عمى أنو
الطبي كالصيدالني الممارسيف لحسابيـ الخاص أف يكتتبكا تأمينا لتغطية مسؤكليتيـ المدنية 

-07، كما أكدت المادة السادسة مف المرسـك التنفيذم رقـ (2)"المينية تجاه مرضاىـ كتجاه الغير 
يتعيف عمى المؤسسة االستشفائية الخاصة اكتتاب تأميف لتغطية المسؤكلية " : عمى أنو321

. (3)"المدنية لممؤسسة كمستخدمييا كمرضاىا
 تقكـ التي المؤسسات عمى يجب : «أنو عمى نفسو األمر مف 169 المادة أضافت كما

 التي المضرة العكاقب ضد تأمينا يكتتب أف الطبي االستعماؿ أجؿ مف البشرم الدـ تغيير أك بنزع
 ».لو كالمتمقكف بالدـ المتبرعكف ليا يتعرض قد

 387 رقـ الكزارم القرار في الجزائرم المشرع ألـز فقد الطبية، التجارب يخص كفيما
صبلح كزارة عف الصادر  بإجراء التجربة عمى المشرؼ 15 المادة المستشفيات، في الصحة كا 
 المشرؼ تقديـ كجكب عمى 31 المادة في المدنية، كنّص  مسؤكليتو عمى اإلجبارم التأميف
 استثنائو مع مباشرة فائدة بدكف لمتجارب إجرائو حالة في المترتبة األخطار عف لمشخص تعكيضا
 . (4)لمقصر

                                                           
(1) 

L’article L1142 alinéa 4 C.S.P.F « L’assurance des établissements (…) couvre leurs salariés agissant 

dans la limite de la mission qui leur a été impartie ; même si ceux ci disposent d’une indépendance 

dans l’exercice de l’art médical ». 
، 1995 يناير 25ق المكافؽ ؿ1415 شعباف عاـ 23 المتعمؽ بالتأمينات المؤرخ في 07-95مر رقـ  األ(2)
. 36- 35.، ص32، السنة 1995 مارس 08 المكافؽ ؿ /ق1415عاـ   شكاؿ07 الصادرة في 13ر العدد.ج
 المتضمف تنظيـ المؤسسات االستشفائية الخاصة كسيرىا، المؤرخ في 321-07تنفيذم رقـ اؿمرسـك اؿ (3)

 ق 1428 شكاؿ عاـ12 الصادرة في 67، ج ر العدد2007 أكتكبر 22ق المكافؽ ؿ1428شكاؿ عاـ 10
. 16- 11.ص.، ص44، السنة 2007 أكتكبر 24المكافؽ ؿ 

 . مف القرار الكزارم السابؽ ذكره34 نصت عمى ذلؾ المادة (4)
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 ، كالذم2009 جكيمية 25 في الصادر 200 رقـ الكزارم القرار إلى بالرجكع أنو  كما
 عمى 1.11 فقرة األكؿ الفصؿ في نّص  فقد السريرية، لمتطبيقات الحسنة القكاعد يحدد إرساء

 إذا ما حالة في البلـز كالعبلج التعكيض بإجراءات لمتجربة الخاضع الشخص إعبلـ كجكب
 .لمتجربة خضكعو نتيجة إعاقة أك ألضرار تعرض

، فقد حممت المرقي في الدراسات العيادية 11-18 مف قانكف الصحة رقـ 393أما المادة 
ف انعدـ الخطأ تعكيض اآلثار المسببة  دكف منفعة فردية مباشرة كفي كؿ الحاالت، حتى كا 

 .  بسبب الدراسة لصالح الشخص الخاضع ليا كلذكم حقكقو(1)لمضرر
 أعبله أف المشرع الجزائرم كاف حاسما إزاء التجارب الطبية 393يظير مف خبلؿ المادة 

عمى اإلنساف حيث أف مكافقة المتطكع، ككذا اإلجراءات المتبعة بخصكص ىذا الشأف مف بينيا 
، ال تعفي الشخص (2)ترخيص مف الكزير المكمؼ بالصحة ككذا رأم لجنة األخبلقيات الطبية

المبادر بالتجربة كالمقصكد بو المرقي مف مسؤكليتو المدنية، فيي مسؤكلية بدكف خطأ تقكـ بمجرد 
ترتب الضرر المتمثؿ في عدـ تحقؽ النتائج المرجكة القائمة عمى فكرة الضماف، مما يستكجب 

، بؿ أف الضماف يمحؽ ذكم (3) (Assurance obligatoire)التأميف اإلجبارم عف ىذه المسؤكلية 
حقكؽ الخاضع لمتجربة، كىذا طبعا في حالة كفاة ىذا األخير، كىذا أمر معمكؿ بو في القكاعد 

 . العامة نسبة لمضرر المرتد
كمف أجؿ ضماف التعكيض عف المخاطر المترتبة عف الدراسات العيادية، فقد ألـز المشرع 

 .(4)المرقي باكتتاب تأميف يغطي مسؤكليتو المدنية كالمينية بخصكص النشاط الذم يقـك بو

-18 مف القانكف رقـ 398 كأعاد المشرع الجزائرم النص عمى المقابؿ المادم بالمادة ـ
 المتعمؽ بالصحة، حيث أكد أف ىذا المقابؿ ال يترتب إال عف الدراسات العيادية التي تككف 11

بدكف منفعة فردية مباشرة، مستثنيا بذلؾ الدراسات العائدة بفائدة فردية مرجكة، كالتي خصيا 
                                                           

ال تبرئ مكافقة : " الممغى05-85 مف القانكف 168/4 لئلشارة، فإف نفس الفكرة كانت تنص عمييا المادة (1)
الشخص مكضكع التجريب كرأم المجمس الكطني ألخبلقيات العمـك الطبية المبادر إلى التجريب مف مسؤكليتو 

 ".المدنية
 .  المتعمؽ بالصحة بخصكص ىذه اإلجراءات11-18 مف القانكف 395،396 راجع المكاد (2)
- ، الحدكد الشرعية كاألخبلقية لمتجارب الطبية عمى اإلنساف في ضكء القانكف الطبي الجزائرمبمحاج العربي (3)

 .103.، ص2011دراسة مقارنة، ديكاف المطبكعات الجامعية، 
 . المتعمؽ بالصحة11-18 مف القانكف 397 كىك ما نصت عميو المادة (4) 
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بتعكيض المصاريؼ التي دفعيا ىؤالء األشخاص، كالعمة في ذلؾ أكيد أف ىذه الدراسة األخيرة 
 . تعتبر كنكع مف أنكاع التجارب الطبية كالتي يطمؽ عمييا التجارب العبلجية

 مف نفس القانكف، يتبيف أف األشخاص الخاضعيف لمدراسة 398 ك392كباستقراء المادتيف 
العيادية بدكف منفعة فردية، خصيـ المشرع بالمقابؿ المادم كتشجيع عمى المبادرة التي ال تعكد 
عمييـ بالنفع كخدمة لمبحث العممي، ككتعكيض عف الصعكبات التي يتحممكنيا، باإلضافة إلى 
التعكيض عف الضرر في حالة حدكثو، أما األشخاص الخاضعيف لمدراسة العيادية ذات المنفعة 

الفردية، فإف المشرع لـ يجعؿ ليـ مقابؿ مادم؛ بؿ تعكيض المصاريؼ المدفكعة مف قبميـ، ككذا 
التعكيض عف الضرر في حالة حدكثو بمكجب المسؤكلية المدنية الذم يتـ عف طريؽ شركة 

 .التأميف نتيجة التأميف اإلجبارم
 عقد ممزم ومقترن بجزاء - ج

 غرامة باإلضافة إلى المنع مف ، فرض قانكف الصحة العامة الفرنسي جزاء عدـ التأميف
نصت عميو  الممارسة الطبية، في حالة عدـ اإللتزاـ بالتأميف مف المسؤكلية، كىذا ما

يعاقب عمى اإلخبلؿ بإلزامية التأميف المنصكص عميو في : "(1)فقرة كاحد L1142-25المادة
 أكرك، كما يعاقب األشخاص الطبيعييف عمى 45000 بغرامة تقدر ب L1142-2المادة 

ارتكابيـ الجريمة المذككرة في ىذه المادة، أيضا بعقكبة تكميمية بالمنع حسب الكيفيات 
. (2)..." مف قانكف العقكبات27-131المنصكص عمييا في المادة 

 الصادر في1577 – 2002كدخؿ ىذا الجزاء في مجاؿ التطبيؽ، بمكجب القانكف رقـ 
 2004 كالمتعمؽ بالتأميف مف المسؤكلية المدنية الطبية، كالذم حدد أكؿ جانفي30/12/2002

. تاريخ لبدأ المساءلة القانكنية لؤلطباء عف اإلخبلؿ بكاجب التأميف
المتعمؽ بالتأمينػػػػػػػات 07-95فقرة أكلى مف األمر 184أما جزاء عدـ التأميف كفقا لممادة 

يعاقب عمى عدـ االمتثاؿ إللزامية التأميف المنصكص عميو في "  :فقد نصت عمػػػػى أنوالجزائرم 
ج إلى . د5000 أعبله بغرامة مالية مبمغيا 174 كالمادة 172 إلى 163المكاد 

. كيعتبر ىذا الجزاء جزاء رمزم كليس بجزاء حقيقي كما ىك في القانكف الفرنسي"ج.د100.000
                                                           

(1) 
Article L 1142 25 du C.S.P.F dispose que «le manquement à l’obligation d’assurance prévue à 

l’article L.1142 2 est puni de 45000€ d’amende.  

Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également 

la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131 27 du code 

pénal. ». 
(2) 

code pénal français. 
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  ومهني تعويضي تأمين عقد- د 
 تمحقو الخسارة التي عف لو المؤمف تعكيض ىك المسؤكلية مف التأميف مف األساسي اليدؼ

مف األضرار المتسبب فييا لمغير أثناء  لممتضرر المستحؽ التعكيض بمبمغ عميو الحكـ نتيجة
مف األخطار التي تنتج عف أخطائو  (الطبيب)مزاكلة مينة الطب، كىك بمثابة درع يقي الميني 

 .(1)المينية، كبالتالي فإف محؿ ىذا العقد ىي األخطار المرتبطة بالمينة الطبية
 ية التأمين من المسؤولية الطبيةهماأل: الفرع الثاني

 في الطبية المدنية تأميف المسؤكلية كىك التأميف دقيقا ليذا عنكانا الفرنسي المشرع  كضع
  .(2)التأميف قانكف مف اإللزامية بالتأمينات المتعمؽ الثاني الكتاب مف الرابع الفصؿ إطار

 ،2002 مارس 4 في المؤرخ 303-2002رقـ القانكف إلى التخصص ىذا بكادر كتعكد
-2002 رقـ القانكف ككذلؾLoi Kouchner" (3)"الصحة نظاـ كنكعية بحقكؽ المرضى كالمتعمؽ
(Loi About)المدنية الطبية  بالمسؤكلية  كالمتعمؽ2002 ديسمبر 30 المؤرخ في 1577

 كالذم(4)
 ضماف عمى أساسا يقكـ إلزامي كتأميف الطبية المدنية المسؤكلية مخاطر عمى التأميف أرسى

  .(5)لممضركر التعكيض
 مسؤكلية عف المترتبة المالية اآلثار ضماف ىك المسؤكلية عمى التأميف مف الغرضإف 

فرضت مختمؼ التشريعات عمى الطبيب كغيره مف أصحاب  ، حيثالمينية المدنية لو المؤمف
الميف الحرة اكتتاب تأميف لتغطية مسؤكليتو المدنية المينية تجاه مرضاه كتجاه الغير حماية 

.  لمطبيب ككفالة لحقكؽ المرضى
فالتأميف عمى المسؤكلية المينية لؤلطباء عف األضرار التي تمحؽ بالمريض نتيجة الخطأ 

الطبي يعتبر ضركرم، فإذا قامت المسؤكلية في جانب الطبيب تككف شركة التأميف ممزمة بحسب 
العقكد التي أبرمتيا مع الطبيب أك القطاع الصحي الخاص بدفع تعكيض لممريض، كتعكض 

                                                           
. 188. ، المرجع السابؽ، صيخمف عبد القادر (1)

(2)
 Livre II: Assurances obligatoires: Titre V : L’assurance de responsabilité civile médicale. 

www.Legifrance.gouv.fr 
(3)

 Loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 

JORF du 5 Mars 2002. www.LegiFrance.gouv.fr 
(4)

 Loi n° 2002-1577, du 30 Décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. JORF du 31  

Décembre 2002. 
(5)

