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 تمهيد: 

سالمةاحترامالطبيبعمىيتعينإذاإلنسانية،لميناأنبلمنالطبمينةتعتبر
فييتمثلوأخالقياقانونياواجباعميوتفرضمينتوأنذلكحرمة،منلولمااإلنسانجسم
األخيرةالسنواتفيالطبعرفأنبعدخاصةمرضاه،معالجةفيصادقةجيودبذل

والمخاطرالسمبيةاآلثارمنالعديدظيرتالتطوراتىذهمقابلوفيممحوظا،تطورا
مواجيةفيالمرفوعةالدعاوىكثرةوبالتاليالطبيةاألخطاءكثرةإلىأدىمماالمالزمة،
بجبرويمتزمذلكعنالمدنيةمسؤوليتوتقومالخطأمرتكبفالطبيبالقضاء،أماماألطباء
. المتضرربالمريضألحقوالذيالضرر

اإلنسانبجسمالتصالووحساسيةدقةالمجاالتأكثرمنالطبيالمجاللكونونظرا
أكثرمنالمدنيةاألطباءمسؤوليةمشكمةجعلوتقديس،احتراممنذلكيقتضيووما

الصعيدينعمىوالتعقيدبالدقةتتسمقانونيةمسائلاألخيرةىذهتثيرحيثالميمة،المواضيع
يجادفيياالبحثتستدعيوالتطبيقي،النظري .لياحمولوا 

 اإلشكالية: 

لمينةالمنظمةالقوانينفيالطبيةلممسؤوليةالجزائريالمشرعتنظيملعدمنظرا
رقمالتنفيذيالمرسومو،ترقيتياوالصحةبحمايةالمتعمق58-58رقمالقانونحيثالطب،

دورواألطباءالتزاماتتحديدعمىاقتصرا،بالطأخالقياتمدونةالمتضمن29-972
المجالفيتطبيقياوالعامةالقواعدإلىالرجوععمينايستوجبمماالعموميةالمستشفيات

الواقع،أرضفياألفرادحياةلتنظيمالعامةالشريعةىيالقواعدىذهكانتلماوالطبي،
فاإلشكاليةالمطروحة:

 الالحقة األضرار عن المضرور تعويض في المدنية للمسؤولية القانوني اإلطارهو ما 
 ؟خطاء الطبيةنتيجة األ
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 أهمية الدراسة: 

الطبيةتكتسب المدنيةعناألخطاء األىميةىذهوتتأتىخاصة،أىميةالمسؤولية
عمىبفنويقوملكيويحتاجالفنون،أنبلمنفنايمارسالجراحأوالطبيبكونحيثمن

فإنأخرى،جيةومنجية،منىذاواالطمئنان،والثقةالحريةمنكبيرقدرعمىوجوأكمل
منجسدهوسالمةاإلنسانوحياةالجسدية،سالمتوأوالمريضبحياةيتعمقالطبيالعمل
المتعمقةاألمورمنتعتبروالتيحمايتيا،عمىالمتطورةالمجتمعاتتحرصالتيالقيمأثمن

.العامبالنظام

 أسباب اختيار الموضوع: 

بالتاليوالطبية،األخطاءضحايالكثرةيعودالموضوعالختيارالرئيسيالسببلعل
الحاجةأنكما،جدانادرةكانتإذبالسابقمقارنةاألطباءضدالمرفوعةالدعاوىعددتزايد

العامةالقواعدتطبيقإمكانيةمدىوالمسؤولية،ىذهتحكمالتيالقانونيةالقواعدلمعرفة
.الموضوعفيلمبحثدافعاأيضاكانالمجالىذافيلممسؤولية

السعيوبالتاليالدراسة،ىاتوتناولتالتياالكاديميةوالدراساتالقانونيةاالبحاثقمةو
القانونلنصوصوفقاالموضوعىذابمورةفييساىمعمميبعملالجامعيةبةالمكتإثراءنحو

.الحقةدراساتفيعميواالعتماديمكنمرجعايعتبركيالجزائري

فيإالإىتمامايمقلمالموضوعأنحيثحداثتو،والموضوعحيويةإلىباإلضافة
حياةتيددخطيرةظاىرةالطبيالخطأظاىرةأنكماالعشرينالقرنمنالثانيالنصف
القانونيةالمسؤوليةخاللمنالفردلصحةالقانونيةالحمايةعمىالوقوفكذلكاإلنسان،
النقائصعمىالوقوفوكذاالحديثةالتشريعاتلووصمتماأىمعمىوالوقوفبأنواعيا،

.التشريعاتىذهمنياتعانيالتي
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 الصعوبات المعترضة للدراسة: 

بالرغمالمسؤوليةالمدنيةعناألخطاءالطبيةموضوعتعالجالتيالمعاصرةالكتبقمة -
.المجتمعأوساطفيطرحا القضاياأكثرمنقضيةأصبحأنومن

 المنهج المتبع: 

اتبعناالمنيجالوصفيوالتعمقفيالموضوعأجلمعالجةاإلشكاليةالمطروحة،من
مموضوع،باإلضافةاستعراضبعضالنصوصالقانونيةوالفقييةالمنظمةلحيثتمالتحميمي

إلىجمعالمعموماتالمتعمقةبالدراسةوتحميميا.

الدراسةبتقسيمقمناالموضوعجوانبىمأباإللمامأجلمنو ثالثةموضوع إلى
 األخطاء عن المدنية المسؤولية ماهيةولحفصل تمهيديفصول،حيثقمنابتخصيص

في، الطبية تقسيموإلىمبحثين؛تطرقنا  المدنية المسؤولية مفهوم إلىالمبحث األول  تم
فيوالمبحث الثاني،  أما، التاريخي وتطورها الطبية  للمسؤولية القانونية الطبيعة فتناولنا
 .الطبية األخطاء عن المدنية

 بعنوان:الفصل األول،  بخصوصأما  عن المدنية المسؤولية أركان فجاء
إلى، الطبية األخطاء تقسيمو تم فيمبحثين؛  حيث     المبحث األول إلى  تطرقنا

 .السببية وعالقــــــة الطبي الضــــــــــرر فتناولنافيوالمبحث الثاني،  أما، الطبي الخطــــــــــــــــــــأ

 المدنية المسؤولية عن المترتبة القانونية اآلثاروان:بعنالفصل الثاني جاءوقد          
، الطبية األخطاء عن مبحثين؛ إلى تقسيمو تم في  عن التعويضالمبحث األول: تناولنا

 المسؤولية من التأمين الثاني:المبحث  أما، الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية
 .الطبية األخطاء عن المدنية

الدراسةبنتائجوتوصيات.وختمنا
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 تمهيدي فصل

 الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية ماهية 

 النتائج الشخص تحمل المصطمح ىذا إطبلق عند Responsabilité بالمسؤولية يقصد      
 الذي األمر كان فإذا عميو، واإلشراف رقابتو يتولى عمن أو عنو الصادر التقصير وعواقب
 يوجب القانون  كان إذا أما أدبية، مسؤولية عمييا يطمق واآلداب األخبلق لقواعد مخالف ارتكب

 في يتمثل قانوني جزاء تستوجب قانونية مسؤولية بذلك فتكون  الفعل عمى والمسائمة المؤاخذة
 وىنا تسمى التعويض عمىالجزاء  يقتصر وقد الجنائية، المسؤولية سمىوىنا ت العقوبة

 وىي موضوع دراستنا في المجال الطبي تحديدا. المدنية المسؤوليةب

وقبل الولوج في موضوع المسؤولية المدنية الطبية عن األخطاء الطبية، ارتأينا في ىذا       
الفصل التمييدي، أنو يجب توضيح مفيوم ىذا المسؤولية ومعرفة تطورىا التاريخي عبر 

قانونية ليذا المسؤولية سواء كانت ثم تحديد الطبيعة ال )المبحث األول(،العصور من خبلل 
 )المبحث الثاني(. عقدية أم تقصيرية

  األول المبحث

 وتطورها التاريخي الطبية المدنية المسؤولية مفهوم

 الطبية المدنية المسؤولية موضوع وجد فقد الطبي، المجال شيده الذي اليائل لمتطور نظرا        
 نأ بما اإلثبات وصعوبة القانونية النصوص لنقص وخاصة والصعوبات المشاكل من العديد

 طرق  وأ العممية البحث وأساليب وسائل لتطور باإلضافة وجسمو اإلنسان بحياة يتعمق موضوعال
 أتاىا أفعال أو أصوال ومطالبا مسؤوال اإلنسان يكون  ما ىي فالمسؤولية األدوية، ووفرة العبلج

 ،1طبيب وميارة ةخبر  لو شخص كل عن ويقال فييا والميارة باألشياء الحذق فيو الطب أما
مفيوميا  :يأتي فيما وسنبين شعبتم موضوع الطبية عن األخطاء الطبية المدنية فالمسؤولية

 )المطمب الثاني(.وتطورىا التاريخي  )المطمب األول(،
                                                           

 الرياض، األمنية العربية العموم نايف جامعة ،الطيبة األخطاء في والجنائية المدنية المسؤولية ،معايطة عمر منصور  1
 .31 ص ،2004 ،1 ط ،السعودية
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                الطبية المدنية المسؤولية مفهوم: األول المطمب

 لمبحث في مفيوم المسؤولية المدنية الطبية، ارتأينا في ىذا المطمب التعريج عمى تعريف       
 الطبية المدنية المسؤولية إلى تعريفثم التطرق  )الفرع األول(،عامة  بصفة المدنية المسؤولية

                           )الفرع الثاني(.

            عامة بصفة المدنية المسؤولية تعريف: األول الفرع

  1.وتساؤل ومسألة سؤاالا  يسأل سأل من: المغة في المسؤولية       

 وأوفوا}: تعالى قال فقد المطيرة، النبوية والسنة الكريم القرآن في ورجذ الكممة وليذه       
 عن مسئول وكمكم راع كمكم): والسبلم الصبلة عميو وقال ،2{مسئوال كان العهد إن بالعهد
 3.(رعيته

 تذكر أنيا كما ما، عمل نتائج قياس أي مساءلة، معنى عمى منو يستدل مفيوم وىي        
 بو يقوم عمل فأي باإلنسان، وثيق بشكل مرتبطة والمسؤولية الضمان، أو االلتزام بمعنى أحيانا

 المسؤولية عرفت فقد وبالتالي مسؤولية، تبلزمو الجماعي أو الفردي المستوى  عمى سواء اإلنسان
 لممساءلة وجو فبل ثم ومن غيره، يسمك أن الفاعل عةباستطا كان لمقانون  مخالف سموك لوم ىي
 .مختار غير مفروضا المخالف السموك كان إذا

 المسؤولية) معين عقد تنفيذه عدم عن تسبب ضرر بإزالة التزام ىي :االصطبلح يوف        
 فعل أو شخص فعل بسبب لمغير ضرر بأي النسيب لعدم عام واجب حرق  أو( التعاقدية
 4 (.الغير عن المسؤولية) عنيم مسؤول أشخاص بفعل أو حراستو تحت التي األشياء

 من بريء أنا: فيقول تبعتو عميو تقع أمر عن يسأل من حال ىي: عام بوجو والمسؤولية        
 ".المؤاخذة يوجب أمرا ارتكب الذي الشخص حالة: "ىي أو، تبعتو أي العمل ىذا مسؤولية

                                                           
 .1906، ص م1956 بيروت، صادر، دار ،العرب لسان المصري، منظور بن بكر بن دمحم 1
 . 34اإلسراء/ اآلية:  سورة 2
 ،(2928) داود وأبو ،(1829) ومسمم ،(2554) البخاري ، أخرجو 7/138: الرقم أو الصفحةرواه عبد هللا بن عمر،  3

 . (5167) وأحمد ،(9173(( )الكبرى  السنن)) في والنسائي ،(1705) والترمذي

 .34 ص ،1995 ،األردنية األطباء نقابة عمان،، السماعة مجمة ،الطبي القانون  ،الفاضل منذر 4
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 في تتمثل فيي واحد المعنى كنول مصطمحات عدة ليا: القانون  في المسؤولية أما         
 :بأنيا المدنية المسؤوليةقانون، ف لجزاء مرتكبو يتعرض خطأ عنو نتج قانوني بالتزام بللاإلخ

  1.عميو يقع بالتزام إخبللو عمى ترتب الذي الضرر بتعويض المدين تزامال ىي"

                   الطبية المدنية المسؤولية تعريف: الثاني لفرعا

 وعدم إىمالو بسبب الجراح أو الطبيب يرتكبو الذي الخطأ نتيجة الطبية المسؤولية تترتب       
 الجسدية، وسبلمتو المريض بحياة تتعمق ألنيا خاصة أىمية الطبية المسؤولية وتكتسب احترازه،
 تعتبر بل حمايتيا، عمى المتطورة المجتمعات تحرص التي القيم أثمن من فيي وسبلمتو وحياتو

  العام. بالنظام المتعمقة األمور من

 القانوني والمعنى( أوال) الطبية المدنية لممسؤولية االصطبلحي معنىال إلىوسنتطرق         
 (.ثانيا)

 الطبية المدنية أوال: المعنى االصطالحي لممسؤولية

 القانون  بموجب المخول الشخص فيو الطبيب ميام من ىي الطبية عمالألبا القيام إن      
 تحال نأ يجب ختصاصاتاال تعدد ومع الطب، عمم في المستقرة العممية واألصول القواعد وفق

 الطبيب عمى يترتب ما ىي الطبية فالمسؤولية شخص مؤىل، إلى المعقدة الطبية المشكبلت
 العقاب أو خطئو عن الحاصل الضرر عن تعويض من المريض جسم في عممو يباشر عندما
 تستدعي المدنية فالمسؤولية ،فعمو عميو ممنوع ىو ماحدود  يضبط الذي لمقانون  لتجاوزه

 عن يتنازل لو ويجوز حقو ألنو المتضرر وب طالب إذ ممريض،ل الحاصل الضرر عن تعويضال
 2.بو خاص الحق ىذا ألن حقو،

 

                                                           
المسؤولية المدنية لمطبيب في األخطاء الطبية دراسة مقارنة بين القانون المدني مصطفى حامد دمحم األحيرش الحضيري،   1

قسم الشريعة والقانون، كمية الدراسات العميا، جامعة موالنا مالك إبراىيم رسالة الماجستير،  الميبي والشريعة اإلسالمية،
 . 22، ص 2016، جماالناالسبلمية الحكومية 

، دار الثقافة المسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظام القانوني األردني والنظام القانوني الجزائري أحمد حسن الحياري،  2
 . 18، ص 2008، 1لمنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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 الطبية المدنية القانوني لممسؤوليةثانيا: المعنى 

 أو مادية أضرار من بو حل لما المريض تعويض عن عبارة ةالطبي المدنية المسؤولية       
 قانونية وسيمة ىي ذويو أو المتضرر يرفعيا التي المدنية والدعوى  طبي خطأ بسبب أدبية

 لقواعد مخالفا أمرا ارتكب الذي الشخص حالة ىي آخر وبمفيوم تعويض، عمى محصولل
 بالغير الضرر عميو يترتب معين بالتزام الطبيب يخل بأن وذلك المؤاخذة يستوجب القانون 
 التي العامة القاعدة وتمك الشخصي، فعمو عن مسؤول الشخص بأن تقضي المسؤولية أن وحيث

 المدني القانون  من 124 المادة في الجزائري  المشرع فقد ،1المدنية القوانين معظم في تقنينيا تم
 حدوثه في سببا كان من يمزم لمغير ضررا ويسبب المرء يرتكبه كان، أيا عمل كل " :بأنو

 2".بالتعويض

 

                                                           
مذكرة نياية الدراسة شيادة الماستر، قسم القانون العام، كمية  النظام القانوني لممسؤولية المدنية لمطبيب،إيمان كراودة،  1

 .07، ص 2020الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 ،78 العدد الرسمية، الجريدة ،الجزائري  المدني القانون  المتضمن ،1975 سبتمبر 26 في مؤرخ ،58-75 رقم األمر  2

 العدد الرسمية، الجريدة ،20/06/2005 في المؤرخ ،10-05 رقم قانون ، المعدل والمتمم بال1975 سبتمبر 30 في مؤرخة
 العدد الرسمية، الجريدة ،13/05/2007 في المؤرخ ،05-07 رقم قانون والمعدل والمتمم بال، 26/06/2005 في مؤرخة ،44
 .13/05/2007 في مؤرخة ،31
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                 الطبية لممسؤولية التاريخي التطور: الثاني المطمب

تعتبر الدراسة التاريخية ألي موضوع ذات فوائد كثيرة، وذلك إذا ما أردنا الوقوف عمى        
طريق التعرف عمى الصعوبات التي واجيت الحضارات فعن تطور العمم في ذلك الموضوع، 

 السابقة.

إن دراسة تاريخ المسؤولية الطبية يتطمب معرفة األسس التي يقوم عمييا البناء، وأن       
نحصل عمى فكرة عن األجزاء التي ركبت عمى تمك األسس، والمسؤولية الطبية ليست حديثة 

العيد، بل ىي قديمة قدم الطب ذاتو، حيث عرفتيا أقدم لم تكن حديثة العيد فيي قديمة جدا، 
 1مبة، إلى أن وصمت إلى عيدنا ىذا.الحضارات، وبالتالي مرت بمراحل عديدة ومتق

كما سنرى جذورىا في  )الفرع األول(،وتعود جذورىا التاريخية إلى عصور قديمة      
 الث(.)الفرع الثثم العصر الحديث )الفرع الثاني(،  العصور الوسطى

                                  القديمة العصور في: األول الفرع

 عند المسؤولية ىذه تتبع خبلل من القديمة العصور في الطبية المسؤولية تطور يبرز    
 تتبلءم عصر كل في لمطبيب الجزائية المسؤولية أن القول بمكان األىمية ومن المجتمعات،

 تركت التي المجتمعات بعض مميزات رازإب سنحاول وعميو لمطبيب، االجتماعية والبيئة
 .القديمة العصور خبلل بصماتيا

 الفراعنة عند الطبية أوال: المسؤولية

 يستطع لم السنين آالف فمنذ الطب، مجال في كبير باع المصريين لؤلطباء كان لقد     
 أشكاليم عمى والمحافظة موتاىم، تحنيط في العجيبة طريقتيم في المصريين يجاري  أن أحد

 وتقاسيمو البشري  الجسد وتفصيبلت األعضاء، وظائف عرف من أول أنيم كما ومبلمحيم
 طريقة استعمل من أول كانوا أنيم إلى باإلضافة ،2القمب وحركات الدموية الدورة ومسار

                                                           
، دار الثقافة، عمان، األردن، الطبعة المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية، دراسة مقارنةشديفات،   صفوان دمحم  1

 .29، ص 2011األولى، 
 . 36، ص 1984 سوريا، اإليمان، دار ،والتطبيق النظرية بين والجزائية الطبية المسؤولية هللا، محتسب بسام 2
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 الحيوانية المنتجات باعتمادىم عشر الثامن القرن  نياية حتى استمرت التي بالغدد، العبلج
 وقد والنظافة، التغذية أنظمة قواعد تأسيس في الفضل ليم كان كما العبلجات، تركيب في

 المصرية المدنية تقدم ومع. األمراض بعض لعبلج والسحرية الدوائية الوصفات ببعض عرفوا
 أخرى، وأمراض واألسنان العيون  في أطباء فوجد تخصصا، أكثر المصري  الطبيب أصبح
 1الكاىن. عن الطبيب انفصل وبذلك

تحت ما يسمى "جماعات  األطباء أسرار تحفع منظمة في الطب مينة تنظيم تم وقد      
 المصريين أن لبلنتباه والممفت، األطباء أفراد لحماية جمعية شكل عمى كانت التيالحرف" 
 كان الذي ،"المقدس السفر" في سجمت والمرضى لؤلمراض سجبلت وجود عرفوا القدامى
 عمى معمومات احتوت وكتب مجمدات في رتبت التي الطبية المعارف يشمل فيما يشمل

 يفرض كان وقد والنساء، العين وأمراض واألدوية الجراحة أدوات الوبائية، األمراض التشريح،
 قد( الفرعوني) المصري  المشرع وأن عبلج، من الكتب تمك بو جاءت ما اتباع الطبيب عمى
 فيو دون  الذي المقدس السفر في جاء ما اتباع طريق عن األطباء من األفراد بحماية اىتم
ال التعبير، صح إن سوابق أحكامو اعتبرت بحيث ،القدامى األطباء كبار آراء  تعرض وا 

 يخالف لم إذا المسؤولية تنعدم حين في اإلعدام، حد إلى يصل قد الذي لمعقاب الطبيب
 2.المريض وفاة العبلج عن نتج ولو حتى الطبية، القواعد

 البابميين عند الطبية ثانيا: المسؤولية

 أمور أغمب عمى قواعده طبقوا الذي الفمك، بعمم اشتيروا أنيم البابميين عن عرف لقد     
 واعتبروا البشري  الجسم تقسيمات عمى الفمكية البروج تقسيمات فوضعوا الطب، ومنيا حياتيم،
 3نظرىم. في الروح مقر ألنو الداخمية األعضاء أىم الكبد

 
                                                           

، 2007 مصر، العربية، النيضة دار ،ومساعديه الطبيب أخطاء عن الخاص المستشفى مسؤولية سعد، محمود أحمد  1
 .07ص 

، دار الثقافة، عمان، األردن، الطبعة األولى، مسؤولية طبيب التخدير المدنية دراسة مقارنةفاطمة الزىرة منار،   2
 .51، ص 2012

 . 32مرجع سابق، ص  شديفات،  دمحم صفوان  3
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 أنو يعني ال وىذا اآللية، من والمغفرة العفو يمتمس أخطأ إذا كان بابل في فالطبيب      
 أو المينة شرف إلى يسيء من لمعاقبة أنظمة وضعت بحيث أخطائو، عن مساءلة دون  ترك

 بالمروءة معروفا يكون  منيم، واحدا يكمفون  البابميون  األطباء كان وقد بجشع، يستغميا
 عرف كما ضدىم، الناس شكاوي  في والنظر الممارسين أعمال بمراقبة الطب، في والتجربة

 الصادر" حمورابي" قانون  تضمن فقد األطباء، معاممة في يتشددون  كانوا أنيم البابميين عن
 قواعد محددا وأتعابيم، األطباء بأجور تتعمق فقرات تسع م.ق1750 و 1792 سنتي بين

 جرح من حرا رجبل الطبيب عالج إذا أنو منو( 218) المادة في جاء فقد األطباء، مسؤولية
 فقد في بذلك وتسبب عينو في خراجا فتح إذا أو موتو، في وتسبب البرونز من بمشرط خطير
 1المسؤول. الطبيب يد تقطع عينيو

 اإلغريق عند الطبية المسؤوليةثالثا: 

 عندىم الطب إلو كان حيث ممحوظا، تطورا وعرف اإلغريق عند الطب ترعرع لقد       
 الطب استمد وقد اآلن، حتى الطبية لممينة رمزا" والثعبان العصا" إشارتو تزال ال الذي

 الطب ممارسات أغمب كانت كما البابمي، الطب ومن المصري  الطب من مصدره اإلغريقي
 الذي"  أبوقراط"  يد عمى والشعوذة الخرافات من تحرر اإلغريقي الطب أن ويقال المعابد في
 ىذا وضع وقد واالستقصاء، والتجربة البحث عمى قائما عمما جعمو بحيث الطب، بأبي لقب

 نجدىا التي المينة وآداب أخبلق عن تكمم من أول فيو بيا، مسمما مازال نظريات األخير
 ىي وما والطبيب، المريض وواجبات حقوق  فييا يحدد المشرع سنيا قوانين في مدونة اليوم

 الذي المينة يمين وضع في الفضل لو كان كما القواعد، تمك مخالفة عن المترتبة المسؤولية
 2قراط. أبو"  قسم يسمى قانونيا، ال أدبيا التزاما يعني كان

 مادية، إما الطبيب عنيا يسأل التي الجزاءات كانت فمقد الطبيب مسؤولية عن وأما         
 والسبب صورية، مسؤولية سوى  الحاالت أغمب في تكن لم المسؤولية تمك أن غير أدبية، أو

                                                           
 .14ص  ،2006 لبنان، بيروت، الحقوقية، زين منشورات ،الطبي الخطأ غصن، عصام عمي  1
 .55، 54فاطمة الزىرة منار، مرجع سابق، ص   2
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 األطباء يحسو لما أو خوفا إما الشكاوي، رفع من وامتناعيم المرضى سكوت ىو ذلك في
  الزمالة. بشعور بعضيم تجاه أحيانا

 الرومان عند الطبية المسؤوليةرابعا: 

 الطبقة عمى مقصورة المينة ىذه ممارسة وكانت بو، واشتيروا الطب الرومان عرف لقد      
 يتحسن ولم مرتزقا، الطبيب أن يعتبرون  كانوا بحيث بيا، يقرون  األحرار يكن ولم المعدومة

 الطب مكانة رفع من تمكن الذي" جالينوس" الطبيب مجيء بعد إال والطبيب الطب مركز
 .عميو كانت عما

 حيث الرومانية المدنية تقدم مع ظيرت فقد العصر، ذلك في الطبيب مسؤولية عن أما     
 قانون  منيا االجتماعي لمركزه طبقا الطبيب، معاقبة وجوب عمى نصت قوانين صدرت

 التي األضرار عن مسؤوال اإلنسان يعتبرون  الرومان كان بحيث م،.ق 287 عام" أكيميا"
 اإليذاء وبين واألشياء والمتاع المال تصيب التي األضرار بين فرقوا كما لآلخرين، يسببيا
 ال إذ عمدا، يقع أن األخير ىذا في يشترط كان حيث وشخصو، الغير جسم عمى يقع الذي
 . الخطأ مجرد فيو يكفي

 وحده فالخطأ الفعل، ارتكاب تعمد أو النية سوء وجود الطبيب مساءلة شروط ومن      
 أو بالمنع يعترف الروماني القانون  يكن ولم العقاب، يستوجب ال جسيما أو يسيرا يكن ميما
 تقديم أو العبلج عن االمتناع حالة في الطبيب عمى مسؤولية فبل لممساءلة، كأساس الترك

 لدييم تودع التي الطبية باألسرار باالحتفاظ األطباء تمزم نصوص وجدت أنو إال المساعدة
 1.ذلك عن الناجم الضرر يكن ميما المينة بحكم

 

 

 

                                                           
 . 36 ص سابق، مرجع شديفات،  دمحم صفوان  1
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   الوسطى العصور في: الثاني الفرع

 ،)أوال( الكنسي القانون  في الطبية المسؤولية تتبع خبلل من النقطة ىذه دراسة نتناول      
 )ثانيا(.الشريعة اإلسبلمية  وفي

 الكنسي القانون  في الطبية المسؤولية أوال:

 الجيل تفشي إلى أدى مما والفتن الحروب بكثرة الوسطى العصور مرحمة تميزت     
 سيطرة ىو ذلك في والسبب والعموم، الفنون  سائر شأن شأنو الطب وانتكاس والخرافات
 فمم المظممة، العصور بفترة المرحمة ىذه سميت حتى الناس، عقول عمى روما في الكنيسة

 تراجعت حيث اإلغريق، حتى أو البابميين أو القدماء المصريين عند عميو كان كما الطب يعد
 الصحي لمنظام يكن فمم والتعاويذ، التمائم كتب وظيرت وجاليونس قراط ألبي الطب كتب
 1.مكان

 الجنائية المسؤولية أحكام وجدت فقد ظبلم، من العصر ىذا ساد مما الرغم عمى وأنو      
 عناية عدم بسبب المريض مات إذا مثبل كان لذلك آنذاك، السائدة والعقمية تتفق كانت التي

 استرقوه أو قتموه شاءوا فإن المناسب، العقاب لو ليختاروا الميت ألىل يسمم وجيمو الطبيب
 مقاببل األجر باعتبار المريض يشف لم إذا وأتعابو، أجره الطبيب عمى ينكرون  كانوا وآخرون 
  2.المريض لشفاء

 الشريعة اإلسالمية في الطبية ثانيا: المسؤولية

 مدى بجبلء يظير نمط عمى اإلسبلمي الفقو في الطبية المسؤولية أحكام جاءت لقد     
 الشريعة عمماء قبل من اىتمام من الموضوع ىذا بو حظي وما الطبية، األعمال تطور

 مقرر جزاء وضع كما الطبية، والتجارب الطبية األعمال بين التفريق تم حيث اإلسبلمية
 مزاولة من المنع أو الضمان في الجزاءات تمثمت وقد الطبي، العمل وأصول أحكام لمخالفة
 لممريض. الضرر حصول عند المينة

                                                           
 .11مرجع سابق، ص  سعد، محمود أحمد  1
 . 58، 57فاطمة الزىرة منار، مرجع سابق، ص    2
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 الغراء الشريعة أحكام بيا جاءت التي الطبية المسؤولية وقواعد ألحكام المتصفح إن       
 إليو توصمت مما أفضل نحو عمى جوانبيا بعض في جاءت األحكام ىذه أن بوضوح يرى 

 تطيب من ىو أنو وسمم عميو هللا صمى الرسول عن ورد فقد الحديثة، والتشريعات القوانين
 .ضامن فيو الطب يعرف ولم

 بأن الطبيب إلزام يجب بل الجسدية، األمراض عمى تقتصر ال الطبية المسؤولية إن       
ال كامبل طبيبا ليعتبر والنفس الروح بأمراض الكافية والدراية الخبرة لو تكون   نصف كان وا 
 .طبيب

 إذا الطبية باألعمال فالجاىل الجاىل، والطبيب الحاذق الطبيب بين الفقياء ويفرق       
 الجاىل الطبيب أوىم فإذا التعويض، وىو الضمان عميو ويحق يمزم خطأ وارتكب مارسيا
 جراء من ضرر أصابو أو المريض فمات بالعبلج، لو أذن لذلك ونتيجة بقدراتو، المريض
 فإن ذلك من العكس وعمى، الضرر تعويض أو النفس بدية يمزم الطبيب فإن العبلج،
 .بجيمو عالما المريض كان إذا مسؤوال يكون  ال الجاىل الطبيب

 الضرر كان ولو المريض، يصيب الذي الضرر عن يسأل فبل الحاذق الطبيب أما      
 كان بل ،" إىمال أو خطأ الطبيب من يقع ولم بالعبلج، لو أذن المريض أن مادام موتا

 1.الحسبان في يكن لم أمر نتيجة الضرر

 يقع اإلسبلمية الشريعة في الطبيب عن المسؤولية انتفاء مناط فإن األساس، ىذا وعمى      
 من خطأ وقوع وعدم الشفاء قصد المريض، إذن ،(الشارع) الحاكم إذن:  شروط أربعة ضمن
 .الطبيب

 المسؤولية من اإلسبلمية الشريعة موقف أن ناصعة بصورة لنا يتبين سبق ما كل ومن     
 المثال سبيل عمى جدن حيث الحديثة، الوضعية القوانين جوانبيا بعض في سبق قد الطبية
 شمولية إلى باإلضافة ىذا حقا، الحديثة التشريعات اعتبرتو حين في واجبا الطب اعتبار

                                                           
 .41صفوان دمحم  شديفات، مرجع سابق، ص   1
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 والجاىل الحاذق الطبيب بين كتفريقيا األحكام بعض في سباقة نجدىا كما أحكاميا،
 1.الطبي العمل مشروعية وأسباب لشروط وضعيا وكذا لمخطأ وتقسيميا

                                    الحديث العصر في: الثالث الفرع

 فيو التركيز بدأ الذي العصر ىذا في جدا كبير بشكل الطبية المسؤولية تطورت لقد       
 مثبل منيا الطب، مينة بتنظيم الخاصة والموائح األنظمة بمخالفة المتعمقة الدعاوى  عمى

 األطباء، بمسؤولية خاصة تشريعات تصدر لم لكن قانوني، ترخيص بدون  الطبية الممارسة
 وكذا العارضة الحوادث عن يسأل ال فيو العامة، القانونية لمقواعد خاضعا الطبيب بقي بل

 المريض رضا أن غير منو، خطأ صدور إلى راجعا يكن لم ذلك أن طالما المريض موت
 كان إذا مخطئا، الطبيب اعتبار دون  يحول ال المينة بمزاولة ترخيص عمى الطبيب وحصول

 .أكيميا قانون  منيا الرومانية بالنصوص أخذا وذلك المينة، بقواعد الجيل الخطأ سبب

 اختراع من صاحبو وما عشر، التاسع القرن  في الصناعي التقدم شأن من كان ولقد     
 البكتيري  المصل" باستور لويس" فاكتشف لممخاطر الناس تعرض في الكبير األثر اآلالت

 المقاح"  فون  إميمي" األلماني الجراح اكتشف كما عمييا، التغمب وكيفية األمراض ومكروبات
 . 1891 سنة برلين في طفل أول بو أنقذ الذي الجذام لمكروب المضاد

 الطبية، األخطاء كثرة إلى أدت التي العصر ىذا في الطبية االختراعات ىي وكثيرة      
 إلى نظرتيم تغير نتيجة والمخطئ، الميمل الطبيب محاسبة عمى الناس إصرار زاد مما

 2.خطأ يرتكب أن يمكن إنسانا أصبح الذي الطبيب

 

 

 

                                                           
 .44، 43، مرجع سابق، ص شديفات  دمحم صفوان  1
 .43،  ص 2003، دار حامد لمنشر، األردن، إدارة المستشفيات والخدمات الصحيةعبد الميدي بواعنة،   2
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 الثاني المبحث

 الطبية األخطاء عن المدنية لممسؤولية القانونية الطبيعة

        والمثابر، الحريص المحترف الطبيب سموك في االنحراف ىو الطبي الخطأ            
 األول االتجاه: اتجاىين بين لمطبيب المدنية المسؤولية طبيعة في والقضاء الفقو وقد اختمف

 الثاني االتجاه أن حين في )المطمب األول(،التقصيري  الطابع المسؤولية ىذه عمى يضفي
 1)المطمب الثاني(. عقدية طبيعة ذات ىـي المسؤولية ىذه أن إلى يذىب

  الطبية ذات الطابع التقصيري  المسؤولية: األول المطمب

 ساير وقد تقصيرية أنيا عمى التقميدي لبلتجاه وفقا الطبية المسؤولية تكييف تم         
 الفرع) الطبية المسؤولية عمى التقصيرية المسؤولية أحكام تطبيق إلى وتوجو ذلك، القضاء
 (.الثاني الفرع) التطبيقية حاالتيا ببيان المسؤولية ىذه نطاق ليحدد ،(األول

 قضاءو  فقها تقصيرية الطبية المسؤولية: األول الفرع

 فقها تقصيرية الطبية المسؤولية: أوال 

 من المرتكبة األخطاء عن المترتبة المسؤولية أن القول إلى الفقو من جانب ذىب      
 كل عمى توجب التي المسؤولية أساسيا تقصيرية مسؤولية ىي لممريض ضررا تسبب الطبيب
 كل عمى التطبيق واجبة القواعد فيذه ،2الغير تجاه السموك في والحيطة العناية بذل شخص
 العاديين األفراد أنشطة نطاق في سواء التبصر وعدم اإلىمال أو الرعونة عمى ترتب ضرر

  :أىميا الحجج من لمجموعة الرأي ىذا أنصار أستند وقد ،3المين أنشطة أو

                                                           
 لمعموم دمشق جامعة مةجم  ،والفرنسي السوري  القانون  في مقارنة دراسة لمطبيب المدنية المسؤولية صالح، فواز  1

 . 125 ص ،2006 األول، العدد ،22 المجمد والقانونية، االقتصادية
، دار محمود لمنشر والتوزيع، القاىرة، د.س.ن، ص المسؤولية التقصيرية في القانون المدنيمصطفى مجدي ىرجو،   2
25. 
 الجزائر، العميا، المحكمة ،القضائية المجمة ،العادي والقضاء اإلداري  القضاء اجتهاد بين الطبية المسؤولية دمحم بودالي،  3

 .18 ص ،2004 لسنة ،01 العدد
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 فاقد المريض حالة في خاصة تظير والتي والمريض الطبيب بين العقدية العبلقة انعدام -1
 من يجعل ما القانوني، ممثمو لغياب إرادتو عن اإلفصاح عن العاجز المريض أو الوعي
 .تقصيريا خطأ الطبي الخطأ ارتكاب

 بحكم تقديرىا أو مناقشتيا لممريض يمكن فبل بحتو فنية طبيعة ذات الطبية المين إن -2
 بالعبلج بااللتزام الطبيب فإخبلل لمتعاقد، محبل تكون  أن يمكن ال لذا بيا، الدراية عدم
 والمريض لمطبيب المشتركة النية تفسير عمى يعمل ال فالقاضي قانوني بالتزام إخبلال يعد
نما  1.الطبيب التزامات عن يبحث وا 

 الطبيب بذل أساس عمى يقوم عناية ببذل التزام ىو عامة كقاعدة الطبيب التزام إن -3
 ألن المريض بشفاء يمتزم ال فيو العممية، لممعطيات والمطابقة المستندة اليقظة العناية
 ... الوراثية وصفاتو المريض كمناعة اعتبارات عدة عمى يتوقف ذلك

 التي ميامو نتيجة عمى بدورىا تسيطر والتي االحتمال فكرة عميو تييمن الطبيب فالتزام     
 الطبيب مسؤولية تكون  أن ذلك عمى يترتب وما لسيطرتو، تخضع ال عوامل عدة فييا تتدخل

 2.تقصيرية

 يتعمق فيما العقدية المسؤولية بأحكام التقيد دون  التقصيرية المسؤولية قواعد أحكام تطبق -4
 المدين طرف من التدليس أو الغش قيام حالة في المدني، بالتعويض بالمطالبة

 3.جنائية جريمة أنو عمى مكيف لخطأ الطبيب ارتكاب حالة وفي ،(الطبيب)

 

 

 

                                                           
 .22 ، 21 ص ،مرجع سابق ،الحياري  حسن أحمد  1
 لبنان،، طرابمس لمكتاب، الحديثة المؤسسة األولى، الطبعة ،مقارنة دراسة لمطبيب المدنية المسؤولية طبلل، عجاج  2

 .108، 107، ص 2004
، لسنة 02العدد  الجزائر،، العميامجمة المحكمة ، نحو مفهوم جديد لمخطأ الطبي في التشريع الجزائري رايس،   دمحم 3

 .70، ص2008
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 قضاء تقصيرية الطبية المسؤولية: ثانيا

 في المرتكبة األخطاء حال في التقصيرية الطبية المسؤولية طبيعة عمى القضاء أكد     
 اإلضرار عدم مفاده عام قانوني بواجب اإلخبلل عمى تقوم والتي لمدولة العامة المستشفيات

 .المدني القانوني من بعدىا وما 124 لممادة استنادا بالغير

 مصاب مريض انتحار عن لمستشفى المدنية بالمسؤولية العميا المحكمة قضت حيث     
 نظرا باستمرار تفقده المطموب كان وقد انتحاره ليمة الضحية تفقد وعدم لئلىمال نتيجة عقميا
 من المقدم الدفع لقبول مجال وال ثابتة، المدنية المستشفى مسؤولية أن حيث: "قولياب لحالتو

 عمال من ومطموب العقمية، لقواه فاقدا دام ما ذلك في المتسبب ىو المريض أن من الطاعنة
 .المتميزة الصحية لحالتو نظرا باستمرار تفقده المستشفى

 لممادة طبقا الضحية ذوي  تعويض ىي المستشفى عمى المترتبة المسؤولية أن حيث     
 عمال طرف من وتقصير تياون  يوجد مادام المستأنف القرار في جاء كما ق.م.ج، من 124

 1.الضحية وفاه عنو انجر المستشفى

 الطبية التقصيرية المسؤولية نطاق: الثاني الفرع

 : اآلتية الحاالت في تقصيرية بطبيعة الطبية المسؤولية تبرز      

 عمومي مستشفى في العامل الطبيب حالة: أوال

 لمقوانين يخضع تنظيمي مركز في يعتبر عام مستشفى في يعمل الذي الطبيب إن      
 والمريض الطبيب من كل التزامات و فحقوق  لذلك العام، الصحي بالمرفق الخاصة والموائح
 بين المريض لمصمحة اشتراط بوجود القول يمكن ال لذلك الموائح، تمك بمقتضى محددة
 الطبيب بين لعقد وجود ال ومنو المستشفى، إدارة وبين المستشفى في العامل الطبيب

 أساس عمى إال بالمريض يمحقو الذي الضرر عن الطبيب مساءلة يمكن ال وعميو والمريض،
 . التقصيرية المسؤولية

                                                           
، العدد 04، المجمد مجمة طبنة لمدراسات العممية األكاديمية، الطبيعة القانونية لممسؤولية الطبيةعائشة قصار الميل،   1
 . 364ص  ،الجزائر ،بريكة ،الحواس سي الجامعي المركز ،2021، 01
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 المجانية الطبية الخدمات: ثانيا

 يقصد يكن لم مقدميا أن اعتبار عمى المجانية الخدمات عن العقدية الطبيعة تنفى      
 سوى  عنيا يترتب ال وبالتالي األدبية الواجبات إال بشأنيا يتحمل فبل ذمتو في التزام ترتيب

 . التقصيرية المسؤولية

 العالج عن الطبيب امتناع حالة: ثالثا

 قانوني نص لغياب مينتو ممارسة في الطبيب بحرية التسميم ىو العام األصل كان إذا      
 بما مقيد ذلك أن إال العبلج عن االمتناع حالة يحكم المدني القانون  قواعد ضمن صريح
 من مانع ال أنو كما واألدبي، اإلنساني الواجب يقتضيو وما المينية واجباتو عميو تفرضو
 الحق ىذا استعمال اقترن  متى االمتناع حق استعمال في التعسف أساس عمى مدنيا مساءلتو

 1. المدني القانون  من مكرر 124 لممادة تطبيقا بالغير اإلضرار بنية

 الطبية ذات الطابع العقدي المسؤولية :الثاني المطمب

 نتيجة تقام (األول الفرع) الطبية لممسؤولية العقدية الطبيعة عمى المعاصر الفقو يجمع       
 فييا ويشترط بالمريض الطبيب يجمع الذي العقد عن الناشئة االلتزامات بأحد اإلخبلل
 )الفرع الثاني(. المتطمبات من مجموعة

 النظرية العقدية : األول الفرع

 تولى كمما عقدية تكون  عام كأصل الطبية المسؤولية بأن الحديث الفقو غالبية يرى       
 فضوليا، كان ولو حتى نائبو موافقة أو موافقتو عمى بناء المريض عبلج فعبل الطبيب

 بعقود يرتبطون  ألنيم تقصيرية ال عقدية مسؤولية األحول أكثر في الفنيين ىؤالء فمسؤولية
 طبيعة فييا تكون  استثنائية حاالت ىناك أن إال الفنية، خدماتيم تقديم في عمبلئيم مع

 :اآلتية الحجج إلى ذلك في يستندون  و تقصيرية، الطبية المسؤولية

                                                           
 .77، 76عجاج طبلل، مرجع سابق، ص   1
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 دائم إيجاب حالة في الطبيب يعتبر االستعجال حاالت في فحتى العقدية، الرابطة قيام -/1
 موجو لمجميور.

 العقد إبرامو عند فالمريض عميو، مردود الطبية العموم لمكنونات المريض بجيل القول -/2
 الفن قواعد مع يتناسب بما العناية من يمزم ما بذل عاتقو عمى األخير يأخذ الطبيب مع

 .الطبية المين وسمعة العممي والمستوى 

 بالعناية االلتزام مفادىما العقد، يفرضو وثاني عام أول بالتزامين يمتزم الطبيب إن -/3
 ال عقدية مسؤولية ذمتو في ترتب قصر أو الطبيب أىمل فإذا المريض تجاه والحذر والحيطة
 . العقدية المسؤولية قواعد تطبيق استبعاد يعني ال العام فااللتزام تقصيرية،

 الطبية العقدية المسؤولية شروط: الثاني الفرع

 إخبلل نتيجة منيما كل مسؤولية خبللو من تحدد عقد ومريضو الطبيب بين ينعقد       
 شروط توافر وجب لذلك تبعا اآلخر لممتعاقد ضررا يسبب نحو عمى بالتزامو المتعاقدين أحد
 : اآلتي النحو عمى تعرض عقدي، طابع ذات الطبية المسؤولية كانت اجتمعت إن

 مشوب غير األركان، جميع فيو يتوافر أن وجب آثاره، لجميع مرتب صحيح عقد وجود: أوال
 تترتب البطبلن أسباب من سبب ألي بطبلنو حال وفي اإلرادة، عيوب عيب من بأي

 .التقصيرية المسؤولية

 تضمنتو لما وفقا التزاماتو تنفيذ وجب صحيحا العقد قام متى العقدي، بااللتزام اإلخبلل: ثانيا
 صورتو كانت ميما االلتزامات أحد بتنفيذ إخبلل وقع فإذا النية، حسن لمبدأ طبقا العقد بنود
 .  العقدية المسؤولية قامت

 لئلخبلل نتيجة الحاصل يكون  أن ويجب شخصيا المريض ىو المتضرر يكون  أن: ثالثا
 1.العقدي االلتزام بتنفيذ

 

                                                           
 . 63مرجع سابق، ص  ،الحياري  أحمد حسن  1
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 :بين فيو ويميز العقد، إلى االستناد في حق صاحب المدعي يكون  أن يجب: رابعا

 الدعوى  إقامة فإن الطبيب، اختار الذي ىو قانونا عنو ينوب من أو المريض كان إذا -1 
ذا العقدية، المسؤولية نطاق في تبنى  :بين يفرق  الطبيب خطأ نتيجة المريض توفي وا 

 العقدية المسؤولية قواعد فتطبق الورثة قبل من رفعت قد التعويض دعوى  كانت إذا -أ 
 (.المدني القانون  من 108 المادة) العام الخمف إلى العقد أثر النصراف

 التقصيرية المسؤولية قواعد فتطبق الورثة غير من مرفوعة الدعوى  كانت ما إذا -ب 
 .الغير من باعتبارىم

 كالعقد االتفاقي، أو القانوني ممثمو من غير من أو المريض غير من العقد أبرم إذا -2 
 فيفرق  لمريض، قريب أو عمالو لمصمحة العمل رب أو الزوجة، لمصمحة الزوج يبرمو الذي
 :بين

 االشتراط أحكام فتطبق لممريض، مباشرا حقا مشترطا باسمو الطبيب مع التعاقد يتم أن - أ
 (.المدني القانون  من 116 المادة)  الغير لمصمحة

 العبلقة وتبقى الفضالة أحكام فتطبق ولمصمحتو، المريض باسم التعاقد يتم أن - ب
 . الفضولي بو قام لما المريض بإجازة التعاقدية،

 مباشر حق ترتيب قصد دون  الشخصية لمصمحتو الشخصي باسمو الغير يتعاقد أن – ج
 المسؤولية أساس عمى بحقو المطالبة إال لو وليس لممريض العقد أثر يتصرف فبل لممريض،
 1.الغير من باعتباره التقصيرية

 
 

                                                           
 . 368مرجع سابق، ص  الميل، قصار عائشة  1
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 صل األولــــــــــــالف

     الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية انــأرك 

 عمى وجود األركاف الثالثة الطبية األخطاء عف الطبية المدنية المسؤوليةترتكز        
، حيث عقدية أـ تقصيرية كانت سواء عامة بصفة المدنية المسؤولية بصدد توافرىا الواجب

إال  المسؤولية ىذه قياـ يكفي لوال مرضاه، تجاه المسؤوليةىذه  قياـ أساس الطبي الخطأ يعد
  يما. بين السببية وعالقة الضرر ركني الطبي الخطأ جانب إلى توافري أف

 الطبية المسؤولية إطار في وخصوصية أىمية مف الطبي الخطأ يكتسبو الم ونظرا       
المبحث ) مستقال مبحثا لو نخصص أف ارتأينا فقد ذاتيا، حد في الطب مينة تميز بسبب
 كل أف باعتبار واحد مبحث في السببية وعالقة الضرر مف كل بيف جمعنا حيف في ،األول(
 (.المبحث الثاني) المدنيةلممسؤولية  العامة لممبادغ يخضع ييما
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 المبحث األول

     الطبي الخطــــــــــــــــــــأ

الركيزة األساسية لتحقق المسؤولية الطبية، والبد مف وقوعو مف يعتبر الخطأ الطبي       
بشل الطبيب المعالج لممريض أو أحد األشخاص المساعديف لو، وسنتناوؿ في ىذا المبحث 

 وكيفيةه صور (، المطمب األول) ومفيوممستفيض نوعا ما إلى ركف الخطأ الطبي مف خالؿ 
 (.المطمب الثاني) اثباتو

             الطبي الخطأ مفيومالمطمب األول: 

 الخطأ أساس فيو المدنية الطبية المسؤولية إطار في بالغة أىمية الطبي الخطأ يكتسي      
 .خطأ نوبأ الطبيب عمل يوصف لـ ما مسؤوال الطبيب العتبار مجاؿ وال ،نشوئياو  قياميا

وبعد ذلؾ  )الفرع األول(، سنتطرؽ في ىذا المطمب تعريف الخطأ الطبي وشروطو     
 )الفرع الثاني(.الطبي  الخطأ تحديد  معيار

  وشروطو الطبي الخطأ تعريف: األول الفرع

ثـ التعرؼ عمى )أوال(،  في ىذا الفرع سنحاوؿ التطرؽ إلى تعريف الخطأ الطبي       
 )ثانيا(. شروطو

  الطبي الخطأ تعريف: أوال

 سمؾ إذا أخطأ يقاؿ أنو كما الواجب، وضد العمد وضد الصواب، ضد لغة الخطأ      
 ليس ما بأنو الفقياء بعض وعرفو ،1عمد غير أو عامدا الصحيح ؾملممس مخالفا سبيال

   2.مخطئ لوصفو موجب لفاعمو الشيء قصد فانتفاء قصد، فيػو لإلنسػاف

 

                                                           
 . 420، ص 1960، القاىرة، مصر، 1، جالمعجم الوسيطإبراىيـ أنيس،   1
 . 43ص  ،مرجع سابق ،المعايطة عمر منصور  2
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 أخل أنو بو أخل لمف تبيف بواجب إخالؿ" بأنو سافاتييو عرفوالخطأ بشكل عاـ و      
         1."بواجب

 الرغـ وعمى والتقصيرية العقدية المسؤولية بيف الخطأ تعريف في الحديث الفقو يفرؽ  لـ      
 االخالؿ ىو الخطأ أف ىو واحد معنى في جميعيا تصب نيافإ التعاريف كل اختالؼ مف

 .واحتراميا مراعاتيا الفرد عمى يجب كاف بااللتزامات

 سواء عامة بصفة الخطأ أو الطبي لمخطأ تعريف أؼ يورد لـ الجزائرؼ  المشرعو       
 مف تعريفو الطبي الخطأ أخذيو  الطب ومينة بالصحة المتعمقة بالقوانيف أو بالقانوف المدني

 الخاصة بااللتزامات الطبيب قياـ عدـ: " أنوب فيعرؼ المينية الفنية باألصوؿ الميني الخطأ
 2."مريضو اتجاه العناية الالزمة بذؿ بواجب اخالال مينتو عميو فرضتيا التي

 مف لقاعدة السابق الػوجػود يػفػرض قانوني خطأ كل: " بأنو الخطأ يعرؼ مف ىناؾو       
 جو عمى أمورىـ تنظيـ فراداأل عمى القاعدة ىذه وتفرض والمحددة الواضحة السموؾ قػواعػد
 3." القاعدة ىذه عمى بالخروج األفراد أحد يقـو ثـ، محدد

 والمثابر الحريص المحترؼ الطبيب سموؾ في االنحراؼ ذلؾ": بأنو ويعرفو البعض     
 بيف اختالؼ فأؼ الضرر مرتكب الطبيب فييا كاف التي الظروؼ نفس فػي وضع لو والمؤىل
 4."الخطأ وجود يظيػر الشخصيف مسمؾ

 

                                                           

، منشورات الحمبي الحقوقية، 1، المجمد األوؿ، جفي شرح القانون المدني الجديد الوسيطالسنيورؼ،  عبد الرزاؽأحمد  1 
 .787، ص 1998، 3بيروت، لبناف، ط

 عباس جامعة ،2015 جواف الرابع، العدد ،السياسية والعمـو الحقوؽ  مجمة ،لمطبيب المدنية المسؤولية مريـ بوشربي،  2
 . 155ص  خنشمة، لغرور،

 جامعة مينية، مسؤولية تخصص ،القانوف  في ماجستير مذكرة ،المدني القضاء أمام الطبي الخطأ اثبات سايكي، وزنة  3
 .143، ص 2010/2011، وزو تيزؼ 

أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كمية  المسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقارنة،وائل تيسير دمحم عساؼ،   4
 .61، ص 2008الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 
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 الموافقة اليقظة، الوجدانية العناية بذؿ في بواجبو الطبيب مف إخالؿ" ىو وكذلؾ     
 وجػد يقع، طبيب مف يقع ال الطبيب مسمؾ في تقصير" ىو أو "،المستقرة العممية لمحقائق

 1."المسؤوؿ بالطبيب أحاطت التي الخارجية الظػروؼ نفػس فػي

      2."مينتو عميو فرضتيا التي الخاصة بااللتزامات الطبيب قياـ عدـ" وأيضا       

     الطبي الخطأ شروط: ثانيا

 الطبيب يجعل سابقا، رأيناه ما وفق عمى الطبي الخطأ مفيـو تحديد أف فيو شؾ ال مما      
 يتطمب إذ البساطة، بيذه ليس األمر أف غير الخطأ، ىذا ارتكابو نتيجة المسؤولية مقاـ في
 أف ذلؾ ،أىميتيا وبياف الطبي، الخطأ لقياـ توافرىا الواجب الشروط طبيعةعف  بحثال ذلؾ
 . والكرامة القدسية بسياج محاطة نبيمة إنسانية مينة الطب مينة

 في توافرىا الواجب الشروط أىـنستنبط  الطبي، لمخطأ السابقة لتعريفاتا ومف خالؿ      
 وأخرػ ، القانوني بالجانب متعمقة قانونية شروطا نوعيف؛ في إجماليا يمكننا إذ الخطأ، ىذا

 .والعممي الميني بالجانب مرتبطة مينية

 تتمثل فيما يمي:: الشروط القانونية -أ/

 أن يكون مرتكب الخطأ طبيبا: -/1

 ىو األخير وىذا طبيبا، كونو المخطئ الشخص في جوىرية بصفة الخطأ يرتبط      
 العالج بقصد مرضاه صحة لخدمة نفسو نذر الذؼ فيو، الحاذؽ ببالط العالـ الشخص

 وفق األصوؿ العممية الفنية التي يقررىا فف الطب وأىل العمـ بو. نية حسفوب

 وتخصيصو المختمفة، الطب فروع مف فرع أؼ يمارس مف كل يشمل الطبيب اسـف        
فالطبيب المؤىل وموضع  قديما، األطباء لدػ معيودا يكف لـ مستحدثا رؼع األنواع بعض

الثقة بالنسبة لجميع مرضاه، البد أف تتوفر فيو جممة مف الشروط األساسية لممارسة مينة 
                                                           

دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  ،وفرنسا مصر في وقضائية فقيية تحميمية دراسة الطبي الخطأ ،جميل وفاء أبو  1
 .76ص ،1987، 1ط
 .159 ص ،2000 عماف، ،1ط ،التعاونية المطابع عماف ،والمسؤولية االلتزام بين الطبية األخطاء دمحم شريـ،  2
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يحصل عمى ترخيص مف الطب، وبالتالي توجب مسؤوليتو في حالة خطئو، ولعل أىميا أف 
يمارس  : "الصحةبوف المتعمق مف القان 186، وىذا ما تضمنتو المادة الجية المختصة

بصفة غير شرعية الطب أو طب األسنان أو الصيدلة:... كل شخص غير مرخص لو من 
 1."بالصحة، يمارس في ىيكل أو مؤسسة خاصة لمصحة المكمفالوزير 

 المينة مزاولة أثناء الخطأ ارتكاب -/2

 كطبيب بمينتو قيامو أثناء الخطأ ارتكاب يكوف  أف المدنية الطبيب لمسؤولية يشترط         
، الطبي النشاط أنواع مف غيرىا أو الجراحة أو التخدير أو التحاليل أو التشخيص في سواء

 كما الطب، مينةب ذلؾ يتعمق أف دوف  خطأ بضرر الغير الطبيب أصاب ما إذا آخر معنىبو 
 في الطبيب إلى المنسوب الخطأ فإف ،...يدص نزىة في وىو أصابو أو بسيارتو أصابو لو
 الطبيب عف الصادر فالخطأ آخر، عادؼ رجل أؼ مف يصدر خطأ أؼ شأف األحواؿ ىذه
 الطب. بمينة مرتبط غير الحالة ىذه في

 إياىا، مزاولتو أثناء الطبيب بمينة يتعمق أف يجب الطبي الخطأ يقـو حتى وعميو         
 2ذاتو. في الفف بأصوؿ لو شأف ال الذؼالعادؼ الذؼ ال  الخطأ غير وىو

 :المخطئ بالطبيب المحيطة الخارجية الظروف مراعاة ضرورة  -/3

 بعيف األخذ ضرورة يتطمب المدنية لممسؤولية الموجب الطبي الخطأ تحديد إف         
، الخطأ حدوث إلى ذلؾ أدػ حتى الطبيب بيذا أحاطت التي الظاىرة الظروؼ االعتبار
 إجراء ومكاف زماف مثل الخارجية الظروؼ مراعاة يقتضي الطبي الخطأ توافر في فالنظر
 عف بعيد مكاف في طبي تدخل أؼ أو جراحية عممية يجرؼ  الذؼ يببفالط الطبي، التدخل

 العالج ووسائل مستمزمات أدنى إلى تفتقر نائية منطقة في طبية عيادة في أو المستشفى

                                                           
 29، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية، العدد يتعمق بالصحة، 2018جويمية  02المؤرخ ؼ  ،11-11القانوف رقـ   1

، لسنة 50الرسمية، العدد ، الجريدة 2020أوت  30، المؤرخ في 02-20 ، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ2018جويمية 
2020. 