 Pierre-Louis BRAS, Christine D’AUTUME, Bernadette ROUSSILLE et Valerie  SAINTOYANT, 

l’assurance en responsabilité civile médicale, rapport RM2007- O27P, Février 2007.p.6. 

www.Ladoucumentationfrançaise.fr 
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شركة التأميف بحسب نسبة التأميف في العقد، كمف ىذا المنطمؽ يككف قانكف التأميف قد كفؿ 
 . حماية الطبيب كالمريض كالعيادة الخاصة عمى حد سكاء

 يرتكز حيث المؤمف، عمى مباشرة بالتعكيض الرجكع ميزة لممضركر النظاـ ىذا كما يحقؽ
 دفع مقابؿ التعكيض مبمغ بدفع المؤمف كيمتـز أفراد المجتمع، بيف المخاطر تكزيع عمى أساس

 المسؤكلية شيدتو الذم لمتطكر نتيجة التأميف نطاؽ اتسع لو، كلقد المؤمف طرؼ مف األقساط
 كظيكر المخاطر، فكرة عمى المسؤكلية بتأسيس تنادم التي النظريات كذلؾ لظيكر، المدنية

 عمى تقاـ المسؤكلية تعد فمـ المضركر؛ صالح في األمر تطكر البلخطئية، حيث المسؤكلية
 .كحده اإلثبات الكاجب الخطأ

 ىذه تتمثؿ كالمسؤكلية؛ التأميف بيف كطيدة عبلقة ىناؾ أضحت التطكر ىذا عمى كبناء
 يمكف أيف التأميف؛ نطاؽ اتسع المسؤكلية دائرة اتسعت كمما أنو إذ بينيما؛ العبلقة فالسباؽ

 كمما أخرل جية كمف بالتعكيض، اإللتزاـ خطر عنو ليدرأ المؤمف خمؼ يتحصف أف لو لممؤمف
 .(1)المسؤكلية في لبلتساع مبرر خير ىذا في يجد القضاء فإف التأميف نطاؽ اتسع

كقد تبكأ نظاـ التأميف مف المسؤكلية المدنية لممينييف بشكؿ عاـ كفي المجاؿ الطبي بشكؿ 
خاص مكانة مرمكقة في سمـ األنظمة القانكنية، كقد ساىـ في ذلؾ اشتمالو عمى مزايا التأميف 
بصفة عامة مف جية، كعبلقتو الكطيدة بأنظمة المسؤكلية  المدنية مف جية أخرل، فمف خبلؿ 
ف كاف بمكلده قد أكلى المسامير في نعش المسؤكلية ،  ىذه األخيرة دّبت الركح في أكصالو، كا 

 . (2)معجبل بظيكر مناقشات حكؿ أساسيا ككظيفتيا
ف كاف ىذا النظاـ السبب الرئيس في االزدىار المذىؿ الذم شيدتو المسؤكلية المدنية  كا 
مف حيث اتساع نطاقيا، فإنو قد أفرغيا مف جكىرىا بتجريدىا مف كؿ معنى جزئي، في مقابؿ 
تعزيز كظيفتيا التعكيضية لتصبح قاعدة ضماف لممضركر، كىك بذلؾ يككف قد أضفى عمييا 

صبغة مف الغمكض، ذلؾ أف تحصيف الفرد بالتأميف مف المسؤكلية، ينأل بو عف المساءلة عف 
- دكف العمؿ-  منو(3)األضرار التي تمحؽ بالغير بسبب أفعالو ميما كانت درجة الخطأ الجسيـ

                                                           
. 230.، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريف (1)
. 328.، المرجع السابؽ، صبكوش آمال (2)
. 99.، ص1985 ، أحكاـ عقد التأميف، دار الحقكؽ،محمد المرسي زهرة (3)



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
267 

 

في الكقت الذم يحمؿ فيو أكزار أخطائو البسيطة متى كاف ضحية ليا، كىك ما يكشؼ عف 
 .مكقؼ متناقض ال يجد سندا لو في المنطؽ كال في القاعدة األخبلقية

ف كاف ىذا التناقض يؤكد عمى ما يمكف أف يسمى بإضمحبلؿ المسؤكلية الفردية، التي  كا 
اعتبر البعض أف العصر الحديث قد أسفر عف أفكؿ نجميا، كأف الكاقع ينبأ عف بداية مرحمة 

 .(1)، التي سيغطي التأميف كافة جزئياتيا"مجتمعات التأميف مف المسؤكلية المدنية"
ىذا كيقتضي المقاـ ىنا اإلشارة إلى أف عبلقة المسؤكلية بنظاـ التأميف قد أكجدت نكعا مف 
التطكر السريع داخؿ كيانيا، ذلؾ أف ما أصاب األساس القانكني لممسؤكلية المدنية بشكؿ عاـ، 
كالمسؤكلية الطبية بشكؿ خاص مف عجز، حّرؾ رياح التغيير التي زعزعت الكثير مف األنظمة 
القانكنية ذات الطابع التقميدم ككرست االتجاه بخطكات أكثر جرأة نحك اعتماد الضرر كأساس 

 .جديد، ليككف لو مكاف الصدارة في األنظمة الحديثة
كىك ما فّعؿ المجكء لمتأميف في إطار بكتقة المسؤكلية  الجماعية، بحثا عف حمكؿ أكثر 

ف كانت بعض األنظمة القانكنية ال تزاؿ تسير باستحياء نحك تقميص األساس التقميدم  إنسانية، كا 
، فإف ىذا األمر يمثؿ نكعا مف االنقبلب عمى األعقاب، كرجكعا "الخطأ المفترض" تحت شعار 

 . (2)إلى فكرة الضرر
كتكمف أىمية التأميف مف المسؤكلية المدنية في المجاؿ الطبي بالدكر المزدكج الذم يناط 
بو، فيك يشكؿ حماية لممسؤكؿ كضمانا لممضركر، كىك بذلؾ يككف قد أكجد نكعا مف الضماف 

لمطرؼ الضعيؼ مف مظنة إعسار أك عدـ مبلءة المسؤكؿ، ذلؾ أف مكضكع عقده ينظر إليو في 
المقاـ األكؿ عمى أنو يضمف اإللتزاـ بالتعكيض الذم يقع عمى عاتؽ المسؤكؿ المؤمف لو، 

                                                           
 .328.، المرجع السابؽ، صبكوش آمال (1)
أنو مف أألفضؿ االعتراؼ الصريح بأىمية عنصر التأميف كتأثيره عمى  (Markersins) كفي ذلؾ يقكؿ الفقيو (2)

عناصر المسؤكلية، كمحاكلة التكفيؽ بينيما في نطاؽ الممكف بدال مف ذلؾ المكقؼ الغامض الذم يضع القضاء 
نفسو فيو، حيث يتأثر في الكاقع عند اتخاذ القرار في دعاكل المسؤكلية  المدنية بكجكد التأميف كلكنو ال يفصح 
عف ذلؾ، بؿ يتخفى كراء أفكار أخرل تقميدية ال تكشؼ عف الحقيقة كتجعؿ محاكلة إيجاد تبرير قانكني ليذه 

:  راجع في ذلؾ . األحكاـ أمرا غامضا أك غير كاؼ
Basil S.Markesinis, la perversion des notions de responsabilité civil délictuelle par la pratique de 

l’assurance. Conférence prononcé. le 11, mars1983, Rinder. Comp, p.202ets. 

المسؤكلية دكف )، المسؤكلية التقصيرية في ظؿ التطكرات التكنكلكجية الحديثة ممدوح خيري هاشم أشار إليو 
 . 236.، ص2003دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  (خطأ في القانكف المدني
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كيضمف في ذات الكقت حؽ المضركر في التعكيض الذم يشكؿ الديف محؿ عقد التأميف، فكؿ 
 .(1)مف ىذا الحؽ كذلؾ اإللتزاـ كجييف لعممة كاحدة، كال يعدك أحدىما أف يككف انعكاسا لآلخر

كميما يكف مف أمر، فإف التأميف في نطاؽ المسؤكلية  الطبية سكاء كاف في إطار اإلجبار 
أـ االختيار يكفر الحماية لمطرفيف كيكفؿ نكعا مف التعاضد بيف طبيب ال يضيره مساندة ىيئة 

مميئة لممضركر منحو كامؿ ثقتو، كبيف مريض أبعد عنو مظنة المجكء إلى القضاء، كبيذا يككف 
 .التأميف ىك الكسيمة الكحيدة المتاحة لمتقريب بيف ما يسعى إليو الطبيب كما يأمؿ بو المريض
كما أنو يشكؿ مف جية أخرل دعامة قكية لنظاـ المسؤكلية  الميدد باالنييار بسبب 
اإلفبلس شبو المطمؽ لممسؤكلية خاصة في مجاؿ األضرار الجسيمة، حيث يككف مقدار 

 .التعكيض فييا غير متكافئ مع الدخكؿ الخاصة
يناعا نتيجة لتفاقـ  كىنا تبرز أىمية التأميف مف المسؤكلية الطبية الذم القى ازدىارا كا 

األخطار، إذ كمما اقترب الخطر اتسع نطاؽ التأميف، باإلضافة إلى نظاـ التأميف يعد بحؽ نياية 
المطاؼ إليجاد كسيمة لجبر الضرر بعد أف تبيف قصكر بقية الكسائؿ القانكنية المتاحة عف إيجاد 

 .حمكؿ كافية
كيجسد نظاـ التأميف اإلجبارم مف المسؤكلية  الطبية طمكح المشرعيف نحك التحرر مف 
قيكد القكاعد كالمفاىيـ التقميدية لمقانكف، ذلؾ أنو يعكس حتمية التطكر نحك تفعيؿ ضماف حؽ 
المضركر في التعكيض بصرؼ النظر عف كجكد المسؤكؿ، كما يجسد في الكقت ذاتو دعامة 

 .(2)راسخة تساند النظاـ الحالي، فكأنو نظاـ كجد ليعايش بيف الضديف
كقد تنبيت األنظمة القانكنية الحديثة إلى ىذه األىمية، مما حدا بالعديد منيا إلى إعادة 
النظر في ىذا النظاـ بكيفية تتناغـ كاألصكات المتعالية لمفقو التي تنادم بجعؿ التأميف مف 

 .(3)المسؤكلية الطبية إجباريا

                                                           
، ضماف تعكيض المضركريف بيف قكاد المسؤكلية  الفردية كاعتبارات التضامف محمد نصر الدين منصور (1)

. 332.، المرجع السابؽ، صبكوش آمال. 183.، ص2001االجتماعي، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، 
 .333.المرجع، صنفس ، بكوش آمال (2)
كمية الحقكؽ كالعمـك مذكرة ماجستير،دراسة مقارنة، -  تكجيات المسؤكلية المدنية الطبية،منصوري جواد (3)

. 116.ص،2017-2016تممساف، الجزائر، -السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد
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 تجاكزه يمكف ال قانكنی مبدأ أصبح الطبية المسؤكلية مف التأميف أف سبؽ مما يتضح
 كثرة بسبب كذلؾ جزائية عقكبات طائمة تحت كقع إال كلو، االمتثاؿ كجب إلزامي تأميف باعتباره
 الجزائرم المشرع عمى ِيؤخذ أنو غير ،(1)المختمفة الطبية األعماؿ مجاؿ في األضرار كانتشار

كثرة  رغـ جكانبيا جميع في الطبية المسؤكلية عمى بالتأميف خاص قانكني لنظاـ عدـ تخصيصو
يتطمب  مما كغيرىا، السيارات حكادث عمى لمتأميف بالنسبة بو معمكؿ ىك كما الطبية، األخطاء
الخاص  التشريع في كالمتناثرة المسؤكلية عمى التأميف تحكـ التي العامة القكاعد إلى الرجكع األمر

، كىذا (2)األحكاـ بعض الستخبلص المدني القانكف لنصكص العكدة األمر يتطمب كقد بالتأميف،
  .(3)االجتماعي التعكيض أىمية مع يتناسب بقدر النظاـ بيذا االىتماـ عدـ يكضح

األطباء كأصحاب المنشآت الطبية ممزمكف بالتأميف مف مسؤكليتيـ المينية، كعميو، فإف 
مما شجع المرضى عمى إقامة دعكل المسؤكلية مطالبيف بحقكقيـ، خاصة أف دعكل التعكيض ال 
تمس الذمة المالية لمطبيب بكجكد شركات التأميف، فينتفي معيا عامؿ اإلحراج كالتردد، غير أف 

التساؤؿ الذم يطرح ىك مدل تغطية التأميف لكافة األضرار التي تصيب المرضى مف جراء 
أخطاء األطباء، كفي بعض األحياف قد يمحؽ ىؤالء ضرر دكف كجكد ثمة خطأ طبي، فيؿ 