، 2، دار المعارؼ، االسكندرية، مصر، طالمسؤولية المدنية التقصيرية والعقديةحسيف عامر، عبد الرحيـ عامر،   2
 . 240، ص 1949
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 توافرت الذؼ الطبيب غير المساعديف، األطباء حتى أو الممرضيف قمة عف فضال والجراحة
   1.العوامل ىذه لديو

 الظروؼ االعتبار بعيف يضع أف الطبي الخطأ تحقق شروط مف أف القوؿ خالصة        
 واإلمكانيات العالج مكاف مثل المريض عالج مباشرتو عند الطبيب فييا يوجد التي الخارجية
 في عنو الطبية واألجيزة اآلالت بأحدث مزود مستشفى في األمر يختمف حيث المتاحة،
 خطرة لممريض الصحية الحالة تكوف  أف أو اإلمكانيات، ىذه مثل مزود غير آخر مستشفى

 إلى نقمو دوف  وجوده مكاف في لو جراحية عممية إجراء يقتضي الذؼ األمر وىو جدا،
 الظروؼ إلى تنصرؼ الخارجية أو الظاىرة الظروؼ أف إلى ونشير عيادة أو مستشفى
 2.المخطئ يبببالط المتعمقة الشخصية الداخمية

  :ومتميزا محققا الطبيب خطأ يكون  أن -/4

 خطأ يكوف  أف يشترط إذ ،الطبي الخطأ وتوافر قياـ شروط أىـ مف الشرط ىذا يعتبر        
 الخطأ كوف  ذلؾ وتفصيل ودرجتو طبيعتو عف النظر بغض ومتميزا، وثابتا محققا الطبيب
 بصورة واضحا 3األحواؿ جميع في يتغير ال ثابتا طأخ المسؤوؿ لمطبيب المنسوب الطبي
 يكوف  وأف الخطأ وجود مف يتأكد أف القاضي عمى يجب إذ .لبس وال فييا احتماؿ ال قاطعة
 الخطأ في يشترط كما، توافره مف لمتحقيق الخبراء برأؼ االستعانة ولو كافيا، ثبوتا لديو ثابتا

 ومتميزا. مؤكدا يكوف  أف والوضوح الثبوت صفتيإلى  إضافة الطبي

 الشروط المينية: -ب/

 بتعبير أو الطب، بمينة المرتبطة العممية الشروط تمؾ المينية بالشروط يقصد          
 شرط نجد الشروط ىذه أىـ مف ولعل لمطمب، الفنية بالممارسات تتعمق التي تمؾ ىي آخر

                                                           
، في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة ،المدنية المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ صغير، مراد بف  1  تخصص العمـو

 . 71، ص 2010/2011 تممساف، بمقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ  كمية القانوف،
، ، لبناف2019دار المنشورات الحقوقية، الطبعة السابعة،  ،، مكتبة صادر الوافي شرح القانون المدنيسميماف مرقس،   2
                                 .398ص

الجامعي،  الفكر دار األولى، الطبعة ،المدني القانون  في المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية العمروسي، أنور  3
 .12 ص ،2004 االسكندرية،
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 ىو اآلخر والشرط المعالج، الطبيب طرؼ مف الطب لمينة المستقرة العممية األصوؿ موافقة
  1.تدخمو في والحذر الحيطة واتخاذه الالزمة لمعناية بذلو

 الطبي الخطأ تحديد معيار: الثاني الفرع

 بحث محل كانت الطبيب مسمؾ لقياس معيار ضبط أو الطبي الخطأ تقدير إف مسألة     
 الموضوعية والنظرية (أوال) الشخصية النظرية وىما ىامتيف نظريتيف أو يفبقط بيف واختالؼ

 في والقضاء الفقو جعل الذؼ األمر االنتقادات، مف صيبيان منيما واحدة كل التن ،(ثانيا)
 .(ثالثا) المختمطة النظرية بو نادت ما وىو مالئمة أكثر آخر معيار عف لمبحث دفعتيـ حيرة

 أوال: المعيار الشخصي

 إلى ال الخطأ إليو المسند الطبيب إلى النظر الواقعي أو الشخصي بالمعيار يقصد         
، المعتاد الشخصي سموكو وفق الخطأ وقوع عند الطبيب مسمؾ يقاس إذ ذاتو، حد في الخطأ
 إذا بحيث ،اعتاده الذؼ سموكو مف وحذر حيطة أقل سموؾ عف نتج قد الخطأ ىذا كاف فإف
 ما عمى يؤنبو ضميره وأف إليو المنسوب الضار الفعل يتفادػ أف يستطيع كاف أنو ظير
 في توافر فقد لمضرر، المولد الخطأ الفعل اقترؼ ذلؾ ومع وتفريط، إىماؿ مف منو حصل
 2مخطئا. واعتبر والحذر الحيطة بواجبات اإلخالؿ حقو

 إلى النظر ،انحرافو ومدػ الطبيب مسمؾ قياس عند يتعيف فإنو المعيار ليذا وا عماال         
 الظروؼ كافة وكذا والنفسية، والعقمية الصحية حالتو واالعتداد المنحرؼ الطيب شخصية
 غير إلى... وبيتو وثقافتو وذكائ ودرجة التعميمي ومستواه وجنسو سنو مثل بشخصو المصيقة

 3.ذلؾ

 بل منطقية، غير تبدو الشخصية النظرية اعتناؽ عف المترتبة النتائج أف الشؾ         
 : أوجو عدة مف وذلؾ ومردودة

                                                           
 . 73مرجع سابق، ص  صغير، بف مراد 1
 ، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ،المسؤولية المدنية لمنتجي وبائعي المستحضرات الصيدالنيةجماؿ عبد الرحماف عمي،  2

 .80، ص 1993جامعة القاىرة، 
 . 110، ص2007 مصر، الحديثة، الوالء مطابع ،الطبية األخطاء فرج، الحميد عبد ىشاـ 3
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 ىو لما خالفا ،بحتة شخصية فكرة منو يجعل لمخطأ الشخصي التقدير أف ناحية فمف        
 قواعد مع الشخص مسمؾ تعارض قواميا معنوية، مقيةخ فكرة الخطأ أساس أف مف مقرر
 طبيب حق في المعيار ليذا وفقا الخطأ يتوافر أف يمكف حيث ،والقانوني الخمقي النظاـ
 ألف وذلؾ المسمؾ، نفس سمؾ قد كالىما أف رغـ خر،آ يببط حق في يتوفر ال بينما معيف،
 1.إىمالو أو تبصره عدـ إدراؾ عمى قادرا كاف وحده األوؿ

 ثانيا: المعيار الموضوعي

 يجب بما ليس المسؤوؿ الشخص مسمؾ مقارنة المجرد الموضوعي بالمعيار يقصد      
نما ذاتو، ىو يسمكو أف عميو  لما نموذجا سموكو يعتبر مجرد شخص يسمكو أف يجب بما وا 
 إلى فيرتفع ةنالفط شديد الذكاء خارؽ  ىو فال ،يـتوجمير  الناس غالبية مف عادة إتباعو يتوقع
 2.الحضيض إلى فينزؿ اليمة املخ الفطنة محدود ىو وال روة،الذ

 الوسط الطبيب بمسمؾ يقاس المسؤوؿ الطبيب انحراؼ فإف الطبي المجاؿ في وىكذا      
 ويمتـز بالمريض، الالزمة العناية بذؿ في يملي ال الذؼ الطبيب ذلؾ وىو ،مقياسا يتخذ الذؼ
 عممو في يخرج ال الذؼ كذلؾ وىو ،جية مف معالجتو في واالنتباه والحذر الحيطة جانب
 .ثانية جية مف الثابتة وقواعدىا المينة أصوؿ عف

 الحيطة يمتـز لـ أو بالمريض، العناية أىمل بأف السموؾ ىذا عف الطبيب فانحراؼ       
 محل ليست التي الثابتة الفنية باألصوؿ تياونا أو واضحا جيال أبدػ أو واالنتباه، والحذر
 .ومسؤوال مخطئا كاف خالؼ

 كل مثل أدائو في منو يطمب فإنو لمطبيب، العادؼ لمعمل فبالنسبة لذلؾ وتطبيقا       
 الشخص ليايبذ التي العناية يبذؿ وأف سموكو في والتبصر الحيطة يصطنع أف عادؼ شخص
 لممعيار يخضع فيو الميني الخطأ تقدير فإف لمطبيب الفني لمعمل بالنسبة أما ،العادؼ
 نفس في وجد مستواه، نفس مف وسط طبيب بسموؾ المسؤوؿ يببالط سموؾ فيقاس الواسع،

                                                           
 ،تأصيمية مقارنة دراسة -اإلسالمي والنظام الوضعي القانون  في االحتمالي القصد الجنائي ،حسفمال عبد دمحم مصطفى 1

 . 319، ص 1998، القاىرة، مصر، العربية النيضة دار
 . 360، ص 1997، منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصادر االلتزام -أصول االلتزاماتجالؿ عمي العدوؼ،  2
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 عند يراعي لذلؾ لمعمل، أدائو عند المساءلة محل بالطبيب أحاطت التي الخارجية الظروؼ
 طبيب أـ عاـ طبيب ىو ىل يمارسو، الذؼ التخصص أو الفف مستوػ  الطبيب خطأ تقدير

 مستقرة؟ طبية عادات مف بالعمل يحيط وما التخصص؟ فروع مف فرع أؼ وفي متخصص؟

 فيو بيانو سمف ما وفق الموضوعي المعيار مفيـو تحديد أف إليو اإلشارة تجدر وما        
 الطبيب، خطأ تقدير عند مراعاتيا يجب التي الخارجية بالظروؼ يتعمق فيما واضح، إشكاؿ
 ماذا تساءؿن إذ ،كذلؾ سموكو في النظر عند بعضيا األقل عمى أو الداخمية الظروؼ وا غفاؿ

 الثانية في وماذا العادؼ؟ الطبيب مسمؾ تقصي في وزف  ليا يقاـ ألف يرشحيا مما األولى في
  ؟بذلؾ جديرة غير يجعميا ما

 مرتكب الطبيب بالشخص متصال أو خاصا ليس ما الخارجية بالظروؼ والمقصود        
 لظرؼ بالنسبة الحاؿ ىو كما الطبيعية، ومميزاتو خصائصو مف ليس ما أو ار،الض الفعل
 . العادؼ الطبيب مسمؾ تقصي في وزف  ليا يقاـ التي والمكاف الزماف

 كحالتو بالطبيب المتصمة وىي إلييا أشرنا وأف سبق فقد الداخمية الظروؼ أما         
 ليا يقاـ أف يجوز ال التي الظروؼ مف وغيرىا سووجن ػونوس ونتوفطػ وذكائ ودرجة النفسية
 1.وزف 

 الخارجية الظروؼ بيف التمييز عمى القائـ الموضوعي المعيار ىذا انتقد وقد         
 بيف التفرقة عمى يقـو آخر معيارا واقترحوا رأينا، كما الشراح مف فريق جانب مف والداخمية
 ولو حتى التقدير في بو االعتداد يجب الظرؼ أف بمقتضاه ،الظاىرة وغير الظاىرة الظروؼ

 نويتبيّ  أف يستطيع بحيث ظاىرا كاف متى ارتكبو، مف بشخص متصال شخصيا ظرفا كاف
 . لو وفقا أموره ويرتب

 فعميو لممريض وظاىرا واضحا رؼالظ كاف إذا أنو أساس عمى المعيار ىذا ويستند         
 الطبيب أف كما الطبيب، يبعثيا التي الثقة النفس في يبعث ال الطبيب مساعدف يراعيو، أف

 . األخصائي الطبيب يبعثيا التي الثقة النفس في يبعث ال العادؼ أو العاـ الممارس
                                                           

، العدد الثاني، مجمة الحقوؽ والشريعة، الحدود االنسانية والشرعية والقانونية لإلنعاش الصناعيأحمد شرؼ الديف،   1
 .48(، الكويت، ص 1981السنة الخامسة )جواف 
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 كانت سواء المضرور لممريض المنظورة أؼ الظاىرة بالظروؼ االعتداد يجب وىكذا         
 ىذا أف إال بالمسؤوؿ، خاصة مكنات أو بصفات تتعمق كانت أو المكاف أو بالزماف تتعمق

 أساس عمى اآلخر ىو لالنتقاد تعرض ما سرعاف الموضوعي المعيار في التعديل أو التحويل
 .المضرور المريض وسموؾ الفعل مرتكب الطبيب سموؾ تقدير بيف يخمط أنو

 وتعديالتو، تحويالتو رغـ أطباقو مختمف المعيار ىذا إلى الموجية االنتقادات إف          
 وبالتالي السابقيف، المعياريف بيف يجمع الذؼ المختمط المعيار اعتناؽ إلى بالفقو دفعت
 1الطبيب. خطأ وتقدير لقياس كأساس اعتماده

 ثالثا: المعيار المختمط

 تقدير في المعيار ىذا إلى الفقو لجأ السابقيف المعياريف الكثيرة االعتقادات مواجية في       
 عميو تعويال إذ والشخصي، الموضوعي المعياريف مف أخذ توافقي ضابط وىو ،الطبيب خطأ
 مف الوسط المعتاد لمطبيب المألوؼ لمسموؾ سموكو بمطابقة الطبيب حق في الخطأ ضبطين

 يجب الطبي لمخطأ معيارا يؤخذ الذؼ الوسط الطبيب وأف ،ومستواه المسؤوؿ الطبيب فئة نفس
 2.المساءلة مف يبببالط أحاطت التي الظروؼ مف يتجرد أال

 مدػ تحديد عند أؼ أساسو، في موضوعي الطبي الخطأ معيار فإف ىذا عمى وبناء        
 الوسط الطبيب يمتزمو ما إلى تقديره في ينظر حيث ،الطبية واألصوؿ بالقواعد الطبيب التزاـ
 ويعالج عامة بصفة بالط يزاوؿ كاف إذا وما المسؤوؿ، يببالط ومستوػ  قمة نفس مف

 أنواعا أو واحدا نوعا إال يعالج ال صائيأخ ىو أـ األمراض، أنواع مختمف مف المرضى
 المستعصية؟ الحاالت في إليو يرجع الذؼ الثقة العالـ الطبيب ىو أـ األمراض، مف محصورة

 .الفني ارهمعي لكل وبالتالي أجرتو، ولكل الميني، مستواه ولكل مكانتو، ىؤالء مف لكل إذ

 والميارة الدراية مف قدر أعمى لديو توافر إذا الطبيب أف إلى الصدد ىذا في شيرون        
 غير أو خبرتو مدة أو عممية اتبتدري أو عممية درجات مف عميو حصل ما بسبب ،والخبرة

                                                           
 . 233ص مرجع سابق، جالؿ عمي العدوؼ،   1
، ص 2000، منشأة المعارؼ لمنشر، االسكندرية، األطباء والصيادلة والمستشفيات مسؤوليةعبد الحميد الشواربي،   2

202. 
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مكاناتو تتناسب برعاية المريض مواجية في يمتـز ذلؾ ومع فإنو األسباب، مف ذلؾ  وا 
 أعمى درجة يتوقع فيو وبالتالي التميز ىذا بسبب المريض إليو يرجع ما غالبا إذ. المختمفة

 1حسب األحواؿ. التشخيص أو العالج في والكفاءة الرعاية مف

 فيما رجحوون مناسبا راهن والذؼ الطبي الخطأ معيار تحديد في المسألة خالصة          
 بسموؾ يقاس والذؼ الواسع المختمط العممي المعيار اعتماد ىو يببالط سموؾ بتقدير يتعمق

 وفي فئتو نفس مف ودقة وتبصرا وخبرة كفاءة األطباء أوسط مف المعتبر الصالح الطبيب
 المحيطة الظروؼ نفس في وجد الميني، الفني مستواه نفس ومف اختصاصو فرع نفس
 ويراعي الالزمة العناية مريضو معالجة في يبذؿ وىو سموكو، في والمؤثرة المسؤوؿ يبببالط
 يسأؿ طبيا خطا يشكل الموجبات ىذه عف منو خروج وكل المستقرة، الطبيبة األصوؿ فييا
 2.عنو

     اثباتو وكيفية الطبي الخطأ صور: الثاني المطمب

(، وبعد ذلؾ كيفية اثباتو الفرع األولسنتطرؽ في ىذا المطمب إلى صور الخطأ الطبي )     
  )الفرع الثاني(.

 الطبي الخطأ صور: األول الفرع

أنو مف الضرورؼ بياف صور الخطأ الطبي التي يسأؿ الطبيب عنيا والتي يتعذر  نجد       
(، أوالحصرىا، وليذا سنحاوؿ أف نتطرؽ فقط إلى بعض منيا، وىي الخطأ في التشخيص )

 (.ثالثا(، والخطأ في العمميات الجراحية )ثانياالخطأ في العالج )

 التشخيص في الخطأ: أوال

مف أىـ وأدؽ المراحل العالجية، ألف فييا يحاوؿ الطبيب تعد مرحمة التشخيص        
التعرؼ عمى ماىية المرض ودرجة خطورتو، باإلضافة إلى المعمومات السابقة لحالة 

                                                           
 . 52مراد بف الصغير، مرجع سابق، ص  1
 . 63، ص نفس المرجع 2



 أركان المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية           :           الفصل األول
 

34 
 

 التشخيص الفقو عرؼوقد  ،1المريض، مف حيث معرفة حالتو الصحية والعوامل الوراثية
 ويقـو المريض، منو الذؼ يعاني المرض نوع مف والتحقق البحث ىو التشخيص: "بقولو

 ."متخصصا أو عاما ممارسا كانت سواء الطبيب بتشخيصو

 ويمكف العالج مراحل تسبق مرحمة باعتبارىا خاصة أىمية ليا التشخيص فعممية         
 : يمي فيما التشخيص في الطبي الخطأ حاالت بعض اجماؿ

 الجميع  قبل مف عمييا المتفق لمطب وليةاأل لممبادغ فاضحا جيال شكلي الخطأ كاف ذاإ
 2ية.الطب مينةال أصػوؿ مع يتفق الذؼ االدنى الحد تعد والتي

  الطبيب عمى يستوجب أنو ذلؾ الطبيب قبل مف اىماؿ عمى ينطوؼ  الخطأ كاف إذا 
 السوابق عراض،األ حوؿ التحريات مف بالعديد يقوـ وأف المريض شكوػ  لىإ االستماع
 تحت العمـ يضعيا التي الوسائل جميع ذلؾ في ويستعمل الوراثية، والتأثيرات المرضية
 3الداء. يصل إلى معرفة حتى تصرفو

 تخصصو يقتضييا التي الحديثة العممية الطرؽ  استعماؿ عدـ إلى راجعا الخطأ كاف إذا 
 .مثالوالفحص الميكروسكوبي  األشعة کجياز

  وطرؽ  قديمة ميجورة لوسائل الطبيب استخداـ الى راجعا التشخيص في الخطأ كاف ذاإ 
  .الطب مجاؿ في عمميا بيا يعترؼ لـ

                                                           
 األردف، عماف، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار ،مقارنة دراسة الطبي الخطأ عن الناشئة الجزائية المسؤولية الفي، دمحم ماجد 1

 .187، ص 2009
 االسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،والقضاء الفقو ضوء في عنيا، والتعويض الطبي الخطأ جرائم الطباخ، شريف  2

 . 39، 2003 مصر،
، أطروحة مقدمة استكماال لمتطمبات الخطأ الطبي مفيومو وآثاره في الشريعةمصطفى أشرؼ مصطفى الكوني،   3

، 2009ة الماجستير في الفقو والتشريع، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، جالحصوؿ عمى در 
 .105ص 
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 أكثر ىـ ذيفال لزمالئو الطبيب استشارة عدـ الى راجعا التشخيص في الخطأ كاف ذاإ 
 لطبيعة زمالئو آراء خالؿ مف تبينو رغـ رأيو عمى أصر إذا خصوصا منو، تخصصا

 1.التشخيص في خطئو

لذلؾ  المناسبة الطبية الوصفة بتحرير يقوـ المرض تشخيص عممية بعد والطبيب     
 2يره ليذه الوصفة.ر المريض، غير أنو قد تقع مف الطبيب أخطاء طبية عند تح

  العالج في الخطأ: ثانيا

 ينبغي األمر بادغ لممريض الطبيب يختارىا التي العالج بطريقة تتعمق الصورة ىذه       
 العالج طريقة اختيار في حر الطبيب أف وىي وعالجو بالطبيب تتعمق ىامة قاعدة تقرير
 موافقة أنيا رأػ طالما أخرػ  دوف  طريقة اختار إذا المسؤولية عف بعيد فيو يراىا، التي

 عمال يطبق أف فمو الطب، أساتذة مف األغمبية آراء بإتباع يمتـز فال المريض، لطبيعة
 حرية فيي ذلؾ غير الحقيقة أف إال مطمقة تبدو قد التي الحرية ىذه وبرغـ خاصا شخصيا
  :ىامة ضوابط بعدة مقيدة

 عممية طريقة يتخذ أف لممريض عالجو أثناء الطبيب عمى يجب :األول الضابط 
 الطبيب يستطيع حتى القيد ىذا بجانب الحرية مف كافي قدر عمى اإلبقاء مع صحيحة،

  3.ووتجارب الشخصية ميارتو استخداـ يحسف أف
 أو حالتو إليو تدعو ال لخطر مريضو يعرض أال الطبيب عمى يتعيف: الثاني الضابط 

 ىذه إتباع عف تنجـ أف يمكف التي الفائدة مع المخاطرة ىذه تتناسب ال آخر بمعنى
 . الطريقة

 كاف فإذا العالج، وأخطاء المرضى أخطاء بيف يوازف  أف الطبيب عمى: الثالث الضابط 
 يؤديو لعالج أو لمخطر المريض لتعريض محل ال فإنو المريض، سالمة ييدد ال المرض

                                                           
، رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير الخطأ الطبي في القانون المدني األردنيفيصل عايد خمف الشورة،   1

 . 39، ص 2015في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، كانوف الثاني 
 . 159، 158مريـ بوشربي، مرجع سابق، ص   2
رسالة لنيل شيادة دكتوراه  األنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال الطبي )دراسة مقارنة(،عز الديف قمراوؼ،   3

 . 198، ص 2012/2013في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة وىراف، 
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 المعرفة لديو ليس المريض ألف العالج، ىذا طمب الذؼ ىو المريض كاف ولو حتى
 1.يناسبو الذؼ العالج لتقدير الكافي الطبي والفف الطبية

 العالجية، الطريقة أو لمعالج السيئ التنفيذ عف الطبيب مساءلة يمكف أنو والواقع       
 2.التنفيذ ىذا في خطأه ثبت متى وذلؾ

 فكرة ويقبل كبير حد إلى الوضع ىذا يعي القضاء أف الفرنسي القانوني الفقو ويرػ        
 أو احتراز عدـ أو إىماؿ كل أف صاـر بشكل يقرره ذلؾ مع أنو إال الضرورية المخاطر
 ال بالمريض وعالقتو مسؤوليتو، يقيـ الطبيب جانب مف خطأ يشكل ضئيال كاف ولو رعونة،
 مف لمتأكد عاتقو عمى كواجب مريضو مراقبة الطبيب عمى بل العالج، تنفيذ بمجرد تنتيي
 بعد جميا يظير المراقبة واجب أف والشؾ المريض عمى تأثيره ومدػ باشره الذؼ العالج آثار

 سيماال  الجراحي غير العالج حاالت في أىميتو ينفي ال ذلؾ أف غير الجراحية العمميات
 لممريض بالنسبة خطيرة أو ضارة آثار عنيا ينتج أف يمكف أدوية عمى ينطوؼ  العالج كاف
 3.القضاء أحكاـ بعض أكدتو ما الواقع في وىذا

 وعدـ اإلىماؿ في المتمثل الطبيب خطأ بأف بالجزائر العميا المحكمة قضت حيث         
 عف نتج مما الصحية المريض لحالة مالئـ غير دواء وتجريع بصرؼ أمر حيث االنتباه،
 4.المسؤولية بانعقاد كفيل وفاتو

 العمميات الجراحية في الخطأ: ثالثا

 مف عميو تنطوؼ  لما نظرا الخطورة البالغة الطبية األعماؿ مف عمل الجراحةتعتبر       
 عمة إزالة ورائيا مف المرجو أف ولوال الحيوية، وأنسجتو اإلنساف جسـ بسالمة كبير مساس

                                                           
، 2015، 1، دار الفكر الجامعي، مصر، طالخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية والجنائيةأحمد شعباف دمحم طو،   1

 .176ص 
 .216ص ،1986 القاىرة، مصر، العربية، النيضة دار ،الطبي المجال في المسؤولية عن التأمين مأموف، الرشيد عبد 2
 الحقوؽ  معيد، 2017، 2، العدد السياسية والعمـو القانوف  مجمة مسؤولية الطبيب عن أخطائو الطبية،عميوة،  كريمة 3

 . 378، ص  بالنعامة أحمد صالحي الجامعي المركز، السياسية والعمـو
 الحقوؽ، في عمـو الدكتوراه شيادة لنيل مقدمة أطروحة ،المدنية المسؤولية إطار في الطبي الخطأ أميف، دمحم قاسمي 4

 .86 ص ،2019 أدرار، دراية أحمد جامعة السياسية، والعمـو الحقوؽ  كمية الحقوؽ، قسـ خاص، قانوف  تخصص
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 إحدػ ىي الجراحة كانت األخرػ، العالجية الوسائل معيا تنفع وال المريض منيا يعاني
 المحاكـ فإف ىذه لطبيعتيا ونظرا جمعاء، البشرية عمى العظيـ األثر ذات العالجية الوسائل
 يكاد وال ،األطباء مف غيرىـ مف أكثر أخطائيـ تقدير جية مف الجراحيف تتشدد مع ما عادة
 إخالل: "أنو عمى الطبي لمخطأ العاـ المفيـو عف الجراحي العمل في الخطأ مفيـو يخرج
  ."القانون  أو العقد مصدره االلتزام ىذا كان سابق سواء بالتزام

 منيا نعالج الجراحي التدخل وبسبب أثناء الحادث لمخطأ صور فثمة حاؿ، أية وعمى       
 :التفصيل مف بشيء يمي ما

 :الجراحة عمى السابقة األولية بالفحوص القيام عدم في الجراح خطأ -أ/

 بعدة القياـ الجراحية العممية أثناء الطبيب عاتق عمى الممقاة االلتزامات مف إف        
 قد مما لالحتياط توامداو  أو استئصالو ينبغي الذؼ العضو لمعرفة شاممة وتحاليل فحوص
 يعرضو االلتزامات بيذه إخالؿ أؼ وأف الجراحي، العمل سير أثناء مضاعفات مف يحدث

 1.لممسؤولية

 ومشاورة طويل، تفكير بعد إال جراحة يجرؼ  ال أف الجراح الطبيب عمى وجب وليذا        
 فيتعيف وخطرة، دقيقة العممية كانت إذا خصوصا لممستشفى الطبي المجمس داخل لمزمالء
 يقتصر ال وأف الجراحي التدخل إجراء قبل كافية وعناية بدقة مريضو بفحص يقـو أف عميو

 ما ومدػ لممريض العامة الحالة عمى بل الجراحة محل العضو أو الموضع عمى فحصو
 فحص في اإلىماؿ عف ناشئة جانبية ونتائج آثار مف الجراحة عمى يترتب أف يمكف

 بإجراء يقوـ أف دوف  زميمو، محل حل الذؼ الطبيب بمسؤولية قضي فقد ذلؾ وعمى المريض،
 2.الضرورية المعمومات عمى والحصوؿ الالزمة الفحوص

 :العممية بنفسو إكمال وعدم لمجراحة المناسب الوقت تقدير في الجراح خطأ -ب/ 

                                                           
، 16، العددمجمة العمـو االجتماعية واالنسانية، الخطأ الطبي أثناء التدخل الجراحي جفاؿ، الحميد عبد طرشوف، ىناء  1

                                     .18ص الجزائر، تبسة، التبسي، العربي جامعة ،2018 ديسمبر
، دار الفكر عنيا الناشئة التعويض ودعوى  المدنية التشريعات في الطبية لممسؤولية العامة النظرية حنا، رياض منير  2

 .478 ص ،2011الجامعي، االسكندرية، مصر، 
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 فإنو المريض، تخدير بعممية خاصة بصفة وارتباطو الجراحي العمل دقة إلى بالنظر       
 كأف الجراحية العممية بإجراء فيو يقوـ الذؼ المناسب الوقت يراعي أف الجراح عمى يتعيف
 الجوىرؼ  الجزء بإجراء أحيانا الجراح يقـو وقد المخدر، تأثير حالة في المريض أف مف يتأكد
 المسؤولية إلقاء القضاء رفض حينيا لمساعديو، إتماميا مسألة يترؾ ثـ بنفسو العممية مف
ف فالجراح وحده، المساعد عمى  أف ينبغي ذلؾ ففإ التدريب، وتمقي بمساعدتو لمنواب سمح وا 
 نفسو الجراح استبداؿ فإف عامة وبصفة مسؤوليتو، وتحت منو وبتوجيو إشرافو تحت يتـ

 عف مسؤوال ويجعمو جانبو مف خطأ يشكل ضرورة ودوف  المريض موافقة بدوف  آخر بجراح
 1.ذلؾ عف الناجمة األضرار كافة

 :الجراحي العمل بعد ومراقبتو المريض تبصرة عدم في الجراح خطأ -ج/

 الجراحية، العممية جراء بالمريض وعناية يقظة تتطمب فإنيا المرحمة، ىذه لدقة نظرا       
 الفقو في جانب ذىب الخصوصية وليذه بو، بالغة أضرار إلى يؤدؼ قد إىماؿ أؼ أف ذلؾ
 يقع الجراحي لمعمل البعدية المرحمة في المريض وتبصرة والمتابعة، المراقبة التزاـ أف إلى
 عمى وحرصا المريض لمصمحة ضمانا المخدر ونظيره الجراح الطبيب مف كل عاتق عمى

 لمعممية البعدية المرحمة في نفرؽ  أف يجب أنو إلى الفقو مف آخر جانب ذىب بينما سالمتو،
 وعناية ومتابعة مراقبة تتطمب والتي جراحيا المعالج المريض إفاقة مرحمة بيف الجراحية
 األخصائي الطبيب عمى تقع المتابعة فيذه الغيبوبة، مف والخروج استفاقتو حيف إلى متواصمة

 لممريض الطبية المتابعة مرحمة وبيف اختصاصو، ىذا باعتبار الجراح دوف  وحده التخدير في
 بيف اتفاؽ محل ىي التفرقة وىذه الجراح، الطبيب اختصاص مف ىي والتي بالعالجات

 في التخدير وأخصائي حيفاالجر  لألطباء بالنسبة الطبية الحوادث أخطاء عف التأميف شركات
 .الجراحي العمل خالؿ بينيما االختصاصات لتداخل فرنسا

 بجسـ المساس إلى تؤدؼ التي الطبية األعماؿ مف الجراحي العمل يعتبر ليذا       
 ذلؾ في متبعا فائقة بعناية الجراح بيا يقـو التي العالجية الوسائل إحدػ تعتبر فيي اإلنساف
 بذؿ مف يمنع ال ىذا أف إال لألطباء اإلنسانية الخبرة ترسميا التي والقواعد العممية األصوؿ

                                                           
، ص 2005 مصر، األولى، الطبعة ،العربية النيضة دار ،المدنية والجراحين األطباء مسؤولية كامل، جماؿ رمضاف  1
20. 
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 حياة إلنقاذ الوحيد الحل بأنيا الجـز بعد إال تجرييا ال وأف بذلؾ القياـ قبل الكافية العناية
 1شفائو. أو المريض

 الطبي الخطأ اثبات كيفية: الثاني الفرع

 وكأصل قانوني، عمل أو معينة واقعة عمى القضاء أماـ الدليل إقامة باإلثبات يقصد        
 لمينة العممية لألصوؿ المخالفة الطبيب أخطاء إثبات المريض عبء عمى يقع فإنو عاـ

 الطرؼ أف (، إالأوالأنكر ) مف عمى واليميف ادعى مف عمى البينة لمبدأ إعماال الطب
 التشريعات تخفيفو مف العديد حاولت الذؼ( ثانيا) اإلثبات في صعوبات تواجيو المضرور
 )ثالثا(.