  .يستفيدكا مف التعكيض
األنظمة الخاصة لمتعويض عن األضرار الطبية  : المطمب الثاني

إف تعكيض األضرار الناجمة عف األضرار الطبية عامة كاألضرار الناتجة عف التصرؼ 
في أعضاء الجسـ البشرم خاصة مف األىمية بمكاف، ذلؾ أنو مف الكاجب كالمنطؽ إعادة 

الشخص إلى كضع يشعر فيو بالرضا، حتى كلك لـ يكف رضاء تاما عف الحالة التي آؿ إلييا بعد 
اإلصابة، لذلؾ أصدرت أغمب الدكؿ ترسانة مف التشريعات المختمفة بغرض جبر ىذا الضرر 

.  كأصبحت في األخير كظيفة التعكيض ىي جبر الضرر

                                                           
 المشار التأميف االمتثاؿ إللزامية عدـ عمى  يعاقب«:أف  عمى الجزائرم التأميف قانكف مف 184 المادة  تنص(1)

دج، يجب 100000دج ك5000 أعبله، بغرامة مالية يتراكح مبمغ بيف 174 ك172 إلى 163المكاد مف  في إليو
 ...»....أف تدفع ىذه الغرامة دكف اإلخبلؿ باكتتاب التأميف المعني

 ،6 العدد التأميف، أنظمة حكؿ الدكلي بالممتقى خاص العدد الطبية، المسؤكلية مف التأميف ،حميدة دهقان (2)
 .68-.67 ، ص2009 بشار، جامعة حكليات

 .261.، المرجع السابؽ، صمواسي العمجة (3)
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كنظرا لما طرأ عمى المجتمع مف تغيرات اجتماعية، اقتضت الكقكؼ بجانب الطرؼ 
الضعيؼ في دعاكل المسؤكلية، فقد اتجيت بعض التشريعات إلى إصدار قكانيف خاصة، مف 

يف مف األخطار الطبية، حيث أنشأت صناديؽ خاصة لتعكيض رخبلليا يتـ تعكيض المتضر
يف، إذ ليس مف العدالة أك المنطؽ أف يبقى المضركر دكف تعكيض، عمى الرغـ رىؤالء المضرك

. (1) كلعؿ أىـ نمكذج ىك القانكف الفرنسي،مف األضرار الجسيمة التي لحقتو
 المتعمق 303-2002التعويض عن الحوادث الطبية طبقا لمقانون رقم : الفرع األول
بحقوق المرضى 

 المتعمؽ بحقكؽ المرضى، المنتظر منذ مدة في فرنسا 2002 مارس 04 لقد جاء قانكف 
 بالجديد في مياديف مختمفة مرتبطة بمجاؿ الطب، كلعؿ مف بيف األسباب التي عجمت بصدكر

 ( arrêt perruche)" بيركش"ىذا القانكف مخمفات قرار 
(2)

 حيث تتمخص كقائعو في حصكؿ ،
 ككالديو عمى تعكيض بسبب ازدياد ىذا األخير كىك مصاب بمرض Nicolas perrucheالطفؿ 

Syndrome de Gregg  سببو داء الحميراء(La rubéole)  ،الذم كانت مصابة بو األـ كىي حامؿ
 في دعكاىا عمى خطأ الطبيب كمخبر التحاليؿ المذيف عجزا عف perrucheكقد استندت السيدة 

 .(3)اكتشاؼ الداء في الكقت المناسب لتمكينيا مف إجياض الجنيف
 لقد كضع ىذا القانكف نظاما خاصا بالتعكيض عف الحكادث الطبية التي شكمت محكر 

 كقد أصبح التعكيض عف ،نقاش المختصيف مف رجاؿ القانكف كأىؿ الطب لسنكات عديدة
حيث لـ تنجح الكثير مف  ،الحكادث الطبية بدكف خطأ مشكمة متفاقمة منذ أكثر مف ثبلثيف سنة

. 1998 ك1973المشاريع القانكنية المقترحة بخصكص ىذا المكضكع طيمة المدة الممتدة بيف 

                                                           
. 271.، أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريف (1)

(2) Cass.ass.Plén., 17 novembre 2000, n0 99-13701. J.C.P. G 2000, 2, 10438 "Vu les articles 1165 et 

1382 du code civil; Attendu qu'un arrêt rendu le 17/12/1993 par la cour d'appel de paris a jugé, 

de...Casse et annule, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les partie, par la cour d'appel de 

paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993".  
الشيء الغريب في ىذا الحكـ ىك قرار محكمة النقض الفرنسية بالتعكيض عف الضرر الذم أصاب الطفؿ  (3)

مف جية، ككذا الضرر الذم أصاب الكالديف مف جية أخرل، كىك ما يخالؼ اتجاه مجمس الفرنسي الذم رفض 
: ، راجع في ذلؾ"الميبلد أك الكفاة فرصة أك نكسة لبلستفادة مف آثارىا القانكنية" في قضية أخرل أف يككف كاقعة 

. 299.، المرجع السابؽ، صمأمون عبد الكريم
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بمرسـك  (conciliateur médical)" مصمح طبي" كفي بداية الثمانينات تـ استحداث منصب
 لغرض تسييؿ التسكية الكدية لمنزاعات القائمة بيف األطراؼ 1981 مام 15صدر بتاريخ 

، 1989مام  31المعنية، غير أف ىذا المرسـك تـ إبطالو مف قبؿ مجمس الدكلة الفرنسي بتاريخ 
بأف يضطمع عمى الممفات الطبية المحمية " المصمح" بحجة أف القانكف فقط، ىك الذم يسمح ؿ 

كمف ثـ لـ يكف مف العدؿ أف يبقى ضحايا الحكادث الطبية بدكف تعكيض مف  ،بالسر الميني
جية، كمف جية أخرل لـ يكف مف العدؿ أيضا أف يتحمؿ األطباء مسؤكلية ىذه الحكادث بدكف 

. كىك ما يفسر تردد القضاء الفرنسي في السنكات األخيرة بيف حماية الطبيب أـ المريض. خطأ
كقد تضمف القانكف الجديد، إضافة إلى مكضكع المسؤكلية الطبية، إصبلحا شامبل لحقكؽ 

ففي مجاؿ التعكيض عف الحكادث الطبية كضع القانكف الجديد نظاما لمتسكية الكدية  ،المريض
يتكفؿ بو جياز حككمي عمى أساس التضامف الكطني، كفي حالة كقكع ضرر لممريض نتيجة 

. حادث طبي يتحصؿ ىذا األخير عمى التعكيض المناسب في إطار التضامف الكطني
كبناء عمى ذلؾ لـ يعد باإلمكاف لمجيات القضائية مطالبة الطبيب أك المؤسسات 

االستشفائية بالتعكيض عف الحكادث الطبية بحكـ أف ىذا المجاؿ أصبح مف اختصاص الديكاف 
.  الكطني لمتعكيض عف الحكادث الطبية

كلتمكيف المضركر مف الحصكؿ عمى التعكيض المناسب في مثؿ ىذه الحاالت، ككذا 
 األطباء كجميع المؤسسات الصحية 2002 مارس 04حماية ممارسي الميف الطبية ألـز قانكف 

بالتأميف اإلجبارم مف المسؤكلية المدنية، مع العمـ أف القانكف المشار إليو رصد الغرامة بمبمغ 
.  أكرك، كالمنع مف الممارسة في حالة عدـ اإللتزاـ بالتأميف45000

 الصادر بتاريخ 1577-2002كدخمت ىذه القاعدة حيز التطبيؽ بمكجب القانكف رقـ 
شير  كالمتعمؽ بالتأميف مف المسؤكلية المدنية الطبية، الذم حدد الفاتح مف 2002ديسمبر30

.  كتاريخ لبدأ المتابعات القضائية لؤلطباء عف اإلخبلؿ بكاجب التأميف2004جانفي 
كعمى ىذا األساس يستفيد المريض المتضرر حاليا في فرنسا مف نظاـ مزدكج لمتعكيض 

 : ما يميعف األخطاء الطبية يتمثؿ في
التعكيض عف طريؽ المسؤكلية المدنية بالنسبة لؤلضرار الطبية التي يمكف إسنادىا - 1

. إلى خطأ الطبيب
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التعكيض عف الحكادث الطبية مف الديكاف الكطني لمتعكيض عف الحكادث الطبية في - 2
. (1)إطار التضامف الكطني 

 المتعمؽ بحقكؽ المرضى كجكدة النظاـ الصحي، 303-2002كما أحدث القانكف رقـ 
نظاما خاصا بتعكيض األضرار الطبية الطارئة، كالتي شغمت باؿ الكثير مف الفقو كالقضاء في 
فرنسا، حيث قرر أقصى درجات الحماية في الحصكؿ عمى تعكيض عما أصابيـ مف ضرر، 

.  (2)سكاء كاف الضرر بسبب الخطأ أـ بسبب المخاطر المبلزمة لطرؽ العبلج كالتشخيص
تأكيد الخطأ أساسا لممسؤولية الطبية : أوال

 مكاد جديدة إلى قانكف الصحة العامة في فرنسا، كمف 303-2002أضاؼ القانكف رقـ 
ال يسأؿ محترفك الصحة، كىـ األطباء " : التي تنص عمى أنوL.1142-1ىذه المكاد المادة 

كالصيادلة كالممرضكف، ككذلؾ كؿ مؤسسة يتـ فييا إنجاز األعماؿ الفردية المتعمقة بالكقاية أك 
بالتشخيص أك بالعبلج، عف النتائج لضارة لتمؾ األعماؿ إال في حالة الخطأ، كذلؾ باستثناء 

الحالة التي تقـك فييا مسؤكليتيـ عمى عيب في مادة أك منتج صحي، كتمـز المؤسسات كاألقساـ 
كالييئات المنصكص عمييا في الفقرة األكلى بتعكيض األضرار الناجمة عف إنتانات المشافي، إال 

. (3)"إذا إثبتت أنيا ناجمة عف سبب ال يد ليا فيو
 المتعمؽ بسياسة 09/08/2004 الصادر بتاريخ 2004/806كأضاؼ القانكف رقـ 

الصحة العامة في فرنسا كالمعدؿ لمنظاـ القانكني لمبحكث الطبية الحيكية، فقرة ثانية إلى ىذه 
عندما ال تقـك مسؤكلية ميني أك قسـ أك إحدل الييئات : "المادة كتنص ىذه الفقرة عمى أنو

المشار إلييا في الفقرة األكلى أك صانع منتجات صحية، فإف أم حادث طبي أك إصابة أك 
. (4)"التياب يعطي الحؽ لممضركر أك لكرثتو بعد كفاتو في التعكيض باسـ التضامف الكطني

                                                           
. 303، المرجع السابؽ، صعبد الكريم مأمون (1)
. 275. أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريف، (2)

(3) Art : L.1142-1 « Hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit 

de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout 

établissement, services ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de 

diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de 

diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés 

sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 

d’une cause étrangère. ». 
. 277.، أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صبحماوي الشريف (4)
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 بيا يتكفؿ الكدية التسكية عمى يقكـ الطبية الحكادث عف لمتعكيض نظاـ إنشاء تـ فقد
 األضرار عف المتبرع تعكيض خبلليا مف يمكف الكطني، التضامف أساس عمى جياز حككمي

 .(1)العممية  ترتبت عف التي
 تقنيف مف 3-1235 المادة  كبخصكص التصرؼ في األعضاء البشرية، فقد اعتبرت

مما  ىي عممية طبية، التبرع أجؿ مف مف العضك نزع عممية كؿ أف (2)الفرنسي  العامة الصحة
 تعميمة بإصدار صراحة تأكد كىذا ما االجتماعي، الضماف في يعني أف ىذه المادة تدخؿ المتبرع

 كما المتبرع، تكبدىا التي تعكيض المصاريؼ ضماف كجكب عمى تنص االجتماعي الضماف مف
 فصؿ العامة الصحة قانكف إلى 2000 مام 11 في الصادر 409-2000المرسـك  أضاؼ
 (Remboursement des frais "األعضاء نزع في المصاريؼ التي تـ إنفاقيا تعكيض" بعنكاف

engagés à l’occasion de prélèvement d’organes عمى الحصكؿ شركط يحدد فيذا المرسكـ 
 المؤسسة طرؼ مف أجرة العمؿ كضياع كعائمتو، المتبرع تكبدىا التي المصاريؼ تعكيض
 .(3)بإجراء العممية  قامت التي الصحية

التعويض عمى أساس الضرر : ثانيا 
 مف الحيكية الطبية بالبحكث القائـ مسؤكلية 2002 لعاـ المرضى حقكؽ قانكف استثنى

  مفL. 1121-7 المادة ألحكاـ خاضعة كأبقتيا الخطأ، عمى القائمة المسؤكلية أحكاـ نطاؽ
 .العامة الصحة قانكف

 الذم الشخص بتعكيض الحيكية الطبية بالبحكث القائـ يمتـز أنو عمى المادة ىذه كتنص
 منفعة تحقؽ ال البحكث ىذه كانت إذا بو لحقت التي األضرار عف كرثتو، أك ليا يخضع أف قبؿ

 بإثبات نفسو عف المسؤكلية يدفع أف لو يمكف كال خطأ، ىناؾ يكف لـ لك حتى لو مباشرة فردية
 مكضكعية مسؤكلية ىي المسؤكلية ىذه إذنا التجربة، مف اإلرادم الشخص انسحاب أك الغير فعؿ
 .المخاطر عمى تقكـ

                                                           
 . مف تقنيف الصحة العامة الفرنسي1-1-1142 كىك ما نصت عميو المادة (1)

(2)
Article L1235-3 du code de la santé publique dispose : « Tout prélèvement d’organes effectué  dans 

les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale ».  
(3)

 Article L1211-4 du code de la santé publique dispose que : « Les frais afférents au prélèvement, ou à 

la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé  d’effectuer le 

prélèvement ou la collecte ». Voir aussi : OIKAOUI Yenès, "La transplantation d’organes en droit 

marocain, quelles perspectives", Revue générale du droit médical N° 36,Paris, Septembre 2010, PP 223 

– 232 , p 272  
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 التي الحيكية الطبية لمبحكث بالنسبة أنو عمى فتنص المذككرة المادة مف الثانية الفقرة أما
 ليا، الخضكع قبؿ الذم الشخص بتعكيض يمتـز بالبحكث القائـ فإف كمباشرة، فردية منفعة تحقؽ

ا ىنا لو يمكف كال يخطئ، لـ أنو أثبت إذا إال بو لحقت التي األضرار عف كرثتو، أك  يدفع أف أيضن
 .التجربة مف اإلرادم الشخص انسحاب أك الغير فعؿ بإثبات نفسو عف المسؤكلية

 كلكنو مفترض خطأ عمى تقكـ خاصة مسؤكلية ىي المسؤكلية ىذه أف ذلؾ مف كيتضح
 .(1) العكس إثبات يقبؿ

  المتعمؽ806-2004رقـ  القانكف الفرنسي المشرع أصدر 09/08/2004 كبتاريخ 
 عاـ كالذم أدخؿ في قانكف الصحة العامة أحكاـ التكجيو األكربي الصادر العامة الصحة بسياسة
 ليذه القانكني النظاـ عّدؿ القانكف ىذا فإف ،ثـ كمف، الحيكية بالبحكث الطبية كالمتعمؽ 2001
 المادة ألحكاـ تخضع البحكث ىذه بمثؿ القائـ مسؤكلية  كأصبحت.الفرنسي القانكف في البحكث

L.1121- 10 العامة الصحة قانكف مف .
 عف الناجمة األضرار بتعكيض حيكم طبي ببحث القائـ يمتـز أنو عمى ،المادة ىذه  كتنص

 أف أثبت إذا ما حالة باستثناء بكرثتو، أك لو يخضع أف قبؿ الذم بالشخص كالتي تمحؽ البحث
 لو يككف أف دكف البحث، في آخر متدخؿ أم خطأ عف أك خطئو، عف غير ناجمة ىذه األضرار

 عف لمبحث الخضكع مسبقة بصكرة قبؿ الذم الشخص برجكع أك بخطأ الغير التمسؾ في الحؽ
 طبقنا التعكيض عمى الحصكؿ لممضركريف يمكف بالبحث، القائـ تنتفي مسؤكلية كعندما، رضاه

. (2)القانكف ىذا L.1142- 3مف المادة  عمييا في المنصكص لمشركط
 مسبؽ بشكؿ تأميف عقد بإبراـ بو القائـ يقكـ أف الحيكم الطبي البحث إجراء كيتطمب

 بغض البحث في متدخؿ أم مسؤكلية ككذلؾ المادة، ىذه لنص طبقنا المدنية مسؤكليتو تضمف
 مف ىي المادة ىذه كأحكاـ بالبحث القائـ أك كالمرِكج المتدخميف بيف القائمة عف العبلقات النظر
 .العاـ النظاـ

المادية  النتائج السابقة الفقرة في عميو المنصكص المدنية المسؤكلية مف التأميف كيشمؿ
 أك لممؤمف مطالبة أكؿ تكجو أف منذ الحيكم الطبي البحث إلى أسبابيا تعكد لمككارث التي

                                                           
 .145.، المرجع السابؽ، صصالح فواز (1)
. 145.، صنفسوالمرجع  (2)
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 عشر عف تقؿ أف يمكف ال مدة انقضاء كحتى البحث بداية مف الفترة الممتدة لو خبلؿ لممؤمف
 .البحث انتياء عمى سنكات

 مف التأميف عقد إبراـ مف لو، المركجة أك بالبحث القائمة ىي كانت إذا الدكلة، كتعفى
 عندما المؤمِّف عمى المفركضة لئللتزامات الدكلة تخضع األحكاؿ كؿ كفي ،المدنية المسؤكلية

. (1)ليا التأميف تابعة شركة تككف
التعويض عن طريق صندوق التضامن الوطني الفرنسي  : الفرع الثاني

 تمبية ىك 2002 عاـ المرضى بحقكؽ المتعمؽ القانكف لصدكر األساسية األىداؼ مف
 عمى الحصكؿ ليـ يحؽ يكف لـ الذيف لمقانكف المطابقة الطبية الحكادث مف المضركريف طمبات
 كضع المشرع قرر فقد لذلؾ الخطأ، ركف النعداـ كذلؾ الطبية المسؤكلية عف طريؽ تعكيض

 ضحايا جمعيات بو طالبت لما كفقنا الكطني، التضامف إلى يستند الحالة ىذه في لمتعكيض نظاـ
 الصحة قانكف مف L.1142- 1المادة  في مكرس النظاـ كىذا .عدة سنكات منذ الطبية الحكادث
 كالتشخيص الكقاية أعماؿ عف الناجمة الطبية الحكادث عمى الجديدة األحكاـ ىذه كتطبؽ. العامة

 عف الناجمة األضرار عف التعكيض كاف لك حتى ،05/09/2001 مف بدءنا تمت التي كالعبلج
 نص لما طبقنا فييا، قطعي قرار يصدر لـ داـ ما القضاء أماـ تنظر دعكل محؿ الحكادث ىذه
 .(2)منو الثالثة المادة، في 30/12/2002 المؤرخ في 2002/1577 رقـ القانكف عميو

 :أنو عمى الفرنسي العامة الصحة قانكف مف L. 1142- 1المادة  مف الثانية الفقرة كتنص
 المنصكص الطبية كالييئات كاألقساـ المؤسسات أك الطبيب مسؤكلية إثبات يمكف ال عندما"

                                                           
(1)

 L`article L.1121-10 du Code de la Sante publique dispose: ( Le promoteur assume l'indemnisation 

des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de 

ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de 

tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui 

avait initialement consenti à se prêter à la recherche. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas 

engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. La 

recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant 

sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, 

indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le 

promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. 

 La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences 

pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que 

la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et 

l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. 

 Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de 

souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois 

soumis aux obligations incombant à l'assureur.) 
(2)

 Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, j.o. n° 304 du 

31/12/2002. 
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 في لممضركر الحؽ تعطي الطبية الحكادث فإف المكاد، منتج الفقرة األكلى، أك في عمييا
 مباشرة مرتبطة الحكادث ىذه تككف عندما التضامف الكطني، باسـ تعكيض عمى الحصكؿ
 عادية، غير نتائج لممضركر بالنسبة كترتب عمييا العبلج، أك التشخيص أك الكقاية بأعماؿ
 ."الخطكرة مف درجة كتمثؿ

 الحكادث عف لمتعكيض الكطني المكتبL.1142- 22المادة  أنشأت ذلؾ أجؿ كمف
 .(1) الصحة بكزارة المرتبط الطبية

 باسـ كاإلنتانات كاألضرار الحكادث تمؾ عف الناجمة األضرار بتعكيض المكتب ىذا كيقكـ
  .الصحة بكزارة مرتبط إدارم طابع ذات عامة ىيئة كىك .الكطني التضامف

 تككيف العامة الصحة لقانكف المعدؿ، 19/02/2003المؤرخ في 140 رقـ المرسكـ كيحدد
 عاتقو عمى يأخذ فإنو، المكتب ىذا يدفعيا التي التعكيضات إلى إضافة، عممو كآلية المكتب ىذا

 الخبرة نفقات ككذلؾ ،كالتعكيض لمصالحةؿالمجاف اإلقميمية  عمؿ عف الناجمة اإلدارية النفقات
  .المجاف ىذه تطمبيا التي

 مف ,العامة الصحة قانكف مفL.1142- 23المادة  لنص طبقنا ,المكتب ىذا مكارد كتتككف
 .أخرل مكارد إلى باإلضافة االجتماعي لمتأميف المالي القانكف في سنكينا المحددة المبالغ

 إلجراءات ذلؾ أخضع كما معينة، شركط تكافر عمى التعكيض منح الفرنسي القانكف كعمؽ
 .(2)محددة

شروط التعويض من الصندوق الوطني لمتضامن  : أوال
 كاإلصابات الطبية الحكادث ضحايا االجتماعي التضامف باسـ التعكيض مف يستفيد

 ،الصحي العمؿ لممتيف بالنسبة المسؤكلية أركاف تتكافر ال عندما ,المشافي إنتانات أك الخارجية
 نسميو ما نتائج بتعكيض ىنا األمر يتعمؽ  كعميو.دمكية لمنتجات صانع أك صحية مؤسسة أك

 (L`aléa المصطمح ىذا استخداـ تجنب المشرع فإف ذلؾ  كمع،العبلجي االحتماؿ أك بالضرر
thérapeutique المقصكد يبيف لـ المشرع فإف كبالمقابؿ .لو تعريؼ عمى بعد يتفؽ لـ الفقو ألف 

 .المشافي إنتانات أك اإلصابات أك الطبية الحكادث مف

                                                           
(1)

 Décret n°2003-140 du 19/02/2003, modifiant le code de la santé publique, jorf. n°44 du 21/02/2003, 

page 3191, texte n° 24. 
. 147.ص ، المرجع السابؽ،صالح فواز (2)
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 صدكر منذ فإنو الطبية المسؤكلية قياـ إلى تؤدم أف يمكف ال التي األضرار إلى إضافة
 فقرة -L.1142-1 المادة ّدؿع ، كالذم30/12/2002 المؤرخ في 1577-2002رقـ  القانكف

ا يمكف ،(1)العامة الصحة، قانكف مف 2  باسـ المشافي إنتانات عف الناجمة األضرار تعكيض أيضن
 -L.1142المادة  في عمييا المنصكص الحساب شرط فييا يستحؽ عندما الكطني التضامف

   (2) .العامة الصحة قانكف مف1
 نص التي الشركط فييا تتكافر أف يجب التعكيض في الحؽ الحكادث ىذه تعطي كحتى

 :كىي القانكف عمييا
 السببية شرط -1

 عمؿ عف أك كقائي عمؿ عف مباشرة ناجمة بيا المدعى األضرار تككف أف يجب
 .العامة الصحة قانكف مف L.1142- 1المادة  في جاء لما طبقنا ,عبلجي أك تشخيصي
 التي المشافي إنتانات بعض نتائج فإف ذلؾ كمع .صعكبات أم يثير ال الشرط ىذا أف كيفترض
 يجب عبلجي أك تشخيصي أك كقائي عمؿ عف ناجمة غير كلكنيا المشفى في المريض أصابت

  Légionellose.بمرض مثؿ اإلصابة ,التعكيض نطاؽ مف تستبعد أف

                                                           
(1)

« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation 

au titre de la solidarité nationale 1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les  

établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 

correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème 

mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales; 

2º Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un  

professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de  

prévention, de diagnostic ou de soins. »  
(2)

 « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les 

professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout 

établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, 

de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, 

de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés 

sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils  rapportent la preuve 

d'une cause étrangère. 

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné 

au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection siatrogène ou 

une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de 

ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement Imputables à des actes de 

prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des  conséquences anormales au 

regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et Présentent un caractère de 

gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences 

sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment  compte du taux d'incapacité 

permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. 