 االثبات بعبء المكمف تحديد: أوال

 وأجمع نتيجة بتحقيق ممـز فيو وكاستثناء عناية ببذؿ ممـز الطبيب أف األصل في       
 فرؽ  فال بو، أخل الذؼ االلتزاـ طبيعة بذات يتعمق الطبيب خطأ إثبات عبء أف عمى الفقو
 .تقصيرؼ  فعل أو عقدية عالقة االلتزاـ مصدر يكوف  أف

 :عناية ببذل االلتزام في اإلثبات عبء -أ/

 لقياـ يكفي ال وحده الطبي الخطأ إثبات فإف عناية ببذؿ ممـز الطبيب أف بما         
 الطبيب مف المرتكب الخطأ بيف السببية والعالقة الضرر إثبات عف بمعزؿ الطبيب مسؤولية
 الطبيب أف يثبت أف األخير ىذا عمى يجب بحيث المريض بعالج الطبيب كالتزاـ والضرر

 إثبات مع المينة أصوؿ عف وخروجو إىمالو بسبب العالج أثناء الكافية العناية ببذؿ يقـ لـ
 بالتزاماتو قيامو بإثبات المريض ادعاءات نفي لمطبيب ويمكف بالتعويض، لو لمحكـ الضرر

 2.ذاتو حد في المضرور خطأ أو القاىرة كالقوة إرادتو عف خارجة عوامل يسبب أو

 :نتيجة بتحقيق االلتزام في اإلثبات عبء -ب/
                                                           

 . 89، 88مرجع سابق، ص  أميف، دمحم قاسمي  1
 المرفقي الطبي الخطأ إثبات عبء) :الوطنيمداخمة مقدمة في الممتقى  الطبي،عبء اثبات الخطأ سارة ىامل،   2

، قالمة، 1945ماؼ  08، جامعة 2021 جواف 03 يـو (،الجزائر في القضائية وتطبيقاتو لمصحة العمومية بالمؤسسات
 . 10الجزائر، ص 
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 المريض ويكتفي الطبيب عمى يقع اإلثبات عبء فإف نتيجة بتحقيق االلتزاـ كاف إذا      
 مبنية المسؤولية تكوف  االلتزاـ مف النوع ىذا ففي الطبيب، وبيف بينو طبي التزاـ وجود بإثبات
 مف التخمص لمطبيب يمكف ال بحيث العكس إلثبات قابل غير المفترض الخطأ أساس عمى

 التحاليل األعماؿ ىاتو مف نفسو المريض خطأ أو القاىرة القوة وجود أثبت إذا إال المسؤولية
 الخطأ ألف التقديرية سمطتيا استعماؿ في لممحكمة مجاؿ ال وىنا الدـ، نقل عمميات المخبرية

 يمةفص المرضى إحدػ الطبيب أعطى إذا فمثال المرجوة النتيجة تحقيق عدـ في يتمثل ذاتو
 دـ فصيمة نفس مف دـ نقل عميو كاف ألنو ضارا فعال ارتكب بذلؾ يكوف  يمتوفص غير دـ

 1.غيرىا وليس المريض

 االثبات بعبء المتعمقة الصعوبات ثانيا:

 لخصوصية بالنظر سواء صعوبات اإلثبات عبء عاتقو عمى الممقى الطرؼ يواجو     
 تمؾ إلى سنتطرؽ  لذا الطبية، الممارسة لظروؼ بالنظر أو والمريض الطبيب بيف العالقة
 بمخاطر المتعمقة وتمؾ، الطبي بالخطأ المتعمقة تمؾ وكذا، الطبية بالممارسة المتعمقة
 .اإلثبات

 :الطبية بالممارسة المتعمقة الصعوبات -أ/

 يطمب ضعيف طرؼ يوجد إذ متكافئة غير عالقة والمريض الطبيب بيف العالقة إف     
 المريض عمى يصعب لذا طرفييا بيف المتبادلة الثقة عمى وتقوـ وعالجو الطبيب مساعدة
 ومساعديو المخطئ الطبيب صمت إلى إضافة الطبيب، خطأ إلثبات عميو يعتمد دليل طمب
ظيار أحيانا الميني السر عمى بالحفاظ التزاما  وحتى الواحدة المينة زمالء بيف التضامف وا 
 عف بالتستر يقـو وقد المخطئ لمطبيب زميل ىو الخبير فإف ،القضائية لمخبرة المجوء عند

 التعديل يستطيع الذؼ المخطئ الطبيب بحوزة يكوف  الذؼ الطبي الممف إلى إضافة أخطائو،
 2.المسؤولية مف لمتممص يشاء كيفما فيو

 
                                                           

 .237، 236 ، صسابق جعمر طالؿ عجاج،   1
 . 116، ص مرجع سابقعمي عصاـ غصف،   2
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 :الطبي بالخطأ المتعمقة الصعوبات -ب/

 المريض عمى ثقيال عبئا يشكل فيو ذلؾ ومع الوسائل بكافة إثباتو يمكف الطبي الخطأ       
 التي وخباياه الطب تقنيات وكذا الفني والطابع العممي بالتعقيد يتميز خاصة طبيعة ذو لكونو
 يعممو أمر الطبي الخطأ لكوف  بالتزامو الطبيب قياـ عدـ إثبات يصعب كما المريض، يجيميا

 1.بأخطائو يعترؼ ال األخير وىذا والطبيب المريض إال

 : اإلثبات بمخاطر المتعمقة الصعوبات -ج/

 المدعى الخطة إلثبات الكافية األدلة تقديـ عمى قدرتو وعدـ المريض فشل بيا ويقصد      
 القانونية العالقات استقرار عمى حفاظا األدلة كفاية لعدـ دعواه برفض المحكمة تقـو إذ بو،

 المتيـ لصالح يفسر الذؼ الشؾ عمى ال قاطعة وأدلة والجـز اليقيف عمى تبنى اإلدانة ولكوف 
 .2 الجنائي القانوف  في بو معموؿ ىو كما

 االثبات عبء تخفيف ثالثا:

 إلى القضاء لجأ االثبات عبء يخص فيما المريض يواجييا التي الصعوبات أماـ     
 التزاـ خالؿ مف ذلؾ ويكوف  ،المريض بو المكمف اإلثباتعبء  مف بالتخفيف المطالبة
 .نتيجة بتحقيق الطبيب التزامات في والتوسع، االحتماؿ والخطأ المريض بإعالـ الطبيب

 :المريض بإعالم الطبيب التزام -أ/

 يثبت أف المديف عمى المدني القانوف  مف 323 المادة نصت فقد الجزائرؼ  القانوف  في      
 محكمة اتخذتيا التي الخطوة مثل اتخاذ القضاء بسعف النص ىذا فإف التزامو، مف تخمصو
 سبيل في صعوبات مف يصدقونو بما لممتضرريف المرضى حماية سبيل في الفرنسية النقض
 الطبيب عاتق عمى اإلثبات عبء وقمب عاتقو عمى يقع الذؼ الطبي الخطأ إثبات عمى

                                                           
 ،2011 ،2ط األردف، عماف، الثقافة، دار ،مقارنة دراسة المدنية الطبية المسؤولية في الخطأ الجميمي، عبيد أسعد  1
 .458ص

 . 118سابق، ص  مرجع غصف، عصاـ عمي  2
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 األداة وىذه المريض، تجاه بالتزامو وفي أنو إثبات عميو يصبح إذ اإلعالـ مجاؿ في خاصة
 1.الموقف ىذا مثل اتخاذ دوف  تحوؿ ال الجزائرؼ  القضاء بيف الموجودة القانونية

  :المضمر الخطأ -ب/

 ما عكس وذلؾ الضرر، وقوع بمجرد الطبيب خطأ استنتاج مضموف ىذه الفكرة ىو       
 عميو، المدعى خطأ عمى الدليل إقامة المدعي مف طمبتت التي العامة القواعد بو تقضي
 قبل مف ثبوتو عدـ مف بالرغـ ،الخطأ وقوع لوال ليقع يكف لـ الضرر أف الفكرة فأساس
 بأنو وافتراض مجرد إلقراره يكفي بل الطبيب خطأ بمعيار تتقيد ال الفكرة ىذه أف إال الطبيب،

 إثبات مف المضرور الطرؼ ييعف االحتمالي الخطأ أو المفترض فالخطأ وبالتالي أخطأ، قد
 أخذت وقد الخطأ، ارتكاب نفي عبء المستشفى أو عميو المدعى الطبيب يتحمل بل الخطأ

 2.قراراتيا مف العديد في الفرنسية النقض محكمة بو

 قرارات خالؿ مف وذلؾ االحتمالي الخطأ فكرة يتبنى فمـ الجزائرؼ  لمقضاء بالنسبة أما       
 جاء حيث 23/01/2008 في المؤرخ المدنية الغرفة مف الصادر القرار منيا العميا المحكمة

 كأصل يببالط عاتق عمى يقع الذي االلتزام أن وقضاء فقيا المقرر من أنو حيث: "فييا
 التزام الطبيب فييا يقع التي الخاصة الحاالت عدا ما الحال قضية مثل عناية بذل ىو عام

 والظروؼ تتفق التي والالزمة الجادة الجيود بذؿ تعني العناية بذؿ أف حيث ،"نتيجة بتحقيق
 ىذا أف إذ الصحية حالتو وتحسيف المريض شفاء يدؼب الثابتة العممية واألصوؿ القائمة

 تقصير ىو الطبي فالخطأ وعميو ،الطبيب مسؤولية يثير طبيا خطأ يشكل بااللتزاـ اإلخالؿ
 3.الطبيب مسمؾ في

 :نتيجة بتحقيق الطبيب التزامات في التوسع -ج/

                                                           
 .11سارة ىامل، مرجع سابق، ص   1
 . 123 ص سابق، مرجع غصف، عصاـ عمي  2
 ،01، العدد دفاتر السياسة والقانوف مجمة ، عبء اثبات الخطأ في المجال الطبيرحاب أرجيموس وبحماوؼ الشريف،   3
 . 825، 824ص  ، ورقمة مرباح قاصدؼ جامعة ،2018جواف  19
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 التزاـ يكوف  استثناء إال عناية ببذؿ التزاـ ىو الطبيب اـالتز  أف سابقا اإلشارة تمت         
 فإف التقميدؼ بالمعنى العالج حالة ففي العناية، بذؿ مجاؿ تطبيق ىو واليدؼ نتيجة بتحقيق
 ترضمف الخطأ فييا يكوف  التي الحاالت في أما المريض، عاتق عمى يكوف  اإلثبات عبء
 وجود بإثبات مطالب غير المضرور والطرؼ النتيجة تحقق عدـ عف يسأؿ الطبيب ىذا

 تظير وىنا ،النتيجة تحقق عدـ وكذلؾ ومضمونو االلتزاـ وجود بإثبات مطالب ولكف الخطأ
 منيا اإلنسانية الطبية الواجبات تشمل التي نتيجة بتحقيق الطبيب التزامات في التوسع أىمية
 بالواجبات يتعمق فيما أما أسراره، إفشاء وعدـ بالعالج رضاه عمى والحصوؿ المريض إعالـ
 :منيا ونذكر بالنتيجة فييا ويمـز ضئيل ايفي االحتماؿ عنصر يكوف  الذؼ والفنية التقنية

 يتمثل ىاميف عنصريف الصناعية األعضاء تركيب عممية تشكل :الصناعية التركيبات  -
 وسد المريض حالة مع واتفاقو ىنا تركيبو المراد العضو وصحة فعالية مدػ في األوؿ
 تقصير ىناؾ كاف إذا إال مسؤوليتو تقوـ وال فقط عناية ذؿبب ممـز فيو الطبيب فينا عجزه
 نتيجة بتحقيق الطبيب فييا يمتـز تقنية بطبيعة مرتبط وفي الثاني األمر أما طرفو، مف

 مسؤولية تقـو ثـ ومف المريض لجسـ ومناسبتو الصناعي العضو سالمة في تتمثل
 1.ردؼء أو المريض جسـ مع يتناسب ال العضو كاف إذا الطبيب

 قياـ إلى تؤدؼ ايعمي تترتب التي راراألض فإف اإلجبارية لمتطعيمات بالنسبة :التطعيمات  -
 االلتزاـ وىذا المواطنيف سالمة بضماف المكمفة ىي الحالةىذه  ففي الدولة مسؤولية
 االختيارية التطعيمات أما يا،تمسؤولي قياـ بو اإلخالؿ عف يترتب نتيجة بتحقيق

 . التطعيـ بعممية القائـ الطرؼ عمى تقع فالمسؤولية
 االحتماؿ عنصر أصبح اؿالمج ىذا في العممي التطور نتيجة المخبرية: الطبية التحاليل -

، شبو  تقصير يحدث لـ ما ومحددة واضحة تكوف  النتيجة الدـ تحميل مجاؿ ففي معدـو
 بالتحميل القائـ الطبيب التزاـ الفرنسي ضاءالق اعتبر وقد بالتحميل، قاـ الذؼ الشخص مف
 ىذا إثبات مف المريض ىيعفو  الطبيب خطأ يفترض ثـ ومف نتيجة بتحقيق التزاـ ىو

 2.المسؤولية مف لمتخمص القاىرة القوة أو األجنبي السبب إثبات الطبيب وعمى الخطأ

                                                           
 .197، ص مرجع سابقفاطمة الزىرة منار،   1
 . 132، 131، ص 2005دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر،  المسؤولية الطبية،دمحم حسيف منصور،   2



 أركان المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية           :           الفصل األول
 

44 
 

 انيــــالث حثــــالمب

 السببية وعالقــــــة الطبي الضــــــــــرر

 ذلؾ، في الخاصة وأىميتو الطبية المسؤولية لقياـ كأساس الطبي الخطأ توفر إف         
سنعالج في ىذا وليذا  المريض، محقبل يجب أف ينشأ عنو ضرر ي كاؼ، غير وحده

 يستوجب بالمضرور يمحق ضرر كل ميسف وشروطو،نتطرؽ إلى مفيومو  الضررالمبحث 
 الطبي الضرر صور تتنوع كما قانونا، المحددة الشروط فيو تتوافر أف البد بل التعويض،

 يمتد أف ويمكف المالية، ذمتو أو الجسدؼ، كيانو يمس أف فإما المضرور، يصيب الذؼ
 تكف لـ إذا الخطأ إلى الضرر نسبة يمكف وال ،(المطمب األول) وعاطفتو شعوره ليصيب
 (.الثاني المطمب) وقوعو وسبب الضرر عمة الخطأ تجعل سببية عالقة ىناؾ

     بيــالط ررــــالض: األول المطمب

 عميو يترتب الذؼ مراأل ،الطبية المدنية المسؤولية ركافأ ىـأ  مف الطبي الضرر يعد        
 لممسؤولية خاصة قواعد وضع لعدـ ونظرا الضرر، ذلؾ ثبوت حالة في المضرور تعويض
 .الضرر في العامة العناصر لبحث العامة القواعد لىإ الرجوع مف بد ال نوفإ ،الطبية

(، الفرع األولمفيـو الضرر الطبي )وليذا سنحاوؿ التطرؽ في ىذا المطمب إلى         
 (.الفرع الثالثصوره )(، الفرع الثانيشروطو )

 الطبي الضرر مفيوم: األول الفرع

لتحديد مفيـو الضرر الطبي، كاف لزاما عمينا معرفة المدلوؿ المغوؼ لمفع الضرر 
 الطبي الضرر مف الجزائرؼ  المشرع موقف(، ثانيا(، ثـ التعريف االصطالحي لمضرر )أوال)
 (.ثالثا)
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 أوال: المدلول المغوي لمضرر

ّـِ الُيَزاُؿ َوُسوُء الَحاِؿ ُوُىَنا َأَتْت  الَضَرَر ُلَغة : ُكلُّ َما ُىو ِضد النَّْفع، والُضرُّ بالَض
 1الَمَضرَُّة، َوِىَي ِخاَلُؼ الَمْنَفَعِة.

يُق والنُّْقُص  ؼ ُيِصيُب ااِلْنَساف، َوُىو اأَلِذيَُّة والضِّ َرُر كذلؾ بمعنى اأَلَذػ الذِّ ويِرد الضَّ
  2ْمَواِؿ واأَلْنُفِس.ِفي األَ 

كما وردت كممة "َضَرر" ومشتقاتيا في القرآف الكريـ في أربعة وسبعيف آية، وذلؾ 
ِر{عمى وجوه مختمفة، قاؿ جّل وعال:  را ْير ُأوِلي الضَّ اِعُدونا ِمنا الُمْؤِمِنينا غا  3}الا ياْستاِوي القا

ة في قولو تعالى:  دَّ ذااوجاءت بمعنى الَباَلء والشِّ ْنِبِو أاْو  }وااِ  اناا ِلجا عا ّر دا ان الضُّ ماسَّ اإِلْنسا
ِذِلكا ُزيِّنا ِلممُ  ُو كا أاْن لاْم ياْدُعناا ِإلاى ُضرٍّ ماسَّ ْفناا عاْنو ُضرَُّه مارَّ كا شا ْسِرِفينا قااِعًدا أاْو قااِئًما فامامَّا كا

اُنوا ياْعماُمون{ ماا كا
اِبِرينا ِفي قولو تعالى:  ، وجاءت بمعنى الَوَجْع والَمَرْض والِعمَّة في4 }واالصَّ

.} ُقوا واُأولاِئكا ُىم الُمتَُّقونا دا ينا صا ِحينا الباْأِس ُأولاِئكا الذِّ رَّاِء وا اِء واالضا الباْأسا
5 
ر بالغير مطمقا في مما سبق، يتضح لنا أّف ىذه اآليات تفيد بعموميا منع اإلضرا

 6نفسو أو مالو.
 
 
 
 

                                                           
، رسالة ماجستير، قسـ القانوف الخاص، كمية ة(التعويض عن ضرر تفويت الفرصة )دراسة مقارنأحمد ياسر مسؾ،  1

 . 14، ص 2015الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، أيار
، دار ابف عفاف، المممكة 01، مج الضرر في الفقو اإلسالمي )تعريفو، أنواعو، عالقاتو، ضوابطو، جزاؤه(أحمد موافي،  2

 .21، 20، ص ص 1997، 1العربية السعودية، ط
 .94النساء/ اآلية:  سورة 3
 . 12سورة يونس/ اآلية:  4
 . 177سورة البقرة/ اآلية:  5
 شيادة متطمبات الستكماؿ مقدمة أطروحة، مسؤولية المتدخل االقتصادي عند االضرار بالمستيمكفاطمة الزىرة قدوارؼ،  6

السياسية، جامعة الشييد حمو لخضر ، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادؼ القانوف  تخصص، الحقوؽ  شعبة، د.ـ.ؿ الدكتوراه
 .99، ص 2020/2021الوادؼ، 
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 لمضررثانيا: التعريف االصطالحي 

 في أو حقوقو مف حق في الشخص يصيب الذؼ األذػ ذلؾيعرؼ الضرر بأنو: "
 أو عاطفتو أو جسمو بسالمة المصمحة تمؾ أو الحق ذلؾ تعمق سواء لو، مشروعة مصمحة

  1".ذلؾ غير أو شرفو أو حريتو أو مالو

 2وىناؾ مف يعرفو بأنو االخالؿ بمصمحة مشروعة سواء كانت مادية أو معنوية.

 عرفو حيث الشريعة، فقياء لدػ الضرر مفيـو عف يختمف ال المفيوـ ىذا أف ويبدو
 اإلنساف يصيب الذؼ األذػ" ىو أو، "بالغير مفسدة إلحاؽ" :بأنو المعاصريف العمماء بعض
 3عاطفتو". أو عرضو أو مالو أو نفسو في

 العممي المجاؿ في الضرر تعريف يمكننا لمضرر، السابقة التعريفات ضوء عمى  
 غير الطبيب عمل نتيجة شعوره أو مالو أو نفسو في المريض يصيب الذؼ األذػ ذلؾ" :بأنو

 ."المعتاد

 مسؤولية لقياـ عنو غنى ال ركف كونو يالعمم المجاؿ في الضرر أىمية وتتجمى 
 السبب ىو الطبيب خطأ أو فعل أف يعني وىذا بالتعويض، مطالبتو إمكانية وبالتالي الطبيب،
 المسؤولية إيجابية في المؤثرة العمة بمثابة ىو والضرر المدنية، المسؤولية لقياـ المقرر
 .الطبيب عمى المسؤوليةب الحكـ معو انتفى الضرر انتفى فمتى المدنية،

 عدي بالعالج فااللتزاـ الطبيب، بمسؤولية لمتمسؾ الضرر حدوث مجرد يكفي الف       
 مسؤولية تقوـ أال يمكف الضرر حدوث رغـ إذ ،نتيجة تحقيق وليس عناية ببذؿ التزاما أساسا

 4.الطبيب جانب مف خطأ أؼ أو إىماؿ أو تقصير أؼ يثبت لـ إذا الطبيب

                                                           
  ،1984 لبناف، بيروت، الجامعية، الدار ،والمبناني المصري  القانون  في االلتزام مبادئ السعود، أبو محػمد رمضاف 1

 .231ص
 .100 ص ،2007 األولى، الطبعة الجزائر، قرطبة، منشورات ،االلتزام نظرية قرؼ، غنية 2
 الفقو في ماجستير مذكرة ،االسالمية الشريعة في القصاص في الخطأ عن الناشئ الضرر تعويض عريباف، أبو طارؽ  3

 .15 ص ،2015 سنة فمسطيف، غزة، االسالمية، الجامعة والقانوف، الشريعة كمية المقارف،
 .132 ص سابق، مرجع صغير، بف مراد 4
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 الطبي الضرر من الجزائري  المشرع موقف ثالثا:

 المتعمق القانوف  خالؿ مف ال الطبي الضرر تعريف إلىالجزائرؼ  المشرع يتطرؽ  لـ      
 المدني لمقانوف  العامة القواعد إلى وبالرجوع الطب، أخالقيات مدونة خالؿ مف وال الصحة،ب
 المتعمقة المواد في وردت الضرر فكرة بأف عمما ،1لو مانع جامع تعريف أؼ عمى عثرن لـ

 2.التقصيرية بالمسؤولية

 تعطي التي التعويض، بطرؽ  االلتزاـ لتنفيذ المخصصة لممواد بالنسبة الشأف كذلؾ      
     وانما لمضرر تعريف أؼ تعط لـ أنيا بيد لمتعويض، القابل الضرر فكرة عف ىامة توضيحات

 الضرر وتوافر وجود ضرورة صراحة اشترط المشرع أف واستقرائيا دراستيا خالؿ مف يستنتج
 .دونو مف مسؤولية ال وأف

 فإنو لذا الطبية، المسؤولية أركاف أحد ىو عاـ بوجو الطبي الضرر أف بو المسمـ ومف      
نما فحسب، الطبيب طرؼ مف لوحده الطبي الخطأ وقوع خيرةاأل ىذه لقياـ ييكف ال  أف يمـز وا 

 خالؿ مف أساسا األخير ىذا ينجـ المريض، وىو أال اآلخر لمطرؼ ضررا ىنالؾ يمحق
 3.قانونا ومحمية مقررة مشروعة بمصمحة أو بحق اإلخالؿ

 الطبي الضرر شروط: الثاني الفرع

 النظر بصػرؼ ميميف شرطيف عمى يتوفر أف يجب لتعويض الموجب الطبي الضرر إف     
(، وأف يكوف محققا أوال) لممضرور مالية بمصمحة أو بحق المساس  :وىما طبيعتو عف
 (.ثانيا)

                                                           

 كمية ،2017 جواف 08 العدد القانوف، مجمة ،وآثاره القانونية لمتعويض الموجب الطبي الضرر مخطارية، عمارة 1 
 .396ص  بمعباس، سيدؼ لباس جياللي جامعة السياسية، العمـو و الحقوؽ 

 القانون  المتضمن ،1975 سبتمبر 26 في مؤرخ ،(58-75) رقـ األمر مف 1مكرر 140إلى  124انظر: المواد مف   2
 ،(10-05) رقـ القانوف ، المعدؿ والمتمـ ب1975 سبتمبر 30 في مؤرخة ،78 العددالجريدة الرسمية،  ،الجزائري  المدني
 ،(05-07) رقـ بالقانوف  ومتمـ معدؿ ،26/06/2005 في مؤرخة ،44 الجريدة الرسمية، العدد ،20/06/2005 في مؤرخ
 .13/05/2007 في مؤرخة ،31 العدد الرسمية، الجريدة، 13/05/2007 في مؤرخ

، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في القانوف العاـ، تخصص مسؤولية المستشفى عن الخطأ الطبيلويزة مجاىدؼ،   3
، ص 2017/2018قانوف عاـ داخمي، قسـ الحقوؽ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة دمحم الصديق بف يحي جيجل، 

58. 
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 لممضرور مالية بمصمحة أو بحق أوال: المساس