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité  

permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus 

égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » 
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 .الصحية حالتو إلى بالنظر عادية غير نتائج لممريض األضرار ىذه تسبب أف يجب -2
 ,لممريض المرضية الحالة كتطكر العبلج إخفاؽ مف ينتج ما بيف التمييز إلى الشرط ىذا كييدؼ
 .الطبي الحادث عف ينجـ ما كبيف

 :الجسامة شرط-3
 تجاكز أك تصؿ التي األضرار عمى الكطني التضامف باسـ التعكيض في الحؽ يقتصر

 ال الشرط ىذا فييا يتكافر ال التي لؤلضرار كبالنسبة .بمرسكـ تحديده يتـ الجسامة مف معيننا حدنا
 .متكافرة غير الطبية المسؤكلية أركاف أف دامت ما تعكيض أم عمى يحصؿ أف لممضركر يمكف

 الخاصة الحياة عمى كنتائجيا الكظيفية القدرات فقداف إلى بالنظر األضرار جسامة درؽكت
 العمؿ، عف المؤقت التعطيؿ مدة أك الدائـ العجز نسبة إلى بالنظر التي يتـ تقديرىا كالمينية
 مف أعمى تككف أف يمكف ال التعكيض ىذا مف االستفادة أجؿ مف المطمكبة الدائـ العجز كنسبة

 .2 فقرة L.1142- 1 المادة في جاء لما طبقنا ,بمرسكـ تحديده يتـ خاص بجدكؿ تحدد 25 %
ا فيو كيرل ,الشرط ىذا بشدة الفقو كينتقد  زد الطبية، الحكادث ضحايا بيف التمييز مف نكعن

 األمر جدنا، عالية ىي ذلؾ عمى سينص المرسكـ أف افتراض عمى % 25 نسبة أف ذلؾ عمى
 نظاـ مف االستفادة مف الطبية الحكادث ضحايا مف كبير عدد حرماف  إلىيؤدم قد الذم

 .(1)الكطني التضامف باسـ التعكيض
 (CRCI) إجراءات التعويض أمام المجنة الجهوية لممصالحة والتعويض: ثانيا
 لحؿ إجراءات القانكف كضع كتبسيطيما التعكيض كدفع النزاع حؿ تسريع أجؿ مف
 المجاف كىذه كالتعكيض، لممصالحة اإلقميمية المجاف تسمى إقميمية لجاف بيا تقكـ كدينا، النزاعات

ا مكمفة  ككذلؾ كزبائنيـ الصحية الميف أصحاب بيف األخرل النزاعات حؿ بتسييؿ أيضن
يمييا مف  كما L.1142- 5المادة في جاء لما المكاد الدمكية، طبقنا كمنتجي الصحية المؤسسات

  .(2) العامة الصحة قانكف

                                                           
(1)

 Y.Lambert-Faivre, La responsabilité médicale confrontée a l`évolution du droit et de la science, 

Journ. Medicale, Droit medical, Vol. 39, 1996. 

 .149.، المرجع السابؽ، صصالح فوازأشار إليو 
(2)

 « Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de 

faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et 

aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé,  

établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé  

mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. 
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 الحكادث ضحايا كاف، 2002 لعاـ المرضى حقكؽ قانكف صدكر قبؿ تجدر اإلشارة أنو
جراءات المسؤكلية دعاكل أمد مف طكؿ يشتككف الطبية  تعقيداتيا ككذلؾ بالتعكيض المطالبة كا 

 ضحايا لجمعيات المطمب ىذا تمبية أجؿ مف المشرع تدخؿ لذا، تتطمبيا التي الباىظة كالنفقات
 .الطبية الحكادث

 الذيف الطبية الحكادث ضحايا إال كدينا النزاع لحؿ اإلجراءات ىذه مف يستفيد ال ذلؾ كمع
 ىذه إلى المجكء فإف كبالمقابؿ .القانكف في المطمكبة الشركط بيـ، لحؽ الذم في الضرر تتكافر

 القضاء أماـ الدعكل رفع يفضؿ أف لو يمكف كلممضركر، بالنسبة اختيارم أمر ىك اإلجراءات
 النزاع بحؿ يطالب أف أم معنا، باإلجرائيف يقكـ أف لو يمكف كما، (الجزائي أك المدني) المختص

  .(1)المختص القضاء الدعكل أماـ يرفع ذاتو الكقت كدينا أماـ المجنة كفي
 والتعويض لممصالحة الجهوية المجنة تشكيل - *

 عف ممثمكف عضكيتيا في كيككف مدني، أك إدارم قاض برئاسة المجاف ىذه تتشكؿ
 ككذلؾ المؤسسات عف كالمسؤكليف الصحية الميف أصحاب عف كممثمكف كالزبائف المرضى
 L.1142- 6المادة  في جاء لما طبقنا ,كالمؤمنيف لمتعكيض المكتب الكطني عف ممثمكف

 ىذه تشكيؿ كيفية 19/02/2003الصادر بتاريخ  140-2003رقـ  المرسكـ كحّدد، (2)1فقرة
كلئلستفادة مف التعكيض مف المجنة الجيكية لممصالحة كالتعكيض كجب  عمميا، كآلية المجاف
 :  إجراءات معينة إتباع

 
 

                                                                                                                                                                      
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut  

instituer une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.  La 

commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affection siatrogènes 

et des infections nosocomiales et en formation de conciliation. 

Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses  

compétences à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui,  

dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes 

obligations que les membres de la commission. » 
. 150.، المرجع السابؽ، صصالح فواز (1)

(2)
 l’article L.1142-6 dispose que « Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des 

accidents médicaux, des affections iatrogènes et aux infection nosocomiales, sont présidées par un 

magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, elle 

comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, 

des professionnels de santé et de responsables d’établissements et des services de santé, ainsi que des 

membres représentent l’office institué à l’article l.1142-22 et les entreprises d’assurances. » 
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عرض النزاع أمام المجنة الجهوية لممصالحة والتعويض  * 
 يجكز لكؿ مضركر لحقو ضرر ناجـ عف عمؿ كقائي أك تشخيصي أك عبلجي، أك 

، كيجب أف يككف الطمب L.1142-7 (1)لكرثتو في حاؿ كفاتو رفع النزاع إلى المجنة طبقا لممادة 
 بالمضركر، كبإعبلـ المجنة مرفقا باألدلة، ال سيما تقرير طبي يبيف فيو بدقة األضرار التي لحقت

بكؿ اإلجراءات المتعمقة بالنزاع التي أخطرت بيا، كما يمتـز أيضا إذا كانت الدعكل عمى مستكل 
 مف L1142-7مف المادة  (2)المحاكـ، بإعبلـ القاضي عف إخطاره لمجنة الجيكية طبقا لمفقرة 

. قانكف الصحة الفرنسي
 يمكف لممصالحة تنعقد كعندما ،لممصالحة أك كدينا النزاعات لحؿ إما، المجاف ىذه كتنعقد

 المادة  في جاء لما طبقنا أكثر أك مستقؿ كسيط إلى اختصاصيا مف جزءنا أك كبل أف تفكض ليا
L. 1142- 5. 3 ك2 الفقرتاف  .

كتككف طمبات التكفيؽ مف اختصاص المجاف الجيكية لمتسكية، إذا كانت المنازعات متعمقة 
باألضرار التي لـ تبمغ درجة معينة مف الجسامة، كذلؾ بالنسبة لكافة الحاالت التي تتعمؽ بعدـ 

 .(2)كفاية الرعاية الطبية
رأي المجنة الجهوية لممصالحة والتعويض  * 

 كىذا طبقا L1142-12قبؿ أف تبدم المجنة رأييا تقـك بخبرة بالشركط المذككرة في المادة 
 فإذا قررت المجنة بعد الخبرة أنو ال يتكفر شرط الجسامة، عمييا أف تعمف عدـ L1142-9لممادة 

. اختصاصيا كتبميغ األطراؼ بذلؾ
قانكف  مفL.1142-. 12 المادة في جاء لما طبقنا بخبرة مسبكقنا الرأم يككف أف كما يجب

 المجنة تضعيا التي الكطنية الطبييف الخبراء قائمة مف الخبراء اختيار كيتـ ،العامة الصحة
 .الطبية لمحكادث الكطنية الجديدة

 قد 2014جانفي 09المؤرخ في (1)19-14كنشير إلى أف المادة الثانية مف المرسـك رقـ 
منحت لرئيس المجنة كحده سمطة تحديد ما إذا كاف الضرر أقؿ مف درجة الخطكرة المحددة ب 

                                                           
(1)

 l’article L.1142-7 dispose que « La commission régionale peut être saisie par toute personne 

s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostique ou de soins, ou 

les cas échéant, par son représentant légale, elle peut également être saisie par les ayants droit d’une 

personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostique ou de soins. » 
. 281.، أطركحة دكتكراه، المرجع السابؽ، صبحماي الشريف (2)
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،أما إذا رأت المجنة أف الشركط متكفرة تصدر رأييا حكؿ ظركؼ الضرر كأسبابو ككذا 24%
ذا قدرت .  أشير مف تاريخ إخطارىا6نظاـ التعكيض المطبؽ، عمى أف تصدر رأييا خبلؿ  كا 

 تقيـ مسؤكلية ممتيف L1142-8مف المادة (1)المجنة أف الضرر يدخؿ ضمف أحكاـ الفقرة 
أك منتج المنتجات  L1142-1مؤسسات كىيئات الصحة المذككرة في المادة  الصحة، أك

،  L1142-2الصحية المذككرة في المادة 
كيجب أف يبمغ الرأم إلى مؤمف المسؤكؿ عف الضرر الذم يجب أف يتقدـ بعرض 

 أشير مف استبلـ رأم المجنة كىذا في حدكد سقؼ الضماف 4لممضركر أك ذكم حقكقو في أجؿ 
لعقكد الػتأميف،  

ؼ كىذا طبقا .ـ. مف ؽ2044كقبكؿ العرض مف المضركر يعتبر صمح في مفيكـ المادة 
، كعميو فيككف دفع التعكيض في غضكف شير، بدءا مف تاريخ 7فقرة  L1142-14لممادة 

 في جاء لما طبقنا الصفقة انعقاد إلى لمعرض المضركر قبكؿ  كيؤدمكصكؿ القبكؿ إلى المؤمف،
ذا .العامة قانكف الصحة مفL.1142- 14المادة   عمى يترتب المدة تمؾ عف الدفع تأخر كا 

 .ليا القانكني المعدؿ ضعؼ عنيا فكائد دفع المسؤكؿ
كفي حالة سككت المؤمف أك إذا رفض تقديـ العرض، أك إذا كاف المسؤكؿ غير مؤمف 

عميو، فإف المكتب الكطني لمتعكيض يأخذ عمى عاتقو دفع تعكيض لممضركر، كيحتفظ بحقو في 
 مف قانكف الصحة L1142-1الرجكع عمى المسؤكؿ أك عمى مؤمنو طبقا لما جاء في المادة 

. الفرنسي
 كعندما تقرر المجنة بأف األضرار قابمة لمتعكيض باسـ التضامف الكطني، يجب عمييا 

تبميغ المكتب الكطني لمتعكيض الذم يجب عميو أف يدفع التعكيض طبقا لنفس اإلجراءات 
. ؼ.ع.ص.مف ؽL1142-17المطبقة عمى المؤمف كفؽ ما جاء في المادة 

 المجنة الجهوية لممصالحة والتعويض  برأي الطعن *-
أف يطعف في رأم المجنة  (8)  فقرةL1142-14يجكز لممضركر كفؽ نص المادة 

الجيكية، كعميو في مثؿ ىذا الحاؿ أف يرفع دعكل لممطالبة بالتعكيض أماـ الجية القضائية 

                                                                                                                                                                      
(1) 

Décret n° 2014 19 du 09 janvier 2014,modifie le fonctionnement des CRCI Institut National de 

Consommation Document ,fiche pratique, L’indemnisation des accidents médicaux , Consulter le lien 

suivant http ،www.conso.net.  