 أو المضػرور بحػق إخالؿ ىناؾ يكوف  أف الضرر لوقوع يجب بأنو سابقا، ذكرنا      
 وال القانوف، يحميو ثابتا حقا اعتداءه يمس أف المعتدؼ لمساءلة فيجب لو، مالية بمصمحة

 الحقوؽ  مف حق عمى تعدؼ ىو المريض بجسـ ضرر عنو نتج الذؼ الطبيب خطأ أف شؾ
 أو الجسـ إصابة أو جرح إحداث أو عضو إتالؼ أف كما الحياة، في لممريض األساسية

، 1العالج نفقات يكبده أو الكسب، عمى الشخص بقدرة يخل أف شأنو مف أذػ بأؼ العقل
 يمـز الذؼ الورثة أحد يكوف  وقد ،(نفسو المضرور أؼ) المريض يكوف  قد التعويض طالبو 

 مف ألف وذلػؾ مشكمة أؼ تثور ال وىنا واألوالد، والزوجة اآلباء مثل قانونا إعالتيـ المريض
 غير مف التعويض طالبو كاف إذا ما حوؿ يدور التساؤؿ ولكف عمييـ، باإلنفاؽ قيامو البدييي
 األشخاص ليؤالء أف إذ طويمة، مدة عمييـ اإلنفاؽ عمى اعتاد قد المريض ولكف الورثة،
 الحياة. قيد عمى المريض ىذا بقاء في مصمحة

 يحمييا التي المشروعة المصمحة حالة بيف التمييز يجب الحالة ىػذه وفػي ولكف       
 عمييـ اإلنفاؽ المريض اعتاد الذيف األشخاص وىما آنفا إلييا أشرنا التي الحالة وىي القانوف؛
نما مساعدة أو مجاممة طريػق عػف وليس  عمييـ اإلنفاؽ في سيستمر وكاف دائمة، بصورة وا 

 عف بالتعويض المطالبة في الحق ليـ األشخاص ىؤالء فمثل الحياة، يدق عمى بقي ما
 مصمحة فيي الثانية الحالة أما يعيميـ، كاف الذؼ المريض وفاة جراء أصابيـ الذؼ الضرر
 عمى اإلنفاؽ اعتاد قد المريض كاف فإذا القانوف، بحماية تحظى ال وىذه مشروعة؛ غير

 ولذلؾ ،مشروعة غير ثمة مف المصمحة وأف مشروع غير اإلنفاؽ ىذا فاف توفي ثـ خميمتو
 2.خميميا وفاة جراء ضرر مف لحقيا عما بالتعويض المطالبة في الحق الخميمة لتمؾ فميس

 

 

                                                           
 .233مراد بف الصغير، مرجع سابق، ص   1
، الخطأ الميني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، دراسة قانونية مقارنةإبراىيـ عمي حمادؼ الحمبوسي،   2

 . 71، 70،  ص 2007منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 
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 محققاالضرر  يكون  أنثانيا: 

 في وقوعو أو حاال يكوف  أف أؼ ، الوقوع محقق الضرر يكوف  أف يجب المسؤولية لقياـ      
 1.مفترضا وال محتمال يكوف  ال أف المحقق بالضرر والمقصود مؤكد المستقبل

 يموت الذؼ المريض مثالو حتما، سيقع أو فعال، وقع قد يكوف  أف ىو الضرر فتحقق      
 الحاؿ. الضرر وىو وقع قد الضرر فيذا الطبيب، لخطأ نتيجة جسمو في بتمف يصاب أو

 أصيب الذؼ المريض فمثالو المستقبل، الضرر وىو حتما سيقع الذؼ الضرر أما      
 فقط يعوض ال الحالة ىذه ففي العمل، عف المريض فعجز الطبيب، خطأ عف ناجـ بضرر

 مف سيقع الذؼ الضرر وعف بل الحاؿ في العمل عف عجزه جراء مف وقع الذؼ الضرر عف
 الناجمة الحروؽ  المستقبل الضرر قبيل مف يعتبر كذلؾ المستقبل، في العمل عف عجزه جراء
 في جسيـ ضرر عنيا يتمخضثـ  ىيئة، تبدو التي لألشعة المريض جسـ تعريض عف

 قد ،محقق غير ضرر فيو المحتمل الضرر أما ،أكيدة وبصفة حتما سيقع وىو المستقبل،
 أف ، المحتمل الضرر أمثمة ومف فعال، وقع إذا إال عنو التعويض يحب وال يقع، ال وقد يقع

 أو إجياضيا إلى تؤدؼ أف الضربة ىذه شأف فمف بطنيا، عمى ضربة حامل امرأة تتمقى
 لـ أنو طالما اإلجياض عف بالتعويض المطالبة المرأة ليذه يجوز ال الحالة ىذه ففي ، عدمو
 .لمتعويض مستوجبا حاال الضرر فيصبح وقوعو حالة في أما وقوعو، يتأكد ولـ يقع

 المستقبل والضرر الحاؿ الضرر مف كل عف التعويض يجب أنو إلى اإلشارة تجدر       
 عنو تعويض فال االفتراضي الضرر أما المستقبل، في بعضيا أو كميا آثاره تراخت الذؼ
 2 .مستقبال ضررا يعتبر فإنو وقع أف و يقع ال وقد يقع قد ألنو

 

 
                                                           

 449 د. د. ف، د. س. ف، ص ،العقد آثار نسبية: الثالث الجزء المدني، القانون  شرح في المطول ،طمبة نورأ  1
، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في الحقوؽ، تخصص القانوف الضرر الطبيصبرينة آيت ساحل، ججيقة آيت معمر،   2

، 2012/2013الخاص الشامل، قسـ القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، 
 . 21ص 
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 الطبي الضرر صور: الثالث الفرع

)أوال(، والضرر  المادؼ الضررنتطرؽ إلى صورتي الضرر الطبي المتمثمة في:      
 المعنوؼ )ثانيا(.

 المادي الطبي الضرر: أوال

 مشروعة مصمحة عميو تفويت أو المالية، الذمة تصيب التي الخسارة بأنو تعريفو يمكف     
 بالماؿ يمحق الذؼ الضرر عمى يقتصر التعويض نطاؽ فإف أدؽ وبمعنى مالية، قيمة ذات
 يقوؿ الصدد، ىذا وفي باإلجماع، عنو التعويض عمى فقمت النوع وىذا المالية، بالذمة أؼ

 ونكوف  النقدؼ، لمتقدير قابال الضرر كاف كمما مادؼ ضرر أماـ نكوف )": دورفيل" األستاذ
 التعويض فييا يجوز ال التي الحاالت جميع في تعبيره حد عمى مادؼ غير ضرر أماـ

 1(.بالمضرور لحقت التي األضرار عف النقدؼ

 المريض، جسد المادؼ الطبي الضرر يصيب قد أنو التعاريف ىذه خالؿ مف نستشف      
 .المالية ذمتو يمس أف يمكف كما

 الضرر الجسدي:  -/1

 عمى يقع قد األخير وىذا اإلنساف، جسـ يصيب الذؼ األذػ الجسدؼ بالضرر يقصد      
 السالمة في الحق أو الجسدؼ، التكامل مبدأ عمى أو روحو، فيزىق الحياة في اإلنساف حق

نما الروح، يزىق وال الجسدية  بدوره وىو ،2جسمانيا عجزا لو ليسبب باألذػ بدنو يمس وا 
 : صور ةعدّ  لىإ ينقسـ

 :لموفاة المؤدي الجسدي الضرر -أ

 أنواع أشد ويعتبر الوفاة، عنو بتترتّ  الذؼ الضرر الطبي، المجاؿ في بو ويقصد      
 تحت وىو المريض حالة عمى المشرؼ التخدير طبيب كتأخر الروح، إلصابة وذلؾ الضرر،

                                                           
 . 398عمارة مخطارية، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة ماجستير، تخصص المسؤولية المينية، جامعة مولود معمرؼ تيزؼ الضرر في المجال الطبيكريمة عياشي،   2

 . 12،  ص 2011وزو، الجزائر، 
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 المخ خاليا موت وحصوؿ إفاقتو إلى والسعي اإلسراع بعدـ الجراحي التدخل أثناء التخدير
 المفروضة الوقاية ألعماؿ خضوعو بسبب المريض وفاة تترتب قد كما الدماغ، موت وبالتالي

 خطأ عف ناتج الروح إزىاؽ ضرر يكوف  أف يمكف إذ العامة، لمصحة حماية الدولة قبل مف
 .المستشفى نشاط أو الطبيب

 المريض إلى العدوػ  تنتقل كأف المستشفى، خطأ لىإ الروح إزىاؽ ضرر أيضا يرجع      
 وفاتو. إلى يؤدؼ مما المستشفى، داخل إقامتو إثر

 :لمعجز المؤدي الجسدي الضرر -ب

 بجسد الالحقة اإلصابة تمؾ وىو المميت غير الجسدؼ بالضرر كذلؾ يسمى        
 االنتقاص أو الجسـ أعضاء مف عضو كإتالؼ جسماني، عجز مف عنو يترتب وما اإلنساف

 تعطيل إلى يؤدؼ فقد العمل، عف التعطيل أو الدائـ بالعجز التسبب أو جرح، إحداث أو منو
 بسبب أو الطبيب، خطأ نتيجة المريض إصابة بمعنى الجسـ، وظائف لبعض جزئي أو كمي
 1.مستديمة بعاىة المستشفى في يتمقاه الذؼ العالج سوء

 :االقتصادي أو المالي الضرر -/2

 الشخص المالية الذمة تصيب التي الخسارة ىو الطبي المجاؿ في المالي الضرر      
 العالج كمصاريف مالية خسارة مف المريض لحق ما الضرر ىذا ويشمل المضرور،
 المريض ساؽ إصابة إلى الجراحي التدخل أدػ لو كما جراحية، عممية إجراء أو واألدوية،

 مقابل أخرػ  مالية مبالغ دفع كذلؾ جراحية، عممية إجراء أجل مف مالية مبالغ فينفق تعففب
 خضوعو فترة خالؿ العمل عف تعطمو نتيجة كسب مف فاتو وما المستشفى، في إقامتو
صالح لمعالج  بسبب جزئيا أو كميا الكسب عمى قدرتو إضعاؼ بمعنى الطبي، الخطأ وا 
 2.والحروؽ  والتشوىات كاألنداب البدنية، اإلصابات إلى ىذا ويرجع العجز،

                                                           
تخصص عقود ، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في القانوف، المسؤولية العقدية لمطبيبكاىنة عزوز، كريمة صعد هللا،   1

 .54، 53ص  الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة العقيد آكمي محند أولحاج البويرة،ومسؤولية، قسـ القانوف 
 . 92ص مرجع سابق،  عبد الحميد الشواربي،  2
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 يثبت لمف أو ليـ، العائل وفاة حالة في المريض ذوؼ  المالي الضرر يمحق أف يمكف      
 بسبب مالي بضرر المتوفى أوالد يصاب إذ وفاتو، وقت يعولو كاف المتوفى المريض أف

 أثبتوا متى المتوفى، المريض أقارب يصيب الضرر نفس والدىـ، نفقة في حقيـ مف حرمانيـ

 ذلؾ في االستمرار فرصة وأف ومستمر، دائـ نحو عمى فعال يعوليـ كاف األخير ىذا بأف
 .محققة كانت

 نتيجة مستديمة بعاىة شخص أصيب لو كما معا، والجسدؼ المالي الضرر يجتمع       
 شراء ونفقات عالج مف يتطمبو لما نظرا ماليا وضررا جسديا ضررا فيشكو الطبيب، خطأ

 التخدير تحت وىو العمميات طاولة فوؽ  شخص سقط لو كما العمل، عف وتعطمو األدوية
 الكسور، في متمثال جسديا ضررا المريض فيشكو ساقيو، مستوػ  عمى بكسور فأصيب
 الشيرؼ  دخمو وانقطاع عالجو، سبيل في ينفقيا التي المالية المبالغ في متمثل ماليا وضررا
 1.لمعالج خضوعو فترة خالؿ

 المعنوي  الطبي الضرر: ثانيا

 األدبية أو المعنوية لمذمة االجتماعي بالجانب يمحق فيما الضرر مف النوع ىذا يتمثل     
 في يحدثيا التي باآلالـ بالشعور أو بالعاطفة يمحق أو مادية، بأضرار مقترنا العادة في ليكوف 
 ليقـو المعنوية مةلمذ العاطفي بالجانب ينعت ما فيو وبالتالي المتضرر، المريض نفسية
 .مادية بأضرار مصحوب غير وحده،

 المساس مجرد في الطبي الخطأ عف الناتج األدبي أو المعنوؼ  الضرر يتمثل كما     
 مف عنو نشأ ما نتيجة نفسية آالما ذلؾ عف فيترتب بعجز إصابتو أو المريض جسـ بسالمة
 مالية، خسارة عنو تترتب ال المعنوؼ  الضرر أف وبما ،أعضائو وظائف في عجز أو تشوىات

 بالماؿ تقويمو صعوبة فكرة إلى ذلؾ في مستنديف عنو التعويض فكرة عارض البعض فإف

                                                           
 .180 ص سابق، مرجع غصف، عصاـ عمى  1
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 مبدأ حوؿ كبيرا جدال أثار مما تعويضو، تقدير لمقاضي يمكف الذؼ المادؼ لمضرر خالفا
 1.عنو التعويض

"يشمل مكرر مف القانوف المدني التي تنص عمى ما يمي:  182جاءت المادة  وقد    
 ".التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة

 أشد مف يعد الطبي المجاؿ في األضرار مف النوع ىذا فإف ذلؾ، كل مف الرغـ عمى       
 المشرع أف يالحع ذلؾ، رغـ ولكف تقديره، في الصعوبة يجعل ما وىذا الضرر، أنواع

 النص خالؿ مف ثابت ىو ما حسب عنو التعويض لضرورة المؤكد االتجاه تبنى الجزائرؼ 
 .سالف الذكر القانوني

 يدخل أف يمنع ال فالقانوف  الفرصة، ويتتف الحاؿ، بطبيعة الضررضمف صور  ويدخل      
 المشروع، غير العمل عميو فوتو كسب رجحاف مف لممضرور كاف ما التعويض عناصر في
 وتبدو ،عنو التعويض يجب محقق أمر ويتياتف فإف محتمال، أمرا الفرصة كانت إذا أنو ذلؾ

 في النجاح أو لمكسب فرص مف أمامو كاف ما سواء وجوه، عدة مف لممريض بالنسبة الفرصة
 في متمثال أصابيا ما كاف إذا الفتاة كزواج ،2وتوازنو بسعادتو يتعمق فيما أو العامة، حياتو

 فيما أيضا الضرر يبدو وقد الموضوع، قاضي يقدرىا اعتبارات مف ذلؾ غير إلى تشوىات
 لمحياة، فرصة مف لو كاف وما الطبي، الخطأ يرتكب لـ لو لمشفاء فرصة مف لممريض كاف

 القوية القرائف عمى الدليل إقامة الحاالت ىذه مثل في ويمـز مؤكدا ضررا يمثل فكالىما
 سواء المريض، بحياة حتما ديامؤ  كاف الطبيعي سيره في المرض أف مثال ثبت فإذا والمحددة،

 تبعث المريض حالة كانت إذا أما موتو، عف الطبيب يسأؿ فال تعمل لـ أو العممية لو عممت
 يعتبر لمشفاء فرصة عميو يفوت المعالج الطبيب مف خطأ أؼ فإف شفائو إلى االطمئناف عمى

 3.المسؤولية لنشوء كافية سببية رابطة مرتبطا

                                                           
  .44 ص ،1992 الجزائر، لمكتاب، الوطنية المؤسسة ،المعنوي  الضرر عن التعويض نظرية ،مقدـ سعيد  1
  ،2002 الجزائر، ىومو، دار ،(مقارنة دراسة) العامة المستشفيات في العالجي والخطأ الطبي الخطأ حسيف، طاىرؼ   2
 .48ص

، مذكرة نياية الدراسة لنيل شيادة الماستر، قسـ القانوف العاـ، المسؤولية الطبية في التشريع الجزائري فضيمة بممختار،   3
 .43، 42، ص 2020كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، 
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     السببية عالقة: الثاني المطمب

 مباشرة عالقة وجود كذلؾ يمـز بل الطبيب، خطأ وثبوت الضرر وقوع مجرد يكفي ال      
 األركاف تعتبر ألنيػا والضػرر الخطأ عف تامة استقاللية ذات وىي والضرر، الخطأ بيف ما

ذا الطبيب المدنية، لمسؤولية األساسية  إثبات عمية السببية العالقة ينفػي أف الطبيب أراد ما وا 
 أثبت إذا" ج.ـؽ. مف 127 المادة نػص فػي ورد بما عنو المسؤولية يرفع وأف األجنبي السبب

 صدر خطا أو قاىرة قوة أو مفاجئ كحادث فيو لو يد ال سبب عن نشأ الضرر أن الشخص
 قانوني نص يوجد لم ما الضرر ىذا عن بالتعويض ممزم غير كان الغير، أو المضرور من
 ".ذلك يخالف اتفاق أو

 إلى ثـ( الفرع األول) السببية عالقة قياـ إلى يأتي فيما نتعرض سوؼ ىذا وعمى     
 (.الفرع الثاني) انتفائيا

 الفرع األول: قيام عالقة السببية

 وأعسرىا األمػور أشػق مف يعتبر الطبية، المسؤولية نطاؽ في السببية عالقة تحديد فإ     
 إلى تؤدؼ التي األسباب وضوح وعدـ خصائصو، وتغير الجسـ تعقيدات إلى بالنظر

 ظاىرة، غيػر أو بعيػدة عوامل إلى الحاصل الضرر أسباب تعود فقد الظاىرة، المضاعفات
 حقيقتو، عمى والوقوؼ معرفتو معو يصعب الذؼ األمر وىو المريض، جسـ تركيبة إلى ترجع
 وقائع عدة تتضافر أف بػل الحاصػل لمضرر اسبب واحدة واقعة تكوف  ال أف يصادؼ قد ألنو

 بل واحد، فآ في مفاعيميا تنتج ال واقعة أف يتأتى قد أحيانا أنو كما الضرر، ىذا إلحداث
 ضررا اآلخر ىو يحدث الذؼ آخػر، ضررا بدوره الضرر ىذا يحدث ثـ واحدا ضررا تحدث
 الزمف، مف مدة مرور بعد إال حد عند المتتابعة األضرار تقف أف دوف  دواليؾ، وىكذا ثالثا،
 عف مسئوال يعتبر مسببيا أف وىل األولى، الواقعة عف ناتجة األضرار اعتبار يجب فيل

 1جميعيا؟
                                                           

، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانوف الطبي، توجيات المسؤولية المدنية الطبية دراسة مقارنةجواد منصورؼ،   1
 .37، ص 2016/2017، تممساف، قسـ الحقوؽ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد
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 بنظرية عرفت األولى مختمفتاف؛ نظريتاف الجنائي، الفقو في كما المدني الفقو في فبرزت     
 (.ثانيا) المالئـ بالسب بنظرية والثانية (أوال) األسباب تعادؿ

 األسباب تعادل نظريةأوال: 

 الحسابي، بالمنطق شبيو منطق مف تنطمق وىي األلماف الفقياء النظرية بيذه قاؿ       
 استقرت حتى تعاقبت التي األحداث مصدر كاف األوؿ األصمي الفعل أف طالما بأنو ومؤداه
 إلى وأدت الالحقػة األفعاؿ حدثت لما األصمي الفعل لوال وأنو الضارة، النيائية النتيجة عمى

 نتائج، مف عميو ترتب ما لكل مصدرا الفعل ىذا اعتبار مف إذا بد فال النيائية النتيجة
 كانػت سواء الحاصمة، النتائج كافة يتحمل أف األصمي الفعل مسبب عمى يترتب وبالتالي
 .ال أـ لألمور الطبيعي المجرػ  ضمف

 ساىـ فعل فكل المسؤولية، قياـ حيث مف متعادلة األسباب جميع تعد آخر، وبمفيـو        
 فتكوف  ،1متكافئػة تعتبػر الضرر وقوع في تداخمت التي األسباب فجميع الضرر، إحداث في

 أف النظرية ىذه عمى ويترتب نتيجة، عنو حصل والضرر سبب كل بيف قائمة السببية العالقة
 ساىـ الذيف األشخاص كل تشمل ،2بالمريض الالحقة األضرار عف التعويض في المسؤولية

ضافة النظريػة ىذه أف كما بالمريض، الضرر إلحاؽ في منيـ واحد كل خطأ  ما كل إلى وا 
 وآخر عامل بيف تمييز دوف  النتيجػة لحدوث شرطا يعتبر العوامل مف عامل كل أف في قمناه
 مصحوبا كاف لو حتى الحاصل الضػرر اإلنساني العمػل تحمل فإنيا ثره،آو  قوتو حيث مف
 3.قاىرة بقوة

حد قرارات مجمس وقد أخذ القضاء الجزائرؼ بفكرة تعادؿ األسباب، حيث جاء في أ        
التي أجريت عمى الضحية تؤكد أن حيث أن الثابت من أوراق الممف ومن الخبرة الدولة: "

ىناك عالقة بين مصل المقاح والضرر الذي أصاب القاصر لكون المقاح غير سميم، وىذا 
                                                           

 413 ص ،1995 مصر،القاىرة،  العربية، النيضة دار ،األول الجزء اللتزام، العامة النظريةسعد،  نبيل  1
 دار ،والفرنسي والمصري  السوري  والقانون  اإلسالمية الشريعة في الطيب المدنية المسؤولية ي،التونج السالـ عبد  2

 .306، لبناف، ص المعارؼ
، ، دار الجامعة الجديدةث الطبية عمى مسؤولية الساعات الضارة العمل الطبيالحوادتعويض عبد الحميد ثروت،   3

 . 133، ص 2006، مصر
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يعود إلى أسباب متعددة وليس بضرورة إلى خطأ الممرضة، وىذا ما يجعل مسؤولية 
 ."المرفق العام قائمة ألنو لم يأخذ الحيطة الالزمة

لمنقد، عمى أساس أنو ال يكفي اعتبار أحد العوامل سببا في  تعرضت ىذه النظرية     
حدوث الضرر، بأف يثبت أنو لوال ىذا العامل ما وقع الضرر، بل يجب أف يكوف وجود ىذا 

فميس مف العدؿ أف يتحمل الفاعل األصمي نتائج لـ يكف الضرر،  إلحداثالعامل كافيا وحده 
ا، فقط لكوف ىذه األخيرة متأتية مف عوامل طارئة، يقصدىا ولـ يكف بإمكانو تداركيا أو توقعي

 1ىي نتائج خطئو األصمي.

 المالئم السبب نظريةثانيا: 

ال يسأؿ الفاعل إال عمى النتائج التي تترتب عادة عف الفعل  ةحسب ىذه النظري        
 عمػى التركيز يجػب فإنو الضرر، إحداث في أسبابالذؼ أقدـ عميو، فإذا تداخمت عدة 

 وبالتالي المنتجػة، واألسباب العارضػة األسباب بيف التمييز يجب أؼ الفعاؿ، المنتج السبب
 األسباب وا ىمػاؿ الضرر إحداث في السبب وحدىا واعتبارىا المنتجة سبابألل وزف  إقامة

 يكوف  ألف يصمح فعمو كاف إذا إال النتيجة عف الطبيب يسأؿ ال أنو ىذا ومعنى العارضة،
 2.النتيجة لحصوؿ كافيا سببا

 ضػمف عادة يحصل ال مما الضرر، إحداث في تدخمت التي العوامل كانت إذا أما       
 أو ةمفاجئ تكوف  كأف األصمي، الفعل أوجده الذؼ الوضع في أو لألمور، العادؼ المجرػ 
 فإف تحقػق الذؼ الضرر تحدث أف ذاتيا بحد شأنيا ومف مستقل مصدر مف وحاصمة طارئة
 نتائج عػف فاعل كل فيسأؿ والضرر، األصمي الفعل بيف السببية الصمة تقطع العوامل ىذه
 3.إحداثيا عمػى ذاتيػا بحد والقادرة ستقمةموال الالحقة النتائج سائر دوف  وقعت التي فعمو

 

                                                           
 . 39مرجع سابق، ص  منصورؼ، جواد  1
 .173عمي عصاـ الغصف، مرجع سابق، ص   2
 .40جواد منصورؼ، مرجع سابق، ص   3
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 الالحػق الضرر وقوع إلى أدت التي األسباب سةبدرا القاضي يقوـ النظرية ليذه ووفقا       
 حػدوث فػي ثانوؼ  دور ليا كاف التي العرضية األسباب استبعاد يتـ بحيث بالمريض،
 المريض عولج سواء الوفاة، إلى سيؤدؼ العادؼ سيرمل وفقا المرض أف ثبت فإذا الضرر،

 1. الوفاء عف الطبيب لمساءلة مجاؿ ال فإنو ال، أـ الطبيب قبل مف

 السببية عالقة انتفاء: الثاني الفرع

 حػدوث عميو ترتب أجنبي سبب ىناؾ كاف إذا والضرر الخطأ بيف السببية عالقة يتنتف      
نما الضرر إحداث في لو يد ال أف الطبيب وأثبت ضرر،  السبب إلى أساسا عائد ىو وا 

 .  ج ـ ؽ مف 127 المادة عميو نصت لما طبقا األجنبي،

 لتحققو، األجنبي السبب في أساسيف عنصريف توافر ضرورة التعريف ىذا مف لنا يتبيف     
 :وىما الطبيب مساءلة وعدـ السببية عالقة انتقاء ثـ ومف

 .وقوعو في لو يد ال عميو المدعى الطبيب عف أجنبيا السبب ذلؾ يكوف  أف -

 .دفعوو  تالفيو يمكف ال حتمي أمر الضار الفعل وقوع -

 خطأ أو( أوال) قاىرة قوة يكوف  قد السببية العالقة بو تنفي الذؼ األجنبي والسبب    
 .(ثالثا) الغير خطأ أو (ثانيا) المضػرور

 أوال: القوة القاىرة

 عميو ويترتب منو التحرز أو توقعو إمكاف عدـ قاىرة قوة الحادث العتبار ويشترط       
 محل واضمحالؿ المسؤولية انعداـ وبالتالي والضرر، الخطأ بيف السببية رابطة انتقاء

 الشأف ىو كما أو زلزاؿ، أو مفاجئ رعد إثر بالقمب المريض وفاة ذلؾ أمثمة ومف التعويض،
 أعراض بػدوف  فجأة الوفاة حالة أوساطيـ في يكثر الذيف الكموؼ  االلتياب ألمراض بالنسبة
 بيا المدعي الواقعػة كانت إذا ما وتقدير لمعالج، المباشر الطبيب وجود مع حتى بذلؾ تنذر

                                                           
 . 174سابق، ص  عمي عصاـ غصف، مرجع  1
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 أسبابيا أقامت قػد دامػت ما الموضوع، محكمة تممكو موضوعي تقدير ىو قاىرة قوة تعتبر
 سائغة. أسباب عمى

 ثانيا: خطأ المضرور

تنتفي عالقة السببية إذا كاف المضرور )المريض( ىو المتسبب الوحيد في إحداث     
الضرر، أما إذا كاف قد ساىـ في احداث الضرر مع خطأ الطبيب فإف ذلؾ يؤدؼ إلى 

 1انتقاص التعويض المحكـو بو عمى الطبيب بقدر نسبة خطأ المريض.

 ويرضػى بالضرر يعمـ كأف بالضرر  وفي ىذا الصدد نشير إلى أف رضاء المريض       
 بالتالي فتخفو  الناتج، رالضر  آثار تحمل في الرضاء بيذا مساىما يضحى فينا بوقوعو،
 .المساىمة ىذه بمقدار الطبيب مسؤولية

 الطبيب عمى ينفي ال الضرورية، الطبية الفحوصات إجراء المريض رفض وكذلؾ         
 دفع يمكنػو أنو غير الرفض، ىذا عف الناتجة األضرار عف مسئوال يعد بل المسؤولية،
 قررتو ما وىذا سواه، دوف  لوحده المسؤولية بذلؾ فيتحمل كتابة، المريض أثبت متى المسؤولية
 :قانونا المقرر مف فيو جاء حيث، 17/06/1986 بتاريخ الصادر قرارىا في العميا المحكمة

 الشيء ذلك يحدثو الذي الضرر أن أثبت إذا الشيء حارس المسؤولية من يعفي أنو)
 المبػدأ ىذا يخالف بما القضاء فإف ثـ ومف ،(الضحية عمل مثل توقعو يكن لم بسبب حدث
 تسببت التػي ىػي الضحية أف الحاؿ قضية في اثابت كاف ولما الفنوف، تطبيق في إساءة بعد
 عمى المفترضة المسؤولية عمى قرارىـ أسسوا الذيف عو الموض قضاة فإف الحادث، وقوع في
 القاعدة تطبيق في أخطئوا افعمو  كما بقضائيـ فإف األشياء، عمى الحراسة حق لو مف كل
 2.ؽ.ـ.ج 138/2 المادة عميو نصت كما الضحية خطأ ومنيا استثناءات ليا التي

 الجػراح الطبيب قاـ ما إذا الحاالت بعض ففي إطالقو، عمى باألمر يعتد ال أنو إال       
 يعتبر الطبيب فإف ليا، لممريض الصحية الضرورة تدعو ال عممية بإجراء المثاؿ السبيل عمى

                                                           
 .194دمحم حسيف منصور، مرجع سابق، ص  1
، ص 1999 مصر، الجديدة، الجامعة دار ،التعويض في الحق عمى أثره و بالضرر المضرور رضا جعفر، دمحم رضا 2
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 في مسئوال الطبيػب يعتبر وبالتالي العممية، ىذه بإجراء مسبقا المريض اقتنع ولو حتى امخطئ
 الطبيب إلعفاء اتفاؽ أنو عمى يحمل أف يمكف ال بالضرر المريض رضاء أف إذ، الحالة ىذه
 المسؤولية كانت إذا بػاطػل فإنػو االتفاؽ، ىذا بوجود التسميـ فرضية وعمى المسؤولية، مف

 عف مترتبة كانت متػى عقدية مسؤولية أنيا حتى أو إجرامي، عمل عنو ناجمة التقصيرية
 :بقوليا ج.ـ.ؽ مػف 178/2 المادة عميو نصت ما وىذا الجسيـ خطئو أو المديف غش

 التزامو تنفيذ عدم عمى تترتب مسؤولية أي من المدين إعفاء عمى االتفاق يجوز وكذلك"
 يشترط أن لممـدين يجوز أنو غير الجسيم، خطئو عن أو غشو عن ينشأ ما إال التعاقدي،
 أشخاص من يقع الذي الجسيم الخطأ أو الغش عن الناجمة المسؤولية من إعفاءه

 عن الناجمة المسؤولية من باإلعفاء يقضي شرط كل يبطل و التزامو، تنفيذ في يستخدميم
 1."اإلجرامي العمل

ف المريض وخطأ        والضرر الطبػي الخطػأ بيف السببية رابطة ينفي أف يمكف كاف وا 
 عنو يعوض الضػرر مػف آخر ونوع الواقعة الرابطة كذلؾ ينفي أف يمكف ال أنو إال الواقع

 .تفاقميا تفادؼ أو الحالة تحسف في أو الشفاء أو الحياة في الفرصة فوات وىو أال القضاء

 ثالثا: خطأ الغير

 المريض أصاب الذؼ الضرر أف أثبت إذا المسؤولية مف التنصل الطبيب يستطيع      
 أعفي الضرر حدوث في الوحيد السبب ىو األخير ىذا كاف إذا ألنو الغير، خطأ إلى يعود

 في الطبيب خطأ جانب إلى أسيـ الغير خطأ أف أثبت إذا أما المسؤولية، مف تماما الطبيب
 الخطأ فيوزع جسامة درجة تحديد أمكف إذا إال مناصفة، بينيما التعويض يوزع الضرر، وقوع
 في ساىـ مػف كػل بالتعويض يطالب أف( المريض) المضرور ويستطيع جسامتو، حسب
 تعدد إذا" ج قػاـ مػف 126 المادة لنص طبقا بينيـ، فيما بالتضامف الضرر إحداث

 وتكون  الضرر، بتعويض التزاميم في متضامنين كانوا الضار الفعل عن المسئولون 
 2."بالتعويض االلتزام في منيم كل نصيب القاضي عين إذا إال بالتساوي  بينيم المسؤولية

                                                           
 مف ؽ.ـ.ج. 178المادة   1
 مف ؽ.ـ.ج. 126المادة   2
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 ال الغير فاصطالح عنو، مسئوال عميو المدعى يكوف  ال شخص كل ىنا بالغير ويقصد      
 136 المػواد بأحكاـ المعنييف غير األشخاص بمعنى التابعيف، وال لرقابة الخاضعيف يتضمف

 عف ثالػث شخص ىو أؼ المسئوؿ، عف أجانب كانوا ممف ىـ فالغير ج،.ـمف ؽ. 137و 
 .عميو المدعى

 في سببا يعتبروف  ال عنيـ مسئوال( الطبيب) عميو المدعى كاف ممف الغير إذف،         
 يجوز وال تابعيو، أفعػاؿ عف الطبيب مسؤولية بصدد تكوف  ىنا ألننا السببية، العالقة انقطاع

 أو ،(ممرضيف) مسػػاعديو مػف الغيػر أكػاف سػواء المضػرور اتجاه المسؤولية مف التحمل لو
 طاقـ خطأ الطبيب يتحمػل أف ذلؾ أمثمة ومف مباشرة، بطريقة معو لمعمل اختارىـ ممف

ذا معو، لمعمل اختارىـ الذيف والتمريض التخدير  عدـ عند ألنو مسؤوليتو عػدـ اشترط ما وا 
 عديـ شرط يعد التزاماتيـ، تنفيذ فػي لو المعاونيف األشخاص التزامات أو اللتزاماتو تنفيذه
 1.باطال يكػوف  اإلنساف جسـ سالمة مع يتعارض اتفاؽ أؼ ألف األثر

 

 

 

 

                                                           
 .300 ص ،سابق مرجعمحتسب هللا،  بساـ  1
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 الثانيالفصل 

   الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية عن المترتبة القانونية اآلثار

 وجب فإنو بالغير، الضرر إلحاق عدم وىو العام القانوني االلتزام مبدأ من انطالقا        
 الضرر، عن التعويض بوجوب يسمى ما أو الخطأ، جراء وقع الذؼ الضرر إصالح

الطبية عن  المدنية المسؤولية أركان توافرت فمتى المسؤولية، آثار من أثر فالتعويض
 من أحدثو عما التعويض الضار الفعل مرتكب عمى الالزم من أصبح ،األخطاء الطبية

 عن الطبية المدنية المسؤولية قيام و لتحقق القانونية الحتمية النتيجة ىو فالتعويض ، ضرر
 أن تقتضي ، الواقع الضرر عن التعويض تقدير تحكم التي العامة والقاعدة الطبية، األخطاء

 ما ىذا و عنو، يقل وال الضرر عن التعويض يزيد فال الضرر، لجبر كاف قدر عمى يكون 
 عمى القانون  أوجب التعويض، عمى المضرور حصول ولضمان األول(، )المبحث يعرضو
 الغير، واتجاه مرضاىم اتجاه المينية المدنية مسؤوليتيم لتغطية تأمين اكتتاب األطباء

 .ذلك لبيان الثاني( )المبحث ويخصص

 األول المبحث

 الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية عن التعويض

 عمى الحصول في الحق ىو الطبية، األخطاء عن المترتب القانوني الجزاء إن          
 الطبي، لعممو مباشرتو أثناء طبيا خطا الطبيب ارتكب فإذا ،لمضرر جبرا عادل تعريض
 مسؤوليتو قيام نتيجة األخير ىذا بتعويض ممزم ىو الحالة ىذه ففي بالمريض ضررا وألحق
 .ذلك عن المدنية

ذكر أنواعو و ق إلى مفيوم التعويض من التطر   ولتسميط الضوء عمى ىذه المسألة، البد  
 (.الثاني المطلب)تقديره  ثم، األول( المطلب)
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 وأنواعو التعويض مفيوم: األول المطلب

)الفرع  ثم ذكر أنواعو، )الفرع األول( سنتطرق في ىذا المطمب إلى مفيوم التعويض      
 الثاني(.

  التعويض مفيوم: األول الفرع

 عند وتقديره، طريقتو لبيان مباشرة تعرض ولكن التعويض، لتعريف الفقو يتعرض لم      
 إذ المشرع، إليو ذىب ما يوافق وذلك الطبية، المدنية المسؤولية جزاء عن لمحديث تعرضو
 في بخطئو تسبب من كل ألزم بحيث بالتعويض، ومثمو المدنية المسؤولية جزاء عمى نص

  .بالتعويض بالغير اإلضرار

 بالعمل القائم خطأ نتيجة ضرر، من لحقو عما بتعويض المطالبة لممريض فيحق     
 الطبي، بالعمل القائم يدفعو الذؼ النقدؼ البدل ىو فالتعويض مسؤوليتو، قامت متى الطبي،
 1.ضرر من أصابو عما تعويضا لممريض

  التعويض أنواع: الثاني الفرع

 عيني تعويض األول النوع نوعين، الطبية المدنية المسؤولية إطار في التعويض       
 أن اإلشارة مع الضار، الفعل وقوع قبل عميو كان ما إلى الحال إعادة في يتمثل ،(أوال)

 من كثير في االستحالة لتجسد ،العيني التعويض تعذر ىو الطبية المسؤولية في الغالب
 النقدؼ غير التعويض، أو (ثانيا) النقدؼ التعويض سوػ  سبيل ىناك يكون  فال الحاالت،

 (.ثالثا)

 

 

 
                                                           

 .209 ص ،2007 ،01 ط ،الجزائر والتوزيع، والنشر لمطباعة ىومة دار ،الطبي العقد عشوش، كريم 1
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  العيني التعويض: أوال

 خالل من المدني القانون  من 164 المادة في العيني التعويض عمى المشرع نص لقد     
 عينيا تنفيذا التزامو تنفيذ على 181 و 180 للمادتين طبقا اعتراه بعد المدين يجبر: "قولو
 ."ممكنا ذلك كان متى

 وقوع قبل لممريض، عمييا كان التي الصحية الحالة إعادة العيني، بالتعويض ويقصد     
 يجد و الضرر، حدوث عنو نتج الذؼ الطبي، بالعمل القائم قبل من المرتكب الخطأ

 المسؤولية مجال خالف عمى العقدية، المسؤولية مجال في واسعا نطاقا العيني التعويض
 يجبر وأن يقع أن فييا، النادر من ألن ومحدود، ضيق نطاق في ينحصر إذ التقصيرية،

 1.العيني التعويض عمى المدين

 النقدؼ، التعويض طريقة يفضل ما فغالبا الطبية، المسؤولية لمجال بالنسبة أنو غير      
 عممية إجراء أثناء يقع الذؼ فالخطأ العيني، بالتعويض الحكم من يمنع ال ذلك أن مع

 إلزام فيمكن المريض، جسم في تشوىات ذلك عمى ترتب و جرح، مداواة أثناء أو جراحية،
 وذلك الضرر، وقوع قبل المريض عمييا كان التي الحالة يعيد أن الطبي، بالعمل القائم

زالتوو  التشوه ذلك بإصالح  الحكم يمكن كما مماثمة، عممية إجراء أو عالجو، طريق عن ا 
 من قطعة مثل المريض، بطن في غريبة أجسام ترك أو نسيان حالة في العيني بالتعويض

 ىذه في فيمكن بالتيابات، المريض إصابة في يتسبب مما آلة، أو الشاش من لفافة أو القطن
 أخرػ، جراحية عممية بإجراء الحالة، حسب المستشفى أو الطبيب يأمر أن لمقاضي الحالة
 2.المريض جسم من المعدات، أو األجسام تمك لنزع

 فإن الضرر، وقوع قبل عميو كان ما إلى الحال إعادة في المتمثل العيني والتعويض     
زالتو الضرر محو نطاق في الدقة، غاية في مسألة منو يجعل النحو، ىذا عمىمدلولو   فيو وا 

                                                           
 . 228 ص ،مرجع سابق الحمبوسي، حمادؼ عمي إبراىيم  1
، الجامعي الفكر دار ،1 ط ،المدنية األطباء مسؤولية من والتأمين الطبي الضرر عن التعويض بركات، الدين عماد  2

 .84 ص ،2016 اإلسكندرية،



 عن المدنية المسؤولية عن المترتبة القانونية اآلثار :       الثانيالفصل 
                الطبية األخطاء

 

65 
 

 المقتضيات حسب يكون  وأن ،(الطبيب) المدين يرىق ال وأن ممكنا، يكون  أن يشترط
 . المريض بو يطالب أن و والظروف،

  النقدي التعويض: ثانيا

 األخير ىذا عميو ينطوؼ  لما نظرا العيني، بالتعويض الحكم القاضي عمى استحال إذا     
 أن المدني، القانون  أحكام تقتضيو ما وحسب فمو الطبية، المسؤولية مجال في صعوبات من

 132/02  المادة في النقدؼ التعويض إلى الجزائرؼ  المشرع أشار وقد نقدؼ بتعويض يحكم
 ".... بالنقد التعويض يقدر "... :عمى نصت التي المدني القانون  من

 واألدبي المادؼ الضرر أن إذ لمتقويم، وسيمة كذلك فيي والتعامل، لمتبادل وسيمة فالنقود    
 دفعو وطريقة النقدؼ، التعويض تقدير في واسعة سمطة ولمقاضي بالنقود، تقويميما يمكن

 بدفع يحكم أن المحيطة، الظروف الحسبان في األخذ مع يستطيع فيو المضرور، لممريض
 الحياة، مدػ مرتب إيراد شكل عمى أو أقساط، طريق عن أو واحدة دفعة التعويض، مبمغ
 1.المشرع أقره ما وىذا

  النقدي غير التعويض: ثالثا 

 سبيل عمى معينا أداء المضرور، لممريض يؤدؼ بأن المسؤول القاضي يمزم أن وىو     
 قد ولكنو نقدؼ، تعويض ىو وال عيني، تعويض ىو ال التعويض من النوع وىذا التعويض،

 األنسب األخير ىذا يكون  فقد الحاالت، بعض في الظروف تقتضيو لما نظرا األنسب يكون 
 2المضرور. لمصمحة

 بيا يقوم ، صحية خدمات يتمقى ألن بحاجة المضرور المريض يكون  فقد وعميو،      
 إلى حاجتو من أكثر آخر، طبيب من يتمقاىا أن عميو يصعب والتي المسؤول، الطبيب

 .الظروف ىذه مثل في وػ جد بدون  تكون  التي ، نقدية تعويضات

                                                           
  .230 ص سابق، مرجع الحمبوسي، حمادؼ عمي إبراىيم  1

 .212 ص سابق، مرجع بركات، الدين عماد  2
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 بو يطالب أن يجوز أنو غير لمتعويض، المثمى الصورة نقدؼ، الغير التعويض يعتبر وال     
 بالعمل القائم يقم لم إذا الحال، ظروف تقتضيو ما حسب القاضي، بو ويحكم المضرور،

 التقديرية لمسمطة يترك األمر الحالة ىذه في ألن النقدؼ، التعويض بعرض المسؤول الطبي
 يحكم أن ذلك، تتطمب مصمحتو أن رأػ إذا المضرور لطمب يستجيب فقد لمقاضي،
 1.التعويض في األصل باعتباره النقدؼ بالتعريض

 التعويض  تقدير: الثاني المطلب

 المسائل من يعتبر الطبية، األخطاء عن الناتجة المسؤولية في التعويض تقدير إن       
 من يصبح بحيث ، والتفاقم التغير، خاصية من لممريض الحاصل لمضرر لما وذلك الصعبة،

)الفرع  التعويض لتقدير اعتماده يمكن الذؼ األساس تناول سيتم لذلك تقديره، اليسير غير
 .)الفرع الثاني( األخير ىذا تقدير فيو يتم الذؼ الوقت ،األول(

  التعويض تقدير أساس: األول الفرع

   التعويض تقدير كيفية عن المدني القانون  من 182 المادة في المشرع أشار لقد      
 ، القانون  في أو العقد في مقدرا التعويض يكن لم إذا": أنو عمى المادة ىذه نصت حيث

  ."... يقدره الذي ىو فالقاضي

 المشرع فيو يحدد قانوني، نص بموجب مقدرا إما التعويض يكون  المادة، ىذه فحسب      
 الذؼ العقد في سابق اتفاق بموجب أو المتضرر، المريض يستحقو الذؼ التعويض مقدار
ال والمريض، لمطبي بالعمل القائم بين يبرم  .تقديره يتولى الذؼ ىو فالقاضي وا 

 للتعويض القضائي التقدير: أوال

 تقدير ميمة أوكل قد المشرع فإن االتفاقي، والتعويض القانوني لمتعويض خالفا     
 ويعد ، اتفاق بموجب أو قانوني، بنص محددا يكن لم إذا حالة في ،يالقاض إلى التعويض

                                                           
 والتوزيع، لمنشر الحامد دار ، والمقارن  الجزائري  االجتماعي الضمان قانون  في الطبية المنازعات تسوية عباسة، جمال  1

 .42 ص ، 2015 ، 1ط، الجزائر
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 يتمثل ، المدنية الدعاوػ  حسم في لمقاضي، الممنوح اإليجابي الدور مظاىر أبرز من ذلك
 نصت إذ، 1التعويض دعاوػ  في خاصة مناسبا، يراه بما لمحكم تقديرية سمطة إعطائو في

 الذي الضرر عن التعويض مدى القاضي يقدر":  أنو عمى المدني القانون  من 131 المادة
  مكرر..." 182 و 182 المادتين ألحكام طبقا المصاب لحق

 في اعتماده لمقاضي يمكن الذؼ األساس، إلى تشير نجدىا 182 المادة إلى فبالرجوع      
 من الدائن لحق ما يشمل التعويض أن عمى المادة، ىذه نصت بحيث التعويض، تقديره
 التي المعنوية األضرار إلى تشير فنجدىا مكرر 182 المادة أما كسب، من فاتو وما خسارة
 أو الشخص، بحرية تمس التي األضرار كل في تتمثل والتي يشمميا، أن لمتعويض يمكن
 يراعي أن لمتعويض، تقديره عند القاضي عمى فإنو المادتين ىاتين فحسب سمعتو، أو شرفو،

 أو ماديا الضرر كان سواء ، كسب من فاتو وما خسارة، من المضرور المريض لحق ما
 .معنويا

 الطبية الخدمات مقابل المريض، دفعيا التي والمصاريف النفقات في الخسارة وتتمثل     
 ىنا التعويض ويتمثل اإلدارية، لمصاريفاو  والغذاء اإلقامة نفقات إلى باإلضافة والعالجية،

 الطبية التقارير إلى القاضي ويمجأ المريض، تكبدىا التي النفقات ىذه جميع استرداد في
 قد كما والمصاريف، النفقات ىذه وجود إلثبات بالعالج، المختصة الجيات من والمستندات

 أن شريطة بجانبو، وتواجدىم لرعايتو، المريض أقارب تكبدىا التي التنقل، مصروفات تضاف
 حالة في أما المريض، بإصابة مباشر بشكل عالقة ليا والنفقات، المصاريف ىذه تكون 
 . 2الدفن وتجييزات الجنازة مصاريف إلييا فتضاف ، الوفاة

 وغير محتمل ضرر عن المضرور تعويض فيعني الفرصة، واتف عن التعويض أما      
 ىذا في الطبي بالعمل القائم مسؤولية تقوم و المدين، خطأ إلى راجع ولكنو وجوده، في مؤكد

 قيد عمى البقاء أو ، الشفاء في فرصة عميو ضيع قد الطبيب أن المريض، أثبت إذا المجال،
                                                           

 .69 ص ، 2005 األردن لمنشر، وائل دار ،1ط ،الصحية الثقافة خرون،آو  بدح أحمد  1
 الكتب دار ،اإلسالمية والشريعة القانون  بين مقارنة دراسة الطبي المجال في المدنية المسؤولية الغفار، عبد دمحم أنس  2

 .550 ص ،2010 ،1ط ،مصر القانونية،
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 إذ والضرر، الطبيب فعل بين السببية، عالقة وجود في شك ىناك يكون  أن يكفيو  الحياة،
 من الخطأ وجود من التأكد إلى القاضي فيو يحتاج ال الجانب، ىذا في بالتعويض الحكم أن
 1الطبي. بالعمل القائم قبل

 فنا يزال ال الطب ولكون  كبيرة، بصورة وتطوره الطبي، النشاط لطبيعة ونظرا أنو إال      
 الفرصة ضياع عن التعويض في والتوسع الخوض تجنب فيكون  ميادينو، من كثير في
 يصيب الذؼ الضرر يكون  أن اشتراط ويكفي بيا، التقيد يجب التي المسائل من واتيا،فو 

 االلتزام، بيذا الوفاء في تأخر ألنو أو بالتزامو، الطبيب وفاء لعدم طبيعية نتيجة المريض
 المطموب المسائل من وضياعيا الفرصة معنى تحديد في والدقة البحث توخي فإن وىكذا

 .عندىا الوقوف

 معينة مقاييس أو معايير عمى لمتعويض، تحديده و تقديره في القاضي يستند وال      
 المحكمة من رقابة دون  التعويض، تقدير في المطمقة السمطة لمقاضي يكون  أن ذلك ومؤدػ
 لمتعويض تقديره في عمييا، استند التي الضرر عناصر ووضح بين قد كان متى العميا،
 2 .التعويض في المتضرر المريض أحقية ومدػ

 أن بما الخطأ، حجم إلى ينظر ال التعويض يقدر وىو القاضي أن إلى اإلشارة وتجدر       
 توجب المغزػ  بيذا وىي لممسؤول، عقابا وليست الضرر، عن تعويض ىي الطبية المسؤولية
 ومراعاة العدالة مقتضيات تفرضو الذؼ التطبيقي، الجانب أن غير العقوبة، ال التعريض
 ودرجة الخطأ، بحجم االعتداد إلى بالقضاء دفعت قد المدنية، المسؤولية في األخالقية النزعة

 المستوػ  بنفس يكون  ال الجسيم، الخطأ في المقدر فالتعويض التعويض، تقدير عند جسامتو
 3.ذلك يفرضان الطبيعي والقانون  العدالة روح ألن البسيط، الخطأ في لمقدر

 
                                                           

 دار  ،الجزائر في االجتماعي للقانون  العامة النظرية االجتماعية، والحماية العمل قانون  في الوجيز عجة، الجياللي  1
 .143 صد.س.ن،  ،1ط ، الجزائر والتوزيع، لمنشر الخمدونية

 . 47نفس المرجع، ص    2
 .213ص سابق، مرجع ، طو دمحم شعبان أحمد  3
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  للتعويض االتفاقي التقدير: ثانيا

 يحددا أن للمتعاقدين يجوز" :أنو عمى المدني القانون  من 183 المادة نص في جاء      
 الحالة ىذه في تطبقو  الحق اتفاق في أو العقد، في علييا بالنص التعويض قيمة مقدما
 ."181 إلى 171 من المواد أحكام

 المسؤولية نطاق في إال أساسو يجد ال التعويض ىذا مثل فإن المادة ىذه فحسب      
 وتحديده التعويض، مبمغ عمى االتفاق والمريض الطبي بالعمل لمقائم يمكن أين العقدية،
 ألحق خطأ الطبي العمل عن نتج إذا ما حالة في لمعقد، الحق اتفاق في أو العقد في مسبقا
 االتفاق ىذا في ويشترط أصابو، الذؼ الضرر لتغطية بو القاضي فيحكم بالمريض، ضررا

 .1الجزائي بالشرط يعرف ما وذلك الضرر، وقوع قبل يكون  أن

 كان التعويض أن، لو ثبت إذا التعويض، مبمغ من ينقص أن لمقاضي، يجوز أنو غير     
 إليو أشار ما وذلك عاتقو، عمى الممقى االلتزام من جزءا وفي قد المدين أن أو مفرطا،
 2. المشرع

 ال فإنو العقد، في المحدد التعويض قيمة يفوق  الضرر أن ثبت إذا ما حالة في أما      
 المرتكب الجسيم الخطأ أو الغش حالة في إال القيمة، تمك من بأكثر يطالب أن لمدائن يجوز
 . 3المشرع إليو أشار ما وذلك المدين، قبل من

  للتعويض القانوني التقدير: ثالثا

 الناتجة األضرار عن التعويض تقدير إلى يشر لم فالمشرع القانوني، لمتعويض بالنسبة      
 أخالقيات مدونة في وال بالصحة، المتعمقة القانون  نصوص في ال الطبية، األخطاء عن

 فييا قام التي المرور، بحوادث المتعمقة كتمك األخرػ، القوانين بعض في فعل مثمما الطب،
                                                           

، لمنشر الجديدة الجامعة دار ،مقارنة دراسة الخطرة المنتجات أفعال عن المدنية المسؤولية المعداوؼ، أحمد دمحم  1
 .179 ص ، 2012 ،1 ط اإلسكندرية،

 من القانون المدني الجزائرؼ.  184المادة   2
 من القانون المدني الجزائرؼ.  185المادة   3
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 يجب حسابية عمميات طريق عن وذلك ،74/15 رقم األمر في مسبقا التعويض بتقدير
 كذلك أو السير، حوادث ضحايا تصيب التي األضرار عن التعويض لتقدير اعتمادىا
 التعويض تقدير بقواعد المشرع فييا جاء التي المينية، واألمراض العمل بحوادث المتعمقة
 83/13.1 رقم القانون  نصوص خالل من مسبقا

 تحديد إلى الجانب، ىذا في المشرع يشر فمم العامة، القواعد إلى بالرجوع وحتى     
 المدني القانون  من 184 المادة نص خالل من تقديره وقت إلى إشارتو سوػ  التعويض
 ما وىذا إجماليا تقديرا التعويض تقدير إلى اإلشارة إلى تعمد التي التشريعات بعض بخالف
 .المشرع لو أشار

 التعويض تقدير وقت: الثاني الفرع

 تبناه ما وىو المسؤولية عناصر اكتمال يوم من ينشأ أنو التعويض في الحق في األصل     
 الضرر في التعويض تقدير وقت بين ويفرق  المدني، القانون  من 131 المادة في المشرع
 .المتغير والضرر االحتمالي، والضرر المحقق،

 المحقق الضرر في التعويض تقدير وقت: أوال

 الضرر قيمة بحسب ذويو، أو بالمريض الالحق الضرر عن التعويض مدػ يقدر      
ن فالحكم بالحكم، النطق يوم وىو إصالحو، فيو يتم الذؼ الوقت في الالحق  يكن لم وا 
 عناصره يحدد الذؼ فيو الحق، ىذا في محسوسا أثرا لو أن إال التعويض في الحق مصدر
 جبر في ىدفو إلى بالتعويض يصل أن القاضي يستطيع ولن بالنقد، مقوما ويجعمو وطبيعتو

 الدعوػ  فيو ينظر الذؼ الوقت في الضرر قيمة بحسب التعويض قدر إذا إال الضرر، كل
  2فييا. حكمو ويصدر

                                                           
، الجريدة الرسمية، المؤرخة المينية واألمراض العمل بحوادث المتعلق ،02/07/1983 في المؤرخ ،83/13 رقم قانون   1

 .1983سنة 
 . 212سميمان مرقس، مرجع سابق، ص   2
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 تحديدا التعويض مدػ الحكم وقت يحدد أن األحيان بعض في لو يتيسر ال قد أنو غير     
 من مدة انقضاء بعض إال مداه تبين يمكن وال لمتطور قابل جرح في الحال ىو كما كافيا،
 عمى أدػ مما عينيو إلحدػ الرؤية عصب لحق المريض أصاب الذؼ الضرر أن أو الزمن،
 تاريخ المقدر لمضرر مالئما تعويضا لممضرور يمنح ىنا فالقاضي ، بعينو الرؤية في نقص
 جديد من النظر إعادة معينة مدة خالل يطمب أن في بحقو لممضرور االحتفاظ مع الحكم،

 دعوػ  في يطمب أن فمممريض الحكم، صدور بعد الضرر تفاقم فإذا التعويض، تقدير في
 تقديره عند الحسبان في القاضي أدخمو قد يكن لم ضرر من أصابو عما التعويض، جديدة

 حاز الذؼ فيو، المقضي الشيء حجية بمبدأ القول دون  وىذا السابق، حكمو في لمتعويض
 ضررا يعتبر ، الجديدة الحالة ىذه في عنو التعويض المطموب الضرر أن كون  الحكم ىذا

 . 1بالتعويض عنو قضي أن يسبق لم مستجدا

ذا        في النظر إعادة في بحقو لممضرور السابق حكمو في القاضي يحتفع لم وا 
 تحفع أؼ دون  إجماليا تعويضا بمنحو ويكتفي ،.م.جق 131 المادة مقتضيات وفق التعويض

 الضرر تقدير إلعادة جديد من القضاء أمام الرجوع حق المريض عمى أضاع قد يكون 
 2.بو الالحق

ذا        أؼ جائز، غير العكس فإن وممكنة، واردة الضرر لتفاقم التعويض زيادة كانت وا 
 أضرار من لو تبين ما وفق التعويض قيمة قدر قد القاضي يكون  أن بعد الضرر تناقص
 إعادة الحالة ىذه في يجوز فال متوقعة تكن لم بصورة الضرر تناقص ثم الدعوػ، نظر أثناء
 .فيو المقضي الشيء حجية لمبدأ إعماال إلنقاصو التعويض في النظر

 

 

                                                           
 الجامعية، المطبوعات ديوان ،الجزائري  المدني القانون  في االلتزام مصادر لاللتزام، العامة النظرية سميمان، عمي عمي  1

 .115 ص ، 2007، السابعة الطبعة ،الجزائر
 .712سليمان مرقس، مرجع سابق، ص   2
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 االحتمالي الضرر عن التعويض تقدير وقت :ثانيا

 التعويض يصح فال ال، أم سيقع كان إذا فيما لمشك، لمعرضاو  محقق الغير الضرر أؼ     
 . فعال وقوعو حين إال عنو

 المتغير الضرر عن التعويض تقدير وقت: ثالثا

 يتعين فإنو متغيرا كان إذا الضرر ألن بالحكم، النطق بيوم تكون  تقديره في العبرة إن     
 عن المسؤول أن إذ وقوعو، عند كان كما ال الحكم، عند إليو صار ما أساس عمى فيو النظر
ن فاألحكام كاممة، بصورة بجبره مكمف الضرر ىذا  االلتزام وكان لمحقوق، معمنة كانت وا 

 صدور يوم الزمني مبدأه يأخذ التعويض مبمغ فإن الحكم قبل ووجد نشأ قد بالتعويض
 1.الحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .129، 125 ص ،2006 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،والقضاء الفقو ظل في المدني التعويض قزمان، منير  1
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 الثاني المبحث

 الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية من التأمين 

والدة نظام التأمين تمخضت التطورات المطردة في المجال القانوني واالجتماعي عن       
ن من المسؤولية المدنية، الذؼ يجمع الفقو عمى اعتباره مؤسسة من نتاج العصر الحديث،  وا 

الذعة مقتضاىا أنو طفت عمى سطح الساحة القانونية ببطء نتيجة لما واجيتو من انتقادات 
فقد أعقبتو  مدعاة لمتياون والتفريط، وأنو ينمي لدػ المستفيدين منو المباالة وعدم اىتمام،

طفرة عارمة مع بداية القرن العشرين، نتيجة لما أسفرت عنو الحوادث المعزاة لتعقيد التقنيات 
الطبية من أضرار ذات خصوصية استثنائية، وما صاحبيا من تغيرات في وظيفة المسؤولية 

 المدنية لتتحول من ردع األضرار إلى جبر لؤلضرار. 