آثار المسؤولية المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري/ الباب الثاني  
 

 
282 

 

ذا ،بو لحقت التي األضرار عف الناجـ التعكيض مبمغ تقدير أجؿ  مفالمختصة  تبيف لمقاضي كا 
 المؤمف كجزاء عمى يحكـ أف لو يمكف كاؼ غير المؤمف بو تقدـ الذم العرض أف كاضح بشكؿ
. بو يحكـ الذم التعكيض قيمة مف % 15 يساكم األكثر عمى مبمغ بدفع

مؤمف المسؤكؿ عف الضرر، أك الصندكؽ الكطني لمتضامف، ؿ كفي نفس الكقت ال يمكف ؿ
أف يعترضا عمى ىذا القرار إال بعد دفع التعكيض لممضركر، كبعد ذلؾ يككف االعتراض بمكجب 

دعكل الحمكؿ، إذا كاف المؤمف يعتقد أف مسؤكلية المؤمف عميو غير متحققة، فإنو يحؽ لو أف 
يحؿ محؿ ىذا األخير، فيرفع الدعكل عمى الغير المسؤكؿ عف الضرر أك عمى الصندكؽ 

.  الكطني لمتضامف حسب الحالة، لممطالبة بالتعكيض الذم دفعو لممضركر
ؼ، يحؽ لمصندكؽ الكطني لمتعكيض .ع.ص.مف ؽ (7) فقرة L1142-17كطبقا لممادة 

الرجكع عمى المسؤكؿ عف الضرر، سكاء كاف أحد ممتيني الصحة أك مؤسسة صحية أك منِتج 
. لممنتجات الصحية، إذا كاف يرل خبلفا لرأم المجنة أف مسؤكليتو متحققة نتيجة لتكافر أركانيا

 التطور في نظام التعويض منالمشرع الجزائري موقف  :الفرع الثالث 
لـ يكاكب المشرع الجزائرم ىذا التطكر الميـ في النظاـ التعكيضي الفرنسي، بحيث لـ 

نتاف  ينص عمى إنشاء صندكؽ خاص لتعكيض ضحايا الحكادث الطبية كالعمؿ العبلجية المنشأ كا 
المشفى الناجـ عف أعماؿ ترتبط بالكقاية كالتشخيص كالعبلج في حالة انتفاء خطأ الطبيب أك 

نما اكتفى في المادة  مف القانكف المدني باإلشارة إلى تكفؿ الدكلة  (1) 1مكرر 140المستشفى، كا 
بتعكيض المضركر عف الضرر الجسماني البلحؽ بو في حالة انعداـ المسؤكؿ كلـ يكف 

 .(2)لممضركر أم يد في الضرر البلحؽ بو، نتيجة فعؿ تعيب المنتكج الطبي
بالمتبرع أك  تمحؽ التي األضرار مجاؿ في خاصة يأخذ أف الجزائرم المشرع عمى ،كعميو

 كىذا لمخطأ، المكضكعية بالنظرية الطبية البشرية كالتجارب المتمقي أثناء التصرؼ في األعضاء
 انتيجتو بما األخذ ككذا الخطيرة، الفنية الطبية األعماؿ ىذه يخص فيما يصعب إثباتو الخطأ ألف

 إما التعكيض، في الدكلة مشاركة مؤداىا كالتي لمتعكيض، جماعية أنظمة التشريعات مف بعض

                                                           
إذا انعدـ المسؤكؿ عف الضرر الجسماني كلـ تكف  " :يمي ج عمى ما.ـ.مف ؽ (1) مكرر 140تنص المادة  (1

". لممتضرر يد فيو، تتكفؿ الدكلة بالتعكيض عف ىذا الضرر
 .127.، المرجع السابؽ، صمنصوري (2)
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 مقتضيات عمى بناء أك التعكيض عميو أكجب الحماية كبالتالي في فّرطت أف الدكلة أساس عمى
 . (1)االجتماعي التضامف

كنظرا لزيادة عدد ضحايا األخطاء الطبية، فنحف اآلف في أمس الحاجة إلى صندكؽ يتكفؿ 
بتعكيض المضركريف في حالة انعداـ المسؤكلية النتفاء الخطأ مف جية، كلصعكبة إثبات 

 .المسؤكلية ككثرة الحكادث الطبية مف جية أخرل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
األ ضرار التي تمحؽ بيـ، كىذا ما تضمنو قانكف  عف خاصة فئات تعكيض عمى الجزائرم المشرع نّص  فقد (1)

 حيث يقـك ىذا النظاـ عمى فكرة 19-96رقـ  باألمر كالمتمـ المعدؿ االجتماعية بالتأمينات  المتعمؽ11-83رقـ 
 الحكـ أثناء لمقاضي ممـز جزافيا تعكيضا خبللو مف الخطأ، حيث حدد اشتراط تحمؿ التبعة أك الضماف دكف

 .بالتعكيض
 ىذا يتميز ، حيث15-74رقـ  األمر إلى فيخضع المركر، حكادث جراء المتضرريف تعكيض يخص كفيما -

 نظرية أساس عمى فيو المسؤكلية كتقـك الجسمانية، األضرار عف التعكيض تقدير مجاؿ في إلزامي بطابع النظاـ
 كالمكتتب الضحية مف كؿ ىـ الجسمانية األضرار عف التعكيض كمستحقي الخطأ أساس ال عمى المخاطر
 اإلرىاب، ضحايا تعكيض ضماف لفرض الجزائرية الدكلة تدخمت كما ليا، سائؽ السيارة ككؿ كمالؾ التأميف
 تدفع أف عمى الكطنية كالمصالحة السمـ ميثاؽ تنفيذ المتضمف 01-06األمر رقـ  مف 37 المادة في فنصت
 أساس عمى تعكيض بأم المطالبة دكف يحكؿ التعكيض كىذا المأساة الكطنية، حقكؽ لذكم تعكيض الدكلة

 ص سابؽ، مرجع العبلجية، األخطار عف الناجمة األضرار عف التعكيض ،شريف بحماوي   المدنية، المسؤكلية
 كالنشر لمطباعة اليدل دار المقارف، الجنائي القانكف في معاصرة أبحاث ،الرحمان عبد خمفي ؛140-134 ص

 .161-158. ، ص2014 الجزائر، كالتكزيع،
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الخاتمة 
في ختام ىذه الدراسة يتبين لنا أن التصرف في أعضاء الجسم البشري لو مبادئ عامة 

ة فكرة النظام العام يتتضمن قواعد مستقرة ال يجوز االتفاق عمى مخالفتيا بحسب األصل، ولنسب
تختمف تمك القيم باختالف األزمنة واألمكنة، وعميو تقرر وضع نظام قانوني حمائي يحكم 

التصرف في أعضاء الجسم البشري، ويكرس مبدأ عدم التعامل في جسم اإلنسان إال فيما يخدم 
. المبادئ األساسية بشرط الرضائية والتبرعية والمشروعية

ذا كان المبدأ العام عدم مشروعية المساس بالتنازل عن األعضاء البشرية، فإن ما يخدم  وا 
سالمة الجسم ويحافظ عمى استواء خمقة البشر يعتبر مشروعا في المقابل ما دام ذلك في إطار 

الشروط الشكمية والموضوعية، وكذا مراعاة المصمحة الفردية والجماعية وفق قواعد عامة رضائية 
.  وترخيص قانوني وغاية عالجية

 المطروحة حاليا المسائل أىم من كونو األىمية غاية موضوع الدراسة في وقد لمسنا أن 
 وكذا المؤتمرات والندوات خالل من ذلك ويظير والقانون، الطب رجال بين النقاش طاولة عمى

 جية، من المجال في ىذا الموجودة النقائص سد محاولة الموضوع ليذا تطرقت التي  المقاالت
 .اإلنسان بجسم التصالو وحساسيتو البحث دقة بسبب ثانية جية ومن

ىذه  مدلوالت بكل إنسان ىو الطبية مسؤوليتو في البحث بصدد كنا الذي الشخص نإو
والمصاعب  المتاعب مينة الطب مينة تعتبر ولذلك، اإلنسانية مواصفات كل الكممة، ويمتمك

 تحتاج التي العمم فروع ومن والمريض، الطبيب لمطرفين وشخصية مادية مخاطر عمى وتنطوي
ن بالغير، واإلحساس والتقدير الصبر أىميا شخصية مواصفات إلى بيا من العاممين من  كل وا 
 ذلك فإن عمل كل من وبالرغم، ومشاعره أحاسيسو لو مثمو آخر إنسان ىو الطبيب يتعامل معو

 .لألخطاء ارتكابو عند مساءلتو الطبيب يستوجب
 المدنية عن التصرف في األعضاء لممسؤولية دراستنا موضوعليذا فقد خمصنا من خالل 

 لمثورة مسايرة القانونية األنظمة أوائل من باعتباره الفرنسي القانون عمى الضوء إلقاء بعدالبشرية، 
 في الحديثة الطبية الممارسات لتنظيم سباقاالفرنسي المشرع  كان حيث نعيشيا البيولوجية التي

 موقف ضوء في بمعالجتيا قمنا يناسب دراستنا، التي ما منيا أخذنا األعضاء البشرية، وقد عةازر
 وما وأحكام القضاءاء الفقو لمواقف بالفقو، وذلك من خالل التعرض المقارنة الوضعية القوانين
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  باعتبارىا،الجسم وسالمة والصحة الحياة في لمحق القانونية الجوانب في وقضايا مسائل من أثير
 أو نسيج، منو جزء أو عضو استئصال مواجية في تقف والتي بالشخص، المصيقة الحقوق من

 العضو مقدرة أو ذاتيا الجسم عضو أو مادة أو اإلنسان حياة يمس تصرف وبالتالي، فإن أي
 يممكو ما أغمى وىي اإلنسانية الحياة قوام ىي الجسم باطال ألن سالمة يعتبر أداء وظيفتو، عمى

 .اإلنسان
قسمين، القسم األول كان ألركان المسؤولية   من خالل الموضوع ليذا  دراستناتمت وقد

المدنية عن التصرف في أعضاء الجسم البشري معتمدين في ذلك عمى التشريع الفرنسي باعتباره 
وكذا التشريع الجزائري من خالل استقراء نصوص قانون  واضع المبنة األولى ليذه التصرفات،

 ومحاولة مقارنتيا بقانون حماية الصحة وترقيتيا الممغى، مبينين في 11-18الصحة الجديد رقم 
 .ذلك ما اعترى ىذا القانون الجديد من نقص

الصحة رقم  قانون في العمميات بوضع ضوابط ليذه المسألة نظم فقد األخير ليذا فبالنسبة
 إلى وأدت مضى زمن في مستعصية كانت ألمراض وعالجا لممواطنين خدمة ، وذلك18-11
 .حياتيم طول عاجزين بقاؤىم أو من المرضى الكثير وفاة

 محال يكون الذي العضو نصوصو في الجزائري القانون تخصيص عدم الحظنا كما
 في العممية التطورات يواكب حتى وذلك الجزائري لمقانون تسجل إيجابية نقطة لالستئصال وىذه

 قانوني بنص عضو نقل أو استئصال يبيح نص استحداث إلى مرة كل يضطر الطب وال مجال
 التشريع الجزائري، تضمنو يقانون نقائص وفراغ بوجود القول عن يحيدنا ال ىذا  لكن،بو خاص
 :منيانذكر 

 يكون حتى المتنازل في تستوجب التي القانونية األىمية لسن  التشريع الجزائريتحديد عدم-
 .جسمو أعضاء من بعضو لمتبرع أىال

 لوقوع تجنبا وذلك بدقة الوفاة لحظة تحديد عن  الجزائريالمشرع سكوت أيضا  ونالحظ-
 .في المسؤولية، مما يشكل حماية أكثر لألطباء عمى حساب المرضى األطباء
 أجرى الذي  فيما يخص تغيير الطبيب الجزائري وجب اإلشادة بما ينص عميو المشرع-
النقل، وذلك درءا ألي تواطؤ من الطبيب  بعممية يقوم أن بطبيب آخر يمكنو االستئصال عممية

ي يتم اإلستئصال منو، عمى أن ىناك من يرى ذ الىمع أحد المرضى وحماية لممتبرع أو المتوف



 الخاتمة

 

 
286 

 

ضرورة إعادة النظر في ىذه المادة والتي تعتبر ضمانة لممريض وحماية لمطبيب من أي مساءلة 
. قد يقع فييا

 ما وأثمن وىي أغمى الشخصية اإلنسان حقوق بأىم تعمقي الدراسة ىذه وبما أن موضوع
 الشريعة  فعمماء؛جسده سالمة في وحقو الحياة في حقو وىو حياتو في اإلنسان بو يتمتع

 نقل لقضية الشرعية والقانونية الحمول لتممس مبكر وقت من الوضعي بحثوا والقانون اإلسالمية
 لتنظيم تسعى شروط وضوابط وفق مشروعيتيا إلى منيم األغمبية وتوصمت وزراعتيا األعضاء

 وفي ،نظمتو نصوص تشريعية من مستمدة الضوابط ىذه ،والمتمقي المتنازل مصمحة يخدم فعال
 ىذه توافر  أي،فعالية أكثر يبدو الضوابط ىذه استنباط رصد في الفقو نقضيا فإن دور حالة