وكبديل لنظام المسؤولية التقميدية الذؼ أثبت عجزه عن كفالة حماية الطرفين، تم االتجاه      
ذاتو تعويضا عادال  ويضمن في الوقت االطمئنانإلى حل آخر يوفر لؤلطباء قدرا من 

 1لمضحايا، يقوم عمى فكرة التأمين.

طبية، ارتأينا التطرق في ال األخطاء عن المدنية المسؤولية ولتوضيح فكرة التأمين من     
 )المطلب الثاني(.ثم آثاره  )المطلب األول(،ىذا المبحث إلى مفيومو 

 

 

 

 

 
                                                           

دار الجامعة الجديدة،  موضوعية عن التبعات الطبية دراسة في القانون الجزائري المقارن،نحو مسؤولية آمال بكوش،   1
 . 324، 323، ص 2011االسكندرية، مصر، 
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 الطبية األخطاء عن المدنية المسؤولية من التأمين مفيوم: األول المطلب

يمعب نظام التأمين دورا جوىريا في مجال المسؤولية المدنية الطبية، وقد تزايدت         
أىميتو، بالنسبة لؤلنظمة الحديثة في التعويض عموما، عمى نحو يمكن القول معو بأنو بات 

 حجر الزاوية فييا، كونو يشكل وسيمة لمتوازن بين المصالح المتعارضة في المجال.

 )الفرع الثاني(. خصائصو)الفرع األول(، وسنتناول في ىذا المطمب، تعريفو        

  المدنية المسؤولية من التأمين تعريف: األول الفرع

يعد التأمين من المسؤولية عقدا يؤمن بواسطتو المؤمن لممؤمن لو من األضرار الناجمة       
خذ عمى عاتقو تعويض المضرور، أو عن رجوع الغير عميو بالمسؤولية، أؼ أن المؤمن يأ

ىو عقد يضمن بموجبو المؤمن األضرار التي تعود عمى المؤمن لو، من دعاوػ الغير عميو 
 1بالمسؤولية.

 وقد عرفو الدكتور السنيورؼ بأنو: "عقد بموجبو يؤمن المؤمن لو، من األضرار التي     
اعفاء المؤمن لو من العبء المالي ، يقوم التأمين عمى 2تمحقو من جراء رجوع الغير عميو"

الذؼ يسببو الخطر، وتوزيع المخاطر عمى عدد كبير من األضرار، فالتأمين ينقل المسؤولية 
المالية لمشخص المخطئ إلى الغير، كما أن شركات التأمين تدفع التعويض لمشخص الذؼ 

 3حقو.وقع عميو الضرر، ومن ثم فيي تبعث في نفسو الطمأنينة بأنو سيحصل عمى 

 

 

 

                                                           
 . 16، ص 1958، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، مصر، التأمين من المسؤوليةسعد واصف،   1
 . 1641، مرجع سابق، ص السابع، المجلد الثاني الوسيط، الجزءعبد الرزاق السنيورؼ، أحمد   2
 .54، ص مرجع سابقعبد الرشيد مأمون،   3
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  المدنية المسؤولية من التأمين خصائص: الثاني الفرع

 فيو األخرػ، التأمينات أنواع سائر مثل مثمو الطبية، المسؤولية من مينالتأ نإ       
 أنو إال األخرػ، التأمين عقود عادة تتضمنيا التي العامة، والسمات الخصائص نفس يتضمن
 وجود يتضمن كونو من تنبع التي بو، الخاصة الصفة تمك وتمنحو تميزه خصوصية يممك

 عقد تنفيذ أجل من السعي مصمحتو تقتضي والتي المضرور، ىو طرفيو، غير ثالث شخص
 فإن وعميو ،1األشياء عمى التأمين خالف عمى وذلك بالتعويض، المطالبة بواسطة التأمين،

 : أبرزىا الخصائص من مجموعة لو الطبية المدنية المسؤولية من التأمين عقد

 لو المؤمن يسمى واآلخر المؤمن يسمى أحدىما طرفين، بين عقدية عالقة وجود نإ  -1
 يتحمل أن لقاء قسطا لو، المؤمن وىو أحدىما يدفع إذ كمييما، عمى التزامات ترتب

 وما األول الطرف مسؤولية تحقق تبعة التأمين، شركات في والمتمثل المؤمن وىو اآلخر،
 من ويزيد الموجبة، عناصرىا من فينقص المالية، دمتو يرىق مالي، عبء من تتضمنو
 يكونان عندما العقدية، العالقة ىذه قوام ىو الطرفين، رضا ويكون  السالبة، عناصرىا
 اإليجاب توافق بمجرد العقد ىذا يبرم بحيث قانونية، آثارا يرتب عقد إلبرام مؤىمين،
 . والقبول

 عمى تقع التي المتقابمة لاللتزامات منشئ عقد أنو يتضح مما التبادلية، صفة لو أن  -2
 الخطر تحقق إذا إال المؤمن من يتم ال الدفع أن إلى بالنظر أنو غير الطرفين، عاتق
 مردود و مدفوع الشك ىذا أن غير الصفة، ىذه وجود في البعض شك إلى دفع ما وذلك
 عمى متوقف وغير العقد، إبرام بمجرد ينشأ المسؤولية، بتغطية المؤمن التزام بأن عميو،
 2.عدمو من الخطر تحقق

                                                           
، 2006 األردن، ،والتوزيع لمنشر الثقافة دار، المدنية المسؤولية من للتأمين العامة النظرية النعيمات، جميل موسى  1

 . 51ص 
 دار، والفنية القانونية الناحيتين من للتأمين المعاصرة التطبيقات أحدث مع التأمين عقد الميدؼ، الصادق دمحم نزيو  2

 . 11،  10، مصر، ص القاىرة، العربية النيضة
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 التأمين أنواع من غيره يفوق  نحو وعل ىاما، دورا الزمن فييا يمعب التي العقود من أنو  -3
 من ليا بد ال منو، المؤمن الخطر بتحقق الوثيق ارتباطيا إلى بالنظر المسؤولية، فتبعة
 ىذا أن إلى باإلضافة بضمانيا، المؤمن التزام يقوم أن يمكن حيث فيو، تتحقق زمن،
نما الخطر، تحقق عمى انقضاؤه يتوقف ال العقد  عمييا المتفق المدة انتياء حتى يستمر وا 
 كون ب الصفة ىذه تنعكس كما منو، المؤمن الخطر فييا تحقق التي المرات، تعددت ميما

 1.الزمن مع مستمرة تبادالت عن عبارة الطرفين التزامات
 ظيرت التي المنافسة روح أن غير الفقو، من البعض يرػ  كما اإلذعان عقود من أنو  -4

المتعاممين  من عدد أكبر جمب في الرغبة أوجدتيا والتي التأمين، شركات من الكثير بين
 عمى تتوقف عاناإلذ صفة أن إذ اإلذعان، صفة سؤولية،مال من التأمين عقد عن تنفي

 قيام فبمجرد وبالتالي ان،اإلذع عقود تالزم مميزة صفة بدورىا األخيرة وىذه االحتكار،
دراجو لمعقد، بصياغتو الطرفين أحد  خاصية بوجود ملمجز  يكفي ال ، فيو عامة لشروط وا 

 .المسؤولية من التأمين عقد في اإلذعان

 عن األخطاء الطبية المدنية المسؤولية من التأمين آثار: الثاني المطلب

 التي العالقة عمى التأمين عند يرتبيا التي تمك سواء ثارا،آ المسؤولية من التأمين يرتب      
 ما وذلك المضرور، بالشخص المؤمن عالقة عمى يرتبيا التي تمك أو أطرافو، بين تربط
 : يمي ما خالل من تناولو سيتم

  لو بالمؤمن المؤمن عالقة: الفرع األول

 عمى اشتمل بأن ،ونافذا صحيحا الطبية المدنية المسؤولية من ينالتأم عند أبرم إذا      
 الممارس) لو والمؤمن ،(مينالتأ شركة) المؤمن بين عالقة تنشأ صحتو، وشروط أركانو،
 .منيما كل التزامات في العالقة ىذه تتمثل ،(الطبي

 

                                                           
 . 22مرجع سابق، ص  الميدؼ، الصادق دمحم نزيو  1
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 لو المؤمن التزامات أوال:

 إبرام عند مراعاتيا لو المؤمن عمى يتعين التي االلتزامات من جممة عمى المشرع نص       
 إبرامو وقت من العقد، مراحل بحسب ومتعدد تنوع صور عدة االلتزامات وليذه التأمين، عقد
 لو، المؤمن عمى تفرض التي االلتزامات، من معينة طبيعة ليا مرحمة فكل تنفيذه، عميو إلى

 ،1التعاقدية العالقة ىذه يحكم الذؼ النية، حسن مبدأ يقتضيو لما طبقا مراعاتيا، عميو ويتعين
 :يمي فيما االلتزامات ىذه بيان وسيتم

 :بالخطر المتعلقة الجوىرية بالبيانات اإلدالء -أ/

 عميو نص ما وىذا النية حسن عقود من المدنية المسؤولية من التأمين عقد يعتبر     
 أن يمكن ما بيانات، اآلخر عمى يخفى أن من طرف، كل عيمن النية حسن دأومب المشرع،
 ذلك التعاقدية، العالقة في تحولو في الحكم عمى يوثر أو لآلخر، ةببالنس اعتبار محل يكون 
 ىذه عمى اإلقبال في الراغبين األطراف، بين نينةالطمأو  الثقة عمى تقوم التعاقد مسألة أن

 : يمي بما المؤمن اتجاه يمتزم لو المؤمن فإن ، ذلك عمىبناء و  العالقة،

 فييا ليس ال وواضحة صحيحة بيانات تقديم -
 .الطبي التأمين عقد محل لمخطر الجوىرية بالوقائع تزويده -
 .منو المؤمن الخطر تقدير خالليا من يستطيع التي المعمومات تجميع ويدهتز  -
 من تزيد التي أو بو، تحيط التي والمالبسات بالخطر، الخاصة الظروف توضيح -

 . تحققو احتمال

 :القسط تسديد -ب/

 قبل بيا المرتبطة إحدػ أو الطبية، المين إحدػ يمارس من كل وىو لو المؤمن يمتزم       
 االلتزامات من القسط تسديد ويعتبر التأمين، قسط بدفع المعنوؼ، أو المادؼ الضرر وقوع

 بما أنواعيا اختالف عمى مين،التأ عقود جميع في لو، المؤمن عاتق عمى تقع التياألساسية 
                                                           

 .225 ص ، 2008 ،1، طاإلسكندرية ،الجامعي الفكر دار ،والتطبيق النظرية من التأمين عقد، السعود أبو أحمد  1
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 الذؼ األساسي العنصر يعتبر التأمين قسط أن ذلك المسؤولية، من التأمين عقد ذلك في
 التأمينية، المحفظة توازن  أن إذ منو، المؤمن الخطر مقابل في التأمين، محفظة عميو تعتمد
 .مينالتأ عمييا بتاكت التي األخطار مقابل تأمين، أقساط من تجميعو يتم ما عمى يعتمد

 القسط سداد يتم أن فاألصل التأمين، قسط استحقاق فيو يتم الذؼ الميعاد، عن أما       
 شركات أن الجارؼ، العرف أن غير العقد، إبرام حين فورا ،لو المؤمن قبل من المستحق
 أو دورية، دفعات شكل عمى القسط، تسديد من تمكنيم تسييالت، لمكتتبييا تمنح التأمين،
 1. اتفاق من التأمين عقد في يتم ما حسب

 بأدائو لو المؤمن يقوم أن فاألصل القسط، بتسديد االلتزام تنفيذ بكيفية يتعمق فيما أما       
 وبعد لممؤمن كان ذلك، بتنفيذ وأخل تخمف فإذا المحددة، المدة وفي إرادتو، محضبو  طوعا،
 المطالبة أو العيني، بالتنفيذ مطالبتو في الحق العامة، القواعد تقتضيو ما وبحسب ،اعذاره
 المؤمن التزام يبقى أن شريطة ذلك، تقتضي الحال ظروف كانت إذا التعويض، مع بالفسخ
 2. بالفسخ حكمو القضاء يصدر حتى قائما، الخطر بضمان

 : الخطر تفاقم عن اإلعالن -ج/

 إذ فييا، فعاال ادور  زمنال يعتبر التي العقود من المسؤولية، من التأمين عقد يعتبر      
 من التأمين عقد فييا يسرؼ  التي المدة تمك خاللو  المستمرة، الزمنية العقود بين من يصنف

 عميو المتفق المجرػ  من تغير التي والتغييرات، الظروف بعض تطرأ ما فغالبا المسؤولية،
 حجم في الزيادة أو وتفاقمو، تحققو احتمال من الزيادة إلى وتؤدؼ الخطر، تحقق الحتمال

 بيذه المؤمن بإعالم يقوم أن لو، المومن عمى لزاما كان لذلك عنو، الناتجة األضرار ةجسامو 
 مخاطر تغطية تحمل إلى بالمؤمن، يؤدؼ قد ذلك ألن طرأت، التي والمستجدات الظروف

 حجم وبين المحدد، القسط بين التوازن  يختل إذ حساباتو، في اعتمدىا التي تمك من أكبر
 .نتائج من عنو يترتب وما وقوعو، المحتمل الخطر

                                                           
 .67 ص ،2007 ،1األردن، ط والتوزيع، لمنشر حامد دار ،والتأمين الخطر إدارة سالم، عزمي أسامة  1
 . 70نفس المرجع، ص   2
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 عمييا نص فقد بيا، المؤمن إخطار لو، المؤمن عمى التي الحاالت بخصوص أما        
 : حالتين في المشرع

 المؤمن إرادة عن خارجا وكان تفاقمو، أو الخطر تغير حالة في األولى، الحالة تتمثل       
 من تبدأ ، أيام 7 خالل بذلك المؤمن يخطر أن الحالة ىذه في لو المؤمن عمى يجب إذ لو،

 .طارئة ظروف أو قاىرة، قوة ذلك دون  حال إذا إال الخطر، ىذا عمى اطالعو تاريخ

 فيكون  لو المؤمنة بفعل زيادتو أو الخطر، تفاقم يكون  عندما فتتمثل الثانية، الحالة أما      
 بذلك التصريح ويكون  التفاقم، تحقق قبل المؤمن بإخطار ممزم الحالة، ىذه في األخير ىذا

 1.كتابة

 تحت واستمراره لو، المؤمن بقاء في زيادتو، أو الخطر بتفاقم اإلخطار أىمية وتظير       
 المؤمن يحدد أن غاية إلى، منيا المؤمن المسؤولية أخطار اتجاه التأمينية، الحماية مظمة
 أو واستمراره، ىو كما العقد بإبقاء ذلك كان سواء الخطر، تفاقم مسألة بخصوص موقفو،
 منو المؤمن الخطر عمى طرأت التي والمستجدات يتالءم بما القسط زيادة أو فسخو، يطمب
 . المشرع إليو أشار ما وىذا

 المسؤولية: وبقيام الخطر بتحقق اإلخطار -د/

 من المرحمة ىذه في مسؤوليتو،قيام و  الخطر، بتحقق باإلخطار لو المؤمن التزام بعد       
 تكفميا التي التأمينية بالتغطية يتمتع حتى وتنفيذىا، مراعاتيا، عميو يتعين التي االلتزامات أىم

 .االلتزام ىذا إلى المشرع تطرق  وقد التأمين، وثيقة

 الخطر تحقق عن التأمين شركة بإخطار يمتزم لو، المؤمن الطبي فالممارس وعميو         
 بكل وتزويدىا فيو، الشركة ضمان قيام يقتضي نحو عمى وتحققو، وقوعو، حالة في

 منح في المسؤولية، وقيام الخطر، يتحقق اإلخطار يساعد حتى بالخطر، المتصمة المعمومات
 رارأض من عمييا يترتب وما المضمونة، المسؤولية عناصر توافر من التحقق فرصة المؤمنة

                                                           
 .143 ص ،2006 األردن، ، والتوزيع لمنشر المعرفة كنوز دار  ،والمخاطر التأمين إدارة عبودؼ، منير زيد  1
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 من تمكينو إلى باإلضافة الخطر، تفاقم دون  تحول التي اإلجراءات اتخاذ عمى يساعد كما
 لو المؤمن عمى الرجوع في حقو عمى الحفع شأنيا، من التي والتدابير اإلجراءات كل اتخاذ
 .باإلخطار اإلخالل جزاء عمى المشرع نص وقد

 (التأمين شركة) المؤمن التزامات ثانيا:

 المؤمن يكون  أن أؼ التأمين، محل المسؤولية ضمان ىو المؤمن التزام في األصل       
 مسؤولية تحت يقع الذؼ الضرر بتعويض يتعمق طمب فكل تكاليف، من ينجم ما لكل ضامنا
 النظر دون  قضائي، أو ودؼ طريق عن كان سواء التأمين، مظمة تحت يدخل لو، المؤمن

 عن لو، المؤمن كفالة وجوب عن فضال عممو، من المسؤولية دعوػ  في المؤمن دخول إلى
 تحقق ما مقدار حسب إال المؤمن، يضمن وال، نتائج من المطالبة ىذه عن ترتب ما جميع
 المبمغ ضمانو يفوق  ال أن شريطة نقصان، أو فييا زيادةدون  لو، المؤمن عمى مسؤولية من

 1.المشرع عميو نص ما وىذا التأمين، عقد في عميو المتفق

 من وثبت التأمين، وثيقة في العامة والشروط يتفق بما لو المؤمن التزم فإذا وعميو      
 غير خطأ أو إىمال بفعل كان لمغير، الضرر أنتج الذؼ المباشر السبب أن الحال ظروف
 اتجاه يمتزم ال المؤمن فإن الغير، بفعل أو أجنبي بفعل يكن ولم لو، المؤمن من متعمد،
 المؤمن وبموافقة ،لممضرور دفعو قد األخير ىذا كان الذؼ التعويض مقدار دفعب إال المؤمن

 ما حدود في فيكون  قضائية، دعوػ  بواسطة كانت إذا أما ودية، تسوية ضمن ذلك كان إذا
  .التأمين وثيقة في المدينة مسؤوليتو حدود يتجاوز ال أن عمى بو، القضاء تم

 نتيجة الطبي، لمممارس تضمن المدنية، المسؤولية في التأمين شركة فإن وعميو       
 خالل أو العالج، أو التشخيص في كان سواء ، منو خطأ بسبب لممريض وقع الذؼ الضرر
 الممارس مسؤولية عميو تقوم ما كل ، أيضا تضمن كما التخدير، في أو الجراحية، العمميات
 الطبي الممارس ىااتخذ إذا المرضى لعالج أعدت التي األشياء، فعل عن ينجم مما الطبي
 .الطبي نشاطو لممارسة كوسيمة

                                                           
 . 79مرجع سابق، ص  عبودؼ، منير زيد  1
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 إلى تؤدؼ المسؤولية، من التأمين في التعويض مبمغ بدفع المؤمن التزام طبيعةف         
 بمطالبة اآلخر بعضيا وربط لممسؤولية، المنشئ الحادث بوقوع األعمال بعض ربط

 محقق منو، المؤمن الخطر يصبح معا، العنصرين ىذين وبتوافر بالتعويض، المضرور
 .األداء واجب ويصبح التعويض مبمغ بدفع المؤمن التزام ويقوم الوقوع،

 إذ بينيما، المبرم التأمين لعقد تبعا يتحدد لو المؤمن اتجاه المؤمن التزام أن غير        
 المؤمن التزام بتحديد يقضي الذؼ الشرط أىميا معينة، شروط العقد ىذا يتضمن ما غالبا
 يقوم التي األحوال في يتأثر المجال ىذا في المؤمن التزام أن خاصة التعويض، مبمغ بدفع
 الذؼ األمر آخرين، مؤمنينل المسؤولية من تأمين عقد من أكثر بإبرام لو المؤمن فييا

 1 .بدفعو المؤمن التزم الذؼ التعويض مقدار تحديد يستوجب

 بالمؤمن المضرور عالقة: الفرع الثاني

 تكون  يضالتعو  عمى لمحصول المتبعة الوسيمة فإن الضرر، ووقع لخطر تحقق إذا         
  .قضائية أو ودية إما

 الودية الوسيلةأوال: 

 وعميو ،"قائم نزاع الطرفان بو ينيي عقد الصلح": بقولو الصمح إلى المشرع تطرق         
 عن الناجمة المسؤولية قيام حالة وفي ودية، تسوية عمى يتفقا أن والمضرور لو لممؤمن يجوز

 من يكن لم الحادث بأن المضرور، لو المؤمن بإقناع الودية التسوية تنتيي فقد الحادث،
 بذلك، المضرور اقتنع فإذا الحالتين، في عميو مسؤولية ال وبأن غيره، بخطأ وقع أو وخطئ

 وال التنازل ىذا من يستفيد المؤمن فإن بالتعويض، لو المؤمن اتجاه مطالبتو عن وتنازل
 . باإلىمال عميو لو المؤمن لرجوع مبرر ىناك يصبح

                                                           
 .264 ، ص2003 ، 3، طالجزائر الجامعية المطبوعات ديوان ،الجزائري  التأمين قانون  لدراسة مدخل ،جديدؼ معراج  1
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 سمعتو لو تحفع أنيا في لو، المؤمن الصمح طريق عن الودية التسوية تخدم فيما       
 ضاءالق بو يختص ما بخالف بيا، تختص التي المفاوضات سرية خالل من وذلك المينية،

  1.الجمسات عمنية من

 في الضعيف الطرف فاعتباره لممضرور، الصمح يحققيا التي بالمزايا يتعمق فيما أما       
 المضرور المريض يمنح اإللزامي التأمين فإن الطبية، المسؤولية مجال في التأمينية، العالقة
 الحصول بإمكانو الذؼ التأمين، مبمغ خالل من ضرره جبر مؤداىا عمييا، يرتكز قوية قاعدة
 . الودية التسوية إلى المضرور يمجأ لذلك الصمح، طريق عن قصير وقت في عميو

 لو المؤمن حق بو يفيد التأمين، وثيقة في شرط بإدراج المؤمن يقوم ما غالبا أنو غير       
 إلى يتجو جية من فيو االتجاه، مزدوج الشرط ىذا ويكون  المضرور، مع بالصمح القيام في

 منح إلى يتجو أخرػ  جية ومن المضرور، مع حدهلو  بالصمح القيام من لو المؤمن حظر
 وقاية ىي الشرط ىذا من المؤمن وغاية المضرور، مع الصمح بإجراء األولوية حق المؤمن
 . مصمحتو يخالف ما عمى االتفاق أو المصاريف زيادة من نفسو

 الفضائية الوسيلةثانيا: 

 المطالبةأجل  من المؤمن عمى مباشرة الرجوع في الحق لممضرور المشرع ولخ       
 التي العدالة مبادغ وبموجب خاصة قوانين بموجب بو لحقت التي األضرار عن بالتعويض

 في الحق أيضا لو أجاز فيما ضرره، يجبر ما عمى الحصول في الحق ممضرورل تكفل
 .رفعيا التي المسؤولية دعوػ  في المؤمن إدخال

 

 

 

                                                           
 .1657 ص سابق، مرجع ،السنيورؼ  الرزاق عبد أحمد  1



 عن المدنية المسؤولية عن المترتبة القانونية اآلثار :       الثانيالفصل 
                الطبية األخطاء

 

83 
 

  بالمؤمن المضرور عالقة: الفرع الثالث 

 وىما طرفيو، عمى إال أثره يسرؼ  ال الطبية، المسؤولية من التأمين عقد أن خالف ال        
 المسؤولية، من التأمين عقد عن أجنبيا فيبقى المضرور المريض أما لو، والمؤمن المؤمن
 عمى يتحصل لم إذا المؤمن، عمى رجوعو دون  العامة، لمقواعد طبقا القانوني مركزه ويحول

 المباشرة غير لمدعوػ  باستخدامو إال حقو يقتضي أن يستطيع ولن لو، المؤمن من التعويض
 1. المشرع تبناه ما وىذا

 المباشرة غير الدعوػ  إلى المجوء حق القانون  منحو قد المضرور فإن وعميو         
 المطالبة عن تقاعس أو أىمل إذا المؤمن، اتجاه ولالمسؤ  مدينو حق خالليا من ليستعمل
 2. المؤمن لدػ التي بحقوقو

 الذؼ بالشكل مصمحتو يخدم ال المباشرة، غير الدعوػ  المؤمن استعمال أن غير        
 يكون  قد كما حصيمتيا، في لو اآلخرين الدائنين مزاحمة الدعوػ، ىذه مؤدػ أن ذلك يرجوه،
 المباشرة غير الدعوػ  طريق يسمك الذؼ المضرور يحصل فال إعسار، حالة في لو المؤمن

 استعمال حق المضرور منح وجب فقد وعميو المستحق، يضالتعو  من بسيط جزء عمى إال
 المؤمن اتجاه لو المستحق بالتعويض ليطالبو المؤمن، عمى بيا الرجوع يستطيع مباشرة دعوػ 
 .عمييا التأمين قام التي القيمة حدود في ول،المسؤ 

 : أىميا الشروط من جممة توافر يجب المباشرة الدعوػ  ولممارسة        

 وىو المسؤولية من بالتأمين المتعمقة التعاقدية العالقة خارج من المدعي الطرف يكون  أن -
 .رورالمض الغير

 أصابو الذؼ المدعي المضرور اتجاه عمييا مؤمن مسائمة موضوع لو المؤمن يكون  أن -
 تقادم. محل الدعوػ  تكون  ال أن يجب ذلك إلى إضافة الضرر،

                                                           
 الجزائرؼ. المدني القانون  من 189 المادة  1
 .312 ص سابق، مرجع،  النعيمات جميل موسي  2
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 (الغير) الضرر بمحـدث المؤمن عالقة: الفرع الرابع

 أساسيا عمى تقوم التي الحاالت اختالف بحسب الضرر بمحدث المؤمن عالقة تختمف      
 الحالة تمك أؼ لو، لممؤمن تابعا الضرر مرتكب فييا يكون  التي الحالة منيا العالقة، ىذه
 لو المؤمن وبين بينو توجد ال آخر، طبي ممارس بفعل منو، المؤمن الخطر فييا يتحقق التي

 . البسيل لمطبيب بالنسبة الحال ىو كما تبعية، عالقة

 إلى الرجوع يستطيع حتى لممؤمن، المجال فسح تفرض العالقة ىذه فإن وعميو       
 لممؤمن يمنح ىذا الرجوع وحق ذاتو، لو المؤمن كان لو حتى الضرر، أحدث الذؼ ولالمسؤ 
 منح كما، 1المشرع إليو أشار ما وىذا بممارستو، لو تسمحبنود  فييا توجد التي الحاالت في

 لمطالبة دينو استوفى الذؼ الدائن محل يحل أن الحق الدين، بوفاء يقوم الذؼ لغيرا المشرع
 أنو غير، المدني القانون  من 261 المادة في ذلك عمى ونص دين من بو وفى بما المدين
 بخالف معا، الرجوع وحق الحمول حق عمى ينص أنو نجد التأمينات، قانون  إلى بالرجوع
 . بينيما فصل الذؼ المدني القانون 

 لو المؤمن يتنازل أن مؤداه، شرطا يتضمن بند التأمين، عقد في يدرج ما فغالبا وعميو       
 ما وىذا االتفاقي، بالحمول يسمى ما بموجب المؤمن إلى الضرر، محدث اتجاه دعواه عن
 محل يحل أن المؤمن يستطيع وحتى. المدني القانون  من 262 المادة في المشرع عميو نص

 مثل أن ذلك التأمين، بمبمغ لممضرور ييف أن من بد فال الغير، عمى الرجوع في لو المؤمن
 في القانوني، الحمول كان إذا أنو غير مخالفتو، يجوز ال الذؼ العام النظام من الشرط ىذا

  التأمين مبمغ لممضرور دفعو بعد إال ، لممؤمن يتحقق ال الضرر، في المتسبب عمى الرجوع
 مبدأ إلى حكمو في يخضع األخير ىذا أن إذ ،االتفاقي لمحمول بالنسبة يختمف ذلك فإن

 2.التأمين عقد طرفي إرادة سمطان

 

                                                           
 الجزائرؼ. المدني القانون  من 259 المادة  1
 .189 ص سابق، مرجع مأمون، الرشيد عبد  2
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  الخاتمة: 

 كأصل عن األخطاء الطبية المدنية المسؤولية بأن القول يمكن الدراسة ختام ىذه في       
 إلى استنادا ،جوانبيا من كثير في عام بوجو المدنية لممسؤولية العامة لمقواعد تخضع عام
 : اآلتية النتائج الدراسة رصدت تم ذلك

 قياميا أساس فيو ،الطبية المدنية المسؤولية إطار في بالغة أىمية الطبي الخطأ يكتسي -1
 ،خطأ بأنو الطبيب عمل يوصف لم ما مسئوال الطبيب العتبار مجال الو  ،نشوئياو 
 ،عامة بصفة المدنية لممسؤولية الموجب لمخطأ العامة لممبادئ يخضع الطبي الخطأو 
 الطب. مينة لخصوصية تبعا لو مميزة بخصوصيات يتميزو 

 حيث الطبيب، لعمل الفنية القانونية الطبيعة الطبي، الخطأ معيار تحديد في يراعي -2
 .مجالو في بااللتزام اإلخالل حدث الذي العمل طبيعة باختالف المعيار يختمف

 من مسؤولية ال أنو ،إذ الطبية المسؤولية أركان من أساسيا ركنا الطمبي الضرر بعد -3
 ضرر. دون 

 يجب بل ،المسؤولية تثبت حتى ،الطبيب خطأ ثبوتو  لممريض الضرر وقوع يكفي ال -4
 الذي فالطبيب ،السببية بعالقة يعرف ما ىوو  ،الضررو  الخطأ بين مباشرة عالقة وجود
 الضررو  المرتكب الخطأ بين عالقة وجود يستوجب ،لممريض ضرر يسبب خطأ منو يقع

 .مسؤوليتو لتقوم لممريض الواقع
 عما بالتعويض المضرور مطالبة ،عن األخطاء الطبية المدنية المسؤولية قيام آثار من -5

 يكون  فقد ،الدعوى  ظروف حسب التعويض طريقة تختمف حيث ،ضرر من لحقو
 الذي النقدي لمتعويض المجوء يتم ذلك تعذر حالة فيو  ،ممكنا ذلك كان إذا عينيا تعويضا

 .المجال ىذا في الغالب يعتبر
 الطبيب مصمحةو  ،جية من المتضرر المريض مصمحة بين التوازن  تحقيق أجل من -6

 .المدنية المسؤولية من التأمين لنظام المجوء تم ،أخرى  جية من المعالج

 :ذكرىا اآلتي التوصيات اقتراح يتم ذلك عمىبناء و     



 الخـــــــاتمة

 

87 
 

 من المدنية لممسؤولية العامة القواعد عن عن األخطاء الطبية المدنية المسؤولية تحرير -1
 بدون  المسؤولية حاالت لتشمل فييا التوسعو  ،اإلثبات الواجب الخطأ عمى الخناق تضييق

 .خطأ
 األخطاء بتحديد تيتم ،الثقةو  الخبرة ذوي  من محايدةو  متخصصة طبية لجان تشكيل -2

 .المناسب التعويض مقدار لتحديد بالمريض لحق الذي الضرر مقدارو  الطبية
 الالحق الضرر حجم مع تماشيا التعويض مقدار تحدد صريحة قانونية نصوص وضع -3

 .بالمريض
 الباحث ميمة يخدم بما نصوصيا بين والتنسيق الصحي، القانون  شتات تجميع ضرورة-4

 .القانون  ليذا الدارس أو
 نتيجة رادعة عقوبات ورصد المسؤولية، من اإلجباري  التأمين نظام تفعيل ضرورة -5

 . مخالفتو
 من األخير ىذا بو يتسم لما القضائي، لمطريق مكممة آليات وضع في التفكير ضرورة -6

 . التعويض تقدير في وجزافية التقاضي، إجراءات في بطء
 .التعويض نظام ضمن في بارز دور من ليم لما القضاة، تكوينب االىتمام ضرورة-7
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 .1949، 2المعارف، االسكندرية، مصر، ط

، دار ق في التعويضرضا المضرور بالضرر وأثره عمى الحرضا دمحم جعفر،   -19
 .1999الجامعة الجديدة، مصر، 

، دار النيضة العربية، مسؤولية األطباء والجراحين المدنيةرمضان جمال كامل،  -21
 .2005الطبعة األولى، مصر، 

، الدار مبادئ االلتزام في القانون المصري والمبنانيرمضان محـمد أبو السعود،  -21
 .1984الجامعية، بيروت، لبنان، 

، دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع، األردن، إدارة التأمين والمخاطرزيد منير عبودي،  -22
2006. 

، المؤسسة الوطنية لمكتاب، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي سعيد مقدم،  -23
 .1992الجزائر، 

، مكتبة صادر، دار المنشورات الوافي شرح القانون المدنيسميمان مرقس،   -24
 .2019بعة السابعة، الحقوقية، لبنان، الط

، دار جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها، في ضوء الفقو والقضاءشريف الطباخ،   -25
 .2003الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، 
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، دار المسؤولية الجنائية عن األعمال الطبية، دراسة مقارنةصفوان دمحم  شديفات،  -26
 .2011الثقافة، عمان، األردن، الطبعة األولى، 

الخطأ الطبي والخطأ العالجي في المستشفيات العامة )دراسة حسين، طاىري  -27
 .2002دار ىومو، الجزائر، مقارنة(، 

، منشأة المعارف مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفياتعبد الحميد الشواربي،  -28
 .2000لمنشر، االسكندرية، 

رة العمل تعويض الحوادث الطبية عمى مسؤولية الساعات الضاعبد الحميد ثروت،  -29
  .2006دار الجامعة الجديدة، مصر، الطبي، 

، دار النيضة العربية، التأمين عن المسؤولية في المجال الطبيعبد الرشيد مأمون،  -31
 .1986القاىرة، مصر، 

المسؤولية المدنية الطيب في الشريعة اإلسالمية والقانون عبد السالم التونجي،  -31
 لبنان. ، دار المعارف،السوري والمصري والفرنسي

، دار حامد لمنشر، إدارة المستشفيات والخدمات الصحيةعبد الميدي بواعنة،  -32
 .2003األردن، 

، الطبعة األولى، المؤسسة المسؤولية المدنية لمطبيب دراسة مقارنةعجاج طالل،  -33
 .2004الحديثة لمكتاب، طرابمس، لبنان، 

 .2006لبنان،  ، منشورات زين الحقوقية، بيروت،الخطأ الطبيعمي عصام غصن،  -34
النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزام في القانون المدني عمي عمي سميمان،  -35

 .2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة السابعة، الجزائري 
التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من مسؤولية األطباء عماد الدين بركات،  -36

 .2016اإلسكندرية،  ، دار الفكر الجامعي،1ط  المدنية،
أحمد   2007، منشورات قرطبة، الجزائر، الطبعة األولى، نظرية االلتزامغنية قري،  -37

، 01موافي، الضرر في الفقو اإلسالمي )تعريفو، أنواعو، عالقاتو، ضوابطو، جزاؤه(، مج 
 .1997، 1دار ابن عفان، المممكة العربية السعودية، ط

، دار الثقافة، التخدير المدنية، دراسة مقارنة مسؤولية طبيبفاطمة الزىرة منار،  -38
 .2012عمان، األردن، 
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، 01، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط العقد الطبيكريم عشوش،   -39
2007. 

، دار المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنةماجد دمحم الفي،  -41
 .2009ن، الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األرد

، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة دراسة مقارنةدمحم أحمد المعداوي،  -41
 .2012، 1دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ط 

مصر،  ، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية،المسؤولية الطبيةدمحم حسين منصور،  -42
2005.  

، 1، عمان المطابع التعاونية، طوالمسؤوليةاألخطاء الطبية بين االلتزام دمحم شريم،  -43
 .2000عمان، 

، دار محمود المسؤولية التقصيرية في القانون المدنيمصطفى مجدي ىرجو،  -44
 .لمنشر والتوزيع، القاىرة، د.س.ن

القصد الجنائي االحتمالي في القانون الوضعي والنظام مصطفى دمحم عبد المحسن،  -45
 .1998ار النيضة العربية، القاىرة، مصر، ، ددراسة تأصيمية مقارنة -اإلسالمي

، ديوان المطبوعات الجامعية مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري معراج جديدي،  -46
 .2003، 3الجزائر، ط

، مركز المسؤولية المدنية والجنائية في األحكام الطبيةمنصور عمر المعايطة،  -47
 .2004، 1الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، ط

النظرية العامة لممسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى ياض حنا، منير ر  -48
 .2011، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، التعويض الناشئة عنها

، دار الفكر الجامعي، التعويض المدني في ظل الفقو والقضاءمنير قزمان،  -49
 .2006اإلسكندرية، 

، دار الثقافة لمتأمين من المسؤولية المدنيةالنظرية العامة موسى جميل النعيمات،  -51
 .2006لمنشر والتوزيع، األردن، 

، دار النيضة العربية، القاىرة، اللتزام، الجزء األوللالنظرية العامة نبيل سعد،  -51
 .1995مصر، 
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عقد التأمين مع أحدث التطبيقات المعاصرة لمتأمين من نزيو دمحم الصادق الميدي،  -52
 دار النيضة العربية، القاىرة، مصر. الفنية،الناحيتين القانونية و 

 .2007، مطابع الوالء الحديثة، مصر، األخطاء الطبيةىشام عبد الحميد فرج،  -53
، دار الخطأ الطبي دراسة تحميمية فقهية وقضائية في مصر وفرنساوفاء أبو جميل،  -54

 .1987، 1النيضة العربية، القاىرة، مصر، ط

 ثانيا: المذكرات

 رسالة ،(مقارنة دراسة) الفرصة تفويت ضرر عن التعويض مسك، ياسر أحمد-1
 .2015أيار األوسط، الشرق  جامعة الحقوق، كمية الخاص، القانون  قسم ماجستير،

 شيادة الدراسة نياية مذكرة ،لمطبيب المدنية لممسؤولية القانوني النظام كراودة، إيمان-2
 بن الحميد عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية العام، القانون  قسم الماستر،
 2020 مستغانم، باديس،

 المستحضرات وبائعي لمنتجي المدنية المسؤولية عمي، الرحمان عبد جمال-3
 1993 القاىرة، جامعة الحقوق، كمية دكتوراه، رسالة ،الصيدالنية

 شيادة لنيل مذكرة ،مقارنة دراسة الطبية المدنية المسؤولية توجهات منصوري، جواد-4
 أبي جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية الحقوق، قسم الطبي، القانون  في الماجستير

 .2016/2017 تممسان، بمقايد، بكر
 القاىرة، جامعة الحقوق، كمية دكتوراه، رسالة ،المسؤولية من التأمين واصف، سعد-5

 .1958 مصر،
 شيادة لنيل تخرج مذكرة ،الطبي الضرر معمر، آيت ججيقة ساحل، آيت صبرينة -6

 كمية الخاص، القانون  قسم الشامل، الخاص القانون  تخصص الحقوق، في الماستر
 .2012/2013 بجاية، ميرة الرحمان عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق 

 الشريعة في القصاص في الخطأ عن الناشئ الضرر تعويض عريبان، أبو طارق -7
 االسالمية، الجامعة والقانون، الشريعة كمية المقارن، الفقو في ماجستير مذكرة االسالمية،

 .2015 سنة فمسطين، غزة،
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 دراسة) الطبي المجال في المسؤولية لتأسيس الجديدة األنماط قمراوي، الدين عز-8
 وىران، جامعة الحقوق، كمية العام، القانون  في دكتوراه شيادة لنيل رسالة ،(مقارنة
2012/2013.  

 ،بالمستهمك االضرار عند االقتصادي المتدخل مسؤولية قدواري، الزىرة فاطمة  -9
 تخصص الحقوق، شعبة د،.م.ل الدكتوراه شيادة متطمبات الستكمال مقدمة أطروحة
 الوادي، لخضر حمو الشييد جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية االقتصادي، القانون 
2020/2021. 

 لنيل الدراسة نياية مذكرة ،الجزائري  التشريع في الطبية المسؤولية بممختار، فضيمة -11
 بن الحميد عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية العام، القانون  قسم الماستر، شيادة
 .2020 مستغانم، باديس

 مقدمة رسالة ،األردني المدني القانون  في الطبي الخطأ الشورة، خمف عايد فيصل -11
 الشرق  جامعة الحقوق، كمية الخاص، القانون  في الماجستير درجة لمتطمبات استكماال
  .2015 الثاني كانون  األوسط،

 لنيل مقدمة أطروحة ،المدنية المسؤولية إطار في الطبي الخطأ أمين، دمحم قاسمي   -12
 الحقوق  كمية الحقوق، قسم خاص، قانون  تخصص الحقوق، في عموم الدكتوراه شيادة
 .2019 أدرار، دراية أحمد جامعة السياسية، والعموم

 شيادة لنيل تخرج مذكرة ،لمطبيب العقدية المسؤولية هللا، صعد كريمة عزوز، كاىنة -13
 والعموم الحقوق  كمية القانون الخاص، قسم ومسؤولية، عقود تخصص القانون، في ماستر

 .البويرة أولحاج محند آكمي العقيد جامعة السياسية،
 المسؤولية تخصص ماجستير، مذكرة الطبي، المجال في الضرر عياشي، كريمة -14

 .2011 الجزائر، وزو، تيزي  معمري  مولود جامعة المينية،
 شيادة لنيل مكممة مذكرة ،الطبي الخطأ عن المستشفى مسؤولية مجاىدي، لويزة -15

 الحقوق  كمية الحقوق، قسم داخمي، عام قانون  تخصص العام، القانون  في الماستر
 .2017/2018 جيجل، يحي بن الصديق دمحم جامعة السياسية، والعموم
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 لنيل أطروحة المدنية، المسؤولية قواعد ظل في الطبي الخطأ صغير، بن مراد -16
 أبي جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية القانون، تخصص العموم، في الدكتوراه شيادة

 .2010/2011 تممسان، بمقايد، بكر
 الشريعة، في وآثاره مفهومو الطبي الخطأ الكوني، مصطفى أشرف مصطفى -17

 والتشريع، الفقو في الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمبات استكماال مقدمة أطروحة
 .2009 فمسطين، نابمس، الوطنية، النجاح جامعة العميا، الدراسات كمية

 األخطاء في لمطبيب المدنية لمسؤوليةا الحضيري، األحيرش دمحم حامد مصطفى -18
 الماجستير، رسالة اإلسالمية، والشريعة الميبي المدني القانون  بين مقارنة دراسة الطبية

 االسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العميا، الدراسات كمية والقانون، الشريعة قسم
 .2016 ماالنج، الحكومية

 مقدمة أطروحة ،مقارنة دراسة لمطبيب المدنية المسؤولية عساف، دمحم تيسير وائل -19
 فمسطين، نابمس، الوطنية، النجاح جامعة العميا، الدراسات كمية الماجستير، درجة لنيل

2008. 
 القانون، في ماجستير مذكرة ،المدني القضاء أمام الطبي الخطأ اثبات سايكي، وزنة -21

 .2010/2011 وزو، تيزي  جامعة مينية، مسؤولية تخصص

 ثالثا: المقاالت

 مجمة ،الصناعي لإلنعاش والقانونية والشرعية االنسانية الحدود الدين، شرف أحمد  -1
 الكويت. ،(1981 جوان) الخامسة السنة الثاني، العدد والشريعة، الحقوق 

 دفاتر مجمة ،الطبي المجال في الخطأ اثبات عبء الشريف، وبحماوي  أرجيموس رحاب -2
 ورقمة. مرباح قاصدي جامعة ،2018 جوان 19 ،01 العدد والقانون، السياسة

 العممية لمدراسات طبنة مجمة ،الطبية لممسؤولية القانونية الطبيعة الميل، قصار عائشة-3
 بريكة، الحواس، سي الجامعي المركز ،2021 ،01 العدد ،04 المجمد ،األكاديمية
 الجزائر.
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 ،القانون  مجمة ،القانونية وآثاره لمتعويض الموجب الطبي الضرر مخطارية، عمارة-4
 سيدي سبالي جياللي جامعة السياسية، والعموم الحقوق  كمية  ،2017 جوان 08 العدد

 بمعباس.
  ،والفرنسي السوري  القانون  في مقارنة دراسة لمطبيب المدنية المسؤولية صالح، فواز-5

 2006 األول، العدد ،22 المجمد ،والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة
 ،السياسية والعموم القانون  مجمة ،الطبية أخطائو عن الطبيب مسؤولية عميوة، كريمة-6

 أحمد صالحي الجامعي المركز السياسية، والعموم الحقوق  معيد ،2017 ،2 العدد
  بالنعامة.

 المحكمة مجمة ،الجزائري  التشريع في الطبي لمخطأ جديد مفهوم نحو رايس،  دمحم-7
 .2008 لسنة ،02 العدد الجزائر، العميا،

 المجمة ،العادي والقضاء اإلداري  القضاء اجتهاد بين الطبية المسؤولية بودالي، دمحم-8
 .2004 لسنة ،01 العدد الجزائر، العميا، المحكمة القضائية،

 العدد ،السياسية والعموم الحقوق  مجمة ،لمطبيب المدنية المسؤولية بوشربي، مريم-9
 خنشمة لغرور، عباس جامعة ،2015 جوان الرابع،

 األردنية، األطباء نقابة عمان، ،السماعة مجمة ،الطبي القانون  الفاضل، منذر   -11
1995. 

 العموم مجمة ،الجراحي التدخل أثناء الطبي الخطأ جفال، الحميد عبد طرشون، ىناء  -11
 تبسة، التبسي، العربي جامعة ،2018 ديسمبر ،16العدد واالنسانية، االجتماعية

 الجزائر.

 رابعا: ممتقيات

 إثبات عبء: )الوطني الممتقى في مقدمة مداخمة ،الطبي الخطأ اثبات عبء ىامل، سارة -
 ،(الجزائر في القضائية وتطبيقاتو لمصحة العمومية بالمؤسسات المرفقي الطبي الخطأ

 .الجزائر قالمة، ،1945 ماي 08 جامعة ،2021 جوان 03 يوم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هرســـــــــــــــــالف

 

99 
 

 الفهرس
  ..................................................................................... االهداء

  ................................................................................ شكر وتقدير
 أ .................................................................................... مقدمة

 4 ............................. فصل تمهيدي: ماهية المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية
 5 ....................... المبحث األول: مفهوم المسؤولية المدنية الطبية وتطورها التاريخي

 6 .......................................... المطلب األول: مفهوم المسؤولية المدنية الطبية
 5 ......................................... المسؤولية المدنية بصفة عامةالفرع األول9 تعريف 

 6 .............................................. الفرع الثاني9 تعريف المسؤولية المدنية الطبية
 6 ........................................ أوال9 المعنى االصطالحي لممسؤولية المدنية الطبية

 7 ............................................ المعنى القانوني لممسؤولية المدنية الطبية ثانيا9
 9 ....................................... المطلب الثاني: التطور التاريخي للمسؤولية الطبية

 8 .......................................................... الفرع األول9 في العصور القديمة
 8 ........................................................ أوال9 المسؤولية الطبية عند الفراعنة

 01 ...................................................... ثانيا9 المسؤولية الطبية عند البابميين
 00 ...................................................... ثالثا9 المسؤولية الطبية عند اإلغريق

 01 ..................................................... الطبية عند الرومان رابعا9 المسؤولية
 02 ....................................................... الفرع الثاني9 في العصور الوسطى

 02 ................................................ أوال9 المسؤولية الطبية في القانون الكنسي
 02 ............................................. اإلسالمية ثانيا9 المسؤولية الطبية في الشريعة
 04 ......................................................... الفرع الثالث9 في العصر الحديث



 هرســـــــــــــــــالف

 

100 
 

 66 ................ المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية
 66 ................................. المطلب األول: المسؤولية الطبية ذات الطابع التقصيري 

 05 ...................................... الفرع األول9 المسؤولية الطبية تقصيرية فقها وقضاء
 05 ...................................................... أوال9 المسؤولية الطبية تقصيرية فقها

 07 ................................................... ثانيا9 المسؤولية الطبية تقصيرية قضاء
 07 ........................................... الفرع الثاني9 نطاق المسؤولية التقصيرية الطبية
 07 ........................................... أوال9 حالة الطبيب العامل في مستشفى عمومي

 08 ........................................................... ثانيا9 الخدمات الطبية المجانية
 08 .................................................... ثالثا9 حالة امتناع الطبيب عن العالج

 69 ................................... المطلب الثاني: المسؤولية الطبية ذات الطابع العقدي
 08 ............................................................. الفرع األول9 النظرية العقدية

 11 ............................................. الفرع الثاني9 شروط المسؤولية العقدية الطبية
 22 ............................. الفصل األول: أركان المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية

 24 ...................................................... المبحث األول: الخطــــــــــــــــــــأ الطبي
 24 ...................................................... المطلب األول: مفهوم الخطأ الطبي

 13 ............................................... الفرع األول9 تعريف الخطأ الطبي وشروطه
 13 ................................................................ أوال9 تعريف الخطأ الطبي
 15 ............................................................... ثانيا9 شروط الخطأ الطبي

 18 .................................................. الفرع الثاني9 معيار تحديد الخطأ الطبي
 18 .................................................................. أوال9 المعيار الشخصي

 21 ................................................................ ثانيا9 المعيار الموضوعي



 هرســـــــــــــــــالف

 

101 
 

 21 ................................................................... ثالثا9 المعيار المختمط
 33 ........................................ المطلب الثاني: صور الخطأ الطبي وكيفية اثباته

 22 ......................................................... الفرع األول9 صور الخطأ الطبي
 22 ................................................................ أوال9 الخطأ في التشخيص

 24 .................................................................. ثانيا9 الخطأ في العالج
 25 ....................................................... ثالثا9 الخطأ في العمميات الجراحية

 28 ................................................... الفرع الثاني9 كيفية اثبات الخطأ الطبي
 28 ........................................................ أوال9 تحديد المكمف بعبء االثبات

 31 .................................................. ثانيا9 الصعوبات المتعمقة بعبء االثبات
 30 .............................................................. ثالثا9 تخفيف عبء االثبات

 44 ......................................الضــــــــــرر الطبي وعالقــــــة السببيةالمبحث الثاني: 
 44 ............................................................ المطلب األول: الضرر الطبي

 33 ........................................................ الفرع األول9 مفهوم الضرر الطبي
 34 .............................................................. أوال9 المدلول المغوي لمضرر

 35 ...................................................... ثانيا9 التعريف االصطالحي لمضرر
 36 .......................................... ثالثا9 موقف المشرع الجزائري من الضرر الطبي

 36 ....................................................... الفرع الثاني9 شروط الضرر الطبي
 37 ........................................... بمصمحة مالية لممضرورأوال9 المساس بحق أو 

 38 ............................................................ ثانيا9 أن يكون الضرر محققا
 41 ....................................................... الفرع الثالث9 صور الضرر الطبي

 41 ...............................................................أوال9 الضرر الطبي المادي



 هرســـــــــــــــــالف

 

102 
 

 41 ............................................................. ا9 الضرر الطبي المعنوي ثاني
 54 ........................................................... المطلب الثاني: عالقة السببية
 43 .......................................................... الفرع األول9 قيام عالقة السببية

 44 ............................................................... أوال9 نظرية تعادل األسباب
 45 ............................................................... ا9 نظرية السبب المالئمثاني

 46 ........................................................ الفرع الثاني9 انتفاء عالقة السببية
 46 ......................................................................... أوال9 القوة القاهرة

 47 .................................................................... ثانيا9 خطأ المضرور
 48 ......................................................................... ثالثا9 خطأ الغير

 66 ...... ني: اآلثار القانونية المترتبة عن المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبيةالفصل الثا
 62 .................... يةالمبحث األول: التعويض عن المسؤولية المدنية عن األخطاء الطب

 63 ................................................. المطلب األول: مفهوم التعويض وأنواعه
 52 ............................................................. الفرع األول9 مفهوم التعويض

 52 .............................................................. فرع الثاني9 أنواع التعويضال
 53 .................................................................... أوال9 التعويض العيني
 54 ................................................................... ثانيا9 التعويض النقدي

 54 .............................................................. ثالثا9 التعويض غير النقدي
 66 ......................................................... لب الثاني: تقدير التعويضالمط

 55 ...................................................... الفرع األول9 أساس تقدير التعويض
 55 .......................................................... أوال9 التقدير القضائي لمتعويض
 58 .......................................................... ثانيا9 التقدير االتفاقي لمتعويض



 هرســـــــــــــــــالف

 

103 
 

 58 .......................................................... ثالثا9 التقدير القانوني لمتعويض
 61 ........................................................الفرع الثاني9 وقت تقدير التعويض

 61 ............................................ أوال9 وقت تقدير التعويض في الضرر المحقق
 61 ........................................ ثانيا9 وقت تقدير التعويض عن الضرر االحتمالي

 61 ........................................... ثالثا9 وقت تقدير التعويض عن الضرر المتغير
 73 ...................... المبحث الثاني: التأمين من المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية

 74 ................ المطلب األول: مفهوم التأمين من المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية
 63 ......................................... الفرع األول9 تعريف التأمين من المسؤولية المدنية

 64 ..................................... الفرع الثاني9 خصائص التأمين من المسؤولية المدنية
 76 ................. المطلب الثاني: آثار التأمين من المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية

 65 ................................................... الفرع األول9 عالقة المؤمن بالمؤمن له
 66 ................................................................. أوال9 التزامات المؤمن له

 71 .................................................... ثانيا9 التزامات المؤمن )شركة التأمين(
 70 ................................................... الفرع الثاني9 عالقة المضرور بالمؤمن

 70 ...................................................................... أوال9 الوسيمة الودية
 71 ................................................................... ثانيا9 الوسيمة الفضائية

 72 ................................................... الفرع الثالث9 عالقة المضرور بالمؤمن
 73 ....................................... الفرع الرابع9 عالقة المؤمن بمحـدث الضرر )الغير(

 85 ................................................................................. الخاتمة
 88 ................................................................. قائمة المصادر والمراجع

 98 ................................................................................. الفهرس
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص المذكرة:

 من المهمة المواضيع من المدنية عن األخطاء الطبية المسؤولية موضوع يعتبر        

 وهو ساسياأل وركنها ساسهاأ أن خصوصا القانونية المنظومة مستوى  وعلى العملية الناحية

 بهدف وذلك المسؤولية، قواعد طارإ في هميتهأ و  الطبي الضرر الى باإلضافة ،الطبي الخطأ

 .الطبية المسؤولية لـقـواعـد واضحة سسأ وضع

Résumé:  

            La responsabilité médicale est l'un des sujets importantes au 

niveau de vie pratique et de volet juridique; surtout en parlon du faute 

médicale et de son importance dans le cadre de la responsabilité 

médicale ainsi que le dommage qui est aussi plus important dans le 

même cadre tout cela pour souligner le grant développement de la 

responsabilité médicale et éclairer les dispositions des différents 

applications de la faute médicale. 

Abstract: 

            The issue of civil liability for medical errors is considered one 

of the important issues from a practical point of view and at the level 

of the legal system, especially since its basis and cornerstone is the 

medical error, in addition to the medical damage and its importance 

within the framework of the liability rules, with the aim of laying clear 

foundations for the rules of medical responsibility. 

 