 :  نذكرالشروط ىذه ىمأو اإلباحة ىذه لقيام وأساسي حيوي أمر الضوابط
 أعضاءه وظائف من وظيفة الستفادة أو إنسان حياة إلنقاذ ضرورة حالة  وجود-
 .األساسية
 إن  والرضا ،(المستفيد)المتمقي  رضا (المانح)المعطي  رضا الرضا بخصوصية  األخذ-

في  فاعمية أكثر يصبح المتبرع  فإن رضا،القانونية التصرفات كافة في مطموب أمر ىو كان
 .وزراعتيا األعضاء نقل عمميات
 .بالضرر عميو يعود بما التبرع  عدم-
 .الوراثية لمصفات الحاممة باألعضاء الوصية أو التبرع  عدم-
 .األىمية كامل المتبرع يكون  أن-
 .العدول عن تبرعو حق لممتبرع يكون  أن-
 .المادي المقابل بيدف يكون  أال-
 وعدم اعتراض الورثة إذن أو وفاتو قبل المتوفى إذنن م التحقق يجب الوصية حالة  في-
 .لو ورثة ال من حالة في األمر ولي إذن أو وفاتو قبل المتوفى

 لزيادة نظرا زيادة في البشرية األعضاء نقل لعمميات العالمية المعدالت أن والمالحظ
 تمبي ال متواضعة واإلسالمية العربية المعدالت أن حين في المتبرعين، لدى الوعي والحماس

 .المتزايدة االحتياجات العالجية



 الخاتمة

 

 
287 

 

التفصيل في ركن الخطأ  تم حيث ،الطبية المسؤولية قيام ألركان ومن خالل بحثنا تعرضنا
فتطرقنا لمخطأ وأشرنا إلى أىم صور الخطأ في ىذه المسؤولية   وعالقة السببية، الطبي والضرر

والمتمثمة في مخالفة اإلذن سواء عند األحياء أو األموات باعتبار الرضا أىم ركن في أي تصرف 
قانوني السيما إذا تعمق ىذا التصرف بأعضاء الجسم البشري، ثم تناولنا الضرورة الطبية وكذا 

باإلضافة المقابل المادي كخطأ يوجب مسؤولية الطبيب عند التصرف باألعضاء دون مراعاتيا، 
  .لمضوابط الفنية المتعمقة بالترخيص القانوني

الركن  شروطو،وبعدىا وأيًضا ومعنوي مادي كضرر وأنواعو الطبي ثم استعرضنا الضرر
 المدعي عاتق عمى يقع القواعد ىذه إلى واستناًدا، والضرر الخطأ بين السببية عالقة الثالث وىو

التعويض  وىي الطبية المسؤولية آثار تناول تم وأخيرا السابقة، الطبية المسؤولية إثبات شروط
 فاستقرت، وشروطو ذلك وآلية الطبية األخطاء عن تعويض المرضى ثم المخولة، ومن والجية
 األخطاء جراء من بو لحقت التي األضرار عن يستحق التعويض المريض أن عمى الدراسة

 أو عن الطبية كآلية لضمان تعويض المتضرر األخطاء الطبية، وذلك من خالل التأمين عمى
 في حالة عدم ثبوت الخطأ، وىو –بالنسبة لمتشريع الفرنسي - طريق صندوق التضامن الوطني

 .ما يعبر عنو بالتعويض عن الخطر
 ،الطبية أخطائو عن الطبيب بمسؤولية واالعتراف اإلقرار ومع أنو القول يمكن النياية وفي

 والعقاب، بالتعويض والتيديد الطمأنينة وعدم والخوف بالرىبة الشعور لديو يتولد يجب أن فال
 عممو في واألمان بالحرية يشعر أن وعميو عمميم، عن األطباء اعتكاف إلى يؤدي بالنياية والذي
 بين توازن ىنالك يكون أن يجب وعميو الكاممة، الحماية لو يوفر واضح قانون يكون ىناك وأن

 .كامل بشكل المريض وحماية حماية الطبيب
 نجمميا اتقتراحاال من جممة نقترح الدراسة بموضوع يتعمق فيما والثغرات لمنقائص وتفاديا

 :يمي فيما
 .قانون الصحة عن مستقل وزرعيا يكون البشرية األعضاء بنقل خاص قانون إصدار 1-
 من 11-18التعجيل بإصدار الموائح والتنظيمات المشار إلييا في قانون الصحة رقم - 2

 .إتباعياأجل توضيح كيفية تطبيق بعض المواد الواردة بالقانون ال سيما اإلجراءات الواجب 
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 لتبرعو الشخص رفض أو قبول يوضح خاص إمضاء عمييا يدون بطاقات استعمال  - 3
 .األقارب قرار إلى العودة ولعدم ءاتالإلجر وتسييال وفاتو بعد بأعضائو
 أثناء حياتو لمتبرع ىإحترام كرامة اإلنسان من خالل عدم اعتبار رفض المتوف- 4

ذلك أن اإلنسان ال " قانون كيافي" بأعضائو قبوال بعد وفاتو، والمستوحاة من القانون الفرنسي 
يمكنو التنبؤ بوقت وفاتو، ومجرد التفكير في الرفض أو القبول بالتبرع بعد الوفاة شيء مستبعد، 

. ضف إلى ذلك اإلجراءات التي تحول دون ذلك
أشكاال مختمفة وتتم في ظروف قد يصعب أو  تأخذ العصر في ىذا الطبية المسؤولية - 5

 عمى تنطوي الطب مينة وألن ليا الفنية الطبيعة بسبب إثباتيا المضرور عمى حتى يستحيل
 بل تستمزم المسألة ىذه والمريض فإن معالجة الطبيب العالج لطرفي وشخصية مخاطر مادية
 حصول خاللو من يسيل والفردي الجماعي الطبي لمتأمين نظام إنشاء عمى وتوجب العمل

 لما والخاصة العامة المستشفيات نطاقو ضمن تدخل أن األفضل عمى التعويض، ومن المريض
 .تطبيقو حال في كبيرة من فائدة لو

 االتفاق وىو الطبية المسؤولية من األطباء عمى إلزامي تأمين نظام يكون أن  نقترح6-
 المريض تجاه الضارة الطبية أعمالو عن مسؤوليتو لتغطية التأمين وشركة الطبيب يبرم بين الذي
 مبمغ بدفع الشركة تمتزم الخطر وقوع وعند عميو المتفق التأمين قسط دفع مقابل بعض منيا أو

 قيامو أثناء منو تصدر التي األخطاء عن التأمين بضرورة الطبيب يمزم حيث التعويض لممريض،
 األطباء مسؤولية وممزمة بتغطية متخصصة شركات لدى التأمين ىذا ويكون بممارسة المينة،

 عما المناسب التعويض عمى الحصول المريض عمى يسيل ىذاف الطبية، قياميم باألعمال عند
 .الطبيب خطأ نتيجة من ضرر لحقو

 تعمق ما وخاصة ئرياالجز التأمين قانون تفعيل إلى الجزائري يتجو المشرع  نأمل أن7-
 الطبية أصبحت في تزايد لدى األخطاء مسألة أن ال سيما المينة أخطار ضد منو بالتأمين

  .ىافي الفصل يتم ولم بالقميمة ليست المحاكم أمام المطروحة وعدد القضايا الجزائري المجتمع
 القضاء إلييا يمجأ؛ والثقة ذوي الخبرة من ومحايدة متخصصة طبية لجان تشكيل  8-

 أثناء تحصل مسألة كل في بإعطاء خبراتيا تقوم حتى األطباء نقابة في التأديب لجان وكذلك
 وبيان الناتج، والضرر منو صادروالخطأ ال الطبيب دور لتحديد أيًضا وتيدف الطبية، األعمال
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 ، متى ن األطباءيالتضامن ب مسألة من أجل تجنب ال، أم عممو في مقصرا كان إن الطبيب دور
 في خبرتو أو شيادتو فنتيجة لو، بزميل تتعمق بقضية المحكمة أمام بخبرة أو بشيادة كمف طبيب
 ال أنيا حيث الحقيقة، عن بعيدة وأحياًنا كافية وغير ومبيمة غامضة تكون األحيان الكثير من

 وعمى.  المحاكم أمام ةعروضالم القضايا  العديد منفي وىو ما يطرح المطموب، تفي بالغرض
 إلزام وأيًضا تقني، بشكل الطبية األخطاء تدوين ميمتيا يكون دائرة نشأت أن نقابة األطباء

لتزامات حقوق تبين لوحات بوضع والعيادات بالمستشفيات والخاصة العامة المؤسسات الطبية  وا 
 .والطبيب من المريض كل

 من وذلك الطبية، المسؤولية بموضوع خاًصا اىتماًما يولي أن الجزائري المشرع عمى 9-
ائية قد زذلك أن المسؤولية  الج- بيا ال سيما المسؤولية  المدنية، خاصة خالل إفراد تشريعات

 أثناء لألطباء الالزم الضمان توفير إلى ذلك ، وييدف-11-18رقم أشار إلييا بقانون الصحة 
 األطباء، أخطاء من اتجاىيم يصدر مما المريض حماية ذاتو الوقت لممريض وفي معالجتيم

 زيادة أن إذ تضامن، بيما بل ؛متناقضتين ليستا المصمحتان ىاتان إلى أن ىنا اإلشارة جدرتو
 مجال في اإلنساني بواجبو لمقيام لو الالزمة والحرية الطمأنينة الطبيب يفقده كاىل عمى الثقل
 يشجعو المينة أخطاء مسؤولية من إعفائو وأيًضا ضرر لممريض، ذلك عن وينتج الطب مينة
 يعطي فالطبيب اتجاىو، المريض قبل من الثقة فقدان ذلك إلى ويؤدي واإلىمال، الالمباالة عمى
 .مانتمنحو األ الطبية والمسؤولية لممريض األمل

 في الطمبة يدرسيا قانونية مادة إضافة عمى العمل المختصة الجيات من نأمل -10 
 العمل وكذلك المختمفة، وتشريعاتيا وحمايتيا وضوابطيا الطب بمينة تتعمق  والطبكميات القانون

 متخصصة طبية موضوعات تناقش وفقيي عممي أساس ونشريات عمى إصدار دوريات عمى
  .الطب عمم وتطور الطبية المسؤولية حول  القانون المختصين فيمعمومات لتحسين

 
 العالمین هلل رب الحمد دعوانا وآخر
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 جعرامالقائمة المصادر و
 

 قائمة المصادر: أوال
 المصادر بالمغة العربية 

  القرآف الكريـ-
I. االتفاقيات الدولية 

 .2001 ك يكني9إعالف بشأف المدف كالمستكطنات البشرية األخرل في األلفية الجديدة بتاريخ 
II.  قانوينة والتشريعاتالالنصوص 
 القوانين   - أ
  .، المعدؿ كالمتمـ1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76 ، ج ر عدد1996 نكفمبر 28دستكر  .1

 كزرع باستئصاؿ ، المتعمؽ22/12/1976 المؤرخ في 1181-76 رقـ الفرنسي القانكف
  .البشرية األعضاء

، المنشكر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05/06/1961 المؤرخ في 61/178 رقـ  المصرمالقانكف .2
   .، النشرة التشريعية 130 عدد 12/06/1960
 الصادرة بتاريخ 2645، المتعمؽ بالقانكف المدني ، ج ر عدد 43-76 رقـ  األردني القانكف .3
01/08/1976 . 
 الصادرة 24 رقـ العدد الرسمية الجريدة ، المتضمف قانكف األسرة الجزائرم11-84القانكف رقـ  .4

، 2005 يكنيك 20 المؤرخ في 05/02، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1984 جكاف 12 بتاريخ
 .2005 فبراير 27الصادرة في ( 15)العدد رقـ : الجريدة الرسميةالمنشكر في 

 جمادل األكلى 26 المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، المؤرخ في 05-85رقـ (الممغى )القانكف .5
 جمادل األكؿ 27، الصادرة في 8عدد . ر.، ج1985فبراير سنة 16 المكافؽ ؿ 1405عاـ 
 . 22ـ، السنة 1985 فبراير سنة 17المكافؽ ؿ ، ق1405عاـ
، المعدؿ بالتبرع باألعضاء كاألنسجة البشرية كأخذىا كزرعيا المتعمؽ 16-98القانكف رقـ  .6

 16المكافؽ ؿ/ ق1420 جمادل اآلخر 5 بتاريخ 4726الجريدة الرسمية المغربية عدد كالمتمـ، 
  .ـ1999سبتمبر 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo019ar.pdf


 
 

     291 

 فيفرم 25 المتعمؽ بقانكف اإلجراءات كالمدنية كاإلدارية الصادر بتاريخ 09-08القانكف رقـ  .7
  .2008لسنة  (21)، المنشكر في الجريدة الرسمية العدد رقـ 2008

القانكف االسترشادم لمدكؿ العربية لتنظيـ زراعة األعضاء كمكافحة اإلتجار فييما لسنة  .8
د - 791 الذم اعتمده مجمس كزراء العدؿ العرب في دكرتو الخامسة كالعشريف بالقرار 2009

 . 19/11/2009 المؤرخ في 25
، المتعمؽ بتنظيـ زرع األعضاء البشرية 05/03/2010 المؤرخ في 05-10القانكف رقـ  .9

 ربيع األكؿ 20 مكرر، السنة الثالثة كالخمسكف، الصادرة بتاريخ 9بمصر، الجريدة الرسمية عدد 
.  ـ2010 مارس سنة 06 ىػ المكافؽ لػ 1431عاـ 
 02 ىػ المكافؽ ؿ 1439 شكاؿ عاـ 18 المتعمؽ بالصحة، المؤرخ في 11-18القانكف رقـ  .10

يكليك 29 ىػ المكافؽ ؿ 1439 ذك القعدة عاـ 16، الصادرة في46ر عدد .، ج2018يكليك سنة 
 . 25السنة  ،2018سنة 

 األوامر- ب
 السيارات عمى  المتضمف إلزامية التأميف1974 جانفي 30 المؤرخ في 15-74رقـ  األمر.  1

 . األضرار عف التعكيض كنظاـ
 26ق المكافؽ 1395 رمضاف 20 المتضمف القانكف المدني المؤرخ في 58-75األمر رقـ . 2

 سبتمبر30ق المكافؽ 1395 رمضاف عاـ24 الصادرة بتاريخ 78ر عدد .، ج1975سبتبمبر 
 .المعدؿ كالمتمـ.  ـ1975

، 13العدد . ر. ، المتعمؽ بالتأمينات، ج1995 يناير 25 المؤرخ في07-95األمر رقـ . 3
 20، المؤرخ في 04-06، المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 1995 مارس 08الصادر في 

 .2006 مارس 12، الصادر في 15ر العدد .، ج2006فيفرم
 المراسيم التنفيذية- ج
 يكليك 06 المكافؽ ؿ 1413 محـر عاـ 05، المؤرخ في 92/276المرسـك التنفيذم رقـ   .1

 1413 محـر عاـ 07، الصادرة في 52ر عدد .، المتضمف مدكنة أخالقيات الطب، ج1992
 .29، السنة 1992 يكليك سنة 08المكافؽ ؿ 
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 المتعمؽ بتحديد إنشاء القطاعات الصحية كتنظيميا كسيرىا، 97/466المرسـك التنفيذم رقـ  .2
 الصادرة في 81ـ، ج ر عدد 1997 ديسمبر 02المكافؽ ؿ /ق1418 شعباف عاـ 2المؤرخ في 

 .  34، السنة 1997 ديسمبر 10 المكافؽ ؿ 1418 شعباف عاـ 10
 المتضمف تنظيـ المؤسسات االستشفائية الخاصة كسيرىا، 321-07المرسـك التنفيذم رقـ  .3

 12 الصادرة في 67، ج ر العدد2007 أكتكبر 22ق المكافؽ ؿ1428شكاؿ عاـ 10المؤرخ في 
 .44، السنة 2007 أكتكبر 24 ق المكافؽ ؿ 1428شكاؿ عاـ

III. القرارات القضائية 
، مجمة العدالة الجنائية، الجزء الثاني، 28/11/1931الجزائية، في " نابكلي" حكـ محكمة   .1

  .1922، سنة 592رقـ 
  .28/06/1939قرار محكمة النقض الفرنسية  .2
، مجمة 35، الحكـ رقـ 30/12/1943اإلبتدائية األىمية، بتاريخ :  محكمة اإلسكندرية .3

.  24المحاماة، السنة 
، النشرة القضائية المبنانية 14/01/1954،تاريخ  (لبناف  )قرار الحاكـ المنفرد في المتف  .4

 . 1954لسنة 
، 29/06/1956، محكمة تكجاف الصادر في 16/09/1956استئناؼ باريس الصادر في  .5

. 22/10/1946محكمة النقض الفرنسية الصادر في 
 .1959 مارس 01قرار محكمة مارسيميا الفرنسية في  .6
 .179، رقـ 21نقض مدني، مجمكعة أحكاـ النقض المدني، المكتب الفني، السنة   .7
 المجمكعة الرسمية ألحكاـ محكمة النقض، 1965 مام13 بتاريخ 93نقض مصرم رقـ   .8

  .16العدد 
 كما 1201، ص 17ـ س، 1966/ 19/05ؽ جمسة 32 لسنة 310نقض مدني رقـ   .9

بعدىا مجمكعة األحكاـ الصادرة مف الييئة العامة لممكاد المدنية كالتجارية كمف الدائرة المدنية 
 . كمف دائرة األحكاؿ الشخصية، مطبعة دار القضاء العالي

 ، مجمكعة األحكاـ 689 ص 19 2/4/1968ؽ جمسة 30 لسنة 149طعف مدني رقـ  .10
 الصادرة مف الييئة العامة لممكاد المدنية كالتجارية كمف الدائرة المدنية كمف دائرة األحكاؿ

 . ـ1968دار القضاء العالي، طبعة  الشخصية،
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. 111 ؽ، رقـ 35، المجمكعة، س 1969 يكنيك26نقض مدني في   .11
 قاعدة االجتيادات كالتشريعات المصرية، 26/11/1969 نقض مدني مصرم في  .12
 .www.arablegalportal.org :، منشكر عمى المكقع التالي15/01/2009
 قاعدة االجتيادات 22/03/1977الصادر بتاريخ  77/1566نقض مدني مصرم رقـ .13

.  15/01/2009كالتشريعات المصرية 
 فريؽ بف 14946 ممؼ رقـ 29/10/1977: بتاريخ العميا لممحكمة اإلدارية الغرفة  قرار .14

 . مصفى باشا الجزائر– سالـ ضد مستشفى الجامعي 
 .، مجمة االجتياد القضائي24500، ممؼ رقـ 10/12/1981قرار صادر بتاريخ  .15
 قاعدة االجتيادات 24/06/1982:  الصادر بتاريخ1247/51:نقض مدني مصرم رقـ  .16

 : ، منشكر عمى المكقع التالي15/01/2009كالتشريعات المصرية الصادرة بتاريخ 
www.arablegalportal.org 

 العدد القضائية، ، المجمة14/04/1984في   الصادر24770رقـ  العميا المحكمة  قرار .17
.  1985األكؿ، 

، االجتياد القضائي، ديكاف 28312، ممؼ رقـ11/05/1985قرار المحكمة العميا بتاريخ   .18
 .المطبكعات الجامعية، الجزائر

 ؽ مجمكعة أحكاـ النقض 51 السنة 1773 الطعف 09/05/1985نقض مدني في   .19
  . 22، رقـ 1980-1985

 .2، عدد 1992ؽ، .، ـ53010، ممؼ رقـ 25/05/1988قرار المحكمة العميا بتاريخ  .20
  . 21556رقـ - 2-1990 األسبكع القانكني 1989 ديسمبر 15محكمة مكنبمييو  .21
، نشرة القضاة، 78410، ممؼ رقـ 18/02/1992قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ  .22
  .48عدد 
، 06/01/1993 بتاريخ 87411قرار صادر عف الغرفة المدنية لممحكمة العميا، ممؼ رقـ  .23

 .50نشرة القضاة، عدد
، مجمة قضائية، العدد 07/07/1993، الصادر بتاريخ 97774قرار المحكمة العميا رقـ  .24

.  1994الثاني، 

http://www.arablegalportal.org/
http://www.arablegalportal.org/
http://www.arablegalportal.org/
http://www.arablegalportal.org/
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، المجمة 109568، ممؼ قضية رقـ 24/05/1994قرار المحكمة العميا، المؤرخ في  .25
  .01، العدد 1997القضائية، لسنة 

القضاة،  ، نشرة112694رقـ  ممؼ ،08/06/1994بتاريخ  قرار ج،.غ العميا، المحكمة .26
 .1997، 50العدد 
. ، ص1995 مجمة نقابة المحاميف، 424/95قرار محكمة التمييز األردنية، تمييز حقكؽ،  .27

2689.  
. ، ص1996، المجمة الفصمية لمقانكف المدني، 1996 مارس 20نقض جنائي فرنسي،  .28

912.  
، المجمة 231419 تحت رقـ 28/03/2000قرار صادر عف المحكمة العميا بتاريخ  .29

  .2003القضائية، عدد خاص، لسنة 
، المجمة القضائية، 11/03/2003، الصادر بتاريخ 362397قرار المحكمة العميا رقـ  .30

  .2003العدد األكؿ، 
، الغرفة الجنائية، المجمة القضائية، عدد 24/06/2003 المؤرخ في 297062قرار رقـ  .31
  .2003 سنة 02رقـ 
: ، الصادر بتاريخ330/2004: رقـ جزاء تمييز األردنية، التمييز محكمة قرار  .32
19/04/2004.  
 األكؿ، مجمة القسـ المدنية الغرفة عف  صادر23/01/2008 بتاريخ 399828.رقـ قرار .33

 .2008، الجزائر،2008، 02عدد العميا، المحكمة
 00908/09، تحت رقـ 11/03/2010بتاريخ  تيارت قضاء مجمس االتياـ، غرفة قرار .34
  .منشكر غير حكـ
، تحت رقـ 11/03/2010بتاريخ  تيارت قضاء مجمس الجنايات، محكمة حكـ .35

  . غير منشكر00030/10
  المصادر بالمغة األجنبية

I. Lois:
 

1. Ordonnance n°2000-548 du15/06/2000relative à la partie Législative du code de la 

santé publique. J.O.n°143, du 22 juin 2000, page 9337, texte n° 8. 
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3. Loi N°76-1181, du 22 Décembre 1976, Relative aux prélèvements d’organes, 

J.O.23Décembre 1976. 

4. loi 91-1407 du 31 décembre 1991 sur l’indemnisation des victimes de préjudices 
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du 11 aout 2004. .  
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n°0022 du 27 janvier 2016 

9.  

II. Décrets :
 

3. Décret n°2003-140 du 19/02/2003, modifiant le code de la santé publique, jorf. 

n°44 du 21/02/2003, page 3191, texte n° 24. 
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 الممخص

مكانية التصرف في أعضاء  إن أهم ما ميز القرن العشرين هو التطور الهائل في مجال الطب عموما، وا 
الجسم البشري خاصة ، مما أدى إلى تطويع مفهوم مبدأ حرمة جسم اإلنسان في المجال القانوني 

والشرعي، حيث عممت جل التشريعات عمى وضع ضوابط قانونية تنظم كيفية التصرف في أعضاء الجسم 
و أي إخالل أو مخالفة ، 11-18وعمى غرارها التشريع الجزائري من خالل قانون الصحة رقم البشري، 

لهذه الضوابط يرتب المسؤولية المدنية ، ومتى قامت المسؤولية المدنية، يمزم المتسبب في الضرر 
 .بالتعويض 

  التعويض ، الطبيب، األعضاء البشرية قانون الصحة،التصرف، المسؤولية المدنية، : الكممات المفتاحية
 

Résumé 

Le Vingtième a été caractérisé par l’énorme développement dans le domaine de 

la médecine en général et la possibilité de disposer des organes du corps humain 

en particulier, ce qui a conduit à l’adaptation de la notion de principe 

d’inviolabilité du corps humain dans le domaine médico-légal, où la plupart des 

lois ont travaillé sur le développement des contrôles juridiques régissant la 

disposition des organes. Cette approche a été de même adoptée par la législation 

algérienne, telle que définie dans la loi sur la santé n ° 18-11, qui prévoit la 

responsabilité civile de toute infraction ou violation de cette réglementation. Dès 

que la responsabilité civile est établie, l’auteur est passible de dommages et 

intérêts. 

Mots clés: Droit de disposition, responsabilité civile, droit médical, 

indemnisation, médecin, organes humains. 

 

Abstract: 

The most important characteristic of the twentieth century is the tremendous 

development in the field of medicine in general, and the possibility of disposing 

of human body organs in particular, which led to the adaptation of the concept 

of the principle of inviolability of the human body in the medico-legal field, 

where most of the legislation worked on the development of legal controls 

governing the disposition of organs Similarly, the Algerian legislation through 

the Health Law No. 18-11, any breach or violation of these regulations arranges 

civil liability, and once civil liability is established tortfeasor is liable for 

damages. 

Keywords: Right to dispose, Civil Liability, Medical Law, Compensation, 

Physician, Human Organs. 
 


